
 

 

 

 קונטרס

 השופט אשר יהיה 

 בימים ההם

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מאת

 קריינס ב'ר זכריה ליב זאב שלמה
 יוהנסבורג, דרום אפריקה

 

 דתשע" טבת 
 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kraines@telkomsa.netהערות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

יחיד תנא כדברי האמוראים הכרעת( א  ........................................................................................................................................ 4 

ד"הי וסרמן אלחנן' ר פירוש( ב  ....................................................................................................................................................... 5 

'תנאי על אמוראי פליגי לא אמאי' משנה הכסף שיטת( ג  ....................................................................................................... 6 

משנה הכסף של' וקבלו קיימו'ב איש החזון הסבר( ד  ................................................................................................................ 6 

היכל של כפתחו אחרונים ושל, אולם של כפתחו ראשונים של לבן( ה  ............................................................................. 7 

משנה הכסף לקושית אלחנן' ר תירוץ( ו  ...................................................................................................................................... 8 

?להקל הקבלה הועילה איך( ז  .......................................................................................................................................................... 9 

ל"בהנ ם"הרמב יטתש( ט  ................................................................................................................................................................. 10 

ל"בהנ י"רש שיטת( י  ........................................................................................................................................................................ 10 

אלחנן' ר דברי על איש החזון שיותקו חמש( יא  ....................................................................................................................... 12 

למפל צבי' ר הצעת( יב  ................................................................................................................................................................... 14 

הקודמו הגדול דין בית על לחלוק הגדול דין בית שאינו דין בית כח בענין( יג  ............................................................ 14 

משה הדברות שיטת( יד  .................................................................................................................................................................. 15 

התלמוד תוקף ספר שיטת( טו  ....................................................................................................................................................... 15 

בדורו כשמואל בדורו יפתח( טז  ................................................................................................................................................... 16 

 סנהדרין' )ממרא זקן דנעשה לנו נראה כך אומרים והן השמועה מפי אומר הוא:'שמח ואור אריה הגור פירוש( יז

.(פח  ........................................................................................................................................................................................................ 16 

'(תצו', תצה) החנוך ספר( יח  ........................................................................................................................................................... 17 

:(כה ה"ר' )ההם בימים יהיה אשר השופט ואל( 'יט  .................................................................................................................. 18 

שבימיו שופט אצל אלא לילך לך אין( כ  .................................................................................................................................... 19 

המצוה בשרשי החינוך דברי( כא  .................................................................................................................................................. 20 

ווייס אשר' ר הסבר( כב  ................................................................................................................................................................... 21 

ן"הר דרשות שיטת( כג  .................................................................................................................................................................... 22 

הענין בכל איש החזון הבנת( כד  ................................................................................................................................................... 24 

בסוגיא חיות ץ"מהר דברי( כה  ....................................................................................................................................................... 26 



4 
 

 הקדמה

כפי שהוסבר והובהר בתלמוד  ,בריש פרשת שופטים נמצאתהליך הכרעת ההלכה בכל דור ודור מקור 

היא ללבן כמה פרטים בכח בתי דין לסתור ולדון מחדש על  ההזנים ואחרונים. מטרת הקונטרס וובפוסקים ראש

ת וסמכות המיוחדת של המשנה והגמרא המקובל את בתי דין קודמים. בעיקר הקונטרס מנסה להסביר הכרעות

 על כל ישראל וגם סמכות פסקי גדולי הדורות הבאים אחרי ביטול בית דין הגדול שבלשכת הגזית.

 נא יחידא( הכרעת האמוראים כדברי ת

 

 :(לפי גרסת הראב"ד הנה איתא במשנה )עדיות א' ה'

 דברי את דין בית יראה שאם המרובין כדברי אלא הלכה ואין הואיל המרובין בין היחיד דברי מזכירין 'ולמה 

 גדול היה ובמנין, בחכמה ממנו גדול שיהיה עד חברו דין בית דברי לבטל יכול דין בית שאין עליו יסמוך היחיד

 בחכמה ממנו גדול שיהיה עד דבריו לבטל יכול אינו בחכמה לא אבל במנין במנין לא אבל בחכמה ממנו

  .ובמנין'

שאם יראה לבית דין האחרון שהלכה כדברי היחיד הראשון יסמוך עליו 'ופירש הראב"ד )שם עיקר הטעם( 

כלומר יקבע הלכה כמותו כמו שמצינו באמוראים האחרונים שהם קובעים הלכה כיחידים הראשונים בכמה 

מקומות ואע"פ שהמרובים חולקים עליהם. ואם לא שמצאו דברי היחיד מן הראשונים לא היו האחרונים יכולים 

הראשונים מדעת עצמן 'לפי שאין בית דין יכול....' אלא מכיון שמצאו היחיד מן הראשונים שהיה לדחות דברי 

חולק עמהם היה להם במה לתלות' עכ"ל. וזאת אומרת שב"ד האחרון יכול לתלות בדעת יחיד גם אם אינה גדול 

 מבית דין הראשון.  

 דין בית דברי לבטל יכול דין בית שאין אומרתשמשנה מפורשת יש  ויש להבין דעתו, שהרי גם לפי פירושו

ואם כן איך דעת היחיד שנדחתה מועילה לסמוך עליו נגד בית דין  .ובמנין בחכמה ממנו גדול שיהיה עד חברו

הגדול בחכמה. ונראה לפרש שסובר הראב"ד שביסוד בית דין שבכל דור יכול להורות כפי מה שנראה לו עיקר 

באופן מופלג, וכמו שיתבאר  ת דין יכול לחלוק על בית דין שבדרגה אחרתאין בישפשוט . ועם כל זה ההלכה

, סובר שסברת הבית דין לדרגת חביריובחכמה השוה  אבל אם אפילו חכם אחד מב"ד ההראשון, .בהמשך

גוברת על  האחרון היא הסברא האמיתית, אז דעת הבית דין האחרון נחשבת בדרגת הראשון והכרעתו הנוכחית

 הכרעת הראשון. 

בפירוש הר"ש משאנץ )שם( 'שאם יראו ב"ד דברי היחיד כגון האמוראים שפסקו הלכות  וכעין זה איתא

וכשרואים טעם היחיד יכולים לפסוק כמותו. שאם נשתקעו דבריו לא היו האמוראים יכולים לחלוק בהדיא עם 

ולים לפסוק כדבריו שכבר אמרה תורה אחרי רבים התנאים שהיו גדולים מהם בחכמה ובמנין ועל סמך זה יכ
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להטות. ואף על פי שלא נתקבלו דברי היחיד בזמן ראשון ולא הסכימו רבים עמו, כשיבוא דור אחר ויסכימו 

רבים לטעמו יהי הלכה כמותם שכל התורה נאמרה כן למשה פנים לטמא ופנים לטהר ואמרו לו עד מתי נעמוד 

' אחרי רבים להטותהרי ש' ים להטות מיהו אלו ואלו דברי אלקים חיים' עכ"ל. על הבירור ואמר להם אחרי רב

 מלמד לנו שבית דין שבכל דור יכול להכריע מחדש אם הוא בדרגא שווה לבית דין הקודמו. 

 והנה הר"ש הזכיר בפירוש הכרעת אמוראים כתנא יחיד. ואע"פ שהראב"ד הזכיר רק הכרעת אמוראים האחרונים 

הכריע להאמוראים  כחכתב החתם סופר )חידושים ביצה ה.( שדברי הראב"ד האלה מסבירים גם ם, נגד הראשוני

 כתנא יחיד.

 ב( פירוש ר' אלחנן וסרמן הי"ד

 

 (, אות ו')קובץ ענינים ר' אלחנן וסרמן, חזון איש וכו' הוצאת ר' זלמן דרורי תשמ"גוכן כתב ר' אלחנן וסרמן 

ומקורו  .מ יכול להכריע ביניהן ואף כיחיד נגד רבים״ל לחלוק על תנא ממבואר דאף דאמורא אינו יכו'בגמ' 

. ץ שםאנש ס'ובתו ב"דארש בפירוש ה"יעיי ו'במשנה ריש עדיות למה הוזכרו דברי היחיד בין המרובין וכ

 ,משום שהיו גדולין מהן בחכמה ובמנין םאינהת לחלוק על יכולין דהאי דאין האמוראים שם נראה ומדבריהם)

ד יכול "ם דהא דאין ב'ודלא כשיטת הרמב ,לדעתם ו'ד יכול לבטל וכ"ב שאין שם הנהמש והיינו שכן הוא פירוש

 ' עכ"ל.ין תקנות וגזירותנלא קאי אלא לע ו'לבטל וכ

 :והתכוון ר' אלחנן לדברי הרמב"ם בהל' ממרים )ב'(

 אחר ד"ב אחריהם ועמד, דין ודנו כך שהדין בעיניהם שנראה מה כפי המדות מן באחת שדרשו גדול ד"ב א(

 בימים יהיה אשר השופט אל שנאמר, בעיניו שנראה מה כפי ודן סותר זה הרי אותו לסתור אחר טעם לו ונראה

 .שבדורך דין בית אחר אלא ללכת חייב אינך ההם

 אחר דין בית אחריהם ועמד, ישראל בכל הדבר ופשט מנהג והנהיגו תקנה תקנו או גזרה שגזרו דין ביתב(  

 מן גדול שיהיה עד יכול אינו, המנהג ואותו הגזרה ואותה התקנה אותה ולעקור הראשונים דברים לבטל ובקש

 ובמנין בחכמה הראשונים

 ולא האחרון לכח הגבלה שאין אומרת זאתבית דין קטן יכול לחלוק על הגדול הקודמו. כתוב ש הרי דבהלכה א' 

)אגב יש לציין שהראב"ד והר"ש לא חילקו בין דרשות לתקנות  כראב"ד., וזה דלא כמוהו הסובר ליחיד צריך

 וגזירות(.
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 ג( שיטת הכסף משנה 'אמאי לא פליגי אמוראי על תנאי' 

 

 פליגי בתראי אמוראי וכן אקמאי דפליגי בתראי תנאי דאשכחן ממאי רבינו כן 'למד וכתב הכסף משנה )שם(

 דתנן 'והא היו גדולים מהם. לכן ממשיך הכסף משנה ומסביראקמאי' עכ"ל. זאת אומרת שחלקו אע"פ שלא 

 עד חבירו ד"ב דברי לבטל יכול ד"ב שאין עליו ויסמוך היחיד דברי את ד"ב יראה שאם'( ה משנה) דעדיות ק"בפ

 תקנה' עכ"ל. או בגזירה נחלקו רבים ואותם יחיד בשאותו רבינו לה מוקי ובמנין בחכמה ממנו גדול שיהא

 אתנאי אמוראי פליגי לא אמאי כן אם תאמר כסף משנה שאלה מפורסמת ומיסד יסוד חדש  'ואםאחר כך שואל 

 קשיא כן יאמר לא ואם תנא האי כי דאמרי אנא ל"וצ מברייתא או ממתניתין לאמורא מקשינן דוכתא בכל דהא

 קיימו המשנה חתימת שמיום לומר ואפשר. התנאים דברי על לחלוק להם נתונה הרשות רבינו דברי וכפי ליה

 רשות ניתן לא שנחתמה שמיום' הגמ בחתימת גם עשו וכן הראשונים על יחלקו לא האחרונים שדורות וקבלו

 עליה' עכ"ל.   לחלוק אדם לשום

תמה מהר"ץ חיות )סוף מאמר לא תסור( שלא מצינו זכר לקבלה  קשה להבין תירוצו מכמה טעמים.  הלא אבל

טרס דברי סופרים מהגאון ר' אלחנן ווסרמן )פרק ב' ו'( הקשה על תירוץ זו בשני התלמודים. גם בקונחשובה 

ע להבין קבלה זו מה טיבה ובמה כחה יפה שלא יהיה אפשר לחלוק גם על הקבלה הזאת בעצמה "וצהכסף משנה '

' עכ"ל.  אבל לכאורה הרי תשובתו בצדו שכתב הרמב"ם כמו שהיה אפשר לחלוק על התלמוד בלא קבלה זו

שגזירה ותקנה אינה מתבטלת אלא על ידי בית דין הגדול בחכמה ומנין. ואפשר לומר שסובר הכסף  בהלכה ב'

 משנה  שהקיימו וקבלו היתה תקנה.

תנא'?  האי כי דאמרי איך הועילה תשובת האמורא 'אנא שגם לפי דרכו נראה לי שיש להקשות על הכסף משנהו

שהלכה כסתם משנה. והוי כאילו כבר נפסקה ההלכה  הרי לפי כללי המשנה יחיד ורבים הלכה כרבים וכ"ש

 ונחתמה לדורות מכח 'קיימו וקבלו' שהזכיר הוא. 

 ד( הסבר החזון איש ב'קיימו וקבלו' של הכסף משנה

 

הנה החזון איש )מכתבים חלק ב' אגרת כד' הובא בחז"א על הרמב"ם ממרים ב' א'( פירש את 'קיימו וקבלו' של 

כתב 'האמת בזה שדור   .האמוראים לתנאים היה כל כך גדול שלא חלמו לחלוק עליהםהכסף משנה שהפער בין 

ואחרי , שאחר המשנה ראו את מיעוט הלבבות נגד בעלי המשנה וידעו לבטח שהאמת לעולם עם הראשונים

שידעו אמתת הדבר שאי אפשר שישיגו הם האמת מה שלא השיג אחד מן התנאים לא היו רשאים לחלוק והיו 
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וגם מחתימי התלמוד בטלו דברי אמורא שאמר מחמת העלמת דברי , נים את כל דברי התנאים שקדמוםרק שו

וכל הסכמותיהם היה בהשגחת הבורא יתברך ובהופעת רוח , ורק רב ברחב לבבו לא נתבטלו דבריו, התנא

חתימת התלמוד רבי ורבי נתן סוף משנה וכן היה בדור של . מ פו"ה על ידן כדאמר ב"הקודש וכבר הסכים הקב

לא טובה וחסד עשו עם הראשיונים אלא האמת , . ומה שכתב מרן שקבלו כןאשי סוף הוראה' וכן אמרו רבינא ור

 כי איך נעשה על דעתנו אם ידענו שדעתנו קצרה והאמת אין אתנו' עכ"ל., חייב אותם

אים רשאים לפסוק כתנא האמור לפי דבריו לא היה כח מיוחד לבית דין של רבי בחתימת המשנה, ושפיר היוו

 האי כי דאמרי 'אנא יחיד אף אם רבי סתם או הביא שרבים חולקים על השיטה ההיא. וזה שהצטרכו לסמוך על

 תנא' הוא כדי להראות שדעתם בדרגא תנאית ראויה להתחשב כבר פלוגתא עם התנאים. 

בתירוצו  "מונת הככלפרש  איש שם( כבוד גדולתו )חזוןש "מאבל העיר ר' אלחנן וסרמן )קובץ ענינים אות ג'( '

וראי לאו בני פלוגתייהו דתנאי מל דא"ג לפרש כנ"וכונת כ ו'על הראשונים וכ דהאמת חייב אותם שלא לחלוק

שלפי הסבר החזון איש אין  יש להוסיף ולכאורה .' עכ"לז לכונה זאתמאף ר מ"אינני רואה בדברי הכ, נינהו

י הקושיא היתה שאם לפי הרמב"ם בית דין קטן יכול לחלוק על בית תשובת הכסף משנה מתאימה לקושיתו.  כ

דין גדול ממנו הרי גם אם האמוראים היו קטנים מן התנאים למה לא היו יכולים לחלוק עליהם מכח 'אל השופט 

אשר יהיה בימים ההם'. ונראה מפשטות תשובת הכסף משנה שהודה לשאלה אלא שחידש שהיתה קבלה 

אדרבה ש מזה משמעו. , ובלי הקבלה ההיא שפיר היו יכולים לחלוקאף שהאמת היתה אתם מיוחדת להגביל כחם

 ה מחייבת אותם לחלוק והקבלה חייבה אותם שלא לחלוק.תהאמת הי

 היכל של כפתחו אחרונים ושל, אולם של כפתחו ראשונים של בןה( ל

 

העיר ר' צבי למפל שהכסף משנה וגם החזון איש לא הביאו ראיה  (Dynamics of Dispute pg. 122)ובספר 

ומקור שסמכות המשנה מבוססת על קבלה או הכרה שהדור אחרי המשנה היתה פחות כל כך מדור המשנה ולכן 

לא הרשו את עצמם לחלוק עליה.  גם הוכיח שאין ראיה לרעיון זה מדבריו המפורסמים של ר' יוחנן )עירובין נג.( 

 - ראשונים. סידקית מחט נקב כמלא ואנו - היכל של כפתחו אחרונים ושל, אולם של כפתחו ראשונים של לבן'

 רבי - אחרונים, שמוע בן אלעזר רבי - ראשונים: דאמרי איכא. שמוע בן אלעזר רבי - אחרונים, עקיבא רבי

שהוא רבו של רבי או בין  ,שמוע' עכ"ל.  כי שם ההבדל היה או מר' עקיבא לתלמידו ר' אלעזר בן בריבי אושעיא

תלמידו של רבי ורבו של ר' יוחנן. ואין ראיה מזה שר' יוחנן  ראה פער גדול כל  ,איר' אלעזר בן שמוע לר' אושע

 כך שמפריד בינו לרבי.

אדרבא הביא ר' למפל כמה מקורות המורים שעל אף שהודו על קטנותם כלפי חכמי הדורות שקדמום, לפעמים 

ם לחלוק עליהם.  הרי  במשנה )תמורה ג' ג'( חלק ר' אלעזר בן שמוע הנ"ל על ר' אליעזר בן סמכו על הבנת

 אלעזר ורבי ימותו אומר אליעזר רבי ...ולדן וולד וולדן תמורתה ולד אשם תמורתהורקנוס רבו של ר' עקיבא '
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שאחרי ר' אלעזר בן שמוע  עכ"ל. וכן מצינו בברייתא שר' שמעון בן אלעזר מדורוכו''  עולות בדמיה יביא אומר

 וכשם. ...עליהן מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן, כהנים בפרשת האמור כל: רבנן תנוחלק על ר' עקיבא '

 מתאבל אינו: אומר אלעזר בן שמעון רבי. עקיבא רבי דברי, שלהם שניים על מתאבל כך - עליהם שמתאבל

 ל.' עכ"אביו אבי ועל בנו בן על אלא

 אושעיא ' כלפי ר'סידקית מחט נקב כמלא ואנור' יוחנן שאמר על עצמו )עירובין שם( 'ואף בעל השמועה, 

: אמר אושעיא ורבי, לראשון תשלומין: אמר יוחנן רבי? ]לחגיגה[ תשלומין ומאי, חלק עליו )חגיגה ט.( 'בריבי

 ]נפקא מינא לחיגר ביום ראשון עיין שם[. ועוד חלק עליו בזבחים )קיג.( עיין שם.   לזה זה תשלומין

 ו( תירוץ ר' אלחנן לקושית הכסף משנה

 

בקיבוץ כל חכמי ישראל  כ"היה ג מ לא קשיא דחתימת המשנה״קושית הכ' )דברי סופרים שם( תירץ ר' אלחנןו

ד "להחולקין כח של בם יש ג לחלוק עליהן בלתי אםואסור לשום אדם  ד הגדול"רובן אשר להן הכח של ב או

היה שווה לסמכות ת.  זאת אומרת שאם כל חכמי ישראל ידונו ביחד ויסכימו על ענין, סמכותם ל' עכ"הגדול

סמכות דבית דין הגדול היא חידוש של התורה ששבעים חכמים שאולי לא הסביר שבית דין הגדול. ואדרבא 

אם כל חכמי שולים לעמוד למנין ולהחליט בעד כל כלל ישראל. ונראה כל שכן כוללים חכמים רבים אחרים יכ

קבצו כל נבית דין הגדול. ובימי רבי וגם בימי ר' אשי ורבינא כח שווה ל ם יהיההדור הם מחליטים על דבר שכח

 . או רוב רובם ולכן הכרעתם היא בגדר הכרעת בית דין הגדול שבלשכת הגזית חכמי הדור 

. רב בין האמוראים לתנאים כוונתו שהוא מסכים שיש חילוק '(קובץ ענינים אות ג)אלחנן ' בירר ר במקום אחרו

ראו לתת  מקרה זה מפניאלא שיתכן מקרה חריג שיהיה חכם בדור אחר שגדול כראשונים ואף גדול יותר. ו

  בכח בית דין הגדול. משנהסמכות מיוחדת ל

אף שהודו שהם גדולים  ,המורים שלפעמים חלקו חכמים על קודמיהם )ה'( ולכאורה המקורות שהבאתי לעיל

 הם סמך לטענת ר' אלחנן שיש צורך לחזק המשנה מדורות הבאים.  ,מהם

התגד החזון איש מאד להשלכות של דברי ר' אלחנן כי החשש היה גדול בתקופה ההיא שקלי הדעת ינסו לקבץ ו

לסתור את דיני התלמוד ר"ל.  אבל כאמור בירר ר' אלחנן דעתו הרבה רבנים ביחד ויחדשו בית דין הגדול כדי 

 'שפשוט לכל בן דעת שאין ביכולתנו להרים יד על התלמוד אף אם יתאספו כל חכמי דורנו.
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 ז( איך הועילה הקבלה להקל?

 

 אות' ד שמעתתא ה"יו)דוד איברא דאיך שנפרש ענין 'קיימו וקבלו' של הכסף משנה, הרי הקשה בספר שבילי 

 מה הדין כפי, ואמוראים ידעו לחלק ולהחמירלהן לקבל להקל? אם ה יכולת ישה מ - זהבלהעמיק  ויש'( 'א

לו ראיות  ישואפילו תלמיד יכול לחלוק בפסק ש .שלא מן הדין בקולתן והן נשארין םנאיתנגד ה שנראה להם

בטוח שראוי להחמיר באיזה דין . רוצה לומר שאם בית דין אחרי המשנה 'רמ"א בסי' רמ"ב וכו' בנגדו כמו שכת

 לכאורה אסור להם להקל אף שרוצים לקבל ולקיים עליהם את הוראות המשנה.

רנ"ג כתב דכל עיר יכולין לקבל עליהן פוסק אחד לפסוק כוותיה בין ' א סי"אמנם ידוע תשובת הרשב'ותירץ 

הני מפ חזינן ד"עכ ....ם"ברמלפסוק כ תף ומקומו"ירק כולפס להקל בין להחמיר כגון מקומות שקבלו עליהן

 מהני ה"ואפ רבים נגד ש"ומכ להחמיר בספקו ואזלינן דנג תיש מחלוקדלהקל אף  "ק אפיסלפסוק כחד פו קבלתו

 ועוד נדון בזה בפרקים הבאים בע"ה. .ל"עכ' כאן ה"ה להקל 'אפי הקבלה

 ח( שיטות ר' שרירא גאון והסמ"ג על מה היתה הכרעת המשנה

של ר' אלחנן עדיין יוקשה איך סמכו האמוראים על דברי תנא יחיד אחרי שכבר הוחלטה אולם לפי הסברו 

עבודתו של רבי ובית  ר' אלחנן,אבל נראה שגם לפי הסבר  הגדול. דין ה דעת היחיד מכח ביתתההלכה ונדח

לא  . ואחרי החלטתםדינו היתה רק להחליט על גירסא אחת מקובלת לכל ישראל ומה הן השיטות העיקריות

 ,בהדיא או ברמז. ואף שפסק רבי לפי דעתו ,במשנה הלחדש עוד שיטה שלא מופיע רשות לחכמים הבאיםיהיה 

הוא עצמו שנה בעדיות )א' ה'( שכתב דברי הרי ש .לא נתקבל פסקו כפסק אחרון כי אף הוא לא התכוון לכך

 .הםיוכל לסמוך עליבדור אחר  היחידים כדי שבית דין 

 שיהיו כדי ההלכה לסדר[ רבי] והסכיםגאון באגרתו )כיצד נכתבה המשנה תרגום עברי( 'וכך כתב ר' שרירא 

 צורת העולם כל וכשראו...לעצמו לשון ואחד אחד כל שיגרוס ולא, אחד ולשון, אחד פה, כלם רבותינו גורסים

 ...ישראל ארץ בכל[ המשניות] ההלכות אלו נתפשטו...המלים ודיוק הדברים ואמתת[ רבי של] המשנה סדור

' עכ"ל. הרי שעבודתו עליהן שחולק איש ואין, באמונה כשראום ישראל וקבלום ההלכות אלו על סמכו ישראל

בשום מקום באגרתו שרבי הוא פוסק אחרון. לא הזכיר היתה לעשות משנה מושלמת ולא להיות פוסק אחרון. ו

 אדרבא הזכיר שלפעמים סתם רבי כר' מאיר רבו ואין הלכה כן.

 הוא ברוך הקדוש לו שנתן משנה בלשון רבי הקרוי הקדוש רבינו ובימימ"ג )לאווין הקדמה כללית( כתב 'וכן הס

 נחלקו ובמעט, הקבלה פי על משנה סדרי ששה ויסד הארצות חכמי כל וקיבץ רומי מלך אנטונינוס בעיני חן

עכ"ל. והרי כתב שזה יחיד ' אחת בהסכמה שבהם דברים מקצת על עמדו לא החורבן צרות ומפני ומרובים יחיד

 ומרובים שכתב רבי איננו פסק גמור אלא אדרבא לא עמדו למנין על מחלוקות אלו
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 ט( שיטת הרמב"ם בהנ"ל

 

. המשנה חיבר הקדוש רבינווכן כתב הרמב"ם שעבודת רבי היתה לקבץ ולחבר ולא הזכיר צורך לפסק סופי '

 הדבר היה וכן. ...פה שבעל בתורה ברבים אותו שמלמדין חבור חיברו לא הקדוש רבינו ועד רבינו משה ומימות

 רבינו ממשה ששמעו והפירושים הביאורים וכל הדינים וכל השמועות כל קיבץ והוא הקדוש רבינו עד תמיד

 ' עכ"ל.  המשנה ספר מהכל וחיבר כולה התורה בכל ודור דור שבכל דין בית ושלמדו

שלא היתה כוונת רבי לחבר ספר הלכות פסוקות. הראיה ואדרבא יש להביא שלש ראיות שסובר הרמב"ם 

 לפי, ורבים יחיד דברי [רבינו הקודש] קביעתו אבלהראשונה היא ממה שהסביר בהקדמתו לפירוש המשנה '

 פ"ואע ליחיד אפילו שומעים וברורה נכונה סברא היתה שאם ללמדך ורצה, כיחיד ההלכה תהיה שפעמים

הרי שאף על פי שכתוב במשנה עצמה )עדיות ב' א'( את הכלל דיחיד ורבים הלכה  .' עכ"לעליו חולקים שרבים

כרבים, רבי הניח לדורות הבאים לפסוק כפי ראות עיניהם. ולא כתב שאחרי המשנה שוב אין רשות לבית דין 

 של אמוראים לחלוק על קביעתו. 

 כמות הדבר הניח ולא כך הקדוש נורבי עשה ולמהא ממה שכתב  )הקדמה למשנה תורה שם( 'יוהראיה השניה ה

 כולם ביד להיות אחד חיבור חיבר ...ובאות מתחדשות והצרות והולכין מתמעטין שתלמידים שראה לפי. שהיה

' עכ"ל. ואם איתא דראה צורך לפסוק הלכה אין מקום לשאול למה לא הניח ישכח ולא במהרה שילמדוהו כדי

 הדבר כמות שהיה.

 הבבלי שבגמרא הדברים כל אבלשהאריך )שם( בענין כח בית דינו של רבינא ורב אשי 'והראיה השלישית ממה 

 הגמרא חכמי שנהגו המנהגות בכל לנהוג ומדינה מדינה וכל ועיר עיר כל וכופין בהם ללכת ישראל כל חייבין

ל. ולא ' עכ"ישראל כל עליהם הסכימו שבגמרא הדברים אותם וכל הואיל. בתקנותם וללכת גזירותם ולגזור

ש.  ואח"כ ראיתי שר' צבי למפל הביא ראיה זו בספרו דוהזכיר כלום מזה כשדבר על כח בית דינו של רבינו הק

 .החשוב

 י( שיטת רש"י בהנ"ל

 

עבודתו של רבי היתה בקיבוץ וסדור. וכתב על מה שאמרו )ב"מ פו.( 'רבי ורבי נתן סוף שוגם רש"י הסביר 

 והיו, המדרש בבית דבריו את איש אמרו ימיהן עד, תנאים סוף - המשנה סוףמשנה' עכ"ל, פירש רש"י '

 האמור כללו והם, הסדר על וקבץ וסדר, סדורות מסכתות היו ולא, לבדה שמועה שמועה גורסים תלמידים

רבי ורבי נתן סוף '' עכ"ל. והמימרא דמעט אלא יוסיפו לא ואחריהם, המסכתות את וסדרו שלפניהם בדורות

הראשון. ואינו מאמר הלכתי שפסקם הוא  דאדם מהגדת עתידות שראה שמואל בר אבא בסיפראהיא ' משנה

פירש החזון איש )קובץ אגרות ב' כד' הובא שהפסק אחרון אלא הצעת סדר השתלשלות גילוי התורה. וכן ראיתי 
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אלא נרמז הכל בחז"א רמב"ם ממרים ב' א'( 'בסוף משנה נתגלה כל מה שראוי להתגלות ולא יתגלה דבר מחודש 

 באחד מדברי התנאים...והיה הדבר מקובל בידם כדאמר בב"מ שם' עכ"ל.

 הלכה בהן ששנויה וברייתא המשנה מתוך - תלמוד מפי הלכה למידין דאיןויסוד הדברים פירש רש"י )נדה ז:( '

 אבל בוריה על הלכה והעמידו התנאים בטעמי דקדקו האחרונים שהאמוראים מהן למידין אין - כפלוני

 שהיא כמו שמועה לתלמידו מלמדה מרבו ששמע מה אחד כל אלא חבירו בדברי איש דקדקו לא הראשונים

 למידין ואין נישנית שלהן תלמוד מסברת הלכה פסק בה ששנויה ומשנה ...וברייתא משנה נקרא היתה והיא

המשנה נשמרו בתוך ' עכ"ל. הרי להדיא שכוונת המשנה להעתיק השמועות כמות שהן ולכן הכרעות הימנה

 דמתניתין אפסק סמכינן לאהמשנה כחלק מן השמועות ולא לשם פסק סופי. וכעין זה פירש הרשב"ם )ב"ב קל:( '

 הוראה סוף שהם ורבינא אשי רב וכתבום שפסקום דכיון' סמכי ודאי האמוראין בדברי הפסוקות בהלכות אבל

בודדים סרו האמוראים ממשנת רבי כי בדרך כלל נן' עכ"ל. אלא שזה ברור שרק במקרים סמכי עלייהו ודאי

ש וגם הלכו כרבים נגד היחיד, כי סמכות הכרעת דורבינו הק הסתם משנה שסתמכהאמוראים קבלו כהלכה  

  פסק אחרון.פסוק כוונה למאד. אבל הנקודה היא שלא נכתבה ב המשנה גדולה היא

חנן שהיתה כח מיוחד לבית דינם של רבינא ור' ויש לדייק מסוף דברי הרשב"ם הנ"ל שלא סבירא כשיטת ר' אל

 לן קיימא דהא אשי רב שסידרן כמו' בגמ הכתובות הלכות על לסמוך לנו שיש שכן וכלאשי שכן המשיך )שם( ...

 ההלכות על נסמוך לא אם מעשה בשעת עוד נשאל ולמי הוראה סוף ורבינא אשי רב( פו דף) מציעא בבבא

 מעתה דבר לחדש רשאי אדם אין הא למעשה הלכה לו שיאמר עד דקתני אשי רב שסדרן כמו' בגמ הפסוקות

ל.  הרי שדימה פסקם לפסקם של יתר האמוראים וכל כחם היה ' עכ"נעשה כך האחרונים שפסקו כמו ודאי אלא

 מפני שהלכה כבתראי. וגם פירש 'סוף הוראה' לומר שאין לנו עכשיו גדולים כהם 'ולמי נשאל'. 

 אין תלמוד דקתני הא - זו משנה נשנית רבי בימיצבי למפל שבבבא מציעא )לג:( כתב רש"י ' והערני ידידי ר'

 ונעשית בתורה מחלוקות רבו דורות שלשה לפניו שהיו והלל שמאי תלמידי שמשרבו לפי - מזו גדולה מדה לך

 לברר לב לתת יכולים היו לא כך ומתוך, עליהן גוזרין שהיו וגזירות מלכיות שעבוד עול מתוך, תורות כשתי

 בעבודה כדאמרינן, רומי מלך אנטונינוס בעיני חן לו הוא ברוך הקדוש שנתן, רבי של ימיו עד החולקים דברי

 תלמיד כל אלא, סדורות מסכתות היו לא ימיו ועד, ישראל ארץ תלמידי כל וקבץ ושלח, מצרה ונחו(, ב, י) זרה

 אמר וכשנתקבצו, פלוני משם שמעתי ופלונית פלונית הלכה: סימנים ונתן, גרסה הימנו גדול מפי דבר ששמע

 נזיקין דברי; המסכתות וסידרו, לקיים ראוין מי דברי המחלוקת טעמי לברר לב ונתנו, ששמע מה אחד כל

 ושנאן דבריהם את רבי שראה יחידים דברי במשנה נמי וסתם, לבדם קדשים ודברי, לבדם יבמות ודברי, לבדם

 .ל' עכ"המשנה לטעמי לב שיתנו, מזו גדולה מדה לך אין: בגמרא אמרו לפיכך, כמותם הלכה לקבוע כדי, סתם

 הרי דכן היתה כוונתו לקבוע הלכה כדבריהם.

אלא אחר העיון נראה דאין קושיא כלל מדברי רש"י אלה. כי לא כתבתי שלא היתה כוונתו לפסוק הלכה כי זה 

ורבי ובית דינו שבררו טעמי שיטות המשנה בוודאי פסקו כפי תכלית תלמוד לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא. 

 חייא רבי אמרראות עיניהם. ולפעמים ראו דברי יחיד וסתמו כמותו כמו שהביא )שם( מהרץ חיות מחולין )פה.( '
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  הדם בכסוי שמעון ודרבי, חכמים בלשון ושנאו בנו ואת באותו מ"ר של דבריו רבי ראה: יוחנן ר"א אבא בר

ל.  רק כתבתי שבכל המקורות הנ"ל  וגם מדברי רש"י הנ"ל לא כתבו שכוונתו היתה ' עכ"חכמים בלשון ושנאו

 לפסוק פסק סופי שאין אחריו כלום.

ובספר יד מלאכי )כללי התלמוד, כלל תו'( הביא כמה מקומות שסתם רבי כתנא יחידאה בלשון חכמים אומרים 

בא הוצרך בספר יד מלאכי להאריך ולהוכיח שלא כיוון ר' חייא בר ואע"פ כן לא קיימא לן כוותיה עיין שם. ואדר

אבא לומר שכיון ששנה רבי דברי יחיד בלשון חכמים הוא ראיה שלא קיימא לן כוותיה. אלא אדרבא הביא 

 מכמה ראשונים שסתימת רבי כחכמים משקל רב היא לענין הלכה. אלא שאין פסקו סופי.

 רי ר' אלחנןיא( חמש קושיות החזון איש על דב

 

 הנה החזון איש  הקשה כמה קושיות על שיטת ר' אלחנן:

. לדברים האלה אין חילוק בין תנא לאמורא כלל אלא שאירע הדבר שבזמן המשנה נתקבצו חכמי ישראל כלן 1

או רובן. ונצטרך לומר שכל דין המוזכר במשנה נמנו עליו ומצאו עליו הסכמת רוב החכמים, בין שהוזכר בשם 

אם נשנה במחלוקת של יחיד ורבים, זה אות שהסכימו עליו הרבים, ואם כן אין  ,ם כןאובין שנשנה סתם, ו אומרו

 כח לאמורא לפסוק כיחיד שבמשנה.

ועיין תשובת ר' אלחנן להערות החזון איש )שם אות ו'( שהראה המשנה ריש עדיות שציינתי לעיל ופירוש 

שהתכוון בית דינו של רבי להכריע כל דינים אלא לקבץ כל השיטות. ראב"ד ותוס' שנץ שם. ומשם מוכח שלא 

ואם כן שפיר יכול אמורא לפסוק כיחיד שבמשנה. וכן הוכחתי לעיל מר' שרירא גאון, הרמב"ם, סמ"ג, ורש"י. 

 ונראה שסובר החז"א שממילא אם הסכימו לסתום כתנא או להזכיר אותו בשם חכמים יש לפסק זה כח פסק סופי.

איך פסקינן כברייתא נגד משנה. והלא ע"כ ר חייא ור' אושיעא לא שנו רק מה שהסכימו עליו רוב דאם כן  .( 2

 ? לא יחלוק אמורא על תנא שבבברייתא למה ועוד איך יתכן שיחלקו ברייתא ומתניתין.

יטה כשנגד המשנה תיו שאם דברי המשנה הם קיימים בכח בית דין הגדול איך פסקינן ונראה כוונת קושיו

שנזכרה בברייתא שהיא נדחית מהלכה. ועוד הוסיף להקשות שברור שר' חייא ור' אושיעא לא היו אוספים 

דברים בטילים אלא שיטות המוסכמות ואיך יהיו מוסכמות נגד שיטות שבמשנה המוסכמות בכח בית דין 

 של בית דין הגדול. שאין לברייתא כח הקשה  למה לא יחלוק אמורא על תנא שבבברייתא כיון גם . הגדול

ת החזון איש לגבי הברייתא. אבל יש לומר לדרכו שאין הכי נמי במקרה ועל קושי ותולא ענה ר' אלחנן בישיר

שקים ומה שתמהו על אמורא מתנא שבברייתא הוא מפני   .חריג אמורא גדול ביותר יוכל לחלוק על ברייתא

רבי שגם החזון איש הסכים שהיה לו כח לחלוק על ל שלא היה אמורא כזה חוץ מרב שהיה תלמיד ז"להו לח

 . שאלה רביעית( התנאים )עיין לקמן מזה
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הן הן חלק מתורה שבע"פ ומרומזות  ,שדושהיו תלמידי רבינו הק ,כל השיטות שאספו ר'ח ור'א מלבד זה, אלא

 לפירוש המשנה( וכן כתב הרמב"ם )הקדמה באופן ישיר וגלוי. רבישלא הכליל אותם  , אףבמשנה בקיצור נמרץ

 והיא, ]רבי[ הרב בדברי ברור שאינו מה בו לבאר ...ספר לחבר חייא' ר והוא מתלמידיו אחד ראה לפיכך'

 וכך ...יגיעה אחרי אבל המשנה מן ללמדם אפשר שאמנם ענינים ולהוסיף המשנה לבאר בה ונתכוון. התוספתא

ולפי דרכנו בהבנת דברי ר' אלחנן אפילו כח   .עכ"ל' וספרי ספרא והיא בריתא חבר רב וגם. אושעיא' ר גם עשה

בית דין הגדול דרבי היה לקבוע סופית מה הן השיטות הנכללות בתורה שבעל פה. אבל החלטותיו לגבי פסק 

 הלכה כגון מה להכליל במשנה ומה להשאיר בברייתא אין להן כח בית דין הגדול.

שרבי שנה הרבה סתם אע"פ שלא נמנו עליהם וא"כ לעולם הרבה פעמים אמרינן מתני' יחידאה היא וע"כ  (3

  אפשר לחלוק על המשנה כיון שאין ידוע שפסק המשנה הוא החלטת ב"ד הגדול הראשון.

וזה לכאורה נגד שיטת ר' אלחנן שהיתה החלטת ב"ד הגדול על כל המשנה. אבל גם זה מיושב לפי דרכנו 

הוא הקיבוץ שהמשנה  על ל כל דין ודין לפסק סופי אלא מניןשאדרבא מוכח מן המקורות הנ"ל שלא היה מנין ע

של כל תורה שבע"פ. והחלטת הב"ד הגדול היתה רק שלא יוכל איש לבוא לחדש שיטה אחרת שלא מוזכר או 

 מרומז בדברי המשנה.

אם לא . אם הסכימו כבר הרוב על דין זה אי אפשר לחלוק אף שהוא תנא. ו'מאי האי דאמר 'רב תנא הוא ופליג (4

 . הסכימו עליו רוב אף אמורא יכול לחלוק

והנה בכל המקורות שמצאתי בבבלי שאמרו 'רב תנא הוא ופליג' חלק רב על ברייתא. )עירובין נ:, כתובות ח., 

)מב.( גטין לח:, סנהדרין פג., חולין קכב:(. וכבר חילק החזון איש בעצמו בין משנה לברייתא. אבל בבבא בתרא 

 א הוא ופליג נגד משנה דמלוה את חבירו בשטר )שם קעה( ודא עקא.קאמר הגמ' רב תנ

 שמעון' ור נתן' ר כגון[, י"מא] משם תנאים היו רבי ואחראלא שראיתי באגרת ר' שרירא גאון )תרגום עברי סז( '

, לכן קודם שנשנה מה זולת, המשנה מן דבר שנו לא אולם. הוצל שמן יאשיה' ר כגון, ומכאן, ברבי גמליאל ורבן

 וגם תנאים גם שהיו אחרים רבנים כן גם והיו .משנה סוף נתן' ור רבי, הראשון אדם של בספרו שמפורש כמו

 הוא תנא רב, אמרו בתלמוד מקומות ובכמה. ...רבי של תלמידיו שהיו, ורב ינאי' ור חנינא' ר כגון, אמוראים

לכן ונכלל בתורה שבעל פה כמו שאר ' עכ"ל. הרי שכל מה שרב שנה בבחינת תנא היה נשנה קודם וחולק

 את וסדרו שלפניהם בדורות האמור כללו ]רבי ור' נתן[ והםברייתא. וכבר הבאנו דברי רש"י )ב"מ פו.( '

ל'. הרי שעבודת איסוף וקיבוץ תשבע"פ נמשכה קצת אחרי "עכ' מעט אלא יוסיפו לא ואחריהם, המסכתות

ם לא הזכיר פרט זה, לפי היסוד שיסד ר' שרירא גאון חתימת המשנה. ולדרכו של ר' אלחנן, אף שהרמב"

כחלק תורה שבעל  שתנאים האלו שנו רק מה שנשנה קודם, שפיר יש לומר שכל מה שהוסיף רב כתנא נתקבל

 .)וכנ"ל שאלה שנית( בכח בית דין הגדול והברייתות באותה סמכות של יתר המשנה פה
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אמורא בזמנו לא היה דנהי  ?שביל תנאביו יכולים לחלוק למה בטלו דברי אמורא ה חתימתםב ׳הגמ אם בזמן( 5

ורא אמתנא, ואין כלל שם תנא ו גדא שפיר היו יכולין לפסוק כאמורא נ״רבינא וזמן רב לבא ,ח לחלוקכלו 

 ר" אשיינא רבלפני 

דהיינו  פשוטד קטן יוכל לחלוק על הגדול "ם שב"ף שמבואר ברמבוכבר הבאתי שר' אלחנן בתשובתו הודה דא

ובודאי אין להעלות על הדעת שהקטן ' .ז יותר מדאי באופן מופלג"דוקא שלא יהא המרחק במדרגתן זמ

גם באמוראים דפרכינן מראשוני  ׳וכן נמצא בגמם' עכ"ל. ואף כתב 'שבקטנים יוכל לחלוק על הגדול שבגדולי

' עכ"ל. וכל שכן שלא יעיזו רבינא ור' אשי לחלוק על האמוראים על האחרונים משום דלאו בני פלוגתייהו נינהו

 התנאים אף אם היה בכחם. 

 יב( הצעת ר' צבי למפל

 

יפות והגזירות ( הציע תירוץ משלו לתמיהת הכסף משנה. והוא שמרוב הרד123-121ור' צבי למפל בספרו הנ"ל )

קבלה ברורה להבדיל בין ההלכות שמקורם בהלכה למשה  מן האמוראים של התקופות האלו כנראה נאבדה

ובין ההלכות שמקורם בדרשות שמותר לחלוק עליהם  ,נפלה בהם מחלוקת ואסור לחלוק עליהם לא שאף פעם

ישיר א שידעו בבירור שאין מקורם אפילו בית דין הקטן. לכן נמנעו האמוראים  מלחלוק על דיני המשנה אם ל

 רבי בשם זעירא רבי מרמסיני כגון שנשנים במחלוקת. והביא ראיה לזה  מירושלמי )פאה פרק ב' הלכה ד'( 'א

גר"א שנות –אחר ]אל תדחה אותה  לדבר תפליגינה אל טיבה מה יודע את ואין ידיך תחת הלכה באת אם יוחנן

מזה שהוצרך ר' יוחנן ל. גם טען ש' עכ"במשנה משוקעות וכולהן בסיני למשה נאמרו הלכות כמה שהרי  אליהו[

להזהיר על זה גם כן מוכח שבזמנו לא 'קימו וקבלו' על עצמם שלא לחלוק על פסקי המשנה ודלא כשיטת הכסף 

 משנה.  ועיין בספר הנ"ל שיישב כמה סוגיות מיסוד זה. 

 ל בית דין הגדול הקודמויג( בענין כח בית דין שאינו בית דין הגדול לחלוק ע

 

וכתב  .וכאן הגענו למחלוקת גדולה בענין כח בית דין שאינו בית דין הגדול לחלוק על בית דין הגדול הקודמו

, ]שזה בסיס לשיטת ר' אלחנן[ ור שאחריהםבד אףד הגדול "בא לחלוק על "ר שאבעיקר הדבוהחזון איש )שם( '

משמע  ׳כו ראחב"ד אחריהם  דועמ' ב"רפ מ"רבה "הגדול וכ ב"דיכול לחלוק על  "דבאלא כל , ר כןבאין הד

 ב"דאחר  ׳ימים ההם כוב ׳שנאמר אל השופט וגו'ית וכמו שסיים בפני הבש ב"דן על בד שלאחר חור"ב' דאפי

, אר דין גדול כזהבול לא היה מונע מלדד הג"בד הגדול אלא "בא לחלוק על "מ שא"עת הרדואם היה . 'ךדורבש

 מ"אלא ודאי כונת הר. וקא לדורםד 'ימים ההם'בה ב תורה נאמרבד הגדול ש"בומנין לנו לומר כן כיון דכל ענין 

 ]בית דין אחר[ עכ"ל. סיפא בהגדול ו ב"דרישא ב 'כ ןולכ, "דכל ב
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 בעיניהם שנראה מה כפי המדות מן באחת שדרשו גדול ד"והתכוון החזון איש ללשון הרמב"ם )ממרים ב' א'( 'ב

 שנראה מה כפי ודן סותר זה הרי אותו לסתור אחר טעם לו ונראה אחר ד"ב אחריהם ועמד, דין ודנו כך שהדין

 שבדורך עכ"ל דין בית אחר אלא ללכת חייב אינך ההם בימים יהיה אשר השופט אל שנאמר, בעיניו

יהיו גדולים מהן במנין הואיל והאיך ' –אבל דייק ר' אלחנן )בתשובתו שם אות ג'( 'הנה זה לשונו שם בהלכה ב' 

וכל ב"ד וב"ד של שבעים ואחד הוא עכ"ל, ומפורש מזה דב"ד סתם שכותב שם כוונתו לב"ד של ע"א' עכ"ל. 

ובלאו הכי הלא הרמב"ם בספר המצוות )עשה קעד ול"ת שי"ב( ובריש ממרים )א'א'( ברור מילל שלא תסור 

ן הגדול שבירושלים. וכן הביא מהר"ץ חיות )מאמר לא ועשית על פי התורה אשר יורוך שייכות רק לבית די

שאיננו בית  לבית דין החדש לפי הבנת החזון איש ברמב"ם איך נשמעתסור ד"ה ודע( ממורה נבוכים )ג' מא'(. ו

ון ז.  ועיין לקמן )אות כד( שנסינו להסביר שיטת החלשמוע לבית דין הגדול הראשוןנגד צו התורה  דין הגדול

 איש בזה.

 שיטת הדברות משה יד(

 

ובדברות משה )יבמות עמוד תקמ"ט( נקט בפשיטות מלשון הרמב"ם גם כן שרק בית דין גדול אחר יכול לחלוק 

לשכת הגזית כמו בא "ד של ע"ון ברד האח"משמע שהוא הדין כשלא היו ב סף משנהמכעל חבירו אלא שציין '

לומר דמה שלא פליגי  ]אולי צ"ל הצריך[ ורךדהא הצ, ורבן המקדש נמי יכולין לחלוק על הראשוניםחאחר 

ז "משמע דבל... אמוראי אתנאי הוא משום שמיום חתימת המשנה קיימו וקבלו שדורות אחרונים לא יחלקו 

' עכ"ל, והיינו דלא חילק בין בתי דין א"ד של ע״היו יכולין למיפלג על הראשונים אף שאינם ב ...שקבלו עלייהו

 .שקודם החורבן לאחר החורבן

אבל לכאורה היה נראה פשוט שמה שסובר צמצם בדברות משה את חידושו של הכסף משנה וכתב ' בהמשךו

ר חא םר ודן כפי מה שנראה בעיניו שהוא גתז סו"ו התעם אחר לסתור אוטד אחר שנראה לו "ם דב"מ להרמב"הכ

בלשכת הגזית אבל על מה א "ד דע"פ ב"החורבן שבטלו הסנהדרין בלשכת הגזית הוא רק על מה שלא נפסק ע

והיינו מפני ' עכ"ל. א בלשכת הגזית לא היו רשאים אף התנאים דאחר כך למיפלג עלייהו"ד של ע"שנפסק בב

 שלפי הרמב"ם החלטות הבית דין הגדול שבלשכת הגזית יש להם הסמכות ד'על פי הדברים' ו'לא תסור'.

 טו( שיטת ספר תוקף התלמוד

 

אפילו  גם תמה על משמעות הרמב"ם שבית דין קטן יכול לחלוק על הגדול ממנו ובספר תוקף התלמוד )ב' ד'(

 ד".  והוא דייק בלשון הרמב"ם )שם( 'באם שניהם הם בית דין הגדול כי לפי דעתו גם זה יחשב לפער גדול מדאי

 לו ונראה אחר ד"ב אחריהם ועמד, דין ודנו כך שהדין בעיניהם שנראה מה כפי המדות מן באחת שדרשו גדול
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ומזה  .בעיניו' עכ"ל שהמדובר בסתירת דרשה ומידה שנראה מה כפי ודן סותר זה הרי אותו לסתור אחר טעם

שגם הבית  ןצמצם משמעות הרמב"ם שרק יכולים לחלוק אם מצאו סתירה וטעות במדות שהתורה נדרשת בה

אם רק חלקו בסברא הרי סברת  אבלהיה צריך לקבל, שכל בית דין משועבד לאותן המדות.  בחכמה דין הגדול

 הראשונים תכריע. ולפי דבריו יש לומר שאפילו בית דין אחר החורבן יכול לדון במדות שהן מוסכמות לכל.

 לו שאין שלישי לטהר אחר דור עתיד( ב"ע ז"כ)  בסוטה ז"ריב אמר כןוכעין זה כתב האור שמח )ממרים ב' א'( 'ו

 דכיון, ז"ריב של מדור קטן דור אף וכוונתו .[לו יש ל וחומרק מדין כט.()שם ]ואע"פ כן  'כו התורה מן מקרא

 ג"מי הנלמדים דברים על מ"בכ רבינו לנו תבדכ מה לנו ונתגלה. לחלוק בידן יכולת תו מהמדות נלמד דהוא

' עכ"ל.  וכן הביא הקדמונים על לחלוק יכול קטן אחר ד"שב, ל"הנ מהטעם סופרים דברי בשם לקרותם מדות

 המהר"ץ חיות )הגהות סוטה כז:( שזה מקור נאמן לרמב"ם. 

 בדורו כשמואל בדורו טז( יפתח

 

 השופט אל שנאמראבל  החזון איש קבל את דברי הכסף משנה כפשוטם. וסמך על מה שסיים הרמב"ם )שם( '

והנה הכסף משנה ציין מקור דברי הרמב"ם  .'שבדורך דין בית אחר אלא ללכת חייב אינך ההם בימים יהיה אשר

 הכהנים אל דובאת קרא התם ומייתי בדורו כשמואל בדורו שיפתח אמרו:( ה"כ דף) שני פרק סוף ה"הנ"ל 'בר

 אין הא בימיו היה שלא שופט אצל הולך שאדם דעתך על תעלה וכי ההם בימים יהיה אשר השופט ואל הלוים

בימיך' עכ"ל. וכן כעין זה מצינו בספרי )שופטים כא לפי הגהות הגר"א וברש"י  שיהיה שופט אצל אלא לילך לך

שם(. אבל קשה להבין מה הראיה מדרשה זו. כי הנדון שם בכל הסוגיא להוכיח שיש לציית לחכמי הדור על אף 

ין קודם שחכמי הדורות הקודמים היו גדולים מהם. אבל אין זאת אומרת שבית דין הקטן יכול להפוך פסקי בית ד

הגדול בחכמה ובמנין. כי אולי הסמכות שלהם מוגבלת רק להחליט על דברים שעדיין הם במחלוקת. ומחלוקת 

ר' יהושע ור' גמליאל היתה בקביעות ראש חדש ולא על שום פסק מבית דין קודם. ומכ"ש שאין ממקור זה ראיה 

 שבית דין סתם יכול להפוך פסקי בית דין הגדול.

 זקן דנעשה לנו נראה כך אומרים והן השמועה מפי אומר הואאריה ואור שמח:'יז( פירוש הגור 

 ' )סנהדרין פח.(ממרא

 

שאפילו אם אמרו ממש על ימין שהוא שמאל אבל ראיתי בגור אריה )דברים יז' יא' ד"ה ימין ושמאל( 'ונראה 

לים שהיו לפניהם שאמרו לו ועל שמאל שהוא ימין דאפילו אם היה הדין מקובל אליו מפי בית דין הגדול בירוש

אפילו , בחכמה ובמניין יותרהדברים שקבל מפי רבים ואותם הרבים  פךכך הדין ועכשיו בית דין אחר אמרו לו ה

פי מדבהאי גווגא איירי שהוא אומר  יםוכן מתבאר בפרק הנחנקו'...וכ םהכי אמר הכתוב לא תסור מכל הדברי
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' עכ"ל.  הרי שהבית דין השני יכול להכריע הכי חייב מיתה הקבלה והם אומרים מדעתם כפי סברתם אפילו

מדעתם אע"פ ששמעו עדות שבית דין גדול מהם בחכמה ובמנין הורו להפך. ולא משמע שפקפקו בעדותו אלא 

שרשאים הם ללכת אחרי דעתם למרות העדות להפך. וזה ראיה שבית דין קטן יכול להפוך פסקי בית דין הגדול 

 .וממנ

 דכן, ] דבית דין יכול לחלוק[ רבינו דברי נעמו מהשהוכיח האור שמח מאותה ראיה )ממרים שם( 'וכן ראיתי 

 דנעשה לנו נראה כך אומרים והן השמועה מפי אומר הוא דאפילו( א"ע ח"פ סנהדרין) ל"קיי איך כ"דאל, מוכרח

 אינם אם לחלוק ד"ב יכולים אין לדידיה כ"א, כך פסקו הקודם ד"שב רבים מפי שמע שהוא כיון הא, ממרא זקן

 יחידים מעדות המלא עדיות מסכת כל הלא, שמע שכך להעיד כשר לא מי ואטו, ובמנין בחכמה גדולים

 הזקן עם החולק ד"הב שיהיה נקטה ולא, הגמרא מדסתמה כרחין ועל, בעדותם מקודם שפסקו מה שהכריעו

 יכולת יש ממדות הנדרש דבדבר מוכח, בשמם שמעיד כן שפסקו הקודם ד"מב ובמנין בחכמה גדולים ממרא

 ל.' עכ"הקודמו גדול על לחלוק הקטן ]ב"ד[ ביד

אבל אם כי מצאנו ראיה מן הגמרא לשיטת הרמב"ם שהותר לבית דין גדול אחרון לחלוק על הגדול ממנו, עדיין 

עלינו להבין מאיזה מקור בתורה זה נובע. ויש לומר לפי הרמב"ם שכח דרשת 'אל השופט אשר יהיה בימים ההם' 

ור 'לא תסור'. ואם כן נמצא שמצוות על פי התורה אשר יורוך' ואיס'נובע מרקע הפסוקים ההם הכוללים מצות 

 אלו שייכות לשופט אשר יהיה בימים הם אף שהוא קטן מן הראשונים. 

 יח( ספר החנוך )תצה', תצו'(

 

חקור מה המקור לאבל גם אם מצאנו מקור לכח זה לבית דין האחרון שהוא גם כן בית דין הגדול, עדיין יש 

הנה החזון איש ביסס את שיטתו על דברי הרמב"ם  החורבן.  לטענת החזון איש ששייך כח זה לבית דין אחרי

 'משמע דאפי ׳כו ראחב"ד אחריהם  דועמ' ב"רפ מ"רבה "הגדול וכ ב"דד יכול לחלוק על ״בכל ' בממרים וכתב

ך' דורבש ב"דאחר  'ימים ההם כוב 'ית וכמו שסיים שנאמר אל השופט וגובפני הבש ב"דן על בד שלאחר חור"ב

 כל ולעשות הגדול דין לבית לשמוע שצונו היא ד"הקע והמצוההרי הרמב"ם כתב )ספר המצוות( 'עכ"ל.  אבל 

 והוא. ממנו נעבור לא פיהם על ולעמוד ולעשותו אותו לשמוע חייבים אנו הכל ...והיתר מאיסור בו שיצוו מה

בבית דין הגדול. וכן  הרי שמצוה זו שייכת רק  .' עכ"ליורוך אשר התורה פי על'( שופטי פ"ר) יתעלה אמרו

 . גדול ד"ב'מבואר בלא תעשה שיב' לענין 'לא תסור'. ובהל' ממרים )א' א'( הזכיר גם כן כתב 

 בירושלם הגדול דין שבית בזמן זו מצוה ונוהגתאמנם בספר החנוך )תצה( אחרי שהעתיק לשון הרמב"ם הוסיף '

 כמצות וזמן זמן בכל ולעשות לשמוע כן גם המצוה ובכלל. יורו אשר כל לעשות מצווין שהכל, ונקבות בזכרים

 ואל[ ב"ע ה"כ השנה ראש] לברכה זכרונם שדרשו וכמו, בזמננו בינינו יהיה אשר הגדול החכם כלומר, השופט
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 כמו בדורו יפתח בקול לשמוע עלינו שמצוה כלומר, בדורו כשמואל בדורו יפתח, ההם בימים יהיה אשר השופט

 ' עכ"ל.ובדור לשמואל

' אבל בהמשך לישראל שיעמדו הגדול דין בית פי על להמרות שלאלא תסור )שם תצו( התחיל ' תוכן במצו

 כמה ויגעו מספריהם מים ושתו דבריהם שקבלו הנמצאים החכמים אל שנשמע כן גם ודור דור ובכלכתב '

 בזמן ממרא זקן לענין זו מצוה ונוהגת' וסיים 'דעותיהם ופליאות מליהם עומק להבין ובלילות בימים יגיעות

 שבדורנו ושופטינו התורה בחכמת גדולינו ואל הקדמונים חכמינו לדברי לשמוע עלינו החיוב ולענין, הבית

 ' עכ"ל.ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל נוהגת

דלא ז קאי הלאו "וע ...ד הגדול שבירושלים"ל ב"ם שהתחיל וז"והנה מלשון הרמבאולם במנחת חינוך )שם( העיר '

ד בכל דור אם עוברים על דבריהם אפשר אינו עובר "ד הגדול מלשכת הגזית וב"תסור אבל לאחר שבטל ב

מן המקום ההוא לא תסור ' פ הדבר וכו"ד הגדול ועשית ע"היינו לב' הכתוב וקמת ועלית וכו' ה ל"ת וכ"בעשה ול

כ לשמוע "כאן ובכלל המצות ג' ח כ"המאך הר. ד הגדול אבל בחכמי כל דור ודור מנין לנו"דמיירי הכל בב' וכו

ומנין לו זה ' ז ואינו שומע לעצת הגדולים שבדורו וכו"ועובר ע' ז כמצות השופט החכם הגדול וכו"ולעשות בכ

כ מדברי "אך דנראה זה ג' י חופף עליהם כל היום ועליהם הבטיחה התורה וכו"ד הגדול אשר כבוד הש"ושאני ב

וצ"ע בלשונו בסוף דבריו ) ' עכ"ל.ן ובודאי מצאו באיזה מקום"החזקה וברמביד ' לס' ובהקדמ ה"מם בס"הרמב

שהוא עצמו כתב בשם הרמב"ם להיפך דשאני ב"ד הגדול(. גם תמה עליו ר' ירוחם פישל פערלא בהגהותיו 

 לחינוך  )שם(.

 ' )ר"ה כה:(ההם בימים יהיה אשר השופט ואליט( '

 

 אשר השופט ואל[ ב"ע ה"כ השנה ראש] לברכה זכרונם שדרשו וכמואבל לכאורה החינוך הביא מקורו מפורש '

 לשמואל כמו בדורו יפתח בקול לשמוע עלינו שמצוה כלומר, בדורו כשמואל בדורו יפתח, ההם בימים יהיה

הרי ממה שדרשו לשון שופט לכלול שופט יחיד שאין לו כח דסנהדרין משמע שגם חכמי דורות  .ל"עכ' ובדור

ונראה שלמד החינוך חידושו מדברי הרמב"ם עצמו. כי הביא הרבמ"ם מקורו מהרבוי שבדרשה זו  נכללים ברבוי.

שמוכח מניה שכפופים אנו לשופט יחיד שאין לו כח דבית דין הגדול. והצעת הדברים היא שבספר המצוות 

הביא את  הביא את עיקר המצוה וכן בריש פרק א' הביא את העיקר שהוא סמכות בית דין הגדול. ובפרק ב'

 ההריבוי שיש סמכות ליתר בתי דינים גם כן.  ויש נפקא מינא בין העיקר לריבוי שלא שייך דיני ועונשי זקן ממר

 אלא בממרה בית דין הגדול כשהם יושבים בלשכת הגזית. אבל החיוב לשמוע הוא אפילו כשהם לא במקומם. 
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 שבימיו שופט אצל אלא לילך לך איןכ( 

 

 עולם קלי שלשה הכתוב קללהבין איך למוד זה יוצא מהדרשה ההיא. וזה לשון הגמ' )שם( 'שאבל עדיין צריכים 

 - בדורו יפתח, בדורו כאהרן - בדורו בדן, בדורו כמשה - בדורו ירובעל: לך לומר, עולם חמורי כשלשה

 ואומר, שבאבירים כאביר הוא הרי - הצבור על פרנס ונתמנה שבקלין קל שאפילו ללמדך. בדורו כשמואל

 אצל הולך שאדם דעתך על תעלה וכי. ההם בימים יהיה אשר השפט ואל הלוים הכהנים אל ובאת (יז דברים)

' עכ"ל. ומשמע שיפתח היה לו כח מיוחד מצד שבימיו שופט אצל אלא לילך לך אין הא? בימיו היה שלא הדיין

 לחידוש של החינוך.עצמו מזה  שנתמנה פרנס על הצבור ולא מפני כח סנהדרין. וזה ראיה 

 משה של דינו כבית המקום לפני גדול ירובעל של דינו שבית ללמדךאבל עיין בתוספתא )ר"ה א' יז( שהוסיף '

' עכ"ל. הרי משמע מדברים אלה דכח יפתח היה כח שמואל של דינו כבית המקום לפני גדול יפתח של דינו ובית

ה ת"ח גדול וכל כחו היה מזה שהיה מנוי לראש בית דין. דסנהדרין. וזה לכאורה מסתבר כי משמע שיפתח לא הי

 כאביר שקול שבקלים קל' אפי הצבור על פרנס שנתמנה מי שכל להודיעךאבל בסיפא דתוספתא גם כתוב '

" עכ"ל. וראיתי בחזון יחזקאל )שם ביאורים( שכתב 'ושמא תאמר ממקרא זה ]ואל השופט[  אין לו שבאבירים

מהם סמוך מפי סמוך ממשה רבינו ועוד שישיבתם היה בלשכת הגזית והמקום גורם אלא בסנהדרין שכל אחד 

ת"ל )קהלת ז'( אל תאמר מה שהיה שהימים הראשונים היו טובים' עכ"ל.  -שמקרא זה... מיירי בסנהדרין גדולה 

הרי שהעיר מה שהערתי. אבל איני מבין מה למד מקהלת כי אולי כוונת שלמה המלך היא שאין להשוות 

 סנהדרין לסנהדרין כמו שכתבתי לעיל.

ואולי יש לומר שהבין החינוך שהבבלי חולק על התוספתא והוא ביסס דבריו על דברי הבבלי. אבל בין כך 

חייבים ליישב התוספתא שלא יסתור רישא לסיפא. לכן מדוחק יש ליישב שהעיקר כמו שסיים בתוספתא שכחו 

היא סוגית המשנה להצדיק כח בית דין של רבן  ווא מפני שזמטעם פרנס, וזה שהזכיר בית דינו ברישא ה

גמליאל. ועל כל פנים הבבלי משמע כחינוך. ואדרבא הכנסת הגדולה )הובא בליקוטים במהדורת פרנקל( כתב 

'מדברי רבינו ז"ל נראה דאין הלאו והעשה אלא על בית דין הגדול בירושלים. ולא משמע הכי על הרמב"ם 

ל.  הרי דנקט בפשיטות דסוגיא עשה דר' גמליאל ור' יהושע. וכן מצאתי לבעל החינוך' עכ"במסכת ר"ה )כה.( במ

 ואף הקשה על הרמב"ם מזה.  ,דבבלי בר"ה כחינוך

 בית אחר לדון אנו באין אם: לו מרא' )שם( הזכרונות פרק א'( עוד ראיה מר"ה רוהוסיף ר' שמואל אבוהב )ספ

 שנאמר, עכשיו ועד משה מימות שעמד דין ובית דין בית כל אחר לדון אנו צריכין - גמליאל רבן של דינו

 אלא - זקנים של שמותן נתפרשו לא ולמה, ישראל מזקני ושבעים ואביהוא נדב ואהרן משה ויעל (כד שמות)
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' עכ"ל. ודייק הוא משה של דינו כבית הוא הרי ישראל על דין בית שעמדו ושלשה שלשה שכל ללמד

 שהשבעים זקנים דאז לא היו להם דין בית דין הגדול קודם מתן תורה אף שהיו בית דין סתם. 

' כולל שאר בתי דינים. אלא שאין ישראל על דין בית שעמדו ושלשה שלשה שכל ללמדעוד טען )שם( שלשון '

 בשלשה זקנים סמיכת ל"דקיי מפני' פי' זה מוכרח שבלאו הכי לשון זה צריך להבין אותו וכתב הערוך לנר )שם(

 היו לא עכשיו עד משה מימות אחד ד"ב שרק אם ולכן המוסמך מן אלא סמיכה ואין( א"מ א"פ) סנהדרין כדתנן

 ' עכ"ל. ד"ב הוי ולא אינה שאחריו הסמיכות כל. לסמוך ראוים

 כא( דברי החינוך בשרשי המצוה

 

 לא מזה זה חלוקין האדם בני שדעות לפי המצוה משרשיכי האריך החינוך )תצ"ו שם(  ' ,ויש להעמיק עוד בזה

 כל ביד מסורה התורה כתובי כוונת תהיה שאילו הוא ברוך הכל אדון ויודע, בדברים דעות הרבה לעולם ישתוו

 המחלוקת וירבה סברתו כפי התורה דברי מהם אחד כל יפרש, שכלו כפי איש איש אדם מבני ואחד אחד

 בכסף להטות רבים אחרי במצות שכתבתי וכענין, תורות ככמה התורה ותעשה, המצוות במשמעות בישראל

 הזאת המצוה עם אמת תורת תורתנו השלים החכמות כל אדון שהוא אלהינו כן על[, ח"ע מצוה] ז"ס בסימן תלוה

 כן גם ודור דור ובכל. השלום עליהם הקדמונים לחכמינו המקובל האמתי הפירוש פי על בה להתנהג שצונו

 להבין ובלילות בימים יגיעות כמה ויגעו מספריהם מים ושתו דבריהם שקבלו הנמצאים החכמים אל שנשמע

 נתפתה אם זה וזולת, התורה בידיעת האמת דרך אל נכוין הזאת ההסכמה ועם, דעותיהם ופליאות מליהם עומק

 הדת חורבן יהיה שבזה דעתו כפי ואחד אחד כל שיעשה ולא ...לכל נצלח לא דעתנו ועניות מחשבותינו אחר

 כן גם ונצטוו, ישראל חכמי אל התורה כוונת נמסרה אלה ענינים ומפני. לגמרי האומה והפסד העם לב וחלוק

 להטות במצות שם שכתבתי וכמו, הזה השורש מן המרובין לכת כפופה החכמים מן מועטת כת לעולם שיהיו

 ' עכ"ל.רבים אחרי

 מים ושתו דבריהם שקבלו' ונראה דעתו שאין מנוס מלומר שכוונת התורה לתת סמכות לחכמי כל דור ודור

' עכ"ל. כי אם רק חייבים דעותיהם ופליאות מליהם עומק להבין ובלילות בימים יגיעות כמה ויגעו מספריהם

 לב וחלוק הדת חורבן יהיההגדול 'י דורות אחרי ביטול בית דין נלשמוע לבית דין הגדול בירושלים, בדור או ש

'. ואין רצוני לומר שמטעם שרשי המצוה הרחיב את הדין לכלול חכמי כל דור ודור לגמרי האומה והפסד העם

מפסוקי התורה יוצא שרק ב"ד הגדול נכלל. אלא רצוני לומר שסובר החינוך שמשרשי המצוה יוצא שיש שאע"פ 

 ד'אל השופט' יכלול חכמי דור ודור אפילו אחרי ביטול בית הוועד.לפרש הסוגיא דר"ה )כה.( באופן שהריבוי 
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 כב( הסבר ר' אשר ווייס

 

אבל שמעתי מר' אשר וויס שליט"א )שופטים תשנ"ז ותשנ"ט( שכן הסביר את דברי החינוך שרצונו להרחיב את 

מצות לא תסור לכלול טעמו ושורשו. והביא שהוכיח )מנחת אשר בראשית מד'( מהרבה מקומות ברמב"ם שיש 

 אמרו והוא ברגלים לשמוח ונושצ היא' (ד"נרעיון של עיקר המצוה ודברים הנגררים עמו. ולדוגמא )ספר המצות 

. פנים כל על שלמים קרבן שיקריב הוא הזה בצווי אליו הרמוז הראשון והענין. ..בחגך ושמחת( ראה פ"ס) יתעלה

 בחגך ושמחת באמרו וכולל. שמחה שלמי( ב ז שם) בתלמוד נקראים והם חגיגה שלמי על נוספים השלמים ואלו

 ולחלק חדשים בגדים וללבוש יין ולשתות טובים בימים בשר לאכול ומזה. שמחה מיני בכל שמח כ"ג שאמרו מה

 סוכה) השואבה בית שמחת והיא לבד במקדש ולרקוד ניגון בכלי ולשחוק. ולנשים לקטנים מתיקה ומיני פירות

 האמורה שהשמחה פי על אףוביתר ביאור כתב )יום טוב ו' יז'(  .בחגך ושמחת אמרו תחת נכנס כולו זה(. ב נג - נ

 ' עכ"ל. לו כראוי ואחד אחד כל ביתו ובני ובניו הוא לשמוח שמחה אותה בכלל יש ...שלמים קרבן היא כאן

 קדשי שהם והאשם החטאת כלומר, קדשים בשר לאכול הכהנים שצוה היאוהביא עוד דוגמא ) סה"מ פט'( '

 זו שמצוה( שם צו) הוא ומבואר. ...בהם כופר אשר אותם ואכלו( כט תצוה) יתעלה אמרו והוא(, ז - ו צו) קדשים

. הנשים אותם תאכלנה לא הכתוב זה בהם שבא הקדשים קדשי כי. בה חייבות הנשים ואין הכהנים בזכרי מיוחדת

 היא כן גם ואכילתם  הקלים הקדשים אלו כן גם הנשים תאכלנה ...קלים קדשים כלומר הקדשים שאר אמנם

 ותרומה קלים קדשים אכילת אין אבל. המצוה אחר נגררת אכילתה הנה התרומה כן גם וכן. המצוה אחר נגררת

 כמו המתכפר כפרת תשלם בה האשם ומן החטאת מן הזה הבשר שאכילת. ואשם חטאת בשר אכילת כמו

 במצוה נגררת היא ולפיכך, בתרומה ולא קלים בקדשים לא בה שלא מה, באכילה הציווי לשון בא ובו שבארנו

 ל.עכ"' מצוה עושה אותה והאוכל

השגת הרמב"ן למצוה ז' שהביא מגמ' ואני אוסיף דוגמא אחרת שכתבתי בספרי 'משקל החסידות' )פרק ג'( מ

תמורה )ג: לפי גרסתו, אבל עיין רש"י שם( שעיקר דרשת "ובו תדבק' היא לתת רשות לישבע לקיים מצוה 

הדיא  שאע"פ  שזאת עיקר . ובסופו אמר בהחכמים עם להדבק ודלא כרמב"ם שכתב שעיקר דרשה היא למצוה

 המצוה, כל עניני דביקה שהזכיר הם נכללים במצוה.

 י"י את אמר העבירות מן ולהזהיר' ית מצותיו לקיים בשמו שנשבע מצוה תדבק ובו הזה הכתוב כי אלי והנראה'

 תדבק ובו המצות בעשיית תעבוד ואותו לבטלה שמו תזכור ושלא והפחד היראה עניין בכל תירא אלהיך

 להשבע רשות לך ויש חפצו לקיים ואסרים בשבועות אליו אותה ותזרז עבודתו ואל מצותיו אל נפשך שתדביק

 בכל ללכת אלהיכם י"י את לאהבה( עקב פרשת סוף) אמר הדביקה בענין מצוה עוד וכפל. דבר כל לקיים בשמו

 שמתוך הגדה דברי למוד שם אמרו ועוד. ובתלמידיהם בחכמים הדבק בספרי דרשו וממנו. בו ולדבקה דרכיו
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 לחכמים שיתחבר הזו בדבקות שירצו והכלל. בדרכיו ומתדבק העולם והיה שאמר מי את מכיר אתה הגדה

 הפסוקים בשני חלוקים שהמדרשים פ"ואע. בדרכיו וללכת' ית השם את לאהבה המועילות החכמות וילמוד

 מיני בכל' יתב בו להדבק אחת מצוה נמנה אבל אחרת מצוה בו ולדבקה אחת מצוה תדבק ובו נמנה לא האלו

 עכ"ל.  'הדביקה

ומה שחילק הרמב"ן בין עיקר המצוה שהיא ד'נשבעין לקיים המצוה' לשאר עניני הדביקה הנכללים עמה, נראה 

לי כוונתו שלענין נשבעין לקיים המצוה, הדרשה היא היתר הלכתי גמור שבלי הדרשה הזאת היינו אוסרים 

אין   -כמו לימוד אגדתא ודביקות המחשבה והדבק עם החכמים   -הדברים שרק נכללים עמה לישבע. אבל שאר 

לומר על מעשה אחד במיוחד שאם לא מקיימים אותו ביטל מצוה. אלא כל מה שעושה להדבק עם החכמים הוא 

חינוך דבר גדול ונכלל ברצון הבורא אבל אם לא השתדל לא ביטל שום עשה. למשל לא יסכים עם מה שכתב ה

 וקובע עמהם מתחבר ואינו זה על ועובר)שם(, העומד בשיטת הרמב"ם שעיקר המצוה הוא להדבק בחכמים, '

 ' עכ"לזה עשה מבטל, כן לעשות בידו סיפק שיש בעתים ותועלתם םתבטוב ומשתדל אהבתם בלבו

ם כח לגלות מה ועל כל פנים מן היסוד הזה רצה ר' ווייס לפרש את שיטת החינוך שסובר שלחכמים היה לה

דרין השהתורה רצתה לכלול במצוה מלבד עיקר המצוה והלכותיו הפרטיות. והביא ראיה לזה מחידושי הר"ן )סנ

הר"ן  וסיףפט.( שהסביר את שיטת הרמב"ן )סה"מ שורש א'( שהעובר על דיני דרבנן אינו עובר על לא תסור. וה

, הוא דמדאורייתא לכאורה דמשמע 'תסור מלא צונו היכן' )שבת כג.( בעלמא דאמרינן במאי ןל תיקשי ולא'

 תסור דלא אלאו דרבנן מילי כל מכדי' )ׁברכות יט:( שמתו ק מיבפר איתא דהכי הוא בעלמא אסמכתא דההיא

 יש כן כמו ובפירושא התורה בקבלת לחכמים מסרן שהכתוב שאחר כלומר נינהו דאםמכתא אלמא אסמכינהו

  .' עכ"ללתורה סייג תלעשו יםנמתק שהם במה להם לשמוע

ולמד ר' אשר ווייס מלשון זה שכמו שמסר כח מיוחד לחכמים לתקן לעשות סייג לתורה אע"פ שאין כח זה מונח 

בלא תסור דאורייתא, גם מסר להם כח להבין מה מסתעף מן המצוות ונכלל בהן אפילו מדאורייתא.   וביסוד זה 

חולק על הרמב"ם והרמב"ן ושבמקרה זה  לא חינוך אף פעםפירש את שיטת החינוך. אבל אף על פי שהזכיר שה

אפשר שהרמב"ם יסכים עם ההוספה. אבל לפי דברי סובר שלא הזכירו מה שהוסיף החינוך, לא שמעתי ממנו ש

 שמקור ההוספה הוא מהריבוי ד'אל השופט' ולא מסברא יש לומר דאדרבא למד החינוך מדברי הרמב"ם עצמו.  

 ת הר"ןוכג( שיטת דרש

 

גם כן נחית לחקור על מה מבוססת סמכות בתי דין אחרי ביטול  (עשר השנים הדרושר"ן בדרשותיו )והנה ה

 שיהיו וגם, גדולה לסנהדרי רק, נמסרה לא ההכרעה, זו פרשה דברי שלפי, שאלה בכאן ויש' הסנהדרין. כתב

, המראה המראתו תהא יכול, עליהם והמרה פאגי אבית מצאן( ב יד סנהדרין) ל"ז רבותינו אמרו שהרי, במקומם
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 לעשות שנתחייב לנו מנין כן ואם, גורם שהמקום מלמד המקום אל ועלית וקמת( ח יז דברים) לומר תלמוד

 . הדורות חכמי הכרעת כפי מעשה

 ללכת כוללת אזהרה והיא, להטות רבים אחרי( ב כג שמות) הכתוב שאמר ממה לנו יש שזה, בזה והתשובה'

 רבותינו אמרו ולפיכך  .במקום ולא, בזמן תלויה אינה, כוללת אזהרה וזו ...רובם כפי כן גם התורה במשפטי

 בחכמה גדול ]משני חכמים החולקים[ מהם אחד היה אם ... (א ז) אלילים דמסכת קמא בפרקא לברכה זכרם

 מן וזה. לדבריו שהסכימו הדור חכמי מנין הוא, במנין( ו)ופירוש. המחמיר אחר הלך לאו ואם, אחריו הלך ובמנין

 . שאמרנו הפסוק

 לפי, התורה מן עשה מצות לנו והיא, כלל דבריו על לחלוק רשאי ישראל ושאין, הגמרא הסכמת ענין וזה'

 ההם החכמים מנין רוב שהסכימו וכיון... ולרבבות לאלפים בישיבותיהם מקובצים ישראל חכמי היו ההוא שבזמן

 . להטות רבים אחרי שהיא המצוה מזאת אחריהם לילך נצטוינו, בגמרא המוסכמים בדברים

ויוצא מדבריו שתמיד יש אפשרות להלך אחרי הרוב. וזה שיש כח סופי לחתימת התלמוד הוא מפני שלא שייך 

רוב גדול כהם בדור אחר. ועיקר חידושו הוא שרוב סתם בדור אחרון אינו יכול לבטל רוב גדול של הראשונים. 

אפשר לפי דבריו לומר שיתכן  והזכיר רק גודל מספר החכמים הראשונים ושהיו מקובצים בישיבותיהם. והיה

רוב יותר גדול של חכמים שיתקבצו בדור מן הדורות לחלוק על התלמוד אע"פ שלא היו גדולים בחכמה מבית 

 דינו של רבינא ור' אשי. 

 החולקות הכיתות יתבשש הוא הדומה לפי זה רוב אלא שכבר כתב החינוך במצות אחרי רבים להטות 'ובחירת

 כיוצאי ואפילו מרובה בורים כת תכריע לא מועטת חכמים שכת לומר שאין, שוהב התורה בחכמת יודעות

 מן יותר האמת אל לעולם יסכימו הדעות שריבוי התורה הודיעתנו בקרוב או החכמה בהשוית אבל, מצרים

המיעוט' עכ"ל.  ואף שכתב החינוך זה בלשון 'לפי הדומה' כבר תמה עליו במנחת חינוך )שם( שכך מפורש 

בסוגיא דבית הלל ובית שמאי שלא היו הולכים אחר בית הלל אע"פ שהיו הרוב מפני שב"ש מחדדי טפי עיין 

שם.  ונראה שאם זה נכון לגבי עשיית רוב בדור אחד מכ"ש שאין לבטל הכרעת רוב חכמים גדולים מפני רוב 

 חכמים קטנים.

י רבים להטות' וכתב 'שאם נשתקעו דבריו לא והנה הר"ש משאנץ )עדיות הובא לעיל(  גם ביסס שיטתו על 'אחר

היו האמוראים יכולים לחלוק בהדיא עם התנאים שהיו גדולים מהם בחכמה ובמנין. ועל סמך זה ]דברי תנא 

יחיד[ יכולים לפסוק כדבריו שכבר אמרה תורה אחרי רבים להטות. ואף על פי שלא נתקבלו דברי היחיד בזמן 

שיבוא דור אחר ויסכימו רבים לטעמו יהי הלכה כמותם שכל התורה נאמרה כן ראשון ולא הסכימו רבים עמו, כ

למשה פנים לטמא ופנים לטהר ואמרו לו עד מתי נעמוד על הבירור ואמר להם אחרי רבים להטות מיהו אלו 

 ואלו דברי אלקים חיים' עכ"ל. 

בית דין אחרון להכריע  ולא כתב כלום כלפי כח חתימת התלמוד. ואדרבא יש פנים ללמוד מדבריו שיכול

כאמורא יחיד אפילו נגד הכרעת התלמוד.  אבל עדיין יש פנים לומר שהכרעת התלמוד היא בירור והוראה 
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 אבל דמתניתין אפסק סמכינן לאסופית ותו אין מקום ספק שיש להטות.  וכמו שיסד הרשב"ם )ב"ב קל:( '

 ודאי הוראה סוף שהם ורבינא אשי רב וכתבום םשפסקו דכיון' סמכי ודאי האמוראין בדברי הפסוקות בהלכות

נן' עכ"ל. אלא שיש לפרש דברי הרשב"ם שאנו סומכים על דבריהם מפני שהם גדולים הרבה ממנו סמכי עלייהו

 ואולי בית דין קרוב לזמן התלמוד היה יכול לחלוק.

 כד( הבנת החזון איש בכל הענין

 

ועם הרקע הזה אולי נזכה להבין את דברי החזון איש בקונטרס קובץ הענינים שהציע שיטה שלימה בהבנת 

 ענין הכרעת הסנהדרין וכח בית דין.בהרבה סוגיות 

הנה כבר הבאנו שדייק החזון איש בלשון הרמב"ם שיש כח לבית דין שבכל דור לחלוק אף על בית דין הגדול. 

ב שיטה זו עם שיטת הרמב"ם ש'לא תסור' שייך רק בבית דין הגדול. אבל יש להבין לא גילה לנו איך לייש אבל

ול גדה ב"דכל ענין דכיון  ]דרק ב"ד הגדול יכול לחלוק[ ומנין לנו לומר כןדעתו ממה שכתב )שם אות ב'( '

ו למנין ' עכ"ל. וכן ממה שכתב )שם אות ג'( להסביר למה לא עמדלדורם דוקא 'ימים ההם'בה בתורה נאמר בש

' עכ"ל. הרי שסובר שמדרשת 'השופט...בימים מועיל אלא לדורם היהין למנין לא דאם היו עומ ףואבזמן התנאים '

דה למנין של בית דין הגדול אין לה כח וסמכות אלא לדור ההוא. וממילא יהם' יוצא שלענין דרשות אפילו עמ

 תסור של בית דין הגדול.כשקם בית דין סתם בדור אחר ודן מחדש אין זה פגיעה בלא 

 משנה ערבב בכסף ( וטען 'שמרן515ונראה שבזה נוכל ליישב מה שתמה בספר דורות הראשונים )חלק ד' דף 

 אשר, ישראל כל של הגדול דין בית עתרמהכ בזה ידבר הרמב"ם .זה עם זה להם אין דבר גם אשר ענינים שני

 חקירת של וטריא לשקלא זה ענין ומה  .זה על נהרג ראממ וזקן, תורה של גמור דין זה אחר מיד הכרעתם הוא

אחד  דעתו שגלה חדשה חקירה בדין דעת לגילוי זה ענין מה או, האמוראים איחידי התנאים יחידי בין שהיה דין

 הדבר שאין מנין ברוב עליו והכריעו חלקו אחריו באו אשר האמוראים או האמוראים, והתנאים אחד או התנאים

 עם לזה יש דבר ואיזה .וכו' דין אחר בית אחריהם ועמד וכו' שדרשו הגדול דין 'בית מפורש יאמר ם״הרמב .כן

 ,בתראי אמוראי עליהם שנחלקו קמאי אמוראי או, בתראי עליהם תנאי שנחלקו קמאי תנאי של דעת גילוי דבר

חיות )סוף מאמר לא ל. וכן כתב מהר"ץ "עכ' הוועד בית הכרעת שם היתה לא בזמן שעדין הוא זה כל אשר

 תסור(.

אבל לפי החזון איש אין כח מיוחד בהכרעת בית דין הגדול של כל ישראל לגבי דרשות אלא לדורם. ואם 

יסכימו חכמי דור אחר שדרשת אמורא יחיד היא אמת יכולים לסתור ולדרוש אחרת. אלא שאין לעשות כן אם 

הסבר החזון איש יש לומר ששפיר דימה הכסף משנה יש פער גדול בין חכמתם לחכמת הדור הראשון. לכן לפי 

מחלוקת בין יחידי התנאים  או האמוראים למחלוקת בית דין הגדול לבית דין סתם הבא אחריו כי הכל תלוי 

 בפער הדורות.  
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ולכן לא חידש החזון איש בדעת הרמב"ם שכח בית דין סתם נובע בלא תסור מן הרבוי ד'אל השופט'.  אלא כתב 

כדין אחרי רבים  ...שלהן "דכמו שחייבין בני העיר לשמוע לב להןכל ישראל לשמוע  ביןחיי מ"מובהמשך '

' עכ"ל. הרי דמקור הסמכות הוא דאורייתא מ'אחרי רבים להטות' עכ"ל ולא מלא תסור.  והוסיף )שם( להטות 

ו לומר שאם היינו הולכים אחר ' וכוונתל.. עכ"ד א״וכדאמר יבמות י לחלוק עליהן ןליכוי "דוגם אין בהחזון איש '

בית הלל מפני שהם רבים לא היו בית שמאי רשאים לחלוק עליהם מן 'אחרי רבים להטות'.  אולם בירר כוונתו 

שם ) ו'( שזה מפני שלא היו כשני בתי דין בעיר אחת, אבל שני בתי דין בשני מקומות אין כפופים זה לזה )ועיין 

 לקמן(.

ששניהם שואבים כחם  תות בית דינו של ר' אשי לסמכות בית דין של עיר פלוניונמצא שאין הבדל בין סמכ

מ'אחרי רבים'. ולכאורה דבריו תואמים עם דברי הר"ן והר"ש משאנץ )הובאו לעיל( שכל כח בית דין אחרי ביטול 

דברי  בית דין הגדול מיוסד על 'אחרי רבים'. ובכן שוב מתעוררות אותן השאלות ששאלנו על שיטת הר"ן על

החזון איש.  אלא שהחזון איש כבר חוה דעתו שאחרי  חתימת התלמוד הבינו כולם שאין להם היכולת לחלוק 

מפני מיעוט הבנתם בתורה כלפי דורם של רבינא ור' אשי. ובזה שונה גישתו מן הר"ן שטען שהרבים של רבינא 

ר שהחלטות הסנהדרין הן רק לדורם ולכן ור' אשי הוא גדול מן הרבים של הדורות הבאים. והחזון איש הלא סוב

 לא מתחשבים עם הרבים של דור העבר. אמנם כבר כתבתי שמסתבר שגם הר"ן יסכים לדברי החינוך ש'בחירת

בשוה' וכמו שהוכיח יסוד זה המנחת  התורה בחכמת יודעות החולקות הכיתות יבששת הוא הדומה לפי זה רוב

 חינוך מיבמות יד.

 דיןאינו מ הודין זשהחיוב לשמוע לבית דין הגדול בא מזה שהם נתמנו על כל ישראל. כתב 'עוד טען החזון איש 

של שמאי רובא חייבין  "דאי הוי בד יד.(יבמות ) כל זמן כדאמרבשבלשכת הגזית, אלא  ד״מיוחד שניתן לב חכ

כל מדינה יש לה אבל בזמן שאי אפשר להכניס כל החכמים במרכז אחד ו  ' עכ"ל.של הלל לעשות כדבריהן "דב

 .  ל' עכ"חכמיה ומזדמן שיש בתי דינים שקולים החיוב הוא לשמוע לבית דין המקומי

ובסוגיא ההיא דבית שמאי ובית הלל )יבמות יד.( שהיה בזמן דלא היה בית דין גדול ממונה על כל ישראל, כתב 

דלא אחת. אבל טוען החזון איש 'למאן דאמר דלא עשו ב"ש כדבריו מפני שב"ה רובא, 'זה היה מפני שהיו בעיר 

 ' עכ"ל.יו עושיןהמגעת  "השאין תורתן של ב דינהלמ צאוה אבל אם י"רק לא עשו במקומו של ב ןחזרו מהוראת

ולענין סמכות בית דינו של רבי כתב בהמשך שלכן בית דינו של רבי אף שהיו בית דין הגדול מכיון שלא 

ר' אלעזר ב"ר שמעון לחלוק על רבי ובית דינו. וצ"ל שזה שקרא נתמנו על כל ישראל היה אפשר לבית דין של 

לבית דין של רבי 'בית דין הגדול' פירושו שהיו גדולים מכל בית דין אחר ומפני זה אם היו נכנסים ללשכת 

הגזית ומתמנים על כל ישראל כל יתר הבתי דינין היו חייבים לשמוע להם. אבל בלאו זה כיון שבית דינו שר' 

ב"ר שמעון לא היה בעיר אחת עם בית דינו של רבי אין אומרים 'אחרי רבים להטות'. ויותר מזה כתב אלעזר 

 "דאלא כב ןד שלהם אין עושי"ולקין על בחפוזרין ממקומות בתי דין בשרוב  דיניםמן ה דיןאם יודעין ב ףוא'

  .ל' עכ"שלהם
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סמכות המשנה? וצ"ל שסובר שאע"פ שלא היה לבית דינו של רבי  תויש לשאול לפי דברים אלה על מה מבוסס

עמדה ד'בית דין הממונה על כל ישראל', כל בני דורו וגם חכמי הדורות הבאים הכירו שעבודתו שעשה לקבץ 

את כל תורה שבעל פה היתה עבודה שלימה ומחוכמת כך שלא מלאו לבם לחלוק על מה שכלל ומה שהחסיר 

 ן היה להם כח להכריע כתנא יחיד כדברי המשנה עצמה בעדיות.מן המשנה. אבל עדיי

והנה החזון איש הרבה להגות על הרבה סוגיות בענין הכרעה ההלכה כמוכח בהערותיו לספר דברי סופרים של 

ר' אלחנן וגם במקומות מפוזרים בספריו.  ואי"ה נזכה להעמיק בדבריו ביחד עם דברי חכמי הדורות בפרקים 

 הבאים.

תי לקונטרס כמה דפים מקובץ הענינים )הוצאת ר' זלמן דרורי תשמ"ג( משא ומתן יקר הערך ויקר וצירפ

ות בין החזון איש לר' אלחנן מתוכנת אוצר כדי לאפשר הקורא לעיין כהוגן בסוגיא זו.  וקונטרס זו יאהמצ

 מיועדת לשימוש אישי ולכמה מחברי ולא להפיץ  או להדפיס באופן מסחרי. 

 הר"ץ חיות בסוגיאכה( דברי מ

 

הנה לפני שנים רבות הרביתי לעיין בספרי מהר"ץ חיות והוא פתח לי שערי אורה בסוגיות רבות בכללי ההוראה 

ועוד מקצעות התורה.  וגם בסוגיא דידן חוה דעתו בכמה מקומות.  אלא שלא זכיתי לרדת לסוף דעתו בסוגיא 

 זו וכדלקמן.

סביר שגם דרשות הסנהדרין שעמדו למנין עליהם אינם מתבטלים. בקונטרס שלו משפט ההוראה )פרק ו'( ה

והודה שזה לכאורה נגד דברי הרמב"ם בממרים )שם(. לכן הוצרך לחדש שזה שבית דין קטן בדור הבא יכול 

לסתור ולדרוש בדרך אחרת הוא מפני שאלו היו יודעים הדורשים הראשונים טעם וסברא של ב"ד האחרון לא 

ה חידוש גדול כי הרמב"ם כתב בסתם, ומי הגיד לב"ד האחרון שלא היו יודיעים הראשונים היו דנים כן.  וז

 מדרשתם ואע"פ כן בטלו אותו במנין.  

גם מן המקורות שהבאתי לעיל משמע שלפי הרמב"ם יש הבדל בעצם בין דרשות ובין תקנות וגזירות ושי"ג 

בית דין משועבד לאותם החוקים כקטן כגדול.   מדות נתנו לידרש בכל דור מחדש לפי חוקים מוסכמים. וכל

ומפני זה אין ביד בית דין אחד לגזור שכל הדורות הבאים יקבלו דרשותיו.  ואין להקשות עלי משיטת הכסף 

משנה או שלר' אלחנן כי מהר"ץ חיות כל כתב כדבריהם.  גם הבאנו לעיל )ט"ו( שהמהר"ץ חיות בעצמו כתב 

 ]ואע"פ כן )שם כט.( 'כו התורה מן מקרא לו שאין שלישי לטהר אחר דור עתיד ז"ריב אמר' על)הגהות סוטה כז:( 

 ' שהוא מקור נאמן לרמב"ם,  וכמו שהסביר האור שמח )ממרים שם(.לו יש ל וחומרק מדין

]מזה שאמרו ליעקר  ומכאן' והביא )שם( ראיה משיטה מקובצת )כתובות ג:( בסוגיא דתבעל להגמון תחילה

 אלא דין בית דברי לבטל יכול דין בית דאין גב על אף דביצה ק"בפ שכתב קרובי מורי לדברי ראיה יש התקנה[
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 ביטול זה אין הענין שנשתנה להתיר מסכים היה קיים דין בית אותו היה שאם סברא כאותה יעשו אם' וכו כן אם

יכולות להתבטל מפני  ' עכ"ל. ורצה לחדש קל וחומר שאם גזירה ותקנה, שלפי הרמב"ם הן חמורות,דבריו

שנשתנה המצב, כל שכן דרשה וסברה חדשה, שלפי הרמב"ם הן קלות, יכולות לסתור דרשה הקדומה.  אבל לא 

זכיתי להבין הדמיון.  כי הרמב"ם כתב בסתם שגזירות ותקנות אינם מתבטלות ולא התנה כמו רבו וקרובה של 

אשון אולי היו מסכימים אם היו יודעים, מי יעיד השיטה מקובצת.  וגם אם נקבל שמצבים המשתנים וב"ד הר

 שלא היו יודעים מהדרשה של האחרונים. ואף אם לא היו יודעים, מי יעיד שהיו בוחרים אותה נגד דרשתם.

גזרו ודמו שפשטה הגזירה בכל העולם , ועמד כן שנים ' ז'( 'ב)ממרים  רמב"םפסק הורצה לחזק סברא זה ממה ש

ד אפילו קטן מהמתקנים "לב אחר ובדק וראה ומצא שלא נתפשטה בבל העולם יש "דרבות ולאחר זמן עמד ב

בכל העולם בשעת  שם אפילו נתפשטה ]כסף משנה[ ולדעת מרן "ל.' עכואותה גזירה לבטל אותה תקנה

יהודא הנשיא ר' השמן שהיה מתפשטה כשעה שנגזור רק בימי בגזירת  מוכנתקלקל הדבר  "כואח ,התקנה

 ' עכ"ל.  ד קטן׳׳ו אותה אפילו בנתקלקל והתיר

 הראשונים בימי דילמא שבדק מה על נשיאה יהודה רבי סמך והיכי ת"ואאבל עיין בכסף משנה שכתב )שם( '

 ישראל רוב אין שעכשיו כיון בתחלה נתפשטה שאפילו לומר ל"נ היה כך ומתוך בה פקפקו כ"ואח נתפשט

 איסור בו לנהוג גזירה באותה רובן החזיקו לא עדיין פשט לא י"רש שכתב שראיתי אלא אותה מתירין בה נוהגין

 שבשום ומצא זמן באיזה איסורו פשט היום עד גזירה שנגזרה מיום אם נשיאה יהודה רבי שבדק מלשונו משמע

. לא דייק הכסף משנה כן בלשון הרמב"ם, אלא כתב כן מכח קושיא.  הרי שישראל בכל איסורו פשט לא זמן

 זמן ולאחר רבות שנים כן הדבר ועמד ישראל בכל שפשטה ודימו גזרוהרמב"ם מורה להיפך )שם( 'ובאמת לשון 

גם הודה  ' עכ"ל. ישראל בכל פושטת הגזרה אותה שאין וראה ישראל בכל ובדק אחר דין בית עמד מרובה

 שתירוצו נגד רש"י. 

וגם שם לא ירדתי לסוף דעתו. כי כתב ובספרו תורת הנביאים מאמר לא תסור רצה להסביר הענין בדרך אחרת. 

שכיון שפשטו דברי המשנה בכל העולם שוב אינם יכולים להתבטל אף אם מקורם בדרשה וי"ג מדות.  ורצה 

 שנתחדשו ומנהגות ותקנות גזירות בדינים הללו דבריםלחדש שזה כוונת הרמב"ם בהקדמה ליד חזקה שכתב '

 וכל ועיר עיר כל וכופין בהם ללכת ישראל כל חייבין הבבלי שבגמרא הדברים כל אבל. הגמרא חיבור אחר

 אותם וכל הואיל. בתקנותם וללכת גזירותם ולגזור הגמרא חכמי שנהגו המנהגות בכל לנהוג ומדינה מדינה

מדויק שם ' עכ"ל.  אבל כבר הראה החזון איש )קובץ ענינים ד'( שישראל כל עליהם הסכימו שבגמרא הדברים

ח תקנות גזירות של התלמוד שכתב הרמב"ם לאינם מתבטלים אם נתפשטו אבל לא דבר שהמדובר הוא בכ

 כלום על דינים הבאים מכח דרשות.  

והנה כבר הקדמתי שהמהר"ץ חיות פתח לי שערי אורה בהרבה סוגיות וגם העמיק והאריך בסוגיא דידן. לכן 

 הייתי מודה מאד למי שיפרש לי שיטתו.
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