
ששה דרכים לבית שמאי כיצד שייך גרושה שלא 
 נמצא בה ערות דבר

והיינו דינא דכהן  ואשה גרושה מאשה לא יקחו )כא ז(
אסור בגרושה ושמעתי מקשים לשיטת בית שמאי )סוף מסי' 
גיטין( שאסור לאדם לגרש את אשתו עד שימצא בה ערות דבר 

שזו  ממש מדוע צריך קרא להזהיר כהן שלא יקח גרושה תיפו"ל
הגרושה בכלל זונה היא שאחרת לא היה יכול בעלה לגרשה וכבר 

 כתוב בריש מקרא זה אשה זונה וחללה לא יקח
וי"ל בזה כמה וכמה תשובות א. במהרשד"ם )אבעה"ז סי' רלא( 
כתב דלא פליגי ב"ש וב"ה אלא בנשואה אבל ארוסה אפשר 
לגרשה אף כשלא מצא בה ערות דבר אלא שמצא אחרת נאה 

 ולזה איצטריך קרא שכהן לא ישא גרושה מן האירוסיןממנה 
ב. בשו"ע )אבעה"ז סי' קנ"ד( מבואר כמה סוגי חולאים שאם יש 
לבעל כופין אותו להוציא את אשתו הרי גרושה שאין בה ערות 

 דבר ולזה איצטריך קרא
ג. במהר"ם מלובלין כתב שאף לב"ש אי"ז איסור דאו' לגרש אשה 

לא עצה טובה קמ"ל ואף אי נימא כשלא מצא בה ערות דבר א
שלא כדבריו אלא דזה איסור ולא רק עצה אי"ז איסור דאו' 
דמדאו' מותר אף כשמצא נאה הימינה ולזה בעי קרא לאסור 

 גרושה לכהן
ד. י"ל פשוט שאף אי נימא שהוא איסור דאו' לגרש כשמצא נאה 
הימנה מ"מ הא ודאי שכשגירש הגירושין חלים ורק שעבר איסור 

 ה בעי קרא שהכהן לא ישאנהולז
ה. עוד י"ל דהא פשיטא שכונת ב"ש דהיכא שהאשה לא רוצה 
להתגרש אסור לבעל לגרשנה אם לא מצא בה ערות דבר אבל אם 
שניהם הבעל והאשה נתרצו בגירושין ודאי שיכול לגרשה אפילו 

 כשלא מצא בה ערות דבר ולזה בעי קרא שאסורה לכהן
וצא למלחמת בית דוד גט כריתות ו. עוד י"ל דהא קיי"ל כל הי

כותב לאשתו אפי' שחביבה לו והטעם כדי שלא תשאר עגונה 
 ולזה מודו ב"ש ובזה אתי קרא להזהיר שאסורה לכהן

 פני דוד להחיד"א

מדוע אצל המגדף נאמר אבן ואצל המקושש נאמר 
 אבנים

הרי שאצל המגדף נאמר  וירגמו אותו אבן וגו' )כג כד(
אותו אבן" והנה אצל המקושש נאמר "וירגמו  בלשון יחיד "וירגמו

אותו באבנים" )במדבר טו לו( ויש לעמוד על החילוק מדוע אצל 
 המגדף נאמר אבן ואצל המקושש נאמר אבנים

ויש לפרש שאצל המגדף הכירו וידעו כל ישראל שרשע הוא 
וברשעותו עשה זאת והלכו כל ישראל בלב אחד ובכונה אחת 

 ן" לשון יחיד כי כל האבנים היו שוותלהורגו ולזה כתוב "אב
משא"כ אצל המקושש איתא בגמ' שבת )צו:( מקושש זה צלפחד 
ולשם שמים נתכוון הרי שלא כל ישראל רגמהו בדעה וכוונה 
אחת שהצדיקים ידעו שעשה זאת לשם שמים ומשום כך רגמהו 

מתוך שברון לב ואילו הרשיעם הלכו לרוגמו מתוך שמחה ונקמה 
יש זה שכל ימיו התחסד ואנו אמרנו מכבר שבסתר שאמרו ראו א

עובר הוא על כל התורה ומאחר ולא היו הכוונות שוות נאמר בו 
 לשון "אבנים"

 אמרי דעת

המשא ומתן בין הקב"ה למשה מדוע שאול נהרג 
 בחרב

ויאמר ה' אל משה אמור על הכהנים בני אהרן וגו' 
ר' לוי  במדרש תנחומא איתא א"ר יהושע דסכנין בשם )כא א(

מלמד שהראה לו הקב"ה למשה דור דור ודורשיו כו' והראהו את 
שאול ובניו נופלים בחרב אמר לפניו רבש"ע מלך ראשון שיעמוד 
על בניך ידקר בחרב א"ל הקב"ה ולי אתה אומר אמור אל הכהנים 
שהרג שמקטרגין על שאול על שהרג נוב עיר הכהנים וזה שאמר 

נים ע"כ לשון המדרש וכולו ויאמר ה' אל משה אמור אל הכה
 תמוה

חדא מהו לשון מלך ראשון כו' ידקר בחרב דמה לי אם הוא מלך 
ראשון או מלך שני ועוד מהו לשון ידקר בחרב היה לו לומר סתם 

 מלך ראשון יהרג ומה אכפת לן במה יהרג
ולהבין זאת יש להקדים איתא בגמ' קידושין )מג.( מחלוקת שמאי 

את הנפש שיטת שמאי שמתחייב  ות"ק בשולח אדם להרוג
המשלח שאע"פ דאין שליח לד"ע רציחה שאני דדרשינן "אותו 
הרגת בחרב בני עמון" והתם היה ע"י שליח ואפ"ה נאמר למשלח 
לשון אותו הרגת ושיטת חכמים שאין המשלח חייב ומסיקה 
הגמ' במחלוקתם שלכו"ע נענש אף המשלח ורק ששמאי סובר 

סובר שאין נענש כהורג עצמו אלא רק שנענש כהורג עצמו ות"ק 
 כגורם

אומנם יש לתמוה על שי' ת"ק שהרי שואל שלח את דואג להורג 
את עיר הכהנים ודואג הרגם הרי ששאול היה רק משלח ואפ"ה 
נענש על כך שיהרג בחרב כדין סייף שזה עונשו של רוצח הרי 
שנענש המשלח כהורג עצמו ולא רק כגורם ברם יש לדחות שאכן 

שלח נידון כגורם ואל כהורג ורק שואל נידון כהורג משום המ
שצדיק היה כמבואר ביומא )כב( שהיה כבן שנה במולכו שלא 
חטא ואיתא בגמ' יבמות )קכא:( שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים 

 כחוט השערה
אלא שא"כ שכך הוא יש להתבונן בחטא אחר שחטא שאול והוא 

שהשואל באוב מה שהתייעץ באוב ואיתא בסנהדרין )סה.( 
וידעוני הרי הוא באזהרה ואוב וידעוני עצמם בסקילה ושאול רק 
התייעץ באוב הרי שדינו באזהרה אך אי נימא שמדקדק עמו 
הקב"ה כחוט השערה הרי שצריך לדקדק עמו שדינו כאוב וידעוני 
עצמם ודינו בסקילה כמו שלגבי נוב דקדק עמו הקב"ה שדינו 

שדינו בסקילה משום שמדקדק כהורג ולא כמשלח ואם אכן כך 
עמו הקב"ה הרי שנתחייב שתי מיתות סקילה על אוב וסייף על 
נוב וקי"ל בגמ' סנהדרין )פא( שהחייב ב' מיתות נידון בחמורה 
 והחמורה היא סקילה וא"כ דינו למות בסקילה ולא להידקר בחרב
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ויש לתרץ על כך ב' תירוצים א. י"ל שהרי ודאי שעשה שאול 
אל באוב כדאיתא בגמ' ברכות )יט.( אם ראית ת"ח תשובה על שש

שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שעשה תשובה 
ומאחר ועשה תשובה נמחל לו עוון האוב ונפטר מהחיוב סקילה 
ומה שעל נוב נענש ולא אמרי' שאף על כך עשה תשובה הוא 
 משום שנוב הוי עבירה שבין אדם לחבירו וקיי"ל בגמ' יומא )פה.( 
שע"ז אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו לכן על כך נענש 
בסייף שלא עשה תשובה שאילו בסקילה לא התחייב כלל משום 

 שעשה תשובה
ב. עוד יש לתרץ דדוקא מי שנתחייב מיתה בידי אדם נידון 
בחמורה שאין ברשות בי"ד להקל עליו אבל שואל שנתחייב 

שיומת בקלה אך על  המיתות בידי שמים יכול הקב"ה להקל עליו
תי' זה יש להקשות שכבר איתא בסנהדרין )לז( אף שבטלה 
סנהדרין ד' מיתות לא בטלו ומי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג 
או חיה דרסתו כו' הרי ששוין ממש דיני המיתות שבידי אדם 

בחמורה שאין  ובידי שמים וא"כ אין לומר שבדיני שמים לא נידון
 חילוק בין מיתה ביד"ש למיתה בידי אדם

אומנם אפשר לדחות דחיה זאת שעל התי' השני דכל זה שפיר 
גבי מי שמתחייב בזמן הזה מיתה בידי בי"ד רק שבי"ד בזמן הזה 
לא יכולים להמית ולזה דינו למות בידי שמים במיתה המגיעה לו 

וא מלך וקיי"ל בידי אדם אך שאול י"ל דאינו כך שהרי שואל ה
בגמ' סנהדרין )ריש פרק כה"ג( מלך לא דן ולא דינם אותו נמצא 
א"כ ששאול אינו בתורת דיני אדם רק בתורת דיני שמים וא"כ 

 שוב י"ל שבדיני שמים יכול הקב"ה לדונו בקלה
ברם בגמ' שם )יט.( איתא שדוקא את מלכי ישראל לא דנים אבל 

וע את מלכי ישראל לא את מלכי בית דוד דינם ומקשה הגמ' מד
דנים ומתרצת הגמ' משום מעשה שהיה עם ינאי המלך עיי"ש 
ובאותה שעה אמרו מלך לא דן ולא דנים אותו והנה שאול שהיה 
מלך ישראל היה לפני ינאי המלך וא"כ היה לפני שאמרו המלך 
לא דן ולא דנים אותו נמצא שאת שאול היה אפשר לדון ושוב 

חר והיה אפשר לדונו הרי שאף הדרא הפירכא לתי' זה שמא
שדנהו בדיני שמים צריך לדונו בחמורה שהוא הרי בתורת דיני 
אדם וא"כ שוב צריך להורגו בסקילה החמורה ולא בסייף הקל 
וע"כ אין לומר את התירוץ השני אלא רק את התי' הראשון 

 שמעוון האוב עשה תשובה
משה והשתא נבוא אל המכוון בהבנת המדרש שפתחנו בו ששאל 

את הקב"ה מדוע שאול שהוא מלך ראשון אתה הורג בחרב ואתה 
דן אותו בדינא רבה כהורג עצמו ולא רק כגורם ע"כ משום שצדיק 
הוא ומדקדק אתה עמו כחוט השערה רק שא"כ יקשה שאם נידון 
בחמורה אזי יש לחייבו סקילה שחמורה טפי מסייף משום 

ורה משום שחטא באוב ואין לומר שלא נידון בסקילה החמ
שהקב"ה יכול לדונו בקלה שא"א לדונו בידי אדם שהרי שואל 
היה מלך ראשון ומלך לפני ינאי הרי שכשמלך עוד לא נתקנה 
תקנה שלא דינם מלך וא"כ שאפשר לדונו בידי אדם הרי שאף 
בדיני שמים נידון בחמורה אלא ע"כ לתרץ שלא נדון בסקילה 

עשה תשובה החמורה משום שעשה תשובה אך קשה שא"כ ש
מדוע על נוב עיר הכהנים נענש כך היתה קושיית משה לקב"ה 

 ומה"ט שפיר הדגיש משה "יהרג בחרב" דזה גופא היתה קושיתו
ועל כך השיבו הקב"ה "ולי אתה אומר אמור אל הכהנים שהרג 
וכו'" כלומר שהשיבו הקב"ה אכן גבי האוב עשה תשובה ולכך לא 

נים מדוע לי אתה אומר הרי זה נענש בסקילה אך גבי נוב עיר הכה
עבירה שבין אדם לחבירו ואיני יוכל למחול לו על כך לכן אמור 
על הכהנים שהם ימחלו לו ומאחר שמקטרגין הם עליו הרי 

 שחטא זה לא נמחל לו ולכך נידון בסייף ולזה נהרג בחרב
 אספקלריה מאירה

 

 לג בעומר

 מדוע מתקנים צרכי הרבים דוקא באדר

בגמ' שבת  יר טבריה כו' )פזמון בר יוחאי(טיהר את הע
)לג:( איתא שאמר רשב"י מכיון שנעשה לי נס אתקן דבר לרבים, 
כמו שנאמר אצל יעקב ויבוא יעקב שלם )בראשית לג(, רב אמר 
שלם בגופו שלם בממונו ושלם בתורתו, ויחן את פני העיר )שם(, 

ור' רב אמר מטבע תיקן להם, ושמואל אמר שווקים תיקן להם, 
יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם, הרי שמכיון שנעשה לו נס תיקן 
וטיהר לרבים, ולכך אף רשב"י רצה לתקן, אמר איכא מילתא 
דבעי לתקוני, אמרו לו יש דרך שהכהנים נמנעים מללכת בה 
משום ספק טומאה, עמד רשב"י ותיקנה להם עיי"ש, הרי חזינו 

 שאדם שנעשה לו נס צריך לתקן משהו לרבים.
ונראה על פי זה לפרש מאי דאיתא במשנה ריש שקלים 
ובירושלמי שקלים )פ"ק ה"ג( באחד באדר משמיעים על 
השקלים כו', ובט"ו בו קוראים את המגילה בכרכין ומתקינין את 
הדרכים ואת הרחובות ואת המקואות ועושין כל צרכי הרבים, 

ש ובירושלמי )שם( מביא ט"ו צרכי הרבים שמתקנים עיי"ש, וי
להקשות מאחר שנאמר כבר כל צרכי הרבים אמאי עמד התנא 

 ופירט ד' מהם ולא כללן אף בכלל כל צרכי הרבים.
עוד יש להקשות מדוע דוקא בט"ו אדר שבו קוראים המגילה 
בכרכים צריכים בי"ד לתקן כל צרכי הרבים, וכי אין הזדמנויות 

 אחרות.
הרבים  ונראה לפרש ע"פ הנ"ל שהטעם שבי"ד מתקינים צרכי

דוקא באדר זה מפני שבחודש זה איתרחיש ניסא לכל ישראל 
שיצאו ממות לחיים, והרי חזינא שכשנעשה נס אצל יעקב 
ורשב"י היו מתקינים צרכי הרבים, ומה"ט דוקא באדר ובפרט 
בט"ו בו צריכים בי"ד שהם שלוחי העם לתקן איזה שהוא דבר 

 לרבים.
ד' דוגמאות ולא כללתן ולפי"ז יש ליישב נמי מדוע נקטה המשנה 

בכלל כל צרכי הרבים, מפני שד' דוגמאות הללו הם בעצם מה 
שתיקנו יעקב אבינו ורשב"י, א. משמיעין על השקלים הוא כנגד 
דברי רב שמטבע תיקן להם, ב. מתקנים את הדרכים והרחובות 
הוא כנגד מה שאמר שמואל שווקים תיקן להם, ג. מקוואות 

ר' יוחנן מרחצאות תיקן להם, ואף מה המים הוא כנגד מה שאמר 
שטיהר רשב"י את הדרך מטומאה נכלל שם בכל לצרכי הרבים, 
דאיתא שם מציינים את הקברים, ולפי"ז שפיר שדוקא הם נאמרו 
בפירוש, לרמז שהטעם שדוקא באדר ובט"ו בו מתקינין זה משום 

 שאז נעשה נס לישראל.
 שו"ת בנין שלמה )סי' נה(

 י לערלה בחרוביןכיצד לא חשש רשב"

שמעון שגינה יהרג כו' אזלו טשו במערתא איתרחיש 
יש להקשות כיצד  ניסא איברי להו חרובא כו' )שבת לג:(

אכלו רשב"י ור' אלעזר בנו מהחרובים בג' שנים הראשונות 
להיותם במערה, והא ג' שנים ראשונות העץ ערלה ואסור אפי' 

 בהנאה.
ערלה )פי"א ה"א( גפן ויש לתרץ ע"פ מאי דאיתא בירושלמי 

הנטוע בחורשין פטורה מן הערלה מפני שאינה מן הישוב, והנה 
בזוהר החדש )פר' תבוא( כתיב שהמערה שבה היו רשב"י ובנו 
היתה במדבר, וממילא שפיר אכלו מיד שבמדבר אין דין ערלה 

 כהירושלמי.
 אמרי דעת
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