
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Ô˙Á  ‰˘‡ ÂÏ ˘„˜È˘ ÁÈÏ˘ ÁÏÂ˘˘  
ÔÈ˘Â„˜‰ ÌÂÈ· ‰�Ú˙Ó ÁÈÏ˘‰ Ì‡‰ ?  

 Ô˙˘¯Ù·Î''Ï „''‚È˙¯·„ ¯˘‡ „Ú ÏÎÂ‡ ‡Ï Â‚Â È¯·„ '.  
  

‰�‰ · ÈÂÏ ˙˘Â„˜Ô˙˘¯Ù·כתב דלכן לא רצה לאכול עד שידבר  ,
כי אליעזר קידש את רבקה בשליחות יצחק והחתן ביום קידושין 

לכן לא רצה לאכול עד אחר , דושיןאסור לו לאכול עד אחר קי
  .ג'' סימן קנ'ת בצל החכמה חלק ה"שווב, הקדושין

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כ ''א,  הרי הקדושין כבר היה כשנתן לה הצמידים
  .ג''ע סימן ע''ת דברי יציב אה''כך מקשה השואל בשו, מדוע התענה אז אליעזר

  

·ÈˆÈ È¯·„‰ ı¯˙ÓÂ:שהקידושין היוש לומראין הכרח לזה די ד  
כמבואר כ ''שהיה אחויתן לרבקה ' כאשר ויוצא העבד כלי כסף וגו

 להדיא בחזקוני דהך ויוצא העבד כלי כסף ן איתא וכג"שם נבפסוק 
  . והראשונים לשם מתנה,לשם קידושין נתנן

  

¯˘‡ È�„ÚÓ: נראה להעיר דהרי בטעם הדבר שהחתן מתענה 
יח ורוב הטעמים לא שייך בשל, ביום חופתו איכא כמה טעמים

, אלא רק טעם אחד שייך גם בשליח, לקדושין רק בחתן עצמו
  .ואולי כוונת הקדושת לוי נמי היה רק לפי אותו הטעם

  

‰�‰„ Â˘·''˙ ¯‰Ó''�ÈÓ Ì''ı כתב דהטעם דהוא יום ט''ב סימן ק''ח 
וטעם זה אינו שייך בשליח , סליחה דידוע שנמחלו עונותיהם

  .דאין מוחלין לו את העוונות
 

 „ÂÚ ‡È·ÓÂÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È Ì˘· ÌÚË: שמא ישתכרו ולא יהיה דעתן 
טעם זה שייך בשליח שצריך , מיושבת עליהם בשעת הקדושין

לא חל , דאם לא, שיהא דעתו מיושבת בעת מעשה הקדושין
  .הקדושין

  

Â˘·Â''¯‰Ó ˙''‡�Â¯· È ל ובינקותי אמרתי הטעם '' כתב וזג''סימן צ
 דמלך נידון בכל ג''א ה''בירושלמי פשהחתן מתענה משום דאמרינן 

צריך , וחתן דומה למלך והואיל ויומא דדינא לגביה, יום
  .כ טעם זה אינו שייך בשליח''א, להתענות כמו ביום הכפורים

  

ÌÚË „ÂÚ ·˙ÂÎÂ:דליכא כתובה א''ל ע''שבת ק' פ מה דאיתא בגמ'' ע 
, כ כך נגזרה גזירה דנפילה ביה פרעניות''א, דלא רמי ביה תיגרא

  .וטעם זה נמי אינו נוגע לשליח, לבטל הפרעניותלפיכך מתענה 
  

ÔÈ‡Â˘�Â ÔÈÒÂ¯È‡ È¯„Ò ¯ÙÒ·Â הביא בשם רבי אפרים  שטרן א''להגרש
ל מטעם זכר לחרבן נהגו החתן והכלה ''ל וז''מצבונאה זצ

וקרוביהן להתענות ביום החופה כדי שלא יהא שמחה שלימה 
  .זה נמי לא שייך בשליח שמקדש, בעת חופתו

  

 ˜¯„ ‡ˆÓ�˙Â¯Î˘ ˘˘Á Ï˘ ÌÚË‰בשליח קדושין דלכן  שייך 
  .צריך להתענות

  

‰ ·˙Î ÔÎÂÌ‰¯·‡ Ô‚Ó טעם תענית החתן ל ''וז ג''סימן תקעח ''אור
 יהיה נן חיישיי נמימפני שבאותו יום מוחלין לו על כל עונותיו א

ז מי שקבל קדושי בתו הקטנה צריך " ולפ,שכור בשעת קדושין
  .ועיין פרי מגדים שם, להתענות

  

Ô˙Á ‰�Ú˙Ó˘ ÌÂÈ· ‰�Â˙Á‰ Ì‡‰ ÌÈÓ ˙Â˙˘Ï ¯˙ÂÓ?  
˙Â˘˜‰Ï ˘È : ותכל להשקותו וגוט''ד י''כמהא דכתוב בפרשתן  '

כך  ,האיך שתה אליעזר מים באותו היום כיון שהיה שליח קדושין

  .מקשה בפרדס יוסף בפרשתן

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 הרי כל מה שליח חתן צריך לקדש זה רק מחמת חשש .‡

וחשש , לא משום מחילת עונוות דלשליח לא מוחליןו, שכרות
שכרות לא שייך בשתיים מים רק בשותה דבר המשקר 

הטעמים אסור לו אף לשתות ' כ בחתן עצמו ששייך ב''משא
  .כך תירץ בפרדס יוסף, מים

 דלכן נתנה רבקה ד''בראשית פרק כאור החיים פ מה שכתב ב'' ע.·
 שצריך אדם ל''לשתות לאליעזר קודם הגמלים הרי קימ

ותירץ דהיה  ,כ את עצמו"להקדים לתת מזון לבהמתו ואח
 כך תירץ בלב ,ל אתי שפיר''לפי הנ, בסכנה דאז אין צריך להקדים

  .שמחה
  

 ¯·„ ‰ÊÈ‡ ˙Â˘ÚÏ Ú·˘�˘ Ì„‡  
Â˙ÚÂ·˘ ˙‡ ÌÈÈ˜˘ Ì„Â˜ ÏÂÎ‡Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ Ì‡‰?  

È¯‰Ó· ‰�‰'' ÔÈ˜Ò„ Ïבפרשתן ÏÂÎ‡Ï ‰ˆ¯ ‡Ï ÚÂ„Ó ‡ÏÙ� ¯·„ ·˙Î 
„È˘ „Ú¯· :דעל פי דין  ב''ח סימן תרנ''אורע ''פ מה דאיתא בש''ע

לכן תיכף כשבא לבית בתואל , אסור לאכול קודם נטילת לולב
והיה אסור לו לאכול ושפיר , הגיע זמן מצוותו לקיים שבועתו

ÌÈ�È˜Ê ·˘ÂÓ· ¯‡Â·Ó ‰Ê ÔÈÚÎÂ , אמר לא אוכל עד אם דברתי
˙ÙÒÂ˙‰ ÈÏÚ·Ïר כדי לצאת  דלכן לא רצה לאכול עד אשר ידב

  .ידי שמים מיד וליפטור עצמו מן השבועה
  

· ·˙Î ÔÎÂÂ˘"‰ÓÎÁ‰ Ïˆ· ˙ אליעזר הבין ממה ד ג'' סימן קנ'חלק ה
, שנזדמנה לו רבקה בתפלתו כי עומד הוא לקדשה באותו מעמד

ומאחר ואליעזר . אז עליו לפנות על ימין או על שמאל, ואם לא
חובה לאמת היה מוטל עליו , נשבע לאברהם אבינו על כך

לכן היה , והזמן לכך היה באותו מעמד כמבואר לעיל, שבועתו
דכמו שבכל מצוה , אסור לאליעזר לאכול קודם שמקיים שבועתו

כך גם , המוטלת עליו אסור לו לאכול בהגיע זמנה עד שיקיימנה
בנשבע לעשות דבר והגיע הזמן לקיים שבועתו אסור לו לאכול 

  .עד שיקיימנה
  

�‰ ÈÙÏ''¯Â˙Ó Ïı :איך אמר אליעזר שאינו  מה שהקשו המפרשים
כל מה ב ''ו ע''פסחים פל ''הרי אמרו חז ,רוצה לאכול עד אשר ידבר

כך מקשה במושב זקנים לבעלי , שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא

ל אתי שפיר דכיון שהיה בזה ''לפי הנ א בפרשתן''וכן החיד, התוספת
וכן נמי לפי דברי , ולואיסור מדינא לכן לא היה צריך לשמוע בק

הקדושת לוי דלעיל אתי נמי שפיר כיון דהיה בזה צד איסור אינו 
ל כתוב כל מה שיאמר לך ''הנ' דהרי בגמ, צריך לשמוע בקולו

והנה לכאורה אין לזה שום פירוש , בעל הבית עשה חוץ מצא
דהרי דבר הראשון שצריך לשמוע בקול בעל הבית כשאומר לך 

ובאמת , ינן דזה אינו צריך לשמוע בקולוכ איך אמר''א, לצאת
המאירי שם בפסחים כתב דהמילים חוץ מצא זה הגהת 

חוץ מצד ' אבל המפרשים כותבים דהיה כתוב בגמ, הליצנים
לשמוע  א דצריכים''וכתבו את זה בראשי תיבות חוץ מצ, איסור

ח סימן ''ועיין במגן אברהם אור ,חוץ ממתי שיש צד איסור, לבעל הבית

  .ובדברי אגדה יש הרבה בזה ואין להאריך, עוד כמה פרושים בזה וכן באליה רבהע ''ק
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 ‰ÏÈÁ˙ Ì‰¯·‡ ‰˙Â‡ „ÈÙÒ‰ ‰¯˘ ‰˙Ó˘Î ÚÂ„Ó  

Á‡Â''Á‡Â ÌÈÎÂ· Ì„Â˜ È¯‰ ‰Î· Î''ÌÈ„ÈÙÒÓ Î?  

·ÏÂ ‰¯˘Ï „ÂÙÒÏ Ì‰¯·‡ ‡·ÈÂ Ô˙˘¯Ù·Î‰˙Â.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ל שאדם מת '' הרי דרך העולם כששומעים רח

' וכן איתא בגמ, כ מספידים''ואח, מיד בוכיםובפרט אדם גדול 

כ ומדוע ''א, ימים להספד' ימים הראשונים לבכי וז'  גב''ז ע''ק כ''מו

אברהם אבינו כששמע שרה אמנו מתה התחיל קודם להספיד 

וכן בתפארת , ם בפרשתן''וכן במלבי, כך מקשה בכלי יקר בפרשתןכ בכה ''ורק אח

  .תורהא על ה''וכן בדברי מהרי, יהונתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

נראה לפי שבכל מת האבל הולך ומתמעט כי ברבות הימים  .‡

אמנם צדקת זו בכל יום ויום הרגישו ביותר , הכל נשכח

מצד העדר תורתה ומעשיה הטובים שנאבדו , בהעדר שלה

שלא יבכו רק כמה ימים , על כן הקדים ההספד לבכי, לדורה

כך תירץ , בה על החסרוןשידעו מה החסרון לדור וכך יבכו הר

   .ג''ם בראשית פרק כ''וכן כתב המלבי, ג''כלי יקר בראשית פרק כב

¯˘‡ È�„ÚÓ:שבת '  לפי דבריהם נראה להסביר מה דאיתא בגמ

אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי  'מ ב''ה ע''ק

משום בר קפרא כל המוריד דמעות על אדם כשר הקדוש 

די ו נו''תהילים נשנאמר , חן בבית גנזיוומני, ברוך הוא סופרן

ונתקשו , ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך

וכי מה משנה כמה דמעות , המפרשים מה הענין בספירה

ל אתי שפיר '' ולפי הנה הקשה קושיא זו''עיין חתם סופר שבת ק, בכה

דבצדיק שנפטר לא די שבוכה כמו בכל מת שאדם מישראל 

 נמי לבכות על החסרון לדור שיש כשאין אלא שצריך, נפטר

לכן סופרים , הצדיק שמגין ושאפשר ללמוד ממנו דרך תורה

ועיין , מעדני אשר, לראות אם בכה כמה שצריך לבכות על צדיק

  .בחתם סופר שם כעין זה

זעירא על ' פ מה שכתב בבעל הטורים דלכן כתוב כ'' ע.·

בכיה לבכותה מפני שהיתה זקינה ועל כן היא מתמעט ב

וכל הרואה ישתומם למה עשה כן לאברהם על אשתו , ד''עכ

ונראה דהנה החילוק בין פטירת איש צעיר , הצדקנית

כי הבכיה על , לפטירת איש זקן ושבע ימים מובן מאיליו

איש צעיר נשגבה יען כי נקטף בדמי ימיו ועל כן כל השומע 

כ על איש זקן כשנפטר ''משא, תדמה עיניו על האבידה הלזו

ועל כן מי , ל אינם מתעוררים בבכיה כל כך השומעים''רח

עליו לספר , שרוצה לעורר את העם בבכיה גם על איש זקן

בשבחו של הנפטר ולהציע לפני שומעים מעשיו ופעולותיו 

בחייו למען ידעו ויכירו הכל איך נאבדה מעמהם אבידה 

וזה כונת הבעל הטורים יען ששרה זקינה היתה , יקרה

א היו השומעים נתעוררו כל כך בבכיה ועל כן ומימילא ל

למען יבינו הכל גודל האבידה היה מקדים אברהם אבינו 

לספוד אותה דהיינו לספר בשבחה וגודל צדקתה ואז היו 

  .36מ ''א על התורה בפרשתן ע''כך תירץ בדברי מהרי, מתעוררים בבכיה

ויבא אברהם לספוד "פ מה דאיתא במדרש על הפסוק '' ע.‚

לוי אמר מקבורתו של תרח ' מהיכן בא ר"  ולבכותהלשרה

ואי הוה בכה קודם ההספד היו סבורין ההמון עם שעל , בא

אביו בכה ובאמת הוא היה רוצה להראות להמון עם שבכה 

בשביל שרה על כן הספידה ואמר שבחה וידעו הכל שהבכיה 

דאי בשביל אביו למה היה , כ גם כן בשביל שרה''שהיתה אח

ל אתי שפיר מדוע ''לפי הנ, ה ולא על אביוההספד עלי

ל בספרו ''כך תירץ הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ, הקדים ההספד לבכיה

  .תפארת יהונתן בפרשתן

 ‰ÏÈÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ Ï˘ ‰¯ÈÎÓ‰ ˙‡ ·˜ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ˙Á È�· Ì‡‰

‡¯ˆÓ ¯· ‡�È„ ÔÈ„Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·ד' ג ג''כ' ÏÁ È�· Ï‡ ¯·„ÈÂ Â˙Ó È�Ù ÏÚÓ Ì‰¯·‡ Ì˜ÈÂ 

‡ÏÂ‚Â ¯·˜ ˙ÊÂÁ‡ ÈÏ Â�˙ ÌÎÓÚ ·˘Â˙Â ¯‚ ¯Ó'.  
  

ÓÈ˜'' Ïשהשכנים של השדה  דינא דבר מצרא דהיינו ח''מ ק''ב

משום דכתוב ועשית הישר ,  מלקנותויכולין לסלק את הלוקח

  .והטוב
  

אף יש לחקור האם בני חת היו יכולים לבטל את מכירת השדה 

תוך בני כיון שעפרון היה יושב ב ,אם היה עפרון מרוצה למכור

או דילמא לא היו יכולים חת ששדותיהן היו סמוכות לשדהו 

  .לעקב את המכירה מדין בר מצרא
  

Ô˙˘¯Ù· ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡‰ ‰�‰ נתחכם אברהם לקנות כתב ד' ג ט''כ

�È„ Â�ÚËÈ ‡Ï˘ È„ÎÂ‡ „·¯  ,המערה בסדר שאין אחריו ערעור

‡¯ˆÓ, וממילא בטלו טענת ,עשה כל בני העיר סרסורים בדבר 

  .בר מצרא
  

‰ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰· ·˙Î ÔÎÂ להמלבים שמכר את זה לעיני כל בני 

  .כ טענת בר מצרא''חת שלא יטענו אח
  

·ÂÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· העיר דלכאורה ב''ק ל''סט ''פרק מ פרשת ויחי 

 דקונה ח''מ ק''בל ''דהרי קימ, לא שייך כאן כלל טענת בר מצרא

 כאן לעשות את ומדוע היה צריך, מגוי לית ביה דינא דבר מצרא

  .כל בני חת סרסורים
  

ı¯˙ÓÂ: גמזה דוקא אם המערער ישראל והטעם כמו שאמרו ב '

 אבל במציאות שלפנינו ,ל אריא אברחי לך ממצרך" דא'ח ב''מ ק"ב

בר מצרא  ויטענו דין  כיון שבני חת נמי גויםאין טעם זה צודק

  .לכן היה צריך לעשותם סרסורים
  

·Â˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù כ 'ג פסוק ח''בראשית פרק כ ‰È‰ ‡Ï ÚÂ„Ó ¯Á‡ ÌÚË ·˙

‡¯ˆÓ ¯·„ ‡�È„ Ï˘ ˘˘Á Ô‡Î,  גר ותושב אמר להם אברהם ד

 בחלק זרעו של רץ ישראלדהיינו שבתחלה היתה א, אנכי עמכם

 והכנעני אז בארץ שנפלה בחלקו של 'ב ו'' לעיל יי "כמו שפירש, שם

כ כשחזר וקנה אברהם דינו "א,  אלא שהכנעני כבשה מהם,שם

 דלית ביה 'ח ב''מ ק"בל "מ דקי,שמכרה לבעלים הראשוניםכמו 

י שעכשיו "וזהו שאמר גר ותושב אעפ, משום דינא דבר מצרא

מ אני תושב מצד אבותי שהם בעלים הראשונים ולית " מ,אני גר

  .ר מצראביה משום דינא דב
  

 Ì‰ Ï·‡Ì‰¯·‡ ˙Â�ÚË· Â‰Ï ‡ÁÈ� ÈÂ‰ ‡Ï: ואמרו לו מטעמא 

ל "מ וקי, אתה כי נשיא אלהים,ר מצראבאחרינא לית ביה דינא ד

  .ר מצרא לית ביה משום דינא דבלמוד חכםדבת ח''מ ק''ב
  

Ô˙�Â‰È ˙¯‡Ù˙·Â דן וכן כתב בספר נחלת דוד, בפרשתן להגאון רבי יהותן אייבשיץ 

באריכות דהיה לו עצה אחרת כדי שלא יהא חשש דינא דבר 

ה ליכא דינא דבר  דבנותן מתנא''ח ע''מ ק''בל ''פ מה דקימ''ע, מצרא

אבל אברהם לא רצה לקחת מתנה מהם מום דהיה יום , מצרא

אידם דאותו היום מינהו לשופט ואסור ליטול מתנות מגוים 

  .ביום אידם
  

·˙Î˘ ˘ÈÂ דלכן לא רצה אברהם ליטול במתנה משום דשונא 

  .כך כתב בספר הון רב בפרשתן, מתנות יחיה

  

·¯ ÔÂ‰ ¯ÙÒ·Â בפרשתן¯Á‡ ÌÚË ÌÂ˘Ó ·˙Î  Ô‡Î ‰È‰ ‡Ï ÚÂ„Ó 

˙Â�¯ˆÓ ˘˘Á:דבלוקח לקבורה לית ב ''ב ע''מ ק''בל ''פ מה דקימ'' ע

י דטרוד וממהר משום ''ופירש רש, ביה משום דינא דבר מצרא

  .בזיון המת



 ¯Â·Èˆ ˙È�Ú˙ ˙Â�Ú˙Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ˙ÂÎ¯· Ú·˘‰ ÈÓÈ ÍÂ˙· Ô˙Á
˙Â˘¯ Â‡ ËÈÈˆ¯‡È ˙È�Ú˙ Â‡?  

 Ô˙˘¯Ù·ד ב''כ'·Ú Ï‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ÈÂ Â‚Â Â„ ' È�·Ï ‰˘‡ ˙Á˜ÏÂ
Â‚Â ˜ÁˆÈ'.   

  

 ‰�‰·ËÈ¯‰"‡ וכן  בשערי ', ט אות ב''מובא בברכי יוסף סימן תקמ, ב"תענית ל ע

כתב חתן מתענה ' ק א''ט ס''וכן בביאור הלכה סימן תקמ, ו''תשובה סימן תרפ

והם שבעה , בארבעה צומות שחלו בשבעת ימי המשתה שלו

 שאף על פי , ועשרה בטבת,צום גדליה, תשעה באב, עשר בתמוז

ואמרו , ששבעת ימי המשתה שלו הם ימי רגל ושמחה בשבילו

מכל מקום ,  אין שמחה בלא אכילה ושתיהא"ע' במועד קטן טל "חז

  .חייב להתענות
  

· ·˙ÎÂ '¯·„Ï ÌÈÓÚË:  

ואילו תעניות צבור אלו , מכיון שאינם אלא ימי רגל של יחיד .‡

 דרבים וידחה דין רגל יבוא דין אבלות. הם ימי אבל דרבים

  .ב"ד ע"מועד קטן י' גמוכמו שאמרו כיוצא בזה ב. דיחיד

אם לא אעלה את ירושלים על ראש , הרי מקרא מפורש הוא .·

  .שמחתי
  

¯‚‰ Ï·‡''‡ ז''ק ט''עיין בשער הציון שם ס, ו''ח סוף סימן תרפ''אור ‰Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ: 
 וסבירא ליה דחתן אינו צריך להתענות בארבע צומות רק

  .בתשעה באב
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ: דחתן צריך ב''ק י''נ ס''סימן תק כתב המשנה ברורה 

  .להתענות בכל הארבע צומות
  

˙Â�Ú˙‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ËÈÈˆ¯‡È ˙È�Ú˙·Â:ת "בשו ד

שאסור לחתן בתוך שבעת ימי ,  פסק'מ' ח סי"ב חאו"חפני יהושע 

ה ת מחז"בשוו ,המשתה להתענות ביום יארצייט של אביו

 מעשה בחתן שחל יום שמת תב כא''ז אות ל'' טמןסיאברהם די בוטון 

, ושאל אם יתענה כמנהגו, בו אביו בתוך שבעת ימי חופתו

וכן ,  להתענותין צריך שאתב שכ'נ אות ד'' תקמןסיג "וראיתי בכנה

י קובו " אבל הרב מהר,ת בית דוד"ד בעל שו"הסכים לזה מהרי

  .אמר שיתענה
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ :שיארצייט ב''ק י''נ ס''סימן תק במשנה ברורה כתב 

  .אסור לו להתענות בשעת ימי המשתה
  

שחתן וכלה חידוש גדול  תב כט'' נמןסי ˙ ‰‡Â˘·"‰ÓÏ˘ ÍÏ ÛÏו

 אפילו תענית מותרים להתענות בתוך שבעת ימי השמחה שלהם

  .יחיד
  

Â ‡È·Ó‰È‡¯:על הא דאיתא  ב''ע' מגילה ה' הא דאיתא בגמ מ

 "Ó˘˙‰" מלמד שאסורים בהספד "˘ÁÓ‰"במגילת אסתר 
 ואי מלשון שמחה ידעינן שאסורין ,מלמד שאסורים בתענית

 שמחה מלמד שאסורים בהספד ויא ליה למימרה, בתענית

ולכן חתן ,  אלא ודאי דמשמחה לא מוכח איסור תענית,ותענית

 'ה שאיתא בגמ ומ,שקבעו לו שבעת ימי שמחה מותר בתענית

 אבל עיקר ,שהדרך לעשות בהם משתהשבעת ימי המשתה היינו 

  .ולכן אסור באבילות, ל שבעת ימים הוא רק לשמחה"תקנת חז
  

Ú„˙Â:כ יהיה אסור מדינא בתענית" א, שאם תקנו למשתה ,

וזה לא , ויהיה אסור אף בתענית צבור תוך שבעת ימי המשתה

כ לומר שלא נקבע "וע, ומוכח בפוסקים להיפך, שמענו מעולם

  . ענית יחיד מותרכ אף ת"א, למשתה
  

ÌÈ�Â¯Á‡· Ï·‡: אין שמחה א''ע' ק ט"ומ' בגמל " דהא קיויו עלתמה 

ט " שהתענית ביוז''סוכה כ È¯È‡Ó· ¯‡Â·Ó ÔÎÂ, בלא אכילה ושתיה

ברכות ש "הרא'  בתוסוכן כתב, איסורו איסור תורה ומדין שמחה

כ בודאי ''א ,כ מדין שמחה שמעינן שאסור לחתן להתענות" אט''מ

  . אסור להתענות תענית רשות
  

 ‰È‡¯‰Â ‡È·‰˘‰ÏÈ‚ÓÓ:דמשמחה לבד שמעינן ,  יש לדחות

אבל הספד לא הוה ממעטינן , וכן ממשתה לבד, דאסור בתענית

   .כך העירו שם בהערות להאלף לך שלמה, אי לאו דכתיב שמחה

‰¯Â˙ ¯ÊÚÈÏ‡ ˙‡ Ì‰¯·‡ „ÓÈÏ ÍÈ‡  

‰¯Â˙ Â„·Ú ˙‡ „ÓÏÏ ¯ÂÒ‡ È¯‰?  

ÓÈ˜'' Ïאסור ללמד את  א''ח ע''כתובות כ' ומקורו בגמ, א''ק ע''ז ס''סימן רסד ''יור

  .עבדו תורה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:יעזר עבד אברהם  אלב''ח ע''יומא כ'  מהא דאיתא בגמ

Ï‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ÈÂ " בראשית כדשנאמר , זקן ויושב בישיבה היה

Ó‰ Â˙È· Ô˜Ê Â„·ÚÂÂÏ ¯˘‡ ÏÎ· Ï˘" אמר רבי אלעזר שמושל 

 אמר רבי "‰ÊÚÈÏ‡ ˜˘Ó„ ‡Â¯" ו''בראשית טאמר וכן נ ,בתורת רבו

איך היה מותר , שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים אלעזר

 ,לאברהם ללמד את אליעזר תורה הרי עבד אסור בתלמוד תורה
וכן בפנים יפות , ב''ח ע''וכן בעין אליהו יומא כ, א בספרו פני דוד בפרשתן''כך הקשה החיד

  .לת השחר בפרשתןוכן באי, ו''בראשית פרק ט
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 אברהם שחרר את אליעזר לכן היה מותר לו ללמד אותו .‡

  .א בספרו פני דוד''כך תירץ החיד, תורה

‰˘˜ÓÂ:כ איך כתוב בפסוק ויאמר אל עבדו זקן ביתו '' א

  .הרי כבר לא היה עבד, המושל בכל אשר לו

ı¯˙ÓÂ: עצמו  דהכונה שפעם היה עבד או שהוא עדיין מחזיק

תדע שהוא זקן ביתו ויושב , עבד אבל הוא גר גמור וכשר

  .בישיבה ואיך למדו תורה אלא מוכרח דשחררו

·˘ÈÈÓ ‰Ê·Â: איך נעשה אליעזר שליח  קושיית האחרונים

 עבד 'ק ו''ה ס''ע סימן ל''אהל ''הלא קימ, לקדש את רבקה ליצחק

 ,אינו יכול להיות שליח לקדושין כיון שאינו בתורת קידושין

ז הבאתי עוד ''ובספר מעדני אשר חיי שנה תשס, ל אתי שפיר''ולפי הנ

  .תרוצים

עבד עולה למנין  ד'מגילה פרק ג פ מה דאיתא בירושלמי '' ע.·

ומתרץ , אסור ללמד את עבדו תורההרי ' ומקשה בגמ ,שבעה

א בספרו ''והחיד, שלמד מאליו או שלימדו רבו כטבי' הגמ

 דפירוש הירושלמי היינו כדתרגמה תבכג ''ת יוסף אומץ סימן ל"שו

ל או כשלמדו רבו ואי נמי תימא "וזד דמגילה "פהרב שדה יהושע 

ג ולעבד כי " שהיה כשר כטבי עבדו של רע''בכשלמדו רבו ה

ג שאני טבי "האי לא אסיר וכדאמרו בכמה דוכתי דאמר ר

, חזינן דלעבד כשר ליכא איסור ללמד תורה, עבדי דכשר היה

י שפיר דאליעזר היה עבד כשר לכן היה מותר ל את''לפי הנ

  .מעדני אשר, לאברהם ללמד אותו תורה

ÌÈ˙ÈÙ ˙Á�Ó· Ï·‡ הקשה ז''ד סימן רס''ל יור''להגאון רבי מאיר אריק זצ 

תמה איך למד ' וכן בערוך לנר סוכה כע ''איך טבי למד תורה ומניחו בצ

   .ט''ל סימן קצ"ת מהרי"שווכן , טבי

מ ''בפירושו על מסכת ציצית עא ''ח קניבסקי שליט''רפ מה שכתב הג'' ע.‚

משום דהאיסור ,  דלכן היה מותר לטבי ללמוד תורהב''מ

, ללמוד תורה לעבד הוא משום דילמא אתי לאסוקי ליוחסין

 העבדים 'מנחלות הלכה ה' פרק דם ''כ לפי מה שכתב הרמב''וא

והשפחות אין קורין להם אבא פלוני ואמא לפונית שלא יבא 

ÌÈ„·Ú‰ ÂÈ‰ Ì‡ ÍÎÈÙÏ ן הדבר תקלה ונמצא זה הבן נפגם מ

 Ô˙Â‡ ÔÈ¯ÈÎÓ Ï‰˜‰ ÏÎÂ ÏÂ˜ Ô‰Ï ˘ÈÂ ¯˙ÂÈ· ÔÈ·Â˘Á ˙ÂÁÙ˘‰Â

 Ô‰Ï ˙Â¯˜Ï ¯˙ÂÓ ÂÏ‡ È¯‰ ‡È˘�‰ È„·Ú ÔÂ‚Î Ô‰È„·Ú È�· ˙‡Â

‡ÓÈ‡Â ‡·‡,ל אתי שפיר איך לימד רבן גמליאל את '' לפי הנ

היה טבי תורה דכיון שהיה עבד הנשיא היה מפורסם לכן 

לפי זה אתי שפיר איך לימד אברהם את , מותר ללמדו תורה

אליעזר תורה דכיון דהיה עבד הנשיא היה מותר ללמוד 

  . מעדני אשר, תורה

מפני שבאמת אליעזר שהוא עבד , יש לפרש ענין דולה ומשקה .„

 אלא א"ח ע"כתובות כל "ש חז"כמ, אינו חייב בלימוד התורה

, ם ומלמד לשאר גריםשהיה מלמד ומקבל התורה מאברה

והוא משל לדלי שאין מלאכתו אלא לדלות מהבאר ולהריק 

  .ו''פנים יפות בראשית פרק טכך תירץ ב ,לכלים אחרים



.    

  
  

úéøáä øçà ÷ø ÷åðéúì íù íéðúåð ïéà éøä úéøáä íãå÷ ÷çöé åðáì íù íäøáà àø÷ òåãî  

 úùøôá áåúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîë àøéå''â à'  åì ãìåðä åðá íù úà íäøáà àø÷éå
÷çöé äøù åì äãìé øùà , ùéã íéäìà åúåà äåö øùàë íéîé úðåîù ïá åðá ÷çöé úà íäøáà ìîéå

ïë âäð àì íäøáà òåãîå äìéîä øçàì ÷ø ÷åðéúì íù úúì âäðîä éøä úåù÷äì , íù úúì íéã÷äå
äìéîä íãå÷ ,íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,øàä íùá àúéàã''æ é'' äæ éë àåø÷ì íù äæéà áàä éôá íéîùäî  ïéðúåð úéøáä íãå÷ã ì

äîùðä ìù íù ,àø÷é íù äæéà ãìåðù íãå÷ òãé øáë ÷çöéá ïàë ìáà , êì úùøô óåñá éøäã
á÷ä øùéáùë''÷çöé åîù úàø÷å áåúë ïá ãéìåéù åðéáà íäøáàì ä ,ðôì åàø÷ ïëìúéøáä é.  

  

èéìù ïåñ÷øî äãåäé éëãøî íäøáà éáø ïåàâä'' àîåã''ãåãùàá ö  

äøä''èéìù ãéøô àãåäé äùî éáø â'' àñ ãåîìúä øåàî ììåë ùàø .ìéæøá àìåàô  
èéìù íéåáñåð óñåé äùî áøä'' à÷øá éðá  

èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àíéáìòù  

õøúì äàøð , éôî åðéáà íäøáà äåèöð ÷çöé åîù úàéø÷ ìòãéùä'' øîàðù åîë úé''é æ'' è úà úàø÷å
÷çöé åîù ,åúãéìá ãéî áééçúð åæ äåöîáå , äòùá óëéú åîù àåø÷ì åðéáà íäøáà íéã÷ä êë íåùî

ãìåðù .  
øùà éðãòî:åù íùá äæ úà éúáúëå éãéá äúéä äæ õåøú '' íéøôà úåááø úã ÷ìç 'ë÷ ïîéñ'' è èîùåäå

ñåôãì íéøáãä øåãéñ úòá úåòèá.  
  

çðî áøäéù ìãðòî í''èéìù ÷'' àãåãùà  
õøúì äàøð , íù êééù àìå äùåã÷á àì ïééãò ùôðä äìøòä ùéùë éë åðééä äìéîá íùä íéøå÷ù äîã

çà ÷øå''íù àåø÷ì êééù äìøòä íéøéñîù ë ,àùî'' åì äéäù óà ãéî ùåã÷ äéäù ïåéë ÷çöéá ë
íù åì úúì ìåëé äéä äìøò.  

  
ëñ åá ïéàù äìåçì úáùá øð äáëîä òåãîíéìåç øå÷éá ìù äåöî øáãá äòè àåä éøä áééç äð  

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ì úáù 'ò'' à åá ïéàù äìåçì úáùá øðä úà äáëîä
áééç äðëñ ,úåù÷äì ùéã  òåãîä áééçîé÷ éø'' ìî äëåñ''ò á'' àéøä éîð ïàëå øåèô äåöî øáãá äòè äòè 

íéìåç øå÷éá ìù äåöî øáãá ,à''åãî ëáééç ò ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

ñåúä áúëù äî éôì õøúì äàøð 'åé'' áìåìå äìéîá àìà äåöî øáãá äòè ïðéøèô àìã úáù ùéø è
íìöà úåçãéì úáù äðúéðù ,äåöî øáãá äòè íåùî øåèô àäéù ïðéøîà àìù ïáåî øéôù , éøäù
 ïúéð àì äðëñ åá ïéàù äìåçúáùá úåçãì.  

  

èéìù ïéåøáðäòù ìàåé äîìù áøä'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð ,ùøäîä áúëù äî éôì'' àò íéçñô''ãá á'' éì äî ääåöî øáãá äòåè ìù øåèôä ìëã , àåä
ïéãë äùåòã øáåñå äòåè ÷ø éúéîàä ïéãä úà òãåé àåäã ïôåàá à÷ååã ,àùî'' ïéãä íöòá äòåèùë ë

à çáæ èåçùì øúåîã øáåñã ïåâëáééç øúåî øîåàá åðééäã çñô íùì øç ,àå'' éøééî ïàëã øîåì ùé ë
 éøáãë øåèô àëéì äæ ìòå úáùä úà åéìò ììçì øúåî äðëñ åá ïéàù äìåçì íâã áùçå äòèã

ùøäîä''à .  
  

  

äìåçä íò íåìë øáãì éìá ãáìá øå÷éáá íéìåç øå÷éá úåöî íéé÷ì øùôà íàä  

àøä íùá íúàáäù äî'' åì ùéù äøåúä ìò ù ïåâë øáã åîò øáãé àì åìéôàå äìåçä ø÷áì íãàì
çåø úçð åì äùåò åúåàøì éðåìô àá éë äìåçì åì åãéâé øùàë åì àçéðå ïùé åàöîù ,øôñáã íúøòäå 

 íéãøç áúëô÷ø ë'' ãî úåà" ææå'' ìäìåçä íò øáãì äåöîä éôðòî ãçàå.  
  

èéìù éæðëùà äîìù éáø ïåàâä''' àïåèñåá ììåë ùàø íéìùåøé 

àøðøéòäì ä ,â ùé íéìåç øå÷éá úåöîá äðäã ' íé÷ìçà{äìåçä éëøö øéãñäì øåæòì  .á{ ììôúäì 
åéìò .â{åúìçîî ÷ìç ìèåð åìéâ ïá  ,ïåùàøä ÷ìçá ììëð éàãåá äìåçä íò øáãì ïéðòä , éà íà êà

 áéèäìå ìãúäìå ïåöéçä úéáá ãåîòì éã ñðëéäì øùôà éàù íééòî éìåçá ïåâë åîò øáãì øùôà
åáöî,øåéá ùøåôî ïëå '' ãìù ïîéñ'' äðë äùòé àìà ñðëé ìà äìåçì øåáéãä äù÷ íàã''ì , äìôúä ïéðòá

åîò øáãéù éìá åéìò ììôúäì ìåëéã äìåçä íò øáãì êéøö ïéà éàãåá , ìåèéù åìéâ ïá ïéðòá ïëå
øåáéã êéøö ïéà éàãåá äìçîäî    .  

  

èéìù õéáåðéáø ïåéö ïá óñåé áøä'' àòîù é÷åñàì ììåëíéìùåøé àú  

åéìò ììôúäì íéìåç øå÷éáá úøèîäî ø÷éòã ïåéë ,à''åîò øáãî åðéàùë óà ìåëé äæ ë ,à'' éàãåá ë
øáãé àì íà óà ø÷áì äåöî ùéù.  

  

íéìåçä ìë íéàôøúî äéä äæáù åøàåöá ïáà åì äéä éøä íäøáà úà úåàôøì çéìù êéøö äéä òåãî  

øîàã àä ìò íéðåøçàå íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîîâá ïðé 'á''è á''ò æ'' á ÷åñôä ìò"äå ' úà êøá
ìëá íäøáà "çåé ïá ïåòîù éáøàåðéáà íäøáà ìù åøàåöá äéåìú äúéä äáåè ïáà øîåà é , ìëù

àôøúî ãéî åúåà äàåøä äìåç ,à''äìéîä ïî åðéáà íäøáà äìçùë ë , ãçåéî çéìù êéøö äéä òåãî
åúåà àôøéù , ìë íìåòä ìë úà àôéø ïáàä íà éøääæá úåàôøì ìåëé äéä åîöòù ïëù ,à'' òåãî ë

ïáàä ìò ìëúñä àì ,íéðôåà äùùá íúöøúå.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  

ò õøúì äàøð''îâá àúéàã äî ô 'è àøúá àáá''ò æ''á î' ø äéåìú äúéä äáåè ïáà øîåà éçåé ïá ïåòîù éá
åðéáà íäøáà ìù åøàåöá ,àåøä äìåç ìëùàôøúî ãéî åúåà ä , ïî åðéáà íäøáà øèôðù äòùáå

ééáà øîà äîç ìâìâá àåä êåøá ùåã÷ä äàìú íìåòä , éìãéà àîåé éìãéà éùðéà éøîàã åðééä
àøéö÷ ,ùøáå'' éäìåçä ì÷éîäøåîâ äàåôø åðéàã ïðéæç  ,éìåçä ïî ì÷éî ÷ø , çéìù  êéøö äéä ïëì

éøîâì åúåàôøì.  
  

äøä''éìù õøååù øæòìà éáø âè'' àø''÷øá éðá øôåñ áúëá î  

ñåúä úééùå÷ àéáä äøù ééç úùøôá øôåñ íúçäã ïééöì äàøð 'éìåç äéä àì á÷òé ãò éøäù , êéàå
 øçà ÷øã øôåñ íúçä áúëå éìåç øàùì äëî ìù äìåç ïéá å÷ìéçå úåàôøúäì äöøù äìåç äéä

ñåúä úééùå÷ 'ìàã íúééùå÷ úà úà íéðåøçàå íéðåùàøä äù÷ä''ùôà äéä ë å÷ìéçù åîë ÷ìçì ø
ñåúä'.  

  

èéìù õøòä äéîçð áøä'' à÷øá éðá  

 ïéàã íåùî åîöòá íäøáà àôøúä àì ïëìã ïúðåäé úøàôúä íùá íéöåøúä ãçàá íúöøúù äî
íéøåñàä úéáá åîöò øéúî ùåáç , ìù åøàåö ìò äéäùë òåãî àôøî äéä ïáàäã ïåéë øéòäì ùé

àôøé àì äæ íäøáà ,î äéä ïáàäù øîàðù àì íàíäøáà ìù åçåëî ÷ø àôø.  
øùà éðãòî:øåòéùá àøéå úùøô äìéìá úáùá  ,ðä äøòä éîð éúøòä''ì , ç÷éù äìåç éëå éúéù÷äå

äéîúá íéøåñàä úéáî åîöò øéúî ùåáç ïéàã íåùî åì øåæòé àì äæ ùàø áàëì ìåî÷à ãáì .  
  

èéìù õéååøåä éëãøî ìàøùé áøä'' àíéìùåøé æðàöå áéìà÷ ììåë  

õøúì äàøð ,ò''â øàáîù ùîùå øåàîá àúéàã äî ô 'äìåçä àôøúð íãé ìòù íé÷éãö ìù úåâøã ,
òù àåä ääåáâ éëä àâøãäå''àôøúð ãéî ÷éãöä ìò äìåçä ìù úåìëúñä é , íäøáàá äúéä åæ àâøãå

åëå äáåè ïáà èùôä äæå åðéáà 'ðä éôì''åéìò ìëúñäì ìåëé äéä àì òåãî ïáåî ì.  
  

 ÷åðéúì íù àåø÷ì øúåî íàäåðéáà íäøáà íãå÷ äéäù úåîùî ãìåðù  

 íäøáà íãå÷ äéäù úåîùî ãìåðù ÷åðéúì íù ïúéì øúåî íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî
éáîäã åðéáà''áåè íùá ìãâé àì íù äæë ïúéù éîå øåñàù øáåñ è ,ãéçä ìáà'' óñåé éëøá åøôñá à

äæ ìò íé÷ìåç íéðåøçà äáøä ãåòå.  
  

èéìù øòììéî ïåéö ïá áøä'' àíéìùåøé  

 íéøåèä ìòááã øéòäì äàøðî éçéå úùøô''è ç'' æ ÷çöéå íäøáà éúåáà íùå éîù íäá àø÷éå ÷åñôä ìò
æå áúë''á àø÷éå ì ' äøåñîá"éîù íäá àø÷éå"  "ìàøùéá åîù àø÷éå " àø÷éå äæì äøåñîä ïåéë éìåà

÷çöéå íäøáà éúåáà íùå éîù ÷ø äéäé íùä úàéø÷ úòùá  íéøîåàù ìàøùéá åîù úåîùî àìå 
éáîä áúëù åîë äæ éðôìù''è.  

  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç â'' àçî íéì÷åøá øåâ ììåë''íééç ç÷ì ñ  

èéìù øìä éåìä áåã óñåé áøä'' àíéìùåøé øåâ ìàøùé úéá ììåë  

èéìù âøáãìåâ ìàøùé áøä'' àíéìùåøé  
èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé áøä'' àóñåé øàá ììåë úéìéò ïéòéãåî  

øâäì àø÷ã àîòè øôñáã ïééöì ùé''èéìù é÷ñáéð÷ ç'' à çð úùøôáì àéáî'' úåîù åðéöîã úåîå÷î á
ïåùàøä íãà íãå÷ åéäù úåîùî óà ,éáîäë àìã''è.  

  

èéìù øãìëéå óñåé áøä' àíéìùåøé  
ãéçäã ïééöì ùé'' íéìåãâä íù øôñá åéøåáéçî íéðù ãåòá äæá ïã àïåàâ íäøáà éáø êøò,åùá ïëå '' ú óñåé

 õîåàé ïîéñ''à.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé éãáëðä ãéâðä   
 áøäøæì äéøà äùî èéìù'' à÷øá éðá  

åáø úîùð éåìéòì  
äâä''îî äùî úøèòä ìòá ÷à÷àååàéæ ''ò  

ë ìçä àìåìäã àîåé ìâøì ' ïåùç  
àìåìéää ìòá ìù äìåãâä åúåëæù àåòø àäé  

 êøáúäì åúéá éðá ìòå åéìò ïâú  
ôùáäçìöäå äëøá íééç ò  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' éáø âìèðîåìá ïåùîù èéìù''à  

ø''äéðúð æðàö úáéùéá î  
åáéáç åðá ñðëéä úçîù ìâøì  

 øîë íéëçå ÷éðéäòùåäé ÷çöé éð''å  
úååöîäå äøåúä ìåòì  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

 øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëîäðôé  

ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  
 áøä á÷òéâééååöðéñåð èéìù'' àéñðåî  

ìæî úëøá" éáø åéáàì èòùåäé ïøäà 
èéìù" à úçîù ìâøìéçú åúãëð éàåùéð '

 áøä úáêééø äãåäé íééç èéìù" àé-í  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé úçð äåøé  

é ìëî äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöå  
  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâäõéáøåä êìîéìà éáö èéìù'' à  
äå÷ú çúô  

îåã''úåáéùéä éëéðç äàøåä úéáá ö  
îäéá áøå ''äå÷ú çúô íéðâ øôë ã  

åéáà úîùð éåìéòì  
 áøä äéøà áøä ïáîéðåì÷õéáåøåä ïîì÷ ñæ ''ì  

áìð"òë ''ú ïåùç ã.ð.ö.á.ä.  
  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 éáø ïåàâäìåä ãåã ïúðåäé èéìù'' àíéìùåøé  
îåã''íééç úåáéúð ïéã úéáá ö  

 øîë åðá ñðëéä úçîù ìâøì íäøáàéð'' å  
åðéáà íäøáà ìù åúéøáì  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  
 ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëîäðôé øùà  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäñ÷èô ìàåðîò éìùè'' àïåãðåì  

åðé÷æ úîùð éåìéòì  
 éáø ïåàâääèàø äéøà äùî æ'' ì  
áà''÷ã ã'' àôàô ÷  
 áøä ïáóìàå ïîìæ äîìù æ'' ì  
áìð"òë ''ú ïåùç ä.ð.ö.á.ä.  
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