
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  את בני ביתו ועבדיו  תחילה מל אברהםאיך 
  ?מי שאינו מהול אינו יכול למולהרי  כ מל את עצמו''ואח

ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילדי ביתו  ג''כ ז''י פרשתןב
וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו ' וגו

   .רלתוואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ע, אלהים
  

מדוע מל אברהם את בנו ואת ילדי ביתו קודם : יש להקשות
הרי הוא קודם לכל אדם והיה צריך למות את , שמל את עצמו
וכן בכתב סופר על התורה , וכן ברבינו בחיי, ן בפרשתן''כך מקשה ברמב, עצמו תחילה

  .בפרשתן
  

  :ה תרוציםמאיכא כ
הוא  אברהם נזדרז במצות המילה שלהם תחילה ומל אותם .א

, או שזימן להם מוהלים הרבה והוא עומד עליהם, בעצמו
שאילו הקדים מילתו היה חולה או , ואחר כך מל את עצמו

כך , ולא היה יכול להשתדל במילתם, נתומסוכן בה מפני זק
  .וכן ברבינו בחיי, ז''פרק י פרשתןן ב"רמבתירץ ב

קודם שמל את  איך היה יכול למול אותם :יש להקשות
המל ימול מי שאינו מהול  א''ז ע''ז כ''ע' י איתא בגמהר, עצמו

, כ אברהם שעדיין לא היה מהול''א, אינו יכול למול אחרים
' ד סימן ש''ת חתם סופר יור''בשוכך מקשה , איך היה כשר המילה שלהם

  .בכלי חמדה בהקדמה לספר במדברוכן 

וא ישראל בעל ברית אפילו הב ''א ע''נדרים לל "כיון דקיי :ומתרץ
ואברהם מכיון שקיבל על עצמו למול ונכנס  ,להוערל מיקרי מ

ת חתם ''כך תירץ בשו, ל ויכול למול כולםהוכמ יא ליההו ,לברית
   .'ד סימן ש''סופר יור

כי מאחר , לכן מל עצמו באחרונה שכן היה מצוה מן המובחר .ב
וביותר יגדל , תוה סכנה לזקן מופלג שימות לעת זקנשהי

 יש אתו כי כל אנשי ביתו חולים וכאוביםהנסיון כשאין א
כך תירץ בכתב סופר על התורה , ולכן מל עצמו באחרונה, ממילתו
  .בפרשתן

דסבירא  ו''סימן קדלפי דעת החם צבי  :הכתב סופר ומקשה
מן  זריזים מקדימים למצוות עדיף מקיום מצוהליה ד
כ קשה ''א, משום חשש מיתה דחישינן שמא ימות, המובחר

זריזין לאברהם להקדים מילת עצמו מטעם דהיה לו 
ובפרט כי  ,מקדימין דחשיבי טפי מקיום מצוה מן המובחר

  .היה מופלג בזיקנה דביותר יש לחוש למיתה
לא דמאחר שהיה כאן הכל ביום אחד  :הכתב סופר ומתרץ

  .במצוה מן המובחר לכן בחר, חיישינן לזמן קצר כזה למיתה
  

פרשתן חולק וסבירא ליה שאברהם מל אור החיים באבל ב
דכתב על הפסוק וימל את בשר ערלתם  :את עצמו קודם

על דרך אומרם , בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים
שצריך המל שיהיה הוא עצמו  "המול ימול" 'ז א''ז כ"ע 'בגמ
שקדם הוא ומל  רושוזה הוא שאמר כאשר דבר אתו פי ,נימול

וכפי זה לא קשה למה לא  ,עצמו תחלה ואחר כך מל האחרים
טעמים יש לו להקדים ' הזכיר הכתוב מילת אברהם כי מב

בין מצד כדי שימול  ,'בין מצד הזריזות קשוט עצמך וכו, עצמו
   .המול ימול' אשר צוהו האותם כהלכה 

כתב דאחר שנימול מל נמי  בספרו חומת אנך בפרשתןא ''וכן החיד
ל המל שנימול הוא ''וכדכתיב המל ימול ואמרו רז, אותם

והא דלא כתוב בתורה להדיא שבתחילה מל , ימול אחרים
שהיה  משום דאיתא במדרש, כ שמל את עבדיו''עצמו ואח

הוי וכרות , ה עמו''הקב מתירא אברהם וכביכול אחז הסכין
הזכירו כיון  לכן לא, ויש מדרש שעקרב מלו, עמו הברית

  .דהוא לא מל את עצמו
  

רי מי ה, כ איך מל את עצמו''א, יש להקשותעדיין  :מעדני אשר
  .שאינו מהול אינו יכול למול

  

פ ''לגבי מילת יכול למול אעד באחרונים פ מה שכתוב''ע: יש לתרץ
  .ום דאמרינן מילתו וגירתו באים כאחדמש, שעדיין אינו מהול

  

דקטיעה בר שלום  ב''ע' ז י''ע 'מהא דאמרינן בגמ :ומביאים ראיה
ובהגהות פורת יוסף , רצה לגייר עצמו מל את עצמו חזינן דמהני

וכן כתב , ומתרץ דמילתו וגירתו באים כאחד ,שם מקשה איך מהני
ג ''ח ליטער סימן י''ת צל''וכן בשו, מהלכות מילהד ''וכן בצפנת פענח פ, ד''ד סימן רס''ביד שאול יור

  .זו' ם מל עצמו ומביאים ראיה מגמ''א כתבו שמהני כשעכו''ב סימן צ''ד ח''ת בית יצחק יור''שו
  

רב ויחד יתרו על הפסוק  ד''צסנהדרין  'וכן משמע מהא דאיתא בגמ
יתרו העביר חרב חדה ד חזינן ,אמר שהעביר חרב חדה על בשרו

   .א''עז ''ז כ''ס ע''בגליוני השעיין ל את עצמו ומעל בשרו 
  

תליא , ם שמל עצמו אם כשר''כתב עכו 'מצוה ב במנחת חנוךו
דלשיטות , במחלוקת הראשונים אם מהני בגר טבילה לפני מילה

כ אפשר לומר דמילתו ''א, הראשונים דטבילה מהני לפני המילה
, מהני אבל לשיטות דטבילה לפני מילה לא, וגירתו באים כאחד

דהא בעינן עוד , א לומר דמילתו וגירתו באים כאחד''כ א''א
 ב''ו ע''מ יבמות' גמבאבל על אברהם לא קשה דאמרינן , טבילה

בספר מעדני ו, דאבותינו לא היה צריכים טבילה לפי זה אתי שפיר
עוד כמה תרוצים איך מל אברהם את עצמו הרי לא היה ח הבאתי ''אשר פרשת לך תשס

  .מהול
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  האם על העבד יש חיוב למול את עצמו 

  ?ואם לא מל חייב כרת כשהאדון לא מל אותו

וערל ' המול ימול יליך ביתך ומקנת כספך וגו ד''ג י''ז י''יבפרשתן 

זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 

  .את בריתי היפר
  

נו מל את האם לעבד יש חיוב למול את עצמו ואם אי יש לחקור

עצמו עד שמת חייב כרת או דילמא לעבד עצמו אין שום חיוב 

  .למול רק שהתורה ציוותה לרבו למולו
  

כותב דעבד אינו מצווה  'הלכה א' הלכות מילה פרק אהנה בשער המלך 

משום דהויא מצות עשה של שהזמן גרמא , למול את עצמו

אלא , דנשים פטורות וכל שהאשה פטורה עבד נמי פטור

  .ורה ציוותה לרבו למולושהת
  

ש ''א משמע שעבד כן חייב עי''ח ע''ק פ''ב' דמדברי התוס :ומעיר

   .מה שדן בזה
  

דעבד אינו חייב במצות מילה  א''ט ע''קדושין כ וכן כתב המקנה

ואפילו יליד בית אין המצוה אלא על האדון ולא על העבד עצמו 

  .כשיגדיל
  

המול ימול יליך  ד''יג ''ז י''י פרשתןבדמהא דכתוב  :אבל מקשה

וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ' ביתך ומקנת כספך וגו

דמשמע אף מקנת , ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי היפר

משמע דהחיוב נמי על , כספך יש לו כרת אם אינו מל עצמו

  .ש''עי, העבד
  

 ו''סימן רס ד''וכן בהגהות יור', מ א''ח ע''איגר בבא קמא פ רבי עקיבאב וכן כתב

ר הרב ולא מלו מצוה על עב א "ז ס"ד סימן רס"יוע "בשואיתא דמהא ד

חייב איהו למימהל  ,ד"מדלא נקט ואי לא מהלוהו ב ,ד למולו"ב

ה אין חייבת דמה שאש, עבד שום חיובמשמע דאין על ה, הנפשי

  .גם העבד אינו חייב
  

 דעבד מוזהר על הקפת ז"ב מהלכות ע"רפי ם"הרמבשיטת אף לו

כיון דבאשה אינו שייך ובעבד , ג שאשה אינה חייבת''אע הראש

דהכא דכיון דהיא  משום, אפילו הכא כאן פטור העבד, שייך

פטורה למול בנה אף דשייכא בזה הוי כשארי מצות דאין האשה 

  .דגם העבד פטור ,חייבת
  

בתחלה הוי פשיט ליה טובא דגם העבד  'מצוה ב וכן במנחת חינוך

כ "אלא שאח, מו ואם עבר ולא מל חייב כרתחייב למול את עצ

דאפשר דפטור משום א "מ והגרע"נתעורר לספק זה של השעה

  .צות עשה שהזמן גרמאמ
  

ד לא שייך "ולענכתב  ז''יורה דעה הלכות עבדים סימן רס ערוך השולחןוב

שהרי כל זמן  :כלל לומר להיות מוטל החיוב על העבד שימול

יב במצות כאשה ואם אינו רוצה שלא מל אין דינו כעבד שיהא חי

ם כמו שיתבאר ואין מלין "ע אסור לשהותו ומוכרו לעכו"למול א

כ מה שייך שהוא מחוייב למול וכמו "כ אלא מרצונו וא"אותו בע

ד חייבים "ם כמו כן אין חיוב עליו וזה שב"שאין חיוב על עכו

ע למול שקבל עליו עול מצוות "היינו כשנתרצה לזה ומבקש א

  .וכן הרב אבל על עצמו לא שייך שום חיובחייבים 
  

דכל השאלה לפטור עבד  כתב א''סימן פ תנינא ת מנחת שלמה"שובו

ממילה זה רק לשיטות דסבירא ליה דמצות מילה הויא מצות 

ל דמילה לא "כ לדעת הפוסקים דס"משא ,עשה שהזמן גרמא

ל דבעשה שיש בו כרת לא "ואיכא נמי דס, ג"ע שהז"חשיב כלל מ

ועיין בהדרת קודש עניני , ן זמן גרמא ללא ודאי חייבנן כלל בימחלקי

  .ו אריכות גדולה בענין זה''מילה סימן מ

  ?האם לאדון יש חיוב למול את עבדו יותר משאר אדם

   .המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך ג''ז י''יבפרשתן 
  

האם לאדון יש חיוב למול את עבדו יותר משאר בני  יש לחקור

  .אדם
  

מצות עשה על הרב למול את  ל"וזכתב  ז"ד סימן רס"יו טורההנה 

המול ימול יליד ביתך ומקנת " ג''ז י''פרשת לך לך יעבדיו שנאמר 

הרי לנו , ל"ד למולו עכ"עבר הרב ולא מל מצוה על בי "כספך

קרא ד ממ"שהטור יליף דין זה שמצוה על האדון יותר מבי

  . זה דהוא פשוט י שם כותב על"והב ,מפורש בתורה דהמול ימול
  

ב למול הבן דמצות עשה על הא א"מילה ה' א מה"בפ ם"הרמבוכן כתב 

  .ועל הרב למול את העבד
  

בירא דס ודנראה מדברי :ם''ובמנחת חינוך הקשה על הרמב

כ "ד למול את בנו כמו"דכמו שמוטל על האב יותר מעל הב ליה

ן מהיכ ינו יודעח שא"ומתמה המנ, יתירה על האדוןבעבד מצוה 

, ילפינן דבר זה דהרב מצווה למול את עבדו יותר מכל ישראל

  .צווה יותר מכל ישראלאפשר דאינו מ
  

מדחזינן דהתורה גזרה על האדון שמעכבו  :המנחת חינוך ומתרץ

דאם אינו מוטל , על כרחך דמוטל עליו למולו, מלעשות הפסח

וכמו שאינו מעכב ישראל אחר אף שהמצוה על , עליו אינו מעכב

  .שראלכל י
  

שלא  :תמה על המנחת חינוך 'סימן ד 'חלק כת ציץ אליעזר "שווב

, ראה דברי הטור שמביא פסוק מפרשתן שחייב למול את עבדו

   .ומדוע כתב המנחת חינוך שאינו יודע היכן המקור
  

לאדון כמו  מכל הפוסקים חזינן דמילת עבדו הויא חיובפ ''עכ

דלשיטת האור זרוע  כ לפי זה יוצא''א, חיוב האב למול את בנו

דסבירא ליה דאב שיודע למול אסור למנות שליח וצריך למול 

ה במילת עבדו אדון שיכול למול לבד אסור לו ''כ ה''א, בעצמו

  .למנות שליח
  

האור זרוע  הקשה לשיטות  ח''יורה דעה סימן שי ת אבני נזר"שוב

כ קשה על מה שכתב ''א, אביו מוהל אסור ליתן לאחר למול דאם

בילידי ביתו ומקנת כספו של אברהם אבינו  רשת לךן בפ"הרמב

ן "הרבה מאד כתב על זה הרמב' שנמולו כולם ביום אחד אף שהי

הרי המצוה , יכול ואיך היה, שאפשר שזימן להם מוהלים הרבה

ן חולק וסבירא ליה כמו הני שיטות ''מזה חזינן דהרמב, עליו

ני שליחות ה דמה''כ ה''א, דמהני שלחות לאב למול את בנו

  .לאדון למול את עבדו

ב כתב דמילת עבדו יכול ''ע' במאירי פסחים ז :מעדני אשר

  .י שליח''לכתחילה למול ע
  

  ?הרי אין לו ערלהמדוע נולד מהול צריך הטפת דם ברית 

כתב דטעם מצות  ט''פרק מ' מורה נבוכים חלק ג ם''הנה ידוע דהרמב

  .מילה כדי להחליש כח התאוה
  

פ סוד ברית בין ''וע, כי האמת אינו כן :ן תמה עליו''אבל הרמב

  . 'לבנינו ומי יבא בסוד ה' ה
  

כתב דיש לו ראיה דלא כמו  ט''יורה דעה סימן קי ת כתב סופר"שווב

, מדצריך להטיף דם ברית מנולד כשהוא מהול: ם''שכתב הרמב

ל להטיף "ם כיון דנולד מהול וערלת בשר ליכא ל"ולטעם הרמב

ן והרבה "ש רמב"מ כי טעם יש למצוה הזו כמ"ש, ממנו דם ברית

שר שגבו מאתנו ומי יבוא טעמים שנאמרו בזה בנגלה ובנסתר א

  .'בסוד ה



  ?האם מותר לבטל תורה כדי ללכת לברית מילה

י זה יגרם ''פ שע''האם מותר ללכת לברית מילה אע יש לחקור

  .ביטול תורה או דילמא אסור ללכת לברית כשיש ביטול תורה
  

ח סימן ''מובא בכנסת הגדולה אור, ף''ב מדפי הרי''ע' מגילה ב בשלטי גבורים הנה

שהרי מילה , כתב דמבטלין תלמוד תורה לברית מילה ז''תרפ

ואם מבטלין תלמוד תורה , גדולה מהוצאת המת שיש לו קוברין

  .עבור הוצאת המת כל שכן בעבור מצות מילה
  

מובא בהערות לספר אוצר  ל''והנה הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך זצ

תקשה אמאי לא הובאה הלכה זו נ 'א הלכה ג''סימן י' הברית חלק א

  .ובפוסקים ע''בש
  

דלהכי לא הביאו  :תירץ 'חק ''ו ס''לסימן ' חלק ז ת אבן ישראל''ובשו

ע דשאני מצות הלוית ''הפוסקים משום דדברי השלטי גבורים צ

, לוית המתהמת דכל אחד מי שמשתתף מקיים בעצמו מצות ה

כ במילה אין להמתאספין שם שום חלק במצות מילה ''משא

תלמוד ולזה אין היתר לבטל , אלא מקיימין ברוב עם הדרת מלך

ל טפ שמב''ולאבי הבן בודאי כל המצוות מחויב לקיים אע, תורה

  .מצות תלמוד תורה
  

כתב דאין לבטל  ו''סימן רכ' חלק ד ת תשובות והנהגות'''וכן בשו

  .רק אם הוא חסר שם ,תורה לברית מילהד תלמומצות 

כשהבחורים שלו  ח''מ כ''עלקט יושר במהא דאיתא  :ומביא ראיה

אמר להם מה אתם רוצים לעשות אצל , רוצים לילך אל המילה

כדי לענות אמן על הברכה תלכו לבית השחטן ושמעו , המילה

נן דאין לבטל תורה כדי ללכת לברית חזי, כמה ברכות וענו אמן

  .המיל
  

  מדוע מילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת 

  ?ג בריתות''הרי נכרתו עליה י

דאי אפשר ללמוד דעשה דוחה לא תעשה ב ''ע 'יבמות ה 'איתא בגמ

מילה שכן נכרתו עליה דשאני  ,שיש בה כרת ממילה שדוחה שבת

  .שלש עשרה בריתות
  

ל דמילה שלא בזמנה אינה דוחה ''כ מדוע קימ''א :יש להקשות

כך , ג בריתות ומדוע שלא ידחה שבת''נכרתו עליה יי הר, שבת

  .ים באחרוניםמקש
  

  :איכא כמה תרוצים

כיון שאפשר לקיימה למחר ואינו , שאני מילה שלא בזמנה .א

ג ''פ שנכרתו עליה י''מתבטל לגמרי אינה דוחה שבת אע

כך תירץ , כ במילה בזמנה שמבטל מצוה עשה''משא, בריתות

  .'ק ג''ס' בקובץ הערות יבמות סימן ז

דרק במילה בזמנה  ב''א ע''נדרים לא ''פ מה שכתב המהרש''ע .ב

כ במילה שלא בזמנה לא ''משא ,ג בריתות''נכרתו עליה י

  .מעדני אשר, ל אתי שפיר''לפי הנ ,ג בריתות''ו עליה יתנכר

שבת ' התוסד בזה אפשר ליישב קושיא חמורהו :מעדני אשר

פ שבצרעת "אע, שמילה דוחה צרעתכתבו  ,ה האי עשה"ד ב''ב ע''קל

 ,והשמר היינו לאו, דכתיב השמר בנגע הצרעת, ת"יש עשה ול

ל שאין עשה דוחה "כ הא דקי"א והקשו, ולעשות היינו עשה

מילה מה ל ותרצו, ניגמר ממילה בצרעת דלדחי, ת ועשה"ל

מכאן א שם ד''והקשה המהרש, ג בריתות"שכן נכרתו עליה י

על רב אשי לקמן דאמר שמילה שלא בזמנה אינה דוחה ה קש

ת "ואין עשה דוחה ל, ת"ט הוי עשה ול"משום דיו, ט"יו

ולפי , ומאי שנא מצרעת, ג בריתות"והרי נכרתו עליה י, ועשה

ג ''ל אתי שפיר דבמילה שלא בזמנה לא נכרו עליה י''הנ

  .מעדני אשר, בריתות

  בניופניני מעדני אשר בעניני מילת אברהם ו
  מתוך ספרי מעדני אשר

 מעולם לא מלל מי ש''הרי קימ ,איך מל אברהם ביום כיפור
א ''ת מהרי''כך מקשה בשו ?אסור למול בשבת וביום כיפור שמא יקלקל

  .ט''מעדני אשר לך תשס, א על התורה''וכן בספרו דברי מהרי, ד''ד סימן רנ''יור
  

הרי , ג''מדוע מל אברהם את ישמעאל בנו אחר שהיה כבר בן י
כך  ?ם''ג ליכא חיוב לאב למול את בנו כמו שכתב הרמב''לאחר י
סימן ' קב חלק בעת שאילת י''וכן בשו', ק ד''ט ס''ח סימן נ''ת גבעת הלבונה אור''הקשה בשו

  .ח''מעדני אשר לך תשס, ו''כ
  

מדוע קרא אברהם שם לבנו יצחק קודם הברית כמבואר 
כך  ?רק אחר הברית בפרשת וירא הרי אין נותנים שם לתינוק

ט ''ל על פרקי דרבי אליעזר פרק כ''וכן בביאור הרד, פרשת וירא ך על התורה''מקשה הש
  .ב''מעדני אשר וירא תשע, וכן בספר כורת הברית, וכן באמרי יוסף בפרשת וירא, ד''ק מ''ס

  

מדוע לא היה יכול אברהם אבינו למול את אנשי ביתו בלילה 
, כך מקשה הפנים יפות בפרשת לך ?לההרי מילה שלא בזמנה כשר בלי

  .א''מעדני אשר לך תשע
  

מצוות ומדוע , כל המצוות קיים אברהם קודם שנצטווהמדוע 
כך הקשה  ?ה''מילה לא קיים אברהם אבינו עד שנטצווה מהקב

וכן , וכן בכתב סופר על התורה וכן במזרחי, ד''ז כ''השלם על התורה בראשית י' בתוס
וכן , א''ב ע''וכן במקנה קדושין פ, ל דסקין על התורה''מהרי וכן', א יבמות ק'במהרש

  .ז''מעדני אשר פרשת לך תשסב ''ם שיק קדושין פ''מהרב
  

מדוע מל אברהם את עצמו רק בחצות היום הרי זריזין מקדימין 
וכן הקשה בזית רענן לבעל , ל על פרקי דרבי אליעזר''בהגהות הרד כך מקשה ?למצוות

וכן ', ם בפרשתן בספרו תכלת מרדכי בנר מצוה אות ד''המהרש  וכן הקשה, המגן אברהם
, וכן במכתם לדוד, ג''ז הערה נ''פרק י וכן בתורה תמימה, ב''ד סימן רס''בנחל הברית יור

  .ב''מעדני אשר לך תשע
  

מדוע לא עשה אברהם אבינו סעודת ברית כשמל את עצמו כמו 
להגאון רבי  רשת ויראכך מקשה בספר הדרש והעיון בפ ?שעשה כשמל את יצחק

מעדני אשר  .'הערות בראשית פרק כא הערה ח וכן בתורה תמימה, ד ריישא''נתן לווין אב
  .א''וירא תשע

  

קרבן פסח לא  ריה, איך היה יכול אברהם לקיים את כל התורה
, ה''ת גנזי יוסף סימן מ''כך הקשה בשו ?היה יכול לקיים כיון שהיה ערל

  .ז''מעדני אשר תולדות תשס

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע

אברהם מגייר , ואת הנפש אשר עשו בחרן. 1 .ואת הנפש אשר עשו בחרן ]א
מה היה שייך גירות קודם מתן  לכאורה, את האנשים ושרי מגיירת הנשים

ע דמבואר במדרש "גם צ. 2. הרי לא היו מחוייבים במצוות עדיין, תורה
כל העניין כ מה היה "וא, שלאחר פטירת אברהם כולם חזרו לסורן

  .התכלית בגירות זוו
שמא ימצא בה דבר מגונה ותתגנה  אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה] ב

לגבי מראה חיצוני או שזה חיוב לפוגשה קודם גם כדי  האם זה רק, עליו
לעמוד על תכונותיה שגם בזה יש לעניין שמא ימצא בה דבר מגונה 

או שיש , שרואה אותה בתמונהמ האם מועיל "נ' ולכאו, שתתגנה עליו
  .עדות של אחרים על המראה שלה האם מועיל או לא לעניין זה

י "הנה דרכו של רש. 1  .האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם ]ג
הוא מדרש או גמרא אינו מביא  דבריולבפירושו על התורה אפילו שמקור 

לומר דברים  חיוב ע מדוע הרי לכאורה יש"וצ, ות בשם אומרםמקוראת ה
וכן הוא בפרשתינו , י מביא למקור"בקצת מקומות רש. 2. בשם אומרם

ומדוע דווקא ', ו וכו"אבא מכאן למד ק' דבר אחר אמר ר] בראשית יז יט[
  .בשונה מרוב המקומות י את המקור לשמועה זו"רש' כאן כ

הרי אברהם קיים כל ב ש"ע' א ביבמות דף ק"המהרש' כ .ויבוא אל הגר ]ד
היא  ממילא אלא שמכיון שנשאה, רה כולה ואיך נשא שפחההתו

ע הרי הייתה אסורה מצד שהיא "ועדיין צ. השולח' נשתחררה כמבואר בפר
ע דהרי הפסוק מחשיב אותה לשפחה אף "גם צ. 'מצרית ולא יבוא בקהל ה

כן ע דאם "וגם צ ,"הגר שפחת שרי] "ה-טז[וכדכתיב  אחר שנשאה אברהם
דהרי , של רבי אבא של בן הגבירה ובן האמה] יז יט[י "ו שהביא רש"נפל הק

  .שהרי היא נשתחררה כשנשאה אברהם, ישמעאל לא היה בן אמה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  .שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
, הזוכה ייבדקו תשובותיו, 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  0775558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : לבשימו . 5

נא ]  0573154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון [ meir.s1000@gmail.comבמייל 
כ נא לציין בתחילת "כמו. לציין שם וטלפון על התשובות

  .והשיבהמכתב על כמה שאלות 
להקפיד על כתב ברור , השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים   

  .כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס
 מודיעין עילית א"שליט הזוכה לחודש תשרי הרב גרינבוים



  

  
  

íé÷éãöä ìë ìò øîàð àèçé àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà éë íàä 
 íùá ùåãéç íúàáäù äîñåú 'ð úáù''ò ä'' á ÷åñôá øîàðã àäãæ úìä÷ 'ë ' øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà éë

àèç íäì ïéàù íé÷éãö ùé ìáà íãà éðá áåø ìò øîàð ÷åñôäã àèçé àìå áåè äùòé,  éðôáã íúàáäå
 òùåäéð úáù''ò ä'' áäæ ìò äîú, ÷éãö ïéà íãà éë áéúëã àø÷ã àðùéìã àèùô äøåàëìã , àìã òîùî

ììë àöîð .  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
äøäî äàð äçéù ïééöì äàøð''ø ÷ 'éòùé 'öæ áåçùèî''éä ì''ë ìò øîàù ã''åîãà ïøî ÷''ìòîá ø àæ

öæ'' øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà éë áåúëã øáò ãçà ÷åñô ìò ÷ø äøéáò íåù ìò øáò àì ïøî éë ì
àèçé àìå áåè äùòé ,àèç íåù àèç àì ïøîå.  

  

äøä''â èéìù íéåáìà áééì äéøà'' à éðá äðøåáãð úéø÷ àúëìéäã àáéìà ììåë ùàø÷øá  
ò õøúì äàøð''éàã àäã çìùéå úùøô êìîéìà íòåðá áúëù äî ô àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ï

àèçé ,ç úåøéáò äùåòù äðååëä ïéàã''úåéðô åì ùéã úåîùìá úååöîä ïéàù àìà å ,ðä éôì''' éúà ì
ñåúä úééùå÷ øéôù ' äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà éøä ùçð ìù åéèòá åúî äòáøà ïðéøîà êéà åù÷äù

ðä éôì àèçé àìå áåè''øéôù éúà ì.  
  

ðéáø àáé÷ò á÷òé ïåàâäèéìù õéáå'' àçî ùîù úéá''çá øùá úåëìä ìò á÷òé ïéðá ñìúåáåøòúå á  
ïééöì ùé ,òåãéã øàä ìù åãéôñä''é îøä ìò ùåã÷ä''÷ ìåàù éøáã øôñá àáåîå  äøåúá øîàðä ÷åñôä ùøéôù

"ìò åúåà úéìúå úîåäå úåî èôùî àèç ùéàá äéäé éë õò" ïåøñç ïåùì àèçã , åì øñçéù åðééäå
úåî èôùî ,ééäåäúéî áééçúð àìù åð ,õò ìò åúåà úéìúå ,úòãä õò ìéáùá äéä úîù äîã åðééäå ,

øàäù åðééäå'' åéìò ãéòä ùåã÷ä éîøä ìò''÷ àèç àìá øèôðù , åúìéëà ììâá ÷ø äéä øèôðù äáéñäå
úòãä õòî ïåùàøä íãà ìù.  

  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
 äî ïééöì ùéá àúéàã ùøãîèå÷ìé åòîùéð ôúùø çåñùú æîø ú÷" ãá÷äù" åà ãçà àèç ÷éãö ìëì ïéîæî ä

íéðù ,ìåçîì äöåø åðéàå ,äðéëùä éðô äàåøù ãò øèôéù ÷éãö ìë êì ïéàù éôì , åéðôì ïééãîå çëååúîå
äãà íò"äúéîä éì úîøâ äúà øîåàå ø , êãéá ùé äúàå ãçà àèç àìà éãéá ïéà éðà áéùî àåäå

øúåé ,á íé÷éãöä íéùôúð êëìäãà ùééáúé àìù éãë úåøéáò"ø.  
  

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

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

  

 ïåàâäâ íééç éáøèéìù áéìèå'' àøå áø''áìø øåâá äàøåä ììåë ùàøå óñåé íééç åðéáø úáéùéá äàøåä úéáá î''ç  
 äîìù ïçìåùáã øéòäì äàøðéù''ç äøòä è 'äøåúä ãåáë éðôî åîéøäì øúåîã øùôàã áúë.  

  
éà ìåáîäî åøàùðù íéîî íä äéøáè éîçù úåéäì ìåëé êìàøùé õøàá ìåáî ãøé àì éøä  

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçàäå íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî '÷ ïéøãäðñ''ò ç'' à ùìù ïðçåé éáø øîà
ìåáîä éîî åøééúùð úåðééòî, äéøáè éîç íäî ãçàå , àéøáè éîçù úåéäì ìåëé êéà úåù÷äì ùéã

 éîî åøééúùðìåáîä ,îâá äéì àøéáñ äéôåâ ïðçåé éáø éøä 'é÷ íéçáæ''ò â'' àìàøùé õøàá ìåáî ãøé àìã ,
íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù øòâðåà ïøäà á÷òé áøä'' àíéìùåøé àæìòá ììåë  
åùáã ïééöì äàøð'' ÷çöé ì÷ç úë ïîéñ'' äðä àéùå÷ äù÷ä''ãáà íùá ì''öæ òååùéåå ÷'' ùéã õøéúå ì

 õøà ìù äòåöø ìéìâå äãåäé ïéá ÷éñîä íéîòäîâá øàåáîë 'ë äâéâç'' ä õøà àåä àäã ìåáîä äéä íù íâå
íéîòä ,éùä øéàùä ìë äá øñçú àì ìàøùé õøà áåúëã ïòéå''øàì äëåîñä úàæä äòåöøäù ú'' é

íéìåçä íéùðàä úàåôøì ïéîç äéäú ,òàå'' íù ìò åàø÷ðù ÷ø äéøáèä åðéà äéøáè éîç åàø÷ðù ô
øéòä éùðà.  

  

äáä''èéìù ïîôåä éëãøî øéàî ç'' àãòìà õéðæéå äùî úåòåùé úáéùé  
õøúì äàøð ,ä øçàù òåãé éøäãî íéùðàäå áåè àìå ìáìåáî åìåë íìåòä ìëá øéåàä âæîä äéä ìåá

äæ ììâá áåè åùéâøä àì ,ç íéî íéëéøö åéäåîóåâä úàéøáì íé , äæ úà íéëéøö åéä ìàøùé õøàá íâå
á÷ä æà''äî ÷ìç çìù äìåáîäî åøàùðù íéîçä íéî äéøáè éîç åäæå ìàøùé õøàì íâ , úîàá ìáà

ìàøùé õøàá ìåáî ãøé àì.  
  

äúáùá úùìåú äðéà äðåéä íà  
 íùá íúàáäù äîä øåãéñéòá'' õâ ÷ìç ' òáèä úåéìò úåãî úéáá æåò ìåãâî àø÷ðäæå'' íåéì úåà ãåò ùéù éúòîù ì

îä ïî ùìúðä ïî úìëåà äðéàù äðåéä ïî íéîéîúáùá øáåç , á÷òé ïåéòá áúë ïëåì äèåñ''ò ç''á  éøáãáå
 ìåàù çð úùøôáòéä íùá àéáî''úáùá øáåçîä ïî úùìåú äðéà äðåéäã õ.  

  

èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç  
 èåéôä úà äæ éôì åøéáñä íéùøôîáã ïééöì ùé"çåðî åá äàöî äðåé" ìú àì úáùáù åðééäãùíåìë ä.  

  
ô ìù áöîá úáù ììéçù éîùôð çå÷ àôåøä åà äìåçä äøôë êéøö íàä  

 äî ìò äøôë êéøö íàä úáùä úà åéìò åììéçù äðëñ åá ùéù äìåçá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù
úáùä úà åéìò åììéçù øáã äæë åì òøéàù ,îé÷ äëäìã íúáúëå''äøôë êéøö ïéàã ì.  

  

äøä''èéìù éìàåæà óñåé ãåã øéáã â'' àíéìùåøé  
åùáã ïééöì ùé''ïéðá ú  ïåéöë ïîéñ úåùãçä'' ä êéøö íàä øåôéë íåéá ìëàù äðëñ åá ùéù äìåçî ìàùð

äøôë , ÷éñîåð åúìòîì øéëæäì éðà êéøö éëå" àèåç áåúëä åàø÷ù ââåùä ìò ÷ø øîàð àì äøôëù é
åëå àèçú éë ùôðå áéúëãë' éøèô àðîçø ñðåà ìáà íùàå äââùáä éä àì åìéôàåä  àãéøâ ñðåà ÷ø

ðåà ïëù ìëæë ñíúøîùðå úåöî äæá ùéù ä, åéìçî àôøúðù íâ äîå,  òåãéåîâá àúéàã äî 'î íéøãð'' à

åéúåðåò ìë íäì ïéìçåîù íúåàî àåä àôøúðù äìåçù.  
 

äøä''èéìù ãéøô äãåäé äùî â'' àìéæøá åìåàô ïàñ ììåë ùàø  
 äîåù íùá íúù÷äù'' úøåô ïá úá ïîéñ 'ñ åá ùéù äìåçáã úåèéùìäðë ìò äøôë êéøö ïéà  òøéàù

äì÷ú åéãéì úáùä úù åéìò åìééçù ,îâá àúéàã àäî úåù÷äì ùéã 'ð÷ úáù''ò å''à î ' øá ïîçð éáø øîà
 ÷çöéúáùá úåîé úáùá ãìåðù éî ,úáùä úà åéìò åììéçã íåùî ,ò øúåîù óàã ïðéæç''î ïéãä ô'' î

äøôë êéøö ,íâôì áùçðã ïðéæç ,åçéðäå öá''ò ,ãåãéç êøãá øîåì äàøð , äðäãä úåøîà øôñá ' úùøô

 ìä÷éå úáùá ãìåðä ìò ãåò íù åøîàã àä áúë"éø÷úé äáø àùéã÷å"  äéìò åìéçàã íåùî éëå äåîú
ùåã÷ àø÷é úáù ,ò õøúì äàøðå''îâá åøîàã äî ô 'ì àîåé''ò ä'' á úà åéìò ììçì äæ àåä éàãë ììä ìò

úáùä ,ãëã äðéî òîù úáùä úà íéîùä ïî åéìò åììçå ìéàåä éîð éëäàåä éà ëò''ì , ùé äæ éôìå
çáùì åðééä úáùá úåîéù áåúëù äîã øîåì , íéøåèä ìòáá áúëù äî éô ìòè çìùá úùøô''ë æ'' ã ïéàù

úáùá íéúîá èìåù äîéøä ,÷ìéá áúë ïëå æòåì íòî èåè çìùá úùøô''é æ''æ åñá ïééòå'' ùàøä úåáà ñ
âàìàô''é÷ úåà úáùá äøéúé ùôð é'' çéçî ìåöéð úáùá úîãøá÷ä èåá.  

  

  
 åáøì øîåì øúåî ãéîìú íàäúåðååò úøôë íåùî íéøåñé åì ùéù  

 íúàáäù äîá íùåù" äîùì äøåú úø ïîéñ''ñ  äæù íéøåñé åì ùéù åáøì øîåì øúåî íàä ìàùðù
 úåðååò úøôë íåùîøúåîù ÷éñîå, îâî äéàø àéáîå '÷ ïéøãäðñ''à.  

  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àø''áìòù úáéùéá îíé  
øéòäì äàøð ,îâá àúéàã àäî 'ð àòéöî àáá''á ãåîò ç'  áåúëä íéøáã úàðåäá åúéîò úà ùéà åðåú àì
 ãöéë øáãîåéìò ïéàá ïéøåñé åéä íà ,åéìò ïéàá íéàìç åéä íà ,åéðá úà øá÷î äéäù åà , åì øîàé ìà

ãáà é÷ð àåä éî àð øëæ.  
  

 òøä øöéä úà åèçùé àáì ãéúòì òåãîé÷ôúä äæ éøäàøáð ïëìå íãà éðá ìéùëäì åìù ã  
îâá àúéàã àä ìò íéùøôîä íùá íúù÷äù äî 'ð äëåñ''ò á''à î'  àåä êåøá ùåã÷ä åàéáî àáì ãéúòì

åèçåùå òøä øöéì, ãúåù÷äì ùé à íãà éðá ìéùëäì òøä øöéä ìù ãé÷ôúäù ïåéë'' ùðòð òåãî ë
ãéúòì åúåà åèçùéù òøä øöéä ,á ìéùëäì åìù ãé÷ôúä äæ éøäíãà éð.  

  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
èéìù ïåì÷ùà øéàé áøä'' à÷øá éðá  

ùøäîäã ïééöì äàøð''äèéçù êééù àìã åèçåù äðååëä ïéàã áúë íù à,  åçåë ìèáéù äðååëä àìà
åìù ãé÷ôúä úà øîâù ïåéë ,ðä éôì''øéôù éúà ì.  
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ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  
äøä'' éáø âôôø ÷çöé éåìåèø èéìù'' àíéìùåøé  

îá äéåøùä äìåôëä äçîùä ìâøìåðåò  
 úåîåàúä úãìåä úçîùéçú 'æîá''è  
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