
  
  
  
  
  
  
  
  

  

‡ Á˜Ï ÍÈ‡˙‡ Â
È·‡ Ì‰¯· Â
· ˙Á˙ ‰ÏÂÚÏ Â‰ÏÚ‰Â ÏÈ‡‰   
‰·¯˜‰Ï ÏÂÒÙ Ô˜Ê Ô·¯˜ ‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ג''ב י''כ ÊÁ‡
 ¯Á‡ ÏÈ‡ ‰
‰Â ‡¯ÈÂ ÂÈ
ÈÚ ˙‡ Ì‰¯·‡ ‡˘ÈÂ 
 ˙Á˙ ‰ÏÂÚÏ Â‰ÏÚÈÂ ÏÈ‡‰ ˙‡ Á˜ÈÂ Ì‰¯·‡ ÍÏÈÂ ÂÈ
¯˜· Í·Ò·

Â
·.  
  

 ‰
˘Ó· ‡˙È‡שהאיל שהקריב תןי בפרש''ומובא ברש 'משנה ו' אבות פרק ה  
אברהם אבינו היה מוכן לכך מששת ימי בראשית ונברא בערב 

  .שבת בית השמשות
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:  האיל והעלהו לעולה ברהם אבינו את אהקריבאיך 
 בין  בערב שבתששת ימי בראשיתבנברא כיון שהא , תחת בנו
 שאילים ג"א מ"פרה פואיתא במשנה ,  הויא ליה קרבן זקןהשמשות
וכן איתא , יותר מזה הם פסולים הם כשירים אבל בני שתים
 דאחד מן י''א ובשיטה מקובצת בשם רש''ה ע''ועיין כתובות ע, א''בכורות מבמשנה 

כך מקשה בזוהר , כ איך היה כשר לעולה"א, המומים בבהמה זה זקן

וכן בספר בנין יהושע על אבות דרבי נתן סוף , ב''ט ע''ץ זבחים נ''וכן בהגהות יעב, בפרשתן
  . בעטרת משה מאקוואוכן', פרק ב

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 שאזי היה הצו ,רב שבת בין השמשותהכוונה שנברא בע. ‡

ולא , יצטרך לוברהם אבינו שיזדמן בשעה שא, האלהי בכח
ל אתי שפיר ''לפי הנ, שנברא ממש בערב שבת בית השמשות

כך מתרץ בזוהר הקדוש , דלא היה פסול זקן באילו של אברהם

  .בפרשתן

אבל האיל , שזקן פסול להקרבה משום דאינו בכוחות הטעם .·
לכן לא היה פסול , של אברהם היה בתוקפו כמו איל צעיר

וכן , ב''ט ע''ץ זבחים נ''כך תירץ בהגהות יעב ,משום פסול זקן, להקרבה

  . 'בבנין יהושע על אבות דרבי נתן סוף פרק א

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ולכן לא היה איסור , נס האיל שהקריב אברהם נברא בדרך .‚
דבכל דבר שנברא על פי נס לא נוהגים בו , בזה להקריב זקן

כמו שכתבו הפוסקים דבהמה שנברא בספר , איסורי תורה
כך תירץ , יצירה מותר לאכלו עם חלב וליכא איסור בשר בחלב

ד שבשבת זו הוא שבת לפני ''מ רנ''ע' בעטרת משה מאקאווא ימים נוראים חלק א
מ בישיבת ''א ר'' שליט˘ÓÏ ‰ÓÏ·¯‚¯ג רבי '' התודה והברכה לנכדו ידידי הרה,היארצייט

  .צאנז נתניה שהראה לי את דברי זקינו

 ואחיזתו בסבך ברהם אבינודבר ההזדמנות של האיל לפני א .„
 כאות מן השמים וכהוראת ברהם אבינוראה בזה א, בקרניו

 שעה שבזאת העולה שלפניו שנזדמן לו להקריבו תחת בנו
וכעין זה , שנים' כשר הנהו גם אם הוא בהרבה יותר מב

 שמביאים בדבריהם ,ה הא אזקון"ב ד"ט ע"נזבחים ' מצינו בתוס
מדרש דפרים שהתנדבו הנשיאים לשאת הארון במדבר חיו 

ומקשים דהא גבי מומין תנן , עד שלמה שהקריבן לגבוה
ל "נ י"כ ה"וא, ומתרצים דהוראת שעה היתה, בבכורות הזקן

   .'ו סימן ו''ת ציץ אליעזר חלק ט"שוכך תירץ ב, א" גבי אילו של אגם

Â
‰ ÈÙÏ''È Ïı¯Â˙: א''פרק לפרקי דרבי אליעזר  דאיתא במה 
ה "ר' הא איתא בגמ, דלעתיד יתקע בשופר של אילו של יצחק

ושופר של אילו של יצחק ,  דלא יתקע בשופר של עולהח"כ
מפני שבאמת , רל מיושב שפי"אבל לפי הנ, הא היה של עולה

וזה שהקריבו היתה זאת רק בתור , איל זקן כזה פסול לעולה
ולכן מכיון שבדרך כלל איל כזה פסול , הוראת שעה בלבד

לעולה לכן אין לו דין של שופר של עולה ממש בכל הכרוך בו 
  .ב''ט ע''ועיין מצפה איתן זבחים נ, ושופרו כשר שפיר לתקוע בו

דזקן פסול ' פרשת ויקרא פרק גאהרן פ מה שכתב בספר קרבן '' ע.‰
ל אתי שפיר כיון שלא היה ''לפי הנ, רק לכתחילה ולא מעכב

פ ''לכן הקריב את האיל אע, לו לאברהם איל אחר במקום
  . מעדני אשר, שהיה זקן

¯‚‰ È˘Â„Á· Ï·‡''‡ הקשה עליו 'משנה ב' הגהות על המשניות פרה פרק א 
ן לא מסתבר שאינו מעכב לכ, דכיון דזקן הויא פסול דאורייתא

  .דפרה' ועיין במשנה למלך פרק א בדיעבד
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 ˜ÁˆÈ Ï˘ ÏÈ‡ Ï˘ ¯ÙÂ˘· ÂÚ˜˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó·˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÍÈ‡

ÏÈÏÎ Û¯˘
 ‰ÏÂÚ È¯‰?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:על הא דכתוב בפסוק ג''ט י''שמות יי ' על מה שכתב רש 

ל הוא שופל של איל שכן ''במשוך היובל המה יעלו בהר כתב וז

 וקשה ,ÁˆÈ Ï˘ ÏÈ‡ Ï˘ ¯ÙÂ˘Â˜, רין לדכרא יובלאבערביא קו

והרי עולה נשרף כליל אף הקרניים כמבואר , הרי האיל היה עולה

  .כ איך נשאר מזה שופר''א'  בגמ
  

‰
‰·Ó¯‰ "ÔÂÈÏÚ ‰Ó˙ :יצחק של כי ֵאילו,  ולא הבינותי זהל'' וז 

 ,בעולות נשרפין לםוכ והקרנים והטלפים ,אותו הקריב עולה

  . עפר קרנו והחזירו למה שהיהה''בהק אולי גבלן ''הרמב ומתרץ
  

· ÔÎÂÈÈÁ· Â
È·¯ וכוונתו לומר כי י ''כתב על דברי רש ט''שמות פרק י

ה "החזירו הקב, ועולה כולה כליל, פ שהאיל הוקרב עולה"אע

פרק  ל בפרקי רבי אליעזר"וכן דרשו רבותינו ז, להויתו הראשונה

ברא בין השמשות לא יצא  רבי חנינא בן דוסא אומר איל שנא''ל

גידיו , אפרו של איל הוא יסוד המזבח הפנימי, ממנו דבר לבטלה

עורו של , של איל אלו עשרה נימין של כנור שהיה דוד מנגן בהם

 ח,  ב א- מלכים  שנאמר, איל הוא אזור מתניו של אליהו זכור לטוב

ויאמרו אליו איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו ויאמר "

וקרנו של איל קרן שמאל הוא הנשמע בהר " שבי הואאליה הת

קרן ימין שהוא גדול ', וגו" ויהי קול השופר הולך"שנאמר , סיני

ז ''ישעיה כ שנאמר. משל שמאל הוא שעתיד לתקוע בו לעתיד לבא

  .לוהיה ביום ההוא יתקע בשופר גדו "ג''י
  

·Ó¯‰ ÏÎ ·˙Î Ì˘ ÈÁ¯ÊÓ·Â''Ô:  ולא ידעתי מי הכריחו לזה

שיותר נכון היה לו לפרש האגדה הזאת כשפירש , הפירוש

 זבחים' גמכמו ששנינו ב, ששוב אינו ראוי להקטרה, ממקום חבורו

צמר שבראשי כבשים ושער שבזקן התישים והעצמות  "ב''עה ''פ

מקטירין את , בזמן שהן מחוברין, והגידים והקרנים והטלפים

  ."לא יעלו, ואם פירשו, הכל
  

‰ ·˙Î ÔÎÂÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ על הפסוק ' פסוק ט'יקרא או  ˙‡ Ô‰Î‰ ¯ÈË˜‰Â

ÏÎ‰ ל ''חזאמרו ל ''וז"ÏÎ‰"וקשה , לרבות הקרנים והטלפים 

והניח קרניו ' למה לא הקריב אברהם את השה לעולה בקרניו וגו

ואולי שהקריב הכל  ,רקי רבי אליעזרל פ"לשופרות כמאמרם ז

 לא  וכולן שפקעו מעל המזבחו"זבחים פכדתנן , ופקע מעל המזבח

ולא נתרבו הקרנים ,  או אפשר שנתלש מעליו קודם זריקה,יחזיר

להקרבה אלא בעודן מחוברים אבל נתלשו אפילו עלו לראש ' וכו

ומותר ',  ועשית עולתך הבשר וגוז''ב כ''דברים יהמזבח ירדו דכתיב 

וכדרבי זירא שאמר בפרשת המזבח מקדש נתלש קודם , בהנאה

 או אפשר שעדיין , קתא דסכיניזריקה שרי למעבד מנייהו אפילו

 קיים אברהם אבינו ח''יומא כל "והגם שאמרו ז, לא נתנה תורה

כבר כתבתי שזה היה לרצון כל שאין , אפילו עירובי תבשילין

וכמו כן קרני איל עמדו לנס , הכרח בדבר לאיזו סבות זכות

  .ולזה לא קיימו מצות העתידות להקטיר קרניו, בהודעת נביאים
  

¯˙Ó˘ ˘ÈÂı:על הפסוק ויעלהו עולה תחת י"רשפ מה שכתב '' ע 

, לא חסר המקרא כלום,  מאחר שכתוב ויעלהו לעולהל''בנו וז

על כל עבודה שעשה ממנו היה מתפלל אלא , מהו תחת בנו

כאלו בני , ואומר יהי רצון שתהא זו כאלו היא עשויה בבני

כאלו הוא נקטר , כאלו הוא מופשט, כאלו דמו זרוק, שחוט

כ קרניים לא היה צריך להקריב כיון שלאדם אין ''א, שה דשןונע

  .קרניים לא היה צריך שיהיה תחת בנו

 ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ· ‰„È˜Ú ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡  

¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ‰ÁÂ„˘ ÔÓÊ Ì‰Ï ÚÂ·˜˘ ˙Â
·¯˜ ‡ÈÂ‰ ÈÎÂ?  

ÌÈ˘¯„Ó‰ ‰Ê· Â˜ÏÁ
 ‰È‰ È˙Ó ‰„È˜Ú ÔÓÊ· ‰
‰.  
  

‰ ÈË
‡˜È¯Ô˙˘¯Ù· נעקד ום כיפור דע כי בי כתב ,ה ויקרא אברהם"ד 

 שיפתחו לו שערי בינה ברהם אבינוואז ביקש א, אבינויצחק 

  .ותשובה לכפרה לישראל
  

 ·Â˙Î ÔÎÂ„ÈÁ‰ ˙ÏÙ˙ ÁÒÂ
 ה של יום כיפור קודם מנח‡"·

לחדש תשרי היתה   בעשורבינוותזכור לנו עקידתו של יצחק א

  .עקידתו בהעלות המנחה
  

Ï·‡ ˘¯„Ó· נולד יצחק ובו נעקדבניסןאיתא ש א"ו י"שמות ט רבה .  
  

‰
˘‰ ˘‡¯· ‰È‰˘ ‰ËÈ˘ ˘ÈÂ א"ח ע"ויקרא די' פרק " בזוהכך איתא 

ה דבהאי "ר אבא בגין כך קרינן פרשתא דיצחק בהאי יומא דר"א

  .יומא אתעקד יצחק לתתא
  

 ÚÓ˘Ó ÔÎÂ‰ÓÓÈ¯"Ï ה אצל " מה שנוהגים לילך ברדכתב ה"ר' הל

משום דאיתא , נוימים ונהרות להשליך במצולות ים כל חטאתי

ואמר , אברהם אבינו בנהר עד צוארו שעבר, זכר לעקדה, במדרש

 ולמה ,ס צט"וירא ס' פרל הילקוט " וז,כי באו מים עד נפש' הושיעה ה

הלך ונעשה לפניהם , אלא כיון שלא שמעו לשטן, ימים' נתעכב ג

,  עמדו להם המים עד צואריהם,כנהר גדול שלא יוכלו לעבור

ואמר רבון העולמים נגלית עלי , יניו לשמיםתלה אברהם את ע

ואמרת לי אני יחיד ואתה יחיד הודע שמי בכל העולם והעלה 

, ולא הרהרתי אחר דבריך ולא עכבתי מאמריך, בנך לעולה

 ,אם בני יצחק טובע היאך יתיחד שמך, ועכשיו באו מים עד נפש

 דאמר  יפה ללב העיר תינח למאןבספרו, ה בשטן והלך לו"ומיד גער הקב

ויש להעיר , פ" ראוי לעשותו ביוכהפ הי" ביוהכהאמנם למאן דאמר דהי, ה" ברה היהדעקיד

  .פ שלא היה בראש השנה''דילמא עושין זכר לעקידה אע
  

Ô˙˘¯Ù· ÔÈ·Ó È
Ù ¯ÙÒ·Â כתב הא דהיה מותר לעשות עקידה 

, משום דקרבנות שהוא חובת היום דוחין יום כיפור, ביום כיפור

לכן נחשבחובת , רהם קודם שהוא צריך לעשותווהכא לא ידע אב

ה להעלות '' על התורה דכיון שאמר לו הקב‡''È¯‰Ó È¯·„ ¯ÙÒÏ ˙Â‰‚‰· ·˙Î ÔÎÂ, היום

  .את יצחק הויא ליה כקרבנות שחובתן ביום כיפור
  

¯˘‡ È
„ÚÓ:ועל יום כיפור לא לכן ,  כיון שעל מילה היא מצווה

  . היה מל ביום כיפור

  
  

 Ì‰¯·‡ „ÓÈÏ ÚÂ„Ó ¯ÂÓÁÏ ‰ÓÂ„‰ ÌÚ Ì‰ ÌÈÂ‚˘ ‰ÎÏ‰ ˙‡  

Â
· ˙‡ ËÂÁ˘Ï ÍÏÂ‰˘ È
ÙÏ ˙Â˜„ ‰ÓÎ?  

 Ô˙˘¯Ù·ב ה''כ'¯ÂÓÁ‰ ÌÚ ‰Ù ÌÎÏ Â·˘ .  
  

  . ילפינן מכאן דהגוים הם עם הדומה לחמורא''ח ע''קדושין ס' בגמ
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: וכי זה היה הדאגות של אברהם אבינו כמה דקות 

כך מקשה ,  לחמורשהגוים הם עם הדומה, קודם שישחוט את בנו

  .וכן במשך חכמה, בבית הלוי בפרשתן
  

ÈÂÏ‰ ˙È·‰ ı¯˙ÓÂ: ה אמר לו מכבר כי ביצחק יקרא לך "דהקב

כ אמר לו דישמעאל אינו מיוחס אחריו ולא נחשב לו "זרע וא

 והן ,כבן ואברהם אבינו קיים את זאת ולא חשבו בלבו לבן כלל

ה שלא עתה כשהלך לשחוט את יצחק נתיירא אברהם אולי עת

יהיה לו בן אחר יתחדש בלבו איזו אהבה וקורבה לישמעאל 


Ï˘ ÔÂÈÒ אחד , ואז יפסיד בשני דברים, אחרי שאין לו בן אחר„

 ÂËÁÂ˘Â „Á‡ Ô· ˜¯ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ ‰ÓÂ„ Â
È‡„ ‰·¯‰ ÔË˜È ‰„È˜Ú‰

·˜‰Â È
˘‰ ÂÏ ¯‡˘
Â „Á‡Ï ËÁÂ˘Â ÌÈ
· È
˘ ÂÏ ˘È˘ ÈÓÏ" ¯Ó‡ ‰

Í„ÈÁÈ ˙‡ Í
· ˙‡ ‡
 Á˜ ÂÏו בשעת הנסיון דיצחק הוא  אמר ל

 , שנית דהרי נצטווה שלא יחשוב את ישמעאל לבן,לו בן יחיד

ה בעת שהלך לשחוט את יצחק התחיל להחזיק ולהשריש "ומש

הדבר בלבו אשר ישמעאל אינו בנו ואמר לחזק הדבר בלבו עם 

בית הלוי כך תירץ ב, הדומה לחמור שאינו בנו ואינו מיוחס אחריו

  .ב''בראשית פרק כ



˙È¯· ˙„ÂÚÒ Â
È·‡ Ì‰¯·‡ ‰˘Ú ‡Ï ÚÂ„Ó  

˜ÁˆÈ ˙‡ ÏÓ˘Î ‰˘Ú˘ ÂÓÎ ÂÓˆÚ ˙‡ ÏÓ˘Î?  

 Ô˙˘¯Ù·א ח''כ'˜ÁˆÈ ˙‡ ÏÓ‚‰ ÌÂÈ· ÏÂ„‚ ‰˙˘Ó Ì‰¯·‡ ˘ÚÈÂ .  
  

· ·˙Î ‰
‰ÛÒÂÈ ˙È· ר דוד אבודרהם "כתב הל ''וז יורה דעה סימן רסה

 ויש סמך מהמדרש , נהגו לעשות סעודה ביום המילהד'' שנמ''ע

Á' " ˘ÚÈÂא ''בראשית כ שאומר ב''ט ובמדרש שוחר טוב מזמור קי"פכא "פרקי דר

˜ÁˆÈ ˙‡ ÏÓ‚‰ ÌÂÈ· ÏÂ„‚ ‰˙˘Ó Ì‰¯·‡"ג מל את " ביום ה

  .יצחק שעשה משתה ביום השמיני
  

‡¯Ó‚· ÚÓ˘Ó ÔÎÂ שהיו עושים סעודה ביום המילה דרב פפא 

 אי לאו משום צערא , סבר לברוכי שהשמחה במעונו'כתובות ח

  .דינוקא

  

Â ÔÎ Ô
ÈÒ¯‚Ó‚·'  תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל א'' על''קשבת 

 ב''ט קס''תהלים קימצוה שקבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב 

י " ופירש רש,שש אנכי על אמרתך עדיין עושין אותה בשמחה

בשם רבינו ה שש "שם ד וכתבו התוספות ,בשמחה שעושים משתה

 את יצחק דהיינו ג מל"תם ויעש אברהם משתה גדול ביום ה

  .ביום השמיני דמילה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: אמאי לא מצאנו לאברהם אבינו שעשה סעודה 

, כמו שמצאנו שעשה ביום שמל את יצחק, ביום שמל את עצמו
וכן בתורה , ד ריישא''כך מקשה בספר הדרש והעיון בפרשתן להגאון רבי נתן לווין אב

   .' הערות בראשית פרק כא הערה חתמימה
  

Î ‡ÎÈ‡ÌÈˆÂ¯˙ ‰Ó:  
  

‡ .Ú''‰·Â˘˙ È¯Ú˘· ‡·ÂÓ„ ‰Ó Ù ת אור "שושם בג ''ק ל''א ס''סימן תקנ

אבל , יש לה עיקר דדוקא סעודת מילה בזמנה 'ט' עולם סי

לפי , ס"סעודת מילה שלא בזמנה אין לה שורש ועיקר בש

ל אתי שפיר דאברהם כשמל את עצמו הויא מילה שלא ''הנ

 כך תירץ ,כשמל את יצחקכ ''משא ,בזמנה לכן לא עשה סעודה

  .ד ריישא''בספר הדרש והעיון בפרשתן להגאון רבי נתן לווין אב

‰Ê ıÂ¯˙ ‰ÁÂ„ Ï·‡:א פרשת לך''מהריפ מה שכתבו בפוסקים '' ע 

, הויא כמילה בזמנה, דכיון שרק עכשיו נצטווה על המילה

  . כ הסעודה נמי מצוה''א

¯˘‡ È
„ÚÓ: ט ''סימן רמח ''אור וכן לפי מה שכתב המשנה ברורה

כ ''א, סעודת הברית מצוה,  דאף במילה שלא בזמנהב''ק י''ס

  .נמי אי אפשר לתרץ כן

דיש מקומות א "ק י"א ס" קלמןסיח ''אורא "שכתב המגפ מה שכתב '' ע.·

, שנוהגים לעשות סעודת מילה בלילה שאחר יום המילה

והלא מכיון דעיקר חיוב , ותמה אני על מה סמכו בזה

דכל , ודבר ידוע הוא, כ"כמש,  מן ביום הגמלהסעודה ילפינן

כמבואר במשנה וגמרא מגילה , מקום שנאמר ביום מצותו ביום דוקא

הנה כפי שנתבאר מקור הסמך ל אתי שפיר ד''לפי הנ ',ב' כ

א "שעשה אברהם סעודה ביום מילת יצחק נובע מפרקי דר

 מבואר ט"פכא "פ הדרש ביום הגמל ובאותן פרקי דר"ע

כ ניחא "א' א א"ה י"ר'  תוסייןעעצמו ביום הכפורים דאברהם מל 

 אם נימא דמותר לעשות אבל, מה שלא עשה סעודה במילתו

סעודה בלילה שאחר יום המילה אכתי קשה למה לא עשה 

 הערות בראשית כך כתב בתורה תמימה, פ"סעודה במילתו במוצאי יוהכ

  .'פרק כא הערה ח
  

  

Â Â
È·¯ÈÈÁ·ג'' יז'' בראשית יÚ ·˙Î ˙È¯· ˙„ÂÚÒÏ ‡ÏÙ
 ÌÚË „Â Ú'' Ù

‡˙È‡„ ‰Ó וכשם ,  מצות מילה היא כענין קרבןט"א פכ"פדרמדרש ב

ועל כן , שדם הקרבן לכפרה על המזבח כך דם המילה מכפר

שנאמר ', כי הקרבן לא יכשר עד יום ח, מצותה ביום השמיני

Ô·¯˜· ·Â˙Î˘ Ì˘ÎÂ , "ומיום השמיני והלאה ירצה "ז''כ, ויקרא כב

Î ˙ÂÓ˘''Ï Ë''‚" Ì‰· ¯ÙÎ ¯˘‡ Ì˙Â‡ ÂÏÎ‡Â" , Ô·¯˜‰ ˙ÏÈÎ‡˘

‰ÏÈÓ‰ ÌÂÈ· ‰„ÂÚÒ ÔÈ˘ÂÚ Ï‡¯˘È ÍÎ ‰¯ÙÎÏ.  

·ÂÂ˘"¯È‡È ˙ÂÂÁ ˙ כתב עוד כמה רמזים לסעודת ברית 'סימן ע.  

ואז , ומלתה אותו אז יאכל בו ד''ב מ''שמות י  מהא דכתיב}‡

דהיינו , בגטמריא שמונה דמרמז על ברית מילה יאכל בו

  .שיעשו סעודה

  .קהל‰כל Ïעשה Èשתה ÏÈÓ" Ó‰"ונוטריקון } ב
  

 ‡˙È¯Â‡„ ‰ÂˆÓ ‡ÈÂ‰ ˙È¯· ˙„ÂÚÒ Ì‡‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ
 ‰
‰Â

Ô
·¯„ ˜¯ Â‡.  
  

‰·Â˘˙ È¯Ú˘· נעלם אור כתב בשם ספר ג''ק ל''א ס''סימן תקנ 

 י"רש מדברי ראיה והביא ,מצוה דאורייתא הבזמנ מילה תדסעוד

שאוכלים ושותים בסעודת ברית  שמחים שלא יהיו הכלא "נדה ל

   .מילה
  

Â˘· Ï·‡''·˜ÚÈ ˙È· ˙ כתב שזה רק דרבנן וקרא ג''סימן ע 

   .'ק ד"א ס''ברכי יוסף אורח חיים סימן קלועיין , אסמכתא בעלמא

   

· Û˙˙˘‰Ï ‡Ï ¯˙È‰ ˘È Â

ÓÊ· Ì‡‰ ˙È¯· ˙„ÂÚÒ  

Â˙Â‡ ÔÈÓÊ‰ ˙È¯·‰ ÏÚ·˘Î Û‡?  

ÓÈ˜'' Ïדמי שאינו א''ד ע''פסחים קי' ומקורו בגמ, ב"ה סעיף י"רס' ד סי"א יו"רמ 

 ודוקא כשנמצאו שם ,אוכל בסעודת מילה הוי כמנודה לשמים

אבל אם נמצאו שם בני אדם שאינם מהוגנים ,  מהוגניםי אדםבנ

  . לאכול שםין צריךא
  

·Â‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù מקום ת''הביא בשם שו ח''ק י"ה ס''רה דעה סימן רסיו 

ל וראיתי רבותי "וזשכתב בשם ספר שרביט הזהב  ' פמןסישמואל 

שהיו מוחים בשמשים הסובבים בתי בני ישראל , גאוני עולם

מזהירים אותם שלא  ו,ומזמינים אותם לסעודת ברית מילה

ה באמרם אולי מטעמים המתהוים לא ילכו לסעוד שמ, להזמינם

  . ו בכלל נידוי"ויהיו ח
  

Â‰
‰ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú·  כי , שעתה אין חשש בזהכתב  ז"לק '' סה''סימן רס

שאז ,  שאינם מהוגניםי אדםפ רוב ימצאו שם גם בנ"ר ע"בעוה

  .מדינא ליכא חיוב ללכת
  

Â ÔÎ¯ ÔÂ‡‚‰ 'ÔÈÏ·ÂÏÓ Ô‰Î‰ ˜Â„ˆ כל מי כתב ט''בספר הזכרונות עמוד כ 

זמינים אותו הוי כמנודה שאינו הולך לסעודת מילה כשמ

 ומיהו אם נמצאו שם בני אדם שאינם מהוגנים רשאי ,לשמים

ונראה שכל זה , ה אם בעל הבית רע עין"וה, להמנע מלילך לשם

לא יהא , אבל אם עוסק בתורה, דוקא כשאינו עוסק בתורה אז

אלא מצוה גדולה העוסק בתורה פטור מן המצוה שאפשר 

  .וסק באיזה מצוה רשאי להמנע וכן אם ע,י אחרים"לעשותה ע
  

ÂÔÎ¯˘ÂÈ ˙ÂÁ¯‡·  שמזמינים מן הזהראיתי רבים בזכתב  'פרק כ 

 י אדםשם בנשיש אותם לסעודת ברית מילה ואינם הולכים אף 

 להזמין ל הבית מוכרח הבעמן הזה דבזיינו טעמא וה,מהוגנים

, ואינו מקפיד שיבואו, אנשים הרבה משום שורת דרך ארץ

או כולם שלא זימנם אלא מפני ו שלא יבהא ליולפעמים ניח

  . הכבוד
  

ÚÂ¯ÓÂÏ ˘È „Â: דוקא כשאין שם מנין בלעדו אם אינו הולך הוי 

 וקצת ראיה ,אבל אם יש שם מנין אין להקפיד, כמנודה לשמים

ש ולא רצה לילך לסעודה "ש מלובלין היה סנדק בע"שמהר, לזה

ן ש מפני כבוד השבת מאחר שהיה שם מני"סמוך למנחה בע

  .בלעדו
  

·ÂÂ˘"·ÈˆÈ È¯·„ ˙ דוקא ביושב שם ואינו  כתב דג''יורה דעה סימן קס

שכן משמעות הלשון ויש אומרים מי שאינו , רוצה להסב עמהם

אבל לא מצינו , א מי שאינו אוכל"וכן הוא לשון הרמ', מיסב וכו

   .שמחויב לילך דלא קאמר מי שאינו הולך לאכול



  
  

à íäøáà ìåëé äéä àì òåãîäìéìá øùë äðîæá àìù äìéî éøä äìéìá åúéá éùðà úà ìåîì åðéá 
 êì êì úùøôá áéúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîé''ë æ'' â íåéä íöòá íúìøò øùá úà ìîéå

äæä ,ùøéôå"äìéìá àìå íåéá é ,äìéìá óà ìåîì øúåî äðîæá àìù äìéîù äèéùì úåù÷äì ùéã ,
à''úéá éùðà úà ìîù åéáà íäøáàá ëùø áúë òåãî äðîæá àìù äìéî äéäù å'' ìåîì øúåî äéäù é

äìéìá àìå íåéá ÷ø ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 

èéìù àååãàô ìéùä òùåäé ïåàâä'' àøúñùèðî  
èéìù úåéìâøî ìåàù áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  
èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àìòùíéá  

õøúì äàøð ,äìéìá øùë äðîæá àìù äìéî íà åìéôàã ,íãå÷ù äìéìá åðééä , ìåîì ìåëé íà ìáà
à úøçîä íåéì äìéìä êééùã åéøçàìù äìéìá åúåçãì øåñà íåéá'' øùôàã øçà íåéì äìéîä äçåã ë

êééù äìéìäã åéøçàìù ìéì ìåîì øåñà íåéá åìåîì øùôà äéäù ïåéë éîð éëä íåéä åúåàá åìåîì íåéì 
íåé ãåòì åúåçãì øåñàå úøçîä .  

  

éòùé íäøáà áøä 'èéìù é÷ñøåáîéù'' àíéìùåøé øéî úáéùé  
ëìã äðîæá äìéî åìéàë àéåä äååèöð åéùëòã ïåéëã íúöøúù äî''íåéá ÷ø øùë ò , íúéëæã ïééöì ùé

ðä ãåñéá ïéåëì''éøäî øôñì ì''ò úà íäøáà ìî êéàä äù÷äã êì êì úùøôá äøåúä ìò ìò à åîö
øåôéë íåéá ,øåôéë íåé äçåã äðéà äðîæá àìù äìéî éøä , íäøáà ìù åúìéî êçøë ìòã áùééì áúëå

äðîæá äìéîë äúéä ,åéùëò ÷ø äååèöðù ïåéë.  
  

â äðîæá àìù äìéî ìåîì øåñéà ùé íàä 'åé íãå÷ íéîé''è  
â äðîæá àìù äìéî ïéìî ïéàù åîë íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî ' éðôì íéîé àìù éãë úáù

â äðîæá àìù äìéî ïéìî ïéà êë úáùä úà ììçì àáé 'åé éðôì íéîé''è.  
  

èéìù ïòöèàî ÷çöé ïåàâä'' àçî âøåáñîàéìå''äùî ìéàåä àìôðä ñ  
øäî øôñá äæá áúëù äî ïééöì ùé''â ìåîì øúåî éà äæã àøéå úùøô äøåúä ìò ù ' úáù íãå÷ íéîé

ð çå÷ô ìöà äøúåä úáù éà àéìú àì åàäéåçã åà ùô ,åéáã øîåì ùé äæ éôìå''åé ììçîã è'' àéåä àì è
òäàá øàåáîë äìåë äøåúä ìëì øîåîë''ë÷ ïîéñ æ''åéá ïåãæá èâ áúë íà øùë èâã â''è , àèéùô

åé éáâã''ùîî øúéä íä úåëàìîä ìë ùôð çå÷ô íå÷îáã ïðéøîà è , øúåî åðîæá àìù äìéîã àèéùôå
â êåúá óà ìåîì 'åéì êåîñä''èéò ''ù.  

  

èéìù øöéôù á÷òé áøä'' à÷øá éðá  
åùáã ïééöì ùé'' øôåñ íúç úøåé''ðø ïîéñ ã'' áâ äðîæá àìù äìéî ìåîì øúåîù ì÷äì ããöî ' íãå÷ íéîé

åé''è , øâééà àáé÷ò éáøá ìáàò úåîáé''àåé éðôì íâã è÷ð ''åé íãå÷ äðîæá àìù äìéî ìåîì øåñà è''è.  
  

 åðîæá àìù ÷åðéú íéìîùë íàäàáä êåøá íéøîåà  
 úñðëä úéáì ïè÷ ïéàéáîùë íìåòä ïéâäåð åéùëòã úôñåúä éìòáì íéð÷æ úòã íùá íúàáäù äî

ç äìåò àáäù éôì àáä êåøá íéøîåà 'äðåîùì ìåîéðä êåøá åðééäå àéøèîâá , äìéîá íàä íúø÷çå
ç íåéá àì äæù ïåéë àîìéã åà äæ úà íéøîåà éîð äðîæá àìù 'íéøîåà ïéà.  

  

î áøäèéìù é÷öéáåëì ïøäà äù'' à÷øá éðá  
øéòäì äàøð ,åäéìà àá äðä úåáéú éùàø äæã àáä êåøá íéøîåàù íòè éúòîù , úéøáá óà éàãåáå

úéøáä êàìî àá åðîæá àìù ,à''äðîæá àìù úéøáá óà àáä êåøá øîåì ùé ë.  
  

 ììçì àìù åà øåôéë íåéá ìåëàì àìù åîöò ìò øéîçäì äöåøù äðëñ åá ùéù äìåçéàùø íàä úáù 
 íéøôà äèîä íùá íáúëù äîøåà''éøú ïîéñ ç''ñ ç''è ÷" åæå" ìåëàì øúåî äìåçäù ïúåð ïéãäù íå÷îá ì

äöåø åðéà àåäå , ÷éãö éäú ìàå ùåøãà íëéúåùôðì íëîã úà êà øîàð äæ ìòå àåä úåèù ìù úåãéñç
òá åúåà ïéìéëàîå åì òåîùì ïéà ïëìå äáøä"ë.  

 

äøä''øâéâ ìãðî éáø âèéìù '' àçî ãåãùà''úáùå äøåú ñ  
äøä ìù äðåøçàä åúðùá äùòî äéä êëå ùãå÷ éôøù å÷ìçð äæ øáãáã øéòäì ùé'' ÷éãö çîöä ÷

äøäå ãåàî äìåç äéä õéðæéåî''øäî ÷''éæ àæìòáî é'' íåöì åúðååëá õéðæåéî ÷éãö çîöä ìòáù òîù ò
øáãáù äðëñä óà ìò øåôéë íåéá ,ö çîöä ìòáì áúëî áúë ïëì åùôð ìò øåîùéù åéìà ïðçúîå ÷éã

íëéúåùôðì ãåàî íúøîùðå ìò íéååöî åðìåë åðàù ïåéëî íåöé àìå ,äøä íìåà'' íö ÷éãö çîöä ÷
ùôð úåøéñîá ,øåîãà úåãìåú ùãçä äéúù ïáà øôñá áúë êë''éæ õéðæéå áåñå÷ é''éò ò'' äî ù

éæ ÷éãö çîöä úøáñ øàáì øáçîä íù êéøàîù''ò.  

úåéäì ìåëé êéàäìåñô õøàì õåçá íéðôåàå íéàðú íúåàá äëåñ äúåà äùò íãàù  ,  
äøéùë äéäú ìàøùé õøàáå 

äøä íùá äëìäë áéùî øåãîá íúáúëù äî''èéìù øâä éëãøî éáø â''íéàøå÷ä ïî äáøä ãåòå à ,
äìåñô õøàì õåçá íéðôåàå íéàðú íúåàá äëåñ äúåà äùò íãàù úåàéöî ùéã , äéäú ìàøùé õøàáå

åâë äøéùëåçá íéáø ìù ò÷ø÷á åúëåñ äùåòù éî ï''äìåæâ äëåñ àéåäã äìåñô ì , íðéà íéåâäã
íéìçåî , úåùøá äëåñ íé÷äì äìéçúëì øúåî ïë ìò ÷ìç íéøëðì ïàë ïéàù ìàøùé õøàá ìáà

øåà ïééò äæì äæ ïéìçåî ìàøùé õøàáù ïåéë íéáøä''ìøú ïîéñ ç'' øôåñ íúçáå íù íäøáà ïâîáå æ
íù.  

  

 ïåàâä éáøàèéìù êåáðøèù íééç åäéì'' àîåã''íéìùåøé áåáàá éãéñç ö  
øéòäì äàøð ,îé÷ã äëìäìã''õøàì õåçá íâ äøéùë äëåñä úìæâð äðéà ò÷ø÷ã ì ,÷ôðä ìëå'' àåä î

øã àáéìà''à ,÷ôðã øîåì ùéã àìà''øåà íäøáà ïâîä áúëù äî éôì î''ìøú ïîéñ ç'' íâäã æ
äëøá àéåäå äéìò êøáé àì äøéùë äëåñäãäìèáì  , äøåøá äðùîä úòãå íé÷ìåçù íéðåøçà ùé ìáà

ñ''é ÷ 'äéìò êøáì øúåî úøçà åì ïéà íàã.  
  

á ùéùë 'íãå÷ ìåîé äæéà äðîæá àìù ãçàå äðîæá äìéî ãçàå úñðëä úéáá ìåîì úå÷åðéú  
á åì ùéù éîá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî ' äðîæá àìù úçàå äðîæá äìéî úçà ìåîì úå÷åðéú

íéã÷ éî ,äéôè ùãå÷îã íéã÷ äðîæ ìù íàúáù äçåãã  åà  àîìéã òâø ìëá øáåòã íãå÷ äðîæá àìù
àùî" ÷øã äðîæá ë íåùîúåöîì ïéîéã÷î ïéæéøæåîéã÷äì êéøö  , äéàø àéáäì åöøù ùéã íúáúëå

ùá øàåáîã àäî íãå÷ äðîæá äìéîä úà íéã÷äì êéøöù'' òøåà''÷ ïîéñ ç''ñ ç''à ÷ '  àìå ñðàð åà äòè
ôúäúéøçù ìì ,ììôúî íéúù äçðî äçðî äðåùàøä ,ïéîåìùúì äéðùäå,êôéä íàå  , éãé àöé àì

ïéîåìùú àéäù äìôú,íåéä äðîæù äî íãå÷ íéã÷äì êéøöù ïðéæç  ,íéðåøçà íùá äæ úà íúéçãå.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
øçà ïôåàá úåçãì äàøð ,ììë äìéîì ïéîåìùú äîåã åðéàù ,øäù ìåîì áééç éðéîùá ìî àìù éî é

ïéîåìùú úøåúî àìå áåéç úøåúî ,ç ãéæîá éðéîùá ìî àìù éîù òãúå''ìåîì ãåò áééç å ,àùî'' ë
ïéîåìùú åì ïéà ãéæîá ììôúä àì íà äìéôúá , êøãá äéäù éî ÷øù éðù çñôá íéàåø åðà äæ ïéòëå

ðù çñôá áééç ïåùàø çñô àéáäìî ñåðà äéä æàù àîè åà ä÷åçøïéîåìùú úøåúá é.  
  

úåëøáä íéëøáîùë úéøáá ïéé ñåë êéøö òåãî 
óñåé úéáä íùá íúù÷äù äî ,úåëøáä úà íéëøáîùë äìéî úéøáá ïéé ñåë êéøö òåãî , íúöøúå

íéðôåà äîëá.  
  

äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé â'' àúéìéò ïéòéãåî 
õøúì äàøð ,ò''æç åøîàù äî ô''÷ úáù ì''îù ïáø àéðú ì åìáé÷ù äåöî ìë øîåà ìàéìîâ ïá ïåò

áø ììù àöåîë êúøîà ìò éëðà ùù áéúëã äìéî ïåâë äçîùá íäéìò , äçîùá äúåà ïéùåò ïééãò
åëå ,'æç åøîà éøäå''÷ íéçñô ì''ò è''ïééá àìà äçîù ïéà à ,ùåðà ááì çîùé ïééå øîàðù , ïë ìò

öî ìò íéçáùîå äëøáä úà íéøîåàùë äìéîä øçà ãéîå óëéúäìéî úéøáä úå ,ïééä ìò úàæ íéøîåà  

  
 äðåîùì ìåîéðä êø êøáé àåä ïîçøä äðîæá àìù äìéîá ïðéøîà êéà 

äðåîùì ìåîéðä úà êøáé àåä ïîçøäá ïéâìãî äðîæá àìù äìéîá íàä íúðãù äî , äìéîä úà
äðåîùì ,äæá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäå äðåîùì åðéàù ïåéë.  

  

äáä''éð ìéøá øåãâéáà íééç ç'' å÷øá éðá æðàö úáéùé  
äáä''éð øðèèùâ àâøù ìà÷æçé ç'' å÷øá éðá æðàö úáéùé   

àøä áúëù äî éôì øéòäì äàøð''ì÷ úáù  ù'' ìù åúéøáá åñéðëäì íéëøáî ïëìã íú åðéáø íùá æ
äìéîä øçà åðéáà íäøáà ,íåùî äãåî àìà éà÷ åéùëò úéùòðù åæ äìéî ìò à÷åã äðéà åæ äëøáã 

á÷äì çáùîå"ù äåãéì ãåò àåáúùë åæ äåöî úåùòì äåö ,à''ä ë'' ìåîéðä ïîçøä øîåì ìåëéù ä
éäæòá íé÷÷éù úåìéîä øàù ìò åúðååëã äðåîùì''éðéîùä íåéá ú.  

  
  
  
  
  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøîèù ùéøòá áã èéìù'' à  

ëðî''æðàö úåãñåî æëøî ì  

å ÷éðéä åðáì äåöî øáä úçîù ìâøì íéëç  

 øîëäãåäé ìàéúå÷é éð''å  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ" é  
ãáëðä áéãðä åðéãéãé  

áøä øáåàè éåìä äãåäé íäøáà èéìù"à   

éìùåøéí  
 åðá éàåùéð úçîù ìâøì  

 øîëìùéô íéøôà éð"áò å"úá â  

áøä áéåè éáö äîìù èéìù"à   
÷ . äéðúð æðàö  

æîá"åèòùáå è"î  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
ãáëðä ãéâðä éðáøä  

 áøäâøáðæåø ìëéî ìàéçé èéìù'' àåàéøèðåîì  
éçú åúá éàåùð úçîù ìâøì 'æîá''áò è''â  

äáä'' øîë âìôåîä çøãðìøåà ìàìöá éð''å çîì ïáå ãéñçä éðáøä åðúáøä øãðìøåà ïøäà èéìù''à  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

  בערב בלבד ' שלוח עד ליום גתגובות אפשר ל
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   il.net.017@levib: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È
ÈÈ
Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת


