
 שמיני פרשת –פניני גבורת עקיבא 
 דיומא ובענינא הפרשיות סדר על ובאגדה בהלכה קצרים פנינים ליקוט

 
 חופה ולמעשה טוביםלגדלו לתורה ל הנזכש ר''י, י''נ ונמוקדש לכבוד לידת בני

 
 

CD’s of the shuirim that are based on the Gilyon are now available. The CD’s can be ordered by sending a request to 

MachonGevurasAkiva@gmail.com or to 1269 Medina Ct. Lakewood NJ 08701. The cost is $1 (plus postage) per CD.  

 

Weekly dedications of the Gilyon are available at $30 per week . 

 

גליונות להורדה אצל  . 237-323-3882.טל למספר לפנות נא הבאים גליונות להקדיש הרוצה MachonGevurasAkiva@gmail.comל בקשה שילוח פ''ע זו גליון להשיג אפשר – קסטר הכהן מרדכי מאת

WWW. ladaat. net 
One can subscribe to this Gilyon by sending a request to 

MachonGevurasAkiva@gmail.com. The Gilyon can be ordered for your shul (free of 

charge) by calling 732 – 370 – 3887 
 

 

 וידום אהרן( א

' ועי'', וידם אהרן''ת נדב ואביהו לאחר מית( 'ג' ויקרא י)כתיב 

ואומרים בשם המדרש שבעצם . י שמחמת זה קיבל אהרן שכר''ברש

ומחמת זה קיבל , כ לא אמר כלום''ואעפ, היה לאהרן טענה נכונה

 .שכר

וביום ''המדרש שהיה יכול לומר ' כ, ומהו הטענה שהייתה לו

 ,ע בכוונת המדרש''וכמובן שצ, ''השמיני ימול בשר ערלתו

שמה השייכות בין מילה ובין מה שהיה לאהרן לטעון על מיתת 

דהא , ל הסבר נפלא בזה''ושמעתי בשם הרב מסטאמאר זצ .בניו

, ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה ,ל''וז:( א''ל)נדה ' איתא בגמ

 .ל''עכ, שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים

ם אין לו טענה בזה דהא לעול, ולפי זה יש להבין הטענה בטוב טעם

, כ איך יטעון על זה''וא, דהא הם היו מחויבין במיתה, שבניו מתו

אלא שהטענה של אהרן הייתה שאיך יש להרוג אותם השתא 

דהא מי הוא הבעל שמחה בזה יותר מן , באמצע הקמת המשכן

, כ כשם שיש הקפדה למול הילד דוקא ביום שמיני''וא, הכהן גדול

כ גם הכא צריך ''א, ן ישתתפו בשמחהוכדי שהבעלי שמחה עצמ

צריך ( דהיינו אהרן שהוא הכהן גדול)שהבעל שמחה , להיות כן

ועל זה מעיד , זוהי הטענה שהיה יכול לטעון .להיות בשמחה גמורה

 .ולכן קיבל  שכר, ולא אמר כלום'', וידם אהרן, ''הפסוק

 

 הסבר בזה שהחסידה אינה עוף כשרה( ב

 

 

 

 

 

י שעושה חסד עם חברותיה ''עיין רש, (ט''י, יא) ואת החסידהכתיב 

( א''ר משה שטרנבוך שליט''להג)הספר טעם ודעת ' כ .במזונות

וראיתי מגאוני ירושלים , ותמהו שאם כן למה היא טמאה ,ל''וז

ק שפרשו שנאסרה כיון שעושה חסד רק עם חברותיה ולא עם ''עיה

  .וצריך להתחסד עם כל אחד ואחד, אחרים

 

, ולימוד צריכה, וכדרך אחרת נראה שמידת החסד תורה היא

, בינו לבין קונו עלול להחמיר במקום שלא צריךשכשמתחסד 

 ואם הוא בינו לבין חברו צריך לידע, ולהקל במקום שראוי להחמיר

ולכל . 'וכדו, האופן שיש לעשות חסד והמידה של חסד שמתחיב בה

לפיכך החסידה טמאה לנו שמתחסדת , אלה צריך לקביעת ההלכה

, ודרך התורה שלא הטבע ידריך בהנהגתו, עם חברותיה כפי טבעה

 .אלא חוקי התורה יכוונו דרכו

 

ורמז יש , עות בשנהובאבן עזרא מפרש שחסידה נראית לעיתים ידו

, והוא סימן טומאה בחסידה, בזה לאלה שנוהגים חסידות לפרקים

 .ל''עכ
 

 למה יש לבן אדם היתר ליגע באוכל חם (ג 

דברו את בני ישראל לאמר זאת החיה אשר  ('א ב''ויקרא י)כתיב 

ם שדוקא ''ומזה מדייק הרמב .תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ

 ולכן יש באכילת בשר אדם איסור עשה, םאלו יכול לאכול ולא אד

 .(ל''ואכמ, ובאמת יש מבוכה גדולה בענין זה)



למה אין לאסור אוכל חמה , וידוע השאלה שאם בשר אדם טמאה הוא

 .לא אמרינן שהאוכל בולע טעם מן האדם דהא למה, גע בושהאדם נ

 1וכמה אחרונים, ובאמת יש מבוכה גדולה אם הבעל חי יכול להפליט טעם

 'ולפי שיטתם אין להק, טעםסוברים שאין לבעל חי שום כח להפליט 

ס מבואר שהוא סבר ששפיר יכול הבעל חי ''אבל מתוך דברי החת, ל''כהנ

 .ל''כהנ' כ יש להק''וא, להפליט טעם
 

 ס''שיטת החת
 

שאף שמבואר מן הפרי מגדים ' שכ (ד''ע' ד סי''יו) 4ס''ת חת''בשו' עי

עובדא  ,ל''וזוך דבריו כתב ובת, העדיין מפליט הוא, שאין החי מבליע

ך קלחת חמאה רותחת על האש פ דמיין פרח תרנגולת לתו''ידענא בפ

לגוים ' ומהולל מאוד שאסור החמאה אפי' והורה גאון א, ומתה בתוכו

, ולבסוף הזכירוהו דבשר עוף בחלב מותר בהנאה, ושפכוהו בחוצות

ולמוכרה לגוי , נ בהנאה מותרת''ל דאה''ובתוך כדי דבור השיב הגאון זצ

 . נ''הח דאסור לב''אסורה משום בליעת אבר מ

ראה לעין דתחלת ההוראה לא היה מטעם אבר מן החי ובשגגה והיה נ

י תירוץ ''אך לא יאונה לצדיק כל און הזמין לו הש, יצאה מלפני שליט

ותלמידי הרבני , מ נלמד דגם בחי שייך פליטה''מ, לשזביה מכיסופא

ש ''י הביא ראיה ברורה בדברי המן הרשע שברא''ה ברוך נ''המופלג מו

 .ל''עכ', ש וכו''א עבסוגיא דעכברא בשיכר

שיש לאסור כל אוכל חם , ל''כהנ' עדיין יש להק 'ס לכא''ולפי דברי החת

 .א ראינו דבר כזהולא שמענו ול, הנוגע בבני אדם

 

 ישוב מן הקהלות יעקב

, ל''וז ובתוך דבריו כתב, שהאריך בענין זה( 'ה' חולין סי) י''קב' עי

בזה דאמנם החי אינו מפליט דרק דבר שאין והנראה לכאורה דיש לפשר 

שאם מאבר אחד , צ שיהא כל הגוף מת''מ א''מ, בו חיותא מבליע ומפליט

מ אי ''מ, דינו כאבר של זה החי, פ דין''פ שע''אע, נסתלק החיותא

               

ובתחילת דבריו הביא דברי , שדן בענין זה (א''ק' ד סי''יו) 3ק''ם שי''ת מהר''בשו' עי 1
והא , כ איך קונה דגים מנכרי''עליו דאם אמרינן שהחי מבליע ומפליט א' והק, ס''החת

ד ''ואם נשאר הדגים בהכלי ליותר מכ, רגיל שיש דגים טהורים ודגים טמאים בכלי אחד
ל דכבוש ''דהא קיי, שעות למה לא אמרינן שהדגים טהורים נאסור מחמת הדגים טמאים

  .במבושל

ל דבדגים דחיותן ''כ צ''וע, ל''וז' ובתוך דבריו כ, ק בזה''ם שי''שם מה שהאריך המהר' עי
המים יפעלו עליהם להוציא את כחן לחוץ ולבשל אותם מחיים וזה במים איך אפשר ש

י לחיות ''מודה בזה ולא פליג אלא בדבר שא (ס''ל החת''ר. ה.א) בוודאי לא נשמע וגם מרן
, חששא כלל' ש מנהג דידן ומנהג ישראל תורה הוא ולית בי''כ בנידון דידן א''במים וא

 .ל''עכ

 
ק כתב דדוקא ''ם שי''דהא המהר, ל''ק יכול להקשות כהנ''ם שי''גם לפי המהר' לכאו

ל ''הנ' כ הקו''וא, אבל שאר בעל חי שפיר יש בהם כח, דגים במים אין בהם כח להפליט
 .עדיין במקומה עומדת

 

י הוא כבשר בעלמא שמבליע במציאות האבר הזה אין בו שום חיותא הר

 .'ומפליט וכו

ס שנפלה תרנגולת לקלחת של חמאה ''וכן למעשה בההוא עובדא דהחת

ח דשמא פסק חיותא מאחד האברים ''שפיר יש לאסור מטעם אמה, רותחת

ונמצא שלמעשה ודאי , ח''חי ונבלע מאבר זה שהוא אמה' בעוד שגופה הי

אך החשש הוא שמא מאותו אבר , ח''נחמיר לחוש גם לפליטת אבר מבע

אבל כשהאדם נוגע , שמבליע כבר פסק קשר חיותו עם הגוף החי

ל דאין ''דם שפיר יברותח ויודע ומכיר בעצמו שידו חי כמק

 .שם שהאריך יותר בזה' עי .ל''עכ', לחוש לפליטתו וכו

 י''הערה בדברי הק

 ס''החת' דהא כ, י''קו דלא כמו שחילק הס עצמ''ראינו מן החת' לכאו

י הביא ראיה ''ה ברוך נ''ותלמידי הרבני המופלג מו ,ל''וז בתוך דבריו

 ',ש וכו''ש בסוגיא דעכברא בשיכרא ע''ברורה בדברי המן הרשע שברא

 .ל''עכ

ההוא עכברא דנפל לגו חביתא  ,ל''וז (א''י' ה סי''ז פ''ע)ש ''הרא 'כ

לימא  ,קמיה דרב ששת דשיכרא אסריה רב לההוא שיכרא אמרוה רבנן

אמר להן רב ששת בעלמא סבר רב נותן , קסבר רב נותן טעם לפגם אסור

ובדילי אינשי [ מאיס]והאי חידוש הוא דהא מימאיס  ,טעם לפגם מותר

האי תימה ד .הילכך בטעם לפגם נמי אסור, ה אסריה רחמנא''אפו ,מיניה

וכי אם , ור בנפילות עכברנאס שיכרא וחלא דלקמן צונן הן למה

שכך  :(מגילה יג)והלא העיד הרשע  ,ביין צונן אסור נפל זבוב

ליה כמין  וההויש לומר ששהה בו זמן מרובה ו, נהגו וזרקו ושותה

 .ל''עכ ',כוכבוש ונפלט טעמו בשכר ובחומץ ו

אפשר , ויש לדון מה הראיה מהמן הרשע שצונן אינו מבליע ומפליט

ומטעם , ואיירי המן הרשע בזבוב חי, שלעולם צונן שפיר מבליע ומפליט

כ שפיר יש ראיה ''וא, ל שאף החי מפליט''כ צ''אלא שע, זה אינו מפליט

ף ש שא''ס מן הרא''וזהי הראיית החת, מהמן הרשע שצונן אינו מפליט

 .הבעל חי מפליט

ע אין בעל חי מפליט אלא אם ''שלכו, י''אבל אם אמרינן כמו שחילק הק

הא איירי המן , ש''מהו ראיית הרא, כבר פסק חיותו  מחלק מן הבעל חי

דהא לא פסק חיותו , כ אין הזבוב אוסר המשקה''כ ע''וא, הרשע בצונן

לעולם בעל חי ל ש''כ צ''וע (.דהא איירי בצונן)משום חלק מן הבעל חי 

כ הטעם שהזבוב אינו מפליט הוא משום שצונן ''כ ע''וא, שפיר מפליט

שלדעת ', לדוכתי' כ הדר הק''אבל א  .ש''וזהי הראיית הרא, אינו מפליט

 . למה אין לאסור מרק אם תחב אצבעו לתוכו, ס שבעל חי מפליט''החת

הארוך לפרשת שמיני שהארכנו  עקיבא בגליון גבורת' עי

 .תר בכמה ענינים בסוגיא זוהרבה יו


