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  )יא:  יז'דב(" על פי התורה אשר יורוך"
 ם"ן על הרמב"להשגות הרמב

 

על פי ...  ובאת אל הכהנים הלוים ואל השֹפט אשר יהיה בימים ההם... כי יפלא ממך דבר למשפט
ר מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל לא תסו, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, התורה אשר יורוך

 ). יא-ח:  יז'דב(
ם דרש מן הסיפא את "הרמב 1?"לא תסור"מה הם תכניה של אזהרת : נחלקו בשאלהן "ם והרמב"הרמב

 : )ספר המצוות עשה קעד: וראה גם, ב, הלכות ממרים א(קיומן של שלוש קטגוריות 
ת והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת אלו התקנות והגזירו) א (-' על פי התורה אשר יורוך'

אלו דברים שילמדו אותן מן הדין באחת מן המדות ) ב (-' ועל המשפט אשר יאמרו; 'ולתקן העולם
 . זו הקבלה שקבלו איש מפי איש) ג (-' מכל הדבר אשר יגידו לך; 'שהתורה נדרשת בהן

 ):שורש א, ן"השגות הרמב(ן שונה " רשימתו של הרמב
הדברים הנדרשים בתורה ) 1ב( אלא במה שאמרו בפירושי התורה כגון -" לא תסור "-או הזה שאין הל

במשמעות לשון הכתוב ) 2ב(או , בגזרה שוה או בבנין אב ושאר שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן
 . במה שקבלו הלכה למשה מסיני תורה שבעל פה) ג(עצמו וכן 

, תקנות"הקטגוריה של ). 2ב; א( הכללתן של שתי קטגוריות ן חלוקים לגבי"ם והרמב"כי הרמב, מתברר
בין . ן"ונעדרת מרשימתו של הרמב, ם"אצל הרמב" לא תסור"כלולה באזהרת ) א" (גזירות ומנהגות

 : ן נסמך בעמדתו על הטענה הבאה"הרמב, היתר
, הם דברכלומר שנתכסה מ' כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין'זהו שאמר הכתוב 

אין אדם יכול להסמיכו על " הדליקו נר חנכה: "כשאומרין... ונחלקו במשפטי התורה ואיסוריה ונגעיה
שאל 'אלא בכלל ', ממך דבר למשפט כי יפלא': שאמר שאין זה בא בכלל הכתוב, זה הלאו בשום עניין

  ).א"ע, וראה שבת כג, ז: לב' דב(' אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך
" לא תסור"משמען שאזהרת , ברישא של הפסוק" כי יפלא ממך"המילים , כפרשן פשט, ן"לדעת הרמב

אין , ומאחר שהיא מתייחסת לסיטואציה מותנית זאת, עניינה בהלכות אשר אינן מחוורות מלכתחילה
 .ל"גזרות ומנהגים שנקבעו באופן עצמאי על ידי חז, היא כוללת תקנות

). 2ב(י ביחסם למעמדן של הלכות הנלמדות מפשוטו של מקרא      ההבדל השני בין שני ההוגים מצו
ואילו ההלכות הנלמדות מפשוטו של , עניינה רק במצוות דרבנן" לא תסור"אזהרת , ם"על פי הרמב

השרשים שנאמרו לו למשה בסיני בפירוש והם שש מאות ושלוש : "מקרא הן בגדר מצוות דאורייתא
                                                           

משה ' ר", אידל' מ; )360 - 355' עמ(ח "ירושלים תשל, ן כחוקר וכמקובל"הרמב:   לדיון בנושא שלפנינו ראה במיוחד 1
אלון , לא בשמים היא, רוזנברג' ש; 580 – 535' עמ, )ה"תשנ( סד תרביץ, "הלכה ומנהיגות רוחנית,  קבלה–בן נחמן 

תל , ם"בהלכת הרמב סמכות ומרי, בלידשטיין' י; ט"ירושלים תשנ, קול גדול ולא יסף, ד סילמן"י; ז"שבות תשנ
 . ג"תשסתל אביב , זמן מחזורי וטקסט קדוש,  התעלות- ן"הרמב, חביבה פדיה; ב"אביב תשס

E. Wolfson, “By the Way of Truth: Aspects of Nahmanides’ Kabalistic Hermeneutic”, AJSR XIV 
(1989), pp. 103 -178. 
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במשפטי ) ל"חז(מה שאמרו "חל על כל " לא תסור"י של ן הציוו"לשיטתו של הרמב". עשרה מצוות
ם גם לגבי השלכותיו של "ן על הרמב"בהקשר זה חולק הרמב. ובכלל זה בפשוטו של מקרא" התורה

, לפיו אין לוותר על הפשט, ם גרס כי מאמר זה"הרמב". אין מקרא יוצא מידי פשוטו"מאמר חכמים 
שמתחייב מאותו הדרש לעשות , ש של איזה פסוקדר"אינו מאפשר למנות כמצוות דאורייתא כל 
ן בהשגתו מצמצם את "הרמב). שורש ב, ספר המצוות" (מעשים מסוימים או להתרחק מדברים מסוימים

הוא מיישם בהקשר הלכתי ". עוקרים בכאן הפשט לגמרי"תחולתו של המאמר להקשרים נדירים בהם 
אבל יש לנו מדרשו עם : "יקרא באופנים שוניםזה את תפישתו המיסטית לפיה התורה הכתובה ניתנת לה

היו שהסיקו ". ויהיו שניהם אמת, אבל יסבול הכתוב את הכל, פשוטו ואינו יוצא מידי כל אחד מהם
. ולא היא, שכבתי-ם דחה עקרונית את הרעיון לפיו הטקסט המקראי הוא רב"ממחלוקת זאת כי הרמב

מורה " (תפוחי זהב במשכיות כסף"ל רבדיו לם הוא אשר נודע בהמשילו את המקרא ע"הרמב, שכן
 ). פתיחה, הנבוכים

 -) ג(וההלכות שהועברו במסורת ) 1ב( ההלכות הנלמדות מן הדרש -     שתי הקטגוריות הנוספות 
ניתן למצוא שוני בעמדתם באשר ליחס , עם זאת. ן"ם והן בזו של הרמב"מצויות הן ברשימתו של הרמב

הלכות " (דברי קבלה אין בהן מחלוקת לעולם) "ג(ם רק "עתו של הרמבלד. שבין שתי קטגוריות אלו
היות שהיקש כל איש מהם לפי ערך , בעת העיון בדברים רבים) "1ב(המחלוקת נפלה , )ג"ע ,ממרים ג
בית הדין הגדול עשוי , מכיוון שכך). הקדמה לפירוש המשנה" (טועים בשמועות) ג(לא שהם ... שכלו

שהכתוב אינו מוחל על פסיקת הלכה בטעות אלא לבית הדין הגדול : "תלהגיע לכלל טעות נסלח
-היו בני"שהרי אלמלא היא , אולם חשיבות הסמכות המרכזית במקומה עומדת).  מא,נ ג"מו" (דווקא

ם מוכן להניח כי "הרמב, למשל, כך). שם, שם" (אדם אובדים מרוב המחלוקות והסתעפות השיטות
ואף על פי כן הם , )ספר המצוות עשה קנג" (מוטעים... אנוסים... שוגגים"בענייני קידוש החודש חכמים 

ן כמיסטיקאי רואה את הזמנים שנקבעו למועדי ישראל "הרמב, לעומת זאת. מכוננים את מועדי ישראל
בבית הדין ההוא "בין שנתקדש : כי קידוש החודש נקבע לדעתו תמיד בזמנו הנכון, כאִמתיים ומקודשים

הועברו ) ג(ובין שפרטיו , )המצוות מצות עשה קנג ן לספר"השגות הרמב" (הנבחרת כראויהסמוך ובארץ 
, הכוזרי ג(יהודה הלוי ' בדומה לר, שכן). מד:  כג'ויק, פירוש על התורה(במסורת כהלכה למשה מסיני 

הים ל-א': ולזה ירמוז הכתוב באמרו: "הדין הגדול-ל מעורב בנעשה בבית-ן קובע כי הא"גם הרמב, )מא
, פירוש על התורה" (כי השכינה עמהם להסכים על ידם, )א: פב' תה(' ל בקרב אלהים ישפֹט-נצב בעדת א

או לחכמים בבית , )יח: שם יט(ל יאפשר לדיין לשפוך דם נקי -אין כל חשש שהא, לדבריו). טז:  יא'במ
ולא יעזוב , דשוכי רוח השם על משרתי מק": הדין הגדול להגיע לכלל הסכמה שיש בה טעות ממשית

נבואת ", ן"לשיטתו של הרמב). א: יז' דב, שם" (לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול, את חסידיו
 ,בבא בתרא יב ,ן"חידושי הרמב" (יודעים האמת ברוח הקדש שבקרבם... החכמים שהיא בדרך החכמה

" חכם"ם בין "מבן את עצמו מהבחנתו החדה של הר"מסייג הרמב, "נבואת חכמים"בצירוף זה ). א"ע
 ). הקדמה לפירוש המשנה(בענייני הלכה " נביא"ובין 

. בהתאם לשיטתו המיסטית" לא תסור"ן בהקשר של אזהרת "     יש להבין אפוא את דבריו של הרמב
אדם זה , ומשוכנע לחלוטין בצדקת עמדתוהדין הגדול -ן מודע לכך שהאדם החולק על בית"הרמב
איך אוכל הֵחֶלב : "הימצא בדילמה קשה כשהוא עומד לעשות מעשה שהוא טראומטי לגביועלול ל

ן שם אפוא בפיו של אותו האיש "הרמב). יא: יז 'פירושו לדב" (?או אהרוג האיש הנקי הזה, הגמור הזה
ועל משמעות : "דברים אשר יניחו את דעתו גם כאשר עדיין לא נשתכנע באִמיתותם של דברי חכמים

היא אליבא " אפילו יטעו"ההנחה ). שם שם" (אפילו יטעו, נתן לי התורה) כ"ח, של חכמים (=דעתם
לדיון שלפנינו אין כל זיקה לתפישה : וכאן יש להטעים. סברתו הראשונית המופרכת של אותו אדם

שכן כאן מצויה מחלוקת ברורה אשר , "שניהם אמת"שכבתית של הטקסט המקראי המקודש לפיה -הרב
והדעה הטועה איננה דעתם של , )שורש ו, ן"השגות הרמב" (ן הדעות טועה בו בלי שום ספקאחת מ"

לצד החיוב המעשי לציית לחכמים ; "לא תסור"ן יוצר הרחבה של אזהרת "הרמב, ואכן. אותם חכמים
שהם אומרים ) כ"ח, חובה עליך להאמין(=שיש לך לחשוב : "עומדת התביעה להאמין כי דבריהם אמת

היינו  ...חייב לבטל דעתו ולהאמין במה שאמרו הם: "וכן, )א:  יז'פירושו לדב" ( שהוא ימיןעל ימין
" חייבין להאמין אותם מזה הלאו בודאי שהוא מחייב אותנו להאמין בתורה כפי הפירוש שיפרשו הם

, טעותנראה כי הידיעה לפיה האל איננו מניח לחכמי בית הדין הגדול ל ).שורש א, השגות לספר המצוות(
 .למרות שהיה משוכנע באמיתותה, יש בה כדי לגרום לאדם לחזור בו מסברתו המופרכת

 
 חנה כשר' פרופ

 המחלקה לפילוסופיה
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