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[טו] הקדמה: בשעת נישואין, מתחייב הבעל לתת לאשתו כתובה  1

כשיגרשנה או כשימות. הכתובה כוללת: א. סכום הכסף שהתחייב לה 

בכתובתה, [מה שחייבו חכמים מאתיים זוז לבתולה, ומנה לאלמנה או 

גרושה. ותוספת כתובה]. ב. להחזיר לה את כל הנכסים שהביאה לבעלה 

ת [שהיו שלה לפני הנישואין. ויש בזה שני סוגי בנדוניה, מטלטלין וקרקעו

  נכסים, נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל, ואין כאן המקום להאריך]. 

והנה, כשמת הבעל בחיי אשתו, אין האשה יורשת אותו כלל וכלל, אלא 

מקבלת רק את כתובתה הנ"ל, וכל שאר נכסיו יורשים בניו שוה בשוה, ואין 

מכמה נשים, כולם שוים בחלוקת נכסי  הבדל אם בניו הם מאשה אחת או

אביהן. [אבל תיקנו חז"ל לאלמנה שניזונת מנכסיו, ודרה בביתו כל חייה]. 

אבל אם מתה האשה בחיי בעלה, הבעל יורש את כל נכסי אשתו, כולל 

כתובתה הנ"ל, לפיכך, אם מתה האשה בחיי בעלה, ולאחר מכן מתה האשה, 

ה, כל בניו מכל נשיו, ואין הבדל יתחלקו בניו בכל נכסי הבעל שוה בשו

כמה נכסים הכניסה כל אשה לבעלה, כי כבר זכה בהם הבעל במיתת נשיו. 

  זה דין תורה.

והנה האב שמשיא את בתו, יחשוש לתת לה נכסים בנדוניה, שמא תמות 

בחיי בעלה, וירשנה, ולאחר שימות חתנו, ירשו בניו מאשה אחרת את נכסי 

  הנדוניה שהביא לבתו.

תקנו חכמינו זכורנם לברכה תקנה גדולה מאוד, שאף על פי שהבעל לכן 

יורש את נכסי אשתו, מכל מקום, לאחר שימות, לפני שמחלקים הבנים את 

  

  [טו]

ֲהלוֹא ָנְכִרּיוֹת ֶנְחַׁשְבנּו לוֹ ִּכי ְמָכָרנּו ַוֹּיאַכל ַּגם ָאכוֹל ֶאת ) טז-לא, טו(

ִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו ַּכְסֵּפנּו:  ִּכי ָכל ָהֹעֶׁשר ֲאֶׁשר  ִהִּציל ֱא

ִהים ֵאֶלי ֲעֵׂשה:  ְוַעָּתה ֹּכל ֲאֶׁשר ָאַמר ֱא

  מהו לשון "לנו כו' ולבנינו"

 הוא לנו מאבינו הציל אשר העושר כל 'כו מכרנו כי) טז טו(

(כתובות  דכרין בנין לכתובת חכמים לתקנת מכאן 1רמז. ולבנינו

נכסי אביהם, קודם כל, נוטלים בני כל אשה את כל כתובת אמן, הן מה 

שהתחייב לה [עיקר כתובה. אבל תוספת היא מחלוקת אבן העזר סימן קיא, 

ה שהביאה לו בנדוניה. ולאחר שנוטלין כל הבנים את כתובת אמן, א], והן מ

חולקים שוה בשוה בנכסי אביהן. ויש בזה הרבה מאוד פרטים שאין כאן 

  המקום להרחיב בזה, והם מבוארים בשולחן ערוך אבן העזר סימן קיא. 

, נשא אשה, כתובתה [יורשין כתובת אמן] כיצדוז"ל המחבר (שם, א) "

נשא אשה אחרת, כתובתה רי כן וילדה בן ומתה בחייו; ואח ונדוניתה אלף,

מת הוא והניח אלפים,  רי כןוילדה בן ומתה בחייו; ואח מאתייםונדוניתה 

מאתיים בנו מן הראשונה יורש אלף שבכתובת אמו, ובנו מן השנייה יורש 

שבכתובת אמו, והשאר יורשים אותו בשוה; נמצא ביד בן הראשונה אלף 

  . שש מאות" עכ"לביד בן השניה , וארבע מאותו

ולאחר תקנה זו, לא יחשוש האב לתת לבתו נדוניה, כיון שיהיה בטוח 

בנכסיו, שאפילו אם חלילה תמות בתו בחיי בעלה וירשנה, לבסוף יבואו 

נכסיו לידי נכדיו בני בתו, ולא ירשו אותם בני אשה אחרת. וכך אמרו חז"ל 

רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה אמר רבי יוחנן משום ) "ב ,כתובות נב(

  " ע"כ. כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לבתו כבנו ,התקינו כתובת בנין דכרין

ותקנה זו חלה על כל נישואין, אפילו לא כתבו זאת בכתובה, כיון שהיא 

תנאי בית דין בכתובה, כמבואר שם. וירושת הבנים את כתובת אמן נקראת 

דכרין", פירוש, כתובה של בנים  בלשון חז"ל (כתובות נב, א) "כתובת בני

זכרים. וקראו לזה בשם זה, כיון שתקנו תקנה זאת, רק אם יש בנים שזוכים 
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, האם מן כנוחל דהוי מבואר(כתובות י, ב)  דבירושלמי. נב, ב)

 לכן]. (נחלות ב, א) שמח אור עיין[ םשני פי נוטל הבכור דאין

 ,הנשים היינו להם, המה לכן, שלהן נדוניה כסף הוי כי ,אמרו

 שתיקנו נדוניה כסף כל כמו, יעקב מות אחרי הזכרים ולבניהם

  .2. ודו"קדכרין בנין כתובת חכמים

                                                 

  בירושה ולא בבנות. 

עוד יש להקדים, דהנה אף על פי שהבכור נוטל פי שנים בירושה, אינו נוטל 

פי שנים בירושת נכסי אמו, אלא בנכסי אביו (בבא בתרא קכב, ב). והנה, 

קנו שהבנים יורשין כתובת אמם, יש לברר, האם הבכור נוטל שני בתקנה שת

חלקים בכתובה זו, דהיינו, שאם יש כמה בנים לאשה אחת ובהם בכור, 

ויורשין כתובת אמן, האם חולקים ביניהם שוה בשוה, או שהכור נוטל פי 

שנים. וצדדי הספק הם, האם תקנו חז"ל שיטלו בני האשה אחת את כתובת 

ביהם בגדר ירושה מאביהן, ואז יטול הבכור פי שנים, או אמם מנכסי א

שתקינו חז"ל שגדר הירושה היא מאמם, שתיקנו שכשימות הבעל לאחר 

מיתת אשתו, תזכה האשה בקבר בכתובתה [מאתיים זוז ונכסים שהכניסה 

לבעלה] ובניה ירשו אותה, ומחמתה הם יורשים ולא מחמת אביהם, ונפקא 

י שנים. שאם גדר ירושת כתובת האם הוא ירושה מינא, האם הבכור נוטל פ

מאביהם, יטול הבכור פי שנים, ואם גדר הירושה הוא שיורשים מהאם, אין 

הבכור נוטל פי שנים, וכבר אמרו בירושלמי (כתובות י, ב), דגדר הירושה 

הוא מחמת האם, והבנים יורשין מחמת אמם, ולכן אין הבכור נוטל פי שנים 

  חז"ל. בכתובת אמו שתקנו 

  לאחר הקדמה זו נבוא לבאר את דברי המשך חכמה בס"ד.

 כלוזה תוכן דבריו, דהנה יש לדקדק בדברי לאה ורחל שאמרו ליעקב "

". דהנה, נכסי הבעל אינם שייכים ולבנינו הוא לנו מאבינו הציל אשר העושר

לאשתו, ועל כורחך, מה שאמרו שמה שהציל ה' הוא שייך להם, כוונתם 

יאו מאביהן ליעקב. והשתא צריך לבאר: א. מדוע אמרו שהוא לנדוניה שהב

שלהם, והרי אם ימותו בחיי יעקב [וכך היה באמת] ירש יעקב את נכסיהם, 

וכל זמן שהם חיים הם ברשותו של יעקב, ואין מן הכבוד לאשה לומר 

לבעלה שנדוניתה היא שלה, וכאילו אומרת לבעלה שימות בחייה ותקבל 

  מדוע אמרו שהוא לבנינו, מה ענין הבנים כאן.בחזרה כתובתה. ב. 

ומיישב המשך חכמה, דכאן רמזה התורה לכתובת בנין דרכין. וכך אמרו 

לאה ורחל ליעקב, שהנכסים שהבאנו לך בנדוניה, שלנו הם לבנינו, כלומר, 

 

  [טז]

ֲהלוֹא ָנְכִרּיוֹת ֶנְחַׁשְבנּו לוֹ ִּכי ְמָכָרנּו ַוֹּיאַכל ַּגם ָאכוֹל ֶאת ) טו לא,(

  ַּכְסֵּפנּו:

  מדוע אמרו "כי מכרנו" והרי לבן נתן אותם ליעקב בקידושין

אפילו כשימותו בחייו, יזכו בהם בניהם מדין כתובת בנין דכרין, שבני כל 

אמם, ורק לאחר מכן יתחלקו בשאר הנכסים.  אשה יטלו קודם כתובת

ודקדקו לומר "לנו ולבנינו", לומר, שבנינו יורשין את נכסינו, דהיינו את 

כתובתינו, משלנו, מחמתנו, בדין ירושת האם, ולכן לא יטול הבכור בהם פי 

  שנים, ובזה מיושב הכל על נכון.

ורה פירושו [וראיתי לבאר את סדר הפירוש בדברי המשך חכמה. דהנה לכא

", ולפי ולבנינו הוא לנו מאבינו הציל אשר העושר כלעולה רק על פסוק טז "

זה היה ראוי להקדים מה שמבאר להלן על פסוק טו, לפני מה שמבאר כאן 

בפסוק טז. וראיתי מי שכתב, שטעות סופר הוא, ויש להקדים הקטע הבא 

יקשה לנו, מדוע שעולה על פסוק טו, לפני הקטע על פסוק זה. ואם כדבריו, 

 כל כו' מכרנו כיהמשך חכמה נקט בדיבור המתחיל את פסוק טו, וכתב "

כו'", היה לו לציין בדיבור המתחיל רק את פסוק טז. אבל באמת בכונה 

גדולה דקדק לכתוב כך, כיון דכל דין כתובת בנין דכרין היא מתנאי כתובה, 

ין דכרין תלוי בפסוק ותנאי כתובה הוא בשעת נישואין, לפיכך דין כתובת בנ

טו "כי מכרנו", שהוא שעת הנישואין, ואז חל תנאי כתובת בנין דכרין, 

  ובכונה גדולה דקדק בסדר דבריו] 

אע"פ שאם ימותו  ,תמצית דבריו: בעל שהיה נשוי כמה נשים 2

הנשים בחיי הבעל לא יקבלו את הנכסים שהביאו עמן מבית 

כשימות הבעל ירשו  ,מכל מקום ,כי הבעל יורש את אשתו ,אביהן

ולאחר מכן יחלקו בירושה שוה  ,נכסים של אמןהבני כל אשה את 

כי גדר  ,אמו כשנוטל נכסיואין הבכור נוטל פי שנים  ,בשוה

ואין הבכור נוטל  ,ונוטל מאמו ,כאילו אמו זכתה בהם ,ירושה זו

הנסכים הללו הם של שלכן דקדקו לומר  ,פי שנים בנכסי אמו

 ,שיורשין מכוחנו ,נו הםלאבל ש ,שירשו לאחר מיתת יעקב ,בנינו

  .ואין הבכור נוטל בהם פי שנים
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 דין ומנעה שללה דהתורה דע 3הנה. 'כו אכול גם ויאכל מכרנו כי

 ,לעולם עצמו למכור רשאי האדם איןש גםו, ישראל בעמו העבדות

                                                 
[טז] תוכן דבריו ליישב מהו לשון כי מכרנו, והרי לא מכר לבן את בנותיו,  3

אלא קידשן יעקב  בשכר שעבד את לבן, כמפורש בכתוב (בראשית פרק 

האיש מקדש את האשה אלא בכסף שטר או בביאה כט), ומדין תורה אין 

(קידושין ב, א) ויעקב אבינו קדש אותם בשכר פעולתו, והם כסף קידושין, 

  ומדוע זלזלו באביהן לומר שמכרן.

ומבאר המשך חכמה על פי המבואר בקידושין (ו, ב) דהמקדש במלוה אינה 

לוה, רק מקודשת, והנה השכר שהיה חייב לבן ליעקב על עבודתו, דינו כמ

אם חיוב התשלום חל מתחילה, ועל כל פרוטה ופרוטה שעובד חייב תשלום 

עליה, אז נעשה הכל מלוה, מלבד פרוטה אחרונה, אבל אם אין חיוב תשלום 

על שכר הפעולה אלא לבסוף עבודתו, אין זה מלוה, דיכול בסוף עבודתו 

ת לקדש בתשלום זה, ואיתא בקידושין (סג, א מח, א) דישנה לשכירו

מתחילה ועד סוף, כלומר חיוב תשלום שכר פעולה חל מיד מתחלה ועד 

סוף פרוטה ופרוטה, לכן חיוב בעל הבית לשלם לפועל נעשה מלוה, ועל 

כרחך לא קידשן יעקב בשכר פעלתו, אלא קנה אותם בשכר פעולתו כדין 

מכירת שפחה, אלא שמכרן לאישות מדין מכר, דמכר חל במלוה, כמו 

  מכירה ז, ד).שפסק הרמב"ם (

אלא שעוד יש לבאר, שאף על פי שלא היה יעקב יכול לקדשן בשכר פעולתו 

של כל השנים שעבד שהם מלוה, אבל יכול היה לקדשן בפרוטה האחרונה 

שגמר עבודתו. אבל באמת נחלקו בזה בגמרא, בדין המקדש במלוה ופרוטה 

לוה ולא אם חלו הקידושין (קידושין מח, ב), האם דעתה של האשה על המ

חלו הקידושין, או דעתה על הפרוטה, ונחלקו בזה שאול ודוד המלך 

כמבואר בסנהדרין (יט, ב), ולפי מאן דסובר שלא חלין הקידושין דדעתה 

על המלוה, שפיר אמרו כי מכרנו, שלא חלו הקידושין אלא מדין מכירה, זה 

  עיקר תוכן דבריו.

ו, והא אין לאב זכות אלא שיש להקשות על זה, איך מכר לבן את בנותי

למכור את בתו לשפחות אלא ליעוד, ולכן אינו מוכרה לקרובים אלא למי 

שיכול ליעדה (קידושין יח, א) כי לא נתנה תורה רשות לאב למכור בתו 

לעבדות אלא לאישות, לפיכך מבאר, דלגויים נתנה תורה רשות לאב למכור, 

נים בהר פרשת ו, ג] כמו שפסק הרמב"ם (עבדים ט, ב) [ומקורו בתורת כה

  ורק לישראל לא נתנה תורה רשות לאב למכור בניו ובנותיו לעבדות.

וכדי שלא תתמה, מה הטעם שנתנה התורה רשות לאב הגוי למכור בניו 

ובנותיו ולא לאב הישראל, לזה האריך לבאר שכל ענין העבדות הוא נגד 

קידושין כב, ב. ( לעבדים עבדים ולא )נה, כה ויקרא( הם עבדי

 אחי שלחו כאשר ולכן ,אברהם מאבינו ידוע בהם 4היה וזה. ועוד)

ן שללה התורה הקדושה דוקא בישראל, שהם עבדים לה' ולא לאחרים, לכ

התורה עבדות מישראל, ואפילו האדם אינו יכול למכור את עצמו לעבד 

לעולם, כי עבדי הם (ויקרא כה, נה) ולא עבדים לעבדים (קידושין כב, ב), 

 זה תוכן דבריו, ונבאר בדבריו מה שצריך תוספת ביאור.
על פי יסוד דבריו שהתורה שללה עבדות מישראל כי עבדים לה' הם ולא  4

ַוְיַצּוּו ֶאל ) "יט-בראשית פרק נ, טזא לבאר כונת יוסף, דהנה כתיב (לאחר, ב

יֹוֵסף ֵלאֹמר ָאִבי ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאֹמר:  ֹּכה ֹתאְמרּו ְליֹוֵסף ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע 

ֵהי ָאִבי ַוֵּיְבְּך  ַאֶחי ְוַחָּטאָתם ִּכי ָרָעה ְגָמלּו ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱא

יֹוֵסף ְּבַדְּבָרם ֵאָליו:  ַוֵּיְלכּו ַּגם ֶאָחיו ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ַוֹּיאְמרּו ִהֶּנּנּו ְל ַלֲעָבִדים:  

ִהים ָאִני " ע"כ, והיינו, שבתחלה ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת ֱא

נ, טז) את בני בלהה  לאחר פטירת יעקב אבינו שלחו אחי יוסף (בראשית

(עין רש"י, שם) ואמרו לו שא נא כו', ולאחר מכן באו אליו ואמרו לו הננו 

לך עבדים, ועל זה אמר לו "התחת אלוקים אני". וצריך ביאור מהו לשון זה, 

  ונתקשו מפרשי התורה בזה, עיין בדבריהם.

ולפי הנ"ל מבאר המשך ביאור חדש, דהוכיח אותם על מה שאמרו שהם 

 שהנכם שכיון), יט שם,( אני אלקים התחתים ליוסף, ואמר להם "עבד

 במקום יהיה לא אם אחר, לאדון עבדים להיות תוכלו לא לה' עבדים

", והיינו מפני שכבר היה ידוע להם מאברהם אבינו. ועל פי זה מבואר אלקים

מדוע עבדים [כנענים] פטורים מקריאת שמע, כיון שיש להם אדון אחר 

לומר שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. ולפי דברי המשך חכמה  אינם יכולים

עבדים אינם רק פטורים מקריאת שמע אלא הם אסורים לומר קריאת שמע, 

  שאין להם רק אדון אחד.

בראשית רבה (וילנא) ועל פי זה מיישב עוד דבר נפלא, דאיתא במדרש רבה (

מן העולם  בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר) וז"ל: "פרשת ויחי פרשה צח

שמא  ,שמעו אל ישראל שבשמים אביכם ,אמר להם ,קרא לשנים עשר בניו

 ,) שמע ישראל, דא"ל (דברים ו ,יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא

כשם שאין בלבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כך אין בלבנו  ,אבינו

יך " ע"כ. ודברי המדרש צריכים ביאור, אמחלוקת אלא ה' אלהינו ה' אחד

יש הוכחה ממה שאמרו שמע ישראל שלבבם שלם עם ה', ומבאר המשך 

חכמה על פי מה שאמרו שעבד אסור לומר שמע ישראל, כיון שיש לו עוד 

אדון, לפיכך כשאמרו בני יעקב שמע ישראל, היא הוכחה שאין להם אדון 

 אחר.



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

  ע"ה בת יוסף דוד מנסבך ז"ל  טויבא הענא (פטרפרוינד) מרת  חמותולעילוי נשמת  ,א"שליט נדבת הרב שלום סרברניקגליון זה 

 ד

שם, ( אביך יקאל עבדי לפשע נא ושא ' (נ, טז עיין רש"י)כו יוסף

 להם אמר), יח ,שם( לעבדים לך הננו לו ואמרו באו זה יואחר), יז

 תוכלו לא 'לה עבדים שהנכם שכיון), יט ,שם( אני יםקאל התחת

 דריש וכן. לקיםא במקום יהיה לא אם ,אחר לאדון עבדים להיות

 משום ,שמע מקריאת פטורים דעבדים (ברכות ג, ג), בירושלמי

 ולכן. אחד אדון אלא לו שאין מי )ד, ו דברים( אחד 'ה ינוקאלו 'ה

 יכולים היו לא 'כו ישראל שמע אבינו ליעקב שאמרו השבטים

 רק וזה, לזמן מכר התורה התירה אך. אחר לאדון עבדים להיות

 יכול אביה רק, כלל עצמה מוכרת אינה היא בנשים אבל, באנשים

 כמו, ליעדה יוכל לא אשר לאיש לא אבל, קטנה כשהיא למכרה

 וכן ,לאישות מכר רק והוא, זהבצא וכיו (קידושין יח, א) לקרובים

 ענין דרק), ב, ג קידושין( נערה כשהיא לעולם אביה מקדשה

 'לה שקנויים בישראל וזה. לאביה התורה מסרה שלה האישות

 דמוכר ,הדין גילולים בעובדי אמנם. אחר לא, אדונם והוא, לבדו

) מה, כה ויקרא( הכתוב שאמר כמו, לעולם לשפחות ובנותיו בניו

 הלכה( עבדים מהלכות ט פרק ם"רמב[עבד או אמה  תקנו מהם

 וכמו, מלוה והוי, סוף ועד מתחילה לשכירות דיש והדין .)]ב

 (אישות ה, יג) פסק ם"והרמב. ס"ג, מ"ח בקידושין דאמרו

 דמלוה(מכירה ז, ד)  פסק ובמכר, מקודשת אינה במלוה דמקדש

 היה יעקב כי ,אמרו ולכן. קונה במלוה שפחה הקונה לכן, מהניא

 הלא קידושין כמו היה ואם, כמלוה פעולה שכר והוי, לזמן פועל

 קידושין והיה ,במלוה דמועיל מכר כמו היה רק, מקודשת אינה

 שכן ומכל לשפחות גם בנותיו למכור יכול נח שבן, מכר כמו שלנו
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שנקנה  ,ועל כורחך קנאם כדין מכר ,מקודשת במלוה אינה

ואע"פ שאין האב יכול למכור את  ".כי מכרנו"לכן אמרו  ,במלוה

זה אינו אלא בישראל שאסור  ,בתו אלא לאישות ולא כדין שפחה

אבל גויים מוכרים בתם ובנם  ,להם להשתעבד לאדון אחר

  .לעבדים

 
דיש לדקדק, מדוע כתוב שנהג מקנהו לבוא אל יצחק [יז] תוכן דבריו,  6

אביו ולא אל רבקה אמו שהיתה עוד בחיים (כך מוכח להלן לה, ח ברש"י), 

ומישב דהטעם שכתוב שכונתו היתה לבוא ליצחק, לא היה לטובת עצמו, 

קּום ) "בראשית פרק כח, באלא לקיים מצות כיבוד אב. והנה יצחק אמר לו (

ם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמ ְוַקח ְל ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ֵל ַּפֶּדָנה ֲאָר 

 של תורתן למדין אמהות של ומשיחתן. מכרנו כי וזה, לבעליהן

  .5ק"ודו, (יט, ב) מסנהדרין ב בפרק ודוד שאול שנחלקו, בנים

 

  [יז]

ַוִּיְנַהג ֶאת ָּכל ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ְרֻכׁשוֹ ֲאֶׁשר ָרָכׁש ִמְקֵנה ִקְנָינוֹ ) לא, יח(

  ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבַפַּדן ֲאָרם ָלבוֹא ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַאְרָצה ְּכָנַען:

  מדוע אמר ליצחק אביו ולא לרבקה

 6מה. וכו' אביו יצחק אל לבא 'כו מקנהו כל את וינהג) יחלא, (

(בראשית  בחיים היתה שעדיין רבקה הזכיר ולא יצחק אל שאמר

 משם ולקחתיך ושלחתי אמרה שהיא משום, לה, ח רש"י)

 לו מחלה הרי, אליו שלחה שלא זמן וכל), מה, כז בראשית(

 ולכן), ב, כח ,שם( אשה משם לך וקח רק אמר יצחק אבל ,כבודה

 .7ק"ודו, אביו יצחק אל הלך כן ומפני, כבודו על מחל לא הרי

 

  [יח]

ְוָלָבן ָהַל ִלְגֹזז ֶאת ֹצאנוֹ ַוִּתְגֹנב ָרֵחל ֶאת ַהְּתָרִפים ֲאֶׁשר ) לא, יט(

  ְלָאִביָה:

 מדוע רחל גנבה את התרפים

 שיראה כדי היה שזה ,8אפשר. התרפים את רחל ותגנב) יטלא, (

", אם כן מיד שלקח אשה חל עליו מצות כיבוד אב לבוא לשמש את ִאֶּמ

ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו ָיִמים ) "מה-בראשית פרק כז, מדאביו, אבל רבקה אמרה לו (

:  ַעד ׁשּוב ַאף ָאִחי ִמְּמ ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת  ָאִחי

", הנה ָעִׂשיָת ּלֹו ְוָׁשַלְחִּתי ּוְלַקְחִּתי ִמָּׁשם ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד

אמרה שעד שלא תשלח לקחתו מחלה על כבודה, לכן עכשיו, שעוד לא 

יה חייב רק במצות כיבוד שלחה לקחתו, היה פטור ממצות כיבוד אם, וה

 אב, לכן כתוב שבא אל יצחק אביו.
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  עד שתשלח לקחת אותו.  ,על כבודה

 
[יח] תוכן דבריו, לתת טעם חדש מדוע גנבה רחל את התרפים. ומבאר,  8

ורצתה  -כפי שבאמת היה  -דוף אחריהם שכונתה היתה שחששה שלבן יר



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

  ע"ה בת יוסף דוד מנסבך ז"ל  טויבא הענא (פטרפרוינד) מרת  חמותולעילוי נשמת  ,א"שליט נדבת הרב שלום סרברניקגליון זה 

 ה

 על(מכילתא בא, מסכת דפסחא פרשה א)  שדרשו וכמו, 'ה אליו

  .9'כו פרעה שבית, בא בפרשת) א, יב שמות( 'ה ויאמר

 

 [יט]

א ִיְחֶיה ֶנֶגד ַאֵחינּו ַהֶּכר ְל ) לא, לב( ֶהי  ִעם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת ֱא

א ָיַדע ַיֲעֹקב ִּכי ָרֵחל ְּגָנָבַתם:   ָמה ִעָּמִדי ְוַקח ָל ְו

  מדוע אמר יעקב שמי שימצא בידו ימות

(סנהדרין  הגזל על נהרג 10נח שבן. יחיה לאכו'  אשר עם) לבלא, (

                                                 

שה' יראה אל לבן, ויאמר לו שלא יעשה להם רע, ואין ה' נראה בבית שיש 

בו עבודה זרה, כמו שדרשו חז"ל (מכילתא, בא, מסכתא דפסחא, פרשה א) 

" ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר) "א ,שמות יבעל הפסוק (

או אינו אלא בתוך  ,אתה אומר חוץ לכרך .בארץ מצרים. חוץ לכרך" וז"ל:

 ,כט) ,כשהוא אומר ויאמר אליו משה כצאתי את העיר וגו' (שמות ט ,הכרך

דבור  ,ומה תפלה הקלה לא התפלל משה אלא חוץ לעיר ,והלא דברים ק"ו

ומפני מה לא נדבר עמו  ,החמור דין הוא שלא נדבר עמו אלא חוץ לכרך

" ע"כ. ומובא בפירוש מפני שהיתה מלאה שיקוצים וגילולים ,בתוך הכרך

רש"י בחומש (שם). [ואולי כונת המשך חכמה לבאר, שלזה נתכון המדרש 

את ) וז"ל "מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת ויצא פרק לא סימן יט(

ותגנב "י פירש "" ע"כ. ורשהתרפים. נתכוונה כדי להסיר ע"ז מבית אביה

" עכ"ל. וכן הוא להפריש את אביה מעבודה זרה נתכוונה -רחל את התרפים 

) פרק לא סימן יט(פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא ב

ותגנוב רחל. לא גנבתם אלא נתכוונה לשם שמים, אמרה שלא יהא אביה "

רש ". ע"כ. והמשך חכמה מבאר בדרך אחרת על פי המדעומד בקלקולו

 אגדה]
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ואין ה' מתגלה בבית שיש עבודה  ,ויזהירו שלא יעשה להם רע

  זרה.

 
[יט] תוכן דבריו לבאר, מדוע אמר יעקב שמי שימצא אצלו את התרפים  10

דרין נז, א) דבן נח נהרג שגנבם לא יחיה. ומפרש, על פי שאמרו חז"ל (סנה

על הגזל, וכיון שדין בן נח להם, לכן מי שימצא שגנב את התרפים חייב 

מיתה. [ולפי זה, רחל באמת היתה חייבת מיתה על הגנבה, ולכן מתה. ואף 

 המדרש לפי אבל. הפשט לפי נראה כן, כלל קללה ואינו נז, א).

 גב על אף .]י"רש [ קללה מאותה רחל מתה (מדרש רבה, עד, ט)

, חוזר אינו תנאי על אפילו חכם קללת זאת בכל, מצא שלא

(ד"ה  בתוספות שם עיין, יהודה על (יא, ב) במכות ל"ז כדאמרו

 .11אפילו)

 

 [כ]

ַוֹּתאֶמר ֶאל ָאִביָה ַאל ִיַחר ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני ִּכי לוֹא אּוַכל ָלקּום ) לא, לה(

א ָמָצא ֶאת  ַהְּתָרִפים:   ִמָּפֶני ִּכי ֶדֶר ָנִׁשים ִלי ַוְיַחֵּפׂש ְו

על פי שאמר יעקב ללבן עם אשר תמצא, אין הכונה שרק אז יהיה חייב 

על הגזל אפילו לא תפסוהו,  מיתה, שכיון שבן נח נהרג על הגזל, חייב מיתה

ולכן רחל מתה, אלא שאמר לו שהוא יהרוג בבית דין את מי שימצא שגנב, 

  ואם לא ימצא, לא ידעו הבית דין את מי להרוג]. 

[לא, לב] עם ), וז"ל "ט, פרשה עד ,בראשית רבהוזה דלא כמדרש חז"ל (

 טאשר תמצא את אלהיך לא יחיה, והוה כן כשגגה היוצאה מלפני השלי

ומאותה קללה  -לא יחיה (קהלת י, ה)" ע"כ. וכן פירש רש"י בחומש וז"ל "

" עכ"ל. והנה לפירוש המדרש שהיה זה קללה ולא בדין, מתה רחל בדרך

אם כן לא קלל רק מי שימצא בידו, וכיון שלא מצא לא היתה רחל חייבת 

מיתה, שהרי על תנאי קלל, אם ימצא. ומתרץ המשך חכמה, על פי מה 

במכות (יא, ב) שקללת תלמיד חכם אפילו על תנאי חלה, מיהודה  שאמרו

שהתנה עם יעקב שאם לא יביא את בנימין בחזרה יהיה בנידוי לאביו, 

"וחטאתי לך כל הימים", ואף על פי שהביאו ליעקב, חל עליו הנידוי. 

ובתוס' (שם, ד"ה אפילו) אמרו, שהטעם בזה, כיון שיהודה תלה התנאי 

ו, שאולי יוסף לא יחזיר את בנימין, או ימות בדרך, וכיון בדבר שאינו ביד

שתלה הנידוי בתנאי שאין בידו, נתכון שבכל אופן יהיה בנידוי, אבל המנדה 

על תנאי שיש בידו לקיים, אין חל הנידוי אם לא חל התנאי, ולפי זה גם כאן 

יעקב עשה תנאי בדבר שאינו בידו, שהרי לבן יכול למצוא התרפים, ובדבר 

 שאינו בידו בודאי חל הנידוי. 
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[ולכן מתה רחל אפילו שלא  ,ב מיתהישמי שימצא בידו בדין חי

  מצא לבן את התרפים]

 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

  ע"ה בת יוסף דוד מנסבך ז"ל  טויבא הענא (פטרפרוינד) מרת  חמותולעילוי נשמת  ,א"שליט נדבת הרב שלום סרברניקגליון זה 

 ו

  מדוע כתוב "לוא" מלא

, אלף בויו מלא לוא 12תיבת. מפניך לקום אוכל לא כי) להלא, (

 ,לקום אוכל לאחרים הא, לקום אוכל לא ,לו כי כתוב לוכא והוא

, ה ויקרא(כו'  ונשא יגיד לוא אם(לה, א)  בשבועות שדרשו וכמו

 .13שם עיין), ב

                                                 
[כ] תוכן דבריו, לפרש מדוע הכתיב הוא מלא "לוא". ומפרש על פי מה  12

חז"ל בדין אחד שהשביע את חבירו, שיבוא להעיד לו עדות, ואמר שדרשו 

ְוֶנֶפׁש ִּכי . ו) "א ,ויקרא השאינו יודע, והודה שידע שחייב קרבן, דכתיב (

ֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא 

ָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן ַהֹּצאן ִּכְׂשָּבה אֹו ֲעֹונֹו:  ְֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַלה' ַעל חַ 

". ודרשו חז"ל (שבועות לה, ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ֵמַחָּטאתוֹ 

א) מדכתיב "לוא", שבא ללמד, דדוקא אם "לא" יגיד "לו", אז חייב קרבן, 

ממנו שיעיד, ואמר  אבל אם לא יגיד לשלוחו, כגון ששלח שליח לתבוע

שאינו יודע, אינו חייב קרבן, דדרשינן "לוא" לשני מילים, אם "לא" "לו" 

ת"ר: שלח ביד עבדו, או שאמר להן הנתבע יגיד. וז"ל הגמרא (שם) "

משביעני עליכם שאם אתם יודעין לו עדות שתבואו ותעידוהו, יכול יהו 

מר ר"א: אם לוא יגיד א ,ת"ל: אם לא יגיד ונשא עונו. מאי תלמודא ,חייבין

 רש"י". ופירש פטור –ונשא עונו, ואם לאחר לא יגיד  -כתיב, אם לו לא יגיד 

" עכ"ל. ועל פי זה יש כתיב מלא למדרש ביה לו לא -אם לוא יגיד " וז"ל:

לפרש, דלכן כתוב כאן "לוא", ללמד, שלא לו יכולה לקום, אבל יכולה 

  לקום לאחרים.

דושים: א. מה בא הכתוב ללמד בזה, בשלמא [ולא זכיתי להבין דבריו הק

בשבועות מלמדנו דין גדול מאוד, שאם נשבעו שלא לתובע, לא חייבים 

קרבן אשם, אבל מה משמיענו הכתוב כאן. ב. מה נתכוון המשך חכמה 

  שכתב לעיין שם, וה' יאיר עיני.

ולאחר העיון נראה בזה, דהנה להלן (פיסקא כא, ד"ה כי מששת) מבאר 

מה על השל"ה הקדוש, שרחל לא הוציאה מפיה דבר שקר, ומה המשך חכ

 של"השאמרה "דרך נשים לי", היינו עבודה זרה שמטאה כנדה. דז"ל ה

ואפשר שרחל היתה חושבת ) "פרשת ויצא דרך חיים תוכחת מוסר( הקדוש

זה בלבה כדי שלא יהיה שקר היוצא מפיה, כי היא לא יכלה לקום מחמת 

של לבן וישבה עליהם, ועבודה זרה מטמא כנדה,  התרפים שהיו עבודה זרה

" עכ"ל השל"ה. והנה לא זהו 'דרך נשים לי'. ולבן הבין הדברים כפשוטן

פירש השל"ה הקדוש, איך יתיישב מה שאמרה "כי לוא אוכל לקום מפניך", 

 

  [כא]

ִּכי ִמַּׁשְׁשָּת ֶאת ָּכל ֵּכַלי ַמה ָּמָצאָת ִמֹּכל ְּכֵלי ֵביֶת ִׂשים ֹּכה ) לא, לז(

  ְויוִֹכיחּו ֵּבין ְׁשֵנינּו:ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחי 

  מדוע אמר יעקב "כי מששת כו' כלי ביתך"

 ,14ירמוז. ביתך כלי מכל מצאת מה כלי כל את מששת כי) לזלא, (

זה הרי נראה כשקר, שלשון זה משמע שכלל וכלל אינה יכולה לעמוד מפני 

ו נכון. בשלמא מפני אביה אינה יכולה לעמוד, שלא שדרך נשים לה, וזה אינ

ידע שהיא גנבה את התרפים, אבל בסתם יכולה לעמוד. לפיכך כתבה תורה 

"לוא", ללמד, שרמזה לאביה, שדוקא לו אינה יכולה לעמוד, אבל לאחר 

יכולה לעמוד, וזה אמת, ומה שאמרה כי דרך נשים לי, כונתה, שכיון שיש 

ני יכולה לעמוד מפניך, שלא תמצא את העבודה לה עבודה זרה שלך, אי

זרה שגנבתי. ומה שציין לעיין שם, נתכון לומר, שאל תקשה, הרי הלשון 

משמע דוקא לו אינה יכולה לעמוד, אבל לאחר יכולה לעמוד, וגם זה אינו 

נכון, שהרי אם ישלח שליח לחפש את התרפים גם אינה יכולה לעמוד מפני 

שם, דשלוחו הוא כמותו, והמילה "לו" כוללת גם  שלוחו, לפיכך כתב לעיין

אין העדים חייבין שלוחו, כמבואר שם ברמב"ם (שבועות ט, ז), וז"ל "

", בשבועת העדות עד שיכפרו וישבעו אחר תביעת בעל דין עצמו או שלוחו

ושפיר כתיב לא לו, ולא לכל הבא מכוחו. (ובאמת נושאי הכלים של 

ן כאן מקומו, רק נציין מראי מקום בלבד, הרמב"ם דנו הרבה בדבריו, ואי

רע"א שבועות לה, א מתני' שילח. רמב"ם שבועות ז, ו ובכסף משנה, לחם 

משנה מעשה רקח, נאום דוד, צפנת פענח, קרית מלך רב, ועוד). זה הנראה 

 בס"ד עומק כונתו, ללא ספק] 
לא  –שאמרה רק לו  ,ללמד ,תמצית דבריו: כתוב "לוא" מלא 13

  לקום לאחרים. אבל יכולה ,אוכל לקום

 
 מה כלי כל את מששת כי[כא] תוכן דבריו, ליישב מהו הלשון הארוך " 14

  ", סגי לכתוב "מה מצאתה". ומיישב, על פי מה שכתב ביתך כלי מכל מצאת

ואפשר שרחל , מה), וז"ל "דרך חיים תוכחת מוסר ,ויצאהקדוש ( של"הה

כדי שלא יהיה שקר היוצא מפיה, כי היא לא יכלה  ,יתה חושבת זה בלבהה

לקום מחמת התרפים שהיו עבודה זרה של לבן וישבה עליהם, ועבודה זרה 

" עכ"ל השל"ה מטמא כנדה, זהו 'דרך נשים לי'. ולבן הבין הדברים כפשוטן

  הקדוש.



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

  ע"ה בת יוסף דוד מנסבך ז"ל  טויבא הענא (פטרפרוינד) מרת  חמותולעילוי נשמת  ,א"שליט נדבת הרב שלום סרברניקגליון זה 

 ז

 הא) ויצא, דרך חיים תוכחת מוסר, מה( ה"השל שפירש מה על

 זרה שעבודה, התרפים על רמז הוא, לי נשים דרך רחל שאמרה

, זרה עבודה נגנב ואם. (שבת פב, א) כנדה ובמשא במגע מטמאה

, 15לה דמבטל מאן דאיכא ב, נג דף זרה עבודה במסכת אמרו

 ,מצלה לאחריניא ,מצלת לא עצמה, עצמה להציל יכלה דמדלא

 16במדרש דאיתא וכמו ,ביטלם איך אחריה מבקש שלבן כאן רק

 ,אמא אבי ממך בושנו שבטים שאמרו(בראשית רבה עד, ח) 

 מבקש היה לא אם ולכן. שםיעויין  ,אלקי את גנבת למה שאמר

 זה לו לאמר רחל יכלה לא ,התרפים למצוא כליו את וממשש

 המה עדיין הרי, כלי כל את מששת כי עכשיו אבל, חלילה ולשקר

 מטמאים שהם ,לי נשים דרך אמרה ושפיר, מבוטלים אינם

  .17ק"ודו ,ביתך כלי מכל מצאת מה ולכן. עדיין

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 

גוי  והנה במסכת עבודה זרה (נג, ב) איכא מאן דאמר, דעבודה זרה של

שנגנבה, אם בעליה אינם מבקשים אותה, בודאי בטלוה הבעלים, שאומרים 

הבעלים אם את עצמה לא הצילה, בודאי אינה יכולה להציל אחרים, וזה 

שאינם מבקשים אחריה, הוא סימן והוכחה שביטלוה, אבל אם מבקשים 

  אחריה, אינם מבטלים אותה.

אמרה שדרך נשים לי, היינו ועל פי זה יבואר כונת יעקב אבינו, דהנה רחל 

עבודה זרה, ולכן אינה יכולה לקום מפני לבן, ועל זה אמר יעקב, כי מששת 

את כלי, כלומר, אתה מבקש אחריה, לכן אינה בטלה והיא מטמאה כאשה 

נדה, ושפיר אומרת רחל דרך נשים לי, ולכן האריך לומר "מכל כלי ביתך", 

רה שלך יש כאן, שכיון שאתה כלומר, מכלי ביתך אין כאן, אבל עבודה ז

מששת ומבקשה לא בטלה, והיא עבודה זרה ולא כלי ביתך, ומיושב כל 

הדקדוקים. [ואף על פי שיעקב לא ידע שרחל גנבתם, ברוח הקודש דיבר] 

 זה תוכן דבריו.
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 שנגנבה בטלה.

  בב' כרכים -בינת החכמה משך חכמה עם 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייללקבלת הספרים חינם 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם יש אפשרות להנצחת קרובי

ועתה הלך הלכת כי נכסוף ) "ח ,(ויצא פרשה עדבראשית רבה ז"ל ה 16

 ,את חמדת לילך אל בית אביך .נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי

אמרו בושנו  ,כיון ששמעו השבטים כך ,אייבו מר רבילמה גנבת את אלהי, א

" ע"כ. ורצונו שלעת זקנותך אתה אומר למה גנבת את אלהי ,בך אבי אמנו

היה אפשר לפרש, שביקש את שוויותם בלבד לומר, דלולא דברי המדרש 

של התרפים שהיו עשויים מזהב, ולא את אלוהותם, וכבר ביטלם כיון 

שנגנבו, אבל מהמדרש מוכח שכונתו היתה למצוא את אלוהיו, והיינו שלא 

ביטל את העבודה זרה. [וכתב לעיין שם, נתכון בזה לומר, שבלשון המדרש 

 ש את התרפים]מוכח שאמרו זאת השבטים כשבא לחפ
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ולכן אמרה רחל דרך  ,זו הוכחה שלא ביטלת אותם ,התרפים

 ,ולא שיקרה ,כלומר יש עבודה זרה שמטמאה כנדה ,נשים לי

  אבל עבודה זרה שלך נמצא. ת,ולכן אמר כלי ביתך לא מצא

 


