
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

   !!! מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

  פטדף  -  סנהדרין מסכת 
  דףעיונים על ה

  ?מדוע סומכים על בת קול. נביא על הלכה
המתנבא "ובין הדברים אמרה המשנה ', מבואר לאורך הגמרא הגדרות בנביא שקר וכו

". בשם עבודת כוכבים אפילו כיוון את ההלכה לטמא את הטמא ולטהר את הטהור
הבעיה , יך לנהוגאמר הלכה בדיוק מה שצר, על מה חיובו שחייב מיתה, בפשטות הענין

, ז"אלא מצד עובד ע, כ לא עניינו מחמת נבואת שקר בלבד"א, שאמר בשם עבודה זרה
  . לבדו' ומוציא עצמו מההכרה בלתי ד, הוא משעבד עצמו לדבר אחר

דבר ' הרי אף אם יאמר בשם ד, ז"ש מדוע נזכר הענין שאומר דבר בשם ע"שואל הרש
 וכן"מהלכות יסודי התורה ' בפרק טם "רמבכפי שכתב ה, לנביא שקרהלכה מוגדר הוא 

 שהדין לו צוה' דש תורה מדיני בדין שאמר או השמועה מפי שלמדנו מדברים דבר עקר אם
 בא שהרי אות שעשה פ"אע ויחנק השקר נביא זה הרי פלוני כדברי והלכה הוא כך

  . ל"עכ". בכל לו שומעין שעה לפי אבל היא בשמים לא שאמרה התורה להכחיש
ם שכוונתו לומר שנביא לא יוכל לומר דבר מצווה או הלכה "ש למד בדברי הרמב"הרש

  .ונלבן מעט את דבריו. ששמע משמים לאחר שנאמר לא בשמים היא
האם יוכל לומר דבר זה שמעתי במפורש מפי , כאשר ירצה החכם לחזק הלכה מסויימת

ל אלא "ורה או בחזאו לא יסתור שום הלכה שבת, השכינה בחלום הנביאות על דבר פלוני
  . הפוך יחזק את ההלכה הרופפת באותו מקום

לגבי חכם שרוצה לחזק הלכה ולתלותה באילן גדול ולומר רב , בעבר דנו בנושא דומה
אך כיון שיודע שכך צריך לנהוג , והאמת שרב פלוני לא אמר את הדבר, פלוני כך אמר

  . האם מותר או לא, ורוצה שיקבלו ממנו מעוניין הוא לתלות בתלמיד חכם גדול
 מ"חו(ת רב פעלים "שו. ת ובפוסקים נראה מקום ונביא בקצרה"בשאלה הזו דנו הרבה בשו

  .ג" ושם בפרמ)ב, קנו(א "מג. א ביוסף אומץ" חיד)א, ג
. יבורו ולומר את הדין בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממנושמותר לשנות בד, א"כתב המג

גורם לשכינה , והקשה שהרי מבואר במסכת כלה שהאומר דבר מחכם שלא אמר כן
  . שתסתלק מישראל

הנידון של המשנה במסכת כלה שאפשר ויקבלו ממנו אף שלא . א. תירוצים' ז ג"והובאו ע
ואם . אסור לשנות, מע בשם פלוניאם ש. ב. כ מדוע לשנות בדיבור"א. יתלה באדם גדול

  .את סברת עצמו אסור לתלות באדם גדול. ג. לשנות ולתלות באדם גדולמותר , שמע בסתם
א להלכה שהקל בעניין לפי ההלכות המוגדרות שניתן לחזק "לאחר שנאחוז את דברי המג

ש בדברי "אבל למד הרש', דבר הלכה ולאמרו בשם אדם גדול למרות שלא אמרו וכו
, נידון הנזכר יהיה לומר בשם חכם שיש לו רשות לומר הלכה ולברר דיןם כל ה"הרמב

לא "ז יש איסור בתורה "אבל כאשר רוצה לומר בנבואה כך קיבלתי מפי השכינה ע
ם "ש ברמב"כ לפי הבנתו של הרש"א, נביא לא יקבל הלכה משמיים" בשמיים היא

אף מי שאומר הלכה אלא , ז"האיסור של נבואת שקר אינו רק מי שאומר הלכה בשם ע
  . בשם נבואת אמת הרי הוא בכלל נביא שקר

לחדש מצווה שלמה ש עצמו מסתייג מהדברים ורצה לבאר שדווקא אם בא "אמנם הרש
וסיים דבריו בקצרה . אבל אם מתייחס לחלק מהמצוה לא יתחייב מיתה, מוגדר נביא שקר

  .שתלוי בנידון האם משגיחים בבת קול
ביבמות שיצא בת קול ואמרה '  התפלא הרי אמרו בגמ)ג, ט רהיסודי התו(ובכסף משנה 

מיישב את דעת ביארו ולא ' וכתב שהתוס. ז בכל מקום"הלכה כבית הלל וסומכים ע
  .ם"הרמב

 ה"ובשבת קטו ד, ה כולם"בעירובין דף ז ד' וכעין הדברים בתוס. ה רבי"ד('  שואלים תוס)יד(ביבמות 
אנו משגיחים בה ' אולם לפי העולה מהגמ,  בבת קול דעת רבי יהושע שאין משגיחים)דאמר

כ מה ההבדל בין בת קול דרבי אליעזר בתנורו של "א. ה"לגבי ההכרעה שהלכה כב
ה אנו שומעים לבת קול שהלכה "ש וב"ומאידך בדעת ב. שאין משגיחים בבת קול, עכנאי

  .האם יש הבדל בסוג הבת קול שפעם אנו משכיחים ופעם לא. ה"כדעת ב
הבת קול היא כנגד רוב לכן לא , במעשה של רבי אליעזר ותנורו של עכנאי', ים תוסאומר

, "אחרי רבים"היות והבת קול לכאורה באה להכריע כנגד דין תורה של . משגיחין בה
ה זה "ההכרעה כב, ה"ש ובין ב"אולם בהכרעה בין ב. ממילא אין משגיחים בבת קול
אלא היות . וכך צריכה להיות ההלכהה הם רוב "בהיות ו. מסייע לדין תורה של אחרי רבים

  . הולכים אחר הרוב, פ שהם מחדדי"שאע, ש מחדדי טפי אנו משתמשים בבת קול לסיוע"וב
 הלכהמ היות ולא פסקנו "שאין להקשות את קושיית הכס', נמצא לביאור זה של התוס

עוד תירוץ . אלא כרוב והבת קול רק מבררת שלא נאחז כצד של מחדדי טפי, כבת קול
שם ' היטב בתוס' ועי(. יכול להיות ששם הבת קול יצאה לכבודו של רבי אליעזר', אומרים תוס

    )ת שםבה כולם ובש"ד' ובעירובין ז
כ מדוע היו צריכים את הבת קול יש הלכה של אחרי רבים "ובאמת צריך להשכיל א

  ?  מדוע שיגבור על מחדדי טפי, להטות
מחלוקת   הביאו)א"סק 'יח' סי(יש לעיין בדברי השער המשפט  וכן )ב, כו(לעיל ן "הרמב

 כתב )'עח 'מצו(ובמנחת חינוך . האם רוב מנין עדיף על רוב חכמה או לא, ראשונים
אלא שכאן היתה הכרעת בת קול ,  נראה שרוב חכמה עדיף)א, יד(יבמות בשמהסוגיא 

  .ז אחרי רוב"לומר ללכת בכ
לא מוטל , "הכרעת המשפט והדין"ד "ד מוטלת על בי"יכאשר מגיע נידון לב, ביאור הענין

הם צריכים דרישה וחקירה כהלכות , בודאי שכדי להגיע לאמת". חקר האמת"עליהם  
בדין שמסור , והראיה. זה מה שמוטל עליהם, אולם  ההלכה שצריכים להורות. 'דיינים וכו

' אפי.  והם יכריעו פטור)וייםסד מ"י ביאלא בדין שנידון לפנ, לא מחלוקות בין בתי דינים(ד מסוים "לבי
ד "היות והדין היה מסור לבי. ההלכה שפטור, ד אחרים שבעולם יאמרו חייב"כל בי

' ואפי, פ הכרעתם"הוא ע, לדייניםמשום שמשפט המסור . ד"ההלכה לפי אותו ב, הראשון
  .דין את הד היא המכריעה"אולם הכרעת בי, רוב אנשים שסוברים אחרתשמצד ההגיון אולי יש 

הוא ספק השקול בהכרעות ' לכאור, והכרעת חכמה, כאשר יש הכרעת רוב, ממילא
שיש הבדל בין , ם כאן ועוד"הביאור העולה מדברי המהרש? לפי מה נפסוק להלכה. ד"הבי

. וזה הלכה של רוב,  אומר שיש יותר דעות שסוברות כךרוב מנין. רוב מנין לרוב חכמה

כלומר הרי ,  אומר שכך הוא האמתרוב חכמהאולם . יותלפי הרוב כך צריך לה, אמת
האם נאמר , ובא עד אחד ואומר שדבר איסור זה הוא מן המיעוט, כאשר יש רוב ומיעוט

 ש"ועי( ועוד ראשונים )'קידושין סד(ן "אומרים הר? א לא יהיה נאמן כיון שהוא נגד רוב"שע
שהרי , וברהוא אומר לך שאין כאן , הוא לא נגד רוב, א שמברר לך שזה מן המיעוט" ע)י"פנ

 חכמה אומר שאין אבל רוב,  דעהבאמנם יש רו, אותו דבר כאן! ברור לו שזה מהמיעוט
  .כאן דעה שכנגד

  
  

  סיכום הדף
  

   . מה נכלל באשה ובתה. עריות שבשריפה :נושא  

 אין תפילין מן התורה אם אמר,  יש חומרה בהלכות מדרבנן יותר על דברי תורהבדין זקן ממרא
 שצריך אם אמר. מיתה שאין זו הוראה שהרי כל אחד יודע את הנאמר בתורה במפורשאינו חייב 

  . ל ויש בו חיוב מיתה מצד זקן ממרא"להיות חמש טוטפות הוא הוסיף על דרשות חז
,  שחיובו במיתה רק בדבר שעיקרו מהתורה ופירושו מדרבנןאמר רבי אלעזר בשם רבי אושעיא

וזה .  שייך שיתקיימו התנאים הנזכריםובמצוות תפילין,  יגרע שיוסיף בזה משהו ואם הוסיףושייך
 שזקן ממרא ושיטת רבי יהודה,  במחלוקת שנלמדה לעיל בהגדרת זקן ממראכשיטת רבי יהודה

 שעיקרו מהתורה ורבנן ביארו את לא שייך לומר על לולב. חלק על דבר מהתורה שפירושו בו רבנן
הרי שאין כאן הוספה ,  שלולב לא צריך אגדאם סברי שהר, מינים ואם הוסיף או גרע' הלכות ד
 שלולב צריך אגד הרי שקשר את הלולב ביחד עם מין נוסף כבר יש כאן ואם סבר. וגריעותא
  . י ההוספה או הגריעותא ישתנה" צריך שיהיה מצווה כתיקונה ועולדעת רבי אושעיאגריעותא 

 אם סבר שהרי,  יש בו הוספה וחסרון,רבנןשל  יש בו ביאור , עיקרו מהתורה,ואין לומר לגבי ציצית
שקשר העליון ואם סבר . שקשר העליון אינו מהתורה אין גריעותא במה שמוסיף עוד חוטים

כ הוסיף עוד אחד ולא "בתים ואח'  מדובר שהיו דובתפילין. מתחילתו כבר יש גריעותא, מהתורה
תפילין אינו כלפי האויר פוסל את  שאם בית החיצון של השהרי אמר רבי זיראמוגדר כדבר נפרד 

  .התפילין
ד הגדול "ולא ביבנה אלא מעלים אותו לבי, ד שבעירו" בביאין ממיתים את הזקן ממרא

לדעת רבי ". וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד"ממתינים לרגל שנאמר , ע"לדעת ר, שבירושלים
איש פלוני "דעות לכל המקומות לא מענים את דינו אלא הורגים אותו מיד ושולחים הו, יהודה

 ביאר רבי יהודה שלא נאמר שצריכים לראות בדווקא ומבואר בברייתא, "ד"מתחייב מיתה בבי
  . י שמיעה"אף ע" ישמעו ויראו"אלא 

.  עדים זוממים.ד. זקן ממרא. ג. בן סורר ומורה. ב.  מסית.א,  צריכים להכריז עליהםחייבי מיתות' ד
כיון שלא " והנשארים ישמעו ויראו"ובעדים זוממים נאמר " עו ויראווכל העם ישמ"בכולם נאמר 

  . כולם ראויים להיות עדים
אבל אם לא אמר .  מה שלא נאמר לו.ב. נביא שקר המתנבא מה שלא שמע. א, חייבי חנקמעוד 

  . מיתתם בידי שמים, נביא שעבר על דברי עצמו, שמע נבואה והתעלם ממנה, את נבואתו
הבא על אשת איש חייב חנק . ד. ז חייב חנק אפילו שאומר הלכות נכונות"עהמתנבא בשם . ג

וזוממי בת כהן . זוממי בת כהן ובועלה. ה. משעה שנכנסה לרשות בעלה לנישואין אפילו לא בעלה
והם נידונים בחנק למרות שבאו , מיוחדים הם שכל המוזמים נהרגים במיתה שאותה רצו לחייב

  . לחייב שריפה
 את אשר )מתנבא מה שלא שמע(אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי ", ודה בשם רבביאר רב יה
 )ז"המתנבא בשם ע( ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים )מתנבא מה שהתנבא חברו(לדבר לא צויתיו 

והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר . "")חנק ,וכל מיתה האמורה סתם( ומת הנביא ההוא
לא ", לא אומר לאחרים" לא ישמיע", מתעלם" לא ישמע "ונדרש הפסוק" ובשמי אנכי אדרוש מעמ

  . היינו מיתה בידי שמים" אנכי אדרוש מעמו "ועל אלו נאמר, עובר על הדברים" ישמע
 םנואמ, צדקיה בן כנענה שאמר לאחאב לעלות למלחה מול רמות גלעד, מתנבא מה שלא שמע

אבל היה לו לדעת שאין זו , יזרעאלי הטעתה אותוחשב שזו נבואה אמיתית שהרי רוחו של נבות ה
 כמה נביאים מתנבאים בסגנון אחד אבל לעולם אינם מתנבאים שאמר רבי יצחק, נבואת אמת

 ומצאנו והיות. אתו של ירמיהולשונות כפי שמצאנו בנבואתו של עובדיה ובנבבדיוק באותם 
 ואין לומר. יתה נבואת שקרבנביאי הבעל ששאל אחאב שכולם התנבאו באותו לשון מבואר שה

  . שלא ידע את דרשתו של רבי יצחק שהרי יהושפט הנביא לימדם דרשה זו
ינקם ' עמד ירמיה הנביא בשוק העליון והתנבא שד. כחנניה בן עזור, המתנבא מה שלא נאמר לו

, ו אם על מדי בודאי שעל בבל עצמם" חנניה בן עזור קנשא. ממדי שעזרו לבבל להרע לישראל
 דבר זה לא נאמר לירמיה אבל ביאר ואמנם.  בשוק התחתון ואמר כביכול התנבא על בבלועמד

   .ו נחשב שנאמר לירמיה"פ כיון שניתן לדרוש מק"אבייל ר
כובש את נבואתו כיונה בן אמיתי שלא רצה להינבא על .  כנביאי הבעלם"המתנבא בשם עכו

מיכה שיכה אותו על פי נבואה ולא רצה כחברו של מיכה שביקשו , המוותר על דברי הנביא. נינוה
כעדו הנביא שאמר לירבעם בן נבט שלא יכול , נביא שעבר על דברי עצמו. י אריה"להכותו ונהרג ע

  . י אריה"ונהרג ע, לאכול ולשתות מחמת נבואה ולמעשה הלך לאכול עם נביא השקר
ואמרו חבריו , תרה בו מי י'ותמהו בגמ,  שהכובש נבואתו לוקהלמד אחד החכמים לפני רב חסדא

 שכאשר נביא מקבל נבואה חבריו הנביאים יודעים אבייוביאר . הנביאים שיודעים שקיבל נבואה
 מהשמים מהנבואה היו ואם היו חוזרים". ה סודו אל עבדיו הנביאיםכי אם גל"על זה שנאמר 

וה ולא אמרו  אצל יונה הנביא לבסוף לא הפכו את נינואמנם. מודיעים לכל הנביאים שחזרו בהם
ויתכן לבאר שחזרו , ויתכן במציאות" נינוה נהפכת"כיון שאמרו לו " חזרה" לא מוגדר אולם, ליונה

  . בתשובה וכך הוי
 אולם. כ מהיכן ידע שזו נבואה אמיתית"מדובר שנתן לו הנביא סימן שאל, המוותר על דברי הנביא

. ו כמבואר אצל חברו של מיכהבאופן שהנביא מוחזק לנביא אמת אף בלא אות צריך להאמין ל
  .  בהר הכרמל שעשו שחוטי חוץואליהו,  אצל אברהם בהר המוריה ששמע בקולו יצחקוכן למדנו

אחר דבריו של שטן , ביאר רבי יוחנן בשם רבי יוסי בן זימראהנאמר בעקידה " אחר הדברים"
קריב אברהם שלא ה, ה לאחר הסעודה שעשה אברהם אבינו ביום היגמל את יצחק"שאמר להקב

אמר רבי " ויאמר קח נא את בנך. " אם אומר לו להקריב את בנו יקריבה"אמר לו הקב, מאומה
 היתה מלחמה גדולה לימים, משל למלך שהיה לו גיבור שעמד בכל מלחמותיו, שמעון בן אבא

כך אמר , אמר לו המלך בבקשה ממך תנצח במלחמה זו שלא יאמרו שבראשונות אין בהם ממש
אמר אברהם יש לי " את בנך. "ברהם אבינו עמדת בכל הנסיונות עמוד אף בנסיון הזה לאה"הקב

וכל , "את יצחק", את שניהם אוהב" אשר אהבת", כל אחד יחיד לאמו" את יחידך", בנים' ב
 את אברהם אבינו ואמר לו אתה קירבת רבים השטן ניסה לעצור.  כדי שלא תטרף דעתוהאריכות

 היה לך אמר לו השטן". אני בתומי אלך"אמר אברהם ,  להבהילךועתה בא, לאביהם שבשמים
זכר נא מי הוא נקי  "אברהם אמר לו, לבטוח ביראתך שתנצל ולבסוף אתה הולך לשחוט בנך

ה אמר שהשה יהיה לעולה "שמעתי מאחורי הפרגוד שהקבאמר השטן . אין הפסד מצדק" אבד
  .  אומר אמת אין מאמינים לו כך עונשו של בדאי שאפילואמר לו אברהם, ולא יצחק

 שגדול הוא אמר ישמעאל, אחר הדברים שאמר יצחק לישמעאל" אחר הדברים "לדעת רבי לוי
, ה זבח עצמך לפני"אתה נימלות באבר אחד אם אומר לי הקבאמר לו יצחק ', מיצחק שנימול בן יג

  ."והאלקים נסה את אברהם" נאמר ומיד, ובחאני ז
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