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  ב][י

ְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגוֹ ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמ ) כא, יד(

  ָלמּות:

רמה כו' ל האי קרא, ומהו לשון ע"ומאי קמ ,"מכה איש כו'"כתוב לפני כן כבר 

 "ומעם מזבחי כו'

 תקחנו מזבחי מעם בערמה להרגו רעהו על איש יזיד וכי) ידכא, (

 ,העמים אצל שנהוג למה המקרא בכוונת לומר מוזר 1לא .למות

) , יביב בראשית( עהבפר ,המקום אנשי יהרגוני פן בתורה וכתוב

 נחש אצל מצאנו ערמה ולשון ,), זכובראשית כ, יא. ( ואבימלך

 קמא בפרק הגמרא כדברי בחוה עיניו נתן והוא ,)א, ג בראשית(

                                                 
ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו " )שמות כא, יד(על הפסוק [יב] תוכן דבריו,  1

מדוע כתוב בפסוק שהזיד א.  :יש לדקדק ",ְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו ָלמּותְבָעְרָמה ֵמִעם ִמ 

ג. מעם מזבחי כו'. "מאי נפקא מינא בזה. ב. מה כונת הכתוב  ,"בערמה"

 ,"ַמֵּכה ִאיׁש ָוֵמת מֹות יּוָמת" כתוב, )כא, יבהא לעיל מיניה ( ,ובעיקר קשה

משפטים, מסכתא ([ואף על פי שבמכילתא  ,ומאי קא משמע לן האי קרא

כך דרכו של המשך חכמה  ,וכדאיתא ברש"י ,דרשו להאי קרא )דנזיקין, ד

  .ושבעים פנים לתורה] ,והמכילתא בדרש ,תוב בדרך הפשטלפרש פשט הכ

שיצר לה  ,שיתכן מאוד ,דכונת התורה הקדושה ללמד ,ומבאר המשך חכמה

 ,שתואשיערים להרוג את רעהו כדי לישא את עד  ,האדם יהיה כל כך רע

כפי שמצאנו נהוג  אם נקי מאבק של אבק זה], ,[וידקדק האדם בנבכי נפשו

ַוְיִהי "אצל אברהם עם פרעה,  )יג-יב, יא(בראשית כדכתיב ב ,אצל העמים

י ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה ַוֹּיאֶמר ֶאל ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ּכִ ּכַ 

ְרגּו ֹאִתי ְוָהָיה ִּכי ִיְראּו ֹאָת ַהִּמְצִרים ְוָאְמרּו ִאְׁשּתֹו ֹזאת ְוהָ  ְיַפת ַמְרֶאה ָאְּת:

 ,"ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵל ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרִאְמִרי ָנא ֲאֹחִתי ָאְּת ְלַמַען  ְוֹאָת ְיַחּיּו:

ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין " )בראשית כ, יא, דכתיב (עם אבימלךוכן 

ִהים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה וַ  עם אבימלך,  וכן ביצחק", ֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר ִאְׁשִּתיִיְרַאת ֱא

ְׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְלִאְׁשּתֹו ַוֹּיאֶמר ֲאֹחִתי ִהוא ַוּיִ ) "בראשית כו, ז( ,תיבכדכ

  ".ְבָקה ִּכי  טֹוַבת ַמְרֶאה ִהואִּכי ָיֵרא ֵלאֹמר ִאְׁשִּתי ֶּפן ַיַהְרֻגִני ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַעל ִר 

 )בראשית ג, אעל הפסוק ( דאמרו חז"ל ,ומצאנו בתורה לשון ערמה על זה

וכן מצינו בנחש " )ט, בבסוטה (וז"ל  ,"ם ִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדהְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּו"

הוא אמר אהרוג את אדם  ,כו' עיניו במה שאינו ראוי לוהקדמוני, שנתן 

 ך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעהואשא את חוה, עכשיו איבה אשית בינ

 ,. וזה כונת הפסוק, שאם יזיד להרוג את רעהו בערמה" ע"כ)ג, טובראשית (

 ,שאמר וזה .חוה את ואשא אדם אהרוג אמר הוא ,)ט, ב( דסוטה

 ,אותה לישא כדי ויהרגו, רעו אשת ויחמוד ,רעהו על איש יזיד כי

 בכהנים להיות יתכן זה כי ,למות תקחנו מזבחי מעם אמר לכן

 עצה לפעמים להם אין ולכך, עליהם אסורה שגרושה משום, יותר

 צריכות הנשים, הניםוהכ .בעליהם להמית רק ומוכרחים ,אחרת

  .2מזבחי מעם אמר לכן, ויולדת זבה קרבנות לעסקי להם

  ]המשך - [יג

   לפסוק מעם מזבחי כו' שייכותה , ומה"יזיד"גם מדוע כתב  ,"ערמהב"שכתוב כיון 

 סנהדרין סט, א)( ומורה סורר בן בפרק דדריש מה ,יתכן 3זה ולפי

  .כדי לקחת את אשתו

הכהנים שאינם  ,דהנה ",מעם מזבחי כו'"ועל פי זה מבואר מדוע כתוב 

אין ראוי לזקן לישא ד ,כשרוצים לישא אשה אין להם אלא אלמנות ,בחורים

והיו הכהנים מכירים הרבה נשים שהיו באים  ,וגרושות אסורות להםבתולה, 

 לפיכך בהם יש יותר לחשוש שיערימו להרוג ,להקריב קרבן זבה ויולדות

 ,מעם מזבחי להרוג בערמה,שאם יזיד  ,לכן כתוב ,שא נשותיהןיהבעלים ל

ובזה  ,ומהם תקחו למות על עוון זה ,נו מהכהנים יש לחשוש שיעשו זאתיהי

  מיושב הכל בס"ד.

כל כך יצר האדם ש ,פשט הכתוב, שידע האדם :דבריותמצית  2

 ה' ירחם. ,יתכן שיהרוג את רעהו כדי לקחת את אשתורע, ש

שאסורים  ,, במיוחד בכהנים יש חשש זה"ערמה"והיינו 

 ה וזבה.דבגרושות ומכירים את הנשים שבאים להקריב קרבן לי

  יש לחשוש לזה. ,מעם מזבחי כו'"לכן 

 

 ]ג[י
דכיון דכתיב  ,, צריך ביאור"תוכן דבריו, דהנה לשון הכתוב "וכי יזיד[יג]  3

 ,ובסנהדרין (סט, א) אמרו ,צריך לכתוב גם יזיד ומדוע ,היינו מזיד "ערמה"

כדכתיב  ,דמזיד הוא מלשון בישול ,דבא ללמד שרק איש מוליד ולא קטן

 ,דאיש מבשל זרעו ולא קטן ,"ַוָּיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד" )בראשית כה, כט(ביעקב 

מד שקטן למדוע דוקא כאן בא הכתוב ל ,אבל יש לדקדק .לכן כתיב וכי יזיד

  .ומה זה ענין לפסוק מעם מזבחנו ,ינו מולידא

דכיון דבא הכתוב להזהיר שיצר לב האדם רע  ,ולאור המבואר אתי שפיר
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 ב

 שאינו פירוש .ומזריע מזיד שאינו קטן יצא, ומזריע מזיד איש

 אתי זה דלפי ,(בראשית כה, כט) נזיד יעקב ויזד מלשון ,מוליד

 ולא ,מתאוה ואינו ההולדה כלי נגמרו לא הקטן שאצל ,שפיר

 ,המזבח אצל מצוי אינו קטן וכן ,כאלה רציחה אופני אצלו מצוי

 ,ב, כד דף דחולין קמא פרק כמבואר, פסולה ועבודתו עובד שאינו

  .4ודו"ק

 

  

                                                 

לפיכך  ,מנעוריו עד כדי כך שיכול להערים להרוג את רעהו לקחת את אשתו

כי  ,אז יש לו תאוה ,שזרעו מבשל ,דאין זה אלא כאשר הוא איש ,מדקדק

ואין לחשוש  ,מוליד אינו מתאוה אבל קטן שאינו ,נגמרו לו כלי ההולדה

כיון שאינם  ,וכן כהנים קטנים אינם שייכים לזה ,שיעשה מעשה רע כזה

אין לחשוש לכהנים קטנים  , לכןראויים לעבודה כדאיתא בחולין (כד, ב)

 שפסולים לעבודה. כיון
ב, דבא טיתיישב הילפי המבואר בפסקא יב,  תמצית דבריו: 4

מלשון  ,והיינו נזיד ,שקטן שאין זרעו מתבשל ,ללמדהכתוב 

וכן  ,כיון שאין לו תאוה ,אין לחשוש שיעשה מעשה זה ,בישול

לחשש המבואר  ואין לחשוש ,לים לעבודהוסכהנים קטנים פ

  לעיל.

 

 [יד]
ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו ") יד כא,שמות (על הפסוק תוכן דבריו: [יד]  5

מאי קא משמע לן קרא  ,יש לדקדק ,"ְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו ָלמּותְבָעְרָמה ֵמִעם ִמ 

איתא "איש,  ד)מסכתא דנזיקין,  ,ובמכילתא (משפטים .דכתיב "איש"

הא להוציא את הקטן  ,ויש לדקדק. דקטן שהורג פטור ,להוציא את הקטן"

ה ָּכל ֶנֶפׁש ָאָדם מֹות ְוִאיׁש ִּכי ַיּכֶ " )ויקרא כד, יזלמוד מדכתיב (יש לשהרג 

  ", ולא קטן שיכה.יּוָמת

הלשון "כל"  ,דכיון דכתיב בהאי קרא "כל נפש" ,ומתרץ המשך חכמה

 (שמות כא, יב), מכה איש" ,(שם)מכילתא כדתניא ב ,אפילו הרג קטן שמעמ

 למוד לומרהקטן מנין, תאין לי אלא שהכה את האיש, הכה את האשה ואת 

ואיש כי יכה כל נפש אדם, להביא את שהכה את האשה ואת  )יז ,ויקרא כד(

בעינן  ,הרג קטןשלחייב על  ,לפיכך הוה אמינא דלענין "כל נפש" ."הקטן

ואף על פי שקטן פטור  ,גם קטן ההורג חייב ,אבל ההורג גדול ,דוקא "איש"

מדכתיב לעיל יב ן שהרג גדול חיטשקהוה אמינא דיש ללמוד  ,ממצות

  יד][ 

ְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגוֹ ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמ ) כא, יד(

  ָלמּות:

 והא קטן אינו בר עונשין ,"איש למעט קטן"כתוב מדוע 

 להוציא ,איש , וכי יזיד)פרשה ד ,מסכתא דנזיקין( 5ובמכילתא

 ממעט הוינא ,)יז, כד ויקרא( אדם נפש כל יכה כי דמאיש .הקטן

 ולכך ,(מכילתא, שם) קטן אפילו נפש כל דכתיב, קטן שהרגו קטן

א ק, קטן אף חייב ,גדול שהמוכה ,איש מכה (שמות כא, יב) בכתי

 שצריך ומהודו"ק.  ,פטור כן גם לגדול הרג אם דאף ,ןלשמע מ

שמע  ,'איש מכה'ולא כתיב  ,"ַמֵּכה ִאיׁש ָוֵמת מֹות יּוָמת" )שמות כא, יב(

ָיִזד ִאיׁש ַעל "ב בפירוש כתולפיכך  ,מינא דאפילו קטן ההורג גדול חייב

[ולמסקנה דקטן  .חייב גדול קטן שהרג אפילוש ,ולא קטן שהרג ,"ֵרֵעהּו

 ,"ַמֵּכה ִאיׁש ָוֵמת מֹות יּוָמת" )כא, יבהא דכתיב נמי קרא לעיל ( ,שהרג פטור

  שם]. ,כבר דרשינן לה במכילתא

מהיכי תיתי  ,ממצוות קטן פטורכיון דבכל התורה  ,יש לדקדק טובאאבל 

לא הוה מרבינן והרי  ,למעט ,דצריך קרא וכי יזיד איש ,לחייב קטן שהרג

 ,כיון דבכל התורה קטן פטור ממצוות ,לחייב קטן שהרג ממכה איש קטן

אלא כתיב סתם כי  ,ירוש שקטן חייבדלא כתיב בפ ,ומהיכי תיתי לרבותו

  .אישיכה 

על פי מה שכתב  ,ומבאר המשך חכמה בספרו אור שמח (איסורי ביאה ג, ב)

וששאלת מאין לנו דבן י"ג שנה ויום אחד הוא וז"ל " ,הרא"ש (שו"ת טז, א)

והוא בכלל  ,הוא הלכה למשה מסיניכי  ,אבל פחות מכן לא, דע ,בר עונשין

ר וקצבה לכל דבר ן הלכה למשה מסיני, דשיעושיעורין חציצין ומחיצין שה

מכאן טעם גדול למנהג ונראה לי [ ש."ל הרא"עכ "נתן למשה בעל פה

 ,להכריז קבל עם ועדה , כדיבר מצוהשמחת לשמוח ולפרסם  ,ישראל

ומבאר באור  .לה של שיעורין הלכה למשה מסיני]בשמאמינים אנו בק

שבע מצוות  קטן שעבר על ,לפיכך ,בני נחשיעורין לא ניתנו לדכיון ש ,שמח

ומה שכתב הרמב"ם (מלכים י, ב) שאין  .הוא נענש ,אם הוא בר דעת ,בני נח

הגיע לכלל  היינו שלא ,עונשין קטן בן נח אם עבר על שבע מצוות שלהם

דגם ישראל קטן  ,הוה אמינא ,וכיון שבן נח קטן בר דעת שהרג נענש ,דעת

ולא  ,לפיכך קא משמע לן קרא "כי יזיד איש" ,דלא גרע מבן נח ,יהיה נהרג

   .קטן

ואף על פי שאמרו בסנהדרין (פט, א) דאין דבר שמותר לישראל ואסור לבני 

לן  משמעדקא אלא  ,דגם ישראל קטן אסור ברציחה ,היינו לענין איסור ,נח

כיון שחס רחמנא על דם ישראל שלא  ,והטעם שאינו נענש ,קרא דאינו נענש

  זה תוכן דבריו באור שמח. ,להרוג קטן ההורג
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 שמח אור יעויין, הרציחה על הוזהרו נח דבני משום, קטן להוציא

  .6(ג, ב) הביא איסורי הלכות

  

  [טו]

ְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגוֹ ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמ ) כא, יד(

  ָלמּות:

חייב רק בידי ולאחר מתן תורה  ,ישראל שהרג גוי לפני מתן תורה חייב מיתהמדוע 

 שמים

, אומר איבעק בן איסי ,אחרים להוציא רעהו 7במכילתא(כא, יד) 

, פירוש[ דמים שפיכות על מוזהרים היינו תורה מתן קודם

 ,תורה מתן לאחר ,]מיתה חייב אז ובד גילוליםע שהרג דישראל

                                                 
כתב  ,ג אינו בר עונשין"הא דקטן פחות מי תמצית דבריו: 6

לא נאמרו  בני נחלוכיון ש ,דהוא הלכה למשה מסיני ,ש"הרא

שעבר על שבע מצות בני נח  ,לפיכך קטן בר דעת בן נח ,שיעורין

 ,לפיכך הוה אמינא דגם ישראל קטן בר דעת שהרג יענש ,נענש

ל קרא "קמ ,לא גרע מבן נחרציחה היא משבע מצות בני נח, וד

  דאינו נענש.

 

 ]טו[
ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו " )שמות כא, ידעל הפסוק ([טו] תוכן דבריו,  7

ואם בא  .מהו לשון "רעהו" ,יש לדקדק ,"ִחי ִּתָּקֶחּנּו ָלמּותִמְזּבְ  ְבָעְרָמה ֵמִעם

הוה לכתוב  ,ד) ,דנזיקיןמסכתא (משפטים כדתניא במכילתא  ,למעט קטן

  .איש' עלאיש וכי יזיד '

להוציא את רעהו. וז"ל " .(שם) דבא למעט ההורג גוי ואמרו במכילתא

ורה, היינו איסי בן עקיבא אומר, קודם מתן ת .[פירוש: גויים] אחרים

באמת  ,לאחר מתן תורה תחת שהוחמרו הוקלומוזהרים על שפיכות דמים, 

ופשטות המכילתא  " ע"כ.דיני בשר ודם, ודינו מסור לשמיםאמרו, פטור מ

וכי יתכן שלאחר מתן  ,מקשה ,דורש לפטור הורג גוייםעל מה שד ,משמע

 ,ועל זה מתרץ המכילתא ,תורה שהוחמרו במצוות הוקלו להרוג גויים

זה פירוש אבל  .וכן פירש הזית רענן .דבודאי דינו מסור לשמים ,כאןדמ

שים ונהרגים אם היו היו ישראל נענ ,לפני מתן תורה ,דמכל מקום ,תמוה

 ,אם כן הדרא קושיא לדוכתא ,ולאחר מתן תורה אינם נענשים ,גוייםהורגים 

  .זה בא המשך חכמה לבאר ,חמרו הוקלוווכי מתוך שה

לאחר  מדוע םטע תתדבא ל ,ביאור המכילתאדכך  ,בפירוש ראשוןומבאר 

 על מוזהרין אנו כעת גם דבאמת, פירוש. הוקלו שהוחמרו תחת

 בימים[ ובד גילוליםע שהרג ישראל שפטור ומה, אחרים רציחת

 ישראל של שדמו ,פירוש, שהוחמרו משום הוא ,]הקדמונים

, ובד גילוליםע עבור נהרג אינו ולכך, עולם של מלכו בעיני חשוב

 אמר ולכן ,פטור ההורגן שישראל, ובד גילוליםהע ,הקלו לכן

 ומהאי ,לשמים מסור ודינו ודם בשר מדיני פטור אמרו באמת

(שו"ת  לשלם חייב ובד גילוליםלע המזיק דאדם ,נראה טעמא

 אינו הורגו דאם גב על אף, הרא"ש קא, ה. חושן משפט שעח, ט)

, קיט קמא בבא( מגופו חמור ממונו יהיה ולא בזה שייך ולא, נהרג

 להרוג השם בעיני שקשה משום ,בהורגו דפטור דטעמא), א

 כן שאין מה, (תהילים קטז, טו) לחסידיו המותה ויקר ,ישראל

  .8. ודו"קממונו

ומבאר  ,ת גויים [בימים הקדמונים]גימתן תורה אינם נענשים על הר

 ,נעשה יקר ביותרתורה מפני שדמם של ישראל לאחר מתן  ,המכילתא

 ,והוחמרו בכל תרי"ג מצוות ,היינו שקבלו את התורה ,תוך שהוחמרוומ

 ,נם נעשה קל יותרולא מחמת שדי ,ת גויגישאינם נענשים על הר ,הוקלו

ולא  ,ת בן נחגיאלא מפני שחס הקב"ה על דם ישראל שלא ישפך על הר

תחת שהוחמרו  ,לאחר מתן תורה"  ,אלא בלשון ניחותא ,בלשון תמיה הוא

  ."הוקלו

באמת לאחר מתן תורה איסור הריגת גוי חמור יותר מלפני מתן  ,ולפי זה

היטב מדוע מיושב ולפי זה  ,אלא שדמם של ישראל נעשה יקר יותר ,תורה

(קא, ה) שו"ת הרא"ש כדאיתא ב ,ישראל שמזיק גוי חייב לשלםקיימא לן ד

אבל  .והוא פלא ,ואם הורגו אינו נענש ,שעח, ט)(חושן משפט א בבוומ

 ,ת גויגידדוקא להענש אין הישראל נענש על הר ,לאור המבואר אתי שפיר

  .לא ממונםאבל  ,דמם יקרד

דלא  ,ן מסור מותר לאבדודממו (קיט, א) בא קמאבב הא אמרו ,ואם תאמר

 ,בודאי מותר לאבד ממונו ,וכיון שמותר להורגו ,יהיה ממונו חמור מגופו

אבל לפי  .ועל ממונו נענש ,אם כן מדוע ישראל ההורג בן נח אינו נענש

קל וחומר שיענש על  ,דבאמת אם על ממונו נענש ,המבואר לא קשה מידי

כדכתיב  ,אלא שהתורה חסה על דמם של ישראל ,גופו של הגוי שהרגו

שישראל עושה מצוות  ,"יֵני ה' ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיוָיָקר ְּבעֵ " )תהלים קטז, טו(

אלא שכיון  ,חייב לשלם לגוי על הנזקשל ישראל אבל ממונו  ,ודמו יקר

 .הרי דינו מסור לשמים ,שעשה איסור חמור כל כך שהרג גוי
לאחר מתן תורה הוחמר דינם של ישראל,  ,באמת תמצית דבריו: 8

לכן אין נהרגין על  ,לאחר מתן תורה הוקר דמם של ישראלאלא ש

כ אם הזיק גוי חייב "משא ,אבל דינם מסור לשמים ,הריגת גוי



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

  ]המשך - [טז

  מסור דינו לשמים. ,מדוע לאחר מתן תורה ישראל שהרג גוי ,טעםעוד 

 ,הרציחה חטא מלבד איכא ,נח בן שהרג דישראל משום ,9ויתכן

 אלו בירושלמי שהפליגו וכמו, יתברך השם דחילול עון עוד

 הןהאולו בריך לשמוע ליה ניחא ,)ה, ב מציעא אבב( מציאות

. השם החילול גופו ברציחת שכן כל, עלמא אגר כל מן דיהודאי

כו'  ויסורים ותשובה הכיפורים יום אך(יומא פו, א)  אמרו ובזה

(ישעיהו  תמותון עד העון לכם יכופר אםכו'  ממרקת מיתה רק

 על לו יכופר ואיך, השם חילול על מיתה עונש דין נמצא ,כב, יד)

  .10ודו"ק ,לשמים מסור דינו כרחין ועל ,הרציחה חטא מיתה ידי

  

  

                                                 

  לשלם.

 

 ]טז[
 ,איר עינינו בביאור חדש במכילתא הנ"להשך חכמה לכאן בא המ[טז]  9

יש להקדים הא דאיתא בירושלמי (בבא מציעא ב, ה)  ,וכדי להבין דבריו

 ,ואמרו לו תלמידיו ,שמצא אבדה של גוי ,במעשה של שמעון בן שטח

 .והחזיר אבדה לגוי ,ולא שמע להם ,דמעתה אינו צריך לטרוח לפרנסתו

דניחא ליה לשמעון בן  ,ומתרץ ,והא אבדת גוי מותרת ,ומקשה הירושלמי

יותר מכל שכר  ,שטח לשמוע שהגוי משבח את אלוקיהם של היהודים

כי יש בזה קידוש  ,מבואר עד כמה צריך להזהר אפילו באבדת הגוי ,שבעולם

. [ואף על פי שטורח הפרנסה היה מבטל את שמעון ה' ולהפך יש חילול ה'

  .קידוש ה' היה חשוב בעיניו הרבה יותר] ,בן שטח מלימוד התורה

עבר על " )פו, אואיתא ביומא ( ,והנה ההורג גוי אין לך חילול ה' גדול מזה

תשובה ויום הכפורים תולין,  -ועשה תשובה  כריתות ומיתות בית דין

ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים ' )תהילים פט, לג( ויסורין ממרקין, שנאמר

אין לו כח בתשובה לתלות, ולא  -, אבל מי שיש חילול השם בידו 'עונם

ביום הכפורים לכפר, ולא ביסורין למרק. אלא כולן תולין, ומיתה ממרקת, 

זה לכם אם יכפר העון ה ,תונגלה באזני ה' צבאו )ידישעיהו כב, ( שנאמר

  ."עד תמתון

וכיון שלפני  ,ישראל ההורג בן נח היה חייב מיתה ,והנה לפני מתן תורה

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

קל וחומר שלאחר מתן תורה חייב מיתה על  מיתה, מתן תורה היה חייב

 ,לישראל ההורג גוי לאחר מתן תורהן זה עואיך יכופר  ,והשתא .שהרג גוי

ואיך יכופר לו עוון הרציחה  ,עון חילול ה' בלבדעל מכפר  ,מה שנהרגוהרי 

אלא על כורחך  ,והרי המיתה באה לכפר על עון חילול ה' ,ידי המיתה על

  .שדינו מסור לשמים איך שיתכפר לו

 ,לאחר מתן תורה" וכך פירושו ,פרש המכילתא בפירוש חדשועל פי זה ית

שיש ביד ישראל ההורג בן  ,תחת שהוחמרו ,פירוש ,"לורו הוקתחת שהוחמ

דרק לאחר מתן תורה שייך חילול ה',  ,מלבד עון רציחה עון חילול ה' גםנח 

 ,שאי אפשר לעונשן ,הוקלו ,היו עם סגולהנ ה תורה לישראלשכיון שניתנ

ועל זה  ,שבאה לכפר על חילול ה' ,הרציחהכי מיתתו לא תכפר על עוון 

דיני בשר ודם, ודינו מסור באמת אמרו, פטור משלפיכך " ,המכילתאמסיים 

  יכפר לו עוונו. ,שרק קל דעות ה' ,"לשמים

ונהיו עם סגולה בין  ,ראל קבלו תורהשכשידבריו: תמצית  10

 ,מלבד שחייב מיתה על עון רציחה ,גויאם ישראל הורג  העמים,

 ,שאינו מתכפר אלא בעונש מיתה ,עוד חייב מיתה על עון חילול ה'

מחמת ו ם ימות על עון חילול ה' לא יתכפר לו עון רציחה,א ,לפיכך

דינו מסור לשמים  ,חומר העונות שאינו מתכפר במיתה אחת

   שיתכפר.

 


