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  [כ]

ה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ּתוֲֹעַבת ה' ַמֲעֵׂשה כז, טו) ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂש (

  נּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן:ְיֵדי ָחָרׁש ְוָׂשם ַּבָּסֶתר ְועָ 

  מדוע רק כאן כתוב "איש" ואינו בשום ארור

לרמז על  ,האיש 1. כתוב'כויעשה פסל  טו) ארור האיש אשר, כז(

ואלהי  ),מסכתא דבחודש פרשה י( מה שאמרו במכילתא יתרו

הואיל ונתנה תורה  ,, כ), שלא תאמרכב לא תעשו לכם (שמות זה

[צורת כרובים] הריני עושה בבית  רשות לעשות בבית המקדש

לכן אמר האיש  .לא תעשו לכם מוד לומרכנסת ובית מדרש, תל

 ,בארון בבית המקדש. או יתכן ,אשר יעשה, ולא כשעושה לצבור

                                                 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ּתֹוֲעַבת ה'  ָהִאיׁשדברים כז, טו) ָארּור (הפסוק על  1

דבכל  ,יש לדקדק "נּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמןַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָחָרׁש ְוָׂשם ַּבָּסֶתר ְועָ 

  .וצריך טעם בזה ,רק בפסוק זה ",איש"הארורים לא כתוב 

מסכתא  ,(יתרו ניא במכילתאא' דת .ומבאר המשך חכמה בשני אופנים

ֵהי ֶכֶסף " )שמות כ, כעל הפסוק ( פרשה י), ,דבחודש א ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱא

א ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֵהי ָזָהב  לא "ואמרו וז"ל  ,מדוע כתוב "לכם"לבאר  ",ֵוא

תעשו לכם. שלא תאמר, הואיל ונתנה תורה רשות לעשות בבית המקדש, 

" לא תעשו לכם מוד לומרבבתי מדרשות, תלהריני עושה בבתי כנסיות ו

לבית הכנסת  ,לציבור ,דכתיב לכם ללמד שאפילו "לכם" ,פירוש .ע"כ

וכי תימא מדוע סלקא דעתך שיהיה מותר לבית  .ולבית המדרש גם לא תעשו

על זה אמרו דהואיל ונתנה תורה לעשות כרובים  ,הכנסת ולבית המדרש

כבבית  ת כנסת ובית מדרשבביתאמר הריני עושה  , אלבבית המקדש

אפילו  תלמוד לומר לא תעשו לכם המקדש, ותטעה שלציבור מותר לעשות,

הוא  ,פרטי שעושה אישד ,דלכן כתוב "איש" ,ועל פי זה יש לומר לציבור.

לארון בבית  שאם עושה ,אינו בארור תמיד אבל עושה לציבור ,ארורב תמיד

ציבור בבית הכנסת גם העושה ל ,[אבל מכל מקום .מצוה היא המקדש

מצוה אבל כיון שלפעמים העושה לציבור  ,כדמוכח מהמכילתא ,בארור

  .]דביחיד תמיד בארור ,כתוב איש ,עושה

 )דברים ד, יט(שפירש רש"י על הפסוק על פי מה  ,עוד מפרש המשך חכמה

ֶאת ַהּכֹוָכִבים ֹּכל ּוֶפן ִּתָּׂשא ֵעיֶני ַהָּׁשַמְיָמה ְוָרִאיָת ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶאת ַהָּיֵרַח וְ "

ֶהי ֹאָתם ְלֹכל  ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם ַוֲעַבְדָּתם ֲאֶׁשר ָחַלק ה' ֱא

לקיך אותם לכל אה'  , יט) אשר חלקדבפסוק (רש"י  על פי דברי

ואם כן השמש  וכו',דם יטרהל כדי ,הותלאל ,העמים, שפירש

המה, לכן אמר האיש. ועיין בפרק  ברךיתם והירח מעשה ידי הש

  .2ודו"ק ,בזה אדף נה,  ה זרהעבודישמעאל  ביר

  

  [כא]

  כז, טז) ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמוֹ ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:(

  זהלשון בכתוב מדוע ו "נקלה"מהו 

להאיר להם.  -אשר חלק וגו' לכל העמים וז"ל " ",ַעִּמים ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִיםהָ 

ם בדברי דבר אחר לאלוהות. לא מנען מלטעות אחריהם, אלא החליק

יק אליו ג) כי החל ,הבליהם לטרדם מן העולם. וכן הוא אומר (תהלים לו

שכביכול ה' עשה את  ,הנה מבואר עכ"ל. "בעיניו למצוא עונו לשנוא

דאין  ,לכן דקדק הכתוב לומר .השמש והירח והכוכבים לטעות אחריהם

ולא העובד לשמש לירח  ",איש"ארור אלא בעבודה זרה שיעשה אותה 

ומקור לדברי  .שיטעו בהםעבודה זרה ים שה' עשה אותם כביכול ולכוכב

אשר חלק ה' אמר רב, מאי דכתיב: וז"ל " )נה, א(ודה זרה רש"י הוא בעב

מלמד שהחליקן בדברים כדי לטורדן מן העולם.  ,אלהיך אותם לכל העמים

ם ללצים הוא יליץ א(משלי ג, לד) " והיינו דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב

 ."בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסייעין אותו ,תן חןולענוים י
א. ללמד  :רק כאן ארור "האיש" בתמצית דבריו: הטעם שכתו 2

לפעמים  ,אבל ציבור שעושה ,פרטי תמיד בארור "איש"שדוקא 

דוקא אם עושים כרכובים לארון שבבית המקדש. ב.  ,הוא מצוה

עובד ולא ב ,הוא בארור "איש"אם עובד לעבודה זרה שעשה 

אלא ה' עשה  ,לשמש ולירח ולכוכבים שלא איש עשה שטעו בהם

  שיטעו בהם.

   

  ]כא[
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מלשון קל, שמקניט  3. פירושכו' ור מקלה אביו ואמוטז) ארכז, (

                                                 
ָעם ִאּמֹו ְוָאַמר ָּכל הָ ָאִביו וְ  ַמְקֶלהָארּור ") דברים כז, טז(על הפסוק  ]אכ[ 3

"ה, לשון ונקלה אחיך (לעיל כ ,למזלז –מקלה אביו "ל "וזרש"י פירש  "ָאֵמן

, ולא כתבה לשון "מקלה"דוע כתבה תורה בלשון מיש לדקדק ו .ל"עכ "ג)

  לשון פשוט יותר. ,מבזה וכדו'

 איתא בהקדים מה שיש להקשות תמיה גדולה דהנה ,המשך חכמהומבאר 

יחבול ויוציא שמא  ,להוציא מידו קוץב לא הניח לבנו דר )פד, ב(בסנהדרין 

דהוא דוקא אם עושה לו חבורה  ,מכה אביוויעבור על איסור דם לו 

א. יורה דעה קידושין לב, (קיימא לן הא  ,לתמוה טובא. ויש )סנהדרין, שם(

אם כן ימחול רב לבנו על לאו  ,ודו כבודו מחולעל כב דאב שמחל )רמ, יט

וצריך  ,אלא שמע מינא דאין יכול למחול ,ויוציא לו את הקוץ ,דמכה אביו

  .מדוע טעם

ל "חזכמו שאמרו  ,דאין האב יכול למחול אלא על כבודו ,בזהוהביאור 

אבל אינו יכול למחול  ,כבודו מחול "כבודו"האב שמחל על  )קידושין, שם(

וכן הוא [ .למחול על צערולא נתנה תורה כח לאב ד ,על צער שמצערו בנו

וכן "ל "וז )שאילתא סאסוף  ,משפטים(דרב אחאי מבואר בשאילתות 

אבל הכאתו  ,הני מילי כבודו ,האב שמחל על כבודו כבודו מחול נן,אמרי

נראה על פי מה שביאר המשך חכמה  ,בזהוהטעם  ל."עכ ."לא וקללתו

נוסף על כבוד האבות, שהם  ,בישראל" )כגפיסקא ( ה, טז בפרשת ואתחנן

מוליכים בניהם לההצלחה האמיתית, והם מוסרים המצוות השמעיות 

כיבוד אב הוא הכרחי לקבלת המסורת וכיון ש כ,"ע "והקבלה מדור לדור

אבל  הו,אלא אך ורק שלא יכבודו ,למחול על זה אין האב יכול ,מדור לדור

  .זלזול בכבודו יביא לזלזול במסורת]

 ,ללמד ,"נקלה"לשון ב בזיון פי זה יתבאר היטב מדוע כתבה תורהועל 

קל בעיניך הוא ו ,פילו אם האב מוחל על כבודואביו א את ותסור לבזדא

 ,ואפילו מחל בפירוש לפני כן אסור לבזותו ו,על כבוד מוחלכי  ,לבזותו

  .לאב כח למחול בזיונו דאין ,כדמוכח מרב

דנחלקו  ,)ט, א(פי זה יתיישב תמיה גדולה על הירושלמי בנדרים ועל 

 ,כבוד אביובפותחין שעל ידי נדר לאדם מתירים האם  ,חכמים ורבי אליעזר

אילו היית יודע שמבזין אביך ואמך על שאתה קל  ,שאומרים לו" ,ינוידה

רשיעא בר  ,צדיקא) דקרו לרשיעא בר , אוכדאמרינן (סנהדרין נב ,בנדרים

שיאמרו שאתה למדת מהם שאף הם  ,כלום היית נודר, לשון אחר ,רשיעא

דחכמים סוברים שאין לפתוח בכבוד  .)ן נדרים סד, א"ר( "מזלזלין בנדרים

 ,שלא איכפת ליה מכבוד אביושיתבייש לשקר  ,כיון שאנו חוששין ,אביו

 ,ואין זה נכון ,שאם היה יודע שאביו יתבזה לא היה נודר ,בשקרויאמר 

 ,אבל רבי אליעזר סובר שאין אדם משקר בזה ,ונמצא הנדר בטל בטעות

אביו ומצערו, מפני שיודע שאביו ימחול לו, שחש על עונשו של בן 

לכן פותחין  ,אם היה נודר אפילו שהיה יודע שאביו יתבזה ,ויאמר את האמת

גם רבי אליעזר  ,דאם כבר מת אביו )שם( ושלמיואמרו ביר .ד אביובכבו

 לומר שלא היה נודרמחמת בושה כי ישקר  ,מודה שאין לפתוח בכבוד אביו

ונמצא הנדר בטל  ,אף על פי שבאמת היה נודר ,אם היה יודע שאביו יתבזה

אפילו אם  נודרלומר את האמת שהיה אינו חושש  ,בחיי אביוש .בטעות

אבל לאחר מותו  ,חשש שישקר לומר שלא היה נודר איןולכן  ,יתבזה אביו

לכן חוששין שישקר לומר  ,ומר שהיה נודר אפילו אם יתבזה אביוחושש ל

אלא שחושש לומר את האמת  ,אף על פי שבאמת היה נודר ,שלא הייתי נודר

  .ביו שהיה מבזהולאחר מות א

שבחיי אביו  ,להפך דלכאורה הסברא היא ,הירושלמי צריכים ביאורודברי 

פן ישמע אביו ויכעס  ,לא איכפת ליה מכבודולומר שהרבה יותר חושש 

דבחיי אביו אינו  ,ועל כורחך צריך לומר ,מותו אינו חושש אבל לאחר ,עליו

ישקר  לא לכן ,ל לו על בזיונוכיון שיודע שאביו מוח ,כבוד אביובחושש 

 איןש ,אבל לאחר מותו ,לומר שלא היה נודר אם היה יודע שיתבזה אביו

שהרי אינו בחיים  ,יתבייש לומר שלא חושש לכבוד אביו ,יכול למחול לו

אם היה באמת  אפילולומר דלא היה נודר לכן יש לחשוש שישקר  ,למחול לו

  .תו אין פותחין בכבוד אביולכן מודה רבי אליעזר לחכמים שלאחר מו ,נודר

, ולכן אינו חושש לומר ימחול לוכיון דבחיי אביו  ,וה טובאיש לתמוהשתא 

הרי אינו עובר על ו ,איך שייך לפתוח בכבוד אביו לרבי אליעזר את האמת,

ואם תאמר  ,ואב שמחל על כבודו כבודו מחול ,דאביו מוחל לו ,אב דוביכ

אבל  .בחייו יש לחשוש לכבודו יותר מלאחר מותואם כן  ,לושאינו מוחל 

דכיון  ,שיא מידילא קהאב יכול למחול על בזיונו אין לאור המבואר ד

אלא שהבן אינו חושש לעבוד בלאו  ,שמתבזה אביו עובר בלאו דכיבוד אב

, ואם אומר שלא היה לכן אינו בוש לומר שהיה עובר ,זה כי אביו מוחל לו

 ועל זה נחלקו חכמים עובר על לאו זה הוא נאמן, לכן פותחין בכבוד אביו,

  .מתבייש לומר שלא חס על כבודו ,וסוברים שאפילו כאשר אביו מוחל

שנתבאר שהטעם של רבי אליעזר דאינו חושש לומר את האמת בכבוד וכיון 

דמודה רבי  ,שאמרו ,)שם(למי שודקדק על היריש ל ,אביו כיון שאביו מוחל

והא כשם שאב שמחל על כבוד כבודו  ,שאין פותחין בכבדו רבואליעזר 

, ואינו )לב, אקידושין (לרב יוסף דו כבודו מחול גם רב שמחל על כבו ,מחול

דרבי אליעזר סובר שרב שמחל על  ,אבל הטעם בזה .חושש לומר את האמת

 רב חסדא,[וכך סובר  ,לכן חושש לומר את האמת ,כבוד אין כבודו מחול

ברים אבל חכמים שסו ורבי אליעזר שמותי הוא] ,ונחלקו בשיטת חכמיםשם 

יכול ן איאין בהכרח שסוברים שרב  ,שאפילו כשאביו מוחל מתבייש

  .למחול
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יותר מהבן, לכן אררו על זה. ולכן לא שביק רב לבריה למשקל 

 ,ולמחול ליה ,)במניה סילוא, דלמא חביל ביה (סנהדרין פד, 

אליעזר בנדרים  יבדקאי בארור. וזה מכוון הירושלמי ריש פרק ר

הכל מודים שאין מעמיד על כבוד אביו לאחר מיתה, דא)  ,ט(

אמר שלא איכפת ליה בנדר זה מה שאביו מצטער ידבחיי אביו 

) שםולכן ( .ימחול לו, מה שאין כן לאחר מותו דבטח אביו ,מניה

אליעזר סבר דגם  בידר כו',הכל מודים שאין מעמיד בכבוד רבו 

מחול, כמו דסבר דנשיא גם כן אינו יכול  רב שמחל על כבודו אין

למחול על כבודו, דלא קיבל הכוס מרבן גמליאל, יעויין קידושין 

.4דמסיק דרבו הוי כמו נשיא ,עיין שם, והבן ב, בדף ל

  

  

 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:

  

                                                 

 ,להביא ראיה דרבי אליעזר סובר שרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול ויש

ובהכרח הוא טעות סופר]  ,ל ףיין ד[בנדפס מצו )לב, ב(בקידושין גרסינן ד

הרב שמחל על כבודו כבודו מחול, נשיא  אן דאמראמר רב אשי: אפילו למ"

אין כבודו מחול. מיתיבי: מעשה ברבי אליעזר ורבי  -שמחל על כבודו 

מסובין בבית המשתה בנו של רבן גמליאל, והיה יהושע ורבי צדוק שהיו 

ולא נטלו, נתנו לר' רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם, נתן הכוס לר' אליעזר 

אן אלא אי איתמר הכי איתמר, אמר רב אשי: אפילו למכו'  יהושע וקיבלו

אין  -נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו  דאמר

: שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו )יז, טודברים ( מחול, שנאמר כבודו

  כ."ע ."עליך

ורב נחלקו רב חסדא  )לב, אשם, (דהנה לעיל  ,ם ביאוריכס צרי"השודברי 

ועל זה קאי רב אשי ואמר  ,רב שמחל על כבודו כבודו מחוליוסף אם 

מחל אין נשיא ש ,הרב שמחל כו' אין כבודו מחולשאפילו למאן דאמר 

 ,מחול וא שמחל כבודישבר שאפילו נוסוהקשו מרבי יהושע ש ,כבודו מחול

אלא אי איתמר הכי איתמר, אמר רב אשי: אפילו למ"ד נשיא "ועל זה אמרו 

 ,"מחול אין כבודו -שמחל על כבודו כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו 

י לא קאי על האי שאורב  ,הרי לא נחלקו אמוראים בדין נשיא ,והוא תמוה

דכך אמר רב אשי 'אפילו למאן דאמר הרב כו'  ,והיה לומר ,ברייתא כלל

  .אמרו דאיירי רב אשי מנשיא ומדוע ,'מלך שמחל אין כבודו מחול

ואין דרך לומר שנחלקו  ,נשיאדרגת בין מלך לרב יש ש ,אבל הביאור בזה

לפיכך בהכרח דרב אשי כולל  ,מודים במלך ולדלג על דין נשיאברב ו

על  ,והא לא איירי לעיל בנשיא אלא ברב ,ואם תאמר .בדבריו גם נשיא

ב אשי דלא נחלקו אלא ברב כולל וכשאמר ר ,שיא ורב דינם שוהכורחך דנ

וכשם שנחלקו ברב נחלקו בנשיא לכן אין  ,שנשיא דינו כרב ,בזה גם נשיא

הכי איתמר אפילו ושפיר אמרו אבל  ,דרב כולל נשיא ,נשיא זה דילוג על

וכיון שרבי אליעזר סובר  .דנשיא כלול ברבכלומר  ,כו'למאן דאמר נשיא 

בהכרח דסובר דרב שמחל על  ,שנשיא שמחל על כבודו אין כבודו מחול

עיין שם, " וזה כונת המשך חכמה[ .ם שויםדדינ ,כבודו אין כבודו מחול

 ]."דמסיק דרבו הוי כמו נשיא ,והבן
וכתוב  ,שלא יבזה את אביו ,הוא לשון בזיון ה,נקל :דבריותמצית  4

 ,שאפילו אם הוא קל בעיניך לבזות את אביו ,ללמד ,בלשון נקלה

לאב  כח דלא נתנה תורה ,ארורעובר ב ,כי יודע שאביו מוחל על זה

 ,ולכן סובר רבי אליעזר .ולא על בזיונו ,אלא למחול על כבודו

על  כי בחייו מוחל לו ,יו ולא לאחר מותויאביו בח דודפותחין בכב

כי לאו  ,ומכל מקום פותחין בו ,ואינו חושש לומר האמת ,בזיונו

כי  ,לאחר מיתה אין פותחיןאבל  אפילו שמוחל, כיבוד וארור ישד

  .וחושש לומר את האמת ,ינו מוחלא

 


