
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ת דבר להיפך ממה שציוה האבא וכשאמא אומרת לבנה לעש
  ?האם צריך לשמוע בקולה

 ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור הנה שמעתי 'וז ''כ פרשתןב
ועתה בני שמע בקולי לאשר אני ' את אביך מדבר אל עשיו וגו

  . מצוה אותך
  

ני אמרה רבקה אל יעקב ב ב''פרק ל פרקי דרבי אליעזראיתא ב
הלילה הזה העליונים , הלילה הזה אוצרות טללים נפתחים

עשה מטעמים לאביך ויאכל עד שהוא בעודו חי , אומרין שירה
 אמרה ,והוא שהוא בקי בתורה פחד לבו על קללת אביו ,יברכך

, ואם קללה עלי ועל נפשי, לו אמו אם ברכה עליך ועל זרעך
  . ותאמר לו אמו עלי קללתך בניאמרשנ

  

ל שם הסביר מה הכוונה בגלל שהוא בקי ''הרדובביאור 
שאל בן  'מ א''א ע''קידושין ל 'פ מה דאמרינן בגמ'' דהכוונה ע:בתורה

אליעזר אבא אומר השקיני מים ואימא ' אלמנה אחת את ר
הנח כבוד אמך   אמר ליה,איזה מהם קודם, אומרת השקיני מים
 פיחד ולכן, שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך, ועשה כבוד אביך

  .יעקב שהרי צריך לשמוע בקול אביו
  

מדוע יש חיוב לשמוע בקול האב יותר מהאם בגלל : יש להקשות
הרי האב נמי מצווה בכבוד , שהאמא נמי חייבת בכבודו של האב

 האוהב את אשתו כגופו ב''ב ע''יבמות ס 'האמא כמו דאיתא בגמ
ך והמכבדה יותר מגופו עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהל

ו הלכה ''הלכות אישות פרק טם "רמבוכן כתב ה, ופקדת נוך ולא תחטא

כ ''א,  וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופוט''י
שיהא הלכה שכבוד שניהם שוים ויעשה מה שרוצה כמו שלאחר 
גרושין של ההורים יכול לעשות מה שרוצה כיון דכבוד שניהם 

וכן בעיון יעקב , וכן בערוך לנר כריתות, א''ח ע'' ככך מקשה בבאר שבע כריתות, שוים
  .שם

  

  :איכא כמה תרוצים
היינו בדיני , הא דתנן מפני שהוא ואמו חייבין בכבוד אביו .א

כבוד שהבן חייב לאביו מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס 
והא דאמרינן שיהא אדם מכבד את אשתו יותר , ומוציא
כך  ,מלבושים וכיוצא בזההיינו בשאר דברים כגון ב, מגופו

  .א''ח ע''תירץ בבאר שבע כריתות כ

מ ''ט ע''נכתובות משנה  וכדתנן ב,ודאי מן הדין היא חייבת בכבודו .ב

 ולא מצינו מלאכה ,אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה 'ב
 אר שבע ומה שהביא הב,שיתחייב האיש לעשות לאשתו

ע לשון  לא מצינו בלשון זה משמ,שיהא אדם מכבד את אשתו
 ב''ו ע'' סנהדרין ע'במ ''עב ''יבמות ס  שנינואחיוב אלא בבריית

 עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום ,והמכבדה יותר מגופו
 דמשמע מלשון זה שמדת חסידות הוא שימחול על ,אהלך

כך תירץ , פ הדין היא חייבת בכבודו יותר" אבל ע,כבודו נגדה
  .א''ח ע''ירץ בעיון יעקב כריתות כוכן ת ',מ א''ח ע''ערוך לנר כריתות כב

  
  

  ?מדוע לא מל יצחק את עשיו מיד כשנעשה בן שמונה ימים
 ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקרא ה''ה כ''כפרשתן ב

  .שמו עשיו
  

 כשראהו :בשם המדרש' דעת זקנים לבעלי התוסבאיתא  הנה
, מיםאביו אמר עדיין לא נבלע בו דמיו ולא רצה למולו לשמונה י

כשעבר שנה או שנתים וראה יצחק שלא החליף מראיתו ידע 
אמר הואיל ולא מלתי , ואפילו הכי לא מל אותו, שזה תולדתו

ג כמו ישמעאל אחי ''אמתין עד שיהיה בן י, אותו לשמונה כמוני
ג שנה הוא עיכב בעצמו ולא רצה ''וכשהיה בן י, ואמול אותו

  .ה''מן רמד סי''ת חתם סופר יור''עיין בשו, למול
  

קודם  ד:תמה על זה ח''דברי סופרים אות ל צדוק הכהן מלובלין וברבי
דמזה ילפינן דפיקוח נפש ,  דאכתי לא כתיב וחי בהם,מתן תורה

ומצות מילה נצטוו בה אברהם וזרעו אחריו , דוחה כל התורה
לא היו רשאים לבטלה מחשש סכנה דולד אדום אפילו ' מפי ה

  .'מ א''עד "שבת קלאליעזר דמילה ' תימא דהוא כאדום דפרק ר
  

בענין אם לפני מתן תורה היה פטור של פקוח נפש : מעדני אשר
' תניא ר ב''א ע''נדרים ל' דהנה איתא בגמ יש בזה מחלוקת קדומה

יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה 
 ד''כ' דשמות  שנאמר, רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה

ו שנתרשל משה מן ''אמר רבי ח ויבקש המיתו' שהו הויפג
אלא ' אמול ואצא סכנה היא וכומשה אלא כך אמר , המילה

הקשה  פרשת שמותובמזרחי , מפני מה נענש שנתעסק במלון תחילה
ה "כ מי הגיד למרע" א, קודם מתן תורה לא נאמר וחי בהםריה

 ואיכא כמה ,שאינו מחויב לסכן הבן עבור מילה בשמיני
ש "לפי מ  תירץב''א ע''נדרים ל א''רוצים באחרונים דבמהרשת

 דאצטריך וחי בהם כי היכי דלא נילף שאר ב''ד ע''סנהדרין ע 'התוס
 ניחא דודאי מן הסברא לא ניתן ,מצות מרוצח ונערה מאורסה

 ובישראל אצטריך קרא ,שום מצוה שימות בהם אלא וחי בהם
ל ''לפי הנ,  מאורסהוחי בהם משום דלא נילף ליה מרוצח ונערה

מובא , בנחלת יעקב פרשת שמותוכן לפי מה שתירץ , נמי כאן, אתי שפיר
ועיין בערבי נחל פרשת וירא ', וכך תירץ בפרשת דרכים דרוש ד, ד''בחתם סופר שבת קל

 קודם מתן תורה דלא כתיב וחי בהם ולא לואפידמה שתירץ ' דרוש ח
 הבן במילתו ה לסכן" רשות למרעהמ לא הי" מ,שימות בהם

לפי ,  דהאב אין רשאי להכניס הבן לסכנההדמשום מצוה דילי
  .מעדני אשר, ל מיושב נמי כאן''הנ

  

 הרי מצות מילה שהוא על האב :ובכלי חמדה בפרשתן הקשה
כ כיון שראה יצחק שאחר ''וא, הוא בכל רגע משבא לכלל חיוב

ל ג שנה הרי מצוותו ע''זמנו שהוא אדם בטבע איך המתין עד י
  .ש מה שתירץ''עי, האב בכל רגע ורגע
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  איך היה מותר ליצחק לשחוט קרבן פסח 
  ?הרי בנו היה ערל ומילת בניו מעכבתו מלאכול קרבן פסח

  .'לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עיזים וגו ט ,כזבפרשתן 
  

 דשני גדי עזים שהביא עשיו לאביו היה אחד לפסח י''איתא ברש
  .ואחד לחגיגה

  

הרי בנו ,  איך היה מותר ליצחק לשחוט קרבן פסח:יש להקשות
היה ערל שהרי עשיו לא היה רוצה למול את עצמו כמבואר 

כך מקשה , תו מלאכול קרבן פסחומילת בניו מעכב, במדרש לעיל

  .'סימן מ' ת מקור ברוך חלק ב''בשו
  

  :איכא כמה תרוצים
 כשם שמילת ה"קרבן פסח ה' ה מה"בפם "הרמבפ מה שכתב '' ע.א

 ומילת , כך מילת בניו הקטנים,עצמו מעכבתו מלעשות פסח
כל עבדיו בין גדולים בין קטנים מעכבת אותו שנאמר המול 

 כותב 'אות ב' מצוה בובמנחת חנוך , לעשותולו כל זכר ואז יקרב 
ם הלזה דאין חיוב מיוחד על האב "להוכיח מדברי הרמב

 אבל משהגדיל שוב לא ,דנה קטןולמול את בנו כי אם כשע
ם שרק "ולכן פוסק הרמב, חייבה תורה לאב למול את בנו

מילת בניו הקטנים מעכבתו מלעשות פסח מכיון שמוטלים 
כ לפי ''א,  שכבר אינם מוטלים עליו אבל לא הגדולים,עליו
ג לא היה חיוב ''ל אתי שפיר דכיון שעשיו היה יותר מבן י''הנ

  .מעדני אשר, על אביו למולו לכן לא עיכב אותו מלעשות פסח

לכן מותר , כ היה יצחק אונס''א,  כיון שבנו לא רצה למול.ב
  .מעדני אשר, לשחוט קרבן פסח אף שבניו ערל

 דלא היה ממש קרבן פסח עיין לקמןמפרשים  לפי מה שכתבו ה.ג
  .מעדני אשר, ל אתי שפיר''לפי הנ, רק לזכר

  

  איך היה מותר ליצחק לשלוח את בנו לצוד ביום טוב 
  ?הרי אסור לצוד ביום טוב

 ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה ' גז''כ פרשתןב
  .לי ציד

  

גדו של אדם הראשון ב 'ד עמוד ב''י פסחים נ"רשמובא באיתא במדרש 
והוא נמסר לנמרוד על כן , שהיו חקוקות בו כל מין חיה ובהמה

לפיכך היה ,  ועשו הרגו ונטלו'בראשית ייאמר כנמרוד גבור ציד 
  .והן שכתוב בהן החמודות אשר אתה בבית, איש ציד

  

הרי ,  מדוע היה צריך כלים כדי לצוד החיות:ובמפרשים נתקשו
  .ש מה שתרצו''יע, הם היו באים מאליהם

  

הרי זה היה , איך היה מותר לצוות לבנו לצוד לו: יש להקשות
 ה''ח סימן תצ''ב אור''ג ע''ביצה כל ''ט קימ''והרי ביו, ביום טוב של פסח

והרי האבות קיימו כל התורה עד שלא ,  דאין צדין ביום טוב
  .בפרשתן' כך מקשה במושב זקינים לבעלי התוס, ניתנה

  

דסקין בפרשתן כתב שיצחק שלח את עשיו ל ''ובחדושי מהרי
  .בערב הפסח לצוד דביום טוב אסור לצוד

  

 ה''ח סימן תצ''אורפ שיטת הפוסקים ''נראה לתרץ ע: מעדני אשר
דאיסור צידה ביום טוב רק דרבנן דמן התורה הותרו כל 

 דרק 'סימן יא ''ת הרמ''ואיתא בשו, המלאכות לצורך אוכל נפש
ל אתי ''לפי הנ, רבנן ולא שאר האבותאברהם קיים את כל הד

  .שפיר
  

ט ''בראשית ממה שכתב האור החיים הקדוש  פ''ע: עוד נראה לתרץ

וחשקם באושר עליון קיימו הכל ' האבות לצד חביבותם בהד
קיים אברהם אבינו אפילו עירובי  'ח ב''יומא כ' כמבואר בגמ

תבשילין אבל במקום שהיו רואים תועלת דבר ההצלחה להם 
ו שתאמר יעקב כשהרגיש בהצלחתו בנישואי שתי האחיות כמ

העלים עין מריוח הנמשך מקיום המצוה ההוא כיון שאין לו 
ומה גם אם נאמר , עונש אם לא יקיימנה כל עוד שלא נתנה תורה

אמר להם ' שהיו עושים על פי הדיבור כי האבות נביאים היו וה
 ט" יסודי התורה פבהלכותם "ודבר זה דומה למה שכתב רמב, לעשות כן

נביא שאמר לעבור על איסור מאיסורי התורה לפי שעה ש
  .מעדני אשר ,שומעין לו כאליהו בהר הכרמל

  איך היה יכול להקריב יצחק קרבן פסח 

  ?הרי בעינן לשחוט הפסח בעשרה

יומא ' איתא בגמבהא ד חקר ד''ח סימן רכ''אור ת דברי יציב''שובהנה 

דאפשר שרק , ה עד שלא נתנה דקיימו האבות התורב"ח ע"כ

ולא הקריבו , אבל מצות שבצבור אולי לא קיימו, במצות דיחיד

כיתות ובעינן קהל '  בפסח שנשחט בגכל שכן ומ,קרבנות צבור

 א"ט והי"פ ה"א מק"פם " וברמב,ב"ד ע"פסחים ס' בגמעיין , ועדה וישראל

ואפשר דבדליכא רק , מ שם" ועיין כס,אין שוחטין' שבפחות מנ

 שכתב ה"שמה אזהרת רנ ועיין בקרית ספר ,יד או יחידים מעכביח

ועשאו לדין אחד עם הך , דבדיעבד אם שחטו בבת אחת כשר

כ ראיתי בדבר " ואח,ג אינו מעכב"ומשמע שרק בכה', דפחות מנ

ם דלדידיה " שתמה על הרמב',פ אות ח"ק' פסחים בסופו בהל' על מסבעתו 

 אך באמת לא נזכר ,ש"כשר עיי' בפחות מי' היה פשוט דאפי

ועיין ירושלמי , פ עדה בעי"ואפשר דעכ', ם רק פחות מנ"ברמב

 דגם פסח מצרים 'ח' ח הל"וכן בתוספתא פסחים פ' ה' שם בפרק תמיד נשחט הל

ד דמה דבעינן שנה עליו הכתוב לעכב " ולענ,כיתות' היה נשחט בג

פ "דהתורה חייבה הק, ש במה שנוגע לעיקר חיוב הקרבן"ל

, ואי ליכא לא חייבה, קהל עדת ישראל'  באופן ושחטו וגודייקא

ורק אי איכא קהל ועדה וישראל והיו בבת אחת בזה בעינן שינה 

אבל בלא היה קהל כלל לא חייבה תורה להביא קרבן , לעכב

  . ד"ק כי זה עמוק ואמת לפענ"ודו
  

' מגילה טועיין , וגם אינו נקרב בבמת יחיד,  כיון דבעי קהלפ"ועכ

ש בפרקי "ועיי, אפשר דלא הקריבו האבות כלל, א"ח ע"וזבחים קיב "ע

  . לקרבן פסח ולא לחיוב שרק לזכרד"אות מל "א בהרד"דר
  

 מה דקשה לכאורה איך היה כשר הקרבן :ולפי זה אתי שפיר

, דהרי יצחק לא נמנה על קרבן זה, הרי היה שלא למנויו, פסח

ועיין באילת , ל''דברי יציב הנת ''עיין שו, ואם נאמר דזה רק לזכר אתי שפיר

  . השחר בפרשתן

  

איך צוה לו ובזה מתורץ מה שהקשו האחרונים : מעדני אשר

, י וצודה לי ציד ולא מן הגזל''לצוד לו מן ההפקר כמו שכתב רש

 לפי ,ימים קודם שחיטה' ל דקרבן פסח צריך ביקור ד'' קימריה

  .ל אתי שפיר דלא היה ממש קרבן פסח רק זכר''הנ

  

  ך הקריב יצחק קרבן פסח אי

  ?הרי אסור להקריב קרבן פסח בבמת יחיד

 איך היה יכול יצחק להקריב קרבן פסח בבמת :יש להקשות

 דאפילו בזמן בריש הלכות קרבן פסחם ''והלא פסק הרמב, יחיד

כך מקשה במשכיל לדוד , שהבמות מותרות המקריב בבמת יחיד לוקה

  .וכן בקרני ראמים בפרשתן, בפרשתן

  

  :כא כמה תרוציםאי

אלא הויא עבדי ,  לאו בתורת קרבן פסח הויא עבדי ליה.א

כך , שלמים בנדבה זכר לפסח שיקריבו ישראל אחר שנצטוו

  .וכן בהכתב והקבלה, תירץ במשכיל לדוד

 לא הויא במת יחיד אלא במקום שיש ישראל וכל אחד עושה .ב

ום אבל בנידון דידן דיצחק שלא היה אז בזמנו ש, במה לעצמו

הא ודאי דאותה , פ דיני התורה כמוהו''אחד זולתו שמתנהג ע

לכן היה , במה שהיה מקריב עליה דין במת ציבור יש לה

  .כך תירץ בקרני ראמים בפרשתן, מותר לו להקריב על זה



  ?האם יש איסור להסתכל על גוי

  .ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות 'ז א''כ בפרשתן
  

 דלכן כהו עיניו משום דהמסתכל באדם א''ח ע''מגילה כ 'איתא בגמ

ויש עוד הרבה טעמים , שאסור להסתכל על אדם רשע, רשע עיניו כהות

  .י''עיין רש
  

וטעם מה שאמרו אסור  כתב 'מ א''ע' סנהדרין צ תורת חייםובספר 

י רוח "להסתכל בפני רשע כי גורם לעצמו מדת השכחה ע

למיד חכם וצדיק  אבל המסתכל בת,הטומאה שהוא מושך ממנו

כיון שמעשיו הטובים חקוקין על פניו כמו שכתב הזוהר בפרשת 

ואתה תחזה לכך המסתכל בו זוכר נשכחות טוב לו כי מושך 

 ועוד דרשעים אפילו בחייהן קרוין מתים ,ממנו עליו רוח קדושה

  .והמסתכל בפני מת קשה לשכחה משום רוח מסאבא שעליו
  

 הרואה 'ה סעיף י'' חיים סימן רכאורחל ''על הא דקימ: יש להקשות

י "אומר בא, ם או בהמה"אפילו עכו, אילנות טובות ובריות נאות

הרי יש , ם''איך מותר להסתכל על עכו, ה שככה לו בעולמו"אמ

  .ה''מגן אברהם סימן רככך מקשה ה, איסור

  

  :איכא כמה תרוצים

אבל אם קרה מקרה שראה מברך ,  לכתחילה אסור להסתכל.א

  .ה''מגן אברהם סימן רככך תירץ ה, ם'''ל עכואפילו ע

 ,דדוקא להסתכל בו ביותר ולהתבונן בצלמו ודמותו אסור .ב

ע "סמאבל ב, ה''מגן אברהם סימן רככך תירץ ה, אבל ראיה בעלמא מותר

 דלשון הסתכל שייך לומר אהסתכלות בעלמא בלי כונת  להיפךד כתב''סימן קנמ ''חו

וכן בעבודת , א''ע' ועיין בפתח עינים עבודה זרה כ, ה''כעיין דעת תורה סימן ר, ראות

  .א''שם משמע דלא כמג' עבודה שהקשו שמגמ

  

  איך יכול להיות שבגלל שביקש עשיו עדשים אדומים 

  ?נתן לו שם על שם זה

 ויאמר עשיו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום 'ה ל''כבפרשתן 

  .האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום
  

 איך יכול להיות שבגלל שביקש עשיו עדשים : להקשותיש

וכי בגלל שביקש איזה אוכל , אדומים נתן לו שם על שם זה

  .וכן בכלי יקר, ן בפרשתן''כך מקשה הרמב, מסוים נתן לו שם על שם המאכל

  

  :איכא כמה תרוצים

כך ,  כן שבשביל מאכל אדום מכר בכורתו,לשם בזיון קרא לו .א

  .ם''וכן ברשב, שתןן בפר''תירץ הרמב

מה שלא קראו אדום מיד כשנולד על שם ויצא הראשון  .ב

לפי שאין זה חדש תחת השמש כי כמה ילדים , אדמוני

כההוא דרבי נתן , נולדים אדומים לפי שעדיין לא נבלע דמם

 על כן חשבו , ולסוף ישתנה ויחזור למראהו'מ א''עד ''שבת קל

 אך , ולא בטבעמולידיו שמא מראה אדומה זה במקרה

כשאמר הלעיטני נא מן האדום האדום הזה קשה למה לא 

אלא ודאי שגילה דעתו שלא היה , קראם עדשים בשמם

 ,מתאוה אליהם מצד עצמו כי אם מצד מראיהם האדומה

והורה בזה כי מזג טבעו נוטה אל האדמומית ביותר מצד 

על כן היה אוהב כל דבר , תגבורת מרה האדומה שבו

על כן קרא שמו אדום , והוא כל דבר אדום, גוהמתיחס למז

כי אז נודע באמת שטבעו אדומה והוא יושב תחת מזל 

 וזה שאמר כי עיף ,ועל שם היותו גברא אשד דמא, מאדים

י עיף ברציחה כמו כי עיפה נפשי להורגים "אנכי פירש רש

אלא , ומה הגיד להם עשו בזה שהוא עיף ברציחהא ''ל 'ירמיה ד

בריו טעם למה קרא העדשים אדום לפי שהיה ודאי שנתן לד

 על כן ,מתעסק באותו זמן בכלי אומנותו ברציחה כפי טבעו

  .כך תירץ בכלי יקר בפרשתן, ביקש שילעיטו מן המאכל הנאות למזגו

  פניני מעדני אשר בעניני מכירת הבכורה ובעניני הברכות 
  מתוך ספרי מעדני אשר

הרי הויא אונאה , ו יעקב חל מכירת הבכורה של עשיו לאחיאיך

יותר משתות שמוכר לו בכורה תמורת נזיד עדשים ובטל 

  ?המקח

 אין אדם מקנה רי ה, חל מכירת הבכורה של עשיו ליעקבאיך

  ?דבר שלא בא לעולם

 כסף אינו רי ה,איך קנה יעקב את הבכורה בעבור נזיד עדשים

  ?קונה בנכרי

  ?בכורה לא עבר יעקב על איסור לא תחמוד בקניית המדוע

הרי אסור לתת למי ,  היה מותר ליעקב לתת לעשיו לאכולאיך

  ?שיודע שאינו יברך

 היה מותר לרבקה להלביש את יעקב בגדי עשיו בלי רשותו איך

  ?הרי שואל שלא מדעת גזלן

 לבש יעקב את בגדי עשיו הרי בגדי עם הארץ טמא לתלמיד איך

  ?חכם

  ?עת היה מותר ליעקב לעבור על איסור גניבת דאיך

' אמרינן בגמ  לא חשש יעקב שאביו יכירו לפי הקול הרימדוע

  ?פ הקול''דכל אדם יכולים לזהות ע

  ? היתר היה ליעקב אבינו לשקר ולומר שהוא עשיו הבכוראיזה

  ? בגדי עשיו השפיע על יעקב שישנה מהרגלוהאם

הרי לא ביקש שיביאו ,  הביא יעקב אבינו ליצחק אבינו ייןמדוע

  ?לו יין

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "ליטי ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר ש"מדור זה נודב ונערך ע

. ' בפסוק ויעתר לו ה.תפילת צדיק בן צדיק או צדיק בן רשע מה עדיף] א
 לפי שאינה דומה תפלת צדיק בן צדיק דרשו שהוא נענה. יבמות סד' ובגמ

ל "ח ומהרש"בשם ב' ק ג"ז ס"ג בט"נ' סיח "אוע "שו עיין ב.לתפלת צדיק בן רשע
ובר ז חולק על זה וס"והט, ץ בן צדיק"שדקדקו מכאן דטוב לחזר אחר ש

 ותפילתו של צדיק בן רשע נשמעת יותר מצדיק בן ,דרחמנא ליבא בעי
סתימת הגמרא אינה דומה תפלת צדיק ז מ"על דברי הט וקשה מאוד. צדיק

  .ומשמע להדיא שעדיפא תפילת צדיק בן צדיקבן צדיק 
ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את  .'להתעכב מלישא אשה אחר גיל כ] ב

ה "שנה הקב' בקידושין כט מבואר שמי שלא נשא אשה עד כ' בגמ, קהרב
כ תמוה איך נשא "וא] 'א' ז סי"ע אבהע"ע בשו"ויעו[אומר לו תיפח עצמותיו 

והרי ' יצחק אשה רק בשנת ארבעים ולא הקפיד לישא אשה קודם שנת כ
 רק אחר שניתנה הזל כ' פ שמי שעוסק בתורה מותר לו להתאחר לכאו"אע

ר "ת שהיו מצויים רק במצות פו"ת אבל קודם מ"צטוו במצות תתורה ונ
  .לא היה שייך היתר זה' לכאו

ח קניבסקי " שאלתי את מרן הגר.ח"להפסיק בלימודו לצורך הדלקת נ] ג
מדוע מנהג העולם להפסיק מלימוד תורה בשביל להדליק נר , א"שליט

. בשלוחווהשיב לי שמצוה בו יותר מ. י נשותיהם"חנוכה ולא ידליקו ע
ורק בכבוד שבת , ת עדיף ממצוה בו יותר מבשלוחו"קשה לי שהרי ת' ולכאו

נ "ר' יעויין בשער הציון סי[. אמרינן שיבטל תורה בשביל מצוה בו יותר מבשלוחו
  ].ט בתירוצו השני"סק

שנר חנוכה שהזיק פטור ב "ב ע"ק דף ס"בב לשיטת רבי יהודה .נר חנוכה שהזיק] ד
או הנר של ,  יהיה הדין אם הנר הזיק לאחר חצי שעהמה. כי הדליק ברשות

  .השמש הזיק שאינו מצוה האם פטור
באיזה מצוות יש בהם לדין שלחזר על הפתחים ובאיזה . לחזר על הפתחים] ה

  .ומדוע למצוות שקלים צריך לחזר על הפתחים, לא
-------- ----- ------ --------- ----- ------ --------- ----- ------ -------------- -  

  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
, הזוכה ייבדקו תשובותיו, ין כל השולחיםבראש חודש תערך הגרלה ב, 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

] 057-3154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון  [meir.s1000@gmail.comבמייל 
כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות

  .השיבו
להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור , השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים    

  .להגרלהכתב לא ברור לא יכנס . לאחר משלוח הפקס

 .ח טבת"עד ר ניתן לשלוח תשובות על שאלות אלו
  .ההגרלה לחודש חשוון תתקיים ביום ראשון בערב



  
  

äùåøâ íò ïúçúäì øåñà ïäë éøä åúùåøâ úà øéæçäì íäøáàì øúåî äéä êéà  
 äøù ééç úùøôá áåúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîë''à ä ' ç÷éå íäøáà óñåéå

äøåè÷ äîùå äùà ,ùøá àúéà''ã éøâä åæ ,äøéæçä åéùëòå íäøáà äçìùù , ùéã
øâä úà øéæçäì íäøáàì øúåî äéä êéà úåù÷äì , éøä àúéàã åîë ïäë äéä íäøáà

îâá 'ì íéøãð''ò á'' áäùåøâá øåñà éøä ïäëå , àìù ãò äøåúä ìë úà íéé÷ éøä íäøáàå
äðúéð ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ 

õøúì äàøð ,äçôù úøàùðå äçôù äúéä øâäã , éøäã åðéáà íäøáà äç÷ìù åìéôàå
 åðéáà íäøáà äàùðù øçà åìéôà ïîæä ìë äçôù äàø÷ äøåúäè êì úùøôá ïééò''å æ ' ïééòå

 êåðéç úçðîáñø äåöî''ñ ç''á ÷ 'øã'' äæ éøçàå ïéøåç úá äéöçå äçôù äéöç ùãé÷ ãçà íà ì
ïäë äéìò àáå äùøéâ , áééç ïéàã øùôàäùåøâ íåùî , äùøâúðù àìà åðéà äùåøâã

äùåøâ àéåä èâá àîìòì úøúéðå äúéî áåéç àéåäã ùéà úùà øåñéàî , äçôù ìáà
ììë äúéî øåñéàì ïéñôåú äéä àì ïéùåã÷äã äôåøç , äøåîâ äùåøâ éø÷î àìã øùôà

éò''à ù'' äùåøâ íù àéåä àì äúéî éáâì ïéñôåú ïéùåãé÷ ïéàã ùîî äçôùá ïëù ìë ë
äéìò ,äøéæçäì øúåî åðéáà íäøáà äéä ïë ìòå.  

  

äøä''èéìù ùèéåã óñåé éáø â'' à÷øá éðá ãñçå äøåú ììåë ùàø  
ò õøúì äàøð'' íúàáäù äî ôñùú øùà éðãòî øôñá'' øåîà úùøô çîì úåù÷äì'' ã÷ íéçáæ'' á

ò'' àäéä ïäë åðéáø äùîã ,à'' áéúëã àäî äù÷ ëé åøúé úùøô''á ç 'ùî ïúç åøúé ç÷éå úà ä
äéçåìù øçà äùî úùà äøåôö ,äøéæçäì äùîì øúåî äéä êéà ,äéø øåñà ïäë 

äùåøâá , íäøáà ïâîä íùá íúöøú éùéùä ïôåàáå íéðôåà äùùá íúöøúå ïðòø úéæá

ãå äøééâúðå äúéä úéøëðëéîã ãìåðù ïè÷ ,íúàáäå ããéçä'' à åøúé úùøô íéîåã÷ ìçð åøôñá

ïäëì äøåñà úøåéâ àäã åéìò äù÷ä ,åíãå÷î åúùà äúéäã ïåéëã õøúî ,íéðá ãéìåäå ,
äòåðö äúéäã éàãå òãé àåä ,äá äãò àì úåðæ çåøå ,àå''èâá äøèôù íâä ë , äúò
éîã ãìåðù ïè÷ë äøééâúðù ,úøåéâ íåùî ùåçì ïéàå , åîëå äðåæ íåùî äøåñà úøåéâã

áèéøä áúëù''ñ úåîáé à 'ò''ïäë äéäù íãå÷ åúùà äúéäã åæå à ,ù äá òãéå àåä
ùåçì ïéà äøéùë ,ðä éôì''øâäî àéùå÷ä éîð øéôù éúà ì.  

  

äøä''èéìù âøáðèåø éáö äðåé éáø â'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò''éçá áúëù äî ô 'ðøâä'' èë ïîéñ úåáåúë'' ç éðáì äéä àì äøåú ïúî íãå÷ã

ìàøùé úçôùî ììëá åéä ÷ø  ìàøùé úùåã÷ ìàøùé ,àå''äã øîåì ùé ë'' éáâì ä
äðåäëäðåäë úçôùî ÷ø äðåäë úùåã÷ äéä àì äøåú ïúî íãå÷ã  , ïäëì øåñéàä äðäå

íéðäë ìöà àëéàã äøéúé äùåã÷ ãöî òáåð åúùåøâ úà øéçäì , àìã íäøáàá ìáà
äðåäë úùåã÷ åá äéä ,åúùåøâ úà øéçäì øåñéàä åéìò ìç àì àìéîéî.  

  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
õøúì äàøð ,äøáàãùîî ïäë ïéã åì äéä àì í ,ïäë ìù äìòîä úà åì äéä àìà , éôì

ðä''ïúçúäì ìåëé äéäù øéôù éúà ì.  
  

äãåòñä úòùá äøåú éøáã øîåì øúåî êéà äãåòñä úòùá ïéçéùî ïéà éøä  
îâá ïðéøîàã àä ìò íé÷ñåôä íùá íúù÷äù äî 'ä úéðòú 'ò'' á úòùá ïéçéùî ïéà

äãåòñä ,ã àäî úåù÷äì ùéãáàá ïðú úåâ ÷øô 'â äðùî' ã åéìò åøîà àìù ïçìù ìë éøá
äøåúíéúî éçáæî åìëà åìàë , äðëñ äæ éøä åì øúåî êéà ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  

èéìù ìàðù ïúéà áøä'' àð ñèééä ïåèâðéùàåå.é  
äãåòñä éðôì äæ äøåú éøáãá øáãì êéøöù àäã ãçà õåøéú íúàáäù äî , úö÷ ùé

äæ øáãì êîñ ,âá àúéàã àäîî 'é äìéâî''ò á''á î' ïééá êìîä áì áåèë éòéáùä íåéá , åèà
àøîçá äéáì áè àì àúùä ãò,äéä úáù éòéáùä íåé àáø øîà  , ïéìëåà ìàøùéù

ïéúåùå ,úåçáùú éøáãáå äøåú éøáãá ïéìéçúî, ïéúåùå ïéìëåàù íìåòä úåîåà ìáà 
úåìôéú éøáãá àìà ïéìéçúî ïéà.  

  

èéìù âøàáðèéåø ìàåîù áøä''à íéìùåøé øéî ììåë  
 éç ùéà ïá øôñáã ïééöì ùéà äðù 'æ úåà çìù úùøô ' íéðåøçà íéî øîåì âäðîä äéäù àéáî

íéðåøçà íéî úìéèð íãå÷ äáåç , íéøîåàù äøåú éøáã íå÷îá åæ äëìä ìò êåîñì ùéå
ïåæîä úëøá íãå÷ ïçìåùä ìò ,äøåú éøáã øîåì úåäù ïéàùë.  

  
  

ìù øæòéìà úà íäøáà çìù êéà ÷çöé åðáì äùà ùã÷éù çéäðàøéù ãò äùà ùã÷ì øåñà éøä  
 ùã÷éù çéìù øæòéìà úà íäøáà çìù òåãî íéðåøçàå íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî

÷çöéì äùà ,îé÷ éøä'' ìî ïéùåã÷'' àäðàøéù ãò äùà ùã÷ì øåñà , íéé÷ åðéáà íäøáàå
ïðáøã éøåñéà åìéôàå äðúéðù éðôì äìåë äøåúä ìë , àîåé øàåáîëë''ç ,ô ïéùåã÷'' áà'' êéà ë

äæ øåñéà ìò øáòå çéìù çìù ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
õøúì äàøð ,øåñéà äéä àì ïëìå åîöòì äùãé÷ àì íäøáàã , íéé÷ù øàåáî àì ÷çöéå

íäøáà åîë äøåúä ìë.  
  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  

èéìù øáä íäøáà áøä'' àíéìùåøé  
èéìù ñééå ãåã áøä'' àíéìùåøé  

äáä''éð øâøá ïéîéðá ç'' åïéáòùè úáéùé éøéçáî  
 ãåã ãé øôñáã ïééöì äàøðî ïéùåã÷'' àá÷ä øùéáù ïåéëù õøéú'' äã÷éòä øçà íäøáàì ä
÷áø àéäå åâåæ úá äãìåðùä ,à''äðàùéùëì äðåâî øáã àöîéù ùùç äéä àì áåù ë ,

äîù ïåéë 'øáãä àöé.  
  

äøä''èéìù øòôéåì ìùéô íçåøé â'' àíéìùåøé øéî úáéùé ììåë  
õøúì äàøð , ùøãîá áúëù äî éô ìòøá''ñ ø''ã ä'íéëàìîä åëá äãé÷òä úòùáã  ,

åäëå ÷çöé éðéò ìò íäéúåòîã åìôðå ,ò äùà ùã÷ì øåñàù íòè äðäå àåä äðàøéù ã
äðåâî øáã äá äàøé àîù éôì ,÷çöé ìöà êééù äéä àì äæ íòèå , åéðéò øåàî åäë øáëù

ïéçáäì ìåëé äéä àìå .  
  

äøä''èéìù äãáã íäøáà â'' à÷øá éðá ùéà ïåæç ììåë  
äáä''éð ãìôðæåø ïäëä ÷çöé ç'' åíéìùåøé äøåú úáäà úáéùé  

ò íúöøúù äî''ôà éàã àëéäã íé÷ñåôä úèéù ôò ùã÷ì øúåî åîöòá ùã÷ì øù'' é
çéìù , äéä éøäã õøàì õåçì úàöì øåñà äéäù ïåéë åîöòá ùã÷ì ìåëé äéä àì ÷çöéå

äîéîú äìåò ,øäî éùåãçáã ïééöì ùé''ùøã ÷ééãî âàøôî ì'' éî ïéùåã÷''ã à'' àäá ä éîð
ò ùãé÷å åîöòá ùã÷ì ìåëé íà àëéà éîð àøåñéà áúëã ïë äéì àøéáñ''çéìù é.  

  

ãîò ïéùåã÷ ìç òå''à éøä çéìù éìèá úåçéìùäå äøéáò øáãì çéìù ïé  
 äðùîá àúéàã àä ìò íéðåøçàä íùá íúù÷äù äîî ïéùåãé÷''ò à'' à åá ùã÷î ùéàä

åçåìùáå ,çåìùáå äá úùã÷úî äùàä ,îé÷ã äî éôì úåù÷äì ùéã'' ìî ïéùåãé÷'' áã ïéà
ãì çéìùäøéáò øá, ãì úåçéìùá íéðåùàøá ãçà úèéùìå äøéáò øáìèá äùòîä , ïééò

ñåú 'á''é î 'ò'' áïðáøã øåñéàá åìéôàå ,à"ò ùã÷îùë ë" ãò ùã÷ì øåñàã ïåéë çéìù é
äðàøéù,ãì çéìù ïéàã ïåéë ïéùåãé÷ä åìèáúé äøéáò øá ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç  

õøúì äàøð ,äùäøéáò øáãì çéìù ïéà ìù ïéã , äùòî àåä äùòîäù àëéä ÷ø äæ
äøéáò ,ò ïéùåãé÷ ìáà''äøéáò äùòî íöòá åðéà çéìù é , øåñàù éàðú ùéù àìà

åúåà äàø àìíà ùã÷ì.  
  

 èåì ìù åúùà ìò úîàä ïééã êåøá íéëøáî òåãîøòö ùéùë ÷ø úîàä ïééã êåøá íéëøáî ïéà éøä  
 ìò íé÷ñåôä íùá íúù÷äù äîîé÷ã àä'' ìøåà''éø ïîéñ ç'' ç êøáî èåì ìù åúùà äàåøä

úîàä ïééã êåøá ,îé÷ éøä úåù÷äì ùéã'' ìøåà''ëø ïîéñ ç"è óéòñ ä ' úîàä ïééã úëøáã
ïéðòä ìò øòèöîùë à÷åã ,åëò ìò ïðéëøáî àì êëéôìå''í ,à'' èåì ìù åúùà ë

úéìàøùé äððéàù ,úîàä ïééã êåøá äéìò íéëøáî òåãî , íúöøúåíéðôåà äîëá.  
  

èéìù ñåøâ äùî áøä'' àãåãùà  
õøúì äàøð ,àëéà úîàä ïééã úëøá àðååâ éøúã , áåéç íåùîå åì òéâîù øòö ìò äëøá

úîàä ïééã êåøá êøáì êéøö ïéãä ú÷ãöä , àìà øòö úòáä äðéà åæ äëøá ïàë ìáà
åúîàì úîà ïéã ïãù àéä äàãåä úëøá äáøãà.  

  
  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøä ïøäà á÷òé íééçïîãéøô èéìù''à 

äéðúð æðàö úéø÷  
åéáà úîùð éåìéòì  

 áøääîìù  áøä ïáïøäàæ ''ì  
ðáì"òç  'ú åéìñë.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' éáø âêééø ïñéð èéìù'' àùîù úéá  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 ïåàâä éáøìåàéðø÷ òùåäé èéìù''à  
ø''àæìòá úáéùéá îíéìùåøé   

éçú åúá éàåùð úçîù ìâøì 'áò''æîá â''è 
úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé 
äðôé øùà ìëá çìöéå åéöìç éàöåé ìëî   

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâäïîèåâ óñåé íåìù èéìù''à  
÷øá éðá æðàö ììåë ùàø  

åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäíééç éìúôð  áøä ïáãåã éëãøîæ '' ìïîèåâ
ðáì"òç  'ñùú åéìñë''ú ã.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø âøâåø÷ éáö èéìù'' àíéìùåøé  

 úçîù ìâøìæîá åðá úãìåä''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

äðôé øùà ìëá çìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø âïîéåð ïåòîù íééç èéìù'' àíéìùåøé 

 ìâøì øîë ñðëéä úçîùòùåäééð '' å  

åðéáà íäøáà ìù åúéøáì  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çìöéå åéöìç éàöåé ìëî  
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