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ֶדה ְוהּוא " בפרשה כתוב ו ִמן ַהשָּ ֹבא ֵעשָּ ַויָּ

יֵף ו ֶאל יֲַעֹקב ַהְלִעיֵטִני נָּא ִמן : עָּ ַוֹיאֶמר ֵעשָּ
ָאֹדם הָּ  יֵף ָאֹנִכיהָּ והנה בשפה  .א"ָאֹדם ַהֶזה ִכי עָּ

המדוברת "עייף" הוא כינוי לאדם שרץ מהר 
ן בלילה, או עשה פעולה קשה, או שלא יש

אך בשפת התורה  והעייף הזה זקוק למנוחה.
עייף הוא אדם שהינו רעב וצמא, ולכן אמר 
עשיו הלעיטני נא, שרעב הוא, וכן כתוב בספר 

ם"שמואל  עָּ ַעף הָּ , ואח"כ כתוב ששחטו ב"ַויָּ
 אכול.כבשים והלכו ל

ְתָך ִליַוֹיאֶמר יֲַעֹקב ִמכְ " ה ַכיֹום ֶאת ְבֹכרָּ עשיו ", רָּ
הסכים למכור, ומכר ליעקב את הבכורה, ואף 
 הוסיף יעקב ונתן לו לעשיו לחם ונזיד עדשים.

, הקשו כאן הראשוניםחלקם מ, ובמפרשים
ודאי הלא יעקב קושיה על המכירה הזאת, ש

נוהג כפי ההלכה, וכן רואים בזמן שיעקב בא 
רכות, ואח"כ בא עשיו, ליצחק לקבל את הב

אמר לו יצחק בא אחיך במרמה ויקח ברכתך, 
ואח"כ כתוב שעשיו צעק צעקה גדולה ומרה 

מי הוא זה הצד ציד, עד מאד, ואמר לו יצחק 
והוסיף ואמר גם ברוך יהיה, משום שכאשר 
עשיו אמר על יעקב ויעקבני זה פעמיים, סיפר 
עשיו ליצחק על כך שיעקב קנה ממנו את 

ואם כן אמר יצחק שבאמת יעקב  הבכורה,
יהיה ברוך, משום שעד עכשיו סבר לעצמו 
שעשיו הוא הבכור, ועכשיו משנודע לו שמכר 
עשיו את הבכורה ליעקב, אם כן מגיע לו את 

סבר  הברכות, ורואים מכאן שגם יצחק
ועל כך שבאמת המכירה היתה בתוקף, 

                                                                 
 כה, ל' בראשית א
 יד, כח א-שמואל ב

שם ב גהקצוה"ח וכבר הביא הקושיה.
כיצד מועילה מכירת הבכורה, והלא זהו דבר 
שלא בא לעולם, משום שהם מפרשים 
שהבכורה ענינה הוא קבלת פי שנים בירושה, 

  .ואם כן הרי הוא דבר שלא בא לעולם
הביא את תשובת הריב"ש  והקצות החושן

בקיצור, שקודם מתן תורה היתה ההלכה 
שאדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם. 

השואל תירוץ מהריב"ש עצמו מביא  אמנםו
אחר בשם רבי יהודה בן הרא"ש שבשבועה 
מועילה המכירה אף בדבר שלא בא לעולם, 

הומשום כך אמר יעקב לעשיו " ְבעָּ ִלי  ִהשָּ
שאף שאין למעשה ", ומכאן למד הלכה ַכיֹום

אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מכל מקום 
. דאם יש תוספת של שבועה, חלה המכירה

הריב"ש לא הסכים לחידוש הזה להלכה, ו
לא יועיל  ,אלא סובר שאם המכירה לא חלה

שרבי יהודה בן  גם אם נשבע, וכתב שלא יתכן
יה האך באמת בטור ש הרא"ש אמר דבר זה,

גם כן בנו של הרא"ש הביא סברא זו שעל ידי 
 . שבועה המכירה חלה

כל הפלפול הזה לא מובן,  באמתש לאא

ים ביאר זאת יותר, שלהיות בכור ובאור החי
אלא  קודם מתן תורה, זה לא רק לענין ירושה

הבכור היה לו דין של כהן, הוא היה מקריב 
וחנית שהיתה קרבנות, וזוהי מעלת קודש ר

האור  ובאמת כך פירש לבכור קודם מתן תורה.
החיים שמכירת הבכורה היתה מכירה כללית, 

ל זכות שכלול בה שתי מכירות, מכירה אחת ע
הממון, על הקדימה בירושה, ומכירה נוספת 

זאת של הזכות להיות מקריב על המעלה ה
ולפי דרכו ביאר האור החיים  קרבנות.

שהשבועה לא היתה על הממון אלא על מעלת 
הקדושה, שזה דבר שאין בו ממש, 
וכשאומרים מכירה זה רק מליצה, ועל זה אמר 
לו שישבע על כך שהוא מוותר על הזכות 

שנה זאת להיות מקריב קרבנות ולא ידרה
  ממנו, וממילא יעקב יהיה הכהן.

כתב האור החיים שהלא עשיו  אך על הממון
מפורש שהאומר מה  ההיה רעב, ובגמרא

שהמצודה תעלה מן הים מכור לך קנה, והטעם 
מפורש בגמ' שהיא תקנה דרבנן שתקנו בשביל 

 בא לעולם.כדי חייו, ואפילו שזה דבר שלא 
וזהו שאמר עשיו שהיה רעב ואמר הלעיטני 

                                                                 
 ש"ח בשם הריב"סי' רע ח"קצוה ג
 .סברא זו בעניין ח הקדוש"אוה ועי' ד
 א"ז, ע"ט מ"ב ה

, לפי כיוםוכו', ובכך אמר לו יעקב מכרה 
המצב שאתה נמצא בו, שבזה המכירה חלה, 

 וזוהי סברא להלכה.
ששבועה מועילה, יש  ובעצם הסברא

להקשות מצד הסברא, לכאורה מה שייך 
שבועה לענין ממון, והלא שבועה זה דין של 

להנשבע איסור של "לא  איסור והיתר שיש
יחל דברו", ואם כן כיצד מועילה השבועה 
לעשות קנין, מאחר שלא מועיל שום קנין על 

שבועה אין שום בדבר שלא בא לעולם, ו
ואף על פי שאם יחזור בו  תוספת קנין.

נמצא הוא מפר את השבועה, אין ומהמכירה 
בכך אלא עונש וחיוב מלקות, )אם עושה 

? בי הקנין מה זה שייךאך לג .מעשה בידים(
ומשום כך באמת לא הסכים הריב"ש לסברא 

 זו.

את דעת המפרשים ששבועה  ונראה להסביר
תועיל, שהנה הדין הזה שדבר שלא בא לעולם 
אי אפשר להקנות, אין זה גזירת הכתוב, אלא 

כשאר הסברות שנאמרו בדיני זוהי סברא 
והסברא בזה היא כמו שכתב  ממונות.

בבבא מציעא משום שחסר המהרש"א 
אינה  בסמיכות דעת, שדעתו של אדם

ובמכירה מתקשרת עם דבר שאינו בעולם. 
ובדבר שאינו  צריך שיהיה גמירות דעת.

בעולם, יש גמירות דעת רופפת, בשונה 
ממכירה בדבר שהוא במציאות לפנינו ששם 

  .יש גמירות דעת

אפשר לומר שאם מצרף למכירה גם  ולפי"ז
ה, והלא אדם מפחד לעבור על שבועה, שבוע

אם כן על ידי השבועה נעשה היחס למכירה 
כאל דבר שהוא בהווה, אפילו שעדין לא בא 
לעולם, שהחומר של השבועה משפיע על 

וזאת הסברא שרצה רבי יהודה  ,הגמירות דעת
בן הרא"ש ללמוד להלכה שעל ידי שבועה 
יועיל מכירה אפילו בדבר שלא בא לעולם, וזה 

  .יועיל בדיני ממונות
איך הועילה מכירת הבכורה  ולעצם הקושיה

והלא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, 
כתב בקצות החושן )בהלכות נחלות סימן 

וקודם לכן הביא שם הלכה תירוץ אחר, רע"ח( 
שאם האב סילק את אחד מבניו מן הירושה, 
שהוא לא יטול חלק בירושה יחד עם אחיו, 

בפירוש שהוא מוחל על החלק והבן הזה אמר 
מועיל ולא  אשל ושלו בירושה, נפסק במשנה

                                                                 
 ב"ו, ע"קכב "ב ו
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עוזר תנאי להסתלק מן הירושה, ומבארים זאת  
עולם, והירושה זה משום שזהו דבר שלא בא ל

דייק  והקצות החושן דבר שנעשה מאליו.
רושה רגילה, מהראשונים שכל זה הוא רק בי

שאמר בחיי אביו הריני מסלק את אך בבכור 
חלק הבכורה, שהוא  עצמי מחלקי הנוסף שלי

מועיל, משום שחלק הבכורה יש לזה דין 
 , שאימתנה, וממתנה יכול אדם להסתלק
  אפשר להקנות לאדם מתנה בעל כרחו.

מבואר בגמרא שלמרות שהדין  ויתרה מזאת
הוא שמה שקנתה אשה קנה בעלה, אם הבעל 

לק את עצמו שאינו חפץ קודם הנישואין מס
, וכן הדין לזכות בנכסיה, מועיל הסילוק

מעתה מיושב ובסילוק מחלק הבכורה, 
י , שעשיו אמר המכירה של עשיו ל "למה זה 

, שסילק בכורה", הלשון הזה הוא לשון סילוק
את עצמו מהזכות של הבכורה, וסילוק מועיל 

 .זגם בדבר שלא בא לעולם
על התירוץ הזה נתפלא בעל  אך באמת

וימכור "חושן" הלא בתורה כתוב הה"טבעת 
כמה פעמים מוזכר כן , ו"את בכורתו ליעקב

על הבכורה, ולדבריו של  בתורה לשון מכירה
אלא הקצוה"ח הלא לא היתה כאן מכירה כלל, 

סילוק בעלמא, ויעקב לא קנה כלום.          
ונראה לפרש כוונתו של הקצוה"ח, שיעקב 

עשו זאת בצורה של ודאי ועשיו ביניהם 
אלא שאם היו באים לבי"ד היו  ,מכירה

ורק פוסקים על מכירה כזו שאינה כלום, 
שעשיו בתוך דבריו אמר למה זה לי  משום

ורה, וכו', מכח הדברים הללו הפסיד את הבכ
 ולא מכח המכירה.

מכל הנ"ל מתבאר שבאמת סברו האור  והנה
החיים והקצוה"ח, שהיתה כאן מכירת ממון 
ממש, אך מדברי הפוסקים הקדמונים נראה 
שהיתה כאן מכירה אחת והיא מכירת הבכורה, 

ור, וכל הדברים האחרים הם מעלת הבכדהיינו 
ובאמת בתורה לא מצאנו שהיה איזה  תוצאות.
אחרי שימות יבוא ים על הממון שדין ודבר

יצחק שאלמלא מכר עשיו את הבכורה היה 
נוטל שני חלקים בארץ ישראל, ומשמכר 
ליעקב נוטל יעקב שני חלקים, דבר זה לא 
מצאנו כלל בדברי חז"ל, ולא נראה בדברי 
חז"ל שזה היה הנידון, אלא המכירה היתה על 

 .מעלת הבכור
כבר נאמר לאברהם  ולגבי ארץ ישראל

ק "אבינו  ַרעִכי ְבִיְצחָּ ֵרא ְלָך זָָּֽ ולא כל  ח"ִיקָּ
רק בן אחד של יצחק יקבל את דהיינו יצחק, 

כל ארץ ישראל, וכמו שנאמר לאברהם אבינו 

                                                                 
ך רבינו עיין במה שהארי להשלמת הענין ז

זצללה"ה עוד בענין הזה בספרו "בעקבי נזיקין" 
 מסכת בבא בתרא סימן ל"ח

 כא, יב בראשית ח

שרק יצחק יקבל ולא ישמעאל, כך ביצחק רק 
בן אחד יקבל את ארץ ישראל, ואין בה כלל 
חלוקה בין שני יורשים אצל יצחק, ובאמת רק 

ץ ישראל, כמו אחר כך נתן יצחק ליעקב את אר
שפירש הרב מבריסק )הגרי"ז( בפסוק )בסוף 

ֶתן ְלָך ֶאת " :הפרשה( ם ְלָךְוִיָֽ הָּ  ִבְרַכת ַאְברָּ
הוא יקבל  , שבזה בחר יצחק שיעקבט"ּוְלַזְרֲעָך

  את ארץ ישראל ולא עשיו.
למה הדבר דומה, לאחד שמוכר לחבירו  משל

שדה משתי שדות, איזה שהמוכר יחליט, 
וכן יש  .חליט המוכר איזה מן השדותמואח"כ 

בגמרא המקדש אחת משתי אחיות צריך לתת 
לשתיהן גט מספק, וכתב הריטב"א שאם יש 
ברירה יברור אחת אח"כ ויחליט שזו היא, 

פל בזה שם. כך היה ביצחק פלוהאריך ל
שבתחילה אמר הקב"ה "ביצחק", בן אחד של 
יצחק יקבל את ירושת ארץ ישראל, וההחלטה 

פדן ארם היתה בשעה ששלח יצחק את יעקב ל
שיעקב הוא זה שיירש את ארץ וברכו, וקבע 

  ישראל.
שהירושה שדברו עליה אינה  לומר וצריך

ירושת ארץ ישראל, אלא ירושה של צאן ובקר 
ועבדים ושפחות, כל המטלטלין, ועוד דבר יש 
את מערת המכפלה שאותה קנה אברהם לא 

ירושת ארץ ישראל, אלא שילם מכספו,  מכח
יו טענה שהוא שותף, ושם באמת היה לעש

ובאמת להלכה הגיע לעשיו  ומגיע לו חלק.
שותפות במערת המכפלה, אלא שהפסידה 
בשעה שיעקב הלך לשעיר בדרכו ללבן 

לעשיו תמורת נתן את כל רכושו והארמי, 
וזה מה שכתוב  הירושה במערת המכפלה.

ר יעקב בא עשיו ועיכב בשעה שנפט ,יבגמרא
את קבורתו במערת המכפלה בטענה שגם הוא 
בן, ואז שלחו את נפתלי להביא את השטר 
מכירה, ועד שהביא את השטר, חושים בן דן 

 הרגו לעשיו.
ל  והנה כל עם ישראל יש להם את המעלה ש

כמו שכתוב בני בכורי ישראל,  בכורה
שהקב"ה מעדיף את עם ישראל מכל העמים, 

דעת ש"אתה בחרתנו מכל העמים", וצריך ל
הגויים , ואנחנו לא לומדים שום דבר מחוקות 

וזה דבר שיצר הרע גדול כל כך, שאם הגויים 
המציאו דבר בפרט בעניני המלבושים, 
שהולכים אחר האופנה )המודע(, שאף על פי 
שישנם מלבושים צנועים אבל לא צריך ללכת 

, נוהאופנה שלנו היא דרכי אבותיאחר זה, אלא 
א צריכים לעשות יש לנו את הדרכים שלנו ול

ובזכות זה נזכה שהקב"ה  שום חיקוי לגויים.
ישמור על עם ישראל ונמשיך לראות את 

                                                                 
 כח, ד' בראשית ט
 א"ג, ע"י סוטה י

הניסים כמו ששמר עלינו עד עכשיו, כן ימשיך 
 וישמור עלינו אמן ואמן.

  

 כוונה בברכות''
 ד"חלק משיחה משנת תשע

 

כדי  כינורביקש למה יצחק לא  שואל רבינו בחיי
? ק"ביקש להשראת רוה, כמו שאלישע לברך

מאוכל, יותר רוחני ומבאר דבר נפלא. נגינה זה 
ויצחק רצה לברך את עשו בדגן ותירוש, לכן היה 

צחק לא התכוין לתת לעשו צריך תענוג של אוכל. י
הזכות שלו תהיה דוקא שיהיה לו עולם  .עולם הבא

וכיון  ., ושבעולם הזה שלו יפרנס את יעקבהזה
דגן ותירוש, לכן יצחק  -שהברכות הם עולם הזה 

ברכה שרוצה ביקש מטעמים כאלה שהם מסוג ה
 רבנו בחיי. כתב כך לברך את עשו.

 -ושתה הוא בקש דבר נוסף  אחרי שיצחק אכל
תן לי  -"ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי" 

שהברכה יש לה  -? יש בזה ענין נוסף נשיקה. למה
יותר עוצמה כשהמברך אוהב את המתברך, 

 ונשיקה עושה קירבה של אהבה. 

הוא היה מלך בזמן  קו היה פעם מלך חכם.במרו
 תחתנכנסו למרוקו, מרוקו היתה אז שהנאצים 

, והם יש"ולהיטלר  הנכנעשהשפעה של צרפת, 
שרוצים.  היכןנתנו להם יד חופשית להסתובב 

בצרפת עצמה הגרמנים עשו הרבה משלוחים של 
הרבה יהודים לאושוויץ. אח"כ המשיכו למרוקו, 

כיבוש, כי מרוקו  לשםקו הם לא התעכבו במרו
היתה אצלם רק תחנת מעבר להגיע לארץ ישראל 

 להגיע לירושלים.  -המטרה דרך מצרים, 

היו במרוקו המלך היה בסכנה  כשהגרמנים 
גדולה, הוא פחד שהגרמנים יהרגו אותו, פעם הוא 

 רבי ישראל אבוחצירא -נפגש עם הבבא סאלי 
אוהב את בנך רבי ודאי : אתה המלך אמר לו, זצ"ל

תברך את הבן שלך, שאני מבקש ממך  מאיר?
. לכךעכשיו ברגע הזה תכווין את המחשבות שלך 

ברך את הבן. אמר המלך: ואחרי  הבבא סאלי
אשאר שכבר ברכת את הבן שלך תברך גם אותי ש

ואת הילדים  בחיים, שהגרמנים לא יהרגו אותי
 ברך גם אותו.  הבבא סאלישלי. 

, למה תיכף לא בקשת שאלו את המלך כ"לאחמ
: לפני שיברך אותי רציתי ענההוא שיברך אותך? 

שיהיה במצב רוח גבוה, שהרוחניות שלו תעלה. 
. אני לא יהודי, הצדיק ודאי כיווןכשבירך את בנו 

צב רציתי שהברכה שמברך את הבן הצדיק אותו מו
רוח ישאר לו גם כשמברך אותי, שהוא באמת ירצה 

 לעשות לי טובה וחסד לברך אותי. 

שלפני ברכה  המלך הגוי הבין את הענין הזה
חשוב שיהיה רגש של אהבה, לעורר את הרגשות, 

המלך הביא לרב את הברכה של  ,ובמקום כינור
 -. זה הענין שרצה יצחק היינו הךהבן שלו, זה 

 ין המברך והמתברך.לעורר את האהבה ב

היה ידוע שהברכות שלו מתקיימות,  החפץ חיים,
ברך  לכן .מישראל ואחד מפני שהוא אהב כל אחד

יעקב, גליון ד' תשעמכל הלב.   ה(")גאון 


