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 זשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ש רואיתא במד וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען:
ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו  )הובא ברש"י( רבה

עיי"ש, וכבר עמדו בזה לבאר למה דייקא רוגזו של  של יוסף
יוסף, ומשמעות הדברים שיש מזה איזה שייכות לסתור מה 

 שביקש יעקב לישב בשלוה, וצ"ב ההמשך.
 

יקר הקשה מה היה החטא שביקש יעקב דהנה הכלי והנבס"ד, 
לישב בשלוה שלפיכך קפץ עליו רוגזו של יוסף, ותירץ, דהלא 
הקב"ה אמר לאברהם כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, 

זיקים חק היו מחומשנולד יצחק התחיל הגירות, דאברהם ויצ
את עצמם כגרים והיו נדים ומטולטלים ממסע למסע כדי 

ה זרעך, אבל יעקב היה בארץ לשלם מהרה החוב כי גר יהי
כנען ורצה לקבל חלק במתנת הארץ ולא רצה לשלם חוב כי גר 

ד גזירת המקום, ולפיכך קפץ עליו יהיה זרעך, אבל היה כנג
וגזו של יוסף כדי שילך למצרים לקיים גזירת המקום בארץ ר

  .לא להם עכ"ד
 

דאם  ,)בפרשתן(מאיר עיני חכמים מהדורא תליתאי  רפוכתב בס
ארץ ישראל אינה מוחזקת ואינה ארץ האבות, אז שפיר ד נאמר

יעקב לשבת אף בארץ ישראל שהיה ארץ לא להם, וזה  היה יכול
יעקב שביקש לשבת בארץ ישראל ושם יקיים  היתה סברתו של

 גזירתו של מקום שגם ארץ ישראל הוא ארץ לא להם עכ"ד.
 

 יאשיה אומרי בר ,תניא ,)דף קי"ז.(בבא בתרא מסכת ואיתא ב
ליוצאי 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 אבותם ינחלו, משונה נחלה זו מכל 

 עולם, שכל נחלות שבעולם חיין יורשין מתים וכאןנחלות שב
 מתים יורשין חיין עיי"ש.

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

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

, שיתא דשיתא בתי אבות ותרי לבאי הארץ, תמניא הוא דהוו
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, בתוך אחי אביהן זו נחלת אבי אביהן, והעברת את 
ק בכורה, רבי אליעזר בן יעקב אומר אף נחלת אביהן להן זו חל

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 חלק אחד יותר על אחיו בשביל שהיה בכור, ומיהו 

י תנא כר"א דחד אחא דאבא הוי להו, ונפקא ליה ס"ל נמי להא
מייתור דאחוזת נחלה כדאמרינן לקמן, דאי לית ליה לא 
משכחת לה חבלי מנשה עשרה, אבל מנתון תתן אינו רוצה 

כלשון קרא כר' אליעזר, דס"ל דברה תורה לדרוש מכפל המ
 עיי"ש. בני אדם

 
לנו מסוגיא דהיוצא  )ח"א פ' פנחס דף ל"ח.(וכתב בספר זרע ישראל 

הנ"ל, דאי דרשינן נתן תתן ולא אמרינן דברה תורה כלבנ"א, 
מוכח דתרי אחא דאבא הו"ל, דחד אחא דאבא נפק"ל מיתור 
דאחוזת נחלה ואידך מכפל לשון דנתן תתן, וא"כ מוכח נמי 

דלא  י ס"לרץ נתחלקה וא"י ראוי הוא, אבל אכמ"ד לבאי הא
בני אדם, וא"כ  דרשינן מנתן תתן משום דדברה תורה כלשון
מצרים נתחלקה  צ"ל דחד אחא דאבא הוי ומוכח כמ"ד ליוצאי

 והוי א"י מוחזקת עיי"ש.
 

במאי דאיבעיא לן  ,)ח"ב סי' קט"ז(ונודע קושית הפנים מאירות 
אי כהנים הוה שלוחי דידן או שלוחי  )דף ל"ה:(במסכת נדרים 

 ()דף ס"ב.דרחמנא, מדוע לא פשיט לה מהא דאיתא במסכת נזיר 
שהנכרים נודרים נדרים ונדבות , )דף י"ג:(ובמסכת חולין 

לרבות אתיא כישראל, ויליף לה מאיש איש דכתיב גבי נדר ד
עכו"ם, ואי סלקא דעתך דכהנים הוה שלוחי דידן איך יכול 

ן דאי )דף ע"א:(הכהן להקריב לנכרי, הא איתא במסכת ב"מ 
  שליחות לעכו"ם עכ"ק.

 
ליישב, עפי"מ דאיתא  )דף כ"ג:(ין וכתב באור חדש עמ"ס קידוש

דהא דדרשינן איש איש תליא אי  )דף נ"ו.(במסכת סנהדרין 
 לומר שאמרינן דברה תורה כלשון בני אדם או לא, ולפי"ז י

במסכת נדרים ס"ל דברה תורה כלשון בני א רדסוגית הגמ
אדם, וא"כ לא דרשינן איש איש לרבות נכרי, ולכן שפיר י"ל 

ס"ל  ,, אמנם מאן דדריש איש אישדכהנים הוה שלוחי דידן
כמאן דאמר לא דברה תורה כלשון בני אדם, וכיון דעכו"ם 
מקריבין נדרים ונדבות, ולדידיה ודאי אמרינן דכהנים הוה 

 שלוחי דרחמנא עכ"ד.



 

 ב 

ה על יוסף ויקנאו בו -והנה כתבו המפ' דמה שנחלקו שבטי י
אחיו על שעשה לו אביו כתונת פסים, דלא עלתה על דעתם 
לחלוק עליו על שתי סלעים כלי מילת שעשה לו יעקב, חס 
מלהזכיר, אלא כיון שעד שלא נבנה המשכן היתה עבודה 
בבכורות ויעקב זכה בבכורה כשקנאה מעשיו, ומסר יעקב את 
הבכורה ליוסף ועל כן הלבישו כתונת פסים שהם בגדי כהונה, 

בשם  ט"ז(-)פרשה פ"דוכן איתא בידי משה על המדרש בראשית רבה 
הזוה"ק שיוסף לבש ד' בגדים כנגד ד' בגדי כהונה עיי"ש, ולכן 
הרע לשבטים על שנבחר יוסף לעמוד לשרת לפני ה' מדין בכור 

 שהרי לא היה לו משפט הבכורה, ומה"ט נחלקו עליו. 
 

 ולכאורה הרי שפיר עביד יעקב ליתן הבכורה ליוסף, דכיון 
 ד(-)פרשה מ"טי שירד ראובן מאותה איצטלא כדכתיב בפרשת ויח

ובחללו  א(-)פרשה הפחז כמים אל תותר וכתיב בדברי הימים א' 
יצועי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף וגו', היה בדין לעטר את 
  יוסף במעלת הבכורה שהרי היה בכור לאמו רחל שהיתה 

 עקרת הבית.
 

לתרץ קושית  )פרשת ויקרא(עפימש"כ בספר לוית חן עה"ת אך י"ל, 
דמאי נפק"מ אי אמרינן דכהנים  )דף כ"ג:(קידושין מסכת התוס' ב

)סי' הוי שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, עפימש"כ הש"ך ביור"ד 

בשם המרדכי לחלק בין תשמישי קדושה לתשמישי  רנ"ט סקי"א(
מצוה, דתשמישי קדושה מעלין בקודש ולא מורידין, אבל 

 ן, ומסיק שם דתשמישי מצוה היינו דבריתשמיש מצוה מוריד
שנעשה למצוה אבל היא צורך לבני אדם, כגון נר בית הכנסת 
שהוא צורך בני אדם להאיר להם להתפלל, וכן טסים שעל הספר 
תורה שנעשה לצורך בני אדם לסימן שלא יטעו להוציא ספר 
תורה אחרת המה תשמישי מצוה, ומעתה איכא נפקותא טובא 

דהוי  לי ס"שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, דאאי כהנים הוי 
שלוחי דרחמנא א"כ הו"ל ככלי שמשמש לצורך גבוה בלבד 

שנותו ולהוריד דדינו ככלי שרת וכתשמישי קדושה דאסור ל
דהוי שלוחי דידן הו"ל כתשמיש  י ס"למקדושתו, משא"כ א

מצוה דהרי משמשים בשליחותם לצרכי בני אדם, א"כ שפיר 
)דף יומא מסכת אפשר להוריד הכהן מקדושתו, והא דאמרינן ב

אם אירע פסול בכהן גדול ומינו אחר תחתיו, דקאמר ר' יוסי  י"ב:(
ראשון חוזר לעבודתו, שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן 
הדיוט, כ"ג משום איבה, כהן הדיוט משום מעלין בקודש ולא 
מורידין עיי"ש, מבואר מזה דלהוריד מקדושת כה"ג לקדושת 

ודש ואין מורידין, וכש"כ כהן הדיוט איכא איסורא דמעלין בק
דאין להוריד לגמרי מקדושת כהונה, זהו אליבא דמ"ד דכהנים 
הוי שלוחי דרחמנא, דלהמ"ד דהוי שלוחי דידן שפיר רשאין 

 להורידו מקדושתו עכ"ד.
 

ובזה יבואר המדרש, ביקש יעקב לישב בשלוה היינו בארץ 
ושם יקיים גזירת המקום כי גר יהיה זרעך בארץ לא ישראל, 

כיון דארץ ישראל אינה מוחזקת, וס"ל לא דברה תורה להם, 
יבין נדרים דעכו"ם מקר כלשון בני אדם, ודרשינן מאיש איש

תקשי איך יכול הכהן להקריב לנכרי כיון דאין ונדבות, ולפי"ז 
, ומעתה דכהנים הוה שלוחי דרחמנאשליחות לעכו"ם, וע"כ 

ככלי שרת ככלי שמשמש לצורך גבוה בלבד דדינו הכהן הו"ל 
ולכן קפץ  ה דאסור לשנותו ולהוריד מקדושתו,וכתשמישי קדוש

 עליו רוגזו של יוסף ודו"ק.
 
 

לישב בשלוה יעקב ביקש  דהנה המפ' כתבו דלכןעוי"ל,  ב(
בעוה"ז מברכות שברכו אביו, ומן הדין היה ראוי יעקב לקבל 
הברכות שהרי לו משפט הבכורה אשר קנהו מעשו ומסרה לו 

עה"פ ויחרד יצחק  ל"ו(-)פרשה כ"זרש"י בפרשת תולדות מדעתו, וכפ
וגו' למה חרד יצחק אמר שמא עון יש בי שברכתי קטן לפני 
גדול ושניתי סדר היחס, התחיל עשו מצעק ויעקבני זה פעמים, 
א"ל אביו מה עשה לך, א"ל את בכורתי לקח, אמר בכך הייתי 

י גם מצר וחרד שמא עברתי על שורת הדין עכשו לבכור ברכת
 ברוך יהיה עיי"ש.

 
הקשה דהיאך קנה יעקב  )סי' שכ"ח(שו"ת הריב"ש ספר הנה בו

הבכורה מעשיו, הא הוי דבר שלא בא לעולם שהרי יצחק היה 
מועיל  הדקודם מתן תורה הי )סי' רכ"ח(ותי' הריב"ש  חי אז עכ"ק,

עיי"ש, והטעם דקודם מ"ת מהני  ולםעלא בא קנין בדבר של
)פרשת שועות מלכו ספר ימבואר ב ולםעלא בא קנין אף בדבר של

אמר ר"ש בן  ,)דף ג.(ע"ז מסכת בעפי"מ שאמרו חז"ל , תולדות(
 ,)ה' יתירה למה לי(מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום השישי  ,לקיש

דאם יקבלו ואמר הקב"ה עם מעשי בראשית  מלמד שהתנה
, וחזיר אתכם לתוהו ובהני מישראל את התורה מוטב ואם לאו א

ושם בגמ' אמר חזקיה מאי דכתיב משמים השמעת דין ארץ 
יראה ושקטה, אם יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראה, 

ומבואר מזה דעד  אלא בתחלה יראה ולבסוף שקטה עיי"ש,
שלא קיבלו בני ישראל את התורה בסיני לא נתבסס כל הבריאה, 

כ וא"ועמודי שמים ירופפו ונתייראו שמא לא יתקיים העולם, 
כדבר שאינו קבוע  ההבריאה הימהות קודם קבלת התורה כל 

שהרי עדיין היה תלוי ועומד אם יקבלו  ,ולםעלא בא וכדבר של
א שלבר דבגם באותה זמן אהני הקנין ולכן ישראל את התורה, 

 עכ"ד. קבוע וקיימי ולם, שהרי כל היקום לא היהעלא ב
 

דאמרינן דהקב"ה  העיר בהא )מצוה ל"ו אות ז'(ובספר נחלת בנימין 
התנה תנאי במעשה בראשית, דהיאך חל התנאי בשעת בריאת 
העולם, הרי בדיני התנאים צריך שיקדים התנאי למעשה, ואם 

מסכת הקדים המעשה לתנאי תנאי בטל ומעשה קיים כמבואר ב
, ואחז"ל דבמאמר ראשון נברא העולם, ובהכרח )דף צ"ד.(ב"מ 

וארץ, והו"ל מעשה דהתנאי היה לאחר שכבר נבראו שמים 
קודם לתנאי ובכה"ג לא מהני התנאי עכ"ק, וכתב לתרץ דא"ש 
אליבא דמ"ד דשמים נבראו תחלה ואח"כ היה בריאת הארץ, 
וא"כ י"ל דבמאמר ראשון נברא שמים ומיד התנה הקב"ה 
התנאי טרם בריאת הארץ, וא"כ לגבי הארץ שפיר חל התנאי 

 דהו"ל תנאי קודם למעשה עיי"ש. 



 

 ג 

אמר חזקיה מאי  )שם(שבת מסכת ביאר מה דאיתא ב ועפי"ז
משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה,  ט(-)בתהלים פרשה ע"ודכתיב 

אם יראה למה שקטה, ואם שקטה למה יראה, אלא בתחילה 
יראה ולבסוף שקטה, ולמה יראה, כדריש לקיש דאמר ר"ל מאי 

ד דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, ה"א יתירה למ"ל, מלמ
שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם מקבלין ישראל 
את התורה אתם מתקיימין ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהו 
עיי"ש, ויש לדייק דהול"ל שמים וארץ יראו ושקטו, ועפי"ז 
יבואר היטב, דדייקא ארץ היא אשר יראה, דהשמים לא חששה 

דם שמא תחזור לתוהו ובוהו, דהא הוי לגבי דידה מעשה קו
לתנאי דהתנאי בטל עיי"ש, מבואר מזה דהך מילתא דתנאי 
התנה הקב"ה וכו' תליא בפלוגתא אם שמים נבראו תחילה או 
הארץ נברא תחילה, דאליבא דמ"ד דארץ נבראת תחילה ליכא 
לאוקמי הך שמעתא דתנאי התנה הקב"ה עם מעשי בראשית 

 דהתנאי לא מצי לחול כיון דהו"ל מעשה קודם לתנאי.
 

כתב השפע חיים זצ"ל, דזה אי  )גליון ס"ה(יון ישראל סבא ובגל
עולם מאמצעיתו נברא או מן הצדדין נבראו תליא אי אמרינן 

 )דף י"ב.(חגיגה מסכת שמים נבראו תחלה או הארץ נברא, דאיתא ב
בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי 

מודי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב"ה והעמידו שנאמר ע
 ט"ו(-)פרשה אשמים ירופפו ויתמהו מגערתו, ואיתא במד"ר בראשית 

ארשב"י שמים וארץ נבראו כאלפס וכסויה וכו' וכ"א במד"ר 
, ולפי"ז למ"ד דהארץ נברא תחלה שפיר י"ל א(-)פרשה ל"וויקרא 

דתחלת הבריאה היה באמצע העולם והיה מרחיב והולך עד 
רא תחלה וא"כ מיד שהעמידו הקב"ה, משא"כ למ"ד דשמים נב

בתחלה הוקף הארץ כמין כיסוי א"כ לא שייך לומר דהארץ היה 
מרחיב והולך, וע"כ לדידיה צ"ל דמן הצדדין נברא העולם 

 עכ"ד.
 

, פלוגתת אמוראים אי לא איברי )דף ס"ה.(עירובין מסכת ואיתא ב
ליליא אלא לשינתא, או לא איברי סיהרא אלא לגירסא עיי"ש, 

, )דף ח.(ופ' חיי שרה  )דף ב.(חזקאל פ' נח וכתב בספר מים י
דפלוגתתם תליא אי עולם מצדדין נבראו או מאמצעיתו נברא 

, דאיתא בפרקי דר"א שהארץ אמרה אין )דף נ"ד:(יומא מסכת עיין 
בי כח לפרנס כל העולם, אמר הקב"ה אתה פרנס חצי ביום ואני 

וא רק אפרנס חצי בלילה וברא שינה וכו' עיי"ש, והנה כל זה ה
אי ס"ל עולם מצדדין נבראו, ואז ידעה הארץ מדתה, ולכך 
אמרה אין בי כח לפרנס, ואמר הקב"ה אני אפרנס החצי בשינה 
בלילה, ושפיר י"ל דלא איברי לילה אלא לשינתא, אבל אי ס"ל 
דעולם מאמצעיתו נברא, והארץ היה מתרחבת והולכת עד ליל 

, ועדיין הארץ שבת כמאחז"ל, וכל בהמות וחיות כבר נבראו
מתרחבת והולכת ולא ידעה מדתה, ואיך אפשר שטענה אין בי 
כח לפרנס, וכי מנא ידעה עד היכן תתרחב, דלמא תתרחב הרבה 
עד מקום שידה מגעת לפרנס כל הנבראים מכבר, ואין ראיה 
דאיברא לילה לשינתא, ולפי"ז צ"ל דלא איברי לילה אלא 

 לגירסא עיי"ש.

לפרש הקרא ויבא יוסף את דבתם רעה כתב יציב פתגם ספר בו
אל אביהם, דיש לבאר מחלוקת יוסף עם אחיו במה שהיו 

דהנה המהרש"א בח"א  לזלים בבני השפחות לקרותם עבדים,מז
כתב דהא דנשא אברהם את הגר שהיתה  )דף ק(יבמות מסכת ב

שפחה ואסורה לו, משום דממילא נשתחררה כדין הנושא 
דהבא על שפחתו  )סי' רס"ז ס"ט( שפחתו, לדעת הסוברים ביור"ד

נשתחררה, דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ומסתמא 
שחררה, ושכן צריך לומר גבי יעקב שנשא שפחת רחל ולאה 
עיי"ש, ולכן כיון שבהכרח צ"ל שנשתחררו השפחות, ע"כ 
הוכיח יוסף את אחיו שהיו מזלזלים בהם לקרותם עבדים, וזהו 

את דבתם רעה אל אביהם דייקא,  מ"ש הכתוב ויבא יוסף
שדבתם שהם קורים להם עבדים הוי רעה אל אביהם, דכיון 
דס"ל שלא נשתחררו א"כ ח"ו עבר אביהם באיסור נישואי 

גבי אברהם  )אות מ"ט(שפחה, אך לפימש"כ באור תורה פרשת לך 
שנשא את הגר, דאצ"ל דמסתמא שחררה, דאף אם לא שחררה 

אתי עשה דפו"ר מצות פו"ר, אמרינן דמ"מ כיון דעדיין לא קיים 
קדש, אמנם י"ל דכיון דבדידה ליכא עשה  הודחי הל"ת דלא יהי

דנשים אינן מצוות על פו"ר, תו ליכא למימר דעשה דוחה ל"ת 
  .עכ"ד וס' ד"ה לישא שפחהבת א.(")דף מכמבואר בתוס' גיטין 

 
עשה שאש"ב א"א  והמפ' האריכו במחלוקת הראשונים לגבי

גבי אונס דדרשו חז"ל  )דף מ.(תובות כמסכת הרמב"ן בעדל"ת, ד
ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו, ופריך הגמ' וניתי עשה 
ולידחי לל"ת, ומשני היכא אמרינן עדל"ת כגון מילה בצרעת 
דלא אפשר לקיומיה לעשה, אבל הכא אי אמרה לא בעינא מי 
איתיה לעשה כלל, ועיי"ש ברש"י ותוס', והרמב"ן כתב ע"ז 

"ל, מי איתיה לעשה כלל, ולא אשכחן עשה דקיל שברשות וז
האדם לבטלו מעיקרו שיהא דוחה ל"ת, דלא גלי לן רחמנא בכי 
האי עשה, ודמי לעשה שאינו שוה בכל דלא דחי עכ"ל, וכ"ה 

לענין יבום עיי"ש, ואמנם  )דף י"ח.(סנהדרין מסכת דעת הר"ן ב
עשה שאין ד"ה טעמא משמע דגם  )דף ו.(יבמות מסכת בתוס' ב

שוה בכל דוחה ל"ת, ממה שהקשו לפי"מ דבעינן למילף דעשה 
דוחה ל"ת שיש בו כרת, א"כ קרא דכלאים בציצית למה לי, הרי 
אפילו ל"ת שיש בו כרת נדחה, ותירצו דאיצטריך קרא משום 
דסד"א דלא לידחי עשה דציצית ללאו דכלאים כיון דהו"ל עשה 

יי"ש, ומשמע דלפי שאין שוה בכל דנשים פטורות בציצית ע
האמת דילפינן עדל"ת מכלאים בציצית ילפינן מינה אפילו 

 בתוס' ד"ה ואכתי. )דף ה.(לעשה שאין שוה בכל, ועיי"ש 
 

והנה האחרונים הקשו לשיטת הראשונים הנ"ל דל"א עדל"ת 
בעשה שאינו שוה בכל, דכיון דדין עדל"ת ילפינן מכלאים 

ל דנשים פטורות בציצית, וגם שם הוי העשה אינו שוה בכ
שזה"ג דאינו נוהג בלילה, ואעפי"כ אמרינן  ע"מציצית, דהוי מצ

דאתי עשה דציצית ודחי לאו דכלאים, וא"כ נימא דבכל עדל"ת 
ועיין במלוא  ידחה הל"ת אע"ג דהוי עשה שאינו שוה בכל,

דזה אי בעשה שאינו שוה  ,שכתב )אות כ"ז(הרועים ערך עדל"ת 
דנשים פטורות  א, דאי ס"לליא בהבכל אמרינן עדל"ת או לא ת



 

 ד 

שה שאש"ב אמרינן עדל"ת, משא"כ מציצית, שפיר י"ל דגם בע
דנשים חייבות בציצית אז י"ל דרק בעשה השוה בכל  אי ס"ל

 אמרינן עדל"ת, ובעשה שאש"ב ל"א עדל"ת עיי"ש.
 

הכל חייבין בציצית  בנן,ר, תנו )דף מ"ג.(מנחות מסכת ואיתא ב
רים נשים ועבדים, ר"ש פוטר בנשים כהנים לוים וישראלים ג

)דלילה לר"ש לאו זמן ציצית והוי יום מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא 

שהז"ג נשים פטורות, מאי טעמא דר"ש, דתניא  ע", וכל מצזמנה(
וראיתם אותו פרט לכסות לילה וכו', ורבנן וראיתם אותו מאי 

את כל  וראיתם אותו וזכרתם ,עבדי ליה, מיבעי להו לכדתניא
ואיזו  ,ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת התלויה בומצות ה' וגו', 

חרית זו קריאת שמע דתנן מאימתי קורין את שמע בש ,זו
 משיכיר בין תכלת ללבן עיי"ש.

 
כתב דזה אי כסות לילה חייב בציצית או  )פרשת קרח(ובספר יד דוד 

פטור, תליא בפלוגתא הנ"ל אי הלילה איברי לגירסא או 
תא, דהלא עיקר כוונת מצות ציצית היא להזכיר תרי"ג לשינ

והנה למ"ד לא איברי מצות ללמוד ולשמור ולעשות ולקיים, 
סא, אם כן כסות לילה חייב, ויום ולילה שניהם לילה אלא לגיר

ילה ללילה יחוה דעת, וס אחד הן, יום ליום יביע אומר ולבדימ
נתא, א"כ ושקולין הן, משא"כ למ"ד לא איברי לילה אלא לשי

 כסות לילה פטור עכ"ל.
 

ה מכח הברכות שברכו ולובזה יבואר, ביקש יעקב לישב בש
שהרי לו משפט הבכורה אשר קנהו אביו, דהברכות שייכים לו 

ואף דהוי קנין בדבר שלא בא לעולם  מעשו ומסרה לו מדעתו,
עכ"ז מהני הקנין דקודם מ"ת מהני קנין בדבר שלא בא לעולם, 

 כל היקום לא היהוה הקב"ה במעשה בראשית כיון דתנאי התנ
ולפי"ז ס"ל שמים נבראו תחלה, והעולם מן  ,קבוע וקיימי

הצדדין נבראו, ולא איברי לילה אלא לשינתא, וכסות לילה 
פטור מן הציצית, ולפי"ז ילפינן מכלאים דגם בעשה שאש"ב 

ומעתה י"ל דיעקב נשא השפחות משום  ,אמרינן עדל"ת
שחררן, ומעתה צדקו השבטים במה שקרא  דאמרינן עדל"ת ולא

 לבני השפחות עבדים, ולכן קפץ עליו רוגזו של יוסף ודו"ק.
 
 
    דהנה בספר ארץ חמדה פי' הפסוק וישב יעקב עוי"ל,  ג(

דהנה על האבות נגזר גזירת  ,בארץ מגורי אביו בארץ כנען
זרעך וגו', וגירות  הכמו שאמר הקב"ה לאברהם כי גר יהיגירות, 
שידורו בארץ לא להם, ועי"ז יהיו  א(פרשו בב' פנים, יתכן ל

נחשבים גרים וכמשמעות הכתוב כי גר יהיה זרעך בארץ לא 
)דף ב"ב  כתע ונד ולא ישבו בשלוה, והנה במסב( שיהיו נ ,להם

דארץ ישראל מוחזקת לנו מימות אאע"ה, ולפי"ז  ,איתא (:קי"ט
  יים נמצא שהאבות היו בארצם, וע"כ שגזירת הגירות נתק

כאופן הב' שישבו בלא שלוה, אולם יעקב שביקש לישב 
     בשלוה, ע"כ דס"ל דגזירת גירות יתקיים במה שיהיו בארץ 
לא להם, וא"כ ע"כ דס"ל דא"י אינה מוחזקת מאבותינו, ולכן 

    הוי שפיר בארץ לא להם, וזהו שאמר הכתוב וישב יעקב 
 שוןאעפ"י שהיה בארץ "מגורי" אביו מלביקש לישב בשלוה, ו

ס"ל ליעקב בארץ כנען  הגירות, שנגזר עליו גירות, מ"מ הי
שהוא עדיין ארץ כנען ועדיין אינו שלהם כי ארץ ישראל אינה 
מוחזקת, ובזה יקויים גזירת הגירות במה שישב בארץ לא להם 

 עכ"ד הארץ חמדה עיי"ש.
 

עה"פ קום התהלך בארץ לארכה  י(-)פרשה מ"א ש רבהרואיתא במד
דה בין לארכה בין לרחבה קנה עד מקום ולרחבה, תני, הלך בש

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 בביאורו, 
וכתב דלא מצינו בו באברהם שהלך רק לארכה ולא לרחבה, 

אי מהני החזקה, וכתב דזה תליא בפלוגתת ר'  ובזה נחלקו
אי צריך קרא לחלק או  )דף פ"ה:(סנהדרין מסכת יאשיה ור' יונתן ב

לא, דלר' יאשיה דצריך קרא לחלק ובלא"ה משמע שניהם 
כאחד, א"כ הכא דהקב"ה אמר לו קום התהלך בארץ לארכה 
ולרחבה בעינן שניהם דייקא ולא מהני כשהלך לארכה לחוד, 

לר' יונתן דמשמע כל אחד בפני עצמו שפיר מהני בהלך משא"כ 
  .לארכה או לרחבה לחוד וקנה אברהם את הארץ עיי"ש

 
ד"ה ובזה  (וירא )פרשתז כתבו בלקט יוסף וביושב אהלים ולפי"

מוחזקת לנו מאבותינו או אינה  ץ ישראלרנפרש, דזאת אם א
מוחזקת, תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דאי בלא 

משמע שניהם כאחד ולא הוי חזקה עד שילך לארכה קרא 
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 

מוחזקת לנו  ץ ישראלרקנה אברהם את הארץ ואמרינן דא
 מאבותינו עכ"ד.

 
כתב, דהשבטים חלקו על יוסף על אמרו  )אות נ"ג(בספר בנין דוד ו

כי הוא אשר ימלוך עליהם, וסברו דזה לא יתכן כיון שיוסף בא 
מביאה פסולה, שהרי יעקב נשא את רחל באיסור שתי אחיות, 
ואינו הגון למלכות דכתיב מקרב אחיך תשים עליך מלך ודרשינן 

יבמות מסכת ]וכן איתא ב ממובחר שבאחיך, )דף פ"ח.(ב"ק מסכת ב
דאמר דואג האדומי לשאול עד שאתה משאיל על דוד אם  )דף ע"ו:(

הוא הגון למלכות אם לאו שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל מ"ט 
דקאתי מרות המואביה וכו' עיי"ש[, וה"נ ביוסף שבא מביאת 

 איסור אינו ראוי להיות מלך.
 

דלכן נשא יעקב  )דף כ"ח:(יומא מסכת אך נודע מש"כ המהרש"א ב
שתי אחיות, משום דרחל נתקדשה לו בהיתר בעבודת שבעה 
שנים, ולאה נתקדשה בביאה בערמת לבן, ושוב לא הוציא אחת 
מהן משום דבר שעתידה התורה לאסור, דא"כ היו שתיהן 

ות מחמת אחות אשתו עכ"ד, ולפי"ז קידושי רחל שפיר נאסר
 היתה בהיתר, וליכא שום עירעור על יחוסו של יוסף.
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דהשבטים סברו דלא נתקדשה רחל ראשונה, דנקטו  לומר שאך י
דקידושי כסף  )דף ג.(כתובות מסכת כשיטת רבותיו של רש"י ב

במש"כ הרמב"ם  שיםרמהני רק מדרבנן, וכבר האריכו המפ
דקידושי כסף מדברי סופרים, ולפי"ז לא  ה"ב(-פ"א)בהל' אישות 

כלל בשכר העבודה, ולאה היא  התורה ןנתקדשה רחל מ
שנתקדשה ראשונה, ולכן סברו דיוסף בא מביאה אסורה, ואינו 

 ראוי למלוך עליהם.
 

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

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

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

, ומשני, אי מהתם הו"א עד ת עליך שאתה מחזר ללומדה ממקום אחר(מקובל
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 

גם קידושי כסף לחוד מהני, משא"כ בעיל, וא"כ שפיר ילפינן ד
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 
דס"ל כר' יונתן  חייש להא דילמא עד דמקדש והדר בעיל, משום

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

 הדר בעיל עכ"ד.קרא לחלק, ולכן אמרינן דלמא עד דמקדש ו
 

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

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

 עד שנשאה יעקב.
 

ובזה יבואר דברי המדרש, ביקש יעקב לישב בשלוה, דהיה סבר 
דקיים הגירות במה שדר בארץ שאינו שלו, וס"ל דארץ ישראל 
אינה מוחזקת, ומשום דס"ל לחלק צריך קרא, ואי ס"ל לחלק 

ינן מכי יקח קידושי כסף, וקידושי כסף הוי רק לא ילפ צריך קרא
שה רחל בשכר העבודה, ונשא את לאה מדרבנן, ולפי"ז לא נתקד

בהיתר, ובנשאו אחר כך את רחל הו"ל נשואי אחות אשתו, 
ולפי"ז נולד יוסף בפסול, ואינו ראוי למלוכה, ולכן קפץ עליו 

 רוגזו של יוסף ודו"ק.

נו אם משול תמשל ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלי
           בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו:

 למה נכתב כאן ששנאו אותו על דבריו, הרי שיםרודקדקו המפ
צריך לכתוב וישנאו אותו על  הדבריו היה עוד לפני שחלם, והי

דבריו, ואח"כ כשחלם הוסיפו לשנוא אותו על חלומותיו 
ה רק אחרי שחלם, ולכאורה משמע מזה דהשנאה על דבריו הי

 שחלם וצ"ב.
 

והנבס"ד, דהנה כתוב בתוה"ק מקרב אחיך תשים עליך מלך 
 ובחרמקרב אחיך ממ )דף פ"ח.(במסכת ב"ק ודרשו מזה חז"ל 

, ובשלה"ק כתב דלפי"ז לכאורה אין מן הראוי עיי"ש שבאחיך
שיהיה יוסף מלך, שהרי יוסף נולד מביאה אסורה, כיון שיעקב 

ורחל היתה השניה, ונמצא שביאת אחיות, |חטא במה שנשא ב' 
רחל היה באיסור, ומי שנולד מביאה אסורה אינו נקרא 
ממיוחסין שבאחיך ולכן אין מן הראוי שיהיה יוסף מלך עכ"ד, 
וזה היה טענת השבטים על יוסף על מה שאמר על עצמו שיהיה 

 מלך, דאין מן הראוי שיהיה מלך.
 

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

אי חוששין לזרע האב, דאי ס"ל חוששין  )דף ע"ט:(חולין מסכת ב
לזרע האב אזלינן גם בתר הקירבא מצד אביו, משא"כ אי ס"ל 
אין חוששין לזרע האב חיישינן רק לקריבה מצד האם, ונמצא 

 ת כלל עיי"ש.דליכא כאן איסור שתי אחיו
 

כתב, דזה אי חוששין לזרע  )סי' ז'(ובספר אבני מילואים בתשובות 
האב או אין חוששין תליא בפלוגתא אי זה וזה גורם מותר 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 

נן לכל הגורמים המעורבים, וה"ה זה וזה גורם אסור, חיישי
 דחוששין לזרע האב עיי"ש.

 
ד"ה והנה לפי פירש"י כתב  )סי' נ"ו(שו"ת בית אפרים חאו"ח וב

   שדזה וזה גורם מותר, דאע"ג די ן דאמראלבאר טעמא דמ
זיל בתר גורם איסור  ,מאי חזית דאזלת בתר גורם היתר לומר

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

       ,לקולא אף במקום שהספק שקול התורה ןדאורייתא מ
ולכן אף היכא  ,אם לא היה נאסר ,משום דההיתר הוא הקודם

מ"מ אף בספק השקול מהיכי תיתי  ,יתרע חזקה דהיתראדא
לחדש איסורא עכ"ד, ונמצא לפי"ז דמאן דס"ל זה וזה גורם 
מותר היינו משום דספיקא דאורייתא לקולא דתרווייהו בחד 

שהביא דברי  ז(-)פ"ב אות וטעמא אזלי, ועיין בספר ספיקות מלכים 
א בחדא הבית אפרים ודן מזה דזה וזה גורם וספיקא דאוריית

 מחתה מחתינהו עיי"ש.



 

 ו 

מה דבתם רעה הביא יוסף לאביו,  ז(-)פ"דאיתא במד"ר בראשית ו
ר' מאיר אומר חשודין הן על אבר מן החי עיי"ש, והקשו המפ' 

ה שאכלו אבמה"ח, וכתבו המפ' -איך להאמין זה על שבטי י
דאכלו חצי שיעור עכ"ד, ולכאורה יש להבין דהא גם חצי שיעור 

, וצ"ב מה סברו )דף ע"ד.(יומא מסכת כמבואר באסור מה"ת 
 השבטים במה שאכלו רק ח"ש.

 
כתבנו סברת מחלקותם, עפימש"כ  )ליל ב' סוכות תשס"ב(ובחידושינו 

מותר  י שיעורצדבאבר מן החי י"ל דח )סי' ס"ב(הפמ"ג חיור"ד 
)דף שבועות מסכת עיי"ש, ובטעמא דמילתא י"ל, עפי"ק התוס' ב

ל איסור אבמה"ח על איסור עשה ד"ה האוכל, דאיך ח כ"ד.(
ובמקנה קידושין  )דף ק"ג(דשאינו זבוח, ותירץ בראש יוסף חולין 

, דכיון דלא משכחת לעולם איסור אבמה"ח רק בקדים לו )דף ע"ז(
איסור עשה דשא"ז, ע"כ דגזיה"כ הוא דחל דהא א"א בענין 

 )ח"א אות ט"ז(אחר עיי"ש, ולפי"מ שכתב הפמ"ג בפתיחה כוללת 
איסור בב"ח אמרינן דח"ש מותר מה"ת דכיון דהוה חידוש דגבי 

לא ילפינן לה מכל חלב עיי"ש, וכיון דאיסור אבמה"ח הוה 
חידוש דבאמת לא הו"ל לחול אעשה דשא"ז דאין איסור חל על 
איסור, רק חידוש הוא שחידשה תורה באבמה"ח דחל, וכיון 

ן דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב ולכן באבמה"ח אמרינ
 דח"ש מותר. 

 
דאיסור לאו  )שורש ב'(אמנם לפימ"ש הפמ"ג בפתיחה לה' שחיטה 

חל אעשה, ורק בשני לאוין אמרינן דאין איסור לאו חל על 
 אאיסור לאו, א"כ בלא"ה חל לאו דנבילה אעשה דשא"ז, ול

אעשה דשא"ז משום  החי ןלומר דלכן חל לאו דאבר מ יםכצרי
חידוש שוב י"ל  דהוה חידוש, וכיון דאיסור אבמה"ח לא הוה

  .דבאמה"ח ח"ש אסור
 

 )ח"ג סי' ב'(ומהדו"ג  )ח"ג סי' צ"ה(מהדו"ב  ל ומשיבאועיין בשו"ת שו
 אשכתב, דזה דאיסור לאו חל על עשה זהו רק אי אמרינן דל

דחל על איסור עשה,  לומר שחמור מעשה אז שפיר י תעשה
חל  תעשה אדל אמרינן אדעשה חמור אז ל אמרינן םמשא"כ א

  .אעשה עיי"ש
 

ף עם השבטים, דהשבטים ס"ל וסומעתה י"ל דבזה פליגי י
עשה דשא"ז משום חל על נבילה דעשה חמור מל"ת, והא ד

דהוה חידוש, ואמרינן דבאיסור אבמה"ח ח"ש מותר ולכן אכלו 
ח"ש, ויוסף ס"ל דל"ת חמור מעשה ולכן איסור נבילה חל 
אעשה דא"ז, ולא משום דהוה חידוש ושפיר י"ל דבאבמה"ח 

 אסור ח"ש ולכן דיבר על אחיו.
 

או ל"ת חמור  תעשה אולכאורה י"ל דזה אי עשה חמור מל
מה"ת לקולא או לחומרא,  קא דאורייתאיתליא אי ספ ,מעשה

דהראשונים הקשו על הרמב"ם דס"ל דמה דקיי"ל ספד"א 
לחומרא הוא רק מדרבנן, אבל מה"ת כל ספיקא שריא, מהא 

מפסח ומפרה אדומה דאזלינן בתר  )דף י"א.(חולין מסכת דילפינן ב

דסד"א מה"ת לקולא, מה ראיה מייתינן לרובא, רוב, ואם איתא 
הא אפילו לא אזלינן בתר רוב הני שרי מכח ספק, דהא ספק 
טריפות נינהו, וכל ספק רחמנא שריא עכ"ק, עיין בר"ן קידושין 

  .(סי' נ"א) ובתשובת הר"ן )דף ל"ט(
 
העלו האחרונים דהרמב"ם לא אמר ספד"א מה"ת לקולא  לכןו

ל מצוה על הוודאי לא, דכ ות עשהצאבל במ שהתע אאלא בל
כגון חלב וחזיר  תעשה אלצות נאמר ולא על הספק, לכן במ

אמרינן חלב וחזיר וודאי הוא דלא תיכול הא ספק תאכל, אבל 
שמחוייב לאכול מצה וודאית  ,הדבר להיפוך ת עשהוצבמ

וליטול אתרוג וודאי וכו', אבל בספק לא יצא ידי חובתו מחיובא 
וה בוודאי, וכל דרמיא רחמנא עליה, כי כוונת התורה לקיים המצ

 תזמן שלא קיימה בבירור לא נפטר עדיין מהחיוב, עיין בחוו
ריש קונטרס בית הספק עיי"ש, מבואר מזה  )סי' ק"י( דעת

דלהרמב"ם עשה חמור מל"ת, דבל"ת בספק אזלינן לקולא, 
 ובעשה אזלינן לחומרא.

 
, )סי' ש"ה סק"ד(, ובמשבצות זהב )סי' י"ז סק"ב(והפמ"ג באו"ח בא"א 

)פ' ובתיבת גמא  )סי' תל"ג סק"י(, ובא"א )סי' שד"מ סק"א(צות זהב ובמשב

כתב, דאף לשיטת הרשב"א דספד"א מה"ת לחומרא, זה רק  וירא(
באיסור לאו, אבל בעשה אף להרשב"א אמרינן דספיקא 

  .דאורייתא מה"ת לקולא עיי"ש
 

ולפי"ז הוה הל"ת חמור מעשה, דבל"ת אזלינן לחומרא ובעשה 
ולפי"ז אי ס"ל ספד"א לקולא וזהו רק לגבי אזלינן לקולא, 

רא ע"כ דעשה חמור הל"ת משא"כ לגבי העשה ספיקא לחומ
ספיקא דאורייתא לחומרא וזהו רק לגבי  מל"ת, משא"כ אי ס"ל

הל"ת אבל לגבי העשה אמרינן ספיקא לקולא אז ע"כ הל"ת 
 חמור מעשה.

 
ר לו חצי שיעו, דעל דבריו לבד שאכהמפ' דקדוקמיושב ולפי"ז 

די"ל דהצדק הוא עם  לא היה להם לשנוא אותו כל כך, אבמה"ח
ספיקא דאורייתא , ומשום דדאסור לאכול חצי שיעור יוסף

ולכן איסור נבילה חל אעשה דא"ז, לחומרא, ול"ת חמור מעשה, 
 ,באבמה"ח אסור ח"שגם ולא משום דהוה חידוש ושפיר י"ל ד

אורה הרי מלך, ולכ האמנם אחר שסיפר יוסף את חלומו שיהי
שביאת רחל היה באיסור, ומי כיון  מלך, האינו מן הראוי שיהי

 וע"כ דס"ל ,שבאחיך ובחרד מביאה אסורה אינו נקרא ממשנול
חיישינן רק לקריבה מצד האם, ונמצא ואין חוששין לזרע האב 

דליכא כאן איסור שתי אחיות כלל, ומינה דס"ל זה וזה גורם 
לא, ולפי"ז עשה חמור מותר, וספיקא דאורייתא מה"ת לקו

וכיון  והא דחל נבילה אעשה דשא"ז משום דהוה חידוש,מל"ת, 
דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב ולכן באבמה"ח אמרינן 

בה עלינו שאנו אוכלין אבר מן הוצאת ד וא"כ אמאי ,דח"ש מותר
לך ע"כ מוכח דמותרין , הלא לשיטתך דאתה רוצה להיות מהחי

, ולכן ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלאכול חצי שיעור אבמה"
 חלמתיו ועל דבריו, ששניהם יחדיו סותרים זה את זה ודו"ק.



 

 ז 

 :וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא
אמר להם כסבור הייתי ואיתא במדרש לקח טוב וז"ל, 

 ,עכ"ל שאמצא תרופה למעשה בלהה ועתה אנא אני בא
 והוא פליאה.

 
     הקשו למאי דאיתא במסכת שבת שיםרפהנה המדוהנבס"ד, 

דרבי  האמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמי (:)דף כ"א
מאי דכתיב והבור ריק אין בו מים, ממשמע שנאמר  ,תנחום

והבור ריק איני יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר אין בו 
מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו, א"כ איך יתפרנס 

מר אליהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אותו אל הכתוב ויא
הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו "למען הציל אותו 

בבור נחשים ועקרבים הא  המידם" להשיבו אל אביו, ואם הי
  מסכת וב ג.(")דף לברכות מסכת בטח יהרגו אותו, כדאיתא ב

נפל לגוב אריות אין מעידין עליו שמת, נפל  א.(")דף קכיבמות 
 פירה מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו שמת דבודאי לח

אל הבור הזה  וובן השליכו אותיהרגו אותו, וא"כ במה דאמר רא
  .הצלה כלל הוי אל
 

שליח מצוה לקיים מצוות  ריהון ידע דיוסף הבוכתבו לתרץ דראו
כיבוד אב, וממילא היה מובטח לראובן שיוסף לא ינזק אף 

חי מצוה אינן ניזוקין, אך ל שלו, דהלא קיי"בהכנסתו לבור כזה
דהיכא דשכיח היזיקא אמרינן  )שם(ע"ז קשה דהלא מבואר 

 דאפילו שלוחי מצוה ניזוקין, והדקל"ד אמאי נחשב זה להצלה.
 

במסכת איתא , דכתב "ב()אות לר תורה פרשת תולדות אך בספר או
)בכפרים מרב, הני בני בי רב דדיירי בבאגא  הבעו מיני )דף ח:(פסחים 

)השכם והערב קודם עלות השחר מתו למיתי קדמא וחשוכא לבי רב  ה(שבבקע

)יהא עונש , אמר להו ניתו עלי ועל צוארי ומשתחשך כלום יש להם לירא מן המזיקים(

)לאושפיזא משתחשך מאי כלום יכולין ניזל מאי  ,הזיקן דודאי לא יזוקו שהמצוה מגינה עליהם(

ו לא ידענא, אתמר א"ר אלעזר אמר לה ,לסמוך על המצוה אף בחזרה או לא(
שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן, כמאן כי 
האי תנא דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי שאמרה תורה ולא 

 הלמד שתהא פרתך רועה באפר ואין חייחמוד איש את ארצך, מ
מזיקתה, תרנגולתך מנקרת באשפה ואין חולדה מזיקתה, והלא 

אלו שדרכן לזוק אינן ניזוקין, בני אדם שאין דברים ק"ו ומה 
דרכן לזוק על אחת כמה וכמה, אין לי אלא בהליכה בחזרה מנין, 
תלמוד לומר ופנית בבקר והלכת לאהליך מלמד שתלך ותמצא 
אהלך בשלום, וכי מאחר דאפילו בחזירה בהליכה למה לי, 
לכדר' אמי דאמר ר' אמי כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל 

  .לו קרקע אין עולה לרגל עיי"ש ושאין
 

מבואר מזה דאם נוקי קרא דלא יחמוד להך דרשא שיהא פרתך 
רועה באפר וכו' לא שמעינן הדרש דמי שאין לו קרקע אינו עולה 
לרגל, אך הש"ס דייק כיון דשמעינן מוהלכת לאהליך דשלוחי 
מצוה אינן נזוקין אף בחזירתן, שוב אינו צריך קרא להליכה, 

 יחמוד למדרש דמי שאין לו קרקע אינו עולה לרגל.  ואייתר לא

ולכאורה יש להעיר, דאף דשמעינן מוהלכת לאהליך דשלוחי 
מצוה אינן נזוקין אף בחזירתן, מ"מ שפיר צריך קרא דלא יחמוד 
דבהליכה אף היכא דשכיח היזקא כהני שדרכן לזוק ג"כ אינן 

הליכה נזוקין, ועכצ"ל דהש"ס ס"ל דהיכא דשכיח היזקא אף ב
לא אמרינן שלוחי מצוה אינן נזוקין, ולכן מוכרח לאוקים קרא 

  .דלא יחמוד איש את ארצך למי שאין לו קרקע דאינו עולה לרגל
 

ולפי"ז כתב האור תורה דאי מוקמינן קרא דלא יחמוד לזה 
דשלוחי מצוה אינן נזוקין אף בשכיח היזקא לא היה לו ליעקב 

ל אביו ויקיים מצות לירא מעשו ולברוח ממנו, דכשישב אצ
כיבוד אב המצוה מגנת ומצלת, דשלוחי מצוה אינן נזוקין אף 
בשכיח היזקא, אך אי ס"ל דהקרא אתיא לדרשת ר' אמי דמי 
שאין לו קרקע אינו עולה לרגל, אז לא שמעינן דשלוחי מצוה 
אינן נזוקין אף בשכיח היזקא, ולכן שפיר עשה יעקב במה שירא 

 מעשו וברח ממנו עכ"ד.
 

, הכל חייבין בראיה חוץ מחרש שוטה )דף ב.(ואיתא במסכת חגיגה 
וקטן וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים שאינם משוחררים 

, )זכור להוציא את הנשים(איתא, בשלמא נשים כדאמרן  )דף ד.(וכו', ולקמן 
אלא עבדים מנלן, אמר רב הונא אמר רב אמר קרא אל פני האדון 

ן אחד יצא זה שיש לו אדון אחר, הא ה' מי שאין לו אלא אדו
למה לי קרא, מכדי כל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה 
וכל מצוה שאין האשה חייבת בה אין העבד חייב בה דגמר לה 
לה מאשה, אמר רבינא לא נצרכא אלא למי שחציו עבד וחציו בן 

 .חורין וכו' עיי"ש
 

טור , דלשיטת רב אמי דמי שאין לו קרקע פי אבןרוהקשה הטו
מראיה, למ"ל קרא לפטור ממצות ראיה חצי עבד וחצי בן חורין, 
תיפוק ליה דבלא"ה פטור כיון שאין לו קרקע, וכתב לתרץ, 
דשפיר משכחת לה דיש לו קרקע, היכא דנשא אשה שהיתה בת 
יורשת נחלה ומתה וירשה, ולכן צריך קרא דאעפי"כ הוא פטור 

 מראיה מפני שיש לו אדון אחר עכ"ד.
 

דאמרינן דצריכין קרא לחצי עבד וחצי בן חורין היכא  אך זה
שנשא בת חורין, זה לא יתכן רק אי ס"ל דאשה מצווה על מצות 

איתא במתניתין דאסור לו לישא בת  )דף מ"א.(פו"ר, דבמסכת גיטין 
דנימא יבא עשה דפו"ר וידחה  )ד"ה לישא(חורין, והקשו התוס' 

ה ליכא עשה דאין אשה הלאו דלא יהיה קדש, ותירצו כיון דבדיד
מצווה על מצות פו"ר והלאו שייך גם אצלה, לא אמרינן עדל"ת 
עיי"ש, מבואר מזה, דאי ס"ל אשה מצווה על מצוה פו"ר וגם 
בדידה איכא עשה, א"כ שפיר יכולה להנשא לחצי עבד וחצי בן 
חורין דאמרינן עדל"ת, ושפיר משכחת לה בחצי עבד וחצי בן 

א"כ אי ס"ל דאשה אינה מצווה על חורין דיש לו קרקע, מש
מצות פו"ר, א"כ הדקל"ד למ"ל קרא אל פני האדון ה' דחצי עבד 
וחצי בן חורין פטור מראיה, תיפ"ל דבלא"ה פטור משום שאין 
לו קרקע, ולכאורה מוכח מזה דלא כר' אמי, ואף מי שאין לו 

 קרקע עולה לרגל.



 

 ח 

ני מה אמרה ר' שמעון אומר מפ ,)דף ב:(קידושין מסכת ואיתא ב
תורה כי יקח איש אשה ולא כתב כי תלקח אשה לאיש, מפני 
שדרכו של איש לחזור על אשה ואין דרכה של אשה לחזר על 
איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי בעל אבידה 
מחזר על אבידתו, ופירש"י אבידה אחת מצלעותיו עיי"ש, וזהו 

  .למ"ד דחוה מצלע נבראת עיי"ש
 

למ"ד דדו פרצופין נבראו שניהם ביחד, ולפי"ז אין  ולכאורה
האשה דייקא אבידתו של האיש, ועכצ"ל דהא דדרכו של איש 

ולא  הביורה ירום דהאיש מצווה על מצות פאשה, משלחזור על 
מבואר מזה דאי ס"ל  .א.("נ)דף רועיין בשפע חיים נישואין  ,ההאש

יה רפדאשה אינה מצווה על מצות אז אמרינן  ,דו פרצופין נבראו
ווים על משא"כ אי ס"ל מצלע נבראת אז י"ל דנשים מצ ,ורביה
 .יה ורביהרפמצות 

 
כתב, ועל דרך הפשט יתכן,  ב("כ-ה")להרמב"ן עה"ת בראשית ו

שבלבל ראובן יצועי בלהה מפחדו שלא תלד ליעקב עוד, כי 
הוא הבכור, וחשב לקחת שני חלקים ויפסיד יותר מכל האחים, 

זלפה, או חשש ולא פחד מאמו כי זקנה היתה, ואולי מתה 
ה ממנו הבכורה לכבוד אמו בעבור היותה שפחתה, ולכן נטל

  .מדה כנגד מדה עכ"ד
 

, דחטא של ראובן היה מה ג:(")דף יוכתב בספר תפארת צבי 
ך דמים, , דהוי כאלו שופהורבי הפרישבלבל יצועי אביו וביטל 

לחוד לא חטא כלל, דהא  הורבי הדאי משום מצות ביטול פרי
יה רפמצות  כבר קיים יעקב א:(")דף סיבמות מסכת בלכל הדיעות 

, אלא דחטא משום דראוי לצאת ממנו עוד בנים והוה ורביה
  .כאלו שופך דם

 
 ז:(")דף נסנהדרין מסכת ישמעאל דס"ל ב יבאך זהו רק אליבא דר

חייב על העוברין, דכתיב שופך דם האדם באדם דמו  נח ןדב
מעי אמו, ישפך, איזהו אדם שהוא באדם הוה אומר זה עובר שב

א"כ ראינו אף שהולד לא היה עדיין בעולם הוי כמו שיצא 
בעולם, כמו דמצינו גבי קין דכתיב דמי אחיך צועקים אלי 
ודרשו חז"ל דמו ודם זרעותיו, משום דהיה ראוי לצאת ממנו 
בנים, א"כ בנידן דידן נמי בגורם ביטול פו"ר הוה כמו שופך 

  .דמים על עתיד הראוי לצאת בנים
 

כדעת המדרש דהאי קרא שופך דם האדם אתיא  אמרינן םאך א
אמרינן יש שליח לדבר עבירה, א"כ לא קאי הקרא שופך  נח ןדב

דם האדם על העוברין, ולא חטא ראובן במעשה בלהה, די"ל 
דלא הוה שפיכת דם רק היכא דקטל בר קיימא שהוא כבר 

 בעולם עיי"ש.
 

הביא מש"כ  )שער הקטן(ובספר חוט המשולש פרשת שמות 
, דלמה בעצה של הבה נתחכמה קרא )דף נ"ז:(הרש"א סנהדרין המ

למילדות העבריות ולא להמילדות המצריות, לפי שבן נח מצווה 
על העוברין ומתיירא פרעה שלא לעשות כזאת לעבור על דבר 
שנצטוו, ולכן קרא למילדות העבריות, ואיתא בגמ' דסנהדרין 

ך דם האדם , מנ"ל דב"נ מצווה על העוברין דכתיב שופ)שם(
איתא שופך  י"ד(-)פרשה ל"דבאדם דמו ישפך, אמדם בבראשית רבה 

דם אדם באדם ע"י שליח, דמו ישפך השליח דאין שליח לדבר 
עבירה, וקשה למ"ל קרא ע"ז הרי סברא הוא דדברי הרב ודברי 

  .התלמיד דברי מי שומעין
 

רא זה, דאל"כ אמאי נתקלל הנחש אך לכאורה מוכח דליתא לסב
לטעון דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, לו  היה

לו  היהבאמת הרבה טענות  )דף כ"ט.(סנהדרין מסכת וכדאיתא ב
לנחש לטעון, אבל כל זה הוא אי אמרינן דדו פרצופין נבראו, 
וא"כ חוה נבראת בפעם אחת עם האדם, וגם היא שמעה הצווי 

יד שלא לאכול מעץ הדעת, ושייך לומר דברי הרב ודברי התלמ
וכו', אבל א"א דחוה מצלע נבראת וזה הי' מעשה אחר ציווי של 

 ג'(-)ב"ר י"טהקב"ה דמעץ הדעת לא תאכלו, וכתב המתנות כהונה 
דבאמת הא דאמרה חוה והוסיפה נגיעה לאיסור, דאדה"ר עשה 
לה גדר וסייג ואמר לה שגם הנגיעה אסור מפי הקב"ה, וא"כ 

ענה בה אדם  כשראתה חוה שנגעה ולא מתה, סברה ששקר
והקב"ה לא צוה כלל שלא לאכול מעץ הדעת, ולכן אכלה שהיא 
היתה שוגג, ובשוגג בודאי המשלח חייב, ולכן נענש הנחש, 
ולעולם י"ל דאמרינן האי סברא דברי הרב ודברי התלמיד דברי 
מי שומעין, משא"כ א"א דדו פרצופין נבראו וכנ"ל, ונמצא 

דאמרינן האי סברא  לפי"ז דלמ"ד דמצלע נבראת שפיר י"ל
דדברי הרב וכו' ולא איצטריך קרא דשופך דם האדם דהשליח 

 חייב, וע"כ קאי לאוריי דב"נ מצווה על העוברין עכ"ד.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, הילד איננו וע"כ דהיכא דשכיח 
היזיקא לא אמרינן שלוחי מצוה אינן ניזוקין, דהקרא אתיא דמי 

ל, אך ע"ז תקשי קושית הטו"א שאין לו קרקע אינו עולה לרג
דלמ"ל קרא דחצי עבד וחצי בן חורין פטור מראיה, תיפ"ל 

ע"כ דמשכחת שיש לו קרקע דפטור משום שאין לו קרקע, ו
שה, וע"כ מתה וירשה שהיתה בת יורשת נחלה והיכא דנשא א

דאשה מצווה על מצות פו"ר, וס"ל דחוה מצלע נבראת, ומעתה 
נ מצווה על העוברין, ולכן אמר אתיא קרא שופך דם האדם דב"

 ואני אנא אני בא במעשה בלהה ודו"ק.
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