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אדם שאסהו לעבור על ג' עבירות החמורות
  עליהם האם הרג בבית דין? ועבר

  ובאו ועלו בביתך ובתוריך ובמשארותיך. שמות ז'בפרשתן 
  

מה ראו חיה מישאל ועזריה שימסרו עצמן על  פסחים ''ג ע''ב איתא בגמ'
וחומר בעצמן מצפרדעים, ומה קדושת השם לכבשן האש, שאו קל 

צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו בפרשתן ובאו ועלו 
בביתך ובתוריך ובמשארותיך, אימתי משארות מצויות אצל תור הוי 
אומר בשעה שהתור חם, או שמצווין על קדושת השם על אחת כמה 

למסור את הפש מהצפרדעים הרי  בעין הקושיא איך למדו חיה מישאל ועזריה שחייביםוכמה, 
להם היה ציווי מיוחד, עיין במעדי אשר וארא תשע''א, ובעין אדם שיכול לברוח האם חייב ליהרג 

  מעדי אשר פרשת וארא תשס''ח. משום קידוש השם, עיין בספר
  

אדם שאסו אותו לעבור על אחד מג' עבירות דקימ''ל יהרג  יש לחקור
בית דין על זה שלא הרג או דילמא כיון  ואל יעבור האם חייב מיתת

  שעבר עבירה באוס איו חייב מיתת בית דין
  

בשם הסמ''ג דאם אסו אותו לעבוד עבודה ע''ז ''ד ע''א ד''ה הא  שיטת התוס'
זרה בפרהסיא, ועבר ועבד ולא הרג, הרי זה חייב מיתה בבין דין, דכיון 

דליכא כאן פטור אוס, דהתורה אמרה דיהרג ואל יעבור גילתה התורה 
  וחייב מיתה כמו כל אדם שעובר עבירה שחייב מיתה.

  

וז''ל וכל מי  חולק על זה: הלכות יסודי התורה פרק ה' הלכה ד' אבל הרמב"ם
שאמר בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא הרג הרי זה מחלל את השם, ואם 
היה בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים ובטל מצות עשה 

היא קידוש השם ועבר על מצות לא תעשה שהיא חלול השם, ואעפ"כ ש
מפי שעבר באוס אין מלקין אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו 
בית דין אפילו הרג באוס, שאין מלקין וממיתין אלא לעובר ברצוו 
ובעדים והתראה שאמר בותן מזרעו למולך ותתי אי את פי באיש 

למדו ההוא לא אוס ולא שוגג ולא מוטעה, ומה אם  ההוא מפי השמועה
עבודת כוכבים שהיא חמורה מן הכל העובד אותה באוס איו חייב כרת 
ואין צריך לומר מיתת בית דין, קל וחומר לשאר מצות האמורות בתורה, 

עיין במחת חיוך מצוה רצ''ו מביא ובעריות הוא אומר ולערה לא תעשה דבר, 
  ה''ל, וכן בכלי חמדה בפרשתן ע''מ ע''ט. מחלוקת הראשוים

  

שכתב ומתרפאין בכל  בהלכה ו' פרק ד' הלכה ו'על הרמב''ם  יש להקשות:
איסור תורה במקום סכה חוץ מעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים 
שאפילו במקום סכה אין מתרפאין בהן, ואם עבר ותרפא עושין אותו 

כתב דהיכא דהוא אוס אין עש על זה  וקשה הרי ב"ד עוש הראוי לו,
אפלו בג' עבירות חמורות א''כ מדוע כתב כאן שאם מתרפא באחד מג' 
עבירות עש בבית דין, הרי הוא אוס, ומה לי אוס הריגה או אוס 

כך מקשה ביד המלך על חולי, הלא שיהם אוס פשות דשיהם סכת חיים הם, 
רמב''ם, וכן באור שמח על הרמב''ם, וכן בשו"ת אבי זר אבן העזר הרמב''ם, וכן במרכבת המשה על ה

  סימן ט''ו, וכן בשו"ת עין יצחק אה"ע ח"ב סי' ל"ג.

  :איכא כמה תרוצים
דוקא אם אוסין אותו שיהרוג את פלוי, או לגלות עריות, דאיו  א.

עושה מרצוו, רק ברצון אחרים, שרוצה שיהרוג את פלוי, ואם לאו 
דבר שאיו הורג פלוי, א"כ מסיבת מי באה הריגתו אם  יהרג על

יהרגו המאסו, מסיבת שאיו רוצה להרוג פלוי, אבל כאן החולי 
הבאה אליו הוא בלא סיבת שום דבר, רק יכול להציל את עצמו בדם 
פלוי או בע"ז פלוית, א"כ זה מיקרי חפץ גמור מרצוו בחייו, וכמו 

ראות קם, ולכן כאן חייב באם תרפא שכל רוצח רוצה לשפוך חמתו ל
בשו''ת עין יצחק אע''ה סימן ל''ג, וכן באור שמח על הרמב''ם, וכן  כך תירץבכל עושי ב"ד, 

  בשו"ת אבי זר חלק אבן העזר סימן ט''ו, ויסוד זה מבואר באריכות במחת חיוך מצוה רצ''ו. 
בו סכה השלך שאי כשרוצים להרוג אותו זה אוס, אבל בחולה שיש  ב.

כך תירץ על ה' יהבך והוא ירפאך אין זה בגדר אוס כל כך לכן עש, 
  במרכבת המשה על הרמב''ם.

יש לחלק בין אוס ההריגה לאוס חלאים, דבאוס הריגה דקם עליו  ג.
האס לרצחו פש באם לא יעבור, ובאם יעבור ייחו לו, הרי דבעבירה 

זה אף דלכתחלה איו רשאי לעבור זו הצלתו בטוחה וברורה, ובאוס כ
ומחויב למסור פשו, בכל זאת גלי קרא דבדיעבד אם עבר ולא הרג, 
כיון דאס לעבירה זו אזי פטור מהעוש, משא"כ באוס חולאים אף 
שיש בו סכה, בכל זאת עכ"פ בשום אופן אין באפשרי שיהיה רפואתו 

יתרפא בודאי ע"י העבירה ברורה, דמי יהיה ערב בדבר דאם יעבור 
ואם לא יעבור ימות בודאי, ומי ירד לחדרי בטן החולי, לכן אין זה 

  כך תירץ ביד המלך על הרמב''ם ועי''ש אריכות גדולה.אוס כל כך, 
 יהרג שאמר מקום כל רמ''א יור''ד סימן ק''ז ס''ק א' בסופו ולעין הלכה קימ''ל

 קרא מקום למכ השם, שחילל אע"פ ולא הרג, עבר יעבור, אם ואל

  אוס ופטור.
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האם מותר להתפלל על גוי חולה שיתרפא?

ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר העתירו אל ה' ויסר ח' ד'בפרשתן 

  הצפרדעים וגו'.
  

גוי שמבקש שיתפללו עליו באופן דליכא סכה אם לא ישמע  יש לחקור

  .לו האם מותר להתפלל עליו
  

זין שמשה ביקש על פרעה, שמותר דח לכאורה יש ראיה מפרשתן:

אע''פ שלא היה למשה חשש איבה, שהיה כס ויוצא שלא ברשות, וכן 

מאברהם שהתפלל על אבימלך, ואולי אין ראיה דכאן היה תועלת 

  לישראל.
  

שאל  מרב אחד שגויים באו  יור''ד סימן רכ''ט הה בשו''ת בית שערים

ים לאסור א' משום לבקש ממו שיתפלל בעדם, ודן דיש לכאורה ב' טעמ

  לא תחם ב' משום דמילד בן לע''ז.
  

דמותר, דלא מיבעי אם איו וטה למות דלא שייך דמיילד בן  ומסיק:

לע''ז, כיון שממילא איו הולך למות, אלא אפילו אם וטה למות הרי 

לדעת הכסף משה אם איו עובד עבודה זרה מותר לרפאותו, וליכא 

בזמן הזה דלאו עובדי עבודה זרה, ומכ''ש  משום לא תחם, וכ''ש כרים

כשמבקש על ישראל להתפלל הרי מאמין באלוקי ישראל, והרי ב'' איו 

  מצוה על השיתוף לכן מותר להתפלל עליו.
  

דאין להביא ראיה ממשה שהתפלל על פרעה וכן מאברהם,  ומסיק:

  משום דקימ''ל דאין למדין מקודם מתן תורה. 
  

שאם בספר רוב דגן קוטרס אות לטובה סימן מ''ה  חק עטיהוכן כתב הגאון רבי יצ

הוא ביודעו ומכירו שהוא מחסידי אומות העולם ושומר שבע מצוות, 

פשוט מאוד שמותר להתפלל עליו, אבל אם הוא מסופק ואיו מכיר 

במעשיו יתפלל שיחזור למוטב ויתרפא, וכשם שמפרסים עיי גוים עם 

  ן יש להתיר להתפלל שיתרפאו.עיי ישראל מפי דרכי שלום כ

  

 איך היה מותר למשה רביו להתפלל בקול רם?

ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל ה' על דבר ח' ח'בפרשתן 

  הצפרדעים.
  

  .שאסור להגביה קולו בתפלתו אור''ח סימן ק''אקימ''ל 
  

כך הקשה המבי''ט בספר א''כ איך הגביה משה רביו את קולו,  יש להקשות:

  בית אלקים שער התפלה פרק ו'.

  

  :ראה לתרץ בכמה אפין

תפלה שיתקן בעת צרה, א''א להתפלל בלחש  כיון שהוא בצרה לכן  א.

כך כתב המבי''ט בספר בית היה מותר למשה להתפלל כיון שהיה בעת צרה, 

  אלקים שער התפלה פרק ו'.

וכן רק בשמ''ע יש איסור שלא להרים את קולו ולא בשאר התפלה,  ב.

דכתב ואפילו בפסקי דזמרה טוב  אור''ח סימן ק''אמשמע מהמשה ברורה 

מעדי אשר, אבל עדיין צריך עיון שלא להרים, משמע דמדיא מותר, א''כ א''ש, 

דמסתמא משה היה מקיים גם החומרות, ועיין מג''א שם וכן בפרי מגדים שמי כתבו שטוב 

  להחמיר בהכל.

מדוע רק במכת צפרדעים צעק משום,  ע''פ מה שכתב בשפתי חכמים ג.

דיש הלכה שצריך להשמיע לאזו ובצפרדעים היו קולות ולא היו 

  מעדי אשר.יכולים לשמוע, לכן צעק לפי ה''ל א''ש, 

 האם מותר להיכס עם תפילין למבואות המטופות?

 .ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרוש כפי ט' כ''טבפרשתן 
  

יר לא התפלל, לפי שהיתה מלאה גלולים ולא רצה אבל בתוך הע וברש''י

להתפלל במקום הטיופת, דאסור להזכיר שם של הקב''ה במקום 

  טיופת. 
  

האם במבואות המטופות יש איסור להיכס בתפילין כמו  יש לחקור

   .בבית הכסא או דילמא מבואות המטופות שאי
  

ס בתפילין מותר להיכ סימן ''ט הה איתא בשו''ת הרמ''ע מפאו

 למבואות המטופות אפילו יש מקום מטוף להדיא וטוב לכסותו בכובע.
  

הביא ראיה לזה: מהא דאיתא בגמ'  אור''ח סימן מ''ג ס''ק י''א ובמגן אברהם

ר' אבוהו הויא אזיל וקרי קריאת שמע כי מטא במבואות  ברכות כ''ד ע''ב

ין, וא''כ הויא המטופות אשתיק, ובודאי לא קרא קריאת שמע בלא תפיל

ליה למימר שחלץ התפילין, אלא ע''כ דמותר ליכס בהן במבואות 

  .המטופות
  

ומיהו יש לומר דכשיודע שיכס דרך מבואות המטופות לא  ומסיק:

ייחם בביתו אלא בבית הכסת, וגדולה מזו איתא בגמ' שבת קט''ז שלא 

קדושה במקום  רצה ר''י ליכס בתפילין לבית עכו''ם אמר אל יכסו דברי

  .טומאה
  

דר' אבוהו דהויא אזיל בתריה דר' יוחן  ובמחצית השקל שם מסביר:

לא הויא ידע שילך ר''י למבואות המטופות, וראיה דהא לאחר ששתק 

וחזר לקרות קריאת שמע סתפק ושאל לר''י אי צריך לחזור לראש 

קריאת שמע או למקום שפסק ואי ידע מתחילה שילך במבואות 

ות למה התחיל לקרות קריאת שמע והכיס את עצמו לספק, המטופ

  .שלא ידע שילך למבואות המטופות אלא ש''מ
  

מה הראיה דילמא המעשה הויא בשבת דלאו זמן תפילין,  יש להקשות:

כך הקשה בשו''ת תשובה א''כ לא הלך עם תפילין, ולכן לא כתוב שחלץ התפילין, 

מאהבה חלק ב' סימן רכ''א, וכן הגרש''ק בשו''ת ובחרת בחיים סימן כ''ח ס''ק ה' בסופו, וכן בדעת 

  .תורה אור''ח סימן מ''ג

  

שבת מאי טעמא משום  שבת ס' ע''בע''פ מה דאיתא בגמ'  יש שמתרץ:

ית דאיכא כופיא, יו''ט מי איכא כופיא ופירש רש''י שדרך להתקבץ בב

הכסת ובבית המדרש, א''כ מוכח דבחול לא היה דרכם להתפלל בבית 

הכסת ובבית המדרש רק בשבת ויו''ט, א''כ אם איתא דהויא בשבת 

ויו''ט לא היה קורא ר''א קריאת שמע ביחידות רק בבית הכסת ובבית 

המדרש, ובע''כ מדקרא קריאת שמע ביחידות היה בחול, כך תירץ בשו''ת 

  שו''ת לבושי מרדכי חלק א' סימן ו'.סימן כ''ח, ועיין  ובחרת בחיים

  

דכשיודע שיכס  אור''ח סימן מ''ג ס''ק כ'פסק  במשה  ברורה  ולעין הלכה:

דרך מבואות מטופות לא ייחם בביתו אלא בבית הכסת או שייחם 

  בביתו ויכסם במבואות המטופות.

 קול המעדים
   הודעה משמחת לרבבות הקוראים

   ר לשמוע מידי שבוע בשבוע שיעורים מתוקיםאפש
  בהלכה ובאגדה באידיש ובעברית

  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 



  

  ר משיב כהלכהמדו 
  מהטןמדור זה ודב וערך ע"י ידידיו ר' מרדכי זיסקיד הגר שליט"א 

בכל מקום מקדים  -כו] הוא אהרן ומשה –[ו א. משה ואהרן שקולין.

משה לאהרן ובמקום אחד הוא אומר הוא אהרן ומשה מלמד 

וצ"ע הא סו"ס מציו שמשה [תוספתא סוף כריתות], ששיהם שקולים 

הרן לא קם כמשה שביא, ואף בעוה מציו והאיש היה גדול מא

משה עיו מאוד מכל האדם אשר על פי האדמה וא"כ איך אפ"ל 

  שהיו שקולין. 

הן אי ערל שפתים, צ"ע מדוע הקב"ה לא עשה ס  ב. טעת משה.

  וריפא למשה את ערלות שפתיו.

הם שצטוו  -(כז) הם המדברים וגו'  ג. משה ואהרן קיימו השליחות.

הם בשליחותם ובצדקתם מתחלה  -הם שקיימו: הוא משה ואהרן 

ועד סוף: לכאו' תמוה דמשמע שקיימו כל השליחות, והרי ההבטחה 

היתה והצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, והם לא זכו 

  להכיס לא"י, וא"כ לא קיימו השליחות.

וישלח פרעה ויקרא למשה ואהרן ויאמר אלהם  ד. תשובת פרעה.

י הפעם ה' הצדיק ואי ועמי הרשעים, יש לדון שפרעה אמר חטאת

  חטאתי האם תקבלה תשובתו או לא.

הה במדרש שמות רבה (כאן) אמר ר' אבין הלוי ברבי  ה. להות מס.

ממכת דם העשירו ישראל כיצד המצרי וישראל בבית אחד והגיגית 

מלאה מים ומצרי הלך למלאות הקיתון מתוכה מוציאה מליאה דם 

ישראל שותה מים מתוך הגיגית והמצרי אומר לו תן לי בידך מעט ו

מים וותן לו ועשו דם ואומר לו שתה אי ואתה מן קערה אחת 

וישראל שותה מים והמצרי דם, וכשהיה לוקח מישראל בדמים היה 

שותה מים מכאן העשירו ישראל, וצ"ע איך ההו מעשה יסים והרי 

שכ' רש"י בתעית דכ"ד שמכין לו  אסור להות ממעשה יסים וכמו

  מזכויותיו.  

הירא את דבר ה' מעבדי פרעה היס את  ו. הירא את דבר ה' היס.

עבדיו ואת מקהו אל הבתים: צ"ע אחר שראו כל היסים מדוע לא 

דאגו לכספם ואפילו על צד הספק היו צריכים להכיס לבתים וא"כ 

  איך יכול להיות שלא כולם עשו כן.

האם אדם שאוסים אותו לעבור עבירה של ע"ז, מותר לו  לחקור.ז. יש 

  לברוח או לא ומהיכן מפרשתיו יש להוכיח דבר זה.

היכן בפרשה מרומז שכל היסים שזכה שיהיה לעתיד לבוא  ח. חידה.

שיבוא משיח צדקו בב"א, הכל שוה אפילו בשביל איש אחד שהוא 

  מאמין אמיתי ויחיד סגולה.

בפרשה מרומז שא"י היא של בי ישראל אפילו  בעת  היכן ט. חידה.

  גלותם.

שמעון ולוי היו בשבת בצהרים  עם ביהם בי י. חידוד בעייי מוקצה. 

השתיים בגיה הציבורית. שי הילדים בכו מאד מאד וטפסו על 

אבותיהם כדי שיקחו אותם על ידיהם.  לכל אחד מהילדים היה בידו 

יה. שמעון ולוי הרימו את ילדיהם יסו מוקצה מחמת גופו שמצא בג

ושאים  -ולא הצליחו,  לכן הלכו-לער מהם את המוקצה שהחזיקו 

שמעון עשה בכך  -על ידיהם את הילדים המחזיקים במוקצה לביתם 

  איסור, וללוי מותר. הא כיצד?
 -----------------------------------------------------  

 כללי השתתפות

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

  .₪ 1000סך 

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

  מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.

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

  שובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.ת

  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

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

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 8:00בשעות הערב בין  053-3154010בטלפון 

אחר משלוח הפקס. כתב לא להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור ל

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

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

 שבט יום ב' ג'תשובות יתן לשלוח עד 
 
 

 זקיפת ידים למעלהמדוע אין או והגים להתפלל ב

 כמו שהגו בימים מקדם?

  אל ה'. ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרוש כפי ט' כ''טבפרשתן 

  

מדוע אין או מתפללים בזקיפת ידים כמו שמציו במקרא  יש להקשות:

כך מקשה בשו''ת באר שבע סימן ע''א, ובספרו בצדה לדרך פרשת שופטים וכן בהגהות כמה פעמים, 

וכן הקשה היעב''ץ בסדורו, וכן במקור חיים סימן פ''ט, וכן , א איגר אור''ח סימן פ''ט ס''ק א'רבי עקיב

  בפתח הדביר סימן פ''ט, וכן בדעת תורה אור''ח סימן צ''ה ס''ק ג', וכן בפש חיה סימן צ''ה. 

  

  :איכא כמה תרוצים

כתב מעורי תמהתי למה אין או והגים  סימן ע''א א. בשו"ת באר שבע

להתפלל בזקיפת ידים למעלה כמו שהגו אבותיו מעולם כמו שאמר 

ותרגום איקלוס ארימית ידי בצלו קדם ה'  "הרמותי ידי אל ה' עליון"

"ותשא רבקה את עייה ותראבפסוק  פרשת חיי שרהוכו' ובבראשית רבה 

איתא אמר רב הוא שראתה שידו שטוח בתפלה אמרה ודאי  את יצחק"

"כצאתי את העיר אפרושלכך שאלה עליו  וכמו שאמר אדם גדול הוא, 

"והיה כאשר ירים משה ידו וגו' ויהי ידיווכמו שאמר  את כפי אל ה'

איקלוס והואה ידוהי פרישן בצלו וכמו  ותרגום אמוה עד בא השמש"

 "ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה' וגו' וכפיו פרושות השמים"שאמר 

שצריך להעמיד אחד לימין ש"ץ ואחד  פ' מ"דבותיא בפרקי רבי אליעזר 

לשמאלו כדכתיב ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, והביאו 

וכן המרדכי ביומא  א"ח בהלכות תעית בסימן תקס"ו ובהלכות יום הכפורים בסימן תרי"טהטור 

ולכן כשם שאו למדין מתפלת משה שצריך  והגהות מיימוי ושאר פוסקים,

ד לימין ש"ץ ואחד לשמאלו, למה אין או למדין ג"כ מתפלת להעמיד אח

  משה שצריך להתפלל בזקיפת ידים למעלה.

מאחר שמצאו והגים אומות העולם עכו"ם  ומתרץ בבאר שבע:

להתפלל כך בזקיפת ידים למעלה כמפורסם לכן אין או והגים עכשיו 

שא ה' להתפלל כך, וכה"ג אמרו רז"ל בפסוק לא תקים לך מצבה אשר 

אלהיך אף על פי שהיתה אהובה לפי הקב"ה בימי האבות עכשיו שאה 

  מאחר שעשאוה אלו כעיים חק לעבודה זרה.

"ותשא רבקה אתבפסוק  בפרשת חיי שרהע''פ מה שכתב בבראשית רבה  ב.

אמר רב הוא שראתה שידו שטוח בתפלה  עייה ותרא את יצחק"

אדם גדול מותר להתפלל כך, אמרה ודאי אדם גדול הוא, חזין דרק 

כך כתב הריב''ץ בסידורו סולם בית ולכן אין והגים להתפלל בזקיפת ידים היום, 

  אל אות ה'.

פרק מהא דאיתא  בפרקי דרבי אליעזר ודחה מה שהקשה הבאר שבע: 

וכל ישראל עומדים חוץ לאהליהם ורואים למשה פורש כפיו אל  מ''ה

, דחזין דכל ישראל מתפללים השמים והם פורשים כפיהם אל השמים

  בזקיפת ידים.

דדור המדבר מי דור דעה אליהם אמר אספו לי חסידי דיש לדחות: 

  הם ודאי היה כוחם יפה בכך.

כי הפורש כפיו צריך לכוין בו עיים פלאים וסודות עמוקים ואם איו  ג.

בר הכי ומצא עושה כן בחם עש כמו שמבואר בזוהר ואו לא כל אחד 

כך כתב במקור חייים לבעל החות יאיר, יכול לכוין לכן אין מתפללים בזקיפת ידים, 

   .וכן בפש חיה אור''ח סימן צ''ה

הפורש כפו צריך שידע שהם קיות מכל חשש אבק גזילה וגיבה ואם  ד.

כך כתב בפתח הדביר אור''ח לאו אדרבה מזכירים עווותיו לכן אין והגים כן, 

  סימן פ''ט.



  

  

 

  

  כשר למולובא ה למול הפסול למול התחילמדוע במילה אם 
 דפסול כשר המילה, מאי שא משחיטהשגמר את המילה ו

מה שהקשתם בשם אחרוים מדוע במילה אם התחיל למול הפסול למול ובא הכשר למול 
  וגמר את המילה שכשר המילה, מאי שא משחיטה דפסול, ותרצתם בכמה אופים.

 

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

, ילה אפילו אם קרע הערלה מעצמו גם כן מהי דבמציאות אין ערלהראה לתרץ, דבמ
ועל כן אם גמרו הכשר דיש הטפת דם ברית ע''י כשר, כשר, אבל בשחיטה לא מהי אם 

דבעין  שחט קצת מהסימים מעצמו לכן לא מהי גם כן אם התחיל הפסול לשחוט
  שישחוט הכשר בעצמו כל הסימים, משא''כ המילה.

  
  וכי אה למהיג  שיהא בעל מום מדוע היה משה רביו כבד פה

מה שהקשתם בשם הראשוים מדוע היה משה רביו כבד פה, וכי אה למהיג  שיהא בעל 
  מום, ותרצתם בכמה אופים.

  

  ר''מ בישיבת צאז תיה מח''ס הפלא ברורי הלכההגאון הצדיק רבי מרדכי שבתאי אייזברג שליט''א 
דמרן הדברי יציב בחורש''י שדפס פרשת בא תשמ''ג כתב דיון שפרעה לא  ראה לציין

הבין לשון הקודש ושה היה צריך לדבר מצרית והויא זה פגם למשה לכן כדי שלא יכשל 
  עש''ה הקב''ה שלא יוכל להוציא את זה טוב מהפה.

  

  בירושלים הגאון רבי מאיר סדר שליט''א מו''צ
דכיון דהסימן לגואל  ראה לתרץ מה שכתב בספר פה קדוש לר' איצל''ה מוואלזין זי''ע 

הלשון מהו הסימן שהוא ישראל היה שיאמר פקוד יפקוד, יש להקשות דכיון שכולם ידעו 
אמם כיון שמשה היה כבד פה ולא היה יכול לומר האותיות בומ"פ, הרי לא  יהיה הגואל,

. ואם מ"מ אמרו, הרי אמרו בדרך ס, ומזה היה ראיה ממה היה יכול לומר פקוד יפקוד
  שאמר פקוד יפקוד שהוא יהיה הגואל.

 

 שליט''א לוי יצחק אסטערהרה''ג 
יש לציין להמבואר בכמה מקומות בספרי חסידות, דכבד פה מראה על עוצם הביטול של 

מבואר כו' כול שלו זכה שתתן תורה ע"י משה, והייו שהיא למעליותא, ודוקא ע"י הביט
 כי משה בזכות ירד מן ארז"ל לכןעקב  רשתבלקו"ת פוז"ל בעל התיא  ,רים הקדושיםפסב

 וזה מה וחו כמ"ש בעצם ביטול תבחי מקור החכמה זו המבחי ג"כשר שמש ההוא 
 ההשתלשלות מן למעלה היה משה משא"כ בחי' ההשתלשלות אבותיך הם ידעון לא ואשר

 עליוה חכמה לשון כי וכבד פה כבד משה היה להםכו' ולכן ודעתי לא הויה וכמ"ש ושמי
  .בגילוי בהשתלשלות לבא וא"א ,חי כל מעין עלמה היא זו

  

  ירושליםהרה''ג ישעיה פרקל שליט''א 
יש להעיר דבאגרא דפרקא אות קס''ו כתב דבשעת מתן תורה תרפא משה וכבר לא  היה 

 ין.כבד פה, דבעת מתן תורה תרפאו כל המומ
  

 הרי כל דבר שאין יכול לעשות אין יכול לשלוח שליח איך יכלה צפורה יכולה למות שליח שימול את בה
שהקשה למ''ד דאשה פסולה ע''ז כ''ז מה שהקשתם בשם אחרוים, לפי תרוץ אחד של הגמ' 

 למול איך צפורה מלה את בה, ותירץ הגמ' דצפורה אמרה לשליח שימול את בה, דקשה
איך חל השליחות, הרי כיון דהיא איה חייבת במילה הויא בכלל כל מידי דלא מצי עביד 

  לא מצי משויא שליח, ותרצתם בכמה אופים.
  

  ראש כולל היכל התלמוד ת''ארבי דוד ליסיצין שליט''א הפלא הגאון 
 יפות בפרשת קדושין כ''ט ע''א, וכן בספרו פיםע''פ מה שכתב המקה מה שתרצתם באחד מהאופים, 

דהא דאשה פטורה מלמול הייו מדין אם, אבל מדין בית דין חייבת, א''כ הויא שפיר  שמות
דךפי מתן תורה לא היה דין שבית דין  ראה להעירבת חיובא לכן היתה יכולה למות שליח, 

סימן  יור''דעוד ראה להעיר ע''פ מה שכתב בברכי יוסף  וא''כ לא מתחיל התרוץ,חייבין למול, 

  תעצל אין חיוב על בית דין. דין חייבין, וכיון שמשהדאם האב מתעצל אין בית רס''א 
  

  בי ברקהרה''ג אהרן שושיצקי שליט''א 
דדרים ירושלמי סוף פרק ג' ראה לתרץ, שהיה לה מעין שליחות של המלאך, כדברי התלמוד 

  שאמרה לה למלאך לחד מ''ד הילך עבד שליחתך.
  

  אר הגדולים דמקדימים תואר רב לשםכמו ש קרא בלא תואר קודם מדוע משה רביו
שה רביו לא קרא בתואר קודם שמו, כמו כל רב, מדוע מ מה שהקשתם בשם אחרוים,

  ותרצתם בכמה אופים.
  

  "אוצרות הים" על מסכת ברכות "סמח, לייקוודהגאון הפלא מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 

סופר תירץ שכל הגדולים היו גדולים בגלל שלמדו את התורה הק',  החתםד ראה להעיר,
ומזה היו חשובים בעיי העם. הייו שהכל בא להם מהתורה וממילא מקדימים את 
התואר רב או רבי מקודם שמזה בא לו הגדולה. אבל משה רביו היה חשוב עוד לפי מתן 

תורה, והוא היה הגואל הראשון תורה, והקב"ה מיה אותו למהיג על ישראל לפי מתן 
אמם אח"כ בחר  חשוב ביותר גם בלעדי התורה, לפי מתן תורה, הרי שהשם משה היה

  בו להיות ותן התורה, ולכן יתוסף לו גם רביו.
  

  א סכה.ים, הרי עומדים לצאת לדרך והויאיך מלו ב"י לפי יציאת מצר
איך מלו ב"י לפי יציאת מצריים, הרי עומדים לצאת לדרך בשם אחרוים ה שהקשתם מ

  , ותרצתם.סכההויא ואיתא בגמ' דרים ל''ב שלמוד ולצאת לדרך 
  

  שעלביםהרה''ג יצחק קדמון שליט''א 
ביציאת מצרים  יש להעיר דאולי דווקא דרך רגילה הויא סכה, מפי טורח הדרך, משא"כ

שעמוד הען "היה מקדים לפיהם הורג חשים ועקרבים ושורף סירים וקוצים ואטד 
כלשון וכו'  משפיל להם את הגבוה ומגביה להם את השפל ועושה להן את הדרך מיושר"

ולפ"ז יהיה פק"מ  סכהא"כ ליכא כלל טירחא ללכת בדרך, ולא הויא  'ב 'התוספתא סוטה ד
לא יהיה איסור לקחת את התיוק לאחר הברית במכוית, אפילו דרך גדולה בימיו, ש

 .חמורארוכה, כיוון שאין בזה כמעט טירחא וטלטולים, ואיו דומה לרכיבה על 

  הרי היה צריך להיקרא משוי מדוע קרא משה רביו על שם משה
מדוע קראו למשה רביו בשם "משה" הרי  מה שהקשיתם בשם החזקוי האבע"ז ועוד ועוד

  , ותרצתם בכמה אופים.שוי, ע"ש העבר שמשו אותו מן המיםהיה צריך להיקרא בשם מ
  

  לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 
שהקשה שבשבטים הקדים לכולם הטעם ואח"כ "ב פס' י' פראה לתרץ עם האוה"ק בפרשתן 

ואולי כי האמהות היו  כ הטעם וז"ל לשון תירוצו,שמו ואח"השם, משא"כ במשה הקדים 
בעלי רוח הקודש, והיו משיגות בחית השם וקריאת השם היתה למה שהיו מכווים בו, 
משא"כ קריאת השם משה מגיד הכתוב כי לא השיגה לידע בחית השם כי "שמו פלאות 

עם השם כי מן יגיד", וגו', וה' השם שמות בארץ שם בפיה שם משה, ומה שאמרה היא בט
הרי מבואר שמה שבת פרעה אמרה מן  יהו, ולא ידעה טעם זולת זה, עכ"ל,המים משית

  המים משיתהו היא אמרה מעצמה, אבל השם משה היה על פי ה'.
 

 מח"ס "אי לדודי" ו"רב רבן"ביתר עלית שליט''א  יעקב הייזלרהרה''ג 
מצרי הפי' של משה הוא "ילד"  ראה להעיר, דהצי"ב בהעמק דבר כתב ששמע דבלשון

וילד המלך קרא במדיה "הילד". והטעם שקראה לו כן, כי מן המים משיתיהו, שאי 
הצלתיו מזוטו של ים ואי אם הילד, וא"כ משה הוא ילד המלך, ושפיר ראוי לקרוא לו 

  בשם "הילד".
  

  האם מותר לכבד כרי בסדקאות
  כרי בסדקאות, כיון שהכרי איו עושה כלום.מה שדתם בשם אחרוים האם מותר לכבד 

  

  קרית יואל מאראהרה''ג שלמה איעזר מחם שפילמאן שליט''א 

אשר שאל כבודו  וז''ל' בס''ק  י''סימן ר 'טחלק שו"ת שבט הלוי ראה להעיר מה שכתב בזה ב
ליתן  פשוט מאד דאין ,בד את אביו הגוי בסדקאות של בו"י, גר צדק האם מותר לכ

סדקאות לגוי ואין זה צריך לפים, ויש להסביר לגוי בדרכי ועם שמוסי ההלכה 
ולהשלמת הושא אציג מה  ,מקרה כזה שהגוי עזר לבו להתגיירמעכבים בעדו גם ב

שמזדקק לידון דידן, ואחר שהביא פרשת יתרו שראיתי בספר הפלא אוצר פלאות התורה 
הלוי ה''ל היף את ידו בזה''ל לכאורה יש להעיר על לדברי השו''ת דברי מלכיאל ושבט 

שבשכר שתן ממרא עצה לאברהם  בספרו כללי המילה דבריהם ממה שכתב רביו יעקב הגוזר
, וכן כתב בפירושי התורה אביו למול עשה שותף עמו והיה הסדק של אברהם אביו

שהיה ממרא הסדק של אברהם אביו ולכן קרא פרשת וירא בראשית ח' א' מרביו חיים פלטיאל 
והרי ממרא היה גוי, ואפ''כ היה סדק של אברהם אביו, בראשית י''ד י''ג בעלי ברית אברהם, 

דעתו אם גר צדק מותר לכבד  חוותאכן שאלתי מהגאון רבי חיים קייבסקי שליט''א מה 
ם שמעתי מהגאון ר' משה לי שמותר, אמ והשיב ,את אביו גוי להיות סדק בברית של בו

שטרבוך שליט''א שאם הגר צדיק לכבד את אביו גוי בסדקאות מפי דרכי שלום יש עצה 
מילא חשב שיהודי ומ ,שיהודי אחר יעמוד על ידו ויחזיק גם את התיוק בשעת המילה

  .הכשר הוא הסדק האמיתי
  

 כשאביו אומר לו לעשות דבר היפך מזקיו למי צריך לשמוע
שפשט זאת מגמ'  סימן מ''גמה שהבאתם להקשות מכמה אחרוים על השו"ת שתי הלחם 

שאם האב אומר השקי מים והאמא, צריך לתת קודם להאב משום הסברה קדושין ל''א ע"א 
והקשו האחרוים שאין לדמות זו לזו , שאתה ואמא מחויבים בכבוד האב א"כ ה"ה הכא

ולכן סברת אתה ואמך מחויבין בכבודו מכריע,  ,ששם שיהם שקולין הן האבא ואמא
חיוב כיבוד אב ואם אין סברת אתה ואביך משא"כ בכבוד סבא שזה חיוב חלש כלפי 

  .מכריע לכבד אבי אביו
  

  בברוקליןור''מ רב שלמה הכהן גראס שליט''א רבי הגאון הפלא 
חרדים יב ז' ח' דלא מבעי להשיטות שסוברים דכיבוד אבי אבא הוא דאורייתא,  ראה לתרץ

ח כמה טעמים עי"ש וכן מכיו"ד סוף סימן ר''מ וכן דעת הב"ח  ,משום בי בים הרי הם כבים
ושפיר מכריע סברת  ,מצא דכבוד שיהם שוין אות ר''ג בספר היראהראה דעת רביו יוה 

מהרי"ק שו"ת סי' מד' פסקי גם לשיטת  ,ואין התחלה לקושיא ,שאתה והוא מוחיבין בכבודו
ואל אהע"ז סי' קט''ו סעיף ט''ז מהרי"ק סי' רצ' והוא דעה ראשוה של הרמ"א יו"ד סי' רמ סעיף כד' וכן דעת הבית שמ

שס"ל שאין שום חיוב לכבד אבי אביו לא ופלא שלא הזכיר דעת הרמ"א (ה"ל שחלק על המהרי"ק) 
ובוודאי לא אמר הדברים שייך בכלל להשתמש בסברא זו שאתה ואביך מחויבין בכבודו 

איו אלא דכיבוד אבי אביו  ה''שו"ת ח"ב סי ר' ושו"ת תורה לשמה סי' רסרק לשיטת המהרש"ג לשיטה זו, 
דכיבוד אבי פרשת ויגש מובא בשו"ת רע"א ח"א סימן ס''ח טת הלוית חן ישדרבן שייך להקשות גם ל

אביו שייך רק בחיי אביו אבל לא אחר מיתתו קשה מאוד דהה יש לחקור בחיוב כיבוד 
ים, או אבי אביו אם הוא חיוב בפ"ע דאבי אביו ג"כ חשוב אב דבי בים הרי הם כב

דעיקר החיוב בכלל כיבוד אב דבזה שמכבד אבי אביו הרי הוא מכבד את אביו עכשיו 
קשה מה דעתו של הלוית חן אם הוא מצוה בפ"ע למה מחויב בכבוד זקיו רק בחיים ולא 
בלאחר מיתה של אביו ואם סובר שהחיוב כיבוד של אבי אביו הוא בכלל כיבוד אביו 

קוישיתו  ר מכיבוד זקיו אז קשה בכפליים,ביו פטוושפיר מובן למה לאחר מיתת א
ובפרט קשה להבין איך מצות כיבוד אבי  ,כשאין שקולים איך אפשר סברה זו להכריע

אביו שהוא עף ממצות כיבוד אביו תקדום לכיבוד אב וכדי לתרץ י"ל דהה בסברת אתה 
מצות כיבוד האם ואמך מחויבין בכבוד אביך בפשטות הביאור הוא דבאמת אין ריעותא ב

לגבי כיבוד האב דהרי שקולים הם אלא דכל היכא דשקולין צריך לכבד האב משום דאת 
יש לו מהלך חדש אהע"ז סימן קמח בחידושיו על קדושין לא ע"א אבל החזון איש , ואמך חייבים בכבודו

בהביאור דכל היכא דהאב והאם מבקשין מהבן לכבדם כיון דחיוב מוטל על האשה לכבד 
ומעתה י"ל דסברה זו שייך  ,ה כאילו בטלה בקישתה ואיה קיימת במקום כבוד אבבעל

גם גבי אביו ואבי אביו דבטלה בקשת אביו כלפי בקשת אבי אביו והוה כמי שאיה ולכן 
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