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  "אבל אתה למד להבין ולהורות - עשותלא תלמד ל"
  

 ובשינויי לשון קלים גם ,במדרש ההלכה ספרי על דברים - )ט:יח ("ת הגוים ההםלא תלמד לעשות כתועבֹ"
שון שלילה למדו ציווי דהיינו מתוך ל - דו הן ומכלל לאו למ,פסוק זה ל"דרשו חז ,במקורות תלמודיים אחרים

  .ללמוד על מנת להבין, חיובי
לעשות אי אתה יכול אבל אתה למד להבין  ,לעשותתלמוד לומר ? ות אי אתה יכול להבין ולהורהאם"

 ,קשורים לתועבות אינםשל עשו טרנספורמציה לדרשה זו ויישמו אותה גם על תחומים אחרים "חז". ולהורות
  .עשיית צורות של עבודה זרה או ,ית השם המפורש כדי להתלמדגון הגיכ

האם  ;ולהורות להבין ,בהיתר ללמוד/הכלול בחיוב" היקף החומר" אתבשורות הבאות ננסה לברר 
ועל מי  ,דעות הנפסדות המביאות לעבודה זרה האו מקיף את כלההיתר מצטמצם רק ללימוד כישוף /החיוב

 שלפניהם ,אלו כמוטל על חברי הסנהדרין תועבותל מוזכר החיוב ללמוד " בחזבמקורות שונים .מוטלת חובה זו
הוי שקוד  ")ו"מ ב"פ( השאלה אם המשנה באבות כמו כן עולה .עלול להגיע לדיון מקרה העוסק בעברות אלו

דהיינו שהתנא מתבסס על דרשת הספרי  ,קשורה לנושא הנדון שלנו "דע מה שתשיב לאפיקורסוללמוד תורה 
אלו שני עניינים ש או ,את האפיקורס ןבהלנגח כדי  וןכדי לדעת להישמר מה "תועבות"הר ללמוד את שמות
 או שזה ,"לא תלמד לעשות"האם האיסור הגורף ללמוד חכמה יוונית קשור לאיסור  כמו כן יש לשאול ?נפרדים

  .ין אחר לחלוטיןיענ
   :ר הירש בפירושו לפסוקנו כותב"הרש

 אבל מותר ללמוד אותן לצורך ידיעה עיונית כדי להבין ,ד את דרכי האלילות על מנת לחקות אותןאסור ללמו           
 כהלכה אלא בתנאים מסוימים לימוד זה נחוץ כגון לחברי בית דין כדי שידונו ,ולא עוד. ולהעריך את כל אפסותן

  .את המקרים המובאים בפניהם
 תמונה מורכבת מהמקורות התלמודיים עולה .של הפסוקכנו המדויק ודבריו עדיין מותירים ערפל בהבנת ת

ממי מותר ללמוד ומי ראוי שיעסוק  -  לזיהוי מדויק ובאשר ,צריך ללמודומותר   לנושאים שאותםאשרב
  .בנושאים אלו

וכתירוץ שני  ,אלילים עבודותתמהה על רבן גמליאל שהכין צורות שונות של  1הגמרא במסכת ראש השנה
  ".לא תלמד לעשות אבל אתה למד להורות ולהבין ,בדלהתלמד ע" :נאמר בה

ואז מותר ללמוד  האם הוא מכשף ,שאסור ללמוד ממנו "מגוש"מיהו  נחלקו רב ושמואל 2במסכת שבת
  .אסור ללמוד ממנו כללאז  ואו מין אדוק בעבודה זרה ,כאמור לעיל, ממנו כדי להבין ולהורות

א את הגמרא במסכת "במקום מציין כמקור לדינו של הרמא " הגר."אסור ללמוד מאפיקורס" כותב 3א"הרמ
 שמותר ללמוד על דרכי כאןמ. מי שהוא מין אסור ללמוד ממנו אפילו להורות ולהביןהאומרת כי  ,ה"שבת ע

   .עבודה זרה ממי שאינו מין

 
  .ב" עכד   1
 .א" עעה   2
 .ק א"ס, ד קנה"יו   3
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 משום שאין כל חידוש  היאם לא כתב הלכה זו" העובדה שהרמבנאמר כילמסכת שבת " בירור הלכה"ב
יתכן ויש מתירים י ,אם מכשף אינו מין אדוק בעבודה זרה .ממין אדוק עבודה זרהמנהגי שאין ללמוד בזה 

  .להורות ולהביןכדי ללמוד ממנו 
  :ין זהיהשיטות השונות בענאת  4ך"השכך מסכם 

 נראה דמותר ללמוד מאמגושי מכשף דברי תורה ועניני כישוף להבין ולהורות ונראה לי -הלומד מן האמגושי 
סור ח נדחק וכתב דסתם מכשף מין הוא וא"ת חייב מיתה והב"ד' דוקא ממין עובד כוכבים הלומד ממנו אפיד

   .כ ידוע שאינו מין" אאללמוד ממנו להבין ולהורות
כולהו סנהדרין נמי ידעי שבעים " :נחוצה לדיינים שידיעת חכמת הכישוף רואים בפירוש 5במסכת סנהדרין

בעלי , בעלי זקנה, בעלי קומה, בעלי מראה, ן מושיבים בסנהדרין אלא בעלי חכמהאי: דאמר רבי יוחנן! לשון
  ".ויודעים שבעים לשון, כשפים

לאחר שמביא את נחיצות הידיעה בנושאים אלו של  6,הרב ראובן מרגליות בפירושו למסכת סנהדרין
ועכשיו " :הכשרת דייניםבישיבות ובמכונים לאינם נלמדים כיום מנסה להסביר מדוע מקצועות אלו  ,כישוף

ויש ברית בחרם בית דין שאין למסרם אלא ... תקלהשאין לנו ארבע מיתות לא נצרכו ללמדם בקבלה שלא תבוא 
  ".לנאמנים ולמי שרואים בו הכרת פנים שראוי לכך
הרי כולנו יודעים שהדיין צומח בתוך  , מוטל על הדייניםה הזרהגם אם החיוב לדעת את כל סוגי העבוד

עמו לומדים במשך השנים עוד מאות תלמידים שלא יגיעו לשמש יחד ו ,או מקום לימודים אחר, כולל ,בהישי
  ?ימוד הנושאים הקשורים לעבודה זרה וכי מהם נמנע את ל.כדיינים בפועל

  ."צריך עיון" אלו ונשאר בעניינים מדוע השמיט חובת לימוד ,ם" תמה על הרמב7הרב ברוך הלוי אפשטיין
המטרה היא י "לפי רש ואילו ,מטרת הלימוד היא כדי לדעת הדיןש' כותבים התוס 8ותבמסכת מנח

  .שהדיינים יוכלו לכשפו ולהרגו בכל דרך אם יתחכם עליהם בכישוף
 השם באותיותיו רק מדוע נענש רבי מאיר שהגה אתבשאלה ' י ותוס" נחלקו רש9במסכת עבודה זרה

'  לדעת תוס; וההיתר ללמוד נאמר באיסורים אחרים,)ה"הקב(ב כי יש לחוש לכבוד הר - י "רשדעת ל .להתלמד
  .נעשה בפרהסיההדבר העונש היה בגלל ש
להכיר מי שעוסק כדי שיוכל  ,המצווה להבין מוטלת על בית דין מבאר ש, בפירושו לספרי,רבי דוד פארדו

מה פטור אבל אסור ומה  וכן, הכוונה להבחין במעשה הכישוף בין דברים החייבים סקילה - ולהורות ,בכשפים
   .מותר לכתחילה

,  שגנז חזקיה המלך והודו לו חכמים המספרת על ספר התרופות,י , בפירושו למשנה פסחים ד,ם"הרמב
   :כותב

ומחבר זה הספר לא חברו אלא על דרך החכמה בטבע המציאות לא על דרך שיעשה אדם פעולה ממה שנכתב 
יתברך ' לעשות והם מותרים ללמדם ולהבינם כי ה'  יש דברים שמנע הועוד יתבאר לך כי. באותו הספר וזה מותר

  .בקבלה אבל אתה למד להבין ולהורותאמר לא תלמד לעשות ולמדנו 
הם נוכל להסיק מה משמעות דברי ומ, שונות ללימוד התועבות הללו מטרותשתיאצל הראשונים אנו מוצאים 

  .הנגזרות המעשיותהן הפסוק ומה 
  : מבאר10א בתשובותיו"הרשב

והוא הטעם שאמרו שאין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי חכמה ובעלי כשפים כדי שיבינו במעשה הכשפים 
והוא אומרו לא תלמד לעשות ובא . ולא יוכלו לעכב על ידם או לשבש את דעתם מכשף מן המכשפים. ויבטלום

  .מה ינצל הנכשל בהם בת להבין מעשיהם ולהורולומררוצה . ל אתה למד להבין ולהורותבפירושו אב
חיוב זה דומה לאדם /לדעתי היתר . מליפול ברשתםהלימוד היא לדעת איך להינצלת טרמא "לפי הרשב

כדי ללמוד איך להתמודד רק  ,ילדי ישראל ומעבירה אותם על דתםאת לכת דתית מסוימת המסכנת  מצטרףה
  .נגדם

  : הלימודטרת מבאר בדרך אחרת את מ11ז בתשובותיו"הרדב

                                                 

 

 .ק כג"ך יורה דעה סימן קעט ס"ש   4
 .א" עסח   5
 .ז"רושלים תשל י,מרגליות הים   6
  .יט: יח'דבתורה תמימה     7
  .ה בעלי כשפים"א תוד"סה ע   8
  .א" עיח   9

נולד בברצלונה שבספרד בשנת , ן"תלמיד רבנו יונה והרמב,  רבי שלמה בן אדרת,א"הרשב .א סימן תיגחלק א "ת הרשב"שו    10
אך אלפי תשובות עודן מצויות בכתב , אלפים מתשובותיו כבר נדפסו. )1310(' א ע"ונפטר שם בשנת ה) 1235(ה "א תתקצ"ד

 .חן ערוךפסקיו למאות ואולי לאלפים התקבלו בספר השל. יד וממתינות להדפסתן
ט "א רל"ז רבי דוד בן שלמה אבן זמרא נולד בספרד בשנת ה" הרדב.סימן קצא) חלק ח(ד"י ,ח" א-מכתב יד  ז"ת רדב"שו   11

א "בשנת ה. ועלה לצפת) 1492(ב "א רנ"הוא יצא עם הגולה מספרד בשנת ה. בצפת) 1573(ג "א של"ונפטר בשנת ה) 1479(
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אין לך אפקירותא , ני אומר שהאומר שכל מי שלמד חכמה אחת או ספר מספרי האומות יקרא מאמין בהםועוד א
היו בקיאים בכל ,  שהיו יושבי לשכת הגזית שמהם תורה יוצאת לכל ישראל,שהרי סנהדרין גדולה, גדולה הימנה

כדאמרינן אין , ו מיתהכדי שידעו העובד אם עבד דרך עבודתה לחייב, לשון ובטיב כל עבודה זרה שבעולם
 שהרי אמר', בעלי כשפים ויודעים בשבעים לשון וכו' מושיבין בסנהדרין אלא בעלי חכמה בעלי מראה וכו

' ואמרינן עבודה זרה של אברהם אבינו ד. מפני שאין דרך עבודתה בכך, הפוער למרקוליס והזורק לפעור פטור
וחס ושלום שיספק האדם , ם כן לא שבקת חי לכל בריהואם מה שלומד האדם יקרא מאמינו ג, מאות פרקי הויא

אבל אתה למד להורות ולא , ובפירוש אמרו בפסוק ולא תלמד לעשות כתועבות הגוים אינך למד לעשות, בזה
  .מצינו בשום מקום שאסרו חכמים ללמוד חכמת המחקר

  :ת ההתנצחות עם המיניםעמתיר לעסוק בחכמות הכפירה לשם ידי 12ץ"הרשב
כדי שמדברי עצמם נשיבם לומר , תשיב את אפיקורוס מכאן נהגנו היתר בעצמנו ללמוד החכמות ההםודע מה ש

אין לו , הקורא בספרים החיצוניים, ואין זה בכלל מה שאמרו. להם כי אין להם ראיות לסתור דברי תורה ונביאים
  .חלק לעולם הבא

 ורק מאדם , ורק לדיינים, כישוףילעניינ רק היתר הלימוד/העולה מתוך בירור זה הוא שיש המצמצמים את חובת
לעיסוק בידיעת ו חובת הלימוד לכלל הנושאים הקשורים לעבודה זרה/ ויש המרחיבים את היתר,נאמן

  . ובלבד שמגמת הלומד תהיה רק להבין ולהורות,העתידות
  

  )טייך (הרב צבי טל
  חילוניים-תכנית הידברות דתיים במנחה

___________________________________________________________________  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                        
ראש ישיבה וגבאי , דין-אב בית, ושימש כרב, ה לראש קהילת היהודים המקומיתשם הי, דוד מצרימה' ירד ר) 1513(ג "רע

הוא חזר . לספרייתו הגדולה יצא שם בעולם. שבא לו מהצלחתו במסחר, שרו הרבווכל זה ללא תשלום עקב ע, קופת הצדקה
' ר. 10,000- מגיע ליותר ממספר תשובותיו . ם נחשב קלסי"פירושו לרמב. והתיישב שוב בצפת) 1553(ג "א שי"לארץ בשנת ה
.                                                                                                    )ת"מתוך פרויקט השו (היה תלמידו, בעל שיטה מקובצת, בצלאל אשכנזי

  . יט משנה, על אבות פרק במגן אבות   12
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