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 האם יש איסור לתבוע את אביו לבית דין?

  .בפרשתן ואלה המשפטים אשר תשים לפיהם
  

בן שיש לו דין עם  ברמ''א יורה דעה הלכות כבוד אב ואם סימן ר''מ ס''ק י''בהה איתא 

תובע הבן, צריך הבן לילך אחר אביו אף על פי שהבן אביו, והאב הוא 

הוא תבע ודר בעיר אחרת, שזהו כבוד אביו. אבל האב חייב לשלם לבן 

  הוצאות, דאיו חייב לכבדו משל בן.
  

  .האם יש איסור זלזול להזמין אבא לדיון בבית דין יש לחקור
  

לא יתבע ימן ר''מ סימן תקפ"ד מובא ברכי יוסף יורה דעה ס הה איתא בספר חסידים

  לאביו לדין אף שחייב לו.

  

הלכות ממרים פרק  מהא דכתב הרמב''םהקשה יור''ד סימן ק''ט   ובשו''ת כתב סופר

מי שתחייב שבועה לבו כך ראיו בו  ה', ופסק להלכה ברמ''א יור''ד סימן רמ''א ס''ק ו'

 תמיד שאיו משביעו בשבועת גהאלה, שהרי זה בא לקללת אביו, אלא

  משביעו שבועה שאין בה אלה, חזין דמותר להזמין אביו לדין ולהשביעו.
  

די"ל כגון שאב התובע ושבע ווטל, וכותב דמלבד ומתרץ דיש לדחות: 

שדחוק ורחוק לפרש כן לשון וכוות הרמב"ם, ולדיא "ל דליתא כיון 

דאב התובע ואי אפשר לו להוציא רק בשבועה שיש בה קללה ושמתא 

וודאי לא יוציא ממון בשבועה קלה בשביל מצות כבוד אב דהא וכדומה ב

הוא האב הגורם והוא רוצה להוציא ממון ואם הוא רוצה לחוס שלא 

כך יהא בארור ע"כ ייח הדבר, ואין הבן מקללו רק הוא מביא עצמו לידי

  ושבע ודעתו ורצוו בארור וכדומה ואין על הבן מעון מקלל האב כלום.
  

שאל האם יש איסור לתבוע אביו  יורה דעה סימן ס''הים ובשו"ת שלמת חי

לעיין כיבוד אב יור"ד סימן ר"מ ס"ח לדין תורה וכותב דממה שכתוב  בש''ע 

ואם דיכול לתבעו בב"ד, משמע דאין זה פגיעה בכבוד ואדרבה דטבא ליה 

ליזמר וליזיל, וצ"ל דאין מקום סהדרין ז' ע"א עבדו ליה וכמ"ש בגמ' 

הזמה לב"ד, דאפילו לאביו דמחויב לכבדו באופן מבהיל בכל קפידא על 

זאת שפיר דמי לתבעו בב"ד. ולאפוקי מאיזה אשים דכועסים ע"ז לפי 

כתב דבזמן הזה תיכף אות מ' שאיו לפי כבודו, ובספר פלא יועץ 

מציו ברכות ו' ע"א כשמזכירים בי"ד הלה מתמלא חימה וכדומה, אולם בגמ' 

  מא.דבית דין עבדי של

  בן שיש לו תביעה על אביו 

  האם אסור להשביעו משום חשש מקלל אביו מות יומת?

 .מקלל אביו מות יומת כ''א י''זבפרשתן 
  

יש אומרים שבדורותחושן משפט הלכות טוען וטען סימן פ''ז סעיף י''ט קימ''ל 

  אחרוים ביטלו שבועה בשם, לפי שעשה גדול, והגו להשביע בארור.
  

בן שיש לו תביעה על אביו האם אסור להשביעו משום חשש  יש לחקור

  מקלל אביו מות יומת.
  

מי  הלכות ממרים פרק ה', ופסק להלכה ברמ''א יור''ד סימן רמ''א ס''ק ו' הה כתב רמב"ם

שתחייב שבועה לבו כך ראיו בו תמיד שאיו משביעו בשבועת גהאלה, 

  שאין בה אלה.שהרי זה בא לקללת אביו, אלא משביעו שבועה 
  

וראה שאפילו שב"ד משביעין אותו  שם כתב הלכות ממרים פרק ה' וברדב"ז

כיון שהבן הוא תובע השבועה כאילו הוא משביעו הילכך אין משביעין 

  .אותו בשבועת האלה ולא מאררין אותו דארור בו אלה בו שבועה
  

ובותבתשכתב דכן משמע ממה שכתב  חלק ב' סימן קי''ב ובשו"ת שבט הלוי

דהבן התובע את האב לא אשכחן מובא בט"ז יורה דעה סימן רמ''א ס"ק ב' הגאוים 

ראיה להפקיע תביעתו של בן שלא להשביע את האב, אלא רגילין בתי 

דיין לומר לבן הקה תביעתך לאחר שלא תבוא לידי מקלל אביו וכי 

 הויא לאחר לא אתי הבן להאי מילתא ע''כ, ומדלא אשכח עצה אחרת רק

  להקות לאחר, מכלל דבדידיה אפילו ע"י בי"ד אסור.

  

  מדוע בפורים מצפים הבים שאביהם יכבדו אותם 

 וכי בפורים יש חיוב לאב לכבד את בו?

וז''ל  כתב דבר וראחלק ב' דרוש ב' להגאון רבי יהותן אייבשיץ זצ''ל  הה ביערות דבש

ואם, או לו כי  הה זו תוכחת מגולה בעו''ה כפרוץ ישראל בכיבוד אב

בעו''ה עולם הפוך, האבות מחפים לבים שלא יכעסו עליהם, ובימי 

פורים אלו, שראוי להוג בהם כיבוד למאוד כמו שכתבתי כי זו היא 

והפך אם לא ישלחו האבות לבים מותהיתה ההצלה על ידי אסתר, 

כפי הראוי או שירבה לאחד וימעט לאחד הלא יכעס על אביו ולא יבא

ליו או יבא בפים זועפות וכדומה או משבר בית ישראל, הלא הוקשא

קטע זו מתוך כבודם לכבוד המקום, ואיך יפגעו בשביל העדר קצת ממון, 

  מ''ד צאז בית שמש.השיעור בשבת פרק יתרו האי שתא  בבי
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 מדוע מותר להיח על השלחן גביה עם דגים

  גים עם גביה?הרי יש סכה לאכול ד

  לא תבשל גדי בחלב אמו. כ''ג י''טבפרשתן 
  

  .האם יש סכה לאכול דגים עם גביה או דילמא ליכא סכה יש לחקור

  

וז''ל דעת הרופאים בתערובת דג וגביה  הה ברביו בחיי בפרשתן כתב

  שתבשלו כאחד שמוליד תכוה רעה וחולי הצרעת. 
  

ד יש סכה לאכול אבל לא תבאר רק כשתבשלו ביח הה מדבריו חזין

  .אם באכילה לבד יש סכה
  

כתב וז''ל אין לאכול דגים בחלב מפי  יור''ד סימן פ''ז אבל בבית יוסף

ה כמו שתבאר בספר אורח חיים סימן קע''גהסכ.  
  

כתב על זה ולא ראיתי מימי זהרין בזה, וגם באורח  אות ד' ובדרכי משה

א לאכול דגים בבשר משום סכה, אבל בחלב איו אלא של סימן קע''גחיים 

וכן בשו"ת באר שבע סימן שרי, ולכן ראה שתערב לרב בית יוסף בשר בחלב, 

  .ל''ה תמה על דבריו
  

שליכא סכה. ומביא ראיה מהא  יור''ד סימן פ''ז ס''ק ח' וכן כתב הפרישה

 דגים שעלו בקערה של בשר מותר לאכול חולין קי''א ע''בדאמרין בגמ' 

  בכותח, משמע שאוכלין דגים עם כותח שהוא חלב.
  

מהא דאמרין  שמותר ומביא ראיה: יור''ד סימן פ''ז סק"הוכן כתב הש"ך 

בגמ' פסחים ע''ו בההיא דג דאיטוייא בהדי בישרא, ואסרה רבא 

וכן מפרזיקיא לאוכלה בכותח, אלמא דסתם דגים מותר לאוכלם בכותח, 

  אברהם אור''ח סימן קע''ג, וכן החיד''א בספרו מחזיק ברכה ס''ק ד'.סובר הט''ז ס''ק ג', וכן המגן 
  

ולפע"ד ראה שבעל כרחיו צריך  במחזיק ברכה סימן פז סק"ד וכן כתב החיד"א

לומר כמו שכתב הט"ז, שטעות סופר פל בבית יוסף, וצריך לומר דגים 

רי ומה שפירש הכסת הגדולה דבסימן קע''ג בבשר, שכן הוא באורח חיים 

הבית יוסף מ"ש בא"ח סימן קעג, ר"ל שכשם שאמרו באכילת בשר 

בדגים שיש סכה בדבר, כך הוא הדין באכילת דגים בחלב, כמה מן 

הדוחק יש בזה, שהרי דבר חדש הוא, שהרופאים אומרים שיש סכה 

  בדבר, והיה לו למרן לבאר כל זה, ועוד שלא הביא דין זה בשלחן ערוך.
  

שברוב מדיות אשכז לא הגו להקפיד  סימן פ''ז וכן כתב ביד אפרים

באכילת דגים בחלב וכן כתב בפתחי תשובה שבזמן הזה שכל העולם 

  והגים היתר לבשל דגים בחלב, משרא שרי, ושומר פתאים ה'.
  

שטעות פל בב"י שכתב שאין  יורה דעה סימן פ''ז וכן כתב בערוך השולחן

אור"ח סי' קע"ג ושם מבואר לאכול דגים בחלב מפי הסכה כמבואר ב

על בשר בחלב שיש סכה וכבר השיגו בדרכי משה ויש שרוצים לקיים 

ואמרו שמצאו בספרי הרופאים שיש סכה בדגים בחלב, ואיו כן דרביו 

שהסכה הוא בדגים עם גביה ומזה ופל צרעת על  בפ' משפטיםבחיי כתב 

קבע זה בש"ע האדם, ולא בדגים בחלב ועוד דאם כדבריהם למה לא 

ועוד דכל העולם אוכלים זה ולכן לית מאן דחש להא מילתא ויכולים 

  לאכול בלי שום קפידא חלילה.
  

 הגהות הבית יוסף אות י''טמביא להלכה בשם הכסת הגדולה  אבל הפרי מגדים

שאכילת דגים בחלב היא סכה, ומהג העולם להקפיד בזה הואיל ויצא 

המפיו של הבית יוסף דהויא סכ.   
  

ואסור להעלות בשר עם  חולין ק''ג ע''במהא דאיתא במשה  יש להקשות:

הגביה על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים שמותר, וקשה לשיטת הבית 

  יוסף מדוע מותר הרי זה סכה.
  

  :איכא כמה תרוצים

דמה שלא מהדורה קמא אבן העזר סימן י''ג ע''פ מה שכתב בשו"ת ודע ביהודה  א.

ודגים העלאה אטו אכילה משום שהסכה היא להאוכל גזרו בבשר 

עצמו ומתוך שחמירא סכתא יזהר בעצמו שלא יאכל ואין צריך 

לעשות לזה הרחקות, א''כ ה''ה לגבי דגים וגביה לא גזרו כיון 

  מעדי אשר.שחמירא סכתא מאיסורא, 

המשה לא מיירי רק מדין איסור בשר בחלב האם יש איסור  ב.

שולחן אחד ולא מיירי משאר דברים אבל באמת אפשר להעלותם עחל 

  כך תירץ ביד דוד יור''ד סימן ל''ג. שיש סכה לאכול בשר בחלב, 

  

הרי בעליו עמו פטור אף בפשיעה? שים בשמים על עבירותימדוע מע  

  .אם בעליו עמו לא ישלם כ''ב י''דבפרשתן 
  

לכה של בעליו כתב יש לדון לגבי ההכ''ב י''ד  האור החיים בפרשתן הה

עמו פטור, האם שפטה בדין זה לעולם הבא כשיבוא בעל הפקדון הוא 

ושמור  דברים ד' ט' אדון העולם אשר הפקיד הפש ביד האדם לשמור דכתיב

פשך מאד כשיבא לתבוע פקדוו מכל אחד ומצא גב או שבר או שבה 

פשו גבת או מת כי כל בחית אלו ישם מצויות בעוברי עבירה, יש מי ש

ממו במקרה לא טהור, ויש שהוא מזיד בעבירה ואבר מאברי השמה 

המיוחד כגד המצוה שעבר עליה הוא פגם ולפעמים בעשות עון 

בראשית י''ז י''ד מהכריתות ומיתות בית דין גורם מיתה לפש כאומרו 

זהר ח"ב צ"ה ב' וכרתה הפש ולפעמים יגרום לה שביה על דרך אומרם 

העשוקות וגו' ובעמוד בעל הפקדון ויטעון טעה השמעת תן לי הפשות 

והרוח תשוב אל האלהים אשר קהלת י"ב הפש כמו שתתיה לך כאומרו 

תה לו כמו שתה לך האם יכולין הפקדים ק"ב ב' תה ודרשו ז"ל שבת 

אפילו אמר לו השקיי ב"מ צ"ז א' ליפטר בטעת בעליו עמו, כי אמרו ז"ל 

מים ושאל ממו חפצו הרי זה שאלה בבעלים והוא הדין כל השומרים, 

והן האדון קדם לזון ולכלכל מיום היות האדם והוא הופח באף האדם 

שמת חיים ומתעסק בצורכי אדם מלבד אשר יעשה לכללות העולם 

מחדש בכל יום מעשה בראשית לזה יקרא בעליו עמו מתחלה ועד סוף 

  רי שומרי הפשות פטורים הגם שלא ישיבו הפש כמו שתה.וה
  

  :איכא כמה תרוצים

כי כאן פירש בפירוש שיתחייבו השומרים וכל תאי שבשמירה קיים,  א.

מתה בעל הפקדון על שומר חם להיות ב"מ צ"ד א' וכמו שממבואר בגמ' 

חייב כשואל והטעם כי כל תאי שבממון קיים והוא הדין שיכול 

ות המפקיד על השומר שיתחייב הגם שהוא בבעלים, ואין זה להת

מתה על מה שכתוב בתורה בדרך זה כמובן מההיא דאמר שמואל 

ע"מ שלא תשמטו שביעית אין שביעית משמטתו, ואמרו ז"ל  מכות ג' ב'

שהטעם הוא שכל תאי שבממון קיים ובמציאות שלפיו כאלו התה 

ן לכל העובר על הפקודים, עי''ש בפירוש על הדבר ממה שקבע עושי

  עוד תירוץ.

מזיק בידים לכ''ע חייב אף בבעליו עמו, עיין אור החיים בפרשתן א''כ  ב.

כך מי שעושה עבירות הוא מזיק בידים לכן ליכא פטור של בעליו עמו, 

  תירץ ביושב אהלים פרשת וילך.

כתב להמליץ זכות על כלל ישראל וביאר  ובחדושי הרי''מ בפרשתן:

לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל  בלק כ''ג כ''אבזה הפסוק בפרשת 

בישראל ה' אלהיו עמו וגו' דלכן אין הקב''ה מביט על עווות משום 

  דה' אלהיו עמו והויא בעליו עמו.
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  מדור משיב כהלכה 
  מהטןמדור זה ודב וערך ע"י ידידיו ר' מרדכי זיסקיד הגר שליט"א 

האם כהן יכול למכור את עצמו לעבד עברי, ואם מכר א. עבד עברי כהן. 
  על מום. את עצמו האם יהא רצע או לא שלא יהא ב

מכה איש ומת פרש"י שאע"פ שאמר כאן מכה איש ומת  ב. קטן שהרג.
מות יומת איצטריך קרא ואיש כי יכה כל פש אדם מות יומת ויקרא 
כ"ד ח, שלא טעה לומר שקטן שהכה והרג יהא חייב ת"ל ואיש כי 
יכה ולא קטן שהכה, ולכאורה קשה היכן מציו שעש הכתוב קטן 

וטי קטן שהרג שפטור הרי בכה"ת קטן לאו בר דאיצטריך קרא למע
  עשים. 

ומקלל אביו ואמו מות יומת פרש"י אע"פ  ג. קטן המקלל אביו ואמו.
דמדכתיב ומקלל אביו ואמו בסתם שומע אי בין איש ובין אשה 
שקללו איצטריך למכתב בפרשת קדושים איש איש אשר יקלל את 

למעוטי קטן שקילל אביו להוציא את הקטן ותמוה כ"ל למ"ל קרא 
  את אביו הרי קטן איו בר עשים.

יש לעיין האם קטים שלאו בי מצוה יהו  ד. קטים לאו בי מצוה.
אין חל במעשיהם שום איסור, או דהוי מעשה איסור ורק אים בי 

  עושים.
בפסו' וכי יצו אשים וגפו אשה הרה ויצאו ילדיה  ה. זריקת צפריים.

וש יעש כאשר ישית עליו בעל האשה ותן ולא יהיה אסון ע
בפללים: והייו דחייב בדמי ולדות, צ"ע מי שזורק צפריים על 

  הרצפה ועברה אשה ואח"כ הפילה האם חייב בדמי ולדות?
(פרק .  בבבא קמא הרי אין הולכין בממון אחר הרוב -ו. חיוב דמי וולדות

והכה את האשה לחבירו  תן: "אדם שהיה מתכוין להכות ה' משה ד)
והה הודע ביהודה מהדו"ת יו"ד  . ויצאו ילדיה משלם דמי ולדות

סי' קפז כ' שאין לעשות פדיון הבן קודם כ"ט יום י"ב שעות ותשצ"ג 
חלקים מהלידה, ולהתות שיחול כשיושלם הזמן, משום שאין 
להוולד עדיין חזקת בר קיימא ולא יצא מכלל ספק פל, ואף דרוב 

לים, מ"מ כיון שזה דבר שבממון אין הולכין בממון ולדות אים פ
אחר הרוב ואיו מחויב ליתן לכהן. ולכאו' קשה על דברי הו"ב, 
דכאן לגבי תשלומי דמי וולדות רואים שהולכין אחר הרוב, שהרי 
כשהכה את האשה והפיל את העובר חייב לשלם דאמרין שרוב 

  ון אחר הרוב. העוברים אים פלים, ואמאי הא אין הולכין בממ
כל אלמה ויתום לא תעון, יש  כב,כא)( ז. המצער גר שיש לו אבא.

להסתפק בגר שתגיירו ביו הקטים עמו, דעל פי דיי התורה אין 
להם קורבה, דכקטן שולד דמי, אם כן מצא שבו הקטן יתום הוא 
שהרי אין לו אב, ומי שמצער אותו יעבור על לאו זה ד"כל אלמה 

א תעון, או דלמא דסו"ס יש לו אב. ומה הדין בגדול ויתום ל
  שתגייר לבד ויש לו אבא גוי.

הה בפרשתו יש ב' פסוקים פסוק אחד בפ"כד  ח. מעלת עשה ושמע.
ויאמרו כל הדברים אשר דבר ה' עשה: ואח"כ בפסו' ז' ויאמרו  -ג'

והה מציו בחז"ל שעיקר מעלתם -כל אשר דבר ה' עשה ושמע:
זה שהקדימו עשה לשמע, וצ"ע הרי עשה לבד זה יותר היה ב

חשוב, שאמרו שעשה כל אשר יצוה ה', ומדוע בחז"ל מציו אדרבה 
שעשה ושמע זה יותר ולכן זכו לכתרים והוי רז שמלאכי השרת 

  משתמשין בו.
היכן מרומז בפרשה העיין של חרם דרביו גרשום לא לישא  ט. חידה.

  ב' שים.
זה איש ישראל שמת וכלבים אכלו את בשרו, ולא היה צריך אי י. חידה.

  [ואיך זה קשור לפרשה].להרחיקם מפי כבוד המת, 
 -----------------------------------------------------  

 כללי השתתפות

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

  .₪ 1000סך 

2. כו וספת להשתתף בהגרלה, כך שכל כל תשובה ה זכותה על כל שאלה, הי

  מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.

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

  תשובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.

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

קבלת התשובות היה אך ורק לפקס מערכת משיב  שימו לב חשוב מאוד: .5

א לציין  meir.s1000@gmail.comאו במייל  5558617-077כהלכה 

וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  שאלות השיבו, בתחילת המכתב על כמה 

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

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

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

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

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

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

  אדר  ב'תשובות יתן לשלוח עד 

 

 על מה סמכו העולם למכור טריפות לכרי

  הרי יש חיוב דאורייתא לתתו לכלבים?

  .שר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשלכון אותווב כ''ב ל'בפרשתן 
  

האם להשליך טריפה לכלב הויא חיוב גמור ואסור לתתו לכרי  יש לחקור

  .או דילמא לא הויא חיוב גמור
  

דמהא דכתוב כאן "לכלב תשליכון אותו"  פסחים כ''א ע''מ ב' הה איתא בגמ'

תורה, דרשין אותו אתה משליך ואי אתה משליך לכלב כל איסורין שב

דבכל מקום שכתוב בתורה לא תאכלו, הכווה מי שאסור ליהות מזה, 

  ורק אותו אתה משליך ולא שאר איסורים.
  

דמדוע צריך ללמוד מאותו, מדוע לא ילפין  פסחים כ''ב ע''מ א' ומקשה ברש''י

מהא דחזין שהתורה צריכה להתיר להשליכה לכלבים, ש''מ דבכל מקום 

  לאיסור האה.לא תאכלו הכווה מי 
  

דלכלב תשליכון אותו למצותיה איצטריך, שאין הקדוש  ומתרץ רש''י:

ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, ואמר במצרים לא יחרץ כלב לשוו שמות 

י''א לפיכך הקפידה תורה ליתן שכרו, וכבד שכר הכלב מן העובד כוכבים, 

רש''י שיש שהבלה ימכור לכרי וטרפה לכלב, יוצא חידוש גדול מדברי 

  חיוב ומצוה לתת את הטריפה לכלבים.
  

ראה דאין כוות רש"י דבאמת מצוה איכא  וכתב בשפת אמת שם:

להשליך טריפה לכלב, דלא מציו בשום פוסק כן, ומעשים בכל יום 

דמוכרין טריפות, ואין משליכים לכלבים רק כוותו דאי לאו אותו, לא הוי 

גזה"כ הוא דמצוה להשליך לכלב, אבל ילפין מכאן איסורי האה, והו"א ד

השתא דכתיב אותו ממילא משתמע דלאו מצוה הוא רק היתר האה 

  בעלמא הוא.
  

מהא דכתב רש''י בפרשת משפטים לכלב  ויש שהביא ראיה לשפת אמת:

תשליכון אותו אף הגוי ככלב, או איו אלא כלב כמשמעו, תלמוד לומר 

שמותרת בכל האות, אם כן מה בבלה או מכור לכרי, קל וחומר לטרפה 

תלמוד לומר לכלב, למדך הכתוב שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל 

בריה, שאמר ולכל בי ישראל לא יחרץ כלב לשוו, אמר הקדוש ברוך הוא 

תו לו שכרו, חזין להדיא שהטעם שאין הקב''ה מקפח שכר כל בריה איו 

לפי זה כותב שליכא מצוה  אומר שאיכא מצוה וחיוב להשליך לכלב, שהרי

כך כתב לי וק''ו מבילה, וא''כ על כרחך דכוות רש''י בפסחים  כהשפת אמת, 

  .הרה''ג ישראל מאיר טרייצקי שליט''א כולל עטרת שלמה בי ברק
  

עמד לחקור על הא דהשמיטו  מצות איסור טריפה מצוה ע"גובמחת חיוך 

שה להשליך טריפה לכלב הפוסקים, וכן מוי המצוות מלחשוב למצות ע

ל"ו שאמר שמות כ"ב ל' לכלב תשליכון אותו, כמו שכתבו התוספות יומא 

  דהוי עשה עיין שם.ע"ב 
  

עמד על מה שוהגים היתר ומוכרים בשר  יור''ד סימו י''ט וכן בשו''ת חקרי לב

טריפה לכרי, והלא כתיב ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון 

  אותו.
  

כתב ליישב את מהג העולם שמוכרים טריפות  מצוה ע''גת ובמחת סול

לכרים, דכוות הפסוק לומר דהכלב יכול לקבלו בחם משא''כ כרי, אבל 

  באמת אם העכו''ם רוצה לתת כסף איו קדים הכלב.
  

האריך ליישב המהג שאין מקפידים לתת  יור''ד סימן כ''ט ס''ק ב' ובדרכי תשובה

  את הטריפה לכלבים.
  

להדיא שמותר למכור טריפה  יור''ד סימן קי''ז ס''ק א'פסק הרמ''א הלכה: ול

  לכרי.



  

  

  

  

 האם יש איסור לכהן גדול לאכול בסעודת מצוה
לא יכס הלכות כלי המקדש פרק ה' הלכה ד' שכתב הרמב''ם  מהמה הקשתם בשם אחרוים על 

הכהן גדול לא לבית המשתה ולא לסעודה של רבים אפילו הם של מצוה, דיש להקשות 
ויבא אהרן וכל זקי ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפי  בפרשת יתרו י''ח י''במהא דכתיב 
שה, הרי אסור לאכול בסעודה איך היה מותר לאהרן לאכול לחם עם חותן מ האלוקים

ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה  יומא ע' ע''מ א'מהא דאיתא במשה של רבים, ועוד קשה 
  ותרצתם בכמה אופים.שיצא בשלום מן הקודש, חזין דהיה מיסב בסעודה עם אחרים, 

  

 הגאון המפורסם רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט''א 
  ה, הישר והטוב, אוצר הפוסקיםדומ''צ, מחזיקי הדת, אהבת תור

  מאשסתרהגאון הפלא רבי יהושע העשיל פאדוא שלט''א 
 י עם הארץ, כדמשמע ברמב''םפרק ה' הלכות ראה לתרץ, דעיקר קפידא הוא שלא יאכל בפ

בגמ' ועיין  ועי''ש שכתב דלא ירבה בסעודותיו בכל מקום ואפילו עם החכמים אבל אם איו מרבה מותר, דעות הלכה ב'
דקיי הדעת שבירושלים לא היו כסין בסעודה אלא א''כ יודעין מי מיסב סהדרין כ''ג ע''מ א' 

ד חכם לישב אצל ע''ה בסעודה ע''כ א''כ יש דגאי הוא לתלמי עמהם, ועי''ש בפירוש רש''י
אהרן אכל לחם עם זקי ישראל כדכתיב ויבא אהרן וכל זקי ישראל ובי יתרו לא ד לומר
שום כבודו וליכא שום שש שהרי על את עצמו ותגייר והיה חותן משה ואכלו מהיה ח

יש לומר דכהן גדול שעושה סעודה לאוהביו הוא בפי תלמידי חכמים פחיתות כבוד, וכן 
י מעשהשוא.   

  

  ב"מ על" דשא ארץ" ס"מחשלזיגר שליט''א  אריה הרה''ג דוד
 שעשה הסעודה כ"משא שכרות בו שמצוי הייו לכאורה רבים ראה להעיר, דסעודת

 כ"א לכבודו יתרו של בסעודה השתתף שאהרן שיחה בדרך שתירץ ומה כ"יוה אחרי
 המלך דהרי ראה ואיו חשוב אדם לכבוד שעשה סעודה בכל להשתתף שמותר משמע
  .וכדומה לחם רק היתה דכאן ל"צ אלא יותר חשוב

  
  את דוד המלך בשעת סעודת שבת מדוע לא הרג המלאך המות
כל יומא דדוד המלך שבת דף ל' עמוד ב' בגמ' איתא מה שהקשתם בשם אחרוים על הא ד

דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומא, ההוא יומא דבעי למיח פשיה קם מלאך המות 
אמר מאי אעביד ליה, הוה ליה  ,קמיה ולא יכיל ליה, דלא הוה פסק פומיה מגירסא

הוה סליק  ,אחורי ביתיה, אתא מלאך המות סליק ובחיש באילי, פק למיחזי בוסתא
הרי היה יכול היה  , דיש להקשותבדרגא, איפחית דרגא מתותיה, אישתיק וח פשיה

 , כיון שלא היה עסוק אז בתורה, ותרצתם בכמה אופים.להרוג אותו באמצע סעודת שבת
  

  ברזילפריד שליט''א  יהודא הגאון משה
 בשעת להרגו המות מלאך יוכל שלא כדי בשבת אכל לא באמת המלך דדוד הבאתםש מה

 לו דהותר ב"כ אות א"פ אליעזר דרבי פרקי על ל"הרד בביאור כבר מבואר כן הה, האכילה
 יותר בתעיתו עוג לו היה ודאי מ"ממה הצילו שלימודו דמאחר בשבת להתעות
 בזה כתבמה ש פלא דברראה לציין . פש פיקוח כעין זה היה דאפשר והוסיף, מאכילתו

 דכיון ל"זצ מצאז חיים שפע בעל ק"הגה בשם א"רמ' עמ ק"ש על חיים הליכות בספר
 מלכה מלוה קראת ולכן, ש"במוצ סעודתו משלים היה בשבת המלך דוד שהתעה
, שמו על הסעודה שקראת הטעם בספרים כ"מש ידוע והה. ש"עי, מלכא דדוד סעודתא

 אבל ה"תכ אות המהגים טעמי ראה, מת שלא על גדולה סעודה עושה דוד היה ש"מוצ בכל כי
 יום גם להתעות דוד הוצרך כרחך דעל, אלו דברים דחה 'ח' סי ב"ח בעימים חבלים ת"בשו

 כ"א, המות יראת מפי בתורה ועסק שבת בליל גם שהתעה דמאחר, ויומו לילו ראשון
 צריך דהתעית א"ל ברכות י"ברש ומבואר, הלילה תוספת על גם לתעיתו תעית צריך היה

 פיתא ופל, ש"במוצ גם שהתעה מצא ד"ס ח"רפ' סי ח"או ע"בשו כ"וכ' א ביום תיכף להיות
 זה בדרך ולכאורה דדוד סעודתא היא מלכה מלוה שסעודת בטעם ל"ה ביאור בבירא
  .ל"ה חיים השפע של ביאורו גם דחה

  

  ירושליםראטה שליט''א הגאון משה יחיאל הכהן 
 דדוד כ''ט סימן התורה אש ובספר יציב דברי בספרו מקלויזבורג ר"האדמו כ"מש לציין יש

 מתעה והיה התורה בלימוד בדעתו מצמצם והיה, הזמן כל תורה ללמוד אוס היה המלך
 חלום מתעית גרע ולא, המות מלאך חרב מפאת פש פקוח בגדר אצלו היה כי בשבת
 התורה בסודות ייחודים ייחד המלך דדוד התורה אש בספר והוסיף  ,להתעות דמותר
  .שבת סעודות' ג כאוכל לו חשב כ"ועי הראויה וכוותם סעודות' ג בדיי

  

  ראש כולל היכל התלמוד ת''אהגאון הפלא רבי דוד ליסיצין שליט''א 
  וצרות הים" על מסכת ברכות"א מח"סלייקווד הגאון הפלא מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 

       לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 
שסתם תלמיד חכם תורתו סוטה דף כ"א ע"א בד"ה זה ראה להעיר, דהה מבואר בתוס' 

אומתו ועוסק בה ומהרהר כל שעה, ע"ש, וא"כ ודאי דוד המלך היה מהרהר בתורה 
איו יכול להרוג מי שמהרהר בתורה, ומה שמבואר  בשעת אכילה, ולכאורה המלאך המות

שהבאתם שדוד אישתיק כשאיפחית דרגא מתותיה וח פשיה, הייו שבת דף ל' ע"ב בגמ' 
 שאישתיק וגם לא הרהר בתורה באותו רגע.   

  הרי אסור להתפלל בקול רם איך היה מותר למשה רביו להתפלל בקול רם
הפוסקים על מה שכתוב בפרשת וארא ויצא משה בשם בגליון פרשת וארא מה שהקשתם 

ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים, דיש להקשות איך הגביה משה 
שאסור להגביה קולו בתפלתו, ותרצתם בכמה אור''ח סימן ק''א רביו את קולו, הרי קימ''ל 

  אופים. 
 

  יןרב ור"מ בברוקלהגאון הפלא רבי שלמה הכהן גראס שליט''א 
שבזכות התפלה  פרשת באהר"י אבן שועיה מה שכתב ע"פ  א}ראה לתרץ בכמה אופים, 

ע"כ  ב}וברוממות הקול יבא הגואל ויושיעיו ויוליכו לבית תפילתיו בית קדשיו וע"ש 
ע"פ הזוה"ק משה רביו ע"ה הגואל ישראל התפלל בקול כדי לקרב הגאולה מש"כ י"ל 

כי הדיבור היה בגלות ומשה היה קול בלא  יב –שם ו עה"פ ואי ערל שפתים וארא דף כה ע"ב 
מצא דמשה לא היה מדבר  שקרבו להר סיי ויתה התורה ע"ש,מילים וככה זה היה עד 

ויצעק משה אל ה' על דבר  וארא ח' ח'תפלה רק קול בעלמא וכדכתיב בקרא דיבורי 
ון שאין כאן דיבורי תפלה אין שום הצפרדים צעקה קול בעלמא בלי דבורי תפלה שכי

י"ל כי משרע"ה היה קשה לו לכוון בתפילתו על המצריים  ג} איסור בהגבהת הקול
רשעים ארורים שציערו כ"כ את עם ישראל עם עשה פעולות שיועיל לו לכוין כי הקול 

דהה מציו י"ל  ד}ין ספר חסידים סימן תשס"ח ועי או"ח סי' ס"א ס"דוכמבואר בשו"ע מעורר הכווה 
משום הרי זה מקטי אמה שבכך הוא  ד ע"ב''ברכות כאיסור הגבהת קול  שי טעמים על

יש טעם אחר כדי שלא  סוטה ל''ב ע"ב ה שומע תפלת לחש, ובגמ' מראה כאילו אין הקב"
לבייש את עוברי עבירה שמתוודים על עוותיהם בשעת תפילתם ע"ש ושיהם לא שייכא 

כי תשא אל פים כאשר ידבר איש אל רעהו  שר דיבר ה' אותו פיםאצל משה כי משרע"ה א

בוודאי לא יחשוד אותו אף אחד שסובר שאין הקב"ה שומע תפלת לחש, וטעם  ''ג א'ל
בכל ביתי  ז'ב ''ילותך בעמשום עוברי עבירה לא שייך במשה אשר העיד עליו הקב"ה בעצמו 

  .אמן הוא בוודאי היה יכול להתפלל בקול
  

  ר לבקש תחיות בשבת בזמן שהילד בוכה בברית מילההאם מות
מה שהבאתם מחלוקת הפוסקים כשיש ברית מילה בשבת האם מותר להתפלל על הצרות 

בספרו דרך בעת בכי התיוק או דילמא אסור, והבאתם דהגאון רבי חיים קיבסקי שליט''א 

יסוד דאם אז הויא זמן עת ראש השה ל''ב כתב שמותר, ע''פ מה שמבואר בר''ן שיחה ע''מ ס' 
  רצון מיוחדת מותר לבקש בשבת, כיון דאז הויא זמן המעולה מותר אף לבקש בקשות.

  

  ית פעמייך לודראש מדרשהרה''ג רבי אפרים כהן שליט''א 
ראה להעיר דשם מיירי הרן מלומר אביו מלכו ביום כיפור שחל בשבת שמותר לומר 

לתחוים של תיוק שאשר למצוא ברית גם באמצע  כיון דהויא גמר דין, א''כ אין ראיה
  השבוע.

  
 מהו הטעם שתיקו לזמר זמירות שבת

  מה שחקרתם מה הטעם שתיקו לזמר זמירות בשבת.
  

  מח''ס ביכורי אברהם כולל בית הלל בי ברקהרה''ג רבי אברהם חיים הירש שליט''א 
 איוב שאמר מה וכלקמ''ז  אלף סימן חסידים ראה לציין עוד דבר פלא מה שכתב בספר

 לו שיש מכאן בו רה תבוא אל כתיב 'ז' ג באיוב לברכה שבת גבי להיפך לומר יש בקללה
  .ותשבחות בשירות בשבת לרן

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  טובי' לדאוהרה''ג 

  ר"מ בת"ת סקווירא ירושלים

  י"ו  שמעוןכמר בו  הכסלרגל שמחת 

  ובשעטו"מ במז''טבבריתו של אאע"ה 

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 

  יו ויצליח בכל אשר יפהמכל יוצאי חלצ

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  שמואל צבי רוקחהרה''ג 

  בית שמש  דחסידי בעלזאהגדול בית גדלי'  ביהמ"דגבאי 

  לרגל שמחת הולדת בו במז''ט

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 

  יו ויצליח בכל אשר יפהמכל יוצאי חלצ

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  צדוק פיליפהרה''ג 

  בוחן בת''ת בעלזא בית שמש

  במז''ט תחי' לרגל שמחת הולדת בתו

  שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת  יהא רעוא

  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א ברוך שוורץאחי הגאון רבי 

  דומ''צ בביה''ד אוצר הפוסקים ירושלים 

  לרגל שמחת הולדת בתו במז''ט

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת מכל יוצאי חלציו 

  ויצליח בכל אשר יפה

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  כדו חביבו של כ''ק מרן האדמו''ר מצאז שליט''א
  שליט''א  יוסף משה דב הלברשטאםובו של ידידיו הגאון הצדיק 

  ראש ישיבת צאז
  ט''אשלי מאיר תן טע הלברשטאםהרה''ג רבי 

  מרבי כולל מבצר התורה ירושלים

  לרגל שמחת הולדת בתו במז''ט
  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 
  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה


