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רוח חיים אבות פ"ה מ"ג
עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו .כאן אמר אברהם אבינו .ולעיל אמר מנח ועד אברהם .ולא אמר אבינו.
ירצה בזה על פי מה שכתוב )משלי כ ,ז( ,מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו .כי כמה מדות שהצדיק טרח
ויגע להשיגם .לבניו אחריו המה כטבע מוטבע .ובקצת יגיעה יגיעו לזה .כמו שנראה בחוש שרבים מעמי ארץ
מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש השם .והוא מוטבע בנו מאבינו אברהם שמסר נפשו לאור כשדים על
אמונתו .וכן כל העשרה נסיונות היו להישיר הדרך לפנינו .וכן ההתעוררות לאדם פתאום לילך לארץ הקודש הוא
מנסיון "לך לך" .וקבלת כל דעבדין משמיא לטב מנסיון הרעב שלא הרהר אחר מדות השם יתברך וזה שאמר
הכתוב )משלי כד ,טז( ,כי שבע יפול צדיק וקם .ורשע יפול באחת )כן מובא הלשון בסנהדרין )ז (.ובמקרא כתיב
יכשלו ברעה( פירוש כי הצדיק אף אם יפול לא יחשוב מאומה כי נופל הוא כי אם הוא קם ועומד על עמדו.
ובאחת יפול הרשע .כי למפלה יחשב ולא יחשוב זאת לתקומה להיטיבו באחריתו.

?Going up to the Har habayis- Is one who goes up a Rodef
שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן ס ענף ב
אבל לע"ד מוכרחין לומר טעם אחר בהיתר ייחדו לר' יוחנן שלפי טעם ההוא לא יהיה חלוק בייחדו לטמא אשה
בין ר' יוחנן לר"ל ,דאם נאסור יהיה אסור גם לר' יוחנן ואם נתיר יהיה מותר גם לר"ל .דהא יש קושיא גדולה על
ר' יוחנן דמתיר בייחדו למוסרו להריגה מטעם שכתב רש"י גבי שבע בן בכרי בסנהדרין דף ע"ב ד"ה יצא ראשו
דההיתר היה משום דאפילו לא מסרוהו לו היה נהרג בעיר כשיתפשנה יואב והן נהרגין עמו ,והוא טעם ר' יהודה
בתוספתא תרומות פ"ז הלכה כ"ג ,הא עכ"פ חיי שעה איכא דאם לא היו מוסרין לו היה חי עד שיתפשנה יואב
עוד איזה זמן ובהמסירה נהרג תיכף ולא גרע מגוסס שנהרגין עליו כעל כל אדם כדאיתא בסנהדרין דף ע"ח,
וא"כ אין זה טעם של כלום להתיר למוסרו שיהרג עוד קודם שהיה נהרג כשיתפשנה.

ולכן מוכרחין לומר שהוא מטעם דהוי כרודף כיון שעל ידו יהרגו ,ואף שאין כוונתו לרודפם שא"כ הוא רק
כמשמיא קא רדפי להו כמו שאמרו בסנהדרין שם לענין עובר שיצא ראשו ,צריך לומר שמועיל טעם זה רק באם
היה הוא ניצול כגון שיכול לברוח ולהתחבא ,שהטעם הוא דמחמת שאין כוונתו לרדוף רק שמשמיא נזדמן כן
שא"א להו להתקיים שניהם דאם יצילו את זה ימות זה ואם יצילו את זה ימות זה כעובדא דהמקשה לילד ויצא
ראשו באהלות פ"ז מ"ו נחשבו כרודפים זה את זה ,אף שהוא הסבה בזה כיון שהוא בלא כוונה ,ולכן א"א להתיר
מטעם רודף דמאי חזית להחשיב את העובר יותר רודף את האם מכפי שהאם רודפת את העובר ,ואין דוחין
נפש מפני נפש ,אבל לא שמחמת זה דנעשה משמיא אינו בשם רודף כלל ,אלא שמחמת זה הוו שניהם
כורדפים ומאי חזית.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עב עמוד ב
אמר רב הונא :קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו.

Daas Torah
רמב"ם הלכות ממרים פרק א
בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה ,והם עמודי ההוראה ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל,
ועליהן הבטיחה תורה שנאמר על פי התורה אשר יורוך זו מצות עשה ,וכל המאמין במשה רבינו ובתורתו חייב
לסמוך מעשה הדת עליהן ולישען עליהן .כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה שנאמר לא תסור מכל
הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל.

ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה שיב
והמצוה השי"ב היא שהזהירנו מחלוק על בעלי הקבלה עליהם השלום ומצאת ממצוותם במעשה התורה והוא
אמרו )ר"פ שופטי'( לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך .ולשון ספרי לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך זו מצות לא
תעשה .והעובר על לאו זה הוא זקן ממרא וחייב חנק ובתנאים המקובלים המבוארים בסוף סנהדרין )פד ב ,פו ב
 -פט א( .ושם התבארו משפטי מצוה זו:

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעד
והמצוה הקע"ד היא שצונו לשמוע לבית דין הגדול ולעשות כל מה שיצוו בו מאיסור והיתר .ואין הבדל בזה בין
הדבר שיסברוהו או הדבר שיוציאוהו בהקש מן ההקשים שהתורה נדרשת בהן או הדבר שיסכימו עליו שהוא
סוד התורה או לפי ענין מן הענינים שיהיה דעתם שהוא ישר ושבו חזוק לתורה .הכל אנו חייבים לשמוע אותו
ולעשותו ולעמוד על פיהם לא נעבור ממנו .והוא אמרו יתעלה )ר"פ שופטי'( על פי התורה אשר יורוך .ולשון

ספרי ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה זו מצות עשה .וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסוף סנהדרין )פו ב -
פט א(:

אור אלחנן חלק ב עמוד פ

איגרת תימן
ומה שראוי לך לדעת  -שהדברים האלה וכיוצא בהם שוא וכזב ,ולא יהיו לך לראיה לפי שתמצאם כתובים
בספרים ,שהמכזב כמו שהוא מכזב בלשונו מכזב בקולמוסו ואין זה נמנע עליו ,והכסילים הבוערים הם שיעשו
אצלם לראיה אמתית הדבר בהיותו כתוב ,ואין לנו להאמין סברות מפנים האלה אלא מפנים אחרים ,ודע כי כמו
שינצל הסומא בהשענו על הפקח בלכתו אחריו ,לפי שהוא יודע בעצמו שאין לו עינים שיורוהו הדרך הישר ,וכמו
כן שינצל החולה שאינו יודע מחכמות הרפואות בשמעו עצת הרופא שינהיגהו וידריכהו ,לפי שאינו יודע הדברים
הממיתים ולא המחלימים המצילים ,וישמע לעצתו כל מה שיאמר לו  -כמו כן ראוי להמון למסור משענתם על
הנביאים בעלי העינים האמתיות ,ודי להם במה שילמדו להם שהסברה הפלונית אמת והסברה הפלונית אינה

אמת ,ואחרי הנביאים  -החכמים החוקרים והרודפים יומם ולילות הסברות והדעות כדי שידעו איזו מהן אמת
ואיזו מהן שוא.

קובץ אגרות חזו"א חלק ב

אגרות קודש -בעל התניא סימן כד

ספר החינוך מצוה תצה
לשמוע בקול בית דין הגדול ולעשות כל מה שיצוו אותנו בדרכי התורה באסור ומותר וטמא וטהור וחייב ופטור
ובכל דבר שיראה להם שהוא חיזוק ותיקון בדתנו ,ועל זה נאמר ]דברים י"ז ,י'[ ,ועשית על פי הדבר אשר יגידו
לך ,ונכפל בסמוך ]שם ,י"א[ לחיזוק הדבר ,על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה .ואין
הפרש בזה בין הדבר שיראוהו הם מדעתם או הדבר שיוציאוהו בהיקש מן ההיקשים שהתורה נדרשת בהן או
הדבר שיסכימו עליו שהוא סוד התורה או בכל ענין אחר שיראה להן שהדבר כן ,על הכל אנו חייבין לשמוע להן.
והראיה שזה ממנין מצות עשה אומרם זכרונם לברכה בספרי ]כאן[ ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה ,זו
מצות עשה.
ונוהגת מצוה זו בזמן שבית דין הגדול בירושלם בזכרים ונקבות ,שהכל מצווין לעשות כל אשר יורו .ובכלל
המצוה גם כן לשמוע ולעשות בכל זמן וזמן כמצות השופט ,כלומר החכם הגדול אשר יהיה בינינו בזמננו ,וכמו
שדרשו זכרונם לברכה ]ראש השנה כ"ה ע"ב[ ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ,יפתח בדורו כשמואל בדורו,
כלומר שמצוה עלינו לשמוע בקול יפתח בדורו כמו לשמואל בדורו.

הקדמה ליד החזקה לרמב"ם
ודברים הללו בדינים גזירות ותקנות ומנהגות שנתחדשו אחר חיבור הגמרא .אבל כל הדברים שבגמרא הבבלי
חייבין כל ישראל ללכת בהם וכופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי הגמרא
ולגזור גזירותם וללכת בתקנותם .הואיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל .ואותם החכמים

שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא ,הם כל חכמי ישראל או רובם והם ששמעו
הקבלה בעקרי התורה כולה דור אחר דור עד משה רבינו עליו השלום.

רמב"ן פ' משפטים )כא ,ו(
הגישו אדניו אל האלהים  -לב"ד ,צריך שימלך במוכריו שמכרוהו לו )מכילתא( .ואמר ר"א כי נקראו השופטים
אלהים בעבור שהם מקיימי משפטי האלהים בארץ .ולדעתי יאמר הכתוב והגישו אדניו אל האלהים ,עד האלהים
יבא דבר שניהם )להלן כב ח( ,לרמוז כי האלהים יהיה עמהם בדבר המשפט ,הוא יצדיק והוא ירשיע .וזהו
שאמר )שם( אשר ירשיעון אלהים ,וכך אמר משה כי המשפט לאלהים הוא )דברים א יז( .וכך אמר יהושפט כי
לא לאדם תשפטו כי לה' ועמכם בדבר משפט )דהי"ב יט ו( .וכן אמר הכתוב אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים
ישפוט )תהלים פב א( ,כלומר בקרב עדת אלהים ישפוט ,כי האלהים הוא השופט .וכן אמר ועמדו שני האנשים
אשר להם הריב לפני ה' )דברים יט יז( .וזה טעם כי לא אצדיק רשע )להלן כג ז( על הפירוש הנכון .ובאלה
שמות רבה )ל כד( ראיתי אלא בשעה שהדיין יושב ודן באמת ,כביכול מניח הקדוש ברוך הוא שמי השמים
ומשרה שכינתו בצדו ,שנאמר )שופטים ב יח( כי הקים ה' להם שופטים והיה ה' עם השופט:
ספר מנחת חינוך  -מצוה תצה  -תצו  -אות ג
והנה מלשון הרמב"ם שהתחיל וז"ל ,בית דין הגדול שבירושלים וכו' כל שאינו עושה וכו' אחד דברים שלמדו מפי
השמועה וכו' ,ועיין בכל הפרק ,נראה דוקא בבית דין הגדול שבירושלים עוברים בעשה ובלא תעשה ,וגם דין זה
דזקן ממרא הוא דוקא בבית דין זה כאשר יבואר בסמוך ]אות ו'[ בס"ד ,ועל זה קאי הלאו דלא תסור ,אבל לאחר
שבטל בית דין הגדול מלשכת הגזית ,בבית דין בכל דור אם עוברים על דבריהם ,אפשר אינו עובר בעשה ולא
תעשה ,וכן הוא לשון הכתוב וקמת ועלית וגו' היינו לבית דין הגדול ,ועשית על פי הדבר וגו' מן המקום ההוא לא
תסור וגו' דמיירי הכל בבית דין הגדול ,אבל בחכמי כל דור ודור מנין לנו .אך הרב המחבר כתב כאן ,ובכלל
המצוה ג"כ לשמוע ולעשות בכל זמן כמצות השופט החכם הגדול וכו' ועובר על זה ואינו שומע לעצת הגדולים
שבדורו וכו' ,ומנין לו זה ,ושאני בית דין הגדול אשר כבוד השי"ת חופף עליהם כל היום ועליהם הבטיחה התורה
וכו' .אך דנראה זה ג"כ מדברי הרמב"ם בספר המצוות ובהקדמה לספר יד החזקה וברמב"ן ,ובודאי מצאו
באיזה מקום.

תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיב עמוד ב
אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא :אם ראשונים בני מלאכים  -אנו בני אנשים ,ואם ראשונים בני אנשים  -אנו
כחמורים ,ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר ,אלא כשאר חמורים.

‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙ Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰44 ÒÓ „ÂÓÚ ı¯Ù ÌÈÈÁ Ô· Ï‡¯˘È ·˜ÚÈ ,È˜Ò·ÈÈ˜ ÌÏÂÚ ÈÈÁ
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קובץ שעורים ח"ב קונטרס דברי סופרים סימן א שולי הגליון אות כג-כד
ובזה אפשר לפרש כונת הכתוב בירמיה י"ט ובנו את במות הבעל לשרף את בניהם באש עלות לבעל אשר לא
צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי ע"כ ופירושו בתרגום דלא פקדית באורייתי ודלא שלחית ביד עבדיי נבייא
ולא רעוא קדמי הנה בכתוב הזה מפורש כי יש שלשה חלקי תורה א( הנקרא צווי .ב( הנקרא דבור .ג( שאין עליו
לא צווי ולא דבור אלא רצון ד' בלבד והם כל המצות דרבנן כנ"ל .ולפי פשוטי המקראות נראה שזה היה עונו של
בלעם הרשע דלכאורה אחרי שאמר אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' מה היא
רשעתו אבל באמת אף שידע בלעם היטב כי הליכתו לקלל את ישראל הוא נגד רצון ה' לא חשש ע"ז כ"ז שלא
היה לו צווי מפורש שלא לילך וע"כ אמר לא אוכל לעבור את פי ה' פי דייקא אבל רצון ה' לא היה חשוב בעיניו
לעשותו וזוהי רשעותו.

מדרש שמואל פרקי אבות פ"ו מ"ה

ספר מסילת ישרים פרק ג
והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו .כי הנה חושך הלילה שני מיני טעיות אפשר לו
שיגרום לעין האדם :או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל ,או שיטעה אותו עד שיראה עמוד כאילו
הוא אדם ,ואדם כאילו הוא עמוד  -כן חומריות וגשמיות העולם הזה ,הנה הוא חושך הלילה לעין השכל ,וגורם
לו שתי טעויות :האחת  -אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם ,ונמצאים הפתאים הולכים לבטח
ונופלים ואובדים מבלי שהגיעם פחד תחלה .והוא מה שאמר הכתוב )משלי ד( :דרך רשעים כאפלה לא ידעו
במה יכשלו ,ואומר )שם כב( :ערום ראה רעה ונסתר ופתיים עברו ונענשו ,ואומר )שם יד( :וכסיל מתעבר ובוטח,
כי לבם בריא להם כאולם ,ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל .והטעות השניה והיא קשה מן הראשונה  -היא
שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאלו הוא ממש טוב ,והטוב כאילו הוא רע ,ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים
מעשיהם הרעים .כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם ,אלא שנראה להם למצוא
ראיות גדולות ונסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות ,וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם
ומביאתם אל באר שחת .והוא מה שאמר הכתוב )ישעיה ו( :השמן לב  -העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן
וגו' ,וכל זה מפני היותם תחת החושך וכבושים המה תחת ממשלת יצרם .אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה,
הם רואים האמת לאמיתו ויכולים ליעץ שאר בני  -אדם עליו.

הא למה זה דומה? לגן  -המבוכה ,הוא הגן הנטוע לצחוק ,הידוע אצל השרים ,שהנטיעות עשויות כתלים
כתלים ,וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים ,כולם דומים זה לזה ,והתכלית בם הוא להגיע אל אכסדרה
אחת שבאמצעם .ואמנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה ,ומהם משגים את האדם
ומרחיקים אותו ממנה .ואמנם ההולך בין השבילים הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או
בכוזב ,כי כולם שוים ואין הפרש ביניהם לעין הרואה אותם ,אם לא שידע הדרך בבקיאות וטביעות עין שכבר
נכנס בם והגיע אל התכלית שהוא האכסדרה .והנה העומד כבר על האכסדרה הוא רואה כל הדרכים לפניו
ומבחין בין האמתיים והכוזבים ,והוא יוכל להזהיר את ההולכים בם ,לומר :זה הדרך לכו בו! והנה ,מי שירצה
להאמין לו ,יגיע למקום המיועד .ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו ,ודאי שישאר אובד ולא יגיע אליו.
כן הדבר הזה :מי שעדיין לא משל ביצרו ,הוא בתוך השבילים ,לא יוכל להבחין ביניהם .אך המושלים ביצרם
שכבר הגיעו אל האכסדרה ,שכבר יצאו מן השבילים וראו כל  -הדרכים לעיניהם בברור ,הם יכולים ליעץ למי
שירצה לשמוע ,ואליהם צריכים אנו להאמין .ואמנם מה היא העצה שהם נותנים לנו? בואו חשבון ,בואו ונחשב
חשבונו של עולם ,כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא
מבקש ולא זולת זה.

