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)כה ,כח(

ובמדרש )ב"ר סה ,טז( ,אמר רבי שמעו ב גמליאל ,כל ימי הייתי משמש את אבי ,ולא שמשתי
אותו אחד ממאה ששימש עשו הרשע את אביו .אני כששמשתי את אבי ,הייתי משמשו
בבגדי מלוכלכי ,וכשיצאתי לשוק הייתי יוצא בבגדי נקיי .עשו הרשע כשהיה משמש
את אביו ,היה משמש אותו בבגדי מלכות ,עד כא.
בגמ' קידושין )לא' (.בעו מיניה מרב עולא עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם צאו
וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודמא בן נתינה שמו פעם אחת
בקשו חכמים פרקמטיא בששים ריבוא שכר והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של
אביו ולא ציערו'.
דברי הגמרא צריכים ביאור ,מהו טעמא דמילתא שמצוות כיבוד אב ואם שונה משאר
מצוות שיש ללמוד שיעור כיבוד מגוי שאינו מצווה עליו .ועוד ,מהו המיוחד במצוות כיבוד
אב ואם שמצינו שיש לעכו"ם לזה שייכות .וכן יש להתבונן שעשו הרשע החמיר מאוד
בכיבוד אב ואם ,מה הביאור בזה א.
המהר"ל מאיר העינים בביאור הדבר .ומקדים ,דהנה יסוד מצוות כיבוד אב הוא; מפני
שאביו הביאו לחיי עוה"ז ,וכדאיתא בגמ' )ב"מ לג' (.אבידת אביו ואבידת רבו ,של רבו קודמת
שהביאו לחיי עוה"ב ואביו לחיי עוה"ז'.
וא"כ מי שיש לו חלק עיקרי יותר בעוה"ז ,מתרבה הכרת הטובה שלו למי שהביאו
לעוה"ז ,יותר ממי שאינו קבוע ועיקרי בעוה"ז אלא הוא כגר בה ,ודר בו באופן עראי
א .וזה הלשון בילקוט שמעוני
'בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני' א"ר יהודה בן
בתירא בעצת תורה תנחני ,ואחר כבוד תקחני ,אחר
)תהלים רמז תתח(

כבוד גדול שכבד עשו את הוריו אתה עתיד להעלותנו.
רב הונא בשם רבי נחוניא מי אחר כבודו של יעקב
בעוה"ז ,כבוד גדול שכבד עשו את הוריו עיי"ש.

האומות העולם מהדרין במצוות כיבוד אב  משנת מהר"ל

ברעו

וכפרוזדור לפני הטרקלין .נמצא לפי"ז ,שהאומות העולם שיושבים קבוע בעולם הזה,
והעוה"ז הוא עיקר אצלם ,ולכן מתרבה אצלם ההכרת טובה לאביהם שהביאם לעוה"ז
הקבוע והעיקרי ,ולכן הם זריזין ומוכנים מצד טבעם לכיבוד אב .ולכן הם זריזין יותר
מישראל ,שהם נמצאים בעולם הזה באופן עראי ,ואינו קבע ב.
ובאמת זאת היתה החלוקה בין יעקב לעשו כשהתרוצצו במעי אמם כדאיתא בחז"ל
'שהיו מריבין בנחלת שני עולמים ואמרו כי יעקב היה לחלקו עולם הבא ולעשו עולם
הזה' ,ובשביל שנפל העוה"ז בחלקו של עשו ,מזה נבע גודל זריזותו בכיבוד אב ,שהביאו
למקומו ששייך לו וקבוע בה ג .משא"כ ישראל אע"פ שבוודאי הוא מצוה חמורה מאד,
אבל אין זריזין בה מצד טבעם דשייכותם לעוה"ז הוא עראי ,וחלקם הקבוע והאמיתי
הוא בעולם הבא.

וז"ל חידושי אגדות קידושין )לא:(.

'והביא

ראיה מ גוי באשקלו ולא מ ישראל ,ומזה תדע כי הגוי
מוכ ביותר לכבוד אב וא מ ישראל ,ודבר זה קשיא ואי
אפשר בלא טע.

'לכ יש לפרש ,כי דבר זה מה שהביאו ראייה מ הגוי שהיה מכבד
את אביו ואמו מאוד ,וכ אמר במדרש על עשו ]שהיה[ מכבד את
אביו ביותר ממה שמכבד הישראל את אביו .דבר זה הטע ,כי הש"י ציוה
שיכבד אד את אביו מפני שהביא אותו אל עול הזה ,וכ אמרו במסכת
בבא מציעא )ל"ג א'( 'אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמת' ,מפני
שהוא הביא אותו אל עה"ז ואלו רבו הביאו לחיי עול הבא ,מוכח כי לכ
אמרה תורה שיכבד את אביו ואמו מפני שהביאו אותו לחיי עול הזה,
ומפני כי מיוחד האב שמביאו לחיי עול הזה.
ודבר זה מיוחד בו הגוי שאליה נתנו העול הזה ,ובפרט כי
עול הזה הוא מיוחד לעשו כמו שאמרו ז"ל במדרש )אבכיר(
'ויתרוצצו הבני שהיו מריבי בנחלת שני עולמי ואמרו כי יעקב
היה לחלקו עול הבא ולעשו עול הזה' ,לכ היה עשו מכבד את
אביו ביותר מפני כי עול הזה הוא לחלקו והאב מביא אותו לעול
הזה שהוא לחלקו.
ב .בוודאי אינו הכוונה שזהו סיבה להפחית ח"ו
מצוות וחומר כיבוד אב ואם ,שהם מן החמורות ,אלא
דברי המהר"ל ברור ,שרק מבאר למה בגוי מצד
'טבעו' הוא יותר נמשך ומהדר במצות כיבוד אב
מישראל שאינם בטבע שלהם כמו העכו"ם ,שהרי
קרובים יותר לזה.

ובעיקר דבריו שחיוב כיבוד אב ואם יסודו
מהכרת הטוב ,מבואר בחינוך )מצוה לג( וז"ל' :שראוי
לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה,
ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה עיי"ש.
ג .נמצא דבר נפלא ,כל מה שהגוי נזדרז יותר בכיבוד
אב יש בזה הוראה על פחיתותו ואדיקותו בעולם הזה.
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רעזג

לכ כל האומות אשר חלק הוא 'עול הזה' ואביו בשר וד הוא
שמביא אותו לעול הזה לכ אצלו נמצא הכבוד לאביו בשר
וד .אבל ישראל שיש לו עול הבא ולא עה"ז ,לא נמצא בה כ"כ
הזריזות למצוה זאת כמו שנמצא באומות שיש בה הזריזות למצוה
זאת ביותר מאוד' ד.
ומוסיף המהר"ל ,הנה אמרו חז"ל 'שלשה שותפים באדם' ,אביו ואמו והקב"ה ,אביו ואמו
נותן בו חלק החומרי והגשמי ,והקב"ה נותן בו חלק הרוחני ,שמנפח בו נשמה
טהורה .אצל ישראל העיקר הוא חלקו של הקב"ה היינו  -הנשמה ,ולכן נקראים בנים למקום.
אבל הגוים העיקר אצלם הוא הגוף ,החלקים של אביו ואמו ,אבל הנשמה שהוא חלק הקב"ה
אינו עיקר אצלם .ולכן הגוים מכבדים מה שחשוב אצלם ,וזהו הם שנתנו חלק החומרי,
ואינם מכבדים השי"ת שנפך בו הנשמה ,שהנשמה אצלו כטפל ,והעיקר הוא החומרי .ולכן
הם דבקים במיוחד במצות כיבוד אב ואם.

וממשיך שם:
'ועוד תדע להבי עני זה ,כי האב וא ה סבה חמריית לב שנותני
את הזרע וכמו שמבואר בפרק המפלת )נדה ל"א א'( ומ אב וא נוצר
הגו והנשמה נות הש"י ,ומפני שהגוי עיקר שלו הגו ,וסבתו הוא האב
וא לכ מכבד אב וא ביותר ,ואי עיקר של הגוי הנשמה ואי מכבדי את
אביה שבשמי ,אבל ישראל עיקר שלו הוא הנשמה והש"י נות הנשמה
לא אב וא ,וישראל נקראי בני למקו מה שאי זה באומות ,לכ הגוי
יותר דבק בכבוד אב וא במה שה חמריי יותר מ ישראל ,ופי' זה קרוב
לפירוש שנזכר לפני זה' ה.

ד .ונכון להביא דברי המהר"ל באותו ענין בביאור
דברי הגמ' )ברכות לה' (:דורות ראשונים שעשו תורתן
קבע ומלאכתן עראי זה וזה נתקיים בידן דורות
האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי זה וזה
לא נתקיים בידם' ,ומבאר' :כי ראוי לאדם שיתן
חלק לכל אחד כפי הראוי ,כי העולם הבא שהוא
עיקר ולכך תהיה תורתו שהיא נותנת לו חיים לעולם
הבא גם כן עיקר ,ואילו מלאכתו שהוא לצורך
עולם הזה ראוי שתהיה עראי כי כך הם חייו
שהם בעולם הזה עראי .וכאשר יעשה מלאכתו
עראי ותורתו קבע שניהם מתקיימים כי יתן לכל
אחד ואחד חלקו כפי מה שראוי ,אבל כאשר יעשה

מלאכתו קבע ותורתו עראי דבר זה הפך סדר העולם
כי העולם הבא הוא עיקר ועולם הזה עראי וכל
אשר הוא יוצא מסדר העולם הוא בטל לגמרי
ואין לו קיום'.
ה .וכתב עוד דברים בהענין ,שגוים יש להם אחיזה
במצוות שכולו 'מושכל' ,אבל לישראל יש להם 'שכל
עליון' שזהו שכל התורה ,ולכן דווקא לגוי יש
דביקות במצות כיבוד אב ואם .וז"ל 'והדבר שהוא
נותן שכל האדם ,מוכנים לזה הגוים בפרט שאין להם
השכל העליון היא שכל התורה שהיא שכל עליון
אלקי ,ולפיכך הגוים בפרט דביקים במצוה זאת] .עיין
שם ובתפארת ישראל פרק מא אריכות בזה[.
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דרעח

ב
גודל כח ראיית העין
ותּכהין ָ ֵ ָ
יצחק ַ ִ ְ ֶ
ויהי ִכּי ָ ֵזקן ִ ְ ָ
ְַ ִ
מראת
יניו ֵ ְ ֹ

)כז,א(

איתא בגמ' מגילה )כח (.שאל רבי את רבי יהושע ב קרחה במה הארכת ימי א"ל קצת בחיי
א"ל רבי תורה היא וללמוד אני צרי ,אמר ליה מימי לא נסתכלתי בצל דמות אד רשע
דאמר רבי יוחנ משו רבי שמעו ב יוחאי אסור להסתכל בצל דמות אד רשע שנא' כי
לולא פני יהושפט מל יהודה אני נושא א אביט אלי וא ארא .רבי אלעזר אומר עיניו
כהות שנאמר ויהי כי זק יצחק ותכהי עיניו משו דאסתכל בעשו הרשע ע"כ.
וכתב מהר"ל לבאר דברי הגמ' ומבאר יסוד כח הראיה שבאדם ,שיש בו כח מיוחד שעל
ידי ראיית העין מתחבר עצמו לדבר שרואה ו ,ולכן כיון שמסתכל על הרשע מתחבר
עצמו להרע והרשעים בחייהם קרויים מתים ,אבל כשמונע עצמו 'מלהסתכל בדמות אדם
רשע' ,מתרחק מן הרע וההעדר ,וכשמתרחק עצמו מן הרע ממילא 'מתחבר עצמו' לחיים
וניתוסף לו אריכות ימים .וזהו מה שהשיב ר' יהושע בן קרחה להשאלה 'במה הארכך ימים',
שזכה בשביל שלא הסתכל בדמות רשע.
ומוסיף המהר"ל דמה שאמר 'בצלם' דמות אדם רשע ,הכוונה להצלם פניו של אדם
שהוא דבר גבוה ורוחני וענינו הוא 'צלם אלוקים' .והרשע מאבד את הצלם אלוקים ויש בו
חסרון במיוחד ,ונדבק בו ביותר ההעדר והרע ואין להסתכל על צלם דמות אדם רשע.

וז"ל בנתיב הצדק פ"ג:
'וביאור דבר זה כי אסור להסתכל בצלמו כי א יביט בו יהיו עיניו
מתחברי אל הרע ולכ אסור להסתכל ברשע .ורבי אלעזר
הוסי' עיניו כהות' כי הרשע אי ראוי אליו המציאות כלל כי הוא יוצא מ
המציאות אל ההעדר והוא רשע למות ,ולפיכ כאשר מסתכל בו עיניו
ו .וביתר ביאור – ע"פ מה שאמרו חז"ל )נדרים סד(:
'סומא חשוב כמת' ,ומבאר המהר"ל שאדם ע"י
שיושב בחושך נחשב כאילו הוא נעדר ואין לו
מציאות ,וכן מורה לשון 'חושך' מלשון ולא 'חשכת
את בנך' שפירושו העדר ,והאור הוא ההפוך מן
החושך 'מציאות' שע"י האור נחשב האדם לפועל.
וזהו הטעם שסומא חשוב כמת כיון שאין לו אור אינו
בפועל וחסר לו מציאות .וזה לשונו בחידושי אגדות
)סנהדרין קג' (:כי לכך נקרא העדר האור חושך ,שלשון
חושך הוא לשון העדר כמו )בראשית כ"ב( ולא חשכת

את בנך .שמי שהוא יושב בחושך יש לו העדר
מציאות וכמו שאמרו ז"ל )נדרים ס"ד ב'( סומא נחשב
כאלו מת ,וכל זה מפני כי האור משים האדם בפעל
וכאשר הוא סומא כאלו נעדר ואינו נמצא בפעל'
ע"כ .נמצא מבואר שע"י ראית העין האדם מתחבר
להמציאות ,וי"ל שה"ה לטוב ע"י הסתכלות בדברים
רוחניים כגון הציצית כמ"ש 'וראיתם אותו וזכרתם
את כל מצוות ה' ועשיתם אותם' ,מתחבר להרוחניות
ונזכר על ידו במצוות התורה ,ולהיפוך המסתכל
בדמות רשע מתחבר לההעדר שיש בו.
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רעטה

מתחברי ודבקי אל ההעדר ולכ עיניו כהות ,ומפני זה שלא היה מסתכל
בדמות אד רשע היה מקבל החיי שלא היה לו חבור אל הרשע שדבק בו
ההעדר .ואמר 'בצל דמות אד רשע' כי הצל שיש לו המעלה העליונה
שהוא צל אלהי ,דבר זה אי ראוי לרשע וראוי לו ההעדר ולכ המסתכל
בו עיניו כהות שמקבלי עיניו העדר הראיה ג כ ,ומי שאינו מסתכל בצלמו
הוא שמרחיק מ ההעדר ולכ מארי ימי ,וא על גב שהרשע מארי
בחיי זהו מצד מזלו אבל מצד רשעתו הוא רשע למות'.
וכן נמי אצל יצחק איתא בחז"ל דלכן היה עיניו כהות כיון שנשי עשו היה מעשנן לע"ז,
וכתב המהר"ל בגור אריה שיצחק במיוחד נפגע מראיה בעשן של עבירה .כיון שכח
הראיה הוא כח השכלי ורוחני מאד ,ככל שהאדם קדוש יותר גם כח הראיה שלו מתעלה.
וממילא צחק שהיה לו קדושה גדולה ,וקרבן עולה תמימה ,גם הראיה שלו גבוה וקדושה
יותר .ולכן אצלו במיוחד מתנגד ביותר ראיה טמאה של עבודה זרה ,ולא היה יכולת בראיה
שלו להיות שייכות לזה ולכן כהו עיניו.

וזה לשונו בגור אריה:
פירוש שהיו מקטירי לעבודה זרה ,כי מפני שהיה ליצחק קדושה ,לא
קדושה כמו שאר קדושה ,רק קדושה יתירה ,שהיה קרב קדוש
לה' שנקרב על המזבח )לעיל כב ,ט( ,ומפני גודל הקדושה שהוא קרב לה' 
לכ כהו עיניו.
מפני כי הראיה היא יותר קדושה בעבור שהראות עני שכלי ,לכ לא היה
אפשר להתחבר ראות יצחק הקדוש ע טנופת עבודה זרה .ואלו
דברי ה דברי חכמה מאוד ידועי לחכמי ,שראוי ליצחק ראיות העי
בכח קדושה ,וכאשר היה ש טנופת  כהו עיניו'.

ג
נפש חשובה מקפיד על לבושו ,ומאכלו ,ובנינו שיהא נאה
יאמץ
מלאם ֶ ֱ ָ
לאמּים ִמ ֵ ַ ִ
וּשׁני ְ ֻ ִ
בּבטנֵ ְ 
גוֹים ְ ִ ְ ֵ
שׁני גיים ִ
ַויּאמר ה' ָלהּ ְ ֵ
ֹ ֶ
וּלאם ִ ְ ֹ
מּיִ י ָ ֵפּרדוּ ְ ֹ
ְ ַורב ַ ֲ ֹ
יבד ָצ ִיר) :כה ,כג(
ברש"י :שני גוי בבטנ  גיי כתיב ,אלו אנטונינוס ורבי ,שלא פסקו מעל שולחנ לא צנו
ולא חזרת לא בימות החמה ולא בימות הגשמי:

ורפ

נפש חשובה מקפיד על לבושו ,ומאכלו ,ובנינו שיהא נאה  משנת מהר"ל

המפרשים

נתקשו וכי לא מצינו במלכים שהיה לפני רבי ואנטנוניס שלא פסקו מעל שלחנם
צנון וחזרת .ועוד צ"ב וכי זהו ברכה לרבקה.

ומבאר המהר"ל שאינו מרמז על אנטונינוס ורבי דייקא ,אלא על כללות שני אומות שלהם,
כלל ישראל ואדום ז .ונקט אנטונינוס ורבי כיון שהיו להם שליטה ביחד בזמן אחד ,דוגמת
יעקב ועשו שהיה ביחד ,רבי היה הנשיא אצל כלל ישראל ואנטונינוס מלך אדום.
ועדיין צ"ב מהו המעלה ש'לא פסקו מעל שלחנם צנון וחזרת' ,ומבאר רבינו ביאור נפלא,
שכלל ישראל ואדום שהם מתנגדים והיפכם אחד משני ביותר ,מכל מקום יש ביניהם דבר
אחד המשווה ביניהם .דשניהם יש להם 'נפש חשובה' ,ומקפידים על חשיבותם במאכל
ובמשתה ,וכסות.
ודלא כאומה ישמעאלית שאינם מקפידים על מאכלם וכסותם שמאכלם כבהמות השדה,
וכן אין להם בית דירה ,אלא הם יושבי אוהלים .אבל אדום מקפידים על מאכלם שיהא נאה,
וכן במלבוש ובכסות .וכן מבואר בגמ' )ע"ז( אדום תיקנו הרבה מרחצאות כדי לעדן נפשם.
ועד היום נוהגים להתכבד במלבושיהם ,ובבניניהם נאים ויפים ,יותר משאר אומות העולם.
ולא כמו אומה הישמעאלית שאינם מקפידים על מאכלים ,מלבושם שיהא מכובד .וזהו מורה
שיש להם נפש חשובה ,וכמו כן כלל ישראל מחמת מעלתם וחשיבותם משתווים בזה
שמקפידים על אכילה ,ומלבוש מכובד.
ולפי"ז יתבאר על נכון ,הא דאמרו חז"ל 'שלא פסקו מעל שלחנם לא צנון ולא חזרת'
פירושו -שהצנון וחזרת זהו תיקון המאכל שהי' מאכל חושב ומכובד ,ואצל שניהם כיון
שהיה להם נפש מכובד היה נוהגים כן לענין מאכלם שיהא באופן מכובד.

וז"ל בגור אריה:
'אנטונינוס ורבי .ונראה לא שהיה זה מרמז על אנטונינוס ורבי בלבד,
אלא על כללות שתי האומות מרמז ,כי כמה וכמה מלכי
עמדו מעשו )ר' להל לו ,לא  לט( ,ומה בא לומר במל זה בלבד יותר מכל
המלכי ,רק כי רבי ואנטונינוס היו ביחד דומה ליעקב ועשו ,זה נשיא ישראל
וזה מל אדו) ב"ר עה ,ו( ,והיו בזמ אחד שנראה זה יותר בה ,שה היו
ראש לאומת ,והחשוב שבאומה ראוי להיות נראה חשיבות זה יותר ,ובשאר
אומה לפי מדריגה כל אחד ואחד נראה בו חשיבות זה.
סו סו יש בשתי אומות דבר זה שה מיוחדי בחשיבות .א על גב דהיו
כמה וכמה קסריי באדו שהיו ג כ חשובי ,כיו שאמר "שני גוי
בבטנ "א כ פירוש הכתוב שני גאי שהיו ביחד ,כי כ משמע לשו" שני
ז .ולפני כן מבאר רבינו שהדיוק הוא שכתיב שני 'גיים' שחסר וא"ו ,ולכן דרש כאילו כתיב 'גאים' שהיו"ד
ואלף מתחלפים .ובגמ' ע"ז יא .אל תקרא גוים אלא גיים .ובמהרש"א שם מפרש שדרש מדכתיב גיים כאילו
כתיב גאים ע"ש.
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רפאז

גאי ,"וזהו רבי ואנטונינוס שהיו ביחד כמו יעקב ועשו ,והיה נראה בה
חשיבות זה יותר ,ובשאר  לפי מדריגת כל אחד ואחד .ומרמז על כלל
ישראל ואדו שיש לה עני מיוחד ,שה גיי ,ורוצה לומר כי נפש חשוב
יש לה ,ונוהגי במאכל שלה בחשיבות ,וזהו שאמרו כי 'לא פסקו מעל
שלחנ לא צנו ולא חזרת' .ורוצה בזה כי יש אוכל אכילתו כבהמה ואינו
מחשיב עצמו ,אבל ישראל ועשו אי נוהגי כ ,רק מתקני תקו הראוי
לאד להחשיב עצמו.
וכ יש במסכת עבודה זרה )ב ע"ב( שאמרו אדו הרבה שווקי תקנינו ,הרבה
מרחצאות תקננו ,והכל לעד את נפש .וכ אדו נוהגי עד היו
במלבושיה להתכבד מאד יותר משאר אומות ,וג בבנייני נאי ,לא כמו
ישמעאל שאינ מקפידי על מאכל ועל מלבוש ועל מרחצאותיהח'.
וממשיך המהר"ל שזהו עומק הברכה שברכו לרבקה' ,שני גיים בבטנך' שיצא מהם שני
אומות ,ישראל ואדום שיהי' להם נפש חשובה וזהו דבר המשווה ביניהם שיהי' להם
חשיבות וגדלות .וכתוצאה מזה יקפידו על מאכלם שלא יסיר מעל שלחנם צנון וחזרת.
ולפי דברי אלו יתיישב קושיית התוס' האיך יתיישב הא דלא פסקו מעל שלחנו צנון
וחזרת עם מאמר חז"ל שרבי בעת פטירותו זקץ עשר אצבאותיו שלא נהנה מן העולם הזה
אפילו כאצבע קטנה ,ובתוס' תירוצו שהוא לא אכל צנון וחזרת אלא אוכלי שלחנו היה רבים.
וכתב המהר"ל לפי מה שנתבאר לא קשה ,שההדגשה של צנון וחזרת היתה לא בשביל הנאה
אלא בשביל שהחשיבו את מאכלם ואינו סתירה מה שלא נהנה מן העולם הזה.

וממשיך:

'וכ

היו ישראל נמשכי אחר זה מפני מעלת וחשיבות בעצמ .לכ אמר
'שני גאי בבטנ ,'ורוצה בזה כי אומות חשובות שיש לה חשיבות נפש:

השתא נראה מה שאמר רבי בשעת פטירתו שלא נהנה מ העול הזה
אפילו באצבע קטנה ,זה אי דומה לזה ,דצנו וחזרת אי זה הנאה
כלל ,אלא שהיה בוחר בזה להחשיב את עצמו ,והוא דר החשובי כאשר
ראוי לפי חשיבות הנפש שלה ,אבל שיהיה נוטה אחר הנאתו ותאותו 
לא נטה .אבל התוס' תרצו בפרק קמא דעבודה זרה )יא .ד"ה צנו (בעני אחר,
ולפי הנראה לא קשיא כמו שאמרנו ,דזה לא נחשב מ התאוות כלל ,רק מ
הגאות שמחשב עצמו'.

ח .וכן כתב נמי גבורות ה' )נד (.זהו אמרם ז"ל
בפרק החליל )סוכה נ"ב ע"ב( 'ארבע הקדוש ברוך
הוא מתחרט עליהם שבראם ואלו הם כשדים
ישמעאלים יצר הרע גלות' ,ולכך הקדוש ברוך

הוא שהוא משפיע המציאות בודאי מתחרט עליהם
מצד עצמו ,וכן ישמעאל גם כן מצד שהוא
יושב אוהלים במדברות תמיד אינו נכנס בכלל
עיקר מציאות.
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חרפב

ד
מכירת הבכורה – אופן הקנין
בּכרתִ לי:
מכרה ַכיּוֹם ֶאת ְ ֹ ָ ְ
קב ִ ְ ָ
ויּאמר ַי ֲ ֹ
ַ ֹ ֶ

)כה ,לא(

רש"י :בכרת  לפי שהעבודה בבכורות ,אמר יעקב אי רשע זה כדאי שיקריב להקב"ה:

והקשו

המפרשים האיך שייך מכירה בבכורה וכי כהן שרוצה למכור כהנותו לישראל יהא
חל הקנין.

ומבאר המהר"ל ,דיש לחלק ,דשאני כהונה שאין יכול למכור שזכתה לו התורה
לאותו ממי שהוא מזרע כהונה ואי אפשר למסרו ולמכור לישראל שאינו מזרע הכהונה,
משא"כ עבודה שהיה שייך לבכורים אינו משום שבעצם הדבר שייך לבכור ,דלא מצאנו
בתורה שזכתה העבודה לבכורים ,אלא קודם מתן תורה העבודה היה בבכורות מפני
שהבכור ראוי לכבוד ,אבל לא זכתה התורה להם ,אלא היה שייך לבכור שהוא ראוי
לכבוד וגדולה.
ולכן כיון שאינו רק זכות להבכורות מחמת שכך נהגו לכבד הבכורות ,יכול למחול
על כבודו ,ודומיא מה שמצינו שת"ח אע"פ שיש חיוב לכבדו ,יכול למחול על כבודו,
וכמסיק בקידושין )לב (:ת"ח שמחל על כבודו כבודו מחל ,דתורתו דיליה הוא .ה"ה הכבוד
שייך להבכור ויכול למחול ,ועשיו בזה שמחל על כבודו ,ממילא וויתר על חלקו בבכורה,
שסילק עצמו מהבכורה.

וז"ל בגור אריה:

'וקשה

מאי שיי מכירה בבכורה ,וכי א כה רוצה למכור כהונתו לישראל
יכול לעשות ט...

ונראה

לי דווקא גבי כהונה שזכתה לו התורה ,וישראל זר הוא נחשב )רש"י
ויקרא כב ,יב( ,אבל קוד מת תורה שהיתה העבודה בבכורות )זבחי קיב(:

מפני שהוא ראוי לכבוד ,ולא מצאנו שזכתה לו מדי התורה י ,אלא שכ הוא מ
הסברא והמשפט שיהיה הבכור הגדול והחשוב – עובד.
ט .ומביא תירצו של הרא"ם ומקשה עליו ,בזה"ל:
ותירץ הרא"ם שכוונת יעקב היתה למנוע את עשו מן
הבכורה ,רק שהוא לא יעבוד כדין הבכור ,מפני
שרשע היה אינו כדאי ,כמו שכתב רש"י .אבל קשה
על מה שפירש רש"י )להלן כז ,לו( גבי "גם ברוך יהיה"
)שם שם ,לד( שאמר יצחק אם כן לבכור ברכתי ,משמע

שהיה מוכר הבכורה ליעקב ,דאם לא כן מאי
קאמר 'לבכור ברכתי'.
י .בגמ' זבחים )קטו (:מביא קרא שהעבודה בבכורות
מקרא דוישלח את נערי בני ישראל וכו' .הרי שיש
פסוק על זה .ובדברי רבינו משמע שזהו משום כבוד.
ואולי יש לומר ע"פ מה שחידש הגרי"ז שהיה שני
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רפגט

ולפיכ יכול למכור ,דהא שלו הוא הכבוד ,ויכול למחול .ודמיא
להא דאמרינ) קידושי לב (.חכ שמחל על כבודו ]כבודו[
מחול ,וטע הוי משו שהתורה שלו ויכול למחול על כבודו ,ויכול
לית רשות לאחר לבר לפניו יא ,והוא הדי גבי בכורה נמי יוכל למכור,
שהוא יעבוד במקומו'.

זכינו

לדין שעשיו יש בכוחו לסלק עצמו מן הבכורה ואינו דומה לכהונה .ועדיין צ"ב עדיין
היאך קנה אותו יעקב הרי לא שייך מכירה בדבר שאין בו ממש.

ועל כרחך צריך לומר שחל הקנין על ידי שעשו הקנה את גופו ליעקב לכל זכות וענין
הבכורה ,ואז יכול להקנות דבר שאין בו ממש יב.

'א

קשה דלא שיי מכירה בדבר שאי בו ממש )רמב" מכירה ב ,יג( ,ולא
יפול עליו קני ,וצרי לומר שהיה מקנה עשו גופו ליעקב לעני
הבכורה ולכל זכות הבכורה ,והוי קנינו קני 'יג.

דינים בעבודה בבכורות ,עד יציאת מצרים שלא
נתקדשו הבכורים וכל בן נח יכול להקריב .ואחר
קדושת הבכורה במצרים פקע דין בכורה בישראל עד
שהיה שם וחל עליהם קדושת בכורה ע"ש .ולפי"ז
י"ל שבאמת על בן נח לא מצינו מעולם בקרא שהיה
העבודה בבכורה.
יא .כמבואר באו"ח סימן רא ס"ב] ,ורק דרך חק
ומשפט אין להקדים לפני כהן ע"ה אבל מותר לתת
לו רשות[.
יב .הנה בקצות החושן )סי' רע"ח( מאריך האיך יועיל
מכירת בכורה הרי הוא דבר שלא בא לעולם ,וכתב
שהוא מדין סילוק .ומדבריו משמע שעובר הבכורה
ממילא ליעקב שהוא היורש היחידי ,אמנם קושיית
רבינו במקומה עומדת הרי זה דבר שלא בא לעולם.
יג .וכן מבואר ברמב"ם )שם יד( 'לפיכך המקנה

לחבירו אכילת פירות דקל זה ,או דירת בית זה לא
קנה ,עד שיקנה לו גוף הבית לדור בו וגוף האילן
לאכול פירותיו כמו שיתבאר' .והגר"י ענגיל בבית
האוצר )מערכת א-ב כלל א' ,ו( כתב על דברי רבינו:
'מוכח מזה דהאבות יצאו מכלל בני נח דאם לא כן
הא אין לבן נח קנין בבן נח אחר בגופו ,רק במעשה
ידיו וכמבואר )ביבמות דף מ"ו ע"א וגיטין דף לח( עיי"ש
שמאריך עוד בזה.
אמנם דברי רבינו הם מחודשים וצריכים תלמוד,
שהיכן מצינו שביד אדם למכור גופו לענין המצוות
והחיובים שיש לו שיחול על השני .בשלמא
מעשי ידיו שייך קנין ,שמעשי ידיו יהא הקדש
)כתובות נח (:וכן להקנות מעשיו ידיו לחבירו
לשיטות הראב"ד )שלוחין ד ,ב( .אבל מהו מוכר לו
בגופו כאן.

לעילוי נשמת
האי גברא יקירא רודף צדקה וחסד רב פעלים

הרה"ח ר' משה יוסף ב"ר יעקב ז"ל
ממקסיקו יצ"ו

נלב"ע בשם טוב ו' חשון תשס"א לפ"ק
הונצח על ידי בנו,
נעים הליכות ורב תבונות,
מפיץ תורת המהר"ל לאלפים ,הנגיד הנכבד

מוה"ר ר' מענדל בראכפעלד הי"ו
זכות לימוד והפצת תורת המהר"ל זי"ע ,יעמוד לו ולזרעו,
להתברך ממקור הברכות ,ובכל מילי דמיטב,
בבריאות גופא ונהורא מעליא,

ויקויים בו הכתוב
'אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד"

