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 חשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא 
הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם 

ילמדנו רבנו,  )סימן י'( ואיתא במדרש תנחומאברוך יהיה: 
מי שטעם טעם שמן כיצד צריך לברך, כך שנו 
רבותינו, הטועם טעם שמן, מברך בורא פרי העץ, 

א אמרה חוץ מן היין, אמר רבי יוסי בר זביד, ומתנית
שעל היין מברך בורא פרי הגפן, ומה ראה היין שתהא 
ברכתו משנה מכל המשקין, שהיה מתנסך על גבי 
המזבח, ולא עוד אלא שהוא גרם ליעקב ליטול את 

 עיי"ש, ותמוה השייכות של הלכה זו להך קרא. הברכות וכו'
 

בהקדם לבאר מדוע חרד יצחק כ"כ כשנתוודע והנבס"ד, 
בראשית איתא במדרש רבה דב לקח הברכות בערמה, שיעק

שבשעה  ,המכח אותה ראי ,ותכהין עיניו מראות ,(י-)פרשה ס"ה
תלה עיניו  ,את יצחק בנו על גבי המזבח בינואברהם שעקד א

דהזין  ,וכתב היפה תואר וכו' עיי"ש,  במרום והביט בשכינה
דכתיב כי לא  ,עיניו ממה שהסתכל בשכינה ונתחייב מיתה

ראני האדם וחי ונתלו לו עד עת זקנתו שאז כהו עיניו י
]ועיין בארץ חמדה   .שיחשב כמיתה דסומא חשוב כמת עיי"ש

 [.א(-)כ"ז בפרשתן
 

כתב לפרש המדרש וידום אהרן  )פרשת שמיני(ובספר קול יעקב 
מה הול"ל וביום השמיני ימול בשר ערלתו, דהנה חטאו של 

ה, כמש"כ רשיז"ל נדב ואביהוא היתה על שהציצו בשכינ
ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את  י"א(-)שמות כ"דעה"פ 

האלוקים וגו' עיי"ש, אך יש להוכיח ממצות מילה דמותר 
להסתכל בשכינה, שהרי אמרו חז"ל במדרש תנחומא פרשת 

, דלכן אמרה תורה מילה לשמונה, כדי שיעבור )סי' י"ז(אמור 
ה, וז"ש המדרש במעלת אהרן עליו שבת ויראה את פני השכינ

דשתק כשנעשו נדב ואביהוא על שהציצו בשכינה, דהיה יכול 
להתרעם ולומר דמהא דכתיב וביום השמיני ימול בשר 

דמותר  שיראה את פני השכינה, מוכח ערלתו, מטעם כדי
 להסתכל בשכינה, וא"כ למה נענשו, ועכ"ז שתק עכ"ד.

 
מה התינוק נימול , ולא(-)פרשה ואיתא במד"ר פרשת תצא אך 

לשמנה ימים, שנתן הקב"ה רחמיו עליו להמתין לו עד שיהא 
 כתב, )ח"א סי' ס"ז(מאיר עיני חכמים  בספרובו כחו וכו' עיי"ש, 

לכאורה נימא דהמצוה יהיה מגין על התינוק, אך כיון ד
 דאמרינן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא לא אמרינן כן עיי"ש.

 ,)עיין ר"ן רשב"א וריטב"א(ו הראשונים הקש ,)דף ל"א:(סוכה מסכת בו
הנאה הא איכא  ,דהיאך אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו

ותי החת"ס בחידושיו על מסכת  מצוה,מהשכר שמקבל על ה
ד"ה ואם נטל יצא, דהשכר שמקבלים בעולם הזה  )דף ל.(סוכה 

הוא בגין המחשבה טובה שהיה לו קודם עשיית המצוה, ורק 
  .ן מקבלים השכר בעוה"ז עכ"דעל מעשה המצוה אי

 
דבזה מדויק היטב לשון רש"י  ,כתב )ערך מצלה"נ(והחתן סופר 

לאו ליהנות ניתנו וז"ל, לישראל להיות ד"ה  )דף כ"ח.(ר"ה  'במס
קיומם להם הנאה אלא לעול על צואריהם ניתנו עכ"ל, והיינו 

 וה שפיר יש לו הנאה שהרי מקבל שכרדבאמת ממחשבת המצ
, זה, רק קיום מעשה המצוה לא ניתן להנאה עיי"שע"ז בעולם ה

האי מבואר מזה דאי אזלינן בתר מחשבה איכא שכר מצוה ב
 .בהאי עלמא יכא שכר מצוהעלמא, ואי אזלינן בתר מעשה ל

 
עה"פ ויעקב נתן לעשיו וגו'  י"ד(-)פרשה ס"ג הבר תישאראיתא בבו

 הו כת של פריצים אמרין ניכול דידיויאכל וישת, הכניס עמ
ערך השלחן סדר פתורא  ,וניחוך עליו, ורוח הקודש אומרת

וכו', קומו השרים זה מיכאל וגבריאל, משחו מגן, כתבו 
 שהבכורה ליעקב עיי"ש. 

 
ר שכתב הביא דברי הצרור המו )דף נ"ד: מדפה"ס(ובספר כסף נבחר 

דעשיו ס"ל דאע"ג שמכר לו הבכורה לבאר דברי המדרש, 
מכל מקום לא חל המכירה כלל,  ונתן לו שטר מכירה מרצון,

יען כי היה אנוס בדבר שהרי בא עיף מן השדה ואחזו בולמוס 
והיה מוכרח לאכול כדי להחיות עצמו, ואילולי שהיה אוכל 

הולך למות וגו', ואף שלבסוף  יהיה מת כאשר אמר הנה אנכ
עשיו את הבכורה,  כרה מרצון כדכתיב ויאכל וישת ויבזמ

ו היתה באונס אף שסופו ברצון הוי מ"מ טען דכיון שתחילת
ופליג  ,("א:)דף נ, וכדס"ל לרבא במסכת כתובות ליה אונס

 .עיי"ש אאבוה דשמואל דס"ל התם דהוי כרצון
 

מה  )דף קל"ו: מדפה"ס(הכסף נבחר סוף פרשת בשלח ועפי"ז ביאר 
דכתיב, ויקרא שם המקום ההוא מסה ומריבה על ריב בני 

ור היש ה' בקרבנו אם אין, ישראל ועל נסותם את ה' לאמ
ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, דהנה איתא בתרגום 

דעמלק נטר שנאה לישראל בשביל הבכורה שיעקב  ,)שם(יונתן 
פי' בהא דאחז"ל  )פרשת נצבים(לקח מעשיו, ובספר מגיד מישרים 

שכפה עליהם ההר כגיגית וכו', דכיון שהיו הולכין במדבר 



 

 ב 

ימותו ברעב  "כ אם לא יקבלו את התורהבלי מזון ומחיה, א
בני ישראל היש ה' בקרבנו ורפה  ובצמא, והנה מה שאמרו

ידיהם מן התורה, משום דסברו דמה שקיבלו התורה תחילה 
ם קבלו עליהם, נברצוואעפ"י דבסוף נתרצו והיה מתוך אונס, 

טענו כי תחילתו באונס וסופו ברצון הו"ל אונס, או אז מיד 
טור שנאה על בני ישראל בשביל יעקב שלקח ויבוא עמלק לנ

הבכורה מעשיו, דכמו כן אע"ג שאח"כ נתרצה לו על 
המכירה, מ"מ הואיל ולדבריהם אם תחילתו באונס חשיב 

 כאונס, א"כ יש לו מקום לערער על הבכורה עכ"ד.
 
, ההוא גברא דאפקיד זוזי גביה חבריה, )דף מ"ב.(ב"מ  'איתא במסו

דאורבני  ת קטן עגול כמין כובע שעושין ציידי עופות לארוב()ביאותבינהו בצריפא 
, איגנוב, אמר רב יוסף, אע"ג דלענין גנבי נטירותא )של ערבה היה(

, לענין נורא )אפילו בלא קבורה שאין גנבים הולכין שם לגנוב שאין ממון מצוי שם(היא 
לא )שמא תפול שם דליקה ונמצא פשע שפשיעותא היא, הוה תחילתו בפשיעה 

וחייב, ואיכא  )שהרי נגנבו וגניבה לשומר חנם אונס הוא(וסופו באונס  קברן(
דאמרי, אע"ג דלענין נורא פשיעותא היא, לענין גנבי נטירותא 

 עיי"ש.היא, ותחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור 
 
 ,כתב השפע חיים זצ"ל לבאר )גליון כ"ב(בגליון ישראל סבא ו

באונס, אי הוי פשיעה וסופו תרי לישנא בדין תחילתו בדהני 
תליא במה שחקרו האחרונים אי בכל דבר כאונס או כפשיעה, 

, דמאן דס"ל דהוי כפשיעה אזלינן בתר ההתחלה או בתר סוף
דבר ההתחלה הוא העיקר, והכל נגרר בתר  ס"ל דבכל

מעיקרא שהוא הסיבה והגורם לתוצאה, ולכן המעשה שבסוף 
לתו בפשיעה חייב, ומאן נגרר אחר ההתחלה, ולכן כיון דתחי

דס"ל דהוי כאונס ס"ל דבתר מעשה דהשתא אזלינן, וכיון 
 דלבסוף הוה אונס פטור עיי"ש. 

 
דזה אי אזלינן בתר מחשבה או בתר  וכתבנו בפרשת חיי שרה,

מעשה תליא אי אזלינן בתר התחלת הדבר או בתר סוף, דהלא 
 סוף מעשה במחשבה תחילה, והיינו דכל דבר בא מקודם על
ידי המחשבה ולבסוף בא לידי מעשה, ומעתה אי אזלינן בתר 
תחילה, א"כ אזלינן בתר המחשבה שהוא בתחילה, משא"כ 

 אי אזלינן בתר סוף אז אזלינן בתר מעשה דהוא סוף הדבר.
 

ומעתה יבואר שפיר אמאי חרד יצחק, דעד עתה סבר יצחק 
ילה ממצות שלא חטא במה שהציץ בשכינה, דהלא ממה ש

ם השמיני מוכח דמותר להסתכל בשכינה, דאין לומר ביו הוא
דלכן מלין לשמונה כדי שיתחזק כחו, דהלא המצוה מגין 
עליו דאזלינן בתר מחשבה ועל מחשבה איכא שכר בהאי 
עלמא, אך כעת שראה שמאת ה' היתה זאת שיעקב יקבל 
הברכות, וזאת משום דהוא הבכור, דהמכירה מהני משום 

צון הוה כרצון, וע"כ דאזלינן בתר תחילתו באונס וסופו בר
מעשה, ועל מעשה ליכא שכר בהאי עלמא, ובכן יש לומר 
דלכן מלין לשמונה כדי שיתחזק כחו, ויש לומר דאסור 

 להציץ בשכינה, ולכן כעת חרד יצחק חרדה גדולה.

, אמר רב יהודה אמר שמואל וכן )דף ל"ה:(ואיתא במסכת ברכות 
מברכין עליו בורא פרי העץ,  א"ר יצחק א"ר יוחנן, שמן זית

)לגופיה ואין זו היכי דמי, אילימא דקא שתי ליה, אוזוקי מזיק ליה 

, השותה )דלאו בר אכילה הוא(, דתניא אכילה שטעונה ברכה דגבי ברכה ואכלת כתיב(
, )כשאר מזיק את חבירו בממונו(, משלם את הקרן )בשוגג(שמן של תרומה 

ש אכילה כתיב ואיש כי יאכל קדש בשגגה פרט )דגבי חומואינו משלם את החומש 

, הסך שמן של תרומה משלם את הקרן ומשלם את למזיק(
, אי הכי )משום ליפתן(החומש, אלא דקא אכיל ליה על ידי פת 

הויא ליה פת עיקר והוא טפל, ותנן כל שהוא עיקר ועמו 
טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה, אלא דקא שתי ליה 

, דאמר רבה בר שמואל, מין מאכל הוא ונותנים לתוכו שמן()ע"י אניגרון 
אכסיגרון מיא דכולהו  ,)מים ששלקו בהן תרדין(אניגרון מיא דסלקי 

, א"כ הוה ליה אניגרון עיקר ושמן טפל, )כל מיני ירק שלוק(שלקי 
ותנן כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את 

רונו, דתניא, החושש הטפלה, הכא במאי עסקינן, בחושש בג
, לא יערענו )וצריך לתת בו שמן הרבה דהוה ליה שמן עיקר ואניגרון טפל(בגרונו 

)להשהות ליה בתוך גרונו ואינו בולעו וכיון דלא בלע ליה מוכחא בשמן תחלה בשבת 

, מילתא דלרפואה הוא וחכמים גזרו על כל רפואות הנכרות משום שחיקת סמנים שהיא מלאכה(
)ולכתחלה לא יתן השמן בפיו מן הרבה לתוך אניגרון ובולע אבל נותן ש

, פשיטא, מהו דתימא כיון לשם ערעור כי אם לשם בליעה ואם בא להשהותו ישהנו(
דלרפואה קא מכוין לא לבריך עליה כלל, קמ"ל, כיון דאית 

 בעי ברוכי עיי"ש. )לבד הרפואה יש לו הנאת אכילה(ליה הנאה מיניה 
 

כתב המחבר, שמן זית אם  )סי' ר"ב סעיף ד'( ובשולחן ערוך או"ח
שתאו כמות שהוא אינו מברך עליו כלל משום דאזוקי מזיק 
ליה, ואם אכלו עם פת אינו מברך עליו דפת עיקר ומברך על 
העיקר ופוטר את הטפילה, ואם שתאו מעורב עם מי סלקא 
שאז אינו מזיק אדרבה הוא מועיל לגרון, אם הוא חושש 

ה שמן עיקר ומברך עליו בורא פרי העץ, ואם בגרונו הוה לי
אינו מתכוין לרפואה אלא לאכילה, הוה ליה אניגרון עיקר 

 ואינו מברך אלא על האניגרון עיי"ש.
 

לאו  ,וז"ל, וכתב בטור, ופירש הר"ר יוסף )ס"ק ב'(וכתב הטו"ז 
דוקא חושש בגרונו, אלא אורחא דמילתא נקט, והוא הדין 

אם נותן שמן הרבה לתוך אניגרון  ,נונמי אם אינו חושש בגרו
 )ברכות פ"ו(מברך עליו שהרי נהנה ממנו, אבל בהלכות גדולות 

כתב שאין לו לברך, אלא אי כיבין ליה חיניכיה, דמיכוון 
לרפואה ומתהני מיניה, אבל אי ליכא רפואה, אפילו נותן שמן 
הרבה הוה אניגרון עיקר ואין לו לברך על השמן, ומסיק הטור 

דיותר נראה כהר"ר יוסף לברך אף כשאינו חושש, דכיון ע"ז 
שהוא נהנה, למה לא יברך, אדרבה יותר פשוט הוא שצריך 
לברך עליו כשאינו לרפואה מכשהוא לרפואה עכ"ל, מבואר 
כוונת הטור דפליגי בהא, דודאי כל שיש עיקר וטפל אין 
מברכין רק על העיקר, אלא דפליגי מה הוא העיקר, דהר"ר 

ובר דהשמן עיקר, ועל כן נקט בגמרא בחושש בגרונו יוסף ס
דאז ודאי נותן שמן הרבה, שעיקר הרפואה היא בזה, ממילא 
אם בלאו רפואה הוא נותן שמן הרבה הוה גם כן דינא הכי, 



 

 ג 

ובעל הלכות גדולות ס"ל דבתר המחשבה אזלינן, אם הוא 
לרפואה אז עיקר המחשבה הוא על השמן, ואם אינו לרפואה 

המחשבה על האניגרון ממילא מברך על האניגרון  עיקר
 .וכו' עיי"ש ופוטר השמן

 
מבואר מזה דנחלקו אי אזלינן בתר המחשבה או בתר מעשה, 
דאי אזלינן בתר המחשבה אז באינו שותהו לרפואה העיקר 
הוא האניגרון ולא השמן ומברך על האניגרון ופוטר את 

ן הרבה הו"ל כיון דנותן שמהשמן, ואי אזלינן בתר המעשה 
 שמן עיקר ומברך עליו בורא פרי העץ.

 
משום  ,ולכן כיון שאמר קרא ויחרד יצחק חרדה גדולה

דאזלינן בתר מעשה, נתעורר לשאול הטועם שמן זית והיינו 
כשהוא מעורב עם אניגרון איזה ברכה מברכים עליו, ומשני, 
דמברך עליו בורא פרי העץ כיון דנותן שמן הרבה הו"ל שמן 

 ודו"ק. עיקר
 

**** 
 

ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא 
הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם 

בשעה שראה יצחק מיתת ואיתא במדרש,  ברוך יהיה:
ננדב ואביהוא שריפת נשמה וגוף קיים, חרד חרדה 

 והוא תמוה. ,ע"כ גדולה
 

ק וידבר משה בפסו יב(-)פרשה י שמיני דהנה בפרשתוהנבס"ד, 
אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, פירש"י 
הנותרים מן המיתה, מלמד שאף עליהם נקנסה מיתה על עון 
העגל, הוא שנאמר ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו, ואין 
השמדה אלא כילוי בנים שנאמר ואשמיד פריו ממעל, 
ותפלתו של משה בטלה מחצה שנאמר ואתפלל גם בעד אהרן 
בעת ההוא עכ"ד, מבואר מזה שסיבת מיתת נו"א היתה 

 בשביל חטא העגל.
 

ויתיצבו בתחתית ההר, א"ר אבדימי  )דף פ"ח.(שבת  'ואיתא במס
בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית, 
ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם 

ן מודעה רבה תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב מכא
)ופרש"י שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה לאורייתא 

, ולפי"ז כתבו המפ' דלפי"ז יש אמתלא על מעשה שקבלוה באונס(
העגל דלא יהא נחשב לחטא, ואף דע"ז הוא משבע מצות בני 

סנהדרין  'מסנח, אפי"ה כיון דלא הוה רק בשיתוף וכדאיתא ב
)דהא לא כפרו בהקב"ה לגמרי שהרי שתפוהו בדבר אלמלא וי"ו שבהעלוך  ג.()דף ס"

נתחייבו רשעיהם של ישראל כלייה עיי"ש, ולכמה שיטות  אחר(
בתוס'  )דף ס"ג:(סנהדרין  'מסב"נ לא נצטוו על השיתוף, עיין ב

ד"ה  )סי' קמ"ח(, ובנובי"ת חיור"ד )סי' קנ"ו(ד"ה אסור, וברמ"א או"ח 
 עיי"ש, ולפי"ז אי איכא טענת מודעא לא חטאו. הנה אני אומר

דזה אי איכא טענת  ,כתבנו )אות ק"א(ובהואיל משה פרשת קרח 
מודעא או לא תליא אי ב"נ מצווה בבל יחל או אינו מצווה, 

לפרש המדרש  )פ' יתרו(עפימש"כ בספר ארץ חמדה להמלבי"ם 
עזב, רעך ורע אביך אל ת י(-)משלי כ"זעה"פ וישמע יתרו, הה"ד 

רעך זה הקב"ה כד"א למען אחי ורעי, ורע אביך זה אברהם 
שנאמר זרע אברהם אוהבי וכו' עיי"ש, עפי"מ דאמרינן 

ויתיצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה עליהם את  )דף פ"ח.(בשבת 
ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם 

א לאו שם תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודע
  .רבא לאורייתא עיי"ש

 
א"ר הונא  )דף מ"ז:(ב"ב מסכת ויש לבאר הכוונה דאמרינן ב

 )מי שתלו אותו או עשו לו יסורין עד שמכר וקיבל הדמים ואומר רוצה אני(תליוהו וזבין 
וכו', ומייתי קרא מדתניא יקריב  )ולא יוכל לחזור בו(זביניה זביני 

"ל לרצונו הא אותו מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו ת
כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני עיי"ש, והקשו התוס' 

דאי מהכא גמר אפילו תליוהו ויהיב נמי ליהוי מתנה  )ד"ה אילימא(
דומיא דהתם ביקריב אותו וכו' ותירץ ר"י דכל דבר שהוא 
מחויב לעשות הוי כמו מכר, והכא הרי הוא מחויב להביא 

משא"כ בכפיה שלא כדין,  קרבן ולכך חשיב כתליוהו וזבין,
הוא כמו תליוהו ויהיב דלא הוי מתנה עיי"ש בתוס', ולפי"ז 
לכאורה בענין קבלת התורה הוי כמו תליוהו ויהיב שהרי לא 
היה להם שום חיוב לקבל עליהם עול תורה ומצות, כי לא היו 

 מחוייבים רק בז' מצות ב"נ, ושפיר היה בכך טענת אונס.
 

דמצוה שקיבלו עליהם  )סי' רי"ד ס"ב(אמנם להמבואר ביור"ד 
האבות עליהם ועל זרעם מחויבים הבנים לקיים מדין נדר 
עיי"ש, וא"כ מאחר שאאע"ה קיים כה"ת כולה עד שלא 
ניתנה, וקבלו על זרעו לאחריו כדכתיב למען אשר יצוה את 
בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, 

לסבול עול תורה ומצות, וא"כ  ממילא כבר היה עליהם חוב
הגם שהיה קבלת התורה באונס, מ"מ כיון דהו"ל כדבר 
שמחויבים לעשותו דלא חשיב כתליוהו וזבין דמהני ושוב 
אין בכך טענת אונס, וז"ש המדרש רעך ורע אביך אל תעזוב, 
רעך זה הקב"ה ורע אביך זה אברהם וכו', דמאחר שכבר 

תורתי אל תעזובו ושוב  קיבל אברהם את תורת ה' על כן את
 אין בכך טענת מודעא עכ"ד.

 
א"ר אלעזר מנין  )דף ה:(אך יש להעיר, דאיתא במסכת ע"ז 

מכל בשר שנים למחוסר אבר שאסור לב"נ דכתיב ומכל החי 
אמרה תורה הבא בהמה שחיין ראשי אברים שלה וגו', מכל 

יב וז"ל, ותימה מ"ט לא חש )ד"ה מנין(והקשו התוס' וכו' עיי"ש, 
ליה בהדי ז' מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה, ואין לומר 
משום דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא, הא מכלל הן אתה שומע 

כדדרשינן מכל עץ הגן אכל תאכל ולא גזל, ודבק  ,לאו
באשתו ולא באשת חבירו, אלא י"ל דהאי קום עשה הוא, 
דמאיש איש מרבינן שהעכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראל, 



 

 ד 

ואם נדר מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם וקום 
ועשה לא קחשיב עכ"ל, ובגליון הש"ס הקשה הגרע"א זצ"ל, 

למה אומרים לו הבא קרבן שלם, וכי מחוייב הוא  עייןלש די
בכך להביא קרבן שלם אף בנדר ואמר הרי עלי אפי"ה הרי 

, רק ה על לאו דלא יחל ועל מוצא שפתיךאין ב"נ מצוו
ברוצה להביא מחוסר אבר אמרינן לו אל תביא, אבל להביא ד

אחרת  מנ"ל עכ"ל, הרי דהגרע"א ס"ל בפשיטות דב"נ אינו 
ד"ה ודע,  )פ"י ה"ז(מצווה בבל יחל, עיין במל"מ ה' מלכים 

שהוכיח מדברי התוס' דידן דבב"נ איכא בל יחל, ותמה על 
מצא דבריהם דמנלן, והאריך טובא בהאי ענינא, ושוב הביא ש

 עיי"ש. )פרק בתרא ה"א(דאיפלוגי בזה בירושלמי נזיר 
 

ולכאורה י"ל דדברי המלבי"ם הנ"ל דמשו"ה שפיר אהני 
קבלת התורה דהו"ל בכלל תליוהו וזבין דזביניה זביני, משום 
דבלא"ה היו מחוייבים מכבר מצד קבלת האבות וכמש"כ 
הרמ"א שקבלת האבות מחייבת את הבנים מטעם נדר, א"ש 

עות דס"ל דב"נ מצווה על בל יחל, דאז י"ל דמאחר להדי
שנתחייבו לשמור דרך ה' וקיום מצותיו מחמת קבלת 
אבותיהם שהוא כנדר, על כן חשיב כתליוהו וזבין, אך 
להדיעות דב"נ אינו בבל יחל ולא נתחייבו במצות מדין קבלת 
אבות, וא"כ הוי כפיה בדבר שלא היו מחויבים, שוב נחשב 

 ושייך טענת מודעא. כתליוהו ויהיב
 

במאי  )ח"ב סי' קט"ז(ונודע מה שהקשה בספר פנים מאירות 
אי הני כהנים הוי שלוחי  )דף ל"ה:(נדרים מסכת דאיבעיא לן ב

דידן או שלוחי דרחמנא, אמאי לא פשיט הגמ' דכהנים הוי 
איש איש  )דף י"ג:(חולין מסכת שלוחי דרחמנא, מהא דאיתא ב

ם ונדבות כישראל, ואי ס"ד דכהני מלמד שנכרים נודרים נדרי
שלוחי דידן, איך יכול הכהן להקריב לנכרי הא אמרינן 

 דאין שליחות לעכו"ם עכ"ק. )דף ע"א:(ב"מ מסכת ב
 

דחה קושיא זו, דכל האיבעיא  )דף כ"ב(חולין מסכת והצל"ח ב
דשמא כהני הוי שלוחי דידן מיירי רק לענין קרבנות דישראל, 

ים ונדבות לא בעי שליחות כלל, משא"כ בעכו"ם שנדר נדר
דבשלמא בישראל שהוא מחוייב להביא קרבנות חובה, וגם 
קרבנות שנדר צריך להביא כדי לצאת חובת נדרו שלא יעבור 
על לא יחל דברו, וא"כ אי ליכא בקרבנות ישראל שליחות, 
אינו יוצא הישראל ידי חובתו, דבמה שמוסר קרבנותיו לא 

ם שלוחו של אדם כמותו, ולכן עשה עדיין כלום אם לא מטע
לגבי ישראל מיבעי ליה להגמ' אי כהנים הוי שלוחי דרחמנא 
ויצא ידי חובתו תיכף כשמסר הקרבן להכהן דיד כהן כיד 
גבוה, או דילמא דשלוחי דידן נינהו ורק כשהכהן מקריב 
הקרבן אז יצא ידי חובתו מטעם שלוחו של אדם כמותו, וכ"ז 

בל נכרי דליכא ביה חיובא כלל יש לדון רק גבי ישראל, א
לקיים נדרו, דהרי אינו מחוייב על בל יחל, לא שייך לדון 
לגביו אם כהנים הוי שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, דהרי 
הכהן אין צריך כלל שיעשה בשליחותו, וקרא רק קמ"ל דאם 

אן הביא קרבנות מקבלין ממנו, וממילא דאין להוכיח מכ
  עכ"ד. דכהנים הוי שלוחי דרחמנא

 
שכ"כ וז"ל, שמעתי  )דף ל"ה.(ועיין בבית מאיר עמ"ס נדרים 

מקשים וליפשוט ממה דקיי"ל שהנכרים נודרים נדונ"ד 
כישראל ואלו נימא שלוחי דידן נינהו הא נכרים לי"ל שליחות, 
ושבוש הוא כי נונ"ד מעולם לא הוטל עליהם להקריבו דליבעי 

ו א"ש להשיטות שליחות וכו' עיי"ש, ומובן מאליו דדברי
דגם ב"נ  "נ אינו מוזהר בבל יחל, משא"כ אי ס"לדס"ל דב

מוזהר בבל יחל, לא שייך תירוצו של הצל"ח, ועכצ"ל מכח 
 קושית הפנים מאירות דכהנים הוי שלוחי דרחמנא.

 
שלא נשחט יצחק מפני  שני טעמים כתב והנה בפלח הרימון

בן בלא דהא קיי"ל דקרכתב,  )ה(בכלל שהיה פסול להקרבה, 
ידיעת הבעלים פסול, וקרבן של שותפים שנקרב בלא ידיעת 

 )דף כ"ג:(קידושין שותף אחד, אותו חלק פסול, כמש"כ התוס' ב
ד"ה דאמר רב הונא, דזה אי קרבן פסול להקרבה בלא ידיעת 
בעלים תליא אם כהנים הוי שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, 

בלא ידיעת הבעלים,  דאי הוי שלוחי דרחמנא הקרבן כשר אף
כיון שהקב"ה הוא המשלחו והקב"ה יודע בו, משא"כ אי 
כהנים הוי שלוחי דידן צריך המשלח לידע מהקרבת הקרבן, 
ולכן קרבן בלא ידיעת הבעלים פסול, והנה חז"ל אמרו 

דשלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו  )דף ל:(קידושין ב
תף ביצחק והיא לא ידעה עיי"ש, וכיון ששרה אמנו היתה שו

 לקחו לקרבן, נמצא שהיה יצחק פסול לקרבן עיי"ש. שאאע"ה
 

עפי"ד המדרש הנ"ל  ,כתב בשם תלמידי האריז"ל ד'()כלל וב
דבשעה שעקד אאע"ה את בנו ע"ג המזבח תלה עיניו במרום 

זהו הטעם שלא נעקד יצחק משום שהיה ווהביט בשכינה. 
סקל עד שלא נגמר דינו פסול להקרבה, וכמו שאחז"ל שור הנ

למיתה מותר להקרבה, ומשנגמר דינו למיתה פסול להקרבה, 
ויצחק מיד כשהציץ בשכינה נגמרה דינו למיתה, כדכתיב כי 

 .עכ"ד חי, ומיד נפסל מקרבן לגבוהלא יראני האדם ו
 

והנפק"מ בין הני טעמים, דאי אמרינן דלכן לא נשחט יצחק 
ן דעת בעלים וכיון משום דכהנים הוי שלוחי דידן ובעינ

דשרה לא ידעה מזה לא היה כשר להקרבה, א"כ לא היה 
יצחק הגורם על מה שלא נשחט, משא"כ אי אמרינן דלכן לא 
נשחט דהיה פסול להקרבה משום שהציץ בשכינה, א"כ היה 

 יצחק הגורם שלא נשחט.
 

ומעתה יבואר המדרש, דעד השתא סבר יצחק דלכן לא נשחט 
דשרה לא ידעה מזה וכהנים הוי שלוחי  על גבי העקידה, כיון

דידן ובעינן ידיעת הבעלים, אך כשראה מיתת שני בני אהרן 
משום דהוא בשביל חטא העגל, דאין להם טענת מודעא, 

דב"נ ומינה  ,כבר מצד קבלת האבותדבלא"ה היו מחוייבים מ
ומעתה עכצ"ל דכהנים הוי שלוחי  מצווה על בל יחל,



 

 ה 

דלכן לא נשחט יצחק משום דשרה אין לומר דרחמנא, ומעתה 
לא ידעה מזה, דכיון דס"ל דכהנים הוי שלוחי דרחמנא אז 

הטעם שלא נשחט הקרבן כשר בלא ידיעת הבעלים, וע"כ 
משום שהיה פסול לקרבן, משום שהציץ בשכינה, ולכן אז 

 חרד חרדה גדולה ודו"ק.
 
 

**** 
 
 

ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את 
עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת  בכרתי לקח והנה

דלאיזה צורך התרעם עכשיו  םישרודקדקו המפ לי ברכה:
על מכירת הבכורה, הלא עיקר טענתו כעת הוא על מה שלקח 
יאע"ה את הברכות, ומה יוסיף תת כח במה שהתרעם על 

 מכירת הבכורה.
 

)דף קע"ד עפימש"כ בהגדה חלוקא דרבנן כתנת פסים  והנבס"ד,

כתבו שבמכירת  )אלשיך פרשת תולדות(והנה המפ'  וז"ל, הנדפמ"ח(
הבכורה ליעקב היה טענת אונאה, דבדבר קל מכר את 
הבכורה בלחם ונזיד עדשים, אך לפי"מ דקיי"ל במסכת 

אין אונאה לקרקעות, ומכירת הבכורה הית  )דף מ"ב:(קידושין 
העיקר ירושת ארץ ישראל, ואי לאו הכי לא היה הקנין חל, 

דהאיך חל הקנין על  )עיין בגור אריה בפרשתן(פ' וכמו שהקשו המ
  .הבכורה הא הוה דבר שאין בו ממש

 
לתרץ, דמכר לו ירושת ארץ ישראל  )בפרשתן(וכתב החזקוני 

לו הבכורה גופה, דהוה והוא דבר שיש לו ממש, ואגבו מכר 
את וחמור דקנה אף דבר שאין בו ממש כדאיתא  ליה כמו קני

"כ דמכר לו ירושת ארץ ישראל ואין , וא)דף קמ"ג.(במסכת ב"ב 
אונאה לקרקעות, וממילא לית ביה טענת אונאה, ומכירת 

 הבכורה הוי מכירה מעליא.
 

, )דף מ"ה:(ובמסכת סנהדרין  )דף כ"ז:(ואיתא במסכת עירובין 
פלוגתא דתנאי אי דרשינן כללי ופרטי או ריבויי ומיעוטי, ור' 

)דף אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי עיי"ש, ואיתא במסכת ב"ק 

דמאן דדריש כללי ופרטי ממעט קרקע מגזל וס"ל  קי"ז:(
וטי ס"ל קרקע דקרקע אינה נגזלת, ומאן דדריש ריבויי ומיע

, ואיתא במסכת ב"מ עיי"ש נגזלת דלא ממעט קרקעות מגזל
הצד מרבית ואונאה, ולאו דגזל  ינן גזל במהדילפ )דף ס"א.(

 .עיי"ש טריך לעושק שכר שכיראיצ
 

או קנה מיד  )דף מ"ז:(והנה גבי אונאה נמי דרשינן במסכת ב"מ 
או אל תונו דבר הניתן מיד ליד הוא דיש בו אונאה יצעמיתך 

קרקעות דאין בו אונאה, א"כ אי ס"ל דרשינן ריבויי ומיעוטי 
וס"ל דקרקע נגזלת, שפיר מצי סבר אין אונאה לקרקעות 
מדכתיב מיד עמיתך לא תונו, אבל לרבנן דס"ל קרקע אינה 

מצי סברי דילפינן  נגזלת משום דס"ל דרשינן כללי ופרטי, לא
דא"כ כללי ך לא תונו דאין אונאה לקרקעות, מקרא מיד עמית

ופרטי דגבי גזל למה לי למעט קרקעות מגזל, תיפוק ליה 
דאיסור גזל גופיה ילפינן מאונאה, וכמו דאין אונאה 

גזלת, ועל כן לרבנן קרא מיד לקרקעות ה"ה נמי דאין קרקע נ
ך אל תונו מוקמי לדרשא אחרינא, ולעולם סברי יש עמית

דאיכא אונאה לקרקעות, משום דאונאה לא מצי למילף מגזל 
 למיפרך כדפריך הגמ' הנ"ל.

 
העולה מזה, דאי ס"ל דרשינן ריבויי ומיעוטי הוא דאמרינן 
      אין אונאה לקרקעות, ולדידיה הויא מכירת הבכורה 
דהיינו ירושת ארץ ישראל מכירה גמורה, אף דהויא ביה 
  אונאה, משום דאין אונאה לקרקעות, משא"כ אי דרשינן

קרקעות ומכירת הבכורה לא כללי ופרטי אז ס"ל דיש אונאה ל
  מהני עכ"ד.

 
, תנו רבנן, יכול נשבע לבטל )דף כ"ז.(ואיתא במסכת שבועות 

את המצוה ולא ביטל יהא חייב, תלמוד לומר להרע או 
להיטיב מה הטבה רשות אף הרעה רשות, אוציא נשבע לבטל 
    את המצוה ולא ביטל שהוא פטור וכו', ופריך הגמ', והאי 

    ק, ומשני לחלק לא צריך קרא, הניחא או מיבעי ליה לחל
 לר' יונתן אלא לר' יאשיה מאי איכא למימר, דתניא, איש 
איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, אין לי אלא אביו ואמו, 
אביו ולא אמו אמו ולא אביו מנין, תלמוד לומר אביו ואמו 
קלל אביו קלל אמו קלל דברי ר' יאשיה, ר' יונתן אומר משמע 

משמע אחד בפני עצמו עד שיפרוט לך הכתוב שניהם כאחד ו
יחדיו, אפילו תימא ר' יאשיה וסבר לה כר"ע דדריש ריבויי 
ומיעוטי, אי אמרת בשלמא בדבר הרשות הכתוב מדבר ממעט 
   דבר מצוה, אלא אי אמרת בדבר מצוה כתיב ממאי קא 

  .ממעט וכו' עיי"ש
 

מבואר מזה דמאן דדריש התורה בריבויי ומיעוטי נקטינן 
לק צריך קרא, ומאן דדריש בכללי ופרטי נקטינן דלחלק דלח

)ח"ב ערך אי דרשינן כללי ופרטי לא צריך קרא, וכ"כ בספר מלוא הרועים 

 עיי"ש. )אות י'(
 
כתב דלכן כהו עיניו של יצחק  )עה"פ ותכהין עיניו מראות(הנה רשיז"ל ו

, אמנם במד"ר עיי"ש כדי שיבוא יעקב ויקבל הברכות
איתא, ותכהין עיניו מראות, מכח אותה  ט(-"ה)פרשה סבראשית 

הראיה, שבשעה שעקד אאע"ה את יצחק בנו על גבי המזבח, 
  .תלה עיניו במרום והביט בשכינה וכו' עיי"ש

 
וכתב היפה תואר, דהזין עיניו ממה שהסתכל בשכינה, 
ונתחייב מיתה דכתיב כי לא יראני האדם וחי, ונתלו לו עד עת 

חשב כמיתה דסומא חשוב כמת יזקנתו שאז כהו עיניו ש
, ולפי"ז מה שכהו עיני יצחק הוא בשביל שהביט עיי"ש

 בשכינה, ולא כדי שיעקב יקבל הברכות.



 

 ו 

דזה אי מותר להסתכל בשכינה או לא תליא  כבר כתבנוו
, דאיתא במתני', )דף כ"ח.(מנחות מסכת במחלוקת ר"ע ור"י ב

, ר' ארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה אחת
מסכת איתא בוישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות עיי"ש, 

 )ציצית(וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם, ראיה  )דף מ"ג:(מנחות 
, זכירה מביאה לידי עשיה, ורשב"י )מצות(מביאה לידי זכירה 

אומר כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה, כתיב הכא 
 )מהואותו תעבוד  וראיתם אותו וכתיב התם את ה' אלקיך תירא

  .עיי"ש להלן שכינה אף כאן שכינה(
 

דלכאורה י"ל דדרשת רשב"י דוראיתם אותו קאי על הקב"ה 
הוא משום דקשיא ליה דהו"ל לומר וראיתם אותם, אך כ"ז 
א"ש אי ס"ל כר' ישמעאל דארבע מצות הן, ולפי"ז יש 
לדקדק דהו"ל לומר וראיתם אותם, וע"כ דקאי על הקב"ה 

להסתכל בשכינה, משא"כ לר"ע דס"ל דמצות  ומוכח דמותר
 ציצית הוא מצוה אחת, א"כ א"ש בפשיטות אמאי כתיב אותו,

דמותר  י ס"לולפי"ז א, ואין להוכיח דשרי להסתכל בשכינה
עקב להסתכל בשכינה, א"כ י"ל דלכן כהו עיני יצחק, כדי שי

דאסור להסתכל  י ס"ליבוא ויקבל הברכות, משא"כ א
ה שכהו עיני יצחק הוא משום שהביט בשכינה, ולפי"ז מ

בשכינה, ולא כדי שיעקב יבוא ויקבל הברכות, ולפי"ז י"ל 
 דיעקב נטל הברכות ברמאות. 

 
כתב, דפלוגתתם  )בתשובה בריש הספר דף כ"ג.(ובשו"ת חלקת השדה 

אי ציצית הוי ארבע מצות או חד מצוה, תליא בפלוגתת ר' 
א"ה שניהם כאחד יאשיה ור' יונתן אי לחלק צריך קרא ובל

במשמע, או דכל אחד ואחד בפני עצמו משמע עד שיפרט לך 
הכתוב יחדיו, דהתורה אמרה גדילים תעשה לך על ארבע 
כנפות כסותך וגו', ואי נימא דבעינן קרא לחלק א"כ המצוה 

דלחלק לא צריך  י ס"לדייקא בכל ארבעתן כאחד, משא"כ א
לבאר דר'  קרא י"ל דכל ציצית הוי מצוה בפ"ע, וכתב שם

)דף שבועות מסכת ישמעאל ור"ע אזלי לשיטתייהו דפליגי ב

 אי לחלק צריך קרא עיי"ש. כ"ז.(
 

ובזה יבואר דברי עשיו שאמר את בכורתי לקח והנה עתה 
לקח ברכתי, דעשיו בא בטענת ממה נפשך ליעקב, את בכרתי 

ומכירת הבכורה הוי מכירה גמורה אף דהויא ביה  לקח,
אונאה לקרקעות, ולפי"ז ס"ל דרשינן  משום דאין ,אונאה

מצות ציצית  ולפי"ז וס"ל לחלק צריך קרא,  ריבויי ומיעוטי,
ולפי"ז קאי וראיתם אותו על  דייקא בכל ארבעתן כאחד,הוא 

מצות ציצית, ואמרינן דאסור להסתכל בשכינה, ולפי"ז י"ל 
דלכן כהו עיני יצחק, ולא משום שיבוא יעקב ויקבל הברכות, 

 "כ אמאי לקח את ברכתי ודו"ק.אולפי"ז 
 
 
 

הקשה דהיאך  )סי' שכ"ח(שו"ת הריב"ש ספר הנה בעוי"ל, ד ב(
א לעולם שהרי קנה יעקב הבכורה מעשיו, הא הוי דבר שלא ב

 הדקודם מתן תורה הי )סי' רכ"ח(ותי' הריב"ש  ,יצחק היה חי אז
 .עיי"ש ולםעלא בא מועיל קנין בדבר של

 
לפי"מ כתב להעיר,  )אות י"ב( ובספר תולדות ישראל בפרשתן

בשלמא למ"ד מושבות כל  ,)דף ל"ז:(דאיתא במסכת קידושין 
, )ומושב דכתיב גבי חדש לאו לירושה וישיבה אתא(מקום שאתם יושבים משמע 

היינו דכתיב ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח, ממחרת 
הפסח אכול מעיקרא לא אכול, אלמא אקרוב עומר והדר 

למה לא  ,בירושלמי מקשה ,)ד"ה אקרוב(וס' אכול, וכתבו הת
אכלו מצה מחדש, יבוא עשה דבערב תאכלו מצות וידחה 
ל"ת דחדש, ומתרץ דאין עשה דקודם הדיבור דוחה ל"ת 

חזינן מינה דעשה דלפני הדיבור לא  ,עיי"ש שלאחר הדיבור
אלימא מל"ת דלאחר הדיבור, א"כ נימא דלהכי ג"כ לא 

י קנין על דבר שלא בא לעולם, אלימא קודם מתן תורה דיהנ
 ולפי"ז איך מהני קנין הבכורה של יעקב עיי"ש.

 
רוצה  )דף ה:(מהא דבמסכת יבמות  ,קשההבשו"ת יד אליהו אך 

  הגמ' ללמוד דעדל"ת שיש בו כרת מפסח ומילה ותמיד 
ך מה להני שהם דוחין לא תעשה דשבת שיש בה כרת, ופרי

י לפני הדיבור, וגם דפסח ומילה הו]שכן ישנן לפני הדיבור 
דהיה לפני  )דף ו.(חגיגה  מצוות הקרבת תמיד מבואר במסכת

, משמע דעשה דלפני הדיבור חמור, ובירושלמי [הדיבור
משמע דקל, ועכצ"ל דהש"ס דילן פליג אירושלמי וס"ל 
לתלמודא דידן דעשה דקודם הדיבור עדיפא לענין דחיית לא 

תורה מהני קנין  ולפי"ז שפיר י"ל דקודם מתן ,עיי"ש תעשה
 על דבר שלא בא לעולם.

 
כתב לבאר שיטת ש"ס בבלי  )דרוש ג' לשבה"ג(ובספר ערבי נחל 

דלא חש לקושית הירושלמי דאמאי לא אכלו מצה מחדש, 
כתב, האוכל מן  )פ"א ה"ז(דהנה הרמב"ם הלכות חמץ ומצה 

החמץ עצמו בפסח כל שהוא הרי זה אסור מן התורה שנאמר 
עיי"ש, והמפ' הקשו על הרמב"ם, דלמ"ל  ירי()בצלא יאכל חמץ 

       קרא מיוחד על חמץ דאסור בחצי שיעור, תיפ"ל 
דבכה"ת קיי"ל דח"ש אסור מה"ת עכ"ק, וכתב המשנה למלך 

, דלכן איצטריך קרא מיוחד )סי' י"ז(לתרץ בשם המהרלנ"ח 
לאסור חצי שיעור גבי חמץ בפסח, משום דאיסור חמץ לא 

 דחצי  )דף ע"ד.(במסכת יומא דמי לחלב אשר משם ילפינן 
שיעור אסור מה"ת, משום דחלב אסור לעולם ולא היה לו 
שעת הכושר, משא"כ בחמץ שמותר קודם הפסח, וגם יש לו 
היתר לאחר הפסח, ולכן בעינן קרא דלא יאכל לאסור חצי 

 שיעור עכ"ד.
 
 
 



 

 ז 

פסק דחדש אינו נוהג בשל עכו"ם,  )סי' ר"צ(והנה הב"ח ביור"ד 
, דכשנכנסו )פ"ג דחלה(הירושלמי מובא בר"ש והקשו עליו מ

ישראל לארץ אפילו מצאו תבואה ישנה היתה אסורה משום 
)בתשובת גאוני חדש, והלא היה תבואה של עכו"ם, והשיב הב"ח 

, משום דאחר שבאו ישראל לארץ זכו בהתבואה בתראי ס"א(
ההוא והוי כאלו היתה תבואה שלהם למפרע, אבל קודם 

לא היה באותה תבואה איסור חדש,  ביאתם לארץ באמת
ולפי"ז א"א לתרץ כדברי הג"ר יהונתן שלכן לא אכלו מצה 
מן החדש כיון דהשיעורין נשתכחו, דאכתי הו"ל לאכול 
מהתבואה הישנה, ולא היה מקום לחשוש שמא יאכלו רק 
חצי שיעור, דלא היה שייך איסור חצי שיעור באותו חדש, 

י להתבואה הישנה היתה לו כיון דלא הוי דומיא לחלב, דהר
 שעת הכושר קודם ביאתם לארץ. 

 
פליגי אמוראי אי ארץ ישראל  )דף קי"ט.(אך במסכת ב"ב 

מוחזקת לנו מאבותינו או לא, ואי אמרינן דאר"י כבר היתה 
מוחזקת להם מהאבות נמצא דגם קודם ביאתם לארץ היתה 
התבואה של ישראל והיתה אסורה משום חדש, וא"כ לא היה 

שעת הכושר, אמור מעתה דמשו"ה לא קשיא להש"ס  לו
בבלי קושית הירושלמי מפני מה לא אכלו מצה מחדש מטעם 
עדל"ת, דש"ס בבלי ס"ל דאר"י היתה מוחזקת לנו מאבותינו, 
וא"כ לא היה להתבואה שעת הכושר, וכיון ששכחו 
השיעורים לא יכלו לאכול מצה מדין עדל"ת דשמא לא יאכלו 

"ד, היוצא לנו מזה דאי ס"ל דאר"י כבר כשיעור וכנ"ל עכ
היתה מוחזקת מאבותינו ליכא הוכחה דעשה שלפני הדיבור 

 . אלים טפיקליש, וי"ל דעשה דלפני הדיבור 
 

כתב, דשפיר הותר ליעקב  )פרשת ויצא(ובספר אמירה נעימה 
להערים וליקח את הברכות מעשיו כיון דהאבות היה להם דין 

יצא מכלל ב"נ דכתיב יעקב חבל  ב"נ, אבל יעקב בעצמו ודאי
נחלתו, ולכן כיון דגזל עכו"ם מותר הותר לו לקחת ברכותיו 

 של עשיו עיי"ש.
 

והנה המפ' כתבו לתרץ טענת אומות העולם לישראל לסטים 
 שראלירץ דא י ס"לשכבשתם ארצות שבעה גוים, א(, דאאתם 

מוחזקת מאבותינו בטלה טענתם של לסטים אתם, עיין 
, ב(, כתב המהר"י אלגאזי )דף ק"פ:(ת מטה משה בהגש"פ ברי

דקיי"ל גזל  )דף נ"ג:(בספרו מגיד דבריו ליעקב על הגש"פ 
 עכו"ם מותר עכ"ד, 

 
ומעתה יבואר דברי עשו, את בכרתי לקח, ולכאורה הא לא 
מהני הקנין כיון דהוא דבר שלא בא לעולם, וע"כ דקודם מתן 

כ דעשה דלפני וע"תורה מהני קנין בדבר שלא בא לעולם, 
הדיבור אלים טפי, ולפי"ז ס"ל דאר"י מוחזקת מאבותינו, 
וי"ל דלכן בטל טענת לסטים אתם, ומעתה י"ל דגזל עכו"ם 

א"כ מדוע לקח את ברכתי אסור, וכיון דגזל עכו"ם אסור, 
 ודו"ק.  

ברש"י עה"פ ויאמר יעקב מכרה כיום את עפימש"כ עוי"ל,  ג(
דיעקב  י"ג(-)פרשה ס"גית רבה בכרתך לי, והוא מהמדרש בראש

אבינו רצה ליקח את הבכורה מעשו לפי שהעבודה בבכורות 
אמר יעקב אין רשע זה כדאי שיקריב להקב"ה עיי"ש, וכתב 

, דזה דמסר יעקב אבינו נפשו על הבכורה )אופן י'(בפלח הרימון 
)פרשת יד יוסף כיון דכהנים הוי שלוחי דרחמנא, ובספר הוא, 

"נ אי כהנים הוה שלוחי דידן או שלוחי הנפמכתב  אמור(
צריך שיהיה הכהן דהוה שלוחי דרחמנא  י ס"לדרחמנא, דא

הקב"ה צדיק במעשיו בלתי שמץ פסול, דכך דרכו של 
דהוה שלוחי דידן  י ס"לאבל א מלאך ה' צבקות, שלוחוד
כל אדם, אז ודאי כל כהן יכול להיות ב ותוחישל העוש דםאהו

דכהנים הוה שלוחי דרחמנא,  עומד ומקריב, ויעקב סבר
וצריך שיהא המקריב צדיק במעשיו, ואיך יעמוד עשו הרשע 

  .לפיכך מסר נפשו על הבכורה עיי"ש להקריב,
 

שפירש עפי"ז מה דכתיב  )פרשת וישלח(ועיין בספר מגדול דוד 
כי שפתי כהן ישמרו דעת רצ"ל שישמור כל  ז(-)פרשה בבמלאכי 

        יבקשו מפיהו שצריך מצוות התורה, ועוד זאת ותורה 
ג"כ שיהא ת"ח ולמדן, ומפרש הכתוב הטעם כי מלאך ה' 
צבקות הוא רצ"ל דהוי שלוחי דשמיא, ולכן צריך שיהא יר"ש 

 מרבים 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.(וע לא פשיט לה מהא דאיתא במסכת נזיר דרחמנא, מד
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 
  חות לעכו"ם עכ"ק.שלי

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

דהא דדרשינן איש איש תליא אי  )דף נ"ו.(במסכת סנהדרין 
אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם או לא, ולפי"ז י"ל 
דסוגית הגמ' במסכת נדרים ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, 

ת נכרי, ולכן שפיר י"ל וא"כ לא דרשינן איש איש לרבו
דכהנים הוה שלוחי דידן, אמנם מאן דדריש איש איש ס"ל 
כמאן דאמר לא דברה תורה כלשון בני אדם, וכיון דעכו"ם 
מקריבין נדרים ונדבות, ולדידיה ודאי אמרינן דכהנים הוה 

 שלוחי דרחמנא עכ"ד.
 

-)פרשה ככתיב בפרשת קדושים  ,)דף פ"ה:(סנהדרין מסכת בואיתא 

כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו  ,ט(
)קרא אביו ואמו קלל לאחר מיתה  ,ואמו קלל דמיו בו, תנו רבנן

וכו', ופריך הגמרא,  יתירא הוא דהא כתיב רישיה דקרא אשר יקלל את אביו ואת אמו(
הניחא לר' יונתן דמייתר ליה קרא אביו ואמו, אלא לר' יאשיה 

תניא מה תלמוד לומר איש איש, לרבות מאי איכא למימר, ד
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בת טומטום ואנדרוגינוס, אשר יקלל את אביו ואת אמו אין לי 
, אביו שלא אמו אמו שלא אביו )שניהם יחד(אלא אביו ואמו 

)בראש מניין, תלמוד לומר אביו ואמו קילל אביו קלל אמו קלל 

תן אומר דברי ר' יאשיה, ר' יונ המקרא סמך קללה לאביו ובסוף סמך לאמו(
משמע שניהם כאחד ומשמע אחד ואחד בפני עצמו עד 

)וכמו שפרט בחורש בשור ובחמור מדפרט לך ש"מ דאי לא שיפרט לך הכתוב יחדיו 

הוי יחדו הוה משמע שור לבדו וחמור לבדו והא אביו ואמו דרישא דרשינן נמי או אביו או אמו 

אביו ואמו , מנא ליה, נפקא ליה מומקלל וסיפא לאתויי לאחר מיתה(
, ההוא )דמפיק לאחר מיתה מאביו ואמו קילל(, ואידך )דואלה המשפטים(מות יומת 

מיבעיא ליה לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס, ותיפ"ל מאיש 
  .ם עיי"שאיש, דברה תורה כלשון בני אד

 
, דאי ס"ל י(-)אות טוכתב בספר מלא הרועים ערך דברה תורה 

לא דרשינן איש איש דדברה כר' יונתן דלחלק לא צריך קרא, ו
תורה כלשון בני אדם, משא"כ לר' יאשיה דס"ל לחלק צריך 
קרא, וילפינן טו"א מאיש איש, וס"ל לא דברה תורה כלשון 

 .בני אדם
 

עה"פ ויהי בבקר והנה היא לאה וגו',  )פרשת ויצא(וביציב פתגם 
ך, אנכי הוא המביא בכור כתב לפרש מה שפירש"י אנכי עשיו

ך, דאע"ג שיעקב סתם דבריו ולא פירשם, ורהוא בכלך ועשיו 
אפילו הכי יתכן לפרש הכי אליבא דמ"ד לחלק לא צריך קרא, 
שלפי"ז שפיר יתכן לומר שיעקב היה מישתעי בלישנא 
דחכמה, ויש לחלק דבריו לשנים, אבל למ"ד לחלק צריך קרא 
אי אפשר לחלק דבריו בסכינא חריפא ללא שיהיה שום הפסק 

 ד.בדבריו עכ"
 

ובזה יבואר דברי עשיו שאמר את בכורתי לקח והנה עתה 
לקח ברכתי, דעשיו בא בטענת ממה נפשך ליעקב, את בכרתי 

דכל הטעם דיעקב רצה הבכורה משום דכהנים הוה  לקח,
שלוחי דרחמנא, וצריך שיהא המקריב צדיק במעשיו, ומנ"ל 

משום דדרשינן איש איש  דכהנים הוה שלוחי דרחמנא,
ודרין נדרים ונדבות כישראל, ומעתה ס"ל לא דברה דנכרים נ

תורה כלשון בני אדם, וס"ל לחלק צריך קרא, והנה עתה לקח 
ך, דלשיטתו דס"ל לחלק צריך ורברכתי, באמרו אנכי עשיו בכ

קרא אי אפשר לחלק דבריו, ונמצא דדיבר בערמה שנראה 
כאבק שקר, ונמצא שאין הוא כדאי לשמש לפני ה' יותר 

כדי  אמתלא בעלמא היה בפיו להערים עלי ממני, אלא
להוציא ממנו הבכורה, ומעתה שגם יעקב חטא כמוהו שוב 
שניהם שווים ומן הדין שתחזור הבכורה אליו כפי שהיה 

 מתחילה ודו"ק.
 
 

במדרש  הבאנו שני טעמים על שכהו עיני יצחק, דעוי"ל,  ד(
כדי , למה כהו עיניו של יצחק איתא ח(-)פרשה ס"הרבה בראשית 

 (י-ס"ה)פרשה אמנם בשיבוא יעקב ויטול את הברכות עיי"ש, 
שבשעה שעקד  המכח אותה ראי ,ותכהין עיניו מראות ,איתא

את יצחק בנו על גבי המזבח תלה עיניו במרום  בינואברהם א
 וכו' עיי"ש. והביט בשכינה

 
לפרש המדרש וידום  )פרשת שמיני(הבאנו מש"כ בספר קול יעקב ו

וביום השמיני ימול בשר ערלתו, דהנה חטאו  אהרן מה הול"ל
של נדב ואביהוא היתה על שהציצו בשכינה, כמש"כ רשיז"ל 

ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את  י"א(-)שמות כ"דעה"פ 
  .האלוקים וגו' עיי"ש

 
אך יש להוכיח ממצות מילה דמותר להסתכל בשכינה, שהרי 

, דלכן אמרה י' י"ז()סאמרו חז"ל במדרש תנחומא פרשת אמור 
תורה מילה לשמונה, כדי שיעבור עליו שבת ויראה את פני 
השכינה, וז"ש המדרש במעלת אהרן דשתק כשנעשו נדב 
ואביהוא על שהציצו בשכינה, דהיה יכול להתרעם ולומר 
דמהא דכתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו, מטעם כדי 

ינה, וא"כ שיראה את פני השכינה, מוכי דמותר להסתכל בשכ
 למה נענשו, ועכ"ז שתק עכ"ד.

 
וברבינו בחיי דמצות  )ח"ב דף ס"ו:(לפי"מ דמבואר בזוה"ק אך 

 י(-)פרשה כ"זמילה הוא כענין קרבן, ועיין במדרש ויקרא רבה 
א"ר יצחק משפט אדם ומשפט בהמה שוים, משפט אדם 
וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ומשפט בהמה ומיום 

 )אות פ"א(ועיין בילקוט פרשת לך ה עיי"ש, השמיני והלאה ירצ
דכל מי שהוא מגיש את בנו למילה כאלו כהן גדול מקריב 

הרי שמצוות מילה מנחתו ונסכו על גבי המזבח עיי"ש, 
לשמונה הו"ל דומיא כהקרבת קרבן להשי"ת, ולכן כשם 

ולפי"ז ליכא  שקרבן מיום השמיני והלאה ירצה כך המילה,
 כינה.ראיה דמותר להסתכל בש

 
מסכת דאיתא בולכאורה יש להביא ראיה דמילה הוה כקרבן, 

דכתיב וימל  ,דנשים פטורות ממ"ע דמילה ,)דף כ"ט.(קידושין 
אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלקים ודרשינן אותו 
ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל קרא דנשים פטורות תיפ"ל 

  .פטורות דהוה מ"ע שהז"ג שנימול בשמיני ללידתו ונשים
 

לתרץ קושית התוס',  (פרשת וירא)בספר נחלת יעקב יהושע וכתב 
מסכת בספר מעיין החכמה לתרץ קושית התוס' ב "כלפימש

ד"ה הקבלות, דלמ"ל קרא למעט נשים  )דף ל"ו.(קידושין 
מסמיכה ושאר עבודות, תיפ"ל דהוי מעשהז"ג דהא כל 

חדש העבודות אינן אלא ביום דכתיב וביום צוותו, וכתב ל
דבקדשים אמרינן דנשים חייבות אף דהוה מ"ע שהז"ג, 

דהא דנשים פטורות  )דף ל"ה.(קדושין מסכת לפי"מ דמסקינן ב
במ"ע שהז"ג ילפינן מתפילין, דהוקשה כה"ת כולה לתפילין 

והני מילי בכל מצות התורה, אבל ותפילין איתקש לת"ת, 
למד בהיקש אינו חוזר ומלמד דדבר ה בקדשים דקיי"ל

, (:)דף כ"אובמס' תמורה  (.)דף מ"טכמבואר במס' זבחים  ,קשבהי
ולפי"ז לענין קדשים לא ילפינן להא דנשים פטורות 
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ממעשהז"ג, כיון דילפינן לה מתפילין ותפילין עצמה מת"ת, 
ומשו"ה שפיר איצטריך קרא למעט נשים מעבודות הקדשים, 
דמשום טעמא דמעשהז"ג לא הוי פטרינן להו ממצוות 

  .עכ"דדקדשים 
 

מצוות מילה לשמונה הו"ל דומיא ולפי"ד המדרש הנ"ל ד
כהקרבת קרבן להשי"ת, ולכן כשם שקרבן מיום השמיני 

עשה מצות והלאה ירצה כך המילה, א"כ הוי מצות מילה כ
לכן ואף דהוי מ"ע שהזמן גרמא,  הןקדשים דנשים חייבות בד

אותה, לא היינו פוטרין  אלוקרא דאותו אי לאו דגלי לן 
, ולפי"ז מוכח מכאן עכ"דהימנו ולכן איצטריך קרא נשים ה

 .דמצות מילה הוי כקרבן
 

דכיון דמיום השמיני והלאה אין לה תירצו  )שם(אך התוס' 
הפסק לאו זמן גרמא הוא, וא"ת אכתי מעשהז"ג הוא דאין 
מלין אלא ביום, וי"ל דאתיא כמ"ד התם דמילה שלא בזמנה 

 .י"שנוהגת בין ביום ובין בלילה עי
 

והנה הך מילתא אי מילה שלא בזמנה נוהג ביום או ביום 
דתליא בהא, דאיתא  )פרשת קרח(ובלילה, כתב בספר שפע קודש 

, רבי אומר, גדולה מילה שאלמלא מילה )דף ל"א:(נדרים מסכת ב
לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה 

דהיאך  )שם("ט חוקות שמים וארץ לא שמתי, והקשה בתוס' יו
דרש רבי דקרא אם לא בריתי וגו' קאי על מילה, הרי מילה 
מצוותה אינה אלא ביום, ובקרא כתיב אם לא בריתי יומם 

  .ולילה עיי"ש
 

די"ל דאתיא כמ"ד  ,ץרתי )פרשת לך(ובספר חוט המשולש 
דמילה שלא בזמנה נוהגת ביום ובלילה עיי"ש, ואיתא בגמ' 

גדולה תורה שאלמלא  ,ר"אשם ופליגא דר' אליעזר, דאמר 
תורה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם 
ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, וי"ל דר"א ס"ל דלא 
יתכן דקרא קאי על מילה שהרי בפסוק נאמר יומם ולילה 
ומילה אף שלא בזמנו אינו אלא ביום, ונמצא לפי"ז דהנך 

י על תורה או על דרשות בקרא דאם לא בריתי וגו' אי קא
מילה תליא בדין מילה שלא בזמנה אי נוהגת רק ביום או גם 

 בלילה עכ"ד.
 
הקשה דהיאך קנה יעקב  )סי' שכ"ח(הנה בשו"ת הריב"ש ו

הבכורה מעשיו, הא הוי דבר שלא בא לעולם שהרי יצחק היה 

 הדקודם מתן תורה הי )סי' רכ"ח(ותי' הריב"ש  חי אז עכ"ק,
  .ל"ע עיי"שמועיל קנין בדבר שלב

 
והטעם דקודם מ"ת מהני קנין אף בדבר שלבל"ע מבואר 

 )דף ג.(ע"ז מסכת בעפי"מ שאמרו חז"ל , (ןפרשתב)בישועות מלכו 
אמר ר"ש בן לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום השישי 

ואמר הקב"ה עם מעשי בראשית  מלמד שהתנה ,)ה' יתירה למה לי(
חזיר ני מואם לאו אדאם יקבלו ישראל את התורה מוטב 

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

  .שקטה למה יראה, אלא בתחלה יראה ולבסוף שקטה עיי"ש
 

ומבואר מזה דעד שלא קיבלו בני ישראל את התורה בסיני לא 
נתייראו שמא לא נתבסס כל הבריאה, ועמודי שמים ירופפו ו

הבריאה מהות וא"כ קודם קבלת התורה כל יתקיים העולם, 
שהרי עדיין היה תלוי  ,וכדבר שלבל"עכדבר שאינו קבוע  ההי

באותה זמן אהני ולכן ועומד אם יקבלו ישראל את התורה, 
קבוע  , שהרי כל היקום לא היהשלבל"עבר דבגם הקנין 
 עכ"ד. וקיימי

 
בכרתי לקח, ולכאורה הא לא  ומעתה יבואר דברי עשו, את

מהני הקנין כיון דהוא דבר שלא בא לעולם, וע"כ דקודם מתן 
תורה מהני קנין בדבר שלא בא לעולם, כיון דתנאי התנה 

מהות וא"כ קודם קבלת התורה כל הקב"ה במעשה בראשית 
שהרי  ,ולםעלא בא וכדבר שלכדבר שאינו קבוע  ההבריאה הי

ולכן בלו ישראל את התורה, עדיין היה תלוי ועומד אם יק
ולם, שהרי כל עלא בא שלבר דבגם באותה זמן אהני הקנין 

כיון דהעולם עומד בזכות  קבוע וקיימי, היקום לא היה
התורה, ולפי"ז ס"ל דמילה שלא בזמנה אינו נוהג אלא ביום, 
ותקשי קושית התוס' למ"ל קרא דנשים פטורות ממ"ע 

, וע"כ משום דמילה דמילה, תיפ"ל דהוי מצות עשה שהז"ג
הוא כקרבן ובקדשים אמרינן דנשים חייבות במצות עשה 

כדי שיעבור שהז"ג, ולפי"ז י"ל דלכן ממתינין לשמונה, ולא 
וי"ל דאסור להסתכל בפני  עליו שבת ויראה את פני השכינה,

השכינה, ולכן כהו עיני יצחק, וא"כ אמאי לקח את ברכתי 
 ודו"ק.
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