
Joe Wolfson – NLSH#11 ש של חנה בת רבקה"לר  

  ’...Concerning ‘Thou Shalt not Depart - ' לא תסור'בעניין 

The Nature of דרבנן  

 

Part I – Introduction 

 

  יז פרק דברים .1

  :ּוְׂשמֹאל ָיִמין ְלךָ  ַיִּגידּו ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ִמן ָתסּור לֹא ַּתֲעֶׂשה ְלךָ  יֹאְמרּו ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפט ְוַעל יֹורּוךָ  ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ִּפי ַעל) יא(

  

  א עמוד מו דף סוכה מסכת בבלי תלמוד .2

. חנוכה) של( נר להדליק וצונו במצותיו קדשנו אשר ברוך מברך ומאי…לברך צריך חנוכה של נר המדליק: רב אמר

  . תסור מלא? צונו והיכן

 

  ד"ה/ ד טור נג דף ג פרק סוכה מסכת ירושלמי תלמוד .3

  .'חנוכה נר הדלקת מצות על ו"אקב ברוך' אמר רב חנוכה נר על מברכין כיצד

 נטילת על' אמר יוחנן רבי :הימים כל בשאר פליגין מה לולב נטילת על אומר שהוא הראשון טוב ביום מודין הכל 

  'זקנים מצות על' אמר לוי בן יהושע רבי ,'לולב

 כל לא תורה דבר שהוא לולב ,'חנוכה נר מצות על' אומר הוא מדבריהן שהיא חנוכה אם מה ?בלולב רב אמר מה

 שהיא חנוכה ,'זקינים מצות על' אומר תורה דבר שהוא לולב אם מה ?בחנוכה לוי בן יהושע רבי אמר מה !שכן

 דמאי חונה דרב טעמיה יוסף רב בשם חונה רבי בלבד אחת פעם אלא מברך לא חונה רב ...!שכן כל לא מדבריהן

  עליו מברכין אין הימים כל שאר אף עליו מברכין אין דמאי מה מדבריהן הימים כל ושאר מדבריהן

 

Part II – Rishonim’s Discussion – Three (or four) opinions: Rambam, Ramban, and Ritva 

  

  א שורש ם"לרמב המצוות ספר .4

 לבאורו עליו לעורר ראוי היה לא הענין זה כי דע. מדרבנן שהן המצות הזה בכלל למנות ראוי שאין הראשון השרש

 מדרבנן שהוא בדבר נאמר איך בסיני למשה לו נאמרו מצות עשרה ושלש מאות שש התלמוד לשון שהיה אחר כי

 אמנם. ...עשה מצות בכלל מגלה ומקרא חנוכה נר ומנו רבים בו שטעו מפני עליו העירונו אבל. המנין מכלל שהוא

 נר שנדליק לנו יתחייב וכך כך היונים עם לנו ויקרה ממלכתנו באחרית כשיהיה כי שיצונו בסיני לו נאמר משה היות

 . במחשבתו שיעלהו או זה ידמה שאחד רואה איני הנה, חנוכה

 מה וכל לעשותו חכמים שאמרו מה כל כי מדרבנן שהוא דבר כל שימנו ראוי הנה אותם מנו זה מטעם ואם

 ועל יורוך אשר התורה פי על') 'שופטי פ"ר( אמרו והוא לקיימו שיצונו בסיני רבינו משה צווה כבר ממנו שהזהירו

 הדבר מן תסור לא') שם( ואמר גזרו או שתקנו מה מכל בדבר מעבור והזהירנו 'תעשה לך יאמרו אשר המשפט

  .'ושמאל ימין לך יגידו אשר

 מנו מה מפני, 'תסור לא' יתעלה אמרו תחת נכנס שהוא מפני מצות ג"תרי בכלל מדרבנן שהוא מה כל יימנה ואם 

 אנו הנה כי ערוב ומצות ידים נטילת למנות להם היה מגלה ומקרא חנוכה נר שמנו וכמו זולתם מנו ולא אלו בפרט

 חנוכה נר ולהדליק מגלה מקרא על שנברך כמו ערוב מצות ועל ידים נטילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר מברכים

 כמו, חכמים דברי לשמוע מצוה אביי אמר מצוה מאי מצוה ראשונים מים) א קו חולין( אמרו ובבאור. מדרבנן והכל

 . תסור מלא צונו היכן חנוכה ונר מגלה במקרא שאמרו

  

  ג הלכה יא פרק ברכות הלכות ם"רמב .5

 נר והדלקת בשבת נר והדלקת מגילה מקרא כגון מדבריהם חובה שהיא מצוה בין סופרים מדברי שהן המצות כל וכן

 וצונו במצותיו קדשנו אשר לעשייתן קודם הכל על מברך ידים ונטילת עירוב כגון חובה שאינן מצות בין, חנוכה



2 

 

 במצותיו קדשנו אשר הוא כך והצען הדברים ענין נמצא, תעשה לך יאמרו אשר בה שכתוב, בתורה צונו והיכן, לעשות

 . סופרים שמדברי המצות כל שאר וכן המגילה את לקרות או חנוכה של נר להדליק שצונו מאלו לשמוע בהן שציוה

 

  א שורש המצוות לספר ן"הרמב השגות .6

 לפתע פתאום אשר נשגבה בחומה נבעה נופל כפרץ היא אבל חכמים לדברי סביב גבוהה חומה בונה הרב והנה 

 הפסיע ואפילו ועשה לגוי שאמר או…לדעת הנה כי. בתלמוד מקומות ברוב נפסדת סברא שהיא לפי שברה יבוא

  …מלקות ללקות הוא וראוי התורה מן תעשה לא ועל עשה על הוא עובר גסה פסיעה

 סמך אסמכינהו הלאו זה על דבריהם אבל שלתורה הלאוין כשאר הוא תסור דלא זה שלאו מבואר בכאן הרי

 עשו) א כא( יבמות במסכת שם ודרשו .... הלאו באותו כלל אזהרה התורה מן בהם שיהא לא לחזוק בעלמא

 מדרבנן פירשוה רבנן נמי התורה כל .רבנן ופרשוה היא?דאורייתא ?היא דאורייתא הא והקשו למשמרתי משמרת

 :בעלמא אסמכתא נמי תסור דלא ללאו השאר שסמכו כמו בעלמא אסמכתא וקרא

 

  שנט עמוד ט סימן ב חלק אש שרידי ת"שו .7

 ביישוב) א"פ ממרים' הל מ"בלח מובא( ט"המבי כתב שכבר, תסור דלא לאו דרבנן איסור על שיש לומר ואין 

 ט"המבי ותירץ. לומר א"א וזה? דאורייתא על כעובר דינו' יהי דרבנן על שעובר מי ם"הרמב שלפי, ן"הרמב קושיית

 עובר אינו במזיד אפילו דבריהם על שעובר מי אבל, בהם ומורד החכמים על שחולק במי אלא אמר לא ם"שהרמב

   . תורה דברי על כעוברים נידונים יהיו לא דבריהם על יעברו שבאם לעבריינים מחלו שחכמים, תסור לא של לאו על

  

  א שורש המצוות לספר ן"הרמב השגות .8

 ועל דעתי על אלא אתכם משביע אני דעתכם על שלא יודעים הוו להם אמר ישראל את משה כשהשביע מצינו וכן

 בסיני שנצטוו מצות אלא לי אין הזאת האלה ואת הזאת הברית את כורת אנכי לבדכם אתכם ולא' שנ המקום דעת

 ל"ת דעתו ועל המקום דעת על עליהן משה שהשביען מנין כלומר, מנין מגילה מקרא כגון להתחדש העתידות מצות

 מגלה שקריאת להם מפורש דבר זה הרי. כבר עליהם שקבלו מה קיימו זרעם ועל עליהם היהודים וקבלו קיימו

   דעת ועל משה דעת על שבועה בה ובאה המצות כשאר ברית עליה ונכרת מסיני מקובלת

 

 משך חכמה דברים פרק יז פסוק יא  .9

אומר כי לשיקול דעתי האמת , ואנכי עפר ואפר תחת רגליו. והאריך למאוד בענינים אלו וחידש בהם שיטה אחרת

, יתחדש ענינים, כי התורה רצתה אשר מלבד ענינים הנצחיים והקיימים לעד: והעיקר הוא זה. ם"כדברי הרמב

היינו שיהיה ביד החכמים להוסיף על פי גדרים הנמסר להם , אשר יהיו זמניים, וחומרות, ואזהרות, סייגים

ואם יעמוד בית דין אחר גדול בחכמה ובמנין ובהסכם כלל ישראל כפי הגדרים ]. שבאופנים אלו ניתן להם רשות[

נתנה , אה ואינני כפוף לחכמי ישראלולמען שלא ימצא איש אחד לאמר אני הרו. הרשות בידם לבטל, שיש בזה

 ויעשו אגודות אגודות , שאם לא כן יהיה התורה מסורה ביד כל אחד, "'לא תסור וכו"תורה גדר 

, אפשר דאינו מתקבל אל רצון הבורא, אבל הענין בעצמו שאמרו וחידשו. ואם כן המצוה דוקא לשמוע מה שיאמרו

בכל , כפי מה שהוא רצון הבורא באמת, ואף אם יכוונו האמת. …. מותר, ויעשו היפך מזה…ואם יעמוד בית דין אחר 

 .אבל לא בפרטי הדברים, ורצה דוקא שנשמע בקולם, זאת לא רצה השם יתעלה לעשותו חק נצחיי

  

  א עמוד טז דף השנה ראש מסכת א"הריטב חידושי .10

 דבר וזה, לחכמים ומסרו ובהח קבעו שלא אלא כן לעשות שראוי ה"הקב העיר הפסוק מן אסמכתא לו שיש מה

 ו"ח, לכך התורה שכונת ולא חכמים שנתנו סימן כדרך שהוא האסמכתות המפרשים כדברי ולא ,ואמת ברור

 לקבעו הדבר חיוב ומסרה בכך] העירה) [העידה( התורה אבל, הוא מינות דעת שזו יאמר ולא הדבר ישתקע

 ראיה מקום בכל נותנין החכמים תמצא ולפיכך, לך יגידו אשר הדבר פי על ועשית שנאמר כמו ירצו אם חכמים]ל[

 בתורה רמוזה פ"שבע תורה וכל מלבם דבר מחדשים שאינם כלומר התורה מן לדבריהם אסמכתא או זכר או

  .כלום חסירה שהיא ו"וח תמימה שהיא שבכתב
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  קי סימן י חלק הלוי שבט ת"שו .11

 לא או ויגדך אביך שאל משיב לזה, ו"אקב לומר שתקנו עד הצווי בתורה מרומז נמצא דאיפה כפשוטה השאלה רק

 לברך מצי ושפיר ממש' ה מפי נצטוינו כאלו וצווים להם שומעים שאנו ובמה להם לשמוע נצטוינו שם ל"ור' וגו תסור

  . זה והבן, ח"נ להדליק אותנו צוה עצמו ה"שהקב כפשוטו הפירוש ואז, וצונו

 

  Practical Ramifications  -Part III –נפקא מינות 

 

I. How to read the Yerushalmi in Succah 

 

II. Can Rabbinic Prohibitions be אסורי דרבנן (prohibitions on the object)? 

  

  ג ק"ס רלד סימן ביאורים המשפט נתיבות .12

 צ"א דרבנן באיסור מ"מ, היסורין על להגין ותשובה כפרה צריך בשוגג אוכלן אפילו תורה דבאיסורי דאף ואפשר

   דרבנן באיסור השוגג על כלל נענש דאינו ודאי אלא ...דמי עבר לא וכאילו כפרה שום

 

III. Women and time-bound דרבנן mitzvoth? 

  ב עמוד לג דף קידושין מסכת ן"הרמב חידושי .13

 העומר ספירת מתנות הגז ראשית הדם כסוי וחלה בכורים וכבוד מורא טובא שייר גרמא הזמן שאין עשה ובמצות

   את ולמנות לפרש בא לא אלא, כן המצוות ורוב חמור פטר פדיון טעינה פריקה

  

Mitzvot Derabanan 

 

One mitzva (lo tasur)       Many mitzvoth (each individual one) 

 

ם"רמב ן"רמב            א"ריטב /    

 

Bracha on דרבנן (Yerushalmi Succah) 

 

זקניםעל מצוות          On the specific mitzvah/no bracha 

 

 ?violations require atonement דרבנן Do accidental/חפצא .vs גברא

 

Impossible – only Hashem       Conceivably (Shach) 

has the power to infuse  

objects with significance (Netivot) 

 

 Are women obligated in דרבנן time-bound mitzvoth? 

 

Yes (because in truth there              No – why should there be 

is no such thing as                            a difference w דאורייתא? 

time bound דרבנן)  


