
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÏÂ˜‰ ÈÙÏ Â¯ÈÎÈ ÂÈ·‡˘ ·˜ÚÈ ˘˘Á ‡Ï ÚÂ„Ó  

Ó‚· Ô�È¯Ó‡ È¯‰ 'Ú ˙Â‰ÊÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì„‡ ÏÎ„''ÏÂ˜‰ Ù?  

 Ô˙˘¯Ù·Î''È Ê'' ·Â‚Â È·‡ È�˘ÓÈ ÈÏÂ‡'.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : מדוע פחד יעקב רק שאביו יכיר אותו על פי

ומדוע לא פיחד יעקב שאביו יכיר אותו על פי , וש בידיםמהמש

ג ''גיטין כ 'בגמכמו שאמרו ,  בני אדם נכרים בקולםכלהרי , הקול

והיאך בני אדם מותרין ,  היאך סומא מותר באשתוו''חולין צ, 'א

 ואם סתם בני אדם , דקלאינאאלא בטביעות ע, בנשותיהן בלילה

שיכיר , יצחק החכם והבקי להכיר בין בניוש בודאי, מכירין כן

וכן במושב זקינים לבעלי , ב''ז י'' כן בפרשתן''כך מקשה הרמב, אותו על פי קולו

  . וכן בחתם סופר בתורת משה, התוספת
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

  .ן''כך תירץ הרמב, אולי היו האחים האלה דומים בקולם .‡

˙Â˘˜‰Ï ˘È:תניא היה  'מ א''ח ע''סנהדרין ל'  מהא דאמרינן בגמ

, רבי מאיר אומר בשלשה דברים אדם משתנה מחבירו בקול

  .כ איך כתב שהיו שוים בקולם''א, בדעתו, במראה

¯˘‡ È�„ÚÓ:פ ''פ מה דכתב ביד רמה שם דע'' נראה לתרץ ע

אבל לפעמים קול של השני דומה , רוב אין הקול דומה

  .ל אתי שפיר''לפי הנ, לחבירו

ÂÈÏÚ ‰˘˜‰ Ì˘ ‰¯Â˙ ÏË· Ï·‡:א ''סנהדרין ע'  מהא דאמרינן בגמ

ה לאביו בקול  רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו שוא''ע

ובמראה ובקומה אינו נעשה בן סורר ומורה מאי טעמא  

 מדקול בעינן שוין  מראה "איננו שמע בקלנו"דאמר קרא 

 כמאן אזלא הא דתניא בן סורר ומורה ,וקומה נמי בעינן שוין

כמאן , דרוש וקבל שכר ולמה נכתב, לא היה ולא עתיד להיות

ולפי דברי היד , דאין מציאות שיהא קולם שוה, כרבי יהודה

  .רמה הרי יש כזה מציאות

‰¯Â˙ ÏË‰ ı¯˙ÓÂ : דעל דבר רחוק ואינו מצוי כלל גם כן

  . ש''ומביא ראיות לזה עי, אמרינן לא היה ולא נברא

˘‰ È�ÂÈÏ‚·Â''Ò כתב שאין במציאות כלל שיהא א''ח ע''סנהדרין ל 

' ומביא ראיה מהא דאמרינן בגמ, קולו של אחד שוה לשני

א היה ולא נברא כיון שאין מציאות שיהא אותו שבן סורר ל

  .קול

¯˘‡ È�„ÚÓ:כ ''משא,  אולי באחים יכול להיות שקולם דומה

  .בשאר אנשים

כי יש בבני אדם יודעים , היה משנה קולו לדבר כלשון אחיו .·

  .ז''אור החיים בראשית פרק כוכן כתב ה, ן''כך תירץ הרמב, לעשות כן

ÓÂˆÚ ‡È˘Â˜ Â˘˜‰ ÌÈ�Â¯Á‡·Â‰Ê ÏÚ ‰ : דלפי זה האיך אמרינן

פ טביעות עין דקלא הרי לפי ''דסומא מותר באשתו ע' בגמ

כ איך סומכין ''א, ן אדם יכול לשנות את קולו''שיטת הרמב

  . ג''דף ע' ד הלכה ט''כך הקשה בספר נחמד למראה על הירושלמי סנהדרין פר, על זה

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

„Á‡ {תנות היינו דווקא בזכרים הא דאמרינן שהקול יכול להש

ולכן אמרו דמותר באשתו בטביעות עין , ולא בנקיבות

, דקול כיון שאין אשה יכולה להשתנות לקול אשה אחרת
  . ג''דף ע' ד הלכה ט''כך תירץ בספר נחמד למראה על הירושלמי סנהדרין פר

 Ô¯‰‡ ˙È·· Ï·‡ח''מ שצ''ע' חלק ו‰Ê ıÂ¯˙ ‰Á„ : שהרי החוש 

  .  יכולות לשנות את קולםמעיד שגם נשים 

È�˘‰{ כיון שכל אשתו בביתו לכן אנו אומרים שאפשר לסמוך 

כך תירץ בבית , על טביעות עינא דקלא שמסתמא זו אשתו

  . ח''מ שצ''ע' אהרן חלק ו

È˘ÈÏ˘‰ { דווקא אחים שקרוב הקול להיות שוה בזה אמרינן

כך , אבל סתם אדם אין יכול לשנות, שאפשר לשנות

  .סימן' ת מרחשת חלק ב''תירץ בשו

 לפי שהיה זקן וכבדה אזנו לשמוע היטב ולכן כשנגש וישק לו .‚

שאלו פעם אחרת האתה זה בני עשיו כי אמר מרחוק שמא 

  .כך תירץ במושב זקינים לבעלי התוספת, אינו שומע

 יצחק בעבור שהיה עיניו כהות מראות היה מתירא תחלה .„

קב וישנה קולו לקול שמא בשמוע יעקב דבריו לעשיו יבא יע

על כן אמר לעשו שלא בפני יעקב שישנה קולו לקול , עשיו

יעקב ועתה אם יבא יעקב וישנה קולו יכירנו על כן הוצרכה 

והנה , רבקה לאמר ליעקב שידבר בדבור רך כהרגלו ולא ישנה

מלת לאמר מורה על אמירה רכה וזה שאמר ורבקה אמרה 

חק באמירה רכה כי ל שידבר עם יצ''אל יעקב בנה לאמר ר

אל עשיו לאמר היינו שישנה את קולו ' הנה שמעתי וגו

כך תירץ , לאמירה רכה על כן אתה אל תשנה כדי שלא יכירך

וכן כתב באוהב ישראל , ה ורבקה אמרה''החתם סופר בתורת משה מהדורא תנינא בד

   .ב'' כז''בית הלוי בראשית כוכן ב, בפרשתן

‡ÏÙ� ¯·„ ¯‡·Ï Â·˙Î ÌÈ˘¯ÙÓ·Â: הא דכתוב בפרשתן 

"È�· Í˙ÏÏ˜ ÈÏÚ ÂÓ‡ ÂÏ ¯Ó‡˙Â"אמרינן שסומא '  דהרי בגמ

ואם יצחק לא יכיר , מותר באשתו משום טביעות עין דקלא

לכן אמרה , את הקול של יעקב יאסור מכאן ולהבא באשתו

אבל באמת הכיר , עלי קללתך בני אני צריך לפחד יותר ממך

, וכן בכתב סופר, ורת משה בפרשתןכך כתב בחתם סופר בת, שהקול קול יעקב

  .א''וכן בדברי מהרי
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¯ÂÎ·‰ ÂÈ˘Ú ‡Â‰˘ ¯ÓÂÏÂ ¯˜˘Ï Â�È·‡ ·˜ÚÈÏ ‰È‰ ¯˙È‰ ‰ÊÈ‡?  

 Ô˙˘¯Ù·ט''ז י''כÂ‚Â ÍÈ¯ÂÎ· Â˘Ú ÈÎ�‡ '.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: איך הוציא יעקב שקר מפיו ואמר אנכי עשיו 

ובפרט , הרי האבות קיימו את כל התורה עד שלא ניתנה, בכוריך

כך הקשה המדרש תנחומא , שהנביא מעיד עליו תתן אמת ליעקביעקב 

  .וכן בכלי יקר בפרשתן, ק בפרשתן''וכן הרד, וכן ברבינו בחיי, בפרשתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

כך ועשיו בכוריך , דהתכוין לומר אנכי יעקב,  יעקב לא שיקר.‡

  .י''מובא ברש' מדרש תנחומא פרשת תולדות סימן יכתב ב

 ‡ˆÂÈ ‰Ê ÈÙÏÂ˘Â„ÈÁאופנים '   שמי שאומר דבר שמתפרש בב

   .אין זה שקר ואין בזה חשש איסור

Â˘· ·˙Î ÔÎÂ''˙ÌÈÏÚÙ ·¯  ליישב הא '  חושן משפט סימן א'חלק ג

 רב פפא בריך אהדס ברישא והדר 'ג עמוד ב''ברכות מ' דאיתא בגמ

,  אמר ליה לא סבר לה מר הלכה כדברי המכריע,בריך אשמן

, בא הלכה כבית הלל ולא היאהכי אמר ר, אמר ליה

אלא רב , י לא אמר רבא הלכתא כבית הלל"רשוב, לאשתמוטי נפשיה הוא דעבד

והקשו המפרשים איך הוציא שקר  והשמיט עצמו בכך, פפא אכסיף לפי שטעה

אלא אמר מלתא , שלא הוציא מפיו דבר שקרמפיו ותירץ 

כי הוא לא אמר דאמר רבא , סתומה דמשתמעה לתרי אנפי

אלא אמר דאמר רבא , ה בענין זה דשמן והדס" כבהלכה

והוא כיון בלבו על דין אחר ששמע מרבא , ה"הלכה כב

וכיון להטעות השומע שיחשוב על , ה"שאמר בו הלכה כב

ג "וכה, ענין השמן והדס קאמר ונמצא מפיו לא הוציא שקר

וכיוצא בזה ,  באומרו שלמא למרב" סןגיטימצינו גבי רב כהנא 

  .ה שאמר אנכי עשו בכורך"קב אעל על יע"ארז

· Ï·‡‡¯ÊÚ Ô·‡ ב''שמות פרק ל �‰ ˘¯„Ó‰ ÏÚ ‰Ó˙''Ï:ל '' וז

אבל עשו הוא , אנכי מה שאנכי המפרש אנכי עשו בכורך

Ì„‡ Ï‡˘È Ì‡Â  ,אינו פשט ולא יצא מחכמת הדבור, בכורך

È··"Â¯È·Á ˙‡ „ ,ÍÎÂ ÍÎ ÍÏ È˙ÈÂÏ‰˘ È¯È·Á ‡Â‰ ‰˙‡‰ ,

È�‡ ¯Ó‡Â ,ÁÓ ¯ÓÂÏ ÏÎÂÈ ‡Ï ‡Ï Â¯È·Á È�‡˘ ‰˙È‰ È˙·˘

¯˙ÂÈ.  

כי יודע היה יעקב כי הוא ראוי יותר לברכה , אין זה תימה .·

מאחיו ורוח הנבואה שתשרה על יצחק לברכו יותר יתעשת 

, כי הוא רצוי לאל יותר ממנו, האלהים לברכתו מברכת אחיו

, וחלוף הדברים במקומות כאלה אינם גנאי וחילול לצדיק

אמר לשמואל עגלת בקר תקח בידיך שהרי ראינו כי האל 

 וכן אברהם ויצחק אמרו ז"ט' שמואל אבאתי ' ואמרת לזבוח לה

, על נשותיהם אחותי היא ולא נקראו בעבור זה דוברי שקר

ואם , וכן יעקב לקבל ברכת אביו, כי מיראה אמרו מה שאמרו

  .ק בפרשתן''כך תירץ ברד, שנה דברו לא היה בעבור זה דובר שקר

ק ''כך תירץ ברד, וכתיב איש אמו ואביו תיראו, ת אמו היתהכי מצו .‚

  .בפרשתן

¯˘‡ È�„ÚÓ:שאם א''ע' יבמות ו'  יש להעיר הרי אמרינן בגמ 

אמר לו אביו לעבור על דברי תורה אין אתה צריך לשמוע 

  .כ איך יכול להיות ששמע בקול אמו לשקר''א, בקולו

ı¯˙Ï ‰‡¯�:ואם גם פ שיטות הפוסקים שעל כיבוד אב '' ע

ל אתי ''לפי הנ, ועל שקר בן נח אינו מצווה, בן נח מצווה

שפיר ששמע בקולו דעל כיבוד אב היה מצווה ועל שקר אינו 

  .מצווה

˙ÂÁ„Ï ˘È: דהרי כתבו האחרונים דעל דבר שכלי בן נח 

  .כ שלא לשקר זה נמי דבר שכלי''א, מצווה

מר עלי איתא, ותרגם אונקלס עלי קללתך בני, נבואה היתה .„

, לכן היה מותר לשקר, בנבואה דלא ייהון לווטייא עלוך ברי
  .ק בפרשתן''כך תירץ ברד

רבינו בחיי אין ספק שכל דבריו של יעקב אין בהם כי  כתב ב.‰

 "תתן אמת ליעקב "' כ'מיכה זוכן הנביא מעיד עליו , אם אמת

רצה בו אנכי במקום עשו , גם בכאן כשאמר אנכי עשו בכורך

ובשביל הבכורה רצה יצחק לברך את ,  לבכורהובכורך כלומר

כ היו הברכות ראויות ליעקב במקומו שכבר לקח "וע, עשו

והבא , והוא מכחו בא לבכורה ולכל הראוי לה, ממנו הבכורה

שהרי המלאך , מכחו של חברו הרי הוא כמוהו ועומד במקומו

וכן הנביא כשהיה ', כשהיה מדבר עם הנביא היה אומר אני ה

שאילו , ומזה אמר יעקב אנכי עשו בכורך, ישראלמדבר עם 

ומפני , היה דבורו בלתי אמתי, ושותק, היה אומר אנכי עשו

  . כי בסבת הבכורה הוא בא במקום עשו, "בכורך"זה הזכיר 

· ·˙Î ÔÎÂ¯˜È ÈÏÎלמה אמר שלקח ' וגו את בכורתי לקח 

ואם עשו ,  והלא מכרה לו מרצון טוב,הבכורה בעקבה ורמיה

 והקרוב ,ש ביזה הבכורה מה פשעו של יעקב בזהבשאט נפ

אלי לומר בזה שאמר עשו הא בהא תליא כי כששאלו יצחק 

ואיך הוציא דבר שקר , מי אתה והשיב לו אנכי עשו בכורך

אלא ודאי שאמר לו , מפיו הלא שארית ישראל לא ידברו כזב

שהרי קניתי ממנו הבכורה ואם כן , אנכי במקום עשו בכורך

ואילו לא קנה הבכורה לא היה יכול להשיב , ואנכי במקומ

ובודאי , ולא היה יכול לבוא לכלל הברכות, אנכי עשו בכורך

כי , שבשעה שקנה הבכורה היה דעתו לרמות אותי בזה

 ומה שמאשים אותו על לקיחת ,תקראנה אותי כאלה

כי , לפי שאמר עתה נודע הדבר כי מקח טעות הוא, הבכורה

ה לבכורה כי אם מה שנוטל פי מתחילה חשבתי שאין מעל

וחשבתי שמא לא ישאיר אבי אחריו , שנים אחרי מות אביו

אבל עכשיו אני רואה , מאומה על כן מכרתיה בדבר מועט

כי למה אמר , שהבכורה שוה הרבה לפי שהברכות תלויות בה

למה לו להזכיר הבכורה אלא ודאי , יעקב אנכי עשו בכורך

ובזה יעקבני , ר שאת ועוזלפי שמצד הבכורה הוא ראוי לית

רמז לדבר בכר , כי לא ידעתי שקבלת הברכות תלוי בבכורה

אבל ההיזק אינו ,  לכך אמר ויעקבני זה פעמים,אותיות ברך

  .וכן בספר הכתב והקבלה, וכן כתב באור החיים הקדוש, כי אם אחד

  

ÂÏ‚¯‰Ó ‰�˘È˘ ·˜ÚÈ ÏÚ ÚÈÙ˘‰ ÂÈ˘Ú È„‚· Ì‡‰?  

א היה שום חשש של שקר  מכל הני תרוצים משמע של‰�‰

  .בדברי יעקב
  

 Ô˙˘¯Ù· ‰˘Ó ˙¯Â˙· ¯ÙÂÒ Ì˙Á· Ï·‡מהדורא תנינא ¯·„ ·˙Î 

‡¯Âל יש לומר לפי מה שכתוב בספרים שיש בלבוש צדיקים '' וז�

ÚÂ'' ·˜ÚÈÏ ‰È‰˘ È, כ גם בהיפך כן''א, קדושה ללבוש אותם

ÈÙ‡ È¯˙Ï ÚÓ˙˘Ó„ ÔÂ˘Ï ‡ÈˆÂ‰Ï ÔÂÎ� ‰È‰ ÂÈ˘Ú È„‚· ÂÈ˘ÎÚ.  
  

˙Î ÔÎÂÂÓ„‡‰ ‡ÏÙ� ¯·„ ‰Ê ÔÈ�Ú· ·''‰¯‰ ¯'' Ú˘Â‰È È·¯ ˜

ˆÊ ‡ÊÏÚ·Ó'' Ïא א''במדבר כ י בפסוק פרשת קורח''על הא דכתב רש' 

ושינה לשונו לדבר , י זה עמלק''כתב רש, וישמע הכנעני מלך ערד

ה לתת כנענים ''כדי שיהיו ישראל מתפללים להקב, בלשון כנען

לבושים כלבושי ראו ישראל שהם , והם אינם כנענים, בידם

עמלקים ולשונם לשון כנען אמרו נתפלל סתם שנאמר שאם נתן 

ר מבעלזא למה לא שינו ''והקשה האדמו, תתן את העם הזה בידי

ואז בודאי יסברו ישראל שהם , את לבושם גם כן ככנענים

ותירץ כי אם היו משנים גם , כנענים ויתפללו רק על הכנענים

היו באמת מתהוים להיות אז , את מלבושיהם כמלבושי כנען

, וכפי שהאדם מתלבש כן הוא, כי הכל הולך אחר הלבוש, כנענים

ואז כשהיו ישראל מתפללים על הכנענים שימסרו בידם אז היו 

  .נמסרים בידם



 ‰Ê ˙‡ ÂÏ ‡È·‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ „ÏÈÏ ¯·„ ÌÈÁÈË·Ó˘Î Ì‡‰  

ÍÂ�ÈÁ ÔÈ„Ó ˜¯ Â‡ È�ÚÏ ¯„� ÔÈ„Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·ז''ה כ''כÌÈ¯Ú�‰ ÂÏ„‚ÈÂ .  
  

 Ô˙˘¯Ù· ‰·¯ ˘¯„Ó· ‡˙È‡שמעון צריך אדם ' אלעזר בר' אמר ר

' Ó‚· Â�ÈˆÓ„ ÔÈ�Ú·Â, היינו לחנך אותו, להיטפל בבנו שלש עשרה שנה

È ÏÈ‚ ¯Á‡Ï Û‡ Í�ÁÏ ·ÈÈÁ˘''Ò˘˙ ˙˘¯Ù ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ ‚'' Ê.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ 'ר זירא לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא " א'ו ב''סוכה מ

שנאמר ,  משום דאתי לאגמורי שיקרא,ב ליהלך מידי ולא יהי

  . למדו לשונם דבר שקר' ד'ירמיהו ט
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:לעשות כן משום החשש '  מדוע אסרה הגמ

והלא יש לאסור זאת משום שהוא עצמו אינו , שמלמדו שקר

שארית ישראל לא יעשו "יג , צפניה גוהרי נאמר בפסוק , דובר אמת

ר שמעון סופר "ת התעוררות התשובה להג"ובשכך מקשה " עולה ולא ידברו כזב

  .פ פרלא"הגריכן ז ו'' טמןא סי"מערלוי ח
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 מיירי שהיה לו צורך לשקר כגון שהיה ביום הראשון של .‡

, שם שאסור להקנות את זה לקטן' סוכות שאמרינן בגמ

ומותר לומר לבנו שמקנהו , שהרי אינו יכול לחזור ולהקנותו

מ אסור ''מ, ומדין שקר ליכא איסור, אינו מקנהופ ש''לו אע

ר שמעון "ת התעוררות התשובה להג"בשוכך תירץ , לו לעשות כן מדין חינוך

  .ז'' טמןא סי"סופר מערלוי ח

˘¯‰Ó‰ ı¯˙Ó ‰Ê ÔÈÚÎÂ''‡ בגמאיתאד  על הא 'ג א''יבמות ס  '

רב הוה קא מצערא ליה דביתהו כי אמר לה עבידי לי  "שם

אשתו של , כלומרה חימצי חימצי עבדא ליה טלופחי טלופחי עבדא לי

כי גדל בריה  וכשהיה מבקש ממנה דבר מאכל היתה מביאה לו את סוג המאכל ההפוך, רב היתה מצערת אותו

והוא אומר לה עשי חימצי והיא , היה אומר האב לבנו אמור לאמך לעשות עדשיםאפיך לה  

ל אנא הוא "א, אמר ליה רב לבנו אעליא לך אמךעושה עדשים 

ל היינו דקא אמרי אינשי דנפיק ממך "א, דקא אפיכנא לה

 את לא אני היה לי לעשות כן, פעמים שהבן מחכים את אביוטעמא מלפך 

". תעביד הכי דבר שקר הוא שנאמר למדו לשונם דבר שקר

, א שאין הנידון משום עצם אמירת השקר"וכתב שם המהרש

ורק כדי שלא , כיוון שמשום כבוד אביו ראוי לומר שקר

פ פרלא תמה על "והגרי, יתרגל לומר שקר אמר לו למנוע זאת

דלא מצינו שנדחה איזה איסור בגלל מצות כיבוד , א"המהרש

  .' טור א' מ ב''עיין לעיל ע, אב ואם

כל שאין לו איזושהי השלכה על , אין כל איסור בשקר סתם .·

'  ומטעם זה מצינו הרבה פעמים בגמ,דיינים או על עדים

והיינו , לחשש של מיחזי כשיקרא בשטרות ומעשי בית דין

שאצל בית דין ועדים ישנה הקפדה מיוחדת של התורה 

È Ì‡‰ ÌÈ˜ÒÂÙ· ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÈ¯‡ ˘ÈÂ˘ , פ פערלא''כך תירץ הגרי, להרחיק משקר

‰¯‰ ÈÁ‡Ó ÍÂ¯· ˙ÂÓÈÚ� ‡ÏÙ�‰ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ ÔÂÓÓ ˙ÁÂÂ¯‰ ‰Ê· ÔÈ‡˘Î ¯˜˘Ï ¯ÂÒÈ‡'' ‚

ËÈÏ˘ ı¯ÂÂ˘ ÍÂ¯·''ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈ¯·„· ‰Ê· ÍÈ¯‡‰˘ ‡.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: למה ליה לרבי זירא לומר טעמא משום 

תיפוק ליה משום אמירה לעני דאסור לחזור , דאגמורי שיקרא

 והרי כל סתם תינוק עני ב''ק י''ט ס''ד סימן רנ''יורע 'בו כדנפסק בש

ב בשם ''ו ע''ות יעקב סוכה מכך מקשה בקהל, הוא דהא לית משלו כלום

  הקובץ הערות

ı¯˙ÓÂ : דהואיל דאביו חייב במזונותיו של התינוק עד שם

  .כ אינו בגדר עני''שנים א

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ :ל ''וזה אימא סיפא ''ב בד''ג ע''נדרים פן ''מהא דכתב הר

אבל מן הבעל לא אכלה , יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה

קט שכחה ופאה דהא לאו דאי אכלה מבעל היכי מותרת בל

חזינן מדבריו דיצאה האשה מכלל עניה מפני שהבעל , עני

חייב לפרנסה הגם שאין לה מתאים זוז דהוא שיעור 

  .והכי נמי בקטן, להתפרנס לשנה

È Ô· È¯‰ ÌÈÚ·¯‡ ÏÈ‚· ˜¯ ‰˘‡ ‡˘� ‡Ï ˜ÁˆÈ ÚÂ„Ó''‰ÙÂÁÏ Á?  

 Ô˙˘¯Ù·Î''Î ‰'‚Â ‰˜·¯ ˙‡ Â˙Á˜· ‰�˘ ÌÈÚ·¯‡ Ô· ˜ÁˆÈ È‰ÈÂ Â'.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' שנה' ישמעאל עד כ'  תנא דבי ר'ט עמוד ב''קידושין כ ,

ולא ' כיון שהגיע כ, ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה"יושב הקב

  .אומר תיפח עצמותיו, נשא
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ח ''כ מגיל י''א, ח לחופה'' הרי אמרינן במשנה בן י

  .יש חיוב להתחתן
  

ı¯˙Ó˘ ˘È:ה אינו מעניש ''בח אבל הק'' החיוב מתחיל מגיל י

ÂÂˆÓ‰ ÏÎ ÚÂ„Ó ÔÈ�Ú·Â˙ , רק מגיל עשרים בעונש של תיפח עצמותיו

È  ÏÈ‚Ó Ì„‡ ·ÈÈÁ˙Ó''È ÏÈ‚Ó ˜¯ ·ÈÁÁ˙Ó Â�È‡ ‰ÙÂÁÏ Ò�ÎÈ‰ÏÂ ‚''Á, עיין בספר מעדני אשר 

  .ו כמה תרוצים בענין זה''פרשת בראשית תשס
  

¯ÈÚ‰Ï ˘È: מדוע מי שמתעכב מלהתחתן מקבל דווקא קללה זו 

כך הקשה , ולא שאר איברים או שאר עונש, ח עצמותיושל תיפ

  .א בספרו פתח עינים'וכן החיד, א שם''וכן המהרש, ג''ק י''ס' הדרישה אבן העזר סימן א
  

ı¯˙Ó˘ ˘È: זאת הפעם ג ''כ' בראשית ב משום דכתוב אצל האשה

חזינן דהאשה נבראה מהצלע והוא אינו רוצה , עצם מעצמי

ה תיפח עצמותיו '' כן אמר הקבאותה ולהחזיק בעצם שלו על

א בספרו פתח ''וכן החיד, ג''ק י''ס' ע סימן א''כך תירץ בדרישה אה, מדה כנגד מדה

  . ב''ט ע''עינים קדושין כ
  

·Â¯È‡ÓÈ ולעולם ישא אדם אשה בבחרותו  כתב'ט עמוד ב''קידושין כ 

כדי שלא יתמיד גדולו בהרהורין רעים ומחשבות נכריות שמאחר 

 , בהם לעולם אף לאחר שישא לא יהא בטוח בהםשהתמיד עצמו

ועקר הפרק בענין זה הוא מארבע עשרה שנה ולמעלה דרך 

הערה אמר אחד מחכמיהם אנא נסיבנא בשיתסר ואי הוה 

 ומכל מקום ,נסיבנא בארבסר הוה אמינא לשטנא גירא בעיניה

כל שהגיע לעשרים ולא נשא אינו ניצל כל ימיו מהרהורין 

  .אם כן הוא מן היחידיםשהתמיד בהם אלא 
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:  למה נתעכב יצחק מלקחת אשה עד היותו בן

 כל שכן ,ח לחופה"ל בן י" וכבר אמרו חכמינו ז,ארבעים שנה

בהיות אברהם זקן ותאב לראות את זרעו שהיה לו לזווגו 

אור החיים ה כך הקשה, בנערותו באופן שיראה את בניו קודם מותו

   .ברבנאלוכן בא, ה''בראשית פרק כ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 ל'' כתב וז'ויהי יצחק בן ארבעים וגו האור החיים על הפסוק .‡

, טעם שהוצרך להודיע זמן נישואיו מה שלא נהג כן באברהם

בא לתת טעם לעיכוב הזמן ששהה יצחק בלא נישואין עד 

שנה ואמר הטעם בקחתו את רבקה בשביל קיחת ' עבור מ

 לו רוששגמר אומר לו לאשה פישנה וכמו ' רבקה שהה עד מ

 הא למדת שקודם לה לא היתה לו בת ,מיוחדת היא בת זוגו

זוג וכמו שכתבנו בפרשה הקודמת והיא קטנה היתה שנולדה 

בעקידה כשהוכשר לילד ומעתה אין תרעומת על יצחק 

שנה כי אז ' שנה גם על אברהם שעכב עד מ' ששהה עד מ

  .ב באגרא דכלה בפרשתןוכן כת, שנים כפי החשבון' היתה בת ג

 לכן נשא אשה מאוחר שרצה שיוכל יותר להתקדש יותר כדי .·

  .כך כתב באברנאל בפרשתן, שיהא לו בנים חשובים יותר לכן המתין

Â˘·Â''¯‰Ó ˙''˜È˘ Ì דן לפי זה באחד שמציעים לו 'ע סימן א''אה 

זיווג עכשיו ואם ימתין עוד קצת יהא לו שידוך יותר הגון אם 

  .וכתב שמותר, להמתיןמותר לו 

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ: מאברהם שהמתין לישא את יצחק עד גיל 

ה בחור שמציעים ''כ ה''א, ארבעים כדי שיהא יותר משובח

  . לו שידוך יותר טוב מותר להתעכב



.    

  
  

çàå äìéçú íäøáà äúåà ãéôñä äøù äúîùë òåãî''çàå íéëåá íãå÷ éøä äëá ë''íéãéôñî ë 

åúëã ìò íúù÷äù äîäúåëáìå äøùì ãåôñì íäøáà àáéå á , íìåòä êøã éøä úåù÷äì ùéã
íéëåá ãéî ìåãâ íãà èøôáå úî íãàù  íéòîåùùë ,çàå''íéãéôñî ë ,îâá àúéà ïëå 'åî''ë ÷''ò æ'' áâ '

æå éëáì íéðåùàøä íéîé 'ãôñäì íéîé ,à'' ìéçúä äúî åðîà äøù òîùùë åðéáà íäøáà òåãî ë
çà ÷øå ãéôñäì íãå÷''á ëäë ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
ãôñä éðôì àá äéëáä éàãå øá÷ù øçàã õøúì äàøð , úåëáì êøãä ïéà øá÷ àì ïééãòùë ìáà

åéìà åîöòî ,ãôñää ìò éëáä øøåòì ùé , ïéëéøöå äøöä ñôåú íãàä ïéàå åéðôì ìèåî åúî ïééãòã ïåéë
òìò éëáä øøå''ãéòî ùåçäå òåãéë ãôñää é.  
  

èéìù ïàîéø÷ ÷çöé áøä'' àíéìùåøé  

èéìù øòéàî óñåé áøä'' àâøåáñîàìéåå  

õøúì äàøð ,ò'' øàåáîã äî ôë úéùàøá ïúðåäé éøáãá ïëå àøéå úùøô éðáåàøä èå÷ìéá''à â 'øåôéë íåéá äéä äãé÷òäù ,
äøù äúî íåéä åúåàáù àöîð , íäøáà øæçùë àöîðâ øçàì 'é äéä íéîé'' øåá÷ì àá æàù éøùú â

äøù úà , åéðôá íëçì ÷ø ãôñäá øåñà àìä äìàä íéîéäåëøú ïîéñ äèîä äö÷á àúéàãë'''ñ ä''ä ÷ ' àéåä ïëì
åéðôá íëç ïééãò äéäù ïîæ ìë ãôñää íéã÷äì äéì ,çà éë'' ÷åéãî äæå äãéôñäì åì øåñà äéäé øáë ë

 ìòî íäøáà í÷éå áåúëù äîéðôúî å ,ë úåà äîì øîåì ùé øéôù äæ éôìå ' æîøì ïè÷ äúåëáì ìù
úö÷ ÷ø äëáù ,äòáùä ÷ñåô æàù úåëåñä âç ãò úåëáì éöçå íåéë ìëä êñá åì äéä éë.  

  

èéìù ùèéåã óñåé áøä'' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá   

èéìù ìééà íøîò áøä'' àíéìùåøé  
 ÷çöé úåãìåúáã ïééöì äàøðæòåì íòîá àáåîúãî õøéú  ïåéñðá êë ìë çîù äéäù íäøáà ìù åúåãéñç 

äøù ìò úåëáìå  ãåôñì åáéìá íå÷î äéä àìù äãé÷òä ,òà ïëìå'' íéëåá äìéçúá òáèä êøãáù ô
çàå''íéãéôñî ë ,éëáä øøåòì éãë êôéäì äùò íäøáà.  
  

éð øòééìá áàæ äãåäé øîë íéëçå ÷éðéä'' åú''íéìùåøé íéøòù äàî ú  

÷ä íùá õåøú ïééöì äàøðíéîòô éúù åéìò òéâî øöéä äåöî äùåòù ùéà ìëù ÷çöé úìä , ãçà íòô
äåöîä úåùòì êìåäùë , ìò äèøç åì àäéù éãë úéðù åéìà òéâî äåöîä äùòå çéìöä àì íàå

äåöîä ,äåöîä úà íòô óà äùò àì åìéàë æà äèøç åì ùé íàå , úåùòì êìäù åðéáà íäøáà ìöà
öéä åéìà òéâä ÷çöé åðáì äãé÷òä úàåì òéøôäå òøä ø ,äåöîä úà äùòå øæò àì äæå ,çàå'' øöéäù ë

äèøç åì äéäéù äöø òøä ,èòîë ÷çöé úà èçù íäøáàù äì øîàå äøùì êìä , äúîùð äçøô øáëå
 àì åìéàë äéäéå åúîùð äçøô äãé÷òä úà äùòù åììâáù äèøç åì àäéù øæåç íäøáàù éúîù éãë

äåöîä úà äùò ,ë ãéôñä íãå÷ äæ ììâá æàçàå äåöîä úà äùòå äèøç åì äéä àìù úåàøäì éã'' ë
çàå äãéôñä íãå÷ áåúë äæ ììâáå äëá''äëá ë  .  

  
 ïéùåã÷ä íåéá äðòúî çéìùä íàä äùà åì ùã÷éù çéìù çìåùù ïúç  

ä éøáãá íúðãù äî éåì úùåã÷øáãéù ãò ìåëàì øæòéìà äöø àì ïëìã áúëù , úà ùãé÷ øæòéìà éë

úçäå ÷çöé úåçéìùá ä÷áøïéùåãé÷ øçà ãò ìåëàì åì øåñà ïéùåãé÷ íåéá ï , ãò ìåëàì äöø àì ïëì
ïéùåã÷ä øçà ,åúôåç íåéá äðòúî ïúç òåãî íéîòèä ìëã íúðãå ,çéìùá êééù åðéà , ìù íòèä ÷ø

úåøëù ùùç ïúçä ìù çéìùá óà êééù  .  
  

èéìù øòáéåè éåìä øùà äîìù áøä'' àäðéå  

ä ÷çöé íàä éðùä ãö ìò øéòäì äàøðïéùåã÷ä íåéá úåðòúäì áééç äé , ìù íòèä éôì äøåàëì
øäî''úåðòúäìî øåèô ÷çöé äéä äøåàëì æà úåøëù íòèî àåä áåéçäù õðéî î , äæ äøåàëì ìáà

àîìòã ïúçá ÷ø êééù , çéìùì åäðéîù íåéä åúåàá äéä ïéùåãé÷ä íåéäù åðéáà ÷çöé ìöà ìáà
æà õøàä åì äöô÷ù ïàëî éúàá íåéä áåúëä øîàîëúåðòúäì áééç äéä  , çéìùä äðîîù úòá éë

ïéùåãé÷ä úòá åîë úòãä áåùé åúåàá úåéäì êéøö ïéùåã÷ì , ú÷åìçîá éåìú àäé äæ äøåàëì ìáà
 äîì íòèá éåìú íâ äæ éë úéðòúä íéìùäì êéøö íàä íåé ãåòáî äùàä ùãé÷ù ïúç éà íé÷ñåôä

íéðòúî ,ë âäðî òåãé íâå''öæ åðéáø ÷''çä áééçî äéäù ìäôåçä íãå÷ úéðòúä ÷éñôäì ïú.  
  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  

 ç÷åøá áúëù íòèä éôìã øéòäì äàøððù ïîéñ'' å êøãë íäéìò äáéáç äåöîäù éðôî äðòúî ïúç ïëìã
íéøáã øàùå áìåì ïåâë äáéáç äåöî ìò íéðòúî åéäù íéãéñçä ïéùåòù ,çéìùá éîð êééù äæ äæ.  

  

ääá''éð ìéøá øåãâéáà íéç ç'' åäéðúð æðàö úáéùé  

äçéìñ íåé àéåä åìöàã íåùî äðòúî ïúçã íòèìã íúáúëù äî , åìöàã äðòúî åðéà ïúçä çéìù
äçéìñ íåé àéåä àì , ìëì àåä úåðååò úìéçîù íéøôà äðçî ìâãá áúëù äî éôì øéòäì äàøð

íéðéáùåùä ,à''çéìùì éîð êééù úåðååò úìéçî ë ,áåùå éðôäî íééç úåîéòð øôñá àéáîù äî éúéàø 
 äðçî ìâãä éøáãì äéàø äæ úåðòúäì êéøö éîð çéìùù éåì úùåã÷ä éøáãîù åðúçì áúëîá íçðî

íéøôà.  
  

äøåú åãáò úà ãîìì øåñà éøä äøåú øæòéìà úà íäøáà ãîéì êéà  

îâá àúéàã àä ìò íúù÷äù äî 'ë àîåé''ò ç'' áìàãáùåéå ï÷æ íäøáà ãáò øæòéäéä äáéùéá  ,å äìåã
íéøçàì åáø ìù åúøåúî ä÷ùîå ,îé÷ éøä äøåú øæòéìà úà ãîìì íäøáàì øúåî äéä êéà'' ìøåé'' ã

ñø ïîéñ''ñ æ''à ÷ 'äøåú åãáò úà ãîìì øåñà ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä''àáàå áø '' ã íéãéñç ìä÷úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú''ñ ,øå''ñ úáéùéá îáåùèëå  
èéìù øãðñ øéàî áøä'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð ,ò'' úåèéùä ôàáåî ñùú çð úùøô øùà éðãòî øôñá''åäøåú ãåîìì øúåî øééâúäì ãîåòä éøëðã  ,
ðä éôì''äøåú åãîìì åì øúåî äéä ïëì åøééâì íäøáà äöøù ïåéëã øéôù éúà ì.  

  

äøä''èéìù ãéøô äùî éáø â'' àñ ãåîìúä øåàî ììåë ùàø .ìéæøá àìåàô  

äøä''èéìù øâéâ äîìù øåãâéáà éáø â'' àçî ÷øá éðá''ïåéò éøòù ñ  

èéìù ïàéñîù íééç áøä'' àìàëéî ïåøëæ ììåë á÷òé ïåøëæ  
 íäù íéøáã ãåîìì úøúåîù äùà åîëå åãîìù øùôà íéé÷ì áééåçî àåäù íéðéãäã õøúì äàøð

 úåáééåçîî ïîéñ óåñ äëìä øåàéá ïééò''æ  

  

äìà øéàî áøäèéìù øìãà å'' àïôøååèðà  

èéìù ÷ééù ìãðî íçðî áøä'' àãåãùà  
õøúì äàøð ,äøåú ãîì åîöòá øæòéìà àìà äøåú åãîéì àì íäøáàù , ìò åðéà øåñéàä ìë éìåàå

åáø ìò ÷ø åîöòá ãáòä.  
  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
 áøäà÷éìå÷ ïäëä ïøäèéìù '' àá÷øá éð  

èéìù ïäàæëåøá éëãøî áøä'' ààéøáè  

èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àíéáìòù  

äøåú ãåîìì ãáòì øåñéà äéä àì äøåú ïúî íãå÷ã õøúì äàøð , úà ùé äøåúî ïúî øçà ÷øã
øåñéàä , êééù äæ íäì àìå åðì äùî åðì äåéö äøåúî ïðéôé éøëðì äøåú ãîìì øåñàù ãåîéìä éøäã

øåñéàä êééù àì äæ éðôì ìáà åðúåà äåéö øáëù éúî ÷ø øîåì.  
  

íàäàøöî øá àðéã ïéãî äìéôëîä úøòî ìù äøéëîä úà á÷òì íéìåëé åéä úç éðá   

 äãùä úøéëî úà ìèáì íéìåëé åéä úç éðá íàä íúðãù äîøåëîì äöåø ïåøôò äéä íà óà, øá ïéãî 
 àøöîåîñ åéä ïäéúåãùù úç éðá êåúá áùåé äéä ïåøôòù ïåéëúåë , àì òåãî íéîòè äùù íúàáäå

øöî øá ìù äðòè äéäà.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  

äáä''éð ïäë äãåäé ç'' åáùø úáéùé''÷øá éðá é  

õøúì äàøð ,ò''îâá àúéàã äî ô 'á''÷ î''ò ç'' áàøöî øá àëéì øúåé íìùî íàù ,ðä éôì'' øéôù éúà ì
ðä íåëñä úà íìùì äöåø äéä àì úç éðáî ãçà óàã''ì ,ðä éôì''à ìøéôù éú.  

  

èéìù øòéøá éáö óñåé éáø ïåàâä'' àäé÷ìç úéá àæìòá úáéùé ùàø ãåãùà  

ò õøúì äàøð'' øéëù äðùîá éðé÷æ áúëù äî ô äøù ééç úùøô ÷ø íäøáàì êééù äéä ò÷ø÷ä óåâã
íìéù äæ ìòå úç éðáå ïåøôòì êééù äéä úåùîúùää åðééäã úåøéôä ,ðä éôì'' äéä àìã øéôù éúà ì

 ìù ùùç ïàëàøöî øá.  
  

äáä''èéìù øãìëéå ãåã ç'' àíéìùåøé  

ãéçäã ïééöì äàøð'' à ãåã ùàø åøôñá äøùå úåãù éúù íù åéäù áåè ïç íùá ïåîã÷ øôñá àöîù àéáä
úçà äãù äúð÷ äîöò , åäç÷úå äãù äîîæ àîåçðç ùøãîä éøáã úà äæá øéáñî àåäå– äøù åæ 

åá äøá÷ðù äìôëîä úøòî úà äúð÷ù ,ì ïëìã áúåëåàøöî øá ïéã ìù ùùç ìë ïàë äéä à.  
  

äáä''éð ïééèùøåîøî áééì ïîìæ ç'' åäéðúð æðàö úáéùé  

õøúì äàøð ,ò ïôåà ãåòá''îâá àúéàã äî ô 'á''÷ î''ò ç'' á íåùî äéá úéì éìå÷ú éæåæ éàäå éáè éæåæ éàä
àøöî øáã àðéã ,ùø ùøéôå'' ç÷åì ìù ìò øúåé áåè ïì÷ùîù úåòî àéáî ïøöîä íàù é äéá úéì

àøöî øáã àðéã íåùî , åùøéôå øçåñì øáåò ì÷ù úåàî òáøà ïåøôòì ïúð íäøáà éîð éëäå
íå÷î ìëá äøåçñá àöåéù íéùøôîä ,úåàî òáøà ù÷éá ÷ø ïåøôò äøåàëìù óàå , óéñåä äîìå

øçåñì øáåò íâ ïúéì íäøáà ,àøöî øá úðòè äéäé àìù éãë àìà .  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøôåñ á÷òéèéìù '' àùîù úéá  
îá åúá úãìåä úçîù ìâøìæ''è  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

à ìëá çéìöéåäðôé øù  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïæåø ìàøùéèéìù '' à÷øàô àøàá  

úåááø éåëéæì  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

áãåð äæ ïåéìâò "åðéãéãé é  

åîù íåìéòá õôçä  

éòì"äâä ð"øäî ÷"÷åöæ àééøâìéáî í"ì  

 ïâú àìåìéää ìòá ìù åúåëæù àåòø àäé

á ìòå åéìò"áèéîã éìéî ìëá êøáúäì á  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 
äøåúä éöéáøî éìåãâî  

 éáø ïåàâäàøéôù äéøà ìàåîù èéìù''à  
ø''îäéá î''äéðúð æðàö úéø÷ ã  

äòã øåã éãéøùî åéáà úîùð éåìéòì  
 ãéñçä áøäóñåé áøä ïá àøéôù íééçæ ''ì  
áìð"á ò 'ùú åéìñë''ú ò.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäøâðéìøá ÷çöéèéìù ''à 

÷øá éðá  
 åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäéìúôð áøä ïá ïøäà æ'' ì  
áìð"á ò 'ñùú åéìñë''ú á.ð.ö.á.ä.  

ãåð äæ ïåéìâò á''ãáëðä áéãðä åðéãéãé é  

 éáø ïåàâäãðàäøàô äùîèéìù '' àíéìùåøé  
ììä úéá ììåë ùàøå áø  

æîá åúá éàåùð úçîù ìâøì''è  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  
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