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האם יש מצוה לבקר קרובים ביום טוב משום שמחת יום טוב?
  .ויאמר אליהם משכו וקחו לכם צאן  למשפחותיכם י''ב כ''אבפרשתן 

  

וא חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, ה אור''ח סימן תקכ''ט קימ''ל
ואשתו וביו וכל הלוים אליו, כיצד משמחן, הקטים ותן להם קליות 

  ואגוזים, והשים קוה להם בגדים ותכשיטין כפי ממוו.
  

האם מי שהולך לבקר קרובים ביו''ט מקיים מצות שמחה דזה  יש לחקור
  .גורם לו שמחה שפוגש את קרוביו או דילמא איו מקיים מצות שמחה

  

וז''ל מכאן  על הפסוק ה''ל כתב פרשת בא פרק יב פסוק כ''א הה ברביו בחיי
שחייב אדם לקרב קרוביו כדי שישמחו עמהם בימים טובים, וכן בימות 

 ירמיה ל, כההגאולה הבטיחו הקב"ה להתקרב איש אל משפחתו שאמר 
  "בעת ההיא אם ה' אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל".

  

ההולך לשבות  פסחים מ''ט ע''א שהוכן יש להביא ראיה: מהא דאיתא במ
שביתת הרשות וזכר שיש לו חמץ בביתו וגו' ופירש רש''י שהיה הולך 

  להחשיך על התחום לקות שביתה שם ולילך ד' אלפים לדבר הרשות.
  

דאין  ערובין ל''אהרי איכא מאן דאמר דסבירא ליה  והקשו בתוס' שם:
  עירוב לדבר הרשות. מערבין אלא לדבר מצוה, א''כ איך אפשר לעשות

  

דה"פ לשבות שביתת הרשות שהולך לשמוח בפסח בבית אוהבו  ומתרץ התוס':
 או קרובו, חזין מדברי התוס' דללכת בחג לבית אוהביו וקרוביו הויא דבר מצוה.

  

וז''ל לשבות שביתת הרשות שהולך לשמוח בפסח וכן כתב המהר''ם שם 
קרא רשות כ גד שחיטת הפסח וכיוצא בו.ר''ל שיש בו מצוה קצת, אבל 

  

כתב דכוות התוס' דלא מיירי כלל בעירוב  פסחים מ''ט ע''מ א' אבל בחתם סופר
אלא שהולך לשמוח בי"ט בבית אוהבו, וזה קרא לשבות שביתת הרשות 
כמו דאמרין ששבת ביבה, ובמס' סוכה מעשה בר"א ששבת בגליל העליון 

  וותיה ודלא כמהר"ם לובלין.והיוו שהיה שם י"ט של סוכות וה" דכ
  

ראה להעיר דאפילו לשיטות דאיכא מצוה לבקר קרובים  מעדי אשר:
ביו''ט משום שמחה, זה רק למי שיש לו שמחה כשפגש עם קרוביו, אבל 

כשפגש עם קרוביו בודאי שאין יש אשים שאין גורם להם שמחה 
  מקיים בזה מצות שמחה.

  

 מכות כ''ד ע''אדהה איתא בגמ' בר פלא: ובעין לקרב קרובים יש לציין ד
על הפסוק "וחרפה לא שא על קרובו" דרשין בגמ' זה המקרב את 
קרוביו וכתב במהרש''א שם וז''ל ראה לומר שאמר דחרפה לא שא על 
קרובו הייו שמוכיחן ובזה הוא מקרבן אף לעצמו, כי כן דרך כל הארץ 

ובו, אבל על איש הרע אף אם על איש טוב וישר לומר ולהודיע שהוא קר
קרובו הוא מכחיש בו והרי זה אם איו מוכיחן שישובו למוטב הרי הוא 

  מרחיקו ממו שהוא מכחיש אח"כ בו שאיו קרובו.

  מדוע מאחרין האשים לבא לבית הכסת ביו''ט
 וכי הגברים מכיים את הסעודה?

ל פש הואכל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכ י''ב ט''זבפרשתן 
  .לבדו יעשה לכם

 

דביום טוב מאחרין לבא לבית הכסת, וברש''י  מגילה כ''ג עמוד א איתא בגמ'
  .ח ד'", כך מפורש במסכת סופרים בפרק ישצריך לטרוח בסעודת יום טוב

  

הרי להכין צרכי הסעודה זה לא מלאכת אשים, א''כ מדוע יש להקשות: 
  ם., כך מקשה היעב''ץ בהגהות שהם מאחרים

  

דהגברים צריכין לשמור הבית והבים בעוד ששותיהן  ומתרץ היעב''ץ:
  עסוקות בצרכי הסעודה, גם השים צריכות סיוע אשיהן.

  

ע''פ מה דאיתא בגמ' קדושין מ''א ע''מ א' דרב ספרא מחריך  יש שתירץ:
רישא ורבא מלח שיבוטא לכבוד שבת וה''ה דביום טוב גם כן יש לסייע 

כך תירץ הגאון המפורסם רבי שמאי ודה דמצוה בו יותר מבשלוחו,להכין צרכי סע

 קהת גראס שליט''א דומ''צ מחזיקי הדת.
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מדוע קבעו תעית בערב פסח לבכורים

  הרי היה צריך לקבוע יום שמחה זכר לס ההצלה? 

ויהי כי הקשה פרעה לשלחו ויהרוג ה' כל בכור בארץ י''ג ט''ובפרשתן 

  מצרים וגו'. 
  

ופרים וז''ל  גרסין במסכת ס אורח חיים הלכות פסח סימן ת''ע איתא בטור

  הבכורות מתעין בערב פסח, והטעם זכר לס שיצולו ממכת בכורות.
  

מדוע קבעו תעית זכר לס הצלת הבכורות, וכי לא היה  יש להקשות:

מתאים יותר לציין את ס ההצלה ע''י שמחה ויום טוב דוגמת פורים 

ן כך מקשה בשו''ת זכרון יהודה אור''ח סימשקבעו ימי משתה ושמחה זכר להצלה, 

קל''ג, וכן במקראי קודש פסח חלק ב' סימן כ''ב, וכן בשו"ת ויען יוסף אורח חיים סימן ר''י, וכן בשו''ת 

  אור לציון חלק ב' פרק י''ב. 

  

  איכא כמה תרוצים:

עיקר טעם התעית  הוא, זכר לתעית שהתעו הבכורות בערב פסח  א.

ו במצרים, כי מסתמא כשאמר משה רביו לישראל ואתם לא תצא

בודאי התעו בכורי ישראל  בפרשתן י''ב כ''באיש מפתח ביתו עד הבוקר 

כדי שיזכו להיצל מגף המשחית, ואף שהובטח להם ופסח ה' על 

הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לגף, מכל מקום עדיין היו 

צריכים לרחמי שמים ובודאי התעו, וכמו שהוזכר גם בדברי רביו 

וז''ל שבשעה שעבר השם לגוף את מצרים  ב בדפי הרי''ףברכות ב' ע''יוה 

היו מפחדין ומתפללין לבורא לקיים דברו ושלא יתן המשחית לבוא 

אל בתיהם שדרך הצדיקים שיראים תמיד שמא יגרום החטא, ולכן 

גם כיום מתעים בכורי ישראל זכר לתעית הבכורות במצרים, 

התעו אז בעת וכדוגמת תעית אסתר שמתעים זכר לתעית ש

זמן קהלה לכל היא, שהכל  מגילה פרק א י''ג צרתם, כמו שכתב הרא"ש

מתאספין לתעית אסתר ובאים בי הכפרים לעיירות לומר סליחות 

ותחוים לפי שבו קהלו לעמוד על פשם והיו צריכים רחמים, וכן 

מציו במשה שעשה תעית כשלחם בעמלק דכתיב ומשה אהרן וחור 

גבעה ודרשין במסכת תעית מכאן לתעית צבור שצריך עלו ראש ה

שלשה מכאן ראה לרביו תם סעד לתעית אסתר שאו עושין כמו 

שעשו בימי מרדכי ואסתר כשקהלו היהודים לעמוד על פשם ולא 

מציו לו סמך בשום מקום אלא בכאן, א''כ אפשר דזה כות הטור 

ו זכרון לאותה תעית שעושים זכר לס שיצולו ממכת בכורות דהיי

כך תירץ בשו''ת זכרון יהודה אור''ח סימן קל''ג, מובא  שהתעו הבכורות בזמו,

  במקראי קודש פסח חלק ב' סימן כ''ב.

וז''ל וטעם תעית פסחים ק''ח ע''א  וכבר קדמו בחידוש זה החתם סופר

בכורים ראה לי כמו תעית אסתר שהגו מפי שקבלה בידיו שביום 

עמלק התעו אבותיו ואו והגים כן אחריהם לעולם, כן  מלחמת

ראה שבלי ספק בערב פסח מצרים התעו הבכורים שלא ימותו 

בלילה בעום עם המצרים וכל אב התעה בשביל בו הקטן שלא יעש 

  בשביל עון אביו, ואו והגים כן אחריהם לעולם.

מדוע  ן ת''ע ס''ק ז'אור''ח סימ מה שהקשה הברכי יוסףלפי זה יש ליישב: 

מתעים הבכורים בערב פסח, הרי הס היה בט''ו בלילה והיה צריך 

להתעות בפסח בלילה, ותירץ דביו''ט לא היו רוצים לקבוע תעית, 

אבל לפי ה''ל אתי שפיר בפשטות דהרי כל הזכר שאו עושים הוא 

ן זכר לתעית שהם עשו כדי להיצל מהמיתה וזה היה בערב יו''ט, לכ

להגאון  במקראי קודש פסח חלק ב' סימן כ''ב כך כתב הבכורים מתעים בערב פסח,

  רבי צבי פסח פראק זצ''ל רבה של ירושלים.

דהיה קטרוג על ישראל  שמות רבה פכ"א אות ז'ע''פ מה דאיתא במדרש  ב.

ביציאת מצרים מה שתו אלו מאלו הללו עובדי עבודה זרה וכו', 

ת של מדת הרחמים, וכן היה גם בשעת מכות והוצרכו ישראל לתגבור

 אבל הוא דבר הלמד מעיו דאמר הכתובבכורות, אף שאיו מפורש 

אשר פסח על בתי בי ישראל וגו' ואת בתיו הציל, מכלל  שם י"ב כ"ז

דהיה קטרוג עליהם אם להצל, דאל"כ לא היה קרא בשם הצלה, 

ורר כל שה כידוע וכל עין שעשה לכלל ישראל בימים קדמוים מתע

מספרים הקדושים, ואולי קודם התעוררות הגאולה שבליל התקדש 

חג ג"כ יש חשש התעוררות קטרוג כעין שהיה אז, על כן מתעין 

הבכורים לפעול תגבורת מדת הרחמים כעין שהיה אז להבכורים שלא 

  . כך תירץ בשו"ת ויען יוסף אורח חיים סימן ר''י שלט עליהם מדת הדין,

ש לומר שכיון שמי שעושים לו ס מכין לו מזכויותיו כמבואר בגמ' יג. 

לכן הבכורות שעשה להם ס מיוחד, מתעים כגד מיעוט  שבת ל''ב ע''א

  .כך תירץ בספר אור לציון חלק ב' פרק י''בהזכיות, 

 יש לציין מה שהובא מהגה''ק בעל עטרת צבי מזידיטשוב זצוק''ל

טעות סופר במסכת סופרים וצריך  שאמר שגילו לו מן השמים שיש

פסחים פרק י' לומר שהבכורים מתעגים, ושיש לזה מקור בירושלמי 

 כן הובא בספר פאר יצחק דף צ''ג ובספר פאר יוסף בתוספת מהגי זידיטשוב. הלכה א' 

  

  מדוע בכורות קבות אין מתעות

  הרי גם הם יצולו ממיתה במכת בכורות?

הבכורות מתעים בערב פסח, בין בכור מאב  יף א'אור"ח סימן ת"ע סעקימ''ל 

  בין בכור מאם, ויש מי שאומר שאפילו קבה בכורה מתעה.
  

  ואין המהג כן.  וכתב על זה הרמ"א בהג''ה
  

מדוע אין הקיבות מתעות הרי כל הטעם של התעית  יש להקשות:

ת, לזכר שיצלו ממכת בכורות א''כ הקבות שמי יצלו מדוע אין מתעו

  כך מקשה הגר''א סימן ת''ע, וכן שולחן ערוך הרב.

  

  :איכא כמה תרוצים

דהה ראשית דבר יש לברר, האם בכורות קיבות של המצרים מתו,  א.

איתא שה תמים זכר, על שם שהוא  שמות פרשה ט"ו סימן י"ב במדרש רבה

הרג בכורי מצרים, וחס על בכורי ישראל, הה מהמדרש הזה משמע 

מתו, לפי ה''ל אתי שפיר מדוע אין הקבות מתעות שרק זכרים 

  דהרי להם לא עשה ס דהרי גם המצריות לא מתו.

משמע מכאן שלא הרגו אלא בכורים  וכתב בחידושי הרש"ש שם:

זכרים ולא קבות, אבל חולק המדרש הזה על הפסיקתא שאומר שגם 

 בהשמות רבכורות קבות מתו, וכן הוא במדרש רבה דאיתא במדרש 

ויך כל בכור במצרים ראשית אוים באהלי חם, שאפילו  פרשה י"ח סימן ג'

קבות בכורות מתו, חוץ מבתיה בת פרעה, שמצא לה פרקליט טוב, 

וזה הוא משה שאמר בו ותרא אותו כי טוב הוא, חזין דהמדרש 

סבירא ליה דאף הקבות מתו, א''כ לפי המדרש ה''ל קשה מדוע אין 

   הקבות מתעות.

לפי שלא תה התורה קדושת בכורה לקבות, שהרי אין מצות פדיון  ב.

וראה עוד בספר ישועות יעקב  כך כתב בביאורי הגר"א סימן ת"ע,הבן לכן אין מתעות, 

  .סימן ת"ע סק"ד

וז''ל  דוודאי  אורח חיים הלכות פסח סימן תע סעיף ג' וכן כתב בערוך השולחן

ות, וראיה דבמדרש אומר דבתיה במצרים גם הן הרגו במכות בכור

בת פרעה צלה בזכות משה, אלמא דגם בקבות היתה מכת בכורות 

ומ"מ אין המהג כן מטעם דבקבות לא צוה הקב"ה לקדשן רק 

  .הזכרים

כיון שעיקר תעית הבכורות איו אלא מהג לא הגו להחמיר כל כך  ג.

יתה אלא מפי שעיקר ההתראה והמכה הכתובה בתורה בפירוש לא ה

  כך כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים הלכות פסח סימן ת''ע. על הבכורים הזכרים, 



  

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

  בכללא דאין מעבירין על המצוות -ושא בפרשה
ושמרתם את המצות, ופירש רש"י, ומקורו מהמכילתא,  איתא בקרא

רבי יאשיה אומר אל תהי קורא את המצות, אלא את המצוות, כדרך 
כך אין מחמיצין את המצווה, אלא אם באה שאין מחמיצין את המצה, 

(יומא ל"ג א', מגילה ו' ב' ד"ה אין מעבירין) לידך עשה אותה מיד, ומוסיף רש"י 

  .דילפין מהמכילתא דאין מעבירין על המצוות
הה יש לעיין בעיקר הדין ד'אין מעבירין על  א. דאורייתא או דרבן.

ילתא מקרא המצוות' אי הוה מדאורייתא, כדילפין לה במכ
דושמרתם את המצות, או דילמא הוה רק מדרבן, והאי קרא הוה 

   .אסמכתא בעלמא
(סי' כ"ה איתא בשולחן ערוך  ב. האם הולכים בתר קמא או בתר השתא.

דאע"פ דדיא הוא דלובשין טלית לפי שמיחין תפילין, מכל סעי' א') 
, וחייב מקום אם פגע תחילה בהתפילין, חייל דיא ד'אין מעבירין'

ויש לעיין מהו בגווא דעשה שלא כדין,  להיח התפילין לפי הטלית,
ואע"ג דפגע תחילה בהתפילין, מכל מקום עזב התפילין ולקח הטלית 
בידו, מי אמרין דאזלין בתר קמא, דכיון דכבר חייל דיא דאין 
מעבירין על התפילין תו לא פקע מיה, וחייב לעזוב הטלית ולהיח 

או דילמא אזלין בתר השתא, ומכיון דהשתא הטלית  התפילין,
  בידו, חייל דיא דאין מעבירין על הטלית, וילבוש הטלית קודם.

יש לעיין בדיא דאין מעבירין, מי  ג. אין מעבירין תלוי בזמן או במרחק.
אמרין דתליא במרחק, או דילמא תליא בזמן, וכגון בגווא דאחד 

ן כגון דיתעכב בדרך מחמת בוץ, או יותר קרוב, אבל לוקח יותר זמ
משא"כ השי, רחוק בהדרך, אך יגיע  שיש אשים שיעכבוהו בדרך,

 .יותר מהר
יש לדון אי איכא דיא ד'אין  ד. טעה ולא ידע דאיכא הכא מצוה,

מעבירין' בגווא דבעת דעובר על המצוה, לא ידע דחייב בהמצוה, 
  ין זה מציאותהאם אמר דליכא אין מעבירין, או שאין מעביר
יש לעיין כמה ממון  ה. שיעור הממון שצריך להוציא על אין מעבירין.

חייב להוציא כדי שלא יעבור על הדין ד'אין מעבירין על המצוות', מי 
אמרין דחייב לתת כל ממוו, דהרי לעבור על המצוה הוא איסור 
בקום ועשה, או דילמא חייב רק חומש, דאיו עובר אלא בשב ואל 

, דאמרין דמעיקר חיוב עשית המצוה הוא דיעשה המצוה תעשה
  .מבלי לעבור עליה

ספקו של הגאון האדר"ת מה יהיה היכא דאיכא לפיו  ו. גלגל החוזר.
גם טלית וגם תפילין, ולקח התפילין של ראש, מה יעשה, דאין 
ללבוש הטלית תחילה, דהרי 'אין מעבירין על המצוות', והא פגע 

ראש, ואין להיח התפילין של ראש תחילה לפי תחילה בתפילין של 
שמיח תפילין של יד, ואין להיח תחילה תפילין של יד, דהרי הטלית 
קודם להתפילין של יד, דהרי לא פגע תחילה בתפילין של יד כדי 

  א"כ מה יעשה?. -שיהא בו דיא ד'אין מעבירין
ב' מצוות מי שיש לפיו  ז. תדיר ואין מעבירין על המצוות מה קודם.

אחת יש להקדימה מצד תדיר ואחת מצד אין מעבירין על המצוות 
  איזה כלל עדיף. 

מי שיש לפיו מצוה אחת  ח. מצוה דאורייתא ומצוה דרבן מה יקדים,
מה"ת ואחת מדרבן איזה מצוה יקדים החשובה או כללא דאין 

  מעבירין.
אחת  אם יש בידו לקיים רק מצוה  ט. ביכול לקיים רק מצוה אחת.

האם אמרין בזה לכללא דאין מעבירין על המצות או רק כשהשאלה 
  היא בסדר קדימה אז אמרין להאי כללא. 

איזה מופת יותר גדול, אם האיש הפשוט יעשהו או האיש  . חידה.י
  הגדול והכבד.

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

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

  יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.תשובותיו, 
  יתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש. .4
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  ר"ח אדר תשובות יתן לשלוח עד 
 עם ציבור השולחים הסליחה ,שבוע הבאההגרלה תתקיים 

 

 מדוע מיחין תפילין על יד שמאל ולא על יד ימין

  שהוא יד החשוב בכל מקום?

   .והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיך וגו' י''ג ט''זבפרשתן 

  

מכאן ילפין שהוא יד שמאל, אמרין "ידכה" יד כהה מחות ל''ז ע''אבגמ' 

ובספר מעדי אשר פרשת ואתחן תשס''ז הבאתי דצריך להיח תפילין על יד שמאל, 

דצריך לקח בבית הכסא ביד  ברכות ס''ב ע''א וכן קימ''ל אור''ח סימן כ''טקושיית האחרוים על הא דאיתא בגמ' 

אל עדיפא, שהרי מיחים עליו התפילין, דיש להקשות הרי שמשמאל, ולא בימין משום דקושר בה תפילין, 

   .עי''ש תרוצים פלאים א''כ הויא המצוה והקדושה עצמה

  

מדוע מצות חשובה כמו מצות תפילין מיחים אותו על יד יש להקשות: 

כך מקשה בחזקוי  שמאל הפחות חשובה, הרי יד ימין הוא החשוב בכל מקום,

  ש.בפרשתן, וכן בכלי יקר, וכן באור החיים הקדו

  

  :איכא כמה תרוצים

לפי שהימין מזומת לכל דבר ומושיטין אותה בכל מקום לפי שהיא  א.

כך תירץ עסקית מן השמאלית ואין כון שיהיו השמות תוים עליה, 

  בחזקוי בפרשתן.

לפי שהימין מזומן לקשור התפילין על יד השמאל ולא השמאל על  ב.

  כך תירץ בחזקוי בפרשתן.הימין, 

ות שלא בכח יגבר איש כי אם לה' המלחמה, לפי שיד האדם כהה להור ג.

וחלושה מלעשות גדולה או קטה אם לא כי יד ה' עשתה זאת המחזיק 

בידו, ועל כן צוה ה' להיח התפילין אשר שם ה' חקוק בהם על יד כהה 

להורות שיד ה' החזקה הימית היא הותת כח ליד כהה זו, ולהורות 

מעשה תלוי בפעולת האדם כי אם בעזר ה' יתברך, תן בלבם שאין שום 

  כך כתב בכלי יקר בפרשתן.

כך להיותו מכוון כגד הלב שבצד שמאל, לכן מיחים אותו ביד שמאל,  ד.

 ובעין מי שיש לו הלב על צד ימיו באיזה יד ייח תפיליןכתב האור החיים ע''פ דברי הגמ' מחות ל''ז 

שאפילו תברר שיש לו לב בצד ימין מיח  חלק ב' סימן מ''ווכן בשו''ת דובב מישרים , עיין שו''ת ארץ צבי סימן קט''ו

  תפילין בשמאלו.

  

 מדוע מי ששולט בשתי ידיו חייב להיח תפילין

  הרי כיון שאין לו יד כהה יהא פטור מתפילין?

  .אם שולט בשתי ידיו, מיח בשמאל כל אדם אור''ח סימן כ''ז ס''ק ו'קימ''ל 

  

אע"ג דלדידיה לאו כהה הוא דהא שולט בשתי ידיו, ו האחרוים: והסביר

  כך כתב הלבוש אורח חיים סימן כ''ז. לגבי אחריי הוי יד כהה ועוד שהיא כגד הלב, 

  

דסבירא ליה דאיטר איו  יבמות ק''ד, וכן חולין צ''בלשיטת הרמב''ן יש להקשות: 

ימין וגזירת הכתוב חולץ כלל כשם שכהן איטר איו עובד מפי שאין לו 

דבעין ימין, ולא אמרין דאזלין בתר ימין דעלמא, א"כ בתפילין הי 

שאיטר מיח ביד ימין כיון דכתיב ידכה והרי יש לו יד כהה שזה יד ימין, 

מ"מ שולט בשתי ידיו לא ייח דהא לית ליה לא שמאל ולא ימין, כיון שאין 

ע''מ ב', וכן בשו"ת אבן העזר חלק ב' סימן ע''א וכן כך מקשה החתם סופר חולין צ''א לו יד כהה, 

  בשו"ת רבי עקיבא איגר מהדורה קמא סימן קכ''ב. 

  

ל דיש לומר היכא דיתבטל המצוהלגמרי אזלין בתר שמאומתרצים: 

דעלמא, אבל בחליצה הרי יכול ליבם, וכן בכהן תתקיים המצוה על ידי כהן 

אחר, משא"כ בתפילין דא"א לקיים ותתבטל המצוה לגמרי מש"ה בשולט 

כך תירץ בשו''ת חתם סופר אבן העזר חלק ב' סימן ע''א, וכן בשו"ת בב' ידיו אזלין בתר עלמא, 

  רבי עקיבא איגר מהדורה קמא סימן קכ''ב.



  

  

  

  

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

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

  

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

ראה דפרעה ביקש שמשה רביו יתפלל להשי''ת לכן  האחד}ראה לתרץ בעוד ג' אופים 
 השי}תפלל בקול רם שישמע פרעה איך שמתפלל, והשי''ת מקבל תפילות מה שביקש, ה

דרק תפילת לחש אסור, אבל סימן ק''א עיין במלבושי יום טוב מהתוספת יום טוב על הלבוש 
שאר התפלות צועקין בקול רם, וצטערתי מימי לדעת מאין בא זה המהג, כי מהגן של 

שכתב בזה סוף פרשת בא י''ג ט''ז את עיי וראיתי דרמב"ן ישראל תורה היא, עד שהאיר ה' 
ויקראו אל ירושלמי תעית פ"ב ה"א הלשון, וכוות רוממות הקולות בתפלות וכו' כמ"ש רז"ל 

מכאן אתה למד שתפלה צריכה קול, קול חציפא צח לבישא, יוה ג' ח' האלקים בחזקה 
דתפלה שהוא בקול יש אחוזה  ''א ס''ק ח'מובא בקול יעקב סימן קאיתא בזוהר הקדוש  השלישי}

לחצוים ואיה כסת לרקיע, וחכמי הגמרא היה יודעים אם יתפלל בקול לא יאחזו בה 
החיצוות, א''כ כל שכן משה רביו ע''ה ודאי ידע דאם יצעק לא יתאחזו בהתפלה 

  החיצוים.
  

  מאשסתרהגאון יהושע העשיל פדווא שליט''א 
דאם איו יכול ליכוון מותר, גם מבואר ה''מ ברכות כ''ד ואר בגמ' ראה להעיר, דהרי מב

  ביחד אבל בציבור אתי למטרד ציבורא וכאן אצל משה רביו היה ביחיד.
  

  ירושליםהגאון משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 
בספר יעלת חן תירץ דהתפילה אצל הצפרדעים  האחד}ראה לציין עוד כמה תירוצים, 

חרים דהייו בעד פרעה ועמו שיסיר מהם מהם המכה והם ישלחו, חשיב תפילה בעד א
דבביתו של פרעה היה מלא בגלולים, וא"כ במתפלל  השי}ובכה"ג שרי להתפלל בקול, 

בלחש איכא חשדא דלגלגולים הוא מתפלל, ולכן כשמתפלל בקול שוב ליכא חשדא, ולכן 
ן יישב דבגלל הגלולים באור ישראל להגרי"א מאליהשלישי}התפלל משה רביו בקול, 

שהיה בבית פרעה לא היה אפשר למשה רביו להתפלל, ולכן זקק לצאת חוץ לביתו 
להתפלל, ומאחר שהתפלל חוץ לביתו, מהיכן ידע פרעה שתפלת משה היתה מהיום על 
למחר, לכך צעק בתפילתו עד שישמע בבית פרעה שבתפלתו הוא מתפלל שלמחר יסיר 

  מופתיו של השי"ת שאין ביכולת שום ברא זולתו. הצפרדעים, להראות גדלות 
  

  מח''ס הפלא דברי מאירהגאון מאיר סדר שליט''א מו''צ בירושלים 
ראה לתרץ שמשה רביו ע''ה הגביה קולו כדי שילמדו ממו לצעוק מצרתו ישראל 

  שבמצרים ויגאלו, וכתב ברמ''א שם בשם הטור שכדי שילמדו מותר.
  

  בי ברקשמן שליט''א הרה''ג רבי חיים היר
בשם הרב צמחק  להרה''ק מבוטשאטש סימן ק''אראה ליישב על פי מה שכתב באשל אברהם 

צדיק ז''ל דאפשר דשייך צעקה גם בלא הרמת קול בהרגשת הכוחות, ועיין שם שהביא 
צעק לבם אל ה' לפי זה אתי שפיר דיש לומר שמשה רביו ע''ה צעק ללא איכה ב' י''ח פסוק 

  ול.הרמת ק
  

  ישיבת סאטמאר בי ברקהבה''ח דוד יואל וויפעלד י''ו 
מה שתרצתם באחד מן התרוצים דרק בשמ''ע יש איסור שלא להרים את קולו ולא בשאר 

דכתב ואפילו בפסקי דזמרה טוב אור''ח סימן ק''א התפלה, וכתבתם דכן משמע מהמשה ברורה 
אורח חיים להעיר, דבשו"ת בית שערים שלא להרים, משמע דמדיא מותר, א''כ א''ש, ראה 

דאמרין מפי מה תקו תפלה בלחש כדי שלא לבייש סוטה דף ל"ב הביא את דברי הגמ' סימן מ' 
עוברי עבירה המתוודים בתפילתם על עבירות שבידם משמע דאי לאו האי טעמא היה 

לא שייך ראוי לאמרה בקול רם כדי לעורר הכוה, וא"כ בפסד"ז ושאר תפילות ותהלות ד
  האי טעמא ולא תקו לאמרם בלחש ודאי צריך לאמרם בקול רם כדי לעורר הכוה.

  
  מקדם מדוע אין או והגים להתפלל בזקיפת ידים למעלה כמו שהגו בימים 

מה שדתם בשם הפוסקים מדוע אין או והגים להתפלל עוד בשיאת ידיים כמו שהיו 
  והגים פעם כמו שמבואר בהרבה מקומות, ותרצתם בכמה אופים.

  

  ברזילהגאון משה יהודא פריד שליט''א 
יתכן לומר לפע"ד טעם וסף, דהה המפרשים עמדו על כך שדוקא במכת ברד אמר משה 

תי את העיר וגו'' ולא במכות הקודמות, דלפי מה שפירש רש"י שבתוך העיר לפרעה 'כצא
לא היה מתפלל לפי שהיתה מלאה גילולים, א"כ גם בשאר מכות היה צריך לצאת מחוץ 
לעיר, וכתב לתרץ בספר מקרי דרדקי להגה"ק רבי הילל מקאלאמיא זצ"ל אפשר לומר 

שיה כאן הכתוב ואמר 'ויפרוש  משום שתפילה זאת היתה באיכותה יותר גדולה, שהרי
כפיו' מה שלא אמר למעלה, כמדרש שראתה רבקה שיצחק הרים ידו בתפילתו אמרה 
ודאי  אדם גדול וחשוב הוא, משום הכי הוצרך גם לצאת חוץ לעיר, עכ"ל, מצא לפ"ז 

וכעין זה איתא בדברי שדוקא תפילה שהיא בפרישת כפיים איה יכולה להיות במקום גילולים 

מעתה ראה לומר שמטעם זה איו מתפללים עוד באופן יואל פר' וארא עמ' רכ"ד בביאור דברי הרמב"ן 
של הרמת הידיים, מאחר שאו שרויים בין הגויים ומצאים במקומות שיש בהם גילולי 

ת כי האידא כל תפילוסו"ס ו' והו"ד במגן אברהם סימן צ"ד סקי"ד עובדי כוכבים, וכלשון התרומת הדשן 
  שלו הן בעיירות המלאות תועבות וגילולים.

  איך מהי מחילת יוסף לאחיו הרי מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול
חילה מיוסף הרי איו מה שהבאתם בשם האחרוים להקשות איך ביקשו אחי יוסף מ

  יכול למחול דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ותרצתם בכמה אופים.
 

  ברוקליןרבי שלמה הכהן גראס שליט''א הגאון הפלא 
ראה להעיר, דלכאורה עדיפא היה להם להקשות על יוסף גופיה איך מחל להם יוסף הלא 
לא מהי המחילה כי מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אך באמת איכא בזה אי מחל 

דף צ''ג  סוף איכהלהם יוסף פלוגתא דרבוותא קדמאי השיטות שמחל להם, הוא הזוהר חדש 

שאין בספרו שו"ת חיים ביד סימן צ''ג ר' חיים פלאגי תהילים פ"י ספר חסידים אות י''א מדרש שוחר טוב 
שלא מחל להם וז"ל לא ויחי ' י''ז ספק שהיה מחילה גמורה, לעומת זה דעת הרביו בחיי 

ראיו שיזכור הכתוב מחילה ביוסף ולא שיודה להם שישא פשאם וחטאתם וא"כ מתו 
שם בלא מחילת יוסף, וא"א להתכפר עום רק במחילתו, וע"כ הוצרך העוש להיותו בע

מדרש משלי פ"א כמוס וחתום להפקד אחר זמן בעין עשרה הרוגי מלכות מדרש שוחר טוב 
שלא ט'  –ויחי עשרה הרוגי מלכות אלה אזכרה שבפיוט מוסף יום הכיפורים, אוה"ח הק' 

משמע שיוסף לא מחל להם ע"כ כיון שהדבר יחי ' ט''ו ומחל להם גם מדברי בעל הטורים 
בפלוגתא תליא לא רצו לחות פשיהו לזה, ובעיקר הקושיא איך מהי המחילה י"ל ע"פ 

שהשבטים החרימו וקללו ב' ופדר"א פרק ל''ח לג בשם התחומא  - מה שמביא רש"י וישב לז
הקב"ה הסכים עמהם  את כל מי שיגלה ושתפו להקב"ה עמהם, ובשפתי חכמים שם שגם

  ע"כ משום כבוד הקב"ה שהיה שותף עמהם מהי המחילה.
  

 האם מותר להתפלל על גוי חולה שיתרפא
מה שדתם בשם הפוסקים האם מותר להתפלל על גוי חולה שיבריא או דילמא אסור 
ל משום לא תחם, ומשום דמילד בן לע''ז, והבאתם ראיה שמותר דחזין שמשה ביקש ע

פרעה, אע''פ שלא היה למשה חשש איבה, שהיה כס ויוצא שלא ברשות, וכן מאברהם 
  שהתפלל על אבימלך, ואולי אין ראיה דכאן היה תועלת לישראל.

  

  ראש הכולל ישועות יעקב א' ברכפלד מח''ס המיים המהודריםהגאון אלטר אליהו מרמורשטיין שליט''א 
וגם אל הכרי אשר לא מעמךח' פסוק מ''א וכו'  א' פרקראה להעיר מהא דכתוב במלכים 

כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה  ובא מארץ רחוקה למען שמך, ישראל הוא
אתה תשמע השמים מכון שבתך ועשית ככל וזרעך הטויה ובא והתפלל אל הבית הזה,

ראל למען ידעון כל עמי הארץ את שמך ליראה אתך כעמך יש אשר יקרא אליך הכרי,
ולדעת כי שמך קרא על הבית הזה אשר ביתי, חזין ששלמה המלך התפלל שתפלת גוי 

  תקובל למען שמך משמע למען קדוש שם שמים מותר להתפלל על גוי.
  

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

הביא ראי' דמותר להתפלל על גוים פרשת וירא שא ראה להעיר, דבספר פיים מבי מדר
מהא דאברהם התפלל על אשי סדום. וכתב דאיו ראיה דהרמב"ן ביאר שם דאילו לא 
היה מתפלל היה חילול השם שיאמרו העולם שתאכזר על אשי סדום. והביא עוד 
מהזוהר שאברהם התפלל שיחזרו בתשובה, ובזה ליכא איסור לא תחם שלא התפלל 

  צילם.לה
  

  מודיעין עיליתהרה''ג רבי יוסף קרביץ שליט''א 
ראה דאין להביא ראיה מהא דמשה התפלל על פרעה לפי שיש לומר דמה שמשה התפלל 

בראשית מ''ח ב' על פרעה הויא מדין כבוד מלכות, וזה שייך אף בעכו''ם כמו שכתב רש''י 

  שמשה חלק כבוד למלכות שאמר וירדו כל עבדיך אלי.
  

  ראש כולל היכל התלמוד ת''אהפלא רבי דוד ליסיצין שליט''א הגאון 
  לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 

לכאורה ראה שהיכא שיש בזה קידוש השם מותר להתפלל על גוי, שהרי פרעה אמר מי ד' 
אשר אשמע בקולו, והקב"ה רצה להראות לו שהוא המלך מלך המלכים, ובמה שמשה 

ב"ה קבל תפלתו הוא מראה שד' הוא הפועל ישועות, ומה שאברהם התפלל עליו והק
כמו התפלל על אבימלך הוא משום שהקב"ה הבטיח לו בחלום שהוא יתפלל בשבילו, 

  ואין ראיה מכאן שמותר להתפלל על גוי.שמבואר בבראשית פרק כ' פסוק ז', 

 גליון זה ודב ע''י ידידיו
  הדיב הכבד מגדולי העסקים בחוץ לארץ

  בארא פארקליט''א ש שלמה מייערהרב 
  לעילוי שמת אביו

  ז''ל שלמהבן הרב  משולם זאבהרב 
  .ת..צ.ב.ה ח' שבט לב"ע


