
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Ì‰ÈÙ· ˙ÂÙÂÚ‰Â ˙ÂÈÁ‰ Ì‡‰ ‰¯È˘ ˜¯Ù Ï˘ ‰¯È˘‰  

Ì‰ÈÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ‰Ê ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡?  

·Ô˙˘¯Ù א' ג' ˘Á�‰Â ‰È‰ ÌÂ¯Ú Â‚Â' ¯Ó‡ÈÂ Ï‡ ‰˘‡‰.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :וכי נחש יכול , איך היה יכול הנחש לדבר אל האשה

א בספרו חומת '' וכן החיד,וכן באור החיים, וכן באבן עזרא, כך מקשה בחזקוני, לדבר

  .אנך
  

· ·˙ÎÂ È�Â˜ÊÁÊÂ''Ï ה את פי הנחש כמו שפתח את פי "פתח הקב

    .האתון של בלעם
  

·Â ‡¯ÊÚ Ô·‡ ·˙Îכי האשה היתה מבינה ל יש אומרים''וז 

  .ויפרשו ויאמר הנחש ברמיזה, ויודעת לשון החיות
  

Â˘ ‡¯ÊÚ Ô·‡‰ ‡È·ÓÔË˘ ‡Â‰˘ Â¯Ó‡ ÌÈ¯Á‡ :ומקשה על זה 

ואיך יאכל , כי איך ילך השטן על גחון,  יראו סוף הפרשהואיך לא

,  ורבים השתבשו לחקור,ומה טעם לקללת הוא ישופך ראש, עפר

או צווה שלא , ואם היתה לו דעת שלמה, למה היה קולל הנחש

שאין , אחר שהתברר לנו,  ויאמר רב סעדיה גאון,ישיא האשה

ש גם האתון נצטרך לומר כי הנח, דבור ודעת כי אם באדם לבדו

 והשיב עליהם רב שמואל בן ,רק מלאך דבר בשבילם, לא דברו

וחכם , שלמה הספרדי בעל השירים השקולים'  והנה קם ר,חפני

  . גדול היה והשיב על רב שמואל
  

Â‡¯ÊÚ Ô·‡‰ ˜ÈÒÓ :והנחש ,הישר בעיני שהם הדברים כמשמעם 

 ,והשם דעת באדם שם בו, והיה הולך בקומה זקופה, היה מדבר

  .רק לא כאדם, הנה הפסוק העיד כי היה ערום מכל חית השדהו
  

·ÂÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ ˘Â„˜‰  ·˙Îויאמר אל האשה פירוש בציפצוף ל''וז 

ואז היו מכירים כל , אשר ידברו בו הבעלי חיים בלתי מדברים

'  כי כל מה שברא ה, ואפילו שיחת הדומם חיות ועופותציפצופי

 מו דכתובח את קונו כיש לו כפי בחינתו דיבור לטעם אשר ישב

 ומצאנו ,È˘ È˜¯ÙÓ „ÓÏÂ ‡ˆÂ¯‰, למענהו'  כל פעל הז''משלי ט

' מו דאיתא בגמלגדולי ישראל שהיו מכירים בכל צפצוף ושיחה כ

 אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי עליו השלום א'' עח''סוכה כ

ומכל שכן אדם הראשון , שתלמידיו ידעו שיחת חיות ועופות

Ó‡�‰ ‰¯È˘‰„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„ ÂÈ¯·„Ó Ô�ÈÊÁ¯ , יציר כפיו יתברך

‰Ê ˙‡ ÌÈ¯¯Â˘Ó ˘ÓÓ Ì‰ÈÙ· ˙ÂÙÂÚ‰Â ˙ÂÈÁ‰ ‰¯È˘ ˜¯Ù·.  
  

· Ï·‡·ËÈ¯‰ È˘Â„ÈÁ" ‡מובא בעיון יעקב שם ' מ א''ז ע''עבודה זרה י

‰Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ:אמרו עד שאנו שההרים '  דכתב על הא דאיתא בגמ

אלא הכי קא בעי ,  לא שההרים מבקשים,מבקשים רחמים

ימר בעל הברייתא כלומר הוא עצמו אמר בלבו למי אלך למ

הן עצמן צריכין לבקש רחמים בשבילם , להרים ולשמים ולכולהו

וכעין זה , ואילו היה להם פה היו משיבין לו לא נוכל לבקש עליך

מצינו בכמה מקומות לא שמדברים ומשיבין אלא מסברא אנו 

הם הגפן אומרים שאם היו מדברים היו משיבים כך ותאמר ל

Â̇ÈÁ‰Â ˙ÂÙÂÚ‰˘ ‰¯È˘ ˜¯Ù ÔÎÂ  'שופטים ט' החדלתי את וגו

ÔÈÒÏ˜Ó,ÌÂÏÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰˘ Â‡Ï  אלא סברא היא שאם היה 

  .להם פה לדבר יש להם לומר כך וכך
  

„ÈÁ‰Â'' ‡א''ז ע''ז י''בספרו מרעית העין ע ‰Ó˙  ÏÚ·˜ÚÈ ÔÂÈÚ‰: ל ''וז

זה ראיה אך אין , ז לא ראיתי לשון זה''א לע''בחדושי הריטב

  .א חיבר כמה מהדורות בחדושיו כידוע''דהריטב
  

 Í‡„ÈÁ‰ ‰˘˜Ó"„ ‡‰ÂÓ˙ ¯·„‰:א לומר '' איך הונח להריטב

דכל כך בריתות שנו רבותינו כמעט לחנם וכמה מעלות אמרו 

ל והפליגו בשבח האומר פרק שירה הן על כל אלה מאי דלא ''חז

" ץאם תשום משטרו באר"מהכתוב , ועוד איך העלים, הויא

 אמר רבי סימון אין לך כל עשב 'פרשה י בראשית רבהואמרו במדרש 

הדא הוא , ועשב שאין לו מזל ברקיע מכה אותו ואומר לו גדל

לשון " אם ידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ"דכתיב 

Â˙Â‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰¯È˘ ˜¯Ù„ ¯Â¯· ¯·„‰ ÔÎ˘ ¯Á‡ÓÂ , שוטר

Ó ‡È‰Â ·˘ÚÂ ˜¯ÈÂ ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ÌÈ�ÂÓÓ‰Â ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÂËÂ˘ÙÎ ˘Ó

¯Ó‡� ÂÏ ¯˘ ¯·„ ÏÎÏ ¯ËÂ˘Â ‰�ÂÓÓ‰Â ·ÚÈ‰ ¯Â„ÈÒ· ÔÈÈÚÂ" ̃ ¯ÙÏ ‰Ó„˜‰· ı

·̇ Î˘ ‰Ó ‰¯È˘ ,‰Â‡ ÈˆÂˆÈ� ‡ÏÙ�‰ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÂ"‰Ê· ·˙Î̆  ‰Ó Ô˙˘¯Ù· Á.  
  

· ·˙Î ÔÎÂ˘¯‰Ó"‡ דגים '  על הא דאמרינן בגמ'מ ב''ח ע''פסחים קי

 ¯˜Ù· Â�ÈˆÓÂ ,דגים לאו בעלי דבור הםל ''וז' שבים אמרוהו כו

‰¯È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ‡¯·�‰ ÌÈ�ÈÓ‰ ÏÎ„ ‰¯È˘ ואפשר דהיינו שר 

  .ומלאך שלהם דכל מין יש לו מלאך ושר מיוחד למעלה
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:עבודה '  על הא דאיתא בגמא''ז ע''ז י''ע'  יש לציין דהתוס

כתבו , אלעזר בן דורדיאשההרים והגבעות דברו אל ' מ א''ז ע''זרה י

י ה אומר בלבו שכך יוכלו להשיב אלא השיבו לו כך אלא היל ''וז

  . שר של הרים היה משיב כןנמי
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 ˘È‡‰ Ï˘ ÚÏˆ‰Ó ‰‡¯·�˘ Â¯ÎÊÈ˘ È„Î ‰˘‡ ‰˘‡ ˙‡¯˜� ÚÂ„Ó

‰Ê· ‰¯ËÓ‰ ‰Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·ג''כ' ב ¯˘·Â ÈÓˆÚÓ ÌˆÚ ÌÚÙ‰ ˙‡Ê Ì„‡‰ ¯Ó‡ÈÂ 

‰Á˜Ï ˘È‡Ó ÈÎ ‰˘‡ ‡¯ È̃ ˙‡ÊÏ È¯˘·Ó , ˙‡ ˘È‡ ·ÂÊÚÈ ÔÎ ÏÚ

Â˙˘‡· ˜·„Â ÂÓ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡.  
  

Â˘· ‰�‰''·˜ÚÈ ˙ÏÈ‡˘ ˙ ל''להגאון רבי יעקב פראגר זצ 'ק ג''ז ס''סימן ל' חלק ב  

‡ÏÙ�  ¯·„ ·˙Î :י ''דהנה אם האדם גורם לעצמו איזה צער ע

וכי ימצא אדם , איזה כויה או פצע שגרם בידו אחת לידו השני

שוטה כזה שיכה בידו אחת את ידו השניה שגרמה לו הצער הזה 

הלא זה גם כן , אחת איזה כלי יקר וכי יכה זואו אם ישבור בידו 

, חלק מגופו וגם ירגיש עכשיו את הצער ואיך אעניש את עצמי

ולפי זה כל זמן שאדם הראשון ואשתו היו גוף אחד אי אפשר 

כ ''ואח, כמו שלא יצער אדם את חלק גופו, שיצערו זה את זה

כשנתחלקו לשני גופים אפילו אם היא תגרום לו צער שלא 

ולכן קרא אדם , ונה לא יצערנה כי הלא היא חלק מגופובכו

כדי שיזכרו בני האדם , הראשון לאשה שם אשה כי מאיש לקחה

כי האשה חלק מהאיש ויהיה במחשבתם תמיד כאילו היה גם 

, היום גוף אחד ולא יצערו זה את זה ויהיה תמיד שלום ביניהם

Â ÌÚÙ‰ ˙‡Ê Ì„‡‰ ¯Ó‡ÈÂ·˘¯ "ומפורש זה היטב בפסוק 

ÓÈ¯˘·"אבל ,  אני לבד ראיתי ויודע שזה חלק מגופי ממש

לכן תקרא אשה להודיע כי מאיש , הדורות הבאים לא ידעו

י ''ע, לקחה על כן יעזוב אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד

שנקראת אשה יזכרו תמיד כאילו עדיין הם בשר אחד כמו שהיה 

  .מקודם בתחילת הבריאה ויהיה שלום בניהם
  

Ó ‰Ê·Â˘¯Ù: שמח תשמח רעים  מה שמברכים בשבע ברכות

היינו כמו שהיה אהבם , Ì„˜Óהאהובים כשמחך יצירך בגן עדן 

כן , ושלום בין אדם הראשון וחוה קודם שנפרדו לשני גופים

יברכו הרעים האהובים שיחשבו תמיד כאילו הם עוד היום גוף 

  .אחד ויהיה שלום בניהם
  

·Â„¯" ˜¯‡È· :אדמהת אשהקראנלא כן דהפסוק בא ליישב דל  

 כי מאדם לוקחה לפי שהיא ,כמו אדם שנקרא על שם האדמה

  .לא היתה מאדמה כמו שהיה אדם אלא מצלעותיו

  

·˜‰ ‰˘Ú ÚÂ„Ó''ÌÈ˘�‡‰Ó ¯˙ÂÈ ‰ÁÎ˘ ÈÏÚ· ÂÈ‰È ÌÈ˘�‰˘ ‰?  

¯‚‰ ·˙Î''‚‡Ï‡Ù Á'È מובא בדרכי תשובה  ד''אות ק' בספרו גנזי חיים מערכת א

אנשים בטבעם יש להם זכירה ולכך נקראו ', ק ז''ס' ד סימן א''יור

והנקיבות יש להם שכחה לכך נקראו נשים מלשון נשיתי , זכרים

 שאמרו עשרה קבין שכחה ט''קדושין מ'  ועיין בגמז''י' איכה גטובה 

  .לקחו הנשים ואחד כל העולם' ירדו לעולם ט
  

·˜‰ ‰˘Ú ‰ÓÏ ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ·˙ÂÎÂ''ÔÎ ‰:  

 דהאשה קשה להתפייס ב''א ע''ה לנד' פ מה דאיתא בגמ''ע .‡

' ולכן חסד גדול עשה ה, שהוא קשה, שנבראת מן העצם

  .והוו מתפייסות מחמת שכחה, שישכחו מה שנעשו

ולכן לא איקפד לן אם ,  דהנשים ליתניהו בתלמוד תורה.·

ואיכא , כ האנשים דאיתנהו בתלמוד תורה''משא, שוכחות

  ".לא"ו" פן" "הישמר"איסורא כששוכחים משום 
  

˙Â·‡ Ô‚Ó· ·˙Î ÔÎÂלזה נקראים זכריםו ''משנה ט' ץ פרק ה'' להרשב ,

, לשון שכחה נקראות נשים מהפך הנקבות שהן, לשון זכירה

  .ז'' י'איכה גמענין נשיתי טובה 

·˜‰Ï Ì„‡ ¯Ó‡ ÍÈ‡''Ú‡˘ ‰'' „ÂÚ ÏÎ‡È ˙Ú„‰ ıÚÓ ÏÎ‡˘ Ù

‰ ÈÂÂÈˆ ˙‡ ¯Â·ÚÏ ÂÏ ‰È‰ ¯ È̇‰ ‰ÊÈ‡?'  

 Ô˙˘¯Ù·ב''י' ג¯Ó‡ÈÂ  ÈÏ ‰�˙� ‡È‰ È„ÓÚ ˙˙� ¯˘‡ ‰˘‡‰ Ì„‡‰ 

ÏÎÂ‡Â ıÚ‰ ÔÓ.  
  

‰·¯ ˘¯„Ó· ‡˙È‡ ר אבא בר כהנא ואכלתי אין כתיב "א ט''פרשה י

  .אכלתי ואוכל, אלא ואוכל, כאן
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: איך היה מותר לאדם לומר כן שיעבור על ציווי 

קוטי וכן בל, כך מקשה בידי משה על המדרש, פ שציווהו לא לאכול''אע, ה''הקב

  .ועוד בעשרות ספרים, וכן בכתב סופר, וכן בחתם סופר בפרשתן, ל בפרשתן''מהרי
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

וזה מה , לכן לא היה איסור,  יש לומר שאכל רק חצי שיעור.‡

  .כך תירץ בידי משה על המדרש, לכן אוכל עוד, שאמר אכלתי חצי שיעור

˙Â˘˜‰Ï È̆:ואף , ורהל דחצי שיעור אסור מן הת'' הרי קימ

  . מ מה היה הסברא שלו''מ, דמהשמים אמרו לו שהוא אינו צודק

 דהאוכל אכילה גסה ביום ב''ע' יומא פ' פ מה דאיתא בגמ'' ע.·

כ ''וזה הכוונה דכיון שאכלתי כבר מקודם ואח, כיפור פטור

כך תירץ בשמע יעקב להגאון , אכלתי עוד הויא אכילה גסה לכן מותר

  .רבי יעקב אלגזי בפרשתן

ה אמר לאדם הראשון המן העץ אשר צויתיך "ל שהקב"רצ .‚

ל שאכלת מן העץ על דעת שלא "רצ, לבלתי אכול ממנו אכלת

, כ מיד לעשות תשובה"לאכול עוד מן העץ הזה רק עתה ואח

 לכן השיב אדם ,אז הוי אחטא ואשוב ולא יועיל תשובה

ל "רצ, הראשון האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי ואוכל

שלא הייתי חושב לעשות תשובה רק ,  ואוכל עודאכלתי

כך כתב , אכלתי מחמת תאוה ופתוי היצר ולא באחטא ואשוב

   .וכן בחתם סופר בפרשתן, בראשיתל פרשת "ליקוטי מהריב
ב ''ד מהלכות מאכלות אסורות הלכה י''פרק יפ מה שכתב המשנה למלך '' ע.„

, השאם כרך את האוכל בסיב הויא אכילה שלא כרך אכיל

ולפי זה יש לומר דאדם הראשון היה סבור שלא נאסר רק 

אבל העץ עצמו מותר ככל איסורין שלא נאסרו , בפרי העץ

ולזה אכל את הפרי כשהוא כרוך בתוך , אלא כדרך אכילה

וזה מה שאמר נתנה לי מן , הסיב דהויא שלא כדרך אכילה

העץ ובאופן זה ואוכל היינו שהיה כרוך בסיב של עץ ולכן 

ר ''ק האדמו''ע כך אמר בשמו כ''ר מצאנז זי''האדמוק מרן ''כך תירץ כ, כל עודואו

  .ו''א שבת פרשת בראשית תשס''מצאנז שליט
כיון דבשבת מבואר במדרש דלא היה לו איסור לאכול סבר . ‰

וזה מה , ש כדי לטעום את המאכל"דמותר לאכול גם בער

  .דברי יציבכך תירץ הש כדי לאכול עוד בשבת "שאמר אכלתי בער

Â.ולכן לא היה איסור,  שביטל את עץ הדעת ברוב היתר מיירי ,

וזה הכוונה אכלתי את עץ הדעת ואכלתי עם זה עוד דברים 

   .א''ר מצאנז שליט''ק מרן האדמו''כך שמעתי ממורי ורבי כ, התרים ונתבטל ברוב

  

‰ÂÁ ÌÚ Ô˙Á˙‰˘ È�ÙÏ ˙¯Á‡ ‰˘‡ ‰È‰ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡Ï Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·· '‚'ÈÂ ‰ ¯ˆÈ ' ÁÙÈÂ ‰Ó„‡‰ ÔÓ ¯ÙÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡

ÌÈÈÁ ˙Ó˘� ÂÈÙ‡·.  
  

שתי דÏ‡��Á Â�È·¯ Ì˘· ‡È·Ó  ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ א''ע' כתובות ח‡ ''‰�‰ ‰¯˘·

כ ברא לו " ואח,יצירות הוו לו אחת נוצרה עמו מקודם וברחה

  .חוה מצלעו
  

„ÈÁ‰Â'' ‡מביא בשם  בפרשתן על הפסוק זאת הפעם עצם מעצמי בספרו פני דוד

ה אדם יחיד אמר לו טוב היות ''ר בן סירא דכשברא הקבספ

מיד , וקראו לילית, וברא לו אשה מן האדמה כמותו, האדם לבדו

שנינו שוין מן האדמה ולא היו שומעין , התחילו מתגרין זה בזה

  .אמרה שם המפורש ופרחה באויר, זה לזה
  

Ô˙˘¯Ù· ẪÒÙ‰ �̇ÂÂÎ ¯‡·Ó ‰Ê·Â: זאת הפעם עמם מעצמי 

וזה שאמר , לאפוקי הראשונה שהיתה מאדמה, ריובשר מבש

  .זאת הפעם מכלל דאיכא אחריתי



ÏÊ‚ ‡ÈÂ‰ ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ˘ Á� Ô· ÚÂ„Ó  

ÌÂÏÎ ¯ÈÒÁ‰ ‡Ï È¯‰˘ ÌÂÏÎ ÏÊ‚ ‡Ï È¯‰ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ז''ט' ב‡ ÂˆÈÂ  ' ¯Ó‡Ï Ì„‡‰ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡Â‚Â'. 
  

�‰ ˜ÂÒÙÓ''Ó‚· Ô�ÈÙÏÈ Ï' כל שבע מצוות בני נחב''ו ע''סנהדרין נ  ,

‚ ''Ú‡ Á� È�· ˙ÂÂˆÓ Ú·˘ ‡¯˜�„ ‡‰Â,  מהשבע מצוות זה איסור גזלואחד

‰Ê ÏÚ ‰ÂÂËˆ� Ì„‡„ ,Ò˘˙ ̇ È˘‡̄ · ˙˘ Ù̄ ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ''Ë .  
  

Ó‚· ‡ È̇‡ ‰�‰' אמר רבי יוחנן נכרי שעוסק  'מ א''ט ע''סנהדרין נ

 , תורה צוה לנו משה מורשהג"דברים לשנאמר , בתורה חייב מיתה

וליחשבה גבי שבע מצות '  ומקשה בגמ,לנו מורשה ולא להם

 דינו ,מאן דאמר מאורסה, מיגזל קא גזיל לה, מאן דאמר מורשה

  . דבסקילה, כנערה המאורסה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:והלא אין גזל אלא כעין ויגזול ,  מה ענין גזל לכאן

והא לא דמי דמה אנו , דחסריה מידי, את החנית מיד המצרי

כך מקשה , ח התורה מידינוכלום לק, חסירים אם הגוי עוסק בה

  .א''ט ע''ץ סנהדרין נ''בהגות יעב
  

ı¯˙ÓÂ:היינו שיושב ודורש בה ומפרש ,  דעוסק בתורה

, וקדם הוא וזכה, מה שהיה ראוי לישראל לאמרו, סתומותיה

ולא עוד אלא שנאבד העסק הזה ונפסד , היינו ודאי כעין גזילה

שה כן לכל כי לא ע, שאסור ללמוד ממנו ולאמרו משמו, לגמרי

  .א''ט ע''ץ סנהדרין נ''כך תירץ בהגות יעב, גוי

  

Â˘·Â''ÌÈÈÁ ‰�ÁÓ ˙ ט''מ סימן מ''חו' חלק ב' כרך ה Ó‚Ó ‰È‡¯ ‡È·Ó '

�‰''Ï:נשאל על סופר אחד שהיה לו הרבה שאלות  על מה ש

ותשובות מגדולי תורה ופרסם את זה בשמו האם יש לו דין גזלן 

דעתי אם אחד מתלבש ומסיק ל, לפסול אותו מלהיות סופר

הגם שזה נהנה וזה , בתורת חבירו ולא אמר בשם אמרו הוא גנב

אטו יש לו רשות ליקח דבר של חבירו שלא מדעתו , לא חסר

ומי , חוץ אם הוא דבר שאין בעל הבית מקפיד בו, וליהנות בו

הוא זה ואיזהו אשר יחפץ שלא להקפיד שהוא יעמול בו ואחר 

ל ''הנ' מגמומביא ראיה , ה גזל הואוכיון שיש הקפד, יתענג בו

חזינן דיש לאדם זכות יצירה , הויא בכלל גזלדחזינן דדברי תורה 

  .ט''עיין אריכות בספר מעדני אשר פרשת חוקת תשס, על החדושים שלו
  

· ÁÈÎÂ‰Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰''˙ÂÂˆÓ Ú·˘ ÏÚ ¯·ÂÚ˘ �? 
¯Â˜ÁÏ ˘Èנכרי העובר על שבע מצוות האם יש חיוב להוכיח אותו .  

  

˘¯· ‰�‰"È ה ואם איתא"א ד"ה ע"בסנהדרין ע  ¯‚ ÁÈÎÂ‰Ï ·ÂÈÁ ‡ÎÈÏ„ ·˙Î

·˘Â˙ שנאמר "Í˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰"ה ''כ ה''א,  ולא גר תושב

  .ם אם אנו רואים שעובר שבע מצוות אינו חייב להוכיחו''עכו
  

‰¯Â˙‰ ÏÚ ÏÂ‡˘ È¯·„·Â הביא את  פרשת קדושים לבעל השואל ומשיב

משום דתוכחה מטעם , ין חיוב תוכחהוכתב דהטעם דא, י"הרש

Â·¯Ú ÔÈ„Ó ‰ÁÎÂ˙„ ·˙Î̆˙, ערבות ואין לנו ערבות על בן נח  ‰Ó  ‰·¯‰ ˘È

‰Ê ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ,Ò˘  ̇ÌÈ˘Â„  ̃˙˘ Ù̄ ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ ÔÈÈÚ''Ê.  

  

ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÒ· Ï·‡ כתב אם רואה אדם נכרי עושה  ד"סימן תתשכ

ה את יונה "לח הקבשהרי ש, אם יכול למחות ימחה, עבירה

  .להשיבםנינוה ל
  

¯˘‡ È�„ÚÓ : ושמא יסבור הספר חסידים שתוכחה לאו מטעם

מלשונו להלן , ואפילו שסובר דתוכחה מטעם ערבות, ערבות

  .משמע דהיא מטעם שלא יתחלל מצוות השם
  

È¯·„Ó ·ÂÊ‡ ˙„Â‚‡ ¯ÙÒ·Â מסתפק אי חיוב תוכחה שייך  ד"שבת נ

  .ם אינו בכלל"ם דכתיב לעמיתך ועכו"גם לעכו
  

„Â„ ÔÈ�··Â ע''ם יש חיוב תוכחה לכ"ם לעכו" כתב דעכופרשת וירא.  
  

‰„ÓÁ ÈÏÎ· Ï·‡ ם נמי אין חיוב ''ם לעכו''כתב שעכו פרשת וירא

  .תוכחה

· ˘È˘Î ' ˘È‡ „Á‡Â ‰˘‡ „Á‡ ÌÈ„‚· Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÈ�Ú  

ÔÂ˘‡¯ ˙˙Ï ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÈÓÏ?  
 Ô˙˘¯Ù·‚ 'Î''‡‰ ˘ÚÈÂ  ' ¯ÂÚ ˙Â�˙Î Â˙˘‡ÏÂ Ì„‡Ï ÌÈ˜Ï‡

˘È·ÏÈÂÌ.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :ה לכסות את אדם קודם חוה''מדוע הקדים הקב ,

 האשה קודם לאיש לכסות שכן בושתה א''ג ע''הוריות יל ''הרי קימ

כך  ,ה את אדם לחוה''כ מדוע הקדים הקב''א, מרובה משל איש

  .א''ז ע''וכן בהפלאה כתובות ס, א בספרו מדבר קדמות בפרשתן''מקשה החיד
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

אלא עשה את שני , ה לא הקדים את האדם לאשתו'' הקב.‡

, והלבישם לאדם ולאשתו באותו הזמן, המלבושים בבת אחת

ל ''וכל הדין הנ, וזה שנאמר וילבישם לשניהם באותו הזמן

נאמר רק בבן אדם שאינו יכול להכין ולהלביש שני מלבושים 

, על כן כשבאים לפניו איש ואשה הנצרך לכסות, בבת אחת

, א בספרו מדבר קדמות בפרשתן''כך תירץ החיד, ש קודם את האשהילבי

  . מובא בספר הנפלא נעימה ברורה

ם ומהטור שכל הדין שאשה קודמת ''פ מה דמשמע מהרמב'' ע.·

כי איש , זה רק במקום שאפשר לחזר על הפתחים, לאיש

ולכן נותנים לאשה והאיש , דרכו לחזר על הפתחים ולא אשה

א ''ד סימן רנ''וכן הוא לשון הטור יור, יבקש אצל הפתחים

ומקדימין האשה לאיש בין להאכילה בין לכסותה מפני 

אבל כאן אצל אדם הראשון שלא היה , שמתביישת לשאול

ואפשר שהוא , שייך לחזר על הפתחים האיש קודם לאשה

ולכן , בכלל הדין של וחי אחיך עמך אחיך קודם לאחותך

כך , יית הכתנות אורת את האדם לאשתו בעש''הקדים השי

  . א''ז ע''תירץ הפלאה כתובות ס

  מדור משיב כהלכה
דב ונערך עמ ד הגר שליט"דור זה נו זיסקינ דינו הרב מרדכי    ברוקליןא "י ידי

אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל ' א' ויאמר ה .אין טוענין למסית] א
אמרו מכאן שאין טוענים למסית ומאי הוי ליה לטעון ט "סנהדרין כ' ובגמ. הבהמה

' ועי. ש"ן עדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין דברי הרב שומעי
דכל הפטור בשלח שליח לעשות עבירה מדין דברי הרב ב "קדושין מא "בריטב

נענש הרי ע דהנחש " וצ.הוא רק בדיני אדם אבל המשלח חייב בדיני שמים
בדיני שמים מה היה מועיל לו הטענה של דברי הרב ודברי התלמיד לפטרו מן 

איך למדנו מכאן שאין כ " וא,ד"נשי בו סברא זו לא נאמרה רק בערי ה,העונש
  .נשי שמיםופטר מעיהיו טוענים לא היה יכול לה' טוענים למסית אפי

 במשנה באבות על שלושה דברים העולם עומד על .על מה העולם עומד] ב
האם צריך לשלושתם בשביל , התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים

  .קיום העולם או שמספיק באחד מהם
קשה היאך הוכשרו קרבנותיו כאורה ל .הראשוןכשרות הקרבנות של אדם ] ג

של אדם הראשון ושל נח הרי באותה שעה עדיין היה כל בשר אסור 
 ,'הנה נתתי לכם את כל עשב וגוט "א פכ"בפרשת בראשית פ כדכתיב ,באכילה

שלא הותר לו לאדם לאכול אלא עשבים ואילנות בסנהדרין דף נט  ולמדו מזה
איתא דכל בהמה האסורה א "ע' ו דף במנחות ו,אך בשר בעל חי לא הותר לו

  .ע"באכילה פסולה היא להקרבה מדין משקה ישראל וצ
.  יקוו המים אל מקום אחד ותראה היבשה.ותראה היבשה' הערה בפסו] ד

, ע שאם המים יקוו אל מקום אחד ממילא תראה היבשה"ולכאורה צ
  .ובשביל מה הוצרכה התורה לכתוב ותראה היבשה

ותהו , י מפרש שבוהו לשון שממה וריקנות" רש.ה תהו ובהווהארץ הית] ה
כ היה "ויש לעיין דא. שהאדם תוהה ומשתמם על בהו שבה, לשון תימה

  .צריך להקדים בהו לתוהו שקודם הייתה שממה ועליה תמהים ומשתוממים
------------------ ---------- ---- ---------- ----------- ---------- ------  

  כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
כך שכל מי , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
, ה ייבדקו תשובותיוהזוכ, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 או 077-5558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

] 3154010-057לברורים ופרטים נוספים בטלפון [ com.gmail@1000s.meirבמייל 

כ נא לציין בתחילת "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות
  .המכתב על כמה שאלות השיבו

להקפיד על כתב ברור וקריא , השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים   
  .כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס
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êøãä úà øö÷ì éãë äëåñì ñðëéäì øúåî íàä 
 êøãä úà øö÷ì éãë äëåñì ñðëéäì øåñéà ùé íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî

îé÷ã åîë'' ìøåà''ð÷ ïîéñ ç''ñ à''ä ÷ ' åà êøãä øö÷ì éãë ñðëéäì øåñàù úñðëä úéá éáâì
ñá àîìéãåëøã øö÷ì éãë ñðëéäì øúåî äëå , úòã äåçéáã íúàáäåò ú åëåñ''ë÷ î'' è áúë

ïë úåùòì øåñàù ,ò''îâá àúéàã äî ô 'à ãåîò âñ úåëøá 'åúéá äî ,àéøãðô÷à , ãéô÷
ùðéà ,à''ïë úåùòì øåñà ë.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
øéòäì äàøð ,îâá èùôäã 'åä äùòé àì íù øâ åðéàù éî íéøçàã ãéô÷î íãàã à

åúéá êøã àéøãðô÷ ,åúéá êåúá àéøãðô÷ äùåò éàãå åúéáá øâù éî ìáà ,àå'' éàãå ë
åúëåñá àéøãðô÷ úåùòì ìåëé.  

  

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  
øéòäì äàøð, ñä äëåñá íâ íéðéðî ùéù úåîå÷î ùéùúñðëä úéáì äëåî,  äæë ïôåàáå

úñðëä úéá úùåã÷ äëåñä ìá÷î éìåàù éôè øåîç.  
  

ïåéæáá çðåî àäé àìù äæ úà íéøäì øúåî íàä úáùá ìôðå íùä íù äæá áåúëù äëåñ éåð  
 åà äö÷åî àéåäã åîéøäì øåñà íàä úáùá ìôðå íùä íù äæá áåúëù èåùé÷á íúðãù äî

ðåî àäé àìù éãë åîéøäì øúåî àîìéãïåéæáá ç , øúåîù äàøåä éøåî äîë íùá íúàáäå
ùãå÷ä éáúë ïåéæá íåùî ,äö÷åîä ìåçé àìù äæ ìò äðúåä åìéàë àéåäã íåùî ãåòå.  

  

èéìù ãðàäøàô äùî éáø ïåàâä'' àí éìùåøé ììä úéá ììåë ùàøå áø  
èéìù ñàøâ øåãâéáà éáø ïåàâä'' àîåã''øå  á÷òé úìéä÷ äàøåä úéáá ö''á åðëùè úáéùéá î  

øéòäì äàøð ,äæ ÷ñô ìò úåøòä äîë ,ãçà{äîåãëå ñåôãá íééåùò åðìù äëåñ éåðã  ,
 äùåã÷ íäá ïéà àðéãîåéðùä {ò'' øàåáîä ôøåà''ðù ïîéñ ç'' á åãéî ùãå÷ä éáúë ìâìâúðá

íéáø åá åñøãù íå÷îá ÷ø ùãå÷ä éáúë íåùî ïðáøã øåñéà øåáòì åøéúä àìù , ìáà
øåñà ïåéæáá ìèåîù óà éëä åàìá ,âîä íù áúëù åîëå''ñ íù à''â ÷ ,' íù íéãâî éøô

åúå''äö÷åî íåùî íäéáâäì éãë íìèìèì ïéàã àðéãì äàøð ïëìå íééçä óëå ù , æéæé ÷ø
ïåéæá íåùî åá ïéàù íå÷îì ãé øçàìë íúåà ,íééñàå: éúòîùù äîî øéòäì ïåëðù äî 

ë éáøå éøåîî''åîãà ÷''èéìù éñðàî õéðæéåî ø'' äî ìò øøåòì à íé÷åñô ïéáúåëù
äëåñ éåð ìò úåîùå ,íéìåãâ ïéáå íéðè÷ ïéá äøåñî àéä ìëì äëåñ éåð úééìúù ïåéëã ,

ìåçì ùãå÷ ïéá ïéçáäì íéòãåé íðéàå , ìò íéìâìâúîù ïåéæá éãéì åàá íéîòô äáøäå
 äøåøá äðùîä òéøúäù éôëå äîåãëå õøàäìøú ïîéñá''ñ ç''ë ÷''ã.  

  

èù àâøù íäøáà éáø ïåàâäééìâèéìù õ'' àîåã''øúéá æðàö ö  
íéøäì øúåîã íé÷ñåô äîë íùá íúáúëù äî ìò øéòäì äàøð , åìéàë àéåäã íåùî

÷åî äæ ìò ìåçé àìù éàðú äùòùöä , åà íéøîñîá äëåñ éåðä øáåçî äéä íà äæ éôì
éàðú éðäî àìù éàãåá íéöòð , ìò àìå äåöî ìù äö÷åî ìåçé àìù éðäî éàðúäã

úáù ìù äö÷åî.  
  

äøä''èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  
ðä äìàù éúéàøùë''èéìù é÷ñáéð÷ íééç éáø ïåàâä úà éúìàù ïåéìâá ì'' éì áéùäå à

øúåîù ,âäå''èéìù é÷öéìáã äéøù ø''íéøäì ïè÷ì øîàéù éì øîà à.  

  
 éîìùåøéäë íé÷ñåô àì éîìùåøéì éìáá ïéá ú÷åìçî ùéùë òåãî  

íéëçî ìàøùé õøàã àøéåà éøä 
éøäîä íùá íúù÷äù äî'' íé÷ñåô àì éîìùåøéì éìáá ïéá ú÷åìçî ùéùë òåãî ÷

íéëçî ìàøùé õøàã àøéåà éøä éîìùåøéäë ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àí éìùåøé  øàîèàñ ììåë  
 íéöåøú äîë ãåò ïééöì äàøðãçà{ áàøä úâùäá''áîøä ìò ã'' íëìäà ÷øô éðù øùòî úå '

é  äëìä 'éîìùåøéä ïî úåøåäì ïéàã áúåë , ìë íéð÷åúî åðéìöà éîìùåøéä ïéàã íåùî
êøåöä ìë íé÷ôñî àìå ïëøö ,éðùä{åùá '' òåøæ øåà úà ÷ìç 'ðùú ïîéñ'' ã ïéàã õøúî

åðìù ãåîìúä ãâðë ïä íà éîìùåøéä ïî úåøåäì , ïðéøîàãë äàøåäì áúëð ãåîìúä éë
îâá 'á''ô î''åäàøåä óåñ óñåé áøå àðéáø .  
  

  

úéáä øäì íéðéî òáøàä úà úåìòì êéøö äéä òåãî  
äøåúä ïî äòáù ìë áåéçä íéìùåøé ìëá éøä   

åù íùá íúù÷äù äî'' ú äîìù úçðîð ïîéñ àðéðú''æ áîøä úèéùì'' ùé íéìùåøéáù í
äòáù ìë äøåúä ïî íéðéî òáøà ìåèéì áåéç ,à'' äðùîá àúéà òåãî  ëåñî äë''ò á''áî " á

ò" áúéáä øäì ïäéáìåì úà ïéëéìåî ,áîøä úèéùì éøä'' äåöîä úà íéé÷ì øùôà í
íéìùåøé ìëá ,äøåúäî äåöîä íéìùåøé ìëá éøäã , úéáä øäì åìòã àäã õøúîå
áîøä úòãì''í ,àãéøâ ìâøì äéìò íåùî åðééä , äîéé÷ì íéìåëé øéôù äåöîä ãöî ìáà
ìùåøé ìëáéí.   

  

 éáø ïåàâäèéìù ïéöéñéì ãåã'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
äîìù úçðîä ìù õåøúä ìò øéòäì äàøð ,à''úéáä øäì áìåìä úà åìòä äîì ë , éøä

çàå äîå÷îá áìåìä ìò êøáìå ììôúäì ìåëé äéä''úéáä øäì úåìòì ë .  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
õøúì äàøð ,òàù''ù äåöîä íéé÷ì øùôàù ôíéìùåøé ìëá áìåì ì ,î'' øáåñ àåä î

 ïäéáìåìá çáæîä úà óé÷äì äåöî ãåò ùéùæ  ÷øô áìåì úåëìä ïééò 'ë äëìä'' â åéä äæ ììâáå
úáùá úàæä äåöî úà íéé÷ì éãë úáù áøòá úéáä øäì ïäáéìåì úà ïéëéìåî.  

  
äëåñì éåâ ñéðëäì øåñà éøä äëåñì íééáøò åðéáà íäøáà ñéðëä êéà  

á íúù÷äù äî íéëìàîä úà ñéðëä íäøáàù ùøãîá àúéàã àä ìò íéðåøçà íù
äëåñì íééáøòë åì åîãðù , éøä äëåñì íééáøò åðéáà íäøáà ñéðëä êéà úåù÷äì ùéã

äëåñì éåâ ñéðëäì øåñà ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù øèðéå äîìù áøä'' à÷øá éðá  
õøúì äàøð ,úåéä äëåñá áùéù øçàì ÷ø àéä äëåñä úùåã÷ ìëã åàì äðîæäå 

àúìéî , ìàåîù ïåøëæ øôñáåë ïîéñ'' èåùá ïëå''åé âðåò ú'' èî ïîéñ'' è äùà íà ÷ôúñð
äååöî äðéàå úåéä äúáéùéá äàðäá äëåñä úøñåà , åðéáà íäøáàù øîåì ùé ïë åîë

äùåòå äååöî åðéàë àéåä ,àå''åëò óà àìéîéîå äëåñä äùã÷úð àì ë'' øñàð àì í
åæ äëåñì ñðëäì.  

  
åãîäøåúä ìë äçåã ùôð çå÷ô éøä øôåùá ïéò÷åú ïéà úáùá äðùä ùàø ìçùë ò 

îé÷ã àä ìò íòè êåøáä íùá íúù÷äù äî'' ìøåà''ô÷ú ïîéñ ç''ñ ç''ä ÷ ' ìçù äðùä ùàø
øôåùá ïéò÷åú ïéà úáùá ,ã åðøáòéå ãåîìì é÷áä ìöà êìé àîù ïðéùééçã ' úåîà

íéáøä úåùøá , øôåùä úìåâñã ïåéë úåù÷äì ùéãïèùä úà ááøòì ,à'' åçã äîì ë
íäéøáãã úåáù íåùî øôåù úòé÷ú íéîëç ,äæî øúåé ìåãâ ùôð çå÷ô êì ïéà àìä ,

äøåúä ìë äçåã ùôð çå÷ôå ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ïèøâðæåø ïøäà áøä'' àùîù úéá àæìòá úéø÷  
ò õøúì äàøð'' äð÷îä áúëù äî ô ï éùåã÷ úëñîì äîã÷äáîâä úðååë úà øàáì 'ø"è ä" æò'' î

á' éáùåé ïäùë ïéòéøîå ïéò÷åú äîìïéò÷åúå ïéãîåò ïäùë ïéòéøîå ïïèùä ááøòì éãë  ,
ùøôå"éááçî ìàøùéù òîùéùë éíéîúúñî úåöîä úà  íåéøáã , éãë ïåùì ùøôì ùéã

åúàøéî úåðååòä úà øéëæäìîå ïéèùäìî ááøåòî àåäù ïèùä úà ááøòì , ïåéë
äã úååöîä úà ïéááçîù äàåøù êôäì äáäàî äáåùúä ìáå÷é ïô úååöîä úáäà åðéé

úåðååòä ìë úà êåôäì øéëæäìî áøåòî àåä êë êåúî úåéëæì úåðååòä ìë úà , éôì
ðä'' äáäàî äáåùú äðéçá àéåä úáùå úååðåòä ìë úà ïéìçåî úáùã ïåéë øéôù éúà ì

ðä éôì''øéôù éúà ì.  
  

  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''éãé åðéãé  

áøä ÷éìå÷ ïäëä äùî èéìù'' à  

÷øá éðá  

åéáà úîùð éåìéòì  

 áøä ñçðôïá ùéáà äùîæ ''ì  

áìð"òë ''ú éøùú æ.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïàîãéøô ïã ìåàù èéìù'' àíéìùåøé  

åúá úãìåä úçîù ìâøì  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé   

äðôé øùà ìëá çéìöéå 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøâøáîì áééì äãåäé èéìù'' à  
äéðúð æðàö úéø÷ã äçîåî ìäåî  

åîà úîùð éåìéòì  

äáåùçä äùàä  

 úøîúéãåäé äèéà  áøä úáìà÷æçé òùåäé ò'' ä
á äøèôð 'øã''ðùú ïåùçøî ç''ú ä.ð.ö.á.ä.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

ïðáøã àçåìù  

 áøäìåáèåáà äùî èéìù''à  
ùîù úéá úééøò ùàø  

åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäåäéìà  ïáäùéò æ''ì  
áìð"ë ò''ú àúù éàä éøùú á.ð.ö.á.ä.  

 

áåè ìæî úëøá 

åîàì'' íñøåôîä ïåàâä ø  

 éáøõøååù íçðî á÷òé íééçèéìù ''à  

îåã''åãàéðì íéìåçä úéá áøå æðàö ö  

 åúá éàåùð úçîù ìâøìéçú '  

áò'' â  

äøä'' âõøååù øùà äãåäé èéìù''à  

ù ììåë éøéçáî''ñ  

 úçð úåàøì äëæéù àåòø àäé  

  åéöìç éàöåé ìëî  
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