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טעמא דקרא

לא ישמעו לו ]ימה שהסית הי׳ לו סיבה בזה[ הגמרא בסוטה י״ב א׳ ותהר ותלד מקיש הורתה
חה רק שייך אם הוא טוען כן אבל אם אינו ללידתה מה הורתה שלא בצער אף ל Tתה שלא
טוען כן א״כ בודאי הי׳ כוונתו שישמעו לו וא״ב בצער מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפתקה
א״א לפוטרו בטענה זו)ו מ״ מ ילפי׳ מינה שאץ של חוה ]ואף דבגמרא דרשו כן מחמת קושיא
טוענץ כלל למסית דה״מ לפתוח לו אולי כך מ״מ י״ל דמהתם ילפי׳ לכל היכא דכתיב כה״ג
הי׳ כונתך(.
תדע דבילקוט וירא רמז צ״ב בשם תנחומא דריש
ועפר תאכל כל ימי חייך .הא דכתיב כל כן גם גבי שרה[ ,ובאמת לא מצינו לשץ ותהר
ימי חייך יש לפרש ע״פ ב״ר פ״כ לע״ל הכל ותלד רק אצל נשים צדקניות כגץ אצל האמהות
מתרפאץ ח ק מן הנחש שנאמר תחש עפר לחמו ואצל יוכבד וחנה והשוגמית ואצל אשת יהודא
וגר ואמרי׳ בברכות י״ב ימי חייך העולם הזה ואפרים דשעי׳ שכל אלו י״ל שהיו נשים
כל ימי חייך להביא לימות המשיח) ,שו״מ זה צדקניות ,ומ״ש אצל קץ ותהר ותלד היינו משום
ברבנו בחיי כאן( ,ועד״ז יל״פ הא דכתיב בעצבץ שהי׳ קודם הקללה של בעצב תלדי בנים
תאכלנה כל ימי חייך דאמרי׳ בבמדב״ר פ״ט )סי׳ כמבואר בסנהד  pל״ח ב׳ של Tת קץ היתה לפני
ז׳( זה יגיעת השדה דהיינו זריעה וקצירה ומשמע אכילת עץ הדעת ,ואצל אשת קץ נ׳ דהטעם ג״כ
בפסוקים דגם לע״ל יהיה זריעה וקצירה כמ״ש משום שאשת קץ שהיתה תאומתו נולדה ג״כ
ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם לפני החטא כמבואר בסנהדרץ שם )ע״ש בתום׳(
וכורמיכם והיינו דאע״ג דעתידץ אילנות שיטענו ונהי דמסתמא אכלה מעה״ד כמו כל הבהמות
פירות בכל יום ועת  Tה א״י שתוציא גלוסקאות והחיות והיתה בכלל קללת אדם אבל קללת חוה
וכלי מילת מ״מ יצטרכו זריעה וקצירה אלא שזה לא חלה עלי׳ שהרי כבר נולדה אז] ,ואצל אשת
יהא נעשה ע״י הגזים שישארו אז משרתים הושע צריך טעם אחר[ ,ולפי פשוטו י״ל
כמ״ש בפסחים ס״ח וא״כ זה ינהג גם לימות שהתורה הזכירה ההריץ במקומות שההריץ הוא
המשיח ולכן כתיב כל ימי חייך משא״כ שאר ח Tוש כמו באמהות שהיו עקרות ועיקר הנס הי׳
ההריץ ובחוה בלידת קץ משום שהיתה
הקללות שיבטלו לימות המשיח לגמרי.
יש לעי׳ למה מתו קץ והבל הרי נולדו לפני הראשונה שנתעברה והיה חידוש ואצל אשת קץ
שאדם אכל מעץ הדעת ,ונראה דהא שאם לא י״ל משום שנתקלל והתז סבור שלא יוליד והיה
אכל מעץ הדעת הי׳ חי לעולם היינו מיתה ח Tוש שנתעברה וכה״ג י״ל בכל הנ״ל.
עד לידת קץ כתיב בכל הפרשה האדם
טבעית לא הי׳ אבל יתכן שיהרוג א׳ את השני
תדע שהרי א׳ מז׳ מצות הוא ש״ד ולכן הבל בה״א )חוץ ממקום שנאמר לאדם שהה״א
נהרג וקץ מת בעונש שגם ע״ז לא הי׳ הבטחה נבלעת( ומלידת קץ ואילך נקרא בכל מקום אדם,
והטעם פשוט שעד לידת קץ נקרא בשם המץ
שלא יהי׳ )אך יל״ע למה תאומותן מתו(.
בעצב תלדי בנים ,בתי״ט )פ״ד דכתובות האדם שהרי עדיץ לא היה אדם אחר ,אבל אחר
מי״א( הוכיח מכאן דבנות בכלל בנים וכבר שקץ נולד א״א לומר האדם שהרי הי׳ עוד אדם
הקשו עליו מב״ב קמ״ג ,ואולי י׳׳ל דמכאן אץ לכן נקרא בשם העצם אדם.
ראי׳ דבנות הי׳ גם בלא״ה צער לידה משום
דשע ה׳ אל הבל ואל מנחתו ואל קץ ואל
שמתהפכת כמ״ש בנדה ל״א א׳ ורק הקללה מנחתו לא שעה ,דל״ע בשלמא קץ הביא מנחה
היתה שגם בנים תלד בצער,
)וכמ״ד ב״נ מקריב מנחות במנחות ע״ג ב׳ ובב״נ
ותהר ותלד את קץ ואצל הבל ושת לא כשר כל דבר אפי׳ זרע פשתן למנחה עי׳ זבחים
כתיב ותהר ואצל אשת קץ כתיב ו Tע קץ את קט״ו ב׳ ותוס׳ חולץ כ״ב ב׳ ד״ה והביא( אבל
אשתו ותהר ותלד את חנוך ,ת׳ שיתבאר ע״פ הבל לא מצינו שהביא מנחה רק בהמה דכתיב

