על בעיות מוזרות ורחוקות
õìæðééèù ïéãò áøä
מתו הבנת המיתודות העקרוניות של התלמוד אפשר
להגיע להבנת צד אחר הנראה לכאורה בלתי מוב –
הבעיות הרחוקות והמוזרות שאנו מוצאי בו .בתו
השאלות אשר התלמוד ד בה ומברר בכובד ראש יש
כמוב מספר עצו של שאלות מעשיות ויו יומיות ,מה
שאלות בסיסות שאי אפשר לפתור את בעיות החיי בלא
להגיע לפתרונ המוחלט .אול מצויות ג שאלות הרבה
העוסקות בענייני מאוד בלתי מצויי ,ואפילו בדברי
הנראי כאפשרויות נדירות ביותר ,ואפילו כנמנעי
לחלוטי .קיימות שאלות אחרות שאמנ אינ בלתי
אפשריות למעשה ,א ה נראות מגוחכות משו
שלענייני פעוטי כל כ מתייחסי במידה כה רבה של
חשיבות ,ומקדישי לה כל כ הרבה תשומת לב.
אול משירדנו לעומק הבנת דרכי החשיבה של התלמוד
ברור לנו כי למעשה אי כמעט משמעות וא אי אפשרות
שתמצא בו שאלה מופשטת ,הנועדת לבירור בעיות יסוד.
שאלות מסוג זה אי לה לעיתי כל דר של פתרו בתו
הסוגיה התלמודית .אול כדי לפתור בעיות מעי אלה
מציע החכ התלמודי מקרה כלשהו ,דג ידוע שעל פיו
מנסי לברר את טיבה של בעיה או את עיקר מהותה של
איזושהי קביעה .לכ יש להוסי נימוק נוס – לפי
שהתלמוד בכללו אינו מעוניי הרבה בהשלכה המעשית
של הדברי ,הרי כמעט כל הבעיות ה לגביו ברמה שווה.
שאלה איננה נבדקת לפי הדחיפות שבפתרונה ,אלא
מעייני בה כבעיה עיונית לעצמה .ומשו כ ,העובדה
ששאלה כלשהי איננה מעשית ,אינה משנה כמעט לחכמי
התלמוד .לעיתי קרובות מוצאי קונסטרוקציות
מורכבות ומסובכות עד כדי כ שכמעט בלתי אפשרי
שהדברי יגיעו לכלל ביצוע .א מה בכ? הלא עצ הדבר
תורה הוא ,ולימוד הוא צרי.
על מספר הלכות בתורה מעירי חכמי התלמוד כי דבר
זה "לא היה ולא עתיד להיות" מפני ההגבלות המרובות
שיש בעשייתו הלכה למעשה ,על פי כל ההגדרות
והסייגי אשר קבעה לגביו ההלכה" .ולמה נכתב ,אלא
דרוש וקבל שכר" .משמע ,אפילו חוקי הכתובי בתורה
עשויי להיות מובני בדר כזאת שאפשרות הוצאת
לפועל למעשה תהא רחוקה ביותר ,או כמעט נמנעת ,וע
זאת אי כל מעצור מפני הדיו המפורט מאוד בהלכות
אלה ובכל הנלמד מה ,ולא בגדר של שעשוע
אינטלקטואלי אלא בבחינת תורה ,אשר עליה מקבל אד
את שכרה כתורה.
הנה כי כ מוצאי אנו בעיה מסובכת מאוד העוסקת
בעכבר שהכניס פירורי לח לבית שמכיני אותו לקראת
פסח ,ועל כ מנקי אותו מחמ! .וקיי דיו מפורט לגבי
עכבר זה ומספר הפירורי שהיו ש קוד לכ ולאחר
מכ ,כמו ג ביחס למקרה המסוב כאשר נכנס עכבר
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ואחריו נכנסת חולדה ) ,(ratובכל הצירופי העשויי
להתרחש במקרי מעי אלה .ודיו זה בעכברי נמש
והול כמעט על פני עמוד של של תלמוד ,מלא הוכחות
יסודיות והשערות מעניינות ,וכל זה כדי לפתור את שאלת
הפירור העוד שהניח אחריו העכבר .כיוצא בכ מוצאי
אנו דיו מסוב מאוד בעני לידה ,העוסק בשאלת קביעת
הבכורה ,דיו הכולל בתוכו את השאלה ביחס לעובר
שהועבר מרח אחד למשנהו ,מתי נחשבת זאת כלידה
לגביו .או בדורות אחרי – שאלת הגול ,מה טיבו לעניי
הלכה ,הא הוא נחשב או אינו נחשב כראוי להצטר
למניי.
ברור שרבות מ השאלות המוזרות ויוצאות הדופ הללו
מוצאות לה שימוש אפילו בתחו ההלכה המעשית,
מתו שאנו עושי שימוש בעקרונות בקביעות שנתבררו
אגב העיו באות ענייני בלתי חשובי ,או בלתי
אפשריי .שהרי ,מכיוו שהדיו באות שאלות הוא יסודי
ומעמיק כדיו בכל שאלה מעשית חשובה ,ממילא מוב כי
הפתרו או הדיוני באשר לפתרו ימצאו בה יסודות
שיהיו החשובי למקרי אחרי .לא אחת קורה כי בעיה
מעשית מאוד נפתרת רק על ידי שימוש ברעיונות שהועלו
אגב עיסוק בשאלה חסרת כל חשיבות מעשית ,ג
מבחינה זו מצוי התלמוד באותה עמדה בה מצוי כל
מחקר עיוני טהור .רבות מ הבעיות המעשיות נפתרות רק
מתו שימוש בפתרונות שנפתרו בשעת לבעיות בלתי
חשובות או בלתי אפשריות למעשה .זה מכבר גילו לומדיו
וחוקריו של התלמוד כי לעיתי אי לדעת מראש מה
תהא המסקנה מעיו מסוי ,א כי מעיקרו לא היו בו כל
סימני של שייכות למציאות החיי הממשית.
וכמוב ,מצויי ג צדדי אחרי של מעשיות באותה
חקירה בלתי מוגבלת בכל סוגי השאלות התמוהות
והמוזרות .לא תמיד ברור לבני אד מה ה שאלות
מעשיות .אכ ,יתכ מאוד כי איזשהי שאלה נראית
מגוחכת וחסרת כל משמעות מעשית במש תקופה
ארוכה ,אלא שהיא נעשית חשובה ומעשית בזמ אחר,
כאשר הטכנולוגיה או תגליות חדשות מקנות לנושא
חשיבות ממשית .והואיל והתלמוד פתוח ביותר לפני כל
סוג וכל דרגה של שאלות ,לא ייפלא איפוא ,שמהחינה זו
רבי מ הדברי שנחשבו בשעת כבלתי מעשיי
וכמפליאי ,צפו ועלו לאחר דורות.
בי השאלות שהתלמוד מעלה ,קיימת שאלה שבמש
דורות רבי הובאה כדוגמה עד היכ יכול הדמיו הפרוע
להמציא דברי שאי לה כל משמעות מעשית .וע זאת
ד התלמוד בהרחבה ,וא בא בו פיתוח נרחב של שאלות
ביחס ל"מגדל הפורח באוויר" .ודאי שחכמי התלמוד לא
העלו על דעת דרכי מיכאניות לבנות מגדל מעופ,
וככל הנראה ג לא התעניינו במיוחד בצד זה של השאלה.

אול לפי שהשאלה מה יקרה א אמנ יפרח מגדל
באוויר הועלתה ,עסקו בבירור הבעיה מתו אספקטי
שוני שלה .מוב שבימינו שוב אי שאלות אלה נשמעות
מגוחכות ,וה נראות כפתרו של שאלות מעשיות ביותר.
כיוצא בה ד התלמוד ואחריו חכמי התלמוד והפוסקי
במש דורות רבי בבעיות של הזרעה מלאכותית באשה,
בכל היחסי המשפטיי הנובעי מהזרעה כזו ,לגבי
מעמדה החוקי והמוסרי של האשה ,כמו ג לגבי מעמדו
של הילד הנולד מהפריה כזאת .היה על התלמוד להמתי
קרוב לאלפיי שנה כדי שבעיה זו תהפו להיות שאלה
מעשית ורצינית לחלוטי .מכא ,שהרבה דיוני אחרי,
הנראי כבלתי ממשיי לחלוטי יכולי לקבל משמעות
בעתיד ,ואחדי מה נראי אפילו כעומדי אחר כתלנו,
א כי לא הגיעו עדיי לשו שלב של מימוש .הבעיה ביחס
ל"גול" איננה בעיה יחידה ביחס להגדרתו של המושג
"אד" ,מה בדיוק הוא כולל ,ומה ה גבולותיו .מצויי
ג דגמי מוזרי יותר של עיסוק בשאלה זו .התלמוד
הירושלמי למשל ד במקרה של אד שיש לו ראש של
בהמה ,או של בהמה שיש לה ראש אד ,ומעלה – במידה
ידועה מתו שעשוע – סיטואציות שונות היכולות לנבוע
מתו ההגדרה הכפולה הזאת של אישיות .השאלות הללו
עדיי אינ מעשיות בימינו )או שמשמעות מוגבלת רק
למקרה של מפלצות המולדות לעיתי ,נושא שאגב
התלמוד עוסק בו בהרחבה רבה( אול אנו כבר יכולי
להבי את המשמעות שעלולה להיות לה בעתיד ,קרוב או
רחוק.
אול ,כאמור ,ביסוד של דברי השימושי המעשיי
הנובעי מ הבעיות המוזרות והסבוכות בתלמוד אינ
מענייני את חכמי התלמוד לגופ .שהרי השאלות הללו,
כמו ג שאלות אחרות ,מעשיות ביותר ,לא נועדו
מתחילת לפתור את בעיות החברה או האד .קוד כל
דבר הדברי הללו ה עיו בתורה לשמה .כדי להגיע
להבנת בעיות ,לעול משתמש התלמוד בדגמי ,דגמי
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של מקרי מתו העול ,א כי ה בלתי ריאליי,
לשעת או לעול .אכ ,אחת השאלות המצויות ביותר
בתלמוד היא השאלה "היכי דמי"? כלומר :כיצד בדיוק
יש לצייר את מצב הדברי .לשאלה זו באי כאשר
רוצי לברר נושא כלשהו לגופו ביתר דיוק וביתר
העמקה .שהרי לעיתי הקביעה היסודית היא יותר מדי
מוכללת או יותר מדי מופשטת ,ורק כאשר נבנה מודל
מסוי הממלא את התנאי אפשר באמת לעמוד על
הדברי .על ידי מודלי כאלה מתברר לעיתי קרובות
כי קביעה הנראית יפה ופשוטה מאוד כאשר דני בה
בהפשטה היא בלתי אפשרית ,יוצרת סתירות או מחייבת
קונסטרוקציה הרבה יותר מסובכת מכפי שנראה נחו!
בתחילת העיו.
יתרונה של שיטת הדגמי בולט איפוא בשעת בירורי
מסוג זה .ומשו כ ,ג כאשר הדגמי הנבני על ידי
צירו שתי שיטות – בהתא לשיטה שיש לקרב במידת
האפשר את הדעות החולקות – ובעיקר על ידי הנסיו
המתמיד לפתור בעיות מופשטות על ידי צורות מוחשיות,
הרי שעל א הסרבול או המוזרות של הדג הנוצר ,יש בו
כדי להבהיר דברי באופ ששו עיו מופשט לא היה
יכול לעשותו .בשעה שנוצר דג כלשהו של המצב או
הבעיה שאות רוצי לבחו ,יש מקו לבדיקה רצינית
של כל המרכיבי הקשורי בשאלה ,ושל היחסי
ההדדיי בי נושאי שוני.
על פי רקע זה אי ,איפוא ,לתמוה על המוזרות שבשאלות
ועל ההסברי הנראי כה בלתי מציאותיי .בתו דרכי
המחשבה של התלמוד ה רבי חשיבות ,ולעיתי הדר
הטובה ביותר של פתרו .כאמור ,התוצאות המעשיות
הרבות ,ומה מפתיעות ברוב חשיבות לדורות הבאי,
צריכות להחשב כתוצר של דר חשיבה מיוחדת זו.

