
 בס"ד

 כיצד נתקבעה ומתי –ההלכה 

 בו שנולד דין כל אלא, בישראל מחלוקת היתה לא קיים הגדול דין בית כשהיה :רמב"ם ממרים א/ד .1

 או דין בית אותו עם השואל הרי לאו אם לו אמרו ידעו אם שבעירו דין לבית שואל מישראל לאחד ספק

 דין לבית באין הכל לאו אם לו אמרו ידעו אם הבית שבהר דין לבית ושואלין לירושלים עולין שלוחיו עם

 אם, ושואלין הגדול דין לבית הגזית ללשכת באין הכל לאו ואם להן אמרו ידעו אם, העזרה פתח שעל

 בה שדנו המדה מפי בין הקבלה מפי בין הגדול דין בית אצל ידוע, לכל הספק בו שנולד הדבר היה

 עד בדבר ונותנין ונושאין בשעתן בו דנין הגדול דין בית אצל ברור הדבר היה לא אם, מיד אומרים

 משבטל, להן והולכין הלכה כך השואלים לכל ויאמרו הרוב אחר וילכו למנין יעמדו או, כולן שיסכימו

 זה לדבריו טעם ונותן מטהר וזה לדבריו טעם ונותן מטמא זה בישראל מחלוקת רבתה הגדול דין בית

 מתיר וזה אוסר
 וכשנאמר דבריהם שמע שלא ל"ז הגאונים בפיסקי שטעה מי כל ודאי אומר ואני רא"ש סנהדרין ד,ו: .2

 אפילו אלא הגאונים בפיסקי טועה מבעיא ולא. הוא משנה בדבר טועה בעיניו ישרו הגאונים פסק לו

 וכששמע כדבריהם שלא הדין פסק ואם הן באגמא קני קטלי לאו שאחריהם ודור דור שבכל חכמים

 דבריהם בעיניו ישרו לא אם אבל. וחוזר הוא משנה בדבר טועה שטעה והודה בעיניו ישרו דבריהם

 יהיה אשר שופט אלא לך אין. בדורו כשמואל בדורו יפתח. דורו לאנשי המוקבלים לדבריו ראיות ומביא

 אדם ורבינא אשי רב שסדר ס"בש מבוארים שאינם הדברים כל כי דבריהם לסתור ויכול ההם בימים

 ודידי בדידך אפילו ששת לרב הונא רב ל"דא והיינו הגאונים דברי על לחלוק אפילו ולבנות לסתור יכול

 בגמרא ולא במשנה לא נמצא שלא מדעתנו דבר חדשנו אם כלומר אנן באגמא קני קטלי אטו ל"וא

. וחוזר הוי משנה בדבר כטועה בעיניו ישרו הדברים וכששמע אחר בענין ופסק דברינו ידע שלא ודיין

 הראשונים על חולקין פעמים האחרונים דאמוראים דבריהם על לחלוק שיש פשיטא ההוא הדיין אבל

 אלו בין והכריעו וסברתם הראשונים סברת שידעו כיון עיקר האחרונים דברי תופסין אנו ואדרבה

 מדברי אלא ס"הש מפי הלכה למדין אין מצינו בזה וכיוצא דבר של עיקרו על ועמדו הסברות

 .מהאמוראים יותר גדולים היו שהתנאים פי על אף. הלכות פסקי למדין אנו האמוראים

 
 היה שלא עד או הסנהדרין בזמן שלא שנחלקו דינין בתי שני או חכמים שני רמב"ם ממרים שם א/ה: .3

 אם מתיר ואחד אוסר אחד מטמא ואחד מטהר אחד, זה אחר בזה בין אחד בזמן בין, להן ברור הדבר

 המיקל אחר הלך סופרים בשל המחמיר אחר הלך תורה בשל, נוטה הדין להיכן יודע אינך

 

, דין ודנו כך שהדין בעיניהם שנראה מה כפי המדות מן באחת שדרשו גדול ד": ברמב"ם  ב' א שם .4

, בעיניו שנראה מה כפי ודן סותר זה הרי אותו לסתור אחר טעם לו ונראה אחר ד"ב אחריהם ועמד

 . שבדורך דין בית אחר אלא ללכת חייב אינך ההם בימים יהיה אשר השופט אל שנאמר

 לאמורא מקשינן דוכתא בכל דהא אתנאי אמוראי פליגי לא אמאי כן אם תאמר ואם כסף משנה שם: .5

 רבינו דברי וכפי ליה קשיא כן יאמר לא ואם תנא האי כי דאמרי אנא ל"וצ מברייתא או ממתניתין

 וקבלו קיימו המשנה חתימת שמיום לומר ואפשר. התנאים דברי על לחלוק להם נתונה הרשות

 רשות ניתן לא שנחתמה שמיום' הגמ בחתימת גם עשו וכן הראשונים על יחלקו לא האחרונים שדורות

 עליה לחלוק אדם לשום
 

 אבל. הגמרא חיבור אחר שנתחדשו ומנהגות ותקנות גזירות בדינים הללו ודברים: רמב"ם הקדמה .6

 לנהוג ומדינה מדינה וכל ועיר עיר כל וכופין בהם ללכת ישראל כל חייבין הבבלי שבגמרא הדברים כל

 הדברים אותם וכל הואיל. בתקנותם וללכת גזירותם ולגזור הגמרא חכמי שנהגו המנהגות בכל

 ולמדו דין שדנו או שהנהיגו או שגזרו או שהתקינו החכמים ואותם. ישראל כל עליהם הסכימו שבגמרא

 אחר דור כולה התורה בעקרי הקבלה ששמעו והם רובם או ישראל חכמי כל הם, הוא כך שהמשפט

 .השלום עליו רבינו משה עד דור



 אבל חכמים של מיעוטן דהם ואחד שבעים של ד"בב רק הוא זה וכל: קונטרס דברי סופרים פרק ב' .7

 אמרה עליהן כ"וע מאליהן ישראל כל של ד"ב הם שהם מקום בכל רובן או ישראל חכמי כל קיבוץ

 להם יהיה החולקין שגם וצריך בימיך אשר שופט אלא לך אין ההם בימים יהיה אשר השופט אל תורה

 של כח להחולקין אין אם אבל להן שקדמו הגדול ד"ב על גם לחלוק רשאין הם ואז הגדול ד"ב של הכח

 במנין יותר הרבה הם החולקין אם אפילו אופן בשום הגדול ד"ב על לחלוק להן אפשר אי הגדול ד"ב

 .ממרים הלכות בריש ם"ברמב מבואר ז"וכ הגדול ד"מב בחכמה גם ואפשר

 בכל דהא אתנאי אמוראי פליגי לא אמאי כ"א ת"וא ל"ז שכתב ממרים' מהל ג"רפ מ"בכ ש"ועיי( ה

 קשיא כן יאמר לא ואם תנא האי כי דאמרי אנא ל"וצ מברייתא או ממתניתין לאמורא מקשינן דוכתא

 ד"שב נראה ם"הרמב דמדברי ל"ר] התנאים דברי על לחלוק להם נתונה הרשות רבינו דברי וכפי ליה

 האמורא גם כ"וא ובמנין בחכמה ממנו קטן הוא אם אף הקודם הדור של ד"ב על לחלוק יכול שבדור

 יחלקו לא האחרונים שדורות וקבלו קיימו המשנה חתימת שמיום לומר ואפשר[ התנא על לחלוק יוכל

 לחלוק אדם לשום רשות ניתן לא שנחתמה שמיום הגמרא בחתימת גם עשו וכן הראשונים דורות על

 .מ"הכ ל"עכ עליה

 הזאת הקבלה על גם לחלוק אפשר יהיה שלא יפה כחה ובמה טיבה מה זו קבלה להבין ע"וצ( ו

 קשיא לא מ"הכ קושית ל"הנ לפי אבל זו קבלה בלא התלמוד על לחלוק אפשר שהיה כמו בעצמה

 ואסור הגדול ד"ב של הכח להן אשר רובן או ישראל חכמי כל בקיבוץ כ"ג היה המשנה דחתימת

 חתימת שבשעת ואפשר הגדול ד"ב של כח להחולקין גם יש אם בלתי עליהן לחלוק אדם לשום

 שקדם גדול ד"ב על לחלוק שיכול גדול ד"ב בכל כמו' המשניו על גם לחלוק כח להן' הי התלמוד

 בין הגמרא לחתימת המשנה חתימת בין אבל ובמנין בחכמה מהראשון קטן הוא אם אפילו לו

 אי וממילא הגדול ד"ב של כח להן היה ולא ביחד ישראל חכמי כל קיבוץ נמצא לא האלו הזמנים

 .ישראל חכמי רוב בהסכמת שנשנו המשניות על לחלוק להן אפשר

 בשעת דהא סמוכין דליכא בזמן אפילו הגדול ד"ב של כח לו יש ישראל חכמי כל דקיבוץ ונראה( ח

 לך אין תורה דאמרה דכיון להן לשמוע ישראל כל חייבין מ"ומ הסמיכה בטלה כבר התלמוד חתימת

 הראויין הדור שבאותו ישראל חכמי כל הסכמת אלא אחר שופט לנו ואין בימיך אשר שופט אלא

 ק"פ המשנה' בפי שכתב ם"הרמב של טעמו וזהו להן לשמוע תורה צותה עליהן כ"ע להוראה

 חכם לסמוך רובן או ישראל חכמי כל יסכימו אם ז"בזה דגם מסנהדרין ד"פ הגדול ובחיבורו דסנהדרין

 שהדבר שם מדבריו שנראה אלא שם עיין סמיכה סמיכתן מ"מ סמוכין אינן בעצמן שהן אף מהחכמים

 מחכמי יותר ישראל ארץ דחכמי אולמייהו דמאי ע"צ ז"וד לחודייהו ישראל ארץ חכמי בהסכמת תלוי

  ברוב אלא תלוי הדבר אין הנראה וכפי ל"חו

 בין בגמרא ובין במשנה בין ל"חז י"ע הנאמר שכל האמונה משורשי [:חזון איש קובץ איגרות ]א/טו .8

 עם הנאצל השכל של נשיקה כח שהוא נבואי כח י"ע לנו שנתגלו הדברים הם הם באגדה ובין בהלכה

 .בגוף המורכב השכל
 לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונתם לשלמות תכונתם: ...אברהם בן הרמב"םרבי  .9

בכל  בפירוש התורה ובדקדוקיה ויושר אמריהם בביאור כלליה ופרטיה, שנטען להם ונעמיד דעתם

התורה,  אמריהם ברפואות ובחכמת הטבע והתכונה, ]ולהאמין[ אותן כאשר נאמין אותן בפירוש

אשר יורוך"  בידם, ולהם נמסרה להורותה לבני אדם, כעניין שנאמר "על פי התורהשתכלית חכמתה 

אתה רואה החכמים, במה שלא נתברר להם מדרך סברתם ומשאם ומתנם, (. 11' )דברים י"ז וגו

אמרה יהושע בן נון לא צייתיה ליה". כלומר לא הייתי מאמין ביה, ואע"פ  אומרים: "האלהים, אילו

 שאין בידו יכולת להודיע העניין בכוונה מדרך הסברא והמשא והמתן, והדרכים שבהםכיון  ,שהוא נביא

להם אומרים  עוד, כיון שאנחנו מוצאים ניתן התלמוד להידרש. ודי בזה ראיה ומופת, ולא נענעין להם

 .שלא נתאמת ולא נתקיימו בגמרא דברי הרפואות

ני האסטרונומיה שהם )חז"ל( ציינו אל אל תדרוש ממני להתאים את כל עניי :מורה נבוכים ג' יד .11

והם לא דנו בזאת מבחינת שהן המצב כפי שהוא, כי המתמטיקה היתה לקויה באותם זמנים. 

או , אלא מבחינת שהם היו חכמי אותן תקופות במקצועות אלה מוסרים אמרות אלה מפי הנביאים

 .שמעו אותן מפי חכמי אותן תקופות


