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הטוב בעיני שמיים והישר בעיני אדם

מאת

מנחם כהנא

המאמר עוסק במחלוקתם של ר' עקיבא ור' ישמעאל בדרשת הכתוב 'כי תעשה הטוב והישר בעיני 

ה' אלהיך' )דב' יב 28( בספרי דברים פיסקא עט ובמקבילותיו במכילתא דברים ובתוספתא שקלים 

וההגותיות העסיקו בעבר את פרשני  וליבון השלכותיה ההלכתיות  ב. פרשנות המחלוקת  פרק 

הספרי והתוספתא, חוקרים וכן הוגים ומחנכים. עם זאת דומה שנותרה בקעה פורייה להתגדר בה 

בבירור נוסחּה המקורי של מחלוקת זו ופשרה. 

בחלקו הראשון של המאמר מוצגת סקירה ביקורתית מפורטת של תולדות מחקרו של נושא זה   

על ידי אליעזר אריה פינקלשטיין, אביגדור אפטוביצר, שאול ליברמן ומאיר גרוזמן. סקירה זו 

עשויה להדגים קווים אופייניים בהשתלשלות המחקר הפילולוגי־היסטורי בדורות האחרונים, על 

עליותיו ומורדותיו. 

בחלקו השני של המאמר נערך עיון מחודש בנוסחם ובפירושם המילולי של המקורות, ובראשם   

בכיר כתבי היד של הספרי, כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 32, שעד עתה לא נדון כראוי. 

נוסחו של כתב יד זה מאפשר להבין את המחלוקת בין התנאים ללא הגהה. אותה מחלוקת יסודית 

משתקפת גם בכתבי היד הטובים של התוספתא ובקטע גניזה של מכילתא דברים. 

בחלקו השלישי של המאמר נבחנת ונדחית ההצעה לביאור יסוד המחלוקת בין התנאים לאור   

המתח בין קיום ההלכה ובין התחשבות בכבוד הבריות העולה לכאורה מעדויות על התנהלותם 

האישית של ר' עקיבא ור' ישמעאל וממחלוקות ביניהם בנושאים אחרים. 

ההתחשבות  חובת  בשאלת  המחלוקת  שורש  את  להסביר  מוצע  המאמר  של  הרביעי  בחלקו   

האדם,  של  מחובתו  כי  טען  עקיבא  ר'  ההלכה.  ובפסיקת  התורה  בפרשנות  אנושיים  בערכים 

בהם  שמתעוררת  בנושאים  וכי  בליבו,  הנטועים  בערכים  גם  להתחשב  אלוהים,  בצלם  שנברא 

'הטוב  של  השילוב  בעזרת  ליישבה  לנסות  יש  אנושיים  ערכים  ובין  בתורה  הכתוב  בין  סתירה 

 בעיני שמים והישר בעיני אדם'. ר' עקיבא ביסס את דעתו על דרשה מופלגת של הכתובים, ואילו 

ר' ישמעאל חלק על כך.

בחלקו החמישי של המאמר נעשה ניסיון לשרטט את ההבדל העמוק בין ר' עקיבא לר' ישמעאל   

זו לא יצאה מגדר ספק, אך דומה שבכוחה  בתפיסת מעמדו של האדם ויחסו אל אלוהיו. הצעה 

לקדם את מחקר השקפות עולמם של התנאים בכלל ואת עמדתו הדתית הנועזת של ר' עקיבא 

בפרט. 


