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 יחפרשת וי
 זשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע 
מן ור' רב נח ,)דף ה:(ואיתא במסכת תענית  ויאסף אל עמיו:

נחמן לר' יצחק לימא מר  רב יהלמר יצחק הוו יתבי בסעודתא, א
שמא  ,הכי א"ר יוחנן אין מסיחין בסעודה יהלמר מילתא, א

הכי  יהל מרשט ויבא לידי סכנה, בתר דסעוד, איקדים קנה לו
יא וכי בכדי ספדו ספדני יהלמר יעקב אבינו לא מת, א ,א"ר יוחנן

שנאמר  ,מקרא אני דורש יהלמר וחנטו חנטייא וקברו קברייא, א
ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני 
מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, מקיש הוא לזרעו מה 

, ודקדקו המפ' דמשמע דהנך זרעו בחיים אף הוא בחיים עיי"ש
תרי מימרות דריו"ח יש להם שייכות, ולכאורה מה שייכות יש 

 להם עכ"ק.
 

דהנה הא דאין , )שער הקטן(עפימש"כ החוט המשולש והנבס"ד, 
, דילפינן לה )פרשת וירא(טורים מסיחין בסעודה כתב בבעל ה

דכשבאו המלאכים אל אברהם כתיב והוא עומד עליהם תחת 
ו, ויאמרו אליו איה שרה אשתך וגו', ולכאורה למה העץ ויאכל

כתיב ויאכלו פשיטא מדכתיב ויתן לפניהם דנתן להם לאכול, 
וע"כ לאשמעינן דקודם ויאכלו ואח"כ שאלו איה שרה אשתך 

 ולא בתוך האכילה כי אין מסיחין בסעודה עיי"ש. 
 

מסכת אמנם המפ' הקשו דליכא ראיה מכאן, לפי"מ דמבואר ב
דר' יוסי בר' חנינא אמר, דלכן שאלו איה שרה אשתך  "ז.()דף פב"מ 

דאין מסיחין כדי לשגר לה כוס של ברכה, א"כ אין ראיה מכאן 
והא דשאלו איה שרה  ,בסעודה ותר לשוחבסעודה, די"ל דמ

אשתך לאחר הסעודה, כיון דכל הטעם הוא כדי לשגר לה כוס 
כת אחר הסעודה בעת ברדוקא למקומו לשאול של ברכה וזה 

א"כ ל"ש לומר  ,, אכן לפי"מ דאמרינן דלחם לא הביאהמזון
אלא  דלכן שאלו כדי לשגר לה כוס של ברכה, דהא לא תיקנו כוס

ד"ה בתוס'  )דף ק"ה:(פסחים במסכת אחר סעודת לחם כמבואר 
הסעודה משום דאין מסיחין  ש"מ, וע"כ דלכן שאלו אחר

 .עכ"ד בסעודה
 

איתא, ופת היכן היא, אפרים  י"ד(-)פרשה מ"חאמנם במדרש רבה 
מקשאה תלמידו דר' מאיר משום ר"מ אמר, פירסה נדה ונטמאת 
העיסה, רבנן אמרי אפילו פת הביא לפניהם, מה אם דברים שלא 
אמר הביא לפניהם, דברים שאמר להם על אחת כמה וכמה 

אמרינן דלחם לא הביא אז אין לומר דלכן  יעיי"ש, ולפי"ז א
של ברכה, וע"כ הא דשאלו אחר שאכלו  שאלו כדי לשגר לה כוס

דהביא לחם אז  מרינןאי שום דאין מסיחין בסעודה, משא"כ אמ
לא ילפינן מכאן דאין מסיחין בסעודה, די"ל דלכן שאלו איה 

 שרה אשתך כדי לשגר לה כוס של ברכה.
 
דהמלאכים באו לתקן חטאו של אדם  )פ' וירא(בכסף נבחר  תבכו

)דף ברכות  'מסעיי"ש, ואיתא ב הראשון במה שחטא בעץ הדעת

"ר אותו אילן שאכל אדהאומר  הודהר' י ,)דף ע.(סנהדרין  'מסוב מ.(
 שפיר י"ל דאברהם הביא לחם. ולפי"ז וכו' עיי"ש, החטה הי

 
כתב, דזה אי חטא  )דף נ"ז: מדפה"ס(ובספר תורה והלכה פרשת בראשית 

 הודהיר' איר ומכילת עץ הדעת תליא בזה, דנחלקו ר' אדה"ר בא
דר"מ ס"ל ואכלת זה אכילה ושבעת זו  ,)דף מ"ט:(במסכת ברכות 

, עיי"ש שתיה, ור"י ס"ל ואכלת ושבעת אכילה שיש בה כדי שביעה
ולפי"ז לשיטת ר"י כשאמר הקב"ה לאדה"ר מכל עץ הגן אכל תאכל 
כפל לשון, שפט אדם הראשון דהיינו שיאכל כדי שביעה מכל שאר 

הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, היינו ג"כ  האילנות, וע"ז קאי ומעץ
אכילה כדי שביעה הוא דאסור, אבל פחות מכדי שביעה אינו אסור, 
ואדה"ר לא אכל כדי שביעה, ונמצא שלא חטא באכילת עץ הדעת, 

היא נתנה לי ואוכל,  ב(-)פרשה י"טובזה כתב לפרש מה דאיתא במדרש 
הנ"ל א"ש דה"ק אכלתי לא נאמר אלא ואוכל, אכלתי ואוכל עוד, ול

לא אכלתי כדי שביעה הימנו, אלא אכלתי ולא שבעתי והוזקקתי 
לאכול עוד משאר מאכלים כדי שתשבע נפשי ונמצא שאין שום 

 חטא בדבר עיי"ש.
 

, דרש רב עוירא, זמנין אמר לה )דף כ:(ברכות מסכת ואיתא ב
משמיה דר' אמי, וזמנין אמר לה משמיה דר' אסי, אמרו מלאכי 

הקב"ה, רבש"ע, כתוב בתורתך, אשר לא ישא פנים  השרת לפני
ולא יקח שחד, והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב ישא ה' 
פניו אליך, אמר להם, וכי לא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם 
בתורה ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך, והם מדקדקים על 

ודה, עד כזית לר"מ עד כביצה לר' יה]עצמם עד כזית ועד כביצה 
עד כמה מזמנין, ר"מ אומר עד כזית, ר' יהודה  )דף מ"ה.(דתנן לקמן 

  .עיי"ש [אומר עד כביצה
 

דקושית  ,לבאר דברי הגמרא )פ' בחוקותי(בספר יציב פתגם וכתב 
המלאכים היתה למה אתה נושא פנים לישראל ונותן להם שלום 
כדכתיב ונתתי שלום בארץ וישבתם לבטח בארצכם, והלא זה רק 

כל כך עוסקים  תלכו ואת מצותי תשמורו, והם אינם ם בחוקותיא
דזה תליא בפלוגתא  ובמצוות יחדיו יהיו תמים, אך י"לבתורה 



 

 ב 

אם בעינן קרא לחלק  )דף צ"ד:(דר' יאשיה ור' יונתן במסכת ב"מ 
דשניהם במשמע, או אינו     ועד שלא יפרש הכתוב אמרינן 

מלאכים צודקת משמע שניהם אלא כל אחד בפני עצמו, דטענת ה
פרשינן אם בחוקותי תלכו ואת רק אי בעינן קרא לחלק דאז מ

תשמרו היינו תורה וגם מצוות, אבל אי לא בעינן קרא  מצותי
לחלק אז נוכל לפרש אם בחוקותי תלכו או את מצותי תשמרו, 

 ובשביל חד מיניה ונתתי שלום בארץ.
 

אכל עד ששבע נסתפק ב )סי' ר"י בא"א סק"א(והנה הפרי מגדים באו"ח 
אף שאכל מעט מעט וביותר מכדי אכילת פרס, אם חייב בברכת 
המזון מה"ת, דעכ"פ ושבעת קרינן ביה, די"ל דרק באכילת כזית 
אמרינן דיותר כדי אכילת פרס אין מצטרף עיי"ש, והובא במשנה 

יון ביאר דספיקת הפמ"ג היא דאפשר , ובשער הצ)שם סק"א(ברורה 
נן ביה ושבעת, מ"מ ואכלת ג"כ בעינן דאף שיש כדי שביעה וקרי

וכשאינו בכדי אכילת פרס לא מיקרי אכילה עיי"ש, ומקור ספיקו 
של הפמ"ג לכאורה היא בקרא ואכלת ושבעת, אם בעינן 

או דאו או קאמר ובשביעה סגי אף  תרווייהו אכילה וגם שביעה,
לא אכילה, ולפי"ז יש לנו לומר דגם אכילה בלבד בלא שביעה ב

, וי"ל דתליא )סי' קצ"ז סקי"ב(יבו מה"ת, ועיין במג"א סגי לחי
בפלוגתת דר' יאשיה ור' יונתן אי בעינן קרא לחלק, דאי בעינן 
קרא לחלק דרשינן ואכלת ושבעת שניהם יחד, ואי לא בעינן קרא 
לחלק, אז מפרשינן ואכלת או ושבעת, שבחדא מינייהו יש חיוב 

 דאורייתא לברכת המזון.
 

ובת השי"ת, אני אמרתי ואכלת ושבעת שצריך ומעתה מבואר תש
אכילה ושביעה, והם מדקדקין על עצמם לפרש הקרא דאו או 
קאמר אכילה או שביעה, וגם בשיעור אכילה בכזית אף בלא 
שביעה מברכים ברכת המזון, דלא בעינן קרא לחלק, ולכן אשא 
להם פנים להריק עליהם ברכות האמורות בתורה כיון שעכ"פ 

דזה מבואר מזה,  מקצת או בחוקותי או במצותי עכ"ד.מקיימים ב
או צריך קרא לחלק  ס"לדבעינן אכילה שיש בה שביעה תליא אי 

ואכלת ושבעת ובעינן דרשינן  לחלק צריך קרא ס"ל, דאי לא
 ס"ל לחלק לא צריך קראאכילה שיש בה כדי שביעה, משא"כ אי 

חיוב ש ואכלת או ושבעת, ובחדא מינייהו יאו אז מפרשינן 
 .דאורייתא לברכת המזון

 
ונודע קו' המפרשים דהיאך לקח יעקב שתי אחיות, כיון דהאבות 

המהרש"א במסכת  תבכו, עכ"ק שמרו כל התורה עד שלא ניתנה
דלכן נשא יעקב שתי אחיות, משום דרחל נתקדשה  )דף כ"ח:(יומא 

לאה נתקדשה אח"כ בהיתר בעבודת שבעה שנים, וראשונה לו 
לבן, ושוב לא הוציא אחת מהן משום דבר בביאה בערמת 

עליו נאסרות  גם השניה היתהשעתידה התורה לאסור, דא"כ 
 מחמת אחות אשתו עכ"ד.

 
דמה כתב,  )דרוש יום ג' דסוכות(ובספר שפע חיים לירח האיתנים ח"ב 

דנקטינן שרחל נתקדשה תחילה בשכר עבודה, היינו דוקא אי 
ותיו של רש"י במסכת שיטת רבס"ל קידושי כסף מה"ת, אבל ל

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

סופרים, ולפי"ז לא נתקדשה רחל מה"ת כלל בשכר העבודה, 
ולא היה לו היתר אח"כ לקחת  ולאה היא שנתקדשה ראשונה,

 את רחל.
 
כסף מהני מה"ת תליא בהא, דאיתא במסכת זה אי קידושי ו

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

בעל ע"י בעילה, א"ל ר' זירא לר' אבהו ואמרי לה ר"ל לריו"ח, 
)בתמיה וכי אינה אה כעורה זו ששנה רבי ובעלה מלמד שנקנית בבי

, ומשני, אי מהתם הו"א עד מקובלת עליך שאתה מחזר ללומדה ממקום אחר(
עיי"ש,  )כדכתיב כי יקח דהיינו כסף והדר ובעלה(והדר בעיל  )בכסף(דמקדש 

ולפי"ז הא דילפינן קידושי כסף מכי יקח היינו רק אי ילפינן 
דאשה נקנית בביאה מובעלה ולא אמרינן עד דמקדש והדר 
בעיל, וא"כ שפיר ילפינן דגם קידושי כסף 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 
עד דמקדש והדר בעיל, משום דס"ל כר' יונתן חייש להא דילמא 

בפני עצמו עד  חדאחד ואל דמשמע שניהן כאחד ומשמע כ
שפרט בכלאים, וכיון דבלא שיפרוט לך הכתוב יחדיו כדרך 

לעצמו משמע, ליכא הו"א לומר דעד דמקדש  חדאיחדיו כל 
והדר בעיל, משא"כ ר' יוחנן ס"ל כר' יאשיה דמשמע שניהן 

דלמא עד דמקדש והדר בעיל י"ל לחלק, וכאחד וצריך קרא 
 .השפע חיים זצ"ל 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, 

שניהם כאחד,  משא"כ אי ס"ל דלחלק צריך קרא ובלא"ה משמע
א"כ לא ילפינן מכי יקח קידושי כסף, וקידושי כסף הוי רק מדרבנן, 

 ולפי"ז לא נתקדשה רחל בשכר העבודה עד שנשאה יעקב.
 

דליעקב היה מותר ב' כתב לתרץ,  )סי' תרצ"ו(הרדב"ז בשו"ת אך 
וצורתו חקוקה בכסא אחיות שהיה מהמרכבה משכינה הקדושה 

 א"ר אחא א"ר ,(.)דף י"חסכת מגילה כדאיתא במל, הכבוד ונקרא א
שנאמר ויצב שם מזבח  ,מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל ,אלעזר

 ,לא יעקב הדאי ס"ד למזבח קרא לי ,ל אלקי ישראלאויקרא לו 
ומי קראו  ,לאאלא ויקרא לו ליעקב  ה,ויקרא לו יעקב מיבעי לי

דאיסור עריות הוא משום וכיון  ,אלקי ישראל ע"כ הגמ' ,לא
יא של מעלה הוי זיווגי המדות בבחינת עריות כביכול, דבפמל

בבחינת  הל מלך, וכיון שיעקב היואסור להשתמש בשרביטו ש
ל הותר לו להשתמש בשרביטו של מלך, ושפיר נשא שתי א

 אחיות עכ"ד.



 

 ג 

יעקב  בהא דאמרו חז"ל ,כתב )פרשת ויצא(חידושי הגרשוני ספר בו
ביעקב, ומאי  דייקא , דמפני מה נתגלה ענין זה אבינו לא מת

, אלא כיון דכל זרע ישראל יצאו אברהם ויצחקמ שנא יעקב
מבית יעקב, וא"כ יבואו ח"ו להוציא לעז על כל בית ישראל 
שבאו מפסול שתי אחיות, לכן לא מת יעקב כדי להורות גדולתו 
וקדושתו של יעקב אבינו שהוא מחובר למרכבה העליונה, וכדין 

 ל עיי"ש.נקרא א יעקבשמשום  הותרו לו רחל ולאה
 

שני המימרות אהדדי, דריו"ח דאמר ובזה יבואר דשפיר שייכי 
דאין מסיחין בסעודה ע"כ דיליף לה מהמלאכים דקודם אכלו 

שרה אשתך, להורות דאין מסיחין בסעודה,  הואח"כ שאלו אי
מכאן די"ל דלכן שאלו אחרי הסעודה כדי  הולכאורה אין ראי

שייך רק לאחר הסעודה, אך ז"א  לשגר לה כוס של ברכה וזה
אך בע"כ צ"ל דהביא לחם כיון דהמלאכים  דהא לחם לא הביא,

ע"ז לתקן חטא של אדה"ר, ואילן של עץ הדעת חטה היתה, באו 
והטעם דלא מת  הביא אידך מימרא דריו"ח דיעקב אבינו לא מת,

לו  ל הותרבבחינת א הוכיון שיעקב הימשום שנקרא אל, 
ולא , נשא שתי אחיות מה"טל מלך, ולהשתמש בשרביטו ש

שפיר י"ל לחלק צריך קרא, צריכין לתרץ כדברי המהרש"א, ו
ובעינן אכילה שיש בה שביעה, ולפי"ז לא חטא אדה"ר, ושפיר 

לומר דלכן שאלו אחרי הסעודה  יןא מעתהוי"ל דלא הביא לחם, 
כדי לשגר לה כוס של ברכה, וע"כ דלכן שאלו אחר הסעודה 

 יחין בסעודה ודו"ק.משום דאין מס
 

ין דאין מסיח, דילפינן חוט המשולש הנ"לעפ"י דברי העוי"ל,  ב(
אשתך אחר שרה  הדהמלאכים שאלו אי מהא דמצינובסעודה 

וסי בר' דר' י ז.(")דף פב"מ מסכת לפי"מ דמבואר בך שאכלו, א
שגר לה כוס של שרה אשתך כדי ל החנינא אמר, דלכן שאלו אי

מכאן דאין מסיחין בסעודה, די"ל דמסיחין  הברכה, א"כ אין ראי
שרה אשתך לאחר הסעודה, כיון דכל  הבסעודה, והא דשאלו אי

הטעם הוא כדי לשגר לה כוס של ברכה וזה דוקא לאחר הסעודה 
בעת ברכת המזון, אכן לפי"מ דאמרינן דלחם לא הביא א"כ ל"ש 
לומר דלכן שאלו כדי לשגר לה כוס של ברכה, דהא לא תיקנו 

בתוס'  ה:(")דף קפסחים  מסכתאלא אחר סעודת לחם כמבואר ב סכו
הסעודה משום דאין מסיחין  ד"ה ש"מ, וע"כ דלכן שאלו אחר

  עכ"ד. בסעודה
 
, ההקש תשס"ג( )שנת זענבורג שליט"איקלו-צאנזכ"ק אדמו"ר מו

שייך בכלל גבי המלאכים ברכת המזון, אף  הדלכאורה איך הי
בר חנילאי,  אמר ר' תנחום ,ו:("פ )דףבבא מציעא מסכת דאמרינן ב

לעולם אל ישנה אדם ממנהג המקום, שהרי משה עלה למרום 
ופריך ולא אכל לחם, מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחם, 

אלא אימא נראו כמי שאכלו ומשני, ואכלו סלקא דעתך, הגמ' 
לא  ,הו רבההביאו מש"כ בסדר אלי )ד"ה נראין(תוס' אך הושתו, 

ראין כאוכלין ושותין, אלא אוכלין ושותין ממש כאותו שאומר נ
ולפי"ז אף דנימא מפני כבודו של אברהם אבינו עיי"ש, 

עכ"ז לא שייך גבייהו ברכת המזון, לפי"מ דהמלאכים אכלו, 

דבעינן אכילה שיש בה שביעה  ט:(")מברכות דף מסכת דאמרינן ב
כדכתיב ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך וגו', וא"כ אף 

ו, לא שייך בהו שביעה, וא"כ לא שייך לומר דלכן שאלו דאכל
 כדי לשגר לה כוס של ברכה עכ"ק.

 
דזה  ,)פ' בחוקותי(לפי"מ דמבואר בספר יציב פתגם  ,ובפשיטות י"ל

או צריך קרא לחלק  ס"לדבעינן אכילה שיש בה שביעה תליא אי 
ואכלת ושבעת ובעינן דרשינן  לחלק צריך קרא ס"ל, דאי לא

 ס"ל לחלק לא צריך קראש בה כדי שביעה, משא"כ אי אכילה שי
ואכלת או ושבעת, ובחדא מינייהו יש חיוב או אז מפרשינן 

ולפי"ז אי אמרינן וי"ו לחלק , דאורייתא לברכת המזון עכ"ד
שפיר י"ל דלכן שאלו כדי לשגר לה כוס של ברכה, דאף דלא 
שייך גבי המלאכים שביעה, עכ"ז כיון דאכלו מחוייבים הם 

 בברכת המזון.
. 
במה שציוה יעקב להעלות אותו לארץ ישראל, כבר תמהו בזה ו

על מי שמעלה את מתו  )דף רכ"ה:(שית ממה דאיתא בזוה"ק ברא
ותטמאו את ארצי,  ר ותבואולארץ ישראל עליו הכתוב אומ
בלקט יוסף הביא מש"כ  )אות ג'(ובספר זכרון יצחק פרשת בשלח 

יאך צוה יוסף לישא ארונו לארץ ישראל, הלכאורה , ד)ערך יוסף אות ב'(
)דף כתובות מסכת לא"י כמבואר ב הלא אסור להביא מת מחו"ל

, דעולא קרי עליהם ותבואו ותטמאו את ארצי, ותירץ דא"י (.קי"א
עדיין לא נתקדש ולא היה מוחזק מאביהם, דולא תטמא את ארצי 

ולכן היה מותר להכניס לא נאמר אלא לאחר שנתקדש בקדושה, 
  , וה"נ שייך תירוץ זה לגבי יעקב.ת עצמות יוסף שמהא
 

אך זה הוא רק אי ס"ל ארץ ישראל אינה מוחזקת לנו מאבותינו, 
שפיר שייך למימר הכא, אבל אי ס"ל ארץ ישראל מוחזקת 
מאבותינו, א"כ ליתא להאי תירוצא, וכתב שם די"ל דלכן לא 

ן דיעקב חייש יעקב על מה דכתיב ותבואו ותטמאו את ארצי, כיו
 לא מת עיי"ש.

 
עה"פ קום התהלך בארץ איתא, תני, הלך  י(-)פרשה מ"אובמדרש רבה 

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, א"ר יעקב בן זבדי טעמיה דר"א קום התהלך 

, וביפה תואר האריך בביאורו, )דף ק.(ועיין בב"ב בארץ וגו' עיי"ש, 
א מצינו בו באברהם שהלך רק לארכה ולא לרחבה, ובזה וכתב דל

נחלקו אי מהני החזקה, וכתב דזה תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור 
אי צריך קרא לחלק או לא, דלר' יאשיה  )דף פ"ה:(יונתן בסנהדרין 

"כ הכא דצריך קרא לחלק ובלא"ה משמע שניהם כאחד, א
דהקב"ה אמר לו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה בעינן שניהם 
דייקא ולא מהני כשהלך לארכה לחוד, משא"כ לר' יונתן דמשמע 
כל אחד בפני עצמו שפיר מהני בהלך לארכה או לרחבה לחוד 
וקנה אברהם את הארץ, וז"ש המד' דטעמיה דר"א דסגי בהילוך 

התהלך בארץ, דהרי  בין לארכה ובין לרחבה ממה שנאמר קום
  אאע"ה לא הלך רק לארכה ומוכח דלא צריך לתרווייהו עיי"ש.



 

 ד 

, דזה אי א"י )פרשת וירא(ועפי"ז כתבו בלקט יוסף וביושב אהלים 
מוחזקת לנו מאבותינו או לאו תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' 
יונתן, דאי צריך קרא לחלק ולא הוי חזקה עד שילך לארכה 

אע"ה לא הלך רק לארכה לא קנה את ולרחבה, א"כ כיון שא
הארץ, משא"כ אם לא צריך קרא לחלק וגם בהלך לארכה לחוד 
הוי חזקה שפיר קנה אאע"ה את הארץ ומוחזקת לנו מאבותינו 
עכ"ד, ומבואר מזה דא"א וי"ו לחלק אז שפיר קנה אאע"ה ארץ 
ישראל אף דלא הלך אלא לארכה ואמרינן דא"י מוחזקת לנו 

א"א וי"ו להוסיף, א"כ לא קנה אאע"ה את  מאבותינו, משא"כ
הארץ, כיון דבעינן ארכה ורחבה והוא הלך רק לארכה ולא 

 לרחבה.
 

, לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה )דף קי"א.(ואיתא במסכת סנהדרין 
ק אחד וק, אמר ריש לקיש למי שמשייר אפילו חופיה לבלי ח

)אין  מרייהו דלימא הכילא ניחא ל ,ר' יוחנןלו אמר  נידון בגיהנם(מלשמרו )

ק וח , אלא אפילו לא למד אלאהקב"ה רוצה שתהא דן את ישראל כל כך לכף חובה(
אחד עיי"ש, וכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א אמר דפליגי אי לחלק 
צריך קרא, דר"ל ס"ל כהמ"ד לחלק צריך קרא, ובכל מקום 
שניהם כאחד במשמע עד שיפרוט לך הכתוב כל אחד ואחד בפני 

לפיכך שלימות קיום התורה אינו אלא בקיום כל המצוות עצמו, 
יחדיו, ואין נחשב לזכות מה שמקיים חלק ממצות התורה לינצל 
מגיהנום, ולכן דרש מה דכתיב לבלי חק דקאי על מי שמשייר 
אפילו חק אחד, ור' יוחנן ס"ל כמ"ד לחלק לא צריך קרא, דכל 

וה"נ קיום  בפני עצמו משמע עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו,אחד 
התורה הוא אפילו בחלק מן המצוות וסגי גם במה ששמר מקצת 
מצוות לינצל מן גיהנום, ולכן מפרש מה דכתיב לבלי חק דקאי 
על מי שלא שמר אפילו חק אחד עכ"ד האדמו"ר מצאנז 

 שליט"א.
 

דכשאמר לו  ובזה יבואר דשפיר שייכי השני המימרות אהדדי,
ה שמא יקדים קנה לוושט, משמיה דריו"ח אין מסיחין בסעוד

מהא י לא אמר הטעם דאין מסיחין בסעודה אאממתמיה ד ההי
אידך מימרא ע"ז הביא לו  דשאלו המלאכים לאחר אכילה,

 א מת, וההכרח הוא מהא דציוה יעקבדריו"ח דיעקב אבינו ל
להעלותו לאר"י ולא חש להא דכתיב ותבואו ותטמאו את ארצי, 

אר"י אינה מוחזקת לנו דאין לומר דלכן לא חש משום ד
שפיר י"ל ולפי"ז מאבותינו, דהלא ס"ל לחלק לא צריך קרא, 

דלכן שאלו כדי לשגר לה כוס של ברכה, דאף דלא שייך גבי 
, ן דאכלו מחוייבים הם בברכת המזוןהמלאכים שביעה, עכ"ז כיו

ומעתה לא ילפינן מהמלאכים דאין מסיחין בסעודה, ולכן הוצרך 
ן מסיחין בסעודה, שמא יקדים קנה לוושט ריו"ח לומר דלכן אי

 ודו"ק.
 
עפ"י הנ"ל, דלכאורה קשה אמאי אמר ריו"ח אין  עוי"ל ג(

מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לוושט, ואמאי לא אמר הטעם 
אך , מהא דשאלו המלאכים לאחר אכילהדאין מסיחין בסעודה 

בר  אמר ר' תנחות ,ו:(")דף פבבא מציעא מסכת ב יתאדאיש לתרץ 

לעולם אל ישנה אדם ממנהג המקום, שהרי משה עלה חנילאי, 
למרום ולא אכל לחם, מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחם, 

אלא אימא נראו כמי ומשני, ואכלו סלקא דעתך, ופריך הגמ' 
ומעתה ליכא להוכי ממה ששאלו המלאכים  ,עיי"ש שאכלו ושתו

 לו כלל.איה שרה אשתך דאין מסיחין בסעודה, דהרי לא אכ
 

ד"ה נראין כתבו וז"ל, ובסדר אליהו רבה קתני, לא  )שם(אך התוס' 
כאותו שאומר נראין כאוכלין ושותין, אלא אוכלין ושותין ממש, 

 מפני כבודו של אברהם, ופליגא אדהכא עיי"ש. 
 

, תנו רבנן, לחם אבירים אכל איש, )דף ע"ה.(יומא מסכת ואיתא ב
דברי ר' עקיבא, וכשנאמרו לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו, 

דברים לפני ר' ישמעאל, אמר להם, צאו ואמרו לו לעקיבא, 
עקיבא טעית, וכי מלאכי השרת אוכלין לחם והלא כבר נאמר 
לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, אלא מה אני מקיים אבירים 
לחם שנבלע במאתים וארבעים ושמונה אברים עיי"ש, ולהלן 

' ישמעאל אמר להם אל תקרי איתא וכשנאמר דברים לפני ר
אבירים אלא איברים דבר שנבלע במאתים וארבעים ושמונה 

 "ש.איברים עיי
 

ובפשטות י"ל דר"ע ור' ישמעאל אזלי לשיטתייהו, דאיתא 
דר"ע ס"ל יש אם למקרא, ור' ישמעאל  )דף ד.(במסכת סנהדרין 

ס"ל יש אם למסורת, ולכן ר"ע לשיטתו דס"ל יש אם למקרא לא 
מר אל תקרי אבירים אלא איברים, ולכן דרש אבירים שייך לו

כפשוטו דקאי על המלאכים, ולפי"ז י"ל כהתנא דבי אליהו 
דאוכלין ושותין ממש, ור' ישמעאל לשיטתו דס"ל יש אם 
למסורת ושפיר י"ל אל תקרי אבירים, ולכן דרש אברים דקאי על 
הרמ"ח אברים, ולפי"ז אמרינן כהגמרא דילן דהיה רק נראין 

 אוכלין.כ
 

ל -והטעם דיעקב אבינו לא מת כתבו המפ' משום דיעקב נקרא א
הביא דברי המדרש  )פרק ב'(עכ"ד, ובשמנה לחמו דרוש לסוכות 

ל ילפינן מדכתיב הקבצו ושמעו בני יעקב -דהא דיעקב נקרא א
 ()בציריל -אלא א )בסגול(ושמעו אל ישראל אביכם, אל תקרי אל 

למסורת אז י"ל  יש אם י ס"לאישראל אביכם עיי"ש, וזה א"ש 
יש אם למקרא ל"ש לומר אל תקרי,  י ס"לאל תקרי, משא"כ א

 דכיון דאזלינן בתר הקרי והקרי הוא בסגול.
 

דכשאמר לו  ובזה יבואר דשפיר שייכי השני המימרות אהדדי,
משמיה דריו"ח אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לוושט, 

מהא ן מסיחין בסעודה אמאי לא אמר הטעם דאימתמיה ד ההי
ע"ז הביא לו אידך מימרא  דשאלו המלאכים לאחר אכילה,

דריו"ח דיעקב אבינו לא מת, ומינה דס"ל יש אם למסורת, ושפיר 
י"ל אל תקרי אבירים, ולכן דרש אברים דקאי על הרמ"ח אברים, 
ולפי"ז אמרינן כהגמרא דילן דהיה רק נראין כאוכלין, ולא ילפינן 

ן בסעודה, ולכן אמר ריו"ח הטעם שמא יקדים משם דאין מסיחי
 קנה לוושט ודו"ק.



 

 ה 

)שנת ליט"א זענבורג שיקלו-דהנה כ"ק אדמו"ר מצאנזעוי"ל,  ד(

העיר, דלכאורה צריך ביאור על מה שרב יצחק לא רצה  תשנ"ח(
להשיב לו בדבר תורה, משום דאמר ר' יוחנן אין מסיחין 

רי תורה, בשלמא לדבר בסעודה, מנ"ל דר' יוחנן ס"ל כן נמי בדב
דברים בטלים ודברים אסורים מובן שפיר שזה אסור לדבר 
בשעת הסעודה שמא יקדים קנה לושט, אבל דברי תורה אפשר 
דגם ר' יוחנן ס"ל דמותר לדבר בעת הסעודה, כיון דדברי תורה 

 עכ"ק. )דף כ"א.(סוטה מסכת אצולי ומגני כדאיתא ב
 

דשלוחי מצוה אינן  דף ח:()פסחים מסכת אך י"ל לפי"מ דאיתא ב
ניזוקין, ומסיק הגמ' שם דהיכי דשכיח היזיקא לא אמרינן שלוחי 

ולפי"ז י"ל דהיכא דשכיחא הזיקא לא  מצוה אינן ניזוקין עיי"ש,
אמרינן דתורה אגוני ומצלי, ולכן השיב לו רב יצחק אין מסיחין 

 בסעודה.
 

 )אות ל"א(ץ ופרשת מק )אות כ"א(אמנם בספר אור תורה פרשת תולדות 
דהא מילתא דהיכא דשכיח הזיקא לא אמרינן שלוחי מצוה  ,כתב

 מביא הא )שם(אינן ניזוקין אינו דבר השוה לכל, דהרי בפסחים 
דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי שאמרה תורה ולא יחמוד איש 

מזיקתה,  הלמד שתהא פרתך רועה באפר ואין חיאת ארצך, מ
ולדה מזיקתה, והלא דברים ק"ו תרנגולתך מנקרת באשפה ואין ח

ומה אלו שדרכן לזוק אינן ניזוקין, בני אדם שאין דרכן לזוק על 
עיי"ש, הרי דלאיסי בן יהודה גם בפרה  אחת כמה וכמה

ותרנגולת שדרכן ליזוק והו"ל שכיח הזיקא, נקטינן דשלוחי 
  .מצוה אינן ניזוקין

 
יכא או וביאר שם דהך מילתא תליא אי שכר מצוה בהאי עלמא א

דר'  ,איתא )דף קמ"ב.(חולין מסכת וב )דף ל"ט:(קידושין  'מסליכא, דב
יעקב ס"ל דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, משום דמעשה חזא 
באחד שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות ושלח את האם 
ולקח את הבנים, בחזירתו נפל ומת, היכן אריכות ימיו של זה 

לא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, והיכן טובת ימיו של זה, א
ופריך והאמר ר' אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין וכו', ומשני 
סולם רעוע הוה דמקום דשכיחי הזיקא שאני עיי"ש, הרי דמה 
דמשני דבשכיחי הזיקא שאני אזדא לפימ"ש דשכר מצוה בהאי 
עלמא ליכא, דעל כן בשכיח הזיקא לא שייך הא דשלוחי מצוה 

אבל אי נימא דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, שפיר  אינן ניזוקין,
יפה הכח המצוה שיגין על האדם העוסק בשליחות קיומה אפילו 

 היכי דשכיחי הזיקא עיי"ש.
 

, ר' יעקב אומר, אין לך כל מצוה )דף ל"ט:(קידושין מסכת ואיתא ב
ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים 

, בכיבוד אב ואם כר להודיעך שאין מתן שכר אלא לעולם הבא()באותו מתן שתלויה בה 
כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, בשילוח הקן כתיב 
למען ייטב לך והארכת ימים, הרי שאמר לו אביו עלה לבירה 
והבא לי גוזלות, ועלה לבירה ושלח את האם ונטל את הבנים, 

יכן אריכות ימיו ובחזירתו נפל ומת, היכן טובת ימיו של זה וה

של זה, אלא למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון 
למען ייטב לך  )דף מ.(ימיך לעולם שכולו ארוך, ורבנן ס"ל 

 בעוה"ז, ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב עיי"ש. 
 

ר' דכתב,  )אות ב'(בעמק הלכה  )פרשת יתרו(ובספר המדרש והמעשה 
דרבנן כלשון בני אדם או לא,  פליגי אי דברה תורהיעקב ורבנן 

ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ ליכא לפרש שניהם 
על עוה"ב, דתרי קראי על עוה"ב למה לי, וע"כ דלמען ייטב לך 
בעוה"ז ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב, וא"כ ע"כ דיש שכר מצוה 
בהאי עלמא, ור' יעקב ס"ל דדברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ 

הם קאי על עוה"ב, ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא עכ"ד י"ל דשני
 עיי"ש.

 
נודע קו' המפרשים דהיאך לקח יעקב שתי אחיות, כיון דהאבות ו

, )שער י"ז(וכתב בספר שערי שמים  ו כל התורה עד שלא ניתנה,שמר
של ישראל  יןד, כל ערוה שבית )דף נ"ז:(מסכת סנהדרין דאיתא ב

של ישראל ממיתין  יןדה, אין בית ח מוזהר עלינממיתין עליה, בן 
, )כגון חייבי כריתות אחותו ואחות אביו ואחות אמו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו(עליה 

)ר' מאיר אליבא דר' עקיבא אמרה דנפקי ליה דברי ר' מאיר  אין ב"נ מוזהר עליה

וחכ"א הרבה עריות , עריות בבני נח מעל כן יעזב איש וגו' והתם חייבי מיתות הוא דכתיבי(
ין עליהן, ובן של ישראל ממית יןדשאין בית  )כגון כל חייבי כריתות(יש 

)דלרבנן אתרבו בני נח מאיש איש לכל האמור בפרשה ור"מ לא דריש איש ח מוזהר עליהן נ

עיי"ש, ולפי"ז י"ל דיעקב ס"ל כר' מאיר דאין ב"נ מוזהר  איש לרבויי(
 ,נ כמש"כ בפרשת דרכיםעל זה, וכיון שהיה להאבות דין ב"
 הותר ליעקב לישא שתי אחיות עכ"ד.

 
ד"ה ולבאר, דפלוגתת ר"מ וחכמים תליא  )שער ט"ז(אמנם כתב שם 

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 

בני אדם ומרבינן כריתות, וחכמים ס"ל לא דברה תורה כלשון 
 מאיש איש דב"נ הוזהרו אף בעריות שיש בו כרת עיי"ש.

ומעתה מובן דברי הגמרא הנ"ל, דהנה רב נחמן אמר לר' יצחק 
נימא מר מילתא היינו בדברי תורה, ואמר לו אין מסיחין 
בסעודה, אך רב נחמן לא הבין דילמא ר' יוחנן ס"ל כן רק 

ברי תורה כיון דאגוני בדברים בטלים, אבל אמאי לא ידבר בד
מגנא ואצולי מצלא, וע"ז השיב לו מאידך מימרא דר' יוחנן, 

והטעם דיעקב אבינו לא מת, כתב בספר פני יעקב אבינו לא מת, 
, משום שלא חטא בשתי אחיות )אות ד(דוד להחיד"א בפרשתן 

והוא משום דיעקב ס"ל כר' מאיר והיתה מטתו שלימה עיי"ש, 
בהאי שכר מצוה ס"ל ולפי"ז אדם,  דדברה תורה כלשון בני

, והיכא דשכיחי הזיקא לא אמרינן דאגוני מגנא, עלמא ליכא
ומזה ידעינן דאף בדברי תורה אין מסיחין בסעודה שמא יקדים 

 קנה לושט ודו"ק.
 

ויקח חמאה וחלב ובן  ,)דף פ"ז.(יתא במסכת ב"מ דאעוי"ל,  ה(
אפרים מקשאה , אמר הבקר וגו', ואילו לחם לא אייתי לקמייהו

תלמידו של ר' מאיר משמיה דר' מאיר, אברהם אבינו אוכל 



 

 ו 

)חזר להיות לה חולין בטהרה היה, ושרה אמנו אותו היום פירסה נדה 

ד"ה ונטמאת,  )פרק מ"ח סי' ט"ו(עיי"ש, והקשה הנזר הקודש  אורח כנשים(
דלכן אמר אברהם יוקח נא  )דף פ"ו(לפי"מ דאיתא במסכת ב"מ 

ו רגליכם כסבור שהם ערביים שמשתחוים לאבק מעט מים ורחצ
רגליהם והקפיד שלא להכניס ע"ז לביתו עיי"ש, א"כ למה היה 

  מחמיר עליהם לאכול חולין בטהרה עכ"ק.
 

ד"ה והנה כתב לתרץ,  )דף ג.(הקדמה ובשו"ת בית אפרים חיור"ד ב
הביאו מש"כ בפרקי דר'  ,ד"ה אלא )דף י"א.(דהנה התוס' בר"ה 

שאברהם נימול ביוהכ"פ, ולפי"ז ע"כ  ק כ"ט()פראליעזר 
שהמלאכים באו אליו ביום שלישי למילתו בין יוה"כ לסוכות, 
אמנם התוס' הוכיחו מכמה מקומות דבט"ו בניסן באו המלאכים 
עיי"ש באריכות, ולפי"ז קשה איך היה יכול לעשות מלאכה 

 )דף כ"א:(ביצה מסכת ביו"ט, הרי נדמו לו כערביים, וקיי"ל ב
זמנין את הנכרי בשבת ואין מזמנין את הנכרי ביו"ט שמא ירבה מ

בשבילו עיי"ש, א"כ היאך הזמין אותם אברהם לאכול בביתו, 
ואמר לשרה מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות, ואפה 
עבורם ביו"ט של פסח, הא אמרה תורה לכם ולא לעכו"ם, ואין 

וקיבלו  שו בחרןלומר הואיל ואיקלעי אורחים מאת הנפש אשר ע
דגם המבשל לעכו"ם  הט"ו(-)פ"א, ושיטת הרמב"ם בהל' יו"ט גירות

ביו"ט אינו לוקה דאמרינן הואיל, דז"א דהא הקב"ה הוציא חמה 
, )שם(מנרתיקה ולא היה בא שום אורח כמבואר במסכת ב"מ 

ד"ה רבה, דהואיל דלא בתוס'  )דף מ"ו:(ומבואר במסכת פסחים 
אמנם הדבר נכון דהא היה יכול  שכיח לא אמרינן להתיר,

להטריח לעצמו דחזי ליה לאברהם אבינו, ולפי"ז מתורץ קושית 
הנזר הקדש הנ"ל, דלכן לא הביא לחם דנטמאת העיסה, א"כ 
שוב היה אסור לאפות דלא שייך הואיל דחזי ליה, כיון דאברהם 

 אבינו אוכל חולין בטהרה היה עכ"ד.
 
)לאחר האופה מיו"ט לחול  ,תמר, אי)דף מ"ו:(פסחים מסכת איתא בו

, רב חסדא שאכל וגמר סעודתו דפשיטא לן דלא חזיא ליה מידי האידנא עד אורתא שהוא חול(
, רבה אמר אינו לוקה, רב חסדא )משום לא תעשה כל מלאכה(אמר לוקה 

)שיהו צריכין לפת זה אמר לוקה לא אמרינן הואיל ומיקלעי ליה אורחים 

  .עיי"ש אינו לוקה אמרינן הואיל וכו'אמר חזי ליה, רבה  היום(
כתב בטעם פלוגתתם,  )ח"א דף ל"ה.(ובילקוט הרועים ערך יו"ט 

, ר' אליעזר )דף ט"ו:(ביצה מסכת וב )דף ס"ח:(פסחים מסכת דאיתא ב
אומר אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה, 

נן ושניהם ר' יהושע אומר חלקהו חציו לה' וחציו לכם, א"ר יוח
מקרא אחד דרשו, כתוב אחד אומר עצרת לה' אלקיך, וכתוב 
אחד אומר עצרת תהיה לכם, הא כיצד, ר"א סבר או כולו לה' או 

, אמר רבה כולו לכם, ור' יהושע סבר חלקהו חציו לה' וחציו לכם
 הכל מודים בשבת דבעינן נמי לכם דכתיב וקראת לשבת עונג

  עיי"ש.
 

דרבה ס"ל דהלכה כר"א  או"ח סי' רמ"ב()וכתב בספר קדשי דוד 
דשמחת יו"ט רשות עיי"ש, והמפ' כתבו דלא אמרינן הואיל רק 
בהותרה ולא בדחיה, דכשהדבר המותר ג"כ הוא רק מטעם דחיה 

לא אמרינן עוד הואיל דגם כשמותר לא הוי היתר גמור, וזה אי 
מלאכת יו"ט הו"ל היתר גמור או רק דחיה, כתבו האחרונים 

בפלוגתת דר"א ור"י הנ"ל, דלר"י דס"ל שמחת יו"ט דתליא 
י"ל דהיא רק מטעם דחיה וכמו דאמרינן עשה דוחה ל"ת, מצוה 

ועיין במגן אבות בשם הרא"ש סוף יומא, אבל לר"א דס"ל 
שמחת יו"ט רשות, בע"כ דאוכל נפש ביו"ט הוא הותרה, ולפי"ז 

"ל לרבה דס"ל כר"א והוי אוכל נפש ביו"ט הותרה, לכן שפיר ס
י"ל דס"ל כר' יהושע דשמחת רב חסדא דאמרינן הואיל, משא"כ 

ולכן ס"ל דלא אמרינן הואיל עכ"ד  יו"ט מצוה ול"ה רק דחיה
 . הילקוט הרועים

 
הקשה,  אות ד'()ח"א בפתיחה השמן והלבונה ובספר מנחה חדשה על המצות 

ואין לפי"ז לר"א בצר ליה מצוה, ולר"י טפי ליה מצוה, דלכאורה 
הקרא א"ש אפילו לר"א דמודה שמצוה להקריב שלמים לומר ד

בזמן הבית משום קרא דושמחת בחגך, דנראה להדיא מירושלמי 
דלר"א גם בזמן שבית המקדש היה קיים שלמי  ה"ב(-)פ"ופסחים 

כן ושמחה רשות, ומ"ע של ושמחת בחגך ליתא לר"א כלל, ]
וקנא את אשתו אהא דאיתא שם,  ,)דף ג.(בסוטה הקשו התוס' 

רשות דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר חובה, לה יטמא רשות 
דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר חובה, לעולם בהם תעבודו 
רשות דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר חובה, והקשו שם התוס' 

תימה לרבי, וכי לית להו הא דאמרינן בשלהי מכות  )ד"ה רבי ישמעאל(
סיני, וכי לר' ישמעאל דאמר תרי"ג מצות נאמרו למשה מ )דף כ"ג:(

  עיי"ש[.רשות בצר להו, או לר' עקיבא טפי להו 
 

, הקינוי, ר' )רפ"ק דסוטה(וכתב לתרץ, עפי"מ דגרסינן בירושלמי 
, )לקנאות את אשתו אם רואה שנסתרת עם שכיניה(יהושע אמר בשם ר' ליעזר חובה 

בר על לא תשנא את אחיך )אם ירצה רשאי לקנאות ואינו עואמר רשות  )דידיה(ר' יושוע 

, אמר ר' ליעזר בן ר' יוסי קומי ר' יסא, אתיא דר"א כבית בלבבך(
שמאי ודר' יהושע כבית הלל, דר' ליעזר כב"ש, דב"ש אומרים 
לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר ערוה, מצא בה 

, לגרשה אינו יכול שלא מצא בה )דברים מכוערין בפריצות(דברים כאורין 
ה, לקיימה אינו יכול שמצא בה דברים כאורין, לפום כן הוא ערו

וכו', ודר'  )לקנאות כדי שלא תבא לידי איסור או שיתברר על ידי מים(אומר חובה 
)שרפה על ידי אור יהושע כב"ה, דב"ה אומרים אפילו הקדיחה תבשילו 

ם מכוערים )דאם נמצאו בה דברי, לפום כן הוא אומר רשות או על ידי מלח יכול לגרשה(

עכ"ד הירושלמי,  מובא בתוס' סוטה  יגרשנה דלא יהא אלא הקדיחה תבשילו(
ד"ה ר' ישמעאל, נמצא דיש כאן פלוגתא דר"א ור"י בענין  )דף ג.(

המצות, דלר"א וקנא הוי בכלל מ"ע, ולר"י ליכא שום מצוה, 
ומעתה י"ל דר"א דס"ל וקנא את אשתו חובה, הרי ס"ל שפיר 

שות, ור' יהושע דס"ל דשמחת יו"ט מצוה דשמחת יו"ט הוא ר
 הרי ס"ל דוקנא את אשתו רשות וא"ש עכ"ד.

 
מסכת הביא קושית הפני יהשוע ב )פרשת ואתחנן(בספר זכרון יעקב ו

בהא דס"ל לב"ש דלא יגרש אדם את אשתו אלא אם  ,(דף צ.)גיטין 
כן מצא בה ערות דבר, דא"כ למה נאמר אשה זנה וחללה לא 

ה מאשה לא יקחו, למה לי להזהיר על גרושה יקחו ואשה גרוש



 

 ז 

תיפ"ל שהיא בכלל זונה שהרי א"א לגרש אא"כ מצא בה ערות 
דבר, והביא מה ששמע לתרץ דמשו"ה הוצרך להזהיר על גרושה 
דהו"א שלא נאסר אלא כשהיא זונה וחללה יחד משא"כ זונה 
לחוד או חללה לחוד מותרת, לכן כתב פרט הכתוב גרושה 

פרש הכי, דא"כ למה לי זונה תיפ"ל דבכלל ומעתה ליכא ל
מסכת ועיין בגרושה היא, וע"כ דכל אחד בפני עצמו אסורה, ]

דאיתא שם, לא יאמר גרושה בכהן גדול ותיתי  )דף ע"ז:(קידושין 
בק"ו מכהן הדיוט, ואנא אמינא השתא לכהן הדיוט אסורה לכהן 

שחלוקה , למה נאמרה, כשם )מהדיוטותו נאסרה עליו(גדול מיבעיא 
גרושה מזונה וחללה בכהן הדיוט, כך חלוקה בכהן גדול, פשיטא 
מיגרע גרע, אלא כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן 
הדיוט, כך אלמנה חלוקה מגרושה וחללה זונה בכהן גדול 

וכתב הריטב"א וז"ל, כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה  .עיי"ש
על פי שאינה זונה  בכהן הדיוט, פי' שחייב על גרושה לחודה אף

וחללה דהא פלגא קרא ואשה גרושה מאשה לא יקחו ללמד 
שילקה עליה בפני עצמה, וה"ה על חללה לחודה או על זונה 
לחודה כי בא זו ללמד על אלו הא לאו הכי הו"א שאינו חייב עד 
שיהו כולן בה, כך חלוקה אלמנה בכהן גדול סלקא דעתך אמינא 

ללה זונה לא לחייב על אלמנה כיון דכתיב אלמנה וגרושה וח
לחוד קא משמע לן דילמוד מגרושה דהדיוט, דכהן גדול לא 
צריך קרא בפני עצמו דהא מגרושה יליף אלא ללמד על אלמנה 

  .אתא שיהא חייב עליה ולוקה עליה וכו' עכ"ד[
 

אך לפי"ז קשה תינח לב"ש שמעינן ממה דהוסיף הכתוב לפרט 
בל לבית הלל דס"ל גרושה דכל אחת בפני עצמה משמע, א

דרשאי לגרש בכל ענין, מנלן דזונה וחללה בפני עצמן אסורין, 
 )דף פ"ה:(סנהדרין מסכת ועכצ"ל דס"ל לבית הלל כרבי יונתן ב

דמדאיצטריך יחדיו משמע כל אחד בפני עצמו, והיינו דס"ל לר' 
 יונתן דלחלק לא צריך קרא עכ"ד.

 
דלכן אמרו יעקב  ם()מובא בחוט המשולש שואיתא בספר נזר הקודש 

אבינו לא מת, דאיתא בזוה"ק תתן אמת ליעקב, דאיכא דוכתא 
דקושטא שמיה, ומי שנזהר מלהוציא דבר שקר מפיו אתי בהאי 

 דוכתא, ויעקב אתי בהאי דוכתא ומשו"ה לא מת עכ"ד.
 

ואף דמצינו דיעקב אמר ליצחק אנכי עשיו בכריך, כתב רשיז"ל 
 )פרשת ויצא(עיי"ש, וביציב פתגם  אנכי המביא לך אבל עשיו בכוריך

כתב דאע"ג שיעקב לא פירש כן בהדיא, מ"מ בוודאי שדברי 
יעקב נאמרו כראוי, משום דיעקב נקט בשיטת ר' יונתן דכל אחד 

 בפני עצמו משמע דלחלק לא צריך קרא עכ"ד.
 

שני המימרות אהדדי, דשפיר שייכי ומעתה יבואר דברי הגמרא 
בסעודה ע"כ דיליף לה מהמלאכים  דריו"ח דאמר דאין מסיחין

שרה אשתך, להורות דאין מסיחין  הדקודם אכלו ואח"כ שאלו אי
מכאן די"ל דלכן שאלו אחרי  הבסעודה, ולכאורה אין ראי

הסעודה כדי לשגר לה כוס של ברכה וזה שייך רק לאחר 
דר' יוחנן דיעקב אבינו לא  ולכן אמר לו אידך מימרא הסעודה,

משום שנזהר להוציא דבר שקר מפיו, ואף דלא מת טעם מת, וה
דאמר ליצחק אנכי עשיו בכוריך, היינו אנכי המביא אבל עשיו 
בכוריך, משום דלחלק לא צריך קרא, ומעתה ס"ל כבית הלל 
דאפילו הקדיחה תבשילו, ושמחת יו"ט הוא מצוה, ואוכל נפש 
ביו"ט הוי רק דחיה, ולא אמרינן הואיל, וכיון דנטמאת העיסה 

סור  לאפותו דלא אמרינן הואיל, וכיון דלחם לא הביא היה א
והמלאכים לא אכלו פת, לא היתה שם כוס של ברכה, ולא שייך 
לומר דלכן שאלו כדי לשגר כוס של ברכה, וע"כ הא דשאלו אחר 

 הסעודה משום דאין מסיחין בסעודה ודו"ק. 
 

*** 
 

וישבע יוסף את בני ישראל לאמר פקוד יפקוד אלקים 
בדעת זקנים וכתב  :תם את עצמותי מזהאתכם והעלי

פקד יפקד פי' כמנין פקו"ד יחסר הבורא מן  ,'מבעלי התוס
הגלות שלכם, נבא עליהם שלא יהיו במצרים כ"א רד"ו שנים, 
הרי לך שחסר הקב"ה מן השעבוד קץ שנים כמנין פקו"ד ולשון 

וכ"כ  ,כמו ולא נפקד ממנו איש עיי"שלשון חסרון יפקד יתפרש 
, ולכאורה צ"ב קישור הדברים, דנראה כאלו שייכי טוריםבבעל ה

הנך אהדדי דמשמע דלפי שתצאו ממצרים קודם הזמן לפיכך 
 והעליתם את עצמותי מזה.

 
לעשות  הויבא הבית ,)דף ל"ו:(סוטה מסכת דאיתא בוהנבס"ד, 

, וחד מלאכה()מלאכתו, רב ושמואל, חד אמר לעשות מלאכתו ממש 
 וכו' עיי"ש.  לדבר עבירה()אמר לעשות צרכיו נכנס 

 
והנבס"ד דאזלי לשיטתייהו, עפימש"כ בספר בני יששכר מאמרי 

לבאר מה שאמר הכתוב ויהי כהיום הזה  )מאמר ג' אות ב' בהג"ה(ניסן 
ויבא הביתה לעשות מלאכתו וגו', דצריך ביאור מהו שאמר 
כהיום הזה, גם יש לבאר מה שנאמר לעשות מלאכתו, וי"ל 

דמה שהוציא יוסף דיבת השבטים  )פרשת וישב(י לפימש"כ המזרח
שאוכלין אבר מן החי, היינו שהם אכלו בהמה המפרכסת דסברו 
דכיון דיצאו מדין ב"נ להיות כישראל א"כ בשחיטה תליא 
מילתא ונפיק מכלל אבר מן החי, אבל יוסף סבר דעדיין דינם 
כב"נ ואסורים במפרכסת כדין ב"נ דבמיתה תליא מילתא עיי"ש, 

לכן לפי שיטתו דהחמיר שדינו עדיין כב"נ, א"כ חשש למה ו
שהוזהרו ב"נ כי יום ולילה לא ישבותו, ולכך אץ לעשות איזה 
מלאכה קלה ביום השבת כדי שלא ייכשל בשביתה דאסורה על 
ב"נ, וז"ש ויבא הביתה לעשות מלאכתו רצ"ל מלאכה המיוחדת 

רו ויהי בעבורו דהיינו כדי שלא ייכשל בלא ישבותו, וזה אמ
שנתנבא משה עליו בלשון זה, ויקהל כהיום הזה, רומז לשבת 

משה וגו' ויאמר אליהם זה הדבר וגו' וביום השביעי יהיה לכם 
, דחייב אדם לאכול שלש )דף קי"ז:(שבת מסכת ב ]ועיין, קודש וגו'

סעודות בשבת, דכתיב ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום 
, ואותו היום שבת היה [י"שלה' היום לא תמצאהו בשדה עי

, ועל כן דייקא באותו יום "ו(מ)רמז קכדאיתא בילקוט פרשת וישב 
 השבת נכנס לעשות מלאכתו עיי"ש.



 

 ח 

       ,)דף כ"ח:(יומא מסכת והנה כבר הקשו המפ' בהא דאיתא ב
קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, דהיאך שמר 

הר שלא לשבות וזמת השבת שלא נצטווה עליה הרי ב"נ א
, אמר ריש לקיש עכו"ם ששבת )דף נ"ח:(סנהדרין מסכת כדאיתא ב

)ודריש לא לא ישבתו  חייב מיתה, שנאמר ויום ולילה  )ממלאכתו יום שלם(

ישבתו ממלאכה דאבני אדם נמי קאי, ולא תימא לא ישבתו אהנך ששת עתים דקרא קאי כלומר לא יבטלו 

 .זו היא מיתתן עיי"ש עכ"ק, ואמר מר אזהרתן ולא יפסקו מלהיות(
 
, עפימש"כ כתב לתרץ )דף כ"ה: מדפה"ס( בספר עונג חיים לשבתו

דלדעת הסוברים דבתחומין איכא עשה  )סוף מצוה כ"ד(במנחת חינוך 
דתשבות, א"כ לגבי איסור שביתת בן נח גם אם שבת מכל 
המלאכות אלא שהלך יותר מג' פרסאות סגי בזה, דבכך לא עבר 

ום ולילה לא ישבתו, כיון דתשבות קאי גם אתחומין על איסור די
עיי"ש, וא"כ י"ל דהאבות היו מניחין עירוב תחומין והיו הולכין 
יותר מג' פרסאות, וממנ"פ עשו כדין, דאי דינם כישראל שפיר 
היו רשאים ללכת חוץ מג' פרסאות דמועיל העירוב, ואי דינם 

וש הוא שחידשה כב"נ הרי לא שייך בהם עירוב, דדין עירוב חיד
לישראל, וכיון שהלכו יותר מג' פרסאות לא עברו על הלאו דיון 

 ולילה לא ישבותו עכ"ד.
 

, וכתב ליישב בזה מה (שם)יומא מסכת וכבר כתב כן החת"ס ב
דאיתא שם קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין וכו' 

גרס עירובי תחומין, אך צ"ע מאי  )סס"י צ"ד(וברשב"א בתשובה 
נא עירובי תחומין, היה לו לומר קיים תחומין, וכי לא סגי שלא ש

יניח עירוב, בשלמא עירובי תבשילין דלא סגי דלא יבשל ויאפה 
מיו"ט לשבת ע"י עירובי תבשילין, אבל עירובי תחומין קשה, 

ין בכל ערב שבת כנ"ל וכתב ליישב דלכן הניח עירוב תחומ
ן הוא מה"ת אז שפיר אך כ"ז הוא רק אי אמרינן דתחומי עיי"ש,

היה להם העצה דיעברו על איסור תחומין ויצאו ממ"נ, אך א"א 
 דאיסור תחומין הוה רק מדרבנן ליכא העצה הזו.

 
כתב להוכיח דרב  )דף ל"א: מדפה"ס(ובספר חמד מרדכי עמ"ס ע"ז 

אמרי ליה רב  )דף ל"ז:(ביצה מסכת ס"ל תחומין דרבנן, דאיתא ב
מוקצה לא חששו לאיסור תחומין  לאיסור ,כהנא ורב אסי לרב

, והשתא אי נימא דרב ס"ל תחומין עיי"ש חששו, שתיק רב וכו'
דאורייתא, י"ל דלא דמי למוקצה דהוי רק דרבנן משא"כ תחומין 
דהוי דאורייתא, ומדוע שתק רב, אע"כ דאית ליה לרב תחומין 

, )אות ט"ו(דרבנן עיי"ש, וכ"כ בספר מלא הרועים ערך תחומין 
בתוס' ד"ה מעשה שכתב דרב  )דף פ.(במהרש"א עירובין  ]ועיין

)סי' נ"ד ס"ל תחומין דאורייתא, ועיין בשו"ת בית יצחק יור"ד ח"א 

 עיי"ש[. )דרוש ד' אות ט'(, ובחלק חו"מ או"א(
 

ולפי"ז י"ל דרב דס"ל תחומין דרבנן לפי"ז לא שייך העצה 
נס דהניחו עירוב תחומין, ולכן ס"ל דלעשות מלאכתו ממש נכ

כדי שלא ייכשל באיסור שביתה דאסורה על ב"נ כמש"כ הבני 
יששכר, משא"כ שמואל י"ל דס"ל תחומין מה"ת, א"כ היה להם 
העצה שלא ייכשל באיסור שביתה לעשות עירובי תחומין, 

ולפי"ז ליכא למימר דלעשות מלאכתו ממש נכנס, היינו שהוצרך 
, ולכן ס"ל לעשות מלאכה כדי שלא יעבור על איסור לא ישבותו

 דלעשות צרכיו נכנס.
 

)שגופי מלאכות מתחלקים לחטאות חילוק מלאכות  )דף ע.(שבת מסכת ואיתא ב

מנלן, אמר שמואל אמר קרא מחלליה מות יומת  ואעפ"י שבהעלם אחד(
, התורה רבתה מיתות הרבה על חילול אחד, ופריך )מיתות הרבה(

ה במזיד דכתיב הגמ' האי במזיד כתיב, ומשני אם אינו ענין לעוש
כל העושה בו מלאכה יומת, תנהו ענין לעושה בשוגג ומאי יומת, 

  .ומזה ידעינן חילוק מלאכות עיי"ש )לאפושי קרבנות(יומת בממון 
 

דלמא האי מות יומת  ,הקשה )דף ה: מדפה"ס(ובספר הדרת מרדכי 
גבי רוצח  )דף מ"ו.(סנהדרין מסכת אתא למזיד ולהא דדרשינן ב

מיתו בכל מיתה שאתה יכול, וצ"ל דס"ל לשמואל שאתה יכול לה
דלא דברה תורה כלבנ"א, וא"כ לא היה להתורה למיכתב כל 
העושה בו מלאכה יומת דהא ידעינן ממחלליה, והדרשא שאתה 
יכול להמיתו הוה ידעינן מיתורא דיומת, דהא ל"א דברה תורה 

י לשוגג לרבות חילוק מלאכות, אבל אכלבנ"א, אלא ודאי דאתא 
מסכת דברה תורה כלבנ"א ילפינן חילוק מלאכות כדאיתא ב "לס

מהא דרבי שנאמר דברים הדברים אלו ל"ט מלאכות  )דף צ"ז:(שבת 
  תורה ואתיא לחילוק מלאכות עיי"ששב

 
אבל הגרע"א הקשה כיון דכתיב דוקא ל"ט, משמע דוקא ולא 
מחייבינן אתולדה במקום אב, ובאמת מסקנת הגמרא שם 

לדה במקום אב, וצ"ל דבאמת לא ממעטינן דמחייבינן אתו
תולדה במקום אב, רק דהתורה ממעטת דדוקא בשבת שיש ל"ט 
מלאכות אז יש חילוק מלאכות, משא"כ ביוהכ"פ דאין עירוב 

א"כ אין ביוהכ"פ  )דף ס"ו:(יומא מסכת והוצאה ליוהכ"פ כמבואר ב
ביוהכ"פ חילוק מלאכות, וכמש"כ  כ"א ל"ח מלאכות, ואין

תני' דכלל גדול אמרו בשבת, דדוקא בשבת יש חילוק נ"י במפה
מלאכות ולא ביוהכ"פ, והא דאמרינן דאין עירוב והוצאה 

מקרא דעתי אפילו בשבת, אמר  )שם(יומא מסכת ליוהכ"פ ילפינן ב
רפרם זאת אומרת אין עירוב והוצאה ליוהכ"פ עיי"ש, ובאמת 

הוצאה מנ"ל זה דלמא קרא דעתי אתא להורות תחומין, דאעירוב ו
לא צריך קרא לשבת דמיוהכ"פ ידעינן רק אתחומין דקילא דאין 
חייבין מיתה עליו וביוהכ"פ ליכא תחומין דקילא, אבל בשבת יש 
תחומין הו"א דלא לחלל הוצאה ותחומין בשבת קמ"ל קרא דעתי 
אפילו בשבת, ועכצ"ל דתחומין דרבנן וע"כ אתא לעירוב והוצאה 

  .פרם עכ"דדאינו ביוהכ"פ וכהוכחת רמשום 
 

מבואר מזה דמאן דס"ל דברה תורה כלבנ"א א"כ מנ"ל חילוק 
מלאכות, דמשמואל לא ידעינן זה ובע"כ מקרא דרבי אלה 
הדברים ולמה דוקא ל"ט דהא מחייבינן אתולדה במקום אב, 
ועכצ"ל דאתא למעט יוהכ"פ אלמא אין עירוב והוצאה ליוהכ"פ, 

תחומין דרבנן, אבל אי ומנ"ל דאין עירוב והוצאה ביוהכ"פ וע"כ 
תחומין דאורייתא שוב א"א ללמוד מאלה הדברים וע"כ דיליף 

 משמואל וע"כ דלא דברה תורה כלבנ"א. 



 

 ט 

-)פרשה כהביא מש"כ במד"ר שמות  )פרשת ואתחנן(ובספר דברי שלום 

למה והעליתם את עצמותי מזה אתכם, א"ר לוי משל למה  י"ט(
כנסו הגנבים ונטלו הדבר דומה לאדם שהכניס יינו במרתף נ

החביות והלכו להם ושתו אותו, ובא בעל היין ומצא אותם 
שגנבו החבית אמר להם שתיתם היין החזירו החבית למקומו, כך 
משכם גנבו אחיו של יוסף אותו ומכרו אותו, וכשבא ליפטר מן 
העולם השביע אותם, אמר להם בבקשה מכם אחי, משכם גנבתם 

לשכם, לכך נאמר ואת עצמות יוסף  אותי חי, החזירו את עצמותי
אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם עיי"ש, וכתב הוא 
ז"ל דודאי אם נשברה החבית לא היה הבעל הבית אומר להם 
להחזירו למקומו כי אין תקנה לשברי כלי חרס ואין חפץ בהם, 
ורק כאשר החבית בשלימות או אז מבקש שעכ"פ יחזירוהו, ולכן 

וסף בצדקתו בשלימותו משו"ה היו צריכים כיון שנשאר י
להחזירו לשכם, משא"כ אם היה חלילה נפגם קדושתו שוב לא 

 היה שום ענין להשיבו שכמה עיי"ש.
 

 )דף ר"ד:(ובחכמת התורה מהגאון ר' שלמה קלוגר זצ"ל פרשת לך 
כתב, דזה דחשבינן הגלות מלידת יצחק תליא אם ארץ ישראל 

ם ארץ ישראל מוחזקת הוא מוחזקת מאבותינו או לא, דא
מאבותינו, א"כ כיון דהארץ הוא של אברהם וזרעו, ואחרים 
מושלים בו נחשב כגר, אבל אם ארץ ישראל אינה מוחזקת 
מאבותינו, א"כ הארץ הוא של אברהם ובמה נחשב גר יותר מן 
הגוים, ולכן לא נחשב גר, ול"ש לומר דהגלות התחיל מלידת 

 יצחק עיי"ש.
 

תניא ר' יאשיה אומר ליוצאי  ,)דף קי"ז.(בא בתרא במסכת ואיתא ב
מצרים נתחלקה הארץ, שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו, אלא 
מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה, לאלה כאלה להוציא 
את הטפלים, ר' יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר 
לאלה תחלק הארץ בנחלה, אלא מה אני מקיים לשמות מטות 

בותם ינחלו, משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם, שכל נחלות א
 מתים יורשין חיין עיי"ש. שבעולם חיין יורשין מתים וכאן

 
א"ל רב פפא לאביי, בשלמא למ"ד ליוצאי  ,איתא )דף קי"ח:( להלןו

מצרים נתחלקה הארץ, היינו דכתיב ויפלו חבלי מנשה עשרה, 
עשרה, אלא למ"ד שיתא דשיתא בתי אבות וארבעה דידהו הא 

לבאי הארץ, תמניא הוא דהוו, שיתא דשיתא בתי אבות ותרי 
דידהו הא תמניא, וליטעמיך ולמ"ד ליוצאי מצרים נתחלקה 
הארץ ט' הוו, אלא מאי אית לך למימר חד אחא דאבא הוי להו, 
ה"נ תרי אחי דאבא הוי להו, דתניא נתן תתן להם זו נחלת אביהן, 

בי אביהן, והעברת את נחלת אביהן בתוך אחי אביהן זו נחלת א
להן זו חלק בכורה, רבי אליעזר בן יעקב אומר אף חלק אחי 
אביהם נטלו שנאמר נתן תתן, ולמ"ד תרי אחי דאבא הוי להו, 

ההוא מאחוזת נחלה נפקא, ופי' הרשב"ם והעברת זו חלק 
בכורה, כדכתיב והעברת כל פטר רחם, שנטל צלפחד בנכסי חפר 

אחיו בשביל שהיה בכור, ומיהו ס"ל נמי  חלק אחד יותר על
להאי תנא כר"א דחד אחא דאבא הוי להו, ונפקא ליה מייתור 
דאחוזת נחלה כדאמרינן לקמן, דאי לית ליה לא משכחת לה 
חבלי מנשה עשרה, אבל מנתון תתן אינו רוצה לדרוש מכפל 

 עיי"ש. המקרא כר' אליעזר, דס"ל דברה תורה  כלשון בני אדם
 

דהיוצא לנו מסוגיא  )ח"א פ' פנחס דף ל"ח.(ר זרע ישראל וכתב בספ
הנ"ל, דאי דרשינן נתן תתן ולא אמרינן דברה תורה כלבנ"א, 
מוכח דתרי אחא דאבא הו"ל, דחד אחא דאבא נפק"ל מיתור 

כח נמי דאחוזת נחלה ואידך מכפל לשון דנתן תתן, וא"כ מו
 י ס"לראוי הוא, אבל א שראלירץ כמ"ד לבאי הארץ נתחלקה וא

דלא דרשינן מנתן תתן משום דדברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ 
מצרים נתחלקה  צ"ל דחד אחא דאבא הוי ומוכח כמ"ד ליוצאי

 והוי א"י מוחזקת עיי"ש.
 

ובזה יבואר מה שהקדים להם יוסף פקד יפקוד אלקים אתכם 
וגו', דכשבא יוסף לצוות את אחיו שיעלו עצמותיו לארץ ישראל, 

ת שמשכם גנבוהו ולשכם יחזירוהו, וכמשל החבית והיינו מחמ
הנ"ל, ואמנם בהאי פחדא הוי יתיב דחשש שמא יתרשלו 
להעלותו, דהרי אין המשל שייך אצלו כיון שהוא פגם במעשה 
דאשת פוטיפר ושוב אין החבית שלימה כדי להשיבה, ומה גם 
דיחששו מלהכניס עצמותיו לארץ ישראל דהרי הכתוב אומר 

או את ארצי, וקאי על מי שמת בחו"ל וקוברים ותבואו ותטמ
, ואע"ג דיעקב ביקש )ח"א דף רכ"ה:(אותו באר"י כדאיתא בזוה"ק 

לקוברו באר"י, שאני יעקב דשכינתא היה אחידת ביה ואתדבקת 
, משא"כ יוסף שנכשל באשת פוטיפר )שם(ביה כמש"כ בזוה"ק 

 שנכשל לעשות צרכיו עמה אין ראוי להעלות עצמותיו, באשר
לכך כדי לסתור האי חששא, הקדים יוסף לאמור פקוד יפקוד 
וגו', רצ"ל שיחסרו משנות השעבוד כמנין פקוד שיצאו לאחר 

ל המנין מלידת יצחק, ומינה דאר"י יר"י שנים, והיינו כיון דיתח
ותחומין  תינו, וס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, מוחזקת מאבו

, "ל לקיים את השבתולפי"ז לא היה בידם תחבולה הנדרבנן, 
מלאכתו ממש, דאץ לעשות  מה דכתיב לעשות מלאכתו היינוו

איזה מלאכה קלה ביום השבת כדי שלא ייכשל בשביתה דאסורה 
ולא לעשות צרכיו נכנס, ובאשר לכך והעליתם את  על ב"נ,

עצמותי מזה וגו', דכיון דלא חטא כלל ונשאר בצדקתו א"כ בדין 
 הוא להחזירו לשכם ודו"ק.
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