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 ח"התשע לולא                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                     "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין או שמאל" 

      שופטים ))על פי שיעור של הרב תמיר גרנות( פרשת ל
 
 : יט דברים י"ח .1

ר )יט( ְוָהיָ  ר ְיַדבֵּ ל ְדָבַרי ֲאׁשֶׁ ר לֹא ִיְׁשַמע אֶׁ ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶׁ
ִעּמֹו:  ְדֹרׁש מֵּ  ִבְׁשִמי ָאֹנִכי אֶׁ

 : דברים י"ח כ .2
ר לֹא  ת ֲאׁשֶׁ ר ָדָבר ִבְׁשִמי אֵּ ר ָיִזיד ְלַדבֵּ )כ( ַאְך ַהָנִביא ֲאׁשֶׁ

ם א   ר ְבׁשֵּ ר ְיַדבֵּ ר ַוֲאׁשֶׁ תִק ֹל-ִצִויִתיו ְלַדבֵּ ִרים ומֵּ  ים ֲאחֵּ
 ַהָנִביא ַההוא:

 : י-דברים י"ז ח .3
ין ִדין ְלִדין  ין ָדם ְלָדם בֵּ א ִמְּמָך ָדָבר ַלִּמְׁשָפט בֵּ )ח( ִכי ִיָפלֵּ
ל  יָך ְוַקְמָת ְוָעִליָת אֶׁ י ִריֹבת ִבְׁשָערֶׁ ַגע ִדְברֵּ ַגע ָלנֶׁ ין נֶׁ ובֵּ

ר ִיְבַחר ה' א   יָך בֹו:-ַהָּמקֹום ֲאׁשֶׁ ל  לֹוקֶׁ )ט( וָבאָת אֶׁ
ם ַהכֹ  ר ִיְהיֶׁה ַבָיִמים ָההֵּ ט ֲאׁשֶׁ ל ַהֹשפֵּ ֲהִנים ַהְלִוִים ְואֶׁ

ת ְדַבר ַהִּמְׁשָפט: )י( ְוָעִשיָת ַעל ִפי  ְוָדַרְׁשָת ְוִהִגידו ְלָך אֵּ
ר ִיְבַחר ה'  ר ַיִגידו ְלָך ִמן ַהָּמקֹום ַההוא ֲאׁשֶׁ ַהָדָבר ֲאׁשֶׁ

ר יֹו ר  רוָך:ְוָׁשַמְרָת ַלֲעשֹות ְכֹכל ֲאׁשֶׁ )יא( ַעל ִפי ַהתֹוָרה ֲאׁשֶׁ
ה לֹא ָתסור ִמן  ר יֹאְמרו ְלָך ַתֲעשֶׁ יֹורוָך ְוַעל ַהִּמְׁשָפט ֲאׁשֶׁ

ר ַיִגידו ְלָך ָיִמין וְשמֹאל:  ַהָדָבר ֲאׁשֶׁ
 : דברים י"ז, כ' .4

ָחיו וְלִבְלִתי סור ִמן ַהִּמְצָוה ָיִמין  אֶׁ "ְלִבְלִתי רום ְלָבבֹו מֵּ
 "מֹאולוְש 

 : דברים י"ז יא רש"י .5
אפילו אומר לך על ימין שהוא  -)יא( "ימין ושמאל" 

שמאל ועל שמאל שהוא ימין, וכל שכן שאומר לך על 
 ימין ימין ועל שמאל שמאל.

  :ספרי דברים, פסקא קנד .6
אפילו מראים בעיניך על ימין שהוא  -"ימין ושמאל" 

 שמע להם.  -שמאל ועל שמאל שהוא ימין 
 : ד ירושלמי, הוריות, פרק א' הלכה א', דף בתלמו .7

כהדא דתני: יכול אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל 
ועל שמאל שהיא ימין תשמע להם? תלמוד לומר: ללכת 
ימין ושמאל, שיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל 

 שהיא שמאל. 
 
 

 : יא רמב"ן דברים י"ז .8
ימין שהוא  אפילו אם אומר לך על -)יא( ימין ושמאל  

שמאל או על שמאל שהוא ימין, לשון רש"י. וענינו, 
והדבר פשוט בעיניך אפילו תחשוב בלבך שהם טועים, 

, תעשה כמצותם, כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך
ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה או אהרוג האיש 

י האדון המצוה על אבל תאמר כך צוה אותהנקי הזה, 
המצות שאעשה בכל מצותיו ככל אשר יורוני העומדים 
לפניו במקום אשר יבחר ועל משמעות דעתם נתן לי 
התורה אפילו יטעו, וזה כענין רבי יהושע עם ר"ג ביום 
הכיפורים שחל להיות בחשבונו )ר"ה כה.(. והצורך 
במצוה הזאת גדול מאד, כי התורה נתנה לנו בכתב, 

שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים,  וידוע הוא
. וחתך והנה ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות

לנו הכתוב הדין, שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני 
השם במקום אשר יבחר בכל מה שיאמרו לנו בפירוש 
התורה, בין שקבלו פירושו עד מפי עד ומשה מפי 

או  הגבורה, או שיאמרו כן לפי משמעות המקרא
כוונתה, כי על הדעת שלהם הוא נותן )ס"א לנו( להם 

וכל התורה, אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל, 
שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין, 
כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, 

ולשון ספרי  לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול.
מראין בעיניך על הימין שהוא  )שופטים קנד( אפילו

 שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע להם:
 )גור אריה, דברים י"ז, ח'(: על האתר המהר"ל  .9

ונראה שאפילו אם אמרו ממש על ימין שהוא שמאל, 
ועל שמאל שהוא ימין, דאפילו אם היה הדין מקובל 
אליו מפי בית דין הגדול בירושלים שהיו לפניהם 

עכשיו בית דין אחר אמרו לו היפך שאמרו לו כך הדין, ו
הדברים שקבל מפי רבים, ואותם הרבים יותר בחכמה 
ובמנין, אפילו הכי אמר הכתוב "לא תסור מכל הדברים 

דמי שצוה על התורה, על האסור ועל המותר, צוה וכו'". 
"לא תסור מכל אשר יורוך" )כ"ה  -גם כן דבר זה 
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היתר עושה, ב -ברמב"ן(. ונמצא, כי מה שהם מורים לו 
שכך צוה הקדוש ברוך הוא, כי הוא יתעלה טיהר וטימא 
בתורתו, והוא יתברך צוה לשמוע אל דבריהם לכל אשר 
יורו. וזה כתב גם כן בתורה "לא תסור מכל אשר יורוך 
ימין ושמאל". והשתא לפי זה "ימין ושמאל" כמשמעו, 
דאף אם הם טועים בדין, ואמרו לך על דין טהור שהוא 

על טמא שהוא טהור, בהיתר אתה שומע להם, טמא, ו
וכן מתבאר בפרק  ומצות השם יתברך אתה עושה.

הנחנקין )סנהדרין פח.( דבכהאי גוונא איירי, שהוא 
אומר מפי הקבלה, והם אומרים מדעתם כפי סברתם, 

 אפילו הכי חייב מיתה. 


