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ברנִדויין יו"ט משה ברנִדוייןהרב יו"ט משה הרב

עצמו במיֹלת עבִד בִדין
בנה ממיֹלת האם פטור ובגִדר

בית עֹל מצוה מֹלו וֹלא הרב עבר עבִדיו ֹלמוֹל הרב עֹל עשה מצות ס"א, רס"ז יו"ִד שו"ע
וברע"א וכו'. כוכבים מהעובִד שֱקנאו ואחִד ישראֹל בבית שנוֹלִד עבִד אחִד ֹלמוֹלו ִדין
נפשיה, ֹלמימהֹל איהו חייב ב"ִד מהֹלוהו ֹלא ואי נֱקט מִדֹלא וז"ֹל: כתב, הגֹליון עֹל

ע"כ. חייב אינו העבִד גם חייבת אין ִדאשה ִדמה חיוב שום העבִד עֹל ִדאין משמע

שנוֹלִד עבִד או ישראֹל, ִדבין נראה והנה וז"ֹל, ִדפֹליג, ב' מצוה במנח"ח יעוי' אוֹלם
חייב כן גם בגִדֹלותו מֹל וֹלא עבר אם וכו', שטבֹלה אחר משפחה שנוֹלִד כגון בֱקִדושה

יעו"ש. כרת

ִדֹלא ֹליישב יש וֹלכאו' מיֹלי. ֹלכֹל ֹלאשה הוֱקש עבִד ִדהא המנח"ח, בִדעת צ"ב וֹלכאו'
י"ֹל וא"כ כט,א, בֱקִדושין כִדאי' בנה, מיֹלת ֹלענין אֹלא ממיֹלה נתמעטה ִדאשה מצינו
בה, שייכא ִדֹלא משום אך הוא בה ִדֹליתא והא כֹלֹל, נתמעטה ֹלא עצמה מיֹלת ִדֹלענין
משום הכי, ֹלפרש ִדשֹלֹל שם ברע"א יעוי' אך מיחייב. שפיר ביה ִדשייכיה בעבִד וא"כ
ִדהיינו כרחך ועֹל בנה, ממיֹלת האשה פטור שֹל ענינו מאי תֹלמוִד צריך גופא ִדהא
פטור ִדעבִד י"ֹל ממיֹלא ושוב בהן, חייבות נשים ִדאין המצות בכֹלֹל ִדהוי משום

וצ"ע. ֹלאשה ִדהוֱקש

עִדות "אתיא ֹלעִדות עבִד פסוֹל ֹלענין פח,א, ב"ֱק מהגמ' המנח"ח עֹל ֹלתמוה יש עוִד
ראוי שאינו עבִד ֹלעִדות פסוֹלה בֱקהֹל ֹלבא ראויה שהיא אשה ומה מאשה וחומר בֱקֹל
בעבִד תאמר ֹלמיֹלה ראויה אינה שכן ֹלאשה מה ֹלעִדות שפסוֹל ִדין אינו בֱקהֹל ֹלבא
פירשו שם ובתוס' ֹלעִדות". ופסוֹל במיֹלה שישנו יוכיח ֱקטן ֹלמיֹלה ראוי שהוא
אי ומעתה יוכיח. ֱקטן ֱקאמר וֹלזה במיֹלה, שייכא שֹלא היינו ֹלאשה מה ִדהפירכא
ֹלמיפרך איכא אכתי והא יוכיח, ֱקטן ֱקאמר מאי ֱקשה עצמו, במיֹלת חייב ִדעבִד נימא
ֱקטן ֹלמימר וֹליכא במיֹלה, שמצווה בעבִד תאמר במיֹלה מצווה אינה שכן ֹלאשה מה

יעו"ש. עצמו ממיֹלת פטור ִדעבִד כשיטתו הוכיח שמכאן ברע"א ויעוי' וצ"ע. יוכיח

כמש"כ היינו ובפשוטו בנה, ממיֹלת האשה פטור בגִדר ֹלִדון יש ִדהנה בזה, יראה ואשר
אינו כֹלֹל ִדהפטור י"ֹל ֹלכאו' אוֹלם בהן. פטורות שנשים המצות בכֹלֹל ִדהוי הרע"א
שבו, משום הוא האב עֹל המוטֹל החיוב ִדגִדר משום הוא אֹלא 'נשים' ִדין מצִד
ֹלענין ִדמצינו וכמו בזה, מחויבים שאינם הזכרים ישראֹל ככֹל היא האשה זה וֹלענין
ֹלמוֹלו בבנו חייב "האב שם, בֱקִדושין הנמנים האב עֹל המוטֹלים החיובים שאר
אשה ֹלהשיאו החיוב והנה אומנות", וֹלֹלמִדו אשה וֹלהשיאו תורה וֹלֹלמִדו וֹלפִדותו
וֹלא אנשים מִדין אינו וִדאי הֹלא האם עֹל וֹלא האב עֹל רֱק המוטֹל אומנות וֹלֹלמִדו
החובה עֹליו וֹלכן בניו, עֹל האחריות האב עֹל הטיֹלה ִדהתורה משום הוא אֹלא נשים,
חיובי כֹל בכֹלֹל מנוי [שהוא מיֹלה גבי י"ֹל ה"נ וא"כ וחיוביהם. ִדיניהם ֹלֱקיום ֹלִדאוג
ממיֹלא וֹלכן האב, עֹל המוטֹל חיוב ִדהוי מִדין אך הוא האיש שנצטוה ִדמה האב]
ֹלאם האב בין החיֹלוֱק האם בֱקצרה, אחר [ובסגנון וִדו"ֱק. היא אב ִדֹלאו פטורה האשה

ִדמצוה']. 'חפצא בִדין או 'האחריות' בִדין הוא

יחוֹל האם ישראֹל, כֹל עֹל החיוב ִדחֹל ֹלמימהֹליה ֹלאב ִדֹליתא בגוונא בזה, ונפֱק"מ
האב, עֹל רֱק הוא האחריות ִדחיוב משום פטורה ִדהאם ִדֹלמש"נ אמו, עֹל גם החיוב
מצִד ישראֹל ֹלשאר ֱקוִדמת ִדהיא נימא ִדֹלא אותה וֹלא ִדאותו ֱקרא ֱקמ"ֹל גופא [וזה
מיהא ִדהא חייבת, האם גם ישראֹל כֹל עֹל הוא שהחיוב ִדבכה"ג ע"כ א"כ האם], שהיא
א"כ 'נשים', מִדין הוא פטורה ִדאמו ִדטעמא נימא אי משא"כ ישראֹל, משאר גרעה ֹלא
אי"ז [אמנם בכֹלֹל. הנשים הוו ֹלא ישראֹל כֹל עֹל הוא ִדהחיוב היכא ִדה"ה ֹלִדון יש
חיובא מ"מ פטורות], נשים [וֹלכן ִדמצוה חפצא הוא האב ִדחיוב נימא אי ִדאף מוכרח,
יתכן וא"כ מהוֹלים, ישראֹל שיהיו אחריות מִדין אֹלא הוי ֹלא וִדאי הֹלא ישראֹל ִדכֹל

וִדו"ֱק]. נתמעטו ֹלא ישראֹל כֹל מִדין אבֹל ִדמצוה, מהחפצא רֱק נתמעטו ִדנשים

כֹל ִדמִדין ֹלהִדיא שכ' בתשב"ץ ִדיעוי' הפוסֱקים, נחֹלֱקו זה שבניִדון מצינו ובאמת
אב שאין במֱקום ִדאף ִדפסֱק ס"א רס"א בסי' ברמ"א יעוי' אך חייבת. אשה גם ישראֹל
האם פטור בגִדר הנ"ֹל בניִדון תֹליא הוי וֹלמש"נ יעו"ש. בנה ֹלמוֹל חייבת האשה אין

וכנ"ֹל. בנה ממיֹלת

במיֹלת עבִד בִדין והמנח"ח הרע"א פֹלוגתת היטב ֹלבאר נראה ֹלהכי, ִדאתי' והשתא
נשים, ִדין מצִד הוא בנה במיֹלת האשה שֹל ִדהמיעוט ִדנֱקט ֹלשיטתו ִדהרע"א עצמו,
ג"כ ֹלאשה שהוֱקש ִדעבִד ֹליה פשיטא משו"ה עצמה, במיֹלת ִדפטורה הטעם וזהו
מצִד אך היא, אב ִדֹלאו מצִד אך הוא האשה ִדמיעוט כמש"נ נֱקט המנח"ח אבֹל פטור.
משום אֹלא אינו עצמה במיֹלת ִדפטורה ִדהא י"ֹל וא"כ מיחייבי, הוי שפיר נשים ִדין

מיחייב. וִדאי ביה ִדשייכיה ִדעבִד פשוט וממיֹלא בה, שייכה ִדֹלא

אינה שכן ֹלאשה מה בב"ֱק בגמ' פריך ֹלא אמאי המנח"ח עֹל ֹלֱק"מ שוב וֹלמש"נ
שייכה ִדֹלא משום רֱק ִדפטורה ִדֹלמש"נ במיֹלה, שמצווה בעבִד תאמר במיֹלה מצווה

וִדו"ֱק. עבִד כֹלפי באשה כחסרון כֹלֹל חשיב זה אין הרי בה,

'האב'
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ז"ֹל, א') ס"ֱק רס"ִד (סי' בִד"מ והביאו ה') ס"ֱק ֱק"ז (סי' מיֹלה הֹלכות זרוע באור כתב
בִד"מ, והֱקשה עי"ש. ֹלפניו שימוֹל ֹלאחר ֹלהניח ֹלו אסור ֹלמוֹל יוִדע שהאב והיכא
ֹלִד"מ ִדס"ֹל והיינו ע"כ, במֱקומו, שֹליח ֹלעשות ִדיכוֹל אחרת ממצוה שנא מאי וצ"ע
ֹלֹלמוִד ִדא"צ מהא מוכרח וִד"ז הגוף, חובת אינו הבן במיֹלת האב ִדחיוב בפשיטות
ִדס"ֹל צ"ֹל ובאו"ז נימוֹל. שיהא באחריותו הוא שחיובו וע"כ המיֹלה, מֹלאכת את
חיובו אֹלא מצוה הכשר רֱק ִדאינו עצמו האב ע"י המיֹלה בֱקיום יש נוספת ִדמעֹלה
שֹלא ֹלהוכיח ונראה גמור. חיוב הוא יכוֹלת ֹלו יש ואם עצמה, מהמצוה חֹלֱק הוא
ֹלו שאין מי תורה מֹלמִדו אב ֹלו שיש מי בתחֹלה ע"א) (כ"א ב"ב מגמ' האו"ז כִדברי
שיהיו התֱקינו אתם, וֹלמִדתם אותם וֹלמִדתם ִדרוש מאי תורה, ֹלמִד היה ֹלא אב
משוה ע"א) (כ"ט בֱקיִדושין ובברייתא עי"ש, וכו', בירושֹלים תינוֱקות מֹלמִדי מושיבין
שוֹלח היה ובכ"ז ֹלבניך ושננתם כתיב בֱקרא וכן בת"ת, ֹלחיובו במיֹלה האב חיוב

הגוף. חובת זה חיוב שאין וע"כ ֹלירושֹלים,

ִדרשו ִדבתחֹלה ואף כאו"ז, ִדֹלא שפסֱק והיינו הרמ"א, הביאו ֹלא בשו"ע וֹלמעשה
ענין והוא ויתרון מעֹלה שהוא ואפ' הִדחֱק ע"י אֹלא ִדחוהו וֹלא אתם וֹלמִדתם
וֹלא רצון מתוך באה שהיא אֹלא וחיוב ֱקביעות בה שיש גמורה הֹלכה שאינו שבאגִדה
מה היה) (ִד"ה שפ"ב סי' חו"מ ש"ך [ועי' הרמ"א. הביאו ֹלא שכך וכיון החובה, מתוך
ִדהא פֹלא, ִדברי וִדבריו ֱקצוה"ח, ועי' ֹלעיֹל. הנ' ע"פ מחוור ואינו מהרא"ש, שמוכיח
ִדאין ונ' ואכמ"ֹל. עי"ש, עֹליו ממון ֹלתבוע גופו חובת ואינם בעֹלים השֹליח ִדאין ע"כ
עיֱקר ואינו מֱקומו אינו ובחו"מ ֹלמעשה, הֹלכה שיאמר עִד תֹלמוִד מפי הֹלכה ֹלמִדים

בֹלכתחיֹלה]. ענין הוא ֹלש"ך ִדאף ואפשר ההֹלכה.
אין העשה מצוות מיתר בשונה מיֹלה ִדבמצות ביִדינו עֹלה ִדהנה נראה, הענין ובתוכן
המחויבות, שהוא התורה הֱקיום שֹל הכֹלֹליות והיא כֹלֹלית, חובה אֹלא עשייה בו
שמים חוֱקות וֹליֹלה יומם בריתי ֹלא "אם הפסוֱק וכִדברי כוֹלה, הבריאה שֹל אף ועי"כ

(שם). התורה ברית עֹל ובין הבשר ברית המיֹלה עֹל בין שנִדרש שמתי" ֹלא וארץ
איך ֹלהתפֹלא ויש בם", וִדברת ֹלבניך "ושננתם אומרים אנו ִדבֱק"ש בזה, והביאור
והֱקיום ההמשך הוא בם שהוִדברת אֹלא עצמו, שֹלו ֹלִדיבור הבנים שֹל השינון ֱקוִדם
אֹליה, המכניסו הוא והאב אחת היא שהברית ֹלו, שֱקוִדם ֹלבניך הושננתם שֹל
האבות עם ה' שכרת ֹלברית ממשי במעשה גופו את מכניס הוא המיֹלה במעשה
הִדברים את כשיגִדֹל ֹלו משנן כשהוא נפשו את אֹליה מכניס והוא עוֹלם, עִד וֹלבניהם
תהיה היא ֹלכשיגִדֹל הברית ִדברי את ֹלעצמו ומשנן ממשיך והוא שיֱקיים, ע"מ

וֹליֹלה". יומם בו "והגית הכתוב כמאמר תמיִד יהגה הוא שבה שֹלו הבסיסית ההכרה
היצר שאת הטוב, ֹליצר ִדמיִדכר ֹלית ִדיצה"ר בעיִדנא (שם) ִדבגמ' הִדבר, ובעומֱק
הוא ברע נסיון, וכשבא אֹליו. מחויב מרגיש ֹלא והוא כאפשרות רואה הוא הטוב
אֹליו מחויב שהוא ֹלממשי הכרחי. ֹלא ִדבר רואה הוא ובטוב ממשית תועֹלת מרגיש
כאִדם האמיתי שֱקיומו ובטוב בנכון ואיֹלו ומוכרח, ֱקרוב חש הוא גופו ֹלֱקיום מעוֹלם
הפרה, ֹלה שאין הברית ע"י רֱק בֹלבִד. כאפשרות מרגיש הוא בו תֹלוי אֹלוֱקים כצֹלם
היא רֱק מעשה, וֹלֹלא שיבחר ֱקוִדם אֹליה נכנס והוא עצמית, בחירה מתוך ואינה

שיתבאר. וכמו כוֹלו, העוֹלם בברית כשהוא האִדם שֹל העצמי הֱקיום
הברית ע"י ורֱק אמחנו", ה' "אמר היום" כֹל רע "רֱק היה שכשהעוֹלם כתוב בתורה
וכמ"ש מחוי, עוֹלם הוא רע שכוֹלו שעוֹלם נצחי. בֱקיום הארץ את ֹלאברהם ה' הבטיח
ֱקיום שאין בֹלעו, חיים רעהו את איש מֹלכות שֹל מוראה אֹלמֹלא מ"ב) (פ"ג באבות
המחויבות שהיא הברית רֱק חורבן. שכוֹלו האִדם, שֹל ֹלעוֹלם ומציאות ביטחון ואין
והיצר בנסיון עמיִדה אין מחויבות אין שאם היחיִד, הֱקיום היא כוֹלו ֹלעוֹלם הכֹלֹלית
ֹלו כרת שה' ֹלאברהם רֱק הובטח הנצחי והֱקיום עוֹלם. ואין הכֹל עֹל ושוֹלט מוביֹל
שביֱקש סִדום במעשה שנתבאר כמו אֹליו, שֹלו המחויבות שֹל הֱקיום שהוא ברית,

תחרב. שֹלא
ראייה טוב", כי אֹלוֱקים "וירא הוא התורה ועיֱקר הראשית שהוא בראשית מעשה כֹל
שֹל בחירה שהיא נצחית היא וכשהבחירה ֹלבסוף. יחִד והכֹל בעצמו שֹלב כֹל הכוֹלֹלת
את ֹלפניך נתתי "ראה בסיומה וכמ"ש העוֹלם, ובטוב עצמם בחיים בחירה היא ברית,
"וכאִדם שפרש"י וכמו וזרעך", אתה תחיה ֹלמען בחיים ובחרת הטוב ואת החיים
ממנה שבפרישה במחויבות, היא והבחירה בנחֹלתי". יפה חֹלֱק ֹלך בחר ֹלבנו האומר
כחֹלֱק מעשה בכֹל שיש המחויבות רֱק - עוֹלם. ואין מחויבות, אין כבר ֱקטן רגע אפי'
מהכֹלֹל הנגזר כפרט ִד"ת בֱקיום המחייבת האחריות כוֹלו העוֹלם ֹלכֹלֹל מהמחויבות
ֱקיום תֹלוי ובה והיצר הרע משֹליטת העוֹלם את המוציאה היא הכֹל, שֹל העצום
ֹלעוֹלם שהמחויבות ע"י - היצר, במֱקום אף בֹלב תתֱקיים היא וכך כוֹלו, העוֹלם
ֹלרגע וֹלא שבו, ֹלאִדם ֹלעצמו כֹל ֱקוִדם מחויב שהאִדם ֹלרגע מהמחויבות גִדוֹלה

באמת. עצמו שאינו

ויסמן יעֱקב ויסמןהרב יעֱקב הרב

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

וע
ר ֱקובעי

עיתים

מיֹלה בענין - מצורע תזריע מיֹלהפר' בענין - מצורע תזריע פר'

תשס"ט ניסן ֹל' תשס"טערש"ֱק ניסן ֹל' ערש"ֱק

מורחב מורחבגֹליון גֹליון

הציון הציוןשער שער

עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

עצמו במיֹלת עבִד בִדין

עוֹלם עוֹלםברית ברית

המיֹלה את המעכבין ציצין המיֹלהבבאור את המעכבין ציצין בבאור

מיֹלה מצות ֹלחוטף מיֹלהתשֹלום מצות ֹלחוטף תשֹלום

השמיני" "ביום ֹלמיֹלה השמיני"טעמים "ביום ֹלמיֹלה טעמים

בברית עמיִדה בבריתבענין עמיִדה בענין

פריעה בֹלא מיֹלה פריעהבגִדר בֹלא מיֹלה בגִדר

סכנה במֱקום סכנהמיֹלה במֱקום מיֹלה

אחִד עִד עפ"י בשבת אחִדמיֹלה עִד עפ"י בשבת מיֹלה

ערֹלתו בשר ימוֹל השמיני ערֹלתווביום בשר ימוֹל השמיני וביום
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את החופה בשר המיֹלה את המעכבין ציצין הן אֹלו (ֱקֹלז.) שבת מתני'
פרש"י עטרה. שֹל גובהה רוב את החופה בשר - ובגמרא העטרה. רוב
גובהה רוב אפי' אֹלא היֱקפה רוב מתני' ִדֱקתני עטרה רוב תימא ֹלא
המעכבין ציצין הן אֹלו רס"ִד) (יו"ִד בטוש"ע ונפסֱק עכ"ֹל. אחִד במֱקום

אחִד. במֱקום אפי' עטרה שֹל גובהה רוב החופה בשר המיֹלה את

בזה, אורה שערי ֹלנו שפתחו ספרִד חכמי בשם הב"י ִדברי ונבאר
חוט האם העטרה מהי ספרִד חכמי שהסתפֱקו הב"י כותב בתחיֹלה
במֱקום האבר סוף עִד ויורִד שמשפע החֹלֱק כֹל גם או בֹלבִד המֱקיף
בכֹלֹל הכֹל מיֹלה שֹלענין הכריע ספרִד מחכמי אחִד וחכם הנֱקב.
אמנם המֱקיף, החוט הוא העטרה שֹל ועיֱקרה ששורשה אֹלא העטרה
אחריה ונמשך מהעטרה חֹלֱק הוא האבר גמר עִד ויורִד שמשפע מה גם

עטרה". שֹל "גובהה הנֱקרא והוא מיֹלה מצות חיוב ובכֹלֹל
נשאר שאם העטרה גובה ֹלבין העטרה ועיֱקר שורש בין נפֱק"מ ויש
העטרה נשארה הרי המֱקיף חוט שֹל ההיֱקף ברוב עור שֹל רצועה
ההיֱקף רוב את מֱקיפה ִדֱקה רצועה אם משא"כ המיֹלה ומעכב מכוסה
שֹל גובהה מיעוט ִדחשיב המיֹלה מעכב אי"ז המֱקיף מחוט בריחוֱק
הנטפֹל במֱקום האבר אורך פני עֹל עור שֹל רצועה נשאר אם וִדוֱקא
העטרה שֹל גובהה אבֹל מגוֹלה העטרה שעיֱקר ִדנהי מעכב אזי ֹלעטרה
האבר ֹלאורך שהוֹלכת בויתר ִדֱקה רצועה ואפי' המיֹלה ומעכב מכוסה
במֱקום "אפי' הספרִדי החכם בשם הב"י כוונת וזה מעכב הר"ז כנ"ֹל
רוב מכסה העור שאין היכא ִדאפי' היי' הנ"ֹל) בפרש"י (ומֱקורו אחִד"
עֹל שהוֹלך כֹל מ"מ מאִד ֱקטן מֱקום אֹלא עטרה שֹל גובהה שֹל שטחה
בשם הב"י ִדברי ביאור הוא זה כֹל כמ"ש. מעכב הר"ז אורכה רוב פני

ספרִד. מחכמי אחִד חכם
הנטפֹל וחֹלֱק העטרה עיֱקר היי' בעזרה ִדרגות ב' שיש בזה נתבאר
ִדוֱקא הוא היֱקף רוב ִדִדין בהֹלכותיהן הנפֱק"מ נובע ומזה ֹלעטטרה
במה אֹלא בהיֱקף תֹלוי אין ֹלעטרה הנטפֹל בחֹלֱק אבֹל העטרה בעיֱקר
רי"ף ִדהשמיטו הא ֹלנו יתבאר ועפ"ז גובהה. רוב מכוסה שנשאר
שכ' הֱקטנה יִד בס' (ועי' היֱקפה רוב שֹל הִדין וטוש"ע רא"ש רמב"ם
עיֱקר אינו המֱקיף ִדחוט מעכב גובהה רוב ִדרך וס"ֹל רש"י עֹל ִדחוֹלֱקים
עצם זה המֱקיף שחוט אֹלא) ֹלרש"י ִדמוִדו י"ֹל וֹלכאורה העטרה,
המעכבין ציצין בכֹלֹל ואי"ז העיֱקר את חיסר גיֹלהו ֹלא ואם העטרה
העטרה עיֱקר שאינו במֱקום ִדאפי' הוא החיִדוש וכֹל כֹלֹל מיֹלה ִדאי"ז
מעכב. הר"ז הגובה ברוב עור שםרצועת שנשאר כֹל ֹלעטרה נטפֹל אֹלא

זמן וֹלאחר כהוגן מֹל שֹלא במי ֹלחִדש כ' שֹל"ז) (יו"ִד אבנ"ז ובשו"ת
המיֹלה עֹל ומברך שחוזר ג') רס"ה (יו"ִד ִדֱקי"ֹל המעכבין ציצין עֹל חוזר
שעשה ִדמה היֱקפה שברוב ציצין עֹל בחוזר מיֹלי ִדהני האבנ"ז ומחִדש
אם משא"כ מכוסה נשארה העטרה עיֱקר שהרי כֹלֹל מיֹלה אי"ז ֱקוִדם
כבר המיֹלה ִדעצם מברך אינו עטרה שֹל גובהה שברוב ציצין עֹל חוזר
ִדוגמא ומביאהאבנ"ז המצוה את המעכבין ציצין שנשארו אֹלא נעשתה
אֹלו שאינם אעפ"י הֱקרבן הכשר המעכבין ִדברים שיש מֱקרבנות ֹלזה

שמכפרים.
ִדהנה בפוס'. כאן שיש ממבוכה ֹלהוציא הנני הִדברים ששביארנו ואחרי
בכור בס' וע' וט"ז. ש"ך ב"ח בִד" הובאו הספרִדי החכם בשם הב"י ִדברי
יותר שמֱקיֹלים מִדבריהם שהבין התבו"ש, ֹלבעֹל ֱקֹל"ז) (שבת שור
אבר שֹל העֹליונה השכבה שֹל שטחה ברוב ציצין נשארו אם [שִדוֱקא
שם וכתב מעכב] בר"ז האבר) סוף עִד המֱקיף מחוט (ִדהיי' העטרה
ואכמ"ֹל מסברה הן מֱקרא הן מאִד מוֱקשה הוא ובאמת ִדבריהם ֹלִדחות
שֹל"ז) שֹל"ו, שֹל"ה, (חיו"ִד באבנ"ז ועי' ֱקו'. כמה שהֱק' שור בבכור וע'
כֹל ציץ נשאר (שאפי' יותר שהחמיר עצמו שור הבכור בִדעת שהבין
עור שֹל ֱקטנה רצועה ר"ֹלשיש החוט גובה ברוב המֱקיף חוט עֹל שהוא
הר"ז החוט גובה ֹלפסגת עִד עוֹלה רצועה ואותה הסובב החריץ בתוך
אינו מהש"ך שור הבכור שִדייֱק מה אכן יִדים. בשתי ִדבריו וִדחה מעכב)
הספרִדי החכם בשם הב"י ִדברי שור הבכור שהביא מה וכן מוכרח
בִדעת האבנ"ז שהבין מה וכן משנת"ֹל. ככֹל שהביאוהו הפוסֱקים ושאר
שֹלא שור הבכור בִדברי רואות שעינינו מה אֹלא ֹלנו אין שור הבכור
ונראה יעוויש"ִד הספרִדי החכם בִדברי ֹלמשנת"ֹל אֹלא ֹלזה התכוין
כֹל בִדעת כך שֹלמִד משום הוא בִדעתו האבנ"ז כך שהבין שהסיבה
ברכה ֹלענין בשמו ֹלעיֹל שהבאנו ממה וכִדמוכח כמש"ֹל הפוסֱקים
ֹלהחמיר שבא שור שהבכור כרחך עֹל וא"כ המעכבין ציצין עֹל בחוזר
שהפוס' הבין שור שהבכור כתבנו כבר אכן יתירא חומרה ֹלומר בא יותר
שנתבאר באופן הִדברים וֹלהעמיִד ֹלהחמיר בא והוא ביותר ֹלהֱקֹל רצו
היֱקף רוב שכשנשאר שור הבכור שכתב שמה (אֹלא הפוס' בִדעת ֹלעיֹל
כך ֹלא כתוב הפוס' ובכֹל זו מציאות הבנתי ֹלא גובהה רוב היכא עכ"ר
הציצין הן אֹלו ֹלהם אחת ִדעה הפס' שכֹל מִדברינו היוצא וצ"ב).

המיֹלה. את המעכבין

המיֹלה את המעכבין ציצין המיֹלהבבאור את המעכבין ציצין מיֹלהבבאור מצות ֹלחוטף מיֹלהתשֹלום מצות ֹלחוטף תשֹלום
ורשנר מרִדכי ורשנרהרב מרִדכי טנִדֹלרהרב אֹליעזר טנִדֹלרהרב אֹליעזר הרב

ִדחוֹלין בפ"ו ח ס' ברא"ש "איתה

שפ"ב סי' הֱקצה"ח

כט. ֱקמח סי' ֱקִדושין איש בחזון

ו. בברכות

ִדאפי' הח"ס

וכִדפרש"י
בו מצוה ִד"ה מא. ֱקִדושין

אחִד ֹלמוהֹל שאמר באחִד מעשה -
ֹלמוֹלו האב ֹלו שאמר הראשון ותבע ומֹלו אחר וֱקִדם בנו את שימוֹל
האב שאמר ִדאעפ"י המוהֹל ֹלפטור ֹלי נראה וכו' זהובים י' השני מן
אםם אחר ֹלח"ב המצוה באותה זכה ֹלא בנו את ֹלמוֹל אחִד ֹלמוהֹל
ששפך מי וכסה ושפך תורה ִדאמרה ֹלכסוי ִדמיא וֹלא ועשאה ֱקִדם
ח"ב אחר ֹלמוֹלונוֱקִדם ורצה בנו את ֹלמוֹל שחייב האב וכן יכסה
ובִדבור ֹלמוֹלו חייבין ישראֹל כֹל ֹלמוֹלו רוצה האב אין אם אבֹל

עפ"ֹל. ֱקִדמו" אם ֹלאחר ֹלחייב ֹלמצוה זכה ֹלא ֹלמוהֹל האב שאמר

האב וכשגיֹלה כמותו אִדם שֹל ִדשֹליח והֱק'
שֹל שֹליח ֹלהיות יכוֹל השני אין בנו את ֹלמוֹל הראשון ֹלמנות ִדעתו
וממיֹלא מצותו את האב אבִד מהראשון המצוה את חטף ואם האב,
מצוה הוי מיֹלה ִדמצות ע"כ אֹלא זהובים י' ֹלאב ֹלשֹלם חייב

וע"ע שֹליח- ֹלמנות וא"א שבגופו

נוספת שאֹלה ֹלזה ןנֱקִדם - אחר באופן הרא"ש ִדברי ֹליישב ונ"ֹל
איתא ִדהרי - זהובים י' שֹל הִדין ביסוִד האחרונים שהֱק'

עֹליו מעֹלה עשאה וֹלא ונאנס מצוה ֹלעשות אִדם חישב א"פ -
ֹלא הרי ֹלשֹלם חייב החוטף ֹלמה ֱקשה וא"כ - עשאה כאיֹלו הכתוב
כאיֹלו ִדהוי ות' עשאה. כאיֹלו הוי ִדנאנס - כֹלום ֹלו גזֹל
שֹל פי' זהובים. י' ֹלשֹלם חייב וע"ז ֹלו אין פסיעות שכר מ"מ עשאה
וֹלפי טירחא. השכר את ֹלו אין ונאנס מצוה ֹלעשות שחשב ִדמי ִדבר
אף שֹליח ששֹלח מי ִדהרי חומר כמין מיושבים הרא"ש ִדברי זה

מבשֹלוחו. יותר בו מצוה מ"מ כמותו אִדם שֹל ִדשֹלוח
טפי. שכר מֱקבֹל במצוות גופו עסיֱק ִדכי -
איבִד ֹלא - מהשֹליח מיֹלה מצות את חטף כשהשני אף וממיֹלא
עשאה. כאיֹלו והוי ונאנס מצוה ֹלעשות חושב ִדהי מצותו את האב
- שֹליח ִדמנה ֹלו היה ֹלא ג"כ וזה טירחה השכר את אֹלא ונשאר
וֹלשֹלם כֹלום. ממנו גזֹל ִדֹלא ֹלאב ֹלשֹלם החוטף פטור וממיֹלא
המצוה את המוהֹל ֱקנה ִדֹלא הראש כִדכתב פטור נמי ֹלשוֹלח

האב. במֱקום ֹלמוֹל חייבין ישראֹל וכֹל האב שֹל בִדיבור

שארז"ֹל ע"ִד והנגעים, הֹליִדה פרשת בין המיֹלה ֹלסמיכות ...טעם
פתוח וטבורו סתום פיו אמו במעי כשהוא שהאִדם ֹל.) (נִדה
ֹלפי רמז, והוא הסתום. ונפתח הפתוח נסתם העוֹלם ֹלאויר ובצאתו
ֹלתורה רמז סתום טיבורו ואז התורה כֹל אותו מֹלמִדין אמו שבמעי
באמצע העומִד ֹלטבור ונמשֹלה ֹלשרך תהא רפאות בה שנאמר
מעשה כֹל תסוב עֹליו אשר והמרכז אמצעית הנֱקוִדה היא כי הגוף,
הגן בתוך היא חיים ועץ והמרכז הֱקוטב היא פעוֹלה... וכֹל
מֹלִדבר סתום פיו פתוח, שטיבורו ההוא הזמן ובעצם באמצעו...
מוחֹלפת העוֹלם, ֹלאויר בצאתו האמנם נבֹלה. וִדברי הרע ֹלשון
וטיבורו בֹלה"ר, ֹלִדבר פתוח פיו העוֹלם, תאות חמִדות מצִד השיטה
ֹלה"ר. עֹל הבאים הנגעים סיבת וזהו התורה... ֹלביטוֹל רמז סתום
את ִדוחה המיֹלה כי והנגעים, הֹליִדה בין המיֹלה מצות באה ֹלפיכך

ֹלשונו... מערֹלת בהמוֹלו הנגעים

תכִד מאמר אפרים עוֹלֹלות

2

נגעים מונעת מיֹלה

מובאות



השמיני"בב "ביום ֹלמיֹלה השמיני"טעמים "ביום ֹלמיֹלה טעמים
הרבהרב

ג') י"ב (תזריע ערֹלתו" בשר ימוֹל השמיני "וביום

ֹלח', מיֹלה תורה אמרה מה "מפני רשב"י: בשם איתא ֹל"א: בנִדה
וכתב בפרש"י, עי"ש עצבין" ואמו ואביו שמחין כוֹלם יהו שֹלא
בטומאת התורה הפסיֱקה זה ִדמטעם במהרש"א וכ"ה האוה"ח
הא ִדתֹליא השמיני, ביום התינוֱק את ֹלמוֹל שצריך ואמרה יוֹלִדת

יב"ע. בתרגום משמע וכן בהא,

יפֹלא "והִדבר בזה"ֹל: כתב ט"ו) אות (הֱקִדמה יו"ט עונג ובשו"ת
ֹלבֹלתי מיֹלה במצות שהחמרנו הענין חומר כֹל זה כי ֹלאמר מאִד
ֱקוִדם ֹלמוֹל יכוֹלים אנו אין בשבת חֹל ואם ומועִדה מזמנה ִדחותה
יהו שֹלא כזה ֱקֹלוש טעם בשביֹל השבת את ִדוחים אנו אֹלא השבת
גם כי והאם האב יאמרו אמור אם נעשה ומה עצבין. ואמו אביו
בוראם ֹלברית אותו הביאם ביום בטנם בפרי נפשם תגֹל בשביעי
וע"כ השבת". את נִדחה וֹלא בשביעי אותו נמוֹל ֹלא וֹלמה יתעֹלה,
בשמיני, שניתנה המיֹלה טעם שזהו ֹלומר רשב"י כונת ִדאין כתב
אשר באִדם ֹלֱקבוע יתעֹלה רצונו עֹל ניתן הטעם שזה כונתו "אֹלא
ֹלא כִדי השמיני ֹליום אִדם שֹל אבריו בֱקרב המיֹלה וטבע זמן תבוא
שתינוֱק נאמר שבתורה כיון הִדבר את וביאר וכו'". ואמו אביו יהו
"ערֹלה" שם הערֹלה עֹל אין זה יום ִדעִד נמצא א"כ הח' ביום נימוֹל
והטעם הערֹל, פרֱק ריש בירושֹלמי מבואר וכן הח', ביום רֱק אֹלא
הח' ביום רֱק ֹלמוֹל ראוי שיהא האופן בזה עוֹלמו את יצר שהֱקב"ה
נימוֹל כסף ִדבמֱקנת שהוסיף וע"ש עצבין, ואמו אביו יהו שֹלא בכִדי
משום ֱקֹל"ה בשבת כמבואר השמיני יום ֱקוִדם אף הֱקניה ביום
(ועי' התורה. אמרה כך כי הֱקניה ביום המיֹלה טבע נֱקבע ִדאצֹלו

בזה) מש"כ שם שבת ענגיֹל ֹלהגר"י בגֹליוהש"ס

ביום ֹלמיֹלה אחר טעם כתב פמ"ט) (ח"ג נבוכים במורה הרמב"ם
הוא כשיוֹלִד בע"ח שכֹל מפני הוא בשמיני המיֹלה "והיות וז"ֹל: הח',
שבעה סוף עִד בבטן עִדיין הוא וכאיֹלו ֹלחותו, בתכֹלית מאִד חֹלוש
ימים שבעת הענין, זה שמר בבהמות גם כי תראה הֹלא וכו', ימים
האוה"ח ע"ז וכתב א'. אות תצא כי במִד"ר וכ"ה וכו'". אמו עם יהיה
כוחו בו יהיה ימים בשמונה כי זה סוִד גיֹלה מי ֹלִדעת "וצריך בזה"ֹל:
שאמר מה הוא בִדבריהם האמור כח כי ונראה יותר. וֹלא פחות ֹלא
החיונית נפש ותגיעהו שבת עֹליו שיעבור כִדי שהוא בזוהר
עי"ש. וכו'" ֱקיומא בן יהיה ואז כיִדוע השבת ביום בעוֹלם הנשפעת
אין מִדוע ִדא"כ צ"ב וֹלכאורה י"ג). רס"ה יו"ִד בט"ז כעי"ז (הובא
ֹלמוֹל התורה ציותה מה ומפני הראשונה, השבת אחר מיִד מֹלים
ֹלהמתין שצריך תינוֱקות שישנם ִדכיון וצ"ֹל השמיני. ביום ִדוֱקא
ביום ֹלעוֹלם ֹלמוֹל שצריך כֹלֹל התורה ֱקבעה שֹלם, שבוע ֹלהם
"בשביעי" תהיה המיֹלה אם גם ִדא"כ צ"ב אכתי אמנם השמיני.
שערי ובס' ֱק"ב, סימן או"ח חת"ס שו"ת ועי' השבת. יעבור כבר
תמימה בתורה וראה משכב"ז. הברית בֱקונטרס ֹלך ֹלך פר' אהרן
ג' שכתב שם ברמב"ם ויעו"ע הרמב"ם. ע"ִד שהעיר מה בפרשתינו

הח'. יום ֹלאחר המיֹלה ֹלאחר שֹלא התורה ֹלצווי טעמים

ִדם נתעכֹל אז "כי וז"ֹל: בשמיני שנימוֹל בטעם כתב בספורנו
ֹלהכנס הוֹלִד וטהר אמו במעי הוֹלִד ניזון ממנו אשר הטמא הנִדות
ֹלהֹל' (פתיחה אבות ברית ובס' יֱקר, בכֹלי וע"ע ֱקוִדש". בברית

משכב"ז. מיֹלה)

ומטעם חוֹל ושבע ֱקוִדש הוא ִדבשמיני כתב ט') (שמיני יֱקר ובכֹלי
ִדוחה הרוחני כי שבשביעי השבת ִדוחה שבשמיני המיֹלה זה
היא המיֹלה ִדמה"ט תשובה) ֹלשבת (ִדרוש המהר"ֹל וכ"כ הגשמי.

עמ' (ב' מאֹליהו מכתב ועי' השמיני. ביום

כוכבי שבעת כֹל חוֹלפין אז עִד כי מובא מיֹלה) (הֹל' חיים ובאורחות
ז' ֹלהמתין הֱקב"ה צוה ִדֹלכך ֹלך) ֹלך (פר' מֱקֹלט עיר בס' וכ"כ ֹלכת.
וֹלהתיש ֹלמוֹלו הח' וביום בווֹלִד כוחם ישפיעו שהם בכִדי ימים

הנ"ֹל. יֱקר הכֹלי בִדברי מבואר וכן הֱקב"ה. שֹל ֹלשמו כוחם

שנשכחה תורתו עֹל "שבעה" שיושב ֹלפי ִדה"ט כתב אברהם ובחיי
שכתב בִדרישה י"ב רס"ה יו"ִד (ועי' ֹל'. בנִדה כִדאיתא ממנו
תורתו עֹל אבֹל שהוא מחמת שבת בֹליֹל התינוֱק את ִדמבֱקרין
עֹל מתאבֹל ִדהוא כנ"ֹל ומבואר זכר", "שֹלום מנהג וזהו ששכח,

ששכח). תורתו

115(

בברית עמיִדה בבריתבענין עמיִדה בענין
סוֹלברג ש, אהרן סוֹלברגהרב ש, אהרן סנִדומירסֱקיהרב יחזֱקאֹל סנִדומירסֱקיהרב יחזֱקאֹל הרב

י"א ֹלעמוִד צריכים כשמברכים והמוהֹל האב א רס"ה בסי' הרמ"א כתב
נוהגין וכן בברית העם וימוִד שנא' יעמִדו המיֹלה אצֹל שהם העם שכֹל

יושב. שהוא הנער תופס מֹלבִד

בעומר כמו ֹלכם ימוֹל ִדכתיב והמוהֹל האב ִדעמיִדת הגאון וכתב
כשם אומרים שם העומִדים ִדמיֹלה ר"א סוף מהגמ' הציבור ובעמיִדת

בעֹלמא. ֹלחומרא וכ"ז הגאון וסיים וכו' שנכנס
ח' סי' או"ח ב"ח עי' מעומִד ֹלהיות צריכה שהמיֹלה כתב וברעֱק"א
בהם שכתוב מעומִד ותֱקיעה ֹלוֹלב מיֹלה שציצית שאומר סמ"ֱק (שהביא
ברכות שכֹל מהירושֹלמי ושואֹל מהעומר שווה גזירה וֹלמִדינן ֹלכם
מעומִד בערכן ֹלא א"כ ֹליתא ִדיִדן ִדבגמ' ִדכיון ומתרץ מעומִד המצוות
צריכים ֹלמוֹל התינוֱק כשמביאים רעֱק"א ומסיים ֹלכם) ִדכתיב היכא אֹלא
בעֹלי ִדאין שאע"ג (שאומר בכורים מ"ג פ"ג ברטנורה עי' בבכורים ֹלעמוִד
שֹלא כִדי במֹלאכתם שעושים בשעה ת"ח מפני ֹלעמוִד חייבים אומניות
בשעתה מצוה ִדחביבה בכורים מביאי מפני ֹלעמוִד חייבים מכ"מ יתבטֹלו
התינוֱק נושאי ומפני בה שהמת המטה נושאי מפני עומִדים זה ומטעם

מיֹלה) ֹלברית
חומרא היא התינוֱק נושאי בפני עמיִדה אי פֹליגי ורעֱק"א ִדהגאון ומשמע

חיוב או
ֱקהֹל הם שהנכנסים ֹלפי ֹל? ֹלעמוִד ִדחייבנו כתב המשניות בפי' והנה

שאני צבור וכבוִד
הגמ' טעם את הביא ֹלא הרמב"ם ִדמִדוע ראשונה במשנה והֱקשה
שמשום מהרמב"ם ִדמשמע ומסיים בשעתה מצווה חביבה ֹלג. בֱקִדושין
טעם ֹלפי וז"א ֹלעמוִד א"צ ֹלמוֹלו התינוֱק נושאי או בכורים המביא יחיִד

בשעתה מצוה ִדחביבה הגמרא
אמרו וֹלא בשעתה זו במצוה טעם ומה אומר בֱקִדושין המהרש"א אוֹלם
והסגנים שהפחות ֹלפי הרמב"ם כתב אחרת במצוה העוסֱק מפני ֹלעמוִד
וכו' צבור וכבוִד ֱקהֹל היה שוב וכשנכנסים ֹלֱקראתם יוצאים והגזברין
רֱק זה בשעתה מצוה ִדחביבה ֹלמִד שהרמב"ם שבאר מִדבריו ומשמע

צבור. כבוִד עם ביחִד
נמצאת ִדא"כ התם שאני וִדֹלמא הגמ' בִדחיית ִדנח' ואפ"ֹל
הוא שהטעם נשארה הגמ' הגמ' ֹלמסֱקנת האם ֹלבא מכשיֹלוֹלעתיִד
או טעמא האי שייך אחרות במצוות גם וא"כ בשעתה מצוה חביבה
ִדין שייך איך וא"כ ֹלבא ֹלעתיִד מכשיֹלו ִדנמצאת הוא ֹלמסֱקנה שהטעם

מצוות. בשאר עמיִדה
כבוִד מפני והעיֱקר שכתב השוֹלחן בערוך מצינו העמיִדה ֹלִדין טעם עוִד
מישראֹל נפש ֹלהכניס שכינה פני כהֱקבֹלת שזהו הזאת הגִדוֹלה המצוה

השכינה. כנפי תחת

ברא ֹלא היא שאֹלמֹלא מיֹלה גִדוֹלה ִדנִדרים, פ"ג סוף במתני' ...מצינו

וארץ שמים חוֱקות וֹליֹלה יומם בריתי ֹלא אם שנאמר עוֹלמו, הֱקב"ה

ֹלא תורה שאֹלמֹלא תורה גִדוֹלה (ֹל"ב) שם ואמרינן שמתי. ֹלא

בריתי ֹלא ִדאם משמע בריתי. ֹלא אם שנאמר וארץ, שמים נתֱקיימו

פשוט הפשט התורה עֹל והנה התורה. ועֹל מיֹלה עֹל אתרוייהו, ֱקאי

אינה המיֹלה עֹל אבֹל וֹליֹלה, יומם והגית בו ִדכתיב וֹליֹלה, יום בריתי

אז - בריתי ֹלא אם ֹלֱקרא, ִדפסֱקיה כ' נִדרים ובתוי"ט בֹליֹלה, נוהגת

שמתי, ֹלא הכֹל את ִדהיינו שמתי, ֹלא וארץ שמים חוֱקות וֹליֹלה יומם

וכמ"ש ֹלהִדִדי, שייכי ותורה מיֹלה ִדבאמת נראה ויותר ִדחוֱק, והוא

ֹלמיֹלה סיבה היא חיצונית שמיֹלה שצ"ב) (מאמר אפרים בעוֹלֹלות

פתוחים ֹלבו חִדרי יהיו אז ֹלבבו ערֹלת כשימוֹל ֹלב, מערֹלת פנימית

וֹלהשכיֹל ֹלהבין הֹלב ֹלמיֹלת מבוא מיֹלה א"כ עי"ש. וֹלהשכיֹל ֹלהבין

בא ִדעי"ז מיֹלה, ג"כ היינו בריתי ֹלא ִדאם ֹלומר יש א"כ ומצוות. בתורה

וֹליֹלה. יומם ֹלהגות תורה ֹלשערי

מב סי' מהִדו"ֱק שו"ת רעֱק"א,

ֹלתורה מבוא מיֹלה

מובאות
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ֹלחֱקור ויש מֹל. ֹלא כאיֹלו פרע וֹלא ִדהמֹל מבואר ֱקֹלז: שבת במתני'
כיון כפשוטו, מצוה שום בזה אין פרע, וֹלא ִדמֹל בכה"ג באמת אם בזה,
רֱק המצוה, מֱקיום חֹלֱק כבר כאן ִדיש ִדיֹלמא או פריעה, עשה ִדֹלא

הפריעה. את ֹלעשות עִדיין עֹליו מוטֹל המצוה, ֹלהשֹלים ִדכִדי

המיֹלה את ֹלחֹלֱק בשבת מותר אם א) זה. בניִדון יש נפֱק"מ וכמה
ֹלבִד שמֹל ִדזה נימא ִדאם יפרע. והשני ימוֹל שאחִד כֹלומר ֹלשניים,
אינה ֹלבִד ִדמיֹלה נימא אי אבֹל עבִד, שפיר א"כ מהמצוה, חֹלֱק עושה
איסור עֹל ֱקעבר ִדהא ֹלבִד, מיֹלה ֹלעשות ֹלו אסור יהיה א"כ כֹלום,
הברית, מבעֹלי נֱקרא ֹלבִד, מיֹלה העושה אחִד אם ב) בשבת. חובֹל
ֹלבעֹל הנוגעים ִדינים ושאר תחנון, מאמירת הֱקהֹל את ֹלפטור ֹלענין
ֹלאב ֹלתת מֱקום יש אם פריעה, ֹלעשות יוִדע הבן אבי כשאין ג) ברית.
ֹלמצוות, מֱקִדימין זריזין ִדין יש אם ִד) ֹלבִד. החיתוך את רֱק ֹלעשות
ֹלבִד המיֹלה כעת ִדעושה היכא ה) ֹלבִד. המיֹלה רֱק כעת שעושה באופן

המיֹלה. עֹל אֱקב"ו ברכת ֹלברך יכוֹל אם פריעה, בֹלא
ג') סי' פ"ח (יבמות שֹלמה שֹל ִדהים בזה, שנחֹלֱקו ֹלרבוותא ומצינו
היינו מוהֹלים, ב' בשבת ֹלהיות ִדמותר 'התרומה', ספר בשם הביא
א"כ החיתוך, היא מיֹלה מצות ִדעיֱקר ומשום פורע, והשני מֹל ִדאחִד
ברונא מהר"י בתשובות אוֹלם עכ"ִד. מצוה, מֱקיים ג"כ ֹלבִד המוהֹל
מֹל, ֹלא כאיֹלו פרע וֹלא המֹל ִדתנן כיון כן, ֹלעשות נכון ִדאין כתב,
ִדגם והוסיף עצמו, היש"ש ֹלִדינא נוֱקט וכן שבת. חיֹלֹל ִדהראשון נמצא
בשבת ֹלהזהר ִדיש כתב: יִד') רסו' סי' (יור"ִד ובשו"ע בזה, איכא כרת
כתב, שם והרמ"א יפרע, בעצמו הוא המֹל אֹלא מוהֹלים, ב' ימוֹלו שֹלא
וזה שוחט, ִדזה בשבת, בביהמ"ֱק שמצינו וכמו כן, ֹלעשות ִדמותר

ֹלכתחיֹלה. בזה ֹלהחמיר ִדטוב סיים ומ"מ זורֱק,
ֱקיום בזה ואין כֹלום, אינה ֹלבִד ִדמיֹלה הסובר היש"ש, בִדברי ויֹל"ע
ומשום ִדצרעת, ֹלאו ִדוחה ִדמיֹלה בגמ' שם מצינו ִדהנה כֹלֹל, מצוה
את הרי בעיִדניה, זה הוי אמאי ותמוה שם. כמבואר בעיִדניה ִדהוי
ֱקוצץ הוא ִדאז החיתוך, בשעת המיֹלה בעצם כבר עובר ִדצרעת הֹלאו
ֹלאחמ"כ רֱק מֱקיים הוא ִדמיֹלה עשה המצות את ואיֹלו הבהרת, את
הא ִדצרעת, הֹלאו את ִדמיֹלה העשה ִדוחה איך ֱקשה וא"כ כשפורע,

בעיִדניה. זה אין ֹלכאורה
את תִדחה וֹלכן מצוה, כהכשר נחשבת ֹלבִד המיֹלה ִדבאמת ֹלומר ואין
וחצי עבִד חצי ִדֹלכך כופין, ִד"ה יג.) (ב"ב בתוס' מבואר ִדהא הֹלאו,
ִדיבוא אמרי' וֹלא פו"ר, מצות שיֱקיים כִדי ֹלשחררו, רבו את כופין ב"ח,
ִדאין משום ישראֹל, בת וישא ֱקִדש, יהיה ִדֹלא ֹלאו ויִדחה ִדפו"ר עשה
רֱק מֱקיים ִדפו"ר העשה ואת בהעראה, עובר הֹלאו ִדאת בעיִדניה, זה
עכ"ז מצוה, הכשר הוי ִדהעראה ִדאע"פ מהתוס' ִדחזינן הרי בגמ"ב,

ֹלגמרי. ב"ח שיהיה כִדי ֹלשחררו, צריך וֹלכך הֹלאו, את ִדוחה אינו
ֹלבִד ִדמיֹלה ִדנֱקט ִדהא היש"ש, בִדעת ֹלומר צריך ִדע"כ ֹלבאר ונראה
המיֹלה את רֱק ֹלבִדו אחִד אִדם כן ִדעושה היכא רֱק הוא כֹלום, אינה
ובזה פורע, והשני מֹל ִדהאחִד בִדבריו, ִדנֱקט וכהגוונא הפריעה, בֹלא
בשבת כן ֹלעשות ֹלו אסור כֹלום, עושה אינו ֹלבִד ִדהמֹל ִדכיון ס"ֹל,
את שעושה אחִד באִדם היינו ופורע, ִדמֹל היכא אבֹל חובֹל. משום
ִדבזה משום הוא, והטעם ִדשאני, היש"ש יוִדה בזה יחִדיו, שניהם
מהמיֹלה יחִד, גם הפעוֹלות משתי מורכבת המיֹלה ִדמצות אמרינן,
ומסתיים במיֹלה שמתחיֹל ארוך, אחִד מצוה מעשה והוי ומהפריעה.

המצוה. מעשה שם תחת נכֹלֹל והכֹל בפריעה.
בשבת, ֹלמוֹל אחִד ֹלמוהֹל מותר איך ִדאֹל"ה היש"ש, בִדעת כן ומוכרח
בֹלי ֹלמוֹל ֹלאחִד ִדאסור משניים, ומ"ש כֹלום, אינה ֹלבִד המיֹלה הא
מיֹלה שעושה אחִד בין כנ"ֹל, ֹלחֹלֱק ִדיש כִדברינו, ע"כ אֹלא פריעה,
את העושה אחִד באִדם יחִד, גם ופורע ִדמֹל ֹלהיכא כֹלום, ִדאינו ֹלבִד

אריכתא. אחִד מצוה מעשה הוי ִדהכֹל שניהם,
וזה מיֹלה, זה ֹלחוִד, אחִד כֹל עושים ִדכששניים הוא, בזה והביאור
ֹלשני, הראשון פעוֹלת בין שייכות ִדאין ִדכיון היש"ש, סובר בזה פריעה,
כיון בשבת, חובֹל איסור עֹל עבר פריעה, בֹלא ֹלבִד שמֹל הראשון א"כ
יש הרי ופריעה, מיֹלה עושה כשהאחִד אבֹל כֹלום, אינה ֹלבִד ִדמיֹלה

בפריעה. ומסתיים במיֹלה, שמתחיֹל ארוך, אחִד מצוה מעשה כאן
וכש"נ בעיִדניה, זה הוי ִדבאמת היש"ש, ִדעת ֹליישב בזה וארווחנא
ֹלשניים המיֹלה ֹלחֹלֱק ִדאוסר ִדֹלהיש"ש נפֱקא, ִדֹלפי"ז ובאמת ֹלעיֹל,
ִדיש במֱקום ֹלפרוע, בֹלא ֹלמוֹל ֹלאחִד אסור ִדיהיה הִדין הוא בשבת,
ֱקציצת איסור עֹל ועבר כֹלום, אינה ֹלבִד ִדמיֹלה הנ"ֹל, ומהטעם צרעת,
כן ִדעושה היכא רֱק הוא בצרעת, מיֹלה ֹלהתיר הגמ' ִדברי וכֹל בהרת,
הנ"ֹל, 'התרומה' ספר וֹלִדעת יחִד. גם והפריעה המיֹלה את אחִד אִדם
ֹלשניים. ֹלחֹלֱק מותר יהיה בזה ִדגם ה"ה ֹלמוֹל, ֹלשניים בשבת שמתיר

פריעה בֹלא מיֹלה פריעהבגִדר בֹלא מיֹלה סכנהבגִדר במֱקום סכנהמיֹלה במֱקום מיֹלה
פריִדֹליס ישעי' אברהם פריִדֹליסהרב ישעי' אברהם ֱקרויסהרב שמעון ֱקרויסהרב שמעון הרב

ִדמוטב מֹלים, אין סכנה חשש שבמֱקום נפסֱק ס"א) רסג (סי' ביו"ִד
אחת נפש ֹלהחזיר אפשר ואי זמן, ֹלאחר ֹלמוֹל שאפשר מיֹלה ֹלִדחות
אפשר היה ֹלא ִדאיֹלו משמע, זה ִדמטעם וצ"ב, ע"כ. ֹלעוֹלם, מישראֹל
התורה בכֹל שהרי וֱקשה, מיֹלה, ֹלמצות ִדוחים היינו ֹלא זמן ֹלאחר ֹלמוֹל
ִדכיון נימא נמי הכא א"כ נפש, פיֱקוח בפני העומִד ִדבר ִדאין ֱקיי"ֹל כוֹלה
יכוֹל אינו אם אפיֹלו הסכנה מפני נִדחית היא במיֹלה סכנה חשש שיש

זמן. ֹלאחר ֹלמוֹל

היום", כֹל הורגנו עֹליך "כי הפסוֱק עֹל ִדרשינן (נז:) ִדבגיטין ֹלומר, ונראה
"משום שכתב ברש"י וע"ש בשמיני, שניתנה מיֹלה זו אומר ריב"ֹל
משמע היום", כֹל הורגנו "עֹליך מיֹלה עֹל שכתוב וכיון ִדמיית", ִדזימנין
ובאמת הוֹלִד. ימות שמא אמיתי חשש אֹלא מאִד רחוֱק חשש זה שאין
בפיֱקוח והרי סכנה, חשש במֱקום ֹלמוֹל חיוב שיש יתכן ִדאיך ע"ז, יֱקשה
חייבה ִדבהכי צ"ֹל וע"כ ִדמיעוטא, ֹלמיעוטא אפיֹלו חיישינן נפש
וֹלפ"ז אחר. באופן אפשר שאי כיון ֹלמוֹל המצוה בכֹלֹל והכֹל רחמנא,
שבתורה מצוות משאר חֹלוֱק מיֹלה ִדבאמת השו"ע, ֹלשון היטב מיושב
אפיֹלו ֹלֱקיימה חיוב יש ִדהכא סכנה, חשש במֱקום ֹלֱקיימן צריך שאין
סכנה חשש כשיש מיֹלה ֹלמצות ִדִדוחין והא סכנה. חשש ִדאיכא היכא
היינו הכי ֹלוֹלי אבֹל ֹלמחר, גם ֹלֱקיימה שאפשר מפני אֹלא אינו
ושו"ר רחמנא, חייבה ִדבהכי סכנה, חשש כשיש אף ֹלמוֹל מחייבים

שכג). סי' (יו"ִד נזר אבני בשו"ת כִדברינו

סכנה, במֱקום אף ֹלמוֹל חייבה ִדהתורה ֹלומר יתכן ִדאיך ֹלהֱקשות ואין
כאן ִדאין ִדי"ֹל שֹלו, מצוה ֹלֱקיים כִדי בנו נפש את ֹלסכן אפשר ִדאיך
כאן, אין הוֹלִד שימות השֱקוֹל ספֱק ואפיֹלו ימות, שבוִדאי גמורה סכנה
בעֹלמא חוששין בהם וחי ִדמִדין אֹלא בעֹלמא, חשש רֱק כאן יש אֹלא
במֱקום אפיֹלו ֹלמוֹל מחייבין הכא אבֹל ִדמיעוטא, ֹלמיעוטא אפיֹלו
נתגֹלה ִדבמיֹלה ונמצא מיֹלה, בכֹל רחמנא חייבה ִדאהכי סכנה חשש
כאן אֹלא הרוב, אחר נפש בפיֱקוח הוֹלכין ִדאין הכֹלֹל אמרינן ִדֹלא
זמן שאחר שניהם, ֹלֱקיים שאפשר במֱקום ורֱק הרוב, אחר הוֹלכין

מיֹלה. ֹלמצות ִדוחים הסכנה, תעבור

ֹלכֹל שִדוחה פיֱקו"נ ִדין מֹלבִד אמיתי, סכנה חשש בזה היה איֹלו והנה
ִד"ה מז: (חוֹלין ברש"י ועיין האב, עֹל רציחה איסור גם בזה היה המצות,
פיֱקוח משום הוא סכנה במֱקום מֹלים שאין הטעם שכתב ֹלו) המתיני
חשש כאן ִדאין ִדפשוט משום והוא רציחה, איסור משום וֹלא נפש,
בנוסף פיֱקו"נ, חשש משום אבֹל רחוֱק, חשש רֱק שאינו כיון רציחה

וכנ"ֹל. מיֹלה מצות את ִדוחים ֹלהמתין, שאפשר

ֹלהמתין אפשר הרי השמיני, ביום מֹלים מִדוע ֹלפ"ז ֱקשה ִדעִדיין אֹלא
שניהם ֹלֱקיים ִדאפשר והיכא סכנה, חשש בו יהא וֹלא היֹלִד שיגִדֹל עִד
השמיני יום ֹלאחר ִדגם ֹלומר ואין וכנ"ֹל. סכנה חשש את ִדוחה מיֹלה אין
"זו שם שאמרו ממה ִדייֱק שם בגיטין ִדבמהרש"א ֹלעוֹלם, סכנה יש
חשש יש רך שהתינוֱק השמיני ביום שרֱק בשמיני", שניתנה מיֹלה
יש ֹלעוֹלם אֹלא השמיני, ביום ִדוֱקא ִדֹלאו העיר שם הרש"ש אך סכנה.
ִדרֱק ֱקשה, ֹלא וֹלִדבריו נֱקט, בעֹלמא ֹלישנא ואשיגרת סכנה, חשש

שיתרפא. עִד המיֹלה ִדוחים אז תעבור שהסכנה שאפשר חוֹלי במֱקום

מחמת אחיו ִדבמתו שכתב ב' בסעיף המחבר ִדעת היטב ֹלפ"ז ומיושב
ִדסבר והיינו כוחו", ויתחזֱק שיתגִדֹל עִד תמתין אֹלא מֹלים "אין מיֹלה
שיתחזֱק. עִד ֹלו ממתינים אֹלא ֹלעוֹלם, מיֹלתו ִדוחים ִדאין השו"ע
משמע ִדגמ' ִדסמתא עֹליו, העיר ֱקסה) סי' (תנינא ביהוִדה והנוִדע
בכמה מבואר ובאמת ֹלעוֹלם. מיֹלתו ִדוחים מיֹלה מתמת אחיו ִדבמתו
בגִדוֹל. אף מיֹלה מחמת אחיו מתו ִדין ה.) וחוֹלין כז. ע"ז (עיין ִדוכתי
אין ֱקטנים, כשהם רֱק מיֹלה מחמת אחיו ִדמתו ִדהיכא י"ֹל, וֹלפמש"כ
ִדכשהם השו"ע סבר וֹלכך גִדוֹלים, כשיהיו גם שימותו חזֱקה ֹלפנינו
אינם שאוֹלי חשש יש גִדוֹלים כשהם ִדגם ואף ֹלמוֹלם. חיוב יש גִדוֹלים
אחר הוֹלכים שבמיֹלה כיון אותם מֹלים מ"מ נימוֹלים, ֹלהיות בריאים
בש"ס ִדמבואר והא שביארנו. וכמו ֹלמיעוטא, חיישינן וֹלא הרוב
מיֹלה מחמת אחיו ִדמתו היכא ֹלה משכחת ֹלעוֹלם, המיֹלה ִדִדוחים
שימותו, חזֱקה גם ויש שימותו, אמיתי חשש יש ובכה"ג גִדוֹלים, כשהיו
כעין שכתב רמה סי' יו"ִד סופר בחתם (ועיין ֹלעוֹלם. המיֹלה וִדוחים

ִדברינו).

התורה כֹל ֱקיים אבינו ִדאברהם הא עֹל שמֱקשים מה ֹליישב יש ובזה
ֹלפני ג"כ מיֹלה מצות ֱקיים ֹלא ומִדוע כט:), (יומא ניתנה שֹלא עִד
מיֹלה שֹל הציווי ֹלוֹלי בסכנה, כרוכה זו שמצוה ִדכיון ִדי"ֹל שנצטווה.
גם ֹלמוֹל שנצטווה עִד בסכנה עצמו את וֹלהכניס ֹלמוֹל ֹלו אסור היה

סכנה. במֱקום
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המצוה גִדר

מיֹלה ִדם

ברית כריתת

שהמיֹלה אֹלא העשיה אינה מצותה שעיֱקר יא סי' או"ז המהר"ח שי'
אם הראשונים בפֹלוג' ִדתֹליא כ' מז) (ח"ב הֹלוי והבית בבשרו. חתומה
בעת רֱק המצוה מעשה ִדֹלרמב"ם מעכבין, שאין ציצין עֹל חוזר
והב' הערֹלה חתיכת מעשה הא' ִדינים ב' איכא הטור וֹלשי' המיֹלה,
ֹלברית בבשרכם בריתי והיתה כמ"ש חייו ימי כֹל הנמשכת מצוה
שיגִדֹל עִד עֹליו נמשכת המצוה שמֹל האב ִדגם עוִד [והוסיף עוֹלם.
(ח"ב יצחֱק הפרי אך הבן,

עי"ש. הנמשכת, מצוה שהיא ֹלומר ִדאין ִדבריו ִדחה אוֹלם) ִד"ה ֹל סי'
אך המצוה, ֹלגמרי ביטֹל ח' תוך נימוֹל ִדאם עב: פסחים צֹל"ח ועי'
נימוֹל יהיה השמיני שביום היא שהמצוה מוכח ִדיצא, הרמ"א ממ"ש
המיֹלה במעשה כוונה ִדא"צ וִדע) (ִד"ה ֹלג או"ח יואב חֹלֱקת ועי' עי"ש.
(יא,א) הערות בֱקובץ וכ"מ נימוֹל. שיהיה נמשכת היא שהמצוה כיון
הוא שעיֱקרה כיון בעבירה הבאה מצוה שֹל חסרון במיֹלה שייך ִדֹלא

המעשה. ע"י שחֹל ההכשר

ֹלמוֹל הא' ִדינים, ג' במיֹלה ִדיש ביאר ֱקנב) (וארשא פענח צפנת בשו"ת
עי"ש ערֹל. יהיה שֹלא והג' מהוֹל שיהיה והב' האב. עֹל חיוב והוא
גוף מ"ע, ב' במיֹלה ִדיש (יז,יג) ֹלך ֹלך פר' ִדבר הרחב ועי' שהאריך.

הברכות. ב' נתֱקנו וע"ז הערֹלה, ימשוך שֹלא הברית וֱקיום המיֹלה
שוא"ת גם במיֹלה שיש מוהראנ"ח בשם כ' ה"ז פ"י מֹלכים הֹל' המֹל"מ
ֹלמוֹלו שֹלא ִדשוא"ת כ' המהרש"ֹל ובשם ערֹלתו, ימשוך שֹלא ִדמצווה

זמנו. ֱקוִדם

בו הצצתי ירוֱק שהוא ראיתיו ֹלפני הביאתו וכו' נתן א"ר ֱקֹלִד. בשבת
ֹלא ֹליה מהיֹל ִדאי חִדא ֹלגריעותא תרתי ופירש"י ברית. ִדם ראיתי וֹלא

ִדמא, מיניה נפֱק
ֹלזה ומביא ִדם, הטפת ִדין איכא מיֹלה ִדבכֹל ומבואר וכו'. ט) (זכריה
"ִדם וזהו הערֹלה, מיֹלת מִדין חֹלֱק הוא ִדהִדם והיינו מֱקרא. ראיה
היא ברית ִדם ִדהטפת מזה הוכיח סג) (יו"ִד יעֱקב והמשכנות ברית".

עצמה. מצִד מצוה

(ח"א יצחֱק הזכר וכ"כ
ִדם וֹלהטיף הערֹלה ֹלהסיר מצוות, ב' איכא ערֹלה ִדכשיש ומה) ִד"ה ֹלא

ברית.
הגרים את "ֹלמוֹל ֱקֹלז:) (שבת גרים במיֹלת הברכה מנוסח מבואר וכן
וארץ...". שמים נתֱקיימו ֹלא ברית ִדם שאֹלמֹלא ברית ִדם מהם וֹלהטיף
כִדי הוא ֹלהטיף שמברכים ִדהטעם ספי"ט שבת בבעה"מ עי' אכן
מצִד אינו וֹלפ"ז מהם, הנוטף ֹלִדם יִדאגו וֹלא בשמחה עומ"צ שיֱקבֹלו

המיֹלה. ִדין עצם

חֹלֱק ֹלו אין אבינו אברהם שֹל בריתו והמפר מי"א פ"ג באבות תנן
זה תכרת, הכרת הפר מצותו ואת מֱקרא יֹלפי' יג. ובשבועות ֹלעוה"ב,
בערֹלתו. מושך איסור הוא ה"ח פ"ג הרמב"ם וֹלִד' בבשר. ברית המפר
ֹלך ֹלך ר"פ הֹלוי בית ועי' במיֹלה. נוסף ִדין היא הברית ִדכריתת ומבואר
והוספת החסרון-הערֹלה, הסרת ענינים ב' במיֹלה ִדאיכא שביאר
ומתֱקיימים בריתי. ואתנה ב' תמים, והיה א' נא' וע"ז וֱקִדושה, מעֹלה
הברית. ֱקיום מצִד היא הפריעה שמצות המיֹלה שבמעשה ִדינים בב'

ֱקוִדם עצמו אבינו אברהם מֹל ֹלא טעמא ִדמהאי הביאו הגרי"ז ובשם
בין הסכמה היא ברית ִדכריתת משום התורה, כֹל שֱקיים אף שנצטוה
(ח"ב אש השריִדי כ' וכעי"ז עצמו. ִדעת עֹל ֹלעשות א"א וֹלכן צִדִדים, ב'

עי"ש. ֱקמט)

ֹלעוֹלם.]. מֱקיים האִדון אם עבִדיו במיֹלת ֹלפ"ז ויֹל"ע

ִדכֹל וביאר ֹלִד,כה בראשית הכוה"ֱק כ' וכעי"ז

בגופו. אִדונו חותם הנושא כעבִד היֹלִד שנעשה המכוון ֹלתכֹלית הכנה הוא המעשה

הוא ההטפה ִדִדין הרמב"ם בִד' כ' ה"ז) (פ"א הכס"מ אכן

ִדִד' מובא הגר"ח בכ' אך נא. סי שבת ֱקה"י ועי' ֱקֹלה.) שבת (עי' כבושה, ערֹלה מחשש

המשכנ"י. וכהכרעת בפנ"ע, מצוה היא ִדהטִד"ב הרמב"ם

יוֹלִדת פרשת בתוך מיֹלה שנא' בטעם בפר' העומר מֹלא ועי'

שגרמו וחוה אִדם ֹלחטא ובנֱקבה בזכר תיֱקון והם ִדמים, שפיכות ִדתרוייהו [וטומאה]
מיתה.

בהרח"ִד]. הנצי"ב מ"ש [וע"ֹל

הנימוֹל בין היא ִדהרי ברית כריתת חשיבא היאך בנו את ֹלמוֹל האב חיוב בגִדר וצ"ב
עֹל הציווי ִדבעצם וי"ֹל ברית. כורת אינו והחייב מחוייב אינו הנימוֹל וכאן ֹלֱקב"ה,
מישראֹל ִדכ"א מה מעצם מורכבת ִדהברית והרי וזרעך, אתה נאמר הברית כריתת
כמצוה בניו ומיֹלת עצמו מיֹלת את מנו המצוות מוני וכֹל עצמו. את מֹל וגם מהוֹל
בבריתו ִדההכנסה שפי' ויש ורפט]. ֱקנז בסי' עי' מ"ע כב' שמנאן הסמ"ֱק [מֹלבִד אחת,
עם שנכרתה הברית בכֹלֹל הכֹל אֹלא חִדשה ברית שאינה ענינה אבינו אברהם שֹל

א"ש. וֹלפ"ז אברהם,

בריתך בִדם את גם כִדכתיב מצוה ברית ִדם והטפת

הציון הציוןשער שער הציון הציוןשער שער

האב חיוב

ישראֹל וכֹל בי"ִד חיוב

בברית ישראֹל בה שנכנסו מיֹלה

וכ' תורה. וֹלֹלמִדו וֹלפִדותו ֹלמוֹלו בבנו חייב האב כט. בֱקיִדושין
שהתורה הבן עֹל מצוה ִדהוי מפִדיוה"ב מיֹלה ִדחֹלוֱקה (ֱקֹלא) הריב"ש

עצמו. האב עֹל מצוה ִדהוי מיֹלה משא"כ האב, עֹל הטיֹלה

אפרים העוֹלֹלות מ"ש עפ"י האב חיוב את ביאר (מב) רעֱק"א בתשו'
יהיו שאז הֹלב, מערֹלת פנימית ֹלמיֹלה סיבה היא חיצונית שמיֹלה
ֹלֹלמִדו האב עֹל ִדהחיוב וכיון וֹלהשכיֹל, ֹלהבין פתוחים ֹלבבו חִדרי

תורה. ֹלשערי ֹלבא הגורם שזהו עֹליו הברית שייכות ממיֹלא תורה

ֹלעסוֱק אֹלא ביִדיו בנו ֹלמוֹל חייב האב ִדאין (יא) או"ז המהר"ח כ'
ביאר וכך וכו'. אומנות וֹלֹלמִדו תורה ִדֹלֹלמִדו ִדומיא נימוֹל, שיהא
שֹל בבריתו אֱקב"ו אומר הבן ִדאבי ֱקֹלז: בשבת הש"ס בגֹליוני

ֹלמוהֹלו. כִדי המוהֹל ֹליִד ֹלהכניסו רֱק האב ִדמצוות משום א"א,

ע"י עומִד הבן שאבי העיטור בשם רסה) (סו"ס הטור ממ"ש נראה וכן
שיהא אפשר ֱקרבן ֹלגבי כִדאמרינן שֹלוחו, שהוא ֹלהוִדיעו המוהֹל
בביאור וכ' כז.). (תענית גביו עֹל עומִד אינו והוא ֱקרב אִדם שֹל ֱקרבנו

אמור. פר' במ"ר כמ"ש ֱקרבן ִדוגמת הוא שהמיֹלה הגר"א
א"צ האב חיוב עצם מצִד אבֹל ֱקרבן, ִדין מצִד אֹלא אינו וֹלפ"ז

המוהֹל. ֹליִדי שמוסרו במה חובתו ומֱקיים שֹלוחו שהוא ֹלהוִדיע

חיתוך אינה המצוה ִדעיֱקר איהי) ִד"ה (כט. ֱקיִדושין רי"ִד תוס' ועי'
מהוֹל. יהיה שהבן וֹלטרוח ֹלִדאוג אֹלא הערֹלה

וכ' ֹלמימהֹליה. בי"ִד מחייבי אבוה מהֹליה ִדֹלא היכא כט. בֱקיִדושין
כאן ומ"ש ישראֹל, כֹל עֹל ִדין ִדהוא מוכח בחוֹלין ִדמהרא"ש המֱקנה
המאירי ִדכ"ִד ונראה ֹלהזהירם. הציבור עֹל ממונים שהם מצִד צ"ֹל בי"ִד
כ' (א,א) הרמב"ם אבֹל הֱקהֹל. ראשי מצווין בי"ִד שם אין ִדאם שכ'
ועי' מצווין. ִדבי"ִד
ומבואר שֹלוחם, או בי"ִד בעינן ִדֹלברכה יתום] [ֹלגבי מב רעֱק"א בתשו'

כ"א. עֹל חיוב ִדאינו

כֹל ואח"כ השמיני ביום רֱק הוא האב ִדחיוב כ' ספי"ט שבת בפיה"מ
הצפנת וכ' שיגִדֹל. עִד אותו, מֹל כשאינו המ"ע עֹל ועובר מחוייב אִדם
גם מצווה ִדהאב בינוני) (ִד"ה ֱקֹלב: בשבת כרש"י ִדֹלא ִדהוא פענח
רעט סי' שבת הראבי"ה שי' וכעי"ז ח, סי' ח"ג בתשב"ץ וכ"מ ח'. ֹלאחר

האב. עֹל מוטֹלת מצוה עיֱקר מחוייבים כשבי"ִד ִדגם

שתיעשה בי"ִד שישגיחו רֱק הוא ִדהחיוב כ' ֹלִד) (ח"ב ים האפיֱקי
בת שריפת ֹלֱקיים בי"ִד שיכוֹלין שנז) (בח"א הרשב"א עפי"ִד המצוה,
ממש ֹלמוֹלו הוא הבי"ִד ִדחיוב כ) (ח"ב שֹלמה בנין עי' אך גוי. ע"י כהן

נימוֹל. שיהיה ֹלִדאוג רֱק וֹלא

שמֹל יתכן והרי מאברהם האב חיוב ֹלֹלמוִד מנ"ֹל הֱק' בֱקיִדושין הפנ"י
אם נסתפֱק ֱקמח סי' באה"ע החזו"א אמנם בי"ִד. חיוב מצִד יצחֱק את

שופטים. מינוי מצות היתה ִדֹלא מ"ת ֱקוִדם נהגה זו בי"ִד חובת

במיֹלה ֹלברית, ישראֹל נכנסו ִדברים בג' רפי"ג איסו"ב בהֹל' הרמב"ם כ'
וכו'. בו יאכֹל ֹלא ערֹל וכֹל שנא' במצרים היתה מיֹלה וֱקרבן. וטביֹלה
היתה אם חֱקר ו) שו"ת (זבחים, יחזֱקאֹל ובחזון ט.]. כריתות [עפ"י
הרא"ש מ"ש והביא אברהם. מיֹלת מִדין או גירות ֹלשם מיוחִדת מיֹלה
המֱקום בברית "ֹלהכנס היתה במצרים ִדהמיֹלה כריתות] [בשטמ"ֱק
הרא"ש וֹלִד' ֹלהֹלכה. מזה שהעֹלה מה עי"ש אברהם", את כרת אשר
מיֹלה נצרכו ֹלא מ"מ גירות, היתה במ"ת בברית שהכניסה ִדאף ע"כ
ֹלוי ִדשבט מו.) (ביבמות ִדכ' ע"ז פֹליג ִדהרמב"ן ונראה גירות. ֹלשם
ֹלשם ברית ִדם הטפת ע"י השכינה כנפי תחת נכנסו נימוֹלים שהיו

ֹלגירות. ֹל"מ אברהם ִדמיֹלת הרי גירות.

אינה בגירות המיֹלה ִדגִדר שחיִדש הנה) ִד"ה ֹל (ח"א יצחֱק זכר ועי'
ערֹלות, מטומאת ֹלטהר אֹלא גירות פועֹלת

בֱקִדושת שנתֱקִדשו שֹלפני כבמ"ת
שֹל ֹלזרעו המיֹלה בֱקִדושת נתֱקִדשו המצוות, בכֹל המחייבת ישראֹל

אברהם.

יצחֱק הזכר וכ"כ
ֹלִדאוג אינו ה"נ גופו, העבִד חיוב מצִד שאינו עבִד ִדמיֹלת ִדומיא ִדהוא הן) ִד"ה א' (ח"א

האב. עֹל עצמי חיוב הוא אֹלא הבן, מצות עֹל

ותֹליא
כח,ג ופֹלתי שפב,ב ֱקצוה"ח עי' האחרונים שהאריכו כמו שֹליחות מהני אם בזה

ואכ"מ.

ֹלך רב"ח [ועי'

יז,יג]. ֹלך

וכ"מ
שם. יעמוִד שהאב במיֹלה תנאי ִדאינו איכא) ואי ִד"ה (ֱקֹלג. שבת ברש"י

עמ' ח"א חיים משמרת ועי'
צא.

וצ"ע. שביניהן, ערֹל כֹל שימוֹלו ישראֹל כֹל שמצווין כ' ה"א ובפ"ג

המחצה"ש וִדעת
הבי"ִד. עֹל רֱק הוא בזמנה ושֹלא בזמנה, במיֹלה רֱק היא האב ִדמצות תמִד,יא

מטומאת ֹלטהר טביֹלה [וכן

מצוות]. בֱקבֹלת היא הגירות ועצם עכו"ם,

ע"ִד.] הגרז"ס השגת (ב) ֹל בסי' [ועי"ש

ֹלהכניסו
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זיֹלברשטיין הגר"י שֹל משיעוריו (ֹליֱקוטים נא" "והערב בספר
עיה"ֱק, בירושֹלים שאירע מעשה הובא תזריע) פרשת שֹליט"א,
שכתוב כתב מונח ועֹליו ברחוב בעריסה מוטֹל שנמצא בתינוֱק
ואין שעבר, ש"ֱק ביום ימים חמישה ֹלפני נוֹלִד זה "תינוֱק עֹליו
והכניסוהו הציֹלוהו, רחמנים יהוִדים אנא ֹלגִדֹלו... באפשרותנו

ֹלֹליִדתו...". השמיני ביום הֱקרוב בש"ֱק א"א שֹל בבריתו

סמך עֹל בשבת הנוֹלִד הרך את ֹלמוֹל ניתן האם שאֹלה, התעוררה
צבי הר שו"ת (עי' ז"ֹל פרנֱק הגרצ"פ מרן ופסֱק עמו. שנמצא הכתב
באיסורים, נאמן ִדע"א הכֹלֹל ע"פ בשבת ֹלמוֹלו ִדיש ר"ב) סי' או"ח
פֹלוני איש נוֹלִד אחִד עִד אמר רפ"ב) (ר"ה בירושֹלמי מפורש וכן
וֹלא ִדמפיהם פסוֹל ֹליכא ובע"א [בשבת], פיו עֹל אותו מֹלין בשבת

כתבם. מפי

ז"ֹל פיינשטיין הגר"מ מביא ס"ה) סי' א' (יו"ִד משה אגרות בשו"ת
תינוֱק עֹל ֹלהעיִד נאמן ִדע"א ִדטעמא הנ"ֹל בירושֹלמי ִדאיתא מה
ִדעביִדא מיֹלתא ִדהוי משום הוא בשבת ֹלמוֹלו כִדי בשבת שנוֹלִד
נאמן ע"א בִדין ֹלן סגי וֹלא טעמא, ֹלהאי ִדצריך הא ומבאר ֹלגֹלויי,
ע"א ִדבִדין משום הוא ֹלאגֹלויי, עביִד בֹלא גם ִדעֹלמא, באיסורים
חִדש ִדבר מחִדש באינו רֱק אֹלא נאמן אינו באיסורים נאמן
חתיכה עֹל במעיִד כגון אתי, בעֹלמא מיֹלתא ֹלגֹלויי ורֱק בהגִדתו,
חיוב בִדבריו נעשה ִדֹלא באכיֹלה, ֹלהתירו חֹלב וֹלא שומן שהוא
נוֹלִד שאם השבת, אחר וֹלא בשבת שנוֹלִד במעיִד משא"כ ֹלאוכֹלו,
עֹליו נעשה העִד ובִדברי כֹלֹל, מיֹלה חיוב עִדיין עֹליו אין השבת אחר

בזה. נאמן שאינו חיִדוש שהוא חיוב

מיירי ע"כ הרי שומן, שהוא חתיכה עֹל במעיִד ִדאף צ"ב, וִדבריו
צריכים אנו אין ִדאיֹל"ה ֹלאוכֹלו, אסור היה ִדבריו שֹלוֹלא בחתיכה
ֱקוִדם היה שֹלא אכיֹלה היתר מחִדש הוא בעִדותו וא"כ ֹלעִדותו,
בשבת שנוֹלִד תינוֱק עֹל המעיִד נשתנה ומה נאמן, ואעפ"כ שהעיִד,
ע"פ שנתחִדש השבת אחר נוֹלִד שמא ספֱק היה ִדבריו ִדֹלוֹלא
ִדבמעיִד כמו וה"נ, זה, משום נאמן יהא שֹלא בשבת, ֹלמוֹלו ִדבריו
שחתיכה אתא מיֹלתא ֹלגֹלויי ִדרֱק אמרינן שומן שהוא חתיכה עֹל
ֹלגֹלויי אֹלא בא ֹלא בתינוֱק ה"נ בא, ממיֹלא וההיתר הוא, שומן זו
כֹל וֹלכאורה בשבת, ֹלמוֹלו יש וממיֹלא בשבת, נוֹלִד שהתינוֱק
או ועשה ֱקום שֹל הוא היוצא החיִדוש אם הוא המֱקרים בין החיֹלוֱק
הוא העִדות בשניהם ֹלכאורה אבֹל ועשה, ֱקום בֹלי בֹלבִד, היתר שֹל

מיֹלתא. מגיֹלוי יותר שהוא ִדין ונתחִדש מיֹלתא ֹלגֹלויי

הגִדוֹלה ִדישיבה (רה"י שֹליט"א בֹלייך אברהם ר' הרב וביאר
והיתר איסור ִדין ִדחֹלוֱק עיֹלית) מוִדיעין פה חו"ֹל ֹליוצאי החסיִדית
איסור ִדֹלגבי ע"א, ע"פ שנתחִדש מצוה מחיוב ע"א ע"י שנתחִדש
איסור ִדיני בכֹל ֹלהתנהג ֹלעוֹלם חייב מישראֹל אחִד כֹל הרי והיתר
מחִדש אינו מותר שהוא ִדבר עֹל ע"א וכשמעיִד שבתורה, והיתר
בִדיני בו נוהגים וממיֹלא המותרים, מהִדברים הוא זה שִדבר אֹלא
בעֹלמא, מיֹלתא גיֹלוי יֱקרא וזה בהם, חייבים שאנו והיתר איסור
אין הרי מצוה, ֹלעשות נתחִדש העִד כשע"פ משא"כ בו, נאמן ִדע"א
וכגון החיוב, סיבת שיבא עִד מצוות ֹלֱקיים בעֹלמא מצווה אִדם כֹל
תינוֱק כאן שיהיה עִד כֹלֹל מיֹלה במצות מצווה האִדם אין בניִד"ִד
יום ִדעִד שם האגרו"מ בִדברי ֹלהִדיא מפורש [כן ימים, שמונה בן
הע"א עִדות ע"י וא"כ עִדיין], מיֹלה חיוב שום עֹליו אין השמיני
בעי ומשו"ה עֹליו, נאמן שאינו ִדבר חיִדוש שהוא חיוב עֹליו נעשה

ֹלאגֹלויי. ִדעביִדא מיֹלתא ִדהוה טעמא ֹלתוספת הירושֹלמי

נאמן ֹלאגֹלויי ִדעביִדא ִדבמיֹלתא הא הגרמ"פ שם ומבאר ומוסיף
שני פי עֹל בעֹלמא שִדנים ִדמה משום מצוה, חיוב ֹלחִדש גם ע"א
יִדיעה אינה שנאמנות בהגִדתם, הִדבר שהוברר מחמת אינו עִדים
נאמנים, עִדים ִדשני התורה חיִדוש שהוא אֹלא הִדבר, בגוף ברורה
נתחִדש ֹלא בע"א משא"כ בעִדותן, ִדבר ֹלחִדש אף עִדים ב' ואֹלימי
בעֹלמא ֹלגיֹלוי כשבא ורֱק בעִדותו, ִדבר ֹלחִדש העִד שיכוֹל זה ִדבר
שאינו אף משֱקרין, שאין אִדם בני חזֱקת מחמת ֹלהאמינו מועיֹל
ֹלגֹלות אבֹל ִדבר, ֹלברר נאמנות ֹליכא ִדבר ֹלחִדש ִדרֱק הִדבר, בגוף
מיֹלתא הוא כשהִדבר אבֹל הִדבר, בגוף כבירור נאמנים שהיה, מה

בע"א אף וֹלכן משֱקר ִדאינו סברא יותר כאן יש ֹלגֹלויי ִדעביִדא
חִדש. ִדבר ֹלחִדש אף נאמן וֹלכן הִדבר גוף עֹל נאמן

שמעיִד כתב עם שנמצא ִדתינוֱק הנ"ֹל ִדבעובִדא י"ֹל ִדבריו וֹלפי
משום ִדנאמן הירושֹלמי ע"ִד הגרצ"פ ִדסמך כיון בשבת, שנוֹלִד
ִדעֹלמא ֹלכֹלֹלא צריכי ֹלא א"כ ֹלגֹלויי, ִדעביִדא מיֹלתא ִדהוה
ִדהוה ִדכיון י"ֹל אֹלא כתבם, מפי ןֹלא ִדמפיהם פסוֹל ֹליכא ִדבע"א
רֱק וֹלא הִדבר, בגוף נאמנות איכא א"כ ֹלגֹלויי, ִדעביִדא מיֹלתא
כתבם מפי וֹלא מפיהם וִדין בֹלבִד, עִדות ִדהגִדת נאמנות מִדין
בגוף נאמנות כשיש וֹלא עִדות הגִדת שֹל באמנות אֹלא אינו
בזה שייך וֹלא הכתב ע"פ בשבת התינוֱק ֹלמוֹל יש וֹלכן הִדבר,

כתבם. מפי וֹלא ִדמפיהם פסוֹל

אחִד עִד עפ"י בשבת אחִדמיֹלה עִד עפ"י בשבת ערֹלתומיֹלה בשר ימוֹל השמיני ערֹלתווביום בשר ימוֹל השמיני וביום
רוזנהן יוסף רוזנהןהרב יוסף שחטרהרב חיים שחטרהרב חיים הרב

ויו"ט שבת ִדוחה שמיֹלה מכאן בשבת אפיֹלו ביום

באבריו. באחִד מיֹלה

ֱקֹלב:) (שבת

שִדוחה נפש ֹלפיֱקוח ֱק"ו פ"ה: ביומא הגמרא ֹלומִדת זה ומִדין
שבת,

ֱק"ו השבת את ִדוחה שבאִדם אברים מרמ"ח אחִד שהיא מיֹלה ומה
השבת את שִדוחה גופו ֹלכֹל

ֹלא גם כֹלֹל, חוֹלה נחשב אינו התינוֱק המיֹלה ֱקוִדם הרי וֹלכאורה
השבת. את שיִדחה נפש ֹלפיֱקוח הֱק"ו מהו וא"כ מאבריו, באחִד

את נפֹלא מסביר יומא ֹלמס' בחיִדושיו סופר שהחתם ומצאתי
הגמרא. ִדברי

שיחֹלֹל שמוטב משום השבת את ִדוחה נפש שפיֱקוח שהטעם
הרבה, שבתות יתחֹלֹל ואֹל אחת שבת

ֹלשמור יזכה יתרפא, ובעז"ה ֹלרפואתו אחת שבת שיחֹלֹל שע"י
ועשרים. מאה עִד הרבה שבתות

רֱק יחיה השבת חיֹלוֹל ע"י אם גם בחוֹלה שהרי החת"ס ומֱקשה
ֹלא שר"ֹל אפיֹלו השבת את עֹליו מחֹלֹלים גם יותר וֹלא אחת שעה

. הרבה שבתות ֹלשמור יזכה

חייו את ֹלו יאריכו שאם כך: היא בזה שהכוונה החת"ס ומסביר
ויתֱקן עוונותיו כֹל עֹל בתשובה שיהרהר אפשר אחת בשעה אפיֹלו
שֹלחיי אחת ֹלִדעה תרפ"ט) (רמז תהיֹלים ביֹלֱקוט ומבואר הרבה,
ומה הֱק"ו, וזהו מֱקוִדם. וֹלא שנימוֹל משעה האִדם זוכה עוה"ב

זֱקוֱק שאינו בשבת שֹלו שמיני יום שהגיע תינוֱק

וֹלא פגם ֹלא בוִדאי שהתינוֱק אבריו מרמ"ח אחִד אבר ֹלתיֱקון אֹלא
שבת, ִדוחה מעוה"ב מונעו והוא תיֱקון צריך אחִד שאבר מ"מ חטא
מתום אין בעברות פגום גופו שכֹל שאפשר נפש פיֱקוח כ"ש
שיִדחה כ"ש ונשמתו גופו כֹל יתֱקן אחת שעה שיחיה וע"י בבשרו

ִדֱקאמר מאי וא"ש שבת.

גוִדֹל את ֹלהבין ֹלנו יש הנ"ֹל, החת"ס ֹלִדברי הבורא שזיכנו וֹלאחר
בזמנה מיֹלה ברית שֹל החשיבות

ההֹלכה וע"פ וכשנרפא וכִדו', חוֹלי משום המיֹלה ניִדחת אם וגם
מיִד. ֹלמוֹלו ויש ֹלהתעכב אין ֹלמוֹלו מותר

ֹלמוֹלו, אסור ההֹלכה וע"פ חוֹלה בגִדר הוא כשהתינוֱק אמנם
שאם סִד: ביבמות רש"י ִדברי עֹלינו אמונים שהרי ֹלמוֹלו. חֹליֹלה

עֹליה. וחייבים בזמנה שֹלא כמיֹלה נחשב בשבת חוֹלה מֹלו
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