
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ¯˙ÂÈ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÂˆÓ ÏÚ ‡ÈˆÂ‰Ï ÏÏ‰Ï ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡
‰Ê· ¯ÂÒÈ‡ ˘È È¯‰ ÂÈÒÎ� ˘ÓÂÁÓ?  

 Ô˙˘¯Ù·ב''ח כ''כÍÏ Â�¯˘Ú ¯˘Ú ÈÏ Ô˙˙ ¯˘‡ ÏÎÂ .  
  

Ó‚· Ô�ÈÙÏÈ Ô‡ÎÓ 'דהמבזבז במצוה אל יבזבז יותר א''ע' כתובות נ 
, 'ק א''ס ט''ד סימן רמ''יור בהלכות צדקה‡ ''Ó¯‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ, מחמוש נכסיו

ט ''פסחים מ' ז הארכתי בקושיא על הא דאיתא בגמ''ובספר מעדני אשר פרשת ויצא תשס
, יש להקשות איך מותר לעשות כן דÌÎÁ „ÂÓÏ˙ ˙· ‡˘ÈÂ ÂÏ ˘È˘ ‰Ó ÏÎ Ì„‡ ¯ÂÎÓÈא ''ע

  .ש דברים נפלאים''עי, הא אסור לבזבז במצוה יותר מחומש
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :ני מעשרות לחומש בלשון שמדוע כתבה התורה, 
  .' אמ'' ע'שיטה מקובצת כתובות נכך מקשה ב, ולא כתב חומש בבת אחת

  

ı¯˙ÓÂ:דעדיפא טפי ליתן הצדקה בזה אחר זה  דבא להורות 
ל במסכת אבות על הא "ם ז" וכמו שכתב הרמב,מליתן בבת אחת

 Ô�˙„"‰˘ÚÓ‰ ·Â¯ ÈÙÏ ÏÎ‰Â" דטפי עדיף ליתן אלף זוז באלף 
, א עוד תרוץ''ע' ועיין בהפלאה בכתובות נ, אחתפעמים מליתן אלף זוז בבת 

ז הארכתי בענין ''ובספרי מעדני אשר פרשת ראה תשס ,וכן בספרו פנים יפות בפרשתן
  . משמע להיפך' ל שמכמה גמ''ם הנ''חידוש רמב

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:נו רבנן עני בא ת 'ה עמוד ב''יומא ל '  על הא דאיתא בגמ
בתורה אם אומר עני הייתי אומרים לו מפני מה לא עסקת , לדין

‡Â¯Ó  ,וטרוד במזונותי אומרים לו כלום עני היית יותר מהלל
˜ÈÚÙ¯Ë· ¯Î˙˘ÓÂ ‰˘ÂÚ ‰È‰ ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ·˘ Ô˜Ê‰ ÏÏ‰ ÏÚ ÂÈÏÚ ,

˘¯„Ó‰ ˙È· ¯ÓÂ˘Ï Ô˙Â� ‰È‰ ÂÈˆÁ , ˙Ò�¯ÙÏÂ Â˙Ò�¯ÙÏ ÂÈˆÁÂ
Â˙È· È˘�‡,איך היה מותר לבזבז על תורה יותר מחומש נכסיו  ,
כך מקשה החפץ חיים בספרו , מבזבז אל יבזבז יותר מחומשל ה''הרי קימ

  .ב''ה ע''לקוטי הלכות יומא ל
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
אבל , זה דווקא בשאר מצוות,  הא דאסור לבזבז יותר מחומש.‡

לכן היה , על מצוות תלמוד תורה מותר לבזבז יותר מחומש
מותר להלל להוציא יותר מחומש כיון שזה היה למצוות 

ובספרו , ב''ה ע''כך תירץ החפץ חיים בספרו לקוטי הלכות יומא ל,  תורהתלמוד
האריך בראיות שבתלמוד תורה מותר לבזבז יותר ' ק ד''ס' פרק כ' אהבת חסד חלק ב

  .מחומש

ÌÈ�Â˘‡¯· ÌÈ„˜ ¯·Î ‰Ê „ÂÒÈ ‰�‰Â:תכתובושיטה מקובצת  דב 

  רבי טרפון יהב לרבי פרשת בהרהרבאמרו במדרש כתב  ' אמ'' ע'נ
וכותב דאין ללמוד מכאן עקיבא שית מאה קנטרין דכסף 

יש לנו לחלק דלא אמרינן הכי ד, שמותר לבזבז יותר מחומש
  .ט''ק י''ס' א בספרו מדבר קדמות אות צ''וכן כתב החיד, אלא לתלמוד תורה

  

 ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂˆÓ ÏÚ ÚÂ„Ó ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡Â  
˘ÓÂÁÓ ¯˙ÂÈ Ê·Ê·Ï ¯˙ÂÓ:  

ÔÂ˘‡¯‰ { דחיישינן , שאסור לבזבז יותר מחומשדהרי כל הטעם
הקילו כי בתורה אין כ בתורה ''שמא ירד מנכסיו משא
ש בשמאלה עושר וכבוד וגם "לחוש שירד מנכסיו כמ

יוחנן ' יקרה מפז וכל חפצים לא ישוו בה וכדאיתא בר
ת "שוכך כתב ב ,שמכר כל שדותיו ונכסיו לעסוק בתורה

   .ב'' סימן ק'דברי מלכיאל חלק א

È�˘‰{אין שייך ,  כיון שיש לו על ידי ההחזקה חלק בשכר תורתו
על זה שיעור וכמו שיוסיף להחזיק כן יתוסף לו חלק 

ק ''ס' פרק כ' החפץ חיים בספרו אהבת חסד חלק ב כך כתב, בשכר התורה
  .האריך בזה' ד

È˘ÈÏ˘‰{ועל , י שלומד יודע ליזהר ממצות לא תעשה'' כיון שע
 שיש לבזבז ו''ח סימן תרנ''אורל ''מצות לא תעשה קימ

עיין בספר הנפלא , מעדני אשר, יותר מחומש לכן מותר לבזבז
ג רבי יוסף חי סימן טוב דברים ''ב לידידי הרה''ע' ק דף ט''כרס יוסף ב

  .נפלאים בענין זה

ע סבירא ליה ''דלאו כ ד''תענית כפ מה שכתב בגבורת ארי '' ע.·
 'כמבואר בגמ, תקנת אושא שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש

א סבירא ליה דמחרים אדם בכל ובלבד ''דרא ''ח ע''ערכין כ
כ אפשר דהלל נמי לא ''א, שיישייר קצת ובחד זוזי סגי ליה

  .מעדני אשר, לכן בזבז יותר מחומש, סבר האי הלכה

  

 ˘ÓÂÁÓ ¯˙ÂÈ ‰ÂˆÓ ÏÚ Ê·Ê·˘ ÈÓ  
‰˘ÂÚÂ ‰ÂÂˆÓ Â�È‡ È¯˜Ó ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ó˘Î Ì‡‰?  

ל מצוה יותר מחומש האם כשמקיים יש לחקור מי שבזבז ע
מ שאם יש לו מצוה ''המצוה מקרי אינו מצוה על מצוה זו ונפק

שאין עולה כסף יש לו חיוב לעשות המצוה שאינו עולה כסף או 
מ אינו מקרי אינו מצווה ''פ שאינו צריך לבזבז מ''דילמא אע

  .ועושה
  

· ‰�‰Â˘"¯‚È‡ ‡·È˜Ú È·¯ ˙ הגע ל ''כתב וזח ''מהדורה קמא סימן ס
, מצות עשה באחד אין בו חסרון כיס' עצמך אם נזדמן לו ב

וכי נאמר דאסור , ובאחד צריך ביזבוז יותר מחומש בנכסיו
לעשות המצוה בממונו ולבטל מצוה אחרת כיון דאינו מחוייב 

 מןסיע "כדאיתא בש, לעשות המצוה דחסרון כיסו יותר מחומש

כתיקונה ואין בזה מ מקיים המצוה " דמ, נשתקע ולא נאמרו"תרנ
  .גרעון במה דרוצה לאבד ממונו
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 Â¯È·Á ˙‡ ÏÈˆ‰Ï Â�ÂÓÓ ÏÎ Ê·Ê·Ï Ì„‡ ·ÈÂÁÓ ·ÈÂÁÓ Ì‡‰

˙Â˘Ù� ˙�ÎÒÓ?  

ÓÈ˜''Ï המבזבז אל יבזבז יותר  ו''אורח חיים הלכות לולב סימן תרנא ''רמ

לא במצות אבל ,  ודוקא מצות עשה,מחומש אפילו מצוה עוברת

  .עבוריתן כל ממונו קודם שי תעשה
  

יש לחקור האם אדם מחויב להציל את חבירו מסכנה בכל ממונו 

כיון דהויא לא תעשה של לא תעמוד על דם ריעך ובלא תעשה 

ל דצריך לבזבז כל ממונו או דילמא אינו מחייב לבזבז כל ''קימ

  .ממונו כדי להציל את חבירו
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' מנין לרואה את חברו שהוא 'מ א''ג ע''סנהדרין ע 

טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב 

 והא 'ומקשה בגמ, להצילו תלמוד לומר לא תעמד על דם רעך

 מהתם נפקא אבדת גופו מניין תלמוד לומר ,כא נפקאמה

 אי מהתם הוה אמינא הני מילי 'ומתרץ בגמ, והשבתו לו

נן חזי, קא משמע לן, אבל מיטרח ומיגר אגורי אימא לא, בנפשיה

אבל עדיין אין , ל שיש חיוב לבזבז כסף להצלת חבירו''הנ' מגמ

  .ל''כ אין ראיה לחקירה הנ''א, ראיה דצריך לבזבז יותר מחומש
  

 ‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘· ¯·ÂÚ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï· Ì‡‰ ¯¯·Ï ÍÈ¯ˆ ¯·„ ˙È˘‡¯

 ˜¯ ‡ÓÏÈ„ Â‡ Â�ÂÓÓ ÏÎ ¯ÊÙÏ ·ÂÈÁ ÈÓ� ˘È Ì‡‰ ‰˘ÚÂ ÌÂ˜· ‡ÏÂ

ÈÁ ˘È ‰˘ÚÂ ÌÂ˜· ¯·ÂÚ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï·Â�ÂÓÓ ÏÎ Ê·Ê·Ï ·Â.  
  

· ‰�‰Â˘"·È¯‰ ˙" ˘ואם יאמר בעל הדין שמצות כתב  ז''סימן שפ

כיון , הרי היא בענין זה כמצות עשה, לא תעשה שאין בה מעשה

 שאם התירו במצות עשה , עליו הראיה,שאינו עובר בידים

מצות לא תעשה שאין לאין למדין , ובשב אל תעשה, הקלה

 דסבירא ליה דאף בלאו בשב ואל חזינן, למדין חמור מקל להקל

ולפי דבריו בודאי שיש חיוב לבזבז , תעשה צריך לבזבז כל ממונו

כל ממונו כדי להציל את חבירו כיון שיש על זה איסור לאו של 

  .לא תעמוד על דם רעך
  

‰Ê ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ‰·¯‰ Ï·‡ :נשאל ט''סימן קלת חוות יאיר "שודב 

ה כסף כדי לשחררו ביהודי גנב שתלו אותו והמושל מבקש הרב

לקבורה האם לאלו שיש עליהם חיוב קבורה יש חיוב לבזבז כל 

פ זה " ואין לומר דעכל''וכתב וז, ממונם ולהשתדל לשחררו

שמוטל עליו חייב לבזבז כל ממונו שלא יעבור על לאו זה ולפייס 

 א תעשה הא ליתא מאחר דלא עבר הל,השר שיניחנו לקבור

 בפועל לא תעשהולא דמי ל צות עשהבפועל לא הוי רק כמ

  .שמחויב לבזבז כל ממונו
  

¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ·˙Î ÔÎÂ ד לאו ''ל לפענ''וזו ''ח סימן תרנ''ע אור''בהגהות על ש

במצות עשה ולא תעשה תליא מילתא אלא אי קום ועבור או 

פ שאינם ''אשר על כן לאכול פירות שביעית אע, שב ואל תעשה

מכל , ה לחד דיעהוכן טעם כעיקר שאינו אלא עש, אלא עשה

וההיפוך אין צריך להוציא כל , מקום יתן כל אשר לו ולא יעבור

פ שהוא ''ממונו שלא יביאוהו לידי לא תותירו ממנו עד בוקר אע

מ כיון שאינו בקום ועבור אינו צריך להוציא כל ''מ, לא תעשה

  .ממונו
  

ÌÈ„‚Ó È¯Ù‰ ·˙Î ÔÎÂ ל נראה '' וזבאשל אברהם ו''ח סימן תרנ''אור

חילוק בין עשה ללא תעשה זה קום ועשה וזה שב ואל תעשה דה

ם לעבור על בל יראה בחמץ בפסח בשב ''מימילא אם אנסו עכו

  . ואל תעשה יש לומר דאין מחויב לבזבז הון רב

ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈˆ¯˙Ó ‰Ê ÈÙÏÂ: הא דהקשו האחרונים על הא 

 אין פורין את השבוים יותר מכדי א''ה ע''גיטין מדאיתא במשנה 

דיש להקשות הא במצוות לא תעשה צריך לבזבז כל , מיהםד

 דשבי קשה יותר מחרב ב''ע' ב ח''ב' וכיון דאיתא בגמ, ממונו

כ עובר על לא תעמוד על דם ריעך וכמו שכתב ''א, וממות

ולפי , כ מדוע אין פודין יותר מכדי דמיהם''א, ם להדיא''הרמב

תעשה אין ל אתי שפיר דכיון שהלא תעשה עובר בשב ואל ''הנ

ועיין בספר מעדני אשר פרשת , ב''ד סימן רנ''כך תירץ פתחי תשובה יור, צריך לבזבז

  . ל''ז אריכות גדולה לתרץ קושיא הנ''ויצא תשס
  

Â�Ï˘ ‰Ï‡˘ ËÂ˘ÙÏ ¯˘Ù‡ ˙ÂËÈ˘ È�‰ ÏÎ ÈÙÏ ‰�‰ דכיון דעובר 

על לא תעמוד רעך רק בשב ואל תעשה אין חיוב לבזבז כל 

  .ממונו
  

· ‰�‰ÂÂ˘"¯·„ ˙·ÈˆÈ È כתב להסתפק בשאלה  חושן משפט סימן עט

ועד , בהא דלמיגר אגורי יש לעיין כמה החיוב בזהל ''ל וז''הנ

כ "אם שייך בזה ג, כמה חייב לבזבז מממונו בשביל הצלת חבירו

ואם חייב ,  המבזבז אל יבזבז יותר מחומשא"ע' כתובות נ' גמש ב"מ

א "א ובביאור הגר"א ס"תרע' ח סי"ראולחזור על הפתחים כהא דבנר חנוכה 

,  דבשאר צדקה החיוב ליתן כפי מסת ידו ואם אין לו פטורב"ובמשנ

ולא מחייבינן ליה לחזור על הפתחים הרבה דהוי צערא דגופא 

,  אך להצלת חבירו הוי בלא תעמוד על דם רעך,וקצת בזיוני

כ לכאורה "ל שחייב ליתן כל ממונו וא"ובמצות לא תעשה קיי

ולמה לא , בזבז כל ממונו כדי להציל חיי חבירויהיה מחוייב ל

  . חילקו בזה בדיני צדקה
  

Â·ÈˆÈ È¯·„‰ ·˙ÂÎ:  ד סי"יושמחתי מאוד שמצאתי בפתחי תשובה '

 את דאם ביקשו להורגו' ש התוס" שהביא מבית הלל במד"ב סק"רנ

שהביא ראיה דהרי המעלים עינו ,  פודין יותר מכדי דמיהםהשבוי

 חייב א תעשה ובל, על דם רעךבלא תעמודמפדיון שבויים עובר 

ג האריך מהא דאמרו משום " וביד שאול שם סק,ליתן כל ממונו

דדוחקא , דוחקא דציבורא או משום דלא ליגרבו ולייתו טפי

כ "ואח, דציבורא היינו צערא ועדיף יותר מסכנת נפשות דאחרים

כתב דדוחקא דציבורא אינו בגופם אלא בממונם וזה ודאי דממון 

 ' סק"ב' הגמוהביא מ,  זה אלים יותר מסכנת נפשות דאחריםשל

נ "שם דאף בפקו' ע אסור להציל עצמו בממון חבירו ובתוס"דלכו

חי ושם בפת, משמע דפשיטא ליה שאין חייב לבזבז ממונו, אסור

 שכתב דלכן אם יש חשש שהשבוי  עורר על הבית הללתשובה

תעשה של לא משום דיש לא , יהרוג יש חיוב לפדות בכל דמיו

 והעיר, תעמוד על דם רעך ובלא תעשה חייב לבזבז כל ממונו

ת " דדוקא בלת יאירחו ת ''כן בשו וי מגדים הפרה שכתבממ

  . חייב לבזבז כל ממונושיש בו מעשה
  

 ÏÎ Ê·Ê·Ï ·ÈÈÁ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ¯ÓÂÏ ‡¯·Ò „ÂÚ ˘È„ ·˙Î ·ÈˆÈ È¯·„·Â

Â�ÂÓÓ,חייך  דשאני לא תעשה דלא תעמוד כיון דגלי לן קרא ד

לכן אין חיוב לבזבז כל ממונו באופן שלא ישאיר , קודמים

  .לעצמו ממה לחיות
  

· ÔÎÂÂ˘"˘¯‰Ó ˙"Ì אם ל ה''בשאלה הננסתפק  ד'' סימן נ'חלק ה

 בממונו דאף דהוי גם תמחויב אדם להציל חבירו מסכנת נפשו

 ,ת"מ הוי בשוא"מ ,ג"כדאיתא בסנהדרין עלאו דלא תעמוד על דם רעיך 

צ לבזבז יותר "ע א"כ הרי במ"י וא"ת חו"ש בשו"כמע "ודמי למ

ל כיון דמחויב לאהוב חבירו כנפשו וכל אשר " אבל י,מחומש

 דלאו דוקא תב כקדושים' פן "לאיש יתן בעד נפשו ואף דהרמב

ה דבא לעשות מעשה להרוג חבירו "ל דשא"לאהוב אותו י

  .משם' ת אין ראי"בשוא' הכ היכי דיה"משא



�È·‡ ·˜ÚÈ ‡˘� ÍÈ‡ ˙ÂÈÁ‡ È˙˘ Â  

‰�˙È� ‡Ï˘ „Ú ‰¯Â˙‰ ÏÎ ·˜ÚÈ ÌÈÈ˜ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ט ל''כ'ÏÁ¯ ˙‡ Ì‚ ·‰‡ÈÂ ÏÁ¯ Ï‡ Ì‚ ‡·ÈÂ .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:אחיות הרי '  איך היה מותר ליעקב להתחתן עם ב

י ''קיים יעקב אבינו כל התורה עד שלא ניתנה כמו שכתב רש

, רתיג מצות שמ'' דיעקב שלח לומר לעשיו ותריבריש פרשת וישלח

כך , אחיות שעתידה תורה לאסור את זה' כ איך התחתן עם ב''א

וכן , וכן האור החיים הקדוש, וכן החזקוני בפרשתן', ו ה''ן פרשת תולדות כ''מקשה הרמב

  .בפרשת דרכים דרש האתרים דרוש ראשון
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

והאבות שהיו מקיימים אותן עד , קר עשיית המצות בארץיע .‡

ויעקב , אבל לא בחוצה לארץ,  בארץ היה,התורהשלא נתנה 

כך תירץ ,  לכן לא הקפיד בזה,בחוצה לארץ נשא שתי אחיות

  .ו''מובא ברבינו בחיי פרק כ' ו ה''ן בפרשת תולדות כ''הרמב

‡¯·Â''ÂÈÏÚ ‰Ó˙ Ì˘ Ìאם אין המצות , אבל יש לתמוהל '' וז

 ב'' עט''פסחים קי' גממה זה שאמרו ב, חובה רק בארץ לבדה

 בסעודה שכשאמרו לו ליעקב אבינו עליו השלום טול ברוך

, "איני מברך מפני שנשאתי שתי אחיות"יאמר לעתיד לבא 

  .מכיון שנשאן בחוצה לארץ, והלא לא חטא בזה כלום

�‰ ‡È˘Â˜ ı¯˙Ó˘ ˘È''Ï: דכיון שעתידה תורה לאסור את זה 

כך תירץ , אף בחוץ לארץ לכן לא רצה לברך דהויא כמין פגם

  .ב''ח ע''איי הים יומא כבספר 

ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡·Â ן '' נמי תמה על חדושו של הרמבט''בראשית פרק מ

 ואין דבריו חזקים בסמוכות כי מי גילה לו סוד זה שלא ל''וז

 אחר שאין הפרש בין הארץ ,היה שומר תורה אלא בארץ

  . באותן פרטי המצות שלא שמרום האבותוץ לארץלח

 גר ב''יבמות כל ''כ הרי קימ''א,  יעקב גייר את שתי האחיות.·

לכן , אחיות' כ שוב לא הויא ב''א, שנתגייר כקטן שנולד דמי

   .ט''חזקוני בראשית פרק כ כך תירץ ב,לא עשה שום איסור בזה

 Ï·‡ ÈÁ¯ÊÓ Â‰ÈÏ‡ È·¯ז '' י'ויקרא פרק כ�‰ ıÂ¯˙ ‰Á„''Ï: דאם 

כן למה אמר יעקב אבינו בסעודה לעתיד שיאמרו לו ליעקב 

אחיות שעתידה ' יך אומר איני מברך שנשאתי בטול ובר

 הרי הוא ',ט ב''ערבי פסחים פסחים קי' גמכדאיתא ב, תורה לאסור

ש שמכח קושיא זו מביא את תרוצו של ''עי, לא עבר עבירה כיון שנתגיירו

ופלא שהרי בפרשת תולדות מקשה , ן שבחוץ לארץ לא היו שומרים את התורה''הרמב

  .ן''צו של הרמבאת אותו קושיא על תרו

אחיות שעתידה '  היה לו ליעקב לינצל מאיסור בי אפשר א.‚

 כי באמת רחל נתקדשה לו מן הדין בשכר שבע ,תורה ליאסר

ש הבה לי אשתי דהיינו שנתקדשה לו כבר והיא "שנים כמ

ג דהמקדש במלוה אינה מקודשת "שנים דאע' אשתי בשכר ז

'  וקידושין ' מבגבשכר הנאת מחילת מלוה מקודשת כדאמרינן 

אחיות '  אך כיון שעדיין אז באמת לבני נח לא נאסרו בב''ע

 קדושי לאה ויא ליההרי גם לאה נתקדשה לו בביאה ולא ה

 דיעקב ודאי לא היה עושה בעילתו בעילת ,קדושי טעות

 והשתא אף אם היה מגרש אחת מהם לא היה יכול ,זנות

לקיים דבר שעתידה תורה לאסור ומן התורה איזה מהן 

שגירש הוה ליה השניה אחות גרושתו כיון דבאמת שניהם 

כך ,  ושניהם ודאי לא היה אפשר לו לגרש,היו מקודשות לו

  .ב''ט ע''א סנהדרין י''תירץ המהרש

ואישות של בן נח ,  ישראלאחיות בעינן אישות של' לאיסור ב .„

 א שייך לי זהולפ, חלוקה בעצם החפצא של האישות ישראל

כיון דהאישות לא הויא רק , בקאחיות אצל יע' איסור ב

ומפורש , אחיות'  אין איסור בן נח ובאישות בן נחאישות של ב

וכן תירץ , ב''ז סימן י"חידושי הגריב כך תירץ ,ח"יבמות צ ן"הדבר בחידושי הרמב

  .' סימן ט'ת אגרות משה אבן העזר חלק ד"שוב

‡‰˘˜Ó ‰˘Ó ˙Â¯‚‡‰ Ï·: איני שאמר יעקב' מלשון הגמש 

אחיות בחייהן שעתידה תורה לאוסרן עלי ' שנשאתי ב מברך

  .ג אסור''משמע שאף בכה

וחשקם באושר עליון קיימו הכל ' האבות לצד חביבותם בה .‰

פילו עירובי קיים אברהם אבינו א 'ח ב''יומא כ' כמבואר בגמ

תבשילין ואת בניו הקים תחתיו להרויח תועלת המצוות 

אבל במקום שהיו רואים תועלת דבר ההצלחה , ועסק התורה

להם כמו שתאמר יעקב כשהרגיש בהצלחתו בנישואי שתי 

האחיות העלים עין מריוח הנמשך מקיום המצוה ההוא כיון 

 ומה ,שאין לו עונש אם לא יקיימנה כל עוד שלא נתנה תורה

גם אם נאמר שהיו עושים על פי הדיבור כי האבות נביאים 

ודבר זה דומה למה שכתב , אמר להם לעשות כן' היו וה

נביא שאמר לעבור על איסור ש ט"בהלכות יסודי התורה פם "רמב

 ,מאיסורי התורה לפי שעה שומעין לו כאליהו בהר הכרמל

' בגם יאמן יעקב שעשה מעשה על פי נבואתו שיכול לישא 

כך תירץ האור החיים  ,אחיות' אחיות לפי שעה לא שיעקר איסור ב

  .ט''הקדוש בראשית מ

Â.אחיות כתוב '  דאיסור בפרשת אחרין '' על פי מה שכתב הרמב

, בתורה לא תקח לצרור שתקנא באחותה ויהא צרות זו לזו

אבל ברחל שמסרה בעצמה הסימנים לא שייך גביה סוג 

' לכן לא היה כלל איסור בלצרור כי לא תקנה באחותה 

והראיה לזה מהא דאמרה רחל לאחר דכתיב ותקנא , אחיות

 הכונה "‰·‰ ÈÎÂ�‡ ‰˙Ó ÔÈ‡ Ì‡Â ÌÈ�· ÈÏ", רחל באחותה

אחיות ' כ יהיה איסור ב''א, דכיון שראתה שיש לה קנאה

  .כ במדרש יהונתן בפרשתן"כ וב''קמ ''כך כתב בבנין דוד ע, שהוא במיתה

  
  

˙ÂÚË È˘Â„˜ ‰È‰ ‰Ê È¯‰ ‰‡Ï È˘Â„˜ ÏÁ ÍÈ‡  

˘ ÏÁ¯ ‰Ê˘ ·˘Á˘ ‰˘„È˜ ·˜ÚÈ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ה''ט כ''כ‰‡Ï ‰�‰Â ¯˜Â·· È‰ÈÂ  .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: איך היה חל הקדושין הרי זה היה קדושי טעות 

כ איך חל כלל ''א, דהוא נתכוין לקדש את רחל ולא את לאה

וכן במושב זקינים על התורה , ה'' כט''חזקוני בראשית פרק ככך הקשה ה, קדושי לאה

  .'ק ה''א ס''וכן במקנה בקונטרס אחרון סימן ס, א על התורה''וכן בריב, ו תםבשם רבינ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:   

 יעקב היה חושש מפני רמאותו של לבן שהרי לכן אמר ברחל .‡

ולכן עשה תנאי שאם זה יהא רחל יהא מקודש , בתך הקטנה

לכן לא היה , לרחל ואם זה יהיה לאה יהא מקודש ללאה

א ''וכן בריב, בשם רבינו אליקים'  תירץ מושב זקינים על התוסכך, קדושי טעות

  .על התורה

לכן לא היתה קדושי , משידע שהיא לאה בעל לשם קדושין .·

וכן במקנה בקונטרס אחרון הלכות קדושין סימן , כך תירץ החזקוני בפרשתן, טעות

  .'ק ה''א ס''ס
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:והרי ,  לפי זה יוצא שלאה כבר היה בעולה

וכאן הלא מבואר בכתובים , ימי משתה' ולה אין לה אלא גבע

ימי המשתה כדכתיב מלא שבוע ' שיעקב שמחה עם לאה ז

ימים ' ויליף בירושלמי שאמר ליעקב לשמוח עם לאה ז, זאת

כך מקשה המקנה בקונטרס , וכתיב ויעש יעקב כן וימלא שבוע זאת

  .'ק ה''א ס''אחרון להלכות קדושין סימן ס
  

˜Ó‰ ı¯˙ÓÂ‰�:קדושין סימן פ מה שכתב בהגהות מרדכי '' ע

 דמי 'א סעיף א''אבן העזר סימן סא ''וכן נפסק ברמ, ש משאנץ''ה בשם הר''תקמ

אין צריך לברך שוב , שנשא אשה בטעות ובירך ברכת חתנים

ברכת חתנים כשיחזור וישאנה דבברכות שבירך בראשונה 

משעת  לפי זה יש לומר דשבעת ימי המשתה מתחילין, סגי

ומימילא , הגם שהחופה בטעות היתה, החופה הראשונה

דאף שחופתה , ימים' ניחא מעשה דיעקב ששמח עם לאה ז

מ מן הדין חשוב חופה לענין זה שהברכות ''מ, בטעות היתה

ואף גם זאת דמונין שבעת ימי המשתה , לא הויא לבטלה

  .משעת החופה



  
  

éãâá á÷òé úà ùéáìäì ä÷áøì øúåî äéä êéàïìæâ àéåä úòãî àìù ìàåù àä åúåùø éìá åéùò  
 úåãìåú úùøôá áåúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîë''è æ'' å úà ä÷áø ç÷úå

ïè÷ä äðá á÷òé úà ùáìúå úéáá äúà øùà úåãîçä ìåãâä äðá åéùò éãâá , ùéã
 éìá äìöà úã÷ôåî äúéä øùà åéùò éãâá úà á÷òéì åðîà ä÷áø äðúð êéà úåù÷äì

á úòãíéìò ,ïìæâ úòãî àìù ìàåù éøä ,äðúéð àìù ãò äøåúä ìë åîéé÷ úåáà éøäå ,
äååöî çð ïá  óà ìæâ ìò éøä ãåòå ,íéðôåà äùùá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  

èéìù íéåá ãåã áøä'' àúéìéò øúéá  
èä úòãìã íúöøúù äî''øéôù éúà éåâ ìù åéìëá øåñéà àëéì úòãî àìù ìàåùã æ ,

éøäîä úèéùì íúù÷ä ìáà'' ìéìá ÷ø øéúîå éøëðá óà úòãî àìù ìàåù øñåàù ì
äù÷ ïééãò çñô ,ùø áúëù äî éôìã äàøð''ðä éôì çñô ìéìá äéä øåôéñäã é'' éúà ì

éøäîä úòãì óà øéôù''ì.  
à éðãòîøù : éøáãì øå÷îä ïàëîã úåãìåú úùøôá øôåñ íúçä áúë ïëã éúàöî áåù
éøäîä''ì.  

  

 ïèøàâðéåå óñåé á÷òé áøäâøåáñîéìéåå ïòéåå íéàøé úãò ììåë   
äøä''èéìù áåè ïîéñ éç óñåé â'' àçî''ùä ìò óñåé íøë ñ''äøåúä øåà úåãñåî ùàøå ñ  

èéìù íåìá êìîéìà áøä'' àäéðúð æðàö úéø÷  
ìù áøäèéìù ïäë äî'' àøôñ úéø÷  

èéìù èå÷ éëãøî áøä'' à÷øá éðá  
õøúì äàøð ,ò'' äðåäëá ïäá ùîùî äéäù úåãåîçä åäî éîìùåøéá àúéàã äî ô

äìåãâ ,äøåëáä úà øëîã ïåéë áùééì øùôà äæ éôìå , íâ ììåë äéä åæ äøéëî ììëá
äãåáòä úà íîò úåùòì éãë êéøö äéä äæù äðåäë éãâáä úøéëî.  

  

é áøäèéìù ïðàîãòéøô éåìä ìëéî ìàéç'' àøúñùèðàî  
õøúì äàøð ,ò''ùø áúëù äî ô'' éò''ò æ''ã á'' éàîå äæå''åëòá äéá êééù àì àä ì'' í

åëòã ïåéëã ïåáùéä''ìæâù äî äð÷ àì í ,åëòù äæî àöåéä'' ìæâù äî äð÷ àì ìæâù í
ïúåà äð÷ àì ãåøîðî íéãâáä åéùò ìæâùë àöîð ,÷áøì øúåä àìéîéîå á÷òéìå ä

åùáìì.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
 ãéúòäù ùãå÷ä çåøá äòãé àéä åéùò úà êøáì äöåø ÷çöéù ä÷áø äúàøùë äàøð
íìåòì åòøæå åéùòá äëøáäíéé÷úú éøäù ùôð çå÷éô ìù áöîá àöîð ìàøùé ììë ìù ,

ùôð çå÷ô éðôá ãîåòù øáã êì ïéàå.  
øùà éðãòî :äáøä ùéã øéòäì ùé çå÷ô íå÷îá øúåä àì ìæâáã åäì àøéáñã íé÷ñåô 

îâî úåéàø íéàéáîå ùôð 'ñùú íéøáã úùøô øùà éðãòî øôñá ïééò úåùøåôî'' æ
à äæ ïéðòá ìåãâ úåëéøà''ïë õøúì øùôà éà ë.  

  

èéìù ïåñéðéñ ãåã ìàåîù áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,åâøúáå ãåøîðì íéëéù åéä åéùò ìù íéãâáã àúéà ùøãîáã ïúðåäé í

ãåøîð ïá äéä øæòéìàã áåúë , åáø äð÷ ãáò äð÷ù äîå íéãâáä ùøé øæòéìàã àöîðå
àå''àå íéùøãîá àúéàãë ÷çöéì åãáò ïúð íäøáàå íäøáàì íéëééù åéä íéãâáä ë'' ë

äìòá ìù íéãâáä äéäã åúòãî àìù äáðâ àì ììëá ä÷áø .  
  

÷î äðéà òùø àöîðå ÷éãö àåäù úðî ìò äùà ùã÷îä òåãîúåðååòä ìë åì ïéìçåî ïúç éøä éàãå úùãå  
äáåùú äùò àì íà óà úåðååòä ìë åì ïéìçåî ïúçã úåèéùì íúù÷äù äî , äù÷ã

îé÷ã àäî'' ìäà''ì ïîéñ ò''ñ ç''ì ÷'' à ÷éãö éðàù úðî ìò äì øîàå äùàä úà ùã÷îä
åáìá äáåùú øåäøä àîù úùãå÷î ,÷ôñî ÷ø úùãå÷îå , åì ïéìçåî ïúçù øîàð íàå

ìëäáåùú äùò àì íà óà úåðååòä  , ïåéë àåä ÷éãö éàãåáã ïéùåã÷ éàãå àéåä àì òåãî
úåðåòä ìë åì åìçîðù ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù ïàîëééè ìàåé áøä'' àïéì÷åøá   
õøúì äàøð , úòùáù øîåìë ïéùåã÷ä íãå÷ ÷éãö éðàù úðî ìò øîàù éøééîã

èäá àìà êééù àì äæå ÷éãö àäé øáë ïéùåã÷äåáìá äáåùú øåäøä àîù ïò.  
  

íëç ãéîìúì àîè õøàä íò éãâá éøä åéùò éãâá úà á÷òé ùáì êéà 
ãéçä íùá íúù÷äù äî''à åéùò éãâá á÷òé úà ä÷áø äùéáìä êéà ,îé÷ àäå'' ì

ùåøôì àîè õøàä íò éãâáã ,à'' éãâá úà ä÷áø äùéáìä êéà ùåøô äéäù á÷òé ë
åéùò, íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù ùøä íééç íäøáà â'' àçî ììä úéá ììåë ÷øá éðá'' íäøáà éøåëá ñ  
èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  

äáä''éð íééç ïá ìàéçé ç'' åíéøéòöì ìàøùé øåà úáéùé  
ò ïôåà ãåòá õøéú äøåúä ìò éëãøî úìëú øôñáã ïééöì äàøð''ùø úèéù ô''á é'' ÷

ñ''áîø ïëå å''íë ÷øô ''æ äëìä íéìëî ã 'éòå ñøãîá àîèð åðéà áëùî ìæâáã'' ù
åìù åðéàù øáã øñåà íãà ïéàã íéàîèð íðéà ïðáøãî íâã êìîì äðùîá , ïåéë ïëìå

 àåäå ãåøðî ïãîçù úåãåîçä øîàù äæå íéàîèî ïéà ãåøîðî íéìåæâ åéä íéãâáäù
åàîèð àì íìåòîå ïåùàøä íãàî ïãîç.  

  

ñéå äãåäé íäøáà áøäèéìù âøá'' àíéìùåøé íäøáàã àúéðâøî ììåë  
õøúì äàøð , úåöî ìù ïéðò äéä ïàëå úåéä àìéîéî àîèäì ìàøùéì øåñéà ïéà éøäã

äàîåèì ùùç àì ïëì áà ãåáéë.  
øùà éðãòî:áîøä áúë ìâøá éøäå çñô ìéì äéä ïàë éøä '' ìàøùé ìëì øåñéà ùéù í
úåàîèäì ,ìâøá åîöò øäèì íãà áééç éøäù ,ëå''úåàîèì øåñàù ù.  

  
äáåùú äùò íà ÷ø úåðååòä ìë åì ïéìçåî ïúç íàä  

 äáåùú äùò íà ÷ø úåðååòä ìë åì ïéìçåî ïúç íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî
äáåùú äùò àì íà óà àîìéã åà.  

  

èéìù õë øæòìà áøä'' àíéìùåøé  
äâäì íäøáà úëøá øôñáù ïééöì ùé''ïéìçåî ïéàã àéãäì áúë ùèàùèåáî ÷ ïúçì 

äáåùú äùò íà ÷ø.  
  

èéìù ìáéååö éëãøî íééç áøä'' àíéìùåøé  
öæ ïéáòùèî áøäì åúôåç íåéá ïúç ñðëð íòôù øôñì éúòîùù äî äæá ïééöì äàøð'' ì

àì åà äáåùú êéøö ïúç íàä åæ äìàù åìàùå ,åîãàä ñðëð áøä íà åøáã éãîå" øåâî ø
åø÷áì ïéáòùèî áøä ìöà ìàøùé úéáä ,äì áøä øîàååîãàä úà ìàùéù ïúç" ø

åæ äìàù .àå" ïéúéðúîá ïðú àäã äáåùú éòá øéôùã äéàø åì ùéù ìàøùé úéáä ì
äëì íéðéîæîã"åé éðôì äùà â"àùðéì úðîåæî äùà åì äéäé åúùà úåîú íàù ë ,

äëäù"éä â 'åúéá ãòáå åãòá øôëå øîåì ìåëéù éãëá éåùð úåéäì êéøö , íàù àöîð
éä åúùà äøèôðù äø÷î äø÷äëäå íéøåôéëä íåé íöòá äôåç íéãéîòî å" àùåð äéä â

åúôåç íåéá ïúç äùòðå åì úðîåæîä äùéàä úà ,ôòàå"çà äãååúî äéä ë" ïáø÷ ìò ë
éìéã úàèçä 'â åúéá øåáò"ë .ïúçì ïéìçåî ïéà äáåùú éìáã àéãäì åðì éøä , àøáéà

åéáéáñ íéãîåòäì áø øðéáòùèä øîà ìàøùé úéáä àöéùë ,òåî úîàáã éìá óà ìé
äáåùú , éìá ìéòåîù øîåì ìàøùé úéáä ìù åðåöøá äéä àì åúôåç íåéá ïúçì ÷ø
äáåùú ,éòáãë äáåùú äùòéù éãëá .  

  
  

÷çöé åðáì ïáä ïåéãô äùò åðéáà íäøáà íàä  
 úåöî àîìéã åà ÷çöé åðáá ïáä ïåéãô úåöî íéé÷ åðéáà íäøáà íàä íúø÷çù äî

íäøáà íéé÷ àì ïáä ïåéãô , íúáúëå úåöî íéé÷ì àðéãî øåèô äéä òåãî íéîòè äîë
ïáä ïåéãô.  

  

èéìù ñåìùéð éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåãå ùîù úéá äáéöôç ùøãîä úéá áø''úéãøçä äãò ö  
à ìãáåä àì ãåòã äðåëä èáù æà äéä àìù ïåéë äàøð'' úåöî íéé÷ì êééù äéä àì ë

ïáä ïåéãô.  
  

èéìù âøáðèåø éáö äðåé áøä'' àíéìùåøé  
ðúåø÷ò úåäîàä åéä òåãî øàáì úåãìåú úùøôá äùî çîùéá áúëù äî éôìã äàø ,

íàä éçàì íéîåã íéðá áåøù éôì ,íéòùø åéä úåäîàä éçàù ïåéëå ,éùä äùò''ù úéääé 
òáèä éô ìò àìù åòùååéå úåø÷ò , íéîåã íéðáä ïéà òáèä éô ìò àìù ãìååä ãìåðùëå

íàä éçàì ,àäîã øîåì øùôà åéøáã éô ìòå ïåéãô úåöîî øåèô íäøáà äéä àîòè é
ïáä ïåéãô úåöîî øåèô äéä éîð àîòè éàäî òáèä éô ìò àìù ãìåðù ïåéëã ïáä.  
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  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøîéå äðåé ïúð èéìù'' àäéðúð æðàö úéø÷  

äáä åðá éàåùð úçîù ìâøì'' çìàøùé øæåò éð'' å  
áò'' âéçú 'æîá''èåèòùáå "î  

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

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäãðàø óñåé èéìù'' àõéååù êéøéö  

 áøä åãéãéì áåè ìæî úëøáìùèééã äéáåè õøô éìùè'' à ùîù úéá  
 åúá éàåùð úçîù ìâøìéçú 'æîá''è  

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

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïéöéñéì äðåé ìàåîù èéìù'' àùîù úéá  
ì åðá úãìåä úçîù ìâøéð" åæîá''è  

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

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäñðéô íéøôà ìùèé'' àíéìùåøé  
 åúá úãìåä úçîù ìâøìéçú 'æîá''è  

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


