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  ב� סורר ומורה
  לא היה ולא עתיד להיות

  

  

אי� , וכשהרבה ממושגי ההלכה אינ� מקבילי� אל התופעות הריאליות
משאת נפשו היא לא הריאליזציה של . איש ההלכה מיצר ודואג כלל

וזו קיימת , אלא הקונסטרוקציה האידיאלית שניתנה לה מסיני, ההלכה
? ולמה נכתבה, להיותעיר הנדחת לא היתה ולא עתידה " . לעול� ועד

? ולמה נכתב, בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות! דרוש וקבל שכר
? ולמה נכתב, ב� סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ! דרוש וקבל שכר
י� איש ההלכה מצטער כלל וכלל על א . .)סנהדרי� עא( "דרוש וקבל שכר

כי מה הוא , ללשהרבה יצירות אידיאליות אינ� מתגשמות כלל וכ, העובדה
, היו או לא היו ,בית המנוגע וב� סורר ומורה, א� עיר הנדחת, ההבדל

יסוד היסודות ועמוד המחשבה ? עתידי� או אינ� עתידי� להיות
לפיכ$ . אלא קביעת הלכה עיונית, ההלכתית המה לא ההוראה למעשה

השתמטו ועדיי� משתמטי� אישי ההלכה היותר גדולי� מלכה� בכהונת 
שלא , וא� ההכרח. הוראה�ונספחי� על הסיעה של יראי, ישראלרבנות ב

אי� זו אלא , מכריח� לעבור על דעת� ולהורות הלכה למעשה, יגונה
לא  �ההלכה . שאי� אישי ההלכה מתמכרי� אליה, תעודה זעירה ומצערה

מייצגות שאיפת בעל , לא הריאלית �היצירה האידיאלית ; המעשה
, ייני קדשי� וטהרות ומתעמק במושגיה�איש ההלכה מפלפל בענ. ההלכה

, דיניה� ובחינותיה� באותה הרצינות שבה הוא חוקר ודורש דיני עגונה
י� הנהיגה את לימוד התלמוד 'ישיבת וולוז. טוע� ונטע� ומאכלות אסורי�

נ� עוסקות בדברי� שאי, בלי לדלג על מסכתות �מברכות עד נידה  �כסדרו 
חו' משיעורו , י�'הירצה בוולוז, איש בריסק, חיי�' ר. הנוהגי� בזמ� הזה

טיפל , כשאמר שיעורו בעירובי�. שיעור מקביל בזבחי� ומנחות, הקבוע
א) , נזדקק להלכות זרעי�, כשלמד ברכות. דיני טומאת מת �ג� באהלות 

שוב מחידושי חלק ח. שאי� מצוות התלויות באר' נוהגות בחו' לאר'
והרבה , ל"ב ז"כ$ נהגו הנצי. תורתו מוקדש לענייני קודשי� וטהרות

עמדה זו היתה מידת� של בעלי הלכה . גאוני� לפניה� ולאחריה�
בעלי תוספות ושאר חכמי צרפת וספרד הקדישו , י"רש. מקדמת דנא

. הרבה מכוחותיה� הענקיי� ג� לענייני� שאינ� נוהגי� בזמ� הזה
ממשנה ראשונה , כל דיני התורה" יד החזקה"בספרו הגדול � סידר "הרמב

ובאותה הדייקנות ובאותה אמת . בברכות עד האחרונה במסכת עוקצי�
שבה� השתמש לקבוע הלכה לדורות בדי� האומר לחברו אל , המידה

או המפקיד אצל חברו פירות שאינ� , תפרעני אלא בפני פלוני ופלוני
, או בדי� פשיעה בקרקעות וכיוצא בה� ',מדודי� וערב� ע� פירותיו וכו

התייחס ג� לסדר עבודת , יומיי� של עמנו�דיני� הכרוכי� בחיי� היו�
, נזירות, יוצא, פסול לילה, הלכות קרב� פסח, כה� גדול ביו� הכיפורי�

  )31�32 'עמ, יק'ד סולובייצ"הגרי, איש ההלכה(                 .'טומאת מת וצרעת וכו, פרה אדומה


