
Perek 4 – Do Not Add 

 
  ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ַעל תִֹספּו לֹא

 ִמֶּמּנּו ִתְגְרעּו ְולֹא
 )ב:ד פרק דברים(

  
 

 
 סייג איזהו ה"ד א פרק א נוסחא נתן דרבי אבות. 1

 הגן עץ מכל לאמר האדם על אלהים' ה ויצו אומר הוא הרי לדבריו הראשון אדם שעשה סייג איזהו
 לא) ז"י' ב בראשית (תמות מות ממנו אכלך ביום כי ממנו תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ תאכל אכול
 הגן בתוך אשר העץ ומפרי לה אמר כך אלא ה"הקב ולמר שא כדרך לחוה לומר הראשון אדם רצה
 עצה נוטל הרשע נחש היה שעה באותה) 'ג' ג שם (תמותון פן בו תגעו ולא ממנו תאכלו לא אלהים אמר
 שיחה והרבה אצלה וישב הלך חוה את ואכשיל אלך האדם את להכשיל יכול ואיני הואיל אמר בלבו
 אי בו תגעי אם את אף מת ואיני בו נוגע הריני ה"הקב עלינו צוה אומרת את לנגיעה אם לה אמר עמה
 ירותיופ שנשרו עד והרתיעו וברגליו בידיו באילן ונגע עמד שעה באותה הרשע הנחש עשה מה. מתה את

 מת ואיני ממנו אוכל הריני הוא ברוך הקדוש עלינו צוה אומרת את לאכילה אם לה אמר ושוב...לארץ
 שקר מתחלה רבי שפקדני הדברים כל בדעתה חוה אמרה מה. מתה את ואי ]ממנו [תאכלי את ואף
 ואכל לאדם ונתנה ואכלה נטלה מיד. רבי אלא מתחלה הראשון לאדם קוראה חוה שאין לפי. הם

 .לעינים הוא תאוה וכי למאכל העץ טוב כי האשה ותרא שנאמר
  
 
  ט:ב פרק ממרים הלכות ם"רמב. 2

 תורה איסורי להתיר להן יש וכן לדורות איסורו ויעמוד המותר דבר ולאסור לגזור דין לבית ויש הואיל
 ולא תורה דברי על להוסיף שלא, ממנו תגרע ולא עליו תוסיף לא תורה שהזהירה זה מהו שעה לפי

 כיצד, פה שבעל בתורה בין שבכתב בתורה בין התורה מן שהוא בדבר לעולם הדבר ולקבוע מהן לגרוע
 בשר ולאכול לבשל אסר הכתוב שזה למדו השמועה מפי אמו בחלב גדי תבשל לא בתורה כתוב הרי
 ויתיר ןדי בית יבוא אם, התורה מן בחלב מותר העוף בשר אבל חיה בשר בין בהמה בשר בין, בחלב
 התורה מן אסור והוא הגדי בכלל שהוא ויאמר העוף בשר יאסור ואם, גורע זה הרי בחלב חיה בשר
 גזרה שהוא לעם ונודיע אותו נאסור ואנו התורה מן מותר העוף בשר אמר אם אבל ,מוסיף זה הרי
, רשהנתפ לא שהרי מותרת החיה כך נתפרש שלא מפני מותר העוף ויאמרו חובה הדבר מן יבא שלא
 או פרה בחלב מותר העז בשר אף לומר אחר ויבא, העז מן חוץ מותרת בהמה בשר אף לומר אחר ויבא

 נאמר שלא מותר אמו שאינה העז בחלב אף לומר אחר ויבא, מינו שהיא אמו אלא נאמר שלא הכבשה
 כל וכן לתורה סייג עושה אלא מוסיף זה אין, עוף בשר אפילו בחלב בשר כל נאסור לפיכך, אמו אלא
  .בזה כיוצא
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