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שאלת הקודיפיקציה של הספרות ההלכתית בתקופת התנאים והאמוראים היא שאלה . 2

נתפסת על ידי רוב חוקרי ההלכה , של ספרות התנאים המקור הספרותי החשוב, המשנה. מורכבת

ילקוט לתורה שבעל ", ההלכהיש מי רואה בה כמעין אנציקלופדיה של , מצד אחד. כקודקס מחייב

הבעיה . למצוא כל הלכה בדרך נוחה וקלה קלחיבור המאגד בתוכו הלכות כך שיהיה , (אלבק" )פה

כי אכן מדובר בקיבוץ הלכות , אין הלכה אחת ויחידה וברורה ולכן ניתן לחשוב, שהיא שלרוב

עולה כי אכן , הלכהדברי האמוראים ומהות כלל מערכת ה, מתוך עיון במשנה, למרות זאת. בלבד

. רבי יהודה הנשיא כיוון ליצירתו של קודקס משפטי מחייב ועמדה זו נתקבלה על חכמי התלמוד

, מחד. אף הוא מעורר קושי לעניין הקודיפיקציה ,(הבבלי והירושלמי)התלמוד , ספרות האמוראים

מה שמצביע על , שאלות וחוות דעות, מעשים ותקדימים, עיקר תוכנו הוא דין וחשבון של ויכוחים

יש מי שטוען כי מעיקרו , מאידך גיסא. ספר פרשנות מוסמך של המשנה ולא על ספר חוקים מחייב

(. בלאו)נועד התלמוד לשמש כספר חוקים במקום המשנה ואף שימש ככזה כבר באותה תקופה 

אלא כספר , (כדעת גינצבורג)גם אם לא נועד מלכתחילה לשמש כספר חוקים , בסופו של דבר

הפך התלמוד למקור המוסמך והיחיד של כלל ההלכה העברית ועם חתימתו של , פרשנות בלבד

 ייתכן , על אף שלפי זמננו, לסיכום. קיבלה תוקף מחייב, כל דעה שנכללה בו, התלמוד הבבלי

 .ראה כי שימשו למעשה כקודקס מחייבנ, והמשנה והתלמוד נראים כאגד של הלכות ופירושים

שניהם חיו  אך ,ם והשניים חיו במקומות שונים"שנה אחרי הרמב 300-כי קארו חי "הר. 5

מכאן . י בהבנת המקורותקושומר הלכתי ושהביאה לריבוי ח ,היסטורית-מציאות חברתיתב

ליצור : ם ציין מטרה מרכזית נוספת"הרמב. ליצור סדר בהלכה: מטרה מרכזיתהייתה לשניהם 

ה זו נובעת במשתמע גם מדבריו מטר. חיבור מרכזי אחד שלמעשה יהווה מקור הסמכות בהלכה

המביא את , הינו ספר פסקים, "משנה תורה" :פנימית-ספרותית. (ראה בהמשך) י קארו"של הר

יצירתו , לעומת זאת(. בדרך כלל)מקורות ההלכתיים וללא ן דיו ללאהמסקנה הסופית של ההלכה 

כריע בין שכולל את כל החומר ההלכתי ומ, "בית יוסף: "י קארו מורכבת משני חלקים"של הר

מבחינה . נועד להיות ספר פסקיםש, "שולחן ערוך", הדעות השונות של חכמי ההלכה וחלק שני

במטרה להיות מקור נוח  הלכתי דר ענייניםמסודר על פי ס "משנה תורה", חיצונית-ספרותית

י קארו להסמיך את ספרו לספר "בחר הר, כדי לחסוך בזמן, לעומתו .שי למציאת ההלכהשימוו

דרך ההכרעה המקורית . תוך ציון המקורות התלמודיים להלכות בספר ותיקון טעויות, הטורים

. מתוך גדולי חכמי ההלכהטכנית של מספר הדעות -מבוססת על קביעה מתימטיתי קארו "של הר

כולל מה שאינו נדרש מהיושבים בגלות ואף , ם מרכז את כל החומר בהלכה היהודית"הרמב

כדוגמת דרך חישוב התקופות באמצעות ספריהם של  מוסיף עניינים שלא מתוך ספרות התלמוד

ם "הרמב: סגנון הכתיבה. י קארו מתמקד בהלכות מעשיות לימנו אנו"הר, בניגוד לכך. חכמי יוון

מבהיר מלים ומונע , כתב את ספרו בעברית תוך שהוא מאמץ מונחים הלכתיים לתוך הסגנון הרגיל

תוך , פירוט עובדתי קונקרטי לגביו נקבעת ההלכה: ורמטיבינ-היה קזואיסטי וניסוח. דו משמעות

: יותפילולוג י קארו מבוסס על שתי שכבות"סגנון הכתיבה של הר. הוספת אלמנט נורמטיבי

, השנייה. ם והעתיק בלשונן"י קארו מהרמב"הלכות שקיבל הר -ם"סגנונו של הרמב, הראשונה

י "עומד הר" שולחן ערוך"ב, לסיכום. המצוי בהלכות שהוסיף וסגנן בעצמו, י קארו"סגנונו של הר

עול היא הדרך הנכונה לפ, דרך של ספר פסקים בו הלכה אחת, ם"שדרכו של הרמב, קארו על כך

גישה זו תואמת את התפיסה שאין  .אותו ספר פסקים" ליד"הוא מחבר ספר שני , בפועל .בה



, של קודיפיקציה" דרך כפולה"י קארו "מפתח הר, למעשה. לערער על גדולי ההלכה הקודמים

 .וספר שני בו יובא רק הדין הסופיכאשר הוא מציע ספר אחד הכולל את כל מקורות ההלכה 

פציה באירופה יצרה שוני רב בין מצבו של המשפט העברי בקהילות יהדות תקופת האמנצי. 4

בעקבות המגמה לשוויון . אירופה לבין מצבו של המשפט העברי בקהילות יהדות ארצות המזרח

שמצד אחד מנעה , יהודי אירופה נדרשו למציאות חברתית חדשה, זכויות לכלל אזרחי המדינה

ד שני אפשרה הטמעות בחברה ופגמה במשמעת הפנימית של קיומו של גוף אוטונומי שיפוטי ומצ

שכללו מגמת חילון גוברת בחברה היהודית ובאירופה , בעקבות השינויים. חברה יהודית מסורתית

ה לבתי המשפט של ומיה השיפוטית שלו והמגמה של פניהמשפט העברי איבד את האוטונ, בפרט

היהדות המסורתית שמרה על זיקה למשפט  ,בתחילה. ה ואך מקובלתהמדינה הפכה לתופעה נפוצ

ם יכאשר חכמי ההלכה משלימ, אך גם זו הפכה ברבות השנים לעניין של בוררות ופשרה, העברי

רק בחלק מדיני המשפחה נשארה  ".דינא דמלכותא דינא"עם המציאות ומצדיקים אותה בבחינת 

ביהדות , ד למגמה זו באירופהבניגו. י"לנישואין וגירושין כדמו ורמשמעת פנימית חזקה בכל הקש

, יריה'נשמרה אוטונומיה שיפוטית עברית ואף באלג, בה לא התרחשה אמנציפציה ,ארצות המזרח

כתוצאה של אוטונומיה . עמדו היהודים על עצמאותם המשפטית, שהפכה למדינת חסות של צרפת

עסקה בחיי המעשה  ספרות זו .11-ת נרחבת מיהדות המזרח גם במאה ה"זו התפתחה ספרות שו

  .רטי יותר בספרות המקבילה באירופהלדיון תיאובניגוד 

אלון מחלק את ההתנגדויות לשילובו של המשפט העברי במשפטה של מדינת ישראל לשני ' פרופ. 6

ההתנגדויות , של  אלון לדידו. התנגדויות סובייקטיביות והתנגדויות אובייקטיביות: סוגים

לא רציונלית וחוסר הבנה של , מבוססות על תגובה אמוציונאליתרי למשפט העבהסובייקטיביות 

כי המשפט העברי לא יהיה מקובל על כלל הציבור , טענה (1: אלו כוללות. מערכת המשפט העברי

ר ולתפיסתו של 'מתייחס אלון לפרשת אפנג, כדוגמא. הישראלי בשל הלכות מחמירות קודמות

היו הלכות חמורות ( תאנגליכ)גם בשיטות משפט אחרות א שהי, תשובתו לטענה זו. השופט זוסמן

טענה שהכנסת המשפט העברי תכפה ( 2. אין פוסלים אותן רק בשל כך, ובניגוד למשפט העברי

אם מהותה של  כי גם, משיב אלון(. זוסמן בפרשת הנדלסהשופט " )הכרה מלאה ללא סייג"

ת המשפט הישראלי וכי הוא עצמו אין היא מחייבת א, מחייבת הכרה כזומערכת המשפט העברי 

לפי צורכי השעה , בזהירות, בעיון הראוי, שהמשפט העברי ישמש כהשראה בלבד, כבר עמד על כך

חשש מפלישה ראשונה של המשפט העברי למשפט החילוני בבחינת  (3 .ולפי עניינו של החוק

כי החשש , ןאלו משיב. זכויות אזרחבכפייה דתית ולפגיעה ל ,"מדרון חלקלק"התחלה שתביא ל

כיוון שהרשות המחוקקת והשופטת הם שייקבעו את מידת ההיזקקות למשפט , אינו רציונלי

שבתי המשפט הם שיבחרו לפי , משיב הוא .טענה שההלכות לא מתאימות לימנו אנו( 5. העברי

באשר . יוזמתם והבנתם את מה שמתאים להם מתוך המאגר הרחב של עקרונות המשפט העברי

אלון אינו מתעלם מחוסר  -חוסר ידע של המשפט העברי( 1: הן כוללות, אובייקטיביותטענות הל

אך לטענתו אין בכך כדי , שימוש בווט העיואף מצביע עליו כגורם העיקרי למידיעת המשפט העברי 

ר מעב. חד לנוכח חקיקת חוק יסודות המשפטבמיו" התנערות מתרבות גדולה של עם זה"להצדיק 

קיימת ספרות הולכת וגדלה בתחום המשפט העברי וכן פסיקה רבה : י מפורזתטענת הקוש, לכך

אין להתעלם מכך שתחומים מסוימים מחייבים , כמו כן. כל תחום הנוגע למשפט העברי בכמעט

המשפט העברי לא מסוגל ( 2. כדוגמת דיני נישואין וגירושין, הבנה במשפט העברי מטבעו של החוק

המשפט העברי התמודד עם סוגיית שונות . זוהי טענה שגויה מיסודה -להתמודד עם בעיות דהיום

  .במהלך הדורות


