
 

 

 
 
 
 
 

 

 . הוראת או תקנת בית דין ו.. עבר על דבריהם במזיד או באונס ג. .במצוה הנכלל ב. .ה מן התורה לשמוע דברי חכמיםמצו א.
 .הוראה בטעות י.. גדר המצוה ט. .מצוה פרטית או מצוה כללית ח. .הוראת או תקנת גדולי הדור ז.

 חכמים לשמוע דברי מן התורה  מצוה א. 
על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר  פי"ז פס יא)דברים ( בפרשת שופטיםכתוב 

וידוע  , כי התורה נתנה לנו בכתב,  הצורך במצוה הזאת גדול מאדש   (דברים שם)  ברמב"ןועי    , ע"כ.אשר יגידו לך ימין ושמאל
 , ע"כ.המחלוקות ותעשה התורה כמה תורותהוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים, והנה ירבו 

 הנכלל במצוהב. 
כבר צוה משה רבינו    ,שכל מה שצוונו חכמים לעשותו וכל מה שהזהירונו ממנו(שרש א, ועשה קעד, ועיין לאו שיב)    הרמב"םכתב  ו

ע"ה בסיני שהוא צוונו לעשותו, והוא אמרו ע"פ התורה אשר יורוך וגו, והזהירנו יתברך מעבור דבר מכל מה שתקנו אותו  
בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והם ש )ב-(ממרים פ"א ה"א ועיי"ש . כ"או גזרו, ואמר לא תסור וגו, ע

 פי התורה אשר יורוך זו מצות עשה ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל, ועליהן הבטיחה תורה שנאמר עלעמודי ההוראה 
  ע"כ. , וגולא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך  עושה כהוראתן עובר בלא תעשה שנא כל מי שאינוו כו,
(ח"א    רשב"ץבוכן משמע    .שלמד שכוונת הרמב"ם שהעובר על איסור דרבנן עובר על איסור תורה ממש  (שרש א)   ברמב"ן  ועי

לפי הרמב"ם עובר על לאו דלא ד כת (להפמ"ג כלל ע) גינת ורדים ה וכן. בדעת הרמב"ם (שם) ובספרו זוהר הרקיע סי קמא)
תקינו מה שת הרמב"ם כל שלדע ,כתב גם) ד"ה ולכאורה פסי קחו"מ ו י טוס(או"ח ס חת"סהו. כ", עודין תורה ממש להםתסור 

הישועות וכ"כ להדיא  .(שרש א) המגילת אסתר וכן היא הבנת .על דבריהם עובר בעשה ולאוממש הוא, והעובר  חז"ל דאו
הטעם של המ"ד בשבת   שכת  (ס"ק א)  סי א  ע"יושיב  . [ועיי"ש(סי" ע אות א)  מהמגן גיבורים, וכן משמע  (סי תרפט ס"ק א) יעקב 

ובא"א    ) שםשבת  (  חת"סחי'  ב זה  ב   עודיך וכו" ולא משום לא תסור, ועישנקט שמברכים על מצות נ"ח משום "שאל אב(כג.)  
 ].)ססי רצו( מבוטשאטש

ש סי י עיי"אולם . רמב"ם לא הוי לאו גמור אלא מצאו סמך על פסוק הנ"לל ףשא כתשד"ה ועוד) ( סי ט "יבחו דעיאלא 
 הוא לאו שבכללות. ו זהשלא כת (ח"ג סי קב) שאילת יעב"ץוה .לאו ממשהוא שמשמע שס"ל ש

שכן מוכח   תכש(או"ח סי יד ד"ה ובזה שסובר)  בית שלמהב ועימבואר דעובר על לאו ועשה ממש. המובא להלן  רדב"זבאבל 
 , )כלל ז ד"ה סבורשושנת העמקים , וראש יוסף ברכות שם(בעל הפמ"ג  כ"כו .)עוד ביומא עד. ד"ה ואליבא , ועי ו(ברכות יט: ד"ה בלא  מרש"י

אע"פ (רכות עובר על דברי תורה ומקרי עבריינא ב ב השמי שאינו מקיים סדר קדימ שכתסי קסח מ"ז ס"ק א) פמ"ג ( "שועיי
 .)א ס"ק ג"מ"ז סי רי פמ"גב עי ,אלא מדרבנן אינו ש

  לאוין שיג ועשה קסח)    (שם ועי  רמב"ןשהאלא  .  (שבת כג. ד"ה זה שאנו)  מהמאיריוכן משמע    ,(סי קמח)  הר"י מיגא"שוכהרמב"ם נקט  
ג "או מה שדרשו בי וס"ל שלאו ועשה זו כוללים מה שדרשו חז"ל פשט בכתוב או מפי השמועהיצא לחלוק על הרמב"ם, 

(עשה   החינוךוכן דעת . רה אין להם לאו זה אלא סמך בעלמאאבל על התקנות והגזרות שעשו חכמים למשמרת התו ,מדות
מה  (ש"א ספ"ג)בשב שמעתתא ו )סי קכד אות ג ד"ה ואם כנים( בברכ"י ועי( שיטה זו.כיצא להוכיח  (שם) והרשב"ץ. תצו)ותצה 

הדבר   הגדול שבירושלים אלא שסיים "ונר "דזהרה שלא לסור מדברי באכ פס זהמנה  (סי שצח) יראיםוהשהקשו עליו). 
 . ה)-אותיות ד  "ג(ש בשערי תשובה ועי שאינו עומד כי אם על מופלא שבב"ד ומן הדין לא היה לנו למנותו בחייבי לאוין".

 אונס באו    ידזבמ  עבר על דבריהם. ג
בכל איסור דרבנן  לדעתו  המפורסם דספק דרבנן לקולא, והרי    ללכדאיך יפרנס ה   הרמב"ם  תמה על דברי  )ם(ש  רמב"ןה  והנה

 .וא"כ הוא בכלל ספק תורה לחומרא יש משום איסור תורה
דוקא אם עובר שכתבו ליישב שכוונת הרמב"ם  )ה"אשם ( "מבלחהובאו דבריו  והקרית ספר )א (שרש הקנאת סופריםאבל 

 .(הל פסח נשמת אדם אות כ) "אהחיי הביאחולק עליהם ואינו מודה לדבריהם. וכן 
ליישב כתב  )ם(ש המגילת אסתרוכהקנאת סופרים.  כתב שלא משמע מהרמב"םממרים סי סד אות ח) העתיד, ( ה"שוערה אולם

 דלא כהקנאת סופרים מבואר כןו .(חו"מ שם) בחת"סוכן הוא  דלהרמב"ם ספק דרבנן לקולא הוא משום שמחלו ליקרייהו.
 לדעת הרמב"ם. ,על עשה ולאו רעובאפילו במקום שהוא אנוס הרי נקט ששדלהלן   ברדב"ז

 איך קיי"ל . ד
על הא  (ח"א סי קמה)  הרדב"ז"כ וכ לא גרע איסור דרבנן מאיסור תורה. לפי"ז יוצא דלפי הרבה פוסקים בדעת הרמב"םו

   שצריך למסור כל ממונו ולא לעבור אפיה"ה  ד  ,ל ממונו ולא לעבור על לאו דאוצריך להוציא את כל בסימן תרנ"ו ש"דקיי
ח"ד   "כ(פת פמ"גבעי ו. , ע"כ" כמבואר ברמב"םלא תסורלאו דאו ד" דרבנן עובר עלאיסור העובר על  כי ,ל איסור דרבנןע

 הפת"ש [וכן הביא    .דס"ל די"ל דחכמים לא גזרו בכה"ג"ש  ייעאלא ד,  האם צריך למסור כלל ממונו בכה"גסתפק  שמ  אות י)
 בשם הפמ"ג בספרו תיבת גמא]. )יו"ד סי קנז ס"ק ד(

(סי   צבי חכםהכן ו רוב המפרשים חולקים על הרמב"ם.דחה דברי הרדב"ז כי  (ח"ג או"ח סי לב ד"ה אכן צ"ע) זרע אמתהאולם 
 . כן דעת רוב הפוסקיםש  כת  (סי יד ד"ה ובזה שסובר)  בית שלמהוה  ."ן כהרמב  ופסק  ד"ה ובעיקר)ו(חו"מ סי לב ד"ה ומ"מ    בנ"זאהו  א)

(הל מאכלות  מהרי"ל ל ח דס"ל. וכן מוכהלכה כרביםכי  ם"בהלכה כהרמש כת זכרון א פ"ב)אבוהב, ( בספר הזכרונותמיהו 
שהרי פסקו  מ"ח אות י)(לשה"ר כלל א ב חפץ חייםהו (שם) פת"שה, (יו"ד סי קנז) בהגהותיו הרע"אמ יוצא . וכןאסורות פסח אות טז)

שבכל  שכת(סי תרמ ס"ק כב) י "בבכור  ועי[ .שהעובר על איסור דרבנן עובר על עשה ולאו לפי דבריהם נמצא .הנ"ל הרדב"זכ
 הבאה"לאולם עי מש"כ בזה    .מצוה דאווע"כ העוסק במצוה דרבנן גם פטור מ  לא תסור)ד(  קיים מצוה דאומצוה דרבנן מ

 משום בהם ות דרבנן כיצערבות במ שישנקטו  (סי קמא אות ג) ר"מאמהו (או"ח סי קסז מ"ז סס"ק טז) פמ"גוה .(סי עב ד"ה אם יש)
חמורים יותר כיון שהם   דרבנןשנקט שאיסורים    (שם אות ג)ח  "במנ  עוד  ועי  .קי"בועי מש"כ בזה בס"ד בגליון    ."לא תסור"

  בקובץ שיעורים  , אולם)ע"א  ג"יומא פ  מאכילים אותו הקל הקל (עישסכנה  בלאו ועשה ונ"מ לפי מה דקי"ל דחולה שיש בו  
 .], עיי"ש. ואכמ"למבואר דלא כדבריו )טסי י אות י "ס(קד
 חכמים בזמן הזה . ה
, ונוהגת  ואל גדולינו בחכמת התורה ושופטינו שבדורנועלינו לשמוע לחכמינו הקדמונים,  שכתב    (סוף מצוה תצו)  החינוךהנה  ו

זה, דשאני בית דין הגדול אשר כבוד    ודמנין ל  (מצוה תצה אות ג)  ח"המנ  עליו  תמהובכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ע"כ.  
 רמב"ן, ובודאי מצאו באיזה מקום".הו כו כ מהרמב"ם"זה ג אהחופף עליהם כל היום, "אך דנר השם ית

גר"י  ב , וכן מצאתי, ואדרבה ברמב"ם הנ"ל משמע להיפךכן רמוז ברמב"ם והרמב"ן כדבריויצ"ע דהלכאו דבריו  אולם
ובאמת   .החינוךום משמעות מהרמב"ם והרמב"ן כשאין זו אלא דעת החינוך בלבד ואין ש  כתש  על החינוך שם) (הגהות   פערלא

 וכו". לב"ד הגדול העומד לפני השםשכתב שהתורה צותה "שנשמע  (דברים יז, יא) עה"ת ברמב"ןמוכח  ן כ
התקנות שנתקנו בבית דין  כתב בדעת הרמב"ם שבכלל לא תסור נכלל (תורת נביאים פ"ג מאמר לא תסור)  המהר"ץ חיות  וכן

ובטלו הסנהדרין, וכל חכם שבזמנו מורה לדעתו והחכמים בעצמם חלוקים   המ"קהגדול שבלשכת הגזית, אלא שמשחרב ב
(משנה ג פל"ט   הכוזרי. וכן נקטו (שרש א) המרגניתא טבאכבר קדמו לו בזה הללו במצות לא תסור, ע"כ. וזה בזה, אין הדינים 

 . יא אות נז) פס  ז"י פ(דברים  בתורה תמימהוכ"כ  .(יו"ד ח"ג סי מט ד"ה וראיתי) ק"לוהח  )סי רטו יו"דהביאו המהר"ם שיק 
וכ"כ  .שמצוה זו נוהגת בכל דור ודור כת )שם(  "אחייהו) שם( גינת ורדיםה, (סי קכו) החו"י, )שם( נותספר הזכרוה אולם

 .בדעת הרמב"ם (עין זוכר מע ח סוף אות יט) החיד"א

        
 

      
 
 

 
 
 

 

יל"ע היכא דאסרינן מידי משום סכנה, אי מהני ספק 
ספיקא להתירא. די"ל דבמקום חשש סכנה לא מהני 
ספק ספיקא להתיר הדבר, דחמירא סכנתא 

 מאיסורא.
(או"ח סי קע"ג משב"ז ס"ק ב)  הפמ"גומצינו דדן בזה  -א 

שאלה ס"ס אי מהני בסכנתא או לאו. והנה לפי  -וז"ל 
(משב"ז אות ט"ו, ושפתי דעת דיני ס"ס מ"ש ביו"ד סי ק"י 

ס"ס במקום חזקה לא אסרינן, ומזה דן  אות כ"ז כ"ח)
ח בסוגיא דפתח פתו(אות כ"ו) בקו"א לכתובות  בפנ"י

דס"ס גרע מחזקה, וחמירא סכנתא מאיסורא דתלינן 
בזאב וכו וגלוי לא אוקמינן אחזקה וכדו, אלמא לא 
סמכינן אחזקה בסכנה, ה"ה ס"ס לא מהני. ולמאן 
דאמר ס"ס כרובא או עדיף מיניה י"ל דמהני ס"ס 
בסכנה כמו באיסורא. אבל חד ספק וודאי אסור. 

 וצ"ע. עכ"ל.  
הקשה על ספיקו של סי ל)  (שביעאה ובשואל ומשיב

דצלוחית מים שמצאה (י.) הפמ"ג דהא אמרינן בחולין 
כמו שהניחה לא טומאה איכא ולא פסולה איכא, 
ואילו ספק מים מגולין אסורין, ש"מ חמירא סכנתא 
מאיסורא. ופי רש"י שם דאף דנחשים מיעוטא אפ"ה 
תלינן בנחשים ואסור. ע"ש. הרי מבואר דבסכנה לא 

מבואר בהדיא (קטו:) וב. ובתוס בפסחים מועיל ר
 דמשום סכנה חיישינן למיעוטא.

ומעיקרא ר"ל דהתם שאני דהוה רובא דליתא קמן, 
אבל ס"ס הוה רובא דאיתא קמן, דהרי שני הצדדים 
לפנינו, ומועיל אף במקום סכנה. והדר כתב דזה אינו 

 דמ"מ כל שיש חשש סכנה פשיטא דאינו מועיל.
בענין (אהע"ז סי מ"ו)  האלף לך שלמה[ויעויין בשו"ת 

אשה קטלנית שמתו ב בעליה, דרצה השואל להתירא 
דבהל שבת סי שכ"ט  -מחמת ס"ס, והגרש"ק השיבו 

מפורש דאפי בכמה ספקות מפקחין, ומזה הוכחתי 
דס"ס הוי כרובא דליתא קמן ולא מהני נגד פיקוח 

איתא קמן מהני נפש. ע"כ. ומשמע מדבריו דרובא ד
 נגד פיקוח נפש. וצ"ע]. 

ומאי דמבעיא ליה לפמ"ג אי מהני ס"ס במקום  -ב 
בשו"ת  לב"יסכנה, פשיטא ליה לרדב"ז. דמצינו 

לענין בהמות שנמצאו לקויות (סי רי"ג)  אבקת רוכל
שהתירם, וכתב  המבי"טבמיעהן, דיצא לחלוק 

דאיכא בהאי מילתא איסורא  -על דברי הב"י  הרדב"ז
 סכנתא ויש לחוש אפי לס"ס.ו

(משב"ז ס"ק גופא בסי ד סי"ד  דהפמ"גובאמת מצינו 
גבי מ"ש שם השו"ע דאם השכים קודם עמוד השחר י) 

ונטל ידיו יש להסתפק אם צריך ליטול פעם אחרת 
כשיאור היום להעביר רוח רעה השורה על הידים. 

ומקום הספק אי שורה כל הלילה עד היום או  -כתב  
דדוקא מאן (בראשית קפד ע"ב) ועוד שמא כזוהר  לאו,

דנאים, והאי ניעור הוא. ויטלם, דס"ס לא מהני 
לסכנה, דס"ס י"א דלא עדיף כמו חזקה, ובסכנה 
חזקה לא מהני, כדמסיק חולין י. בגילוי חמירא סכנה 
מאיסורא. ואף למאן דאמר דס"ס כרוב, מ"מ י"ל 

 דלא מהני ס"ס לסכנה. עכ"ל. 
בענין אשה (ח"א סי נ"ח)  מהרש"םבתשובת  ויעויין -ג 

שיש סכנה בעיבורה, דהביא דברי הפמ"ג ודברי 
האבקת רוכל משמיה דהרדב"ז, והדר הביא דברי 

גבי הא דאמרינן (קט"ו ע"ב ד"ה קפא) בפסחים  התוס'
בפסחים דצריך לשקועיה למרור בחרוסת משום 
קפא, דהקשו לפי ר"ח דקפא היינו תולעת, א"כ 

"ל דקישות שהתליע באיביה אסור משום שמואל דס
שרץ השורץ על הארץ, היכי אכיל מרור בפסח, וכ"ת 
דבדיק ליה א"כ אמאי צריך חרוסת, וכתבו התוס 
דשמא ברוב ירקות אין בהם קפא, וסמיך שמואל 
ארובא, ומשום סכנה דקפא חיישינן למיעוטא וצריך 
חרוסת. והוכיח מדבריהם דבכל רוב וגם במקום דיש 

בגוף הסכנה ולא אתחזיק, אפ"ה חיישינן  ספק
 למיעוטא ע"ש.

 
 בס"ד    

 



 

 או תקנת בית דין  ת ו. הורא 
  שגזרו במה    דוקא  שהדין כן  בגינת ורדים  י"ש. אלא דעימצוה זו נוהגת בכל דור ודור  נמצא לפי הנ"ל שלדעת הרבה פוסקים

שבכל דור   גשל  "דשכל ב כת )שם( נותבספר הזכרו אבל .(קוד"ס סי ב אות ג) בקובץ שעוריםוכ"כ  שבאותו דור. רוב חכמים
הגדול לתקן תקנות לגדור גדרים, ויש בהם משום לאו  "דד שבעיר יש להם דין ב"כל ב ד  כת )שם( א"חיי ה. וכן בכלל זה

 בחו"י ושו"מ    .)שם(  חיד"אבכן מבואר  ו  .(ועיי"ש שביאר סוגי התקנות שבידם לתקן והנפ"מ ביניהם)  ועשה כמבואר ברמב"ם
(ועיי"ש האם התקנה  כל תקנת חכמים וקבלת חכמי דור ודור הוי חובה לקיים והעובר עובר בלא תסורש שכת (סי קכו)

 והארכנו בזה בגליון ע"ב). ,(יו"ד סי יד) זכרון יוסףבבמנהגי המקום שקבלו עליהם. ועי  הדיןמחייבת דורות הבאים, ומה 
דכל צבור וצבור במקומן כגאונים לכל ישראל שתקנו כמה תקנות לכל וקיימות לכל  תשכט וע"ע ח"ג סי תלח) סי( רשב"אבועי 

כל קהל בעירם הם כסנהדרין  ש  וכת  סי רטו אות ג)יו"ד  (  המהר"ם שיק  , וכן הביא(חו"מ סי ב אות ב)  דרכ"מה  ואיבהו  .כ"ע  ,ישראל
סי רלב על סע  ( בכסף הקדשיםועי  ומ"מ אם לא קיבלו ישראל עליהם בטל התקנה. ויש משום לאו דלא תסור, בתקנותיהם

שיגזרו בחכמת התורה גזרות  דוקאשכתב שאף לפי החינוך הנ"ל, ) שם( לחק"ב עוד עיו( .לענין גדר "עיר" לענינים אלו )כד
 ).והנהגתםאבל לא בתקנות שהם לצרכן ותיקון בני העיר  

ב"ד הגדול או גם על התקנות שבדורות והעשה הנ"ל נאמרו דוקא על תקנות האם הלאו  נמצינו למדין שהדבר תלוי במח
 . ישראלה רוב  קיבלושבתנאי  ,כדאית ליה ד או רוב החכמים לכל א"לכו"ע דוקא אם "גזרו" על זה ב מ"משאחריהם, ו

 גדולי הדור הוראת או תקנת . ז
 ,ואל גדולינו בחכמת התורה ושופטינו שבדורנוהחיוב עלינו לשמוע לדברי חכמינו הקדמונים, ש תשכ )שם ( החינוך ומלשון
, וכן משמע מהג"ו הנ"ל אלא ו (ולא בעינן דוקא ב"ד)דבר צריך לשמוע לקול שאף כשגדול של אותו הדור קובע משמע

ולא די בהוראה כללית גם בזה צריך שיתקן תקנה  ש  נרמ"מ  ו  .שלדעתו בעינן רוב חכמי הדור (ואפשר שזו גם כוונת החינוך)
טובי העיר שהמחום ביד , וכן שביד גדול הדור לתקן תקנות (חו"מ סי ב סע א) בשו"עמצינו ו ,ק"ל הנ"ל)(וכן נראה מהחכנ"ל 

 .]אין להורות בעירוג בחכמה וזקנה,  הרב מופלאם  ששפסק לענין הוראה    (יו"ד סי רמב סע ד)  ברמ"א[ועי    ., עיי"שב"ד עליהם
 ,לא קבלוהו בית דין יפה ויש לו כח לתקן אפידלמיגדר מילתא כל גדול בעירו או בגבולו הוי שכתב  (שם אות ב) בב"חועי 

ודוקא בשלא קבלו עליהם אנשי העיר גדול אחר להנהיג   ,ולא גרע מטובי העיר שהמחום רבים עליהם ואינן גדולים בעירן
 ,הוא גדול מהם  הא לאו הכי אין לו כח לתקן בלא דעתם והסכמתם אפי  ,קהלם בכל דבר גם לא המחום עליהם טובי העיר

ר אותו ודאי יש לו כח לתקן במיגדר מילתא אף כנגד שא ,ד הגדול"אם לא שהוא גדול שאין בדורו כמוהו שזה הוא כמו ב
וצריכים לקיים גזירתו ותקנתו במיגדר מילתא אם הוא בענין   ,ולא בעינן דעתם והסכמתם ,גדולים שאינם גדולים כמותו

, )ס"ק מה אסי רל  מ חו"( בסמ"ע[ועי עוד  .ד סי רכ"ח"ביועוד לענין תקנות הקהל ועי , ע"כ. שרוב הציבור יכולין לעמוד בה
 מח האם צבור יכלים לתקן תקנה ללא הסכמת ת"ח הממונה על הצבור].  ס"ק ו) שם( בפת"שו

דוקא בשלא קבלו אלא ש .(שם) הגולה הבארוכן פסק  ,עלייהו אותו בלוקד גדול הדור לתקן תקנות אפילו לא ימבואר שב
יש ששבעיר ר בולפי"ז מסת .)שהוא גדול שאין בדורו כמוהו(אא"כ  עליהם אנשי העיר גדול אחר להנהיג קהלם בכל דבר

וכעין זה כתב   .גדול הדור שקבלו הם ע"עלנהוג כ  או"אי"ל שעל כל  ,יר"שוצבור מ צבורכל שקבלו עליהם  גדולי הדורכמה 
  .שב"ד של שבט צריך אותו השבט לשמוע לב"ד שלו (קוד"ס סי ב אות ג) קובץ שעוריםבנמי 
 מצוה כללית מצוה פרטית או . ח

הנ"ל, וא"כ  רמב"ןכהנקט  ו"מצוה תצבגופא הוא  שהרי ,על החינוך הנ"ל שנקט שמצוה זו היא בכל דור ודור אלא דצ"ע
קנו מקדם, תקנות שתאת  בלאו ועשהאין אנו מחויבים לשמוע הרי ו ,דברי חכמים שבכל דור לשמוע לחייב  כי תיתיהימ

דפשוט הוא  )שם( ורה תמימההת כ"כו .העשה "בכלל" הדברשאע"פ שאין בכל זה לאו ועשה גמור מ"מ ו שכוונת "לוע"כ צ
, אבל לא "אל השופט אשר יהיה בימים ההם" (שם פס ט) וע"ז נא דמצוה וגם חובה שיש לשמוע לדברי חכמים שבכל דור

 .נ"לכתב כגם ש (דברים שם אות ד) בספר מנחת אשר רשו"שייך לומר דיש בזה משום לאו גמור, ע"כ. 
כתב שאף להרמב"ן אנו חייבים לעשות כדבריהם כי מקיימים בזה רצון השי"ת שהסכימה דעתן  )שם( שיעוריםבקובץ וכן 

בשם הגר"ח   (אות לב)ועי עוד שם  (  לדעתו, ומ"מ כיון שלא בא עליהן ציווי מפורש בתורה הן קלים מדברי תורה המפורשים,
 .(ח"ב סי נח אות ג) ש"מנחהו  ונראה)(שער הספיקות פ"ז ד"ה   שערי יושרהוכ"כ  ).מוולאזין

 זריזין מקדימין לקיים דבריהם) ודין (  גדר המצוה. ט
ין אאבל  ,"לשמוע מה שיאמרו"הוא ש ז)"י גירושין פ"א ה( ובאור שמח ) יאפס  ז "יפ (דברים  במשך חכמה לענין גדר המצוה כתבו

 בר כתוכ .פ"י ד"ה ולפי) , ועיי"שד"ה ועפי"ז  שם( שערי ישרוה (ח"ב סי ל)בקובץ שיעורים וכ"כ  ום המצוה שתקנו.יעצם קמצוה ב
 א"צ שנקט שהעובר על איסור דרבנן בשוגג )לד ס"ק ג(סי ר הנתיבות ועפי"ז ביאר דברי  ,(ח"א סי לא ד"ה ומאחר) תורת חסדה כן

סייג לתורה  השיש ב שכתב שיש תקנה(יו"ד סי קכז אות ד)  "זאבנב ועי .)קי"אבגליון  נוגע לנתיבות ב בס"ד כפרה (ועי מש"כ
שאינו אטו  יש תקנה  ו  ,)ב"ח ס"ק מ"יו"ד סי רכ  ט"ז  עי(עשו משמרת למשמרתי    "ושמרתם את משמרתי"נסמך על קרא ד

 ., ע"כאין איסורו בעצמו רק ההסרה מדברי חכמיםו דזה איסורו נסמך רק על לא תסור דאו
אין משום זריזין מקדימין למצוות, כי המצוה אינה עצם המעשה,   פלוני ביום פלוני ולפי"ז נראה שאף אם תקנו לעשות דבר  

במצות דרבנן כגון קידוש לבנה וכדו, שאני התם שהם ואע"פ שמצינו דין זריזין  .היא מצוה כוללת לשמוע דבריהםאלא 
אכילה   שאין איסורנמי ומה"ט נרא  משא"כ בנ"ד. ,וע דברי חכמיםמצות פרטיות שע"י מקיימים גם המצוה כללית לשמ

(תדע שלא כי אין המעשה מצוה בעצמותה    ,ל לפני קיומםוכמו שמצינו לענין מצות אחרות שאסור לאכלפני עשיית המעשה  
(חגיגה ז. ד"ה   בטורי אבן, עי (אלא שאין לה שיעור למעלה) ם מצות גמ"ח אע"פ שיש בה חיובומצינו איסור לאכול לפני קי

 בפרט לסוברים שאין זו אלא מצוה כללית, ועיין.ואכמ"ל) ו (לגרח"ק פ"א מ"א ד"ה דהוי) בשערי אמונהו וגמילות חסידים)
 הוראה בטעות י. 

אפילו מראים בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל   "ימין ושמאלכו  לא תסור מן התורה  "  (דברים פיסקא קנד)  בספריאיתא  
לך על ימין שהוא שמאל או על שמאל   יםאפילו אם אומרפירש שש  (דברים פי"ז פס יא)   ברש"י  ועי  , ע"כ.שהוא ימין שמע להם

(מצוה תצו)   חינוךבם. וכן הוא לו שטועים יש לעשות כדבריהברור שמע מדבריו שאפילו ע"כ. ומ ,יש לשמוע להם שהוא ימין
ו הם טועים בדבר א מין הדברים אין ראוי לנו לחלוק עליהם אבל נעשה כטעותם וטוב לסבול טעות אחד ויהיו  יאפי יהד

  שאמרו "כ שחל להיות בחשבונו הנהג ר"ג עם רבי יהושע ביוזה כענין עיי"ש שו .הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד וכו
 .(אלא שמלשונו משמע שאין זה חיוב גמור) וובמעותי ובמקל ובא אצלל שגזר עליו (כה.)ר"ה ב

דס"ל שאם כו"  אפילו תחשוב בלבך שהם טועיםשכתב " (שם)עה"ת ב"ן מדקדק מהר סי לא אות א)טייב (ווי עמודים האולם 
אם ש כתב על האי עובדא דר"ה הלך ומצאו)(להחיד"א ר"ה כה. ד"ה  בפתח עינים טעות א"צ לשמוע בקולם. וכן שיש ברור הדבר

 כ. "היה מצטער ר יהושע וכו, עש אמרו בר"ה שם ידע בודאי שטעו בלי ספק אין לו ללכת אחריהם ומשו"ה
מהן שטעו או תלמיד   מכל מצות האמורות בתורה וידע א  לעבור על א  "דהורו ב  ב.)(  בהוריותמהא דאמרו    ובאמת כן מוכח

דידע דאסור וקא טעי במצוה לשמוע דברי  דמיירי    (ב:)  בגמ'. ואמרו  הרי זה חייב  כווהוא ראוי להוראה והלך ועשה על פיהן  
ועשה שאף אם לא ידע    )ג(סי שיח ס"ק    במ"אועי    הם.יאסור לעשות כדבר"י  , ע"כ. ומבואר שאם יודע שיצא טעות מתםחכמי

 .שלא משמע הכי אלא דלכאורה קשה מכאן על הספרי ס.ונחשיב שוגג ולא אמחמת טעותם 
יש כח ביד חכמים  ששהקשה על הספרי מהא דהוריות ופירש שכוונת הספרי פג)  סיח"ב   תלד (מ בשו"ת טוב טעם ודעת ועי

וכן להוסיף תקנות על של תורה מדעתם ולכך אם יאמר השופט אמת שמה"ת הוי זה מצוה רק שאני  ,לעקור ד"ת בשוא"ת
 והתורה אמרה לתקוע שופר בר"ה וחז"ל בטלוהו בשבת וכהנה רבות, ע"כ.  ,זה מחויב לשמוע לו ,גוזר שלא לקיימה

שהביא דברי הספרי, הגמ בהוריות והא דר"ה, והעמיד דברי הספרי דוקא  (שם) בחינוךהובא (שרש א)  רמב"ןבאלא דעי 
 בדעת הרמב"ן והאריך בזה טובא. )ד"ה ושוב ראיתי (יו"ד ח"א ססי פד חק"לבוכ"כ  .שנשאו ונתנו יחד והרוב ביטל דעת המיעוט

שהגיעו להוראה רשאים לחלוק א  חכמים ,הכל שדעת המיעוט לא בוטל ועכ"פ. )חאות  דסי  "ס(קד קובץ שיעוריםב ועי עוד
אחרים ללכת אחר רוב חכמים המסכימים על    , וכן תלמידיו יכולים ללכת אחריו, אבלויולנהוג כל א כהוראת  אחריםה  על

ועי עוד מש"כ בזה  שביעית סי כג ס"ק א)ו (ערלה סי יא ס"ק ז בחזו"או (יו"ד סי פב) בחיק"ל  ,(כלל א) בגט פשוטבזה  לדעה א, עי
(מצוה עח   במנ"חו  (שם ד"ה וטעם) במהרצ"ח ,)(ססי כו ד"ה והנ"ל במעיל צדקה  עודועי ואכמ"ל. , קס"ז וקצ"זמ"ז, בגליונות מ"ו

לפרוש ואסור  ,ומ"מ בתקנות הקהל הכל הולך אחר תקנת ב"ד או גדולי הדור של אותה העיר כמבואר לעיל .אות א ואות ח)
 . כמבואר בחינוך

 

יש בה  איננה מצוה כללית בלבד אלא אף יש אומרים שמצוה זו ב' מצוה מה"ת לשמוע דברי חכמים. א' העולה לדינא, 
"עשה" של ועשית ככל אשר יורוך "ולאו" דלא תסור, וכוללת כל "תקנות" חז"ל (אבל הוראה כללית אינה בכלל זה). ויש 

מדות, אבל בשאר תקנותיהם אין בהם   חולקים שהיא כוללת רק מה שדרשו חז"ל פשט בכתוב או מפי השמועה או בי"ג
י"א שלסוברים שיש עשה ולאו על  ג'אלא מצוה כללית. והעיקר כדעה הראשונה (שיש עשה ולאו על כל תקנות חכמים). 

תקנות חז"ל (וכן עיקר להלכה כנ"ל) היינו דוקא בתקנות שנתקנו בבית דין הגדול שבלשכת הגזית, אולם הרבה מגדולי 
או גדולי הדור שבכל דור ודור, וי"א שצריך (שבני העיר קבלו עליהם)  ן כן אף בתקנות של בית דיןהפוסקים נקטו שהדי

בית דין או גדול הדור שתקנו תקנה, אפי בטוח בעיניו שהם טועים בדבר עליו לעשות  ד'דוקא הסכמת רוב גדולי הדור. 
 . כדבריהם

 

 

 
 
 

 

 )(יד מצות הבדלה
 

הבדלה א' שמזכירים בברכת המבדיל "בין קודש 
"הברכה הד היא ההבדלה עצמה והיא  - לחול"

המבדיל בין קדש לחול ויש בה ד מיני הבדלות: בין 
קדש לחול, בין אור לחשך, בין ישראל [לעמים], בין 
יום השביעי לששת ימי המעשה, וכולם ענין גדול בענין 

 האמונה: 
ההבדלה הא' בין קדש לחול וכן הוא אומר להבדיל 

שלא יערב  בין קדש לחול והוא שצריך האדם
הענינים והאמונות אלא יבדיל בין זה לזה וידע ויכיר 
שאלקינו ית' ברא בעולמו דבר והפכו, ברא קדש 

כי גם את זה לעומת זה עשה האלקים  וברא גם חול...
ית והכל היה לצורך העולם ולתיקונו, ועם היות 
שהכל צורך העולם אין הענינים שוים, ודומה זה לזה 

יך שלא יכשל בזה ח"ו, אלא חלילה... והאדם צר
שיבדיל ויפריש בין הקדש ובין החול כהבדל האור מן 
החשך..., וכן בין הטמא ובין הטהור, והוא מצות עשה 
רבה וגדולה אשר היא פנת יקרת משרשי התורה 
ועקריה, והמערב זה לזה ואינו מדקדק עונשו רב 
ומחריב את העולמות וקוצץ בנטיעות, וזו היא 

 (סדר היום, סדר הבדלה)נה שאנו מזכירין". ההבדלה הראשו
 

 "עבודת המועדים" ע"י מחבר סדרת נערך
 

לענין מי שמתו (ח"ו סי ק"ז)  וכן בתשובה משנת תרנ"ח 
אחיו מחמת מילה היכא דאיכא ס"ס למולם, הביא 

דלא מהני ס"ס במקום  דברי הפמ"ג ודברי הרדב"ז,
סכנה. ועל מ"ש שם השואל דבמקום ספק אי איכא 

מדבריו הפמ"ג בסי סכנה י"ל דמודה הפמ"ג, השיב 
ד דפ התם להיפוך (דהא התם הס"ס אי שרתה הרוח 

 רעה על ידיו).
(ח"ד סי אולם בתשובה מאוחרת יותר משנת תרס"ד 

לענין היתר כלי אחר מעת לעת בדבר סכנה, קכ"ד) 
ובגוף דין ס"ס  -נראה דחזר בו מדבריו, דכתב שם 

בסכנה מצאתי בתשו אבקת רוכל להב"י סו"ס רי"ג 
ביא תשובת הרדב"ז שהחליטו דל"מ שום ס"ס, שה

ובמק"א העירותי בזה, שהרי בכל המצוות נאמר 
שמירה, ושמרתם את חוקותי וגו, ועוד בכמ"ק, ולא 
יועיל רוב וס"ס, וגם בשבת כתי כמ"פ שמירה, ואיך 

 סמכינן על ס"ס ורוב, ובע"כ דליתא.
ודבריו צ"ב דא"א להבין קושייתו, דהתם שמירה 

אי, ולא על האדם, ועוד דהתם השמירה אמצוות ק
לענין האיסור, וכל דליתא איסור ליכא מצות שמירה, 
משא"כ במקום סכנה דאיכא סכנה לאדם בעצם 

 הדבר, תו שפיר אמרינן דלא מהני ס"ס. וצ"ב טובא.
דן בענין אישה (אהע"ז סי ה)  תורת חסדובשו"ת  -ד 

חר קטלנית וכתב דאף אם תרצה לומר דאין הולכין א
רוב וס"ס בסכנתא דגילוי וכה"ג, מ"מ אין ללמוד מזה 
לענין קטלנית, דשאני סכנת גילוי שהיא ברורה ע"פ 
חוש הטבע, וחזינן שמתים משתיית הארס, ומש"ה 
חיישינן אף למיעוטא בזה, משא"כ סכנת קטלנית 
שהיא רק בתורת חשש, וגם אין הסכנה ע"פ הטבע 

ע לא חמירא למ"ד מזלא גרם, וסכנתא שלא ע"פ הטב
מכל איסורין שבתורה דלא חיישינן למיעוטא ואזלינן 

 בתר רובא.
ויש להעיר על דבריו מדברי הפמ"ג הנזכר לענין נטילת 
ידים של בוקר, דכתב דלא אמרינן ביה ס"ס משום 
סכנה. והא התם אין הסכנה ברור ע"פ חוש הטבע, 

  ואפ"ה כתב דלא מהני ס"ס אפי למ"ד דס"ס כרוב. 
כתב לענין סכנה במילה, (סי של"א)  מנחת פיתיםוב  -ה 

דהיכא דאיכא חשש סכנה לוולד אין ס"ס ורובא 
 מועיל כדאיתא בחולין דף ט.

אחר שהביא ספיקו (סי קט"ז ס"ק כ"ג)   הזבחי צדק ואף
 הארץ חמדהשל הפמ"ג באו"ח סי קע"ג. הביא דברי 

במקום דכתב דנ"ל פשוט דלא מהני ס"ס (סי ח ס"ק א) 
סכנה, דבשלמא באיסור י"ל דבכה"ג לא אסרה 
התורה, אבל במקום סכנה ל"ש למימר הכי דהא מ"מ 

 סכנה איכא.
דאחר שהביא (סי קט"ז ס"ק ל"ג)  בכה"חויעויין עוד 

דבריהם כתב דנ"ל דהכל לפי ראות עיני המורה, 
דהס"ס אינם שוים, דאם הוא קרוב לודאי יש לאסור, 

 שיהיה כך יש להקל. ואם הוא רחוק מן השכל
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