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  ?הכיצד – אלו ואלו דברי אלהי� חיי�
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כל חד אמר הכי , תרכי פליגי תרי אמוראי בדין או באיסור והי

מר . כל חד וחד סברא דידיה קאמר; אין כאן שקר, מסתבר טעמא

מר מדמי מילתא , יהיב טעמא להיתירא ומר יהיב טעמא לאיסורא

אלו 'ואיכא למימר . ומר מדמי ליה בעניינא אחרינא, למילתא הכי

וזימנין דשייך , זימנין דשייך האי טעמא. 'ואלו דברי אלהים חיים הם

  .שהטעם מתהפך לפי שינוי הדברים בשינוי מועט, אהאי טעמ
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ממנה נקח ... ויש שכתבו דמהסברא המנגדת

א� כי בפרט , להשכיל בנות� טע� לדי� אחר

. שיש חילוק בי� הנושאי�, זה הדי� להפ�

כי , ונמצא דאלו ואלו דברי אלהי� חיי�

רק , יסודות וטעמי שתי הסברות אמת

  .בחילו� הנושאי� ישתנה הדי�ש
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האי� אפשר , ל"שאלו רבני צרפת ז

וזה , שיהו שניה� דברי אלהי� חיי�

כי כשעלה , ותרצו. אוסר וזה מתיר

הראו לו , משה למרו� לקבל תורה

ט פני� לאיסור "על כל דבר ודבר מ

ה "ושאל להקב, ט פני� להיתר"ומ

הא זה מסור לחכמי ואמר שי, על זה

ויהיה , ישראל שבכל דור ודור

ונכו� הוא לפי , הכרעה כמות�

ובדר� האמת יש טע� סוד , הדרש

  .בדבר
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א� הוא , ת גבי איסור והיתר היכי שיי� לומר אילו ואילו דברי אלהי� חיי�"וא   

ר "הר' ע דמצא בתוס"פ נ"מרואומר . אסור אינו מותר וא� הוא מותר אינו אסור

ה שנאה התורה למשה בארבעי� ותשעה פני� מותר "יחיאל דאיתא במדרש דהקב

ה הל� "ל הקב"א, ה מה אעשה"אמר משה להקב, ובארבעי� ותשעה פני� אסור

  .אחר רוב חכמי הדור א� רוב חכמי הדור מסכימי� להיתר יהא מותר

מוכח מקרא דהיה ששי� וחד  כגו" ממזבח דחד, מ קשה ממעשי� שכבר היו"ומ   

, והת� היכי שיי� לומר אילו ואילו דברי אלהי� חיי�, מוכח מקרא דהיה עשרי�

  .דהא לא היה אלא בחד ענינא, דהא ליכא למימר הל� אחר רוב חכמי הדור

לו ' אלא חד מוכח מקרא דבדי" הי, ל דג� כולהו לא היה אלא בחד ענינא"וי   

והא דקאמר אילו ואילו , להיות הכי וחד מוכח מקרא דבדי" היה לו להיות הכי

אבל , דמתו� הפסוקי� יש משמעות למידרש כמר וכמר' פי, דברי אלהי� חיי�

   .ודאי לא היה אלא בעני" אחד
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הסברא נמצא ד, אי� פירושו דשניה� אמת אלא להיות דאי� האור ניכר אלא מתו� החש�, אלו ואלו דברי אלהי� חיי�

ולעול� דסברא אחת אמת . ומצד זה קרי בה נמי דברי אלהי� חיי�, המנגדת תועיל להבי� היטב הסברא האמיתית בעצ�

  .והסברא האחרת אינה אמת

 

 ìàåîù ùøãî)ä úåáà/éè(  
  

כי במחלוקת הלל ושמאי וכיוצא בה� הללו , ואפשר עוד לומר

ואלו ואלו דברי אלהי� חיי� ' פוסלי" והללו מתירי" וכו

לכל הדברי� יש לה� שרשי� יונקי� וזה כי  �ל "כמאמר� ז

אשר הוא רומז למעלה  והכל כפי הזמ" וכפי המקו�, מלמעלה

ערובי והלא תראה כי אברה� אבינו קיי� אפילו . באצילות

ויעקב שהיה בחיר באבות נשא שתי אחיות אשר , תבשילי"

וכ" יהודה שבא על תמר כלתו אשר היא , התורה אסרה אות�

, אסורה מ" התורה וכל מלכות בית דוד לא יצאה אלא ממנו

אלא לאו שכל הדברי� ה� משתלשלי� משרש� העליו" כפי 

כ" כל , הצור� וכפי הזמ" וכפי המקו� והכל על קו האמת

ש סופה להתקיי� כי יש לה שורש וקיו� "חלוקת שהיא לשמ

  . והדברי� עתיקי" ודי למבי", למעלה לשתי הסברות ג� יחד
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ה אמרינ� אלו ואלו דברי "ש וב"גבי פלוגתא דב

דהנה יש בחינה שאד� לומד , אלהי� חיי�

א�  ,הפשט בהתורה הקדושה כפי הבחינה שלו

הוא מעול� החסד אז הכל טהור ומותר וכשר 

וכ� להיפ� , כפי הוראות שכלו בהתורה הקדושה

ה "והנה ב. כשהוא ממדת הגבורה אז הוא להיפ�

ש "וב, ה לקולא"מדתו היה מדת החסד ולכ� ב

אבל באמת . ש לחומרא"ממדת הגבורה לכ� ב

זהו אלו . כל אחד לפי מדרגתו דברי אלהי� חיי�

ל שהיו "והנה חכמינו ז. י� חיי�ואלו דברי אלה

ה ראו שהעול� צרי� להתנהג "ש וב"אחר הדור ב

  . ה בכל מקו� לקולא"בחסד וקבעו הלכה כב


