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כיון דאין מערבין שמחה בשמחה?האם יש איסור לעשות סיום מסכתא ביו''ט
  מלא שבוע זאת. כ''ט כ''זבפרשתן 

  

דמכאן ילפין דאין פ''א דמו''ק ה''ז, מובא בתוס' מו''ק ח' ע''ב  איתא בירושלמי
ה בשמחה, ולכן לא רצה לעשות את שואי רחל ולאה ביחד, מערבין שמח

ואמר לבן ליעקב שקודם יגמור את השבע ברכות של לאה ואח''כ יעשה 
  לרחל, ובגמ' שלו ילפין מפסוקים אחרים.

  

האם יש איסור לעשות סיום מסכתא ביו''ט כיון דאין מערבין  יש לחקור
  שמחה בשמחה.

  

דבשמחת תורה מסימים את  ס''ט, וכן ברמ''א שםאור''ח סימן תר הה איתא בש''ע
התורה, ועושים סעודה לכבודה של תורה, וקשה איך מותר לעשות כן הרי 

כך אין מערבין שמחה בשמחה, חזין דמותר לעשות סעודת סיום ביו''ט, 
  מביא ראיה זו בקרן אורה מו''ק ח' ע''ב.

  

אין מערבין שמחה מו''ק ח' ע''מ ב' מדוע מותר הרי קימ''ל  יש להקשות:
כך הקשה בקרן אורה מו''ק ח' ע''ב, וכן בפתחי תשובה אור''ח סימן תרס''ט, וכן בשו''ת בשמחה, 

משה שכיר אור''ח סימן ק''מ, וכן בשו''ת לחם שלמה אור''ח סימן ק''ד, וכן בהליכות שלמה על מועדים 
קשה על הא דכתב בשערי תשובה פרק כ''א, וכעין זה הקשה בשו''ת שיח יצחק אור''ח סימן רל''ה שה

  אור''ח סימן תצ''ד ס''ק ז' שהגו לחך ספר תורה בשבועות והא אין מערבין שמחה בשמחה.  
  

  :איכא כמה תרוצים
דווקא בב' מצוות דתרי מילי יהו כגון שמחת החג ושמחת שואי  א.

אשה אז אמרין אין מערבין שמחה בשמחה, משא''כ שמחת החג 
מחת התורה חדא מילתא יהו, כי אם ישמח רק בשמחת תורה, וש

במאכל ומשתה לא קיים המצוה רק צריך לשמוח בתוכן החג, 
והשמחה שאו שמחים ביום זה עם החג היא בקרבתו אל ה', וזהו 

כך כתב הגרש''ז אוירבעך זצ''ל מובא רק ע''י התורה א''כ חדא שמחה היא, 
  .19ערה  בהליכות שלמה על מועדים פרק עשרים ואחד  ה

בפעולה אחת ומקיים ב' דברים ליכא איסור של אין מערבין שמחה  ב.
בשו''ת  כך כתבבשמחה לכך מותר לעשות סעודת סיום ולקיים ב' דברים, 

  ."מהרש''ם" ח''ו סימן ז'

דטעם הדבר שאין מערבין שמחה  מו''ק ח' ע''בלפי מה שכתב התוס'  ג.
ות כדי שיהא לבו פוי, בשמחה, הייו טעמא דאין עושין מצות חביל

בשו''ת שו''מ מ''ה ח''ב סימן מ''ח, ובשו''ת אבי חפץ סימן ט''ו, ובשו''ת בית ובאחרוים 
שערים אר''ח סימן ''ג, וכן בשו''ת שארית יהודה אר''ח סימן ס''ט, וכן בשו''ת צבי תפארת סימן 

אה''ע סימן קי''ג, שו''ת מהרי''ל פ''ב, ובהגהות מהרש''ם ערובין ל''ב ע''א, וכן בשו''ת דברי יציב 

כתבו דכות התוס'  דסקין כתבים סימן קי''ח ס''ק ה', שו''ת דובב מישרים ח''א סימן ס',
משום דמצות צריכות כוה, ואין יכולים לכוין ב' כוות כאחד, א''כ 

שלא בעין כוה, עושין שפיר  פ''ג דראש השהבמידי דאכילה דכתב הר''ן 
זה אתי שפיר שהסעודות שעושים ליכא איסור  מצות חבילות לפי

מצות חבילות, אבל עדיין צ''ע עצם השמחה איך מותר, ושמא שמחה 
  כזה בלא סעודה לא חשיב עירוב שמחה.

בלא שמחת התורה ליכא כלל שמחה דהשתא ליכא שמחה, א''כ א''א  ד.
לקיים מצוות שמחה בלא שמחת התורה א''כ חדא מילתא היא, 

כך תירץ בשו''ת  א אמרין אין מערבין שמחה בשמחה,ובחדא מילתא ל
  משה שכיר אור''ח סימן ק''מ, ועיין ביאור הלכה סימן תר''מ ס''ק ו'.

 מדוע יש מקומות ששים אים מברכות הגומל הרי זה חיוב גמור?
 .הפעם אודה את ה' כ''ט ל''הבפרשתן 

  

  .ומלארבע צריכים להודות ולברך הג אור''ח סימן רי''טקימ''ל 
  

במקומות שהגו השים לא לברך ברכת הגומל, מדוע הגו  יש להקשות:
כך הקשה בכסת הגדולה סימן רי''ט, השים כן, כיון שע''פ דין צריך לברך הגומל, 

וכן במגן אברהם סימן רי''ט, וכן בשו''ת שיח יצחק אור''ח סימן ק''א. וכן במשה ברורה אור''ח סימן 
   .רי''ט

  

  :ציםאיכא כמה תרו
כיון שע''פ ההלכה צריך לכתחילה לברך ברכה זו בעשרה ולא אורח  א.

כך כתב ארעא לאשה שתברך בפי אשים דכל כבודה בת מלך פימה, 
  בשו''ת הלכות קטות ח''ב סימן קס''א, וכן כתב המשה ברורה באור''ח סימן רי''ט ס''ק א'.

מעכב  אבל המגן אברהם תמה על טעם זה: דבדיעבד בודאי איו
  עשרה בברכת הגומל, א''כ אין לבטל ברכה זו מפי הטעם של עשרה.

כך כתב מפי שברכות אלו רשות ואין חיוב לכן הגו שים שלא לברך,  ב.
  המג''א אור''ח סימן רי''ט ס''ק א'.

דאין אף פוסק שסובר דברכות אלו  אבל הפרי מגדים שם תמה עליו:
ליכא למיפטר שים מברכה זו  רשות, וכולם סוברים דהויא חוב, א''כ

  מטעם זה.
  א''כ מדוע אשים כן מברכים. ובשו''ת הר צבי תמה:

כמו קטן שאיו מברך כיון שלא יכול לומר לחייבים שהרי הוא איו  ג.
חייב, כך ג''כ אשה כיון שמבואר בזוהר פרשת אמור שעיקר עוש 

  דאשה הוא בשביל בעלה, לכך איה שייכת באמירת לחייבים.
תמה עליו: דהרי יש לאשה  משב''ז אור''ח סימן רי''ט ס''ק ג'בל הפרי מגדים א

  עושים דידה ג''כ ושפיר שייכא אף היא באמירת לחייבים.
איתא להדיא דעל ג'  שבת ל''א ע''במעדי אשר: ראה להעיר, הרי במשה 

עבירות שים מתות בשעת לידתן, מבואר להדיא שיש לה עושים 
  משלה.

 אור''ח סימן ''א, עיין שו''ת מהר''ם שיק אור''ח סימן פ''חמה שכתב החתם סופר ע''פ  ד.
שאין לברך ברכת הגומל בלילה משום שהיא יתה במקום זבח תודה 
ותודה איה אלא ביום, ולפי''ז יש לומר שמה שהגו שלא לברך הוא 
משום שס''ל דהויא מצות עשה שהזמן גרמא, ומשום דהוא תרתי 

כך כתב בשו''ת הר צבי אור''ח סימן וכן דרבן לא קיבלהו עליהו,  הזמן גרמא
קי''ח, עיין בשו''ת שיח יצחק סימן ק''א שהביא עוד טעם פלא מדוע אין מברכים שים ברכת 
הגומל, וכן כתב בתורת חיים סופר אור''ח סימן רי''ט, ויש מי לדון ע''פ שיטת רש''י ברכות כ' ע''ב 

  .אף דהויא הזמן גרמא דבדרבן שים חייבות

  תגובות אפשר לשלוח
  עד יום ב' בערב
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מדוע תפילת ערבית שתיקה יעקב הויא רשות

  ושחרית ומחה שאברהם ויצחק תיקו הויא חובה?

  .מבאר שבע וגו' ויפגע במקום וגו' ויצא יעקב כ''ח י'בפרשתן 
  

יעקב תקן תפלת ערבית שאמר ויפגע במקום  ברכות כ''ו ע''ב איתא בגמ'

  .גיעה אלא לשון תפלה וכו'וילן שם ואין פ
  

בתפלת ערבית דרבן גמליאל אומר חובה, רבי  ברכות כ''ז ע''ב וחלקו בגמ'

יהושע אומר רשות, אמר אביי הלכה כדברי האומר חובה, ורבא אמר 

מדפי  24הלכה כדברי האומר רשות, עיין בחדושי רביו יוה ברכות ע''מ 

כתוב בדיאל וזמין  הרי''ף שהקשה למ''ד תפלת ערבית רשות, מדוע

  תלתא יתפלל עי''ש מה שתירץ.
  

דתפלת ערבית רשות, ולכן אין שליח  אור''ח סימן רל''זפסקין  ולעין הלכה:

ציבור חוזר התפלה בתפלת ערבית, כיון שאין תחייב בה אדם שיצטרך 

השליח ציבור להוציאו ידי חובתו, ואפילו האידא דקבעוה חובה מ''מ 

שויוה חובה כדי לאטרוחי צבורא להחזיר השליח לא אלים מהגא ל

  עיין משה ברורה שם.ציבור התפלה, 

  

  :איכא כמה טעמים מדוע תפלת ערבית רשות

מפי שהיא כגד הקטר חלבים ואמורים, שאין מעכבין כפרתן, לכן  א.

  .כך כתב רש''י שבת ט' ע''בהויא רשות, 

כך כתב בר ביום, משום שלפעמים ליכא אברים כלל, שכבר תעכלו כ ב.

  הריטב''א ברכות כ''ו ע''ב.
  

מ''מ כיון דיעקב מי תיקה, למה יגרע משחרית ומחה,  יש להקשות:

כך מקשה פי יהושע ברכות כ''ו שהם חובה כיון שאברהם ויצחק תיקו את זה, 

בספרו דברי ע''ב בד''ה יעקב תיקן, וכן החיד''א בספרו פתח עיים ברכות כ''ו ע''ב, וכן השואל ומשיב 

  שאול בפרשתן, וכן בעיון יעקב ברכות כ''ו ע''ב.
  

  :איכא כמה תרוצים

האם תפלת אבות תיקו או כגד תמידים  ברכות כ''ו ע''בהה בגמ' חלקו  א.

תקו, א''כ השיטה שסובר שתפלת ערבית רשות בע''כ יסבור שלא 

האבות תיקו את התפלות אלא תפלות כגד תמידים תיקו, א''כ 

פלת ערבית שהוא גד אברים ופדרים דלא מעכבי כפרה, ועוד ת

כך תירץ שעיקר מצותן להקטירן ביום, משום הכי הויא שפיר רשות, 

החיד''א במחזיק ברכה סימן פ''ט אות א', וכן בספרו פתח עיים ברכות כ''ו ע''ב ד''ב איתמר, וכן 

ים על הירושלמי פרק ד' דברכות הלכה בשו''ת דברי יציב אור''ח סימן צ''ח ס''ק ה', וכן במראה פ

  א', וכן בפי יהושע ברכות כ''ו ע''ב, וכן חתם סופר ע''מ רל''ה, וכן הרי''ף על העיון יעקב.

 דחה תרוץ ה''ל:בספרו פתח עיים ברכות כ''ו ע''ב בד''ה איתמר אבל החיד''א 

אמר תפלת דאפילו למאן ד יומא פ''ז ע''ב, וכן שבת ט' ע''ב,מהא דכתבו התוס' 

ערבית רשות, אין לבטלה בחם, שהרי יעקב תקה ולמה יש לבטלה 

בחם, חזין דאפילו מאן דאמר תפלת ערבית רשות, סובר דתפלות 

 אבות תיקום, א''כ הדרא קושיא לדוכתא, מאי שא משאר תפלות. 

יעקב בעצמו לא התפלל אותה התפלה אלא דרך דבה, כדמשמע  ב.

מקום שהתפללי אבותי, אלא לאחר שראה  הלשון אפשר שעברתי על

יעקב ששקעה לו החמה שלא בעותה, משום הכי קבע זמן תפלת 

כך כתב הפי יהושע ברכות כ''ו ע''ב ערבית אחר שקיעת החמה, אבל רק רשות, 

בד''ה יעקב תיקן, וכן השואל ומשיב בספרו דברי שאול בפרשתן, ומביא שאח''כ ראה שזכה לכוין 

י יהושע הל.לפ''  

דיעקב אביו לא רצה  בספרו פתח עיים ברכות כ''ז ע''ב וכן כתב החיד''א

לקבוע את זה, משום כבודו של אברהם שלא התפלל את זה, משא''כ 

   כמבואר בתוס' ברכות כ''ו ע''ב.תפלת המחה כבר התפלל, 

עיקר התפלה הוא, משום שיהא שפתותיהם דובבות בקבר, וזה רק  ג.

כ יעקב אביו לא מת תעית ה' ע''ב לכך תפלתו בשאר אבות, משא''

  כך כתב העיון יעקב ברכות כ''ו ע''ב.     רשות, 

שאי חה דמריר לבא טובא, א''כ גם  ברכות ל' ע''בע''פ מה דאמרין בגמ'  ד.

יעקב היה מריר לבא טובא מצרות רבות שעברו עליו, מעשיו, ולבן, 

ה יתירא, ולשאר כל אדם ודיה, ויוסף , לכן יש לומר שהתפלל תפל

  כך תירץ העיון יעקב ברכות כ''ו ע''ב. רשות, 

הא דאיתא במדרש תחומא פרשת מקץ על  ובזה מבאר העיון יעקב:

הפסוק וקל שדי יתן לכם רחמים, ילמדו רביו כמה תפלות חייב 

אדם להתפלל ביום, ע''פ מה דאיתא במדרש וקל שדי יתן לכם 

הוא יאמר לצרותי די, ש''מ שהיה מריר  רחמים, מי שאמר לעולמו די 

לבא טובא מחמת הצרות, לכך שואל ילמדו רביו כמה תפלות חייב 

  אדם, כי בלא זה לא היתי מחלק בין האבות.

כך ראיתי בספר אחד כיון שבלילה קשה לכוין, לכך אמרו חז''ל שיהא רשות,  ה.

  ר''ד טור ג'.וכעת לא מצאתי מקומו, עיין דרשות חתם סופר חלק ב' ע''מ 

משום דסבירא ליה כמ''ד עירובין ס''ה ע''א לילה לאו זמן תורה ותפלה  ו.

כך כתב בערבי חל דלא איברי לילה אלא לשיתא, לכן תפלת ערבית רשות, 

בדרוש א' פרשת בעלותך בסוף הדרוש, עיין בילקוט הגרשוי כללים מה שהעיר דהרי הטור אור''ח 

יברי לילה אלא לגירסא,  ובסימן רל''ו פסק תפלת ערבית רשות, ומסיק סימן רל''ח פסק כמ''ד לא א

  דאין משיבין על הדרוש.

דמוכח  ברכות כ''ו ע''ב ד''ב יעקבראה לתרץ ע''פ מה דהקשו התוס'  ז.

במסכת חולין דהתפלל יעקב ערבית מבעוד יום, ותפלת ערבית הויא 

ה דתפלת מצאת הכוככבים, ותירצו דיחא לרבי יהודה דסבירא לי

מחה הוא עד פלג המחה, ואח''כ אפשר להתפלל מעריב עי''ש וא''כ 

ליה דתפלת המחה הויא עד הערב, ומעריב  לרבן עדיין קשה דסבירא

הויא אחר צאת הכוכבים, ויעקב התפלל מבעוד יום, א''כ יחא דלכן 

תפלת ערבית הויא רשות דיעקב התפלל מבעוד יום, ועוד ראה דיעקב 

התפלל כשהיה בצרה כמו שכתב האור החיים הקדוש שאליפז רדף 

, משא''כ אברהם אחריו, א''כ אין ראיה דיש להתפלל כשאין עת צרה

כך תירץ הגאון המפורסם רבי שמאי ויצחק התפללו כשלא היה להם עת צרה, 

  קהת גראס שליט''א דומ''צ מחזיקי הדת.

דהבא בדרך ומן הדרך אל יתפלל שלושה  עירובין ס''הע''פ מה דקימ''ל  ח.

ימים, משום שאי אפשר לכוין בתפלה, וא''כ מדיא היה יעקב פטור 

תפלל היה תפלת ערבית רשות, ולכן קבעה רשות מלהתפלל, ומה שה

  כך תירץ בתורה תמימה.גם לדורות, 

  

  מדוע רק כשיעקב יצא מהעיר עשה רושם ולא שאר אבות?

  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרה. כ''ח י' בפרשתן
  

לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרה, ולמה הזכיר פירש רש''י 

ק מן המקום עושה רושם, שבזמן יציאתו, אלא מגיד שיציאת צדי

שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם פה הודה פיה 

  זיוה פה הדרה, וכן ותצא מן המקום האמור בעמי ורות.
  

הלא גם אברהם ויצחק היו צדיקים גדולים כיעקב ועמי  יש להקשות:

יצחק יצא ו י''ב א' וגם הם יצאו ממקומם, באברהם מציו לך לך מארצך

כך  וילך משם, ולמה לא כתיב אצלם לשון יציאה, שם כ''ו י''ז מגרר כדכתיב

  מקשה בכלי יקר בפרשתן, וכן בשם משמואל, וכן במשה שכיר בפרשתן.
  

  :איכא כמה תרוצים

באברהם ויצחק כשיצאו מעירם, לא היחו במקום שהלכו משם צדיק  א.

י יצחק ורבקה כמותם פשיטא שיציאתם עשה רושם, אבל כאן הר

שארו שם סלקא דעתך אמיא שאין יציאתו עושה רושם קא משמע 

כך  לן וזה הרבותא, אבל בודאי שאצל אברהם ויצחק גם עשה רושם,

  תירץ בכלי יקר בפרשתן.

דוקא יציאתו של יעקב עשה רושם, אבל לא יציאת אברהם ויצחק לפי  ב.

יק על כן לא שהמה הלכו עם כל בי ביתם ולא שאר במקום שום צד

עשו רושם ביציאתם, כי הרשעים ששארו שמה אין מקפידין על 

יציאת הצדיקים, ואדרבה הם שמחים בצאתם מהם לפי שאין 

והם  בצדיהםהולכים בדרכיהם, והם לשיכים בעייהם ולציים 

אבל ההולך ממקום שצדיקים מצוים  מריבים עמהם עבור מעשיהם,

דיקים ששארו קשה עליהם שם אז יציאתו עושה רושם כי הצ

פרידתם כי דעתם וחה ממו, ואיו דומה זכות של מועטין לזכות של 

מרובים, וכאן היו יצחק ורבקה לכך היה רושם יציאתו יכר, ולפי זה 

כך תירץ  צריכין או לומר שגם בשדה מואב היו חסידי אומות העולם,

  בכלי יקר בפרשתן.



  

  מדור משיב כהלכה 
  מהטןו ר' מרדכי זיסקיד הגר שליט"א מדור זה ודב וערך ע"י ידידי

  'שאלה א
פירש רש"י קאה במעשיה הטובים אמרה ותקא רחל באחתה. ל,א] [

אלולי שצדקה ממי לא זכתה לבים. לכאורה קשה דהרי בי חיי ומזוי 
  (מו"ק כ"ח ע"א).לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא 
  'שאלה ב

לכאורה קשה על הגמרא  .ולא טשתי לשק לבי ולבתי [לא,כח]
שדה האם בי בים הם כבים או לא, ומסה להוכיח  (ס"ב ע"ב)ביבמות 

ויען לבן ויאמר אל יעקב הבות בתי והבים  (מג)מהפסוק הכתוב להלן 
בי והצאן צאי וגו', ואף שהדחיה שהגמ' דוחה שם שייכת גם כאן, מ"מ 

ת הפסוק הזה עדיין קשה מאי טעמא לכתחילה לא מביאה הגמ' א
  הכתוב קודם. 

  'שאלה ג
כתוב "וישכב עמה בלילה ההוא", ואיתא  (פרק ל' פסוק ט"ז)בלידת יששכר 

"מלמד שהקב"ה סייע באותו דבר, שאמר (לא.) על זה בגמרא בדה 
יששכר חמור גרם, חמור גרם לו ליששכר", לכאורה צ"ב למה מייחסים 

יתה שומעת לאה שבא את סיבת לידת יששכר לחמור, הלא גם אם לא ה
יעקב ולא היתה הולכת לקראתו, מ"מ רחל היתה אומרת ליעקב 
שמחוייב ללכת ללאה, מחמת שכן הגיעה להסכם עם רחל כמו שכתוב 

  "כי שכר שכרתיך".
  חידה-שאלה ד

הוכח מהפרשה שיש הלכה מסוימת שתלויה בזמן שלא אמרין בה 
  מקצת היום ככולו.

  'שאלה ה
ת יוסף, וברש"י שולד שטו של עשיו, מדוע ויהי כאשר ילדה רחל א

  דוקא יוסף עשה שטו של עשיו?
  שאלה ו'

כתב בבעל   '. ויקץ יעקב משתו ויאמר כוהערה בדברי הבעל הטורים
הטורים "סופי תיבות צבור מלמד שאין תפילת אדם שמעת אלא 

  .בציבור, ותמוה דהרי יעקב התפלל ביחידות וצע"ק
 שאלה ז'

במדרש ובראשוים  הה מציועקב אביו לעבד עברי. הדמיון בין י
שיעקב אביו חשב כעבד עברי, לעייים שוים, וצ"ע מה השייכות בין 
יעקב אביו לעבד עברי. למשל במדרש אגדת בראשית, פרק ב, סי' א,: 
"לפיכך אמר יעקב ללבן: אעבדך שבע שים ברחל בתך הקטה, ולא 

שאמר: 'שש שים  ,דרך עבד עברי לעבודשכן  ,אמר לו ששה ולא שמוה
יעבוד, ובשביעי יצא לחפשי', לפיכך אמר לו: 'אעבדך שבע שים'". 
ומדרש זה הובא בילקוטו הרחב של ר' יעקב סקילי, מתלמידי הרשב"א 
וראה גם תוספות השלם, ח, שמות כא ב, אות יב, עמ' קמט: 

אעבדך שבע "'ובשביעית יצא לחופשי חים'... למה שבע, כיעקב, '
שים'". וכמו"כ בפרט אחר בו דימו את יעקב לעבד עברי, ראה פעח 
רזא, בראשית לא מג: "הבות בותי והבים בי וגו', לפי הפשט, מפי 

  האשה וילדיה תהיה לאדויה.(שמות כא ד): שיעקב עבד עברי היה, וכתיב 
  שאלה ח'

יו עשה את לקח יעקב את כל אשר לאביו ומאשר לאבמה קרא כבוד? 
ובמדרש הובא בילקוט, 'עשה את כל הכבד הזה', (לא,א) כל הכבד הזה 

אין כבוד אלא כסף וזהב שאמר בוזו כסף בוזו זהב ואין קצה לתבוה, 
והה צ"ע דלכאורה סתר זה המאמר ,  )(חום בכבד מכל כלי חמדה 

ממאמרם ז"ל באבות פרק ששי, אין כבוד אלא תורה, שאמר כבוד 
   .יחלוחכמים 

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

 כללי השתתפות
כל תשובה כוה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכס להגרלה על  .1

  .₪ 1000סך 

כל תשובה כוה על כל שאלה, היה זכות וספת להשתתף בהגרלה, כך שכל  .2

  ל את סיכוייו בהגרלה.מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדי

כל חודש, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, הזוכה ייבדקו . 3

  תשובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.

  יתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש. .4

קבלת התשובות היה אך ורק לפקס מערכת משיב  שימו לב חשוב מאוד: .5
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וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  שאלות השיבו, בתחילת המכתב על כמה 

[לברורים ופרטים וספים  וטלפון וכמו"כ א לציין על איזה פרשה השיבו. ועיר

השולחים בכתב יד, בפקס, בלבד].  9:00- ל 8:00בין  בשעות הערב 053-3154010בטלפון 

להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס. כתב לא 

יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה -ברור לא יכס להגרלה. 

 ."ס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בלי העלון לא שייכים –ייכישאר ע

 טלפון זה, אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון בעמ' ד'. לפקס או מייל או

  תשובות יתן לשלוח עד ר"ח טבת
 שם הזוכה לחודש חשון יתפרסם שבוע הבא אי"ה 

  
  

 לא לגור בבית חמיו או חמותועל מה אין זהרין בדורות הללו ש

  הרי זה איסור?

  .זה לי עשרים שה בביתך ל''א מ''אבפרשתן 
  

קדושין הרי יעקב קיים כל התורה, ואיך עבר על הא דאיתא בגמ'  יש לתמוה:

דאין הדרך לגור שם דרב מגיד על חתא דדיר בי חמוה,  וכן ב''ב צ''ח ע''ב י''ב ע''ב,

  א''כ איך גר שם.
  

  :תרוציםאיכא כמה 

בטעם הדבר שאסור לחתן לגור בבית חמיו  קדושין י''ב ע''פ מה דכתב רש''י א.

שמא יכשל בחמותו, והה רש''י כתב על הפסוק ותגד לאביה לפי שאמה 

מתה א''כ לא היה חמותו רק חמיו, ושוב ליכא חשש לכן היה מותר לגור 

אחרי שיעקב הגיע מביא ש פרק ל' פסוק כ''ז בד''ה חשתישם, ואע''ג דברש''י 

ללבן ולדו ללבן בים, זה היה מאשה אחרת, ובזה אין איסור, דרק 

 מעדי אשר. בחמותו ממש האיסור כמו שכתוב בגמ' הזהר מחתה הראשון,

דאבות לא היה  בפתח עיים חולין ה' וכן כתב ברדב''ז ח''ב סימן תרצ''וע''פ מה שכתב  ב.

  מעדי אשר. י ה''ל א''ש, זהרים בדרבן רק בערובי תבשילין, לפ

ע''פ מה שכתב בשו''ת הרמ''א סימן י' דרק אברהם קיים כל התורה אבל  ג.

  מעדי אשר.שאר אבות לא קיימו ובפרט מצות דרבן, לפי זה אתי שפיר, 

ע''פ מה שכתב הרמב''ן פרשת תולדות דבחוץ לארץ לא שמרו האבות  ד.

כך תירץ לי ידידי חוץ לארץ, את התורה, לפי ה''ל אתיר שפיר דכאן היה 

  הרה''ג יעקב ויגרטן שליט''א בית שמש.
ע''פ מה שכתב האור החיים הקדוש פרשת תולדות דהיכא דהיה לו  ה.

כך תירץ לי ידידי הרה''ג יעקב ויגרטן איזה צורך לא שמר, לפי ה''ל אתי שפיר, 

  שליט''א.
  

בבית חמיו או  על מה אין זהרין בדורות הללו שלא לגור יש להקשות:

  חמותו הרי זה איסור.
  

  :איכא כמה תרוצים

מה שדרין עכשיו בבית חמותם, הייו בשביל טובת האה שדרים בלא  א.

שכירות בבית דיש הוכחה שאים דרים בשביל חמותם, אלא בשביל 

כך תירץ בתוספות קידושין י''ב עמוד ב', וכן בשו"ת רא"ח סימן שאר טובות שעושין להם, 

  מעדי אשר. לפי זה אתי שפיר מי הקושיא מיעקב,צ''א 

הקשה וז''ל ויש לתמוה איך מלט מהאיסור משום  ובעצמות יוסף שם

  טובת האה.

דבשלמא מי שאיו מקבל טובת האה ממו אית ביה משום  ותירץ:

חשד שיאמרו דהולך שם משום פריצות, אבל כשדר שם בשביל טובת 

ם לא משום פריצות, ואפשר עוד האה ודאי יאמרו דמטעם זה דר ש

דכיון דאיתא ביה איבוד ממון אפילו מאן דחייש יאמר, דכיון דהדבר 

  אין בו איסור אלא חשש בעלמא, יאמר דלא חשש למילתא דאיסורא.

לא אמרה אלא בדורות הראשוים, אבל בזמים הללו שבות ישראל  ב.

  ן י''ב עמוד ב'. כך כתב המאירי קידושי גדורות ביותר אין חוששין לכך,

בהשגותיו בפכ"א מהלכות איסורי העולם סומכים על סברת הראב"ד ז"ל שכתב  ג.

אם יחד לו בית למשכב מותר לדור בבית חמיו, כן כתב המגיד  ביאה

וכתב שאיו יודע לו הכרע מן הגמרא, וכן  פרק כ''א מהלכות איסורי ביאהמשה 

ו הכרע מהגמרא עי''ש לפי זה והוא מוצא ל סימן כ''וכתב בשו''ת באר שבע 

  מעדי אשר.מי מיושב הקושיא מיעקב, 

מי שאל מדוע אין מקפידין בזמו חלק ד' סימן קס''ו ובשו"ת שבט הלוי

שיטת הרמב"ם והראב"ד לפי הבת תוס' ר"י  וכתב דסומכין עלעל זה: 

הזקן, דפריצותא מטעם אחר וז''ל חתא אית דמפרשי חתן שקדש 

בבית חמיו משום פריצותא, ושוב כתב בשם הרמב"ם ארוסתו ודר 

פכ"א מאיס"ב וכן על האיש שידור בבית חמיו שזו עזות פים, ראה 

שפירש חתא אפילו שאת, ורש"י פירש שמא יכשל בחמותו שסתם 

חמות אוהבת חתה, ולזה הפירוש קשה אמאי אמר בי חמוה היה לו 

ובהאי פריצותא לדור  לומר בי חמותו דלדידיה אם אין חמות מותר,

ועיין  בבית חמיו סומכין על הראב"ד דאם ייחד לו בית למשכב מותר,

בשו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר חלק ב' אבן העזר, חושן משפט ומילואים סימן כה שהעיר מדוע לא 

  פסק בש''ע האי הילכתא שאסור לדות אצל חמיו.



  

 
  

  מדוע לא חשש יעקב שאביו יכירו לפי הקול 
 הרי אמרין בגמ' דכל אדם יכולים לזהות ע''פ הקול

מה שהקשתם בשם הראשוים מדוע פחד יעקב רק שאביו יכיר אותו על פי המששוש 
פי הקול, הרי כל בי אדם כרים  בידים, ומדוע לא פיחד יעקב שאביו יכיר אותו על

היאך סומא מותר באשתו, והיאך בי אדם גיטין כ''ג א', חולין צ''ו בקולם, כמו שאמרו בגמ' 
כן,  מותרין בשותיהן בלילה, אלא בטביעות עיא דקלא, ואם סתם בי אדם מכירין

בודאי שיצחק החכם והבקי להכיר בין ביו, שיכיר אותו על פי קולו, ותרצתם בכמה 
  .אופים

  

 הגאון המפורסם רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט''א 
  דומ''צ, מחזיקי הדת, אהבת תורה, הישר והטוב, אוצר הפוסקים

תב מה שכ והבאתם מה שתרצתם בשם הרמב''ן דאולי היו האחים האלה דומים בקולם,
רבי מאיר אומר בשלשה דברים אדם  שםבגמ' דאע''ג דאמרין סהדרין ל''ח ביד רמה 

דע''פ רוב אין הקול דומה, אבל לפעמים קול הייו משתה מחבירו בקול, במראה, ובדעת, 
סהדרין והבאתם דבטל תורה שם הקשה עליו מהא דאמרין בגמ' של השי דומה לחבירו, 

רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול ובמראה ובקומה איו עשה בן ע''א 
" מדקול בעין שוין  מראה וקומה סורר ומורה מאי טעמא  דאמר קרא "איו שמע בקלו

מי בעין שוין, כמאן אזלא הא דתיא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה 
דברי היד  יהודה, דאין מציאות שיהא קולם שוה, ולפיכתב דרוש וקבל שכר, כמאן כרבי 

דמה שכתב הרמ''ה דפעמים  האחד}רמה הרי יש כזה מציאות, ראה לתרץ בב' אופים, 
דומה, אין הפירוש שדומה לגמרי אלא פירושו דדומה אבל איו שוה ממש אלא חילוק דק 

ראה  השי}א דומה, יש, אבל בבן סורר ומורה בעין שיהא שוה ממש קולם ולא סגי שיה
דמה שכתב הרמ''ה דלפעמים דומה קול של שי בי אדם, הייו של שי אשים, אבל 

דה שיהא דומה קול של איש לקול של אשה אין אפילו מיעוט ששוה שיהם, דעיין בגמ' 

  דקול אשה איו דומה לקול של איש עי''ש.ל''א ע''ב 
  

  ברק בי שליט"א פרקל יעקב הרה''ג מיכאל
שתרצתם באחד מהתרוצים בשם הרמב''ן, דשייך ב' אחים שיהא שוה קולם, ראה מה 

  .שמעו לא וזה שוה קולם אי אחות לה שיש באשה אסור יהיה סומא כ"אלהקשות 
  

  ם- י טשכוב ק"בישישליט''א  רייכמן הבה''ח שמואל
ל"חז דאמרו כך ל"י ק"וזל בפרשן' החדש סופר ם"חת' ק"בספה כ"מש פ"ע להעיר ראה 

 יעקב את שתלביש י"ע והשתא, דקלא עין טביעת י"ע באשתו מותר הסומא האיך בגיטין
 שטעה ליצחק יבורר עשיו שהוא המישמוש י"ע ליצחק יכר ויהא עזים גדיים עורות

 על עוד לסמוך אסור כ"וע יעקב קול שהקול סבור' הי הוא שהרי דקלא עיא בטביעת
  .כ"ע, דקלא עיא טביעת

  
  הרי הויא טעות לשבח אשה על מת שהוא צדיק ומצא רשע מקודשתמדוע המקדש 

המקדש אשה על מת שהוא  קדושין מ''טמה שהקשתם בשם אחרוים על הא דקימ''ל 
מדוע  יש להקשות,צדיק ומצא רשע, הרי זה מקודשת שמא הרהר תשובה בלבו, ד

יוחסין שאמר עליו  אם הטעה בשבחקדושין מ''ט ע''א מקודשת, מאי שא מהא דאיתא בגמ' 
שבח יחוס ומצא שהוא יותר חשוב ברש''י על מת שהוא ממזר ומצא תין לא יחא ליה 
בשבחו מפי שהוא מתגאה עליו דברי הכל איה מקודשת, מאי טעמא מסאא דרב 
מכרעאי לא בעיא ברש''י מעל גדול ממדת רגלי איי חפצה בו שאיי יכולה להלך בה 

א''ר אבהו מקום שבעלי תשובה עומדים, ברכות ל''ד ע''ב י מה דאמרין בגמ' ומשל הוא  א''כ לפ
צדיקים גמורים אים עומדים, חזין דבעל תשובה עדיף טפי מצדיק גמור, א''כ מדוע 

  ותרצתם בשלשה אופים.מקודשת הרי הויא טעות בשבח יוחסין, 
  

  הפלא בדק המשה על משה ברורה מח''ס ירושליםהגאון משה חמן כהא שליט''א 
ראה להעיר, דבספר צרור החיים הביא קושיא זו מה''ק מרוזין זי''ע עי''ש מה שתירץ, 
ובחדושי כתבתי לתרץ בפשטות דהא דאמרין דהם יותר גדולים זה הויא רק אחר שעבר 

שהם  פרק ז' מהלכות תשובה הלכה ד'זמן ורואים שאים חוטאים יותר כמו שכתב הרמב''ם 
, אבל כאן שרק עכשיו הרהר בתשובה עדיין איו יותר עי''ש כובשים יוצרם יותר מהם

  גדול מצדיק גמור, מ''מ צריך לומר דמעלתן הויא כמו צדיק גמור.
  

  מבחירי ישיבת צאזהבה''ח מחם ליפשיץ י''ו 
ראה לתרץ, דדוקא לגבי ממזר ותין מקפדת האשה מפי שפגמה כל היום לגד עיה, 
דכולם כשירים ורק היא פסולה ומורחקת מן הקהל, ולכן אם בעלה הוא גם ממזר איה 
מרגישה בודדת כל כך, ולכן כשמתברר שהוא תין הרי הוא מקפדת, אבל לגבי בעל 

  תשובה אין מקפדת.

  איך היה מותר לרבקה להלביש את יעקב בגדי עשיו בלי רשותו
 שואל שלא מדעת הויא גזלן הרי

מה שהקשתם בשם אחרוים איך תה רבקה אמו ליעקב את בגדי עשיו אשר היתה 
מופקדת אצלה בלי דעת בעלים, הרי שואל שלא מדעת גזלן, והרי אבות קיימו כל התורה 

  אופים. גזל אף  בן ח מצווה, ותרצתם בשמוה עד שלא יתה, ועוד הרי על 
  

 לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכות הגאון מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א
הג"ר משה שטרבוך שליט"א תירץ בס' חכמה ודעת עפ"י הידוע שצדיק ראה להעיר, ד

הלובש איזה מלבוש, מתעלה המלבוש בכך, ומצא דבזה שיעקב לבשו היה בזה טובה 
איסור לעשו שהרי בגדיו תייקרו עי"ז, ואף שעשו לא יודה בזאת, מ"מ אפשר שלגבי 

ולכן  וזכייה למשאיל אף שאיו מבין בזה, שואל שלא מדעת אין לחוש כשזה טובה
  השאילה ליעקב הבגדים ואין כאן חשש.

 

  ירושליםהרה''ג שלמה לוי שליט''א 
 ז"ולפ, ר"מאדה שלקחם ממרוד גזלם עשיו אלו בגדים דהה, לתרץ' שיחי מאבי שמעתי

 לעיל ע"יוב תרגום' עי מרוד של בו היה אברהם עבד אליעזר דהא, עליהם בעלות לעשיו היתה לא

 ירשם ויצחק, לאברהם שייכים הבגדים כ"וא רבו קה עבד שקה ומה, יורשם והוא ד"י, ד"י
  .ליעקב ולתתם לקחתם לרבקה זכות היתה לכך ,ממו

  

  איך מברכים ברכת אחותיו לכלה הרי לבן תכווין לקלל בברכה זו
מה שהקשתם איך מברכים ברכת אחותיו לכלה, הרי כוות לבן היה לקללה, ותרצתם 

  בכמה אופים.
  

  רב ור"מ בברוקליןהגאון הפלא שלמה הכהן גראס שליט''א 
או למדין שמה'  מה"תמו"ק י''ח ע"ב כמה דברים למדו מדברי לבן  א}ראה להעיר כמה דברים, 

תים מין לברכת ח ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר,חיי שרה כ''ד ' אשה לאיש דכתיב 
לא אין ושאין שים במועד מן הדא מ  מס' כלה פ"א ,חיי שרה כד ס'מה"ת שאמר ויברכו את רבקה 

שכתב בלקוטי עפ"י מה  }ב ה"ו ויצא כ''ט כ''ז ירשלמי מו"ק פ"אשבוע זאת ותה לך גם את זאת 
' למצח על מות לבן שע"י שאמר לבן לאליעזר בא ברוך ה תורה מהאר"י ז"ל על תהילים ט'

זכה שע"י יצא מכלל ארור וכס בברוך, וזכה בזה בשביל לבן, חיי שרה כ''ד ל''א למה תעמוד בחוץ 
וזה סוד מאמר רז"ל למצח על מות לבן שהוא לבן, וזכה לבן שיסדו לו מזמור באותו זכות 

"ק שגם זכה בשביל זה שיתקבל ברכתו בכלל שעשה עם אליעזר ע"ש ואפשר להוסיף לפי ד
אחותיו את היי בראשית כ''ד ס' ברכה שבירך לרבקה  י"ל עפ"י המדרש תלפיות שבאותה ג} ישראל

לאלפי רבבה, כיון לקלל את יצחק שימות, כדי לקפץ על כתובת אחותו וזה אמר בדיוק את 
פרשת בלק כ''ג י''ג שמש ם דברי המאור ועוד קדי יי כלומר את דוקא אחר מיתת יצחק"ה

"שבלעם אמר לבלק שכל מה שיאמר לו הקב"ה ברכות לישראל יחשוב הוא בלבו קללות 
היפיך הברכות שישים בפיו, ובזה לא יהיה ברכות כלל, כי אחרי כוות הלב הן הן הדברים 
 ע"ש מצא לפי "ז שדיבורי לבן היו דבורים אחרים לגמרי ולא היו דברי ברכה רק דברי קללה
כי אחרי כוות הלב הן הן הדברים, וכדי להפוך הקללה לברכה או מברכין ברכתיו אחותיו 

אלקים יחו תהילים ס''ז ב' אלשיך הקדוש הפסוק על פי מה שפירש ה ד} את היה לאלפי רבבה,
ואין מי  ויברכיו יאר פיו אתו סלה כי אם גם מדת אלקים שהוא מדת הדין יחו ויברכיו

והה בספר קהלת יעקב לבעל מלא , שיקטרג אז יאר פיו אתו סלה הברכה תהי לעולמי עד
שמשם אחיזת יצר  הרועים אות ל' לבן כתב שלבן עם ג' אותיות והכולל גמטריא אלקים,

השטן כ''א ג' שהוא השטן הוא יצה"ר הוא מלאך המות, ועיין ויק"ר ב"ב טז ע"א הרע ע"ש, ועיין 
שס'ד שכל ימות השה מקטרג ע"כ מזכירין בכל חופיה שגם המקטרג הסכים גמטריא 

  .להברכות ועי"ז יאר פיו אתו סלה
  

  ירושליםהגאון משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 
 דהה, יצחק דברי בעל בו של בספרו שהובא שיק ם"המהר של תירוצו את לציין יש

 רבבות ושתי אלפים משי פחות על שורה השכיה שאין א"ע ס''ד יבמות בגמרא אמרין
, אוכלתן אש זכו לא, בייהן שכיה שזכו ואשה איש א"ע י''ז סוטה' בגמ גם ואיתא, מישראל

 שהשכיה אלפים ושי רבבות שתי של המעלה את להם יש שזכו ואשה שבאיש מצא הרי
 המעלה לכם שתהיה, רבבה לאלפי היי את אחותיו רבקה את שברכו וזהו, עליהם שורה
  .בייכם תשרה שהשכיה, רבבות ושתי אלפים שי של

  

  כולל בעלזא בית שמשהרה''ג שלמה שיף שליט''א 
ראה לתרץ דידוע שיש עין גדול להוציא ברכות מפיהם שאפילו הקליפות יודו שהברכות 

בפרקי דרבי אליעזר וכן  שייך לכלל ישראל, וזהו העדות של השטן ביום כיפור כדאיתא
יעקב אביו לא שילח המלאך עד כי אם ברכתי שיודה לו על הברכות, וכן הברכות שאמו 
מפי בעלם הכל שהקליפות יודו שהברכות שייך לכלל ישראל, ולכן ג''כ הקליפה דלבן 

הודה שיהיה לאלפיי רבבה שייך לרבקה אמו על כן או מברכים כל בת ישראל  הארמי
  ה הזה שאין על זה שום קטרוג מאחר שהסט''א בעצמו בירך את זה.עם הברכ

  

  ישיבת סאטמאר בי ברקהבה''ח דוד יואל וויפעלד י''ו 
ראה להעיר, דבספר גן יוסף כתב שלבן פיחד שאם תהיה רבקה עשירה תשכח 
ממשפחתה, לכן בירך אותה אחותיו אפילו את היי לאלפיי כשיהיה לך אלפים עדיין 

ארמי, וזה שוהגים לברך את הכלה קודם התואל בת בבקה רבבה" שאת תזכור "ר
החופה שאפילו אם יהיה לה כסף הרבה, מ''מ תזכור את ביתה ואת החיוך שהשרישו לה 

  וכל המהגים בבית אביה.

 קול המעדים
   הודעה משמחת לרבבות הקוראים

  ידי שבוע בשבוע אפשר לשמוע מ
  בהלכה ובאגדה באידיש ובעברית שיעורים מתוקים

  0799-360912 ע''י מערכת קול המעדים
  073-2951280  קול הלשוןוכן ע''י מערכת 

  וכן אפשר לשמוע וארט קצר על הפרשה במשך עשר דקות
  8 -199 026400000ע''י מערכת קול הדף 

 גליון זה ודב ע''י ידידיו

  ב"בשליט"א  חיים בעקהרה"ג 

  י"ו עב"ג תחי'  מאירלרגל שמחת ישואי בו כמר 

  ם-ישליט"א  יצחק אייזיק טוביאסבת הרה"ג ר' 

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 

  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

 גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  יצחק קאףהרה''ג רבי 

 מייסד ומהל ת''ת עצת אמת

  הבית עין זי''ע  לרגל יומא דהלולא רבה של הרה''ק

 החל בי''ב כסליו ת..צ.ב.ה

  יהא רעוא שבזכותו של הצדיק יברך בכל מילי דמיטב

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  ירושליםשליט''א  סטיעקב הרבהעסקן הדגול הרב 

  במז''ט עב''ג לרגל שמחת שואי בתו

  מבחירי ישיבת בעלזאי''ו  יוסף שלמההבה''ח 

  שליט''א משה אהרן ריגלהרב בו של 
  מזכיר בית כ''ק מרן אדמו''ר מבעלזא

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 

  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

 גליון זה ודב ע''י ידידיו

  בית שמששליט''א  חיים יהודה קלייןהרה''ג 

  געב'' לרגל שמחת שואי בתו תחי' במז''ט

  י''ו  טיקשחיים משה מחם הרהבה''ח 

  מבחירי ישיבת בעלזא

  אשדוד שליט''א ישכר דבבו של הרב 

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 

  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  גליון זה ודב ע''י ידידיו
  שליט''א דוד פרידמןהגאון 

  ראש כולל בעלזא בית שמש, ור''מ בישיבת בעלזא ירושלים
  לרגל שמחת אירוסי בתו עב''ג

  מבחירי ישיבת בעלזאי''ו  אברהם אשר זעליג לויהבה''ח 
  שליט''א לוי ישראלבן הרה''ג 

  שליט''א מאיר רוזגרטןהפלא וחתן הגאון 
  וברכת מזל טוב להסבא

  שליט''א זגרטןשמואל רוהגאון הגדול רבי 
  ראש ישיבת בעלזא

  שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה יהא רעוא


