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(Alon HaDeracha con’t. 

 :מאמר ג' פרק כ"ג ספר העיקרים

בדבר שלא באה הקבלה בו אלא שיוצא באחת מהי"ג מדות או באחת ולפי שאפשר שיפול מחלוקת בין חכמי ישראל 

הסכימה החכמה האלוקית כדי שתהיה תורת ה' תמימה לסלק המחלוקת ההוא במה שאפשר, וזה  ,משאר דרכי הבנה

בשנתנה ההכרעה בכל דור ודור לרוב החכמים ואמרה "אחרי רבים להטות" ואמרה גם כן: "לא תסור מן הדבר אשר 

וכוונתנו בזה  .ימין ושמאל", ובארו רבותינו ז"ל: אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימיןיגידו לך 

לומר, כי לפי שכל אדם מדרכו לחשוב מחשבות ולייחס לעצמו ההתבוננות והסברא וההשכלה יותר מכל מה שזולתו, 

שבו עצמם משכילים יותר מהם, אמר עד שתמצא כמה פתאים ונשים ועמי הארץ מדברים תועה על החכמים ויח

כי אף אם יראה לחולק שהחכמים אומרים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, לא יזוז מדבריהם  ,הכתוב

ואף אם אפשר שיהיה היחיד יותר חכם מכל אחד מהם ויהיה  ,לעולם אבל תהיה ההכרעה מסורה תמיד אל רוב החכמים

ההלכה כהכרעת הרוב. ואין היחיד רשאי לחלוק עליהם לעשות מעשה כדבריו  יותר מסכים אל האמת מכולם, תהיה

כי אע"פ שר' אליעזר היה מופלג בחכמה יותר מכלם עד שיצאה  [2]כלל. וזהו ענין ר' יהושע עם ר' אליעזר בבא מציעא

לא בשמים " :רבת קול ואמרה: "מה לכם אצל ר' אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום!!" עמד ר' יהושע על רגליו ואמ

היא" כלומר: אע"פ שהאמת יהיה כדברי ר' אליעזר אין ראוי שנניח דברי המרובין לעשות כדברי היחיד, כי כבר נתנה 

לנו תורה על הר סיני, שכתוב בה )שמות כ"ג( "אחרי רבים להטות". ואם בדבר אחד נעשה כדברי היחיד ונניח דברי 

דור ודור, כי כל יחיד יבוא לחשוב שהאמת אתו, ויעשה כדבריו הלכה המרובין, יתחדש מחלוקת גדולה בישראל בכל 

למעשה, ובזה תפול התורה בכללה, ועל כן ראוי שלא נניח הדרך הכולל, שהוא ללכת אחר הרוב ולהניח דברי היחיד או 

שאינו עד דברי המעטים, ובלבד שיהיו הרוב דעת החכמים, לא דעות עמי הארץ, לפי שההמון ועמי הארץ נפתים לדבר 

 .שיבוא להעיד עליו ולומר שהוא כן

אם כן, לפי אלבו מתיישבות הסתירה שבין הספרי והבריתא שבהוריות, כך שבאחרונה מדובר בהוראה "בדבר שבא 

ואז אל תשמע  –בקבלה" והחולק יש בידו קבלה אשר לפיה יוצא שהוראתם היא כאילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל 

ואז  –ובר "בדבר שלא בא בקבלה אלא שיוצא באחת מהי"ג מדות או באחת משאר דרכי ההבנה" להם; ואילו בספרי מד

 .לא יזוז מדבריהם –גם "אם יראה לחולק שאומרים על ימין שמאל 

  :(סנהדרין פח ע"ב) הגמראאך ר' דוד הופמן במאמרו לעיל דוחה תפישה זו, בהסתמכו על דברי 

 ,"רים כך הוא בעינינואפילו הוא אומר מפי השמועה והם אומ"

 .עליו לשמוע להם 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Jahrsbericht des Rabbiner-Seminars fur des orthodoxe Judentum pro 5638 (Berlin 1877-

1978), p. 9-12 

 .נור עכנאיבבא מציעא נ"ט בעניין ת [2]

 

 דברים פרק יז
ֵרֵ֥  ַגע ִדבְּ נ ֶ֔ ַגעָ֙ לָּ ין נ ָ֙ ין ּוֵבֵ֥ ִדָּ֗ ין לְּ ין־ִדִּ֣ ם ֵבֵּֽ דָָּ֜ ם׀ לְּ ין־דָָּּ֨ ט ֵבֵּֽ פָָּּ֗ ר ַלִמשְּ בָָּ֜ ךָ֙ דָּ ֵל֩א ִממְּ י ִיפָּ יתָּ )ח( ִכִּ֣ ִלֶ֔ עָּ ִּ֣ וְּ תָּ ַקמְּ יך וְּ ֶ֑ ר  עָּ ת ִבשְּ י ִריב ֹ֖

ֵ֥ק ֱאֹל וָּ ק  ר יְּ ַחַ֛ ר ִיבְּ ֵ֥ ֹום ֲאש  קֶ֔ ל־ ַהמָּ ֹו:קא   יך בֵּֽ
ךֶ֔   √ ידּו לְּ ִהִגִּ֣ ָ֙ וְּ תָּ ַרשְּ דָּ ם וְּ ֵהֶ֑ ים הָּ ִמִּ֣ ֹ֖ה ַביָּ י  ר ִיהְּ ֵ֥ ט ֲאש  ֵפֶ֔ ל־ַהש  א  ם וְּ ִוִיֶ֔ ֲהִניםָ֙ ַהלְּ ל־ַהכ  אתָָּּ֗ א  ט:)ט( ּובָּ ֵּֽ פָּ ר ַהִמשְּ ַבֵ֥ ת דְּ   ֵאֹ֖

ר ִיבְּ  ֹ֖ ּוא ֲאש  ֹום ַההֶ֔ קִּ֣ ךֶ֔ ִמן־ַהמָּ ּו לְּ ידֵּֽ ר ַיִגִּ֣ ִּ֣ רָ֙ ֲאש  בָּ י ַהדָּ יתָּ ַעל־ִפִּ֤ ִשָּ֗ עָּ ּוך:)י( וְּ ר יֹורֵּֽ ֵ֥ ל ֲאש  כ ֹ֖ ֹות כְּ ִּ֣ ַלֲעשֶ֔ תָּ ַמרְּ שָּ ֶ֑ק וְּ וָּ ק  ר יְּ  ַחִּ֣
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ר   √ ַ֛ בָּ ּור ִמן־ַהדָּ סָּ֗ א תָּ ה ל ִּ֣ ֶ֑ ךֹ֖ ַתֲעש  ּו לְּ רֵ֥ ר־י אמְּ ט ֲאש  ַ֛ פָּ ַעל־ַהִמשְּ ּוך וְּ ר יֹורָּ֗ ִּ֣ ה ֲאש  ָ֜ י ַהתֹורָּ ין )יא( ַעל־ִפָּ֨ ךֹ֖ יִָּמֵ֥ ּו לְּ ידֵּֽ ר־ַיִגֵ֥ ֲאש 
אל: מ ֵּֽ  ּושְּ

יש  ִאִ֞ הָּ ִּ֣ק ֱאֹל)יב( וְּ וָּ ק  ת־יְּ םָ֙ א  ת שָּ ר  ִּ֤ שָּ ד לְּ ֵמִ֞ ע  ֵהןָ֙ הָּ ל־ַהכ  ַע א  מ ִּ֤ י שְּ ִתָּ֨ ִבלְּ ֹון לְּ דָּ֗ זָּ ה בְּ ִּ֣ ר־ַיֲעש  ט ּוֵמתָ֙ קֲאש  ֵפֶ֑ ל־ַהש  ֹו א  יך אֹ֖
ל: ֵאֵּֽ רָּ ע ִמִישְּ ֹ֖ רָּ ֵ֥ הָּ תָּ ַערְּ ּוא ּוִבֵּֽ יש ַההֶ֔ ִאִּ֣  הָּ

Alef.  
R. David Tzvi Hoffmann is bothered by the reference to the Kohanim as originating 
from the tribe of Levi, instead of referring to them as the family of Aharon, as had 
previously been done.  

Beit.  
1.  Sifre: It appears to you as if they have confused left and right (but it might well be 

that they have correctly identified the alternatives).  
     Midrash Shir HaShirim Rabba: If they tell you that left is right and vice versa. (It is not 

a matter of your opinion, but the fact that they have made an objective error.)  
2.  Yerushalmi Horiot: You are only bound to obey the judges if they in fact get right the 

different alternatives. (“Asher Yagidu Lecha”--only when they have correctly 
identified what is right and what is left is there an obligation to accept their 
decision. The Seifa of the verse defines under what conditions the Reisha is 
normative.) 

      Sifre: Your need to listen to their direction is paramount, and does not depend at all 
upon whether they have properly identified the difference between right and left; 
in fact, even if it appears to you that they have gotten it wrong, you have to accept 
their ruling. Despite what you think as per the Seifa, the Reisha demands that you 
listen to the judges’ decision. 

3.    
 דברים פרק כח

ֹום ם ַהיּ֖ י ְמַצֶּוֶּ֥ה ֶאְתֶכֶ֛ ר ָאֹנִכִ֜ א ָת֗סּור ִמָכל־ַהְדָבִרי֙ם ֲאֶשֶׁ֨ ֹֹ֣ ים  )יד( ְול ים ֲאֵחִרּ֖ י ֱאֹלִהֶּ֥ ֶכת ַאֲחֵרֶ֛ אול ָלֶל֗ ין ּוְשמֹֹ֑ ָיִמֹ֣
ם  :ְלָעְבָדָֽ

The verse in 28:14 defines what the judges tell you as HaShem’s Will. Just as HaShem would 

not err with respect to right and left, so too it is incumbent upon the judges not to make 

errors in that regard. Therefore, if you know for a fact that the judges have erred, you are 

released from the obligation to follow their decision. 

Gimel.  

1.    

 
 פרשת שופטים

 שנת תשי"ט

 דיני משפט

 יא -דברים פרק יז, פסוקים ח 

 

 "בטעם מצוות "לא תסור   .ב
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 "אפסוק י

ידּו" ר ַיגִּ ן ַהָדָבר ֲאשֶׁ ה לֹא ָתסּור מִּ ר יֹאְמרּו ְלָך ַּתֲעשֶׁ ְשָפט ֲאשֶׁ ר יֹורּוָך ְוַעל ַהמִּ י ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁ ין ּוְשמֹאל ַעל פִּ  "ְלָך ָימִּ

 :רמב"ן

ך ד"ה ימין ושמאל:... אפילו תחשוב בלבך שהם טועים, והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאל

ואל תאמר: "איך אוכל החלב הגמור הזה או אהרוג האיש הנקי הזה?" אבל תאמר: כן ציוה אותם  .תעשה כמצותם -

ועל משמעות האדון המצווה על המצוה, שאעשה ככל מצוותיו ככל אשר יורוני העומדים לפניו במקום אשר יבחר 

 .' גמליאל ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונווזה כענין ר' יהושע עם ראפילו יטעו,  .דעתם נתן לי התורה

והנה  הדעות בכל הדברים הנולדיםוהצורך במצוה הזאת גדול מאד, כי התורה ניתנה לנו בכתב וידוע הוא שלא ישתוו 

ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות, וחתך הכתוב לנו הדין, שנשמע לבית הדין הגדול העומד לפני השם במקום 

משמעות המקרא  שיאמרו כן לפיכל מה שיאמרו לנו בפירוש התורה, בין שקבלו פירושו עד מפי עד, או אשר יבחר וב

או כוונתם, כי על דעת שלהם הוא נותן לנו התורה, אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל, וכל שכן שיש לך 

וב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין, כי רוח ה' על משרתי מקדשו ולא יעז

 .ומן המכשול

 

 '(ט-בראש השנה פרק ב' משנה ח'עניין ר' יהושע עם ר' גמליאל המוזכר בדבריו הוא המסופר )

 

מעשה שבאו שנים )שני עדים( ואמרו: "ראינוהו )הירח( שחרית במזרח וערבית במערב." אמר ר' יוחנן בן 

קיבלן רבן גמליאל. ועוד באו שנים ואמרו: "ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו  נורי: "עדי שקר הם." כשבאו ליבנה

לא נראה" וקיבלן רבן גמליאל. אמר ר' דוסא בן הרכינס: "עדי שקר הן. היאך מעידים על האשה שילדה ולמחר 

וא כריסה בין שיניה?!" אמר לו ר' יהושע "רואה אני את דבריך". שלח לו רבן גמליאל: "גוזרני עליך, שתב

 .אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך." הלך ומצאו ר' עקיבא )לר' יהושע( מיצר

)ברטנורא: שהנשיא גזר עליו לחלל את יום הכיפורים(. אמר לו ר' עקיבא: "יש לי ללמוד, שכל מה שעשה רבן 

אין  –בין בזמנם, בין שלא בזמנם  –אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם" " :(ויקרא כ"ג) עשוי. שנאמר –גמליאל 

דוסא( "אם באים אנו לדון אחר  'לי מועדות אלא אלו." בא לו )ר' יהושע( אצל ר' דוסא בן הרכינס; אמר לו )ר

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

ב ואביהו ושבעים מזקני ישראל" ולמה לא נתפרשו שמותיהם של זקנים? ויעל משה ואהרון נד" (שמות כ"ד)

  ".אלא ללמד שכל שלושה ושלושה שעמדו בית דין על ישראל, הרי הוא כבית דינו של משה

נטל מקלו ומעותיו בידו, הלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. עמד רבן גמליאל 

 ". שקיבלת דברי –מר לו )רבן גמליאל(: "בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחכמה ותלמידי ונשקו על ראשו. א
  

 RaMBaN, as expected, states essentially the same thing in both places in his commentary. 

However, the idea that an individual should be Machmir on himself if he feels that the court 

objectively erred, or if he is a member of the Sanhedrin, he should present his arguments to 

the entire group in order for them to include his insights into the final decision, only appears 

in the comments that he added to Sefer HaMitzvot (cited in Gilayon Shoftim 5726), but not in 

his commentary to Devarim 17:11.  

2.  The reason why it could be said that the anecdote from Rosh HaShana 2:8-9 involving R. 

Gamliel and R. Yehoshua is not a good example is because in both his comments on Sefer 

HaMitzvot as well as on Devarim 17:11, RaMBaN mentions there can be disputes regarding 

the import of the written text of the Tora, i.e.,   

כי התורה ניתנה לנו בכתב וידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים והנה ירבו המחלוקות ...

 ...ותעשה התורה כמה תורות,

However, in the case mentioned in Tractate Rosh HaShana, the dispute was not about the 

interpretation of a written text, but rather an astronomical phenomenon which either was 

accurately described or wasn’t. It would not be reasonable to assume when it is known that a 

flat-out error has been made, in this case by R. Gamliel concerning where the moon would be 
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seen, that R. Yehoshua would have to accept the other’s version of the facts when they are 

clearly false (a point made by Yerushalmi Horiyot) 

3.  RaMBaN reconciles Horiyot 2b with the Sifrei by proposing that an individual who was not a 

member of the court could be Machmir on himself, in the spirit of “Shev VeAl Ta’aseh”, and 

therefore not openly conflict with the Beit Din when he follows his own view. However, if the 

dispute would lead him to be Meikil on himself, that would appear not to be acceptable. 

RaMBaN further states that if the dissenting scholar is a member of the court, he should try 

to change the minds of his colleagues; but if in the end, they reject his claims, then he too 

must follow their directives.  

Daled.  

ר  ח בָָּ֜ ךָּ֨ דָּ ֵל֩א ִממְּ י ִיפָּ טִכִּ֣ פָָּּ֗ ם ַלִמשְּ ין־דָָּּ֨ ם ֵבֵּֽ דָָּ֜ ין ׀ לְּ ין־ִדִּ֣ ין ֵבֵּֽ ִדָּ֗ ַגע לְּ נ ֶ֔ ַגעָ֙ לָּ ין נ ָּ֨ י  ּוֵבֵ֥ ֵרֵ֥ ִדבְּ

ת יך  ִריב ֹ֖ ֶ֑ ר  עָּ יתָּ ִבשְּ ִלֶ֔ עָּ ִּ֣ וְּ תָּ ַקמְּ ֵ֥  וְּ ֹום ֲאש  קֶ֔ ל־ַהמָּ ר א ָּ֨ ַחַ֛ ֹו׃קֱאֹל ה'ר ִיבְּ  יך בֵּֽ

1.  The two “Revia’s” are upon the words: “LaMishpat” and “LeDin”. The relationship between 

them is that both serve as parallel nouns to define the context in which the questions of 

Dam, Din, and Nega arise, even though “LeDin” also serves as the second word in the middle 

couplet of examples of disputes included in the verse.  

2.  In each of the pairs, the cantillation serves to join the two words together, and separate 

them from what comes next:  

  Bein Dam LeDam—Pashta, Azla-Geiresh 

  Bein Din LeDin—Munach, Revia 

  Bein Nega LaNega—Keidma, Zakef Katan 

3.  Assuming that “Divrei Rivot” is a general term, coming on the heels of the three specific 

examples of Dam, Din, and Nega, by effectively sectioning this phrase off from what comes 

before, using Mercha, Tipcha, separates these words from that which preceded them.  

ך  .4 ַפִּ֤ אָ֙     ַמהְּ טָּ  ַפשְּ
By using Munach, Zakef Katan, the emphasis is placed upon the two actions of getting up and 

ascending. Had Mapach, Pashta been used, then it would be considered a four word-set 

including El HaMakom, that would emphasize the destination rather than the actions 

required to get there.  

Heh.  

ּוך יא ר יֹורָּ֗ ִּ֣ ה ֲאש  ָ֜ י ַהתֹורָּ ט ַעל־ִפָּ֨ ַ֛ פָּ ַעל־ַהִמשְּ ךֹ֖  וְּ ּו לְּ רֵ֥ אמְּ ר־י ֵּֽ רֲאש  ַ֛ בָּ ּור ִמן־ַהדָּ סָּ֗ א תָּ ה ל ִּ֣ ֶ֑ ֲעש    ַתֵּֽ

אל׃ מ ֵּֽ ין ּושְּ ךֹ֖ יִָּמֵ֥ ּו לְּ ידֵּֽ ר־ַיִגֵ֥  ֲאש 

ך ַפִּ֤ אָ֙     ַמהְּ טָּ ן    ֻמַנִּ֣ח   ַפשְּ טֶָּ֔ ֵקף קָּ  זָּ
The cantillation marks in the Tora place the emphasis upon the Tora, whereas the alternative 

suggested by Nechama would place the emphasis upon the word “Yorucha”.  

 

ך ד ָּ֗ ר  הָּ ִיצְּ ךִּ֣ וְּ שְּ יר  ךָ֜ ִתֵּֽ נְּ ֵּֽ גָּ ית דְּ ֹו׃ ֵראִשָּ֨ ן־לֵּֽ ךֹ֖ ִתת  אנְּ ז צ ֵּֽ ית ֵגֵ֥ ֵראִשַ֛  וְּ

Since Degancha is separate from the two elements that are following, it is more appropriately 

set off by the cantillation of Kedma, Azla, Munach and Revia. 
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Vav.  

ּה ט ֲעש תָָּּ֗ את ַלֵּֽ ה ַהז ָ֜ וָָּּ֨ ל־ַהִמצְּ ת־כָּ ֩ר א  מ  י־ִתשְּ ת־ ִכֵּֽ ה א  ֲהבִָּ֞ ַאֵּֽ ךָ֮ ַהיֹו֒ם לְּ ַצּוְּ י מְּ ִכִּ֣ נ  ֵּֽ ר אָּ כ   יךקֱאֹל 'הֲאש ָּ֨ ֵ֥ ל  לָּ יו וְּ ֹ֖ כָּ רָּ ת ִבדְּ

ים  ִמֶ֑ ל־ַהיָּ תָָּּ֨ כָּ ֵַּֽספְּ יָּ ךֵ֥ עֹודָ֙ וְּ ה׃ לְּ ל  ֵאֵּֽ ש הָּ ֹלֵ֥ ל ַהשָּ ים ַעֹ֖ ִרֶ֔ ש עָּ ֹלִּ֣  שָּ

It would appear that if “VeYasafta” stands alone, and is not part of a prolonged phrase, since 

an Etnachta precedes it, that its cantillation would be a Kedma, indicating the beginning of a 

new idea.    


