
 

 באיזה שער סוקלים את העובד אלילים

והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא אשר עשו כו' 
כתב רש"י  אל שעריך את האיש או את האשה וגו' )יז ה(

וז"ל, המתרגם אל שעריך "לתרע בית דינך" טועה, שכן שנינו אל 
אלא שער שנידון בו, נאמר  שעריך זה שער שעבד בו, או אינו

שעריך למטה ונאמר שעריך למעלה, מה שעריך האמור למעלה 
זה שער שעבד בו אף שעריך האמור למטה זה שער שעבד בו, 
ותרגומו לקרויך עכ"ל, דהיינו שבתרגום אונקלוס תירגם 
שסוקלים אותם בשער העיר, ומוכיח רש"י שאי"ז נכון אלא 

מת דברי התרגום יש להבינם סוקלים בשער שעבד בו, והנה בא
 מנא ליה שהכונה שער העיר.

ונראה ליישב ובהקדם דהנה יש להקשות מדוע הוזכר בקרא ב' 
פעמים האיש או האשה, וע"כ סבר המתרגם שבאה התורה 
להשמיענו דין שלא נוכל לסקול איש ואשה במקום אחד ביום 
אחד ובבי"ד אחד, כי אם או את האיש או את האשה אבל לא 

 הם בבת אחת, ולהכי כתבה תורה ב' פעמים.שני
והטעם שאכן א"א ביום אחד, שהנה איתא בגמ' כתובות )מה:( 
האיש תולין אותו פניו כלפי העם והאשה פניה כלפי העץ דברי 
ר"א, וחכמים אומרים האיש נתלה ואין האשה נתלית, אמר להם 
ר"א והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון, אמרו לו 

לה ואין דנין שנים ביום אחד עיי"ש, ובגמ' שם )מו.( שמונים ת
אמר ר' חסדא )ליישב מה שתלה שמונים ביום אחד( לא שנא 
אלא בשני מיתות, אבל מיתה אחת דנין ביום אחד, אמרו לו כו', 
אלא לא שנא אל מיתה אחת כעין שתי מיתות דהיינו בשתי 

י"ש כל עבירות, אבל במיתה אחת ועבירה אחת דנין ביום אחד עי
 הגמ'.

והנה אפש"ל שהבין המתרגם שמכיון שאיש נתלה ואין אשה 
נתלית חשוב הדבר כעין שני מיתות, ובי"ד לא יכול לדונם באותו 
יום ולהוציאם להיסקל באותו יום, וגם א"א לדונם בשני ימים 
ולסקול באותו היום שהרי אחר שנגמר הדין לסקילה מיד באותו 

ילה ולא מלינין למחר משום עינוי היום מוציאים את הנדון לסק
הדין, הרי שלעולם א"א לסקול איש ואשה ביום אחד, ולזה 
הדגישה תורה ב' פעמים איש ואשה ללמדינו שלא מוציאים את 
ש אלא שכל זה ניחא רק אי נימא שמוציאים לסקול בשער העיר 
שבה הבי"ד שדן את הדין, שהנה ידוע שלא היה בכל עיר אלא 

שפי' רש"י בקרא דשופטים ושוטרים תתן לך  בי"ד אחד, וכמו
בכל שעריך בכל עיר ועיר, הרי שבכל עיר היה רק בי"ד אחד, 
והבי"ד לא יכול לדון ביום אחד איש ואשה כמפורש, אבל אי 
נימא כמו שפי' רש"י שערך שעבד בו הרי שיש מציאות 
שהורגים באותו שער איש ואשה ביום אחד, וכגון ששניהם עבדו 

, והאיש ברח לירושלים והאשה לחברון ושם תפסו בשער יפו
אותם הבי"ד, בי"ד שבירושלים דן את האיש ושבחברון את 

 האשה יהם להיסקל ביום אחד.
וגמרו דינם למיתה, והרי צריך להורגם לפי רש"י בשער שעבדו 

 שאפשר ונמצא   ביפו,  להיסקל שניהם  את  שמוליכים  בו, הרי 

לסקול איש ואשה ביום אחד שהרי שני בתי דינים דנו אותם ולא 
בי"ד אחד, נמצא שאם נפרש כפי' רש"י יקשה מדוע כתבה תורה 
ב' פעמים איש או אשה, שלפי רש"י א"א לומר שבאה תורה 
ללמדינו שלא סוקלים איש ואשה באותו היום שהרי יש מציאות 

מה"ט הוכרח המתרגם לפרש שסוקלים שכן סוקלים ביום אחד, ו
בשערי העיר, וא"כ שפיר שאין מציאות שסוקלים איש ואשה 

 ביום אחד.
אומנם יש להקשות שגם לפי"ד התרגום אפשר למצוא היכי 
תימצי שהורגים איש ואשה באותו היום בשערי העיר, שבקרא 
דשופטים ושוטרים כתיב לשבטך, ופי' רש"י שכל שבט ושבט 

לו דיינים, ולפי"ז נמצא שבעיר שיש בה שני צריך להעמיד 
שבטים כגון ראובן ושמעון יש שני בתי דינים, ונמצא לפי"ז היכי 
תימצי שבי"ד אחד דן איש והבי"ד השני דן אשה ושניהם מוציאין 
לסקול בשער העיר, ברם זה אינו קשה כלל דאיתא בגמ' סנהדרין 

הרי שאין )קע"א וע"ב( שאין חולקין עיר אחת לשני שבטים, 
מציאות של שתי בתי דינים בעיר אחת מפני שאין גרים שני 
שבטים בעיר אחת, נמצא שבכל עיר יש רק בי"ד אחד, ושפיר 
שלפי המתרגם הדגישה תורה ב' פעמים איש או אשה לומר 
שאין מציאות שהורגים את שניהם ביום אחד, ודו"ק היטב כי 

 חריף הוא.
 מהרי"ל דיסקין

 

לשאר עבירות לגבי לדון שני ההבדל בין ניאוף 
 חוטאים שחטאו יחד ביום אחד

 והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא וגו' )יז ה(
באור שמח נתפרש ששנים שעשו עבירה אחת אין דנים את 
שניהם ביום אחד, משא"כ איש שניאף עם אשה בזה כן דנים את 
שניהם ביום אחד אע"פ שבשאר עבירות שנעשו ע"י שנים לא 

 ם ביום אחד.דני
ונראה ביאור המקרא מדוקדק היטב עפי"ז, דהכא שמיירי גבי 
איש ואשה שעבדו ביחד עבודה זרה דהיינו שעשו שניהם עבירה 
אחת ביחד, ואפ"ה בדינם נכתבו בנפרד "והוצאת את האיש ההוא 
או את האשה ההיא", והטעם לכך הוא משום שבכל עבירות אפי' 

אותו היום משא"כ, בפר' כי תצא עברו ב' ביחד אין דנים אותם ב
גבי נערה המאורסה שזינתה נאמר "והוצאת את שניהם" )כב כד(, 
הרי שנכתבו שניהם יחדיו ולא בנפרד, וזה משום שניאוף שאני 

 משאר עבירות שבו דנים את שניהם ביום אחד, וזה נכון מאוד.
 משך חכמה

 מדוע יכול המלך לישא דוקא י"ח נשים

איתא בגמ' והביא זאת רש"י דלא  יז יז(ולא ירבה לו נשים )
ירבה לו נשים יותר מי"ח, אך י"ח נשים יכול המלך לישא עיי"ש, 

 ויש לדקדק מדוע דוקא י"ח נשים יכול המלך ליקח.
      ונראה דאיתא בגמ' שהדיוט יכול לישא עד ד' נשים, וילפינן

 מערב ת"ח  שעונת   כך מיעקב, והטעם שדוקא ד' נשים י"ל מפני
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שבת לערב שבת, ולכך יכול לישא הדיוט ד' נשים שיהיה לכל 
אחת עונה לכה"פ פעם בחודש, שאם ישא יותר מד' הרי שלכל 

 אחד תהיה עונה יותר מחודש.
והנה בגמ' נאמר שעונת מלך כל יום, ולפי"ז הרי שמעיקר הדין 
יכול המלך לישא ל' נשים שבחודש יש ל' ימים ועונתו בכל 
יום, נמצא שלכל אשה יש עונה אחת לחודש, אלא דאיתא בגמ' 
שחסידים ראשונים לא משמשין במוצ"ש בליל ראשון ובליל 

שבת שני, מפני שאשה המתעברת בימים אלו יכולה לילד ב
ויגרם חילול שבת ואינם רוצים שיגרם חילול שבת על ידם, 
והנה מלכי ישראל ודאי היו חסידים ולא היו משמשין בג' 

 לילות הללו,
ומעתה כשתחשב עונת המלך בכל יום למעט ג' לילות אלו הרי 
שבכל חודש משמש המלך י"ח ימים, שהרי ג' ימים שאינו 

יום, ומעתה שפיר  משמש בשבוע כפול ד' שבועות עולה לי"ב
שיכול לישא רק י"ח נשים ולא ל', בכדי שלכל אשה תהיה 

 עונה פעם בחודש שמשמש רק י"ח ימים בחודש.
 תפארת יהונתן

 

מדוע רק האות יו"ד התלוננה על שלמה שנשא 
 הרבה נשים

איתא במדרש רבה שכשאמר  ולא ירבה לו נשים )יז יז(
בירבה ונשתטחה שלמה אני ירבה ולא יסור עלתה האות יו"ד ש

לפני הקב"ה ואמרה, רבש"ע לא כך אמרת אין אות בטלה מן 
התורה לעולם, הרי שלמה עומד ומבטל אותי, א"ל הקב"ה 
שלמה ואלף כיוצא בו יהיו בטלין וקוצה ממך איני מבטל, ע"כ 
דברי המדרש, ויש להבין מדוע דוקא האות יו"ד התלוננה ולא 

 שאר אותיות שבמילים "לא ירבה".
עתי לפרש בשם רב גדול שבשעה שעמד שלמה והרבה ושמ

נשים אמרו כולם ששלמה ודאי יעמוד בנסיון ולא יסור לבבו, 
שהרי הוא חכם מכל אדם ואם אמר שלא יסור לבבו הרי שלא 
יסור לבבו, ברם חששו כולם ששאר מלכים שיבאו אחר שלמה 

 ילמדו ממנו שירבו נשים והם ודאי יסור לבבם.
מדוע עלתה דוקא האות יו"ד, שהנה יש ובזה נראה לפרש 

אותיות אית"ן שהם אותיות שהופכות עבר לעתיד, כגון מילת 
היה שהיא מילת עבר כאשר תוסיף בראשה אותיות איתן הרי 

 שתהפך המילה לעתיד א'היה, י'היה, ת'היה, נ'היה.
והנה במילת י'רבה נאמרה האות י' בתחילתה, ועי"ז נעשה 

ווי לעתיד, ולכך התלוננה האות יו"ד הציווי של לא ירבה לצי
שהניחא שלמה יכול לישא הרבה נשים ולא יסור לבבו אך שאר 
מלכים ישאו ויסור לבבם, ונמצא שלמה מבטל הציווי לעתיד 
ע"י ששאר מלכים ילמדו ממנו לישא הרבה נשים, ושפיר 
אמאי דוקא האות י' התלוננה, שדוקא האות יו"ד תחסר ע"י 

 ים משא"כ אותיות "רבה" לא התלוננו.ששלמה נשא הרבה נש
ועל כך השיבה הקב"ה שלמה ואלף כמוהו בטלים, דהיינו שאין 
לה לאות יו"ד לחשוש שהמלכים שבעתיד ילמדו משלמה 
משום שאף שלמה עצמו עתיד להיכשל כמ"ש ונשיו הטו את 
לבבו )מלכים א יא(, וממילא ודאי ששאר המלכים לא ילמדו 

ים, ונמצא שאין האות יו"ד ממנו ולא ישאו הרבה נש
 שמשמעותה עתיד תתבטל.

 שער בת רבים

 דין עדים זוממים שהוזמו אחר שנהרג הנדון

איתא במדרש במקום  שופטים ושוטרים תתן לך וגו' )יז יח(
שיש דין אין דין ובמקום שאין דין יש דין, מקשה המדרש מה 
זאת, אמר ר"א אם נעשה דין למטה אין דין למעלה ואם לא 

 שה דין למטה יש דין למעלה.נע
ונראה לפרש דהנה קיי"ל דעדים זוממים שזממו להרוג נהרגים 

 אין נהרג   כבר אם  אבל  פיהם,   על  הנדון נהרג   רק כאשר לא

נהרגים, ודרשינן לה מקרא דכאשר זמם ולא כאשר עשה )בק 
ד.(, והטעם שכאשר נהרג על פיהם אינם נהרגים הוא משום 

ג על פיהם אזי דינם כבר מסור לשמים ולא שכאשר כבר נהר
בידי אדם, וזהו כונת המדרש במקום שיש דין למטה שכבר 
הרגו על פיהם אין דין, דהיינו שאין העדים נהרגים, אך במקום 
שאין דין דהיינו שעדיין לא נהרג הנדון על פיהם, אזי יש דין 
והבי"ד הורגים את העדים, ולזה מקשה המדרש מה זאת, 

מה הטעם בכך, אדרבא אם היכא שלא נהרג על פיהם  דהיינו
נהרגין כ"ש שכשנהרג על פיהם יהרגו העדים, ולזה אתי ר"א 
ומתרץ שאם נעשה הדין למטה דהיינו שנעשה דין צדק שלא 
נהרג הנדון שהרי העדים הוזמו, אזי אין דין למעלה דהיינו 
שדין העדים זוממים לא מסור לשמים אלא לבי"ד, אבל אם 

עשה דין למטה דהיינו שלא נעשה דין צדק והנדון נהרג לא נ
אע"פ שהעדים זוממים, אזי יש דין למעלה דהיינו שבזה אין 
דינם מסור לידי אדם אלא מסור לשמים ולכן אין נהרגים בידי 

 אדם.
 חנוכת התורה

 כיצד מוכח מקרא לפסול קרוב לדון

איתא במדרש הלכה מהו  ושפטו את העם צדק )יז יח(
שכשר לדין לישב כו', ויש להבין מה קשור דין זה לקרא קרובו 
 הנ"ל.

ונראה לבאר שהנה מקרא הנ"ל מוכח שפשרה מותרת בדין 
שמשמע דשפטו בצדק, והנה בגמ' סנהדרין )ו: ז.( איתא מ"ד 
דפשרה אסורה בדין ויליף ליה מקרא דבוצע ברך ניעץ ה', 

ר והנה לקרא הנ"ל דמוכח שפשרה מותרת בדין לכאו' מיות
קרא דבוצע וגו', ברם איתא בגמ' )שם ז.( דרשה נוספת מקרא 
הנ"ל שלא טוב עשה אהרון שעשה את העגל, ברם קשה שהרי 
אהרון עשה את העגל מפני שירא היה פן יהרג במקדש ה' כהן 
ונביא שהרי הוא היה כהן ונביא, ומדוע לא טוב עשה כשעשה 

ג במקדש את העגל הרי עשה זאת בכדי שלא יהרגוהו ואז יהר
ה' כהן ונביא, וצריך ליישב בע"כ דלא נתכהן אהרון אלא לאחר 
חטא העגל נמצא שקודם חטא העגל לא שייך בו החשש 
דיהרג במקדש ה' כהן שעדיין לא היה כהן, ושפיר דלא טוב 

 עשה אהרון שעשה את העגל וילפינן הכי מבוצע וגו'.
שלא והנה אם לא נתכהן אהרון אלא אחר חטא העגל ה"ה נמי 

נתכהן פנחס אלא אחר שהשכין שלום בין השבטים, ברם אי 
נימא הכי יקשה מי ראה נגעי מרים, הרי פנחס לא היה כהן 
עדיין ואהרון היה קרוב, אלא ע"כ שאהרון ראה לנגעי מרים 
מפני שקרוב יכול לראות נגעי קרובו, ואחר שמכאן מוכח 

יכול שקרוב יכול לראות נגעים שפיר יש להסתפק האם קרוב 
 נמי לשבת לדון.

ולזה שפיר שדוקא בקרא הנ"ל שממנו מוכח שקרוב כשר 
לראות נגעים יש להסתפק האם ה"ה שקרוב יכול לשבת לדון 

 או לא.
 חסד לאברהם

 מדוע נותנים ראשית הגז לכהן

יש להבין מדוע נותנים  וראשית גז צאנך תתן לו )יח יד(
ושמלתך ונראה לפרש שהנה איתא בקרא  ראשית הגז לכהן.

לא בלתה מעליך )לעיל ח ד(, ופרש"י שע"י הענני כבוד לא 
בלו הבגדים שענני הכבוד היו שפין בכסותם ומגהצים אותם 
כמין כלים מגוהצים עיי"ש, והנה ענני הכבוד היו בזכות אהרן 
כדאיתא בגמ' תענית )ט:(, נמצא שבזכות אהרן הכהן הרויחו 

 ישראל שלא בלו בגדיהם.
נותנים ראשית הגז לכהן שהרי מהצמר  מעתה שפיר אמאי

עושים בגדים, ומכיון שהרויחו עם ישראל שבגדיהם לא בלו 
 בזכות אהרן הכהן לכך נותנים הם לזרעו את ראשית הגז.

 תפארת יהונתן

  שמשון חיים הרב לע"נמוקדש  
 בעל תולדות וזרע בנימין  ל"צז נחמן מיכאל "רב

 ת.נ.צ.ב.ה. - בו' באלול פקידת שנתוש

 

 ש"במוקדש לע"נ 
  זצ"ל חנה ןב )אבוחצירה( משה הרה"צ רבי

 ת.נ.צ.ב.ה. - פקידת שנתוז' באלול שבשב"ק 


