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אושינסֱקי יהושע אושינסֱקיהרב יהושע הרב

חכמים ִדברי עֹל ֹלעבור האיסור מהו

חכמים ִדברי עֹל ֹלעבור האיסור

בגזירה חכמים עֹל ממרא זֱקן חֹלֱק ִדאם ממרים) מהֹל' (פ"ִד הרמב"ם כתב
י"ִד ביום החמץ שהתיר כגון כרת, וזִדונו חטאת בשגגתו שיש בִדבר שגזרו
גזירת שע"י ִדמכיון וכוונתו עכ"ֹל מיתה. חייב זה הרי שישית בשעה בניסן
כגון כרת, ֹלאיסור ֹלהגיע הִדבר יכוֹל ששית משעה אסור שחמץ זו חכמים
גזירת שֹלפי מותר, בִדבר אחר יֱקִדשנה ואח"כ זה חמץ עם אשה אחִד שיֱקִדש
אֹלו בֱקיִדושין חכמים נגִד ממרא הזֱקן יורה ואם ֹלשני. מֱקוִדשת תהיה חכמים
ככֹל ועשית ִדהפס' הוא הרמב"ם שֹל וטעמו כרת. שזִדונו בִדבר שהורה נחשב
ֹלא שמצווה ממרא וזֱקן ִדרבנן, ֹלאיסורי גם מתייחס תסור וֹלא יורוך אשר
ֹלא בכֹלֹל זה ִדגם חכמים, נגִד ֹלהורות ֹלא גם מצווה - התורה נגִד ֹלהורות
עֹל שכשעוברים ומבואר ֹלכרת). שייכות ֹלהוראתו שיהיה (ובתנאי תסור

תסור". "ֹלא שֹל תורה איסור עֹל עם עוברים מִדרבנן איסורים
וִדעתו הרמב"ם עֹל חוֹלֱק א' שורש המצוות ֹלס' בהשגותיו הרמב"ן אוֹלם
תסור ִדֹלא והֱקרא ממרא, זֱקן נעשה ֹלא ִדרבנן בִדברים חכמים עֹל שהחוֹלֱק
בהם נִדרשת שהתורה מִדות כגון או התורה מן ִדחשיב שבע"פ תורה עֹל נאמר
כֹל ִדֹלִדבריו היא הרמב"ם עֹל הרמב"ן שהֱקשה מהֱקו' וא' ִדרבנן, עֹל ֹלא אבֹל
ִדרבנן באיסורי הֱקֹלו איך וא"כ תסור, ֹלא שֹל ֹל"ת גם בהם יש ִדרבנן איסורי
ספֱק גם ישנו ִדרבנן ספֱק בכֹל הרי תורה, משֹל יותר ֹלֱקוֹלא) ִדרבנן (שספֱק

עיי"ש. ִדא',
ִדרבנן ספֱק ִדבכֹל ס"ֹל ִדהרמב"ן כך, צ"ֹל והרמב"ן הרמב"ם פֹלוגתת ובביאור
תסור, ֹלא שֹל החֹלֱק ואת הִדרבנן שֹל החֹלֱק את ֹלשֱקוֹל צריך מיִד ֹליִדינו שבא
בו. שֱקיים התורה שֹל החֹלֱק מצִד ִדרבנן, בספֱק ֹלהֱקֹל נוכֹל ֹלא ֹלעוֹלם וא"כ
מגיע זה שִדין רֱק בו, שֱקיים התורה שֹל חֹלֱק ישנו שאמנם ס"ֹל הרמב"ם אוֹלם
תמיִד שנהוג כפי ִדרבנן בִדין ֹלנהוג צריך ִדראשית ז"א יותר, מאוחר בשֹלב
התורה באה אז זה, בִדין ֹלהחמיר שצריך ֱקבעו שרבנן ֹלאחר ורֱק ִדרבנן, בִדיני
ֹלאו עֹל גם עובר ִדבריהם עֹל שיעבור שמי וֱקבעה חכמים ֹלִדברי תוֱקף ונתנה
בספֱק וכגון - בענין ֹלהֱקֹל ִדעתם ֹלפי החֹליטו חכמים אם אבֹל תסור, ִדֹלא
רבנן, שֹל הפסֱק את ֹלחזֱק באה ִדהתורה תסור" "ֹלא כֹלֹל נא' ֹלא בזה ִדרבנן,
תסור ֹלא שֹל ֹלאו עִדיין ֱקיים ֹלא ֹליִדינו, שבא הספֱק שבתחיֹלת פשיטא וֹלכן

הרמב"ן. כִדברי בו גם ֹלהתחשב שצריך
תורה מאיסור ִדרבנן איסור ִדחֹלוֱק רֹל"ִד) (סי' הנתה"מ שֹל ִדבריו יִדועים והנה
אכֹל ִדסו"ס איסור עבר בשוגג, אסור מאכֹל אכֹל אם ואף בחפצא איסור שהוא
רֱק הוא איסורו וסיבת יסוִד שכֹל ִדרבנן איסור משא"כ איסור, שֹל חפצא
במזיִד האיסור שעבר ִדִדוֱקא ֹלמזיִד שוגג בין חֹלוֱק וֹלכן חכמים, פי שממרה
חכמים פי ֹלהמרות התכוון וֹלא בשוגג עבר אם אוֹלם האיסור, עֹל שעבר נחשב
צריך ֹלא תשובה וגם ִדרבנן, איסור עֹל כֹלֹל עבר ֹלא אסור) שהִדבר יִדע (שֹלא

עיי"ש. ֹלעשות
"ֹלא שיש ֱקבעה שהתורה ֹלאחר ִדגם ברמב"ם כמש"נ הנתה"מ בִדברי ומבואר
איסור שֹל ֹלחפצא הפכו ִדרבנן איסורי שכֹל הפשט אין ִדרבנן באיסור תסור"
נשארו ִדרבנן איסורי וִדאי אֹלא הרמב"ם) בשי' הרמב"ן (וכמ"ש תורה כאיסורי
וממיֹלא תסור, ֹלא שֹל הֹלאו הוא האיסור שטעם אֹלא ִדרבנן, איסורי במהותם
איסור עֹל כֹלֹל עבר ֹלא חכמים פי ֹלהמרות התכוון וֹלא בשוגג שעבר באופן
האיסור עם בבִד בִד הוֹלך אֹלא ֹלעצמו איסור ֱקבע ֹלא תסור" ִד"הֹלא ִדרבנן

ִדרבנן.
שֹל הֹלאו הוא חכמים ֹלִדברי ֹלשמוע שהמֱקור הרמב"ם מִדברי ֹלמִדים נמצינו
מהו הרמב"ן ֹלִדעת (ויֹל"ע ֹלִדבריהם ֹלשמוע חובה היתה ֹלא ובֹלעִדיו תסור ֹלא
סופרים ִדברי ֱקונטרס ח"ב ֱקו"ש ועיין חכמים, ֹלִדברי ֹלשמוע ֹלחיוב המֱקור

.(3 עמ'
האם במצוות ֱקטן חיוב ֹלגבי הראשונים פֹלוג' יִדועה ִדהנה ֹלתמוה, יש ועפי"ז
(עיין אביו, עֹל רֱק והחובה כֹלֹל חייב שאינו או מִדרבנן, בעצמו חיובא בר הֱקטן
שהֱקטן ֹלצִד טובא וֱקשה הכֹל). ִד"ה במשנה ִדמגיֹלה שני סו"פ הרי"ף עֹל בר"ן
וכשם תסור", "ֹלא שֹל מהֹלאו נובע מִדרבנן חיובו כֹל הרי עצמו, מצִד מחויב
הבן את מחייב מה וא"כ תסור, מֹלא גם פטור ִדאורייתא מצוות בשאר שפטור

וצ"ע. חינוך, במצוות
ז' הערה ֹלמצוות הבנים חינוך ובס' כא-כב, א סי' ִד"ס בֱקונ' ח"ב בֱקו"ש בזה [עי'

זצ"ֹל.] הגרשז"א בשם

נֱקט יא), יז, (ִדברים ושמאֹל" ימין ֹלך יגיִדו אשר הִדבר מן תסור "ֹלא המֱקרא בפירוש
שמאֹל עֹל שמאֹל, שהוא ימין עֹל ֹלך אומר "שאפיֹלו ֱקיִד) (פ' הספרי כִדברי רש"י
הִדין את החכמים כשמהפכים שגם הספרי מִדברי ושמענו . ֹלו תשמע ימין" שהוא

ֹלִדבריהם. ֹלשמוע צריך בשמאֹל מורים כימין ֹלהורות ובמֱקום

בירושֹלמי ִדאיתא והוא מפורש ממֱקור ומסברא. ממֱקור בזה ֹלהעיר יש וֹלכאורה
תשמע ימין שהוא שמאֹל ועֹל שמאֹל, שהוא ימין עֹל ֹלך אמרו יכוֹל ה"א): פ"א (הוריות
ע"כ. שמאֹל, שהוא שמאֹל ועֹל ימין שהוא ימין עֹל ֹלך כשיאמרו ושמאֹל, ימין ת"ֹל ֹלהם,
שהוא ימין עֹל מורים שהחכמים שבמֱקום ושמענו ב:]. ע"ש הוריות ריש בבבֹלי [וכ"מ
והספרי הירו' נחֹלֱקו אכן ִדאם ֹלִדעת עֹלינו ויש ֹלהם, ֹלשמוע אין איפכא וכן שמאֹל
מאִד, צ"ב הספרי שסברת עוִד מה הירושֹלמי, כנגִד כספרי ֹלפרש רש"י נֱקט מִדוע א"כ
ברורה. טעות טועים שהם שיוִדע מִדובר וֹלכאורה הטועים, חכמים כהנך יעשה ִדמִדוע

תֱקראו אשר ה' מועִדי "אֹלה עה"פ החוִדש ֱקיִדוש גבי כה. בר"ה ִדאי' מהא יֹלה"ֱק עוִד
שֹל"ג שיש [ע"ש ומזיִדין שוגגין מוטעים אפיֹלו אתם וִדרשינן ֱקוִדש" מֱקראי אותם
ומעתה ֹלחכמים, ֹלשמוע צריך כִדין שֹלא החוִדש את ֱקיִדשו שאפיֹלו ושמעינן מזיִדין],
ֹלי ֹלמה התורה, בכֹל במזיִד טועים אפיֹלו ֹלחכמים ֹלשמוע חיוב נאמר תסור" "בֹלא אם
אם ֹלחֱקור שרגא בִדעת זצ"ֹל אאזמו"ר בזה מש"כ [עעיין החוִדש ֹלֱקיִדוש מיוחִד ֱקרא
עֹל ישמע שרֱק כירושֹלמי נאמר תסור שבֹלא משמע היה אֹלא בֱקִדה"ח], מיוחִד ִדין זה

ִדשאני. ֹלגזיה"כ הוצרך וֱקִדה"ח שמאֹל, שהוא ימין עֹל וֹלא ימין שהוא ימין

מכֹל תסור "ֹלא כתיב: יִד) (כח, ִדֹלֱקמן אחר, ממֱקרא ֹלהביא יש גיסא ֹלאיִדך אוֹלם
ֹלעבִדם". אחרים א' אחרי ֹלֹלכת ושמאֹל ימין היום אתכם מצוה אנכי אשר הִדברים
מיסוה"ת פ"ט ברמב"ם [וכ"ה ע"ז ֹלעבוִד חכם ֹלשום ישמע שֹלא זה בפסוֱק ומבואר
מ"ש השמאֹל, ומן הימין מן ֹלשנות הִדעת עֹל ֹלעֹלות שאין הירושֹלמי כִדברי ואי ה"ג].
אמנם ישמע, שֹלא ֹלכך פסוֱק שהוצרך עִד ֹלחכם ֹלשמוע אפשר שיהא הו"א שהיה ע"ז
שהם יוִדע אפיֹלו החכמים ֹלִד' ֹלשמוע חייב התורה ִדיני שבשאר הספרי כִדברי אם

. חכם ֹלשום בזה ישמע ואֹל שאני שמעינן ֹלא ע"ז גבי שצריך שפיר טועים

בזה ִדכתבו יטעו, ואפיֹלו ֹלחכמים ֹלשמוע שיש הסברא בעיֱקר נראה הִדברים ובהֱקִדם
"ִדעֹל הִדת], יסוִדי הם כי במֱקורם הִדברים ֹלראות [ומצוה נמרצים ִדברים הראשונים
ויִדוע בכתב ֹלנו נתנה התורה "כי יטעו", אפיֹלו התורה את הֱקב"ה נתן ִדעתם משמעות
עֹל ה' "ורוח המחֹלוֱקת", ירבו והנה הנוֹלִדים הִדברים בכֹל הִדעות ישתוו שֹלא הוא
פי"א), התורה נתיב ֹלמהר"ֹל עוֹלם נתיבות וע"ע שם, רמב"ן (ראה מֱקִדשו" משרתי
כאו"א שיעשה וֹלא תמיִד, הטוב ִדעת תחת מסורים הכֹל ויהיו א' טעות ֹלסבוֹל "טוב
הר"ן וִדרשות חגיז, בר"מ וראה תצו, מ' (החינוך הִדת" חורבן יהיה שבזה ִדעתו ֹלפי

פ"ב). ה כֹלֹל ח"א ג' מאמר ה' ושאור ג' ִדרוש

הִדבר ירחֱק ֹלא טועים, הם ואפיֹלו ֹלחכמים ישמע מִדוע הִד' סברת שיִדענו ואחר
ב' הִדיון א' נפרִדים: שֹלבים בב' שִדיברו אֹלא כֹלֹל פֹליגי ֹלא והספרי ִדהירו' ֹלהעמיִד
שעֹל בירורה, ואופן ההֹלכה בשמיעת הגישה עצם עֹל ִדיבר ִדהירושֹלמי והיינו הציות,
כ"ז אמנם טעותם, ֹלהם ויראה יִדון אֹלא ביֱקורת ֹלֹלא ִדבריהן ֹלֱקבֹל שֹלא מוטֹל החכם
ֹלא ובכ"ז ֹלמנין נעמִדו ואפ"ה וטענותיו ִדבריו הב"ִד ששמעו אחר אבֹל הִדיון, בשֹלב
ימין עֹל ואמרו בהוראה טעו ואפיֹלו החֹלטתם את ֹלֱקבֹל הוא מצווה ִדעתו, נתֱקבֹלה
שישמעו הנ"ֹל כסברא מוִדים ִדכו"ע א"כ ונפֱקא ימין. שהוא שמאֹל ועֹל שמאֹל שהוא

הנ"ֹל. השֹלבים ב' ע"פ שיהא השמיעה באופן שִדיברו אֹלא טועים, אפיֹלו ֹלחכמים

מזיִדין, אפיֹלו הב"ִד ֹלִדברי שישמע ֹלֱקִדה"ח מיוחִד ֱקרא שהוצרך מה א"כ ומיושב
ע"ז איסור גבי גיסא וֹלאיִדך ִדבריהם, יֱקבֹל עמהם ִדן ֹלא ִדאפיֹלו הגזה"כ נאמרה ִדשם
ֹלהם יציית ֹלא מ"מ החכמים עם הִדיון שֹל הא' השֹלב שֱקיים ִדאפיֹלו הֱקרא אשמועינן
בענין, מחֹלוֱקת אין ִדכאמור הספרי, כִדברי רש"י שנֱקט מה שפיר ומיושב זה. בענין

. אופן בכֹל ֹלחכמים שישמע ִדבר סוף נֱקט ורש"י

בישיבתם גם או בֹלבִד, הגזית בֹלשכת היושב הגִדוֹל בב"ִד אם נאמר במי פרטיו, רבו הִדין בעיֱקר .1
בכֹל ונוהג בִדורו כשמואֹל בִדורו יפתח ע"ִד הגִדוֹל ב"ִד שבטֹל ֹלאחר גם ֱקיים זה ִדין ואם ביבנה,

שם. המפתח וס' ב כה, ר"ה ע"פ תצא מ' וחינוך ממרים רפ"א ברמב"ם מיֹלין ריש ראה זמן,

תמימה ותורה הוריות, ריש שבע ובבאר שם הירו' מפרשי ראה ֹלספרי, הירו' בין הסתירת בעיֱקר .2
אנפי. בכמה שביארו ועוִד יג אות ס"ִד ֹלהגרא"ו ִד"ס ובֱקו' בזה, חִדש ביאור סב אות

ֹלא כשר שהוא כשר שאינו בבשר החכמים יורו שאפיֹלו שם הר"ן בִדרשות ראה נורא וחיִדוש .3
ה"ב) סוף (פ"א וכתובות ה"ח) סוף (פ"ו נִדרים הירו' ִדברי והשוה ע"ש, ֱקֹלֱקוֹל מזה ימשך
נפֹלאים ִדברים וע"ע התורה, הוראת ֹלפי משועבִד שהטבע סי"ִד) (או"ח חת"ס ושו"ת

ֹלעיין). ויש ִד"ה סֱקט"ו ֹלט סי' (או"ח בחזו"א ונמרצים

שמאֹל שהוא בימין

שמאֹל שהוא בימין

גרוסברִד ֹלוי גרוסברִדהרב ֹלוי הרב

תסור ֹלא בענין - שופטים פרשת

תשס"ט אֹלוֹל א' תשס"טערש"ֱק אֹלוֹל א' פניניםפניניםערש"ֱק

הציון הציוןשער שער

1

2

3
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אמר התורה, מן ואינן הואיֹל זֱקנים מצות מֱקיים איני אִדם יאמר ֹלא
שגוזרים מה כֹל אֹלא כך, ֹלומר רשאים אתם אין בני הֱקב"ה, ֹלהם
עֹל שאף ֹלמה, יורוך. אשר התורה פי עֹל שנאמר מֱקיימין, תהיו עֹליכם

כב). (איוב ֹלך" ויֱקם אומר "ותגזר שנא' מסכים, אני ִדבריהם

והתֱקנות הגזרות אֹלו יורוך", אשר התורה פי "עֹל אומר הוא הרי
"ועֹל העוֹלם. וֹלתֱקן הִדת ֹלחזֱק כִדי ֹלרבים בהם שיורו והמנהגות
הִדין מן אותן שֹלמִדו ִדברים אֹלו תעשה", ֹלך יאמרו אשר המשפט
זו ֹלך", יגיִדו אשר הִדבר "מכֹל בהם. נִדרשת שהתורה המִדות מן באחת

איש. מפי איש שֱקיבֹלו הֱקבֹלה

ֹלפני משה אמר בזה"ֹל, משפטים ֹלפר' הנוספת בשאֹלתא פי' וגאון
ֱקיים, שבהמ"ֱק בזמן הרי ועֹלית, וֱקמת בתורתך כתבת רבש"ע הֱקב"ה
תורה, בעֹלי א"ֹל ישראֹל, עמך בין ישפוט מי ֱקיים בהמ"ֱק שאין בזמן
ִדֹלעיֹל מֱקרא גאון מפרש עכ"ֹל. וכו' יורוך אשר התורה עפ"י כתיב ִדהכי
הִדבר", "עפ"י ִדרֱק ֹלֹלמִדנו ֹלך...שבא יגיִדו אשר פי עֹל ועשית
האיך הפֹלפוֹל תורת וֹלא ֹלחוִד "ִדבר" אֹלא ֹלהגיִד באים אינם אפיֹלו
שאין בזמן אבֹל ִדבריהם, עפ"י הִדין ֱקיים מ"מ ההֹלכה, מוכיחים

יורוך". אשר התורה "עפ"י ִדוֱקא אזי ֱקיים בהמ"ֱק

עפ"י התורה ֹלהשיג תוכֹלי ֹלא ...אם בנשים", היפה
האמתית, היִדיעה שהיא והמופת מִדרגותיה

שהם החכמים בֱקבֹלת וטעמיהם והמצוות התורה ֹלֱקיים החזיֱקי
אחריהם, ֹלפֱקפֱק שאין הרועים" "משכנות וזהו הנביאים, מן מֱקבֹלים

ושמאֹל... ימין ֹלך יגיִדו אשר הִדבר מן תסור ֹלא הכתוב כמ"ש

ֹלה יש שהתורה פי' וכבוִד", עושר ובשמאֹלה בימינה ימים "...אורך
מחֹלוֱקת ִדאיכא היכא וכֹל וכו' מכשירין והֹלֹלו פוסֹלין ִדהֹלֹלו
עֹליה החוֹלֱק וִדעת ימין, ֱקרויה ִדהֹלכתא אֹליבא שהיא הסברא בִדבר,
ושמאֹל. ימין ֹלך יגיִדו אשר הִדבר מן תסור ֹלא וכמ"ש שמאֹל, ֱקרויה
ִדהיינו תורה שֹל בימינה העוסֱק שכֹל בימינה, ימים אורך הכתוב ואמר
ובשמאֹלה ארוך. שכוֹלו עוה"ב ִדהינו ימים אורך שכרו הֹלכות, בפסֱקי
תורה, שֹל שמאֹלה שהן החוֹלֱקים בִדעת נמי העוסֱק שכֹל וכבוִד, עושר

עֹלמא... בהאי וכבוִד עושר שכרו

אֹלא המחשבה סיֹלוף אינה הנכונה מהאמונה הסטיה סיבת באמת ...כי
ִדבריהם כֹל כי וֹלהכיר ֹלִדעת ֹלהבין שזכינו במה ֹלנו ִדי עוֹל...הרי פריֱקת
צריך חז"ֹל וִדרשות ִד"ת כֹל כי ֹלחשוב יכוֹל גמור שוטה ורֱק וצִדֱק, אמת
ֹלטעום זכה רֱק ואם תהֹלה. ח"ו בהם ישים יבינם ֹלא ואם ֹלהבינם, הוא
אותו מביאות וִדחז"ֹל התורה ִדברי עֹל ֱקושיותיו ובכ"ז ִד"ת... טעם
והפרת עוֹל פריֱקת מתוך אֹלא זה אין ִדבריהם, באמיתת ֹלהסתפֱק

ברית...

ִדעתך ֹלפי אם אפיֹלו היינו שמאֹל... שהוא ימין עֹל ֹלך אומרים אפיֹלו
ֹלשמוע חייב אתה ג"כ שמאֹל, שהוא ימין עֹל אומרים שהם ֹלך נראה
עם והצִדֱק האמת אבֹל שמאֹל, שהוא ֹלו נראה ִדעתו ֹלפי רֱק הרי ֹלהם...
ימין באמת הוא ימין, שהוא אומרים הם שאם הִדור, וחכמי הסנהִדרין
שמאֹל זה אין שבאמת ֹלרמז חסר, "שמאֹל" כתיב וֹלכן שמאֹל, וֹלא
שכתוב במֹלך ֹלהֹלן אבֹל השואֹל. שֹל וטעותו ִדמיונו ֹלפי אֹלא ממש
הכוונה ִדשם מֹלא שמאוֹל כתיב ושמאוֹל" ימין המצוה מן סור "ֹלבֹלתי

שמאֹל. באמת שהוא והמצוה, התורה מִדרך יסור שֹלא

וֹלֱקיים חז"ֹל, שתֱקנו עשה ֹלֱקיים שרוצה יחשוב ִדרבנן מצוה ֱקוִדם
ממִדרש שהוא במצוה יחשוב וכן תסור... ֹלא הִדבר... פי עֹל ועשית עשה
מתיבת ֱק"ש וכן ברהמ"ז... כמו ִדאורייתא, והוא וֱקבֹלתן חכמים

מאִד. הרבה מצוות ֹלו יתרבה ועי"ז המצוות, ברוב וכן ובשכבך,
ומ"ע חז"ֹל ִדברי בזה מֱקיים הראש בכיסוי שהוא רגע שבכֹל יחשוב וכן
הרי וכִדו', זֱקופה, בֱקומה הוֹלך שאינו וכן תסור", "ֹלא וֹל"ת "ועשית"

תכֹלית. אין עִד ממש מצות בזה מֱקיים

כט נשא תנחומא

ה"ב פ"א ממרים הֹל' רמב"ם

ִדבר העמֱק

פ"ג ֱקנאות מנחת

סִד עירובין חיים תורת

חכמים. אמונת מא' ִדעת שעורי

יוסף באר

המֹלך] [עבִד ֹלמשה תפֹלה

הִדבר

ֹלך תִדעי ֹלא "...אם
הצאן", בעֱקבי ֹלך "צאי

ימין
ושמאֹל,

ושמאֹל ימין תסור ֹלא

ִדרבנן מצוות

חכמים והכרעת ֹלימוִד

ִדרבנן באיסורים ועונש שכר

שהוא שמאֹל ועֹל שמאֹל שהוא ימין עֹל ֹלך יאמרו אפיֹלו בספרי איתא
שמאֹל עֹל אפי' הגיה והגר"א ממצותם. תסור ֹלא ימין,

וכו'. ימין שהוא

בעיניך פשוט והִדבר טועים שהם בֹלבך תחשוב אפי' פי' הרמב"ן
שאומר ִדהיינו בשִדה באר ועי' ֹלשמאֹלך. ימינך בין יוִדע אתה כאשר

שמאֹל. שהוא ימין עֹל כאומר הִדעת עֹל מתיישב שאינו טעם ֹלו
אף אֹלא ִדבריהם מבין שאינו רֱק ִדֹלא מבואר (תצו) בחינוך אך
עֹליהם ֹלחֹלוֱק ראוי אין טועים... יהיו שאפי' "כֹלומר שטועים. כשיוִדע
תחת מסורים הכֹל ויהיו אחת טעות ֹלסבוֹל וטוב כטעותם, נעשה אבֹל
חורבן יהיה שבזה ִדעתו כפי כאו"א שיעשה וֹלא תמיִד, הטוב ִדעתם
אם שאפיֹלו כמשמעו, ושמאֹל ִדימין בגור"א המהר"ֹל וכ"כ הִדת...".
שהיה כגון כטעות] שנראה רֱק [וֹלא ימין שהוא שמאֹל עֹל ממש אמרו
ירוש' ועי' ֹלהיפך. שֹלפניהם הגִדוֹל מבי"ִד מֱקובֹל

ֹלהם. ֹלשמוע א"צ שבכה"ג איפכא ִדִדריש ה"א פ"א הוריות

שֹל נר ֹלהִדֹליֱק וצונו במצותיו ֱקִדשנו אשר מברך כג. בשבת אמרינן
אשר הִדבר מן - [רש"י תסור. מֹלא אמר אויא רב צונו, והיכן חנוכה,
ִדֹלא ֹלאו עֹל אסמכינהו ִדרבנן מיֹלי כֹל יט: ברכות ועי' וגו']. ֹלך יגיִדו

תסור.
כיון [נט"י] ִדרבנן מצוה עֹל וצונו ִדמברכים ֱקנח או"ח טור ועי'
ה"ב) (פ"ו ברכות בהֹל' כ' הרמב"ם אך תסור. ִדֹלא ֹלאו עֹל ִדאסמכוהו
חכמים מצות "שזו נט"י, עֹל וצונו במצותיו ֱקִדשנו אשר שמברך

מהן ֹלשמוע התורה מן שנצוינו
תסור ֹלא משום ֱקאמר ִדֹלא סז,ג) (ויֱקהֹל, שאֹלה בהעמֱק ִדבריו וביאר

ֹלאו. עֹל מברכים שאין כיון

מפי אותם שֹלמִדו ִדברים אחִד ה"ב פ"א ממרים בהֹל' הרמב"ם כ'
מהמִדות בא' ִדעתם מפי שֹלמִדום ואחִד תושבע"פ והם השמועה
פי עֹל ועשית שנאמר ֹלהם ֹלשמוע עשה מצות בהן... נִדרשת שהתורה

וגו'. ֹלך יגיִדו אשר הִדבר
בתורה מהמפורש טפי חמור מִדות בי"ג הנֹלמִד ִדִדין (תצו,ג) מנ"ח ועי'
בעשה גם עוברים בתורה, עֹליו האמור העשה או הֹלאו בו שיש ִדמֹלבִד

שאיב"ס. ֹלחוֹלה ִדנפֱק"מ ועי"ש תסור, ִדֹלא וֹל"ת
כשעֹלה וז"ֹל חיים, אֹלֱקים ִדברי ואֹלו אֹלו ִד"ה יג: עירובין ריטב"א עי'
ֹלאיסור פנים מ"ט וִדבר ִדבר כֹל עֹל ֹלו הראו תורה ֹלֱקבֹל ֹלמרום משה
ֹלחכמי מסור זה שיהא ואמר ע"ז, ֹלֱקב"ה ושאֹל ֹלהיתר פנים ומ"ט

כמותם. הכרעה ויהיה וִדור, ִדור שבכֹל ישראֹל

עם ברית הֱקב"ה כרת ִדֹלא ס: בגיטין הגמ' עפ"י ז' בִדרוש הר"ן כ'
היינו שבע"פ, תורה עֹל אֹלא ישראֹל

משום הטעם וביאר ֹלתורה." סייג ֹלעשות כִדי שיתֱקנו ובמה
מעצמם ישראֹל שיֱקבֹלו מה עֹל יותר גִדוֹל שכר שיֱקבֹלו שראוי

כרחם. בעֹל ועושים שנצטוו ממה ברצונם,
כ' שם הר"ן מיתה, חייב חכמים ִדברי עֹל העובר כֹל ִד: בברכות אמרי'
ועי"ש מרובה. העובר עונש כך מרובה המֱקיים ששכר מה מכח ִדהוא
מבזה הוא חכמים ִדברי עֹל ִדהעובר משום הוא מיתה ֹלעונש ִדהמֱקור
ועי' מיתה. ִדחייב בזה ה' ִדבר ובכֹלֹל התורה, בכֹל עובר וה"ז ה' ִדבר

כא: עירובין
שום שא"צ (רֹלִד,ג) הנתה"מ ִדעת בשוגג, ִדרבנן איסור עֹל העובר
עי' חפצא, איסור ִדאינו משום ביאר [ובשער"י עבר. ֹלא וכאיֹלו כפרה
בראיות בִדבריו הרבה האריך סז,כִד-מא) (אהע"ז יצחֱק העין אך ֹלֱק'].
שִד"ח ועי' כפרה. וצריך איסורא ִדהוי נוטה וִדעתו וֹלכאן ֹלכאן

(ח"א
אותו. מנִדים סופרים בִדברי ִדהמזֹלזֹל (ו,יִד) ת"ת בהֹל' הרמב"ם כ'
נט"י, כגון מִדרבנן שעיֱקרו בִדבר רֱק ִדהוא פ"ִד) (פסחים הר"ן וִדעת
א,ֱקיז) זוכר (עין החיִד"א שם. כס"מ ועי' המצוה]. כֹל עוֱקר [שעי"ז
איסור מפני וסייגים גזרות עֹל רֱק הוא חכמים ִדברי עֹל ִדניִדוי הביא
אסור כגון חומרות שהם איסורים עֹל וֹלא ִדרבנן, מצוה עֹל או תורה,
בהם שאין וכִדו', הסוס משינת יותר ביום וֹלישן שחוֱק פיו ֹלמֹלא

הגאונים). (תשו' תֱקנ"ח, עֹל עובר נֱקרא אבֹל ונִדוי, מֹלֱקות

בעיניך נראין

יורוך." אשר התורה פי עֹל שנאמר ,

שיחִדשו במה הוא השכר "שעיֱקר
החכמים

כ) פס' ֹלֱק' (כגון כפשוטו פי' שֹלא הטעם ֹלִדוִד ומשכיֹל רא"ם [עי'
האֹלשיך]. בפי' ועי' שמאֹלה, או ימינה הישרה מהִדרך ֹלסור שֹלא

הגר"א. כגי' הוא וֹלכאו'

מוִדה]. הרמב"ן גם [ובזה

באחרונים.293 גִדוֹלה מחֹלוֱקת שהיא שהביא (

הציון שער פנינים



מִדרבנן וגזירות סייגים

הרמב"ם שיטת ביאור

תושבע"פ עֹל רֱק הוא תסור ִדֹלא הציווי אם הראשונים רבותינו נחֹלֱקו
ִדרבנן. איסורים כֹל כוֹלֹל ִדהוא או

מה וכֹל ֹלעשותו חכמים שצוונו מה ִדכֹל כ' א' שורש בסה"מ הרמב"ם
וגו'... יורוך עשר התורה פי עֹל בסיני משרע"ה צוה כבר ממנו שהזהירונו
ִדברים אחִד - ה"ב פ"א ממרים בהֹל' יותר והאריך וגו'. תסור ֹלא ואמר
אותן שֹלמִדו ִדברים ואחִד תושבע"פ, והם שמועה מפי אותן שֹלמִדו
שהשעה מה וֹלפי ֹלתורה סייג אותן שעשו ִדברים ואחִד ִדעתן... מפי
אֹלו ִדברים משֹלשה בכאו"א והם צריכה
שִדורש ועי"ש בֹל"ת. עובר מהן כ"א עֹל והעובר ֹלהן ֹלשמוע עשה מצות
והתֱקנות הגזרות אֹלו יורוך" אשר התורה פי "עֹל מהפס' שֹלשתם את

כרת]. איכא ִדרבנן בחמץ אף הרמב"ם [וֹלִד' וכו'.
ִדהנשבע ֱקמח) (תשו' מיגאש הר"י רבו בִדברי מצינו שיטתו ויסוִד
שמן "ֹלפי המצוה, את ֹלבטֹל נשבע בכֹלֹל ג"כ הוא ִדרבנן מצוה ֹלבטֹל
רב צונו, היכן נ"ח ֹלענין כמ"ש ִדרבנן, מצוה שיֱקיים הוא מצוה התורה
ותשב"ץ תתֱקֹלח, ח"א הרשב"א שו"ת (ועי' תסור..." מֹלא אמר אויא

ֹלֱק'].) [הו"ִד ֱקמא ח"א
עובר שבות עֹל שהעובר ז') ובִדרוש השני ה' (בִדרוש שכ' הר"ן וכ"ִד
בשור ֹלחורש בשבת מחט המטֹלטֹל בין הפרש ואין התורה, מן בֹל"ת

עי"ש. ובחמור.
יונה רבינו בִד' וכ"מ

ִד). (ש"ג בשע"ת
תסור בֹלא שנכֹלֹל וִדעתו חוֹלֱק א') (שורש ֹלסה"מ בהשגות והרמב"ן
תורה עֹל ִדהוא [ז"א הֹלֹל"מ. שֱקבֹלו או התורה בפירוש שִדרשו מה רֱק
רֱק תסור בֹלא נֹלמִדו התֱקנות אבֹל ִדרבנן]. איסורים עֹל וֹלא שבע"פ
אסמכינהו ִדרבנן מיֹלי "כֹל בברכות הגמ' ֹל' כמשמעות באסמכתא

ֱקמא), (ח"א התשב"ץ וכ"ִד תסור". ִדֹלא אֹלאו

פסיעה הפוסע אפי' ִדֹלפי"ז כגון הרמב"ם, עֹל באריכות השיג הרמב"ן
ואמאי ֹלֱקוֹלא. ִדרבנן ספֱק מִדאמרינן וכן וֹל"ת. בעשה עובר בשבת גסה
יוסף הראש הֱק' [וכעי"ז מה"ת, ֹלמחוייב מוציא אינו מִדרבנן המחוייב
ֹלהֱק' הוסיף (ֱקמ"א) והתשב"ץ רבות. ֱקושיות ועוִד מח.]. ברכות
אמרינן וֹלא ִדרבנן איסורים עֹל חֹלה ששבועה עג: ויומא כג: משבועות
שו"ת [ועי' המצוה. את ֹלבטֹל כנשבע סיני מהר ועומִד מושבע בזה

ב] פאה"ִד הרמב"ם

ה' (ִדרוש הר"ן כ' ֹלֱקוֹלא, ִדרבנן ספיֱקא אמאי הרמב"ן במשה"ֱק והנה
א) (שורש הרֱקיע בזוהר והרשב"ץ נו"ב)

שהגזירה ִדכיון הר"ן כ' הִדברים [וביאור בספֱק, וֹלא
א,מג) ִד"ס (ֱקונ' הגרא"ו וכ' הוִדאי]. את ֹלאסור מספיֱק סייג, ֹלעשות
[ונפֱק"מ ספֱק. בתורת וֹלא וִדאי בתורת מותר ִדרבנן ספֱקא ִדֹלפי"ז
במים נט"י עֹל ברכה ֹלגבי וכן בוִדאי, שחייב מי את ֹלהוציא יכוֹל שאינו

עי"ש]. מִדרבנן, ִדבזה"ז ֹלמ"ִד השמשות בן בספיה"ע פסוֹלים, שספֱק
הֹלך ִדבִד"ס ֹלכֹלֹלא יתרץ ֹלא הרשב"ץ ִדמ"ש פ"ג, א' שמעתא ש"ש ועי'

המעשה. בגוף ספיֱקא ִדאינו המיֱקֹל, אחר

מה"ת חיוב יש ִדאמנם הרמב"ם בשי' ֹלבאר האריך בפר' חכמה המשך
אינו שחיִדשו עצמו ִדהענין אבֹל ֹלחכמים, ֹלשמוע
ֹלא בזה שייך ֹלא ממיֹלא חכמים, ִדברו ֹלא שבספֱק כיון וֹלכן כתורה.
ֹלשמוע רֱק הוא התורה חיוב אֹלא מה"ת אסור אינו זה ִדפרט תסור,

ֹלחכמים.
תסור ִדֹלא הרמב"ם בִד' ביאר ב) שונים ענינים (ח"ב חיים ובמשמרת
בו נֱקבע ִדֹלא ספיֱקא במֱקום וֹלכן ִדרבנן, האיסור עֹל הוא
כיון מִדבריהם הסרה בזה ִדאין תסור, ֹלא בזה שייך ֹלא ִדרבנן, איסור

ֹלמעשה. איסור שום כאן אין ִדבריהם ִדֹלפי
ממרא בזֱקן רֱק הוא ִדהֹלאו הרמב"ם בִד' כ' בֹלח"מ) (הובא הֱקרי"ס
איסור שעובר ויוִדע האיסור עֹל שעובר מי אבֹל ִדרבנן, הִדין עֹל שחוֹלֱק
והֱקנאת שמח הֹלב כ' וכעי"ז תסור. ִדֹלא ִדאורייתא האיסור בכֹלֹל אינו
ברמב"ם מֱקומות מה' הוכיח תֱק"ה) (ֹליוורנו יהוִדה בֹלחם אך סופרים.

המראה. בֹלא גם ִדעובר
סיני מהר ועומִד ִדמושבע ח,יט) זוכר (עין החיִד"א תי' התשב"ץ ֱקו' עֹל
רֱק שהשבועה תסור ֹלא משא"כ בפרטות, שיִדעום במצוות רֱק הוא
פרטי יִדעו ֹלא אבֹל ִדור, שבכֹל בי"ִד שיזהירו מה ֹלֱקיים בכֹלֹלות
חשיב וֹלא הפרטים, עֹל חֹלה השבועה אין וֹלכן והגזרות הִדינים

סיני. מהר מושבע

והמנהגות. והתֱקנות הגזרות

מתחיֹלה חכמים התנו שכך
בוִדאי רֱק שאסור

הִדברים, בפרטי אינו

תוספת

כהכרעתם ֹלנהוג הא' ִדברים, ב' זה בֹלאו ִדנכֹלֹלו ז) (בִדרוש וכ'

והתֱקנות. מהסייגים ֹלסור שֹלא והב' התורה. במשפטי

כֹל את שהביא חינוך ועי'
ִדעתו. שכן שם ומשמע הרמב"ן, ִדברי אריכות

ֹלגזרה, גזרה גזרינן ֹלא מ"ט שהֱק' (שמב) ִדרבנן בארעא וע"ע
ֹלֱק"מ]. הסייג ֹלפי ִדהכֹל (ֹלֱק') הר"ן [וֹלִד'

מצִד ִדהסברא הר"ן ֹלפי"ִד [וֹלכאו'
א"ש.] סייג, איכא ִדמ"מ

חכמים כח

ִדרבנן איסור גִדר

מנהג

הִדורות חכמי ותֱקנות גזרות

שום שאין ִדכיון (א,טו) ִד"ס בֱקונ' כ' הרמב"ן שי' עֹל גִדוֹלה תמיהה
ִדרבנן. איסור שֹל תוֱקפו מה א"כ חכמים, בֱקוֹל ֹלשמוע בתורה ציווי
ורצון המֱקום, ֹלִדעת מסכמת חכמים ִדִדעת בכֹלֹל ִדהכֹל וביאר
בתורה ע"ז צוה שֹלא ִדמכיון [אֹלא עצמנו, עֹל נגזור שכך השי"ת
בֹלאו מצווה שאינו מי גם וֹלכן המפורשים.] מִד"ת ֱקֹל הוא במפורש
ֹלִדברי ֹלשמוע מחוייב מ"מ סומא] ִדגם וי"א ֱקטן, [כגון תסור ִדֹלא

חכמים.

תסור ִדֹלא בֹלאו נצטוינו ֹלרמב"ן ִדאף הגר"ח בשם ֹלב) (אות כ' עוִד
ובזה עצמן, מצִד איסור בהם שאין רֱק חכמים, ִדברי בֱקוֹל ֹלשמוע
בכֹלֹל הוא ִדֹלרמב"ם מִדרבנן בחמץ וכגון והרמב"ן, הרמב"ם נחֹלֱקו
חמץ איסור אינו וֹלרמב"ן בכרת, ושייך ִדאורייתא חמץ איסור

כאן]. מש"ח [ועי' מחמץ. ֹלהרחֱקה ִדרבנן ִדין אֹלא שבתורה,
מכח ִדרבנן הִדין כשמֱקיים ִדגם מטורעץ הרי"צ בשם הביא האִדר"ת
בנו את שיצוה ֹלאב וִדומה ִדאורייתא, מצוה נחשב אינו מ"מ תסור, ֹלא
הבהמ"ז אבֹל ִדאורייתא אב כיבוִד שיֱקיים ִדאף ִדרבנן שיעור עֹל ֹלברך

מִדרבנן. רֱק היא

שערי עי' ִדאורייתא, איסור ֹלשאר תסור ֹלא משום איסור בין החיֹלוֱק
מ"ש בזה [וביאר ִדרבנן ִדאיסור פ"י ש"א יושר
וכ"כ כפרה], א"צ ִדרבנן איסור עֹל בשוגג ִדהעובר רֹלִד בסי' הנתיה"מ
שאסור תאכֹל אֹל אביו שא"ֹל ִדומיא ִדהוא ח') (ח"ב אברהם הִדבר

ֹלא). (ח"א חסִד התורת וכ"כ אסור. אינו הִדבר גוף אבֹל ֹלאכוֹל
ביִד כח ִדאין נימא אי ִדאף ֹלבאר האריך י) (כֹלֹל ִדאורייתא באתוון אך
עֹל מסכים שהֱקב"ה כיון מ"מ אך החפץ, עֹל איסור ֹלהטיֹל חכמים

הִדבר יאכֹל שֹלא ית' רצונו שוב שאסרו, אחרי א"כ חכמים, ִדברי
ֱקִדושה, שֹל חפץ ִדנעשה ִדרבנן במצוה ֹלהיפך וכן .
ועי"ש חנוכה. ִדנר השמן במותר מצוה מחמת מוֱקצה ִדין בזה וביאר

ֹלזה. ראיות עוִד

וכ' נביאים, מנהג או נביאים יסוִד ערבה חיבוט אם פֹליגי מִד. בסוכה
ִדֹליכא ברכה בעיא "ֹלא תֱקנה וֹלא מנהג הוא שאם ִדהנפֱק"מ רש"י
ִד"ה (בע"ב התוס' וכ"כ ֹליתא." תסור ֹלא בכֹלֹל ִדאפיֹלו וצונו, ֹלמימר
אינו ומנהג מנהג, רֱק שהוא משום ִדר"ח הֹלֹל עֹל ֹלברך ִדאין כאן)

עי"ש. תסור ֹלא בכֹלֹל
הגזרות כֹלֹל שהרי תסור ֹלא בכֹלֹל מנהג ִדגם מוכח ברמב"ם אבֹל
וכ"מ העוֹלם". וֹלתֱקן הִדת "ֹלחזֱק שעשויים יחִד, והמנהגות והתֱקנות
הגרי"ז בחי' ביאר מברכין, אין ִדמ"מ [והא עי"ש. כח: תענית במאירי

"ִדין".] שהוא ִדבר עֹל רֱק היא המצוות ִדברכת משום י: ערכין
אֹל משום נביאים מִדברי אסור ִדמנהג (ֱקכז) פסח הֹל' אִדם חיי ועי'

תסור. ֹלא משום מִדאורייתא אסור וסייג ֹלגִדר תֱקנה אבֹל תטוש,

הגִדוֹל ֹלבי"ִד ֹלשמוע שציונו (ֱקעִד) בסהמ"צ וכן (שם) הרמב"ם ֹלשון
וכמו הגזית, בֹלשכת כשהן ִדוֱקא ִדהאיסור ומשמע
מה ִדֹלפי"ז טבא המרגניתא כתב וכך גורם. שהמֱקום מֹלמִד שִדחז"ֹל
וכ"כ תסור. ֹלא בכֹלֹל אינו התֹלמוִד, חכמי וכ"ש ובאושא ביבנה שגזרו

הרמב"ם. בִדעת (תצה,ג) המנ"ח
החזֱקה ֹליִד הרמב"ם מהֱקִדמת ִדֱקִדֱק (ב,ב-ג) ִד"ס בֱקונ' אך
שֹל כח ֹלהם יש שהם, מֱקום בכֹל רובם, או ישראֹל חכמי כֹל שהסכמת
רֱק הוא גורם המֱקום ִדִדין [וביאר ֹלהם, ֹלשמוע וחייבים הגִדוֹל בי"ִד
ובכֹלֹל שכ' שם, המנ"ח כמ"ש החינוך ִדעת והיא גופא.] הגִדוֹל בבי"ִד
כֹלומר השופט, כמצות וֹלעשות ֹלשמוע ג"כ המצוה
הגִדוֹלים ֹלעצת שומע ואינו ע"ז ועובר
שֹלא מוזהרים "שאנו ה') (בִדרוש הר"ן בֹלשון משמע וכן וכו'. שבִדור

שיסכימו מה כֹל עֹל ֹלעבור
אף שתֱקנו תֱקנות ִדכֹל בפסח], ֱקטניות [ֹלגבי (ֱקכז) אִדם החיי כ'

בֹלאו הוא ֹלתורה, וגִדר סייג ֹלעשות כִדי בזמננו הגאונים
תסור. ִדֹלא מִדאורייתא

ה' רצון

בחפצא, איסור אינו

וה"ז
בחפצא איסור

שבירושֹלים,

וזמן זמן בכֹל
בינינו... יהיה אשר הגִדוֹל החכם

הִדורות". חכמי

עֹלתה וֹלא ִדברתי וֹלא צויתי ֹלא "אשר (יט,ה) בירמיה מהפס' ִדִדייֱק ועי"ש
ִדֹלא בֹלעם שֹל רשעותו ִדזו ופי' ה', ורצון ִדיבור ציווי, במצוות, סוגים ג' ִדאיכא ֹלבי" עֹל

ית'. רצונו נגִד ִדהוא שיִדע אע"פ מפורש, ציווי - ה' פי את ֹלעבור אוכֹל

פסוֹל ֹלענין אבֹל החפצא, עֹל חֹל הוא אם איסור ֹלגבי כ"ז אכן
פסוֹל שם חֹל בזה ובֹלוֹלב, בסוכה כגון ֹלמצוה, החפץ פסֹלו ִדרבנן ִדבמֱקומות פשיטא

מִדאורייתא. אף המצוה ֱקיים ֹלא ִדבכה"ג ֹלשי' מוכרח וביותר החפצא, עֹל
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ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל']700 מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

שכרו תתן ביומו - תצא [כִד,יִד-טו]כי

ועונש שכר - תבא [כח,א-סח]כי

שופר - ויֹלך נצבים
היום בעניני הערות - השנה ראש

פנייתך הֱקִדם אֹלוֹל ֹלזמן ֹלחברותא

עכשיו
מועִד בעוִד ֹלהערך שנוכֹל כִדי

9141217
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ואאתורבחֹלתב
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השנהעיתים ראש ֹלכבוִד
בס"ִד יצא

מיוחִד גֹליון
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