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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וילך ולמעלה כתיב  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה:
עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן 

 אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה:

)פ"ג נבס"ד לפרש ההמשך, דאיתא בירושלמי מסכת ביכורים הו

דכל הנושא אשה מוחלין לו על כל עונותיו, ויליף לה  ה"ג(
קח את מחלת בת ישמעאל, מדכתיב וילך עשו אל ישמעאל וי

וכי מחלת שמה והלא בשמת שמה, אלא שנמחל לו על כל 
מחלת שמחל לו  ,י"ג(-)פרשה ס"זעונותיו, וכן איתא במדרש רבה 

הקב"ה על כל עונותיו, ומפרש ביפ"ת דישמעאל לא רצה ליתן 
 .לו בתו עד שעשה תשובה עיי"ש

 
דמוחלין  דכתב הטעם (ו)סי' קכ"בשו"ת דברי יציב חיור"ד ועיין 

, ובשכר זה יה ורביהרכיון שמקיים מצות פ ,עונותיולחתן על 
מכופר חטאתו, וכתב שם דזה דוקא אי אמרינן דבן נח מצווה 
על מצות פו"ר אז יש לומר כנ"ל, דכיון דמעשו ילפינן לה 

 ועשו דינו כב"נ עיי"ש.
 

, כל מצוה שנאמרה לבני נח ט.(")דף נסנהדרין מסכת בואיתא 
ה ולזה נאמרה, ופריך והרי פו"ר שנאמרה ונישנית בסיני לז

לבני נח דכתיב ואתם פרו ורבו, ונשנית בסיני לך אמור להם 
שובו לכם לאהליכם, לישראל נאמרה ולא לבני נח, ומשני 

)לא ההוא לכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו הוא דאתא 

לאחר שלשה ימים הוצרך נשנית בסיני אלא מפני שאסר להם תשמיש שלשה ימים קודם מתן תורה ו

להתיר להם ואע"ג דממילא משתמע התירא דהא שלשה ימים הוא דאסר והרי עברו אשמעינן קרא 

לכל דבר הנאסר במנין בית דין אעפ"י שקבעו זמן לדבר צריך למנות פעם אחרת להתירו כשעבר 

  .עיי"ש הזמן(
 

מנא לן דמצות פו"ר לא נאמרה לבני נח,  )ד"ה והא(והקשו התוס' 
ואי משום דלא חשיב ליה בהדי שבע מצות, הא אמרינן לעיל 

קום עשה לא קא חשיב עכ"ק, וכתב בספר בכור שור  )דף נ"ח:(
לתרץ, די"ל דלכן לא נאמרה מצות פו"ר לב"נ, משום דכי  )שם(

היכא דנשים פטורות מקרא דוכבשוה, דדרשינן איש דרכו 
, ס"ה:()דף יבמות מסכת לכבש אשה אין דרכה לכבש כמבואר ב

 )שם(סנהדרין מסכת ה"נ עכו"ם לאו בני כיבוש נינהו כמבואר ב
ולכן י"ל דב"נ ג"כ פטורים מפו"ר עכ"ד, וכן תירוץ בשושן 

, וכ"כ החת"ס בחידושים על )פי"א מי"ג(עדות עמ"ס עדיות 
מובא בליקוטי הערות על שו"ת  )ירושלים תשכ"ט עמוד ע"ד(הסוגיות 

 עיי"ש. )סי' י"ט(חת"ס חיור"ד 

עה"פ ויהי ריב בין רועי מקנה  ז(-ג")יוברש"י עה"ת פרשת לך 
אברם ובין רועי מקנה לוט והכנעני והפריזי אז יושב בארץ 
כתב, לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות 
אחרים, ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל, והם אומרים 

יורשו ואין זה  ניתנה הארץ לאברם ולו אין יורש ולוט בן אחיו
גזל, והכתוב אומר והכנעני והפריזי אז יושב בארץ ולא זכה בה 

והכנעני אז בארץ  ו(-ב")יאברם עדיין עכ"ד, ולעיל בפסוק 
פרש"י, שהיה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, 
שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ לבניו וכו' עיי"ש, 

יד אברם שהוא מזרעו של ונמצא לפי"ז שבאמת היתה הארץ ב
 שם, אלא שהכנעני היה כובשה ממנו בכיבוש מלחמה.

 
וראיתי מבעל השפע חיים זצ"ל דזה אי ארץ ישראל מוחזקת 

מסכת מאבותינו או אינה מוחזקת תליא בזה, דאמרינן ב
כל דבר שנאמר לבני נח ולא נשנית בסיני,  ,)דף נ"ט.(סנהדרין 

ן אדרבה מדלא נשנית לישראל נאמרה ולא לבני נח, ומקשינ
)לבני יעקב בעוד שהיו בני נח נאסר להם  בסיני לבני נח נאמרה ולא לישראל

, ומשני ליכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם ולא משבאו לכלל ישראל(
אסור, ולא, והרי יפת תואר דלישראל מותר ולעכו"ם אסור, 

ראל שאף )לא נתנה ארץ לכבוש כי אם לישהתם משום דלאו בני כיבוש נינהו 

עיי"ש, ומעתה אי אמרינן  לישראל לא הותר יפת תואר אלא במלחמה ע"י כיבוש(
     מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, ומוכח 
דעכו"ם לאו בני כיבוש מלחמה נינהו, ולפי"ז לא זכו בה 
הכנעני ע"י הכיבוש, וא"כ נשארה הארץ ביד בני שם, וזכה 

אף שהיה הכנעני  אברהם בנחלת הארץ כשהבטיחו הקב"ה
בארץ, וממילא ארץ ישראל היתה מוחזקת בידם, משא"כ אי 
לא אמרינן מי איכא מידי וכו', אז י"ל דעכו"ם בני כיבוש 
מלחמה נינהו, וקנאה הכנעני לארץ ע"י כיבושם, א"כ לא 
היתה הארץ מוחזקת ביד אבותינו עכ"ד, ועיין שארית יעקב 

 .)פרשת שלח ד"ה וזה טעם(
 

להביא ראיה דא"י אינו מוחזקת מאבותינו,  ולכאורה יש
יליף ר' סימאי דתחיית המתים מן  )דף צ:(סנהדרין מסכת דב

התורה, שנאמר וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את 
ארץ כנען, לכם לא נאמר אלא להם ]דמשמע שהבטיח הקב"ה 
לאבותינו אברהם יצחק ויעקב שיתן להם ארץ ישראל וכי להם 

בניהם ניתנה אלא מלמד שעתידין לחיות ועתיד ניתנה והלא ל
ץ ישראל[ מכאן לתחיית המתים הקב"ה ליתן להם את אר

  .עיי"ש מה"ת



 

 ב 

, דזה א"ש רק אם )דף י"ד מדפה"ס(וכתב בבגדי אהרן פ' בראשית 
א"י אינה מוחזקת מימי האבות דאז ל"ש לומר לתת להם וע"כ 

בות דקאי לעתיד על התחיה, אבל אם א"י מוחזקת מימי הא
א"כ קאי לתת להם כפשוטו שמוחזקת מימי האבות, וצריכים 
ראיה אחרת לתחית המתים, עכ"ד, ולפי"ז מוכח ממה דילפינן 
תחיית המתים מה"ת מקרא וגם הקימותי את בריתי אתם וגו' 

 ו. דא"י אינה מוחזקת מאבותינ
 

, מנין לתחיית המתים (שם)איתא במסכת סנהדרין אך לפי"מ ד
תם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, וכי מה"ת שנאמר ונת

אהרן לעולם קיים והלא לא נכנס לא"י שנותנים לו תרומה, 
מכאן לתחיית אלא מלמד שעתיד לחיות ונותנים לו תרומה, 

המתים מה"ת עיי"ש, לפי"ז י"ל דארץ ישראל מוחזקת 
 מאבותינו.

 
דבי ר' ישמעאל תנא לאהרן כאהרן, מה אהרן , )שם(אך איתא 
ומבואר , )ופרש"י לאו להכי אתא אלא לומר כאהרן וכו'(, ריםניו חבבחבר אף 

מזה דאם אין נותנין תרומה אלא לכהן ת"ח אין להוכיח מהאי 
קרא לענין תחיית המתים, וע"כ דילפינן תחיית המתים כדר' 
סימאי מהקרא וגם הקימותי, ומוכח דארץ ישראל אינה 

 מוחזקת מאבותינו.
 

ין נותנין תרומה דבר זה שאכתב, ד ר()פרשת אמויד יוסף ובספר 
שלוחי דרחמנא או שלוחי  כהנים הוי לכהן ע"ה תליא אי ס"ל

כהנים הוי שלוחי דרחמנא, צריך שיהא הכהן  דידן, דאי ס"ל
של דרכו כך ד במעשיו בלתי שמץ פסול,  בר אוריין וצדיק

תנא דבי ר' ישמעאל ס"ל שלוחו מלאך ה' צבקות, והשי"ת ד
הרן חבר אף בניו מנא, ולכן דריש מה אדהוה שלוחי דרח

דכהנים הוי שלוחי דידן א"כ כיון  א"כ אי ס"למשרים, חב
שדרכי בני אדם שעושין שליחות בכל אחד ואחד, כמו כן כל 

מגדול דוד כהן ראוי להיות שליח ולהקריב עיי"ש, ועיין בספר 
 מה שכתב בזה עיי"ש. וישב(-)פרשת וישלח

 
במאי  )ח"ב סי' קט"ז(מאירות  ונודע מה שהקשה בספר פנים

אי הני כהנים הוי שלוחי  )דף ל"ה:(נדרים מסכת דאיבעיא לן ב
דידן או שלוחי דרחמנא, אמאי לא פשיט הגמ' דכהנים הוי 

איש איש  )דף י"ג:(חולין מסכת שלוחי דרחמנא, מהא דאיתא ב
מלמד שנכרים נודרים נדרים ונדבות כישראל, ואי ס"ד דכהני 

מסכת יך יכול הכהן להקריב לנכרי הא אמרינן בשלוחי דידן, א
 דאין שליחות לעכו"ם עכ"ק. )דף ע"א:(ב"מ 

 
דחה קושיא זו, דכל האיבעיא  )דף כ"ב(חולין מסכת והצל"ח ב

דשמא כהני הוי שלוחי דידן מיירי רק לענין קרבנות דישראל, 
משא"כ בעכו"ם שנדר נדרים ונדבות לא בעי שליחות כלל, 

הוא מחוייב להביא קרבנות חובה, וגם דבשלמא בישראל ש
קרבנות שנדר צריך להביא כדי לצאת חובת נדרו שלא יעבור 
על לא יחל דברו, וא"כ אי ליכא בקרבנות ישראל שליחות, 

אינו יוצא הישראל ידי חובתו, דבמה שמוסר קרבנותיו לא 
עשה עדיין כלום אם לא מטעם שלוחו של אדם כמותו, ולכן 

ליה להגמ' אי כהנים הוי שלוחי דרחמנא לגבי ישראל מיבעי 
ויצא ידי חובתו תיכף כשמסר הקרבן להכהן דיד כהן כיד 
גבוה, או דילמא דשלוחי דידן נינהו ורק כשהכהן מקריב 
הקרבן אז יצא ידי חובתו מטעם שלוחו של אדם כמותו, וכ"ז 
יש לדון רק גבי ישראל, אבל נכרי דליכא ביה חיובא כלל 

אינו מחוייב על בל יחל, לא שייך לדון לגביו  לקיים נדרו, דהרי
אם כהנים הוי שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, דהרי הכהן אין 
צריך כלל שיעשה בשליחותו, וקרא רק קמ"ל דאם הביא 
קרבנות מקבלין ממנו, וממילא דאין להוכיח מכאן דכהנים הוי 

  .שלוחי דרחמנא עכ"ד
 

שכ"כ וז"ל, שמעתי  )דף ל"ה.(ועיין בבית מאיר עמ"ס נדרים 
מקשים וליפשוט ממה דקיי"ל שהנכרים נודרים נדונ"ד 
כישראל ואלו נימא שלוחי דידן נינהו הא נכרים לי"ל שליחות, 

הקריבו דליבעי ושבוש הוא כי נונ"ד מעולם לא הוטל עליהם ל
  שליחות וכו' עיי"ש.

 
 שהביא מה דפליגיד"ה ודע,  )פ"י ה"ז(ועיין במל"מ ה' מלכים 

)דבנדרים כתיב , דאיתא התם, מה מיעטת בו ה"א(-)פ"טמי נזיר בירושל

)ופליגי ר' ,  ישראל בבל יחל ואין העכו"ם בבל יחל לבני ישראל לאמור(

, אמר ר' יונה ישראל יש להן היתר חכם, יונה ור' יוסי לענין מה מיעטיה קרא(
א אינו )דנפקא לן היתר חכם מדכתיב לא יחל דברו הועכו"ם אין להן היתר חכם, 

, מיחל אבל אחרים מוחלין לו, דזה נוהג רק בישראל משא"כ עכו"ם לא שייך בהם התרה על נדרם(
אמר ר' יוסי ישראל צריכין היתר חכם והעכו"ם אין צריכין 

, ואתייא )דאינו צריך היתר חכם מיעטיה קרא שהוא מיחל בעצמו את נדרו(היתר חכם 
)לשאול על רבי אבהו  דר' יוסי כדר' אבהו, חדא נכרית אתת לגבי

)משום דסבר דאינה , אמר לאבימי בר טובי, פוק ופתח לה בנולד נדרה(

, ודרבי יונה כרבי אחא, דאמר הוא צריכה היתר חכם שהרי אין פותחין בנולד(
, ולמה נקרא שמו כושן ח(-)שופטים גלבן הוא כושן רשעתיים 

רשעתיים, שעשה שתי רשעיות, אחת שחילל את השבועה 
ע ליעקב אבינו בכריתות ברית השלום אלמא דחל השבועה על עכו"ם מדקרי לה רשעת )שנשב

, ואחת ששיעבד בישראל ומדדריש שחילל את השבועה ש"מ שאין מועיל לו התרה(
 שמונה שנה וכו' עיי"ש. 

 
היוצא לנו מזה דנחלקו אמוראי אי ב"נ הוי בכלל בל יחל, 

ב"נ אינו ד א"ש להשיטות דס"ל ומובן מאליו דדברי הצל"ח
דגם ב"נ מוזהר בבל יחל, לא  מוזהר בבל יחל, משא"כ אי ס"ל

שייך תירוצו של הצל"ח, ועכצ"ל מכח קושית הפנים מאירות 
 דכהנים הוי שלוחי דרחמנא.

 
דהיאך קנה יעקב  ,הקשה )סי' שכ"ח(הנה בשו"ת הריב"ש ו

ו, הא הוי דבר שלא בא לעולם שהרי יצחק היה הבכורה מעש
עה"פ ויאמר  (פרשת תולדות)כתב האור החיים הקדוש וחי אז עכ"ק, 

וז"ל,  ת בכרתו ליעקביעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר א
טעם שהוצרך לשבועה, להיות כי יש בבכורה פרטים שהם 



 

 ג 

שעליהם  ,כמו הכבוד והמעלה ,דברים שאין בהם ממש
הקפיד יעקב לעבודת בית אלקינו שהיא בבכורות, וכפי 

אין אדם מקנה לא במכר ולא במתנה דבר  ,התורתינו הקדוש
וברמב"ם  )דף קמ"ז:(ב"ב מסכת שאין בו ממש כידוע, ]עיין ב

[, לזה נתחכם לזכות בדבר על ידי י"ד(-הי"ג-)פכ"בהל' מכירה 
שבועה, וכן היא הסכמת פוסקי התורה, ]עיין ביור"ד הל' 

[, כי השבועה חלה בין על דבר שיש בו )סי' רל"ט ס"ג(שבועות 
מש ובין על דבר שאין בו ממש, והוא אומרו השבעה לי, מ

והנה שבועה זו לא תספיק לקנין דבר שלא בא לעולם, כי 
טעם דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם היא לצד דלא 

אבל  ,)דף ס"ו:(ב"מ מסכת סמכא דעתיה דלוקח וכו', וכן מוכח ב
  .נקנה, ושבועה לא תועיל בזה וכו' אם היה דעתו סומכת היה

 
וז"ל, כתבת שראית ר"י בן  )סי' שכ"ח(שוב בא לידי ספר הריב"ש 

הרא"ש שכתב בשם אביו דמקנה דשלב"ל אם נשבע קנה וכו' 
וראייתו ממכירת הבכורה שמכר עשו ליעקב וכתיב השבעה 
לי ע"כ, תשובה, לא הרא"ש ולא ר"י בנו חתימי עלה, ואין 

 מוךלתלות בגברי רברבי סברא כזו שאין לה על מה שתס
, והשבועה היתה לרווחא דמילתא שלא יערער לפי שהיה וכו'

איש זרוע ע"כ, והן דברינו עצמן, אלא שהריב"ש לא התבונן 
 לתת טעם שהוצרך שבועת עשו כמו שכתבתי עכדה"ק. 

 
כתב וז"ל, וא"א הרא"ש  ל"א(-)בראשית כ"האך בפי' הטור עה"ת 

ן חל ז"ל מדקדק מכאן, מי שמוכר לחבירו דבר שאין הקני
עליו, כגון מה שאירש מאבא, או מי שמוכר מלוה על פה 
שיש לו על אחרים שאינה נמכרת, ונשבע עליו, שהמכר חל 
מכח השבועה, לא מיבעיא שכופין אותו לקיימו בשביל 
שבועתו, אלא אפילו שם מכר עליו, כדחזינא הכא דקרי ליה 

עיין בשו"ת שואל ומשיב מכר בשביל השבועה עכ"ל, ו
, עכ"פ מבואר שהאריך בדברי הריב"ש ב סי' קס"ג(ח")מהדו"ג 

דהטעם שחלה מכירת הבכורה אעפ"י שהיתה דבר שאין בה 
 ממש ודבר שלא בא לעולם, משום השבועה.

 
אך כ"ז ניחא אי אמרינן דבן נח מצווה על בל יחל, אז י"ל 
דכיון דגם עשיו היה מחוייב לקיים שבועתו, ולכן ע"י 

ומקני ליה בכל גווני, משא"כ אי  השבועה סמכא דעתיה וגמר
כלום ולא  ותאינו מצווה על בל יחל אין בשבוע אמרינן דב"נ

 קנה יעקב הבכורה.
 

, ר"ה , ויצא יעקב מבאר שבעז(-)פרשה ס"חואיתא במדרש רבה 
אמר שלא יעמוד עלי עשיו ויערער  ,אמר מבארה של בכורה

תי ויאמר לי כך היית מרמה בי ונוטל את בכור ,על הבכורה
, ר' נמצאתי מאבד אותה שבועה שנאמר השבעה לי כיוםו

מר שלא יעמוד עלי עשו א ,ברכיה אמר מבארה של ברכות
היית מרמה בי ונוטל את הברכות ונמצאתי  ויאמר לי כך

 מאבד אותה יגיעה שיגעה בי אמי עיי"ש.
 

וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת , ההמשך ועפי"ז יבואר
אחות נביות על נשיו לו לאשה, בת ישמעאל בן אברהם 

 והואוהטעם דנקרא מחלת שמחל לו הקב"ה על כל עונותיו, 
דעכו"ם ולפי"ז אמרינן משום דב"נ מצווה על מצות פו"ר, 

ראל אינה מוחזקת וארץ יש בני כיבוש מלחמה נינהו,
, וזהו דילפינן תחיית המתים מקרא וגם הקימותימאבותינו, 
פינן מאבותינו, דאי"ל דיל אינה מוחזקת דאר"י רק אי ס"ל

תחיית המתים מקרא ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, 
דזה אתיא דבעינן דומיא כאהרן, וע"כ דכהנים שלוחי 
דרחמנא נינהו, ולפי"ז י"ל דגם ב"נ מצווה על בל יחל, דלא 

בין ישראל לעכו"ם, איצטריך לתירוצו של הצל"ח לחלק 
שפיר גם עכו"ם נודרים וי שלוחי דרחמנא דכיון דכהנים ה

נדרים ונדבות, וכיון דגם ב"נ מצווה על בל יחל, א"כ שפיר 
אהני השבועה דגמר ומקני ליה לחזק ולקיים מכירת הבכורה 
ומקחו מקח כדת וכדין, ולכן ויצא יעקב מבאר שבע, היינו 
שיצא מבארה של בכורה, דע"י שהכריע הלכה זו שוב לא 

ם הברכות שייכות לו מן יוכל עשיו לערער על הבכורה, וג
 .הדין ודו"ק

 
*** 

 
ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת 

איתא ו עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני:
וכל ההוא ליליא הוה צווח לה , י"ט(-)פרשה עבמדרש רבה 

רחל והיא עניא ליה, בצפרא והנה היא לאה, אמר לה 
קרינא רחל  מה רמייתא בת רמאה, לאו בליליא הוה

ואת ענית לי, אמרה ליה אית ספר דלית ליה 
תלמידים, לא כך היה צווח לך אבוך עשו ואת ענית 

 עיי"ש. ליה 
 
בדעת זקנים מבעלי התוספות הביא משם המדרש, דכל הלילה ו

היתה עושה עצמה כרחל מתוך שלשה סימנין שמסרה לה 
וכל  רחל, נדה וחלה והדלקת הנר כמו שמסרן יעקב לרחל וכו',

הלילה היו משוררין אותן הקרואין הא לייא הא לייא, ולמחר 
כשראה שהיא לאה אמר בודאי זהו שהיו משוררין הא לייא 
שהיו מרמזין לי שהיא לאה, ואמר  לה רמאיתא בת רמאי, 

השתא קרינא לך לאה וענית  ,בלילה קראתי לך רחל וענית לי
, אבוך קרא לי, אמרה לו גבר דלית ליה תלמידוי, מינך ילפית

, לך עשיו וענית ליה, קרא לך יעקב וענית ליה וכו' עיי"ש
ובספר משנת רבי אליעזר העיר וכי בשביל שהוא עשה שלא 

 כדין לכך גם היא עשתה גם כן שלא כדין.
 
כתב, דהא דנטל  (רשתןפב)בספר אמירה נעימה הנבס"ד, דהנה ו

יעקב הברכות מיצחק בערמה ולא חשש לאיסור גזל מעשיו, 
משום דעשיו יש לו דין נכרי, וס"ל ליעקב דגזל עכו"ם מותר 

 .עיי"ש
 



 

 ד 

ר, דאיתא במסכת אסוולכאורה יש להביא ראיה דגזל עכו"ם 
דכתיב  )דף מ"ג.(דלולב הגזול פסול, והטעם איתא  )דף כ"ט:(סוכה 

ולקחתם לכם ביום הראשון וגו', משלכם להוציא את השאול 
למ"ל קרא דאינו יוצא בגזול, ד )דף ל.(ואת הגזול, והקשו בתוס' 

תיפ"ל דאינו יוצא משום דהו"ל מצהב"ע עכ"ק, ובשו"ת 
כתב לתרץ, דלכאורה קשה למה אמרינן  )חאו"ח סי' כ"ז(חלקת יואב 

דהוי מצהב"ע, ולא נימא דרשאי לגזול משום דאמרינן עדל"ת, 
אך זה טעות משום דהוי עבירה שבין אדם לחבירו, ובעבירה 

לא אמרינן עדל"ת, דרק בעבירה לשמים שבין אדם לחבירו 
אמרינן עדל"ת וכמש"כ השאג"א בסוף הל' מצה, אולם כ"ז 
ניחא רק בסוכה גזולה מישראל, דבזה י"ל דכיון דהוא עבירה 
שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת והוי מצהב"ע, משא"כ 

דהאיסור  )סי' כ"ו(בסוכה גזולה מעכו"ם, לפימ"ש בשו"ת חכ"צ 
אינו מצד עצמו רק משום שלא נרגיל עצמנו דגזל עכו"ם 

במדות רעות ונבוא לגזול גם מישראל, וא"כ זה לא הוי עבירה 
שבין אדם לחבירו, כיון דמצד העכו"ם אין בו איסור, ושוב 
אמרינן עדל"ת וליכא בזה מצהב"ע, ולפי"ז משום דהוי 
מצהב"ע הוי אמרינן דיצא, ולכן צריך הקרא דלכם לומר 

, הרי לן דגזל עכו"ם משום דל"ה לכם עכ"דדעכ"ז לא יצא 
 אסור. 

 
לולב הגזול פסול, בשלמא יו"ט  )דף כ"ט:(סוכה מסכת ואיתא ב

)מהיכא תיתי ראשון דכתיב לכם משלכם, אלא ביו"ט שני אמאי לא 

, אמר ר' יוחנן משום רשב"י, משום דהו"ל מצוה הבאה למיפסליה(
ו', ופליגא בעבירה, שנאמר והבאתם את הגזול ואת הפסח וכ

)דגזול דר' יצחק, דאמר ר' יצחק בר נחמני אמר שמואל, לא שנו 

אלא ביו"ט ראשון, אבל ביו"ט שני מתוך שיוצא בשאול  פסול(
 יוצא נמי בגזול וכו' עיי"ש.  )דהא ביו"ט שני לא כתיב לכם למעוטי(

 
כתב לבאר סברת פלוגתת ר'  )סוגיא דמצהב"ע(ובספר מנוחת משה 

י מצהב"ע פסול מה"ת, בהקדם לתרץ קושית יוחנן ושמואל א
דלמ"ל קרא דאינו יוצא בגזול, תיפ"ל ד"ה משום,  )דף ל.( התוס'

  דאינו יוצא משום דהו"ל מצהב"ע עכ"ק,
 

האשה  ,)דף ל"ז:(ביצה מסכת איתא ב, דויש ליישב קושיתם
ששאלה מחברתה תבלין ומים ומלח לעיסתה הרי הוא כרגלי 

, וקאמר יכות אותם ביו"ט אלא למקום ששתיהן יכולות לילך()דהיינו שאין מולשתיהן, 
כי סליק ר' אבא אשכחיה לר' יוחנן וכו'  ,)דף ל"ח.(עלה בגמ 

ופריך ר'  וליבטל מלח ומים לגבי העיסה, ,ויתבי וקאמרי אמאי
אבא הרי שנתערב לו קב חטין בעשרה קב חטין של חבירו 

לממונא,  יאכל הלה וחדי וכו', א"ל מי קא מדמית איסורא
)במתניתין איכא איסור תחומין של בעלת מים ומלח איסורא בטל ממונא לא בטל 

גם חלק ממון שיש לה ולא קשה לי על חלק ממון שיתבטל אצל הרוב אלא האיסור תחומין יהיה בטל 

, ומשני הגמ' שמא תעשה עיסה בשותפות או תבלין לגבי הרוב(
דבר שיש לו לטעמא עבידי וטעמא לא בטיל או משום דהוי 

מתירין דלא בטיל, אמנם לולא הני טעמים הייתי אומר לשיטת 
ריו"ח דאם יש בדבר אחד ענין איסור וגם ממון של חבירו, אף 

דחלק ממון אינו בטיל אבל צד האיסור שיש בו נתבטל עיי"ש, 
ומעתה לפי"ז אם גזל לולב של חבירו ונתערב בשאר לולבין 

ל ברוב, א"כ אם מצד שלו שמצד דין תורה יבש ביבש בטי
מצהב"ע זה הוי חלק איסור שפיר נתבטל ולא הוי מצהב"ע, 
אבל מצד האיסור לכם שהוא ממון של חבירו אינו בטיל וצריך 

 קרא בכה"ג, ומתורץ קושית התוס'.
 

אך לכאורה קשה דאם הלולב נתערב בשאר לולבין הו"ל מין 
 ף כ"ב:()דמנחות מסכת במינו ומב"מ אינו בטל, ולשיטת התוס' ב

ד"ה ורבי, אפילו יבש ביבש אינו בטל, רק ז"א דהלא ריו"ח 
, )דף ק"ט(דמב"מ בטל ועיין רש"י חולין  )דף ע"ג:(ע"ז מסכת ס"ל ב

ולשיטתו שפיר ניחא תי' הנ"ל דאיצטריך קרא לפסול אפילו 
 )דף כ"ט:(פסחים מסכת היכא דנתבטל ברוב, אבל שמואל ס"ל ב

, ולפי"ז אי אפשר )שם(חולין דמב"מ אינו בטיל ועיין רש"י ב
 לתרץ קושית התוס' כן. 

 
ולפי"ז מובן היטב דאזלי לשיטתייהו, דשמואל לשיטתו הוכיח 
דע"כ מצהב"ע אינו פסול מה"ת, דאל"כ קשה קושית התוס' 
למ"ל לכם, דאין לתרץ כמו שכתבנו דמיירי היכא שנתערב 
בלולבין אחרים, דהלא שמואל ס"ל מב"מ אינו בטל אע"כ 

הב"ע לאו דאורייתא, אבל ריו"ח לשיטתו שפיר הוכיח דמצ
דמצהב"ע פסול דאורייתא, ואי דקשה קושית התוס' למה לי 
לכם, שפיר י"ל כתירוצינו אם גזל לולב של חבירו ונתערב, ואי 

 דהוי מב"מ, הלא ריו"ח ס"ל מב"מ בטל עכ"ד.
 
נודע קו' המפרשים דהיאך לקח יעקב שתי אחיות, כיון ו

כל התורה עד שלא ניתנה, וכתב המהרש"א  דהאבות שמרו
לתרץ, דיעקב אבינו ע"ה גיירם כשנשאם,  )דף כ"ח(יומא מסכת ב

דאין  )דף כ"ב.(יבמות מסכת וממילא ל"ה אחיות כלל כדקיי"ל ב
עריות אסורות לגרים, משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי 

, ול"ה קורבה, וממילא ה"נ ל"ה אחיות כלל מטעם זה עיי"ש
-)פרשה ל, ובחזקוני ס"ט(-)פרשה )ט"זין ביפה תואר בבראשית רבה ועי

 .)ח"ב סי' תרצ"ו(, ובשו"ת רדב"ז סכ"ח(
 

כתב וז"ל, ויגעתי  )דף ס"ג:(והנה בחידושי חתם סופר עמ"ס ע"ז 
הרבה ולא מצאתי מנ"ל לרבנן הא דגר שנתגייר כקטן שנולד 

דפרשת גזל הגר אפשר דקאי , דמי ומותר באחותו ובבתו
אשתוקי ואסופי ישראל, או עבד משוחרר דמעיקרא חמור 

 וכו' עיי"ש,  )דף ס"ד:(קידושין מסכת והשתא אדם כדאיתא ב
 עיי"ש, 

 
 )דף ג.(תמורה מסכת בכתב, דאיתא  )ח"ד סי' כ"ט(ובשו"ת אבני ציון 

אמר רב אידי בר אבין אמר רב עמרם א"ר יצחק אמר ריו"ח 
לא  ,ה"ג, כל ל"ת שבתורה עשה בו מעשה לוקהמשום ריו

חוץ מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם  ,עשה בו מעשה פטור
א"ל ריו"ח  )דף ג:(אעפ"י שלא עשה מעשה חייב, ואיתא שם 

משום דבדיבורו  )בכלל שאר לאוין שאין בהן מעשה(לא תיתני ומימר  ,לתנא



 

 ה 

' דאיזה ונתקשו המפ עיי"ש, )שעושה מחולין קדשים(עביד מעשה 
מעשה עביד בעשותו מחולין קדשים הלא לא נשתנה מהות 

 הבהמה כשחל עליה שם הקדש.
 

ד"ה ודע, עפי"מ  )כלל ו' אות ב'(וכתב הגרי"ע זצ"ל בספר לקח טוב 
, א"ר יצחק, המנהיג בשור פסולי )דף כ"ב.(מכות מסכת דאיתא ב

המוקדשין לוקה שהרי גוף אחד הוא ועשאו הכתוב כשני 
פירש"י דהואיל והוא מקצת חולין שהרי מותר באכילה מחוץ לפתח אוהל מועד )וגופים, 

ובמקצת הוא כקדשים דאסור בגיזה ועבודה, וכיון שיש בו ענין חולין וענין קדשים הו"ל הוא עצמו 

-)פ"ט, וכ"פ הרמב"ם בהל' כלאים כשתי מינים והמנהיגו לוקה משום כלאים(

"י דחולין וקדשים כמש"כ הכ"מ שם דהרמב"ם ס"ל כרש הי"א(
שני מינים הם, ועפי"ז מובן שפיר דכיון דחולין וקדשים הו"ל 
ב' מינים, לכן כאשר מקדיש חולין הרי הוא משנה את מין 
הבהמה לעשותה לדבר אחר ממה שהיתה עד עתה שאין לך 
מעשה גדול מזה, וז"ש בדיבורו עושה מעשה שהרי נולד מין 

 חדש שלא היה תחילה עכ"ד.
 

, אמר רבה אמר רב, המקדיש עבדו )דף ל"ח:(גיטין סכת מואיתא ב
)שאינו ראוי לא למזבח ולא לבדק יצא לחירות, מאי טעמא גופיה לא קדיש 

, דלהוי עם קדוש קאמר )היה לו לומר דמי עבדי עלי(לדמי לא קאמר  הבית(
, והיינו ע"ד מאמר הכתוב ואתם )ישראל גמור דכתיב בהו כי עם קדוש אתה(

לכת כהנים וגוי קדוש, וכן הוא אומר קודש ישראל תהיו לי ממ
לה', דישראל המה כהקדש, ולכן מבואר היטב הא דאמרינן 
דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, דכאשר נתגייר וחל עליו 
קדושת ישראל שוב נעשה סוג ומין אחר לגמרי ממה שהיה, 
דהרי כאמור אפילו בבהמה חולין והקדש שני מינים הם, א"כ 

  .נכנס לקדושת ישראל דהו"ל בריה חדשה לגמרימכש"כ כש
 

שכתב כי הענין שגר שנתגייר  )סי' ע"ט(ועיין בשו"ת חוות יאיר 
כקטן שנולד דמי, מפני שקבלת עול תורה ומצות מכפר על כל 
תועבת ה' אשר עשה ועתה שנתגייר הרי הוא כעשה תשובה 

 , ועפ"י)סי' י"ב(והוי כבריה חדשה עיי"ש, ובשו"ת אמרי כהן 
האמור יומתק ביותר דהרי חולין וקדשים שני מינים הם 

 וממילא דהו"ל בריה חדשה וכקטן שנולד עכ"ד.
 

דס"ל דאין אדם יכול לעשות  )ח"א סי' קכ"ז(ונודע שיטת המהרי"ט 
שליח להקדיש משום דהקדש מילי נינהו ולא מימסרו לשליח 

כשעושה  , דהרי)סי' תל"ד משב"ז ס"ק ז'(עיי"ש, והקשה הפמ"ג חאו"ח 
מחולין קדשים הו"ל מעשה, כדברי הגמרא הנ"ל דבדיבורו 
עשה מעשה דכיון דנעשה קדשים נחשב כמעשה, וא"כ אמאי 
אינו מועיל בזה שליחות עכ"ק, ועיין בשו"ת מהרי"א 

 .)סי' כ"ח ענף ז'(, ובשו"ת באר יצחק חיור"ד )סי' כ"ז(חאבהע"ז 
 

כתב לתרץ, די"ל  י'()סימן ל' אות ובספר מים שאובים עמ"ס נדרים 
דהאי מילתא דמשום שנעשה קדשים הו"ל מעשה משום 
דחולין וקדשים שני מינים, תליא בפלוגתת ר' יהודה וחכמים 

הר"ן אי מין במינו בטל או לא, עפימש"כ  )דף צ"ט:(חולין מסכת ב

יליף  הודהי' דר תם,פלוגתסברת לפרש  ב.(")דף ננדרים מסכת ב
הדבר ידוע שדמו של פר  ,מולקח מדם הפר ומדם השעיר

אכתי דם שעיר ואעפ"י  הואפי"ה קרי לי ,מרובה מדם השעיר
    שנתערב בו דם הפר, מכאן נשמע דמין במינו לא בטל, 
   ורבנן פליגי  דשם שניהם היתר משא"כ איסור והיתר הוה 
    מין בשאינו מינו, והקרא אתיא ללמד דעולין אינן מבטלין 

  דביטול ברוב לא א ומבאר הר"ן דפלוגתתם הוזה את זה, 
    שייך אלא בשני דברים המתנגדים זה לזה שאז הרוב גובר

המיעוט ומבטלו, משא"כ בשני דברים השוים ואינן  על
מתנגדים זה לזה אין אחד מבטל את חבירו דאדרבה השנים 

 הודהי' ולא שייך בהו ביטול, ולכן ס"ל לרמחזקין זה את זה 
הפר מרובה משל ילפינן מדם הפר ודם השעיר, דאע"ג דדם ד

שעיר אין דם השעיר בטל, דהטעם דדם הפר אינו מבטל לדם 
בתר דמיון העצם של  ינןלאזהשעיר מפני שהוא מינו, והיינו ד

הו"ל מין  מיןאותו הוכיון ששניהם מבסוג החומרי, הדבר 
אבל רבנן ס"ל  במינו דאחד מחזק את חבירו ואינו מבטלו,

באינו מינו, דאעפ"י  כיון דזה איסור וזה היתר הו"ל כמיןד
דשוין במין החומרי, אזלינן בתר הצורה והרוחני שהאיסור 

הרוב מבטל את הו"ל כב' מינים דו הזלה מתנגדים ז וההיתר
 עיי"ש. המיעוט

 
ועפי"ז מבואר דהך מילתא דחולין וקדשים הו"ל שני מינים 
תליא בסברות הנ"ל, דהרי עצם המין בסוג וחומריות הדבר לא 

עת היותו חולין, והשינוי אינו אלא באיכות נשתנה כלל מ
וצורה הרוחנית שמעתה חל עליו שם הקדש, וא"כ לסברת 

כן איסור והיתר הו"ל חכמים דאזלינן בתר הדמיון בצורה ול
ה"נ לענין חולין וקדשים דהו"ל שני מינים דהרי שני מינים, 

באיכות הרוחני שונים לגמרי זה מן זה, ולכן עצם ההקדש 
שהרי כאשר מקדישו משנה אותו להיות מין אחר  הו"ל מעשה

ממה שהיה עד עתה, משא"כ לסברת ר' יהודה דלא אזלינן בתר 
הצורה הרוחנית וגם איסור להיתר מין אחד הם, דאזלינן לפי 
החומר וכל שהם מאותו המין חשיבי מין במינו אעפ"י 
שבצורה אינם דומין זה לזה, ה"נ לענין חולין שנעשה קדשים 

בגדר שינוי דנימא דהוי כעושה מעשה שהרי במין דאינו 
 החומרי לא נשתנה כלל.

 
ולפי"ז מיושב היטב שיטת המהרי"ט, דהא דאמר ר' יוחנן לא 
תיתני מימר משום דבדיבורו עשה מעשה, היינו ר' יוחנן 

 )דף ע"ג:(ע"ז מסכת וב )דף כ"ט:(פסחים מסכת לשיטתו דס"ל ב
ו דאזלינן בתר הדמיון דס"ל כחכמים דמין במינו בטל, והיינ

הרוחני וכו', לכן לדידיה כשעושה מחולין קדשים הו"ל מעשה 
גמור שהרי הוא עושה מין חדש וצורה אחרת, משא"כ דברי 
 המהרי"ט הן עפ"י שיטת ר' יהודה דמין במינו אינו בטל 
משום דאזלינן בתר דמיון הגשמי והחומרי, ואולי דס"ל הכי 

לכן מה דנעשה מחולין להלכה כשיטת רש"י בחולין שם, 
הקדש לא חשוב כמעשה, ושפיר הקדש הו"ל בגדר מילי דלא 

 מימסרו לשליח.



 

 ו 

ועפי"ז א"ש שיטת רב בתמורה שם דס"ל כתנא דנקט גם מימר 
בהדי הני דלא עבד מעשה לוקה, דלא ס"ל הך סברא דבדיבורו 

דס"ל מין במינו  )שם(עבד מעשה, משום דרב לשיטתו בפסחים 
דאזלינן בתר החומריות אבל עצם האיסור  במשהו, והיינו

וההיתר אינו נחשב לשני מינים, לכן הה"נ דחולין והקדש אינן 
 שני מינים לכך הו"ל דיבור בעלמא עכ"ד המים שאובים.

 
ובזה יבואר דברי המדרש, דכאשר התרעם יעקב על לאה על 
שהציגה עצמה כרחל, והיינו דחשש שנכשל באיסור שתי 

בה לו לאה דח"ו לא בא מכשול תחת ידך, אחיות, על כך השי
אביך קרא לך יעקב וענית קרא לך עשיו וענית, ולקחת  ,ואמרה

הברכות בערמה, ולא חששת לגזל עכו"ם משום דס"ל דגזל 
ולכאורה מקרא לכם מוכח דגזל עכו"ם אסור,  עכו"ם מותר,

היכא דגזל לולב של חבירו ונתערב וע"כ די"ל דצריך הקרא 
לו, שמצד דין תורה יבש ביבש בטיל ברוב, בשאר לולבין ש

ומצד מצהב"ע החלק איסור שפיר נתבטל ולא הוי מצהב"ע, 
ומינה דס"ל מין במינו בטל, דאזלינן בתר הצורה הרוחניות, 
ולכן איסור והיתר הו"ל שני מינים, וה"ה לענין חולין וקדשים 
דהו"ל שני מינים, ולכן הו"ל הגר כקטן שנולד, דכשנתגייר 

עליו קדושת ישראל, נעשה מין אחר לגמרי ממה שהיה, וחל 
נמצא דאין כאן ומעתה דאמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, 

 כלל איסור דשתי אחיות ודו"ק.
 
 

הקשה דלכאורה  )פרשת במדבר(דהנה בספר כסף נבחר עוי"ל,  ב(
יש לתמוה איך קנה יעקב אבינו הבכורה מעשיו, והרי כתיב לא 

, ולמ"ד כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי יוכל לבכר וגו'
)כוונתו דאף דאזהרת לא יוכל עביד לא מהני היאך מועיל מכירת הבכורה, 

לבכר נאמרה על האב שלא יעביר נחלתו מבנו הגדול לבנו הקטן, ולא נאמרה לבנים בעצמם, מ"מ 

, מן הגדול לקטן(אחר שאמרה תורה לא יוכל לבכר הרי ראינו שאין רצון השי"ת שתעבור הבכורה 
וכתב שם דלמ"ד דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד 

 עיי"ש. ניחא דבדיעבד עכ"פ מועיל המכירה מהני
 

בפלוגתת אביי ורבא אי עביד מהני או  ()דף ה:ובמסכת תמורה 
והרי בכור דאמר  ,לא מהני, פריך לאביי דס"ל אי עביד מהני

שאר קדשים שנפל בהן מום ופדה )לתנן יש להם פדיון ו ,רחמנא לא תפדה

)אם נפל בהו ולתמורותיהן פדיון , אותן תופסין פדיונן בקדושתן והן יוצאין לחולין(

)דבכור ומעשר בעלי מומין אינו תופס פדיונו  חוץ מן הבכור ומן המעשר, מום(

אמר לך אביי תיובתא דאביי, ומשני,  ,אלמא לא מהני, בקדושה(
 )שלא יצא מקדושתו על ידי פדיון(יתן יהו י התם דאמר קרא הם בהוישאנ

ומסיק דרבא איצטריך הם ללמד על הבכור ומעשר וכו', 
שקריבין לגבי  )באחד מדמי שאר הקרבנות(כל העולין שנתערב דמן ב

ומשתריא בשר בההיא זריקה דאין עולין מבטלין זה את זה ומינה ילפינן לשאר עולין והכי ) מזבח

האי סברא מנא ליה, נפקא ליה , ואביי ו נתערבו(משמע הם בהוייתן יהו אפיל
, והלא דם הפר מרובה משל דם השעירמולקח מדם הפר ומ

דתניא ולקח מדם , שעיר, מכאן לעולין שאין מבטלין זה את זה
)וכיון דמערב פר  הפר ומדם השעיר שיהו מעורבין דברי ר' יאשיה

מי הדבר ידוע שדם הפר מרובה מדם ושעיר של יום הכיפורים ביחד כשמזה על קרנות מזבח הפני

ורבא  ,השעיר ואפילו הכי מיקרי דם השעיר ומהניא זריקתו מכאן לעולין שאין מבטלין זה את זה(
 )מהתם לא נפקא דלא מערב להו(התם מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו 

)דס"ל אין מערבין דם פר ושעיר לקרנות מזבח הפנימי אלא נותן זה  לה כר' יונתןסבר ו

 עיי"ש. בעצמו וזה בעצמו(
 

, דהך פלוגתא )אות ה'(הרועים ערך כל מילתא  וכתב במלא
יה שאא אי לחלק צריך קרא או לא, דר' ידמערבין לקרנות תלי

לשיטתו דס"ל לחלק צריך קרא, וה"ה הכא דכתיב ולקח מדם 
הפר ומדם השעיר משמע מעורבין כיון דליכא קרא לחלק 

ור' יונתן  מערבין לקרנות, סתמא משמע מעורבין, ולכן ס"ל
כתיב יחדיו משמע שניהם כאחד  לשיטתו דס"ל דכיון דלא

ומשמע כל אחד בפני עצמו, וה"ה הכא כיון דלא כתיב יחדיו 
 וכו' עיי"ש.

 
וייתן יהא, ומבואר מזה דאי ס"ל אי עביד מהני ודרשינן הם בה

את זה ילפינן לה מולקח מדם הפר  ועולין דאין מבטלין זה
לחלק צריך קרא, לפי"ז ס"ל עיר דהיו מעורבין וומדם הש

משא"כ למ"ד דאי עביד לא מהני, וצ"ל דהם קאי להא דעולין 
, משום לה מולקח מדם הפר דלא ילפינןאין מבטלין זה את זה 

, לחלק לא צריך קרא, ולפי"ז ס"ל דאין מערבין לקרנות דס"ל
  .ח()אות וכ"כ המלא הרועים ח"ב ערך לחלק צריך קרא 

 
ושור או שה אותו ואת בנו לא  ,)דף ע"ח:(יתא במסכת חולין וא

תשחטו ביום אחד, או לרבות את הכלאים, והאי או מיבעי ליה 
דסד"א עד דשחיט  ,)לחייב על אחד מהם שישחוט או שור ובנו או שה ובנו( לחלק

 שור ובנו שה ובנו לא מיחייב קמ"ל, ומשני לחלק מבנו נפקא
נאמר שור ושה ובנו  לואי ,ליה לכדתניא, ואכתי מיבעי )דחד משמע(

ת"ל שור או  )של אחד משם(הייתי אומר עד שישחוט שור ושה ובנו 
)וה"ק אילו נאמר שור ושה ולא  שה אותו ואת בנו, מאי לאו מאו נפקא ליה

)וה"ק אילו נאמר שור ושה ובנו ולא כתיב אותו הו"א  , לא מאותונאמר או הייתי אומר וכו'(

, ובריה דחד מינייהו ת"ל אותו ואת בנו חד אב וחד בן אבל או לכלאים אתא(עד דשחיט תרי 
אלא לחנניה דלא מייתר ליה  ,הניחא לרבנן דמייתר ליה אותו

לחלק מנא ליה, לחלק לא צריך קרא דס"ל כר' יונתן  ,אותו
וכו', מאי חנניה ומאי רבנן, דתניא אותו ואת בנו נוהג בנקבות 

)דאין חוששין לזרע האב ואם שחט זכר מותר לשחוט בנו  כריםואינו נוהג בז )האם ובנה(

, , חנניה אומר נוהג בין בזכרים ובין בנקבות, מ"ט דרבנןובתו(
דתניא יכול יהא אותו ואת בנו נוהג בין בזכרים ובין בנקבות 

ת"ל אותו אחד ולא שנים וכו', ואם נפשך לומר, בנו מי וכו', 
כרוך אחריו, מה אם נפשך  שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו

)משמע שנראה וכי תימא אותו זכר משמע, הרי הוא אומר בנו לומר, 

יצא זכר שאין בנו  )ודבוק תמיד לילך אחריו(מי שבנו כרוך אחריו , לו כבן(
, ולחנניה כתיב אותו )דדרך הולד להיות כרוך אחר האם( כרוך אחריו

ע נקבה, דמשמע זכר וכתיב בנו מי שבנו כרוך אחריו דמשמ
ולהלן בגמ' מסיק דחנניה הלכך נוהג בין בזכרים ובין בנקבות, 

דאמר דנוהג בין בזכרים ובין בנקבות ס"ל חוששין לזרע האב, 
 ורבנן ס"ל דאין חוששין עיי"ש.



 

 ז 

דנמצא מסוגית הש"ס  )אות י"ד(וכתב במלא הרועים ערך אב 
דאי חוששין לזרע האב ונפקא ליה מאותו לרבות זכר, ומעתה 

ע"כ דלחלק לא צריך קרא, משא"כ אי  ,א ילפינן מינה לחלקל
ס"ל אין חוששין לזרע האב ואין איסור אותו ואת בנו נוהג 

 בזכרים, א"כ אייתר אותו לחלק, ולחלק צריך קרא עיי"ש.
 

הביא בשם הפענח רזא, דרחל ולאה  )אות שמ"ג(ובספר עיר דוד 
א בפלוגתא היו אחיות מצד האם, וזה אי אזלינן בתר האב תלי

אי חוששין לזרע האב, דאי ס"ל  )דף ע"ט:(חולין מסכת ב
חוששין לזרע האב אזלינן גם בתר הקירבא מצד אביו, 
משא"כ אי ס"ל אין חוששין לזרע האב חיישינן רק לקריבה 

 מצד האם, ונמצא דליכא כאן איסור שתי אחיות כלל עיי"ש.
 

ה על ובזה יבואר דברי המדרש, דכאשר התרעם יעקב על לא
שהציגה עצמה כרחל, והיינו דחשש שנכשל באיסור שתי 
אחיות, על כך השיבה לו לאה דח"ו לא בא מכשול תחת ידך, 

 אביך קרא לך יעקב וענית קרא לך עשיו וענית, ,ואמרה
וטעמא לפי שקנית את הבכורה, וע"כ דס"ל אי עביד מהני, 

א ומינה דס"ל לחלק צריך קרא, ואין חוששין לזרע האב, ונמצ
 דאין כאן כלל איסור דשתי אחיות ודו"ק.

 
 

*** 
 
 

ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספת לבית אביך למה 
  :גנבת את אלהי

 
על יעקב היתה על מה שגנב לכאורה קשה הלא עיקר טענתו 

את אלהיו, וא"כ למה הקדים כי נכסף נכספתה לבית אביך, 
דמשמע מזה דעי"ז יתחזק טענתו וצ"ב היאך, ועיין בקולו של 

 .ט.(")דף יקב יע
 
הנה המפרשים הקשו דאיך גנבה רחל את הנבס"ד, דו

התרפים, הא גם בני נח נצטוו על הגזל וב"נ שגזל חייב מיתה, 
, דמזה ף הספר סי' א' אות ד'()חאבהע"ז ח"ב בהגהות בסווכתב בשו"ת בי"צ 

לכן גנבה רחל את ודאיסור הנאה אין לו בעלים,  הראי
הפקר ולא עברה על גזל,  התרפים דאין להם בעלים והוה
 ןמותר בהנאה לב ודה זרהב]ומה שהעיר ע"ז בבי"צ שם דע

דמשמע בזוה"ק  בתשכ )פ' וישלח ל"ה אות ד'(, עיין בפרדס יוסף נח
דאסור לעכו"ם ליהנות מע"ז, וכ"כ בפשיטות בדעת תורה 

 עיי"ש[, )יור"ד סי' י"ד סקי"ג(
 

  ונודע מה שהאריכו הראשונים אי איסור הנאה יש לו בעלים
שכתב לפי שאין בה דין ממון  )דף ל"ה.(או לא, עיין ברש"י סוכה 

שאינו שוה פרוטה דאיסורי הנאה הוא הלכך לאו שלכם הוא, 
הובא ברמ"א באו"ח  )ח"א סי' תשמ"ו תשמ"ז(וכ"ה בשו"ת הרשב"א 

, דהמודר הנאה מלולבו של חבירו או מלולבו של )סי' תרמ"ט ס"ב(
דלא הוי שלכם, ועיין בר"ן עצמו אינו יוצא בו ביום ראשון 

  .)סי' ת"א(ד"ה רבא אמר עיי"ש, וכן ס"ל להריב"ש  )דף פ"ה.(נדרים 
 

הביא בשם  )דף ל"ה(אמנם הריטב"א בחידושיו עמ"ס סוכה 
 םרבותיו דאיסורי הנאה מקרי שלו עיי"ש, ועיין בשו"ת חת

הוא דאיסורי  ותפשהוכיח דשיטת התוס )סי' ק"פ(חאו"ח  סופר
)סי' בשו"ת ברית אברהם חאו"ח  כתב ןכהנאה יש לו בעלים, ו

ובאבני  )סי' ת"ו סק"ב( החושן , ועיין מש"כ הקצותכ"ו אות ה'(
 עיי"ש.  )סי' כ"ח ס"ק נ"ו(מילואים 

 
חצי שיעור, ר' יוחנן אמר אסור מן  )דף ע"ד.(יומא מסכת ואיתא ב

התורה, ריש לקיש אמר מותר מן התורה, ר' יוחנן אמר אסור 
ופי איסורא קא אכיל, ריש לקיש מן התורה כיון דחזי לאיצטר

אמר מותר מן התורה אכילה אמר רחמנא וליכא, איתיביה ר' 
, אין לי אלא כל שישנו בעונש ישנו ש לקישייוחנן לר

באזהרה, כוי וחצי שיעור הואיל ואינו בעונש יכול אינו 
באזהרה, תלמוד לומר כל חלב, ומשני, מדרבנן וקרא 

 .אסמכתא בעלמא עיי"ש
 

ושם  )ח"א פ"א אות ח'(לה' פסח  וללתכיחה תבפ י מגדיםרוהנה הפ
אסור אי הנה מחצי שיעור כתב להסתפק, בנ )פ"ג אות ד'(ח"ב 

דאסור הוא משום  י שיעורצ, דטעמא דחרק מדרבנןמה"ת או 
דחזי לאיצטרופי, וזה לא שייך רק באיסורי אכילה דמצטרף 

ולפי"ז כתב בשו"ת עיי"ש,  , משא"כ בהנאהרספכילת אדי בכ
דמטעם זה ס"ל להרבה ראשונים  סי' כ"ט אות ה'( )ח"אאבני ציון 

דאיסורי הנאה יש להם בעלים, כיון דיכול להנות פחות 
מכשיעור מעט מעט כסברת הפמ"ג דח"ש מותר מה"ת 

 בהנאה אף לר' יוחנן עיי"ש. 
 

דח"ש  מרינןאי א"ש רק א י מגדיםרומובן מאליו דסברת הפ
דשייך  אז יש לומר דרק באיסורי אכילהאסור משום דחזל"א, 

בה צירוף בכדי אכילת פרס אמרינן דח"ש אסור, משא"כ 
בהנאה, וכיון דח"ש מותר בהנאה י"ל דאיסורי הנאה יש להם 

אסור מקרא דכל חצי שיעור ד מרינןאי משא"כ אבעלים, 
אין לחלק בין איסורי אכילה לאיסורי הנאה, ואף חלב, אז 

להם , ואיסורי הנאה אין דח"ש אסור באיסורי הנאה אמרינן
 .בעלים

 
ונודע קו' המפרשים דהיאך לקח יעקב שתי אחיות, כיון 
דהאבות שמרו כל התורה עד שלא ניתנה, ותי' הרמב"ן פ' 

, דהטעם דאסרה תורה ב' אחיות הוא משום כ"ה(-)י"חויקרא 
דשתי נשים נעשית צרות זו לזו כדכתיב ואשה אל אחותה לא 

ות זו את זו, תקח לצרור, וזה שייך רק גבי סתם נשים ששונא
מסכת משא"כ ברחל שמסרה הסימנים ללאה כדאיתא ב

ת זו ובכה"ג לא , בודאי לא יהיו שונאות זו א)דף י"ג:(מגילה 
  .אסרה התורה עיי"ש



 

 ח 

דזהו רק למאן דס"ל  )פ' מקץ ופ' משפטים(וכתב בספר יושב אהלים 
דרשינן טעמא דקרא אז יש לומר דהטעם דאסרה תורה שתי 

שלא יהיו צרות זו לזו והיכא דל"ש הטעם אחיות הוא משום 
ל"ש האיסור, משא"כ למאן דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא 

זו ג"כ יש איסור אין לחלק וגם היכא שי"ל דאוהבות זו את 
  .דב' אחיות עיי"ש

 
כתב הטעם דלקח יעקב שתי  ה(-)כ"ואך הרמב"ן פ' תולדות 

מו אחיות אף דעתידה התורה לאסור, משום דהאבות לא קיי
התורה אלא בארץ ישראל ולא בחו"ל, ולכן לקח יעקב שתי 
אחיות בחו"ל, ועמרם לקח את יוכבד דודתו בחו"ל עיי"ש, 

מתה רחל בכניסתה לא"י כדי  )בזוהר חדש(ומן הטעם הזה איתא 
שלא יבוא יעקב לא"י עם שתי אחיות, וכן כתב הרמב"ן בפ' 

 עיי"ש. ז(-)מ"חויחי 
 

כתב וז"ל, ואע"ג  )דף ע"ד.(ס' יומא והנה הריטב"א בחידושיו למ
דריו"ח מכל חלב נפקא ליה מפרשינן לדידיה טעמא דקרא 
עיי"ש, מבואר מזה דהא דאמרינן טעמא דחזי לאיצטרופי אף 
דדרשינן מכל חלב, הוא משום דדרשינן טעמא דקרא, 
ונפק"מ היכא דל"ש חזל"א אז אמרינן דח"ש מותר, ועיין 

עוד וכו' דכתב דהטעם דחזל"א הוא ד"ה  )כלל כ"ז(בגנת וורדים 
 משום דדרשינן טעמא דקרא עיי"ש. 

 
ולפי"ז אי דרשינן טעמא דקרא ואמרינן דח"ש אסור משום 

דבאיסורי הנאה חצי שיעור מותר, דחזי לאיצטרופי, אז י"ל 
משא"כ למ"ד דלא דרשינן ואיסורי הנאה אית ליה בעלים, 

הטעם דחזי  טעמא דקרא, ולדידיה חצי שיעור אסור אף בלא
ר אף באיסורי הנאה, ודחצי שיעור אסלאיצטרופי, אז י"ל 

 ואיסורי הנאה לית ליה בעלים.
 

והנה המפרשים כתבו דלכן רצה יעקב לילך לארץ מולדתו, 
משום דס"ל דא"י מוחזקת לנו מאבותינו ורצה לילך לארץ 

  .ששייך לו עכ"ד
 

ה וזהו מה שאמר לו לבן, דבאמת אין לי טענה עליך על מ
שגנבת התרפים, משום דסבירא לך דאיסור הנאה אין לו 
בעלים והוה כהפקר ומותר לכל אדם ליטלן, אבל הלא הלך 
הלכת כי נכסף נכספתה לבית אביך, והטעם שהלכת לבית 
אביך הוא משום דאתה סובר דא"י הוה מוחזקת מאבותינו, 

שתי אחיות, משום לאיסור  ומעתה אין לומר דלכן לא חששת
לא קיימו התורה רק בחו"ל, דהלא כיון שאתה הולך דהאבות 

ליך האיסור דשתי אחיות, וע"כ כעת לאר"י א"כ יהא חל ע
נשאת השתי אחיות, משום דל"ש כאן הטעם לצרור, ש הטעם

כיון שרחל מסרה הסימנים ללאה, וע"כ דס"ל דדקשינן טעמא 
ולפי"ז באיסורי ח"ש אסור מטעמא דחזל"א,  דקרא, ולפי"ז

דאיסור דליכא איסור דחצי שיעור, ולפי"ז י"ל הנאה י"ל 
וא"כ למה גנבת את אלהי ול"ה הפקר  ,בעלים ההנאה אית לי

 .ו"קדו
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