
 מוטב יהיו שוגגין

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כו עמוד א:

  
 רבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק הוו קאזלי לעבר שנה בעסיא.   1
 . פגע בהו ריש לקיש, איטפיל בהדייהו,  2
 . אמר: איזיל איחזי היכי עבדי עובדא.  3
 . חזייה לההוא גברא דקא כריב.  4
 רש?  . אמר להן: כהן וחו5
 . אמרו לו: יכול לומר: אגיסטון אני בתוכו.  6
 . תו חזייה לההוא גברא דהוה כסח )בכרמי(  7
 . אמר להן: 'כהן וזומר ?!' 8
 . אמרו לו: 'יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך'. 9

 . אמר להן: 'הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות'. 10
 . אמרו: 'טרודא הוא דין'. 11
 ם סליקו לאיגרא שלפוה לדרגא מתותיה. . כי מטו להת12
 . אתא לקמיה דרבי יוחנן. 13
 . אמר ליה: 'בני אדם החשודין על השביעית כשרין לעבר שנה ?' 14
 . הדר אמר:לא קשיא לי, מידי דהוה אשלשה רועי בקר ורבנן אחושבנייהו סמוך. 15
  . והדר אמר: לא דמי, התם הדור אימנו רבנן ועיברוה לההוא שתא,16
 . הכא קשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המנין. 17
 . אמר ר' יוחנן: 'דא עקא'. 18
 . כי אתו לקמיה דר' יוחנן 19
 . אמרו ליה: 'קרי לן רועי בקר ולא אמר ליה מר ולא מידי ?' 20
 . אמר להו: ' ואי קרי לכו רועי צאן, מאי אמינא ליה ?'  21

 

 פרוש ר' מאיר אבולעפיה, יד רמ"ה לסנהדרין, שם: 

 כלומר זו צרה שחכמים כאלו באים לידי חשד והשנה מתעברת על ידם."    - ו צרה"אמר ר' יוחנן ז
 שיש בידם למחות ולא ממחין אלא שנעשים סניגורין לעוברי עבירה."  "בני אדם החשודים על השביעית

 

 רש"י, שם: 

 שאתה קורא אותם רשעים".  -"דא עקא  

 מאירי, פרוש לסנהדרין שם: 

עבירה אף בדברים, ולחזר אחר זכותם. אחר שהדברים נראים שהם עוברי עבירה "אסור לסייע ידי עוברי 
ושבאיסור הם עושים אין לחזור אחר זכותם, לומר שאפשר שעל צדדי היתר הם עושים כן, והעושה כן מביא 
עצמו להיקרא כעין מסייע לאותו מעשה ונקרא על דרך ההשאלה חשוד לאותו דבר, אחר שהוא כמסייע לחזר 

 ר הזכות. וכל שכן שאין לו לחזור אחר הקולות יותר מדאי". בה אח
 

 הרב דוד פינצי )מנטובה מאה י"ח(: 

וקשה: מה תשובה היא זו ? ולמה לא יוכיחו כשקרא להם רועי בקר והמשילם לאותם השלשה רועי בקר 
 הבוערים בעם ? 

כהן וחריש. כהן וזמר. לא היה להם אבל אנן מסתברא לן דסבירא ליה לר' יוחנן שהדין עם ריש לקיש, דכששאל 
להיות סנגרון לעוברי עבירה, אלא היה להם לחפש ולבדוק עד מקום שיד שכלם מגעת ואם און בידם ירחיקוהו. 

וכי יכול אני להוכיחו על כך, אם היו דבריו בזה טובים  -ולכן אמר 'ואי קרי לכו רועי צאן מאי אמינא ליה' 
 ונכוחים. 

 
 
 
 



 הרב יהודה אסאד, שו"ת יהודה יעלה, או"ח לו )הונגריה מאה י"ט(:  

מעתה מי הוא זה או יחיד או רבים, אשר חיילם יגבר נגד מנהגי הש"ע שנתקבלו וקיימו למעלה ולמטה בארץ 
 ובחו"ל בכל תפוצות ישראל זה משך זמן יותר משלש מאות שנים ?! 

פיו מילין לצד עילאה בלשון מדברת גדולות שלא יחושו לדברי מי הוא זה ואיזו הוא אשר מלאו לבו להוציא מ
  הש"ע ?! ואין נזקקים לקיים דבריו ממה נפשך:

ואם בלא דעת ידברו, הנה אלף חסרי דעת אינן חשובין כאחד, באופן שאם גם עמדו למנין, ורבו כמו רבו, אינם 
 מן המנין קשר בוגדים כזה, לפי שקשר רשעים אינו מן המנין. 

לה מזה מצינו לחכז"ל בסנהדרין דף כ"ו ע"א: שני גדולי הדור ר' חייא בר זרנוקי ור' שמעון בן יהוצדק וגדו
דאזלי לעבר שנה בעסיא, ולפי שנעשו סניגורין ולמדו זכות על החשודים אשביעית קרי להו קשר רשעים, ואינו 

פריצים, אפילו שהם רבנים הרבה  מן המנין להתעבר השנה על ידיהן אפי' עשו בדין, ק"ו בן בנו של ק"ו כת
ביניהם, כל פסק ודין ומנהג שרוצים לשנות מפסקי ודיני ומנהגי הש"ע, שאין בדבריהם ממש ובטלים הם כחרס 

 הנשבר וכו', אפילו שהם רבים וחכמים גדולים קשר רשעים אינו מן המנין. 
ן רוח לד' מצוה וחובה עליו להבדל והנה זו תשובה שלימה גם לשאלתכם ד' וה' באופן שכל איש ירא ד' ונאמ

 מהם ומהמונם ככתוב הבדלו וכו'. 
 

 שו"ת רא"ש כלל ו: 

דברים שאדם יודע שלא יקבלו ממנו אותם, אם חייב להזהירם בהם, או אם נאמר: הנח להם שיהיו 

 שוגגין ולא מזידין. אם ברור לו שלא יקבלו ממנו, לא יזהירם... אבל אם מסופק יזהירם. 

 ש כלל ב:שו"ת הרא"
ועתה לפני הפסח נתתי את לבי, יען שענוי שלהם היה בפרוס הפסח, וגם עת הגריד היה ולא יכלו לחרוש, 
ומיעוטא דמיעוטא נזרעו לפני הפסח, ולא מלאני לבי לאסור אולי לא ישמעו לי. ואני משיב לשואלים: דרשו 

אסור. וגם אני זכור מנעורי כבר פעמים מעובדי אדמה, אם יאמרו שהרוב נזרע לפני העומר, מותר, ואם לאו, 
ושלש, שענוי שלהם היה בפרוס הפסח, שרבותי נהגו איסור, אבל לא הורו הלכה למעשה לאיסור; ואהא 

 סמיכנא ואיני מורה איסור ומוטב שיהיו שוגגים והחרד יפרוש. 

 הרב סופר, כתב סופר או"ח נ"ז: 

מה שעיניו רואות לפי המקום ולפי הזמן. ואמרו חז"ל אין בדברים כאלו לדיין ומורה ומאריה דאתרא אלא 
 )יבמות סה ע"ב(כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע,  

 


