
  שמיניפרשת  
זתשע"

 ח"מרת גליון
  )ד(שנה י"

 האם יש איסור להורות הלכה במקום רבו
  כשאשי בי ביתו שואלים אותו הלכה?

  .ותצא אש מלפי ה' ותאכל אותם וימותו לפי ה' י' ב'בפרשתן 
  

ובמדרש הרבה טעמים משום מה עשו בי  עירובין ס''ג ע''א איתא בגמ'
ה בפי רבם, וכל אהרון ואחד מן הדברים איתא בגמ' מפי שהורו הלכ

  המורה הלכה בי רבו חייב מיתה.
  

האם האיסור של להורות בפי רבו זה רק כשמורה לאחרים  יש לחקור
אבל לעצמו ולבי ביתו מותר או דילמא האיסור מי להורות לעצמו ולבי 

  .ביתו ואם בי ביתו שואלים אותו צריך ללכת לשאול את הרב
  

אם בי ביתו של תלמיד הוצרכו  סעיף י''ב יורה דעה סימן רמ''ב הה קימ''ל
להוראה ושאלו לו, לא יורה להם במקום רבו, חזין להדיא שאסור 

  להורות אפילו לבי ביתו במקום רבו. 
  

בפרשתן על  מובא בגליון מהרש''א יור''ד סימן רמ''ב והה באור החיים הקדוש
תם ואת וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטא י' י''טהפסוק 

עולתם וגו' כתב וז''ל יש לחקור תלמיד שדר במקום רבו דקימ''ל דאסור 
להורות הלכה בפי רבו האם לעצמו מותר להורות או דילמא זה מי 

  אסור.
  

ממה שראיו שהורה אהרן הלכה זו לעצמן ושרפו  וכותב לפשוט שמותר:
ו החטאת משמע שמותר, ואין לך רב מובהק כמשה לאהרן, חזין שלעצמ

  מותר להורות. 
  

כי אין הוראה זו הוראה, כפי מה שאמרו בגמ'  וכותב דאולי יש לדחות:
שדן אהרן קל וחומר ממעשר הקל אמרה תורה לא יומא רש"י שם ה' ע''מ ב' 

אכלתי באוי, קודש חמור לא כל שכן ע"כ, וכיון שאמר לו מפי משה דין 
כלום, כי בכלל מעשר כאלו אמר לו משה לשרוף ולא הורה הוא לעצמו 

מעשר חטאת בקל וחומר וכגון זה מותר לתלמיד להורות, וקל הוא 
ועיין בכלי חמדה במלאוים אריכות גדולה מביעתא בכותחא, אבל שאר דברים אסור, 

  בעין זה.
  

כתב דלעצמו בודאי מותר להורות  יור''ד סימן רמ''ב אבל בספרו ראשון לציון
, משא''כ לבי ביתו הויא בגדר במקום רבו דאין זה קרא בגדר הוראה

  הוראה לכן פסק המחבר שאסור.
  

מסכת עירובין פרק יש לתמוה על האור החיים מהא דכתב הרא"ש  מעדי אשר:

וז''ל ואם בי ביתו של תלמיד הוצרכו להוראה ושאלו לו איכא לספוקי ו' 
אי שרי, מידי דהוה אהא דאמר וצורבא מרבן חזי לפשיה, או דילמא 

לי בדיקת סכין שאיו אלא לכבודו של חכם וכי האי מחיל ליקריה הי מי
שלא להטריח צורבא מרבן לבא אליו. אבל דבר איסור והיתר אפילו 
לעצמו אסור להורות במקום רבו. והדעת וטה לאסור, א''כ איך פסק 

  .להדיא שמותר להורות לעצמו
  

סור והיתר כתב בפשיטות דכל הוראות אי סימן קכ"ב ובשו''ת חות יאיר
שבא לאדם בתוך ביתו שרי להורות אם בר הכי הוא ואפילו במקום רבו 

  כדאיתא במסכת עירובין ר"פ הדר צורבא מרבן חזי לפשיה מותר.
  

תמה עליו שלא הביא כלל דברי הטור  יור''ד סימן רמ''ב ובפתחי תשובה
והמחבר בכאן וגם לא דברי הרא"ש שם שכתב דהדעת וטה דדוקא 

ין שאיו אלא לכבודו של חכם כו' אבל דבר או"ה אפילו בדיקת סכ
  לעצמו אסור להורות במקום רבו.

  מדוע עשו דב ואביהוא שהורו הלכה בפי רבם 
 הרי להפריש מאיסור מותר להורות בפי רבו?

רבי אליעזר אומר לא מתו בי אהרן עד שהורו  עירובין ס''ג עמוד א' איתא בגמ'
י דרוש ויקרא א' "ותו בי אהרן הכהן אש על הלכה בפי משה רבן, מא

  המזבח" אמרו אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט.
  

דלאפרושי יור''ד סימן רמ''ב ס''ק י''א מדוע עשו, הרי קימ''ל  יש להקשות:
מאיסורא מותר להורות הלכה בפי רבו, א''כ מדוע עשו הרי גם כאן היה 

י מאיסורא, דאם לא הם, לא היו מקיימים המצוה, שהרי הוראה לאפרוש
  .ארביו פרץ עירובין ס''ג ע'' 'כך מקשה בתוסמן התורה צריך להביא גם מההדיוט, 

  

   :איכא כמה תרוצים
יש לומר דגזירה חדשה עשו והיה להם לשאול למשה, דשמא היה יודע  א.

מאיסורא להשיב על דבריהם, ומשום הכי עשו, דהא דאמר דאפרושי 
מותר, הייו דווקא מדרשא שקיבל מרבו, אבל מדרשא חדשה אז צריך 

  כך תירץ בתוספת רביו פרץ עירובין ס''ג ע''מ א'.להם לשאול, 

הא דקאמר דמצוה להביא מן ההדיוט הייו מהאש של מערכות של  ב.
  .א'ג ע''רביו פרץ עירובין ס' 'כך תירץ בתוסמזבח החיצון, והם עשו שהביאו מבתיהם,  

אע''ג דמצוה להביא מן ההדיוט בשאר ימים, מ''מ באותו יום שמיי  ג.
למילואים היה האש ראוי לרדת מן השמים לאכול כל הקרבות ולא 
היה להם להביא כלל מההדיוט דכל דבר היה ראוי לבא מן השמים 

 ''ג ע''מ א'.כך תירץ בתוספת רביו פרץ עירובין סכדכתיב ויקרא ט' וירא אליכם כבוד ה',  

בשם הראב"ד ז"ל כי עירובין ס''ג ע''מ א' ע''פ מה שכתב בחידושי הריטב"א  ד.
טועים היו בהוראה זו, שלא אמר הכתוב כן אלא לעין מזבח החצון 

כמפורש בגמ' אבל להקטיר קטרת במזבח הפימי אין להביא  מן ההדיוט, 

על מזבח החיצון  דמערכה בפי עצמה היו עושין יומא מ"ה א' ובמסכת תמיד
שממה וטלין אש לקטרת והם טעו שהשוו מזבח הפימי למזבח 
החיצון, ומכל מקום לא עשו משום טעותם כיון שהיו שוגגין אלא 

  .מעדי אשרמשום הוראתם, לפי ה''ל אתי שפיר, 

ליישב קושיא חמורה מאי  עירובין ס''ג עמוד א'ע''פ מה שכתב בתורת חיים  ה.
ו הלכה בפי רבן, כיון דמפורש בקרא ותו בי אהרן שייך ביה שהור

אש, ולישא דמאי דרוש מי קשה, כיון דמפורש היא בתורה, ומתרץ 
דפשטא דקרא איירי בשאין האש יורדת מן השמים כגון בבית שי 
ובשעת היתר הבמות ומשה לא אגמר להו, אלא הך מלתא לחוד, ואתו 

אפילו בשעה שהאש יורדת מן איהו ודרשו דמצוה להביא מן ההדיוט 
  מעדי אשר, עי''ש במהרש''א בחדושי אגדות.השמים, לפי ה''ל אתי שפיר, 

  

  גליון זה ודב לעילוי שמת זקיי

  זצ''ל ישראל טוסיגרבי בן הגאון הצדיק  יחזקאלהגאון הצדיק רבי 

  מח''ס הפלא תפארת יחזקאל

  שהרביץ תורה במסירות פש עשרות בשים
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 מי שפטר לו מת רח''ל ואיו בוכה כלל

  האם זה מגוה ומדת אכזריות או אמוה?

  .וידום אהרן י' ג'בפרשתן 
  

  וידום אהרן מאבילותו ולא בכה ולא התאבל.וכתב ברשב"ם 
  

על אחד מגדולי הדור שמת לו בן שאל  חלק ג סימן תק''ה הה בשו"ת רדב"ז

  ולא הוריד עליו דמעה אחת אם זו מדה טובה או לא.
  

זו מדה רעה מורה על קושי הלב ועל רוע תכות הפש והיא מדת  ועה:

אכזריות, והוא דרך הפילוסופים האומרים כי זה העולם הכל הוא 

מעשה תעתועים והמה מהבל ימעטו וזכרום משלי אפר תועבה יבחר 

ולכן אל יפתוך חטאת שלהם ומשליהם כי כולם בויים על בהם 

ההקדמה הזו אבל אחו מקבלי התורה יש לו להאמין ולדעת כי העולם 

הזה עין כבד מאוד למסתפקים ממו כראוי ולמתהגים בו כשורה ובו 

ישיג האדם חיי העוה"ב והשארות הפש כי הוא קרא עולם המעשה, 

ייו ולתלות צרותיו ברוע ההגתו ולהתאון על ולכן אין ראוי לההביל עי

הזמן כאשר עשו רוב המשוררים הראשוים. אלא ראוי להתאון 

ולהתאבל ולקון על מעשיו דכתיב מה יתאון אדם חי גבר על חטאיו 

והבוכה ומתאבל ומוריד דמעות על קרובים וכ"ש על אדם כשר מדת 

ת פשו והכעת לבו חסידים וביאים ואשי מעשה היא ומורה על טהר

לפי קוו ויתאון על חטאיו ויתאבל על עווותיו אשר היו לזה סבה, ולא 

לחם ארז"ל שלשה לבכי ז' להספד שלשים לגיהוץ ותספורת ואם היה 

הדבר בלתי אות לא היו מתקין לו ג' ימים וכן אברהם אביו ע"ה כתיב 

בים כאלה אין ביה לספוד לשרה ולבכותה וכן יעקב וכן דוד המלך ור

מספר ועיין בהקדמת ספר תורת האדם להרמב"ן ז"ל ותמצא מה שיש 

בו די לשאלה זו, ומ"מ אין ראוי להתקשות על המת יותר מדאי והכי 

  איתא בהדיא בגמ'. 
 

הה בהעמק דבר בציב בפרשתן הקשה על אהרן הכהן מה שכתוב

 אף על גב דבכיה על המת הוא באמת מצוהבפסוק וידום אהרן: 

שלשה לבכי, ומי שאיו בוכה על קרוביו הרי זה  מו"ק כ"ז ב'כדאיתא בגמ' 

א''כ איך יכול להיות בהקדמה לספר תורת האדם מגוה, וכמו שהאריך הרמב"ן 

  שאהרן הכהן לא בכה.
  

דהטעם מדוע מי שאיו בוכה הרי זה מגוה, דאם הוא במיתת  ומתרץ:

רגיש בעושו והחי יתן אל בים קטים ר"ל, ובא לעוש, הרי התכלית שי

לבו, אבל אם לא יבכה דומה להבן שאביו מייסרו והוא עומד ומצחק, 

ומוסיף בזה צער לאביו, ואם בקרובים גדולים ואין בא לעוש החי, מכל 

מקום הרי כבוד המת הוא, והרי כבוד המת הוא עין גדול שדוחה לאו 

ר מיתתם הוא דטומאת כהים כידוע, אבל בזה העין שהודיע משה אש

לתכלית כבוד ה' וישראל, אם כן אין לאהרן לבכות, והרי זה דומה לאב 

שוטל בגד בו לדבר הכרחי, ואם הבן יבכה ויצטער יהא גורם צער 

לאביו, מה שאין כן אם מראה פים צהובות, ה"ז עושה בזה חת רוח 

לאביו במה שהראה כי רצון אביו זהו רצוו, מיהו ראוי היה לכתוב 

שמע אהרן, היה במשמע שפיר ששמע והבין אשר לפיו, אבל וידם וי

בכה, מכל מקום לא קבל גם כן בשמחה דברי משמעו אף על גב שלא 

משה כראוי לאהרן קדוש ה', אבל לא משום מיעוט חסידות ח"ו, אלא 

משום שהבין שיש בזה דברים בגו בוגע לחטא העגל, וכאשר יבואר 

  ורף.בתשובת אהרן על השעיר אשר ש
  

שהיה בוכה בקול, על הפסוק "וידום אהרן"  אבל הרמב"ן בפרשתן כתב

   ואז שתק.
 

ותקשו המפרשים מה הכריח לרמב''ן לומר שבכה, כיון דכתוב בפסוק

עיין חתם סופר בפרשתן תקשה בזה, ולפי דברי הפוסקים לעיל  וידום,

  אתי שפיר.
  

ע''פ מה דאיתא ראה לומר פירוש פלא בדברי הרמב''ן  מעדי אשר:

אמרו מעשה  "אשת חיל מי ימצא"ד"א משלי רמז תתקס''ד בילקוט שמעוי 

היה בר' מאיר שהיה יושב במחה בשבת ודורש ומתו שי ביו, מה עשתה 

אמן היחה שיהם על המטה ופירשה סדין עליהם, במוצאי שבת בא רבי 

הלכו, מאיר מבית המדרש אמר לה היכן שי בי אמרה לו לבית המדרש 

אמרו לה צפיתי בבית המדרש ולא ראיתים, תה לו הכוס של הבדלה 

והבדיל וחזר, ואמר לה היכן שי בי אמרה לו פעמים שהלכו למקום 

ו הם באים, הקריבה לפיו לאכול, לאחר שאכל אמרה לו רבי יפלוי ועכש

שאלה יש לי לשאול, א"ל אמרי שאלתך, אמר לו רבי קודם היום בא 

ו בא ליטול אחזיר לו או לאו, אמר לה בתי מי יאחד ותן לי פקדון ועכש

שיש לו פקדון איו צריך להחזיר לרבו, אמרה לו חוץ מדעתך לא הייתי 

תה תפשה אותו בידו והעלהו לחדר והקריבה אותו מחזרת אותו, מה עש

למטה, טלה הסדין מעליהם וראה שיהם מתים מוחים על המטה, 

התחיל בוכה ואומר בי בי רבי רבי, בי בדרך ארץ ורבי שהיו מאירין 

עיי בתורתן, באותה שעה אמרה ליה רבי לא כך אמרת לי שאו צריכין 

' לקח יהי שם ה' מבורך, ומקשה הכתב להחזיר פקדון לרבו, כך ה' תן וה

איך יכול להיות שרבי מאיר לא קיבל את צרותו בדרשות ע''מ ק''ד סופר 

כאשתו, ומתרץ כי בודאי שבעל פקדון שתובע פקדוו אחרי כלות זמן 

ההפקד והמפקיד צריך לתת לו, אין ביוש וחסרון אמוה לפקד כמובן, 

, הוא ודאי מפי שאין מאמין אבל אם  המפקיד מבקש פקדוו תוך הזמן

עוד לפקד כי לא שמר היטב כראוי וכדי בזיון וקצף לפקד, ולכן רבי 

מאיר בצדקתו דימה בעצמו כי ה' לקח פקדוו ממו תוך הזמן עבור 

שפשע בשמירתו, ואין לו אמות אצל השם ולכן בכה וצעק, אבל היא 

ון לקח פקדוו כי החזיקה ר' מאיר לצדיק שבעוו לא מתו, רק בעל הפקד

  כלה הזמן וחמה אותו שפיר.
  

לפי זה אפשר דלכן בכה אהרן שחשב שלא היה שומר טוב  מעדי אשר:

ולקחו לו את הפקדון לפי הזמן לכן הרגיעו אותו, ושמחתי דמצאתי 

  בחתם סופר בפרשתן פירש כעין זה.

  
ים את הקב''ה בתואר המקום ייחום אבלים מכם אתכם?חמדוע ב  

יחם אתכם מתוך שאר אבלי ציון  "המקום"מחמים  ום אבליםביח

  וירושלים:
  

מדוע ביחום אבילים כיוי את הקב''ה דווקא בכיוי זה,  יש להקשות:
  מעדי אשר.

  

על הפסוק בספרו חומת איך בפרשת ראה ע''פ מה שכתב החיד''א  ראה לתרץ:

ֹ פרק י''ד פסוק א'  א ִתְתֹּגְדדּו ְולֹא ָתִׂשימּו ָקְרָחה ֵּבין ָּבִים ַאֶּתם ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם ל

ֵעיֵיֶכם ָלֵמת, דמדוע הלמ''ד בקמ''ץ, ומסביר ע''פ הזוהר שזה דומה לבן 

מלך ששלחו המלך לכפר אחד לגדלו, לימים שלח המלך בעבורו להמליכו, 

כשהלך התחילו כל הכפר לבכותו להצטער על פרידתו, פקח א' מהם היה 

מה אתם בוכים, כי הוא הולך למלוך על כל שם ואמר להם שוטים ל

המלכות ואתם בוכים, כך המלך זה הקדוש ברוך הוא ששלח האדם לזה 

העולם לגדלו בתורה ובמצות, וכשהגיע זמו ליפטר מן העולם בוכים 

ומתאבלים על פרידתו, פקח אחד היה שם זה משה שאומר להם שוטים 

בין עייכם למת כי עם למה אתם בוכים, לא התגודדו ולא תשימו קרחה 

קדוש אתה לה', והוא הולך לאוצר חביב של עולם השמות לעלות במעלה 

עליוה, ולכן כתוב בקמ''ץ לומר שלא מת, וכן האור החיים שם על 

הפסוק בים אתם לה' וגו' לא תתגודדו, צריך לדעת מה טעם סמך מאמר 

אין  בים אתם למאמר תתגודדו, ראה שתכוון לומר שבמיתת איש

אבדה למת אלא הרי הוא דומה לאדם ששלח בו לסחורה לעיר אחרת 

ולימים שלח האב אחר בו ואין העדר הבן אלא מן המקום שהלך משם 

אבל על כל פים ישו ואדרבה בטוב לו שחזר הבן אצל אביו שהוא מקור 

החיים ועל זה אין לו להתגודד ולשים קרחה מה שאין כן העכו"ם שלא 

לה', והוא אומרו אתם לשלול העכו"ם שעליהם ידוו הדווים  קראו בים

ביום מיתתם שהם מתים מיתה שאים עוד במצא בין החיים, ע''כ, לכן 

ראה לכן קטו בלשון המקום מי שיודע מה המקום האמיתי של הבן זה 

  מעדי אשר., מחם אותו



  

  מדור משיב כהלכה 

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

  ספירת העומר

מר הוא שתכלית היציאה ממצרים כ' החיוך שספירת העו א.

היה בשביל לעבוד את הקב"ה בהר סיי, וממילא או סופרים 

את הימים שאו מצפים לחג השבועות, וצ"ע דא"כ היה צריך 

לספור הימים ששארו ולא הימים שעברו. גם צ"ע מדוע 

סופרים לעומר, מה השייכות בין הקרבת העומר בט"ז ביסן 

  את התורה. לחג השבועות שאו מקבלים

כ' בשו"ת הרשב"א א' קכו שמדוע אין מברכין שהחייו  ב.

שאין בו זכר לשום האה אלא לעגמת פשו בספירת העומר 

לחורבן בית מאוייו, וצ"ע שהרשב"א סותר למש"כ בתשו' 

סי' רמ"ה שאין מברכין שהחייו במילה שאין הטעם מחמת 

, אבל צערא דיוקא, שזהו רק טעם לגבי שהשמחה במעוו

, איה תלויה בשמחה אלא בדבר שמגיע לו תועלתשהחייו 

ואעפ"י שמתערב עמה צער ואחה, שהרי אפילו מת אביו 

ופלה לו ירושה אומר שהחייו עכ"ל, וא"כ חזין כאן שלא 

  אכפ"ל בזה שיש בזה צער.

ספירת העומר וקידוש לבה מה קודם? קידוש לבה שזהו  ג.

פירת העומר חשב תדיר מחמת תדיר דזהו כל השה, או שס

  שזה מ"ט יום וקידוש לבה זהו רק י"ב פעמים בשה.

הדין של תמימות שכ' הט"ז והמג"א בסי' תצ"ד שמאחרין  ד.

להתפלל בליל חג השבועות, שלא לגרע ביום שעבר, האם זהו 

  רק בשבועות, או כל יום ויום בימי הספירה?

ש אעפ"י שאיו הה בתפילה קי"ל שאם מתפלל בלשון הקוד ה.

מבין יוצא יד"ח, וצ"ע האם גם לגבי ספירת העומר אמרין 

  הכי, שיוצא יד"ח בלשון הקודש אעפ"י שאיו מבין.

אימתי אמרין שצריך לספור ספירת העומר רק מאוחר  חידה. ו.

  מחמת שלא יהא כתרתי דסתרי.

קידוש או הבדלה בספירת העומר, מה קודם לגבי תדיר  ז.

  ושאיו תדיר.

מה טעם לאיסור חדש שהתורה ציותה שאין לאכול קודם  ח.

  הקרבת העומר?
------------- --------- ----------------------------------------  

 כללי השתתפות

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

  .₪ 1000סך 

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

  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.

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

קבלת התשובות היה אך ורק לפקס מערכת משיב  ו לב חשוב מאוד:שימ .5
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וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  שאלות השיבו, בתחילת המכתב על כמה 

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

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

שאר עיי העלון לא שייכים –שיצא לאור בעתיד בל". ייכס בעזה"י לספר 

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

 איירר"ח תשובות יתן לשלוח עד 
 

 מה הטעה שהיה יכול אהרן הכהן לטעון

  רית מילה?על מיתת שי ביו מב

מובא ביערות דבש חלק ב' דרש י''ז, וכן בשם משמואל בפרשתן ובספר ישועות מלכו  איתא במדרש

מה היה לו לומר ביום השמיי ימולעל הפסוק "וידום אהרן" ליקוטי תורה 

  בשר ערלתו.

  

מה הטעה מברית מילה למיתת שי ביו, מה קשור זה לזה,  יש להקשות:

כך מקשה ה לעשות ברית זה טעה על מיתת שי ביו, וכי בגלל שציווה הקב''

  .בספר יערות דבש חלק ב' דרש י''ז, וכן בשם משמואל בפרשתן ובספר ישועות מלכו ליקוטי תורה

  

  :איכא כמה תרוצים

ע''פ מה דאיתא במדרש תחומא בפרשת תזריע שאל טורוסרופוס  א.

וא או של הרשע את ר' עקיבא איזה מעשים אים של הקדוש ברוך ה

בשר ודם, והראהו ר' עקיבא ראיה על שבולים וגלוסקאות לראיה דכל 

מעשה בראשית צריך תיקון ואח''כ שאלו למה לא ברא מהול ואמר 

ליה שלא יתו מצות אלא לצרף הבריות, א''כ ממילא מוכח דכל מעשה 

בראשית ואפילו בדבר מצוה צריך מעשה בי אדם, א''כ לכאורה טוב 

ביהוא שהביאו גם אש מההדיוט כי גם אש מהשמים צריך עשו דב וא

כך תירץ בספר ישועות תיקון בי אדם, וזההיה לו לומר וביום השמיי ימול,  

  מלכו בלקוטי תורה, מובא בספר פרדס יוסף בפרשתן.

מפי מה אמרה תורה מילה לשמוה, דה ל''א עמוד ב' ע''פ מה דאיתא בגמ'  ב.

יו ואמו עצבים, והה כתוב בשיר השירים שלא יהו כולם שמחים ואב

ביום חתותו וביום שמחת לבו, ודרשו רבותיו ז''ל "ביום חתותו זה 

מתן תורה" וביום שמחת לבו זה חוכת בין בית המקדש, וכן כל 

ישראל שמחין, וזה שהיה לי קשה ליה להמדרש דמדקאמר וידום 

תו וידום אלמא אלמא שהיה לו לומר דבר מה רק מה שתגבר על הרגש

שהיה לו לומר דבר מה רק שתגבר על הרגשתו וידום, לכן שאל מאי 

הויא ליה למימר, ולזה אמר דהויא ליה למימר וביום השמיי ימול בשר 

ערלתו, ולמה בשמיי כדי שלא יהיו הכל שמחים ואביו ואמו עצבים, 

 א''כ היה לו להקב''ה לקיים זה גם אצלו היום שלא יהיו הכל שמחין

ואביו ואמו של דב ואביהוא עצבים, ומ''מ וידום לפי שהיה צדיק קדוש 

עליון ולא רצה להרהר אחר מדותיו של הקב''ה כן ראה לי וקרוב 

לאמת בפירוש המדרש בס''ד, אולם באמת לא היה בזה מקום לשום 

עצבות דאדרבה היה גדולה להם שהקב''ה כביכול תקדש על ידיהן, 

ר או בו או באהרן כפירש רש''י כאן וזה שאמר והראיה שמשה היה סבו

לו משה הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרובי אקדש, א''כ אדרבה צריך 

כך תירץ הגאון רבי יהותן איבשיץ זצ''ל בספרו פש יהותן אתה לשמוח שביך זכו ליה, 

  בפרשתן, וכן בספרו יערות דבש, בספרו יערות דבש חלק ב' דרוש י''ז.

בשם רביו מחם  הלכות מילה יור''ד סימן רס''ד ס''ק ב'תב הדרישה על פי מה שכ ג.

מה שוהגים בשבת לבקר אצל התיוק הולד, שהוא אבל על תורתו 

והוסיף שכראה משום הכי יתה מילה דה ל' ע''מ ב' כדאיתא בגמ' 

לשמוה ימים אחרי שעברו ימי אבילות, הרי דמתחשבים בתיוק שלא 

התחשבו באבלותו, וזה היה לו לומר וביום השמיי יהא אבל, וכאן לא 

כך תירץ בספר ברכת ימול בשר ערלתו, ששם התחשבו באבילות ואצלו לא, 

  יצחק בפרשתן לתלמיד הכתב סופר.



  

  

  

  

 הרי ברכת המצוות צריך לברך בעמידה מדוע יושבים כשמברכים ברכת על אכילת מצה

מה שהקשתם בשם הפרי מגדים ועוד אחרוים מדוע מברכים ברכת על אכילת מצה 

דברכת המצוות צריך בית יוסף אור''ח סימן ח' בשם הירושלמי, וכן במגן אברהם אור''ח סימן ח' בישיבה, הרי קימ''ל 

לברך מעומד, א''כ ברכת אכילת מצה דהויא ברכת המצוות צריך לברך מעומד, א''כ מדוע 

  עולם שמברכים בישיבה, ותרצתם בשלשה אופים.מהג ה
  

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

דהאכילה בעין ודאי בישיבה בהסיבה, וא''כ  האחד}אופים,  ראה לתרץ בעוד ארבע

חיישין שמא יאכל מעומד כיון השי}הויא הפסק בין הברכה להסיבה שיסב כדין, 

דברכת  השלישי}שמברך מעומד, וא''כ לא יצא ידי חובתו על כן מברכין בישיבה, 

המוציא דהויא ברכת ההין הוי בישיבה, לכן לא מטרחין ליה שאחר שישב שיעמוד 

לת מצה בעמידה ואח''כ יחזור וישב, הרביעי} קימ''ל דברכת ההין אם לברך על אכי

וכאן הויא גם כן על אכילת מצה ברכת  עיין אור''ח סימן קס''ז ס''ק י''איא חבירו בעי ישיבה מוצ

  ההין גם כן לכן בעי ישיבה. 
  

 אכל מצה בלא הסיבה ואח''כ בא רבו אצלו האם צריך לאכול עוד הפעם מצה

שמי שאכל מצה בלא הסיבה לא  סימן תע''ב ס"זמה שחקרתם בשם הפוסקים בהא דקימ''ל 

יצא וצריך לאוכלו שוב בהסיבה, דיש לחקור מה הדין כשאדם שכח ואכל מצה בלא 

הסיבה, ואח"כ כשזכר לאכול שוב, בא אליו רבו ופטור מהסיבה, האם יאכל שית מצה 

בלא הסיבה, כיון שעתה איו רשאי להסב לא יתקן באכילתו השיה מה שפגם בראשוה, 

שבאכילתו הראשוה לא קיים המצוה כדין, לפי שהיה חייב להסב, ואכל בלא  או יש לומר

הסיבה, אבל עכשיו כשהגיע רבו, פטור הוא מהסיבה וכשאוכל בפיו בלא הסיבה מקיים 

  המצוה כדין, ופסקתם דצריך לחזור ולאכול אע''ג שעכשיו יאכל בלא הסיבה.
  

  מודיעין עיליתיוסף קרביץ שליט''א רבי  הרה''ג

 שהיה אחד יהודי בדברשאל ק''א ס''ק ב'  סימן 'ד חלק וההגות תשובותה להעיר דבשו''ת רא

 עד הסעודה כל את בביתו הסדר בליל לאכול והג שהיה פלוי ר"אדמו מחסידי

 ומסיים האפיקומן את אוכל היה שם, ר"האדמו אל ביו עם הולך היה כ"אח ,האפיקומן

 שתי שתיית בשעת בביתו היסב שלא לפתע זכר ר"האדמו לבית כשהגיע ,הסדר ליל את

 ר"האדמו אצל שמצא ועכשיו, מעכב הסבה בלי שי דכוס ל"קי והה. הראשוות כוסות

, לעשות עליו ומה, כבודו מפי להסב יכול איו דהא, בהסיבה שוב לשתות תקה לו אין

 הוא חייב אזי, יצא ולא הסיבה עם בבית ותחייב דהואיל שהורו יש, ח"הת בזה וחלקו

 כאן שישתה אומרים ויש ,יחזור כ"ואח בהסבה ולשתות הגדה קצת לומר לביתו לחזור

 שלא, למקומו לחזור חייב ואיו, מהסיבה פטור וכאן הואיל ויצא הסבה בלי רבו אצל

 עכשיו טעם לו שאין היתה שלישית ודעה ,הסדר בליל רבו את לעזוב תלמיד לחייב מציו

, ועוד יש לציין פטור כ"ע, הסבה בלי ששתה עשה כבר זה שהרי, הסיבה בלי לשתות

שהביא בשם הגר''א גחובסקי זצ''ל שקט שכיון שלפי  דכרך ל''לקובץ בתיבות בהלכה 

  ברכות כ''ו ע''מ ב'.דיו לאכול המצה ללא הסיבה וציין לתוס'  רבו

  

  קיים מצוות תשביתו האוכל חמץ בפסח האם

 דהאוכל לשיטת הרבי עקיבא אייגר ועוד פוסקים משה והשיב ת"שושם ב שהקשתם המ

 טעה והרי ,חטאת חייב בשוגג חמץ האוכל למה כ"א ,תשביתו מצות בזה קיים בפסח חמץ

  , ותרצתם בכמה אופים.הוא מצוה בדבר
  

  ב"מ על" דשא ארץ" ס"מחשלזיגר שליט''א  אריה הגאון דוד

 אלא מצוה עכשיו שעושה חשב לא בשוגג חמץ כשאכל הרי ראה להקשות על קושיא זו,

 לקיים כדי ואוכלו פסח ערב שהוא חשב אם ואכן פסח שהיום ששכח או חמץ שזה ידע לא

  .חטאת חייב איו תשביתו מצות

 איך אמרו ישראל שירה כשטבעו המצרים בים

  ה לשמוע שירה כשמעשי ידיו טובעין ביםהרי הקב''ה איו רוצ

מגילה י' עמוד ב', סהדרין ל''ט ע''מ ב' מה שהקשתם בשם חבילה של אחרוים, על הא דאיתא בגמ' 

ואמר רבי יוחן מאי דכתיב "ולא קרב זה אל זה" כל הלילה, בקשו מלאכי השרת לומר 

בים ואתם אומרים שירה, דיש להקשות,  שירה, אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובעין

א''כ איך אמרו ישראל שירת אז ישיר כשטבעו המצרים בים, הרי הקב''ה איו רוצה 

  לשמוע שירה כשמעשי ידיו טובעין בים, ותרצתם בחמשה תרוצים פלאים.
  

  ירושליםהגאון משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 

 מחמת היתה הים ששירת שכיוןתב כ  ברכה עמק בספרראה לציין עוד כמה תרוצים, 

 ידי מעשה משום פטר ואיו קיימת ההודאה חובת ג"בכה כ"א, ההצלה על ההודאה

 לא ישראל דבי ליישב קדוש פה בספרו כתב מוואלוזין ח"הגר בן י"והגר ,בים טובעין

 ,אותם יעו ולא בהם ישתעבדו שלא ת"להשי הודו רק, רשעים של מפלתן על שירה אמרו

 ולא לילה בכל שאומרים שירתן את לומר רצו דהמלאכים תירץ מיר י"ר אריאלי א"והגר

 זמן איו בים טובעין ידיו שמעשה זה שזמן ה"הקב להם אמר כ"וע, סוף ים קריעת על

 הים ושירת, סוף ים בקריעת וישועתו' ה גבורות על שירה זמן הוי  מכן לאחר אבל, לשירה

 תירץ תן להורות בספרו גשטטר "והגר ,שירה זמן אז הוי ושפיר, בשחרית הוי

, בים טובעין ידיו מעשה כי לומר מקום שאין' ה להם עה, שירה לומר בקשו שהמלאכים

 וההודאה השירה ופרצה עלה, הס גודל שראו כיון אלא לשאול באו לא ישראל בי אולם

  .אותן לעצור יכלו שמחיצות מבלי

  

  הרי הסיבה שאוכלים מצה מדוע מותר לאכול מצה עד חצות 

  משום לא הספיק בצקם וזה היה אחר חצות

 מצה שאוכלים הסיבה הרי, חצות עד מצה לאכול יש מדועבשם המהרש''א  שהקשתם המ

  , ותרצתם.חצות אחר היה וזה בצקם הספיק לא משום
  

  שעלבים איילון וף קדמון שליט''א הרה''ג רבי יצחק

, לבאר יסן לחודש" אורייתא" חוברת כתב א"שליט גץ אמציה שהרב ראיתיש ראה לציין

 לגאולה" ֵזֶכר" רק אין) בפרט הסדר ליל ומצוות( בכלל דהמצוות ללמוד יש שמכאן

 והמסייעות המביאות עצמן הן אלא) שהיתה הגאולה מעשה לאחר זמו דאז( שהייתה

  .ח"ודפח, אלו מצוות לקיים יש הגאולה רגע לפי אדרבא ולכן), ודור דור שבכל( לגאולה

   

 האם קרבן פסח היו אוכלים בהסיבה

מה שחקרתם האם קרבן פסח היו אוכלים בבית המקדש בהסיבה או דילמא אכילת קרבן 

הפרי פסח איו בגלל חירות אלא משום שפסח הקב''ה אין צריך הסיבה, והבאתם ש

על הא דכתב המחבר דאפיקומן צריך לאכול בהסיבה,  אור''ח סימן תע''ז באשל אברהם ס''ק א'מגדים 

  .שיהא קרבן פסח חייב לאכול בהסיבה כתב וז''ל ברמב''ם לא מצאתי
  

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

בה כיון דקרבן השבלי הלקט סי' רי"ח כתב דהיו אוכלים קרבן פסח בהסיראה להעיר ד

 ח"ב פסחים דף קי"דובספר שיח התורה  פסח הוא לשם חירות, וכן מבואר בב"ח סימן תע"ה,

שהיו אוכלין אותו בהסיבה בפ"ח מהל' חמץ ומצה דייק הגרח"ק שליט"א מדברי הרמב"ם 

שהרי כתב ששואלין במה שתה למה הלילה הזה כולו צלי, ואח"כ שואל מדוע בכל השה 

אוכלין בין יושבין ובין מסובין ואילו הלילה הזה כולו מסובין, ומבואר דאכלו אפילו 
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