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 1חתוכה לא ניתנה    ה ר ו ת ה 

תורה  לאמירה " גם  ו  נדרשנכבר  ו  בפרשת אמור  אמרות טהורותבדברינו    קרוב  כבר נדרשנו לא מעט לנושא  מים ראשונים:

,  "לא בשמים היאלמוטיב "  . נושא זה קשור מאד גםבפרשת משפטים  אחרי רבים להטותי בדברינו  ינא  י של רבחתוכה"  

ראה שהביטוי "תורה לא  ומכולם, נ. להלן( 6בהערה פירוט )  ועוד תנורו של עכנאי פרשת , "אלה ואלה דברי אלהים חיים"

 להקיפו. כמובן  ננסה להאיר נושא זה מעט ולא נתיימר  .  ר קצת פחותמוכ  "חתוכה 

 התורה במ"ט פניםדרישת  – הלכה ב ד פרק סנהדרין מסכת ירושלמי תלמוד

  : לפניו ראמ  3. "משה  אל ה'  וידבר "   ?טעם  מה  2. עמידה לרגל היתה  לא   חתוכה  התורה  ניתנה   אילו   :ינאי  רבי   אמר

  .ּוּכז    –  המזכין  רבו  .ב(  )שמות כג"  להטות   רבים  אחרי"   :לו  אמר  ה.לכה ה  איה  היאך  הודיעיני  ,עולם  של  בונויר

  הוא  וכן  4. ו"ודגל   מניין  ,טהור   פנים  ט"ומ  טמא  פנים  ט"מ  נדרשת  ההתור   שתהא  כדי  ,ייבּוח    –  המחייבין  רבו

  ריםמיש: "ואומר  5.)תהלים יב ז(  "שבעתים  מזוקק  לארץ  ילבעל   צרוף  כסף  טהורות  אמרות  ה'  אמרות: "אומר

 6. )שיר השירים א ד( "בוךהא

 הירושלמי ביאור  – נפש מסכת סנהדרין פרק ד הלכה ב ידידפירוש 

ּתֹוָרה ֲחתּוָכה    רא:גמ יְתָנה ה  יּלּו נִּ אי אִּ י י נ  בִּ ר ר  ל  לֹא ָהְיָתה ְלֶרגֶ   7. כהלכה פסוקה שאין מקום לשאת ולתת  -ָאמ 

יָדה ם  ן עניי  רש באותו ולם יכול להתקיים. ודולא היה הע  -  ֲעמִּ ע  ה ט  בתורה פסוקים כמו    אנו מוצאיםמדוע    -  מ 

ְיד   ר הו  ונוצר מצב שאפשר להבין את מצוות ה' לכאן ולכאן? ואכן   8ֹמֶשה והקב"ה מוסר למשה כל הדינים ' ֶאל  בֵּ

ר משה ְלָפָניו נִּ   :ָאמ  יעֵּ בֹונֹו ֶשל עֹוָלם הֹודִּ ֲהלָ רִּ יא ה  ְך הִּ יא  י  זה א  :ה" הקב  -   לֹור  ָאמ  שלא יהיה בה ספק.    -ָכה  י הֵּ

ּטֹות!ני יכול לגלות לך, אלא  אפשר ואי  ים ְלה  בִּ י ר  ֲחרֵּ ְייבּו  א  ין חִּ ְייבִּ ְמח  בּו ה  ּכּו, ר  ין זִּ ְמָזּכִּ בּו ה  ומדוע איני מגלה    -  ר 

ּתֹוָר   ?לך את ההלכה א ה  י ֶשְּתהֵּ ְדֶרֶשת מ"ט ָפנִּ ְּכדֵּ א ּומ"ט ָפנִּ ה נִּ לא תהיה    ך, שובגלה לואם אני מ  .ים ָטהֹורים ָטמֵּ

י  :ושואל  דרשת בהרבה פנים.נ יִּ ינ  ודגל"ו    ".ּודגל"ו עלי אהבה : "רמז בפסוק  שתהיה נדרשת מ"ט פנים? ועונה,  -  ןמִּ

ר ן הּוא אֹומֵּ ֲמרֹות ה'"  :בגימטריא מ"ט. ְוכֵּ ילֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ּכֶ   אִּ ֲעלִּ ם  ֶסף ָצרּוף ב  ְבָעָתיִּ   )תהלים יב   "ָלָאֶרץ ְמֻזָקק שִּ

 
 . פנים טמא ומ"ט מ"ט פנים טהורשם אחר לדף זה:  1
קיום    לא היה  - לא היתה לרגל עמידה  בפסק הלכה בלא נטיית דעת לכאן ולכאן:  -  יתנה התורה חתוכהו נאיל: "פני משהראו פירוש    2

שר'  דגיש  מ  עלי תמרפירוש  ו   ."הןאלו ואלו דברי אלהים חיים  כדלקמיה ו  היה נדרשת פנים לכאן ולכאןרה צריך שתתועולם דהל
לו נתנה התורה חתוכה לא  יא  :יך הוא מדבר לחכמי הישיבהינאי א  ברי רביאנו שומעין מד":  ינאי מדבר אל ציבור תלמידי החכמים

אילו ניתנה התורה כפסק הלכה חתוך וסגור, לא היה קיום  ובמילים שלנו:  ".  בהחכמי הישיהיתה לרגל עמידה, כלומר לרגל שלנו,  
בעולם המעשה  אז ו חיים נייה .כרעת הרובוה ים המשתנהמציאות החידרשות חכמים ולעולם לימוד התורה והסקת ההלכה על פי 

   "גדול הלימוד שמביא לידי מעשה".והרי:  ,סיני ובלי עוקרי הרים רק עם , בלי הלימוד והחידוש הסטטי 
"  לאמרמשה    אל הדרשן מבין שההקדמה "וידבר ה'  .  להלןנראה  חסרה פה המילה "לאמר", כפי שכאן וו  ים קצרתיקהמע ראה שנ  3

שיש לומר  , אלא דיבור חריודון א סוק שאין מה לציווי חתוך ופ לא היהשה הקב"ה למשל דיבור ה ת רבות, מלמדת שצוו שנלוות במ
ואמר לו כל הדינים התלויים בכל    –וידבר ה' אל משה  טעם    : "מהירסבשמפירוש פני משה שם בירושלמי    ראו.  אותו ולדון עליו

ו"  דרשבבית המ  יינו שהדיבור כלל את כל השקלא וטריא. הטות לכאן ולכאן"ות הנודרשפרשה ופרשה וה נגד"  ואת כל ה"בעד" 
 ואפשר שיהיה מותר וכו'.   אסור ואפשר שיהיה

אה שהקשר הוא יותר  ונרגלו עלי אהבה".  ב ד: "וד  ק בשיר השיריםכאן לפסו  . וברור שהוא רומז49המילה ודגלו היא בגימטריא    4
  ה "הקב  הביאני  :ישראל  כנסת  אמרה  :אמר  יצחק  'ר  שםב  אבא  רביעל הפסוק: "  ב  פרשה  רבה  יריםהש  שיר  ראומגימטריא סתם.  

  קבלתיה  גדולה  ומאהבה,  ודגלו  יןמנ,  טמא   פנים  ט"ומ  טהור  פנים  ט"מ  שנדרשת  התורה  משם  לי  ונתן  ,סיני  זה  יין  של  גדול  למרתף
  של   אב  בית  ראומ  ינו א  וזה  הלכה  של  אב   בית  אומר  זה  הלכה  בדבר  שעוסקין  חברים  שני  :אמר  יונה   רבי  .בהאה  עלי   ודגלו  מר:אשנ

אבל גם   .הדגל כסמל של מאבק והתנצחות  - הדגל מסמל את הוויכוח ההלכתי בבית המדרש ".אהבה עלי ודגלו ה"הקב אמר, הלכה
   בשיר השירים.  בהלי אהלו עודג ראו דברינו כולם תחתיו. שבסוף מתכנסים הדגל 

בר סגור למשה דור ובמכוון לא נמסר כדחכמי כל דור ו  האמרות הטהורות כאן הוא תהליך הזקוק והליבון של ההלכה שמסור בידי  5
סיים.  כפי שהמדרש מ  וך"והעיקר שיסתיים ב"מישרים אהב"טמא".    שהדבר  כה יהיהההל, גם אם פסק  ךיכויהור והזבסיני. תהליך הט

אבא:  ר רבי חייא בר  מאי את אויבים בשער? אמ  -  לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער"ב: "ל עקידושין  בגמרא  חכמים  דרשו    וכבר
רב ותלמידו, שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה  האב ובנו, ה  לואפי

 . בפרשת אמור אמרות טהורותדברינו ראו   ".בסּוָפה אלא בסֹוָפּהבסופה, אל תקרי  את זה, שנאמר: את והב
ים  דרשים ידועים כגון "לא בשמממצטרף ליים בכל דור,  התחדש ולהוות תורת חה לחות ההלכה ויכולתע על פתיזה, המצביירושלמי    6

, דרבנות" )חגיגה ג ע"ב(כ  םבין יג ע"ב(, "דברי חכמי )עירוים חיים"  דברי אלה  וואל  וא" )דברים ל יב, בבא מציעא נט ע"ב(, "אלהי
בבא  " )תיבתא דרקיעאמכנגד כל "  ירבה בר נחמנכ, הלכה  "ב(פח עשבת  )  נחלק לכמה ניצוצותשפטיש  ה  -"  צץ סלעו כפטיש יפ"

למי  רושמה גם שביו  .אה עוד להלןולא נכנס לבבלי כפי שנר  מימשום שהוא בירושל, אולי  אלא שהוא פחות ידועעוד.  ו"א(  פו עעא  מצי
מקרא   :עליהם כל ככל דברים הדבריםיהם ועל  :אמר  ' יהושע בן לויר: "אנחנו שומעים לכאורה דעה אחרת  הלכה ד  פאה פרק ב

 ". משה בסינימה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר ל לוואגדה אפימשנה תלמוד 
 אור שלו. הבי דבריהם  –מן מק"ף קטע עם סיאחרי כל   עשלמי ומה שמופיהקטעים המנוקדים להלן הם ציטוט מהירו 7
 האפשריים בשקלא וטריא בבית המדרש. 8

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=1116-2
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%a2%d7%95%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%a8%d7%9f-%d7%90%d7%95-%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%9f
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%95%d7%93%d7%92%d7%9c%d7%95-%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa


 דפים מיוחדים  לא חתוכה תורה 
 

 5מתוך    2עמ'  

 

ר 9.ים, היינו שבע כפול שבע פעמיםלאחר שישאו ויתנו בו שבעת  ?מזוקקיה יה  מתי -ז(  בּוָך  :ְואֹומֵּ ים ֲאהֵּ יָשרִּ   - מֵּ

 10שר מאליו. ולכאן ואח"כ הדבר מתייועיקר אהבת התורה הוא לעשות לה מישרים ע"י הדעות הנוטים לכאן 

 11השרץ טיהור  – תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ד הלכה א

יודע לדון את השרץ לטהרו ולטמאו  :ןחנ ו יא"ר   כיצד דנין    12אין יכול לפתוח בזכות.   ,מאה פעמים  כל שאינו 

  : אמר רבי  13... ?  אינו דין להיות טהור  - עכבר שאין ממית    ,טהור  – מה אם הנחש שממית    : "ר ינאיא  ?השרץ

תלמידא לא הוה ידע    ההוא  :ה פעמים. אמריןוהיה מטהר את השרץ ומטמאו מאבי מאיר  לרלמיד וותיק היה ת

 14. דההוא תלמידא קטוע מטורא דסיני הוה :מורייה. אמר ר' יעקב בר דסאיי

 משולבת דרשה  – קמייתאי' הדברות  )איש שלום( פיסקא כא  פסיקתא רבתי

שאם טמא יש מטמאין    אילו ניתנה תורה חתוכה לא היתה עמידת רגל למורה שיורה,  :אמר ר' תנחום בר' חנילאי

למשה ניתנה לו ארבעים ותשע    ה" הקבתן  תורה שנ  :ר' ינאי   אמר  15. טיהר יש מטהרין כיוצא בו  ואם  כיוצא בו

אמר    16? האיך עבידת  :אמר לו  .(ד  ב  שיר השיריםודגלו עלי אהבה )  ?מניין  ,ותשע פנים טמא  פנים טהור וארבעים

יוחנן  .רוטה  -רבו המטהרין    ,טמא  –רבו המטמאין    :לו לו לר'    ותיק היהו   מידתל  :אמר רבי אבהו בשם רבי 

ההוא    : שלא מאותו הטעם, אמרין)וטמא?(  ארבעים ותשע פנים טהור  והיה יודע לדרוש את התורה בעקיבא  

 17מידא קטא מן טורא דסיני.תל

 הגאונים נוסח  – הלכה ה פרק טז מסכת סופרים

שאם טימא, יש  , ורהלמורה שיהתורה חתוכה, לא היתה עמידת רגלים   האילו ניתנ  :אמר ר' תנחום בר' חנילאי

ארבעים  למשה, ניתנה לו ב  ה"הקבתורה שנתן    :ינאימטמאין כיוצא בו, ואם טיהר, יש מטהרין כיוצא בו. אמר ר'  

  :וא, אמר לוודגל"ו, בגימטריא ארבעים ותשעה ה  :ים ותשעה פנים טהור, שנאמרותשעה פנים טמא ובארבע 

 
 . 49ומכאן עוד סיבה למספר  9

את  (  , ישראל1943נולד  ,  לוי ברלבהרב יחיאל אברהם ב"ר בנימין הידיד נפש )פירוש    מעציםרושלמי,  מלבד הביאור הנאה של הי  10
הפנים המרובות של    האם  אבלו התורה כדבר הלכה סגור.  ה מדוע לא נמסרה לבו הקב"ה מסביר למשומשה,  בין הקב"ה  הדיאלוג  

אמר לו  לעיל( שאומר שכן: "  3)הערה ירוש פני משה  שוב פ  ראוכיר את י"ג המדות בהן נדרשת התורה?  האם ההתורה נגלו למשה?  
נכנס "ב המתארת כיצד משה  כט עת  מנחועפ"י הגמרא  אך  .  כאן"טות לכאן ולות הנו דרשכל הדינים התלויים בכל פרשה ופרשה וה

בהן  הרבות שניתן  הפנים  ", נראה שגם  וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הן אומרים  הלך: "אשל ר' עקיב  לבית המדרש
כאשר תלמידי   ,בעת ה ב שיח עצמו!דרכי הואין הוא בקי לא רק בהלכה הסופית, אלא גם ב משהנגלו לכולם התורה לא את לדרוש 

נראה  )בגמרא שם(.  "הלכה למשה מסיני"  להם:  עונה    ואין לו תשובה, הוא ל הלכה מסוימת "מנין לך?"  יבא שואלים אותו ער' עק
דרשת ירושלמי זו מצטרפת כאמור לרשימה  כך,  . בין כך ובין  וכבר אמרו: "אין מקשים על הדרש"  תות השונות שצריך לפשר בין האגד

  והצדוקים  כנגד הקראיםכפולה: כלפי חוץ,  אמירה  יש כאן  נראה ש  .פתורה שבע"המעמדה של  ולדגש הגדול על    6ה  הנכבדה שבהער
ולסמוך הרבה  י ניסיונות גם בתוך העולם הפרושי למעט בדיונים  וכלפי פנים אל תוך בית המדרש כנגד אול,  פ "עשכפרו בתורה שב

"מימי לא אמרתי דבר שלא שמעתי    ו גדול מר' אליעזר בן הורקנוס שאמר:י לנ. ומ)"כך מקובלני" וכדומה(  יותר על מסורות וקבלה
 וסירב בפרשת תנורו של עכנאי לקבל את הכרעת הרוב. מרבותיי"  

 נהדרין הלכה אחת אחורה, לתחילת פרק ד ומצאנו 'הפתעה'. הלכנו בירושלמי ס 11
אין יכול    עד ק' פעמים:ולטמאו להראות פנים לכאן ולכאן  ולחזור    פולו ולטהרולדון את השרץ. מתוך פיל: "שםפני משה  ראו פירוש    12

בראש פרק ד בסנהדרין המפרטת    המשנההתלמוד דן שם על  ".  יבין אותו בסנהדרין שאין בו כח לפתוח בזכותלפתוח בזכות. ואין מוש
  את השרץדון  ת. מי שלא יודע ל. אחד מהם הוא שבדיני נפשות פותחים תמיד בזכוהבדלים רבים בין דיני נפשות לדיני ממונות

 שהוא קרוב לחמישים.  49פעמיים  הוא  100אה שהמספר רבמאה פנים לכאן ולכאן, אינו יכול לפתוח בזכות הנדון. ונ
 .  ו שהשמטנו דיון בעד ונגד קל וחומר זה. וכידוע, קל וחומר הוא כלל שניתן בקלות יחסית להפריכומתפתח שם בקטע  13
  מר כלו  -  והקטוע מטורא דסיני ה   לא ידע כלום להורות כהלכה ופילפול של הבל היה לו:  -  ה ידע מורייהלא הו: "פני משהמפרש    14

,  תורפול   כהקדמה של שובר השטרלפני זו שפתחנו, אולי  אחת  הלכה  ירושלמי בנו בהרי ל".  שלא קבל לחלקו בתורה כלום מהר סיני
 י ויש להגביל אותו. את הסתירה לכאורה בין החלק הראשון של הדרשה תמיד דבר חיובוריבוי הדרשות לכאן ולכאן איננו  שהפלפול  

בהבחנה בין  אפשר לפתור כאמור  דברי רבי )שהוא עצמו למד תורה מרבי מאיר כפי שעוד נראה(,    -   דברי ר' יוחנן, והחלק השני  -
להלן   אךבבית המדרש.    ל קביעת ההלכהעקרוני ש-ילמדנדין שבו יש להפוך כל אבן לזכות בפרט בדיני נפשות, ובין דיון  בית  ב  דיון

דין )כאשר מישהו בא לדון לפני החכמים(   בית המדרש שימש לעתים קרובות גם ביתמיד עומדת, מה גם ש נראה שהבחנה זו לא ת
"מעשה  פסיקת דין תקדימית  ים זה בזה. ומה גם שהלכות רבות נקבעו באמצעות  שות המחוקקת והרשות השופטת היו משולבוהר

 .Case studyם  מה שמכונה היו -שהיה" 
 תמיד יימצא מי שגם חושב כך.  15
 מה נעשה? איך ננהג להלכה?  16
- חמישיתהמתוארכת למאות    רבתי   בפסיקתא לן(. כאן,  פים )על התלמוד הבבלי נראה להדרשת הירושלמי התגלגלה למקורות נוס  17

שאינה חתוכה ואח"כ המגבלה של 'תלמיד קטוע'  י הלכות הירושלמי לעיל. תחילה הלכה ב בשבח התורה  תשביעית יש שילוב של ש 
ל המורה  יפה לתת עמידה לרג  .תיאיננה מקרמן הסתם  לפולים. הבאת שתי דרשות אלה ברצף ובסדר הזה  פשמגזים בדרשות ו 

  יים ונותנת את הבכורה ואת "התורה נאת דרשת ר' ינאי לשגם מחלקת  הפסיקתא    ו.י אבל ריבוי רגליים עלול להיות בעוכר  שיורה,
( ואת מ"ט הפנים בהם נדרשת התורה לר' ינאי שהיה אמורא דור  , ארץ ישראלשני)אמורא דור  ר' תנחום בר' חנילאי  החתוכה" ל

 ה לפסיקתא מקור נוסף או שונה, או שמא שבשו המעתיקים? . האם היהנשיא תלמיד ר' יהודהבארץ ו ראשון

https://www.mayim.org.il/?midrashim=%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%aa%d7%90-%d7%a8%d7%91%d7%aa%d7%99
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תלמיד וותיק    :בהו בשם ר' יוחנן אמר' אטהור. ר  -ן טהריטמא, רבו המ -רבו המטמאין    :אמר לו  ? האיך עבידת

ארבעים ותשעה פנים טהור,  רבעים ותשעה פנים טמא וב יודע לדרוש את התורה בא  היה לו לר' עקיבא, והיה

אלא שהיה חכם    ?מניין  כל אילין  :מאים טמא רבו המטהרים טהור; אמרומאותו הטעם, שאם כן רבו המטשלא  

 18בהגדה. בר תלמוד, וסב יק במקרא, ובקי במשנה, וות 

 )וההפך( היא ההוראההאמירה  – פרק א פסוק אהעמק דבר ויקרא פרשת ויקרא 

אֹמר" ד לֵּ ֹאֶהל מֹועֵּ ָליו מֵּ ר ה' אֵּ בֵּ ְיד  ְקָרא ֶאל ֹמֶשה ו  יִּ   :א"ר ינאי  :ב איתארק ב הלכה  רושלמי סנהדרין פיבו ...    " ו 

,  "לאמרריך להוסיף "שצ  ובלי ספק  ".' אל משהה  דברוי  ?מה טעם  .לו ניתנה תורה חתוכה לא היה לרגל עמידהיא

ווי היה שיהיו המה חותכים  ימיותר, ודריש שהצ "לאמר"והאי  .ו אל ףסנהדרין דרוש רבנו חננאל בוכן הוא בפי

  19וראה שזה נקרא אמירה. את ההלכה והה

 חיתוך פסוקי התורה  – הלכה ברידב"ז מסכת סנהדרין פרק ד 

למשמעות דהפסוק נחלק לשנים לשון    למי ב' פעמיםואיתא בירוש  20. מירותלג' אהרי דהפסוק הזה חתוך הוא  

ב עיין  רק ד הלכה  מגילה פ  כתובמספרק ד הלכה ג  תענית  כת  במס  ,דהפסוק נחלק לפיסקי פיסקי, פירוש  חותך

  התורה ניתנה    אילולי  כמו"אילו"    פירוש  –  אילו נתנה התורה חתוכה  :א"ר ינאי  :בסוגיא דידןוהכי פירושו    21.שם

  ה לא היתה לרגל עמידה דלא הי ני עצמו,  סקי ולכמה מאמרים לדיבור בפ יק לפיסקי פלחתוך הפסו  -חתוכה  

גילה  , ולפי זה  ניתנה חתוכה  האלא התור   .)ולכאן(  בידינו האיך לפסוק הלכה למעשה בכל מקום שיש פנים לכאן

 22.שהעסוק הלכה למהאיך לעשות לפ  ,לן הכתוב הזה שנחתך

 ראוי לשבת בסנהדרין מי  – "אע  יזרין הדסנבבלי גמרא 

 
י הביניים שאבו  ים ונראה שרוב חכמי ישראל בימרות הגאונטמא התגלגלה גם לספמ"ט  דרשת התורה החתוכה ומ"ט פנים טהור ו  18

רבי אבהו בשם  שדברי  לשים לב  , אך יש  על הפסיקתאמצדה  נראית בנויה  הפסיקתא. דרשה זו  מממקור זה ופחות מהירושלמי או  
  , אותו הטעםשלא מ וטמא  ארבעים ותשע פנים טהור  היה יודע לדרוש את התורה בשר' עקיבא  של  וותיק  התלמיד  על ה   רבי יוחנן

רה החתוכה  על יחס הגאונים למוטיב התומכאן  תלמיד הקטוע'. האם נוכל ללמוד  'ואין זכר לבשבח ובחיוב גדול  כאן  מסתיימת  
בתיאור מעמד הר   על הפסוקפרשת ואתחנן  ה ו מדרש הגדול דברים ך או כך, ראו גם הנוסח ב פנים טהור וטמא? כ והדרישה במ"ט

ר":  סיני ָפִנים ִדבֶּ ם ָבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש  ָפִנים בְּ לו ניתנה  יא  :אמר ר' תנחום בר חנילאי  -  פנים בפנים". ואלה דברי המדרש הגדול: "ה' ִעָמכֶּ
ן הרבה כיוצא בו, ואם טיהר יש מטהרין הרבה  מאימט  רה שיורה. אלא שאם טימא ישהיתה עמידת רגל למוחתוכה, לא    התורה

פנים טהור, שלא    ם טמא, וארבעים ותשעשה בסיני, נתנה לו ארבעים ותשע פנילמ  ה"הקבתורה שנתן    :כיוצא בו. אמר ר' ינאי
הקטוע מסיני שלא קיבל שם את חלקו, כי אם  נילאי(! לא התלמיד  ". הנה "סיני" בתוך דרשת ר' ינאי )ור' תנחום בר חמאותו הטעם

 . לתורה שבעים פנים ר מאפילו יותהרי לנו והדרשה היא על הפסוק "פנים בפנים", ולפי ש  .תלמיד הגון וראוי
נוספות ש"אמירה"  והוא מביא    19 כבר גם ב היא הלימוד וההוראה בבית המדרש.  בהמשך דבריו שם הוכחות  ושו  בפיר מלבי"ם  כך 

מצטט עמק דבר  שהרבינו חננאל  רוש  יפ  ".ובמלת לאמר מציין הלשון הפרטי שבו נאמרה הפרשה בפרטיה: "ראויקפרשת  בתחילת  
. על  הבדלים רבים בין דיני נפשות לדיני ממונותהמפרטת    שםד    ון על המשנה בראש פרקבדי  א "לו עסנהדרין  בבלי  מצוי בגמרא  

ומוסיף את המילה   את הירושלמי בו פתחנו " מביא רבנו חננאל  חובהאחד בין לזכות בין לדיני ממונות מטים על פי עד  ה: "קהפס
גנת את התורה שבע"פ בפסוק  המע  אם אכן כך, הרי לנו דרשה.  לעיל(  3  מר" בפסוק שהירושלמי מצטט בדברי ר' ינאי )הערה"לא

 .  (בפרשת כי תשא הדברים האלה כתוב לך את דברינו)ברים האלה" הדב, בדומה לדרשה "כי על פי מהתורה שבכת 
יֶּה ַאֲחֵרי ַרבִ : "פרשת משפטיםכג ב שמות לפסוק בכוונתו  20 ֹלֹלא ִתהְּ ָרֹעת וְּ ַהֹטתים לְּ ֹטת ַאֲחֵרי ַרִבים לְּ הוא פסוק  ", שא ַתֲענֶּה ַעל ִרב ִלנְּ

 ובדרשות חז"ל חלקו אותו לשלושה חלקים שכל אחד נדרש בפני עצמו.  .מוקשה בפשט 
זרים  שאם אין מספיק פסוקים, האם חוה בתורה שצריך שלושה פסוקים לכל עולה ובסה"כ לא פחות מעשרה פסוקים, קריאבדיון  21

ָלהכמו: " חותכים פסוק באמצע  ניים או  על פסוק או ש ְך ָקָרא ָליְּ ַלֹחׁשֶּ ָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום וְּ ָחד  :ַוִיקְּ ר יֹום אֶּ ִהי ֹבקֶּ ב ַויְּ רֶּ ִהי עֶּ שנחלק    "ַויְּ
 . בקריאת התורה לחתן בראשית בשמחת תורה(לבעל הקורא ך הקהל עונה ב אישימו ל ) לשניים.

22  ( דודרידב"ז  יעקב  לגמריימציע פ (20ותחילת    19מאה  צפת, סוף  ו  אליטוילובסקי,    רבי  הפוך  לא חתוכה    רוש  "חתוכה".  למילה 
ך  שנחלק ונחת  ובמשמעות של דבר   בדיוק  ךפסוק וחתוך כמו לחתוך את הדין וכפי שראינו עד עתה, אלא ההפבמשמעות של דבר  

היה בנוסח  )אולי כך  לא  אם   –של אילולי    ם", הופכת למשמעות, היינו "ארושלמי לעילינפרדים. והמילה "אילו" שבנוסח הלקטעים  
  התורה שניתנה איננה חתוכהשכפירוש הראשון  לא  ".  פיסקי פסקיק ללחתוך הפסו"פירושה    "חתוכה "ו(  י רידב"זהירושלמי שלפנ

ים  נהתורה ניתפסוקי  ש  כפירוש השני של "חתוכה", היינו, אלא אדרבא,  רגל למורה שיורה"  הייתה עמידתלא  "ן  שאילמלי כ  ופסוקה
בידינו    הלא היו  לא היתה לרגל עמידהשאם לא כן ".  סרסהו ופרשהו"(")  לחיתוך ופיסוק שמאפשר לחכמים לדרוש גם חלקי פסוקים

של חכמים לכוח    –  לאותה מסקנהדבר הוא מביא  בסופו של  נראה ש  אבלמהפכני  ספק פירוש    זה ללא".  האיך לפסוק הלכה למעשה
 . של תורה שבעל פהכוחה  –ורות את ההלכה לפי שיקול דעתם ש 'תורת חיים' ולהלדרוש בבית המדר

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%9a-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%941
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אדון  אמר רב: אני    23לטהר את השרץ מן התורה.ר רב יהודה אמר רב: אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע  מא

  - ן שיהא טהור?  יאינו ד  -  אהומטהור, שרץ שאינו ממית ומרבה ט  -ה נחש שממית ומרבה טומאה מ ו: ואטהרנו

  24. ולא היא, מידי דהוה אקוץ בעלמא

 של רבי מאיר דמותו  – ין יג ע"במרא עירובג

מותו, ומפני מה לא  אמר רבי אחא בר חנינא: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כ

פנים, על טהור    אומר על טמא טהור ומראה לו  שהוא  , ריו לעמוד על סוף דעתושלא יכלו חבי  -לכה כמותו  קבעו ה

הוא  ש  -שמו רבי מאיר    רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו, ולמה נקרא   תנא: לא    25  ם.יטמא ומראה לו פנ

בהלכה.  חכמים  עיני  דמ  ...  26מאיר  האי  רבי:  מחבראי  אמר  מאי  -חדדנא  לרבי  מאחוריה,דחזיתיה  ואילו    ר 

אבהו אמר    אמר רבי  .)ישעיהו ל כ(  "את מוריך אות  ווהיו עיניך ר"   :הוה מחדדנא טפי. דכתיב  -חזיתיה מקמיה  

טומאה ארבעים ושמונה  אומר על כל דבר ודבר של    י מאיר וסומכוס שמו, שהיההיה לו לרביוחנן: תלמיד  רבי  

ק היה ביבנה שהיה  י : תלמיד ותרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה. תנאמאה, ועל כל דבר ודבר של טהטעמי טו

  - אה ית ומרבה טומומה נחש שממ ו;ואטהרנ  אני אדון אמר רבינא: 27טעמים. מטהר את השרץ במאה וחמשים 

 28עשה קוץ בעלמא קעביד. ולא היא, מ   -לא כל שכן?  רץ שאין ממית ומרבה טומאהטהור, ש

 ניתן בסיניהכל  –  הקדמת הרמב"ם למשנה

אומר לו המקרא ואח"כ אומר לו  ב"ה  למשה רבינו ניתנה לו עם פירושה, היה הק  ב"הדע שכל מצוה שנתן הק

היה בא לאהלו, נכנס אצלו    :וכך היה סדר למודו לישראל  .ל אותו המקרא המחוכםה שכל פירושו וביאורו וכל מ

ם המון העם כל המבקש  ואח"כ נכנסי  ...א שקבל פעם אחת ומלמדו פירושו,  לה, והוא מסדיר לו המקריאהרן תח 

ים  וכותב  ד זה לזה מה ששמעו מהשליח,וומתפזרים העם ללמ  ...ה' ומסדיר גם להם כדי שישמעו כולם ממנו.  

ד ולשנן עד שידעו אותו מקרא וישכילו קריאתו, ומלמדים אותם ביאור אותו המקרא  וללמ ...    המקרא במגלות

וזוכרים הקבלה על פה, וכך אומרים  ישניתן מאת ה', ואותו הביאור הוא כללי ענ ינים. והיו כותבין המקרא 

מה ת"ל בהר    -  משה בהר סיני  לה' אבר  ויד"  :חכמים ע"ה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואמרו ע"ה בבריתא

 
בעלי חכמה, בעלי מראה,  אין מושיבים בסנהדרין אלא "א: "סה עמנחות מחכמי הסנהדרין, ראו גמרא  נוספותדרישות ו  על תכונות 23

 ".  וכו' ים לשוןבעלי זקנה, בעלי כשפים, ויודעים שבע בעלי קומה,
ובאים שני גדולי  נאי.  של ר' י  דע לטהר את השרץומוטיב הי . אבל נמצא  החתוכה  תורהעל ההדרשה    לגמרי  תבלי נעדרבתלמוד הב   24

  , דיתא במ ורב יהודה ממשיכו מייסד ישיבת פו  סוראת  ישיב והקים את    שלמד תורה מפי ר' יהודה הנשיא בארץ ישראלהדור: רב  
גם קוצים מסוג מסוים )רעילים?(  בטענה ש  רשה זומאוחרים?( דוחה ד  )אמוראיםגמרא  אך ה  .ץומנסים כוחם בדרשת טיהור השר

האמוראים  התנאים )שאין  הודאה בגדולת  ,  ' בקוץטכנית ' האם זו דחייה    רה.או טהטומאה  עשויים להמית ואין זה אומר כלום על  
לי )המאוחר( האם הבב  ?אן ולכאןלכ  או שמא דחייה מהותית של הלימוד המפולפל במ"ט טעמים, במאה או בק"ן,  יורדים לסוף דעתם(

דמה לנו  בנו תם:  וקשה לר  -שיודע לטהר את השרץ כו'  פירוש תוספות שם: "ראו    חולק כאן משמעותית על ר' ינאי בירושלמי?
האם  ".  תת שלא יטמא במשא בכזית נבילו יודע לטהר מטומאבנו תם שומפרש ר  ?התורה טימאתולטהר שרץ ש  בחריפות של הבל
או    את פסיקתא רבתי לעיל, על התלמיד הקטוע מהר סיני? כך, או  סנהדרין פרק  ד הלכה את הירושלמי לעיל בהכיר רבנו תם א 

לנושא המורכב של לימוד תורה בפלפול: בעד ונגד,  אשכנז ו-תכך, נראה שקפצנו כמה מאות שנים קדימה, ומארץ ישראל ובבל לצרפ 
 חז"ל )וגם זה רק חלקית(. ר ונתמקד במקורות  נחזו ו . אנונשברו קולמוסים רביםדיותות   ועליו נשפכ

אבל סתם  : " ...  הקדמת הרמב"ם למשנהראו    האם אין הלכות כסתם משנה?  מאיר" )סנהדרין פו ע"א(.רבי    –אבל "סתם משנה    25
...    הסכימה עליו דעת הרוב והושוו בו בעיון ולא היתה בו מחלוקת, או שהוא קבלה חבורה מפי חבורה עד משהמשנה הוא מה ש
 וכו' ".  דוזולתי מקצת סתמות שהם לר' מאיר לב ...   שאליו נתיחסה אותה שמועה הוא ר' מאיר והמקבל האחרון

 יר עיניהם בהלכה". ", ומאידך גיסא "האלעמוד על סוף דעתוחבריו לא יכלו  מחד גיסא, " 26
, ומאידך גיסא מגיע  ונהמארבעים וש  -מ"ח  לד גיסא  מחכאן  יורד  ע שבעתיים שראינו לעיל,  ב פעמים ש  ע שהוא שב  49  -  מספר מ"טה  27

 כלפי מעלה? נטרול הגישה והבאתה לכדי אבסורד?  הגזמההמה פשר  .150 -עד ק"ן 
  של   של ר' ישמעאל ור' עקיבא, בפרט  ם , תלמידבי מאיר ר של  ת הפנים  רביכולת הפלפול )של תקופת חז"ל( נקשרה במיוחד בדמותו    28

  ם "תלמיד אחד" הלכה מוקשה בש לשם כך  לחדד את התלמידים" ומביא  "שר' עקיבא מבקש    זה האחרון. ראו עמוד קודם בגמרא שם
  פסיקתא בב   שנזכר לשבחא  של ר' עקיב אולי גם התלמיד הוותיק  על מנת שידונו בה התלמידים. ואותו "תלמיד אחד" היה רבי מאיר.  

להפריד בין תוכו של הרימון ובין קליפתו והמשיך    גםרבי מאיר  ידע  פלפול  ה   כחבהאם  הוא ר' מאיר.    ,לעילובמסכת סופרים    רבתי
ד השני, השכיל להעביר כח זה לתלמידיו )סומכוס  האם מהצונעשה "אחר"?    לה פרשמאלישע בן אבויה גם אחרי שהללמוד תורה  

פול לשם  מייצגת את ההליכה על החבל הדק בין פל  , שסופו היה די טרגי, ? נראה שדמותו של רבי מאירומה הם עשו בו  ואחרים( 
הסיכום  ו  שמים שמחייה את התורה שניתנה לא חתוכה ובין פלפולי סרק וחיתוכי חתיכין שאין בהם תועלת ואולי אפילו נזק. רא

נראה כי חריפות יתירה זו היא חלק הכרחי מכושרם של חכמים גדולים ללמד ולדון ... כדי שיהיה  : "בעיונים לשטיינזלץ על הדף
,  אל אותם חכמים מופלגים  במקצת בחשדנות   שות ובלתי שגורות. אלא שמאותו טעם עצמו התייחסוביכולתם להגיע למסקנות חד

  נותם". ם מודים בנכושרונם הגדול כדי "להוכיח" לכאורה דברים אשר הם עצמם אינימשתמשים בכמשום שלא יכלו לדעת אם אינם  
 . וכדאי להיזהרורה שאפשר להיחתך בה  חתוכה היא גם ת   תורה, ש שלנו מים  דרשה מ  ואנו נוסיףהגמרא שוב מסיימת ב'מעשה קוץ'.  ו



 דפים מיוחדים  לא חתוכה תורה 
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טה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה  ימה שמ   :אלא לומר לך  ? והלא כל התורה כולה נאמרה מסיני  , סיני

 29. "מסיני אף כל המצות נאמרו כללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן מסיני

   הדעת שיקולבשבח  – הקדמה ספר שבולי הלקט 

ידיעות ומנהגות    תר אל יאמר די לי בעסק הלכות קטיעות ותשובוהוט  הים לב וכל משכיל ונבון אשר חננו אל

מים  כי ראוי לו לכוין בשקול דעתו להוציא כל דין דבר לאמתו ופע  .ידי חובתוואם עשה כן לא יצא    30. קבועות

ום  תנחר' " :ז"ל במסכת סופרים פרק י"ז מפי תלמידים משכילים ומפי עוללים יסדו עוז. ועל זה אמרו רבותינו

שאם טמא יש מטמאין כיוצא    . ה למורה שיורהה לא היתה עמידאלמלי נתנה התורה חתוכ  :כילאי אמרר חב"

 31ואם טיהר יש מטהרין כיוצא בו.בו 

 שבת שלום 

 חלקי המים מ

יו  על  תורה חתומה או מגילה מגילה ניתנהנושא תורה לא חתוכה ניתנה קשור גם עם הנושא  אפשר שה  : נים מים אחרו 

 כל זה מצריך עיון ולימוד נוסף.   פעמים ניתנה?  תורה פעמיםוכי  "ב:  חולין קא עיטוי בבהראו גם    הרחבנו בפרשת משפטים.

 

 

 

. 

 
ותלמוד    , תוספתאמשנה  א להציץ אל השקפת הדורות שאחריהם שקבלו בירושה עולם ענק שללהתמקדנו בחז"ל אבל אי אפשר ש   29

"י הרמב"ם  פ? עהוא נוצרוע"י מי  , כיצד ומתי  מהם נשמע ריבוי קולות מגוון ועצום. מה פשר אוסף זהומדרשים ופירושי מקרא  
כל פרטי התורה ודקדוקיה היו ברורים וידועים לכל ובלי שום  הראשונים שאחריו,  מידה מסוימת גם בדורות  בבתחילה, בימי משה, ו 

ע"ה וכבר מסר ליהושע  )משה(  וכאשר מת  : "בהמשך דבריו  , כפי שהוא מסביר שם"כ אירע מה שאירע במרוצת הדורותמחלוקת. אח
הזקנים אין בו משא ומתן ולא נפלה בו    ע ואנשי דורו, וכל מה שקבל ממנו הוא או אחד סקו בהם יהושהפירושים שניתנו לו, וע 

שא ומתן, ונלמד בו הדין בדרכי העיון בשלש עשרה המדות שניתנו לו בסיני,  ומה שלא שמעו מן הנביא ע"ה יש בסעיפיו מ  .מחלוקת
ובקטע  ".  ת הזו הולכים אחרי רבים כמאמר הכתוב אחרי רבים להטותוכשנופלת בהם המחלוק ...    והן י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן

פירושים, ומה שנתחדש בזמנו ולא היה ועם מות יהושע מסר לזקנים מה שקיבל מה: "מוסיף הוא ימי בית שני שמגיע עד  אחר שם
לא היה דור  ו...    אים ע"הואותם הזקנים מסרו מה שקבלו לנבי...    בו מחלוקת, ומה שהיה בו מחלוקת ונפסקה הלכה כדעת הרוב

  יה עושה דברי קודמיו ליסוד, ומהם לומד ומחדש. והיסודות המקובלים לא היה בהם שלא היו בו דברי עיון וחדושים. וכל דור ה
הרמב"ם חולק על הירושלמי שהתורה בפשטות נראה שאין מנוס מלומר ש.  "שום מחלוקת. וכך נמשך הדבר עד אנשי כנסת הגדולה

לעיל שאינו    בבליושיטת הסיני שהוא מביא  הברייתא על שמיטה בהר  ויש לו סימוכין רבים בחז"ל מלבד    יתנה חתוכהלכתחילה לא נ
בסיני ליתן תורה לישראל אמרה למשה  ב"ה  בשעה שנגלה הקא: " מז    הדרשה בשמות רבה  למשל  םג  מזכיר את דרשת ר' ינאי. ראו

" )אלא שניתן אפילו מה שהתלמיד שואל לרב  -  להים את כל הדברים האלהוידבר א:  מקרא ומשנה תלמוד ואגדה, שנאמר  :על הסדר
יהם  על  : ריב"ל אמר: "עים לכאורה דעה אחרתאנחנו שומ   הלכה ד  פאה פרק ב למי  רושמה גם שביו .  (חלק בכתב וחלק בע"פ, ראו שם

משה  לפני רבו כבר נאמר ל  מה שתלמיד ותיק עתיד להורות  לו ואגדה אפימקרא משנה תלמוד    :עליהם כל ככל דברים הדבריםו
דברי ר'  בחז"ל והרמב"ם נקט כשיטה אחת. אבל אפשר אולי "לתרץ רמב"ם" ולהציע הבנה של  איפוא כבר  המחלוקת היא    ".בסיני

ים  יכולבהקדמה לפירושו למשנה  הרמב"ם    דברי.  ובקשר מורכב יותר בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ   צורה מתוחכמת יותראי בינ
אבל    .יחד "ובלי שום מחלוקת" ן הכל בניתאכן  שבתקופת משה,  במהלך הראשון  תיזה של "תורה שאינה חתוכה".  להסתדר גם עם ה 

את  "  לחתוך"  תיכולהלפיכך כבר בנתינה הראשונית נטמן הפוטנציאל של  נים, ום עשויים להתרופף עם השהדבריש  שידע  ע מייד
ולחדש את הקשר של תורה שבע"פ עם תורה    (לעיל  ל רידב"זכהסבר ש  וא)כהסבר השכיח    התורה  על פיה  "או "לחתוךהתורה  

ולא  : "הרמב"ם  ב. וכמו שכות לפי צרכיי כל דור ודורבכתב(  לתורה שהפך  במרוצת הדורות  כולל אותו חלק שהיה בע"פ ושבכתב )
שמירה על "היסודות    , תוך "מיו ליסוד, ומהם לומד ומחדשהיה דור שלא היו בו דברי עיון וחדושים. וכל דור היה עושה דברי קוד

. ואם אולי חשב שאחרי ספרו הגדול  וחתך ללא היסוס היכן שחשב לנכון  וחידש גם חידש  , הרמב"ם,. ולפיכך, קם גם הואהמקובלים"
או  )"ממשה עד משה לא קם כמשה"(, בכבימי משה רבנו  החזקה תהיה התורה "חתוכה" והכל ידוע וברור לכל  היד    – ורה  נה תמש

 .תבו על ספריו תילי תילים של פירושים ודיונים "לאמר"הדורות הבאים וכ 
 מספיקים לי ספרי ההלכה והמנהגים.  30
ן  ואבור מתבללקט ולסדר את ההלכות בצורה ברורה: "רת חיבורו שהיא  מסביר את מטדבריו שם במלואם שאחרי כל זאת הוא    ראו  31

  , ואפה ליקט ועימר, ודש, וטחן ".  ו העצומים בחסרון דעתנועמיד כל דבר על יסוד הבר לכלכל בהם את ]שיבת[ ספקותינאת הבר לה
שכחה,  ומה יגיד על אלו שלקטו שבלים, פאה ו.  הלקט  שבלי  את ספרו   איטליה(  13מאה  )  ר' צדקיה בן אברהם הרופאוהשלים  וכו'  

שמצטט בין  (  ישראלין  , פול19-20)הרב יששכר תמר מאות  עלי תמר  בו פתחנו, ראו פירוש  סנהדרין  שלמי  חזור לירוואם נ  אחריו?
כמ"ש הרמב"ן בהקדמה למלחמות, כי יודע כל לומד תלמודינו שלא ניתנה התורה בקביעת  השאר את הרמב"ן בספר מלחמות ה': "

נופל בה  כה שבכל הלשכן    . בוני התשבורות ונסיוני התכונהמופת ברור כגון חשהלכה כשנפלו בה ספקות בפסקים שיהיה עליהם  
אן ושקול הדעת הישר בצירוף דעת תורה קובע ההלכה, ואז יש לו לרגל ולכ  לכאןשתהיה בה פנים    תורהרצון נותן הספק היה  

בוני התשבורות ונסיוני  חש"התורה איננה מתמטיקה או אסטרונומיה )".  המורה עמידה שכן פסק הלכה הוא לפי רצון נותן התורה
 יא רצון נותן התורה. ה מתן תורה שאינה חתוכה ותתאים לכל דור ודור, היא "(התכונה
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