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         אחריותה ותוצאותיה אחריותה ותוצאותיה אחריותה ותוצאותיה אחריותה ותוצאותיה––––הנהגה חוטאת הנהגה חוטאת הנהגה חוטאת הנהגה חוטאת 
  ∗יהודה פרידלנדריהודה פרידלנדריהודה פרידלנדריהודה פרידלנדר

  
�ֲאֶ#ר לֹא' ִמְצ%ת ה�ֲעַדת ִיְ�ָרֵאל ִיְ#"� ְוֶנְעַל� ָ ָבר ֵמֵעיֵני ַהָ�ָהל ְוָע�� �ַחת ִמָ�ל�ְוִא� ָ�ל

  ).יד�יג:ד(ֶליָה ְונ%ְדָעה ַהַחָ*את ֲאֶ#ר ָחְטא� ָע. ֵתָעֶ�יָנה ְו)ֵ#מ�
  : מופיעה כמה פעמי� בתורהכאשרכאשרכאשרכאשר במשמעות של א�א�א�א�תיבת 

חו2 חו2 חו2 חו2 , , , , כל א� וא� שבתורה רשותכל א� וא� שבתורה רשותכל א� וא� שבתורה רשותכל א� וא� שבתורה רשות, רבי ישמעאל אומר. וא� מזבח אבני� תעשה לי
או אינו , אתה אומר חובה;  חובה חובה חובה חובה––––    )יד:ב' ויק (""""6ְַקִריב ִמְנַחת ��4ִִרי�6ְַקִריב ִמְנַחת ��4ִִרי�6ְַקִריב ִמְנַחת ��4ִִרי�6ְַקִריב ִמְנַחת ��4ִִרי�����ְוִא�ְוִא�ְוִא�ְוִא�: ": ": ": "משלשהמשלשהמשלשהמשלשה

����ִא�ִא�ִא�ִא�"כיוצא בו . חובה ולא רשות, " ִמְנַחת ��4ִֶרי6ַ8ְָקִריב ֵאת "תלמוד לומר, אלא רשות
, או אינו אלא רשות, אתה אומר חובה;  חובה חובה חובה חובה––––    )כד:כב' שמ (''''וגווגווגווגו" " " " ַעִ;יַעִ;יַעִ;יַעִ;י����ֶ�ֶס9 6ְַלֶוה ֶאתֶ�ֶס9 6ְַלֶוה ֶאתֶ�ֶס9 6ְַלֶוה ֶאתֶ�ֶס9 6ְַלֶוה ֶאת
ִמְז4ַח ִמְז4ַח ִמְז4ַח ִמְז4ַח ����ְוִא�ְוִא�ְוִא�ְוִא� "כיוצא בו. חובה ולא רשות, )ח:טו' דב" (ְוַהֲעֵבט 6ֲַעִביֶט>�"תלמוד לומר 
תלמוד לומר , או אינו אלא רשות, אתה אומר חובה,  חובה חובה חובה חובה����)כב:כ' מש" (ִ=יִ=יִ=יִ=י����ֲאָבִני� 6ֲַעֶ�הֲאָבִני� 6ֲַעֶ�הֲאָבִני� 6ֲַעֶ�הֲאָבִני� 6ֲַעֶ�ה

ל "ת, או אינו אלא חובה, אתה אומר רשות; רשות, )ו:כז' דב" (ֲאָבִני� ְ#ֵלמ%ת 6ְִבֶנה"
אלא , ל וא� מזבח אבני�"ומה ת; רשות ולא חובה, )כב:כ' שמ" (ִ=י�ִמְז4ַח ֲאָבִני� 6ֲַעֶ�ה"

והרי דברי� קל וחומר לשאר כל ;  יעשה�של לבני� , עשהי, רצה לעשות של אבני�
        1.קל וחומר לשאר כל הכלי�, א� רצה לשנות ישנה, ומה א� מזבח החמור, הכלי�
  .ואי< העדה חסינה מפניהואי< העדה חסינה מפניהואי< העדה חסינה מפניהואי< העדה חסינה מפניה, , , , תיתכ< במציאותתיתכ< במציאותתיתכ< במציאותתיתכ< במציאותהיא היא היא היא , , , , חטאת העדה היא אפשרותחטאת העדה היא אפשרותחטאת העדה היא אפשרותחטאת העדה היא אפשרות: לשו< קצרה

ה היא אחת ההגדרות של עד? מהי" עדה".  משמע חטא של כנסת ישראל"עדת�כל"
כל העדה ה� גדולי האר2 שה� גדולי : "מפרש) 1089-1164(אברה� אב< עזרא '  ר2.סנהדרי<
אלו . וא� כל עדת ישראל ישגו: "מחזיק אחריו ומוסי�9מחרה) ער8ב 1080( רבנו בחיי 3".ישראל
כי הסנהדרי< ', מעיני העדה'ועל כ< אמר , כי אי אפשר שכל ישראל יסכימו בחטא, סנהדרי<
   4".� והחכמי� ה� עיני העדהוהנביאי

עליה ו, אפשרות של הוראת הלכה מוטעית של גדולי ישראלבמדובר כא< : כללו של דבר
  5.חטא שזדונו כרת ושגגתו חטאתבמדובר , כידוע. 'פר העל� דבר של ציבור'מביאי� 

  : שלוש אפשרויותיש, לכאורה? אי8 נודעה בציבור הטעות של גדולי ישראל: נשאל עתה
  .שרת� האינטלקטואלית וחתירת� אל האמת ָיבזכותטעות מצד הגדולי� עצמ� הכרה ב  .א
 .שכנוע של אחד או אחדי� מה� בטעות הכללית  .ב
 .הערות תלמידי� או מי מהציבור שמעמיד� על הטעות  .ג

                                                           

        .ראל ולספרות משווהאמריטוס במחלקות לספרות ע� יש' יהודה פרידלנדר הוא פרופ      ∗∗∗∗
 ).פ"י. ההדגשות שלי(מסכתא דבחדש פרשה יא , מכילתא דרבי ישמעאל יתרו   1
 ."וכל העדה זו סנהדרי<" �: יומא עג   2
 .טז:אב< עזרא ויקרא כד   3
 .יג:ויקרא ד, רבנו בחיי   4
 . .הוריות ה; .יבמות ט   5
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, "אמונת חכמי�" יושרה אינטלקטואלית ולא התבצרות מאחורי הכללי� של הואתנאי בסיסי 
ניצול הסמכות ונכונות בבעיה אתית עלולה להיות , רה מזויֵת .' וכו"לא תסור", "דעת תורה"

  .לאו דווקא רצויותוהקהל להישמע לסמכות למטרות שונות 
  :המאירי על מסכת שבת מבחי< בי< שני מצבי� של הטעיית הציבור       

בית די< הגדול שטעה בדבר ששגגתו חטאת להתירו ועשו רוב ציבור על פי הוראת� 
ועשה ) וטעו(ד שהורה " אבל ב,"פר העל� דבר של ציבור"הוא הנקרא מביאי< קרב< ו

 והוא הדי< א� 6.ד פטורי< כמו שיתבאר במקומו"היחיד על פי הוראת� חייב חטאת והב
  7.הורו לו לבד והתירו לו דבר ששגגתו חטאת

 שנהה יחידיחידיחידיחידל ע הוא מבחי< במהות האחריות של העדה :הבה נתבונ< היטב בהערת המאירי
לדעת המאירי האחריות להטעיית רוב הציבור מוטלת אפוא .  שנהו אחריה�רבי�רבי�רבי�רבי�ל ע ואחריה�

ואילו האחריות להטעיית היחיד מוטלת על היחיד שנשמע לה� ונהג על , על גדולי ישראל
  ! פיה�

 טעות בעובדותטעות בעובדותטעות בעובדותטעות בעובדותבפירושו למשנה במסכת הוריות המאירי מבחי< בי< הוראה מוטעית בגלל 
  8. מוקשהל דעתל דעתל דעתל דעתשיקושיקושיקושיקובי< הטעייה שמקורה בו

הייתה לו וג� ' לא תסור'הרי הוא קיי� ?  מחמירי� ע� היחידמדוע: מאליה צפה השאלה
  !  משו� שנהה אחריה� ללא ביקורת:אני מעז לומר? "אמונת חכמי�"

ל ובספרות הפוסקי� בי< חובת הציות הגמור "לפנינו ביטוי לקונפליקט הנצחי במסורת חז
  :ל קוטביות ממחישות זאת"י מימרות חזשת. בי< חובת הבדיקה והביקורתו
  ).יא:יז' דב(" " " " ַיִ"יד� ְל8ָ ָיִמי< �ְ�מֹאלַיִ"יד� ְל8ָ ָיִמי< �ְ�מֹאלַיִ"יד� ְל8ָ ָיִמי< �ְ�מֹאלַיִ"יד� ְל8ָ ָיִמי< �ְ�מֹאל����ַהָ ָבר ֲאֶ#רַהָ ָבר ֲאֶ#רַהָ ָבר ֲאֶ#רַהָ ָבר ֲאֶ#ר����לֹא ָתס�ר ִמ<לֹא ָתס�ר ִמ<לֹא ָתס�ר ִמ<לֹא ָתס�ר ִמ<""""

 תלמוד ?יכול א� יאמרו ל8 על ימי< שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימי< תשמע לה�. א
  9.לומר ללכת ימי< ושמאל שיאמרו ל8 על ימי< שהוא ימי< ועל שמאל שהיא שמאל

. ימי< ושמאל. 'עשהת�לא'זו מצות . לא תסור מ< הדבר אשר יגידו ל8 ימי< ושמאל. ב
  10. שמע לה�,ואפילו דומה בעיני8 על ימי< שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימי<

ביקורת . אני מעז לומר דיליטנטית, היינו התרשמות שטחית' דומה בעיני8': יש לדייק במלי�
  . שאני–מעמיקה ומבוססת 

פר העל� דבר 'רע בעבר בפועל שראשי העדה הודו שטעו והביאו יהא� א? תכ<האומנ� יי
  . זהעניי< ואודה למי שיאיר עיניי ב,לא מצאתי אינה ראיה? 'של ציבור

לא חרבה ירושלי� אלא מפני שהעמידו דבריה� על די< ": את האמירהנוהגי� להסביר 
  .שלא דנו לפני� משורת הדי< � 11,"תורה

 כאילו דבריה� שלה�דבריה� שלה�דבריה� שלה�דבריה� שלה�שהעמידו את : "ל הוסי9 הסבר"ו< פרידלנדר ז הרב שמע,אבי מורי
  ".או שתלו את רצונ� שלה� בחוסר יושר וכנות כאילו ה� מיוסדי� על די< תורה, ה� די< תורה

 היינו שגדולי ישראל אכ< משוכנעי� ,מדובר בשגגה, כאמור. נשוב עתה לפסוק בפרשתנו
 אפוא בימינו הרגולטור שיכול להביא אות� מי הוא. שדבריה� ה� אמת הלכתית או מוסרית

ואילו , לאו ה� את תפקיד הרגולטוריהיו נביאי� לישראל מש זמ<כל ? להכרה במשוגת�
לומדי� , התלמידי� משמשי� את רב�. משפסקה נבואה בישראל הוטלה החובה על התלמידי�

דדי� זה את זה מח, מכבדי� אותו כמעלת כבודו אול� ג� מעמידי� את דבריו לביקורת, ממנו
מי שמקבל את הוראת . ואיד8 זיל גמור,  ומתו8 כ8 מתבהרת ההלכה לאמיתה של תורה,בהלכה

להטעיית היחיד . העדה כאילו ניתנה כ8 מסיני מגביר את האפשרות להטעיית היחיד והציבור
  .אחראי כל אחד ואחד מאתנו

                                                           
 .246' עמ, ח"ירושלי� תשי, � סופרמהדורת אברה,  על מסכת הוריותבית הבחירהבית הבחירהבית הבחירהבית הבחירהוראו : הוריות ב   6
 .346' עמ, ט"ירושלי� תשכ, מהדורת יצחק שמשו< לנגה.  על מסכת שבת צגבית הבחירהבית הבחירהבית הבחירהבית הבחירה   7
 .הוריות ש�, בית הבחירה   8
 .טור ד, ד9 מה, הלכה א, א"ירושלמי הוריות פ   9

 .דברי� פרשת שופטי� ד9 כט עמוד א) לקח טוב(פסיקתא זוטרתא   10
  :. בית הבחירה בבא מציעא ל; :9 בבא מציעא טז"רי:  השוו:.בבא מציעא ל  11
  

  הד9 מופ2 בסיוע קר< הנשיא לתורה ולמדע
 יש לשמור על קדושת העלו<
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