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אחת התוצאות – והיא מ הקשות שבה – היא התגברותה של יראת הוראה עד
כדי הימנעות מהוראה.עצ יראת ההוראה אינה חדשה בעולמה של ההלכה ,וא
נחשבת היא מאז ומתמיד לתכונה שמ הראוי לדבוק בה ,היינו שיורה מי שראוי
לכ מבחינת חכמתו ויראתו ,שיימל בחכמי אחרי ,במיוחד כאשר מצוי
חכ גדול ממנו ,וכיוצא בזה .א יראת הוראה אי משמעותה להימלט מ העול
הקשה שבאחריות ההכרעה ,כי הימלטות זו א קשה היא מהוראה עלידי מי
שלבו גס בהוראה .ביטוי מאל לכ נתנו חכמי בקביעה מכופלת זו )עבודה
זרה יט ,ע"ב('" :כי רבי חללי הפילה' – זה תלמיד שלא הגיע להוראה
ומורה; 'ועצומי כל הרוגיה' – זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה" .א למ
המאה התשע עשרה ואיל ,ובמיוחד למ המאה הנוכחית ,אנו שומעי יותר
ויותר ,מפי משיבי רבי וגדולי ולענייני רבי וחשובי ,שהמשיב מעיד על
עצמו שהוא מיראי הוראה ,ולכ הוא נמנע מלהשיב תשובה ברורה ומכריעה ,או
שדבריו נאמרי להלכה ולא למעשה ,ולעתי ,כאשר הוא מתיר ,באה התוספת
"והמחמיר תבוא עליו ברכה".לעתי קרובות מאוד אנו מוצאי שהמשיב מתנה
הכרעתו בתנאי שיצטרפו לה חכמי אחרי ]ההימנעות מפסיקת הלכה בגי
יראת הוראה[ הלכה ורבתה ככל שגברה הנטייה להסתגרות ולהתכנסות פנימית
במערכת ההלכה ,למעט בחדש ולהעדי את ה"שב ואל תעשה" .התופעה החלה
להתרבות במאה הקודמת והיא הפכה למדאיגה וקשה במאה הנוכחית )ש ,עמ'
1
.(1249–1248

כפי שעולה מדבריו ,פרופ' אלו התייחס בדאגה לתופעת ההימנעות מפסיקת
הלכה בגלל "יראת הוראה" ,ונראה שמתבקש להארי בעניי ולחדד את דבריו.
פרופ' אלו ציטט מהגמרא בעבודה זרה'" :כי רבי חללי הפילה' – זה
תלמיד שלא הגיע להוראה ,ומורה" .שמא טענת של הפוסקי שה נמנעי
מלפסוק פסיקות חדמשמעיות משו שה נמני ע "יראי ההוראה" היא טענה
כנה ואמתית ,וכי ה חשי עצמ "קטני" ,וחוששי להימנות ע אלה שלא
הגיעו להוראה – ומורי?
א כי פרופ' אלו לא כתב זאת בפירוש ,הוא רמז ,כפי הנראה ,לטענה שיש
בהימנעות מפסיקה מידה לא קטנה של בריחה מאחריות ,במיוחד במצבי קשי
המחייבי התייחסות אחראית ומיידית מצד פוסקי הלכה .באשר לטענת המשיב
כי הוא נמנה ע "יראי ההוראה" – ג א טענתו נשמעת לכאורה כנובעת ממידת
_____________________________________

 1כל ההדגשות שלי ה – ע"ס.
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הענווה ,יש להסתייג ממנה ,באשר לא מ הנמנע שיש בהימנעותו ביטוי של
בריחה מ ההתנהגות ההלכתית האחראית הדרושה במצב נתו .
במאמר זה מבקש אני להמשי ולדו במקומה של טענת "יראת הוראה"
הנשענת על ההנחה כאילו אינה נובעת מענווה אמתית אלא מבטאת בריחה
מאחריות.
הסיפור על קמצא וברקמצא )תלמוד בבלי ,גיטי נה ,ע"ב– נו ,ע"א( הוא מ
המפורסמי בספרות חז"ל ,ויש בו מסר חשוב בדבר קביעת "מדיניות פסיקה"
מצד פוסקי הלכה .לצור הדיו  ,אנתח בהרחבה את חלקו השני.

ב

כפי המסופר בתלמוד )ש( ,לאחר שגורש בבושת פני מ הסעודה שער אחד
מיקירי ירושלי ,ברקמצא נעלב ביותר ,והחליט להתנק במגרשו .הוא הודיע
לקיסר" :מרדו ב יהודאי!" ,אול הקיסר פקפק באמינות המידע .אז הציע לו
ברקמצא לשלוח בידו קרב לבית המקדש בירושלי ולברר את יחס היהודי
כלפיו על פי תגובת בדבר הקרב  .בסתר הטיל ברקמצא מו בקרב  ,הביאו
לירושלי ומסרו להקרבה" .סבור )=סברו( רבנ לקרוביה ]= להקריבו[ ,משו
שלו מלכות" ,א אחד מחכמי ירושלי ,רבי זכריה ב אבקולס] 2להל  :רזב"א[
מנע מה להקריבו בטענה" :יאמרו בעלי מומי קריבי לגבי מזבח!" .העלו
חכמי רעיו אחר :להרוג את ברקמצא כדי למנוע מ הקיסר את הידיעה שלא
הקריבו את קרבנו .נגד רעיו זה טע רזב"א" :יאמרו מטיל מו בקדשי,
ייהרג!"
בסיו הסיפור באי דברי ביקורת שמתח רבי יוחנ על רזב"א ועל מדיניות
פסיקת ההלכה שלו .הוא אמר" :ענוותנותו ]רש"י :סבלנותו שסבל את זה ולא
3
הרגו[ של רזב"א החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו ,והגליתנו מארצנו".

_____________________________________

 2חכ זה ,שחי סמו לחורב ,מוזכר מלבד בסיפור שלפנינו רק בתוספתא ,שבת פ"יז ,ובבבלי ,שבת קמג ,ע"א.
 3בסיפור על “קמצא וברקמצא" באיכה רבה ,פרשה ד ,מסופר כי בסופו של דבר בשל דברי רזב"א נמנעו
מלהקריב את קרבנו של הקיסר .ברקמצא העביר את המידע על איההקרבה לידיעת הקיסר ,ומששמע הלה את
הדבר ,עלה ע צבאו על ירושלי והחריב את בית המקדש.
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ג

על לשו "ענוותנותו" כתב מהר" חיות )ברודי ,תקס"ו–לבוב ,תרט"ז( בחידושיו
על מסכת גיטי :
לא ידעתי מה ענוה הייתה בזה שלא הניח ]רזב"א[ לקבל קרבנו ולא להרגו ,והיה
לו להש"ס ]=לתלמוד[ לומר "צדקתו" או "חסידותו" של רזב"א אבל לא לשו
"ענוותנותו" ,ועיי רש"י שהרגיש בזה ,וכתב "סבלנותו" ,אבל באמת ענוה לחוד
וסבלנות לחוד.
אול לפי הדי היה מותר להקריב קרב בעל מו בזה העניי ,שהיה סכנה
לכלל ישראל ]עיי יומא סט ,ע"א[ דלבשו הכהני בגדי כהונה שלא בשעת
עבודה והיו לובשי שעטנז ,מכל מקו "עת לעשות לה' הפרו תורת"]...ו[מזה
דחזינ דלא היה נכו בעיני חז"ל דרכו של רזב"א שאמר" :יאמרו בעלי מומי
קרבי לגבי מזבח" ,מוכח שמ הדי היו מותרי מפני אימת מלכות ,וכ א היו
הורגי את בר קמצא היו עושי ג"כ כדי ,מפני שרד אחר כלל ישראל ו"הבא
להרג השכ להרגו"; ואול מפני גודל ענוותנותו של רזב"א ,לא הרהיב
בנפשו עוז לעשות בזה הלכה למעשה ,וחשש שיחשדו אותו שעשה שלא
כהלכה ,ולא החשיב עצמו לגדול ,ולקבוע בדעתו להיות עושה הלכה למעשה
ולתלות בהוראת שעה ,וחישב כי הדבר נמסר רק לגדולי הדור ,והוא אינו ראוי
לזה לעשות גדולות שלא כתורה ולתלות כי ]הוא[ עושה ]כ[ למע לגדור גדר
ולעמוד בפר ומפני זה אמרו לשו "ענוותנותו" ...

לדעת מהר" חיות לא הייתה זו רק ביקורת כללית על מדיניות פסיקת ההלכה
של רזב"א .לדעתו ,מבחינת הדי היה מקו לפסיקה אחרת ממה שהוא פסק ,ורק
4
בגלל ענווה שלא במקומה נמנע רזב"א מלפסוק את אשר היה בידו לפסוק.
הסיפור על קמצא וברקמצא מובא בגרסאות שונות .שתיי מה מובאות באיכה
רבה ,פרשה ד.

_____________________________________

 4יש להעיר כי מצד מהל הגמרא על פי המסופר בתלמוד הבבלי אי הכרח לאמ את פרשנות מהר" חיות
שטע כי רזב"א נמנע מלפסוק כי אפשר להקריב את הקרב בגלל ש"חישב כי הדבר נמסר רק לגדולי הדור,
והוא אינו ראוי לזה לעשות גדולות שלא כתורה" .לא מ הנמנע כי טענותיו של רזב"א "יאמרו :בעלי מומי
קריבי לגבי מזבח!" "יאמרו :מטיל מו בקדשי ייהרג!" – ה טענות ענייניות במסגרת בירור הלכתי שעשה,
ואינ כיסוי מלאכותי לרצו להימנע מפסיקת הלכה .א לפי זה ייוותר קושי מסוי לבאר את המילה
"ענוותנות" ייתכ שהשימוש במילה "ענוותנות" בא בהשפעת הנוסחה האר ישראלית של הסיפור כפי המובא
באיכה רבה.
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ההבדלי העיקריי בי הנוסחאות באיכה רבה ובי הנוסחה שבתלמוד
הבבלי ה אלה:
א .באיכה רבה מסופר שרזב"א היה בי הקרואי לסעודה "והיתה סיפק
בידו למחות ולא מיחה".
ב .סיו הסיפור ש הוא" :הדא דבריאתא אמרי ]= זה מה שהבריות
אומרות[ בי קמצא ובי ב קמצא חרב מקדשא ,אמר ר' יוסי )יוס( ענוותנותו
של ר' זכריה ב אבקולס שרפה את ההיכל".
על פי נוסחת הסיפור באיכה רבה ,אי לפנינו ביקורת על מדיניות פסיקת
ההלכה של רזב"א אלא על "ענוותנותו" ,שמתפרשת ,כפי הנראה ,כפסיביות
מצדו ,משו שלא מיחה במארח על סילוק בר קמצא מ הסעודה.
כ או כ ,לא באנו לברר כא איזו נוסחה משקפת באופ אמי יותר את
הנסיבה ההיסטורית אלא לדו בגישה הערכית העולה מסיפור זה .על פי
הפרשנות שנת מהר" חיות לנוסחו בבבלי ,נראה שיש בדברי ר' יוחנ ביקורת
על מדיניות פסיקת ההלכה של רזב"א שהתבטאה בענווה שלא במקומה; לעומת
זאת ,על פי הנוסחאות שבאיכה רבה ,הביקורת שהביע ר' יוחנ לא הייתה על
מדיניות פסיקת ההלכה של רזב"א אלא על כ שנותר פסיבי ,שלא נקט עמדה
"ולא מיחה".

ד

ראוי לבדוק א בדברי פוסקי ,מוקדמי או מאוחרי ,באה לידי ביטוי ביקורת
על עמיתיה ה"נגועי" לדעת ב"יראת הוראה" ,וא כ  ,הא מדיניות הפסיקה
של רזב"א הוזכרה על יד כמדיניות שאי לנקט.
להל נביא דוגמאות לאזכורי שנמצאו בדברי פוסקי בני זמננו,
המסתייגי ממדיניות הפסיקה של רזב"א.
להל מכתב שכתב הרב יצחק אונא )מנהיי –1872 ,ירושלי (1948 ,לרב
יונה צבי הלוי הורובי )רב קהל "עדת ישרו " בפרנקפורט( בשנת תרצ"ג ,בעניי
איסור שחיטת עופות בחיתו כל המפרקת בארצות שהממשלה גזרה על כ:
מה שכתב שמי שרוצה לאכול בשר לא יסתפק בבשר עו ויאכל נבלה ג א
יוכל לאכול בשר עו בהיתר ,מי הגיד לו דבר זה? אני יודע בברור שיש הרבה
והרבה שבאי אלינו בצער נפש ,שאי ביכולת להחיות גופ בלי בשר ,וא
ִצא היתר
יתירו לה בשר עו אזי יסתפקו ג א יהיה קשה לה ,אבל א לא י ָ
ג לזה ,אזי יהיו מוכרחי לאכול בשר נבלה .ומה יהיה בבתי החולי ובבתי
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הזקני ובבתי התבשיל לעניי ,שממש אי יכולי לחיות בלא בשר? וכבר
אנחנו בדאגה גדולה כי א לא נמצא לה תקנה ,אזי רוב ככול יאכילו נבלות
וטרפות ,והקולר יהיה תלוי בצווארנו ,שלא יכולנו למצוא עוז בנפשנו ליל
בעקבות הראשוני ,חכמינו ז"ל ,ולהתיר מה שיש להתיר .ועל זה יש לומר מה
שאמרו ז"ל ענוותנותו של ר' זכריה ב אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את
היכלנו )מובא בשו"ת שרידי אש ,מהדורה חדשה ,חלק ב ,עמוד שכח(.

דוגמה נוספת לקוחה משו"ת אגרות משה .המשיב ,ר' משה פיינשטיי )רוסיה,
 –1895ניו יורק ,(1986 ,הארי דברי בתשובה שבה התווה קווי למדיניות
פסיקה ראויה ושקולה .לדעתו ,על פוסק ב זמננו לגלות מידה לא מעטה של
עצמאות בפסיקתו .עליו להתחשב בדברי קודמיו ,לדו במה שכתבו ולא להיות
"גס בהוראה" ,א אל לו להירתע מלהגיע למסקנה הלכתית שונה משלה ,א
עיו מעמיק מוביל אותו למסקנה כזאת .בי יתר דבריו מזכיר ר' משה פיינשטיי
את מדיניות הפסיקה של רזב"א שזכתה לביקורת חריפה של חכמי ישראל בני
דורו.
הנה דבריו:
בעני מו באוז לטבילה.
י"ט אייר תרצ"ד ליובא.
מע"כ ידידי הגאו מוהר"ר שמעו טרעבניק שליט"א.
ענ א :בדבר האישה שצוו לה הרופאי שלא יכנסו מי באזנה א מותרת
בשעת טבילה לתת מו )=צמר גפ( מטובל בואזלי שזה מקשה המו שלא
יעברו המי בשו אופ ,שמשמע מדברי ,שאינה יכולה לטבול דחוצ ,רק
שנסתפקת א יש להתיר איסור דרבנ כדי שלא תשב עגונה כל ימיה וג מחמת
שברור שלא תשמע ולא תטבול כלל.
אבל לע"ד יש כא טע גדול שאינו חוצ מדינא ,ולכ יש להתיר .ומתחילה
אביא ראיה גדולה שאינו חוצ ,ואח"כ אמינא טע בזה] ...וכא ר' משה
פיינשטיי מארי בדברי מדוע אי כא חציצה[
 ...ומה שכתב ידידי :אי רשאי אנו לסמו על חידושי כאלו שביארתי
למעשה ,ובפרט שהוא נגד איזה אחרוני ,והנה אני אומר ,וכי כבר נעשה ק
וגבול לתורה ח"ו שנפסוק רק מה שנמצא בספרי ,וכשיזדמנו שאלות שלא
נמצאי בספרי לא נכריע אות א כשיש בידנו להכריע? ודאי לע"ד אסור
לומר כ ,דוודאי עוד יגדיל תורה ג עתה בזמננו ,ומחויב כל מי שבידו להכריע
כל די שיבוא לידו כפי האפשר לו בחקירה ודרישה היטב בש"ס ופוסקי,
בהבנה ישרה ובראיות נכונות ,א שהוא די חדש שלא דיברו אודותיו בספרי,
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וא בדי הנמצא בספרי ,ודאי שצרי המורה ג"כ להבי אותו ולהכריע בדעתו
קוד שיורה ,ולא להורות רק מחמת שנמצא כ ,דהוי זה כעי מורה מתו
משנתו שעל זה נאמר 'התנאי ְמ ַבלי עול שמורי הלכה מתו משנת' )סוטה
ד כב ,עיי ש בפירוש רש"י( .וא א הכרעתו לפעמי נגד איזה גאוני
מרבותינו האחרוני ,מה בכ? הא ודאי שרשאי א אנו לחלוק על האחרוני,
וג לפעמי על איזה ראשוני ,כשיש ראיות נכונות ,והעיקר ג בטעמי
נכוני ,ועל כיוצא בזה אמרו "אי לדיי אלא מה שעיניו רואות" )כמפורש
בבבא בתרא ד קל"א ,עיי ש ברשב"( ,כיו שאינו נגד הפוסקי המפורסמי
בעלי השולח ערו שנתקבלו בכל מדינותינו ,ועל כיוצא בזה נאמר ,מקו הניחו
להתגדר בו ,וכרוב תשובות האחרוני שמכריעי בחידושי כמה דיני למעשה.
א אי להיות גס בהוראה וצרי למנוע כשאפשר .אבל במקו צור גדול וכל
שכ במקו עיגו כעובדא זו ,ודאי מחוייבי ג אנחנו להורות א רק נראה לנו
להתיר; ואסור לנו להיות מהענווי ,ולעג בת ישראל או לגרו להכשיל
באיסורי ,או א רק להפסיד ממו ישראל .ועיי בגיטי ד נ"ו "ענוותנותו של
ר' זכריה ב אבקולס החריבה את ביתנו" ,שקשה למה אמר "ענוותנותו" מה
שיי זה לענווה? ועיי במהר" חיות דבר נכו ,וג זה ממש כיוצא ,ומוכרחי
אנו להורות ג למעשה כשנראה לנו בראיות ובהבנה ישרה ובפרט במקו עיגו
כזה ,ולהציל ממכשול כזה )שו"ת אגרות משה ,יורה דעה ,ח"א ,סימ צח–קא(.

ונוסי בזה הערה עקרונית :מעיו בדברי ראשוני ,בדברי אחרוני ,לרבות
בדברי פוסקי בני זמננו ,עולות גישות שונות בשאלת "יראת הוראה" בפסיקת
הלכה .יש הרואי בה מידה ראויה וחשובה ,ויש המדגישי בדבריה שאי
להפריז במידה זו ,כפי שעולה מרוח דבריו של הרב פיינשטיי שהבאנו לעיל.
למותר לומר ,שצרי לדו כל מקרה לגופו ,שכ הנתוני משתני ממקרה
למקרה; יכול להיות שבמקרה אחד ייראה לפוסק ששעת הדחק גדולה ,ואי זה
הזמ והמקרה שיש לגלות בה יראת הוראה ,וייתכ שבמקרה אחר אותו פוסק
יירתע מלפסוק לקולא ,בהיותו סבור שהוא אינו "בשעת דחק" ,ושיש לגלות בו
5
מידה גדולה יותר של יראת הוראה.
_____________________________________

 5ראו למשל בתשובתו של הרב הרצוג זצ"ל אל הרב יקותיאל עזריאלי ,רבה של זכרו יעקב )שו"ת היכל יצחק,
אב העזר ,ב ,סימ כו( .הרב נשאל א יש מקו להחשיב בחורה שקיבלה "קידושי שחוק" כפנויה בלי שתקבל
גט ,כדי שבבוא העת לא תיחשב גרושה ותוכל להינשא לכוה .בתשובתו כתב בי היתר " :ועתה למסקנה –
הנה דעתי כאמור להתיר לעלמא את הבחורה הזאת בלי גט ,א מפני שצרי אד להיות ירא הוראה ,במיוחד
בעניי קידושי ,אני מתנה תנאי גמור ,שדעת כבוד תורתו תהי' כדעתי ,וכדי שיצא הדבר בשלשה אני מתנה
כנ"ל שיקבל הסכמה להיתר זה מאת אחד מהגאוני המפורסמי שבעיה"ק ת"ו".
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בתלמוד ירושלמי )פאה פ"ב ה"ד; יז ,ע"א( מובא" :רבי זעירא בש שמואל :אי
למדי לא מ ההלכות ולא מ ההגדות ולא מ התוספות אלא מ התלמוד".
דברי רבי נאמרו על ידי פרשני הירושלמי לביאור דברי שמואל .הפירוש
6
המקובל הוא כי רק מ הנאמר בתלמוד ראוי להסיק מסקנה הלכתית.
מתקבל על הדעת לומר שכוונת שמואל הייתה לשלול הסקת מסקנה
הלכתית בנושא הלכתי מיוחד ,מסוי ,ושאי בדבריו הסתייגות מוחלטת
7
מההדרכה הערכית העולה מדברי אגדה.
להל דברי שכתב על כ ר' יחזקאל לנדוי בשו"ת נודע ביהודה:
על מה שכתבתי לרו מעלתו שאי דרכי להשיב בדברי אגדה ,ועל זה ִהרבה
מעלתו במכתבו והארי להביא כמה גדולי שחברו בדברי אגדה ודרשו בה
כפי השגת ,והארי בזה מאד ,הנה אני תמה :האריכות הזה למה? וכי דברי
חז"ל צריכי שבח?! ומי הוא פתי יסור הנה להחשי אור גדול ולית דופי
בדברי אגדה? וכל דברי בעלי התלמוד כול ניתנו מרועה אחד ,ואי בה דברי
ריק ובטל ,וא ריק הוא ,מאתנו הוא ,לקוצר שכלנו ולחולשת עיני אור השגתנו,
להשיג מה שרמזו בה ,ובודאי האד לעצמו ,כשיש לו פנאי ראוי לחקור בכל
כוחו ג בדברי אגדה .אבל אני לא אמרתי אלא שאי דרכי להשיב בה לשואל,
כי כל דברי רז"ל בדברי אגדה סגורי וסתומי וכול קשי להבי ,וא באנו
להשיב בה ,אי לדבר סו ,ובפרט איש כמוני אשר עול הרבי עלי ,די שאני
נפנה להשיב בדבר הנוגע למעשה...
ומה שרצה לומר ,ללמוד הלכה למעשה מ אגדה ומדברי המדרש במקו
שאי הגמרא סותרת לזה ,וכתב שבירושלמי איתא ש"אי למדי לא מ הלכות
ולא מ אגדות ולא מ התוספתות אלא מ הגמרא" ,ועל זה נשע מעלתו לומר כי
היכי דמ התוספתות ,נתבאר בדברי הפוסקי שבמקו שאי בגמרא סתירה
לדברי התוספתא למדי ממנה ,הוא הדי מדברי אגדה ,היכא דלא מצינו בגמרא
סתירה על דברי המדרש למדי מ המדרש ,דהרי כולהו בני בקתא חדא נינהו...
עד כא דברי מעלתו והארי בזה ,ואמנ אני אומר דא דהירושלמי כללינהו
_____________________________________

 6פני משה" :אי למדי הלכה למעשה דבר מ דבר  ...ולא ממה שהוזכר באגדות  ...אלא מ התלמוד ,לפי
שהאמוראי שבתלמוד ה ה שביררו הלכה למעשה מתו פלפול ומתו סברא שלה ,ולפיכ א על פי
שלפעמי הוזכר במשנה ובברייתא הלכה כר' פלוני אי סומכי על זה כי א דוקא על הלכה שבגמרא" .ר'
שלמה סיריליו :ולא מ האגדות :כגו דיני שכתובי בבראשית רבה ויש מה היפ בתלמודנו.
 7ע זאת צרי להדגיש כי המחויבות לאמ רעיו אגדי זה או אחר קטנה יותר מאשר בדבר הלכה.
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]=כלל אות[ יחד ,מ"מ לאו בחדא מחתא מחתינהו ,ומה עני המדרש אצל
התוספתא? התוספתא עיקרה להלכות ולזה היה תחילת כוונת מחבר ,ור' חייא
ור' אושעיא המה יסדוה וכל מגמת לדיני התורה ולכ במקו שאי סתירה
בדברי הגמרא סומכי על התוספתא ,אבל המדרשי והאגדות עיקר כוונת על
המוסר ועל רמזי ועל המשלי שבה והכול עיקר הדת ,אבל אי עיקר כוונת
על פסקי הלכות ,לכ אי למדי מה לפסק הלכה כלל) ...שו"ת נודע ביהודה,
מהדורא תניינא – יורה דעה ,סימ קסא(.

ברוח דברי אלה נסכ :במסופר על ר' זכריה ב אבקולס ,על ענוותנותו
שבגללה מנע את הקרבת קרב הקיסר מ הטעמי שהעלה ,אי הדרכה מקיפה
בשאלה מתי רצויה "יראת הוראה" ומתי אינה רצויה; 8ע זאת ,במסופר ש יש
ראשיתה של הדרכה אשר את רוחה ראוי ,לדעתי ,לאמ.
בהקשר שלפנינו ,מאחר שהדיו דלעיל לא נסב על נושא הלכתי מוגדר אלא
על "מדיניות פסיקת הלכה" בכלל ,אי זה רלוונטי לטעו כי אי למדי מ
ההגדות .פסיקת הלכה מחייבת זהירות ושיקול דעת ,ובכל נושא ראוי לגלות
מידה מסוימת של יראת הוראה; יחד ע זאת אי להפריז בה; הפרזה ב"יראת
הוראה" עלולה לגרור תוצאות קשות ,על פי רוח דבריו של ר' יוחנ על תגובותיו
של רזב"א במסיבת קמצא.

_____________________________________

 8הדרכה שלמה יותר יכולה להתקבל רק לאחר עיו משלי במקורות נוספי אשר בה נידו הנושא.

