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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

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

וכל ההוא ליליא הוה צווח לה רחל  י"ט(-)פרשה עבמדרש רבה 
והיא עניא ליה, בצפרא והנה היא לאה, אמר לה מה 
רמייתא בת רמאה, לאו בליליא הוה קרינא רחל ואת 

ספר דלית ליה תלמידים, לא ענית לי, אמרה ליה אית 
  עיי"ש. לך אבוך עשו ואת ענית ליה כך היה צווח

 
בדעת זקנים מבעלי התוספות הביא משם המדרש, דכל הלילה ו

היתה עושה עצמה כרחל מתוך שלשה סימנין שמסרה לה רחל, 
נדה וחלה והדלקת הנר כמו שמסרן יעקב לרחל וכו', וכל 

א לייא הא לייא, ולמחר הלילה היו משוררין אותן הקרואין ה
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  ,בלילה קראתי לך רחל וענית לי
לי, אמרה לו גבר דלית ליה תלמידוי, מינך ילפית, אבוך קרא לך 

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

 גם היא עשתה גם כן שלא כדין.
 

דהנה עה"פ ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי, והנבס"ד, 
פירש"י לפי שהעבודה בבכורות אמר יעקב אין רשע זה כדאי 

מה ראה אבינו  ,י"ג(-ס"ג)פרשה במדרש רבה  הואו שיקריב להקב"ה,
עד שלא  דף קי"ב:()זבחים ביעקב שמסר נפשו על הבכורה, דתנינן 

הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורים, משהוקם 
המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים, אמר יהיה רשע זה 

ולכאורה  עומד ומקריב לפיכך נתן נפשו על הבכורה עיי"ש,
נות הבכורה ממנו, והלא יותר טוב למה הוכרח למסור נפשו לק

היה ראוי למסור נפשו להחזירנו למוטב שישוב בתשובה ויהא 
 ראוי לעבודה. 

 
ויהי עשו בן ארבעים  ,א(-)פרשה ס"הרבה איתא במדרש ד י"ל,אך 

שנה, דכל מ' שנה היה עשו צד נשים תחת בעליהם ומענה 
מה לאביו, אמר  ויון שהגיע לארבעים שנה דימה עצמוכ ,אותם

אבא נשא אשה בן ארבעים שנה, אף אני נושא אשה בן ארבעים 
ר"ש בן מנסיא תניא,  ,)דף ט:(, ואיתא בפ"ק דחגיגה שנה עיי"ש

אומר, גונב אדם אפשר שיחזיר גנבו ויתקן, גוזל אדם אפשר 
ל הבא על אשת איש ואסרה לבעלה שיחזיר גזלו ויתקן, אב

וע"ז  ,(לפי שעשה דבר שאין לו רפואהאין לו עוד תשובה ) לו נטרד מן העולם והלך

, ולפי"ז לא מהני תשובה עיי"שמעוות לא יוכל לתקון  קאי קרא
  .זירנו למוטבחולכן לא מסר נפשו לה ,לעשו

 
אמנם לפי"מ דאיתא שם תניא מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל 

בא מי שדי"ל דשפיר מהני תשובה תפלת ערבית, א"כ לק"מ, 
י על מי שביטל תפלת ערבית, ועיין , והקרא קאישאשת על א

דהקרא דמעוות לא יוכל  מרינןאי דא ,שכתבו )ד"ה או(שם בתוס' 
דתפלת ערבית  י ס"לקון קאי על תפלת ערבית, זהו רק אלת

     מש"כ בזה. (ןפרשתב), ןעיין בספר כרם חמד חובה
 
, תנו רבנן, ואספת דגנך מה תלמוד לומר, )דף ל"ה:(איתא בברכות ו

מר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים לפי שנא
 )עם דברי תורה(, ת"ל ואספת דגנך, הנהג בהן )שלא יעסוק בדרך ארץ(ככתבן 

דברי ר'  )שאם תבא לידי צורך הבריות סופך ליבטל מדברי תורה(מנהג דרך ארץ 
אדם חורש  )בתמיה אפשר כדבריך(ישמעאל, ר"ש בן יוחי אומר, אפשר 

בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש  בשעת חרישה וזורע
בשעת דישה וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה, אלא 
בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי 

  עמדו זרים ורעו צאנכם וכו' עיי"ש.אחרים שנאמר ו
 
, דהפלוגתא אי תפלת )סי' י"ד(שו"ת זכרון יצחק ספר בכתב ו

אי הנהג בהם הנ"ל בה תליא בפלוגתא ערבית הוה רשות או חו
מנהג ד"א או דמחויב תמיד לעסוק בתורה, דלכאורה יש 

)דף ד"ה למ"ד, ובחגיגה  )דף י:(להקשות לפימש"כ התוס' בשבת 

ד"ה או, דאפילו למ"ד דס"ל תפלת ערבית הוא רשות אסור  ט:(
לבטלה בחינם אלא לאיזהו צורך או בשביל דבר מצוה אעפ"י 

והא דחשיב רשות היינו לגבי מצוה אחרת דאז שאינה עוברת, 
  נן דתפלת ערבית תדחה מפניה עיי"ש.אמרי

 
שאל בן דמה בן אחותו  ,)דף צ"ט:(וקשה מהא דאמרינן במנחות 

כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו  ,של ר"י את ר' ישמעאל
ללמוד חכמת יונית, קרא עליו המקרא הזה לא ימוש ספר 

צא ובדוק שעה שאינה  ,ית בו יומם ולילההתורה הזה מפיך והג
לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית עיי"ש, 
ולפי"ז היאך נוכל לומר דתפלת ערבית הוה רשות והיינו דאי 
מתרמי מצוה אחרת תדחה תפלת ערבית מפניה, והרי לעולם 
איכא מצוה אחרת העוברת, וזהו מצות לימוד התורה אשר בכל 

איך  ות בה ולקיים והגית בו יומם ולילה, וא"כעת צריך להג
  משכחת לה להתפלל תפלת ערבית.



 

 ב 

וצ"ל דמאן דס"ל דמצות לימוד התורה הוא כל היום וכל 
ית חובה, ולכן שפיר נדחית הלילה, אה"נ דס"ל תפלת ערב

מפניה דזמן תפלה לחוד, ואמנם מאן דס"ל  ורהתמצות תלמוד 
מחויב להגות בה כל  דתפלת ערבית רשות שפיר ס"ל דאינו

שחרית וערבית  מעשאת היום, אלא אפילו לא קרא אלא קרי
)דף קיים לא ימוש וגו', וביאר שם פלוגתת רב ושמואל בברכות 

דרב ס"ל דתפלת ערבית רשות ושמואל ס"ל דהוה חובה  כ"ז:(
 דאזלי לשיטתייהו עיי"ש.

 
השפע חיים זצ"ל לבאר  תבכ )גליון ע"ה(בגליון ישראל סבא ו
"ע ושוחי הנ"ל, דאיתא בימעון בן ש' ור שמעאלית ר' לוגתפ

אבל מפני  ,מצותן להיותם עליו כל היום ,(סעיף ב' )סי' ל"זאו"ח 
שלא יפיח בהם ושלא יסיח דעתו מהם, ואין שצריכין גוף נקי 

הגו שלא להניחם כל היום ומ"מ , נכל אדם יכול ליזהר בהם
 מעשקריאת  צריך כל אדם ליזהר בהם להיותם עליו בשעת

ותפלה עיי"ש, והאריכו הפוסקים האם מה"ת המצוה הוא ללכת 
בתפילין כל היום, ורק מפני גוף נקי והיסח הדעת גזרו בה 
חכמים, או מה"ת עיקר מצוה בהנחה כל שהוא, ובלשון הלבוש 
משמע להדיא דמה"ת צריך להיות כל היום בתפילין, דז"ל, 

תיב וקשרתם אותם ומצותן להיות עליו כל היום דהא סתם כ
וגו' משמע קשירה תמידית, ועוד כתיב והיו לאות על ידך 
ולזכרון בין עיניך, ואות וזכרון צריכין להיות תמידין, אבל מפני 
שצריכין גוף נקי וכו', ועוד שצריך שלא יסיח דעתו מהן וכו' 

 ואין כל אדם יכול להזהר בזה ע"כ נהגו וכו' עכ"ל.
 

שכתב, והנה מסופק אני אם מה"ת  "ב()א"א סקועיין בפרי מגדים 
חייב כל היום בתפילין, או שמה"ת די ברגע אחד, ורק מדרבנן 
כל היום ובטלוה עכשיו שאין לנו גוף נקי כל היום, וציין לדברי 

וז"ל,  הכ"ה( -)פ"דהלבוש הנ"ל, ולמש"כ הרמב"ם בהל' תפילין 
קדושת התפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין 

של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו משך  בראשו
בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא 
מפנה לבו בדברי האמת והצדק, לפיכך צריך האדם להשתדל 

  עכ"ל. להיותן עליו כל היום שמצותן כך הוא
 

וכתב דעיקרן של דברים דאם לא הניח תפילין כלל כל היום 
ע עליו קיים המצוה, אבל מצוה מן ביטל מ"ע, והניח רג

המובחר מה"ת להיות עליו כל היום עיי"ש, ויל"ד בלשון 
הרמב"ם שמצותן כך הוא, אמנם ממש"כ צריך האדם להשתדל 

אלא אפשר לדייק גם לאידך גיסא שאינו מעיקר חיוב המצוה 
  זריזות בלבד.

 
 )ת"ח(ולא יראה  הי"א(-)פ"הועיין עוד מש"כ בהל' יסודי התורה 

תמיד אלא עוסק בתורה עטוף בציצית מוכתר בתפילין, ומקורו 
היכי דמי חילול השם, ר' יוחנן אמר כגון  )דף פ"ו.(ממסכת יומא 

, ומשמע עיי"ש אנא דמסיגנא ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין
דהיינו דוקא בת"ח, וי"ל דהיינו משום דאינו עיקר המצוה אלא 

בתפילין, או די"ל דמה"ת לזריזין ות"ח בעינן שילכו כל היום 
מצותה כל היום ורק לגבי עמא דארעא הקילו בה ועכ"פ צריך 

 להשתדל שיהיו עליו תמיד, ובת"ח אוקמוה אדאורייתא.
 

ובתורה כתיב ושננתם לבניך ודברת בם וגו' וקשרתם לאות וגו', 
וכן בפרשת והיה אם שמוע נאמר וקשרתם אותם וגו' ולמדתם 

 ורהתוחי דריש סמוכים דתלמוד יעון בן מש' וי"ל דראותם וגו', 
לתפילין לומר דכשם שמצות תפילין מצוותה כל היום ה"נ 

לעסוק בה כל היום, ומה"ט מפרש מה שנאמר  תלמוד תורה צריך
לא ימושו דברי התורה הזאת מפיך דדברים ככתבן, משא"כ ר' 
ישמעאל לא דריש סמוכין ולכן ס"ל דסגי בק"ש שחרית וערבית 

 היג בהם מדת דרך ארץ עכ"ד השפע חיים זצ"ל. ורשאי להנ
 

 והנה לבן אמר ליעקב לא יעשה כן במקומינו לתת הבכירה לפני
 במקומינועל מה שאמר  )אות ל"א(ודקדק בספר בנין דוד  ,הצעירה

, ובספר יציב פתגם כתב, דהנה כבר הקשו המפ' על עיי"ש
ה רחל הצעיר ו מפני מה לא הקפיד בכך ורצה ליקחיעקב עצמ

שו"ת מהרש"ם ספר וי"ל דהנה ב ,קודם נישואי לאה הבכירה
האריך לדון בהך דינא דלא יעשה כן במקומינו אם זה  )ח"ג סי' קל"ו(

שייך גם באחים, ויש שכתבו דדוקא צעירה לפני הבכירה היא 
דיש למנוע כיון דנשים אינן מצוות על מצוות פו"ר יש לה 

בבנים כיון שכל  להמתין מפני כבוד אחותה הגדולה, משא"כ
אחד לעצמו מצווה על מצות פו"ר מהיכי תיתי שישב בטל 

  .ל עיי"שתעכב בשביל אחיו הגדוממצוותו וי
 

תב המחבר, אשה אינה מצווה על כ )סי' א' סעיף י"ג(ובשו"ע אבהע"ז 
דלא תעמוד בלא איש משום  ומריםאמ"א יש , וכתב הרפו"ר

מב"ם בהל' שדא עיי"ש, ובבאר היטב הקשה מהא דכתב הרח
דרשות לאשה שלא תנשא לעולם או  )פכ"א הל' כ"ו(איסורי ביאה 

האריך  )סי' א' סט"ז(תנשא לסריס עיי"ש, והברכי יוסף על אבהע"ז 
בענין אם אשה נדרה  )שאלה ל"ב(בזה, והביא מש"כ בשו"ת הר"ן 

לאסור על עצמה להתקדש, וכתב הר"ן וז"ל, אמנם מצאתי 
דאמר, דאע"ג דקיי"ל דאתתא  בתשובת שאלה לרב ר' דן ז"ל

אומר אני דאפ"ה אית לה מצוה אע"ג  ,לא מיפקדא אפו"ר
דאינה מצווה ועושה, וכיון דאית לה נמי מצוה קלה נראה 
להתירה אפילו על דעת רבים ולא אמרינן אפילו על דעת רבים 
אין לו הפרה אלא לדבר הרשות, אבל לדבר מצוה אפילו היתרא 

 האריך בזה.לא בעי עיי"ש בר"ן מה ש
 

האשה מתקדשת בה ובשלוחה, ופריך  )דף מ"א.(ואיתא בקידושין 
השתא בה מקדשא שלוחה מיבעי, ומשני מצוה בה יותר 

ואפי"ה אשמעינן  ,)דף ט"ז: מדפי הרי"ף(וכתב הר"ן  ,מבשלוחה
מתניתין דמצוה בה יותר מבשלוחה, דאע"ג דאשה אינה מצווה 

לקיים  מסייעת לבעליש לה מצוה מפני שהיא על פו"ר, מ"מ 
לקיים  פשרא"ל, ומבואר מדבריו דכיון דהבעל אי מצותו עכ

המצוה רק באופן שגם אחרים משתתפים אתו, רמיא המצוה גם 
  .על האשה לסייע לו שיהא בידו לקיים המצוה



 

 ג 

שכתב לחדש,  )דף כ"ד:(]ועיין בספר הפלאה עמ"ס כתובות 
ים דמצות ברכת כהנים מוטל גם על הישראלים, שמצוו

להתברך מפי הכהנים, מאחר ואי אפשר לכהנים לקיים מצות 
נשיאת כפים בלתי הישראלים המתברכים, ממילא גם הם בכלל 

 .המצוה עיי"ש[
 

, פריה ורביהוי"ל דיעקב סבר דאף שהאשה אינה מצווה על 
על  ,מ"מ כיון שמסייעת לאישה לקיים המצוה הוי בכלל המצוה

יוע לאיש לקיים כן אין לה להתעכב מלקיים מצוה זו של ס
בשביל אחותה הבכירה, ומה"ט לא חשש  פריה ורביהמצות 

זין ה לפני הבכירה דבכה"ג אמרינן זרייעקב להקדים הצעיר
  מין למצות.מקדי

 
, ואם פריה ורביהאלא שכבר דנו המפ' אם ב"נ מצווה על מצות 

, א"כ אצל יעקב פריה ורביהאמרינן דב"נ אינו מצווה על מצות 
ה שייך כל האמור, דשוב י"ל שהיה עדיין תורת ב"נ עליו לא הי

שיש לה להמתין מפני כבוד אחותה הגדולה, כיון שאינן בכלל 
כן במקומינו לתת המצוה, וזהו מה שאמר לו לבן לא יעשה 

רה, היינו שבמקומינו הוכרעה ההלכה דב"נ יכהצעירה לפני הב
, ולכן לא יעשה כן במקומינו פריה ורביהאינו מצווה על מצות 

 ה עכ"ד השפע חיים זצ"ל.צעירה לפני הבכירלתת ה
 

היו לו בנים בהיותו עכו"ם  ,איתמר ,ב.(")דף סואיתא ביבמות 
אמר לא  קישליש , רהורבי האמר קיים פרי נןיוח' ונתגייר, ר

, הדהא הוו לי הורבי ה, ריו"ח אמר קיים פריהורבי הקיים פרי
שנולד דמי,   גר שנתגייר כקטן הורבי הור"ל אמר לא קיים פרי

מייהו, דאיתמר היו לו בנים בהיותו עכו"ם ונתגייר, ואזדו לטע
ראשית אונו,  הריו"ח אמר אין לו בכור לנחלה דהא הוה לי

ור"ל אמר יש לו בכור לנחלה גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, 
וצריכא, דאי אשמעינן בההיא קמייתא, בההיא קאמר ריו"ח 

ה נינהו, אבל לענין נחל הורבי המשום דמעיקרא נמי בני פרי
  .לר"ל וכו' עיי"ש הדלאו בני נחלה נינהו אימא מודי לי

 
, כל מצוה )דף נ"ט:(מהא דאמרינן בסנהדרין  ,)ד"ה בני(והקשו התוס' 

שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה, ופריך והרי 
שנאמרה לבני נח דכתיב ואתם פרו ורבו, ונשנית  הורבי הפרי

הליכם, לישראל נאמרה ולא בסיני לך אמור להם שובו לכם לא
לבני נח, ומשני ההוא לכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו, 

עיי"ש, ומשמע דב"נ  ביהפריה ורולכן נשנית בסיני ולא למצות 
פריה נינהו, והאיך קאמר ריו"ח דב"נ בני  פריה ורביהלאו בני 

 נינהו עכ"ק התוס' עיי"ש. ורביה
 

עת דלכאורה קשה ג"כ לד ,(נח )פרשתותירץ בספר פרדס דוד 
, פריה ורביהדס"ל דב"נ מצווים ב )מובא במל"מ פ"י בה' מלכים(הסמ"ג 

הא מש"ס דסנהדרין מוכח דאינן מצווין, אך י"ל דלכאורה קשה 
דב"נ אינן מצווין על  הדפשיטא לי ורביהפריה מאי פריך והרי 

, משום דלא נמנה בהדי הז' מצות, מהא דאיתא פריה ורביה

מיתה  אמר ריו"ח עכו"ם שעוסק בתורה חייב )שם(בסנהדרין 
שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם, 
ופריך וליחשבה גבי שבע מצות, ומשני למ"ד לנו מורשה ולא 

והוי בכלל גזל, ולמ"ד מאורסה דינו  הלהם מיגזל קא גזיל לי
  .ה המאורסה והוי בכלל עריות עיי"שכנער

 
י תניא ר' אליעזר אומר כל מ )דף ס"ג:(ולפי"מ דאיתא ביבמות 

כאלו שופך דמים, שנאמר שופך דם  פריה ורביהשאין עוסק ב
ואתם פרו ורבו עיי"ש,  ההאדם באדם דמו ישפך וכתיב בתרי

, והא דלא פריה ורביהוא"כ י"ל דבאמת ב"נ מצווה על מצות 
חשיב לה בכלל ז' מצות, משום דהוא בכלל שפיכת דמים, כמו 
דמשני גבי עכו"ם שעוסק בתורה, ועכצ"ל דהגמרא בסנהדרין 

הך דרשא ומשו"ה פריך דמדלא מני בהדי ז' מצוות  לי"ל
 בי יוחנןמשמע דאינם מצווים, אך ביבמות דקאי לשיטת ר

, והא דלא נמנה פריה ורביהמצווה על מצות  נח ןשפיר י"ל דב
בכלל הז' מצות, משום דהוא בכלל רציחה הוא מדרשא 

 דסמוכים הנ"ל עכ"ד.
 

 נח ןדבולכן ס"ל  ,דרשינן סמוכיןדריו"ח ס"ל דהיוצא לנו מזה 
, משום ה, והא דלא חשבינהו למצוה לחודיפריה ורביהמצווה א

סמוכין  ינןדלא דרשור"ל ס"ל דנכלל בכלל שפיכת דמים, 
 נח ןדב מרינןאי לא נכלל בכלל שפיכת דמים, וא פריה ורביהו

אינו  נח ןוע"כ דב ה,הו"ל למימני לחודי יה ורביהרמצווה על פ
 .יה ורביהרמצווה על פ

 
מאי, ועל כן כשהתרעם יעקב על לאה לאמר רמאיתה בת ר

השיבתו ממך למדתי, שהרי אביך קרית לך עשיו וענית, וטעמא 
לפי שקנית את הבכורה, והטעם דקנית את הבכורה שלא יהא 

להחזירו ומקריב, ולכאורה הלא יותר טוב היתה  רשע זה עומד
ויהא ראוי לעבודה, וע"כ דלא מהני למוטב ויעשה תשובה, 

על הבא על מעוות לא יוכל לתקון קאי הקרא ד תשובה לעשו
, דאי"ל דקאי על מי שביטל תפלת ערבית, דס"ל אשת איש

תפלת ערבית רשות, ולפי"ז ס"ל דאינו מחוייב להגות בתורה 
כל היום, ולפי"ז לא דרשינן סמוכין, ולפי"ז פו"ר לא הוי בכלל 
שפיכת דמים, וב"נ אינו מצווה על מצות פו"ר, ומעתה לא היה 

 בכירה ודו"ק.ראוי לך להקדים את הצעירה לפני ה
 

דלכן כהו עיניו  ,כתב )עה"פ ותכהין עיניו מראות(דהנה רשיז"ל עוי"ל,  ב(
, אמנם במד"ר עיי"ש של יצחק כדי שיבוא יעקב ויקבל הברכות

איתא, ותכהין עיניו מראות, מכח אותה  ט(-)פרשה ס"הבראשית 
הראיה, שבשעה שעקד אאע"ה את יצחק בנו על גבי המזבח, 

ם והביט בשכינה וכו' עיי"ש, וכתב היפה תואר, תלה עיניו במרו
דהזין עיניו ממה שהסתכל בשכינה, ונתחייב מיתה דכתיב כי 
לא יראני האדם וחי, ונתלו לו עד עת זקנתו שאז כהו עיניו 

שיחשב כמיתה דסומא חשוב כמת עיי"ש ]ועיין בארץ חמדה  
יט [, ולפי"ז מה שכהו עיני יצחק הוא בשביל שהבא(-)כ"זתולדות 

 בשכינה, ולא כדי שיעקב יקבל הברכות.



 

 ד 

ויאמר קין אל הבל כתב וז"ל,  )פרשת קרח(ר אדרת אליהו פובס
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, האי 

)דף בא ללמד דמותר להסתכל בשכינה, ]כדאיתא במנחות  אותו

מביאה לידי  )ציצית(וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם, ראיה  מ"ג:(
, זכירה מביאה לידי עשיה, ורשב"י אומר כל הזריז )מצות(זכירה 

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 )פרשת שלח(, 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 

ת אין מעכבין זה את זה, דתכלת בלא לבן או לבן ללמד דציצי
בלא תכלת נמי כשר, א"כ ליכא לימוד להתרת ראית פני 

 . השכינה, ולכן הרג את הבל עיי"ש
 
דמותר להסתכל בשכינה, א"כ י"ל דלכן כהו  מרינןאי לפי"ז או

 מרינןאי יעקב יבוא ויקבל הברכות, משא"כ אעיני יצחק, כדי ש
ולפי"ז מה שכהו עיני יצחק הוא  דאסור להסתכל בשכינה,

משום שהביט בשכינה, ולא כדי שיעקב יבוא ויקבל הברכות, 
 ולפי"ז י"ל דיעקב נטל הברכות ברמאות. 

 
תכל בשכינה או לא ועפ"י דרכו יש לומר, דזה אי מותר להס

, דאיתא )דף כ"ח.(במנחות  שמעאלי' ור קיבאע' תליא במחלוקת ר
זו את זו שארבעתן מצוה אחת, במתני', ארבע ציציות מעכבות 

ר' ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות עיי"ש, דלכאורה י"ל 
דוראיתם אותו קאי על הקב"ה הוא  וחיין במעון ש' דדרשת ר

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 

ח דמותר "כ דקאי על הקב"ה ומוכלומר וראיתם אותם, וע
דס"ל דמצות ציצית הוא  קיבאע' להסתכל בשכינה, משא"כ לר

מצוה אחת, א"כ א"ש בפשיטות אמאי כתיב אותו, ואין להוכיח 
 דשרי להסתכל בשכינה.

 
כתב, דפלוגתתם  )בתשובה בריש הספר דף כ"ג.(שו"ת חלקת השדה ספר וב

א בפלוגתת ר' אי ציצית הוי ארבע מצות או חד מצוה, תלי
יאשיה ור' יונתן אי לחלק צריך קרא ובלא"ה שניהם כאחד 
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 
 לד' מצות, דכל הציצית מצוה אחת הן דמהיכי תיתי לחלקן

דלחלק לא צריך קרא י"ל דכל ציצית הוי מצוה  י ס"למשא"כ א
אזלי  קיבאע' פ"ע, וכתב שם לבאר דר' ישמעאל ורב

ע לבטל את המצוה, גבי נשב )דף כ"ז.(לשיטתייהו בשבועות 
אי לחלק בהאי מילתא  קיבאעשמעאל ור' ידמשמע דפליגי ר' 

 צריך קרא עיי"ש.

עה"פ קום התהלך בארץ לארכה  י(-)פרשה מ"אואיתא במד"ר 
ולרחבה, תני, הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה קנה עד מקום 
שהלך כדברי ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, וחכ"א 
לא קנה עד שיהלך לארכה ולרחבה, אמר ר' יעקב בן זבדי 
טעמיה דר"א קום התהלך בארץ וגו', וביפה תואר האריך 

בו באברהם שהלך רק לארכה ולא בביאורו, וכתב דלא מצינו 
לרחבה, ובזה נחלקו אי מהני החזקה, וכתב דזה תליא בפלוגתת 

אי צריך קרא לחלק או לא,  )דף פ"ה:(ר' יאשיה ור' יונתן בסנהדרין 
דלר' יאשיה דצריך קרא לחלק ובלא"ה משמע שניהם כאחד, 
א"כ הכא דהקב"ה אמר לו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה 

דייקא ולא מהני כשהלך לארכה לחוד, משא"כ  בעינן שניהם
לר' יונתן דמשמע כל אחד בפני עצמו שפיר מהני בהלך לארכה 

  .או לרחבה לחוד וקנה אברהם את הארץ עיי"ש
 

ד"ה ובזה  )בפרשתן(ולפי"ז כתבו בלקט יוסף וביושב אהלים 
נפרש, דזאת אם א"י מוחזקת לנו מאבותינו או אינה מוחזקת, 

ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דאי בלא קרא משמע תליא בפלוגתת 
שניהם כאחד ולא הוי חזקה עד שילך לארכה ולרחבה, א"כ 
כיון שאברהם לא הלך רק לארכה לא קנה את הארץ, אך אם 
משמע כל אחד ואחד בפני עצמו ולא צריך קרא לחלק, וממילא 
גם בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי חזקה, ושפיר קנה אברהם את 

 ינן דא"י מוחזקת לנו מאבותינו עכ"ד.הארץ ואמר
 

כתב הטעם דלקח יעקב שתי אחיות אף  )פ' תולדות(הרמב"ן  והנה
דעתידה התורה לאסור, משום דהאבות לא קיימו התורה אלא 
בארץ ישראל ולא בחו"ל, ולכן לקח יעקב שתי אחיות בחו"ל, 

 ."ל עיי"שוגם עמרם לקח את יוכבד דודתו בחו
 

שכתב, דדברי הרמב"ן הנ"ל  )פ' ויחי(עקב ועיין בספר זכרון י
דהאבות לא קיימו התורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל א"ש רק 
אם ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו, וכבר היה בה קדושת 
ארץ ישראל, אז יש לחלק ולומר דבחו"ל לא קיימו את התורה 
רק בארץ ישראל, משא"כ אם ארץ ישראל אינה מוחזקת לנו 

מהיכא תיתי ולא היה בה עדיין קדושת ארץ ישראל, מאבותינו, 
לחלק ולומר דרק בארץ ישראל קיימו התורה ולא בחו"ל, דאז 

 בין חו"ל לארץ ישראל עיי"ש.לא שייך לומר דאיכא נפק"מ 
 

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

ת, על כך השיבה לו לאה דח"ו לא בא מכשול תחת ידך, אחיו
וממך למדתי דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, דהא אביך קרית 
לך עשו וענית, דסברת דהברכות ראויך לך דלכן כהו עיני של 
יצחק, ולא משום שהסתכל בשכינה, וע"כ דמותר להסתכל 

ך בשכינה, ולפי"ז מצות ציצית הוי ארבע מצות, ולחלק לא צרי
קרא, ולפי"ז ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, והאבות אינן 

ר ל רק באר"י, וממילא ליכא אצלנו איסומקיימין התורה בחו"
 שתי אחיות ודו"ק.



 

 ה 

, ר' יאשיה אומר ליוצאי מצרים )דף קי"ז.(דאיתא בב"ב  עוי"ל, ג(
וה )כלומר לבאי הארץ נתחלקה הארץ כפי חשבון של יוצאי מצרים שנטלנתחלקה הארץ 

בתורת ירושה מאבותיהם דלפי חשבון הראשון שנמנו בשנה שניה לצאתם ממצרים נתחלקה הארץ 

כאלו ירשוה הן עצמן ומי שהיה לו עתה בביאת הארץ בן אחד נטל כל חלקו ומי שהיה לו עשרה בנים 

)של אלה , שנאמר לשמות מטות אבותם נמי לא נטלו בין כולם אלא חלק אחד(

, )אלו דלאותן יחלקו הנחלה ואלו אשר קמו תחתיהן יירשום(ינחלו  שנמנו ביציאת מצרים(
)אלמא לבאי הארץ אלא מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה 

, )שהן בני עשרים דלבני עשרים שיצאו ממצרים נתחלקה הארץ(, לאלה כאלה נתחלקה(
אלא )שיצאו פחות מבן כ' שלא נטלו חלק בארץ לא הם ולא בניהם להוציא את הטפלים 

היה להם אב אז לא נטלו חלק בזכות מורישיהן ואם לא היה להם שום מוריש שיצא ממצרים כגון שלא 

  .בארץ(
 

)ולא ליוצאי מצרים דאין הולכין ר' יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה הארץ 

אחר היוצאין אלא אחר הנכנסים דראובן ושמעון שיצאו ממצרים והולידו בנים במדבר זה עשרה וזה 

אי הוה אזלינן בתר יוצאי מצרים היה נוטל האחד כנגד כולן אבל עכשיו העשרה נוטלין י' חלקים אחד 

, שנאמר לאלה תחלק הארץ בנחלה, אלא מה והאחד נוטל חלק אחד(
)דמשמע דאחר יוצאי מצרים נמי יש לנו אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו 

כל נחלות , משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם, שלחלק הנחלה(
)דלאחר שנטלו בני שבעולם חיין יורשין מתים וכאן מתים יורשין חיין 

ראובן ושמעון י"א חלקים בארץ מחלקין אותה ביניהן לפי חשבון מטות אבותם כאילו ליוצאי מצרים 

דהיינו ראובן ושמעון אבותם נתחלקו הני י"א חלקים וכגון דהנהו יוצאי מצרים היו בני עשרים דומיא 

ארץ דקפיד קרא לענין נחלת ארץ ישראל אבני כ' כדכתיב לאלה והבנים אינן כי אם שלוחים דבאי ה

בעלמא להביא לשניהן י"א חלקים וחוזרין ראובן ושמעון ומורישין לבניהם בניו של ראובן נוטלין 

וכו' עיי"ש, ולכאורה יש לעיין  מחצה מי"א חלקים ובנו של שמעון נוטל מחצה(
כל חד מתרץ קרא דחבריה ואיכא בשורש מחלוקתם, דהא 

 למידרש קראי בב' האופנים, א"כ במאי פליגי.
 

כתב לבאר די"ל דאזלי  )סי' מ"ד(ובספר חידושי מהרא"ץ בריסק 
במתני', עירה דם הפר לתוך  )דף נ"ג:(לשיטתייהו, דאיתא ביומא 

, )כדכתיב במתנות המזבח ולקח מדם הפר ומדם השעיר מדם שניהן יחדיו(דם השעיר 
)מערבין דם פר בדם שעיר איתא, תנן כמ"ד מערבין לקרנות  )דף נ"ז:(ובגמ' 

, דאיתמר, ר' יאשיה ור' יונתן, חד כשבא ליתן מתנות קרנות מזבח הפנימי(
)דמשמע ליה ולקח מדם הפר ומדם השעיר אמר מערבין, וחד אמר אין מערבין, 

דאמר , תסתיים דר' יאשיה הוא דאמר מערבין, מכל אחד בפני עצמו(
)דתניא איש איש אשר אע"ג דלא כתיב יחדיו כמאן דכתיב יחדיו דמי, 

יקלל את אביו ואת אמו אין לי אלא אביו ואמו אביו בלא אמו אמו בלא אביו מנין ת"ל אביו ואמו קלל 

אביו קילל אמו קילל דברי ר' יאשיה, ר' יונתן אומר משמע שניהם כאחד ומשמע כל אחד ואחד בעצמו 

ך הכתוב יחדיו, אלמא לר' יאשיה אי לא הדר כתיב אביו ואמו קילל הוה אמינא רישיה עד שיפרוט ל

  .דקרא שניהן כאחד משמע, הכא נמי מדם הפר ומדם השעיר שניהן כאחד משמע(
 

וכן מסקנת הגמ' שם דר' יאשיה ס"ל מערבין ור' יונתן ס"ל אין 
מערבין, דלר' יאשיה לחלק צריך קרא שכשיש ב' ענינים 

בחד לאו או עשה צריך קרא לחלקם, ור' יונתן ס"ל  הנכללים
 לחלק לא צריך קרא עיי"ש.

 
ד"ה  )דף ל"ז:(ד"ה אין נשבעין ובשבועות  )דף ד:(והנה התוס' בב"מ 

ואין מביאין הקשו, למ"ד שעבודא דאורייתא היכא משכחת לה 

שישבע מודה במקצת, הא אין נשבעין על כפירת שעבוד 
מחל השעבוד או שאין  לו כלל קרקע קרקעות, ותירצו דמיירי ש
מהא דאמרינן בשבועות  )עיין ברשב"א ור"ן(עיי"ש, והקשו הראשונים 

שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשים, והיינו,  )דף מ"ז.(
כגון שטוען מנה לי ביד אביכם, והיורשים מודים בחמישים ועל 

יה חמישים האחרים אינם יודעים, שאצל אביהם במקרה זה ה
הדין מתוך שאינו יכול לישבע משלם, ואילו היורשים פטורים 
משבועה, ולדברי התוס' יקשה, למה צריך קרא למעט יורשים 
משבועה, ממנ"פ הם פטורים, אם יש להם קרקעות הרי אין 
נשבעין על הקרקעות, ואם אין להם קרקע אלא מטלטלין, הרי 

ים אינן אינם משתעבדים לבעל חוב כלל, שמטלטלין של יתומ
 משתעבדים, וא"כ למה ישבעו עכ"ק. 

 
כתב ליישב  )אות מ(ובספר מלוא הרועים ערך שעבודא דאורייתא 

    , תנו רבנן הגוזל )דף קי"ז:( קמא אקושית התוס', דאיתא בב
    שדה מחבירו ושטפה נהר חייב להעמיד לו שדה אחר דברי 

אומר לו הרי שלך לפניך, במאי קא  ים אומריםמר' אלעזר וחכ
רש ריבויי ומיעוטי, וכחש בעמיתו ריבוי, ד אלעזר 'מיפלגי, ר

בפקדון מיעט, או מכל אשר ישבע עליו לשקר חזר וריבה, ריבה 
ומיעט וריבה, ריבה הכל  ומאי רבי רבי כל מילי, ומאי מיעט 
מיעט שטרות, ורבנן דרשי כללי ופרטי, וכחש בעמיתו כלל, 
בפקדון פרט, או מכל חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן 

     כעין הפרט, מה הפרט דבר המיטלטל וגופו ממון אף  אלא
כל דבר המיטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות שאין מטלטלין, 

עבדים שהקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאע"פ יצאו 
  .שמטלטלין אין גופן ממון עיי"ש

 
מבואר מזה דהך דינא דאין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות 
הוא רק למאן דדריש כללי ופרטי, אבל למאן דדריש ריבויי 
ומיעוטי, אז ממעטינן רק שטרות אבל קרקעות לא ממעטינן, 

א דאע"ג דהו"ל כופר ולדידיה שפיר י"ל שעבודא דאוריית
 שעבוד קרקעות שפיר נשבעין עיי"ש.

 
יאשיה דס"ל לחלק צריך קרא אמרינן דר'  )דף כ"ז:(ובשבועות 

דדריש ריבויי ומיעוטי עיי"ש, ולפי"ד המלוא  קיבאעס"ל כר' 
הרועים הנ"ל צ"ל דר' יאשיה ס"ל שעבודא דאורייתא, ור' יונתן 

רש ריבויי ומיעוטי דס"ל לחלק לא צריך קרא אינו מוכרח למיד
 וי"ל דס"ל שעבודא לאו דאורייתא.

 
  פליגי אביי ורבא אי בעל חוב למפרע הוא  )דף ל:(ובפסחים 

גובה או מכאן ולהבא, דרבא ס"ל מכאן ולהבא הוא גובה ואביי 
דרבא  )אות מ"ב(ס"ל למפרע הוא גובה, וכתב המלוא הרועים 

     יתא דס"ל מכאן ולהבא הוא גובה ס"ל שעבודא לאו דאורי
  רק דחכמים תקנו גוביינא משום נעילת דלת, א"כ מהשתא 
הוא דקא גבי, ואביי ס"ל למפרע הוא גובה משום דס"ל 
שעבודא דאורייתא, וא"כ משעת השעבוד קנה הנכסים 

 ונשתעבדו לו עיי"ש.



 

 ו 

ובזה נבין פלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דהנה בפרשת 
ים, לכן אמור וארא הבטיח הקב"ה לאבותינו כשיצאו ממצר

לבני ישראל וגו' והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי 
לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה 
וגו', והוו ישראל להקב"ה כביכול כבעל חוב דהקב"ה התחייב 
לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם את ארץ כנען, וא"כ אי 

פרע הוא גובה, אמרינן שעבודא דאורייתא א"כ בעל חוב למ
וא"כ ארץ ישראל משועבדת וקנוי לאבותינו ומגיע ליוצאי 
מצרים, אבל אי אמרינן שעבודא לאו דאורייתא אזי מכאן 

  .ולהבא הוא גובה ומגיע לבאי הארץ
 

ולכן ר' יאשיה דס"ל לחלק צריך קרא א"כ דרש ריבויי ומיעוטי 
וס"ל שעבודא דאורייתא, א"כ למפרע הוא גובה ולשיטתו 

        שליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, אבל ר' יונתן  קאמר
    דס"ל לחלק לא צריך קרא וס"ל שעבודא לאו דאורייתא 
וא"כ מכאן ולהבא הוא גובה, ולכן שפיר ס"ל דלבאי הארץ 

 נתחלקה הארץ עכ"ד.
 

היוצא לנו מזה, דאי ס"ל שעבודא לאו דאורייתא, א"כ ס"ל 
ול מכאן ולהבא הוא גובה, וא"כ השעבוד של הקב"ה כביכ

להאבות לא היה משועבד להאבות עדיין, ולפי"ז אמרינן דאר"י 
אינה מוחזקת מאבותינו, משא"כ אי ס"ל שעבודא דאורייתא, 
ולפי"ז ס"ל דבעל חוב למפרע הוא גובה, וא"כ אר"י משועבדת 

 לאבותינו, ואמרינן אר"י מוחזקת מאבותינו.
 

מכירת ובספר מלא הרועים ערך  ,)סי' ס"ו(תומים אורים וובספר 
דזה אי מכירת שטרות דאורייתא תליא אי  ,כתבו )אות ג'(שטרות 

שעבודא דאורייתא, דמ"ד שעבודא לאו דאורייתא לדידיה גם 
מכירת שטרות לא מהני מה"ת משום דעצם השטר לאו כלום 
הוא דחספא בעלמא הוא כיון דמה"ת אין בה שום שעבוד, 

מכירת ולמ"ד דשעבודא דאורייתא לדידיה שפיר י"ל דגם 
כיון ששעבוד שטרות מה"ת כיון דהו"ל דבר שיש בו ממש 

 הקרקע תלוי בו עיי"ש.
 

הביא המלא הרועים מהתומים, דמשו"ה לא מהני  )אות ד'(ולהלן 
מכירת שטרות מה"ת כיון דאין השעבוד ברשותו, וכמש"כ 

ד"ה קני, וכתב דלפי"ז למאן דס"ל אדם  )דף ע"ו:(התוס' בב"ב 
ולם וכל שכן דבר שאינו ברשותו לדידיה מקנה דבר שלא בא לע

 שפיר מכירת שטרות מהני מה"ת עיי"ש.
 

כתב הטעם דלקח יעקב שתי אחיות אף  )פ' תולדות(הרמב"ן  והנה
דעתידה התורה לאסור, משום דהאבות לא קיימו התורה אלא 
בארץ ישראל ולא בחו"ל, ולכן לקח יעקב שתי אחיות בחו"ל, 

 ."ל עיי"שתו בחווגם עמרם לקח את יוכבד דוד
 

שכתב, דדברי הרמב"ן הנ"ל  )פ' ויחי(ועיין בספר זכרון יעקב 
דהאבות לא קיימו התורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל א"ש רק 

אם ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו, וכבר היה בה קדושת 
   ארץ ישראל, אז יש לחלק ולומר דבחו"ל לא קיימו את 

רץ ישראל אינה מוחזקת התורה רק בארץ ישראל, משא"כ אם א
        לנו מאבותינו, ולא היה בה עדיין קדושת ארץ ישראל, 
א"כ מהיכא תיתי לחלק ולומר דרק בארץ ישראל קיימו התורה 

 לארץ ץבין חוולא בחו"ל, דאז לא שייך לומר דאיכא נפק"מ 
 לארץ ישראל עיי"ש.

 
עה"פ  י"ט(-)פרשה כ"זובספר אור החיים הקדוש פרשת תולדות 

ל אביו אנכי עשו בכרך וגו' כתב וז"ל, פירוש ויאמר יעקב א
להיות שקנה הבכורה מעשו הנה הוא נעשה עשו, לצד בחינת 

 הבכורה כי לה יקרא עכ"ל.
 

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

ל תחת ידך, אחיות, על כך השיבה לו לאה דח"ו לא בא מכשו
וממך למדתי דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, דהא אביך קרית 

כאורה לך עשו וענית, והיינו כיון שקנית מאתו את הבכורה, ול
)סי' הרי הבכורה הוי דבר שלא בא לעולם וכקושית הריב"ש 

ס"ל דאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ולפי"ז ד , וע"כשכ"ח(
ארץ ישראל לפי"ז תא, ומכירת שטרות מה"ת, ושעבודא דאוריי

ל רק , והאבות אינן מקיימין התורה בחו"מוחזקת מאבותינו
 ר שתי אחיות ודו"ק.באר"י, וממילא ליכא אצלנו איסו

 
 

הקשה על עצם  )דרוש השני(עוי"ל, דהנה בספר דרשות הר"ן  ד(
מכירת הבכורה, איך חל המכירה בעד נזיד עדשים, והא הוי 

ל כל פנים השררה שיש בבכורה אונאה בשיעור ביטול מקח, דע
  .שוה הרבה יותר מנזיד עדשים עיי"ש

 
כתב לתרץ, עפי"ד המדרש הובא  ()פרשת תולדותובספר משען המים 

עה"פ ויקח עשו את נשיו ואת  ז(-)פרשה ל"וברש"י פרשת וישלח 
בניו ואת בנותיו וגו', וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו וגו' וישב 

ר חוב של גזירת כי גר יהיה זרעך עשו בהר שעיר, מפני שט
המוטל על זרעו של יצחק, אמר אלך לי מכאן אין לי חלק לא 
   במתנה שנתנה לו הארץ הזאת ולא בפרעון השטר עיי"ש, 
וי"ל דמהאי טעמא גופא מכר הבכורה כדי שלא יצטרך לפרוע 
שני חלקים חוב, אם יירש שני חלקים בארץ כדין בכור שנוטל 

 נתיישב בדעתו שאף חלק הפשוט אינו פי שנים, ואחר זמן 
רוצה לירש כדי שלא יפרע כלל מהחוב והלך לארץ אדום, 
וממילא מבואר דבאמת לא היה שום אונאה במכירת הבכורה 
 דהרי הרויח עשיו שלא יצטרך להגלות, וכתב שם במשען 
המים דכ"ז א"ש אי אמרינן דארץ ישראל מוחזקת הוא 

    רש את אביו הוא יפרע מאבותינו דלכן הדין נותן דמי שיו
חוב אביו, אך אי ס"ל ארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו, אין 
טעם הנ"ל למכירת הבכורה עולה יפה, ושוב היה יכול עשיו 

 לבוא בטענת אונאה עכ"ד.



 

 ז 

עה"פ ויהי ריב בין רועי מקנה  ז(-ג")יוברש"י עה"ת פרשת לך 
בארץ אברם ובין רועי מקנה לוט והכנעני והפריזי אז יושב 

כתב, לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות 
אחרים, ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל, והם אומרים 
ניתנה הארץ לאברם ולו אין יורש ולוט בן אחיו יורשו ואין זה 
גזל, והכתוב אומר והכנעני והפריזי אז יושב בארץ ולא זכה בה 

והכנעני אז בארץ פרש"י,  ו(-ב")יאברם עדיין עכ"ד, ולעיל בפסוק 
שהיה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו 
של שם נפלה כשחלק נח את הארץ לבניו וכו' עיי"ש, ונמצא 
לפי"ז שבאמת היתה הארץ ביד אברם שהוא מזרעו של שם, 

 אלא שהכנעני היה כובשה ממנו בכיבוש מלחמה.
 

ישראל מוחזקת וראיתי מבעל השפע חיים זצ"ל דזה אי ארץ 
)דף מאבותינו או אינה מוחזקת תליא בזה, דאמרינן בסנהדרין 

כל דבר שנאמר לבני נח ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה  נ"ט.(
ולא לבני נח, ומקשינן אדרבה מדלא נשנית בסיני לבני נח 

, )לבני יעקב בעוד שהיו בני נח נאסר להם ולא משבאו לכלל ישראל( נאמרה ולא לישראל
שני ליכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, ולא, והרי יפת ומ

תואר דלישראל מותר ולעכו"ם אסור, התם משום דלאו בני 
)לא נתנה ארץ לכבוש כי אם לישראל שאף לישראל לא הותר יפת תואר אלא כיבוש נינהו 

עיי"ש, ומעתה אי אמרינן מי איכא מידי  במלחמה ע"י כיבוש(
ור, ומוכח דעכו"ם לאו בני כיבוש דלישראל שרי ולעכו"ם אס

מלחמה נינהו, ולפי"ז לא זכו בה הכנעני ע"י הכיבוש, וא"כ 
נשארה הארץ ביד בני שם, וזכה אברהם בנחלת הארץ 

ץ כשהבטיחו הקב"ה אף שהיה הכנעני בארץ, וממילא אר
 . ישראל היתה מוחזקת בידם

 
קנה אמר ר"ל מנין לעכו"ם ש )דף ל"ז:(איתא בגיטין אך לפי"מ ד

את העכו"ם למעשה ידיו, שנאמר וגם מבני התושבים הגרים 
עמכם מהם תקנו, אתם קונים מהם ולא הם קונים מכם, ולא הם 
 קונים זה מזה וכו', ה"ק ולא הם קונים מזה לגופו, יכול לא 
יקנו זה את זה למעשה ידיו, אמרת ק"ו עכו"ם ישראל קונה 

ני מילי בכספא עובד כוכבים עובד כוכבים לא כש"כ, ואימא ה
אבל בחזקה לא, אמר רב פפא עמון ומואב טהרו בסיחון, 
ופירש"י דחזקה היינו חזקה של עבדות כגון הלבישו הנעילו 

ירשו דקאי על כיבוש מלחמה פ )ד"ה אבל(והרחיצו לרבו, והתוס' 
בספר מחנה ו ,)פרשת שלח ד"ה וזה טעם(רית יעקב ועיין שא ,עיי"ש

עמ"ס גיטין,  ובספר חידושי חתם סופר )סי' ג'(אפרים בה' עבדים 
 ,)פרשת בלק(, ובספר ראש דוד )סי' י"ט(שו"ת חת"ס חיור"ד ספר וב

קנאה לפי"ז דעכו"ם בני כיבוש מלחמה נינהו, ומבואר מזה 
תה הארץ מוחזקת ביד הכנעני לארץ ע"י כיבושם, א"כ לא הי

 .השפע חיים זצ"ל אבותינו עכ"ד
 

ל מצוה שנאמרה לבני נח ונישנית , כט.(")דף נבסנהדרין ואיתא 
בסיני לזה ולזה נאמרה, ופריך והרי פו"ר שנאמרה לבני נח 
דכתיב ואתם פרו ורבו, ונשנית בסיני לך אמור להם שובו לכם 
לאהליכם, לישראל נאמרה ולא לבני נח, ומשני ההוא לכל דבר 

)לא נשנית בסיני אלא מפני שבמנין צריך מנין אחר להתירו הוא דאתא 

סר להם תשמיש שלשה ימים קודם מתן תורה ולאחר שלשה ימים הוצרך להתיר להם ואע"ג שא

דממילא משתמע התירא דהא שלשה ימים הוא דאסר והרי עברו אשמעינן קרא לכל דבר הנאסר במנין 

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

מנא לן דמצות פו"ר לא נאמרה לבני נח,  ()ד"ה והאוהקשו התוס' 
ואי משום דלא חשיב ליה בהדי שבע מצות, הא אמרינן לעיל 

 )שם(קום עשה לא קא חשיב עכ"ק, וכתב בספר בכור שור  )דף נ"ח:(
לתרץ, די"ל דלכן לא נאמרה מצות פו"ר לב"נ, משום דכי היכא 
דנשים פטורות מקרא דוכבשוה, דדרשינן איש דרכו לכבש 

, ה"נ עכו"ם לאו )דף ס"ה:(אין דרכה לכבש כמבואר ביבמות  אשה
ולכן י"ל דב"נ ג"כ  )שם(בני כיבוש נינהו כמבואר בסנהדרין 

)פי"א פטורים מפו"ר עכ"ד, וכן תירוץ בשושן עדות עמ"ס עדיות 

 )ירושלים תשכ"ט עמוד ע"ד(, וכ"כ החת"ס בחידושים על הסוגיות מי"ג(
, עיי"ש )סי' י"ט(חת"ס חיור"ד מובא בליקוטי הערות על שו"ת 

מבואר מזה דזה אי ב"נ מצווה על פו"ר תליא אי עכו"ם בני 
כיבוש נינהו, דאי אמרינן דעכו"ם בני כיבוש נינהו אז י"ל 

 .דחייבין על מצוות פו"ר
 

והבאנו מש"כ בספר יציב פתגם דלכן לא הקפיד יעקב ורצה 
ם דצריכין ליקח רחל הצעירה לפני לאה הבכירה, כיון דכל הטע

להמתין לאחותה הגדולה הוא כיון דנשים אינן מצוות על 
מצוות פו"ר יש לה להמתין מפני כבוד אחותה הגדולה, עכ"ז 
כיון שמסייע להאיש לקיים המצוה הוי בכלל המצוה, ולכן אין 
לה להתעכב מלקיים מצוה זו בשביל אחותה הבכירה, אך אי 

שוב י"ל שיש לה  אמרינן דב"נ אינו מצווה על מצוות פו"ר,
 להמתין בפני אחותה הגדולה עכ"ד.

 
ועל כן כשהתרעם יעקב על לאה לאמר רמאיתה בת רמאי, 
השיבתו ממך למדתי, שהרי אביך קרית לך עשיו וענית, וטעמא 
לפי שקנית את הבכורה, ולכאורה איך מהני המכירה והא אין 

אל לך אונאה גדולה מזו, וע"כ דאין כאן אונאה כיון דארץ ישר
מוחזקת מאבותינו, והטעם הוא משום דעכו"ם לאו בני כיבוש 
נינהו, ולפי"ז ב"נ אינו מצווה על מצות פו"ר, ומעתה לא היה 

 ראוי לך להקדים את הצעירה לפני הבכירה ודו"ק.
 

' ר' ישמעאל ור הוכבר הי ,ה.(")דף פביומא  יתאאדעוי"ל,  ה(
ר' והסדר לוי מהלכין בדרך ו זריהען בלעזר א' ור קיבאע

נשאלה שאלה זו  ישמעאל בנו של ראב"ע מהלכין אחריהן,
בפניהם, מנין לפקוח נפש שדוחה את השבת, נענה ר' ישמעאל 

י יזיד וכו', נענה ר"ע ואמר וכימצא הגנב ואמר אם במחתרת 
ואמר ומה מילה שהיא אחד  ב"עאאיש על רעהו וגו', נענה ר

גופו שדוחה  מרמ"ח איברים שבאדם דוחה את השבת ק"ו לכל
אמר שמואל אי הואי התם הוה  הודהאת השבת וכו', א"ר י

אמינא דידי עדיפא מדידהו, וחי בהם ולא שימות בהם, אמר 
 ,רבא לכלהו אית להו פירכא לבר מדשמואל דלי"ל פירכא וכו'

  .עיי"שאשכחן ודאי ספק מנלן 



 

 ח 

דהרי הלימוד דשמואל אית הקשה,  )פרשת בלק(ובספר פרדס דוד 
פירכא יותר מכולם, דהרי בפרש"י עה"ת עה"פ וחי בהם  הלי

כתב, לעולם הבא, שאם תאמר בעוה"ז הרי סופו הוא מת 
עיי"ש, ולפי"ז לא שמעינן מזה הך דרשא דוחי בהם ולא שימות 

עפי"מ לתרץ,  וכתב, דהרי לא קאי אחיות דעולם הזה כללבהם, 
ו עכו"ם ר"מ אומר מנין שאפיל ההי ט.(")דף נדאמרינן בסנהדרין 

ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם 
האדם וחי בהם, כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא האדם, 
הא למדת שאפילו עכ"ם ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, 

דאתם  א.(")דף סופירש"י דלי"ל לר"מ הך דרשא דר"ש ביבמות 
  .אדם ואין עכו"ם קרויים אדם עיי"שקרוים 

 
דהך קרא קאי על עכו"ם, בהכרח דלא יתכן  י"ז ר"מ דס"לולפ

לפרש דוחי בהם קאי על עולם הבא, דהרי בירושלמי מובא 
מבואר דעכו"ם אין להם חלק  ,ד"ה ווי לה )דף י.(בתוס' בע"ז 

לעולם הבא, וא"כ מוכרח דקאי על חיי עוה"ז, ולהורות לנו וחי 
עכו"ם,  בהם ולא שימות בהם, אמנם לר"ש דס"ל דאדם ממעט

ממילא הך קרא אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ממעט ג"כ 
עכו"ם, ולדידיה שפיר פירש"י דקרא דוחי בהם קאי על עולם 
הבא, וממילא לא קשה דרש"י יהיה נגד גמרא הנ"ל דדרשינן 
וחי בהם ולא שימות בהם, די"ל דהנך דדרשו כן אזלי בשיטת 

דוחי בהם  ר"מ הנ"ל דהאדם מרבה עכו"ם ממילא ע"כ דהקרא
קאי על עוה"ז ושפיר דרשינן וחי בהם ולא שימות בהם, ורש"י 
בחומש פירוש אליבא דר"ש דאדם ממעט עכו"ם ושפיר קאי 

  עכ"ד. הך קרא דוחי בהם על עולם הבא
 
כתב לבאר שיטת כל הני תנאי  )דרוש לשבועות(עמק החכמה  פרבסו

 דילפי לפיקו"נ דדוחה שבת מכל הני לימודים ולא חיישי
לפירכא דספק מנין, די"ל דכל הך מילתא דבעינן קרא מיוחד 
לענין ספק פיקו"נ, היינו רק אי ס"ל ספד"א מה"ת לחומרא, 
ולכן מספיקא הוה אזלינן לחומרא לומר שאינו דוחה שבת, 

 ותרין לחלל שבת גם בספק, משא"כ אי ס"לולכן בעינן קרא דמ
ה בכל ספד"א מה"ת לקולא, לא בעינן קרא לספק דהא בלא"

ספיקא אזלינן לקולא, ואע"ג דבאיקבע איסורא אזלינן לחומרא 
ושבת הו"ל איקבע איסורא, מ"מ י"ל דלמ"ד דשבת הותרה 
אצל פיקו"נ, א"כ כאשר החולה בפנינו הו"ל החילול שבת 
היתר גמור, ושוב לא הוה בכלל איקבע איסורא כיון דהתורה 

ה מותר התירה את השבת אצל חולה, וממילא דגם בספק חול
כבכל הספיקות, ועפי"ז א"ש, די"ל דהני תנאי דילפי לפיקו"נ 
משאר לימודים ס"ל דספיד"א מה"ת לקולא וס"ל דשבת 

, וכ"כ הותרה אצל פיקו"נ ולא איצטריך קרא לספק עיי"ש
  .)פרשת מצורע(בספר פרדס דוד 

 
הביא בשם הפענח רזא, דרחל ולאה היו  )אות שמ"ג(ובספר עיר דוד 

האם, וזה אי אזלינן בתר האב תליא בפלוגתא  אחיות מצד
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 

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

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

ין תליא בפלוגתא אי זה וזה גורם מותר לזרע האב או אין חושש
או אסור, דלמ"ד זה וזה גורם מותר לא חיישינן לגורם האיסור 
המעורב בו, א"כ ה"ה דאין חוששין לזרע האב, משא"כ למ"ד 
זה וזה גורם אסור, חיישינן לכל הגורמים המעורבים, וה"ה 

 ששין לזרע האב עיי"ש.דחו
 

ד"ה והנה לפי פירש"י  )סי' נ"ו(ובספר שו"ת בית אפרים חאו"ח 
כתב לבאר טעמא דמ"ד דזה וזה גורם מותר, דאע"ג די"ל מאי 
חזית דאזלת בתר גורם היתר זיל בתר גורם איסור לחומרא, 
מ"מ כיון דאם לא ניתנה תורה ונתחדשה הלכה לאסור דבר זה 

ורה נאסר הדבר ההוא אף שע"י ציווי התמותר הכל, ולכן היה 
והאיסור ג"כ גורם לדבר זה, מ"מ היתר יש לו דין קדימה בזה 

דספיקא דאורייתא למיזל בתריה, ומטעם זה ס"ל להרמב"ם 
ההיתר הוא קול משום דת לקולא אף במקום שהספק שמה"

הקודם אם לא היה נאסר ולכן אף היכא דאיתרע חזקה דהיתרא 
ל מהיכי תיתי לחדש איסורא עכ"ד, ונמצא מ"מ אף בספק השקו

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

אפרים ודן מזה שהביא דברי הבית  ז(-)פ"ב אות וספיקות מלכים 
 א דאורייתא בחדא מחתה מחתינהו עיי"ש.דזה וזה גורם וספיק

 
כתב, דשפיר הותר ליעקב להערים  )פרשת ויצא(אמירה נעימה  'סוב

וליקח את הברכות מעשיו כיון דהאבות היה להם דין ב"נ, אבל 
יעקב בעצמו ודאי יצא מכלל ב"נ דכתיב יעקב חבל נחלתו, ולכן 

 כיון דגזל עכו"ם מותר הותר לו לקחת ברכותיו של עשיו עיי"ש.
 

דזה אי גזל  ף כ"ג. מדפה"ס()דומבואר בספר פתח האהל ערך הריגה 
עכו"ם אסור או מותר, תליא אי אמרינן דעכו"ם קרויין אדם או 

דעכו"ם קרויין אדם אז  )דף נ"ט.(לא, דלמאן דס"ל בסנהדרין 
דאינם  )דף ס"א.(אמרינן דגזל עכו"ם אסור, ולמאן דס"ל ביבמות 

 מותר עיי"ש. קרויין אדם אז אמרינן דגזל עכו"ם
 

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

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

ולפי"ז  זל עכו"ם מותר משום דעכו"ם אינו קרוי אדם,והטעם דג
שפיר י"ל דוחי בהם קאי לעולם הבא ולא מצינן למילף מינה 
לענין פיקוח נפש, וע"כ דילפינן משאר קראי, דלא איצטריך קרא 
מיוחד לספק פקוח נפש, משום דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, 

ע האב, ונמצא ולפי"ז ס"ל זה וזה גורם מותר, ואין חוששין לזר
 דאין כאן כלל איסור דשתי אחיות ודו"ק.



 

 ט 

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

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

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

ם, י, וצ"ב שייכות הענינד(-)פרשה פבמדרש 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"בשה עפימש"כ רש"י להלן פר

על שהסתירה בתיבה שלא יראנה עשיו, ואולי אם היה נותנה 
אולי עשיו לו לאשה החזירתו למוטב, אמנם יעקב היה ירא 

יעבירה על הדת חלילה, אמנם אם היה יעקב בטוח בעצמו 
שלא יצא פסול מזריו כמו שהבטיח לו השי"ת ]דהקב"ה 

ד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי הבטיח לו כי לא אעזבך ע
לך ופיר"ש 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 

צדקתי ביום מחר וגו' שנראה  בזה שאמר יעקב וענתה בי
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 
שהסתירה בתיבה שלא יראנה עשיו, ואולי אם  בזנות דינה על

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 

הני תשובה על ג' עבירות, ולכן כיון דתשובה שיטות דלא מ
לומר דאם היה יעקב נותנה לו לאשה היה לא מהני לא שייך 

מחזירתו למוטב, ולכן לא רצה יעקב ליתן את דינה בתו 
 לאשה לעשיו.

 
כתב הטעם דתשובה לא מהני על  )פרשת מטות(ובספר חמודי צבי 

חטא דע"ז, דהטעם דתשובה מהני הוא משום דאמרינן 
גדולה תשובה שדוחה ל"ת  )דף פ"ח:(כדאיתא  ביומא  ,דל"תע

שבתורה עיי"ש, ולפי"ז י"ל דזה ניחא בכל עבירות שבתורה 
דאין בה אלא מעשה העבירה בלבד כי המחשבה לא נחשב 
לחטא, משא"כ בע"ז דהמחשבה נמי נחשב לחטא כאלו עשה 
מעשה, דכתיב לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, וכתב 

דמהאי קרא ילפינן  )ל"ת א'(ביאורו על הסמ"ג המהרש"ל ב
איסור ע"ז במחשבה, כמש"כ הסמ"ג שלא להעלות במחשבה 

ח"ו שיש שום אלהים זולת ה', דכן משמע לך אפילו כשגלוי 
לך לבד דהיינו במחשבת לבך עיי"ש, נמצא דבחטא דע"ז יש 
בה ב' לאוין, מה שחשב לעבוד ע"ז, ועצם המעשה שעבד 

רינן דאין עשה דוחה שני לאוין לכן אמרינן לע"ז, וכיון דאמ
 דעל חטא דע"ז לא מהני תשובה עיי"ש.

 
הקשה דהיאך זכה  )סו"ס ק"ל(תרומת הדשן פסקים והנה בספר 
ניהם, והרי הצאן בי לבן ע"י קנין התנאי שהיה יעקב בצאן

דבר שלא בא לעולם, והרי קיי"ל דשום  העתיד להוולד היה
)סי' ולם עיי"ש, מובא בקצות קנין לא חל בדבר שלא בא לע

  .עיי"ש )בפרשתן(דברי חיים עה"ת ספר וב של"ב סק"ו(
 

      דאיך קנה  )סי' רכ"ח( יב"שנודע קושית הרד לומר שאך י
 ץר, ותיולםעלא בא הא הוה דבר שלמעשיו יעקב הבכורה 

א בא מועיל קנין בדבר של הדקודם מתן תורה הי"ש הריב
  .עיי"ש ולםעל
 

 ולםעלא בא ני קנין אף בדבר שלמה ן תורהתוהטעם דקודם מ
עפי"מ שאמרו חז"ל  )פרשת תולדות(ישועות מלכו ספר מבואר ב

אמר ר"ש בן לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר  )דף ג.(בע"ז 
הקב"ה עם מעשי  מלמד שהתנה )ה' יתירה למה לי(יום השישי 

    דאם יקבלו ישראל את התורה מוטב ואם ואמר בראשית 
  , ושם בגמ' אמר חזקיהם לתוהו ובהוחזיר אתכני מלאו א

מאי דכתיב משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה, אם יראה 
למה שקטה ואם שקטה למה יראה, אלא בתחלה יראה 

  .ולבסוף שקטה עיי"ש
 

ומבואר מזה דעד שלא קיבלו בני ישראל את התורה בסיני לא 
נתבסס כל הבריאה, ועמודי שמים ירופפו ונתייראו שמא לא 

הבריאה מהות וא"כ קודם קבלת התורה כל העולם,  יתקיים
שהרי עדיין  ,ולםעלא בא וכדבר שלכדבר שאינו קבוע  ההי

באותה  ולכןתלוי ועומד אם יקבלו ישראל את התורה,  היה
שהרי כל היקום לא  ,ולםעלא בא שלבר דבגם זמן אהני הקנין 

 עכ"ד. קבוע וקיימי היה
 

ישי אתיא להא דתנאי אך כ"ז א"ש אי אמרינן דהקרא יום הש
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
תנאי בשעת  הקודש עיי"ש לפי"ז לא אמרינן דהיהמחול על 

הבריאה ע"מ שיקבלו ישראל את התורה, ולפי"ז י"ל דגם 
 א בא לעולם.קודם מתן תורה לא חל קנין בדבר של

 
בתוס' ד"ה ור' ישמעאל דהא  )דף ט.(אך מבואר במסכת ר"ה 

 דאיצטריך קרא לתוס' שבת ויו"ט ולא ילפינן מק"ו משביעית,
תוספת, שבת החמורה  דמה שביעית דקיל משבת אמרינן ביה

לא כש"כ, משום דבשביעית הא דמוסיפין מחול על הקודש 
 .הלכה עיי"שמידין ק"ו מהוי הלכה למשה מסיני, ואין ל
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למידין ק"ו מהלכה שפיר י"ל דילפינן תוס'  ולפי"ז אי ס"ל
שבת בק"ו משביעית, והקרא דיום השישי אתיא דתנאי התנה 
הקב"ה עם מעשי בראשית ושפיר י"ל דקודם מ"ת מהני קנין 

 בדבר שלא בא לעולם.
 
רוצה הגמ' למילף עדל"ת שיש בו כרת  )דף ה:(הנה ביבמות ו

ת, וקאמר מה למילה שכן נכרתו שב ממילה ופסח שדוחה
שו"ת חת"ס חיור"ד ספר י"ג בריתות עיי"ש, והקשה ב העלי

דאמאי לא ילפינן מפריעה דדחי שבת, ובזה לא שייך  )סי' רמ"ט(
כרת ולא י"ג בריתות, דהא לא נאמרה כרת וי"ג בריתות אלא 

ברהם ע"ה, ולא נאמרה פריעה לאבינו אברהם בפרשתו של א
 .ע"ה עכ"קבינו א
 

    לשיטת הסוברים דאין עושין יוכיח מהלכה כמו  ץרותי
דאין דנין ק"ו מהלכה, והא דפריעה דוחה שבת הוא מהלכה, 
וא"כ ליכא למילף מפריעה דעדל"ת שיש בו כרת דאין דנין 

 מהלכה עיי"ש.
 

דנתי לפני ר' אליעזר מה  ,קיבאע' אמר ר ,)דף נ"ו:(ואיתא בנזיר 
והל, הנזיר מגלח על אם עצם כשעורה שאינו מטמא אדם בא

מגעו ועל משאו, רביעית דם שהוא מטמא אדם באוהל אינו 
דין שיהא הנזיר מגלח על מגעה ועל משאה, אמר לי מה זה 

, וכשבאתי והרציתי )שאין דנין ק"ו מהלכה(עקיבא אין דנין כאן מק"ו 
ושע אמר לי יפה אמרת אלא כן אמרו ההדברים לפני ר' י

 .הלכה עכ"ל המשנה
 

ובפ"ח  )משנה ב'(הגר"א על משניות פ"ג דידים  ובביאור
   הושעי' ור ליעזרא' ור קיבאע' דר ,כתב )משנה ז'(דטהרות 
ס"ל אין  ליעזרא' דנין ק"ו מהלכה או אין דנין, דר פליגי אי

ס"ל דדנין ק"ו  הושעי' ור קיבאע' דנין ק"ו מהלכה, ור
לא  קיבאע' דר דף י"ח()מהלכה, ועיין בשיטה מקובצת ב"ק 

)סי' שו"ת ר' חיים כהן ספר עיי"ש, וכ"כ ב ליעזרא' דה לרהו

, ליעזרא' ס"ל דנין ק"ו מהלכה ולא הודה לר קיבאע' דר ט"ו(
שו"ת בית יצחק ספר וב )סי' ק"י(וע"ע בספר באר יעקב יור"ד 

  .)סי' נ"ב אות ה'(ח"א יור"ד 
 

דס"ל דנין ק"ו מהלכה שפיר איכא למילף  קיבאע' ולפי"ז לר
כרת מפריעה דדחי שבת, ותליא דין זה אי  עדל"ת שיש בו

 ליעזרא' ור קיבאע' רינן עדל"ת שיש בו כרת בפלוגתת ראמ
 הנ"ל אי דנין ק"ו מהלכה.

 
עדל"ת  מרינןאי דזה א )שער מ"ב(בספר שערי ציון  ולפי"ז כתב

בב' לאוין או לא, תליא בפלוגתא הנ"ל אי דנין ק"ו מהלכה 
דבמילה איכא ב' או אין דנין, דבספר מגן אבות כתב 

ג"כ משום מכה בפטיש עיי"ש ומובא  הימלאכות, דאית ב
 יה, ולפי"ז י"ל דגם בפריעה אית ב)אות כ"ז(במנ"ח מוסך השבת 

יכא משום מכה בפטיש דמל ולא פרע כאלו לא מל וא"כ א
  .בפריעה ב' מלאכות

 
דס"ל דנין ק"ו מהלכה ומוכח עדל"ת  קיבאע' ולפי"ז לר

י"ל דס"ל עשה דוחה אף ב'  הימפריעה דדחי שבת, לדיד
לאוין כיון דבפריעה איכא ב' מלאכות, ולפי"ז י"ל דזה אי 

 ליעזרא' ור קיבאע' דוחה שני לאוין תליא בפלוגתא דר עשה
הנ"ל אי דנין ק"ו מהלכה עכ"ד, וכבר קדמו בזה בספר מאה 

 .עיי"ש )שער נ"ז(שערים 
 

י ומעתה יבואר דברי המדרש, דכיון דאמר יעקב וענתה ב
צדקתי 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 במעה בראשית וליפינן לה מהא דכתיב יום הששי, 

דהקרא אתיא לתוס' שבת, דזה ילפינן לה מק"ו  לומר ןדאי
למידין ק"ו מהלכה, ולפי"ז אמרינן , ולפי"ז ס"ל משביעית

עשה דוחה אף שני לאוין, ומועיל תשובה על חטא דע"ז, 
וא"כ לא היה ליעקב למנוע את דינה מעשיו, שמא היתה 
מחזירתו למוטב, וכיון שהטמין אותה ומנעה אותה מלהינשא 

 לעשיו לכן למחר בתך יוצאת ומתענה ודו"ק.
 

 hoilmoshe@gmail.com להערות:
 כאן תוכלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע:

http://www.ladaat.info/gilyonot.asp
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