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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

הרי אני כבן שבעים שנה ולא  ה,אמר ר' אלעזר בן עזרי
עד שדרשה בן  ,זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות

שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים  ,זומא
 ,כל ימי חייך, ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות

ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך  ,וחכמים אומרים
  להביא לימות המשיח:

 
לבאר השייכות אומרו כבן שבעים שנה  הלכו נמושות וכבר

 .להתמוה שלא זכה שתאמר יציאת מצרים בלילות
 

, תפלת הערב אין לה )דף כ"ז:(דאיתא במסכת ברכות והנבס"ד, 
קבע, מאי אין לה קבע, אילימא דאי בעי מצלי כוליה ליליא, 
ליתני תפלת הערב כל הלילה, אלא מאי אין לה קבע כמאן 

 ערבית רשות, דאמר רב יהודה אמר שמואל  דאמר תפלת
יהושע אומר  יבתפלת ערבית, רבן גמליאל אומר חובה ר

רשות, והלכתא כדברי האומר חובה, ורב אמר הלכה כדברי 
ך ירהאומר רשות, כ"ה גירסת התוס' והרשב"א וכו' עיי"ש, וצ

רשות ושמואל  ירא ליהבבמאי פליגי רב ושמואל דרב ס ביאור
 חובה. ירא ליהבס
 

דהפלוגתא אי תפלת ערבית  ,כתב )סי' י"ד( ובשו"ת זכרון יצחק
רך תליא בפלוגתא אי הנהג בהם מנהג ד ,הוה רשות או חובה

או דמחויב תמיד לעסוק בתורה, דלכאורה יש להקשות  רץא
מסכת בד"ה טעה, ו )דף כ"ו.(במסכת ברכות  ותפלפימש"כ התוס

ד"ה או, דאפילו  )דף ט:(חגיגה מסכת ד"ה למ"ד, וב :(ט)דף שבת 
אסור לבטלה בחינם אלא  ,דס"ל תפלת ערבית הוא רשותלמ"ד 

לאיזהו צורך או בשביל דבר מצוה אעפ"י שאינה עוברת, והא 
אז אמרינן דתפלת דחשיב רשות היינו לגבי מצוה אחרת ד

מסכת עיי"ש, וקשה מהא דאמרינן ב הערבית תדחה מפני
 ,שאל בן דמה בן אחותו של ר"י את ר' ישמעאל ,)דף צ"ט:(מנחות 

ון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית, כג
לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית  ,קרא עליו המקרא הזה

צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן  ,בו יומם ולילה
הלילה ולמוד בה חכמת יונית עיי"ש, ולפי"ז היאך נוכל לומר 

רת מצוה אח והיינו דאי מתרמי ,דתפלת ערבית הוה רשות
והרי לעולם איכא מצוה אחרת  ה,תדחה תפלת ערבית מפני

העוברת, וזהו מצות לימוד התורה אשר בכל עת צריך להגות 
בה ולקיים והגית בו יומם ולילה, וא"כ איך משכחת לה 

 .להתפלל תפלת ערבית

דמצות לימוד התורה הוא כל  ירא ליהבדמאן דס לומריך רוצ
, תפלת ערבית חובה ירא ליהבדס ן הכי נמייהיום וכל הלילה, א

דזמן תפלה לחוד,  המפני ורהתלמוד שפיר נדחית מצות תלכן ו
דתפלת ערבית רשות שפיר ס"ל דאינו  ירא ליהבואמנם מאן דס

ת אמחויב להגות בה כל היום, אלא אפילו לא קרא אלא קרי
  .שחרית וערבית קיים לא ימוש וגו' שמע

 
, דאיתא דאזלי לשיטתייהו לפלוגתת רב ושמואאר בויזה וב

אמר רב גידל אמר רב, האומר אשכים  ,)דף ח.(במסכת נדרים 
ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו, נדר גדול נדר לאלקי ישראל, 

)דכתיב ושננתם דצריך והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא  ,ופריך הגמ'

ואין שבועה חלה על  אדם לשנות בתורה, או משום דכתיב לא ימוש ספר התורה הזה(
 עיאת שמריה בקכיון דאי בעי פטר נפש ,שבועה, ומשני

משו"ה חייל שבועה  )דכיון דקרא ק"ש קיים לא ימוש(שחרית וערבית 
  .עליה עיי"ש

 
שחרית וערבית  יאת שמערדבק ירא ליהבולפי"ז כיון דרב ס

קיים מצות לימוד התורה, א"כ שפיר יש מקום לומר דתפלת 
ערבית רשות ומתפללין אותה אם אין מצוה אחרת העוברת 

בואר ישמעאל כמ יבכר ירא ליהבלפניו, משא"כ שמואל דס
לא בשמים היא, שמואל  ,ו(-)פרשה חבמדרש רבה פרשת נצבים 

אמר אין התורה מצויה באיסטרולוגין שאומנותן בשמים, 
   אמרו לשמואל הרי אתה איסטרולוגין וגדול בתורה, אמר 
להן לא הייתי מביט באיסטרולוגיס אלא בשעה שהייתי פנוי 

מע מן התורה, אימתי כשהייתי נכנס לבית המים עיי"ש, מש
 ישמעאל דקרא דלא ימוש  יבכר ירא ליהבמזה דשמואל ס

היינו כל היום וכל הלילה, ולפי"ז אין מקום לומר דתפלת 
דהלכה כדברי האומר  ירא ליהבולכן ס ,ערבית הוא רשות

 עיי"ש.חובה 
 

כתב הטעם דמזכירין  )פיסקא אראב"ע(להחיד"א שמחת הרגל ספר וב
 )פרק מ"ח( י אליעזרבדמבואר בפרקי דר ,יציאת מצרים בלילות

לילות השלימו הדלכן יצאו בני ישראל ממצרים קודם הזמן, ד
מאות שנה שהיו צריכים להיות תחת יד פרעה במצרים,  רבעאל

  דרט"ו שנה ימים ולילות הם ת"ל שנה, והם לא עבדו רק 
   רט"ו ביחד עם הלילות דנחשבים כימים, בשביל שעבדו 
 בהם גם בלילה, ולכן נשלם הזמן של ת' שנה ויצאו לחירות

"ש, וכיון דלילות השלימו הזמן אז נכון להזכיר יציאת עיי
 עיי"ש. מצרים בלילה



 

 ב 

מפני מה  ,א"ר אבהו א"ר אלעזר ,)דף ל"ב.(נדרים מסכת ואיתא ב
בניו למצרים מאתים ועשר נענש אברהם אבינו ונשתעבדו 

שנאמר וירק את חניכיו  ,מפני שעשה אנגרייא בת"ח ,שנים
אי ד ,ח:(")דף קימין דרשות נחלת בנספר כתב בו ,ילידי ביתו

ל"ש אמרינן דגלות מצרים הוא בשביל שעשה אנגריא בת"ח, 
גם הלילות היו בכלל הגזירה הלא לילות השלימו, דהלומר ד

דהא עשה אנגרייא בת"ח גם בלילות כדכתיב ויחלק עליהם 
 לילה עיי"ש.

 
זהו רק אי ס"ל דלא ימוש ספר התורה הזה מפיך י"ל דאך 

ולילה כמשמעו, אז אין לומר דהלילות והגית בו יומם 
השלימו, כיון דחוב הוא להגות בתורה ביום ובלילה, וכיון 
דעשה אנגריא בת"ח וביטלן מלימוד התורה בלילה, ולכן ל"ש 
לומר דהלילות השלימו דהלא גם הלילות הם בכלל הגזירה, 
משא"כ אי ס"ל דמקיימין לימוד התורה בקריאת שמע שחרית 

 יש לומר דהלילות השלימו. וערבית אז שפיר
 

ובזה יבואר, אמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה, 
דנעשה לי נס דאהדרו לי תמני סרי דרי חיורתא, ולפי"ז מוכח 
דהסכימו מן השמים דתפלת ערבית רשות, ולפי"ז אינו מחויב 
להגות בתורה יומם ולילה, ומעתה מקיימין מצות לימוד 

שחרית וערבית, ושפיר יש לומר  התורה בקריאת שמע
ומעתה י"ל מסברא דנכון להזכיר יציאת דהלילות השלימו, 

ועכ"ז לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות מצרים בלילות, 
 עד שדרשה בן זומא ודו"ק.

 
 

**** 
 
 

צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו 
ולבן בקש לעקור את  שפרעה לא גזר אלא על הזכרים

ויגר שם  אמר ארמי אבד אבי וירד מצרימההכל שנ
ודקדקו  במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב:

וירד מצרימה, הלא לבן המפרשים מה שייכות ללבן הארמי ל
 .םהיה כמה שנים קודם ירידת מצרי

 
כתב הטעם דלקח יעקב שתי  )פ' תולדות(הרמב"ן  הנהוהנבס"ד, ד

אבות לא קיימו אחיות אף דעתידה התורה לאסור, משום דה
התורה אלא בארץ ישראל ולא בחו"ל, ולכן לקח יעקב שתי 

 אחיות בחו"ל, וגם עמרם לקח את יוכבד דודתו בחו"ל עיי"ש.
 

שכתב, דדברי הרמב"ן הנ"ל  )פ' ויחי(ועיין בספר זכרון יעקב 
 לארץ וץחיימו התורה רק בארץ ישראל ולא בדהאבות לא ק

תינו, וכבר רק אם ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבו י שפירתא
 לארץ ץהיה בה קדושת ארץ ישראל, אז יש לחלק ולומר דבחו

  .לא קיימו את התורה רק בארץ ישראל

משא"כ אם ארץ ישראל אינה מוחזקת לנו מאבותינו, ולא היה 
בה עדיין קדושת ארץ ישראל, א"כ מהיכא תיתי לחלק ולומר 
דרק בארץ ישראל קיימו התורה ולא בחו"ל, דאז לא שייך 

 בין חו"ל לארץ ישראל עיי"ש.א נפק"מ לומר דאיכ
 
נודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל ממצרים אחר ו

 כתבורד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות שנים, 
עה"פ כי גר יהיה זרעך, דחשבינן  ג("י-ו")טרשיז"ל פרשת לך 

הגלות מלידת יצחק, ומשנולד יצחק עד שישראל יצאו 
-)פרשה י"בוכן בפרשת בא  ,אות שנה עיי"שממצרים הוה ארבע מ

עה"פ ומושב בני ישראל וגו', כתב רשיז"ל וז"ל, אשר ישבו  מ(
במצרים אחר שאר הישיבות שישבו גרים בארץ לא להם, 
שלשים שנה וארבע מאות שנה, בין הכל משנולד יצחק עד 

  .עכשיו היו ארבע מאות שנה וכו' עיי"ש
 

עה"פ עם חסיד תתחסד, א"ר  ח()תהלים י"ועיין במדרש שוחר טוב 
שמואל, לפי שהיה הקב"ה מפתה את משה כל שבעת ימי 
הסנה שילך בשליחותו וכו', והיה מסרב ואמר להקב"ה, רבון 
העולם, כבר חשבתי מה שאמרת לאברהם אבינו בברית בין 
הבתרים ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה ועדיין לא נשלמו 

אמר לו הקב"ה, לא כמו ולא עשו שם אלא מאתים ועשר, 
שאתה מחשב לעצמך, שמיום שנולד יצחק הקדמתי להם הקץ 
ודלגתי אותו, וכן אומר מדלג על ההרים וכבר נשלם וכו' 

 .פיר יצאו בני ישראל ממצרים בזמנםולפי"ז י"ל דשעיי"ש. 
 

רק אי אמרינן  י שפירתדזה א )פ' וארא(וכתב החיד"א בראש דוד 
 ץ ישראלראי אינה מוחזקת מאבותינו, דא ץ ישראלרדא

מוחזקת מאבותינו א"כ הוי ארץ ישראל ארץ שלהם, והגזירת 
ץ ראא להם, וכיון דיצחק היה בהיתה כי גר יהיה זרעך בארץ ל

 יצחק עיי"ש. לידת לומר דחשבינן מ ין, אישראל
 

 לבן ליעקב בנשיאת שתי אחיות, ומעתה יבואר דממה שגרם
דהאבות לא קיימו  דמותר ליעקב לישא שתי אחיות משום

א בחו"ל, ולפי"ז ע"כ דארץ ישראל ק בארץ ישראל ולהתורה ר
ינו, ולפי"ז אין לומר דהגלות התחיל מלידת תוחזקת מאבומ

יצחק, וע"כ דהגלות הוכרח להיות בירידה למצרים, ולכן וירד 
 מצרימה ודו"ק.

 
ז"ל, והנה ו כ"ו(-כ"ה-)מצוה מ"ו אות כ"ד עוי"ל, עפימש"כ הנחלת בנימין ב(

י באמתחת בנימן שלי ערך דוד, שמעתי אציע לפניך מה שכתבת
 'בשם הגאון מוהר"ר גרשון נר"ו הקדמה נחמדה, דלמ"ד במס

דכיבוש יחיד שמיה כיבוש וקדושת ארץ ישראל יש  )דף ח:(גיטין 
לו, א"כ ארם נהרים שכבש דוד ויש לו קדושת ארץ ישראל, 
קדושה זו חלה למפרע, והו"ל ליעקב ארם נהרים כשאר ארץ 

תלק טענות יעקב להורות היתר על נשיאתו אשה אל ישראל, ונס
אחותה הואיל והיה בחוץ לארץ ומשפט המצות הם בארץ, דגם 

  .ארם נהרים הוי ארץ ישראל, עד כאן דפח"ח



 

 ג 

ואני אומר דכל הדעות שוות דכל כיבוש שנכבש טרם גמר 
  כיבוש ארץ ישראל אין לו קדושת ארץ ישראל, והא דפליגי

כיבוש ולהוי ליה קדושת הארץ,  אי כיבוש דוד בארם הוי
      פלוגתייהו בהא, אי ארץ ישראל מוחזקת היא מאבותינו 
או לא, מאן דאמר דכיבוש דוד הוה כיבוש, דס"ל דזה מקרי 
אחר כיבוש כל ארץ ישראל, כיון דכבושה היתה ביד האבות 

 )דף מ"ז.(וכבר פשטה קדושה בכולה, ומאן דאמר במסכת גיטין 
  בוש, משום דס"ל דלא היתה דכיבוש דוד לא שמיה כי

כבושה בידי אבות כי לא הוחזקו בה, והוי ליה האי כיבוש 
    עד כאן, הרי  ,קודם גמר כיבוש הארץ, ולא מקרי כיבוש

    דאם ארץ ישראל היתה כבושה בידי יעקב מצד כי החזיק 
בה וקנאה בחזקה, נסתתם טענתו אלקיחת רחל ולאה יחד 

מאז גם ארם נהרים  בארם נהרים, דכיון דקנאה הארץ בחזקה,
  .הנחלת בנימין קדושת הארץ הויא לה עכ"ד

 
מאבותינו מבואר מזה דאי ס"ל ארץ ישראל מוחזקת פ "ועכ

 שתי אחיות.אין ליעקב תירוץ על מה שנשא 
 

 א בתראבכתב, דאיתא במסכת ב )פרשת וישב(ובספר ישועות יעקב 
-)בראשית י"גדאברהם אבינו קנה את הארץ בחזקה כדכתיב  )דף ק.(

אך אברהם  .ארכה ולרחבה עיי"שקום התהלך בארץ ל י"ז(
אבינו לא היה לו בארץ רק קנין הגוף, כי הכנעני היה אז בארץ 
ואכל פירותיה, והיה לו בארץ קנין פירות, ולפי"ז אי ס"ל קנין 
פירות הוה כקנין הגוף, לפי"ז ארץ ישראל אינה מוחזקת 

כקנין הגוף, א"כ  הוי אמאבותינו, אבל אי ס"ל קנין פירות ל
וחזקת מאבותינו עיי"ש, ועיין בספר לקט יוסף ארץ ישראל מ

, וכ"כ במשך חכמה פרשת לך ד"ה כי )אות כ"ו(ערך ארץ ישראל 
 .את כל הארץ עיי"ש

 
והנה בש"ך עה"ת כתב דלכן נשתעבדו ישראל דייקא במצרים, 
משום דכשגזר הקב"ה על אאע"ה כי גר יהיה זרעך בארץ לא 

מד באותה שעה להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, ע
שרו של מצרים וטען דהם קודמים לאחרים בשעבוד ישראל 
 משום דינא דבר מיצרא מאחר דארץ מצרים סמוכה לארץ 

  עכ"ד. כנען
 

בשם  )דף קנ"א מדהפ"ס(והקשה ע"ז ביושב אהלים פרשת בשלח 
והוא שי'  )סי' קע"ה סעיף ס"ג(מהא דאיתא בחו"מ  ,המפרשים

לא לחלוטין לית בה דינא הרשב"א, דמי שמכר שדה לזמן ו
דבר מצרא, וכיון שהקב"ה לא מכר ישראל לצמיתות רק לזמן 
של ארבע מאות שנה לית כאן דינא דבר מצרא, ותירצו דדעת 
הרשב"א הוא כמ"ד קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, אבל 

וף דמי, אז אף במוכר לזמן אית למ"ד דקנין פירות כקנין הג
 דינא דבר מצרא עיי"ש. הבי
 

מעתה יבואר השייכות, דכיון דלבן גרם ליעקב שישא שתי 
אחיות והוא משום דארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו, 

ולפי"ז ס"ל קנין פירות הוה כקנין הגוף, ואף במוכר לזמן אית 
ביה דינא דבר מיצרא, ולכן וירד מצרימה, דבני ישראל הוצרכו 

 להשתעבד דייקא במצרים ודו"ק.
 
 
הביא מתיקוני  ה.("עדף )חלק שמעון ערך עריות  פרסבדוי"ל, ע ג(

  כל מחלוקת  )פרק ה' משנה ט"ז(זוהר על המשנה במסכת אבות 
שהיא לשם שמים סופה להתקיים וז"ל, ודא מחלוקת לשם 
    שמים כגון רחל ולאה, דדא בעא לאתחברא בבעלה ודא 

 הבעא לאתחברא בבעלה, ונטיל לון יעקב וקשיר לון בי
     ן דהוה קא מחשבת לאה בלבה אם יעקב לתרווייהו, בגי

   נטל לאחתי נטיל לי עשו חייבא, והכי קא חשיבת רחל 
 כגוונא דא, בגין דא קוב"ה יהיב לון ליעקב תרווייהו ושזיב 
  לון מההוא חייבא ואתחברו בצדיקא עכ"ל, נמצא שיש 
     ליעקב תירוץ על נשיאת שתי אחיות מאחר שכל אחת 

צדיק ולא ברשע, והוי רצתה לעשות רצון קונה ולהזדווג ב
       מחלוקת שהיא לשם שמים ונתקיימה בסופו ונטל יעקב 
את שתיהן, דמאי הוי להו למיעביד, ליבטלו מפו"ר ולא 
להנשא לעשו וגם לא ליעקב, לא תוהו בראה אלא לשבת 
יצרה, וא"כ מחוייבין הם בפו"ר, ולעשו לא היה אפשר להו 

  .להנשא ולכך נשאם יעקב
 

דם חטא בשביל שיזכה חבירך, אמנם ואע"ג דאין אומרים לא
ד"ה  ד.(דף )שבת מסכת בשביל מצוה רבה שאני כמ"ש התוס' ב

וכי אומרים, ולכך היה מותר ליעקב לנשאם יחד השתי אחיות. 
וכל זה לא שייך אלא אי אמרינן שגם האשה חייבת בפו"ר, 
אבל אי האשה אינה חייבת בפו"ר אז יעקב שלא כדין עשה 

דלא הוי מצוה רבה אצלם מאחר שאינם  בנשיאת שתי אחיות,
מחוייבים, ואם יעקב נטל האחת היה להשנית להבטל ולא 

 ולא לעשו עכ"ד. להנשא לא ליעקב
 
ואם לא נטמאה האשה וטהרה  ,ו.(")דף כסוטה מסכת איתא בו

הוא ונקתה ונזרעה זרע, ר"ע אומר אם היתה עקרה נפקדת, 
ויפקדו, וזו אם כן יסתרו כל העקרות  לאמר לו ר' ישמעא

הואיל ולא נסתרה הפסידה, א"כ מה תלמוד לומר ונקתה 
ונזרעה זרע, שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח, נקבות 
יולדת זכרים, קצרים יולדת ארוכים, שחורים יולדת לבנים, 

יסתרו כל יולדת  הלנפשי הלימא לי לוהקשו התוס' ור' ישמעא
 פסידה עכ"ק.בצער וילדו בריוח וזו הואיל ולא נסתרה ה

 
לתרץ קושית התוס', דלכאורה קשה  (נשא )פרשתוכתב בפרדס דוד 
 ו:(")דף לע"ז מסכת וב א.(")דף כנהדרין מסכת סלפי"מ דאמרינן ב

דבימי דוד גזרו על איסור יחוד, ופריך יחוד דאורייתא הוא 
שנאמר כי יסיתך אחיך וגו', ומשני מדאורייתא אסור רק אשת 

עיי"ש, ולפי"ז קשה דמאי  החוד דפנויאיש ואינהו גזרו על י
פריך יסתתרו כל העקרות, מהיכא תיתי נאמר כן שיעברו על 

 .איסור יחוד, ואיסור יחוד דאשת איש הוא דאורייתא



 

 ד 

אך לק"מ לפי"מ דאמרינן גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא  
לשמה, א"כ ליכא איסור כלל כיון דכוונתם לשם מצוה שיהא 

פו"ר, ולפי"ז שפיר מיושב קושית  לה בנים כדי לקיים מצות
התוס' דדוקא לר"ע דס"ל דהיתה עקרה נפקדת שפיר קשה 
א"כ יסתתרו כל העקרות, אף דיעבור על איסור יחוד כדי 

דס"ל  לנפקדת ויקיימו מצות פו"ר, משא"כ לר' ישמעא השתהי
דאם יולדת בצער יולדת בריוח, א"כ מהיכא תיתי לומר 

וד דהוא דאורייתא עכ"ד, ועיין דיסתתרו ולעבור על איסור יח
 .(שם)בישמח משה 

 
דאשה מצווה על פו"ר, אז י"ל  י ס"לומובן מאליו דזה רק א

דיסתתרו כל העקרות אף דיעברו על איסור יחוד כדי לקיים 
דנשים אינן מצוות על מצות פו"ר  י ס"למצות פו"ר, משא"כ א

אז ל"ש לומר דיסתתרו כל העקרות, דמהיכא תיתי לומר כן 
 כיון דיעברו על איסור יחוד וז"פ.

 
ודע כי אברהם אבינו חטא חטא  ,ב(-ב")בראשית יהרמב"ן  וכתב

גדול  בשגגה שהביא אשתו הצדיקת במכשול עון מפני פחדו 
כי יהרגוהו, ועל המעשה הזה נגזר  על זרעו הגלות בארץ 
מצרים ביד פרעה, במקום המשפט שמה הרשע והחטא עיי"ש, 

 גזירת הגלות היתה שיהיו דוקא במצרים.מזה דעיקר  מבואר
 

דכוונת  )עה"פ וחיתה נפשי בגללך(אור החיים הקדוש אך לפימש"כ ה
אברהם היתה במה שאמר אמרי נא אחותי את, כדאמרינן 

גבי סוטה דנסתרה ונמצאת טהורה  א:(")דף לברכות מסכת ב
ונקתה ונזרעה זרע, שאם היתה עקרה נפקדת  הדכתיב בי

רצה אאע"ה ששרה תפקד בבנים, על כן הורה  עיי"ש, וגם כאן
לה שתאמר אחותו אני, וממילא תסתר בבית פרעה, וכשתצא 

 טהורה תזכה להפקד בולד עיי"ש.
 

דאם היתה עקרה נפקדת,  )שם(אך כ"ז א"ש לר' ישמעאל דס"ל 
אך לר"ע דפריך התם א"כ ילכו כל העקרות ויסתרו, אלא שאם 

יבות יולדת זכרים וכו' היתה יולדת בצער יולדת בריוח, נק
עיי"ש, לא שייך לומר דלכן אמר שתאמר אחותי את, דעי"ז 
תזכה שרה להפקד בולד, דהא לא ס"ל דאם היתה עקרה 

 נפקדת וז"פ.
 

שיעקב ישא שתי אחיות והוא  ומעתה מבואר דכיון דלבן גרם
משום דס"ל דאשה מחוייבת במצות פו"ר, ומעתה אי אפשר 

ה עקרה נפקדת, דתקשה א"כ ילכו לומר כר' ישמעאל דאם הית
כל העקרות ויפקדו, ולפי"ז לא שייך לומר דכוונת אאע"ה 
היתה ששרה תפקד בבנים, ולפי"ז עיקר גזירת הגלות הוא 

 שיהיו דוקא במצרים, ולכן וירד מצרימה ודו"ק.
 

***** 
 

 שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם
זו אסתר  ,)אות תתקע"ח(ת ואיתא בילקוט שמעוני קהל :ה(-)קהלת ח

שהיתה עסוקה במצות ביעור חמץ ולא היתה יודעת 
  .עיי"ש ברעתו של המן

 
לומר דבשעת  י אפשראי הוא, דאולכאורה המדרש הנ"ל פל

בדיקת חמץ לא ידעה אסתר ממעשה המן, דהא כתיב לך כנוס 
את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי שלשת ימים לילה 

ויעבר מרדכי ויעש כאשר צותה אסתר, ואיתא  ויום וגו', וכתיב
אמר רב שהעביר יו"ט ראשון של פסח  ,)דף ט"ו.(מגילה מסכת ב

בתענית, ופרש"י שהרי בי"ג בניסן נכתבו האגרות וניתן הדת 
בשושן, וי"ד וחמשה עשר וששה עשר התענו, ובששה עשר 
נתלה המן בערב עיי"ש, וזה עשה מרדכי אחר שציותה לו 

עכצ"ל דידעה אסתר ממעשה המן קודם יום י"ד, אסתר, א"כ 
דהיינו עכ"פ ביום י"ג, דהא צותה לצום יום ולילה, וצריכים 
לקבל התענית מבעוד יום, וא"כ על כרחך כולם היו יודעים זה 

ה לה ידיעה מרעת תביום י"ג, א"כ איך קאמר המדרש שלא הי
המן, אלא ע"כ צריך לומר דהיתה יודעת מרעת המן, אך ורק 

דנה בעצמה מכח בדיקת חמץ שאי אפשר להמן להרע ש
שהיתה עוסקת  לישראל, ולכאורה האיך תליא זה בזה דע"י

להמן להרע לישראל, ועיין  ין ביכולתבביעור חמץ ידעה שא
 מש"כ בזה. )פרשת בראשית(בספר כסף נבחר 

 
אם נשים מצוות  )סי' פ"ב(עפי"מ שדן בשאגת אריה והנבס"ד, 

יון דהוי מצות עשה שהזמן גרמא במצות עשה דתשביתו כ
דתלוי ביסוד מצ"ע  )מצוה ט אות א'(וכתב במנחת חינוך עיי"ש, 

והיכא דלית דישבית החמץ, אם הוא בקום ועשה  ,דתשביתו
, והמצוה לחזור שיהיה ליה חמץ להשבית אינו מקיים המצוה

לו חמץ קודם פסח ויבער אותו בי"ד, כדי לקיים מצ"ע 
דהמצות עשה הוא שיהא החמץ ו אדתשביתו בקום ועשה, 

מושבת, ואם יש לו חמץ, חוץ מה שעובר על ל"ת דבל יראה 
ובל ימצא, עובר עוד על העשה, ואם אין לו חמץ אינו עובר 
בלאו, וגם המ"ע מקיים בשב ואל תעשה, דאי אמרינן דהמצוה 

קום ועשה להשבית חמץ א"כ הו"ל ככל מצעשהז"ג הוא ב
ן דאינו מצוה בקום ועשה ונשים פטורות, אך אי אמרינ

והמצוה להשבית אלא כל שאין החמץ ברשותו מקיים המצוה, 
הוא בשב ואל תעשה אז י"ל דנשים חייבות, כדמצינו גבי יו"ט 
דנשים חייבות אף דהוא זמן גרמא, כיון דהיא מצוה בשב ואל 

 תעשה עיי"ש.
 

להשבית, עפי"מ  ועשה םדאין המצוה בקו ולכאורה יש לומר
אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם כי שפירשו הפסוק 

כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, דהטעם דהתורה 
החמירה באיסור חמץ בבל יראה ובל ימצא, כיון שהאוכלו 
הוא בכרת, וזשאה"כ אך ביום הראשון תשביתו וגו' והטעם כי 

 .כל אוכל חמץ ונכרתה שהוא בכרת



 

 ה 

שלא יבא לידי איסור  ולפי"ז כיון דכל מצות תשביתו הוא סייג
אכילת חמץ, א"כ אין סברא לחייבו שיהא חמץ ברשותו כדי 
לקיים מצות תשביתו, דהרי כל עיקר חיוב תשביתו הוא סייג 

 שלא יבוא לידי איסור חמץ בפסח.
 

האריך בזה אי מצינו סייג בתורה,  )כלל ח'(והנה בספר לקח טוב 
ומר דתשביתו יתכן ל זו סייג בתורה אינדדוקא אי אמרינן דמצ

רה לא שייך לומר אבל אם לא מצינו סייג בתו הוא סייג לחמץ
דלכן ס"ל  י מגדיםרש"כ הפמ )שם(הלקח טוב  כנ"ל, והביא

דחצי שיעור אסור מן התורה משום דחזי  בי יוחנןלר
ויאכל שיעור י, היינו משום גדר וסייג שמא ישלים לאצטרופ

 סייג בתורה עיי"ש, מבואר מזה ונשלם, ומוכח מזה דמצי
דס"ל חצי שיעור אסור מן התורה שפיר מוכח  י יוחנןבדלר

ממה דאסרה תורה חצי שיעור דמצינו סייג בתורה, משא"כ 
לר"ל דס"ל דחצי שיעור אסור רק מדרבנן י"ל דס"ל דלא מצינו 

 סייג בתורה.
 
ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי , י(-)אסתר פרשה זרבה איתא במדרש ו

וכאן ויבז עשיו את הבכורה,  כתיבלהלן  ,לבדו, בזוי בן בזוי
דהמן בא על ישראל המפ', וכתבו כתיב ויבז בעיניו עיי"ש, 

כ"כ כורה שהיתה שלא כדין עכ"ד, ובטענה על מכירת הב
דהמן נתעורר לבא על בני ישראל  ,ו(-)אסתר גבתרגום יונתן 

 .כורה שלקח יעקב אבינו מעשו עיי"שבשביל הב
 

ס"ל דלא מהני המכירה, מ"מ  ,ואף דעשיו מכר הבכורה ליעקב
על עצם מכירת להעיר  )דרוש השני(כמש"כ בספר דרשות הר"ן 

איך חל המכירה בעד נזיד עדשים, והא הוי אונאה דהבכורה, 
שוה בשיעור ביטול מקח, דעל כל פנים השררה שיש בבכורה 

 . הרבה יותר מנזיד עדשים עיי"ש
 
מדרש כתב לתרץ, עפי"ד ה )פרשת תולדות(בספר משען המים ו

עה"פ ויקח עשו את נשיו  ז(-)פרשה ל"והובא ברש"י פרשת וישלח 
ואת בניו ואת בנותיו וגו', וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו וגו' 
וישב עשו בהר שעיר, מפני שטר חוב של גזירת כי גר יהיה 
זרעך המוטל על זרעו של יצחק, אמר אלך לי מכאן אין לי חלק 

לא בפרעון השטר עיי"ש, לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת ו
וי"ל דמהאי טעמא גופא מכר הבכורה כדי שלא יצטרך לפרוע 
שני חלקים חוב, אם יירש שני חלקים בארץ כדין בכור שנוטל 
פי שנים, ואחר זמן נתיישב בדעתו שאף חלק הפשוט אינו 
רוצה לירש כדי שלא יפרע כלל מהחוב והלך לארץ אדום, 

ם אונאה במכירת הבכורה דבאמת לא היה שו ,וממילא מבואר
  .דהרי הרויח עשיו שלא יצטרך להגלות

 
וכתב שם במשען המים דכ"ז א"ש אי אמרינן דארץ ישראל 
מוחזקת הוא מאבותינו דלכן הדין נותן דמי שיורש את אביו 
הוא יפרע חוב אביו, אך אי ס"ל ארץ ישראל אינה מוחזקת 

ושוב מאבותינו, אין טעם הנ"ל למכירת הבכורה עולה יפה, 
 היה יכול עשיו לבוא בטענת אונאה עכ"ד.

 
עה"פ ויהי ריב בין רועי מקנה  ז(-ג")יוברש"י עה"ת פרשת לך 

אברם ובין רועי מקנה לוט והכנעני והפריזי אז יושב בארץ 
   כתב, לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים בהמתם 
בשדות אחרים, ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל, והם 

יתנה הארץ לאברם ולו אין יורש ולוט בן אחיו יורשו אומרים נ
  ואין זה גזל, והכתוב אומר והכנעני והפריזי אז יושב בארץ 

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

 בכיבוש מלחמה.
 

וראיתי מבעל השפע חיים זצ"ל דזה אי ארץ ישראל מוחזקת 
מסכת מאבותינו או אינה מוחזקת תליא בזה, דאמרינן ב

ת בסיני, כל דבר שנאמר לבני נח ולא נשני ,)דף נ"ט.(סנהדרין 
לישראל נאמרה ולא לבני נח, ומקשינן אדרבה מדלא נשנית 

)לבני יעקב בעוד שהיו בני נח נאסר להם  בסיני לבני נח נאמרה ולא לישראל

, ומשני ליכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם ולא משבאו לכלל ישראל(
אסור, ולא, והרי יפת תואר דלישראל מותר ולעכו"ם אסור, 

)לא נתנה ארץ לכבוש כי אם לישראל שאף כיבוש נינהו  התם משום דלאו בני

עיי"ש, ומעתה אי אמרינן  לישראל לא הותר יפת תואר אלא במלחמה ע"י כיבוש(
מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, ומוכח דעכו"ם 
לאו בני כיבוש מלחמה נינהו, ולפי"ז לא זכו בה הכנעני ע"י 

שם, וזכה אברהם בנחלת  הכיבוש, וא"כ נשארה הארץ ביד בני
הארץ כשהבטיחו הקב"ה אף שהיה הכנעני בארץ, וממילא 

 . ץ ישראל היתה מוחזקת בידםאר
 

מנין לעכו"ם  ,אמר ר"ל ,)דף ל"ז:(גיטין מסכת איתא באך לפי"מ ד
שקנה את העכו"ם למעשה ידיו, שנאמר וגם מבני התושבים 

מכם,  הגרים עמכם מהם תקנו, אתם קונים מהם ולא הם קונים
ולא הם קונים זה מזה וכו', ה"ק ולא הם קונים מזה לגופו, 

עכו"ם ישראל  ,יכול לא יקנו זה את זה למעשה ידיו, אמרת ק"ו
עובד כוכבים עובד כוכבים לא כש"כ, ואימא הני מילי  ,קונה

בכספא אבל בחזקה לא, אמר רב פפא עמון ומואב טהרו 
ות כגון הלבישו בסיחון, ופירש"י דחזקה היינו חזקה של עבד

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

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

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

 .השפע חיים זצ"ל ביד אבותינו עכ"ד
 



 

 ו 

כתבנו לתרץ  )אות ל"ו( ובספר הואיל משה פרשת בהעלותך
    חוליןמסכת ב ותפהנ"ל, לפימש"כ התוס שיםרקושית המפ

ד"ה אחד, שהקשו על הך כללא דאמרינן מי איכא מידי  )דף ל"ג.(
דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, דהרי חצי שיעור מותר לישראל 

, ותירצו נחי נולעכו"ם אסור דהא קיי"ל דלא ניתנו שיעורים לב
 ש לקישידחצי שיעור אסור מה"ת, ולר רבי יוחנןדאתיא כ

איכא הך כללא דמי  דס"ל חצי שיעור מותר מה"ת לית ליה
  .מידי עיי"ש

 
 ארגיטין קא שקיל וטרי הגממסכת דהנה ב י שפירתולפי"ז א

כללא דמי הך  ליה תלי ש לקישי, וכיון דרש לקישיאליבא דר
אין הכרח לומר דהא דיפת תואר  איכא מידי, ממילא לדידיה

אסור לעכו"ם משום דעכו"ם לאו בני כיבוש נינהו, ולכן שפיר 
 מתרץ דעמון ומואב טהרו בסיחון, משא"כ סוגית הגמ'

דס"ל חצי שיעור אסור  רבי יוחנןבסנהדרין אזלא אליבא ד
מה"ת, ושפיר י"ל כהך כללא דמי איכא מידי דלישראל שרי 
ולעכו"ם אסור, ומוכח מיפת תואר דעכו"ם לאו בני כיבוש 

 נינהו עכ"ד שם.
 

ומעתה מבואר דברי המדרש, שומר מצוה לא ידע דבר רע זהו 
ם חייבות במ"ע , דס"ל דנשיץאסתר שהיתה עוסקת בביעור חמ

דתשביתו, ולפי"ז תשביתו אינו מצ"ע בקום ועשה לבער 
נו יצדתשביתו הוא סייג לאיסור חמץ, דמהחמץ, וטעמא משום 

סייג בתורה, וא"כ חצי שיעור אסור מה"ת, ואמרינן מי איכא 
מידי, ועכו"ם לאו בני כיבוש נינהו, ולפי"ז אמרינן דארץ 

ל מכירת הבכורה, ישראל מוחזקת הוא מאבותינו, ושפיר ח
מו טענת המן, ולכן לא ידעה מרעתו של המן תומעתה נסת

 ודו"ק.
 
 

יהודה  בי, תניא, אמר ר)דף כ"ז:(עוי"ל, דאיתא במסכת פסחים  ב(
   אין ביעור חמץ אלא שריפה, והדין נותן, ומה נותר שאינו 
    בבל יראה ובל ימצא טעון שריפה חמץ שישנו בבל יראה 

  ריפה, אמרו לו, כל דין שאתהובל ימצא לא כש"כ שטעון ש
)שמתחלתו אתה דנו כדי להחמיר עליו שהרי דן תחילתו להחמיר וסופו להקל 

שהוא בבל יראה אין דין שטעון שריפה וסופו .חמור הוא ואתה מביא לו חומר אחר כדקאמרת חמץ 

י )שהרי הדין מלמד שיהא חמור והר, אינו דין נמצא שחומר שאתה מוסיף עליו גורם לו להקל(

, לא מצא עצים לשרפו יהא יושב ובטל והתורה אמרה הוא מקילו(
תשביתו שאור מבתיכם בכל דבר שאתה יכול להשביתו וכו' 

 עיי"ש. 
 

, אמאי יהא יושב ובטל, דהרי )סי' פ"ג(והקשה השאגת אריה 
שלא יעבור על לאוי דבל יראה ובל ימצא אם מבערו מן לענין 

ר עליו מכאן דאי אינו עובזה ענין שיהיה שוב בוהעולם ע"י אי
אינו נראה ולא  א, דכיון שנאבד החמץ מן העולם שובולהב

נמצא, א"כ אפילו לר' יהודה דאמר אין ביעור חמץ אלא 
שריפה כל היכא שאין בידו לשורפו ולקיים מצות שריפה 

אפי"ה מחוייב לבערו מן העולם ע"י ענין אחר כדי שלא יעבור 
ואע"ג דאינו יוצא ידי חובת עוד בבל יראה ובל ימצא להבא, 

השבתה במה שמבערו שלא ע"י שריפה, מ"מ מהני ליה שלא 
יעבור עוד על בל יראה ובל ימצא להבא במבערו בכל ענין, 
וכיון דמהני ליה מחוייב לבערו בכל ענין שיהיה ולהוציאו מן 
העולם, דאטו מאן דאי אפשר לו למיעבד תרתי מצות חדא 

  .מצוה נמי לא לעביד בתמיה
 

וא"כ אם לא מצא עצים לשורפו כמו דלרבנן מבערו מן העולם 
בכל דבר שיכול להשביתו ומקיים בזה מצות השבתה, הכא נמי 

אפי"ה  לר' יהודה אעפ"י שאינו מקיים עי"ז מצות השבתה,
דבר שבידו משום איסור בל  מחוייב לבערו מן העולם בכל

אפשר יראה ובל ימצא, ולא נחלק ר' יהודה על חכמים אלא בד
אבל בדלא אפשר כגון דלא מצא עצים לשורפו  ,לשורפו

מבערו בכל דבר בע"כ ובהא ר' יהודה וחכמים שוין, א"כ אין 
מה קאמרו רבנן לר' יהודה כאן סופו להקל אפילו לר' יהודה, ו

צים וכו', הא לא ישב בטל ומחוייב מ"מ לבערו לר' לא מצא ע
 יהודה כמו לרבנן עכ"ק.

 
הביא מש"כ  (')פלפול חלפול לשבת הגדול ובספר חמודי צבי פ

ביטול חמץ לא ליישב סוגיא זו, עפימש"כ הכלבו ד שיםרהמפ
לחמץ ידוע לא מהני ביטול, מהני רק לחמץ שאינו ידוע אבל 

הא ד דיש חילוק בזה, רש"ל בהגהותיו לסמ"ג עשיןמהוכתב ה
דלחמץ ידוע לא מהני ביטול היינו דוקא לענין קיום העשה 

גם הכלבו מודה שמועיל ביטול לחמץ ידוע דתשביתו, אבל 
עליו בבל יראה ובל ימצא, דכיון שביטלו  לענין שלא יעבור

הוי כמפקירו ואינו שלו, והתורה אמרה לא יראה לך שלך אי 
וכ"כ הפני יהושע  אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים,

  .)דף ד:(פסחים מסכת ב
 

עצים  ולהכי השיבו שפיר חכמים לר' יהודה, דאם לא מצא
לשרפו יהיה יושב ובטל, דאין לומר דיצטרך לבערו באיזה ענין 
 ,שיהיה כדי שלא יעבור על בל יראה ובל ימצא להבא, זה אינו

דלענין שלא יעבור על לאוי דבל יראה ובל ימצא לא יצטרך 
לבערו כלל, דסגי ליה בביטול אף דהוי חמץ ידוע, והעשה 

מץ ידוע, וזהו דתשביתו לא יקיים בהביטול משום דהוי ח
דסיימו חכמים בדבריהם, והתורה אמרה תשביתו היינו 

  .דהעשה אינו מקיים בביטול ולזה הוי סופו להקל
 

ולפי"ז י"ל דר' יהודה דס"ל אין ביעור חמץ אלא שריפה, 
יסבור כשיטת הפוסקים דגם על חמץ ידוע מהני ביטול, 
ומקיים בזה גם עשה דתשביתו, ושוב לא הוי סופו להקל, 

בזה ליף שפיר מקו"ח דנותר דאין ביעור חמץ אלא שריפה, ווי
גופא נחלקו ר' יהודה ורבנן, דרבנן ס"ל מפרר וזורה לרוח 
משום דק"ו פריכא כנ"ל קסברי דלחמץ ידוע לא מהני ביטול, 

דגם לחמץ ידוע  דלא חייש להכי ס"ל י יהודהבמשא"כ ר
 .מועיל ביטול עכ"ד



 

 ז 

 
א שריפה מנותר עור חמץ אליליף דאין בי ואהא דר' יהודה

ד"ה בת  )דף ע"ו.(ע"ז מסכת דהנה התוס' ב ,הקשו המפ'עיי"ש, 
הקשו, דלמה הוצרכה התורה שבירה בכלי חרס ומריקה 
ושטיפה בכלי נחשת למ"ד לינת לילה פוגמת, הא הוי נותן 
טעם לפגם והבליעה אינה אוסרת את אשר יבושל בהכלי 

, דאעפ"י פרק ה' סי' ל"ו(), ותירץ הרא"ש )פרשת צו(עכ"ק, ועיין ברא"ם 
דהוי נוטלפ"ג מיד שנעשה נותר מ"מ גזירת הכתוב הוא 

בכלי נחשת עיי"ש, ולפי"ז  טיפהשריקה ושבירה בכלי חרס ומ
הוי איסור נותר חידוש, דבכה"ת אמרינן נוטלפ"ג מותר, 

פסחים מסכת ובנותר הוי גזיה"כ דאף נוטלפ"ג אסור, ועיין ב
ש הוא דכל נוטלפ"ג מותר והכא גיעולי נכרים חידו )דף מ"ד:(

אסור עיי"ש, ולפי"ז קשה דהאיך ילפינן חמץ מנותר דבעינן 
שריפה, הא איסור נותר הוי חידוש וקיי"ל דמחידוש לא ילפינן 

 .)מערכת אין ביעור חמץ אלא שריפה(עכ"ק, עיין בילקוט הגרשוני 
 

לתרץ קושית התוס'  )ח"א דף ק"א.(אך לפי"מ שכתב במהר"ם ברבי 
בכלי נחשת  טיפהשריקה ו"ל דאמאי הוצרכה התורה מהנ

וגמת, ותי' ושבירה בכלי חרס, הא הו"ל נוטל"פ דלינת לילה פ
ד"ה מכלל, דכל בתוס'  )דף ס"ו.(ע"ז  לדעת הי"מ שהובא במסכת

, ולפי"ז לר' יהודה עיי"ש היכא דמשהו אסור גם נוטל"פ אסור
במינו,  דס"ל דמין במינו במשהו לדידיה אסור נוטל"פ במין

בכלי נחשת ושבירה  טיפהשריקה וולפי"ז י"ל דלכן צריכין מ
בכלי חרס משום מין במינו דהוי במשהו וגם נוטל"פ אסור, 
ולפי"ז ל"ה נותר חידוש כלל ושפיר יליף ר' יהודה אין ביעור 

, )ח"ג סי' נ"ה אות א'(חמץ אלא שריפה מנותר, ועיין בשו"ת אבני ציון 
מינו בטל ואין איסורו במשהו, משא"כ לרבנן דס"ל מין ב

וממילא הו"ל חידוש מה דנאסר בנותר נותן טעם לפגם, ולכן 
לא ילפי מנותר שאין ביעור חמץ אלא שריפה, ולכן ס"ל 

 דהשבתתו בכל דבר.
 

שנתערב  )דקדשים(, תנן התם, דם )דף כ"ב.(מנחות מסכת ואיתא ב
רואין  אדום()שהוא , נתערב ביין )לזריקה(במים אם יש מראית דם כשר 

, נתערב )ואם היה מים והיה מראית הדם ניכר ביניהם כשר(אותו כאלו הוא מים 
כאלו  )את של חולין(רואין אותו  )של חולין(בדם בהמה או בדם חיה 

, א"ר יוחנן )וכשר(הודה אומר אין דם מבטל דם הוא מים, ר' י
הדבר  ,ולקח מדם הפר ומדם השעירושניהם מקרא אחד דרשו, 

)אפילו הכי קרי ליה אכתי דם  שעירשל דמו פר מרובה משל  מודש ידוע

עירה דם הפר לתוך  שעיר ואף על פי שנתערב בו דם הפר כדאיתא במסכת יומא )דף נ"ג:(
 ן לעולין שאין מבטלין זה את זהמכארבנן סברי , דם השעיר(

סבר מכאן ורבי יהודה ,  )והני דמים דמתני' דזבחים לאו עולין נינהו ומבטלי אהדדי(
למין במינו שאינו בטל עיי"ש, והיינו משום דס"ל שהיו 

מערבין לקרנות, ד )דף נ"ז:(יומא מסכת מעורבין זה בזה כמ"ד ב
דהרי למ"ד אין מערבין לקרנות ליכא להוכיח דמין במינו אינו 

ופלוגתייהו בטל שהרי דם השעיר לא נתערב כלל בדם הפר, 
תן "ל שהיו מעורבין, ור' יונדר' יאשיה ס, )דף נ"ז:(יומא מסכת ב

  ס"ל דאין מערבין לקרנות עיי"ש.

 
וכתב בספר מלא הרועים ערך כל מילתא דאמר רחמנא לא 

תליא אי לחלק ,  דהך פלוגתא אי מערבין לקרנות )אות ה'(תעביד 
לחלק צריך קרא, ס"ל , דר' יאשיה לשיטתו דאו לא צריך קרא

יכא קרא לחלק, וכיון דכתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר ול
א"כ שניהם כאחד במשמע ומערבין לקרנות, ור' יונתן לשיטתו 
דכל היכא דלא כתיב יחדיו כל אחד בפנ"ע במשמע, והכא נמי 

ע משמע ואין גבי נתינת הדם דלא כתיב יחדיו כל אחד בפנ"
 .מערבין לקרנות עיי"ש

 
ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי , י(-)אסתר פרשה זרבה איתא במדרש ו

וכאן כתיב ויבז עשיו את הבכורה, להלן  ,לבדו, בזוי בן בזוי
דהמן בא על ישראל המפ', וכתבו כתיב ויבז בעיניו עיי"ש, 

כ"כ כורה שהיתה שלא כדין עכ"ד, ובטענה על מכירת הב
דהמן נתעורר לבא על בני ישראל בשביל  ו(-)אסתר גבתרגום יונתן 

 .כורה שלקח יעקב אבינו מעשו עיי"שהב
 

-)פרשה ס"גורה הלא יעקב עשה כדין וכדאיתא במדרש רבה ולכא

שיעקב אמר כיון דעבודה בבכורות אין ראוי שיהא רשע זה  ה(
עומד ומקריב עיי"ש, אך טענת המן היתה שגם יעקב אינו ראוי 

 לאותה איצטלא כיון שגם הוא חטא בלקיחת שתי אחיות.
 

עקב דלכן נשא יכתב  )דף כ"ח:(יומא מסכת המהרש"א ב והנה
בעבודת שבעה ראשונה שתי אחיות, משום דרחל נתקדשה לו 

 שוב נתקדשה גם לאה בביאה על ידי ערמת לבן, ואח"כשנים, ו
שעתידה התורה לאסור, דאם  לא הוציא אחת מהן משום דבר

חש לכך היתה גם השניה נאסרת עליו מחמת אחות  היה
 גרושתו עכ"ד.

 
 , כיון מבואר מזה דמשו"ה נשאר יעקב עם רחל ולאה

שקידושי רחל חלו ברישא בשכר עבודה היינו קידושי כסף, אך 
כל זה ניחא אי אמרינן דקידושי כסף הו"ל קידושין גמורים 

 )דף ג.(כתובות מסכת שיטת רבותיו של רש"י במה"ת, אבל ל
דקידושי כסף מהני רק מדרבנן, וכבר האריכו המפ' במש"כ 

מדברי סופרים,  דקידושי כסף ה"ב(-)פ"אהרמב"ם בהל' אישות 
לל בשכר העבודה, וא"כ כולפי"ז לא נתקדשה רחל מה"ת 

נתקדשה לאה בביאה היאך הותר ליעקב אח"כ הדקל"ד דכש
 .לקחת את רחל

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

מסכת אי קידושי כסף מהני מה"ת תליא בהא, דאיתא ב
נ"ל, אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן, דאמר בביאה מ )דף ט:(קידושין 

מלמד שנעשה לה  )כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעל(קרא בעולת בעל 
רבי בעל ע"י בעילה, א"ל ר' זירא לר' אבהו ואמרי לה ר"ל ל

)בתמיה , כעורה זו ששנה רבי ובעלה מלמד שנקנית בביאה יוחנן

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

ילפינן דאשה נקנית בביאה מובעלה, משום די"ל דעד  אם לא
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 
חייש להא דילמא עד דמקדש והדר בעיל, משום דס"ל כר' 

מע כאו"א בפני עצמו עד יונתן דמשמע שניהן כאחד ומש
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 קרא לחלק, ולכן אמרינן דלמא עד דמקדש והדר 
 בעיל עכ"ד.

 
"ל דכל אחד בפני עצמו משמע ולחלק היוצא לנו מזה, דאי ס

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 
שניהם כאחד, א"כ לא ילפינן מכי יקח קידושי כסף, וקידושי 

י"ז לא נתקדשה רחל בשכר העבודה כסף הוי רק מדרבנן, ולפ
 עד שנשאה יעקב.

 
שומר מצוה לא ידע דבר רע זו ומעתה יבואר דברי המדרש, 

אסתר שהיתה עסוקה בביעור חמץ, והיינו דכיון שעסקה 
בביעור חמץ לא חששה מקיטרוגו של המן, דכיון שהיתה 
עוסקת בביעור חמץ, ע"כ דס"ל דלחמץ ידוע לא מהני ביטול, 

דהשבתתו בכל דבר, דלא ילפינן מנותר דאין  וס"ל כרבנן
ביעור חמץ אלא שריפה, משום דנותר הוי חידוש, וס"ל מין 
במינו בטל, ומינה דאין מערבין לקרנות, ולחלק לא צריך קרא, 

 תמוסתשונה, וליכא איסור דשתי אחיות, ונונתקדשה רחל ברא
 ,טענתו על מכירת הבכורה, ולכן לא ידעה מרעתו של המן

ששה מצרתו של המן, כי ידעה לנכון שאין בדבריו שלא ח
 ודו"ק.כלום 

 
 

 
 
 
 

***** 
 
 
 
 

מה ואיתא במדרש  הים ראה וינס הירדן יסב לאחור:
 והוא פליאה. ,ראה ארונו של יוסף ראה

 
ליישב קו' המפ'   )פ' וארא(שמע יעקב ספר בעפימש"כ  והנבס"ד,

דאיך רצה הקב"ה להוציא את בני ישראל ממצרים, כי הקב"ה 
דום ועינו אותם ארבע מאות שנה, והקב"ה שומר גזר ועב

משמרתה של תורה, ואיך בא הקב"ה לעבור על דבר תורה 
דאף דגזר  ,די"לולהוציאם אחר היותם במצרים רק רד"ו שנים, 

 ,הקב"ה ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה ואית ביה עשה
ל העולה מבבל לא"י עובר כ )דף ק"ו:(כתובות מסכת וכדאיתא ב

או ושמה יהיו עד יום פקדי אותם, וה"נ ודכתיב בבלה יבבעשה 
, מ"מ כיון הוי עשהוגזר אומר שמה יהיו ד' מאות שנה 

 ,ו בגוים וילמדו ממעשיהם ונפלו לדיוטא התחתונהברויתע
לא היו נטמעין ח"ו לעד ואלו היו שוהין שם עוד שעה אחת ד

נמצא שהיה , כנודע מהאריה"ק עוד לזכר שם ישראהיה נ
 אתם הצלת כלל ישראל, ומשו"ה שייך בהם כעין האביצי

דכמו"כ אתי עשה דהצלת ישראל ודחי ל"ת,  החודעשה ד
  .לגזירת ועבדום וענו אותם

 
ואף דגזירת ועבדום וענו אותם נמי עשה הוא, וקשה דמאי 

    להאי עשה מהאי עשה, מ"מ עשה דהצלת ישרא האולמי
יתא כדא של הגלות,דחי לעשה ואלים דהוי עשה דרבים, 

מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית , )דף מ"ז:(במסכת ברכות 
הכנסת ולא מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, ופריך 

והאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו  ,והיכי עביד הכי ,הגמ'
עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו, ומשני לדבר מצוה 

ים שאני, ופריך מצוה הבאה בעבירה היא, ומשני מצוה דרב
, הרי דלצורך מצוה דרבים שאני עיי"ש )להוציא רבים ידי חובתן בקדושה(

 שפיר דחינן עשה עיי"ש.
 

 ,)דף ק.(דלפימש"כ התוס' במסכת עירובין  ,אמנם כתב להעיר
ר'  ,בנתערבו מתן ארבע במתן אחד ,אהא דאמרינן התם

ר' יהושע אומר יתננו במתן א',  ,אליעזר אומר יתננו במתן ד'
ה ר"א לר"י והרי הוא עובר בבל תגרע, אמר ליה ר"י וקאמר לי

לדבריך הרי הוא עובר בבל תוסיף עיי"ש, והקשו התוס' מאי 
פריך ליה דקעבר על בל תוסיף, אפי"ה שפיר יתן מתן ד' 

 ,דאתיא עשה דד' מתנות ודחי לל"ת, ותירצו דלא דחי בכה"ג
דהכא על ידי פשיעה הוא בא והיה יצית, דלא דמי לכלאים בצ

  .יכול להתקיים בלא דחיית הלאו עיי"ש
 

ולפי"ז גם כאן אינו בדין שידחה עשה דהצלת ישראל לעשה 
דועבדום, שהרי כל עצמו של דבר שהיה בכך הצלת ישראל לא 
בא אלא על ידי פשיעה שהיו עובדי ע"ז ונטמעו בתוך טומאת 
מצרים ומזה נמשך שאילו היו שוהין שם עוד מעט היו אובדין, 

יו אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם לבלתי לכת אכן אילו ה
אחרי הע"ז שפיר היו מתקיים עשה דועבדום וענו אותם ארבע 

 מאות שנה עיי"ש.
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ידי פשיעה לא אמרינן  אך במה שכתבו התוס' דבעשה הבא על
מסוגיא  ה"ו(-)פ"ג"ת, כבר העיר השער המלך בהל' נדרים עדל

יקדש שאם פסולה דפריך אמאי דקאמר  ,)דף צ"ז:(דמסכת זבחים 
תפסל, ליתי עשה ולידחי לל"ת וכו' עיי"ש, והרי התם שנגע 
בשר הקודש בבשר הטומאה על ידי פשיעה הוא בא, ואפי"ה 

מבואר  ,קבעי הגמ' למימר דלידחי עשה דאכילת קדשים לל"ת
ידי פשיעה אמרינן עדל"ת, ומסיק  מזה שגם היכא עשה בא על

זבחים מסכת הגמ' ב דלסוגית ,שם שהוא מהסוגיות החלוקות
אמרינן דעשה שבא על ידי פשיעה אמרינן עדל"ת, ולסוגיא 

 עירובין אינו דוחה עיי"ש.מסכת ד
 

, למ"ל קרא בתוס' ד"ה כולה הקשו )דף ה:(ובמסכת יבמות 
והא מצינן  ,ה דוחה לא תעשהשיי דעדכלאים בציצית לאור

למילף מדאיצטריך קרא דאין שריפת קדשים דוחה יו"ט משום 
משמע דבעלמא שפיר הוי דחי משום עדל"ת,  דיכול להמתין,

ותירצו דמהתם ליכא למילף כיון דאפילו אוכל נפש הותר 
ביו"ט, ולכן הוי ס"ד דגם שריפת קדשים הותר, ולמ"ד נדרים 
ונדבות אין קריבין ביו"ט אה"נ לדידיה שפיר מצינן למילף 

  .מינה עדל"ת עיי"ש
 

דאי  י חמד בשם ספר חקרי הלכה,-ולפי"ז כתב בספר שד
 ילפינן עדל"ת משריפת קדשים אז אמרינן דגם בעשה הבא על

ידי פשיעה עדל"ת, דהרי כל עיקר מצות שריפת קדשים בא על 
או והוזקקו ידי פשיעה, שפשע והותיר את הקדשים או נטמ

איסור יו"ט עיי"ש, וכ"כ בספר  ןי דחילשריפה, ואפילו הכי ה
רינן עדל"ת דאי גמ ,עטרת זקנים המצורף לספר אילה שלוחה

ידי פשיעה לא דחי  מכלאים בציצית אז אמרינן דעשה הבא על
עשה שבא על ידי אף לל"ת, ואי ילפינן משריפת קדשים אז 

 פשיעה דוחה ל"ת עיי"ש.
 

, עשה דדחי לא תעשה גרידא מנלן, )דף ד.(ואיתא במסכת יבמות 
 )ודרשינן סמוכין ושרינן כלאיםדכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך 

וכו', ואמר רב יוסף אפילו לר' יהודה  בציצית אלמא אתי עשה ודחי לא תעשה(
דבעלמא לא דריש סמוכים הכא דריש כיון דמופנה הוא וכו', 

מסיק  )דף ה:(ואיכא אריכות בגמ' שם אמאי מופנה, ולבסוף 
הגמ', לימא קרא לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו למה 

יבעיא ליה לתוכף שתי לי, שמע מינה לאפנויי, ואכתי מ
)שתוחב תחיבה אחת במחט וחיבר תכיפות חיבור תכיפה אחת אינו חיבור 

כלאים בגד צמר ובגד פשתים יחד אינו חיבור בפחות משתי תכיפות להכי כתיב יחדיו עד שיחברם 

, א"כ לכתוב רחמנא לא תלבש צמר ופשתים יחדיו, יחד יפה(
יבעי ליה עד שיהא שעטנז למה לי שמע מינה לאפנויי, ואכתי מ

, עד שיהיה הצמר והפשתן מתוקן יחד היטב במסרק( )מן התורה אינו חייבוע טווי ונוז ש
  .אלא כולה משעטנז נפקא, עיי"ש ברש"י ותוס'

 
וברשב"א ביאר דברי הגמרא, דה"ק לעולם מיחדיו נפקא, וכי 
תימא יחדיו איצטריך לתוכף תכיפה אחת אינו חיבור, ע"ז 

נפקא, מדקאמר שעטנז ולא כתיב  מתרץ כולה משעטנז

שעטנזים אלמא שעושה הצמר והפשתים בגד אחד קאמר 
 עיי"ש, וכ"ה ברמב"ן ובריטב"א עיי"ש.

 
הקשה, מהא דאיתא במסכת  )דרוש י' אות ג'(ובספר בית יעקב 

עה"פ איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו  )דף פ"ה:(סנהדרין 
יאשיה בעינן קרא  מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו, דלר'

דחייב על אביו לחוד ועל אמו לחוד, דאל"ה י"ל דאינו חייב 
אלא אם קילל אביו ואמו יחד, ור' יונתן ס"ל דרק היכא דנאמר 
יחדיו משמע שניהם כאחד, אבל בלא"ה כל אחד בפני עצמו 
במשמע עיי"ש, ולפי"ז קשה דלר' יונתן האי יחדיו לאו מיותר 

פשתים יחדיו הוי ס"ד לאסור בגד הוא, דאי לאו דכתיב צמר ו
שעטנז שוע טווי ונוז של צמר בלחוד, וכן בגד שוע טווי ונוז 
של פשתן בלחוד, ולא הוי מפרשינן ליה לאסור שעטנז של 
צמר ופשתים יחדיו, דהרי היכי דלא כתיב יחדיו כל אחד ואחד 
בפני עצמו משמע, ונמצא דהאי יחדיו אינו מיותר לאפנויי, 

ותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית אתיא ועכצ"ל דהילפ
אליבא דר' יאשיה דלחלק צריך קרא, ולכן גם בלא יחדיו הוי 
משמע דהאיסור בצמר ופשתים כאחד, והו"ל קרא דיחדיו 
מופנה לדרוש סמוכים, משא"כ לר' יונתן דס"ל דבלאו יחדיו 
משמע כל אחד ואחד בפני עצמו לא הוי יחדיו מופנה, וליכא 

דל"ת מכלאים בציצית, וע"כ דילפינן עשה דוחה למילף דין ע
 ל"ת משריפת קדשים עיי"ש.

 
ובספר , (פ' ויחי)נפתלי שבע רצון ספר מובא ב]בווי העמודים ו

דלכן נקבר  ,כתב [(פ' ויחי)בירך יצחק ובספר , (פ' בשלח) דרש משה
גופו של יעקב בארץ ישראל ויוסף רק עצמותיו בלבד, משום 

הקב"ה  ,ג' שותפין יש באדם ,א.("ל)דף נדה מסכת דאמרו חז"ל ב
ואביו ואמו, אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידין וכו', אמו 
מזרעת אודם שממנו עור ובשר וכו', והקב"ה נותן בו רוח 

ארץ ונשמה עיי"ש, ומאחר שיצחק ורבקה שניהם קבורים ב
, משום ששם נקבר בין ארץ ישראל, על כן נקבר יעקב בישראל

מות וגידין, ובין החלק שיש לו החלק שיש לו מאביו שהוא עצ
ארץ מאמו שהוא עור ובשר, אבל יוסף שרק יעקב נקבר ב

, על כן החלק ההוא שהיה לו מיעקב דהיינו עצמות ישראל
ץ ו, אבל אמו רחל שנקברה בחארץ ישראלוגידין נקבר ג"כ ב

, ע"כ החלק ההוא שיש לו מאמו דהיינו עור ובשר לא לארץ
 עיי"ש. ארץ ישראלנקבר ב

 
דבזה יובן  )דף כה:(ע רצון פ' ויחי פתלי שבספר נועפי"ז כתב ב

למה לא צוה יוסף לבניו שישאוהו מיד לא"י כמו יעקב, דיוסף 
א"א היה לו שישאוהו מיד לא"י, מאחר שאמו רחל נקברה 
בחו"ל לכך הוצרך ג"כ גופו להקבר בחו"ל, רק החלק שהיה לו 
מצד אביו היה אפשר להקבר בא"י, ולכן נכנסו רק עצמותיו 

, וע"כ הוצרך להשאר במצרים עד שיתעכל שהם חלק מהאב
הבשר שהוא חלק האם, וישארו רק הגידין והעצמות שהן חלק 
האב, ולכן לא ביקש מהם שישאוהו מיד לא"י אלא רק 

 והעליתם את עצמותי עיי"ש.



 

 י 

והטעם שלא נקברה רחל בא"י הוא, משום איסור דשתי אחיות 
ך אותה יעקב , דלכן לא הוליז'(-)מ"חכמש"כ הרמב"ן בפ' ויחי 

למערה כדי שלא יקבור שני אחיות, והאבות שמרו התורה רק 
 .ה(-ו")כבא"י ולא בחו"ל עיי"ש, וע"ע ברמב"ן פ' תולדות 

 
שכתב, דדברי הרמב"ן הנ"ל  )פ' ויחי(ועיין בספר זכרון יעקב 

דהאבות לא קיימו התורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל א"ש 
ינו, וכבר היה בה רק אם ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבות

קדושת ארץ ישראל, אז יש לחלק ולומר דבחו"ל לא קיימו את 
התורה רק בארץ ישראל, משא"כ אם ארץ ישראל אינה 
מוחזקת לנו מאבותינו, ולא היה בה עדיין קדושת ארץ ישראל, 
א"כ מהיכא תיתי לחלק ולומר דרק בארץ ישראל קיימו התורה 

בין חו"ל לארץ נפק"מ  ולא בחו"ל, דאז לא שייך לומר דאיכא
 ישראל עיי"ש.

 
יעקב היה ד, )סי' תרצ"ו(ב"ז בשו"ת הרד רה לפימש"כלכאואך 

ב' אחיות שהיה מהמרכבה משכינה הקדושה לישא מותר 
כדאיתא במסכת ל, וצורתו חקוקה בכסא הכבוד ונקרא א

מנין שקראו הקב"ה  ,אלעזר א"ר אחא א"ר ,(.)דף י"חמגילה 
 ,ל אלקי ישראלאשם מזבח ויקרא לו שנאמר ויצב  ,ליעקב אל

 ה,ויקרא לו יעקב מיבעי לי ,לא יעקב הדאי ס"ד למזבח קרא לי
אלקי ישראל ע"כ  ,לאומי קראו  ,לאאלא ויקרא לו ליעקב 

דאיסור עריות הוא משום דבפמליא של מעלה הוי וכיון  ,הגמ'
זיווגי המדות בבחינת עריות כביכול, ואסור להשתמש 

ל הותר לו בבחינת א הוכיון שיעקב היל מלך, בשרביטו ש
, להשתמש בשרביטו של מלך, ושפיר נשא שתי אחיות עכ"ד

 .ולפי"ז ליכא שום נדנוד איסור במה שנשא השתי אחיות
 

עה"פ קום התהלך בארץ לארכה  י(-)פרשה מ"אואיתא במד"ר 
ולרחבה, תני, הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה קנה עד מקום 

זר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, וחכ"א שהלך כדברי ר' אליע
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, ובזה נחלקו אי מהני החזקה, וכתב דזה תליא 

אי צריך  )דף פ"ה:(סנהדרין מסכת נתן בבפלוגתת ר' יאשיה ור' יו
קרא לחלק או 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, משא"כ לר' יונתן דמשמע כל אחד בפני עצמו 

או לרחבה לחוד וקנה אברהם את  שפיר מהני בהלך לארכה
  .הארץ עיי"ש

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

נפרש, דזאת אם א"י מוחזקת לנו מאבותינו או אינה מוחזקת, 
יונתן הנ"ל, דאי בלא קרא  יביאשיה ור יבתליא בפלוגתת ר

משמע שניהם כאחד ולא הוי חזקה עד שילך לארכה ולרחבה, 
     כ כיון שאברהם לא הלך רק לארכה לא קנה את הארץ, א"

  אך אם משמע כל אחד ואחד בפני עצמו ולא צריך קרא 
לחלק, וממילא גם בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי חזקה, ושפיר 

מוחזקת לנו  רץ ישראלאקנה אברהם את הארץ ואמרינן ד
 מאבותינו עכ"ד.

 
ולפי"ז יבואר דברי המדרש, דמתחלה לא רצה הים לקרוע כיון 

העשה  דוחהדהצלת רבים דאי"ל דעשה  ,דאכתי לא בא הזמן
, כיון דבא על ידי פשיעה, אך כאשר ראה ועבדום וענו אותם

וע"כ הטעם דנשא יעקב  ,ארונו של יוסף דרק עצמותיו נקברין
השתי אחיות הוא משום שלא קיימו התורה רק בא"י, ומינה 

ילפינן א, ודא"י מוחזקת מאבותינו, ולפי"ז לחלק לא צריך קר
וילפינן משם דאף בעשה הבא על ידי עדל"ת משריפת קדשים, 

 ולכן וינס ודו"ק. ,פשיעה אמרינן עדל"ת
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