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 ם בגדי שיהעילד ששוכב במטה 

  לו חיוב לקום מפי אביו כשכס? אם איןה

  .ראויבפרשתן איש אמו ואביו ת
  

  חייב לעמוד מפי אביו.   יורה דעה סימן ר''מ סעיף ז'קימ''ל 
  

בן ששוכב במיטה עם בגדי שיה דהייו פיג'מה ואביו כס  יש לחקור

האם אין צריך לקום מפיו דלא הויא קימה שיש בה הידור וכמו דקימ''ל 

דאין צריך לקום מפי זקן וחכם במרחץ דכתיב ן רמ''ד ס''ק ג' יור''ד סימ

בפרשתן תקום והדרת קימה שיש בה הידור, ובמרחץ אין זה הידור, א''כ 

ה''ה כששוכב עם בגדי שיה אין זה קימה שיש בה הידור או דילמא חייב 

  .לקום דהויא קימה שיש בו הידור
  

קום מפי אב מחמת ראשית דבר צריך לברר מה החיוב ל מעדי אשר:

איזה דין זה היכן כתוב בתורה שיש חיוב לקום מפי אביו, הרי חיוב 

  קימה כתוב רק בזקן ובחכם ולא באב ואם.
  

כתב הגע עצמך אביו ואמו דלא  יורה דעה סימן רל''ג הה בשו"ת חתם סופר

כתיב בהו קימה והידור, ואפ"ה פשוט לגמרא דיש חיוב לקום מפיהם עד 

רא בו והוא רבו מי קם לפי מי, והיכי רמיזא קימה דמספקא לגמ

והידור באב ואם, ועל כרחך מדכתיב כיבוד ומורא, והכא גלי קרא קימה 

  והידור בשיבה וזקן, ה"ה באב ואם.
  

מביא בשם ספר טורי אבן דהחיוב  יורה דעה סימן רמ''ד ס"ק ג'ובפתחי תשובה 

ז"ל בחידושיו לה' ת"ת פ"ח הי"א, וכן  וכן כתב הגרי"זלקום לפי אביו זה מדין מורא, 

  .שו''ת בשער אפרים שם בהג"ה מבן המחבר סימן ע''ח
  

דאין צריך יור''ד סימן רמ''ד ס''ק ג' דאע''ג דקימ''ל  ומחדש לפי זה דבר פלא:

לקום מפי זקן וחכם במרחץ דכתיב בפרשתן תקום והדרת קימה שיש 

שהחיוב לקום מדין מורא,  בה הידור, ובמרחץ אין זה הידור, אבל באביו

באופן שמותר וזה שייך אף בבית המרחץ, א''כ אם אביו מגיע בבית מרחץ 

חייב לקום מפיו, א''כ לפי דבריו בודאי  לאבא ולבו להיות בבית מרחץ יחד עיין לקמן

  שיש חיוב לבן לקום מפי אביו אף שהוא בבגדי שיה.
  

יך בזה האם מדין מורא אם חייב האר יורה דעה סימן רל''ד ובשו"ת דברי יציב

  אף במרחץ.
  

ל"א ב' כתב ודבר פשוט הוא בגמ'  יורה דעה סימן ר''מ סעיף כ''ד ובערוך השולחן

  דחייב לעמוד מפי אביו ואמו, דזהו בכלל כיבוד.
  

וכן דמצות קימה הוא בכלל כיבוד,  יור''ד סימן קמ''ט ס''ק ד' וכן כתב בחזון איש

  כות ממרים הלכה ג'.משמע ברמב''ם פרק ו' הל
  

חלק ג' יור''ד סימן ר''ו להגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס  הה בשו''ת שבט הקהתי

שאל שאלה ה''ל לפי הגאון רבי יוסף שלום אלישיב  שליט''א מרבי המערכת

  זצ''ל האם יש חיוב לקום מפי אביו כששוכב עם בגדי שיה.

שוכב בבגדי לילה מיסתבר  דאם הוא כבר ופסק לו הגרי''ש אלישיב:

דאיו מחויב לקום בפיו אביו דלא הויא קימה שיש בו הידור, וכמו 

במרחץ דאיו מחויב לקום מהאי טעמא דאין בה הידור, אבל אם שוכב 

  על הספה עם בגדיו מחויב לקום.
  

כתב בן השוכב במטתו עם בגדי לילה, צריך   דעה פרק ד' אבל בילקוט יוסף

ואמו הכסים לחדר, ואם קשה לו לעמוד ממטתו,  לעמוד מפי אביו

  יבקש מחילה מאביו ואמו על כך שאיו יכול לקום מפיהם.

  

  מדוע יש מקומות בזמו שאין מקפידין לעמוד 

  כשאביו כס הרי זה חיוב גמור?

שאל מדוע היום אין והגין  כרך ג' סימן רע''ו הה בשו''ת תשובות וההגות

  מו הרי זה חיוב גמור.לקום מפי אביו וא
  

דהה שורש הטעם שלא הגו הייו מפי שההורים מוחלים על  ומתרץ:

הקימה, ואף שגם במחל עדיין יש מצוה, ראה שיש לחלק בין מוחל 

מחמת שאיו צריך שבו יקום או מחמת שאיו רוצה שיקום, והיום הגו 

ים רוצים למחול דהקימה לא ראית ככיבוד כל כך אלא כעול ואין ההור

בקימה כזו, ואדרבה המצות כיבוד אב היא לא לקום, וכעין זה ביאר 

שתמהו היאך ס"ד בגמרא  כתובות מ'בחתם סופר זצ"ל דברי התוס' ישים 

שם דכיבוד אב דוחה שבת הלוא אי אמר לא בעיא ליתא לעשה כלל, 

ומפרש ה"חתם סופר" בתירוצם שבאמת העשה לא תבטל, רק אז העשה 

  לא לעשות, וגם בידון דידן י"ל כן.  הוא דוקא
  

הובא בספר שאלת רב חלק א' פרק י''ח אות א' ע''מ  וכן כתב הגר''ח קייבסקי שליט''א

שלא הגו שיקומו הילדים בפי ההורים, אך כתב דמכל מקום אף פ''א 

שמחל האב לביו שלא צריכים לקום מפיו, צריכים עכ''פ לעשות הידור 

  כמו בחכם.

  

  הלימוד בגליון ברחבי תבל
 לזכות רפואת מורי ורבי עטרת ראשי

  אביהם ומאורן של ישראל
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  יהא רעוא שיקוים הפסוק
  רפאות תהי לשריך ושקוי לעצמותך 
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 למקוה ביחדהאם בזמו יש להקל לאב ובו שילכו

  הרי זה איסור גמור?

עם הכל אדם רוחץ, חוץ מאביו וחמיו, ובעל  פסחים ''א ע''מ א' איתא בגמ'

  אמו, ובעל אחותו. ורבי יהודה מתיר באביו מפי כבוד אביו.
  

שי אחים מותר להם לרחוץ כאחד,  וכתב במאירי שם בפסחים וז"ל,

א שאמרו עם הכל ואין כאן משום פריצות וחשש הרהורי עבירה, והו

אדם רוחץ חוץ מחמיו ובעל אחותו, שמתוך ראייתם זוכר את אחותו 

ועם אביו אסור מחשש פריקת ואת אשתו ומחשבות ממשמשות ובאות, 

ומכל מקום אם היה אביו צריך לו לשמשו מותר, וכן הדין עול יראה, 

  בתלמיד עם רבו עכ"ל.
  

פסחים ''א אסרו בגמרא  סעיף ו' אה''ע הלכות אישות סימן כ''ג והה איתא ברמ''א

לרחוץ עם אביו ואחיו ובעל אמו ובעל אחותו, והגו עכשיו היתר ע''מ א' 

  .בדבר הואיל ומכסין ערותן בבית המרחץ ליכא למיחש להרהורא
  

ולפ"ז בזמיו שאין מכסין אין  אבן העזר סימן כ''ג ס"ק ה' וכתב בפתחי תשובה

העולם להקל בזה, ומצאתי בספר היתר בדבר ולא ידעתי על מה סמכו 

תולדות אדם פ"ו הביא שם כי הגאון הצדיק מו"ה זלמן זצ"ל מווילא 

פ"א הלך לבית המרחץ וכאשר בא אל פתח בהמ"ר ומצא את חותו 

שמה שב לאחוריו וברח משם כבורח מארי ואמר דאף שרביו הרמ"א 

יה המציא היתר לפי זמו דיבר וכן האגודה שהביא הרמ"א בזמו ה

מהג אצל כולם לילך במכסים במרחץ אבל עכשיו החוש מעיד על הפוך 

  הדבר והוא איסור גמור מדיא דגמרא בלי שום חולק.

  

כתב דלפי דברי המאירי שטעם חלק א' סימן ס''אובשו"ת להורות תן 

האיסור לרחוץ עם אביו זה מדין מורא, יש להבין על מה סמכו העולם

דהאב שמחל על כבודו כבודו יו"ד סימן ר"מ סי"ט י"ל לפי מאי דקי  להקל בזה:

מחול, ממילא מהי מחילת האב לבו שיהא רשאי ליכס עמו למרחץ, 

ולכן אם היה אביו צריך לו לשמשו מותר, דבכה"ג ודאי דמחיל, ורבי 

יהודא מתיר באביו אף בסתמא מפי כבוד אביו, שמלווהו, ורשיז"ל 

וזהו כבודו, אבל מהמאירי ראה פירש דר"י מתיר כשמשמשו במרחץ 

סימן דהיכי שמשמשו מותר אף להת"ק, ואף דמבואר בתשובות הריב"ש 

דאע"ג שהאב יכול למחול על כבודו מ"מ איו יכול למחול על בזיוו ר"כ 

מ"מ ברחיצה מהי מחילה דאין זה אלא חסרון  וכ"כ בטורי אבן מגילה כ"ח ע"א

דאף יו"ד סימן רמ"ב סט"ז ואר בשו"ע כבוד ומורא ולא בגדר בזיון, דהרי מב

שאסור לתלמיד ליכס למרחץ עם רבו, מ"מ אם רבו צריך לו מותר, 

דאף שהרב יכול שם סעיף ל"ב והלא מבואר ברמ"א פסחים ''א א'  וכמבואר בסוגיא

למחול על כבודו מ"מ אסור להתלמיד לבזותו ולעין זה לא מהי מחילת 

שום בזיון וע"כ שפיר מהי בה הרב, וע"כ מוכח דברחיצה ליכא מ

תלמיד לא ירחץ עם רבו "שצריך פסחים ''א א' מחילה, וכן ראה מלשון רש"י 

להתבייש מכבודו וממוראו", ומשמע דרק משום כבוד ומורא איכא ולא 

  משום בזיון.
  

דההיתר להקל משום דאביו  בהקדמה לחלק ב' ס''ק ט''ו וכן כתב במחת סולת

  מוחל על מוראו.
  

כיון דהויא מצוה ללכת בערב שבת כמו דמבואר  ב עוד היתר מעיין:וכת

ורמ''א הגיה שם בש''ע דמצוה לרחוץ כל גופו ומקורו  אור''ח סימן ר''סבטור 

משאילתות דר' אחאי פרשת בראשית דהביא שם דהלל אמר כן, וא''כ 

  יש לומר דזכות המצוה יגן עליו שלא יהרהר.

שאל בעין המהג שבן הולך עם אביו  ר''בחלק ז' סימן  ובשו"ת שבט הלוי

בפסחים "א, והובא להלכה ברמ"א אה"ע סי' כ"ג למרחץ, והוא ש"ס מפורש לאיסור 

והרמ"א הזכיר ההיתר מפי שהולכים מכוסים, וזה לא שייך  סו"ס ו',

  במקואות שלו, רק כשהולכים לים וכדומה.
  

דיין שאסור ואין הה אם הבן גדול לית דין ולית  ופסק בשבט הלוי:

איברא בבו קטן כמבואר בפוסקים סימן כ"ג לימוד זכות, אפילו באביו צריך לו 

  סתפק בערוך השולחן שם אם מותר או לא.
  

דאם הוא קטן ביותר שעדיין לא שייך הרהור כ"כ, ובפרט  ויראה כון:

כשהקטן צריך לו אין למחות, והייתי מקפיד בעורי אף כשהיו הבים 

יכסו עד אשר אביהם היה כבר מלובש עכ"פ בגד אחד, שו"ת  עמו שלא

  שבט הלוי חלק ח סימן ערב.
  

שאל באחד שיש לו אב זקן בן פ"ה שה, והוא  חלק ח' ובשו''ת שבט הלוי

משותק חלקי מוגבל ברגל אחת, וצריך פעם בשבוע לרחיצה באמבטיה 

היותו  וכבודו עוזר לו כבן אמן כי האב חושש מאד מהחלקה באמבטיה

מוגבל, וחושש מפי איסור רחיצה ה"ל, והביא ממש"כ בעיי בקיצור 

  דאפילו אביו צריך לו אסור.  ח"ז סי' ר"בבשבט הלוי 
  

דבמקרה של כבודו שאב חולה זקן מופלג ויש חשש החלקה  ופסק לו:

באמבטי' שהוא בגדר ספק סכה פשיטא לי דמותר, דאין כאן אביזריהו 

סי' כ"ג "כ כשהבן עצמו מלובש כון עיין אוצה"פ דג"ע להחמיר, וגם מש

בשם ספר שמע אברהם, וכיון שמשתדל שלא להסתכל אין חשש   ס"ק כ"ג

  וגם מצוה איכא.

  

  מדוע חייב לבזבז כל ממוו שלא לעבור על לא תעשה 

הרי עי חשוב כמת ואין חיוב לקיים את המצוה כשזה מגד את החיים?

  .אשר יעשה אותם האדם וחי בהםאלה המצוות  י''ח ה'בפרשתן 
  

דעל מצות לא תעשה צריך לבזבז  רמ''א אור''ח סימן תר''ו, ויור''ד סימן ק''זקימ''ל 

  כל כסיו בכדי לא לעבור עליה.
  

בשם הראב''ד שאין צריך לבזבז  על הרי"ף מסכת סוכה דף ט''ז עמוד א' ומקורו בר"ן

ידי עוי ויפיל עצמו על כל ממוו כדי לקיים מצות עשה, כדי שלא יבא ל

הצבור וכמו שאמרו עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, וכן אמרין 

ומיהו  המבזבז אל יבזבז יותר מחומש מפי שהעוי כמיתה,כתובות ' א' 

מסתברא דלא אמרין הכי אלא במצות עשה משום דשב ואל תעשה 

ור שאי, אבל במצות לא תעשה את כל הון ביתו יתן קודם שלא יעב

  עליה.
  

דמדאמר הראב''ד העי חשוב כמיתה, ש''מ דפשיטא ליה  יש להקשות:

דגם במצות עשה היה ראוי למסור פש לולי וחי בהם, ומשום הכי אומר 

עוי חשוב כמת, א''כ שבלא תעשה לא יצטרכו להוציא כל ממוו דהא 

באמרי ביה חלק ב'  כך מקשה החתם סופר יומא פ''ה ע''מ ב' הדפס מחדש, וכןכתיב וחי בהם, 

  דיים סימן י''ט ד''ה ובאמת יש להבין.

  

ואולי יש לדחוק ולומר דמדפרט במצות עשה של  ומתרץ החתם סופר:

ואהבת את ה' בכל מאודך, ש''מ בשאר מצות עשה אין צריך בכל מאודך, 

ומיהו בלא תעשה שבקין אדיוקא וחי בהם ולא שימות אבל הפסד ממון 

עיין רשב''א ב''ק ט' ע''מ ב', וכן בבית יוסף ''מ איו מיתה ממש אע''פ שהוא כמיתה מ

  ועדיין צריך עיון. סימן תר''ו



  

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

ד] -[טזבפסו' כתות בד קודש ילבש  א. ללבוש שעון זהב לאשה ביוהכ"פ.

ובד כתב רש"י: שהכהן הגדול לא עובד בפים בשמוה בגדים שע

בהם בחוץ, משום שהבגדים עשויים מזהב, ואין קטגור עשה סגור, 
פשתן. מקור –אלא בארבעה בגדים ככהן הדיוט וכולן עשויין מבוץ 

 ד"ה אין קטיגור][וכתב שם רש"י  דברי רש"י מגמ' בראש השה כו.,

שהזהב שבבגדים מזכיר את הזהב שהיה עשוי בו העגל, ולא ראוי 
עם ישראל, ישמש כסיגור בעת כיסתו של שהזהב שהיה קטיגור ל

בתיבת  כהן גדול ביוה"כ לקודש הקודשים לרצות על עווות ישראל.
שלא מתקשטים  ,לבעל הפמ"ג, מביא שוהגים ישראל-גמא 

וכותב: שהטעם הוא ע"פ דברי הגמרא  .בתכשיטי זהב ביום הכפורים
קושטין כאן שאין קטגור עשה סגור, ולכן לא ראוי שיהיו ישראל מ

וצ"ע הרי השים לא חטאו בעגל א"כ מדוע  .בזהב ביום הכפורים
  צריכות להקפיד ג"כ שלא ללבוש בגדי זהב. 

כ' בשו"ע יו"ד סי' קי, שבשר  ב. מצא ביד חילוי לגבי ללכת אחר הרוב.
המצא ביד עכו"ם דיו כפריש ומצא בשוק, משום שהספק מתחיל 

ביד חילוי האם כיון שבאמת וגע אצלו, ויש לעיין איך הדין במצא 
גם לו הספק שהרי אסור לו לאכול בלה א"כ מצא שולד הספק 

במקום הקביעות ואסור או שמא כיון שבפועל איו מתעיין ודן על 
הספק א"כ ה"ז כאילו מתחיל הספק רק כשמגיע אצלו וא"כ ה"ז 

 כפירש ומצא בשוק וכל דפריש מרובא פריש ואף שלעין בשר אין
"מ לדיא בזה כיון שבין כו"כ יהיה אסור משום בשר שתעלם מן 

העין אבל יש "מ מעשים בכל יום לגבי פירות המצאים בשוק 
והמובילים הם חילוים האם יש לחשוש משום ערלה או אמרין כל 

  דפריש מרובא פריש
לא תגבו [יט יא] וזהו בגוב ממון,  ג. החילוק בין לא תגוב ללא תגובו.

ולא תגוב של עשרת הדברות זהו בגוב פשות יש לעיין מדוע כאן 
  בממון זה בלשון רבים תגובו, ובגוב פשות זהו בלשון יחיד.

לא תקיפו פאת ראשכם, וראה במושב זקים  ד. הטעם בלא תקיפו.
שפי' גלוי  ][לבעלי התוספות כאן]שהביא מר"א מגרמייזא [הרוקח

לם שיהיו עתידין כומרי יש"ו להקיף וידוע לפי מי שאמר והיה העו
פאת ראש לכך הקדים הקב"ה וציוה לא תקיפו פאת ראשכם כדי 

וצ"ע בדברי הרוקח, שהרי התורה  להבדיל בין הטהור ובין הטמא,

קדמה לעולם, ולכאו' צריך להיות הפוך, שכיון שיש איסור שלא 
 להקיף פאת הראש, לכן הכמרים ועובדי בעבודה זרה ההיגו בעצמם

  .מהג זה, כדי להבדיל עצמם מהמראה היהודי
שאלו האחרוים בחייל יהודי ברוסיא  ה. לא תקיפו או חילול שבת.

ובא בעצם שבת קודש שר גבוה ויתה הפקודה לכולם להתגלח ויש 
בזה פקו", ואם יאמר לעכו"ם שיגלחו הריהו יכול רק בתער 

אי יתגלח ע"י כמהגם, אמם הוא יכול בעצמו בסם והוי הידון 
העכו"ם בתער והוי האיסור ה' לאוין על היקף' אף כשגוי מגלחו, או 

  מה עדיף?.-ע"י עצמו בסם ויעבור על איסור דחילול שבת
מדוע רבי הקודש סידר מסכת פאה אחר ברכות והיכן זה  ו. חידה.

  מרומז בפרשה?
איזה שי לאוין בפרשת קדושים, אם עבר על לאו אחד זהו  ז. חידה.

  ורם ללאו השי שייעשה ע"י חבירו. ג
  איזה שוחד עם ישראל היה ותן לס"מ כוחות הטומאה? ח. חידה.

  מה בלעם שייך לפרשה [פר' אחרי מות]? ט. חידה.
י. כיצד ייתכן אדם שולד והוא טוב בטבעו שפתאום ישה מזגו וייהפך 

  להיות איש רע?
------------- --------- ------------------------ ----------------  

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

  .₪ 1000סך 
כל תשובה כוה על כל שאלה, היה זכות וספת להשתתף בהגרלה, כך שכל  .2

  מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.
רך הגרלה בין כל השולחים, הזוכה ייבדקו כל חודש, בראש חודש תע. 3

  תשובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.
  יתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש. .4
קבלת התשובות היה אך ורק לפקס מערכת משיב  שימו לב חשוב מאוד: .5

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, בפקסבלבד].  9:00- ל 8:00בשעות הערב בין  053-3154010בטלפון 
להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס. כתב לא 

יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה -ברור לא יכס להגרלה. 
 ."ס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בלי העלון לא שייכים –ייכישאר ע

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

  ר"ח סיון תשובות יתן לשלוח עד 
 שמות הזוכים יפורסמו אי"ה בשבוע הבא

 

 האם יש איסור לבן חלוק על אביו בדברי תורה או במילי דעלמא?

ת"ר איזהו מורא, ואיזהו כיבוד, מורא לא  קידושין ל''א עמוד ב' איתא בגמרא

תר את דבריו, ולא מכריעו, חזין ולא סועומד במקומו, ולא יושב במקומו, 

  .מדברי הגמרא דאחד מדיי מורא שאסור לסתור את דברי אביו
  

 .יש לחקור האם בכל דבר אסור לחלוק על אביו או דילמא רק בדברי תורה
  

אם היה חולק עם אחר בדבר לא יאמר ראין דברי פלוי,  ברש''י כתבהה 

ה אין צריך דהייו סותר את ובטור יור''ד סימן ר''מ הביא דהרמ"ה כתב ז

דבריו אלא אפי' ראין לו דברי אביו אין לו לומר ראין דברי אבא שראה 

  כמכריע דברי אביו אלא אם יש לו תשובה להשיב על החולקין ישיב.
  

כתב לולא פיו הקדוש של רש"י וכל  סהדרין ק''י עמוד א' הה בספר באר שבע

, ובית יוסף שהבאתי לעיל, הייתי הגררים אחריו הטור יורה דעה, הרא"ה

מפרש הברייתא הזכרת דקתי ולא סותר את דבריו, לא איירי בדבר הלכה 

  כלל ועיקר, אלא מיירי דוקא במילי דעלמא. 
  

מאי דכתיב קידושין ל' ע''מ ב' מהא דאיתא בגמרא  וראיה מוכרחת לדברי:

הרב ותלמידו  "כי ידברו את אויבים בשער" אפילו האב ובו תהלים קכ''ז ה'

שעוסקים בתורה בשער אחד עשו אויבים זה לזה וכו', והא ודאי הא 

דקאמר "אפילו" רצה לומר אף על גב שהבן חייב לחלוק כבוד לאביו שלא 

יסתור את דבריו, ודכוותיה התלמיד לרבו, אפילו הכי לדבר הלכה עשו 

יו בדבר אויבים זה לזה, משום שאין צריך לחלוק כבוד שלא יסתור את דבר

כלל "ה הלכה. וטעמא רבה איכא במילתא כמו שכתב הרא"ש ז"ל בתשובה 

שהבאתי לעיל, כי תורת אמת היא ואין מחיפין לשום אדם, אבל אי סימן ט' 

אפשר לפרש הא דקאמר אפילו האב ובו וכו', אף על גב שהבן אוהב לאביו 

לאביו ולא  וכן התלמיד לרבו, דא"כ מאי רבותיה, אטו בשביל אהבה יחיף

יחלוק עליו כשהוא יודע שאיו אומר אמת. ועוד דא"כ היה לו לומר סתם 

  אפילו שי אוהבים שעוסקים בתורה וכו', כן ראה לי.
  

כתב ויש להסתפק במילי דעלמא אם רשאי  יורה דעה סימן ר''מ ובערוך השולחן

וי העדר הכבוד ולא במילי לסתור דבריו ולהכריע ואולי דווקא בתורה ה

דעלמא או להיפך דכיון דאפילו בדברי תורה אסור כ"ש במילי דעלמא וכן 

ראה עיקר ודבר פשוט הוא שאם אביו אומר לו רצוי לשמוע דעתך איך 

הוא, צריך שיאמר לו כפי הראה לו הן בד"ת והן במילי דעלמא אפילו 

  כשדעתו הפוכה מדעת אביו.
  

הביא בשם הרגוצ'ובר להקשות לפי"ז על מה ב פ' ויחי ח"" ובספר "דרך שיחה

והרי אסור לסתור את בראשית מ"ח י"ח שאמר יוסף ליעקב אביו "לא כן אבי" 

דברי אביו, והרוגבצר מתרץ דבמילי דעלמא מותר ורק בדברי תורה אסור, 

והגר''ח קייבסקי תירץ, זה רק על מילתא דסברא, אבל על טעות במציאות 

  מותר. -
  

ו הרבה פעמים בדברי יו"ד סי' ר"מ סק"ג  ה בט"זוהכתב לתמוה דהלא מצי

הטור שסותר וחולק על דברי אביו הרא"ש, ותירץ דה"מ שיש איסור 

לסתור את דבריו בפיו, אבל שלא בפיו שרי, וכ"כ שם בביאור הגר"א 

  סק"ג.
  

ממה שמצאו כמה פעמים בגמרא שרבי חולק על רשב"ג  והביא ראיה:

  אביו.
  

"א מ"ז דהא דשרי לסתור שלא בפיו, הייו קדושין פ ובתפארת ישראל על המשיות

(כלל ס"ז סעיף ח') תורה אבל בשאר דברים לא, אמם בס' חיי אדם דוקא בדברי 

  קט דאף בשאר דברים מותר לסתור דברי אביו שלא בפיו.
  

ועיין בשו"ת מחת , ''מקידושין ל' ע"ב מובא בפתחי תשובה יור''ד סימן רובספר עצמות יוסף 

הקשה ממה דאמרין אפילו אב ובו עשו אויבים זל"ז אלעזר חלק ד' סימן ו' 

בשער הלכה וברש''י שם מתוך שמקשים זה לזה ואין זה מקבל דברי זה, 

ואיך מותר הרי אסור, ומתרץ דמקשה ומתרץ כדי להסיק מתוך ויכוח 

אביו ולא דמי להאי  ההלכה אליבא דהילכתא וכה"ג מותר לבן להקשות על

  דאמרין ולא יסתור את דבריו ולא יכריעו.



  

  

  

  

  הרי הפרשה מיירי  מדיי טומאה וגעים מדוע כתבה התורה מצות מילה בפרשתן

מה שהקשתם בשם אחרוים על מה שכתוב בפרשת "וביום השמיי ימול בשר ערלתו" 

מדוע כתבה התורה מצות מילה בפרשתן, הרי הפרשה מיירי מדיי טומאה  דיש להקשות

  וטהרת  וגעים, ומה קשור מצות מילה לזה.

  

  הגאון המפורסם רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט''א 

 דומ''צ, מחזיקי הדת, אהבת תורה, הישר והטוב, אוצר הפוסקים

דאם יש גע במקום המילה  א' שבת קל''ג ע''מראה לתרץ בפשטות, ע''פ מה דאיתא בגמ' 

מותר למול ואיו עובר על הלאו דאסור לקצוץ בהרת עי''ש וזה מרמז הסמיכות דאפילו 

  כשיש בהרת מותר למול.

  

  מח"ס "גם אי אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדיםהגאון גמליאל הכהן רביוביץ שליט''א 

וים, ולכן כתבה התורה בפרשת ראה לתרץ, שהה ידוע שברית המעור וברית הלשון מכו

געים שבא על לשון הרע, את מצוה מילה, להורות שברית הלשון וברית המעור מכווים, 

  וצריך להיזהר ולקדש שיהם.

  

 האם יש איסור להתפלל על מצורע שיתרפא דהויא כמו שמבטל את הגע

תבו דלכן משה וז''ל בדרושים כפרשת תזריע ס''ק ד' מה שכתבתם חידוש בשם הכלי חמדה 

רביו לא התפלל מקודם להקב''ה על מרים שתתרפא מהצרעת, טרם בקשת אהרן כיון 

דמשה רביו זר היה והיה מוטל עליו לקיים הפסוק דהשמר בגע הצרעת לשמור ולעשות 

ככל אשר יורו אתכם הכהים, לכן לא רצה לעשות בזה שום פעולה עד שיבקשהו אהרן 

בזה ככל אשר יורו אתכם הכהים, כיון דאהרן ציוה לו לרפא  להתפלל, וא''כ הרי מקיים

אותה ע''י תפלתו מקיים מצוה זו, והקשתם הרי בגמ' שבת ס''ז ע''מ א' אמרין שמצורע 

  צריך לבקש מאחרים שיתפללו עליו.

  

  ביתר עיליתהרה''ג דוד בוים שליט''א 

שגרם ע"י דיבור ראה להעיר, דודאי בעלמא לא מיחשב תפילה כקציצת בהרת, דמה 

דהריגה ע"י תפילה חשיב הריגה בידי ברכות ז' איו אלא כגרמא בעלמא, וכ"ה בתוס' 

ס"פ שמים, משא"כ במשה רביו שבודאי תפילתו מובטחת להתקבל וכמ"ש באוהחה"ק 

שמיד תקבלה תפילתו לסלק הצרעת ורק היתה כמודה שבעת ימים), זה חשיב בהעלותך 

עביד מעשה, וע"ד שחילקו הראשוים בין גרמא לגרמי, שאם פעולה ממש דבדיבוריה ק

  ברי הזיקא חשיב גרמי ולא גרמא.  

  

  מודיעין עיליתהרה''ג יוסף חיים הלוי ברבוים שליט''א 

ראה להעיר, דלכאורה מותר להשים משחה או תרופה על הצרעת כדי שתתרפא דרק 

דמותר להתפלל, ואולי  לקוץ יש איסור, ואם מותר לשים משחה ממש על הגע ודאי

  באמת אסור לשים משחה דלא יהא יכר כל כך אם פשה הגע.

  

  כשיש ברית מילה בשבת ויש רק אשה שכשירה למול 

  האם יש איסור לכ''ע לאשה למול בשבת

מה שחקרתם בשם הפוסקים כשיש ברית מילה בשבת ואין שם אלא אשה האם הוא 

שבת או לא, דאולי החיוב דוחה שבת דוחה שבת, דהספק האם מילה ע"י אשה ידחה 

  ואשה איה מחוייבת, או אולי קיום המצוה דוחה שבת וזה יש אפילו באשה.

  

  ראש כולל היכל התלמוד ת''אהגאון רבי דוד ליסיצין שליט''א 

ראה להעיר, דידוע דיש אומרים דאשה פסולה לדון מדין אמא, אבל יש לה חיוב מדין 

אב בית דין מלין גם בשבת, הרי דסגי החיוב שעל בית דין  בית דין, והרי פשיטא דכשאין

  להתיר למול בשבת, א''כ ה''ה אשה.

 

  "אוצרות הים" על מסכת ברכות מח"סלייקווד הגאון הפלא מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 

כתב דאם סימן י"א הביא דבשו"ת מהר"ח אור זרוע ח"ב עמ' קמ"א ראה להעיר דהחלקת יואב 

אז האם חייבת, דלא פטרתא רחמא רק במקום אב, ולכאורה לדבריו ליכא  ליתא לאב

מקום לספק ה"ל דהרי כשאין אב, האשה חייבת למולו, א''כ בודאי דמותר לה למול 

  בשבת.

  מדוע ביחום אבלים מכים את הקב''ה בתואר המקום יחם אתכם

כם מתוך שאר יחם את "המקום"מה שהקשתם על היסוח שאומרים  ביחום אבלים 

מדוע ביחום אבלים כיוי את הקב''ה דווקא בכיוי  דיש להקשותאבלי ציון וירושלים, 

  זה, ותרצתם באופן פלא.

 

  רב ור"מ בברוקליןהגאון הפלא רבי שלמה הכהן גראס שליט''א 

דהה כיוי "המקום" להקב"ה מציו  בכל עת צרה האחד} ראה לתרץ בכמה אופים,

והעין בזה כי בכל עת  שבת י''ב ע"בהמקום ירחם עליך  ברכות ט''ז ע"בא חסרוך כגון המקום ימל

צרה וצוקה ראה לכאורה לעין האדם כאילו כביכול יש חלל במציאות ה' ובהשגחתו 

יתברך בתחתוים, ולכן אומרים ש"המקום" יהיה בעזרו להוכיח שאו מאמיים שמלא 

ועם זה יתבאר ג"כ  העולם מקומו בלי שום חלל, כל הארץ כבודו ולית אתר פוי מייה וכל

באופן פלא מה שבליל התקדש חג כשמפרטין הארבעה בים וביהם בן הרשע שפעמים 

הוא יושב אצל השלחן שצריכין לומר לו ההגדה ע"כ מחזקין ומחמין עצמן ומקדימין 

צא מן ברוך "המקום" שהכל הוא בהשגחתו יתברך והוא מצא בכל מקום ומקום בלי יו

רגלוהי  סוכה ''ג ע"אדהמקום גורם המיתה וכמו שאמר שלמה המלך בחכמתו השי} הכלל,

שמרמזין  השלישי}דבר אייש איון ערבין ביה לאתר דמיתבעי תיא מובלין יתיה עי"ש, 

ותשובה הוא באותו  שבת ''ח ע"אשיעשה תשובה ויפטר מן כל הצרות כי אין יסורין בלא עון 

  היכי דמי בעל תשובה וכו' באותו מקום.יומא פ''ו ע"ב  מ'מקום כדאיתא בג

  

  מה שהקשתם בשם הראשוים מדוע יש איסור לראות את הגעים בשבת, 

  ומאי שא מברית מילה שמותר בשבת

מה שהקשתם בשם הראשוים, מדוע יש איסור לראות את הגעים בשבת כי היכי 

וש בראיית געים ידחה שבת דכתיב דדרשין וביום השמיי אפילו בשבת, הכי מי דר

  וביום הראות אפילו בשבת, ותרצתם.

  

  מאטשסתרהגאון רבי יהושע העשיל פאדווא שליט''א 

ראה להעיר, דלא הבתי את הקושיא כלל, דהרי הא דמילה דוחה שבת ילפין מיתורא 

דביום השמיי, וההכרח שבא לרבות, משא''כ ביום הראשות איו מיותר אלא חז''ל 

  למדהו ממשמעות הפסוקים ובמילה אין שום משמעות בזה.

  

  לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 

וראה שיש חילוק במשמעות הפסוקים שבמילה כתיב "וביום השמיי ימול בשר ערלתו" 

דהייו שיש צווי לעשות הברית מילה ביום השמיי, וא"כ מובן שיש רבוי מביום שאפילו 

צווי לעשות המילה, משא"כ בגעים כתיב "וביום הראות" דהייו דביום בשבת יש אותו 

שהכהן רואה הגע הוא עשה טמא, אבל אין כאן צווי לראות הגע באותו יום, וא"כ שפיר 

  דרשין מהמשמעות שיש יום שאתה רואה ויש יום שאי אתה רואה כגון בשבת.
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