
  ההבדל בין דייני ישראל לדייני אומות העולם

ופרש"י אין דייני אומה זו  לא אוכל לבדי שאת אתכם )א ט(
כדייני שאר אומות, שאם דן והורג ומכה וחונק ומטה את דינו 
וגוזל, אין בכך כלום, אני אם חייבתי ממון שלא כדין, נפשות אני 

העולם נצטוו נתבע ע"כ. ויש לתמוה ע"ד רש"י, שהרי גם אומות 
על הדינים, ולמה אם דייני אומות העולם מטין דין וגוזלים אין 

 בכך כלום )וכבר הקשה כך המקנה(.
ויש לפרש בזה שהנה איתא בגמ' יבמות )צ:( באחד שרכב על סוס 
בשבת, שאפילו שאיסורו רק משום שבות דנו אותו לסקילה 
כמחלל שבת גמור, והטעם שנהגו כך היה למיגדר מילתא 

הוראת שעה למען ישמעו ויראו, הרי מכך ששייך לפעמים כ
 ענישה שלא ע"פ דין משום מיגדר מילתא והוראת שעה.

ובשו"ת הרמ"א )סי' י'( מאריך לדון בהא דב"נ נצטוו על הדינים, 
האם הציווי עליהם הוא שידונו ע"פ משפטי התורה, או הציווי 

 היה שידונו לפי החוקים והנימוסים שלהם עיי"ש.
נה אי נימא שהציווי להם הוא שידונו ע"פ חוקים ונימוסים וה

שלהם, אזי גדר הדינים שלהם הוא שידונו בכדי להעמיד הסדר 
המדיני על הצד הטוב, ולטובת האנשים או המדינה שלא יהיה 
איש את רעהו חיים בלעו, וא"כ יכולים הדיינים שלהם לדון אף 

ויראו, שהרי זו  שלא ע"פ דין אלא למיגדר מילתא ולמען ישמעו
 המטרה העיקרית בכך שנצטוו על הדינים.

והנה נחלקו הראשונים בדין זה שדייני ישראל יכולים לדון 
למיגדר מילתא כמבואר ביבמות, האם רק בי"ד הגדול יכולים 
לדון כך או כל בי"ד יכול לדון כך. ובשיטת רש"י נראה דס"ל שרק 

וכל בי"ד יכול לדון רק בי"ד הגדול יכולים לדון כך ולא כל בי"ד, 
 ע"פ דין אמת.

ועפי"ז יש לפרש היטב את דברי רש"י, שאמר משה שאצל שאר 
האומות אם הדיין מטה דין והורג וחונק אין בכך כלום, היינו 
כשעושה זאת למיגדר מילתא, דאע"פ שנצטוו על הדינים יכול 
להטות את הדין למיגדר מילתא מפני שזהו הטעם העיקרי 

ו על הדינים, אבל דייני ישראל שלא ע"י בי"ד שמחמתו נצטו
 הגדול אינם יכולים לעשות זאת אלא צריכים לדון דין אמת.

ומה"ט ממשיך משה לומר "הבו לכם אנשים חכמים ונבונים 
וידועים לשבטכם ואשימכם בראשכם" )פסוק יג(, שאמר להם 
הבו לי אנשים לעשות סנהדרין גדולה, שהם כן יכולים לדון 

 מילתא ובהוראת שעה.למיגדר 
 יציב פתגם

רמז לכך שכלב בן יפונה ניצל מחטא המרגלים אע"פ 
 שלא נוספה האות יו"ד לשמו

לכאו' האות י' שבמילת "זולתי"  זולתי כלב בן יפונה )א לו(
 מיותרת, שהיה אפשר לומר בלשון "זולת כלב בן יפונה".

ת ויש לפרש שנרמז בזה דבר נפלא, שהנה מה שיהושע ניצל מעצ
המרגלים הוא משום שהוסיף משה יו"ד לשמו, שאמר לו י"ה 
יושיעך מעצת המרגלים, אך אצל כלב לא היה צריך להוסיף יו"ד 

 לשמו מפני שנשתטח על קברי האבות בכדי להינצל.
י" וה"פ, -וזה מה שנרמז במקרא, שתיבת "זולתי" מתפרשת "זולת

האות שאצל כלב אע"פ שהיה זולת י', ר"ל שלא נוספה לשמו 
 יו"ד, אפ"ה ניצל מעצת המרגלים ויזכה להיכנס לא"י.

 כרם הצבי

 היכן במילת חצרות רמוזה מחלוקת קרח

ופרש"י במחלוקתו של קרח. ויש להבין היכן  וחצרות )א א(
 רמוזה מחלוקת קרח ועדתו במילה חצרות.

ואמר הגה"ק בעל חידושי הרי"מ רמז בזה ע"פ מאי דאיתא בגמ' 
יקן שלמה עירובין ונטילת ידיים יצא בת שבת )יד(, בשעה שת

קול ואמרה בני אם חכם ליבך ישמח לבי גם אני, ומפרש רש"י 
שאמרה כך על עירובי חצרות. הרי שעירובי חצרות נקראים 
חכמה. והטעם לכך יש לפרש, שהרי כל חצר וחצר היא רשות 
בפני עצמה, ועשה שלמה שכולם יהיו רשות אחת ע"י שמערבים 

כולם להכניס ולהוציא משאר חצרות כאילו הכל  פת, ורשאים
חצר אחת, ויש בכך השרשת השלום והאחדות בעם ישראל, וזו 

 החכמה.
והנה קרח ע"י שעשה מחלוקת סתר את האחדות של עם ישראל, 
וכמו שפירש התרגום "ויקח קרח" ואיתפליג קרח, כלומר שפילג 
את העם וסתר את האחדות, נמצא לפי"ז שבהשוואת קרח 

שלמה, שלמה עשה את כל החצרות חצר אחת ע"י האחדות, ל
ואילו קרח שעשה מחלוקת עשה שכל חצר תהיה רשות נפרדת 

 לעצמה.
ולפי"ז יש לבאר שפיר שכשאמר משה חצרות רמז למחלוקת 

 קרח ועדתו, שקרח עשה שיהיו החצרות כל אחת רשות לעצמה.
 כרם הצבי

 השייכות בין מחלוקת קרח לחטא העגל

ופרש"י חצרות זו מחלוקת קרח ועדתו,  די זהב )א א(וחצרות ו

 .ודי זהב זהו חטא העגל

ידועה הקושיא מדוע הפך משה את הסדר, שתחילה הוכיחם על 
 קרח ואח"כ על העגל, והרי העגל קדם למחלוקת קרח. 

ותירצו שהרי על חטא העגל היה למשה רבינו התנצלות לקב"ה, 
ה לך ולא להם, אך שאמר לו אותי ציוות אנכי ה' ולא יהי

במחלוקת קרח אמר קרח כי כל העדה כולם קדושים, שכולם 
שמעו בהר סיני אנכי ה' ושאר הדברות ומדוע תתנשאו, ונמצא 
שלפי טענת קרח בטלה ההתנצלות של משה על חטא העגל 
שאותי ציוות, שהרי קרח טען שהציווי היה לכולם, נמצא שרק 
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ים אותם על חטא אחר מחלוקת קרח ועדתו היה אפשר להאש
 העגל, לכך הקדים להוכיחם על קרח ורק אז על חטא העגל.

ועפי"ז יש לפרש מדרש תמוה, שכ' המדרש וחצרות ודי זהב, 
הדא הוא דכתיב "אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך 

 אוכיחך ואערכה לעיניך". ותמוה מה שייך זה לזה.
ילים דה"פ, ולפי המתבאר י"ל שזה הכונה בפסוק הנזכר מתה

"אלה עשית והחרשתי" ר"ל כשעשית את העגל שנקרא אלה, 
שהרי אמרו אלה אלוהיך ישראל, החרשתי, והטעם, משום 
שהתנצל משה באומרו אותי ציות ולא להם, אך כאשר "דמית 
היות אהיה כמוך", ר"ל כאשר אמרתם במחלוקת קורח למשה 

ממילא  אהיה כמוך מפני שכולם שמעו בהר סיני את הדברות,
נתבטלה התנצלות משה, ולכן "אוכיחך ואערכה לעניך", ר"ל כעת 
שבטלה ההתנצלות יכול להוכיחם לעיניהם כלומר על פי דברי 
עצמם, שלפי דבריהם במחלוקת קרח חטאו הם בעגל, ויותר א"א 

 להחריש על כך לכן הוכיחם, ושפיר שייך מקרא זה לכאן.
 פנינים יקרים

 ל את בני ישראל"הקשר בין "מול סוף" ל"מו

במסורה איתא ב' פעמים מול: א. "מול סוף". ב.  מול סוף )א א(
"מול את בני ישראל", בציווי הנאמר בנביא יהושע שימול את עם 
ישראל. ויש להבין את השייכות בין זה לזה. יתר על כן יש להבין, 
שאומנם בשניהם נאמר מול אך לכל מקום יש פירוש אחר, שכאן 

כנגד סוף, וביהושע הפירוש שיעשה לבנ"י ברית הפירוש שהיו 
 מילה.

ויש לפרש עפי"ד הגמ' ביבמות שכל המ' שנים שהיו ישראל 
במדבר לא מלו, משום שלא נשבה להם רוח צפונית והיה מסוכן 
למול. ובטעם מה שלא נשבה להם רוח צפונית איכא בגמ' שני 

ו טעמים, ואחד מהם משום שנזופים היו על עוונותיהם שחטא
 במדבר מיום שיצאו ממצרים, ובראשם חטא העגל.

והשתא יש לפרש את המסורה היטב, דבקרא דהכא הוכיח משה 
את ישראל "מול סוף" דהיינו על העוונות שחטאו מיום צאתם 
ממצרים, וכמו שפרש"י את מקרא זה שהוכיחם על שאמרו 
"המבלי אין קברים במצרים", על חטא העגל, על מחלוקת קרח, 

חטאים. והרי משום כל חטאים הללו היו  פעור, ועל שאר על בעל
נזופים ולא נשבה להם רוח צפונית, ולכן לא יכלו למול, ומה"ט 
אמר הקב"ה ליהושע מיד כשנכנסו לארץ ישראל "מול את בנ"י", 

 מאחר שמחמת "מול סוף" לא היו מהולים.
 כלי חמד )הורביץ(

 םרמז בקרא לשכ"מ שאמר נכסי לטוביה וישנם שני

ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמר שמעו בין אחיכם 
נראה לרמז  ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו )א טז(

במקרא זה דין שנפסק בשו"ע. דאיתא בשו"ע חו"מ )סי' רנג( 
שכיב מרע שאמר נכסי לטוביה ובאו ב' אנשים ששמם טוביה, 

ן או אם אחד ת"ח ואחד עם הארץ ת"ח קודם, וכן אם אחד שכ
 קרוב והשני רחוק השכן או קרוב קודם.

ונראה לרמז זאת במקרא זה וכדלהלן, "ואצוה את שופטיכם בעת 
ההיא" ר"ל ציווי הוא לשופטים לנהוג כך, שכאשר "לאמר שמעו 
בין אחיכם" ר"ל כאשר שכיב מרע אומר אמירה )מלשון לאמר( 
 שמשמעה בין אחיכם, כלומר שאחד מביניהם יקח נכסיו אך אין

ידוע למי כוונתו, אזי "ושפטתם צדק" ר"ל תשפטו בזאת צדק 
שיש בזה סדר עדיפויות, והסדר עדיפויות הוא "בין איש" ר"ל 
צדיק וחכם קודם, שבחז"ל צדיק וחכם מכונה איש כמאמר חז"ל 
עה"פ "כולם אנשים חכמים", ואח"כ ממשיך קרא "ובין אחיו" 

ואח"כ מסיים קרא  והיינו כפשוטו שאם קרוב הוא יש לו עדיפות,
"ובין גרו" וזה יש לפרש הכוונה לשכנו הגר בסמוך לו שגם לו יש 

 עדיפות.
דהיינו שמרומז בקרא דין זה שכששכיב מרע אומר אמירה של 
חלוקה שיכולה להתתפרש לשני אנשים ולא פירש, אזי תחילה 

 צדיק עדיף ואח"כ קרוב ואח"כ שכן.
 פני דוד להחיד"א

אחר אומות העולם שהם  מדוע לא הולכים ישראל
 הרוב

ה' אלוקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב 
במדרש איתא, זהו שנאמר אשתחוה אל היכל קדשיך  )א י(

 ביראתך. ותמוה.
ונראה לפרש בזה ובהקדם דאיתא במדרש ששאל אפיקורס את ר' 
עקיבא, כתיב בתורתכם אחרי רבים להטות ואומות העולם 

מדוע אינכם הולכים אחריהם. ועיי"ש מה מרובים ממכם, 
 שהשיבו ר"ע.

והנה תירוצים רבים נאמרו על טענה זו, ואחד התירוצים הינו 
שלעתיד לבוא בנ"י יקומו בתחיית המתים ואילו שאר אומות 

 העולם לא יקומו, ואז יהיו ישראל רוב.
וע"פ תירוץ זה יש לפרש מקרא שנאמר בתהילים, "אני שכבתי 

תי כי ה' יסמכני לא אירא מרבבות עם", ויש ואישנה הקיצו
לפרשו שאמר דוד "אני שכבתי ואישנה" כלומר אחר מותי 
שכבתי ואישן, שמותי אינו מוחלט אלא כשינה, וממילא גם 
"הקיצותי" ר"ל שאקום בתחיית המתים, והטעם לכך הוא "כי ה' 
יסמכני", ומאחר וכך ממשיך דוד "לא אירא מרבבות עם" כלומר 

ד ממה שאומות העולם הם הרוב, מפני שהם לא יקומו לא אפח
 בתחיית המתים ובנ"י יקומו ויהיו רוב.

והנה הטעם שרק בנ"י יקומו בתחיית המתים ושאר אומות לא 
יקומו יש לפרש עפי"ד הגמ' בב"ק )טז.( ובתוס' שם, שעצם יש 
בעורפו של אדם שנהפכת לנחש לאחר שבע שנים, וזה דוקא אם 

לה במודים, אך הכורע במודים העצם נשארת אינו כורע בתפי
כמות שהיא וממנה קם הוא בתחיית המתים. ויש לפרש שזה 
הטעם שבנ"י יקומו בתחיית המתים, מפני שכורעים במודים, 
ואילו שאר האומות לא יקומו מפני שאינם כורעים בתחיים 

 המתים.
מעתה נבוא אל המכוון במדרש דה"פ, שנאמר "ה' אלוקיכם 

ם וגו'", והיה קשה לו לבעל המדרש שעדיין אומות הרבה אתכ
העולם מרובים מישראל, ומדוע לא הולכים ישראל אחריהם, 
ולזה אומר המדרש "ואני ברוב חסדיך כו' אשתחוה אל היכל 
קדשיך", ר"ל שמאחר ואנו בנ"י משתחוים בהיכל קדשך כלומר 
כורעים במודים, אנו נקום בתחיית המתים, משא"כ אומות 

 שלא כורעים לא יקומו שוב וממילא יהיו ישראל רוב. העולם
ובזה יש לפרש נמי מדוע השווה אותם דווקא לכוכבים, מפני 

 שהכוכבים שוקעים ועולים, וכך גם בנ"י מתים וקמים.
 כלי חמדה )הרביץ(


