
 

 מדוע קדושים תהיו זה סיבה לביטול המיתה

איתא במדרש קדושים קרית לנו לפיכך  קדושים תהיו )יט ב(
 .ותמוה מה ענין קדושים לענין המות ,הסר מעלינו את המות הזה

איתא בגמ' ב"ק )סה:( דהגוזל ועשה שינוי דונראה לישב ובהקדם 
דהגוזל בגמ' )ב"ק שם( ואיתא  .השם קנה בשינוי השם את הגזילה

 .חולין ועשאם הקדש קנאם בשינוי השם
משום שאמר הקב"ה  ,עוד איתא למה גזר הקב"ה מיתה בעולם

 .)בראשית ג יט( בראתי אתכם מעפר תזדקקו לשוב לעפר
היינו דעד ר דברי המדרש קדושים קרית אותנו ועפי"ז אתי שפי

וא"כ קנאם בשינוי  ,השתא היו חולין והכא קראם הקב"ה קדושים
אינם  , וא"כשינה שמם לקדושיםהרי ותו אינם עפר ש ,השם

 .לפיכך הסר ממנו את המוות ,צריכים לשוב לעפר
 מדרש יהונתן

 מה ההו"א שישמע לאביו לחלל שבת

איתא  איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו )יט ג(
ת"ל  ,בגמ' יבמות )ה.( וב"מ )לב.( יכול יהא כאו"א דוחה שבת

כולכם חייבים  ,איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו
והקשה החזקוני אמאי בעי קרא לכך שלא ישמע לאביו  .בכבודי

תיפו"ל שאביו רשע הוא שאינו עושה מעשה עמך  ,לחלל שבת
 .ובאביו רשע אין חיוב לכבדו

ויש ליישב ע"פ מה שמבואר בתוס' בחולין )יד. ד"ה השוחט( 
 ,דם נחשב מומר שאינו עושה מעשה עמךשבפעם אחת אין א

והרי שעדיין הוא אינו  ,ה"ה הכא דמיירי שציוה לבנו פעם אחתו
קמ"ל קרא דאני  ,בגדר אינו עושה מעשה עמך והו"א שישמע לו

 .ה' כולכם חייבים בכבודי
 חשב סופר

 האם חייב אדם בכבוד אביו רשע

חייב נחלקו הרמב"ם והטור האם  איש אמו ואביו תיראו )יט ג(
שי' הטור )יו"ד סי' ר"מ( שפטור מכיון  ,אדם בכבוד אביו רשע

מממרים( ושיטת הרמב"ם )פ"ו  ,שאינו עושה מעשה עמך
 שחייב.

 את התרפים מלבן אביהאיתא בזוהר שרחל נענשה על שגנבה 
ואע"פ שמה שגנבה ממנו  ,בכך שמתה ולא ראתה את בנימין בנה

על ידם שיעקב ברח  ובכדי שלא יגלה ,היה בכדי להצילו מע"ז
שחייב  , ולכאו' יש להוכיח מכאן לשי' הרמב"םגוורויבוא לה

שהרי לבן היה רשע ואפ"ה נענשה רחל  ,אדם בכבוד אביו רשע
שאכן פטור שאפשר ברם יש לדחות  ,התרפיםאת על שגנבה לו 
, ורחל הרי אך מ"מ לצערו אסור ,אביו רשעאת אדם מלכבד 

 .לכבדו היתה פטורהש אף ולכך נענשהלבן אביה ציערה את 
 

אלא שעדיין יש להוכיח שפטור אדם מכבוד אביו רשע מחזקיה 
ה של חבלים והודו לו לך יהודה שגרר עצמות אביו ע"ג מיטמ

ברם גם זה יש  ,הרי שפטור אדם מכבוד אביו רשע ,חכמים על כך
לדחות ע"פ מה שמצינו אצל אברהם שהיה פטור מלכבד את תרח 

ם בכבוד אביו הוא משום שג' שותפים שמה שחייב אד ,אביו
וברגע שהביא תרח את אברהם  ,באדם ואביו הוא אחד מהם
ועפי"ז י"ל  ,ומה"ט נפטר מלכבדו ,לנמרוד הרי שויתר על חלקו

שפיר שאף חזקיה נפטר מכבוד אביו משום שאביו העבירו 
 , אךהרי שויתר על חלקו ולכך נפטר חזקיה מלכבדו ,למולך

 .אדם בכבוד אביו רשעחייב אפשר שבעלמא 
עשה זאת לאחר מיתה עוד י"ל שמה שעשה כך חזקיה לאביו 

וניחא ליה לאביו בכך שמפחית לו מעונשו  ,ונתכוון לכפרתו
 .בעוה"ב

 דבש לפי שהחיד"א )מערכה א' אות לט(

 בקשו אביו שיעשה חצי שיעור בשבת

 איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו )יט ג(
דרשי' בגמ' )יבמות ה וב"מ לב( יכול אמר לו אביו לחלל שבת 

ידועה . ות"ל את שבתותי תשמרו כולכם חייבים בכבודי ,ישמע לו
תיפו"ל שפטור משום שאביו  ,קו' החזקוני אמאי בעי קרא להכי

  .רשע שאינו עושה מעשה עמך ופטור הבן מלכבדו
כשיעור ונראה ליישב דמיירי בגונא שעשה הבן מלאכה פחות מ

ואחר שעשה החצי  ,הרי אין חייבים על חצי שיעור, ולעצמו
והרי שאין  ,חצי שיעור שיעור ביקשו אביו שיעשה אף בשבילו

אלא שאם יעשה הבן  ,אביו נעשה רשע בכך שחצי שיעור מותר
ובזה  ,יחשב לו לשיעור שלם ויחלל שבתאת החצי שיעור לאב 

 ,רק חצי שיעורהו"א שישמע לאביו שהרי אינו רשע שביקשו 
 .קמ"ל שלא ישמע לו לעבור על ד"ת

 ישועות יעקב )או"ח

 סי' ש"א סק"ב ד"ה והנה בתשובה(

 היכן חייך קודמים והיכן ואהבת לרעך כמוך

איתא בתורת כהנים אמר ר' עקיבא  ואהבת לרעך כמוך )יט יח(
 .זה כלל גדול בתורה

פרק איזהו נשך  דבריש ,ויש להקשות דלכאו' ר"ע סותר דבריו
ואי נימא שחייך  ,איתא וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חברך

 .קודמים כיצד ואהבת לרעך כמוך
 ,ונראה לפרש דיש לחלק בין עניני העולם הזה ועניני העולם הבא

שבעניני העוה"ז חייך קודמים וכדאיתא בגמ' שם דמיירי גבי ב' 
ומה  ,קודמיםשהולכים במדבר ויש מים רק לאחד שבזה חייך 
וכגון שחייב  ,שנאמר ואהבת לרעך כמוך היינו בעניני העולם הבא
 .ללמד אחרים אע"פ שע"י כך מבטל עצמו מתלמודו
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ונראה לפרש דיש לחלק בין עניני העולם הזה ועניני העולם 
שבעניני העוה"ז חייך קודמים וכדאיתא בגמ' שם דמיירי  ,הבא

 ,קודמיםגבי ב' שהולכים במדבר ויש מים רק לאחד שבזה חייך 
וכגון  ,ומה שנאמר ואהבת לרעך כמוך היינו בעניני העולם הבא

 .שחייב ללמד אחרים אע"פ שע"י כך מבטל עצמו מתלמודו
ואכן כך מוכח מדברי ר"ע עצמו שאמר ואהבת לרעך כמוך זה 

היכן אומרים ואהבת לרעך  ,כלל גדול בתורה דהכי פירושו
רעך כמוך הוא ל בתורה, דהיינו שבחיי העוה"ב ואהבת ,כמוך

 .אך בעניני העוה"ז חייך קודמים לחיי חברך ,כלל גדול
 תורת משה

 בקורת ביאור דברי רש"י שבשפחה חרופה צריך
 יותר מבת ישראל

ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת 
לאיש והפדה לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה בקורת 

וברמב"ן דקדק  ,ופרש"י שהבי"ד יבקרו וידרשו תהיה )יט כ(
תורה העל כך דפשיטא שבי"ד ידקדקו וידרשו ומדוע צריכה 

 .לומר זאת
שהנה איתא  ,הכא אכן בעי ביקור טפי מבשאר מקומותונראה ד

בגמ' סנהדרין )כא.( על הפסוק ביחזקאל )טז יד( ויצא לך שם 
שלא היה להם לבנות ישראל לא שער בית  ,בגויים באפיך

ה המהרש"ל וכן בחי' הר"ן )שם( והקש ,השחי ולא שער ערוה
 .סמני גדלות עיי"שבהן שאם לא היו להן שערות מהיכן ידעו 

כיון שהגיעה דרבא דאוריתא )נדה מו.( ווהנה לכאו' למ"ד חזקה 
ואע"ג דמ"מ עדיין צריך לברר  ,לכלל שנים בודאי היא גדולה

היינו דוקא  ,החזקהעל זאת ע"י הסימנים דהרי לא סמכינן 
בבנות ישראל שאין להם שערות  אך ,לברורי היכא דאיכא

נמצא  ,חשיב דליכא לברורי והורגין וסוקלין על החזקות
משא"כ  ,שבבנות ישראל הורגים אם זינו ע"פ חזקה דרבא

וכמבואר שם בש"ס גבי תמר בת  ,בבנות גרים שלהן יש שערות
מעכה בת יפת תואר היתה והיו לה שערות וקשרה נימא 

גיטין )ו: ד"ה נימא( גבי ותזנה עליו פלגשו וכ"כ תוס'  ,לאמנון
 .עיי"ש

ומכיון שכך  ,הרי לנו לפי"ז שבשפחה חרופה יש לה שערות
כשזינתה צריך לבדוק בסימניה וא"א רק לסמוך על חזקה דרבא 

והיינו דקאמר בקורת תהיה ופרש"י  ,מכיון דאפשר לברורי
 .שצריך שבי"ד יבקרו וידרשו יותר מבכל בת ישראל

 התורת מש

 שדרשתו של דואג של דופי היתהמקרא הוכחה 

ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת 
שהיה  ,הנה לשון המקרא אינו מובן כ"כ רעהו מות ימות )כ י(

צריך לומר ואיש אשר ינאף את אשת איש ואיש אשר ינאף את 
דמלשון הפסוק נראה שמיירי בסיפור אחד של מי  ,אשת רעהו
 .שבעלה גם נאף אשה אחרת שנאף אשה

איתא  ,ונראה לפרש בזה היטב דאכן כך הפירוש וכדלהלן
דהוא אומר  ,התבילקוט תורתו של דואג תורה של דופי הי

 ,דאשת חייבי מיתות בי"ד אין חייבים עליה משום אשת איש
דמאחר שבעלה עומד להיהרג במיתת בי"ד הרי שכהרוג דמי 

 .ה של דופיודרשתו זו הית ,ואשתו מותרת לשוק
תורה לרמז בקרא שלימוד זה אינו נכון אלא הונראה דזה באה 

 דה"פ הפסוק "ואיש אשר ינאף את אשת איש" ר"ל איש ,דופי
 

ואיזהו אשת איש "אשר ינאף את אשת  ,אשר נאף אשת איש
רעהו" ר"ל שאותה אשת איש שנאף בעלה נמי נאף את אשת 

שיכה תורה מיתות בי"ד ומ"מ ממ יחייבמוהרי שהוא  ,רעהו
אשת איש היה  , ר"ל אע"פ שאותהדינו "מות ימות הנואף"

וא"כ דילמא נימא שכהרוג דמי  ,ת בי"דיב מיתבעלה חי
ככל אשת  עדיין אסורה אשתוקמ"ל ש ,ואשתו מותרת לשוק

, והרי והנואף עמה חייב מיתה ,איש כל זמן שלא נהרג בעלה
שהיתה של  דרשתו של דואגשבאה תורה לרמז לאפוקי מ

 ."וליכא מידי דלא רמיזא באוריתא" ,דופי
 גן רוה

 מעות מתנהההמקדש אחותו 

איתא בגמ'  ואיש אשר יקח את אחותו כו' חסד הוא )כ יז(
קידושין )מו:( המקדש אחותו רב אמר מעות חוזרים ושמואל 

ושמואל אמר אדם יודע שאין קידושין  ,אמר מעות מתנה כו'
 .תופסים באחותו וגמר ונתן לשם מתנה

 ,מעות מתנה בקרא דידןהשיטת שמואל שכונראה לרמז 
 ,דהיינו אדם שיקדש את אחותו "ואיש כי יקח את אחותו כו'"
דהיינו המעות שנתן לה דרך קידושין אינן אלא  "חסד הוא"

 .שעשה עמה חסד והביא לה מעות במתנה
 גבעת פנחס )מהדורא חדשה הערה קצ"ח(

מי שפרע מדור המבול יפרע ממי  מדוע דוקא
 שאינו עומד בדיבורו

איתא בגמ'  מאזני צדק כו' והין צדק יהיה לכם וגו' )כ לו(
)ב"מ מד.( מי שפרע מאנשי דור המבול הוא עתיד להיפרע 

גמ' דוקא הויש להבין מדוע נקטה  ,ממי שאינו עומד בדבורו
 .אנשי דור המבולמי שפרע מ

גמ' ב"מ )סוף איזהו נשך( ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא ב
ומקשה הגמ' מדוע נאמר הין  ,איפת צדק והין צדק יהיה לכם

ומתרצת הגמ' לומר לך שיהא הן שלך  ,הלא הין בכלל איפהו
 ,כשאתה אומר הן או לאו קיים דיבורך ,צדק ולאו שלך צדק

הפסוק של את והנה מי שאינו עומד בדיבורו ע"כ שלא מפרש 
אלא מפרשו  ,ינו עומד בדיבורוהין לגבי הן ולאו שהרי א

אלא שיקשה לו דהרי הין בכלל  ,כפשוטו דקאי אמידת הין
וצ"ל שיפרש הכי דלא מיבעיא איפה שהיא מידה  ,איפה

א מידה קטנה אסור לה שאסור להונות אלא אפי' הין שהיגדו
 ,דהו"א שגזל קטן כמו שוה פרוטה או פחות מותר ,להונות

 .קמ"ל שאף זה אסור מדכתיב הין
והלא איתא  ,זל קטן אסורשות מה ההו"א שגברם יש להק

במדרשים להדיא שאנשי דור המבול נענשו על שגזלו פחות 
צ"ל , אלא משו"פ הרי שאף זה אסור אף בלא הדרשה דהין

 .שלא רצתה התורה ללמוד זאת מדור המבול אלא מהין צדק
אך  ,והנה כל זה לפי מי שמשנה בדיבורו ולא דורש הן אלא הין

מת יורה דרכו שמדור המבול לומדים איסור אף בגזל קטן הא
 .ומהין צדק ולומדים שיהא הן שלך בצדק שלא ישנה מדיבורו

ולפי"ז שפיר אמרינן מי שפרע מאנשי דור המבול הוא יפרע 
דה"פ מי שפרע מאנשי דור המבול  ,ממי שאינו עומד בדיבורו

על איסור גזל קטן הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד 
דהיינו שלא לומד לאיסור של הן שלך צדק אלא של  ,בדיבורו
 .לכן לא עומד בדיבורוו גזל קטן

 חנוכת התורה
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