
 

אחיות, וצד ‘ חמשה צדדים לחשב כיצד נשא יעקב ב
 הפירכא שבכולם

מפורש בקרא שנשא יעקב ב'  ויבא גם אל רחל וגו' )כט ל(
 אחיות, את לאה ואת רחל. 

איתא במדרש רבה )פר' משפטים( בזה"ל, כיון שראה איוב יסורין 
באים עליו התחיל מתרעם ואמר יאבד יום אולד בו, ראה המלך 

סגר למטרונה והנה מרים מצורעת כשלג, טרד יושב בבימה 
למשה לכן לא תביאו את הקהל הזה, סימא לדוכס זה יצחק 
שנאמר ותכהינה עיניו מראות, נתן קטריקי לאברהם שנאמר 
ידוע תדע, קרב קיסין על יעקב שנאמר והוא צולע על ירכו, 
באותה שעה אמר בבקשה מך שיכור הייתי, עכ"ל המדרש, 

דרש זה הוא שהתרעם איוב על היסורין שלו, ועיקר הדברים במ
הראו הקב"ה אצל חמשה מגדולי האומה, אצל מרים שנצטרעה, 
אצל משה שלא הכניסם לא"י, אצל יצחק שנסתמא מאור עיניו, 
אצל אברהם שהוריש לו את א"י, ואצל יעקב שנעשה צולע 
מנגיעת שרו של עשיו, מיד נחה דעתו של איוב. ומדרש זה תמוה 

 הבנה, וכי מה תשובה יש בכך.ומושלל 
ונראה בפירוש הענין, שהנה ידועים דברי האריז"ל שמה שבאו 
יסורין על איוב הוא משום שהיה גילגול של יעקב, ובא לתקן את 
העוון שנשא ב' אחיות, ועל כך התרעם איוב שהיו לו כמה 
תירוצים לומר שיעקב לא עבר איסור במה שנשא ב' אחיות ואינו 

בר, ועל כך הביא לו הקב"ה מדברי ומעשי חמשה צריך לתקן ד
צדיקים אלו, שמדבריהם מוכח שכל התירוצים שהיו ליעקב אינם 
נכונים, ואכן עבר על חטא ושפיר הוצרך איוב לתקן חטאו זה. 
ופירוש התשובות שהיו לאיוב ומה שהוכיח לו הקב"ה מהנך 

 חמשה צדיקים שאינם נכונות יתבאר כדלהלן. 
ך שנשא ב' אחיות איכא מפני שהיה זה קודם א. טעם אחד לכ

שניתנה התורה והיו פטורים מלקיימה, ברם טענה זו יש לדחות 
ע"פ מה שכתב בפרשת דרכים, ששיטת הרמב"ן שאף קודם 
מת"ת היה להם דין ישראל לחומרא, וא"כ אסור היה לו לישא ב' 

 אחיות. 
יים והנה איכא מ"ד שמי שהיו לו בנים בגויותו ונתגייר לא ק

פו"ר, וצריך שיקיים שוב את המצוה אחר שיתגייר, והנה לסברא 
זו הרי שמשה היה צריך לקיים מצות פו"ר שוב אחר מתן תורה, 
שהרי היה להם דין גרים, ונמצא שכהוגן דיברה מרים ולא היתה 
צריכה להצטרע, ומזה שנצטרעה ע"כ שדיברה שלא כהוגן, 

להן דין ישראל  והטעם י"ל משום שאף קודם מתן תורה היה
לחומרא, נמצא שאין לו דין גר וכבר קיים מצות פו"ר, ולכך 

 נצטרעה מרים.
כ שממרים מוכח שבטלה טענת יעקב שאין לו דין "הרי א

ישראל, שממה שנצטרעה מוכח שדיברה שלא כהוגן וכבר קיים 
משה פו"ר משום שלא היה לו דין גר, שכבר היו ישראל אף קודם 

ר צריך יעקב כפרה על שנשא ב' אחיות מתן תורה, וא"כ שפי
 שע"כ היה לו שם ישראל. 

 

ב. טעם אחר למה שנשא יעקב ב' אחיות איתא, ע"פ מה שכתב 
הרמב"ן שהטעם שאסור לישא ב' אחיות הוא משום קנאה, 
שנאמר "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור" ודרשינן דשלא לצרור 

הסימנים  שרי, ומכיון שרחל לא קנאה בלאה שהרי מסרה לה את
הרי שלא עבר איסור, ועל כך התרעם איוב שאין לו שום איסור 

 לתקן. 
אלא שתירוץ זה יש לדחות בהוכחה מכך שלא נכנס משה לארץ 
ישראל. ובהקדם, שבטור )חו"מ סי' א'( כתב שעל ג' דברים 
העולם עומד, על האמת השלום והדין, ומפרש שאין הכונה 

מר שהעולם קיים על שבזכותם נברא העולם, שהרי כבר נא
התורה עבודה וגמילות חסדים, אלא הפירוש שבשביל ג' דברים 
אלו נברא העולם ובשביל ג' דברים האחרים מתקיים העולם. 
והקשה הב"י שלכאו' הג' שבשבילם נברא העולם מועילים אף 
לקיום העולם, שהרי דבר שהוא סיבה להוות את העולם כ"ש 

"ש מה שתירץ. ועכ"פ הרי שהוא סיבה לקיים את העולם, עיי
קמן יסוד שדבר שיש בכוחו להוות את העולם כ"ש שיש בכוחו 

 לקיים את העולם. 
ולפי"ז נראה לפרש מחלוקת בן עזאי וחכמים, ששיטת בן עזאי 
שמי שחשקה נפשו בתורה פטור מפו"ר וחכמים חולקים, ובשו"ע 
 פסק כבן עזאי, והטעם לכך נראה שבן עזאי הבין שמכיון שמצות
פו"ר הינה כדי לקיים את העולם, אזי לימוד תורה שבזכותו נברא 
העולם ודאי שבידו אף לקיים את העולם, ולכך פטור מפו"ר, 
וחכמים חולקים וסוברים שלא דרשינן טעמא דקרא, ומטרת פו"ר 
היא משום שכך צוה הקב"ה ולכך אף מי שחשקה נפשו בתורה 

 חייב בפו"ר. 
כתב שהטעם שלא נכנס משה והנה הרב בעל עשרה מאמרות 

לא"י הוא משום שלא קיים פו"ר, שפו"ר מצוותה בן ובת ולמשה 
היה רק ב' בנים, )ומה שכתוב הטעם "יען אשר לא האמנתם בי 
וגו'", י"ל או שזה וזה גרם, או שמשום יען אשר וגו' הוא לא 
הנהיג את העם בא"י אך משום פו"ר הוא לא נכנס כלל.( אלא דיש 

ך מדוע נחשב שלא קים משה פו"ר, והא אי נימא להקשות על כ
דדרשינן טעמא דקרא שמטרת המצוה היא לקיים את העולם, 
הרי דשפיר קיים משה את העולם ע"י שני בניו, וביותר שהוא 
הרי לימד תורה את כל ישראל, והתורה שמחמתה נברא העולם 
ודאי שיש בכחה לקיים את העולם כדברי בן עזאי, ומדוע נחשב 

קיים פו"ר, אלא ע"כ דלא דרשינן טעמא דקרא ושפיר  שלא
 שנענש על שלא קיים מצות פו"ר. 

אחר הדברים הללו שעולה מכך שנעשה משה שלא דרשינן 
טעמא דקרא, נמצא שאף באיסור נשיאת ב' אחיות א"א לדרוש 
טעמא דקרא שהוא משום קנאה, אלא אסור משום שכך צוה 

קנאה, ונמצא שאיוב לא הקב"ה, ואין היתר לישא היכא שאין 
יכול לטעון שלא חטא יעקב ע"י שלא קנאו זו בזו, דאף כשאין 

 קנאה אסור. 
ג. טעם נוסף למה שנשא יעקב ב' אחיות כתב המהרש"א, שרחל 

 לאה  את ואילו  שנים,  הז'  עבודת  בשכר   ליעקב נתקדשה   הרי
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השיא לו לבן בעורמה, ומאחר שכבר נישאה לו לאה תו לא 
את רחל, שהרי אז תהיה לאה אחות גרושתו  יעזור מה שיגרש

ומאי אולמא איסור אחות גרושתו מאיסור ב' אחיות, ולגרש 
 את שתיהן א"א עיי"ש. 

והנה תירוץ זה יש לקיימו רק למ"ד אינה לשכירות אלא לבסוף, 
שלמ"ד זה נתקדשה רחל ליעקב בפרוטה האחרונה של סוף 

נתקדשה עבודתו, ונמצא שנתקדשה רחל קודם לאה, ולאה 
בעורמת לבן כדברי המהרש"א,  אבל אי נימא כמ"ד ישנה 
לשכירות מתחילה ועד סוף,  א"כ השכר שקיבל יעקב הוא 
מלוה, והמקדש במלוה אינה מקודשת,  וא"כ רחל לא נתקדשה 
לו בשנות עבודתו, ונמצא שכשנשא את לאה היתה היא 

כ יש עליו עוון ב' ”ראשונה שעדיין לא נתקדשה רחל, וא
 ות. אחי

והנה איתא במדרש רבה שהטעם שכהו עיניו של יצחק הוא 
כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות, ואיתא פלוגתא בחז"ל 
האם שכר מצוות בהאי עלמא איכא או ליכא, וכתב הרב זרע 
בירך דמחלוקת זו תלויה במחלוקת האם ישנה לשכירות 
מתחילה ועד סוף או אינה לשכירות אלא לבסוף, שלמ"ד אינה 
לשכירות אלא לבסוף  שכר מצוה בהאי עלמא ליכא אלא רק 
לעוה"ב, וא"כ ששכר מצוות בהאי עלמא ליכא לא היה לו 
ליעקב ליטול את הברכות, משא"כ למ"ד ישנה לשכירות 
מתחילה ועד סוף אזי שכר מצות בהאי עלמא איכא, ולזה נטל 

 יעקב את הברכות. 
חטא יעקב ולפי"ז שוב בטל תירוצו של המהרש"א ועולה ש

כשנשא ב' אחיות,  שהרי מכך שנתכהו עיני יצחק כדי שיטול 
יעקב את הברכות ע"כ ששכר מצות בהאי עלמא איכא,  וא"כ 
ע"כ שישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, וממילא לא נתקדשה 
רחל בשנות עבודתו שהמקדש במלוה אינה מקודשת, אלא 

איסור ב' נתקדשה לאה תחילה ואח"כ רחל, וא"כ עבר יעקב על 
 אחיות ותו אין לו לאיוב להתרעם על יסוריו.

ד. עוד תשובה יש לו ליעקב כמו שכתב הרמב"ן שרק בא"י 
שמרו האבות את  כל התורה כולה אך לא בחו"ל, ויעקב שנשא 
ב' אחיות בחו"ל עשה זאת בהיתר,  ואכן כשנכנס לא"י מתה 

 רחל משום שבא"י אינו יכול לישא ב' אחיות.
ש לכך ע"פ מה שכתב הרב נחלת בנימין דלמ"ד אלא שדחיה י

כיבוש יחיד הוי כיבוש אזי ארם נהריים דינה כארץ ישראל, 
שהרי כבשה דוד וממילא קדושה היא כא"י ודינה כא"י, ולפי"ז 
בטל תירוץ זה שנשאם בחו"ל מפני שארם נהריים אינה חו"ל 

 אלא א"י. 
בוש ס"ל עוד כתב הרב הנזכר דמאן דס"ל כיבוש יחיד שמיה כי

דא"י הוחזקה לנו מאבותינו, ומכיון שהוחזקה לנו מהם פשטה 
קדושתה בכולה ואף כיבוש יחיד הוי כיבוש, ואילו מ"ד דכיבוש 

 יחיד לא הוי כיבוש ס"ל דא"י לא הוחזקה לנו מאבותינו. 
עוד יש להקדים מה שכתבו המפרשים שכשנאמר לאברהם 

תה בחזקה, ברם אבינו קום והתהלך בארץ היינו כדי שיקנה או
זה דוקא אם היה לו דין ישראל שקונה בחזקה, אבל אם דין ב"נ 
לו הרי שלא קנאה בחזקה שגוי אינו קונה בחזקה, ומה"ט אמר 
אברהם "במה אדע כי אירשנה", שחשב שב"נ הוא ואינו קונה 
בחזקה, ברם מאחר ונענש אברהם על שאמר במה אדע כי 

 זקה. אירשנה הרי שדין ישראל לו וקנאה בח
אחר הקדמות אלו עולה שנדחית התשובה שלא עבר יעקב 
איסור משום שנשאם בחו"ל כדלהלן, שמאחר ונענש אברהם 
על שאמר במה אדע וגו' הרי שדין ישראל לו, וא"כ הרי שקנה 
את א"י בחזקה ע"י שהלך לאורכה ולרוחבה, וא"כ שקנאה 

ש בחזקה הרי שא"י מוחזקת לנו מאבותינו, וא"כ ממילא כיבו
יחיד שמיה כיבוש וארם נהרים נחשבת א"י, ונמצא שנשא 
יעקב ב' אחיות בא"י ועבר איסור, ולכך נענש איוב שהיה גלגול 

 של יעקב. 
 

ה. עוד תירוץ יש לו ליעקב במה שנשא ב' אחיות שנשאן ע"פ 
הדיבור, אלא דיש לדחות שהרי המלאך נגע בכף ירכו לרמז לו 

אי נימא שע"פ הדיבור שיש בידו איסור ב' אחיות, ומעתה 
נשאן כיצד יכל המלאך לעשות לו זאת, אלא ע"כ שלא נשאן 
ע"פ הדיבור ותו אין תירוץ לאיוב על חטא יעקב באיסור ב' 
אחיות,  ולכן אינו יכול להתרעם על היסורים שנצרך הוא 
לכפר על חטאו של יעקב, ולזה מיד אמר איוב שיכור הייתי 

 וישרים דרכי ה'. 
קים דברי המדרש הפלא ופלא, שהתרעם איוב ולפי"ז מדוקד

על יסוריו משום שחישב שאין צריך לכפר על עוון ב' אחיות 
שנשא יעקב, והיו לו ה' תירוצים מדוע לא חטא יעקב, ועל כך 
הוכיחו הקב"ה ממרים משה אברהם יצחק ויעקב שליכא לכל 
הנך תירוצים ואכן חטא יעקב,  ומיד נתרצה איוב ואמר לקב"ה 

 ממך שיכור הייתי.  בבקשה
 יושב אוהלים )פר' משפטים(

כיצד מוכח בקרא שבראובן יש טעם נוסף לנתינת 
 שמו

ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה 
איתא בגמ' ברכות )ז.( אמר ר' אלעזר  ה' בעניי )כט לב(

אמרה לאה ראו מה בין בני לבין חמי כו', ומפורש שקראה 
 לבנה ראובן משום מה ביני לבין חמי. 

ויש להקשות למה ליה לר"א לפרש מה הטעם שקראה לו 
ראובן, והרי בקרא כבר מפורש שאמרה לאה שקוראת שמו 

קא אצל ראובן משום שראה ה' בעוניה, עוד קשה מדוע דו
ראובן חיפש ר"א טעם לשמו, מאי שנא משאר שבטים שלא 

 טרח לפרש את שמם. 
ונראה לפרש שהנה המתבונן יראה שיש חילוק לשון לגבי 
ראובן, שהנה ידוע הדבר למדקדקים שבסדר המשפטים 
מקדימים קודם הטעם והסיבה למשפט המתאחר, וכמו 

זה ולא דאיתא בקרא )בראשית כב( יען אשר עשית את הדבר ה
חשכת כו' ברך אברכך, הרי שקודם מקדים הטעם ואח"כ עצם 
הדבר, שמטעם מה שעשית ולא חשכת לכן ברך אברכך, 
ולפי"ז בקריאת השמות היה צריך תחילה לומר הטעם וכגון 
"כי ראה ה' בעניי" שהוא הטעם, ורק אח"כ לומר שלכן 

 "תקרא שמו ראובן". 
אמרה לאה כך אלא ולפי"ז יש ליישב שפיר שמכיון שלא 

קודם ותקרא שמו ראובן ורק אח"כ נתנה טעם, הבין ר' אלעזר 
שהיה לה טעם אחר לנתינת שמו חוץ מהטעם של "ראה ה' 
בעניי", ומכיון שכך פי' טעם נוסף משום ראו מה ביני לבין 

 חמי.

ובזה מדוקדק היטב למה טרח לחפש טעם רק בראובן ולא 
הוקדם הטעם לשמם בשאר שבטים, שאצל שאר שבטים אכן 

לשם עצמו, וכגון בשמעון שנאמר בו תחילה "כי שמע ה' כי 
שנואה אנכי" ורק אחר נתינת הטעם נאמר "ותקרא שמו 
שמעון", וכן בלוי תחילה נאמר "עתה הפעם ילוה לי אישי 
אלי כי ילדתי לו שלשה בנים" ורק אחר שנתנה הטעם נאמר 

הטעם "הפעם "ותקרא שמו לוי", וכן ביהודה תחילה נאמר 
אודה את ה'" ורק אחר נתינת הטעם נאמר "על כן קראה שמו 
יהודה", וכן הדבר בשאר שבטים למעט ראובן,ולזה שפיר 
שבשאר שבטים אי"צ ליתן טעם שבהם הטעם הוא מה 

 שאמרה, משא"כ בראובן ע"כ שהיה עוד טעם. 
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