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עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית
- ביאור מחלוקת התנאים בדין עמוני שבא על כהנת אם פסלה - האם המיעוט עמוני ולא עמונית הוא דרשה או

הלכה למשה מסיני? - ביאור הגרי"ז בחששו של הגואל 'פן אשחית את נחלתי' - מדוע הנקבות צאצאיות הזכרים
שבזמן משה מותרות לבוא בקהל? - טעם הרמ"ע מפאנו שהזכרים אסורים והנקבות מותרות בגלל מעשה לוט

ובנותיו.
 
 

פסול ערלות בקרבן פסח
- קושיית המהר"ם, גור אריה ומזרחי מדוע צריך לא נלמד ערל בכ"ש ממילת זכריו - מחלוקת רש"י ורבינו תם אם

ערל שמתו אחיו מחמת מילה אוכל בתרומה - ביאור המשנת יעקב במחלוקתם ביסוד המעכב בדין מילת זכריו,
הערלות או מצות מילה - קושיית הריטב"א והמאירי מה היה הס"ד שמילת זכריו תעכב בתרומה ולא מילת עצמו -

יסוד הגר"ש היימן שיש שני דינים בפסול ערל בפסח.
 
 
 

חיוב אשה במילת זכרים בפסח
- דעת רש"י שמצות מילה מוטלת גם על אמו - יסוד המהרש"א שאף שאשה אינה מחוייבת במילת בנה מ"מ
מעכבתה בפסח - דחיית המנחת חינוך לראיית המהרש"א וחילוקו בין מילת בנים לעבדים - יסוד האחרונים
שמצות עשה שהזמן גרמא פוטרת רק בקום עשה - יסוד השאגת אריה שמצות מילה כוללת שני דינים, למול

ולמול ביום.
 
 
 

רוח צפונית שלא נשבה לישראל
- ביאור הבית הלוי ששני הטעמים בגמרא משלימים זה את זה - קושיית התוספות שאין העולם מתקיים בלי רוח

צפונית - דעת האחרונים שמחוץ למחנה ישראל נשבה רוח צפונית - כיצד יישב החתם סופר את קושיית 'איש
ריבנו' על שלא מיחה משה בישראל? - קושיות הפנים יפות איך קיבל משה גרים וכיצד מל יתרו במדבר?

 
 

וידוי או מקרא ביכורים
- מחלוקת רש"י ורמב"ם בביאור 'וידוי ביכורים' אם הכוונה ל'מקרא ביכורים' - דעת הר"ן ש'מקרא ביכורים' נוהג

רק בלילה - קושיית הטורי אבן שאשה תתמעט ממצות ביכורים או ממקרא ביכורים מדין מ"ע שהזמן גרמא -
דברי הטו"א שלא מצינו בשום מקום שם 'וידוי' על ביכורים, והערת המנ"ח שודאי הרמב"ם מצא כן באיזה מקום-

יסוד שו"ת השבי"ט שיש בביכורים 'וידוי' מדין מתנות כהונה ו'מקרא' מדין ביכורים.
 
 
 
 
 



מחלוקת התנאים בדין עמוני שבא על כהנת
הגמרא במסכת יבמות )סח.( מביאה ברייתא בדין חייבי לאוין שבאו 
אופן  שבכל  דעת חכמים  ולכהונה.  לתרומה  פסלוה  אם  כהנת  על 
פסלוה, דעת רבי יוסי שרק אם זרעו פסול פוסל, ודעת רשב"ג שרק 
והגמרא  אם אין אתה נושא את בתו אין אתה נושא את אלמנתו. 
)סט.( מבארת שלדעת רשב"ג בענין שכל זרעו יהיה פסול, ואם בתו 
והגמרא  נפסלת בביאתו.  ואינה  די  בכך  אין  כשרה אף שבנו פסול 
ומואבי,  עמוני  גר  עליה  שבא  באופן  במחלוקתם  נפק"מ  מביאה 
שלדעת רבי יוסי כיון שזרעו פסול - פוסל, ולדעת רשב"ג כיון שדרשינן 

'עמוני' ולא עמונית 'מואבי' ולא מואבית, ממילא אין כל זרעו פסול.
הפסול  עיקר  שכן  המקור,  מאותו  דינם  למדו  התנאים  שכל  בגמרא  ומבואר 
שנפסלת בביאתו ילפינן מהפסוק "ובת כהן כי תהיה לאיש זר" - ולומדים מפסוק זה 
שכיון שנבעלה למי שהוא זר אצלה נפסלה. ואמנם למדו התנאים מדין אלמנה לכהן גדול, 
שאף היא מתחללת בביאתו ככתוב "לא יחלל זרעו בעמיו", ולומדים מסברא שאף הפסול של 'איש 
זר' הוא בדומה לפסול של 'לא יחלל' באלמנה לכהן גדול ]תוספות )ד"ה ושניהם([. אלא שנחלקו 
התנאים אם בעינן דומיא דאלמנה לכהן גדול שביאתו בעבירה ]- ואפילו אין זרעו פסול כגון מצרי 
ואדומי שני[, או שזרעו פסול ]- אבל מצרי ואדומי שני לא[ או שכל זרעו פסול ]- אבל עמוני ומואבי 

לא שהרי בתו כשרה[.
ובפשוטו יש להבין במה חולקים התנאים, ובפרט לדעת רבי יוסי ורשב"ג שלומדים דומיא דאלמנה 
לכהן גדול גם ביחס לפסול הזרע, ואם כן מדוע יחלקו אם צריך שיהיה כל זרעו פסול או סגי במקצת 

זרעו פסול - הרי לכאורה אם אין כל זרעו פסול, הרי אין זה דומה לפסול אלמנה.
מקור המיעוט עמוני ולא עמונית מדרש או הלכה למשה מסיני

והנה בעיקר הדרשה ד'עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית', כך מבואר במשנה לקמן )עו:(: עמוני 
ומואבי אסורים ואיסורן איסור עולם, אבל נקבותיהם מותרות. ובגמרא מובא שדואג האדומי פקפק 
בכשרותו של דוד המלך כיון שבא מרות המואביה, ועל כך השיב לו אבנר: תנינא, עמוני ולא עמונית 
'ממזר'  הגמרא:  ומיישבת  ממזרת,  ולא  'ממזר'  מעתה  אלא  הגמרא:  ומקשה  מואבית.  ולא  מואבי 
כתיב מום זר ]כל שיש בו מום זרות. רש"י[. ועוד מקשה הגמרא: 'מצרי' ולא מצרית. ומיישבת: שאני 
הכא דמפרש טעמא דקרא, על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם ולא 
דרכה של אשה לקדם. ועל כך הקשה דואג שהיה להם לקדם אנשים לקראת נשים ונשים לקראת 
נשים. ומובא בגמרא שדואג דחה לימודם ואישתיקו ורצה להכריז עליו שהוא פסול, עד שבא עמשא 
בן יתר ואמר כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, 

עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית.
עוד מביאה הגמרא ברייתא בה נחלקו תנאים בענין זה: כתנאי, עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית 
דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ומים, דרכו של איש לקדם 
ולא דרכה של אשה לקדם. הרי שלדעת רבי שמעון נלמד דין זה מהפסוק ואילו לדעת רבי יהודה אף 
בלא זאת דרשינן עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית. ובדעת רבי יהודה יש להסתפק אם כוונתו 
מכח הלכה למשה מסיני או מכח דרשת הפסוק. והתוספות )ד"ה כתנאי( למדו שהוא דרשה גמורה 
והקשו כקושיית דואג מ'מצרי' ולא מצרית, ויישבו שגבי עמוני ומואבי היה לו לכתוב עמון ומואב וכיון 
שהאריך דורשים שבא לאפוקי מעמונית ומואבית, משא"כ במצרי אם היה כותב מצרים היה מאריך 

ולכן אין לדרוש ולא מצרית.
והמהרש"א תמה מדוע לא השיבו כן לדואג האדומי, והרי מבואר בגמרא שאשתיקו ולא אמרו לו ולא 
מידי עד שבא עמשא בן יתר. ולכן הציע המהרש"א לבאר שלדעת רבי יהודה אין דורשים כן מהפסוק 

אלא הרי היא הלכה למשה מסיני כפי שאמר עמשא בן יתר כך מקובלני מב"ד של שמואל הרמתי.
אסורים  עולם  עד  ובניהם  הם  דוקא  שהזכרים  המצוה,  מדיני  תקסא(:  )מצוה  החינוך  כתב  והנה 
לבא בקהל, אבל הנקבות מותרות מיד שתתגיירנה. ואמרו טעם בזה, לפי שהאיש דרכו לקדם אבל 
לא הנקבות. כלומר, שהן לא היתה ידם בנבלה שלא קידמו ישראל בלחם ובמים, שאין דרך האשה 
לצאת, והקל לא יעוות משפט לענוש אשה בשביל נבלת האיש, חלילה לקל מרשע, עכ"ד. והמנחת 
הזכרים  דרק  היא  הכתוב  דגזירת  מיד,  ישראל  בקהל  לבוא  מותרות  שלהם  והנקבות  כתב:  חינוך 
אסורים בקהל. מבואר מדבריו שהוא דין דאורייתא הנלמד מהכתוב. מאידך, הרמב"ם )פי"ב הי"ח[( 
כתב: זכרים ולא נקבות, שנאמר 'לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה... והלכה למשה מסיני שהזכר הוא 
שאסור לעולם לישא בת ישראל... אבל העמונית והמואבית מותרת מיד, ע"כ. הרי מפורש בדברי 

הרמב"ם שאין זה דרשה מהפסוק כי אם 'הלכה למשה מסיני'.
הערת החות יאיר שלא ידע מקור דברי הרמב"ם ושני דרכים בביאור מקורו

דהיינו שנחלקו במחלוקת התוספות והמהרש"א הנזכרת, כי הרמב"ם אף הוא למד כדעת המהרש"א 
בדעת רבי יהודה שרבי יהודה לא דורש כן מהפסוקים אלא בהלכה למשה מסיני, משא"כ המנחת 
חינוך הלך בפשטות כדעת התוספות שגם רבי יהודה דורש כן מהפסוק 'עמוני ומואבי'. ובשו"ת חות 
יאיר )סימן קצד אות נד( כתב שלא ידע מה מקור דברי הרמב"ם, כי אין לומר שלמד כן ממה שאמר 
עמשא שקיבל כן מבית דינו של שמואל הרמתי, כי אין זה ענין להלכה למשה מסיני, וכמה דברי נזכרו 

בש"ס בשם חגי זכריה ומלאכי ושם ודאי אין זה הלכה למשה מסיני.
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ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס - לחפש 'קרן שערי הלכה מורשה ודעת' ולבחור באפשרות התרומה ל'החידוש היומי' - ניתן לבקש הנצחה או הקדשה בהערה

כי  יאיר דברי המהרש"א,  )קידושין שם( העיר שלכאורה נעלמו מעיני החות  ובספר מקנת אליהו 
המהרש"א הלא העיר על תוספות שלדבריהם מדוע לא השיבו לדואג תשובה זו וע"כ שאין דרשה 

זו אמת, ולכן הוצרך הרמב"ם לחדש שלמדו כן הלכה למשה מסיני.
באופן אחר יבואר מקור דברי הרמב"ם על פי מה שכתב הגרי"ז )עה"ת( על הפסוק )רות ד ו( "ויאמר 
הגואל לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי". ופירש רש"י: פן אשחית את נחלתי, היינו זרעי, 
כמו 'נחת ה' בנים'. לתת פגם בזרעי, שנאמר "לא יבוא עמוני ומואבי", וטעה בעמוני ולא עמונית. 
והקשה הגרי"ז כיון שטעה בעמוני ולא עמונית לשם מה הוצרך לתלות החשש מכח זרעו, בלאו הכי 

היה לו לומר שאינו יכול לבוא עליה מחמת האיסור שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם.
וביאר הגרי"ז ע"פ סוגיית הגמרא ביבמות )עו:-עז.(, שרצה דואג האדומי לפסול את דוד, ואף שהשיבו 
אבנר מדרשת עמוני ולא עמונית, דחאו דואג בדברים. עד שבא עמשא בן יתר ואמר כך מקובלני 
עמשא  הוסיף  מה  ראשית,  צ"ע,  ולכאורה  וכו'.  עמונית  ולא  עמוני  הרמתי  שמואל  של  דינו  מבית 
שבגמרא  צ"ב  ועוד  תשובה.  עליה  שאין  טענה  עליה  שטען  רק  זו  דרשה  דואג  ידע  הלא  בעדותו, 
בכתובות )ז:( מובא שכבר בימי בועז כבר נפסקה הלכה זו של עמוני ולא עמונית, ולכן לקח בועז 
עשרה אנשים מזקני העיר לפרסם הדבר. וכיון שכך הכריע בועז כיצד רצה עתה דואג לפסול את דוד.

ביאור הגרי"ז בחששו של הגואל כיון שהיא דרשה ולא הלכה למשה מסיני
וצריך לומר שבאמת כשבית הגדול פוסק הלכה, עושה כן על אחד משני דרכים: א' על ידי שדורשים 
פסוקים התורה באחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. ב' על ידי הלכה למשה מסיני. והנפקא 
מינה בין שני דרכים אלו, שאם דרשו ע"י אחד מי"ג מידות יכול בית דין אחר לסתור ההלכה כפי 
הנראה בעיניו, משא"כ אם אמרו ההלכה מכח הלכה למשה מסיני שקבלו כן איש מפי איש עד 

משה רבינו שקיבל מפי הגבורה, בכה"ג אין כח ביד שום בית דין לסתור ההלכה.
שצורת  כיון  אך  ומואבית,  עמונית  להתיר  ומואבי  דעמוני  מקרא  דרש  בועז  שאכן  לומר  יש  ועפ"ז 
הדרשה היתה כדרשת חז"ל באחד מי"ג מידות, ממילא היה כח ביד דואג לחלוק על דרשה זו וכיון 
שחלק על דרשה זו רצה לפסול את דוד. ואילו עמשא בעדותו שכך מקובל הוא מבית דינו של שמואל 
הרמתי כוונתו היתה כמו שכתב הרמב"ם שכך נמסר בהלכה למשה מסיני ולכן אין כח ביד דואג 
בטענותיו לדחות ההלכה ממקומה. וזה אכן מקור דברי הרמב"ם שמקור הדין הוא מהלכה למשה 

מסיני, כי אם לא כן מה הוסיף עמשא בדבריו וכיצד דחה בדבריו את טענתו הצודקת של דואג.
ומעתה תבואר היטב טענת הגואל לבועז, כי אכן עצם המעשה אין בו איסור באשר בועז דרש כפי 
דעתו עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, אלא שחשש הגואל שמא בדורות שיבואו בעתיד יקום 
מי שיפקפק בדרשה זו ונמצאו הבנים פגומים, וכפי שבאמת היה כשבא דואג וערער על דרשה זו. 
רק שלפי האמת היתה עדות שכן הוא הדין הלכה למשה מסיני, אך הגואל שידע רק מדרשתו של 

בועז חשש בדוקא לדורות הבאים ולא לאיסור עצמו.
עפ"ז כל זה אפשר אולי להציע שנחלקו רבי יוסי ורשב"ג במחלוקת זו האם עמוני ולא עמונית ילפינן 
לה מדרשת הפסוק או שאינו אלא הלכה למשה מסיני. שדעת רבי יוסי שמצד המפורש בפסוק אכן 
מותרת  ומואבית  שעמונית  והתירה  מסיני  למשה  ההלכה  שבאה  אלא  האיסור  בכלל  עמונית  אף 
כיון שסו"ס  ומואבי  כולל אף עמוני  ליה שההיקש לאלמנה שזרעו פסול  ולכן סבירא  לבוא בקהל, 
זרעו פסול. משא"כ רשב"ג סבירא ליה שהפסוק עמוני ומואבי ממעט עמוני ולא עמונית מואבי ולא 
מואבית, וממילא דומיא דכהן גדול ממעט גם עמוני ומואבי כיון שבעיקר האיסור נאמר שאין כל זרעו 
וידוקדק מאד הטעם שהביאה הגמרא אמר מר עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, ולא  פסול. 
הביאה גוף המשנה שעמוני ומואבי אסורים ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהם מותרות. כי מצד 
עיקר הדין עדיין אפשר להחשיב זאת דומיא דאלמנה לכהן גדול, אם הדרשה אינה אלא מכח הלכה 
יליף לה מגוף הפסוק  ורק מבארת הגמרא שרשב"ג  למשה מסיני המגרעת מהמפורשת בפסוק, 

ולכן ס"ל שאין זה דומיא דאלמנה לכהן גדול.
טעם החילוק שבין זכרים לנקבות ומדוע אינו תלוי בצאצאי הזכרים של אותו דור

והנה הבאנו דברי המנחת חינוך שהיא גזירת הכתוב שרק הזכרים אסורים בקהל. והחינוך נתן טעם 
בדבר והוא המבואר בחז"ל שטעם האיסור הוא על דבר אשר קדמו אתכם ואין דרך האשה לקדם. 

אמנם כבר מבואר בגמרא מה שהקשה דואג על סברא זו ולא השיבוהו.
עוד העירו על סברא זו )ח"ס פרשת תצא הו"ד בלקוטי בתר לקוטי יבמות סט.( שלכאורה מן הראוי 
היה שכל צאצאי הזכרים של אותו הדור יהיו אסורים לבוא בקהל, בין זכרים ובין נקבות, וכל צאצאי 
יהיו מותרים בין  - הם  הנקבות של אותו דור שעליהם אין תביעה מפני מה לא קדמו את ישראל 
זכרים ובין נקבות. ומה שייך לקבוע שזכרים אסורים ונקבות מותרות לפי כל דור ודור. וביאר ע"ד 
דור התאכזרו  וכיון שהזכרים שבאותו  נוקבא,  וכוח  דכורא  כוח  יש בשרי האומות  האמת שכידוע 
ולא קדמו את ישראל בלחם ובמים וגם שכרו את בלעם לקלל את ישראל, סימן היה בדבר שבודאי 
הניצוצות הקדושות שנשתיירו בעמון ומואב, אינם בכח הדוכרא שלו אלא בכח הנוקבא דיליה, ולכן 

לעולם כח הדוכרא אסור וכח הנוקבא מותר.
לעמונית  ומאובי  עמוני  שבין  לחילוק  נוסף  טעם  יט(  )סימן  מפאנו  הרמ"ע  נתן  מאמרות  ובעשרה 
ומואבית והוא שכשחטאו בנות לוט עם אביהם, היה לוט שוגג או אנוס בשכרותו ובנותיו מזידות, 
ואמרו חז"ל איש מזריע תחילה יולדת נקבות, אשה מזרעת תחילה יולדת זכרים, ולכן הזכרים שבאו 

מהזרעת הנקבות המזידות אסורות לבוא בקהל, ואילו הנקבות הבאות מהזרעת הזכר מותרות.

"אכן עצם 
המעשה אין 
בו איסור 
באשר בועז 
דרש עמוני 
ולא עמונית, 
אלא שחשש 
הגואל שמא 
בדורות 
שיבואו יקום 
מי שיפקפק 
בדרשה 
זו ונמצאו 
הבנים 
פגומים"

לתרומות והנצחות

נא לפנות 

למייל המערכת

תודה רבה!



דין ערלות עצמו ומילת זכריו בפסח ובתרומה
ובגמרא:  יאכלו בתרומה.  וכל הטמאים לא  ע.(: הערל  )יבמות  תנן 
נאמר  בתרומה,  אוכל  שאין  לערל  מנין  אליעזר,  רבי  אמר  תניא 
יב  )שמות  בו"  יאכל  לא  ושכיר  "תושב   -[ בפסח  ושכיר"  "תושב 
מה([ ונאמר "תושב ושכיר" בתרומה ]- "תושב כהן ושכיר לא יאכל 
קודש" )ויקרא כב י([ - מה 'תושב ושכיר' האמור בפסח ערל אסור 
בו ]ככתוב )שמות יב מח( "וכל ערל לא יאכל בו"[, אף 'תושב ושכיר' 
האמור בתרומה ערל אסור בו. רבי עקיבא אומר, אינו צריך, הרי הוא 
אומר )ויקרא כב ד( "איש איש ]מזרע אהרן והוא צרעו או זב בקדשים 

לא יאכל עד אשר יטהר[" - לרבות הערל.
ומקשה הגמרא )ע:( בדעת רבי אליעזר: אי מה פסח מילת זכריו ועבדיו מעכבת 
]אם יש לו בן ראוי למול או עבד למול, אסור האב או האדון לאכול בפסח אלא אם 
כן מלו. דכתיב )שמות יב מח(: "המול לו כל זכר ואז יקרב". וגבי עבד כתיב )שם פסוק מד( 
"ומלת אותו אז יאכל בו" - היינו בעליו, דאי משום עבד הא כתב "כל ערל לא יאכל בו". רש"י[, אף 
תרומה מילת זכריו ועבדיו מעכבת. אמר קרא "ומלתה אותו אז יאכל בו" - מילת זכריו ועבדיו מעכבת 
'בו' מלאכול בפסח, ואין מילת זכריו ועבדיו מעכבת בתרומה. ושוב מקשה הגמרא שכן יש לדרוש 
גם לגבי ערלות, שהרי כתוב "כל ערל לא יאכל בו", ונדרוש: בו אינו אוכל אבל אוכל הוא בתרומה. 
ומיישבת הגמרא: הא כתיב 'תושב ושכיר'. דהיינו שמחד גיסא הגזירה שוה מלמדתנו שכשם שפסח 
יש מי שאינו אוכל כך גם בתרומה, ומאידך הפסוק 'בו' מלמדנו שהפסול הוא אך בפסח ולא בתרומה.

לענין  'בו'  ומתיבת  ערלות,  לענין  שוה  מהגזירה  למדים  מדוע  דהיינו,  ראית.  ומה  הגמרא:  ומקשה 
כיון שהוא  ועבדיו  זכריו  א' שערלות חמיר טפי ממילת  דרכים:  ומיישבת בשני  ועבדיו.  זכריו  מילת 
מעשה בגופו וענוש כרת, משא"כ מילת זכריו ועבדיו שאף שיש בה חומרא שנוהגת כל שעה אבל 
עדיין חומרת ערלות מרובה מחומרת מילת זכריו. ב' מסברא יש לרבות פסול ערלות בתרומה ולמעט 
פסול מילת זכריו, כי "מי איכא מידי דערלות דגופיה לא מעכבא ביה, ערלות דאחריני מעכבא ביה". 
וכיון שאין באפשרותנו ללמוד אלא פסול אחד, על כרחנו נלמד דוקא פסול ערלות ולא פסול מילת 
זכריו, כי לא יתכן שיהיה פסול מחמת מילת זכריו בתרומה, ואילו מחמת ערלות עצמו לא יהיה פסול.

והתוספות )ע. ד"ה איש( כתבו בביאור דעת רבי עקיבא הלומד פסול ערל בתרומה מקרא ד'איש איש', 
שמכאן המקור למה שמצאנו בכמה מקומות שר"ע מרבה דין ערל כדין טמא. ומוסיפים התוספות 
שאף שלדעת רבי עקיבא דין ערל כדין טמא, מכל מקום הוצרכה התורה לכתוב בפסח להדיא שערל 
פסול, כי לולי שבמקום אחד היתה מפרשת התורה שערל דינו כטמא לא היינו מרבים מהפסוק 'איש 
איש' שדין ערל כטמא, ורק אחר שבפסח מצינו שכבר ריבתה התורה דין ערל כטמא, ממילא מרבינן 
מקרא ד'איש איש' שדין ערל כטמא בכל מקום. ולשון התוספות: דאי לאו דכתיב בהדיא משום מקום 

שהוא כטמא, לא הוה מרבינן ליה מאיש איש, אע"ג דמילת זכריו ועבדיו מעכבתו בפסח, עכ"ל.
קושיית המהר"ם למה צריך קרא לפסול ערל בפסח אחר שמילת זכריו פוסלתו

ובביאור סוף דבריהם כתב המהר"ם שבאמת גם לולי שהיתה התורה כותבת להדיא שערל פסול 
מפסח היינו יודעים זאת, שהרי מילת זכריו ועבדיו מעכבתו לאכול בפסח ומכל שכן שמילת עצמו 
תעכב וכסברת הגמרא "מי איכא מידי דערלות דגופיה לא מעכבא ביה, ערלות דאחריני מעכבא ביה" 
- ומכל מקום הוצרכה התורה לפרש שערל פסול בפסח לצורך הלימוד מ'איש איש', שאחרי שבפסח 

פירשה התורה שערל פסול כטמא, שוב לומדים מהפסוק 'איש איש' שבכל מקום ערל כטמא.
רבי  דעת  על  עצומה  קושיא  הינו  עקיבא  רבי  בדעת  התוספות  ביאור  שלכאורה  המהר"ם  והקשה 
אליעזר, שהרי לדעת רבי אליעזר לומדים שערל פסול בתרומה בגזירה שוה 'תושב ושכיר' מפסח 
ולא מקרא ד'איש איש'. ואם כן מדוע כתבה התורה שערל פסול בפסח, הלא נדע דין זה בכ"ש ממה 
שמילת זכריו ועבדיו מעכבתו מלאכול בפסח, ומי איכא מידי דערלות דגופיה לא מעכבא ביה וערלות 

דאחריני מעכבא ביה. ]וקושיה זו כבר הקשו המזרחי והגור אריה )שמות יב מד([.
והמהר"ם יישב קושייתו שבאמת אין זה קל וחומר, כי מילת זכריו אינה מעכבתו אלא באופן שראוי 
למול, אבל כשאינם ראויים למול מותר האב או האדון לאכול בפסח. משא"כ ערלות דגופיה מעכבתו 
מלאכול בפסח גם באופן שאינו ראוי למול, כגון באופן שמתו אחיו מחמת מילה. ולכן הוצרכה התורה 
לכתוב במפורש שערל אסור באכילת פסח בכל אופן, משא"כ ממילת זכריו לא היינו למדים אלא רק 

באופן שיכול למול ואינו מל.
זו ש"מי איכא מידי דערלות דגופיה לא מעכבא ביה ערלות דאחריני  ומה שהביאה הגמרא סברא 
מעכבא ביה", היינו שכשדנה הגמרא מה ללמוד מפסח לתרומה, נקטה שבודאי יש ללמוד דין ערלות 
דגופיה ולא דין מילת זכריו ועבדיו, כי לא מסתבר שערלות של גופו לא תעכב בכלל בשום אופן ואילו 
מילת זכריו ועבדיו תעכב לכל הפחות כשיכול למול. אבל בפסח שבאמת בין מילת זכריו ועבדיו ובין 
באופן  רק  היינו  זכריו  מילת  כי  הפסוקים,  בשני  צורך  שיש  פשוט   - מלאכול  מעכבתו  עצמו  מילת 

שראוי למול, משא"כ ערלות גופו שהיא אפילו כשאינו יכול למול.
מחלוקת רש"י ורבינו תם בתו"י האם ערל שמתו אחיו מחמת מילה אוכל בתרומה

וביארו  מילה.  מחמת  אחיו  שמתו  כהן  רש"י:  ופירש  בתרומה.  יאכלו  לא  הערל...  שנינו:  ובמשנה 
התוספות )ד"ה הערל( שאף שמבואר בגמרא )עא.( שקודם שמונה אין ערלת זכריו מעכבתו מלאכול 

יום שני טו אייר
יבמות דף ע

חידוש יומי בדף היומי

פסול 
ערלות 
בקרבן 

פסח

להצטרפות לקבלת החידוש
a8843414@gmail.com

החידוש היומי



ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס - לחפש 'קרן שערי הלכה מורשה ודעת' ולבחור באפשרות התרומה ל'החידוש היומי' - ניתן לבקש הנצחה או הקדשה בהערה

בפסח, היינו משום שאינו בר מילה, אבל אחר שמונה ימים כיון שהוא בר מילה רק שאינו יכול למול 
כיון שהוא מסוכן, מכל מקום שם ערל יש לו.

ובתוספות ישנים )ד"ה הערל( הקשו על דברי רש"י מאי שנא ממילה שלא בזמנה ]- קודם שמונה[, 
ולא ניחא להו ביישוב התוספות, והסיקו: לכן פירש רבינו תם דערל ר"ל משומד לערלות.

בגמרא  מהמבואר  גם  להקשות  הוסיפו  ושם  וריטב"א(  )רשב"א  בראשונים  גם  הובאה  זו  וקושיא 
)עא.( שאם חלצתו חמה, והוא מסוכן למול, אין מילתו מעכבת את אדוניו או אביו. וכתבו הראשונים 
ליישב את דעת רש"י, שכל נידון הגמרא הוא רק ביחס לפסול מילת זכריו, שכלפי חיוב זה אומרים 
אנו שכל שאינו יכול למולו כיון שהוא מסוכן ממילא אינו מעכבו מלעשות פסח, משא"כ רש"י איירי 
לענין ערלות עצמו - ובערלות עצמו אפילו חלצתו חמה הרי הוא ערל וכמו שכתב רש"י במי שמתו 

אחיו מחמת מילה.
ביאור המשנת יעקב במחלוקתם שנחלקו ביסוד המעכב בדין מילת זכריו

אייר, קר"פ אחר  י"ז  נפטר  זצ"ל  רוזנטל  יעקב  )לרבי  יעקב  ובביאור מחלוקתם כתב בספר משנת 
פ"ה ה"ה וה"ו( שלדעת רש"י חלוקים דין פסול ערלות בדידיה ודין מילת זכריו זה מזה, כי בערלות 
דידיה יסוד הפסול הוא מחמת עצם הערלות, משא"כ מילת זכריו המעכבתו יסוד המעכב הוא מצות 
מדין חלצתו חמה שאין מעכבו  להוכיח  אין  רש"י  לדעת  ולכן  ולא הערלות,  עליו  המילה המוטלת 
לפסול ערלות דידיה במתו אחיו מחמת מילה, כי חלצתו חמה הוא סברא שאין מוטלת עליו מצות 
מילה כיון שהוא אנוס וממילא אין מילת זכריו מעכבתו בכה"ג, אבל גבי פסלות ערלות דידיה, מה 

אכפת לן שהוא אנוס כי מתו אחיו מחמת מילה סוף סוף ערל הוא.
משא"כ רבינו תם המובא בתוספות ישנים סבירא ליה שדין ערלות עצמו ודין מילת זכריו, יסוד אחד 
להם, ואף במילת זכריו המעכב הוא שם ערלות שיש על בניו ועבדיו, ואם מבואר בגמרא שבחלצתו 
חמה אינו מעכב - על כרחך שכשהוא אנוס חסר בשם ערל, ואם כן הוא הדין במתו אחיו מחמת 

מילה חסר בשם ערל ומותר באכילת תרומה. ולכן הוכרח ר"ת לפרש המשנה במשומד לערלות.
ולשון הרמב"ם )קר"פ פ"ה ה"ו(: כשם שמילת עצמו מעכבתו מלעשות פסח, כך מילת בניו הקטנים 
ומילת כל עבדיו. ומדקדק המשנת יעקב מלשון הרמב"ם שאף הוא מסכים לדעת רבינו תם שיסוד 

הדין אחד הוא - ובין במילת עצמו ובין במילת בניו, שם הערלות הוא המעכב ולא מצות המילה.
על פי זה ניתן לבאר היטב את יישובו של המהר"ם על קושיתו. שהקשה המהר"ם אחר שחידשה 
התורה שמילת זכריו מעכבתו מלעשות את הפסח, מדוע הוצרכה לחדש גם שערל פסול בפסח, 
עצמו  מילת  משא"כ  אנוס,  שהוא  במקום  מעכבתו  אינה  זכריו  שמילת  ויישב,  הוא.  שכן  כל  הלא 
מעכבתו אף כשהוא אנוס. ולפי מה שנתבאר הרי יסוד הדברים מבואר היטב, כי מילת זכריו עניין 
המעכב שבה הוא 'מצות מילה' וכל שהוא אנוס אין המצוה מוטלת עליו ואין טעם שייפסל מעשיית 
הפסח, משא"כ במילת עצמו יסוד המעכב הוא 'שם ערלות' - ואף אם אנוס הוא, סוף סוף ערל הוא.

'מי איכא מידי דערלות גופיה לא מעכבא ביה, ערלות דאחרים מעכבא ביה'
אמנם לפי זה מתפלא המשנת יעקב מאד על סברת הגמרא 'מי איכא מידי דערלות גופיה לא מעכבא 
ביה, ערלות דאחרים מעכבא ביה' - שהרי אין כלל דמיון בין דין ערלות דאחרים לדין ערלות דידיה, 

שהרי ערלות דאחרים המעכב הוא מצות המילה, ואילו בערלות עצמו דין הערלות הוא המעכב.
והמהר"ם ביאר סברת הגמרא שאף שיש נפקא מינה בין מילת זכריו למילת עצמו לענין אונס, ולכן 
הוצרכה התורה להשמיענו דין מילת עצמו אף אחר שהצריכה מילת זכריו, מכל מקום סברא הגמרא 
שאין לומר שבתרומה יהיה דין מילת זכריו ולא יהיה דין מילת עצמו - אך לפי מה שנתבאר ביסוד 

הדברים, לכאורה אין כל שייכות בין הדינים ויתכן בהחלט שמילת זכריו תעכב אך לא מילת עצמו.
והריטב"א והמאירי הקשו מה היתה הסלקא דעתך בגמרא שאכן נלמד תרומה מפסח לענין מילת 
זכריו אך לא לענין מילת עצמו, והאיך יעלה על הדעת שערלות גופו לא תעכב וערלות זכריו ועבדיו 
תעכב. וכתב המשנת יעקב שאפשר שזו תהיה סברת המקשן, אלא שאכן צ"ב לפי זה מה יישבה 
הגמרא ומה השתנה בין ההו"א למסקנא. והריטב"א יישב שהיה ס"ד לגמרא שגזירת הכתוב היא 
להחמיר עליו בערלות בני ביתו כדי שלא יפשע למול ואתם. ובחידושי בתרא תמה על עיקר קושיית 
בו"  יאכל  לא  נכר  "בן  בפסוק  נכלל  כבר  ]שבפשיעה  אנוס  בערל  איירי  הפסוק  שהרי  הריטב"א 
כמבואר להלן )עא.([ וא"כ אפשר לומר שההוה אמינא היתה שמילת זכריו שאינו באונס מעכבו ולא 

מילת עצמו באונס.
יישוב הגר"ש היימן על קו' הריטב"א בביאור ההו"א בגמרא שמילת עצמו לא תעכב

והביא שם מה שיישב הגר"ש היימן זצ"ל )סימן טו( באופן אחר את קושיית הריטב"א שערל בפסח 
אסור מצד ב' דינים: א' מצד דין ערלות ש'כל ערל לא יאכל בו', ב' מצד דין 'ומלתה אותו אז יאכל בו', 
כי מילת עצמו לא גרעה ממילת זכריו ועבדיו המעכבתו מפסח. רק שחידשה התורה שאף כשלא 
שייך דין מילת זכריו, כגון שהוא אנוס, שמכל מקום פסול מחמת עצם הדין ערלות שבו. ולפי זה 
מיושבת קושיית הריטב"א כי גם בהו"א שרצתה הגמרא ללמוד תרומה מפסח לענין מילת זכריו, 
גרעה  לא  זכריו, שמילת עצמו  מילת  זה של  דין  מילת עצמו היתה מעכבת עכ"פ מחמת  גם  הרי 
ממנה. ודבריו הם כעין דברי המשנת יעקב, אך באמת גם לפי דבריו יקשה מה אם כן סברת הגמרא 
"מי איכא מידי דערלות דגופיה לא מעכבא ביה, ערלות דאחריני מעכבא ביה" - הלא באמת בכלל 

מילת זכריו גם מילת עצמו, ורק שערלות גופיה לא תעכב באונס, וצ"ע.

"מתפלא 
המשנת 
יעקב מאד 
על סברת 
הגמרא 'מי 
איכא מידי 
דערלות 
גופיה לא 
מעכבא 
ביה, ערלות 
דאחרים 
מעכבא ביה' 
- שהרי אין 
דמיון בין 
דין ערלות 
דאחרים 
לדין ערלות 
דידיה"

לתרומות והנצחות

נא לפנות 

למייל המערכת

תודה רבה!



דעת רש"י שמצות מילה מוטלת על אביו ואמו
הגמרא במסכת יבמות )עא.( מסתפקת בדין ערלות שלא בזמנה אם 
פוסלת מאכילת תרומה, וכגון לסוך שמן תרומה לקטן שנולד קודם 
שמונה ימים. ודנה הגמרא לפשוט את הספק מהמבואר בברייתא 
שגם באופן שבשעת שחיטת הפסח לא היה מוטל עליו למול את 
בכה"ג  שאף  למולם,  עליו  מוטל  היה  הפסח  אכילת  ובשעת  זכריו 
עשיית  שבשעת  הדבר  יתכן  כיצד  ולכאורה  מעכבתו.  זכריו  מילת 
הפסח לא היתה מוטלת עליו המילה ובשעת אכילתו היתה מוטלת 
- ואם  עליו, ובפשטות היינו באופן שנולד לו זכר בין אכילה לשחיטה 

ערלתו מעכבת על כרחך שאף ערלה שלא בזמנה מעכבת.
ורבא דחה הראיה )עא:( והעמיד באופן שהיו אביו ואמו חבושין בבית האסורין 
בשעת  שאז  הפסח,  אכילת  זמן  קודם  נשתחררו  כך  ואחר  הפסח  שחיטת  בשעת 
השחיטה לא היתה מילת זכרים מעכבתם כיון שהיו אנוסים, מחמת חבישתם בבית האסורים, 

ואילו בשעת האכילה שהשתחררו מילת זכרים מעכבתם.
וברש"י: חבושין, בשעת עשייה, ומצות מילה מוטלת עליהם ולא על אחרים, והם אינן יכולין לעשות 

את פסחן, ושחט שלוחן עליהם. ואשמעינן קרא, שאם יצאו בשעת אכילת, מילת בנו מעכבתו.
קושיית המהרש"א מקרא ד'אותו' ויישובו שדין פסח שאני

ובמשנה במסכת קידושין )כט.( תנן: כל מצות הבן על האב אנשים חייבין ונשים פטורות. ובגמרא: 
ונשים  יהודה, הכי קאמר, כל מצות הבן המוטלות על ההאב לעשות לבנו, אנשים חייבין  אמר רב 
פטורות. תנינא להא דתנו רבנן, האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו 
אומנות וי"א אף להשיטו במים. ומקור הדין שהאב חייב למול את בנו, מביאה הגמרא מהפסוק "וימל 
אברהם את יצחק בנו". וכמקור לכך שאין האשה מחוייבת למול את בנה, מביאה הגמרא את הפסוק 

"כאשר ציווה אותו אלקים" - אותו ולא אותה.
על פי זה תמה המהרש"א על מה שכתב רש"י שמצות מילה מוטלת עליהם ולא על אחרים, ולכן 
אם חבושים הם בבית האסורים אין מילת זכריהם מעכבתם כיון שאנוסים הם, והרי אשה כלל אינה 
מצווה למול את בנה. ובספר ישרש יעקב ביאר שעל גוף דברי הגמרא לא קשה קושיית המהרש"א, 
שכן יש לומר שנקט הגמרא 'אמו' אגב אורחא אך באמת עיקר הטעם הוא שהיה אביו חבוש בבית 
האסורין, אף ברש"י מדוקדק שמצות מילה מוטלת עליהם, הרי שחזר והדגיש שהחובה היא בין על 
האב ובין על האם, ולכן תמה המהרש"א הא מפורש בקידושין שאין האשה מחוייבת למול את בנה.

ומכח קושיא זו חידש המהרש"א שכיון שאשה מחוייבת לעשות פסח, ממילא מצוה נמי למול את 
בנה, שהרי מילת זכרים מעכבת בפסח, וכל שישנו בפסח מילת זכריו מעכבתו מלעשות את הפסח.

והמהרש"א מוסיף ומוכיח את דבריו מדברי הגמרא ביבמות )מז:-מח.(, שם מובאת דעת רבי שמעון 
ויחזור ויטבילה לשם  בן אלעזר שיכול להתיר אשת יפת תואר מיד, על ידי שיטבילה לשם שפחות 
ואזי יהודיה היא אף שלא קבלה עליה, כיון שיכול לכופה בעל כרחה לכך. ורבא  וישחררה,  שחרור 
מביא מקור לדבריו, מהפסוק "וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אותו אז יאכל בו", שלכאורה צ"ב 
מהו 'עבד איש' - והלא ודאי שאין למעט ולדרוש 'עבד איש - ולא עבד אשה', כי מדוע יגרע דין עבד 
אשה מכל שאר עבדים, אלא על כרחך שצורת הדרשה היא 'עבד איש' אתה מל בעל כרחו ואי אתה 

מל בן איש בעל כרחו.
והנה הפסוק הנזכר בדיני פסח כתוב, וממנו דורשים שמילת זכריו מעכבתו מלאכול בפסח, ואם כן 
מדוע לא נדרוש 'עבד איש' ולא עבד אשה, ונאמר שאשה כיון שאינה מחוייבת למול את עבדיה לכך 
גם אין מילתם מעכבתה מלאכול בפסח. אלא על כרחך שהבינה הגמרא מסברא שמילת עבדים יש 
לה לעכב אף אשה מלעשות פסח. וממילא יש לומר שהוא הדין לענין מילת זכרים, אף שאין האשה 

מחוייבת למול את בנה, מכל מקום לענין פסח מילת זכרים מעכבתה.
נידון המנחת חינוך במילת זכרים אם מעכבת אשה מעשיית פסח

נימולים אם פסולה  ועבדים שאינם  זכרים  לה  דן אם אשה שיש  יג(  אות  יז  )מצוה  חינוך  ובמנחת 
דין זה. ואמנם כתב הרמב"ם שקטן אין מילת עבדיו  מחמת זה מעשיית פסח. וברמב"ם לא נזכר 
מעכבתו, שנאמר 'עבד איש' איש ולא קטן. וכתב הכסף משנה שהרמב"ם גרס כך במכילתא )בא 
פט"ו(: 'עבד איש' להוציא עבד אשה וקטן. ולפי זה נמצא שלדעת הרמב"ם גם עבד אשה לא יעכבנו 
מלעשות פסח. ואמנם העיר המנחת חינוך שהרמב"ם לא הזכיר דין זה אלא לענין קטן ולא לענין 
אשה. ובמשנה למלך הקשה מדברי הגמרא הנזכרים, שמיאנה הגמרא לומר ש'עבד איש' בא למעט 

'עבד אשה', ומבואר בגמרא שעבד אשה מעכבה מלאכול בפסח.
והמנחת חינוך כתב לחלק בענין זה בין מילת זכרים למילת עבדים, שהרי הגמרא בקידושין ממעטת 
אשה מחובת מילת בנה מהפסוק 'אותו' - ולא אותה, ופסוק זה הרי נאמר לגבי מילת בנים זכרים, ואם 
כן יש לומר שלא נתמעטה אשה אלא מחובת מילת בניה אבל מחובת מילת עבדיה לא התמעטה. 
וממילא הוא הדין לענין פסח, מילת עבדים תעכבנה מלעשות פסח וכמשמעות הגמרא ביבמות, אך 

מילת בניה לא תעכבנה - כי כיון שאין הדבר מוטל עליה "כל שאינו מוטל, למה יעכב".
עבד,  לענין  ביבמות  הגמרא  מדברי  המהרש"א  ראיית  את  לדחות  חינוך  המנחת  כתב  זה  פי  ועל 
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ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס - לחפש 'קרן שערי הלכה מורשה ודעת' ולבחור באפשרות התרומה ל'החידוש היומי' - ניתן לבקש הנצחה או הקדשה בהערה

למשמעות דברי רש"י לענין בן, שלמרות שבגמרא מבואר שאין ממעטים עבד אשה, אין להסיק מכך 
שגם מילת בניה שאינה מחוייבת בה מעכבתה מלעשות פסח, כי אפשר שרק לענין עבד הדין כן, 
כי אשה באמת חייבת במילת עבדיה שלא התמעטה אלא ממילת בניה מקרא ד'אותו' - ולא אותה.

ואמנם מסכים המנחת חינוך כי מלשון רש"י משמע באמת שאף מילת בניה מעכבתה, ומשמע 
שרש"י למד את לשון הגמרא 'שהיו אביו ואמו חבושין בבית האסורים' כפשוטו. אך בדעת הרמב"ם 
כתב המנ"ח שיתכן והוא יפרש שרק מילת עבדים מעכבתה ולא מילת בניה, ויפרש את לשון הגמרא 

'אביו ואמו' ששיגרת לישנא הוא, ובאמת העיכוב הוא רק למי שמצווה דהיינו אביו.
ביאורי האור זרוע בלשון הגמרא 'שהיו אביו ואמו חבושין בבית האסורין'

בבית  חבושין  ואמו  אביו  שהיו  הגמרא  שנקטה  שמה  כתב  צו(  מילה  הלכות  )ח"ב  זרוע  האור  גם 
האסורין, אינו מפני שהאם חייבת למול, אלא שיטפיה נקט, משום שנקט הגמרא לשון זו בגמרא 
בחולין )יא:(. עוד ביאר האור זרוע כוונת הגמרא, שאילו לא היתה אמו בבית האסורים הרי היתה 
לכרכי הים  נתן, פעם אחת הלכתי  רבי  )קלד.(: תניא אמר  וכמבואר בגמרא בשבת  היא מוהלתו. 
ובאת אשה אחת לפני שמלת בנה הראשון... שוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא ובאתה אשה 
אחת שמלה בני ראשון... וכתיב נמי ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה. וסיים האור זרוע: 
ודלא כפירוש רש"י שפירש התם, ומצוה מוטלת עליהם, משמע שרוצה לומר שגם האם מפיקדה.

מעשיית  אשה  מעכבת  זכרים  מילת  שאין  לומר  אחר  מצד  עוד  דן  כד(  אות  )שם  חינוך  ובמנחת 
הפסח, שהרי דין מילת זכרים נלמד מהפסוק "וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אותו אז יאכל בו" - 

ופסוק זה מצות עשה הוא ואם כן יש לנו לפטור אשה ממנו, מדין מצות עשה שהזמן גרמא.
יסוד האחרונים שמצות עשה שהזמן גרמא פוטרת רק במצוה שהיא בקום עשה

ממצות  פטורות  שנשים  הדין  שכל  האחרונים  שיסדו  ליסוד  זו  קושיא  מכח  להוכיח  המנ"ח  ורצה 
עשה שהזמן גרמא היינו דוקא במצות עשה שהוא בקום עשה, אבל לאו הבא מכלל עשה שהוא 
מצות עשה בשב ואל תעשה - נשים חייבות בו. וכ"כ הפני יהושע )ביצה ל.( וביאר עפ"ז את חיוב 
הנשים בתוספת יום הכיפורים. ואמנם רעק"א )סוכה כח.( תמה על דבריו, מהמבואר בגמרא שם 
שילפינן לתוספת יום הכיפורים בנשים מקרא ד'האזרח', הרי שבלא הפסוק היו פטורות מדין מצות 
עשה שהזמן גרמא. וכתב שאולי זהו מקור דין זה, שבקרא ד'האזרח' המרבה נשים בתוספות יום 

הכיפורים התחדש שאין פטור מצות עשה שהזמן גרמא במצות עשה בשב ואל תעשה.
ובביאור סברת הדבר כתב הכתב סופר )או"ח סימן נו( על פי מה שכתב האבודרהם בטעם פטור 
נשים ממצות עשה שהזמן גרמא, שהוא משום שהנשים משועבדות לבעליהם ואין להם פנאי לקיים 

מצות שזמנם קבוע. ולפיכך כשקיום המצוה הוא בשב ואל תעשה, לא שייך טעם זה ולכך חייבות.
מאחר  כי  בפסח,  באשה  זכרים  מילת  מפסול  זו  סברא  להוכיח  שאין  חינוך  המנחת  כתב  אמנם 
שנשים חייבות בעשיית פסח ובאכילתו, הרי דין מילת זכרים הוא דין מדיני המצוה, ומשום כך אינו 

נמנה במנין המצוות. ובכה"ג שחייבות בעשה חייבות ממילא גם בכל דיניו, אף במ"ע שהז"ג.
קושיית השאגת אריה מדברי הגמרא ביבמות על דברי התוספות בקידושין

והנה התוספות בקידושין )כט. ד"ה אותו( הקשו לשם מה צריך למעט אשה ממילת בנה מהפסוק 
'אותו' ולא אותה, הלא בלאו הכי תיפוק ליה דמצות עשה שהזמן גרמא הוא, שנימול בשמיני ללידתו, 
זמן  לאו  הפסק,  לה  אין  והלאה  השמיני  דמיום  דכיון  לומר,  ויש  התוספות:  ויישבו  פטורות.  ונשים 
גרמא הוא. ועוד הקשו התוספות: אכתי מצות עשה שהזמן גרמא הוא, דאין מלין אלא ביום. ויישבו 

התוספות: דאתיא כמאן דאמר דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום בין בלילה.
והקשה השאגת אריה )סימן נג( על העולה מתוך דברי התוספות שלדעת חכמים הסוברים שמילה 
ואין צריך לפסוק למעט  ביום, ממילא נשים פטורות ממצות מילה  נוהגת אלא  שלא בזמנה אינה 
לדרוש  שאין  מבארת  הגמרא  שכן  ביבמות,  הגמרא  מדברי  דבריהם  שנסתרו  בנה.  ממילת  אשה 
לדברי  ואילו  בפסח.  מלאכול  יעכב  לא  אשה  שעבד  סברא  שאין  כיון  אשה'  'עבד  ולא  איש'  'עבד 
התוספות הרי אשה פטור ממצות עשה שהזמן גרמא מסברא ואם כן מדוע לא נדרוש שעבד אשה 
יש  מ'אותו',  בקידושין שאשה מתמעטת  הגמרא  לדרשת  ובשלמא  בפסח.  מלאכות  אינו מעכבה 
לומר שהמיעוט הוא רק ממילת בנה ולא ממילת עבדה, אבל לדברי התוספות שהמיעוט הוא מדין 

מצות עשה שהזמן גרמא, אם כן מילת בנה ומילת עבדה שווים.
בזמנה  שלא  שמילה  שמעון  ברבי  אליעזר  רבי  כדעת  אלעזר  בן  שמעון  רבי  דעת  שאכן  לומר  ואין 
נוהגת גם בלילה, ואין כאן מצות עשה שהזמן גרמא. שהרי הגמרא שם דנה לדעת חכמים מה ילמדו 
יישבה בפשטות שלדעת חכמים מילה היא מצות עשה שהזמן  לא  ומדוע   - 'עבד איש'  מהפסוק 

גרמא ועבד איש בא למעט עבד אשה שאינו מעכבה מלאכול בפסח.
יסוד השאג"א שמצות מילה כוללת ב' דינים ואם מל בלילה קיים מצות מילה בדיעבד

ולכן רצה השאגת אריה לייסד שאף שצריך למול ביום מכל מקום אם עבר ומל בלילה קיים בדיעבד 
מצות מילה. והיינו שמצות מילה נחלקת לשני חלקים, מצוה א' למול, ומצוה ב' למול ביום. ועפ"ז 
לקרא  בעינן  ולכן  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  אינה  למול  המצוה  עצם  כי  התוספות  קושיית  יישב 
ד'אותו' למעט אשה ממצוה זו, ואינה מתמעטת אלא ממילת בנים ולא ממילת עבדים, ולכן פשוט 

לגמרא שאין לדרוש 'עבד איש' ולא 'עבד אשה'.

"ובמנחת 
חינוך דן עוד 
מצד אחר 
לומר שאין 
מילת זכרים 
מעכבת אשה 
מעשיית 
הפסח, שהרי 
דין מילת 
זכרים נלמד 
מהפסוק 
'ומלתה אותו 
אז יאכל בו' 
- ופסוק זה 
הוא מצות 
עשה שהזמן 
גרמא"

החידוש היומי מוקדש

להצלחת התורם ובני 
משפחתו

בכל העניינים



ביאור הבית הלוי ששני יישובי הגמרא משלימים זה לזה
כתיב )יהושע ה ב-ז(: "בעת ההיא אמר השם אל יהושע עשה לך 
חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. ויעש לו יהושע חרבות 
צורים וימל את בני ישראל אל גבעת הערלות. וזה הדבר אשר מל 
מתו  המלחמה  אנשי  כל  הזכרים  ממצרים  היוצא  העם  כל  יהושע 
במדבר בדרך בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים וכל 
ארבעים  כי  מלו.  לא  ממצרים  בצאתם  בדרך  במדבר  הילודים  העם 
המלחמה  אנשי  הגוי  כל  תום  עד  במדבר  ישראל  בני  הלכו  שנה 
היוצאים ממצרים אשר לא שמעו בקול השם אשר נשבע השם להם 
לבלתי הראותם את הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת לנו ארץ זבח 
חלב ודבש. ואת בניהם הקים תחתם אותם מל יהושע כי ערלים היו כי לא 

מלו אותם בדרך".
)עא:-עב.(  יבמות  במסכת  ובגמרא  במדבר,  בלכתם  מלו  לא  ישראל  שבני  בפסוקים  מבואר 
מבארת הגמרא מאי טעמא לא מהול: איבעית אימא משום חולשא דאורחא, ואיבעית אימא משום 
דלא נשיב להו רוח צפונית. דתניא כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח 
צפונית. וטעם הדבר שלא נשבה להם רוח צפונית: איבעית אימא משום דנזופים הוו ]לדעת רש"י 
אחר מעשה העגל, ולדעת התוספות )ד"ה לא נשבה( ממעשה המרגלים, שהרי אחרי מעשה העגל 
כבר מחל להם הקב"ה ואמר סלחתי ונעשה המשכן והשרה שכנתו בתוכם[, ואי בעית אימא דלא 

נבדור ענני כבוד.
ובבית הלוי )פ' בשלח( על הפסוק ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, כתב שלא נחלקו התירוצים, 
אלא שצריך את שני הטעמים גם משום טורח הדרך וגם שלא נשבה להם רוח צפונית. כי באמת על 
הטעם של חולשא דאורחא יש להעיר מהכתוב בתורה "ואשא אתכם על כנפי נשרים", ועוד כתוב 
והיו  אותם  נושא  היה  שהענן  מפרש  ורש"י  בצקה",  לא  רגלך  שנה  ארבעים  זה  במדבר  "המוליכך 
מוקפים מכל צד, ואם כן לא היה להם שום חולשא דאורחא. ועל כרחך צריכים אנו גם לטעם השני 

שלא נשבה להם רוח צפונית.
קושיית התוספות שאין העולם מתקיים בלי רוח צפונית

והתוספות )ד"ה לא נשבה( הקשו מהמבואר בגמרא בגיטין )לא:( שארבע רוחות מנשבות בכל יום 
ורוח צפונית מנשבת עם כולן, שאלמלא כן אין העולם מתקיים. ויישבו שאף מה שלא נשבה רוח 
ודאי נשבה עם שאר הרוחות,  בפני עצמה אבל  היינו שלא נשבה  ישראל במדבר,  צפונית כשהיו 

שהרי אם לא כן אין העולם מתקיים.
והבית הלוי כתב ליישב באופן אחר, על פי מה שיש לדקדק בלשון הגמרא, לא נשבה 'להם' רוח 
רוח  נשבה  העולם  בכל  שבאמת  לומר  ויש  צפונית.  רוח  נשבה  לא  להם  שרק  שמשמעו  צפונית, 
צפונית ורק בתוך מחנה ישראל לא נשבה, דהיינו שהרוח הגיעה עד המחנה ואז נפסק הענן ולא 

נכנס לתוך המחנה מפני שהיו נזופים או כדי שלא לפזר את הענן.
מעתה, מוסיף הבית הלוי, נמצא שגם הטעם השני שהביא הגמרא - שלא נשבה להם רוח צפונית - 
אינו יכול לעמוד לבדו, שהרי היו מבני ישראל שנפלטו אל מחוץ למחנה והיו מחוץ לענני הכבוד, ואם 
כן מפני מה לא מלו הם במדבר, והרי היתה להם רוח צפונית. ועל כן גם לפי טעם זה נצרכים אנו גם 
לטעם השני, מפני טורח הדרך, כי אותם שהיו מחוץ למחנה אמנם נשבה להם רוח צפונית אבל לא 

יכלו למול מטעם אחר - שכיון שהיו מחוץ לענני הכבוד הרי שהיה להם טורח הדרך.
בצאתם  בדרך  במדבר  ילודים  העם  "וכל  נאמר  שתחילה  הנזכרים,  בפסוקים  לדבריו  לרמוז  ונראה 
ממצרים לא מלו, כי ארבעים שנה הלכו בני ישראל במדבר עד תום כל הגוי אנשי המלחמה" וגו', 
שלא  הטעם  כמו  והיינו  המרגלים,  חטא  מחמת  נזופים  שהיו  כיון  היו  נימולו  שלא  שהטעם  דהיינו 
נשבה להם רוח צפונית. ואחר כך מוסיף הכתוב "אותם מל יהושע כי ערלים היו כי לא מלו אותם 
בדרך" - דקדק ואמר 'בדרך' לרמוז לטעם השני שלא מלו אותם כי היה זה בדרך - משום טורח הדרך.

קושיית 'איש ריבנו' מדוע לא מלו הישראלים כדרך שמלו הלוים
והנה למרות המבואר בגמרא שבכל אותם ארבעים שנה לא מלו ישראל במדבר מחמת שחסרה להם 
רוח צפונית והיו בסכנה, מצאנו במדרשים שהיו מי שמלו עצמם גם באותה עת. על הפסוק )דברים 
לג ט( "כי שמעו אמרתך ובריתך ינצרו", מביא רש"י את דרשת חז"ל: 'ובריתך ינצורו', ברית מילה, 
שאותם שנולדו במדבר של ישראל לא מלו את בניהם, והם היו מולין ומלין את בניהם. ומקור דבריו 

בספרי שם.
בשו"ת חתם סופר )או"ח סימן כה( מביא החתם סופר קושיה, אותה ראה "בספר כתב איש ריבנו 
ערער יתערער" ]וכוונתו לספר איגרת אלאסף שכתב אח"ר וייחס את הספר לרב אחד מאפריקה[, 
ולא הסתכנו, כיצד זה הניח משה רבינו ע"ה את  והיא, מאחר שבמדבר מלו הלוים ארבעים שנה 

הישראלים ולא זרזם על המילה.
החתם סופר דוחה את דבריו כי בודאי חלילה וחלילה למשה רבינו ולשום מנהיג מישראל שיש בידו 
למחות בעוברי עבירה או במתעצלי קיום עבודה ותורה, שלא ימחה, ואם אינו מוחה עובר על ארור 
אשר לא יקים וכמו שכתב הרמב"ן )דברים כז כו( בשם הספרי שארור זה הוא על בית דין של מטה 

שיש בידם להקים ביד העוברים ואינם עושים זאת.

יום רביעי יז אייר
יבמות דף עב
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ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס - לחפש 'קרן שערי הלכה מורשה ודעת' ולבחור באפשרות התרומה ל'החידוש היומי' - ניתן לבקש הנצחה או הקדשה בהערה

ביאור החתם סופר שרוח צפונית נשבה ללוים כל ארבעים שנה ולא לישראל
כי  היא  נסתכנו, האמת  ולא  מלו  בישראלים מאחר שהלוים  לא מחה משה  ובעיקר הערתו מדוע 
וכמו שמצאנו  לולד,  היא  לדרך סכנה  ולצאת  אין ספק שלמול  בודאי  כי  הנכונים,  דבריו הם  היפך 
שלא נענש משה רבינו על המילה אלא בדבר שהתעסק במלון תחילה )נדרים לב.( אבל לא נענש 
על עצם מה שלא מל את בניו כשיצא לדרך, כיון שהוא סכנת נפשות. וממילא במדבר שלא ידעו עת 
נסיעתם, ועל פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו, ודאי שלא היו יכולים למול, שהרי אולי מיד אחר המילה יסע 

הענן ונמצאו מסתכנים.
אמנם כל זמן שנשבה להם רוח צפונית, רוח שיש בה תרופה לחבלה, יכולים היו למול אף שהיו 
רוח  להם  נשבה  לא  שוב  המרגלים,  בחטא  או  העגל  בחטא  למקום,  נזופים  שהיו  מזמן  אך  בדרך. 
צפונית וממילא היו אסורים למול את עצמם מחמת היותם בדרך, וגם אם היו רוצים למול היה משה 

רבינו מוחה בהם.
ואם כן אין הקושיא על ישראל מדוע לא מלו, אלא להיפך הקושיא היא על הלוים כיצד מלו וכיצד 
הניחם מרע"ה למול ולסכן את בניהם. בכדי ליישב קושיא זו מקדים ומעיר החתם סופר, האם אכן 
כל ארבעים שנה שהיו במדבר נשתנו סדרי בראשית ולא נשבה רוח צפונית בעולם, נס שהוא גדול 
יותר מהעמדת השמש שהעמיד יהושע בן נון למשך יום אחד. עוד מדקדק החתם סופר כפי שדקדק 

הבית הלוי את לשון הגמרא שלא נשב 'להם' רוח צפונית.
ומחדש החתם סופר שבאמת רוח צפונית כשמנשב בעולם הרי הוא מרפא אף את השוכבים בביתא 
דשישא, כי לעולם יכולה הרוח לחדור בין חלקיקי החומר. אמנם לחדור אל תוך ענני הכבוד, שהיו 
אדוקים זה לזה, על פי טבע עוצם אדיקותם לא היה אפשר שתכנס ביניהם רוח צפונית אם לא באופן 
שיתפרדו זה מזה. ומכל מקום כל זמן שלא היו נזופים נעשה להם נס ונשבה 'להם' רוח צפונית, 
משא"כ כשהיו נזופים אז לא נעשה להם נס זה ולא נכנסה הרוח צפונית אל תוך חדריהם וממילא 
היו אסורים מדינא למול את בניהם. ואמנם זאת היה רק הנהגת ישראל שחטאו בעגל ובמרגלים, 
משא"כ שבט לוי שלא חטא ]לא בחטא העגל ולא בחטא המרגלים שלא נשלח מרגל משבט לוי[, 

להם המשיך הנס כל הארבעים שנה ונשבה להם רוח צפונית והיו יכולים למול את בניהם.
והנה בתוך דבריו מבואר מדברי החתם סופר דרך נוספת כעין דרך הבית הלוי שבאמת לא נחלקו שני 
הביאורים בגמרא, וטורח הדרך ורוח צפונית אינם שני טעמים חולקים אלא טעמים המשלימים זה 
את זה. כי המילה היא סכנה מחמת הדרך, אלא שרוח צפונית מועילה לרפא החבלה, אך כיון שלא 
נשבה להם רוח צפונית ממילא היו אסורים למול מחמת הסכנה שבדרך. ]אמנם צ"ב שהרי משה 
רבינו לא מל את בניו כשיצא לדרך אף שנשבה לו רוח צפונית, ומשמע שיציאה לדרך אין מועיל לה 

רוח צפונית, וצ"ע[.
קושיית הפנים יפות איך קיבל משה גרים הלא אינם יכולים למול מפני הסכנה

ובפנים יפות )פ' נצבים( על הפסוק "מחוטב עציך עד שואב מימך", כתב להקשות איך קיבל משה 
גרים במדבר הלא קיימא לן )יבמות מו.( שאינו גר עד שימול ויטבול ובמדבר לא מלו, אם כן נכרים 
חשש  משום  בו  היה  צפונית  רוח  שחסרון  בסוגייתנו  המבואר  החשש  שבאמת  ליישב  וכתב  היו. 
סכנת נפשות, הוא חשש רחוק, אלא שאין הולכים בנפשות אחר הרוב, וספק פיקוח נפש דוחה 
את השבת. וטעם דחייתו הוא משום שאמרו חז"ל )יומא פה:( "אמרה תורה חלל עליו שבת אחת 
כדי שישמור שבתות הרבה", וטעם זה שייך רק בישראל, וממילא נכרי שבא להתגייר היה מותר לו 

להכניס עצמו לספק סכנה כדי שיתגייר.
עליו  הוא מכח הסברא שחלל  הרוב  בנפשות אחר  הולכים  הדין שאין  ואמנם מה שכתב שמקור 
שבת אחת, הוא תמוה, שהרי הגמרא ביומא שם מביאה כמה מקורות לדין פיקוח נפש הדוחה את 
השבת, ומסיקה שעל כל המקורות יש לפרוך "אשכחן ודאי ספק מנא לן" ורק המקור מ"וחי בהם" - 
ולא שימות בהם, ממנו יש ללמוד גם לספק. הרי מבואר שסברא זו אינה שייכת לענין ספק. אך עיקר 
יישובו יתכן גם אם מקור הדין הוא מ'וחי בהם' ולא שימות בהם, ונאמר שדין זה הוא מדיני התורה 

שאין הולכים בנפשות אחר הרוב, אך גוי מותר לו למול עצמו וללכת אחר הרוב ועי"ז להתגייר.
ולפי מה שנתבאר מדברי הבית הלוי והחתם סופר שרוח צפונית נשבה בעולם ורק לישראל שהיו 
בתוך ענני כבוד לא נשבה, אם כן קושיא מעיקרא ליתא, שהרי אותם גויים שבאו להתגייר, כל שעה 
שלא התגיירו לא היו בכלל ישראל ובודאי לא היו בתוך ענני כבוד, ואם כן נשבה להם רוח צפונית 

ומדוע לא יוכלו למול.
קושיית הפנים יפות איך מל יתרו במדבר ויישוב עפ"ד החתם סופר והבית הלוי

ובגמרא בסנהדרין )צד.( דרש רב את הפסוק )שמות יח ט( 'ויחד יתרו' - שהעביר חרב חדה על בשרו. 
וברש"י )ד"ה חרב(: שמל את עצמו ונתגייר.

יפות כיצד מל יתרו את עצמו הלא בכך סיכן את נפשו כיון שכל אותם שנים לא  והקשה הפנים 
יפות שאף שישראל לא מלו את בניהם שמפני ענני לא נשבה  ויישב הפנים  נשבה רוח צפונית. 
להם רוח צפונית, אבל יתרו שהיה מחוץ לענן הכבוד נשבה לו רוח צפונית ולכן יכול היה למול את 
יפות עצמו  זה שהפנים  לפי  והעיר בספר חבצלת השרון )שמות שם( שנמצא  עצמו בלא סכנה. 
נחית לסברא זו של הבית הלוי והחתם סופר, ולפי זה באמת מיושבת גם קושייתו בפרשת נצבים 

מכל גרים שגייר משה.

"החתם 
סופר דוחה 
את דבריו, 
כי בודאי 
חלילה 
למשה 
רבינו ולשום 
מנהגי 
מישראל 
שיש בידו 
למחות 
בעוברי 
עבירה, או 
במתעצלי 
קיום עבודה 
ותורה שלא 
ימחה"

החידוש היומי מוקדש

להצלחת התורם ובני 
משפחתו

בכל העניינים



דעת רש"י ש'וידוי ביכורים' היינו 'מקרא ביכורים'
במשנה בביכורים )פ"ב מ"ב( המובאת בגמרא במסכת יבמות )עג.( 
שהמעשר  בתרומה,  כן  שאין  מה  ובביכורים  במעשר  יש  שנינו: 
במעשר  אלו  הרי  וידוי...  וטעונים  מקום  הבאת  טעונים  והבכורים 

ובבכורים מה שאין כן בתרומה.
והנה וידוי מעשר הוא המפורש בפסוק )דברים כו יב-יג(: "כי תכלה 
המעשר,  שנת  השלישית  בשנה  תבואתך  מעשר  כל  את  לעשר 
ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו. ואמרת לפני 
ה' אלקיך בערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה 
ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" וגו'. וכך פירש 

רש"י: וטעונים וידוי, "בערתי הקודש מן הבית" )דברים כו יג(.
אמנם רש"י מוסיף ואומר: "הנה הבאתי את ראשית" )שם פסוק י( בבכורים, ע"כ. דהיינו 
שרש"י מפרש שהוידוי המבואר במשנה בנוגע לביכורים הוא פרשה אחרת, המכונה בכל מקום 
בשם 'מקרא בכורים', והוא המפורש בפסוק )תנ"ך/דברים/כו#א(: "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' 
אלקיך נותן לך... ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלקיך נותן לך ושמת 
בטנא, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים 
ההם ואמרת אליו, הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו. ולקח 
הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלקיך. וענית ואמרת לפני ה' אלקיך ארמי אובד אבי וירד 
מצרימה... ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה'" וגו'. ופרשה זו אותה אומר 

האדם בהביאו ביכורים, היא - לדעתו של רש"י - הוידוי הנצרך בביכורים כמבואר במשנה.
ראשית',  את  הבאתי  'הנה  הפסוק  את  רש"י  הזכיר  מדוע  העיר  שם(  )יבמות  הדף  על  דף  ובספר 
ולא את תחילת הפרשה 'וענתי ואמרת', והניח בצ"ע. אמנם יש ליישב באופן פשוט, שרש"י רצה 
הוא  מעשר  שוידוי  רש"י  פירש  ולכן  'ביכורים',  וידוי  מוזכר  והיכן  'מעשר'  וידוי  מוזכר  היכן  להזכיר 
'ביערתי הקודש מן הבית', וקודש זה הוא המעשר, ווידוי ביכורים הוא 'הנה הבאתי את ראשית כל 

פרי האדמה' - שהם הביכורים.
דעת הירושלמי והרמב"ם שאף על ביכורים מתוודה כ'וידוי מעשר'

לו אלא מעשר שני בלבד מתודה, שעיקר  פי"א הי"ד( כתב: מי שאין  )מעשר שני  והנה הרמב"ם 
הוידוי במעשר הוא. וכן אם לא היה לו אלא ביכורים בלבד, מתודה. שנאמר 'בערתי הקודש' - הקודש 
וידוי, דכתיב  וטעונין  )ביכורים פ"ב ה"ב(:  ומקור דברי הרמב"ם בירושלמי  הראשון שהוא ביכורים. 
"וענית ואמרת לפני ה' אלקיך". עד כדון מעשר, בכורים מנין. כיי דאמר רבי יעקב בר אחא בשם רבי 

לעזר, 'הקודש' - הקודש העליון משמע, ע"כ.
מבואר מדברי הירושלמי והרמב"ם שהוידוי המוזכר גם לענין ביכורים, הוא 'וידוי מעשר' - "ביערתי 
לפי שסבר  זה,  בפירוש  מיאן  להציע שרש"י  רצה  )יבמות(  כרם שלמה  ובספר  הבית".  מן  הקודש 
שהיה לבבלי לפרש דבר זה כדרך שפירש הירושלמי. ומכך שסתם הבבלי למד רש"י שהוא חולק בזה 
על הירושלמי וסובר שה'וידוי' המוזכר במשנה הוא קריאת הפרשה המפורשת לענין מעשר ולענין 

ביכורים, דהיינו 'וידוי מעשר' ו'מקרא ביכורים'.
דעת הר"ן ש'מקרא ביכורים' נוהג רק בלילה ונידון הטו"א דליהוי מ"ע שהזמן גרמא

ובמשנה במגילה )כ:( שנינו: כל היום כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל... ולוידוי מעשר... כל 
הלילה כשר לקצירת העומר ולהקטר חלבים ואברים. זה הכלל, דבר שמצותו ביום כשר כל היום, דבר 
שמצותו בלילה כשר כל הלילה. והר"ן )ז. מדפה"ר( גרס בדברי הרי"ף מלבד 'וידוי מעשר' גם 'וידוי 
ביכורים', ופירש: ולוידוי מעשר, בשנה שלישית שמתודה, כדכתיב 'בערתי הקדש מן הבית'. ולוידוי 

ביכורים, כשמביא ביכורים מתודה, כדכתיב 'הגדתי היום לה' אלקיך'.
הרמב"ם  וגם  סופר,  טעות  שהוא  שנראה  כ:(  )מגילה  אבן  הטורי  וכתב  ברי"ף,  נמצא  אינו  ולפנינו 
שהולך בכל מקום בשיטת הרי"ף לא כתב שוידוי ביכורים אינו אלא ביום. ועוד הקשה הטורי אבן 
לפי מה שכתב הר"ן ש'וידוי ביכורים' הוא מצות 'מקרא ביכורים', כשמביא ביכורים ומתוודה. אם כן 
לפי המבואר במשנה שמקרא ביכורים נוהג כל היום, כיון שהיא מצוה הנוהגת ביום, ואינה נוהגת 
בלילה - אם כן הרי היא מצות עשה שהזמן גמרא, ואם כן מדוע הוצרכה המשנה בביכורים )פ"א 
מ"ה( למעט עבד ואשה ממקרא ביכורים כיון שאינם יכולים לומר 'אשר נתת לי' - תיפוק ליה משום 
מצות עשה שהזמן גרמא שנשים פטורות ממנה, וכן עבדים שנלמדים בגזירה שוה 'לה - לה' מאשה 

)חגיגה ד.(. ומכח זה רצה הטורי אבן להכריע שגירסת הר"ן בדברי הרי"ף היא טעות סופר.
אלא שמקשה הטו"א שבלאו הכי יש להקשות על עצם הבאת הביכורים על ידי נשים, הלא לכאורה 
עצם המצוה - גם לולי המקרא ביכורים - אף היא אינה נוהגת אלא ביום. לא מיבעיא לדעת הר"ן, 
נימא דלא  נוהגת רק ביום כל שכן ההבאה שהיא עיקר המצוה, אלא אפילו אם  שכיון שהקריאה 
כהר"ן לגבי מקרא ביכורים, הרי מכל מקום הבאת הביכורים צריכה תנופה, ותנופה מבואר במשנה 
במגילה )שם( שאינה כשרה אלא ביום. ואם כן שוב הויא מצות עשה שהזמן גרמא ומדוע חייבים 

נשים ועבדים בהבאת ביכורים.
והתוספות )קידושין כט.( הקשו על המובא בגמרא שם שאשה אינה מצווה למול את בנה, דכתיב 
'אותו' ודרשינן 'ולא אותה', והקשו התוספות למה בעינן לקרא, הרי מילה היא מצות עשה שהזמן 

גרמ
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ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס - לחפש 'קרן שערי הלכה מורשה ודעת' ולבחור באפשרות התרומה ל'החידוש היומי' - ניתן לבקש הנצחה או הקדשה בהערה

ונשים פטורות. וכתב הטורי אבן )חגיגה טז:( ליישב שאין מצות מילה חשובה מצות עשה  גרמא 
לא  שוב  זה  ביום  מלו  ואם  אחת,  פעם  אלא  מישראל  אדם  בכל  נוהגת  שאינה  כיון  גמרא  שהזמן 
מוטלת עליו המצוה, אלא שכל זמן שלא מל מוטל עליו החיוב לעולם. וממילא אף שבלילה אין מלים, 
הרי כשיאיר היום אין כאן מצוה חדשה אלא אותה מצוה שהיתה עליו חוזרת וניעורת כשהאיר היום.

ולפי זה כתב הטורי אבן )מגילה שם( ליישב גם את דין ביכורים שנוהג בנשים, כי מאחר שבפירות 
אלו אין נוהג ביכורים אלא פעם אחת בלבד, ממילא אף שבלילה אינו יכול להביאם, אין הלילה אלא 
מפסיק את זמן המצוה ולא מבטלו, וכשמאיר היום חוזרת אותה המצוה וחלה עליו ולכן אין זו מצות 

עשה שהזמן גרמא. ואם כן אפשר לקיים את דברי הר"ן שמקרא ביכורים נוהג רק ביום.

קושיית הטורי אבן שלא מצינו בשום מקום שם 'וידוי' על 'מקרא ביכורים'
אלא שמכל מקום מקשה עוד הטורי אבן על דברי הר"ן: דלא מצינו בשום מקום שקורא ל'מקרא 
וכן בכל מקום  ולא קורין.  וקורין, מביאין  'וידוי' אלא 'מקרא ביכורים'. כדתנן, אלו מביאין  ביכורים' 

בלשון 'קורא' קרי לה, והניח בקושיא.
שמכנה  מ"ב(  )פ"ב  בביכורים  המשנה  דברי  אבן  מהטורי  שאשתמיטתיה  כתב,  פערלא  והרי"פ 
המשנה 'מקרא ביכורים' בשם 'וידוי'. והיינו המשנה הנזכרת שבה מבואר שמעשר וביכורים טעונין 
'וידוי'.  בלשון  מכונה  ביכורים  שמקרא  הרי   - ביכורים'  ו'מקרא  מעשר'  'וידוי  הוא  זה  ווידוי  'וידוי', 
וכן הרמב"ם )ביכורים פ"ג ה"י( כתב שמצווה להתווודות על הביכורים. וכ"ה בתוספתא )ביכורים 
פ"א(. וסיים: ועיין בירושלמי פ"ב דביכורים שם, ע"כ. ולכאורה כוונתו להעיר שאכן הירושלמי מפרש 
שה'וידוי' המוזכר במשנה אינו 'מקרא ביכורים' אלא 'וידוי מעשר' ש'הקודש' משמע גם ביכורים. אך 
מכל מקום רש"י פירש שהוידוי הוא מקרא ביכורים, וכן הלך הרע"ב )ביכורים פ"ב מ"ב( בעקבותיו.

דברי הירושלמי בדעת רבי שמעון ש'וידוי' היינו 'מקרא ביכורים'
ואמנם הירושלמי ממשיך שם ומקשה: תנינן כל אילין מילייא ורבי שמעון פליג, וגבי וידוי לית רבי 
שמעון פליג. דהיינו שמקשה הירושלמי מפני מה רבי שמעון אינו חולק גם על דין וידוי בביכורים, 
כדרך שחולק בשאר הדינים במשנה. ומיישב הירושלמי: וידוי זו קרייה, ולית ר' שמעון פליג דכתיב 
'מקרא ביכורים'  ולכאורה מבואר בירושלמי למסקנא שה'וידוי' המוזכר הוא  ואמרת', ע"כ.  'וענית 
שבו נאמר 'וענית ואמרת', וכ"כ בשנות אליהו. ואם כן צ"ב כיצד פסק הרמב"ם את ההו"א בירושלמי 

בעוד למסקנא כלל לא מדובר על וידוי מעשר.
שרבי  שמעון,  רבי  בדעת  היא  הירושלמי  מסקנת  שכל  כתב  שם(  )ביכורים  שם  אנשי  ובתוספות 
דהיינו  העליון  'הקדש'  מן  ילפינן  לדידן  אבל  ואמרת',  'וענית  בהדיא  דכתיב  כיון  חולק  אינו  שמעון 

ביכורים, וכמו שפסק הרמב"ם.
ולפי זה אפשר לבאר דעת רש"י באופן אחר, שהוא ביאר הירושלמי כפשוטו שאכן כוונת הירושלמי 
במסקנתו שהוידוי המוזכר במשנה אינו 'וידוי מעשר' אלא 'מקרא ביכורים', וסבירא ליה שהירושלמי 

חזר בו מדרשת 'הקודש' - העליון משמע, ולכן פירש שפיר ש'וידוי ביכורים' היינו מקרא ביכורים.
ובפרדס יוסף )דברים כו יג( כתב לדחות הערת הרי"פ פערלא מהמשנה בביכורים על דברי הטורי 

אבן, שאפשר שכיון שהמשנה עוסקת גם במעשר לכן נקטה הלשון 'וידוי' על שניהם.
ובמנחת חינוך )מצוה תרו אות א( הביא דברי הר"ן והטורי אבן, וציין לדברי הרמב"ם שכינה את דין 
מקרא ביכורים 'וידוי', וכתב: מצות עשה להתודות במקדש על הביכורים בשעה שמביאם. ומוסיף 
המנ"ח: "ומסתמא מצא באיזה מקום דנקרא וידוי". ובהערות בהוצאת מכון י-ם ציינו לדברי המשנה 
בביכורים שביכורים טעונים וידוי, ולדברי רש"י והרע"ב שפירשו דקאי על מקרא ביכורים, אך מאידך 
הרמב"ם  דברי  מקור  יהיה  שזה  אפשר  אי  כן  ואם  מעשר,  וידוי  על  שקאי  שפירש  מוכח  ברמב"ם 
ש'מקרא ביכורים' מכונה וידוי. ואמנם ציינו לדברי הירושלמי בדעת רבי שמעון שוידוי היינו מקרא 

ביכורים וכמו שפירשו רש"י והרע"ב.

יסוד שו"ת השבי"ט שיש שני דינים בביכורים 'וידוי' ו'מקרא'
ובשו"ת השבי"ט )ח"ה או"ח סימן עג( דקדק דברי הרמב"ם בספר המצוות, שבמצות וידוי מעשר 
)עשה קלא( כתב: שציוונו להתוודות לפניו בהוצאת משפטי המעשרות והתרומות... וזה הנקרא וידוי 
מעשר. ובמצות מקרא ביכורים )עשה קלב( כתב: שציוונו לספר טובותיו אשר היטיב לנו והצילנו, 
ומתחיל בענין יעקב אבינו ומסיים בעבודת המצריים וענותם אותנו, ולשבחו על כל זה, ולבקש ממנו 

להתמיד הברכה כשיביא ביכורים... וזאת המצוה כולה נקראת מקרא ביכורים, עכ"ל.
הרי מבואר להדיא בדברי הרמב"ם שחילק בין 'וידוי' מעשר ובין 'מקרא' ביכורים, ומאידך כבר הבאנו 
בי"ד החזקה שמצות עשה להתודות במקדש על הביכורים בשעה שמביאם, הרי  לשון הרמב"ם 

ש'מקרא ביכורים' מכונה גם 'וידוי ביכורים'.
ומכח סתירה זו כתב לחדש שיש שני גדרים של וידוי בביכורים, אחת של 'מקרא' ואחת של 'וידוי'. 
'כי  מדין  זה  וידוי  מהירושלמי,  הרמב"ם  שפסק  וכמו  עצמן  בפני  ביכורים  על  שכשמתודים  דהיינו 
תכלה לעשר' אינו וידוי של הבאה מדין ביכורים אלא מדין מתנות כהונה, ולכן המשנה בביכורים 
שעוסקת בוידוי ביכורים מדין 'מתנות כהונה' מכנה גם את 'מקרא ביכורים' כ'וידוי', משא"כ בעלמא 

כשעוסקים בדין 'מקרא ביכורים' מכונה 'מקרא' ולא 'וידוי'.

"ומכח 
סתירה זו 
כתב לחדש 
שיש שני 
גדרים 
של וידוי 
בביכורים, 
אחד 
'מקרא' 
מדין 
ביכורים, 
והשני 'וידוי' 
מדין מתנות 
כהונה 
כמעשר"

החידוש היומי מוקדש

להצלחת התורם ובני 
משפחתו

בכל העניינים


