
ב"ה

נכנסת  השבת  לתורה.  וגדרים  סייגים  התורה  חכמי  הוסיפו  דור  בכל 
בשקיעת החמה? הוסיפו החכמים סייג: להכניס את השבת 18 דקות 
הוסיפו  השחר?  עלות  עד  נקראת  ערבית  של  שמע  קריאת  קודם. 
החכמים סייג: לקרוא אותה לפני חצות הלילה, וכן הלאה. מהיכן למדו 

חכמים לתקן סייגים? מדוע אי אפשר להסתפק באיסור עצמו?

מדוע הרבנים מוסיפים גזירות?
>>

פרשת בא
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השבוע בחרנו בשיחה הלכתית. תוכן השיחה הוא, המקור להוספת סייגים לתורה. זו הזדמנות 

טובה ללמד את הרעיון של סייג וגזירה, וש"סייגים" אינם המצאה של הרבנים. הקב"ה הוא זה 

שהחל את הרעיון של סייגים, ממנו למדו החכמים לעשות זאת. 

גם  או  דרבנן  באיסורים  רק  קיים  ו״סייגים״  ״גזירות״  של  הרעיון  האם  הלכתי:  דיון  מביא  הרבי 

באיסורים מהתורה. לדעה אחת, הרעיון קיים רק באיסורי דרבנן, ומהות הסייג היא, שהאדם לא 

יבוא לעבור איסורים מהתורה. לעומת זאת, איסורים שמופיעים בתורה שבכתב, הם איסורים 

ישנם  התורה  באיסורי  גם  שניה,  לדעה  אחר.  לאיסור  סייג  אינם  והם  עצמם,  בפני  שעומדים 

איסורים שהסיבה להם אינה עצמאית, ומהותם – שהאדם לא יעבור עבירה אחרת.

הרבי מסביר, שפסח הוא המצווה היחידה בתורה בה יש איסור של ״בל יראה ובל ימצא״. אין עוד 

איסור כזה בתורה. אפילו האיסור לעבוד עבודה זרה או האיסור של אכילת חזיר, הוא רק באכילה 

מביא  הרבי  חמור?  כה  בפסח  האיסור  מדוע  בבית.  יימצא  שלא  איסור  בהן  אין  אך  בהנאה,  או 

את הר"ן שמסביר, שמכיוון שחמץ מותר באכילה כל השנה, האדם אינו רגיל להיבדל ממנו כמו 

שהוא רגיל להיבדל מחזיר, למשל, ולכן יש חשש גדול יותר, שאם החמץ יהיה בבית, הוא יאכל 

ממנו. לכן התורה החמירה בחמץ ואסרה אותו אפילו בראייה, כדי שהאיסור יהיה "סייג" שהאדם 

לא יבוא לאכול את החמץ שהוא רואה בבית. מכך מוכיח הרבי שגם באיסורים מהתורה, ישנם 

איסורים שהם בגדר "סייג" לאיסור אחר.

הרבי מסביר, שזה המקור לכל ה"סייגים" שחכמים הוסיפו במשך הדורות. כל מה שתקנו חכמים, 

הוא מעין מה שכתוב בתורה. מאיסור התורה "בל יראה ובל ימצא" שהוא ענין של סייג, למדו 

חכמים את הצורך בהתקנת סייגים לתורה.

***

שיעור זה מצוין למעמיקים. לשלוחים שמקצרים בשיעור או שמלמדים אותו לקהל פשוט יותר 

שרוצה רק לשמוע ווארט על הפרשה, אנו ממליצים לדלג על החלק השלישי של השיעור.

הקדמה
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תוכן השיעור:

חלק ראשון | מהו סייג?....................…...............................................................................................5
נלמד את המשנה במסכת ברכות שמסבירה דוגמה לסייג: ההלכה בנוגע לקריאת שמע לפני 

חצות הלילה, כסייג להלכה שאפשר לקרוא קריאת שמע עד עלות השחר. נלמד קטע מ"רבינו 

בחיי", שמסביר את ההבדל בין סייג – שהוא דבר טוב, לבין הוספת מצווה בתורה – שאסור.

חלק שני | הסייגים ביהדות הם המצאה של הרבנים או שגם בתורה יש סייגים?..............................6
נקרא מקורות מהפוסקים שדנים בשאלה האם סייגים קיימים רק באיסורי דרבנן או שיש 

בתורה איסורים שהם סייג לאיסור אחר? נלמד את החלק הראשון של השיחה בה הרבי מסביר 

את הנושא. 

חלק שלישי | ראיה והפרכתה - )חלק רשות(..................................................................….................8

נקרא מקורות מהתורה בהם מובא הציווי על השבתת חמץ, ומקורות נוספים בהם מופיע הציווי 

שלא להקריב קרבן פסח כשהחמץ קיים. נלמד את החלק השני של השיחה, בה הרבי מביא את 

ההלכה ברמב״ם שמסביר שמצירוף הפסוקים, למדים שהציווי על השבתת חמץ מתחיל מחצות 

יום י״ד בניסן, ולא בליל ט״ו ניסן – ליל הסדר.

שאיסור  מהעובדה  התורה,  מן  באיסורים  לסייגים  ההוכחה  את  ונלמד  השיחה  בלימוד  נמשיך 

ט"ו.  מליל  חמץ  אכילת  של  המקורי  לאיסור  סייג  בתור  י"ד,  יום  בחצות  מתחיל  חמץ  אכילת 

בהמשך מבאר הרבי שזו לא הוכחה טובה, כי מעיון מדוקדק בפסוקים עולה שאיסור אכילת חמץ 

מחצות יום י"ד קשור עם זמן הקרבת קרבן פסח, ולפיכך מהווה איסור בפני עצמו, ולא בתור סייג 

לאיסור אכילת חמץ מליל ט"ו בניסן.

חלק רביעי | הרעיון של סייג נמצא כבר בתורה, וממנו למדו החכמים להוסיף כפי צורך השעה.....11

בחלקה השלישי של השיחה מביא הרבי הוכחה אחרת לכך שיש איסורים בתורה שהם בבחינת 

סייג. בחג הפסח ישנו איסור שאין דומה לו ביהדות – האיסור "בל יראה ובל ימצא". שואלים 

הפוסקים: מדוע בפסח מחמירה התורה כל כך, הרבה יותר מאיסור עבודה זרה? הרבי מצטט את 

הר"ן שמסביר, שמכיון שהאדם רגיל לאכול חמץ במשך כל השנה, הוא לא רגיל להיבדל מהחמץ, 

ולכן חוששים שיבוא לאוכלו גם בפסח. עקב חשש זה, החמירה התורה בחמץ ואסרה אותו גם 

ב"בל יראה ובל ימצא" בבית, בתור סייג לאיסור אכילת חמץ. זוהי הוכחה נחרצת שאיסור "בל 

יראה ובל ימצא" מהווה סייג לאיסור אכילת חמץ.

הרבי מסביר, שזה המקור לכל ה"סייגים" שחכמים הוסיפו במשך הדורות. מאיסור "בל יראה ובל 

ימצא", למדו חכמים את הצורך בהתקנת סייגים לתורה.



5 4

פתיחה

בדיחה:

פעם נכנסה יהודייה מבוגרת לחנות ספרים וביקשה לקנות סידור. מגיש לה המוכר סידור רגיל. 
והיא  הסידורים  למדף  אותה  מפנה  הוא  נוספים".  סידורים  לראות  רוצה  "אני  האישה,  אמרה 
חוזרת עם סידור גדול ועבה בו מופיע טקסט התפילה במרכז הדף, וסביבו פירושים רבים )כמו 

דף גמרא(. 

אומר לה המוכר, "גברתי, הסידור הזה אינו סידור רגיל, הוא לא בשביל מתפללים רגילים. זה 
סידור בשביל אנשים שרוצים ללמוד את משמעות התפילה לעומק על פי תורת הקבלה. את 

בטוחה שזה הסידור שאת רוצה?"

אמרה לו האישה, "יש לי נכדים רבים ולעיתים הם באים לשחק אצלי בבית. הם מאוד אוהבים 
לשחק עם הספרים וגם עם הסידור. כשהם משחקים עם הסידור נקרעים פינות הדפים. בסידור 
חלק  כי  התפילה,  מילות  את  לומר  יכולה  לא  כבר  אני  הפינות,  את  קורעים  שהם  אחרי  רגיל, 
ממנה נקרע. אני רוצה לקנות סידור עם פירושים, כך שאם משהו ייקרע זה יהיה רק הפירוש, אך 

התפילה עצמה, תישאר שלימה".

או  יקרע  שמשהו  רוצים  לא  אנחנו  אם  וגדר.  סייג  של  הרעיון  את  שמבטאת  יהודית  בדיחה  זו 
ייפגם, אנחנו צריך להוסיף דברים סביב. בסידור הגדול התפילה לא נקרעת, משום שסביבה יש 

פירושים ששומרים עליה.

***

בשיעור זה נשוחח על הרעיון של "סייג ביהדות". כל כך הרבה איסורים בהלכה הם סייג שהחכמים 
הוסיפו, כדי שלא נבוא לידי עבירה. מתי זה התחיל, והאם יש לרעיון הסייגים מקור מהתורה?
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מקור 1  
מסכת ברכות, משנה א'

נתחיל עם המשנה הראשונה בש"ס שנותנת דוגמא מצוינת ל"סייג":

ְמִליֵאל אוֵֹמר ַעד  ן גַּ ַעְרִבית... ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים: ַעד ֲחצוֹת. ַרבָּ ַמע בְּ ֵמֵאיָמַתי קוִֹרין ֶאת שְׁ
ַחר. יֲַּעֶלה ַעּמּוד ַהשַּׁ שֶׁ

ַמע, ָאַמר ָלֶהם: ִאם לֹא ָעָלה  ה, ָאְמרּו לוֹ: לֹא ָקִרינּו ֶאת שְׁ תֶּ שְׁ ית ַהמִּ ה ּוָבאּו ָבָניו ִמבֵּ ַמֲעשֶׂ
ֵדי ְלַהְרִחיק  ן, ָלָמה ָאְמרּו ֲחָכִמים ״ַעד ֲחצוֹת״ כְּ ם ִלְקרוֹת... ִאם כֵּ ַחר ַחיָּיִבין ַאתֶּ ַעּמּוד ַהשַּׁ

ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה:

הסיפור שהמשנה מביאה מסביר את הצורך בסייג. בלילה יש חתונות ואירועים, אנשים 

שותים מעט "לחיים", רוקדים ומתעייפים, ואז שוכחים לקרוא קריאת שמע. בדיוק מסיבה 

משום  וזאת  חצות.  לפני  ערבית  של  שמע  קריאת  לקרוא  וקבעו  סייג,  החכמים  תיקנו  זו 

שאם האדם יידע שיש לו זמן עד עלות השחר, הוא ידחה זאת עד שיירדם וישכח לקוראה 

כלל.

מקור 2 
רבינו בחיי, דברים ד׳: ב׳

ייתכן שיהיו משתתפים בשיעור שידעו על האיסור של "בל תוסיף", וישאלו, מדוע אם כן, 

מותר להוסיף איסורים? נקרא קטע מרבינו בחיי שמסביר את ההבדל בין סייג שמותר ובין 

הוספת מצווה שעליה נאמר "לא תוסיפו".

יתחכם  שלא  יזהיר  ממנו.  תגרעו  ולא  אתכם  מצוה  אנכי  אשר  הדבר  על  תוסיפו  לא 
הזה  התוספת  כי  ויחשוב  יתברך,  מה שצוה השם  על  אוסיף  לומר  המצות  על  האדם 
תהיה עבודה לשם יתברך, לכך אמר לא תוסיפו, כי התורה שלמה אינה צריכה תוספת 
ומגרעת, וכל המוסיף בה גורע. ורז"ל דרשו בתוספת זה, כגון ארבע טוטפות שבתפילין 
ויהיו  עליהם  שיוסיף  שבלולב,  מינין  ארבע  חמש,  ויהיו  אחד  עליהן  אוסיף  שיאמר 

חמשה, וכן בברכת כהנים שהן שלשה ויוסיף ויהיו ארבע. 

אבל מה שתקנו רז"ל והגדרים והסייגים שלהם אין זה נקרא תוספת, כי לא באו אלא 
לשמור את העיקר, כמו שעושים לכרם גדר סביב כדי שישתמר הכרם, וכענין שאמר לך 
לך אמרין נזירא, סחור סחור, לכרמא לא תקרב, אדרבה העובר על גדריהם ותקנותיהם 
עובר על לאו דלא תסור מן הדבר, וכן צותה התורה ושמרתם את משמרתי, ואמרו רז"ל 

עשו משמרת למשמרתי. 

חלק ראשון: מהו סייג?
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ישנו דיון בין גדולי התורה מהדורות האחרונים, האם הרעיון של "גזירות" ו"סייגים" קיים 
רק באיסורים דרבנן או גם באיסורים מן התורה. לדעה אחת, הוא קיים רק באיסורים דרבנן. 
חכמים אסרו משהו, כדי שהוא יהווה סייג שאדם לא יבוא לעבור איסורים מהתורה. איסורים 
שמופיעים בתורה שבכתב, הם איסורים שעומדים בפני עצמם, ואינם סייג לאיסור אחר. 
לדעה שניה, גם בתורה ישנם איסורים שהסיבה להם אינה עצמאית, ומטרתם שהאדם לא 

יבוא לעבור עבירה אחרת. 

מקור 3  
שדי חמד, כללים מערכת אל״ף, כלל קכ"א

ה"שדי חמד" כותב תשובה ארוכה על הנושא. הוא מתחיל עם ציטוט מהרשב"ץ, שאומר 

שכתוב  מקום  בכל  עבירה".  לעבור  יבוא  "שמא  דבר  על  אוסרת  אינה  פעם  אף  שהתורה 

שישנם  שסוברים  וטובים  רבים  שישנם  ואומר,  ממשיך  הוא  דרבנן.  איסור  זהו  "שמא" 

איסורים בתורה שבאים בתור סייג וגזירה לאיסור אחר.

איסורי תורה משום גזירה ליכא, דאין התורה אוסרת משום שמא. וכל מקום שנאמר 
הטעם משום שמא, הוא משום גזרה דרבנן. כן כתב הרשב״ץ... אמנם לפי הנראה אין 
זו מוסכמת, ונמצא גם כן שלמים וכן רבים, שסוברים דיתכן דאסרה תורה משום סייג 

וגזרה.

 חלק שני: הסייגים ביהדות הם המצאה 
של הרבנים או שגם בתורה יש סייגים?
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הרבי - חלק ראשון 
האם ישנם איסורים מן התורה שהם סייג בשביל איסור אחר?

הרבי מביא את הדיון באחרונים, האם המושג של "סייג" קיים רק באיסורים דרבנן או גם 

באיסורים מהתורה, 

כל  האם  וסייג,  גזירה  של  לעניין  בנוגע  האחרונים1  בדברי  וטריא  ...ידועה השקלא 
המושג של גזירה וסייג אינו אלא מדרבנן, או שגם בציוויים מדאורייתא ישנם עניינים 

שצוותה התורה מצד גזירה וסייג:

חכמים.  שחידשו  עניין  הוא  וסייג  גזירה  של  המושג  כל  הרי,  ראשונה,  בהשקפה 
כלומר, אף על פי שדבר פלוני מותר מן התורה, מכל מקום, כדי שלא יבוא ליכשל 
חס ושלום באיסור של תורה, אסרו חכמים גם דבר המותר - כדברי המשנה במסכת 
אבות2, "מילי דחסידותא"3: "ועשו סייג לתורה" ]ובפרט על פי הידוע4 שכל ענין 
בציוויי  אבל,  וכו'[.  הדורות  ירידת  מצד  שני,  בית  בזמן  התחיל  וסייגים  הגזירות 
התורה, הרי, אם התורה אסרה את הדבר - הרי זה איסור עצמי, ולא דבר המותר 

בעצם, שאסרתו תורה כדי לשלול איסור אחר כו'.

1(ראה לקח טוב )להר״י ענגל( כלל ח. שד״ח כללים מערכת אל״ף כלל קכא. 
פאת השדה כללים שם כלל לז.

2( פ״א מ״א.

3( ראה ב״ק ל, א.
4( ראה לקו״ת מטות פה, א. דרושים לר״ה נז, ג.
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חלק זה הינו רשות 
נלמד מהמקורות )חלקם מפרשתנו( את הציווי על ביעור והשבתת חמץ. ננסה להביא ראיה 

שיש איסור מהתורה שבא בתור סייג לאיסור אחר. 

מקור 4  
שמות י"ב, ט"ו

בעיצומם של עשרת המכות, הקב"ה מצווה את משה על חג הפסח. בין הדברים הוא מצווה 

עליו להשבית שאור מהבתים ב"יום הראשון" של החג. 

ל־אֵֹכל ָחֵמץ  י כָּ יֶכם, כִּ תֵּ אֹר ִמבָּ יתּו שְּׂ בִּ שְׁ ּיוֹם ָהִראׁשוֹן תַּ ְבַעת ָיִמים ַמּצוֹת ּתֹאֵכלּו, ַאְך בַּ שִׁ
ִבִעי׃ ָרֵאל, ִמּיוֹם ָהִראׁשֹן ַעד־יוֹם ַהשְּׁ שְׂ ְוִנְכְרָתה ַהנֶֶּפׁש ַהִהוא ִמיִּ

הרבי - חלק שני 
הציווי על ביעור החמץ מתחיל מחצות יום י״ד בניסן 

הרבי מצטט שתי הלכות ברמב"ם, בהן מסביר הרמב"ם שהציווי "ביום הראשון תשביתו" 

אינו מדבר על יום ט"ו בניסן, אלא "מפי השמועה למדו" שהתורה מתכוונת ליום י"ד בניסן. 

הראיה לכך היא מה שהתורה כותבת בפסוקים אחרים, שאסור לאכול חמץ בזמן הקרבת 

קרבן פסח, שזמנו הוא ביום י"ד בין הערביים.  

אכילתו,  איסור  זמן  קודם  החמץ  להשבית  התורה  מן  עשה  "מצות  הרמב״ם:  כותב 
זה  שנאמר5 ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, ומפי השמועה למדו שהראשון 
זה מה שכתוב בתורה6 לא תשחט על חמץ דם  יום ארבעה עשר, ראיה לדבר  הוא 
זבחי, כלומר, לא תשחט הפסח ועדיין החמץ קיים, ושחיטת הפסח הוא יום ארבעה 

עשר אחר חצות".

וכמו כן כתב הרמב"ם בפרק שלפני זה7 בנוגע לאיסור אכילת חמץ - "אסור לאכול 
חמץ ביום ארבעה עשר מחצות היום ולמעלה, שהוא מתחילת שעה שביעית ביום, 
וכל האוכל בזמן הזה לוקה מן התורה, שנאמר8 לא תאכל עליו חמץ, כלומר, על 
קרבן הפסח, כך למדו מפי השמועה בפירוש דבר זה, לא תאכל חמץ משעה שראויה 

לשחיטת הפסח שהוא בין הערביים, והוא חצי היום".

חשוב להסביר, ש"מפי השמועה" אין הכוונה לשמועה ברחוב, אלא קבלה ש׳נשמעה׳ איש 
מפי איש עד משה רבינו. 

חלק שלישי: ראיה והפרכתה

5(בא יב, טו.
6( תשא לד, כה.

7( פ״א ה״ח
8( פ׳ קרה טז, ג.
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לכאורה, ביעור חמץ בי״ד בחצות הוא סייג 
אוסרת  שהתורה  ראיה  להביא  ניתן  בפסח,  חמץ  אכילת  מאיסור  שלכאורה  אומר  הרבי 
משהו בתור סייג. וזאת משום, שלכאורה, האיסור המרכזי הוא האיסור על אכילת חמץ 
מליל ט"ו – "ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם", וכדי לעשות גזירה וסייג, הוסיפה 
י"ד – "לא תשחט על חמץ דם זבחי". היינו  יום  התורה ואסרה לאכול חמץ כבר מחצות 
שאיסור אכילת חמץ מחצות יום י"ד, הוא סייג לאיסור העיקרי של אכילת חמץ מליל ט"ו.

דידן,  מנידון   – "סייג"  של  עניין  מצינו  בדאורייתא  שגם  להוכיח  יש  ...לכאורה 
שהתורה אסרה אכילת חמץ וצוותה להשביתו מחצות יום י״ד, שטעם האיסור הוא, 

לכאורה, כדי לעשות גזירה וסייג לאיסור חמץ שמתחיל מליל ט״ו.

מקור 5  
שמות ל"ד, כ"ה

מספר פרשיות לאחר מכן, לפני מתן תורה, הקב"ה מצווה שוב על חג הפסח, ואומר שכאשר 

שוחטים את קרבן הפסח, יש לדאוג שהחמץ לא יהיה קיים. 

ַסח׃ ם־ִזְבִחי, ְולֹא־ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ַהפָּ ַחט ַעל־ָחֵמץ דַּ לֹא־ִתשְׁ

לאחר עיון, עולה שהציווי על ביעור חמץ בי״ד בחצות הוא 
איסור עצמאי

הרבי מסייג ואומר, שמעיון בפסוקים מסתבר שאיסור אכילת חמץ מחצות היום אינו סייג 
כדי להרחיק את האדם מלאכול חמץ בליל ט"ו, אלא איסור עצמי – אסור לאכול חמץ בזמן 

הקרבת קרבן הפסח. 

אמנם, כד דייקת שפיר, הרי, איסור חמץ מחצות יום י"ד אינו "סייג" כדי להרחיק 
את האדם מאיסור חמץ, כי אם, איסור עצמי - מצד הקרבת הפסח, "לא תאכל עליו 

חמץ", "לא תשחט על חמץ דם זבחי".

במילים אחרות, יש איסור חמץ בשבעת הימים של חג הפסח, ויש איסור חמץ מצד הקרבת 
קרבן פסח, שהוא איסור בפני עצמו ואינו סייג לאיסור חמץ בשבעת ימי חג הפסח.

עד כאן חלק רשות
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חלק רביעי: הרעיון של סייג נמצא 
כבר בתורה, וממנו למדו החכמים 

להוסיף כפי צורך השעה

מקור 6  
חומש שמות, פרק י״ב פסוק י״ט

בחג הפסח יש ציווי חריג  - שאר לא ימצא בבתיכם. אסור שיהיה חמץ בבית

יֶכם. ָבתֵּ ֵצא בְּ ְבַעת ָיִמים שְׂאֹר לֹא ִימָּ שִׁ

מקור 7  
רבינו ניסים, ריש מס' פסחים

רבינו ניסים כותב בפירושו בתחילת מסכת פסחים, שהסיבה שהתורה אסרה, לא רק על 

אכילת חמץ בפסח, אלא גם "בל יראה ובל ימצא" – איסור שחמץ יהיה בבית, היא, מכיוון 

חזיר  אכילת  )כאיסור  ממנו  להיבדל  רגיל  לא  האדם  השנה,  כל  במשך  אסור  אינו  שחמץ 

וכדומה(, ולכן יש חשש שאם יימצא חמץ בבית, האדם יבוא לאכלו. זו הסיבה מדוע התורה 

החמירה שחמץ לא יראה ולא ימצא בבית.  

היינו טעמא דחשו ביה טפי מבשאר איסורין משום דחמץ לא בדילי אינשי מיניה 
כולי שתא. ואפשר עוד שמפני טעם זה החמירה התורה בו לעבור עליו בבל יראה 

ובל ימצא.

הרבי - חלק שלישי 
האיסור של בל יראה ובל ימצא הוא סייג לאיסור אכילת חמץ 

הרבי מביא את הר"ן שמסביר שאיסור "בל יראה ובל ימצא", הוא כדי שאדם לא יבוא לאכול 

את החמץ שהוא רואה בבית. הרבי אומר שזו הוכחה ברורה שגם בציוויי התורה יש ציוויים 

שהם משום סייג. איסור "בל יראה" הוא סייג לאיסור העיקרי של אכילת חמץ. 

ובכן, ההוכחה שגם בדאורייתא יש סייג היא - מחומר האיסור דחמץ לעבור עליו 
בבל יראה ובל ימצא:

בכל איסורי התורה לא מצינו שום דבר שאיסורו בבל יראה ובל ימצא, היינו, שבכל 
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9( פ״ד ה״ב 
10( ריש מס' פסחים. וכ״ה בפרמ״ג פתיחה להל׳ פסח ח״א 

פ״א אות ט'.

11( פסחים ל, ב. וש״נ.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 11

מקום שבו נמצא האיסור, בפנה רחוקה בקצווי תבל, עובר עליו בבל ימצא9.

ועד כדי כך, שאפילו בנוגע לעבודה זרה שאיסורה בכל שהוא . . . לא מצינו החומר 
דבל יראה ובל ימצא, כי אם, בנוגע לחמץ בפסח בלבד.

וטעם הדבר - כדברי הר״ן10: "היינו טעמא דחשו ביה טפי מבשאר איסורין משום 
. . החמירה התורה בו לעבור עליו בבל  דחמץ לא בדילי אינשי מיניה כולי שתא 
יראה ובל ימצא", כלומר, בנוגע לעבודה זרה - מכיון שאין זה דבר שרגילים בו, 
ואדרבה, בקצה ההפכי לגמרי, אין צורך להוסיף בחומר איסורו שמא יכשלו בו, מה 
שאין כן בנוגע לחמץ בפסח - מכיוון שרגילים לאכלו במשך כל השנה כולה, יש 
צורך להוסיף בחומר איסורו כדי שלא יכשלו בו, ולכן, החמירה תורה לעבור עליו 

בבל יראה ובל ימצא.

ונמצא, שגם בדאורייתא מצינו גדר של סייג - שהרי טעם האיסור דבל יראה ובל 
ימצא, איסור מדאורייתא, הוא סייג שלא יבוא ליכשל, חס ושלום, באיסור חמץ, 

בהיותו רגיל באכילת חמץ במשך כל השנה כולה.

סייג זה מהתורה הוא המקור לסייגים שחכמים תיקנו 
"בל  מאיסור  הדורות.  במשך  הוסיפו  שחכמים  ה"סייגים"  לכל  המקור  שזה  מסביר  הרבי 

יראה ובל ימצא", למדו חכמים את הצורך בתקנת סייגים לתורה. 

שמצינו  הסייג   - הוא  לתורה  סייג  לעשות  חכמים  של  שמקורם  להוסיף,  ויש 
הענין  גם  ובמילא,  תקון"11,  דאורייתא  כעין  רבנן  דתקון  "כל  שהרי,  בדאורייתא, 
ד"עשו סייג לתורה" הוא "כעין דאורייתא", כאמור, שגם בדאורייתא מצינו גדר 

של סייג.

 משיחת שבת פרשת ויקרא ה'תשמ"ז 
תו"מ תשמ״ז, ח״ב ע' 762


