מבט מלמעלה על ההיסטוריה של ההלכה – ד מקורות מס' 2
רמב" הלכות ממרי פרק א
א .בית די הגדול שבירושלי ה עיקר תורה שבעל פה ,וה עמודי ההוראה ומה חק ומשפט יוצא לכל ישראל,
ועליה הבטיחה תורה שנאמר על פי התורה אשר יורו זו מצות עשה ,וכל המאמי במשה רבינו ובתורתו חייב לסמו
מעשה הדת עליה ולישע עליה.
ב .כל מי שאינו עושה כהוראת עובר בלא תעשה שנאמר לא תסור מכל הדבר אשר יגידו ל ימי ושמאל ,ואי לוקי על
לאו זה מפני שנית לאזהרת מיתת בית די ,שכל חכ שמורה על דבריה מיתתו בחנק שנאמר והאיש אשר יעשה בזדו
וגו' ,אחד דברי שלמדו אות מפי השמועה וה תורה שבעל פה ,ואחד דברי שלמדו מפי דעת באחת מ המדות
שהתורה נדרשת בה ונראה בעיניה שדבר זה כ הוא ,ואחד דברי שעשאו סייג לתורה ולפי מה שהשעה צריכה וה
הגזרות והתקנות והמנהגות ,כל אחד ואחד מאלו השלשה דברי מצות עשה לשמוע לה ,והעובר על כל אחד מה עובר
בלא תעשה ,הרי הוא אומר על פי התורה אשר יורו אלו התקנות והגזירות והמנהגות שיורו בה לרבי כדי לחזק
הדת ולתק העול  ,ועל המשפט אשר יאמרו אלו דברי שילמדו אות מ הדי באחת מ המדות שהתורה נדרשת בה,
מכל הדבר אשר יגידו ל זו הקבלה שקבלו איש מפי איש.
ג .דברי קבלה אי בה מחלוקת לעול וכל דבר שתמצא בו מחלוקת בידוע שאינו קבלה ממשה רבינו ,ודברי שלמדי
מ הדי א הסכימו עליה בית די הגדול כול הרי הסכימו ,וא נחלקו בה הולכי אחר הרוב ומוציאי הדי אחר
הרבי  ,וכ הגזרות והתקנות והמנהגות א ראו מקצת שראוי לגזור גזירה או לתק תקנה או שיניחו הע המנהג
הזה ,וראו מקצת שאי ראוי לגזור גזרה זו ולא לתק תקנה זו ולא להניח מנהג זה נושאי ונותני אלו כנגד אלו
והולכי אחר רוב ומוציאי הדבר אחר הרבי .
ד .כשהיה בית די הגדול קיי לא היתה מחלוקת בישראל ,אלא כל די שנולד בו ספק לאחד מישראל שואל לבית די
שבעירו א ידעו אמרו לו א לאו הרי השואל ע אותו בית די או ע שלוחיו עולי לירושלי ושואלי לבית די שבהר
הבית א ידעו אמרו לו א לאו הכל באי לבית די שעל פתח העזרה ,א ידעו אמרו לה וא לאו הכל באי ללשכת
הגזית לבית די הגדול ושואלי ,א היה הדבר שנולד בו הספק לכל ,ידוע אצל בית די הגדול בי מפי הקבלה בי מפי
המדה שדנו בה אומרי מיד ,א לא היה הדבר ברור אצל בית די הגדול דני בו בשעת ונושאי ונותני בדבר עד
שיסכימו כול ,או יעמדו למני וילכו אחר הרוב ויאמרו לכל השואלי כ הלכה והולכי לה ,משבטל בית די הגדול
רבתה מחלוקת בישראל זה מטמא ונות טע לדבריו וזה מטהר ונות טע לדבריו זה אוסר וזה מתיר.
ה .שני חכמי או שני בתי דיני שנחלקו שלא בזמ הסנהדרי או עד שלא היה הדבר ברור לה ,בי בזמ אחד בי בזה
אחר זה ,אחד מטהר ואחד מטמא אחד אוסר ואחד מתיר א אינ יודע להיכ הדי נוטה ,בשל תורה הל אחר
המחמיר בשל סופרי הל אחר המיקל.
רמב" הלכות ממרי פרק ב
א .ב"ד גדול שדרשו באחת מ המדות כפי מה שנראה בעיניה שהדי כ ודנו די ,ועמד אחריה ב"ד אחר ונראה לו
טע אחר לסתור אותו הרי זה סותר וד כפי מה שנראה בעיניו ,שנאמר אל השופט אשר יהיה בימי הה אינ חייב
ללכת אלא אחר בית די שבדור.
ב .בית די שגזרו גזרה או תקנו תקנה והנהיגו מנהג ופשט הדבר בכל ישראל ,ועמד אחריה בית די אחר ובקש לבטל
דברי הראשוני ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג ,אינו יכול עד שיהיה גדול מ הראשוני בחכמה
ובמני ,היה גדול בחכמה אבל לא במני ,במני אבל לא בחכמה ,אינו יכול לבטל את דבריו ,אפילו בטל הטע שבגללו
גזרו הראשוני או התקינו אי האחרוני יכולי לבטל עד שיהו גדולי מה  ,והיא יהיו גדולי מה במני הואיל
וכל בית די ובית די של שבעי ואחד הוא ,זה מני חכמי הדור שהסכימו וקבלו הדבר שאמרו בית די הגדול ולא חלקו
בו/+ .השגת הראב"ד /ב"ד שגזרו גזרה וכו' עד שיהא גדול מ הראשוני בחכמה ובמני .א"א ולא אפי' אליהו ובית דינו הואיל ופשט איסור בכל ישראל
כדאיתא בע"ז/ .השגת הראב"ד /יהיה גדול בחכמה וכו' .א"א עיטור שוקי ירושלי בפירות קשיא עליה שהראשוני תקנוהו ור' יוחנ ב זכאי ביטלה אחר
חרב מפני שנתבטל הטע לראשוני ולא היה גדול כראשוני +.

כס משנה הלכות ממרי פרק ב הלכה א
בית די הגדול שדרשו וכו' .למד כ רבינו ממאי דאשכח תנאי בתראי דפליגי אקמאי וכ אמוראי בתראי פליגי אקמאי
והא דתנ בפ"ק דעדיות )משנה ה'( שא יראה ב"ד את דברי היחיד ויסמו עליו שאי ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו
עד שיהא גדול ממנו בחכמה ובמני מוקי לה רבינו בשאותו יחיד ואות רבי נחלקו בגזירה או תקנה כלומר שא ב"ד
פסק כדעת היחיד אי ב"ד אחר יכול לחלוק ולפסוק כדעת הרבי אלא א היה גדול וכו' וכמו שיתבאר בסמו אבל
א נחלקו בשזה דורש באחת מ המדות וזה באחרת אה"נ שיכול לבטל דבריו אפילו שאינו גדול כמוהו בחכמה ובמני.
וא תאמר א כ אמאי לא פליגי אמוראי אתנאי דהא בכל דוכתא מקשינ לאמורא ממתניתי או מברייתא וצ"ל אנא
דאמרי כי האי תנא וא לא יאמר כ קשיא ליה וכפי דברי רבינו הרשות נתונה לה לחלוק על דברי התנאי  .ואפשר
לומר שמיו חתימת המשנה קיימו וקבלו שדורות האחרוני לא יחלקו על הראשוני וכ עשו ג בחתימת הגמ'
שמיו שנחתמה לא נית רשות לשו אד לחלוק עליה:
שנאמר אל השופט אשר יהיה בימי הה וכו' .בר"ה סו $פרק שני )ד $כ"ה (:אמרו שיפתח בדורו כשמואל בדורו
ומייתי הת קרא דובאת אל הכהני הלוי ואל השופט אשר יהיה בימי הה וכי תעלה על דעת שאד הול אצל
שופט שלא היה בימיו הא אי ל ליל אלא אצל שופט שיהיה בימי:

רא"ש מסכת סנהדרי פרק ד סימ ו
כתב בעל המאור ז"ל שמעתי משו חכ גדול מחכמי דורינו שלפנינו דהאידנא לית ל טועה בשקול הדעת .שהרי כל
ההלכות פסוקות בידינו או מ הש"ס או מ הגאוני שאחר הש"ס .הלכ לא משכחת האידנא טועה בשקול הדעת .אלא
כל הטועה בדבר משנה ה טועי  .ואני אי נראה לי דברי הללו אלא כל מי שאי טעותו מתבררת מ המשנה או מ
הש"ס מפורש בלי ספק לאו טועה בדבר משנה הוא אלא בשקול הדעת כעי ההיא עובדא דלעיל )ד $כט ב( דהוו קרו ליה
עכברא דשכיב אדינרי דאיפלגו ביה רבי ישמעאל ב"ר יוסי ורבי חייא א $כל כיוצא בו שאי לברר טעותו ממשנתנו
ומהש"ס שלנו מפורש טועה בשקול הדעת הוא .ומה שפסקו הגאוני אחר סתימת הש"ס מדעת מכרעת ולא מהלכה
ברורה ופסוקה מ הש"ס כסוגיי דעלמא הוי .ומא דטעי ביה טעי בשקול הדעת ולא בדבר משנה .והראב"ד כתב על
דברי בעל המאור דאמת אמר החכ שא טעה בפיסקי הגאוני שלא שמע דבריה ואילו שמע היה חוזר בו באמת
ובברור זהו טועה בדבר משנה .וקרוב אני לומר שאפילו א היה חולק על פסק הגאו מטע שנראה לו לפי דעתו שלא
כדעת הגאו ולא כפירושו ג זה טועה בדבר משנה .שאי לנו עתה לחלוק על דברי גאו מראיית דעתנו לפרש העני
בדר אחר כדי שישתנה הדי מדברי הגאו א לא בקושיא מפורסמת .וזהו דבר שאי נמצא עכ"ל .ואני אומר ודאי כל
מי שטעה בפיסקי הגאוני ז"ל שלא שמע דבריה וכשנאמר לו פסק הגאוני ישרו בעיניו טועה בדבר משנה הוא .ולא
מבעיא טועה בפיסקי הגאוני אלא אפילו חכמי שבכל דור ודור שאחריה לאו קטלי קני באגמא ה וא פסק הדי
שלא כדבריה וכששמע דבריה ישרו בעיניו והודה שטעה טועה בדבר משנה הוא וחוזר .אבל א לא ישרו בעיניו
דבריה ומביא ראיות לדבריו המוקבלי לאנשי דורו .יפתח בדורו כשמואל בדורו .אי ל אלא שופט אשר יהיה בימי
הה ויכול לסתור דבריה כי כל הדברי שאינ מבוארי בש"ס שסדר רב אשי ורבינא אד יכול לסתור ולבנות
אפילו לחלוק על דברי הגאוני והיינו דא"ל רב הונא לרב ששת אפילו בדיד ודידי וא"ל אטו קטלי קני באגמא אנ
כלומר א חדשנו דבר מדעתנו שלא נמצא לא במשנה ולא בגמרא ודיי שלא ידע דברינו ופסק בעני אחר וכששמע
הדברי ישרו בעיניו כטועה בדבר משנה הוי וחוזר .אבל הדיי ההוא פשיטא שיש לחלוק על דבריה דאמוראי
האחרוני פעמי חולקי על הראשוני ואדרבה אנו תופסי דברי האחרוני עיקר כיו שידעו סברת הראשוני
וסברת והכריעו בי אלו הסברות ועמדו על עיקרו של דבר וכיוצא בזה מצינו אי למדי הלכה מפי הש"ס אלא מדברי
האמוראי אנו למדי פסקי הלכות .אע"פ שהתנאי היו גדולי יותר מהאמוראי  .והיכא שנחלקו שני גדולי בפסק
הלכה לא יאמר הדיי אפסוק כמי שארצה וא עשה כ זהו די שקר .אבל א חכ גדול הוא גמיר וסביר ויודע להכריע
כדברי האחד בראיות ברורות ונכוחות הרשות בידו .ואפילו א פסק חכ אחר בעני אחר יכול החכ לסתור דבריו
בראיות ולחלוק עליו כאשר כתבתי למעלה כ"ש א יש לו סיוע מאחד מ החולקי .וא לאו בר הכי הוא לא יוציא
ממו מספק כדאמר בפ' חזקת הבתי )ד $לב ב( הלכתא )כרבא( +כרבה +בארעא והלכתא כרב יוס $בזוזי היכא
דקיימא ארעא תיקו והיכא דקיימי זוזי לוקמו אלמא כל ספיקא דדינא אי מוציאי מיד מוחזק .וא לא ידע הפוסק
במחלוקת הגאוני ואח"כ נודע לו והוא לאו בר הכי הוא שיוכל להכריע או שאי יודע להכריע א נראי דברי האחד
לרוב החכמי ואיהו עבד כאיד היינו טעה בשקול הדעת .וא אי אפשר לעמוד על הדבר אי כא טעות אלא מה שפסק
פסק:
ג'ו סרל' ,נפש ,מח ומדע' ,אפקי ע עובד ,פרק שני
תארו לעצמכ שאת נעולי בחדר שבו נמצאות כמה תיבות מלאות סמלי סיניי  .תארו לעצמכ שאינכ מביני
מלה בסינית ,אבל מצוי בידכ ספר כללי באנגלית לצור הפעלת הסמלי הסיניי האלה .הכללי מצייני את אופ
הפעלת הסמלי באורח פורמלי לגמרי ,במונחי התחביר ולא במונחי הסמנטיקה שלה  .כלל כזה ,למשל :קח סימ
מתו תיבה מספר אחת ושי אותו לצד סימ מתיבה מספר שתיי  .נניח שמעבירי מספר סמלי סיניי אחרי
לחדר ואתה מקבל הוראות נוספות להעביר סמלי סיניי אל מחו %לחדר .נניח שבלי ידיעת קוראי אנשי שמחו%
לחדר לסמלי המועברי אל תו החדר 'שאלות' ואילו לסמלי המוצאי מתוכו החוצה ה קוראי 'תשובות
לשאלות' .נניח ג שהמתכנתי מוצלחי מאד בהתקנת התוכנות ואתה מוצלח מאד בהפעלת הסמלי עד כדי כ שעד
מהרה אי אפשר להבדיל בי תשובותי ובי אלה של דובר השפה הסינית .אתה כלוא בחדר ,מזיז הלו ושוב את
הסמלי הסיניי של ומוציא החוצה סמלי סיניי בתגובה לסמלי סיניי נכנסי  .במצב המתואר כא ,בו פעולת
מוגבלת להפעלה כזאת של סמלי צורניי  ,אי שו אפשרות שתלמד אפילו מילה אחת של סינית.

