קהל עדת ישורון
ירושלים
בס"ד שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת וישלח ע"ה:

בעני מאבקו של יעקב ע שרו של עשו
א" .ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר] ,"[1ואמרו חז"ל] [2שאיש זה
היה שרו של עשו ,ושהעלו אבק במאבק עד כסא הכבוד].[3
ב .והנה מאבק זה לא היה מאבק חד פעמי ,אלא כל עתידו של ישראל נקבע
במאבק זה ,ולא לסת נקרא ש ע ישראל על ש נצחונו של יעקב במאבק זה
,וכמו שנאמר כי שרית."..
ג .וא שיעקב ניצח במאבק זה ,וכמ"ש נאמר כי שרית וכו' ,וכ אמר
הנביא]" [4וישר אל מלא ויוכל בכה והתחננ לו ,"...מכל מקו במה שהצליח
המלא ליגוע בכ ירכו גר נזק וצרות לדורות הבאי עד עלות השחר ,עד הגאולה
שתבוא במהרה בימנו אמ ,וכמו שהביא הרמב" את דברי המדרש]" [5נגע בכל
הצדיקי שעתידי להיות ממנו ,זה דורו של שמד" ,וביאר הרמב" "והעני ,רמז
לדורותיו שיהיה דור בזרעו של יעקב יתגבר עשו עליה עד שיהיה קרוב לקעקע
ביצת ,והיה זה דור אחד בימי חכמי המשנה ...היו מביאי כדורי של ברזל ומלבני
אות באור ונותני אות תחת שיחיה ומשיאי נפשותיה מה ,ויש דורות אחרי
שעשו עמנו כזה ויותר רע מזה ,והכל סבלנו ועבר עלינו ,כמו שרמז ויבא יעקב
של".
ד .ובזוהר נאמר שמה שכל הנביאי לא נתנבאו אלא באסקלפריה שאינה מאירה
מלבד אבי הנביאי ע"ה ,הכל הוא מכח אותה נגיעה של שרו של עשו בגיד הנשה,
ועוד אמרו ש "ויגע בכ ירכו – אלו תמכי דאורייתא" ,שאמנ לפגוע בלימוד
התורה לא היה בכוחו של עשו ,אול פגע בנושא החזקת התורה ,ועיי"ז החליש את
לימוד התורה ,וכמו שאמרו ש].[6
ה .ובטע איסור גיד הנשה ביאר החינו  ,שהוא כדי שנזכור תמיד את מאורע זה,
ויתחזק לבנו בבטחו ,שלבסו בעלות השחר נינצל מכל גזרותיו של עשו ,ובזוה"ק
ביאר שממקו זה שיש עליו שליטה עדיי לטומאת הס"מ ,ראוי לנו להתרחק ממנו.
ו .ולמדי אנו עכ"פ את גודל עני הבטחו בהקב"ה שאנו מחויבי בו ,לבטוח
שלבסו בודאי יהיה סו לכל גזירות עשו ויאיר השחר בתיקו השל ,ואת גודל
החובה להחזיק תורה ביתר שאת וביתר עוז שעל זה הלא עיקר מלחמתו של עשו
בדורות אלו ,ו"ברו אשר יקי את דברי התורה הזאת".
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בדיני מצות גיד הנשה
א .והנה במצות גיד הנשה מצינו חידוש שלא נאמר בשאר מאכלות האסורות
ש"ע" הוא והתורה אסרתו" ,שא דקי"ל "אי בגידי בנות טע" ,מ"מ אסור הגיד
באכילה ,ונ"מ מכ לכמה וכמה דיני.
ב .ואחד מדיני אלו הוא שגיד הנשה בטל ברוב )כל שאיננו של שאז אינו בטל
מטע שהוא בריה( ,וא"צ שישי לבטלו כבכל האיסורי ,דטע הצרכת שישי
הוא כדי שיתבטל הטע ,ובגיד בלא"ה אי טע.
ג .עוד כתבו כמה ראשוני] ,[7דמה"ט אסור הגיד א בהנאה ,דהלא בכלל איסור
אכילה שנאמר בתורה נכלל א איסור הנאה מלבד במקו שהתירתו התורה
במפורש )וכמבואר בגמ' במסכת פסחי] ,([8ובשלמא א היה בגידי בנות טע
היו בכלל ההיתר שהתיר התורה את הנבילה בהנאה )וכמ"ש "לגר אשר בשערי
תתננה ,("...אול מכיו שהאוכל גיד אינו עובר באיסור נבילה ,ממילא אי הגידי
ג בכלל היתר ההנאה של הנבילה.
ד .ובפרי מגדי כתב עוד לחדש שאי חיוב על אכילת הגיד אלא באכלו כולו
ביחד ,ולא באוכלו לאט בכדי אכילת פרס ,דכיו דחידוש הוא אי ל בו אלא
חידושו) ,וכמו שמצינו כעי זה לגבי אבר מ החי שחידוש הוא שצרי שיאכל ג
את העצמות ,ואי חייבי עליו א חלקו(.
ה .והסתפק הפמ"ג לפי"ז בספק נוס ,הא חצי שיעור אסור מ התורה בגיד
הנשה ,דמכיו שבטע איסור חצי שיעור ביארו בגמ' שהוא משו דחזי לאצטרופי
)דהיינו שא יאכל עוד ראוי להתחייב עליו( ,ובגיד הנשה ג א יאכל עוד הלא לא
יתחייב כיו שלא אכלו בבת אחת ,וכנ"ל ,ומאיד ד הפמ"ג די"ל דלא בעי'
שבמקרה זה יהיה חזי לאצטרופי ,אלא כל שהיה יכול להתחייב עליו א היה אוכל
כולו ראוי לאסור א חלקו.
ו .וביאור ספיקו הוא ,הא טע איסור ח"ש הוא כעי גדר לא לבוא לידי איסור
גמור ,או שהוא רק ראיה שמכיו שראוי להתחייב על שיעור ,הרי ג חלקו הוא חלק
מחפצא דאיסורא.
ז .ולכאו' יש להוכיח שיש להחמיר בזה ,ולא בעי' שיהי ראוי בפועל כעת להתחייב
עליו ,ממה שמצינו בראשוני שיש לאסור א "חצי שיעור באיכות" ,וכמ"ש
הרמב" בטע איסור חוטי החלב שה כחצי שיעור )א שא יאכל ג הרבה מה
לא יתחייב( ,וכעי זה כתב הרמב" שאיסור קריבה לעריות הוא כעי חצי שיעור,
וג ש הלא אינו חצי שיעור בפועל אלא באיכות ,וע"כ שאינו כגדר לאיסור ,אלא
כל שיש לו שייכות לאיסור אסור ,ולפי"ז בודאי אסור חצי שיעור א בגיד הנשה.
] [5בראשית רבה.
] [4הושע י"ב ה'.
] [3חולי צא.
] [2רש"י מבראשית רבה.
] [1בראשית ל"ב כ"ה.
] [7כ"כ התו' בחולי פרק גיד הנשה וכ"כ רבינו
] [6ובח"ח על התורה ביאר עוד שהוא קיטרג על נושא זה ,שישראל לא מחזיקי את התורה דיי.
] [8ד כ"ב ,אליבא דרבי אבהו שפסק הרמב" כמותו בהל' מאכלות אסורות.
יונה בשערי תשובה ,וכ"כ הב"י ביו"ד סי' ס"ה ע"פ הזוהר ,וע"ש שהארי בזה.
אמנ הרמב" פסק שגיד הנשה מותר בהנאה ,והאריכו בראשוני ובאחרוני בישוב שיטתו.
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