מתוך" :ספר זכרון לרב יצחק אייזק הלוי" ,עורך :משה אויערבך ,הוצאת "נצח" ,בני ברק ,תשכ"ד

חרכ..חיים,ביברפלר(נרליו)
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אין צורך מיוחד להוכיח שההלממ"ס מקורן  -במעמד הר
סיני ,שמן מוכיח עליהן ,וממילא שואבות הן את כחן ותקפן משש
כי
 -מהר סיני .יתר על כן :השם הללממ"ס ,בהיותו בודאי בעל'משמלת מיוחדת ,בא ללמדט שהלכות אלה המתדרות-בתואר זה,
תופסות מקום מיוחדבין שאר הלכות שהן בעצם ,כפי שהוכח במקום
4ר )1 ,א ח ל ן ניחנו כולן.בסיני; מסתברת ההנחה ,שעט הצד

המשותף שיש להלממ"ס עם הלכות "סתם" יש להן עוד תכונות
אופייניות המיוחדות רק להן .אשר להצד השוה שבשניהן ,אין
להאריך כבאירו ותאירו  -כי ידוע לכל בר בך רב מה משמעיה
וכוח תוקף המלים מסיני ניתנו  -החופף הלכות "סתם'ו וכן
מה.

הללממ"ס .אם-כן ,איפוא ,נשאלת השאלה במלוא עיצומה:
.
המקום והגדר המיוחד שיש ליחד להלכה למשה מסיני
"
נמצא בסתם הלכוהז

מה שלא

על הקף הבעיה וניגש לכאורה
ראשון הראשונים שעז
בדרך המיוחדת אליו דרך הבהירות שבקיצור הממצה ,וניסה להביא
לקראת פתרון -ך היה רבנו משה בן מימון ,הרמב"ם ז"ל ,בהקדמתו
לפירוש המשניות שלו ,לזרעים .הרמב"ם היה הראשון ועד
ועל כולם'
כה אף האחרון ,כי בל הגדולים שהלנו בעקבותיו -
ייזכר רבי יאיר חיים בכרך ,בעל שו"ת חות יאיר )1 ,הסתפקו או
הצטמצמו בעיקר בעריכת בקורה נגד פתרון הרמב"ס הנותן

"ום

"-; :

תורנם ועובד~ז,

בז הטבה הרב-טדס.מברפיד  --ת"א..

.
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קעז
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לתמיהות .אבל לא עלה בידם למשור פתרון עצמאי קונסטרוקטיבי

לבעיה.

נציג בפנינו קודם כל את לשונו הטהורה של הרמב"ם
הרי
זצ"ל בהקדמה לסדר זרעים בפירוש המשניות וז"ל :שיוכל האדם
לזמר אם הם פירושי התורה כפי אשר יסדנו מקובלים מפי משה
כמו שאמרנו מדבריהם כל התורה נאמרו כללותיה ופרסותיה
א"כ מה ,אלו ההלכות היחידות שנאמר בהן הלכה
ודקדוקיה מס
יניוזה עיקר יש לך לעמוד על סודו והוא שהפירושים
מסיני.
משה אין מחלוקת בהם בשום פנים שהרי מאז ועד
למש"
המקובלים מפי
מצאנו מחלוקת נפלה בזמן מן הזמנים מימות משה ועד
עתהן,,לא
שיאמר ,אחד המוציא עין חברו יוציאו
רב אשי בין החכמים כד
ןיויאמר השני אינו אלא כופר בלבד שחייב
את עינו שנאמר עין בעי
לתת ולא מצאנ( ג"כ מחלוקת במה שאמר הנתוב (ייקרא כ"ג)
שיאמר אחד שהוא אתרוג ויאמר אחד שהוא
הדר כדי
פר
ביוטים או רימונים או זולתו וכו' וכו' (הרמב"ם מביא שד כמה
ח
דוגמאות לאותו הענין) ,ועליהם ועל דומיהם אמרו כל התורה נאמרה
כללוגיה ופרסותיה ודקדוקיה מסיני אבל אעפ"י שהן מקובליו ואין
מהלוקס בהם מחכמת התורה הנתונה לנו נוכל להוציא ממנו אלו
הסברות והאסמכתות והראיות והרמזים
הפירושים בדרך מדרבי
המצויים במקרא (ועיי"ש באריכות בפירוש הרמב"ם) שכבר נתברר
לנו שאלו הפירושים כולם מפי משה וכולם אעפ"י שהם מקובלים
מפי משה לא נאמר בהם הלכה למשה מסיני ועל כן כל דבר שאין
לו רמז במקרא ואינו נקשר בו ואי אפשר להוציאו בדרך מדרכי הסברא
עליו לבדו נאמר הלכה למשה מסיני ...ואני אכלול בכאן רוג הדיניו
שנאמר בהן הלכה למשה מסיני .ואפשר שיהיה הכל ויתבאר לד
שאין מהם אפילו אחת שהוציאוהו בדרך סברא
אמיתת מה שאמרתי
אפשר לסמק אותה לפסוק אלא על דרך אסמכתא כמו שבארנו
ואי
ולא בצאנו לעולם שחקרו בהן סברות וכו' אלא לקחום מפי משה
כמו שצוה אותו הקדוש ברוד הוא וכו' ,עיי"ש שכבר נתברר לנו שאלו
משה ויש להם רמזים במקרא או יוציא אותם
הפירושים כולם מפי
הסברא כמו שאמרנו .ועל כן כל דבר שאין לו רמז במקרא
בדרד מדרכי
אפשר להוציאו בדרך מדרכי הסברא עליו לבדו
ואינו ~נקשר בו ואי
נאמר הלכה למשה מסתי וכו' ויתבאר לנו אמיתת מה שאמרתי שאין
מהם אפילו אחת שהוציאוהו,בדרך סברא וכו' ולהלן בדבריו :החלק

"

"ץ
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שנאמר בהן הלכה למשה מסיני ואין ראיות אליהן (מן המקרא)
השני
כמו שזכרנו וזה כמו כן אין חולק עליו :עכ'!ל .הרמב"ם מביא כ30-

דוגמאות אשר הכיר בהן כהללממ"ס .אלה הם דברי שר וגדול בתורה
וחכמה ,הנשר הגדול אשרעינו נתונה מסוף התורה ועד סופה כמעט,
המעבד ,המלקט והמסדר הגאוני של כל מכמניפזורי תורתנו הקדושה.
גדול הרמב"ם מנשוא דברי שבח או הערצה מצידנו ,יש להעיר רק
כי כל נסיון מחודש לברר אתבעיית הלמ"מ  -אחת דתו להמשיך מן
הטפחות אשר יסד רבנו הגדול .וכשם שהרמב"ם עם כל יראת הכבוד
לקודמיו לא נמנע בגלל יראה זו מלברר את האמת ,להקשות קושיות
פרכות וסתירות שנראו לו ,כן נלבה בעקבותיו גדחילא ורחימא נשתדל
לברר את האמת עם כוחזתינז הדלים והשאיפה לחיפוש האמת יהא
לבדה גר לרגלנו ,כשם שגדולי הדורות ניסו לברר וללבן את האמת
ולעתים ראו להקשות על הרמב"ם קושיוה ופרכות.
ראשית כל" :ואני אכלול בכאן רוב הדינין וכו' ואפשר שיהיה
הכל" עכ"ל .לא יאומן כי יסופר! "ואפשר שיהיו כולם" ברשימתו
מנויות בסך הכל  25דוגמאות להלמ"ס  -פרט למקרים של "באמת.
אמרו" .זהו מספר קטן אשר לעומתו עומד מספר גדול שנשמטו
בפניו (ראה רשימה ארוכה בקובץ "ואלו ההלכות" שחיברתי ברלין
הרצ"ט) מספר גדול שהרמב"ם השמיט אותם ועם זאת אין להעלות
על הדעת שלא ייחשבו בהלמ"ס  1יתר על כן :בספרו "יד החזקה"
מנויות הרבה הלכות אשר הרמב"ם מכנה אותם במפורש בשם הלס"ס
או בתואר מקובל אצלו כתמורה  -ואילו ברשימה הנ"ל לא הוכנסו.
וכי נאה או יאה לנו להסתפק בהסבר שניתן מכמה צדדים ,שכאילו
פירוש המשניותבהיוונו "מפעל נעורים" של הרמב"ם לא הגיע לאותה
דרגה של שלמות .ודייקנות כמו מפעל חיי
ו הגדול "יד החזקה" 1
חמורה יזהר שוקלת הקושיא ,למה קיבל הרמב"ם ברשימתו
חמש הלכות ,המצויינות בתור" ,באמת אמרו" שיש להכירם מיד
כתקנות חכמים ,להרחיק את האדם מן העברה ,ושתוקנו רק בזמן
התנאים  1ומאידך מכבידה עוד יותר הקושיא שמתוך המספר הגדול
של הלכות המתוארות בתלמוד "באמת אמרו" קבל הרמב"ם ברשימתו
רק חלק מועט 1בקונטרס שלי מניתי לא פחות מ 13-שנשתמטו ממרן
.
הרמב"ם .גם חידה זו אומרת פתרני.
הערות-פרכות אלה בטלות ומבוטלות
לעומת
ן
ת
ו
ב
י
ש
ח
ב
ההשגות
שהושמעו נגד הגדרתו המהותית של הלמ"מ .כפי שראינו לעיל -
קעט
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"הלמ"ס אין לה רמז במקרא ,אינה (קשרת בו ואי .אפשר להוציאה
בדרך מדרכי הסברא  -ואין חולק עליו" ראש המתנגדים לשיטה
זו אלא הוא הרב ואב"ד דק"ק וורמיזא ,רבי יאיר.חיים בכרך .בעל
שו"ת חוותיאיר סימן קצ"ב הנ"ל .בהתקפה מרוכזת בודק הוא את
כל 'מקומות החולשה שבהגדרת הרמב"ס ,ובהסתמכו על חומר רב
וגדוף מקבל הוא על עצמו להוכיח שלא מעט ניספר .הלת"ס שנפלה
.
.בהן',המחלוקת בשני התלמודים.
 '.נסיון להעריל'במפווט את ראיותיו ונימוקיו.של החו"י היה
בהחלט חורג ממסגרת קונטרס הזה .תשובת החו"י 'משתרעת על
לא"פחות מי 18עמודות בדפוס דחוס ופורמט רגיל .מה שמכביד על
נקישת עמדה במובן זה :הרבה הלמ"ס המקובלות בתור.כאלה אצל
המפרשים והפוסקים לא הוכרו מהרמב"ם .בתור הלמ"ס .בזה נופלת
האפשרות לקחת את ההלמ"ס הנשמטות בספרו .בחשבון כראיות

סות"ותנגדו.

"

.

.

.

-
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.
והנה עוד .קושי הנגרם .ע"י לשונו -המיוחדת בה הרמב"ם
משקמש אשר עומדים לרשותה ,מלבד התואר.החד משמעותי "הלכה
למשה מסיני" עוד תוארי כינוי אחרים כגון הלכה מפי .השמועה.
הלכה מפי הקבלה .יש והוא תשתמש בהם( במקום הלכה למשה
מסיני .ואילו במיקריט אחרים תוארים אלה מבטאים אצלו רק
חשיבות מיוחדת של הלכות הללו~.עם זאת אפשר להגיד שבמסקנה
הסופית הוכח שבאמת הרבה הל"מיש אמנם חילוק בהם ,הן מבחינת
,..
.
מקוום והן מבחינת היקף חלותם.
.
אבל בעל החוות יאיר מעמיד אותנו אף הוא בפני חידה
נפלאה! מקום נרחב תופש בביקורתו נגד הרמב"ם,התנגדותו המיוחדת
נגד שיית הרמב"ם האומרת שאחד מסימניה .המובהקים של הל"מ
תהה תכונתה שאין בה .שיכחה .לעומת זה מביא החוות .יאיר מספר
ניכר של הל"מ אשר היתה בהן אמנם שיכחה ,אך כל היגיעה הזאת
צריכה להיחשב במחילת כבוד תורתו בבזבו,ז חינם של.כוחות מתוך
סיבה פשוטה :לא במקום המצוטט לעיל היינו הקדמה לפירוש.
או בשוס מקום אחר בכתביוןנמצא.בכלל' רמז דק לשיטה
זו בדברי הרמב"ם  )2הגם שמקובל עלינו הכלל הגדול :לא ראינו
אינו ראיה ,אך במקרה דנן יש להחשיב אתאי מציאת .השיטה הזאת
כראיה לזכותנו ,מכיוון שהצד שכנגד קובע מקום מסתים .למציאתה.
יש למצוא כאשם בטעות זאת ,את השואל ,אשר בעקבותי ..שאלתו

המי'ניות

קפ,
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חוברה" -השובה יהנ"ל-.הוא.אשה :אצלול,רואים ?אנו',לראשונה ,,את
הטענה ,תבלתי מבוס*ת,כפי שנראה,ילהלן" .,והלא,כבר כתב וכג'
הרמב"ם'
שבהלמ'.ס לאשייהבה שכחה
צתקדמתו לפ)ה"מנטו',ט)ודע
הבטוחהתיאשר בו נאמרו שם הדברים
בשו"א" .את צליל הוודאות
ייתכן והטעה את החוו"י עד כדי'כך ,שקבל את הדברים הללו לנכון
מ4י להזדעק ללחון"ו'לצד,111אית-'6נמקים ,ובדבר אמותת הטענה

ד:) '.,ומתון.טעות -זאת .נשתרבבה-עוד-בעיה אחרת;ינוצרה כאן
,זתיר"יכביכולבין שיטתו (המדומה) של הרמב"נו.ובי.'4דברי'תוספות
עי4ובין דף'כ"א.ע"בל ד"ה משני מחר וברוב דברים,והגיון .משתדל
:יצליח המחבר ליישב סתירת ז-אתן , .. .. ;--" 1 ,ד ,.רי,.
אימא,שם,עידובין וז"ל דוש רבא) - :גופא דעובדא',הלי הויו
'

ומאי יכהיב ויותר מהמהפכני ה,הר,עשוה)ספרים הרבה''.'151בנ1
הזהר'בדברי Ati,~aib
יותל'מדצרי הורה 1ifrw .תזרה-יש'בהו' עשה
י סופיי)6כליתעובר,על.דניי-:י1פריסחייבנזיתה שמא
זלא אעשהודבי
'אמייש בהו ממש -'3Dbמה לא נכתבו? אמר קדא עשות מפריט הרבה
קין; קד וכו' עיי"ש,לזה מעירית דברי ותוס' שם ד"ה -ממי מה:
וגם בהלכה .למשה מסיגי לא-נתנו כדי שלא ישתכחו; עכ"ל .השואל
.הבין,יבריט"גלה',בתוף - tWN1;'UjWbומ-שפטיטפל:',כאילו תוספות
שופייך,
שעליהם הודברה ,הגמרא לא ניתנו,בתור
רוצים להגיד שדברי
.הלת"ס כדי.שלא ישתכחרננ יוצא ,איפוא ,בניגוד גמור_לדברי הרמב"ם
ע  -ל ישחה שכחה.יוכצר הוכיח הח"11י'לשואל על פניו' ששגה
עיי-למ"
'פשוש'צהבני"דברי"התוי'חיברגו מהוו'0ז משפט אחד' בעל חטיבה
 Hlfi~:צבוח' של'ה)14ולה:,ש;,ידיע -לא 'נותנו(.היינו;דברי :סופרים)
ה."1-
עלויה הלמעל בכדי'
לשמרט''. h9Wbותשובתה' תמצא,בצדה'בדברי
ש .שמו:-החיותי.כי4כו נקודש' מבזע .את -השגתו .על
:אימיא'יב6פי"
ז זהירה:ועד'נה :ואולי .היה"מקום
לשואל'וציי'ד הצריוי4ויי
עיביע.תוכחתו'אל השואל-בצורול :תקיפת וחד משמעותית יותר'.לפי
הינת'דברי אשואל.צכ11לת.דברי-התוס')יוצא'שלגבי הלס"ס קיימת
לא רק'.,א פ שר  1ת של'שכריה -אלא הלמ"ס.מתחילת,נתינתה עומדת
עבך ,כביכול,.פירוש כזהנדברי"התוס .מפליג ומרחיק מההגיוו.ומיותר

יצרי.

.

ד-:-_,

_.

.כמעט-הדבר למחות נגדו.דר , - . .
'
; ,זאה.ועוד,קביעה,העוביה'שאין למציא,ברמב"ס את' ההערה
ף--
"אין בהם שכחה",משמיטה את הקרקש לכל.וויכוח נוסף .כי- .ש
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לדעת :איד שלא תיפול ההכרעה "בשאלת השכחה" ואיך שלא יפרשו
י התוספות  -אם לראיה בעד או נגד "שיטת השכחה"
אח'דבר
להקשות מכאן על הרמב"ם ,מחמת אי-נקיטת עמדה מצדו)*.

-אין

ג.

.

המלה אמורה :יותר מ:200-שנה עברו )3 ,בטרם יעמוד לרמב"ם
מגין אשר אישיותו מהווה סוג מיוחד במינז ,ויורשה להתעכב במקצת
השעה על סגולותיו המיוחדות :רממ"ל שרהיי שחי ופעל כיובל שנים
בריגה (לטביה) בתור רופא מרפא עסוק וטרוד ,רכש את אימונם של
טיפולו וכן זכה להכרה מלאה בין חבריו למקצוע בתור
חוליו בני
ומומחה בחכמת הרפואה ,להלכה ולמעשה .ועל כולם:
י
רופ) בק
היה תלמיד חבט מובהק בעל שעור קומה והיקף גדול ,אשר למדנוהו
המופלגת בצירוף השכלתו המדעית הביאה לו כבוד והערצה מצד
רוסיה דאז .כהוכחה ליכלתו הגאונית ישמש ספרו משיב נפש )4
גאוני
אשרן,חלקו הראשון והוא אשר נוגע כאן למחקרנו מהווה כתב מגן
לטובת הרמב"ם נגד השגותיו של החוו"י .והיות והספר אינו מצוי
כ"כ,,,מוצדק הדבר ,שאביא כאן .את דבריו במילואן ,ולו רק בכדי
לאפשר ביקורת והשוואה של דבריו והערותיו .ואלו דבריו:
" ,אכן כאשר נרד לעומקו של הענין מה זה הלמ"מ ומה הן
ן
מצוות תשבע"פ ובאיזה אופן נמסרו לנו הכל יהיה מתורץ דהנה
ביבמות דף צו :אימא כאשר צוה ה' את משה עבדו כן צוה משה את
יהושע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר צוה ה' את משה
וגו' (יהושע י"א),ופריך הגמ'וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר
להם4ד אמרלי משהז  -ופירש רש"י שהריאי אפשר שאמר יהושע
על כל דבר ודבר כך אמר משה  -אלא יהושע יושב ודורש סתם והכל
יודעיו,י שתורחו של משה היא .עכ"ל הגמ';.הרי אנו רואיםכי יהושע
הראשון אשר לימד לנו תורת משה לא הזכיר על כל הלכה שהיא
משה ולזה היו כמה הלכות שהיו רק הלמ"מ היינו שאין להם
מפי
רמז בתורה ונמסרו ליהושע בתורת הלמ"מ ,ליהושע לא הזכיר שמו
של מלה עליו ועל כמה הלכות אמר בפירוש שהם הלמ"מ
 ו-היינ"
הענין נגרם ע"יפייסת קוימה וסייקו:
[יכשתמצי יומר ,סייחי בשער
י
ב
י
ב
ש
בקשר יהלמ"ס "שבאת בטשנה עדיות ה' .ז .צהוב "רמב"ט בפירושו יטקוט :ואין
את ה"וךי את "מלה שכחה
".מהשה .קרא
בהל מדייקה,י
א "כ"ש" .במקזזי
השואי
וגרם בזה לכל הוויכוח סרק תהה

ן

.

קפב
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שאין להם רמז בתורה וכן היו כמה הלכות מתשבע"פ היינו הלכות
שיש להן _רמז בהורה אשר לא זכר שמו של משה עליהן ,ועל כמה
הלכות מתורה שבעל-פה היינו הלכות שיש להן רמז .בתורה
אשר לא זכר שמו של משה עליהן ועל כמה הלכות מתשבע"פ אמר
להן שהן מפי משה ולכן אותן ההלכות שמסר להם יהושע והבאים
אחריו בפירוש שהם הלמ"מ ואין להם רמז בתורה על אותן הלכות
אמרה הגמרא -הלמ',מ ואין מחלוקת עליהן ועל' אותן ההלכות
לא שייך 'לומר .בלשון גמירי לה יען'כי קבלו בתורת הלמ"מ ולא
בתורת הלכה סהק למשל הלכות של תפילין קבלו בפירוש בתורת
הלמ"מ-ולא היה בהם שום מחלוקת ...ולא אמר עליהן בלשוןגמירי
להכי קנלוגפיריש בתורת הלמ"מ ולא בתורת הלכה סתם ועל אותן
ההלכות שלא אמר יהושע והבאים אחריו בתורת הלמ"מ רק בתורת
הלכה סחם על אותן ההלכוובשייך לשון גמירי לה ובאמת מקורן
ג"כ ממשה רבינו רק שלא נזכר שמו עליהן.ולכן אמרה גמרא סתם
גמירי לה פירוש שקבל איש מפי איש עד משה ...ולפי דברינו מתורץ
כל הקושיות שהקשותי לעיל דאותן ,ההלכות שאמר לנו יהושע
והבאים אחריו שהם הלמ"מ וכך קבלנו איש מפי איש אין בזה
שום מחלוקת ורק על אותן ההלכות שקבלנו .סתם מיהושע והבאיט
אחריו ואין אנו יודעיט אם הם בתורת הלמ"מ שאין להט רמז
בתורה או אולי יש -להן רמז בתורה והם ממצות תשבע"פ ובהן
'
נפלה מחלוקת".
ואח"ז מסכם המשיב נפש עוה"פ שיטתו (עמ' כ"ח ע"א ע"ב)
.
כדלהלן:
"וא"כ לשיטה הרמב"ם כל התורה כולה היא הלכה מסיגי ורק
החילוק הוא' זה דעל פירושי התורה אף שמפי משה לא נאמר
עליהן הלמ"מ,כיון שיש להן רמז בהורה או שיכולין להוציאן מכח
הסברא ועל הלכות שאין להם רמז בתורה נאמרה בפירוש שחט
הלמ"מ פיר(ש.שאין להט רמז בתורה ואין להוציאן בדרכי הסברא...
אכן יוכל'להיות.לפעמים שלא אמר יהושע רק הלשון הלכה לבד'ולא

.

.

-

בעמ' קפ.ד משויה השיריתואייך נשמטו השורותדיריי:
להזכיר שהיא ממשהמסיני במפורש,תלמידיוידעו היטיב ,שתורה פיר'
מסורת מהר סיני (ראה גם דברי הגמרא מסכת יבמות צ" 1ע"ב)
'הזם של משה רבנו מתחלק לשני חלקים :החלק
העזבון הרוחני
הראשון והגדול יותר מקיף יחד עם תורה שבכתב את התורה שבעל
קפג
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סיים למשה ...ולזה שיטת הרמב"ם רק אותן הלכות המה הלמ"מ
אותן שקבלנו בפירוש בלשון הלמ"מ ואותן הלכות שקבלנו רק בלשון
הללה סתם נשאר הספק אם המה נמי הלמ"מ ורק שיהושע לפעמים
שידעו שאין להם רמז בתורה ...אוישהלכה
'לא אמר רק הלכה בכדי
.
זו עכלו מדורות אחריהט".
 ' .וזהו חורף דבריו :במובן המקורי העיקרי כל התורה שבע"פ,
.שנמסרה למשה בידים נאמנות לשם מסירתה הלאה לכלל ישראל,
.הלכה למשה מסיני .ברוח זו יובנו דברי ר"ע מס' נדה ס"ה ע"א שכל
התורה כולה היא הלמ"ש .הפשיטות הזאת איפשרה ליהושע תלמיד
משת להיפטר מהחובה להזכיר בכל הלכה' והלכה 'שאמר .אותה,
'פה. ,במדה והיא נדרשת במדות שהתנד"ב מהתורה שבכתב .החלק
קטן בהרבה מחלק א' מקיף אותן הלמ"ס שבהן לא נמצא
השני
 4ב-תושב"כ .בהיות הדברים ככה מצא יהושע לנכף לאשר במיוחד
מק1
ו
ל
אוהו הלכות אשר עבורן לא מצא ממד במקרא כמסורות ע"י
רבנו וכנה אותן הלכה למשה מסיני .והיה .הנשאר אשר הקיף
'מש',
הסוגים( ,היינו עם ובלי שורש במקרא) -הרצה אותם
יסודות משני
.תלמידיו בשם הלכות ,סתם בלי תוספה מסיני ,בהסהמכו על
בפני
לקחו שיוסיפו לעצמם .בדעתם את מקור ושורש ההלכות
שומעי
הללו :בתקופה מאוחרת יותר-,,בתקופת הגמרא ובעקבותיה הולך
הרמב"ם  -הכירו רק במספר הקטן של הלמ"ס אותן כינה יהושע
במפגש בשם זה בתור הלמ"ס אמיתיות ,שעליהן אין מחלוקת ,ואילו
לשאר ההלכות נמסרה ההכרעה לדיוני המשא ומתן להכיר אס
בנוגע'.
.
'
אמנ 6מגיע גם להפ התיאר הלמ"ס.
י י' אם לסכם את שיטת הרמב"ם במשפטים ספורים ,מצטיירת
שמתאר אותה הג ,רמ"ל'שרהיי זצ"ל:
.בפנינו בערד תמונה כזאת כפי
א) כל התורה בעצם מהותה -:הלכה למשה מסיגי ויש זכות
 .. ,..י ) ..-י'
מלאה לתת לה תואר זה.
 , .ב) מקום הניחו ליהושע להגדיר .את המושג הלמ"ס והוא
"לה את המובן הזה ,שההלכות המכונות הלמ"ס -נאין להן
ן
ייחד'
שורש ודרוש במקרא.
ג) הרבה פרקים מהנמסר לו ע"י משה רבינו כינה אוחם
הלכות סתט בלי התוספת למשה מסיני.
ד) -להיות ובקבוצה זאת (המוגדרת באות ג') נמצאו הרבה
;
הסזגיס (היינו עט ובלי שרש  .)-.נשארה השאלה
.דוגמאות משני

,הביש
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ל אארתךיגוכ~ן נילעות"4
פתוחה.לאיזה סוגלי"ש5"-כהי
י
ו,
.ן,
יל-
זאת שיש למצאם-במשנה ובגמראך ד''- ' .יי,
בנקודה

ן

דעות
!  .בהתבססו על עקרון כללי זה בוח11יבידק.ה"ץשיב נפש.',נקודה
;אוור,נקודה בדיקה-יסודית .,תרדכדי פיתוח .מו"מ4.חריפות ,בעמקות
ובהיקף רב ,אק חשגותןו":של..החוו"י)יומגיע למסקנה ,שכל.,דברי
הרמב"ם צודקים-ונכונים .אפילו דבריו הסתומים וחתומים לדעת כולם
"ואפשה-שיהיו כולם" מבאה רמ"ל שרה,נ בריח זו ,שהרמבדם
ב-יקש בזה ,הוך כדי,ניסיח זהיר,,להשאיה מקום לספק אם לאייתכן,
.שאפילו בתוך אלו .ההלכוה_ שיהושע .לא.כינה ,אותן._,הלמ"ס .אם
.לא נמצאו,.אף.ביניהן .כאלה_-שראניין_ה..1,להןקרא הלמרס ,זאת,
ועוד דבר :גם עבור,הלכות של "במה אמרו"!המרחפוה.כאילו.באויר
,ללא סמך ,שורש .אולימוד מהמקרא גם.עליהם ,חל לפי.דעתו התואר
',"'-

העונג הרואי.

לקןר4%יליפ'ד'את" %טפף'-משיב 'נפש,

הצפוי
טיש.למתחה על עצם.רעיונוייון.עצם,תקפו
בל יחפה'על הוט לקור%
מההגנה להתקפה,
.וגבורתו'יטמונים -בבקורת'
הנגליה-שלו ,מעוברת-
א5ליתמיד בחריפות' ובבקיאות 'עצוטה
' hv-jtיפחלת%.והייתר
'לשתוף וליחו4 %לע .השג1תיו'טל חחוו"י נגד .דברי:הדמב"ם 'מקוריות
טל'המלהן --שבח בלתי מוגבל !זה יש ,לתש
.במוברהסוב
יה.היואח%5.למ"טק,פיי "נוצאהד של .התפתחות
תז
ביוה
'למעילן'-לניטולי
)ייטטורית-.אשנ'16ה5יקיית ה-מ-פוקחת ינאלצת '-לקבוע ישהקושיות
'%מתעולרו %נגד מהלך הרעיונוה'ל האלהך והנשארות ללא ,מענה ,רבות
ילצומות הן..,מבדי לחת יכולת' להשלים אתן :יאשית.כל :-יהושע
הזה'.פותת-.ומסייס
שמיה5 1ל-המהלד'וירעיונ
הלש"סי'המטובי
יאחי
צמ
.
ושע.כממציא..ילאדייל-ל.של
השם כמו'של-המושג נ-
--

ציי

(

יפי

w
האם' ~אפשר'
להביןישבאף' מקום
וכד מתוי'"1חסיזח-הסיברומ
.במקוחת' -ם 'הגמראטביבמ-
י :צוויע"ב .אינה':אומרת-הרבה
הן
נף
יו'בי
כי
במובן זהך.לא (מצא-רמז:כל.שוזואדלתפקיד'המכריע שמילא,יהושע
5פרשוד.הזאת' .ומ.ה; אצל' הרמב"ם .אשר' להצדקת"שיטתוי,
תלוי
גם'י

ן
1

למעט -הכל בהוכחוה"מהמקויוה,
מה..כל
לשיטה-זאת-:ועוד! לשם-
התכונה הזאה?.אם המילים הלמיס אינם'צריכות למלאוה?כי אם'תפק-ידתיאורי אם הפרק נוסחו:צכדי:-לסמן-או 1%ההלכו %חמתאיפוה
להגדלת הר%ב"ם ,זאת' אומרת:ישלא נמצא.עגוףן' אף-רמז-במקרא,
קפה
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הלא היה אפשר לסמוך על כוח השיפוט והחשיבה של.לומדי התורה
ולהשאיר להם את הקביעה הזאת מבלי לפגוע בענין ,ומה צורך היה
בהגדרה נתינת שם שאינו אומר בעצם כלוס ושלגילוי סודו היה צורך
בחקירה מלומדת בכדי לעמוד או לא לעמוד בסודו  1ועוד דבר :כל
השיטה שלו בנויה על הרעיון של בירור הנמשך ממשה דוד יהושע
עד לקכמי התלמוד .אין לנו אפשרות לבאר את שיטת רבי מ.ל,
שכהיי,אשר דוקא במקום הזה מחוסרת בהירות המבוקשת כל כדכי
אם בקות זאת ,אם הוא כותב שם :ולזה היו כמה הלכות שהיו רק
הלכה למ"מ היינו שאין להם רמז בתורה ונמסרו ליהושע בתורת
הלמ"מ ,ויהושע לא הזכיר ,שמו של משה עליהן ועל כמה הלכות
אמרונתיש שהם הלמ"מ,היינו שאין להם רמז בתורה וכן היו כמה
הלכות מתורה שבע"פ היינו הלכות שיש להן רמז בתורה ,אשר
שמו של משה עליהם ועל כמה הלכות מתורה שבע"פ אמר
לא
להן שהן מפי משה ולבן אותן ההלכות שמסר להן יהושע והבאים
אחריו!בפירוש שהם הלמ"מ ואין להם רמז בתורה על אותן ההלכות
אמרה "גמרא הלמ"ס ואין מחלוקת עליהן וכו' .ע"כ לשונו.
(.ובכן מצטיירת התמונה דלהלן :משה אמר ליהושע מספר
הלכות',שעליהן הלה ההגדרה שאין להם רמז בתורה ,והן בעלי
דרגה הלמ"ס (בירור א') ) YW1fiבכל זאת מתעלם בחלק מהן
מליחסם אל משה רבינו ומערבב אוחם יחד בתואר הלכות סתם
בסוגים' אחרים ,ואילו בהלכות אחרות מדגיש הוא במיוחד את
התיחסותט אל משה (בירור ב') אמנם הגמרא מבצעה בירור קיצוני
(בירור'ג') בזה שהיא מכירה רק באותם ההלכות אשר יהושע ייחס
אותם במפורש אל משה וההולמים להגדרה הזאה בתורה הלמ"ס
אמיתיות  -יורשהלי להטיל ספק אם יספיק הרצון הכי טוב בכדי
להכיר בתהליך הבירור הזה שיטה מתוכננת ולעמוד על כך מדוע
יהושע ,בסימני היכר שווים ,מייחס הלכות אחדות אל משה ואילו
לגבי אחהותבני סימנים דומים אינו נוהג ככה .רבי מ .ל .שרהי חפץ
למצוא ואת רעיון הבירור הזה בתוו דברי הרמב"ם ,ובאופן כזה
לפתור גת החידה אשר העמידו בפנינו המלים ואפשר שיהיו הכל.
ואלה'דבריו (עמ'  28עמ' ב) דכוונה הרמב"ם כך ,הדינים שהביא,
המה בלי שום ספק שהמה הלמ"מ אחרי שקבלו בפירוש בלשון
הלמ"ס-אבל יכול להיות עוד הלכות שקיבלנו רק בלשון הלכה
סתם גם המה הלמ"ס אבל על אוהו ההלכוה נשאר הספק ולזה

'

זכי

.קפו
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אמר "ואפשר שיהיו חבל"כי
אינו מפי משה עכ"ל.

ההלכות אשר קללנו סתם בלשון הלכה

-

לפי זה היתה כוונת הרמב"ם להביע שבכוונה מלאה הוא
כינה רק אותן ההלכות שאמיתוהן בתור הלמ"ט היתה מאושרת
במפורש בתור כאלה ,ואילו לגבי כל ההלכות אשר מעמדו בתור
הלס"ס היה מוטל בספק ,את אלה'לא.-הכיר.ואף לא הוציא אותם
במפורש מהכלל.
לפענ"ד לא נוציא משפט חמור מדי אם נגיד שהפירוש הזה
אינו הולם לא את המלים ולא את הרוח ובמחילת כבודו הוא
נראה כדחוק .ועל כולם :פירוש זה מעלים עין מהעובדה הסותרת
שהרמב"ם ביד 'החזקה שלו מתאר שורה של הלכות ברור ומפורש
בתור הלכה לס"ס שלא מצאו מקום ברשימתו הנ"ל בפיהמ"ש.
גם את הנסיון להצדיק את השיטה בענין של "במת
אמרו",
 41ע"ב) אין להחשיב כמוצלח ביותר .)5 .לפי"ד
קיים
ם
ג
ם
ד
י
ד
הכלל
!
ן
נ
י
א
ך
י
ל
ו
כ
י
ן
א
י
צ
ו
ה
ל
דרך
לגבי
השלילי
סברא וגם אין להם רמז בתורה ,בתור.
הגדרתם.
ה
י
ה
ו
אם
התנאי
הזה קוים בהם -נ ראוים הם להיקרא הלמ"ס במלוא ערכה של
המלה  -ולא ,הרי הס רק ייחשבו כמו הלמ"ס
חשובות אך לא

ישם

-

זהות.

אבליש להתפלא מה בצעכי נחלק את קבוצת ה,,באמת אמרו"
לשני סוגים כנ"ל אם המשיב נפש מוכרח להודות .בכל אופן שחלק
מהן לפחות אינו .נחשב כהלמ"ס אמיתיות .עם כל הערכת יראת
הכבודכלפיגאוןוצדיק כמו בעלהמשיב נפש נבצר ממנו להגיד שהבעית
של הגדרה מהותה של הלס"ס קודמה על ידו לקראת פתרונה.
י.ו .,

עדות נאמנה על גדלותם של יצירות הרמב"ם מהטה הביקורת
והתגובה החריפה  -חיובית אם שלילית שעוררו ספריו וכתביו בין
גדולי וצדיקי האומה .דוגמתם של הגדולים הללו תתן לנו את
העוז והאומץ ללכת ,אנן יתמי בני יתמי ,בעקבותיהם ולגשת באימה
ברתת אזיע ,תוך כדי הכרת הפרש הגובה העצום אשר קיים בינינו
לבין דורות הראשונים הללו ,ובהיות כך דרכה של תורה ,להקשוה
קושיות שנראו לפיענ"ד על שיטת
הרמב"ט :ולנסות להגיע לידי
תפיסה אתרת:של הענין .כה'עשו הקודמים לנו בנסותם למתוח
קפז
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בקירת,עלדברי הרמב"ם :לחוכיה אתאי דיוקה של הגדרת הרמב"ם
עי"ז שהרבה מקרים חורגים בהחלט ממסגרת הגדרתו ,אינס תואמים
לה .אם ..הרמב"ם הגדיר ,,'.הלמיס ,אין בהם מחלוקת"  -באיזו
דהך,יכו.מבקרי שיסחוו למנות.שורה של הלמ"ש מוכרות מכו"ע
 שקכן נפלה בהן מחשקתה= אך בזה נכנסו הם לפרטי פרטים,ונעלם',מעיניהם במחכ"ת החשיבות הראשונה של התפקיד העיקרי
המוטל בראש וראשונה על מותחי הביקורת :חקירה ובדיקה של

התוכן,,,הרעיוני העצמי הטמון בהגדרתו וערכה עבור קביעת והבנת
.של הלמ"ס .פ הלכו בדרך זו ,כי אז יתברר דבר אחד:
(גמ"אם .יקבלו בתור,הנחה נכונה אח השיטה ,שהלמ"ס אין בה
מהות"
מחלוקת  -הרי לא התקרבו עי"כ כמעט במאומה לפתרון עצם
של הבנת עצם.השישג של הלמ"מ.כי הגדרה זו היא שלילית
הבפעיי
,ב
הט
'עה ,ודי .לה לצמצם אולי את היקף השטח המקיף את עגולות
ל
ההלמ'יס .הגדרה זו מדגישה הערה ,אגב גם מפוקפקת ,שאינה נוגעת
כמעט ,לנקודת המהות ,ומוותרת על הנסיון לגלותסימני היכר אחרים
.אופיני~ם יותר ועל כולם :היא אינה מסבירה אפילו את קביעה השם
י במתאם להגדרה זו יכולים היו למצוא ולקבוע בהצדקה
להלבו"וז,כ
,לא פחות_חזקה ,שם ..מובלט :מחודד יותר .אף החלק השני של
ההגדרה ,זה "שאין לה שורש במקרא"  -אינו מוסיף מאומה
לקביעת תחומה .של' העמדה המשפטית .המיוחדת -של הלמ"ס .וכי
יש להלין.ש;,החסרון" הזה (אין שורש במקרא) ,שבצדק אפשר היה
לכנותון'אולי,יתהון(גמקוט חסרון ,מהווה הסברה או הצדקה שבגלל
;,החסהון".הזה שיש.להן..שורש וכו'_לא זכו הן ליגואר כבוד .של
הלמ"ע? דוקא הרמב"ט,מביא,במקום,הנ"ל שורה של הלכות שנמסרו
לנו ,שלא נפלה בהן אי פענז מתלועת ,ושכל "חסרונן" היא בזה
שיש 4ן שורש במקרא .בעל ~חנו מתקבל הרושם שנכנס כאן
בפרצה.,דחוקה ,יאש .שומעים אנו ,דרך '.משל שמעולם לא היתה
'מחלוק~.או .מפק"בדבה שאתרוג ההי .הוא פרי עץ הדר ,אך אין
יכנות.,הלכה,,זו.בשם הלמ"ס.כי:יש לה שוהש במקרא .ואילו להלכות
"עמון,.מואב;מעשרין מע"שבשביעית" 1כ" 1החזן רואה היכן התנוקות
קוראין! ,מעניקים להם אה.,ערך תואר של הלמ"ס  -מקבלים
שכר כאילו עבור זה על שאין להן שורש במקרא .והעולה על קושיות
'אלו"':תכונה (השלילית) (שאין.להם רמז בתורה אינה אחרי הכל
סימן,מובהקאפייני להלמ"ס,בלבד ,כיישותפת היא באי-תמת הזאת
קפח
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לשטח .הגדול'  bli"h1של כל ההללות)"(,ע"הי ,.1,אינה ניתנת
להבין בלן עיון בחלק.הראשון על "ההלכות" שלןמחקףנו);:היכחנו
שבעצם כל ההלכות ניתנו באומן בלתי-תלוי1בתררה'שבכתב.:אי:דוקא
מתוך ההערה של המכנה המשותף שבכלדההל15ת ,לרבות יהלמ"ס
בנקודה זאת ,מצטייר ,כפי שנראה להלן(.באופק .קו'הביוון,בו'נוכל
לחפש ולמצוא את מהוהה המיוחדת הספציפית של;הלמ"י,:

י.
 ' -ה " .ג",חיי :ד .יד זי;: )-,י

ממילא עולה המסקנה :אם דרכו והגדרתו של הרמב"ם לא
הובילו להכרת עצם מהותה של הלמ"מ הרי יש לחתור בכיוון אחר:
הבה ננסה להתעמק בעצם תואר ושם של הלמ"ס:הלינו הלכה לבשה
ע לידי'הגדרת המושג LA
משיני ועל סמך התעמקות בשם הזם להגי
ומתוכה להכרה ובזסוס רעיוני של עמדתהךהמיוחדת של התמ"ס.
י רבבות הלומדים שהזכירו אן הלהרו במלים הלמ"ס -
 ,רבועי
ברוה היה להט המכוון הכללי במלים הימ"ס ויתכן במעט.א 5אחק
לא שם לב לחקור פעם את עצם המלים "הלכה למשה מסיני" ועד
כמה ואיך התאים עצם המהות של המכוון במלים אלה לצורתם
ין_עת,
ולניסיחם המיוחד; למטרת לימודק ועיונם דל הזה
שההלמדס תופשת עמדה מכובדת ,מיוחדת בשטח תחום כל ההלכות,
ומטרה ראויה לשמה היתה להכיר ולחקור את חשיבותה מבחינת
..-..שלנו ,שמו עיקר
ההלכה .אבל בזה שבדרך לימוד המקובל בב,מ"ד
;..ן
.....ימספקת
הדגש על הבנת התוכו ואולי לפעמים לא סחשיבן במדה
גם את הבנת המלים גרידא ,נעלמה לעתים בפניהם ,הגזשה להכרת
ענינים חשובים .והלמ"ס תוכיחו (ראה מחקרי על ה,,משמע"

"הס.

.=.

,

.

,

,,

rt'c

"
)עלז נ:.ן:ך ?"מ -
למתקל :בלה ,זאת( ,עלם,

י  :מעתי כל 'אלה שנתת -מעיע0
שדוקא עצם השם "הלכה למשה מסימ".מתח;שער למצוא:תשובה לא
רק בדרך רמיזה אלא בדרך.פשוטה,ומפורשת:לכלדהשאלותישמושג
הלמ"ס,מעורר בנה אין לת אלא,לתרגם (לפר ה --פיב).מלה במלה,
לאמו מיהלי :אלה הן הלכות שמתנו,למשה ,מסתי ך -וכל .סבעזק
במלים 'אלו (אל,
משה)ד"%ה 5ה והפודךבה
"למשה"
".ד-ה בה ,בהן המצא את המצוע והמטהה,של-תלמ"ס"מלים אלה
דכעי

=-
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נותנות את המפתח להבנת עמדתה המיוחדת,,וכן להצדקת והיקף
 .למשה! למותר..להדגיש'שאין~כאן ,המכ11ן לתחוקת מצוות
עמדה"11
פרטית,שניתנו ומחייבות אד ורק אח משה רבנו .רחבה מצוותך מאד
ואין לצמצם חלותה והוקף חיובה.על רשותו.של יחיד אחד בלבד
..
ולו יהא המיוחד שבאומה.
תה פירושם של  .הדברים ,:.הלכות אלו מכוונות אל
משה בלבשם צורה ובפשטם צורה  -אם בתור השלמות או באורים
של  -הלכה מיוחדים בעלי .אופי מסובך במיוחד  -אם בתור
שלחי
קיצור או הרחבת מושגים המתבססים על חשבונות מסויימים  -ואם,
שהתנ"ד
ביסוס וביצור של דרכי המדרש ע"י מדות
לבסוף,
הקיצור' :מעין תוספת באור (עבור משה  -פ .ב ).לתושבע"פ ,אשר
בעצם מהותה אינה אלא פירוש מקובל מסיני לתושב"כ.
אף
החשיבות המכרעת שיש ליחס למלה ( .1א .לשם "הלמ"סץ
בשור כזה .פ .ב ).מתאשרת ע"י התבוננות בפרט אחד ,אשר לא הובן
ונתפרש אולי במובן המהופך מהנכון .בכל מקום
עד כהיכראוי
את המשכיות המסורה הבלתי פוסקת לגבי כלל או
שבקשו
הלכה אחת ,חז"ל מצאו לה שורה של ביטויים או מליצות קבועות
החוזרות ונשנוה כגון :שנאמרו לו למשה  )6נתנו למשה  )7שנמסרו
למשה  )8שנצטוו משה  )9בנוסח כזה מרומז ברמז דק תפקידו של
שליה נאמן למסורת ה' ,הלא פירושו של נוסח כזה
משה
שהתורות והחוקים הללו נמסרו לו,ז .א .שהופקדו לידו לשם מסירה
הלאה גלל ישראל ,מאתה' .יתר על בן :המכלול השלם של המצוות
הוכנס בתלמיד במאמרו הידוע של רבי שמלאי (מכות כ"ג ):בדברי
פתיחה :תרי"ג מצוה נאמרו לו למשה; אולם כשמדובר על
בקשר אליהן  -לא הוזכר ,באופן עקבי,
הלמ"מ (המיוחדות
אף אחד הביטויים ד-לעיל .ויש להבין זאת בהחלט ,כי כל עצמם
הופנו הלא אל משה לא בתורת שליח נאמן למסירת תורת משה,
המקבל לידיו תורה ה' "לאמור" בכדי למסרה לעדת ישראל ללא
שינוי וללא קיצור ולטענו את לקחה בלבותיהם .אלא  -הלמ"ס -
עצם מהותן-תפקידן לשמש מורח-רב ומדריך-דרך עבורו .,לפרק
לפי
ולפתוח בכדי לאפשר לו למלא את יעודו כמורה ומנהיג העם .יתרון
האור סו החושך! דוקא בהארה מנוגדת זו מובלטים סימני היכר
המובהקים של הלמ"ס .כפי שהוכחנו = ההלכות (,,סתם") קיומן
ומעמדן הוא עצמאי ליד ההושב"כ יהתושבע"פ ,ויעודן לתת הדרכה

,לשם

הי"

.להוכיח

בגוי
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והוראה מפורטתלחיי,ום-יום ולרומם אותם' -על 5ל שעה ורגע -
לדרגת עבודת ה'עילאית .לא כן הלמ"מ 1כפי שצוין כבר ,מהווה היא
כאילו מלט וטיח מסייע ומחזק לבנין הנשגב של תושבע"פ .ראיה'לכך:
אין להעליםעין מהערותיסודיותן החושפות שרשי מקוארגומתר,יה : .הכי
א"ל רחמנא למשה  )10או ביתר בהירות :הכי כגו
ירחמנא
למשה  )11מבלי להזכיר ,שהמדובר כאן בנתינת הוראה ולימוד
מיוחד למשה! ועל הכל עדותו של רש"י מאשרת במקומות רבים
הקשר הפנימי הזה בין הלמאס ובין
בצורה חד משמעותית
א~האפייניים :התורה שנמסרה למשה-ע"פ
תושבע"פ .יצוינו המקומות
דהיינו הלמ"ס . )12או ואפילו בתושבע"פ מהלמ"ס אין לו  )13-או
ן זה מה"ת  )14או בצורה בהירה מכרעת':
הלמ"ס לאו דוקאיאי
הלמ"ט בתושבע"פ (' )15הרכבה רעיונית ,שלפליאה עצומה"ייחשב
ישכל/המפרשים עברו על זה לסדר היום מבלי להתעכב) וכ~'אפשר
להמחיש את תהליך של שיקוע הלמ"ס בתוך בנין התושבע"פ בצורה
פלסטית ובולטת יזהר 1וכי נשאר עוד מקום לספקות על' תלותם
.
' '.
וקישורם ההדדיז
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מורי וציוני ,דרך עבור משה  -זה המובויומושג התוכן
של הלמ"ס .עה אשד יימצאו בתושב"כ חידושים חריגים  -מבחינה
ענינית או פורמלית  -סיפורים ,הוראות או דינים שיצרו תנאים
חלקי תושבע"פ  -במקרים כגון אלה מגישה
שאין להם שחר
הלמ"ס ההוראה וההבהרה המבוקשת שאיפשרה או' הקלה למשה
; "
'
את החדירה הסופית להבנת התושבע"פ.
'
וכי תאמר :איך להעלות על הדעת ,שמשה רבנו נתקשה
בהבנת דבר ה' 1וענית ואמרת,1 :הדבר"י .:ג' דברים היו קשין לו
הן מנורה וראש חודש
למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו
ושרצים וכו"' עיי"ש וכי גם עתה מחוייבים אנו לחשוש מלהביע את
ההנחה שמשה רבינו העניו מכל איט הודיע את חסוזן ידיעתז.
בהבנת-חלקי תורה מסויימים וחיפש הוראה והדרכה מיוחדת עבורן ד
כשם שנתקשה משה,בהבנת המנורת כן יורשה להניח שנתקשה בהבנות
דברים עמוקים ונעלמים בתובשע"פ ,וביקש פתיונן-מלפניו -יתברך:
יאירו עינינו דברי התוספות כאן ,ד"ה ג' דברים:באה"ד וז"ל ולפי
גרסת השימ"ק שם סי' כ"ד וז"ל':ויש לתמוה ד5א'חשיב מחצית

בשבי

ואל.
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השקלידכתיב זה יתנו וי"ל דלא'שייג התם נתקשח אלא משום דלא
הון.יןע וכו' רק בהא דדבר מועט יכפר על עזן העגל עיי"ש .ברוח
ובכיווון
,זה נסביר את מהות הלס"ס שלא היהה כאן אי-הבנה מצד
משה בשל תפישת דברים טכניים מעשיים,אלא געיות של השקפה
כלליה ,והבנה פנימית שבהן נתקל משה יקשייס .ספקוה וחוסר
בהירות שנולדו איזה מעמד חוקי מיוחד במסגרת,ההלכה תופשות
ההלכות למשה מסיני  1בשאלה הזאת נגענו כבר לפעמים בפרקים
הקודמים; האם נוכל להסביר ולנמק לגמרי מעמד מיוחד כזה
מתוך הפיסתנו ומתוך הסברת .מהותן 1
:
:..כשנרצה להשיב על שאלה זו ,תלוי הכל בשאלה המוקדמת,
האם אנו חושבים את ההלכות למשה מסיני לפי דריהן כדברי תורה
או כדברן סופרים פירוש :יציקת דפוס הנוסח ע"י הסופרים כמובן:
בזח אין אנו מטילים ספק נדבר ,האם ההלכות הנן מן מכלולהגילוי
הנגלה לנונסיני,כי בעצם הוספת הכינוי "מסיני" מוציאה כבר ספק
י הכינוי הזה מעמיד אותן בלי שום ספק בצד
כזה מוכתחילה ,כ
התורה שבכתב ובצד התורה שבעל פה כשוות-ערל; ..אבל משמעהז
דירוגן בדרגת "דברי תורה" .מצביעה בכל זאת על יתרה שהיא יותר
מהרמת יוקרתן כפי שנוכיח בחקירה הבאה ,אלא דבר זה יהיה
מבחינת ההלכה בהרבה מתנים בת חשיבות מכרעת, .
ניהנה התשובה במובן מאליו מתוההעובדה שהתלמוד.
.
פעמים רבות כדאורייתא; למשל
מכנה את ההלכות למשה
את ענף הוסתות (נדה סו ):שתי המחיצות (ערובין צח ,).המעלוה
(יומא מד ,):קקשר העליון (מנחות ,לט ).והלכות רבות אחרות.
אבל הוכחה זאת אינה החלטיתכי בכינוי,,.דאורייתא" לא משתמשים
בגמרא ,בקביעות מוחלטת במשמעותו העיקבית אלא בכינוי זה
משהמשים תכופותולשם רמז על חשיבותה המיוחדת של הלכה
_
מסוים,
ובכינוי כזה מובאים אפילו דברי קבלה (כלומר מן ספרי
הנביאים) ,למשל "ציון .קברות'( :מועד קטן ה .).אולם נוכל להביא
מאידך,אפיל
ו ראיות העמדת זה מול זה בצורה מנוגדת דברי תורה
והלכות למשה מסיני ,למשל כשמדובר על שןעורים (סוכה  .).1במיוחד
בולט
הזה,עד כןי שלילה ברורה של שיווי הערך בין שניהם
(הלמ"ס  -ד"ת) במשנה ערלה (ג ,ט ).במשנה זאת כתוב" :החדש
אסור מן התורה בכל מקום ,והערלה (במה שהיא נוהגה בחוץ לארץ).
הלכה יהכלאים מדברי סופרים" .הדירוג ההולך ויורד ,פה בהערכת

.1.כאורה

,

משיין

"ניגוד

קצב
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טלושי'הם-צוות והמסקנה ההלכתיתיהמוסקת.מזה'-נראה כאן לעין,
.ורוצה.להוייד ,בכ11נ.-את שוה הדרגה .בין מצוות הערלה ,שהיא
:הלכח למשה מסינייוליןןמצוות'העומר ,שהנא בדרגת דברי הורה.

י-ז

'.
סיג '
י -י :,:.-ה י ק י
?".
,.ר
להלכה שבדבר ,יש ,כפן)שרמזנו .כב
ע -י;) מלבד .הענין,מעיוני
לבירור השאלה הזאת גטןחשיבות בולטת בשביל הנוהג היום-יומי
למעשה; ובירור הבעיה -הזאת מכוון וקיבע את ההכרעה בשתי בעיות
,חשיבות בוויכוח הה"כת?;ז ראשית-כל עומדת .כאך"לדיון השאלה
;הנתונה במחלוקת ,האם יש;להכריע ספק בהלכה למשה מסיני לקולא
או לחומדא? אנו..יכולים:להניחיכייוע לכל את הכלל ,שכל-ההלכיה
.המוטלות:בספקיהמב,ססות.על דברי :הטה,יש לפסוק.לחומרא ,ואלה
אשר דינן .רק מדרבנן יש להכריע במפיקן לקולאר-ואיך יש :לנהוג
בהלכות למשה ממינן ? הדיעות בענין זה הן מחולקות .במיוחד לא

.'-י

גץו-הכרעה:-לבאג ולכאן בענין שיטת-הרמב"ם'בענין "דברי סופרים"
,הידועה ,דו-משמעות אשו גרמה למבוכה .כה רבה בשטח ההלכה,
מעכבת גם בנקודה זו את ההבנה הברורה של דעתו .אנו מביאים
כאן את דבריו במקור מתשצותין (פאר הדור סי' קמ"ד) ,אשר
 1WDW)-,לנו כפהיחת הבירור שלגוז ובגלל חשיבותם בעניתו אנו
מביאים אותם במלואם .הרמב"ם כותב שם :יש לי חבור ערבי בענין
,מנין המצות ובאותן; פרךם ביארתי שאין כל דבר שלמדים אותו
בהיקש או בקש הת במדה מי"ג מדות שהתורה'נדרשת בהן הוא דין
עק א!אמרו חכמים בפירוש שהוא מן התורה והבאתי על
ראיות ושם ביארתי שחוא מדברי סופריט ואפילו בדבר שהוא הלכה
ן ליה ואין שם מן התורה אלא
מסיני מדברן סופריט קרינ
ידבר 'שהוא מפורש בתורה כגון שגג; וטללים ושבת ועריות או דבר
"הוא מן התורה והן כמו' שלש"4ארבעה דבריטס.בלבד

_תורה
מיה

1

~"5יי
01ימך2

_" ד-ל ,י.

ז - 4-
ק-מור לעלל את המלים "דיןס
ח
י
ל
בהכרח,
הרמב"ם
של
ן
י
א
ו
ת
ע
ד
תורה" ,ומזה יוצא
שלפי
לדברי
??-~rr

:סופריט ,וגט,לא להלכות:למשה.מסינ?',שהוא חושב :אותן בפירוש
.לכלל'דברי.הסופרים;  -וזה'נוגע לבירור:שלנו =',בהחלט אין ליחס
תורה .אבל:אם באנו
לתן.באופן כולל
את,הזכויות,המלאות:של.דיי
?1SV:
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לפי,

האמור לעיל ,למסקנה זו ,כי אז זה אינו מותאם שוב .למה
שהרמב"ם כותב במקום אחר .בפירושו למשנה כלים(.יז.,יב) (יותר
בקשור במקואות  ,1ז)" :וראיתי לזכור לך .בכאן שרש גדול התועלת
והוא אמרם בתוספתא מקואווג כזית מן המת וכעדשה מן השרץ
ספקיש בהם כשיעור ספק אין בהם ,ספקו טמא שכל דבר שעיקרו
מן'.התורה ושיעורו מדברי סופרים ספקו .טמא; ותמוה זה השרש
שבו' תדע כאשר יפול לד ספק באיזה שיעור שיהיה .אם תיקח בו
לקולא או לחומרא ולא יטען אמרו "שיעורו מדברי סופרים" עם
השרש' אשר בידינו שכל השיעוריט הלכה למשה מסיני לפי שכל
מה עלא התבאר בלשון התורה יקרא מדברי סופרים ואעפ"י שהדברים
הן אלכה למשה מסיני לפי שמאמר מדברי סופרים יכלול שיהיה
הדבל דעת סופרים כמו הפירושים וההלכות המקובלות מן משה מסיני
או אקוך שופרים במו התקנות והגזרות ושמור כלל זה" ע"כ

~נראה בעליל ,שהוענק כאן.להלכה אחת מן ההלכות למשה מסיני
המעמד המיוחד המלא של דברי תורה ש,,ספק'דאורייתא .לחומרא"
וזה .נעשה בהדגשה בולטת .כידוע העלתה הנחתו של הרמב"ם
בענין דברי סופרים התנגדות בהיקף הגדול ביותר; ואילו נו"כ של
הרמב"ם נתנו להם פירוש באופן וה ,שתרמב"ם רצה רק לקי יללבן
עשר את המספר המסורתי של תרי"ג המצות ,ולמנוע צירוף
של דברי הסופרים בשורותיהן .ואולם דברי הרמב"ם המובאים לעיל
"שקן הוא דין תורה" גורמים לנסיון פירוש זה בבל זאת קשיים
רבים .אבל גם איד שנתרץ את הקושיא הזאת (וכאן "לא נוכל
מסבות די מובנות ,להמשיך בבירור הבעיה הזאה עד' גמירה.):
שהצבענו עליה לעיל בתוך-דבריו הוא ,נותנת להכיר
מוצא בכיוון ,שלפי דעתו ~ותן הלמ"מ ,ורק אלה ,יכולות להיחשב
כדיןיתורה ,ורק לגבי דידה יש לפסוק ספקא (דאורייתא) לחומרא,
שעיקרן מן התורה ,היינו שיש להן שורש במקרא .ולכן באותת
השאלה המעסיקה אותנו יש להבדיל לפי דעתו בין שני סוגים
שונים של הלמ"ס ,ורק לחלק קטן מתוכם ,מגיע הדרגה 'של ספקא

_1

ן

הס"רה

לחומרא.

ג

בכל חומר החריפות פונה הרמב" 1בבקרתו לספר .המצוות
(השגות הרמב"ן ע"ס המצוות לרמב"ס ח"א .דף'ט').את'דברין נגד
בנין 4יטתו זו בהשגה (רחבת המסתיימת 'בשיאה ערי.מליט .אלה:

"צד

,

www.daat.ac.il

:

וכן מצינו שהם (חכמי התלמוד) מחמירים בכל 'דברי שהוא מצוה.מן הקב"ה אפילו על פה והלכה כדברים שהן הלכה למשה מסיני
להחמיר בהן כשל תורה כמו שאמרו בפרק א' של קידושין ':ערלה
.בחו"ל..הלכה למשת'מטע?'והקשו והתניא ספק ערלה גארץ אסור
.ובסוריה מותר'כלומר .שאט היה הל"מ היה ספקה אסור.
 :נקיטת) עמדה ברירה' ואת ברוח של הכרה בלתי מוגבלת
,את הלמ"מ בתורדברי תורה עם התוצאה בעקבותיה שספקה להחמיר,
;אליה מצטרפים' כמקט ללא יוצא מן הבלל כל גדולי ראשונים
ואחרונים  .;)16מ11ן מאליו 'שמסירת תוכן דבריהם היה ,חורגממסגרת עבודתנו זו .תצורף כאן רק נקיטת עמדה החשובה במיוחד
בגלל גדלותהאישיות'והיינו קל הפרי מגדים (בפתיחה להלכות שחיטה
שרש א') התואמת את הכיוון שהרמב"ם קבע אותו ..הפרי ,מגדים
 ,והנה_.אף שאין לד..בפירוש אלא דרסה והשאר הל"מ ,מ"מ
,כותב:
~בכולההד1ן,תורהיש להו.וספקו.כודאי ואף,למ"ש המנחת יעקב בכללי
,הס"ס מחוד' ט"ו..לי"א הל"מ
בספקן להקל וכן דעת הטור
שלאלכי
.בסי' רצ"ד....מ"מ.זהו בהל"מ הו
בא
י לפרש איזה פסוק בתורה וגו'.
,.י)  :בהכרעה שתנתן לשאלה הזאת תלויה-עוד הכרעה,והיינו שאלת
העונשין במקרה;של ,עבירה.על הל"מ ,אם עונשין על הל"מ! האם
יש להחשיב עבורות ,כגווי) אלה .כבדאורייתא או כבדרבנן ולהעניש
'בהתאם לכך! אף לאן,הדיעות
;
מחולקות.י  -י-..
עבור רש"י(-פסחים מ"ר ד"ה וקהו) מי הוי ומדאורייתא
הל"מ כשאר שיעורין דקאמרת ולוקה על;'ל הדבר נחשב כמובן
מאילין שעבירות על הל"מ שבמקרה הנכון לפקין עליהך לא כן
%ר;'ן' (רקנן  (atv1לשבת ל"ד הקמע' במלים"פשוטות את העקרון(בהשגות.
שאין' עונשין מהל"מ .בניגוד ,שניהם הרמב"ן-
הנ"ל 'דף
כד עמ'ארג הפוסק לענין "הגונב את הקסוה מיתתובייי.קנאין הל"מ

,

י

ההנמקות לחלוקי דעות אלה המופלגים ומרחיקי לכת ,עד
שבכלל -ניתנולהנמקות,,אינן מגיעות ליותר ,מאשר .להדגשת
,כמה"
,העמדה הדוגמטית
של הנקודה יהזאת; הניגש מתוך שיקול בלתי
.
י
ר
ט
צ
י
משוחד לבעיה,
להודית שהסברה .בהגיון
יותר
י
'לאותו הצל המתנגד,לחמעטת,הדמות של הל"מ:ה.עכקיב,י נוט
י.הל"מ
כאשר
היא תורה מן השמים ,ועל זה אין חולק ,בדיוק כמו כליהתורה
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כולה ,הרי אין להבין למה לחת לה עמדה חוקית אחרת (חלשה
,יותר ,פ .ב ).כל עוד לא הפקנוננימוק להורדת דרגה זאת של הל"מ

.

מתוך:עצם מהותה,. .
;
.
").ך )
4 ,1ין ,
! ' 'ורשה לי על כן להצביע על 'חרון של הגדרת' שהיא' .כולה
להשלים את ההנמקה הזאת שהיהה.חסרה ושחסרונה היה מורגש.
שצוין יש לראות בהל"מ ביטוי;,של התגלות מיוחדת מכוונת
 כפיאל קשה במיוחד ,המיועדת להסביר לו סודות כאלה במחשבות
הב41א שלא היו מסתברות לו מתוך מכלול שאר חוקי התורח .ואם
.גם המשל הזה אינו דומה בכל.הפרטים ,בכל)זאת.יש להמשיל את
הל"מ למעין פרשנות מוסמכת המקובלת להצעת  p'hבתחוקה
י מטירת .דו"ח נימגקי המחוקק (עמ'  44בסוף
המוירניה על יד
ן ,,
העמוד ,במקור לא גלתן לתרגום)., ,;, ,, , ;. ,1 ,.

,

ועוד יסוד נלמד לדעת שהל"מ'  nvDtnעשד(ד מיוחדת והיינו
לעניךאין למדיט מן ההלכה  )18זאת אומתק ,אין,1נו רשות'ל"רוש
הל"מ -במדות המקובלות שהתורה נדרשת בהן ',בכדר,להוציא מעזרתן
תוצאות מעשיות כפי שזה כן'.מקובל 'בשאר וילקי 'התורה,שבכתב.
אס הגבלה -11כחה .יפה לגבי כל .המדותג~נתון -במחלוקת .)19
הקל וחומר ,כפי ~,יוצא,ללא עפק,בנזיר גז א',
בטוחים אנו לגבי
שבת,קלב א' ,פסחים פא א' וב' .אף _עמדה)יומה"כ זו (היינו שאינה
נדרשת בי"ג מדות .) -יש לזקוף בצדק כמשען וראיה לשיטוינו .כי
מתחילה הל"מ דוקא שם במומחה לפרש ולהבהיר ,במקום
.לפיחי
שנתקליםבענינים מיוחדים אשר מבחינהזו אז אחרור לאניתנו להיכלל
במסעת המקובלת של חוקים ומשפטים .דיני הל"מ טבועים עליהם
קווים של קירבה רוחנית במושג הידוע בהלכה בשם),,ח,דוש",ן שאף
הוא חורג מהמסגרת המקוטלתן ומה שכחו יפה לגבי.,דידם:ן,,אין
לד בק אלא.חידושו" ,הרי_ תוקפו חל גם;לגבי הל':מ שאין
אוהת בשאר הלכות על ידי פרשנות הי"ג מדות המיועדית לשל"
.

לשא"

1
 ,לבסוף נצביע כאן עוד אל' זכות' בכורה .שהוענקהי לתל"מ
לקבלה  .(zOהתוקף החוקי הזה העלתי מוגבל .העולה עוזר על
שבכתב מסתבר רק ,אם רואים בהל"מ.מעין מתן תורה
יבין השכינה למשה ,המסתתר:לפיי עצם.מהותג לפני עיני כל
הנת
ר'
וי
ימ
פ
שארילוד אשה נ,.)2
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י
1

~ . '-לבסוף עלינו'.לדון במשא,ומתן (גד השגה בעלת משקל:רב.שאפשל לכוון על  :11tUtWבדב. %מהות הל"מ ..נקודת המוצא.ישמש
מאמרו של ר"עקיבא ((דה מה א) :כשם שכל התורה הלכה למשה
מסינון-כך (פסק דין זה):הל"מן..ק ", 1 -- - - - -
לכאורה מכניס כאן ר' עקיבא לנוסחה של הל"מ .מובן אשר
ל 14יוצלףשאין ,
לה("מ,.נל) עמדה
מ.יוחדתףומרשהןלהחשיבי:ואףי
.. .
,- .
.
הל"מ ,כל.
.מצוות דאורייהא שבתורה שבכתב ובתורה
---,
לקרוא בשם
שבע"פ .אפינם- ,אם כת נבין דבריו ,הרי כל ההשואה ' הזאת נראה
~יוהרת והדימוי לכל התורה כולה ייחשב כמשל -לתפארת המליצה
הנקודה ( הדבר מסתבר מתוך 1המעשהז
 ,מה היתוה כלן
גרידא.וב"ן
שהיה :תלמידי ר' עקיבא התיחסו באופן ברור בספקנוה לפסק דין
רגיל אחד .אז השעה היתה צריכה לכך'
שרבט חרץ במקרה בלתי
ותועלת הענין היתה דורשת ,אם ר' עקיבא היה מפזר את חששותיהם
במלים 'הקצרות והנמלצות" :פסק ד.ין'שלי ממתמד על הל"מ
.... .. , .:
,. .... :
-4ידא ,שניתן להיפתוה
..היה רחוק מלהיות נאה דורש גר
ר' עקיבא
ריבוי דברים .אם כן ,איפוא ,לשם מה
לערפל עניך ברור ושקול ע"י
 אין תכלית של כל התירה כולה ,לשם מהההפלגה הזאת למרחקי
המשל הזה שלא קידט במאומה את הבנת העניוו
ואולם כל הענין מקבל מיד פנים חדשות ,אם מסתכלים
עליו מנקודת מבט הגדרתי של .הל"מ .מתוך ההתנגדות החרישית
על הלמידיו רואה ר' עקיבא היודע ומכיר היטב נפש תלמידיו שהם
מתאים
עם פסק די
נראה,עיניהם כבלתי. .
.נ-ו,יעןכי
אינם מ1שלימים...
.-,-,
ההורה- , .
אצלם ..
' עקיבא אינו חולק
ר
ע ומקובל
לידו
משאר חלקי
קיבלו ,אלא נלחם נגד רתיעתם בפני חריגים בהלכה,
הצבעה לעובדה שהסוככות החוקית (או הכח המחייב) של
תגד.כדי
הל"מ מתבסס על אותו היסוד .וכשם שכל מכלול המצוות שבתורה
נשען על האמונת הדלהי מעורערת של מתן תורה למשה מסיני כן
המצוות טמונה
חורגת ממסגרת שאר
בעמדה שהיא
.
(.--,-ההלמ"מ) ,.-דווקא. .-
י
-4
-1
מהותה ההכרחית
תחום,.מיוחד של ה
-היאלכה ,וזו
בתור
ה
מ
זכות קיו
,
.
..
-.
בע"פ"..ש
-.תשב"כ ות
בנין המושלם של
להתק
--..-...' )-.
".ז-יים ליד ה

עןריזי:י
שהם'

(
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'1-

ן

אמנם-חמ"ל-ב:,שם מיאה בראיות'ח1קית שלא,ר1ע אטר,זאה,כיא "תימוד.
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עולה בזכרוננו אמרת הירושלמי (פאה ב )1 ,שהבאנו בחלק
א' (4טרם תורגם.פ .ב ).אר"ז בשם ר"י" :אם באה הלכה
ואין,אתה יודע מה טיבה ,אל תפליגנה לדבר אחר ,שהרי כמה הלכות
נאמדו למשהמסיני ,וכולן משוקעות במשנה" .אל תפליגנו לדבר אחר1
אותה הסכנה היתה מרחפת פה ביתרעוז ,מפנן שהחריגה של-ההל"מ
היתה מסוגלת ביותר לעורר התנגדות; מכאן מובנ הרצון של ר'
עקיבא ,לרומם את המקרה הנדיר מתוך בדידותו ולהצביע על
השתלבותו בבעיה הכללית של הסתמכותנו על_ התשבע"פ בכלל.
חוסר ,הבטיחות בבעיה זאת שנשקפה לו מתוך ההנהגות .תלמידיו
היתה לטיוח מוצאת מלבםע"י הסבר והדרכה ,אשר חדרו בקו
ישר אל הנקודה המרכזית של.הבעיה .התראתו להיות זהיר בבקורת
על הל"מ בודדת התרוממה בזה להצהרת .אמונים כללית ונאמנות
צריכ-
.
המסורת כבסיס לתורה כולה!
.
להשגה אחת :בשטה שלי כופים כאלו באונס
מצפה
אני
מובן,מהופך לנוסחה הל"מ .רגילים להבינה .הלכה שנתקבלה לנדנו
מאת משח מסיני ואלו הביאור שלי גורס הלכה מסיני עבור משה...
 .אין .ספק ,שיש הרבה מן הנכון בהערץ זאת; אבל יש באמת
לכנות.את השימוש החדש_באמת כאונס וכפיה 1וכי יכולים ומחויבים
אנו להכחיש גמישות ידועה לנוסחה הזאת שבמקרה הנכון אפשר
אותה בצדק לתשבע"פ כולה  1כל החוקריק פחות או יותר
עיניהם מהעובדה שבנוסחה הל"מ .הושמטו
העלימו באופן עקבי
באופן. ,,עקבי ביטויי החיבור "שנאמרו" "שניתני" "שנמסרו" שלהם
היינו רגילים בנוסחאות דומות (ר' לעיל) .וההעדר הזה הרי בא
ללמד ,דווקא על ייעודה המיוחד של הל"מ ומצמצם את שימושה
בשביל .אלה ההלכות שנאמרו במיוחד עבור משה מסיני ,כפי שהוכחנו
לעיל ..נזכור רק את דברי הרמב"ם המובאות לעיל" :ואחר שכל
התשקע"פ נאמרה למשה ,מה טיבם של הלכות אחדות שנאמר עליהם
וכי .לא בא כאן לידי.ביטוי ההכרה שבמקום שאין,סיבות
מיוחדות ,אין הצדקה להעניק לתחום מוגבל _של הלכות אחדות
את התואר הלמ"מ ) מקום הניחו ממן מאוחר יותר לגלות את
הסיבג המיוחדות ולהסיק מהן מסקנות ידועות; רק באותו הזמן
לת 71נוסחה,
המאוחר עברו לידי כד לשנות את הביטוי הכללי
קבועך לסווג לתוך החום חלותה רק אותן החלכות ,היוצאותידי
חובת ,חנוסחח הזאת (= הלמ"ת) .מאלף ביותר לעקוב אחר ות עד
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כמה משתמש אפילו הרמב"ן; שהיו לו רב-סיבות; עקב השגותיו על
הרמב"ם ,להתעמק בבעיה -זאת; בצורה שוטפת במלים הלמ"מ,.
לדאילציין כמה דיגמאות מתיך פירושו לחומש :והשאר הידיעה
העולם ליחידים!שבהם הלכה למשה מס?מ (בראשית א ,א).
מבריאת 'רי
או שיהיהן14ם ראשון הל"מינלמדלמן האנינות( .ויקראי',וי)
 .ועזך;
לרבותינל-מדרשים .וכולם הל"מ (ויקראי"א ל"ו) ועוד הרבה מקומות.
והנה רבי אברהם דנציג ,מהדור הקודם לימינו .,מכנה גזרה שוה
בענין מצות תרועה בר"ח בספרו חיי אדם (ק"מ ,א') בקיצור נמרץ
הלמ"מ ) לא הקלו במיוחד 'על ההלמ"ס להתיחד ולהסתגר על
הפקידה המיוחד לה -,.וראה עוד ב"ר פ' ע"ב. :הוא משיב להם

 . .מן הראוי להעיף עות מבט על המשנה פאה ,ב'  '1וכןידיים
ד' ,ג' .שם במס' פאת איתא .שנחוס הלבלר השיב על שאלה אחת
מא!שא שקבל מאבא שקבל מן
בהאי לישנא:
מג!
הזוגות שקבלו מן הןביאים שקבלו הל"מ וכו' .הדעות מחולקות
אם המכ 111הוט בהל"מ במובן המדויק של המלה או אולי נבחרו
'-.בכיי..לה'ק ]- 1לניתץ 'פסיקה המיורה בדיו הנידון.
את"ל ,הלס"ס ממש היש לגו להוכיח ממשנה זו ,כפי שבאמת
של-
הלמיס.יבינו ,יותר' מאשר "תורה
נעשה
ירושו ",-.,
 .זא.
.-.
המלים -...
פ.,
ת-:ש.
שבע"פ"  1בדיוק ההיפך נראה נכון ) כי בשני המקרים הנידונים
הסימן .המובהק של'
המדובר"
הוא'בבירור ספקוה בדין ,אשר -
אמיתית נ'-איר להת' רמז אוישורש במקרא ,ובכן דיר שאינו יכול
להכנס לת"ד האפיק של נחל המסורה הכללית של תושבע"פ ,אלא
שיונק 'את תוקף' חיובו מתוך מסורת .נפרדת מיוחדת .ואט בכל
זה,
זמן גחרו'
נמצא .לדינים אלה .את'התואר המיוחד-של הלמ"ס הרי
'
החשובה,
המיוחסת להלמ"ס;
מלמד על הדרגה המיוחדת
הקובעת כאן טורנ :-מסוףת;4מאית מיוחדת לעצמה" )11.
 ),קרקע בתולהכליתי יהקדמה )23.את ההכרה ,שביססתי במחקרי
התושב"כ ותושבע"פ וכן:
זה-,עליק)'61עצמאי:של,ההלכה
עלת"
ס .ואולי לא כל כד בלי.
הפישתי את מהותה וטיבה של %למי
הצזקה..כי'מגמתה היתה לסלול מסילות במקצוע' אחד.של.תוה"ק,
אשר,יפרט ליוצא מהכלל היחיד ,הרמב"ם ,לא עובד ולא  naluע"י
המחקרי-התורני. ,ולטלול',מסילות ,הפוסחות ללא 'התחשבות על,
מושגים שגורים שהתקננו בלב האדם ונשתרשו  OWלרצון..בזח טמונה
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י מטבע הדברים תתעורכ בגלל.זח בקורח
גבור"ם  -ואף.חולשיכם;כ
והתנגדות אלית ,אך להם ייאמר :ברוכים הבאיםן כלל גדול השורו
בחכתה קובע :אותה השיטה :המסוגלת .לפרק מרבית הקושיוח
ובצוהה הסבירה ביותר  -אותה השיסה .תיחשב -כאמת מדעית עז

כי התחדש שיטה העושה את-מלאכתדהדאשונהי בצורה .מושלמה
יותר,:
ברוח זו ,ורק בה מגישה עבודת זו,~.אח ,עצמה לקורא .ויחי
גועט:
.
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ו
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'א) במעמד הר סיני קבלנו  -נוסף לתושב"כ ותושבע"פ את
ההלכוה ,ובחוכו הלמ"מ תופסות תחום ממהים.
'
ן ב) לפי עצם מהותה ,ואט לא שמים לב במיוחד לפרש את
נוסחת הדבריט אפשר לכנות אח כל התורה כולה :הלמ"ס'1
ג) מתוך הבאור הגמיש והמורחב הזח צמחה האפשרות אפילו
עד ימינו אנו ,להעניק את התואר הלמ"ס עבור מצוות וכללים בכדי
להדגיש את חשיבותן או אה זמן נהיגתו הקדום ביותר.
ד) המובן המיוחד של הנוסחה הלמ"ת כולל רק הלכות
שכמקרו בסיני בגלל סיבות מיוחדות בתור פירוש נוסף עבור משה.
 1ה) ביטחים נוספים ,כגון %,נאמרו"_באים ללמדנו שהלכה
מקורית ראשונית במובן של פסקה ג.כי ההלכות
זו אינה הלש"י
המוצגות בפנינו בנוסח זה  -הנן מסורה ראשוניה  -ז .א .הן
מהווג השלמה הכרחיה לתושב"כ ,בתור פרשנות מקובלת מסיני.
הלמ"ס אמיתית ,בניגוד לכך ,היא מסורה שגיית .ז .א..פירוש נוסף
לתושבע"פ עבור מקרים מסויימים (חריגים ומסובכים עפ"י רוב
פ .ב ).המצריכות פירוש או הסבר מקובל נוטף .הלמ"ס נותנתביטוי
לעובתה זאה ע"י הבלטה ההתיחסוה אל משה רבנו.
ו) מתוך אופיה המיוחד הזה נטע שלא.נמצא_עבורה כל
רמז או  W~1Wבמקרא וכה חופפת הכרה זו אתקביעתו של הרמב"ם
אך.מתוד זויה ראיה אחרת לגמרי . .שז ,יר  (.,. :י
ז) בתור הלמ"ס ראשוניות יש להכיר את 14לה )1 :המכונות
במשנה או בגמרא בפירוש בתואר זה_ )2 .מבחר מאלה המכונות
הלכה ,הילכתא גמירי לת וזמירי  -ולגבי_דידן .יש לעמוד בכל
מקרש ומקרה על טיבם_ואפיים,.'1 . .
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 )3שדתה.11י הופיע בשנת חג-ט ואילו "ס' משיב  rD1תרס.1-
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 )19זוהי שיטת רש"י כפי שיוצא מדבריו דלא נתנה תושבע"פ לדרש בי"ג מדות
(שצת קלב א') ויותר במפורש מכות יא א' דבור המתחיל להלכותיהן וכן סוכה יח א'
צער זה מדברת אף הגמרא ובתים צג ב' זמהלכתא לא
דבור המתחיל הכי נמירי להרי
גמרינן ,המדובר הוא בהיקש .גמרא  11נפסקהבהיכ" ,אם 1כ בהנמקה אחרת .בקיצור
כללים מי,ג מדות .ר' גס הגהת בן ,אריה (.אגח ז) וכן בכורות טז א' ואכ"א לאקושי
הרש"ש .את השגות הצל"ח בפסחים פא ב' יש להשיב בזה שהג"ש,
וראה שסיןתדישי
51ל.וה המגזבר שם..בתוה מסורה מסיגי ,יכולה ~ DIDnעמדה מיוחדת,

 )20גיטין יד א' כהלכתא בלא טעמא ,וראה רש"י שם כאלו קבלה_ משה הלכה
נתנו סעף נדבה
צריו צה.טפס ,ור' ג' מ-ה צ-ב קמר א :כהי,מ

קס,.נ
ן שאל

שיא

יתת

א יקרא1 .כ 1כ' רש-י ב-ב י-ב
למה .וגז'ךוש .מנלה פ"א משנה ח-:אתהיכה למהי
ב' דבור המתחיל ולא טעם קאטר.
 )21כתוצאה אחרונה של עמרתם המיוחדת יש להבין את שיטת רש"י (טובה
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ין-חיא

ניחנוידרוש
,א'6קשינ;) שההיקש נמו שאר המדות (פרט
)ו
אחד אלא נמסרו מסיגי .ודוקא רש"י מקור לדיעה (פסחים התש אץ שהי"ג מדות נחשבות
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,)22והוא הדין במדה עוד יוהר בולטת למשנה עדויות ה''י.
 )23חלק זה לא תורגם כאן פ .ב.

*

הערה :תיבור זה הושלם ע"י כצ' מרן אצא זצ"ל בשנת תרצ"ט בברלין,יע"א .הוא
ך
מהווה סוף! לשורה ארוכה של חיבורים קודמים לו ,על ימס הפשט לדרש ,גיתי קיום
מושג ביניית "משמע (מ' ראשונה "רוקה) ,מושג הפשט אצל לש"י ועוד שהופיעו גתור
סאמרים בודדים;"בשנתע החברה',היהודית לספרות תורנית"לבפפד"מ וכן בתור חוברות
על הפשיע ,בריין ,תרפ"ח ,התרגום כאן אינו מילולי מדויק אלא הושמטו גם נוספק
קמעים לפי צורך הלשון וההבנה ,לפי רוח התוכן .ויהא.רעווא דליתאמר טילתא דמתעצל

י

בביהמ"ד1,

פנתם ב;יא-א מו.ר התרחייםוצ-יביביפלד
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