
 

 

School Vouchers and 
Metzitzah B’Peh 

 

Show# 26 | July 4th 2015 
 

Dovid Lichtenstein: 

 ב עמוד ה דף חגיגה מסכת בבלי תלמוד

 ליה קרו והוו. רב בבי יומא וחד באורחא ירחי תלתא אזיל דהוה רגיל הוה אידי בר יעקב דרבי אבוה אידי רב

 מינך במטותא: יוחנן רבי ליה אמר' וגו אהיה לרעהו שחק אנפשיה קרי. דעתיה חלש. יומא דחד רב בי בר רבנן

 דורשין ביום וכי, יחפצון דרכי ודעת ידרשון יום יום ואותי: ודרש מדרשא לבי יוחנן רבי נפק. רבנן להו תעניש לא

 הכתוב עליו מעלה - בשנה אחד יום אפילו בתורה העוסק כל: לך לומר אלא? אותו דורשין אין ובלילה אותו

 .כולה השנה כל עסק כאילו

 ב עמוד ה דף חגיגה מסכת אגדות חידושי א"מהרש

 את לשמח' כו הפסח אחר מביתו ונוסע ה"לב מביתו היה חדשים' ג מהלך י"פרש'. כו באורחא ירחי' ג רגיל הוה

 ולולי דחוק והוא אשתו עם ולשמוח בביתו להיות לו אפשר היה לא השבועות ובחג ל"עכ הסוכות בחג אשתו

 בדרך ולשהות משם פרנסתו לבקש אחר למקום לילך דרכו דכן אלא חדשים' ג נקט ט"מה דלאו נראה פירושו

 מקום בכל דודאי' כו ביום וכי' וגו ידרושון יום דיום ליה ומייתי' א יום רק ד"בבהמ ללמוד לו אפשר היה שלא כ"כ

 ואהא לילה למעט משמע כפול יום יום מדכתיב אבל אחד יום בוקר ויהי ערב ויהי כמו הלילה גם כולל היום

 ויום יום בכל לומד הוא כאילו כלומר כפול הוא ולכך' כו מעלה בשנה אחד יום אפילו' כו אלא' כו ביום וכי קאמר

 דרכי ודעת מעניינו קרא בהאי ומסיים' גו לשנה יום לשנה יום יום ארבעים פורענות לגבי כתיב זה דכעין מהשנה

 .יחפצון דעת כמו להם נחשב שהוא ודרך באורחא דאזיל הא דגם יחפצון

 א עמוד קלג דף שבת מסכת בבלי תלמוד

'. וכו מוצצין ובגמ' שם בעמוד ב'. .איספלנית עליה ונותנין, ומוצצין ופורעין מוהלין ,בשבת מילה צרכי כל עושין

! הוא סכנה - שבתא עליה מחללי מדקא, פשיטא. ליה ועברינן, הוא סכנה - מייץ דלא אומנא האי: פפא רב אמר

 וכמון איספלנית מה, וכמון דאיספלנית ודומיא. מיחבר חבורי: לן משמע קא, פקיד מיפקד דם האי: דתימא מהו -

 .הוא סכנה - עביד לא כי - נמי הכי אף, הוא סכנה עביד לא כי -
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 קנב סימן חיים אורח שיק ם"מהר ת"שו

  בפה מציצה בענין

  ל"הנ להגאון

'[ ד ו"כ משלי] נאמר כזה ועל, כלל להם לענות אין לדעתי. לבטל החדשים שרוצים המציצה בענין שאלת ואשר

 . בקצרה לך אכתוב הדברים ולברר, הכבוד מפני להשיב אלא באתי ולא', כסיל תען אל'

 מוהל ואני, ראיה צריך אינו והמפורסם, מוחלט שקר אומר הוא לילד מזיק או סכנה הוא בפה דמציצה שאומר מי

 יכולין זה ועל. זה ידי על חולשה שום או מקרה שום היה לא לאל תהילה ומעולם, שנה מארבעים יותר זה

, בזה ופקפוק ספק שום היה לא שמעולם לפנינו שהיו מהמוהלים שמענו וכן, שבדורותינו המוהלים כל להעיד

 גדולי כן גם זה על העידו וכבר. נימולים שאינם העולם אומות כמו ובריאים חיים והנמצצים הנימולים ישראל ובני

 פי לשאול ושלחו, בעולם רעש והיה לבטל החדשים רצו אז שגם, שנה לשלשים קרוב זה פראפעסארין חכמים

 מהם מקצת אדרבה, לילד מסוכנת או מזיקה המציצה שאין העידו וכולם, פראפאסארין והרבה הגוים חכמי

 . מוכרחת אינה שלדעתם אלא, מועילה היא דלפעמים כתבו

 מה לפי, הרופאים נאמנות בענין ה"קע סימן דעה יורה בחלק ל"זצ סופר חתם בעל הגאון מרן האריך וכבר

 חזקה נגד הוא אם ולכך, כרוב והוי אומדנא מצד רק דדבריהם נהי, נאמנות להם יש הכללי בדבר( גם) שביאר

 שיצא דדבר שם דאמרינן הא על[ ז"כ ק"ס] ח"י בסימן שור התבואות והנה. שם עיין, לברר צריכין לברורי ואפשר

 שהתירו חזקה גדולה שם דאמרינן ב"ע ד"כ דף בכתובות מפורשת סוגיא שהיא כתב, היתר כחזקת הוי בהיתר

 מצצו עולם שמימות מה חזקה מיקרי נמי הכא כן ואם. שם עיין, בגולה שאכלו משום גבול בקדשי לאכול לכהנים

 או לברורי דאפשר היכא מקום מכל, נאמנות להם יש אם ואפילו. החזקה נגד היא הרופאים עדות כן ואם, בפה

 לא דהרי, כאן שייך אין בירור כן אם, עלמא דכולי אליבא ולעשות לברר צריכין החזקה נגד שאינו באופן לתקן

 אלא, הענין ידי לצאת לברורי איכא כאן ואין, בזה כיוצא או דימות מילה בשעת ליה מייץ דלא תינוק דכל אמרו

 . לי נראה כן, מדינא בפה למצוץ צריך

 בפה המציצה כמו מועיל דהספוג הרופאים יעידו דאם פסק ל"זצ שמרן שהביאו מרן בדברי סתירה היה ולכאורה

 המגן כתב חזקה נגד שאינו ורוב, חזקה נגד מיקרי לא דבספוג לומר וצריך. ואמאי, בספוג גם למצוץ רשאין

 . לברר צריך דאין'[ ד ק"ס] ז"תל בסימן אברהם

 המוהל היה והוא, פנים ונשוא גדול מומחה היה וויען מלוכה בעיר דהמוהל, היה כך שהיה מעשה הכי ובלאו

 באלו וכיוצא נכפה או המתדבק חולי להמוהל שיש גונא שבכהאי, המתדבק חולי לו והיה, שם שנתחזק הראשון

 שהיה הדחק בשעת ל"זצ הגאון מרן והתיר, ל"הנ המומחה המוהל את להעביר קשה והיה, מזיק זה בוודאי

 מידי דהרי, לברורי איכא חשוב לא גונא בכהאי כן ואם. ספוג ידי על המציצה לעשות התיר כן על, להעבירו קשה



 על לסמוך רשאין אין לתקוני דאיכא היכא בעלמא אבל. לברורי איכא מיקרי לא להעבירו וקשה טירחא ביה דאית

 החזקה נגד שהוא לגמרי המציצה את לבטל לסמוך רשאין אין וודאי שלנו בנידון כן ואם. לכתחילה הרופאים

 . ל"הנ שור התבואות שכתב וכמו חזקה נקרא ומנהג, השתא עד לן דאיתחזק

 בדיני לרופאים נאמנות דיש דהא ל"הנ בתשובה הגאון מרן כתב כבר, ולתקן לברורי אפשר היה לא אפילו אמנם

 דחשדינן משום דלא ל"ז הגאון מרן ביאר וכבר, ם"עכו ברופאים לא אבל ישראלים ברופאים היינו והיתר איסור

 וישן חדשים דברים להמציא דמבקשים, התפארות משום אלא, אומנתו מרעי לא אומן דבוודאי, דמשקרים להו

 ישראלים היינו, ישראל ורופא. כספק רק והיתר איסור לענין הוי ואמירתם, חכמתם להראות יוציאו חדש מפני

 אינם ישראלים דהם גב על אף דרובם דהשתא הרופאים אבל, התורה בדרכי שהלכו קדם בימי שהיו כמו כשרים

, התורה עניני לבטל להם וחמדו', רעים מצוד רשע חמד'ד[ ב"י ב"י] דמשלי הקרא אלא התורה דברי מקיימים

 שבת לענין נפשות ספק משום אלא, והיתר איסור לענין נאמנות לו ואין גוי מרופא עדיף לא וודאי כזה איש כן אם

 כמו שפועל הרופאים יעידו דאם הגאון מרן שכתב בו למצוץ ספוג על אפילו גונא בכהאי כן ואם. הכפורים ויום

 . האידנא שכיחא לא וזה, כשרים ישראלים מומחים ברופאים היינו, בפה המציצה

 דאין, למציצה כלל צריך דאין מעידים המה אם מבעיא לא, המעידים וכשרים מומחים רופאים איכא אפילו אמנם

, עליהן לסמוך רשאין אין, דפה מציצה כמו מהני דספוג מעידים אפילו אלא, לגמרי המציצה לבטל להם להאמין

 בעצמם שהם[ ד"ל סימן] צדקה המעיל ומביא, אומדנא רק הם דבריהם דכל שם הגאון מרן כתב כבר דהרי

 שכתבתי[ ד"רמ סימן ד"יור] אחת בתשובה בררתי כבר ואני. שם עיין, עיונית אלא אינה ההיא שהחכמה אומרים

 על אלא להעיד יכול אינו נסיון וכל, הנסיון על מיוסדת הרפואה חכמת דכל שידוע סברא שנה מעשרים יותר זה

 בכל אמיתיים הם נביאים פי על לנו שנאמרו ודברים מסיני למשה מהלכה לנו שנמסרו דברים ורק, הרוב פי

 לן וקיימא, הרוב פי ועל אומדנא רק שהמה בעצמם מודים החכמים כל, שלהם בנסיונות אנשים דברי אבל, אופן

 שום יש ואיך אפשר איך, בבירא הדבר נפל כן ואם. הרוב אחר הולכין אין נפשות דבפקוח[ ב"ע ד"פ א"יומ]

 הרופאים דברי ידי על נדחים יהא ועתה, עולם מימות לנו שנתחזק מה לדחות הרופאים על לסמוך דעתין סלקא

 ג"קל דף בשבת אמרו ל"חכז שהרי, הרוב אחר הולכין שאין נפשות בפקוח, נאמנים היו אם אפילו כרוב רק שהם

 . ליה ומעבירין הוא סכנתא מייץ דלא אומנא דהאי[ ב"ע]

', וכו מייץ דלא' אומנא' האי דייק למה לדקדק יש דלכאורה, מסיני למשה הלכה דהוי מוכח נראה ל"הנ ומגמרא

, סכנתא הוי דלא ליה וברירא מומחה רופא דהוא לומר צריך כרחך ועל. ליה מעברינן הוא דסכנתא כיון פשיטא

 נאמן ואינו, הוא מסיני למשה דהלכה אלא, סכנה שאינו ניסיון פי על בשכלו שלו והעיון האומדנא לו העיד וכבר

 הלכה שאינו בדבר היינו, העתים דנשתנו אמרינן סכנתא בענין דגם לפעמים דמצינו גב על אף ולפיכך. זה על

 . הוא מסיני למשה דהלכה ס"הש לן גילה כאן אבל, רופאים ידי על רק דנתחזק אלא מסיני למשה

 בתשובה שהרי, זה את זה סותרין דבריו כן גם, ספוג ידי על שהתיר ל"זצ דמרן משמיה שהעידו מה זה ולפי

 הולכין אין נפשות ובפקוח, כרוב רק אינם כשרים וישראלים גדולים מומחים אפילו הרופאים דדברי ביאר ל"הנ



, כרוב אלא אינו דבריהם הרי, בפה מציצה כמו מועיל שהספוג יעידו הרופאים אם מועיל מה כן אם, הרוב אחר

 . עיון וצריך, הרוב אחר הולכין אין נפשות ובפקוח

 דאיכא דהיכא' ב ק"בס ט"שכ סימן חיים באורח השקל המחצית שכתב מה פי על, מרן דברי קצת ליישב ואפשר

 ספוג ידי על המציצה לעשות נמי דהכי אפשר זה ולפי. שם עיין, סמכינן נפשות בפקוח דגם אפשר וחזקה רוב

 פעולת שעושה ספוג על הרופאים מעידים ואם, סכנה אין מציצה בלי דגם אומרים שהרי, רובא כתרי הוי

 . זה על לסמוך דאפשר סבר לכך, רובא כתרי הוי בפה כמו המציצה

 דהרי, לעיל שכתבתי וכמו בזה טעם לו והיה הדחק ושעת שעה להוראת אלא כן אמר דלא מבואר נראה ובאמת

, וכשרים מומחים ישראלים ברופאים אפילו פנים כל ועל. בדפוס הובא ולא זה הועתק לא שלו התשובות בפנקס

 . עיון צריך ספוג ידי על אפילו אלא, הדין פי על אליהם לשמוע אסור לגמרי דביטול מבעיא לא

 ואבותינו מאבותינו שקבלנו דברים לבטל חשיב ומאן ספין מאן ידעתי לא באמת אבל, לדינא אמרתי זה וכל

 ריש ם"והרמב'[. ח' א משלי' ]אמך תורת תיטוש אל' אמרה והתורה, ה"ע רבינו משה של דורו עד מאבותם

 יודע ומי. שם עיין[, א"י ז"י דברים' ]תסור לא' משום עובר מנהג דהמבטל כתב'[ ב הלכה' א פרק] ממרים הלכות

 ואמרינן. הנביאים מדורות קבלנו שכן כיון, בפה להמציצה עוד יש טעמים כמה, ל"חכז שהעידו הסכנה מלבד אם

 הלכה דברים שהרבה בה תקל אל טיבעה יודע אתה ואין הלכה שמעת אם'[ ד הלכה] מפאה שני פרק בירושלמי

 '. וכו מסיני למשה

 . וברור נכון לי נראה כן, דווקא בפה למצוץ אבותינו מנהג לשנות רשאין שאין ברור הדבר הטעמים אלו כל ומצד

 הרב מאת יבקש אם לדעתי, לעיל שהבאתי פראפעסארען של העדות לראות מינה נפקא למעלתו יש ואם

 ציונסוועכטיר של רעדאקטער שהיה ענאך דאקטאר הוא דשם המופלג שהרב אשכנז במדינת פולדא ק"אבדק

 .לו וישלחם בקשתו ימלא אולי הנומערס אותן ממנו יבקש אם

 

 א עמוד קו דף שבת מסכת סופר חתם

 מימהל כ"א חבר מיחבר דדם היא דאורייתא מלאכה דמציצה מ"ראד פרק לקמן המבואר לפי לחקור לי יש עוד

 היום בסוף המילה' ותהי לחשיכה סמוך עד נמתין במציצה שבתא שוב ומחללינן דשבתא בצפרא מהלינן היכי

 שבת נחלל מקדימים זריזים משום וכי שבת נחלל לא ביום פ"ועכ השמשות בין' אפי או בלילה והמציצה
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Dovid Lichtenstein: Believe in what your passionate about- it'll create reality

א עמוד מה דף גיטין מסכת בבלי תלמוד

 אלה בכל ואשה מצאתי מאלף אחד אדם: כתיב, עיליש לרב ליה קשיא. בידייהו קדרא בחשן נחמן דרב בנתיה

 הוה חד יומא. בהדייהו נמי איהו ואישתבאי, ואשתביין מילתא להו גרמא! נחמן דרב בנתיה איכא הא, מצאתי לא

: ליה אמר? קאמר מאי: ליה אמר, ליה קרי וקא עורבא אתא, דציפורי בלישנא ידע דהוה גברא ההוא גביה יתיב

 מאי: ליה אמר, קריא וקא יונה אתא אדהכי. עליה סמיכנא ולא הוא שיקרא עורבא: אמר, ברח עיליש ברח עיליש

 .ניסא לי מתרחיש מ"ש, מתילא כיונה ישראל כנסת: אמר, ברח עיליש ברח עיליש: ל"א? קאמרה

יב פרשה שמיני פרשת רבה מדרש

 אשקיניה כלום לן שביק אבונן הדין לית' בניי אמרין יין בהן ושותה ביתו כלי מוכר שהיה באחד מעשה אחא ר"א

 פרקין במדינתא אנגרייא שמעון, עלם בית בתרע שפיין עברין, עלם בית בחד ויתבוניה ואפקוניה ושכרוניה

 יתיה שרא' רישי מן לעיל יהביא זיקא חמא משנתיה איתער במדינתה קלא למחמי ואזלון עלם בית בגו טעוניהון

 ואשכחוניה אזלין עביד אבונן ההוא מה וחזינן אזלינן אנן לית בנייא אמרין יומין שלשה לבתר בפומיה ויהביתיה

 '.וכו בפומיה יהיב זיקא והא

Selected audio from our listeners

Metzitzah B'peh click here

Metziztah B'peh 2 click here

https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMSlBBRm5FdHpINTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XcNLlbxmVm1UVm3x4OflkLurRBagMxqO/view?usp=sharing



