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 ו'התשע 'באדר                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                              מצוות מילה וטומאת יולדת 

     (ליכטנשטיין זצ"ל אלחנן סמט והרב אהרון )על פי שיעור של הרבתזריע פרשת ל

   
 : ז'-ויקרא י"ב, א' .1

אֹמר ִאָשה  ל לֵּ י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ אֹמר: ַדבֵּ ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ ַוְיַדבֵּ
י ִנַדת ְדֹוָתּה  ִכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ִשְבַעת ָיִמים ִכימֵּ
ִתְטָמא: ּוַבּיֹום ַהְשִמיִני ִיּמֹול ְבַשר ָעְרָלתֹו: ּוְשֹלִשים יֹום 

י ָטֳהָרה ְבָכל ֹקֶדש לֹא ִתָגע ְוֶאל ּוְשֹלֶשת ָיִמי ב ִבְדמֵּ שֵּ ם תֵּ
ד  לֵּ ָבה תֵּ י ָטֳהָרּה: ְוִאם ְנקֵּ ַהִּמְקָדש לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת ְימֵּ
ב ַעל  שֵּ ֶשת ָיִמים תֵּ ְוָטְמָאה ְשֻבַעִים ְכִנָדָתּה ְוִשִשים יֹום ְושֵּ

ן  י ָטֳהָרּה ְלבֵּ י ָטֳהָרה: ּוִבְמלֹאת ְימֵּ אֹו ְלַבת ָתִביא ֶכֶבש ְדמֵּ
ד  ֶבן ְשָנתֹו ְלֹעָלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו ֹתר ְלַחָטאת ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ
י ה' ְוִכֶפר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה ִמְּמֹקר  ן: ְוִהְקִריבֹו ִלְפנֵּ ֶאל ַהֹכהֵּ

ָבה...    ָדֶמיָה זֹאת תֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת ַלָזָכר אֹו ַלְנקֵּ
 "א וע"ב:מסכת שבת דף קלה ע .2

 נימול לשמונה. -כל שאמו טמאה לידה  אמר רב אסי:
 . שנאמר:אין נימול לשמונה -וכל שאין אמו טמאה לידה 

'אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה וגו' וביום השמיני 
דורות הראשונים  אמר ליה אביי: ימול בשר ערלתו'.

אמר  יוכיחו, שאין אמו טמאה לידה, ונימול לשמונה!
 תורה ונתחדשה הלכה. ניתנה ליה:

 מסכת סנהדרין דף נט ע"ב: .3
והרי מילה שנאמרה לבני נח דכתיב )בראשית י"ז, ט( 

בסיני 'וביום השמיני  'ואתה את בריתי תשמר', ונשנית
 להתיר( שבת הוא דאתא: -ההוא למישרי ) ?…ימול'

 ואפילו בשבת. -'ביום' 
 תלמוד הירושלמי, מסכת קידושין פרק א הלכה ז: .4
 …למולו -שהאב חייב לעשות לבנו צוות מ

 'ביום השמיני ימול בשר ערלתו'. -למוהלו 
 מסכת נידה דף לא ע"ב: .5

ומפני מה אמרה  …שאלו תלמידיו את ר' שמעון בן יוחי
 שלא יהו כולם שמחים )רש"י: -תורה מילה לשמונה? 

 שאוכלין ושותין בסעודה( ואביו ואמו עצבים )רש"י:
 שאסורין בתשמיש(.

 מן )עמ' רנא(:רד"צ הופ .6
אפשר  …הטעם שבלידת נקבה דרוש מספר כפול

שהתורה הפחיתה את מספר ימי הטומאה בלידת זכר עד 

לשבעה ימים, כדי שהיולדת תטהר ביום השמיני שהוא 
 יום ברית המילה.

אולי יש למעשה המילה השפעה של טהרה,  ועוד:
 -שמפחיתה גם את מספר הימים עד הטהרה הגמורה )

 ( כדי מחצה.כניסה למקדש
 רב האי גאון: .7

לומר דאנן לא מקיימינן מצוות כמו שנצטוו בני נח ולא 
 כמו שנצטווה אברהם, אלא כמה שנצטווה משה רבנו.

 וכיוון שכך נצטווה משה רבנו, כך ראוי לעשות.
 :בפירוש המשנה לחולין פ"ז מ"והרמב"ם  .8
תה צריך לדעת שכל מה שאנו נזהרים ממנו או עושים ע

אין אנו עושים זאת אלא מפני ציווי ה' על ידי  אותו היום,
אין  …משה, לא מפני שה' ציווה בכך לנביאים שקדמוהו

אנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו, אלא 
מפני שה' ציוונו על ידי משה להימול כמו שמל אברהם 

 עליו השלום.
 הרמב"ם במורה הנבוכים )חלק שלישי פרק מט(: .9

מיני, מפני שכל חי בזמן שנולד והטעם שהמילה בש
חלוש מאוד בתכלית לחותו, וכאילו הוא עד כה בבטן, עד 
 עבור שבעה ימים, ואז נחשב מן היוצאים לאוויר העולם.
הלא תראה כי גם בבהמות נקבע עניין זה )שמות כ"ב, 
כט( 'שבעת ימים יהיה עם אמו' וגו', וכאילו הוא לפני כן 

עה נימול, ונעשה הדבר אחר עבור שב -וכך באדם  נפל.
 קצוב, ולא נתת דבריך לשיעורין.

 מדרש דברים רבה ראש פרשת כי תצא: .10
שנתן הקב"ה רחמים  ולמה התינוק נימול לשמונה ימים?

וכשם שרחמיו של  עליו, להמתין לו עד שיהא בו כוחו.
שנאמר  מנין? הקב"ה על האדם, כך רחמיו על הבהמה.

 הלאה' וגו'.)ויקרא כ"ב, כז( 'ומיום השמיני ו
ד"ר אילה אברהמוב 'בעיות הקרישה והדימום ביילוד  .11

והשלכותיהם על ביצוע המילה' בספר אסיא כרך ג 
 :386-384עמ' 

ברית מילה היא פעולה כירורגית הזקוקה לשם ביצועה 
 …המוצלח למנגנון קרישה ומניעת ֶדֶמם במצב תקין
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והנה התורה קבעה את ביצוע ברית המילה ביום השמיני 
חיים. ואכן, יש גם טעם רפואי לקביעת ביצוע המילה ל

תינוק נולד עם מנגנון קרישה תקין,  …בתאריך זה דווקא
זאת בגלל השירות הטוב שהוא מקבל מאמו, בצורת 

 …פקטורים של קרישה המועברים אליו דרך השליה
-5ימים, ומגיל  3-2ברם תמיכה זו של האם נעלמת תוך 

סובל ממצב  -א בריא ובשל אף אם הו -ימים כל תינוק  3
נוצרים  …פקטורים אלה של חוסר גורמי הקרישה.

בכבד, אך בימים הראשונים אחר הלידה אין הכבד בשל 
ימים  6-3ולכן ברית מילה בגיל  …עדיין לפעילות זו

יכולה לגרום למותו של התינוק עקב ֶדֶמם מסיבי ללא 
בגיל … יכולתו של התינוק להתגבר על הדמם הזה.

ה ימים קיימת כבר רמה מספקת של גורמי שמונ
הקרישה, כך שהתינוק יכול לעמוד בהצלחה בביצוע 

 הברית.
)עמ' רמט  בפירושו לספר ויקראר' דוד צבי הופמן  .12

 במהדורה העברית(:
הפרקים הבאים עוסקים בכל אותם המקרים, שבהם 

החמורה שבטומאות  יוצאת הטומאה מגופו של האדם.
שבה, ורק בה, משולח  -]אלו היא טומאת הצרעת 

המצורע הטמא מכל שלושת המחנות, אף ממחנה 
ישראל[, ולכאורה הייתה צריכה השורה של הטומאות 

 להתחיל בטומאה זאת.
מכיוון שבן אדם מביא לאמו מיד ביציאתו לאוויר העולם 

לכן חשבה התורה לנכון להתחיל את  …את הטומאה
 הסדר באותו סוג הטומאה אשר האדם גורם מיד

 בהיוולדו.
  :הרב סמט .13

מהקדמתה של פרשת היולדת למדנו, כי מעגל חייו של 
האדם נע בתמידות בין טומאה לטהרה בתנועת מטוטלת 

בלא להיכנס לטעמי הטומאה בכלל,  שאין להימנע ממנה.
יש לומר שהזיהוי בין  ולטעמה של טומאת יולדת בפרט,

 טומאה ל'רע' הוא פשטני ואינו מדויק כלל.
 מ"ה:-י"א, מ"גויקרא  .14

ץ ְולֹא ִתַטְּמאּו  יֶכם ְבָכל ַהֶשֶרץ ַהֹשרֵּ "ַאל ְתַשְקצּו ֶאת ַנְפֹשתֵּ
ֶתם ָבם: ִכי ֲאִני ה' א   יֶכם ְוִהְתַקִדְשֶתם -ָבֶהם ְוִנְטמֵּ ֹלהֵּ

יֶכם  ִוְהִייֶתם ְקֹדִשים ִכי ָקדֹוש ָאִני ְולֹא ְתַטְּמאּו ֶאת  ַנְפֹשתֵּ
ש ַעל ָהָאֶרץ: ִכי ֲאִני ה' ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם ְבָכל ַהֶשֶר  ץ ָהֹרמֵּ

א ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהֹית ָלֶכם לֵּ ֹלִהים ִוְהִייֶתם ְקֹדִשים ִכי -מֵּ
                         ָקדֹוש ָאִני: "  

  י"ב:-ויקרא י"ד, י"א .15
י ה' " ר ְוֹאָתם ִלְפנֵּ ת ָהִאיש ַהִּמַטהֵּ ר אֵּ ן ַהְמַטהֵּ ִמיד ַהֹכהֵּ ְוֶהע 

ן ֶאת ַהֶכֶבש ָהֶאָחד ְוִהְקִריב  ד: ְוָלַקח ַהֹכהֵּ ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ
י ה':  ִניף ֹאָתם ְתנּוָפה ִלְפנֵּ ֹאתֹו ְלָאָשם ְוֶאת ֹלג ַהָשֶמן ְוהֵּ

ִיְשַחט ֶאת ַהַחָטאת ְוֶאת ְוָשַחט ֶאת ַהֶכֶבש ִבְמקֹום ֲאֶשר 
ן ֹקֶדש  ָהֹעָלה ִבְמקֹום ַהֹקֶדש ִכי ַכַחָטאת ָהָאָשם הּוא ַלֹכהֵּ

 ָקָדִשים הּוא" 

 : ט"ו-ויקרא ט"ו, י"ד .16
י יֹוָנה ּוָבא  י ְבנֵּ י ֹתִרים אֹו ְשנֵּ "ּוַבּיֹום ַהְשִמיִני ִיַקח לֹו ְשתֵּ

ד י ה' ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ ן: ְוָעָשה ֹאָתם  ִלְפנֵּ ּוְנָתָנם ֶאל ַהֹכהֵּ
י ה'  ן ִלְפנֵּ ן ֶאָחד ַחָטאת ְוָהֶאָחד ֹעָלה ְוִכֶפר ָעָליו ַהֹכהֵּ ַהֹכהֵּ

 ִמזֹובֹו... "
 : ל'-ויקרא ט"ו, כ"ט .17

י יֹוָנה  י ְבנֵּ י ֹתִרים אֹו ְשנֵּ "ּוַבּיֹום ַהְשִמיִני ִתַקח ָלּה ְשתֵּ
ִביָאה אֹוָתם ֶאל ַהֹכהֵּ  ן ְוהֵּ ד: ְוָעָשה ַהֹכהֵּ ן ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ

י  ן ִלְפנֵּ ֶאת ָהֶאָחד ַחָטאת ְוֶאת ָהֶאָחד ֹעָלה ְוִכֶפר ָעֶליָה ַהֹכהֵּ
 ה' ִמזֹוב ֻטְמָאָתּה "

 : ויקרא ט"ו ל"א .18
ל ִמֻטְמָאָתם ְולֹא ָיֻמתּו ְבֻטְמָאָתם  י ִיְשָראֵּ "ְוִהַזְרֶתם ֶאת ְבנֵּ

  ִמְשָכִני ֲאֶשר ְבתֹוָכם"ְבַטְּמָאם ֶאת 
 : ם ספר המצוות מצות עשה צ"ורמב" .19

"כי זה שנמנה כל מין ומין מן הטומאות מצות עשה אין 
ולא גם כן ענינו שנהיה חייבין להטמא בטומאה ההיא 

שנהיה אנחנו מוזהרין מהטמא בה ותהיה מצות לא 
תעשה ... וההטמא בעצמו רשות אם רצה יטמא ואם רצה 

... והמצוה הוא מה שנאמר לנו בדין זה שמי לא יטמא
שנגע בזה נטמא ויהיה טמא ויתחייב לו מה שהתחייבו 
הטמאים לצאת חוץ למחנה שכינה ושלא יאכל קדש 

 ושלא יגע בו ..."
 : טה"ט"ז, פרק ם הלכות טומאת אוכלין הרמב" .20

"כשם שמותר לאכול חולין טמאים ולשתותן כך מותר 
לגרום טומאה לחולין שבא"י, ויש לו לטמא את החולין 
המתוקנין לכתחלה, וכן מותר לאדם ליגע בכל הטומאות 

 ולהתטמא בהן" 
 פרק ט"ז ה"ח:הרמב"ם הלכות טומאת אוכלין  .21

"כל הכתוב בתורה ובדברי קבלה מהלכות הטומאות 
ניין מקדש וקודשיו ותרומות והטהרות אינו אלא לע

 ומעשר שני בלבד" 
 :הרמב"ם הלכות טומאת אוכלין פרק ט"ו ה"י .22

"כל ישראל מוזהרין להיות טהורים בכל רגל מפני שהם 
 נכונים ליכנס במקדש ולאכול קדשים" 

 :זצ"ל ליכטנשטייןאהרון הרב  .23
לאומות העולם ישנם חיים "אפרוריים". אין להם עולם 

פחות מצוות ואפילו טומאה לא של קדושה, יש להם 
נוהגת בהם. לעומתם, לעם ישראל ניתנה אפשרות להגיע 
לרמות גבוהות של קדושה, ומסיבה זו יש להם הרבה 
יותר מצוות ורמת הערכים שלהם גבוהה יותר. אולם, 
הקב"ה לא נתן להם את כל זה "בחינם". המעלה שלהם 

לא תובעת מהם גם אחריות גדולה, וצורך להיזהר מאד 
לפגוע בקדושה שניתנה להם! הזכות להשתייך לעולם 
הטהרה והטומאה, גוררת אחריה גם מחויבות לשמירה 
על עולם הקודש. זהו פשר הקישור בן טומאה לקדושה 

 שאותו אנו רואים לאורך ספר 'ויקרא'.


