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מהו הקישורי� בי� "ואברה� זק� בא בימי�" ל"ויאמר אברה� אל עבדו זק� ביתו" ù מה 

 ù הא� יצחק ובכל רצו להנשא זה לזה ù טע� לא השיא אברה� אבינו את יצחק לבכל

הא� בכל היתה בת של שרה או בת של הגר ù מתי לישא אשה האב קוד� לב� ומתי הב� 

קוד� לאב ù הא� אברה� אבינו קיי� מצות פרו ורבו ù הא� כשאברה� אבינו נשא  את 

 ù א� לא שחרר אותה מה טע� לא היתה אסורה עליו באיסור שפחה ù הגר שחרר אותה

א� לא שחרר אותה מה טע� נשא אותה כדי לקיי� מצות פו"ר הרי בניה לא יתייחסו אליו 

ולא יקיי� מצות פו"ר ù הא� בכל מתה בחיי אברה� אבינו ù היכ� מרומז בתורה שהיה 

לאברה� אבינו בת ù הא� אברה� אבינו נשא אשה את קטורה משו� מצות פרו ורבו או 

משו� שיש די� בפני עצמו לישא אשה כדי שלא יבוא לידי הרהור ù א� בכל מתה בחיי 

אברה� אבינו הא� זה היה ברכה או עונש ù מה טע� זה ברכה לאברה� אבינו שלא היה לו 

בת ù הא� אד� שעוסק במצות פרו ורבו ולא נולדו לו בני� קיי� מצות פרו ורבו ù מה היא 

 ù המחלוקת א� היתה לאברה� אבינו בת
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 קושיית העול� שא� בכל היתה קטנה ולכ� לא השיאה ליצחק הרי רבקה היתה יותר קטנה 

ù הא� האיסור לקדש קטנה נאמר רק על האב או ג� על האח והא� ù הא� האיסור לקדש 

קטנה נאמר רק על האב או ג� על הבעל ועל חמיה ù מה הנידו� של תוס' מה טע� אברה� 

אבינו לא השיא את יצחק לבכל הרי נתבשר אחר העקידה שרבקה בת זוגו ù הא� לאברה� 

אבינו היה איסור להשיא את יצחק לבכל משו� איסור אחותו אפילו שהחמיר על עצמו כדי� 

ישראל ù הא� יצחק ובכל היו אחי� ù הא� בכל נולדה קוד� יצחק או אחר יצחק או שהיו 

תאומי� ù מה הטע� א� אי� הא� טמאה לידה נימול ליו� אחד ù תירו� מפולפל על 

קושיית העול� הנ"ל ù בת כמה רבקה היתה בנישואיה ù מה הטע� שא� בכל היתה מהגר 

לא רצה אברה� אבינו להשיאה ליצחק הרי יכל לשחררה ù אברה� אבינו היה כה"ג וא"כ 

היא� נשא שפחה והיא� נשא ב' נשי� והיא� נשא גרושה והיא� נשא אשה גיורת ù היא� 

שמעו� נשא את דינה אחותו ù הא� התייחסות הב� לא� נקבעת בשעת היצירה או בשעת 

 ù למי בכל היתה נשואה והא� היה לה בני� ù הלידה

 _____________

‡. התוכ� ערו� לפי סדר הדברי� הכתובי� בקונטרס. 
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מה טע� אברה� אבינו השביע לאליעזר בירכו שלו ולא בירכו של אליעזר ù מה טע� נקט 

החפצא דמילה ולא חפצא דמצוה אחר ù הא� אברה� אבינו השביע לאליעזר ברגל ימי� או 

ברגל שמאל או באבר המילה ù מה טע� לא חשש אברה� אבינו לדי� כל היד המרבה 

לבדוק באנשי� תקצ� ù מי היה  יותר זק� אברה� אבינו או אליעזר ù הא� החפצא דמצוה 

 ù הא� גדול מצווה על פריעה ù במילה הוא עור המילה והפריעה או אבר המילה עצמו

היא� יעקב השביעו ליוס� בירכו שלו הרי נולד מהול ù הא� יעקב נולד מהול או שיצחק 

אביו מל אותו ù היא� ידעו אחי יוס� שזהו יוס� על ידי שהראה לה� שהוא מהול שמא 

הוא מבני קטורה שחייבי� למול ושמא הוא מצרי שמלו בציוויו של יוס� ù הא� עבד חייב 

בפריעה ù הא� אברה� אבינו נצטווה על הפריעה ù א� לא נצטווה הא� קיי� אפילו שלא 

נצטווה ù הא� די� מילת ישראל ודי� מילת עבדי� הוא אותו חיוב ù למה דוד המל� לא 

קיי� מצות מזוזה שבפתח ביתו כשהיה בחדר שאיש ואשתו ישני� ש� ù למה דוד המל� 

לא נתיישבה דעתו בבית המרח� במה שמקיי� מצות מזוזה שבפתח ביתו ושמקיי� מצות 

ייחוד ה' ושאר זכירות המותרי� בבית המרח� ù טע� החביבות המיוחדת דווקא במצוות 

שאד� מסובב בה� ù במה נתיישבה דעתו של דוד המל� בלילה לדעת הרמב"� שטלית 

אפילו של יו� אינה חייבת בציצית בלילה ù למה לדוד המל� יש שמונה מצוות שמסובב 

 ù בה� ולכל ע� ישראל יש רק שבע מצוות
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הא� זה אלי ואנוהו מעכב בדיעבד ù הא� פסול הדר הוא רק ביו� הראשו� או ג� בשאר 

ימי� ù  הא� זה אלי ואנוהו זה די� דאורייתא או די� דרבנ� ù הטע� שטלית שאינו ממי� 

הכנ� פסול ù הטע� שצרי� לכתוב ס"ת לשמו ù מתי שיי� בדי� דאורייתא חילוק בי� 

לכתחילה לדיעבד ומתי לא שיי� ù לדעת רש"י הטע� שלולב יבש פסול ביו� הראשו� 

והטע� שפסול בשאר ימי� ù ביאור המחלוקת הא� לולב יבש שנשתנה ציבעו ונתלב� 

פסול או רק אחר שנפר� בציפור� ù לדעת רש"י בעלתה חזזית על האתרוג וביבש האתרוג 

באיזה אופ� פסול רק ביו"ט ראשו� ובאיזה אופ� פסול ג� בשאר ימי� ù  לדעת הראב"ד 

הטע� שלולב יבש פסול כשהיבשות בשדרה והטע� שפסול כשהיבשות בתיומת ù לדעת 

הראב"ד הטע� שניטלה התיומת פסול ù לדעת הראב"ד מהו החילוק בי� נקט� ראש 

השדרה שפסול לבי� נקט� ראש התיומת שכשר ù לדעת הראב"ד פסולי יבש ניטל ונקט� 

 ù מתי פסולי� ביו"ט ראשו� ומתי פסולי� בשאר ימי�
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weqtd oia zekinqd xe`ia
jxa 'de minia `a owf mdxa`e"
weqtd oial "lka mdxa` z`
ezia owf ecar l` mdxa` xn`ie"
jci `p miy el xy` lka lyend

"ikxi zgz

aizkבימי� בא זק� "ואברה� בקרא

בכל" אברה� את בר� וה'

בתריה וכתיב פ"א], פכ"ד [בראשית

ביתו זק� עבדו אל אברה� "ויאמר

תחת יד� נא שי� לו אשר בכל המושל

סמיכות וצ"ב פ"ב], [ש� ירכי"

חכמי� ובשפתי ברש"י ועי' הפסוקי�,

כא�. בחיי וברבינו ברמב"� וע"ע כא�,

d`xpeאיתא קמא. בב"ב דהנה לפרש,

ר"מ בכל" אברה� את בר� "וה'

אומר ר"י בת, לו היתה שלא אומר

בב"ב [וכעי"ז שמה, ובכל בת לו שהיתה

לו היתה דא� התוס' ש� והק' טז:], ש�

על מצווה אינו נח דב� למ"ד א"כ בת,

ליצחק השיאה לא למה [ויובאבאחותו, ,

בסמו�]. התוס' תירוצי

lreלפרש יש התוס' קושיית פי

את בר� ש"ה' שכיו� הסמיכות,

שלא לר"מ שפירושו בכל", אברה�

אשה לחפש לו היה א"כ בת, לו היתה

להשיאו בת לו היתה שלא כיו� ליצחק,

אברה� "ויאמר בתריה כתיב ולכ� לה,

לו אשר בכל המושל ביתו זק� עבדו אל

ירכי". תחת יד� נא שי�

cer'התוס דהנה הסמיכות, לפרש יש

לא קטנה שהיתה שכיו� תירצו,

שכיו� תי' [ועוד ליצחק, להשיאה רצה

ליצחק]. להשיאה רצה לא מהגר, שהיתה

xyt`e,דקרא בסמיכות מרומז זה דכל

ורקÔ˜Êד"אברה� בימי�", בא

שלדעת בכל", אברה� את בר� "ה' אז

ולכ� בת, בזקנותו לו שהיתה היינו ר"י

השיאה לא כ� ומשו� קטנה, היתה

אשה, לו לחפש צרי� והיה ליצחק,

אל אברה� "ויאמר בתריה כתיב וממילא

ביתו". זק� עבדו

____________________
באופ�·. התוס' קו' ליישב שכתב תרס"ד], מכתב [ח"ב משאש, יוס� לרבינו המכתבי� אוצר בספר עי'

מאוד. מחודשי� ודבריו אותו, רצתה לא שהיא או יצחק, אותה רצה שלא שאפשר מעניי�,
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cer'ש"ה שכיו� הסמיכות, לפרש אפשר

ר"י שלדעת בכל" אברה� את בר�

ק דאזי בת, לו שהיתה אברה�היינו יי�

קוד� השיא לכ� ורבו, פרו מצות אבינו

דאילו אשה, הוא נשא ואח"כ יצחק, את

אשה משיא היה לא בת, לו היתה לא

שעדיי� משו� הוא, שנשא קוד� ליצחק

ובנו דהוא ורבו, פרו מצות קיי� לא

בתוספתא כמבו' לבנו קוד� הוא לישא

ה"ג. פ"ו בבכורות

miiw epia` mdxa` m`d
eaxe ext zevn

xg`leפ"ס רבה בבראשית מצאתי זאת

יוד� רבי אמר הת�, דאיתא פט"ז

בני� לאד� יהיה שא� תורה למדת�

הוא ואח"כ מתחלה, משיא� יהיה גדולי�

מאברה�, למד אתה ממי אשה, לו נושא

אמו", שרה האהלה יצחק "ויביאה בתחלה

וצ"ל אשה", ויקח אברה� "ויוס� ואח"כ

שמבו' ומה בת, לו שהיתה המדרש דנקט

באופ� היינו לבנו, קוד� שהאב בתוספתא

פו"ר. מצות קיי� לא שהאב

x"eye,ש� רבה בבראשית הרד"ל שכ"כ

אינ� רבה, הבראשית דדברי

קוד� שהאב שדי� כיו� לתוספתא, סותרי�

מצות קיי� לא א� בדווקא הוא לבנו,

שהיתה סבר רבה והבראשית פו"ר,

פו"ר. מצות וקיי� בת, אבינו לאברה�

iz`vneלקמ� יובא חסידי�, בספר ג�

אשה, שלישא ותירצו ד"ה

לא האב א� ובנו, הוא אשה שלישא שפסק

וא� לבנו, קוד� האב פו"ר, מצות קיי�

לאב. קוד� הב� פו"ר, מצות קיי� האב

dpde,איתא פ"ג פס"א רבה בבראשית

ל� קח בנערות� בני� ל� היו א�

אתה וממי בני�, והעמיד בזקנות� אשה

בנערותו, בני� לו שהיו מאברה� למד

הדא בני�, והעמיד בזקנותו אשה ולקח

אשה ויקח אברה� "ויוס� דכתיב הוא

קטורה". ושמה

'eaneלו שהיתה רבה הבראשית דסבר

לא דאילו פו"ר, מצות וקיי� בת

דילמא מאברה�, היא ראיה מאי קיי�,

מצות קיי� לא שעדי� משו� אשה נשא

קאי רבה הבראשית ולמשנ"ת ורבו, פרו

לשיטתיה.

ok`מה בת, לו היתה שלא למ"ד יל"ע

הרי לבנו, קוד� אשה נשא לא טע�

[אמנ� ורבו, פרו מצות עדי� קיי� לא

יבמות במאירי [הו"ד הראשוני� לשי'

ג� פו"ר מצות מקיי� בני� דבשני סא:]

מקיי� א� וב"ה ב"ש פלוגתת וכל לב"ה,
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ובת בב� ג� פו"ר דקיי�גמצות י"ל א"כ ,

יצחק את לו דהיה כיו� פו"ר מצות

וישמעאל].

mbdeמ"מ בשניה�, דאפשר די"ל

בדווקא שהשיא חזינ� במדרש

למ"ד ג� צ"ב וכ� קוד�, יצחק את

שהיתה התוס' לפמש"כ בת, לו שהיתה

אי� וא"כ שפחה, היתה הגר הרי מהגר,

לה דאי� כיו� אחריו, מתייחסת זו בת

וכמש"כ ורבו פרו לעני� וא� חייס,

י'. אות א' מצוה המנח"ח

zehytaeשהיה התורה, מפרשי נקטו

ישראל, די� אבינו לאברה�

כמבואר ישראל, היה עשו אפי' [שהרי

הי"א לשי' ג� וקשה י"ח], ד� בקידושי�

אליו, התייחס לא ישמעאל דג� כיו� הנז',

בתוספתא יחזקאל החזו� הק' שכ� ושו"ר

בצ"ע. והשאיר ה"ג סו� פ"ו בבכורות

`l`'מבו ק: ביבמות במהרש"א דאכ�

שפחה, היתה לא שנשאה שאחר

אותה נושא היה לא שפחה היתה דאילו

אלא קדשה", תהיה "לא משו� לאשה

דהנושא כיו� נשתחררה, שנשאה שאחר

מ', ד� בגיטי� כמבו' משתחררת שפחתו

הטע�. עיי"ש

mle`ביבמות לנר הערו� לדברי עיל"ע

אחר ג� שפחה שהיתה דנקט ש�,

ביאורו [ויובא מקרא, כ� והוכיח שנשאה,

אברה� היא� נאמר, א� והנה ד"ה בסמו�,

למ"ד ג� צ"ע ולדבריו נשאה], אבינו

לא הרי מהגר, והיתה בת, לו דהיתה

ורבו, פרו לעני� אפי' אליו התייחסה

נאמר א� ואפי' המנח"ח, וכמש"כ

ההלכה כפי התורה קיימו לא שהאבות

נפש עי' לנהוג, שראו כפי אלא בדווקא,

נהג אבינו ואברה� פכ"א, א' שער החיי�

אליו התייחס לא ישמעאל ג� מ"מ .דכב"ש,

ok`אברה� שלהערול"נ כ�, משו� אי

שא"כ יקשה הגר, את שחרר לא

ורבו, פרו מצות קיי� לא אבינו אברה�
____________________

אומרי�‚. שמאי ובית ובת, ב� אומרי� הלל דבית סא:, ש� ביבמות דאיתא מהא זו, לשי' טובא ויל"ע
כ� ואחר ואליעזר", גרשו� משה "בני דכתיב ממשה ילפינ� שמאי, דבית טעמייהו מאי ואמרי' זכרי�, שני

מאשתו. פירש
מקיי� לב"ה דג� נימא ואי דעבד, הוא מדעתיה משה ל� אמרי ומשני ממשה, לילפו נמי הלל ובית ופרכי'
וצע"ג. ורבו, פרו מצות וקיי� בני� שני לו היו הרי עבד, מדעתיה משה דלב"ה אמרו למה זכרי�, בשני

˘ËÈÏ"‡,והעירני„. ¯ÙÂÒ Ï‡Ù¯ שעכו"�‰¯· ומה אברה�', 'ב� מקומות וכמה בכמה כתוב שבישמעאל
היה אילו לכאו' מ"מ אכ� ס"ב, ד� ביבמות כמבו' בלאד�" ב� "בלאד� מדכתי' ילפינ� לאביו מתייחס

לאברה�. יתייחס לא וודאי התורה, מפרשי רוב שנקטו כמו ישראל די� לאבות והיה עבד, ישמעאל
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השיא טע� ומה מהגר, היתה בכל א�

אשה. הוא שנשא קוד� בנו את

yiמיניה הערול"נ דלדברי תשובה, לנו

דכיו� מידי, קשה לא וביה,

התורה, מפרשי רוב נקטו דבפשיטות

ישראל. די� היה שלאבות

dpdeשהיה שאד� מבואר, סד. ביבמות

לו נולדו ולא שני�, עשר נשוי

לישא או אשתו, את לגרש עליו ילדי�,

עמה. אחרת

opixn`eלדבר ראיה שאי� שאע"פ ש�,

עשר "מק� דכתיב לדבר, זכר

שאחר כנע�", באר� אבר� לשבת שני�

באר� שני� עשר אבינו אברה� שישב

לקח משרה, ילדי� לו נולדו ולא ישראל,

הגר. את

mrhdeמישיבתו שני� עשר אחר שרק

ולא אחרת, אשה לקח באר�,

שנישא מיו� שני�, עשר אחר לקח

לאר� חוצה ישיבת שאי� כיו� לשרה,

עו� מחמת שמא המני�, מ� לו עולה

ש�. כ"ז וכמבו' עקורי�, ה� לאר� חוצה

dpdeהגר את שחרר שלא נאמר א�

בניה היו ולא הערול"נ, כמש"כ

שהיה כיו� פו"ר, לעני� אליו מיוחסי�

ישראל. די� לאבות

k"`משו� הוא שנשאה, שהטע� אפי'

איסור על נצטווה לא שעדי�

שנה, צ"ט ב� כשהיה רק אלא שפחה,

ב� היה וכשנשאה ק:, ש� ביבמות כמבו'

בא לא כשנצטווה ואה"נ שנה, פ"ו

וכמש"כ שחררה, שוב, וכשנשאה עליה,

ש�. הערול"נ כ"ז

n"nמצות לקיי� כדי שנשאה, כיו� הרי

סד., ש� ביבמות כמבו' ורבו, פרו

הרי שחררה, לא זה מחמת טע� מה א"כ

פרו מצות יקיי� לא ישחררה, לא א�

לו אי� השפחה, על שהבא כיו� ורבו,

וכמש"כ פו"ר, לעני� אפי' אליו חייס

לעיל. הנז' המנח"ח

k"re,כהמנח"ח סבר לא דהערול"נ צ"ל

לשחררה צרי� היה לא ולכ�

נשא לא ולכ� ורבו, פרו מצות משו�

את שהשיא קוד� אשה, אבינו אברה�

אפי' ורבו, פרו מצות שקיי� כיו� בנו,

לעמק באנו ובזה מהגר, היתה בכל א�

הערול"נ. לדברי ג� השווה

r"reבתחילת להחת"ס משה בתורת

דכתיב במאי דכ' הפרשה,
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והוי זעירא, הוי כ' דהאות 'ולבכתה',

בתו על לרמז ובא ולבתה, כתיב כאילו

זמ� וכל מתה, ששרה קוד� שמתה בכל

בשרה, מתנח� היה חיה היתה ששרה

בכל. על ג� בוכה היה שרה ומשמתה

f"irkeבתחילת דיסקי� במהרי"ל כתב

כתב שהוא אלא הפרשה,

וכעי"ז בכל, מתה שרה, מיתת שבשעת

כ"ו. אות השל� תוספות בספר ג� כ'

r"reשכ"כבמ הפרשה על עמוקות גלה

בני� בשו"ת וכ"ה מדרש, בש�

מדרש שהביא הספר], [בתחילת שלמה

ואכ� כזאת, נמצא לא עתה ולעת כזה,

מדרש שהוא ציי� ש� שלמה הבני�

בת לו היתה א� ג� צ"ע ולפי"ז נעל�,

לא ומתו בני� לו היו דקיי"ל כיו� משרה,

ס"ב. ד� יבמות עי' פו"ר, קיי�

x"eyeבינה ובאמרי יהונת� בתפארת

היא� שהקשו, שרה חיי פר'

קרא מהאי בת, היה שלאברה� ההוכחה

בכל". אברה� את בר� ד"וה'

evxizeא� ובנו, הוא אשה שלישא

פו"ר, מצות קיי� לא האב

מצות קיי� האב וא� לבנו, קוד� האב

בינה [האמרי לאב, קוד� הב� פו"ר,

והתפארת חסידי�, בספר פסק שכ� הביא

וכיו� דיליה], מסברא כ"כ יהונת�

ואח"כ יצחק, את קוד� השיא שאאע"ה

פו"ר, מצות שקיי� מוכח אשה, נשא

בת. לו שהיתה מוכח וממילא

mdixace,פשט דבדר� דרוש, דר� על

אבינו לאברה� שהיתה מה

בב"ב כמבו' "בכל", במילה מרומז בת,

קמ"א. ד� וש� ט"ז ד� ש�

n"ne,בת לו היתה שלא דלמ"ד קשיא,

בנו, את השיא אברה� טע� מה

קיי� לא עדי� הרי אשה, שנשא קוד�

הנ"ל בתוספתא ומבו' ורבו, פרו מצות

לבנו, קוד� הוא ובנו, הוא אשה שלישא

וכמשה"ק.

mdxa`y s` lry mrhd xe`ia
eaxe ext zevn miiw `l epia`
dwaxl wgvi z` mcew `iyd
dxehw z` `yp `ed k"g`e

dideשכשיש הוא שהדי� שכיו� אפ"ל

פרו מצות הזק� קיי� בת, לב�

[דמוקמינ� סב:, ביבמות כמבו' ורבו

לגבי כבני� ה� הרי בני� דבני ברייתא

לישא ובנו הוא א"כ עיי"ש], להשלי�,

מצות קיי� לא שהאב אפי' קוד�, בנו

פו"ר.
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oeik,יקיי� לא הב� יקיי� שכשהאב

האב ג� יקיי� כשהב� ואילו

ב� לב� כבר שיש שאחר משו� יקיי�,

ב� לו שיש במה מקיי� הזק� הרי ובת,

את קוד� השיא אברה� ולכ� הב�, ובת

יצחק.

mle`קיי� לא דכה"ג דקיי"ל אינו, זה

בדרכי כמבו' פו"ר מצות הזק�

ש� אמרי' דהא [וצ"ל א', סי' יו"ד משה

לדחוקי דבעי' למאי הוא כ�, דהדי�

כוותיה, קיי"ל ולא לר"ה, ברייתא ההיא

מבו' הנזכר דבתוספתא וג� עייש"ה],

קוד�. שהאב

l"ieיכל שלא יתכ� זק�, שהיה שכיו�

[ובני פו"ר, מצות לקיי� יותר

גידלת� קטורה אלא בניו, היו לא קטורה

הספורנו דנימאהוכמש"כ הג� ולכ� ,[

את להשיא הקדי� פו"ר, מצות קיי� שלא

יצחק.

f"itleסמיכות עוד לפרש אפשר

כתיב דלכ� הפסוקי�,

טע�Ô˜Ê"ואברה� מה לומר בימי�", בא

אשה, הוא שנשא קוד� יצחק את השיא

נשא להוליד יכול היה לא א� ג� ומ"מ

כדי ג� אשה לישא שיש כיו� קטורה, את

ברמב"� וכמבו' הרהור לידי יבא שלא

הט"ז מאישות .ופט"ו

ziy`xadeדהיו מאברה� דילי� רבה

ישא בילדותו בני� לו

שהרי להוליד, שיכל סבר בזקנותו, אשה

ולא בני�, עוד מקטורה הוליד בפשיטות

עי' הנ"ל, הספורונו כמש"כ אות� גידלו

ה'. הערה

____________________

שבניה. נט: בסנהדרי� מבו' שהרי הספורנו, ע"ד מאוד תמה שרה חיי פר' עה"ת הגרי"ז בחידושי ואכ�
וצע"ג. בניו, שהיו מפורש הרי המילה, על שנצטווה אברה� בני שה� מחמת וזהו במילה, חייבי� קטורה

.Âזקנה ולהל� לחלוחית, בו שיש זקנה כא� אמרו רבה ובבראשית וז"ל, זק�" "ואברה� עה"פ ברמב"� עי'
כמו עומד, זמ� על מורה באי� כי הזקנה, בימי מתחילי� בימי�" "באי� כי לפרש ירצו לחלוחית, בו שאי�
ומבואר במרמה", אחי� בא "כמו בימי�, בא שכבר מאד, זק� שהיה אמר וכא� האלה", בשערי� "הבאי�

ביותר. זק� שהיה
ר' בדיופלי�, בא אמר יהודה רבי בימי�", בא זק� ואברה� ש�, דאיתא פ"ו פנ"ט רבה בבראשית וע"ע
יבאו לא אשר "עד בה� שכתוב הימי� באות� יצחק א"ר הבא, העול� לחיי מפולש בכפלו� בא אמר אבא

פ"א]. פי"ב [קהלת הרעה" ימי
בוילו� אמר יוחנ� ר' בימי�, בא מהו בימי�", בא זק� "ואברה� ש� דאיתא ו' שרה חיי בתנחומא וע"ע

בימי�". "בא נאמר לכ� הבא, ובעול� הזה בעול� אמר אלעזר ור' הזה, העול� של
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mbdeוהיינו זק�", "ואדוני אמרה ששרה

הפירוש אי� להוליד, יכול שאינו

את והוליד נס היה זק�, שהיה א� שעל

החזיר שהקב"ה היה שהנס אלא יצחק,

כדאיתא נערות�, לימי ושרה אברה� את

שג� וצ"ל פט"ז, פמ"ח רבה בבראשית

בנערותו. עדי� נשאר יצחק לידת אחר

`deשבגיל צ"ל זק�" "ואברה� דכתיב

כנער היה בכוחו אבל זק�, היה

הקב"ה שהחזירו הנ"ל, בב"ר כמבו'

שהביא בב"ר שמבו' [ומה נערותו, לימי

שהוא צ"ל ו'], בהערה [הובא הרמב"�

דילי� תנא, אותו ולא בב"ר, אחר תנא

ישא בילדותו בני� לו דהיו מאברה�

להוליד]. שיכל שמשמע בזקנותו, אשה

ixac xe`iaa ltletn jldn
oiwqic l"ixdnde q"zgd
epia` mdxa` iiga dzn lkay

xwiraeוהמהרי"ל החת"ס מש"כ

מתה שבכל הנ"ל דיסקי�

ששרה למ"דקוד� דהרי צע"ט מתה,

כ� ילפינ� בת, אבינו לאברה� שהיה

בר� וה' בימי� בא זק� ד"אברה� מקרא

שמתה אחר היה וזה בכל", אברה� את

להדיא בתוס' מבו' שהרי ועויל"ע שרה,

להשיאה לו שהיה הק' ולכ� מתה, שלא

ליצחק.

cere'מ סי' ח"ד או"ח האגרו"מ הק'

דברי הביא ש� [שהשואל ו', אות

הוא שלכאו' הנ"ל], דיסקי� המהרי"ל

אבינו שאברה� להאמר, אפשר שאי דבר

מפורש כשלא גדול, כזה בעונש יענש

שיי� לא מפורש, שאינו וכיו� בקראי,

תו"ד. ע"כ זה, דבר לומר

xyt`eוהמהרי"ל דהחת"ס לומר

היה שלא למ"ד כ"כ דיסקי�

שמתה, פירושו בת לו היתה דלא בת, לו

בכל" אברה� את בר� "וה' כתי' ולכ�

ל"ואברה� כלומרÔ˜Êבסמו� בימי�" בא

שאי� אותו בר� ה' זק� שהיה אחר שרק

בת. לו

p"d`eמפורש הרי בת, לו שהיתה למ"ד

שרה מיתת אחר בזקנותו שג�

התוס' הק' מ"ד ולה� בת, לו היתה

לא לכ� וא"כ ליצחק, להשיאה לו שהיה

שהרי נענש, אבינו שאברה� בקרא הוזכר

אבינו לאברה� היה שזה בקרא מבו'

שיהיה, טע� מאיזה קללה, ולא ברכה

הערה .זועי'

____________________
.Êבת לו היתה שלא שהברכה שפירשו טז., ב"ב מפראג למהר"ל אגדות ובחידושי כא� עה"פ ברמב"� עי'
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x"eyeקט"ו סי' יו"ד סופר כתב בשו"ת

ר"מ בי� המחלוקת גבי דכתב,

דאלו בת, אבינו לאברה� היה הא� לר"י,

לו אי� דלר"מ חיי�, אלוקי� דברי ואלו

אומרי� שהיו הוא, הפירוש בת,

את וילדה שרה, נתעברה מאבימל�

יצחק.

ickeשלא אד�, בני מלב להוציא

שרה, ילדה מאברה� כי האמינו

היו ששניה� כיו� סבורי�, היו כ� כי

בת, וילדה אח"כ, התעברה לכ� זקני�,

מאברה� שיצחק למפרע שיאמינו כדי

הוא.

edfeאברה� את ביר� "וה' דכתיב

שזהו בכל, אותה שקראו בכל",

על עה"פ, רש"י וכמש"כ ב� בגימטריא

הבת. מתה ואח"כ התנחומא, פי

dfe‰˙È‰ ‡Ï˘ „"ÓÏ Ï"Ò,˙· ÂÏ
,‡ÓÈÈ˜ Ï˘ ˙· Â�ÈÈ‰„לא כי

בנו יצחק כי לאמת אלא מעיקרא, נצרכה

זרע. לו יקרא וביצחק הוא, אברה� של

mbeבחיי מתה בת, לו שהיתה למ"ד

פליגי, לא ור"מ ור"י אבינו, אברה�

לו שנולדה הוא, הפירוש בת לו דהיתה

היתה שלא פירושו בת לו היתה ולא בת,

קיימא. בת

ixdשלא ביאר, החת"ס של שבנו חזינ�

נתקיימה, שלא היינו בת, לו היתה

הוא שנולדה, מה שכל כיו� ברכה, וזהו

נולד שיצחק אד�, בני מלב להוציא כדי

____________________
שמה בפני�, לנתבאר טע� ג� זהו ולכאו' ע"ז, לעובד ח"ו נשאת היתה ע"ז, עובדי היו שכול� שכיו� היא,

ברכה. היתה בחייו שמתה
לאחד להשיאה יכל לא ולמה הנשי�, את גיירה ושרה האנשי� את גייר אברה� שהרי יל"ע לכאו' אכ�

והעירני שנתגיירו, ˘ËÈÏ"‡,מאלו ¯ÙÂÒ Ï‡Ù¯ כל‰¯· כ� בעבדי�, אמונה אי� איתא, פכ"ט דר"א שבפרקי
לסור�. שחזרו ומבואר בישראל, זרע� ולא ה� לא נתקיימו לא אבינו, אברה� ע� שנמולו עבדי�

לו היתה שלא לאברה� ברכה שזה הטע� שכתב עיקר, ד"ה פ"ז פנ"ט רבה בבראשית תואר ביפת וע"ע
שמא בקטנותה בלילה, ייש� לא מפחדה שוא, מטמונת לאביה בת ק:, בסנהדרי� דאיתא מה פי על בת,
תעשה שמא הזקינה בני�, לה יהיו לא שמא נישא תינשא, לא שמא בגרה תזנה, שמא בנערותה תתפתה,

כשפי�.
ורבו, פרו מצות בפועל קיי� לא בת, אבינו לאברה� היה לא שאילו שהג� שלא] [ד"ה תואר היפת ש� וכ'
פטריה, רחמניה דאונס פו"ר, מצות קיי� בני� לו נולד ולא פו"ר במצות שעסק שמי כיו� ברכה, הוי מ"מ

למעשה. הטובה מחשבתו מצר� והקב"ה
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להיות סיבה לה אי� וממילא מאבימל�,

קיימא. בת

'ireשכתב שרה, חיי פר' משה בתורת

ר"י נחלקו שלא בנו, דברי כעי�

בת לו היתה דלכו"ע במציאות, ור"מ

יצטר� שלא משרה, לו היה ולא מהגר,

לכנעני. להנשא שרה זרע

i"xleשהיה היתה שהברכה שאמר

סבר בת, אבינו לאברה�

כשנשאה, הגר את שחרר שאברה�

ברכה והוי שפחה, איננה בכל וא"כ

חסריה לא ברתא שאפי' בת, לו שהיתה

רחמנא.

n"xleהיה שלא היתה שהברכה שאמר

שחרר לא שאברה� סבר בת, לו

ועבד שפחה, היתה בכל וא"כ הגר, את

בארור, הברכה לתלות ואי� ארור, הוי

ובד"ה דאכ�, אלא בד"ה לעיל [ועי'

המהרש"א דברי שהובא עיל"ע, אול�

אברה� הא� בזה, שפליגי והערול"נ

כשנשאה]. הגר את שחרר אבינו

³
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�a�

epia` mdxa` m`y mlerd ziiyew

oeik lkal wgvi z` `iydl dvx `l

eze` `iyd mrh dn dphw dzidy

lkan dphw xzei dzid ixd dwaxl

xwiraeדהיתה התוס' שתירצו מה

דהרי טובא, יל"ע קטנה

כששב איתא, פ"ג פנ"ז רבה בבראשית

ואומר, מהרהר היה המוריה מהר אברה�

בלא הול� היה כבר שחוט, בני היה אילו

ענר מבנות אשה להשיאו לי היה בני�,

שנולדה הקב"ה בשרו וממרא, אשכול

זוגו. בת רבקה

'eaneאחר נולדה שרבקה בב"ר

בשעת מתה ושרה העקידה,

ובב"ר פכ"ג בתנחומא כדאיתא העקידה

השת והתוס' פ"ה, שבכלפנ"ח קאי א

קטנה היתה רבקה וא"כ משרה, נולדה

נשאה. יצחק ומ"מ מבכל,

uexizeטע� בספר זה על כתב נפלא

הלכה עמק לספר [מצור� מ�

שהטע� שרה], חיי פר' תצ"ו פפד"א

מחמת לבכל יצחק את להשיא רצה שלא

שאסור הדי� משו� הוא קטנה, שהיתה

עד קטנה, כשהיא בתו את שיקדש לאד�

כמבו' רוצה, אני בפלוני ותאמר שתגדל

פא:. וש� מא. בקדושי�

oice,ואח א� על ולא אב על נאמר זה

לא שמא שאסור הטע� שכל כיו�

אי� ואח א� קדושי אבל בבעלה, תרצה

למא�, יכולה שלכשתגדל כיו� איסור,

מת, כבר בתואל רבקה נישואי ובשעת

קצת [ולכאו' ואמה, לב� אותה והשיאו

ליצחק להשיאה רצה אליעזר שהרי צ"ב

מת]. שבתואל קוד�

f"irkeיעקב להרב יעקב בעיו� כ'

תפ"ט [וילהרמסדור� ריישר

שלא זה שדי� ש�], קמ"א ד� בב"ב

א� אבל האב, על רק מוטל קטנה, יקדש

כשהיא בתו את להשיא הסכי� בתואל

אבינו אברה� של חובתו אי"ז קטנה,

זה. את למנוע

eixaceלבתואל שאסור כיו� שהרי צ"ע,

אי� הקטנה, בתו את להשיא

הכשילוהו, ואליעזר יצחק אבינו אברה�

בני מפי נזרק וכ� עוור, לפני זה הרי

החבורה.

cerאליהו להרב בכל ידו בספר תיר�

אות תרכ"ז [איזמיר האיתמרי הכה�
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נתבשר העקידה שאחר שכיו� רל"ב],

יצחק, של זוגו בת היא שרבקה אברה�

אלא לבכל, משיאה היה לא וודאי

קוד� השיאה לא למה התוס' שקושיית

שהיתה שפיר תירצו וע"ז העקידה,

קטנה, שהיתה אפי' רבקה אבל קטנה,

שהיא איכפ"ל לא זוגו, בת שהיא כיו�

קטנה.

'e`kleבת שרבקה דהג� תירוצו, צ"ב

רצה שלא כיו� מ"מ זוגו,

לא טע� מה קטנה, ילדה ליצחק להשיא

תגדל. שרבקה המתי�

yieרצה שלא הטע� כל שהרי לפרש

קטנה, שהיתה כיו� לבכל להשיאה

לאד� שאסור הנ"ל הדי� משו� הוא

שתגדל עד קטנה, כשהיא בתו את שיקדש

וכיו� רוצה, אני בפלוני שידעותאמר

לחשוש לו היה לא זוגו, בת שרבקה

ועצ"ע. לכשתגדל, בו תרצה לא שרבקה

dzid lkay `lely mrhd
did xbdn dclep e` dphw
mbd dig` wgvil dze` `iyn
l`xyie l`xyi oic el didy

ezeg`a xeq` r"ekl

d`xpeדהנה פלפול, ע"ד נוס� באופ�

שהק' התוס' דברי בעיקר

לא למה באחותו, מותר ב"נ דלמ"ד

בפרשת תמה כבר ליצחק, בכל את השיא

דהג� א'], דרוש האתרי� [דר� דרכי�

אברה� הרי מ"מ באחותו, מותר נח דב�

כדאיתא כולה התורה כל את קיי� אבינו

כח:. ביומא

mbe,וודאי ישראל די� לו היה לא אילו

כדי� עצמו על מחמיר שהיה פשוט

ענגל להגר"י הש"ס בגליוני [ועי' ישראל,

עפשמ"כ ליישב דכ' כח:, ש� ביומא

ולא עשי� רק קיימו שהאבות אריה הגור

לאוי�].

diyewe'בפר משה בתורת ג� הק' זו

וכתב ב"ב, ומס' ד"ה שרה חיי

יכול היה מה"ת דבאמת נפלא, תירו�

א� אפי' ליצחק, בכל את להשיא אברה�

קיי� שאברה� ואפי' באחותו, אסור ב"נ

הוא שמל דכיו� ישראל, כדי� התורה כל

שנתגייר וגר גרי�, ה� הרי ביתו, ואנשי

איסורי בכל ומותרי� דמי, שנולד כקט�

הגרות. קוד� שנולדו שאר

`l`,באחותו אסור היה ב"נ דאילו

בכל את משיא היה לא אברה�

לא שגר גזרו רבנ� דהרי כיו� ליצחק,

באנו יאמרו שלא שאר, איסורי ישא

כמבו' קלה לקדושה חמורה מקדושה
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דיני� ג� קיי� אברה� והרי כב., ביבמות

ש�. ביומא כמבו' דרבנ�

`l`דאזי באחותו, מותר ב"נ דלמ"ד

באנו יאמרו שלא הגזירה את אי�

כיו� קלה, לקדושה חמורה מקדושה

היה עכו"�, עדי� היה הגר א� שאפי'

קושיית ממילא אחותו, לישא לו מותר

לאברה� שהיה ניצבת, במקומה התוס'

ליצחק. בכל את להשיא

wgvi mcew dclep lka m`d
mine`z eidy e` wgvi xg` e`

dzrneהקושיה צופי�, כנופת יתיישב

ולכ� קטנה, היתה בכל דאילו

טע� מה ליצחק, אברה� השיאה לא

שלא דהטע� די"ל לרבקה, השיאה

משו� אינו קטנה, שהיתה כיו� השיאה

שבק אלא בקטנה, חסרו� ושיית�שיש

מילת קוד� נולדה שבכל התוס' סברו

סי' ח"ג הרשב"א בשו"ת [עי' אברה�,

דאיתא מדרש הביא ש� דהשואל מ'

אי� מלדת", ה' עצרני נא "הנה הת�,

לו היתה ובת התחלה, בלא עצירה

קוד� ונולדה שמה, ובכל לאברה�,

קוד� שנולדה במדרש ומבואר יצחק,

קוד� הוי קרא דהאי אברה�, מילת

המילה].

if`eהיה באחותו, מותר דב"נ למ"ד

ליצחק, להשיאה לכתחילה מותר

אברה� יצחק ללידת בכל לידת דבי� כיו�

כיו� יאמרו, שמא גזירה ואי� נתגייר,

התוס' תי' וע"ז באחותו, מותר שב"נ

אחר שנולדה כלומר קטנה, היתה דבכל

ע"ד דתמה ברשב"א [ועיי"ש המילה,

שרה איתא סד: ביבמות שהרי השואל,

שרי "ותהי שנאמר היתה, אילונית אמנו

אי� ולד בית אפילו ולד", לה אי� עקרה

אחר ורק ילדה, שלא מבו' הרי לה,

אח"כ נולדה נולד, ויצחק נס שנעשה

יונת� לרבי יהונת� בתפארת וע"ע בכל,

שכתב פ"ד, פכ"ד בראשית אייבשי�

יצחק של תאומתו היתה אכ�חשבכל ,
____________________

.Áאברה� "וימל מדכתיב הוא תאומתו, שהיתה לכ� שהמקור שכתב, יהונת� בתפארת יצחק‡˙ועיי"ש
ובא את, שכתוב השבטי� לגבי במדרש כמבואר נולדו, תאומי� כי מורה את שנאמר מקו� וכל בנו",

מהשבטי�. אחד כל ע� תאומה שנולדה לרבות
הג� אלקי�", אותו צוה כאשר ימי� שמונת ב� בנו יצחק את אברה� "וימל דכתיב מאי דזהו עוד, וכתב

אותו. ציווה שהקב"ה שפשוט
תורה אמרה מה מפני איתא לא: בנדה דבגמ' כיו� ללידתו, ט"ו ביו� אותו, שימולו לומר, מקו� שהיה כיו�
ושותי� שאוכלי� שמחי�, הכל יהיו שלא ופירש"י עצבי�, ואמו ואביו שמחי� כול� יהו שלא לשמונה, מילה

בתשמיש. שאסורי� עצבי�, ואמו ואביו בסעודה,
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שכתבו התוס' מדברי נסתרי� דבריו

קטנה]. שהיתה

k"`eובוודאי גמורי�, אחי� ובכל יצחק

ליצחק, משיאה אברה� היה לא

כיו� באחותו, מותר נח שב� הג�

ישראל, כדי� ג� כה"ת קיי� שאברה�

קצת הוא [אכ� דרכי�, הפרשת וכמש"כ

העיקר לומר לתוס' דהו"ל דוחק,

המילה]. אחר שנולדה

ok`ליישב יש דברי� של בפשוט�

התוס' דדברי האחרוני�, קושיית

שנ"ז, פיסקא דברי� הספרי לדברי קאי

היטב עי' י"ד, בת היתה שרבקה דמשמע

וכ�. ד"ה סא:, יבמות בתוס'

mdxa`y mcew dclep lka m`
did mrh dn xbdl `yip epia`
clep ixd xbd z` z`yl jixv

dxyn za el

xwirae,בתשובה הרשב"א דברי

לא שבכל לשואל, שהוכיח

את לקח אבינו שאברה� קוד� נולדה,

עוד יכל לשיטתיה, הרשב"א לכאו' הגר,

נכוני�. אינ� שדבריו לשואל, להוכיח

dpdcשהיה שאד� מבואר, סד. ביבמות

לו נולדו ולא שני�, עשר נשוי

לישא או אשתו, את לגרש עליו ילדי�,

עמה.אח רת

opixn`eלדבר ראיה שאי� שאע"פ ש�,

עשר "מק� דכתיב לדבר, זכר

שאחר כנע�", באר� אבר� לשבת שני�

באר� שני� עשר אבינו אברה� שישב

לקח משרה, ילדי� לו נולדו ולא ישראל,

הגר. את

mrhdeמישיבתו שני� עשר אחר שרק

ולא אחרת, אשה לקח באר�,

שנישא מיו� שני�, עשר אחר לקח

לאר� חוצה ישיבת שאי� כיו� לשרה,

עו� מחמת שמא המני�, מ� לו עולה

ש� וכמבו' עקורי�, ה� לאר� חוצה

____________________
דאשמעינ� וזהו ט"ו, ליו� שימול לומר מקו� היה ימי�, י"ד טמאה שרה וא"כ בכל, איתו שנולדה כיו� והרי

אלוקי�. אותו ציווה כאשר ימי�, שמונת ב� אותו מל שאברה� קרא,
נימול לידה טמאה שאמו שכל קל"ה, ד� בשבת דמבואר מה להטעי�, יש זה דר� שאי�ועל וכל לשמונה,

ימי�", שבעת וטמאה זכר וילדה תזריע כי "אשה מדכתיב כ� וילפינ� לשמנה, נימול אי� לידה טמאה אמו
ערלתו". בשר ימול השמיני "וביו� בסמו� וכתי'

עצבי�, ואמו ואביו שמחי�, כול� יהו שלא לשמונה, מילה תורה שאמרה שהטע� שכיו� נופח, להוסי� דיש
אחד. ליו� נימול לידה טמאה אמו אי� א� לכ� בתשמיש, שאסורי�
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דהנה ד"ה לעיל, כ"ז והובא ביבמות,

ובד"ה ש�, ואמרינ� ובד"ה ביבמות,

שרק. והטע�

`"ayxaeשיש כתב, ש� ביבמות

עשר אחר שא� אומרי�

אחד, ולד אפי' מהאשה לו יש שני�,

אחרת לקחת או להוציאה, צרי� אינו

זכר לו ילדה א� שדווקא וי"א עמה,

היא, המחלוקת ביאור [ולכאו' ונקבה,

לו, שילדה כיו� הראשונה שלדעה

השניה, ולדעה עוד, לו שתלד תלינ�

אפשר אחד, ולד רק לו ילדה אילו

פרו מצות ידה על לקיי� ראוי שאינו

ורבו].

miiqeלי נראה והראשו� הרשב"א,

ברמב"� [ועיי"ש עיקר,

השיטות,ובריטב"א ב' בזה הביאו שג�

עיקר]. הראשונה שהשיטה ונקטו

dzrneקוד� נולדה שבכל נימא אי

א"כ הגר, את נשא שאברה�

מצות לקיי� כדי הגר, את נשא טע� מה

נולד הרי ש�, ביבמות כמבו' ורבו פרו

דכה"ג הרשב"א ודעת משרה, וולד לו

וע"כ עמה, אחרת לישא או להוציא אי"צ

נולדה. לא עדי� שבכל

xbdn dzid lka m`y mrhd dn
ixd wgvil d`iydl dvx `l
did dgty dzid xbd m` elit`
mrh dne lka z` xxgyl leki
elit` dgty `yp epia` mdxa`
dyexbe miyp izye zxxgeyn
lecb odk did ixd zxeibe

xwiraeהיתה שבכל ש� התוס' מש"כ

להשיאה רצה לא ולכ� מהגר,

היתה שהגר דנימא דהג� צ"ע ליצחק,

לנר בערו� [עי' שנשאה, אחר שפחה

הובא ש�, במהרש"א וע"ע ק:, יבמות

בכל ג� וא"כ דאכ�], אלא ד"ה לעיל

לשחררה, יכל הרי מ"מ שפחה, היתה

ישראלית ותהא מותר, מצוה דלצור�

נתקללה לא מצרית שהרי גמורה,

ככנע�.

eyiהיה אבינו שאברה� שכיו� לפרש

ובפרקי לב: בנדרי� כמבו' כה�

שהיה יצחק ג� לכאו' א"כ פל"א, דר"א

אברה� א� אפי' וא"כ כה�, היה בנו

היה לא בכל, את משחרר היה אבינו

אסור שכה� כיו� ליצחק, להשיאה יכול

משוחררת. אפי' בשפחה

mle`היה אבינו אברה� דאילו צע"ט

ואפי' הגר, את נשא היא� כה"ג,
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לכה� הרי שנשתחררה, הנ"ל להמרש"א

משוחררת. אפי' שפחה לישא אסור

r"liere'מבו דר"א בפרקי ש� דהרי

יג: וביומא גדול, כה� שהיה

נשי�, ב' לישא לו אסור שכה"ג מבו'

וא"כ הי"ג, מאיסו"ב פי"ז הרמב"� וכ"פ

נשי�. ב' נשא אבינו אברה� היא�

cereהגר את החזיר היא� מקשי� ראיתי

בגרושה, אסור כה� הרי גרושתו

היתה הרי הגר את נשא היא� הקשו ועוד

גיורת.

k"reלכל כה� די� לו היה שלא

היה לא יצחק ה"נ וא"כ העניני�,

לפרש אי� [אול� העניני�, לכל כה�

לכל כהונה די� לו היה שלא שכיו�

ירושה, זו בכהונה היה לא העניני�,

ש� מבו' דהרי כלל, כה� היה לא ויצחק

ראוי היה נח ב� שש� לב: בנדרי�

עיי"ש חלציו, ליוצאי כהונתו להוריש

ש� של כהונה ואותו לפיכ�, ד"ה בר"�

וניתנה ממנו נלקחה ירושה, בה שיש

אבינו]. לאברה�

l"iereאת נשא אבינו שאברה� הטע�

כיו� כה�, שהיה הג� הגר,

הלאוי� ולא העשי� רק קיימו שהאבות

וג� ד"ה לעיל הובא אריה, הגור כמש"כ

הדק"ל ושוב ,טאילו,

yieרצה שלא הטע� אחר, באופ� לפרש

בתו שהיתה כיו� לבכל, להשיאה

שרצה שכיו� משו� והוא הגר, של
____________________

.Ëאחיות ושתי אחות� נשאו ומ"מ התורה, שקיימו והשבטי� האבות בעני� הקושיות רבו באמת אכ�
אילו וג� ד"ה בפני�, שהובא אריה בגור [וע"ע בזה, שהאריכו במפרשי� עי' כיו"ב, ועוד ושפחה, ומצרית

שנשא]. ומה ד"ה לקמ� וע"ע הטע�, ועוי"ל וד"ה
ששמעתי מה את להזכיר שלא אפשר ˘ËÈÏ"‡,ואי ¯"ÂÓ‡‡Ó'אפי אחותו, את נשא ששמעו� מה על שאמר

באחותו. אסור ב"נ א�
[קרי הוא אבי בת אחותי אמנה "וג� שרה, את החזיר שאבימל� אחרי לאבימל�, אמר אברה� דהנה די"ל

נח. לב� מותרת אב שבת ופירש"י לאשה", לי ותהי אמי בת לא א� היא]
וכ' מאמו, אחותו זה בה� אסור נח שב� עריות משש שאחד דכתב ה"ה ממלכי� פ"ט ברמב"� מבו' וכ�
מאב אחות בי� החילוק טע� [ולכאו' נח:, סנהדרי� ועי' הנ"ל, מהפסוק הוא לכ� שהמקור הרמב"� ש�
בתר אזלינ� לא דבב"נ בנו, בש� מ"ג סי' תנינא אה"ע בשו"ת הנוב"י מש"כ פי על הוא מא�, לאחות
ברש"י שו"ר אכ� הא�, מ� וודאי הב� אבל יא:, בחולי� כמבו' הבעל אחר הל� בעילות רוב ורק הרוב,

לגוי]. אבות שאי� כיו� מותרת, האב מ� אחות שבב"נ הטע� שכתב הנ"ל
די� לאה שדנה לאחר רב אמר 'ואחר', מאי דינה" שמה את ותקרא בת ילדה "ואחר תני ס. בברכות והנה
עשרה, הרי השפחות, מ� וארבע ממני, יצאו ששה מיעקב, לצאת עתידי� שבטי� עשר שני� ואמרה, בעצמה

דינה. שמה את ותקרא שנאמר לבת, נהפכה מיד השפחות, כאחת רחל אחותי תהא לא זכר זה א�
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אל א� "כי כדכתיב אביו, מבית להשיאו

תל�". ולמולדתי ארצי

if`כמש"כ שפחה היתה שהגר נימא אי

היה שאברה� ונימא הנ"ל, הערול"נ

מפרשי רוב שנקטו כמו ישראל די� לו

אלי מיוחסת אינה בכל א"כ והתורה,

רצה דלא י"ל ומה"ט אביו, מבית ואינה

ישמעאל. מבנות אשה שישא

ok`אמר אליעזר דהרי צ"ע, לפי"ז

ירצו לא שא� ולב�, לבתואל

ימי� על אפנה ליצחק, רבקה את להשיא

ישמעאל מבנות ופירש"י שמאל, על או

____________________
יוס� יהיב והוה במעיהו�, עובריא ואיתחלפו בת", ילדה "ואחר עה"פ עוזיאל ב� יונת� התרגו� וכתב
מב� נהפכה עובר, בהיותה שדינה שמה יונת� בתרגו� ומבואר ע"כ, דלאה, במעהא ודינא דרחל, במעהא
ב�, שהיה לאה, של והעובר ללאה, עברה דינה, שהיא בת, שהיתה רחל של שהעובר הוא, הפירוש לבת,

רזא. הפענח בש� ל"א ד� נידה בח"א בנידה המהרש"א וכ"כ לרחל, עבר יוס�, שהוא
ודינה שמעו� אזי מלאה, ולא מרחל היתה דינה, של יצירה שבשעת שכיו� ופרח, כפתור מיושב ומעתה

וא"ל מותרי�, האב מ� אחי� ב"נ ולגבי האב, מ� אלא אחי� ˘ËÈÏ"‡אינ� ¯"ÂÓ‡‡הדברי� שכשהציע
בטור כ"כ שכבר והעירוני וישלח, בפר' קדמות במדבר החיד"א כתב האלו שכדברי� א"ל פלוני, אד� בפני

ויגש. פר' עה"ת
בשעת שנקבע פשוט [דלאביו לאמו, הב� התייחסות נקבע מתי בסוגיות, סתירה מצאתי האלו בדברי� אכ�
טבילה, צרי� אי� אמאי ופרכי' טבילה, צרי� אי� בנה שנתגיירה מעוברת איתא, עח. ביבמות דהנה יצירה],
עליו מקפיד שאינו רובו חוצ�, עליו ומקפיד רובו תורה דבר יצחק רבי דאמר יצחק, דרבי משו� תימא וכי
רביתיה. דהיינו עובר שאני ומשני חוצ�, כולו אבל רובו, אלא שנו לא כהנא רב אמר והא חוצ�, אינו

שטובל דחשיב לטע� צרי� למה בלידה, נקבע היה דא� ביצירה, נקבע לא� הב� שהתייחסות מבואר ולכאו'
שהיתה הג� שהרי גמור, יהודי הוא טבלה, אמו א� הרי רביתיה, דהיינו ומשנינ� חוצ�, שכולו ופרכי' הוא,

קובעת. שהיצירה מבו' וע"כ בקדושה, לידתה היתה מ"מ בקדושה, שלא הורתה
ואי� מייבמי�, ולא חולצי� לא משוחררי�, וכ� גרי� תאומי� אחי� שני תני, צז: ש� ביבמות זאת ולעומת
חייבי� אבל מייבמי�, ולא חולצי� לא בקדושה, ולידת� בקדושה שלא הורת� היתה אח, אשת משו� חייבי�

דבריה�. לכל כישראלי� ה� הרי בקדושה, ולידת� הורת� היתה אח, אשת משו�
שהיתה תאומי� אחי� טע� מה קובעת, היצירה דאילו קובעת, שהלידה ברייתא מה� להדיא מבו' ולכאו'
היצירה וודאי האב שכלפי משו� מייבמי� ולא חולצי� שלא הג� בקדושה, ולידת� בקדושה שלא הורת�

קובעת. שהלידה וע"כ קובעת, היצירה הא� כלפי ג� הרי אח, אשת משו� חייבי� מ"מ קובעת,
בקדושה שלא שהורת� תאומי� אחי� על בגמ', ש� לומר שצרי� שהטע� ש�, פירש"י שהרי וביותר,
שנתגייר שגר משו� בפשיטות אמרי' ולא למצרי, אב שאי� משו� האב, מ� אחי� שאינ� בקדושה, ולידת�
שנולדו. כקטני� אינ� וממילא גרי�, אינ� א"כ ואזי בקדושה, שלידת� משו� הוא הטע� דמי, שנולד כקט�
צרי� א� וג� ע"ח, ד� ש� ביבמות כמבו' טבילה צרי� העובר שנתגיירה, מעוברת טע� מה דא"כ וצע"ט

שנ כקט� הוי לא טע� וצע"ג.מה ולד,
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להשיאו רצה כבר א� ולכאו' לוט, ומבנות

אבי מבית שאינ� אפי' ישמעאל, מבנות

לבכל. השיאה לא למה אברה�,

ok`eלהגר"ח דקרא בטעמא עי'

דהק' שליט"א, קנייבסקי

יצחקבפשיטות, את השיא לא דאילו

כמש"כ מהגר שהיתה משו� לבכל

אמר למה שיהיה, טע� מאיזה התוס',

ימי� על ואפנה וללב�, לבתואל אליעזר

לבכל. להשיאו לו היה שמאל, על או

uxizeואסורה מצרית, היתה הגר דבת

היתה ישמעאל בת אבל לו,

דכתיב ואע"ג ומותרת, שלישית מצרית

מצרי�", מאר� אשה אמו לו "ותקח

שניה. מצרית ה� ישמעאל בנות וא"כ

n"nשנשא הישר, בספר מבואר הרי

היה לא ואילו כנע�, מאר� אחרת

משיא אברה� היה אשה, אליעזר מוצא

מהאשה מהבנות לאחת יצחק, את

ישמעאל. של השניה

dneהדבור ע"פ הגר את אברה� שנשא

מבעלי זקני� בדעת ועי' היה,

ושמה אשה "ויקח עה"פ ובריב"א התוס'

כיו� לו, מותר שהיה שביארו קטורה",

שליט"א. הגר"ח תו"ד ע"כ גר, שהיה

eid m`de d`yp lka inl
micli dl

r"re,דכתב ישראל סגולת מדרש בספר

לאברה� לו היתה בת רז"ל אמרו

וילדה נח, ב� לש� והשיאה שמה, ובכל

נר. ב� אבנר

r"veשבכל תי' לחד מבו' בתוס' דהרי

בכל היתה וא"כ מהגר, היתה

אסורה נשתחררה א� ואפי' שפחה,

כדכתי' כה�, היה נח ב� וש� בכה�,

ויי� לח� הוציא של� מל� צדק "ומלכי

ש� רש"י וכ' עליו�", לאל כה� והוא

נח. ב� ש� הוא אגדה מדרש וז"ל

l"ieלכל כהונה די� לו היה שלא

וע"כ ד"ה לעיל כנתבאר הענייני�,

שאילו ועוי"ל אבינו, אברה� גבי שלא,

לאוי� קיימו ולא עשי� רק קיימו האבות

לעיל הובא אריה, הגור וג�כמש"כ בד"ה

כ"ש לכאו' אזי הטע�, ועוי"ל ובד"ה אילו

הלאוי�. ולא העשי� רק קיי� נח ב� שש�

l"iereשניטלה אחר בכל את שנשא

ש� בנדרי� דמבו' כהונה, ממנו

מש� כהונה להוציא הקב"ה שביקש לב:,

לברכת אברה� ברכת שהקדי� כיו� נח, ב�

עליו� לאל אבר� "ברו� כדכתיב המקו�,

עליו�". אל וברו� ואר� שמי� קונה
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�b�

z` epia` mdxa` riaydy mrhd

ekxia `le ely ekxia ecar xfril`

yyg `l mrh dne xfril` ly

daxnd cid lk oicl epia` mdxa`

did ine uvwz miyp`a wecal

xfril` e` epia` mdxa` owf xzei

ecar

lirlבכמה הסמוכי� לדרוש נתבאר

שדרשו יש והנה דרכי�, וכמה

השרו� בחבצלת [עי' דלהל�, באופ� אותו

על שליט"א קרליב� להגר"מ עה"ת

השביע אבינו אברה� דהנה הפסוק],

דכ' ברש"י ויעויי"ש בירכו, לאליעזר

וג� שנצטווה, ראשונה מצווה דהיתה

ופי' בעיניו, היתה חביבה צער לו היה

בירכו השביעו דלכ� דר"ל ש� ההגה"ה

אליעזר של בירכו ולא .ישלו,

dpde'התוס לבעלי זקני� במושב

אברה� טע� מה הק' עה"פ,

המרבה היד כל לדי� חשש, לא אבינו

שהיה שכיו� ותי' תקצ�, באנשי� לבדוק

לידי בא שאינו כיו� לו, מותר היה זק�,

הרהור.

x"bde‡"ËÈÏ˘ È˜Ò�È'Ê¯ÂÁ Ï‡ÂÓ˘,

וברו� מדיליה, כ� ותיר� הקשה

זקיני�, המושב לדברי שכיוו� הוא,

שלכ� הנ"ל, הגאו� הרב הוסי� ולפי"ז

אליעזר של בירכו השביעו לא

שמעתי, עוד ד"ה לקמ�, [ועי' וכדלקמיה,

ביאור עוד הנ"ל הגאו� הרב שא"ל מה

בזה].

dzrneלא טע� מה שפיר מבואר

של בירכו לאליעזר השביעו

____________________
.Èמדברי נר' וש� פ"ח, פנ"ט רבה הבראשית מדברי הוא רש"י דברי מקור דהרי צ"ב, ההג"ה ודברי

שנתנה לפי ברכיה א"ר המדרש, לשו� דהיל� אחר, דמצוה חפצא נקט לא למה טע� דהוא רבה, הבראשית
ע"כ. בה, אלא נשבעי� ואי� חביבה, היא לפיכ� בצער, לה�

הושעיה רבי ימי�, של יר� זה ירכי", תחת יד� נא "שי� ש� דאיתא הזה, עה"פ כת"י תימני בילקוט ועי'
כנגד אותה שקול אומר יהודה רבי כיד, שקולה אברה� של יריכו אומר חייא ר' שמאל, אלא יד אי� אומר

יריכו. יוצאי
נקט לא דלכ� ויתכ� דמצוה, לחפצא כלל ול"ש הרגל, אלא המילה אבר נקט שלא תימני בילקוט ומבו'

מאיתנו. נעלמי� והדברי� שלו, בירכו מיוחדת מעלה שיש שיתכ� כיו� אליעזר, של ירכו
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המרבה שהיד משו� והוא אליעזר,

אבינו אברה� ורק תקצ�, באנשי� לבדוק

היה בימי�, בא זק� שהיה מעיד שהכתוב

ההשבעה. בשביל בירכו לנקוט יכול

edzrnדאחר להפליא, הסמוכי� דרשו

אזיÔ˜Êש"ואברה� בימי�" בא

בכל המושל ביתו זק� אל אברה� "ויאמר

תחת יד� נא שי� לו ",ÈÎ¯Èאשר

ודפח"ח.

yieכתיב ש� שבפסוק שהג� להוסי�

"עבדו צ"לÔ˜Êנמי ביתו",

בימי�", "בא זק� היה אבינו שאברה�

ברמב"� עי' בימי�, בא היה לא ואליעזר

מהבראשית שהביא ו' בהערה שהובא

לחלוחית, בו שיש זק� הוא שכא� רבה,

"בא מדכתי' נלמד שזה הרמב"� ש� וכ'

עומד, זמ� על מורה באי� כי בימי�",

עיי"ש. האלה", בשערי� "הבאי� כמו

f"itle,האחד בתרתי, לפרש יש

בו שאי� זק� היה שאליעזר

בהיתר נכלל לא כזה וזק� לחלוחית,

בא כתוב שלא שכיו� והשני, הנ"ל,

המכוו� אבינו, אברה� לגבי כמו בימי�

חכמה, שקנה אלא זק� אי� בבחינת הוא

מושל בישיבה, ויושב זק� היה שהרי

של מתורתו ומשקה ודולה רבו, בתורת

כח:. ביומא כ"ז כמבו' לאחרי�, רבו

zn`aeנראה דאי� ראשו�, לשו� תפוס

לאדונו בסמו� כתוב שיהא

זק� היינו זק� אברה�, ולגבי אברה�,

שקנה היינו זק� אליעזר, ולגבי ממש,

ילפינ� ש� ביומא שהרי וביותר חכמה,

זק�", ד"אברה� מקרא אברה� על נמי

ודלא בישיבה, ויושב זק� אברה� שהיה

הנ"ל. רבה כהבראשית

lrולהבראשית הראשו�, כלשו� צ"ל כ�

זק� "אברה� ·ÌÈÓÈרבה היינו·‡ ,"

היינו ביתו" ו"זק� לחלוחית, בו שיש זק�

ביומא ולגמ' לחלוחית, בו שאי� זק�

שקנו היינו ביתו", ו"זק� זק�" "אברה�

בישיבה. ויושבי� חכמה

xe`iadeשהשביעו שהטע� הנ"ל

אליעזר, של ולא שלו בריכו

פי על ולא רבה, הבראשית פי על הוא

שיש זק� בי� הוא והחילוק ביומא, הגמ'

לחלוחית, בו שאי� לזק� לחלוחית, בו

וכנתבאר.

cerשמעתיÈ˜Ò�È'Ê¯ÂÁ Ï‡ÂÓ˘ ¯"‚‰Ó
‡"ËÈÏ˘שהשביעו הטע� לפרש ,

ול שלו דמבו'בירכו אליעזר, של בירכו א
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רב לתלמידו התיר ששמואל ש�, בנידה

שהשתי�, בשעה באמתו לאחוז יהודה

שינויי. כמה ומשנינ� שאסור, ופרכי'

ipyne,עליה דמריה דאימתא נמי

עליו, הקב"ה שאימת ופירש"י

הותר דמריה, אימתיה היה דלאברה� וכיו�

נפלאי�, והדברי� אליעזר, מעבדו טפי לו

שמואל והג"ר ד"ה לעיל, [ועי'

הגאו� הרב בש� עוד מש"כ חורז'ינסקי,

הנ"ל].

cereשהשביעו הטע� לפרש אפשר

אליעזר, של בירכו ולא שלו בירכו

לקונטרס, בנספח להל�, יבואר דהנה

אלא דמצוה, החפצא אינו המילה שאבר

אינו דמצוה דחפצא והפריעה, מילה העור

החפ� אלא המצוה, בו שעושי� המקו�

לי שביאר שכפי המצוה, את עושי� שבו

נעשה לא בפועל המעשה מומחה, מוהל

המילה בעור רק אלא המילה, באבר כלל

ואכמ"ל .יאוהפריעה,

dpde'סי יו"ד משה עטרת בשו"ת מבו'

חייב אינו שעבד לצדד קצ"ח

ויבואר הספק, בצדדי [ואכמ"ל בפריעה,

פ"ח פמ"ז רבה ובבראשית להל�], בחלקו

בהמולו ותשע תשעי� ב� "ואברה� איתא,

"בשר כתיב באברה� ערלתו", בשר

בשר "את כתיב ובישמעאל ערלתו"

ע"י שנתמע� ע"י אברה� אלא ערלתו",

שלא ישמעאל ערלתו", "בשר כתיב אשה

ערלתו". בשר "את כתיב אשה ע"י נתמע�

x`eaneאברה� של הפריעה שעור

ומהלשו� נתמע�, אבינו

ויתקפל נשאר, שזה משמע נתמע�

כתבו ולכ� העטרה, נתגלה ועי"ז לפני�,

המדרש, את שמביאי� המפרשי� כל

היה לא אבינו לפרוע,ˆ¯ÍÈשאברה�

לו. היה שלא ולא

dpde'מבו עא: ביבמות הראשוני� ברוב

פריעה, מצות קיי� שאברה�

הבראשית מדברי נסתרי� דבריה� ולכאו'

פרע. לא שאברה� ש� מבו' שהרי רבה,

k"re,רבה הבראשית דברי לפרש צרי�

אלא קיי�, לא שעה שבאותו

מחמת המצוה נתקיימה שנצטווה קוד�

מצוה, וחשיב שלאתשמיש, הג�

ועושה, מצווה אינו בגדר והוי נצטווה,

ל� בפר' התוס' ובבעלי ברא"� וכמבו'

לא אבינו שאברה� שהטע� שכתבו ל�,
____________________

.‡Èע� ע"ז ˘ËÈÏ"‡,ונדברנו ‰„ÈÒÁ ·‡Ê ÌÁ�Ó È·¯ ÔÂ‡‚‰ ÏÏÂÎ‰ ˘‡¯ ¯"ÂÓלומר מקו� יש שוודאי ואמר
הגו� שכל כיו� דמצוה, חפצא האד� גו� כל היה אזי דמצוה, חפצא המילה אבר היה שאילו והוסי�, כ�,

כאחד. מחובר האד� של
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[היינו שנצטווה, קוד� מילה מצות קיי�

הוא הפריעה], עור ולא המילה עור

ממי יותר ועושה, המצווה שגדול משו�

ועושה מצווה .יבשאינו

'e`kleכי מצווה, בזה מקיי� בוודאי

ועושה המצווה אי� כ�, לא א�

ÏÂ„‚אלא ועושה, מצווה שאינו ממי

הערה ועי' מצוה, מקיי� אינו .יגבכלל

____________________
.·Èיבמות מהרש"א ל� ל� פר' ריב"א עי' שנצטווה, קוד� מל לא אבינו אברה� טע� מה הקושיה בעיקר

פר' יוס� פרדס וע"ע קס"א, סי' יו"ד שאול יד ל� ל� פר' יהונת� תפארת וע"ע פ"ב, ד� קדושי� מקנה ק:
אחרוני�. בהרבה וע"ע נח, פר' יואל דברי ל� ל�

.‚È�"ברא דהנה המדרש, לדברי סותר יהא לא שבזה אחר, באופ� ביבמות הראשוני� דברי לפרש יש אכ�
על חלק ש� והיש"ש ג'], סי' פ"ח יבמות ביש"ש [הו"ד פריעה, על מצווה אינו שגדול זה ממדרש הוכיח

הפריעה. על מצווה גדול שג� וכ' דבריו,
נצטווה ומ"מ י"ג, ב� היה ישמעאל דהרי בהיפו�, חזינ� מהמדרש דלכאו' וחתומי�, מופלאי� הרא"� ודברי
תשמיש. ע"י הפריעה מקו� שנתמע� כיו� נצטווה, לא גדול דהיה הג� אבינו אברה� ורק הפריעה, על

כפי רק גדול נעשה אלא שנה, י"ג של גדלות שיעור אי� ולב"נ ב"נ, די� לישמעאל שהיה נאמר א� ואפי'
נשתחררה הגר דאילו בזה, [ויל"ד אחרוני�. כו"כ ובעוד שי"ז, סי' ח"ב יו"ד בחת"ס וכמבו' והבנתו דעתו
בקידושי� כמבואר ישראל היה עשו אפילו שהרי אבות, כשאר ישראל הוי א"כ אבינו, אברה� שנשאה קוד�
ישראל די� לו יש כאשה, במצוות שחייב עבר א� להסתפק ויש עבד, היה נשתחררה, לא הגר ואילו יח.,

גדלות]. שיעורי לגבי
כיו� כשנצטווה, פרע לא אבינו שאברה� הטע� הרי פריעה, על מצווה אינו שגדול הראיה מה עצ"ע מ"מ

תשמיש. ע"י הפריעה עור שנתמע�
כדאיתא הפריעה על נצטווה לא אבינו שאברה� ממה נלמד לפרוע, מצווה אינו דגדול דהא לפרש ויש
בפרשת ורק פריעה, מצות נאמר לא זו ובפרשה למול, גדול על ציווי נאמר אברה� דבפרשת עא:, ביבמות

פריעה. מצות נאמר קט�, למול בציווי תזריע,
דאברה� מחמת אלא לפרוע, מצווה דגדול מחמת אינו ישמעאל, של ערלתו פרע אבינו שאברה� ומה
אפי' פריעה מצות קיי� אבינו דאברה� הראשוני� דמש"כ נצטווה, שלא אפי' פריעה מצות קיי� אבינו
ב�, מדי� בישמעאל דקיי� אלא במדרש, כמבו' לקיי� יכל לא שהרי בעצמו, שקיי� לא ר"ל נצטווה, שלא
ישראל, די� לאבות והיה הגר, את שחרר לא אבינו שאברה� הנ"ל להערול"נ אליו, מיוחס היה לא [וא�

עבד]. מדי� דמלו צ"ל
מקיי� היה לא פריעה, לקיי� יכל לא אבינו דאברה� הג� אזי לפרוע, מצווה היה גדול דאילו ואדרבה
לפרוע, נצטווה דלא וע"כ קלז:, בשבת כדאיתא מל לא כאילו פרע ולא דהמל כיו� בכלל, מילה מצות

שקיי�]. ולא לקיי�, יכול שלא הוא המכוו� שנתמע�, אזלינ�, [דהשתא
כיו� פריעה, בישמעאל קיי� אבינו אברה� מ"מ הפריעה, על יצטוו לא ישראל שע� דאפי' ברא"� ומבואר
אלא ישראל, ע� שקיימוהו כמי דווקא לאו התורה את קיימו והאבות פריעה, הסרת של מציאות בו דיש

עמי והסכי� לקיי�, צור� שראו העניני� כפי ˘ËÈÏ"‡,קיימוהו ‰„ÈÒÁ ·‡Ê ÌÁ�Ó È·¯ ÔÂ‡‚‰ ÏÏÂÎ‰ ˘‡¯ ¯"ÂÓ
ההלכה. כפי דווקא קיימו שלא שי"ל
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dzrneעור אבינו לאברה� שהיה כיו�

לאליעזר השביעו הפריעה,

עורבירכו, היה אבינו שלאברה� כיו�

שע"י והג� חפ�, נקיטת והוי הפריעה,

וקיי� העטרה נתגלה בתשמיש נתמע�

הוי המצוה אחר ג� מ"מ וכנ"ל, המצוה

סי' ריש או"ח בשו"ע כמבו' דמצוה חפצא

כ"א.

mle`לו שהיה דנימא הג� אליעזר

מ"מ תשמיש, ע"י ונתמע� אשה

אי"ז וכנ"ל, לפרוע חייב שאינו כיו�

עור את שמל והג� דמצוה, חפצא

ואבר קיי�, העור שאי� כיו� מ"מ המילה,

וכנ"ל, דמצוה חפצא אינו עצמו המילה

אליעזר. של בירכו השביעו לא

e`לו והיתה אשה, לו היה שלא אפשר

ממה ליצחק], להשיאה [שרצה בת,

כלל נמצא ולא שפחה, על שבא

אליעזר א� ובמפרשי�, חז"ל במקורות

וצ"ת. לא, או אשה נשא

epia` awri zraydy mrhd
drayd dzid ekxia sqei z`

utg zhiwpa

dneיוס� את אבינו יעקב שהשביע

אבר דלנתבאר הג� בירכו,

דכיו� צ"ל דמצוה, חפצא אינו המילה

כדאיתא מהול נולד אבינו דיעקב

כו"כ ובעוד מ"ה, פ"ב דר"נ באבות

פכ"ח דר"א בפרקי [ועי' מדרשי�,

וסותר יעקב, את מל שיצחק שמבו'

נולד שיעקב מדרשי� בשאר למבו'

הערה ועי' ].ידמהול,

l"veהקפר ר"א כדעת סבור שהיה

קל"ה ד� בשבת ב"ש בדעת
____________________

.„Èפ"ה [בראשית אלי" נא גשו אחיו אל יוס� "ויאמר כתוב, לאחיו יוס� שנתגלה בפרשה דהנה וי"ל
אחי עכשיו ואמר יוס�, שהוא לה� שגילה אחר לאחוריה� נסוגי� אחיו את יוס� שראה ופירש"י פמ"ה],
פ"ה. פצ"ג רבה הבראשית מדברי והוא מהול, שהוא לה� והראה ותחנוני�, רכה בלשו� לה� קרא נכלמי�,
במילה, חייבי� קטורה דבני ה"ח פ"י ש� מלכי� בהל' הרמב"� לדעת ה"ז ממלכי� בפ"י המל"מ והק'
אבל במילה, חייבי� היו לאברה� שנולדו ששה אות� שרק דכתב קטורה, בני ד"ה נט: סנהדרי� רש"י [עי'

חייבי�]. אינ� זרע�
החזקוני וכה"ק למול, שחייבי� קטורה מבני הוא שמא מהול, שהוא ממה יוס� שהוא הראיה מה א"כ

המ לכל ציווה יוס� דהרי הקשו וביותר ראיהש�, ומאי פנ"ה, פמ"א בראשית ברש"י כמבואר למול צרי�
מהול. שהוא ממה

שמונה ב� מל ויוס� יפה, ניכרת פריעת� אי� ולכ� י"ג, מגיל רק במילה חייבי� קטורה דבני החזקוני ותי'
במילה חייבי� קטורה דבני הרמב"� לדעת יל"ע עדי� אול� ימי�, שמונה בגיל שנעשה ע"ז וניכר ימי�,

ימי�. שמונה בגיל
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השבת, את עליו מחללי� מהול שנולד

כבושה, ערלה וודאי לו שיש והיינו

כב"ש, דס"ל תיתי דמהיכי לדחות [ואי�

לדחות], ואי� ד"ה לקמ� וכדיבואר

לפי המצוות קיימו שהאבות ואפשר

כפי דווקא ולאו לקיי�, שראו הנהגה

עמי והסכי� ‰ÏÏÂÎשקיי"ל, ˘‡¯ ¯"ÂÓ

‡"ËÈÏ˘ ‰„ÈÒÁ ·‡Ê ÌÁ�Ó È·¯ ÔÂ‡‚‰,

ההלכה. כפי דווקא קיימו שלא שי"ל

zthdeחלק נקטו ברית ד�

הסרת אינו שזה מהמפרשי�

במקו� הוא הטפה די� אלא הערלה,

ח"ג באו"ז בזה [עי' הכבושה, הערלה

____________________
מחמת דחייבי� כיו� בפריעה, חייבי� אינ� מ"מ במילה, חייבי� קטורה דבני הג� פשטיה דלפו� ואפ"ל
ש� המל"מ בפשיטות נקט וכ� עא:, ביבמות כמבו' הפריעה על נצטווה לא ואברה� אברה�, בני שה�
בהגהות [ועי' ב', מצוה ריש במנח"ח וכ"ה מ"ט סי' השאג"א וכ"כ צד. בסנהדרי� במהרש"א וכ"ה ה"ח

מחודשי�]. ודבריו בפריעה, דחייבי� דכ' מעכו"� פי"ב המל� טע�
ביבמות התוס' כמש"כ עצמו את פרע אבינו שאברה� כמו עצמ�, את פרעו והשבטי� יעקב דג� נראה אול�
עור לה� היה מ"מ המילה, עור בלי דנולדו הג� ויוס� דיעקב ואפשר ש�, ובשא"ר לא ד"ה עא: ש�

הפריעה. על נצטוו דלא כיו� כמהולי�, וחשיבי הפריעה,
יוס� של ציוויו שא� ויתכ� קטורה, כבני מל אינו וודאי וא"כ פריעה, לו שנעשה לה� דהראה י"ל ולפי"ז

יוס�. שהוא ראיה שפיר הוי וא"כ קטורה, בני כמצות המילה עור את לחתו� רק היה למול למצרי�
ע� נולד אבל המילה, עור בלי היינו מהול נולד שיעקב שמבו' דמה המדרשי�, בדברי סתירה אי� ולפי"ז
השביע ולכ� פרע, שאברה� כמו הפריעה, עור את שמל היינו יעקב, את יצחק מל ולכ� הפריעה, עור
ואי� ד"ה בפני�, כמשנ"ת צ"ל [ואי� פריעה, מצות שקיי� כיו� מהול, דנולד הג� בירכו, ליוס� יעקב

לדחות].
לא והמצרי� קטורה דבני כיו� יוס�, שהוא לה� הוכיח ובזה הפריעה, עור בלא ג� נולד שיוס� ועוי"ל
ומה מילה, מצות קיי� לא הרי דאל"כ הפריעה, עור ע� דנולד מוכרח אבינו יעקב לגבי אכ� וכנ"ל, פרעו

הפריעה. עור ע� נולד שיעקב וע"כ בירכו, ליוס� השביעו טע�
תולדות "אלא מדכתי' ילפינ� מהול נולד שיוס� מה שהרי הפריעה, עור ע� נולד יוס� ג� לכאו' וא"כ
הפריעה, עור בלי נולד ויוס� הפריעה, עור ע� נולד אבינו יעקב ואילו בזה, שוווי� שהיו דהיינו יוס�", יעקב
לה� הראה אלא מהול, שהוא לה� הראה ולא הפריעה, עור ע� שנולד לעיל, כנתבאר וע"כ חלוקי�, עדי�

הפריעה. עור את לו שהסירו דהיינו אותו, שמלו
הטפת ע"י מילה, מצות וודאי בתורת קיי� מהול, נולד שיעקב שהג� לדחות, ואי� ד"ה בפני� למשנ"ת אכ�
הראה לא ויוס� הפריעה, עור בלי נולד שיוס� י"ל וה"נ הפריעה, עור ע� שנולד הכרח אי� אזי ברית, ד�
והמצרי� קטורה בני אבל הפריעה, עור בלא ג� דהיינו מהול, שנולד לה� הראה אלא אותו, שמלו לאחיו

פרעו. לא
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שי"ח, סי' יו"ד ובאבנ"ז צ"ט סי' סו�

ובמנח"ח קל"ה ד� בשבת במאירי וע"ע

סק"ט, רס"ד סי' יו"ד ובט"ז רפ"ג מצוה

סקכ"ז ס"ב סי' או"ח בחזו"א ].טווע"ע

k"`eהמילה עור לו שהיה שכיו� י"ל

אוחז בירכו וכשאוחז והפריעה,

דמצוה, חפצא הוי הכבושה, בערלה ג�

חפצא הוי הכבוש העור ג� דוודאי

הטפת דדי� הנ"ל להשיטות דג� דמצוה,

קצת להטי� הוא מהול בנולד ברית ד�

מ"מ כבושה, הערלה להסיר ולא ד�,

להטי� די� Â·Î˘‰הוא ‰Ï¯Ú‰ ÌÂ˜Ó·,

מהול. נולד למול צרי� היה לא דאל"כ

iedeחפצא כל דוודאי אריה, עליה כרבע

לקיי� אפשר שאי הג� דמצוה,

דמצוה, חפצא חשיב בפועל, המצוה

שלו בירכו השביעו דלכ� לומר אי� [ומ"מ

דר"נ באבות שהרי יוס�, של בירכו ולא

נולד שיעקב שמבואר מקו� ובכל ש�

מהול]. נולד שיוס� ג� מבואר מהול,

oi`eסבור היה שיעקב מהיכ"ת לדחות

הרי ב"ש, בדעת הקפר ר"א כדעת

די"ל, משנה, אינו ב"ה במקו� ב"ש

מהול, נולד אבינו שיעקב כיו� דממנ"פ,

דמצוה, חפצא בתורת היר� נקט היא�

היה א� וג� מילה, מצות קיי� לא הרי

ש�, קל"ה ד� בשבת כדעות סבור

עליו מחללי� ואי� ברית ד� שמטיפי�

ערלה חשש שיש והיינו השבת, את

קיי� א� הוא שספק כיו� מ"מ כבושה,

והיה בוודאי, דמצוה חפצא אי"ז המצוה,

וודאי שהוא דמצוה חפצא לנקוט לו

ר"א כדעת סבור שהיה וע"כ מצוה,

ב"ש. בדעת הקפר

if`eאינו דמצוה שהחפצא י"ל א� א"כ

הטפת של וודאית מצווה מחמת

אלא המצוה, נעשה כבר שהרי ברית, ד�

וודאי לו שיש יעקב, סבור שהיה מחמת

בהערה לפמשנ"ת [אכ� כבושה, ערלה

זו]. להערה מקו� יש לכאו' י"ד,

dide,הנ"ל הטע� ביאור לדחות מקו�

לאליעזר השביע אבינו שאברה�

אליעזר, של בירכו ולא שלו, בירכו

אבינו אברה� דאילו ממנ"פ, דלכאו'

בפשיטות כדמשמע הפריעה, על נצטווה

ביבמות בירושלמי וכ"מ המדרש, מל'

ודלא משה, בפני עיי"ש ה"ה, פ"ח

בתוס' ועיי"ש עא:, ביבמות בגמ' כמבו'
____________________

.ÂËעליו חלקו טע� מה ב"ש, בדעת הקפר ר"א כדברי סבור היה יעקב שאילו העירוני, החבורה מבני וכמה
שהאבות ביארתי, כבר אכ� השבת, את עליו מחללי� שאי� ב"ש, בדעת אפי' למ"ד איכא טע� מה וג� ב"ה,

סבור. שהיה וצ"ל ד"ה לעיל, עי' לנהוג, שראו מה לפי אלא שקיי"ל, מה כפי דווקא לאו התורה קיימו



‰Î ìë ìëî ìëá

ברוב, והנה ד"ה לעיל הובא ובשא"ר,

י"ג. הערה ועיי"ש

if`,בפריעה חייב עבד ג� לכאו' א"כ

אבינו שאברה� ציווי באותו שהרי

למול ג� נצטווה עצמו, את למול נצטווה

נצטווה אבינו שאברה� וכיו� עבדיו, את

לכאו' הנ"ל], [להירושלמי הפריעה, על

הפריעה. על עבדיו נצטוו ה"נ

eli`eחייב היה לא אבינו אברה�

על ציווה יהשוע ורק בפריעה,

לומר מקו� יש ואזי [להבבלי], הפריעה,

שהציווי כיו� בפריעה, חייב אינו שעבד

לעבדי� ולא לישראל אי�טזנאמר א"כ ,

דמצוה. חפצא הפריעה עור

aeyeשל ירכו בי� חילוק אי� א"כ

אליעזר, של ירכו לבי� אברה�

כה"ת, שקיי� שכיו� לומר [ודוחק

המילה, על להצטוות עתידי� וישראל

דמצוה]. חפצא אבינו אברה� אצל הוי

ok`נתבאר שהרי כ�, לדחות אי� באמת

שאפי' ברוב, והנה בד"ה לעיל

קוד� פריעה מצות קיי� שאברה�

אלא שאי"ז כיו� מצוה, נחשב שנצטווה,

ועושה. מצווה אינו בגדר רק

eli`eמקיי� היה לא ועושה מצווה לא

ועושה המצווה אי� כלל, מצוה

ÏÂ„‚אלא ועושה, מצווה שאינו ממי

מצוה. בזה שיש וע"כ כלל, מצוה אי"ז

if`eאבינו שאברה� הבבלי לדעת ג�

כיו� הפריעה, על נצטווה לא

מצוה, הוי להצטוות, ישראל שעתידי�

שעב י"ל בפריעה,ומעתה חייב אינו ד

שרק כיו� משה, העטרת שצידד כמו

זה וציווי יהשוע, בימות נצטוו ישראל

ה� שהרי לעבדי�, ולא לישראל נאמר

בסמו� וכדיבואר חיוב�, ביסוד חלוקי�

מילת דחיוב ד"ה וש� לא, ולכ� ד"ה

.יזישראל

____________________
.ÊËסנהדרי� רש"י [עי' במילה, חייבי� קטורה שבני הרמב"� לדעת דא� האחרוני�, גדולי למש"כ ודמי

במהרש"א [עי' בפריעה, חייבי� אינ� מ"מ המל"מ], והק' ד"ה י"ד, הערה לעיל הובא קטורה, בני ד"ה נט:
טע� בהגהות וע"ע מצוה, ריש ובמנח"ח מ"ט סי' בשאג"א וע"ע ה"ח, ממלכי� פ"י ובמל"מ צד. סנהדרי�

מעכו"�]. פי"ב המל�
.ÊÈ,מישראל בזה שונה שדינו פוסק, בשו� אישתמיט לא שהרי בפריעה, חייב עבד וודאי שבפשטות ובאמת

בפריעה. חייב שעבד כתבו האחרוני� מגדולי הרבה וג�
ליצחק], להשיאה [שרצה בת, לו והיתה אשה, לו היה לא שמא בפריעה, חייב היה שאליעזר שאפי' וי"ל
וצ"ת, לא, או אשה נשא אליעזר א� ובמפרשי�, חז"ל במקורות כלל נמצא ולא שפחה, על שבא ממה

אפשר. או ד"ה לעיל כ"ז שהובא וכפי
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riayd mrh dn xe`ia cer
ekxia xfril` z` epia` mdxa`
xfril` ly ekxia `le ely

xyt`eטע� מה אופ�, בעוד לפרש

שלו בירכו לאליעזר השביעו

הלוי בבית דהנה אליעזר, של בירכו ולא

מצוה ג� דיש כ' ד' אות מ"ז סי' ח"ב

להיות מצוה וג� מילה מעשה לעשות

נלמד המילה מעשה ומצות מהול,

שיש ומה זכר", כל לכ� "ימול מדכתיב

מקרא הוא רגע, כל שנימול במה מצוה

עול�". לברית בבשרכ� בריתי ד"והיתה

d`xpeלהשבע דאפשר מה דכל

מחמת הוא היר�, בנקיטת

מהול, שהוא במה מצוה רגע כל דמקיי�

דמצוה. חפצא הוי ואזי

jkle,אליעזר של בירכו השביעו לא

מילת הוי אליעזר דמילת כיו�

מעשה רק היא המצוה ובעבד עבד,

מהול, שהוא במה מצוה ואינו המילה,

נלמד מהול, שהוא במה מצוה שיש דמה

לברית בבשרכ� בריתי ד"והיתה מקרא

נאמר לא וזה הלוי, הבית וכמש"כ עול�"

בעבד.

aeigcעבדי� מילת וחיוב ישראל מילת

בדברי וכמבואר חיובי�, ב' הוי

וז"ל דכ' פי"ב פי"ז בראשית המלבי"�

מילת אל העבדי� מילת ישוה ולא

הוא ימול המול שהעבד מה כי הבני�,

כספ�, ומקנת בית� יליד שהוא מצד רק

כאיש בברית בזה נכנס אינו הוא

שהוא מצד רק הוא ומילתו הישראלי,

ינוח "למע� בשבת שנצטוו כמו קנינ�,

בריתי "והיתה אבל וחמור�", שור�

בעני� עול�, לברית יהיה זה בבשרכ�"

נכנסי� שה� מצד הוא הבני� שמילת

מצד רק הוא העבדי� ומילת בברית,

של�. שה� הקני�

mle`מדברי נתבאר דלעיל עיל"ע

שג� כ"א, סי' או"ח השו"ע

חפצא הוי המצוה שמקיימי� אחר

מקיי� אינו עבד א� אפי' וא"כ דמצוה,

דמצוה. חפצא הוי רגע, כל מצוה

yieש� שמבואר מה דכל לדחות

הדבר לבזות שאי� הוא, בשו"ע

שזה משו� שאינו וי"ל מצוה, קיי� שבו

שכיו� משו� אלא דמצוה, חפצא עכשיו

לנהוג ראוי אי"ז דמצוה, חפצא היה שזה

בזיו�. בזה

mle`'סי ריש ביו"ד דהגרע"א עיל"ע

את למול חייב עבד א� ד� רס"ז

את למול חייב דעבד נימא ואי עצמו,

ישראל, ככל חייב הרי א"כ עצמו,
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שהוא במה רגע כל מצוה ג� ומקיי�

לא טע� מה יל"ע עדי� זה ולצד מהול,

אליעזר. של בירכו השביעו

mle`האלו לדברי� מקו� יש עדי�

את למול חייב אינו דעבד להצד

מלשו� רע"א ש� דקדק וכ� עצמו,

את למול חיוב העבד על שאי� השו"ע,

אותו. למול חייב האדו� רק אלא עצמו,

l`xyi zeaiag oipra yexc
zeevna d"awd oaaiqy
jlnd cec ly dyrnde

ugxnd ziaa

xwiraeאינו המילה שאבר משנ"ת

עור אלא דמצוה, החפצא

ועוד ד"ה לעיל, עי' והפריעה, המילה

על עוד י"ל בזה, הטע� לפרש, אפשר

תני, מג: במנחות דהנה דרוש, דר�

במצוות, הקב"ה שסיבב� ישראל חביבי�

בזרועותיה� ותפילי� בראשיה� תפילי�

לפתחיה�, ומזוזה בבגדיה� וציצית

על הללתי� ביו� "שבע דוד אמר ועליה�

צדק�". משפטי

dryaeוראה המרח�, לבית דוד שנכנס

לי אוי אמר ערו�, עומד עצמו

שנזכר וכיו� מצוה, בלא ערו� שאעמוד

לאחר דעתו, נתיישבה שבבשרו במילה

"למנצח שנאמר שירה, עליה אמר שיצא

מילה על לדוד", מזמור השמינית על

בשמיני. שניתנה

myeיעקב ב� אליעזר רבי עוד, איתא

בראשו תפילי� לו שיש כל אומר

ומזוזה בבגדו וציצית בזרועו ותפילי�

שנאמר יחטא, שלא בחיזוק הכל בפתחו,

ינתק" במהרה לא המשולש "והחוט

ליראיו סביב ה' מלא� "חונה ואומר

ויחלצ�".

yieנראה הברייתא דמריהטת לדקדק,

רק הוא ישראל, של שהחביבות

השמינית מהמצוה ולא המצוות, משבע

אחר דלכאו' המרח�, בבית דוד שראה

שחביבי� למיתני לתנא הו"ל המעשה,

במצות שמסובבי� במה ג� ישראל

המילה.

,xzeiaeבבית המעשה דתני אחר שהרי

יעקב, ב� ר"א אמר במרח�,

ותפילי� בראשו תפילי� לו שיש כל

בפתחו, ומזוזה בבגדו וציצית בזרועו

יחטא. שלא בחיזוק הכל

'e`kleשג� יודעי� שאנו השתא

מה מסובבי�, מילה במצות

ויש המילה, את ראב"י כלל לא טע�

בדוחק. א� לדחוק
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z"pyntreדהנה דרוש, בדר� י"ל

כתב האר"י בכתבי

עני� שיש מוכח המל� דדוד דממעשה

ניח� במה דאל"כ בלילה, ציצית ללבוש

עטו� שהיה וע"כ בלילה, המל� דוד

ע"ד הק' סק"ב כ"א סי' ובמג"א בט"ק,

ג� בפתחו מזוזה לו היה שהרי האר"י,

בלילה.

'izeבחדר שיש� ש� בהגהות החת"ס

שפטור ש�, ישני� ואשתו שאיש

בשעת אפי' לבש טלית אבל ממזוזה,

שיש היעב"�, בסידור וכמבואר תשמיש

קט�. הטלית ע� להשאר

a"veבמזוזה מזוזה מצות מקיי� שהרי

איכפ"ל ומאי ביתו, שבפתח

לא ש�, ישני� ואשתו שאיש שבחדר

מצות מקיי� דא� ועוילה"ק מזוזה, קבע

למה במג"א, כמבואר רגע כל מזוזה

מזוזה במצות ניח� לא המרח� בבית

לא בפועל א� ג� שהרי ביתו, שבפתח

יש שלו ובדירה דירתו, זהו מ"מ בביתו,

מזוזה.

r"liereבייחוד להרהר מותר דלכאו'

במקו� זכירות ושאר הש�

פ"ה, סי' שלמה בחכמת בזה עי' מטונ�,

לקיי� יכל הרי במרח�, בבית ג� וא"כ

זכירות. ושאר הש� ייחוד מצות

ly zcgeind zeaiagd mrh
zeevna l`xyil d"awd

mda miaaeqny

d`xpeדברי� בספרי איתא דהנה בזה,

מעשה על ואתחנ� פר' שילהי

שאמר וד� בשר למל� משל המל�, דדוד

כדי תכשיטי�, בכל מתקשטת הוי לאשתו

הקדוש לה� אמר כ� לי, רצויה שתהא

מצוייני� היו בני לישראל, הוא ברו�

הוא וכ� לי, רצויי� שתהיו כדי במצות

נאוה כתרצה רעיתי את "יפה אומר

כנגדלות" איומה] [קרי אימה כירושלי�

רצויה כשאת את יפה פ"ד], פ"ו [שה"ש

ע"כ. לי,

'eaneמהבס הוא במצות דהסיבוב פרי

מצוות ˘ÌÈË˘Â˜Óשמקיימי�
Ì‰·בבית נצטער שלא י"ל וא"כ ,

שהרי מצוה, שו� מקיי� שלא המרח�

קיי� שלא אלא מזוזה, מצות קיי�

בחפצא ומקושט שמסובב ע"י המצוה,

דמצוה.

`gipeדלא דכיו� החת"ס, שתי' מה בזה

שקיימו הג� מזוזה, בחדרו היה

לא מ"מ ביתו, בפתח המזוזה שקבוע ע"י

דיכל הג� ולהכי במצוה, מסובב היה

זכירות, ושאר ה' זכירת מצות לקיי�
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שאינו כיו� דעתו, נתיישבה לא מ"מ

במצוה .יחמסובב

dzrneטע� מה חומר, כמי� מיושב

שמונה אי� ישראל ע� לכל

ולדוד מצוות, שבע א� כי אלא מצוות,

מצוות. שמונה יש המל�

oeik,מהול נולד לא אד� שסת� שהרי

ביו� מצוה שמקיי� הג� וא"כ

כיו� במצוה, מקושט אינו מ"מ השמיני,

עור אלא מצוה, המילה אבר שאי�

וכנתבאר. והפריעה המילה

la`'כמבו מהול שנולד המל� דוד

ר"א כדעת סבור והיה י:, בסוטה

ערלה וודאי לו שיש ב"ש, בדעת הקפר

[ואי� אבינו, יעקב לגבי וכנ"ל כבושה,

כב"ש, דס"ל תיתי דמהיכי לדחות

לדחות]. ואי� ד"ה לקמ� וכדיבואר

k"`,ברית ד� שהטי� במה מצוה קיי�

שמקיי� כיו� דעתו, ונתיישבה

כמבו' מהול, שהוא רגע בכל מצוה

ע"י קיי� וזה י"א, סי' או"ז במהר"ח

ד�, הוצאת רק שזה ברית, ד� ההטפת

וכהאחרוני� כבושה, הערלה הסרת ולא

די� אינו האלו, לשיטות וא� הנ"ל,

הטפה די� אלא בעלמא, ·ÌÂ˜Óהטפה
‰˘Â·Î ‰Ï¯Ú‰יט.

hyewneבמה מילה, דמצות בחפצא

כבושה, הערלה את לו שיש

הללתי�", ביו� "שבע אמרינ� דאנ� ונמצא

השמינית". על "למנצח אומר המל� ודוד

____________________
.ÁÈללבוש עני� יש בלילה, אפי' חייב יו� דכסות הרא"ש לדברי דבשלמא האר"י, בדברי עיל"ע אול�

ובלילה חייב דביו� הרמב"� לדעת אבל ציצית, במצות בלילה ג� ולהתקשט לקיי� כדי בלילה, יו� כסות
בלא במצוה להתקשט עני� אי� ולכאו' כלל, מצוה בזה מקיי� לא הרי ציצית, ללבוש העני� מה פטור,

וצ"ע. בלילה, המל� דוד של דעתו נתיישבה במה הרמב"�, ולדברי המצוה, לקיי�
.ËÈהעירני ˘ËÈÏ"‡,אול� Ï‡¯‰ ‰È¯‡ ‰„Â‰È של‰¯· במילה דווקא הוא או"ז, המהר"ח דברי כל דלכאו'

ערל. אינו שהוא בזה מצוה רגע כל מקיי� הערלה, ממנו שמסירי� דכיו� ערל, נולד
הערלה מסירי� ואי� הערלה, ממקו� ד� להוציא די� רק הוא ברית ד� שההטפת מהול, נולד של מילה אבל

מהול. שהוא במה מצוה מקיי� אינו א"כ בפני�, שהובא וכהשיטות כבושה,
נולד הרי המרח�, בבית המל� דוד של דעתו נתיישבה טע� מה שהק', י: ש� בסוטה מהרש"א עי' אכ�
מקיי� ברית, ד� הטפת היה שא� במהרש"א, מבו' הרי ניחא, ברית ד� הטפת שצרי� דלמ"ד וכ' מהול,
בחפצא סיבוב וודאי הרי דעתו, נתיישבה היא� רגע, כל מצוה מקיי� לא דאילו מהול, שהוא רגע כל מצוה

רגע. כל מצוה שמקיי� וע"כ כלו�, ולא אי"ז מצוה, קיו� בלא דמצוה
מצוה מקיי� ואזי הכבושה, הערלה הסרת הוא ברית ד� שהטפת כהשיטות סבר דהמהרש"א נימא אי וג�
מסירי� ואי� הערלה, ממקו� ד� להוציא די� רק הוא ברית ד� שהטפת להשיטות מ"מ ערל, שאינו רגע כל
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oi`eהיה המל� שדוד דמהיכ"ת לדחות

ב"ש, בדעת הקפר ר"א כדעת סבור

די"ל משנה, אינו ב"ה במקו� ב"ש הרי

ד"ה וש� לדחות, ואי� ד"ה לעיל כמשנ"ת

י"ד.וא הערה ש� וע"ע עיי"ש, א"כ, זי

ok`העירניÈ˜Ò�ÈÏ‚ ‰ÈÏ„‚ ‰˘Ó ·¯‰
,‡"ËÈÏ˘תני קל. בשבת דהנה

עליה� שקיבלו מצוה כל אומר רשב"ג

אנכי "שש דכתיב מילה, כגו� בשמחה,

עדיי� רב", שלל כמוצא אמרת� על

בשמחה. אותה עושי�

lkeכגו� בקטטה, עליה� שקבלו מצוה

את משה "וישמע דכתיב עריות,

עסקי על למשפחותיו", בוכה הע�

בקטטה, אותה עושי� עדיי� משפחותיו,

תיגרא. בה רמו דלא כתובה דליכא

i"yxaeהקבלה מהו פירש ש�

יחידה אמירה וז"ל, בשמחה,

מילה והיא אמירות, לשאר שקדמה

שאר דכל עליה, וששי� עושי� שישראל

כגו� שעה, כל מוכיחות אינ� מצוות

כשהוא דאינ� וציצית, ומזוזה תפילי�

המרח�. בבית וערו� בשדה,

la`כדאמרינ� לעול�, עליה� מעיד זו

בבית עצמו שראה בדוד במנחות

ערו� שאני לי אוי אמר ונצטער, המרח�

במילה שנסתכל כיו� מצות, מכל

דעתו. נתיישבה

ixdשהמעלה ברש"י, להדיא מבואר

שמקושטי� במצוות החביבות של

אלא המל�, בדוד רק אינו ישראל, בה�

היא מילה ואדרבה ישראל, ע� בכל ג�

ודברי המצוות, שבעת שאר מכל יותר

‡"ËÈÏ˘ È˜Ò�ÈÏ‚ ‰ÈÏ„‚ ‰˘Ó ·¯‰
דר� על לזה מקו� יש [אכ� צודקי�,

דרוש].

³

____________________
מקיי� הערלה, במקו� הטפה של פעולה שנעשה כיו� דמ"מ ועכצ"ל בתרייהו, נענה מה כבושה, הערלה

קצת. וצ"ב רגע, כל מצוה בזה
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- gtqp כ-

edep`e il` df oipra

akrn edep`e il` df oic m`d

'qnaאלי זה איתא, ה"ג פ"ג סופרי�

במצות, לפניו התנאה ואנוהו

ושופר נאה ולולב נאה סוכה לפניו עשה

וכתוב נאה, תורה ספר נאה ציצית נאה

נאה בקולמוס נאה בדיו לשמו, בו

נאי�, בשיראי� וכורכו אומ�, בלבלר

נזיר, ובריש קלג: בשבת בגמ' והובא

בשלח. פרשת במכילתא וכעי"ז

dpdeזה שדי� ש� קל"ג ד� בשבת מבו'

שהרי מעכב, אינו ואנוהו אלי

לחזור שצרי� שהטע� בהו"א ש� מבו'

אלי זה משו� הוא מהציצי�, חלק על

מעכב, שאינו ש� מבו' ומ"מ ואנוהו,

הוא מעכב, אינו ואונוהו שדי� זה ועצ�

ש�. למסקנא ג�

okeאלי זה שדי� יא:, בסוכה מבו'

לולב דתני בדיעבד, מעכב ואנוהו

ופרכי' כשר, אגדו לא וא� לאוגדו מצוה

אמאי אגדו לא כי יהודה רבי אי מני

עביד, קא מצוה מאי רבנ� אי כשר,

משו� לאוגדו ומצוה רבנ�, לעול� ומשני

אלי זה שדי� מבו' הרי ואנוהו, אלי זה

מעכב. אינו ואנוהו

dpdeהיבש לולב תנ�, הגזול לולב בר"פ

שהוא הראשוני� ופי' פסול,

משו� שזהו פי' רש"י אול� הדר, משו�

ש� התוס' הק' וכבר ואנוהו, אלי זה

מצוה שלרבנ� יא:, ש� לעיל דמבו' מהא

אינו ומ"מ ואנוהו, אלי זה משו� לאוגדו

פוסל.

cere'לק להדיא דמבו' ש� התוס' הק'

היבש דלולב דהטע� לא. ש�

משו� כשר ולר"י הדר, דבעי' כיו� פסול

טע� רש"י כתב ולמה הדר, בעי דלא

וצע"ג. אחר,

mpn`eלפרש רש"י של שהכרחו נראה

ולא ואנוהו, אלי זה משו� שזהו

מבו' בסמו� ש� בגמ' דהנה הדר, משו�

ימי�. בשאר ג� פסול היבש דלולב

____________________
.Î.לפרש אפשר ועוד ד"ה כ', עמ' לעיל עי'
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'ixn`cביו"ט ל"ש ותני פסיק קא הת�

ופרכי' שני, ביו"ט ל"ש ראשו�

אלא וליכא, בעינ� הדר יבש דבשלמא

לכ� דכתיב ראשו� טוב יו� בשלמא גזול

לא. אמאי שני טוב ביו� אלא משלכ�,

y"iireדלא לכ� די� מ"ש דהק' בתוס'

די� ואילו ימי�, בשאר בעי'

חסר ולא תמה לקיחה שיהא ודי� הדר

שיהא די� וכמו"כ ימי�, בשאר ג� בעי'

בשביל א' שיקח ולא לכאו"א לקיחה

בכולי הרי ימי�, בשאר ג� בעי' כול�

הראשו�. ביו� כתי' הנ�

'izeראשו� דיו� משו� התוס'

יומי ושאר בגבולי�, דאורייתא

בעיקר והלכ� למקדש, זכר דרבנ�

אחד לכל ולקיחה מיני�, ד' כגו� הלקיחה

וכ� דאורייתא, כעי� יומי בשאר תקו�

בחסר אבל מצוה, הדור משו� בהדר

תקו�.ובשאול לא

xyt`eבשאר הדר בעי' רש"י דלדעת

מצוה, הידור משו� לא ימי�

אלא הראשו�, ביו� כתיב הדר די� שהרי

הוא וודאי ואנוהו ודי� ואנוהו, די� משו�

ימי�. בשאר ג�

jkle,ביבש הפסול דזהו פירש"י

ימי�, בשאר ג� מיירי דמתני'

מוכח הרי וא"כ בגמ', וכדדייקינ�

להוכיח התוס' ומש"כ פוסל, דואנוהו

כיו� דמי, לא ע"כ פוסל, אינו דואנוהו

הלולב, בעצ� נוי של חסרו� הוי דיבש

הלולב, בעצ� נוי של חסרו� אינו ואיגוד

כעי"ז וכמש"כ חיצוני, נוי תוספת אלא

ש�. בחת"ס

mle`ש� בשבת מהמבואר עצ"ע

לחזר שצרי� שציצי� בהו"א,

ואנוהו, מדי� הוא מעכבי�, ואי� אחריה�,

נוי חסרו� הוי מעכבי�, שאי� ציצי� הרי

בזה. ועמדו דמצוה, החפצא בעצ�

zrc lr zenevr zeiyew
alel ileqt oipra c"a`xd

r"liereבסוכה הראב"ד דעת דהנה

שיבשה הינו דיבש ש�,

הראב"ד וביאר העלי�, ולא השדרה

כיו� מהעלי�, השדרה שחלוק הטע�

אינ� והעלי� השדרה, הוא דהלולב

כ' ומ"מ הלולב, עלי רק אלא הלולב,

פסול. התיומת יבשה שא� הראב"ד

mhwpaeהוא שהפסול פירש, ג� ראשו

השדרה, בראש נקט� א� רק

א� ואפי' העלי�, בראש נקט� א� ולא

דהלולב כיו� כשר, התיומת ראש נקט�
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רק אלא אינ� והעלי� השדרה, רק הוא

הלולב. עלי

mrhaeכיו� הראב"ד, פי' פסול דיבש

יהללוי'ה, המתי� לא דכתיב

וכיתותי שאינו, כמי והוי כמת הוי ויבש

שיעוריה. מיכתת

azkeביו"ט רק לא פסול יבש דמה"ט

ורק ימי�, בשאר ג� אלא ראשו�,

ימי�, בשאר כשר הדר, משו� דנפסל מה

הראשו�. ביו� כתיב דהדר דקרא כיו�

'e`kle,חדא צע"ט, הראב"ד דברי

אמרי' ל"א ד� ש� דלקמ�

כשר ולר"י הדר, מדי� דס"לדפסול כיו� ,

ולא הפסול, שזהו ומבו' הדר, בעי' דלא

יהללוי'ה. המתי� לא משו�

cereהתיומת יבשה א� טע� דמה

עלי אלא אינו התיומת הרי פסול,

דא� דבריו בתחילת כ' והראב"ד הלולב,

שהעלי� כיו� כשר, יבשי� העלי� רק

יבשה טע� מה צ"ב וא"כ הלולב, אינ�

פסול. התיומת

`xai`דניטלה מהדי� מוכח דכ�

לק' כמבו' דפסול, התיומת

דהתיומת דהג� מבואר והרי לב., ש�

מ"מ הלולב, עלי רק אלא הלולב, אינו

פסולי�. בתיומת שיי�

`l`טע� מה צ"ב, גופא זה דדי�

אי"ז הרי פסול, התיומת ניטלה

יל"ע וביותר הלולב, עלי רק אלא הלולב

וכמש"כ כשר התיומת ראש נקט� דהרי

התיומת יבשה די� ומ"ש הראב"ד,

ראש נקט� מדי� התיומת, וניטלה

התיומת.

r"liereדעת על הק' הר"� דהנה

לק' דאמרי' מהא הראב"ד,

שיעור בו שיהא בעינ� דלולב לב:, ש�

הוא זה ושיעור בו, לנענע כדי טפחי� ד'

הראב"ד לדברי הר"� והק' העלי�, בהדי

בעי' ומ"ט הלולב, אינ� העלי� הרי

העלי�. ג� לנענע ראוי שיהא

uxizeעלי מ"ד לה� דאה"נ הר"�

אבל מהעלי�, חלק הוי הלולב

לבר דמשערינ� דס"ל כר"י, דקי"ל למאי

הלולב הוי הלולב של שדרו רק מהעלי�,

העלי�. ולא

f"itleיבשה מ"ט דא"כ צע"ט,

וכמש"כ פסול התיומת

הוא פסול דיבש הטע� כל הרי הראב"ד,

וכיתותי שאינו, כמי דמיחשב משו�
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והרי הראב"ד, וכמש"כ שיעוריה מיכתת

כיו� פסול, שיעוריה מיכתת כיתותי

טפחי�, ד' שיעור בלולב שיהא דבעי'

הגזול. לולב ר"פ ש� במתני' כדפירש"י

if`eמ"ל התיומת יבשה א� מ"ל א"כ

מהכא דדל התיומת, יבשה לא א�

איכא הלולב של בשדרו הרי התיומת,

וצע"ג. טפחי�, ד' שיעור

ied edep`e il` df oic m`d
opaxc oic e` `ziixe`c oic

dpde,כתב ש� י"א ד� בסוכה בריטב"א

מדי� אגד דצרי� דר"י דלרבנ�

דלא כיו� דאורייתא, די� אינו ואנוהו,

חי שיהא בדאורייתא, בי�מצינו לוק

הוא וודאי אלא דיעבד, לבי� לכתחילה

דרבנ�. די�

eixaceש� בשבת מבו' דהרי צע"ט

בשבת אפי' ציצי� על שחוזר

די� הוי ואילו ואנוהו, אלי זה משו�

דבר לעקור יכולי� חכמי� היא� דרבנ�,

ש� מבו' שהרי ועוד ועשה, בקו� מה"ת

בי� חילוק בדאורייתא ששיי� בשבת

בזה. ועמדו לדיעבד, לכתחילה

r"liereכתב מא: במנחות דבתוס'

פוטר אינו שטלית שהטע�

ומשו� מדרבנ� שהוא אפשר במינה, אלא

בסוגיא מבו' הרי וצ"ע ואנוהו, אלי זה

מחללי� ואנוהו אלי זה שמשו� בשבת

די� הוא ואנוהו שדי� מוכח הרי שבת,

בזה]. עמדו [וכבר דאורייתא,

edep`e il` df oic edn
il` df oic edne `ziixe`cn
dbdpd df m`de opaxcn edep`e

leqt e` oic e`

d`xpeההיא בברייתא דהנה זה, בכל

שצרי� ג� מבואר סופרי� דמס'

זה די� פשטיה ולפו� לשמו, ס"ת לכתוב

ואנוהו אלי זה הדי� של אגב, בדר� הוא

בס"ת.

mpn`'כ פ"א תפילי� הלכות בקרי"ס

ס"ת לכתוב דבעינ� דהטע�

לכתוב די� שיש משו� אינו לשמה,

אלא קאי, לשמה ס"ת סת� שהרי לשמה,

ולכאו' ואנוהו, אלי זה משו� הוא הטע�

שמנתה מהברייתא הוא לדבריו, המקור

ואנוהו. אלי זה דיני בהדי זה די�

ok`,וחתומי� מופלאי� דבריו לכאו'

לדי� ואונוהו די� עני� דמאי

שיהא הוא ואנוהו די� לכאו' הרי לשמה,

לנוי שיי� לא לשמה ודי� נאה, המצוה

כלל.
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'e`kleאינו ואונוהו דדי� בזה, מבואר

לקיי� אלא נאה, המצוה שיהא

שהחפצא וע"י הידור, בתוספת המצוה

בהידור. טפי מקיימו נאה, דמצוה

dfeאינוÔÈ„שיכול‰�‰‚‰,אלא שהג�

שו� בלא המצוה לכתחילה לקיי�

בהידור, שיקיימו ראוי מ"מ הידור,

מד ילפינ� זו אליוהנהגה "זה כתי'

בלשו� כתוב אינו קרא והאי ואנוהו",

שראוי הנהגה, בלשו� אלא ציווי,

במצוות. לפניו שאתנאה

jkleבדי� נכלל לשמה ס"ת לכתוב ג�

שיכול שהג� כיו� ואנוהו, אלי זה

לשמה, כונה בלא ס"ת לכתוב לכתחילה

ראוי מ"מ קאי, לשמה דסתמא כיו�

לשמה. ולכו� בהידור המצוה לקיי�

ceqie:ט בב"ק שמבואר ממה הוא לזה,

שליש להוסי� הידור שיש

אלי זה משו� שזהו ופירש"י במצוה,

אינו שליש, תוספת ולכאו' ואונוהו,

מהודר. יותר אלא נאה יותר בדווקא

axde·¯‰Â ‡"ËÈÏ˘ ÔÓ‚¯· Ï‡ÂÓ˘
‡"ËÈÏ˘ ÔÓ¯‚�ÂÈ Ï‡¯˘È ·˜ÚÈ
קנה, א� ד"ה תרנ"ו סי' דבביאוה"ל ציינו,

לצאת כדי משליש יותר לקנות שיש כתב

מחמת אינו וודאי ולכאו' הדעות, כל ידי

דהידור. לתא מחמת אלא דנוי, לתא

lkeחכמי� אכ� מדאורייתא, הוא זה

המצוות שיקיי� בזה הוסיפו

לתא מחמת אינו וזהו נאי�, בדברי�

ואינו דנוי, לתא מחמת אלא דהידור,

אלא‰�‰‚‰ מדרבנ�.„ÔÈמדרבנ�

e`vneאלי "זה מדכתיב אסמכתא, לזה

כתוב שאינו והג� ואנוהו",

רק שזה כיו� מ"מ ציווי, בלשו�

דקדוק. בזה אי� אסמכתא,

it lr i"yx zrc aeyii
ex`azpy zeceqid

dzrneהקושיות כל שפיר מיושב

שמבואר מה דהנה הנ"ל,

דאינו י"ל פסול, היבש שלולב ברש"י

ואנוהו דבדי� רש"י דדעת מדרבנ�, אלא

בעצ� נוי של חסרו� הוי א� מדרבנ�,

מעכב יבש, לולב וכגו� דמצוה, החפצא

בעצ� נוי של חסרו� אינו וא� בדיעבד,

חיצוני, נוי תוספת אלא דמצוה, החפצא

לקיי� צרי� דר"י, לרבנ� איגוד כגו�

מעכב. אינו מ"מ אבל הדי�,

la`,פסול אינו מדאורייתא

הנהגה, אלא אינו דבדאורייתא
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אלי זה משו� שה� ציצי� ולכ� וכנתבאר,

המילה את מעכבי� אינ� ואנוהו,

מדאורייתא.

mrhdeאת מעכבי� ציצי� אי� שמדרבנ�

חסרו� הוי שלכאו' הג� המילה,

לפרש, יש דמצוה, החפצא בעצ� נוי של

הידור, די� רק אלא נוי, די� ל"ש שבציצי�

אבר רק הציצי�, על יחזור לא שא� כיו�

נאה, נראה יהא לא ‰ÏÈÓ‰המילה ¯·‡Â
‰ÏÈÓ ¯ÂÚ ‡Ï‡ ,‰ÂˆÓ„ ‡ˆÙÁ‰ Â�È‡
ÌÂ˜Ó‰ Â�È‡ ‰ÂˆÓ„ ‡ˆÙÁ„ ,‰ÚÈ¯Ù‰Â
Â·˘ ıÙÁ‰ ‡Ï‡ ,‰ÂˆÓ‰ Â· ÌÈ˘ÂÚ˘
ÈÏ ¯‡È·˘ ÈÙÎ˘ ,‰ÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ
‰˘Ú� ‡Ï ÏÚÂÙ· ‰˘ÚÓ‰ ,‰ÁÓÂÓ Ï‰ÂÓ
‰ÏÈÓ‰ ¯ÂÚ· ˜¯ ‡Ï‡ ,‰ÏÈÓ‰ ¯·‡· ÏÏÎ
.'Î ‰¯Ú‰ 'ÈÚÂ ,Ï"ÓÎ‡Â ,‰ÚÈ¯Ù‰Â

la`מחמת שזהו מדאורייתא, ההנהגה

ציצי�, בדי� ישנו דהידור, לתא

וע"י המילה, מעור חלק שזהו כיו�

המצוה יהא הציצי�, כל על שיחזר

ובהידור. בשלימות

dpdeש� דבסוכה בזה, עוד להוסי� יש

יבש לולב דלרבנ� דמבו' לא.,

ארבעת תני, כשר, יבש לולב ולר"י פסול

מה� פוחתי� שאי� כש� שבלולב, מיני�

עליה�. מוסיפי� אי� כ�

`lולא פריש לא יביא לא אתרוג מצא

כשרי� כמושי� אחר, דבר ולא רמו�

יבשי�, א� אומר יהודה ר' פסולי�, יבשי�

שהיו כרכי� בבני מעשה יהודה וא"ר

אמרו בניה�, לבני לולביה� את מורישי�

ראיה. הדחק שעת אי� ראיה, מש� לו

eheytaeלולב נוטלי� הדחק בשעת

מצות ישכח שלא כדי פסול,

לולב בי� לחלק וצרי� מיני�, ד' נטילת

אפי' נוטלי� שלא ורמו�, פריש לבי� יבש

אינו ורמו� דפריש אתרוג, לו אי� א�

שפסול, הג� יבש ולולב כלל, אתרוג

לולב. הוא מ"מ

mpn`דלולב רש"י בדעת לפמשנ"ת

יש אזי מדרבנ�, פסול היבש

שלולב דס"ל דר"י בניחותא, יותר לפרש

לולבי�, לה� שהיה סבור היה כשר, יבש

פסול יבש לולב ואילו הורישו�, ומ"מ

לולב ליטול לה� היה מדרבנ�, רק אפי'

הדרבנ�. ידי לצאת אחר,

f"reשעת שאי� רבנ�, לו אומרי� שפיר

שאילו שוודאי כלומר, ראיה, הדחק

לה� היה יבשי�, שאינ� לולבי� לה� היה

אבל הדרבנ�, ידי לצאת אחר לולב ליטול

לה� היה ולא הדחק, שעת שהיה כיו�

כ לבניה�, הורישו� אזי אחרי�, דילולבי�

הדאורייתא. את עכ"פ לצאת
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dzrneלדעת היבש שלולב שמבואר

אלי זה משו� פסול רש"י

משה"ק ליישב יש מדרבנ�, רק ואנוהו

דהפסול לא. ש� דמבו' רש"י ע"ד התוס'

הדר. משו�

l"vcדביו� לא. ש� למימר דאתי

מדאורייתא, א� פסול הראשו�

משו� פסול לרש"י שג� לעיל דנתבאר

הראשו�. ביו� הדר

`deכיו� כשר, יבש דלר"י ש� דמבו'

ע"כ בלולב, הדר בעי' דלא דס"ל

ואנוהו די� שיש לר"י ס"ל לא שג� צ"ל

וכמבו' פסול היה שאל"כ כיו� מדרבנ�,

ברש"י.

`lele,ומעכב אגד, דבעינ� לר"י דס"ל

לקיחה שווה גזירה משו�

ש� בסוכה [עי' אזוב, מאגודת לקיחה

אגד, צרי� היה לא ל"ג], וד� י"א ד�

צרי� עליה, דפליגי דלרבנ� מהטע� אפי'

לכתחילה. אגד

meyneליתא מדאורייתא, ואונוהו הדי�

שהדי� כיו� יבש, בלולב

לתא מחמת הוא מדאורייתא, ואונוהו

נאה, שאינו הג� יבש ולולב דשלימות,

מושל�. הוא מ"מ

e`ליטול לכתחילה לו יש שאה"נ, שי"ל

אלא צרי�, אינו א� יבש, שאינו לולב

ואנוהו שהדי� כיו� כ�, לנהוג ראוי רק

וכנתבאר, הנהגה, אלא אינו מדאורייתא

אינו לר"י אמאי לטע� לא. ש� והוצרכו

הראשו� ביו� א� .כאפסול

'e`kleיבש לולב דלרבנ� דמנ"ל עצ"ב,

הראשו� ביו� מדאורייתא פסול

רק אלא פסול אינו דילמא הדר, משו�

כר"י וס"ל ואנוהו, ומשו� מדרבנ�

הדר. בעי' לא דבלולב

l"veדנקט� ממה הוא לכ�, דההוכחה

דאינו במתני', כדקתני פסול ראשו

הדר, משו� אלא ואנוהו, משו� פסול

במתני'. כדפירש"י

p"d`eכשר ראשו נקט� רש"י לדעת

רש"י דעת דהרי ימי�, בשאר

הראשו�, ביו� רק הוא הדר דדי�

דרבנ� דחזינ� כיו� ואזי לעיל, וכנתבאר

____________________

.‡Îעדי� אול� שפיר, וע"ז ד"ה וש� לפמשנ"ת, אמנ� בד"ה לעיל, למשנ"ת מקו� אי� שלפי"ז ושו"ר
ואונוהו, פסול ולא הדר פסול לא יבש בלולב שאי� כרכי�, דבני ממעשה לה� הוכיח יהודה שרבי י"ל,
ואנוהו, די� שאי� הוכחה אי� מ"מ אבל הדר, די� שאי� מוכח אמנ� דה� גמורה, ראיה שאי� רבנ�, וא"ל

ובפשוטו. בד"ה לעיל כנתבאר צל"פ ולכ� דוחק, זהו אכ� ודו"ק,
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ביו� פסול לולב לכ� הדר, די� ס"ל

הראב"ד דעת וכ"ה הדר, משו� הראשו�

ראשו�,הנ"ל, ביו"ט רק הוא הדר שדי�

בתו"ד. להדיא וכמש"כ

xe`iaeיבש די� דחלוק הוא, הדברי�

יבש דלולב ראשו, נקט� מדי�

פסול ולכ� נאה, אינו רק מושל� הוא

די� וזהו רש"י, כמש"כ ואנוהו מדי�

די� והוי נאה, דמצוה החפצא שיהא

פוסל, כלל נאה שאינו שבמקו� דרבנ�,

וכנתבאר.

mle`אינו רק נאה הלולב ראשו, נקט�

הדר, מדי� הוי ולכ� מושל�,

וזהו בשלימות, שיהא הידור הוא דהדר

מדאורייתא. ואנוהו כהדי�

`l`,פוסלת אינה שלימות מקו� שבכל

מדאורייתא ואנוהו שהדי� כיו�

בד' אול� וכנתבאר, הנהגה, אלא אינו

פסול הוי 'הדר', שכתוב מיני�

רש"י דלדעת נמצא ולכ� מדאורייתא,

ולולב ימי�, בשאר ג� פסול יבש לולב

הראשו�. ביו� רק פסול ראשו שנקט�

mbde'בגמ אמרי' פסול דיבש דהא

דקא כיו� ימי�, בשאר דפסול

דקתני דמתני' סיפא מ"מ ותני, פסיק

ביו� רק דאיירי י"ל פסול, ראשו דנקט�

הראשו�.

oiiericלולב בר"פ [ש� קפסיק בתוד"ה

דברישא בסוה"ד, דכתב הגזול],

ולא סת� מדתני לדקדק שיי� דמתני'

דלא איידי אחריני כולהו אבל מפליג,

ושונה בסיפא, מפליג לא ברישא מפליג

וא"כ לחלק, שיש פי על א� סת�, דבריו

רק ותני פסיק קא ראשו דאנקט� י"ל

אחר, מטע� כ"כ [והתוס' ארישא, אגב

עיי"ש].

z"pyne,יבש בלולב רש"י דעת זהו

דס"ל תוס' בדעת אול�

דס"ל צ"ל, הדר משו� פסול שהוא

פסול אלא בנוי פסול אינו יבש שלולב

הטבעית במעלתו שאינו בשלימות,

הוא הדר פסול רש"י לדעת דאפי' לגמרי,

ראשו. נקט� לגבי וכנ"ל בשלימות, פסול

dpdeשפירש"י מה על הק' דהתוס' אחר

דבעי' כיו� פסול יבש דלולב

לולב הינו יבש דלולב עוד כ' ואונוהו,

בציפור�. שנפר�

z"pyntleבקישור טע� לית� יש

בר"� דהנה התוס', דברי

הינוובעוד דיבש כתבו ש� ראשוני�

שיהא אי"צ אבל ונתלב�, ציבעו שנשתנה
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יכול נפר� שיהא דעד בציפור�, נפר�

שני�. וכמה כמה לעמוד

'e`kleפסול בטע� תלוי דזה אפשר

פסול דהוא נימא דאי יבש,

בנוי פסול דזהו דואנוהו, לתא מחמת

שנשתנה כל א"כ וכמשנ"ת, הלולב

פסול. ציבעו

i`eדזהו דהדר, לתא מחמת דהוא נימא

וכמו פוסל אינו דנוי בנוי, פסול אינו

פסול הוא אלא התוס', שהוכיחו

דוקא ואזי וכמשנ"ת, הלולב בשלמות

אז שרק כיו� פסול, בציפור� כשנפר�

במעלתו שאינו מושל�, אינו הלולב

דחו דהתוס' אחר ולכ� לגמרי, הטבעית

שנפר� הינו דיבש כתבו פירש"י,

בציפור�.

n"neישתנה שלא בעינ� ודאי לכתחילה

ג� ואונוהו, די� מחמת ציבעו

מודי� התוס' ג� שהרי תוס', לדעת

ואנוהו. די� יש שלכתחילה לרש"י

'e`kleבדעת במשנ"ת טובא נ"מ איכא

לה: ש� לק' דהנה רש"י,

האתרוג רוב על חזזית דבעלתה מסקינ�

היו א� כשר, מיעוטו על היה א� פסול,

על אפי' פסול מקומות ושלושה בשני�

אפי' פסול בחוטמו היה וא� מיעוטו,

במשהו.

i"yxite'אפי פסול שבחוטמו שהטע�

ש� שנראה כיו� במשהו,

שבו, מקומות משאר יותר לעיניי�

עיניו. נות� אד� עובי שבאותו

'e`kleמחמת הוא בחוטמו הפסול

שיהא דבעינ� דואנוהו, לתא

פסול בחוטמו ולכ� בעיניו, נאה נראה

הוא חזזית פסול ועיקר במשהו, אפי'

ושלושה בשני� ולכ� דהדר, לתא מחמת

אפי' אזי ברוב, שהיה או מקומות

מתבאר [וכ"ז פסול, האתרוג בתחתית

פוסל]. דואנוהו רש"י לשי'

'eaneבדבר הוא ואנוהו דפסול בזה

בעיני נאה שיהא לעיני�, שנראה

הוא הדר דדי� רש"י לשי' וא"כ האד�,

ג� הוא ואונוהו ודי� ראשו�, ביו"ט רק

נמצינו, אזי וכנתבאר, ימי�, בשאר

ימי בכל פסול בחוטמו, חזזית דבעלתה

בתחתית רק חזזית ובעלתה החג,

ראשו�. ביו"ט רק פסול האתרוג,

'e`kleיבש שא� יבש, באתרוג ה"ה

החג,בחוטמו ימי בכל פסול

רק פסול האתרוג בתחתית רק יבש ואילו

טובא. צ"ת זה ודבר ראשו�, ביו"ט
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lr `"ahixde 'qezd zrc aeyii
ex`azpy zeceqid it

z"pyntleדברי מיושב ואנוהו בדי�

הנ"ל, במנחות התוס'

מדרבנ�, פסול הכנ� ממי� שאינו שטלית

שאיגוד י"א, ד� בסוכה דמבו' מהא

ואינו ואנוהו, מדי� הוי דר"י לרבנ�

מעכב.

l"icממי� שאינו טלית די� דחלוק

דר"י, לרבנ� איגוד מדי� הכנ�,

של חסרו� הוי הכנ�, ממי� שאינו דטלית

איגוד אבל דמצוה, החפצא בעצ� נוי

בעצ� נוי של חסרו� אינו דר"י, לרבנ�

חיצוני, נוי תוספת אלא דמצוה, החפצא

התוס' על פליגי במנחות דהתוס' וצ"ל

בסוכה.

dzrneעל קשה לא ג� לפמשנ"ת

והריטב"א, התוס' דברי

ממה דרבנ�, הוי ואנוהו שדי� שכתבו

ואנוהו שמדי� קל"ג, ד� בשבת שמבו'

השבת. את עליו מחללי�

p"d`c,דאורייתא הוי ואנוהו אלי זה

ואינו דהידור, לתא מחמת והוא

שהוא דרבנ�, ג� והוי הנהגה, אלא די�

ומטע� ממש, די� והוא דנוי, לתא מחמת

בהידור מצוות לקיי� הנהגה שיש

כיו� שבת, עליו לחלל נית� מדאורייתא,

המצוה. עצ� של השלימות בכלל שזה

mrhdeאת מעכבי� ציצי� אי� שמדרבנ�

חסרו� הוי שלכאו' הג� המילה,

לפרש, יש דמצוה, החפצא בעצ� נוי של

די� רק אלא נוי, די� ל"ש שבציצי�

הציצי�, על יחזור לא שא� כיו� הידור,

נאה, נראה יהא לא המילה אבר Â‡·¯רק
¯ÂÚ ‡Ï‡ ,‰ÂˆÓ„ ‡ˆÙÁ‰ Â�È‡ ‰ÏÈÓ‰
Â�È‡ ‰ÂˆÓ„ ‡ˆÙÁ„ ,‰ÚÈ¯Ù‰Â ‰ÏÈÓ
‡Ï‡ ,‰ÂˆÓ‰ Â· ÌÈ˘ÂÚ˘ ÌÂ˜Ó‰
'ÈÚ ,‰ÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ Â·˘ ıÙÁ‰

.'Î ‰¯Ú‰

la`מחמת שזהו מדאורייתא, ההנהגה

ציצי�, בדי� ישנו דהידור, לתא

וע"י המילה, מעור חלק שזהו כיו�

המצוה יהא הציצי�, כל על שיחזר

ובהידור. בשלימות

egxkdeשלולב לפרש הריטב"א של

הוי דר"י לרבנ� אגוד שאינו

חילוק אי� שמדאורייתא כיו� מדרבנ�,

שלפמשנ"ת הג� לדיעבד, לכתחילה בי�

הנהגה די� הוא דאורייתא הדי�

לכתחילה.

jixv,הוא הריטב"א שראיית לפרש

ש� בסוכה בברייתא דתני ממה
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דלולב י"א לאˆ¯ÍÈד� וצרי� אגד,

דהנהגה הנהגה, ˆ¯ÍÈ,ולא¯‡ÈÂמשמע
שיהא ובדיעבדˆ¯ÍÈודי� לכתחילה

צרי�, שא� כיו� בדאורייתא, ל"ש ייד"ח

יעשה לא א� בדיעבד, יועיל שלא וודאי

לעשות, צרי� שהרי כיו� שצרי�, מה

שיי� וודאי לעשות שראוי הנהגה אבל

אלא די� אינו דמעיקרא בדאורייתא,

הנהגה.

it lr c"a`xd zrc aeyii
ex`azpy zeceqid

zrcaeדעיקר כ�, צ"ל הנ"ל הראב"ד

לא משו� הוא יבש פסול

ביו� רק לא פסול וזהו יהללוי'ה, המתי�

וכמש"כ ימי� בשאר ג� אלא הראשו�

פסול, השדרה יבשה א� ולכ� הראב"ד,

פסול יבש דלולב מהא הוא לכ� וההכרח

כט:, ש� בגמ' כמבו' ימי�, בשאר א�

ימי� בשאר פסול אינו הדר דמדי�

הראב"ד. וכמש"כ

ok`eמדי� פסול ג� ביבש יש זה מלבד

די� הוא הראב"ד ולדעת הדר,

[ודלא מושל�, שיהא די� ולא נאה, שיהא

שיהא די� שאינו רש"י בדעת כמשנ"ת

יבש ולולב מושל�], שיהא די� אלא נאה,

הוא גיסא ומאיד� מושל�, גיסא מחד הוא

] נאה, ÂÊאינו ˙Â‡ÈˆÓ·Âרש"י דעת

בדעת לעיל וכנתבאר שווי�, והראב"ד

שכתוב כיו� מדאורייתא פוסל וזה רש"י],

מדרבנ�, ואנוהו לדי� [ודומה הדר, בתורה

שכיו� אלא נאה, שיהא די� שהוא

פוסל]. ג� זה הדר, בתורה שמפורש

oeikeהוא הראב"ד, לדעת הדר שהדי�

יבשה א� לכ� דנוי, לתא מחמת

אינו שהתיומת שהג� כיו� פסול, התיומת

נוי הוא דהתיומת צ"ל הלולב, עלי אלא

אינו הלולב יבש וכשהתיומת הלולב,

הלולב, נויי אינ� העלי� שאר אבל נאה,

כשר. עליו רוב יבשו א� ולכ�

okeכיו� הדר, מדי� פסול התיומת ניטלה

הלולב אי� התיומת דניטלה דע"י

לתא מחמת הוא הדר ודי� נאה, עצמו

שאינ� עלי� קצת ניטלו א� אבל דנוי,

הראב"ד לדעת פסול אינו התיומת,

אינ� שהעלי� כיו� דבריו, בתו� כמבו'

העלי�. יבשו לגבי וכנ"ל הלולב, נויי

mpn`eהראב"ד כ' עליו רוב ניטלו א�

עלי אלא דאי"ז והג� דפסול,

דאי� כיו� מ"מ הלולב, מנויי ואינו הלולב

ביופיו וחסר ערומה, השדרה נשארה עלי�,

הראב"ד. וכמש"כ עצמו, הלולב של
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la`לולב הוא גיסא מחד ראשו, נקט�

אינו לולב הוא גיסא ומאיד� נאה,

ולכ� רש"י, בדעת וכנתבאר מושל�,

פסול. השדרה ראש שנקט� אפי'

n"neדמי דלא כשר, התיומת ראש נקט�

התיומת, וניטלה התיומת ליבש

כיו� התיומת, וניטלה התיומת דביבש

מחמת פסול הוי השדרה וניטלה שיבשה

פסול שבניטל מה [מלבד דנוי, לתא

מנקט�], גרע דלא דשלימות, לתא מחמת

הלולב התיומת, יבשה או וכשניטלה

יבשה ולכ� וכנתבאר, נאה, אינו עצמו

פסול. התיומת וניטלה

la`רק שהוא השדרה ראש נקט�

דווקא אזי דשלימות, לתא מחמת

א� אבל פסול, השדרה ראש נקט� א�

שהתיומת כיו� כשר, התיומת ראש נקט�

והלולב הלולב, עלי רק אלא הלולב, אינו

מושל�. עצמו

mrhe,הראב"ד לדעת בשלימות הפסול

דהדר הדר, בדי� נכלל שזה אפשר

ג� שנכלל אפשר והידור הידור, פירושו

פסול שהוא אפשר או שלימות, וג� נוי

לולב, ליטול אמרה התורה שהרי מסברא,

רוב. או חצי ולא של�, היינו ולולב

f"itle,כ� הראב"ד בדעת נמצינו

פסול יבש שלולב שהג�

כט: ש� בגמ' כדמוכח ימי� בשאר

המתי� לא משו� הוא והטע� וכנ"ל,

הראב"ד. וכמש"כ יהללוי'ה

n"nפסול רק שזהו התיומת, יבשה

מהדי� ונלמד דנוי לתא מחמת

הראשו�, ביו� רק פסול זה אה"נ הדר,

שהדר הוא, הראב"ד דדעת פסולכיו� הוי

וכ� בדבריו, וכמפורש הראשו�, ביו� רק

ביו"ט רק פסול התיומת ניטלה מה"ט

נוי. מחמת פסול שזהו כיו� ראשו�,

dzrneשכתב הראב"ד, דברי יתיישב

משו� הוא יבש לולב שפסול

לק' כמבו' ודלא יהללוי'ה, המתי� לא

הדר. משו� שהוא ל"א ד� ש�

l"icיבשה אפי' דפסול למימר דאתי

אינו התיומת דיבשה התיומת,

אלא יהללוי'ה, המתי� לא משו� פסול

וכנ"ל. הדר מדכתיב שנלמד נוי, די� משו�

i"xle,ל"א ד� ש� ואמרי' כשר, דלולב

הדר, בעי' דלא מחמת שזהו

לא משו� פסול ג� אי� לר"י אה"נ

לומר דהוצרכו והא יהללוי'ה, המתי�

כיו� הדר, בעי' לא בלולב דלדידיה
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דלולב בסתמא דבריו דפסק ר"י דמדברי

ראשו�, ביו"ט שג� משמע כשר, יבש

כשרה. התיומת רק יבשה א� אפי'

eli`eלא של הטע� סובר היה לא רק

הדי� סובר והיה יהללוי'ה, המתי�

יבש שלולב שהג� צ"ל ר"י היה הדר, של

ביו"ט וג� ימי�, בשאר דווקא זהו כשר,

א� ולא יבשה, השדרה א� דווקא ראשו�

יבשה. התיומת רק ג�

f"itleע"ד משה"ק ג� יתיישב

שהטע� שכיו� הראב"ד,

כמי דמיחשב משו� הוא פסול שיבש

וכמש"כ שיעוריה מיכתת וכיתותי שאינו,

פסול, שיעוריה מיכתת וכיתותי הראב"ד,

ד' שיעור בלולב שיהא דבעי' כיו�

במתני'. כדפירש"י טפחי�,

if`מ"ל התיומת, יבשה א� מ"ל א"כ

מהכא דדל התיומת, יבשה לא א�

איכא הלולב של בשדרו הרי התיומת,

טפחי�. ד' שיעור

x`azplcאינו התיומת יבשה אה"נ,

המתי� לא משו� פסול

שא� נוי, די� משו� אלא יהללוי'ה,

וכנ"ל. נאה, אינו הלולב יבשה התיומת

mle`שכתב הראב"ד ע"ד עצ"ע

רק אלא העלי� אינו שהלולב

לר"י פרכי' ל"א, ד� ש� דלקמ� השדרה,

נפרדו במתניתי� דתנ� מהא כשר, דלולב

יאגדנו אומר יהודה רבי כשר, עליו

מה הדר בעי' דלא ס"ל ואי מלמעלה,

דר"י דטעמא ומשנינ� לאגדו, בעי' טע�

וא� כפות, דבעי' תמרי�", "כפת דכתיב

יכפ פרוד למלעלההיה יאגדנו ולכ� תנו,

כפות. שיהא כדי

'e`kleבעי דר"י לס"ד דבשלמא צ"ב

העלי� נפרדו א� אזי הדר,

הלולב, עלי אלא הלולב דאינו הג� כשר,

השדרה נשארה דנפרדו דכיו� די"ל

הלולב. של ביופיו וחסר ערומה,

la`כפות דבעי' משו� דהוא למסקנא

דהלולב בעי' הרי פסול, טע� מה

אלולב, קאי דכפת העלי�, ולא כפות יהא

בזה. ועמדו

t"lveעוד ע� מחובר היינו דכפות

לא עליו, דנפרדו כיו� ואזי דבר,

ג� אלא כפותי�, אינ� העלי� רק

כפותה. אינה השדרה

³




