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 יא סימן' / ד חלק/  ממעמקים
 

 

 למול כ"ואח לפדות או הבן פדיון כ"ואח קודם אותו למול יש אם, הגויים בין שמצאו תינוק בדין

 

 התינוקות אחרי ולחפש לתור לעצמינו ראשונה חובה ראינו, לגאולה ומשעבוד גדול לאור מאפילה כשיצאנו השחרור אחרי :שאלה

 בעוללים הטמאה ידו את לשלוח אומר שגמר, הגרמנים המציק מחמת להצילם כדי אבותיהם ידי על להם שנמסרו, הגויים בין שנשבו

 .ישראל מחמדי כל על יד לפרוש כך ידי ועל עוז עולם אדון יסד שמהם ויונקים
 

 ולתור הללו הילדים אחרי מלהתחקות הספקתי לא, אבותם מולדת עמם לחיק בנים השבת של זו קדושה בעבודה ויגיעה עמל חסכתי לא

 לנו נשארו והענוגים הרכים, חטאו שלא הצאן אלה, הללו הילדים את שימסרו לגוים שוחד ורוב שלמונים מלתת נמנעתי ולא אחריהם

 .עלינו שעברו והזעם האימה ימי אחרי לפליטה
 

 בחייים שנשארו הקטנים אחי את לבקש פני את שמתי מיד, הגיטו ממכלאת צאתי עם מיד לעשות התחלתי הזאת ההצלה עבודת את

 דם לשפוך מוכנים עכשיו גם ושהיו לישראל ואיבה שנאה חדורי הללו הגויים היו רבים ושבמקרים, באשמתם שלא הגויים בין שנטמעו

 .יהודי
 

 מעצור לתת יכולתי לא, הגויים בין לנדוד השואה לאחר מיד בנפשו שהרהיב מי לכל נשקפה שהיתה הגדולה הסכנה למרות, פי על ואף

 נגד שהודחו הללו הקטנים ישראל נדחי את ולהושיע לעזור אוכל אולי, תקוה יש אולי ולראות לחפש, ולבקש ללכת שהמריצני לרוחי

 .וקונם ומצורם מחצבתם ממקור רצונם
 

 ומתן חיפוש אחרי חיפוש, מרובה חיפוש ואחרי הגוים בין מוטמעים שהיו ישראל ילדי של מספר לגלות הצלחתי, אגרא צערא ולפום

 .אבותם ולמסורת עמם לחיק ולהשיבם הגוים מידי להצילם בידי עלה נפש פדיון
 

 בכל, שנים ושבע שש כבני מהם שרבים ולמרות, נפדו שלא בכורים מספר וגם עדיין נימולו שלא זכרים של מספר היו הללו הילדים בין

 שאבותיהם רבים מקרים היו זאת כל עם, לא או בכורים הם אם מפיהם להוודע היה אפשר שאי וכמובן אבותיהם את זכרו לא זאת

 .משפחותיהם ויחס שמותיהם, ילדיהם על שונים פרטים מסרו בהם ובעברית באידיש מכתבי, הילדים מסירת עם יחד הגוים אצל הפקידו
 

 לאחר ומיד, ללדת החולים בבית הילד אם כרעה, לקובנה הגרמנים בוא שביום כתוב היה במכתב, לידי הגיע בצדו מכתב עם כזה ילד

 בידה עלה וכך תאומים שילדה השמועה את העבירה הזאת והגויה, אתה יחד ללדת כרעה היא שגם הגויה שכנתה לידי אותו מסרה לידתו

 .היהודיה ידידתה בן הזה העולל נפש את להציל

 יהודי לה נולד עכשיו שזה הזה שהתינוק האומללה האם כתבה, בנה את שאימצה לגויה אותו ושמסרה באידיש כתוב שהיה זה במכתב

 .וביהדותו בחיים וישאר בעזרו' יהי' ה אם ולפדותו למולו ויש בכור הוא כי ידוע למען לרחמה ראשון והוא
 

 כך אחר ורק לפדותו קודם שצריכים שיש או, לפדותו כך ואחר קודם אותו למול יש האם, לעשות מה כדת השאלה לפני הועמדה ואז

 .למולו

 

ֹום י ּוַביּ֖ ִמיִנִ֑ ֹול ַהשְּׁ ר יִמּ֖ ַשַׂ֥ ָלֽתֹו בְּׁ ָערְּׁ
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 א"ל יום עד נתרפא ולא שחלה בכור תינוק על ט"ע' סי חיים' ן אליה' ר בתשובת כתוב, כתב ב"י ק"ס ה"ש' סי ד"ביו ך"הש :תשובה

 הברית קבלת ואלמלא ברית המכנסת היא דהמילה משום המילה מצות להקדים יש זמנה בעיקר לעשות הבן פדיון דמצות ג"דאע נראה

 .כלל פדיון למצות חיוב אין
 

 בן בתשובת ח"קכ סימן צדק צמח ת"ובשו, ב"ק עמוד' ד אגודה' וס, ג"רל סימן זאב בנימין ובספר' ג אות ב"רס' סי יוסף בברכי' ועי

 .ש"עיי המחבר
 

 והקדמנו הבן פדיון ואחד בזמנה שלא מילה אחד תינוקות' בב מעשה עשיתי וכן, שכתב ז"ל אות ז"י' סי א"ח מלכיאל דברי ת"בשו' ועי

 דהוי קודמת מילה ממילא, תמיד נמשך שזמנו כיון היום חובת לקרוא שייך לא הבן דפדיון הטעם שכתב ש"עיי, הבן לפדיון המילה

 דפדיון נתפוס אם ואף, המצות כל כנגד ושקולה בכרת היא וגם, בזבחים כדאיתא בריתות ג"בי במצות תדירה וגם הבן פדיון לגבי תדירה

' סי ה"ר הלכות זרוע באור ש"עיי) הגאונים דכתבו טעמי הני משום לשופר דמקדימין כמו מילה להקדים מקום יש היום חובת מקרי הבן

 .ש"עיי לתפילין ציצית דמקדימין וכהא( ה"ער
 

 .ש"עיי ב"ס' סי ח"או אפרים בית ת"ובשו, ח"ראנ ת"שו על שהקשה במה ד"נ סימן אליהו ביד' ועי

 .אותו שפודין לפני למולו הוריתי ל"הנ מכל
 

 אביו על מוטלת המצוה עיקר מיהו, זכר כל לכם המול דכתיב לממהליה דינא בי מיחייבי אבוה מהילה דלא היכא, ל"וז ה"הראבי כתב

 אברהם של בבריתו להכניסו ו"אקב מברכין צבור שליח או העיר גדולי בעיר אביו שאין או יתום שהוא והיכא, דקדושין ק"בפ כדתנן

 .האב במקום שהם דין הבית על מוטלת שהמצוה אבינו
 

 הנה, ל"עכ לכם ימול ימים' ח בן נמי וכתיב זכר כל לכם המול כדכתיב למולו ד"בי מחיוב, שכתב מילה הלכות ריש האשכול בספר' ועי

 .בגמרא נזכר שלא מה ד"בי לחיוב פסוק עוד הוסיף
 

 הערלה חתיכת בין מברך הבן ואבי המילה על וצונו במצותיו קדשנו אשר מברך המל, המחבר כתב' א' סעי ה"רס' סי ד"יו ע"ובשו

 .אבינו אברהם של בבריתו להכניסו וצונו במצותיו קדשנו אשר לפריעה
 

 בשם ם"רמב) למולו מצווין דין הבית דהרי זו ברכה מברך אחר שאדם שאומר מי יש המילה אצל הבן אבי אין ואם, א"הרמ עליו והגיה

 רבינו) לברך יודע ואינו בכאן האב אם וכן( ק"סמ בשם' מיי והגהת ד"ראב ובשם טור) זו ברכה מברך הנער שתופס שמי ונוהגין( א"י
 (.אבודרהם בשם י"ב כ"וכ' א נתיב ירוחם

 

 ל"חז שהפליגו סנדק מצות, מצות שתי עושה שהסנדק משום, מברך שהסנדק שנהגו מה, שכתב ו"פ' סי ד"ח מלכיאל דברי ת"בשו' ועי

 שהאב וכמו, המצוה רוב עושה שהוא לפי אב כשאין להכניסו מברך שהסנדק נהגו ולזה', כו המילה בגוף משתתף וגם המצוה בשבח

 באשר הסנדק ולא להכניסו ברכה גם מברך אני, בביתו אינו והאב מוהל כשאני נוהג ואני, למולו הילד מזמין הסנדק כן למול בנו מוסר

 .ל"עכ אב שם כשאין למול דין בית על החיוב מוטל הדין מעיקר
 

 מוטל ד"הבי דעל עיקר יותר הוא ובפשטות, הברית להכנסת דינא דבי שלוחא כן גם דהוא המוהל ולא מברך שהסנדק למנהג הטעם אכן

 קיימא דלא ונהי, אחת מצוה על ברכות' ב שייך דלא להכניסו יברך לא המוהל הוא האב דאם מנוח ר"הר בשם כתב י"והב, התינוק למול

 .ברכות' ב יברך שלא המוהל ולא הבן בתופס יותר בחרו, יברך דין בית דשליח ודנין אב בדליכא מקום מכל, כן לן
 

 שהבאתי א"הרמ כדפסק, אבינו אברהם של בבריתו להכניסו וצונו במצותיו קדשנו אשר ברכת יברך שהסנדק דידן בנידון הוריתי וכן

 .לעיל

 .ה"כ' סי' ב חלק/ ממעמקים/ ממעקים ת"ובשו ב"מ' סי א"רי ת"בשו' ועי

 


