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בס"ד

מחלוקת ו"אלו ואלו דברי אלוקים חיים"
א .משנה מסכת אבות פרק ה משנה יז
כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים ,איזו היא
מחלוקת שהיא לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי ,ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל
עדתו:
ב .עירובין יג:
אמר רבי אבא אמר שמואל :שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל ,הללו אומרים הלכה כמותנו
והללו אומרים הלכה כמותנו .יצאה בת קול ואמרה :אלו ואלו דברי אלהים חיים הן ,והלכה כבית
הלל .וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן  -מפני
שנוחין ועלובין היו ,ושונין דבריהן ודברי בית שמאי .ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי
לדבריהן.
ג .חגיגה ג:
בעלי אספות  -אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה ,הללו מטמאין והללו
מטהרין ,הללו אוסרין והללו מתירין ,הללו פוסלין והללו מכשירין .שמא יאמר אדם :היאך אני
למד תורה מעתה? תלמוד לומר :כולם נתנו מרעה אחד  -אל אחד נתנן ,פרנס אחד אמרן ,מפי אדון
כל המעשים ברוך הוא ,דכתיב "וידבר אלהים את כל הדברים האלה" .אף אתה עשה אזניך
כאפרכסת ,וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים ,את דברי אוסרין ואת
דברי מתירין ,את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין.
ד .ב"מ נט:
תנא :באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו.
אמר להם :אם הלכה כמותי  -חרוב זה יוכיח .נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ,ואמרי לה :ארבע
מאות אמה :אמרו לו :אין מביאין ראיה מן החרוב .חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי  -אמת
המים יוכיחו .חזרו אמת המים לאחוריהם .אמרו לו :אין מביאין ראיה מאמת המים .חזר ואמר
להם :אם הלכה כמותי  -כותלי בית המדרש יוכיחו .הטו כותלי בית המדרש ליפול .גער בהם רבי
יהושע ,אמר להם :אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה  -אתם מה טיבכם? לא נפלו
מפני כבודו של רבי יהושע ,ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר ,ועדין מטין ועומדין.
חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי  -מן השמים יוכיחו .יצאתה בת קול ואמרה :מה לכם אצל רבי
אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר :לא בשמים היא - .מאי לא
בשמים היא?  -אמר רבי ירמיה :שכבר נתנה תורה מהר סיני ,אין אנו משגיחין בבת קול ,שכבר
כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטת - .אשכחיה רבי נתן לאליהו ,אמר ליה :מאי עביד
קודשא בריך הוא בההיא שעתא?  -אמר ליה :קא חייך ואמר נצחוני בני ,נצחוני בני.
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ה .ספר החינוך מצוה תצו' -שלא להמרות על פי בית דין הגדול שיעמדו לישראל
...וטוב לסבול טעות אחד ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד ,ולא שיעשה כל אחד ואחד
כפי דעתו שבזה יהיה חורבן הדת וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי....
ועל דרך ענין זה שעוררתיך בני עליו אפרש לך אגדה אחת שהיא בבבא מציעה ...ומה שאמר נצחוני
בני ,חלילה להיות נצחון לפניו ברוך הוא ,אבל פירוש הדבר הוא על ענין זה .שבמחלוקת הזה שהיה
לרבי אליעזר עם חבריו האמת היה כרבי אליעזר וכדברי הבת קול שהכריעה כמותו ,ואף על פי
שהיה האמת אתו בזה ,ביתרון פלפולו על חבריו לא ירדו לסוף דעתו ולא רצו להודות לדבריו
אפילו אחר בת קול ,והביאו ראיה מן הדין הקבוע בתורה שציותנו ללכת אחרי הרבים לעולם בין
יאמרו אמת או אפילו טועים ,ועל זה השיב הבורא ברוך הוא נצחוני בני ,כלומר אחר שהם נוטים
מדרך האמת שרבי אליעזר הוא היה מכוין בזה את האמת ולא הם ,והם באים עליו מכח מצות
התורה שצויתים לשמוע אל הרוב לעולם ,אם כן על כל פנים יש להודות בפעם הזאת כדבריהם
שתהיה האמת נעדרת ,והרי זה כאילו בעל האמת נצוח.
ו .יומא ט:
כדתניא משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוה"ק מישראל ועדיין משתמשים
בב"ק.
ז .תוספות מסכת סנהדרין דף יא עמוד א
יש אומרים שלא היו שומעין קול היוצא מן השמים ,אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר ,כמו
פעמים שאדם מכה בכח ושומע קול אחר היוצא ממנו למרחוק ואותו קול היו שומעין לכך קורין
אותו בת קול.
ח .מהר"ל חידושי אגדות
כי במדריגת בת קול שהוא קרוב לאדם יש לפסוק בכל מקום כר"א ,כי גדול היה ...אבל התורה
בעצמה אמרה אחרי רבים להטות ,כי אין הולכים אחר חכמת האיש ומעלתו נגד רבים .ולפיכך
אמר ניצחוני בני שהם חפצים במדריגת התורה עצמה שלא הלכה התורה אחר מעלת האדם...
ט .תוס' ר"י הזקן בברכות יט עמוד א
...ונשאו ונתנו בה הרבה ,ורצה רבי אליעזר להביא ראיה לדבריו ולסייעם מדרך שהיא נוהגת
כמנהג סימנים וראיות ,והיא מדמית למעשה מופת ,ולא קיבלום חכמים ולא נתקיימו אצלם ,לפי
שכן דרכו של עולם להתנהג בכיוצא בהן ...כי אין בזה דבר שהוא סותר למנהגו של עולם ומשנה
סדרי כדי שיהיה לך לראיה...
האחת -כי בת קול לא אמרה שהלכה כמותו בדבר זה ,אלא בכל מקום סתם הוא שאמרה ,ואפשר
לומר בכל מקום זולתי זה המקום היתה כוונתה ,או מה שדומה לו שטעמו שאין הלכה כרבי
אליעזר בזה הדבר ,ויהיו דברי בת קול נכוחים וקיימים.
והשנית -שלא היתה הכונה אלא לנסות את החכמים אם יניחו הקבלה שבידם והגמרא שבפיהם
בשביל בת קול ואם לאו ,ודומה למה שכתב "כי מנסה ה' אלוקיכם אתכם".
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י .רש"י כתובות דף נז עמוד א'
אבל כי פליגי תרי אמוראי בדין או באיסור והיתר כל חד אמר הכי מיסתבר טעמא אין כאן שקר
כל חד וחד סברא דידיה קאמר מר יהיב טעמא להיתירא ומר יהיב טעמא לאיסורא מר מדמי
מילתא למילתא הכי ומר מדמי ליה בעניינא אחרינא ואיכא למימר אלו ואלו דברי אלהים חיים
הם זימנין דשייך האי טעמא וזימנין דשייך האי טעמא שהטעם מתהפך לפי שינוי הדברים
בשינוי מועט במצב שונה במעט יכול להיות הלכה אחרת.
יא .סנהדרין יא.
אמר רב יהודה אמר רב :אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה.
יב .המאירי סנהדרין יא.
ויראה לי בפירוש דבר זה שאם יראו תקלות יוצאות בדורותיהם באיזו דין תורה יצאו לחדש דינין
ולהוסיף ולגרוע להוראת שעה וליתן סמך לדבריהם מן התורה ,ובדומה לזה כתבו הגאונים בדיני
התלמוד שיש ביד רבנים או גאונים לחדש גזרות ותקנות דרך כלל או דרך פרט להסיר איזה ענין
מכוער לפי מה שיראה בזמנו בסמך מועט ועל דבר כיוצא בזה כתבו גדולי המפרשים לא נתן
התלמוד אלא לבעלי הקבלה המומחית או לבעלי הסברה הנכונה ושקול הדעת הצלול להיות
גורעים ומוסיפים ודורשים אלא שפרגוד זה ננעל בפני רוב בני אדם ואין ראוי לכך אלא מופלג
בדורו בידיעה וחריפות ופלפול מיושר ודעת מיושבת.
יג .ריטב"א עירובין יג עמוד ב ד"ה "אלו ואלו"
שאלו רבני צרפת ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים וזה אוסר וזה מתיר ,ותירצו כי
כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר,
ושאל להקב"ה על זה ,ואמר שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה כמותם.
יד .ירושלמי סנהדרין פרק ד' הלכה ב':
"אמר רבי ינאי אילו ניתנה התורה חתוכה לא היתה לרגל עמידה מה טעם וידבר יי' אל משה אמ'
לפניו רבונו של עולם הודיעיני היאך היא ההלכ' אמר לו אחרי רבים להטות רבו המזכין זכו רבו
המחייבין חייבו כדי שתהא התור' נדרשת מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור"
טו .שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א הקדמה
אבל האמת להוראה כבר נאמר לא בשמים היא אלא כפי שנראה להחכם אחרי שעיין כראוי לברר ההלכה
בש"ס ובפוסקים כפי כחו בכובד ראש וביראה מהשי"ת ונראה לו שכן הוא פסק הדין הוא האמת להוראה
ומחוייב להורות כן אף אם בעצם גליא כלפי שמיא שאינו כן הפירוש ,ועל כזה נאמר שגם דבריו דברי
אלקים חיים מאחר שלו נראה הפירוש כמו שפסק ולא היה סתירה לדבריו .ויקבל שכר על הוראתו אף
שהאמת אינו כפירושו.

