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 י"א -דברים י"ז:ח      .1

 
י  ֵלא  )ח(כִּ פָּ ָך יִּ מְּ ר  מִּ בָּ ט דָּ פָּ שְּ ם ֵבין ַלמִּ ם  דָּ דָּ ין ֵבין לְּ ין דִּ דִּ ֶנַגע ֶנַגע ּוֵבין  לְּ ֵרי לָּ בְּ יֹבת  דִּ ֶריָך  רִּ עָּ שְּ תָּ  בִּ ַקמְּ  וְּ

יתָּ  לִּ עָּ קֹום  ֶאל וְּ ַחר  ֲאֶשר ַהמָּ בְּ ֹקוָּק יִּ   :בֹו ֱאֹלֶהיָך יְּ

אתָּ  ים ֶאל )ט(ּובָּ ם  ַהֹכֲהנִּ יִּ וִּ ֶאל ַהלְּ ֶיה  ֲאֶשר  טַהֹשפֵ  וְּ הְּ ים  יִּ ֵהם ַביָּמִּ תָּ  הָּ ַרשְּ דָּ ידּו וְּ גִּ הִּ ָך וְּ ַבר ֵאת לְּ   דְּ
ט פָּ שְּ  :ַהמִּ
יתָּ  שִּ עָּ י  ַעל )י(וְּ ר פִּ בָּ ידּו ֲאֶשר  ַהדָּ ָך ַיגִּ ן לְּ קֹום  מִּ ַחר  ֲאֶשר ַההּוא ַהמָּ בְּ ֹקוָּק יִּ תָּ  יְּ ַמרְּ שָּ ֹכל ַלֲעשֹות  וְּ  ֲאֶשר  כְּ

 :יֹורּוָך 
י ַעל )יא( ה פִּ ַעל יֹורּוָך ֲאֶשר  ַהתֹורָּ ט  וְּ פָּ שְּ רּו  ֲאֶשר ַהמִּ ָך יֹאמְּ סּור לֹא ַתֲעֶשה לְּ ן תָּ ר מִּ בָּ ידּו ֲאֶשר ַהדָּ ָך ַיגִּ ין לְּ מֹאל  יָּמִּ  :ּושְּ

 
 רש"י שם      .2
 

 :שמאל שמאל ועל ן ימי ימין על  לך  שאומר  שכן  וכל  ז ,ימין  שהוא שמאל  ועל שמאל שהוא  ימין על  לך  אומר  אפילו-  ושמאל  ימין  )יא(
 
 ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קנד . 3
 

   ימין ושמאל, אפילו מראים בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע להם סליק פיסקא 
 
 תלמוד ירושלמי הוריות א:א  .4
 

  ושמאל"  ימין "ללכת  ת"ל  ,להם  תשמע  ימין שהיא שמאל  ועל  שמאל שהיא ימין על  לך  יאמרו  אם  יכול 
 .שמאל שהיא  שמאל ועל ימין  שהוא ימין  על לך  שיאמרו

 
 שפתי חכמים שם .  5
 
את  תתלה ולא לו  שתשמע ימין  שהוא  סבור  שאתה שמאל  ועל  שמאל שהוא סבור  שאתה  ימין על  לך אומר אם אפילו פירושו דהכי  -ז
 . אמת אם כי מפיהם  יצא  שלא טעות מכל וישמרם  תמיד  מקדשו משרתי  על  רוחו נותן  יתברך  השם  כי  בך  אלא  בו  הטעות  
 
 רמב"ן דברים פרשת שופטים פרק יז . 6
 

אפילו אם אומר לך על ימין שהוא שמאל או על שמאל שהוא ימין, לשון רש"י. וענינו, אפילו תחשוב בלבך שהם   - מאל )יא( ימין וש
טועים, והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, תעשה כמצותם, ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה או אהרוג  

המצוה על המצות שאעשה בכל מצותיו ככל אשר יורוני העומדים לפניו במקום   אבל תאמר כך צוה אותי האדוןהאיש הנקי הזה, 
, וזה כענין רבי יהושע עם ר"ג ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו )ר"ה  אשר יבחר ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יטעו 

 כה א(: 
 
ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים, והנה ירבו   והצורך במצוה הזאת גדול מאד, כי התורה נתנה לנו בכתב, וידוע הוא שלא  

המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות. וחתך לנו הכתוב הדין, שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני השם במקום אשר יבחר בכל  
כוונתה,  מה שיאמרו לנו בפירוש התורה, בין שקבלו פירושו עד מפי עד ומשה מפי הגבורה, או שיאמרו כן לפי משמעות המקרא או 

כי על הדעת שלהם הוא נותן )ס"א לנו( להם התורה, אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל, וכל שכן שיש לך לחשוב שהם  
 . כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול אומרים על ימין שהוא ימין, 

 
 צו ספר החינוך פרשת שופטים מצוה ת. 7
 

ברוך הוא שאילו תהיה   משרשי המצוה לפי שדעות בני האדם חלוקין זה מזה לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים, ויודע אדון הכל 
כוונת כתובי התורה מסורה ביד כל אחד ואחד מבני אדם איש איש כפי שכלו, יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו וירבה  

על כן אלהינו שהוא אדון כל החכמות השלים תורתנו תורת  ... המחלוקת בישראל במשמעות המצוות, ותעשה התורה ככמה תורות
שצונו להתנהג בה על פי הפירוש האמתי המקובל לחכמינו הקדמונים עליהם השלום. ובכל דור ודור גם כן  אמת עם המצוה הזאת  

שנשמע אל החכמים הנמצאים שקבלו דבריהם ושתו מים מספריהם ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עומק מליהם ופליאות  
ה, וזולת זה אם נתפתה אחר מחשבותינו ועניות דעתנו לא נצלח  דעותיהם, ועם ההסכמה הזאת נכוין אל דרך האמת בידיעת התור

לכל. ועל דרך האמת והשבח הגדול בזאת המצוה אמרו זכרונם לברכה ]ספרי כאן[ לא תסור ממנו ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על  
ן הדברים אין ראוי לנו לחלוק  כלומר שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין לא תסור ממצותם, 
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עליהם אבל נעשה כטעותם, וטוב לסבול טעות אחד ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי  
 דעתו שבזה יהיה חורבן הדת וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי 

 
 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כה עמוד א  .8
 
אינוהו בזמנו, ובליל עיבורו לא נראה. וקיבלן רבן גמליאל. אמר רבי דוסא בן הורכינס: עדי שקר הן; היאך  ועוד באו שנים ואמרו: ר  

מעידים על האשה שילדה, ולמחר כריסה בין שיניה? אמר לו רבי יהושע: רואה אני את דבריך. שלח לו רבן גמליאל: גוזרני עליך  
ת בחשבונך. הלך ומצאו רבי עקיבא מיצר. אמר לו: יש לי ללמוד שכל מה  שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכפורים שחל להיו

בין בזמנן בין שלא בזמנן, אין לי מועדות אלא   - שעשה רבן גמליאל עשוי, שנאמר אאלה מועדי ה' מקראי קדש אשר תקראו אתם 
צריכין אנו לדון אחר כל בית דין   -גמליאל  אלו. בא לו אצל רבי דוסא בן הורכינס, אמר לו: אם באין אנו לדון אחר בית דינו של רבן  

ובית דין שעמד מימות משה ועד עכשיו, שנאמר בויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל, ולמה לא נתפרשו שמותן  
והלך   אלא ללמד שכל שלשה ושלשה שעמדו בית דין על ישראל הרי הוא כבית דינו של משה. נטל מקלו ומעותיו בידו, - של זקנים 

ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכפורים להיות בחשבונו. עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו, אמר לו: בוא בשלום רבי  
  שקבלת את דברי.  - בחכמה, ותלמידי  - ותלמידי! רבי 

 
 פירוש הגר"א על משלי טז:י . 9
 

: מאן מלכי רבנן, ששפתותיהם כמו "קסם" אף שיטעו לפי השאלה מכל מקום "במשפט לא ימעול פיו",  והענין  -במשפט לא ימעול פיו 
 כלומר בדין עצמו  לא יטעו כי בסוף יתגלה שלא כן היה המעשה ופסקם אמת 

 
 הקדמת הרמב"ם למשנה .  10
 

בהם הדין כדעת הרוב לפי הכללים  החלק השלישי, הם הדינים שנלמדו באחת המדות, ובהם נופלת מחלוקת כמו שאמרנו, ונפסק  
שהקדמנו, במה דברים אמורים כשהדבר שקול, ולכן אומרים אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה. ולא תפול מחלוקת ומשא ומתן  

אלא בכל מה שלא שמענו בו קבלה, ותמצאם בכל התלמוד חוקרים על דרכי הדין שבגללם נפלה מחלוקת בין החלוקים ואומרים  
פלגי, או מאי טעמא דר' פלוני, או מאי ביניהו, כי יש שהם הולכים בדרך זו בענין זה במקצת מקומות ומבארים סבת  במאי קא מי

 .. המחלוקת ואומרים שפלוני סומך על דבר פלוני ופלוני סומך על דבר פלוני וכיוצא בזה.
 

ענין דבר זה ברור מאד, כי שני אנשים שהם שווים בהבנה ובעיון ובידיעת הכללים שלמדים מהם לא תהיה ביניהם מחלוקת במה  
שלומדים באחת המדות בשום פנים, ואם תהיה תהיה מועטת, כמו שלא מצאנו מחלוקת בין שמאי והלל אלא בהלכות אחדות, לפי  

חת המדות היו קרובים זה לזה, וגם הכללים הנכונים שהיו אצל זה היו אצל השני.  שדרכי למודם בכל מה שהיו לומדים אותו בא
וכאשר נתמעט למוד תלמידיהם ונחלשו אצלם דרכי הדין בהשואה לשמאי והלל רבותיהם נפלה מחלוקת ביניהם בשעת המשא  

האשימם בכך, כי לא נוכל אנחנו להכריח  ומתן בהרבה ענינים, לפי שכל אחד מהם דן לפי כח שכלו ולפי הכללים הידועים לו. ואין ל 
שני בני אדם המתוכחים שיתוכחו לפי ]רמת[ שכלם של יהושע ופינחס, וגם אין אנחנו רשאים לפקפק במה שנחלקו בו מפני שאינם  

כמו  כשמאי והלל או למעלה מהם, כי לא חייב אותנו בכך ה' יתעלה. אלא חייב אותנו לשמוע מן החכמים חכמי איזה דור שיהיה, 
שאמר או אל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת. ועל אופן זה נפלה מחלוקת, לא שטעו בקבלתם וקבלת האחד אמת והשני  

 בטלה. וכמה ברורים דברים אלה למי שמתבונן בהם, וכמה גדול היסוד הזה בתורה. 
 
  שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א הקדמה.  11
 

ם היא אלא כפי שנראה להחכם אחרי שעיין כראוי לברר ההלכה בש"ס ובפוסקים כפי כחו  אבל האמת להוראה כבר נאמר לא בשמי
בכובד ראש וביראה מהשי"ת ונראה לו שכן הוא פסק הדין הוא האמת להוראה ומחוייב להורות כן אף אם בעצם גליא כלפי שמיא  

הפירוש כמו שפסק ולא היה סתירה לדבריו. ויקבל  שאינו כן הפירוש, ועל כזה נאמר שגם דבריו דברי אלקים חיים מאחר שלו נראה 
 שכר על הוראתו אף שהאמת אינו כפירושו. 

 
   תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב. 12

אמר רב יהודה אמר שמואל: שהקיפו דברים כעכנא זו, וטמאוהו. תנא: באותו היום השיב    -וזה הוא תנור של עכנאי. מאי עכנאי?  
חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו מאה אמה,   - רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו. אמר להם: אם הלכה כמותי 

אמת המים יוכיחו. חזרו   - : אין מביאין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי ואמרי לה: ארבע מאות אמה. אמרו לו 
כותלי בית המדרש יוכיחו. הטו   -אמת המים לאחוריהם. אמרו לו: אין מביאין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי  

אתם מה טיבכם? לא    -מים מנצחים זה את זה בהלכה  כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם: אם תלמידי חכ
מן   -נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדין מטין ועומדין. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי  

ל רגליו ואמר: לא  השמים יוכיחו. יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום! עמד רבי יהושע ע 
אמר רבי ירמיה: שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר   - מאי לא בשמים היא?  -בשמים היא.  

אמר ליה: קא   -אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר ליה: מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא?    -סיני בתורה אחרי רבים להטת.  
 בני, נצחוני בני.   חייך ואמר נצחוני


