
 

מדוע ביאר רש"י שדין יפת תואר נאמר אפי' באשת 
 איש

 אימתי הציצית שומרת מן העבירה

ופרש"י לא דברה  וראית בשביה אשת יפת תאר וגו' )כא יא(
תורה אלא כנגד יצר הרע, והנוסח תמוה קצת דלא היה צריך 

כפשוטו דברה תורה כגד  לכתוב לא "לא" ולא "אלא", ויכל לכתוב
 יצר הרע.

ויש לפרש בדרך רמז דהנה איתא בגמ' מנחות )מג: מד.( שמצות 
ציצית מועילה להציל את האדם מעבירה, ברם כל זה דוקא 
בציצית שלא חסר בה שום חוט, אך אם חסר בה חוט אחד אפילו 
שכשרה היא למצות ציצית מ"מ בטלה ממנה סגולתה ששומרת 

 ה.את האדם מן העביר
ונראה לרמז זאת בדברי רש"י דה"פ, "ל"א" דהיינו ציצית שיש 
בה רק ל"א חוטים במקום ל"ב חוטים שיש בציצית, "דברה 
תורה" ר"ל בציצית שכזו אכן דברה תורה את מצות ציצית 
שכשרה היא למצות ציצית, אך לשמור מעבירה אינה מועילה, 

ל"ב  ועל כך ממשיכים חז"ל "אל"א" דהיינו ציצית שיש בה
חוטים כהגימטריא של מילת אלא, "כנגד יצר הרע" דהיינו 

 שציצית שכזו מועילה אף כנגד יצר הרע ששומרת מעבירה.
 בשם הברוך טעם

 דין זקן שאינה לפי כבודו שהחל בהשבה

נראה לרמז במה שכתבה תורה ב'  השב תשיבם לאחיך )כב א(
פעמים השב תשיבם האי דינא דכתב הרמב"ם )פי"א מגזילה 
הי"ד( שגם בזקן שאינה לפי כבודו שפטור מהשבת אבידה, זהו 
דוקא כאשר התעלם מהאבידה, אך אם החל כבר להתעסק 
במצות השבה כגון שמצא בהמה והכישה במקל, נתחייב לטפל 

 בה ואינו יכול להתעלם.
וזהו ביאור הפסוק: "והתעלמת", מזה ילפינן פעמים שאתה 

שיכול להתעלם, אך אם מתעלם כגון בזקן שאינה לפי כבודו 
"השב" דהיינו אם לא התעלמת אלא החלת בהשב, אזי "תשיבם" 
דהיינו חייב אתה לגמור ההשבה אע"פ שזקן ואינה לפי כבודו, 
דהיינו שכאשר התעלמת ניחא אך כאשר כבר השב אזי תשיבם 

 לגמרי.
 פני דוד להחיד"א

 רמז בקרא לצדיקים שמתים בעוון עץ הדעת

משפט מות והומת ותלית אותו על  וכי יהיה באיש חטא
כשנפטר הרמ"ק )בעל התומר דבורה( הספידו  העץ )כב ב(

האר"י וכך אמר: "וכי יהיה באיש חטא משפט מות", הנה לשון 
 חטא הוא מלשון חיסרון, וה"פ וכי יהיה באיש חסרון משפט מות 

וא"כ חסר לו המשפט מות, ואפ"ה שהוא צדיק גמור  דהיינו
 "הומת", אזי י"ל שמה שהומת אינו משום שחטא שהרי לא חטא 

בעוון עץ הדעת שגרם מיתה בעולם, וזהו שנאמר  אלא מת
 "ותלית אותו על העץ" דהיינו שתתלה את מיתתו בעץ הדעת.

 נחל קדומים להחיד"א

 עד כמה דורות נחשב יש חלק האב בבניו

איתא בגמ'  ה' גם דור עשירי וגו' )כג ג(לא יבוא ממזר בקהל 
יבמות )עח:( אמר ריש לקיש ממזרת אחר עשרה דורות מותרת, 

 ויש להבין זאת. 
ונראה לפרש שעד עשרה דורות לחלוחית האב בזרעו, ופירוש 
הדבר נראה שהרי איתא בגמ' קידושין )ל:( ג' שותפים באדם, אביו 

אב, ולפי"ז בדור אמו והקב"ה, הרי שיש בוולד רק חצי מכח ה
שלישי דהיינו נכד יש רק רבע מכח האב, ובדור שלישי יש רק 
שמינית, ובדור רביעי יש רק אחד מששה עשר, ובדור חמישי רק 
אחד מל"ב, ובדור שישי אחד מס"ד, ובדור שביעי אחד מקכ"ח, 
ובדור שמיני אחד מרנ"ו, ובדור תשיעי אחד מתקי"ב, ובדור 

מר שבדור עשירי יש מחלק האב עשירי אחד מאלף וכ"ד, כלו
 הממזר רק אחד חלקי אלף וכ"ד.

ואיתא בירושלמי )תרומות פ"ח ה"י( ששיעור ביטול של בריה 
(, נמצא שבדור עשירי שהוא בריה בטל 960הוא באחד מתתק"ס )

החלק ממזר שבו שהוא רק אחד חלקי אלף וכ"ד, ולכך סובר ר"ל 
 שדור עשירי מותר.

הדרין )צד.( שעד עשרה דורות לא תבזי וזהו אף הביאור בגמ' סנ
ארמאה באפיה, וכן זהו הטעם שגר מותר בממזרת רק עד עשרה 

 דורות ולא יותר כדאיתא בגמ' קידושין )עה.(.
 נפש חיה )להג"ר מרגלית

 סי' נג סעי' ו'( מפי הגר"א

 מדוע פחד דוד בתורה שבכתב ושמח בתורה שבע"פ

איתא בתהילים  ג ד(לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' וגו' )כ
שרים רדפוני חינם ומדברך פחד ליבי שש אנכי על אמרתך 

 כמוצא שלל רב )קיט קס(.
ונראה לפרש דברי דוד המלך שבשעה שנתמנה דוד למלוך 
נתקנאו בו דואג ואחיתופל שהיו גם כן מגדולי הדור, ומחמת 
קנאתם אמרו שאין ראוי דוד למלוך משם שנאמר בתורה לא יבוא 

ואבי בקהל ה', והרי דוד בא מרות המואביה ואם כן פסול עמוני ומ
 הוא מלבוא בקהל ואינו ראוי למלוך.

אלא שנאמר בגמ' יבמות )עז( דדרשינן עמוני ולא עמונית מואבי 
ולא מואבית, וא"כ אין דוד פסול מלבוא בקהל וראוי הוא למלוך, 
עולה מכך שלפי הנאמר בתורה שבכתב דוד פסול מלמלוך ולפי 

 חז"ל בתורה שבע"פ ראוי דוד למלוך. דרשת
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והנה לשון דיבור שייך בתורה שבכתב כמו שמוצאים בתורה 

רה שייך רק בתורה שבע"פ "וידבר ה'", ואילו לשון אמי
 כדאיתא אמר אביי וכדו', ולא מצינו לשון דיבור בתורה שבע"פ.
 ועפי"ז נבוא להבין את דברי דוד "שרים רדפוני חינם" ר"ל דואג
ואחיתופל שהיו שרים דהיינו חשובים רדפו אותי חינם משום 
שנתקנאו בי ולא משום סיבה אחרת, ומהם אומנם לא פחדתי, 

ליבי" ר"ל ממה שכתוב בתורה, ששייך בה  אך "מדברך פחד
לשון דיבור, לא יבוא עמוני ומואבי אכן פחד ליבי, ולכן ממשיך 
דוד "שש אנכי על אמתך כמוצא שלל רב", ר"ל אחר שמצאתי 
בתורה שבע"פ שנקראת אמרתך שאיני פסול דדרשינן עמוני 

 ולא עמונית, הרי ששש אני על תורה שבע"פ כמוצא שלל רב.
איתי מי שמוסיף לבאר לפי"ז את מילות כמוצא שלל ר -)א.ה.

רב, שהם ר"ת "כשר", וסופי תיבות "לבא", והיינו שאמר דוד 
 שש אנכי על אמרתך שבה נאמר שאני "כשר" "לבא" בקהל.(

 דברי אליהו להגר"א

מדוע לא נתקררה דעתו של דוד עד שהגיע לפרק 
 בתולה נשאת

תא במדרש פליאה אי לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' )כג ד(
על קרא זה, לא נתקררה דעתו של דוד המלך עד שהגיע לפרק 

 בתולה נשאת. ותמוה.
ונראה ליישב ובהקדם שהנה בספר עיני ישראל עה"פ מזקנים 
אתבונן כי פקודיך נצרתי )תהילים קי"ט( כתב לפרש קרא הנ"ל, 
שדוד תמיד היה דואג ומצטער מכיון שהגיע מרות המואביה 

א לבוא בקהל, ומכיון שנשא נשים ונולדו לו שמא אסור הו
ילדים שמא הביא פסולים בישראל לעולם, ברם איתא בגמ' 
בכתובות פרק בתולה נשאת אר"ה בר נתן מנין לברכת חתנים 
בעשרה, שנאמר ויקח בועז עשרה אנשים מזקני העיר, ופריך 
בגמ' מדוע צריך מזקני העיר בשביל ברכת חתנים, לכן מביאה 

ק אחר במקהלות ברכו אלוקים, ופריך אמאי אכן לקח הגמ' פסו
בועז עשרה זקנים, ותי' הגמ' שבועז בא לדרוש עמוני ולא 
עמונית מואבי ולא מואבית, ובשביל כזה חידוש דין הוצרך 
דוקא לעשרה זקנים שהם תלמידי חכמים, הרי שאחר דברי 
בועז נמצא שאין לדוד לחשוש שפסול הוא לבוא בקהל משום 

 מואבי ולא מואבית.שדרשו 
וזהו נמי ביאור הפסוק בתהלים שאמר דוד "מזקנים אתבונן", 
דהיינו ממה שלקח בועז דוקא זקנים מזה אתבונן, "כי פקודיך 
נצרתי" דהיינו ששמרתי פיקודיך בכך שנשאתי נשים ונולדו לי 

 ילדים, משום שכשרים הם לבוא בקהל ולא פסולים.
א נתקררה דעתו של דוד וזהו ביאור דברי המדרש פליאה של

עד שהגיע לפרק בתולה נשאת, שתחילה חשש שמא אסור 
הוא לבוא בקהל, אומנם כשהגיע לפרק בתולה נשאת ששם 
דרשו מואבי ולא מואבית נתקררה דעתו שמותר הוא לבוא 

 בקהל.
 פרפראות

 סדר קדימה בכאו"א בנתגרשה אמו

כי יקח איש אשה כו' אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא 
איתא בגמ'  ב(-ערות דבר וכו' ושלחה מביתו וגו' )כד א בה

 קידושין )לא:( שאל בן אלמנה אחת את רבי אליעזר, אבא אומר 
 

 השקני מים ואמא אומרת השקני מים איזה מהם קודם כו', בא 
לפני ר' יהושע ואמר כך, אמר לו רבי נתגרשה מהו כו' ע"כ, 

' אליעזר ויש להקשות מאחר ששאל אותו בן אלמנה את ר
מדוע לא שאלו אף על נתגרשה אלא גבי נתגרשה שאל את ר' 

 יהושע.
ונראה לפרש שהנה בגמ' גיטין )צ.( ב"ש אומרים שיכול אדם 
לגרש את אשתו רק אם מצא בה ערות דבר, ודורשים זאת 
מקרא זה דכי מצא בה ערות דבר, וב"ה אומרים אפילו 

ב"ש כמפורש הקדיחה תבשילו, והנה ר' אלעזר היה מתלמידי 
בכמה מקומות בש"ס דשמותי הוא, נמצא שסובר הוא 

 שנתגרשה שייך רק כי מצא בה ערות דבר.
מעתה את ר' אליעזר לא יכל לשאול כבוד מי קודם, שאם 
מצא בה ערות דבר הרי שאינה עושה מעשה עמך ואין כלל 
דין לכבדה, ולכך לא שאל אלא את רבי יהושע שאינו 

רשה אמו מפני שהקדיחה תבשילו מתלמידי ב"ש, ושמא נתג
)אך עיין בשדי חמד מערכת ג' אות יז' שדוחה זאת מכמה 

 טעמים(.
 עדות ביוסף )פר'
 קדושים אות רעו(

 כיצד הפחיתו חכמים מכה מהארבעים מכות

הנה בתורה נאמר  ארבעים יכנו לא יוסיף וגו' )כה ג(
ארבעים יכנו אך חכמים בצרו חדא שהרי יש ל"ט מלקות ולא 

, ויש להבין מהיכן הכח לחכמים להפחית מכה אחת ממה מ'
 שכתבה תורה.

ונראה לפרש ובהקדם דאיתא במדרש רבה בפרשתן )ה ה( 
ארבעים יכנו נגד ארבעים יום שהיה משה בהר סיני לקבל את 
התורה, אותו שעובר על מה שכתוב בתורה לוקה מ' מלקות 

 כנגד כל יום שהיה משה בהר לקבל התורה.
ר"ע בגמ' שבת )פו.( שבז' בסיון ניתנה תורה  והנה שיטת

ולמחרת עלה משה להר סיני, הרי שעלה בח' סיון, ולפי"ז 
 בט"ז תמוז נגמרו המ' יום שבי"ז בבוקר ירד ונשתברו הלוחות.

והנה כשתחשב מח' בסיון עד ט"ז תמוז הרי רק ל"ט יום ולא 
מ', וכיצד א"כ אמרי' שהיה משה מ' יום, אומנם אי"ז פלא, 

הרי מעיקר הדין היתה צריכה תורה להינתן בו' סיון וממילא ש
היה משה עולה להר סיני בז' סיון והיה מ' יום עד ט"ז תמוז, 
אלא שמשה הוסיף יום אחד משלו לימי ההגבלה שקודם מתן 
תורה כדאיתא בגמ' שבת )פח.(, ורק מה"ט ניתנה תורה בז' 

 ט יום.ועלה משה בח' וירד בט"ז תמוז ונמצא שהיה רק ל"
מעתה נראה ליישב היטב שהמלקות הם כנגד הימים ששהה 
משה בהר לקבל התורה כמפורש במדרש, ולפי חשבון התורה 
שמשה היה צריך לעלות בז' הרי ששהה מ' יום עד ט"ז תמוז, 
ולכך כתבה תורה מ' יכנו, אך בא משה והוסיף יום אחד משלו 

הסכים והסכימו עמו תלמידי משה דהיינו רבנן ואחר זאת 
עמהם הקב"ה, ונמצא שעלה משה להר רק בח' ושהה רק ל"ט, 
יום ומה"ט בצרו חכמים מכה אחת לל"ט שזהו השיעור 

 מלקות כנגד הימים שהיה משה בהר סיני.
 יערות דבש )ח"ב דרוש
 יא ד"ה וזהו הטעם דכתיב(

 
  חיים יוסף רבנו לע"נמוקדש 
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