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 שיעור כללי  

 בדין 'כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון'

 

סוגייתנו ואת  . נראה בתחילה את ור זה נעסוק בעז"ה בעיקרון המופיע במקומות רבים בש"ס והוא 'כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון'בשיע

יחס בינן  ש"ס ונדון בלושת השיטות שיש ברש"י ותוס' על אתר. ונמשיך במספר סוגיות ממרחבי הלפי שהשקלא וטריא בין רב לרב חסדא 

 לבין סוגייתנו.

 סוגייתנו 

צרת סוטה אסורה' עד 'כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון'. וראה דברי רש"י   'אמר רב יהודה אמר רבגמ' יא. יש לראות סוגיית ה •

   ירושי התוס' בד"ה 'רבי שמעון אומר'.ושני פ

o  תוס' ד"ה 'רבי שמעון'.וראה חידושי הרשב"א בהסברת הביאור הראשון של 

o  מומלץ להיעזר בטבלה המצורפתוהבנה בהירה של השקלא וטריא בסוגיה לפי הראשונים לשם סידור הדברים . 

 סוגיות נוספות בש"ס 

 ]ויש לדון לדעת אמימר שם מדוע לא אמרינן 'כל דתקון כעין דאורייתא תקון'[.  ראה גמ' מנחות סו. 'גופא אמר אביי' ודברי רש"י שם  •

o  .וראה רמב"ם פ"ז מתמידין ומוספין הלכה כד' וכסף משנה שם 

o ראה דברי בעל המאור בסוף חידושי פסחים.  ו 

o  .דושי הגרי"ז למנחות שםוראה חיוראה קרן אורה בחידושיו שם.   

 : 'בעו מיניה מאמימר' ורש"י שם. וראה גמ' פסחים ל •

 . ורש"י שם בפסחים קטז: ועוד 'בעי רמי בר חמא' ורש"י שם לט: פסחים  וראה עוד גמ' •

 . סה. ורש"י שם -וראה עוד סוגיה דגיטין סד: •

   גיין.שחידש לבאר בסו ה אות ח' מ ז' ' מערכת םוראה ספר 'משכנות הרועי •

 בשיטת התוס'. ה הערה מט' ת משוראה עוד דברו •

 

 אמינא לך אנא סוטה דאורייתא וכו'תירוץ הגמ'  רב חסדא מדברי ר' שמעוןביאור קושיית  
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 חידושי הרשב"א מסכת יבמות דף יא עמוד א 

ר' שמעון אומר ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פוטרת צרתה. י"מ דהכי קא פריך כיון דאמר ר' שמעון ביאתה או חליצתה מאחיו של הראשון  
ה ה"נ מיבם לה לכתחלה אלמא לא קנסו ביבם כלל ואם איתא לדרב לא הו"ל לר"ש  פוטרין משמע דאשוויי משוי להו וכי היכי דחולץ לה לכתחל

למשרי ליבם לכתחלה אלא הו"ל למיסר משום דכל דתקון רבנן כעין דאוריתא תקון וכדמסיק טעמיה דמקשה בגמרא. וא"ת אי לכתחלה קאמר הכי 
קמ"ל דאע"ג דאיכא צרה דשייך בה יבום טפי והוה ס"ד דלא תפטור  הו"ל למימר חולצת או מתיבמת לאחיו של ראשון, י"ל דמלתא אגב אורחיה 

האי צרתה משום דהיא נראית כאשת השני דסבורים שגרש הראשון ונשא שני זה קמ"ל דאפ"ה חולצת או מתיבמת לכתחלה ופוטרת צרתה. וא"ת 
 שום גזרת סוטה ודאי דאורייתא קאמר.אדמותיב ליה מדר' שמעון ליסייעיה מדת"ק, י"ל ת"ק קנסא הוא דקניס ואפילו ליבם ולא מ
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 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף סו עמוד א 

 זכר למקדש הוא. גופא, אמר אביי: מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי. רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי. אמימר מני יומי ולא מני שבועי, אמר:  

 נחות דף סו עמוד א רש"י מסכת מ

 אמר האי מניינא דהשתא לאו חובה הוא דהא ליכא עומר אלא זכר למקדש בעלמא הוא הלכך ביומי סגי. -אמימר מני יומי ולא שבועי 

 לכות תמידין ומוספין פרק ז רמב"ם ה 

מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות, ומצוה למנות הימים  :הלכה כב
 עם השבועות שנאמר תספרו חמשים יום, ומתחילת היום מונין לפיכך מונה בלילה מליל ששה עשר בניסן.  

 מונה ביום ואין מונין אלא מעומד, ואם מנה מיושב יצא.  שכח ולא מנה בלילה :  הלכה כג

 מצוה זו על כל איש מישראל ובכל מקום ובכל זמן, ונשים ועבדים פטורין ממנה. :הלכה כד

 כסף משנה הלכות תמידין ומוספין פרק ז הלכה כד 

זמן  מצוה זו על כל איש מישראל. בפרק ר' ישמעאל תנו רבנן וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד. ומ"ש בכל מקום ובכל זמן. דעת רבינו שאף ב
מני שבועי  ו הזה היא מצוה מן התורה ובפרק ר' ישמעאל )דף ס"ו( אמרינן אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי ]רבנן[ דבי רב אשי מני יומי

כר  אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר זכר למקדש ]הוא[. ופירש"י ולא מני שבועי אמר האי מניינא דהשתא לאו חובה הוא דהא ליכא עומר אלא ז
י רבינו נראה  למקדש בעלמא הוא הילכך ביומי סגי עכ"ל. ומשמע דאביי ורב אשי נמי סברי דזכר למקדש בעלמא הוא ואפ"ה מצוה למימני שבועי. ומדבר

שהוא מפרש דאי הוה סבירא להו דזכר למקדש בעלמא הוא לא הוו מצרכי למימני שבועי ומשום דסבירא ליה דגם בזמן הזה מצוה מן התורה מצרכי 
 למימני שבועי ופסק כוותייהו וכ"כ הר"ן לדעת רבינו. ומ"ש ונשים ועבדים פטורין ממנה. משום דמצות עשה שהזמן גרמא הוא: 

 ערבי פסחים ]המתחיל בדף יט עמוד א[   -המאור הקטן מסכת פסחים פרק י  

טעם אין אנו סופרים בלא ברכה ביום טוב שני של פסח כדאמרי' לענין סוכה   ובספירת העומר יש ששואלין מה טעם אין אנו אומרים בו זמן ועוד מה
ני  בשמיני ספק שביעי מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן מפני שברכת הסוכה עומדת כנגד קדוש היום ה"נ ברכת העומר עומדת כנגד קידוש היום ונימ 

מספק כמו שאנו עושין שני י"ט מספק וכללו של דבר אין לנו להחמיר בספירת   נמנאי ולא ליבריך ברוכי ועוד מה טעם אין אנו סופרין שתי ספירות
ים  העומר שאינו אלא לזכר בעלמא והכין אסיקנא בדוכתא במנחות דאמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר זכר למקדש הוא ואף על פי שאנו מונין ימ

 . ושבועות מנהג הוא בידינו

 קרן אורה מסכת מנחות דף סו עמוד א 

אה קצת מהא דאמימר מני יומי ולא שבועי דחשבון הימים עיקר, ואפילו בזמן המקדש אי מנה ימים לחוד יצא, דאי לא יצא אמאי לא מנה גם  נר

 שבועות, כיון דלא יצא זה בלא זה 

 חידושי הגרי"ז מסכת מנחות דף סו עמוד א

זה תקנה שתקנו רבנן מצוות ספירה בזמן הזה כמו שהיה החיוב  בגמרא אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר זכר למקדש הוא, ונראה דאין 

מדאורייתא בזמן המקדש, דאם כן גם יומי ושבועי בעי למימני, דגם לשבועי בעי זכר כמו ליומי, אלא דזה תקנה שיהיה זכר למקדש והוא תקנה  

 דרבנן מיוחדת זכר למקדש, ומשו"ה תקנו רק למימני יומי ולא שבועי.

לענין נטילת לולב במדינה זכר למקדש, דהתם ג"כ אין הפירוש דחכמים תקנו דמצוות לולב שהיה נוהג במקדש תהיה נוהגת במדינה  וכמו כן מצינו  

כל שבעה זכר למקדש, דהלא חזינן דדברים הפוסלים במקדש כשרים במדינה, ואם נימא דתקנו דאותה המצוה של תורה תהא נוהגת מדבריהם  

כל הדינים והפסולים של מקדש, אלא ע"כ דהוי מצוה מיוחדת שחכמים תקנו זכר למקדש, ובמצוה זו אין כל הדינים   במדינה, היה צריך להיות בה 

 הפוסלים במקדש וכשר גם בדברים אלו 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ל עמוד ב 

אוכמי וחיורי מאי? והיכא דאית בהו   -רי. כי תיבעי לך  דודאי אסי -בעו מיניה מאמימר: הני מאני דקוניא מהו לאישתמושי בהו בפסחא? ירוקא לא תיבעי לך 

דשיעי מאי? אמר להו: חזינא להו דמידייתי, אלמא בלעי ואסירי. והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא  -לא תיבעי לך, דודאי אסירי. כי תיבעי לך   -קרטופני 

דאורייתא. כל   -דרבנן, חמץ   -שרי. וכי תימא: יין נסך  -וניא, בין אוכמא בין חיורי ובין ירוקי  מידי דופיו לעולם. ומאי שנא לענין יין נסך, דדריש מרימר: מאני דק

 כעין דאורייתא תקון. אמר ליה: זה תשמישו על ידי חמין, וזה תשמישו על ידי צונן  -דתקון רבנן  

 רש"י מסכת פסחים דף ל עמוד ב 

 הוא וטוח באבר. פלומי"ר +מצופה בשכבת עופרת+ בלעז, ושל חרס -קונייא 
 עשויין מקרקע שחופרים ממנה צריף, אלו"ם +אלום+ בלעז, והוא עז ובולע לעולם. -ירוקי 

 צריף.  -הכי גרסינן: ירוקי לא תיבעי לך דודאי אסירי דמצרפי ובלעי, דמצרפי 
 בקעים. -קרטופני 

 שהן חלקים. -כי תיבעי לך דשיעי  
שוב אינן פולטין, שהתורה    -ודאי בלעי, והואיל ובלעי  -בלעז טרשטדט"ש +מוציא נוזלים, מפעפע+, וכיון דמידייתי פולטין המשקין מדופנן החיצון, ו -דמידייתי 

 ישבר. -אינו יוצא מידי דופיו לעולם, שהרי בכלי עץ ומתכות כתב לך ישטף תעבירו באש, ומורק ושוטף, אבל בכלי חרס  -העידה על כלי חרס, שכיון שבלע 
 לא נשתמש בו אלא צונן. -תשמישו על ידי חמין כל השנה, אבל יין נסך  -חמץ 
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 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לט עמוד ב 

במרור    -השתא במצה דאורייתא נפיק   -יבעי לך בעי רמי בר חמא: מהו שיצא אדם ידי חובתו במרור של מעשר שני בירושלים? אליבא דרבי עקיבא לא ת

כעין   -אבל מרור דרבנן נפיק או דילמא כל דתקינו רבנן   -אליבא דרבי יוסי הגלילי מאי? במצה דאורייתא הוא דלא נפיק  -דרבנן מיבעיא? כי תיבעי לך  

 אמר רבא: מסתברא, מצה ומרור.  -דאורייתא תקון. 

 רש"י מסכת פסחים דף לט עמוד ב 

 קאמר ר' עקיבא דנפיק, הואיל ואי מטמיא פריק לה, ואית לה היתר. -דמעשר דידה דאורייתא, ואיכא למיפסלה משום דאין לה היתר במושבות  -מצה  השתא
 דמעשר ירק מדרבנן הוא, ומדאורייתא אית ליה היתר במושבות, מיבעיא?  -מרור 

אף מרור נמי בעינן יש לו היתר, לישנא אחרינא: מצה בזמן  -צה, מה מצה בעינן נאכלת בכל מושבות ואין לו היתר במושבות ומרור איתקש למ  -כעין דאורייתא תקון 
ן דאמר קדושה ראשונה  הזה דאורייתא, ומרור מדרבנן, בפרק בתרא /ערבי פסחים/ )קטו, א(, וזה שמעתי, וקשיא לי: בזמן הזה מי מסקי מעשר שני לירושלים, ואי למא

 בהדיא איבעי ליה לפרושי בזמן הזה. -יד לבוא קידשה לשעתה וקידשה לעת
 אף מרור נמי שיש עליה שם מעשר שני, לא נפיק ביה. -הוקשו יחד, וכי היכי דמצה יש עליה שם מעשר שני, ולא נפיק ביה  -מצה ומרור 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קטז עמוד ב 

פרט לסומין איני? והאמר    -פרט לסומא, אף כאן   -זה וכתיב התם בננו זה, מה להלן  אמר רב אחא בר יעקב: סומא פטור מלומר הגדה. כתיב הכא בעבור  

קסברי רבנן:    -מרימר: שאלתינהו לרבנן דבי רב יוסף. מאן דאמר אגדתא בי רב יוסף? אמרו: רב יוסף. מאן דאמר אגדתא בי רב ששת? אמרו: רב ששת.  

קסבר: כל   -זמן הזה דאורייתא? והא רב אחא בר יעקב הוא דאמר מצה בזמן הזה דרבנן! מצה בזמן הזה דרבנן. מכלל דרב אחא בר יעקב סבר מצה ב

הכי השתא! בשלמא התם, מדהוה ליה    -לרב ששת ולרב יוסף נמי, הא ודאי כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תיקון!    -כעין דאורייתא תיקון.    -דתקון רבנן  

 אי לאו בעבור זה מאי לכתוב? אלא: בעבור מצה ומרור הוא דאתא. -לסומין הוא דאתא, אבל הכא  שמע מינה פרט  -למיכתב בננו הוא וכתיב בננו זה 

 רשב"ם מסכת פסחים דף קטז עמוד ב 

 רב אחא בר יעקב הוא דאמר. בסיפא דהאי פירקא )דף קכ א( אחד זה ואחד זה מדרבנן: 
 ר ואינו מוציא אחרים ידי חובתן:כעין דאורייתא תקון. וכשם שבזמן שבית המקדש קיים פטור השתא נמי פטו

 בעבור מצה ומרור הוא דאתא. לכך אני אוכל מצה ומרור זכר למה שעשו לי בצאתי ממצרים. ורב ששת ורב יוסף גזירה שוה לא גמרי:
 

 עמוד א' סה  – תלמוד בבלי מסכת גיטין דף סד עמוד ב 

זוכה בין לעצמו ובין לאחרים; כי אמריתה    -אחרים, חפץ ומחזירו לאחר שעה  זוכה לעצמו ואין זוכה ל -אמר רב יהודה אמר רבי אסי: צרור וזורקו, אגוז ונוטלו 

זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים. מתיב רב חיננא   -קמיה דשמואל, אמר לי: דא ודא אחת היא. מאי דא ודא אחת היא? אמר רב חסדא: אחד זה ואחד זה  

בני המבוי, ומזכה להם ע"י בנו ובתו הגדולים, וע"י עבדו ושפחתו העברים; האי שפחה    וורדאן: כיצד משתתפין במבוי? מניח את החבית ואומר הרי זו לכל

ב חסדא:  היכי דמי? אי דאתיא שתי שערות, מאי בעיא גביה? אלא לאו דלא אתיא שתי שערות, וקתני: זוכה לאחרים! שאני שיתופי מבואות, דרבנן. אמר ר 

במילתא דאית לה עיקר    -כעין דאורייתא תקון. ואידך? כי אמרינן כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון -נן אישתיק וורדאן. מאי הוה ליה למימר? כל דתקון רב

 לא.   -מה"ת, אבל מילתא דלית לה עיקר מן התורה 

 רש"י מסכת גיטין דף סד עמוד ב 

אם זיכה אדם לחברו דבר ע"י אותו קטן שמסר בידו החפץ    -זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים    ן לו אגוז נוטלו.קטן שנותנין לו צרור וזורקו וכשנותני -]צרור וזורקו[ 
דא   ומדרבנן.  -זוכה אף לאחרים  כשתובעין אותו ממנו. -חפץ ומחזירו לאחר שעה  ואמר זכה בחפץ זה לפלוני לא זכה ואם בא הנותן לחזור חוזר. 

להיות כל החצרות   -משתתפים במבוי  מאנשי וורדניא מקום.  -וורדאן  שניהם לזכות או שניהם שלא לזכות.  -מאי אחת היא   שתי תקנות אלו דינן שוה.  -ודא 
שיתופי מבואות   הרי היא יוצאת בסימנין.  -מאי בעיא גביה  שהיין בתוכה לשיתוף דסתם שיתוף ביין.  -את החבית   מוציאין לתוכו ויטלטלו בכולן. 

 נאלם שלא השיב תשובה על תירוץ זה.  -אשתיק וורדאן  ין אסור להכניס ולהוציא אלא מרשות היחיד לרשות הרבים.דמדאורייתא א -דרבנן 
 

 
 

 משכנות הרועים 

 

 דברות משה  

 


