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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

משה הואיל  
 

והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן 
הרוצה  ואיתא במדרש אהרן אל מרים והנה מצרעת:

ת המתים מה"ת יראה והנה מרים מצורעת ילידע תחי
 והוא פלאי. כשלג

 
לבאר המדרש הנ"ל,  והנבס"ד, עפימש"כ בספר יציב פתגם

דלכאורה יש להביא מקור לתחיית המתים, ממה שמצינו 
צוה ליוסף אל נא תקברני במצרים, ופרש"י לפי  שיעקב אבינו

שסופה להיות עפרה כנים ושאין מתי חוץ לארץ חיים אלא 
בצער גלגול מחילות וכו' עיי"ש, דלטעם של צער גלגול 
מחילות היינו שלעתיד לבוא בימי התחיה כשיקיצו וירננו 
שוכני עפר יקומו מתי חוץ לארץ על ידי גלגול מחילות 

, וכן לטעם שעתיד עפרה )דף קי"א.(תובות כמסכת כמבואר ב
להיות כנים וירחשו וקשה רימה למת כמחט בבשר החי, 
ופשיטא דזה לא שייך אלא אם כן נשאר בו חיות ועתיד 
לעמוד לתחיה, דאל"כ מדוע קשה לו הרימה והלא הוא כאבן 
דומם ואינו מרגיש ומאי איכפת ליה, ואף אי נימא דמה 

ט בבשר החי אינו כאב הגוף שאמרו שקשה רימה למת כמח
מאכילת הרימה אלא בזיון לנפש לראות בניוול הגוף כמש"כ 

וכ"ה בתשובת הרשב"א, מ"מ  )פ"ב מ"ז(אבות מסכת התויו"ט ב
זה לא שייך אלא אם נשאר הנשמה שמצטערת בניוול הגוף, 

, הנשמה רואה מה שעושין )סי' תתשס"ג(וכן מפורש בספר חסידים 
והעוף אוכל אותם מן הסל מעל  לגוף אחר מיתה שנאמר

ראשי, קודם שמת לא אכל העוף את בשרו אלא לאחר שמת, 
לכך קשה רימה למת, ולא שכואב לו אלא הנשמה קשה לה 
זילות הגוף, הרי מצינו מן התורה שהנשמה חיה לאחר שמת 
האדם ורואה מה שנעשה לגוף וכו' עיי"ש, ועכ"פ מוכח מזה 

 דיש תחיית המתים מה"ת.
 

זה תינח אי נקטינן שהיה אצל יעקב אבינו מיתה שפיר  אך כל
)דף תענית מסכת מוכח מזה תחיית המתים, אך לפי"מ דאיתא ב

דיעקב אבינו לא מת, א"כ אין ראיה מכאן לתחיית המתים  ה:(
מה"ת, די"ל דדוקא ביעקב שלא מת על כן דאג מצער כנים 

 וגלגול מחילות, משא"כ בכל המתים.
 

       שבתמסכת לא מת הוא כדאמרינן ב והטעם דיעקב אבינו
אין מיתה בלא חטא וכיון שלא נמצא חטא ביעקב,  )דף נ"ה.(

וכדכתיב ויבא יעקב שלם, שהשלים עצמו להיות נקי מכל סיג 
           ופגם ולא בא דבר חטא על ידו, על כן לא מת, אלא 

שיש לעורר דהרי מצינו בו פגם במה שלקח את הברכות 
ועומד מרבקה אמו על כך,  מעשיו במרמה, והגם דהיה מצווה

-)פרשה ס"זמ"מ הלא מצינו שנענש ע"ז, כדאיתא בבראשית רבה 

עה"פ כשמוע עשיו את דברי אביו ויצעק צעקה גדולה  ד(
ומרה, א"ר חנינא, כל מי שהוא אומר הקב"ה וותרן, הוא 
  יתוותרון בני מעוהי, אלא מאריך אפיה וגבי דיליה, זעקה 

שמוע עשו את דברי אביו אחת הזעיק יעקב לעשו דכתיב כ
 ויזעק זעקה, והיכן נפרע לו בשושן הבירה שנאמר ויזעק 
זעקה גדולה ומרה עד מאוד עיי"ש, וכיוצ"ב איתא בבראשית 

עה"פ ויאמר אליהם ישראל אביהם אם כן  י"א(-)פרשה צ"ארבה 
איפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ, אותה החרדה שהחרדתי 

       ציד ויבא לי ואוכל  את אבא ויאמר מי איפוא הוא הצד
    מכל וכו', הוא שנזדעזע עלי לאמור אם כן איפוא עיי"ש, 
     הרי חזינן דנחשב לו חטא על שלקח הברכות במרמה, 
וא"כ אי אפשר לומר דיעקב אבינו לא מת מחמת דאין מיתה 

 בלא חטא.
 

אך לכאורה צ"ב מפני מה נחשב לו לחטא הא היה מחוייב 
יה זאת נגד רצונו של אביו לעשות בציווי אמו, וי"ל דכיון שה

שביקש מעשיו להכין לו מטעמים, א"כ הו"ל כהא דאמרינן 
באביו אומר לו השקיני מים ואמו  ,)דף ל"א.(קידושין מסכת ב

דמסקינן התם הנח כבוד אמך ועשה  ,אומרת לו השקיני מים
כבוד אביך שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך עיי"ש, ולכן לא 

קול אמו נגד רצון אביו, דהו"ל עביד יעקב שפיר לשמוע ל
להקדים כבוד אביו ולא לציית לאמו, אולם יש להסתפק אי 
היה שייך דבר זה דאתה ואמך חייבים בכבוד אביך קודם מתן 

)עיין בנחל תורה שהיה דינם כב"נ והיו מצווים על כיבוד אב ואם 

 .אשכול על האשכול ח"ב הל' גרים סי' ל"ט אות ו'(
 

חלקו הפוסקים אי כבוד אשה לבעלה הוא וי"ל דתלוי במה שנ
, דאי אמרינן )עיין שו"ת חיים שאל סי' כ"ז, ובארעא דרבנן(מה"ת או מדרבנן, 

דהוא דינא דאורייתא והרי זה בכלל המצוות השכליות, א"כ 
דהאבות היו נזהרים במצוות  )דרוש א'(לפימש"כ הפרשת דרכים 

וכיון שלא כבוד אם, כליות, א"כ הו"ל להקדים כבוד אב להש
נהג יעקב כן הרי"ז נחשב לו כפגם, משא"כ אי אמרינן דהוי 
רק דינא מדרבנן ובכלל מצוות השמעיות שלא נזהרו בהן 

לא היה מוכרח  ,)שם(האבות קודם מתן תורה כמש"כ הפר"ד 
להקדים כבוד אביו, וי"ל דשפיר עביד לשמוע לציווי אמו, 

 ם בדבר.אע"ג דהוי נגד רצון אביו, ואין עליו שום פג



 

 ב 

ויש להביא מקור להא דכבוד אשה לבעלה הוא מה"ת, ממה 
ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את  כ"ח(-)בראשית אשנאמר 

 י"ב(-)בראשית רבה פרשה חהארץ וכבשוה, ורשיז"ל הביא ממדרש 
וכבשה חסר וי"ו ללמדך שהזכר כובש את הנקבה שלא תהא 

 הצווה על פרייצאנית, ועוד ללמדך שהאיש שדרכו לכבוש מ
א"כ להך לישנא שכובשה שלא  ולא האשה עיי"ש, הורבי

תהא יצאנית נכלל בו כל הדברים שמוכרחת לציית ולכבד את 
דברי בעלה, ואין לך כשרה בנשים אלא העושות רצון בעלה 

, )סו"ס ס"ט(כדאיתא בתנא דבי אליהו והובא בשו"ע חאבהע"ז 
דרשות פליגי, ועיין בנזר הקודש על המדרש הנ"ל דהני ב' 
ס"ל כהמ"ד  ,דלדרשא קמייתא דוכבשוה שלא תהא יצאנית

דאשה מצווה על פו"ר ולכן דרש דקאי  )דף ס"ה:(יבמות מסכת ב
 .שלא תהא יצאנית

 
ותרא רחל כי לא ילדה  א(-)בראשית לועפי"ז יש לפרש הכתוב 

ליעקב וגו' ותאמר ליעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי 
ויאמר התחת אלוקים אנכי אשר מנע  ויחר אף יעקב ברחל

וכתב רשיז"ל, את אומרת שאעשה כאבא  ,ממך פרי בטן
להתפלל עליך אני איני כאבא, אבא לא היו לו בנים אני יש לי 
בנים, ממך מנע ולא ממני עיי"ש, והיינו שיעקב אבינו אמר לה 
שאין לה להתרעם במה שלא זכתה להפקד כיון שאין המצוה 

על בעלה וממני לא נמנע פרי בטן, אבל  מוטלת עליה כי אם
רחל סברה דגם הנשים מצוות על פו"ר, דוכבשוה קאי להא 
דהזכר כובש את הנקבה, וע"ז אמרה לו דאם כדבריך דנשים 
אינן מצוות בפו"ר מקרא דוכבשוה, א"כ לא דרשינן מהכא 
לחייב את אשה בכבוד בעלה, א"כ אינני צריך לחוס על כבודך 

 ך.ואצא להתקוטט עמ
 

ובתרגום יונתן כתב לפרש על ותדבר מרים ואהרן במשה על 
אודות האשה הכושית אשר לקח, דקאי על מה שלקח אשה 
כושית כשברח מפני פרעה וריחקה, ולא קאי על צפורה 
עיי"ש, ולכאורה קשה דא"כ מדוע נתעוררו רק עכשיו לדבר 
מזה והלא זה כמה שנים שעברו מאז שלקחה, וי"ל דבאמת 

ונו על שפירש מצפורה אשתו כפשטיה, ואמנם לא הם נתכו
עוררו עליו על עצם הדבר שפירש ממנה, שהרי משה דרש ק"ו 

, אלא )דף פ"ח.(שבת מסכת והקב"ה הסכים על ידו כדאיתא ב
שטענו נגדו מפני מה לא גירשה לצפורה בגט פיטורין, כדי 
שתוכל לינשא לאחר ולקיים מצות פו"ר, ולכן טענו נגדו על 

את אשתו לפרוש ממנה בלא גט והרי עדיין לא קיימה  שמעגן
מצות פו"ר בבן ובת, דסברו דגם נשים מצוות בפו"ר, אלא 

כתב דשפיר עבד משה שלא גירשה  )מצוה ע"ה(דבנחלת בנימין 
שאין  )דף כ"ב.(סנהדרין מסכת בגט כיון דמשה היה מלך וקיי"ל ב

ה מועיל נושאין אלמנותו וגרושתו של מלך עיי"ש, ולכן לא הי
 כלום במה שהיה מגרש אותה.

 
זבחים מסכת אמנם נחלקו הדיעות אי משרע"ה היה מלך, דב

איתא ביקש משה מלכות ולא ניתנה לו דכתיב אל תגש  )דף ק"ח.(

, ומשמע דלא היה מלך, עיי"ש הלום ואין הלום אלא מלכות
דריש אל תגש הלום אין לך עסק  ז(-)פ"באך במדרש דברים רבה 

מר והזר הקרב יומת, ולפי"ז שפיר יתכן לומר בכהונה שנא
שהיה  )בפרשתן(שניתנה לו מלכות, וזה כדאיתא במדרש תנחומא 

מלך כדכתיב ויהי בישורן מלך, ונמצא דזה אי משה היה מלך 
תליא אי היה כהן, דאם היה מלך ע"כ דאל תגש הלום אתי 
למעוטי כהונה ולא היה כהן, ואם לא היה מלך מואל תגש 

ל שהיה כהן, וזה שרמז התרגום יונתן דהם טענו עליו הלום י"
מפני מה לא גירש את צפורה כדי שתקיים מצות פו"ר, ואי 
דהוא מלך וגרושתו אסורה, זה אינו דהלא אשה כושית לקח 
היינו מארץ כוש וריחקה, ולכן ריחקה משום דהוא כהן ואסור 
בגיורת, וא"כ דהוה כהן ע"כ דקאי אל תקרב הלום שאין לך 
עסק במלכות, וא"כ שפיר היה יכול לגרש את צפורה כדי 

 שתוכל לקיים מצות פו"ר.
 

אך לכאורה צ"ב מה היתה טענתם על משה דהיה לו לגרש את 
בית שמאי , )דף צ.(גיטין מסכת ציפורה בגט, הלא איתא ב

אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר 
אך י"ל דהם סברו ש, עיי" דברערוה, שנאמר כי מצא בה ערות 

אפילו הקדיחה תבשילו, שנאמר כי דהלל דמשה ס"ל כבית 
 )ולא כתוב דבר ערוה, ש"מ דהכי קאמר או ערוה או שאר דבר סרחון(מצא בה ערות דבר 

בשם האריז"ל דמשה  וכמובא בספר עמודיה שבעה עיי"ש,
הלל ולכן חי הלל ק"כ שנה כמו משה והיה  עצמו הוא נשמת

האדם כמשה עיי"ש, ובזה יבואר מה שהסמיך  עניו מאוד מכל
הכתוב לומר והאיש משה עניו מאוד וגו', לרמז שבעבור זה 
סברו דמשה ס"ל כהלל ולכן היה יכול לגרשה, ומשה לא כן 

 עשה, ולכן דיברו במשה.
 

ובזה יבואר דברי המדרש, דהנה לכאורה למה הגיע למרים רק 
ביא ה' הו"ל עונש צרעת, הלא לפי חומר הפגם שדיברה בנ

להגיע עונש גדול יותר, וצ"ל דלכן לא נענשה כ"כ משום 
דהיתה לה טענה צודקת והיטב חרה לה שהיה לו לגרש את 
צפורה, וא"כ מהא דמרים היתה רק מצורעת שמעינן דנשים 
מצוות על פו"ר, והיינו שלא דרשינן וכבשה להא דדרכו של 

, ולפי"ז איש לכבוש וכו', אלא להא שהזכר כובש את הנקבה
כבוד אשה לבעלה הוא מה"ת, ומינה דלא היה לו ליעקב 
לציית לאמו נגד דבר אביו והו"ל כפגם ליעקב, ומעתה לא 
נקטינן דיעקב אבינו לא מת, ונמצא דשפיר מוכח מקרא דאל 
נא תקברני במצרים דחשש לצער גלגול מחילות או שלא 
ירחשו בו כנים דהמתים עתידין לקום לתחיה, וזה שאמר 

 .ת המתים מה"ת עכ"ד ביציב פתגםהמדרש מכאן רמז לתחיי
 

פנים, עפי"מ שהעיר ועפי"ז יש לבאר דברי המדרש בכמה או
דלכאורה צ"ב מה היתה טענתם על משה דהיה , ביציב פתגם

בית , )דף צ.(גיטין מסכת לו לגרש את ציפורה בגט, הלא איתא ב
שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה 

אך י"ל דהם עיי"ש,  דברדבר ערוה, שנאמר כי מצא בה ערות 



 

 ג 

אפילו הקדיחה תבשילו, שנאמר דהלל סברו דמשה ס"ל כבית 
)ולא כתוב דבר ערוה, ש"מ דהכי קאמר או ערוה או שאר דבר כי מצא בה ערות דבר 

  .עיי"ש סרחון(
 

קשה  מאישת ה יש להביא ראיה לשיטת ב"ה, דלביולכאור
, דאי אין מגרשין אלא )ד"ה מה(ובא בתוס' מקושית הירושלמי 

א"כ מצא בה דבר ערוה, א"כ אמאי איצטריך קרא דלא יוכל 
"ה אסורה לו בעלה הראשון לשוב לקחתה, תיפ"ל דבלא

כתב  )ח"ד דף שע"ה מדפה"ס(בספר חיי נפש ומשום סוטתו עכ"ק, 
לתרץ, הן אמת דב"ש ס"ל דלא יגרש אשתו אלא אם כן מצא 

הו דוקא שלכתחילה אסור לו לגרשה סתם, בה דבר ערוה, ז
אבל אי עבר וגרשה הרי זה מגורשת, כי ב"ש ס"ל דכל מה 
דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני, וא"כ ממילא צריך 
קרא לאסור החזרת גרושתו, באופן שעבר וגרשה בלי ערות 

 דבר עיי"ש.
 

הביא מספר ענף עץ אבות טעם  )פרשת תולדות(ובכסף נבחר 
המתים, משום שהקב"ה אמר לאדם הראשון ביום לתחיית 

אכלך ממנו מות תמות, וכאשר אכל מעץ הדעת תבע מלאך 
אלף ל ני נשמתולות להמיתו בו ביום, וא"ל השי"ת ההמו

, ונמצא דמיתת הנשמות העתידים לבואתן לך כל ואני נושנים 
בני אדם ניתנו למלאך המות כאגר נטר על שהמתין לאדם 

יבית קצוצה יוצאת בדיינים כדאיתא במסכת הראשון, וכיון דר
וצריך להשיב את הריבית, לכן יצטרך להחזיר  )דף ס"א:(ב"מ 

הנשמות ולהחיות מתים, וכתב הכסף נבחר דכ"ז ניחא אי ס"ל 
דריבית קצוצה יוצאת בדיינים, משא"כ אי ס"ל דאינה יוצאת 

)דף בדיינים אי אפשר לומר טעם הנ"ל, ואיתא במסכת תמורה 

במאי פליגי,  ,השתא דשנינן כל הני שינויי דאביי ורבאו ו.(
בריבית קצוצה קמיפלגי וכו' עיי"ש, ונמצא לפי"ז דאי ס"ל כל 
מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני, הרי 

עביד מהני אין  דתחיית המתים מוכרחת, משא"כ אי ס"ל אי
 תחיית המתים עכ"ד הכסף נבחר. להוכיח מכאן לענין

 
יבואר המדרש, הרוצה לדעת תחיית המתים מה"ת  ומעתה

יראה והנה מרים מצורעת כשלג, והיינו שלא נענשה בעונש 
חמור כ"כ כיון שצדקה בדבריה שהיה לו למשה לגרש את 

אי לגרש אפי הקדיחה דרשכב"ה ציפורה, כיון דקיי"ל 
דס"ל אי עביד לא מהני, ולפי"ז ריבית  תבשילו, ולפי"ז י"ל

יינים, וממילא צריך להשיב המתים לחיי קצוצה יוצאת בד
 עולם מדינא, ומכאן לתחיית המתים מן התורה ודו"ק.

 
 

דהנה עה"פ ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות עוי"ל,  ב(
האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח, כתב רשיז"ל 

)עה"פ אחר דדברו על אודות גירושיה, כמבואר במכילתא פ' יתרו 

ש לצפורה בגט עיי"ש, וי"ל דדברו על משה דמשה גיר  שלוחיה(
בית  ,)דף צ.(גיטין מסכת דהיאך גירש את אשתו, הא איתא ב

לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה  ,שמאי אומרים
דבר ערוה, שנאמר כי מצא בה ערות דבר עיי"ש, ואיתא 

דלכן נקראת צפורה כושית, ששם שכושי  )דף ט"ז:(מו"ק מסכת ב
ו מכל הבריות, כך היתה צפורה משונה זה משונה בשר

במעשיה הטובים מכל הנשים בדור ההוא עיי"ש, וכיון 
דצפורה היתה צדיקת לא היה משה רשאי לגרשה, ועיין בספר 

 .)דרוש א' אופן א'(שמנה לחמו דרוש לתחיית המתים 
 

ד"ה מה מביאין קושית  )שם(אך י"ל דהנה התוס' בגיטין 
אלא א"כ מצא בה דבר ערוה, א"כ הירושלמי, דאי אין מגרשין 

אמאי איצטריך קרא דלא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, 
, ותירץ הפנ"י תיפ"ל דבלא"ה אסורה לו משום סוטתו עכ"ק

דלא יגרש את אשתו אלא א"כ  מאישת די"ל דהא דס"ל לבי
מצא בה דבר ערוה זהו רק כשמגרשה בע"כ, משא"כ מדעתה 

בלי דבר ערוה עכ"ד,  גם ב"ש ס"ל דאפשר לגרשה אפילו
ולפי"ז י"ל דמשה גירש את צפורה מדעתה דאז אף בי"ש 
מודים דמדעתה מותר לגרש את אשתו אף היכא דלא מצא בה 

 ערות דבר.
 

אך לפי"מ שמתרץ הירושלמי דקרא אתיא לעבור עליו בלאו, 
דמכח איסור סוטה ליכא אלא איסור עשה גרידא, משא"כ 

יכא לחלק בין היכא דמגרשה במחזיר גרושתו עיי"ש, לפי"ז ל
מדעתה או בע"כ, ואף מדעתה ס"ל דלא יגרש את אשתו אלא 
א"כ מצא בה ערות דבר, ולפי"ז מובן מה דדברו על משה 

 שגירש את אשתו.
 

ד"ה מאי כתבו התוס' דאפילו בספק  )דף י"א:(יבמות מסכת אך ב
סוטה נמי איכא לאו להחמיר, דאם בא עליה בעלה בדרך 

הדרא הקושיא דלמ"ל קרא לאסור מחזיר לוקה, לפי"ז 
גרושתו, כיון דבלא"ה אסורה משום איסור סוטה, וע"כ דצ"ל 
כמש"כ הפנ"י לחלק דהיכא דמגרשה מדעתה ס"ל לבי"ש 

 דמותר לגרשה אף דלא מצא בה דבר ערוה.
 

כתב, דזה אי בספק סוטה  )הדרן עמ"ס גיטין(ובספר הדרת בנימין 
תליא בפלוגתת הרמב"ם  איכא איסור עשה או איסור לאו,

והרשב"א, אי בספיקא דאורייתא מה"ת אזלינן לקולא או 
לחומרא, דא"א דאזלינן לקולא, י"ל דבסוטה ספק ליכא אלא 
איסור עשה, דהא אי לאו דחידשה התורה דאסור הו"א 
דמותרת לגמרי, וע"כ אין לך בו אלא חידושו דאיכא בה 

"כ למאן דס"ל איסורא דאורייתא אבל מנ"ל לרבות לאו, משא
דספיקא מה"ת לחומרא, א"כ על איסור בעלמא לא בעינן 
קרא, דמי גרע משאר ספיקא דאסור מה"ת, וע"כ דקרא אתיא 

 לאיסור לאו עיי"ש.
 

היוצא לנו מזה דאי ס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, 
ובסוטה ספק איכא איסור לאו, אז ל"ש לתרוצי דלכן צריך 

כי היכא דלעבור עליו בלאו, דהא קרא לאסור מחזיר גרושתו, 



 

 ד 

גם בסוטה איכא איסור לאו, ועכצ"ל כמש"כ הפנ"י לחלק בין 
היכא דמגרשה מדעתה למגרשה בע"כ, ולפי"ז י"ל דמשה 
גירש את צפורה מדעתה, דאז גם ב"ש ס"ל דמותר לגרש את 
אשתו אף דלא מצא בה דבר ערוה, משא"כ אי ס"ל דספיקא 

סוטה ליכא אלא איסור עשה, דאורייתא מה"ת לקולא, ובספק 
שפיר י"ל כמו שמתרץ הירושלמי דהקרא אתיא לעבור עליו 
בלאו, ואף היכא דמגרשה מדעתה ס"ל לבי"ש דלא יגרש את 
אשתו אלא א"כ מצא בה דבר ערוה, ומדחזינן דמרים נענשה 
ונעשית מצורעת משום דדיברה על משה, מוכח מזה דספיקא 

 דאורייתא מה"ת לחומרא.
 

, א"ר אלעשא גוי אחד שאל את ר' ו(-)ויקרא דמד"ר ואיתא ב
יהושע בן קרחה כתוב בתורתכם אחרי רבים להטות אנו 
מרובים מכם מפני מה אין אתם משוין עמנו בע"ז עיי"ש, 

דכל קבוע  )דף ט"ו.(כתובות מסכת אמנם ידוע מדברי חז"ל ב
כמחצה על מחצה דמי ואינו בטל ברוב, ואם כן בעת שישראל 

מקומן אין חשש ביטול ברוב דכל קבוע כמחצה על יושבין ב
מחצה, אבל לאחר שגלו דהוי ניידי ממקומם ולא הוי כמחצה 

 על מחצה, נתעורר הקושיא מדוע אינם בטלים ברוב האומות.
 

בטעם הדבר שאין ישראל בטלים לגבי רוב כתבו המפ' אך 
המינין שאלו את ר'  ה"א(-)פ"טהאומות, דאיתא בירושלמי ברכות 

לאי מה דכתיב כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים שמ
אליו, אמר להן כה' אלקינו בכל קראינו אליהם אין כתיב כאן 
אלא בכל קראינו אליו, אמרו לו תלמידיו רבי לאלו דחית 
בקנה, לנו מה אתה משיב, אמר להן קרוב בכל מיני קריבות, 

אינה דא"ר פנחס בשם רב יהודה בר סימון ע"ז נראית קרובה ו
אלא רחוקה, מה טעמא ישאוהו על כתף יסבלוהו וכו' סוף 
דבר אלוהו עמו בבית והוא צועק עד שימות ולא ישמע ולא 
יושיע מצרתו, אבל הקב"ה נראה רחוק ואין קרוב ממנו, דאמר 
לוי מהארץ עד לרקיע מהלך ה' מאות שנה וכו', ראה כמה 

ורי הוא גבוה מעולמו, ואדם נכנס לבית הכנסת ועומד אח
העמוד ומתפלל בלחישה והקב"ה מאזין את תפלתו וכו' 
עיי"ש, ואמר הכתוב קרוב ה' לכל קוראיו וגו' הרי דהקב"ה 
לגבי בני ישראל הו"ל כדין קרוב, ורוב וקרוב הולכין אחר 

, עיין בספר נפתלי שבע רצון )דף כ"ג:(ב"ב מסכת עיין ב ,הקרוב
הגש"פ ברית מטה בו, ()פרשת תרומהובספר שמע יעקב  ,)פרשת ואתחנן(

 עיי"ש. )דף צ"ט: מדפה"ס(משה 
 

אך יש להעיר דהלא פליגי שם אי רוב וקרוב הולכין אחר 
הרוב או אחר הקרוב, ור' חנינא ס"ל דאזלינן בתר הרוב 
עיי"ש, ולפי"ז ליתא לתירוץ הנ"ל, אך י"ל דזה אי הולכין אחר 

מש"כ הרוב או אחר הקרוב תליא אי רוב הוי ודאי או ספק, עפי
לבאר סברת ר"ז  )גליון פ"ז(השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא 

דס"ל דאזלינן אחר הקרוב ולא אחר הרוב, משום דס"ל דרוב 
לאו מילתא אלימתא היא דניזל בתרה כדמוכח מהא דאמרינן 

 אין הולכין בממון אחר הרוב עיי"ש.

כתב לבאר  )אות ב'(והנה בשו"ת שם אריה בקונטרס רוב וספק 
עם דאין הולכין בממון אחר הרוב, לפימש"כ התומים הט

ליישב קושית המהר"י באסאן  )סי' כ"ג(בקונטרס תקפו כהן 
אמאי אמרינן ספיקא ממונא לקולא הא איכא ספיקא דאיסור 
גזל לאידך, ותי' דכך הוא ההלכה שנאמר דהמוציא מחבירו 
עליו הראיה, ואם אין התובע יכול להוכיח שממון זה שלו הוא 

שאר הממון ביד המוחזק והרי הוא שלו לגמרי, וכהא נ
לענין ממזר ודאי ולא ממזר  )דף ע"ג.(קידושין מסכת דדרשינן ב

עשירי ודאי ולא  )דף ז.(ב"מ מסכת ספק, וכן גבי מעשר בהמה ב
עשירי ספק, ה"נ בלא תגזול דרשינן לא תגזול ודאי ולא ספק, 

המוציא והיינו דהתורה אמרה דמספק אין להוציא ממון ו
מחבירו עליו הראיה עיי"ש, וי"ל דהיינו טעמא דאין הולכין 
בממון אחר הרוב משום דגם רוב הוי ספק כדברי השיטמ"ק 

דלכן בקפץ אחד מן המנויין לתוכן לא אמרינן  )שם(בב"מ 
דליבטל ברובא, משום דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי 

כין בממון ספק ורוב עדיין הוי ספק עיי"ש, משו"ה אין הול
אחר הרוב דסו"ס הוי עדיין ספיקא, וספק ממון לא אסרה 

דלזה אין הולכין  )סי' שמ"ט(תורה כלל, והביא מתרומת הדשן 
בממון אחר הרוב משום דהמוציא מחבירו עליו הראיה ורוב 
ל"ה ראיה, וביאור הדברים דכיון דרוב עדיין הוי ספק לכך 

  .ובל"ה ראיה ומשו"ה א"א לילך בממון אחר הר
 

ועפי"ז י"ל דרב ושמואל לשיטתייהו אזלי, עפימש"כ הפליתי 
אם  )דף פ"ה.(יומא מסכת דרב ושמואל דפליגי ב )סי' ס"ג סק"א(

הולכין בפקוח נפש אחר הרוב, פליגי בהאי סברא, דרב ס"ל 
דרוב הוי ודאי ולכן הולכין בפק"נ אחר הרוב, ושמואל ס"ל 

בפק"נ אחר הרוב  דרוב עדיין הוי ספק משו"ה אין הולכין
עיי"ש, ולהנ"ל מבואר דרב לשיטתיה דרוב הוי ודאי משו"ה 
ס"ל דגם בממון הולכין אחר הרוב, משא"כ שמואל לשיטתיה 
דרוב עדיין הוי ספק משו"ה ס"ל דאין הולכין בממון אחר 
הרוב, דכיון דרוב הוי ספק לא הוי ראיה והמוציא מחבירו 

"ד, ולפי"ז אי ס"ל עליו הראיה ובלא"ה הוי היתר גמור עכ
דהולכין בממון אחר הרוב משום דרוב הוי ודאי י"ל דס"ל 
דרוב וקרוב הולכין אחר הרוב, משא"כ אי ס"ל דאין הולכין 
בממון אחר הרוב משום דרוב עדיין הוי ספק י"ל דרוב וקרוב 

 הולכין אחר הקרוב.
 

 ,כתבש )סי' ס"א(ועיין בשו"ת שואל ומשיב מהדורא שתיתאי 
וב הוה ודאי או רק ספק תליא אי אמרינן ספיקא דזה אי ר

מה"ת לקולא או לחומרא, דהרמב"ם דס"ל בה' טומאת מת 
, דספיקא דאורייתא מה"ת )פ"י ה' כ"ז(ובה' כלאים  )פ"ט ה' י"ב(

ס"ל כהשיטמ"ק  דרוב  ורק מדבריהם הוא לחומרא, לקולא
אינו בירור גמור, וכיון דהתורה אמרה דאזלינן בתר רובא 

מזה דלא בעינן ודאי היתר דגם רוב ספק הוא, ואפי"ה  חזינן
דאל"כ היכא התירה התורה, א"כ ע"כ דכל ספק שריא מה"ת, 

אזלינן בתר רוב, הא ספק לחומרא וגם הרוב אינו ודאי רק 
בתורת הבית הארוך ו )דף ע"ג.(קידושין מסכת בוהרשב"א ספק, 



 

 ה 

ס"ל  דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, )בית ד' שער א'(
ומה שהתירה התורה ואמרה דניזול וב הוה ודאי, כהתוס' דר

בתר רובא, משום דברוב גילתה התורה דספק הלז דזה ספק 
קרוב יותר משאר הספיקות, ואינו ספק שקול, וע"כ אזלינן 
בהו בתר רוב, אבל בכל שאר הספיקות מחמרינן מה"ת 

 עיי"ש.
 

תב ליישב כ )פ"א(אך בספר שמנה לחמו דרוש לתחיית המתים 
קושית המין, דכיון דקיי"ל דכל העומד לעשות כעשוי דמי, 
וכיון דרק לבני ישראל עתיד להיות תחיית המתים ולא 
לאומות העולם, א"כ הוי המה הרוב נגד האומות דבישראל 

 מצטרפין כל הדורות עיי"ש.
 

מוכח ונעשית מצורעת ובזה יבואר המדרש, דמדנענשה מרים 
ודאי וס"ל לחומרא, ולפי"ז רוב הוי  מה"ת דספיקא דאורייתא

לתרץ קושית המין  ושוב א"א רוב וקרוב הולכין אחר הרוב,
, ועכצ"ל דלכן אינו בטילין ברוב האומות המפ' הנ"לכדברי 

כיון דבני ישראל עתידין לתחיית המתים, ולפי"ז שפיר מוכח 
 מכאן דתחיית המתים מה"ת ודו"ק. 

 
 
במשה הוא על מה שגירש עפ"י הנ"ל דמה דדברו עוי"ל,  ג(

את צפורה אשתו, דלפי"ד ב"ש אסור לגרש את אשתו אם לא 
מצא בה ערות דבר, וכיון דצפורה היתה משונה במעשיה 
הטובים, כדרשת חז"ל הנ"ל לא היה רשאי משה לגרשה, אך 
לשיטת ב"ה דס"ל דרשאי לגרש את אשתו רפילו הקדיחה 

היה משה תבשילו ולא בעינן שימצא בה ערות דבר, א"כ 
 רשאי לגרש את צפורה אשתו.

 
"ש קשה קושית רה יש להביא ראיה לשיטת ב"ה, דלבולכאו

הירושלמי הנ"ל, דאי אין מגרשין אלא א"כ מצא בה דבר 
ערוה, א"כ אמאי איצטריך קרא דלא יוכל בעלה הראשון 
 לשוב לקחתה, תיפ"ל דבלא"ה אסורה לו משום סוטתו עכ"ק,

, דהקרא אתיא לעבור עליו י"ל כמו שתירץ הירושלמיאך 
בלאו, דמכח איסור סוטה ליכא אלא איסור עשה גרידא, 

 ."כ במחזיר גרושתו איכא לאו עיי"שמשא
 
הנה הגרע"א בגליון הש"ס כתב על תירוצו של הירושלמי ו

וז"ל, קשה לי דהיאך חל איסור מחזיר גרושתו על איסור 
וסיף וצריך לי עיון גדול עכ"ד, ולכאורה סוטה בלא כולל ומ

דאיסור לאו  )שורש ב'(י"ל לפימ"ש הפמ"ג בפתיחה לה' שחיטה 
חל אעשה, ורק בשני לאוין אמרינן דאין איסור לאו חל על 
איסור לאו עיי"ש, א"כ שפיר חל הלאו דמחזיר גרושתו על 

    איסור עשה דסוטה.
 

ומהדת"ל  סי' צ"ה( )ח"גוהנה בשו"ת שואל ומשיב מהדורא תנינא 
כתב דזה דאמרינן דאיסור לאו חל אעשה הוא רק אי  )ח"ג סי' ב'(

אמרינן דלא תעשה חמור מעשה, אז שפיר י"ל דאיסור לאו חל 
על עשה, משא"כ אי אמרינן דעשה חמור מל"ת, אז לא 

 אמרינן דל"ת חל אעשה עיי"ש.
 

ולכאורה י"ל דזה אי הל"ת הוה חמור מעשה או העשה הוה 
ר מהל"ת, תליא אי ספד"א מה"ת לקולא או לחומרא, חמו

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

מפסח ומפרה אדומה דאזלינן  )דף י"א.(חולין מסכת דילפינן ב
בתר רוב, ואם איתא דסד"א מה"ת לקולא, מה ראיה מייתינן 

הא אפילו לא אזלינן בתר רוב הני שרי מכח ספק, דהא לרובא, 
ספק טריפות נינהו, וכל ספק רחמנא שריא עכ"ק, עיין בר"ן 

  .ובתשובת הר"ן סי' נ"א )דף ל"ט(קידושין מסכת 
 

 קא דאורייתאיוע"כ העלו האחרונים דהרמב"ם לא אמר ספ
מה"ת לקולא אלא בל"ת אבל במ"ע לא, דכל מצוה על הוודאי 

כגון חלב וחזיר  תעשה אלצות כן במנאמר ולא על הספק, ל
אמרינן חלב וחזיר וודאי הוא דלא תיכול הא ספק תאכל, אבל 
במ"ע הדבר להיפוך שמחוייב לאכול מצה וודאית וליטול 
אתרוג וודאי וכו', אבל בספק לא יצא ידי חובתו מחיובא 
דרמיא רחמנא עליה, כי כוונת התורה לקיים המצוה בוודאי, 

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

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

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

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

כתב, דאף לשיטת הרשב"א דספד"א מה"ת לחומרא, זה  וירא(
רק באיסור לאו, אבל בעשה אף להרשב"א אמרינן דספיקא 
דאורייתא מה"ת לקולא עיי"ש, ולפי"ז הוה הל"ת חמור 
מעשה, דבל"ת אזלינן לחומרא ובעשה אזלינן לקולא, ולפי"ז 

בי הל"ת משא"כ לגבי אי ס"ל ספד"א לקולא וזהו רק לג
י רא ע"כ דעשה חמור מל"ת, משא"כ אהעשה ספיקא לחומ

ספיקא דאורייתא לחומרא וזהו רק לגבי הל"ת אבל לגבי  ס"ל
 העשה אמרינן ספיקא לקולא אז ע"כ הל"ת חמור מעשה.

 
אהא דאמרינן דיעקב אבינו , שהעיר ביציב פתגם והבאנו מה

אין מיתה בלא  ה.()דף נ"שבת מסכת לא מת, והוא כדאמרינן ב
חטא וכיון שלא נמצא חטא ביעקב, וכדכתיב ויבא יעקב שלם, 
שהשלים עצמו להיות נקי מכל סיג ופגם ולא בא דבר חטא על 

שלקח את ידו, על כן לא מת, דהרי מצינו בו פגם במה 
  הברכות מעשיו במרמה עכ"ד.

 
אך ע"ז י"ל דכדת וכדין נטלן יעקב, וכמבואר סוף פרשת 

כשצווח עשיו ויעקבני זה פעמים את בכורתי לקח תולדות ש
והנה עתה לקח את ברכתי, והביא רש"י ממדרש תנחומא למה 



 

 ו 

חרד יצחק אמר שמא עון יש בי שברכתי קטן לפני גדול 
ושניתי סדר היחוס, התחיל עשיו מצעק ויעקבני זה פעמים, 
אמר לו אביו מה עשה לך, אמר לו את בכורתי לקח, אמר בכך 

ר וחרד שמא עברתי על שורת הדין עכשיו לבכור הייתי מיצ
 .ברכתי גם ברוך יהיה עיי"ש

 
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("ש ותי' הריב חי אז עכ"ק,

טעם דקודם מ"ת מהני והמועיל קנין בדבר שלבל"ע עיי"ש, 
, )פרשת תולדות(קנין אף בדבר שלבל"ע מבואר בישועות מלכו 

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

דאם יקבלו ישראל ואמר הקב"ה עם מעשי בראשית  שהתנה
, ושם חזיר אתכם לתוהו ובהוני מאת התורה מוטב ואם לאו א

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

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

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

שהרי עדיין היה תלוי ועומד אם יקבלו  ,כדבר שלבל"עו
בר דבגם באותה זמן אהני הקנין לכן וישראל את התורה, 

 עכ"ד. קבוע וקיימי , שהרי כל היקום לא היהשלבל"ע
 

ישי אתיא להא דתנאי אך כ"ז א"ש אי אמרינן דהקרא יום הש
התנה הקב"ה עם מעשי בראשית, אך לפי"מ דאיתא במד"ר 

אמר ר' יודן יום השישי זו שעה יתירה שמוסיפין  י"ב(-)פרשה ט
מחול על הקודש עיי"ש, לפי"ז לא אמרינן דהיה תנאי בשעת 
הבריאה ע"מ שיקבלו ישראל את התורה, ולפי"ז י"ל דגם 

 לא בא לעולם.קודם מתן תורה לא חל קנין בדבר ש
 
, דלפי מה ההקש )אות ט"ו(בספר אור תורה פרשת בראשית ו

דאם ספק דאורייתא  ,)דף ט"ז. מדפי הרי"ף(ביצה מסכת שכתב הר"ן ב
לקולא סגי לעשות תוספת בין השמשות, דשמא בין השמשות 
יום, והוי תוספת עיי"ש, א"כ לפימש"כ הפרי מגדים דאף לפי 

דספק דאורייתא  דף ע"ג.()קידושין מסכת שיטת הרשב"א ב
לחומרא, מ"מ ספק עשה לקולא,  יקשה מה נפקא מינה בזה 
הפסוק דמרבי תוספת, דהא לא הוי רק עשה, וספיקא לקולא 
וסגי בבין השמשות, ואף אי לא נכתב קרא, ג"כ היה בין 
השמשות אסור, מטעם ספק שבת שהוא בלאו ולחומרא, 

לפי דעת הרמב"ם ובע"כ צ"ל דדרשא זו דתוספת לא יצדק רק 
דגם ספק לאו לקולא, והיה מותר בין השמשות, ורק מטעם 
תוספת אסור בין השמשות, על כן שפיר צריך קרא לתוספת, 
אבל לפי דעת הרשב"א על כרחך הששי אתיא לדרשא דתנאי 

 התנה עכ"ד.
 

ולפי"ז מבואר דברי המדרש, דמדחזינן דמרים נענשה על מה 
ע"כ דאתיא כב"ה דמותר שדיברה במשה שגירש את אשתו, 

לגרש את אשתו אפילו לא מצא בה ערות דבר, וההכרח 
דאתיא כב"ה דלב"ש תקשי קושית הירושלמי דלמ"ל קרא 
דלא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, תיפ"ל דבלא"ה 

דאי"ל דהקרא אתיא לעבור עליו  אסורה לו משום סוטתו,
סוטה,  בלאו, דתקשי היאך חל איסור מחזיר גרושתו על איסור

וע"כ דל"א ל"ת חל על עשה משום דס"ל ספיקא דאורייתא 
לקולא, ומעתה אתיא קרא יום הששי לתוס' שבת, ול"א דתנאי 
התנה הקב"ה במעשה בראשית, ולפי"ז לא מהני מכירת 
הבכורה, ואיכא פגם ליעקב במה שנטל הברכות בערמה, 
ומעתה לא נקטינן דיעקב אבינו לא מת, ונמצא דשפיר מוכח 

רא דאל נא תקברני במצרים דחשש לצער גלגול מחילות מק
או שלא ירחשו בו כנים דהמתים עתידין לקום לתחיה, וזה 

 שאמר המדרש מכאן רמז לתחיית המתים מה"ת ודו"ק.
 
מה שהעיר ביציב פתגם, אהא דאמרינן עוי"ל, עפי"מ  (ד

אין  )דף נ"ה.(דיעקב אבינו לא מת, והוא כדאמרינן במסכת שבת 
לא חטא וכיון שלא נמצא חטא ביעקב, וכדכתיב ויבא מיתה ב

יעקב שלם, שהשלים עצמו להיות נקי מכל סיג ופגם ולא בא 
דהרי מצינו אלא שיש לעורר דבר חטא על ידו, על כן לא מת, 

 בו פגם במה שלקח את הברכות מעשיו במרמה עכ"ד. 
 

אע"ג דהברכות היו על ידי ערמה, מכל מקום כן אך ע"ז י"ל ד
עה"פ  א'(-כ"זפרשה )וכמו שפירש"י פ' תולדות  רצון הקב"ה,היה 

י כהו עיניו של יצחק, כדלכן ותכהין עיניו מראות וגו', ד
איתא במדרש רבה ן וכ, שיוכל יעקב ליטול הברכות עיי"ש

, רבי חנינא בר פפא פתח, רבות עשית אתה ח(-)פרשה ס"הבראשית 
ומחשבות  ה' אלקי נפלאותיך וגו', א"ר חנינא כל פעולות

שפעלת אלינו בשבילנו, למה כהו עיניו של יצחק, כדי שיבוא 
 . יעקב ויטול את הברכות עיי"ש

 
עה"פ ויאהב גם את רחל  )פרשת ויצא(אך י"ל, דבספר ישמח משה 

מלאה, הביא מה שהקשה בשפת אמת על מה שכתב רשיז"ל 
דלכן כהו עיניו של יצחק כדי שיעקב יבוא ויקבל הברכות, 

ו עיניו בשביל זה, הלא יותר טוב היה שעיניו לנוכח דלמה יכה
יביטו בצדקת יעקב וברשעת עשו ויברכהו ברצון, ותי' דא"כ 
לא היה משטמה מעשו על יעקב, ולא היה בורח אל לבן, ואף 
אם היה נושא את רחל כמו שהיו אומרים הקטנה לקטן 

ד"ה ב' בנים, מ"מ היה  )דף קכ"ג.(כמש"כ המהרש"א בבא בתרא 
לח אחריה כמו ששלח יצחק אחר רבקה, א"כ לא היה נושא שו

רק את רחל ולא את לאה, דנשואי לאה היה ע"י רמיה מלבן, 
ולא יתכן רק בבית לבן, וכבר העתירה לאה ברחמים וזכתה 
ליפול בגורלו של יעקב, על כן כהו עיניו של יצחק כדי 
שיתברך יעקב ברמיה ויהיה משטמה, ועל כן יצטרך לברוח 

 גם את לאה עכ"ד. וישא
 



 

 ז 

)שנת פרשת ויצא  קלויזענבורג שליט"א-מצאנז וכ"ק אדמו"ר

, ר"ש אומר )דף ב:(קידושין מסכת הקשה, מהא דאיתא ב תש"ע(
מפני מה אמרה תורה כי יקח איש אשה ולא כתיב כי תלקח 
אשה לאיש, מפני שדרכו של איש לחזר על אשה ואין דרכה 

בדה לו אבידה מי של אשה לחזר אחר איש, משל לאדם שא
חוזר על מי, בעל אבידה מחזר על אבידתו, ופרשיז"ל אבידה 
אחת מצלעותיו עיי"ש, ולפי"ז הדקל"ד למה כהו עיניו של 
יצחק, דאי"ל בשביל שילך יעקב אצל לבן כנ"ל, דהא בלא"ה 
היה יעקב הולך אל לבן מפני שדרכו של איש לחזר אחר אשה 

 עכ"ק. תמימה כמש"כ רשיז"ל()ומיצחק אין ראיה כיון דהיה עולה 
 

, ובספר שפע )דף ל"א.(אך י"ל לפימש"כ בספר צנצנת מנחם 
דזה דאיש צריך לחזר אחר אשה א"ש  )דף רנ"א.(חיים נישואין 

דמן הזנב נבראת חוה,  )דף ס"א.(ברכות מסכת להמ"ד דס"ל ב
אבל להמ"ד דדו פרצופין נבראו שניהם ביחד, א"כ אין האשה 

דלכן כתיב כי יקח צ"ל  הולדידי, האישדייקא אבידתו של 
 משום דאיש מצווה על מצות פו"ר, ולא האשה איש אשה,

עכ"ד, ולפי"ז י"ל דיעקב לא היה  הולך אל לבן, רק ע"י שכהו 
 עיניו של יצחק, היה בהכרח לילך לבית לבן.

 
לא עוררו עליו על עצם הדבר והבאנו מה שכתב ביציב פתגם ד

ש ק"ו והקב"ה הסכים על ידו שפירש ממנה, שהרי משה דר
, אלא שטענו נגדו מפני מה לא )דף פ"ח.(כדאיתא במסכת שבת 

גירשה לצפורה בגט פיטורין, כדי שתוכל לינשא לאחר ולקיים 
מצות פו"ר, ולכן טענו נגדו על שמעגן את אשתו לפרוש 
ממנה בלא גט והרי עדיין לא קיימה מצות פו"ר בבן ובת, 

 .עכ"ד פו"רדסברו דגם נשים מצוות ב
 

ובזה יבואר המדרש דמדחזינן דמרים נענשה על מה שדיברה 
במשה, וע"כ דנשים אינן מצוות על מצוות פו"ר, ולפי"ז י"ל 
דלכן כתיב כי יקח דמצוות פו"ר הוא רק על אנשים, ולא 

קב לא ולפי"ז י"ל דיעאמרינן דדרכו של איש לחזר אחר אשה, 
כדי שיתברך  יצחק, כהו עיניו שלולכן היה  הולך אל לבן, 

יעקב ברמיה ויהיה משטמה, ועל כן יצטרך לברוח וישא גם 
איכא פגם ליעקב במה שנטל הברכות מעתה , ואת לאה

בערמה, ומעתה לא נקטינן דיעקב אבינו לא מת, ונמצא 
דשפיר מוכח מקרא דאל נא תקברני במצרים דחשש לצער 

לקום  גלגול מחילות או שלא ירחשו בו כנים דהמתים עתידין
לתחיה, וזה שאמר המדרש מכאן רמז לתחיית המתים מה"ת 

 ודו"ק.
 
 
עוי"ל, דהנה על קושיא הנ"ל דנימא דמכירת הבכורה לא  (ה

מהני משום דהו"ל דבר שלא בא לעולם, כתב האור החיים 
עה"פ ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע  (פרשת תולדות)הקדוש 

הוצרך לשבועה, וז"ל, טעם ש ת בכרתו ליעקבלו וימכר א
 ,להיות כי יש בבכורה פרטים שהם דברים שאין בהם ממש

שעליהם הקפיד יעקב לעבודת בית  ,כמו הכבוד והמעלה
אין אדם  ,אלקינו שהיא בבכורות, וכפי תורתינו הקדושה

מקנה לא במכר ולא במתנה דבר שאין בו ממש כידוע, ]עיין 
[, לזה י"ד(-הי"ג-)פכ"בוברמב"ם הל' מכירה  )דף קמ"ז:(ב"ב מסכת ב

נתחכם לזכות בדבר על ידי שבועה, וכן היא הסכמת פוסקי 
[, כי השבועה )סי' רל"ט ס"ג(התורה, ]עיין ביור"ד הל' שבועות 

חלה בין על דבר שיש בו ממש ובין על דבר שאין בו ממש, 
והוא אומרו השבעה לי, והנה שבועה זו לא תספיק לקנין דבר 

אדם מקנה דבר שלא בא לעולם  שלא בא לעולם, כי טעם דאין
מסכת היא לצד דלא סמכא דעתיה דלוקח וכו', וכן מוכח ב

נקנה, ושבועה לא  אבל אם היה דעתו סומכת היה ,)דף ס"ו:(ב"מ 
  .תועיל בזה וכו'

 
וז"ל, כתבת שראית ר"י בן  )סי' שכ"ח(שוב בא לידי ספר הריב"ש 

כו' הרא"ש שכתב בשם אביו דמקנה דשלב"ל אם נשבע קנה ו
וראייתו ממכירת הבכורה שמכר עשו ליעקב וכתיב השבעה לי 
ע"כ, תשובה, לא הרא"ש ולא ר"י בנו חתימי עלה, ואין 

, וכו' לתלות בגברי רברבי סברא כזו שאין לה על מה שתסמוך
והשבועה היתה לרווחא דמילתא שלא יערער לפי שהיה איש 

ן לתת זרוע ע"כ, והן דברינו עצמן, אלא שהריב"ש לא התבונ
 טעם שהוצרך שבועת עשו כמו שכתבתי עכדה"ק. 

 
כתב וז"ל, וא"א הרא"ש  ל"א(-)בראשית כ"האך בפי' הטור עה"ת 

ז"ל מדקדק מכאן, מי שמוכר לחבירו דבר שאין הקנין חל 
עליו, כגון מה שאירש מאבא, או מי שמוכר מלוה על פה שיש 
 לו על אחרים שאינה נמכרת, ונשבע עליו, שהמכר חל מכח

השבועה, לא מיבעיא שכופין אותו לקיימו בשביל שבועתו, 
אלא אפילו שם מכר עליו, כדחזינא הכא דקרי ליה מכר 

עיין בשו"ת שואל ומשיב מהדו"ג בשביל השבועה עכ"ל, ו
, עכ"פ מבואר דהטעם שהאריך בדברי הריב"ש ב סי' קס"ג(ח")

שחלה מכירת הבכורה אעפ"י שהיתה דבר שאין בה ממש 
 בא לעולם, משום השבועה. ודבר שלא

 
, אל ראשי המטות לבני )רמז תשפ"ג(ואיתא בילקוט פרשת מטות 

ישראל לאמור, בני ישראל עוברין בבל יחל ואין עכו"ם 
עוברין בבל יחל עיי"ש, אך הא דממעטינן דאין עכו"ם 

נזיר מסכת מוזהרין בבל יחל אינו דבר השווה לכל, דהתוס' ב
דב"נ אינו בבל יחל עיי"ש, אך ד"ה הניחא כתבו  )דף ס"א:(

איתא, א"ר אלעזר, מנין למחוסר אבר  )דף ה:(במסכת ע"ז 
)להקריב לגבוה ודומיא דקרבנות שנהגו אבותיהם לשמים הן נוהגין דאסור לבני נח 

)על , דכתיב ומכל החי מכל בשר שנים מכל וגו' לעבודת כוכבים שלהן(

, אמרה תורה הבהמה הטהורה וגו'(שם שהיה עתיד נח להקריב מהן דכתיב ויקח מכל 
  .שחיין ראשי אברים שלה וכו' עיי"שהבא בהמה 

 
וז"ל, ותימה מ"ט לא חשיב ליה בהדי ז'  )ד"ה מנין(והקשו התוס' 

מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה, ואין לומר משום 
דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא, הא מכלל הן אתה שומע לאו, 
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כל ולא גזל, ודבק באשתו ולא כדדרשינן מכל עץ הגן אכל תא
באשת חבירו, אלא י"ל דהאי קום עשה הוא, דמאיש איש 
מרבינן שהעכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראל, ואם נדר 
מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם וקום ועשה לא 
קחשיב עכ"ל, ומשמע דגם ב"נ מצווה בבל יחל דהרי בלא"ה 

 לא היה חייב להביא קרבנו.
 
בגליון הש"ס הקשה הגרע"א זצ"ל, דיש לעיין למה אומרים ו

לו הבא קרבן שלם, וכי מחוייב הוא בכך להביא קרבן שלם 
אף בנדר ואמר הרי עלי אפי"ה הרי אין ב"נ מצווה על לאו 
דלא יחל ועל מוצא שפתיך , רק דברוצה להביא מחוסר אבר 
אמרינן לו אל תביא, אבל להביא אחרת  מנ"ל עכ"ל, הרי 

  .בפשיטות דב"נ אינו מצווה בבל יחלהגרע"א ס"ל ד
 

ד"ה ודע, שציין לדברי התוס'  )פ"י ה"ז(ועיין במל"מ ה' מלכים 
דמשמע מדבריהם דב"נ מצווין בבל יחל, ותמה על דבריהם 
דמנלן, והאריך טובא בהאי ענינא, והביא שמצא דאיפלוגי בזה 

)דבנדרים כתיב לבני  , דאיתא התם, מה מיעטת בוה"א(-)פ"טבירושלמי נזיר 

)ופליגי ר' יונה ור' ,  ישראל בבל יחל ואין העכו"ם בבל יחל ישראל לאמור(

, אמר ר' יונה ישראל יש להן היתר חכם, עכו"ם יוסי לענין מה מיעטיה קרא(
)דנפקא לן היתר חכם מדכתיב לא יחל דברו הוא אינו מיחל אבל אחרים אין להן היתר חכם, 

, אמר ר' יוסי רק בישראל משא"כ עכו"ם לא שייך בהם התרה על נדרם( מוחלין לו, דזה נוהג
)דאינו צריך ישראל צריכין היתר חכם והעכו"ם אין צריכין היתר חכם 

, ואתייא דר' יוסי כדר' אבהו, היתר חכם מיעטיה קרא שהוא מיחל בעצמו את נדרו(
, אמר לאבימי בר )לשאול על נדרה(חדא נכרית אתת לגבי רבי אבהו 

)משום דסבר דאינה צריכה היתר חכם שהרי אין פותחין טובי, פוק ופתח לה בנולד 

, ודרבי יונה כרבי אחא, דאמר הוא לבן הוא כושן רשעתיים בנולד(
, ולמה נקרא שמו כושן רשעתיים, שעשה שתי רשעיות, ח(-)שופטים ג

 )שנשבע ליעקב אבינו בכריתות ברית השלום אלמא דחלאחת שחילל את השבועה 

, השבועה על עכו"ם מדקרי לה רשעת ומדדריש שחילל את השבועה ש"מ שאין מועיל לו התרה(
 ואחת ששיעבד בישראל שמונה שנה וכו' עיי"ש. 

 
היוצא לנו מזה דנחלקו אמוראי אי ב"נ הוי בכלל בל יחל, 

דבן נח  י ס"לאולפי"ז מה דמועיל השבועה של עשו א"ש 
מועיל השבועה של עשו  מצווה על בל יחל, אז י"ל דלכן היה

 י ס"לוגמר ומקני בכל גווני, משא"כ א דבכך סמכא דעתיה
דב"נ אינו מצווה על בל יחל אין בשבועתו כלום ולא קנה 

 .)אות ל"ו(יעקב הבכורה, עיין בבנין דוד פרשת תולדות 
 

כתב, די"ל דבני  וסי' רי"א אות ג'( -)סי' קפ"ח ענף ד'ובשפע חיים לחנוכה 
הנדרים מהא דכתיב ויצו ה' אלקים על האדם  נח מצווים על

לאמור מכל עץ הגן אכל תאכל וגו', די"ל דלאמור אתיא 
לאסור עליהם הנדרים בבל יחל דברו, ושיעור הכתוב הוא על 
דרך מכלל הן אתה שומע לאו, לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל, 
אם יאמר שיאכל מעץ הגן אז מותר באכילתו, הא אם אמר 

ל עליו איסור נדר, ומכאן נצטוו בני נח על שלא יאכל אז ח
 הנדרים עכ"ד.

שדן לענין נשי בני נח אי  )סי' א'(ועיין בשו"ת מהרי"א חיור"ד 
הוזהרו בשבע מצוות, והעיר שם דלא מצינו אזהרה לחוה על 

ויצו ה' אלקים על האדם  ט"ז(-)בראשית בעץ הדעת, אך י"ל דמקרא 
"ש, וכ"כ באור החיים לאמר דרשינן דהיינו לאמר לחוה עיי

, וכ"כ בכלי יקר עה"פ אף כי אמר אלקים לא )שם(הקדוש 
 עיי"ש. א(-)בראשית גתאכלו מכל עץ הגן 

 
, אהא דאיתא שם )דף ט.(אך עיין במהרש"א במסכת סוטה 

שהנחש רצה שחוה תתן מעץ הדעת לאדה"ר וימות וישא הוא 
עץ דהלא אם תאכל חוה מ )בחדא"ג(את חוה, והקשה המהרש"א 

הדעת תמות גם היא והיאך ישא אותה, וי"ל דהנחש סבר 
דהציווי נאמר רק לאדה"ר בלבד, כי באותו שעה עדיין לא 
נבראת חוה, אמנם כיון שחוה היתה מעצמו ובשרו הו"ל כאלו 
נצטוית גם היא עיי"ש, ובחזקוני עה"פ אל האשה אמר וגו' 

לה חוה כתב, שאלו גויים את ר' יהושע למה נתקל ט"ז(-)פרשה כ
על אכילת עץ הדעת מאחר שעדיין לא נוצרה בשעת הציווי, 

של אדם והיא נבראת  אמר להם על האדם כתיב על כל אבריו
  מצלעו  עיי"ש.

 
כתב וז"ל,  )ד"ה בענין הפלפול(ובזרע ברך שלישי פרשת בראשית 

בענין הפלפול בין נחש לחוה תוכן הענין, דהנחש אמרה לחוה 
ווי מאחר דלא כתיב לא תאכלו לשון דאין את חוה בכלל הצי

רבים, שמע מינה דרק לאדם לבד צוה, ולכן אמר בלשון יחיד 
בקושטא שאמר אלקים לא תאכלו  )הנחש(לא תאכל, ולכן אמרה 

ממנו א"כ גם את בכלל, כדי שחוה תתן לה תשובה שאמר רק 
בלשון יחיד, אבל חוה אמרה לנחש דאין צריך לומר לשון לא 

 ,של אדם הראשוןמגופו מצלעותיו  י נלקחאנמאחר ש תאכלו
גם אני נכלל באזהרה, כמו למאן דאמר במסכת ממילא 
עובר ירך אמו, דאם נגחה  )דף ל:(ובמסכת תמורה  )דף פ:(סנהדרין 

 או נרבעת הבהמה גם ולדה אסורה ממילא וכו' עיי"ש.
 

ולפי"ז י"ל דאי ס"ל דחוה מצלע נבראת, א"כ לא בעינן קרא 
לחוה לאכול מעץ הדעת, כי גם היא נכללת מיוחד לאסור 

בציוויו של אדה"ר כיון שהיתה עצמו ובשרו בעת האזהרה, 
וי"ל דקרא דלאמור , וכשנצטווה אדה"ר נצטווית גם היא

אתיא לאסור עליהם הנדרים בבל יחל, וב"נ מצווה על כל יחל, 
משא"כ למאן דס"ל דו פרצופין נבראו, דמעיקרא נבראה חוה 

עצמה, ומעתה י"ל דכיון דהציווי נאמר בלשון בפרצוף בפני 
יחיד, לא היתה הציווי רק לאדם בלבד, ולכן איצטריך קרא 

ור דגם חוה אסורה לאכול מעץ הדעת, ולפי"ז י"ל דב"נ לאמ
 .אחנו מצווה על בל יחל

 
כתב, דלכאורה קשה על מה  )פרשת לך(בספר חידושי הגרשוני ו

מסכת ו, דהא בשדיברה מרים על משה בגין דפירש מאשת
פריך הגמרא אמאן דס"ל דלקיים מצות פו"ר  ב.(")דף פיבמות 

רים, לו רק שני זכ הנן זכר ונקיבה, לילף ממשה דלא היבעי
ום שכינה וכו', הוא דעביד, ופירש"י מש הומשני משה מדעתי
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תרעומת אהרן ומרים על משה, ועכצ"ל  הולפי"ז קשה מה הי
ותנשא לאיש אחר דתרעומתן היתה דמוכרח לגרש אותה, 

האשה מצווה אמצות  ותקיים מצות פו"ר, למאן דס"ל דגם
ה דס"ל למרים ואהרן דהאשה מיפקדה זפו"ר, ומוכח מ

דנענשה מרים על שדיברה אמצות פו"ר עכ"ד, ולפי"ז ממה 
, ומשום דנשים פטורות הצדק הוא עם משרע"ה, דהבאחי

 .ממצות פו"ר
 

ב בנחלת בנימין והנה הטעם דנשים פטורות ממצות פו"ר כת
, עפי"ד חז"ל דאדם נברא ממקום המזבח ומשם )מצוה א' אות ז'(

נעשה גופו, והאי עפרא היה ממקום המזבח אשר הוא קודש 
הקדשים, א"כ על האדם לשלם קרן וחומש כי מעל בהקדש, 
ולכך צוה ה' לאדם לפרות ולרבות ולהעמיד תולדות לעבודת 

ס"ל לחד מ"ד  המלך מלכו של עולם הוספת חומש, ולכך
דמצות פו"ר הוא ב' זכרים וב' נקיבות, והאב ואשתו המה גוף 
אחד נמצא הם חמשה, והאי עפרא שהיה ממקום המזבח אין 
לו רק קדושת בדק הבית, ואנן קיי"ל דאין מועל אחר מועל 
אלא בבהמה וכלי שרת, ולכך נשים פטורות מפו"ר כי מאיש 

, כבר יצא לוקחה זאת, וביצירת אדם בשר ודם מאדמה
האדמה לחולין, ועליו לשלם ההקדש ולא האשה, ומשו"ה 
נשים פטורות מפו"ר, אמנם האי טעמא אתיא דוקא למ"ד 
דחוה מצלע נבראת, אבל למ"ד דו פרצופין נבראו א"כ חוה 
כמו כן נבראת עפר מן האדמה, ועל שניהם החוב מוטלת 
לשלם הקרן והחומש, ומדוע יפטרו הנשים ממצות פו"ר, 

י"ז מ"ד דו פרצופין נבראו ע"כ דס"ל כמ"ד נשים מצווין ולפ
אפו"ר, אבל למ"ד דמצלע נבראת א"ש דנשים פטורות ממצות 

 .פו"ר עכ"ד עיי"ש

שכתב דאי אמרינן דו  )פרשת תזריע(ועיין בספר נפתלי שבע רצון 
פרצופין נבראו אז גם אשה מצווה אפו"ר דלשניהם נאמר פרו 

וף וזנב והזכר נברא ראשון, ס"ל ורבו, אבל למ"ד דנבראו פרצ
דרק האיש מצווה על פו"ר דמה"ט נברא הזכר תחלה להורות 

 .שהוא לבד מצווה במצוה זו עיי"ש
 

ובזה יבואר דברי המדרש, דהנה לכאורה למה הגיע למרים רק 
עונש צרעת, הלא לפי חומר הפגם שדיברה בנביא ה' הו"ל 

כ"כ משום  להגיע עונש גדול יותר, וצ"ל דלכן לא נענשה
דהיתה לה טענה צודקת והיטב חרה לה שהיה לו לגרש את 
צפורה, וא"כ מהא דמרים היתה רק מצורעת שמעינן דנשים 
מצוות על פו"ר, ומינה דס"ל דו פרצופין נבראו, ולפי"ז הא 
דכתיב לאמור קאי על אדם הראשון שיצווה לחוה על איסור 

וה על בל לאכול מעץ הדעת, ולא קאי קרא לאמור דב"נ מצו
 אינו מצווה על בל יחל אין בשבועתדב"נ  יחל, ומעתה דס"ל

ולפי"ז לא מהני מכירת  כלום ולא קנה יעקב הבכורה, עשיו
הבכורה, ואיכא פגם ליעקב במה שנטל הברכות בערמה, 
ומעתה לא נקטינן דיעקב אבינו לא מת, ונמצא דשפיר מוכח 

חילות מקרא דאל נא תקברני במצרים דחשש לצער גלגול מ
או שלא ירחשו בו כנים דהמתים עתידין לקום לתחיה, וזה 

 שאמר המדרש מכאן רמז לתחיית המתים מה"ת ודו"ק.
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