
 

 סמיכות הפרשיות וההבדל בין ישראל לעמים

הנה  ג( -אשה כי תזריע כו' וביום השמיני ימול וגו' )יב ב
בסוף פר' שמיני נאמר להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ונראה 
לפרש הסמיכות לכאן, שאחר שנאמר שהקב"ה הבדיל בין הטמא 

שראל לאומות ובין הטהור יש להקשות מדוע לא הבדיל אף בין י
העולם, ולזה מיד סמיך מצוות מילה שבה הבדיל הקב"ה את 

 ישראל הנימולים מאומות העולם הערלים.
 מדרש יהונתן

הטעם שמילה דוחה שבת משום שאינו מחוייב 
 להוציא ממון על המילה

איתא במדרש  וביום השמיני ימול בשר ערלתו )יב ג(
ל המילה" עכ"ל, תנחומא וז"ל "אין כתיב שם שיוציא הוצאות ע

 ויש להבין מה נתכוון בכך.
ונראה לפרש דבירושלמי )פ"ק דקידושין( יליף מקרא דביום 
השמיני שהאב חייב למול את בנו, דהיינו שהחיוב הוא על האב, 
ובבבלי יליף מקרא הנ"ל שביום אפי' בשבת, דהיינו שמילה דוחה 

 שבת.
כיצד  והנה בשער המלך הקשה אליבא דמ"ד מילה כשרה בנכרי

מילה דוחה שבת והא יכולים למול בשבת ע"י נכרי, ותי' השער 
המלך שמכיון שעיקר מצות מילה הינה ע"י האב הרי שאם ימולו 
ע"י נכרי בטלה מצות האב, נמצא דמילה ע"י נכרי אינה פתרון 
לפיכך מילה דוחה שבת, ברם עדיין יש להקשות ע"פ דברי 

ם משלם המשלח המחנ"א )הל' שלוחין סי' יא( שמחדש שא
שכר לשליח הרי שנעשה ידו כיד בעה"ב והמעשה מתייחס 
למשלח, ואף בנכרי כך שאע"פ שאין שליחות לעכו"ם מ"מ אם 
משלם לו על שליחותו ידו כיד בעה"ב, נמצא לפי"ז שיש פתרון 
ע"י שישלם לנכרי שימול בשבת וכך לא תתבטל המצוה מהאב, 

 ומדוע דוחה מילה את השבת.
אל המכוון בדברי התנחומא דה"פ, וביום השמיני  ולפי"ז נבוא

ימול כו' ומזה דרשינן דמילה דוחה שבת והמצוה דוקא על האב, 
ולפי"ז לא יקשה איך מילה דוחה שבת אפי' שמילה כשרה 
בנכרי, משום שהמצוה דוקא על האב עצמו, אלא שקשה שיכול 
 האב לשכור נכרי שימול את בנו וכך תחשב ידו כיד בעה"ב, ועל

כך אתי התנחומא לומר דאין כתיב שם שיוציא הוצאות על 
המילה, ר"ל שאין לאב חיוב להוציא ממון על מילת בנו, ומיושב 
שפיר שמאחר שאין לו חוב להוציא ממון אינו מחוייב לשכור 
נכרי, ובלי שישכור בתשלום הרי א"א מפני שעי"ז תתבטל 

ן מילה המצוה מהאב, ולזה שפיר שצריך האב עצמו למול ולכ
 דוחה שבת.

 נחלת יעקב יהושע

 מדוע מילה דוחה שבת

ודרשי' מתיבת ביום  וביום השמיני ימול בשר עורלתו )יב ג(
 שמילה דוחה שבת, ויש להקשות אמאי מילה דוחה שבת והא 

 

"ה לישראל, וא"כ מאי מילה ושבת שניהם אות ברית בין הקב
 אולמא דמילה שדוחה שבת, והרי דרגתם שוה.

ונראה לפרש ע"פ דברי הגמ' בסנהדרין )נד:( דעכו"ם ששבת חייב 
מיתה, והרי יסוד ההבדל בין עכו"ם לישראל הוא המילה, הרי 
שהמילה היא המכינה את האדם לשמירת השבת ובלא מילה אין 

פני מצות המילה שבת, וממילא שפיר שתדחה מצות השבת מ
 שמצות מילה היא המביאה וגורמת למצות השבת.

 פרדס יוסף

 טעם מה שהמילה ביום השמיני בזמננו

איתא בגמ' נדה )לא:(  וביום השמיני ימול בשר עורלתו )יב ג(
שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, 

, אמר להם כדי שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים
ופרש"י כולם שמחים שאוכלים ושותים בסעודה, ואביו ואמו 
עצבים שאסורים זל"ז, אך אחר ז' ימים כל הדמים שרואה דם 

 טהור הוא ומותרת לבעלה.
וכבר נודע שלמד מכך הגר"א שכל תקנה שנתקנה בשביל איזה 
סיבה, אף שבטלה הסיבה התקנה קיימת, שהרי השתא אשה 

טלה הסיבה לעשות את הברית נטמאת אף מדם טהור, נמצא שב
ביום השמיני שהרי גם ביום השמיני ההורים אסורים, ואפ"ה 

 נשארה התקנה שהמילה ביום השמיני.
ונראה ליישב עפי"ז מדרש תמוה, דאיתא במדרש תנחומא )ריש 
פר' תצוה( ילמדינו רבינו לכמה תינוק נימול, לשמונה, ותמוה 

י ימול בשר עורלתו, שהרי כתבה התורה כך בפירוש וביום השמינ
עוד פלא מדוע בתשובתו אמר שהמקור שצריך לשמנה הוא 

 מיצחק, והא קרא מפורש הוא.
ולהנ"ל יש ליישב שידעו הם מקרא הכתוב בפרשה שתינוק נימול 
לשמונה, אלא שזה גופא הוקשה להם שאם הטעם שנימול 
לשמונה הוא כדי שלא יהיו אביו ואמו עצבים, א"כ בזה"ז שבטל 

דילמא לא תהיה המילה ביום השמיני, על כך ענה להם הטעם 
שאע"פ שבטל הטעם נימול לשמונה, ועל כך מביא ראיה מיצחק, 
שהרי כשנימול יצחק עדיין לא ניתנה תורה ולא היה דין נדות ולא 
היה שייך טעם זה שאביו ואמו עצבים ואפ"ה נימול לשמונה, 

לשמנה כדברי ממילא ה"ה האידנא שבטלה סיבה זו עדיין נימול 
 הגר"א שאע"פ שבטלה הסיבה התקנה קיימת.

 תורה תמימה

מדוע מילה דוחה בשבת ולא נאמר שימול בשבת 
 סמוך ליציאתה

בבעל הטורים כתב  וביום השמיני ימול בשר עורלתו )יב ג(
שבפסוק זה יש תיבות ואותיות כמספר תיבות ואותיות שבפסוק 

הבעה"ט וביום עוד כתב  ,לומר שמילה דוחה שבת ,ויכולו
 .השמיני ימול בשר בגימטריא שכל היום יהיה כשר למילה ע"כ 
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הא  ,ובדבריו יש להבין חדא מה צריך דרשה שכל היום כשר
גות המשאר מצוות הנופשיטא שכל היום יהיה כשר דמאי שנא 

עוד יש להבין מדוע דייקא דוקא ב'  ,ביום שמצוותן כל היום
מאותו  ,ב. שמצוותן כל היום ,א. שדוחה שבת ,דינים הללו

  .מה שייכא זל"זוהפסוק 
אי דינא האיתא בגמ' פסחים )ד.( דויש לבאר זאת ובהקדם 

 וכתבו המפרשים דמלשון הרי"ף ,ותולמצ ןמקדימי ןזריזיד
זריזין מקדימין הוא ממצות מילה ששמע שמקור הדין )שם( מ

ויש לעיין כיצד מהך קרא  ,מקרא הנ"ל דביום השמיני וגו'
  .למצוות ןדביום השמיני ימול משמע דינא דזריזין מקדימי

)ע"י מאיר עיני חכמים סי' לט( עמד על  המאוסטרובצ גאוןה
וכתב ליישב ע"פ מה שמבואר בגמ' שבת  ,ף"זו בדברי הרי 'קו

שהנה בסתמא משמע מהך  ,בשבת לו)קלב.( וביום השמיני אפי
שבת גם  לשעי"ז נצרך לחל לולימוד שמלים ביום השבת ואפי

שהנה לכאו' היה אפשר  ,ע"י מה שצריך לעשות מציצת  הדם
כך שהמילה תעשה  לומר שימול בשבת ממש סמוך ליציאתה

את  שהרי ,ש ולא יחלל השבת בכךבשבת והמציצה במוצ"
 המציצה עושים רק משום סכנה ואמאי נתיר למול בבוקר

 ,סמוך ללילה כהנ"ל כאשר יכול למולולעשות מציצה בבוקר 
ומשום כך יש ענין למול  ,למצוות ןאלא ע"כ דזריזין מקדימי

דהמקור  מעתהשפיר ו ,בבוקר ואע"פ שיצטרך למצוץ בבוקר
א מביום השמיני מכך שלא ווות הלמצ ןמקדימי ןלדין זריזי

  .הצרכנו למול סמוך ליציאת השבת ולעשות מציצה במוצ"ש
ולפי"ז נבין היטב דברי הבעה"ט שתחילה מפרש שמילה דוחה 

 ,אתה כהנ"ליימול סמוך ליצ טעון מדוע שלאאלא דיש ל ,שבת
מה שהוצרך דושפיר למול, ל הלימוד השני שכל היום כשר "קמ

ר"ל שאף בשבת יכול למול כל היום  יום כשרהדרשה שכל ל
 .לסמוך ליציאתה צזריזין מקדימים ואי" משום

 יציב פתגם פרפראות )על המילה(

מדוע יולדת מביאה קרבן ומדוע הקשו דוקא 
 לרשב"י

איתא בגמ'  ובמלאות ימי טהרתה כו' תביא כבש וגו' )יב ו(
נדה )לא:( שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה אמרו יולדת 

קרבן, אמר להם מפני שבשעה שכורעת לילד קופצת  מביאה
ונשבעת שלא תיזדקק לבעלה, לפיכך צריכה להביא קרבן, ויש 

 להקשות מדוע שאלו כך דוקא את רשב"י.
עוד יש להקשות מדוע בכלל צריכה להביא קרבן הלא שבועה 
זו שלא תזדקק לבעלה היא שבועה של עינוי נפש, והרי דברים 

 כול להפר.של עינוי נפש הבעל י
ונראה שקו' אחת מתרצת חברתה, שלכו"ע לא קשה מדוע 
מביאה קרבן די"ל שגזירת הכתוב היא, ברם רשב"י דורש 
טעמא דקרא, וא"כ לדבריו הקשו מה כאן ידרוש הטעם, על כך 
ענה להם שבשעה שכורעת כו', ר"ל שהנה הטעם שיכול הבעל 

בעלה  להפר נדרי עינוי נפש הוא משום שכל הנודרת על דעת
היא נודרת, משא"כ כשכורעת לילד הרי שמחמת צער הלידה 
אינה נודרת על דעתו, וא"כ אינו יכול להפר לה אלא צריכה 
להביא קרבן, והיינו שאחר שמפרש הטעמא דקרא משום 

 שנשבעת מתפרש נמי הטעם למה אין בעלה יכול להפר לה.
 מלוא העומר

 קרבן יולדת באופן שיולדת יוצא דופן

 ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש וגו' )יב ו( ובמלאות
איתא בגמ' נדה )לא:( שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה 

 שכורעת   שבשעה להם  אמרה תורה יולדת מביאה קרבן, אמר 

לילד קופצת ונשבעת שלא תזדקק עוד לבעלה כו', ויל"ע בזה 
בתרתי, חדא מדוע שאלו שאלה זו דוקא לרשב"י, ועוד מה 

בלשון שקופצת ונשבעת היה לו לומר להם רק לשון  ענה להם
 שנשבעת, דלשון שקופצת משמע קודם שיולדת.

ונראה לפרש בזה ע"פ מאי דאיתא בגמ' נדה )דף מ( דיוצא 
דופן אינה יושבת עליו ימי טומאה ואינה חייבת בקרבן, ור' 
שמעון סובר הרי זה כילוד וחייבת בקרבן עיי"ש, ואיתא עוד 

ם )מסכת בכורות פ"ח מ"ב( שאין אשה בפיה"מ להרמב"
 מתעברת עוד אחר יוצא דופן עיי"ש.

מעתה נבין היטב את דברי הגמ' שאכן ידעו התלמידים הטעם 
שאשה מביאה קרבן שהוא משום שנשבעת, אומנם אליבא 
דר"ש ע"כ שאי"ז הטעם שהרי לדבריו גם היולדת יוצא דופן 

ברת יותר, וא"כ מביאה קרבן, והרי יולדת יוצא דופן אינה מתע
מה שייך בה שנשבעת שלא תזדקק עוד לבעלה הרי ממ"נ 
אינה יולדת שוב, אלא ע"כ שלר"ש יש טעם אחר מדוע 
מביאה קרבן ולזה שאלו דוקא לרשב"י, שלשיטתך שאף 
היולדת יוצא דופן מביאה קרבן מדוע כל הנשים מביאות קרבן, 

א הרי לדבריך ע"כ שאין הטעם משום שנשבעות שהרי ביוצ
 דופן ממילא אינה יולדת שוב וא"כ מדוע צריכה להביא קרבן.

ולזה ענה להם רשב"י שאכן מודה הוא שהטעם שמביאה קרבן 
הוא משום שנשבעת שלא תלד שוב, וגם ביולדת יוצא דופן 
זהו הסיבה, ולזה אמר להם שהסיבה היא משום שבשעה 
שכורעת ללדת קופצת ונשבעת, דהיינו שקופצת ונשבעת עוד 

דם שתלד, וא"כ שפיר שאף יוצאת דופן צריכה להביא קרבן קו
מפני שגם היא נשבעת שהרי היא קופצת קודם ללידה, והיינו 
קודם שיודעת שהוא יוצא דופן ולא תתעבר שוב, משום הכי 
גם היא חייבת קרבן, שהרי דוקא אם נשבעת אחר הלידה קשה 

בל שא"כ יולדת יוצא דופן לא נשבעת ואמאי מביאה קרבן, א
השתא שאמר להם שנשבעת קודם שיולדת שפיר שאף 
היולדת יוצא דופן נשבעת, ולזה אף היא צריכה להביא קרבן 

 ושפיר מיושבות כל הקושיות.
 חנוכת התורה

 עונשו של העושה עיקר טפל וטפל עיקר

והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וגו' )יג מה ( 
אה ליישב ע"פ דברי ויש להבין מהו לשון אשר בו הנגע, ונר

חביב עליו מממונו ויש לך הגמ' בברכות, יש לך אדם שגופו 
אדם שממונו חביב עליו מגופו והנה ידוע שהקב"ה בעל 
הרחמים אינו פוגע תחילה בנפשות ויש להבין מהו לשון אשר 
בו הנגע ובספר לב אריה עה"ת כתב ליישב ע"פ דברי הגמ' 

לח תחילה הנגע בבית במס' ברכות יש לך אדם שגופו אלא שו
ואם לא חזר בתשובה שולח הנגעים בבגדים ואם עדיין לא חזר 
שולח לו בגופו אך אינו שולח תחילה בגופו והנה כל זה שייך 
לומר באדם שגופו חביב עליו מממונו שאינו נענש תחילה 
בגופו החביב אלא בממונו ורק אח"כ אם לא עשה תשובה 

חשוב עליו יותר מגופו  נענש בגופו החשוב אך אדם שממונו
הרי שאצלו הפוך הדבר שצריך תחילה לשלוח הנגע בגופו ואם 

 לא עשה תשובה לשלוח בממונו שחביב לו יותר מגופו 
ולפי"ז יש לפרש היטב המקרא "והצרוע אשר בו הנגע" ר"ל 
הצרוע שהנגע בא תחילה בגופו קודם שבא בממונו דהיינו 

ממונו חשוב עליו בביתו ובגדיו והטעם לכך היא משום ש
מגופו על כך עונשו הוא "בגדיו יהיו פרומים" ר"ל מכיון 

עונשו  שעושה את גופו העיקר לטפל ואת ממונו הטפל לעיקר
שבגדיו יהיו פרומים וקרועים שיהיה נגלה לכל קלונו צרת עינו 

           .שעושה מעיקר טפל ומטפל עיקר
 ילקטו האורים

 
  לע"נמוקדש 

 זצ"ל יחיאל מיכל ב"ר מאיר רבי
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 מוקדש לע"נ 
  "לצז יעקב ב"ר יצחק רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.


