
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÌÈÚ‚�‰ ˙‡ ÔÈ‡Â¯ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ÌÈÚ‚� ÂÏ „ÏÂ�˘ Ô˙Á  
Ô�·¯„Ó ˜¯ Ô˙ÁÏ ‰˙˘Ó‰ ÈÓÈ ˙Ú·˘ È¯‰ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''ג י''יÌÂÈ· ˙Â‡¯‰ ÌÂÈ·Â .  
  

Ó‚·Â' ב''ע' ק ז''מו ÌÂÈ·Â ללמד יש יום שאתה , מה תלמוד לומר
 ÔÈ�˙Â� Ô˙Á מכאן אמרו ,  ויש יום שאין אתה רואה בו,רואה בו

 ˙Ú·˘ ÏÎ ÂÏÂ˙È·ÏÂ Â˙ÂÒÎÏÂ ÂÏ ‰˙˘Ó‰ ÈÓÈ, וכן ברגל נותנין לו 
‰¯Ô˙ÁÏ ÌÈÚ‚� ‡‰È˘ ÍÈÈ˘ ÍÈÈ‡ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ÔÈ�Ú· , ÔÈÏÁÂÓ Ô˙Á È ,כל ימי הרגל

˙Â�ÂÂÚ‰ ÏÎ ÂÏ,וכן בספר מעדני , ו פרשת תזריע''תשס,  עיין מה שהארכתי בספר מעדני אשר
  .ב''מ כ''אשר בעניני נשואין ע

  

 ל''וזר מאיר הלוי " ה כתב בשם'ק ה''ס'  אכתובות פרק ˘"¯‡‰�‰ ‰
 'ג השירים שיר של שמחת חתן הוי דאורייתא דכתיב  הראשוןדיום

 אלמא ,ביום חתונתו וביום שמחת לבובעטרה שעטרה לו אמו 
ש גופיה דכל ''ושיטת הרא ,שמחת לבוביום חתונתו היא ד

  .השבעת ימים המשתה רק מדרבנן
  

‰ ·˙Î ÔÎÂ·Ó¯"Ìתקנו חכמים שכל הנושא ב''הלכה י'  אישות פרק י 
  .בתולה יהיה שמח עמה שבעת ימים

  

·˙Î ÔÎÂ·Ó¯‰ "Ô  אפילו תקנותיו של  'לספר המצוות שורש בבהשגות
 למיכמו שאמרו ירוש. משה רבינו עליו השלום עצמו מדרבנן הן

 משה תקן להם שבעת ימי המשתה ושבעת ימי תריש כתובו
 ריש כתובות כתב דשבעת ימי המשתה ובשיורי קרבן, והם מדרבנן, אבילות

  .דאוריתא משום דתקנות משה מדאוריתא
  

·ÂÂ˘"¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ ח '' יורה דעה סימן שמ'חלק ב‡¯‰ ÏÚ ‰Ó˙''˘:  דהוא
יום חתונתו שהוא יום שמחת , לומד דהפסוק מיירי מדבר אחד

 זה יום "Â˙�Â˙Á ÌÂÈ" ב''ו ע'' כתענית במשנה וליתא כמבואר ,לבו
 ואם כן הכי ,ק" זה יום חנוך בהמ"ÂÈÂÂ·Ï ˙ÁÓ˘ Ì" מתן תורה

 ביום חדקאמר קרא בעטרה שעיטרה לו אמו בשני ימים הללו א
כ מוכח להיפך דיום חתונתו " ביום שמחת לבו ואחדחתונתו וא

  .לאו שמחת לבו הוא מן התורה
  

¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ı¯˙ÓÂ:ב''ע' ת זכתובוא "מהרשה י מה שכתב לפ 
שדמיון , י חופה וקידושין"עאנוסח הברכה מקדש עמו ישראל 

  ה בישראל" להקבהקידושין היו , כאשה לבעלה ,ה''להקב ישראל 

 וחופה בחנוך במשכן אפריון עשה לו המלך תן תורהבשעת מ
 לאו , יום חתונתותן תורהל דהא דקרי ליום מ" ולדבריו צ,שלמה

 אלא , עד חנוך המשכןן נישואיההיינו יום נישואיו דהא לא הי
ו רצונו יום אירוסיו ויום שמחת לבו יום החנוך שהוא יום חתונת
  .תא שהוא דאורייואתי שפיר, ןיום נישואי

  

·ÂÚ˘Â‰È È�Ù ולכאורה קשה ל ''ש וז''הקשה על הרא ' אמ'' ע'כתובות ד
ימי המשתה דאורייתא דכתיב מלא שבוע ' הא משמע דכולהו ז

חה  דאין מערבין שמז"א ה"ק פ"ירושלמי מוזאת ודרשינן מיניה 
 ושמחת בחגיך ולא באשתך ב"ע' חגיגה ח 'גמבשמחה ודרשינן נמי ב

  .  ומשמע דדרשה גמורה היא,דאין מערבין שמחה בשמחה
  

Ú˘Â‰È È�Ù‰ ı¯˙ÓÂ: דאיכא למימר דודאי אורחא דמילתא 
ה שייך שפיר הך ילפותא "לשמוח אבל חיובא ומצוה ליכא ואפ

מחת לבו כ האי קרא דביום ש"דאין מערבין שמחה בשמחה משא
ל דביום שמחת לבו מיותר לדרשה דמצוה "ה ז"אפשר דסבר הרמ

  . איכא
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: שבעתב דמהא דחזינן דילפינן מהפסוק למעט חתן 
חזינן דכל שבעת ימי המשתה , ימי המשתה שאין רואים נגעים

דאם לא הויא רק דרבנן איך דוחים מצוה של ראיית , דאוריתא
' מקשה הפני יהושע בקונטרס אחרון לכתובות דכך , נגעים בשביל מצוה דרבנן

וכן , ה''ג בסופו בהג''ח סימן כ''ת באר יצחק אור''וכן בשו, ב''ע' ק ז''וכן ביד דוד מו, א''ע
  .ה''ד סימן ע''ת משכנות יעקב יור''בשו

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
מ לענין חתן ''מ,  הדרשה דביום הראות דרשה גמורה.‡

דודאי איכא מצוה להחתן דניהו , אסמכתא בעלמא היא
מ הרשה התורה במה שאמרה ''מ, להראות את נגעו לכהן

שהרשות ביד חכמים לוותר על זה שלא צריך , וביום הראות
פ ''להראות תיכף וחכמים קבעו שזה עולה על חתן דאע

מ שמחה של מצוה היא ''שהשמחה אין חיוב מן התורה מ
  .ב''ע' ק ז''כך תירץ ביד דוד מו, וחייבהו חכמים גם לשמוח

של שמחה  הנהגה זו ז''ט כ''פרשת ויצא כ כיון שמצינו בתורה .·
מלא שבוע זאת בשבעת ימי המשתה כמו שכתוב בפסוק 

   .'קרן אורה מסכת מועד קטן דף ח עמוד בכך תירץ ב, חשיב קצת כשל תורה
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·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ˙· „ÏÂ�˘Î ÚÂ„Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·ב ב''י'„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ ÈÎ ‰˘‡ ¯ÎÊ ‰.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' אמרו לו ילדה אשתו זכר אומר ברוך ב"ט ע"ברכות נ 

  .הטוב והמטיב
  

ÔÎÂÂ˘·Â ¯ÂË· ˜ÒÙ� "Ú ל ילדה אשתו זכר " וז' אףג סעי"רכ' ח סי"או

  .מברך הטוב והמטיב וגם היא צריכה לברך כן
  

‰�‰ÂÓ¯‰ " ‡·˙Î  ויש שכתבו להקל בברכת הטוב והמטיב

 ומזה ,שאינה חובה אלא רשותכשילדה לו אשתו זכר לפי 

  . נתפשט המנהג שרבים מקילים בברכות אלו
  

·ÂÌÈÈÁ Á¯Â‡ ÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú ואין ל'' תמה על זה וז'ג סעיף ב''סימן רכ 

 רירק אברכת שהחיינו על פ'  דרשות לא מצינו בגמ,זה מספיק

 אבל בילדה אשתו זכר דמברך הטוב והמטיב היא 'עירובין מחדש 

וכבר הקשו , כ מנלן דהוא רשות''א ב'' עט"נות ברכברייתא מפורשת 

  .ג"א סק"מגעליו כעין זה 
  

 ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú‰ ·˙ÂÎÂ�ÚÏÂ" ÌÈÏÈ˜Ó˘ ‰Ó ÔÂÎ� ÌÚË ‰‡¯� „

ÂÊ ‰Î¯··:ותמיהני ,ם כלל דין זה"ף וברמב" דלא מצאתי ברי 

ם דחאו זה "ף והרמב"שהפוסקים לא הרגישו בזה וכיון שהרי

  .ברכהמהלכה פשיטא שאין לנו לכנוס בספק 
  

� Â�È˙Â·¯ ÌÚËÂÈÏ ‰‡¯: אמרו לו " דהנה לשון הברייתא כן הוא

וקשה למה בילדה זכר ' מת אביו וכו'  וכו"ילדה אשתו זכר מברך

 אלא וודאי דבסתמא אין לברך , ולא במת אביו,תניא אמרו לו

 ב"נזיר יוהברייתא מיירי באדם שדואג ותאב ללידת זכר כהך דתנן 

 והאנשים ששמעו ממנו באו ש'' עיהריני נזיר כשיהיה לי בן

ה מילא "ואמרו לו ילדה זכר כלומר בשרוהו בשורה טובה שהקב

  .תאוותך
  

· ÔÎÂÂ˘"·ÈˆÈ È¯·„ ˙ לא נהיגי גבן מדוע  נתקשהח''אורח חיים סימן פ 

ומביא שראה , ב למה"וצ, לברך הטוב והמטיב בנולד בן זכר

מ לא " והרף"העיר בזה ושהריש ב"ג ס"רכ' ח סי"אובערוך השלחן 

ש שכתב כמה אופנים ליישב טעם '' עיהביאו האי דינא

  .המקילים
  

‰¯Â¯· ‰�˘Ó· ÔÎÂדהיכן דלא איתמר ג''סימן רכא '' תמה על הרמ 

  . לא הויא רשות, דהויא רשות
  

¯Â˜ÁÏ ˘Èע האם על לידת בת נמי מברכין או ''וש'  מדינא דגמ

  דילמא על לידת בת אין מברכים
  

 ‰�‰ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú· א' סעיג  ''ח סימן רכ''אור'  ·˙ÎÊÂ"Ï: אבל בלידת 

משמע מדבריו , נקבה אין מברכין לפי שאין בזה שמחה כל כך

  .שאין מברך כלום לא שהחינו ולא הטוב והמטיב
  

Â ÔÎÈˆ�‰ ÔÂ‡‚‰"· והנה ל'' כתב וזא "ד ע"נ' בספרו מרומי שדה ברכות ד 

ש ללמוד י,  דעל כלים חדשים מברךא''ד ע''ברכות נ  במשנהתאמדאי

דלא גרע מאילו קנה , לכאורה דמי שנולד לו בת שמברך שהחיינו

איברא לא , שהרי מעשה ידיה לאביה, עבד או שפחה לשמשו

ל דבת אינה מתנה טובה לאביה "ואולי י, ראיתי זאת בפוסקים

  . כידוע באגדה
  

ÂÔÎÌ‰¯·‡ Ï˘‡·  על הדבר הזהם כן עומד גג"רכ' בוטשאטש תניינא סי  ,

יקנו שם ברכה על לידת בת גם הראשונה שהיא מדוע שלא ת

 בלי בתו או בת רו ורבו אי אפשרוקיום מצות פ, סימן יפה לבנים

  .ש מה שכותב''עי, פ"בנו עכ
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ:  כותב דמדסתמו הפוסקים ב"בסק המשנה ברורה 

משמע דאפילו היו לו כמה זכרים ותאב שיולד לו בת כדי 

ל  אם נולד בת אינו מברך עהכירו ורבו אפילו שיקיים מצות פ

 דבפעם ראשון כשרואה : Ó"� ÓÈÏ ‰‡¯ËÂ˘Ù, זה הטוב והמטיב

 דמי גרע ממי שרואה את חבירו ,אותה מברך ברכת שהחיינו

ח ''ברכות נ' כמבואר בגמ יום ושמח בראייתו דמברך שהחיינו' לאחר ל

  .ב''ע

  

ÍÚ·¯ÈÂ‡ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰ Ï·‡שלמה מובא בספר הליכות ל '' זצ

אף , שאין לברך שהחיינו בלידת הבת פסק' ק י''ג ס''תפלה פרק כ

משום שרק אם הרואה מכירו ומתוך כך הוא , כשרואה אותו

כ בנידון דידן ''משא, שמח בראייתו תקנו חכמים לברך שהחיינו

, הרי רוב בני אדם הרואים תינוק בין יומו או גם אחרי כמה ימים

 כמה דקות יכולים להחליפו ותוך, עדיין אינם מכירים אותו

כ עיקר השמחה הוא היא ''וא, בתינוק אחר ולא יבחינו בכך כלל

ומנלן דשייך ברכה גם על ,רק בזה שאומרים להם שהיא בתם

וכמו שאין מברכין על מי שלא ראה אותו , ראייה ראשונה

ש בזה שעיקר שמחתו ''מעולם אף שהוא שמח עמו ביותר וכ

  .הוא על עצם הלידה

  

Ó Ì‡‰Ú¯ ¯·„ ‰Ê ˙Â�· ˜¯ ÂÏ ˘È˘ È?  

· ‰�‰˙ÂÙÒÂ˙ רוצה שיהא לה זכר  כתב דאשה'ה עמוד א''יבמות ס 

חידוש גדול דמי ' חזינן מתוס, דמי שאין לו בנים חשוב כמת

  .שיש לו בנות ואין לו זכרים נמי חשוב כמת
  

ÒÂ˙‰ Â·˙Î ÔÎÂ' דיהושע נענש שלא יהא לו זכרים ב''ע' מגילה ג 

  .חזינן דהוא עונש
  

Ó‚· Â¯Ó‡ ÔÎÂ' או למי שבניו נקיבותא''ב ע''ב קדושין פ''ז ע''ב ט''ב  ,

  .חזינן שאין זה דבר טוב
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:בהאי לישנא או לו למי שבניו '  מדוע נקט הגמ

  .מדוע לא אמרינן או למי שיש לו נקיבות, נקיבות
  

·ÈˆÈ È¯·„‰ Ô¯ÓÓ ‡ÏÙ� ˘Â¯ÈÙ ÌÚÙ È˙ÚÓ˘Â ÈÊ Ê�‡ˆÓ''Ú דהנה 

כ בת ''משא, ל משבחים אותו שיושב ולומדבחור בדרך כל

ובחור שאינו לומד , משבחים אותה שיש לו מידות טובות

כשמשבחים אותו אומרים שיש לו מידות טובות נמצא 

שמשתמש במעלות ששיך לבת וזה אוי לו למי שבניו דהיינו 

  .הזכרים נקיבות שמשבחים אותו במעלות של נקיבות
  

‰¯‰ ¯˜È‰ ÈÒÈ‚Â''¯ ÔÒÈ� È·¯ ‚ËÈÏ˘ ÍÈÈ'' ÌÈ„˜ ¯·Î˘ ÈÏ ‰‡¯‰ ‡

· ‰Ê ¯·„È¯È‡Ó וכן אי איפשר ל המאירי'' וז'ב עמוד ב''קידושין פ 

לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אשרי מי שבניו זכרים ואוי לו 

פ שפשוטו של דבר כך הוא יש להוסיף " ואע,למי שבניו נקבות

 שבניו נקבות שהזכרים פחותים וחסירים ואשרי מי ,בפירושו

יו זכרים שנמצא בהם השלמות המכוון בהם על זה נאמר שבנ

  .גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו

  

ä éù÷áî áì çîùé'  
á øåàì àöéå òéôåä'íéàìôðä íéøôñ   

 äìéâî úëñî ìò óñåé íøë  
 øôñåóñåé éðãòî äìéî éðéðòá ùåãçå ùåøã  

íéø÷é íéðéðôå äãâà éøáã íéðéã éø÷ç íéììåëä  
 íéôåö úôåðå ùáãî íé÷åúî  

 éáø ïåàâä úàîáåè ïîéñ éç óñåéèéìù ''à  
 øáçîä ìöà øôñä úà âéùäì øùôà02-5373570  

äàöåää ìâøì ãçåéî øéçî  



‰ÏÈÓ‰ ÌÂÈ· ‰Î‡ÏÓ ˙Â˘ÚÏ Ô·‰ È·‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ב ג''י'Â˙Ï¯Ú ¯˘· ÏÂÓÈ È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ·Â . 
  

· ‡˙È‡ ‰�‰‡ÓÂÁ�˙ ˘¯„Ó גדולה מילה שאין 'ורשא פרשת וירא סימן ו 

 זרע מר אלא למי שהוא מל שנא,ן הדורותהתינוק נכנס למני

ר יצחק נאמר במילה עבודה " אב''תהלים כלדור ' יעבדנו יסופר לה

 מה עבודה האמורה בקרבנות דמים אף ,ונאמר בקרבנות עבודה

 למה זרע יעבדנו כיון שאדם מטיף ,עבודה האמורה במילה דמים

 לפיכך ,ה כקרבנות"טיפה אחת של דם היא חביבה לפני הקב

ויקרא ' ה על אברהם כשמל כשם שנגלה בקרבנות שנא"לה הקבנג

  .נראה אליכם' כי היום ה'  שור ואיל לשלמים לזבח וגו'ט
  

·ÂÏ˘"‰ נראה דהמוהל גם כן ראוי ל ''כתב וז מסכת חולין פרק נר מצוה

כי , דהא הוא במקום הכהן העובד עבודה, ומכל שכן הוא, לטבול

‡„Ì '' ויותר במעלה בסוד 'א ותנחומא וירדם מילה במקום דם קרבן 

ÌÎÓ ·È¯˜È ÈÎ'' ועל כן מילה ביום השמיני כמו שכתוב ' ב'ויקרא א 

 ומיום השמיני והלאה ירצה נמצא המוהל ז''ב כ''שם כבקרבן 

  .והסנדק הוא מזבח, במקום הכהן העובד
  

Â˘·Â''¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ דיום המילה יום כתב ח''אורח חיים סימן קנ 

  . ולא מאסמכתא בעלמא,הקרבת קרבן הוא מדינא
  

ÈÓÏ˘Â¯È· ‡˙È‡ ‰�‰ ביום שמביא דיחי דא''ע' פסחים נ' מובא בתוס 

 ופריך אם כן קרבן תמיד שהוא לכל ישראל ,קרבן אסור במלאכה

 ומשני שאני תמיד ,וקרב בכל יום יהא בכל יום אסור במלאכה

שהתורה הוציאה מן הכלל דכתיב ואספת דגנך ואם כל ישראל 

 ומשמע התם דמדאורייתא , מי יאסוף להן דגןיושבים ובטלים

  .ב''ז ע''חגיגה י' עיין תוס,  לעשות מלאכה ביום הקרבת הקרבןאסורה
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם אבי הבן אסור במלאכה ביום המילה כיון דמילה 

  .הויא כקרבן או דילמא אינו נאסר במלאכה
  

 ‰�‰ „Â„ ¯ÎÊ ¯ÙÒ· ש מקומות  כתב יבסוף הספר עניני מילה לרבי דוד זכות

שנוהגים שאבי הבן והמוהל והסנדק אינם עושים מלאכה במשך 

וכמו שמובא בירושלמי דביום , כל יום המילה דהוא חג שלהם

  .הקרבת קרבן אין עושים מלאכה
  

 ÔÎÂÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó· דמטעם זה אסור האב כתב  ח" תסמןח סי"ורא

 כמקריב קרבן וביום אבעשיית מלאכה ביום שמל את בנו דהוי

ולכן נוהגים שלא הסנדק ,  קרבן אסור בעשיית מלאכההקרבת

  .ולא המוהל אינם עושים מלאכה
  

‰ÂÓ˙Ï ˘È : שהרי אין המוהל אלא ככהן המקריב והסנדק כמזבח

והיכן מצינו שנאסר הכהן במלאכה ביום שמקריב בו קרבן של 

ד ''ת נשמת כל חי יור''כך הקשה בשו, כ אין לאסור רק לאבי הבן''א, אחר

  .ב''ע' ב דף ק''סימן ס
  

 ˘„Á È¯Ù‰ Ï·‡¯Â‡''Ï˜ ÔÓÈÒ Á'' ‰‰Ê ÏÎ ÏÚ ˜ÏÂÁ : וסבירא ליה דאבי

  .הבן מותר במלאכה ביום המילה
  

· ·˙Î ÔÎÂÛÒÂÈ ÈÎ¯· י חדשש הפר"העיקר כמד ה''אורח חיים סימן קל 

  .דאבי הבן לא נאסר במלאכה כלל
  

 ¯ÙÒ·Â·Ï È¯˘È ם  העיר על הרב נשמת כל חי דנעלט"אות י'  מרכתמע

  . ח שמתיר בזה"ממנו דברי הפר
  

·ÈˆÈ È¯·„‰ Ô¯ÓÂע אמר כמה פעמים שהוא מאחר '' מצאנז זי

התפלות כשהיה ברית כדי שלא יהיה זמן לבעל ברית לילך 

  .ז''מ ע''כך מובא בשפע קודש עניני ברית מילה ע, לעבודה

˙Â‡˜„�Ò· ¯ÂÁ· „·ÎÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

¯Â˜ÁÏ ˘È דילמא יש  האם מותר לכבד בחור בסנדקאות או

  .איסור בזה
  

· ‰�‰Â˘"ÌÈÏÚÙ ·¯ ˙ אם בחור נשאל ה א'' סוד ישרים סימן י'חלק ד

  .מותר להיות סנדק
  

·˙ÎÂ „ËÂ˘Ù ¯·„‰: שמותר להיות סנדק ואין מונעין אותו אם 

ירצה כי מה הפרש יש בין בחור לנשוי וכי כהן שאין לו אשה 

יב וכפר  כתם הכיפור ביון גדול רק בכההרי, אינו ראוי להקריב

  . ל ביתו זו אשתו" וארז,בעדו ובעד ביתו
  

È ÌÈÏ˘‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÔË˜ ‡Â‰ Ì‡ Â‰ÈÓ"‚ יש טעם למנוע ולא 

מצד הדין אלא מצד חסידות וחבוב מצוה יען כי מצוה זו של 

י גדול בר מצוה "סנדקות הואיל ויקרה היא מאד ראוי לעשותה ע

י שאין "מ אעפ" אין קפידה בזה ומ בחורףכל שהוא גדול אאבל 

 מפני ,ז לא נהגו העולם לעשות מצוה זו בבחור"קפידה בזה עכ

כי הדרך אם אבי הבן הוא עצמו אינו יושב סנדק אלא מכבד 

אחרים הנה הוא מכבד לאדם גדול ולא לבחור גם הבחור עצמו 

 ה אבל אם נזדמ,על הרוב מתבייש להיות סנדק לכן לא שכיח זה

  .ר להיות סנדק אין למנעוורוצה הבחו
  

Â˘· Ï·‡'' ¯È‡Ó‰ ‡‚¯˘ ˙ק ה''ה ס''סימן קס' חלק ו'ÂÈÏÚ ‰Ó˙ : מהא 

 כל כהן שאין לו בת זוג אסור פרשת נשא דף קמה עמוד בזוהר דאיתא ב

יצחק משום דלית ' אמר ר, בעבודה דכתיב וכפר בעדו ובעד ביתו

כ ''א, כ מילה דהויא כקרבן''א, שכינתא שריא במאן דלא אנסיב

  .אינו פשוט שבחור להיות סנדק
  

‡ˆÈ Ì‡‰ ‰ÏÈÓ Ì˘Ï ‡Ï˘ Â¯È·Á ˙‡ ÏÓ˘ ÈÓ?  

Ó‚· ‡˙È‡' מפני שמל לשם הר ,  וכותי לא ימול ישראלא''ז ע''ז כ''ע

גרזים דברי רבי יהודה אמר לו רבי יוסי וכי היכן מצינו מילה מן 

  .חזינן דרבי יוסי סבירא ליה דמילה בעינן לשמה, התורה לשמה
  

‰Ï ˘È˙Â˘˜:הרי 'ו עמוד ב''יבמות  מ'  דהוא סותר עצמו דאיתא בגמ 

' דברי ר, שבא ואמר מלתי ולא טבלתי  מטבילין אותו ומה בכך

 משום דהמילה לא היה אין מטבילין: רבי יוסי אומר, יהודה

ישנים ' כך מקשה בתוס, חזינן דסבירא ליה דבעינן מילה לשמה, לשמה

' ד סימן א''ת חתם סופר יור''וכן בשו, ד''סימן קע' ץ חלק ב''ת היעב''ב וכן בשו''ו ע''יבמות מ

ד סימן ''ת דברי יציב יור''וכן בשו, ה''ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן שמ"שווכן ב' וכן ש

   .ד''קנ
  

ÂÂ˘·''¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ריח ' ה אפי"דבמחכתץ '' כתב על היעב

י מילה אם אינה "קושיא ליתא דבגוי שנכנס תחת כנפי שכינה ע

  . לשם יהודית במה יכנס תחת כנפי השכינה
  

Â˘·Â''ÂÈÏÚ ‰Ó˙ ¯Ê� È�·‡ ˙ואחר כל הרוגז הזה איני רואה ל '' וז

שבת בי שמעון בן אלעזר דסבירא ליה כ לר" דא,בזה שום תירוץ

צ להטיף במה יכנס תחת כנפי "גר שנתגייר מהול אד א"ה ע"קל

 נכנס ל דמהול מאליו חשיב מהול" אלא ודאי כיון דס,השכינה

כ הדר קושיית " וא,תחת כנפי שכינה בטבילה לבד כנשים

צ מילה לשמה וחשיב מהול יכנס לברית "ץ דכיון דא"היעב

  . בטבילה לבד כנשים
  

ÒÂ˙·Â 'ı¯È˙ ˙ÂÓ·È· Ì˘ ÌÈ�˘È : דהתם עדיף טפי לפי שישראל

  .עומד על גביו של כותי
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:א הרי הו,  איך סובר רבי יוסי דמילה של לשמה כשר

א סוכה ''כך מקשה רע, שמצות צריכות כוונהב ''ד ע''פסחים קיסבירא ליה 

  .א''ב ע''מ
  

ı¯˙Ó˘ ˘È: ולכן אין , שכל עיקרה הוא שיהיה מהול, מילה שאני

', כך תירץ בזכר יצחק סימן ה ,ד דבעינן לשמה"כי אם למ, מקום לכוונה

  .ל''כתב יסוד הנ' וכן במנחת חינוך מצוה ב



  

  
  

à ùé íàäåáø íå÷îá åîöòì äëìä úåøåäì øåñé 

 ùåã÷ä íééçä øåàä íùá íúàáäù äîøåé ïåéöì ïåùàø åøôñá''îø ïîéñ ã'' á éàãåá åîöòìã

åáø íå÷îá úåøåäì øúåî ,äàøåä øãâá àø÷ð äæ ïéàã , áúëã àäî åéìò íúù÷äå
àøä" ùå ÷øô ïéáåøéò 'æå''éà åì åìàùå äàøåäì åëøöåä ãéîìú ìù åúéá éðá íàå ì àë

éøù éà é÷åôñì ,äéùôðì éæç ïðáøî àáøåöå øîàã àäà äåäã éãéî , éìéî éðä àîìéã åà

 àáøåö çéøèäì àìù äéø÷éì ìéçî éàä éëå íëç ìù åãåáëì àìà åðéàù ïéëñ ú÷éãá
åáø íå÷îá úåøåäì øåñà åîöòì åìéôà øúéäå øåñéà øáã ìáà åéìà àáì ïðáøî ,

øåñàì äèåð úòãäå ,à''ãäì ÷ñô êéà ëåîöòì úåøåäì øúåîù àé.  
  

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

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

àøä úà àéáî äéôåâ ùåã÷ä íééçä øåàäã øéòäì ùé'' ÷øã åéøáã úìéçúî ÷ééãîå ù
äàøåä àéåä óåñ óåñã øåñà åúéá éðáì ,àùî''øúåî åîöòì ë.  

  

ìéòî ùåáìì êéøö åðéà èåéãä ïäë éøä ìéòî åùáì àìù åäáàå áãð åùðòð òåãî 

åäáàå áãð åùðòð ïëìã äáø ùøãîá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî ,
 åùáì àìù íåùîìéòî ,ìéòî åùáì àìù íåùî åùðòð òåãî úåù÷äì ùéã , áãð éøä

úåèåéãä íéðäë åéä åäáàå ,à''ìåãâ ïäë éãâáî àåäù ìéòî ùéáìäì áåéç íäì ïéà ë ,

íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù øîåæ äùî áøä'' à÷øá éðá øéàîä øåà ììåë  

ò íéöåøúä ïî ãçàá íúöøúù äî''ä áúëù äî ô éðå÷æçé ÷øô àø÷éå'  íúçéùî íåéáã
ìåãâ ïäë ïéã íäì äéä, îâá àúéàã àäî äæ õåøú äçã ìåàù éøáãáã íúàáäå ' íéçáæ

÷'' àéúáø÷ä éðà íéèåéãä íäù íáéø÷ä íä éëå ,íéèåéãä ïéã íäì äéäã òîùîå , ùé

îâî øéòä äéôåâ éðå÷æçäã øéòäì 'ðä''ì , ìåãâ ïäë ïéã íäì äéä àøîåçì ÷øã õøéúå

àìå÷ì àìå.  
  

 äìéìä êåúì íéøåô úãåòñ úà êéùîäì íéìùåøé éáùåú åëîñ äî ìò  

øåáòé àìå ìù øåñéà ùé éøä 

ïéô÷åîä éðáî äáøä åâäð òåãî íéðåøçà ãåòå íéøùéî ááåãä íùá íúù÷äù äî ,
è íåéá íéøåô úãåòñ úà íéëéùîîù''è àåäù äìéìä êåúì øãà å''øãà æ , íä éøä

 íéøáåòøåáòé àìå ìò ,öæ é÷ñðùåã éáö óñåé éáø ïåàâä úîàáå''áà ì'' úòá íéìùåøé ã

 àìå åøîàá äãåòñä úà øîåâ äéä úéáøò ïîæ òéâä øùàë íéìùåøéá íéøåô úãåòñ
áåúë øåáòé ,î ìáà''äù÷ íìåòä âäðî ìò î ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''øáã ññçðô é  

äæ ïéðòá åøîàðù íéöåøú äîë ãåò ïééöì äàøð ,à{ øôåñ íúç úåùøãá ô óã'' à áúë
 äìéìä çð ïáã åéøçàìù äìéìì êùîð ïîä øåøà éë äìéìá äãåòñä êéùîäì íéâäåðù

íåéä øçà êìåä ,á{'éøä éùåãçä íùá ''ò àúéà î'' êôåùä ìëã ùøãîá ïðéøîàã äî ô
ïáø÷ áéø÷ä åìéàë íéòùø ìù ïîã ,íåéä øçà êìåä äìéìä úåðáø÷áå.  

  

íàäåúåîá àîèî ùçð   
ä íùá íúàáäù äîíééçä øåà ùåã÷ä  éðéîù úùøôá äù÷äã àì êéà úàæ øå÷çì ùéå

íäéîåãå íéöøùä úàîåè ìëì äàîåèä áà àåäù ùçðä áåúëä äðî ,õøúîå éìåà 
 ïéà éë õøàä øôòë ìëî í÷éø óåâä øàùé åúåîáå åôåâá àìå åùôðá àåä ùçðä úàîåèù

åá ïéàù ãöì åôåâá ä÷áã äàîåèíåìë àìå ,íùôðáî øúåé íôåâá íéöøùä úàîåèå  ,
íäééçá àìå íúåîá åàîèé äæìå ,íéöøùä úàîåèî øúåé åúàîåè ùçðä éë úãîì àä ,

 áéùîå ìàåùäã íúàáäå ïúùøôá ìåàù éøáã åøôñáæå åéìò äîú'' ãåáë úìéçîáå ì
áîøä éøáã åðîî íìòð åúøåú'' íã ÷øô 'é äëìä äàîåèä úåáàî'' ãåðéà ùçðäù àîèî 

ïéìëåà úàîåè åìéôà ììë ,åøå÷î íùø àì äðùî óñëäå ,ù àåäù ïåéìâá éúáúëå'' ñ
 êåøòã úåúéøë 'ò'' àììë ééåîè øá åàì ùçðã .  

  

èéìù íìòåî ìà÷æçé áøä'' àíéìùåøé áà ïéðá ììåë  
èéìù ïîöìåä ìàøùé áøä'' àãåãùà  

ñù ùåã÷ä íéçä øåàä éøáãá ïéáäù áéùîå ìàåùä ìò øéòì äàøðàîèî ùçðù øáå ,
åôåâá àìå åùôðá ùçðä úàîåèù ùøåôîá áúë éøä ,ìëî ÷éø óåâä øàùð æàù , ÷ø

íéöøù øàù ìù óåâä úàîåèî äìåãâ ùçðä ìù ùôðä úàîåèù àéä åúðååë.  
  

èéìù ïîðéä ãåã áøä'' àæáéðåô ììåë '÷øá éðá  
éáøáø éìùàá éåìú äæ øáãã øéòäì ùé ,áîøäù úîà ïäã''éøîâì åøäè í , åðéáø ìáà
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àùîá äìéáð úàîåè ,àîèî òâîá ìáà , íééçä øåàä úééùå÷ øéôù éúà äæ éôìå

 éøáãëå úåìéáðå íéöøùî àåä ÷åìçã àìà äàîåèä áà àéåä ùçð úîàáã ùåã÷ä
ñåúä ,'øáãë è÷ð ìåàù éøáãäåáîøä é''íåìëî øåäèã í.  

  
ñçä òåãîúåéøæëà úãî äì ïéàå ãñç äùåò àåä éøä äàîè óåò àåä äãé  
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äãéñç äîù àø÷ð,äéúåøáç íò úåãéñç äùåòù  ,à''æëà äì ïéà ëúåéø , íúöøúå
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õøúì äàøð ,ò''ùø áúëù äî ô'' éî ïéùåã÷''ò è'' á íìåòì äãøéù çåøä úåñâå äôåðç éáâ
æå'' ìäéì ÷ééãã éðéòá äàøð äôåðçäéúåøáç íò úåãéñç äùåòù äãéñçä éôðëî  , òîùî

äôåðç íåùî ÷ø àåä úåãéñçä äùåòù úåãéñçä ìëù äæî , ïéá àéä íâ úáùçð ïëìå
äôåðç ìù äòø äãî äãéìåîù ïåéë íéàîèä ïéðéîä.  

  

èéìù íåìá êìîéìà áøä'' àäéðúð æðàö úéø÷  
õøúì äàøð ,äøä íùá''åáøì íéàøðù íéãéñçä ìò øîàù ÷öà÷î ÷ íéðîæá ÷ø íäéú
äðùá íéòåãé ,äðùá íéòåãé íéãòåîì úéàøðä àéä äãéñçä ìò øîåà àøæò ïáàä , ïëìå
àîè óåò àéä ,ä÷åçø êøãá ãñç úøæôî àéäù íéøîåà ùéå àøæò ïáàä êéùîîå.   

  

èéìù áà÷àé øéàî ãåã áøä'' àíéìùåøé  
èéìù øòå÷ø÷ ãåã íééç áøä'' à÷øàô àøàá øåâ ììåë  
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øæëàä ìò ,ä ïåöø êôéä àåä åéúåãîá ù÷òúîù éîå ' êøáúé åðåöø êôéä àåäù äî ìëå
ø àåäù äùåã÷ úðéçá êôéä äàîåè úðéçá àåäêøáúé åðåö , úãîá ù÷òúî åæ äãéñçå

äåàîè ïëìå íéøæëà íäùë åìéôà äéúåøáç íò úåùòì ãñçä.  
  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  
ò õøúì äàøð''ä áúëù äî ôéáìî" íä ÷øô äéøëæ 'è ÷åñô'  óåò àéäù íâä äãéñçäù
à úéàøî àîèäîöò úãñç äùåòë  ,îë"æç ù"÷ð äîì ì ãñç äùåòù äãéñç äîù àø
äéúåøáç íò,äàîè óåò àåä òåãî øéôù éúà äæ éôì  , äîöò úà úéàøî ÷øã íåùî
ãñç äùåòë.  
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