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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו 
ובספר ישמח משה הביא  ה' ותהר רבקה אשתו:

אמר ר' בון יצחק אבינו עקר היה, מחלפת מירושלמי, 
שיטה דר' בון, דאמר ר' בון פרה אדומה נלקחת מן 

 ע"כ, והוא פלאי. העכו"ם
 

 דמה שהכריח , )בפרשתן(עפימש"כ בספר פרדס דוד והנבס"ד, 
הקשה דהיאך נשא  העקר, דהגור ארי הבון לומר דיצחק הי לר'

הגרים  ,תנו רבנן ,)דף י"ג:(נדה מסכת יצחק קטנה, הלא אמרינן ב
והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח, בשלמא גרים כדר' 

קשים גרים לישראל כספחת, אלא משחקין  ,דא"ר חלבו ,חלבו
דלאו בנות משום דנסיבי קטנות ומשני, בתינוקות מאי היא, 

, דא"ר יוסי אין )והוא ראוי להוליד נמצא בטל מפו"ר כל ימי קטנותה( אולודי נינהו
)חדר, כי גוף שם מקום המיוחד בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף 

עיי"ש, ועיין ברמב"ם בה' איסורי ביאה  לנשמות העתידים להיות נולדים(
ויה לילד עיי"ש, ולא ישא קטנה שאינה רא, שכתב הי"ח( )פרק כ"א

ולפי"ז קשה אמאי נשא יצחק את רבקה הלא היתה קטנה, 
ותירץ דבאמת יצחק עקר היה ובלאו הכי ל"ה בר אולודי 
ושפיר נסב קטנה אע"ג דלאו בת אולודי היא עכ"ד, וזה היה 

 עקר עיי"ש. הההכרח לר' בון לומר דיצחק הי
 

אי אמרינן דרבקה היתה קטנה ותקשי היאך  ירי שפתז א"אך כ
, עקר הל דיצחק הי"ועכצ, שא קטנה הא לאו בת אולודי היאנ

וכן הוא  ה"ד :(א"דף ס)יבמות ' אבל לשיטת המדרש מובא בתוס
כ ליכא הכרח לומר "א, ש"דרבקה נערה היתה עיי, אומר

 .פ"עקר וז הדיצחק הי
 

, ברך את אברהם בכל' וה ,.(א"דף קמ)בבא בתרא מסכת ואיתא ב
' והקשו התוס, עיי"ש ובכל שמה בתהיתה לו שר' יהודה אומר 

 :(ח"דף נ)סנהדרין מסכת ד ב"דלמה לא השיאה ליצחק למ, )ד"ה בת(
ותירצו דשמא קטנה היתה ולא רצה , דבן נח מותר באחותו
אי נמי מהגר היתה לו ולא משרה ולכך , עדיין להשיאה ליצחק

ל דשני תירוצי "ולכאורה י, ש"לא רצה להשיאה ליצחק עיי
דאי אמרינן דהיתה , רבקה היתה קטנה או נערה תליא אי' התוס

ל דלכן לא נשא יצחק את אחותו משום דקטנה "נערה שפיר י
ש לומר "כ אי אמרינן דרבקה היתה קטנה אז ל"משא, היתה

דהא גם רבקה קטנה , דלכן לא נשא אותה משום דהיתה קטנה
ל דלכן לא נשא אותה משום דהיתה מהגר ולא "ועכצ, היתה

 .ד שפחה הוה כמותה ואינו הגון ליצחקוול, נשתחררה

משום דקיי"ל , לומר שי ,והטעם דלא שחרר את הגר
וכתב  דלעולם בהם תעבודו, דהמשחרר עבדו עובר בעשה

)דף ברכות מסכת , עפי"מ דאמרינן ב)דף ל"ה מדפה"ס(בספר האשל 

 ולא מצא  הכנסת תמעשה ברבי אליעזר שנכנס לבי ,מ"ז:(
 ,ופריך והיכא עביד הכי עשרה, ושחרר עבדו והשלימו לעשרה,

כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר  ,והאמר רב יהודה
לעולם בהם תעבודו, ומשני לדבר מצוה שאני, ופריך והא הוה 

, ומשני מצוה דרבים שאני עיי"ש, מצוה הבאה בעבירה
ומשמע מזה דלצורך מצוה דרבים מותר לשחרר עבדו, משא"כ 

  .לצורך מצוה דיחיד אסור לשחרר עבדו
 

הטעם  )דף ל"ח(לא ס"ל הכי, דכתב במסכת גיטין אמנם הר"ן 
דמותר לשחרר עבדו לצורך מצוה, שלא אמרה תורה לעולם 
בהם תעבודו אלא כדי שלא ליתן להם מתנת חנם, כדכתיב 
בעכו"ם לא תחנם, ולכן היכא דמשחרר מחמת מצוה ולא 
משום חנינה דידהו קעביד אזי מותר לשחררו, דהו"ל כנותן 

דיוצא לחירות עיי"ש, ולפי"ז אין לחלק בין דמי עצמו דקיי"ל 
יחיד דהיכא דהוה צורך רבים או צורך יחיד, ואפילו לצורך 

לשחררו, ולפי"ז לא עבר היכא דהוה לצורך מצוה מותר 
אאע"ה שחרר הלא אאע"ה על עשה דלעולם בהם תעבודו, ד

את הגר בכדי לקיים מצות פו"ר, ואף היכא דהוה לצורך יחיד 
 העבד עכ"ד. מותר לשחרר את

 
 עצם סברת הר"ן דהא דאסור לשחרר עבדו הוא משום  והנה

לא תחנם, והיכא דעשאו לשם מצוה ולא משום חנינה דידהו 
)או"ח סי' מותר לשחררו, כתבו האחרונים ]עיין שו"ת בית יצחק 

 דזה  ,[)אות ב'(ובשו"ת משיבת מרדכי בפתיחה  י"ח בשולי המכתב(
ז שפיר יש  לומר  דהטעם  דוקא אי דרשינן טעמא דקרא, דא

מותר,  הוא משום  לא  תחנם,  והיכא  דלא  שייך חנינה
דאסור  משא"כ  אי  לא  דרשינן  טעמא  דקרא, שוב יש לומר

מצוה, דגזירת הכתוב הוא דבכל  לצורך לשחרר  העבד  אפילו
 אופן אסור.

 
דאיתא ביא ראיה דלא דרשינן טעמא דקרא, והנה יש לה

חג הסוכות תעשה לך, למעוטי גזולה,  ,ף ט.()דסוכה מסכת ב
 למה לי קרא, תיפו"ל דאין יוצאין  )ד"ה ההוא(והקשו התוס' 

בסוכה גזולה משום דהוא מצוה הבאה בעבירה עיי"ש, ותירצו 
מצוה  אמרינן אהמפרשים דהנפק"מ אם עבר בשוגג, דבשוגג ל

 .הבאה בעבירה



 

 ב 

 כתב דהא אם בשוגג  )חאו"ח סי' רצ"ה(ובשו"ת מהר"ם שי"ק 
או לא, תליא אי ס"ל דדרשינן  מצוה הבאה בעבירהאמרינן 

, דאיתא שם בגמרא משל למלך וכו', אף טעמא דקרא או לא
הקב"ה אמר אני ה' שונא גזל בעולה ממני ילמדו בני ויבריחו 
עצמן מן הגזל, דהקב"ה שונא ומרחיק כל דבר עבירה שנמאס 
הדבר אצלו, ולכן אפילו בשוגג פסול וכדאמרינן בעלמא אדם 

מאוס לפני הקב"ה  ילת איסור, וכיון דעצם העבירהחותה באכ
אין לחלק בין שוגג למזיד וכמ"ש גזול דומיא דפסח ומה לי 
שוגג מה לי מזיד, אבל למאן דלא דריש טעמא דקרא שפיר 

  .עיי"ש מצוה הבאה בעבירה אמרינן אי"ל דבשוגג ל
 

ולפי"ז מוכח מדאיצטריך קרא דלך למעוטי גזולה, הלא 
"כ דנפק"מ , ועמצוה הבאה בעבירהבלא"ה אינו יוצא משום 

, והוא מצוה הבאה בעבירההיכא דעבר בשוגג דלא אמרינן 
 משום דלא דרשינן טעמא דקרא.

 
 )ב"ק דף ס"ו(התוס' כמ"ש בספר ים התלמוד יית שאך יש לתרץ קו

דהקרא אתא לספק גזל, לשיטת הרמב"ם דספיקא דאורייתא 
 )קונטרס בית הספק( דעת תדנודע מש"כ החוומה"ת לקולא, 

מסכת אורייתא מה"ת לקולא מדהרמב"ם הוציא דינו דספיקא ד
, ושם מבואר דהתורה לא דיברה רק מוודאי ולא )דף כ"ט:(סוטה 

מספק, וא"כ שאני בין היכא דכתיב קום ועשה לשב ואל 
תעשה, דבכל לאווין משמעות הקרא איסור וודאי לא תאכל 
אבל ספק יאכל, ובקום ועשה הוא להיפוך, דעשיית המצוה 

מודה  ות עשהצק, ולפי"ז במיהיה בסוג וודאי ולא בסוג ספ
דיוצא  אמינא אוא"כ הוהרמב"ם דספיקא לחומרא עכ"ד, 

ליכא כיון דבספיקא אזלינן  בירהה הבא בעובספק גזל, דמצ
לקולא, ולכן צריך קרא דלכם דבעינן שיהא ודאי שלו ובספק 

  .גזל אין יוצאין עיי"ש
 

לשיטת הרמב"ם דס"ל דספיקא דאורייתא  י שפירתאמנם זה א
יקא דאורייתא לחומרא לקולא, משא"כ לשיטת הרשב"א דספ

 לתרץ כן. שייך אל
 

הטעם דהמ"ד דלוקחין  )דף כ"ג.( ודה זרהבעמסכת ואיתא ב
בהמה מעכו"ם לקרבן ולא חיישינן שמא נרבע, משום דעכו"ם 
חס על בהמתו שלא תעקר עיי"ש, וכתב בספר עבודת עבודה 

, דהא דסומכין על אומדנא זה להתיר הבהמה )ד"ה ורמינהו עיין בתוס'(
דהא דעכו"ם חשודין על הרביעה אינו וודאית לקרבן, כיון 

גמורה, שאילו היה הדבר וודאי לא הוה סמכינן על הך אומדנא 
    להתיר הבהמה לקרבן, אלא כיון דהוי רק בגדר ספק 

דמה"ת לקולא ורק מדרבנן  קא דאורייתאיחשודין, הו"ל ספ
לחומרא, וכיון דכל עיקר איסור זה הוא רק מדרבנן לכן שפיר 

, דנכרי חס על בהמתו שלא תעקר, אבל סמכינן על הך אומדנא
אם הוי איסור תורה לא הוי סמכינן על הך אומדנא, עיי"ש 
שכתב ע"ז ומכאן סייעתא גדולה לשיטת הרמב"ם דספד"א 

 מה"ת לקולא עיי"ש.

ובזה יבואר הירושלמי, אמר ר' בון יצחק אבינו עקר היה, 
 וההכרח לזה דאי לאו הכי היאך נשא את רבקה כשהיא קטנה,

הא קיי"ל דאסור לישא קטנה דלאו בר אולודי היא, וע"כ דכיון 
דגם הוא היה עקר שפיר הותר לו לשאת קטנה, ולפי"ז הטעם 
דלא נשא את אחותו משום דמהגר היתה, ולא שחררה 
דהמשחרר עבדו עובר בעשה, ולא דרשינן טעמא דקרא, ומנ"ל 
דלא דרשינן טעמא דקרא, מדאיצטריך קרא דלכם להוציא את 
הגזול, דאתיא היכא דגזל בשוגג דל"א מצהב"ע, וע"כ דנקטינן 
ספד"א לחומרא, דא"א ספד"א לקולא אין ראיה מקרא דלכם 
דלא דרשינן טעמא דקרא, די"ל דהקרא איצטריך לספק גזל, 
ומעתה מיחלפא שיטתיה דר' בון דאמר פרה אדומה נלקחת מן 
העכו"ם, דמאחר דס"ל דספד"א לחומרא הו"ל למיחש שמא 
רבעה הגוי ואינו כשר להקרבה, ואמאי אמר ר' בון דלוקחין 

 פרה אדומה מגוי ודו"ק.
 

עה"פ ואלה תולדות יצחק  ג(-)פרשה ס"געוי"ל, דאיתא במדרש  ב(
בן אברהם, אברם נקרא אברהם, יצחק נקרא אברהם, שנאמר 

בגדי  'ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם עיי"ש, וכתב בס
הקדמונים לבאר הטעם  המדרש, עפימש"כ לבאר )בפרשתן(אהרן 

 'עקרים, עפי"מ דאיתא בזוה"ק פ )אברהם ויצחק(שהיו אבותינו 
שכל אותן שנים שהיו האבות עקרים היה נברא  ,)דף קס"ח.(שלח 

על ידן נשמות הגרים, ולכן  עשה הקב"ה שיהיו עקרים כדי 
ואיתא במפ' דלכך נקרא  שעי"ז יורידו נשמות הגרים לעולם,

אברהם ע"ש אב המון גויים כדי לרמז כל אותן נשמות הגרים 
כמו שאברהם שהמשיך לעולם שהיה אב להם, וז"ש המדרש ש

שהמשיך נשמות הגרים, כמו"כ  םשנקרא אב המון גויים על 
יצחק נקרא כן שהרי גם הוא עקר היה כדי להמשיך נשמות 

 גרים עכ"ד.
 
ואשר לכן לכאורה הך מילתא דשם אברהם רומז על הגרים ו

היו האבות עקרים כדי להמשיך נשמות הגרים, י"ל דתליא 
יש חילוקי דיעות אם קבלת ד במ"ש בספרי דרוש בענין הגרים,

גרים מעליותא הוא לישראל או דאדרבה איכא גריעותא בזה, 
איתא דלא גלו ישראל לבין האומות  )דף ס"ז:(פסחים מסכת דב

חביבין כ"כ דכל  אלא כדי שיתוספו עליהם גרים, הרי דגרים
  .גליות ישראל אינו אלא בעבורם שיבואו ויתגיירו

 
איתא קשים גרים לישראל כספחת,  )דף ע:(קידושין מסכת אך ב

ד"ה קשים  )שם(הרי דקבלת גרים לאו מעליותא הוא, ובתוס' 
כתבו בתוך דבריהם שני טעמים למה קשים גרים לישראל, או 

הוא לקבלם, או  דהגרים מצד עצמם קשים לישראל דגריעותא
משום שכיון שהם מדקדקין במצוות יותר מישראל, הקב"ה 

עיי"ש, והאריכו  בזה מזכיר מתוך כך עונותיהן של ישראל ח"ו 
ולפי"ז י"ל דא"א דקבלת גרים מעליותא הוא,  .בספרי הדרוש

שפיר י"ל דלכן היו אבותינו עקרים להמשיך נשמות הגרים, 
א ל"ש לומר דנקבע שם משא"כ א"א דקבלת גרים גריעותא הו

 אברהם על דבר שהוא גריעותא.



 

 ג 

, תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון )דף קט"ו:(ואיתא במסכת שבת 
)להבדילה מן הסמוכות ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות 

, לומר שאין זה )בתחלה ובסוף ויהי בנסוע הארון(מלמעלה ומלמטה  לה(
בהליכות מסעות משתעי לעיל מיניה אלא בדגלים היתה ראויה )שאינה ראויה לכאן דלאו מקומה 

)לא זה השם של טעמי , רבי אומר לא מן השם הוא זה ליכתב בפרשת במדבר סיני(

הסימניות דמקומה היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו מהר סיני דאיירי לעיל מיניה ויהי בחודש השני 

פני שספר חשוב הוא בפני , אלא מבשנה השנית בעשרים לחדש נעלה הענן וגו'(
עצמו, כמאן אזלא הא דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, 

)דפרשה זו ספר לעצמו חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה 

נמצא שלמעלה ספר לעצמו ושלמטה ספר לעצמו הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר נחלק לג' 

וא, דתניא כמאן כר', מאן תנא דפליג עליה דר', רשב"ג ה ספרים(
)לעתיד שיהו כל הפורעניות בטלין ולא ידאגו רשב"ג אומר, עתידה פרשה זו 

שתיעקר מכאן ותכתב במקומה, ולמה כתבה  לפורענות ויצר הרע בטל(
כאן כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה, 
פורענות שנייה מאי היא ויהי העם כמתאוננים, פורענות 

וא"ר חמא בר' חנינא שסרו מאחרי ה' ראשונה ויסעו מהר ה' 
, והיכן )בתוך ג' ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקב"ה(

 מקומה, אמר רב אשי בדגלים עיי"ש.
 

הביא מהגאון  מ"ב(-)פ"גובספר זרע יצחק על משניות מסכת ידים 
מוהר"ר העשיל זצ"ל וז"ל, תנן טעם למה הפסיק בין  

ת, ומה בכך אם המה סמוכות, ותו בעי טעמא למה פורעניו
הפסיק דוקא בזה הפרשה ויהי בנסוע וגו', אך י"ל עפי"מ 
דאיתא במדרש רע ירוע כי ערב זר רעה אחר רעה תבוא 
למקבלי גרים, למה שקשה גרים לישראל כספחת, והטעם 

ד"ה קשים גרים, לפי שאין  )דף ע:(קידושין מסכת כתבו התוס' ב
שכינתו אלא על משפחות מיוחסות בישראל, הקב"ה משרה 

וגר זה שמערב את עצמו עם ישראל גורם לשכינה שתסתלק 
ובנוחה יאמר  ,מישראל, אך במדרש איתא להיפך, תנו רבנן

שובה ה' רבבות אלפי ישראל אין השכינה שורה אלא על שני 
אלפים ושני רבבות, הרי שהיו ישראל כאן חסר אחד ובא גר זה 

גורם לשכינה שתשרה בישראל ע"כ, ולפי"ז והשלים נמצא 
מוכח מהך קרא ובנוחה וגו' דראוי לקבל גרים, דהלא הם 
גורמים שתשרה שכינה בישראל, והנה פרשה שלמעלה הימנו 
כתיב, ויאמר משה לחובב וגו' ויאמר אליו לא אלך כי אם אל 
ארצי ואל מולדתי אלך, ויאמר אל נא תעזוב אותנו וגו', א"כ 

ת יתרו לשוב לארצו, ובתר הכי כתיב ויסעו מהר ה' לא הניחו א
וגו', וא"כ אי לא הוי מפסיק בין ויסעו וגו' למתאוננים והיו 
סמוכין תרי פורעניות שבא על ישראל אהדדי, הו"א דמשו"ה 
היו שני פורעניות על ישראל מחמת דקבלו את יתרו ולא הניחו 

בלי גרים אותו לפרוש מהם, רע ירוע וגו' רעה אחר רעה על מק
דגורם שתסתלק שכינה מישראל, ולכן הפסיקו הכתוב בפרשת 
ויהי בנסוע  וגו' ובנוחה וגו', דמכאן מוכח דהגר גורם שישרה 
שכינה בישראל ורשאי לקבל גרים, ולאו מהאי טעמא בא שתי 
פורעניות עכ"ד, מבואר מזה דאי ס"ל דאיכא ה' ספרי תורות אז 

דאיכא ז' ספרי תורות אז י"ל דמקבלין גרים, משא"כ אי ס"ל 
 מקבלין גרים.אין 

דאיכא ה' ספרי תורות, דכתיב ויהי  הולכאורה יש להביא ראי
ערב ויהי בקר יום הששי, וכתב שם רש"י ז"ל, הוסיף ה' בששי 
בגמר מעשה בראשית לומר שהתנה עמהם על מנת שיקבלו 
עליהם ישראל חמשה חומשי תורה עיי"ש, ומוכח מכאן דאיכא 

  .תורות ה' ספרי
 

ויהי ערב ויהי בקר יום הששי,  י"ד(-)פרשה י"טאמנם מצינו במד"ר 
א"ר יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על הקודש, ובה 
נגמרה מלאכת העולם, ע"כ כתיב יום הששי עיי"ש, ופירשו 
המפ' דה"א יתירה לרבות שעה ראשונה, אחרונה ליום ששי 

, דאי )פרשת עקב(וכתב בספר כסף נבחר ראשונה לשבת עכ"ד, 
ס"ל חמשה חומשי תורה ס"ל דה"א יתירה בא ללמוד שהתנה 
הקב"ה במעשה בראשית, משא"כ אי ס"ל שבעה ספרי תורות 
הן, א"כ אי אפשר דקאי ה"א יתירה ללמוד אם יקבלו חמשה 
ספרי תורה, ולכן סובר דאתיא להך ילפותא דמוסיפין מחול על 

 הקודש עכ"ד.
 
, דלפי מה ההקש )אות ט"ו(אשית בספר אור תורה פרשת ברו

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
יקשה מה נפקא מינה בזה  פק עשה לקולא,לחומרא, מ"מ ס

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, 
ובע"כ צ"ל דדרשא זו דתוספת לא יצדק רק לפי דעת הרמב"ם 

יה מותר בין השמשות, ורק מטעם דגם ספק לאו לקולא, וה
תוספת אסור בין השמשות, על כן שפיר צריך קרא לתוספת, 
אבל לפי דעת הרשב"א על כרחך הששי אתיא לדרשא דתנאי 

 התנה עכ"ד.
 

ל לחכמים דפרה "אהא דס, הקשה (בפרשתן)ובספר נחלי אפרסמון 
, שלא יפסידנה הם כיון דחס עלי"אדומה נקחית מן העכו

דהרי , ך סמכינן על אומדנא זו להתיר הפרהדלכאורה היא
וקאי נמי על הפרה , בפרה אדומה כתיב למשמרת למי נדה

, ד דפרה"ם ריש פ"המשניות להרמב' ש ובפי"כמבואר בר
הכל ' אהא דמתמה הגמ (ריש חולין)ן "כ הרמב"ומעתה לפימש

ואמר רבה בר , שוחטין לכתחלה ושחיטתן כשרה בדיעבד
ובמוקדשין לא ' טין אפילו טמא וכועולא הכי קתני הכל שוח

ואם שחט ואמר ברי לי שלא נגעתי , ישחוט שמא יגע בבשר
למה לי  הן איכא דקשיא לי"ז הרמב"וכתב ע, שחיטתו כשרה

דמכדי עזרה , נמי שחיטתו כשרה הכי מספקא לי, הברי לי
ר הוא וספק טומאה "וכיון שכן ספק טומאה ברה, ר היא"רה

אלא שאין הקושיא כלום דבמוקדשין  ',ר ספיקו טהור וכו"ברה
דהא בעי שימור דכתיב  ג לאו בספק טומאה דיינינן"בכה

אלא צריך לו שיהא ברי לו שהן טהורין ואם , משמרת תרומותי



 

 ד 

דשאני ספק גבי  (שם)א "כ גם הריטב"וכ, לאו אסור להקריבן
שמירת קדשים דכיון דבעי למעבד בהו שימור ואפילו היסח 

וכן תירץ רבינו , שרינן בהו ספק שימורהדעת פוסל בהם לא 
מבואר מזה דהיכי דבעינן , ל"עכ' ל וזה עיקר וכו"ן ז"הרמב

ז קשה היאך "ולפי, שיהא שימור צריך שיהא הדבר באופן ודאי
הרי גם , ם מטעם דחס על בהמתו"שריא לקחת פרה מן העכו

 הוי אמ עדיין ל"ם חסים על בהמתם מ"אי נימא דרובא דעכו
 .ה בכלל משמרת"כ ל"ר ואבגדר ודאי גמו

 
ה קפץ "ד :(דף ו) עאצימ אבבמסכת ב' דהתוס, מרלו שאך י

, אהא דתנן קפץ אחד מן המנויין לתוכו כולן פטורין, הקשו
השיטה מקובצת בשם ' ותי, אמאי נימא דליבטיל ברובא

דבאמת גם רוב הוה ספק רק שהתורה התירה , ש מפלוזי"הרא
שירי ודאי והתינח בעלמא אבל במעשר בהמה דע, אותו ספק

 ממילא גם רוב, .(דף ז)אמר רחמנא ולא עשירי ספק כמבואר שם 
והאחרונים דייקו דמדלא , ד"כ מקרי ספק אינו מועיל עכ"דג

ל דרוב "ס' אלא דהתוס, ל הכי"כן משמע דלא ס' תירצו התוס
ג "ובשערי תורה ח (א"ג סק"ס' סי)עיין בפליתי , מיחשב בירור ודאי

 .בזה שהאריכו '(פרט א' כלל א)
 

, ב"קפ' ד ובסי"פ' ג סי"ת ח"מהדו, ז"פ' ג סי"ק ח"מהדו)ת שואל ומשיב "ובשו

ל דרוב לא "ן הנ"דדברי הרמב ,כתב (ד"רי' ז ובסי"קס' א סי"ל ח"ובמהדות
ש מפלוזי "הוה בכלל משמרת אתיא שפיר אליבא דשיטת הרא

כ אי אמרינן דרוב הוה בגדר ודאי "משא, דרוב הוי בגדר ספק
דהרי , אזלינן בתר רובא גם היכא דכתיב שמירה גמור שפיר

ל "ז י"ולפי, ש"בכך דהוא מן הרוב הוי ודאות גמורה עיי
ם מטעם "ל לחכמים להתיר לקנות פרה מעכו"דשפיר ס

ל "ה ס"אפי, דאף שאינו אלא בגדר רוב, ם חייס עלה"דעכו
 .ד"ל בכלל משמרת עכ"כ הו"לרבנן דרוב הוי כוודאי גמור וא

 
דזה אי רוב הוא ודאי ' כ '(ד אות י"נ' ח סי"או)נחלת יוסף ת "והנה בשו

ת לחומרא או "אי אמרינן ספיקא דאורייתא מה תליא, או לא
דנודע קושיית המפרשים למה צריך לכל , ת לקולא"מה

ה כל "הרי בלא, דאזלינן בתר רוב (א."דף י)חולין ' הלימודים במס
ל "ם דס"רמבל דה"ועכצ (שם העיין בלב ארי)הספיקות מותרים 

ת לקולא יסבור דבעינן לפסוק לילך אחר הרוב "א מה"ספד
מ "ונפק, דהמיעוט כמאן דליתא דמי, לומר דמותר בתורת ודאי

, ואפילו במקום שיכולין לברר, דסומכין על הרוב גם לכתחילה
ל דרוב "ס, ת לחומרא"א מה"א דסובר ספד"כ הרשב"משא

ז היינו "רוב דבלולכן בעינן לימוד דהולכין אחר ה, הוא ספק
 . ש"מחמירים דבספק מחמירין מדאורייתא עיי

 
, עקר הל דיצחק הי"בון ס' דמדר, ל"ובזה יבואר הירושלמי הנ

והטעם הוא כדי להמשיך נשמות גרים, ע"כ דס"ל דמקבלין 
פרי ' ספרי תורה, והראיה דאיכא ה' סגרים, ולפי"ז איכא ה

תוספת שבת, תורה דכתיב יום הששי, דאי"ל דהששי אתיא על 
ל "סמעתה דו משום דס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא,

כ "וא, ל דרוב הוא ספק"וס, ת לחומרא"דספיקא דאורייתא מה
, בפרה אדומה דכתיב למשמרת ובעינן ודאי לא סמכינן ארובא

ם משום דרוב "ומהשתא אין להתיר לקנות פרה אדומה מעכו
ל "בון דס' רז מחלפת שיטת "ולפי, ם חייסי על ממונם"עכו

 הל דרוב הוה ספק הי"דאי ס, ם"דפרה אדומה נקחית מן העכו
 .ק"ם ודו"בדין לאסור לקיחת פרה אדומה מעכו

 
**** 

 
ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי 

ופירש"י, שא נא לשון השחזה, חדד סכינך ושחוט יפה  ציד:
 שלא תאכילני נבלה, וצודה לי ציד מן ההפקר ולא מן הגזל

דהא גזל הוא מז' לכאורה צ"ב הקשה בכלי חמדה ד, ועיי"ש
מצות שנתחייבו בהם בני נח, וכיון דצוה לו על הנבילות א"כ 
מכל שכן על גזל דהוא מז' מצות בני נח, ולמה היה צריך בזה 

 ההקשה דהרי היועיין ביפה תואר ש אזהרה מיוחדת עיי"ש,
ך להזהירו יצחק סובר דעשיו מדקדק במצות, וא"כ אמאי הוצר

 על  הגזל  ועל הנבילה עיי"ש.
 

 וצ"ב. וצא הלחם בעמלקואידך  וצא השדה ובמסורה,
 

וילך עשו השדה  ה(-)פרשה כ"זעפימש"כ רשיז"ל עה"פ והנבס"ד, 
לצוד ציד להביא וז"ל, מהו להביא, אם לא ימצא ציד יביא מן 
הגזל עכ"ל, ולפי"ז י"ל דאף שיצחק חשב את עשו לצדיק, 

את  דעשיו יחשוב בלבו דכיון שהוא מביאחק עכ"ז סבר יצ
הציד כדי לקיים מצות כיבוד אב, מעתה י"ל דעשה דכיבוד אב 
ידחה הל"ת דגזל או הל"ת דנבילה, אך על הלאו דנבילה לא 
שייך זה, דאף דלגבי עשיו איכא המצוה של כיבוד אב, אבל 
לגבי יצחק אין כאן שום קיום מצוה, וא"כ איך יאכל יצחק מן 

לה, משא"כ לגבי איסור גזל שפיר יש לומר דעשיו יחשוב הנבי
דכיון דהעבירה של גזל הוא רק לעשיו שפיר י"ל דעשה 

, איסור גזל( ה)ולגבי יצחק י"ל דשינוי קונה וליכא גבידכיבוד אב ידחה הל"ת דגזל 
ומעתה מובן דאף שהזהירו על הנבילה עכ"ז הוצרך נמי 

דלכן  לעשיו לומר על איסור גזל, דהלא יש מקום להזהירו
הזהיר אותו יצחק על לאו דנבילה כיון דלא שייך לומר עשה 
דוחה ל"ת, משא"כ גבי איסור גזל שפיר יש לומר דהעשה 
דכיבוד אב ידחה הלאו דגזילה, ולכן הוצרך יצחק להזהירו על 

 איסור גזל.
 

דלא אמרינן  )סי ס"ד(אך יש להעיר לפימש"כ בשו"ת שם אריה 
בעשה ול"ת שבין אדם למקום, אבל אם עשה דוחה ל"ת רק 

העשה הוא בין אדם למקום, והל"ת הוא בין אדם לחבירו, אין 
העשה שבין אדם למקום דוחה הל"ת שבין אדם לחבירו 
עיי"ש, ועיין בפרדס יוסף ריש פרשת בראשית שהאריך 
בדבריו, וציין להא דקיי"ל דאפילו פיקוח נפש אינו נדחה מפני 

מעתה לא יתכן לומר שהעשה דכיבוד אב ממון חבירו עיי"ש, ו
 ידחה הל"ת דגזילה.



 

 ה 

לחלק ולומר  )שם(מש"כ בפרדס יוסף ל פי ולכאורה י"ל, ע
, אבל תעשהה דוחה לא שדדוקא כגון גזל ממש לא אמרינן ע

ט לא תגזול על מנת בהא דדרשינן לא תגזול על מנת למיק
להחזיר, זה י"ל דנדחית מפני עשה, וציין שם מה שכתב 

שנסתפק אי מותר להיות  ח סוס"י ר"ח()חאו" סופר םבשו"ת חת
חמסן כדי להציל נפשו עיי"ש, ולפי"ז י"ל שהיה מקום לומר 
דעשיו יגזול על מנת להחזיר וכדומה, דאיסור גזל זה נדחית 

 מפני עשה.
 

והנה הטעם דהיכא דגוזל על מנת למיקט או על מנת להחזיר 
 ה"ב(-)פ"אאמרינן דנדחית מפני עשה י"ל, דהרמב"ם בהל' גניבה 

כתב, אסור לגנוב כל שהוא דין תורה, ואסור לגנוב דרך 
לגנוב על מנת לשלם,  שחוק, או לגנוב על מנת להחזיר, או

 ל אסור שלא ירגיל עצמו בכך עכ"ל.הכ
 
דלולב הגזול פסול, והטעם איתא  )דף כ"ט:(איתא במסכת סוכה ו

דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון וגו', משלכם  )דף מ"ג.(
דלמ"ל  )דף ל.(את השאול ואת הגזול, והקשו בתוס' להוציא 

קרא דאינו יוצא בגזול, תיפ"ל דאינו יוצא משום דהו"ל 
  .עכ"ק ,מצהב"ע

 
דהנה בשו"ת חכם צבי , )חאו"ח סי' כ"ז(בשו"ת חלקת יואב  ץרותי

כתב לתרץ מה שתמה המהרש"ל על הרמב"ם שכתב  )סי' כ"ו(
שראל, ותמה דגזילת וגניבת העכו"ם אסורה בלאו כמו של י

המהרש"ל הלא התורה בכללה ובפרטה לישראל  זה לע
 ניתנה, שלא יהא רכוש ישראל כגזל, ולא למנוע רכוש עכו"ם

, דאטו אזהרת גזל עכו"ם הוא ביצם כמליגזל, וכתב עליו הח
משום איסור מה שנגזל מהעכו"ם, וכי הרמב"ם סבר שהנכרי 

לא נצטווה שלא יניח את ישראל לגוזלו או לגנוב ממנו, וה
 אאנחנו נצטווינו שלא לעשות מעשים מכוערים, ולא יהא אל

גונב על מנת למיקט או על מנת לשלם תשלומי כפל אף 
שאינו מתכוון לגנוב, ולא עוד אלא שמתכוון לטובת הנגנב, 

להרגיל עצמו לגנוב, וכן מצינו  עכ"ז נצטווינו אנחנו שלא
חיים  באיסור מצור על העיר של עכו"ם וכן באיסור צער בעלי

הפועל, אלא  ואיסור בל תשחית וכדומה, שאין האיסור בעבור
ים כדי לקנות בנפשינו דעות אמיתיות בעבורינו אנחנו הפועל

  .ומדות טובות וישרות לזכותינו לטוב לנו עיי"ש
 

)מצוה , וכן כתב החינוך סי' כ'(-)פ"יוכן כתב הרש"ל במסכת ב"ק 

ומר שכוונתם ז"ל ועוד אפשר ל לענין גזל עכו"ם וז"ל,  רכ"ט(
בהרחיקם זה כדי שלא ירגיל האדם טבעו בכך, כי גריעות 
יהיה בנפש בהרגילה במידות הפחותות והרעות והוא חבל 
חזק למשוך העון עכ"ל, ועיין ברמב"ם בפירוש המשניות 

לענין איסור גזל עכו"ם שכתב וז"ל,  מ"ז(-)פי"דעמ"ס כלים 
ן אשר ביאר והגעה לאדם תכונות רעות, ואלו הרעות כול

השי"ת שהוא יתעב אותם, ויתעב עושם, אמר כי תועבת ה' 
 יך כל עושה אלה כל עושה עול עכ"ל.אלק

לכאורה קשה למה אמרינן דהוי מצהב"ע, ולא נימא דרשאי ו
לגזול משום דאמרינן עדל"ת, אך זה טעות משום דהוי עבירה 
שבין אדם לחבירו, ובעבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן 

"ת, דרק בעבירה לשמים אמרינן עדל"ת וכמש"כ השאג"א עדל
בסוף הל' מצה, אולם כ"ז ניחא רק בסוכה גזולה מישראל, 
דבזה י"ל דכיון דהוא עבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן 

"ד עדל"ת והוי מצהב"ע, משא"כ בסוכה גזולה מעכו"ם, לפי
דהאיסור דגזל  החכ"צ ומהרש"ל והחינוך והרמב"ם הנ"ל

אינו מצד עצמו רק משום שלא נרגיל עצמנו במדות עכו"ם 
רעות ונבוא לגזול גם מישראל, וא"כ זה לא הוי עבירה שבין 
אדם לחבירו, כיון דמצד העכו"ם אין בו איסור, ושוב אמרינן 
עדל"ת וליכא בזה מצהב"ע, ולפי"ז משום דהוי מצהב"ע הוי 
אמרינן דיצא, ולכן צריך הקרא דלכם לומר דעכ"ז לא יצא 

 .בתוס' ביאורהחלקת יואב  משום דל"ה לכם עכ"ד
 

ומעתה מבואר דכיון דהאיסור לגנוב על מנת להחזיר, הוא כדי 
ומעתה תו ולאו משום איסור של גזל, שלא ירגיל עצמו בכך, 

רק איסור בין אדם למקום  ,איסור של בין אדם לחבירוהוה לא 
 ובכה"ג שפיר אמרינן עדל"ת.

 
משמע מלשון הרמב"ם דבעל מנת דהעיר,  )שם(הלח"מ והנה 

ליכא,  למיקט ליכא אלא איסורא בעלמא מדרבנן אבל לאו
דומיא דכל שהוא דהוי איסור ולא לאו דבחדא מחתא 
מחתינהו, וקשה כיון דעיקר קרא דלא תגנובו אתי לדרשא על 
מנת למיקט א"כ הוי לאו גמור מה"ת, וצ"ל דהרמב"ם ס"ל 

מנת למיקט ועל מנת  דלא תגנובו אינו מיותר למידרש על
דלא ילפינן לה  רא אתא לאגמורי איסור גניבה גופיהלשלם, דק

 בית ואונאה עיי"ש.ימר
 

שהקשה על הלח"מ, דהרי  )מצוה רכ"ד אות א'(ועיין במנחת חינוך 
קרא דלא תגנובו סתמא כתיב, וממילא משמע דבכל ענין אסור 

דיני דהכל בכלל גניבה, וכן מורין דברי החינך שכתב וז"ל, מ
המצוה מה שאמרו ז"ל שאסור מה"ת לגנוב אפילו על מנת 
להחזיר או על מנת למיקט וכו', תלמוד לומר לא תגנובו לא 
תגנובו אפילו על מנת למיקט לא תגנובו על מנת לשלם ד' וה' 
עכ"ל, מבואר דמכלל משמעות לא תגנובו הוא לאסור אפילו 

 לשון מנת לשלם כפל, והביא החינוך על מנת למיקט ועל
הרמב"ם ומשמע דנקט בשיטת הרמב"ם דאיסור תורה הוא 

 עיי"ש. 
 

וז"ל, והנה בנדפס  , כתבבפאת השדה מערכת ג' כלל ה(כללים -)ח"בח ובשד"
הבאתי בשם רבינו ספר החינוך בסי' דר"ך דהא דרשינן דאסור 

ה לי על לגנוב אפילו למיקט וכו' הוא מדאורייתא, ומזה תמי
 את ידו בשם הרב קהלת יעקב מה שראיתי בספר אברהם

ו אין איסורו מדאורייתא, והרב פארדו, דגניבה על מנת לצער
"מ ריש סי' שמ"ח המחבר תמה עליו דהרבנים הלבוש בחו

הבינו שהוא מדאורייתא  )דף ס"א(ציעא מוהרב עין יהוסף לבבא 



 

 ו 

דתורת כהנים בפ' קדושים, שוב כתב דלשון מרן  והיא דרשה
ילו די שלא ירגיל עצמו בכך מורה כאבשו"ע ריש סי' שמ"ח כ

)ח"א סי' י"א אות ציין לעיין בספר נר מצוה ו אין בדבר מדאורייתא,

והוא חידוש שנעלם מעיני  ואין מצוי אצלי לראות דב"ק, ע'(
וגם  ,דברי הרב החינוך שאיסור זה הוא מדאורייתאהעדה 

לשון מרן אינו מורה בהיפך מזה, דשפיר י"ל דטעמא דקרא 
 י שלא ירגיל עצמו בכך עכ"ל.הוא כד

 
שכתב וז"ל,  )סעיף ב'(הלכות גזילה וגניבה בשו"ע הרב ועיין 

   להחזיר אותו החפץ עצמו אלא  דעת לואפילו הגונב ע
שרוצה לצערו זמן מה, ואפילו אין כוונתו לצערו כלל, אלא 
שגונב דרך שחוק הרי זה עובר בל"ת, וי"א שאינו אסור אלא 

    עצמו בכך עכ"ל, ובקונטרס מדברי סופרים שלא ירגיל 
וז"ל, עיין לח"מ דאסמכתא וכו', אבל המ"מ  כתב (סק"ב)אחרון 

דאורחיה  )סי' קפ"א(רפ"ק מהל' גזילה לא ס"ל הכי, ועיין ביור"ד 
  דהרמב"ם לפרושי טעמא דקרא וכה"ג אשכחן בהל' גניבה

 עכ"ל. ה"ג(-)פ"ז
 

ן כולפי"ז י"ל דאי ס"ל דדרשינן טעמא דקרא, אז אמרינן דל
כדי שלא ירגיל עצמו  אסרה התורה גונב על מנת להחזיר

הוא בין אדם למקום ושפיר בכך, ולפי"ז שפיר י"ל דאיסורו 
ה דוחה לא שאמרינן ע י"ל דהיכא דגונב על מנת להחזיר

, משא"כ אי ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא ולפי"ז לא תעשה
הוא כדי שלא ירגיל  אמרינן דאיסור דגונב על מנת להחזיר

נו ל דהוא איסור במה שפוגע בזולתו לקחת ממעצמו בכך, וי"
ה דוחה שעו ולא אמרינן רכושו והוה ל"ת שבין אדם לחביר

      .לא תעשה
 

העירו על מה דציוותה התורה למחות את  שיםרוהנה המפ
ני ישראל בצאתם ממצרים, זכר עמלק בעבור שלחם עם ב

 ו(-)פ' ל"ולו טענה נצחת, לפימ"ש רשיז"ל פ' וישלח  הכיון דהי
פני השטר חוב של ל ארץ מפני יעקב אחיו, מעה"פ וילך א

זרעך המוטל על זרעו של יצחק, אמר אלך  הגזירת כי גר יהי
לי מכאן אין לי חלק במתנת הארץ ולא בפרעון השטר עיי"ש, 
לזה כשראה עמלק שהוא נכדו של עשיו שבני ישראל יצאו 

מתיירא דחצי  הם קודם הזמן של הד' מאות שנה, היממצרי
 מאות יטילו על בני עשיו, דהחוב מוטל  האחרון של ד'

עליהם שישלימו כיון דגם הם מזרע יצחק, ולכן בא עליהם 
  בטענת ממנ"פ, אם בני ישראל לא פרעו רק חצי החוב 
והחצי החוב מוטל על בני עשיו לפרוע, א"כ שוב יש להם 
חלק גם בירושת ארץ ישראל, ובאם שאין רוצין ליתן להם 

בני ישראל לפרוע כל השטר חוב, חלק בארץ ישראל, צריכין 
  .ויחזרו לשעבודם עד השלמת ד' מאות שנה עכ"ד

 
אמנם המפ' כתבו לתרץ דיש לומר דלילות השלימו, וכיון 
דכבר שלמו הד' מאות שנה, א"כ בחנם בא עמלק ללחום עם 

 בני ישראל ולכן צוותה התורה למחות את זכרו.

ן לשני ולכאורה מנ"ל לחלק ולומר דהיום והלילה נחשבי
כתב הטעם דבן נח  )אות רט"ז(זמנים, וי"ל, דהנה בעיר דוד 

ששבת חייב מיתה, דאיתא בשל"ה דאם תחשוב כל השבתות 
של השמיטה עולים ס' ריבוא שבתות מספר בני ישראל, שכל 
אחד מישראל שהוא אזרח נשמתו אצולה משבת אחד, 
והקשה הגאון הנ"ל וז"ל ותמהני כי בו' אלפים שנה אם 

ב השבתות לכל שנה לא תמצא רק ש' אלפים שבתות, תחשו
והשיב אמנם יש ליישב דחשבינן הימים לחוד והלילות לחוד, 
והוה ש' אלפים ימים וש' אלפים לילות והיינו ת"ר אלף 
עכ"ד, וזהו הטעם דגוי ששבת חייב מיתה, משום דהשבתות 
הוא רק במספר ישראל ת"ר אלף ולכך אין הגוי בכלל משמרי 

ד העיר דוד, והרי לן מזה דחשבינן הימים לחוד שבת עכ"
 והלילות לחוד, ושפיר י"ל דהלילות השלימו הזמן.

 
     )טעם הי"ב(אמנם בשמנה לחמו בדרוש לשבת פרק ראשון 

כתב הטעם דגוי ששבת חייב מיתה, משום דשבת הוא עדות 
על הקב"ה וכדאיתא במדרש דשלשה מעידין זה על זה, 

והקב"ה מעידין על השבת  ישראל ושבת והקב"ה, ישראל
שהוא יום מנוחה, ישראל ושבת על הקב"ה שהוא אחד, 
הקב"ה ושבת על ישראל שהם יחידים באומות וכו', מובא 

ד"ה ומי כעמך עיי"ש, וא"כ אם גם גוי  )דף ג:(בתוס' חגיגה 
משמר את השבת בזה מבטל עדות דישראל, כיון דעכו"ם 

או פסול דכל  פסול לעדות, וקיי"ל דבנמצא בעדות קרוב
 העדות בטל עכ"ד.

 
 ןאכן י"ל דזה א"ש להנך שיטות דס"ל דעכו"ם פסול להעיד מ

אפילו במקום דליכא למיחש לשקרי, משא"כ לשיטת  התורה
דעכו"ם בעדות ערכאות נאמנין,  )דף ט:(גיטין מסכת רש"י ב

כשרין הם לעדות,  התורה ןכיון דלא מרעי נפשייהו, כיון דמ
ם דמשקרי, והיכא דידעינן ורק מדרבנן הוא דפסולי משו

דאינן משקרים כגון בערכאות שפיר י"ל דנאמנים, וכ"כ שם 
  .מרבינו יקיר עיי"ש )דף י:(הרא"ש 

 
דבעדות שמעידין על הקב"ה שביום השביעי  לומר שולפי"ז י

פסולים  שבת מכל מלאכתו ודאי עדות אמת הוא, ואינן
להעיד בה מה"ת, ולפי"ז ליכא למימר הטעם דגוי ששבת 
חייב מיתה משום דיתבטל עי"ז עדות דישראל, וע"כ הטעם 

 כמש"כ העיר דוד.
 

שכתב דזה תליא  )ח"ב ס' י"ב(ועיין בשו"ת בית יצחק אבהע"ז 
בפלוגתת ר"ש ורבנן אי דרשינן טעמא דקרא או לא, דאי 

עכו"ם פסול לעדות משום דרשינן טעמא דקרא אז י"ל דלכן 
דהתורה הוציאו מכלל אחיך כיון דמשקר, ורק היכא דידעינן 
בבירור שאינו משקר ודובר אמת, אז הוא מהימן וכשיטת 
רש"י ורבינו יקיר, אבל למ"ד דלא דרשינן טעמא דקרא אז 
אמרינן דבכל גווני אינו מהימן אפילו היכא דידעינן דאינו 

  ש.דמשקר דגזירת הכתוב הוא עיי"



 

 ז 

ומעתה יבואר המסורה, וצא השדה וצודה לי ציד, דיצחק 
הוצרך לצוות את עשיו שיבוא לו מן ההפקר ולא מן הגזל, 
והטעם דחייש יצחק לכך, דסבר שמא עשיו יחשוב בלבו 
דשפיר מותר להביא מן הגזל על מנת להחזיר, דיבוא עשה 
דכיבוד אב וידחה הל"ת דגזל, וע"כ דדרשינן טעמא דקרא, 

כיון דמשקר, והיכא ינן דעכו"ם פסול לעדות אמרתה מעו
ם דגוי הטעמעתה ו ידעינן בבירור שאינו משקר מהימן,ד

נן הימים לחוד והלילות דחשבי משוםששבת חייב מיתה, 
וכיון דכבר שלמו הד' דלילות השלימו, אמרינן מעתה לחוד, ו

, ולכן מאות שנה, א"כ בחנם בא עמלק ללחום עם בני ישראל
  ם בעמלק ודו"ק.וצא הלח

 
*** 

 
ואיתא במדרש  ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך:

ויקח את  ,בא אחיך במרמה בחכמת תורתו ,פליאה
מובא בדמשק ]ע"כ  ברכתך הוציא אפיקומן והראה לו

 .[אליעזר ילקוט סופר בגדי אהרן
 

, רבי חנינא ח(-)פרשה ס"הבמדרש רבה בראשית והנבס"ד, דאיתא 
ת אתה ה' אלקי נפלאותיך וגו', א"ר בר פפא פתח, רבות עשי

חנינא כל פעולות ומחשבות שפעלת אלינו בשבילנו, למה כהו 
כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות עיי"ש,  ,עיניו של יצחק

 ,המכח אותה ראי ,תכהין עיניו מראותו איתא, (י-)פרשה ס"הולהלן 
 ,את יצחק בנו על גבי המזבח בינואברהם שבשעה שעקד א

וכתב היפה  וכו' עיי"ש, ו במרום והביט בשכינהתלה עיני
דהזין עיניו ממה שהסתכל בשכינה ונתחייב מיתה  ,תואר

ונתלו לו עד עת זקנתו שאז כהו  ,דכתיב כי לא יראני האדם וחי
 עיניו שיחשב כמיתה דסומא חשוב כמת עיי"ש 

 
הביא בשם החסד לאברהם  )אות ט'(ובספר נחלת יעקב בפרשתן 

היה יצחק סומא כדי שישמור המצות כשאינו וז"ל, הענין ש
מצווה ועושה כי סומא פטור מכל המצות, וגם אברהם שמר 
המצות קודם שנימול בשאינו מצווה, אבל יצחק היה נימול 
 לשמונה ימים, והיה מלידתו מצווה, ולכן נעשה סומא 
שישמור המצות כשאינו מצווה, וזה הטעם שצוה יצחק לעשו 

קב עשה כשאינו מצווה, בכדי שכל הג' לעשות לו מטעמים ויע
אבות שמרו המצות כשאינם מצווים, שגדול שכרן מאוד עכ"ל, 

  שכתב נמי כן  )דף ת"ג(ועיין בספר חכמת התורה בפרשתן 
דיצחק נעשה סומא כדי שיקיים המצות בתורה אינו מצווה 

 ועושה עיי"ש.
 
ואמר ר' יהושע בן לוי, בשעה  ,)דף פ"ח:(שבת מסכת ב איתאו

עלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע ש
 ,מה לילוד אשה בינינו, אמר להן לקבל תורה בא, אמרו לפניו

חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות 
קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, מה אנוש 

כל כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדונינו מה אדיר שמך ב
)עיין הארץ אשר תנה הודך על השמים וכו' עיי"ש, והמפ' כתבו 

דטענת המלאכים היתה שהם צריכים  ראש דוד בשלח, שמע יעקב במדבר(
  .לקבל התורה מכח דינא דבר מיצרא עיי"ש

 
כתב, דלכן ניתנה  )דרוש ז לכלה(אך בספר אהבת דוד להחיד"א 

לים התורה לישראל ולא למלאכי השרת, כי צדיקים גדו
ממלאכי השרת דגדול מצווה ועושה משאינו מצווה ועושה, 

 ,)דף פ"ט.(שבת מסכת דצדיקים יש להם יצר הרע, ולכן אמרו ב
דכיון שאין  ,דמשה אמר להמלאכים כלום יצר הרע יש בכם

להם יצר הרע ובישראל יש יצר הרע א"כ ישראל חשובים 
 מהמלאכים עיי"ש.

 
ר' עקיבא אומר כי לא יראני  כ"א(-)במדבר פרשה י"דואיתא במד"ר 

האדם וחי אף חיות הנושאות את הכסא אינן רואות את הכבוד, 
א"ר שמעון בן עזאי איני כמשיב על דברי רבי אלא כמוסיף על 
דבריו, כי לא יראני האדם וחי אף מלאכי השרת שחייהם חיי 
עולם אינן רואים את הכבוד עיי"ש, ואיתא בירושלמי יומא 

ם שנה שימש שמעון הצדיק את ישראל בכהונה ארבעי ב(-ה-)פ"ה
גדולה, ובשנה האחרונה אמר להן בשנה הזאת אני מת, אמרו 
לו מאיכן אתה יודע, אמר להן כל שנה ושנה שהייתי נכנס 

לבוש לבנים  )כינוי להקב"ה(לבית קודש הקדשים היה זקן אחד 
ועטוף לבנים נכנס עמי ויוצא עמי, ובשנה הזו נכנס עמי ולא 

עמי, בעון קומי ר' אבהו, והא כתיב וכל אדם לא יהיה יצא 
באוהל מועד בבאו לכפר אל הקודש עד צאתו, אפילו אותן 

)דכל שכתוב בהן ודמות פניהם פני אדם לא יהיו באוהל מועד 

, אדם לרבויי אתי א"כ כיון שאין מלאך רשאי להיות שם בשעת הקטרה מי היה הזקן שהיה עמו שם(
אני  )מאן אמר לך שהיה אדם או מלאך(דהוה בר נש אמר לון מה אמר לי 

 עיי"ש.  )שהיה הקב"ה בעצמו(אומר הקב"ה היה 
 

, דלפי"ז י"ל דרק )שער השישי עמוד ל"ט(וכתב בספר שערי שמים 
מלאה"ש אינם יכולים לראות השכינה, אבל לאדם צדיק בארץ 
אשר יעשה טוב ולא יחטא אפשר לראות השכינה, ומילתא 

כי מלאה"ש נהנין מזיו השכינה מבחינת חסד ה' בטעמא י"ל, 
שהרי אינם בעלי בחירה, והו"ל בבחינת אכיל דלאו מדיליה, 
דבהית לאסתכולי באפיה, ולפיכך נאמר בהן בשתים יכסה 
פניו, משא"כ הצדיקים עובדי ה' גדולים ממלאכי השרת יען 
שזוכים מצד מעשיהם, לכך נאמר בהן אני בצדק אחזה פניך 

 .)דף כ מדפה"ס(בא במאמר מרדכי פרשת תולדות עיי"ש, מו
 

כתב, דמצינו שני כתובים המכחישים  )אות תרי"ב(ובספר עיר דוד 
זה את זה, כתוב אחר אומר ויאמר לא תוכל לראות את פני כי 
לא יראני האדם וחי, וכתוב אחר אומר פנים בפנים דבר ה' 

וחי עמכם בהר מתוך האש, אך י"ל דהקרא כי לא יראני האדם 
ודמות פניהם  י(-)פרשה אקאי על מלאכי השרת כדכתיב ביחזקאל 

בשתים יכסה פניו, אבל  ב(-)פרשה ופני אדם, וכדכתיב בישעיה 
 .צדיקים שפיר יכולים להסתכל בפני השכינה



 

 ח 

אמנם כ"ז א"ש אי אמרינן דצדיקים גדולים ממלאכי השרת אז  
י"ל כנ"ל דצדיקים דגדולים ממלאה"ש יכולים להסתכל 

שכינה, אבל א"א דמלאה"ש גדולים מצדיקים, א"כ אם ב
מלאה"ש אינם יכולין להסתכל מכש"כ צדיקים, ובהכרח צ"ל 
לדידיה דקרא דפנים בפנים וגו' אינה כפשוטה אלא לדרוש 

 דארבעה פנים לתורה עיי"ש.
 

ואיתא בספרי דרוש דהא אם מלאכים גדולים מצדיקים תליא 
גדולים  ,דרש בר קפרא ,)דף ה.(כתובות מסכת בהא, דאיתא ב

מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, דאלו במעשה שמים 
וארץ כתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, ואילו 
במעשה ידיהם של צדיקים כתיב מכון לשבתך פעלת ה' מקדש 
ה' כוננו ידיך, השיב בבלי אחד ור' חייא שמו ויבשת ידיו יצרו, 

  .ומשני ידו כתיב עיי"ש
 

ואר מזה דאי דרשינן המסורת דידו כתיב מוכח דמעשה מב
צדיקים גדולים ממעשה שמים וארץ, משא"כ אם דרשינן 
הקרי, דידיו קרינן, לא דרשינן הכי ומעשה שמים וארץ גדולים 
ממעשה צדיקים, והא דמעשה ידיהם של צדיקים גדול ממעשה 
שמים וארץ, משום דצדיקים עדיפי ממלאכים, משא"כ אי 

דמעשה שמים וארץ גדולים ממעשה צדיקים ס"ל אמרינן 
 דמלאכים עדיפי מצדיקים.

 
היוצא לנו מזה, דאי ס"ל יש אם למקרא, אז קרינן ידיו ואמרינן 
דמעשה שמים גדולים ממעשה צדיקים, ולפי"ז מלאכים 
גדולים מצדיקים, ולפי"ז אסור להסתכל בפני השכינה, משא"כ 

ידו כתיב, ואמרינן  אי ס"ל יש אם למסורת, ולפי"ז אמרינן
יכולים  גדולים ממעשה שמים וארץ, ולפי"ז דמעשה צדיקים

 צדיקים להסתכל בפני השכינה.
 

דהא דאמר רב דהטעם דאין  "ט:()דף קיואיתא במסכת פסחים 
ן אחר הפסח אפיקומן, שלא יעקרו מחבורה לחבורה, מפטירי

יתא דא )דף פ"ו.(דמוקי לה כר' יהודה דסתם לן תנא כוותיה לעיל 
מלמד שהפסח נאכל  ם,על הבתים אשר יאכלו אותו בה )שם(

)פירש"י על הבתים אשר יאכלו אותו, משמע שני בני אדם אוכלין פסח א'  בשתי חבורות

 יכול יהא האוכל אוכל ,בשני בתים, דכתיב יאכלו שנים, אותו חד פסח, בתים שנים(
 בא"ד( )ד"ה יכול יהא]פירש"י  בשתי מקומות, ת"ל בבית אחד יאכל

)בחול"ם אחר ור' יהודה סבר יש אם למסורת כדלקמן, יאכל כתיב 

משמע אדם א' אוכלו בבית א' ולא בשני בתים, אבל גבי  היו"ד(
, ר' שמעון הדברי רבי יהוד ,ה כתיב בתים הרבה[אוכלים הרב

בתים אשר יאכלו אותו בהם, מלמד שהאוכל אוכל על האומר 
יב בקרא אכל חד וחד ]פירש"י, ויאכלו דכת בשתי מקומות
בשתי חבורות, ת"ל בבית אחד  יכול יהא נאכל ,מאוכלין קאי[

יאכל  )וקרינן יאכל בציר"י(]פירש"י, וקסבר יש אם למקרא  יאכל
אפסח קאי ולא אגברי, כלומר, עיקר תחילת אכילתו תהא 
בחבורה אחת, ולא יתחלק לשתי חבורות, אבל גברא אי  בעי 

, דלא קפיד רחמנא אלא אעיקר קאי מהכא ואזיל ואכיל הכא

אפסח, ולא יאכל  )בציר"י(תחילת אכילה, מדקרינן יאכל 
במאי קמיפלגי, ר"י סבר יש אם למסורת, ור' שמעון  ,בחול"ם[

 .עיי"ש.ר יש אם למקרא, עכ"ד הגמ' סב
 

ולפי"ז מבואר המדרש, בא אחיך במרמה בחכמת התורה, 
תורה, שהביא ראיה לדבריו מתורתו שהוא עתיד לקבל ה

והמלאכים נדחו מלקבלה, והטעם דל"ש דינא דבר מצרא 
משום דגדול המצווה ועושה, ולפי"ז אי"ל דלכן כהו עיני 

וע"כ דלכן יצחק, כדי שיעשה המצות כאינו מצווה ועושה, 
ואכתי י"ל דלכן כהו עיני עיניו כדי שיעקב יטול הברכות, 

ות, ולא משום שיעקב יקבל הברכיצחק משום שהציץ בשכינה, 
ע"ז אמר המדרש הוציא אפיקומן ואמר אין מפטירין אחר 

משום שלא יעקרו מחבורה הפסח אפיקומן, והטעם הוא 
ולפי"ז אמרינן ידו כתיב, , וע"כ דיש אם למסורת, לחבורה

ואמרינן דמעשה צדיקים גדולים ממעשה שמים וארץ, ולפי"ז 
 , וע"כ הטעם דכהו עינייכולים צדיקים להסתכל בפני השכינה

יצחק כדי שיעקב יבוא ויקבל הברכות, ולכן אמר לו ויקח 
 ברכתיך ודו"ק.

 
*** 

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

ודקדקו המפ' דלאיזה צורך התרעם עכשיו על מכירת הבכורה, 
את הברכות,  הלא עיקר טענתו כעת הוא על מה שלקח יאע"ה

 ומה יוסיף תת כח במה שהתרעם על מכירת הבכורה.
 

הקשה דהיאך קנה  )סי' שכ"ח(והנבס"ד, דהנה בשו"ת הריב"ש 
יעקב הבכורה מעשיו, הא הוי דבר שלא בא לעולם שהרי יצחק 
היה חי אז עכ"ק, והנה האחרונים חקרו לגבי כלל הקנינים, אם 

קנהו ליד הקונה, עיקר תוקף הקנין נעשה ע"י המקנה במה שמ
או שעיקר תוקף הקנין נעשה ע"י הקונה מה שמתכוון לקנות 

)דף נ"ט: המקח, והחתן סופר בשער המקנה והקנין והשטרות 

כתב, דתליא בפלוגתת התנאים אי אדם מקנה דבר שלא  מדפה"ס(
בא לעולם, דהטעם דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם הוא, 

להקנות דבר שלא בא  משום דליכא סמיכות דעת של המקנה
לעולם, ומהאי טעמא אמרינן דהאב שפיר מקנה לבנו אפילו 
דבר שלא בא לעולם, משום דדעתו של אב קרובה אצל בנו 
וגומר בדעתו להקנות אף לדבר שלא בא לעולם, ולכן מ"ד 
דלא מהני קנין בדבר שלא בא לעולם ס"ל דעיקר הקנין נעשה 

ין בדבר שלא בא ע"י המקנה, משא"כ מאן דס"ל דמהני קנ
לעולם, ס"ל דעיקר הקנין תליא בהקונה, וכיון דהוא סומך 
דעתו לקנות בכל ענין אפילו בדבר שלא בא לעולם שפיר מהני 
ביה קנין, ובזה פליגי ריו"ח ור"ל אי מעות קונה או משיכה 
קונה, דריו"ח ס"ל דעיקר הקנין הוא מצד המקנה וקבלת מעות 

ס"ל דמשיכת הקונה פועלת  המקנה הוא דגרמה הקנין, ור"ל
 עיקר הקנין, עיי"ש.



 

 ט 

כתב, דשפיר הותר ליעקב  )פרשת ויצא(ובספר אמירה נעימה 
להערים וליקח את הברכות מעשיו כיון דהאבות היה להם דין 
ב"נ, אבל יעקב בעצמו ודאי יצא מכלל ב"נ דכתיב יעקב חבל 
נחלתו, ולכן כיון דגזל עכו"ם מותר הותר לו לקחת ברכותיו 

 של עשיו עיי"ש.
 

ר, דאיתא במסכת אסוורה יש להביא ראיה דגזל עכו"ם ולכא
דכתיב  )דף מ"ג.(דלולב הגזול פסול, והטעם איתא  )דף כ"ט:(סוכה 

ולקחתם לכם ביום הראשון וגו', משלכם להוציא את השאול 
דלמ"ל קרא דאינו יוצא בגזול,  )דף ל.(ואת הגזול, והקשו בתוס' 

  .ום דהו"ל מצהב"ע עכ"קתיפ"ל דאינו יוצא מש
 

כתב לתרץ, דלכאורה קשה  )חאו"ח סי' כ"ז(ובשו"ת חלקת יואב 
למה אמרינן דהוי מצהב"ע, ולא נימא דרשאי לגזול משום 
דאמרינן עדל"ת, אך זה טעות משום דהוי עבירה שבין אדם 
לחבירו, ובעבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת, דרק 

וכמש"כ השאג"א בסוף הל'  בעבירה לשמים אמרינן עדל"ת
מצה, אולם כ"ז ניחא רק בסוכה גזולה מישראל, דבזה י"ל 
דכיון דהוא עבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת והוי 
מצהב"ע, משא"כ בסוכה גזולה מעכו"ם, לפימ"ש בשו"ת 

דהאיסור דגזל עכו"ם אינו מצד עצמו רק משום  )סי' כ"ו(חכ"צ 
ות ונבוא לגזול גם מישראל, וא"כ שלא נרגיל עצמנו במדות רע

זה לא הוי עבירה שבין אדם לחבירו, כיון דמצד העכו"ם אין 
בו איסור, ושוב אמרינן עדל"ת וליכא בזה מצהב"ע, ולפי"ז 
משום דהוי מצהב"ע הוי אמרינן דיצא, ולכן צריך הקרא דלכם 

, הרי לן דגזל לומר דעכ"ז לא יצא משום דל"ה לכם עכ"ד
 עכו"ם אסור. 

 
ובספר נפש  )סי' תרל"ז(בספר ישועות יעקב או"ח אך לפימש"כ 

לתרץ קושית  )פרשת בראשית(ובספר ישמח משה  )פרשת אמור(יהונתן 
שיטת היראים  )סי' תרל"ז(עפי"מ שהביא המג"א , הנ"להתוס' 

ד דגזל עכו"ם מותר מ"מ לא מקרי דאף למ" )ביראים השלם סי' תכ"ב(
היכא דגזל , לאסור קרא לכםא"כ שפיר איצטריך , עיי"ש כםל

הד' מינים מעכו"ם, דמצהב"ע לא הוי כיון דגזל עכו"ם מותר, 
גזל , ולפי"ז י"ל דועכ"ז אינו יוצא משום דל"ה לכם עכ"ד

 .עכו"ם מותר
 

ד"ה ועיין מג"א(  )דף ל.(ובספר חתם סופר בחידושיו עמ"ס סוכה 
הביא שיטת היראים הנ"ל וכתב וז"ל, והדברים תמוהים ואין 

לא מקרי לכם דרחמנא מאי טעמא  ,להם שחר, אם מותר
  הפקירו עיי"ש.

 
כתב וז"ל, ונראה  )דף כ"ח. מדפה"ס(ובספר שו"ת חלקת השדה 

דריו"ח ור"ל  ,)דף כ"ח(עפימש"כ בספר המקנה עמ"ס קידושין 
דפליגי אי מעות קונה מה"ת או משיכה, דריו"ח ס"ל דהמקח 

ר"ל ס"ל דהמקח נגמר במה שהמוכר מושך אצלו המעות, ו
נגמר במה שהלוקח מושך החפץ, ובחידושינו לסוגיא דמשיכה 

הסברנו, דריו"ח ס"ל דעיקר הקנין במה שהמוכר מסלק רשותו 
מן החפץ ועיקר דעת המוכר בקבלת המעות, ור"ל ס"ל דעיקר 
הקנין היה במה שהלוקח עושה קנין בגוף החפץ, והנה מעתה 

מ במה קנה להיות כשלו נחזי אנן ניהו דגזל עכו"ם מותר, מ"
כיון דעיקר קנין היה במה שהבעלים מסלקים רשותם מן 
החפץ, ובגזל מן העכו"ם עדיין לא נסתלק רשות הבעלים ולא 
נעשה קנין רק מצד הקונה ולא מצד המקנה, ואע"ג דלריו"ח 

מהני, התם  נמי במקום דליכא מעות כגון מתנה מודה דמשיכה
ות אמרינן מסתמא מסלקו ול"ש מע שאני דכיון דליכא מעות

הבעלים רשותם בקנין החפץ לחודיה בלא מעות, משא"כ בגזל 
א"כ ניהו דמצד הקונה  ,דבע"כ של הבעלים מושך אצלו החפץ

נגמר הדבר כיון דברשות התורה היה לוקח אצלו ומושך החפץ 
ין, וא"כ זכינו להבין רשותו, מ"מ מצד המקנה לא נגמר הקנל

דקיי"ל דבר תורה מעות קונות  סברת היראים בס"ד, דכיון
חזינן דקנין נגמר מצד סילוק רשות הבעלים מן החפץ, וא"כ 

מר הקנין בדבר ו"ם אע"ג דהתורה התירה, מ"מ לא נגבגזל עכ
ההוא, דניהו דמצד הקונה נגמר הקנין מ"מ מצד המקנה דהיינו 
הבעלים לא נעשה שום דבר, ולכן ס"ל שפיר דגזל עכו"ם 

מ אינו שלו, אמנם היינו דוקא לריו"ח, אעפ"י שהוא מותר מ"
אבל לר"ל דס"ל משיכה מפורשת מה"ת א"כ חזינן דעיקר 
הקנין נגמר מצד הקונה הדבר, א"כ פשיטא דבגזל עכו"ם כיון 
שהתורה התירה א"כ מצד הקונה נעשה קנין הראוי, א"כ מודה 

 גם בעל ספר היראים דכשלו לגמרי הוא עכ"ד.
 

ר את בכורתי לקח והנה עתה לקח ובזה יבואר דברי עשיו שאמ
ברכתי, דעשיו בא בטענת ממה נפשך ליעקב, את בכורתי לקח, 
אע"ג דהוי דבר שלא בא לעולם, וע"כ דס"ל דאדם מקנה דבר 
שלא בא לעולם, משום דס"ל דהעיקר הוא שיזכה הזוכה ולא 
צריך אלא גילוי דעת המקנה, ולפי"ז ס"ל כריש לקיש דמשיכה 

פשר לומר דלכן צריך קרא דלכם כמש"כ , ולפי"ז אי אקונה
הישועות יעקב, דלמ"ד גזל עכו"ם מותר מצהב"ע ליכא ועכ"ז 
אינו יוצא משום דל"ה לכם כשיטת היראים, דהלא אי ס"ל 

עיקר הקנין נגמר מצד הקונה הדבר, א"כ פשיטא ומשיכה קונה 
דבגזל עכו"ם כיון שהתורה התירה א"כ מצד הקונה נעשה קנין 

, מודה גם בעל ספר היראים דכשלו לגמרי הואהראוי, א"כ 
ועכצ"ל כמש"כ החלקת יואב דצריכין קרא למ"ד גזל עכו"ם 

ולפי"ז אמרינן דגזל אסור, דמצהב"ע ליכא דאמרינן עדל"ת, 
 עכו"ם אסור, וא"כ אמאי לקח את ברכתי, ודו"ק.

 
 

, דזה דמסר יעקב )אופן י'(עפימש"כ בפלח הרימון עוי"ל,  ב(
 )פרשת אמור(ל הבכורה הוא, עפימ"ש היד יוסף אבינו נפשו ע

י שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, דאהנפמ"נ אי כהנים הוה 
אך ה' דהוה שלוחי דרחמנא והקב"ה שלוחו הוא מל ס"ל

במעשיו בלי שום שמץ צדיק  הצבקות, גם המה צריכין שיהי
דהוה שלוחי דידן ואנו עושים שלוחים לכל  י ס"לפסול, אבל א

דאי כל כהן יכול להיות עומד ומקריב, ויעקב סבר אדם, אז ו



 

 י 

דכהנים הוה שלוחי דרחמנא, וצריך שיהא המקריב צדיק 
במעשיו, ואיך יעמוד עשו הרשע להקריב, לפיכך מסר נפשו 

 על הבכורה עיי"ש.
 

במאי דאיבעיא לן  ,)ח"ב סי' קט"ז(ונודע קושית הפנים מאירות 
וחי דידן או שלוחי אי כהנים הוה של )דף ל"ה:(במסכת נדרים 

 )דף ס"ב.(דרחמנא, מדוע לא פשיט לה מהא דאיתא במסכת נזיר 
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:(במסכת ב"מ הכהן להקריב לנכרי, הא איתא 
  שליחות לעכו"ם עכ"ק.

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

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

         תיב בפרשת קדושיםכ ,)דף פ"ה:(סנהדרין מסכת בואיתא 
    כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות  ,ט(-)פרשה כ

   אביו ואמו קלל  ,יומת אביו ואמו קלל דמיו בו, תנו רבנן
וכו',  )קרא יתירא הוא דהא כתיב רישיה דקרא אשר יקלל את אביו ואת אמו(לאחר מיתה 

   ופריך הגמרא, הניחא לר' יונתן דמייתר ליה קרא אביו 
לר' יאשיה מאי איכא למימר, דתניא מה תלמוד  ואמו, אלא

    לומר איש איש, לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס, אשר
, אביו )שניהם יחד(יקלל את אביו ואת אמו אין לי אלא אביו ואמו 

 שלא אמו אמו שלא אביו מניין, תלמוד לומר אביו ואמו 
 לאמו( )בראש המקרא סמך קללה לאביו ובסוף סמךקילל אביו קלל אמו קלל 

דברי ר' יאשיה, ר' יונתן אומר משמע שניהם כאחד ומשמע 
)וכמו שפרט אחד ואחד בפני עצמו עד שיפרט לך הכתוב יחדיו 

בחורש בשור ובחמור מדפרט לך ש"מ דאי לא הוי יחדו הוה משמע שור לבדו וחמור לבדו והא 

, מנא ליה, (אביו ואמו דרישא דרשינן נמי או אביו או אמו וסיפא לאתויי לאחר מיתה
, ואידך )דואלה המשפטים(נפקא ליה מומקלל אביו ואמו מות יומת 

, ההוא מיבעיא ליה לרבות בת )דמפיק לאחר מיתה מאביו ואמו קילל(
טומטום ואנדרוגינוס, ותיפ"ל מאיש איש, דברה תורה כלשון 

  .ם עיי"שבני אד
 

דאי ס"ל כר'  ,י(-)אות טוכתב בספר מלא הרועים ערך דברה תורה 
, ולא דרשינן איש איש דדברה יונתן דלחלק לא צריך קרא

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

  כתב דלכן כהו עיניו של  )עה"פ ותכהין עיניו מראות(דהנה רשיז"ל 
ש ר, אמנם במדעיי"ש יצחק כדי שיבוא יעקב ויקבל הברכות

איתא, ותכהין עיניו מראות, מכח  ט(-)פרשה ס"הבראשית  רבה
אותה 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, 
ו לו עד עת ונתחייב מיתה דכתיב כי לא יראני האדם וחי, ונתל

זקנתו שאז כהו עיניו שיחשב כמיתה דסומא חשוב כמת עיי"ש 
[, ולפי"ז מה שכהו עיני א(-)כ"ז]ועיין בארץ חמדה  תולדות 

יצחק הוא בשביל שהביט בשכינה, ולא כדי שיעקב יקבל 
 הברכות.

 
כתב וז"ל, ויאמר קין אל הבל  )פרשת קרח(ר אדרת אליהו פובס

לקין, דקין הרג את הבל על אחיו, בפרשת ציצית היו מחו
שהציץ בשכינה, דכתיב גבי ציצית וראיתם אותו לשון יחיד, 
היה סבר הבל דמדכתיב אותו בלשון יחיד ולא כתיב אותם, 
האי אותו בא ללמד דמותר להסתכל בשכינה, ]כדאיתא 

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

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

   עיי"ש[, ותכלת מעכבת את הלבן, וקין  להלן שכינה אף כאן שכינה(
היה סובר דתיבת אותו לשון יחיד בא ללמד דציצית אין 

ה את זה, דתכלת בלא לבן או לבן בלא תכלת נמי מעכבין ז
  כשר, א"כ ליכא לימוד להתרת ראית פני השכינה, ולכן הרג 

  .את הבל עיי"ש
 

דמותר להסתכל בשכינה, א"כ י"ל דלכן  אמרינן םולפי"ז א
כהו עיני יצחק, כדי שיעקב יבוא ויקבל הברכות, משא"כ א"א 

א דאסור להסתכל בשכינה, ולפי"ז מה שכהו עיני יצחק הו
משום שהביט בשכינה, ולא כדי שיעקב יבוא ויקבל הברכות, 

 ולפי"ז י"ל דיעקב נטל הברכות ברמאות. 
 

ועפ"י דרכו יש לומר, דזה אי מותר להסתכל בשכינה או לא 
      מנחות כתמסב לעאשמי יבור באקיע יבתליא במחלוקת ר

, דאיתא במתני', ארבע ציציות מעכבות זו את זו )דף כ"ח.(
   מר ארבעתן ארבע שארבעתן מצוה אחת, ר' ישמעאל או

 י שמעון בר יוחאיבמצות עיי"ש, דלכאורה י"ל דדרשת ר
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 

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

 ואין להוכיח דשרי להסתכל בשכינה.



 

 יא 

כתב, דפלוגתתם  )בתשובה בריש הספר דף כ"ג.(ובשו"ת חלקת השדה 
אי ציצית הוי ארבע מצות או חד מצוה, תליא בפלוגתת ר' 

כאחד יאשיה ור' יונתן אי לחלק צריך קרא ובלא"ה שניהם 
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 
דייקא בכל ארבעתן כאחד, משא"כ א"א דלחלק לא צריך 
קרא י"ל דכל ציצית הוי מצוה בפ"ע, וכתב שם לבאר דר' 

אי  )דף כ"ז.(עאל ור"ע אזלי לשיטתייהו דפליגי בשבועות ישמ
 לחלק צריך קרא עיי"ש.

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

דכל הטעם דיעקב רצה הבכורה משום דכהנים  בכרתי לקח,
ק במעשיו, הוה שלוחי דרחמנא, וצריך שיהא המקריב צדי

 משום דדרשינן איש  ומנ"ל דכהנים הוה שלוחי דרחמנא,
איש דנכרים נודרין נדרים ונדבות כישראל, ומעתה ס"ל לא 

 ולפי"ז דברה תורה כלשון בני אדם, וס"ל לחלק צריך קרא, 
ולפי"ז קאי  דייקא בכל ארבעתן כאחד,מצות ציצית הוא 

תכל וראיתם אותו על מצות ציצית, ואמרינן דאסור להס
בשכינה, ולפי"ז י"ל דלכן כהו עיני יצחק, ולא משום שיבוא 

א"כ אמאי לקח את ברכתי יעקב ויקבל הברכות, ולפי"ז 
 ודו"ק.

 
 
 
הנה על קושיא הנ"ל דנימא דמכירת הבכורה לא עוי"ל, ד ג(

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

וז"ל, טעם שהוצרך לשבועה,  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

, ]עיין מקנה לא במכר ולא במתנה דבר שאין בו ממש כידוע
[, 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, 
בועה זו לא תספיק לקנין דבר והוא אומרו השבעה לי, והנה ש

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

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

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

הרא"ש שכתב בשם אביו דמקנה דשלב"ל אם נשבע קנה וכו' 
וראייתו ממכירת הבכורה שמכר עשו ליעקב וכתיב השבעה 

לי ע"כ, תשובה, לא הרא"ש ולא ר"י בנו חתימי עלה, ואין 
 לתלות בגברי רברבי סברא כזו שאין לה על מה שתסמוך

 , והשבועה היתה לרווחא דמילתא שלא יערער לפי שהיהוכו'
איש זרוע ע"כ, והן דברינו עצמן, אלא שהריב"ש לא התבונן 

 עכדה"ק.  ,לתת טעם שהוצרך שבועת עשו כמו שכתבתי
 

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 

יש לו על אחרים שאינה נמכרת, ונשבע עליו, שהמכר חל ש
מכח השבועה, לא מיבעיא שכופין אותו לקיימו בשביל 
שבועתו, אלא אפילו שם מכר עליו, כדחזינא הכא דקרי ליה 

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

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

 
, 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 

 )דף ס"א:(ווה לכל, דהתוס' בנזיר מוזהרין בבל יחל אינו דבר הש
ד"ה הניחא כתבו דב"נ אינו בבל יחל עיי"ש, אך במסכת ע"ז 

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

)על שם שהיה עתיד נח  דכתיב ומכל החי מכל בשר שנים מכל וגו'

, אמרה תורה הבא בהמה להקריב מהן דכתיב ויקח מכל הבהמה הטהורה וגו'(
  .שחיין ראשי אברים שלה וכו' עיי"ש

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

מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה, ואין לומר משום 
כלל הן אתה שומע לאו, דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא, הא מ

כדדרשינן מכל עץ הגן אכל תאכל ולא גזל, ודבק באשתו ולא 
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 

בבל יחל דהרי בלא"ה  קחשיב עכ"ל, ומשמע דגם ב"נ מצווה
 לא היה חייב להביא קרבנו.

 
ובגליון הש"ס הקשה הגרע"א זצ"ל, דיש לעיין למה אומרים 
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 

נן לו אל תביא, אבל להביא אחרת  מנ"ל עכ"ל, הרי אמרי
  .בפשיטות דב"נ אינו מצווה בבל יחלדהגרע"א ס"ל 

 
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 



 

 יב 

דמנלן, והאריך טובא בהאי ענינא, והביא שמצא דאיפלוגי 
, דאיתא התם, מה מיעטת בו ה"א(-)פ"טבירושלמי נזיר בזה 

,  ישראל בבל יחל ואין העכו"ם בבל )דבנדרים כתיב לבני ישראל לאמור(
, אמר ר' יונה ישראל יש )ופליגי ר' יונה ור' יוסי לענין מה מיעטיה קרא(יחל 

)דנפקא לן היתר חכם להן היתר חכם, עכו"ם אין להן היתר חכם, 

ברו הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין לו, דזה נוהג רק בישראל משא"כ עכו"ם מדכתיב לא יחל ד

, אמר ר' יוסי ישראל צריכין היתר חכם לא שייך בהם התרה על נדרם(
)דאינו צריך היתר חכם מיעטיה קרא שהוא והעכו"ם אין צריכין היתר חכם 

ת , ואתייא דר' יוסי כדר' אבהו, חדא נכרית אתמיחל בעצמו את נדרו(
, אמר לאבימי בר טובי, פוק ופתח )לשאול על נדרה(לגבי רבי אבהו 

, ודרבי יונה )משום דסבר דאינה צריכה היתר חכם שהרי אין פותחין בנולד(לה בנולד 
, ח(-)שופטים גכרבי אחא, דאמר הוא לבן הוא כושן רשעתיים 

ולמה נקרא שמו כושן רשעתיים, שעשה שתי רשעיות, אחת 
)שנשבע ליעקב אבינו בכריתות ברית השלום אלמא דחל השבועה  שחילל את השבועה

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

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

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

 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 
 

י"ל דזה תליא אי עכו"ם ד ,כתב )פרשת בשלח(ובספר יציב פתגם 
לכל אשר יבטא  ד(-)ויקרא הקרואים אדם או לא, דבקרא כתיב 

האדם בשבועה, ואי אמרינן דגם עכו"ם נקראים אדם אז י"ל 

דגם ב"נ הוא בכלל נדרים ושבועות, משא"כ אי אמרינן 
 דאינם קרואים אדם עיי"ש.

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

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

 של עשיו עיי"ש.
 

דזה אי גזל  )דף כ"ג. מדפה"ס(ומבואר בספר פתח האהל ערך הריגה 
אי אמרינן דעכו"ם קרויין אדם  עכו"ם אסור או מותר, תליא

דעכו"ם קרויין אדם אז  )דף נ"ט.(או לא, דלמאן דס"ל בסנהדרין 
דאינם  )דף ס"א.(אמרינן דגזל עכו"ם אסור, ולמאן דס"ל ביבמות 

קרויין אדם אז אמרינן דגזל עכו"ם מותר עיי"ש, ועיין בבנין 
  עיי"ש. )אות נ"ח(דוד  פ' מקץ 

 
ר את בכורתי לקח והנה עתה ובזה יבואר דברי עשיו שאמ

לקח ברכתי, דעשיו בא בטענת ממה נפשך ליעקב, את בכרתי 
ולכאורה לא מהני המכירה כיון דהוה דבר שלא בא  לקח,

מה דמועיל לעולם, והטעם דחל הוא משום השבועה, ו
והא  דבן נח מצווה על בל יחל, השבועה של עשו משום דס"ל

"ם קרויין אדם, דב"נ מצווה על בל יחל הוא משום דעכו
 וא"כ אמאי לקח את ברכתי"ל דגזל עכו"ם אסור, ולפי"ז צ

 ודו"ק.
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