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ועל , )כו ג' דב" (ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם: "אחת ההנחיות במצוות ביכורים היא
שישראל מחויבים , כוונת התורה היא". כמו שהוא, כהן שבימיךאלא אין לך : "י"כך אומר רש

. והחובה לדבוק בחכמים היא מיסודות האמונה שביהדות, לדבוק בכהנים ובחכמים שבדורם
אחד מארבעים ושמונה דברים כ 'אמונת חכמים' נמנית ,במסכת אבותשבפרק קנין תורה 

ולא , חכמיםחכמיםחכמיםחכמיםבאמונת  ":שלו  במחזור,וביאר בזה רבינו שמחה מויטרי, שהתורה נקנית בהם
   , שלא כצדוקין ובייתוסין שאין להם תורה של חכמים, נראה שרצה לומר."קין ובייתוסייןוכצד

 . תורתם של חכמים כחלק מן התורה כולה אתקבל חייב כל אחד ל
האם כוונתה לחכמי .  לאלו חכמים מכוונת המשנה,לא נתברר בדבריו של בעל מחזור ויטרי

 ם או שמא הכוונה לחכמי,יוצרי הספרות של תורה שבעל פה, חכמי המשנה והתלמוד - ישראל
ובלת של תורה שבעל האם הכוונה לספרות המק, אך יותר מכך לא נתברר כאן. כל דור ודורשב
 עוסקת המשנה של קנין תורה  או שמא,ה במסורת הדורות כחלק מן התורה הנלמדתכ שהפ,פה

  . ובאמונה בהםכל דור ודורשבחכמים עם הבקשר הקבוע 
,  כוללת גם את האגדה'אמונת חכמים' כי ,אבוהביצחק ' כותב ר) 'פרק ב(בספר מנורת המאור 

  :ובלשונו
 כמו בתורת משה רבנו ,רשות ובאגדות חייבים אנו להאמין בול במד"כל מה שאמרו ז

 יש לנו ,או חוץ מן הטבע, ואם נמצא בו דבר שיראה לנו שהוא דרך גוזמה. עליו השלום
יש , םמובכל מה שנמצא כתוב מש. לתלות החסרון בהשגת דעתנו אבל לא במאמרם

 .'א בלבולא בפיו ול'לעיג עליו יואל , לכל אדם להאמין שהוא דבר אמיתי
 :ציוותה התורה ? את דעתם מי הם אותם החכמים שחובה עלינו לקבל,אך עדיין יש לשאול

, כהה "ר(ובתלמוד , )יז ט' דב (" בימים ההםהפט אשר יהישֹם ואל היובאת אל הכהנים הלו"
  :העירו) ב"ע

 הא אין לך לילך אלא אצל , בימיוהוכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא הי
טובים היו נים שֹ שהימים הרא,האל תאמר מה הי')  י ז'קה( ואומר .יךופט שבימש

 .'מאלה
  : כוונת התלמוד בתוספת הפסיקנתפרשהא "בחידושי המהרש

ש לך יאלא , ה שבזמן הזהלדאל תאמר שבימים הראשונים היו השופטים טובים מא
 . ואין לך אלא שופט שבימינו,לשמוע לאחרונים כמו לראשונים

  : העיר בענין זה, בספרו משך חכמה לפרשת שופטים,קמאיר שמחה מדוינס' ון רהגא
 נתנה התורה , ואינני כפוף לחכמי ישראל'אני הרואה'למען שלא ימצא איש אחד לאמר 

, עשו אגודות אגודותי יהיה תורה מסורה ביד כל אחד וןכא לם   שא, לא תסורגדר
 ואם , לשמוע לחכמיהם,שיהיה עם אחדשם המה שמתנגד לרצון , ויתפרד הקשר הכללי
 אבל הענין בעצמו .'לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל'לא ישמעו עוברים ב

 .שאמרו וחדשו אפשר שאינו מתקבל אל רצון הבורא
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 אלא הסדר , לא דווקא אמירת דבריהם של חכמי ישראל היא המחייבת לשמוע בקולם, היינו
דומה שאין השקפה זו הולמת  .כות של חכמי ישראל לדורותיהםהציבורי הוא המחייב את הסמ

י וחברו "ורי הארגמ, שמואל די אוזידא' את הבנת חכמי הקבלה כפי שבאה לידי ביטוי אצל ר
  : )פירוש למסכת אבות(  שקבע במדרש שמואל ,משה קורדבירו' של ר

 ועל זה נאמר .ינימסה ש כאילו נתנו למ,ל"נו זישחובה שיאמין בכל מה שיאמרו רבות
כי זה סופו שיעשה ,  שאם לא יאמין אף בדבר אחד לא יתגלו לי רזי התורה',לא תסור'

  .צדוקי כי עברה גוררת עבירה
דבר מחוייב האלא ,  לא הסדר הציבורי הוא המחייב קבלת דברי חכמי ישראל לדורותיהם,כלומר

ויכול להכנס , מו לשלמות המתחבר לחכמים מכין עצ.שלו' להשלמת נפשו של האדם בעבודת ה
 .יקווסופו שיעשה צד, והמתרחק מהם מתרחק מחכמה שיש בתורה, ברזי תורה

 לעומת דברי ,הערה מאלפת בעניין ההבדל שבין חובת קבלת דברי החכמים בדברי הלכה
 .שמואל הנגיד' רא התלמוד המיוחס לו למדנו במב,השקפה ומוסר

  :שמואל הנגיד קובע' ר
 ואין לך ללמוד , זוהי אגדה,תלמוד על שום ענין שלא יהיה מצווהכל פירוש שיבוא ב
ל בעניין "ויש לך לדעת שכל מה שקיימו חז, שיעלה על הדעתשיעלה על הדעתשיעלה על הדעתשיעלה על הדעתממנה אלא ממה  

 אין לך להוסיף עליו ,בורהג שקיבל מפי ה,המצוה שהיא מפי משה רבנו עליו השלום
ן לו ומה שראה  אבל מה שפירשו בפסוקים כל אחד כפי מה שנזדמ.ולא לגרוע ממנו

אין  - והשאר . לומדים אותם,בדעתו ולפי מה שיעלה על הדעת מן הפירושים האלה
 . עליהםסומכים
לעומת זאת דבר של אגדה אנו .  דבר שהוא מצווה צריך לקבלו ללא כל ערעור,במילים אחרות
שה  שלמע, דומה.ן נראה לנוי או לדחות אם אין העני, אם הוא עולה על דעתנו,רשאים לקבל

 שקבלת דברי החכמים בדברים של אגדה או השקפה הופכת מהנחיה ,מובאת בזאת הדעה
 .ברורה לאתגר אצל הלומד

 : הביא משם רב שרירא גאוןב" ובספר האשכול ח–אך דברים חריפים יותר הובאו אצל הגאונים 
ואין סומכין על , שאותם הדברים היוצאים מפסוקים ונקראים מדרש אגדה הם רק השערה"

 ,"מה שמתחזק מן השכל ומן המקרא נקבל מהם ": ובהמשך קובע רב שרירא גאון."דהגהא
 ".ואין סוף לאגדות"דברים הבסוף ו

 ושהובאו דברי(ושוב מעיר רב האי גאון .  כל השקפה נוכל למצוא לה מקור באגדה,כלומר
 ):מ לוי לחגיגה"ב' באוצר הגאונים לר

ואף על פי כן אגדות הכתובות .  נקבע בוכל מה שנקבע בתלמוד מחוור הוא ממה שלא
. כי כלל הוא אין סומכין על האגדה.  אם לא יכוונו או ישתבשו אין לסמוך עליהן,בו

 כי לולא שיש , יש לנו לעשות כן,אבל כל הקבוע בתלמוד שאנו מוצאין להסיר שיבושו
שאינן  ואם אין אנו מוצאין להסיר שיבושו נעשה הדברים .בו מדרש לא נקבע בתלמוד

 דורשין , אם נכון ויפה.אבל מה שלא נקבע בתלמוד אין אנו צריכין לכל כך. הלכה
 . אין אנו משגיחין בו- ואם לאו, ומלמדין אותו

 לזו שלא , בין אגדה שהובאה בתלמודהמבקשת להבחין,  רק הערה למדניתאין כאןדומה ש
גדה הובאה א אם אותה ,כ"פ ואע. לאגדה בכללספקנייחס יש כאן ביטוי ל אלא ,הובאה בתלמוד

מאידך יש לשקול כל דבר .  יש לקבלה,בה שיבוש ין אפשר לעמוד עליה ולומר שא,בתלמוד
 .אגדה אחר במבחן השכל וההגיון

 כדורשים ליבון ומחקר ומעמידים ,חכמים שבאגדההדברי את הגאונים בקשו מאתנו לראות 
 לבודקם אלא ,אמורים בשם החכמיםבפנינו אתגר שלא לקבל דברים רק משום שהם כתובים או 

 . במבחן השכל וההגיון
מפאת הקיצור אביא . ם נראה שהתלבט גם הוא בנושאים אלה"כתביו של הרמבבכמה מקומות ב

 ):שד בהוצאת הרב קאפח' עמ,  נבוכים חלק שלישי פרק ידספר מורה(ו כאן רק דוגמא מדברי
לפי שהמדעים , צב כפי שהואכונה עם המת לתאם כל מה שאמרו מענייני היתבקשנ אל

 ולא דברו בכך משום שהיה להם מסורת מן הנביאים אלא מצד שהם ,שלהם היו חסרים
לא בגלל זה ו , אותם הדורותי או שמעום מידענ,הדורות באותם המקצועותאותם ידעני 

 או ,םשהם בלתי נכוני, נאמר על הדברים שמצאנו להם שהם מתאימים עם האמת
כל מה שאפשר לבאר דברי האדם כדי שיהיה תואם את המציאות  אלא , במקרהושתאמ

 . הוא יותר עדיף ונכון לבעל הטבעים הנעלים ואיש הצדק,שהוכחה מציאותה
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 .ל בענייני הלכה כדברים שנאמרו בסיני" התייחס לדברי חז, כדעתם של הראשונים,ם"הרמב
מד לקבלם בזהירות יתרה  חייב הלו,עניינים הנוגעים לטבעבענייני השקפה או בלעומת זאת 

 . ובמבחן המציאות
 . אלא אתגר אמיתי לכל לומד משכיל, אינם רק מצווה,ל ואמונתם בנושאים אלה"דברי חז

 
 ץ"הרב אהרן כ

 המכון הגבוה לתורה       
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