
  משפטיםפרשת 
 תשע"ו

  צ"תק גליון
  (שנה י"ג)

 מי שמסופק אם עבר שש שעות מעת שאכל בשר

 האם מותר לאכול חלב?

  לא תבשל גדי בחלב אמו. כ''ג י''טבפרשתן 
  

דכתב בתורה בשלש מקומות איסור  חולין קט''ו ע''ב בגמ'הה איתא 

בישול ואחד אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור  בישול בשר בחלב

  האה.לאיסור 
  

 לא, ועוף חיה של אפילו, בשר אכל פ''ט סימן בחלב בשר הלכות דעה יורהקימ''ל 

  .שעות שש שישהה עד אחריו גביה יאכל
  

אדם שאכל בשר ומסופק אם כבר עברו שש שעות האם  יש לחקור

מותר לו לאכול חלב כיון דהויא ספק דרבן או דילמא אסור לאכול כיון 

  .לאכלו עוד מעט בהיתר גמור דיכול
  

שאל מגאון אחד אם סתפק  יור''ד סימן פ''ט סק''ה הה בספר דלתי תשובה

בזמן שאכל בשר, כגון שאיו יודע אם הוא עדיין שעה שישית או 

  שביעית, אם מותר לאכול מאכלי חלב בשעה שסתפק.
  

מצד ספק ספיקא, א' ספק  :והגאון ה''ל כתב דעתו להתיר בפשטות

שש שעות, ב' שמא היא שעה  שמא כדעת הפוסקים שאין צריך להמתין

  .שביעית
  

דאין להחמיר משום שיכול להמתין עד שעה שביעית בבירור  וכותב:

עיין בש''ך יור''ד סימן ק''י דיי ס''ס ס''ק והוי דבר שיש לו מתירין, ולכמה פוסקים 

  לא מהי ספק ספיקא בדבר שיש לו מתירין.י''ט 
  

  ת זה משום כמה טעמים:ומדחה א

דהא הכא עיקר הספק הוא על הזמן, והזמן הזה לא יבא לידי היתר  א.

לעולם, ולא דמי לספק ביצה שולדה ביו''ט דשם הספק הוא על 

  הביצה.

דלעין טלטול מוקצה לא שייך דבר  פסחים ט' ע''בלפי מה שכתב הצל''ח  ב.

ייך דבר שיש לו שיש לו מתירין, משום דיכול לטלטל בכל עת, דלא ש

מתירין רק בדבר שיכול לעשותו רק פעם אחד, משא''כ בדבר שיכול 

לעשותו בכל עת, כמו כן הכא דיכול לאכול גם עתה וגם לאחר זמן, 

והרב דלתי תשובה הסכים לחכם ה''ל, והביא דגם בישועות יעקב 

  סימן פ''ט הסכים כן.
  

 סימן פ''ט ס''ק א'הביא בשם ספר יד יהודה  סימן פ''ט ס''ק ה' ובדרכי תשובה

יר ולהמתין עד שיהא דכתב דביש לו ספק אם יש שש שעות צריך להחמ

ודאי שש שעות, ואין מקילין מטעם ספיקא דרבן, כיון דהויא דבר שיש 

  לו מתירין.

דדוקא בדבר שאם יעשה היום לא  והדרכי תשובה מדחה סברא ה''ל:

יעשה למחר שייך דבר שיש לו מתירין, משא''כ הכא לא שייך דבר שיש 

לאחר שש שעות, והביא דגם לו מתירין כיון דיכול לאכול גם עכשיו, וגם 

  בספר דברי שאול ויוסף דעת מצדד להקל בספק זה אם עבר שש שעות.
  

כתב כיון דיש מתירים לגמרי ראה  יור''ד סימן ס''ח ובשו''ת משה שכיר

כשהוא מצטער ורעב מותר לו לאכול כשהוא מסופק אם עבר הזמן 

  לכ''ע.

  

  ודרך על המשקפיים  בחור שבא להעיר את חבירו בפמיה

  שהיה על הרצפה ושברו האם חייב?

  ולא ישמרו בעליו שלם ישלם וגו'. כ''א ל''ובפרשתן 
  

שהמזיק את הכלי שהיה מוח ברשות הרבים תוך  ב''ק כ''ז ע''ב איתא בגמ'

כדי הליכתו פטור, משום שאין דרכם של בי אדם להתבון בדרכים, 

ילוכו ואין ראשו פוי לסקור משום שהאדם שקוע במחשבות תוך כדי ה

את הדרך שלפיו, כך כתב המאירי או משום שאדם איו הולך כבהמה 

שעייה מופת אל הקרקע כך כתב בשיטה מקובצת בשם רביו פרץ אבל 

אם הכלי היה מוח במקום שבו רגילים להיח דברים כגון חבית 

ואם  שהוחה ליד היקב או ליד בית הבד, על הולכי דרכים להתבון

  תקלו בחבית והיזקוה עליהם לשלם.
  

בחור ישיבה שביקש מחבירו שיעירו משתו בשעה מסויימת,  יש לחקור

כשכס המעיר לחדר חבירו, דרך בשוגג על משקפיו שהיו מוחות 

  .לרגלות המיטה וריסקם האם חייב לשלם
  

פסק כי מאחר שבעל המשקפיים  חלק א' סימן ק''ד הה בשו''ת קה בושם

ש מחבירו להעירו, הרי בזאת הוא תן לו רשות להכס לחדרו, ביק

ומעתה לגבי הבחור המעיר, החדר הרי הוא כרשות הרבים, שאין להיח 

בה דברים במקום שאין רגילים להיחם, ולפיכך בעל המשקפיים פשע 

  בכך שהיחם ליד המטה, לכן הבחור המעיר פטור מלשלם.
  

דדווקא כאשר  חולק על סברא זו: דיי זיקין פרק ח' ס''ק י'אבל בפתחי חושן 

אדם מהלך ברשות הרבים, אין דורשים ממו להתער ממחשבותיו, 

אולם כשכס לחדר חבירו, עליו להבחין באורחותיו ובמהגיו של בעל 

הבית וכמו דאמרין בגמ' שמוטל על ההולכים ליד בית הבד או ליד 

ס לבית חבירו צריך למקד את מבטו היקב, להיזהר, כמו כן הכ

ולהתבון בדרך הליכתו, וכשלא עשה כן ושבר את משקפיו של חבירו 

  חייב לשלם.

  גליון זה ודב

  זקיי היקר לעילוי שמת

  ז''ל אברהם יהודה הלפריןבן הרב  יצחק אזיקהרב החסיד 

  מזקי וחשובי חסודי צאז דבוק ומקושר לאדמור''י בית צאז

  .ת..צ.ב.ה כ''ב שבט האי שתא לב"ע



  

 
הדר בחוץ לארץ האם יש לו חיוב לעלות לרגל?

שלש פעמים בשה יראה כל זכורך אל פי האדון כ''ג י''זבפרשתן 

  ה'.
  

חוץ  בזמן שבית המקדש קיים האם היה חיוב לתושבי יש לחקור

  לארץ לעלות לרגל או דילמא לא היה חיוב.
  

פסחים ג' ע''ב, וכן כתב בשו''ת חיים שאל סימן פ''ד בכות התוס' עיין בגליוי הש''ס  הה התוס'

כתבו דרבי יהודה בן בתירה שם שמביא מקור לזה מהירושלמי בהוריות פרק א' הלכה ב' 

דיא מדבריהםחזין להלא עלה לרגל, משום שהיה גר בחוץ לארץ, 

  שתושבי חוץ לארץ פטורים מעליה לרגל.
  

דמי  פסחים ח' ע''ב ע''פ מה שאמרין בגמ'ובהבת שיטת התוס' אמרתי: 

שאין לו קרקע פטור מן הראייה דילפין מלא יחמוד איש את ארצך, 

דבעין שיהא לו ארץ, א''כ בעין שיהא גם מארץ ישראל דסתם ארצך 

כמבואר פסחים ''ב ע''ב ריטב''א ע''ז כ''א באריכות,  ,בתורה היא דווקא ארץ ישראל

ושמחתי דמצאתי דכן כתב בשו''ת אבי צדק אה''ע סימן מ''א, וכן בשו''ת דברי יציב אור''ח סימן 

רכ''ט, ובמרומי שדה כתב דכות התוס' דכיון שהיה גר בחו''ל לא היה לו קרקע, דקרקע חו''ל 

  כמטלטלין דמי כמבואר בערכין כ''ח.

  

יהודה בן  פסחים ע' ע''ב : הא דאמרין בגמ'ולפי שיטת התוס' מיושב

דורתאי פירש הוא ודורתאי בו והלך וישב לו בדרום, וברש''י כדי שלא 

לעלות לרגל ויתחייב בפסח ובחגיגה, וקשה מדוע היה פטור אלא דשם 

כך כתב באור חדש פסחים ע', וכן במחת חיוך מצוה ה'  היה בחו''ל ופטור מן הראייה,

     בד''ה והה כדברי התוס', וכן חתם סופר שם בפסחים ועיין בשו''ת דברי יציב אור''ח סימן רכ''ט.
  

מגמ' מפורשת דתושבי חו''ל פטורים מן והה יש להביא ראיה

ה בארץ אמרין דבמדיה למדי ע''ב גיטין ד'מהא דאמרין בגמ'  הראייה:

ישראל אין צריך  המביא גט לומר בפי כתב ובפי חתם אף לרבא דסבר 

דהטעם שצריך לומר בפי כתב, משום דאין עדים מצוים לקיימו, כיון דבארץ 

ישראל איכא עולי רגלים משכח שכיחי לקימו, משמע אבל המביא מחו''ל לארץ 

, חזין דמחוץ לארץ דצריך לומר, לא אמרין דאיכא עולי רגלים ומשכח שכיחי

. כן כתב בחשק שלמה גיטין ד' ע''ב, וכן בשו''ת אבי צדק אה''ע סימן מ''א אין חיוב לעלות לרגל

שתמה  פרק א' מהלכות קרבן פסח וקשה על המשה למלך וכן ביצוצי אור גיטין ד' ע''ב

  על התוס' היכן מציו שתושבי חו''ל פטורים מראייה.
  

וז''ל בי ארץ  גיטין ד' ע''בע''פ מה שכתב המאירי  יש לדחות ראיה זו:

ישראל היה מתעכבים בבית המקדש לאכול מעשרותיהם ולהקריב 

אבל בידרותיהם ומכירין זה את זה אף מקצה שבה לקצה שבה, 

או משום  חו''ל אע''פ שהיו עולים לרגל אין מתעכבין שם הרבה

קריבו עולות שריחוק מקום מעלה בלבם טיא לחזור תכף אחר שה

ראיה או משום שלדעת הרבה פוסקים אין מביאין מעשר בהמה מחוץ 

לארץ ע''כ, א''כ לפי דברי המאירי אין ראיה מגמ' זו שתושבי חו''ל לא 

  .היה עולים לרגל, א''כ לא קשה על המשה למלך
  

הביא ראיה פלאה פסחים ג' ע''ב, וכן בקהלות יעקב קרלין פסחים ג' ע''ב ובאור חדש

תעית י'  מהא דאמרין בגמ' ין חיוב לתושבי חוץ לארץ לעלות לרגל:שא

בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים רבן גמליאל אומר בשבעה בו  ע''א

ואםחמשה עשר יום אחר החג כדי שיגיע אחרון שבישראל להר פרת, 

איתא שבי חו''ל חייבים בעלייה לרגל, היה לו להמתין עד שבי

, אלא הטעם שאין ממתיים הוא משום ור למקומםחו''ל יוכלו לחז

  שבי חו''ל אים חייבים בעלייה לרגל.
  

ה דחה ראי "ז סימן קכ חלק א' אבל בשו''ת שאילת יעב''ץ

  אשים בעבור מיעוט שלא היו דוחין שאילת גשמיםזו,

השאילת יעב''ץ ומ''מ צריך לומר דיש  ומסיק:הבאים מחו''ל, 

 יתחייבו  מאוד  ומר ג''כ שהרחוקים גבול לדבר שבודאי א''א ל

  ופית והלכת דהא הפסח,   לעשות שה ה מתחילת  לרגל  לעלות 

 ממקומות שצריך לעלותלאהליך כתיב בג' רגלים כלומר שאי אפשר 

הרחוקים כדי לקיים מצות עליה לרגל שהרי בפסוק כתיב ופית לאהלך 

'כ שחוזר למקומו אח''כ, ואם צריך לילך ממקום רחוק עד למאוד א'

  לפי שיגיע למקומו צריך לחזור.

  

  .והביא ב' ראיות לזה וכותב דראה לו שהשיעור היא הליכת ל' יום
  

מהא דכתיב ופית והלכת משמע שיכול לחזור בין פסח  האחד:

לשבועות, ומכיון שיש ז' ימי תשלומין לשבועות, הרי שיש ח' שבועות 

תשלומין של שבועות שיש בין יום ראשון של פסח ליום אחרון של ז' ימי 

  לרחוקים ד' שבועות בחזרה מפסח ועוד ד' בהליכה.
  

לא יעורר אדם על מתו ולא יספידו מו''ק ח' ע''א מהא דאיתא בגמ'  השי:

קודם לרגל ל' יום, ובגמ' מאי שא ל' יום אמר רב כהא אמר רב יהודה 

על אמר רב מעשה באדם אחד שכיס מעות לעלות לרגל ובא ספדן ועמד 

פתח ביתו וטלתן אשתו ותן לו ומע ולא עלה באותו שעה אמרו לא 

יעורר על מתו קודם לרגל ל' יום, הרי שכל החשש של מעורר על מתו 

היא משום מעשה שהיה  שלקחו את המעות עליה לרגל ותם להספד, 

אלא ודאי שחיוב ולמה גזרו לעורר על המת בתוך שלושים יום דווקא, 

  א רק שלושים יום קודם לחג ולא לפי כן.עליה לרגל הי

  

כותב שאפילו אם בי חו''ל חייבים בעלייה לרגל בעצם, מ''מ  ולפי''ז:

כיון שהמהלך מחו''ל לירושלים היא יותר מהשיעור שחייב לעלות לרגל 

  הרי בי חו''ל פטורים כיון שאים חייבים לילך יותר מל' יום. 
  

משה מפורשת שתושבי חו''ל חייבים בראייה,  דאיכא יש להקשות:

משמע דחוץ  הודר מעולי ירושלים מותר בכותיםל''א ע''א דאיתא בדרים 

כך מקשה בחלקת יואב  מכותים אסור בכל ישראל משמע אף תושבי חו''ל,

  בהגהות על הש''ס פסחים ג' ע''ב.
  

 האם יש איסור לעלות לרגל ע''י רכיבה בסוסים?

, רגלים שלש פעמים שלש: ל"וזכתב  כ''ג ט''ו בחיי בפרשתןהה ברבו 

 אזהרה' ו ו"כ ישעיה דלים פעמי עי רגלי רגל תרמסה אומר הוא ולהלן

 פעמיך יפו מה אומר הכתוב וכן, ברגליהם אלא יעלו שלא לישראל

  .'ב' ז השירים שיר דיב בת בעלים
  

מביא בשם  סימן ר''הריש חגיגה, ובפסקי תשובה וכן כתב המאירי 

  .חגיגה ג' ע''אדמקורו בגמ'  בסימן ז'המהרי''ץ חיות 
  

ת''ר היה עומד חוץ  צ''ד ע''א, פסחים מהא דאיתא בגמ' יש להקשות:

למודיעים ויכול ליכס בסוסים יכול יהא חייב ת''ל ובדרך לא היה, 

כך מקשה בשו''ת בית דוד חזין דאפשר לקיים מצוה עליה לרגל ע''י סוסים, 

  .קמ''ז סימן
  

  :איכא כמה תרוצים

 לרגל, זה מירושלים למקדש, אבל עדע''י סוסים  לעלות  דאסור  הא  א.

ירושלים היו יכולים, דאין מסתבר שיעלו ממקומות רחוקים 

   מעדי אשר.ברגל, לפי ה''ל א''ש, 

כוות הגמ' כיון דלא מקרי עלייה לכך לא מהי מה שיכול  ב.

  מעדי אשר.לבא ע''י סוסים, 



  

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

 ֵתֵצא לֹא ְלָאָמה ִּבּתֹו ֶאת ִאיׁש ִיְמֹּכר ְוִכי )זכא ( עבד עברי בשן עין.א. 

 ועין בשן שיוצאים כעים עבדים כיציאת י"פירש :ָהֲעָבִדים ְּכֵצאת
 לו משמיעה מדוע להבין ויש ,שיה דמי או עיה דמי לה ותן אלא

 ,העבריה באמה דוקא ועין בשן יוצא איו עברי שעבד זה דין התורה
  .לעבריה עברי דמקישים עברי בעבד גם קיים דין אותו הרי

יש  :ָּלּה ַיֲעֶׂשה ַהָּבֹות ְּכִמְׁשַּפט ִייָעֶדָּנה ִלְבֹו ְוִאם )טכא (ייעוד בכד. ב. 
לעיין האם יכול לייעד אותה לבן בו, והאם אמר דבי בים כבים 

  לעיין זה ג"כ.
 יש יג] [כא שמה, יוס אשר מקום לך תיושמ דין גלות להורג בשגגה.ג. 

 לו ועולה אחת פעם גולה אם בשוגג א"ב כמה הרג' א אם להסתפק
 לחזור יצטרך ג"כה דכשמת מ"ופק א,"כ על שחייב או הכל, על

  שהרג. השי משום מקלט לעיר
 ירפא ורפא : ְיַרֵּפא ְוַרּפֹא ִיֵּתן ִׁשְבּתֹו ַרק הרשות לרפאות בפרשה זו.ד. 

 לרופא רשות שיתה מכאן ישמעאל רבי דבי תי ה"פ ק"בב איתא
 רשות שיתה זה דין לחדש התורה בחרה מדוע להבין ויש ,לרפאות
  .חבירו את במזיק כאן דוקא לרפאות לרופא

וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט . קלב"מ ביום או יומייםה. 
ד לא יוקם כי ומת תחת ידו קום יקם. אך אם יום או יומים יעמו

יש להסתפק בדין זה דיום או יומים,  כא)- (שמות כא, ככספו הוא. 
דהאדון שהכה את עבדו במכה שיש בה כדי להמית ומת לאחר יום 

שייך ביה דין קלב"מ,  האםאו יומים, דאף שהאדון פטור ממיתה, 
ואם בשעת ההכאה גם תחייב ממון פטור מלשלמו, דלא גרע 

  .או"ד לא דתא דבי חזקיהפטור מממון ממחייבי מיתות שוגגין ד
 בעל י"פירש הבור בעל ,ֶּכֶסף ְיַׁשֵּלם ַהּבֹור ַּבַעל )לד(  טעם החיוב בבור.ו. 

 הכתוב עשאו הרבים ברשות שעשאו שלו הבור שאין פ"אע התקלה
 שי אלעזר ר"א' ו ופסחים ט"כ ק"מב והוא בזיקין להתחייב בעליו

 בור ברשותו הן כאילו הכתוב שאןוע אדם של ברשותו אין דברים
 דבשלמא בזה לעיין ויש .ולמעלה שעות משש וחמץ הרבים ברשות

 אי דהא שלו הן כאילו הכתוב דעשאן לומר צריך בפסח חמץ לגבי
 מהא' ה בפסחים התם דריש כבר דהא בזה יתחייב למה שלו הוי לא

 של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך שאור לך יראה ולא דכתיב
 או לשור שהזיק ר"ברה בור החופר על החיוב לגבי אבל ,יםאחר

 שאדם מכיון והא שלו הוא כאילו דהוי טעמא להאי לן למה לחמור
 הוא זה על בירוח של לממוו היזק בא שמחמתו מעשה עשה זה

 לראות צריכין או מה ולשם זה היזק בתשלום תורה דחייבתו
  .בור האי של הבעלים הוא החופר כאילו

 מי  ֵמת אֹו ְוְִׁשַּבר ֵרֵעהּו ֵמִעם ִאיׁש ִיְׁשַאל ְוִכי )כב יג( בחיוב שואל. ז.
 מהראשוים יש השימוש מחמת בלו הספר ודפי מחברו ספר ששאל

 מחמת במתה פטור שואל הרי טעמם ב"וצ בתשלומיו שמחייבים
   מלאכה.

 ח"קופ שחבר דםבא החובל: ְיַרֵּפא ְוַרּפֹא ִיֵּתן ִׁשְבּתֹו ַרק חיוב חובל.ח. 
 האם תשלום ללא והתרופות הרפואי הטיפול את מהם ומקבל
  .רפוי דמי לשלם חייב החובל

(היה עדים האיך יתכן שגב פש ומכרו ואיו חייב ע"ז מיתה.  חידה.ט. 

  והתראה).
פשוט שאף שהעבד התחיל במריבה עם רבו מהיכן יתן ל חידה.י. 

  והוא הוציא לו שן ועין יוצא לחרות.
 --------------------------------------------------------------  

 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.
שולחים, הזוכה ייבדקו כל חודש, בראש חודש תערך הגרלה בין כל ה. 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  0775558617כהלכה 
 , כולל/ישיבה,וכמו"כ שם מלאשאלות השיבו, בתחילת המכתב על כמה 

[לברורים ופרטים  וטלפון וכמו"כ א לציין על איזה פרשה השיבו. ועיר
בלבד]. השולחים  9:00ל 8:00בשעות הערב בין  0533154010וספים בטלפון 

קריא שיהיה ברור לאחר משלוח בכתב יד, בפקס, להקפיד על כתב ברור ו
יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד - הפקס. כתב לא ברור לא יכס להגרלה. 

 ."ס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בלי –במייל כי כך זה ייכישאר ע
העלון לא שייכים לפקס או מייל או טלפון זה, אלא כמצויין במסגרת ע"ג 

 העלון בעמ' ד'.
 ר"ח אד"אעד תשובות יתן לשלוח 

דוע טוב שברופאים לגיהוםמ
  הרי התורה תה רשות לרופא לרפאות?

   .ורפא ירפא כ''א י''טבפרשתן 
  

  מכאן שיתה רשות לרופא לרפאות. ב''ק פ'''ה ע''א איתא בגמ'
  

  טוב שברופאים לגיהום. קדושין פ''ב ע''א איתא במשההה 
  

מדוע טוב שברופאים לגיהום, כיון שיתה להם  יש להקשות:
  כך הקשה המהרש''א קידושין פ''א ע''א, וכן בבן יהודע שם. רשות לרפאות,

  

  :איכא כמה תרוצים
איו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים, ואיו משבר לבו  א.

למקום, ופעמים שהורג פשות, ויש בידו לראות העי, ואיו 
  .כך כתב רש''י קדושין פ''ב ע''אמרפא, 

ולמומחה שברופאים, שאין דהייו שמחזיק עצמו לטוב  ב.
כמהו, וסומך ביותר על מומחיותו מתוך גאוותו, ולפעמים 
הוא טועה בטבע זה החולה, וממית את החולה ברפואותיו 
בדבר שמזיק לחולה זה, אבל יש לו לישא וליתן עם שאר 

  רץ במהרש''א קדושין פ''ב ע''א.כך תי הרופאים כיון שהוא סכת פשות,

ות שברופאים המה האכזריות  כי רחמן לא כי המדות הטוב ג.
יוכל להקיז דם ולחתוך מכה וכיוצא אם יצטרך, וכן צריך 
לשקר כי אם יגיד לחולה מעמדו לפעמים יקרב מיתתו והייו 

המדות הטובות שברופאים כגון להתאכזר אם  "טוב"
ישתמשו במדות הללו סתם אשים יביא זאת אותם לגיהום, 

ה שמו''ע מלך רופא אמן ורחמן וזה שאו אומרים בתפל
 אתה, כי השי''ת הוא רופא אמן ואין צריך לכזב וגם רחמן,
כך כתב הגאון רבי עקיבא אייגר ודפס בספר רבי עקיבא אייגר על התורה בפרשת 

  משפטים.

טוב בגמטריה שבעה עשר דהייו הרופא חושב שהיא רופא  ד.
ו, דהיא אין צריך להתפלל שמוה עשר ברכות דהייו רפא

לבד רופא ומתפלל רק שבעה עשר ברכות לכן מקומו בגיהום 
  כך כתב בספר פרדס יוסף פרשת בשלח י''ד ז'. דהיא כופר,

לפעמים צריך לחתוך אבר ולהיות אכזר ולא לרחם במקום  .ה
סכה, ורופא שהוא טוב ורק לבב ואיו יכול להיות אכזר הוא 

פרדס יוסף כך תירץ  כיון שפעמים הורג פשות, מעותד לגיהום

  ה''ל.
  

 האם בזמו מותר לחולה להתרפאות ברפואות שזכרו בגמרא?
עיין שבת ס''ז ע''א, וכן ק''ט וכן ק''י,  הה בגמרא מצאו בהרבה מקומות

כמה דפים מלאים של עיין גיטין ס''ח וכן ס''ט וכן ע', ועוד בהרבה מקומות 
בעין מדוע זכרו בגמ' רפואות  מחלות שוות ומשוות, רפואות לכל מיי

   .הא חזקיה גז ספר הרפואות עיין בספר מעדי אשר פרשת בעלותך תשס''ו
  

האם בזמו אפשר להשתמש עם כל הרפואות שזכרו  יש לחקור
בגמרא או דילמא יש איסור להשתמש עם הרפואות שזכרו 

  .בגמ'
  

שהרפואות שבש"ס אין  א' מועד קטן י''א ע''מ הה איתא בתוס'
    .טובות בזמן הזה, משום דשתו הטבעיים

  

מביא בשם  המהרי"ל בלקוטים  שבת ס''ז ע''מ א' וברבי עקיבא איגר
שבסוף הספר אמר לו מהרי"ל כל הרפואות שבכל התלמוד 

אדם יכול לעמוד על עיקרן וכי  אסור לסות אותם משום דאין
לא יעלו בידם ילעגו וילגלגו על דברי חכמים, מלבד הא דאיתא 

מי שיש לו עצם בגרוו מביא מאותו המין ר"ל  שבת ס''ז ע''א בגמ'
מאותו מין עצם וייחו לו על קדקדו ויאמר הכי חד חד חית בלע 
רו בלע חית חד חד והלחש הזה בדוק ומוסה לכן אותו לבד מתי

  ולא שום אחד יותר.
  

 כתב שיש חרם מהקדמוים חולין פרק ח' סימן י''ב ובים של שלמה
כדי שלא להוציא לעז על שלא להשתמש ברפואות שזכרו בגמ' 

החכמים הקדמוים ולא ידעו שיש שיוי במקומות וכל שכן 
בזמים שהדורות פוחתים והולכים ואם הראשוים כעקים או 

  בשו"ת חוות יאיר סימןאריכות, עיין  ''ד  אות  ר'  מערכת  מד ח דה ש עיין   כיתושים,

   .רל''ד

  



  

 

 הרי אין מקבלין גרים כשעם ישראל בגדלותן איך קיבלו את יתרו כשבא להתגייר

קימ''ל דאין מה שהקשתם בשם אחרוים איך קיבלו את יתרו כשבא להתגייר, הרי 

מקבלין גרים כשיראל בגדלותן, א''כ יתרו שבא משום ששמע גדולתן של ישראל, איך 

  קיבלו אותו, ותרצתם בחמשה אופים.
  

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

ראה לתרץ, בעד שתי אופ ,הרבותא עיין במכילתא על הפסוק אל המדבר וגו'  האחד}ים

שאין בו כלום עי''ש תוהו ובוהו הוא שהיה שרוי בכבודו של עולם וביקש לצאת למדבר 

למ''ד דיתרו  השי}א''כ על כרחך דרצה להתגייר באמת ולא משום כבודו של ישראל, 

יבמות מ''ו ע''מ ב' והה כל ישראל תגיירו לפי מתן תורה כדאיתא בגמ'  ,קודם מתן תורה בא

וטבילה והזאת דמים וזה היה לפי מתן תורה עיין רש''י  דכסו אבותיו לברית במילה

דמאי משפטים ואז כיון שכלל ישראל  תגיירו א''כ היה אפשר לקבל גם יתרו להתגייר 

בר היה אומה הישראלית בתוקפו אז אין לקבל ורק אחר מתן תורה כשכשא יתרו מהם, 

  גרים כששמע מגדלותן של ישראל.
  

  רב ור''מ בברוקליןרבי שלמה הכהן גראס שליט''א  הגאון

יש לומר דלכן וישלח משה את חתו וילך לו אל  האחד}ראה לתרץ, בעוד כמה אופים, 

ישראל כדי שלא  ארצו י''ח כ''ז דיתכן שזה היה תאי בהגירות שלא ישאר שם עם בי

יש לומר שאם יש טובת האה לכלל  השי} יאמרו שבא רק ליהות מטובתן של ישראל,

ישראל מהגירות מקבלין אותו אף בזמן גדלותן של ישראל, וכאן היה להם האה וקורת 

שם לשון עבר  רוח מיתרו וכמו שאמר לו משה רביו בהעלותך והיית לו לעיים וברש''י

  .עייוכתרגומו דבר אחר לשון עתיד כל דבר ודבר שיתעלם מעיייו תהיה מאיר 
  

  אלעדהרה''ג רבי שמעון אלטמן שליט''א 

, והא ראיה ראה להעיר, דאותו תקופה לא חשב כגדלותן של ישראל כלפי קבלת גרים

ות המדבר בלי שבי ישראל שתבחו בכך שיצאו למדבר בארץ לא זרועה, הרי שעצם שה

  .מזון ומחיה, הוא סיון גדול
  

 ישיבת גדולה בעלזא ירושליםהבה''ח אהרן יוסף לוריא י''ו 

על על מה דאיתא שם בגמ' זבחים קט''ז ע''מ א' ראה לציין מה שתירץ בזה בספר בן יהוידע 

הלא בפסוק והקשה מועה שמע יתרו ובא להתגייר וכו' מה שהפסוק "וישמע יתרו" 

מפורש ששמע ביציאת ישראל ממצרים ומה לו להביא עצות מרחוק שהוא מלחמת עמלק 

שואל איך לא או מתן תורה, וראה לי בס''ד דכ''ע מודו ששמע יציאת מצרים אך השואל 

חש פן כישבא להתגייר לא יקבלו אותו כמו שכתבו רז''ל אין מקבלין גרים לימות המשיח, 

בשביל לקות  ראל בתכלית המעלות דיש לומר דלא בא להתגייר אלאובאותו זמן שהיו יש

ותו, ולזה אמר מעלות, ולזה אמר מה שמועה שמע ובא להתגייר ולא חש שמא לא יקבלו א

מלחמת עמלק שמע כלומר ששמע הסיבה שבא עמלק להילחם בישראל דאמרו רז''ל לא 

בל אותה יעקב אביו מלאו לבו להלחם אלא בשביל תמע אמו שבאה להתגייר ולא ק

, ולפי זה להכי בא להתגייר ולא חש פן לא יקבלו אותו, כי אמר וכמו שכתבו המפרשים

כיון שראו שעמלק לחם בעבור דחיית הגרים ודאי לא ידחו אותו, ומאן דאמר מתן תורה 

, מאחר שעשה הקב''ה ס גדול , גם מזה דן בדעתו דודאי יקבלו אותושמע ובא להתגייר

ה שהלך הקול מסוף העולם ועד סופו, ואמאי עביד רחמא יסא בהכי, אלא במתן תור

ומאן אם יבא להתגייר ולקבל התורה יקבלו אותו,  ודאי כדי ללמד שכל אחד מן האומות

דאמר קריאת ים סוף שמע ובא להתגייר, גם מזה דן בדעתו דודאי יקבלו אותו מאחר 

בדעתו אם שפחה שהיא מזרע כען  דראה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל ולכן דן

  זכתה להידבק כל כך כל שכן וכל שכן הוא שיזכה להדבק ולא ידחו אותו.
  

  ישיבה קטה סאטמאר בי ברקואלד י''ו גריוהבה''ח ישראל דוד 

 יתרו פרשת רבה מביא שמבואר במדרשיתרו ע''מ כ''ז כ''ח ראה להעיר, דבספה''ק דברי יואל 

 אלא בא ולא שמים לשם אלא בא לא אצלי שבא זה אדםהקב''ה למשה שאמר לו  כ''ז פרשה

ולכאורה למה היה  ,חותו לקראת משה ויצא מיד תרחיקהו אל קרבהו אתה אף, להתגייר

לו למשה לרחקו שהוצרך הקב''ה להזהירו, אלא שמשה היה מסופק אם כוותו לשם 

  שמים ועל זה אמר לו הקב''ה שכוותו לשם שמים.

 איסור לכתוב את שמו של אביו בלא תואריש  םהא

שאסור להזכיר את שמו של יור''ד סימן ר''מ מה שהבאתם מחלוקת הפוסקים בהא דקימ''ל 

אביו בלא תואר, האם רק כשמזכירו בפיו צריך להזכיר תואר אבל כשכותב את שמו של 

בלא  אביו מותר להזכירו בלא תואר או דילמא גם בכתיבה יש איסור להזכיר את אביו

  .תואר
  

  מח"ס חיוך הבים כהלכתו בית שמש הגאון אליעזר הכהן רביוביץ שליט''א 

מחלוקת הפוסקים אם מותר לכתוב שם אביו, יש להסתפק לדעת  מה שהבאתם

שהבין ח"ב סימן כ"ב בשו"ת מחזה אליהו  המחמירים מה הדין בכותב שמו בר"ת, וראיתי

לכבוד  למשללאביו יכתוב על המעטפה  בפשיטות שמותר ומטעם זה כתב שהשולח מכתב

פ"א  קידושין  ש"ישה הרב י. ד. כהן שליט"א, ולא יזכיר שם אביו, ויש להעיר עליו מדברי

, למה ויש מקשין על הטור, שכתב וא"א הרא"ש שהזכרתם בגליון ה"ל שכתבסימן ס"ה 

הזכירו בשמו, ולא כתב אבי מורי, ורוצים לחלק בין הזכרה בפיו לכתיבה בעלמא, ואי 

אומר, שאין ראייה לדבריהם, שהוא הזכירו בלשון צח, במלת כבוד ושבח, וא"א הרא"ש, 

 שיש זה לולי כי ומשמע  -ר"ל ראש לכל ישראל, ולא שכתב או שאומר וא"א ר' אשרי ז"ל.

, זה באופן אביו שם להזכיר שאסור ליה קשיא הוי, ישראל כלל ש"רא שהוא רמז כאן

 דהוי, א"הריטב אבי לומר אסור א"הריטב של לבו ואטו ת"בר זה שהרי ב"צ ולכאורה

 ראה ,אביו מי שיודעים כל רבי תואר במוסיף מהוי שלא לסוברים והייו[ שמו כמזכיר

ויותר ראה  .כשמו זה עשה כך לו קורים דהכל דכיון כוותו ואולי ,]ש"ובפת שם ש"ביש

דלעולם בכתיבה מתפרש הדבר כאומר כל התיבות אלא שכותב רמז לכל התיבות כדי 

למוע ממו הטרחא, ואין זה ככותב את התיבה של הר"ת, ומטעם זה הלומד גמרא אומר 

  ומשו"ה הוי זה כמזכיר שמו. את כל הר"ת מפועחים ולא בר"ת,

  

 האם צריך לשמוע בקולו בחור שאביו ציוה לו שלא ישתכר בפורים

בחור ד בשם הגרשז''א זצ''לפורים פרק י''ט ס''ק כ''ה מה שכתבתם בשם ספר שלחן שלמה 

, ואע''ג שאביו ציוה לו שלא ישתכר בפורים שצריך לשמוע בקול אביו ואסור לו להשתכר

אורח חיים דקימ''ל וע בקולו, מ''מ כאן שאם אמר לו אביו לעבור על דרבן אין צריך לשמ

חייב איש לבסומי בפוריא עד דלא ידע  בין ארור המן לברוך מרדכי, דסימן תרצ''ה סעיף ב' 

וכותב על זה הרמ''א דיש אומרים דאין צריך להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו 

יון שיש שיטת הרמ''א וישן, ומתוך שישן איו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי, א''כ כ

  שאפשר לקיים המצוה בלא להשתכר א''כ חייב לשמוע בקול אביו ואסור לו להשתכר.
  

  בית שמשצאז כולל בוביץ שליט''א יעק הלל יהושע מרדכי הרה''ג

אם האב מוחה בבן לישא יור''ד סימן ר''מ ס''ק כ''ה, ראה להעיר, דמאי שא מהא דקימ''ל 

שיחפוץ בה, אין צריך הבן לשמוע אל האב, דאע''ג דיכול לקיים המצוה בצורה  איזה אשה

 אחרת מ''מ אין צריך לשמוע בקולו.

  

 האם מותר לאדם לשבת במקומו של אביו לאחר שפטר אביו מן העולם

שאסור לשבת במקומו קימ''ל יור"ד בסי' ר"מ סעיף ב' מה שדתם בשם הפוסקים בהא ד

  אביו האם לאחר מיתה יש מי איסור, וכתבתם בשם כל הפוסקים דמותר.של 
  

  ישיבת עץ חיים דבאבוב בי ברקהבה''ח זלמן לייב גראס י''ו 

רה להעיר, לפי מה שכתב התפארץ ישראל דכיבוד  אב ואם אחר מותם הוא רק דרבן, 

  מילא הישיבה בכבוד אביו הוא בכלל כיבוד.ומ
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