
 ד"בס

 הבא לעולם קם מאימתי קטן

 

 :קי סנהדרין. 1

 .שסיפר משעה אמר וחד שנולד משעה אמר חד ,'ר בר ש"ור חייא' ר ב"לעוה בא מאימתי קטן אתמר

 יעבדנו זרע דכתיב שסיפר משעה ד"ומ .עשה כי נולד לעם צדקתו ויגידו יבואו 'שנא שנולד משעה ד"מ

 .לדור' לה יסופר

 אני עני דכתיב שנימול משעה אמר יצחק בר נ"ר .יעבדנו זרע דכתיב שנזרע משעה אמר רבינא אתמר

 צדיק גוי ויבא שערים פתחו' שנא אמן שיאמר משעה מ"ר משום תנא. אפונה אימיך נשאתי מנוער וגוע

 .אמן שאומר אלא אמונים שומר תקרי אל' אמוני שומר

 

 קלח' סי ד"יו ו חלק משה אגרות. 2

 שהלכה בתרא דהוא רבינא הנה במהרה המתים תחיית זמן כשיבא יקומון נפלים אם שאלתך בדבר הנה

 משעה י"ופרש שנזרע משעה שהוא ב"לעוה בא מאימתי קטן על ב"ע י"ק דף בסנהדרין אמר כמותו

 ...אמו הפילה אפילו אשה במעי הזרע שנקלט

 

 :צא סנהדרין. 3

 יצירה משעת ל"א יצירה משעת או פקידה משעת באדם ניתנה מאימתי נשמה לרבי אנטונינוס ל"וא

 רבי אמר פקידה משעת אלא מסרחת ואינה מלח בלא ימים שלשה עומדת בשר של חתיכה אפשר ל"א

 .רוחי שמרה ופקודתך שנאמר מסייעו ומקרא אנטונינוס למדני זה דבר

 הטיפה פוקד שהמלאך משעה .פקידה :ועצמות וגידין בבשר כולו שנקרם .יצירה משעת: י"רש

 .וחיות נשמה בו נזרקה מיד ...עליה תהא מה המקום לפני ומביאה

 

 שם אליהו אדרת. 4

 לעשות כביכול בו שטרח דבר הוא יען מתקדש מיד לייצרו בו עסק הנפל שזה דכיון אלעזר רבי סובר
 עם ונתקדש אלוה לחלק נרתק הזה הנפל שהיה דנמצא אלוה חלק שהיא נשמה בו נפח גם ומה צורה

 רצתה לא אם לעשות לו ומה זמן איזה אלוה חלק לנשמה בתוכו אכסנייא עשה זה דנפל באופן זה

 .שכר לקבל בתחייה קם לכן לו לשלם צריך עמו שישבה זמן על אך לה והלכה עוד לשבת



 

 י' סע קכד' סי ז"אדה ע"שו. 8

 .הבא לעולם חלק לו יש אמן עונה שהתינוק ומיד אמן לענות הקטנים בניו אדם וילמד

 

 

 ד' סי ב"מהדו ז"אדה ע"שו. 9

 כנימת ותחלת... במצות אז נתחייבו שלכן... שנים ג"בי היא באדם הקדושה נפש כניסת ועיקר שגמר

 יאמר קדוש ואילך המילה מיום הקטן מנגיעת הנזהר ולכן מילה במצות גם... )היא הקדושה זו נפש

 (.לו

 

 ה' סע ג"רס ד"יו ע"שו. 10

 המילה על מברכים ואין בקנה או בצור קברו על אותו מלין שמונה בן להיות שיגיע קודם שמת תינוק

 .המתים התחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר שם לו משימים אבל

 

 10 הערה 801' ע ג חלק ש"לקו. 11

 כהדעה פסקו ח"באו ז"ואדמוה א"שהרמ ואף. ג"רס' סי ד"יו ע"בשו משמע וכן ב, קי סנהדדרין

 מדברים כי... פליגי לא מחלוקת בלשון שנאמרו אף שם שגמרא שהדעות ל"י? אמן לענות משהתחיל

 .ב"בעוה שונות במדריגות

 

 ט"רע' ע י"ח קודש אגרות. 12

 בו צ"התומ וקיום ז"לעוה הירידה י"ע דוקא הוא ל"לעת' דהעלי מ"בכ המבואר על ר"כת שהקשה מה

  .מספקת לחוד ז"לעוה דהירידה הרי שנולד משעה ב"לעוה דבא ב"סע קי' בסנה ד"מהמ

 וראה .י"רש ,נולד ולא כ"אח שנמחה פ"אע והוא שנזרע משעה שם ד"מהמ להקשות ל"הו עדיפא הנה

 מגיע מה בעד קשה כ"בלאה ושכר' עלי של ענין ב"לעוה בא פ"רל אם והנה .פקידה משעת ב צא שם

 קושיתו גט מתורצת כ"וא ב"וכיו ברא מזכה דאבא שם י"הע על יעקב בעיון כ"כמש ל"ועכצ שכר לו

 .ל"הנ

 



 391' ע ציון מנחם מנחם תורת. 13

 מציאות קיימת לא לראש לכל :א"שליט ר"אדמו ק"כ .מצוות קיימו שלא אלה עם ומה :'שי ג"הרש

  .כרימון מצוות מלאים ישראל פושעי שבך ריקנין אפילו ל"כמארז כזו

 לעם צדקתו ויגידו יבואו שנאמרה שנולד משעה ב"לעוה בא מאימתי קטן בגמרא איתא מזה ויתירה

 שבשעה פ"אע' יעבדנונ זרע' דכתיב ונמחה אמו הפילה אפילו שנזרע משעה דעה ויש .עשה כי נולד

 איש של הגוף מציאות מצד הוא מ"דתחה שהענין ל"ועכצ מצוות לקיום עדיין שייך אינו שנולד

 .כשלעצמו הישראלי

 


