
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ך שלח אברהם את אליעזר שליח שיקדש אשה לבנו יצחק אי
  ?הרי אסור לקדש אשה עד שיראנה

  .ולקחת אשה לבני ליצחק' ד ד''כבפרשתן 
  

 מדוע שלח אברהם את אליעזר שליח שיקדש אשה :יש להקשות
,  אסור לקדש אשה עד שיראנהא''קדושין מל ''הרי קימ, ליצחק

 קיים כל התורה כולה לפני שניתנה ואברהם אברהם אבינו
כ איך שלח '' אב''קדושין פ, ח''כמבואר יומא כ, ואפילו איסורי דרבנן

ד ''בפרשתן כ' כך מקשה במושב זקינים לבעלי התוס, שליח ועבר על איסור זה
וכן בישמח משה בפרשתן בסוף , א בפרשתן''וכן בדברי מהרי, וכן בפענח רזא בפרשתן, ז''ס
  .וכן בזקן אהרן בפרשתן, וכן בפני מבין בפרשתן, ןה ויען לב''ד
  

  :איכא כמה תרוצים
אלא הביאה ליצחק והוא ,  אליעזר לא קידש את רבקה.א

בפענח  כך תירץ, ל אתי שפיר''לפי הנ, קידשה לאחר שראה אותה
  .רזא בפרשתן

דכתבו דמהא  : לא משמע כןב''ע' כתובות ז' אבל מדברי התוס
ילפינן דהמקדש אשה , ויברכו את רבקה 'ד ס''כדכתיב בפרשתן 

י ''דרבקה נתקדשה ע, י שליח חייב לברך ברכת אירוסין''ע
 .חזינן דסבירא להו דאליעזר כן קידש את רבקה, שליח

על מה שכתב הטור  ה''ע סימן ל''אה פ מה שכתב הבית יוסף''ע .ב
, י שליח''ל אם אפשר לקדשה בעצמה אסור לו לקדש ע''וז

דק בזה דאם אי אפשר כגון שהוא במקום שכונת הטור לדק
או שהיא , רחוק ממנה ואי אפשר לו לילך למקומה לראותה
לא יניח , כבודה בת מלך פנימה ואין אדם יכול לראותה

 לפי ,מלקדשה בשביל זה דלא אמרו אסור אלא היכא דאפשר
, י שליח''ל אתי שפיר דכאן אצל יצחק נמי אי אפשר רק ע''הנ

לה בהר המוריה ואין חוץ לארץ כדאי לו דהא יצחק נבחר לעו
 וכמו שאמר אברהם השמר לך פן 'ו ב''תולדות כי ''כמבואר ברש

לכן היה מותר לקדש אשה אף שלא , תשוב את בני שמה
  .כך תירץ בישמח משה בפרשתן, יראנה

 ,בהגהות עיני שמואל שםוכן , ז''ב ט''עיון יעקב בפ מה שכתבו המפרשים '' ע.ג

' ליישב הא דאיתא בגמני אשר פרשת לך עוד הרבה תרוצים עיין בספר מעד
וקשה הרי ,  שאברהם לא הסתכל אף פעם באשתוא''ז ע''ב ט''ב

ותרצו דהא דאסור לקדש , אסור לקדש אשה עד שיראנה
אשה עד שיראנה היא דחיישינן שמא יראה ותתגנה אבל 
אברהם ידע שלעולם לא יסתכל על אשתו לא היה צריך 

ל אתי שפיר נמי כאן דמסתמא יצחק הלך ''הנלפי , לראותה
ולא יסתכל אף פעם על אשתו לכן , בפרישות בדרכי אבות
כך , י שליח אף שלא יראה את אשתו''היה מותר לקדש אשה ע

  .וכן בישמח משה, א בפרשתן''תירץ בדברי מהרי
  

  י שליח ''מדוע חל קדושין ע
  ?הרי אין שליח לדבר עבירה והשליחות בטל

האשה ,  האיש מקדש בו ובשלוחוא''א ע''קידושין מנה איתא במש
  .מתקדשת בה ובשלוחה

  

 אמר רב יוסף ,בו מיבעיא, השתא בשלוחו מקדש 'ומקשה בגמ
 בהא איסורא נמי אית , איכא דאמרי,מצוה בו יותר מבשלוחו

דאמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם , כדרב יהודה אמר רב, בה
יראה בה דבר מגונה שמא , שיקדש את האשה עד שיראנה

 וכי איתמר דרב ,ואהבת לרעך כמוך ורחמנא אמר, ותתגנה עליו
השתא , יוסף  אסיפא איתמר האשה מתקדשת בה ובשלוחה

 אמר רב יוסף מצוה בה יותר ,בה מיבעיא, בשלוחה מיקדשא
ל טב "דאמר ר, ל"כדר, אבל בהא איסורא לית בה, מבשלוחה

  .למיתב טן דו מלמיתב ארמלו
  

בר אין שליח לד דב''קידושין מל ''לפי מה דקימ: ותיש להקש
המעשה ולשיטת אחד בראשונים בשליחות לדבר עבירה  ,עבירה
י "כ כשמקדש ע"א, ואפילו באיסור דרבנן ב''ע' מ י''ב' עיין תוס, בטל

 יתבטלו הקידושין כיון ,שליח כיון דאסור לקדש עד שיראנה
ז ''ק סימן ע''ע מ''ע ביהודה אהת נוד''בשוהקשה כך , בר עבירהדאין שליח לד

   .א''וכן באור חדש קדושין מ, ל"י מהמבורג זצ" הגרבשם
  

  :איכא כמה תרוצים
 אף  באופן אחר מותר לכתחילה לקדשי אפשרהיכא דא .א

ולכן חל , כ אפשר דמיירי הכי" וא,כשאינו רואה אותה
  .ז''ק סימן ע''ע מ''ת נודע ביהודה אה''כך תירץ בשו, הקדושין

י "דמקדשין עתין שהרי מתני :להקשות על תרוץ זהיש 
 ה מהני" במקום שיש איסור ואפ'בגמ אוקמי לה ,שליח

  .דע ביהודה כן הקשה באור חדש על הנו,השליחות

היכי דגומר בדעתו שהוא מרוצה בכל אופן אין כאן איסור  .ב
  .ל''ת נודע ביהודה הנ''כך תירץ בשו, לקדש

קבל ואחר כן לא יהיה  דשמא סובר דיוכל ל:יש להקשות
,  בבעל פוליפוס ובורסיא''ז ע''כתובות על ''וכמו דקימ, יכול לקבל

 כך מקשה בישמח משה בפרשתן, דכופין להוציא אף אם ידעה קודם
  .ה ויען לבן''בסוף ד

 דדוקא היכא דהשליח בר חיובא ב''ע' מ י''בפ שיטת רבינא ''ע. ג
שליח אינו בר אבל היכא דה, אמרינן אין שליח לדבר עבירה

ל אתי ''חיובא לא אמרינן אין שליח לדבר עבירה לפי הנ
, לעצמה לקדשה יכול דהרי חיובא בר שהרי השליח אינו, שפיר

י שליח יכול לקדשה כיון שהוא מכיר את ''וגם אפילו ע
כך תירץ , לדבר עבירה שליח אין ובכהאי גוונא לא שייך ,האשה

  .א בפרשתן''רי מהריוכן בדב, א''א ע''באור חדש קדושין מ
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  ?י שליח האם יש ענין שיחזור ויקדש הוא בעצמו''מי שקידש אשה ע

ע סימן ''מובא בפתחי תשובה אה, ב''סימן תל ם מרוטנבורג"ת מהר"שוהנה ב

 ,י שליח" ומה שנוהגין לחזור ולקדש מי שקידש עכתב 'ק א''ו ס''ל

ין נוהגין  מיהו רוב העולם א,ל משום דמצוה בו יותר מבשלוחו"נ

  .כן
  

כתב ומה  'ים של שלמה כתובות פרק א מובא בב"סימן פ ש" ריבת''שווב

, ל כתב בהלכותיו"ד ז"שהראב, ל"ר אפרים ז"שאמר ה

צריך לחזור ולקדש בעצמו בשעת , שהמקדש על ידי שליח

 , מצוה בו יותר מבשלוחוא"א ע"קידושין מ' בגמממה שאמרו , נשואין

,  זכרונו לברכה איך יאמר דבר זהד"תמהני פה קדוש כמו הראב

מצוה בו יותר , אלא כשבא לקדשה בתחילה, כי שם לא אמרו

מה , ויש עדים כאן,  אבל אחר שנתקדשה לשלוחו,מבשלוחו

ואין זה כי , כבר היא מקודשת ועומדת, מצוה יש לחזור ולקדש

  .ויגיע לריק, אם פעל הבטלה
  

ולא ,  כןשהיו נוהגין אמת שראיתי בכל נשואין בואלנסיה

שכיון שנהגו לעולם לקדש בשעת ,  אלא שהיו אומרים:מטעם זה

שאין הכל , יחשבו שאינה מקודשת, אם לא יקדש עתה, הנשואין

 ולא היו מזכירין לשם שמים בברכת ,יודעין בקדושי השליח

גם בברצולני , שטועמים ממנו, זולתי על היין, אירוסין שניים

  .נהגו כן על פי הרב רבינו נסים
  

 מה תועלת :ל היו מלעיג על זה"פרץ הכהן ז' אבל מורי הר

  .אחר שאי אפשר להזכיר בה שם שמים, לברך
  

 אירוסין לכותה שמצאת סיוע לדבריך בספר המנהיג, ומה שאמרת

,  שכתב שראה שהיו מקדשים פעם שנית בשעת נשואיןה"סימן ק

לברך , והיו עושים כן, אף על פי שהיתה מקודשת מכמה שנים

 אין ,שלא ברכו אותה בשעת אירוסין ראשונים,  אירוסיןברכת

כדי לברך ברכת , שהרי כבר הוא אומר הטעם, כאן סיוע לדברך

ואף בנודע שהיא מקודשת על ידי , שלא ברכו אותה, אירוסין

ל תמה "ומה שהוא ז, מפני חסרון הברכה, עצמו היו עושין כן

י אומר  אנ,כמה יועיל להם זה, המנהיג שם על המנהג ההוא

, כיון שלא ברכו ברכת אירוסין בתחילה, שהמנהג ההוא יפה הוא

', כל זמן שהיא ארוסה כו, כי לעולם חייבים באותה ברכה

 במי שאכל ושכח ב"א ע"ברכות נ' גמדתנן ב, והראיה מברכת המזון

, כל זמן שלא נתעכל המזון במעיו, שמברך כשנזכר, ולא בירך

שהוא כל זמן שאינו רעב , מראיוחנן בג' מפרש ר, ושיעור עיכול

כל זמן ששם ארוסה , ובנידון זה גם כן, מחמת אותה אכילה

אין מברכין , אבל אחר כניסתה לחופה, מברכין אותה, עליה

, וחל עליה שם נשואה, שכבר נסתלק מעליה שם ארוסה, אותה

שאם יברכו , יפה הם עושים, ומה שנהגו לחזור ולקדש ולברך

אבל כשמקדש קודם , ה כברכה לבטלההיו נרא, בלא קידושין

אף על פי שכבר , ואין כאן ברכה לבטלה, אין נראה כן, הברכה

כיון שהוא מחויב בברכה מחמת קדושין , היתה מקודשת

  .עד כאן לשונו, הראשונים
  

 שלא יאמרו :שאין לקדש פעם שנית, ואני מצאתי בתשובה

, די שליחויבואו להתיר קידושין על י, קדושי שליח אין בהן ממש

היכא דקדושין הראשונים , ואומר, פרץ חולק' אף שנמצא שר

כדי לברך , אז שרי לקדש, והשניים בעשרה, היו בלא עשרה

, וכבר כתבתי שאין ברכת אירוסין צריך עשרה, ברכת אירוסין

, אם לא במקום שנהגו כך לעולם לקדש, על כן אין ראוי לקדש

  .אבל לא בעלמא
  

 :ם מרוטנברג'' תמה על המהרא''א ע''מקדושין ס "הש ובגליוני

כ מה ענין לקידושין " א,י שליח"דכיון דסוף סוף חלו הקידושין ע

  . והרי את אשתו הוא מקדש,שניים
  

'  כמבואר בגמדכיון דקידושין ענינם הקדש, טעם למנהג: ומתרץ

' גמ כי היכא דבהקדש מצינו בל כן וע,ע כהקדש''דאסר לה אכ

רגיל אצלו שהקדיש פסח עבורו וחל ההקדש  דרועה הב"ח ע"שבת קמ

כ חוזרים הבעלים ומקדשים אותו הקדש "מטעם זכיה אעפ

נ " ה,י שם מעלה בעלמא שיקדישו בעלים"וברש, עילוי מדרבנן

מ יש מצוה " מ,י שליח"בקידושין דענינם הקדש אף שחלו כבר ע

זר ת דברי יציב אבן הע"שוועיין ב, דרבנן שיחזרו הבעלים ויקדשו בעצמן

  .מה שהאריך בזה בעוד כמה אופניםט ''סימן מ
  

י שליח "מי שקדש ע 'ק ו''ו ס''ע סימן ל''אהע '' נפסק בש:ולענין הלכה

שלא להוציא לעז על הקדושין , לא יקדש פעם אחרת בשעת חופה

  .שיאמרו אין קידושי שליח כלום, הראשונים
  

 לא ברכו אם לגבי 'ק ג''ד ס''ע סימן ל''אה מדוע לעיל :יש להקשות

ש א די" כתב רבינו הרמ,בשעת אירוסין ומברכין בשעת החופה

 דחוזר ומקדש אותה תחת החופה כדי שיהיו הקדושין אומרים

ולא חיישינן שיאמרו שהקדושין הראשונים לא , סמוכין לברכה

  .ב''וכן בנחלת שבעה שטרות סימן י', ק ה''ד ס''ע סימן ל''כך מקשה בבית שמואל אה, חלו

  

ואפשר קידושין על ידי שליח חיישינן טפי שיאמרו  :ומתרץ

  .י שליח לאו קידושין הם"קידושין ע
  

האם בחול המועד סוכות אין צריכים פנים חדשות לשבע ברכות 

  ?זיןישפוכיון שיש א

דאין מברכים שבע ברכות רק עם  'ח' ז ףב סעי"ס' ע סי"אהע ''איתא בש

ט הוי " דשבת ויוש אומריםיו, יש פנים חדשות שלא היו בחתונה

 אבל לא בסעודה ,כפנים חדשות בסעודת הלילה ושחרית

  . שלישית
  

 האם חול המועד הויא נמי פנים חדשות או דילמא יש לחקור

  .חול המועד לא הויא פנים חדשות
  

ל  דגם יומי דחוכתב ד"ב אות כ"ס' ע סי"ד אבה"ח  יפה ללבפר בסהנה

ט לאו משום "ודכיון דשבת וי, נים חדשות נחשבים כפהמועד

 אלא משום שמחה ששייכא ,ים חדשותקדושתייהו נחשבים כפנ

, "שדרך להרבות שמחה ומנות"י לענין שבת "כ הב"בהן וכמש

כ נוהגת "מ דג"ה חוה"כ ה"וכיון שעיקר הטעם משום שמחה א

 ן כתב וכ'ב' ט סעי"תקכ' ח סי"אוע "שומו שמבואר בבהן שמחה כ

  .ח"מצוה תפ החינוך פרבס
  

מ "דנהי דקושטא קאי דחוה :ת בצל החכמה העיר''בשואבל 

ח "ז לא נחשב פנ"ד פשוט וברור שעכ"מ לענ" מ,נוהגת בו שמחה

כ "א איקלע לבי ר"ר 'מ א''ע' כתובות ח' בגמ דאיתא ,ברכות' לענין ז

 ,ח בריך כולהו" אי איכא פנ, מכאן ואילך,יומא קמא בריך כולהו

ם ששמחים היום מבואר דג, ואי לא אפושי שמחה בעלמא הוא

, ברכות' ה אין מברכין ז"ח של אתמול ומרבים בשבילו אפי"בפנ

ח של "דבעינן תוספת שמחה חדשה ואילו השמחה עם הפנ

  . אתמול אינה אלא המשכת שמחה בעלמא
  

כתב  ל עניני סוכות"ק המגיד מקוזניץ זצוק"להגה  עבודת ישראלפרבסו

 הסוכות לולא דמסתפינא הייתי אומר על חג :חידוש גדול

ח ומברך כל "ימי משתה נחשב כל יום לפנ' כשאירע לחתן בתוך ז

  .כיון דבכל יום ויום יש אושפיזא אחר, ברכות' יום ז
  

ע "משמעות השוכתב ד פ'' סימן ר'חלק ח ת שבט הלוי"שווב

מ סוכות "גם בחוה מ צריך פנים חדשות"והפוסקים ברור דבחוה

  .י שיש ענין אושפיזין"אעפ



  ?מוע דרשה באמצע הסעודההאם מותר לש

  .לא אוכל עד אשר דברתי ג''ד ל''כבפרשתן 
  

מדאמר לא אוכל ,  דאין מסיחין בשעת הסעודהמהכא ילפינן

' תענית ה' וכן איתא בגמ, כך איתא במדרש לקח טוב ,קודם שאני אגמור לדבר

 ובספר ,ע''ח סימן ק''וכן נפסק אור, ב אין מסיחין בשעת הסעודה שמא יקדים קנה לושט''ע

  .ח הארכתי מדוע היום אין נזהרים בהלכה זו''מעדני אשר פרשת חיי שרה תשס
  

, כתב דאפילו דברי תורה אסור לדברע ''ח סימן ק'' אורובמגן אברהם
השומע ברכה באמצע אכילה מותר לענות האם ט ''א סימן כ''ת לבושי מרדכי ח''בשועיין ו

  .אמן
  

  

מן ורב יצחק הויא יתבא  רב נחב''ע' תענית ה 'וכן משמע מהגמ

ל אין ''א, ל רב נחמן לרב יצחק לימא מר מילתא''א, בסעודתיה

  .משמע שאף דברי תורה אסור לדבר ,מסיחין בשעת הסעודה
  

 כל שלחן שלא אמרו 'משנה ג' פרק גבאבות תנן  מהא ד:יש להקשות

כך , כ היכא משכחת לה"ת כאלו אכלו מזבחי מתים א"עליו ד

   .'ע סעיף א' אורח חיים סימן קערוך השולחןמקשה ב
  

  :איכא כמה תרוצים

  .'ע סעיף א'ערוך השולחן אורח חיים סימן קב, משכחת לה לאחר אכילה .א

ערוך השולחן אורח חיים סימן ב, י כשמכין את עצמו לסעודה"קודם נט .ב

  .'ע סעיף א'ק
לאחר ברכת המוציא דעדיין לא התחיל לאכול רק המוציא  .ג

  .'ע סעיף א'ח סימן ק''ערוך השולחן אורב כך תירץ ,בלבד

 דבין תבשיל לתבשיל ע''סימן קפ מה שכתב במשנה ברורה '' ע.ד

, דמיירי בין תבשיל לתבשיל, מותר לדבר לפי זה אתי שפיר
  .ויש חולקים על זה, מעדני אשר

  

נראה כתב ד ,ז מנתיב העבודה"בספרו נתיבות עולם פט ל מפראג"מהרוב

 אחר ה על השולחן צריך שיהיי תורהברשדבר זה שמדברים ד

אין מסיחין  ב'' ע'תענית ה 'גמאבל תוך הסעודה אמרו ב, הסעודה

ועתה שנוהגין לדרוש בסעודה , בסעודה שמא יקדים קנה לוושט

 זה עד אחר גמר הסעודה ואין לעבור על האין ראוי שיהינשואין 

  .דברי חכמים
  

בירים משה אלשיך במביא מהא ד ז''סימן תצ ת שיח יצחק"שות ''ובש

ולא אמרו עליו ' על שולחן אשאכלו  שלשה  דייק באבותעל המשנה

  .אז צריך לומר דברי תורהשכבר אכלו דייקא , דברי תורה
  

שומע השני מדבר אסור כש כתב דאף 86מ ''פרשת ויחי ע א''ובמהרי

שלא ימצא חן , משום דשמא ישיב על דבריו של המדבר, לאכול

  .שאסור לעשות את השני לדבר, ין מסיחיןולכן כתיב א, בעיניו
  

 מהא דכתב הספורנו בפרשתן על הפסוק ותכל :ומביא ראיה

ל המתינה לדבר עד ''להשקותו ותאמר אליו גם לגמליך אשקה וז

וקשה הרי , ל אין מסיחין בסעודה''שיכלה לשתות כאמרם ז

אסור , מ כיון שהנוכח אוכל או שותה''אלא ש, רבקה לא שתתה

  .  אולי ישיב דבר, לדבר עמו
  

 ?האם מותר לאפרושי מאיסורא באמצע הסעודה
 כשאדם רואה באמצע הסעודה שאחד עובר עבירה יש לחקור

האם מותר להפרישו מאיסור או דילמא אסור דחמירא סכנתא 

  .מאיסורא
  

 כתב דלאפרושי מאיסורא מותר ע''ח סימן ק''אור הנה בפרי מגדים

  .נתא מאיסוראאפילו דחמירא סכ, באמצע הסעודה
  

כתב דהיה הכרח לפרי מגדים  ב''שנה עשירית סימן צ ובילקט יוסף

רב נחמן ורב יצחק הויא יתבא '  מהא דאיתא בגמ:להלכה זו

ל אין ''א, ל רב נחמן לרב יצחק לימא מר מילתא''א, בסעודתיה

,  וקשה איך היה מותר לומר הוראה זו,מסיחין בשעת הסעודה

  .מכאן ולהבא מותרר מ דלאפרושי מאיסו''אלא ש

  איך היה מותר לאברהם להחזיר את גרושתו 
  ?הרי כהן אסור להתחתן עם גרושה

  .ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה' ה א''כ בפרשתן
  

ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה , זו הגרדי ''איתא ברש
גלולי בית י מלמד שחזרה ל"הרי לעיל גבי ותתע פרש: י''ובחזקוני מעיר על רשכקטרת 

 קודם שחזר ולקחה אברהם פעם שניה עשתה תשובה ונקראת ש לומר יומתרץ, אביה
  . ולפי הפשט אין זו הגר,א בקשה לחזור לגלולי אביה ולא חזרה" וי,קטורה על כך

  

הרי אברהם , איך היה מותר לאברהם להחזיר את הגר: יש להקשות
, וכהן הרי אסור בגרושה ,ב''ב ע''נדרים ל 'היה כהן כמו דאיתא בגמ

כך מקשה בבית האוצר , ואברהם הרי קיים את כל התורה עד שלא ניתנה
  .ה ודע להגאון רבי יוסף ענגיל''ד' אות ה' כלל א' חלק א

  

  :איכא כמה תרוצים
לכן היה מותר ,  לא גירשה רק שילחה מפניו בלא גירושין.א

ח ''ספר חדושי מרן הגרא מובא ב''ח קניבסקי שליט''כך תירץ הגר ,להתחתן עמה
א תלמדו המובהק ''א שחיברו ידידינו הגאון רבי יצחק אוהב ציון שליט''קניבסקי שליט
  .א''של מרן שליט

 :א''והקשה לו תלמידו הגאון רבי יצחק אוהב ציון שליט
ט השכים אברהם ''פרקי דרבי אליעזר פרק כמהא דאיתא ב

 מעליו ומעל וכתב גט גירושין ונתן להגר ושלח אותה ואת בנה
  .' וכויצחק בנו

,  דלשיטה זו לא החזירה אברהם:א''ח שליט''ותירץ לו הגר
  .וקטורה זה היתה אשה אחרת

ועל , ד דלא היה לו עדיין בת''הפרקי דרבי אליעזר סבירא כמ. ב
מטעם עשה דוחה , כן שפיר נשאה משום מצות פריה ורביה

רת יש לומר דלא מצא אח, ונהי דאפשר באחרת, לא תעשה
ג דמקיימין פרוה ורביה גם כשיש לו בנים מאינה ''ואע, הגונה
מ יש לומר דעל אינה הגונה ליכא מצוה כלל לישא ''מ, הגונה
אשה אשר רצונה  ועוד יש לומר בפשטות דלא מצא, אותה

ובפרט , ושפיר לא היה יכול לקיים המצוה רק בה, להתגייר
אם , וה אפריה ורביהדבן נח מצו ה לא''ב ד''ע' חגיגה ב 'לדעת התוס

דשפיר הוכרח , כן ניחא בפשטות מה שנשא אברהם את הגר
כיון דגרושה , לעבור אאיסור גרושה כדי לקיים פריה ורביה

, אסורה לו רק ממדת חסידות שקיים התורה עד שלא ניתנה
כך תירץ בבית האוצר חלק  ,כ פריה ורביה מחויב מעיקר הדין''משא

  .ה ודע''ד' אות ה' כלל א' א
ט דהיכא ''פ מה שכתב האור החיים הקדוש בראשית מ''ע. ג

ל אתי ''דהיה להם איזה ענין לא שמרו את התורה לפי הנ
 .מעדני אשר ,שפיר

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

י שטר מתנה "רש' כ.  בפסוק ויתן לו כל אשר לו.אליעזר עבד אברהם או עבד יצחק] א
כד [' כ מדוע בהמשך הפסו" יש לשאול אם השטר כבר חל א.ו ליצחקשנתן כל ממונ, הראה להם

ובאמת מצד שני . הרי כבר היה עבדו של יצחק, עבד אברהם אנוכי, אמר להם אליעזר] לד
והיינו שבאמת אמר אליעזר ',  ויאמר העבד הוא אדוני וגו] כד סה[בסוף פרשה זו כתוב 
  .פ יש כאן סתירה"כ ממנ"וא, שהוא עבד של יצחק

מדוע בשאר האבות לא מצינו . 1. ויבוא אברהם לספור לשרה ולבכותה. הספד על נשים] ב
 מבואר ו"מ ס"שד' ד סי"יוע "שו ב. 2.  שהספידו נשותיהם הרי רבקה גם מתה בחיי בעלה יצחק

ח "מגילה כגמרא מקור לזה מהוהביאו , כשם שמספידין על האנשים כך מספידין את הנשים

  . אמנומשרהה מהתורה ע שלא הביאו ראי"וצ, ה לכלתייהרפרם ספד' ב
ברכות [' ובגמ –אחרי האיש ותרכבנה על הגמלים ותלכנה כד סא  .איסור הליכה אחורי אשה] ג

ולכאורה  . מלמד שלא יהלך אדם אחורי אשה, אחרי האיש ולא לפני האיש ]'א א"ס
כ "וא,   האשהמשמע שאיסור זה הוא בהליכה ברגליו אחרי' ע ולשון הגמ"ם ובשו"ברמב

למדה מן הפסוק של ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש הרי הליכה זו ' כיצד הגמ
  .וברכיבה לא מצינו שיש איסור זה, הייתה ברכיבה

דרשו שויברך  'ד א"סוטה י' ובגמ' וגואת יצחק בנו  ויברך אלהים . ניחום אבלים מדאורייתא] ד
והנה  .ת הקדוש ברוך הוא לנחם אבליםמלמד שממד, נחמו מאבלותואלוקים היינו ש

כתבו דתנחומי אבלים היא מצוה ', במשנה קברו את המת וכוג דברכות "פרברבינו יונה יעויין 
והודעת ) יתרו' פ(כדכתיב , ח הוי מצוה מן התורה"וגמ, דאורייתא שבכלל גמילות חסד הוא

לא הביא ינו יונה הרב למה ולכאורה, ש"יעו, ח"להם את הדרך ילכו בה ודרשינן זו גמ
אלהיכם תלכו דמצוה להדבק במדותיו של ' בפסוק אחרי הראה ' בפדרשא זו דילפינן מינה 

  . מפורש בפרשה זו שניחם אבלים' ה כ"ואצל הקב. הקדוש ברוך הוא
 מי שיודע שלא יכול לומר מאה ברכות האם יש עניין ,בחיוב מאה ברכות שבכל יום] ה

או שמכיון שיודע שלא יכול לומר מאה ברכות , למאהשיאמר כמה שיותר שיהיה קרוב 
  .ממילא אין עניין כלל שיאמר כמה שיותר

--------------------------------------------------------------------------  

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

  .לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
יתקבלו אך ורק , הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .תשובות מפורטות
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 èåì ìù åúùà ìò úîàä ïééã êåøá íéëøáî òåãî  
øòö ùéùë ÷ø úîàä ïééã êåøá íéëøáî ïéà éøä  

îé÷ã àä ìò íé÷ñåôä íùá íúù÷äù äî'' ìøåà''ñ çéø ïîé'' ç èåì ìù åúùà äàåøäã
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íúöøúåíéðôåà äîëá .  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ò'' øæòéìà éáøã é÷øôá àúéàã äî ôë ÷øô óåñ'' ä úéùòð èåì ìù åúùàã

çìî áéöð ,úçîåö ø÷åááå äéìâø úåòáöà ãò íéøååùä äúåà íéëçåì íåé ìëáå , ïåéëå
 äîë úùãçúî ùðåòä êéà ãéîú ïéàåøùäðù íéôìà , êéà íãà øäøäé àìù éãë

ïîæ äáøä êë ìë úìáåñ ,ìåò ïéà åìòô íéîú øåöäå úîàä ïééã êåøá ïéëøáî ïë ìòå.  
  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
õøúì äàøð , äèéáäù íåùî çìî áéöðì äëôäúðù àìà ìöðéäì äéåàø äúéä úîàáù

øéáò äàøð åðéà äøåàëì àåäù èåì ìù åéøçàî äðåùî äúéî ùðòúù êë ìë äìåãâ ä
äæë ,úîàä ïééã ïéëøáî ïëì.  

  
íåãñ úãî ìò ïéôåë ìù äëìä úà ùé éåâ ïëùäùë íàä  

åù íùá íúàáäù äî'' øùåé éøîà úà ÷ìç 'ò ïîéñ''åôåñá ä àìã èåùô éøëð ïëù åì ùé íàã 
íåãñ úãéî ìò ïéôåëã àðéã êééù ,ç úðúî íäì ïúéì øåñàã áéúë íðçú àì àäãíðé ,

à''øåñà äæå äðúî åì ïúåð äúàù åîë äæ åìù åðéàù øáã åì øúååî äúàùë ë , áúë ïëå
 ùéà ïåæçáô ïîéñ ïéáåøéò úåëìä''ñ å''é ÷'' èíåãñ úãéî ìò ïéôåë êééù àì éåâáã.  

  

èéìù ïééèùøåîøî éáö éìúôð éáø ïåàâä'' àîåã''äéáá ö''äéðúð æðàö úéø÷ íéìùåøé úåðåîî éðéðòì ã  
òìðð''ùã÷äá íåãñ úãéî ìò ïéôåë êééù éà íéðåøçàä åø÷çù äîì åúåîãì ã ,

ùøâäã'' ùé ïîéñ'' è òùåäé éðôä ìò äù÷îá''ë ÷ 'ò'' àíåãñ úãéî êééù àì ùã÷äá éøäã , êà
åéìà êééù äæ ïéà íåãñ úãî ìò äéôë êééùã íå÷îáå éðåîî ïéã äæã åáùéé íéðåøçà äîë ,

éàã ùã÷äá íâ êééù äæ àìéîáåïéìòåî ï ,ä àìéîáå'' åôåëì ìòåôá êééù àìã óà éåâá ä
íåãñ úãéî ìò ,î''åðåîî åòé÷ôî äæ î , ïðéôìé éàã íéãåîéìäá éåìú äæã øîåì ùéå

êåîë êòøì úáäàåî ,éåâá êééù àì äæ ,ùã÷äá àìå ,áöéøäë éà êà'' ÷ãöî ïðéôìéã à
÷ãöá âäðúéù íãàä àåä äøäæàù óåãøú ÷ãö ,éåâá íâ êééù äæ.  

  

èéìù ìåáèåáà äùî áøä'' àùîù úéá úééøò ùàø  
êééù àì äæ éåâá òåãî íé÷ñåôä úèéùá íòè ãåò øéòäì äàøð , äøåúá åðéöîã ïéòë

êéùú éøëðì ,íäìù ìò íéãéô÷î ïéà åà åðìù ìò íéãéô÷î íðéà íäù ïåéë åðééäã ,à'' ë
ä''åðéðéðòì àëä ä .  

  
ò úëøá äæ ìò êøáì êéøö íàä çìîä íé äàåøäúéùàøá äùòî äùå  

òàã íé÷ñåôä íùá íúàáäù äî''îé÷ã â''ì ëø ïîéñ íééç çøåà''à óéòñ ç' úåøäðå íéîé ìò ,
àá øîåà" éíìåòä êìî åðé÷åìàúéùàøá äùòî äùåò  , ìò êøáî ïéà çìîä íé äàåøä

úéùàøá äùòî äùåò äæ ,úéùàøá äùòîî åðéàã ïåéë ,ïîæ øçàì øöåð àìà , åîë
ùø áúëù'' é úùøôáêì êìé ''â ã 'çìîä íé àåä íéãùä ÷îò ÷åñôä ìò, " íéãùä ÷îòæå'' ì

åîù êë ,äáøä úåãù åá åéäù íù ìò ,"çìîä íé àåä" åëåúì íéä êùîð ïîæ øçàì 
çìîä íé äùòðå .  

  

äøä''èéìù óæåâ ïøäà â'' àúéìéò ïéòéãåî äéøà ìå÷ ììåë  
äøä''íééç óñåé â èéìù íéåáðøéá éåìä'' àóñåé øàá ììåëúéìéò ïéòéãåî   

îâá ïðéøîàã àäîã øéòäì ùé 'ò àøúá àáá''ò ã''á î' à éîéã áø àúà éë"ïðçåé ø , éàî
 áéúëãë íéìäú" ãéîé äòáù åìà äððåëé úåøäð ìòå äãñé íéîé ìò àåä éëí úà ïéôé÷îù 

ìàøùé õøà ,àéøáè ìù äîé íéîé äòáù ïä åìàå ,íåãñ ìù äîéå ,åëå ' àéåäã òîùî
øá éîé úùùîúéùà.  

  

ìåáîä äæá ìì÷úðù äìì÷ ïéî äæ éøä íéî íéúåùùë íéëøáî òåãî  
 äðùîá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîâ ÷øô ïéáåøéò 'à äðùî ' õåç ïéáøòî ìëá

çìîå íéîäî ,îâá àúéàå' â ÷øô éîìùåøé' à äëìä'  éåì éáø øîà"äìì÷ ïéî ïäù " áúëå
 ìàððç åðéáøáì ïéáåøéò 'ò''à ,éùáåïáø÷ éøåäìì÷ íä ïëìã  ,ìåáîä éîá íéîã ,íåãñá çìîå ,

äìì÷ ïéî íéîã øîàð íà úåù÷äì ùé , äúåùùë êøáé àì äãåäé éáø úèéùì ïë íà
íéî , øîà àäãî úåëøá 'ò'' áåéìò íéëøáî ïéà äìì÷ ïéî àåäù ìëã.  

  

èéìù àååãàô  ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
øéòäì äàøð ,åäé éáø úèéùãäìì÷ àåä íúåäî ìëã éàáåâå úåìáåð ìò ÷ø äã , äæå

äìì÷ ïéî íîöòá ,åéìò íéëøáî ïéà ïëìå ,äëøá éîùâ àåä åðîæá íéî ìáà , íåùî êà
ïéáåøéò äæ ìò ï÷úì åöø àì äìì÷ ãö íâ äæá ùéù ,äëøáì úåëéù äæì ïéàå.  

  
  

 åëðçúéù éãë äãé÷òä äùòîì øæòéìà úàå ìàòîùé úà íäøáà ç÷ì àì òåãîíùä ùåãé÷ì  
 áåúëã ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîáë àøéå úùøô''ä á ' åáù åéøòð ìà íäøáà øîàéå

øåîçä íò äô íëì , øæòéìà úàå ìàòîùé úà íäøáà ç÷ì àì òåãî úåù÷äì ùéã
äãé÷òä äùòîì ,íùä ùåãé÷ì åëðçúéù éãë ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àéðáçî ÷øá ''êãåà éðà íâ ñ  
äøä''èéìù íåìá êìîéìà â'' àäôéç  

èéìù ïåì÷ùà øéàé áøä'' à÷øá éðá  
õøúì äàøð ,àå íåìë íéàåø ïéàù äàøù ïåéë'' äöø àì äãé÷òä äùòî úà åâéùé àìù äàø ë

úåéøæëàå äçéöø úãéî íùôðá òáèéù ,á÷äî ãçåéî éååéö äéä ïàëù åìéãáé àìù''äãé÷òì ä.  
  

äøä''ø âèéìù õøååù øæòìà éá'' àø ÷øá éðá''øôåñ áúëá î   
 ïëì íåçúì õåç úàöì íäì øåñà äéä íåéá äéäù ïåéëã øôåñ íúçä íùá íúöøúù äî

íúåà ç÷ì àì ,éøäîá áúëù äî àìôð øáã ïééöì ùé'' ìéàäù øîàð êëìù ïé÷ñã ì
åéðø÷á êáñá æçàð ,íéøåôëä íåé äéäù ïåéëîù ,äãéö ùùç àäé àìù éãë ,ëì äéä ê

ãîåòå ãåöéðë éåä äæ éãé ìòã ïåéë êáñá æåçà.  
  

äìéòî ìò øáåòã äàðäá øåñà äìåò éøä ÷çöé ìù åìéà ìù øôåùá åò÷úé ãéúòìù úåéäì ìåëé êéà 
á àúéàã àä ìò íéøîú úåôëä íùá íúù÷äù äî øæòéìà éáøã é÷øôì ÷øô'  ìù åéðø÷

ìéà ,éðéñ øäá åá ò÷úù ìàîù ìù, åãâ àéäù ïéîé ìùå ãéúò àåäù ìàîù ìùî äì
àáì ãéúòì äá òå÷úì , åìéà ìù åðø÷î éåùòù øôåùá òå÷úì øúåî êéà úåù÷äì ùéã
äìåò àéåäã ÷çöé ìù ,äìåò ìù øôåùî úåðäéì øåñà éøä ,äìéòî øåñéà ìò øáåòã ,
íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù ùèéåã óñåé éáø â'' à÷øá éðá ãñçå äøåú ììåë ùàø  
äøä'' ãåã âèéìù ïîðéä'' àáéðåô ììåë''÷øá éðá æ  
äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  
äøä''èéìù õéáå÷ùî íäøáà ìàåé â'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  

ò õøúì äàøð'' øùà éðãòîá íúàáäù äî ôù ïåéìâ'' î ìåëé êéà íéðåùàøä íùá úåù÷äì
 óøùð äìåò éøä ÷çöé ìù ìéà ìù øôåùá åò÷ú äøåú ïúîáù úåéäììéìë , íùá íúöøúå

áîøä'' ï÷ä ìáâ éìåàá''ääéäù äîì åøéæçäå åðø÷ øôò  ,ðä éôì'' øúåîù êéà øéôù éúà ì
ïàëì åàá úåùãç íéðôå åúùã÷ ò÷ôðã äæá òå÷úì ,ä íùá íúàáäù äî éôì  ïëå øåà

íééçä à àø÷éå'è ÷åñô  'çáæîä ìòî ò÷ôå ìëä áéø÷äù éìåàå ,ô íéçáæ ïðúãë" åò÷ôù ïìåëå å
ìòîøéæçé àì çáæîä ,äøåú äðúð àì ïééãòù øùôà åà  ,æ åøîàù íâäå" ìë àîåé'' ç íéé÷

ïéìéùáú éáåøéò åìéôà åðéáà íäøáà , øáãá çøëä ïéàù ìë ïåöøì äéä äæù éúáúë øáë
úåëæ úåáñ åæéàì ,íéàéáð úòãåäá ñðì åãîò ìéà éðø÷ ïë åîëå , úåöî åîéé÷ àì äæìå

åéðø÷ øéè÷äì úåãéúòä ,æ éôìõøåúî éîð ä ,ò íúàáäù õåøéúä éôì ïëå'' áúëù äî ô
ùø"éæå åðá úçú äìåò åäìòéå ÷åñôä ìò ''ìäìåòì åäìòéå áåúëù øçàî  , øñç àì

íåìë àø÷îä ,åðá úçú åäî , àìà ïåöø éäé øîåàå ììôúî äéä åðîî äùòù äãåáò ìë ìò
éðáá äéåùò àéä åìàë åæ àäúù ,èåçù éðá åìàë ,÷åøæ åîã åìàë ,ëèùôåî àåä åìà ,

ïùã äùòðå øè÷ð àåä åìàë ,à'' íééðø÷ ïéà íãàìù ïåéë áéø÷äì êéøö äéä àì íééðø÷ ë
åðá úçú äéäéù êéøö äéä àì ,ðä éôì''øéôù éúà éîð ì.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
äøä''èéìù äãáã íäøáà â'' à÷øá éðá ùéà ïåæç ììåë  

úì äàøðõø ,îé÷ã ïåéë'' ÷ø àìã íé÷ñåôä úèéù åîëå åðúéð úåðäéì åàì úååöî ì
äìéçúëì óà àìà ãáòéãá ,äæá òå÷úì íéìåëé åéä ïëì.  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' éáø âõøååù êåøá èéìù'' àíéìùåøé  

çî'' êåøá úåîéòð ñ  
úáä úãìåä úçîù ìâøìéçú  'æîá"è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
öéå åéöìç éàöåé ìëîäðôé øùà ìëá çì  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøä íäøáàøèëù éëãøî èéìù''à   

äéðúð æðàö úéø÷  
ìåúá úãìåä úçîù ìâøéçú 'æîá ''è  

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

  

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

åðé÷æ úîùð éåìéòì  
 éáø ïåàâääèàø äéøà äùîæ '' ìáà''÷ã ã'' àôàô ÷  

 áøä ïáóìàå ïîìæ äîìùæ '' ì  
ðáì"òë ''ú ïåùç ä.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' âùåðô ãòéáà èéìù'' àùîù úéá  

åðá ñðëéä úçîù ìâøì  
 øîëãåãéð ''åðéáà íäøáà ìù åúéøáì å  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
ëîäðôé øùà ìëá çìöéå åéöìç éàöåé ì  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 ãéñçä áøäøâðéìøá ÷çöé èéìù''à 
øá éðá÷  

 áøä åéáà úîùð éåìéòìéìúôð áøä ïá ïøäàæ ''ì

áìð"á ò 'ñùú åéìñë''ú á.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é äøåúä éöéáøî éìåãâî 
 éáø ïåàâäàøéôù äéøà ìàåîù èéìù''à  

ø''îäéá î''äéðúð æðàö úéø÷ ã  
äòã øåã éãéøùî åéáà úîùð éåìéòì  

 ãéñçä áøäóñåé  áøä ïáàøéôù íééçæ ''ì  
áìð"á ò 'ìñëùú å''ú ò.ð.ö.á.ä.  

  


