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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111ט"תשעבחוקותי  תפרשל

  פיקוח נפשחרם המלך ועניני 
  

  משפט החרם
ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם לֹא " : בפרשתנוהתורה אומרת

כה מפסוק זה הללומדת הגמרא . )כט, ויקרא כז( " מֹות יּוָמת,ִיָּפֶדה
ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם : י"כפי שמפרש רש, בדיני ערכין

. לא אמר כלום, 'ערכו עלי' היוצא ליהרג ואמר אחד -לֹא ִיָּפֶדה 
 אין לו לא דמים ,לפיכך לא יפדה, 2 הרי הולך למות-מֹות יּוָמת 

  .ל"עכ. 3ולא ערך
ייב מי שנתחשאסור לבית דין ליטול כופר מ ,עוד למדו מכאן

  .)ב, ערכין ו( 4 מן המיתהמיתת בית דין כדי לפטרו
, ל על דרך הדרש"שדינים אלו אמרום חז, ן"וכבר כתב הרמב

ל על "ממה שלמדו חזאבל חוץ , וכמובן שהם שרירין וקיימין
ַאַחת "כי , אפשר ללמוד הלכה גם מפשוטו של מקרא, דרך הדרש

ואפילו במקום בו , )יב, תהלים סב(" ים ְׁשַּתִים זּו ָׁשָמְעִּתיִק ִּדֶּבר ֱאלֹ
ללמוד עדין יש מקום , פסוק מסויים שלא כפשוטול "חזדרשו 

שאין הפשט והמדרש סותרים זה כ ,הלכה גם מפשוטו של מקרא
  .")משפט החרם"ן ב"הרמב( 5את זה

 אומר -  ?ן מפשוטו של מקרא זה"מה הדין שלומד הרמב
 בישראל או  שכל מלך,מן הכתוב הזה יצא להם הדין: "ן"הרמב

אם , סנהדרי גדולה במעמד כל ישראל שיש להם רשות במשפטים
 העובר - וכן אם יחרימו על דבר, יחרימו על עיר להלחם עליה

יש כח ,  כלומר.)כט, ן ויקרא כז"לשון הרמב(" עליו חייב מיתה
 היחידיםאת להשביע ולהחרים וסמכות למלך או לסנהדרין 

  . מיתהחייב, הם ולא מקיימםוהעובר על דברי ,לעשות איזה דבר
כיצד : ך"ן כמה פרשות תמוהות בתנ"על פי זה מבאר הרמב

רק בגלל שלא באו , יושבי יבש גלעד, הרגו ישראל את אֵחיהם
בעקבות מעשה פילגש  להשתתף עמם במלחמה נגד שבט בנימין

, אין הסברא נותנת שעשו רעה כזאת" והרי ,)שופטים כא(בגבעה 
ופינחס היה . שראל שאינם חייבים מיתהלהמית אנשים רבים מי

אלא שהסנהדרין החרימו "! ועל פיו נעשה כל הענין ההוא, שם
וכיון שתושבי יבש , על כל ישראל לבוא ולהשתתף במלחמה

וכן יונתן בן . נתחייבו מיתה, גלעד עברו על החרם ולא באו
שרצה אביו להרגו מפני שעבר על מה שהשביע את העם , שאול

 )כד, א יד"שמו(" ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר יֹאַכל ֶלֶחם ַעד ָהֶעֶרב: "ַּבמלחמה
ומה שלבסוף לא הרגו . (שעבר על חרם המלך, היה מטעם זה

  ).הוא מפני שנתברר שעבר על החרם בשוגג ולא במזיד, אותו

  סברתו של יפתח בהקרבת בתו לעולה
ָנַדר ֶנֶדר לפני  יפתח. שבדבר הזה טעה יפתח, אומרן "הרמב

ְוָהָיה ַהּיֹוֵצא ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי : "ואמר, א למלחמה בבני עמוןשיצ
 ְוַהֲעִליִתהּו 'ה ְוָהָיה לַ - ֵביִתי ִלְקָראִתי ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ִמְּבֵני ַעּמֹון

ְוִהֵּנה " ,אחרי המלחמה שב יפתח לביתו. )לא, שופטים יא(" עֹוָלה
 :ְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ַוּיֹאֶמר ַוּיִ ,אֹותֹו אֹוָתּה ַוְיִהי ִכרְ ...ִבּתֹו יֵֹצאת ִלְקָראתֹו

 ְוָאנִֹכי ָּפִציִתי ִפי ֶאל , ְוַאְּת ָהִיית ְּבעְֹכָרי, ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִּתִני,ֲאָהּה ִּבִּתי
קריב יפתח מ, בלית ברירה. )לה-לד, שם(" ְולֹא אּוַכל ָלׁשּוב' ה

   .6לעולהאותה 
מדובר . ר ועם הארץהרי יפתח לא היה ּבּו: וצריך להבין

יז , דברים יט' עי(ראש הסנהדרין בדורו ,  ישראלישופטאחד מב

 שנדרו מחייב אותו להקריב את ,איך סבר אפוא יפתח. )י שם"ורש
היעלה , וכי אם ידור אדם להקריב לעולה את שכנו? בתו לעולה

הרי אין אדם מקדיש דבר שאינו ! ?על הדעת שנדר כזה יחול
וגם ! ואין ההקדש נתפס בו כלל, נו שייך לוושכנו הרי אי, שלו

בפרט אם נאמר  -אם נאמר שלגבי בתו סבר יפתח שהיא כרכושו 
, שמות כא' יע(שאז באמת רשות בידו למכרה לָאָמה , שהיתה קטנה

 -  ועל כן סבר שיכול להקדישה ונתפס בה ההקדש, )י שם"ז ורש
י והר? ומה עם פיקוח נפש? "לא תרצח"אך סוף סוף מה עם 

עבירות ' חוץ מג(קוח נפש דוחה את כל התורה כולה יפ
? ולמה לא ידחה גם את החובה לקיים נדר שכזה, )החמורות

הרי בתורה כתוב ! ?האם קרבן עולה כשר לבוא מאדם, ובכלל
ויקרא (" ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן"שעולה יכולה לבוא רק 

  ! לא שמענו- אבל מן האדם ,)יד, שם(" ףעֹון הָ ִמ "או , )ב, א
ָּכל ֵחֶרם "בתורה  היות וכתוב ,יפתח חשבש, ן"מסביר הרמב

 כפי והכונה היא ," מֹות יּוָמת,ֲאֶׁשר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם לֹא ִיָּפֶדה
אם ...  בישראל או סנהדרי גדולהךְ לֶ ֶׁשָּכל מֶ " ,שהזכרנו לעיל

ה, יחרימו על דבר ת י מ ב  י י ח ו  לי ע ר  ב ו אם כן כפי , "הע
כן אם , חרם ְנִגיד ישראל חל וקיים להמית ָהעֹוֵבר על ֶחְרמֹוש"

 ," יחול הנדר- 7ָנַדר בעת מלחמה לעשות מאיש או אנשים זבח
  .כן סבר יפתח שנדרו מחייב אותו להקריב את בתו לעולהלו

  ?יפתחבמה טעה 
לא "יפתח ש, הטעות היתה. אלא שסוף סוף היתה כאן טעות

או על , ן חל על המורדים לכלותםידע כי חרם המלך והסנהדרי
אבל ָלחּול הנדר לעשות עֹוָלה ִמָּדָבר . העובר גזירתם ותקנתם

אילו היה  , כלומר)ן שם"רמב( "! חס וחלילה-' שאין ראוי לה
וִבּתֹו היתה יוצאת "! א איש מפתח ביתוצֵ היום אל יֵ : "יפתח גוזר

ת כי עברה על גזר,  אז היתה באמת חייבת מיתה-  מפתח הבית
 על שום הוא לא גזר שום איסור. אבל יפתח לא אמר כך. המלך

וזאת . ' שמי שיצא מדלתי ביתו יהיה קרבן לה,הוא רק נדר. אדם
 אם היה יוצא שור). אם היוצא אינו ראוי לקרבן( אין בסמכותו -

בתו היה אסור את  אבל .עולה היה צריך להקריב אותו ל,או כבש
 ,וגם לא ראויה לקרבן, סוראי היא לא עברה על שום .להקריב

לחייב אותו להקריב את בתו  נדרו של יפתח לא חל כלל לכןו
  .לעולה

גם אם סבר יפתח שנדרו מחייב אותו : אבל עדיין קשה מאד
! ?וכי לא שמע מעולם על התרת נדרים,  לעולהלשחוט את בתו

ת יפתח ּבַ אמנם ? מדוע לא נשאל על נדרו כדי להציל את בתו
פתח לנדר ובקשה מהם למצוא , סנהדריןהאל הלכה באמת 

וזהו ( )'ז' תנחומא בחוקותי סי( נדרהסנהדרין לא מצאו פתח לַ ו, אביה
אבל עדיין , )איך לא מצאו היתר לנדר שכזה, באמת פלא עצום
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ללכת , לעלות למעלה בקודשיכול היה . היה ליפתח מה לעשות
אאולי , אל גדול הדור ו היה מי .  ימצא דרך להתיר את הנדרה

ותלמידו של משה , נכדו של אהרן הכהן! פינחס -? גדול הדור
כפי (בן למעלה משלש מאות שנה , הוא היה כבר זקן מאד! רבינו

יפתח היה . )כח, שופטים כ' עי(אבל עדיין היה חי , )שנראה להלן
  .אל פינחס שיתיר לו את הנדרללכת אפוא צריך 

אמר "? למה. אבל יפתח לא רואה לנכון ללכת אל פינחס
 הוא - )ד, ר לז"ויק(!... ?"ואלך אצל פינחס, אני מלך: יפתח

. מרגיש פגיעה בכבוד המלכות אם יטריח את עצמו אל פינחס
אמנם . [ולא שהוא ילך אל פינחס, הוא מצפה שפינחס יבוא אליו

, כל העם באים אל המלך בכל עת שירצה" שהיאההלכה 
יואפילו , ועומדים לפניו ומשתחוים ארצה ב  עומד לפני המלך אנ

לאבל ... ומשתחוה ארצה ו ד ג ן   אינו בא לפני המלך אלא אם כה
ם "רמב(" אלא המלך עומד לפני כהן גדול, ואינו עומד לפניו, רצה

כ מן הדין היה שיפתח ילך אל פינחס "וא, )ה"ב ה"מלכים פ' הלכ
אך כנראה נתעלמה מיפתח לפי שעה , ולא להפך, שהיה כהן גדול

  ].הלכה זו
. פינחס ידע על נדרו של יפתח. יש טענה גם על פינחסאבל 

מדוע . או מפני שהיה נביא וידע בנבואה, או מפני שסיפרו לו
אכ לא הלך "א ו אמנם היו ?  אל יפתח כדי להציל נפש מישראלה

 וכבר ראינו שההלכה היא ,הוא כהן גדול, ראשית. לו טענות
חוץ . ךולא להפ, שהמלך הוא זה שצריך לבוא אל הכהן הגדול

הרי ממלחמת סיחון שהיתה . פינחס הרבה יותר זקן מיפתח, מזה
ועד מלחמת ) שאז כבר היה פינחס בעולם(בזמן משה רבינו 

 פינחס )כו, שופטים יא(! יפתח בבני עמון עברו כשלוש מאות שנה
בנוסף לכך הוא גם תלמיד ! כ מיפתח במאות שנים"מבוגר א

פי משה רבינו בכבודו הוא למד תורה מ. חכם יותר גדול ממנו
בכבוד הנבואה , כ פגיעה בכבוד התורה"פינחס רואה א. ובעצמו

אם הוא ילך אל יפתח במקום שיפתח יבוא , ובכבוד הכהונה
  .אליו

. הרי על כף המאזנים מוטלת נפש בת ישראל, ובכל זאת
כדי , גם אם הן צודקות לדעתו, מדוע לא מחל כל צד על טענותיו

קוח נפש דוחה את כל השקולים יכי אין פו? להציל נפש מישראל
אבדה הנערה , )בין זה לזה(=בין ֵּדין ְלֵדין ", למעשה? שהזכרנו

יפתח מת בנשילת . )ג, ר ס"ב(" ושניהם נענשו בדמיה... ההיא
 בכל מקום שהיה הולך בו היה אבר נישול הימנו והיו ,אברים

ִדי ַוִּיָּקֵבר ְּבָעֵרי ַוָּיָמת ִיְפָּתח ַהִּגְלעָ : "שנאמר, קוברין אותו שם
, 'בערי גלעד'אלא , לא נאמר'  גלעדבעיר, ')ז, שופטים יב(" ִגְלָעד

,  וזה הוא מידה כנגד מידה,כי נתפזר גופו ונקבר בכמה מקומות
ְוִנַּתח : "שנאמר בה, שלא הציל את בתו אלא הקריבה לעולהעל 

ממנו רוח שניטלה " ופינחס נענש ,)ו, ויקרא א ("אָֹתּה ִלְנָתֶחיהָ 
הּוִפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ָנִגיד : "שנאמר, הקדש ָי , א ט"דהי("  ֲעֵליֶהםָה

ּו'. )כ '; היָ הָ נגיד 'אלא , אין כתיב כאן'  נגיד עליהםאה
ם" י ִנ ָפ כי , מידה כנגד מידההיה בוגם זה ". )שם(" ִעּמֹו' ה ְל

 .קשה לו כמיתה, נביא שטעם טעם נבואהמנטילת הנבואה 
צריך לומר " פינחס הוא אליהו"מי שסובר שדעת אמנם לְ [

אבל . בימי אחאב, שהנבואה חזרה אליו לאחר כמה מאות שנים
וגם זה עונש חמור , במשך מאות שנים נסתלקה ממנו רוח הקודש

  ].מאד
ה "ר(" יפתח בדורו כשמואל בדורו ".אסור לנו לדבר על יפתח

לנו לדבר על  ועל אחת כמה וכמה שאסור .)יז, י דברים יט"רש; ב, כה

של השיקולים  מה היו  הרי מוסרים לנוהם, ל"אבל חז. פינחס
בשיקוליהם שניהם גרמו  . שסרבו ללכת זה אל זהפינחסיפתח ו

דורש "ה " הקב.ה לא עבר על זה בשקט"הקבו ,שמתה בת יפתח
  .בת יפתחל שמיתתה על נענשו שניהם ולכן , )יג, תהלים ט(" דמים

   הרובבפיקוח נפש אין הולכין אחר
 פיקוח נפש .רות החמורות בתורה היא מהעביפיכות דמיםש

 -אחת מהן , דוחה את כל המצוות שבתורה חוץ משלוש עבירות
הולכים בפיקוח נפש אחר  הגמרא אומרת שאין. שפיכות דמים

 לא , אם היו רוב גויים ומיעוט יהודים בסכנה.)ב, יומא פד( הרוב
חללים שבת  אלא מ,גויהשמסתמא ימות  לומר הולכים אחר הרוב

מנין שלא הולכים  ,שואליםתוספות ה .בשביל להציל את היהודי
ָוַחי  "בו מפני שכת,תוספותהאומרים ? בפיקוח נפש אחר הרוב

שלא יוכל לבוא "  משמע,ולא שימות בהם )ה, ויקרא יח( "ָּבֶהם
; ה ולפקח הגל" ד א, יומא פה'תוס(" בשום ענין לידי מיתת ישראל

ולכן אין ללכת אפילו אחר  .)ה"ח סק"שכ' ב סי" במשנשונםהעתיק את ל
בוא יוכל לשלא "משמעו  "וחי בהם" למה :צריך להבין. הרוב

 מצוה אפשר לומר כלהרי על  ?" לידי מיתת ישראלןבשום עני
 שלא יבוא בשום ענין לידי - "לא תאכלו כל נבלה ",למשל. כך

 וכן בשאר ,הלא נלך אחר הרוב בהלכות נבלכ "וא, אכילת נבלה
  ?רצו כאןי מה התוספות ת.ורהתמצוות שב
וחי " התורה אומרת :כךהוא  בתוספות ביאור שהניחושב

הם  .בידינואינם  אבל החיים והמוות .שיהודי יחיהרוצה  ."בהם
איך זה תלוי  ?"וחי בהם" כשאמרה  כוונת התורהמה זא .'בידי ה

ללשאדם חייב , התשובה היא? בנו ד שת דל ולהשת,  שיחיהה
א ללכת כאן אחר " ממילא א.ו"שכל יהודי יחיה ולא ימות ח

  .הרי לא עשינו את כל ההשתדלות, כי אם נלך אחר הרוב, הרוב
להלא : לשון אחרת צ ה  אלא ,האיסוריםאת  דוחה ה

ת ו ל ד ת ש ה משתדל להציל  והרי המשתדל . אותם להציל דוחהה
י א ד ו ו קלא רק ו, ב פ י כ,  איננו נוגע אליוהרובכ "וא . משתדלס

  .8ולא על הודאי, דין רוב נאמר על הספק
על זה  שהעונש , חמור הענין של מיתת ישראלל כךואם כ

 הוא גם כר למי שמשתדל שיהודים יחיואז בודאי הש, כ גדול"כ
 לּו. גדול מאדעל זה שכר ה,  מי שמשתדל להציל יהודים.כן גדול

היה ,  פורצת שם שרפה בשבתו"היתה חו, בנוי המקדשהיה 
גם ,  לכבות את השרפהיתא כדיילעשות שום מלאכה דאוראסור 

אם יהודי אחד היה , לעומת זאת .ישרףכולו  המקדשאם כל 
לכבות כדי מלאכות הט "היה מותר לעשות את כל ל, נמצא שם

כי פיקוח נפש של יהודי יותר חמור מכל המקדש , את השרפה
י שרף אשנ יהודי .מחדששרף אפשר לבנות שנ מקדש .כולו

  .דבר חמור מאדהוא  פיקוח נפש של יהודי .להחזיר אפשר

  ובמה טעה, עומק חשבונו של רבי זכריה בן אבקולס
 זכריה בן ביקשה להבין את הטעות של ר, בהקשר לזה

בר  .רון קיסרישלח נש שלא הרשה להקריב את הקרבן ,אבקולס
ובדרך הטיל בו , קמצא מביא ַלמקדש קרבן ששלח בידו הקיסר

ה בן אבקולס לא מרשה להקריב את קרבנו של רבי זכרי. מום
, מצד שני". שמא יאמרו בעלי מומין קרבין לגבי מזבח"הקיסר 

 למרות שהיה לו דין של -הוא גם לא מוכן שיהרגו את בר קמצא 
 שמא יאמרו שלא בגלל רדיפתו - רודף גמור על כלל ישראל 

, ויְלמדו מזה בטעות, אלא מפני שהטיל מום בקדשים, הרגוהו
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לבסוף הלשין באמת בר קמצא . המטיל מום בקדשים נהרגש
  .)א, גיטין נו(וִנסַּבב מזה חורבן בית שני , לקיסר

וכי לא ידע ?  זכריה בן אבקולסבימה היה החשבון של ר
ושפיקוח , שצפויה מלחמה עם הרומאים אם יעליבו את הקיסר

  ?נפש דוחה את האיסור להקריב בעל מום על המזבח
בשביל פיקוח  מנם מותר לעבור על לאושא, התשובה היא

ה אבל רק כאשר מדובר על , ואפילו על הרבה לאוים, נפש י ח ד
ת י נ מ חילול שבת לצורך פיקוח : כגון( של דין מדיני התורה ז

באופן זה מותר לעבור כמעט על כל התורה כולה בשביל ). נפש
תאבל כאשר אין מדובר על דחיה. פיקוח נפש י נ מ ז  של דין  
יאלא יש חשש , המדיני התור ו נ י  כאן אין עוד היתר -  התורה לש

)א, ק לח"ב' על מס" ים של שלמה"כפי שהוכיח ה(של פקוח נפש 
אם . 9

יזהו , שבעלי מומים קרבים על המזבח, ילמדו דין לא נכון ו נ  שי
יו, התורה ו נ כך הסביר .  התורה אינו נדחה מפני פיקוח נפששי

 של רבי זכריה בן ל את סברתו"ר חיים שמואלביץ זצ"ר הג"מו
  .אבקולס

, הרי הגמרא אומרת? היכן בכל זאת היתה כאן טעות, אם כך
ושרפה , ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו"

? איפה הטעות בחשבון שעשה". את היכלנו והגליתנו מארצנו

שחורבן המקדש ופיזור ישראל בין , חושבני שהטעות היא
, מהוראתו של רבי זכריה בן אבקולסהאומות שנגרמו כתוצאה 

 זכריה חשש ביהרבה יותר גדול מן השינוי שר" שינוי התורה"הם 
 אין לך ביטול תורה גדול -כיון שגלו ישראל ממקומן . "לו

, ם יושב במצרים"שהרמב,  הרי נוצר מצב)ב, חגיגה ה( 10"!מזה
ם "והרמב, ואחד לא יודע מה אומר השני, ורבינו תם בצרפת

 זהו שינוי התורה הרבה יותר - והתוספות פוסקים אחרת פוסק כך
גדול מן השינוי שעלול היה להגרם מכך שהיו הורגים את בר 

ואת זה לא , קמצא או מקריבים את הקרבן ששלח בידו הקיסר
  . זכריה בחשבוןבילקח ר

שעקירת , ההנחה היסודית של רבי זכריה היתה נכונהאבל 
פיקוח נפש למרות ש .נפשהתורה לא נדחית גם מפני פיקוח 

, פיקוח נפש דוחה אותןאפילו ספק ו ,דוחה כל מצוות שבתורה
  .אפילו אחרי הרוב לא הולכים בפיקוח נפשו

  
  
  
  
  

 
                                                           

  .בכל פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט. 1

  ).לד, שם כז" (ֶאת מֶֹׁשה' הֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה  "-) ג, כוויקרא " (ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו: "וקותיהקשר בפרשת בח

  ).ל, שם כז" ( הּוא'ה ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ָהֵעץ לַ ְוָכל ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע "-) ד, שם כו" (ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו: "קשר נוסף

 ואנו -מרחיק מאיתנו חיות רעות ' ה). [לב, שם כז" ('ה ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לַ ...ְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוצֹאן "-) ו, שם כו" (ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ: "קשר נוסף

  ].מקריבים לו מעשר בהמה

 למה האומר על אדם זה הסברהוא " מות יומת"אלא . ד"שהרי נתחייב מיתה בב, שכן זהו דבר פשוט שצריך להרגו, ציוויאיננו " מות יומת", כלומר. 2

 ,יש לו ערךאך  ,ד דנהי שאין לו דמים"סקד. [לפיכך אין לו לא דמים ולא ערך, הרי הולך למות, "מות יומת"שהרי , וההסבר הוא. אינו חייב כלום" ערכו עלי"

  ]. הרי הוא כמתהולך למותדכיון ש ,אין לוגם ערך שקרא ל "קמ. כמבואר בפרשתנו, אם הוא זכר או נקבה, י ערך תלוי רק בגיל הנערך ובמינושהר

י מֵ ּדְ 'ר חֵ  ַא או שאמר',י עלימַ ּדָ ' או שאמר , או שהעריך עצמו,רחֵ  ַא והעריכֹו,מי שנגמר דינו בבית דין של ישראל להרגו על עבירה שעבר: "ם"וכן כתב הרמב

 אלא הרי , אין לו פדיון: כלומר, כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה:ועל זה נאמר,  והמת אין לו ערך ולא דמים, שזה כמת הוא;אינו חייב כלום - 'ה עליזֶ 

  .)ג"יהערכין וחרמין ' א מהלכ"פם "רמב" (הוא כמת

ערך "או " דמי אדם זה עלי"ולכן ממילא יוצא מזה שהאומר עליו ,  ערךאדם זהאין ל שביעהקאלא הוא ,  שבא לאסור משהולאואינו " לא יפדה", כלומר. 3

  .אינו חייב לתת כלום" אדם זה עלי

  .ציוויהוא " מות ימות"ו, לאוהוא " לא יפדה", לפי זה. 4

ואמרו ). טז, דברים כד(ּו  ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוָמת, לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹותלֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָּבִנים ּוָבִנים: "התורה מצוה. ן יסוד זה ממקרא מפורש"והוכיח הרמב. 5

 הרי כבר נאמר איש בחטאו - אבות בעוןבעוןבעוןבעון בנים ובנים בעוןבעוןבעוןבעוןאם ללמד שלא ימותו אבות ? מה תלמוד לומר, לא יומתו אבות על בנים, )ב,  כז'סנה(על זה בגמרא 

  . אבותבעדותבעדותבעדותבעדות - ובנים לא יומתו על אבות , ים בנבעדותבעדותבעדותבעדות -לא יומתו אבות על בנים , אלא. יומתו

ְוֶאת ְּבֵני .  ַוַּיְך ֶאת ֲעָבָדיו ַהַּמִּכים ֶאת ַהֶּמֶלְך ָאִביו,ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָחְזָקה ַהַּמְמָלָכה ְּבָידֹו... 'הַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני : "והנה בספר מלכים מסופר על אמציה מלך יהודה

ומבואר שהבינו את ). ו-ג, ב יד"מל" ( ִּכי ִאם ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוָמת, לֹא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָּבִנים ּוָבִנים לֹא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות, ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת מֶֹׁשה,תַהַּמִּכים לֹא ֵהִמי

  .ובנים לא יומתו בעון אבותיהם,  לא יומתו אבות בעון בנים-הפסוק כפשוטו 

 שלא יומתו אבות ומדרשוומדרשוומדרשוומדרשו,  בניםבעוןבעוןבעוןבעון דקרא הוא שלא יומתו אבות דפשטיהדפשטיהדפשטיהדפשטיה, איכא למימר דמקרא אינו יוצא מידי פשוטו", )שם' סנה(ן " הרוכתב בחידושי

  .ן שהובאו כאן למעלה"והוא כדברי הרמב". אחת דבר אלקים שתים זו שמענו: כדכתיב, ומקרא אחד מתחלק לכמה טעמים,  בניםבעדותבעדותבעדותבעדות

  .שממש הקריב אותה לעולה, )א, דתענית (כן משמע בגמרא . 6

על ' או כדי להודות לה, )]כז, ב ג"מל(שהקריב את בנו בכורו לעולה כדי לנצח במלחמה , כמו שעשה מישע מלך מואב[כדי שבזכות זה ינצחו במלחמה . 7

  .הנצחון במלחמה

  .א"שיחה י" שיחות לספר ויקרא"גם ' ועי. 331' עמ) ע"מהדורת תש" (ביצחק יקרא"' עי. 8

לסכנהחייב אדם : "שכתב, )ח"אות קפ' שער ג(לרבינו יונה " שערי תשובה"' ועי. 9  להחניף -" ואל ַיִּׂשיא את נפשו עון אשמה כזאת, למסור עצמו 

כי הוא , תכן על זהשצריך להס, וגם בזה ביארו)]. ריש שער החניפות" (ארחות צדיקים"וכן כתב ה). [ז שם"כמבואר באות קפ(ולומר לו לא פעלת ָאֶון , ַלחוטא

כמו שהוכיח , אינו כן' אבל דעת תוס). ז שם"אות קפ" (ְוישם חושך לאור, ְויאמר לרע טוב, אבל יעזור אחרי השקר, כי לא יקנא לאמת", בבחינת שינוי התורה

אלא אומר לו רק , ה מותר על פי התורהכיון שאינו אומר לרשע שמה שעשה הי, )ה כל"ב ד, מא(סוטה ' מדבריהם במס) א"נ' ב סי"ח ח"או" (אגרות משה"ה

  ...מ טוב עשה לדעת אנשים רשעים כמותו"מ, שלמרות שהוא דבר שאסרה התורה לעשותו, דיש לפרש דבריו, "טוב עשית"

 כי חורבן ".ותן חלקנו בתורתך: "אנו מבקשים מיד, "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו... יהי רצון מלפניך: "כשאנו מבקשים אחר התפלה, ולכן. 10

  .)ה כל העוסק"א ד, ברכות ח' א למס"הגר' חי' עי(ולכן הוא ממין הענין לבקש על שניהם יחד , המקדש גרם גם לביטול תורה גדול

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד


