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 דברים פרק יג פסוק יט 

 ַהָּיָׁשר ַלֲעׂשֹות ַהּיֹום ְמַצְּוָך ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ִמְצֹוָתיו ָּכל ֶאת ִלְׁשמֹר יָךֶקֱאלֹ 'ה ְּבקֹול ִתְׁשַמע ִּכי
 : יָךֶקֱאלֹ 'ה ְּבֵעיֵני

 

 פסוק יחדברים פרק ו 
 ָלְך ִייַטב ְלַמַען 'ה ְּבֵעיֵני ְוַהּטֹוב ַהָּיָׁשר ָעִׂשיָתְו

 'ה ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ַהּטָֹבה ָהָאֶרץ ֶאת ְוָיַרְׁשָּת ּוָבאָת
 :ַלֲאבֶֹתיָך

 י"רש
 :הדין משורת לפנים, פשרה זו - והטוב הישר

 

 
 דברים פרק יג פסוק א 

 אֹתֹו ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ָּכל ֵאת
 : ִמֶּמּנּו ִתְגַרע ְולֹא ָעָליו תֵֹסף לֹא ַלֲעׂשֹות ִתְׁשְמרּו

 י"רש
 חמשה, בתפילין טוטפות חמשה - עליו תסף לא

 :כהנים בברכת ברכות ארבע, בלולב מינין

 

 דברים פרק ד פסוק ב 
 ְולֹא ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ַעל תִֹספּו לֹא

 ֲאֶׁשר יֶכםֵקֱאלֹ 'ה ִמְצֹות ֶאת ִלְׁשמֹר ִמֶּמּנּו ִתְגְרעּו
 : ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנִֹכי

 י"רש
 חמשת בתפילין פרשיות חמש כגון - תספו לא

 :תגרעו ולא וכן, ציציות וחמש בלולב מינין

 
 ם הלכות ממרים פרק ב הלכה ט "רמב

 תורה איסורי להתיר להן יש וכן לדורות איסורו ויעמוד המותר דבר ולאסור לגזור דין לבית ויש הואיל
 ולא תורה דברי על להוסיף שלא, ממנו תגרע ולא עליו תוסיף לא תורה שהזהירה זה מהו שעה לפי

 כיצד, פה שבעל בתורה בין שבכתב בתורה בין התורה מן שהוא בדבר לעולם הדבר ולקבוע מהן ג לגרוע
 בשר ולאכול לבשל אסר כתובה שזה למדו השמועה מפי אמו בחלב גדי תבשל לא בתורה כתוב הרי

  ויתיר דין בית יבוא אם, התורה מן בחלב מותר העוף בשר אבל חיה בשר בין בהמה בשר בין, בחלב
 בשר יאסור ואם, גורע זה הרי בחלב חיה בשר
 מן אסור והוא הגדי בכלל שהוא ויאמר העוף

 העוף בשר אמר אם אבל, מוסיף זה הרי התורה
 לעם ונודיע אותו נאסור ואנו התורה מן מותר
 ויאמרו חובה הדבר מן יבא שלא גזרה שהוא
 מותרת החיה כך נתפרש שלא מפני מותר העוף
 בשר אף לומר אחר ויבא, נתפרשה לא שהרי
 אף לומר אחר ויבא, העז מן חוץ מותרת בהמה
 נאמר שלא הכבשה או פרה בחלב מותר העז בשר
 בחלב אף לומר אחר ויבא, מינו שהיא אמו אלא
, אמו אלא נאמר שלא מותר אמו שאינה העז

 אין, עוף בשר אפילו בחלב בשר כל נאסור לפיכך
 כיוצא כל וכן לתורה סייג עושה אלא מוסיף זה

 .בזה

 

 ד"השגת הראב
 כל א"א. 'וכו ולאסור לגזור ד"לב ויש הואיל
 ואסרוהו עליו שגזרו דבר שכל רוח ישא אלה

 לא משום בו אין תורה של ולמשמרת לסייג
 כשל ועשאוהו לדורות קבעוהו אפילו יףתוס

 דוכתי בכמה כדאשכחן למקרא וסמכוהו תורה
 לפי גרע ואם בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן

 דבר זה אף הכרמל בהר אליהו כגון שעה צורך
 ולא, תורתך הפרו' לה לעשות עת הוא תורה

 כגון עשה במצות אלא מוסיף איסור תמצא
 בין לשעה יןב בהן וכיוצא וציצית ותפילין לולב

 שלא בין תורה בדבר שקבעה בין לדורות
 .קבעה

 

  

Rabbi Brovender's Parsha Shiur is sponsored by 

Dr. Bernard & Robin Cohen, Milwaukee 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts,  
or to sign-up to receive sources in advance. 

 

 



 

 

2

 
 

  מארקג פ"ח, ם" נבוכים להרמבמורה
, וראוי שנעיר על מצוות בודדות, התבררו אפוא טעמיהן של כל המצוות שמנינו בספר שופטים

מכיוון : מתוך זה אומר אני במה שנוגע לזקן ממרא. בהתאם למטרתו של ספר זה, המופיעות שם
לאירועים ,  בהתאם לשוני במקומות-שהאל יתעלה יודע שבכל זמן ומקום זקוקים דיני התורה הזאת 

 לא תֵֹסף: הוא אסר להוסיף או לגרוע ואמר,  לתוספת לחלקם או לגריעה מחלקם-חדשים ולנסיבות 
שאין היא מאת כי זה היה מביא לשיבוש סדרי התורה ולאמונה , )א,ג"דברים י(עליו ולא תגרע ממנו 

לעׂשות סייגים לדיני תורה , דין הגדול-לבית, כלומר, עם זאת הוא התיר לחכמים שבכל תקופה. האל
כמו שאמרו , ולהנציח סייגים אלה, אלה כדי לשמור על יציבותם בדברים שיחדשו על דרך איחוי שבר

 להתיר חלק מאיסוריה כן גם הותר להם להשעות חלק ממעׂשי התורה או. ועשֹו ְסָיג לתורה): ל"חז(
כפי שהבהרנו בפתיחה לפירוש המשנה , אבל אין להנציח זאת. במצב כלשהו או בהתאם למאורע

ויונהג בכל זמן ובאשר לכל מאורע כפי , בהנהגה זאת תתמיד התורה להיות אחת. בעניין הוראת שעה
אדם אובדים -ניהיו ב, אבל אילו היה העיון החלקי הזה מותר לכל אחד מן החכמים. שמתאים לו

הדין -למעט בית, לכן אסר יתעלה את העיסוק בזה לכל החכמים. מרוב המחלוקת והסתעפות השיטות
היתה בטלה המטרה , מפני שאילו קם נגדם כל מעיין. וציווה להרוג את מי שחולק עליהם, הגדול בלבד

 .המכוונת והּוׂשמה ְלַאל התועלת
 

 הקדמה לפרק חלק, ם"הרמב
 . לא מזולתו,והוא כי תורת משה זאת מעתקת מאת הבורא יתברך:  ההעתק-והיסוד התשיעי 

לא תוסף עליו ולא : 'פ שנא"כ  ולא בתורה שבע"לא בתושב. ועליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע
 .וכבר בארנו מה שצריך לבאר ביסוד זה בפתיחת החבור. )א, דברים יג (תגרע ממנו

 
 ן דברים פרק ד פסוק ב "רמב
. י"רש לשון, תגרעו לא וכן, ציציות חמש בלולב מינין חמשה בתפילין פרשיות חמש כגון - פותוסי לא
 פוחתים שאין ומנין, תוסיפו לא ל"ת הציצית ועל הלולב על תוסיף שלא מנין) ראה (בספרי אמרו וכך
 יאלה' ה אומר לברך ופתחתי הואיל יאמר לא כהנים ברכת לברך פתח שאם מנין. תגרעו לא ל"ת מהן

 אף אלא, אמרו בלבד באלה לא אבל. עליו תוסף לא דבר אפילו, הדבר ל"ת, עליכם יוסף אבותיכם
 ששה החג יעשה אם וכן, )ב כח (השנה ראש במסכת שמוזכר כמו, לוקה בכונה בשמיני בסוכה הישן
 :הזה בלאו עובר
, )לג יב א"מ (רבעםכי מלבו שבדא בחדש חג שעשה כגון עצמה בפני מצוה לעשות בדא אפילו דעתי ולפי
 ולא לישראל להם עמדו נביאים ושמונים מאה, מגלה מקרא לענין) א יד מגילה (אמרו וכך. בלאו עובר
. 'וכו דרוש מאי מגילה ממקרא חוץ אחת אות אפילו בתורה שכתוב מה על הוסיפו ולא פחתו

 אמרו, הדבר על יםמצטער היו נביאים כמה ומהם זקנים וחמשה שמונים) ז"ה א"פ מגילה (ובירושלמי
 נביא ואין משה לנו אמר כך, משה מפי שנצטוו המצות אלו, משה את' ה צוה אשר המצות אלה כתוב
 עד בדבר ונותנין נושאין משם זזו לא, דבר לנו לחדש רוצים ואסתר ומרדכי, לכם דבר לחדש עתיד אחר

, עליו תוסיף לא בכלל היא כ"א, להם אסורה הזו המצוה שהיתה הרי. 'וכו עיניהם ה"הקב שהאיר
 בו לחדש רשאי נביא אין" המצות אלה "שאמר הכתוב מן אלא נביא פי על למוסיף למדנו שלא אלא
, התורה מן מצוה היא זו, בהן וכיוצא לעריות שניות כגון, גדר משום חכמים שתקנו ומה. מעתה דבר

 :בתורה ה"הקב מפי ואינן הזה הגדר משום שהם שידע ובלבד
 

 

 

 

 


