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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וילך ולמעלה כתיב ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה: 
עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן 

 אברהם אחות נביות לו לאשה:
 

דאיתא בירושלמי מסכת ביכורים והנבס"ד לבאר הסמיכות, 
דכל הנושא אשה מוחלין לו על כל עונותיו, ויליף לה , )פ"ג ה"ג(

מחלת בת ישמעאל,  מדכתיב וילך עשו אל ישמעאל ויקח את
וכי מחלת שמה והלא בשמת שמה, אלא שנמחל לו על כל 

מחלת שמחל לו  י"ג(-)פרשה ס"ז ,רבה עונותיו, וכן איתא במדרש
הקב"ה על כל עונותיו, ומפרש ביפ"ת דישמעאל לא רצה 

 ש. ליתן לו בתו עד שעשה תשובה עיי"
 
דלכאורה איך מהני תשובה לעשו הקשה, כרם חמד ספר בו

נמחלו לו כל עונותיו, והא איתא במדרש וכן כתב רש"י עד ש
עה"פ ויהי עשו בן ארבעים שנה, דכל מ' שנה היה עשו צד 

חגיגה מסכת נשים תחת בעליהם ומענה אותם וכו', ואיתא ב
דס"ל לר"ש בן מנסיא דמעוות לא יוכל לתקון קאי על  ,)דף ט:(

 הבא על אשת איש ואסרה לבעלה נטרד מן העולם והלך לו,
ופירש"י נטרד מן העולם אין לו עוד תשובה לפי שעשה דבר 
שאין לו רפואה עיי"ש, וא"כ תקשי איך מהני תשובה לעשו 

  .שהיה צד נשים תחת בעליהם
 

מעוות לא יוכל לתקון זה  ,תניא ,(שם)אמנם לפי"מ דאיתא 
שביטל תפלת ערבית, א"כ לק"מ, די"ל דשפיר מהני תשובה 

קאי על מי שביטל תפלת ערבית, והקרא , ישאשת להבא על א
דהקרא דמעוות לא יוכל  י נימאדא ,כתבו )ד"ה או תפלה(ובתוס' 

דתפלת ערבית  י ס"ללתקון קאי על תפלת ערבית, זהו רק א
 עכ"ד הכרם חמד. עיי"ש חובה

 
עה"פ וישכב  )ח"ב חלק הדרוש(ובספר עצי חיים פרשת ויצא 

שתנה תפלת במקום ההוא כתב, דלכאורה צריך ביאור מדוע נ
ערבית שהוא רשות, יותר משאר התפלות שתקנו האבות 

, אמר רב )דף כ"א.(וקבעום לחובה, וי"ל דאיתא במסכת סוטה 
יוסף, תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה 
מגנא ומצלא עיי"ש, והיינו דאע"ג דשכר מצוה בהאי עלמא 

זכות דתורה יש  , מ"מ)דף ל"ט:(ליכא כמבואר במסכת קידושין 
שכר גם בעולם הזה, ולפי"ז י"ל דיעקב אבינו כל זמן שהיה 
בבית שם ועבר, לא היה ירא לנפשו מחמת עשו, כיון שהיה 
עוסק בתורה ומגינא ומצלא מן כל נזק, אבל אח"כ כשהלך 

משם לבית לבן, מורא עלה על ראשו פן יבוא עשו והכהו, 
במעשיו הטובים,  ומאין יבוא עזרו, אעפ"י שהיה לו  לתלות

אפי"ה הא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ולכן הלך ותיקן 
תפלת ערבית, ולא קבל על עצמו כחובה כי אם עשאו לתפלת 
רשות שלא יהא מחויב בה, ומבואר בחידושי מהרש"א 

ד"ה וא"ל הקב"ה, דמצוה שאינו מחויב  )דף י"ד.(במסכת סוטה 
ולתו עבור בה שכרו בעולם הזה עיי"ש, וא"כ יש שכר לפע

תפלת ערבית בעוה"ז, ובזה ינצל מכל רע גם בעוה"ז, וכאשר 
מתחלה קבל עליו יעקב לתפלת רשות, כן גם עתה ההלכה 

 שתפלת ערבית רשות כמו שהיתה תחילת התקנה עכ"ד.
 

אמנם כ"ז א"ש אי ס"ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, רק 
במצוה שאינו מחויב בה מקבל שכר בהאי עלמא, שפיר י"ל  
דיעקב תיקן לתפלת ערבית שהיא רשות, כדי שעי"ז יקבל 
שכר בהאי עלמא, משא"כ אי ס"ל שכר מצוה בהאי עלמא 

 איכא לא שייך כל הנ"ל.
 

, הנה מצינו )פרשת עקב בתירץ ט'(וכתב בספר זרע בירך ראשון 
שלפעמים מכנה את ישראל בשם עבדים להקב"ה, ואז 

תואר בנים והקב"ה הקב"ה מלכינו ואדונינו, ולפעמים באים ב
אבינו, וכמ"ש אם כבנים אם כעבדים וכו', אבל יש הפרש 
וחילוק גדול בבחינתן, דמצד שהקב"ה אדונינו ואנחנו עבדיו, 
א"כ אין לנו לבוא עליו מצד שכר עבודתינו שכר המצוות, 
דקיי"ל דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, ועל זה הסוג 

מצד בנים אנו באים  אמרו שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אבל
שיפרנסינו מצד הרחמים כרחם אב על בנים שמפרנס מכח 

 .)דף ק"ו.(רחמנות עכ"ד, ועיין בספר בגדי אהרן 
 

עה"פ אספרה אל  ז(-)פרק בובספר אמרות טהורות על תהלים 
חק ה' אמר אלי בני אתה כתב, דלכן בני ישראל אינם מסורים 

ם, והקב"ה תחת המזלות, משום שהם קרויים בנים למקו
בעצמו מגדלם ומרומם אותם למעלה מראש צורם, ולא תחת 

 מערכת השמים עכ"ד.
 
גוי אחד שאל את ר'  ,, א"ר אלעשאו(-)ויקרא דאיתא במד"ר ו

אנו  ,כתוב בתורתכם אחרי רבים להטות ,יהושע בן קרחה
מרובים מכם מפני מה אין אתם משוין עמנו בע"ז עיי"ש, 

, דכל )דף ט"ו.(כתובות מסכת ב תאיוכתבו המפ' לתרץ, משום דא
קבוע כמחצה על מחצה דמי ולא אזלינן בתר רוב, וכל זמן 



 

 
ב תשפ"ג דף  צאפרשת ויהואיל משה   

שישראל יושבים וקבועים במקומם, הו"ל דין קבוע דקיי"ל 
כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ולא צריכין לחוש לטענת 

 .)ר"פ שמות(עיין בספר ישמח משה המינים דהם רובא דעלמא, 
ל יושבים וקבועים במקומם, אבל אך כ"ז א"ש בעת שישרא

בשעת שישראל ניידי ממקום קביעותם אז יש מקום שיתעורר 
 .טענתם דניזול בתר רובא

 
ומעתה לכאורה יש להעיר, דהלא כל אותה פרק שיעקב היה 
יושב קבוע בבית אביו יצחק בארץ ישראל, שפיר הו"ל דין 
קבוע ולא הו"ל לחוש לטענת המינים, אך כעת כשהתחיל 

ממקום מגוריו ונד מקביעותו, א"כ לכאורה נתעורר  לצאת
 טענת המינים דניזול בתר רובא.

 
כתב ליישב טענת המינים, דכיון  )פרשת שמות(ובספר ייטב לב 

שבני ישראל והעכו"ם אינן בסוג אחד, דאין מזל לישראל, 
משא"כ העכו"ם יושבים תחת המזלות, ולכן אין בני ישראל 

וכ"כ בהגדה של פסח חלוקא  בטילין ברוב עכו"ם עכ"ד,
 פיסקא נשמת כל חי עיי"ש. )כתנת פסים(דרבנן 

 
 וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת ,ובזה יבואר הסמיכות

והטעם דנקרא מחלת שמחל לו הקב"ה על כל עונותיו,  וגו',
לכאורה וישמעאל לא רצה ליתן לו בתו עד שעשה תשובה, ד

לא יוכל לתקון וקאי  הא כתיב מעוות ,איך מהני תשובה לעשו
נטרד מן העולם ד ,על הבא על אשת איש ואסרה לבעלה

שביטל וע"כ דהקרא קאי על מי דאין לו עוד תשובה, משום 
, ולפי"ז י"ל דשכר דתפלת ערבית חובהומוכח  תפלת ערבית,

מצוה בהאי עלמא איכא, ומשום שנקראו בנים למקום, 
נם בטילים ולפי"ז אין מזל לישראל, ומעתה בני ישראל אי

 ברוב עכו"ם, ולכן ויצא יעקב מבאר שבע ודו"ק.
 
 

הטעם דנקרא מחלת שמחל לו הקב"ה עוי"ל עפ"י הנ"ל, ד ב(
                     ישמעאל לא רצה ליתן לו בתו עד דעל כל עונותיו, 

הא כתיב  ,לכאורה איך מהני תשובה לעשוושעשה תשובה, 
מעוות לא יוכל לתקון וקאי על הבא על אשת איש ואסרה 

וע"כ דאין לו עוד תשובה, משום נטרד מן העולם ד ,לבעלה
דתפלת ומוכח  שביטל תפלת ערבית,דהקרא קאי על מי 

 .ערבית חובה
 
להעיר בהא דאמרינן שכר כתב  )פרשת יתרו(בספר חנוכת התורה ו

מצוה בהאי עלמא ליכא, הרי איתא במדרש רבה פרשת 
ו , מגיד דבריו ליעקב אלו הדברות, חוקיט(-)פרשה למשפטים 

ומשפטיו לישראל אלו המשפטים, לפי שאין מדותיו של 
הקב"ה כמדת ב"ו, מדת ב"ו מורה לאחרים לעשות והוא אינו 
עושה כלום, והקב"ה אינו כן אלא מה שהוא עושה הוא אומר 

 )ולכן נקראו חוקיו ומשפטיו שכביכול הוא עצמו משמרן(לישראל לעשות ולשמור 
, בנוהג )פ"א ה"ג(השנה  וכו' עיי"ש, וכן איתא בירושלמי ראש

)הוא עצמו שאין שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה, רצה מקיימה 

)אלו הגוזרים אינן מקיימין , רצו אחרים מקיימים אותה גזירותיו אלא על אחרים(

, אבל הקב"ה אינו כן, אלא גוזר גזירה אותה אלא אחרים מקיימין אותה(
י אני ה', אני ומקיימה תחילה, מאי טעמא, ושמרו את משמרת

הוא ששימרתי מצותיה של תורה תחילה וכו' עיי"ש, הרי 
דהקב"ה מקיים מצות התורה, וא"כ כיון דהתורה הזהירה לא 
תלין פעולת שכיר אתך עד בקר וביומו תתן שכרו, האיך 
הקב"ה משהה שכר המצוות לעוה"ב, הא אית ביה משום בל 

 עיי"ש. תלין
 

ב לתרץ, דלאו דבל תלין לא כת )דף קס"ד.(ובספר תולעת השני 
שייך לגבי קיום המצות, מפני שאין אדם בעולם שיוכל לגמור 

, )הקדמה פ"ז(בקרית ספר מהמבי"ט כל מלאכת ה', כמש"כ 
שהאריך לחקור בענין חיוב התרי"ג מצות שנראה שאפשר 
לאיש אחד לקיים כל מצות עשה ול"ת, וזה אינו, כי אם נחפש 

ון, נמצא כמה מצות שאינם המצוות אחת לאחת למצוא חשב
על כל איש ואיש אלא על הציבור, וכמה מצות שהם חובה 
אם יעשה פעולה פלוני או ימצאהו דבר פלוני וכו', ולעולם 
א"א שיקיים כל רמ"ח מצות עשה, ואפילו הוא מלך או כהן 

ודין שלנו לגבי  עיי"ש, שנתוספו בהן הרבה מצות וכו'
בל מלאכה בקבלנות קודשא בריך הוא הלא הוא כמי שקי

שאין לו שכר אלא כשגמר כל מלאכתו, דהרי שכירות אינה 
משתלמת אלא לבסוף, ולכן כשנגמור לקיים כל התורה אז 
מגיע לנו שכר, וכיון שזה אי אפשר ממילא דליכא שום 

 תביעה לקבלת שכר עיי"ש.
 

כתב ליישב קושית המפ' דאיך  )פרשת בהעלותך(ה -אך בספר מתת י
חד לקיים כל התרי"ג מצות, די"ל דכמו אפשר לאדם א

כל העוסק בתורה עולה  )דף ק"י.(שאמרו חז"ל במסכת מנחות 
כאלו הקריב עולה עיי"ש, א"כ כמו כן יש לומר דע"י עסק 
לימוד התורה יוכל לקיים כל התרי"ג מצוות, אך כתב דזה 
תלוי אי מעשה גדול מתלמוד או תלמוד גדול ממעשה, דאי 

מעשה שפיר יכול לקיים כל התרי"ג תלמוד גדול מ ס"ל
מצוות ע"י לימוד, משא"כ אי ס"ל מעשה גדול מתלמוד אז 

 צריך לקיים המצוות בפועל ממש עיי"ש. 
 

היוצא לנו מזה, דאי ס"ל תלמוד גדול ממעשה, ואז יש לקיים 
כל התרי"ג מצוות ע"י לימוד, אז י"ל שכר מצוה בהאי עלמא 

וד, ולפי"ז צריכין לקיים איכא,  אך אי ס"ל מעשה גדול מתלמ
 המצוות בפועל, אז שפיר י"ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא.

 
דכתיב  ,והמפ' כתבו להביא ראיה דתלמוד גדול ממעשה

ויקח ה' אלקים את האדם וינחהו  ,ט"ו(-)פרשה בבפרשת בראשית 
)פיסקא ודרשינן בספרי פרשת עקב  ,בגן עדן לעבדה ולשמרה

ה זה מעשה עיי"ש, וכיון דכתיב לעבדה זה תלמוד ולשמר מ"א(
קודם לעבדה ואח"כ לשמרה מבואר מזה דתלמוד גדול 

 ממעשה עכ"ד.
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מפרש כפשוטו לעבדה  )עה"פ ויטע ה' אלקים וגו'(אמנם ברמב"ן עה"ת 
ולשמרה היינו שיזרע ויקצור ויתלוש עיי"ש, ובספר יציב 

לכאורה לפימש"כ המפ' כתב דתליא בזה, ד )פ' עקב(פתגם 
נצטווה אדה"ר על אכילת עץ הדעת נצטוה על דבשעה ש

דבתשרי  א.(")דף יר"ה מסכת התורה ועל המצוות, ולמ"ד ב
נברא העולם, דבריאת העולם היתה בכ"ה אלול ויצירתו של 
אדה"ר היתה בר"ה, כמבואר בתוס' שם, וא"כ חל עליו אז 
מצות קידוש החדש, וכיון שקידש החודש נקבעו המועדות 

וא"כ קשה איך נצטוה לעבדה ולשמרה וקדש עליו היום, 
 הבעבודת קרקע, והלא אסור במלאכה ביו"ט של ר"ה, ויהי

להספרי, דלעבדה ולשמרה לאו אעבודת קרקע  המזה ראי
בתשרי נברא ס"ל קאי, אלא לעבדה זו תורה, ונמצא לפי"ז אי 

בעבודת קרקע, וע"כ דלעבדה קאי על  ההעולם, ואסור הי
נברא העולם שפיר יש לפרש  בניסן ס"לתורה, משא"כ אי 

 עכ"ד. לעבדה ולשמרה דקאי על עבודת קרקע
 

כתב וז"ל, הנה  )פיסקא אומץ גבורותיך(ובהגדה של פסח מטה אהרן 
, אם )דף י:(פרשתי במקום אחר שיש פלוגתא במסכת ר"ה 

בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולם, ופרשתי דפליגי, 
, שקודם מתן תורה ף רט"ז:()דכי הנה איתא בזוהר פרשת פינחס 

היו ישראל מסורים תחת המזלות, והנה ניסן רומז למזלות, כי 
שהטלה הוא ראש לכל  )פרשת בא(ידוע מש"כ במגלה עמוקות 

המזלות, ותשרי רומז להקב"ה שהוא השם, כמש"כ העשרה 
מאמרות תשרי תשר י', שהוא אות ראשון מהשם, ולכן אי 

יו יושבים תחת המזלות, ס"ל בניסן נברא העולם, סבר שה
ויש מזל לישראל, ומאן דס"ל בתשרי נברא העולם, ס"ל 

 שיושבים תחת הקב"ה ואין מזל לישראל עכ"ד.
 

והבאנו מה דאיתא במדרש טענת המינים, דכיון דכתיב אחרי 
רבים להטות, וכיון דהמה הרוב צריכין להשוות עמהם בע"ז, 

ה על מחצה וכתבו המפ' לתרץ, דהלא קיי"ל כל קבוע כמחצ
ולא אזלינן בתר רוב, וכל זמן שישראל יושבים וקבועים  דמי,

במקומם, הו"ל דין קבוע דקיי"ל כל קבוע כמחצה על מחצה 
, דמי, ולא צריכין לחוש לטענת המינים דהם רובא דעלמא

אבל בשעת שישראל ניידי ממקום קביעותם אז יש מקום 
בספר ייטב , והבאנו מש"כ שיתעורר טענתם דניזול בתר רובא

 לב, דכיון דאין מזל לישראל אינן בטלין ברוב האומות.
 

 וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת ,ובזה יבואר הסמיכות
, והטעם דנקרא מחלת שמחל לו הקב"ה על כל עונותיו, וגו'

לכאורה וישמעאל לא רצה ליתן לו בתו עד שעשה תשובה, ד
ל לתקון וקאי הא כתיב מעוות לא יוכ ,איך מהני תשובה לעשו

נטרד מן העולם ד ,על הבא על אשת איש ואסרה לבעלה
שביטל וע"כ דהקרא קאי על מי דאין לו עוד תשובה, משום 

, ולפי"ז שכר מצוה דתפלת ערבית חובהומוכח  תפלת ערבית,
בהאי עלמא איכא, והטעם דאיכא שכר בהאי עלמא משום 

ידי דתלמוד גדול ממעשה ויש לקיים כל התרי"ג מצוות על 

כיון דכתיב קודם לימוד, ומנא לן דתלמוד גדול ממעשה 
, ומינה דס"ל בתשרי נברא העולם, לעבדה ואח"כ לשמרה

ואין מזל לישראל, ומעתה בני ישראל אינם בטילים ברוב 
 עכו"ם, ולכן ויצא יעקב מבאר שבע ודו"ק.

 
 
 )דף כ"ז:(עוי"ל עפ"י הנ"ל, דבעיון יעקב על מסכת ברכות  ג(

סברת הפלוגתא אי תפלת ערבית רשות או חובה, כתב לבאר 
דתליא במה שחקרו קמאי אם בכל דבר העיקר הוא התחלת 
הפעולה, שהרי הכל נמשך אחר הראשית וע"ד מאמר הכתוב 
טוב אחרית דבר מראשיתו, או דעיקר הדבר בכל פעולה הוא 
גמר הפעולה ותכלית הדבר, אבל ההתחלה אין לה שום ערך 

סדר התפילות בכל יום הוא שחרית  וחשיבות כלל, והנה
מנחה וערבית, וי"ל דמאן דס"ל תפלת ערבית רשות טעמיה 
משום דתחלת הדבר עיקר ולא סוף הדבר, ולכן מעריב דהוא 
בסוף הו"ל רק רשות, משא"כ מאן דס"ל תפלת ערבית חובה 

 ס"ל דסוף הדבר עיקר עכ"ד.
 

דול וכתב שם לתלות בזה אי מעשה גדול מתלמוד או תלמוד ג
ממעשה, דמ"ד דס"ל דתחילת דבר עיקר, ס"ל דתלמוד גדול 
דזהו תחלת הדבר דזה מביא לידי מעשה, משא"כ מ"ד דס"ל 

 דסוף דבר עיקר ס"ל דמעשה גדול דזהו סוף הדבר עכ"ד.
 

, ויצא יעקב מבאר שבע, ר"ה ז(-)פרשה ס"חואיתא במדרש רבה 
ר אמר מבארה של בכורה, אמר שלא יעמוד עלי עשיו ויערע

על הבכורה, ויאמר לי כך היית מרמה בי ונוטל את בכורתי 
ונמצאתי מאבד אותה שבועה שנאמר השבעה לי כיום, ר' 
ברכיה אמר מבארה של ברכות, אמר שלא יעמוד עלי עשו 
ויאמר לי כך היית מרמה בי ונוטל את הברכות ונמצאתי 

 מאבד אותה יגיעה שיגעה בי אמי עיי"ש.
 

כתב דמחלוקת יעקב ועשו  ת מצורע דף ק"ח:()פרשובספר תולעת שני 
על הברכות תליא אם מוקדם בבריאה עדיף או מאוחר 
בבריאה, שיעקב נולד אחר עשו וראוי הוא ליקח הברכות, 
ועשו סבר מוקדם בבריאה עדיף והוא ראוי להברכות עיי"ש, 
ומזה שיעקב הלך לחרן לישא אשה והפסיק תלמודו בבית 

דול מתלמוד דסוף הדבר עיקר, שם ועבר, חזינן דמעשה ג
א"כ מאוחר בבריאה עדיף, א"כ מן הדין הברכות מגיע ליעקב 

 שנולד אחר עשו.
 

 וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת סמיכות, ובזה יבואר ה
, והטעם דנקרא מחלת שמחל לו הקב"ה על כל עונותיו, וגו'

לכאורה וישמעאל לא רצה ליתן לו בתו עד שעשה תשובה, ד
הא כתיב מעוות לא יוכל לתקון וקאי  ,הני תשובה לעשואיך מ

נטרד מן העולם ד ,על הבא על אשת איש ואסרה לבעלה
שביטל וע"כ דהקרא קאי על מי דאין לו עוד תשובה, משום 

, וסוף הדבר עיקר, דתפלת ערבית חובהומוכח  תפלת ערבית,
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ומן הדין הברכות מגיע ליעקב, ומעתה אין מן הצורך שיהא 
ורה, דבלא"ה הברכות שלו הם, ולכן ויצא יעקב מבאר לו הבכ

שבע, היינו שיצא מבארה של בכורה, דהיינו מלחלוק על 
 הבכורה ודו"ק.

 
 

דכל  )פ"ג ה"ג(דאיתא בירושלמי מסכת ביכורים עוי"ל,  ד(
הנושא אשה מוחלין לו על כל עונותיו, ויליף לה מדכתיב 

, וכי וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל
מחלת שמה והלא בשמת שמה, אלא שנמחל לו על כל 

מחלת שמחל לו  י"ג(-)פרשה ס"זעונותיו, וכן איתא במדרש רבה, 
הקב"ה על כל עונותיו, ומפרש ביפ"ת דישמעאל לא רצה 

 .ליתן לו בתו עד שעשה תשובה, עיי"ש
 

דכתב הטעם דמוחלין  )סי' קכ"ד(ועיין בשו"ת דברי יציב חיור"ד 
ון שמקיים מצות פו"ר, ובשכר זה מכופר חטאתו, עונותיו כי

וכתב שם דזה דוקא אי אמרינן דבן נח מצווה על מצות פו"ר 
אז יש לומר כנ"ל, דכיון דמעשיו ילפינן לה ועשיו דינו כב"נ 

 עיי"ש.
 

, כל מצוה שנאמרה לבני נח ט.(")דף נסנהדרין מסכת בואיתא 
ו"ר שנאמרה ונישנית בסיני לזה ולזה נאמרה, ופריך והרי פ

לבני נח דכתיב ואתם פרו ורבו, ונשנית בסיני לך אמור להם 
שובו לכם לאהליכם, לישראל נאמרה ולא לבני נח, ומשני 

)לא ההוא לכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו הוא דאתא 

נשנית בסיני אלא מפני שאסר להם שלשה ימים קודם מתן תורה ולאחר שלשה ימים הוצרך להתיר 

אע"ג דממילא משתמע התירא דהא שלשה ימים הוא דאסר והרי עברו אשמעינן קרא לכל דבר להם ו

 הנאסר במנין בית דין אעפ"י שקבעו זמן לדבר צריך למנות פעם אחרת להתירו כשעבר הזמן(
 . עיי"ש

 
מנא לן דמצות פו"ר לא נאמרה לבני נח,  )ד"ה והא(והקשו התוס' 

)דף צות הא אמר לעיל ואי משום דלא חשיב ליה בהדי שבע מ

 )שם(קום עשה לא קא חשיב עכ"ק, וכתב בספר בכור שור  נ"ח:(
לתרץ, דהיינו משום דכי היכא דנשים פטורות מקרא 
דוכבשוה, דדרשינן איש דרכו ליכבש אשה אין דרכה ליכבש 

, ה"נ עכו"ם לאו בני כיבוש נינהו )דף ס"ה:(כמבואר ביבמות 
פטורים מפו"ר עכ"ד, וכן ולכן ג"כ  )שם(כמבואר בסנהדרין 

, וכ"כ החת"ס )פי"א מי"ג(תירוץ בשושן עדות עמ"ס עדיות 
מובא בליקוטי  )ירושלים תשכ"ט עמוד ע"ד(בחידושים על הסוגיות 

 עיי"ש. )סי' י"ט(הערות על שו"ת חת"ס חיור"ד 
 

, ר' שמעון אומר מפני מה אמרה )דף ב:(קידושין מסכת בואיתא 
כתב כי תלקח אשה לאיש, מפני  תורה כי יקח איש אשה ולא

שדרכו של איש לחזר אחר אשה ואין דרכה של אשה לחזר 
בעל  ,אחר איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי

, אך בספר שפע חיים על אבידה מחזר על אבידתו עיי"ש

כתב, די"ל דלכן  כתיב כי יקח, משום  )סי' נ"ט אות ד'(נישואין 
 ו"ר ולא האשה עיי"ש.דהאיש מצווה על מצות פ

 
יש שהוא הולך אצל זיווגו ויש שזיווגו  ג(-)ב"ר סחואיתא במדרש 

בא אצלו, יצחק זיווגו בא אצלו כדכתיב וירא והנה גמלים 
באים, יעקב הלך אצל זיווגו כדכתיב ויצא יעקב מבאר שבע 
עיי"ש, ומוכח מזה דיעקב ס"ל דדרכו של איש לחזר אחר 

 .אשה
 

וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת  ,תובזה יבואר הסמיכו
בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה, 

והוא והטעם דנקרא מחלת שמחל לו הקב"ה על כל עונותיו, 
משום דב"נ מצווה על מצות פו"ר, וה"ה דנשים מצוות על 
מצוות פו"ר, וע"כ דהקרא כי יקח איש אשה אתיא דדרכו של 

ן ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה איש לחזר אחר אשה, ולכ
 ודו"ק. 

 
 

**** 
 
 

ואיתא במדרש  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה:
ילמדנו רבינו, ההורג את הנפש בשגגה, תנחומא, 

גולה, כך שנו רבותינו, ההורג נפש ה להיכן הי
בשגגה, גולה לערי מקלט לשלש הערים שבעבר 

וצ"ב שייכות  עיי"ש, הירדן ושלש שבארץ כנען וכו'
 אלה לכאן.הש

 
, ויצא יעקב מבאר ז(-)פרשה ס"חוהנבס"ד, דאיתא במדרש רבה 

שבע, ר' יודן אמר מבארה של שבועה, אמר שלא יעמוד עלי 
אבימלך ויאמר השבעה לי כשם שנשבע לי זקינך וכו' עיי"ש, 

לפרש, עפי"מ דכתב  )בפרשתן(וכתב בספר תפארת יהונתן 
תלמוד תורה,  ד"ה גדול )דף ט"ז:(המהרש"א במסכת מגילה 

שלבסוף י"ד שנה שהיה בבית שם ועבר נתקררה דעתו של 
עשו,  ושלחה רבקה אמו את דבורה מנקתה אחריו לבית לבן 
עיי"ש, ולפי"ז תקשה למה הלך יעקב לחרן ולא שלח שליח 
להביא אשתו אצלו כאביו, וצריך לומר שעשה זאת כדי 

הוי לקבוע עליו גלות וגירות של ארבע מאות שנה, וקשה ד
ליה לילך לפלשתים כיצחק וזה ג"כ גירות, וע"ז אמר המדרש 
מבארה של שבועה שלא יבוא אבימלך בבואו לפלשתים 

 לבקש ממנו שבועה כמו שאמר ליצחק עכ"ד.
 

מבואר מזה דלכן יצא יעקב מבאר שבע לחרן, כי באר שבע 
הוא בארץ ישראל וחרן הוא בחוץ לארץ, על כן הלך לשם 

ות והגירות כפי הגזירה כי גר יהיה זרעך להיות חל עליו הגל
 בארץ לא להם.
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דזה דא"י הוה  ,)דרוש א'(פרשת דרכים בספר ונודע מש"כ 
מוחזקת מאבותינו או לא, תליא אם היה להאבות קודם מתן 

, תניא, )דף ק.(דאיתא במסכת ב"ב תורה דין ב"נ או ישראל, 
זר הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר' אליע

וכו', מאי טעמא דר' אליעזר, דכתיב קום התהלך בארץ 
לארכה ולרחבה כי לך אתננה עיי"ש, הרי שזכה אברהם 
בנחלת הארץ על ידי שהלך בה, והרי הא דהילוך קונה הוא 

דעכו"ם אינו  )פ"א הי"ז(מדין חזקה, והרמב"ם פסק בהל' מכירה 
 .קונה בחזקה עיי"ש

 
ישראל אז י"ל דקנה  היה לו לאאע"ה דיןד מעתה אי נימאו

אבל אם וארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, בחזקה דהילוך, 
דא"י אינו  ס"להיה לו דין ב"נ הרי ב"נ אינו קונה בחזקה, ואז 

 מוחזקת מאבותינו עכ"ד.
 
לכאורה יש להוכיח דקודם מתן תורה יצאו האבות מכלל ו

 ,)דף כ"ח:(יומא מסכת הא דאיתא באהמפ'  יתשוקב"נ, דנודע 
אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, דהיאך  קיים

וזהר שלא משמר את השבת שלא נצטווה עליה הרי ב"נ 
, אמר ריש לקיש )דף נ"ח:(סנהדרין מסכת כדאיתא ב ,לשבות

חייב מיתה, שנאמר ויום ולילה  )ממלאכתו יום שלם(עכו"ם ששבת 
תימא לא ישבתו אהנך ששת  )ודריש לא ישבתו ממלאכה דאבני אדם נמי קאי, ולאלא ישבתו 

, ואמר מר אזהרתן זו היא עתים דקרא קאי כלומר לא יבטלו ולא יפסקו מלהיות(
, וע"כ דיצאו מכלל בני נח, ועיין בספר מיתתן עיי"ש עכ"ק

  .)דרוש א'(פרשת דרכים 
 

)מערכת א' ובספר בית האוצר  )ס"ח(ובספר חתן סופר שער התפלה 

מלאכה  שאינה צריך לגופו,  כתבו לתרץ, די"ל דעשו אות כ'(
דחשיב שפיר מלאכה, אלא דמלאכת מחשבת הוא דלא הוי, 
ופטורין עליה בשבת מפאת סמיכות פרשת שבת לפרשת 
המשכן, ובמשכן כתיב מלאכת מחשבת וכמבואר במסכת 

, ועכ"פ לענין מצות הבן נח דכתיב רק יום ולילה )דף י:(חגיגה 
, א"כ הא גם לא ישבותו, ולא כתיב שם מלאכת מחשבת

מלאכה שאינה צריך לגופו שפיר לא הוי שביתה כיון דהוי 
  .מלאכה עיי"ש

 
אך כ"ז א"ש אי ס"ל מלאכה שאינה צריך לגופו פטור א"כ 
ממנ"פ אי היה להם דין ישראל לא עשו מלאכה דהא פטורין 
על מלאכה שאינה צריך לגופו, ואי הוי להם דין ב"נ שפיר 

על יום ולילה לא ישבותו, נחשב להם למלאכה ולא עברו 
אבל למ"ד דמלאכה שאינה צריך לגופו חייב, א"כ לא שייך 
לומר דעשו מלאכה שאינה צריך לגופו, דהלא אי היה להם 
דין ישראל א"א להם לעשות מלאכה  שאינה צריך לגופו 

 דהלא חייבים על מלאכה שאינה צריך לגופו.
 
 

יש לומר מבואר מזה, דאי ס"ל מלאכה שאצל"ג פטור, שפיר 
דהיה להם דין ב"נ, ושמרו את השבת ע"י עשיית מלאכה 
שאצל"ג, משא"כ אי ס"ל מלאכה שאצל"ג חייב, אז עכצ"ל 

 דהיה להם דין ישראל.
 

אכה דלכן אמרינן דמל ,כתב ב.("פ )פ' ויקהלובספר מעשה רוקח 
שאצל"ג פטור, משום דנסמכה מלאכת שבת למלאכת 

אכת מחשבת, ה"נ המשכן, וכמו שבמלאכת המשכן היה מל
 יתאבמלאכת שבת לא חייב אלא במלאכת מחשבת כדא

הלכות שבת המה כהררים התלוין  )דף י.(חגיגה מסכת ב
בשערה, מלאכת מחשבת אסרה תורה ומלאכת מחשבת לא 

 )דמלאכת מחשבת לא כתיבא אלא ילפינן לה מדנסמכה ציווי שבת למלאכת המשכן(כתיבא 
 .עיי"ש

 
מלאכה שאצל"ג אי חייבין או ומעתה ר"י ור"ש דפליגי ב

פטורין קאי בשיטתייהו, אי דרשינן סמוכין או לא, דר"ש 
פסחים מסכת דס"ל דדרשינן סמוכין בכה"ת עיין ב הלשיטתי

, ולכן דרש סמוכין מפרשת )דף ס.(סנהדרין מסכת וב )דף כ"ח:(
שבת למלאכת המשכן, וילפינן מכח הסמיכות שיש בין 

נן מלאכת מחשבת בשבת, פרשת שבת למלאכת המשכן דבעי
 הלשיטתי הודהמלאכה שאצל"ג פטורין, ור' ידעל ולכן ס"ל 

מסכת דלא דרש סמוכין בכה"ת רק במשנה תורה לחוד עיין 
ואין לו איפוא הוכחה  )דף ד.(יבמות מסכת וב )דף כ"א:(ברכות 

דבשבת בעינן מלאכת מחשבת, ולכן ס"ל דגם על מלאכה 
)ח"ב סי' אל ומשיב מהדו"ק שאצל"ג חייבין, ועיין בשו"ת שו

 .ס"א(
 

כתב לבאר שאלת המדרש להיכן  )בפרשתן(ישמח משה ספר וב
מנין  ,א"ר יוחנן ,)דף י.(מכות מסכת ב יתאהוא גולה, עפי"מ דא

 הלדברי תורה שהן קולטין, שנאמר את בצר במדבר וסמיך לי
וזאת התורה אשר שם משה עיי"ש, ובזה נסתפק המדרש אי 

מקלט דייקא, או שאפשר לילך לבית  צריך לגלות לערי
 המדרש וד"ת קולטין אותו עיי"ש.

 
ומעתה מבואר שייכות הך דינא הכא, כיון דכתיב ויצא יעקב 
מבאר שבע וגו', והטעם כדי שיהא חל עליו הגזירה בארץ לא 
להם, ומינה דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, דהיה לאאע"ה 

יאך שמרו את דין ישראל, וההוכחה לזה דאלת"ה תקשי ה
השבת, ומינה דס"ל מלאכה שאצל"ג חייב דלא דרשינן 
סמוכין, ומעתה אין לומר דדברי תורה קולטין, ולכן הביא הך 

 דינא הכא ודו"ק.
 

**** 
 
 
 



 

 
ו תשפ"ג דף  צאפרשת ויהואיל משה   

ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת 
איתא ו עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני:

ליא הוה צווח לה וכל ההוא לי, י"ט(-)פרשה עבמדרש רבה 
רחל והיא עניא ליה, בצפרא והנה היא לאה, אמר לה 
מה רמייתא בת רמאה, לאו בליליא הוה קרינא רחל 
ואת ענית לי, אמרה ליה אית ספר דלית ליה 
תלמידים, לא כך היה צווח לך אבוך עשו ואת ענית 

 עיי"ש.  ליה
 
בדעת זקנים מבעלי התוספות הביא משם המדרש, דכל הלילה ו
יתה עושה עצמה כרחל מתוך שלשה סימנין שמסרה לה ה

רחל, נדה וחלה והדלקת הנר כמו שמסרן יעקב לרחל וכו', וכל 
הלילה היו משוררין אותן הקרואין הא לייא הא לייא, ולמחר 
כשראה שהיא לאה אמר בודאי זהו שהיו משוררין הא לייא 
שהיו מרמזין לי שהיא לאה, ואמר  לה רמאיתא בת רמאי, 

השתא קרינא לך לאה וענית  ,ילה קראתי לך רחל וענית ליבל
לי, אמרה לו גבר דלית ליה תלמידוי, מינך ילפית, אבוך קרא 

, לך עשיו וענית ליה, קרא לך יעקב וענית ליה וכו' עיי"ש
ובספר משנת רבי אליעזר העיר וכי בשביל שהוא עשה שלא 

 כדין לכך גם היא עשתה גם כן שלא כדין.
 
דהיאך קנה יעקב  ,הקשה )סי' שכ"ח(בשו"ת הריב"ש דהנבס"ד, ו

הבכורה מעשו, הא הוי דבר שלא בא לעולם שהרי יצחק היה 
עה"פ  (פרשת תולדות)וכתב האור החיים הקדוש חי אז עכ"ק, 

ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו 
ליעקב וז"ל, טעם שהוצרך לשבועה, להיות כי יש בבכורה 

 ,כמו הכבוד והמעלה ,הם דברים שאין בהם ממשפרטים ש
שעליהם הקפיד יעקב לעבודת בית אלקינו שהיא בבכורות, 

אין אדם מקנה לא במכר ולא במתנה  ,וכפי תורתינו הקדושה
 )דף קמ"ז:(ב"ב מסכת דבר שאין בו ממש כידוע, ]עיין ב

[, לזה נתחכם לזכות בדבר י"ד(-הי"ג-)פכ"בוברמב"ם הל' מכירה 
שבועה, וכן היא הסכמת פוסקי התורה, ]עיין ביור"ד  על ידי

[, כי השבועה חלה בין על דבר שיש )סי' רל"ט ס"ג(הל' שבועות 
בו ממש ובין על דבר שאין בו ממש, והוא אומרו השבעה לי, 
והנה שבועה זו לא תספיק לקנין דבר שלא בא לעולם, כי 
טעם דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם היא לצד דלא 

אבל  ,)דף ס"ו:(ב"מ מסכת מכא דעתיה דלוקח וכו', וכן מוכח בס
  .אם היה דעתו סומכת היה נקנה, ושבועה לא תועיל בזה וכו'

 
וז"ל, כתבת שראית ר"י בן  )סי' שכ"ח(שוב בא לידי ספר הריב"ש 

הרא"ש שכתב בשם אביו דמקנה דשלב"ל אם נשבע קנה וכו' 
וכתיב השבעה  וראייתו ממכירת הבכורה שמכר עשו ליעקב

לי ע"כ, תשובה, לא הרא"ש ולא ר"י בנו חתימי עלה, ואין 
 לתלות בגברי רברבי סברא כזו שאין לה על מה שתסמוך

, והשבועה היתה לרווחא דמילתא שלא יערער לפי שהיה וכו'
איש זרוע ע"כ, והן דברינו עצמן, אלא שהריב"ש לא התבונן 

 דה"ק. לתת טעם שהוצרך שבועת עשו כמו שכתבתי עכ

כתב וז"ל, וא"א הרא"ש  ל"א(-)בראשית כ"האך בפי' הטור עה"ת 
ז"ל מדקדק מכאן, מי שמוכר לחבירו דבר שאין הקנין חל 
עליו, כגון מה שאירש מאבא, או מי שמוכר מלוה על פה 
שיש לו על אחרים שאינה נמכרת, ונשבע עליו, שהמכר חל 

ביל מכח השבועה, לא מיבעיא שכופין אותו לקיימו בש
שבועתו, אלא אפילו שם מכר עליו, כדחזינא הכא דקרי ליה 
מכר בשביל השבועה עכ"ל, ועיין בשו"ת שואל ומשיב 

, עכ"פ מבואר שהאריך בדברי הריב"ש )ח"ב סי' קס"ג(מהדו"ג 
דהטעם שחלה מכירת הבכורה אעפ"י שהיתה דבר שאין בה 

 ממש ודבר שלא בא לעולם, משום השבועה.
 

נימא דבן נח מצווה על בל יחל, אז י"ל דכיון אך כ"ז ניחא אי 
דגם עשיו היה מחוייב לקיים שבועתו, ולכן ע"י השבועה 
סמכא דעתיה וגמר ומקני ליה בכל גווני, משא"כ אי נימא 
דב"נ אינו מצווה על בל יחל אין בשבועתו כלום ולא קנה 

 יעקב הבכורה.
 

ולכאורה לפי המבואר בירושלמי מסכת נזיר פ"ט ה"א(( 
, מדכתיב אל ראשי המטות )רמז תשפ"ג(ובילקוט פרשת מטות 

לבני ישראל לאמור איש כי ידור נדר או השבע שבועה לא 
יחל דברו, דבני ישראל בבל יחל ואין בן נח בבל יחל עיי"ש, 

 לפי"ז לא קנה יעקב את הבכורה.
 

ד"ה זה הדבר כתב לחדש, דהא  )פרשת מטות(אך בספר פנים יפות 
ח אינו בבל יחל זהו רק לאחר מתן תורה דאמרינן דבן נ

ונתמעטו מקרא לבני ישראל, אבל קודם מתן תורה היה שייך 
נדר ושבועה גם בבן נח, דהנודר ונשבע בסתם נשבע בשם, 

דהוה כמו שנשבע בחיי המלך  )שם רמז תשפ"ה(ואיתא בילקוט 
עיי"ש, א"כ אם עובר על השבועה הוה כמברך את השם, 

 משבע מצוות בני נח עכ"ד.וברכת השם הוא אחד 
 

אך י"ל דזה א"ש אי ס"ל דרשינן טעמא דקרא אז י"ל דטעם 
הנדר הוא דהוה כמברך את השם, וי"ל דב"נ מצווה על בל 
יחל קודם מתן תורה, משא"כ אי ס"ל לא דרשינן טעמא 
דקרא, לא שייך לומר כן, וגם לפני מתן תורה י"ל דב"נ טחנו 

 מצווה על בל יחל.
 

ת העולם דהיאך נשא יעקב שתי אחיות, כיון ונודע קושי
וכתב בספר כסף  דהאבות קיימו כל התורה עד שלא ניתנה,

-)פרשה י"חפרשת אחרי  הרמב"ן ז"ל, לפימש"כ )פרשת וישב(נבחר 

טעם לאיסור שתי אחיות, שאינו ראוי שתקח אשה אל , י"ח(
אחותה לצרור אותן זו לזו, כי הן ראויות שתהיינה אוהבות זו 

היכא דליכא לפי"ז ו , ולא שתהיינה צרות עכ"ד הרמב"ן, לזו
לצרור שאינה צרה לחבירתה שרי, ורחל שמסרה הסימנים 

, בודאי שלא היתה שנאה )דף י"ג:(כדאיתא במסכת מגילה  ללאה
, אך ביניהם, וליכא לצרור לגבייהו, וכה"ג שרי גם ב' אחיות

ל זהו דוקא למ"ד דרשינן טעמא דקרא, דלדידיה שפיר י"



 

 
ז תשפ"ג דף  צאפרשת ויהואיל משה   

דהיכא דליכא לצרור שרי לישא ב' אחיות, ויעקב לא עבר על 
איסור ב' אחיות, משא"כ אי לא דרשינן טעמא דקרא, אין 

, חילוק ובכל ענין אסור, ול"ש לומר כתירוץ הרמב"ן עיי"ש
 .)פ' מקץ ופ' משפטים(יושב אהלים  פרבסוכ"כ 

 
ובזה יבואר המדרש, דיעקב בא בטענה אל לאה, שהיות והיא 

ה אותו ונשאה, שוב אינו יכול לישא את רחל, משום רמת
אביך קרא לך  ,איסור שתי אחיות, וע"ז ענתה לאה ואמרה

, והיינו כיון שקנית מאתו את קרא לך עשיו וענית ,יעקב וענית
הבכורה, ולכאורה הרי הבכורה הוי דבר שלא בא לעולם 

 , וע"כ דהקנין מהני אף דהוא דבר)סי' שכ"ח(וכקושית הריב"ש 
שלא בא לעולם משום השבועה, ומינה דב"נ מצווה בבל יחל, 
והא דכתיב בני ישראל וממעטינן דעכו"ם אינו בבל יחל, זהו 
רק לאחר מ"ת אבל קודם מ"ת גם ב"נ מצווה על בל יחל 
דהוה כנשבע בחיי המלך, ומינה דס"ל דרשינן טעמא דקרא, 

 ומעתה ליכא איסור דשתי אחיות ודו"ק.
 
 

הביא מספר  )אות ל"ו(פר בנין דוד פרשת תולדות עוי"ל, דבס ב(
ליישב, דלכאורה קשה היאך קנה  )פרשת תולדות(אשל אברהם 

יעקב את הבכורה בשכר הלעיטני נא, למ"ד דס"ל במסכת 
ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף הוה מלוה,  )דף מ"ח.(קידושין 

)דף ומכוש האחרון לית ביה שוה פרוטה כדאיתא במסכת ע"ז 

דמלוה אינו קונה, והתירוץ  )סי' ר"ד סעיף י'(, וקיי"ל בחו"מ (י"ט:
, דבן נח )מנחת חינוך מצוה מ"ב אות כ"א(עפי"מ דמבואר באחרונים 

 )דף ע"א:(שנהרג על פחות משוה פרוטה כדאיתא במסכת ע"ז 
 )דף ס"ב.(משום דנחשב אצלו ממון כמבואר במסכת עירובין 

ות משוה פרוטה, וכיון בתוס' ד"ה ב"נ, הוא הדין דקונה בפח
שהיה להם דין בן נח, שפיר קנה את הבכורה בפחות משוה 

 פרוטה עכ"ד.
 

ונודע קושית העולם דהיאך נשא יעקב שתי אחיות, כיון 
דהאבות קיימו כל התורה עד שלא ניתנה, וכתב המהרש"א 

וז"ל, כיון שנשא רחל בהיתר, דרחל נתקדשה  )דף כ"ח:(ביומא 
, ולאה נשאה בערמת לבן אותו, לא לו בעבודת שבעת שנים

הוציא שוב אחת מהן משום שהוא דבר שעתידה התורה 
 ליאסר כיון דלא היה מצווה אז עיי"ש,

 
, ובספר שתי ידות )אופן ג'(ובספר צפנת פענח ערך יסורין ויעקב 

כתבו להעיר ע"ז, דלמאן  )פרשת וישב(, ובספר כסף נבחר )פרשת וישב(
ועד סוף, ולדידיה המקדש  דס"ל ישנה לשכירות מתחלה

אשה בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת, משום דכל פרוטה 
ופרוטה הו"ל מלוה, והמקדש במלוה אינה מקודשת כדאיתא 

, וכיון דיעקב קידש את רחל בשכר )דף מ"ח:(במסכת קידושין 
שאעשה עמך, כמו שאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך 

ון לית בה שוה הקטנה, לא הוי קידושין כלל, ומכוש האחר
 פרוטה עכ"ק.

ובספר אשל אברהם כתב לתרץ, דאף דאצל ישראל לא מהני 
קידושין על ידי שכר עבודה כיון שמכוש האחרון לית בה 
שו"פ, אבל בב"נ שנהרד על פחות משוה פרוטה וחזינן דגם 
פחות משו"פ הוי חשיבות ממון גביה, שפיר קונה במכוש 

נקנתה לו בעבודת ז'  האחרון, וא"ש דברי המהרש"א דרחל
 שנים עכ"ד.

 
ומעתה יבואר היטב דברי לאה, דכאשר התרעם יעקב על 
שרימתה אותו ובשבילה לא יוכל לקחת את רחל מחמת 
איסור דשתי אחיות, והיינו דיעקב חש להאי שיטה דרחל 
עדיין לא נתקדשה, כיון שקידש אותה בשכר שאעשה עמך, 

שת, וכדי לדחות והו"ל מלוה, והמקדש במלוה אינה מקוד
סברתו, פתחה לאה ואמרה דאין לך לחוש לזה, דשפיר כבר 
נתקדשה רחל, וממך למדתי, דהרי אביך קרי ליך עשו וענית, 

דקנית הבכורה מעשיו, והקנין מהני משום שיש לנו דקסברת 
שפיר מהני קידושין על ידי שכר עבודה  דין בן נח, ומעתה

שי רחל, ומעתה תוכל במכוש האחרון, ונמצא דכבר חלו קידו
 לקיים את שנינו ודו"ק.

 
 
, וברותי מכם המורדים )דף כ:(עוי"ל, דאיתא במסכת נדרים  ג(

והפושעים בי, אמר ר' לוי, אלו בני תשע מדות, בני אימה, בני 
)שלבו על אחרת בשעת תשמיש ואמרו כשבא עליה לאו ביאה גמורה אנוסה, בני שנואה 

)שיש לו ב' , בני נידוי, בני תמורה כזנות בעלמא הוא(היא הואיל וכל כך שונאה אלא 

נשים וכסבור לבא על זו ובא על אחרת, ל"א בני תמורה שהוא סבור לבא על אשה אחרת ונמצאת 

 וכו' עיי"ש.  שהיא אשתו וקרובין לממזרות שהרי נתכוין לניאוף(
 

דהיאך  )עיין מג"א סי' ר"מ סק"ט, ובא"ר סק"ח, ובפמ"ג א"א סק"ט(והקשו המפ' 
ויהי בבקר  כ"ה(-)פרשה כ"טנכנסה לאה במקום רחל, הלא כתיב 

והנה הוא לאה וגו', וכתב רש"י וז"ל, אבל בלילה לא היתה 
לאה, לפי שמסר יעקב לרחל סימנים, וכשראתה רחל 
שמכניסין לו לאה, אמרה עכשיו תכלם אחותי, עמדה ומסרה 

ה לו לה אותן סימנים עכ"ל, א"כ היה נתכוין לזו ונזדמנ
 .האחרת, ועי"ז הוכשל יעקב בפגם בני תמורה עכ"ק

 
, )ב"י שם בשם הראב"ד, מהרש"א בח"א מסכת נדרים שם(גם תמהו המפ' 

דלכאורה היה בבני לאה בני שנואה, שהוא בין התשע מדות 
הנ"ל, שהרי נאמר כאן וירא ה' כי שנואה לאה וגו' ותלד בן 

 ותאמר כי שמע ה' כי שנואה אנכי עכ"ק.
 

יתי מהשפע חיים זצ"ל שכתב לתרץ, דכל ענין בני תמורה ורא
וכו' הוא רק כשנעשה באיסור או בטעות ושלא על פי הוראה 
משמים, אבל בוודאי אם הדבר נאמר בציווי מן השמים אין 
בכך שום שמץ פסול ופגם כלל, וכמו שכתב הרמב"ם בהל' 

, שאם אדם המוחזק כנביא יאמר לנו ה"ג(-)פ"טיסודי התורה 
עבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה לפי שעה מצוה ל

לשמוע לו עיי"ש, ולכן לא היה חשש בני תמורה ובני שנואה 



 

 
ח תשפ"ג דף  צאפרשת ויהואיל משה   

לגבי לאה, כיון שלאה היתה נביאה כמש"כ רש"י עה"פ 
, ולא הלכה תחת רחל עד ל"ד(-)פרשה כ"טהפעם ילוה אישי אלי 

שראתה ברוח הקודש שכך הוא רצונו של הקב"ה שהיא 
שונה ליעקב בלי ידיעתו, וכיון שראתה באספקלריא תנשא רא

המאירה ובנבואת אמת שכך היא רצונו של מקום, שוב אין 
 בזה שום חשש ופגם כלל עכ"ד. 

 
עה"פ ובני שמעון וגו' ושאול בן  י(-)פרשה מ"וובפרשת ויגש 

הכנענית, כתב רשיז"ל, בן דינה שנבעלה לכנעני כשהרגו את 
את עד שנשבע לה שמעון שכם לא היתה דינה רוצה לצ

דן המהר"ל, דלכאורה  )שם(שישאנה עיי"ש, ובספר גור אריה 
צ"ב, דהלא האבות קיימו כל התורה וידעו אותה ברוח 
הקודש, והיו מקפידין שלא לישא כנענית, היאך לא הקפידו 

 על איסור עריות דאחותו.
 

וכתב שם, די"ל דבני יעקב הותר על ידי רוח הקודש לישא 
כמו שהיו יודעים לקיים התורה ברוח הקודש, היו אחותם, ו

יודעים גם להתיר ברוח הקודש, ואין זה סותר התורה כי נותן 
התורה אוסר ונותן התורה מתיר וכו', ומטעם זה נשא יעקב 
שתי אחיות, אע"ג שהאבות היו מקיימים את התורה, כי כמו 
שידע יעקב התורה ברוח הקודש, כך היה יודע שיש לו לישא 

תי אחיות והם הגונים לו להעמיד י"ב שבטים עמודי עולם ש
 משתי אחיות וכו' עיי"ש.

 
כתב, דמלשון  )סי' ב' אות ג'(ובספר כלי חמדה פרשת ויגש 

המהר"ל משמע דדוקא במצות דב"נ לא נצטוו עליהן אלא 
דהאבות קיימו אותם בהשגתם ברוח הקודש, בהם שייך לומר 

ח הקודש שוב יכלו לסמוך על דכיון דקיימו המצוות על ידי רו
רוח הקודש להתירן, אבל בז' מצות בני נח שהוזהרו עליהן 
לא היו רשאין לעבור עליהן על ידי רוח הקודש, והיינו משום 
דאסור לעבור על דבר תורה אפילו עפ"י בת קול או רוח 

 הקודש דתורה לא בשמים הוא.
 

ים אך י"ל, דקודם שניתנה התורה לישראל היו שפיר יכול
לסמוך על רוח הקודש להתיר אפילו מה שנצטוו בז' מצוות, 

דאמנם לאחר שניתנה תורה כיון דאמרה התורה אלה המצות  
שאין נביא רשאי לחדש  )דף ק"ד.(וגו' ואיתא במסכת שבת 

מעתה עיי"ש, היינו מעת שניתנה תורה והלאה אין עוד רשות 
ה לנביא לחדש ולשנות את התורה, לא כן קודם מתן תור

שעדיין לא היו מצווין כלל היה הרשות נתונה לכל נביא 
 להורות כדת מה לעשות כפי שהורו לו מן השמים.

 
להסתפק אם מותר  )ח"א סי' מ"ג(והביא מש"כ בשו"ת יד אליהו 

לסמוך על רוח הקודש בתערובות טריפה בין כשירות במה 
שמכיר ברוח הקודש איזהו הטריפה ואיזהו הכשירה, 

לפשוט ממקרא מפורש, דאמר הקב"ה לאבימלך דלכאורה יש 
השב את אשת האיש כי נביא ויודע שלא נגעה בה, וקשה 

הלא אברהם היה כהן ושבויות מלכות הם שבויות גמורות, 
ומן הדין היתה אסורה לבעלה רק מחמת שהוא נביא סומך על 
רוח הקודש שלו להתירה, מבואר מזה דמהני היתר עפ"י רוח 

 נתה או לא.הקודש לברר אם זי
 

וכתב לדחות, דאינו ראיה מאברהם, דהלא עיקר הטעם דאסור 
לסמוך על רוח הקודש לברר הספק הוא משום דתורה לא 
בשמים הוא, אך כ"ז הוא לאחר שניתנה התורה בארץ, לא 
ניתנה רשות להשתמש בבת קול ורוח הקודש, אבל אברהם 

ותר אבינו שקיים כל התורה בעודנה בשמים, אז ודאי היה מ
 לו להשתמש ברוח הקודש לברר הספק עכ"ד.

 
והבאנו דעיקר קניית הבכורה חל ע"י שבועה והוא משום 
דב"נ מצווה על בל יחל, ואף דהספרי כתב דב"נ אינו מצווה 
על בל יחל, הבאנו מש"כ הפנים יפות דזהו רק לאחר מתן 

 תורה, אבל קודם מתן תורה גם ב"נ מצווה על בל יחל.   
 

ר דברי המדרש, דיעקב התרעם על לאה כי ומעתה מבוא
הכשילה אותו בפגם בני תמורה ובני שנואה, על זה ענתה 
ואמרה שסמכה על מה שראתה ברוח הקודש שכך הוא רצונו 
של הקב"ה, ואף דתורה לאו בשמים הוא, זהו רק לאחר 
שניתנה התורה, אבל קודם מתן תורה יש לסמוך על רוח 

ם מתן תורה ולאחר מתן תורה, הקודש,אך מנלן לחלק בין קוד
לזה אמרה ממך למדתי זאת דאביך קרית לך עשיו וענית אנכי 
עשיו בכוריך, והוא משום שקניית הבכורה חל ע"י שבועה 
והוא משום דב"נ מצווה על בל יחל, ואף דהספרי כתב דב"נ 
אינו מצווה על בל יחל, אך זהו רק לאחר מתן תורה וכנ"ל, 

ן קודם מתן תורה לאחר מתן תורה, ומוכח מזה דמחלקינן בי
וממילא גם לגבי לסמוך על רוח הקודש יש לחלק בין קודם 
מתן תורה ובין לאחר מתן תורה, ושפיר עשיתי כן על פי רוח 

 הקודש ודו"ק.
 
 
 

עוי"ל, עפימש"כ בספר ברית שלום לבאר הכתוב ויאמר  ד(
יעקב מכרה כיום את בכורתך לי, דהנה יעקב ועשיו היו 

ן למי משפט הבכורה, לפי שיעקב נוצר בראשונה מחולקי
והיה הבכור ליצירה, ועשיו שיצא ראשונה היה בכור ללידה 
וכפירש"י עה"פ ואחרי כן יצא אחיו משל לשפופרת שהנכנס 

 .ראשון יצא אחרון
 

אמנם יש להוכיח שהבכורה שייך ליעקב מהא דאיתא 
ב ויקרא אלקים לאור יום זה יעק ג(-)פרשה בבבראשית רבה 

ולחושך קרא לילה זה עשיו, הרי שהקדים הכתוב את יעקב 
לעשיו ומינה דיעקב הוא הבכור, וז"ש יעקב לעשיו מכרה 
כיום היינו מדכתיב תחילה ויקרא אלקים לאור יום דאקדמיה 

 לדידיה והדר ולחושך קרא לילה שרומז על עשו עיי"ש.



 

 
ט תשפ"ג דף  צאפרשת ויהואיל משה   

 הביא דבריו, והוסיף )שער אשר(ובספר חוט המשולש בפרשתן 
דמ"ש המדרש ויקרא אלקים לאור יום על יעקב, משום דקשה 
למה לא הקדים הכתוב לילה ליום כברייתו של עולם, דכתיב 
ויהי ערב ויהי בוקר, ברישא חשוכא והדר נהורא כדאיתא במסכת 

, וא"כ הו"ל לומר ויקרא אלקים לחושך לילה ולאור )דף ע"ז:(שבת 
יעקב ועשיו לפיכך קרא יום, אלא משום דרצה הכתוב לרמז על 

 הקדים היום דקאי על יעקב שהוא בכור ליצירה. 
 

טעם אחר על שהקדים  ו(-)פרשה גאמנם איתא בבראשית רבה 
הכתוב את היום ללילה, אמר ר' אלעזר, לעולם אין הקב"ה 
מייחד שמו על הרעה אלא על הטובה, שנאמר ויקרא אלקים 

אלא ולחושך  לאור יום ולחושך קרא אלקים לילה אין כתיב כאן
קרא לילה עיי"ש, ופי' בנזר הקודש דאין כוונת המדרש דהול"ל 
ויקרא אלקים לאור יום ולחושך קרא אלקים לילה, דלמה יכתוב 
ב' פעמים שם אלקים, אלא דקשיא ליה מדוע לא הקדים הכתוב 
חושך לאור כברייתו של עולם, וע"ז מתרץ דאי הקדים חושך 

)דהול"ל ויקרא אלקים לחושך ם גבי חושך ליום היה צריך להזכיר שם אלקי

, וז"ש דהקדים היום ללילה כיון דאין הקב"ה לילה וליום קרא אור(
מייחד שמו על הרעה, ונמצא לפי"ז דבהכרח הקדים הכתוב יום 
ללילה כדי שלא יוזכר שמו יתברך על הרעה, וא"כ תו ליכא 

 להוכיח מינה דיעקב הוא הבכור וכו' עיי"ש.
 

הוכיח דאין הקב"ה מייחד שמו על הרעה, ולכאורה יש ל
המפרשים דלכן נאמר אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך עפימש"כ 

דאיתא במדרש תנחומא  מארץ מצרים, ולא אמר אשר בראתיך,
, לא יגורך רע, אמר ר' אלעזר בן פדת בשם ר' )פרשת תזריע אות ט'(

ולכן  יוחנן, אין שמו של הקב"ה נזכר על הרעה אלא על הטובה,
כיון דנמנו וגמרו דנוח לו לאדם שלא נברא משנברא כדאיתא 

שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש  ,, תנו רבנן)דף י"ג:(במסכת עירובין 
וב"ה, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, 
והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, נמנו 

לכן , ועיי"שוכו' וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא 
לא ייחס הקב"ה את בריאת האדם לעצמו לומר אשר בראתיך 

 עכ"ד, עיין בכלי יקר, ומדרש יהונתן.
 
, ויבן ה' אלקים את הצלע, רב )דף ס"א.(איתא במסכת ברכות ו

)שברא הקב"ה תחלה שני פרצופין אחד מלפניו ואחד ושמואל, חד אמר פרצוף 

)היה לו לאדם הראשון ונטלו ממנו , וחד אמר זנב ד חוה(מלאחריו, וצלחו לשנים ועשה מן האח

דרש רב נחמן בר רב חסדא, מאי דכתיב וייצר ה' , וברא את חוה(
אלקים את האדם בשני יודי"ן, כדר' ירמיה בן אלעזר, דאמר ר' 

)שני פרצופין ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא הקב"ה באדם הראשון 

שנאמר אחור  ו וצלחו לשנים ועשה מן האחד חוה(בראו תחלה אחד מלפניו ואחד מאחרי
  .עיי"ש )לשון צורה דהיינו שני פרצופין(וקדם צרתני 

 
הביא מש"כ במדרש תלפיות,  )אות קכ"ט(ובספר שש משזר בפרשתן 

דהני תנאי פליגי אי טוב שנברא או לא טוב, עפימש"כ 
המהרש"א דהיינו טעמא דטוב שלא נברא, משום דהל"ת מרובין 

ן, ונמצא דהוא קרוב להפסד יותר משכר, וא"כ נשים מהעשי
שאינם מצוות אף ברמ"ח מצות עשה, ובל"ת מחוייבות בכולן, 
קרובות עוד יותר להפסד, וטוב להן יותר שלא יבראו, ע"כ הזכר 
נברא מקודם ולא הנקבה, משא"כ למ"ד טוב שנברא שוין המה, 

 וס"ל דו פרצופין נבראו עכ"ד.
 

האיש מצווה על פו"ר אבל לא האשה, רבי  ,תנן (:"הס)יבמות וב
יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלקים 

 )פרשת תזריע(נפתלי שבע רצון ובוכו' עיי"ש,  ויאמר להם פרו ורבו
כתב לחדש דאי אמרינן דו פרצופין נבראו אז גם אשה מצווה 

דנבראו פרצוף וזנב  אפו"ר דלשניהם נאמר פרו ורבו, אבל למ"ד
והזכר נברא ראשון, ס"ל דרק האיש מצווה על פו"ר דמה"ט 

 נברא הזכר תחלה להורות שהוא לבד מצווה במצוה זו עיי"ש.
 
הביא מתיקוני זוהר על  ה.("עדף )חלק שמעון ערך עריות  פרבסו

כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה  )פרק ה' משנה ט"ז(אבות המשנה ב
ל, ודא מחלוקת לשם שמים כגון רחל ולאה, דדא להתקיים וז"

בעא לאתחברא בבעלה ודא בעא לאתחברא בבעלה, ונטיל לון 
לתרווייהו, בגין דהוה קא מחשבת לאה  היעקב וקשיר לון בי

בלבה אם יעקב נטל לאחתי נטיל לי עשו חייבא, והכי קא חשיבת 
שזיב רחל כגוונא דא, בגין דא קוב"ה יהיב לון ליעקב תרווייהו ו

נמצא שיש ליעקב , לון מההוא חייבא ואתחברו בצדיקא עכ"ל
תירוץ על נשיאת שתי אחיות מאחר שכל אחת רצתה לעשות 
רצון קונה ולהזדווג בצדיק ולא ברשע, והוי מחלוקת שהיא לשם 
שמים ונתקיימה בסופו ונטל יעקב את שתיהן, דמאי הוי להו 

לא ליעקב, לא למיעביד, ליבטלו מפו"ר ולא להנשא לעשו וגם 
תוהו בראה אלא לשבת יצרה, וא"כ מחוייבין הם בפו"ר, ולעשו 
לא היה אפשר להו להנשא ולכך נשאם יעקב, ואע"ג דאין 
אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך, אמנם בשביל מצוה 

ד"ה וכי אומרים, ולכך היה  ד.()שבת רבה שאני כמ"ש התוס' ב
אחיות. וכל זה לא שייך אלא אי  מותר ליעקב לנשאם יחד השתי

אמרינן שגם האשה חייבת בפו"ר, אבל אי האשה אינה חייבת 
בפו"ר אז יעקב שלא כדין עשה בנשיאת שתי אחיות, דלא הוי 
מצוה רבה אצלם מאחר שאינם מחוייבים, ואם יעקב נטל האחת 

 היה להשנית להבטל ולא להנשא לא ליעקב ולא לעשו עכ"ד.
 

המדרש, דכשהתרעם יעקב על לאה ומעתה מובן דברי 
שהכשילה אותו לעבור על איסור שתי אחיות, היה לה תירוץ 
נכון דהותר לה לעשות כן כדי להציל עצמה מליפול לידי עשיו, 
כי לצורך מצות פו"ר שהוא מצוה רבה אומרים לו לאדם חטא 
כדי שיזכה חברך, אלא דאינה צודקת בזה דהרי אשה אינה 

, ולכן ביקשה לאה להוכיח דאשה מצווה מצווה על מצות פו"ר
על מצות פו"ר, ואמרה ממך למדתי, שהרי מ"ט אביך קרית לך 
עשיו וענית, כי ידעת שראוי אתה שיחולו ברכות על ראשך כי 
אתה הוא הבכור, דלכן הקדים הכתוב יום ללילה וכנ"ל, ומינה 
דס"ל טוב שנברא, ודו פרצופין נבראו, וגם אשה מצווה על 

 ממילא ליכא אצלינו גדר שתי אחיות ודו"ק.ופו"ר, 
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הקשה על עצם  )דרוש השני(עוי"ל, דהנה בספר דרשות הר"ן  ה(
מכירת הבכורה, איך חל המכירה בעד נזיד עדשים, והא הוי 
אונאה בשיעור ביטול מקח, דעל כל פנים השררה שיש 

 בבכורה שוה הרבה יותר מנזיד עדשים עיי"ש. 
 

כתב לתרץ, עפי"ד המדרש  ת תולדות()פרשובספר משען המים 
עה"פ ויקח עשו את  ז(-)פרשה ל"והובא ברש"י פרשת וישלח 

נשיו ואת בניו ואת בנותיו וגו', וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו 
וגו' וישב עשו בהר שעיר, מפני שטר חוב של גזירת כי גר 
יהיה זרעך המוטל על זרעו של יצחק, אמר אלך לי מכאן אין 

במתנה שנתנה לו הארץ הזאת ולא בפרעון השטר  לי חלק לא
עיי"ש, וי"ל דמהאי טעמא גופא מכר הבכורה כדי שלא 
יצטרך לפרוע שני חלקים חוב, אם יירש שני חלקים בארץ 
כדין בכור שנוטל פי שנים, ואחר זמן נתיישב בדעתו שאף 
חלק הפשוט אינו רוצה לירש כדי שלא יפרע כלל מהחוב 

מילא מבואר דבאמת לא היה שום והלך לארץ אדום, ומ
אונאה במכירת הבכורה דהרי הרויח עשיו שלא יצטרך 
להגלות, וכתב שם במשען המים דכ"ז א"ש אי ס"ל דארץ 
ישראל מוחזקת הוא מאבותינו דלכן הדין נותן דמי שיורש 
את אביו הוא יפרע חוב אביו, אך אי ס"ל ארץ ישראל אינה 

מכירת הבכורה עולה מוחזקת מאבותינו, אין טעם הנ"ל ל
 יפה, ושוב היה יכול עשיו לבוא בטענת אונאה עכ"ד.

 
כתב בשם  )דף קל"ג מדפה"ס(יושב אהלים פרשת וארא ספר וב

המפ', דאברהם אבינו קנה את הארץ בהבטה, כדכתיב 
וכל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה,  ט"ו(-)פרשה י"גבפרשת לך 

טה לקנות בה וזכה בה מדין הבטה בהפקר, והא דמהני הב
הגם שלא עשה מאומה, היינו כיון ששם מחשבתו ורצונו 
לזכות בדבר זה סגי בכך לקנותו שיכנס לרשותו ונעשה שלו, 
והיינו דמ"ד הבטה בהפקר קונה ס"ל דמחשבה כמעשה, 
משא"כ מאן דס"ל דהבטה בהפקר אינו קונה ס"ל דבעי 
מעשה בקנין, ומחשבה לא הוי כמעשה עיי"ש, ומעתה אי 

דאזלינן בתר מחשבה והבטה בהפקר קונה, א"כ אהני  ס"ל
הבטת אברהם לזכות בקנין הארץ וס"ל דארץ ישראל מוחזקת 
מאבותינו, משא"כ אי ס"ל דלא אזלינן בתר מחשבה ואין 
הבטה קונה בהפקר ולפי"ז לא זכה אברהם בארץ, ולפי"ז 

 ע"כ דארץ ישראל אינו מוחזקת מאבותינו.
 

הביא מה דאיתא  )דף קפ"ח(ק ובספר משען המים פרשת בל
בענין עבירה לשמה, דהפליגו  )ח"ג פי"א ופרק י"ח(בעשרה מאמרות 

בה חז"ל, והאריך שם בזה, ומדבריו למדנו דיעקב שנשא שתי 
אחיות היה עבירה לשמה לתקן חטא של ג"ע שחטא אדה"ר, 
שבא על חוה ביום בערב שבת וגרם לבריאת המזיקים, ועבר 

ין טיפין באתר נוכראה והוכרח יעקב על ג"ע במה דזרק תר
לתקן להוציא שני טיפין של קדושה עיי"ש, ועיין בספר בתי 

, מבואר מזה, דאי עבירה לשמה אינו )דף ס"ה.(נפש פרשת וירא 
 נחשב כעבירה לא היה בכך שום עון ליעקב.

כתב,  )סוף מאמר ד'(ובשו"ת טוב טעב ודעת בהקדמה לה' טריפות 
עבירה לשמה, היינו משום דמחשבתו דהא דאמרינן גדולה 

לטובה ואזלינן בתר המחשבה דהוא העיקר, ולכן כאשר 
כוונתו לטובה שפיר דמי וגדולה עבירה לשמה, משא"כ אי 
אזלינן בתר מעשה לא איכפת לן הכוונה וגם עבירה לשמה 

 הוי בגדר עבירה עיי"ש.
 

עפי"ז יבואר דברי המדרש, דכאשר יעקב התרעם על לאה 
אותו בעון ב' אחיות, ענתה לאה בחכמתה ואמרה  שהכשילה

דאין כאן שום מכשול ועון,  דראוי הוא הדבר לעשות עבירה 
לשמה, אך מנא לן דגדולה עבירה לשמה, ע"ז אמרה ממך 
למדתי, שהרי אביך קרית לך עשיו וענית, וטעמא לפי שקנית 
את הבכורה, ולכאורה איך מהני המכירה והא אין לך אונאה 

זו, וע"כ דליכא טענת אונאה דהרי הרויח עשיו שלא גדולה מ
יצטרך להגלות, ומינה דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, 
דהבטה בהפקר קני דאזלינן בתר מחשבה, ומעתה ס"ל גדולה 
עבירה לשמה, ומעתה שפיר אתה יכול לקיים את שנינו 

 בבחינת עבירה לשמה ודו"ק.
 
דלכן כהו  ,כתב ניו מראות()עה"פ ותכהין עידהנה רשיז"ל עוי"ל,  ו(

, אמנם עיי"ש עיניו של יצחק כדי שיבוא יעקב ויקבל הברכות
איתא, ותכהין עיניו מראות, מכח  ט(-)פרשה ס"הבמד"ר בראשית 

אותה הראיה, שבשעה שעקד אאע"ה את יצחק בנו על גבי 
המזבח, תלה עיניו במרום והביט בשכינה וכו' עיי"ש, וכתב 

יו ממה שהסתכל בשכינה, ונתחייב היפה תואר, דהזין עינ
מיתה דכתיב כי לא יראני האדם וחי, ונתלו לו עד עת זקנתו 
שאז כהו עיניו שיחשב כמיתה דסומא חשוב כמת עיי"ש 

[, ולפי"ז מה שכהו עיני א(-)כ"ז]ועיין בארץ חמדה  תולדות 
יצחק הוא בשביל שהביט בשכינה, ולא כדי שיעקב יקבל 

 הברכות.
 

כתב וז"ל, ויאמר קין אל הבל  )פרשת קרח(יהו ר אדרת אלפובס
אחיו, בפרשת ציצית היו מחולקין, דקין הרג את הבל על 
שהציץ בשכינה, דכתיב גבי ציצית וראיתם אותו לשון יחיד, 
היה סבר הבל דמדכתיב אותו בלשון יחיד ולא כתיב אותם, 

]כדאיתא האי אותו בא ללמד דמותר להסתכל בשכינה, 
מביאה  )ציצית(וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם, ראיה  :(מ"ג)במנחות 

, זכירה מביאה לידי עשיה, ורשב"י אומר כל )מצות(לידי זכירה 
הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה, כתיב הכא וראיתם אותו 

)מה להלן שכינה אף כאן וכתיב התם את ה' אלקיך תירא ואותו תעבוד 

, ר' מאיר אומר וראיתם אותם שלח( )פרשת, ועיין בספרי עיי"ש שכינה(
לא נאמר אלא וראיתם אותו, מגיד הכתוב שכל המקיים מצות 

, ותכלת [ציצית מעלים עליו כאלו הקביל פני שכינה וכו' עיי"ש
מעכבת את הלבן, וקין היה סובר דתיבת אותו לשון יחיד בא 
ללמד דציצית אין מעכבין זה את זה, דתכלת בלא לבן או לבן 

נמי כשר, א"כ ליכא לימוד להתרת ראית פני  בלא תכלת
 . השכינה, ולכן הרג את הבל עיי"ש
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דמותר להסתכל בשכינה, א"כ י"ל דלכן כהו  י ס"ללפי"ז או
 י ס"לעיני יצחק, כדי שיעקב יבוא ויקבל הברכות, משא"כ א

דאסור להסתכל בשכינה, ולפי"ז מה שכהו עיני יצחק הוא 
יעקב יבוא ויקבל הברכות, משום שהביט בשכינה, ולא כדי ש

 ולפי"ז י"ל דיעקב נטל הברכות ברמאות. 
 

ועפ"י דרכו יש לומר, דזה אי מותר להסתכל בשכינה או לא 
, )דף כ"ח.(מנחות מסכת ב שמעאלי' ור קיבאע' תליא במחלוקת ר

דאיתא במתני', ארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן 
מצות עיי"ש,  מצוה אחת, ר' ישמעאל אומר ארבעתן ארבע

דוראיתם אותו קאי  וחיין במעון ש' דלכאורה י"ל דדרשת ר
על הקב"ה הוא משום דקשיא ליה דהו"ל לומר וראיתם 
אותם, אך כ"ז א"ש אי ס"ל כר' ישמעאל דארבע מצות הן, 
ולפי"ז יש לדקדק דהו"ל לומר וראיתם אותם, וע"כ דקאי על 

 קיבאע 'הקב"ה ומוכח דמותר להסתכל בשכינה, משא"כ לר
דס"ל דמצות ציצית הוא מצוה אחת, א"כ א"ש בפשיטות 

 אמאי כתיב אותו, ואין להוכיח דשרי להסתכל בשכינה.
 

כתב, דפלוגתתם  )בתשובה בריש הספר דף כ"ג.(ובשו"ת חלקת השדה 
אי ציצית הוי ארבע מצות או חד מצוה, תליא בפלוגתת ר' 

ם כאחד יאשיה ור' יונתן אי לחלק צריך קרא ובלא"ה שניה
במשמע, או דכל אחד ואחד בפני עצמו משמע עד שיפרט לך 
הכתוב יחדיו, דהתורה אמרה גדילים תעשה לך על ארבע 

מסתבר לומר כנפות כסותך וגו', ואי נימא דבעינן קרא לחלק 
 דכל הציצית מצוה אחת הן דמהיכי תיתי לחלקן לד' מצות,

וי דלחלק לא צריך קרא י"ל דכל ציצית ה י ס"למשא"כ א
 .פ"ע עכ"דמצוה ב

 
כתב, דלכן נשא יעקב שתי  )דף כ"ח:(והמהרש"א במסכת יומא 

אחיות, משום דרחל נתקדשה לו ראשונה בעבודת שבעה 
שנים, ושוב נתקדשה גם לאה בביאה על ידי ערמת לבן, 
ואח"כ לא הוציא אחת מהן משום דבר שעתידה התורה 

יו לאסור, דאם היה חש לכך היתה גם השניה נאסרת על
 מחמת אחות גרושתו עכ"ד.

 
מבואר מזה דמשו"ה נשאר יעקב עם רחל ולאה, כיון 
שקידושי רחל חלו ברישא בשכר עבודה היינו קידושי כסף, 
אך כל זה ניחא אי אמרינן דקידושי כסף הו"ל קידושין 
גמורים מה"ת, אבל לשיטת רבותיו של רש"י במסכת כתובות 

ן, וכבר האריכו המפ' דקידושי כסף מהני רק מדרבנ )דף ג.(
דקידושי כסף מדברי  ה"ב(-)פ"אבמש"כ הרמב"ם בהל' אישות 

סופרים, ולפי"ז לא נתקדשה רחל מה"ת כלל בשכר העבודה, 
וא"כ הדקל"ד דכשאר נתקדשה לאה בביאה היאך הותר 

 ליעקב אח"כ לקחת את רחל.
 

כתב, דזה  )דרוש יום ג' דסוכות(ובספר שפע חיים לירח האיתנים ח"ב 
י קידושי כסף מהני מה"ת תליא בהא, דאיתא במסכת א

בביאה מנ"ל, אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן,  )דף ט:(קידושין 
מלמד  )כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעל(דאמר קרא בעולת בעל 

שנעשה לה בעל ע"י בעילה, א"ל ר' זירא לר' אבהו ואמרי לה 
קנית ר"ל לריו"ח, כעורה זו ששנה רבי ובעלה מלמד שנ

, ומשני, אי )בתמיה וכי אינה מקובלת עליך שאתה מחזר ללומדה ממקום אחר(בביאה 
)כדכתיב כי יקח דהיינו כסף והדר בעיל  )בכסף(מהתם הו"א עד דמקדש 

עיי"ש, ולפי"ז הא דילפינן קידושי כסף מכי יקח  והדר ובעלה(
היינו רק אי ילפינן דאשה נקנית בביאה מובעלה ולא אמרינן 

דש והדר בעיל, וא"כ שפיר ילפינן דגם קידושי כסף עד דמק
לחוד מהני, משא"כ אם לא ילפינן דאשה נקנית בביאה 
מובעלה, משום די"ל דעד דמקדש והדר בעיל, א"כ אין 
ללמוד מכאן קידושי כסף, וקידושי כסף גרידא הוי רק 

 מדרבנן.
 

ביאר שיטת רבי דיליף מובעלה ולא  )שם(ובחידושי הרשב"א 
א דילמא עד דמקדש והדר בעיל, משום דס"ל כר' חייש לה

יונתן דמשמע שניהן כאחד ומשמע כאו"א בפני עצמו עד 
שיפרוט לך הכתוב יחדיו כדרך שפרט בכלאים, וכיון דבלא 
יחדיו כ"א לעצמו משמע, ליכא הו"א לומר דעד דמקדש 
והדר בעיל, משא"כ ר' יוחנן ס"ל כר' יאשיה דמשמע שניהן 

חלק, ולכן אמרינן דלמא עד דמקדש והדר כאחד וצריך קרא ל
 בעיל עכ"ד.

 
היוצא לנו מזה, דאי ס"ל דכל אחד בפני עצמו משמע ולחלק 
לא צריך קרא, א"כ שפיר ילפינן מכי יקח דכסף לחוד וביאה 
לחוד, וממילא דקידושי כסף מה"ת ושפיר נתקדשה רחל 
ראשונה, משא"כ אי ס"ל דלחלק צריך קרא ובלא"ה משמע 

חד, א"כ לא ילפינן מכי יקח קידושי כסף, וקידושי שניהם כא
כסף הוי רק מדרבנן, ולפי"ז לא נתקדשה רחל בשכר העבודה 

 עד שנשאה יעקב.
 

ומעתה יבואר היטב דברי לאה, דכאשר התרעם יעקב על 
שרימתה אותו ובשבילה לא יוכל לקחת את רחל מחמת 
איסור דשתי אחיות, והיינו דיעקב חש להאי שיטה דרחל 

דיין לא נתקדשה כיון שלא חלו קידושי שכר עבודה ע
                 דקידושי כסף לא מהני מה"ת, דמ"ש כי יקח מהוי רק 
               בהדי ביאה דובעלה מוסיף על ענין ראשון דלחלק צריך 
קרא, וכדי לדחות סברתו פתחה לאה ואמרה דאין לך לחוש 
לזה, דשפיר כבר נתקדשה רחל בקידושי כסף, וממך למדתי, 

ך עשו וענית, דקסברת דשפיר עשית במה דהרי אביך קרי לי
שנטלת הברכות בערמה דלכן כהו עיני יצחק, דאי"ל דכהו 

כר' ישמעאל דארבע מצות הן, בשביל שהציץ בשכינה, דס"ל 
ולפי"ז יש לדקדק דהו"ל לומר וראיתם אותם, וע"כ דקאי על 

ומעתה ס"ל לחלק הקב"ה ומוכח דמותר להסתכל בשכינה, 
דשפיר מהני קידושי כסף מה"ת,  לא צריך קרא, וממילא

ונמצא דכבר חלו קידושי רחל, ומעתה תוכל לקיים את שנינו 
 ודו"ק.
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כתב, דהא דנטל  (רשתןפב)בספר אמירה נעימה עוי"ל, דהנה  ז(
יעקב הברכות מיצחק בערמה ולא חשש לאיסור גזל מעשיו, 
משום דעשיו יש לו דין נכרי, וס"ל ליעקב דגזל עכו"ם מותר 

 .עיי"ש
 

ר, דאיתא במסכת אסוולכאורה יש להביא ראיה דגזל עכו"ם 
דכתיב  )דף מ"ג.(דלולב הגזול פסול, והטעם איתא  )דף כ"ט:(סוכה 

ולקחתם לכם ביום הראשון וגו', משלכם להוציא את השאול 
דלמ"ל קרא דאינו יוצא בגזול,  )דף ל.(ואת הגזול, והקשו בתוס' 

  .ע עכ"קתיפ"ל דאינו יוצא משום דהו"ל מצהב"
 

כתב לתרץ, דלכאורה קשה  )חאו"ח סי' כ"ז(ובשו"ת חלקת יואב 
למה אמרינן דהוי מצהב"ע, ולא נימא דרשאי לגזול משום 
דאמרינן עדל"ת, אך זה טעות משום דהוי עבירה שבין אדם 
לחבירו, ובעבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת, דרק 

"א בסוף הל' בעבירה לשמים אמרינן עדל"ת וכמש"כ השאג
מצה, אולם כ"ז ניחא רק בסוכה גזולה מישראל, דבזה י"ל 
דכיון דהוא עבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת והוי 
מצהב"ע, משא"כ בסוכה גזולה מעכו"ם, לפימ"ש בשו"ת 

דהאיסור דגזל עכו"ם אינו מצד עצמו רק משום  )סי' כ"ו(חכ"צ 
ול גם מישראל, שלא נרגיל עצמנו במדות רעות ונבוא לגז

וא"כ זה לא הוי עבירה שבין אדם לחבירו, כיון דמצד 
העכו"ם אין בו איסור, ושוב אמרינן עדל"ת וליכא בזה 
מצהב"ע, ולפי"ז משום דהוי מצהב"ע הוי אמרינן דיצא, ולכן 
צריך הקרא דלכם לומר דעכ"ז לא יצא משום דל"ה לכם 

 , הרי לן דגזל עכו"ם אסור. עכ"ד
 

יש לתרץ קו' דה מכאן דגזל עכו"ם אסור, אמנם אין ראי
דהקרא אתא לספק  )ב"ק דף ס"ו(התוס' כמ"ש בספר ים התלמוד 

דנודע גזל, לשיטת הרמב"ם דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, 
דהרמב"ם הוציא דינו דספיקא  )קונטרס בית הספק(מש"כ החוו"ד 

, ושם מבואר )דף כ"ט:(דאורייתא מה"ת לקולא ממסכת סוטה 
ה לא דיברה רק מוודאי ולא מספק, וא"כ שאני בין דהתור

היכא דכתיב קום ועשה לשב ואל תעשה, דבכל לאווין 
משמעות הקרא איסור וודאי לא תאכל אבל ספק יאכל, ובקום 
ועשה הוא להיפוך, דעשיית המצוה יהיה בסוג וודאי ולא 
בסוג ספק, ולפי"ז במ"ע מודה הרמב"ם דספיקא לחומרא 

דיוצא בספק גזל, דמצהב"ע ליכא כיון  וא"כ הו"אעכ"ד, 
דבספיקא אזלינן לקולא, ולכן צריך קרא דלכם דבעינן שיהא 
ודאי שלו ובספק גזל אין יוצאין עיי"ש, אמנם זה א"ש 
לשיטת הרמב"ם דס"ל דספיקא דאורייתא לקולא, משא"כ 
לשיטת הרשב"א דספיקא דאורייתא לחומרא ל"ש לתרץ כן, 

רייתא מה"ת לקולא שפיר י"ל דספיקא דאו י ס"לומעתה א
 דגזל עכו"ם מותר.

 
ונודע קושית העולם דהיאך נשא יעקב שתי אחיות, כיון 

וכתב בספר כסף  דהאבות קיימו כל התורה עד שלא ניתנה,

-)פרשה י"חפרשת אחרי  הרמב"ן ז"ל, לפימש"כ )פרשת וישב(נבחר 

טעם לאיסור שתי אחיות, שאינו ראוי שתקח אשה אל , י"ח(
לצרור אותן זו לזו, כי הן ראויות שתהיינה אוהבות זו  אחותה

היכא דליכא לפי"ז ו לזו, ולא שתהיינה צרות עכ"ד הרמב"ן, 
לצרור שאינה צרה לחבירתה שרי, ורחל שמסרה הסימנים 

, בודאי שלא היתה שנאה )דף י"ג:(כדאיתא במסכת מגילה  ללאה
, אך ותביניהם, וליכא לצרור לגבייהו, וכה"ג שרי גם ב' אחי

זהו דוקא למ"ד דרשינן טעמא דקרא, דלדידיה שפיר י"ל 
דהיכא דליכא לצרור שרי לישא ב' אחיות, ויעקב לא עבר על 
איסור ב' אחיות, משא"כ אי לא דרשינן טעמא דקרא, אין 

, חילוק ובכל ענין אסור, ול"ש לומר כתירוץ הרמב"ן עיי"ש
 .)פ' מקץ ופ' משפטים(יושב אהלים  פרבסוכ"כ 

 
הביא מש"כ המפ', דמ"ד  )אות קכ"ב(בספר שש משזר בפרשתן ו

דדרשינן טעמא דקרא לקולא, היינו טעמא דס"ל כהרמב"ם 
דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, ולכן יש לנו לתלות בטעמא 
דקרא להקל מספק, משא"כ למ"ד ספיקא דאורייתא לחומרא, 

 ע"כ דלא דרשינן טעמא דקרא עכ"ד.
 

, דכאשר התרעם יעקב על לאה על ובזה יבואר דברי המדרש
שהציגה עצמה כרחל, והיינו דחשש שנכשל באיסור שתי 
אחיות, על כך השיבה לו לאה דח"ו לא בא מכשול תחת ידך, 
ואמרה אביך קרא לך יעקב וענית קרא לך עשיו וענית, ולקחת 
הברכות בערמה, ולא חששת לגזל עכו"ם משום דס"ל דגזל 

קרא דלכם מוכח דגזל עכו"ם ולכאורה הרי מ עכו"ם מותר,
אסור, וע"כ דס"ל דהקרא אתיא לספק גזל, משום דספיקא 
דאורייתא מה"ת לקולא, ומעתה דרשינן טעמא דקרא, וליכא 

 איסור דשתי אחיות ודו"ק.
 
 

הקשה דהיאך קנה  )סי' שכ"ח(דהנה בשו"ת הריב"ש עוי"ל,  ח(
יעקב הבכורה מעשיו, הא הוי דבר שלא בא לעולם שהרי 

ק היה חי אז עכ"ק, והנה האחרונים חקרו לגבי כלל יצח
הקנינים, אם עיקר תוקף הקנין נעשה ע"י המקנה במה 
שמקנהו ליד הקונה, או שעיקר תוקף הקנין נעשה ע"י הקונה 

  .מה שמתכוון לקנות המקח
 

 )דף נ"ט: מדפה"ס(חתן סופר בשער המקנה והקנין והשטרות ובספר 
י אדם מקנה דבר שלא בא כתב, דתליא בפלוגתת התנאים א

לעולם, דהטעם דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם הוא, 
משום דליכא סמיכות דעת של המקנה להקנות דבר שלא בא 
לעולם, ומהאי טעמא אמרינן דהאב שפיר מקנה לבנו אפילו 
דבר שלא בא לעולם, משום דדעתו של אב קרובה אצל בנו 

ולם, ולכן מ"ד וגומר בדעתו להקנות אף לדבר שלא בא לע
דלא מהני קנין בדבר שלא בא לעולם ס"ל דעיקר הקנין נעשה 
ע"י המקנה, משא"כ מאן דס"ל דמהני קנין בדבר שלא בא 
לעולם, ס"ל דעיקר הקנין תליא בהקונה, וכיון דהוא סומך 
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דעתו לקנות בכל ענין אפילו בדבר שלא בא לעולם שפיר 
מעות קונה או  ובזה פליגי ריו"ח ור"ל אי, מהני ביה קנין

משיכה קונה, דריו"ח ס"ל דעיקר הקנין הוא מצד המקנה 
וקבלת מעות המקנה הוא דגרמה הקנין, ור"ל ס"ל דמשיכת 

, ולפי"ז להמ"ד דס"ל הקונה פועלת עיקר הקנין עיי"ש
משיכה קונה משום דעיקר הקנין תלוי בדעת הקונה, ומהני 

ני מכירת קנין אפילו בדבר שלא בא לעולם, ולפי"ז שפיר מה
 .הבכורה

 
, אמר ר' יוחנן, דבר תורה מעות )דף מ"ז:(ואיתא במסכת ב"מ 

קונות, ומפני מה אמרו משיכה קונה, גזירה שמא יאמר לו 
נשרפו חטיך בעלייה וכו', ריש לקיש אמר, משיכה מפורשת מן 
התורה, מאי טעמא דריש לקיש, אמר קרא וכי תמכרו ממכר 

הנקנה מיד ליד, ור' יוחנן אמר לעמיתך או קנה מיד עמיתך דבר 
)דאישתעי ביה קרא דכיון דאינה ניקחת מיד מיד למעוטי קרקע דלית ביה אונאה 

, וריש לקיש, א"כ לכתוב קרא וכי תמכרו ממכר מיד ליד אין בו אונאה(
)להכי כתביה עמיתך אל תונו, או קנה למה לי, שמע מינה למשיכה 

, ור' יוחנן או קנה מאי יצא מיד זה ליד זה(למיסמך קנין למיד לומר שאין נקנה עד ש
עביד ליה, מיבעי ליה לכדתניא, וכי תמכרו ממכר אל תונו, אין 
לי אלא שנתאנה לוקח, נתאנה מוכר מנין, תלמוד לומר או קנה 

)אונאת מוכר מאו קנה אל תונו ומשיכה אל תונו, וריש לקיש תרתי גמר מיניה 

 עיי"ש. כר(מדסמך מיד ללשון קנין ולא סמכיה לממ
 

עה"פ וכי תמכרו ממכר לעמיתך  )פרשת בהר(ובספר פנים יפות 
כתב וז"ל, עוד י"ל דנקט ממכר היינו דאפילו בפחות משתות 

)סי' דהמכר קיים, אפי"ה איכא ביה איסורא כדאיתא בחו"מ 

, שנסתפק בזה הרא"ש, משום דיש לפרש דלשון ממכר ס"ו(-רכ"ז
 )דף מ"ב:(ל במסכת קידושין היינו בשיעור אונאה מכוון, וקיי"

שהמכר קיים ומחזיר אונאה, משא"כ ביתר משתות שאין 
המכר קיים כלל, מיהו הרמב"ן כתב בשמעתין דאסור להונות 
אפילו בפחות משתות, והא דאין צריך להחזיר אונאה, היינו 
דאין דרך בני אדם להקפיד לבטל ממכרם, ועיין מ"ש במסכת 

הרא"ש לפרש טעם דרב האי גאון ד"ה ועיין ב )דף ק.(כתובות 
, דאם הטעה השליח את הלוקח )סי' קפ"ב(שהביא הטור בחו"מ 

בכל שהוא המקח בטל, כיון דאיכא עבירה במכירה אפילו 
אין  )דף מ"ב:(בפחות משתות, א"כ הא קיי"ל במסכת קידושין 

 שליח לדבר עבירה וממילא בטל השליחות.
 

בחובל  ל"ב:()כתובות מיהו לכאורה היה נראה, כיון דקיי"ל ב
פחות משוה פרוטה כיון דלאו בר השבה הוא חייב מלקות, 
א"כ אימא נמי כיון דפחות משתות אינו מחזיר לו אונאתו, אי 
נימא דעבר על לאו דלא תונו יתחייב מלקות, ובזה היה נראה 
דיש ליישב פלוגתת ריו"ח ור"ל הנ"ל, דר"ל גמר מהאי קרא 

תרתי מדסמך לקנין ולא סמך לממכר,  דאו קנה מיד עמיתך
, ג:()שבועות די"ל דריו"ח ור"ל אזלי לשיטתייהו דפליגי ב

דריו"ח ס"ל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, ור"ל ס"ל 
דלוקין על לאו שאין בו מעשה, דריו"ח דס"ל אין לוקין א"כ 

י"ל כתבה רחמנא לשון משיכה גבי אונאת לוקח למוכר, משום 
שמאנה מוכר ללוקח ונוטל ממנו יותר משוויה הוי לאו דיש דכ

בו מעשה, אבל באונאת המוכר שנותן לו פחות משוויין אין בו 
מעשה אלא כשמושך הפירות יותר ממעות שנתן, וליכא 
לדיוקא מהא דכתבה התורה לשון משיכה לגבי לוקח, ור"ל 

 לשיטתו דס"ל לאו שאין בו מעשה לוקין עליו עכ"ל.
 

אמר רב אידי בר אבין אמר רב  ,)דף ג.(תמורה מסכת בואיתא 
עמרם א"ר יצחק אמר ריו"ח משום ריוה"ג, כל ל"ת שבתורה 

חוץ מנשבע  ,לא עשה בו מעשה פטור ,עשה בו מעשה לוקה
 ומימר ומקלל חבירו בשם אעפ"י שלא עשה מעשה חייב

כתב,  )בסוה"ס(מהר"ם שי"ק ז"ל על תרי"ג מצות בספר , ועיי"ש
דעל לאו שאין בו מעשה אין לוקין, ולא ילפינן דהטעם 

מנשבע ומקלל חבירו בשם, דלוקין על לאו שאין בו מעשה, 
 . משום דהוה שני כתובים הבאין כאחד ואין מלמדין עיי"ש

 
וידוע פלוגתת הראשונים אי ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא 
או לקולא, דהרמב"ם ס"ל דאזלינן לקולא, והרשב"א ס"ל 

 )בית ד' שער א'(לחומרא, וכתב הרשב"א בתורת הבית דאזלינן 
דהרמב"ם דס"ל דספק מה"ת מותר, יליף לה מדאמרינן 

דספק ממזר מותר וגלי שם קרא דספק  )דף ע"ג.(קידושין מסכת ב
דהרי שם  )יור"ד סי' ק"י בכללי ס"ס כלל א'(מותר בכ"מ, והקשה הפר"ח 

וחד אמרינן דאיכא תרי קראי חד להתיר ממזר בשתוקי 
למשרי שתוקי בישראל, ובשלמא לשיטת הרשב"א דס"ל 
דבכה"ת ספיקא לחומרא ורק בממזר גילתה התורה להתיר, 
שפיר צריכין תרי קראי להתיר בכל גווני, אבל להרמב"ם 
דמכאן ילפינן דספיקא לקולא לכה"ת, א"כ הא הוי שני 

וכ"כ הפנים יפות פרשת כתובים דקיי"ל דאין מלמדין עיי"ש, 
הרי דמאן דס"ל דספק מותר עיי"ש,  )עה"פ כי ממנו תאכל( שופטים

מה"ת ע"כ דס"ל דב' כתובים הבאין כאחד מלמדין, ומאן 
דס"ל דספק אסור מה"ת ע"כ דס"ל דב' כתובים הבכ"א אין 
מלמדין, דלכך כתבה התורה ב' כתובים להתיר בממזר בכל 

 גווני, ומזה נדע דבשאר דוכתי בספיקא אזלינן לחומרא.
 

הביא בשם הפענח רזא, דרחל ולאה  )אות שמ"ג(ר עיר דוד ובספ
היו אחיות מצד האם, וזה אי אזלינן בתר האב תליא בפלוגתא 

אי חוששין לזרע האב, דאי ס"ל חוששין לזרע  )דף ע"ט:(בחולין 
האב אזלינן גם בתר הקירבא מצד אביו, משא"כ אי ס"ל אין 

ונמצא  חוששין לזרע האב חיישינן רק לקריבה מצד האם,
 דליכא כאן איסור שתי אחיות כלל עיי"ש.

 
כתב, דזה אי חוששין לזרע  )סי' ז'(אבני מילואים בתשובות וב

האב או אין חוששין תליא בפלוגתא אי זה וזה גורם מותר או 
אסור, דלמ"ד זה וזה גורם מותר לא חיישינן לגורם האיסור 

"כ המעורב בו, א"כ ה"ה דאין חוששין לזרע האב, משא
למ"ד זה וזה גורם אסור, חיישינן לכל הגורמים המעורבים, 

 וה"ה דחוששין לזרע האב עיי"ש.



 

 
יד תשפ"ג דף  צאפרשת ויהואיל משה   

ד"ה והנה לפי פירש"י כתב  )סי' נ"ו(ובשו"ת בית אפרים חאו"ח 
לבאר טעמא דמ"ד דזה וזה גורם מותר, דאע"ג די"ל מאי 
חזית דאזלת בתר גורם היתר זיל בתר גורם איסור לחומרא, 

לא ניתנה תורה ונתחדשה הלכה לאסור דבר  מ"מ כיון דאם
זה היה מותר הכל, ולכן אף שע"י ציווי התורה נאסר הדבר 
ההוא והאיסור ג"כ גורם לדבר זה, מ"מ היתר יש לו דין 
קדימה בזה למיזל בתריה, ומטעם זה ס"ל להרמב"ם דספיקא 
דאורייתא מה"ת לקולא אף במקום שהספק שקול משום 

לא היה נאסר ולכן אף היכא דאיתרע דההיתר הוא הקודם אם 
חזקה דהיתרא מ"מ אף בספק השקול מהיכי תיתי לחדש 

 .איסורא עכ"ד
 

ונמצא לפי"ז דמאן דס"ל זה וזה גורם מותר היינו משום 
דספיקא דאורייתא לקולא דתרווייהו בחד טעמא אזלי, ועיין 

שהביא דברי הבית אפרים ודן  ז(-)פ"ב אות ובספר ספיקות מלכים 
דזה וזה גורם וספיקא דאורייתא בחדא מחתה מחתינהו מזה 

 עיי"ש.
 

ובזה יבואר דברי המדרש, דכאשר התרעם יעקב על לאה על 
שהציגה עצמה כרחל, והיינו דחשש שנכשל באיסור שתי 
אחיות, על כך השיבה לו לאה דח"ו לא בא מכשול תחת ידך, 

 ממך למדתי, דהרי אביך קרי ליך עשו וענית, דקסברתואמרה 
דשפיר עשית במה שנטלת הברכות בערמה, משום דקנית 
הבכורה מעשיו, והקנין מהני אף דהוא דבר שלא בא לעולם, 
משום דעיקר הקנין תלוי בדעת הקונה, דס"ל משיכה קונה, 
וס"ל לאו שאין בו מעשה לוקין, ושני כתובים הבכ"א 

ומעתה ס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, ולפי"ז מלמדין, 
וזה גורם מותר, ואין חוששין לזרע האב, ונמצא דאין  ס"ל זה

 כאן כלל איסור דשתי אחיות ודו"ק.
 
 

כתב, דהא דנטל יעקב  (רשתןפב)בספר אמירה נעימה עוי"ל, ד ט(
הברכות מיצחק בערמה ולא חשש לאיסור גזל מעשיו, משום 

 דעשיו יש לו דין נכרי, וס"ל ליעקב דגזל עכו"ם מותר עיי"ש 
 

שור של ישראל שנגח שור של  , )דף ל"ז:(ב"ק ת מסכואיתא ב
כנעני פטור, ושל כנעני שנגח לשור של ישראל בין תם בין 

, ממה נפשך אי )דף ל"ח.(מועד משלם נזק שלם, ופריך הגמ' 
רעהו דוקא דכנעני כי נגח דישראל נמי ליפטר, ואי רעהו לאו 
דוקא אפילו דישראל כי נגח דכנעני נחייב, א"ר אבהו אמר 

רא עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים, ראה שבע מצות ק
שקיבלו עליהם בני נח כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן 
לישראל, ר' יוחנן אמר מהכא הופיע מהר פארן מפארן הופיע 

משמע דוקא  )ד"ה עמד(ממונם לישראל עיי"ש, וכתבו התוס' 
בענין זה שנגח שור שלנו שור שלהם, ולמ"ד גזל עכו"ם 

ניחא אבל למ"ד מותר קשה עיי"ש, ועיין במהרש"ל אסור 

דס"ל להתוס' דילפינן רק לפטור והמהרש"א ומהר"ם 
  תשלומין בשור שנגח, משא"כ שאר גזל עכו"ם אסור.

 
בהא דעמד והתיר וכו' דרק  )דף י"ט. מדפי הרי"ף(וכ"כ הנימוקי יוסף 

לענין נזקין דסברא היא אבל לשאר גזל אסור עיי"ש, ועיין 
ה מקובצת שהביא בשם ר"פ, ואם תאמר מאי איריא בשיט

בנגיחות אפילו בעלמא נמי, יש לומר דאית ליה דגזל העכו"ם 
אסור מוחשב עם קונהו, והלכך על כרחך האי קרא לענין 
נזקין קאמר דסברא היא שיהא מותר בכהאי גונא עיי"ש, 
ובשיטה מקובצת על הגליון הביא מרבנו יהונתן שכתב וז"ל, 

ר ממונם לישראל כלומר ראה שאכזרים ולב רע עמד והתי
להם וחשודים על כל שהן מצווין משבע מצות וכש"כ שאינן 
מצירים בצרת אחיהם לפיכך קנסם הכתוב כדי שישמרו 

 שווריהן עכ"ל.
 

שכתב וז"ל, שור של  ה"ה(-)פ"חועיין ברמב"ם בהל' נזקי ממון 
שאין  ישראל שנגח שור של נכרי בין תם בין מועד פטור, לפי

הגוים מחייבים את האדם על בהמתו שהזיקה והרי אנו דנין 
להם כדיניהן, ושור של נכרי שנגח שור של ישראל בין תם 
בין מועד משלם נזק שלם, קנס הוא זה לגוים, לפי שאינן 
זהירין במצות אינן מסלקין הזיקן, ואם לא תחייב אותם על 

ריות עכ"ל, נזקי בהמתן אין משמרין אותה ומפסידין ממון הב
 הרי דהותר ממונן רק לענין תשלומי נזקין בלבד.

 
ס"ל דמהך דרשא  )דף נ"ז.(אך הר"ן בחידושין עמ"ס סנהדרין 

דהתיר ממונם לישראל ילפינן דגזל עכו"ם מותר, וכ"ה שיטת 
עיי"ש, וכן נקט בפשטות בכפתור  )סי' רנ"ה עמוד הדיינים(היראים 

אל, אלא שמחדש שם דהותר ממונם לגמרי לישר )פ"ד(ופרח 
לחלק בין מטלטלין וקרקע עיי"ש, ועיי"ש בפרחי ציון 

 שהאריך בזה עיי"ש. )ס"ק ס"א(מהגאון מהרי"פ פערלא 
 

איתא, אמר רב יוסף, עמד וימודד ארץ ראה  )שם(ולהלן בגמ' 
וגו', מה ראה, ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח ולא 

אם כן מצינו חוטא  קיימום עמד והתירן להם, איתגורי איתגר
נשכר, אמר מר בריה דרבנא לומר שאפילו מקיימין אותן אין 
מקבלין עליהן שכר וכו', ומסיק בגמ' אין מקבלים שכר 
כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה, דא"ר חנינא 

 גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה עיי"ש.
עכו"ם אי מותר או אסור וכתבו המפ', דנמצא לפי"ז דדין גזל 

תליא בזה, דאי ס"ל גדול מצווה ועושה, י"ל דמה דכתיב ראה 
ויתר גוים היינו דהתירן שלא יהיו רק כאינם מצווים ועושים, 
ולא להא דהתיר ממונם וממילא דגזל עכו"ם אסור, משא"כ 
אי ס"ל גדול שאינו מצווה ועושה גדול ממצווה ועושה, ליכא 

מי שאינם מצווים ועושים, שהרי למימר שנענשו להיות כ
גדול שאינו מצווה ועושה, ועכצ"ל דהתיר ממונם לישראל 

 ומינה דגזל עכו"ם מותר עכ"ד.
 



 

 
טו תשפ"ג דף  צאפרשת ויהואיל משה   

ערך אורה ושמחה  )מהרה"ג ר' שאול בראך ז"ל(ובספר משמרת אלעזר 
כתב וז"ל, ויש לתת טעם לדבר למה הנשים פטורות  )אות י"ג(

גדול  )דף ג.(מסכת ע"ז ממצוה יקרה הלזו, כי הנה אמרו חז"ל ב
המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, וכתבו התוס' 

, לפי שעל מה שהוא מצווה היצר הרע מסיתו בכל )ד"ה גדול(
כחו שימנע מלעשותו, אבל בדבר שאינו מצווה עליו אין 
היצר הרע מסיתו כל כך עיי"ש, וידוע שיסורי אשה בהריון 

ביאים המשילו הצרות היותר ולידה הם גדולים מאוד עד שהנ
גדולות לחבלי לידה, ומעתה אם תהיה האשה מצווה על פו"ר 
אז יסיתה היצר הרע שלא תנשא לאיש ובקל היתה מתפתית 
לשמוע בקולו מאחר שיש לה יסורים גדולים מזה, ולכן לא 
חייבה הקב"ה במצוה זו כדי שלא יהיה היצר הרע מסית 

 ל.אותה ויבוטל לגמרי מצות פו"ר עכ"
 

והנה מה שנשא יעקב שתי אחיות, הבאנו מש"כ בגור אריה 
, דהוה כהוראת שעה דנביא כיון שידעו שכן צריכין )פרשת ויגש(

כתב, דהטעם  )פרשת אמור(לעשות עיי"ש, ובספר קדושת יו"ט 
דהותר לנביא לעבור בהוראת שעה, הוא משום דאמרינן עשה 

 דוחה ל"ת עיי"ש.
 

 )דף מ"א.(כ התוס' במסכת גיטין ולכאורה יש להעיר, לפימש"
דלא אמרינן עשה דוחה ל"ת במצות פו"ר, משום דהוה עשה 
שאינה שוה בכל, כיון דנשים פטורות ממצות פו"ר עיי"ש, 
א"כ הדקל"ד איך נשא יעקב שתי אחיות מכח עשה דוחה 

 ל"ת.
 

ובזה יבואר דברי המדרש, דכאשר התרעם יעקב על לאה על 
נו דחשש שנכשל באיסור שתי שהציגה עצמה כרחל, והיי

אחיות, על כך השיבה לו לאה דח"ו לא בא מכשול תחת ידך, 
ואמרה אביך קרא לך יעקב וענית קרא לך עשיו וענית, ולקחת 
הברכות בערמה, ולא חששת לגזל עכו"ם משום דס"ל דגזל 

ולפי"ז ס"ל דגדול שאינו מצווה ועושה ממי  עכו"ם מותר,
מצווה על מצוות פו"ר, ושפיר שמצווה ועושה, ולפי"ז אשה 

י"ל עשה דוחה ל"ת, ונמצא דאין כאן כלל איסור דשתי 
 אחיות ודו"ק.

 
**** 

 
מלא שבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשר 

)מובא ואיתא במדרש  תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות:

ילמדנו רבינו מהו לכבות את הנר בשבת , בספר נפש יהונתן(
ותמוה שייכות השאלה  ,בשביל חולה שאין בו סכנה

 לפסוק זה. 
 

, שאול שאילתא זו )דף ל.(דאיתא במסכת שבת  והנבס"ד,
לעילא מר' תנחום דמן נוי, מהו לכבויי בוצינא דנורא מקמיה 

בשבת וכו' עיי"ש, ובעין יעקב כתב הרי"ף  )חולה(באישא 

דהשאלה היא, היכא דאפשר לסלוקי בוצינא מקמיה, אי 
ר שהוא שבות, מלכבות שהוא אמרינן דניחא לטלטל הנ

מלאכה, ויש צד אחר שלא לטלטל, כדי שלא יצטער החולה 
בעוד שמוליכה הבית חוצה, ויותר טוב לו לכבותה מיד 
עיי"ש, ובפשיטות י"ל, דזה תלוי בפלוגתת הפוסקים, אי 
פקוח נפש בשבת הוא מטעם הותרה או מטעם דחויה, דאי 

ואי ס"ל דהוא  נימא דהוא מטעם הותרה אז מותר לכבותה,
רק דחויה אז צריך להדר אהתירא, ויותר טוב לטלטל הנר, 

, דזה תליא אי )ח"א סי' תרפ"ט(ונודע מש"כ בשו"ת הרשב"א 
טומאה הותרה בציבור או דחויה בציבור, דכל ההותרות 

 והדחויות שווין עיי"ש.
 
נודע קו' המפרשים דהיאך לקח יעקב שני אחיות, כיון ו

רה עד שלא ניתנה, וכתב המהרש"א דהאבות שמרו כל התו
לתרץ, דיעקב אבינו ע"ה גיירם כשנשאם,  ח(")דף כיומא מסכת ב

דאין  ב(")דף כיבמות מסכת וממילא ל"ה אחיות כלל כדקיי"ל ב
עריות אסורות לגרים, משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי 

 ול"ה קורבה, וממילא ה"נ ל"ה אחיות כלל מטעם זה עיי"ש.
 

 הד"ה אקילו בי )דס"ד.(מסכת ע"ז  לע חת"ס שיחידוספר וב
רבנן כתב וז"ל, ויגעתי הרבה ולא מצאתי מנ"ל לרבנן הא דגר 
שנתגייר כקטן שנולד דמי, דאין לומר משום דגוי אינו קרוי 

חדשה, דהתינח לר"ש דס"ל  האדם וכשנתגייר נעשה הגוי ברי
דאתם קרויים אדם ואין אתם קרויין אדם, אבל לר"מ דס"ל 

ם גוי קרוי אדם, ממילא ל"ה כקטן שנולד דמי עיי"ש, ועיין דג
 .)אות י"ח(אור תורה פרשת ויצא ספר ב
 

כתב בענין טומאה הותרה  )אות ל"א(ובספר אור תורה לחנוכה 
בציבור, דטעמא דטומאה הותרה רק בציבור משום דהציבור 
כוחם גדול להעלות הרע והטומאה להפכו לטוב ולהכניסו 

 )דף פ"א:(כמו שאמרו חז"ל במסכת יומא  ברשות הקדושה,
)וביחיד דגדולה תשובה הנעשית בציבור להפוך הזדונות לזכיות 

, ומעלת הציבור דע"י כח הרבים הוא רק על ידי תשובה מאהבה(
שמתאחדים נתעורר בחינת קדושה עליונה, וזה שאמרו חז"ל 
אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדם, דהנה הכינוי איש, 

וש, גבר, שייך לומר הן בלשון יחיד והן בלשון רבים, אנ
אישים אנשים גברים, אבל הכינוי אדם הוא שוה ליחיד 
ולרבים, ובחינה זו שהרבים מתאחדים כאיש אחד נמצא רק 
אצל בני ישראל שפנימיות נשמתם מתאחדת ביחודא שלים 
ועי"ז מתעורר גודל הקדושה לזכך הרע ולהפכו לטוב, ולכן 

קרויין אדם כי אצלם לא יצדק כינוי זה כיון שאינם  אין אוה"ע
 באים למעלה זו להיות כאחד עיי"ש.

 
כתב, דנמצא מזה  )סי' ר"ז אות ב'(ובספר שפע חיים לחנוכה 

דאליבא דמ"ד דאתם קרויים אדם ואין עכו"ם קרויים אדם, 
והיינו מפאת מעלת קדושת הרבים, אמרינן טומאה הותרה 

הרבים להעלות הטומאה ולזכך הרב הוא בציבור, דגדול כח 
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להפכו לטוב, משא"כ אי ס"ל דגם עכו"ם קרויים אדם א"כ 
אין להוכיח מכך מעלת הרבים בבני ישראל שיכולים לבטל 

 הטומאה לגמרי, וא"כ טומאה רק דחויה הוא עכ"ד.
 

ובזה יבואר דברי המדרש, דכיון דכתיב כאן מלא שבוע זאת 
יעקב שתי אחיות, ועכצ"ל  ונתנה לך וגו', ותקשי היאך נשא

דגיירם, וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, והוא משום דאתם 
קרויין אדם, ואין עכו"ם קרויין אדם, ולפי"ז ס"ל טומאה 
הותרה בציבור, וגם פקוח נפש הוה הותרה ואין צריך להדר 
אהתירא, או דילמא דיעקב נשא שתי אחיות מטעמא אחרינא, 

וטומאה דחויה היא בציבור,  וי"ל דגם עכו"ם קרויין אדם,
 וצריך להדר אהתירא ודו"ק. 

 
*** 

 
וענתה בי צדקתי ביום מחר כי תבוא על שכרי לפניך 
כל אשר איננו נקד וטלוא בעזים וחום בכשבים גנוב 

ר' יהודה בר , ט(-)פרשה ע"גואיתא במדרש רבה  הוא אתי:
סימון אמר, כתיב אל תתהלל ביום מחר, אתה אמרת 

ביום מחר, למחר בתך יוצאת  וענתה בי צדקתי
עיי"ש, וכן איתא ומתענה שנאמר ותצא דינה בת לאה 

, וצ"ב שייכות הענינים, ד(-)פרשה פלהלן במדרש פרשת וישלח 
דבשביל שאמר וענתה בי צדקתי ביום מחר, למה שנאמר 

 ותצא דינה בת לאה.
 

ובספר תורת משה מהחת"ס זצ"ל כתב וז"ל, ויש לפרש 
דנענש יעקב בזנות דינה  כ"ג(-)ל"בפרשה  עפימש"כ רש"י להלן

על שהסתירה בתיבה שלא יראנה עשיו, ואולי אם היה נותנה 
לו לאשה החזירתו למוטב, אמנם יעקב היה ירא אולי עשיו 
יעבירה על הדת חלילה, אמנם אם היה יעקב בטוח בעצמו 
שלא יצא פסול מזרעיו כמו שהבטיח לו השי"ת ]דהקב"ה 

בך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי הבטיח לו כי לא אעז
לך ופירש"י אשר דברתי לך מה שדברתי לאברהם על זרעו לך 
הבטחתיו והקב"ה הבטיח לאברהם להיות לך לאלקים 

[, כ"א(-)פרשה כ"חולזרעך שלא ימצא פסול בזרעו כמש"כ רשיז"ל 
אז היה ראוי שלא יסגירנה בתיבה וחטא על שירא מזה, ולכן 

תה בי צדקתי ביום מחר וגו' שנראה בזה שאמר יעקב וענ
שהיה מובטח בעצמו על ידי הבטחת השי"ת, וא"כ שלא כדין 
עשה במנעו דינה מעשיו, ולכן נאמר לו אתה אמרת וענתה בי 
צדקתי ביום מחר וגו' חייך למחר בתך יוצאת ומתענה עכ"ד 

 החת"ס זצ"ל.
 

ועפי"ז אפשר לומר עד"ז, דעמש"כ החת"ס דנענש יעקב 
נה על שהסתירה בתיבה שלא יראנה עשיו, ואולי אם בזנות די

היה נותנה לו לאשה החזירתו למוטב, י"ל דיעקב ס"ל דהלא 
)דף עשיו עבר על הג' עבירות חמורות כדאיתא במסכת ב"ב 

חמש עבירת עבר באותו היום בא על נערה המאורסה  ט"ז:(

והרג את הנפש וכפר בעיקר וכו' עיי"ש, וס"ל ליעקב כהנך 
דלא מהני תשובה על ג' עבירות, ולכן כיון דתשובה שיטות 

לא מהני לא שייך לומר דאם היה יעקב נותנה לו לאשה היה 
מחזירתו למוטב, ולכן לא רצה יעקב ליתן את דינה בתו 

 לאשה לעשיו.
 

גדולה תשובה שמגעת עד  ,אמר ר' לוי ,פ"ו.()יומא ואיתא ב
לקיך, ר' יוחנן כסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד ה' א

אמר עד ולא עד בכלל וכו' עיי"ש, ובספר תוספת יום 
הכיפורים הביא מספר תאוה לעינים שכתב, דפליגי אי מהני 
תשובה לע"ז, דר' לוי ס"ל דגדולה תשובה שיש בה כח לכפר 
אף שכפר בעיקר ועבד עבודה זרה שזהו עד כסא הכבוד, דגם 

על כל דבר תשובה לחטא דע"ז מהני תשובה,  ור' יוחנן ס"ל ד
מכפרת חוץ מעובד עבודה זרה וכופר בעיקר וזהו ולא עד 

]ובדרשות אור בכלל, דלחטא דע"ז לא מהני תשובה עיי"ש, 
חדש להחוות יאיר ביאר בזה הכתוב ובא לציון גואל ולשבי פשע 

דבלשון בני אדם עד  )סי' מ"ג סכ"ז(ביעקב נאום ה', דמבואר בחו"מ 
צא דאי דברה תורה כלשון בני אדם אזי ולא עד בכלל עיי"ש, ונמ

אמרינן עד ולא עד בכלל ולא מהני תשובה על חטא דע"ז, ובזה 
יבואר הכתוב ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב דמועיל תשובה 
לכל שבי פשע ביעקב ואף לע"ז, וזהו משום "נאום ה'" שהוא 
דיבור של השי"ת ואינו כלשון בני אדם דלא דברה תורה כלשון 

 .[י אדם וממילא עד ועד בכלל ומועיל תשובה לכל עכ"דבנ
 

וכתב בדרשות חוות יאיר לבעל האור חדש, דדבר זה דעד 
דברה  ס"לועד בכלל או עד ולא עד בכלל, תליא בפלוגתא אי 

)סי' תורה כלשון בני אדם או לא דברה, לפי"מ דאיתא בחו"מ 

' בניסן, ראובן הוציא שטר חוב על שמעון שזמנו ה מ"ג סעיף כ"ז(
ושמעון הוציא שובר שנכתב בחמשה בניסן כתוב בו שמחל 
ראובן לשמעון כל תביעות שהיו עליו עד אותו היום, ראובן 
גובה שטרו, דבלשון בני אדם משמע עד ולא עד בכלל 

דברה תורה כלשון בני אדם אזי עד  ס"לעיי"ש, ומעתה אי 
דם אז לא דברה תורה כלשון בני א ס"לולא עד בכלל, אבל אי 

 .)דרוש ד' לתשובה(אמרינן עד ועד בכלל עכ"ד, וכ"כ בספר עזרא 
 

הקשה, דהיאך זכה יעקב  )סו"ס ק"ל(ובספר תרומת הדשן פסקים 
בצאן לבן ע"י קנין התנאי שהיה ביניהם, והרי הצאן העתיד 
להוולד היה דבר שלא בא לעולם, והרי קיי"ל דשום קנין לא 

 )סי' של"ב סק"ו(בא בקצות חל בדבר שלא בא לעולם עיי"ש, מו
נודע קושית עיי"ש, אך י"ל ד )בפרשתן(ובספר דברי חיים עה"ת 

הא הוה דבר מעשיו דאיך קנה יעקב הבכורה  )סי' רכ"ח( יב"שהר
מועיל  הדקודם מתן תורה הי"ש , ותי' הריבולםלעא בא של

  .עיי"ש ולםלעא בא קנין בדבר של
 

א בא ר שלמהני קנין אף בדב ן תורהוהטעם דקודם מת
דאיתא במסכת עפי"מ  תולדות( ')פישועות מלכו מבואר ב ולם,לע

, אמר ר"ש בן לקיש, מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר )דף ג.(ע"ז 
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הקב"ה עם מעשי  , מלמד שהתנה)ה' יתירה למה לי(יום השישי 
דאם יקבלו ישראל את התורה מוטב ואם לאו ואמר בראשית 

, ושם בגמ' אמר חזקיה מאי הוחזיר אתכם לתוהו ובני מא
דכתיב משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה, אם יראה למה 
שקטה ואם שקטה למה יראה, אלא בתחלה יראה ולבסוף 

ומבואר מזה דעד שלא קיבלו בני ישראל את  שקטה עיי"ש,
התורה בסיני לא נתבסס כל הבריאה, ועמודי שמים ירופפו 

"כ קודם קבלת התורה ואונתייראו שמא לא יתקיים העולם, 
א בא וכדבר שלכדבר שאינו קבוע  ההבריאה הימהות כל 
שהרי עדיין היה תלוי ועומד אם יקבלו ישראל את  ולם,לע

א בא שלבר דבגם באותה זמן אהני הקנין ולכן התורה, 
 עכ"ד. ולם, שהרי כל היקום לא היה קבוע וקיימילע
 

דתנאי  אך כ"ז א"ש אי נימא דהקרא יום השישי אתיא להא
התנה הקב"ה עם מעשי בראשית, אך לפי"מ דאיתא במד"ר 

אמר ר' יודן יום השישי זו שעה יתירה שמוסיפין  י"ב(-)פרשה ט
מחול על הקודש עיי"ש, לפי"ז לא אמרינן דהיה תנאי בשעת 
הבריאה ע"מ שיקבלו ישראל את התורה, ולפי"ז י"ל דגם 

 קודם מתן תורה לא חל קנין בדבר שלא בא לעולם.
 

, זכור את יום השבת ס"ד(-)פ"זואיתא במכילתא פרשת יתרו 
לקדשו, זכור מלפניו ושמור מלאחריו, מכאן אמרו דמוסיפין 
מחול על הקודש, וכתב במרכבת המשנה, דדריש ליה 
מדכתיב את יתירה, לרבות דמוסיפין מחול על הקודש עיי"ש, 
ולפי"ז אי ס"ל דדרשינן את אז ילפינן תוספת שבת מקרא 

ור את יום, וי"ל דהה' יתירה אתיא דתנאי התנה הקב"ה זכ
במעשה בראשית, משא"כ אי ס"ל דלא דרשינן את, איצטריך 

 הה' לתוספת שבת, וי"ל דלא היתה תנאי במעשה בראשית.
 

, )סי' כ"ד אות י"ח(, ובספר נטיעות אדר )פרשת ואתחנן(ובספר תורת יפה 
דרשינן את תליא  כתבו, דזה אי )פרשת אמור(ובספר דברי פינחס 

אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, כיון דבלשון בני אדם לא 
הוי את יתורא דלישנא, וממילא אי ס"ל דברה תורה כלשון 
בני אדם לא דרשינן את, משא"כ אי ס"ל לא דברה תורה 

 כלשון בני אדם דאז הוי את יתורא ודרשינן את.
 

נתה בי צדקתי ומעתה יבואר דברי המדרש, דכיון דאמר יעקב וע
ביום מחר וגו', דשפיר חל קנין הצאן משום דקודם מתן תורה 
מהני קנין אף בדבר שלא בא לעולם, והטעם הוא דעד מתן 
תורה לא נתבסס קיום העולם כיון דתנאי התנה הקב"ה במעשה 
בראשית וילפינן לה מהא דכתיב יום הששי, דאי"ל דהקרא 

את יום השבת  אתיא לתוס' שבת, דזה ילפינן מקרא זכור
דדרשינן את, ולא דברה תורה כלשון בני אדם, ומעתה ס"ל עד 
ועד בכלל, ומועיל תשובה אף לג' עבירות החמורות, ומעתה 
לא היה לו ליעקב למנוע את דינה מעשו, שמא היתה מחזירתו 
למוטב, וכיון שהטמין אותה ומנעה אותה מלהינשא לעשיו, 

 .לכן למחר בתך יוצאת ומתענה ודו"ק

 ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים:
כל זמן  ובספר דמשק אליעזר מביא מה דאיתא במדרש,

ע"כ, והוא  שהיה יעקב בבית לבן, לא שמר אלא שבת
 פליאה. 

 
נודע קו' המפרשים דהיאך לקח יעקב שתי אחיות, והנבס"ד, ד

וכתב בספר  כיון דהאבות שמרו כל התורה עד שלא ניתנה,
                      , כל )דף נ"ז:(, דאיתא במסכת סנהדרין )שער י"ז(ים שערי שמ

              ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה, בן נח מוזהר 
)כגון חייבי כריתות אחותו עליה, אין בית דין של ישראל ממיתין עליה 

, אין ב"נ מוזהר ואחות אביו ואחות אמו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו(
יר אליבא דר' עקיבא אמרה דנפקי ליה עריות בבני נח מעל )ר' מאעליה דברי ר' מאיר 

)כגון כל , וחכ"א הרבה עריות יש כן יעזב איש וגו' והתם חייבי מיתות הוא דכתיבי(

שאין בית דין של ישראל ממיתין עליהן, ובן נח  חייבי כריתות(
איש )דלרבנן אתרבו בני נח מאיש איש לכל האמור בפרשה ור"מ לא דריש מוזהר עליהן 

 .עיי"ש איש לרבויי(
 

ולפי"ז י"ל דיעקב ס"ל כר' מאיר דאין ב"נ מוזהר על זה, 
וכיון שהיה להאבות דין ב"נ כמש"כ בפרשת דרכים, הותר 

 ליעקב לישא שתי אחיות עכ"ד.
 

ד"ה ולבאר, דפלוגתת ר"מ וחכמים  )שער ט"ז(אמנם כתב שם 
תליא אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, דר"מ ס"ל דברה 
תורה כלשון בני אדם ולא דרשינן איש איש, ולא איתרבי ב"נ 
לחייבי כריתות, וחכמים ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם 
ומרבינן מאיש איש דב"נ הוזהרו אף בעריות שיש בו כרת 

 עיי"ש.
 

, זכור את יום השבת ס"ד(-)פ"זואיתא במכילתא פרשת יתרו 
אמרו דמוסיפין לקדשו, זכור מלפניו ושמור מלאחריו, מכאן 

מחול על הקודש, וכתב במרכבת המשנה, דדריש ליה 
מדכתיב את יתירה, לרבות דמוסיפין מחול על הקודש עיי"ש, 
ולפי"ז אי ס"ל דדרשינן את אז ילפינן תוספת שבת מקרא 

 .זכור את יום
 

, )סי' כ"ד אות י"ח(, ובספר נטיעות אדר )פרשת ואתחנן(ובספר תורת יפה 
כתבו, דזה אי דרשינן את תליא  )פרשת אמור(ס ובספר דברי פינח

אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, כיון דבלשון בני אדם לא 
הוי את יתורא דלישנא, וממילא אי ס"ל דברה תורה כלשון 
בני אדם לא דרשינן את, משא"כ אי ס"ל לא דברה תורה 

 כלשון בני אדם דאז הוי את יתורא ודרשינן את.
 

המדרש, דכל זמן שהיה יעקב בבית לבן  ומעתה יבואר דברי
היה לו שתי אחיות, והוצרך לפסוק כמ"ד דברה תורה כלשון 
בני אדם, דאז לא איתרבי ב"נ לחייבי כריתות, ולפי"ז ס"ל 
דלא דרשינן את, ולמאן דלא דריש את ליכא מצות תוספת, 

 ולכן לא שמר אלא שבת בלבד, ולא תוספת שבת ודו"ק.



 

 
יח תשפ"ג דף  צאפרשת ויהואיל משה   

אמר רב אדא בר  ,)דף כ:(ברכות מסכת איתא בעוי"ל, ד ב(
 ,נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, ופריך הגמ' ,אהבה
מצות עשה שהז"ג הוא וכל מצות עשה שהז"ג נשים  ,אמאי

פטורות, אמר אביי מדרבנן, א"ל רבא והא דבר תורה קאמר, 
ועוד כל מצות עשה שהז"ג נחייבינהו מדרבנן, אלא אמר רבא 

ור כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, והני אמר קרא זכור ושמ
נשי הואיל ואיתנייהו בשמירה איתנייהו בזכירה עיי"ש, 

דניקוש איפכא כל  ,)דף כ:(שבועות מסכת והקשו התוס' ב
שאינו בזכירה אינו בשמירה, ותירצו דלחומרא מקשינן 

 )פכ"ט(עיי"ש, והקשה בספר הקובץ על הרמב"ם הל' שבת 
ברכות, לפימש"כ הפמ"ג בפתיחה בשם ספר זרע יעקב עמ"ס 

דאמרינן לחומרא מקשינן הוא משום  אדה ,)ח"א אות י"א(כוללת 
דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, וא"כ לשיטת הרמב"ם 
דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, א"כ הדרא קושית 

 דנדרוש איפכא עכ"ק. התוס' לדוכתא
 

ב ליישב, עפי"מ כת אות ג'()ח"א סי' כ"ד ומו"ר בשו"ת בנין צבי 
ליישב קושית  )ח"א סי ס"א(שכתב בשו"ת שואל ומשיב מהדו"ק 

התוס' הנ"ל, דלפימש"כ האבודרהם והכלבו בטעמא דנשים 
פטורות ממצ"ע שהז"ג, משום דהנשים משועבדות לבעליהן, 
ולפי"ז אי נימא דנשים חייבות בשמירה, וא"כ אינם 

בנה משועבדות לבעליהן למלאכה, שוב מהראוי שתתחיי
בזכירה, דל"ש דהזמן אינו בידם, דהא באמת כל דמצווה על 
שמירה א"כ אינם משועבדות לבעליהן, ולכן מקשינן דכל 

 שישנו בשמירה ישנו בזכירה עכ"ד השו"מ.
 

וכבר כתבו המפ', דדברי האבודרהם והכלבו הנ"ל הוא רק 
דדרשינן טעמא דקרא, ולכן  )דף קט"ו.(לר"ש דס"ל במסכת ב"מ 

ר כדבריהם, משא"כ לר' יהודה דס"ל לא דרשינן שייך לומ
טעמא דקרא, א"כ אין לנו נפק"מ מאיזה טעם נשים פטורות 
ממ"ע שהז"ג, וא"כ שוב גם בזכירה פטורות אע"ג דחייבות 
בשמירה ואינן משועבדות לבעליהן, והדרא קושית התוס' 
לדוכתא דנידרוש איפכא, ומעתה י"ל דקושית התוס' קאי 

)דף ן טעמא דקרא, כדמוכח במסכת סוטה למ"ד דלא דרשונ

ד"ה כדי, דמשמע דהתוס' ס"ל דלא קיי"ל כר"ש, משא"כ  י"א.(
כר"ש דדרשינן טעמא  ה"ב(-)פ"דהרמב"ם דפוסק בהל' פרה 

, וא"כ משנה ז'(-)פ"זדקרא כמש"כ התויו"ט במסכת פרה 
להרמב"ם לשיטתו לא קשה קושית התוס' דנידרוש איפכא 

 וכסברת השו"מ. 
 

, דהנה רשיז"ל באופן אחר לתרץמו"ר זצ"ל כתב  אות ה'()ן ולהל
ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את  יג(-)שמות פרשה לאעה"פ 

שבתתי תשמרו וגו' כתב, אעפ"י שתהיו רדופין וזריזין 
בזריזות המלאכה, שבת אל תדחה מפניה, כל אכין ורקין 
מיעוטין למעט שבת ממלאכת המשכן עיי"ש, והקשו המפ' 

למ"ל קרא ע"ז, הא בלא"ה לא דחי משום דשבת הוי עשה ד
ול"ת, ומלאכת המשכן הוי רק עשה וקיי"ל דאין עשה דוחה 

ליישב,  )פרשת בהעלותך(לתו"ע עכ"ק, וכתב בספר נפש יהונתן 
ד"ה מעקה, דהקשו דלמאי  )דף ל"ד.(עפי"ד התוס' בקידושין 

איצטריך לומר דמעקה ואבידה ושילוח הקן הוי מ"ע שלא 
הזמ"ג ונשים חייבות, הא בלא"ה חייבות דבכולהו איכא 
ל"ת, וכתבו דיש מפרשים דאי מטעם ל"ת א"כ כשהיה להם 
לקיים עשה המנגד לל"ת היה הל"ת נדחית מפני העשה, 
ומשו"ה איצטריך בגמ' לומר דשייכי גם בעשה, ומעתה הו"ל 
לתו"ע ואינן נדחין מפני עשה דאין עשה דוחה לתו"ע עיי"ש, 

ז א"ש, דאה"נ גבי אנשים שמצווין בשבת אלתו"ע, לא ולפי"
איצטריך קרא להזהיר על מלאכת המשכן, דבלא"ה אינו 
דוחה כיון דשבת הוי עשה ול"ת, אבל לגבי נשים שגם המה 
מצווין על מלאכת המשכן, וכמש"כ הרמב"ם בה' בית 

, ס"ד דלגבייהו ידחה מצות שבת דהא )פ"א הי"ב(הבחירה 
ון דהו"ל מ"ע שהז"ג, ולדידהו צריכין ליתנהו בעשה דשבת

קרא לומר דעכ"ז לא תדחה השבת מפניה עכ"ד, ולפי"ז הרי 
מוכח מקרא דאך דנשים חייבות בשמירה, ומיושב קושית 

 דלידרוש איפכא ונימא דנשים יהיו פטורות משמירה. התוס'
 

לפרש הקרא אך את  )פרשת כי תשא(אך י"ל לפימש"כ הפנים יפות 
עה"פ ויכל  )פ' בראשית(, לפי"מ שפירש"י שבתותי תשמורו

אלהים ביום השביעי, ר"ש אומר בשר ודם שאינו יודע עתיו 
ורגעיו צריך להוסיף מחול על הקודש וכו' עיי"ש, ולפי"ז י"ל 
דגם במלאכת המשכן דאמרינן דאינו דוחה את השבת, היינו 
דוקא שבת עצמו, אבל לא היו צריכין להוסיף מחול על 

נו דכתיב אך את שבתותי תשמורו, דהיינו הקודש, והיי
מעשה רוקח  'שביתת הש"י שהיה בלי הוספה עכ"ד, וכ"כ בס

דהקרא דאך את שבתותי אתיא למעוטי תוס'  )פ' ויקהל(עה"ת 
שבת דדוחה מלאכת המשכן עיי"ש, אך זהו רק א"א תוספת 
שבת דאורייתא, אז י"ל דהקרא אתיא דבמלאכת משכן אינו 

ל על הקודש, משא"כ א"א דתוספת שבת צריך להוסיף מחו
דרבנן, א"א לומר דהקרא אתיא דבמלאכת המשכן אינו צריך 
להוסיף, כיון דמה"ת ליכא דין הוספה עיי"ש, ולפי"ז 
הרמב"ם דהשמיט דין תוספת שבת וכתב הה"מ בה' שביתת 

הטעם משום דהרמב"ם סובר דתוספת שבת הוא  )פ"א ה"ו(עשור 
כא למימר דהקרא אתיא על תוספת מדרבנן עיי"ש, ולפי"ז לי

שבת, וע"כ מוכח מקרא דאך את שבתותי דנשים חייבות 
 עכ"ד. בשמירה ולא נוכל  לדרוש איפכא

 
נשא דלכן  י"ח(-)פרשה י"חהרמב"ן בפרשת אחרי והבאנו מש"כ 

יעקב שתי אחיות, משום שהתורה אמרה ואשה אל אחותה 
בחברתה  לא תקח לצרור עליה בחייה, וחיישינן שתקנא אחת

כיון דנעשות צרות זה לזה ולא חפץ הקב"ה באלה, ולפי"ז 
י"ל דהיכא דליכא לצרור שאינה צרה לחברתה שרי, וא"כ 
אצל רחל ולאה לא היה שום חשש שיהיו צרות זל"ז, שהרי 

)דף מגילה מסכת רחל עצמה מסרה הסימנים ללאה כדאיתא ב

לגבייהו,  ,  ובודאי שלא היתה שנאה ביניהם, וליכא לצרורי"ג:(
  .ובכה"ג שרי גם ב' אחיות עיי"ש
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, ובספר )ד"ה איתא בצרור המור(וכתב בספר כסף נבחר פרשת וישלח 
דזהו רק למאן דס"ל דרשינן  ,)פ' מקץ ופ' משפטים(יושב אהלים 

טעמא דקרא אז יש לומר דהטעם דאסרה תורה שתי אחיות 
הוא משום שלא יהיו צרות זו לזו והיכא דל"ש הטעם ל"ש 
האיסור, משא"כ למאן דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא אין 
לחלק וגם היכא שי"ל דאוהבות זו את זו ג"כ יש איסור דב' 

 .אחיות עיי"ש,
 
לכאורה י"ל, כתבנו, ד )שנת תשע"ו(בהואיל משה פרשת תזריע ו

בלא ירבה לו נשים  )דף כ"א:(לפי"מ דאיתא במסכת סנהדרין 
ריש בעלמא טעמא דמסקנת הש"ס שם, דר' יהודה דלא ד

דקרא מודה הכא הואיל ומפרש טעמיה בהדיא לא יקח משום 
לא יסור הא נשים שאין מסירות ירבה, ור"ש ס"ל מכדי 
בעלמא נמי דרשינן טעמא דקרא א"כ לא יסור למה לי, אע"כ 
לא ירבה אפילו אינן מסירות ולא יסור לאסור אפילו אחת 

רש הטעם ומסירה עיי"ש, מבואר מגמ' הנ"ל דהיכא דמפו
בקרא אז לר' יהודה דרשינן טעמא דקרא, ולר"ש דדריש 

היכא דמפורש לא דריש טעמא דקרא, ועיין  אזטעמא דקרא 
ד"ה עוד נראה  )פ"ד סוף הל' ג'(בספר אור שמח הל' חמץ ומצה 

וכו' עיי"ש, ולפי"ז באיסור שתי אחיות דכתיב הטעם לצרור 
רא והיכא עליה בחייה, א"כ אי ס"ל דלא דרשינן טעמא דק

דמפורש הטעם דרשינן טעמא דקרא, שפיר י"ל כדברי 
הרמב"ן הנ"ל דכאן ליכא איסור דשתי אחיות, משא"כ למאן 
דס"ל דרשינן טעמא דקרא והיכא דמפורש לא דרשינן, א"כ 
באיסור שתי אחיות דמפורש הטעם לא דרשינן טעמא דקרא, 

 ובכל אופן איכא איסור ליקח שתי אחיות.
 

ברי המדרש, דכל זמן שהיה יעקב בבית לבן ומעתה יבואר ד
היה לו שתי אחיות, והוצרך לפסוק כמ"ד לא דרשינן טעמא 
דקרא, והיכא דמפורש הטעם דרשינן טעמא דקרא, ולכן ליכא 
איסור דשתי אחיות, ומעתה דס"ל לא דרשינן טעמא דקרא, 
עכצ"ל דלכן נשים חייבות בקידוש היום ולא דרשינן איפכא, 

שבת לאו דאורייתא וכנ"ל, ולכן לא שמר אלא משום דתוספת 
 שבת ולא תוספת שבת ודו"ק.

 
**** 

 
זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע עשרה שנה 
בשתי בנתיך ושש שנים בצאנך ותחלף את משכרתי 

[, )בפרשתן(ואיתא במדרש ]מובא בדברי יונתן  עשרת מנים:
אמר יעקב ללבן אם יש לך תירוץ על הבנות אין לך 

על צאנך, ואם צאנך אתה מבקש אין לך תירוץ תירוץ 
על בנתיך, כי זה עשרים שנה אנכי בביתך י"ד שנים 
בשתי בנתיך וששה שנים בעד צאנך ותחלף את 

ע"כ, ומשמע מזה שיעקב בא עם  משכרתי עשרת מנים
לבן בטענת ממנ"פ, דאי אפשר ללבן ליתן אמתלא הן על 

 הבנות והן על הצאן והוא פלאי.

דהבאנו מה שהקשה התרומת הדשן דהיאך זכה והנבס"ד, 
יעקב בצאן לבן ע"י קנין התנאי שהיה ביניהם, והרי הצאן 
העתיד להוולד היה דבר שלא בא לעולם, והרי קיי"ל דשום 

)סי' קנין לא חל בדבר שלא בא לעולם עיי"ש, מובא בקצות 

עיי"ש, וכתבנו ליישב,  )בפרשתן(, ובדברי חיים עה"ת של"ב סק"ו(
ש"כ הריב"ש, דקודם מתן תורה מהני קנין בדבר שלא לפימ

בא לעולם, והטעם כיון דתנאי התנה הקב"ה דהעולם יתקיים 
חזיר ני מואם לאו ארק אם בני ישראל יקבלו את התורה, 

מהות וא"כ קודם קבלת התורה כל , אתכם לתוהו ובהו
שהרי עדיין  ,וכדבר שלבל"עכדבר שאינו קבוע  ההבריאה הי
באותה ולכן עומד אם יקבלו ישראל את התורה, היה תלוי ו

, שהרי כל היקום לא היה שלבל"עבר דבגם זמן אהני הקנין 
 עכ"ד. קבוע וקיימי

 
הקשה, דהאיך חל התנאי  )מצוה ל"ו אות ז'(ובספר נחלת בנימין 

בשעת בריאת העולם, הרי בדיני התנאים צריך שיקדים התנאי 
בטל ומעשה קיים,  למעשה, ואם הקדים המעשה לתנאי, תנאי

ואחז"ל דבמאמר ראשון נברא העולם, ובהכרח דהתנאי היה 
לאחר שכבר נבראו שמים וארץ והו"ל מעשה קודם לתנאי 

 ובכה"ג לא מהני תנאי עכ"ק.
 

ובספר אור תורה להגה"ק מאוסטרווצא זצ"ל פרשת בראשית 
הביא מספר זרע אברהם שתירץ, דכיון דהארץ היתה  )אות ח'(

שת ימי בראשית, חל התנאי על מה שהתרחבה מתרחבת כל ש
מבאר התירוץ, עפי"מ דאיתא  )אות י"ח(אחר התנאי, ולהלן 

, דארץ ישראל הוא מעשר מכל העולם, )שיר השרים א' ל"ז(במדרש 
שיש שבעים אומות וארץ ישראל הוא של ז' אומות, ולכן 
נתנה הקב"ה לבני ישראל, ואיתא במדרש דכל מה שנברא 

בסוף היום, א"כ מה שהתרחבה הארץ בכל יום בכל יום היה 
דעולם  )דף נ"ד:(היה ג"כ בסוף היום, ולמ"ד במסכת יומא 

מצדדין נבראו, הרי היה ארץ ישראל החלק העשירי האחרון 
שנברא, א"כ חל התנאי שהתנה הקב"ה ביום ששי על החלק 

 שעדיין לא נברא והוא ארץ ישראל וכו' עיי"ש.
 
הביא מתיקוני זוהר על  ה.("עדף )יות חלק שמעון ערך ער פרבסו

כל מחלוקת שהיא לשם  )פרק ה' משנה ט"ז(המשנה במסכת אבות 
שמים סופה להתקיים וז"ל, ודא מחלוקת לשם שמים כגון 
רחל ולאה, דדא בעא לאתחברא בבעלה ודא בעא לאתחברא 

לתרווייהו, בגין דהוה  הבבעלה, ונטיל לון יעקב וקשיר לון בי
בלבה אם יעקב נטל לאחתי נטיל לי עשו קא מחשבת לאה 

חייבא, והכי קא חשיבת רחל כגוונא דא, בגין דא קוב"ה יהיב 
לון ליעקב תרווייהו ושזיב לון מההוא חייבא ואתחברו 

נמצא שיש ליעקב תירוץ על נשיאת שתי , בצדיקא עכ"ל
אחיות מאחר שכל אחת רצתה לעשות רצון קונה ולהזדווג 

מחלוקת שהיא לשם שמים ונתקיימה בצדיק ולא ברשע, והוי 
בסופו ונטל יעקב את שתיהן, דמאי הוי להו למיעביד, 
ליבטלו מפו"ר ולא להנשא לעשו וגם לא ליעקב, לא תוהו 



 

 
כ תשפ"ג דף  צאפרשת ויהואיל משה   

בראה אלא לשבת יצרה, וא"כ מחוייבין הם בפו"ר, ולעשו לא 
היה אפשר להו להנשא ולכך נשאם יעקב, ואע"ג דאין 

בירך, אמנם בשביל אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה ח
ד"ה וכי  ד.(דף )שבת מסכת מצוה רבה שאני כמ"ש התוס' ב

אומרים, ולכך היה מותר ליעקב לנשאם יחד השתי אחיות. 
וכל זה לא שייך אלא אי אמרינן שגם האשה חייבת בפו"ר, 
אבל אי האשה אינה חייבת בפו"ר אז יעקב שלא כדין עשה 

לם מאחר שאינם בנשיאת שתי אחיות, דלא הוי מצוה רבה אצ
מחוייבים, ואם יעקב נטל האחת היה להשנית להבטל ולא 

 להנשא לא ליעקב ולא לעשו עכ"ד.
 

כתב הטעם דאשה פטורה  )מצוה א' אות ז'(ובספר נחלת בנימין 
דאדם  ח(-)פרשה י"דבבראשית רבה עפי"ד חז"ל ממ"ע דפו"ר, 

ומשם נעשה גופו, והאי עפרא היה  ,נברא ממקום המזבח
כי  אשר הוא קודש הקדשים ,המזבחהמקודש מקום ממקום 

האדם  יו על , א"כ עלעליו יקריבו בני ישראל את זבחיהם לה'
לשלם קרן וחומש כי מעל בהקדש, ולכך צוה ה' לאדם לפרות 
 ,ולרבות ולהעמיד תולדות לעבודת המלך מלכו של עולם

, ולכך ס"ל לחד מ"ד דמצות שמוסיף חומשההוספת והמה 
גוף  ואאשתו העם  דםזכרים וב' נקיבות, והא פו"ר הוא ב'

נמצא הם חמשה, והאי עפרא שהיה ממקום המזבח אין  ,אחד
 )דף י"ט:(במסכת מעילה לו רק קדושת בדק הבית, ואנן קיי"ל 

דאין מועל אחר מועל אלא בבהמה וכלי שרת, ולכך נשים 
כי מאיש לוקחה זאת, וביצירת אדם בשר ודם  ,פטורות מפו"ר

ר יצא האדמה לחולין, ועליו לשלם ההקדש ולא מאדמה כב
כיון דענין מצוות פו"ר האשה, ומשו"ה נשים פטורות מפו"ר, 

הוא מפני שאדה"ר נברא מעפר מקום המזבח, א"כ הוי 
כמעילה בהקדש דדינו לשלם לגבוה קרן וחומש, וע"י שיפרה 
וירבה תולדות, בכך הו"ל כמחזיר חלק הקודש אל השם, ולכן 

שעפרו ניטל ממקום המזבח והיה בכך מעילה,  דייקא האדם
לכן הוא חייב בתשלומין, משא"כ האשה שיצירתה היתה מן 
האיש, א"כ בבריאת האדם כבר יצא לחולין ולא היה עוד 

 מעילה ביצירת האשה, ולכן אין עליה חובת פו"ר עכ"ד.
 

עה"פ וייצר ה' אלקים את האדם  ז(-)פרשה בובפרשת בראשית 
גו' כתב רשיז"ל, צבר עפרו מכל האדמה עפר מן האדמה ו

מארבע רוחות העולם, שבכל מקום שימות שם תהא קולטתו 
לקבורה, דבר אחר נטל עפרו ממקום שנאמר בו מזבח אדמה 

 תעשה לי, הלואי תהיה לו כפרה ויוכל לעמוד עכ"ל.
 

כתב לפרש מה דכתיב בישעיה  )פרשת וילך(ובספר אדרת אליהו 
ארץ ואדם עליה בראתי וגו', דרצ"ל אנכי עשיתי  י"ב(-)מ"ה

דבריאת האדם היתה ע"ד בריאת העולם, דכמו דבריאת 

העולם התחילה מאמצעיתו והיינו ממקום המקדש, כדאיתא 
דלכן נקרא אבן שתיה שממנו הושתת  )דף נ"ד:(במסכת יומא 

העולם, ומציון נכלל יופי של עולם, וכענין זה היה גם יצירת 
מקום המזבח וברא את האדם האדם שלקח הקב"ה עפר מ

 .עיי"ש
 

דס"ל דעולם מן הצדדין  )שם(ולפי"ז להמ"ד במסכת יומא 
נברא, א"כ גם בריאת האדם היתה כענין זה שצבר הקב"ה 
עפר מארבע רוחות השמים וברא את האדם, ולפי"ז הנך ב' 
פירושים אם האדם נברא ממקום המזבח או מעפר של ארבע 

הנ"ל אי העולם נברא רוחות השמים, פליגי בפלוגתא 
 מאמצעיתו או מן הצדדין.

 
ובזה יבואר המדרש, דיעקב אמר ללבן ממנ"פ אין הצדק עמך 
דשקר ורמיה עשית זה פעמיים, הן בבנות שנתת לי את לאה 
תחת רחל, ובכך לקחתי שתי אחיות שהרי רחל כבר נתקדשה 
בעבודת ז' שנים, ושוב נתקדשה לאה ע"י ערמת לבן, ולגרש 

א"א דא"כ הו"ל אחותה אחות גרושתו כמבואר  אחת מהנה
, והן בהצאן שהחלפת )דף י"ט:(כ"ז במהרש"א במסכת סנהדרין 

את משכרתי עשרת מנים לשנות התנאי שבינינו, דאם יש לך 
תירוץ על הבנות, היינו דתאמר דליכא איסור דשתי אחיות, 

 .משום דנשים חייבות בפו"ר
 

נשים חייבות בפו"ר,  דאםא"כ שוב אין לך תירוץ על הצאן, 
א"כ מה דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה 
וגו', היינו שצבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות העולם, 
א"כ עולם מצדדין נבראו, א"כ חל התנאי שהתנה הקב"ה 
ביום ששי על החלק שעדיין לא נברא והוא ארץ ישראל, 

מעשי והקרא דיום השישי אתיא דתנאי התנה הקב"ה ב
בראשית, ונקטינן כשיטת הריב"ש דקודם מ"ת מועיל קנין 
בדבר שלבל"ע, וא"כ כדין חל התנאי שבינינו בענין חלוקת 

 הצאן והקנין שריר וקיים ואין לך תירוץ על הצאן. 
 

ואם יש לך תירוץ על הצאן, דהיינו דס"ל דגם קודם מ"ת לא 
מועיל קנין בדבר שלבל"ע, דקרא דיום הששי לא אתיא 

תנאי התנה הקב"ה וכו', משום דהוא מעשה קודם לתנאי, ד
וע"כ דס"ל עולם מאמצעיתו נברא, ולפי"ז מה דכתיב וייצר 
וגו' היינו שצבר עפרו ממקום המזבח, ולפי"ז נשים פטורות 
ממ"ע דפו"ר, וא"כ איכא כאן איסור דשתי אחיות, וא"כ אין 

 לך תירוץ על הבנות ודו"ק.
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