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 כשיש חולה במחלה מדבקת ויש שי רופאים כהן או ישראל
  מי עדיף שיטפל בו ראשון?

אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת וגו' והובא אל י''ג ב'בפרשתן 
  אהרן הכהן.

  

אדם החולה במחלה מדבקת כגון בימיו השפעת המקסיקית  יש לחקור
ם יש לפיו ב' רופאים היכולים לטפל בו ואחד המדבקת וגורמת למות, א

מהם כהן, האם יש להעדיף אחד על השי, ואולי עדיף שהישראל יטפל 
  .שכהן קודם לישראל להחיותו דף י''ג ע"אבו, כיון דאמרין בהוריות 

  

שאל שאלה זו מהגאון רבי  הה הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ''ל
תשובה מעית שלמדים מפרשת יצחק זילברשטיין שליט''א ופסק 

   .השבוע
  

וז"ל והובא אל אהרן הכהן, עין  דהה כתב במשך חכמה בפרשתן
הגעים שמסרו לאהרן הכהן הוא מסתרי התורה אשר הטומאה 
והטהרה תלויים בכהן,  אמם י"ל דהה הגעים היא מחלה המדבקת עד 

שלא יכסו למבוי,  ע''ז ע"בויקרא רבה פרשה ט''ז ג' ובגמ' כתובות שאמרו במדרש רבה 
ולכן להלן פסוק מה כתוב שהמצורע "טמא טמא יקרא", וההתעסקות בו 
הוא עין מסוכן, וצריך לזה השגחה פלאה פרטיות אשר העוסק יוצל 
מזה, ויהיה בדל אשר אליו לא תדבק הגע לכן בחרה התורה זה בבי 

יותר וכמו אהרן אשר המה בדלים משאר ישראל ומושגחים בפרטיות 
"ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים", ובגמ' דברי הימים א' כ'ג י''ג דכתיב 

אמרין סדר הבדלה היאך אומר, המבדיל בין קודש לחול, פסחים ק''ד ע"א 
בין כהים ללויים לישראל, וכמו דכתיב ויבדל אהרן להקדישו קודש 

כיון  קדשים, ע''כ, מדבריו ראה שבמחלה מדבקת עדיף שהכהן יטפל,
  שהוא חסין יותר משאר ישראל.

  

ומציו עוד כמה טעמים פלאים מדוע טומאת געים תלויה דווקא
  :בכהים

גזרת הכתוב שלא תהיה טומאת געים וטהרתן אלא על פי כהן כי  א.
ויורו למוגע לפשפש במעשיו ויתפלל מלאכי ב' ז' שפתי כהן ישמרו דעת 

זאת בהיות על פיהם כל גע,  על עצמו ויתפלל גם הכהן עליו ובלעדי
כך כתב בספורו יקו טביעות עין במדרגות המראות להבחין בין גע לגע, 

  בפרשתן.

יען כי כל מי אשר הוא מזרע אהרן מצאו בו שלוש מדות טובות ב. 
הפכיים לאלו, כי חטא הלשון גורם כל ריב וכל גע ובין אחים יפריד, 

וירפא לזה כי הוא היה אוהב על כן יבוא אהרן שאחז במדת השלום 
שלום ורודף שלום, וכן חטא גסות הרוח ראוי שיתוקן על ידו כי הוא 

גדול מה שאמר במשה  חולין פ''ט א'היה עיו ביותר כמו שאמרו חז"ל 
י''ח כ''ז ואהרן ממה שאמר באברהם דאילו באברהם כתיב בראשית 

ו מה, וכן חטא וחשמות ט''ז ח' ואכי עפר ואפר ובמשה ואהרן כתיב 
חמדת הממון לא היה גם כן באהרן יען כי הכהים לא היה להם חלק 
וחלה בארץ ולא היה להם יותר ממה שזכו משולחן גבוה, על כן היו 
שלמים במדת ההסתפקות ולא היו בכלל צרי העין אשר כל מגמת 
פיהם לאסוף ולכוס, על כן מן הראוי שכל שלושה מיי צרעת אלו 

עיין באור החיים הקדוש, כך כתב בכלי יקר בפרשתן כי אם על ידי כהן, לא יטהרו 

ובאלשיך בקדוש, ועיין בספר הפלא כרם אליעזר הלכות געים סימן פ''ד לידידי הגאון רבי אליעזר 
  רביוביץ שליט''א שהביא שמוה עשרה טעמים מדוע תלויה דווקא בכהן.

  האם יש איסור להתפלל על מצורע שיתרפא 
  יא כמו שמבטל את הגע?דהו

  .בפרשתן י''ג וטמא טמא יקרא
  

דרשין מכאן "וטמא טמא יקרא" צריך  שבת ס''ז ע''מ א' ,סוטה ל''ב ע''מ ב' בגמ'

  .להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים
  

וישמע אלהים את קול  כ''א י''זמהא דכתוב בפרשת וירא  יש להקשות:
ר מכאן שיפה תפילת החולה מתפילת הער ופירש רש''י את קול הע

אחרים עליו, והיא קודמת להתקבל, א''כ מדוע כאן צריך דווקא 
  כך מקשה במדרש יהותן בפרשתן בעיון יעקב שבת ס''ז ע''מ א'.שאחרים יתפללו עליו, 

  

תפלת המצורע איו מקובלת כלל כדאיתא בזוהר  ומתרץ בעיון יעקב:
ים עליו, ומשום הכי הוצרך משה פרשת מצורע ולכך צריך שיתפללו אחר

להתפלל על מרים ולא מרים עצמה אע''פ שיפה תפלת החולה מצורע 
  שאי.

  

דאיתא בזוה''ק מפי מה קרא מצורע  וכן במדרש יהותן בפרשתן כתב
מוסגר מפי שמוסגר תפלתו בשמים, לכן צריך שאחרים יבקשו עליו, 

  משא''כ שאר חולים.
  

כתב שמי שמדבר לשון הרע  ת הלשון שער הזכירה פרק ז'בספרו שמיר וכן בחפץ חיים
  אין מקבלין את תפלתו.

  

כתב חידוש גדול וז''ל בדרושים  תזריע ס''ק ד' הה בכלי חמדה בפרשתן
כתבו דלכן משה רביו לא התפלל מקודם להקב''ה טרם בקשת אהרן 
כיון דמשה רביו זר היה והיה מוטל עליו לקיים הפסוק דהשמר בגע 

רעת לשמור ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהים, לכן לא רצה הצ
לעשות בזה שום פעולה עד שיבקשהו אהרן להתפלל, וא''כ הרי מקיים 
בזה ככל אשר יורו אתכם הכהים, כיון דאהרן ציוה לו לרפא אותה ע''י 

  תפלתו מקיים מצוה זו.
   

חרים צע''ג מה יעשה אם גמרא זו שמשמע שצריך לבקש מאמעדי אשר: 
שיתפללו עליו, ואפשר דרק קודם הליכת לכהן יש איסור ולא אח''כ 

  וצריך עיון.
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 מדוע יש איסור לראות את הגעים בשבת

  ומאי שא מברית מילה שמותר בשבת?

 וביום השמיי ימול בשר ערלתו. י''ב ג'בפרשתן 
 

  ילפין מכאן דברית מילה דוחה שבת. שבת קל''ב ע''א בגמ'
  

רשין וביום השמיי הקשה כי היכי דד הה בתוס' רבי חיים פלטיאל

אפילו בשבת, הכי מי דרוש בראיית געים ידחה שבת דכתיב וביום 

  הראות אפילו בשבת.
  

דהתם כתיב וביום וקרין וביום ואיו דבוק לשמיי, אמם הכא  ותירץ:

קרין וביום בחטף ודבוק להראות ולהכי דרשין יש יום שאתה רואה 

  ויש יום שאין אתה רואה.
  

כתב ראיתי מקשה, אמאי לא דרשין  בספרו דברי דוד בפרשתן ובטורי זהב

ללמד שראיית געים דוחה שבת כמו דדרשין בפרק ר"א דמילה וביום 

ואיי יודע קושיא השמיי ימול, אפילו בשבת, ודחק לתרץ מה שתירץ, 

כלל, דודאי ראיית געים מותר בשבת דלא הוה אלא הוראת איסור 

קרא לזה, ואפילו דין מותר בשבת מן התורה והיתר ומותר בשבת, וא"צ 

  אלא מדרבן אסור שמא יכתוב.

  

הקשה וז''ל אציגה הערה חדשה הה קיי"ל  ובספר משה שכיר מועדים

דמילה דוחה שבת, וילפין לה מקרא ד"וביום השמיי ימול בשר 

אפילו בשבת. וקשה לי, מא לן דהאי 'וביום' אתי  -ערלתו", 'וביום' 

ילה דוחה שבת, דילמא אדרבא להיפך אתי לאורויי לן לאורויי דמ

ויקרא י''ג על הקרא מועד קטן ז' ב' דמילה איו דוחה שבת, וכמו דדרשו בגמ' 

שאתה רואה געים "וביום הראות" וגו', דאתי לאורויי לן דאיכא יום י''ד 

ואיכא יום שאין אתה רואה את הגעים, והייו יום טוב, עיין שם. כמו 

הכא גבי מילה ג"כ, דהתורה אתי להורות לו "וביום השמיי  כן ימא

ימול בשר ערלתו", דיש יום שאתה מל בשמיי ויש יום שאין אתה מל 

בשמיי, ואיזהו, זה יום השבת דאז אין אתה מל בשמיי, ועל פי זה אתי 

דוחה שבת, ואל תשיבי דלזה דאין דוחה  הקרא לאורויי לן דמילה איה

רא, דמהיכי תיתי אמר דדוחה שבת דיוצרך קרא על שבת לא צריך ק

זה, זה איו, דשפיר הוה אמיא מסברא דדוחה שבת, מגודל מעלת 

וגם כמו דרים ל''א ב' המילה שיש בו כמה מעלות גדולות, כמבואר בגמ' 

דמהאי טעמא לא ילפין ממילה דעשה שבת קל''ב ב ד"ה האי שכתבו תוס' 

אי מילה דכרתו עליה י"ג בריתות, דוחה לעשה ולא תעשה משום דש

עכ"פ איכא כמה מעלות גדולות במ"ע דמילה, ע"כ שפיר הוי אמיא 

דדוחה שבת, הוצרך הכתוב ד'ביום', לגלות דיש יום שאין אתה מל 

וא"כ אדרבא אתי  במו"ק שם,בשמיי, דומיא דדרשה ד"ביום הראות" 

דאין משכן לגלות דאין מילה דוחה שבת, וכמו שהוצרך קרא לגלות 

דוחה שבת מגודל מעלתה, דאי לאו קרא הוה אמיא דדוחה, א"כ כמו 

כן יש לומר גבי מילה, וא"כ לכאורה טובא קשה קושיא ה"ל, והוא 

  הערה חדשה לגמרי אשר כמדומה לי דלא קדמי אדם בזה.
  

הביא שרביו עובדיה שם  על המשיות געים פרק א' משה ד' הה במשה אחרוה

כתבו דלכן אין  פרק ז' מהלכות יו''ט הלכה ט''ז האריך בזה ובמשה למלךב''ם וכן הרמ

רואין את הגעים בשבת משום דאין דין בשבת, וז''ל ולא יחא ליה 

גבי  ג' משה ב'לפרש מדכתיב וביום שיש יום שאי אתה רואה כדלקמן פרק 

חתן ורגל דשאי התם דכתיב בהן שמחה, ושמחת בחגך, ובחתן ושמח 

ת אשתו אם יטמאו מבטלו משמחה, אבל שבת לא אשכחן ביה שמחה א

  בתורה וצריך לטעם דהויא כדן את הדין.

  מדוע כתבה התורה מצות מילה בפרשתן

  הרי הפרשה מיירי  מדיי טומאה וגעים?

בפרשתן וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בי ישראל לאמור אשה כי

מי דת דותה תטמא, "וביוםתזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כי

  .השמיי ימול בשר ערלתו"
  

מדוע כתבה התורה מצות מילה בפרשתן, הרי הפרשה  יש להקשות:

  מיירי מדיי טומאה וטהרת  וגעים, ומה קשור מצות מילה לזה.
  

וז''ל ראה לתת הה באור החיים הקדוש בפרשתן מקשה קושיא זו 

, שבא לתת טעם לעכבת טעם לסמיכת וביום השמיי עם מה שלפיו

המילה עד יום השמיי ולא צוה למול ביומו כמו שמציו במקת כסף 

שבת קל''ה לזה כתב אחר אומרו וטמאה שבעה ימים וביום השמיי וגו' 

 דה ל''א ב'לומר כי לטעם זה הוא שעכב המילה והוא על דרך אומרם ז"ל 

  כדי שלא יהיו כל העולם שמחים ואביו ואמו עצבים.
  

וז''ל לכאורה אין עין מצות מילה  ן באגרא דכלה בפרשתן  מקשה:וכ

לכאן כי כאן הכווה להשמיעו רק דין האשה, והוה ליה למימר זה 

במקום אחר בפי עצמו, ויחא אליבא דרבי שמעון דדריש טעמא דקרא 

מפי מה צותה התורה שלא תטמא רק שבעת ימים, מפי שביום השמיי 

לא יהיה כל העולם שמחים ואביו ואמו עצבים שמחת הברית מילה, ש

לזה אמר וטמאה רק שבעת ימים וכו' וביום  דה ל''א ב' משום טומאה

השמיי ימול וכו', על כן מהראוי שתטהר, ולזה דייק התרגום יותן 

  בתרגומו וביומא תמיאה תשתרי וברא יתגזר וכו', וכן משמע במפרש.
  

ספורו את כוות התורה כי אז תעכל ע''פ מה שהסביר ב מעדי אשר:

דם הדות הטמא אשר ממו זון הולד במעי אמו, וטהר הולד להכס 

  בברית קדש, לפי ה''ל אתי שפיר השייכות.
  

 ח''א סימן מ''בע''פ מה דאיתא בשו''ת רבי עקיבא אייגר  עוד ראה לתרץ:

וללות שלסבא יש חיוב למול את כדו יותר משאר אדם, לפי מה שכתב בע

אפרים, דערלה החיצוה היא סיבה לערלה הפימית, הכוה דמי שלא מל 

את עצמו איו יכול למוד תורה, א''כ מי שלא מהול איו יכול ללמוד 

דאיתא  תורה, מצא דמצות מילה היא מטרה ללימוד התורה, א''כ סבא

ל את שחייב ללמד את בן בו תורה, א''כ יש לו חיוב למו קדושין ל' ע''אבגמ' 

כדו יותר משאר אדם, כדי שיהא יכול ללמוד תורה דהוא אחראי על 

  תורתו של כדו.
  

דהקשה כיון דשלוחו של  יור''ד סימן רס''המתרץ קושית הלבוש  וביסוד ה''ל:

אדם כמותו, א''כ במה שמברך המוהל אשר קדשו במצותיו על המילה 

ריתו של אברהם הוא מוציא את האב, א''כ מדוע מברך האב להכיסו בב

אביו, הרי זה ברכה שאיה צריכה, ולפי ה''ל א''ש דהמוהל מברך על 

עצם מצות המילה, והאב מברך על התורה והמצוות שיכול לקיים הבן 

  ע''י מצוות המילה.
 

מה שאומרים בברכת המזון על בריתך שחתמת  ולפי זה אתי שפיר:

  .מעדי אשרבבשרו, ומשום כך ועל תורתך שלמדתו, 

  

לפי ה''ל אתי שפיר שהפרשה מיירי איך טהרים מטומאה  מעדי אשר:

אז קודם מסבירה התורה איך האמא היית טהורה, ואחרי זה מבאר 

  איך הבן הולד היה טהור וראוי ללמוד.



  

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

הה החת"ס  סתירה בדברי החת"ס? -ישראל א. הטבע אצל גוי ואצל
בספר תורת משה פרשת בא על הפסוק וכי יגור אתך גר וגו' כתב 
דגוי שהיו לו בים בגיותו שמתו מחמת מילה ואח"כ תגייר חייב 
למול את בו שולד לו ביהדותו, דמה שמתו אחיו בגיותו איו 

דאזיל  מצטרף עם של עכשיו, וראיתי מי שכתב לבאר דברי החת"ס
לשיטתו בשבת פו ע"ב דטבע ישראל איו כטבע גוי ולכן כשמתגייר 
משתה טבעו ויש בו עתה כח לסבול המילה. אמם צ"ע דהא 
החת"ס עצמו כתב שם בחידושיו לשבת בהמשך דבריו דלעין חילול 
שבת ואכילה ביוהכ"פ יש לחוש לדברי הרופאים שמומחיותם עפ"י 

פיקוח פש מי דוחה שבת עיי"ש, גופי עכו"ם דלו יהא אלא ספק 
וא"כ צ"ע דגם בד"ד לעין מילה הי דחיישי' שמא שתה גופו 
 "ממה שהי' מקודם אבל עדיין יש לחוש שלא למולו מספק פיקו
שמא לא שתה גופו וממש כמו לעין שבת ויוהכ"פ דחוששים 

  לדברי הרופאים משום ספק. וצ"ע.
כהן את הגע, את מה מסגירים והסגיר ה ב. הסגרת הגע או האדם?

את האדם או את הגע או את שיהם, דהייו שמכסים ומסמים את 
  הגע.?

וביום הראות בו יג יד, וברש"י מה תלמוד  ג. שייך געים אצל חתן?
לומר ללמד יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאין אתה רואה בו 

טלתו מכאן אמרו חתן ותין לו כל שבעת ימי המשתה לו ולאצ
ולכסותו ולביתו, ולכאו' קשה הלא געים באים על חטא כדאיתא 
בגמי ערכין טז וכיון שחתן מוחלים לו כל עוותיו כדאיתא 

  בירושלמי ביכורים פ"ג ה"ג א"כ מין לו געים?
וראהו הכהן וטמא אותו יג ג, וברש"י יאמר לו  ד. לבן זה סימן טומאה?

ירת הכתוב, וקשה למה טמא אתה ששער לבן סימן טומאה הוא גז
לבן סימן טומאה וביום כיפור לבן סימן טהרה, וכדשיו ביומא סז 
בלשון של זהורית הלבין שמחים, וככתוב אם יהיו חטאיכם כשים 
כשלג ילביו ישעיה א יח? ועוד קשה שמכיוון ששער לבן סימן 
טומאה הוא גזרת הכתוב צריכים להבין מדוע אומר הכתוב להלן יג 

  לו הפך לבן טהור לכאורה אדרבה יהיה כולו טמא?ג כשכו
ולקח למטהר שי צפרים חיות  - ה. הילפותא שהולכים אחר הרוב

טהורות יד ד וברש"י חיות פרט לטריפות, ולכאו' קשה דדייק הגמ' 
בפ"ק דחולין יא דאזלין בתר רובא משעיר המשתלח דהתורה 

ם שווים אמרה ויקרא טז ז ולקח את שי השעירים שיהיו שיה
וליחוש דילמא חד מיייהו טריפה הוא אלא לאו משום דאמרין זיל 
בתר רובא עכ"ד הגמ' שם, לכאורה הוה מצי למילף מציפור מצורע 
דשלח על פי השדה ואין יכולים לבדקו אם טריפה היא וא"כ איך 
מותר המצורע לכוס לביהמ"ק אלא על כרחך שהולכין בתר רובא 

י' מוכרחת יותר משעיר המשתלח דשם איו דכשרים הוי, והוי רא
יכול לתקן ומספק מביאין שמא איו טריפה אבל הכא כיון דמותר 

  עי"ז להיכס למקדש על כרחך דסומכין על היתר דבתר רובא.
ז"ל במדרש רבה פרק י"ז אות ד' ובתוספתא  ו. געי בתים על מה באין?

לה תחילה הם פ"ו דגעים איתא אין בעל הרחמים וגע בפשות תחי
באים בביתו חזר בו מוטב ואם לא חזר בו יבא בבגדיו אם לא חזר 
בו עדיין יבא על גופו ועל עור בשרו, וצ"ע דבערכין דף טו איתא אמר 
רבי יוחן על שבעה דברים געים באין על לשון הרע ועל שפיכת 
דמים ועל שבועת שוא ועל גילוי עריות ועל גסות הרוח ועל הגזל ועל 

עין ובמהרש"א שם ביאר דגעי בגדים באין על הגזל וגעי  צרות
בתים על צרות עין וגעי אדם באים על שאר העבירות וא"כ מה 
שייך לומר שבתחילה באה על הבית ואח"כ על בגדים ואח"כ על גופו 

  כשתלוי איזה עבירה עבר וצ"ע.
ו . מאיזה דין הוגע לפרשתיו הוכיח אחד מהקדמוים שגוי איז. חידה

  מושגח בהשגחה פרטית.
איזה אדם לא היה שייך אצלו געים, לאחר שתה פרשת  ח. חידה.

  געים, והיכן זה מרומז?
  איזה מוסר השכל בההגת משפטי ה' יתן ללמוד מפרשתיו. ט. חידה.

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

 כללי השתתפות
ה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכס להגרלה על כל תשובה כו .1
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  ו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.תשובותי
  יתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש. .4
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 אייר יום ב' ה'תשובות יתן לשלוח עד 
 

כשיש ברית מילה בשבת ויש רק אשה שכשירה למול האם יש איסור

  לכ''ע לאשה למול בשבת?

 ום השמיי ימול בשר ערלתו.ובי י''ב ג'בפרשתן 

 

  ילפין מכאן דמילה דוחה שבת. שבת קל''ב ע''א בגמ'

  

הכל כשרים  יורה דעה הלכות מילה סימן רס''ד סעיף א' הה כתב המחבר בשולחן ערוך

למול, אפילו עבד אשה וקטן וכו' ואם יש ישראל גדול שיודע למול, הוא 

  קודם לכולם.

  

  לא תמול, וכן והגין להדר אחר איש.ויש אומרים דאשה וכתב ברמ''א 

  

הקשה על ועיין במקה קדושין כ''ט ע''מ א' מה שתירץובש"ך שם וכן בביאור הגר''א 

לא ידעא מאי קאמר דהא גם להמחבר ישראל גדול קודם לכולם הרמ''א: 

מש"ה והגין להדר אחר איש ואם דעתו לומר דאפי' היכא דליכא ישראל 

למול ווהגין להדר אחר גדול משום דאשה איה גדול אין ותין לאשה 

כשרה למול וכמ"ש הב"ח שזהו דעת הסמ"ק והגמ"ר דאפילו דיעבד 

במקום שאין איש אין אשה מלה אם כן לא שייך בזה לומר וכן והגים 

דדבר שאיו מצוי אין בו מהג ועוד אפילו הגו כך הייו משום שאין השים 

  יודעות למול וצריך עיון.

  

בברית מילה בשבת ואין שם איש רק אשה האם יש לה איסור  לחקוריש 

למול לכ''ע דכיון שאין לה חיוב למול איו דוחה את השבת או דילמא 

  .מותר לה למול דלא החיוב דוחה את השבת אלא המצוה

  

כתב לגבי  להגאון הרגוצב''ר תייא הלכות עבודה זרה פרק ז' ס''ק י' הה בצפת פעח

חיוב דוחה שבת או המצוה, ו"מ לאשה לדידן דפסקין מילה האם ה

דמילה כשירה בשים אם מותרת למול בשבת דחיובא ליכא ומ"מ המצוה 

תקיים על ידה, דאם אמר דהחיוב דוחה את השבת א''כ אשה שאיה 

מחויבת איה יכולה למול בשבת, משא''כ אם אמר דהמצוה דוחה את 

  .השבת גם אשה יכולה למול בשבת

  

מקשה אם אמר דמצות מילה  בספרו תיבת גומא בפרשתן והה בפרי מגדים

דחויה בשבת, א''כ למאן דאמר דאשה כשרה למול, א''כ יש להעדיף בשבת 

אשה שיודעת למול על פי איש מוהל, כיון שהאשה איה מצווה בעשה 

ואילו לגבי האיש  קידושין ל''ד א'דשבת אלא על לא תעשה, כמבואר בתוספות 

עשה ולא תעשה וכו' ותירץ דשבת הותרה לגמרי אצל מילה לכן אפשר  יש

למול ע''י איש אע''פ שיש כאן אשה, חזין עכ''פ שאפשר לאשה גם למול 

  בשבת.

  

העיר על הצפת הרי מילה שדוחה שבת היא   סימן ''א ובשו''ת ר אברהם

ו חיוב מילה בשמיי שהוא חיובו של אב, ומ"מ יכול אחר למול אף דאין עלי

למול ודחית שבת אין תלוי בחיוב המל רק דחית שבת הוא מצד חיוב 

הימול שצריך להיות ימול לשמה וזה מתקיים גם ע"י אשה אם כשרה 

 .למול שפטר הימול מחיובו



  

  

  

  

  הלכה בפי רבו לעצמו להורות לתלמיד האם יש איסור 
תלמיד ד בספרו ראשון לציון יור''ד סימן רמ''במה שהקשתם על מה שכתב האור החיים הקדוש 

מהא , והקשתם ום רבו דאין זה קרא בגדר הוראהלעצמו בודאי מותר להורות במק
איכא  ואם בי ביתו של תלמיד הוצרכו להוראה ושאלו לועירובין פרק ו' דכתב הרא"ש 

לספוקי אי שרי, מידי דהוה אהא דאמר וצורבא מרבן חזי לפשיה, או דילמא הי מילי 
שלא להטריח צורבא בדיקת סכין שאיו אלא לכבודו של חכם וכי האי מחיל ליקריה 

והדעת , לו לעצמו אסור להורות במקום רבואבל דבר איסור והיתר אפי ,מרבן לבא אליו
  .להדיא שמותר להורות לעצמו וטה לאסור, א''כ איך פסק

  

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

ראה להעיר, דלא עלם מהאור החיים הקדוש דברי הרא''ש, ועייתי בספרו ראשון לציון 
לעצמו, הייו כשאומר בפים, שהביא הרא''ש, ומפרש דמה שכתב הרא''ש דאסור 

פירוש שעושה לעצמו ואומר לאחרים טעם שאי עושה כן, אבל כשעושה  ,ההוראה לזולת
מותר, וההיא דבדיקת סכין דמיא  לעצמו ולא מיכרא ההוראה אלא עושה לעצמו

עביד הויא ליה הוראה, ועל  שבודק ומתיר  וכו' והגם דלפשיהלהוראה דמיכר המעשה 
 וות השו''ת חות יאיר שהבאתם דכוותו הוא כ''ל שעושה לעצמופי זה יש לתרץ את כ

  בלי לומר להזולת הרי דבחם תמהו וגדעת שפתיו הקדושים ברור מללו.
  

  "אוצרות הים" על מסכת ברכות מח"סלייקווד מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א הפלא הגאון 
דאהרן הורה הלכה לעצמו מהא שלעצמו מותר, האור החיים מה שהבאתם ראיה בשם 

ברכות ס"ג כתב  לדחות הראיה דבגמרא  ברכת שמעון דבספר , ראה להעירבפי משה

על שמות ו' כ"ו יכא האיסור להורות הלכה בפי רבו, ורש"י הרי כתב מבואר דכששיהם שוין ל
ולפי"ז א"ש שהיה מותר לאהרן  רן ומשה, שמשה ואהרן שקולים כאחד,הפסוק הוא אה

  הלכה בפי משה אף שהיה רבו.להורות 

  
  האם מותר להאריך במצות סיפור יציאת מצרים 
 באופן שלא יוכל לאכול סעודת יו''ט כמו שצריך

האם מותר להאריך במצות סיפור שאלה בשם החתם סופר מה שדתם בגליון חג הפסח 
  יצי"מ באופן שלא יוכל לאכול סעודת יו"ט כמו שצריך.

  

  בי ברקט''א הרה''ג רבי מרדכי סופר שלי
מערלוי זי"ע בשו"ת אמרי  ברצוי להביא בזה לשוו הזך של אא"ז מרן אדמו"ר הגה"ק

דעיקר כוות השו"ע במש"כ שיהא זהיר לאכול האפיקומן קודם חצות, הוא  סופר שכתב
 "ות וסידור הקערה בעוד יום כדי שמיד בבואו מביהכלהורות שיזדרז לעשות כל ההכ
יתחיל בעריכת הסדר, אבל מי שעשה כן והתחיל בעריכת הסדר בזריזות גדולה ובכ"ז אין 

ול האפיקומן קודם חצות, מזה לא מיירי הזמן מספיק לספר מסי הקב"ה אם יקפיד לאכ
השו"ע אלא עדיף להרבות בסיפור שבחו של המקום ית"ש, להשריש אהבת ה' ואמוה 

 שיקיים מצות אכילת מצה קודם חצות,זכה בלבות ילדי קודש טעים רכים, ודי לו 
(ובהמשך התשובה מאריך דבאופן שאחר אכילת כורך שאר זמן מועט קודם חצות 

או לאכול האפיקומן קודם חצות או שיאכל הסעודה משום מצות שמחת יו"ט, ואפשר לו 
להלכה  םדכ"א יכול לברור לעצמו את שאוותה פשו דשי דרכים אלו רצויים ומכווי

  ובלבד שיכוון לבו לשמים.
  

 האם היו צולין את הקרבן פסח עם גיד השה
שדעת הלכות קרבן פסח הלכה י''א מחלוקת הרמב"ם והראב"ד  מה שהבאתם בגליון של פסח

הרמב"ם שהיו צולין את קרבן הפסח שלם עם גיד השה, והראב"ד חולק עליו שאין 
איסור גדול מזה שיצלה הקרבן פסח עם גיד השה וסיים ואם אזכה ויביא לפי כזה קרבן 

 פסחים פ''גוהבאתם ע"ז השפת אמת  שצלאו אותו עם גיד השה הייתי חובטו בקרקע לפי,

שמביא ראיה אלימתא להרמב"ם מהא דאיתא שם לגבי גיד השה אחר צליה  ע"ב
שהתערב עם הגיד המותר, ואי ימא כהארב"ד דאסור לצלות הפסח עם גיד השה א"כ 
גיד השה האמיתי פרש ממו קודם צליתו והשי צלה עם הפסח וא"כ איך איי יכר זה 

  .שצלה עם זה שאיו צלה
  

  בברוקלין רב ור"מבי שלמה הכהן גראס שליט''א הגאון הפלא ר
לא זכיתי להבין תמיהתו על הראב"ד שהרי הרמב"ם שם מסיים ואם ראה להעיר, ד

פסחים חתכי חתיכות חתיכות כשר והוא שלא יחסר אבר, ומקור דברי הרמב"ם מתוספתא 

אבר אבר ע"ג וז"ל הפסח צולין אותו ואין צולין אותו חתיכות רצה מתחו ומטילו  פ"ה מ"י
גחלים, ולכאורה גם הראב"ד מודה לזה דכשר במוח הכל על גבי גחלים ואין וגעין זה 

כתב מקור לדברי  ח"א סימן י''אובשו"ת שאילת יעב"ץ , בזה והכל תערב ואיו יכר וצ"ע
העצמות והגידין ושרפו בי"ו ואם איתא דמקרין את  פסחים פ"ז מ"יהרמב"ם ממשה ערוכה 

  .ה לן לפוסלן ולעבור אלאו דותר שרפיהו לגידון בי"דהפסח למ
  

  בית שמשכ''ק מרן האדמו''ר משאץ שליט''א 
ראה לומר בדרך צחות, דהה מהג ישראל שבפסח אין אוכלים דבר שפל על הרצפה, 
ואפשר דהמקור הוא מדברי הראב''ד שכתב שאם יביאו לו מקרבן פסח שצלה עם גיד 

, וקשה הרי אפשר שאדם יגבהו ויאכלו, אלא מכאן רמז שאין השה יזרקו על הרצפה
  אוכלים דברים שעל הרצפה בפסח.  

 לים מכים את הקב''ה בתואר המקום יחם אתכםמדוע ביחום אב
יחום אבימה שהקשתם על החם אתכם מתוך שאר  "המקום"ים לסוח שאומרים  בי
לים כיוי את הקב''ה דווקא בכיוי מדוע ביחום אב יש להקשותד אבלי ציון וירושלים,

  ותרצתם באופן פלא.זה, 
  

 ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים מח"ס "גם אי אודך" שליט''א  גמליאל הכהן רביוביץהגאון רבי 
לע"ד י"ל בס"ד שהה ביחום אבלים, הרי לכל אחד יש צער ורגש שלו, וצריך לדעת בדיוק להגיד 

מילה והיחום "במקום" הכון, ולא להיפך חלילה וחס, שלפעמים אומרים איזה מילה את ה
לאבל, ובזה מגדילים צערו רח"ל, והה רק קוב"ה שבוחן כליות ולב, הוא באמת יודע לתת 
היחום האמיתי "במקום" הכון ביותר לאדם זה, שיפוג צערו ממו, ולכן אומרים בלשון זה 

ו הקב"ה שהוא "מקומו של עולם", הוא יחם אתכם בדיוק "המקום" יחם אתכם, היי
 "במקום" הכון, שיחם וירגיע אתכם בדיוק בדבר שמצער אותכם, ויפוג ממכם כל צער שבעולם.

  

  ירושלים שליט''אישראל ח גוטמן  הרה''ג פמ''מ
בספה"ק סידורו של שבת אמרתי לפרש במה שהבאתי כבר בפרשת משפטים את מה שכתב 

פירשו הפסוק 'עד אמצא מקום לה' כי ח"ו דחו רגלי השכיה מאותו מקום   עף א'שורש ה'  חלק א'
שהרע שורה עליו, ובהיפוך במקום הפוי מכל עקא ומרעין בישין מכתות הרע לית אתר פוי 

תשובה עשה שוב מיה, ע"כ, וא"כ  כיון דמיתה מכפרת וגם קרוביו מהררים וחוזרים ב
שעושים מקום להקב"ה, יחם ומרים 'המקום' בזכות והייו שא ,מקום להשכיה הק'

' וכו' וכיון שעוסקים בזה רצוי להוסיף מה שמוסיפים בעיקר בא"י ' ולא יוסיפו אתכם
בל כבר אפה גם שלא ידוע כל כך המקור להך הוס(הא ''י א''לוהוא פסוק בירמיה  לדאבה עוד',
אישישיחה וכו' וחד אמר לאחרים, דאגה בלב  ''היומא עגמ' לומר) הה איתא בפשט המהג 

אותיות הראשוות של א"ב חוץ מאות ב' שחסר,  "ל רמז ע"ז שבמלה 'דאגה' יש ארבעהה י
וזה בא לרמז שכיון שיש כבר ב', דהייו עוד אחד שיכול לשוח את דאגתו מלבו כבר אין 

ה לאחרים חסר האות ב', לא כן הוא למי שמת לו מת אז לא כל כך עוזר שישיחדאגה לכן 
הה במילת , לאחר יב' חדשהרי אמרו חז"ל (בברכות ח:)אין המת משתכח מן הלב אלא 

'דאבה' יש גם ד' אותיות הראשוות של הא"ב רק פה חוסר האות ג', להראות שפה חוסר 
  הי"ב חודש שהם במ"ק ג' ולכן אומרים אצל יחום אבלים 'ולא יוסיפו 'לדאבה' עוד דייקא.

  

   מאיר דבריהפלא מו''צ בירושלים מח''ס ר שליט''א הגאון מאיר סד
 ים לאור יום ולחושך קרא לילה"הויקרא אל"בראשית א' ד' ראה לבאר ע''פ מה שכתוב 

אמר ר' אלעזר לעולם אין הקב''ה מיחד שמו על הרעה מדרש רבה בראשית פרק ג' ודרשו חז''ל 
 ,אין כתיב כאן ,לילההים אללאור יום" "ולחושך קרא ויקרא אלהים "אלא על הטובה 

אלא ולחושך קרא לילה עכ''ל וראה דביחום אבלים שזה בא על עין רע, אין מיחדים 
  וכמו בחושך שרמך "קרא" אך לא כתוב מפורש.שמו של הקב''ה אלא ברמז "המקום" 

  
  האם זה מגוה ומדת אכזריות או אמוהמי שפטר לו מת רח''ל ואיו בוכה כלל 

ששאל על אחד מגדולי הדור שמת לו בן  סימן תק''ה 'חלק גמה שהבאתם בשם שו"ת רדב"ז 
ולא הוריד עליו דמעה אחת אם זו מדה טובה או לא, וכתב דזה אכזריות, והבאתם את 

  אחרוים על אהרן שלא בכה על מיתת ביו, הרי כתוב שלשה ימים לבכי, ותרצתם.ה קושיית
  

  מודיעין עיליתא הרה''ג יוסף קרביץ שליט''
לא הוי קבכי רבי חיא שכיב ליה ברתיה ' א עמוד ב''שבת קראה להעיר מהא דאיתא בגמ' 

דדוקא  , ומתרץ,שלשה ימים לבכי 'מו"ק כ"ז ב, והקשה בשפת אמת שם הרי איתא בגמ' עלה
, וצריך לומר דמה שכתב השפת חיוב לבכי הות ולא יותר ולא שיהיג' ימים רשאין לבכ

שאע''פ שהוא חייב להוג אבילות איו סוכה כ''ה ד''ה טירדא דרשות אמת הוא לשיטת רש''י 
 חייב להצטער, א''כ משמע ברש''י שאין חיוב לבכות, וא''כ מצא דחלקו רש''י והרמב''ן

  האם שלשה לבכי זה חובה או רשות.
  

  רושליםיהרה''ג משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 
ולפי דעת הישר לא היה ראוי לבכות על המת ערך חמה להעיר מדברי הפלא יועץ שכתב יש 

כלל כי מה יתן ומה יוסיף ומה בצע כי יבכה, ואפילו אם יהרוג את עצמו האם יוכל 
כשמתה בתו א ע"ב ''שבת קבו וכמאמר רבי חיא להשיבו, וכמאמר דוד המלך ע"ה כשמת 

ובאמת ביעב"ץ כבר העיר על הא דר"ח  לא בכה ותירץ דהא  ,שלא היה בוכה עליה
ועוד תירץ דר"ח היה  ,חיובא איתמר אלא שלא להוסיף בלבדדאמרין ג' ימים לבכי לאו ל

וע"ע  ,דאי פטורזקן או חלוש בעייו באותה שעה והיה יודע שהדמעה מזקת לו ואוס ו
על המת הוי טירדא דרשות ואיו  כתב שצערששדייק מדברי רש"י ה ע"א ''סוכה כבערוך לר 

וכתב ידידי הגרי"ח פוס די"ל  ,שאין חיוב בכיה על המתחייב להצטער, דמוכח מכך 
ובדברי שאול  'ו אות ח''צ מןח"ב סיכמש"כ זקו הגרש"ז אויערבאך בספרו מחת שלמה 

טרידו דהגדר בזה שכוות רש"י דאיו חייב להצטער צער גדול שיד ''שצ מןסיון להגרי"ש תז
  מקיום המצוות, וכ"פ בדעת הרשב"א.

  

  לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 
ורבי אברהם אמר אחר שתדעו שאתם בים לה'  וז"לפי"ד פס' א' יש לציין הרמב"ן בדברים 

והוא אוהב אתכם יותר מן האב לבו, לא תתגודדו על כל מה שיעשה, כי כל מה שיעשה 
לטוב הוא וגו', אין ראוי לכם להתגודד ולהקרח על פש, ואפילו ימות בוער, ולא יאסור 

, ומכאן סמך הכתוב הבכי כי הטבע יתעורר לבכות בפירוד אוהבים ודודם אף בחיים
לרבותיו באוסרם להתאבל יותר מדי, עכ"ל. הרי מבואר שהבכי על המת איו אלא בחית 
בכי של פרידה כפרידת אדם מידידיו המלווה בכי גם כאשר הוא וסע למקום שהברכה 

 מצויה בו, ואין בזה משום גות.
  

 ע''י ידידיו גליון זה ודב

  ירושלים שליט''א זאב בעער רה"גה

  י"ו מרדכי מחםכמר בו לרגל שמחת הברית ל

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירוה חת 

  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  ירושליםשליט''א  ישראל ח גוטמןפמ''מ הרה''ג 

  לרגל השמחות השרויות במעוו

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירוה חת 
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