
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÂÈ·‡ ˙‡ ¯Â·˜Ï ˙Â˘¯ ÂÏ Ô˙È˘ ‰Ú¯ÙÓ ÛÒÂÈ ˘˜È· ‡Ï ÚÂ„Ó

ÌÈÁÂÏ˘ ÁÏ˘ ˜¯ Ï‡¯˘È ı¯‡·?  

 Ô˙˘¯Ù·ד' נ' ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡� Ì‡ ¯Ó‡Ï ‰Ú¯Ù ˙È· Ï‡ ÛÒÂÈ ¯·„ÈÂ 

Â‚Â ¯Ó‡Ï ‰Ú¯Ù È�Ê‡· ‡� Â¯·„ ÌÎÈ�Ú· ' ‰�‰ ¯Ó‡Ï È�Ú·˘‰ È·‡

Â‚Â ÈÏ È˙È¯Î ¯˘‡ È¯·˜· ˙Ó ÈÎ�‡' .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ח יוסף שלוחים שיבקשו מפרעה שיסכים  מדוע של

מדוע לא הלך הוא , לתת רשות שיקברו את יעקב בארץ ישראל

בעצמו הרי הוא מקורב יותר מכל השרים ומכל האנשים 

וכן במשך , וכן הפנים יפות בפרשתן, כך מקשה החזקוני בפרשתן, במצרים אל פרעה

  .חכמה בפרשתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ביא והמוציא כדכתיב בלעדיך לא ירים בשביל שהוא היה המ .‡

חשב שיקשה בעיני פרעה איך יעזוב הוא ', איש את ידו וגו

 גם פרעה היה ירא שמא ישאר יוסף בארץ כנען ,את הארץ

לא הלך לבדו רק  לכן, ובידו כל תוקף ולב עם ארץ מצרים

   .'חזקוני בראשית פרק נ כך תירץ ב,שלח שלוחים

לכן , מאביו בשביל כבוד אביולפי שלא היה רוצה לפרוש  .·

   .ב''צרור המור בראשית פרק יכך תירץ ב, שלח שלוחים

ולכן לא ,  אחר פטירת יעקב אבינו ירדה שליטת יוסף ממצרים.‚

לכן היה צריך לבקש מבית , היה לו כבר השפעה על פרעה

כך תירץ מרן הדברי יציב מובא בישראל סבא , פרעה שילכו לבקש מפרעה

  .  יחיא פרשת ו''תשל
הא דלא הלך בעצמו לפרעה לפי שאין דרך לבוא למלכות אלא  .„

ביוסף כשהוציאו מהכלא  ד''א י''מבראשית דרך כבוד כדכתיב 

 ומפני אנינות ,ויגלח ויחלף שמלותיווהביאו אותו לפרעה 

כיון שלא היה יכול שלו לא רצה לילך לבא לפני המלך 

 , אבילותאף שעדיין לא היה חל עליו, להסתפר ולהתרחץ

 כיש אומרים ,ומזה ראיה דאף באנינות אסור בתספורת

  .כך תירץ בפנים יפות בפרשתן, ה"א ס"סימן שמד ''יורא "רמהשהביא 
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:דכתב' הלכה ב'הלכות אבל פרק א ם''הרמב  לשיטת  

אבל כל זמן שלא , מאימתי יתחייב אדם באבל משיסתם הגולל

, ים שהאבל אסור בהןנקבר המת אינו אסור בדבר מן הדבר

כ מה ''א ,ומפני טעם זה רחץ דוד וסך כשמת הילד טרם שיקבר

  .יתרץ מדוע לא הלך יוסף בעצמו לבקש מפרעה
  

‰Ê ‡È˘Â˜ ı¯È˙ Ô˙˘¯Ù· ‰ÓÎÁ Í˘Ó· ‰�‰:לשיטת  וכתב ד

ט אסור לסוך ולרחוץ ולקש, אונן כל זמן שלא נקברד, ן"רמב

ון שלא היה יכול בודאי אתי שפיר מדוע לא הלך יוסף בעצמו כי

אין זה מדרך ,  דאונן שרים''אפילו לשיטת הרמב ו,להתרחץ

הנימוס וכבוד אביו לסוך וללבוש בגדי שררות כפי הראוי להיות 

לכן לא היה יכול , בבואו אל המלך בעוד אביו מת מוטל לפניו

  .ליכנס אל פרעה לדבר עמו

¯˘‡ È�„ÚÓ:לם יתרץ כשאר התרוצים דלעי'' נראה לומר דהרמב.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי יש ,  לשיטה דסבירא ליה שאסור להתרחץ

ן בתורת ''כך מקשה הרמב, ראיה ברורה מדוד המלך שרחץ כשהיה אונן

  .א''ד סימן שמ''וכן בתפארת למשה יור, א''ד סימן שמ''וכן הדרישה יור, האדם

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ו  בן קיימא איה לדוד אם יהה שאותו הילד בספק היש לתרץי .‡

וכשראה שמת רחץ וסך כאלו , מתענה ומתפלל עליו' לא והי

כך , בן קיימא' דאיגלאי מילתא שלא הי' עברו ימי אבלו וכו

  .וכן בתורת האדם, ב''ז ע''ש מועד קטן ט''הרא' ד מובא בתוס''תירץ הראב

·Ó¯‰Â" Ô Ì„‡‰ ˙¯Â˙·הלכות אבלות‰Ê ÏÚ ‰Ó˙ : דלא מיסתבר 

נה כל העינוי ומתפלל כל  דוד מתעהשלא הימשום , לומר כן

  . על ספק נפל,תפלה זו

להשתחוות כדי ' לא עשה כן אלא בשביל שרצה לבא לבית ה. ·

אבל לאחר שבא , שלא יראה פני השכינה כשהוא מנוול

  .ק''וכן כתב הרד,  ד''כך כתב הראב ,מהשתחוות נהג אבלות שבעה

Â˘· Ï·‡''˙¯ÙÂÒ Ì˙Á  תמה על תרוץ זהד''יורה דעה סימן שכ  

  .והיכן מצינו היתרים אלו

ם אין המלך רשאי לנוול עצמו בימי אבלו כדרך שהקלו ביו .‚

ן ''כך תירץ הרמב,  דהמלך והכלה ירחצו פניהםב"ג ע"יומא ע הכפורים

  .בתורת האדם

כך תירץ בתפארת ,  אולי דוד המלך היה אסטניס לכן היה מותר.„

   .א''ד סימן שמ''למשה יור

ד סימן ''כך תירץ בתפארת למשה יור, ן היה מותר אולי התלכלך בטיט לכ.‰

   .א''שמ
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 ÂÈÈÁ· ÂÓˆÚÏ ¯·˜ ·˜ÚÈ ¯ÙÁ ÍÈ‡  

ÌÈÈÁÓ ¯·˜ ¯ÂÙÁÏ ‰�ÎÒÂ ¯ÂÒÈ‡ ˘È È¯‰?  

Ó¯· ‡˙È‡ ‰�‰"‡ בשם צואת רבי יהודה החסידט''ד סימן של"יור  ,

שאסור לחצוב שום קבר להיות פתוח עד למחר שלא יקברו בו 

  .את המת ויש סכנה בדבר
  

ÔÎÂÂ˘· ·˙Î ''˙Á‰ ˙"Ò דאין נכון להכין קבר ו"ד סימן שכ''יור 

והביא ראיה מאברהם אבינו שידע מאז ומעולם קדושת , מחיים

  .מערת המכפלה ולא פנה לזה עד שמתו מוטל לפניו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: פרשת  מפסוק מפורש דמשמע להיפך דכתיב בפרשתן

˜·¯È ‡˘¯ · אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת 'פסוק ה' ויחי פרק נ

È�¯·˜˙ ‰Ó˘ ÔÚ�Î ı¯‡· ÈÏ È˙È¯Î,ואם ,  חזינן שהכין קבר בחייו

דחמירא , היה אסור מחמת סכנה בודאי לא היה חופר מחיים

ת ציון לנפש ''וכן  בשו, ג''סימן י' ץ חלק ג"ת תשב"כך מקשה בשו, סכנתא מאיסורא

  .ג''סימן י'  חלק גת מנחת אלעזר''וכן בשו, א''ל סימן כ''חיה להגאון רבי זאב ליטער זצ
  

ÂÊ ‡È˘Â˜ ÁÎÓÂ:ץ ראיה שאדם בחייו יכול לחצוב '' מביא התשב

 מה לך פה ומי ז''ב ט''ישעיה כוכן מביא ראיה ממה שכתוב , לו קבר

' וכן נראה בגמ, לך פה כי חצבת לך פה קבר חוצבי מרום קברו

  שהמערות וכוכין מוכנות לקבור שםב"ע' ובמועד קטן ח, ב"ז ע"סנהדרין מ

 בענין המוכר קבר ב"ע' ב ק''בהארונות וכן הוא מוכח במשנה 

  .לחבירו
  

Ó Ï·‡''‰˘˜ Ó:ל''א לקושיא הנ'' מה יענה הרמ.  
  

‰˘˜ „ÂÚÂ:ח סימן "או וכן נפסק להלכה ב"ע' ק ח"מו'  מהא דאיתא בגמ

י שדרכן היה לחפור "ופרש,  דאין חופרין כוכין במועד'ז סעיף ג''תקמ

פ להיות נשאר " הרי שמותר עכקבר להכין למתים שימותו

  .ט''ד סימן של''וכן ביד שאול יור', ז סעיף ג''ח סימן תקמ"כך מקשה הברכי יוסף או, פתוח

  

ÌÈ�Â¯Á‡ ÌÈˆ¯˙ÓÂ :דבסתם שאינו מפורש ' את הקושיא מהגמ

אבל לחצוב למי שהוא לצורך זה האיש בפרטות , למי חוצב שרי

ח סימן "ירץ הברכי יוסף אוכך ת, כי היכי דלא ליתרע מזליה, הוא דאסור

מ מהפסוק קשה שהרי ''אבל מ, ט''ד סימן של''וכן ביד שאול יור', ז סעיף ג''תקמ

  .יעקב חפר בשבילו
  

ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈˆ¯˙ÓÂ :ד''סימן קיש "ת הריב"פ מה שכתב בשו''ע 

ל "שכתב שם וז, שרק בחולה אסור אבל בבריא אין שום איסור

רו לפתוח לו קבר יען שאלת חולה שהיה גוסס בערב שבת ואמ

אם ימות קודם השבת יכנס לקברו בו ביום אם הוא ראוי 

לעשות כן שיראה לי שהיו מונעין זה בקרבנו ואני לא ידעתי 

ואני ראיתי בריאים פתחו קבריהם והכינו כל צרכי , טעם

קבורתם בעודם חיים ומפרטם השר זקני דון משה בן שושאן 

אם , שנים קודם שנפטר' ע חצב קברו וקבר זקנתי אשתו ה"נ

באבל רבתי תניא גבי . תשובה. לחולה מסוכן ראוי לעשות כן

אין קורעין ואין חולצין ואין מספידין עליו , גוסס בפרק ראשון

ל מסיים בה "ן ז"והרמב. ואין מכניסין עמו ארון לביתו עד שימות

כל שהוא מעסקי המת אין , בספר תורת האדם דכללו של דבר

וכל זה אינו אלא על החולה כדי שלא , א נפשועושין לו עד שתצ

אבל הבריאים העושין קבריהם ותכריכיהן , תטרף דעתם עליהם

 גבי כלי א''מנחות  מ' לעצמם לכבודם אין חשש בזה כדאמרינן בגמ

אמר רבא ומודה שמואל בזקן שעשאה , קופסא חייבין בציצית

אלמא שאפשר לזקן לעשות לו טלית , לכבודו שהיא פטורה

ל אתי ''לפי הנ, בודו ועומד בקופסא עד שימות ונקבר עמולכ

שפיר דיעקב לא היה חולה כשחפר את הקבר לכן לא היה איסור 

  .לחפור קבר מחיים

 ÌÈÈÁÓ ÌÈ¯·˜ ÌÈ�Â˜˘ ÌÈÏ˘Â¯È È˘�‡ ÂÎÓÒ ‰Ó ÏÚ  

¯·„· ¯ÂÒÈ‡ ˘È È¯‰?  

„ÓÁ È„˘‰ ‰�‰ מזכיר מנהג ירושלים ח"מערכת אבילות אות קס 

ומקשה שם על מה , ם וחוצבים אותו בחייהםשקונים קבר בחיי

  .א''סמכו לעבור נגד מה שפסק הרמ
  

ÂÊ ‡È˘Â˜ ÁÎÓÂ: רוצה להסמיך סיוע לפירושו שכותב שם לפרש 

ח דזהו כשכבר מת המת וחוצבים לו "א בשם ריה"כוונת הרמ

קבר אלא שאין שהות ביום או מפני סיבה אחרת לא נקבר היום 

  .ב קבר לאדם בריא שפיר דמיאבל לחצו, הזה הוא דיש קפידא
  

„ÓÁ È„˘‰ ‰ÁÂ„ ·Â˘„ ‡Ï‡ שם דאין להסתייע ממנהג ירושלים 

ל דכיון דשוב ממלאים אותו בעפר אין זה בכלל "משום די

  .הצואה
  

Â˘· ÔÎÂ"È·ˆ ¯‰ ˙ נשאל על המנהג שנהגו ס''יורה דעה סימן ר 

בירושלים מאז ומעולם לחפור קברים ולהניחם פתוחים כמה 

  . א"כ הרמ" מערערים על מנהג זה שהוא נגד משויצאו, ימים
  

·· È˙‡ˆÓ Ï·‡"˘¯‰Ó Ì˘· Á"Ï דדוקא כשהמת ט''ד סימן של"יו 

כבר מוטל על הארץ איכא סכנה כשמניחין את הקבר פתוח 

וכנראה שעל זה . אבל כשאין שם מת אין כאן סכנה, בלילה

דבידוע דאיכא מת בעיר היו , סמכו בירושלם להניח קבר פתוח

ורק כשאין מת בעיר מותר , ם תמיד לקוברו אפילו בלילהנוהגי

  . להניח קבר פתוח ואין סכנה כלל
  

·‰ ÈÙÏ Ì‚ ÌÏÂ‡"�‰ Á"‚‰�Ó‰ ·˘ÈÈ˙� ‡Ï Ï רק שלא נמצא מת 

ש "אבל הרי יכול להיות שמת בע, בשעת לינת לילה בקבר פתוח

סמוך לחשיכה ולא יספיקו לקוברו קודם שבת ושוב ימצא שיש 

בר פתוח בזמן שנמצא בעיר מת שלא נקבר הלנת לילה על ק

ח מעמיד כל "ל דכיון דהב"ז י"אך ע. כ שוב יש חשש סכנה"וא

, הענין של סכנה במלין קבר פתוח הוא רק שיש מת שלא נקבר

ג "ז מסתבר מאד דלסכנה זו תנאי יש לה דהיינו רק בכה"לפ

אבל , שאפשר לקבור את המת ויש מצוה לקוברו אז גורר סכנה

 אפשר לו לקוברו כגון מת המוטל בלי קבורה בליל בזמן שלא

מים , דוגמא לדבר. דלא יש כאן סרך של סכנה כלל, ל"אז י, שבת

, מ בשבת לא הוי סכנה"שבשכונת המת דאיכא סכנה לשותה ומ

  .נ כאן דאיכא טעם לדבר וכמו שכתבתי"ה
  

Â˘· ÔÎÂ"¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙ ל ראיתי כמה '' כתב וז'רמת רחל סימן ל' חלק ה

ק הן במעלה הר הזיתים והן ביתר "עמים בבית העלמין פה עיהפ

ויש להבין מאין לקחו , המקומות הרבה קברים פתוחים ומוכנים

י "א שפסק עפ"ק להורות להם היתר בכך נגד פסק הרמ"להם הח

', י החסיד שאסור לחצוב שום קבר להיות פתוח עד למחר וכו"ר

ט ליכנס במקום ובפר, ע לא חלקו עליו בזה"ונושאי כלי השו

י החסיד הרי יש "י הר"א עפ"דכפי שכותב הרמ, חשש סכנה

ק עשו "וזה לא מתקבל על הדעת כלל לומר שהח, סכנה בדבר

ועושים כן על דעת עצמם מבלי שקבלו בזמנו הוראת היתר חכם 

ק המה כשלעצמם יראים "כי מלבד מה שאנשי הח, על כך

ת לעשות נגד ושלמים ולא היו מקבלים על עצמם אחריות כזא

הרי לא יתכן כי גדולי העיר וחכמיה היו , א"י החסיד והרמ"הר

פ לכמה מהם נזדמן "דהרי בודאי לכה, עוברים בשתיקה על כך

  .ע''ש שמניח בצ''עי, כ לראות הקברים הפתוחים"ג



ÌÈ¯È˘Ú „·ÎÏ ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰?  
 Ô˙˘¯Ù·ג''ט י''מÂ‚Â ÔÂÎ˘È ÌÈÓÈ ÛÂÁÏ ÔÂÏÂ·Ê  ' Ì¯‚ ¯ÂÓÁ ¯Î˘˘È

Â‚Â' , בענין לומד תורה שעשיר מפרנסו האם מקבל רק חצי שכר ממצות לימוד התורה עיין

  .ח''אריכות בספר מעדני אשר פרשת ויחי תשס
 

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי יששכר ,  מדוע הקדים את זבולון קודם יששכר
וכן במושב זקינים לבעלי , וכן בספורנו, כך מקשה ברבינו בחיי בפרשתן, נולד קודם

  .'התוס
  

˘ ˘Èı¯˙Ó : ן העוסק בפרקמטיא ליששכר והקדים זבולדלכן
 וכן משה רבינו בברכתו באמרו שמח זבולן ,העוסק בתורה

 כי אי אפשר לעסוק בתורה ח''י, דברים לגבצאתך ויששכר באוהליך 
אם אין  ז''י, אבות גמבלי שישיג האדם קודם די מחסורו כאמרם 

י בפרשת ''וכן ברש, ושב זקניםוכן במ, כך תירץ הספורנו בפרשתן, קמח אין תורה

   .וזאת הברכה
  

· ·˙Î ÔÎÂ¯˜È ÈÏÎ ואף על פי שקנין התורה ל ''וז ט''בראשית פרק מ

, קודם במעלה לקנין סתם סחורה כי טוב סחרה מכל סחורה
מכל מקום הקדים את זבולון ליששכר כי אם אין קמח אין 

ים ואם לא יאכל וישתה איך יהיו איבריו חזקים אף בריא, תורה
על כן הקדים את זבולון אשר ממרחק יביא ', לטרוח בתורת ה

חזינן מזה שיש , לחמו כדי שיוכל יששכר להיות יושב אוהלים
  .חיוב לכבד לומדי התורה מדחזינן שהתורה הקדימה אותם

  

˘¯ ·˙Î ÔÎÂ''Èשמעון אחי א על הא דכתוב שם ''ע'  זבחים ב
 על שם י"עזריה אומר שחטן לשם גבוה מהן כשרין ומפרש

שעזריה עסק בפרקמטיא וסיפק צורכי שמעון אחיו בשעה שהיה 
  .לפיכך נקרא על שמו שלמד על ידו' עוסק בתורה וכו

  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם יש חיוב לכבד עשירים או דילמא אין חיוב לכבד 
  .עשירים

  

Ó‚· ‡˙È‡„ ‡‰Ó ‰�‰' מזה ,  רבי מכבד עשיריםא''ו ע''עירובין פ
  .םחזינן שיש ענין לכבד עשירי

  

· ‡˙È‡ ÔÎÂÌÈ�Â‡‚‰ ˙Â·Â˘˙ ששאלתם מהו בעל ל ''וז 'סימן ב
 בעל מעשים הוא טוב עין בצדקה ובצרכי צבור ובמדות ,מעשים
פ שאינו מופלג בחכמה חייב אדם לנהוג בו כבוד " אע,טובות

ולעמוד מפניו כרב יחזקאל אבוה דרב יהודה שהיה בן תורה 
' סקלין כנשרפין וכומתני ליה רב יחזקאל לרמי בריה הנ' כדאמרי

 פ שלא היה מופלג בחכמה היה עומד מפניו מר שמואל"ואע
ח " אנשי מעשה שמכניסים אורחים ומהנין תלו ואפי'קידושין לג ב

 וחשובים ,ח עליהם הכתוב אומר ולדבקה בו"ומשיאין בתם לת
 וחייב אדם לנהוג בהם כבוד ולעמוד ,הם כאילו נדבקו בשכינה

פ שהיו חכמים גדולים "נים אעמפניהם כי חכמים הראשו
ד "ר פ"ב היו במעשים טובים ובמדות טובות כדאמרינן ,משתבחין

 ואם ירא חטא ,ט מי גדול ממני" נהי דבתורה גדול ממני במע'ב
 'מ ב''עא ''שבת ל' בגמחשוב הוא מן המופלג ממנו בחכמה כדאמרינן 

ין ואת אמרת לי בר אוריין דאמר אמינא לך אנא גבר דחיל חטא
ה בעולמו אלא "אלעזר בן שמוע אין לו להקב' יוחנן משום ר' ר

היא חכמה שכן בלשון יוני קורין ' הן יראת ה' יראת שמים שנא
 לעשירים המנהיגין עצמן ועוסקין בחסדים לוואפי. לאחת הינא

בי  ר'ו א''עירובין פ' גמהיו מכבדין רבותינו הראשונים כדגרסינן ב
יעקב מכבד חסידים היה שהעולם ' מכבד עשירים היה ור

  .מתקיים בזכות חסדם
  

· ·˙Î ÔÎÂÔÁÏÂ˘ ¯ÂˆÈ˜  ÍÂ¯Úכל אדם יהא חשוב בעיניך ט''סימן כ 
, גם כן אתה מחויב לכבדו,  אם הוא עשיר ממך,שהוא גדול ממך

ותחשוב בהיות כי השם יתברך , כדמצינו רבי היה מכבד עשירים
  .מא ראוי הוא לכךמסת, נתן לו עושר

  

¯˘‡ È�„ÚÓ :פ מה שכתב ''בערובין ע' יש לדחות הראיה מהגמ
דרבי מכבד '  על הגמ'מסכת ערובין דף פו עמוד ארבי עקיבא איגר 

ל מתוך "ל די"ם סג"ל ששמע ממהר" בלקוטי מהריל''עשירים וז
שרבי עצמו היה עשיר מופלג לכך הרגיל עצמו לכבד עשירים כדי 

כ אותו בשביל עשרו ולא בשביל "דו גלהתלמד להעם שיכב
תורתו שלא רצה להשתמש בכתרה של תורה ליטול עטרה 

  .כ לפי זה אינו ראיה שיש חיוב לכבד עשירים''א, להתגדל בה

  

 È�‰Ó˘ ÂÓÎ ÔÈ˘Â„˜· ÔÈ„ ÏÚ· ˙‡„Â‰ È�‰Ó Ì‡‰ÔÂÓÓ·?  

 Ô˙˘¯Ù·ח ט''מ'‰Ê· ÌÈ˜ÂÏ‡ ÈÏ Ô˙� ¯˘‡ Ì‰ È�·   
  

˘¯ ˘Â¯ÈÙÂ''¯È‡ ¯Ë˘ ÂÏ ‰‡¯‰ ÈÔÈ‡Â˘�Â ÔÈÒÂ  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :ל ''הרי קימ, איך חל הקדושין של יוסף במצרים

כ יוסף כשהיה מצרים ''א, דהמקדש בלא עדים לא הויא קדושין

˙ "˘Â·כך מקשה , כ איך חל הקדושין''א, עדים כשרים' לא היה לו ב

·ÈˆÈ È¯·„ט'' אבן העזר סימן מ.  

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

‡ .· ‰�‰Â˘"·ÈˆÈ È¯·„ ˙  וכד הוינא ל '' כתב וזט''העזר סימן מאבן

ל אמרתי לפניו "ק מאוסטרובצא זצ"טליא בהיותי אצל הגה

י הראה לו " ופרש·�Ê· ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ Ô˙� ¯˘‡ Ì‰ È‰על הפסוק 

אלא ,  היכן רמיזאצריך ביאורד, שטר אירוסין וכתובה

 המקדש בעד אחד אין חוששין ב"ה ע"קידושין ס' גמדאמרינן ב

בשניהם מודים משום דקא חייב לאחריני  ואפילו ,לקידושיו

 וזה ששאל ,י שקרובותיה נאסרו בו וקרוביו נאסרין בה"ופרש

, יעקב על הבנים מי אלה דהלא במצרים לא היו עדי קידושין

 רמז על הודאת בעל דין "·Ê‰"והשיב לו אשר נתן לי אלקים 

 דהא דלא מהני הודאת ה'' קדושין סי"ש רש"כמדילפינן מכי הוא זה 

 משום דחב לאחריני וזה לא שייך בגיורת שאין לה ,ל דיןעב

   .ל"ק הנ"קרובים והוטבו הדברים בעיני הגה

עיין מעדני אשר פרשת חיי , ט''סימן כ' חלק את הלכות קטנות "ד שו"עפ .·

ומסברא , דמועיל שאלה בקידושין ע אריכות גדולה בענין זה''שרה תש

פ "ועכ, ינישאם מועיל שאלה לא הוי חב לאחרמיסתבר 

וקודם מתן , בקידושין דרבנן יש לסמוך על זה דמועיל שאלה

 והא דמהני שאלה ,תורה לא היו קידושין דאורייתא רק דרבנן

 בני הם אשר ה שאמר וז,א"ח ע"נדרים עבהקדש ילפינן מזה הדבר 

 וממילא הוי קידושין מחמת ,נתן לי אלקים בזה דמהני שאלה

 אבן ˙ „·¯Â˘"·ÈˆÈ È ·מובאמאוסטרובצא ק ''כך תירץ הרה ,הודאת בעל דין

  .ט''העזר סימן מ
  

ÔÈ˘Â„˜· ÔÈ„ ÏÚ· ˙‡„Â‰ ÔÈ�Ú·Â :ת נודע ביהודה "שוהקשה ב

עדים בקדושין '  לשיטות דהא דבעינן בז''מהדורה קמא אבן העזר סימן נ

דקשה , הוא משום קיום דבר ולא משום דחיישינן לשיקרא

תך דילפת דבר דבר מממון  דקאמר מאי דעב"ה ע"קידושין סמסוגיא 

ד "ד כמאה עדים דמי אף הכא הודאת ב"אי מה להלן הודאת בע

ל התם לא מחייב לאחרינא הכא מחייב "כמאה עדים דמי א

כ יתרץ "ד כהני פוסקים א"ז הקשה מעלתו אי ס"וע, לאחרינא

ס בממון לא בעי עדות רק אמיתת הענין והכא בעי עדות "בש

  .לכן לא מהני הודאת בעל דין
  

‰„Â‰È· Ú„Â�‰ ı¯È˙Â:פירושו של הגמרא דלהכי גזרה תורה  ד

שלא יועיל קידושין בלא עדים לפי שתמיד בקידושין מחייב 

כ היתה "לאחרינא ואם היו הקידושין מועיל בלא עדים שוב ע

נאנמת כיון דלדבריה כבר נאסרה שויתה נפשה חתיכה דאיסורא 

  .ה כללולכך גזרה תורה שלא יועיל הקידושין ולא נאסר

åðéãéãéì áåè ìæî úëøá  
åúîëçì úîãå÷ åúàøé áåùçä êøáàä  
úåôé íéðô øáñá íãà ìë ìá÷î 

 áøäõéáå÷ùøä äùî èéìù'' à  
ùîù úéá àæìòá úéø÷  

 åúá úãìåä úçîù ìâøìéçú 'æîá''è  
íéáåè íéùòîìå äôåçìå äøåúì äìãâì äëæéù àåòø àäé  

îääøáçä éðá íéëøá  



  
  

âäåð åðéà àåäùë êøãá ãåîìì øúåî íà íäøáà ïâîä ÷ôåñî òåãî 
 íäøáà ïâîä íùá íúàáäù äîøåà''÷ ïîéñ ç'' éòàù''î êøãá ãåîìì øåñàù â'' î

ïåéò åìéôà ãåîìì éøù íéñåñä âéäðî øçà ùéàå äìâòá áùåéáã øùôà , íúù÷äå
äæá íäøáà ïâîä ÷ôúñî òåãî øåàéá êéøöã ,ë éøä àëéì íéñåñä úà âéäðî øçàù ïåé

ùùç íåù ,âîä øáñ éìåàã íúöøúå''âåìô àìã à.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
ò íäøáà ïâîä úðåëã õøúì äàøð''ùá áúëã äî ô'' ãîåìùë àåä ùùçäã áøä ò

êøãá äòúé àîù ïåéòá êøãá ,àå''íéðîåñî íéëøãä åéä àì íòô ë ìë àìà íåéä åîë 
 ïåâë äá êìé øùà êøãä äìâòä ìòáì úåàøäì íéëéøö íéîòôìå íéùáåùî åéä íéëøãä

àáåè éçéëùå êøãá äòåúù äàåøù ,àå'' éãë ãåîéìá ïééòé àì òñåðä íâã øîåì ùé ë
íäøáà ïâîä ÷ôúñî ïëì êøãá äòåúùë áì íéùéù.  

  

äøä''èéìù øâéöã äãåäé ìàéçé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
ðõøúì äàø ,æç åøîà éøäù''ë äìéâî ì''ò ç'' àðúñàã àîåéë àúåìéö àòá àúòîù á

ùø ùøéôå''äáùçî íåìëá ãåøè åðéàù úáùåéîå äìåìö äòã àúåìéö é ,ðä éôì'' éúà ì
î äìâòä úà âéäðî åðéàù åìéôà ììë êøãá éøäù øéôù'' úáùåéîå äìåìö äòã ïéà î

äë àìù ùøôéå ãîìéù àöîðå äòéñðä úòùáïâå , éìåàù íäøáà ïâîä ÷ôúñî ïëìå
áø ïåéò êéøöä øáãá ãåîìì øåñà.  

  

èéìù ìãééæ áã ìàéçé áøä'' à÷øá éðá  
õøúì äàøð ,åéçàì óñåé äæá øéäæäù åðéöîã ïåéëã , åâéäðä àì íîöò íäù äàøðëå

íéñåñä ,à'' ÷ôåñîå øùôàå íäøáà ïâîä áúë ïëì øåñéà ùé àðååâ éàäëá íâã ïðéæç ë
øáãá.  

  

èéìù úåéìâøî ìåàù áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  
õøúì äàøð ,á ÷ø ùéù éøééàã íäøáà ïâîäî ÷éåãîã 'íãà éðá , íéñåñä âéäðîäå àåä

 åì àäéù ïåâë äæá êéùîäì âéðäîä ìëåé àì àîù ùåçéðã àðéîà àéåäã øîåì ùéå
ïåéòá ãåîìì øåñàå âéäðäì åéìò ìèåî àäé æàå äîåãëå äùìåç.  

  
ðá ìéâøä òåãî íéîëç éãéîìú åéäé åéðáù äëøá ìá÷î ø  

íëç ãéîìú àäé àåäù äëøá ìá÷î åðéàå 
 àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîîâá 'ë úáù''ò â" ìéâøä àðåä áø øîà á

íéîëç éãéîìú íéðá äéì ïééåä øðá , åéðáù äëøá ìá÷î øðá ìéâøä òåãî úåù÷äì ùéã
äëøá ìá÷î åðéà òåãîå íéîëç éãéîìú åéäéíëç ãéîìú àäé äéôåâ àåäù  , íúöøúå

íéðôåà òáøàá.  
  

äøä''èéìù ÷éù øùà áééì äéøà éáø â'' à÷øá éðá âøàã ììåë   
õøúì äàøð ,îâá àúéà äðäã 'é úåëî 'ò'' ùøéôå äàåáú åì íëç ãéîìú áäåàä à

ùø''æå íù é'' ìú áäåàä" àîìòá ïðéøîàãë åòøæ ìòå åéìò úøæçî äøåúä äàåáú åì ç
ë úáù''ïðáø ïéðá äéì ïééåä ïðáø íéçøã ïàî éàä â ,ùøä íù áúåëå'' ùøôîã òîùî ù

ùøäîäå åîöò àåä ïëù ìëå ïðáø ïéðá åì ïéååä''ä äæ éôìå äæá ùéâøä àì à'' àëä ä
åîöò àåä ïëù ìëå ïðáø ïéðá åì ïéååä äðåëä. 

  

îâá ïðéøîà éøä äàøåä úéá íé÷äì äãåäé úà á÷òé çìù òåãî 'äàøåî ïéàãäãåäéî úåàøåä   
 ìà åéðôì çìù äãåäé úàå ùâéå úùøôá áåúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî

äðùâ åéðôì úåøåäì óñåé , úéá åì ïé÷úäì äãåäé úà çìùù  àîåçðú ùøãîá àúéàå
äàøåä àöú íùîù ãåîìú ,ãîâá ïðéøîàã àäî úåù÷äì ùé 'ë àîåé''ò å'' øîà à

à éøåîã ïðáøî àáøåö úçëùî àì àáøøëùùé èáùî åà éåì èáùî éúàã àì ,à'' ë
äàøåä äàøåî äéä àì àåä éøä äãåäé úà äàøåä úéá çåúôì çìù òåãî, íúöøúå 

íéðôåà äùîçá.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
 ïáåàøî éúàã ïàî é÷åôàì åðééäã øëëùé åà éåì èáùî éúàã øîà àáøã õøúì äàøð

ùî åàäàøåä éøåî åéä íìåëù ïëúé íîöò íéçàä ìáà ïåòî , íâù õøúì äàøð ãåòå
àöú äàøåä øáãù ïëúé íäéðáá , ÷ø àöé àìù òá÷ åðéáø äùîå á÷òé úëøá øçà ÷ø

øëùùéå éåìî .  
  

èéìù ïééèùøåîøî éáö ïøäà ïåàâä'' à÷øá éðá õéðæå èøòñ ììåë ùàø  
åîãàä íùá éúéàøù äî õåøú ãåò ïééöì äàøð''øèéìù àìàéáî '' áåè øùáî øôñá à

ò''ð î''úåáåè úåãéîä ãåñé åðéöî äãåäéáã ç , åðîî ä÷ãö øîàå äãåäù øîú äùòîá
æç éùøãîá áåúëù åîë ãåàî åîöò äæéá óàù''ì , íà éë øùôà éà ãåîìú úéá ïéëäìå

ò'' úåð÷ì øùôà éà úåãéîä éìáå äùåã÷ä åðúøåúì éàðúäå äðëä àåäù úåáåè úåãî é
øåúääãåäé úà çìù ïë ìò ä.  

  

èéìù íééç ïá íäøáà éáø ïåàâä''à îåã''éáá ö''çî íåìù úáäà ã''íééç éèôùî ñ  
èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àíéáìòù  

 äàøåäì òéâîù øéòö íëç ãéîìú àåäù ïðáøî àáøåö ìò ÷ø øáéã àáøù õøúì äàøð
øëùùé åà éåì èáùî àåäù ïðéøîà äæá åìéâ òéâé íøè åúåøéòöá ,à íëç ãéîìú ìá

ùá åñéøë àìéîù äáéùéá áùåéå ï÷æ ïðáøî ãç àåäù'' äàøåä úåøåäì ìåëé íé÷ñåôå ñ
íéèáùä ìëî ìàøùéá ,â ÷ìç øùà éðãòî øôñá íúàáäù åîëå ' íùá íéøáã úùøô

ãéçä''æ úåëî íéðéò çúô åøôñá à 'ò''ðä éôì à''øéôù éúà ì.  
  

èéìù øòééøá éáö óñåé ïåàâä'' àòá úáéùé ùàøäé÷ìç úéá àæì  
ò õøúì äàøð'' øàáîå åéìâø ïéáî ÷÷åçîå äãåäéî èáù øåñé àì ïúùøôá áåúëã äî ô

ùø''éò ìàøùé õøà éàéùðå ìááù úåéìâ éùàø åìà é''ðä éôì ù'' çìùã øéôù éúà ì
äãåäé úà ,íéøöî úååøòá ãçåéîáå íå÷î ìëá äøåú íå÷î íé÷äìã íåùî , úðéçá êéøö

éùðå úåéìâ éùàø úåëìî ùé íäì ÷ø íéòéøôîä íéøáãä ìëáå äàîåèä ãâð íçìäì íéà
 úåéäìå äøåúá ÷åñòìå ãåîìì åìëåé íéøëùùéäå íéååìäù ãåîìú úéá ïéëäì çëä úà

ìàøùéá äàøåä éøåî.  
  

äøä''èéìù øâéâ ÷çöé éåì â'' à÷øá éðá  
åîà éðôì àéùå÷ä éúéöøä ïåéìâä úà éúéàøùë äðä''äøä ø'' äîìù øåãâéáà éáø â

ìùèé''à ,äøä éìù ììåë ùàøä éðôì ïëå''èéìù ïøèù äùî éáø â'' éðá áå÷éøèñ áø à
÷øá ,ãåîìú úéá çúô àìà äàøåä äøåî ùîî äéä àìã åöøúå , åéä éåìå øëùé úîàáå

úåàøåä äøåîä , äàøåî ùîî äéäéù äøåàëì òîùîå úåøåäì áåúë àäã éúäîú äæ ìòå
äàøåä.  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג  
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט
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ò áãåð äæ ïåéìâ''ãáëðä áéãðä åðéãéãé é  

 áøä íéåáñåð ìàåîù ÷çöéèéìù'' àïéì÷åøá  
ì éåëéæúåááø  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''éãé éåðéã  
 áøäõéáå÷ùøä äùî èéìù'' à  

ùîù úéá àæìòá úéø÷  

 åúá úãìåä úçîù ìâøìéçú 'æîá''è  
åðúçì áåè ìæî úëøáå  

äøä'' éáø âøëéøèñà éáö èéìù'' à  
ø''îäéáá î''ùîù úéáá àæìòá ã  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

 åðéãéãéì áåè ìæî úëøá  
ùôð úåøéñîá åððîæá äøåú ìù äìåò éîé÷î éìåãâî  

 éáø ïåàâäñ øòá íåìùåïé÷öåø èéìù'' à  
ùîù úéá  
îìù úøèò úáéùé ùàøäøàá ä''÷  

 åðáì äåöî øáä úçîù ìâøì  
äáä'' ç á÷òééð''å  

 ìàøùé ììë ïòîì íéøéáëä åéùòî úåëæáù àåòø àäé
 äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäáòøðéå øéàî íééç èéìù'' à  
íéìùåøé  

úçîù ìâøìåøåëá åðáì ïáä ïåéãôä   

 øîëíåçð ìùéô íéøôà éð''å  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø íñøåôîä ïåàâäøâøá ìàøùé èéìù''à  

íéìùåøéá äìåàâ éðâ úðåëù ìù äáø  

åðúçì úá åúãëð úãìåä úçîù ìâøì  

 áøäù ïøäàéãìôðé èéìù''à  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''íéáéãðä íéçàä åðãéãé é  

 áøäøîèù íåìù èéìù'' à  
æðàö úåãñåî ãåâéà ìäðî  

 áøäøîèù ùéøòá áã èéìù''à  
æðàö íéììåëä æëøî ìäðî  
íäéáà úîùð éåìéòì  

 áøä éáö áøä ïáøîèù á÷òé æ''ì  
æðàö éãéñç éáåùç éð÷æî  

áìð"è ò''ñùú úáè å''è ú.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åîù íåìòá õôçä åðéãéãé é  

ìòì''åð÷æ ð  

 áøäóñåé  áøä ïáäéøà äãåäé ãìôðéáåø æ''ì 
áìð"òé ''úáè â  

ú.ð.ö.á.ä.  

 åðøåî úîùð éåìéòìå  

 áøäïúð  áøä ïáõøàäðøèù õøòä éìúôð öæ''ì  
áìð"ú úáèá äøùò ò.ð.ö.á.ä.  


