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ילקוט יוסף" )(, הם לפי הספר "-העמודים המסומנים בחוברת בהלכות ב לתועלת הלומדים:
 וכשכתוב סימן וסעיף, היינו שלחן ערוך יורה דעה. ."שובע שמחות חלק ב" -
 

 יש לציין שההלכות שבחוברת הן לכל הדעות, לבני ספרד ולבני אשכנז. לבד ממקומות
 אשכנז.בני שבארנו בהם במפורש, שיש חילוק בין בני ספרד ל



 
 

 
 

 

 פילה שתיקן רבנו יוסף חיים זיע"את
 לומר בכל שנה ביום המילה

 יז  אות  ראה  פרשת  ראשונה  שנה  "חי  איש  בן"הובאה  בספרו   

 

ל ִרּבֹונוֹ  ֶׁ לּוי, עֹוָלם ש  י, ְלָפנֶׁיךָ  ְוָידּוע   ּגָ יֹּום ּכִ ה ּב  זֶּׁ הּוא ה  ֶׁ ש  _ ______ יֹום ש  _______  ְלֹחדֶׁ

הּוא ֶׁ ִמיִני יֹום ָהָיה ש  י, ְלֵליָדִתי ש ְ ְסּתִ ְבִריתוֹ  ִנְכנ  ל ּבִ ֶׁ ְבָרָהם ש  לֹום ָעָליו ָאִבינוּ  א  ָ ש ּ ָנה, ה  ָ ש ּ  ּב 

ֹוָנה י ָהִראש  ְדּתִ ּנֹול  ֶׁ הּ  ש  ם, ּבָ י ְוִקיֵּ ךָ  ּבִ ְבּדְ ת ָאִבי ע  ר ּוְפִריָעה ִמיָלה ִמְצו  ֶׁ ֲאש  יתָ  ּכ   אֹוָתנוּ  ִצּוִ

תֹוָרְתךָ  ה ּבְ ָ דֹוש  ּקְ ה, ה  ּלָ ִלי ְוִנְתּג  ּכְ י ה  ִליש ִ ְ ש ּ ל ה  ֶׁ סֹוד ש  יְּ י ה  ְקָרא ָהֲאִמּתִ ּנִ ש   ה  ים ֹקדֶׁ , ָקָדש ִ

ָלה אֹורוֹ  ְוָיָצא ּטְ ת ְוִנְתּב  ִחיצֹוִנים ֲאִחיז  רוּ  ה  ּבְ מֹוָנה ְוִנְתח  ְבִעים ש ְ ֲחָסִדים אֹורֹות ְוש ִ  ִעם ה 

מֹוָנה ְבִעים ש ְ בּורֹות אֹורֹות ְוש ִ ּגְ קוּ , ה  ּתְ בּורֹות אֹורֹות ְוִנְתמ  ּגְ אֹורֹות ה  ֲחָסִדים ּבְ  .ה 

  

ן ְיֹהָוה ָאּנָא ע  ְמךָ  ְלמ  דֹול ש ִ ּגָ ן ה  ע  יךָ  ּוְלמ  ֲחמֶׁ יךָ  ר  ֲחָסדֶׁ ְזֵרִני, ו  ע  ֵעִני ּת  יְּ ֹמר ּוְתס   אֹות ִלש ְ

ִרית ש   ּבְ ר ֹקדֶׁ ֶׁ ְמתָּ  ֲאש  ֵרנוּ  ָחת  ְבש ָ יֵלִני, ּבִ ּצִ ל ְות  ל ֵחְטא ִמּכָ בֹות ָרִעים ִהְרהּוִרים ּוִמּכָ ָ ְחש   ּומ 

גּומֹות יֵלִני, ּפְ ּצִ ל ְות  ָגם ִמּכָ ִרית ּפְ ּבְ ָבה ֵהן, ה  ָ ְחש  מ  ִדּבּור ֵהן, ּבְ ה ֵהן, ּבְ ֲעש ֶׁ מ  חּוש   ֵהן, ּבְ  ּבְ

חּוש   ֵהן, ָהְראּות ִמיָעה ּבְ ְ ש ּ ר ןהֵ , ה  א  ש ְ ים ּבִ ם, חּוש ִ ְהיֶׁה ּוְבֻכּלָ ת ָטהֹור אֶׁ ְקֻדש ּ  ִרית ּבִ ּבְ , ה 

ִלי ּום ּבְ ָגם ש  ע ְוִהְרהּור ּפְ ָלל ר  ִני, ּכְ ּכֵ ר ּוְתז  ּבֵ ְתּג  אֶׁ ֶׁ ל ש  ר ע  ע ֵיצֶׁ י ְוִתְהיֶׁה, ָהר  ְבּתִ ְחש    מ 

ּוָרה ְתךָ  ּוְדבּוָקה ְקש  ָ ְקֻדש ּ ִמיד ּבִ י, ּתָ יךָ  ּכִ ֲחמֶׁ ר  ים ּבְ ּבִ ְרתָּ  ָהר  ח  נוּ  ּבָ ל ּבָ נוּ , ָהֻאּמֹות ִמּכָ ְמּתָ  ְורֹומ 

ל ֹונֹות ִמּכָ ש  ּלְ ְלתָּ , ה  ל אֹוָתנוּ  ְוִהְבּד  ם ִמּכָ ם ֻטְמאֹוֵתיהֶׁ תּוב, ְותֹוֲעבֹוֵתיהֶׁ ּכָ תֹוָרְתךָ  ּכ   ּבְ

יל ְבּדִ ם "ָוא  ְתכֶׁ ים ִמן אֶׁ ּמִ ה .ִלי" ִלְהיֹות ָהע  ל ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיֹהָוה ְלךָ  נֹודֶׁ  ע 

הֹוֵצאָתנוּ  ֶׁ ץ ש  רֶׁ ִים ֵמאֶׁ ית ּוְפִדיָתנוּ , ִמְצר  ל, ֲעָבִדים ִמּבֵ ִריְתךָ  ְוע  ְמתָּ  ּבְ ָחת  ֶׁ ֵרנוּ  ש  ָ ְבש  ל, ּבִ  ְוע 

נוּ  ּתֹוָרְתךָ  ְדּתָ ִלמ  ֶׁ ל, ש  י ְוע  נוּ  ְרצֹוָנךְ  ֻחּקֵ ְעּתָ הֹוד  ֶׁ ל, ש  ים ְוע  יִּ ה ּוָמזֹון ח  ּתָ א  ֶׁ ן ש  ְרֵנס ז   ּוְמפ 

ָרא ָטהֹור ֵלב" ְיֹהָוה ָאּנָא. אֹוָתנוּ  ש   ָנכֹון ְורּוח  , ֲאלִֹהים ִלי ּבְ ּדֵ י ח  ִקְרּבִ ֹךְ ", ּבְ י ְוִתְמש   ָעל 

בֹות ָ ְחש  ֹות מ  ּכֹות ּוְטהֹורֹות ְקדֹוש  ֵמח   ֵלב ִלי ְוִיְהיֶׁה, ּוְנכֹונֹות ז  ֲעבֹוָדְתךָ  ש ָ ִמיד ּב  ְזֵרִני, ּתָ ע   ְות 

ל ר ע  ב  בֹוד ּדְ ךָ  ּכְ מֶׁ ה ש ְ ּתָ ד ֵמע  ן ָאֵמן, עֹוָלם ְוע   .ָרצֹון ְיִהי ּכֵ
 

 
 

 



 )משלי לא לא( "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה"

  לזכרון עולם   
 מורתי אמי פטירת על, ואניה בתאניה, שחותי קודר אם וכאבל, נפשי עלי ותשוח תזכור זכור

, ובחיבה באהבה, נועם בדרכי, שבשמים לאבינו ישראל בנות את קרבה אשר, והחשובה היקרה

 ,באמונה וקבלתם ומרים, קשים ביסורים המזוככת, וישרה נכונה בעצה והדריכתן, לבבן את ושמחה

 ע"ה בת רבקה תחי' יעל נקי מרת

 בבית עולמים למנוחת והובאה, פ"תש'ה כסלו' ה שלישי ביום השמימה הטהורה נשמתה עלתה אשר

, היה וגדול כבד אבל, בארעא דבלי שופרא להאי וי. א"תובב ירושלים הקודש בעיר סנהדריה העלמין

 ימי אחר ועד, בתרייתא זיבולא עד, דמעה שערי ננעלו לא כי, ואנחה צרה יום, ועברה מהומה יום

 הבנים אם, לתורה ובנותיה בניה את לגדל ויגיעתה עמלה רוב על, לטובה' ה לה זכרה. השבעה

 וזכות, והיראה, התורה במעלות לעלות כולנו ביד וסייעה, בעמלה פירות לראות זכתה אשר, שמחה

, "ובאגדה בהלכה" החיבורים בהוצאת הנמרץ בעידודה, כולנה על עלית ואשר, בידה תלויה הרבים

 עד להגיע זאת לי היתה מידה אשר", ובאגדה בהלכה" ואתר אתר בכל התורה שיעורי ובהפצת

 .)חולין כד ע"ב( לי שעמדו הן, ילדותי בימי אמי שסכתני ושמן חמין חנינא רבי וכמאמר, הלום

הּ  ְוָהָדר ֹעז" ָ ַחק, ְלבּוש  ש ְ יהָ . ַאֲחרֹון ְליֹום ַוּתִּ ְתָחה ּפִּ ֹוָנהּ  ַעל ֶחֶסד ְותֹוַרת, ְבָחְכָמה ּפָ ה. ְלש  ּיָ יכֹות צֹופִּ  ֲהלִּ

יָתהּ  ל לֹא ַעְצלּות ְוֶלֶחם, ּבֵּ רּוהָ  ָבֶניהָ  ָקמוּ . ֹתאכֵּ ְ ְעָלהּ , ַוְיַאש ּ נֹות ַרּבֹות. ַוְיַהְלָלהּ  ּבַ וּ  ּבָ ל ָעש  ית ְוַאתְּ , ָחיִּ  ָעלִּ

ָנה ַעל ּלָ ֶקר. ּכֻּ ֶ ן ש  י ְוֶהֶבל ַהחֵּ ה, ַהּיֹפִּ ָ ש ּ ְרַאת אִּ יא' ה יִּ ל הִּ ְתַהּלָ נוּ . תִּ י ָלהּ  ּתְ רִּ ּפְ יַהְללּוהָ , ָיֶדיהָ  מִּ ים וִּ ָערִּ ְ  ַבש ּ

יהָ   על, משכבה כפרת הריני אמי מרת על להיאמר ראויים אלו פסוקים כי ספק אין .(כה לא משלי) ַמֲעש ֶ

 מבעוד הקדושה לשבת ובהכנות המצוות בענייני וכמה כמה אחת ועל, ידיה במעשי זריזותה רוב

 .מהכיל היריעה תקצר אשר, ועוד ועוד, ישראל לבנות הטהורות והכוונותיה עצותיה ועל. מועד

 שערי לה לפתוח, טובים חסדים לה ויגמול, יתברך השם לפני לרצון תהיה הלימוד שזכות רצון יהי

 הצדיקים נשמות אצל להוליכה, והטהורים הקדושים מלאכיו את לפניה ולשלוח, ורחמים וחסד חן

 ותתענג, הטובים מעשיה לה ויזכור, בהיכלו ולבקר' ה בנועם לחזות, שכינתו מזיו ליהנות, והצדקניות

' ה ְוָנֲחךָ : "(יא נח ישעיה) שכתוב מקרא בה ויקויים. הבא בעולם לצדיקים הצפון טוב מרוב נפשה בדשן

יד מִּ יעַ , ּתָ ּבִּ ש ְ ַצְחָצחֹות ְוהִּ ךָ  ּבְ ֶ יץ ְוַעְצֹמֶתיךָ , ַנְפש  יתָ , ַיֲחלִּ ַגן ְוָהיִּ ם ּוְכמֹוָצא, ָרֶוה ּכְ ר ַמיִּ ֶ בוּ  לֹא ֲאש  יָמיו ְיַכזְּ ". מֵּ

 לגורלה ותעמוד, החיים בצרור צרורה נשמתה ותהיה, שלום יבוא משכבה ועל, השלום אליה וילווה

 א"שליט נקי ציון רבי ראשנו עטרת אבינו מר בעד שבשמים אבינו לפני ותתפלל ותעמוד. הימין לקץ

 ללמוד, ובנעימים בטוב טובים ושנים ימים לאורך ונזכה, עוד לדאבה נוסיף לבל, משפחתנו כל ובעד

 .אמן, טוב וכל והצלחה אושר ברוב, ולקיים ולעשות לשמור וללמד

 הקטן בנה והחותם הכותב

 עדן נשמתה, לפטירתה חודשים ארבעה - ניסן' ה

ְצחוּ  שנת: י ָאֶרץ ּופִּ ילִּ ם ְוגִּ ַמיִּ ָ י ִנַחם "ָרּנּו ש  ה כ ִ ָ ו   ה' ָהִרים ִרנ   תש"פ לפ"ק )ישעיה מט יג( "ַעמ 

 דוד שלום נקי



הראשון לציון והרב הראשי לישראל

 "פה'תשניסן  י"ב                                                                                                                בס"ד 
 הסכמה

עם סדר הלימוד לליל "ברית ", בהלכה ובאגדהברית מילה "הובא לפני הקונטרס היקר 
ערוך בטוב טעם ודעת ובסדר נכון, דבר דבור על אופניו, תפוחי זהב במשכיות כסף, שאסף  יצחק",

וקיבץ כעמיר גורנה, הרב היקר מאוד, שוקד באוהלה של תורה, לילה כיום יאיר כחשכה כאורה, יראת 
מתו, ה' היא אוצרו, ועליו יציץ נזרו, שמן תורק שמו, טעמו ונימוקו עמו, אשרי יולדתו, צינה וסוחרה א

שליט"א,  דוד שלום נקימרביץ תורה ברבים ומורה הוראה, כבוד שם תפארתו, הרב הגאון רבי 
זצוק"ל, והולך בדרכו  עובדיה יוסףמתלמידיו המובהקים של מרן אאמו"ר פוסק הדור רבנו 

 ההלכתית, לא זז מפסקיו ימין או שמאל, בין להקל ובין להחמיר.
 

ובבירור את הדברים באופן נכון, ובשפה ברורה השווה לכל  הוא מסכם בתמצית, בחיבוריו היקרים
וכן  "ילקוט יוסף",ספרי מאשר עלה ב זריז ונשכר, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, והביא נפש,

זצוק"ל, זיע"א,  עובדיה יוסףמספריו של מרן אאמו"ר עטרת ראשנו רבן של כל בני הגולה רבנו 
 איישר חיליה לאורייתא. ברכים, והן לציבור בעלי הבתים,והדבר הוא לתועלת מרובה הן לציבור הא

 
לעשותה בכבוד והדר  מצות המילהמעלת ב , מתוקים מדבש ונופת צופים,כמו כן צירף דברי אגדה

 הכל ערוך בטוב טעם ודעת, בלשון צחה וברורה השווה לכל נפש, לתועלת וזיכוי הרבים.ושמחה רבה, 
עד יום המילה, להכניס הודאה שכל שבעת הימים בראוי לאדם , יסוד ושורש העבודה בספרוכבר כתב 
בו בשמחה עצומה, ואשרי המחכה להגיע מיום אל יום, אימתי יבוא לידו יום השמיני יעצומה בל

למול את בנו ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו, שעל ידי זה יכנס בחלק הקדוש של יוצרנו ובוראנו 
 הקדושה תורתו לשמור ה' לעולם עבד בבשרו. והיה קודש םחות ברית לאות והיהיתברך שמו, 

 לעולם. עי"ש. ולאדון אלוה לו יהיה, לעד זכרו ויתנשא ויתרומם יתעלה וה', והתמימה
 

קובעים סדר לימוד בחוברות אלו, רבים מכל שכבות הציבור,  רביםמשנה שמחה יש בליבי בשומעי כי 
מבחינת "והודעת להם את רחיבים ידיעותיהם בהלכות המעשיות לדעה מה יעשה ישראל, ואט אט מ

 גר"חעיין להו וזכות הרבים גדולה היא עד מאוד.הדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון", 
, , בשבח ספריו של הגאון החיד"א"לבחקרי ה", משם סבו "מועד לכל חי"פלאג'י בהקדמה לספרו 

שהוא מוסר ודינים שיד כל אדם שווה בו, אחד חכם  ,הקטנים כמו "מורה באצבע"יו ובעיקר בספר
ואחד תם קוראים בו, ובעלי בתים ישאוהו בחיקם, והיתה עמו וקרא בו בלכתו בדרך, בים וביבשה, 
שאין בו טורח כלום. והיה משבח בתהילותיו החיבורים הללו יותר ויותר מכל שאר החיבורים 

 אדם ליראת ה' ולעובדו בלבב שלם.אים בתוכם מוסר מלכים ודינים המדריכים להנוראים, יען כי נמצ
 

ברכתי להרב המחבר שליט"א שיזכה לברך על המוגמר ולחבר עוד חיבורים יקרים טובים ומועילים, 
לזכות את הרבים בדבר ה' זו הלכה, ועוד יפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה, ולהרבות 

, ברבות הטובה, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, והיה שמו כשם הגדולים ולתעודהחיילים לתורה 
. וזכות זיכוי הרבים יגן בעדם ובעד בניהם אלף המגן, ולא תמוש התורה אשר בארץ לגאון ותפארת

מפיהם ומפי זרעם ומפי זרע זרעם עד עולם, לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים. "והיה כעץ 
 מים אשר פריו יתן בעתו, ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח". אמן.שתול על פלגי 

 
 בברכת התורה בהערכה ובאהבה רבה



‰‚‡ון ‰רב מ˘‰ מר„כי ˜‡רפ ˘ליט"‡
מחבר ס„ר˙ ‰ספרים "‰לכו˙ ח‚ בח‚" ועו„

דברי ברכה
הן ידידי היקר הרב הגאון המובהק רבי דוד שלום נקי שליט"א, זכה להסתופף בצלו של גאון 
ישראל ומגדולי מזכי הרבים, ומקימי עולה של תורה, הראשון לציון הגאון רבנו עובדיה יוסף 
זצ"ל, אשר כל רז לא אניס ליה, וזיכה את הרבים באור תורתו ובספריו הרבים ובשיחות חיזוק 
שהיה מכתת רגליו מעיר לעיר לדרוש לעם שבשדות, וזכה להחזיר עטרה ליושנה ליהדות ספרד, 
והגאון רבי דוד שלום נקי שליט"א אשר הוא מתלמידיו, יצק מים אף על ידי בנו הראשון 
לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בעל ה"ילקוט יוסף", וזכה לחבר חיבורים רבים "בהלכה 
ובאגדה" לחיזוק הרבים, והכל בשפה קלה וברורה אך ורק על פי פסקי רבותיו הנ“ל, ושילב 
בהם הרבה דברי חכמה ומוסר והתעוררות לעבודת השם יתברך, ותהילה להשם יתברך התקבלו 

החוברות לאלפיהם ורבבותיהם בתפוצות ישראל.

והנני לברכו שימשיך לזכות את הרבים בחיבורים הקדושים של תורה ומוסר, ולהשיב רבים 
מעוון, עדי נזכה במהרה ל“ומלאה הארץ דעה את ה'".

כעתירת ידידו הדורש שלומו וטובתו

 משה מרדכי קראפ

  ZAMIR COHEN                                                      זמיר כהן       
     Yeshivah Of  "Heichal Meir" Rosh                                 ש ישיבת "היכל מאיר"רא  
                       Rabbi of the Etrog neighborhood                 רב שכונת אתרוג ביתר עלית                      

 Nezer Cohen" book Responsa Author"                                  'נזר כהן' ועוד     מח"ס שו"ת     
                                         Hatam Sofer St. 5 Betar Eilit ביתר עלית           5רח' חתם סופר     

 
 תשע"וכ"ט בטבת  בס"ד. 

 
 
 
 

 המכתב ברכ

הנני בזה בשבח הסדרה הנפלאה שחוברה על ידי ידי"נ המאור הגדול, גריס 
באורייתא תדירא ויראת ה' היא אוצרו, מרביץ תורה ברבים בפה מפיק מרגליות, 

שליט"א, אשר בהן אסף איש טהור וכתב בלשון בהירה               הרה"ג הרב
את ההלכות העוסקות בחיי היום יום ומועדי ישראל, בדברים שכל יהודי צריך 
ללומדם היטב, לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, שהרי 'לא עם 

סיד', וללא ידיעת ההלכה אי אפשר לקיים את המצוות כראוי, גם כשהוא הארץ ח
 ירא שמים החפץ בכל נפשו ומאודו להתקרב לבוראו ולעשות רצונו בלב שלם.

ומה גם שהוסיף הרב שליט"א דברי מוסר ומאמרי ומדרשי חז"ל בדברים 
המאירים את המצוות ומחזקים ומעוררים להבין את מהות המצוות והחגים, 

פה השווה לכל נפש, וכבר פשטה סדרה זו בכל רחבי העולם היהודי באין בש
ספור עותקים, ורבים מעידים כי היא שעמדה להם לשמור מצוות כראוי לאחר 

 שקבעו לימודם בו בשבתם בביתם ובלכתם בדרך.

אשר על כן מצוה רבה לסייע ולפעול להדפסת והפצת סדרה חשובה זו, למען 
ל בארץ ובעולם, להגדיל תורה ולהאדירה. ולא נצרכא יגיעו לכל תפוצות ישרא

אלא לברכה להרב המחבר שליט"א שיזכה להמשיך להרביץ תורה ברבים בתורה 
שבכתב ובתורה שבעל פה, ויזכה את הרבים בעוד חיבורים רבים טובים 
ומועילים, מתוך הרחבת הדעת ושפע רב ברוחניות ובגשמיות, "והיה כעץ שתול 

    יתן פריו בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח", אמן.    על פלגי מים אשר

    

 
  

 .הכו"ח בברכת התורה 
 

                                    זמיר כהן                                   
                                                          

 

משה מרדכי קראפ  

‰‚‡ון ‰רב זמיר כ‰ן ˘ליט"‡
יו"ר ‡ר‚ון "‰י„ברו˙"

מכתב ברכה
הנני בזה בשבח הסדרה הנפלאה שחוברה על ידי ידיד נפשי המאור הגדול, גריס באורייתא 
תדירא ויראת ה' היא אוצרו, מרביץ תורה ברבים בפה מפיק מרגליות, הרה"ג הרב דוד שלום 
וכתב בלשון בהירה את ההלכות העוסקות בחיי  נקי שליט"א, אשר בהן אסף איש טהור 
היום יום ומועדי ישראל, בדברים שכל יהודי צריך ללומדם היטב, לדעת את הדרך ילכו בה 
ואת המעשה אשר יעשון, שהרי "לא עם הארץ חסיד", וללא ידיעת ההלכה אי אפשר לקיים 
את המצוות כראוי, גם כשהוא ירא שמים החפץ בכל נפשו ומאודו להתקרב לבוראו ולעשות 

רצונו בלב שלם.

את  המאירים  בדברים  חז"ל  ומדרשי  ומאמרי  מוסר  דברי  שליט"א  הרב  שהוסיף  גם  ומה 
המצוות ומחזקים ומעוררים להבין את מהות המצוות והחגים, בשפה השווה לכל נפש, וכבר 
פשטה סדרה זו בכל רחבי העולם היהודי באין ספור עותקים, ורבים מעידים כי היא שעמדה 

להם לשמור מצוות כראוי לאחר שקבעו לימודם בו בשבתם בביתם ובלכתם בדרך.

אשר על כן מצוה רבה לסייע ולפעול להדפסת והפצת סדרה חשובה זו, למען יגיעו לכל תפוצות 
ישראל בארץ ובעולם, להגדיל תורה ולהאדירה. ולא נצרכה אלא לברכה להרב המחבר שליט"א 
שיזכה להמשיך להרביץ תורה ברבים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, ויזכה את הרבים בעוד 

חיבורים רבים טובים ומועילים, מתוך הרחבת הדעת ושפע רב ברוחניות ובגשמיות.

"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר יתן פריו בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח", 
אמן.



  דברי פתיחה   
  

ים ֲאַהְלֶלּנּו  ִפי, ּוְבתֹוְך ַרּבִ ַעל  ,קט( תהלים)אֹוֶדה ה' ְמֹאד ּבְ ִהּלֹת ה', ּכְ יר ּתְ ַחְסֵדי ה' ַאְזּכִ
ָמָלנּו ה'  ר ּגְ  ,)בראשית מח(ָהֱאלִֹהים ָהֹרֶעה ֹאִתי, ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה  ,)ישעיה סג(ּכֹל ֲאש ֶ

, והנפלאה ה היקרהסדרזאת הב לזכותנובשפלנו זכר לנו, ונו, ליחסדו ע אשר גבר
בשמחה וברננה, בכל מדינה  התשואות חן חן לה, אשר נתקבל "בהלכה ובאגדה",

ורבים אשר בסדרה זו הוגים,  ה.שיומדינה, בשפה קלה ונעימה, אצל כל שוחרי תו
כפיים  עיזקנים עם נערים, יגי לומדים, ןכסדר ןקובעים בהם שיעורים, תמידיו

אשרי העם שבת בשבתו, מידי מידי יום ביומו ו, ואברכים, ומשתה הנשים כאנשים
 , ובריתך נאמנת לו.תאות לבו נתתה לוהעם בחר לנחלה לו, שככה לו, 

 

ה ּמָ ם ּבַ ףה',  ֲאַקּדֵ  ,שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ו( ו )מיכה ָמרֹום ֵלאלֵֹהי ִאּכַ
חיבור יקר זה, אשר מחזה שדי יחזה, ויקרא לי גם את זה, להוציא לאור  ויתן

במצוה יקרה בלול בהלכות והליכות , בהלכה ובאגדה" ברית מילה"שמו בישראל 
מפי סופרים ומפי ספרים, אשר מפיהם אנו חיים, ראשונים וגם אחרונים,  זו,
 .צמאים רעבים גםרבים המה הקרובים והרחוקים, אליו כמהים ומחכים, ו
 

שכל עם בכל המצוות,  עַ חבר ורֵ אין לה אשר , ת מילהמצוזכתה מעלה יחודית 
בעוז  מקיימים מצוה זו ,מצוותהתורה ון המ לרבות אחינו בשרנו הרחוקיםישראל 

סיבה  שום אתפולא מ, העלי וציוויו בוראב תםאמונ עקבאך ורק , ותעצומות
 המילה, -הפעולה  זו כי": מט( פרק חלק גהנבוכים  מורה)כתב הרמב"ם כבר וכמו שאחרת, 

 שריטה זו אין כי, אמיתית אמונה מתוך אלא רק בבניו או בו אדם יעשה לא
לא חסים אשר  כולם צדיקים, עמךו ".דומא קשה ענין אלא בזרוע, כויה או קו ֹבש  

, גורמיםהם נחת רוח כמה ו .בעודם רכים בני שמונה ימיםומלין אותם , על בניהם
בשעה שאדם מכניס את בנו בברית, קורא , ש)לך לך צג ע"א(זוהר הקדוש בכמבואר 

הקב"ה למלאכי מעלה ואומר להם, ראו איזו בריה בראתי בעולמי שאינו חס על 
 תנחומא מדרש) ועוד אמר רבי שמעון בר יוחאי .י לקרבןפרי בטנו ומביאו בשמחה לפנַ 

 לעשות כדי אותו מל והוא מבנו, יותר האדם לפני חביב שאין וראה בא :תצוה אות א(
 בשמחה. עליו ומקבל ,ממילתו דם שופך בנו רואה הוא .בוראו רצון

 

מאז ואבות אבותינו  אבותינושקיימוה  ,מילהמצוה ישנה ב וחשובהמעלה נוספת 
ישראל  עליהם שקיבלו מצוה כל :ע"א( קל שבת) חז"לוכדברי , רבה שמחהב ומתמיד
ׂש ָאֹנִכי ַעל" שנאמר:, מילה כגון בשמחה, ָלל ָרב ׂשָ מֹוֵצא ש ָ  עושים עדיין ",ִאְמָרֶתָך, ּכְ

, צריכים לשורר ולשמוח מאודפוסקים שכבר בליל הברית בומבואר  בשמחה. אותה
 ויטרי מחזורב ובאוכמ .תהעומדת להתקיים למחר מצוהשל  הכדי להרבות בכבוד

. שנה( 088)לפני  לרבי יעקב הגוזר (56ד עמו)בכללי המילה ו, תקו( )לרבנו שמחה תלמיד רש"י. סימן
 ,מקומותינו בכל נהגוו :ט( אות מילה )הלכות חיים ארחותבמלוניל  הכהן אהרןי רבכתב ו

 מנגנים שמיני ובליל ,וטף ונשים זקנים הקהל כל מתקבצים בנו, את שמל שמי
כתב, והמנהג להביא כלי  (א סימן כא"שו"ת חיים שאל ח) ן החיד"אהגאוגם  .שם ומשחקים

 .והכל לשם שמיםהיולדת, האשה  ויגל האיש ותשמח נגינה בליל הברית ובברית,
)הלכות שטרות סימן יב  שבעה בנחלתו ,קסט( סימן ב )חלק קטנות הלכות ת"בשוועיין עוד 

 הברית.ליל  -השמיני שבח השמחה כבר מליל שהאריכו במעלת ו, במחודשים סק"א(
 

כל איש מישראל שנולד : כתב)שער יב שער המפקד מצות מילה(  ושורש העבודהיסוד  רבספו
כי חסדו עליו גבר לזכותו בבן  ,ולדו יכניס שמחה עצומה בלבוימיום ה ר,לו בן זכ



הטוב "ברכת מולבד  ,ויתעלה ברך שמות הבורא יתדזכר להכניסו בברית עבו
אמירת ב דיאין  בודאיש ,ל שזיכה אותו בבן זכרע שםתחייב לההש "והמטיב

כניס שמחה עצומה והודאה בלבו יבהצטרפות המחשבה ש לבד, רק ההברכה בפ
רב טוב הצפון ללותיו וזכותו שבניו זכרים שיזכה בעבור צדקם ירו ותהושעל א
כל ב ו, ראוי לוזוזולת  .הקדושה תנולתלמוד תור םנוכיוח םדוליעבור צער ג ,לעתיד

עד המילה, להכניס הודאה עצומה בלבו בשמחה עצומה, ואשרי ש שבעת הימים
המחכה להגיע מיום אל יום, אימתי יבוא לידו יום השמיני להכניסו בבריתו של 

 לאות והיהאברהם אבינו, שעל ידי זה יכנס בחלק הקדוש של בוראנו יתברך שמו, 
מים אשר אות מפורסם שמכניסו לעבודתו, וכל הי בבשרושנותן  ,קודש חותם ברית

 ברךית שםוה, הקדושה תורתו לשמור ,עולם עבד להיות לו שםהוא שאול לה ,חי
 שזוכה והשמחה החדווה ברוב לבבו יתלהב לא ואיך לעולם. ולאדון אלוה לו יהיה

 עי"ש. .הצפון טוב לכל יזכה זה ועל ידי, ובוראנו יוצרנו כנפי תחת בנו להכניס
 

בשמחה מאוד מאוד כמה מן הראוי והנכון להחזיר עטרה ליושנה ולהרבות  ,על כן
מבעוד שמחה ה מורגשתתה , הילפני שלושים וארבעים שנהכי ובאמת  .של מצוה
הראשונה  ליל הברית היו שרים ומפייטים כנאה וכיאה לכבודה של המצוהמועד, וב

 עליו השלום המלךמאמר דוד היו מקיימים את רבים ואף המתקיימת בכל יהודי, 
ֹתף: ג( קמט )תהלים רוּ  ְוִכּנֹור "ּבְ , השמחה השחלננראה כי לצערנו  ,היום אולם .לֹו" ְיַזּמְ

ולא אחד ולא שנים, מחפשים בנרות עשרה אנשים, לא פחות ולא יותר, ומחלקים 
ציבור, המפני טורח בחטף קטעי הזוהר הקדוש המתוקן, ושרים שיר אחד את 

 הלזה תקרא שמחה?! ונפטרים לבתיהם לחיים טובים ולשלום. ,וטועמים משהו
 

 ,נאה ויקרהסעודה ם הם את הברית ברוב עם באולם עִ מקיימים למחרת כי ואף 
ישירו שיר אחד עד שהמוהל יארגן  אף כיו, ה והזמרהירנעלמו השגם שם ך א

ואין בעת הסעודה לא ישמע על דל שפתי איש שירה וזמרה, אך  כליו למילה,
להודות לשמו על החסד שעשה  ,וערבה כל שמחה ,בורא נזכר בפי כל בריהה שבח

חזקו ונתחזקה  , אחי ורעיעל כן .וליד שזימנהבן זכר, ועל המצוה הגדולה  ובהביא
ועוד ישמע בכל בתי ישראל "קול ששון ]זו במצוה יקרה זו,  להרבות בשמחה וגיל

 מילה[, וקול שמחה, קול חתן, וקול כלה", אמן.
 

, יהי רצון מלפניך, שממעון בשמיםאל  אשא לבבי אל כפים אל כצאתי את הקודש,
קודשך עלינו תשגיח, ואת דרכינו תהי נא מצליח, להמשיך במלאכת הקודש בהפצת 

דברינו יתקבלו, ומהם בסייעתא דשמיא תורה, יראה ודעת, בלבבות בניך היקרים. ו
נהיה אנחנו ו ,ולבנות כשתילי הזיתב"ת, לבנים רק יתעלו. ואזכה יחד עם רעייתי מנ

וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי 
 ושובע שמחות וכל טוב, אמן.ובריאות איתנה, ושר ועושר, תורתך לשמה, בא

 
 הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה

  

 אור לארבעה עשר בניסן
  

ה "שנת:  יֵענוּ ֱאלֵֹהינּו ֶזה ִהּנֵ ינּו לֹו ְויֹוש ִ ּוָעתוֹ  ה'ֶזה  ,ִקּוִ יש  ְמָחה ּבִ ינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ  "ִקּוִ
 לפ"ק פתש"  (ט כה)ישעיה 

  

 דוד שלום נקי
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  הקדמה 
 
   

 לצור אשר אין בלתו -אערוך שיר תהילה 

 קראם נחלתו -בחר בעם סגולה 

 אות בריתו -חתם אותם חותם בבשרם 

 ".וביום השמיני ימול בשר ערלתו"
 (מילהמתוך פיוט לברית )

   
 

 ברית מילה!
 

המצוה הראשונה שמקיים היהודי בחייו. מצוה שמכניסה אותו, עוד בהיותו בחיק אמו, 
 , וחותמת בו חותם של קדושה!בברית הנצח של עם ישראל עם הקב"ה

 
המצוה שקיימוה ישראל בכל הדורות, במסירות ובשמחה רבה, והטביעה בחותמה את 

 עם ה', עם הנצח!
 

האות  ,היא השערש ו,אומר ל ושכן ליב! מקיימה כל יהודי באשר הואהמצוה אשר 
 ! יהודים נוהמבחן הקובע ביותר על היות וכור

 
 (אור נר ג כלל א)מנורת המ !ות דומה להומי לה. מי בכל המצ -מילה 

 
 [626]. היא המצוה הראשונה מתוך תרי"ג (לי הלקטו)שב [621]בגימטריה תרי"ב  -ברית 

הנושא ומניע  -המצוות. היא הקרון הראשון ברכבת המצוות של היהודי, היא הקטר 
אחריו את תרי"ב המצוות הנוספות, ומכניס את היהודי בשערי התורה ומצוותיה. וכפי 

  כן יכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים"!  -שאנו אומרים: "כשם שנכנס לברית 

 
דשמיא, מעט מטעמיה ותועלתה, שכרה  , הובאו בסייעתאבשער האגדהבחוברת זו, 

של ברית המילה. הורחב אודות "בריתו של אברהם אבינו", "אליהו מלאך  -ומעלתה 
 הברית", ברית המילה לאורך ההיסטוריה, ועוד.

 
הלכות ומנהגים אודות: ליל הברית, המילה, המוהל, הסנדק, הסעודה,  - ובשער ההלכה

 נה ובמצבים שונים, ועוד.סדרי התפילות, ברית מילה במועדי הש
 

 שנאמר, ינ  לפ   עומד ערל לבוא אין לעתיד: אמר הקב"ה, )תנחומא לך לך כ(אומר המדרש 

ְך ִצּיֹון: ")ישעיה נב א( י ֻעזֵּּ ּקֶֹדש   ,עּוִרי עּוִרי ִלְבש ִ ִים ִעיר ה  ל  ְך ְירּוש   ְרּתֵּ י ִתְפא  ְגדֵּ י ּבִ י לֹא  ,ִלְבש ִ ּכִ
א מֵּ ל ְוט  רֵּ ְך עֹוד ע  ֹבא ב   !רצון יהי כן אמן. "יֹוִסיף י 

 
 קריאה נעימה ומועילה!
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  שער האגדה 
 

  בריתו של אברהם אבינו 
 

 להכניסו בבריתו של אברהם אבינו
במילים אלו מכניסים את התינוק היהודי  -"להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" 

 ישראל עם הקב"ה. בברית הנצח האיתנה של עם
 

זוהי ברית שכרת הקב"ה לראשונה עם אברהם אבינו, והיא זו שממשיכה הלאה בקשר 
 דורות רצוף עד עולם.

 
הבה נראה ונלמד מתוך התורה הקדושה אודות כריתת ברית הנצח הזו, שכרת הקב"ה 

 עם אברהם ועם זרעו אחריו עד עולם.
 

ה וְ " נ  ִעים ש   ש ְ ן ּתִ ם ּבֶ ְבר  ְיִהי א  ִניםו  ע ש   ש   א  .תֵּ ּיֵּר  יו ה'ו  ל  ּיֹאֶמר אֵּ ם ו  ְבר   ,ֶאל א 

י ּד  ל ש   יֶנך   ,ֲאִני אֵּ יִני ּובֵּ ה ְבִריִתי ּבֵּ נ  ִמים: ְוֶאּתְ י ֶוְהיֵּה ת  נ  ְך ְלפ  ּלֵּ ה אֹוְתך   ,ִהְתה  ְרּבֶ ְוא 

ְמֹאד ְמאֹ  יו ד:ּבִ נ  ל ּפ  ם ע  ְבר  ל א  ּפֹ ּיִ ר ִאּתֹו ֱאלִֹהים לֵּאמֹר: אֲ  ,ו  ּבֵּ ְיד  ה ְבִריִתי ו  ִני ִהּנֵּ

ם ְבר  ְמך  א  א עֹוד ֶאת ש ִ רֵּ ב ֲהמֹון ּגֹוִים: ְולֹא ִיּק  ִיית  ְלא  ְך ְוה  ְמך   ,ִאּת  י ה ש ִ ְוה 

ם ה  ְבר  ְמֹאד ְמֹאד ,א  ִתי ֹאְתך  ּבִ : ְוִהְפרֵּ יך  ּתִ ב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנת  י א  יך  ְלגֹוִים  ,ּכִ ּתִ ּוְנת 

ֲהִקמֹ  אּו: ו  ך  יֵּצֵּ ִכים ִמּמְ ם ּוְמל  ֲחֶריך  ְלֹדֹרת  ְרֲעך  א  ין ז  יֶנך  ּובֵּ יִני ּובֵּ ִריִתי ּבֵּ ִתי ֶאת ּבְ

ת  ֲחֶריך  אֵּ ְרֲעך  א  י ְלך  ּוְלז  ּתִ ת  : ְונ  ֲחֶריך  ְרֲעך  א  ם ִלְהיֹות ְלך  לֵּאלִֹהים ּוְלז  ִלְבִרית עֹול 

ֶהם לֵּ  ִייִתי ל  ם ְוה  ֲאֻחזּ ת עֹול  ן ל  ע  נ  ל ֶאֶרץ ּכְ ת ּכ  ּיֹאֶמר ֶאֶרץ ְמֻגֶריך  אֵּ אלִֹהים: ו 

ם: ֹזאת  ֲחֶריך  ְלֹדֹרת  ְרֲעך  א  ה ְוז  ּת  ֹמר א  ִריִתי ִתש ְ ה ֶאת ּבְ ּת  ם ְוא  ה  ְבר  ֱאלִֹהים ֶאל א 

ר:  כ  ל ז  ֶכם ּכ  ֲחֶריך  ִהּמֹול ל  ְרֲעך  א  ין ז  יֶכם ּובֵּ ינֵּ יִני ּובֵּ ְמרּו ּבֵּ ש ְ ר ּתִ ִריִתי ֲאש ֶ ּבְ

ְתֶכם ְרל  ר ע  ש   ת ּבְ ם אֵּ ְלּתֶ ִמים  ,ּוְנמ  ת י  מֹנ  יֶכם: ּוֶבן ש ְ ינֵּ יִני ּובֵּ ִרית ּבֵּ י ה ְלאֹות ּבְ ְוה 

ר לֹא  ר ֲאש ֶ כ  ן נֵּ ֶסף ִמּכֹל ּבֶ ת ּכֶ ִית ּוִמְקנ  יֶכם ְיִליד ּב  ר ְלֹדֹרתֵּ כ  ל ז  ֶכם ּכ  ִיּמֹול ל 

ה ְבִריִתי  ְית  ך  ְוה  ְסּפֶ ת ּכ  יְתך  ּוִמְקנ  ְרֲעך  הּוא: ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ּבֵּ ְרֶכם ִמזּ  ְבש   ּבִ

ִהוא  ֶפש  ה  ּנֶ ה ה  תֹו ְוִנְכְרת  ְרל  ר ע  ש   ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ ר ֲאש ֶ כ  ל ז  רֵּ ם: ְוע  ִלְבִרית עֹול 

ם ה  ְבר  ּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל א  ר: ו  פ  ִריִתי הֵּ יה  ֶאת ּבְ ּמֶ ע  א  ,מֵּ ך  לֹא ִתְקר  ּתְ י ִאש ְ ר  ש  

י ר  ּה ש   מ  ּה: ּובֵּ  ,ֶאת ש ְ מ  ה ש ְ ר  י ש   יה  ּכִ ְכּתִ ר  ן ּובֵּ ה ְלך  ּבֵּ ּנ  י ִמּמֶ ּתִ ת  ּה ְוג ם נ  י ֹאת  ְכּתִ ר 

ה ְלגֹוִים ְית  יו ,ְוה  נ  ל ּפ  ם ע  ה  ְבר  ל א  ּפֹ ּיִ ה ִיְהיּו: ו  ּנ  ים ִמּמֶ ּמִ י ע  ְלכֵּ ּיֹאֶמר  ,מ  ק ו  ְצח  ּיִ ו 

ִלּבוֹ  ד ,ּבְ לֵּ ה ִיּו  נ  ה ש   א  ֶבן מֵּ ּלְ ה ּתֵּ  ,ה  נ  ִעים ש   ש ְ ת ּתִ ה ֲהב  ר  ם ְוִאם ש   ה  ְבר  ּיֹאֶמר א  ד: ו  לֵּ

ֱאלִֹהים לּו ִיש ְ  :ֶאל ה  ֶניך  אל ִיְחֶיה ְלפ  עֵּ ך  ֹיֶלֶדת  מ  ּתְ ה ִאש ְ ר  ל ש   ּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֲאב  ו 

ן ק ,ְלך  ּבֵּ מֹו ִיְצח  את  ֶאת ש ְ ר  ְרעֹו  ,ְוק  ם ְלז  ִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹול  ֲהִקֹמִתי ֶאת ּבְ ו 

אל ש ְ  עֵּ מ  יו: ּוְלִיש ְ ֲחר  ְמֹאד א  יִתי ֹאתֹו ּבִ יִתי ֹאתֹו ְוִהְרּבֵּ י ֹאתֹו ְוִהְפרֵּ ְכּתִ ר  ה ּבֵּ יך  ִהּנֵּ ְעּתִ מ 

ק  ,ְמֹאד ִקים ֶאת ִיְצח  ִריִתי א  דֹול: ְוֶאת ּבְ יו ְלגֹוי ּג  ּתִ יִאם יֹוִליד ּוְנת  ר ְנש ִ ש   ים ע  נֵּ ש ְ

יְ  ֶחֶרת: ו  א  ה ה  נ  ש ּ  זֶּה ּב  ד ה  ּמֹועֵּ ה ל  ר  ד ְלך  ש   לֵּ ר ּתֵּ ּי  ֲאש ֶ ר ִאּתֹו ו  ּבֵּ ל ְלד  ל ֱאלִֹהים כ  ע 
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ם:  ה  ְבר  ל א  ע  ל מֵּ ת ּכ  יתֹו ְואֵּ י בֵּ ל ְיִלידֵּ ת ּכ  נֹו ְואֵּ אל ּבְ עֵּ מ  ם ֶאת ִיש ְ ה  ְבר  ח א  ּק  ּיִ ו 

ּיֹום  ֶעֶצם ה  ם ּבְ ת  ְרל  ר ע  ש   ל ֶאת ּבְ מ  ּי  ם ו  ה  ְבר  ית א  י ּבֵּ ְנש ֵּ א  ר ּבְ כ  ל ז  ְסּפֹו ּכ  ת ּכ  ִמְקנ 

ֲאש ֶ  זֶּה ּכ  ר ה  ש   ִהּמֹלֹו ּבְ ה ּבְ נ  ע ש   ש   תֵּ ִעים ו  ש ְ ן ּתִ ם ּבֶ ה  ְבר  ר ִאּתֹו ֱאלִֹהים: ְוא  ּבֶ ר ּדִ

ִהּמֹ ה ּבְ נ  ה ש   רֵּ לֹש  ֶעש ְ ן ש ְ נֹו ּבֶ אל ּבְ עֵּ מ  תֹו: ְוִיש ְ ְרל  תֹו:ע  ְרל  ר ע  ש   ת ּבְ ֶעֶצם  לֹו אֵּ ּבְ

נֹו: ְוכ   אל ּבְ עֵּ מ  ם ְוִיש ְ ה  ְבר  זֶּה ִנּמֹול א  ּיֹום ה  ֶסף ה  ת ּכֶ ִית ּוִמְקנ  יתֹו ְיִליד ּב  י בֵּ ְנש ֵּ ל א 

ן נֵּ  ת ּבֶ אֵּ ר ִנּמֹלּו ִאּתוֹ מֵּ  ".כ 

 
 ברית של אהבה

אברהם אבינו! האחד והיחיד בדורו, אשר חיפש את בוראו בכל ליבו ובכל נפשו, קידש 
את שמו של ה' בעולם והפיץ את האמונה להמון. הוא האחד והיחיד שהעולם חיכה 

 דורות עד כה, והתקיים בזכותו.לו עשרים 
 

והקב"ה רוצה לכרות ברית עימו ועם זרעו אחריו. ברית עולם, ברית של נאמנות ואהבה 
 נצחית לדורות עולם.

 
ם": )תהלים כה יד( נאמר יו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיע  א  זו מילה, שלא  ?איזהו סוד ה' ".סֹוד ה' ִלירֵּ

)בראשית יז עד שעמד אברהם ונתנה לו, שנאמר  ,לה אותה מאדם ועד עשרים דוריג

יֶנך  ": ב( יִני ּובֵּ ה ְבִריִתי ּבֵּ נ  ל סוד וטית ,אם תמול :אמר לו הקדוש ברוך הוא ".ְוֶאּתְ
 !ה'

 

 ציווי ה' על המילה
. אחר תלאות רבות ונסיונות שבהם דבק בכל ליבו בה' יתברך, 99אברהם אבינו בן 

, בארץ רעבה, דבוק באהבת ה'. אחר אור כשדים הפיץ את האמונה לבאי העולם, וכולו
הולדת  ,[07]בגיל  , מלחמת המלכים, ברית בין הבתריםלקיחת אשתו שרי לבית פרעה

 פונה אליו הקב"ה לאמור: 99. והנה, בגיל [66]בגיל  ישמעאל
 
י" ּד  ל ש   ִמים ,ֲאִני אֵּ י ֶוְהיֵּה ת  נ  ְך ְלפ  ּלֵּ  "!ִהְתה 
 

האם האם איננו תמים?  אותו, ונזדעזעו כל אבריו: הרעדה אחז נבהל אברהם אבינו,
  ?? האם יש בו דבר מגונהפגם ומוםיש בו 

 
 השיב לו הקב"ה: אין לך פסולת אלא הערלה, העבר אותה ובטל המום!

 
ל" אֵּ ר  אִתי ִיש ְ צ  ר מ  ְדּב  ּמִ ִבים ּב  ֲענ  הּ  ,ּכ  ית  אש ִ רֵּ ה ּבְ נ  ה ִבְתאֵּ ִבּכּור  יֶכם"  ּכְ ִאיִתי ֲאבֹותֵּ ר 

מה התאנה הזאת אין לה פסולת אלא עוקצה בלבד,  :אמר רבי יודן -( י )הושע ט
אין לך פסולת אלא הערלה,  :העבר אותה ובטל המום, כך אמר הקב"ה לאברהם
 )ב"ר מו א(! העבר אותה ובטל אותה, התהלך לפני והיה תמים

 
, שנכנסה לשאול בשלום המלך. אמר המלך]מלכה[ אמר רבי לוי: משל למטרונא 

כמה היא יפה, אלא שיש בה מעט מום. אמרה לו בבקשה ממך, אמור לי מה 
מום שלי. אמר לה צפורן של אצבע שלך גדולה קמעא, העבירי אותה ובטל המום. 

בטל סולת אלא הערלה בלבד, העבר אותה וכך אמר הקב"ה לאברהם, איך בך פ
 )ילקו"ש לך לך יז(המום. 
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ה המשיך ואמר לו הקב"ה: " נ  יֶנך  ְוֶאּתְ יִני ּובֵּ ", דהיינו שאין זה רק הסרת מום, ְבִריִתי ּבֵּ

אלא יש בכך הטבעת חותם של כריתת ברית, ותוספת של קדושה! או אז נחה והתקררה 
 )נדרים לב ע"א ובכתב סופר( דעתו של אברהם אבינו. 

 
 

 !לכל זמן ועת
 ?תשעים ותשערק בגיל על המילה מדוע המתין הקב"ה וציווהו 

 
ִים" :ב( מו )בר"ראומר המדרש  מ  ש ּ  ת ה  ח  ֶפץ ּת  ל חֵּ ת ְלכ  ן ְועֵּ ּכֹל ְזמ   לו היה זמן" - א( )קהלת ג "ל 

". לא לחינם עיכב הקב"ה את המילה דווקא לזמן מילהה לו תנהישנ אימתי לאברהם
 המיועד הזה. ומדוע?

 
החל אברהם  6]אמנם כבר מגיל מדוע לא מל בגיל ארבעים ושמונה, כשהכיר את בוראו? 

 דלת לולנע שלא אלא. "הגיע להכרה ברורה ויסודית[ 86לחקור ולהכיר את בוראו, אך רק בגיל 
, ניתן היה לחשוב שהקב"ה מקבל גרים רק עד 86אילו היה מל בגיל  -" הגרים בפני

 ולעת ,ימיו כל אדם שחטא אף גיל זה. אך כעת כשמל בגיל מאוחר, הדבר מורה כי
 (על המדרש שם אליעזר דרבי משנת) .אותו מקבלים ,למולו להתגייר בא זקנתו

 
 עמו שנדבר בשעהבעים שנה, ש בן למול לו היה ,תאמר ואםממשיך המדרש ושואל: 

  -? ימול[שכבר ראוי בודאי ]שאז הוא כבר זקן, וגם בא בברית מיוחדת עם הקב"ה ו הבתרים ביןב
", כלומר באותו זמן עדיין לא נולד ישמעאל, קדושה פהימט יצחק שיצא כדי אלא"

ורצה הקב"ה שדווקא יצחק יוולד בקדושה זו לאחר שימול אברהם, ואילו ישמעאל 
כדי שיתברר ויזדכך כי המילה ניתנה אחר הולדת ישמעאל,  ":גנזי יוסף]ואומר ה"יוולד לפני המילה. 

 [.ישמעאלל -שילך הרע שבו מחמת זוהמת אבותיו  על ידי, אברהםהטוב שב
 

 ?ישמעאל נולדכבר ש בשעה ,שנים וששה שמונים בן ימולואם כן, 
 
 מזבלו שאתה זמן כל הזה קנמון מה, בעולם מעמיד אני קנמון :לקיש ריש אמר"

 משנקשר, תוותאו משבטלה, יצרו משבטל, דמו משנצרר - כך, רותיפ עושה הוא ומעדרו
 "!דמו

 
דווקא לגיל כזה שבו אברהם אבינו  הקב"ה דחה את המילה ואת הולדתו של יצחק,

כבר זקן מאוד, ובטלה תאוותו ביותר, ויבשו בו הכוחות הגשמיים. וממילא האור 
 הרוחני האיר בו עד למאוד.

  
"קנמון אני מעמיד בעולם", נמשלו הצדיקים לקנמון ולבשמים טובים הממלאים את 
בים של קדושה. וכמו עץ הקינמון, שגם כשנראה שהוא כבר יבש,  העולם בניחוחות ערֵּ

 ה' לו נתן מאוד שהזקיןאף  ,אברהם כךעדיין ניתן לטפל בו ולהצמיח ממנו פירות, 
 ה'. בהשגחת פרי ויעשה בשיבה וינוב, טובים רותיפ לעשות

 

 
 

 

 38נימול בגיל 
, יהודים רבים מברית המועצות הסובייטי בדור האחרון, עם ירידת מסך הברזל

 ערכו ברית מילה בגילאים מבוגרים! ומיהו הנימול המבוגר ביותר הידוע לנו?

 !הידעת?
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 !66שנימול בגיל  ,הנימול המבוגר ביותר בעת האחרון הוא יהודי מצפון הארץ
ונשלח על ידי הסוכנות לקיבוץ בצפון הארץ,  ,האיש עלה ארצה בשנות החמישים

שם ביקש בתמימותו לעבור ברית מילה שהיתה אסורה בברית המועצות, אולם 
. בהשגחת ה', השם יצילנו ,אנשי הקיבוץ ענו לו שבארץ ישראל כבר אין צורך בכך

יפר לו הזקן שהוא מאד טיפל בו לעת זקנותו יהודי מאמין, ובאחת משיחותיהם ס
. המטפל פנה בשמו לארגון "ברית יוסף בינווניין להכנס בבריתו של אברהם אמע

! סוף להכנס בבריתו של אברהם אבינויצחק", ובהיותו בן שמונים ושלש זכה סוף 
 (27)ספר השיאים והנפלאות עמוד 

 
במדרש מובא כי ישמעאל היה מתרברב ומתפאר על יצחק ואומר לו, שהוא גדול 

 ?!באבר אחד אתה מיראניולא התנגד. השיב לו יצחק:  26ממנו, כי נימול בגיל 
ואכן יצחק  ,)רש"י בראשית כב א(! אילו אמר לי הקב"ה זבח עצמך לפני לא הייתי מעכב

 וכן לזבוח את כל כולו לה'.הוכיח את מסירות נפשו בנסיון העקדה, כשהיה מ
 

מצטרפים אף  -והנה כל אותם יהודים יקרים שמלים את עצמם בגיל כה מבוגר 
 הם לבטל את הקיטרוג של ישמעאל!

 

 

 שלם ברמ"ח אבריו -"אברהם" 
ְולֹא " ה את שמו של אברהם:אף משנה הקב"בעת הציווי על המילה,  ,כעת במעמד זה

ְמך   א עֹוד ֶאת ש ִ רֵּ םִיּק  ה  ְבר  ְמך  א  י ה ש ִ ם, ְוה  ְבר   ".א 
 
 .186טריה בגימ - "אברם"
 

 אבריו של האדם.. כמנין רמ"ח 186 בגימטריה -" אברהם"
 

בכל רמ"ח  היה תמים ושלםהקב"ה, שאכן רק על ידי מעשה המילה, ירמז לו בכך 
 המילה,שתי העיניים ושתי האזנים ו למעטמולך על רמ"ג אברים, . שעד כה היה אבריו

)נדרים תחתיו. ואילו אחר המילה יהיה מולך על כל רמ"ח אבריו, ויהיה היצר הרע כבוש 

אבל עיניו  ,עבירהן היזהר מהלה המליכו הקב''ה על אבריו שהם ברשותו ליבתחאר הר"ן: יוב לב ע"ב(
מול ילבסוף כשנאך  .שעל כרחו יראה בעיניו ובאזניו ישמע ,אינם ברשותופעמים שואזניו של אדם 

 .שלא יסתכל ולא ישמע כי אם דבר מצוה]כלומר נתן לו כח[  ,על אלו לוהמליכו הקב''ה אפי
 

שה יאתה חסר מחמ ?!אמר לו הקדוש ברוך הוא: מה אתה סבור שאתה תמים שלם
עד שלא תמול, היה שמך אברם, א' אחד, ב' שנים, ר' מאתים, מ' ארבעים,  !אברים

שה. ומנין אברים שבאדם מאתים וארבעים ושמונה, והרי מאתים וארבעים ושל
ם "מול והיה תמים. כשמל, אמר לו הקדוש ברוך הוא:  ְבר  ְמך  א  א עֹוד ש ִ רֵּ לֹא ִיּק 

ם ה  ְבר  ְמך  א  י ה ש ִ  שה, מנין רמ''ח אברים. לפיכך והיה תמים.י. הוסיף לו ה', חמ"ְוה 
 (טז לך לך תנחומא)

 

ֻבל ב ג ְּ יםו  ַיצ ֵּ  ת ַעמ ִּ
 

 ?הראשון לאדם תנהינ לא מה מפני המילה היא חביבה אם אברהם אבינו: אמר
 עליך מקבל האת אין ואם .ואתה בעולם אני יךיד :הקדוש ברוך הוא לו אמר
 שתהא למילה ודיה, כאן עד [בעולם ששלטה] לערלה ודיה ,כאן עד לעולמי די ,למול

 )בר"ר מו ג( .כאן עד עגומה
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כולו חסד והשפעה, והפצת האמונה לכל באי עולם, אברהם אבינו, עמוד החסד, שכל 

התקשה בדבר מסויים. הלוא המילה מכניסה אותו בברית ייחודית עם הבורא, כעת 
יובדל הוא וכל זרעו מיתר האנושות, להיות "עם ה'". האם לא היה מן הראוי שעבודת 

זכה ה' תהיה נחלת הכלל של כל באי העולם?! האם לא מן הראוי שהאנושות כולה ת
להיכנס בבריתו של הקב"ה?! מדוע לא ניתנה המילה כבר לאדם הראשון, ובכך היו 

 זוכים בה כל באי עולם?!
 

יאומר לו הקב"ה: " ּד  ל ש    "!ֲאִני אֵּ
 

זוהי הפעם הראשונה בתורה שבה מוזכר השם "שדי", המראה על הצבת גבולות. אני 
ך ומתרחב, עד אשר אמרתי הוא שאמרתי לעולמי די! שהיה העולם נמתח והולך, ממשי

 "די!" וציויתיו לעצור.
 

העולם כולו נברא בחסדו ובהשפעתו האינסופית של הבורא יתברך, אך הבורא גם 
הציב גבולות בבריאה. אומר הקב"ה לאברהם: אני אף הצבתי גבולות וקבעתי מי מתוך 

 -אילן האנושות יכנס בבריתי! וכשם שאי אפשר לשאול: "מדוע לא יהיו כל תנובות ה
פירות, במקום העלים והענפים המרובים?", שכך גזרה והגבילה חכמתו יתברך, שהעלים 
והענפים המרובים יהיו כולם למען הפירות המועטים, כך קבע והגביל הקב"ה, שמתוך 

: )דברים לב ח( ]וכפי שאומרת התורההאנושות כולה, ייבדל עם מועט וקטן להיות עם ה'. 
ל ֶעְליֹון " ְנחֵּ ה  ם ,ּגֹוִיםּבְ ד  י א  נֵּ ְפִרידֹו ּבְ ה  ים  ,ּבְ ּמִ ֻבלֹת ע  ב ּגְ ּצֵּ ל -י  אֵּ ר  י ִיש ְ נֵּ ר ּבְ  "[.ְלִמְסּפ 
 

ולכן "דייך אני ואתה בעולם"! די בכך שרק אתה תיכנס בבריתי, ואין לך לדאוג בזה 
לגורל האנושות. וכמו שנאמר "וצדיק יסוד עולם", העולם כולו עומד בזכות הצדיק! 

מקבל עליך את הברית הזו, לא יהיה כבר קיום לעולם כולו, די לערלה אם לא אתה ש
 ולטומאה ששלטו עד כה בעולם!

 
דומה הדבר לאדם הנוטע עץ פרי, שבתחילה גדלים לו רק ענפים ועלים מרים אשר 
אין לו צורך בהם, אך מוכן הוא להמשיך לגדלם ולהשקותם בעבור שיגיעו הפירות. 

יך להוציא פירות, ימאנו הפירות מלהופיע, הוא כבר לא אולם אם בזמן שהעץ כבר צר
יהיה מוכן לשאת את העלים והענפים לבדם! כך, אם לא אתה אברהם שמקבל עליך 
את המילה, לא אסכים "לסבול" יותר את ההערלה והטומאה ששלטו בעולם עד כאן! 

 (ה דלעילר "התירוש" על המדרש רב)ספלא אסכים שתהא קדושת המילה חסרה עוד בעולם! 

 
הייתי מגלגל בעשרים דור  ,כשבראתי עולמי :אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם

ו אם אין אתה נוטל את המילה, אני יעד שתבוא ותטול את המילה. עכש ,בשבילך
 (תנחומא לך לך יט)ואני מחזירו לתהו ובהו.  ,אל שדי, אני אומר לעולם די עד כאן

 
 

ם אָּ רְּ ב ָּ הִּ  באברהם - ב ְּ
ּלֶה תהעולם נאמר: "בבריאת  ש ּ  אֵּ ֶרץ ֹוְלדֹות ה  א  ִים ְוה  םמ  אָּ רְּ ב ָּ הִּ )בראשית רבה ", ואמרו חז"ל ב ְּ

באברהם. בזכותו של אברהם הם מתקיימים. וזה התקיים כאן אחר  -: בהבראם יב ט(
 מצות המילה, שבה קרא ה' את שמו "אברהם".
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 !, אני פטרונךָּ אני אלוקיךָּ 

 םה משמלתי תאמר, לי וגיםוומזד באים היו מלתי שלא עד: "לקב"ה אברהם אמר עוד
", כלומר עד עכשיו היו רבים שקמו והזדווגו להילחם בי, בגלל לי גיםוומזדו םבאי

אמונתי בה' נגד כל התיאוריות האליליות השולטות בעולם. ואם כן, עכשיו כשאמול, 
ילחם בי! וכמובן ואתבדל מן העולם באופן ניכר, בודאי שיותר ויותר ירצו להתנכל ולה

שכוונתו של אברהם אבינו גם לכל הדורות הבאים אחריו, העלולים לסבול מקנאת 
 האומות ורדיפתם!

 
בכוחו  שיש דיאף כאן באה תשובתו של הקב"ה ברמז השם "שדי", הרומז לכך 

ובאלהותו של הקב"ה כדי להגן עליו ועל זרעו מפני כל הקמים עליהם לרעה. "דייך 
ְסיֹוס ]אומר המדרש כי תרגום של "שדי" ביוונית "שאני אלוהיך, דייך שאני פטרונך"!  ּכ  א 

ְנקֹוס מב"ן . ר)בר"ר מו גטבע[ ערכות המ ומשדד. וממילא הוא בלתי מנוצח, ", דהיינו: נצחי, בלתי נפסדְוא 

 (פרשת לך לך

 

 ענר אשכול וממרא
 ענר אשכול וממרא. ,אוהביו שתלושבבשעה שאמר הקב"ה לאברהם למול, הלך ונמלך 

 
היה לו לקב"ה לצוות לך על המילה כשאתה בן עשר או בן עשרים שנה. לו ענר:  אמר

 ! את עצמך? ופוצע ה אתה, אתה הולך ומצערכבר בן מאה שנעכשיו כשזקנת, ו
 

הלוא יש לך שונאים  את עצמך בין שונאיך? מסמןואמר לו אשכול: מה אתה הולך 
 רבים, והם עלולים לנצל את חולשתך כדי לפגוע בך לרעה!

 
שאמר  בדבר הזה ,לוקיך שעמד לך בכבשן האש וברעבוןממרא: א אך לעומתם אמר לו

 הלוא בודאי שיכול הוא לרפאותך ולהצילך! לך למול אין אתה שומע לו?!
 

וכדי לחזק את דבריו, אמר ממרא שהוא מתחיל במצוה ומל את עצמו תחילה. וקרא 
 לשם בן נח שימול אותו.

 
לא בפלטין של  ,: אתה נתת לו עצה למול, חייך שאיני נגלה אליולממרא הקב"האמר 
"וירא אליו ה'  בהמשך: שכתוב וכמואלא בפלטין שלך,  ,ולא בפלטין של אשכול ,ענר

היינו  -. "אלוני ממרא" מישור, שדה, שטח אדמה וזה "אלון" (מז. מדרש הגדולבראשית רבה ) .באלוני ממרא"

ר בשטחי האדמה של ממרא, ששם נטה אברהם את אהלו, ככתוב " א ֲאש ֶ ְמרֵּ י מ  לֹנֵּ אֵּ ב ּבְ ש ֶ ּיֵּ ֹבא ו  ּי  ם ו  ְבר  ל א  ֱאה  ּיֶ ו 
ֶחְברֹון  .למען שבחו של ממרא ". והתורה ציינה זאת כאןּבְ

 
אומר המהר"ל: אברהם אבינו לא התייעץ עם אוהביו כדי לשקול אם למול או לא, 
חלילה וחס. אלא כוונתו היתה שיעשה את המצוה דווקא אחר התייעצות עם אנשי 

בלא עצה, זאת בלא מחשבה ועשה  הקב"ה הממו, והואשלא יאמרו שהעולם! כדי 
בכך שהתייעץ עימם, הראה  ומתייעץ, יתכן שהיה משתכנע שלא למול.ואילו היה שואל 

 )גור אריה יח א(שהוא עושה את המצוה בדעת שלימה. 
 

שאינו מתחשב ברורות בכוונה תחילה עורר שיח ציבורי בעניין המילה, כדי להוכיח 
  בהתנגדות של "דעת הקהל העולמית"...
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 מילת בני ביתו

המצוה בדעה שלימה באותו יום שציוהו ה' על המילה, הזדרז אברהם אבינו לקיים את 
 ונפש חפיצה.

 

ביתו, ורק לאחר מכן מל את  ובמילת כל אנשיהוא עסק תחילה במילת ישמעאל בנו 
ולא היה יכול  ,מפני זקנתוחולה ותש כוחו היה  ,שאילו הקדים מילתומפני  עצמו.

 )רמב"ן. רד"ק(. להשתדל במילתם
 

השפחות ]ילדי ילידי ביתו" מאות בריתות היה צריך אברהם לעשות באותו היום! שהלוא "

הם לבדם  [)עיין נדרים לב ע"א. וכן ברד"ק בראשית כה ה(אשר נולדו בביתו, וגדלו על ברכיו ולימדם תורה 
מנו שלוש מאות ושמונה עשר. ויותר מהם היו "כל מקנת כספו", דהיינו עבדים שקנה 

, והקב"ה נתן באותו יוםאת כולם כולם הזדרז אברהם למול עוד . )תנחומא וירא ג(בכספו 
 !בו כח לעשות זאת

 
ְסּפוֹ " ת ּכ  ל ִמְקנ  ת ּכ  יתֹו ְואֵּ י בֵּ ל ְיִלידֵּ ת ּכ  נֹו ְואֵּ אל ּבְ עֵּ מ  ם ֶאת ִיש ְ ה  ְבר  ח א  ּק  ּיִ כיצד  -..." ו 

לקח אותם? בודאי שלא לקחם בכח, אלא את כולם לקח על ידי דיבורים טובים 
אשריכם "אמר להם: ! מצות המלךאת נם כי רצה שכולם יקבלו עליהם ברצוופיוסים, 

תחת  םינכנסתמימי גוף כמותי, ולהיותכם  שבחר הקדוש ברוך הוא בכם להיותכם
 . אור החיים(מדרש שכל טוב)"! כנפי השכינה

 
כך, מיהרו כולם לעשות ולמלאות את רצון ה', ואכן הספיקו כולם לימול עוד באותו 

 )אבן עזרא( יום!
 

 גבעת הערלות
 וזרחה ,ערלותשל  גבעה העמיד, ביתו ילידי את כל אברהם שמל בשעה :איבו רבי אמר

וכריח  ,סמים רתוקטריח כ הוא ברוך הקדוש לפני ריחן ועלה ,והתליעו השמש עליהם
 באים אברהם של בשעה שיהיו בניו :אמר הקדוש ברוך הואהלבונה העולה על המזבח! 

 והופך רחמים עליהם ומתמלא ,הזה הריח להם נזכר אני ,רעים ומעשים עברות לידי
 (. מדרש שיר השירים ד א)בר"ר לך לך מזם! לרחמי הדין דתימ להם

 
גבעת הערלות הזו היתה עדות על יראת השמים ואהבת ה' הגדולה של אברהם אבינו, 
עד שכל עבדיו ואנשי ביתו מלו עצמם ברצון. שאם לא היה זה ברצון, לא היה יכול 
למול את כולם בבת אחת, ולא היתה נעשית גבעה כזו. ואם כן איזו השפעה גדולה 

על בניו, שכל זרעו יהיו רוצים לעבוד  היתה לו על עבדיו. וכל שכן שתהיה לו השפעה
את בוראם ולאהבה אותו ולשמור מצוותיו. לכן גם אם יחטאו, אין זה מפנימיות ליבם, 
שבאמת רצונם הפנימי לעשות רצון ה', אלא התגבר עליהם יצרם, ולכן הקב"ה ידון 

 (תפארת ציון על המדרש רבה)אותם במידת הרחמים. 
 

 כרות עימו הברית
לו  אמר ?ומי ימול אותינימולו כולם, פנה אברהם אל הקב"ה ושאלו: כעת, אחר ש

 !אתה בעצמך הקב"ה:
 

כלומר: מילת אנשי ביתו של אברהם היתה בבחינת "סור מרע", להסיר מהם הערלה 
והטומאה. אבל אצל אברהם אבינו עצמו, המילה היא אף הטבעת חותם של קדושה, 
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לסייע לאברהם אבינו במעשה נשגב זה?  וכריתת ברית עם הקב"ה. ומי זה אשר יכול

וכי ייעשה הדבר בידי מי שאינו בן ברית?! לפיכך אמר לו הקב"ה, שהוא ימול את 
 עצמו.

 

ואכן אברהם אבינו, עם היותו זקן בן תשעים ותשע, פנה למול את עצמו. ואולם משאך 
יימי התחיל אברהם במעשה, בא הקב"ה בכבודו ובעצמו לסייע לו! הוא זכה לעזר שמ

 מיוחד במינו, עד אשר כביכול הקב"ה השתתף עימו ממש במעשה המילה. 
 

 ?הקב"ה מה עשה .שהיה זקן ,והיה מתיירא ,מיד נטל אברהם סכין ובא לחתוך
 )בר"ר מט( ".וכרות עמו הברית: "והיה אברהם חותך שנאמר ,שלח ידו ואחז עמו

 
]כלומר: יתכן ! אפשר כן?בטהור,  ]יטפל[ א טמא ויטפילואמר הקדוש ברוך הוא: יב

אלא אני טהור ואברהם טהור, נאה  שיבוא לעזור לאברהם למול?![ לאיזה אדםשאתן 
תף הקב"ה ימינו עם ילטהור להטפיל בטהור. רבי אבון בשם רבי שמעון אמר: ש

 (מדרש שיר השירים)אברהם ומלו שנאמר "וכרות עמו הברית". 

 

 הרי בתי לתוך ביתך!
מראש היה בלבו של אברהם אבינו רצון כמוס, שהקב"ה הוא אומרים חז"ל, כי 

 שיעסוק במילתו, והקב"ה אכן מילא את משאלתו אף מבלי שביקש זאת במפורש.
 

לשאת לאשה את בת המלך,  רוצה שהיה מלך של ולאוהב? דומה הדבר למה משל
 על אם, בלשונו לספר אם, לספר את הדבר למלך היאך יודע היה ולא שימתבי והיה
 !ביתך לתוך בתי הרי, רוצה אתה מה ידעתי: לו אמר. בלבו מה המלך הבין. אחר ידי

 

 אברהם יושב היה", ובינך ביני בריתי ואתנה" לאברהם הוא ברוך הקדוש כשאמר, כך
. שהרי, היתכן לשתף אדם זר במעשה זה של כריתת הברית בינו לבין ימול היאך ותמה

 על ונפל ,שיתביבכבודו ובעצמו יסייע בידו, אך ההקב"ה?! ושאל בלבבו אולי הקב"ה 
ךְ . אמר לו הקב"ה: "פניו ה ְבִריִתי ִאּת  ידעתי מה שבלבך, הנה אתה מהול! ואכן,  "!ֲאִני ִהּנֵּ

 )תנחומא לך לך יז. המעלות לשלמה דרוש ד למילה(, בעזר שמיימי מיוחד. מהול שהוא נמצא בנפילתו
 

זּה ִנּמֹול א   ּיֹום ה  ֶעֶצם ה  ם" "ּבְ ה  אברהם, אלא  "מלן "אמר רב לוי: אין כתיב כא -ְבר 
 )בראשית רבה מז( .בדק את עצמו ונמצא מהול, "נימול"
 

 דאשכח גרמיה גזיר - "ואני הנני בריתי אתך: ")ח"א דף צו ב(הזוהר הקדוש  וכן אומר
 .[שמצא עצמו מהול]

 
 

 שהשמחה במעונו
בשמחת הנישואין מברכים "שהשמחה במעונו", כלומר: הקב"ה הוא בעל השמחה, כיון 
שהוא המזווג זיווגים. בגן עדן מקדם, הקב"ה הוא אשר בעצמו "חיתן" את אדם וחוה, 

]כמבואר בהרחבה ברא את חוה וקישט אותה והביא אותה אל האדם, בחופה ובשירים 

לאדם שהוא עשה זאת הקב"ה בעצמו, ולא הניח  . ומדועבחוברת "הנישואין בהלכה ובאגדה"[
לבדו? מפני שהנישואין הם השלמה לבריאת האדם, האדם אינו שלם ללא  ישא אשה

שנשא אשה, לכן הקב"ה בעצמו רצה להשלים את מעשה הבריאה. נמצא אפוא כי 
שמחת הנישואין היא שמחתו הפרטית, כביכול, של הקב"ה, שמחה של "ישמח ה' 

 ה השלמה לבריאת האדם.בש ישבמעשיו", 
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אולם ביתר השמחות, בעל השמחה הוא האדם, והקב"ה כביכול "משתתף בשמחתו", 
אך אינו בעל השמחה עצמו. למשל בבר מצוה, האדם הוא זה שמקבל עליו עול תורה 
ומצוות. וכמו כן בשמחה של תורה, כמו סיום הש"ס, בעל השמחה הוא האדם, שמכח 

תה. כמובן שהקב"ה מאהבתו הבחירה שלו והעבודה שלו בעולם דבק בתורה ולמד או
 לברואיו שמח בטובתם ויש לו בכך נחת רוח עצומה, אבל אינו בעל השמחה עצמו. 

 
ומה לגבי שמחת ברית מילה? האם יש לברך בה "שהשמחה במעונו"? אכן, גם בברית 
מילה ראינו שהקב"ה היה שותף במעשה המילה, כיון שאף ברית המילה היא השלמה 

הברית נעשה האדם שלם ותמים, ולכן הקב"ה כביכול "טרח"  לצורת האדם. באמצעות
לעשות זאת בעצמו, כדי להשלים את מעשיו. ואם כן היה אכן מן הראוי לברך בשמחת 

איננו מברכים, משום אמרו חז"ל שאולם למעשה , ברית המילה "שהשמחה במעונו"
בודרהם הלכות )א"צערא דינוקא", כלומר משום שמעורב בשמחה צער התינוק שכואב לו. 

 השער התשיעי( -ברכות 
 

 
 בעצם היום הזה

כך מל אברהם אבינו את בני ביתו, ונימול אף הוא בעצמו, עוד באותו יום שהצטווה 
ם" - ה  ְבר  זֶּה ִנּמֹול א  ּיֹום ה  ֶעֶצם ה  נוֹ  ּבְ אל ּבְ עֵּ מ  יתוֹ  ,ְוִיש ְ י בֵּ ְנש ֵּ ל א  ולא בלילה,  -...". ביום ְוכ 

לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן הליצנים, ושלא יהיו בפרסום. כדי שיהיה הדבר 
'. אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול ולקיים מצותו של מקום'אויביו ובני דורו אומרים, 

 )רש"י(
 

ּו : ")ויקרא כג כח(]שגם על יום הכיפורים נאמר ומתי היה זה? ביום הכיפורים!  ֲעש  ה לֹא ת  אכ  ל ְמל  ְוכ 

ם ֶעֶצם ַהי ו  ה ב ְּ ִרים הּוא, ַהז ֶ ּפֻ י יֹום ּכִ מילה של הדם ברית את וכל שנה ושנה הקב"ה רואה . "[ּכִ
 .נותינווומכפר על כל עו ,אברהם אבינו

 
שבבית המקדש!  המזבחלאחר שנים רבות שם נבנה  ,ובאותו מקום שנימול ונשאר דמו

 )פרקי דרבי אליעזר(
 

 את אברהם הולך לבקרה' 
 הקב"ה אל אברהם לבקרו, לברכו, ולשאול לשלומו.בא ביום השלישי למילה, 

 
אמר הקב"ה: אלך לבקר את אברהם החולה, כדי שילמדו בני האדם ממני ויבקרו אף 

 הם חולים, באומרם "הקדוש ברוך הוא יוצר הכל ביקר חולים, אף אנו נעשה כן".
 

יני בנוסף לכך ברצוני לברכו, שהרי כל מי שמקריב שור או שה ושופך קצת דם, הר
על אחת כמה  -מברכו. אברהם, שמל את עצמו לשמי, ונהר של דם יוצא מתוך ביתו 

 וכמה!
 

כל מי שבונה מזבח ומקריב עליו קרבן, הריני מברכו. אברהם, אשר זבח את עצמו 
 )בר"ר מח ד. תנחומא וירא ג(על אחת כמה וכמה!  -לפני 

 
 של רבונו: לו אמרו. החולה את ונבקר בואופנה הקב"ה למלאכי השרת ואמר להם: 

הוּ ", עולם עֵּ ד  ּתֵּ ה ֱאנֹוש  ו  הוּ  ,מ  בֵּ ְ ש ּ ח  ּתְ ם ו  ד  ן א   אמר ?!פתוניטדם ו למקום הולך אתה "?!ּבֶ
ואם מסרבים אתם  !ולבונה ממוריותר  ,ערלות של דם אותו עלי ערב, חייכם: להם
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ּמֹור ְוֶאל ללכת עמדי, הריני הולך לבדי לבקרו. " ר ה  ֶלְך ִלי ֶאל ה  האֵּ בֹונ  ּלְ ת ה  ְבע  "! ּגִ

 )תנחומא וירא ג(כשמוע המלאכים כן, הבינו כי הרעו לדבר והלכו עימו. 
 

הולכים אל בית החולה  התלמידים, לבקרו הולך והרב חולה כשהתלמיד, שבעולם הגובנ
 והיה אברהם כשמל: כן אינו הוא ברוך והקדוש. לבקרו מבקש שהרבתחילה, ומודיעים 

 הקדים אותם, םהולכי שהמלאכים עד. לבקרו לילך למלאכים אמר, המילה מן מצטער
 (ב וירא תנחומא) !הוא ברוך הקדוש

 

 וירא אליו ה'
 יושב אברהם בפתח אהלו, והנה נגלה אליו הקב"ה בכבודו ובעצמו!

 
י ֶמֶלְך " נֵּ אֹור ּפְ ים -ּבְ ּיִ וקם  ]התרפאה[ תה המכהימיד חי"! בראות אברהם את הקב"ה, ח 

 (ילקוט ראובני)רגליו ורץ, לכבוד השכינה! עמד על 
 

רצה אברהם להישאר לעמוד לכבוד השכינה, אמר לו הקב"ה: אברהם עבדי הנאמן, 
: כשם שאתה יושב לבניך סימןשב במקומך כי זקנת, וכח אין בך לעמוד. ויהיה זה 

 מדרשות בתי, כאשר יהיו יושבים לכבודי בבתי כנסיות ובבניך כךוהשכינה עומדת, 
ל" שנאמר !גבן על אני אהיה עומד ,שמע קריאת איםוקור ת אֵּ ֲעד  ב ּב  )בר"ר ". ֱאלִֹהים ִנּצ 

 מח ז(

 
תמהו מלאכי השרת לפשר המחזה ושאלו את ה': למה תנהג כבוד כה רב באברהם, 
שהוא יושב ואתה עומד? ענה הקב"ה: ראוי הוא אברהם שאעמוד לכבודו, בזכות 

, ויהיו איתנים באמונתי ולא ]חנניה, מישאל ועזריה[ שלושה צדיקים אשר יצאו מחלציו
ילכו אחרי אלהים אחרים. אף כאשר הכל מסביבם יכרעו וישתחוו לצלם, הם יעמדו 

 )אגדת בראשית פרק יט( זקופים כתמר ולא ישתחוו לפניו!
 

 

 גוף ונשמה בשלום יחדיו
אברהם "ויפול בפעם הקודמת שבה דיבר הקב"ה עם אברהם, לפני המילה, נאמר על 

א על פניו", שלא יכול היה לעמוד, מפני השכינה המדברת עמו. ואילו כאן נאמר: " ּיֵּר  ו 
יו  ל  א ה'אֵּ ְמרֵּ י מ  לֹנֵּ אֵּ ב - ּבְ "! אברהם אבינו היה מסוגל לשבת במקומו, בעת ְוהּוא ֹיש ֵּ

 אשר השכינה עומדת עליו!
 

הגוף  -ני המילה זוהי מעלה מיוחדת אשר זכה להגיע אליה רק לאחר המילה. לפ
הגשמי לא היה יכול לשאת את גילוי השכינה, ולא יכול היה לעמוד לפני ה', אלא 

הגוף עצמו התעלה  -נפרדה נפשו מגופו כדי לקבל אור נבואת ה'. ואילו אחר המילה 
ונעשה קדוש לה'! הגוף עצמו יכל להיות מואר באור ה', מבלי ליפול על פניו, ומבלי 

החומר מעליו, רק ישב  ולא פשט מלבושי ,כי לא ישב בסתר אהלו" להיות שרוי בתרדמה.
 ס(רבי קאפל קרוידרוש זרע קודש ל) !"וכה נראה ה' אליו - בפתח האוהל

 
 כתוב לאשלפני המילה  הימים אותם כל :)בראשית צה ע"א(וזהו שאומר הזוהר הקדוש 

. הקדוש ברוך הוא כראוילא התגלה עליו , וסתום אטום שהיה זמן כלש? טעם מה. "וירא"
 ".וירא" שכתוב, אליו התגלה כעת

 
ה ַ : ")בר"ר מח ב(וכן אומר המדרש  י ֶאֱחֶזה ֱאלו  רִּ ש ָּ ב ְּ  היה מהיכן ,כן שעשיתי אלולי -" ו מִּ
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ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּה  ?! רק לאחר המילה זכה ל"עלי נגלה הוא ךובר הקדוש ש   שאף  ",ִמּבְ

 לחזות באור פני מלך חיים!מבשרו ומגופו הגשמי, יכול הוא 
 

על ידי המילה יכול ש ,בכל איש ישראלהוא כן : ")בראשית וירא תרנט(ואומר השפת אמת 
  "!ותובכל המצהוא וכן  פו,לזכך גו

 

   
 

, אשר לה זכה אבינו אברהם ושמח לבנו ותגל נפשנו במצוה יקרה ונעימה זיעל כן "
וה' ברחמיו חתם האות היקר הזה בבשר בנינו  .דשועלה ונתעלה במעלות הקשלאחר 

ויאיר עליהם אור האמונה, ובעת  ,לשמונת ימים, שיתגדלו ויתרוממו במעלת הקדושים
אשר יעירו משינת הילדות, כבר נחקק חותם ברית קודש על בשרם, ובמוסרות אהבה 

וש זרע )דר ."חוז בדרך החייםנקשרה נפשם, ועבותות האמונה יחזקו לבבם לא ה' יתברךב

 קודש(
 

 

 אברהם רץ לקראת אורחיו
 ,ברוך הוא חמה מנרתיקההוציא הקדוש : באותו היום, (בבא מציעא פו ע"ב) אמרו חז"ל

אותו צדיק  שהשמש תזרח בחזקה, ועוברי דרכים לא יהיו מצויים, כדי שלא יטריח
 "כחום היום". :וזהו שנאמרבאורחים, בעודו חולה. 

 
ולא מצא  ,לראות בחוץ אם יש עוברי דרכים. יצא ,שלח אברהם את אליעזר עבדו

עוברי דרכים. אמר אברהם: לא מהימנא לך! אינני מאמין לך שאין שום עוברי דרכים 
ובתו שלא יטרח באורחים כשהוא אליעזר בודאי דורש בטשכי חשב אברהם בחוץ. 
 .ם בעצמו לראות אם יש עוברי דרכים. יצא אברה(בן יהוידע)חולה 

 
יו" ל  ִבים ע  ים ִנּצ  ש ִ ה ֲאנ  לֹש   ה ש ְ ְרא ְוִהּנֵּ ּי  יו ו  ינ  א עֵּ ש ּ  ּיִ ראה אברהם לנגד עיניו שלושה  -" ו 

אנשים ניצבים. והבין כי הם עומדים במקומם ולא מתקדמים לעברו, מפני דרך ארץ, 
 )רש"י(להראות לו שאינם רוצים להטריחו. לכן רץ לקראתם וביקש מהם שייכנסו לביתו. 

 
יאל שכינת ה' השרויה בביתו, פנה ואמר: "ו יֶניך   ,ֲאֹדנ  עֵּ ן ּבְ אִתי חֵּ צ  א מ  א א   ,ִאם נ  ל נ 

ך   ְבּדֶ ל ע  ע  ֲעֹבר מֵּ  !עד שיקבל את פני האורחים"! ביקש מהקב"ה שימתין לו ת 
 

 

שאברהם  !יותר מהקבלת פני השכינה םגדולה הכנסת אורחיאמר רב יהודה אמר רב: 
 .אורחיםאת הכדי לקבל  ,וביקש שתמתין לו ,הניח את השכינהאבינו 

 
דת ידת בשר ודם. מימ -דת הקדוש ברוך הוא יאלעזר: בא וראה, שלא כמ יאמר רב

 בוכת קב"הא אצלך. ואילו בובשר ודם, אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאב
  (שבת קכז ע"א)ך, אל נא תעבור מעל עבדך". י: "אם נא מצאתי חן בעינשאמר לו אברהם

 

 
: הוא ברוך הקדוש לו אמר .לטפטף המילה דם התחיל ,לקראתם כאשר רץ אברהם

 שנאמר !ואפרע משונאיהם ,, אני אחוס על בניך בשני דמים]דמך שטפטף[ בשכר חייך
ְך  רבֹ עֱ אֶ ו  ": ו( )יחזקאל טז ר ל  ֹאמ  ִיְך, ו  מ  ד  ְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ֶאְראֵּ ִיְך ו  ל  ִיְך ֲחִייע  מ  ד  ר  ,ּבְ אֹמ  ְך ו  ל 

ִיְך ֲחִיי מ  ד  "! בזכות שני דמים, דם קרבן הפסח שהקריבו, ודם המילה שמלו את עצמם, ּבְ
 (ד וירא תנחומא) גאל הקב"ה את עם ישראל ממצרים.
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 מיכאל, רפאל וגבריאל

היו אלו למעשה אך , )קידושין לב ע"ב(כערביים  היו נדמים שלושה אנשים?אותם מי היו 
אלו מיכאל " :. בגימטריא"והנה שלשהורמז לדבר: "גבריאל ורפאל.  ,מיכאל :שלושה מלאכים

  (בעל הטורים) "גבריאל ורפאל

 
 בא לבשר את שרה שתוליד בן. - מיכאל

 
 בא לרפא את אברהם. - רפאל

 
, כעת]אך לכבודו של אברהם הגיע )בבא מציעא פו ע"ב(.  לך משם להפוך את סדום.ה - גבריאל

 .[)אור החיים(להראות כי מעוכב הוא מללכת עד אשר ידבר ה' עם אברהם על עניין הפיכת סדום 

 
 

 כנגד מילה, פריעה ומציצה -שלושת המלאכים 
חלקי המצוה של המילה שעשה אברהם:  שלושה מלאכים אלו באו כשכר כנגדשלושה 

ק וסור מרע, בא כנגד חלק המילה, הסרת הערלה, שהוא סילומילה, פריעה ומציצה: * 
נה יכנגד הפריעה, שעני* המלאך להפוך את סדום, דהיינו לסלק את כח הרע שבעולם. 

תוספת קדושה, בא המלאך לבשר לו על הולדת יצחק, שהוא תוספת קדושה בעולם, 
 שתכליתה רפואה ,כנגד מציצה* תחילת התרקמות האומה הישראלית והעם הנבחר. 

 , זכה למלאך שבא לרפאותו.ג ע"ב(שבת קל)כפי שאמרו במסכת 
 (. ביום השמיני עמוד סגהגה"ק רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה זי"ע)
 

 
 הולדת יצחק

ֶליך  אכן כעת מבשר המלאך לאברהם אבינו על הולדת יצחק: " ּוב אֵּ ש  ֹוב א  ּיֹאֶמר ש  ו 
ה ּי  ת ח  עֵּ ך   ,ּכ  ּתֶ ה ִאש ְ ר  ן ְלש   ה בֵּ  "!ְוִהּנֵּ

 
קדוש וחתום בחותם קדושתו של הקדוש ברוך הוא. מיד אחר המילה, נולד יצחק, 

 וממנו עם ישראל כולו, בחותם קודש העובר מדור לדור.
 

   

ן" טֶׁ ׁש ְיִדיד ִמב ֶׁ ר ִקד ֵּ ם ,ֲאׁשֶׁ רֹו ש ָׂ אֵּ ׁשְ י ,ְוחֹוק ב ִ אָׂ ֱאצָׂ ׁש.ְוצֶׁ ִרית קֹדֶׁ אֹות ב ְ ַתם ב ְ  ו חָׂ

נו   נו  צו רֵּ ְלקֵּ ל ַחי חֶׁ ַכר זֹו אֵּ ש ְ ן ב ִ ה ,ַעל כ ֵּ ַר  ַצו ֵּ יל ְיִדידו ת זֶׁ ַחת,ְלַהצ ִ ַ נו  ִמׁש  רֵּ אֵּ ׁש ׁשְ  ע קֹדֶׁ

ה רו ְך ַאת ָׂ נו . ב ָׂ רֵּ ְבש ָׂ ם ב ִ ר ש ָׂ ִריתֹו ֲאׁשֶׁ ִרית ה' ְלַמַען ב ְ ת ַהב ְ ֹורֵּ  ".כ 
 )מברכות המילה(

   
 

 

 שמאל דוחה וימין מקרבת
בברית המילה היה צריך אברהם אבינו לנהוג היפך מידתו שהיא מידת החסד, קירוב 
והשפעה ללא גבולות לכל אחד באשר הוא. ברית המילה עניינה הפוך, דהיינו הרחקת 
הפסולת, היבדלות מן הרע ומן הטומאה. ודווקא בשלב זה, כשהוצב הגבול הנכון 
למידת החסד, כשיחד עם "הימין המקרבת" השתתפה גם "שמאל דוחה", אז זכה שנולד 

 אמת לך תרעו( )שפת לו יצחק, שמידתו היא מידת דין וגבורה.
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 "מורשה חתימה" -אברהם אבינו 

כעת, כשנכרתה הברית עם אברהם אבינו, הוא הוא המורשה והבעל כח להכניס אנשים 
 "בריתו של אברהם אבינו". -נוספים בברית זו 

 
בכל ברית בין אנשים, צריך שיהיו שני הצדדים שותפים בכריתת הברית. אדם אינו 

אברהם אבינו הוא  -ללא השתתפות מצדו. ובברית ה'  יכול לכרות ברית עם מישהו
הוא ה"בעל כח" העומד מצד הקב"ה בכריתת הברית. ועל כן, כל גר הבא להתגייר 
ולהסתופף בנחלת ברית ה', יכול להצטרף אל הברית רק על ידי זרעו של אברהם 

 אבינו.
 

שנאמר  ,שה מישראלועד שיתגייר בפני של "גרנעשה " אין (בע"יבמות מו )וכפי שאמרו חז"ל 
" בפני עצמו, וקיבל עליו עול תורה ומצוות, תגיירהלך גוי ו"האם  ".ך גרתא רוכי יגו"

שה ורק בפני של בין שני צדדים. הרי אין כאן כריתת בריתעדיין אינו נקרא "גר", ש
 ות יצחק עמוד קלח(. תקבית הלוי) .הברית כרותהתהיה  ,העומדים מצד הקב"ה כביכולמישראל, 

 

 אור לגויים - אב המון גויים
 - מצמה השפעת הקדושה והאמונה של אברהם אבינוטצהברית המילה בעקבות האם 

 על העולם כולו?
 

שמא  ,אצלי באים והשבים העוברים היו מלתי שלא עד" :אמראכן כך חשש אברהם. 
 אדם בני היו ,מלת שלא עד" :הוא ברוך הקדוש לו אמרכשאמול אינם באים אצלי?!". 

 )בר"ר מח ט("! עליך נגלים שלי פמליא ובני אני ויעכש - באים ערלים
 

אברהם אבינו, עמוד החסד ומפיץ האמונה, חשש שמא מצוה זו תמנע אותו מלהפיץ 
את האמונה לכל באי העולם. אמר: ביתי היה מקום של אור ואמונה לכל עובר ושב, 

ורא ולהיווכח בכזב של עבודות האלילים. חוגי בצל קורתי למד כל אחד להכיר את הב
הקיף את כל האנושיות, ליד שולחני נפגשו האומות והלשונות. והנה הוטל עלי לשים 
חותם בי ובזרעי, לגבול גבול בינם ובין כל הגויים, להפריד בינם ובין העולם הגדול, 

 לתחום אותם בתחום נבדל.
 

"! אתה עכשיו תהיה מקור עליך נגלים ליש פמליא ובני אני ויעכשאומר לו הקב"ה: "
דווקא ההיבדלות המכוונת והמודגשת, היא שתוביל להפצת  של קדושה והשראת שכינה.

, יהיה בבחינת "אור לגויים". לוי שכינה, הזוכה לגיעם ישראל הקדושה במיטבה.
ההיבדלות שלו וההתקדשות בבריתו של הבורא, יהפכו אותו לפרוז'קטור עצום של אור 

 ואמונה לעולם כולו.
 

"אב לארם", משפיע על סביבתך הקרובה, על הבאים  -לפני המילה היית "אברם" 
"אב המון גויים", בעל השפעה מקיפה על  -בצל אהלך. ואילו עכשיו אתה "אברהם" 

 העולם כולו.
 
ֹאֶהל ְוהּוא" ח ה  ת  ב ּפֶ  !ולשבים לעוברים פתחת טוב פתחאמר הקב"ה לאברהם:  - "ֹיש ֵּ

 )בר"ר מח ח(! לגרים פתחת טוב חפת
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 שם ה' נקרא עליך!
של יהדות  ,שהוטבע במטבע של יהדות נצחית רלאח ,יתו עם ה'ריתת ברכ רדוקא לאח

כשהיהודי . למלא תעודה של אב לכל העולם רדוקא אז נעשה מוכש ,שהרמוצקה ומפו
 אז מתקיים בו  ,תורתו רבאו רכשזיו איקונין שלו מאי ,וחו ובנשמתורהוא שלם ב

ךְ  ה'ְיִקיְמך  הפסוק " ע ל  ּב  ר ִנש ְ ֲאש ֶ דֹוש  ּכ  ם ק  ֹמר ֶאת ִמְצֹות  ,לֹו ְלע  י ִתש ְ ְכּת   ה'ּכִ ל  ֱאלֶֹהיך  ְוה 
יו כ  ְדר  ם  .ּבִ י ש ֵּ ֶרץ ּכִ א  י ה  ּמֵּ ל ע  אּו ּכ  ֶליך   ה'ְור  א ע  ּך   -ִנְקר  ְראּו ִמּמֶ  "!ְוי 

 
". נוטריקון : "וְ )שבת קה ע"א(ויפה דרשו חז"ל  יך  ּתִ ב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנת  י א  ם ּכִ ה  ְבר  ְמך  א  י ה ש ִ ה 

לך ממון חביב נתתיך באומות, החור נתתיך באומות, בב נתתיך לאומות, א: א''ב המו''ן

 אמן נתתיך לאומות!נתיק נתתיך באומות, ונתתיך לאומות, 
 

צוף יהודי ריהודי בעל פ .באומות רהוא נעשה חביב יות ר,כל שהיהודי הוא יהודי ביות
זה  רדב .לעג ואיבה ררהוא מעו ,תורוכשהוא משנה את צו !בהיכבוד וח ררמעו ,שלם

יהודי מתבולל זוהי  ר,הודים המתבוללים הם השנואים ביותהי -יה רתקיים בהיסטוה
 (הרב יחיאל יעקב ויינברג - "לפרקים)" .ת כבודרריה עלובה ומלאכותית שאינה מעורב

 

 

 ?שהצטווהלפני אברהם מדוע לא מל 
ידוע כי אברהם אבינו קיים את כל מצוות התורה. ואם כן, שואלים המפרשים, מדוע 
לא קיים אף את מצות ברית המילה עוד לפני שהצטווה על כך? קולמוסים הרבה 

 ונביא לכך כמה תשובות. נשתברו על כך.
 
  פעם נוספת בהידור של "מצווה שכל המצוות יכול היה לקיים  מפני -מצווה ועושה

ווי, שוב לא היה שייך יאם היה מקיימה מעצמו ללא צ ,ועושה", מה שאין כן מילה
 רכההחיד"א בספרו דבש לפי מע .בראשית יז "םהרא) .מה בהידור באופן של מצווה ועושהיבמציאות שיקי

 בשם משפטי שמואל( ,ש

 
  ענין הברית הוא חותם המלך, מלכו של עולם, המוטבע בבשר יהודי,  -חותם המלך

כלשון הברכה "וצאצאיו חתם באות ברית קודש". ובודאי שאסור לאדם להשתמש 
זיוף. על כן אי אפשר היה לאברהם להטביע והרי זה כבחותם המלך ללא רשות, 

נראה וכעת "כתב ה"כתב סופר": וכמו ש. מפורש בעצמו חותמו של הקב"ה ללא ציווי
באשר מצות מילה היא חותם המלך יתברך שמו, בו חתם אהבתו לנו כי אנחנו  לי,

עמו צאן מרעיתו, ולא יאות שאברהם יקח גדולה לעצמו להראות כי הוא עבד מלך 
 ."ברך שמועליון ית

 
 חלק ב סימן )שרידי אש  בדומה לכך כתב הרב - כריתת ברית בהשתתפות שני הצדדים

הפעוט מעודי הייתי תמה, שהרי מצות מילה ניתנה בתור ברית שכרת הקדוש : אני קמט(
אות קודש, ואיך והיא  ",והיתה בריתי בבשרכם"וכמו שכתוב  ,ברוך הוא עם אברהם

אה לי שבאם ועוד נר אפשר היה לו לקיים מצוה זו קודם שנכרתה עמו ברית זאת?!
ת אחר כך לאות ברית בין לא היתה יכולה להיעשוקודם שניתנה, היה מקיים אותה 

אם כן איננה עוד אות  ,שמכיון שכבר קיים אותה קודם שנכרתה הברית ,ובינו ב"ההק
 ב"ה.ושלום את רצונו של הקועל ידי זה היה אברהם אבינו מבטל חס  ,ברית

 
  'אילו היה אברהם מל לפני שהצטווה, היו הכל  (בראשית יז)הרא"ם כתב  -קידוש ה
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איזה חולי מל את עצמו. ואילו עכשיו כשהצטווה, ראו הכל חושבים שמא מחמת 

 שעושה זאת אך ורק מפני ציווי ה', ואינו חושש לצער או לבושה.
 
  להשפיע טובו  ,דת החסדימהיתה מידתו של אברהם  מבאר האלשיך: -מידת החסד

לשם כך היה מעורה בין יושבי  .קרבם תחת כנפי השכינה בצל האמונהלו ,לרבים
, כי משמעות המילה היא התבדלות עצמו אף שקיים כל התורהאת ולכן לא מל הארץ, 

רגה הפסיד ד אברהם אבינואף כי . ולהיות שונה ונעלה מהם ,והתנשאות על כל האומות
, [עד שלא נימול היה נופל בעת השראת השכינה :וכדברי רש"י] בהשראת השכינה בזה שלא נימול

 הכנסת אורחים וקירובם תחת כנפי השכינה.בכל זאת הקריב מדרגה זו לצורך 
 
  שכל זמן שלא מל אברהם אבינו, (קצ דיצחק עמו תרי)ב "ה"אבני נזר כתב -להגן על דורו, 
ומחמת כן  ,נה בעדםיומחמת השייכות הזו זכותו הג ,ורה לו שייכות לכל בני דותהי

לפי  ,ועמורהלכן מיד לאחר המילה נגזר עונש כליה על אנשי סדום ו .נתעכב מלמול
ומשום כך לא  ,שהמילה ניתקה את יניקת החיות והאחיזה שלהם מאברהם אבינו

 .עלתה בידי אברהם אבינו להצילם
 
  דעתו לרצונו של הקב"ה, שיקיים מצוה זו דווקא אברהם אבינו כיוון  -גיל מאוחר

בגיל מאוחר מאוד, כדי ללמד לדורות לקיים את המצוה במסירות נפש, ואף בגיל 
 מבוגר מאוד.

 
  פרשת ) [תלמיד הרשב"א]רבנו יהושע אבן שועיב כתב  -שלא ייראה כמתקן מעשי הבורא

לא התיר עצמו ליגע בגופו שהוא בצלם  ,כי ענין המילה שהוא בגופו ממש" :תולדות(
אבל שאר  .עד שנצטווה בה ,שנראה שהוא מתקן במעשה השם ,קים ומעשה ידיוואל

 ".קיים ,המצוות שלא היו בגופו
 
  תורת המנחה לך לך ]תלמיד הרשב"א[ כתב רבנו יעקב בן רבי חננאל סקילי  -ביום השמיני(

הניח עצמו  ,וכיון שלא מלו אביו בשמיני ,כי עיקר המילה וסודה היא ביום השמיני, ח(
שאין ראוי לאדם להוסיף על הבריאה  ,על התכונה והבריאה שבראו השם יתברך

 (תירוצים 66", ועיין שם סימן כ שהביא מעדני יוסף"). ולחדש דבר בבריאת הבורא יתברך
 

 חרב מלחמה לבניוחרב תפארת לאברהם, ו -המילה 
ברית המילה הינה "אות הצטיינות" מיוחדת שנתן הקב"ה לאברהם אבינו, לציינו לשבח 

 :לך לך יח( מדרש תנחומא)ת גדלותו הרוחנית! כפי שאומר המדרש בפני העולם כולו, ולפרסם א
 

שירדת על קדושת  ,גלוי וידוע לפני כל אשר עשית וכל מה שנשתבחת - הנה לי
ורדפת אחר המלכים ונשתבחת  ,ונתנסית בעשרה נסיונות ,שמי לתוך הכבשן

ר "אם אתה מבקש להודיע גבורתך בעולם,  - מכאן ואילך .בעולם ךָּ ַעל ֲחגו  ב ְּ ַחרְּ
ךְּ  רֵּ ֶרך   יָּ ֲהד  ּבֹור הֹוְדך  ו   !והוא הודך והדרך ,תן את המילה בין ירכיך - )תהלים מה ד(" ּגִ

 

אין  ,משובצת באבנים טובות חרבכאשר שר צבא ותיק עתיר מלחמות מקבל מהמלך 
היא באה כאות כבוד אלא  ,שאותו שר צבא ילחם בה בפועלבשביל מטרת החרב 

 "[.לו םה םתכשיטי" פרק ו משנה ד(שבת )וכלשון המשנה ]! הרבים בשדות הקרבנצחונותיו  ויקר על
, לאחר כל הנסיונות שעבר ולאחר שניצח 99כך ברית המילה של אברהם אבינו, בגיל 

אות יקר  ך",והדר ךהודהיא " ו.הצטיינות בעבורשוב ושוב את יצרו, הינה כמו "חרב" 
 תיו הרבים.וכבוד על נצחונו
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 ,ל צעיריחי בעבור בניו אחריו, הנימולים לשמונה, זוהי חרב מלחמה! כמו -ואולם 

היא . ברית המילה להתגבר על אויביושיעזור לו נשק בתור כלי  ,נושא חרב בנדנוש
להתגבר על היצר ופיתוייו לאורך כל שנות  י עם ישראלחרב וכלי נשק שיסייע ביד

 )ביום השמיני(! חייהם
* * * 

 

כן, נימול אברהם אבינו, והכניס בברית זו את כל זרעו אחריו, להיות עם הנה כי 
 מובדל וקדוש לה' אלוקיו.

 
נתבונן נא במעלתה ויקרתה של מצוה זו, הקושרת את עם ישראל לדורותיו, דור אחר 

 דור, בברית יחד.

 
 

  מהותה וחשיבותה של ברית המילה 
 

 חותם ברית נאמנות נצחית 
 אות!-צבא
אדם שחקק את ראה  ,במרחצאות מרפאזצ"ל, כי פעם בהיותו ירוחם ממיר  בירסיפר 

. אמר הרב כי הוא קיבל בזה המחשה לכך ליד הלבהשמאלית, דמות אהובו על ידו 
שאברהם אבינו הבין מדעתו את מצות התפילין, והיה מניח תפילין לאות אהבה בינו 

 (11)זכרו לעולם בריתו עמוד לבין הקב"ה. 
 

מלבד אות התפילין, נתן הקב"ה לעמו ישראל אות נוסף וסימן היכר, בבשרם ממש, 
 לחקוק את ברית הנצח בינינו לבינו. 

 
ם עבודה בבשר גופם שֵּ  אומר רבנו בחיי, כי להבדיל, בקרב האמוריים היה נהוג לחקוק

והיה להם  ,לכבוד יראתם םעושיוהוא כתובת קעקע שאסרה תורה שהיו  ,זרה שלהם
שנעשה אות זה  ,לכך נצטוינו אנחנו זרע יעקב" ,אותו הכחאת ן כי הם עובדים לסימ

)כד ". לשמו םו חלק ה' וזרעו של אברהם המקודשיכדי שיהיה לנו סימן שאנ ,בבשרנו

 מילה( -הקמח 

 
עם ישראל הוא צבא ה'. וה"צבא" הקדוש והמיוחד הזה, מסומן וחתום ב"אות" ברית 

ם : "השירים רבה ב ז( )שירקודש! כפי שאומר המדרש  ל ִ נֹות ְירּוש   י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּב  תִהש ְ או  בָּ צְּ  -" ב ִּ
  !צבא שיש לי בה אות

 
 

ִריִתי וִ " ם ֶאת ּבְ ְרּתֶ מ  י לִמּכ   הְסֻגּל   ים לִ ְהִייתֶ ּוש ְ ּמִ ע   .מילהסופי תיבות  -" םה 
 על הטורים שמות יט ו()ב

 

 

 בריתי בבשרכם
 ,היה האות בבגד, כבר יפשיטהו האדםשאם ממש, " "אות" זו חקוקה היא בגוף האדם

א האדם מבלי אותו אות. צֵּ מ  לא יִ וה במילה כדי שיצ ל כן. עוצא ממנית, כבר יֵּ ואם בב
ה ְבִריתִ ְוה  'אמר ל זה וע ְרֶכם ִלְבִרית עֹול  ְית  ְבש    ()אברבנאל" 'םי ּבִ
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ותפילין  ,תפילין בראשיהן :ותוהקב''ה במצ םשסיבב ,ישראל םחביביאמרו רבותינו: 

שבע המלך "אמר דוד  םועליה .ומזוזה לפתחיהן ,כנפות[ 8-]ב וציצית בבגדיהן ,בזרועותיהן
 "!ביום הללתיך על משפטי צדקך

 
אוי לי שאעמוד  :אמר ,ראה עצמו עומד ערום ,בשעה שנכנס דוד לבית המרחץאולם ו

לאחר שיצא אמר עליה  .נתיישבה דעתו ,כיון שנזכר במילה שבבשרו !ערום בלא מצוה
]הנוספת שיר תודה לה' על המצוה השמינית  -" למנצח על השמינית מזמור לדוד" :שירה

 (ובמהרש"א בע")מנחות מג  .שמינייום השניתנה ב, דלעיל[ 0-על ה
 

אות  ,לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו ' יתברךשרצה ה: אברבנאל
קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם, וגם שיהיו כולם חתומים בחותם 

 .מלכו של עולם, וכל רואיהם יכירו כי הם זרע ברך ה'
 

 ונצחיות הברית -נצחיות האנושות 
ונצחיותו, לבל יכחד מן העולם, בו  המין האנושיבמקום אשר בו מובטחת המשכיות 

 עם ישראל. מובטחת המשכיותו ונצחיותו של
 

 בוו - ה אוצר בתוכו את נצחיות האנושותמקום ז"כותב הרב שמשון רפאל הירש: 
 ,יחודו של העם לנצח נצחיםיהקב"ה הבטיח שהוא ישמור את הוטבעה נצחיות היהדות. 

קרב לה' מתוך נאמנות ואף העם עצמו יתגבר על המשברים הזמניים וימשיך להת
 "!אמיתית

 
הבנים אשר יולידו זכרים ונקבות, כולם יהיו נולדים בקדושה : )בראשית יז ט(אברבנאל 

אחרי אשר האב אשר הולידם הוא מקודש לו נולדו לעבודת השם, יכא ,טהרהבו
, על פתח הבית כמו שיונח חותם המלך ,הונח החותם ההוא על הפתחלשמו, ולכן 

 להורות שכל מה שהוא בבית הוא מהמלך, ושלא יצא משם דבר אלא במצותו.
 

ע בעם אשר ומשרשי מצוה זו, לפי שרצה השם יתברך לקב: )מצוה ב(ספר החינוך 
א על שמו, אות קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת רהבדיל להיות נק

לת הזהב, לפי ו. ונקבע ההבדל בג..בדלים מהם בצורת נפשותםוגופם, כמו שהם מ
 ".בה לקיום המיןישהוא ס

 

 יראה ואהבה
והקשר האמיץ ביניהם, ויחד עם  אהבתם"טבעת נישואין" באה להזכיר לבני הזוג את 

 שהם נושאים, לבל יפגמו בנאמנות הקשר! המחוייבותזאת אף להזכירם את 
 

שני צדדים אלו טמונים בברית הנצח שלנו עם הבורא, וכפי שהם רמוזים בפסוק: 
ל זְ " ם ע  חֹות  ך  ּכ  ל ִלּבֶ ם ע  חֹות  ִני כ  ימֵּ ה ,רֹוֶעך  ש ִ ֲהב  ֶות א  ּמ  ה כ  זּ  י ע  ה ,ּכִ אֹול ִקְנא  ה ִכש ְ ש   "! ק 

 ושמירת האמונים! הקנאהוגם את  -העזה  האהבההחותם בא להזכיר לנו את 
 

שהוא עבד  ,"יעלה האדם כל יום על לבו: ענף מצות מילה(ספר חרדים )כתב רבי אלעזר אזכרי 
חתום למלכו של עולם, ולא ימרוד בו ויחזיק עצמו לבן חורין. שכן מנהג העולם להיות 

ולכן  .קא על בשרו, כדי שתהא אימתו עליוהאדון חותם את עבדו בהטבעת גושפנ
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 ".בברית קודש אשר שם בבשרי ,אני עבד חתום למלכו של עולם"סדרתי לעצמי לומר 

 

מאחר שמצות המילה היא כה חשובה,  :אליעזר ביאת רשאל אגריפס המלך מסופר ש
 תנחומא לך לך כ() אמר לו: קודם עשרת הדברות הזהיר עליה! תנה בעשרת הדברות?ילא נ מדוע

 

אם יחפוץ איש את תשובת רבי אליעזר לאגריפס, כי  (בפירושו לפרשת בא)אלשיך ומבאר ה
יקננו ויחתמנו בחותמו לעבד אשר עד  ,ציוויי עבודתויתחיל לצוות עליו לא  ,לקנות עבד

 ם כןתם המורה שאנחנו עבדיו יתברך, אכן הדבר הזה, כי הברית מילה הוא החו .לו
נוכיח ש כחלק מהציוויים של עשרת הדברות, אלא לפניהם,הראוי שלא יהיה זה ן מ

 מתחילה שאנו עבדי ה'.
 

 

 מדוע מכונה הברית בלשון "כריתה"?
אדם שיש לו : אומר לך מהו ענין "ברית". והוא, ח(מ"לספר יצירה פ"א  ופירושב)כתב הגר"א 

תן לו דבר שכל אוהב כנפשו, ורוצה שלא יפרוש ממנו, אבל אי אפשר להיות אצלו, נו
 ,שנוטל ממנו הדבר ף על פיא .הדבר ההוא ל ידי, והם נקשרים עומגמתו ותשוקתו אלי

הבטחה שעל ידי הדבר ההוא  הוא. ולשון "ברית" הוא מכל מקום כל מחשבתו שם
וודאי לא יתפרד ממנו. וזהו ענין לשון "כריתה" שכורת ממנו דבר הדבוק לו ונותן לו. 
וכן התורה והמילה הם דברים אמצעיים בין הבורא יתברך וישראל, וכל זה לפי שאין 

 ".יכולת להשיגו בעצמו יתברך
 

 

 ברית דמים
עיר צג את היהודים במשפט שנערך ביי, מחסידי אומות העולם, קרל עטוושהעו"ד 
מאמר בעיתון המקומי הוא כתב  .2661בשנת  , בגין עלילת דםשבהונגריה עסלר-טיסא

תגדל הפליאה על ובמיוחד על השאלה "מדוע היהודים אינם מוכנים להמיר דתם", 
מכמה טיפות מים שהכומר  "פוחדים"מדוע הם כל כך  ,אלו שאינם שומרי תורה ומצוות

. ]כך לפחות הבטיחו אז הנוצרים[ הרי דבר זה יפתח בפניהם את כל השערים ?!יהםישפוך על
והוא כורת ברית  ,נפשחותמת מסירות כל יהודי נחתם בבשרו בתוך המאמר הוא עונה: 

ועל כן הוא לא יעזבנה בשום  ,עד הדור האחרון אבי האומהמאברהם  ,דמים עם יהדותו
 (36)זכרו לעולם בריתו עמוד . אופן

 

כדי שיהיה נקל במידת הצער,  להרגיל את הולד"המילה מטעמי : עוללות אפרים
 יום טוב( ס')רבי אפרים לונטשיץ, רבו של תו ."בעיניו למסור נפשו על קידוש השם יתברך

 
 

 פרטי החוזה של הברית
המן הרשע, כשרצה לחשב מתי לבצע זממו בעם ישראל, ערך גורלות בין ימות השבוע. 

 הוא ברוך הקדוש לפניכאשר הפיל פור על יום ראשון, עמד שרו של היום הראשון 
ִאם לֹא " אמרת! ואתה וארץ שמים נבראו בי, עולם של רבונו :ואמרלסנגר על ישראל 

ה ֻחּקֹות ש    ְיל  ל  ם ו  יְבִריִתי יֹומ  ְמּתִ ֶרץ לֹא ש   א  ִים ו  ". השמים והארץ קיימים הם בשביל מ 
ְרֶכםככתוב: ", יש ברית בבשרם הברית! והנה עם ישראל, ְבש   ה ְבִריִתי ּבִ ְית  ויש ברית  ",ְוה 

ם]שכתוב עליה " תורהה זו, בפיהם ע  י ה  ְזנֵּ א  א ּבְ ְקר  ּיִ ִרית ו  ּבְ ֶפר ה  ח סֵּ ּק  ּיִ  ?!לאבדן מבקש זה ורשע. "[ו 
 ם!אות מכלה אתה כך ואחר ,להיתח וארץ שמים רועק

 

]וכן ראינו בגמרא הרי לנו כי המושג "ברית" מתייחס אף לברית המילה, ואף לתורה. 
השהפסוק " ְיל  ל  ם ו  )שבת לג על התורה גם , ו(נדרים לב ע"א)...", נדרש על ברית המילה ִאם לֹא ְבִריִתי יֹומ 

 .[ע"א(
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ברית, ועושים סימן ביניהם המעיד על כריתת הברית, דומה הדבר לשנים הכורתים 

ובנוסף לכך אף כותבים באגרת את כל פרטי הברית, על מה היא נסובה, מהם פרטיה 
 ותנאיה וכו'.

 
אף הברית של הקב"ה עם בניו אהוביו, סימנה הוא הברית בבשרם, המעידה על ברית 

ה, ה"חוזה" של הברית, הלוא הנפש האיתנה והנצחית הכרותה בינינו. אך פרטיה וענייני
ּיֹאֶמר : ")שמות לד כז(הוא התורה הקדושה, ככתוב  ִרים  ה'ו  ב  ּדְ ב ְלך  ֶאת ה  ת  ה ּכְ ֶאל ֹמש ֶ

ּלֶה אֵּ ית ,ה  רִּ ךָּ ב ְּ ת ְּ י אִּ ַרת ִּ ֶה כ ָּ ל  אֵּ ים הָּ רִּ בָּ י ַהד ְּ י ַעל פ ִּ ל כ ִּ אֵּ ר  ". וכפי שמבאר הספורנו ְוֶאת ִיש ְ
 ".דברי ה' והמשפטים שעליהם יכרתו הבריתר שכתב בו הספ -: "ספר הברית" )שמות כד ז(

 

 
 

 גוי אחד בארץ! 
 אחווה יהודית!

מד"א, 'הצלה' וזק"א טסות טיסת חרום לנפאל, לאתר קבוצת מטיילים אבודים בהרי  תמשלחו
 למה? כי הם יהודים.  ההימליה.

  
כולם, דתיים  עם ישראל כולו עוקב בנשימה עצורה אחר שלושת הנערים החטופים. מתכנסים

 למה? כי הם יהודים. .ילונים, יחד, לעצרת תפילה לחזרתםמסורתיים וח
  

אלפי אנשים בארץ ישראל מתפללים לשלומה של "רבקה בת שרה" מארצות הברית. מדוע? 
 כי היא יהודיה.

 
יתה נשרף, ושני ילדי המשפחה עלו בסערה השמימה. באלפים התגייסו לסיוע למשפחה ש

 יהודים. משפחה כלכלית ורגשית. למה? כי הםלשיקום הכולם התגייסו 
 

 !כי כולנו יהודיםלמה?  .ות מהפיגוע בבית ספר יהודי בצרפתכלל עם ישראל הזדעזע עמוק
 

ל "אכן,  אֵּ ר  ך  ִיש ְ ּמְ ֶרץ -ִמי ְכע  א  ד ּב  . אין כמו עם ישראל באחדותם (אז כי א דברי הימים)!" ּגֹוי ֶאח 
 לזה!ובעזרה ודאגה הדדית זה 

 
כפי  היותנו כולם כרותים בברית יחד, חתומים בחותם אחד, זהו גורם מאחד עד מאד,

כי ידוע רוב האהבה והעזר הנמצא באנשים שהם " :)מורה נבוכים ח"ג פמ"ט( רמב"םשכותב ה
 .בעלי סימן אחד"

 
באשר כל בני ברית אשר יהיה להם אות ורושם  :)שער יח( "עקידת יצחקוכן כתב בעל ה"

בכללם, מתקשרים כולם בקשר אהבה נוספת על כל זולתם, בו יעזרו זה מזה  נפלא
לשומרם מפחד  ,לכל צרכי חייהם, אשר זהו הטוב וההכרחי לאדם, אם לעשירים

 ,להצילם משוד עניים מאנקת אביונים, ולנערים ,הקנאים ורגשת המדנים, ואם לדלים
כם בחולשת לעזרם ולסומ ,להוציאם מסכלות הינקות וחטאת הנעורים, ולזקנים

 הישישות וצער הזקונים.
 

אשר לקיומם  ,תוישראל ולהרבות להם תורה ומצווהנה לפי שרצה הקב"ה לזכות את 
האלקית היה מהחכמה  -עזר אלו מאלו, נוסף על יתר הענינים ימאד לה םצריכי

 ,ד[]לצובעם בצבע ניכר, כלומר להטביע בהם חותם אלקי אחי קיתולסקרם בסקרא אחת אל
לקרוא  ,להיות לב אחד ,להוסיף האהבה ולתווך השלום ביניהםשתהיה סיבה עצומה 
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קיהם אשר הוא בעל בריתם ונושאים חותמו, וישמרו שלום זה לזה ולם בשם אלוכ

נוּ : "(י )ב מלאכיולא יבגדו זה בזה, כמו שאמר הנביא  ד ְלֻכּל  ב ֶאח  ל  ,ֲהלֹוא א  ֲהלֹוא אֵּ
נוּ  א  ר  ד ּבְ ינו   ,ֶאח  ית ֲאב תֵּ רִּ ֵּל ב ְּ ַחל  יו לְּ חִּ אָּ יׁש ב ְּ ד אִּ ג ַ בְּ ו ַע נִּ  "?!ַמד 

 

 עם לבדד ישכוןהן 
לדבר כם חמור בן שכם רצה לשאת לו לאשה את דינה בת יעקב, הלך אביו שכאשר 

נֹ " על ליבם של אחיה, בני יעקב, שיסכימו לכך. והוסיף והציע: נוּ ּבְ נּו ל  ּתְ יֶכם ּתִ ְוֶאת  ,תֵּ
ינּו  ֹנתֵּ כֶ ּבְ ְקחּו ל  זֶּה" ענו לו בני יעקב: ."םּתִ ר ה  ב  ּד  ֹות ה  ֲעש  ל ל  נו   ,לֹא נּוכ  ת ֶאת ֲאח תֵּ תֵּ לָּ

ה לָּ רְּ ר לו  עָּ יׁש ֲאׁשֶ אִּ ה הִּ  ,לְּ ָּ פ  י ֶחרְּ נו  יכ ִּ  "!א לָּ
 

בואו ונהיה לעם אחד! ענה לו רבי  :שאמר לרבי תנחוםגוי כעין זה אירע אצל קיסר 
בכבוד רב. אך אנחנו המהולים, איננו יכולים להיות כמוכם, ועליכם למול את תנחום: 

  א(ע"לט  דרין)סנהידע שהם לא יעשו זאת[. ]והוא עצמכם כדי להיות כמונו. 

 
 ועוזרת להם לשמור על ייחודם וזהותם. ,ץ בין ישראל ובין האומותיִ ח   יוצרת המילה

 
 

ּכֹןאומר המדרש: " ד ִיש ְ ד  ם ְלב  ". מהו "הן"? לכל אות מאותיות הא"ב ישנה בת זוג, ֶהן ע 
ו ואילו -ז, ד-ח, ג-ט, ב-]ישנה סדרת זוגות שסכומם עשר: אה', נ'.  -חוץ מן האותיות הללו 

ס, ואילו האות נ' -ע, מ-פ, ל-צ, כ-האות ה' נשארת לעצמה. וכן ישנה סדרת זוגות שסכומם מאה: י
 .נשארת לעצמה[

 
 האותיות כל עם גולהזדו ותיכול אינן הללו אותיות יתשש כשם :הוא ברוך הקדוש אמר
ם. לעצמ אלא ,כוכבים העובדי כל עם להדבק םיכולי םאינ ישראל כך, לעצמן אלא
 - כוכבים עבודת דולעב או ,המילה את ולבטל השבת את לחלל עליהם גוזר שונא לוישאפ

 (ז טו רבה מות)ש !בהם מתערבים נםואי נהרגים םה
 

 
 

 "תיקון ושלימות ה"אדם 
 

 אתם קרויים אדם
 "אדם".

 
 איזו מעלה עצומה מקפלת בתוכה מילה זו!

 
ם נ  כך אמר הקב"ה למלאכים לפני בריאת האדם: " ד  ה א  נו  ֲעש ֶ מו תֵּ דְּ נו  כ ִּ מֵּ ַצלְּ הבריאה  "!ב ְּ

 בצלם אלוקים! -ששמה "אדם" תהיה בריאה נעלית, מרוממת ונשגבה עד מאוד 
 

לֵּא : יחזקאל כח יב() נברא במלוא המעלה הרוחנית של "אדם"! ככתוב ואכן אדם הראשון "מ 
" ִיית  ן ֱאלִֹהים ה  ֶדן ּג  עֵּ ה ּוְכִליל ֹיִפי, ּבְ ְכמ  כאשר עמד האדם על מתכונתו, היה מתואר . ח 

בדמות אלוקים. ראו אותו הבריות והתייראו, כי סבורים היו שהוא בוראם, ובאו כולם 
ובקשו לומר לפניו להשתחוות לו. אף מלאכי השרת טעו בו, ראו אותו בדמות אלוקים, 

פרקי  .ח י אשית רבה)בר. דםוידעו הכל שהוא א ,תרדמה הקב"ה הפיל עליו עד אשר "!קדוש"

 דרבי אליעזר יא(
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כי לאחר ואולם אדם הראשון לא נותר זמן רב בקומתו הגבוהה, בזיוו ובתפארתו, 

 החטא ירד ממדרגתו הרוחנית הגבוהה.
 

א  ט  כשברא אותו הקב"ה, היה מושלם והיה מהול, ללא טומאת הערלה, אך כאשר ח 
 מעלתו הרוחנית.נכרכה בו טומאה זו, שהיא מזוהמת הנחש, והורידה את  -
 

לאחר החטא אומרת התורה שעשה הקב"ה לאדם "כתנות עור", ואמרו חז"ל כי מתחילה 
היה לבוש ב"כתנות אור", אפוף בקדושה רוחנית עצומה, אך החטא גרם שהאור הרוחני 
שחפף עליו, הפך ל"עור" מגושם, מלשון עוורון והעדר אור. נמנע ונסתם ממנו אור ה', 

, היינו ה' אחרונה שבשם ערוהומשך עליו עור הנחש, ויתערב הקדושה ונעשה ]"לה. ערודבקה בו 

 [)"בית יוסף להבה" לרבי יוסף דוכס(. ", ערל ה'ערלהשמכוסה בקליפה, והיינו 
 

וכך היתה טומאת הערלה חופפת על בני האדם, ומחשיכה מהם את צלם האלוקים. 
ולא ראויים היו שיתגלה להם סוד מצות המילה, כי לא היו מתוקנים במעשיהם. עד 
אשר הגיע אברהם אבינו, וזכה הוא להשלים את עצמו כ"אדם"! זכה הוא להיות תמים 

שגבה של "אדם"! וזיכה במעלה ושלם ולהגיע למלוא המעלה הרוחנית המרוממת והנ
, ואין אומות העולם קרויים אדם"! אתם קרויים אדם"זו לזרעו אחריו, כמו שאמרו: 

עם ישראל הם אשר ביכולתם לממש את מלוא קומתו הרוחנית של  - )יבמות סא ע"א(
 "אדם".

 
 ה השלימותנֵּ קְּ ספורנו: אומר ה - "והיה תמיםוזהו שאמר הקב"ה לאברהם: "התהלך לפני 

כפי האפשר  ,בידיעת דרכי ובהדמותך אלי ,ל וידוע אותיּכֵּ ש ְ ה   ,האפשר למין האנושי
 ,בבריאה ברךוהמכוון מאת האל ית ,וזה הוא השלמות האחרון למין האנושי... אצלך

 ".נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"כאמרו 
 

 

 פחיתות הערלה
 את קוברים המילה,לאחר ומשום כך ]כאמור, ה"ערלה" מקורה בזוהמת הנחש הקדמוני 

. "ערלה" מלשון כיסוי והסתרה, כי מסתירה [על שם הכתוב "ונחש עפר לחמו" ,הערלה בעפר
 ומחשיכה היא מן האדם את אור ה'. ויש בה מעין "רעל" רוחני וגם גשמי.

 

מאה היא מכל הטומאות, ושהערלה ט ,מול בשר ערלתך :אמר לו הקב"ה לאברהם
 (בי אליעזר כט)פרקי דר .מום היא מכל המומים

 
י " :רבי אלעזר בן עזריה אומר: מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעים, שנאמר ּכִ

ִלים ּגֹוִים ֲערֵּ ל ה   ב(ע")נדרים לא  ".כ 
 

הכינוי "ערל" משמש ככינוי גנאי קשה ביותר. כפי שראינו שכאשר שמשון רצה לקחת 
ת לו אשה מבנות הפלישתים, מוחים בו אביו ואמו באומרם: "... ח  ק  ְך ל  ה הֹולֵּ ּת  י א  ּכִ

ים  ּתִ ִלש ְ ה ִמּפְ יםִאש ּ  לִּ ֲערֵּ ?!". הם אינם אומרים "מפלשתים העובדי אלילים", ולא הָּ
"מפלשתים השטופים בעריות" ולא "מפלשתים השופכי דמים", אלא דווקא "הערלים". 

 נדרים פ"ב ו()תוספתא 
 
כאילו אוכל עם השקץ.  ,"כל האוכל עם הערל: כט(רק )פבפרקי דרבי אליעזר אמרו ו

והפורש  .כאילו נוגע במת ,וכל הנוגע בערל .כאילו רוחץ עם נבילה ,והרוחץ עם הערל
 .כפורש מן הקבר" ,מן הערל
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 מפגע בריאותי

. נמצא כי הערלה עשויה לגרום ע בריאותיגַ פְּ מִּ אף מבחינה רפואית מהווה הערלה 
. ישנה בעולם נטייה גוברת והולכת לבצע רבות זיהומיות למחלותולהצטברות חיידקים 

מילה מסיבות רפואיות ובריאותיות, כיון שמחקרים רבים הראו על תועלת בריאותית 
. * אחוזים פחותים של מקומי]ומהם: * בקרב נימולים כמעט אינו מצוי סרטן בהסרת הערלה. 

ל כמעט כל מחלות ירידה בשכיחות התחלואה שסרטן צואר הרחם אצל נשות הנימולים. * נמצאה 
התפרסמו מחקרים  בעקבות מגיפת האידס. * המין הזיהומיות אצל נימולים בהשוואה לבלתי נימולים

ישנם דיווחים על ו. * משכנעים מאד על יכולת ההגנה של המילה מפני הידבקות במחלה קטלנית ז
עובדה זו פורסמה  .םשכיחות יתר מובהקת בזיהומים בדרכי השתן אצל בלתי נימולים בהשוואה לנימולי

 [(אנציקלופדיה רפואית הלכתית חלק ד ערך מילה). ומאז אושרה על ידי מחקרים רבים מאד 2961לראשונה בשנת 

 
 

 ע"ב( נדרים לב) ".גדולה מילה שהיא דוחה את הנגעים"
 

 

 כמו יבלת מיותרת
טּוסאחיו ו ,המלך נבזובמ מעשה ו  אשר היו מתעניינים בתורת  ,המלך תלמי של בניו ,ז 

 בספר םיאוקור םיושבי היופעם אחת  [.)עיין מפרשים בבא בתרא יא ע"א(]ולימים התגיירו ה' 
", הבינו כי נרמז בזה שהערלה ערלתכם בשר את ונמלתם" לפסוק שהגיעווכ, בראשית

 ,בוכה והתחיל אל הקיר פניו האחד הפך .ומזיקה מיותרת יבלת" בגוף, כמעין נומיהיא "
המונע מהם  פגם בהם ישש הבינו, כי בוכה התחילקיר ול פניו הפךאף הוא  אחיוו

 , שובימים לאחר הלך כל אחד מהם ונימול, ללא ידיעת אחיו. להתקדש ולהתעלות.
 בשר את ונמלתם" הזה לפסוק הגיעווכש ,בראשית בספר איםוקור םיושבי היו

 לו: לא וי לי, אלא וי לך. אמר .מהול שאינך אחי לך וי :לחברו אחד אמר, "ערלתכם
 שאביהם וחששהם אימם שנימולו, בה שהרגישה כיון וכך התגלה להם ששניהם נימולו.

 .שימולו הרופא ציוהו, םבבשר "נומא" עלתה בניך ו:ל ואמרה הלכהזה,  על יכעסהמלך 
 הקדוש לו פרעש ומה השכר. ימולו :לה אמראבל הלוא אם ימולו, יהיו כמו יהודים?! 

. והצילו מלאך וירד, מארבאויביו  לו עשו ,למלחמה שיצא בשעהש על כך? הוא ברוך
 (ובמפרשים מו י אשית רבה)בר
 

 הרי לנו כי הערלה היא אכן עודף מיותר ומזיק, ומהווה היא פגם לאישיותו של האדם.
 

והנה באמת הערלה הבשריית היא חרפה וגנאי ומום באדם, ופוסלת בכהונה "
כאחד האיברים השרועים, והרי היא בכל אדם כזולתה מהמותרות המוטלות עליו 

, שיש בהם מהזוהמה רנייםוער והצפיכמעי הטבור וגידול השלתקן עצמו מהם, 
כח בנפש לפעול , כי בהיותו בעל מום לא היה ורק בהסרתה תוכשר הנפשוהלכלוך, 

 )עקדת יצחק בראשית( ".מצד פיסול מקום מושבה ,פעולותיה בשלמות
 

 ורבי עקיבא טורנוסרופוסהדיון של 
האם  ומתוקנים, ו מעשים נאיםלא :ל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבאששא מעשה

 של בשר ודם? של הקדוש ברוך הוא או
 

 ם!של בשר וד להפתעתו, השיב לו רבי עקיבא: מעשי ידיו
 

 ?!ארץשמים ווכי יכול האדם לברוא טורנוסרופוס:  תמה
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הבריות לעשות, אלא  יכולתשהוא למעלה מ מהי משיבנ: אל תאמר לו רבי עקיבא

 .ם לעשותתיכולממה שב
 

למה אתם " לא התאפק עוד טורנוסרופוס, ושאל את השאלה שבה רצה לנגח בתחילה:
וכוונתו היא, מדוע עם ישראל משנים ו"פוגמים" כביכול ביצירה המתוקנת  ?ם"ילמ

 והמושלמת שיצר הקב"ה?
 

ולכך הקדמתי ואמרתי  ,אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלנירבי עקיבא: אמר לו 
 והנה אביא לפניך דוגמא. בני אדם נאים משל הקדוש ברוך הוא. ילך שמעש

 
מעשה הקדוש ברוך  - ]השבולים[ אמר לו: אלו מיני מאפה.ו ם,ילִ וֹ בּ שִ  פניו:יא להבו הלך
 !נאים יותר מן השבלים?. האם אין הם מעשה ידי אדם - ]מיני המאפה[ ואלו .הוא

 
וממשיך את מעשי  העולם שהאדם משליםכך הנהיג בורא י עקיבא, שבכך השיב לו רב

במילה, איננו  הבורא, ולכן התוצר המוגמר והמושלם הוא דווקא מעשה האדם. ואף
 פוגמים במעשה הבריאה, אלא אדרבה מתקנים ומשלימים יותר.

 
א הולד מהול ממעי יוצמחפץ במילה, למה אינו  שם: אם הושאל סרופוסוטורנהוסיף 

 אמו?
 

אלא לצרוף  ,אמר לו רבי עקיבא: לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל
 תזריע ה( )תנחומא .]שיעמלו ויתעלו בהם[ אותם בהם

 

 האדם מעבד את הטבע
, ישנו עומק נפלא ביותר. בי עקיבאלר סרופוסוטורנבויכוח הלכאורה פשוט הזה בין 

 )מהר"ל תפארת ישראל פרק ב .מנוגדות בין שתי תפיסות עולם -בירור השקפתי עמוק ישנו כאן 

 (וביאור קול חי

 
מגיע מהשקפת העולם של התרבות היוונית, הדוגלת ב"לחיות על פי  סרופוסוטורנ

ים שיש כל היצרגם חיות על פי טבעו. ולכן האדם צריך ל הטבע". הטבע הוא מושלם,
אחר יצריו ודחפיו דם יכול בהחלט ללכת "בטבעיות" באדם, הם חלק מטבעו, והא

לוניות. התייחסות לטבע חיי טבע, חיי חולין וחי אין כל צורך לשנות משהו. הטבעיים.
 כפי שהוא מבלי צורך לשנות או להתעלות מעליו.

 
לעומת זאת, התורה מלמדת אותנו כי האדם הוא בריאה נעלית ומרוממת, וצריך הוא 

 לעבד את עצמו, לחיות את חייו מעבר ל"טבע" הרגיל.
 

ד אפילו בצורכי החיים הגשמיים שלו! בעו -וניתן לראות את המעלה הזו של האדם 
מוצאים את מזונם מוכן "ישר מן הטבע", ללא  -שכל החיות והבהמות ובעלי החיים 

כל צורך לעבד אותו, הרי שהאדם צריך לעבד היטב את מזונו, לעמול ולטרוח רבות 
עד אשר אופה לעצמו לחם. וכן בביגוד, בעלי החיים נבראו עם ביגוד "טבעי" של 

כיו, ורק האדם צריך לקחת את הפשתן או פרוות, נוצות וכדומה, כל בעל חיים לפי צר
הכותנה ולעבד אותם בתהליכים רבים וארוכים עד אשר אורג מהם בגד. וכמו כן 
בעלי החיים מוצאים את מגוריהם ב"טבע", ורק האדם צריך לעבוד ולטרוח, לחצוב 
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 אבנים מן ההרים, להכין מלט וכו', עד אשר בונה לעצמו בית.

 
חיים אכן יכולים לחיות "בטבעיות" בתוך הטבע, הרי כל זה מראה שבעוד שבעלי ה

אינו כך! הקב"ה ברא לו את הטבע רק בתור "חומר גלם", אך עליו לעבד  -שהאדם 
אותו, לעמול ולטרוח רבות עד אשר ישיג ממנו את צרכיו. העולם הוא בעבורו "סדנת 

 עבודה"... ודווקא כאן טמונה מעלתו המיוחדת!
 

ְך  : בשעהכפי שמספר המדרש ְצִמיח  ל  ר ּת  ְרּד  שאמר הקב"ה לאדם הראשון "ְוקֹוץ ְוד 
ֶדה ָּ ב ַהש   ש ֶ ָּ ֶאת עֵּ ת  ַכלְּ אָּ ", הזיעו פניו, וזלגו עיניו דמעות! אמר לפניו: רבונו של עולם, וְּ

 אני וחמורי נאכל באבוס אחד?!
 

ו פניך והצטערת, תזכה הואיל והזיע -תאכל לחם"  -אמר לו הקב"ה: "בזיעת אפיך 
 (ני. ילקוט נחמבר"ר כ י. פסחים קיא ע"א) לאכול לחם!

 
צערו של האדם היה על כך, שחשב שנפל כל כך ממדרגתו, עד שמזונו הוא כמזון 

שהלחם  החיות והבהמות והינו חומרי כמותם. ניחם אותו הקב"ה בכך שהוא יאכל לחם,
נפות, ללוש, לאפות ל לקצור, לדוש, לזרות, לטחון, הוא מזון שצריך לטרוח בעבורו רבות:

. אבל דווקא זה מראה שהאדם אינו חי "בטבע" כמו חמור. אינו אוכל עמו באבוס וכו'
אלא  אחד. העולם החומרי והטבעי כפי שהוא, אינו מספק אותו ואינו תואם לדרגתו,

 !הוא במדרגה מעל החומר והטבע
 

 המצוות מעבדות את ה"פרא" הטבעי שבאדם
שלא נתן הקדוש ברוך שלו עם טורנוסרופוס במילים: "רבי עקיבא חותם את הדיון 

". הקב"ה נתן לישראל מצוות, שעל אלא לצרוף אותם בהם ,הוא את המצוות לישראל
 ידן הם יתעלו מעל הטבע, מעל החומריות הטבעית שלהם!

 
רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם מצוות רבות, שכולן מסייעות לנו 

ר מעל הטבעים שלנו, מסייעות לנו יותר ויותר לעבד את ה"עיר להתעלות יותר ויות
ד: ")איוב יא יב(]כפי שאומר הפסוק פרא" השוכן בתוכנו  לֵּ ם ִיּו  ד  ֶרא א  ִיר ּפֶ , ולהיות מעובדים "[ע 

 יותר ויותר "אדם"! -יותר, עשויים יותר, מעוצבים יותר 
 

מעשה האדם,  ןהפעולות האלוקיות וה ןאומר המהר"ל: ומעתה תדע כי המצוות, שה
האדם למדרגה שהיא על הטבע. וראוי שיהיה כך. כי מעשה האדם במה  ןיגיע בה

שהוא בעל שכל, הוא יותר במעלה מן הטבע. שהרי הטבע הוא כח חומרי בלבד, 
 )שם(ואילו האדם הוא שכלי. 

 
התערבות  וכך גם מצות ברית המילה באה לתקן ולהשלים את צורת האדם. ואין זו

פסולה במעשי ה' חלילה, אלא אדרבה, הקב"ה מלכתחילה חפץ בכך שהאדם יתקן 
 וישלים את עצמו.

 
חפץ השם יתברך להשלים תכונתו, ורצה להיות  ,והעם הנבחר: ")מצוה ב(ספר החינוך 

ז אליו כי כאשר תשלום צורת וולא בראו שלם מבטן, לרמ ,ההשלמה על ידי האדם
 ."לותיוולהשלים צורת נפשו בהכשר פע גופו על ידו, כן בידו

 



ה ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  11  |  ב

 
 

 ביום השמיני -ברית מילה 
מבאר המהר"ל, כי "מצוות התורה הם יותר במדרגה ובמעלה מן הטבע". המצוות 
מביאות את האדם לתקן, להשלים ולרומם את טבעו החומרי. והנה דוד המלך, במזמור 

שי הבריאה והטבע. , משבח את הקב"ה על מע)תהלים יט("השמים מספרים כבוד אל" 
ובפסוק השמיני הוא אומר: "תורת ה' תמימה משיבת נפש", וממשיך בשבח ומעלת 
התורה. "כי הנהגת הטבע נבראת בשבעה ימי בראשית, ואילו התורה היא מעל הטבע 

]לכן גם הפרק קי"ט שכולו סובב הולך סביב מעלת התורה, בנוי כך שעל כל במדרגה השמינית". 
פסוקים בשבח ומעלת התורה. ובכל פסוק ופסוק מוזכרת התורה,  שמונהישנן  אחת מאותיות הא"ב
: תורתך, עדותיך, דרכיך, פקודיך, חוקיך, מצוותיך, משפטיך, דבריך, )בהטיות שונות(באחת מלשונות אלו 

 .אמרתך[
 

"וזה טעם מילה בשמיני. כי האדם מצד הטבע נברא עם הערלה, והוא פחיתות הטבע, 
והמילה היא תיקון הטבע. ולפיכך תיקון הזה הוא ביום השמיני, לפי שהוא אחר הטבע 

 )תפארת ישראל פרק ב(הנברא בימי המעשה". 
 

 

 מדוע הלחם אינו צומח בשדה?
נתבונן נא על החיטה הצומחת. תחילה צומח רק מעין "קש" יבש. אחר כך, מופיעה 
שיבולת, ואחר כך הנרתיק של גרגר החיטה, ולבסוף גרגר החיטה עצמו שממנו מפיקים 
קמח. והנה, אילו לא היה אומר הקב"ה לעולם "די" ולא היה עוצר את התהליך כאן, 

ויוצא לחם הראוי לאכילה. וכך באמת  היה התהליך ממשיך עוד, עד אשר היה מתפתח
עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות : ")שבת ל ע"ב(יהיה לעתיד לבוא, כפי שאמרו חז"ל 

 ".]בגדים[ וכלי מילת]מיני מאפה[ 
 

אמר שאולם בינתיים, כל עוד שאנו עדיין בשלב של עבודה ותיקון, הקב"ה "אל שדי", '
להשאיר ביד האדם את עמל הפקת הלחם ', עצר את התהליך כאן, כדי דילעולמו 

 ועיבוד העולם.
 

יוזהו שפונה הקב"ה אל אברהם ואומר לו: " ּד  ל ש   ִמים ,ֲאִני אֵּ י ֶוְהיֵּה ת  נ  ְך ְלפ  ּלֵּ ". ִהְתה 
עבודה אני הוא שאמרתי לעולמי די ועצרתי את העולם מלהגיע לשלימותו, והשארתי 

והשלמה  וכמו כן בריאת האדם ,וכל הבריאה הנחתי לאדם שיגמרנהזו ביד האדם. "
". לכן עליך להשלים ולתקן את עצמך על ידי שלו הנחתי על האדם שימול את עצמו

 (בית הלוי פרשת לך לך)מילה, ודווקא כך תהיה תמים. 
 

 מילה פנימית ומילה חיצונית
. כי כפי שראינו לעיל, ברית המילה הוא ביהודי בלבד ה,כח זה של הסתלקות הערל

אברהם אבינו, ורק הוא "מורשה" להכניס בברית זו. גוי שנימול שלא על נכרתה עם 
 ידי ישראל אפילו לשם גירות, אין המילה מועילה לנפשו כלל.

 
תר בערלי ושאיני נהנה לערלים, מ]נדר[ קונם : )נדרים פרק ג משנה יא(אומרת המשנה 

ישראל  ם. קונם שאיני נהנה למולים, אסור בערלייישראל ואסור במולי הגוי
ּגֹוִים " :, שנאמריםוישאין הערלה קרויה אלא לשם הגתר במולי הגוים, וומ ל ה  י כ  ּכִ

ב י לֵּ ְרלֵּ ל ע  אֵּ ר  ית ִיש ְ ל ּבֵּ ִלים ְוכ  ֶּה", ואומר "ֲערֵּ ז ל ה  רֵּ י ֶהע  ּתִ ִלש ְ ּפְ ה ה  י  ן ", ואומר "ְוה  ּפֶ
נֹות ה   ה ּבְ ֲעלְֹזנ  ן ּת  ים, ּפֶ ּתִ ִלש ְ נֹות ּפְ ה ּבְ ְחנ  מ  ש ְ ִליםּתִ  ".ֲערֵּ
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אומרת כאן המשנה, כי גוי שמל את עצמו, עדיין הוא בגדר "ערל". ואילו יהודי שעדיין 

, בכל זאת הוא בגדר "נימול". "שאין הערלה קרויה אלא ]כגון שסכנה היא לו[לא מל 
 לשם הגויים".

 
ניתן לדמות זאת לאדם הנמצא בחושך ואינו רואה, נדליק לו את האור ויראה. לעומתו 

 אדם עיוור, אף אם נדליק לו הרבה אורות, עדיין הוא עיוור ושרוי בחושך. 
, ]אלא שהאור יגרום לו לממש את כח הראייה[האדם הרואה, אף בחושך הוא בגדר "רואה" 

 ואילו העיוור, אף באור הוא "עיוור". 
 

כך היהודי מעצם מהותו הוא "מהול", נפשו מוכשרת להיות מוארת באור ה', חדרי 
לבבו רחבים ופתוחים להבין ולהשכיל ולהשיג השגות רוחניות. אלא שצריך הוא את 
מילת הבשר החיצונית כדי להשלים ולחזק ולממש זאת. אבל הגוי מעצם מהותו הוא 

ת אור ה', וברית המילה החיצונית "ערל", יש בו אוטם הלב ואינו מסוגל להכיל א
 אינה מעלה ואינה מורידה לו כלום.

 
ִמיִני ִיּמֹול : ויקרא יב ט(), כי לגבי מילת יהודי כתוב סופר םתהחזאת מבאר לאור  ְ ש ּ ּיֹום ה  ר "ּוב  ש ַ ב ְּ
לָּתו   רְּ ר :)שמות יב מח(ב וגבי מילת גר כתל". ואילו עָּ ך  ּגֵּ גּור ִאּתְ ר", ולא הזכיר ... "ְוִכי י  כ  ל ז  ִהּמֹול לֹו כ 

אומות  לעומת זאת, אבל לבו מהול לה', בשרישראל אינו אלא ערל כי  מדוע?. "בשר ערלתו"
 אמת נעשה מהול בכל.הערלי לב, וכשמתגייר ומקבל דת הינם גם העולם 

 
 

 מעלת הגרים הבאים בברית ה'
וכפי שאומר המדרש על הפסוק  מעלתו!מאוד היא גדולה  - גוי המתגייר ובא בברית ה'

ה ֶאל ": ()ישעיה נו ג וָּ לְּ ר ַהנ ִּ כָּ ן ַהנ ֵּ ַאל י אַמר ב ֶ י  ,לֵּאמ ר ה'וְּ יַלנִּ ד ִּ ל ַיבְּ ד ֵּ ו   ה'ַהבְּ ַעל ַעמ   להם אמר - "מֵּ
 בן כל" בפסח ואמרתי אתכם שפסלתי לפי ,ראיםימתי אתם :לגרים הוא ברוך הקדוש

 "?!בו יאכל לא נכר
 

ברית עם ישראל  עשו? הגבעונים, להם עשיתי טובה מה ,לגבעונים תשאלו לא למה
 על ולביתו לשאול עשיתי מה ובכל זאת, ,בערמה תם שמא יהרגום, ועשו זאתמירא

 מיראה ובאו רייםואמ שהיו ,לגבעונים אם מהו !]שנהרגו שבעה ממשפחתו[ להרגם קשישב
 ,הגרים ;בבנימשפטם  ועשיתי, טובה להם ועשיתי אותם קבלתי, ישראל עם מרמה ועשו

ר לפיכך " ?!םומגדל םומשרתים לשמי, איני מקבל ,שהם באים מאהבה כ  ּנֵּ ן ה  ר ּבֶ ל ֹיאמ  ְוא 
ה ֶאל ה' ְלו  ּנִ  שכך, הם לב ערלי כוכבים העובדי אבל .הם שמהולים הגריםאלו  ...",ה 

ם": )יחזקאל לב יח( שנאמר, לגיהנם ומורידם לב ערלי את פוסל הוא ברוך הקדוש ד  ן א   ּבֶ
ה ע   הוּ ְנהֵּ ִים ְוהֹוִרדֵּ  (ד יט ות רבהשמ) "!ל ֲהמֹון ִמְצר 

 

 

* * * 
 

הנה כי כן, נתן הקב"ה לעמו ישראל את המצוה והיכולת להשלים יותר ויותר את 
צורת האדם, להסיר ערלת וחשכת החומר מעליהם, ולהיות נפשם ולבבם מוארים באור 

אלוקים ובעל רוחניות נעלה פני מלך חיים, להגיע למלוא קומת "אדם", בעל צלם 
 ומרוממת.

 
ה השלימות האפשר נֵּ קְּ " - "תמיםוהיה וכדברי הספורנו שהבאנו לעיל: "התהלך לפני 

 '"!נעשה אדם בצלמנו כדמותנו'כאמרו ... ל וידוע אותיּכֵּ ש ְ ה   ,למין האנושי
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 ריסון היצר וקדושת החיים 
 מזכרת קדו שה

דֹוש  אומר הקב"ה לבניו חביביו עם ישראל: " ְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ק  ְהיּו ִלי מ  ם ּתִ ּתֶ ". עם ְוא 
 ישראל חי את חייו בקדושה, בריסון יצרים, ובניתוב הכוחות כולם אל רצון הבורא.

 
להבדיל בין הטמא לטהור, בקרב אומות העולם, מי שרוצה "לקדש" את עצמו, הולך 

י משפחה. אבל עם ישראל ומתנזר מכל הנאות העולם הזה. הנזירים אינם חיים חי
 אינם כן, אלא מכניסים את הקדושה אל כל ענייני החיים, ואף אל חיי המשפחה.

 
ברית המילה מזכירה לאדם לרסן ולהגביל את תאוותיו, לחיות את חייו ולהשתמש 

 בגופו אך ורק לפי רצון הבורא.
 

ותר". רק במצוה ובמ -"זכרון באבר התאוה רב המהומה והחטא, לבל ישתמשו בו 
 )רמב"ן בראשית יז ד(

 
חלילה לו להשתמש כי הנה הוא חותם המלך, וכאשר המלך מניח חותמו ביד עבדו, "

כי בהשתמש בחותם מחוייב  בחותם המלך להכניסו במקומות אשר אינו כבוד למלך,
להיות מורא המלך לנגד עיניו, כי החותם הוא אות וזכרון ממוסר החותם לנמסר 

 מצות מילה חלק המחשבה אות ג( - )דרך פקודיך. "להיות מחשבת המלך וצורתו לנגד עיניו ,לו

 

 התשת החומריות
ברית המילה, מלבד שהיא מזכירה לאדם לשמור על קדושתו, אף היא עצמה מסייעת 

מסירה מהאדם אף את "ערלת הלב", על פי מצות ה', הסרת "ערלת הבשר" לו בכך, כי 
המונע וסותם מהאדם את אור ה'. הוא נעשה זך וטהור יותר, את האוטם החומרי 

 ובעל שליטה על תאוותיו החומריות.
 

ִמים ִעּמוֹ : ")תהלים יח כד(כך אומר דוד המלך ע"ה  ֱאִהי ת  ֲעֹוִני - ו  ר מֵּ ּמֵּ ּת  ֶאש ְ ", היותי "תמים" ו 
רבנו  על ידי ברית המילה, מסייעת לי להשתמר מעווני ולשמור על קדושתי. וכן כותב

  ".העריותן ראוי להשתמר מ ,וכל מי שהוא נימול: "מילה( -)כד הקמח בחיי 
 

ערלת "ו "ערלת השפה"ו "ערלת האוזן"תמולו גם  ,עם כריתת בשר הערלהמלבי"ם: 
, בין על כח הלב ]הגוף[ היא מתפשטת בכל הגויה ר,שהערלה בבש ל זמן, כי כ"הלב

 הסרת ל ידיותיו, ועובין על השמיעה לדברי ה' ומצ ,בין על כח הדברי ,והמחשבה
כי יסיר קליפת החומר ... מצוה חוקיית שחקק ה', תסירו כלל הערלה ל פיהערלה ע
 )התורה והמצוה בראשית יז י(". וערלת החומר לא תבדיל ביניכם לבין אלהיכם ...וחשכתו

"על ידי המילה נחלש כח היצר השולט בגיד הנשה הסמוך לו, ועומד  :מהר"ם חגיז
 מצות המילה( -)אלה המצוות על גבו לשטנו יותר מכל שאר האברים". 

 
ֶליך  האר"י הקדוש מבאר את הפסוק " ע  ה מֵּ ְלת  ְתך  לֹא ב  ְמל  ה ,ש ִ ק  צֵּ ְגְלך  לֹא ב  כי  " כך:ְור 

והוא , מן השמים להתלבש בו לו לבושעל ידי מצות המילה נותנים , הילד בעת שנימול
מתקיים  הזההלבוש ו .שיסייעו לעבודת בוראו ,מאור קדושתו יתברך ,לבוש אורה לנשמתו

 מנונאבד מו , הולךכאשר הוא פוגם בבריתואך  כל עוד שאינו פוגם בבריתו. עליו
לבוש האורה והקדושה  -. וזהו שאומר הפסוק "שמלתך לא בלתה מעליך" הלבוש הזה

לבש לנשמתך אינו מתבלה ואינו סר ממך, כל עוד ש"רגלך לא בצקה", שלא שהו
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)באר מים חיים לרבי . ]שחטא זה נקרא על שם הרגליים[קלקלך עצמך בחטאים של חוסר קדושה 

 חיים מצ'רנוביץ פרשת שופטים יז ו(

 
 

ם " י ש ֵּ ֶרץ ּכִ א  י ה  ּמֵּ ל ע  אּו ּכ  ֶליך   ה'ְור  א ע  "! אף הגויים מבחינים בקדושה המיוחדת ִנְקר 
הממוקדת, המרוסנת, השמורה  -של עם ישראל, ובקדושה של המשפחה היהודית 

"אוהב אני את היהודים.  (:2668) ז'יל מישלה היסטוריון הצרפתיהוהטהורה. כך כותב 
מעולם לא הסתרתי דעתי ממסירות נפשם, ממידותיהם הנאות, מכשרונותיהם הנעלים, 

יהם הרבות. הבו גודל לעם הצדיק אשר באמונתו יחיה... עם שכולו כהנים, עם ומצרות
קדושת הדת, קדושת הנישואין  -הנערץ בכל מקום, שהוא בסוד הקדושה המשולשת 

 (81זכרו לעולם בריתו עמוד ) וקדושת החיים".
 

 
 

  שכרה ומעלתה של ברית המילה 
 

 מקיימת את העולם 
 לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר "אם לא בריתי יומםגדולה מילה, שאלמלא מילה 

 א( ע")נדרים לב  !ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"

 
 מקרבת את הגאולה 

מצות המילה היא מצוה שמקיימים אותה כל ישראל, אף הרחוקים משמירת תורה 
ומצוות, והיא החבל האיתן הקושר את עם ישראל לבל יכלה בגלות, ויזכה במהרה 

אף שאין לישראל מעשים טובים, " :יז(רק )אגדת בראשית פ השלימה. כפי שאמרו חז"ל לגאולה
 . "הקב"ה גואלם בזכות המילה

 

קיימת באומה,  אתכל זמן שנראה את הברית הז :)פרק מה מאמר רביעי(ספר העיקרים כתב 
אף אם נראה את תוקף הצרות העוברות עלינו תמיד, לא נתייאש מן הגאולה, וכן 

הנה כאשר נראה את אות הברית  ,למרות שהאומות אומרות עלינו כי אפסה תקוותנו
קי ובין האומה, נדע בודאי ונשארת ומתמידה בנו, והיא מורה על הקשר שיש בין הענין האל

דבק ילה תשוב האומה לקדמותה ולאיתנהושעל ידי הקשר הזה  ,תשעדיין יש בנו כח לחיו
 בענין האלקות.

 
 מסייעת ללימוד התורה 

אך פחד  ,רצה להתגיירש רומי, קיסר אדריאנוסבן אחותו של  ,אונקלוסעל  מסופר
וביקש  ,מאדריאנוס דודו. מה עשה? בא לקיסר ואמר לו שיש בדעתו לעסוק במסחר

כי החכמה הגדולה במסחר  הקיסר, ממנו עצה באיזו סחורה לסחור. השיב לו דודו
אך עתידה היא להיות  אין לה ביקוש והיא זולה ושפלה,סחורה שכעת היא לרכוש 

מל את עצמו ולמד  ,שם התגייר ,קם אונקלוס ונסע לארץ ישראל מבוקשת ולהתייקר.
שמא  ,ושאל אותו כחשו פניו,ראה דודו ש תורה. לאחר זמן שב לרומא ובא אל הקיסר.

ענה לו אונקלוס שהשינוי במראה פניו חל  .הפסיד במסחר או שיש אדם שמיצר לו
מי יעץ לך לעשות כן? ענה לו  :מפני שמל את עצמו ולמד תורה. שאל אותו אדריאנוס

סופה אשר כאשר אמרת לי לעסוק בסחורה שפלה  ,אתה הוא שיעצת לי זאת :אונקלוס
כעס  !אך סופה להתעלות ,גם עם ישראל הם כיום אומה שפלה תייקר.לות ולהלהתע
 !בלי למול את עצמךמיכולת לעשות זאת  ,אם רצית ללמוד תורה :נוס ואמראאדרי
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, אלא אם כן נטל זינו שלך"?! כלומר: לאסטרטלירוס אנונה"וכי נתת ענה לו אונקלוס: 

אינו טל כלי זין במלחמתך?! כך האם נתת לאיש מלחמה מדליית הצטיינות, אם לא נ
 מדרש רבה משפטים ה( .)תנחומא את עצמו! מללא אם  ,יכול ללמוד תורה

  
צריך שיחנן מאת ה' ולהאיר עיניו בניצוץ חכמה עליונה.  ,כי להשיג עומק דברי התורה"

על כן מל עצמו בראשונה  וכי יחנן ה' איש אשר איננו מאנשי בריתה בנזר תפארה זאת?!
 )דרוש זרע אמת לרבי קאפל קרויס( תורה"!ואחר כך הלך ללמוד 

 
זו ברית  -" לברית עולם" ,זו ברית המילה -" והיתה בריתי בבשרכםאמרו חז"ל: "

אם  ,שלא יוכל אדם לבוא לברית הלשון שהוא לימוד התורה ,הלשון. ורצו לומר
 )מטה משה ח"ז פ"א( .בברית הבשר שהיא ברית מילהיבוא לא 

 
היא מחלקי הדיבור. ניתן לזכות לדיבורים ומילים של תורה, כשקודמת לכך  -"מילה" 

ברית המילה. ואף בברכת המזון אנו מזכירים את התורה והמילה יחדיו: "נודה לך... 
 ".ועל תורתך שלימדתנו -שחתמת בבשרנו על בריתך 

 
 מצילה מן הגהינם 

 מהול שהוא מי שכל, לאברהם הוא ברוך הקדוש שנשבע, המילה חביבה :במדרשמובא 
ה ִפיה  ִלְבִלי חֹק: "שנאמר] לגיהנם יורד אינו ֲער  ּה ּופ  ְפש   אֹול נ  ְ ה ש ּ ן ִהְרִחיב  כֵּ שהשאול פוערת פיה  -" ל 

ֲעֹקב ְלֹחק" :זו המילה שנאמר , ו"חק"למי שאין בו "חק" ֲעִמיֶדה  ְלי  ּי  ם ,ו  ִרית עֹול  ל ּבְ אֵּ ר   הקב"ה כי. "[ְלִיש ְ
. "שדישם " הוא ?בהם ששם והחותם השם ומה. עדן גןל שיכנסו כדי בישראל שמו שם

 במילה. והיו''ד, ביד והדל''ת, באף שם השי''ן
 

 בר לכל שלוקח, עדן בגן נהוממה מלאך יש, עולמו לבית הולך שישראל בעת ולפיכך
 םבה יש אותיות ששני פי על אף, םנמולי םשאינאותם ו. עדן בגן ומביאו מהול ישראל

 שהשד, כלומר. "שד" לשון הוא, [בהם היו''ד מן שדי אך איןדל''ת מן היד, ו שי''ן מן האף,]
 לגיהנם. אותו מוליך

 
 מישראל מהול אדם מניח ואינו גיהנם פתח על יושב אברהם ,לבוא לעתיד ועוד אמרו:

 גבי מעל הערלה את לוקח ?להם עושה מה, מדאי יותר שחטאו םואות .לתוכה לירד
 וכיון , שיהיו כאילו לא מלו.עליהם ן אותהונות, ולא הספיקו למול שמתו תינוקות
 תנחומא)בר"ר מח ח. . ה' יצילנו. אותם ולוחכת פיה פותחת, בהם תלויה לערלה רואה שגיהנם

 (ה תזריע תנחומא .יד צו ויקרא

 
 

 המכס ששולם
 ]אחיו של טיטוס[המעשה הבא קרה בזמנו של הקיסר הרומי הרשע והעריץ דומיטינוס 

]סגל היועצים . קיסר זה, מיד בתחילת שלטונו, כינס את סנקליטיו (דורות הראשונים עמוד קלט)

"! יהודי העולם בכל יהיה לא יום שיםושל ועד מכאן, ויחד גזרו וקבעו: "המחוקקים[
היה יכנס לתוקפו חוק המתיר את דמם של היהודים. כלומר שבעוד שלושים יום 

באותה  ביניהם סנקליט אוהב ישראל וירא שמים, הלך אצל חכמי ישראל אשר היו
דבר הגזירה. וגילה להם את  ,גמליאל ורבן יהושע רבי, אליעזר רבישעה ברומא, שהם: 

 ועד מכאן, תצטערו אל" :אמר להם אותו ירא שמים .מצטערים הרבהוהיו רבותינו 
 ויהיה בעזרם"! להם עומד יהודיםה היואל יום שיםושל
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חלפו עשרים וחמישה ימים, וכשראה הסנקליט כי הפורענות חלילה קרובה, הלך וגילה 
את הדבר לאשתו. אמרה לו אשתו: הלוא כבר חלפו עשרים וחמישה יום! וכיצד אפשר 

אשתו שהיתה צדקת  וה' יעזור! אך -לעמוד מנגד?! אמר לה: נותרו עוד חמישה ימים 
]דהיינו מעין גלולת ממנו, הבינה כי עליו לעשות מעשה. אמרה לו: וכי אין לך טבעת?! 

]מצוץ[ , מוץ רעל שהיו השרים הרומיים מחזיקים ברשותם, כדי להרעיל אויב במקרה של סכנה[

אותה ומּות! היא יעצה לו להמית את עצמו למען הצלת עם ישראל, כי החוק הרומי 
אם מת אחד מן הסנקליטים, כל הסנקליטות שובתת למשך שלושים יום, קובע, ש

וכאשר הסנקליטות שובתת, אין חוק חדש יכול להיכנס לתוקפו, וכך ממילא יפוג תוקפו 
 מצץ את גלולת הרעל ומת! -של החוק ותתבטל הגזירה. ואכן כך עשה 

 

 אשתו אצל עלוכששמעו זאת חכמים והבינו שחרף נפשו למות למען הצלת עם ישראל, 
 לספינה  חבל. והנה היא שמעה אותם אומרים זה לזה: "פנים לה הראותנחמה ולל

כוונתם היתה כי חבל על אותו גוי חסיד שמת מבלי  "!המכס נתנה ולא לה שהלכה
ולקבל חלק לעולם הבא עם  לעבור וכדי שיתנו לשזכה למול ולהסתופף בנחלת ה', 

יכנס בלי מכס, כן ה: כשם שאין שומר המדינה נותן לע"ז י ע"ב( )במסכת ומבאר המהרש"א]. בני ישראל

. אמרה האשה לחכמים: [שומר על פתח גן עדן, אינו נותן ליכנס למי שלא מלהאברהם אבינו 
 מכס שנתנה עד הספינה עברה לא ,חייכם !אומרים אתם מה אניומבינה  יודעת"

 וסמרטוטים ,בתוכה המילה שהיתה קופסהחדר פנימי והוציאה להם ל נכנסה מיד "!שלה
את  עליו וקראו! כיון שראו שנימול לפני מותו, שמחו רבותינו עליה נתונים דם מלאים
ם": )תהלים מז י( הפסוק ה  ְבר  י א  ם ֱאלֹהֵּ פּו ע  ים ֶנֱאס  ּמִ י ע  הרי הוא מנדיבי עמים  -..." ְנִדיבֵּ

דברים )שנדבו את עצמם לטבח ולהרג על קדושת שמו, ונאספו אל עם אלוקי אברהם! 

 (ובמפרשים רבה ב כד. ילקו"ש תהלים מז
 

 
 מנחילה את ארץ ישראל 

ְרֲעך  : "ח(-שית יז זא)ברנאמר בתורה  ין ז  יֶנך  ּובֵּ יִני ּובֵּ ִריִתי ּבֵּ ֲהִקֹמִתי ֶאת ּבְ ם ו  ֲחֶריך  ְלֹדֹרת  א 
ת ֶאֶרץ  ֲחֶריך  אֵּ ְרֲעך  א  י ְלך  ּוְלז  ּתִ ת  : ְונ  ֲחֶריך  ְרֲעך  א  ם ִלְהיֹות ְלך  לֵּאלִֹהים ּוְלז  ִלְבִרית עֹול 

ֶהם לֵּאלִֹהים ִייִתי ל  ם ְוה  ֲאֻחזּ ת עֹול  ן ל  ע  נ  ל ֶאֶרץ ּכְ ת ּכ   ".ְמֻגֶריך  אֵּ
 

על מנת כן  .אלא בזכות המילה ,ן שלא ירשו ישראל את ארץ כנען מאבותיהםאכמ
 (תורה שלמה אות נה) כן ניתנה ליצחק וליעקב. מנת ועל ,ניתנה הארץ לאברהם

 

כאשר רצה יהושע להכניס את עם ישראל אל הארץ, לא היו העם מהולים מפני 
שאתם נכנסים לארץ ערלים?  םה אתם סבורייהושע: מ םלההסכנה למול במדבר. אמר 
 "!ואתה את בריתי תשמורעל מנת " -" ונתתי לך ולזרעך" :כך אמר הקב"ה לאברהם
  ו()ב"ר מועמד ומל את כל ישראל. 

 
 

 !אוי על אותה שעה שנימול ישמעאל
רבי חייא הצטער ובכה על הולדת ישמעאל ועל מילתו, שכן בגללה רבו צרות ישראל 

 וסבלם.
 

 קשיוב ,ישמעאל בני של נהומממלאך ה אותו עמד שנים מאות ארבע, ראה באאמר: 
 :לו אמר. כן :לו אמר? בשמך חלק לו יש מולישנ מי :לו אמר. הוא ברוך הקדוש לפני
 כראוי מולינ זה :לו אמר? יצחק כמו בך חלק לו אין למהו, מולינ ישמעאל והרי

 בי נדבקים שאלה אלא, עוד ולא. ]שבני ישמעאל מלים ללא פריעה[ כך לא וזה, וכתקונו
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 :לו אמר. [26]שמלים רק בגיל  ימים כמה עד ממני רחוקים ואלה, ימים לשמונה כראוי
 !?זה בשביל טוב שכר לו יהיה לא, מולישנ כיון, זה כל ועם

 
, לעולם הבא העליונה הדבקות מן ישמעאל בני את הרחיק? הוא ברוך הקדוש עשה מה

 ישמעאל בני ועתידים. שבהם המילה אותה בשביל ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה
 בלי ריקה שלהם שהמילה כמו, רב זמן ,מהכל ריקה כשהיא ,הקדושה בארץ טולשל

 זכות אותהתושלם ותסתיים ש עד, למקומם לשוב ישראל בני את יעכבו והם .שלמות
יתעורר  עד אשר ...בעולם חזקים קרבות לעורר ישמעאל בני ועתידים. ישמעאל בני של

כוחותיהם  , וישברמן הארץויכלה את בני ישמעאל , עליהם הקדוש ברוך הוא
 ביום... לבדו ישראל כח אלא, לשום אומה למעלה כח ישאר ולא, שלמעלה וחילותיהם

 (זוהר וירא לא ע"ב) אחד. ושמו אחד ה' יהיה ההוא
 

 
 שנים למשךעל ארץ ישראל  כיון שמל אף הוא, קיבל שליטהישמעאל, אכן לדאבוננו, 

עתידים בני ישמעאל מדהים לראות את התממשות דברי חז"ל, ש"אולם כמה . כה רבות
", שבעת שישבו הערבים בארץ, היא היתה לשלוט בארץ הקדושה, כשהיא ריקה מהכל

ות מהערבים הרבו לכנות את שמות המקועזובה ובלתי מפותחת כלל. ומעניין מאוד, ש
היותה בגלל  כפי הנראה נשמתם חשה כי רק ,וכדומה "חירבת" ",חורבה"בארץ בשם 

 (67)זכרו לעולם בריתו עמוד  .יש להם זכות עליה חרבה
 

ת ובזכ מדהים לראות, כי התיישבות היהודים מחדש, כאן היום בארץ ישראל, הינהמאידך, 
 וכפי שאומר הזוהר הקדוש: השמירה על מצות ברית המילה!

 
 !נחלתם נכנעים שונאיהם תחתיהם ויורשיםבזכות ישראל מהולים,  :רבי חייא אמר

ל ְזכּוְרך  " :מה כתוב ,בא וראה ֶאה ּכ  י אֹוִריש  " :. וכתוב אחריו"יֵּר  ֶניך  ּכִ  ּגֹוִים ִמּפ 
ֻבֶלך   י ֶאת ּגְ ְבּתִ ירים ממקומם יעוקר דהקדוש ברוך הוא בזכות המילה, . ש"ְוִהְרח 

 )זוהר שמות קכד ע"א( !ירים למקומםיומושיב ד
 

נראה כי הדברים הללו נאמרו ממש ממש על דורנו אנו. לדאבוננו רבים מעם ישראל 
פרקו עול תורה ומצוות, ורבים אף מנסים בכל כוחם להתנכל ולהתנגד לכל דבר 
שבקדושה: שבת, טהרה, כשרות וכו'. אולם הפלא הגדול הוא, שישנה מצוה אחת שעליה 

שהיא מנוגדת לאמונותיהם הכוזבות  שומרים כולם! מבלי לדעת אפילו מדוע! ולמרות
של "יפי הנפש" למיניהם, וגובלת בגרימת כאב! ובזכות המצוה הזאת זכינו לניסים כה 
גדולים ועצומים, ולסייעתא דשמיא עצומה במלחמות מול כל אויבינו סביבנו, ממש 
כדברי הזוהר "נכנעים שונאיהם תחתיהם ויורשים נחלתם"! "הקב"ה עוקר דיירים 

 , ומושיב דיירים למקומם"!]הערבים שישבו כאן דורות רבים[ ממקומם
 :)ט יא(וכך אומר הנביא זכריה 

 
ת   " ם אַּ ִריֵתך   ,ג ַּ ם ב   דַּ וֹ  ,ב   ִים ב  ֹור ֵאין מַּ ִיך  ִמב  י ֲאִסירַּ ת ִ ח  ַּ ל   "!ש ִ

 
בזכות דם המילה, הקב"ה שולח ומחזיר את אסירי הגלות חזרה לארצם! כפי שכותב 

בכאן על עקבות המשיח, שיהיה הדור כולו חייב, ותשתכח תורה מישראל, הרמב"ן: "רמז 
רק זכות מצות  -ותרבה החוצפה והעזות, כדכתיב 'אין מים בו', ולא ישאר בידם 

 מילה".
 



ה |  11 ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 
עּו ְולֹא ולוואי שנזכה כל ישראל לשוב ולקיים את כל דברי תורתנו הקדושה, " רֵּ לֹא י 

י ְדש ִ ר ק  ל ה  כ  ִחיתּו ּבְ ש ְ ה ֶאת כִּ  ,י  ע  ֶרץ ּדֵּ א  ה ה  ְלא  ים ה',י מ  ּסִ ּי ם ְמכ  ִים ל  ּמ   "!ּכ 

 
 קבלת פני שכינה 

 !אחזה אלוה" -"ומבשרי  :פני שכינה, שנאמר םשבזכותה ישראל מקבלי ,גדולה מילה
 (כלל א מנורת המאור נר ג)

 
הִמי : "(דברים ל יב)אומר בעל הטורים  ְימ  מ  ש ּ  נוּ ה  ֲעֶלה ּל  ראשי תבות  -" י 

אם  ,שאינו יכול לעלות אצל השם. "הוי"ה, וסופי תיבות שם מילה
 ".לא שיהא נימול

 
כל עוד שהאדם לא נימול, אינו נאחז וכן אומר הזוהר הקדוש: 
וזהו שנאמר "ומבשרי אחזה אלוה", נכנס בשמו ונאחז בו.  ,בשם הקב"ה. כיון שנימול

את  ך בשרושהאדם נרשם ברשימה הקדושה הזאת של אות ברית, רואה מתובכל זמן 
 (צד ע"א )זוהר מפרשת לך לך !נאחזת בו דושהוהנשמה הק , מבשרו ממש,הקב"ה

 
 

  ברית המילה במהלך הדורות 
 

  ברית המילה במצרים ובמדבר 
 דורות ישרים

הברית האיתנה שכרת הקב"ה עם אברהם אבינו, עברה מדור לדור. כשנולד יצחק, 
יֹום ]והדבר רמוז בפסוק: "ימים  6היה הוא התינוק הראשון שנימול על ידי אביו בגיל  ּבְ

ל מֵּ ג ָּ ק הִּ אחריו עברה הברית ליעקב אבינו ולכל בניו אחריו, . מל[ -( 6)ביום ה"ג  -" ֶאת ִיְצח 
ומובדלים מכל הגויים אשר  "מצויינים" ומסומנים באות ברית קודש,אשר היו כולם 

" ציון"צאינה וראינה בנות המילה מבדלת ביניהם שנאמר: : )בראשית רבתי א ו(]וכדברי במדרש סביבם. 
 .במילה[ לי בנים המצוינים -
 

ופרו ורבו שם, והמשיכו לשמור בריתם ולהבדיל למצרים,  בני ישראלבשבעים נפש ירדו 
 את עצמם מטומאת מצרים.

 

 ביטול המילה במצרים
והנה מסורת אך הנה, אחר פטירתו של יוסף הצדיק, התחילו לפגום בברית הקודש. "

, ואחר שמת יוסף הבינו כולם אשר ימי םשצריכים שישתעבדו במצריהיתה בידם 
השעבוד ממשמשים ובאים ומעתה יתחיל הגלות, והתחילו לפחוד ממנו ולדאוג על 

ם ועם בניהם אחריהם זמן ארוך כי מי יודע היאך ומה יתנהגו המצריים עמה ,העתיד
להתקרב למצריים ולא להיות מובדלים מהם  קשו עצה לזה, והסכימו בעצהיוב .כזה

כרים, יען בהתקרבות הגופים יתקרבו והרבה, ושלא יהיו ניכרים ביניהם כגרים ונ
 .)בית הלוי פרשת שמות(" הלבבות ותתמעט השנאה

 
מלו כל שכן שלא , וואכן מאז היו רבים מעם ישראל שפגמו בברית ומשכו בערלתם

לא מנעה  ההידמות למצריים אך היתה זו טעות!כדי להידמות למצריים.  -את בניהם 

 י מ
 

 ה ע ל י
 

 ו נ ל
; 

 ה שמימ ה
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את השנאה, אלא להיפך. דווקא כעת התחילו הצרות, קם מלך חדש אשר לא ידע את 

רבות במשך ההיסטוריה, שדווקא כאשר מים פע]דבר זה חזר על עצמו יוסף, והתחיל השעבוד. 
כתזכורת מן השמים  ,היתה בעם ישראל התבוללות וטמיעה בגויים, קמו הגויים להתנכל לעם ישראל

לייחודם והבדלתם מן הגויים. וכפי שאמרו גדולי ישראל: כשעם ישראל אינם עושים "קידוש", שולח 
 ה' את הגויים שיעשו "הבדלה"[.

 

דּו "אמר הנביא:  ל  ִרים י  ִנים ז  י ב  דּו ּכִ ג  ה' ּב  ה ֹיאְכלֵּם ֹחֶדש   -ּב  ּת  ". "בנים זרים ע 
. ללמדך, כשמת יוסף, הפרו ברית מילה, אמרו םולא מלי םשהיו מולידי -ילדו" 

ו המצרים נהיה כמצרים. כיון שראה הקדוש ברוך הוא כן, הפר את האהבה שהי
ְך ִלּב  ", שנאמר: אוהבים אותם, לשנאה פ  ּמוֹ ה  ֹנא ע   -" עתה יאכלם חדש". "ם ִלש ְ

ש   ד   (ה שמות תנחומאשמות רבה א ח. ) גזרות קשות. םדש עליהיוח ,עמד מלך חדש .ח 
 

ְמרּו "שנאמר: . התורההברית ואת  םישומרלם צדיקים היו, והיו וכ -ואולם שבט לוי  י ש   ּכִ
ְתך    )תנחומא בהעלותך ח( זו המילה. -" ּוְבִריְתך  ִיְנצֹרוּ "זו תורה.  -" ִאְמר 

 

והרדיפות, המשיכו הלויים למול את ילדיהם. וכפי שראינו  גזירותכאשר רבו הגם 
, שהכירה "זהמילדי העברים שכאשר מצאה בתיה בת פרעה את משה בתיבה, אמרה: "

  )שמות רבה א כט(בו על ידי המילה שהוא מבני ישראל. 
 

 פורה והמילהצ ,משה רבנו
בתקופה זו של שעבוד מצרים, מסופר בתורה אודות מילתו של אליעזר, בנו של משה 

 :כו(-)שמות ד כדרבנו 
 

הּו " ֵׁ ש  ְפּגְ לֹון ַוּיִ ּמָּ ְך ּבַ רֶּ ע  ה'ַוְיִהי ַבּדֶּ ּגַ ּה ַוּתַ נָּ ְרַלת ּבְ ת עָּ ְכרֹת אֶּ ה צֹר ַוּתִ ח ִצּפֹרָּ ּקַ ש  ֲהִמיתֹו: ַוּתִ ַוְיַבּקֵׁ

י  ר ּכִ יו ַוּתֹאמֶּ ִמים ַלּמּולֹתְלַרְגלָּ ה ֲחַתן ּדָּ ְמרָּ ז אָּ ּנּו אָּ ף ִמּמֶּ רֶּ ה ִלי: ַוּיִ ִמים ַאּתָּ  ". ֲחַתן ּדָּ

 
היה זה כאשר, אחרי שהות ממושכת במדין, שב משה למצרים בציווי ה' כדי לגאול 
את עם ישראל. טרם צאתו נולד לו בנו השני אליעזר והגיע זמן המילה. אמר משה: 

נה היא לתינוק. אם אמול ואמתין שלושה ימים אם אמול אותו ואחר כך אצא, סכ
עד שיחלים ואחר כך אצא לדרך, הרי הקב"ה ציוה עלי "לך שוב מצרים"! לפיכך יצא 

 )נדרים לב ע"א(לדרך מבלי למול אותו. 
 

הּו " ש ֵּ ְפּגְ ּיִ לֹון ו  ּמ  ֶרְך ּב  ּדֶ ְיִהי ב  ש  ֲהִמיתוֹ  ה'ו  ּקֵּ ְיב  מלאך "! כאשר הגיעו למלון, לפתע פגע בו ו 
כיו, וחוזר ה כמין נחש, ובולעו מראשו ועד ירוהיה המלאך נעשה' וביקש להמיתו. "

 הוא המילה עניין שעל. הבינה מכך צפורה אשתו )רש"י( "מרגליו ועד אותו מקוםובולעו 
 .)שמות רבה ה ח( מכאן יותר לבלעו יכול היה שלא ,המילה כח גדול כמהכי ראתה , קוניז
 

עד עכשיו לא פגע בו המלאך, כי אכן היה פטור מלמול בגלל פיקוח נפש, אבל כאשר 
הגיעו למלון במקום יישוב, כבר יכול היה למול אותו. אלא שהתעכב שעה קלה והתעסק 

ומפני  ,ת הדרךסכנ ישנהעדיין היה בדרך ו הלואו ם תאמרוא]אומר הרא"ם: בענייני המלון תחילה. 
ובדרך קצר  ,רק מהלך יום ,היה קרוב למצרים ,לון שהיה לן משה עכשיו בומשה ש לומריו ?מה נענש

 .[כזה לא יהיה שום נזק וסכנה לתינוק
 

נו לא עמדו יות שעשה משה רבושכל זכ ,גדולה מילה: ")נדרים לב ע"א(אמרו על כך חז"ל 
 עליה משה שלא נתלה מילה חביבה: ")שמות רבה ה ח(ה"! ועוד אמרו לו כשנתרשל מן המיל
 "!אחת שעה לויאפ ]כלומר לא נשתהה עונשו[
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ה ֹצר" ,מיד ר  ח ִצּפֹ ּק  ּתִ י " אבן חדה, -" ו  ּתֹאֶמר ּכִ יו, ו  ְגל  ע ְלר  ּג  ּת  ּה ו  נ  ת ּבְ ְרל  ְכרֹת ֶאת ע  ּתִ ו 

ה ִלי ּת  ִמים א  ן ּד   של הללו דמים בזכות לי נתון אתה תהיה]משה[  חתני :אמרה, "ֲחת 
ֶרף " מיד .המצוה מתייקי שהרי, מילה ּיִ ּנוּ ]המלאך[ ו  הבינה בוודאות שזה על  אז. "ִמּמֶ

ז עניין המילה, " הא  ְמר  ּמּולֹת :א  ִמים ל  ן ּד   שחתני המילה כח גדול כמה אמרה: -" ֲחת 
  (חה  "רשמ) !צלינ לא היא ולולי, לעשותה המילה במצות שנתעצל מיתה יביח היה

 

 כל עכבה לטובה
במצרים. בעוד שבט לוי שומרים ומקיימים את מצות המילה, הרי נשוב לעם ישראל 

שרבים רבים מבני ישראל אינם מקיימים את המצוה, מפני פחד המצריים. ובפרט 
 כאשר התרבו הגזירות והרדיפות, ויש שבאמת היה בזה סכנה ופיקוח נפש.

 

היתה מאת ה'  -ואולם, ביטול המוני זה של מצות המילה בקרב המוני בית ישראל 
 זאת, והאלוקים חשבה לטובה.

 
עוד כאשר ציוה ה' לאברהם על המילה, צפה אברהם אבינו כי תהיינה שתי פעמים 
בהיסטוריה שבהן תתבטל מצות המילה מעם ישראל: פעם אחת כאן בשעבוד מצרים, 
ופעם אחת בדור המדבר, שבמשך ארבעים שנה לא מלו מפני סכנת הדרך. וכנגד שתי 

אברהם על פניו שתי פעמים, כי לא החזיק מעמד בראותו שכך יקרה.  פעמים אלו, נפל
הוא נפל לפני ה' והתפלל לפניו שעל כל פנים לא יתבטלו לגמרי, ויזכו לבסוף לקיים 
את המילה. ואכן לבסוף נימולו אף הדורות הללו, דור מצרים על ידי משה בצאתם 

 ל.ממצרים, ודור המדבר על ידי יהושע בכניסתם לארץ ישרא
 

ואולם העיכוב הכפול הזה, היה מאת ה' לטובה. כי בשתי הפעמים הללו, הגיעו עם 
ישראל למצב שהיו זקוקים בו לזכות כללית מיוחדת וגדולה, וכאשר נימולו לבסוף 

ביום אחד במסירות נפש על אף גילם המבוגר, היתה זו עבורם זכות גדולה  כולם
להם זכות המילה שנימולו כולם יחד, ועצומה שעמדה להם בעת צרה! במצרים עמדה 

כדי שיהיו ראויים להיגאל. ובמדבר עמדה להם זכות זו, כדי שיהיו ראויים להיכנס 
 לארץ ישראל ולרשת אותה.

 

טלה מילה מבניו שתי פעמים, ישתי פעמים כתיב באברהם נפילה על פניו, כנגדן נ
 ושע ומלן.במדבר. במצרים בא משה ומלן, במדבר בא יה תבמצרים ואח תאח

 פניו על ונפל ,אלו זמנים שניב שיתבטלו שצפה: ו"מהרזה בארו )בר"ר לך לך מו ו(
 יתבטלו לגמרי.  שלא והתפלל

 
ִים"  מ  ש ּ  ת ה  ח  ֶפץ ּת  ל חֵּ ת ְלכ  ן ְועֵּ ּכֹל ְזמ  זמן היה לו לאברהם אימתי שניתנה לו  -"ל 

]כולם ביום  שתי פעמיםמולו יזמן היה להם לבניו שנ ...[99]שנימול רק בגיל  המילה

שהיה  -: לכל זמן "עץ יוסףמבאר ה"ו )בר"ר מו ב(. , אחד במצרים ואחד במדבראחד[
 הבזהיה הדבר במקרה. וכן כיוצא  ולאשל אברהם, זמן מכוון למצות המילה 

זכות ליגאל אלא להם יה זמן מיוחד לבניו למילה, אחד במצרים שלא היה ה
בבואם לארץ לא היה להם זכות ליכנס  ר כךאחוודם מילה.  פסח בזכות דם

 המילה. ל ידי לארץ אלא ע
 

 ןוצדקות אשר עשית עם אבותינו במצרים, שלא היה בידם מצוות להתעסק בה
ויגאלו, ואלו הן: דם פסח ודם מילה.  ןויגאלו, ונתת להם שתי מצוות שיתעסקו בה

 (א ו רבה רות)
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 הכופרים במילה מתו במכת חושך

עם ישראל זכו ל"צ'אנס" הזה שהעיכוב במצות המילה יתהפך  עם זאת, לא כליחד 
להם לטובה ויזכו לבסוף למול ולהיגאל. רק אותם שעשו תשובה ורצו לשוב לברית ה', 

 אכן זכו לכך, ואילו אותם שכפרו במילה ונשארו בזדון ליבם, מתו במכת חושך.
 

 ?ברוך הוא מה עשה הקדוש... בשעה שהיו ישראל במצרים, מאסו בתורה ובמילה
והרג בהם כל רשעי ישראל. שכן הוא  ,שת ימיםושך על המצרים שלוהביא ח

י" :אומר ִעים ּבִ ּפֹוש ְ ּמֹוְרִדים ְוה  ם ה  רֹוִתי ִמּכֶ ה : "וכן הוא אומר". ּוב  ְנט  ה ח  נ  אֵּ ּתְ ה 
יה   ּגֶ יח  "אלו הרשעים שבישראל.  -" פ  ְתנּו רֵּ ר נ  ד  ִנים ְסמ  פ  ּגְ אלו הנשארים  -" ְוה 
ךְ "שו תשובה ונתקבלו. שע ִתי ּוְלִכי ל  פ  ִתי י  ְעי  ְך ר   !להושהרי הגיע קץ הגא -" קּוִמי ל 

 (בר"ר טו יא)

 

 דם פסח ודם המילה
 לא היה ול את ישראל,והיה הקדוש ברוך הוא מבקש לגאכאשר הגיע עת הגאולה, 

לצוותם על מצות קרבן  קרא למשה ואמר לו ?מה עשה הקדוש ברוך הוא .זכות בידם
 פסח ועל מצות המילה.

 
 כל על [המלוכה סמל] סימנטרי אין אם :המלך אמר .לאוהביו משתה שעשה למלך משל
 צלי עם ישראל,ל משתה עשה שם יתברךה כך !לכאן מהם אחד יכנס אל ם,ביוהמס
 אברהם של חותמו אין אם :להם אמר .הצרה מן םשגאל מפני, ריםומרו מצותעל  אש

 !ממנו תטעמו לא ,בבשרכם
 

י ִאְספּו ִלי ֲחִסיד  התאספו רבים רבים מעם ישראל ובאו לימול. ועליהם נאמר: " מיד
ח ב  י ז  י ְבִריִתי ֲעלֵּ  "!ּכְֹרתֵּ

 
בל נשכח שהיו גדולים ומבוגרים, לא תינוקות רכים, ] עליהם למולאולם היו שהתקשו לקבל 

הפסח,  ציוה על משה להכין את קרבןמה עשה הקב"ה? ואף לא היו להם סמי הרדמה[. 
והביא הקב"ה רוחות מגן עדן, ונשבו והדביקו ריחות מגן עדן בקרבן הפסח, והיה הריח 

 אמרוו משה אצל ישראל כל מיד התאספו !יום ארבעיםנודף למרחוק, למרחק מהלך 
 אם אמר להם משה: !הריח מן פיםיעי שהיו מפני, מפסחך האכילנו ,ממך בבקשה ,לו

 בדם הפסח דם ונתערב, ומלו םעצמ נתנו מידם! אוכלי אתם אין ם,מוליינ תםא אין
ֶאֱעֹבר " :שנאמר, ומברכו ונושקו ואחד אחד כל ונוטל עובר הוא ברוך והקדוש, המילה ו 

ִיךְ  מ  ד  ְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ֶאְראֵּ ִיְך ו  ל  ִיְך ֲחִיי ,ע  מ  ד  ְך ּבְ ר ל  ֹאמ  ִיְך ֲחיִ  ,ו  מ  ד  ְך ּבְ ר ל  ֹאמ   בדם חייי"! ו 
 (ה)שמ"ר יט ! מילה בדם חיי, הפסח

 
ף" ּס  ר ּב  ם ֲאש ֶ ּד  ם ּב  ְלּתֶ זֹוב ּוְטב  ת אֵּ ם ֲאֻגּד  ְחּתֶ דה ואני עושה אתכם אג :, כלומר"ּוְלק 

מה ראה הקדוש ברוך הוא להגן עליהם ו !לעצמי, אף על פי שאתם שפלים כאזוב
 ,צולו ישראל ממצריםיר להם דם מילת אברהם. ובשני דמים נוכדי לזכ? בדם

 (ג יז שמ"ר)! בדם פסח ובדם מילה

 

 ביטול המילה במדבר
יצאו עם ישראל ממצרים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, חתומים כולם בחותם המילה. 
ואולם בעת הליכתם במדבר ארבעים שנה, שוב נמנעה מהם מצות המילה. סכנת הדרך 
לא אפשרה להם למול את בניהם שנולדו במדבר. אומנם, היו מקומות שחנו בהם זמן 
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קום, ולכן לא יכלו למול מפני רב, אך הם לא ידעו מראש כמה זמן יתעכבו בכל מ

 ספק סכנה שאולי יצטרכו למחר לצאת לדרך.
 

ויש אומרים שהטעם שלא מלו בהיותם במדבר, הוא מפני שלא נשבה להם רוח 
ומדוע לא נשבה רוח זו? יש צפונית, שהיא רוח נעימה המביאה עימה שמש צדקה ומרפא. 

ומרים כדי שלא יתפזרו ים לאור נוגה. ויש אאומרים מפני שהיו נזופים על חטא העגל ולא היו ראוי
)עיין אולם יש לציין שהלויים לא ביטלו מצות המילה אף במדבר  )יבמות עב ע"א ובמפרשים(. ענני הכבוד

כי היו בדרגת בטחון גדולה, ובטחו בה' שלא יאונה להם כל רע. ונשבה להם רוח  רש"י דברים לג ט(
הלן בשער ההלכה בענין הרחת כן לו. (יורה דעה סימן רמה)חתם סופר שו"ת )עיין  צפונית כי לא היו נזופים על חטא העגל

 .(בשמים במילה

 
מאת ה' היתה זאת, כדי שכאשר יבואו להיכנס לארץ, ימולו כולם  -אולם כאמור 

 יחד, וזכות זו תעמוד להם לרשת את הארץ.
 

 יהושע מל את ישראל לפני כיבוש הארץ
במדבר, הנה עם ישראל עוברים את הירדן בניסים לאחר מסע של ארבעים שנה 

גדולים, ומתיישבים בגלגל, בקצה מזרח יריחו, נכונים להתחיל לכבוש את הארץ ולרשת 
 אותה.

 
כשאתם את הארץ  לרשתסבורים אתם פונה יהושע אל עם ישראל ואומר: האם 

?! הלוא הארץ הובטחה נימולו[]שהרי דור יוצאי מצרים מתו, ואילו ילידי המדבר עדיין לא  ערלים
 לאברהם אבינו ולזרעו אחריו, רק בעבור הברית! 

 
ר " מ  ִהיא א  ת ה  עֵּ ע   ה'ּב  ֻ ל  ,ֶאל ְיהֹוש  אֵּ ר  י ִיש ְ נֵּ ּוב ֹמל ֶאת ּבְ ְרבֹות ֻצִרים ְוש  ה ְלך  ח  ֲעש ֵּ

ְרבֹות ֻצִרים ע  ח  ֻ ש  לֹו ְיהֹוש  ּי ע  ִנית: ו  ל  ,ש ֵּ אֵּ ר  י ִיש ְ נֵּ ל ֶאת ּבְ מ  ּי  לֹותו  ֲער  ת ה  ְבע  ְיִהי ... ֶאל ּגִ ו 
ּיֹאֶמר  ם: ו  ד ֲחיֹות  ֲחֶנה ע  ּמ  ם ּב  ְחּת  בּו ת  ּיֵּש ְ ּגֹוי ְלִהּמֹול ו  ל ה  ּמּו כ  ר ּת  ֲאש ֶ ע   ה'ּכ  ֻ  ,ֶאל ְיהֹוש 

יֶכם ֲעלֵּ ִים מֵּ ת ִמְצר  ּלֹוִתי ֶאת ֶחְרּפ  ּיֹום ּג  הוּ  ,ה  קֹום ה  ּמ  ם ה  א ש ֵּ ְקר  ּיִ יּ ו  ד ה  ל ע  ְלּג  ֹום א ּגִ
זֶּה  )יהושע פרק ה(". ה 

 
איזמלי מילה חדים, ומל את עם ישראל  -ואכן מיד מכין יהושע "חרבות צורים" 

. ועוד, שגם במילת )רש"י("שנית", דהיינו שזו הפעם השניה שבה מלו קהל גדול יחד 
מצרים, כשמל משה את העם, היה יהושע שותף לכך, וכעת עסק "שנית" במילת עם 

משקה. ויש משה מל, ואהרן פורע, ויהושע  ?מי מלןענין מילת מצרים: מר המדרש באו]וכפי שישראל. 
[ ו"משקה" הכוונה ל"מוצץ", שמשיק את )במדבר רבה יא ג( .אומרים יהושע מל, ואהרן פורע, ומשה משקה

 ."ויהושע מוצץ"()שדי חמד מערכת מילה סימן ג אות טז. והרמב"ם ב"אגרת השמד" הביא מדרש זה, וגרס הפה על המילה 

 

 הוסרה חרפת מצרים
ּיֹאֶמר " ע   ה'ו  ֻ יֶכם ,ֶאל ְיהֹוש  ֲעלֵּ ִים מֵּ ת ִמְצר  ּלֹוִתי ֶאת ֶחְרּפ  ּיֹום ּג   ".ה 
 

וגידוף! כי  חירוףמצד המצרים! דברים קשים של  "חרפה" קשה היתה על עם ישראל
בשעה שיצאו ישראל ממצרים, השתוקק פרעה לדעת מה יעלה בגורלו של העם הזה. 

שיהיה בסופה של אומה זו?" הביטו מה אתם רואים הלך ושאל את החוזים בכוכבים: "
" כי רעההחוזים וראו כי תלוי מעל ישראל כוכב מאדים, שמהותו דם, וקראו לו "

 "אנו רואים שדמם נשפך כמים"! לפרעה: אמרומסמל הוא פורענות של דם והריגה. 
שונאיהם של והסכימו ביניהם כל החרטומים והמכשפים שגורל קשה של הריגה צפוי ל
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י ישראל. פרעה אף "דאג" להזהיר על כך את משה: " הְראוּ ּכִ עָּ יכֶ  רָּ נֵּ "! והיו רבים םֶנֶגד ּפְ

והתייאשו מן  מעם ישראל שהדברים חלחלו בלבבם והטילו עליהם פחד ומורך לב,
 הגאולה.

 
כאשר חטאו ישראל בחטא העגל ורצה הקב"ה לכלותם, התפלל משה לפני ה' להעביר 

ה יֹ את רע הגזירה, ואמר: " ּמ  ִים לֵּאֹמר אמְ ל  הרּו ִמְצר  עָּ רָּ םה ב ְּ ם בֶּ  ,ֹוִציא  ֲהרֹג ֹאת  ִריםל  ?!" ה 
כוכב ה"רעה", למה תתן למצרים לחגוג את "נצחונם" כשיראו שצדקו בדבריהם אודות 

 חלילה?! ותפילתו אכן התקבלה וסר חרון האף מעל ישראל.
 

אולם דברי החרפה והגידוף הללו של המצרים עדין המשיכו ללוותם. ה"ערב רב" 
דאגו להזכיר ולהתריע על הגורל הרע של מזל [ תערובת מאומות העולם שהצטרפו לישראל]

 מאדים התלוי מעליהם!
 

ו כל ישראל, ראו כי הקב"ה הפך וכיוון את מזל ה"מאדים" כאן, כאשר נימול -אך הנה 
כלפי דם המילה! לא דם של הרג ומלחמה עלה בגורלם חלילה, אלא ברית דמים  -

עם הקב"ה! ובזה הוסרה מעליהם סוף סוף "חרפת מצרים", דברי החירופים של מצרים! 
 )רש"י. ילקו"ש רמז שצב. מדרש הגדול. תורה שלמה שמות י י(

 
 

 ע, יוסף והמילהיהוש
מדוע זכה דווקא יהושע להיות שותף פעמיים במילת עם ישראל? יהושע היה מזרעו 

 ירש ממנו! - כוחו במילהאת ששל יוסף הצדיק, ונראה, 
 

ִתיכאשר נולד יוסף, קראה לו רחל אמו "יוסף" באומרה: " ף ֱאלִֹהים ֶאת ֶחְרּפ  ס  ". א 
בנו של יוסף לאסוף את חרפת מצרים  ואומר תרגום יונתן בן עוזיאל: "עתיד יהושע
 מעל בני ישראל ולמול אותם בעבר הירדן".

 
יוסף נקרא צדיק, ששמר את הברית, והברית עומדת  :)פרשת ויחי רכז ע"א(אומר הזוהר הקדוש 

 עם יוסף.
 

רק לאחר פטירתו של  -ולעיל ראינו, שעם ישראל במצרים ביטלו את מצות המילה 
 היה בחיים, לא היו מסוגלים לבטל את מצות המילה!יוסף. כי כל עוד שיוסף 

 
כאשר בא עמלק להילחם עם ישראל, לאחר יציאת מצרים, בחר משה דווקא את 
יהושע שילך להילחם בו. אמר יהושע: "כמה גדולים יש כאן בדור הזה, אהרן וחור 

י!" ושבעים זקנים, ולא ציוה משה אלא לי, לא על חינם ציווני, אלא שראה שנופל ביד
ע  ֶאת עֲ " -ואכן  .)ילקו"ש בשלח( ֻ ֲחלש  ְיהֹוש  ּי  ֶרבו  ּמֹו ְלִפי ח  ק ְוֶאת ע  לֵּ  ".מ 

 
ומעניין, מה היה הענין דווקא בכוחו של יהושע להילחם בעמלק ולנצחו? כתוב על 

ֲחֶריך  עמלק: " ֶּֽ ִלים א  ֱחש   ֶּֽ ּנֶ ל ה  ך  ּכ  ב ּבְ ּנֵּ ְיז  אבר  מכת זנב. חותך -ויזנב בך ", ומסביר רש"י: ו 
 ישראלעם להלחם ולזלזל בברית של  עמלק באכלומר  וזורק כלפי מעלה. המילה

דווקא נבחר  -. ובמלחמה זו מה הועילה להםוהנה מצותך שצוית לישראל, ולומר, 
 !לחם בעוקרי המילהילצאת ולהיהושע שהיה מזרעו של יוסף ששמר את בריתו, 

 
בשעה שיצא יהושע נער,  :רבי שמעוןאמר : )בשלח סו ע"א( הקדוש וכפי שאומר הזוהר
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]דהיינו השר מט"ט שהוא בבחינת "נער" שעומד תחת השכינה ואינו מש  ,התעורר הנער שלמעלה

 יהושע ויחלש" :וזהו סוד הכתוב !ם את נקמת הבריתולנק [)זהר בהיר(ממנה ויונק ממנה תמיד 
היא  זוש, זין וכלי רמחים לפי ולא דווקא, חרב לפי. "לפי חרב עמו ואת עמלק את
 )הדרת קודש עמוד נג( "!ברית נקם קמתונ רב"ח

 

 
   

ה" בֹונָׂ ְ ְבַעת ַהל  ל ג ִ ֹור ְואֶׁ ל ַהר ַהמ  לְֶׁך ִלי אֶׁ ךְ  .אֵּ ין ב ָׂ ִתי ו מו ם אֵּ ה ַרְעיָׂ פָׂ ְך יָׂ ָׂ ל   !"כ ֻּ
 ז(-)שיר השירים ד ו

 

וכן  .בשעה שמלו ישראל במצרים, היה ריח הדם והערלה ערב לפני הקדוש ברוך הוא כבשמים

ֹור"ועל זה נאמר  !ערב לפני הקדוש ברוך הואריחן היה  ,כשמלן יהושע ל ַהר ַהמ  ְך ִלי אֶׁ לֶׁ  -" אֵּ

למול, והיה ערב לפני  םצריכי םלוזו מילה של מצרים, שעשו מן הערלות הר, מפני שהיו כ

ה"ר דרור, שהיה ראש הבשמים. והקדוש ברוך הוא כריח מ בֹונָׂ ְ ְבַעת ַהל  ל ג ִ זו מילה של  -" ְואֶׁ

לֹותככתוב "ביאת ארץ כנען, שעשו מן הערלות גבעה,  ֲערָׂ ְבַעת הָׂ ל ג ִ ל אֶׁ אֵּ רָׂ י ִיש ְ נֵּ ת ב ְ ל אֶׁ מָׂ והיה ". ַוי ָׂ

 (יב יד רבה במדבר) !ריחם ערב לפני הקדוש ברוך הוא כריח לבונה

 

 ומשהסירו ישראל מעליהם את מום הערלה, ממשיך הפסוק ומשבח את כנסת ישראל:

ְך " ָׂ ל  ךְ כ ֻּ ין ב ָׂ ִתי ו מו ם אֵּ ה ַרְעיָׂ פָׂ  )תוספות השלם בראשית יז יא(!" יָׂ
   

 
 

  האבן והברזל 
 

 במה מלים? -ברזל או אבן 
 

 מעניין לגלות ולהיווכח כי חל שינוי במשך הדורות בעניין זה!
 

 מילה על ידי אבן
עשויים הם על פי רוב  -בדרך כלל חיתוך מתבצע על ידי ברזל. כל הסכינים והחרבות 

)שלחן וזוהי "מצוה מן המובחר"!  -ממתכת. ואכן אף איזמל המילה כיום הינו מברזל 

 חדה! או זכוכית בדורות הראשונים, היו מלים על ידי אבן -. ואולם ערוך יו"ד רסד ב(

 
ה בנה, כתוב: "הנה, כאשר מלה ציפורה את  ר  ח ִצּפֹ ּק  ּתִ הּ  צ רו  נ  ת ּבְ ְרל  ְכֹרת ֶאת ע  ּתִ ". ואף ו 

ְרבֹות יהושע כשמל את ישראל, כתוב: " ע  ח  ֻ ש  לֹו ְיהֹוש  ע  ּי  יםו  אבן, ככתוב ]ו"צור" הוא ". ֻצרִּ

גלבין דטנרא,  - וכן אומר המדרש: חרבות צורים "ההפכי הצור אגם מים", וכן "שמן מחלמיש צור".
אזמלון חריפין, דהיינו אזמלים  -. ואולם יש המפרשים "חרבות צורים" )בר"ר לא ח( דהיינו חרבות אבן

 [.עדיין אין זה סותר לדעה שהיו מאבןך . א)תרגום ורש"י(חדים 

 
 אבן?במדוע מלו 

 
 אבן, על פני מילה בברזל:בישנן כמה יתרונות ומעלות למילה 

 
 ונועד  שכן הוא נברא לקצר את ימיו של האדם, - חלק בקדושה הברזל לא היה לו
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להרג ולמלחמה. אף את אבני המזבח יש איסור לחתוך ולסתת על ידי ברזל, ככתוב: 

]הברזל שהורג  המקצר. ואמרו חז"ל, כי אין זה נאה להניף את "לא תניף עליהם ברזל"

. אף כאשר עקד אברהם אבינו שלום לעולם[ו חיים]המזבח שמביא  על המאריך ומקצר ימים[
דבר שחותך ואוכל.  -את יצחק על גבי המזבח, לא כתוב שלקח "סכין", אלא "מאכלת" 

כדי לא להזכיר את הסכין על עניין של קדושה. לכן אף בברית המילה נמנעו מלהשתמש 
 "(ותקח צפורה צור"ש"ך פרשת שמות על פסוק )בברזל. 

 
  וכידוע ישנן כל ומרפא  צוריהאבן נקראת "צור", ויש בה סגוליות של  -צורי ומרפא[

]וכפי שנפסק . לעומת זאת הברזל עלול לגרום לסכנה ולזיהום. מיני אבני סגולה ומרפא[
רפואה שפגיעה ב, שמכת ברזל יש בה סכנה. וכפי שידוע ז(ס"שכח סימן )או"ח  בהלכות שבת בשלחן ערוך

שיתרפאו יותר מהר בכריתה על ידי לפיכך השתמשו בצור, ". לטטנוס[מברזל עלולה לגרום 
 (ב. נזר הקדש ב"ר לא ח שבת קלד ע"ב. כלי יקר לרבי שמואל לניאדו יהושע ה ם סופר)חת ."אבן מאשר על ידי ברזל

 
  כמו שנאמר אבן"לרמוז על כריתת הערלה והכנעתה על ידי ישראל הנקראים ,"

ם: ")בראשית מט כד( אֵּ  ִמש ּ  ר  ]ונקראו ישראל "אבן" כי הם "האבן הראשה",  .)כלי יקר הנ"ל(" לֹרֶעה ֶאֶבן ִיש ְ
 [.)רמב"ן שם(אבן הפינה שעליהם נבנה ומושתת העולם 

 
 " דבר ששם " הקב"ה, ויש עדיפות לעשות החיתוך בצור העולמיםהצור מזכיר לנו את

 )שם ונשמה עמוד שכב(ו. ה' נקרא עלי
 
  יטוּ ֶאל : ")ישעיה נא א(הצור מזכיר את האבות הקדושים שנאמר עליהם ּבִ םה  ֶ ת  בְּ ". צו ר ֻחצ ַ

, ורצה להזכירם בזה את צור חוצבתם, הוא אברהם אבינו יחסית היו בגיל מבוגרמלם יהושע, וכאשר 
 )כלי יקר(. 99שנימול בגיל 

 
  ומתאים לכך השימוש ברית המילה משלימה היא את צורת האדם,  -צורה צור

 )שם ונשמה עמוד שכב( , לצור צורה שלמה לאדם.ב"צור"
 

 ומדוע אם כן מלים כיום בברזל?
 

 ת!אומר המדרש כי הדבר השתנה בעקבות מאורע שהיה, במלחמת דוד וגלי  
 

 מלחמת דוד וגלית
היה בריון גדול ממדים, מכוסה כולו עם ישראל,  הפלשיתי, שיצא להילחם כידוע, גלית

חמש רק כשבידיו ללא בגדי מלחמה, בא לקראתו ואילו דוד בשריון ובמגינים כבדים, 
אבל חדור היה ברוח עוז וקנאת ה', לעשות נקמה בגוי הערל והטמא  אבנים חלקות.

י בְּ " הזה אשר היה יוצא יום יום לחרף ולגדף. הוא פונה ואומר לו: ל  א אֵּ ה ּב  ּת  ֶחֶרב א 
ֲחִנית ּוְבִכידֹון ם  ,ּוב  ש ֵּ ֶליך  ּבְ א אֵּ ֹנִכי ב  ְרכֹות יִ  ה'ְוא  ע  י מ  אֹות ֱאלֹהֵּ ְפּת  ְצב  ר  ר חֵּ ל ֲאש ֶ אֵּ ר  "! ש ְ

ִליואכן, כאשר התקרב גלית אל דוד, רץ דוד לקראתו, " ּכֶ דֹו ֶאל ה  ִוד ֶאת י  ח ּד  ל  ש ְ ּיִ  ,ו 
ם ֶאֶבן ח ִמש ּ  ּק  ּיִ י ֶאל ִמְצחוֹ  ,ו  ּתִ ִלש ְ ּפְ ְך ֶאת ה  ּי  ע ו  ּל  ְיק  ִמְצחוֹ  ,ו  ֶאֶבן ּבְ ע ה  ְטּב  ּתִ יו  ,ו  נ  ל ּפ  ּפֹל ע  ּיִ ו 

ה ְרצ   "!א 
 

אבן אחת שזרק דוד, פגעה במצחו של גלית והרגה אותו! היה זה נס גדול, כי מצחו 
מר על ]ואושל גלית היה מכוסה בכובע נחושת, והאבן הצליחה להבקיע את הנחושת! 

 .[ילקו"ש שמות קפג()רך בקשה הקב"ה ט ישלהכך המדרש כי זהו אחד המקומות שבהם 

 



ה |  11 ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 
 ונכנס לקדושה -מתרכך הברזל 

התדיינות בין כוחות הטבע.  נהה טמותמגלים לנו רבותינו, כי מאחורי הנס הזה, הי
כידוע, לכל כח בטבע ישנו מלאך הממונה עליו מלמעלה. והנה כאשר הגיעה האבן 
אל כובע הברזל ורצתה לחדור דרכו, הברזל מאן להסכים לכך. טענתו היתה שעליו 

טענה כי עליו לשנות מטבעו  לעשות את תפקידו ולנהוג כפי טבעו הקשה. אולם האבן
, כי אין הוא מוכן ]כלומר השר הממונה עליו מלמעלה[אל. אמר הברזל למען הצלת עם ישר

לשנות מטבעו בשביל ישראל, כי ישראל אינם משלימים עימו שום מצוה. כאשר בונים 
נמנעים מלהשתמש בברזל, ואפילו כשיושבים לאכול, מסירים את הסכין  -הם מזבח 

אמרה  כלשהי על הברזל!ראל שייכות וזכות בעת ברכת המזון. ואם כן אין לעם יש
לחדור דרכך, ומעתה יהיה אף לך חלק בקדושה, שמכאן האבן: בכל זאת תן לי מקום 

שוחטים עמך! או אז כן ועמך ואילך תהיה זוכה לשתי מצוות טובות, שיהיו מוהלים 
. רסד מןיו"ד סיעל פרישה )ההתרצה הברזל להכניע עצמו בשביל ישראל, וחדרה האבן בתוכו. 

 (. הובא בחלק ב עמוד תשנגשו"ת בענייני שחיטה -ספר המנהיג לרבי אברהם ברבי נתן הירחי ד כה. שמות  שפתי כהן

 
הרי לנו כי הברזל נכנס ליטול חלק בקדושת ישראל, רק כאשר הכניע וריכך עצמו 

, הזה" הערל"הפלשתי בעת הנדרשת לכך. כאשר סייע למגר את גלית שנאמר עליו 
 (211)אות הברית עמוד זכה לחלק בברית המילה והסרת הערלה מישראל! 

 
 

  אליהו מלאך הברית 
 

   

ִרית, ִביא ַמְלַאְך ַהב ְ הו  ַהנ ָׂ ִלי ָׂ  אֵּ

ִני. ְמכֵּ , ֲעמֹוד ַעל ְיִמיִני ְוסָׂ יךָׂ נֶׁ  ְלפָׂ
ךָׂ ְ ל  ה ׁשֶׁ  ִהנ ֵּ

 (מתוך סדר המילה לבני אשכנז)

   
 

ומברך את התינוק בכל ברית מילה מייחדים כסא עבור אליהו הנביא זכור לטוב, שבא 
 )כמבואר להלן בהרחבה בשער ההלכה( ואת כל הנוכחים.

 
אליהו הנביא בא לייצג את השכינה, שהרי בכריתת ברית צריך שיהיו נוכחים שני 

וכל ביתו  ,מול אברהם אזינ כי שם -" ירא אליו ה' באלוני ממראוכפי שאומר הספורנו: "והצדדים! 
י ה ְלאֹות "כאמרו ... שם הופיע האל יתברך שכינתו לעמו בברית כמשפט לכל כורתי ברית ,נמולו אתו ְוה 

יֶכם ינֵּ יִני ּובֵּ ִרית ּבֵּ   .ואולי בשביל זה נהגו להכין כסא בעת המילה ובמקומה". ּבְ

 
 אך מדוע מגיע דווקא אליהו הנביא?

 
אליהו הנביא התנבא לעם ישראל בתקופה קשה, שבה היו מלכים רשעים שהדיחו את 

היו מלכים ממלכות אפרים, שאף מנעו מישראל ברית מילה! עמד העם מדרך ה'. 
ּיֹאֶמראליהו זכור לטוב וקנא קנאה גדולה! " ּנֹא קִ  :ו  אִתי ל  ק  אֹות ה'ּנֵּ י ְצב  ְזבּו  ,ֱאלֹהֵּ י ע  ּכִ

י ִיש ְ  נֵּ לְבִריְתך  ּבְ אֵּ  "!ר 
 
 ,חייך .וקנאת כאן ,לוי עריותיעל ג הקב"ה: לעולם אתה מקנא! קנאת בשטים מר לוא

 יהושע רמז טו("ש ילקו) עד שאתה רואה בעיניך! -ברית מילה  םשאין ישראל עושי
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הבה ונתבונן, מהי אותה "קנאה" שקינא אליהו הנביא? מתי והיכן היה זה? וכיצד 

 קשור הדבר לברית המילה?
 

 פנחס מקנא קנאת ה' בשיטים
רקמו להם  ושם, "שיטים"חנו בלקראת סוף מסעותיהם של עם ישראל במדבר, הגיעו ו

מזימה נוראה. המואבים, אשר חיפשו עצה כיצד להתנכל לישראל, ניסו  המואבים
תחילה להביא את בלעם הרשע שיקלל אותם, אך כאשר הדבר לא הצליח, יעץ להם 

ם ישראל בגילוי עריות, כי "אלוהיהם של אלה שונא זימה בלעם שינסו להכשיל את ע
 כבר יבואו על עונשם מאת ה'. הוא", ועל ידי שיכשילו אותם,

 

ואכן המואבים עשו מאמצים גדולים כדי להחטיא את עם ישראל. הם פתחו בשיטים 
"יריד" גדול, העמידו דוכנים מלאי סחורות טובות. וכדי שעם ישראל לא יימנעו מלהגיע, 
העמידו נשים זקנות שתמכורנה את הסחורה. אולם כאשר היה מגיע אדם מישראל 
לקנות, והיה מתעניין בסחורה, הפנתה אותו המוכרת להיכנס פנימה לחנות, ושם חיכתה 

אט אט הציעה בחינניות סחורות שונות, וזבנית מואבית צעירה, מקושטת ונאה, אשר 
 פיתתה אותו לגילוי עריות ולעבודה זרה.

 

, ואף השרים הגדולים והחשובים ביותר עשו כל השתדלות שהתכנית תצליחהמואבים 
הפקירו את בנותיהם ורתמו אותן למזימה. ולדאבון הלב, המזימה הזו הצליחה, 

ע  והתוצאה הקשה היתה: " ֶחל ה  ּי  בו  נֹות מֹוא   ". ם ִלְזנֹות ֶאל ּבְ
 

לעיני קח לו, לעיני משה והגדיל לעשות נשיא שבט שמעון, "זמרי בן סלוא", אשר ל
ונכנס עימה לאהל. המבוכה  ישראל, אחת מבנות השרים בשם "כזבי בת צור" עדת כל

אך  ,בעם ישראל היתה רבה, היו משבט שמעון שעמדו לצידו, והיו שידעו שהוא חוטא
ובאותה שעה נתעלמה ההלכה אף ממשה רבנו. רפו . לא ידעו מה הדין במקרה כזה

 וגעו כולם בבכייה.ו של משה רבנו, ידי
 

. ליבו רתח על חילול נחס, בנו של אלעזר בן אהרן הכהן, וקנא קנאת ה'יאו אז קם פ
. הוא פנה למשה והזכיר לו: הלוא לימדת אותנו, ש"הבועל את הגויה והאיום ה' הנורא

אולם המקנא לה' יכול להרגו  יגה.הרדונו ל]כלומר אין בית הדין יכולים לקנאים פוגעים בו"!  -
. ומסתכן הוא בכך מאד, כי אם לא יהיה זה בעת מעשה, דינו כרוצח, ועוד, שיתכן שיקום בעת מעשה

גור אריה " - יכן הם האריותה ?!והיהרגיסתכן ואין כאן אדם ש :אמר. [עליו החוטא להרגו
שאין אדם מישראל נחס יכיון שראה פ "?!בנימין זאב יטרף" ",דן גור אריה" ",יהודה

אבריו בכפו, ונכנס לאהל,  רמ"ח" בידו, ושם נפשו וכל ר מחמיד לקח " ,עושה כלום
 וה' היה בעזרו, והרג את זמרי בן סלוא וכזבי בת צור יחד!

 

נחס, הוא שהסיר את חרון האף הגדול אשר היה על עם ישראל. ימעשהו הנועז של פ
נחס יעם מעשהו של פכעת איש! ו 18,777מגפה קשה היתה בעם ישראל, אשר מתו בה 

 (ירושלמי סנהדרין נב א .)במדבר פרק כה ורש"י. סנהדרין פב ע"אנעצרה המגיפה.  -
 

 ברית שלום
ר " ּבֵּ ְיד  י  ה'ו  נֵּ ל ּבְ ע  ִתי מֵּ יב ֶאת ֲחמ  ש ִ ן הֵּ ּכֹהֵּ ֲהֹרן ה  ן א  ר ּבֶ ז  ן ֶאְלע  ס ּבֶ יְנח  ה ּלֵּאֹמר: ּפִ ֶאל ֹמש ֶ

ל אֵּ ר  ם ,ִיש ְ תֹוכ  ִתי ּבְ ְנאֹו ֶאת ִקְנא  ק  ן ֱאֹמר ִהְנִני  ,ּבְ כֵּ ִתי: ל  ִקְנא  ל ּבְ אֵּ ר  י ִיש ְ נֵּ יִתי ֶאת ּבְ ְולֹא ִכּלִ
לֹ  ִריִתי ש   ן לֹו ֶאת ּבְ א ֹנתֵּ ר ִקּנֵּ ת ֲאש ֶ ח  ם ּת  ת עֹול  ֻהּנ  ִרית ּכְ יו ּבְ ֲחר  ְרעֹו א  ה ּלֹו ּוְלז  ְית  ם: ְוה 

ל ר ע  ּפֵּ ְיכ  יו ו  י יִ  לֵּאלֹה  נֵּ לּבְ אֵּ ר   יג(-)במדבר כה י ".ש ְ
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 מהי "קנאה"?

 
הוצאת דבר ממקומו אל . קנאה מופיעה על )רש"י כאן(חרון אף ורוח נקמה היא קנאה 

ולדוגמא כדוריות הדם שבגופנו ] . ה"מקנא" כועס על כניסת הגורם הזר.ובלתי ראוי מקום זר
שומרות על הגוף ו"מקנאות לו". אם יכנס גורם זר, מיד יסתערו עליו ויסלקוהו! הבעל מקנא לאשתו, 

כשאדם חושב בטעות מופיעה קנאה במובנה השלילי ואינו מוכן לסבול שיתערב ביניהם שום גורם זר! 
ה שיש לשני היתה צריכה להיות דווקא שההצלחכשתחושתו הפנימית היא  .שמה שמגיע לו הולך לחברו

תן לכל ונבורא עולם ישתבח שמו , וויפנים כי "אין אדם נוגע במוכן לחברו"ותרופתה שידע  אצלו.
 אדם בדיוק מה שמגיע לו[.

 
אם  חורה אפוהקב"ה מקנא לעם ישראל. מאהבתו לעמו אשר קידש והבדיל לשמו, 

 !ריםחלילה סוטים ישראל מדרך ה' ופונים לאלהים אח
 

, )רש"י( פינחס במעשהו "קנא את קנאת ה'", נקם וקצף את נקמתו וקצפו של הקב"ה
  .והעמיד את הדברים על מקומם

 
נא למעשה זמרי, התקין ינחס, בשעה שקיבא ראה, גם כך פאומר הזוהר הקדוש: 

וכי איזו . "תן לו את בריתי שלוםוהנני נ"במקומה, ולכן כתוב  אתאת הברית הז
? אלא כאן נקשר הדבר במקומו. ומה אתן אתנחס בברית הזילו לפקטטה היתה 

בגללו התחבר  -בחטאם  מה שנפרד ממנו ...להתחבר הברית במקומה! לו? שלום
והיתה לו ולזרעו  -, מכאן והלאה הואיל והוא התקין הדבר במקומובו. ועל זה, 

 )זהר פרשת נח סו ע"ב(. נת עולםואחריו ברית כה
 

 תושלום ממלאך המו
 אדם כל, ראהו בא: )בראשית רט ע"ב( הרואומר הז. "ברית שלום"נחס ינתן הקב"ה לפ

 םיויתקי, אדם בני כשאר ט בווות לשלולא יכול מלאך המ, הוא ברוך לקדוש שמקנא
 .[תוממלאך המושלום : ספורנו]וכן מבאר אף ה !שלום בו
 

אמנם אף פנחס נפטר מן העולם, אבל לא כשאר בני אדם, כי מלאך המוות לא שלט 
בו. לכן האריך ימים ביותר, ואף פטירתו לא היתה רגילה כמו כל אדם, אלא נפטר 

 .]ויורחב מעט להלן[מתוך דבקות עליונה בה' והתפשטות החומר 
 

 אמר. במדבר הולכים היו חייא ורבי יוסי ורבי אלעזר רביאומר הזוהר הקדוש: 
לֹום" נחסיבפ שכתוב זה :יוסי רבי ִריִתי ש   ן לֹו ֶאת ּבְ  ממלאך שלום ",ִהְנִני ֹנתֵּ
 ודאי ?!מת לא: וכי תאמר ואם. בדיניו דוןינ ולא ,לעולמים בו שולט שלא ,ותוהמ
 בברית שהתאחז משום, דורו בני כל על ימים והאריך, העולם בני כשאר מת לא

 בני משאר הסתלק נאה ובדבקות עליונה בתאוה, מהעולם וכשהסתלק. הזו העליונה
 !העולם

 
 עד מהעולם הסתלק שלא, נחסיפ זה כמו, וראה בארבי אלעזר פתח ואמר... 

 אחת בשעה. הבא לעולם בהם נהנית שהרוח אחרים לבושים לפניו שהתקינו
ן לֹו ֶאת " :הכתוב את םילקי .באלה והתלבש מאלה התפשט לֹוםִהְנִני ֹנתֵּ ִריִתי ש   . "ּבְ

 (ע"א רידזוהר במדבר )
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 נחס הוא אליהויפ

בעם מופיע בתקופת המלך אחאב, , ממעשה זה של פינחס שנה 377-למעלה מ כעבור
הם אבותיו ומה מוצאו, אלא רק מוזכר  מוזכר מי לא"אליהו". ישראל נביא בשם 

דכ" י ִגְלע  בֵּ י ִמּתֹש   ּבִ ש ְ ּתִ ִלּי הּו ה   .א()מלכים א יז " אֵּ
 

 כי הוא הוא פינחס! מרבותינו הדברומקובל 
 

אומנם, ישנן דעות שונות, האם הוא פינחס ממש באותו גוף עצמו, או שהוא בא 
 לעולם שנית והתלבש בגוף אחר.

 
ולדוגמא מלאך, או דומה למלאך. נעשה כמקורות רבים מתייחסים לכך שאליהו הנביא 

ממנו לקרוא למלך אחאב, חושש עובדיה , ומבקש כאשר הוא נפגש עם עובדיה הנביא
פן לפתע ייעלם לו אליהו, ואחאב יכעס עליו על שהיתל בו! הוא פונה לאליהו הנביא 

ְך ואומר לו: " ִאּת  ְך מֵּ לֵּ ה ֲאִני אֵּ י  רו ַח  -ְוה  ע ה'וְּ דָּ ר ל א אֵּ ֲאךָּ ַעל ֲאׁשֶ ָּ ש   "! כי באמת היה יִּ
 )מצודות ורלב"ג( ם למקום!אליהו הנביא מורגל בכך, שרוח ה' נושאת אותו ממקו

 
לֵּב לרגל את יריחו, וביק ש דבר דומה לכך מצאנו גם בפינחס. כאשר הלך יחד עם ּכ 

י "כתוב: אותם רחב בביתה, כ, החביאה מלך יריחו ללכוד אותם נֵּ ה ֶאת ש ְ ִאש ּ  ח ה  ּק  ּתִ ו 
ים  ש ִ ֲאנ  נו  ה  פ ְּ צְּ ". לא נאמר "ותצפנם" בלשון רבים, כי הצפינה רק את כלב, ואילו ַות ִּ

 -כשאני רוצה "את פינחס לא היה צורך להצפין ולהחביא, כפי שאמר לה לפני כן: 
 )תנחומא שלח א( "!איני נראה -נראה, וכשאני רוצה 

 
אלא "עלה בסערה לא היתה פטירה רגילה,  [הוא פינחס] פטירתו של אליהו הנביאאף 

ה השמימה", באופן פלאי ואפוף סוד! ככתוב: " ּמ  ְיִהי הֵּ לֹוְך ]אליהו ותלמידו אלישע[ ו  ֹהְלִכים ה 
ר ּבֵּ ש   ,ְוד  י אֵּ ש  ְוסּוסֵּ ה ֶרֶכב אֵּ יֶהם ,ְוִהּנֵּ נֵּ ין ש ְ ְפִרדוּ ּבֵּ ּי  ה ,ו  ר  ע  ּסְ הוּ ּב  ִלּי  ל אֵּ ּי ע  ע  ו  ִים: ֶוֱאִליש   מ  ש ּ  ה 
ק ,ֹרֶאה עֵּ ִבי א   ,ְוהּוא ְמצ  יוא  ש   ר  ל ּופ  אֵּ ר  הּו עֹוד ,ִבי ֶרֶכב ִיש ְ א   )מלכים ב פרק ב( ..."ְולֹא ר 

 
אליהו הנביא מתגלה לעיתים לבני אדם, כשהוא מגיע בדמויות גם לאחר פטירתו, 

 שונות. 
 

 .(ועוד אע"זוהר חדש רות מב )! פנחס זהאליהו  :אמר רבי אלעזר
 

מלאך ויחיה  אעשהו... בשם ה' לפנחס: "בשבועה נאמר כה יב(במדבר ) יונתןתרגום 
 ".באחרית הימים לעולם ויבשר הגאולה

 
שהוא טס את העולם רץ... שנמצא תמיד בא ,זה אליהו "ועוף יעופף על הארץ"...

 )זוהר בראשית מו ע"א( .בארבע טיסות

 
 

 בני האדםאפוטרופוס טוב ל
ועל מה  :לרמ"ק שער היכלות פרק יד( "רימוניםפרדס "והובאו דבריו בספר )המקובל רבנו משה די ליאון כתב 

מה שלא עלה אדם אחר, תדע לך כי בסתרי תורה  ,ששאלת בענין אליהו שעלה למרום
ואם... אלא "אליהו  ראיתי סוד נפלא עד מאד! אליהו, לא תמצא לו בכל התורה אב

מה. התשבי מתושבי גלעד". ואמרו כי קודם לכן ירד מן השמים, ושמו ידוע בסתרי החכ
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, לזמנים [דמויות]ועוד שאחר כך נראה אל החכמים בהרבה מקומות בהרבה דיוקנין 

, לזמנים כאחד מגדולי הדור... אמרו שבשעה שביקש ש  ר  , לזמנים כפ  ]ערבי[ בדמות טייעא
הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, אמר למלאכים 'נעשה אדם', אמרו לפניו: רבונו 

מה אנוש כי תזכרנו". הושיט אצבעו עליהם ושרפם... עד שקרא לפלוני "של עולם, 
אם לפניך  ,רבונו של עולם :אמר לפניו ,אדם''נעשה  ווסיעתו, אמר ל ]אליהו הנביא[

בעיניך, אני ארד ואהיה שמש לפניו וכו'. ואף על  מוטב, לפני לא כל שכן?! ואם טוב
כי ]עורר אמונה בעולם[ , והאמין בעולם ירד לאחר זמן פי כן, לא ירד באותו הזמן, אלא

ה' הוא האלהים בענין אחאב. ולימים מועטים שהאמין זה בעולם, העלהו המקום 
יך לשמי מרומים, ואמר לו הקדוש ברוך הוא: אתה אפוטרופוס טוב לבני האדם, חי

  !תרד ותאמין אמונתי בעולם
 

: ועל פי זה, מה מתוק לשון רבותינו ז"ל, )מדבר קדמות מערכת א אות ז"ך(והוסיף על זה החיד"א 
"אליהו הוא  ודייקו בלשונם, שלכאורה היה להם לומר"פנחס הוא אליהו", שאמרו 
 ]כיון שפנחס קדם לאליהו הנביא[, אך בזה מתיישב הלשון, כי כוונתם היאפנחס" 

 נוספים והרחבה נפלאה(.)מלוקט מן הקונטרס "פנחס הוא אליהו" ועיין שם מקורות שפנחס הוא המלאך אליהו. 
 

 
 מזבח ה'את אליהו הנביא מרפא 

אליהו הנביא התנבא לעם ישראל בתקופת המלך הרשע אחאב, אשר הוא ואיזבל 
. איזבל המרשעת הרגה כמעט את כל נביאי מאוד אשתו חטאו והחטיאו את ישראל

 ![עבודה זרה]שם הבעל לעומת זאת החייתה וכלכלה מאות נביאי ה', ו
 

 כל כך הרחיקו את ישראל מעבודת ה', עד שמנעו מהם אף ברית מילה! 
 

קינא אליהו הנביא את קנאת ה', וגזר שתהיה בצורת קשה על ישראל! מטרתו היתה 
מה רעב כבד, בצורת קשה פקדה את ישראל, ועכדי להשיב את העם למוטב. ואכן 

יא מאחאב לכנס שנים תמימות. כאשר כבד הרעב מאד, דרש אליהו הנב שלושלמשך 
 את כל ישראל להר הכרמל.

 
כל  לאת כל הלבבות. אליהו הנביא פנה אעזע שזבהר הכרמל התרחש אז מעמד ו

ּיֹאֶמרהעם מנהמת לבו. " ים :ו  ִעּפִ ּסְ י ה  ּתֵּ ל ש ְ ְסִחים ע  ם ּפֹ ּתֶ י א  ת  ד מ  ֱאלִֹהים  ה'ִאם  ?!ע  ה 
יו ֲחר  ל !ְלכּו א  ע  ּב  יו ,ְוִאם ה  ֲחר  רלֹ וְ  !ְלכּו א  ב  ם ֹאתֹו ּד  ע  נּו ה   ".א ע 

 
עם האם או אז קרא להם אליהו לעשות נסיון, ולהיווכח בעיניהם עם מי האמת, 

נביאי הבעל לבנות מזבח  837נביאי ה', או עם נביאי הבעל חלילה. הוא מזמן את 
הוא פונה ולהקריב קרבן לאלוהיהם, ומנגד בונה אף הוא מזבח ומקריב קרבן לשם ה'. 

יֶכם" ואומר להם: ם ֱאלֹהֵּ ש ֵּ אֶתם ּבְ ם  ,ּוְקר  א ְבש ֵּ ֲאִני ֶאְקר  ֲעֶנה  ה'.ו  ר י  ֱאלִֹהים ֲאש ֶ י ה ה  ְוה 
ש   אֵּ ֱאלִֹהים -ב  ּיֹאְמרוּ  !הּוא ה  ם ו  ע  ל ה  ן ּכ  ּי ע  ר :ו  ב  ּד   ".טֹוב ה 

 
ואכן התרחש אז קידוש ה' גדול, כשעל מזבחם של נביאי הבעל לא יצאה אש, למרות 
כל מאמציהם הרבים ותחבולותיהם ונסיונותיהם הנואשים במשך שעות ארוכות להוציא 
אש מלאכותית. ואילו על המזבח שבנה אליהו הנביא, אשר הוצף בכוונה תחילה 

לה את הקרבן, וראו הכל כי זו בכמויות גדולות של מים, יצאה אש מן השמים ואכ
 )כמסופר באריכות במלכים א פרק יח(אש שמיימית. 
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יֶהם" נֵּ ל ּפְ לּו ע  ּפְ ּיִ ם ו  ע  ל ה  ְרא ּכ  ּי  רו   ,ו  ים ה' :ַוי  אמְּ ֱאל הִּ ים ה' !הו א הָּ ֱאל הִּ  !"הו א הָּ
 

לאחר סיומו המרגש והמרטיט של המעמד, קורא אליהו הנביא לעם ישראל לתפוס 
הבעל, והוא שוחט אותם בנחל קישון. מיד לאחר מכן הוא מתפלל ומבקש את נביאי 

 רחמים על ישראל, ויורדים גשמי ברכה.
 

ועזבו את ברית  ,כל ישראל עזבו את הקדוש ברוך הוא ,ראה, בימי אליהוובא 
דבר הבא לתקן  ,מילההברית את המילה שלהם. כשבא אליהו וראה שעזבו 

ח "הכל התרפא. זהו שכתוב  -ומו כיון שהקריב דבר למקובמקומו.  א ֶאת ִמְזּב  ּפֵּ ְיר  ו 
רּוס ה' מקים את אותו מקום ... והיה אליהו זו ברית המילה שנעזבה בעולם". ֶהה 

 (ע"ב סו נח פרשת זוהר)שהאמונה תלויה בו. 
 

 אליהו הנביא בורח לחורב
לאליהו  כאשר שומעת איזבל על הריגת נביאי הבעל, היא קוצפת וזועמת, ושולחת לומר

ים ֶאת הנביא: " ש ִ ר א  ח  ת מ  עֵּ ֶהםכ  ד מֵּ ח  ֶנֶפש  א  ך  ּכְ ְפש ְ  "!נ 
 

אליהו בורח עם נערו דרומה לכיוון באר שבע, ומשם ממשיך לבדו אל המדבר, ושואל 
מלאך ה' נותן לו "עוגת רצפים וצפחת מים", ולאחר שהוא אוכל את נפשו למות. 

אל יום וארבעים לילה, עד אשר מגיע ושותה, הוא הולך בכח האכילה הזו ארבעים 
הוּ נגלה אליו הקב"ה ושואל אותו: "שם "הר האלוקים חורב",  ִלּי  ך  ֹפה אֵּ ה ּלְ ?" ואליהו מ 

י לַ משיב: " נ ֵּאתִּ אֹות ה'ַקנ  א קִּ י ְצב  ל ,ֱאלֹהֵּ אֵּ רָּ ש ְּ י יִּ נֵּ ךָּ ב ְּ יתְּ רִּ בו  בְּ זְּ י עָּ סוּ  ,כ ִּ ר  ֹחֶתיך  ה   ,ֶאת ִמְזּבְ
ֶרב ְרגּו ֶבח  י ,ְוֶאת ְנִביֶאיך  ה  ּדִ ר ֲאִני ְלב  תֵּ ִאּו  הּ  ,ו  ְחּת  י ְלק  ְפש ִ ּו ֶאת נ  ְקש  ְיב   ".ו 

 

 יאמר עליהם סנגוריה! -הפה שאמר קטגוריה על בניי 
אומרים חז"ל כי היתה כאן הקפדה על אליהו הנביא, על כך שקיטרג על עם ישראל. 

ה לקטרג על בניי?! -יהו" וזהו שרמז לו הקב"ה: "מה לך ּפֹה אל  מה לך ּפֶ

 

שישב לפניו  ,והראהו ענין של משה ,על אליהותרדמה הקב"ה  טילהאומר הזוהר: 
 .עשו ישראל את העגל ,ובזמן שהיה שם .ללמוד את התורה ארבעים יום וארבעים לילה

לא זז  ,שלחם לא אכל ומים לא שתה ,ארבעים יום וארבעים לילה עברוומשום ש
 !כך היה לך לעשות כמו משה :אמר לו הקב"ה לאליהו .משם עד שמחל להם הקב"ה

 
 :וזהו שכתוב] !בלו את תורתי בהר חורבישק ,בני האהובים ,שהיה לך לראות שהם בני ,ועוד

ה" ְיל  ִעים ל  ְרּב  ִעים יֹום ְוא  ְרּב  ִהיא א  ה ה  ֲאִכיל  ֹכח  ה  ֶלְך ּבְ ּיֵּ ב ,ו  ֱאלִֹהים ֹחרֵּ ר ה  ד ה  דהיינו שראה ענין של  ",ע 
 .[חורב וענין של ישראל שקבלו התורה בהר ,לילה ארבעיםיום ו ארבעיםמשה שנתעכב לפניו 

 

עד שנשבע לפני הקב"ה להורות זכותם של ישראל  ,לא זז אליהו משם :יצחק ביאמר ר
כך וכך עשה עתה  :אליהו מקדים ואומר לפני הקב"ה ,וכל מי שעושה זכות !תמיד
 )זוהר חדש פרשת נח( !ואינו זז משם עד שיכתבו זכותו של האיש !פלוני

 

 בוא לכל בריתמוזמן ל
פינחס הוא אליהו, שחדור הוא בקנאת ה' טהורה, ועשה פעמיים מעשה גדול של 

אכן העמיד הדברים על מקומם והשיב , פעמיים[ -]ככתוב "קנא קנאתי"  קנאות לכבוד ה'
 אל אביהם שבשמים.את ישראל 
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במקום שבו נמצאת הקנאות לכבוד ה', והעמדת הדברים על מקומם דווקא אולם 

בתוקף רב וביד חזקה, בו חפץ הקב"ה להראות שאין כאן חלילה איזו "שנאה", אלא 
הקנאות היא להיפך, יש כאן אהבה גדולה ועצומה של ה' יתברך כלפי עם ישראל! 

 אהבה האיתן והמיוחד שיש לנו עם הבורא.בשביל שלא יסטה עם ישראל מקשר ה
 

" כשהפרו ופגמו העמיד את עם ישראל במקום, ש"לכן דווקא אליהו, שקנא קנאת ה'
אליו קורא הקב"ה ומזמן אותו שיבוא להעיד על המעשים הטובים דווקא  -בברית 

ולא באמת  ,שלהם! על הנאמנות שלהם! על שמקיימים הם ושומרים הם את הברית
שהיתה זו מעידה זמנית, אך הקשר התמידי והאמיתי שלהם עם הקב"ה  עזבוה, חלילה!

 הוא קשר נאמן ואוהב!

 
אותה מקיימים  כיצד לכל ברית מילה, לחזות ולראות, לבוא על כן נקרא אליהו הנביא

 .הנצח עם הקב"ה מכניסים את בניהם בברית, נכנסים ועם ישראל
 

שלא יכול  !סגרת את הדלת !עד מתי אתה מקנא לי? :אאמר לו הקדוש ברוך הו
 ,חייך !יל אותך עם בנ  והעולם לא יכול לסבמאידך, ת לעולם, ווט בך המוולשל

 )זוהר ויגש רט ע"ב( !זמן לשםודש, אתה תהיה מומו את ברית הקייקי ישבנַ שבכל מקום 

 
בבשרם,  י רשימה קדושה זוחייך, בכל מקום שירשמו בנ אמר לו הקב"ה לאליהו:

, והפה שהעיד שישראל עזבו ברית, הוא יעיד שישראל מקיימים אתה תזדמן לשם
 )זוהר לך לך שפו( הברית!

 
דהיינו ברית שלום. הלך  ,המתנה שנתן לו משה ]מאליהו[ אבדה ממנו ,באותה שעה

אין אתה  :אמר לו משהאליהו הנביא להר חורב, לבקש ממשה את הברית הזו. 
 וכך הוא !ומהם תרויח והם יתנו לך ,אלא לך לתינוקות של ישראליכול לקבל ממני, 

 (ע"א קצ שמות זוהר) עשה.
 

העף כל העולם בארבע עפיפות, להיות שם זה הוא אליהו  -"ועוף יעופף על הארץ" 
זה כסא של ". וצריך לתקן לו כסא ולהזכיר בפיו: באותה ברית מילה הקדושה

 )הקדמת הזוהר יג ע"א(אליהו", ואם לא אינו שורה שם. 
 

 

 בזכות אליהו מתכפרים עוונות הנוכחים בברית
 :אמר אליהו ,שאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו שיהיה נוכח בכל ברית מילה בשעה

לא  ,הנה אם יהיה בעל הברית בעל עבירהו ,אתה ידעת שאני מקנא לשמך יתברך
והמשיך  .והבטיחו השם יתברך שיכפר לבעל הברית על עוונותיו !אוכל לסבול להיות שם

המשיך  .הבטיחו השם יתברך שיכפר גם לו .אפשר יהיה המוהל בעל עבירה :עוד אליהו
הבטיחו השם יתברך  .אפשר יהיו הקהל שם בעלי עבירות ולא אוכל לסבול :עוד אליהו

 (המנהגיםטעמי  )האדמו"ר מקרלין זצ"ל בשם מדרש.. שיכפר לכל הקהל
 

 
 אליהו הנביא יבשר את הגאולה

אמר רבי שמעון בן לקיש: הוא פנחס הוא אליהו. אמר לו הקב"ה: אתה נתת שלום 
א שעתיד ליתן שלום ביני לבין ביני ובין ישראל בעולם הזה, אף לעתיד לבוא אתה הו

ִלּי ה ": )מלאכי ג כג(שנאמר  בני! ת אֵּ ֶכם אֵּ ח  ל  ֹלֵּ ֹנִכי ש  ה א  ִביאִהּנֵּ ּנ  י ּבֹוא יֹום  ,ה  דֹול  ה'ִלְפנֵּ ּג  ה 
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א ּנֹור  ם .ְוה  ל ֲאבֹות  ִנים ע  ב ּב  ִנים ְולֵּ ל ּב  בֹות ע  יב לֵּב א  ש ִ  )ילקו"ש תחילת פרשת פנחס( ".ְוהֵּ

 
   

 !אשרי העין ראתהו - זכה ועשה נפלאות ,מלאך ה' צבאות ,אליהו בעל האות

 א!נפש נדב ואביהו - זכה ולקח לעצמו ,והיה ה' עמו ,לבש קנאה בתוך עמו

 !רוח ה' תנחהו - החיים והשלום אתו ,נתן לו האל בריתו ,ידיו רב לו בקנאתו

 וילמד תורה מפיהו! - אשרי איש יזכה לראותו, ובשמי מרומים ביתו ,הוא בארבע עפיפתו

 פנהו!ונשבע מאור  -נראהו בחלום הלוואי , והוא מחזיר לו שלום נותן לו שלום,ואשרי 

 נאוו על הרים רגלהו! - וחיש יבוא עם הגואל, ימליץ טוב בעד ישראל ,חי וקיים בעוז ואל
 ]מתוך פיוט למוצאי שבת[

   

 

 

 התנכלות הגויים למצות המילה  
 

מצוה זו, המבדילה אותנו פיזית מראש. היתה מילה צפויה מצות ההתנכלות הגויים ל
 לתגובות של התנכלות ואף לעג והשמצות.מכל העמים, מהווה מטרה מבוקשת 

 
אך כבר אברהם אבינו שתל בנו את הכוחות לעמוד מול התגובות הללו. כאשר קיים 
את ברית המילה, לא עשה זאת בסתר אהלו, אלא בכוונה תחילה פרסם זאת, ואף 

מעשה אבות "ו  ואז מל! -כדי לעורר את השיח הציבורי להתנגד לכך התייעץ עם ידידיו, 
, עם ישראל במשך הדורות שמרו והחזיקו במצות המילה במסירות נפש, "סימן לבנים

 למרות כל ההתנגדויות של הגויים!
 

 .נסקור במעט כמה מהתנגדויות אלו
 

 מצרים הקדומה 
 : כאשרצא ה()בר"ר חסר טעם. אומר המדרש קדומים התייחסו למילה כדבר העמים ה

 !תנה לנו לחם :אמרו לו ,המצרים ובאו אצל יוסף מצרים, התאספוהרעב ב התחזק
]כיון שהיו ! ואתן לכם ,לכו ומולו את עצמכם ,י אינו זן את הערליםק  ואל :אמר להם

והיו  ,הלכו אצל פרעה .שטופי זימה, רצה לרסנם במעט, כדי להסיר מכשול עתידי מעם ישראל[
 :אמרו לו .לכם תעשואשר יאמר ו ,לכו אל יוסף להם: אמר .צועקים ובוכים לפניו

!... לבסוף מלו מחוסר ואומר מולו את עצמכם ,ומדבר אלינו דברים ריקים ,הלכנו אצלו
 .כדי לקבל אוכל ברירה

 

  עושה צחוקעמלק 
ִלים עמלק היה עושה צחוק והיתול ממצות המילה. נאמר עליו:  ֱחש   ֶּֽ ּנֶ ל ה  ך  ּכ  ב ּבְ ּנֵּ ְיז  "ו 

", ומסביר רש"י: ויזנב  ֲחֶריך  ֶּֽ , ואומר כלפי מעלה ןנב. חותך מילות וזורקמכת ז -בך א 
א  ,בחרת 'בזהלקב"ה   .שבחרת' מה לךהֵּ

 
ל": לב( )שמואל א טו כמו שנאמר עמלקים!בעד שעמד שמואל ופרע  מּואֵּ ּיֹאֶמר ש ְ וּ  ו  יש  ּגִ י  ה  ל  אֵּ
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לֵּק ג ֶמֶלְך ֲעמ  ג ...ֶאת ֲאג  ל ֶאת ֲאגָּ מו אֵּ ף ׁשְּ ֵּ ס  ׁשַ  מחתך התחיל :כהנא בר אבא רבי אמר". ַויְּ

. ועל כך נאמר: סרסו :אמר יצחק רביעופות השמים. ול ומאכיל חתיכות חתיכות בבשרו
ב " ש ֵּ יְוה  ְרפּוך  ֲאֹדנ  ר חֵּ ם ֲאש ֶ ת  ם ֶחְרּפ  יק  ִים ֶאל חֵּ ת  ְבע  ינּו ש ִ נֵּ כֵּ  על "?חיקם אל" מהו -" ִלש ְ

 תצא ט(. תנחומא כי איכה רבתי ג)ם. אד של בחיקו תנהישנ במילה שעשו מה

 
 

 מדוע לא נימול עשיו?
עשיו. כידוע, בעוד שישמעאל וזרעו  -שנאתו של עמלק למצות המילה, הגיעה מסבו 

אחריו עושים ברית מילה, בגיל מאוחר אומנם, הרי שעשיו וזרעו אינם עושים כלל 
 ברית מילה. ויש לנו להבין, מדוע לא מל יצחק אבינו את בנו עשיו?

 
עדיין לא  ,אמרשהוא אדמוני, כשראהו אביו  -" הראשון אדמוניויצא אומר המדרש: "

 ,כשעבר שנה או שנתייםאך . מפני הסכנה לו לשמונה ימיםמולא  ,בו דמיו ונבלע
לא . ובכל זאת ]ואין זה חולי[ותכונתו  ידע שזו תולדתו ,וראה יצחק שלא החליף מראיתו

אמתין עד שיהיה בן י"ג כמו  ,נה כמוניוהואיל ולא מלתי אותו לשמ :אמר ,מל אותו
זהו  .בעצמו ולא רצה למול עשוכב יע ,וכשהיה בן י"ג שנה .ואמול אותו ,ישמעאל אחי

ֶפך  : ")יחזקאל לה ו(שאומר הנביא יחזקאל בנבואתו על אדום  ם ִיְרּדֲ את  ְוד  נֵּ ם ש    "!ִאם לֹא ד 
 (. ובבראשית רבה סג יגבראשית כה כה )דעת זקנים .שהיה עשיו שונא דם של מילה מלמד רבי לויאמר 

 

 

 גזירות יון 
לפני הספירה  260 .ג"תקצ'שנת ג] אנטיוכוס אפיפנסכאשר עלה לשלטון המלך היווני הרשע 

להשליט ביד חזקה את התרבות היוונית על עם ישראל, כשמטרתו לאבד , ניסה למניינם[
ויצו ברית מילה. " את הזהות היהודית. אחת המצוות שעליהן שם דגש מיוחד היא

 . ז(מ מונאים א)חש "לבלתי המול להם כל זכר

 
הומתו על פי  ,והנשים אשר מלו את בניהן: "הוא אכף את הגזירה הזו באכזריות רבה

 זו את בתיהם"וארן, ואת המלים אותם הרגו בחרב, ויבואת העוללים תלו בצו .המלך
שתי נשים שמלו את בניהן, ויקשרו את היונקים בשדי  "ותמצאנה .()חשמונאים פרק א

 (.ו חשמונאים ב) בות עיר, וישמטו אותן מעל החומה"אמותיהם, ויעבירו אותם ברחו

 
שעוד מעט  . היא ידעהל אותו לשמונה ימיםוותמ ,אשה אחת ילדה בן אחר מות בעלה

מול יעל חומת ירושלים ובנה הנ קט ישיגוה הרודפים ויהרגוה עם בנה, לפיכך עלתה
 !ברית אבותינו לא נבטל ,]הנציב היווני[ לכו ואמרתם לבוגרוס הרשע :ותעז ותאמר, בידה

]ויש להזכיר כאן,  (מגילת אנטיוכוס). ותפל את בנה לארץ וגם היא נפלה אחריו וימותו שניהם
ואל יעבור", ובדרך כלל כי אומנם מצות המילה אינה נמנית על שלוש המצוות שנאמר בהן "ייהרג 

אין למול כשיש סכנה ופיקוח נפש. ואולם כאשר ישנן "גזירות שמד", דהיינו כוונה זדונית לבטל את 
 על כל המצוות[.  םאת נפשמסרו עם ישראל היהדות, 

 
ובטלו  את היוונים החשמונאים י ה' בניסים גדולים ועצומים נצחובחסדעד אשר 
 חנוכה.כידוע מסיפור נס הגזירות. 

 

 רדיפות הרומאים 
שנה לאחר מכן, התחילה "מלכות הרשעה" רומי להשתלט על ישראל, ועם  237-כ

]במקביל לתקופות המשנה מאות שנים משך ביד חזקה ב שלטהוחיזקה את שלטונה, השנים 
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זמנים הרבים היו  רדיפות דת קשות.תה זו תקופה ארוכה ומתמשכת של היוהתלמוד[. 

היהודים מסרו נפשם על המילה בתקופות  .נגד המילהשגזרו בתקופה זו והמקומות 
 .גזירהאת הועשו הרבה מאמצים ונסיונות לבטל  ,השמד

 
מספרת כיצד היו נוהגים להודיע ברמז, על ידי סימנים  )לב ע"ב(סנהדרין  מסכת * הגמרא

 ,בבורניול ריחים מוסכמים, על קיום ברית מילה, במקומות שבהם נאסר הדבר: "ק
נשמע  האשר היכ -" משתה שם משתה שם ,אור הנר בברור חיל .שבוע הבן שבוע הבן

קול ריחים במקום הנקרא "בורני", היה הדבר לאות על קיום מצות המילה והמשתה 
אחריה, כי קול הריחיים מזכיר את שחיקת הסממנים לרפאות בהם את התינוק הנימול. 

מכריז: שבוע הבן! שבוע הבן! דהיינו, ברית המילה, והיה הדבר לאות, כאילו היה הכרוז 
ובמקום אחר, הנקרא הנעשית ביום השמיני, לאחר שחלף שבוע ימים מזמן הלידה. 

זה סימן כאילו עמד הכרוז והודיע:  , היההיו נראים נרות רבים"ברור חיל", כאשר 
 .משתה של ברית מילה מתקיים שם משתה שם! דהיינו משתה שם!

 
 ,מלכות הרשעה על מלכות ישראל : כשגברהרבי יצחק אבוהבי ההמקובל האלכתב * 

וכדי לאבדם גזרו עליהם שלא יקיימו  .גזרו על ישראל גזרות קשות ורעות ,נותינוובעו
כדי שישארו ערלים ויטבעו  ,וגם גזרו על המילה .שהם מגינים על ישראל ,תותורה ומצו

ע בזוכרו את השבועה אשר נשב ,וחסדיו והקדוש ברוך הוא למען רחמיו .בין האומות
 םוראה איך היו היחידים מוסרי ,שמע צעקתםם... לאבותינו ואת הברית אשר שם בה

ירום תובטלו הגזרות וה ,לב גדולי המלכות והטה ,תובכל דור ודור על המצו םעצמ
 .ת בפרהסיאולקיים המצו

 
ובאותו זמן נולד  .את בניהם למולפעם אחת גזרה מלכות רומי גזירה על ישראל שלא 

ורשעים  ,ונו למוליהקדוש ברוך הוא צ :שמעון בן גמליאל אביו ןואמר רב ,ו הקדושנרבי
רתו של הקדוש ברוך הוא ונקיים יכיצד אנו מבטלים גז ,הללו גזרו עלינו שלא למול

הודיעו הדבר בפני ההגמון כש .שמעון ומל את בנו ןמיד עמד רב ?!גזרתו של אותו רשע
מפני מה עברת על גזירתו של מלך  :אמר לוו שלח וקרא את רבי שמעון ,היה בעירש

הרבה כבוד  :אמר לו אותו הגמון .נו הקדוש ברוך הואוויכך צ :אמר לו ?ומלת את בנך
אמר  .ואיני יכול להניחך ,רתו של מלך היאיגז ולםא ,שאתה ראש לאומתך ,יש לך עלי

ומה  ,לד ואמו אצל המלךעם היאותך  לשלוחאני רוצה  :אמר לו ?ומה אתה מבקש :ול
והלכו כל  ם,מיד שלח .עשה כל מה שאתה חפץ :אמר לו .שהוא רוצה לעשות יעשה

נכנסה אמו של רבינו  ".אנטונינוס" בן בשםלמלך לו  ובאותו הזמן נולד .היום בדרך
כך  :אמרה לה מעשיך כאן?מה  :המלכה אמרה לה .הקדוש אצל אמו של אנטונינוס

כיון  .אותנו אל המלך םולכך מוליכי ,ועכשיו מלתי את בני ,שלא למול ,וכך גזרו עלינו
לי את  ניות ,קחי את הילד שלי שאינו מהול ,אם רצונך :אמרה לה ,ששמעה ממנה כן

והלכה  ,מיד עשתה כן .ולכי ומלטי את נפשך ואת נפש בנך מאת המלך ,הילד שלך
רתך ומלה את יזו עברה על גז ,אדוני המלך :מר לוא ,נכנס אותו הגמון למלך .למלך
 וּ דקבִּ  :אמר להם המלך .הש ֵּ שתרצה לעשות עֲ  , ומהועכשיו הבאתי אותה אצלך ,בנה

 ,באותה שעה כעס המלך על אותו הגמון !נמצא שאינו מהולו . בדקולבנה אם הוא מהו
שרים באותה שעה היו  !ואתה הבאת לי שאינו מהול ,אני גזרתי על מהול ו:אמר ל

בודאי שבנה של זו  םאנו מעידי ,אדוננו המלך :ואמרו לו ,קיסרהלפני  םגדולים יושבי
מיד הוא  ,וכיון שהם קוראים אליו ,יהם של אלו קרוב הוא להםהואלא אל ,מהול היה

אותו להרוג לוה ימיד צהמלך לא קיבל את דבריהם, ו להם ועושה להם ניסים!עונה 
 אמרה אמו ,כיון שחזרו לביתו של אנטונינוס, ושלחם לשלום. רהיאת הגזטל יוב ,הגמון
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שניהם יהיו וניצל בנך על ידי בני,  ,לך הקדוש ברוך הוא נס הואיל ועשה :המלכה

 ,ובשכר אותו חלב שינק אנטונינוס מאמו של רבינו הקדוש !לעולם ]ידידים[ שושבינים
וירש העולם הזה  ,מלך לאומתוונעשה  ,ושימש את רבינו הקדוש ,זכה ולמד תורה

 (תוספות עבודה זרה י ע"במנורת המאור למהר"י אבוהב הנר השלישי. והובא המעשה בקצרה ב) .והעולם הבא
 

ושלא ימולו את  ,גזירה על ישראל שלא יעסקו בתורהגזרו הרומאים פעם אחת * 
יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא  ומה עש .ושיחללו שבתות ,בניהם
, ושאלו אותה כיצד ניתן להשפיע שכל גדולי רומי מצויים אצלה ]אשה רומית חשובה[ אחת

אמרה להם: הלילה תתקיים בביתי אסיפה של שרים. אולם אם אעלה  .לביטול הגזירה
את הנושא לסדר היום מיוזמתי, יחשדו בי שקיבלתי מכם שוחד, לכן אני מציעה, 
שתעמדו ותפגינו בלילה בחוצות העיר, ובודאי שקולות המהומה יגיעו אלינו, והעניין 

אי פגינו בלילה, וקראו: יעלה לסדר היום, ואז אשתדל לפעול לטובתכם. ואכן עמדו וה
 !אנחנו? תאח םלא בני א !לא בני אב אחד אנחנו? ?!לא אחים אנחנו !]למען ה'[ שמים

מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים . שיו אח יעקב[צאצאי עים הם א]שהרי הרומ
אכן בוטלו הגזירות. וכשהגיעה בשורה טובה זו ליהודים, ביום ו !עלינו גזירות רעות?

 ("א. בן יהוידעתענית יח ע)באדר, עשאוהו יום טוב. כ"ח 
 

מה לך יוצא " ורג כל מי שנתפס בקיום ברית מילה:* היו תקופות שבהן הוציאו לה
מה לך יוצא  .על ששמרתי את השבת ?מה לך יוצא לישרף .על שמלתי את בני ?ליסקל
על שנטלתי  ,על שעשיתי סוכה ?]בשוט[ מה לך לוקה בפרגול .על שאכלתי מצה ?ליהרג
וזהו  !על שעשיתי רצון אבא שבשמים ,שהטלתי תכלת על ,על שהנחתי תפילין ,לולב

ֶדיך  " :ו( זכריה יג) שאומר הפסוק ין י  ה ּבֵּ ּלֶ אֵּ ּכֹות ה  ּמ  ה ה  יו מ  ל  ר אֵּ מ  יִתי  ,ְוא  ר ֻהּכֵּ ר ֲאש ֶ מ  ְוא 
י ֲהב  ית ְמא   (ויק"ר לב א) !"מכות האלה גרמו לי להאהב לאבי שבשמים ",ּבֵּ

 
 

 ה בשעת גזירת מלכות, כגון מילה,עליהם למית ם"כל מצוה שמסרו ישראל עצמ
 א(ע")שבת קל  .עדיין היא מוחזקת בידם"

 

 

 השטן מקטרג 
שנהרג  ,שמעון אוסטרופולר רבי המקובל הגדול , אודותהרמח"ל גילוי נורא כתב

שבימי המנוח החסיד המקובל הגדול  ,הוגד לנו": ת"ט-בשנים ת"חבגזירות חמלניצקי, 
יצלן בשנת ת"ח, השביע הרב להגזירה רחמנא  , כשהיתהוסטרופוליהרב רבי שמעון א

לסיטרא אחרא ושאל אותה על מה ולמה את מקטרגת על עמנו בני ישראל יותר מכל 
שה דברים אלו ואחזור מקטרוגי, ואלו הן: שבת, והאומות? והשיבה לו: יתבטל מכם של

ל אות אחת מתורתנו ואל תיבט ,ורה. מיד השיב הרב: יאבדו הם כהנה וכהנהמילה ות
 !"הקדושה חלילה

 

 רוסיה הקומוניסטית 
 ויהודים .היה זה פשע חמור למול את הילדים ,ברוסיה הקומוניסטיתבדור האחרון, 

מסופר כיצד מלו  "יהדות הדממה"בספר  עשו זאת במסירות נפש במחתרת. רבים
 בבית הקברות, שם אנשי הבולשת ,ת עצמם תוך סיכון רבא יהודים במוסקבה

כפי וידועים עוד סיפורי מופת רבים מתקופה זו,  הסובייטית לא היו נוהגים לחפש.

כמו כן רבים שלא נימולו בילדותם מחמת הסכנה, נימולו  שיסופר להלן בפרק "סיפורים".
 בגיל מבוגר אחר שהוסר מסך הברזל.
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 מסירות נפש בשואה 

היו מקרים של מסירות נפש במצות המילה. אחד המקרים היה כאשר  בשואהגם 
להוליכה למשרפות. היא ביקשה מחייל גרמני שעמד לידה  תינוקהּ נתפסה אשה עם 

מה לראות  אולר,בשמחה הושיט לה לכן סכין, הלה חשב שהיא רוצה להתאבד, ו
הסכין החזירה את  ,מלה אותו ,הוציאה את תינוקה מהחיתולים היאתעשה. להפתעתו, 

 עכשיו אתם יכולים לעשות מה שתרצו. :ואמרה
 

   

 )גיטין נז ב( זו מילה -עליך הורגנו כל היום" "כי 
   

 
 

  ביום השמיני -הברית  
 

 המצוה ה"שמינית"
מצות ברית המילה נעשית ביום השמיני לחייו של התינוק, ועליה אמר דוד המלך 

. היא מכונה "שמינית" לא רק ב(ע")מנחות מג מזמור לדוד"  השמיניתשירה: "למנצח על 
בשל היותה נעשית ביום השמיני, אלא אף במהותה היא "שמינית", שכן המספר שמונה 

אחר שבע  -. וכמו כן היא המצוה השמינית ]כפי שכבר נרחיב[מסמל קדושה על טבעית 
 )אבודרהם(מצוות בני נח. 

 

  ביום השמיני?מדוע נעשית ברית המילה 
 

  על טבעיתקדושה  
המספר "שבע" מסמל את הקדושה שבתוך הטבע. הקב"ה ברא את העולם בששת ימי 
המעשה, וביום השביעי באה שבת, ונתנה חיות וקדושה לכל הבריאה כולה. כמו כן על 

 ידי שבת קודש, האדם מקדש את כל חיי החולין שלו.
 

הטבע. שכן הקב"ה ברא את העולם  ותיקוןשינוי לעומת זאת ברית המילה, יש בה 
]ראה באופן כזה, שמותיר ביד האדם את היכולת אף לתקן ולשפר כביכול את הטבע 

 .הרחבה נפלאה לעיל בנושא "תיקון ושלימות ה"אדם"[
 

"וזה טעם מילה בשמיני. כי האדם מצד הטבע נברא עם הערלה, והוא כותב המהר"ל: 
הטבע. ולפיכך תיקון הזה הוא ביום השמיני, לפי  פחיתות הטבע, והמילה היא תיקון

 )תפארת ישראל פרק ב(שהוא אחר הטבע הנברא בימי המעשה". 
 

 

 הממד השמיני
נתבונן, כי בכל גוף בעולם, ישנם ששה צדדים חומריים: ימין, שמאל, קדימה אחורה, 

אדם  כגון:מעלה ומטה. ומלבד זאת יש את עצם מהות הדבר, שהוא הממד השביעי. 
רואה לנגד עיניו איזשהו חפץ, עשוי קרשים וברזלים, ואיננו יודע מה זה ולמה הוא 

דהיינו חומר בלבד. אולם ששה צדדים, משמש. הרי שיש לחפץ זה כרגע ששה ממדים, 
ברגע שיבין את התכלית ואת המשמעות של אוסף הקרשים והברזלים המחוברים כאן, 

הרי בכך קיבל החפץ את הממד השביעי, את המהות  ,ויבין וידע שיש לפניו "שלחן"
 .והמשמעות שלו

 הרחבה



ה |  11 ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 
אם יתרחש איזה שינוי ונס בשלחן, כגון שהוא יתעופף באויר, זהו כבר ממד והנה, 
 !, כח על טבעי הפועל בשלחןשמיני

 
לטבע, וזהו המספר  ו שמגדירה משמעות ותכליתכך, הקדושה שבתוך הטבע, היא ז

 :כמו ,כל הקדושות הם במספר שבע ,בעת ימי בראשיתשעולם הזה שנברא בששבע, "
ושינוי  לעומת זאת, קדושה שיש בה חריגה ,"וספירת העומר ,יובל ,שמיטה ,שבת

 מהרש"אעיין ) , ממד שמיני של קדושה על טבעית.מגבולות הטבע, היא בבחינת "שמונה"

 ("ימות המשיח של שמונה כנור של מקדש של שבע נימין היה, ושל" , על דברי הגמרא:בע"יג  ערכין
 

 
 לקבל את קדושת השבת תחילה 

השמיני, ודאי הוא שעברה עליו שבת, והתקדש בקדושתה, כאשר נימול התינוק ביום 
: מכילתא דרשב"י שמות לא יז()כפי שאמר רבי שמעון בר יוחאי  טרם יכנס בקדושת המילה.

 "!גדולה שבת שאין התינוק נימול עד שתעבור עליו השבת"
 

ת ִאּמוֹ " ח  ִמים ּת  ת י  ְבע  י ה ש ִ ובאו רבים  ,שנכנס למדינה משל למלך - )ויקרא כב כז(" ְוה 
לא יראו פני עד  ,שיש כאן ]אורחים[ כל אכסנאין :גזר ואמרלבקרו ולראות פניו. 
לא תביאו לפני  :כך אמר הקדוש ברוך הוא !להיתח]המלכה[ שיראו פני המטרונא 

 .ואין מילה בלא שבת ,שאין שבעת ימים בלא שבתר עליו שבת, וקרבן עד שתעב
ֶצה" וזה הוא שממשיך הפסוק: ה יֵּר  ְלא  ה  ִמיִני ו  ְ ש ּ  )ויקרא רבה כז י( ".ּוִמּיֹום ה 

 
 , כי בששת ימי המעשה)ויקרא יב ג(אומר אור החיים הקדוש  מה משפיעה השבת על התינוק?

באה  ,ורועד, עד שבאה שבתטרם הגיעה השבת, היה העולם רופף ב, של בריאת העולם
]כי השבת היא "הנפש" של העולם, היא הכח הרוחני המחזיק ומקיים והתחזק העולם.  מנוחה

יתחזק וינוח גופו הרופף כך, על ידי השבת, אותו, כמו שנפש האדם נותנת חיים וקיום לגופו[. 
 ,שבתשהוא כדי שיעבור עליו . השבת נותנת לו כח רוחני שמחזק אותו. "של התינוק

 ".ואז יהיה בן קיימא ,ותגיעהו נפש החיונית הנשפעת בעולם ביום השבת כידוע

 
 בריאות וכח 

למה התינוק נימול לשמונה ימים? שנתן הקב"ה רחמים עליו ": א( רים רבה)דב אמרו חז"ל
 ."להמתין לו עד שיהיה בו כח

 
ב אֹו : "()ויקרא כב כזלגבי בהמה, מתי כשרה היא להיות לקרבן, נאמר בתורה  ֹור אֹו ֶכש ֶ ש 

ד לֵּ י ִיּו  ז ּכִ ו   ,עֵּ מ  ַחת אִּ ַ ים ת  מִּ ַעת יָּ בְּ ה ׁשִּ יָּ הָּ ֶצה ,וְּ ה יֵּרָּ אָּ לְּ הָּ י וָּ ינִּ מִּ ְּ ם ַהׁש  י ו  ה ל   ו מִּ ֶ ן ִאש ּ ְרּב  ה'". ְלק 
בכל שבעת חלוש מאד, ו כשנולד הוא יםכל בעל חי ,מורה נבוכים פ"נ במ"ט()אומר הרמב"ם 

ונחשב כֶנֶפל. ורק ביום השמיני הוא  אמו, ין בבטןכאילו הוא עדיהימים הראשונים 
נמנה על רואי אור העולם. וכך גם האדם, שבעה ימים ראשונים הוא חלוש ביותר, 

 ורק מהיום השמיני יש בו כח, וניתן למולו.
 

שחסה התורה ומאידך, אומר הרמב"ם, המילה נעשית בגיל המוקדם ביותר שאפשר, "
לרכות עורו וחולשת דמיונו, כי הגדול יפחד וירעד  ,הגדולעל הנימול שלא יכאב בכאב 

כלומר, בגיל רך זה, הכאב הוא מזערי ביותר, . "מן הענין שידמה היותו קודם היותו
 -. "לחולשת דמיונו" 1שהעור רך ופחות חש בכאב.  -. "לרכות עורו" 2משתי סיבות: 

הולך לקרות עמו שעיקר הסבל שיש לאדם מן הכאב, הוא מן הפחד והרעדה ממה ש
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, ואילו התינוק [ולהצטער עליו כאב, עדיין הוא ממשיך להגות בו]וכן יתכן כי אף לאחר שחולף ה

הרך אין ביכולתו לדמיין ולצייר מראש את הכאב, ולכן הסבל מצטמצם רק לרגעים 
 של הכאב עצמו.

 
 

 ?של התינוק קרישת הדםגורמי  מתי בשלים
גורמים אלו  .ליילוד גורמי קרישה שמועברים אליו מן האםמיד לאחר הלידה יש 

ויש צורך ביצירה עצמית של גורמי קרישה אשר  ,ימים 1-6בתוך  ,מתפרקים מהר
כל  ,ימים 6-3ולכן בגיל  ,הכבד של היילוד איננו בשל ,דא עקא .מבוצעת בכבד

ים אלו ומילה בימ ,קרישה סובל ממצב של חוסר בגורמי ,אפילו בריא ובשל ,תינוק
מתחילים להיווצר גורמי  ,החל מהיום הששי .היא יותר מסוכנת מחמת החשש לדמם

 .ליום השמיני מוכן מבחינה זווכך הוא מגיע  ,קרישה עצמוניים בכבד של היילוד
 )אנציקלופדיה רפואית הלכתית חלק ד ערך מילה(

 
הפלא הגדול הוא, שרמת גורמי קרישת הדם של האדם ביום השמיני לחייו הינה 

חלק  "המהפך". 1777ר ס.י. מקמילן בספרו רב המכר מהדורת יולי ")דהגבוהה ביותר מאשר בכל ימי חייו! 

 (237 עמוד א
 

התאמה מופלאה זו בין תכונות הטבע ובין חוקי התורה הקדושה, מזכירה לנו שוב, 
]הסתכל כי הקב"ה, בורא העולם ונותן התורה, "איסתכיל באורייתא וברא עלמא" 

 .נברא בהתאם לתורה[על כל טבעיו בתורה וברא את העולם, דהיינו שהעולם 
 

 
 

מה ראו שרה. אומרת הגמרא: ברכת "רפאנו" היא הברכה השמינית בתפילת שמונה ע
 ,שצריכה רפואה ,בשמיניתתנה מילה ימתוך שנ ,אמר רבי אחא ?לומר רפואה בשמינית

 .)מגילה יז ע"ב( לפיכך קבעוה בשמינית
 

 
  שבעת ימי טומאת אמואחר 

ר: ")ויקרא יב ב(נאמר בתורה  כ  ה ז  ְלד  ְזִריע  ְוי  י ת  ה ּכִ ים ,ִאש ּ  מִּ ַעת יָּ בְּ ה ׁשִּ אָּ מְּ טָּ ּה כִּ  וְּ ֹות  ת ּדְ י ִנּד  ימֵּ
א ְטמ  ל - ּתִ ו  מ  י יִּ ינִּ מִּ ְּ ם ַהׁש  תוֹ  ו ַבי ו  ְרל  ר ע  ש    ".ּבְ

 
]ואולם מדרבנן טמאה ימים מן התורה האשה טמאה במשך שבעה ימים לאחר לידת בן 

"ביום השמיני ימול". אומר האור החיים, כי  -. ומיד לאחר שבעת ימי הטומאה נוספים[
דווקא אחר  -מלמדת על כך, שהמילה נעשית ביום השמיני הסמיכות בין העניינים 

ר ירך אימו הוא", כלומר כשהעובר נמצא ּב  שתמו שבעת ימי טומאת האם. כי "העֻ 
אף הוא, בבטן אימו, הוא נחשב כאילו הוא אחד מאבריה, ובצאתו מבטן אמו נטמא 

עבור עליו שבעת עד  וה ה' להמתיןילזה צולצד שהמילה היא גילוי שמו יתברך באדם, "
 ".וביום השמיני ימול ,ימי נקיים

 
שלא יהיו  ?מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהמובא בדומה לכך: " (ב"נדה לא ע)בגמרא 

". כלומר המילה נעשית דווקא כאשר האשה נטהרת ואביו ואמו עצבים ,כולם שמחים
טעם בפועל ]אולם כיום אין קיים לבעלה, ויכולים הם לשמוח שמחה שלמה יחד עם כולם. 

 מדרבנן האשה עדיין אינה נטהרת ביום השמיני[. ,זה, כיון שכאמור

 

 !הידעת?
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 ימי אבלות על שכחת התורה תאחר שבע  

ואין לך ימים שאדם , כי העובר במעי אימו שרוי בטוב ובנעימים, "(ב"ל ע נדה)אמרו חז"ל 
ִני "שנאמר  !הימים םיותר מאות -שרוי בטובה  נֵּ י ֶקֶדםִמי ִיּתְ חֵּ ַירְּ ִני ,כְּ ְמרֵּ י ֱאלֹוּה  ִיש ְ ימֵּ ". ּכִ

נר דלוק לו חז"ל מתארים בצורת משל ציורי את התענוג הרוחני שהעובר שרוי בו: "... 
 ...!"אותו כל התורה כולה םומלמדי ...וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו ,על ראשו

 
ומשכחו כל  ,טרו על פיוובא מלאך וסלאויר העולם, " תינוקואולם, כאשר יוצא ה

". כאשר יוצא הוא אל העולם החומרי, מתגברת בו החומריות, ונכנס בו התורה כולה
]ובכל זאת התורה שלמד מועילה לו, כי טבועה  )מהרש"א(יצר הרע, ומשכיח ממנו את התורה! 

 [.א()הגר"ואצורה היא בלבו, ויקל עליו ללמדה שוב ולהחזיר דברי התורה על ליבו 

 
לפיכך נפשו של התינוק כאילו שרויה באבל על האובדן הרוחני הגדול! ורק בחלוף 

 חיי אברהם()חותם קודש סימן א אות יח בשם שבעת ימי אבלו, נכנס הוא בשמחת המילה. 

 
 

  סיפורים 
ים נִּ ךְּ יו  יַניִּ  !עֵּ

גאב"ד ]רבי חיים ברלין שבת חול המועד פסח. כל המתפללים בבית מדרשו של הגאון 

מטים אוזן קשבת  ,[, אשר בערוב ימיו קבע את משכנו בירושליםמוסקבה ובנו של הנצי"ב מוולוזין
לקריאת "שיר השירים" המתנגנת מפיו של הרב בהשתפכות ובלהט של אהבת ה'. 

 גיעהרו לכאן במיוחד, כדי לזכות לשמוע את הקריאה המרגשת. והנה כאשר המונים נה
הוא והתלהבותו, גברה והתעצמה  ",הנך יפה עיניך יונים ,תייהנך יפה רעי"למילים  הרב

 .בדמעות שליש תמוגגה
 

ז בנפשו לשאול איש מהמתפללים לא הרהיב עוכך חזר הדבר על עצמו מידי שנה, אך 
 ,זצ"ל הצדיק רבי אריה לוין אליו פנהפעם אחת  עד אשר את הרב לפשר הדבר.

. מששמע הרב התלהבות והתרגשות זות בחובה אם יאות לגלות לו מה טומנו וביקש
 :סיפרוהוא קלה בזווית עינו, את השאלה, נקשרה דמעה 

 
שח  .וביקש לשוחח עמי ביחידות ,ניגש אלי אדם נכבד ,בהיותי משמש כרב במוסקבה

אמרתי לו: "בסדר  ".ישמש כמוהל ואני חפץ שכבוד הרב ,נולד לי בן" :לי אותו אדם
 ,ומסחרי בצלבים ,מיד אני?!" והלה השיב לי: "אדם אך מה מקום לסודיות זוגמור. א

. אם יוודע הדבר, לבטח יפגע הדבר בפרנסתי, ואין איש בסביבתי יודע כי יהודי אנכי
ובאתי ליטול  ,הברית בסתר את לערוך ץ אניועל כן חפ ואולי אף יעמידני בסכנה,

את המשרתות כי ישחרר לו  תייעצ .ומכרי" שכניהדבר מאת כיצד להעלים עצה ממך 
 .היה לחופשה של מספר ימים, ואף אני אשמור הדבר בסוד. וכך הנכריות אשר בביתו

 בו פסלים למיניהם וצרכי דת נוצרייםוהיו  ,שהיה מסודר בנוסח אציליםהלכתי לביתו, 
, כשאני משמש את הברית כהלכתו רתיסיד .שום סימן מסימני היהדותרח"ל, ללא 

בקשתיו לסור אלי ביום השלישי  ואבי הבן משמש כסנדק, ולפני שנפרדתי ממנו, ,כמוהל
 .למילה כדי להודיע לי מה שלום הילד

 
ומכיון שחשד בי שהזמנתי אותו לביתי כדי לשלם לי  ,לאחר שלושה ימים הגיע לביתי

והוא חשב שאינני  ,כמובן שסרבתי לקבל .הושיט לי שטר עשרה רובלים ,שכר טירחה
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אמת עד שהצלחתי לשכנעו שהנני מסרב ב ,ועל כן הוסיף על הסכום ,לסכום זה מסכים

לענות לשאלתי ביקשתיו שיואיל נא אמנם  .זו גדולהלקבל שכר טירחה בעד מצוה 
שנראה כי למרות  כזו,אותו לקיים את הברית במסירות  מה הסיבה שהניעהותמיהתי: 

 ?!אין לו שייכות כלל וכלל ליהדות
 

לפעמים  .ממקור מחצבתימאוד שהתרחקתי  ,רבי ,ניא יודע ראשו, ואמר: הוא הרכין את
אני מצטער על כך, אך מרגיש שאין לי דרך חזרה. והנה הבן הזה שנולד לי, בודאי 
יגדל כגוי לכל דבר, בין גויים, ולא ידע דבר על יהדותו. אך אני מרגיש חובה לעצמי, 

ה הדרך פתוחה לפניו, ויוכל בקלות יתעניין ביהדותו, תהיהוא שאם וכאשר משום מה 
 לשוב לצור מחצבתו.

 
כי היונה אינה , "חז"ל אומריםכאן פנה רבי חיים לרבי אריה לוין הנרגש, ואמר לו: 

מתרחקת מן הקן, אלא עד למקום שממנו תוכל לחזור אליו. בכל פעם ששומע אני 
יהודי גם אותו  את הפסוק 'עיניך יונים' נזכר אני בכך שכנסת ישראל נמשלה ליונה.

מעדינות אורחותיה של היונה ההומיה, ובנפשו פנימה כמה הוא  ש בו משהורחוק, י
אל אלוקיו, אף כי מעטה עב ומחוספס מכסה על רגשותיו ומאוייו הנסתרים. זהו 
ייחודנו כעם, זו גדולתנו. בנקודת אור פנימית וחבויה זו מסתתרת מהות הנפש היהודית, 

 (ועוד 677)איש צדיק היה עמוד ! לכור מחצבתהשבסופו של דבר תחזור 

 

 דמעות של דם
הטלפון בביתו של רבי רפאל אבוהב צלצל. על הקו היה יהודי שביקש להזמין את 

בבוקר בביתו שבחולון. הרב הבין כי מדובר  0:67הרב למול את בנו, מחר בשעה 
 בבוקר.ביהודי יקר אשר חפץ לקיים את מצות ברית המילה בזריזות, מוקדם 

 
למחרת בבוקר לאחר תפילה בהנץ החמה, צעד רבי רפאל אל הכתובת שניתנה לו, 
והגיע לבנין רב קומות בחולון. עלה במדרגות, ניסה לשמוע קולות של מצהלות ושמחה, 
אך הכל סביבו שקט. הגיע אל הדירה המדוברת, נקש, וכאשר פתח לו גבר מגודל, 

י טעה בכתובת. אך לא, הגבר הושיט לו את לבוש בבגדי עבודה, סבור היה כי בודא
ידו ואמר: "אתה המוהל אבוהב? בבקשה, בוא תיכנס, הנה הילד כאן בעריסה, אפשר 
לעשות את הברית". הרב הביט סביבו כלא מאמין: איפה ברית? איפה מנין? והיכן 
האם היולדת? אך האב חסך במילים, הוא הסביר בקצרה כי הם רחוקים לגמרי מקיום 

רה והמצוות, ולא חשבו לערוך ברית מילה. אתמול ברגע האחרון הוא החליט בכל התו
זאת שעדיף למול את הילד, אך כמובן שאין צורך בשום טקס, יבצעו את הניתוחון 
ביעיליות ובמהירות וגמרנו. המילים נעתקו מפיו של הרב. "איך הגעת אלי?" הוא שאל. 

. "והיכן והב[אב-]ן ברשימת המוהלים" והאב ענה: "מדפי זהב. אתה מופיע שם ראשו
האמא?" הוסיף ושאל. "הודיעה מראש שהיא מעדיפה לא להיות נוכחת, היא חלשה 

 וקשה לה".
 

הרב התעשת, והודיע לאב כי הוא יורד למטה להשיג מנין. ירד, אך כעבור מספר דקות 
מעט חזר מאוכזב, בקושי ישנם אנשים בחוץ, ומעט האנשים שפגש היו ממהרים, וכ

לא הבינו על מה מדברים איתם. האב הביע מורת רוח: "הרב, אני ממהר מאוד, חשוב 
לי להגיע לעבודה בזמן, ולכן הזמנתי אותך בשעה מוקדמת. אני רואה שזה הולך להיות 
ארוך! מה אעשה?", הוא התלבט מספר שניות, והוסיף: "תראה, אני מתרשם ממך 

להגיע ממש בעוד כמה דקות. אני לא שאתה אדם אחראי ואמין. המטפלת צריכה 
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אתעכב יותר, אצא לעבודה, ואתה תעשה את הטקס כראות עיניך". הוא לקח את 

 תיקו, הודה לו ויצא.
 

הרב נותר המום. מה הוא הולך לעשות עכשיו? ברית מילה?! כך??!! ללא מנין? ללא 
ן??!! המום ללא אבי הב -שירה? ללא התקהלות של "שמע ישראל" ו"ה' מלך"? ואפילו 
דמעות רותחות החלו  ---ונסער ניגש לעריסה, הרים בחמלה את התינוק הרך, ולפתע 

 זולגות מעיניו.
 

רבי רפאל אבוהב, איש החברא קדישא, שאינו מזדעזע מהמוות, מהחיים ההולכים 
מה יעלה בגורלם? איזו צורה תהיה  -וכלים, בכה כעת על החיים האלו שבאו לעולם 

היעוד שלשמו באו? "ריבונו של עולם", התפלל המוהל ודמעותיו  להם? הימלאו את
זולגות, "אני הוא הסנדק, ואני הוא המוהל, הוי רבונו של עולם, היה לו אתה לאב, 

 שמור נא עליו, תגדלהו לעבודתך וליראתך"! 
 

הוא הניח את התינוק על ברכיו, ברך את הברכות בכוונה גדולה, וערך את הברית 
. זמן רב עוד המשיך לשבת כך, כשהתינוק בזרועותיו, דמעותיו זולגות, בהתרגשות רבה

 ---וקול בכיו ותפילותיו מתערבים עם בכיו של התינוק, ועולים עד כסא הכבוד
 

שנים. הרב ישב במשרדו אשר ברבנות תל אביב, והנה  26עברו חלפו מאז כמעט 
ה פנתה אל הרב: "כבוד מגיעה אליו אשה, יחד עם בנה, נער נעים ונחמד למראה. האש

" יית המוהל של הבן שלי!הרב, אני שמחה שסוף סוף הגענו אליך. אתה הרב, ה
כשהזכירה לו כמה פרטים, נזכר מיד רבי רפאל בברית הבלתי נשכחת. הוא התעניין 
מאוד: מה שלומו של הנער? איך הוא מרגיש? מה הוא עושה? והאם סיפרה, כי הוא 

ה הוא עושה הרבה "בעיות", מתחיל להתעניין בדת, תלמיד מצטיין, אבל לאחרונ
להתפלל, והיא לא יודעת מאיפה זה בא לו. ובימים האחרונים נכנס לו עוד איזה 
'חיידק', שהוא חייב לפגוש את המוהל שלו! כבר כמה ימים שהוא מנדנד לה, והיא 

 ביררה היכן הוא, והגיעה עמו לכאן!
 

הנער ביקש לשוחח עם הרב ביחידות, והאם כיבדה את בקשתו. השנים שוחחו בחיבה 
רבה, והנער אמר לרב, כי עוד מעט יש לו בר מצוה, והוא מאד רוצה טלית ותפילין, 
ובכלל חשקה נפשו בתורה, אך אין מי שיכוון וידריך אותו. הרב הנרגש קירבו אליו, 

ד עם ההורים, וכך אט אט סלל בעבורו הרעיף עליו חיבה יתירה, היה בקשר מתמי
את הדרך, הדריך אותו בקיום התורה והמצוות, וכעבור זמן מה רשם אותו לישיבה 
קדושה! כך עלה והתעלה, נעשה בן תורה אמיתי, הקים בית של תורה, וכיום הוא 

ר' י נכדו , על ידאבוהב )גליון "קול רפאל" שיצא לעילוי נשמת רבי רפאלאברך יקר השוקד על התורה! 

 אלעזר אהרן אבוהב הי"ו(

  

 בגלל שאני יהודי!
נשמע  -..." וצאצאיו חתם באות ברית קודש ,קידש ידיד מבטן וחוק בשארו שם ראש"

לאור העובדה  ,מילות הברכה מקבלות משמעות אחרת ".סנדק"קולו המרוגש של ה
... יכול היה אפילו להיות סבו של הסנדק ,כלל במנין שנותיו "רך"שהרך הנימול אינו 

 ,בתפילין עטור ,פניו מאירות ,נראה מרוגש מאודהוא  !שישים ושמונה ...הרך הנימול בן
 ואז מגיע הרגע המעביר ,הוא עונה אמן אחר ברכת סנדקו .גם זה לראשונה בחייו

רוכנות אזניו של הסנדק  ",קרא שמו בישראל"וי :צמרמורות של התרגשות בלב הנוכחים
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מחליט  ",וולדימיר"שבמשך שישים ושמונה שנים ענה לשם  הלה,ו ",הרך הנימול"לעבר 

העצום  ויוכחים אינו נשאר אדיש למראה השינאף אחד מן הנ ".אברהם"לבחור בשם 
 ,כשם שנכנס לברית" :כולם מפטירים יחדיו ,ודי הנולד זה עתה מחדשבנפשו של היה

"...! לאחר הברית נערכת סעודה, וה"רך הנימול" ולמעשים טובים ...כן יכנס לתורה
, ולבסוף ביטוי לסערת הרגשות המציפה אותו מבקש לומר משהו. הוא מנסה לתת

 ,עכשיו אני יהודי ,' אני אוהב אותך"ה :האומרות הכל ,עשר מילים פותח ב"נאום" של
 ...מתיישב במקומו ומתייפח "!עכשיו אני יהודי

 
ת שעורך ארגון "ברית אבות" ליהודים מבוגרים, רובם ברית זו היא אחת מתוך רבו

יוצאי רוסיה, אשר רוצים לבוא בבריתו של אברהם אבינו ולחתום את בשרם בחותם 
היהדות. הרב קרמר, יו"ר הארגון, מספר על עוד כמה מקרים מרגשים, מעט מתוך 

 רבים:
 

נס לתורה כן יכ ,נכנס לבריתשכשם "כשאמרנו יחדיו את הנוסח  באחת הבריתות,
והודיע  ",לחופה"חייך הנימול המבוגר כששמע את המילה  ",ולחופה ולמעשים טובים
ומעולם לא נכנס  ,אזרחיים ןהתברר שנישא ברוסיה בנישואי !כי הוא נשוי שנים רבות

כדת משה  זכה להיכנס לחופה ,שבועיים לאחר הברית כדת משה וישראל. לחופה
 !וישראל

 
נישאו בנישואין  ,רוב רובם של אלו שלא עברו ברית מילה .אין זה מקרה בודד

ים שיערכו וכך הפנינו מאות זוגות לרבנים שונ זאת,אנחנו משתדלים לברר  .אזרחיים
מיד לאחר הברית אפשר לראות אצל כל אחד . בכלל, להם חופה וקידושין כדת

ילה איך שהמזה מפליא ממש לראות  .מהנימולים פתיחת הלב לכל דבר שבקדושה
 !מסירה גם את ערלת הלב

 
כאשר אחד מן העולים הביע נכונות לעבור ברית  היה ,הסיפור המרגש ביותר שהיה לי

עבר את  ,הוא הגיעבסופו של דבר  ף!בכל תוקהתנגדה לכך יה גואך אשתו ה ,מילה
 ,הגויוהחליט בו במקום לעזוב את אשתו ה ,ומיד לאחריה הוא התעורר מאוד ,הברית

 !לצמיתות
 

אברהם במקרים רבים הסנדק נקשר בקשר נפשי אל היהודי שהכניסו בבריתו של 
והוא הביע נכונות להניח תפילין  ,ים שהלב של הנימול נפתח והתעורררהיו מק אבינו.

הסנדק שהתרגש ממעמד הברית עד עמקי נפשו העניק לו  !אם רק יהיה לו ,בכל יום
מניח  ,ת בית הכנסת מידי יום ביומוומאז אותו יהודי פוקד א ,זוג תפילין מהודרות

כך שהסנדק זכה להכניסו לתורה לחופה ולמעשים  .וקובע שיעורי תורה ,תפילין ומתפלל
 !טובים

 
]בדרך כלל אנו מבררים  לא ידעתי לפני הברית שהוא בכור .הגיע לכאן יהודי מרחובות

הברית הוא הודיע לי  רק לאחר. מכינים כהן ועורכים לו פדיון[אנו בכור, בזאת, ואם מדובר 
 .התקשרתי לכהן שגר בעיר רחובות וביקשתי ממנו שיערוך לו פדיון הבן ,שהוא בכור

עמד למ ?שמעת מה קרה" .מרוגש לגמרי ,לאחר הפדיון מתקשר אלי אותו כהן מרחובות
השכנים התרגשו מן המעמד והחליטו אף הם  .ניהםכפדיון הבן הם הגיעו יחד עם ש

י תלאחריה החליטו ש ,היתה התעוררות גדולה .בנם הבכורבו במקום לפדות את 
 "!ולרשום את ילדיהם לבית ספר תורני ,המשפחות להכשיר את המטבח
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 :סיפר לנו איך הגיע להחלטה לעבור את הברית ,מבוגר מאוד בגילו ,אחד הנימולים

לרגל שמחה, ולהפתעתו היתה זו בעבורו חוויה מענגת  הוא הזדמן לבית הכנסת בשבת
כאשר  ,פילת שחריתבת ויפה. הוא הוקסם מאווירת השבת, משולחן השבת ומן התפילות.

ולא נתנו לו במוחו  יםמילההדהדו  ",גם במנוחתו לא ישכנו ערליםנתקל במילים: "
 !ברית מילהלעצמו עד שהחליט לערוך מנוח, 

 
הסברנו לו שלאחר הברית עליו לבחור לעצמו שם  .בריתפעם הגיע מישהו לעבור 

עקש לא לשנות את שמו התאבל הוא  .הצגנו בפניו מספר שמות כפי המקובל ,יהודי
כשהגענו ו ",אשר קידש ידיד מבטן"עשינו את הברית והתחלנו לברך את ברכת  .הגויי

אני  ,םקודתשכחו ממה שאמרתי לכם  !שמי יעקב :הוא אמר "ויקרא שמו בישראל"ל
 ...לאחר הברית הוסרה גם ערלת הלב !רוצה שם יהודי

 
 !שנימולו באותו יום ,האב והנכד ,הסב :ש דורותוהיה לנו פעם ברית מילה של של

במהלך הברית התעורר  ,הם הגיעו כדי למול את הילד ...אלא שכאן היה הסדר הפוך
ביקש  ,במקוםכח ושנ ,הסב ברהם אבינו.האב וביקש אף הוא להכנס בבריתו של א

 ...מיד לאחר מכן להצטרף לשרשרת הדורות הנימולים
 

אך  ,התבקש להוכיח את יהדותוהוא  ,תלמיד בית ספר שביקש לעבור בריתהיה לנו 
הדוד לא  .יהודי מבוגר בגיל שבעים ,אחי אימו ,היו מונחים בבית דודולכך המסמכים 

מקום הברית יחד עם ם להגיע להסכי אך ,לידי אחיינו כיםאת המסמ מסוררצה ל
נדלק בקרבו הניצוץ  ,לאחר שראה את כל התהליך העובר אצל אחיינו כים.המסמ
 ,בו במקום נימול אף הואאברהם אבינו! וביקש אף הוא להכנס בבריתו של  ,היהודי

 .לעם הנושא את חותמו של הקב"ה ,מאושר כולו ,והצטרף
 

 !העובדה שהוא יהודי :ע הואשהטיעון היחיד שבכוחו לשכנ ,ככלל למדתי מן הנסיון
פעם  !והטיעון הזה פועל את פעולתו ללא עוררין ,בטיעון הזה אני משתמש כל הזמן

לאחר  .יהודי הנושא תפקיד מוניציפאלי בכיר מאוד באחת מערי הארץאלינו הגיע 
אני רוצה לומר לך שלא באתי לערוך את  :הברית הוא אמר לי את המילים הבאות

 ,יש לי ילדים ,יש לי הרבה כסף ,אין לי שום בעיה בחיים ,בעיה הברית בגלל שיש לי
באתי לעבור את הברית רק בגלל סיבה  .לא חסר לי כלום ,כבוד ,יש לי תפקיד בכיר

 !ויהודי צריך לעשות ברית ,כי אני יהודי :אחת
 

התברר להם על אחד מהתלמידים שלא עבר  ממוסדות הקירוב לעולי רוסיה,באחת 
 הם פנו אלינו, ואנו ביקשנו מסמכים על יהדותו. להפתעתנו הגיעו. ברית מילה

)פירוש המסמכים תוך שעה! הם הסבירו לנו כי לנגד עיניהם עומדים דברי הרמב"ם 

 ,רוצה לומר הילוד הערל הזה ,וכמו כן כל מי שיראה זה האדם: "המשניות שבת פרק ר"א דמילה(
הודענו להם  ".כאילו היה בנו ,אותועובר על מצות עשה עד שימול  ,ולא ימול אותו

אך התברר שלמחרת מתקיים טיול  ,א מחר ויבצע את הבריתושאנו מוכנים שהנער יב
 ,שדובר בו רבותחווייתי מאוד טיול שנתי היה זה  .שנתי שכל בית הספר משתתף בו

, והוא לא היסס שאלו את פי הנער בעצמו יו.הם חששו שהנער לא יסכים לוותר עלו
הגיע בשמחה לעבור את הברית א הודיע חד משמעית שהוא מוותר על הטיול, וכלל, הו

 ".הפסדה"מבלי להצטער בכלל על 
 

בחור בן  :לא ישכח לעולם האות ,על ברית מיוחדת במינה הרב קרמר מספרלסיום 
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כשהתבקש לבחור שם  ,לאחר הברית .ת הברית בלוית אימוכישש עשרה הגיע לער

אך האם לא הצליחה לכבוש את סערת  ,המתין המברך לאם שתקבע את השם ,יהודי
עד שתוך כדי הבכי היא  ,לא היה ניתן לשמוע מפיה כלום .רגשותיה ופרצה בבכי סוער

תוך כדי דמעות  ,בסיום הברכה אמרה האם ".קרא לו לוי" :קראה לעבר הסנדק
אני מקווה  ,קראו לוילאבא שלי  !היום הוא היום הכי מאושר בחיי :וחרחורי בכי

 תשס"ז(לך לך )בית נאמן "! שאבא שלי בשמים שמח שם שעשינו את הברית לבן

 
 "אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"!

 

 ד"ר צ'צ'קס
ד"ר צ'צ'קס, הרופא המוהל של ארגון "ברית עולם", הינו סיפור בפני עצמו. הוא נולד 

. ל שם טובעירו של הבע ,יבוז''בעיירה מז ,הקומוניסטיתבימים האפלים של רוסיה 
ברהם הכניסו אביו בבריתו של א ',נחמו'היה זה בשבת  ,כשמלאו לו שמונה ימים

עד מהרה הגיע הדבר  .וחילק לאחר הברית לציבור הנוכחים עוגות ויין ,ברוב עםאבינו 
תה מילה שהיוהם הגיעו לעצור את אביו על עצם עריכת ברית  ,לאזני השלטונות

ועל חוצפתו לערוך אותה ברוב עם ולחלק אחריה מיני  ,מנוגדת לחוק הקומוניסטי
לאחריה שוחרר בתנאי שלא  ,חצי שנה שהה אביו במאסר .מזונות ויין לקהל הנוכחים

 .יוסיף לדור בעיירה
 

לעריכת ברית  ,החליט לרתום את הידע הרפואי שלו ואת מעמדו ,כשגדל ולמד רפואה
תקופה שרדיפת הדת היתה פחות קשה ב]יש לציין שהיה זה ככל הנראה  .מילה לכל המעוניין

, היה ניגש אל מעוניין לעבור ברית מילהכיצד זה היה מתנהל? כל יהודי שהיה  .מפעם[
ראש המחלקה, בבית החולים שבו עבד ד"ר צ'צ'קס, היה משחד אותו בבקבוק וודקה 

מוציא הוראה רפואית לערוך ניתוח מילה מטעמים רפואיים. כך משובח, והלה היה 
 ,אחיות בית החולים התקוממו .לעבור ברית מילההגיעו יהודים רבים לד"ר צ'צ'קס 

בעוד הם נראים  ,ולא הבינו מדוע נוהרים חולים רבים כל כך לעבור אותו סוג ניתוח
 ...ות ראש המחלקהקס היה חייב למלא אחר הורא'צ'אך הד"ר צ ,בריאים לחלוטין

 
היה דוחה את  ,כשהתגברו חששותיו ,לפעמים .קס לעורו'צ'בתחילת דרכו חשש ד"ר צ

ך ורוהתחנן בפניו שיע ,עד שפעם אחת פנה אליו יהודי שנודע לו על פעילותו .הבקשות
, התברר אחר יומיים הוזעק הד"ר אל אותו יהודי. לד"ר התחמק, אך הלו ברית מילה

הוא ניסה לערוך ברית בתנאים סביבתיים לא מתאימים ועל ידי מישהו שאינו  כי
מאותו יום החליט  .שנוצרה בעיה רפואית חמורה כך ,מומחה לערוך בריתות לגיל מבוגר

כשהוא תולה את בטחונו  ,ללא התחמקויות ,קס לערוך בריתות לכל הפונה אליו'צ'ד"ר צ
לות לארץ הקודש, ולערוך בריתות, בגלוי . וזיכהו הקב"ה בסופו של דבר, לעקב"הב

 )בית נאמן לך לך תשס"ז(וברוב עם, לעוד מאות יהודים...! 

 

 בית הדין מצווים למול
ניסה לשדל כמה הוא כרבה של לונדון,  רבי יחזקאל אברמסקי הגאון כאשר שימש

למול את עצמו ככל היהודים, אך פעמים צעיר יהודי, בן למשפחה מתבוללת, שיסכים 
 וביקש שרביהרבני,  בבית הדיןלנישואין להירשם  אותו צעירבא  ,סירב. לימים ואה

להינשא  , שלא יניח לויסדר לו חופה וקידושין. מיד הבהיר לו רבי יחזקאליחזקאל 
, ניסה הצעיר התרעם !אשר יכנס בבריתו של אברהם אבינו עד -כדת משה וישראל 

 נגדו הגישאה שהרב מתבצר בעמדתו, להתווכח ולומר שאין קשר בין הדברים, וכשר
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שאינו ממלא את תפקידו כנדרש ממנו, ולא עוד על כך  תביעה בבית המשפט המקומי

 ענין ברית מילה אצל נישואין?אלא שהוא מנצל את מעמדו לשם כפיה דתית, כי מה 
 

 הגויים, והסביר בטוב טעם: התייצב רבי יחזקאל בפני השופטיםבהגיע מועד המשפט, 
נפסק , מצווה לדאוג למילת יהודי זה, כפי שהיהודי מי שעומד בראש בית הדיןכ אני,

: "ובית דין מצווים למול ולא יניחו ערל (רמב"ם הלכות מילה פרק א הלכה א)בהלכה היהודית 
: של סירובכיצד עליהם לנהוג במקרה  ()הלכה ומב"ם גם מנחה את הדיינים בישראל". הר

ולא להניח  ,מחוייב למול את האיש הזה ,אני כאב בית הדיןואם כן ..". עמו. ם"מגלגלי
 א זה מה שאני עושה!וערל בינינו. ומה עלי לעשות? לגלגל עמו. והל

 
הדברים שיצאו בכנות מלבו הטהור בשפה ברורה, נתקבלו גם על דעת השופטים 

ואיפשרו לו שלא לערוך חופה  ,הצדיקו את עמדתו ,הנכרים, הם השתכנעו על אתר
 (262)אות ברית עמוד  ושין לאותו צעיר עד שיערוך ברית מילה.וקיד

 

 על אפם וחמתם
בעיר סלוצק במשך שבע שנים. היה זה שימש כרב  יחזקאל אברמסקירבי הגאון הנ"ל 

, יהודים קומוניסטים שהתנכלו מאד "ייבסקציה"על אפם ועל חמתם של אנשי ה
רבי יחזקאל היתה לצנינים בעיני  לרבנים ולשומרי המצוות ברוסיה. פעילותו הדתית של

שראו בו חתרן כביכול, אויב המהפכה הקומוניסטית. פעמים רבות התרו  ,השלטונות
בו צוררי יהודים אלו שיחדל מפעילותו, אולם הוא לא קם ולא זע מפניהם, כמרדכי 

]לימים נלקח לסיביר בשל פעילותו הדתית, אך בחסדי שמים  היהודי מפני המן האגגי בשעתו

 .מרובים שוחרר[
 

במסירות נפלאה דאג להכניס את ילדי ישראל בבריתו של אברהם אבינו. ברוזובה, 
הפריש לו באופן קבוע חלק  יחזקאל עיירה סמוכה לסלוצק, התגורר מוהל שרבי

תו המצומצמת. בהיוולד תינוק למשפחה יהודית בסלוצק או בסביבתה, כיתת ורממשכ
ושיכנע אותם בהפצרות ובתחנונים שיכניסוהו בברית רב את רגליו להורי הרך הנולד ה

לאבי הילד יעץ רבי יחזקאל בדרך כלל  ולא ינתקו חס וחלילה את שלשלת הדורות.
להיעלם מן הבית ביום הברית, כדי שיוכל לטעון אחר כך שלא ידע כלל שעורכים 

היתה  לילדו ברית מילה, וכאילו נתגלה לו הדבר רק לאחר המעשה. היולדת, אם הילד,
ברוב המקרים נתונה פחות לסיכונים. לאחר שקיבל את הסכמת ההורים היה מזעיק 

 ,הרבנית רייזלבשלב זה היתה בחשאי את המוהל, שרוב אנשי העיר לא הכירוהו כלל. 
כשבידה סל קניות, והמוהל בעקבותיה. ליד  ,יוצאת לטיול בשווקי סלוצק ,אשת הרב

הנעל מאחת מרגליה. היה זה אות מוסכם הבית המבוקש עצרה הרבנית וחלצה את 
למוהל שיכנס לאותו בית, ימול את התינוק בזריזות מירבית ויעלם תיכף ומיד בחשאי 
מן המקום, כשהוא יוצא דרך יציאה אחרת. באופן זה שמר רבי יחזקאל במסירות נפש 

 (208עמוד  מלך ביופיו) על גחלת היהדות לבל תכבה לחלוטין באותם ימי חושך ואפילה.
 

 הקצין ביקש לערוך ברית
 ,רבי אייזיק רוט, שהיה מקרוב מאד לאדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, סיפר שבהיותו ברוסיה

נשמעו לפתע דפיקות חזקות מאד על הדלת, דפיקות שהיו מתאימות לקציני המשטרה 
שהיתה ידועה באכזריותה הנוראה. באותו בית היה  ,החשאית של רוסיה הקומוניסטית

גר מוהל ושוחט, ומכיון שברוסיה בימים ההם אסרו השלטונות באיסור חמור למול 
את התינוקות ולשחוט את הבהמות כדת ישראל, ברור היה מעל לכל ספק שהביקור 
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של קציני המשטרה נועד לתפוס את מי שעבר על חוקים אלו ולהענישו בכל חומר 

 ין.הד
 

ולצאת דרך פתח צדדי.  ,ציווה רבי אייזיק על השוחט לקחת את כל הסכיניםמיד 
לאחר שהלה יצא מן הבית, פתח רבי אייזיק את הדלת, ומצא את עצמו מול קצין 

הקצין ביקש לדעת  בכיר ביותר שכיהן כסגן הקצין המחוזי של המשטרה החשאית.
שהיה אף הוא בחדר, הכחיש בתוקף גלינסקי,  גאון רבי צביהיכן המוהל והשוחט, וה

שאנחנו נמול  ,אדוני הקצין ,שנמסר למשטרה. "היעלה על דעתך "המידע המוטעה"את 
את ילדינו לאחר שהמשטרה שלכם אסרה עלינו לעשות זאת"?! היתמם. אולם הקצין 

סויים העיף אינו מרפה, דורש לדעת במפגיע היכן אפשר למצוא את המוהל. בשלב מ
פנה אל הרב גלינסקי  ,כל פינות הבית, וכשראה שאין איש לוא מבט אהאורח הלא קר

חפש מוהל כדי הוא מ ,וכיון שנולד לו תינוק ,שהוא עצמו יהודי ,בשפת היידיש ואמר
 (טובך יביעו)ואכן אותו קצין מל את בנו בסתר במסירות נפש!  !לבצע את המילה בסתר

 

 ברוך ה' הגעתי בשלום
במצות המילה, והכניס אלפי  עסק רבי יוסף חיים זוננפלדבמשך למעלה מששים שנה 

שום מכשול לא היה  ,בבריתו של אברהם אבינו. מצוה זו קיים במסירות נפשילדים 
על  וסכנת דרכים.יכול לעכבו מללכת לברית מילה, לא מזג אויר קשה, ולא פרעות 

מאושר ונחת אף טרדותיו הרבות לא סירב מעולם להזמנה להיות מוהל, ופניו קרנו 
 בעת שזכה להכניס עוד ילד לברית, "להוסיף עוד יהודי ללגיונו של מלך", כך נהג לומר.

 
, והמשיך ללא שני. השלג החל לרדת ביום מאוד ם שלג כבדבשנת תרע"ט ירד בירושלי

שה ימים. מעטה לבן עבה היה פרוש על כל העיר, עד שלא הבחינו והפוגה במשך של
והיתה סכנת נפילה לאחד הבורות שהיו מצויים לרוב בירושלים. בין כביש למדרכה, 

 יוסף רבהת מילה בשכונת מאה שערים, והיתה צריכה להתקיים ברי ,באותו יום רביעי
חיים הוזמן עוד בטרם שירד השלג, לשמש כמוהל בברית זו. נפש חיה לא נראתה 

בדמות אדם  שערים, ' אשר במאהבתי אונגרין'ברחוב באותו יום, לפתע הבחינו דיירי 
 ,ומתקרב בצעדים איטיים מכיוון שער שכם ,זקן המשרך את דרכו בתוך השלג הגבוה

נדהמו האנשים לראות את רבם  ,כשהתקרבה הדמות יותר !תוך מאמצים על אנושיים
מיד פשטה שמועה כי  !שבעים, מפלס את דרכו בשלגגיל למעלה מהישיש, שהיה אז 

לא  ,עתיקה. סיפר אחד מנכדיו: כשהגיעה השמועה לאזנירבי יוסף חיים הגיע מהעיר ה
א יש בכך משום פיקוח נפש והל ,סבא"עצרתי כח, רצתי אל הסבא ושאלתי אותו: 

ממש! מה היה קורה אילו לקחו מוהל אחר הגר במקום?! הרי לא היה חשש שתדחה 
ו שמא ידחבני, חששתי "השיב הרב:  "מצות מילה בזמנה בשל העובדה שאינך מגיע!

א הזמינו אותי להיות מוהל, וימתינו לי, ואחרים יחששו ואת שעת הברית, כי הל
וברוך ה'  .לפיכך קמתי והלכתי ,וכל אחד ישתמט מלבוא ,יקפחוני למול שמאבינתיים 

 (מעשי אבותינו) "!הגעתי בשלום
 

 !ל אותם, ואחר כך עשו להם כרצונכםאנחנו נמו
את בניהם במצרים, היו המצרים  םישראל מלי: כשהיו (גכ)מובא בתנא דבי אליהו רבה 

א לאחר שעה יהיו משליכים אותם ואומרים להם: למה אתם מלים את בניכם, והל
 !כםואומרים להם ישראל: אנחנו נמול אותם, ואחר כך עשו להם כרצונ !בנהר?

 
ח מקרה של מסירות נפש המזכיר את דברי חז"ל אלו אירע בגיטו קובנא. הגרמנים ימ
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רה יחד עם אמו. וולד יי  שיותר לא ילדו ילדים, וכל ילד שיגזרו על היהודים  םוידח שמ

חמש שנים היה י.ב. נשוי ולא נולדו להם ילדים, והנה בגיטו, לאחר שנגזרה הגזירה, 
ברכם ה' בילד. בני הזוג התחבאו בבנין שהיה בו בית מלאכה, מפני שסברו שרעש 

והגרמנים לא יבחינו בקיומו. שם  ,תינוקהמכונות והלמות הפטישים יגברו על בכי ה
גם נתקיימה ברית המילה. בשעה שהמוהל עמד להתחיל במלאכתו, נשמעה לפתע 
חריקת מכונית לפני הבית, ואנשי גיסטאפו ירדו מן המכונית. בהלה גדולה אחזתם, 
ידי המוהל החלו לרעוד, כולם היו אובדי עצות ולא ידעו מה לעשות כדי להציל את 

נוקה. אך האם פנתה למוהל ואמרה לו: תזדרז ותמול את הילד, הרי הנך האם ותי
 רואה שבאו להמיתנו, ימות הילד כיהודי!

 
זכות המילה עמדה להם, וה' היה בעזרם, הרוצחים לא נכנסו כלל למקום שעשו את 
הברית, והסתפקו בביקור בבית המלאכה. דבריה של האם שנבעו מאמונה עמוקה 

למסור את נפשה על קדושת ה', הינם המשך לדברי אבותינו  מאהבת ה' ומנכונות
במצרים שמלו את בניהם במסירות ומתוך אהבת ה' גדולה למרות הסכנה הגדולה 

 והמיידית שריחפה על ראשם.
 

 גבורת נפש של אם יהודיה
בגיא ההריגה בימי בעצמו לה היה עד ש ,וב סיפר עובדה מזעזעת'האדמו"ר מבלאז
 .השואה האיומה

 
כשבסמוך נטבחו מדי  ,היה זה כאשר הוטלה על האדמו"ר עבודת פרך בניסור עצים

יום אחד נודע כי הצוררים קבעו מספר שעות לרציחה אכזרית של  .יום אלפי יהודים
אך הרשעים הארורים  ,זעקת התינוקות וזעקת אמותיהם עלו עד לשמים .אלפי תינוקות

אשר אחזה  ,נתה אל האדמו"ר אשהלפתע פ .המשיכו במלאכתם באדישות ובלעג מר
הוא שם לב כי האשה אוחזת בידה תינוק  .וביקשה ממנו סכין ,בידה חבילה קטנה

והבין כי מן הסתם רוצה האשה לאבד את עצמה לדעת יחד עם בנה  ,בוכה עטוף בבד
 ,האדמו"ר חשש להפסיק בעבודתו מחשש לפגיעתם של הרשעים המשגיחים עליו .הרך

לדבר על ליבה כשהוא ממשיך בעבודתו ומוביל את המשור על  אך למרות זאת החל
אך דעי לך כי יש בורא  ,אני מבין שאת רוצה לעשות מעשה נורא" :גבי גזעי העצים

ואפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש מן  ,לעולם הרואה הכל
ם באהבה שמילקבל דין שעלינו הרי  ,נגזרה הגזירה לילהאם באמת חאף ו ,הרחמים

 ,פנה אליו בגסות ,איש הגסטאפו ששמע את קולו של האדמו"ר ".ולא לחבול בעצמינו
כי האשה ביקשה ממנו  ,את האמת הרב השיב לו ?"מה דיברת" צווח:ו ,אחז בגרונו

ושאל את האשה  ,הרוצח לא האמין לדבריו .והוא הסביר לה שאין צורך בכך ,סכין
הנאצי מיהר להוציא את סכינו הצבאי  .סכין ביקשהאכן וזו השיבה לו ש ,מה ביקשה

אך  .של אם יהודיה הרוצחת את עצמה ואת בנה "מחזה"ממתין לראות את ה, ונתן לה
אשר קדשנו  ...ברוך אתה ה'"בירכה בקול  ,הניחה האשה את ילדה על הארץו, להפתעת

תה הרוצח עמד בעיניים פעורות ושאל או .ומלה אותו ",תיו וציונו על המילהובמצו
 רוצה אני כי בני ימות כיהודי! :והאשה ענתה ,לפשר מעשיה

 
כאשר היה מכובד  ,וב נהג לספר סיפור מזעזע זה פעמים רבות'ר מבלאז"האדמו

כשעיניו זולגות דמעות נשא דברי התעוררות על מוסר ההשכל  .בסנדקאות בברית מילה
 (283)אות ברית עמוד ! שיש להפיק מגבורת הנפש של אם יהודיה
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 הצלתו של הרב דון יצחק אברבנאל

]ידוע הוא בפירושו, "פירוש האברבנאל", לחלק דון יצחק אברבנאל היה רב גדול בספרד 

. פרננדו מלך ספרד הכיר בחכמתו הרבה ומינהו לשר האוצר שלו. כמובן מספרי התנ"ך[
שהמינוי היה כקוץ בעיניהם של השרים הגויים, אשר התקנאו בשר היהודי הזוכה 
לכבוד ולאמון כה רב מאת המלך. בכל הזדמנות ניסו להכפיש את שמו ולהעליל עליו 
עלילות. אחד השרים, צורר ישראל, בא בדברים עם משרתו הנוכרי של דון יצחק 
אברבנאל, ושיחד אותו בכסף רב שיואיל להגניב לידיו מסמכים סודיים ומסווגים של 

ניב לידי השר הצורר מסמכים שונים. אדונו. הנער המשרת לא עמד בפיתוי, ואכן הג
הלה עיין בהם ומצא בהם מידע סודי ורגיש ביותר על כספי המלך. כשהמידע בידו, 
הלך אל המלך, ובתוך כדי שיחה עימו, 'שלף' כבדרך אגב את אותו מידע סודי. המלך 
נחרד והשתומם עד מאוד, ושאלו מהיכן הוא יודע זאת, והלוא זהו מידע סודי שידוע 

לשר האוצר! השר היתמם והשיב כי דון יצחק העביר לו ידיעות אלו. המלך כעס רק 
 כעס גדול על הפרת האמון, וגמר אומר להרוג את השר הבוגד.

 
אולם המלך לא רצה להוציאו להורג באופן רשמי, כי ידע שהאברבנאל אהוב מאוד 

עם אותו שר על הציבור, והריגתו תעורר עליו זעם רב. אשר על כן, טיכס עצה יחד 
צורר ישראל, להורגו באופן כזה: מחוץ לעיר היה מפעל גדול לייצור לבנים, אשר אש 
כבשן היתה יוקדת בו תמיד יומם ולילה. הוא קרא אליו לדון יצחק, ואמר לו כי 
ברצונו להעביר לבעל מפעל הלבנים אגרת סודית חשובה ביותר, ומכיון שהוא סומך 

זו, שצריכה כמובן להישאר סודית לגמרי. הוא מסר  עליו, הוא מפקיד בידו שליחות
בידו אגרת חתומה בחותם המלך, ובה אכן נכתב "סוד" נורא: באגרת היתה פקודה 
לבעל המפעל, להשליך אל האש הבוערת את המוסר כתב זה, ללא שהיות וללא דין 

 ודברים!
 

במשרתו.  דון יצחק, שלא ידע על המזימה הנוראה, יצא עם שחר לשליחותו, מלווה
התחנן לפניו: "בן נולד לי לפני שמונה ימים, ועתה הגיע ו יהודי,ו תאו עצר ,ודרכוהנה ב

אמר לו  יום המילה, ואיני מוצא מוהל! אנא יואיל כבוד הרב לבוא למול את הילד"!
האברבנאל, כי כעת הוא נמצא בשליחות חשובה של המלך, אך היהודי השיב לו: 

?!", מצות מלך זה או מצות המילה של מלך מלכי המלכים יותר, מצותו של מי חשובה"
את למול את התינוק לקיים אכן הסכים האברבנאל עם דברי היהודי, והחליט ללכת 

. אך כיון שידע שהדבר יעכב אותו זמן רב, ושליחותו של המלך חשובה מצות הבורא
 ו.ודחופה היא למלך, החליט לשלוח את משרתו לבצע את שליחות המלך במקומ

 
ערך האברבנאל את ברית המילה, השתתף אף בסעודת המצוה, ואחר כך שם פעמיו 
אל מפעל הלבנים לוודא שאכן המשרת מילא כראוי את שליחותו ומסר את האגרת 
לבעל המפעל. מה מאוד נחרד לשמוע מבעל המפעל את אשר אירע! "ביצעתי את 

אל הכבשן! יכול אתה  פקודת המלך", הוא אמר לו, "השלכתי מיד את מוסר האגרת
אף לומר למלך, כי בן הבליעל הזה טרם מותו הודה על מעשיו הנפשעים ועל כך שבגד 

 באמונו של השר והדליף מסמכים מסווגים"!
 

חרדה גדולה אחזה בו כשהבין כי למעשה הפקודה היתה מכוונת כלפיו! הוא הודה לה' 
למה חרץ עליו המלך גזר על ההצלה המופלאה, ויחד עם זאת השתומם מאוד על מה ו

דין אכזרי שכזה. בהגיעו חזרה אל המלך, השתומם המלך לראותו. דון יצחק סיפר לו 
דברים כהווייתם, כולל וידויו של המשרת בדבר הדלפת המסמכים, ולבסוף שאל את 
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המלך מה פשעו ומה חטאתו. הבין המלך את הטעות הנוראה, חקר את הדברים, ואכן 

לה שקרית ונפשעת. הוא הוציא להורג את השר הצורר, ואילו דון גילה שהיתה כאן עלי
יצחק זכה לתוספת כבוד ואמון מאת המלך. כך ניצל דון יצחק אברבנאל, בזכות קיום 

 מצות ברית מילה.
 

 בזכות תפילה מעומק הלב
גר בכפר, והתפרנס בדוחק רב כעגלון, ולאחר מכן : אבי היה אורי מסטרליסק 'ר סיפר
שבקדושה.  ולא נמצא שם מנין לשום דבר ,באותו כפר לא היו עשרה יהודים .כחייט

והוצרך אבי להכניס אותי בבריתו של אברהם אבינו, הוא היה שרוי בעניות  ,כשנולדתי
שאין לשער. לא היה לו מאומה להכין את סעודת הברית, וגם לא יכול היה לשכור 

ת, כפי שהיו נוהגים הכפריים עשרה אנשים מהעיר הסמוכה שיבואו אל הכפר לברי
לעשות. מובן כי היה נתון בצער גדול מאוד, ולא ידע לשית עצות לנפשו. בבוא יום 

הלך בדרך שבין הכפר לעיר הסמוכה, אולי יראה שם עובר אורח שיצטרף  ,הברית
למנין, אולם לא ראה שום יהודי. חלפו השעות, וכבר הגיעה שעת חצות היום. התחיל 

בקש מה' יתברך שיזמין לו יהודים אחדים בכדי שיוכל לקיים את המצוה אבי לבכות ול
אליו.  הגדולה כדת. עודנו עומד בבקשתו, והוא רואה מרחוק עגלה נוסעת ומתקרבת

מיד הכיר כי הנוסעים הם יהודים. גם הנוסעים ראוהו כשהוא עומד ובוכה, התקרבו 
"בן נולד לי, והיום עלי להכניסו אליו ושאלוהו: "יהודי, מדוע אתה בוכה?" השיב להם: 

בבריתו של אברהם אבינו, ופה בכפר אין עשרה יהודים, וגם אין לי מאומה לצרכי 
הסעודה". מיד אמרו לו: "אל תדאג, אנחנו מחותנים החוזרים מחתונה, ויש איתנו כל 
מיני מאכלים, נמצא עמנו גם רב שיוכל לשמש כסנדק, ובכן ניסע לביתך ונכניס את 

 (אמרי קודש השלם) בריתו של אברהם אבינו, וגם נעשה סעודת ברית כיד המלך"!בנך ב
 

 יהודי לא תועה בדרך!
לז, נסע פעם ברכבת, כשלידו בקרון פרגומנסקי, בחיר תלמידי ישיבת ט רבי מרדכי

ישב יהודי שוחט ומוהל. שניהם החלו להחליף ביניהם דברים, ועד מהרה התפתחה 
בין השנים. הם שקעו בשיחה ולא שמו לב שהרכבת עברה שיחה עמוקה בדברי תורה 

את מחוז חפצם! לפתע הביט השוחט מבעד לחלון והבין מה שאירע. הדבר היה ביום 
לצו שישי, רכבת לחזור לא היתה באותו יום, ועד מהרה התברר לו ולרבי מרדכי שיא

כסן. השוחט התחיל לדאוג מה יהיה, היכן נתא !להתארח בשבת במקום בלתי ידוע
דאגה התפשטה בליבו. רבי מרדכי הרגיעו ואמר לו: "שמע נא יסוד גדול, יהודי אף 
פעם לא תועה בדרך! המקום שהוא מתגלגל אליו נבחר בהשגחה פרטית"! כאשר הגיעה 
הרכבת לתחנה הבאה, החליטו שירדו כאן, למרות שלא הכירו את המקום. בתחילה 

כלל. השוחט שסמך  ים, ואין כאן יהודיםאמרו להם כי בעיירה זו מתגוררים רק גוי
מרדכי המשיך להתעניין, עד שנודע לו על  בימרדכי, שתק, ואילו ר ביעל בטחונו של ר

יהודי אחד ויחיד המתגורר במקום. מיד הזדרזו, הלכו לביתו ונקשו על הדלת. כשפתח 
רץ היהודי את הדלת וראה שני יהודים עומדים לפניו, דבר שאינו רואה אף פעם, פ

בבכי מרוב התרגשות, כנראה סבור היה שאין הם אלא אברהם אבינו ואליהו הנביא! 
היהודי נרגע מהתרגשותו, קרא להם בשמחה להיכנס ולסור לביתו, ובפיו הסיפור הבא: 
לפני שבוע נולד לי בן, והיום הוא היום השמיני ללידתו. כל היום הנני עומד מתפלל 

זמין לי יהודי שימול את בני. כנראה שאתם נשלחתם מעתיר ומתחנן בדמעות לפני ה' שי
אלי מן השמים למלא את מבוקשי! אותו מוהל שנתלווה לר' מרדכי מל את הילד, ר' 

וכמובן נשארו  ,הודה להם ובירכם ,בעל הבית היה שש ושמח מרדכי היה הסנדק.
והו נפנה ר' מרדכי למלו ,בצאתם מביתו בדרכם חזרה למקומם .בביתו למשך כל השבת
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 . הובא בספר אות ברית(עשרה נסיונות) בדרך"! יהודי אף פעם לא תועה ,רואה אתה" :ואמר

 

 "עליך הורגנו כל היום" -האדמו"ר מריבניץ זצ"ל 
האדמו"ר הקדוש רבי חיים מריבניץ זצ"ל, חי ברוסיה בתקופת הקומוניזם, והיה מוסר 

היה ניתן יים בבריתו של אברהם אבינו. את נפשו ממש כדי להכניס תינוקות יהוד
זו מצות " -"כי עליך הורגנו כל היום"  :ז"לח את מאמרעליו במלוא המובן להמליץ 

 .)גיטין נ"ז ע"ב(" מילה
 

השלטון הקומוניסטי רדף עד חורמה את היהדות, היה עוקב ובולש, רודף ומטיל  ,כידוע
היתה כל מגמתו לבל יזכר שם  עבור כל קיום של סממן יהודי כלשהו,עונשים כבדים 

החמורים ביותר בעיניהם, מהדברים  ההי -שמש כמוהל ל ישראל עוד, חס ושלום.
הפחד . היו צריכים להתאזר ולחגור מסירות נפש ללא גבול ומיצר .אחת דתו להמיתש

בקיום מצוה זו, אי אפשר והמורא הגדול שהיו כרוכים בשמירת הדת בכלל, ובפרט 
ולמי  ,ר קלוש למי שלא חי תחת תנאים קשים ומסוכנים הללובתיאו לולתאר אפי

צדיק, הל צרות ומרירות חיים כאלה. כל הקשיים והמכשולות לא עצרו בעד בשלא ס
ת כל חפצו ומאודו רצונו מצות בוראו, כי היתה זאאת לא עכבו אותו, מלקיים ו

 !ותשוקתו
 

כאשר שמע שנולד ילד יהודי, היה עושה את כל ההשתדלות והמאמצים להכניסו 
ופעמים רבות שהיה עליו דחים, ימכתת רגליו למרחקים לעיירות וכפרים נבברית, 

ויש שהיה מעניק לשכנע את הורי הרך הנולד להסכים למולו, ואפילו לשחדם בכסף! 
במקרים שהיה אבי  !תקופה ין שעלה הון תועפות באותהשכר כבש שלם, ענלהורים 

אם כי הילד קומוניסט אדוק ולא ניתן היה לשכנעו, היה מנסה לשכנע את האם, 
ו ולמסרו לידי מאחר ואבי הילד מוכן היה להלשין עלי ,העמיד עצמו בסכנה איומה

 השלטונות עבור זה.
 

 מול זאבי טרף
כשאיזמל המילה הדרכים היו עבורו בחזקת סכנה, בפרט אם היו תופסים אותו 

באמתחתו. ולפיכך עשה כל מיני תחבולות, מחביא את איזמל המילה בתוך שק מלא 
בגדים וכדומה. כשהוצרך לעבור בדרכים מרכזיות שישנה שם אכיפה מוגברת, היה 

עמים רבות לא היתה לו ברירה אלא לעבור דרך היערות. פמחפש דרכים עוקפות, ו
לבו בישועת ה', ובחסדי את ! והרב היה מחזק רףזאבים וחיות ט יםוהיו היערות שורצ

 ה' מעולם לא ניזק מהם.
 

אל, הרגישו בו זאבים איזה יער בדרכו למול ילדי ישרבברו פעם ושבע הרב,סיפר 
כו נורא השליפחד רצו לעברו, והיו מוכנים להשקיט רעבונם בבשרו. , רעבים לטרף

כשהוא  ,למעלה דושותידיו הקאת שתי ואז הגביה  !עליו במבט עיניהם באותם רגעים
! ומשסיים את "למענך קודשא בריך הוא, הנני הולך רק"אוחז את האיזמל, ואמר: 

 , וככה הצליח להמשיך בדרכו.הדרך צדב הבחין כיצד התישבו הזאביםדבריו אלו, 
 

הבחינו בארבעה זאבים , דרך יער עבותעם יהודי נוסף הלך אשר שכ פעם אחרת סיפר,
, עד שהלכו במבט נוקב ם הביטו בפניהם, ורבינו חזר והביט עליהםשבאו כנגדם, וה

 להם.
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סים שעשה עמנו יביושבו פעם בליל הסדר, בשעה שמספרים ביציאת מצרים ובשאר נ

ה אליו וה, שהיה לפעמים מתלואחד ממקורביו מיוצאי רוסיהיה יושב עימם הקב"ה, 
התזכור את היער בו עברנו, ולא אירע לנו  ,אברהם": אמרו הרבפנה אליו בדרכים. 

וביקש ממנו לספר לכל  "מאומה?! הראית שהחיות התרחקו מאתנו כבורח מן האש?!
 .את פרטי הדברהמסובים 

 

 רך כי מלאכיו יצוה לך לשמ
, מכך ואחד מהנוכחים שנבהלפעם אחת לאחר המילה, היה דם רב שותת מן התינוק, 

 כעס וחמתותמלא הרופא והבחין שערכו כאן ברית, הרופא. כשנכנס להזעיק הלך 
הזעיק את המשטרה. הרב לא התמהמה לרגע, נשא את רגליו וברח. כל בערה בו, ו

היום ברח וברח, נכנס לאיזה יער והמשיך לברוח עוד ועוד... ולימים כשסיפר זאת 
חשבו , תלמידיו אחרי" צווהם ר -הלילה רצתי! אני רצתי  "כללתלמידיו, אמר להם: 

מתכוון למשטרה שרדפה אחריו, אך כשחזר שוב על המילים "אני רצתי  תחילה כי הוא
ו צהמלאכים רהמלאכים"!  -והם רצו אחרי", שאלוהו מי רץ אחריו, וענה להם: "הם  -

 !מרוואחריו לש
  

 לכבודך עשיתי! 
היא רצתה למול את בנה. ומוניסט מושבע, אך היא באשה שבעלה היה קהיה מעשה 
לבצע את המילה, ועד לזמן שבעלה ייעדר מהבית למספר ימים, וכך תוכל חיכתה 

שיחזור כבר יתרפא הילד ובעלה לא ירגיש בכך. ואכן ההזדמנות הגיעה, היא שלחה 
בבוקר בעלה אמור לצאת מן הבית לשבוע  9:77להודיע לרב כי ביום מסויים בשעה 

גיע ומל את הילד, שהיה כבר בן . הרב ה27:77ימים, והיא מבקשת שהרב יבוא בשעה 
ויהי אך גמר רבינו לעשות חיתוך ופריעה, והנה נפתחה הדלת והבעל נכנס, משום , 8

אחריו,  במהירות, והבעל רדף איזה חפץ... מיד נשא הרב את רגליו וברחששכח בביתו 
 ניצל.ו -עד שנאבדו עקבותיו 

 
. והנה אחר המילה היה ומעשה נוסף, שהוזמן גם כן על ידי האם, ללא ידיעת האב

התינוק שותת דם רב, ולא ניתן היה לעוצרו, עד אשר התעלף התינוק מחמת איבוד 
ם התינוק, היתה סכנה בנוסף לדאגה לשלוהדם, והיה מוטל בסכנת מוות חלילה. 

סיפר הרב: שהאב, אשר היה קרוב לשלטונות, ינקום את נקמתו בכל יהודי האזור. 
תכוונתי! הא מצותך עשיתי, ולכבודך ו: הלתיי ה' ואמרלפנ שיחי פכתישבאותה שעה 

 , עד ששלח את אליהו מלאך הברית, והחזיר את נשמת הילד!לה' יתברךהתפללתי 
 

 חיבה יתירה נודעת להם
בשנותיו  מסירות נפש.לילדים אלו שמל אותם מתוך  ,חיבה יתירה נודעת לו לרב

, מצוה של בנההבר ה לשמחת הזמינה אותו אש המאוחרות כשגר בארץ הקודש,
כשהגיע היום, היה הרב חולה  שעות נסיעה. שלוששתתקיים בעיר פלונית, מרחק כ

 הולא היבשלו,  הרב, אך ותשוש, ומשמשו רצה למנוע ממנו לנסוע נסיעה כה ארוכה
"לעולם לא  שאל המשמש את הרב לסיבת הדבר, והרב אמר לו: מוכן לוותר כלל. 

 וסיפר:  ! והוסיףאשכח ילד זה"
 
הגיע סבו, יהודי צדיק שמסר נפשו על קיום התורה והמצוות, , השנולד הילד ברוסיכ

וביקש מהרב למול את נכדו. באותה תקופה, המשטרה הרוסית עקבה בשבע עיניים 
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 אאחר פעילותו של הרב, ולכן מסוכן היה בעבורו ללכת בדרך הרגילה. הרב והסב

ו לתוך נבאישון לילה ואפילה נכנססיפר הרב:  .דרכם דרך היער את הוצרכו לעשות
קים, ולא אחת ניצבו עם קולות רעמים ובר ,בשעה שירדו גשמים שוטפים ,יער עבות

חשבתי שעוד מעט  .בקול מפחיד דובים לבנים, שצעקו כדרכם -ן" ו "ווייסע בערנלנגד
משך ובמצב מפחיד כזה המשיכו דרכם ל !ני חי. אך למעשה לא נגעו בנו כללויטרפו

, שבחזרתו הרבוהוסיף ]כמה ימים. וסיים רבנו את סיפורו: הכיצד לא אשתתף בשמחתו?! 
 ...[.ך היערשוב לא הרהיב עוז בנפשו לעבור דר

 

 עקדת יצחק
שש שנים, -ם בנו בן חמשעבהיותו בארץ ישראל, הגיע אליו יהודי מיוצאי רוסיה, 

התנגדה לערוך לו ברית, והוא שעדיין לא נימול. הוא הסביר לרב כי ברוסיה האם 
פחד לעשות זאת בניגוד לרצונה פן תלשין עליו, אך כעת חפץ הוא להכניסו בבריתו 

 של אברהם אבינו.
 

ר וכאב. הילד שלא ירגיש צע ,בן הרדמהרופא שנתן לו ינוק, הביאזה ת כיון שלא היה
דקות עד  כמהי האב שהיה הסנדק, אולם הוצרכו עוד להמתין ככבר היה מונח על בר

והחל צועק  ,הבחין הילד בנעשה, ופתאום אחזו פחד ומורא והנהההרדמה.  תשפיעש
מלרדת אפילו לזמן  הרבאלא שלתמהון כל הנוכחים, לא הניחו  !ובוכה ורצה לרדת

תחיל למול, ובשעת ה ,הורה שיאחזו בו בכח. לאחר שההרדמה השפיעהאלא ההמתנה, 
 קידת יצחק"!עבונו של עולם, ראה את המילה לחש: "ר

 
אם יתן לילד לרדת מעל והבין ש ,כי הבחין שנכמרו רחמי האבהרב, הסביר ר כך אח

 הרבכל אותו הלילה טיפל ברכי אביו, יתכן שהאב יחזור בו וירצה לדחות את המילה. 
 ()אור ישראל. לגמריוחלפו כאביו אשר התרפא עד  גדולה, ילד בהתמסרותבבעצמו 

 

 

 לבריתנא אל מלא רחמים הבט 

 אל תפר בריתך אתנו ואל תכרית

 צאן השארית ,את צאנך נא פקוד

 !החש הגאולה, היטיבה מראשית אחרית
 )פיוט לברית מילה(

  
   

 

 



ה |  87 ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 

 

  שער ההלכה 
 

  ברית מילה מצות 
 
 

ָרא ֹּאֶמר ַאְבָרם ֶאל ה' "ַוי ֵּ ָליו, ַוי  ל ֲאִני אֵּ י אֵּ ד ַ ַ ךְ  ,ש  ֵּ ה ְלָפַני ִהְתַהל  ָנה: ָתִמים ֶוְהיֵּ  ְבִריִתי ְוֶאת ְ

יִני ֵּ יֶנךָ  ב  ה ,ו בֵּ ֶ ְתךָ  ְוַאְרב  ְמאֹּד אוֹּ ִריִתי זֹּאת ְמאֹּד... ב ִ ר ב ְ ֶ ְמרו   ֲאש  ְ ש  יִני ת ִ ֵּ יֶכם ב  ינֵּ ין ו בֵּ בֵּ  ו 

ל ַאֲחֶריָך, ַזְרֲעךָ  וֹּ ל ָלֶכם ִהמ  ם: ָזָכר כ ָ ֶ ְנַמְלת  ת ו  ר אֵּ ש ַ ת ְוָהָיה ָעְרַלְתֶכם, ב ְ ִרית ְלאוֹּ יִני ב ְ ֵּ  ב 

יֶכם ינֵּ ֶבן: ו בֵּ מַֹּנת ו  ְ ל ָיִמים ש  וֹּ ל ָלֶכם ִימ  יֶכם... ָזָכר כ ָ ל ְלדֹּרֹּתֵּ ר ָזָכר ְוָערֵּ ֶ ל לֹּא ֲאש  וֹּ  ֶאת ִימ 

ר ש ַ , ב ְ ֶפש   ְוִנְכְרָתה ָעְרָלתוֹּ יָה, איַההִ  ַהנ ֶ ֶ ַעמ  ִריִתי ֶאת מֵּ ַפר" ב ְ י ַתְזִריַע "  .יז(בראשית ) הֵּ ה כ ִ ָ ִאש  

ר ָעְרָלתוֹּ ... ְוָיְלָדה ָזָכר ש ַ ל ב ְ וֹּ ִמיִני ִימ  ְ ם ַהש   ַבי וֹּ   .(ויקרא יב) "ו 
 

 

 מעלות רבות
בשאר מצוות.  מה שלא מצינו ,ו בהאמרשמעלות רבות נ גדולה מצות מילה

יכה( ט )ירמיה שנאמר הגוים,את  בה מגניםשעד  הערלה היא , מאוסההולעומת  : "כ ִּ
ם ָכל ֹויִּ ים". ַהג   ֲעֵרלִּ
 

, עולמו אתהקב"ה  ברא לא היא שאלמלא - מילה גדולה: לא ע"ב, לב ע"א( נדרים )מסכתאמרו חז"ל 
ֹהכה( )ירמיה לג שנאמר, וארץ שמים נתקיימו ולא ם ה', ָאַמר : "כ  ֹות ָוָלְיָלה, יֹוָמם ְבִריִתי לֹא אִּ  ֻחק 

ם ַמיִּ י". לֹא ָוָאֶרץ ש ָ ְמת ִּ : כז( לד )שמות שנאמר, שבתורה המצוות כל כנגד ששקולה - מילה גדולה ש ָ
י י ַעל "כ ִּ ִּ ים פ  ָברִּ ֶה ַהד ְ י ָהֵאל  ַרת ִּ ךָ  כ ָ ת ְ ִרית אִּ ָרֵאל" ְוֶאת ב ְ ש ְ החמורה,  לשבת שדוחה - מילה גדולה. יִּ

ַבי ֹוםג( יב )ויקרא שנאמר י : "ו  ינִּ מִּ ְ ֹול ַהש   מ  ר יִּ ש ַ  מי לך שאין - מילה גדולה. בשבת אפילו ָעְרָלתֹו", ב ְ
ֵךְ שנאמר:  ,שמל עד ]שלם[תמים  נקרא לאבכל זאת ו, אבינו כאברהם במצוות שהתעסק ְתַהל   "הִּ

ים, ֶוְהֵיה ְלָפַני ָנה ָתמִּ י ְבִריִתי ְוֶאת ְ ינִּ ֵביֶנָך" ב ֵ  לא רבנו משה שעשה זכויות שכל - מילה גדולה. ו 
: כד( ד )שמות שנאמר בדרך, שהיה על פי אף במילת בנו, אחת כשהתרשל שעה אפילו לו עמדו
י ֶרךְ  "ַוְיהִּ לֹון ַבד ֶ ָ מ  הו   ב ַ ש ֵ ְפג ְ ש   ה' ַוי ִּ יתֹו". ַוְיַבק ֵ ב ִּ  אמר ֲהמִּ , המילה מן התרשל שמשה חס ושלום י,רִּ
, תחילה[ את בנו]באכילה, שתיה ולינה, ולא מל  תחילה במלון שהתעסק מפני? נענש מה ומפני

י: שנאמר ֶרךְ  "ַוְיהִּ לֹון". ַבד ֶ ָ מ   ב ַ
 

 עלאילו ו, בריתות שלש עליהן ונכרת התורה מצוות : כלט( ג הלכה פרק מילה )הלכות ם"וכתב הרמב
ָנה א.יז(:  )בראשית שנאמר, אבינו אברהם עם בריתות עשרה שלש נכרתו המילה י ְבִריִתי "ְוֶאת ְ ינִּ  ב ֵ
ֵביֶנָך. י ב. ו  ה ֲאנִּ נ ֵ ְך.  ְבִריִתי הִּ ָ ת  י ג.אִּ ֹמתִּ ִריִתי ֶאת ַוֲהקִּ י ב ְ ינִּ ֵביֶנָך, ב ֵ ה ה.עֹוָלם.  ִלְבִרית ד. ו  ָ  ֶאת ְוַאת 
ִריִתי ֹמר.  ב ְ ש ְ ִריִתי ֹזאת ו.תִּ ר ב ְ . ֲאש ֶ ְמרו  ש ְ ִרית ְלאֹות ְוָהָיה ז. ת ִּ ְרֶכם, ְבִריִתי ְוָהְיָתה ח. .ב ְ ְבש ַ ט.  ב ִּ
ִריִתי ֶאת י.עֹוָלם.  ִלְבִרית י יא.ֵהַפר.  ב ְ ֹמתִּ ִריִתי ֶאת ַוֲהקִּ ֹו, ב ְ ת  ִריִתי ְוֶאת יג. עֹוָלם. ִלְבִרית יב. אִּ  ב ְ
ים ְצָחק. ֶאת ָאקִּ  יִּ

 
 לאברהם אבינו על ברית הנכרת מצות מילה שבזכותה : גדולהרס( סימן דעה )יורה הטוררבנו כתב 
יז( יז )בראשיתהארץ, שנאמר  נתינת ֹמתִּ ִריִתי ֶאת : "ַוֲהקִּ י ב ְ ינִּ ֵביֶנָך. ב ֵ י ..ו   ֵאת ַאֲחֶריךָ  ו ְלַזְרֲעךָ  ְלךָ  ְוָנַתת ִ
ל ֵאת ,ְמֻגֶריךָ  ֶאֶרץ ַנַען ֶאֶרץ כ ָ ת כ ְ ה: "ז( )נחמיה ט]וכן נאמר  עֹוָלם". ַלֲאֻחז ַ ָ ים הו א ַאת  ר ה' ָהֱאלֹהִּ  ֲאש ֶ

ַחְרת ָ  ַאְבָרם ב ָ ים ֵמאו ר ְוהֹוֵצאתוֹ  ב ְ ד ִּ ש ְ ְמת ָ  כ ַ מוֹ  ְוש ַ ְ וֹ  ְוָכרֹות... ַאְבָרָהם ש   ִרית ִעמ  י ֶאֶרץ ֶאת ָלֵתת ַהב ְ ַנֲענִּ  ַהכ ְ
י ת ִּ י ַהחִּ י ָהֱאֹמרִּ ז ִּ רִּ ְ י ְוַהפ  י ְוַהְיבו סִּ ש ִּ ְרג ָ  : גדולה מילה)עירובין יט ע"א(ועוד אמרו "[. ְלַזְרעוֹ  ָלֵתת ְוַהג ִּ

 מי לכל בו ליכנס מניח ואינו נםיגה של תחהיבפ יושב שאברהם נם,יגה של מדינה שמצלת
 כמי לו ערלתו ודומה נמשכת ,אף שנימולש במילתו, והמשקר ,גויהלוקח ה מישראל שנימול, חוץ
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 היאהמילה,  כי גם מאוד. בה להיזהר צריך כן יהודי... על בו שהוא מכיר ואינו נימול שאינו
 וכאשר בגוף, קבועות שאינן וציצית כתפילין המצוות כל כשאר ואינה בבשרנו, חתום ברית אות

 מכל השם בנו שבחר בנו ומעידה בבשרנו, מהחתו אות היא המילה אבל האות, יסיר יסירם
 תהילתו. ולספר לעובדו חייבים אנחנו ודור לדוראשר  מרעיתו, וצאן עמו ואנחנו העמים,

 
 ,היא מילהה מצות עיקרשכיון  ,ונראה .זה הטור בדרש האריךמה להבין ל יש וכתב הבית חדש,

 פנויותב וגם ערלים, ובבנות בעריות זה בעוון נכשלו והרבה ,הטומא מכל קודשה ברית לשמור
 מקיים אםהמילה,  היא גדולה כמה לומר, האריך על כן כהיתר, להם ונעשה ,בנידתן תוישראלי
 דבר עוד וכו', בריתות י"ג עליה ונכרתו ,כרת בה שיש מלבד כי לפוגמה. שלא כמאמרה אותה
 פוגםאבל ה .ברית קודש םשומרי אם אלא אינה ,ישראל ארץ על בריתה שכריתת ,מזה גדול

לא נקבל את ש האומות בין נויגלותאת  מחזיק יתברך, שמו קדושת עם דבק ואינו ,קודש בריתב
 ווזה .נםיבגה ונופל ,נימול שאינו כמי ודומה ,ערלתו נמשכת ,שמשקר בבריתו ובעוון זה ארץ.ה

 בזמנה, אותה כשמקיימים המילה סגולתכי  בזמנה, לקיימה - מאוד בה יזהרהל צריךו ,שכתב
 ע"כ. לבטלה, חלילה. הוהוצא איסור בשום מהפוג יהא לאו ,יתברך שמו בקדושת נדבק שיהיה

 
 

 ...מרוטשילדיותר הסנדלר העשיר 
באו ו לנכדו,התקיימה ברית מילה  ,יק'יצילובוס [רבי יצחק זאב]הגאון גרי"ז בביתו של ה

ברוך השם זכינו " :. לאחר הברית ניגש המוהל לרב ואמרויקירי ירושליםלכבודו גאוני 
 ,הערצתו כלפי הרב. תמה הרבאת ! בדבריו התכוון להביע "ועוד איזו ברית -לברית 

 שלוש עשרהעליה מה חשוב יותר מברית שנכרתו וכי , "ועוד איזו ברית"מה כוונתך 
 ?משל למה הדבר דומה בא ואמשול לך! איזה חילוק יש בין ברית לברית? !בריתות?

ייתי עשיר יותר ה ,אוצרותיו של רוטשילדאת אילו היו לי  :שאמר ,עני מרוד סנדלרל
ומלבד זה הייתי ממשיך בעבודת הסנדלרות ילד בידי, הכיצד? הרי כספו של רוטש !ממנו
מובן שאנשים ! הרי שאני עשיר גדול ממנו..., ויח את מטבע הקופיקא השבועית שליומר

ערכה כך, אמר הרב, ומה יתן ומה יוסיף כאן איזה 'יחוס', הלוא  .לשוטה הויחזיקו
 (031. הובא בספר אות ברית עמוד נוים יתן חן)לע !רועיאין שהוא לילה העצום של ברית מ

 

 

 מצוה גדולה
)טור  כרת. צד בה עשה, כי יש מצוות וחמורה משאר גדולה ,מילהעשה של  תמצו

 בה "שיש ולא כרת", צד בה "שיש ו לומרדייק יוסף: וכתב מרן הבית רס, רסא( סי' ערוך ושלחן
 ימול את עצמו. ויהיה בגיל שלוש עשרה ולא שיגדל עד כרת בוחי ןשאי לפי כרת",

 
 עליו וחמל בנו את מל ולא אדם עבר : אםיט( סוף פרק שבת מסכת המשניות )פירוש ם"כתב הרמב

 ולעולם, כמוה המצוות בכל שאין מאוד וחמורה גדולה עשה מצות על עבר זה הרי השמיני, ביום
 או סוכה עשה ולא הסוכות חג עליו שעבר ממי חמור עוונו והרי, זו למצוה תשלומים לו אין

 מצווה והוא, המצוה עדיין מן נפטר לא ,זה כל שעם אלא מצה. אכל ולא פסח שעבר עליו ליל
 מעליו נסתלקה מלו, ואם עשה. מצות על עובר הוא הרי מלו, שלא זמן וכל, תמיד למולו ומחוייב
 כל מעל החיוב הסתלק ,]גיל מצוות[ עונשים לכלל והגיע הילד גדל ואם .המצוה וקיים העבירה

 עד עשה מצות על עובר זה הרי מל, שלא יום ויום וכל. מיד עצמו את למול הוא והתחייב ,אדם
 מת ואם. העבירה מעליו והסתלקה המצוה קיים ,לחייו האחרון םביו ואפילו וכשימול,. שימול
 מצוה המצוות בכל יודע ואיני. מל שלא במי בתורה האמור כרת מחוייב יהיה אז ערל, כשהוא
 (86)ועיין להלן עמוד  ע"כ.. שימות בחטאו עד העובר עונש תחייבמ שלא לזו, דומה

 
 

 האדם צורת שלימות
, הגויה ראש המחפה הערלה שחותכים הוא, זו מצוה : ועניןב( )מצוה החינוך ספרכתב ב

 .בו תוספת שהיא ערלה אותה ממנו בהסיר האדם, צורת שתשלום למבינים ידוע כי
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ים ִלְהיֹות ִלי" ל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעמ ִ  (ויקרא כ כו) "ָוַאְבד ִ

 על נקרא להיות הבדיל אשר בעם לקבוע יתברך השם שרצה לפי, זו מצוה ומשרשי
 מהם מובדלים שהם כמו ,גופם בצורת העמים משאר להבדילם, בגופם קבוע אות ,שמו

 לפי ,הזהב בגולת ההבדל ונקבע .שוה איננו ומובאם מוצאם אשר, נפשותם בצורת
 השם חפץו. שאמרנו כמו, הגוף צורת תשלום בו שיש מלבד, המין לקיום סיבה שהוא
, מבטן שלם בראו ולא, דוקא האדם ידי על הנבחר העםשל תכונתו  להשלים יתברך
 .פעולותיו בהכשר נפשו צורת להשלים בידו כן, גופו צורת םלהשליידו שב שםכש לרמוז

 

 דרך על זו מצוה וטעם :כתב שנה. ענין מילה( 011-)לפני כ הקמח כד ובספררבנו בחיי  גם
 ישתנה לא שמו יתברך, יחוד אמונת על בבשר קבוע אות שנעשה וינוושנצט, הפשט

 באמונת נכנס הוא נימול, שהוא מי מיתה. וכל לאחר בין מחיים בין לעולם יסור ולא
דוד  אמר וכן, מהעריות לו להשתמר ראוי אבינו, ובכך אברהם של ובבריתו היחוד

וֹ : "(תהלים יח כד) מ  ים עִּ י ָתמִּ י ,ָוֱאהִּ ר ֵמֲעֹונִּ ֵ מ  ַ ת   שהיו לאמוריים חוק שהיה ומפני. "ָוֶאש ְ
 הם כי לסימן להם והיה קעקע, כתובתשלהם ב עבודה זרה שם גופם בבשר חוקקים
 חוקקים דברים בטליםדהיינו ] ,למָ עָ  ומכתבי ןוֶ אָ  חקקי חוקקים והיו הכח, אותו עובדים
 סימן לנו שיהיה כדי בבשרנו, זה אות שנעשה ,יעקב זרע אנחנו וינוונצט לכך ,[וכזבים
 לשמו. ע"כ. המקודשים אברהם וזרע שם יתברךה חלק שאנו

 

 ענין עוד במילה ויש: מט( פרק גלק )ח "הנבוכים מורה" וכיוצא בזה כתב הרמב"ם בספרו
 מי יוכל ולא, שיקבצם גשמי אחד אות, 'ה יחוד מאמיניכל ל שיהיה והוא, מאד צריך

 בו אדם יעשה לא ,המילה - הלוהפע וז כי זר. והוא מהם שהוא לומר ,מהם שאינו
 לאא ,בזרוע כויה או קו ֹבש   הטישר וז אין כי, תיתיאמ אמונה מתוך רקאלא  בבניו או

 כן ,אחד בסימן לםכוש באנשים הנמצא והעזר האהבה רוב םג וידוע .מאד קשה ענין
 ,שימול מי וכל ,השם יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת אשר הברית הוא המילה זאת
י ": (בראשית יז ז) כמו שנאמר, היחוד אמונתב אברהם בברית יכנס ינִּ י ב ֵ יתִּ רִּ י ֶאת ב ְ ֹמתִּ ַוֲהקִּ
ֵביֶנךָ  ֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ  ,ו  ית עֹוָלם ,ו  ְברִּ ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ  ,ְלֹדֹרָתם לִּ ים ו  ְהיֹות ְלָך ֵלאלֹהִּ  ."לִּ

 

 מילה?הלמה לא נצטוו גם הנשים באות ברית 
 ,ןבבשר אות אם כך עולה השאלה, למה לא ציוה השם יתברך גם את הנשים לעשותו

 בברית יםנס, ונכשםה חלק הןש סימןהן ל ותהילן, וגופ בצורת העמים משאר ןלהבדיל
 רבי נכד) המלמד בעל בשם( עג סימן) בו לכתב הכ זהעל  ?השם יחודבלהאמין  אברהם

 ואל ,הזכר לעזר היא שהנקבה לפי ,לזכרים הברית אות די: ו(ם"הרמב עם שהתכתב אנטולי
 על מעשיה כל ולעשות ,בדרכיו ולהדריכה להנהיגה בה ימשול והוא ,תשוקתה אישה  

קבוע  ןנשזמ עשה ותומצ מכל פטורה שהיאם כן ג בהיס הוא ,זה דרך על והיותה .פיו
 היה ,בזמנה המצוה לעשות טרודה היתה לויא כי .תפילין, שופר, סוכה ולולב, כציצית
 המכוונת הממשלה ותסור, בהם נופלת הקטטה והיתה ,ההם בזמנים עזר בלא הבעל

 .כ"ע .בזכרים האות הספיק הזה הטעם ולפי ,ולתועלתה לתועלתו
 

ביאר הקב"ה לאברהם שהיתה : הנה )בראשית יז ט( אברבנאלרבנו יצחק כתב טעם נוסף 
לם יהיו וכ ,המצוה הזאת באבר ההולדה, כדי שהבנים אשר יולידו זכרים ונקבות

נולדים בקדושה ובטהרה לעבודת השם, אחרי אשר האבר אשר הולידם הוא מקודש 
הבית לשמו, ולכן הונח החותם ההוא על הפתח, כמו שיונח חותם המלך על פתח 

ומזה תו. ובמצו משם דבר אלא אצֵ ושלא יֵ  ,שכל מה שהוא בבית הוא מהמלךלהורות 
לפי שנולדו באותה  ,באותו ברית כזכרים]יקבלו התועלת[ יתבאר שהנשים יהיו נושעות 
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מול, כי אם שיתקדש להוליד בנים יכי קדושת אותו האבר אינו להושיע לנ .קדושה

 .כ"ע נולדו באותה קדושה.לם ווזה יכלול לזכרים ולנקבות, שכלעבודת האל, 
 

 מיעוט התאוות
 התאוה, מבאר עוד טעם למצות מילה, כדי למעטמט(  פרק ג חלק הנבוכים )מורההרמב"ם 

 דמו כשישפך האבר כי .]ריסון התאוה[המדות  חסרון להשלים אלא זו מצוה ניתנה שלא
 וכמו שאמרו ,ההנאה שתחסר ופעמים ,ספק בלי יחלש, בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר

 יחלש הזה האבר כן ממנו. לפרוש קשה לערל, הנבעלת( ישלח פרשה פובראשית רבה ) ל"חז
התוספת,  מן וישמר טבעו על הטבעי הענין יונח אבל, חלילה בחיתוך יעקר ולא במילה,

 במצוה זו, התחיל ומי ורבו". "פרו ואמר ציוה אבל, לגמרי יבטל ולא, בו ירבה לא
בבא בתרא טז ) ל"חז וכמו שדרשו חטאו, מיראת נודע אשר, השלוםליו ע אבינו אברהם

 .את", אבל עד עכשיו לא ידע מראה יפת אשה כי ידעתי, נא "הנה באמרו:( א"ע
 

 
 

 הלידה והיולדת  
 הטוב והמטיב

, הבןרכת "הטוב והמטיב" בלידת ב כיםברמלא ההורים ש המנהג המצוי יותר
רוצים ההורים אולם,  עת המילה.שבהאב שמברך  "שהחיינו"על ברכת  כיםוסומ

הראשונים בותינו דין הגמרא ורכלברך "הטוב והמטיב", רשאים לכתחילה לברך, 
 ומרן השלחן ערוך.

 
 הטוב" מברך ,תבשר שילדה אשתו בן זכרהש, מי (א"רכג ס סימן חיים אורח) ערוך שלחןהכתב מרן 

בן  ,יפה ללב ,חסד לאלפים)רבותינו האחרונים כמה מו כתבו .כןאשתו צריכה לברך  וגם, "והמטיב

 "שהחיינו", וסומכים על ברכת כןשכיום אין נוהגים לברך ( חזו"ע ברכות שפח. ועודכף החיים , איש חי
למה הרמב"ם  לרבים תמהו ע, הרה"ג ר' יוסף קאפח תבככן ו שמברך אבי הבן בשעת המילה.

 ,בלנו מרבותינויוק ".הטוב והמטיב"מה שאמרו בגמרא שאם ילדה אשתו זכר מברך  כתבלא 
דהיינו על שאומר אבי הבן בשעת המילה, עולה לכאן ולכאן,  "שהחיינו"ברכת  שלדעת הרמב"ם

בליל חג הסוכות בקידוש, ועולה  "שהחיינו"כמו שמברכים מצות המילה וגם על לידת הבן, ו
באר בהרחבה בטוב  יח(-טו מנים)חלק ה סיאולם בשו"ת אדרת תפארת ו .ם טוביולסוכה ומצות ל

דין הגמרא ורוב ככל כ ,אים לכתחילה לברךרשהרוצים לברך "הטוב והמטיב", שטעם ודעת, 
 ואף מרן מלכא הראש"ל זצוק"ל השיב לו כן. ., כי טוב להודות לה'הראשונים ומרן השלחן ערוך

 
היה מברך  ,כשנולד לבנו בן, וכן כשנולד לבתו בן נוהגוהנה בספר חסידים כתב, זקן אחד היה 

הרי לא אמרו כן אלא אם נולד בן לעצמו, אמר להם, אפילו אם  ,. אמרו לו"הטוב והמטיב"
אין זה ש ברור . ע"כ. אולם"הטוב והמטיב"ואני אוהבו מפני צדקותו, אני מברך  ,נולד לצדיק בן

הטוב " מברך ,לו ולאחריםש תועלת והנאה בשו"ת הרשב"א כתב, שרק על דבר שילהלכה, כי 
זכר בן גבי ילדה אשתו  מדועירושת קרובים, שאם לא כן  וא, כגון ירידת גשמים "והמטיב
ם יהנו מהדבר, יצריך ששני "הטוב והמטיב"כיון שלברכת  ,, שאלו בגמרא"הטוב והמטיב"שמברך 

כל בני ביתו וקרוביו א בלאו הכי, והלו נהנית עמו.אשתו שו ענו י נהנה עמו?מאם כן בלידת בן, 
אלא ודאי שדוקא לאב ולאם שיש להם  .יםזכרהבלידת  םהכל נהניאפילו נהנים ושמחים עמו, ו

 .כלל שאין לברך על בן חברוומבואר . ש"ייש לברך. ע ,ממנוהנאה ותועלת 
 

 ברכויוחפצים לברך "הטוב והמטיב", ומכל מקום סבא וסבתא השמחים מאוד בלידת נכדם, 
, ואחר כך יביאו לפניהם יין אחר שהוא לא פחות משובח מהראשון ,על ייןבסעודה ברכת "הגפן" 

ל בלידת אויירבך זצ"רש"ז נהג הג ן. וכהנכדלידת  עלויכוונו לפטור ויברכו עליו "הטוב המטיב", 
 (36 עמוד עטרת פז זלמן נחמיה גולדברג שליט"א. און רביכן העיד חתנו הג)נכדיו ונכדותיו. 
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 לידת הזכרמעלות 
בא זכר לעולם כיון ש. עולםלבא שלום  - עולםלכיון שבא זכר : (ב"נדה לא ע) אמרו חז"ל

 .["כר" היינו מזונות האדם]ר! זה כ ָ  -בידו. "זכר" ]פרנסתו[ ככרו ובא  -
 

זכר שנולד, אמו , מפני מה אמרה תורה, יוחאי רשאלו תלמידיו את רבי שמעון ב
ים]שנאמר " ,ימיםשבעה אחר לנטהרת  ְבַעת ָימִּ יַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ש ִּ י ַתְזרִּ ה כ ִּ ָ ש   ואילו  "[,אִּ

ם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ]שנאמר " ,םוארבעה עשר יאחר רק ל נטהרתנקבה שנולדה, אמה  ְואִּ

ָתה   ד ָ נִּ ם כ ְ ֻבַעיִּ קופצת היא מחמת צערה וכאביה  ת,דיולהאשה בשעה ש :השיב להם ?"[ש ְ
חטאת לכפר לפיכך אמרה תורה תביא קרבן  ,לעולםילדים  עודביא שבעת שלא תונ

 היא - זכר, שהכל שמחים בו. לכן כשנולד שמתחרטת עליה לאחר זמן על שבועתה
נקבה, שהכל ואילו כשנולדת הלידה. משבעה ימים אחר כבר ל ,מתחרטת על שבועתה

 .יום מהלידה ארבעה עשראחר רק ל ,שבועתהעל מתחרטת היא  -עצבים בה 
 

מֹוָנה: ")קהלת יא ב(ועל הפסוק  ש ְ ְבָעה ְוַגם לִּ ן ֵחֶלק ְלש ִּ ֶ : (ויקרא רבה תזריע יד)דרשו חז"ל  ",ת 
 רנת ימי מילה. אמו, אלו שמ"נהווגם לשמ", אלו שבעת ימי נדה. "תן חלק לשבעה"

שנאמר , ימים נהואני נותן לך בן ואתה מלו לשמ ,ימי נדהשבעת אם שמרת  ב"ה,הק
]ומכאן תשובה לרבים מאחינו התועים הרוצים להיפקד ". וביום השמיני ימול בשר ערלתו"

בזרע של קיימא, ומחפשים סגולות וברכות, ואילו את מצות הטהרה מזניחים ולא מקיימים, 
 וכמבואר בהרחבה בחוברת "הטהרה בהלכה ובאגדה".[

 

 

 מן המזיקים שמירה
חולה שיש בה סכנה, ולכן היא כהרי היא  ,מהלידהעה ימים שב במשך יולדתה
ה. על כן לא ישאירו אותה לבדה בביתה, אלא יהיה אצלה אדם גדול רימכה שריצ

 או אפילו קטן המבין ענין. וכן לא תצא לבדה לרחוב בשעה שאין עוברים ושבים.
 

שם כיון שמצויים לבדה, לה לחוש אם נשארת אין בבית החולים, שוכבת היולדת 
ועיין כיוצא בזה  .שם מבקריםציבור שעוברים ושבים מהרופאים והאחיות וההרבה 

 .כלההחתן ושמירת הלענין  (353)עמוד בחוברת "הנישואין בהלכה ובאגדה" 
 

מן המזיקים, ואלו הם: יתירה  שמירהצריכים היש בני אדם ש )מסכת ברכות נד ע"ב(אמרו חז"ל 
המזיקים  -כלה החתן והיולדת, ותלמיד חכם בלילה. והטעם לזה, כי  חתן וכלה, חולה, אבל,

יצר הרע הגם כי קנאים בהם שהם שרויים בשמחה, ומתגרים בהם כדי לערבב את שמחתם. תמ
הלכה  ,להחטיאםויגע במשך שנים  כל עוונותיהם, וכל מה שטרחלהם  יםשנמחל הםב מתקנא

. הםב ים, המזיקים מנצלים זאת ומתגרםזלכיון שהורע מ -והאבל . החולה כל יגיעתו לריק
הוא מקטרג  , ואף בשעת השמחההשטן מקטרג בשעת הסכנה ,היא בחשש סכנהכיון ש - היולדת

ימים מיום הכל שבעת בנוהגות שנשים ה, יש בארחות חייםכתב ו. על שמחתה קנא בהתמש
יולדת שהיא בסכנה כל שבעת ה ,יהונתן מלוניל כתב נו, הן ישנות בבית היולדת. ורבהלידה
עניינים אלו כל ויש להיזהר בהשד מתגרה במי שרואהו נשפל. , שיק להדבר מועט יזימים, ה

 (מטרז  ליכות עולםהחזו"ע אבלות א יז. )מאוד גם בזמן הזה. 

 

 קריאת שמע לשמירה

בגמר הביקור רוצים עתה כשהיא לבדה, ו הומצאוהבאים לבקר את היולדת בביתה 
ללכת, אין להצריכם להמתין עד שיבוא מבקר אחר לשהות עמה, ותשתדל היולדת 
לקרוא קריאת שמע לשמירה, וילכו לחיים טובים ולשלום. וכן תעשה כאשר בעלה 
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 (חזו"ע שם יח)צריך לצאת ללימודיו וענייניו והיא נשארת לבדה. 
 

כל" הקורא מה שאמרו חז"ל " ,ע"א( ברכות ה) בעיון יעקהגאון רבי יעקב ריישר בפירושו כתב 
 יולדת ,חולהשאפילו לרבות באה  "כלהמילה "ממנו,  םטתו מזיקים בדלייעל מ ריאת שמעק

 אך, שמתקנאים בהם יותר משאר בני אדם ד מפני המזיקיםווחתן וכלה, שצריכים שימור מא
: אסור (ע"ב )שבת קנאכתב בספר המאורות  צא בזהכיו. והםמ םעל ידי קריאת שמע המזיקים בדלי

 כך: ]אין להוציא שם זה מפיו, אלא יבטא באותיותיו ת"לאדם לישן יחידי בלילה, שמא תאחזנו לילי

אין לו לחוש כלל, וכמו  ,תובכוונה על מט ריאת שמע. ונראה שאם קורא קלמד יוד למד יוד תיו[
 ממנו. םמזיקים בדלי ,על מטתוכל הקורא קריאת שמע , שאמרו

 

 שומרת התורה
אם היולדת נשארת לבדה בביתה ושומעת דברי תורה מדיסק וכדומה או שלומדת 
בעצמה בספר מוסר או למשל בחוברות 'בהלכה ובאגדה' וכיוצא בזה, אינה צריכה 
לקרוא קריאת שמע, שכיון שהיא לומדת תורה, התורה משמרתה, ואין לה לחוש 

 וטוב לה לעולם הבא. ,עולם הזהכלל ועיקר, ואשריה ב

 
, כי הם מן המזיקים ולשומר ךצרי ,תלמיד חכם בלילהמבואר שאף  )ברכות נד ע"ב(בגמרא 

בלי לעסוק  ,כשעומד יחיד באישון לילהדהיינו דוקא  ,וכתבו תלמידי רבנו יונה מתקנאים בו.
אף על פי , (ב"עסד שם ) גמראוכמו שאמרו ב .תורתו משמרתואבל אם עוסק בתורה, , בתורה

אין  ,על מטתו. ואם תלמיד חכם הוא השקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצוה לקרות
והיינו  .שתורתו משמרתו דיו בכך ,שרגיל במשנתו לחזור על גרסתו תמידכיון  ,רש"יופירש  .צריך

 ,ולו אוחז חרב של שתי פיות בידיכל הקורא קריאת שמע על מטתו, כא ,)ה ע"א(שם  מו שאמרוכ
. נמצא שכשם שקריאת שמע מנום מילבד םיסורי ,כל העוסק בתורה. ומנומ םבדלי םמזיקיואף 
לקריאת אפילו ואינו צריך  ,ומוגןהוא שמור הרי עוסק בתורה ה ך, כמן המזיקים על האדם מגינה
 זוהרואמרו בשהתורה מגינה ומצילה. ( א"סוטה כא ע) וכן אמרו בגמרא תורתו משמרתו.כי שמע, 

 תרשופ השכינהו מגן עליו, הקב"ה, תורה רוחשות תותיוושפ העוסק בתורה כל: (א"ע לה צו)הקדוש 
יךָ : "(ישעיה נא טז) שנאמר, לשומרו כנפיה יועל פִּ ָבַרי ב ְ ים ד ְ יךָ  ,ָוָאש ִּ יתִּ ס ִּ י כ ִּ ְבֵצל ָידִּ על כן גם  ".ו 

 היולדת, אם תלמד תורה או תקרא תהלים וכיוצא, הרי היא שמורה מכל פגע ומכל פחד ובהלה.

 

 קמיע
 חזו"ע שם יז() לשמירה מן המזיקים. קמיע בחדר היולדתיש נוהגים לתלות 

 
: מותר להתרפאות בקמיע אפילו יש בו שמות ב("יקעט ס מןסייורה דעה )כתב מרן השלחן ערוך 
אין לו להתרפאות  ,שלא יחלה, אבל מי שיש לו מכה או חוליעל האדם ופסוקים. ודוקא להגן 

, לכן מותר לתת פסוקים ודברי תורהמותר להתרפאות ב במקום סכנהאולם, כיון שע"כ. ובקמיע. 
 פות,התוס ,הרי"ף ו שכתבוכמו .סכנה היא בחזקתימים ללידה בתוך שבעה , כיון שהיולדתקמיע אצל 

ריא"ז ומר זקנו רבנו ישעיה כמו שכתבו ה ממש,אין שם מכה אם שכן כל ו .והרא"ש ,המאירי ,הריטב"א

 לכל הנכנסים והיוצאיםגם כיון שהקמיע התלוי בחדר היולדת מועיל ועוד,  ועוד.חיד"א , ההראשון
כתב מרן השלחן  ,, וכדי להגן שלא יחלהלהגןבגדר רק הרי שבשבילם הקמיע הוא שהם בריאים, 

 באלפי ישראל.מנהג רבים ושלמים וכן . ערוך שמותר להתרפאות
 

 ארבעים יום
מה שיש מקפידים שיולדת בתוך ארבעים יום ללידה, לא תשתתף בחתונה, או 
שחתן וכלה לא יכנסו לבית היולדת, אין לזה שום מקור ולא שורש ולא ענף 

ילה להמנע מלקיים מצות שמחת חתן וכלה, מחמת הבלים בדברי רבותינו ז"ל, וחל
 ואמונות תפלות שכאלו.
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: והנה האיש הנבון )חלק י יורה דעה סימן נח, על שו"ת רב פעלים ח"ב אות כב(כתב בשו"ת יביע אומר 

והמשכיל בתורת השם, יש לו להתרחק מכל דברי הבל והזיות שנהגו בהן נשים מחוסרות הדעת, 
וכגון אלו שאומרות, שיולדת תוך ארבעים יום לא תכנס לבית חתן וכלה, פן תגרום שהכלה 

נשים כל כיוצא בזה, שאינם אלא פטפוטי היולדת, ותהיה עקרה, וכן להיפך בכלה הנכנסת לבית 
ישראל  ותסכלות מחוסרות דעת. ויתכן מאוד שלמדו כן מן השכנות בחוץ לארץ אשר לא מבנ

שאין ראוי לישראל שהם עם חכם ונבון )פי"א מהלכות עבודה זרה הט"ז( הנה. וכבר כתב הרמב"ם 
בו בדברים אלו, וחושב שהם אמת יוכל המאמין בל .להימשך אחר ההבלים וההזיות של הגוים

אלא שהתורה אסרתם, אינו אלא מן הסכלים והטפשים, והוא בכלל הנשים  ודברי חכמה
אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת יודעים שאינם  .והקטנים מחוסרי הדעת, שאין דעתם שלימה

דברי חכמה אלא תוהו והבל שנמשכו בהם חסרי הדעת, ומפני כך הזהירה התורה: "תמים תהיה 
וא ותפל, שאין ודברי ששכל דברים אלו,  ,וזיאל כתבעם ה' אלהיך". ע"כ. גם בשו"ת משפטי ע

בהם ממש, וצריך להתרחק מהם, ומה גם שאמונות תפלות אלו גורמות לריב ומדנים בין משפחות 
ישראל, ומעשים בכל יום עינינו הרואות שמבקרות יולדות וכלות אשה את רעותה, ואינן נפגעות 

ות על הדעת הזיות תפלות אלו, ויש לפרסם במאומה, ואין שטן ואין פגע רע. לכן אסור להעל
שדברי הבל הם. לא ירעו ולא ישחיתו. עי"ש. ודברי פי חכם חן. וכן כל הדברים שיוצאים 

 במורה נבוכים. ע"כ. כמו שכתב הרמב"ם, ולהרחיקם כמטחוי קשת מההיקש הטבעי והשכלי, יש
לגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א,  )עמוד תנה(דברים נמרצים בזה בספר חופת ציון עוד ועיין 

 ם ישק, משיב דברים נכוחים.ישפתיו
 

הרב ללידה, ויודע  בתוך ארבעים יוםרב הנשאל מיולדת אם ללכת לחתונה 
ומר לה שלא ל נשים, עליונערכת בתערובת אנשים ושבעוונות הרבים חתונה זו 

זה הוא  , שברור שדבראיסורים ומכשולים ככל היותרתלך לשם, כדי להפחית 
ומחמת כן גם לא מברכים  איסור חמור עד מאוד, והשכינה מסתלקת משם,

 בחתונה זו "שהשמחה במעונו", כי אין שמחה במעונו של הקב"ה.

 
להביא  לומותר שאף שאבל הנושא אשה בתוך י"ב חודש על אביו ואמו, כיוצא בזה מצאנו ב

כתבו הפוסקים שאם יודע הרב שהחתונה  בכל זאתכלי שיר,  י, כי אין שמחה בלתזמורת לחתונה
. כדי להפחית איסורים ומכשולים ככל היותרתתקיים בתערובת, לא יתיר להם להביא כלי שיר, 

כתב בשו"ת בנין ציון: ומה שהורית שלא לרקד ולזמר כשהחתן אבל על אביו ואמו, יפה וכמו ש
 ,הריקודים בכל החתונותואם תוכל לבטל את . ידו על התחתונה ,הורית, והמערער על פסקך

יישר כחך וחילך, כי אין זו שמחה של מצוה כשמרקדים בחורים ובתולות יחדיו, ועוברים על 
מאיסור שיש בו טעם  םאנשי םרשיופשידוע ודגילוי עריות, ולשמחה מה זו עושה.  ייהואביזר
ם יותר אבלות ובפרט על אב וא בעיניהם הכי חמוריותר ויותר מאיסורים חמורים,  ,אבלות

 . ע"כ.מגופי תורה, כי רואים בזה פגיעה חמורה בכבוד ההורים
 

שכתב בשו"ת  , וכמואנשים ונשים יחדיו יםקדורשעל המנהג הרע  וכבר הרעישו גדולי ישראל
נפש על עמנו לעבור בשאט  רצה הגדולה שעושים פריציייל ורעדה אחזתני על הפזכרון יוסף: חִּ 
ושעירים  ,ואנשים ונשים ,שמחוללים במחולות בחורים עם בתולות, נו הקדושהרתדת ודין תו

וי עריות, והתורה דגיל ייהועל אביזר הירקדו שם, אוי לנפשם כי גמלו רעה להם לעבור בפרהסי
חו ולבטל הריקודים והמחולות ומחוייב למחות בכל כ ,וכל רב ומורה צדק בעירו .חוגרת שק עליהם

לך הסתת יצר הרע לזנות גדולה מזאת, כי בשעת הריקודים  של בחורים ובתולות יחדיו, ואין
ֶקה לֹא ְלָיד ָיד" :(כא יא משלי) מביטים ומתבוננים בפני הנשים והבתולות, וקורא אני עליהם נ ָ  יִּ

ע תן, ובאים ות תאווולפעמים גם מחבקים ומנשקים אותן למלא .מדינה של גהינם ", לא ינקהר ָ
חד ביניהם לזנות והיה במחשך מעשיהם, ומלאה יגם לפעמים ימתיקו סוד להתי .למעשה ער ואונן

עובר בלא תעשה,  ,בהינדות, והנוגע בהן לשם חהן  בזמן הזהוהרי ידוע שהפנויות  .מהיהארץ ז
ה ְוֶאל" :(יט יח ויקרא) שנאמר ָ ש   ת אִּ ד ַ נִּ ְקַרב לֹא ֻטְמָאָתה   ב ְ אין לך גדר ערוה גדול  ,. כללו של דבר"תִּ

מזה לבטל הריקודים והמחולות של אנשים ונשים יחדיו, בין נשואים בין פנויים, כי אין לך 
אר ו, והקולר תלוי בצוהזה על המנהג הרע מאודשדי חמד התמרמר הגם הרגל עבירה יותר מזה. 
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, פריצות וקל וחומר אם מדובר בנשים הלובשות בגדיעי"ש.  מי שיכול למחות ואינו מוחה.

רם בכל זה ולהזהיאסור עליהם על אחת כמה וכמה יש לשומכשילות את הרבים, רחמנא ליצלן, 
 (. חוברת "האבלות בהלכה ובאגדה"ב שכטעיין חזו"ע אבלות ) ביתר שאת וביתר עוז.

 
 

 ברכת הגומל 
 ליל השמיני

על היולדת לברך ברכת "הגומל" לאחר שבעה ימים מהלידה, שאז יצאה מספק 
סכנה. ופשט המנהג שהיולדת עומדת בליל הברית ומברכת בפני עשרה אנשים 

 )חזו"ע ברכות שמג, שמז(. , וכדלהלןלימוד ה"ברית יצחק"עת ב
 

 ברכה באולם

אם היולדת מברכת למחרת באולם בעת סעודת הברית, אינה צריכה להיכנס 
 משם.ה וישמעוה הגברים, ודי שתברך מבעד למחיצ עזרתלפנים מן המחיצה ב

 

 ברכה בעזרת נשים
המחיצות שבין בית הכנסת אם בעזרת הנשים שבבית הכנסת,  כתברהמיולדת 

לעזרת הנשים אינן מגיעות עד התקרה, הרי היא יכולה לברך, שנחשב כאילו היא 
לא . אולם אם המחיצות מגיעות עד התקרה, גברים נמצאת במקום של עשרה

ברך. ותעמוד בפינת בית הכנסת ותתכנס וברך משם, שהרי היא ברשות אחרת, ת
 שמה(עמ' )חזו"ע ברכות 

 

 נוסח הברכה

 טובות, לחייבים הגומל העולם, מלך אלוקינו ,'ה אתה ברוך" כת:ברמיולדת ה
, בו  ט כל אשר גמלךְ  צור" יאמרו:אחר כך ו, יענו 'אמן'השומעים ו". טוב כל שגמלני

 .היה עונהשצוק"ל זמרן רבנו עובדיה יוסף שמעתי את כן  ."לעד נצח סלה ועד בו  ט כל יגמלךְ  הוא

 

 יאור הברכהב

חלילה שאותם להקב"ה גומל טובות אף  - טובות" לחייבים "הגומלפירוש המילים: 
מהם, שאף על  תאף אני כאח - "טוב כל "שגמלני. הם חייבים בגלל עוונותיהם

 , ברוב רחמיו גמלני ה' כל טוב.נהפי שאיני הגו
 
 

 על מי חיוב המילה  
 האבא
ָמלד( כא )בראשית בנו, שנאמר את למול על כל אב מישראל עשה מצות  ַאְבָרָהם : "ַוי ָ
ְצָחק ֶאת ן יִּ נֹו ב ֶ ֹמַנת ב ְ ים ש ְ ר ָימִּ ֲאש ֶ ה כ ַ ו ָ ים". ֹאתוֹ  צִּ בית טור, )מסכת קידושין כט ע"א.  ֱאלֹהִּ

 רס( ושלחן ערוך סימן יוסף
 

 האמא
רוחייבת למול , אין האםהבןאם האב לא מל את  ֲאש ֶ ה , שנאמר: "כ ַ ו ָ  ֹאתוֹ  צִּ
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ים",  ברור שמצוה עליה להתאמץ ככל  ,אולםוולא אותה.  "אותוודרשו חז"ל: "ֱאלֹהִּ
 )שם וסימן רסא ס"א. כב(שביכולתה שבנה יהיה מהול. 

 

 בית דין
דין בעיר, החובה למולו. ואם אין בית  דין בית חייבים, בנו את מל שלא אב

ֹול מוטלת על רבני העיר או על כל אדם אחר שיכול למולו, מ  ל ָלֶכם שנאמר: "הִּ  כ ָ
 א. יט( רסא סעיף )סימןָזָכר". 

 

 הוא עצמו
 כשיגדל עצמו את למול חייב, מלוהו הוריו ולא אחרים מכל סיבה שהיא מי שלא

עשה.  מצות מבטל הוא הרי נימול, ועדין לא שעובר יום , וכלויהיה בגיל בר מצוה
 א( רסא סעיף )סימןחייב כרת.  הרי הואואם מת כשאינו מהול, 

 
ר ָזָכר "ְוָעֵרל נאמר בתורה: ֹול לֹא ֲאש ֶ מ  ר ֶאת יִּ ש ַ ְכְרָתה ָעְרָלתֹו, ב ְ ֶפש   ְונִּ יָה". וכתב  איַההִּ  ַהנ ֶ ֶ ֵמַעמ 

ין יועד שימות עד כרת חייב מי שלא מלוהו ולא מל את עצמו, אינופ"א ה"ב(,  מילה )הלכות ם"הרמב
לכן ו המצוה, על עדיין עבר שכל שבידו למול, נמצא שלאובאר הבית יוסף, במזיד.  ערל הוא

 לנפש בעולם הבא. כרת אינו מהול, יתחייבועדיין  אך כשימות שנים, קיצורשל כרת  אין לחייבו
יות. דהיינו מיתה חטופה בפתאומ ימים, יתחייב כרת של קיצור ,למות שעתו גיעתששכ אפשר או

 על עובר יום כיון שבכל שנים, כרת של קיצור לחייבו יש מל, ולא שגדל מיום ד"הראב ולדעת
 זה. מחיוב את עצמו, נפטר חזר בתשובה ומל כאשרש מקום, אלא של מצותו

 
 

  ליל הברית 
 ברית יצחק

 ."יצחק ברית" נקרא, המילה שלפני הלילה
 

המילה היה אברהם אבינו, ואם כן לכאורה יותר נכון היה  על שהראשון שנצטווהאף על פי 
ללילה זה "ברית אברהם" ולא "ברית יצחק"? מכל מקום מאחר ואנו נמצאים עתה בליל  לקרוא

, היה יצחק לדורות עולם כמצות התורה השמיני למילה, והראשון בעולם שנימול ביום השמיני
כי  ועוד,ל בגיל תשעים ותשע. ומנירהם שאבינו, לכן קוראים אותו "ברית יצחק", שלא כאב

אברהם מראש אביו הראשון בעולם שהיה אצלו 'ליל מילה', הוא יצחק אבינו, שנצטווה באמת 
לאחר מכן ביום, ומיד אלא  ת עצמונצטווה על מילעצמו לא אברהם  אבללמולו ביום השמיני, 

ר : "ַוְיַכלכב( )בראשית יז , שנאמרעצמומל את הלך ו וֹ  ְלַדב ֵ ת  ַעל ,אִּ ים ַוי ַ ח ַאְבָרָהם. ֵמַעל ֱאלֹהִּ ק ַ  ַוי ִּ
ָמֵעאל ֶאת ַאְבָרָהם ש ְ נוֹ  יִּ ל ְוֵאת ב ְ יֵדי כ ָ ל ְוֵאת ֵביתוֹ  ְילִּ ְקַנת כ ָ וֹ  מִּ ְספ  ל ,כ ַ י ָזָכר כ ָ ַאְנש ֵ ית ב ְ  ַאְבָרָהם, ב ֵ

ָמל ר ֶאת ַוי ָ ש ַ ֶעֶצם ָעְרָלָתם ב ְ ה ַהי ֹום ב ְ ר ַהז ֶ ֲאש ֶ ר כ ַ ב ֶ וֹ  ד ִּ ת  ים". נמצא שהלילה הקודם, לא היה  אִּ ֱאלֹהִּ
 .ין לא נצטווהיעדכי נחשב אצלו 'ליל המילה', 

 

 הזוהר הקדוש
 הזוהר הקדוש המתוקןאת  התינוק ללמוד ביתל אנשים עשרה המנהג להביא לפחות

בכך יבינו את , שתרגוםהובא הזוהר עם חלק מה בסוף החוברת,להלן ו. זה ללילה
בראשית ד"ה פרשת עוד יוסף חי ) יוסף חיים נורבכתב ו יותר.היא מעלה גדולה שקריאתם, 

אם לא מסתדר, יוותרו על אולם ו] הלימוד יהיה סמוך לחדר שהתינוק בו.ש ,(והיסוד
 תלחץ.[ולא זה, כי גדול השלום. והכל יהיה בתאום עם היולדת שחלילה לא תכעס 



ה ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  78  |  ב

 

 לימוד תורה
התורה, ולא כאותם המחלקים את קריאת לימוד בעיקר הדגש בערב זה יהיה 

 מהו, ולאחר מכן מאריכים זמן רב באכילה ושתיה ופטפוטים. בזמן מועט הזוהר
 "בהלכה ובאגדה"להביא תלמיד חכם שימסור שיעור כשעה אחת  נעים ומה טוב

: ו כג(משלי ט)וכן אמר שלמה בחכמתו מענייני מצות המילה בפני ציבור המשתתפים, 
ֹובְוָדָבר " ֹו ַמה ט  ת  עִּ המתוקן, ואז יאכלו וישתו  למדו את הזוהרולאחר מכן י, "ב ְ

 של תורה כדת. וישישו בשמחה
 

 הדלקת נרות
ויש נוהגים לתת בקערה הרבה נרות )ה(  .בליל הברית נרות מנהג קדמון להדליק

ומסובבים אותה בין המשתתפים בלימוד וכל אחד מדליק נר, ונותנים מעות לצדקה 
 ביראת שמים טהורה. תורהללהצלחת התינוק שיגדל 

 
 ערוך)עיין  הישראלי נפש את מאירה וגם רמז יש בה שהמילה, שמחה על מורה ותנר הדלקת

 ,סגולה להיות הבית מלא אורהכתב, אות מח(  מסכת חולין נר מצוה)של"ה וה .רסה סל"ו( סימן השולחן
מצאתי ועי"ש. זו תורה. אורה ב( ע")מגילה טז ודרשו רבותינו ז"ל , "ליהודים היתה אורה"רמז לדבר 

ע"ב(  לב )סנהדריןכוונת הגמרא באר ש( קעח יורה דעה סימן) מרבבה הדגול מדברי, זהסמך למנהג 

שנקרא במקום שם", שהיו מדליקים נרות  משתה שם משתה - חיל בברור הנר באומרה: "אור
 ונמלט נושע שהולדלהודות לה'  ,זות הודיה בלילה שקודם המילה בשביל סעודברור חיל, : שמו

 .אמו ממעי

 

 סעודה
ולהראות חביבותה, נהגו  למחרת להתקיים העומדת בכבודה של מצוה להרבות כדי

לכבד את המשתתפים . ויש נוהגים בליל הבריתישראל קדושים לערוך משתה 
כן ראוי ונכון ו ממש, רבים נוהגים לעשות סעודהאולם  .בעוגות ומיני מתיקה

 לעשות.
 
 בה ויאחז היא תורה אבותינו מנהג ,תקו( )לרבנו שמחה תלמידו של רש"י. סימן ויטרי מחזורה תבכ

בספר  גםע"כ.  .המצוה לכבוד ומשתה סעודה עושה ברית בעל ,שמיני]ליל[  אור דרכו, צדיק
טעם סעודה זו כדי להרבות בכבוד המצוה כתב,  לרבי יעקב הגוזר( 65ד עמו)כללי המילה 

 אות מילה )הלכותחיים  מלוניל בספר ארחות הכהן אהרן רבנו וכתב. העומדת להתקיים למחר

 לאכול אותם וקורא שונאיו כל עם משלים בנו, את שמל שמי ,מקומותינו בכל : נהגוט(
 בליל וטף ונשים זקנים הקהל כל מתקבצים וגם יקללוהו. ולא שיברכוהו כדי עמו, ולשמוח
 : מנהגקסט( סימן ב )חלק קטנות הלכות ת"חגיז בשו יעקב . וכתב הגאון רבישמיני ובליל השבת
 וסועד הבן, אבי בבית תלמידי חכמים לומדים המילה, נעשית שלמחר הלילה שכל טוב

 ל"סג הלוי שמואל ע"כ. והגאון רבי המילה. לאחר וביום בלילה, מצוה של בסעודה אותם
 ,פשוט לי אומר ולבי :)הלכות שטרות סימן יב במחודשים סק"א( שבעה נחלת כתב בספרו )תלמיד הט"ז(

 וכו', ומאחר י"מפירוש רש נמשך המילה, שלפני בלילה סעודה לעשות שנוהגים שהמנהג
 אפשר למולו ואי דוקא, ביום שיהיה צריך הברית כרחך שעל רק .למצוותמקדימים  שזריזים

 בכניסת תיכף לכן, לילה שהוא מפני ימים שבעה עליו שעברו לאחר השמיני יום מיד בכניסת
 על אנכי "שש הכתוב שאמר כמו ,הברית מצות על לשמוח סעודה בלילה, עושים השמיני יום

 הברית בעל שהוא הסנדק שכן וכל, לשמוח מתחילים השמיני יום בהתחלת תיכף ולכן אמרתך".
 והוי, היא תורה אבותינו ומנהג היא, מצוה סעודת שוודאי לעניות דעתי נראה ולכן .והמוהל
 ע"כ. ויין. בשר אכילת לענין מצוה סעודת
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אם חל ליל הברית במוצאי שבת, שבלאו הכי ישנה מצוה לאכול  -מוצאי שבת 
סעודה רביעית מן  תמצולהביא פת, כדי לקיים  ביותרסעודה רביעית, ישתדלו 

 המובחר.

 

ֹתף" רו   ְוִכנ ֹור ב ְ  (ג קמט תהלים) "לוֹ  ְיַזמ ְ

 תהלים)שעליה זימר דוד לה', כמו שנאמר מצוה לשמוח ולשיר לכבוד מצות המילה, 

חַ : "(א יב ית ַעל ַלְמַנצ ֵ ינִּ מִּ ְ ְזמֹור ַהש   ד מִּ )מנחות מג  שמינייום הב תנהישנ המילה על", ְלָדוִּ

י ַעלוכן אמר דוד על המילה: " .ע"ב( ש  ָאֹנכִּ ָלל ָרב ש ָ מֹוֵצא ש ָ ְמָרֶתָך, כ ְ וטוב ונכון  ".אִּ
להודות לשמו יתברך ולהרבות את השמחה, אף בליל הברית, כדי כלי נגינה להביא 
 שמי ,מקומותינו בכל נהגו :ט( אות מילה )הלכות חיים ארחותבספר  . וכן כתבויתעלה

שמיני.  ובליל השבת בליל וטף ונשים זקנים הקהל כל מתקבצים בנו, את שמל
שו"ת חיים שאל ) וכתב מרן החיד"א ע"כ. .שם ומשחקים מנגנים מקום בכל שמיני ובליל

ויגל האיש ותשמח האשה  והמנהג להביא כלי נגינה בליל הברית ובברית,, (א סימן כא"ח
 .והכל לשם שמיםהיולדת, 

 

  הדחוי מילה
ברית "את לימוד ליל  יש לקייםאם המילה נדחית, כגון שהתינוק חולה וכדומה, 

בליל נצרכת א יהמפני שעיקר השמירה )יא( ליל המילה ממש ולא בליל השמיני. ב "יצחק
 .המילה ממצות ולמונעו התינוק להזיקחפץ חלילה  שהשטן המילה,

 

 כל הלילה
בתורה לשמירה על התינוק, בו  ולעסוק הברית כל ליל ניעורים מעלה גדולה להיות

וטוב יעשה אבי הבן אם יקח אברכים שיעסקו בתורה  .עודכמובא בזוהר הקדוש ו
 )ה(. לם להם בעין יפה, וישלזכות את התינוק במשך כל הלילה

 
 ההוא כנש]באותו לילה של ליל הברית[,  ליליא : בההוא(צג ע"ב לך לך פרשת) כתוב בזוהר הקדוש

 באורייתא, אשתדלו ליליא ההוא וכל ]כינס אבי הבן את כל אוהביו[, רחימוי אינון כל גברא
 גברא ההוא אמר להו ]ובכל אותו הלילה עסקו בתורה, ולא היה מי שישן[.דנאים  מאן הוה ולא

]בבקשה מכם, כל דאורייתא  חדתא מלה לימא וחד חד כל מנייכו, במטו ]אמר להם אבי הבן[
 לנער להזיק מכוון שהשטן לפי ,משה . עי"ש. וכתב בספר מטהתורה[אחד ואחד יאמר חידוש 

 של מדינה ניצולים שבזכותה המצוה מקיימים שישראל לו קשה כי, מילהה ממצות ולמונעו
ה לזה וסמך לכן צריך התינוק שמירה., גיהנם ָ י ֶאת מהפסוק: "ְוַאת  יתִּ רִּ ֹמר" ב ְ ש ְ  הברית שבעת, תִּ

 תלמידי לומדים, הזה הלילה שבכל טוב שמנהג ,קטנות הלכות ת"בשו כתב וכן. שמירהך צרי
שכתב סגולות )מסכת חולין נר מצוה אות מח( ]ועיין עוד בדברי השל"ה הקדוש  .הבן אבי בבית חכמים

 נפלאות קודם הברית. עי"ש.[
 

 שהיה ,צרפתי צמח על הגאון רביאות מג(  ז אות ספרים מערכת הגדולים )שםוכתב הגאון החיד"א 
 עליו, ריחם והשם יתברך נס לו דוי, והנה התרחש ומוטל על ערש בדמשק מאוד כשנתים חולה
 ל"ז הרב סיפר כי היה נורא, והמעשה .ואיתנו לבריאותו חזר רגע וכמו ,וירפאהו מלאכו ושלח
 לכל מילה ברית ליל כל ללמוד עליו שיקבל לו ואמר ,לטוב הנביא זכור אליהו אליו שנגלה

 שלפני לילה ללכת מנהגו היה ההוא, ומהיום. התרפא ותיכף עליו, וקיבל. ויתרפא ,בעיר הילודים
 מזקן ששמע מתלמיד חכם שמעתי וזה. הלילה כל בתורה ולעסוק שיהיה, במקום ברית המילה

 ע"כ. .שהתרפא בשעה הרב בבית הוא שהיה אחד
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היסוד : בראשית ד"ה והיסוד(פרשת )עוד יוסף חי  וכתב גאון עוזנו ותפארתנו רבנו יוסף חיים בספרו

האב והאם לעשות המילה לשם  םצריכישהשלישי של קדושת הולד הוא ביום השמיני ללידתו, 
במילתו תהיה  שמים לקדש בה הולד, בעבור שיהיה עובד ה' צדיק ומלא חכמה, וכל שמחתם

ולכן נוהגים לשם שמים בעבור קדושת הולד, ועל ידי כך ממשיכים על הולד קדושה ביום המילה. 
עד אור הבוקר סמוך  הר הקדושישראל קדושים בליל השמיני אשר למחר תהיה המילה ללמוד בזו

 עי"ש. לחדר שהולד בתוכו.

 
ולעסוק  להיות ניעורים כל הלילה טוב, בשבתאם חלה הברית אף  - ליל שבת* 

 בתורה לשמירה על התינוק.
 

מבואר, כי אף שבליל שבת ישנה שמירה מכל המקטרגים ורוחות  )ויקהל רה ע"א(בזוהר הקדוש 
]ולכן  ,רעות שבעולם, ולא צריך להתפלל על השמירה, כי המזיקים מתפזרים ולא יכולים לשלוט

בכל ערב אנו אומרים בתפילת ערבית ברכת "שומר את עמו ישראל לעד", ואילו בשבת משנים את 
מכל מקום פעמים שעדיין יכולים כי זכות השבת שומרת[, הנוסח ואומרים "הפורש סוכת שלום...", 

שאסור  )מסכת שבת קנא ע"ב(המזיקים להראות לאדם יחידי ולהרע לו. עי"ש. וכן מה שאמרו חז"ל 
, וכל הישן בבית יחידי אוחזתו לילי"ת. ראוי להיזהר בזה אף בשבת, ]בלילה[לישן בבית יחידי 

)עיין מאור ישראל שבת קנא ע"ב. חזון עובדיה אבלות לשבת.  כיון שסתמו דבריהם, ולא חילקו בין חול

כדאי להיות ניעורים כל הלילה ולעסוק בתורה בשבת,  ה המילהשחלעל כן גם כאן א עמוד יח( 
 לשמירה על התינוק.

 

דוד יבנ מרגיש צער כמעט אינו ,רוב חשקו לתורהשמומכל מקום, כל זה באופן 
ן, כי השבת ניתנה לעונג ולא אל יעשה כ, אבל אם מרגיש צער, מעיניו השינה
 ענוג.תשבת בינה ש: )ילקוט ראובני פרשת ואתחנן(חז"ל  רמזוכבר ולצער, 

 
 שכן מכל, חוטא נקרא שבת בליל מעיניו שינה ומנדד עצמו המצער, רךבי זרע בספרכתב 

 מתענג הוא אם אבל .מתענית קשה יותר הוא השינה נדידת שצער, בשבתשאסורה  מתענית
 פסח של בהגדה נואשמצ וכמו. מותר, שינה מנידודי צער מרגיש אינו שכמעט עד, בלימודו הרבה

 של שמע קריאת זמן שהגיע עד הלילה כל מצרים ביציאת מספרים היוהקדושים  תנאיםהש
 שינה מונעים היו היאך ,לך יקשה שלא וכדי, השם גבורות ובספר מפראג ל"המהר וכתב. שחרית

 סיפור של המצוה חיבוב מרוב כי, צער שום להם היה שלאלך  דע, טוב יום בליל מעיניהם
 תלמידיהם שבאו עד להם קצר הזמן היה כי, השחר עמוד שעלה עד הרגישו לא מצרים יציאת
 שאמרו הלפי זה מובן מועי"ש. . שחרית של ריאת שמעק זמן הגיע כבר רבותינו להם ואמרו

 שינה ראינו לא, השואבה בית בשמחת שמחים כשהיינו, יהושע ביר אמר :(ע"א נג) סוכהמסכת ב
 בית בשמחתש עונגהו השמחה מרובכי , ם בלילות החג זה על כתפי זהמנמנמיהיו ו ,בעינינו

, השבועות חג ליל של בלימוד כןו .שינה נדודי של צער שום מרגישים היו ולא כמעט ,השואבה
 כמו ,צער שום מרגישים לא כמעט, זה הבליל התורה בלימוד שנעשה התיקון גודלאת  כשיודעים

 מסאלוניקי הכהן אברהם רבי הגאון. וכן כתב לו היא עונג שהתענית חלום תענית בשבת תענההמ
, אדם שהוא מה לפי שהכל ראה לינ, שבת בליל מעיניו שינה דודינ לענין, המים טהרת בספר
 השינה מחוסר ובכה ילך הלוך ההוא היום וכל, שבת מעונג ומתבטל, מזה מצטער הוא שאם

 לאל ויש ,ואונו חוובכ השם זיכהו אשר ישא אבל .שינתו לו ותערב ויישן ישכבש בודאי, בלילה
בעונג  מתענג ואדרבה, בתורתו לב וטוב שמח והוא, בלילות השם בבית העומדים מן להיות ידו

 בודאי, בתורה ידו מצאה כביר כי, שמחה ומנמ הפסק לאל היום וכ, רב שלל כמוצאעילאי 
חזון עובדיה )בלי שום ספק כלל ועיקר.  ,התורה בלימוד הלילה כל ער השארל הוא גמור היתר

 (שו"ת תורה לשמה סימן תמט. ועיין רטזעמוד שבת ב 

 
להקפיד להיות  לא נהוגאם חלה הברית ביום טוב ראשון של פסח,  - ליל הסדר* 

 : "ֵלילמב( יב )שמותמפני שעל ליל פסח נאמר  לשמירה על התינוק, ניעורים כל הלילה
ים רִּ ֻ מ   כג דף)זוכר הברית . )פסחים קט ע"ב(לילה המשומר ובא מן המזיקים  -ַלה"  הו א ש ִּ
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 .הזוהר המתוקן לליל הברית למוד אתישתדלו ל ,ומכל מקום (ע"א
 

, מצרים וביציאת הפסח בהלכות קולעס אדם יביח: "(ס"ב תפא סימן) ערוך בשלחן מרן פסקש ואף
 אפוא ונמצא ".נהיש שתחטפנו עד, לאבותינו הוא ברוך הקדוש שעשה ובנפלאות סיםיבנ ולספר

 שמרגיש בתנאי זה שכל לעיל בארנו כבר מקום מכל, הלילה כל ניעור להיות ענין יש שאדרבה
, כן לעשות רשאי אינו, ומצטער יףיע הוא אם אבל, בשמחה בתורה ועוסק ערני שנשאר בעצמו
 אינו, התינוק על שמירה מצד ואף". בחגך ושמחת: "אמרה והתורה, בחג עצמואת  מצער שהרי
 לה'. הוא שימורים שליל כיון, כך כל להתאמץ צריך

 
 ,להיות ניעורים כל הלילה לא נהוגביום הכיפורים, אם חלה הברית  -ליל כיפור * 

ומכל  (ע"א כג )זוכר הברית דף. ע"א(ריומא כ מסכת )בכיפור אין שטן ואין פגע רע מפני ש
 .הזוהר המתוקן לליל הברית למוד אתמקום ישתדלו ל

 
כל היום וכל על רגליהם  םשעומדי יש, ס"ה( אורח חיים סימן תריט)לחן ערוך שמרן ב כתבש אף

עומדים על רגליהם כל שמה ש ונראה לי שם כתב,בית יוסף אולם ב. יום הכיפוריםל ש הלילה
ואי אפשר  ,אם לא כן נמצא שאינם ישנים כל הלילהש ,לת ערבית דוקאיהיינו בשעת תפ ,הלילה

אבל אני שכתב, דרכי משה . ואף הרמ"א בשהרי הם מתנמנמים ,לתם ביוםין יפה בתפולהם לכו
". על אמנם העיקר הוא כדברי הבית יוסףסיים: "וראיתי מקצת אנשים שעמדו כל הלילה ממש. 

, כי מחמת התענית ויצא שכרו בהפסדו שישאר אבי הבן ער כל הלילה,כן, בודאי שלא נכון 
שאף בלילה לא ילמד כהוגן, ואף ביום יהיה עייף וחלוש בתפילות  יחלש ויצא קרח מכאן ומכאן,

 ולא יכוון בהן.

 
 

 סגולה לליל הברית
 שם שהיה עם רבנו ישראל בעל הנפלא המעשה לספר הברית, סגולה כתב בספר זוכר

 :)עמוד שלא( הברית. להלן הסיפור כפי שהובא בספר "הבט לברית" בליל טוב
 

' ג ביום כי עד רצופים, הבעל שם טוב עם תלמידיו דרך שלשת ימים מעשה שנסע
 אם האישמ ויבקשו רב,הכיר את ה לא יהודי, והוא איש של מלון לבית באו בערב
היו  נרות הרבה וגם מאוד, טרוד האיש כי ראו המה לא. ויאמר: אצלו, ללון יוכלו

 תועילוני, מה לספר, באומרו, רצה ולא מה זאת? ,הבעל שם טובשאלהו וי דולקים.
הבעל  בו ויפציר ממני. חוץ אדם לשום כאלה קרה לא שברי, על לי אוי אמרתי אחת

את  להביא מחר וצריך ליל הברית, אצלו הוא הלילה כי האיש ויספר מאוד, שם טוב
 עכשיו עדשנולדו לו  הילדים וכל אצלו, החמישי בן וזהו מילה, לברית לו הנולד התינוק
 מאוד ראויָ  תשע, השעה הגיעה וכבר מחלה, שום בלי ומת הברית ליל חצות בהגיע
 אסון. יקראהו שלא

 

 מבטיחך אנכי כי לברית, מחר עצמך הכן כלל, תפחד אל הבעל שם טוב, לו ויאמר
 אתן הוני מחצית כדבריכם, יהיה לו   :האב ויאמר אסון. שום יהיה ולא הילד, יחיה כי

 רק בהון, חפצי אין הבעל שם טוב, ויען ימי חיי. כל אשבח יתברך השם ואת לכם,
 התינוק, לעריסת סמוך רגליהם על ויעמדו אנשים שני והכן וכך, כך פדיון תיכף תתן

 מזה, מעבר והשני מזה, מעבר ידיו בשתי השק את יחזיק אחד שק פתוח, בידם ויחזיקו
 בעצמו והוא ללמוד, ישבו הרב כי ציוה ולתלמידים רגע. אף מלהתנמנם עצמם וישמרו

 השק את יסגרו תיכף אזי מה לשק, דבר יפול באם הזהירם אך לנוח, מיטתו על שכב
 יעשו. אשר את להם ויאמר ישן, יהיה אם אותו ויעירו בחבל, למעלה אותו ויקשרו

 עשו. וכן כלל, ישנו שלא ושוב הזהירם
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הניחו  ולא התלמידים ויתאמצו להיכבות, הנרות ויתחילו עת חצות, ההגיע כאשר ויהי

 אותו. ויקשרו השק את ויסגרו השק בתוך נפלה גדולה חולדה והנה ראו כך ובין לישון,
 כל שיקח ציוה האנשים ולשני היטב, השק את לקשור ויצו הבעל שם טוב, את ויעירו
 בידו. הבעל שם טוב להם רמז עד אשר כוחם, בכל השק על ויכו בידו, מקל אחד
 כן. ויעשו החוצה, ולהשליכו השק את להתיר ציוה כך ואחר

 

 ויכבדו ברית,בבוקר ל עצמם ויכינו מאומה, לו חסר ולא חי כי הוא את התינוקויראו 
 על לו פה ימתין כי ברהאב מה ביקש ,כל אלה אחר נדק.שבת סל הבעל שם טוב את

 לכתל מוכרח כן ועל ממנו, ירא והוא הוא, רע איש מהכפרהגוי  האדון כי הסעודה,
 לשלום. לך ב,רה לו ויאמר מהברית, מתיקה מיני ולהביא לו אליו

 

 ממכות גדולים סימנים פניו ועל במיטה שוכב חולה הוא והנה לאדון, אבה אוויב
 אלי בא יהודי איש לו ויאמר אצלך, מי וישאלהו יפות, פנים ויקבלו בסבר נמרצות,
את  תומו לפי לו ויספר ות.וממ בני את הציל והוא הוא, נכבד איש כי ונראה הלילה,

 אלי. שיבוא האורח את ובקש לביתך מהרה לך האדון, ענהו אז בלילה. אשר נעשה כל
 פני את ויחל לבעל שם טוב, מה דבר יקרה פן מאוד ירא כי נפש, לביתו בפחי וילך

 לנסוע תיכף הוא וכי פנאי לו אין כי לאמר, משרתו אליו ישלח כי לו ויעץ ,ברה
 .אליו אלך אני כלל, ממנו ירא אני אין ,הבעל שם טוב ויען לדרכו.

 

 בעוכרי, היית אתה כי ידעתי האדון, לו ויאמר אליו, הבעל שם טוב הלך הסעודה, בגמר
 תרצה אם אבל דבר, שום ידעתי לא ואנכי פתאום, חטפתני כאשר לי יכולת אבל

 שאחזור עד החכמה, המתן בזאת גדול הוא מי ונראה יחד, הכישוף במלחמת שנעמוד
 ,גדולורשע  מכשף היה כי הגוי הזה היה, אמתהו - הכח. מי עם נראה ואז לאיתני,

 בני את חונקמתחפש בכל פעם לחולדה, ו היהברוב רשעותו ואכזריותו, והוא עצמו 
 לדרכי, אני אץ עתה אך יהיה, כן הבעל שם טוב, לו ויאמר - המילה. בליל בעל הבית

 מי עם נראה ואז שלי, התלמידים כל אאסוף אני וגם חבריך, כל תאסוף פלוני וליום
 ירא ואינני בעל שם טוב, קדוש איש רק כלל, מכשף אני אין כי תדע, זאת אך הכח.

 .עשה וכן המוגבל, ליום ויבא ישנה לא כי ערבון, הבעל שם טוב ויתן מהכישוף.
 

 עיגול הרב ויעש רחבה, לבקעה וילכו תלמידיו הבעל שם טוב את ביום המיועד, ויקח
 להם ויזהיר .חיצוןה בעיגול עמדו והתלמידים הפנימי, בעיגול עמד והוא עיגול, בתוך

 כולם יהרהרו אזי בפניו, השתנות יראו ואם בפניו, כל העת יסתכלו כי הבעל שם טוב,
 גם עשו המכשפים כל הזה עםהרשע והגוי  רגע. אף ממנו דעתם יסיחו ולא בתשובה,

 שרפים, נחשים הבעל שם טוב על גויה וישלח היום, כל אלה נוכח אלה ויעמדו עיגול,
 אך בהגיעם אותם, לבלוע הלכו כאילו רבה ובהמה היער חיות כת איומות, מראות
 שוב ושוב, המכשף עשה וכה שריד. מהם נשאר ולא היו, כלא והיו הראשון, לעיגול

 .העיגול את לעבור יכלו ולא ונחשים, כלבים, היער, בהביאו חיות
 

 גועים והיו היער, מחזירי גדול עדר וישלח כוחותיו, שארית המכשף חגר כך אחר
 בפני השתנות התלמידים ראו ואז הראשון, העיגול את ויעברו מפיהם, אש וזורקים

 אלהחזירים  הגיעו וכאשר ,'ה אל ויקראו בתשובה, כולם ויהרהרו הבעל שם טוב,
 בידו. עלתה ולא פעמים, שלש המכשף עשה וכן שארית. מהם נשאר לא השני, העיגול

 

 כי נפשי, את קח ועתה נגדך, כוחי אפס כי אני רואה עתה לבעל שם טוב, אמר אז
 הלוא אמרתי הבעל שם טוב, לו ויען מידך. אנצל לא ואנכי תמיתני, המת כי ידעתי

 היית כבר ,נפשך לקחת חפצתי ואם אנכי, בעל שם טוב ורק כמוך, מכשף אינני כי לך,
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 יש כי תדע בעבור העמדתיך, אך ,אז רגךולה יכול והייתי פני, את ראית טרם מת פגר

 ,זה כל עם אך .מכשפים ייראו ולא יגורו לא אותו העובדים כל אשר בארץ, אלקים
 אל והבט ,מרוםל עיניך שא רבה, התאמצות בלי וגבורתו השם כח לך הראות למען

 אחת, עיןממנו  ניקר אחד וכל עורבים שני ויבואו כן, המכשף ויעש כרגע, השמים
 שום עם רעה לעשות עוד יוכל לבל ממנו ניטל הכישוף כח וגם חייו, כל עיור וישאר
 .אמן ישראל, כל ועל עלינו תגן הבעל שם טוב, זכות ישראל.

 

 

 תיקון חצות
"תיקון רחל" בליל הברית, אלא "תיקון ומרים לא א והמוהל , הסנדקאבי הבן

 , יאמרו "תיקון רחל", אך בצינעה ובלחש.שםלאה" בלבד. אולם אחרים הנמצאים 
 מח(עמוד א ח")הליכות עולם 

 
 : בתשובתיוישלח אות ה( פרשת א )שנה חי איש כתב גאון עוזנו ותפארתנו רבנו יוסף חיים בספרו בן

 החתן גם שבבית והעליתי על פי הסוד, לזה בסייעתא דשמיא מטעמים עשיתי פעלים רב בספרי
, ובלחש בצינעה יאמר היחיד המילה, בליל מיהו. רחל" "תיקון יאמר לא עצמו, לבין בינו היחיד
 הוא. ע"כ. שלו יאמר, כי יום טוב לא עצמו הבן אבי אבל

 

 "שלום זכר" -ליל שבת 
וידידים בליל שבת שאחר לידת הבן לאחל "מזל מנהג בני אשכנז שבאים מכרים 

ומיני מתיקה, וקוראים ]ארב"ס[  מבושליםחומוס גרגירי טוב", ומכבדים אותם ב
שהוא פג  כגון, באותו שבוע ימולו שלא יודעים בבירור אם לזה "שלום זכר". ואף

 )ח(עושים כן בליל שבת הראשון הסמוך ללידה. , חולה או

 
 הקהל כל : "ומתקבציםח"ב עמוד יד( מילה )הלכות מלוניל הכהן אהרן נולרב חיים בארחות כתב

 נוהגים שאנו כתב, ומה רסט( )סימןגם בתרומת הדשן  .שמיני" ובליל השבת בליל וטף ונשים זקנים
, מצוה סעודת והיא, ללידה הסמוך שבת בליל לטעום לשם נכנסים הזכר שנולד לאחר, עכשיו
, שבת בליל וקבעוהאמו.  ממעי ונמלט נושע לדשהוְ  שם תם, עלפירש רבנו ש סעודה אותה היינו

ומשתה  סעודה לעשות נהגורסה סי"ב(  )סימןכתב הרמ"א כן ו .בבתיהם מצויים זו הכל כי בשעה
גם הרש"ל ו. מצוה סעודת איוה, שם לטעום התינוק אצל ונכנסים ,זכר שנולד לאחר שבת בליל
 כדרך שלא עושה שאדם סעודה שכל , ונראהאות לז(ז  פרק קמא בבא מסכת שלמה של )יםכתב 

 סעודת הקרוי, הנס לפרסם או, המצוה לפרסם או, למקום שבח ליתן כדי אלא ושמחה, מריעות
 .והאשה הזכר שנמלט הנס לפרסם רבנו תם, וכמו שפירש, מצוה

 
על  י( סימן כז פרשה אמור פרשת רבה )ויקראשבת, מדברי המדרש עושים דוקא בוסמך למנהג זה ש

ְבַעת : "ְוָהָיהכז( כב )ויקרא הפסוק ים ש ִּ ַחת ָימִּ ַ ֹו", ת  מ   למדינה שנכנס למלך משל אמר, לוי רבי אִּ
 אמר כך תחילה.]המלכה[  המטרוניתא פני שיראו עד פני יראו לא כאן, הדרים כל ,ואמר וגזר

 בלא ימים שבעה שאין שבת, עליו שתעבור עד קרבן לפני תביאו לישראל, לא הוא ברוך הקדוש
י ֹום שבת, בלא מילה ואין שבת, י וזהו שנאמר: "ו מִּ ינִּ מִּ ְ ן ֵיָרֶצה ָוָהְלָאה ַהש   ה ְלָקְרב ַ ֶ ש   אמר  ַלה'". אִּ
ַבי ֹום אדם הם, משפט שווים בהמה ומשפט אדם משפט יצחק רבי י "ו  ינִּ מִּ ְ ֹול ַהש   מ  ר יִּ ש ַ  ָעְרָלתֹו", ב ְ

י ֹום בהמה ומשפט י "ו מִּ ינִּ מִּ ְ  ֵיָרֶצה". ָוָהְלָאה ַהש  

 
נאמן ביתו של הגאון רבי יצחק אלחנן מקובנא, מתאר  ,חלק א סימן כב( .ליפשיץ)בספר זכרון יעקב 

וזה  ,מחמת העניות שהיתה מצויה שם בעוונות את המנהג שנהגו באשכנז בענין "שלום זכר",
בית התפילה היה  ש שלפני הברית מילה היה נקרא "שלום זכר", שמשודתוכן דבריו: ליל שבת ק

מכריז פלוני מזמין את הציבור על "שלום זכר", ומקורבי בעל הברית היו נאספים אחר סעודת 
ליל שבת, וכיבדו אותם בגריסים, פולים וקטניות מבושלים, ובמשקה שכר אצל העשירים 



ה ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  78  |  ב

 
וקראו קריאת שמע לפני היולדת. ומחר . שכר הנקרא קוואס-והאמידים, והעניים במשקה מפל

ומגדנות. ורק ]יין שכר[ קר היה נקרא "בן זכר" ועשו "מזל טוב" אצל בעל הברית ביי"ש בבו
בימים האחרונים שהתגברה העניות והתגדל המכס שהוטל על היי"ש, עשו הרבנים תקנות בכמה 
ערים, שעל ה"בן זכר" אסור לטעום מאומה כי אם רק לקרובים ממש, והיו כל המקורבים באים 

מבלי לטעום מאומה, ולאט לאט נתפשט המנהג הזה ברוב גלילות ארצנו". לברך "מזל טוב", 
ועל כל פנים בזמנינו שברוך השם אין עניות, ישתדלו להדר במצוה ולהביע את שמחתם  עי"ש.

 והודאתם להקב"ה, כיד ה' הטובה עליהם.

 
 

 בחירת מוהל  
 במלאכה בקי

 ימן)ס. במלאכת המילה כהוגןובלבד שהוא בקי וזריז  ,מן הדין כל אדם כשר למול

 ס"א( רסד
 

 ירא שמים
זכותו להשפיע על  מצוה להדר ולחזר אחר מוהל ירא שמים וצדיק, שאולי תגרום

 ס"א. הלבוש. מד( רסד ימן)ס .הולד שיזכה להיות עבד נאמן לבורא עולם

 
 אויב, כדי שטוב יהודי מוהל אחר לחפש וצריך ,אות ג( קז סימן מילה הלכות ב )חלק זרוע באור כתב
ֹול" ד סוף אות א( פרשה רבה השירים שיר) במדרש , כמו שאמרוהטהור עם ויטפל טהור מ  ֹול הִּ מ   ",יִּ

 אילולי בי שמעון אמר,ר .בטהור טפלילה לטהור נאה ,טהור ואברהם טהור אניאמר הקב"ה 
עמו  שיתףו במילה אברהם של שושבינו נעשה ה"שהקבמלמד  ,לאומרו י אפשרא כתוב מקרא
וֹ  ְוָכרֹות": ז( )נחמיה טשנאמר  ,ומלו ימינו ִרית ִעמ   ".ַהב ְ

 

 מכשיר טמאמחזיק 
מוהל המחזיק פלאפון שאינו כשר, אף אם אומר שמוכרח להחזיקו בשביל צרכי 
עבודה וכיוצא בזה, מאחר וישנה אפשרות לרכוש פלאפון מאושר ומסונן על ידי 

שמשם יכול פרוץ התקנות שונות כנודע, ואינו עושה כן, אלא נשאר עם אינטרנט 
 להגיע למקומות גרועים ורעים, לא יקחהו למוהל לבנו.

 
 מוהל מחלל שבת

במצרים, מתגורר שנה, בהיות מרן מלכא הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל  01-לפני כ
עבר שם תלאות רבות מבחינת המצב הרוחני הקשה ביותר ששרר שם, אם בעיות בבית הדין, 
ואם בשחיטה, ואם בהכשלת יהודים רבים בבית החולים היהודי באכילת נבלות וטריפות, בשר 

 ב ועוד, השם יצילנו. ואף במצות מילה החמורה כל כך, היה להם חוק מטעם הממשלה שרקבחל
מוהל אחד כזה היה בעיר קהיר, רק רשאי למול, ומשרד הבריאות הממשלתי  ל ידימי שהוסמך ע

שהיו שם, שלח מורנו הקשות אך בעוונות הוא היה מחלל שבת בפרהסיא. ומפאת כל הבעיות 
מלכא את תלמידו חביבו מרן  ,ראש ישיבת "פורת יוסף" ,עטיה זצוק"ל ורבנו הגאון רבי עזרא

, וטיפל בכל 30זצוק"ל, אשר קיבל על עצמו את העול הכבד הזה, אף שהיה צעיר לימים בגיל 
 ענייני הקהילה ובית הדין ועוד ועוד.

 
עה סימן שו"ת יביע אומר חלק י יורה ד)ין מוהל המחלל שבת ענממה שכתב מרן מלכא במעט להלן ו

המוהל שרשאי לעסוק במלאכת המילה,  ,הנה פה מצרים: . מאור ישראל טבעת המלך הלכות מילה(כה
של  ההוא על פי משרד הבריאות של הממשלה, ואין רשות לאדם אחר למול. ובהיות והאוכלוסי

שים אלף יהודים, כן ירבו, והארץ רחבת ידים, ולפעמים יש כמה בריתות ייהודי קהיר מונה כחמ



ה |  78 ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 
שמי נוסע במכונית פרטית שלו, כשהוא בעצמו נוהג ימילה בשבת בכל רחבי העיר, והמוהל הר

נשאלתי מאנשים על כן, בה, מקצה ארץ מצרים ועד קציה, ונמצא שהוא מחלל שבת בפרהסיא. 
למסור את בניהם למילה בידו של מוהל זה, או עליהם לנסוע הם יראי שמים, האם רשאים 

 ששם יש מוהלים יראי שמים שומרי שבת כהלכה. של מצרים, אלאלכסנדרי
 

ואחר שהאריך ופלפל בזה כיד ה' הטובה עליו מדברי הגמרא ורבותינו הראשונים והאחרונים, 
כיון שמן התורה אפילו גוי כשר למול, ורק מדרבנן אינו מל, על כן אם מל בדיעבד שהעלה 

כשר, ואין צריך להטיף דם ברית לדעת הרמב"ם ומרן השלחן ערוך, וכל שכן במחלל שבת 
כתב,  בי עקיבא איגרר בחידושירבים מהאחרונים. גם  כתבובפרהסיא שהוא מהול בעצמו, וכן 

מומר לא גרע מאשה שכשרה למול, ולכן בשעת שאבן העוזר, בעל הגאון שדעת גדול האחרונים 
ן הזמישלא ל שמיםראוי לכל ירא על כן, אף שלכתחילה בודאי  מומר. ל ידיהדחק מותר למול ע

י מוהל כשר, לא ל ידלמרחקים כדי למול ע סועילמציאות הזו שלמילת בנו, אבל ל מוהל כזה
שבזמנינו ובצירוף דריא נמשכת שלש שעות ויותר. מוכן לכך, כי הנסיעה לאלכסניכול וכל אחד 

כתינוק  ידועה חומרת האיסור לכולם, הרי שאפשר לדונולא והופקר חילול שבת, בעוונות הרבים 
בשו"ת מלמד להועיל, שהמנהג באשכנז ובהונגריה לצרף למנין תב ככמו שו ,םגוישנשבה בין ה

ר האיסור ונחשבים כתינוק שנשבה. חומאת את מחללי השבת בפרהסיא, מפני שאינם יודעים 
חילול שבת בפרהסיא,  על ידיאינם נפסלים  השתושבי אמריק ,הגאון בעל שואל ומשיב אמרושכן 

מוכיח והדבר בור, ילות השבת בצישהמוהל הזה משתתף בתפ ,עודומפני שהם כתינוקות שנשבו. 
מורה היתר לעצמו, וא שה ,ועוד. אינו כופר במעשה בראשית, והרבה גדולים התחשבו בזהש

כשאין ברירה  כזובשעת הדחק על כן,  .שוגגדומה לו ,שעושה מצוה בנסיעתו שמילה דוחה שבת
 ]שכל שבדיעבד כשר, אזי בשעת הדחק מותר לכתחילה.[ ל ידו.מותר למול ע, אחרת

 
סוע עם התינוק לאלכסנדריא של מצרים, ולמול ילתלמידים השומעים לקולי יעצתים ל ,אולםו

ושמעו לקולי. וגם למילת בני אברהם הנולד  ,ותוהם על ידי מוהל כשר, שומר תורה ומצאת בני
הזמנתי את ידידי המנוח המוהל הרה"ג רבי מעתוק דבי ז"ל, חבר , ]כ"ה תמוז תש"ט[ לי במצרים

הרבנות הראשית באלכסנדריא, ונסע משם לביתי אשר בקהיר ומל את בני. זכרה לו ה' לטובה 
טובות אשר גמלני בהיותי במצרים. ולמרות הכל אזרתי כגבר חלצי, וקראתי על כל החסדים וה

מחלל שבת לצורך המילה, ודברתי אליו בלשון רכה, והטפתי לו מוסר, לבל ה את המוהל הזה
יעשה עוד כן. ושמעתי שאחר דברי עמו לקח לו נהג גוי, אשר היה מסיעו למקומות הרחוקים, 

 (66 ד)ועיין בספר המנהיג עמו ע"כ. מזה. והעלמתי עין ,לבריתות שחלו בשבת

 
 

ה" קֹום ַהז ֶ ָ מ   יא( בראשית כ) "ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאלִֹהים ב ַ

: (" חלק א עמוד לדמעדני המלך") זצוק"ל ון לציוןהראש מלכא מרן שיעורו שלתמליל מ להלן
, נוסע אהמוהל היחידי שהיה בעיר היה מחלל שבת בפרהסי ,כשהיינו במצרים, לצערנו

היה חכם  ביום שבת, יש לו מכונית והוא נוסע מקצה העיר עד קצהו, ממילה למילה.
, למול אחד עליו השלום, נסע אתי למצרים והוא היה גם כן מוהל. כשהוא התחיל

הלך והלשין עליו אצל הנ"ל שה ברית מילה. והמוהל הותיק עלו שי נתנוכמה אנשים 
לשיחות שלו, ובאמת שמעו כמה דברים  הם התחילו להאזין .ינִּ יו  השלטונות שהוא צִּ 

כף ומיד נתנו לו הודעה כי תוך עשרים וארבע שעות עליו לעזוב את ישל ציונות, ת
ומוהל זה יש לו מונופול על הברית מילה, וכמובן  המדינה, מסכן גרשו אותו משם.

בכסף, הוא לא היה עושה ברית מילה בחינם. היה לו רווח בדברים אלה, ולכן לא 
 .כאילו לא מל....", ]כסף[מישהו יפגע בעבודה שלו, אומרים "מל ולא פרע רצה ש

 

כשנולד לי שם בן, לא רציתי שהוא ימול את בני. הכרתי חכם אחד באלכסנדריה, 
שמו היה חכם מעתוק דבי, הוא היה חבר הרבנות שם באלכסנדריה, שמעתי עליו 

גדולה, בכבוד גדול, אבוא שהוא ירא שמים, שלחתי אליו וקראתי אותו. אמר, בשמחה 
 במיוחד לעשות את הברית.
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, וראה שיש לילד צהבת, לא כל כך נוראה, אבל זה הבריתבא ערב אחד לפני הוא 

ברית מילה, אתם יודעים טררם גדול, פתאום בואו לצהבת. הרבנית הזמינה אנשים שי
שהצלחנו אומרים שדוחים את הברית, היה קשה לה. נתתי לה מוסר, שעה לקח לנו עד 

 להרגיע אותה שצריך לדחות את הברית, הוא בעצמו גם כן עזר לי לדחות את הברית.
אחר כך ברוך ה' כשנעשה הילד בריא, בא בעצמו עוד הפעם מאלכסנדריה יום מיוחד, 

 זה שלוש שעות נסיעה ברכבת, ועשה את הברית מילה כדת וכדין.
 

שמתביישים, "מה נעשה, כבר אם דוחים את הברית כמה ימים, יש אנשים לא נורא 
הזמנתי בני אדם". מה הזמנת? הילד שלך הפקר?! בשביל שאתה הזמנת, הילד שלך 

 צריך ללכת לעולמו?! בשביל מה? זה סכנת נפשות, צריך לדעת את הדברים האלה!
 

 

 אב מוהל
אם אבי הבן יודע ובקי היטב במלאכת המילה, מצוה עליו לכתחילה שימול את 

מצוה בו יותר מבשלוחו". אך אם קשה לו "( אע" מא קידושין) ל בידינווכלל גדבנו, כי 
. )מהו מחמת התרגשות וכיוצא, לא ימול בעצמו אלא יתן למוהל אחר. את בנ למול

 (ודו"ק .68ועיין להלן עמוד 

 
אלא לעסוק  ,בנו בידואת אין האב חייב למול שונראה  ,(סימן יא)שו"ת מהר"ח אור זרוע כתב ב

. ..ללמדו אומנותוללמדו תורה, חייב אדם בבנו למולו,  )קידושין כט ע"א(וכמו שאמרו נימול.  יהשיה
וכן במצות סוכה שנאמר  שאר הדברים?!תורה ולכל למדו שכור מלמד לבנו לרשאי לוכי לא 

כן גבי תפילין, ?! וסוכה, ולא יאמר לאחרבנות הלדוקא חייב בעצמו וכי , "חג הסוכות תעשהבה "
 העשיה האינ םעיקר מצוות אלווכן ציצית. אלא כל  ?!יקשרם לו אחר על ראשו וזרועו וכי לא
מילה עיקר כן בווציצית על גופו, בסוכה, ותפילין המונחין בראשו ובזרועו,  הישיבה, אלא עצמה

ערום שהוא המלך היה מצטער כשנכנס למרחץ  . תדע, שהרי דודחתומה בבשרושתהיה מצותה 
אלא העשיה, למה שמח עליה יותר אינה מילה. ואם מצות מילה בנזכר שושמח כ, ותבלא מצו

מילה היא ש ודאית, אלא ות תפילין וציצית וכמה מצוומראשו וזרועו וכל גופו שקיים בהם מצו
היה האב בעצמו דוקא אם  ,ועוד ..בראשו וציצית בבגדו.עתה מצוה בכל עת, כתפילין המונחין 

 ,אם מל אותו אחר בלא רשות האב שאינו חפץ בשליחותום כן , אשל האב או שלוחו חייב למולו
אין האב חייב למולו אלא שיתעסק שאלא ודאי  .אינו מהול, ויצטרך להטיף ממנו דם בריתוכי 

 עי"ש. שיהא בנו נימול.

 

 כבוד התורה
מול את בנו, כל ל גדול, רשאי לכבד תלמיד חכם שהוא מוהל בעצמואבי הבן גם 

 המצוה שתעשה על ידי אדם גדול.שעושה כן לכבוד 
 
 פי על אף, זו מצוה אחר המהדר מוהל להזמין מילה במצות נהגו יפה, שור תבואותהרב  תבכ

, יותר למצוהוהידור  כבודבזה  שיש בתורה, גדול הוא אם כל שכןו ,עצמוב למול יודע הבן שאבי
 ,לבדוארונו של יוסף ב ישראל למשה להתעסקעם היאך הניחו , (יג ע"א סוטה) ל"חז שאמרו כמו
ואם  .ביציאתם ממצרים להעלות את עצמותיו עמם שהשביע יוסף ו לשבועהשלא חשהם וכי 

 לו הניחואלא כך אמרו ישראל: " ?!בו םלא היו מתעסקי יוסף, וכי הםתעסק בהיה מלא משה 
יינו ה ?"מבשלוחו יותר"מצוה בו אף על פי שכלל גדול בידינו ו. "יותר מבקטנים בגדולים כבודו
 שמהדר למי שמכבד כבוד דרך כן עושה אם אבל, לטרוח רצונו שאין מפני כן שעושהכ דוקא
כאשר ש ,אפרסמוןשמן  קונהל שדומה( לט ע"א יומא) אמרו צא בזהכיו על, לקיימה המצוה אחר

 רםוג כך כשאחד, ואתה אני םנתבש  נמדוד יחד כדי ש אבֹ  מוכרה לו אומרבא למדוד את השמן, 
 סימן דעה יורה ברכה שיורי) א"החיד מרן עמו והסכים .שניהם מיםש  מתב ,עושה שניוה המצוהאת 

כי , פקפוק כאן אין, שלוחו שיהיה לו ואומר, גדול לאדםהאב  מכבד : אםוכתב סוף אות א( רסד
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 בגדולים. שתעשה המצוה וכבוד הבריות כבודיותר מבשלוחו, יש  בו מצוהש ה שאמרומ כנגד
 ל ידיע המצוה שתעשה יותר עדיף, למיד חכםת שליח ממנה אםש, יוסף דברי ת"בשו תבכוכן 

דוקא דרך עצלות ובזיון הוא שאסור להמנע מעשיית המצוה  ,יצחק ירנן כתב ובספר .שלוחו
, אין בעצמו, אבל כשעושה כן מאיזה טעם שמונעו יהיה מה שיהיה או משום לכבד את חברו

אות  כג סימן חיים אורח ד"ח אומר יביע ת"שו)בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו. לחוש בזה, כי 

ויש מי שכתב לחזק זאת ממה  , ותרוה נחת(יורה דעה סימן לה שו"ת רב פעלים חלק ביג. ועיין עוד בזה ב
ו, כיבד את חתנו האמורא רב ביתאת  בנההגולה  שארשכאשר , א("ע לגמנחות )שמסופר בגמרא 

 .בגדוליםיותר  שתעשה המצוה כבוד, ולא קבע הוא בעצמו, כי ממזוזה ול קבעשינחמן 

 

 אוהב מצוות
לישב סנדק, רשאי לכבד מוהל אחר שימול את עתה חשקה נפשו מוהל שאבי הבן 

 בנו, כי מעלת הסנדק גדולה יותר.
 

 יותר הסנדקבמעלת רבנו פרץ  הפליגה טעם מ ,(קנט סימן חיים אורח א")ח סופר חתם ת"בשוכתב 
 .שמענו לאזו  ,מהם יותר להיות אבל, מצוה כעושי להיות מצוה לעושי נטפלל הלוא דיוו ,מהמוהל
כי , לו ונטפל המצוה בשעת למוהל מסייע שהוא לומר שייך הסנדק על ודאיכי  ,בזה ואחדש

בעת  כמו למולו נוח היה לא ומיטה, כסאעל  או לחןוש על מונח התינוק היהאם  ספק בלי
על  מקריבשהוא גם ה . ב.כמזבח שהואא.  שתי מעלות: יש בו שהסנדק נמצא. הסנדק תפיסת

 הסנדקמעלת  ךלכ יש בו רק מעלת מקריב, המוהל כן לא מוהל המקריב.ל שנטפל המזבח, מחמת
 קודם שהסנדק כתב, מצינופו ד"ה ועוד יש(  סימן ד")ח מלכיאלשו"ת דברי בגם  כ."מוהל. עהמ יותר

 מה להבין וצריך .א("סי רסה )סימן אוכן פסק הרמ" לספר תורה, לקראו הבן לענין ואבי למוהל
 יחזיק שהסנדק ההכרח הלואד בזה ונראה. המצוה כל עושה שהוא המוהל לעומת הסנדק מעלת
 חלק לו ישו מילה, מצות לגוף מסייע הוא הרי ואם כן. המוהל לצד הגיד את ויטה התינוק רגלי

 הקדושים לדבריו שכוונתי ושמחתי ,זה כעין גם כן בחתם סופר שכתב מצאתי. והמצוה במעשה
 ע"כ. .אחת מצוה רק עושים שהם הבן ולאבי למוהל קודם הוא כןול ,מצוות שתי עושה שהסנדק

 
ואחר שפלפל בזה בארוכה, כתב: ( חלק ב יורה דעה סימן לה)שו"ת רב פעלים ב שוב ראיתי שדן בזה

אלא  ,בנו בידואת אין האב חייב למול ש הר"ח אור זרועשכתב מו אם העיקר כמנראה שעל כן 
 ההאב מתעסק שיהיידונינו, כי שום פקפוק בנ שאין, נמצא (65 )כנ"ל עמוד נימול יהלעסוק שיהרק 

בנו נימול, ולא עוד אלא שהוא אוחזו בשעת המילה, ומגישו אל המוהל, וכובש רגליו לצורך 
ו ואם העיקר כמ , ולא חיסר כלום.די חובתו, ויצא יליוע האב קיים מה שמוטלשהמילה, נמצא 

מוהל, את השליח ל ממנהשהאב  כיוןהמילה מוטלת על אבי הבן למול את בנו, הנה ש שכתבמי 
כבר ות, שלא היה יכול לקיימה אם היה מל בידו, אקמקיים מצוה גדולה של סנד ל ידי כןוע

כל שהוא ש ,יותר מבשלוחו. זאת ועודוש לפרט זה של מצוה בו שאין לחשבמקרה זה הוכחנו 
מטה את בנו וכופתו וכובש רגליו לפני המוהל כדי לעשות המוהל המצוה כתקנה, הנה זה הסיוע 

קיים מצות המילה בידו ממש, וכאשר כתבנו לעיל ראיות מהאב שחשיב מעשה ממש, ונמצא 
דע למול שיעשה נוכל להורות לאבי הבן שיושטוב כן נראה ל, ייעתא דשמיאברורות לזה בס

 יביע אומר ת"שוכן פסק בועי"ש ותרוה נחת. שליח למוהל אחר, והוא יהיה סנדק, וברוך יהיה. 

 .אות כז( חלק י יורה דעה סימן נח)

 

 באש אל תשחק
ישנם אבות שאינם מוהלים וחפצים רק לחתוך את הערלה, ולאחר מכן ימשיך 
המוהל בעצמו את הפריעה והמציצה, אך לא ראוי ולא נכון לעשות כן, כי מאחר 
ואין האב בקי ורגיל בחיתוך ולא התמחה בו, פעמים שאינו חותך טוב את הערלה, 

 (, מט, נ)מהוצריך אחר כך שוב לחתוך, ונמצא שהתינוק מצטער ביותר. 

 
שעל זה נאמר "ויחנו ] ומעשה שעיני ראו ולא זר, באבי הבן אחד שמחמת הנהגותיו בחסידות יתר
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, רצה לקיים את מצות המילה דוקא הוא בעצמו, וביקש מהמוהל שיתן לו רק לחתוך ["רותחסב

וכמה את הערלה, אך מחמת שאינו מיומן כהוגן, לא חתך בדיוק מה שצריך, והוצרך לחתוך שוב, 
צער נצטער תינוק זה, וכמה דם איבד על חינם. והתימה היותר גדולה על המוהל היאך הסכים 

יק " (קהלת ז טז)נאמר וכבר  לתת לאבי הבן לחתוך בלי להכירו היטב שבקי כהוגן, י ַצד ִּ הִּ ַאל ת ְ
ה ם יֹוֵתר ,ַהְרב ֵ ְתַחכ ַ ֹוֵמם ,ְוַאל ת ִּ ש   ה ת ִּ ָ  ".ָלמ 

 

 מוהל תלמיד חכם
, תורה ביטול מטעם מנעילה לו ראוי אין, למול אותו מזמיניםתלמיד חכם שמוהל 

 יותר גדולה ביסודה מילה שמצות מפני, אחר ל ידיע המצוה קייםשתת שאפשר אף
 .תורה מתלמוד

 
ות. היה לפניו עשיית ושקול כנגד כל המצ: תלמוד תורה סעיף יח( מן רמו)סילחן ערוך שפסק מרן ב

אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו  ל ידיאפשר למצוה להעשות ע , אםלמוד תורהמצוה ות
 מח ברכות)ע"כ. אולם לענין מצות מילה שונה הדין, כמבואר בגמרא יעשה המצוה ויחזור לתורתו. 

 בריתות, בשלש כי התורה ניתנה, 'תורה'ל 'ברית' שיקדים בברכת המזון צריך ,אומר פלימו ,(ב"סע
 להזכיר צריך ,(ג"ה ברכותהלכות מ ב"פ) ם"הרמב פסק וכן. בריתות עשרהבשלוש  ואילו המילה ניתנה

 היא הארץ בברכת שאומר הזאת שהברית, לתורה ברית ולהקדים, ותורה ברית בברכת המזון
 כח דברים) שנאמר, בריתות ג' עליה נכרתו כולה והתורה ,בריתות ג"י עליה שנכרתו מילה ברית

ה: (סט ֶ ְבֵרי "ֵאל  ִרית דִּ ַבדַהב ְ ְ ל  ִרית ... מִּ ר ַהב ְ ַרת ֲאש ֶ ם כ ָ ָ ת  ֹחֵרב" אִּ ְבִרית "ְלָעְבְרךָ : (יא כט )שם , ונאמרב ְ  ב ִ
 מצות שעיקר ש לומרשי פי על ואףנמצא שמעלת המילה גדולה מלימוד תורה. . כ"ע "..ה' ֱאלֶֹהיָך..

 שכר לו יש ,שלוחו המוהל שנעשה כיוןכל מקום מ, ולא על המוהל הבן אבי על מוטלת מילהה
 הוצאתלו כלה להכנסת ורהתמה שמבטלים מ גרע ולא. למוד תורהמת יותר המילה בעשיית גדול
המצוה על  שתיעשה י אפשראש ומכהרי זה נחשב ו, הראוי בכבוד המצוה שתתקיים כדי, המת
ב ". מאור ישראל חזאות יט  סימן "דיו ד"ח "איבי). , שיעשה המצוה ואחר כך יחזור לתלמודואחרים ידי

 (פסחים קיד ע"א
 

 הלכה למעשה לרבים

 לפטור לויכ ,מולל אותו מזמיניםו לרבים למעשה הלכה שמברר מוהל תלמיד חכם
 על ידיה מצוה ותתקיים, לימוד תורה לרבים עלית על כולנהכי , בלימודו עצמו

 .אחרמוהל 
 

אלא ארבע  : מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקב"ה בעולמוברכות ח ע"א(מסכת )אמרו חז"ל 
 אוהב", יעקב משכנות מכל ציון שערי' ה הבואאמות של הלכה בלבד. ודרשו שם על הפסוק: "

. וביארו המהרש"א והיעב"ץ, מדרשות ובתי כנסיות מבתי יותר ,בהלכה המצוינים שערים' ה
]שהם כלשכת הגזית שהשכינה שורה שאוהב הקב"ה בתי מדרשות שלומדים בהם הלכה פסוקה 

: (לב סימן) השמים מן שו"תוכתב ב ר מבתי מדרשות שאין לומדים בהם הלכה פסוקה., יותעליהם[
רור, אותם ידוש בהלכה ומעמידים אותה על ביכשמחדשים ח ,נים בהלכהייואוהב ה' שערים המצ"

וכל  .מים בהם שאר המצוותייותר מכל משכנות יעקב המקי ,שערים נאהבים לפני המלך הגדול
נאהב ונחמד לפני המלך  ,סברות בהלכות החמורות ובפסקים החמורים מי שמחשב מחשבות וסובר

 :)שם(כתב מרן מלכא זצוק"ל ו .הם כמרגליות היקרות בעיניו ,העליון, והדברים והמחשבות ההם
 ותתקיים, בלימודו עצמו לפטור יוכל ,לרבים למעשה הלכה שמברר גדול אדם הוא אם ומכל מקום

 .תורה לרבים עלית על כולנה, שלימוד אחרים על ידי המצוה

 
 

 ?מעשיתד מילה ולמרצה לזצוק"ל לא  מרן מדוע
"מעדני ) הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל מלכא מרן שיעורו שלתמליל מ להלן

שומעים  מברך,ע שכל מה שולא צריכים כל כך לשמוח על מי שיד: (סטח"א עמוד המלך" 
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ללמוד תורה  מתאספים עליו ואין לו כח ללמוד.על ידי כך כל העולם כי לו בשמים, 

 יותר טוב מכל הדברים האלה, 'כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי'.
 

לא  הקשו אותי הרבה שאלמד מילה להיות מוהל, להיות מוהל זיב ,כשהייתי צעיר
כל אחד יבוא  ,אבל אם אהיה מוהל .בעיה, תוך שלושה חודשים אפשר ללמוד זאת

כל ללמוד תורה, כל יום אקפוץ ממילה למילה, מאליהו הנביא לבקש אותי ולא או
לאליהו הנביא, ותורה מה תהא עליה, מתי אלמד תורה, אצטרך לסגור את הספריה 

 .רוך השםב ,לא הסכמתי להיות מוהל .שלי
 

אף על פי שקצת מטרידים אותי בסנדקאות, זה לא כמו מוהל, אנשים לא כל כך 
והאבא של האמא  ,של אבי הבן רוצה לשבת סנדקששים לכבד בסנדקאות, האבא 

גם רוצה, הם רבים ביניהם ולא תמיד נותנים לו, וממילא כמה כבר יש סנדקאות, 
מה שאין כן מוהל צריך ללכת ממילה למילה, 'ויצא  זה עובר. ,פעמיים שלוש בשבוע

אוהל רחל', ואין לדבר סוף. ומתי אלמד תורה? תורה אין לך בהל לאה ויבוא ומא
 למעלה ממנה, ותלמוד תורה כנגד כולם.

 

 

 תינוקלמעט צער ה
למעט , כדי זריזותבזהירות וומל מרן זצוק"ל היה מזהיר לקחת מוהל שידיו זריזות 

 .יותרככל ה ער התינוקאת צ
 

ולא יקח מוהל באהבת אדם  ,ר אדם כשר למולאחצריך לחזר : (האות  )הלכות מילהמהרי"ל כתב 
שכתב:  שנה( 351-מטריפולי לפני כ)פיוט למילה לרבי משה בוג'נאח ועיין ב רק אומן ומוחזק לכך.

 ."וזרוק אל גבעת הערלות לכרות ערלה בלי צער, ,וראה איך תחזיק בתער מוהל לאט נא לנער,"

 
 

 אליהו הנביא מחכה, ואתה מעכב אותו...
הקבוע בימי חמישי בישיבת "אור החיים" בשיעורו ששיבח זצוק"ל רן שמעתי ממפעם 

את המילה קודם מסיים רוב זריזותו לאת המוהל הוותיק חכם מרדכי ששון שליט"א, ש
ו הציבור סיימאך לעומת זאת ישנם מוהלים שכבר  .שמסיימים הציבור לומר י"ג מדות

ה לומר י"ג מדות, והם עדיין לא סיימו לטפל בתינוק, וכי לא מסכן התינוק הזה, למ
רואה מוהל איטי, הוא אומר לו שצריך להיות הוא לצער אותו. ואמר מרן, שכאשר 

ווה )השְ זריז, כי אליהו הנביא מחכה, רוצה לחזור לישיבה של מעלה ואתה מעכב אותו... 

 ספר "רבנו" עמוד קעא(
 

 

  זריז ונשכר
בקי אם יש לפני אבי הבן שני מוהלים, אחד הבקי וזריז כהוגן, ואילו השני אינו 

וזריז כמו הראשון אך הוא קרוב משפחתו ואפילו תלמיד חכם, יקח את המוהל 
 יותר. הבקי וזריז יותר, כדי שלא יצטער התינוק

 
באב שיודע למול אך אינו בקי כמוהל מומחה,  הסתפק ל"זצ ךרבאוי און רבי שלמה זלמןהג
 האב על מצוה ישגם במקרה כזה  אםה ,לתינוק יותר גדול צערימול בעצמו את בנו, יגרם  אםו

או לא. עי"ש. ומבואר שכל הספק הוא רק מכיון שהוא אבי הבן שמצוה בו יותר  בעצמו למול
מבשלוחו, אבל לגבי שני מוהלים אחרים, ודאי שצער התינוק עלית על כולנה. זאת ועוד, לעניות 

ו של תינוק קודם, דעתי נראה שאף במקרה שהסתפק הגרש"ז, יש לומר שלא ימול האב, כי צער
, שרשאי האחרוניםבשם ( 65 )עמודו'צער בעלי חיים דאורייתא'. וכראיה לזה ממה שהובא לעיל 
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 כבודיותר מבשלוחו, יש  בו מצוהש ה שאמרומ כנגדכי , גדול אדם כבדהאב היודע למול ל

של יותר מבשלוחו, יש צערו  בו מצוהוגם כאן, כנגד  בגדולים. שתעשה המצוה וכבוד הבריות
תינוק, וצער הבריות קשה יותר מכבוד הבריות. ודומה לאב שמחל על כבודו, שכבודו מחול, אבל 

 ילקוט יוסף כבוד אב ואם ח"א עמ' רעו(מט. )עיין  אין צערו מחול, כי הצער קשה יותר מהעדר כבוד.

 
ודע, כי כמה אומנות וזהירות צריכים במעשה המילה, כי פעמים והסתבכה המילה, 

וכבר אמרה , לא בקי ומומחה היטב היטב, יכול חלילה לסכן את התינוק ואם הוא
ֶמר : "ַרק)דברים ד ט( תורה ָ ש   ֹמר ְלךָ  הִּ ש ְ ךָ  ו  ם : )שם טו( ְמֹאד", וכן נאמר ַנְפש ְ ֶ ַמְרת  ש ְ "ְונִּ
ֵֹתיֶכם" ְמֹאד מוהל  תיהיה נזהר לקח :קפג( אות)יורה דעה סימן קטז  ף החייםוכתב הרב כ .ְלַנְפש 
 ע"כ.  ולא יקח מוהל בשביל אהבתו אם אינו אומן ומוחזק לכך. ,אומן

 
ולא  ,פעם אחת היה מהר"י סג"ל סנדק: ד(כאות  )הלכות מילהמהרי"ל בספר כתב צא וראה מה 

את וה הרב להוציא יתקלקל המילה. וצתשלא  ,אחר המילהלרגלי הילד את היה שם מפה ללפף 
 פר תורהואמר שגם יריעה של ס .רגלי הילדאת וללפף בה  האת ספר התורבה  םמפה שגולליה

 נקה אותהקדושת המפה, אך יבכך לא נפגם שמשום סכנת נפשות. ואמר  ,ללפף בההיה מותר 
 ע"כ. נם.יויתן דבר לצדקה שלא ליהנות מן ההקדש בח פר התורה,ויחזירנה לס ,מן הדם ר כךאח

 

 ידים חמות
דעתו בימי החורף הקרים לחמם ידיו היטב  יתןמוהל שהזהיר יה ממרן זצוק"ל ה

במים חמים קודם המילה, כי מאחר והתינוק מכוסה בבגדים וחם לו, אילו יהיו 
 ידי המוהל קרות, הרי הוא מוסיף צער לתינוק בחינם.

 
בבית מדרשו כאשר מל כן סיפר הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, ראש מוסדות "אור החיים", ש

של מרן באחד מימי החורף, אמר לו מרן ברמז ובחיוך קל על שפתיו: רבי ראובן, היום המזגן 
לא פעל כיאות ולכן ידיך קרות, תכנס לבית, תרחץ את ידיך היטב היטב במים חמים, די לתינוק 

 )השווה ספר "רבנו" עמוד שצט(צער המילה, אל תוסיף לו צער על צערו. 

 

 ביטול הבטחה
 זה שמוהל לו נודע מכן אחרלו, בנו את ימולש מסויים למוהל שהבטיח הבן יאב

אחר  מוהל הזמיןולולבטל הבטחתו,  בו לחזור רשאי, כך כל ומומחה זריז אינו
ונכון שיפייס את המוהל הראשון, והכל על מקומו יבוא  )נב(. ממנו ובקי היטב המומחה

 בשלום.

 

 מוהל חדש
סור א, מעולםתינוק  מל לאבפועל  אבל, המילה מלאכתשרק למד את  חדש מוהל

אין  ואם. , מפני חשש סכנהמומחה מוהל בנוכחות אלא ראשונהה בפעם למול לו
 )נב( .מומחה ויראנו מוהלבוא שיכעת מוהל אחר, ידחו את המילה למחרת 

 
 תשובתהביא תשובה בזה מאת בנו, כדלהלן:  סימן נח( א )חלק שאל חיים ת"שוהגאון החיד"א ב

, ואחר שהאריך בראיות אזולאי ישעיה ר רפאל"כמה המצויין הדיין השלם החכם נפשי ידיד בני
נכוחות שאסור למול בפעם הראשונה ללא השגחת מוהל מומחה העומד על גביו, כתב וזה תוכן 

 למול ורוצה ,נפשות סכנת ספק במקום עצמו להכניס רוצה הזה האיש איך יפלא בעינידבריו: ו
 ול היה מותר עליו שישגיח מומחה איזה שם היה אםכי  ,מומחה שום בפני שלא בראשונה
 והיניח שלא אלא דעו ולא .יתקן מומחהה המוהל ,יקלקל אם שגם לספק סכנה, עצמו להכניס
. ..שמענו לא זה ,עליו משגיח מוהל שום בלי ראשונה בפעם למול אבל ,עליו שמשגיח כיון ,לקלקל



ה |  888 ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 
 ומד על גביו,שע המומח בלי ימול ,םמעול מל שלא שאדם שאומר אחד שאין םלמדי נוונמצי
 חשש יש אם וחקרתי ודרשתי מומחים למוהלים קראתי ועוד. למול יכול אינו הזה האיש ולכן

 יש בזה ודאי ,מומחה בפני שלא למול ורוצה מעולם מל שלא אדםש ,אמרו כאחד לםווכ ,סכנה
 עד יועל םמעכבישימול את בנו,  האיש לזהאבי הבן  תרצהה אם לואפי ם כןוא. סכנה פקס

 . עי"ש.כדת אותו ימולו ואז ,מומחים מוהלים שיהיו

 

 מוהל חדש בשבת ויום טוב
 םמומחי מוהלים כמהשישנם  אין למוהל חדש שלא מל מעולם למול בשבת, אף

כי יש לחשוש שמא יקלקל ונמצא שחילל שבת שלא במקום מצות  המשגיחים עליו,
 חיים ת")שו אולם ביום טוב שני של גלויות, רשאי למול. והוא הדין ביום טוב. .מילה

 כג סוף אות ז(שו"ת יביע אומר חלק ט יורה דעה סימן . שיורי ברכה. סימן נח א חלק שאל

 
 ,מעולם מל שלא אדם: (רסו ס"ז סימן דעה ורה, וייס" שלא סימן חיים אורח) ערוך מרן בשלחן וזו לשון

 .מותר, אחת פעם מל כבר ואם. שבת מחלל ונמצא יקלקל שמא, בשבת ימול לא
 

נאמן המוהל החדש לומר שכבר מל פעם אחת, כי לא חושדים באדם  -נאמנות 
 )קנח(שמכוין להכשיל ולקלקל. 

 

 מוהל וסנדק
 ורוצה מומחה מוהל שהוא הבן אבי או, בסנדקאות גם שכיבדוהו מומחה מוהל
 יושב כשהוא למול יכול, סנדק להיות וגם בנו את למול גם, המצוות בשתי לזכות

בעת הברכה על המילה, ו ויודע לעשות כן כהוגן. מומחהזהיר ו שהואסנדק, ובלבד 
 .יושב כשהוא, אלא יברך לעמוד צריך נואי

 

שו"ת רב פעלים . ועיין )מגעשה מעשה רב מורנו ורבנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל.  כן

לפני איזה זמן, ו (חלק המעשה הערה נב דרך פקודיך מצות עשה ב ד"ה והשתא. יורה דעה סימן לה חלק ב
הזדמן לי להתפלל שחרית של שבת קודש בישיבת "אור החיים" בשכונת הבוכרים בירושלים עיר 

וכיבד את  הקודש, והתקיימה שם ברית לבנו של ידידנו הגאון הרב אופיר יצחק מלכה שליט"א,
 וגם למול את הבן כאחת. ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א להיות סנדק מר חמיו

 

 מוהל בחינם
 אלא יקחו ולא, שכר ליטול מבלי זו יקרה מצוה יקיימו שהמוהלים ונכון ראוי
 לקחת יכולים אולם מן הדין. התינוק וכיוצא בזה הנסיעות, בדיקת הוצאות שכר
, כד) למול. כדי ממנה תבטלאחרת שה מלאכה תפעול שכר דהיינו ,בטלה שכר אף

 (ט ס"ה סימן משפט חושן ערוך לחןקפו. עיין ש

 
י : "ְרֵאהה( ד )דברים למדו מהפסוקע"א(  כט )בכורותבגמרא  ְדת ִּ ַ מ  ים ֶאְתֶכם לִּ ים ֻחק ִּ טִּ ָ פ  ש ְ ר ו מִּ ֲאש ֶ  כ ַ

י נִּ ו ַ בחינם. ומבואר שם שכן לאחרים למדו תְ  אתם אף ,למדתי אתכם בחינם אני מה ה' ֱאלָֹהי", צִּ
: אם תעב( סימן א )חלק א"וכתב הרשב .אחרים בחינםזור בהם לשישתדל לע הדין גם בשאר מצוות

 שביקש מה לו ליתן הבן בילא ואין שכר, הבן אבי לו שיתן עד למול ומסרב בעיר יחיד מוהל יש
 שאינו בעצמו מראה אבינו, וכמעט אברהם של מזרעו באומנותו זה מוהל נשתנה ממנו, כמה

 בדינר רוצה שהוא ,ועוד. במצוות חפץ על שאינו הרבה בו לגעור וצריך אבינו, אברהם מזרע
ע"כ. גם הרמ"א  .זהובים עשרה אחת ברכה ששכר וברכה, ברכה כל על זהובים עשרה ומניח אחד

זה , כי אין ולגעור ב ית דיןנם, רק בשכר, יש לבימוהל שאינו רוצה למול בחכתב, ( סימן רסא)
במרדו, המוהל שיתנו להם למול. ואם עומד  םשל זרע אברהם, ואדרבה מוהלים מהדרי םדרכ

חייבים למולו, ולכן  ית דיןשב ,שאין לו אב תינוקכזה י רמשגת לתת לו שכרו, ה האבואין יד 
ושמעתי מעיר  ,(רסא "סס)ערוך השולחן ל. ע"כ. וכתב באותו, מאחר שאין אחר שימו םהיו כופי



ה ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  888  |  ב

 
והמוהלים מסרבים מפני שיש להם בזה ביטול  ,שישראל מרובים ומוהלים מועטים ,גדולהאחת 
 ,ויקבל מכל מילה כך וכך ,שכרו טובי העיר מוהל אחד שלא יעשה שום פרנסהולכך  .פרנסה

. ע"כ. ' ירחםה ,ובפרט בעיתים הללו ,דוונכון הוא מא .והוא כמושכר לאנשי העיר למול בניהם
 .ומר תחנוןפוטר את הציבור מל םאה ,מוהל שמקבל כסףעל  (כ 'ג סי"חי)הלכות משנה  שו"תועיין ב

 

, אחר הבקי יותר מוהל דוקא אצל למול רוצה הבן ואבי, בחינם המל מוהל יש אם
 (כה) שכר. ליטול אך גם בזה, ראוי שלא .שכר זה לקבל מוהל רשאי

 

 עמו להתחסד הבן אבי אחר מחזר העני מוהל גלילותינו : ובכלתעב( סימן א )חלק א"כתב הרשב
 .מצוהרוויח הלה כדי רעים עליו ומרבה בחינם, למולו בנואת  לו שיתן

 

מוהל הנוטל כסף בשביל החזר הוצאותיו שהוציא עבור לימודיו עד שהוסמך למול, 
או בעבור בדיקתו את התינוק ביום שלפני המילה וביום שלאחר המילה, ישתדל 

 ., ולא ידאג על זההוצאה של מצוה שזו ,בעין יפהלו  לסייע בעדו ולתתאבי הבן 
 

 עקירת התורה -מוהל רופא 

יש להתריע ברבים על רעה חולה המצויה בשנים האחרונות אצל מיעוט אנשים 
הרחוקים מתורה ומצוות, אשר במקום להזמין מוהל ירא שמים, הם מזמינים 

רבים התינוק נחשב מוהל", שאין לו מושג ולא כלום בהלכה, ובמקרים -"רופא
"מל ולא : )שבת קלז ע"ב( עדין ערל, כי רבים מהם לא עושים פריעה כלל, ואמרו חז"ל

)שם קלג  פרע, כאילו לא מל". ואף אם הם פורעים, אינם מוצצים, ואמרו חז"ל

תינוק. הוא מסכן את המוהל שלא מוצץ, מסלקים אותו ואסור לו למול, כי  כל ע"ב(
צפתם ובעזות מצחם באים לחלוק על דברי חז"ל הישרים, ואלו הרופאים, ברוב חו

רבים וזאת מלבד ש ק.מֶ וכן משתמשים במכשירים שמסכנים את התינוק וגורים לנֶ 
)ועיין להלן  , ופעמים שאף אינם בני ברית.חמורות מחללי שבת ועוברי עבירות הםמ

 בחובת המציצה( 048עמוד 
 

ואחראי, הנה כל  , סטריליבטיחותימוהל הוא יותר -מה שיש מהם טוענים שרופאו
להוציא לעז על מוהלים יראי מכי חלילה הבל ורעות רוח, שקר וכזב, דבריהם 

הקדושה נו תתורהנחיית על פי  וטובהמקצועית , בצורה מולשמים שמקפידים ל
אלפי שנים  לות לאל,יתהו .דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםשתורת חיים, 

 שומר שם יתברך, והובמסירות נפשבהידור רב,  מילה תעם ישראל מקיימים מצו
עיזים ברוב חוצפתם מהמפירי ברית,  ותםוא שלא תצא תקלה ולא נזק כלשהו.

, לתועלת עצמם ולעקור מצות המילה כהלכה כל מאווים ורצונם, לעז להוציא
י ָעז: "(ז בראשית מט) ועליהם נאמר ם כ ִּ ָ ָתה ,ָארו ר ַאפ  י ָקש ָ  כן אמרו חז"לו ."ְוֶעְבָרָתם כ ִּ

, שבשמים םקנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביה םהללו שמטילי: (א"בת קטז ע)ש
ְנֶאיָך : "(תהלים קלט כא) עליהם אמר דוד ָנא ה'ֲהלֹוא ְמש ַ ְתקֹוְמֶמיָך ֶאְתקֹוָטט ,ֶאש ְ . ו בִּ

ים ֵנאתִּ ְנָאה ש ְ ית ש ִּ ְכלִּ ַ י ,ת  ים ָהיו  לִּ  ".ְלאֹוְיבִּ
 

שרצה אחד ללמד זכות על מוהל שעושה הברית שלא  )חלק יב סימן קסב( ועיין בשו"ת משנה הלכות
כדין, שכוונתו לטובה ולא לשם עקירת הדת. וגם אבי הבן ואמו עמי הארץ, ועושים כמו שהראביי 

דרך המתחדשים לעקור חלקי הדת,  וכי ז ,שלהם אומר, וכל האשמה על הראביי. וכתב הרב: דע
שתם. ומעשה בעיר הבירה וויען, חייט אחד היה בטענה להציל ולהציל, ובסוף כולם נפלו לרִּ 

להפתעתו המלך , ועושה מלבושים למלך פראנץ יוזעף, ונולד לו בן וכיבד את המלך שיהיה סנדק
נסת שלו לסנדקאות. הסכים. מרוב שמחתו, רץ וסיפר לרב העיר שהרב יקבל את המלך בבית הכ
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איך אפשר שיהיה מי שאינו בן ברית סנדק? השיב החייט בתומו,  ,בשמוע הרב מהמעשה, אמר

שלדעתו זה אי אפשר בשום אופן. אז איים החייט, שאם הרב אבל הוא המלך החסיד. אמר לו 
לא יניחנו למול בבית הכנסת עם המלך, הוא ישתמד וילך לבית עבודה זרה, ושם יהיה המלך 

ד, ושלח טלגרמה לרבי הקדוש האדמו"ר מצאנז, כי וסנדק לפי עבודתם. הדבר הצר לרב מא
, אולי יתיר הרבי שיהיה המלך סנדק בבית חס ושלום היות והדבר נוגע לשמד של משפחה כולה

אונד ניכט באשניידען", תרגום:  הכנסת. האדמו"ר השיב בטלגרמה: "שיינע ריינע כפרה טאפען
ויהיה כפרה, ולא יתן למולו בבית הכנסת". קרא הרב את החייט והראה  "אם ישתמד, ישתמד

לו את התשובה, ואמר: "זה הפסק ואין לזוז מזה". כשראה כן החייט, הלך אצל המלך, ואמר לו 
שבהיות והרב אומר שעל פי הדין אי אפשר למלך להיות סנדק, לכן הוא מוכן להשתמד וללכת 

המלך, ואמר: לא צריך שיהיה סנדק. והתבטל הדבר ולא פלות שלהם. אז צחק עליו ילבית ת
השתמד, ועשו הברית בבית הכנסת, והרב היה הסנדק. וכתבתי זה, לדעת שמצות מילה גדולה 
היא אצלנו, ומסרו עליה נפש בכל הדורות, וחלילה וחס להקל במוהלים קלי דעת שאומרים 

 חס. ע"כ.נישכוונתם לשם שמים, ועושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפ
 

צורת ומשנים מאודות המתחדשים במצות מילה שכתב: ( חלק ב סימן קלב)שו"ת שבט הלוי ועיין ב
 מולא קיישלומר אני ומדור דור, קרוב רבנו ממשה לנו נמסרה וסיני בהמצוה כפי שנאמרה 

ובאמת  .רשהומצוה משהעוקרים יסודי האלו המתחדשים לליתן יד מס חחלילה וו .מצות מילה
אבל גם  .כןהקרובים אלינו בדרך אבותינו ורבותינו שיעשו  ינו בית ישראללא חשוד אחד מאח

קים חיים במצות מילה אשר כל קדושת ומלהפך דברי אלאותם לעורר עלינו מצוה  ,הרחוקים
 עכת"ד.. בנסתרנגלה ובוכל תנועה ותנועה במצוה זו יסודתה בהררי קודש  ,ישראל הושתת עליו

 

ששלח לי יהודי יקר שהשתתף בברית של בני משפחתו, וכך סיפר: הגעתי לברית, והנה  ומעשה
ק בעת ה"טקס" ורמוהל". הוא נכנס ללא כיפה לראשו, -רופא"להפתעתי הגיע לערוך את הברית 

ביום השמיני, כי ביום מתקיימת ועוד יותר גברה תמיהתי, כששמעתי שהברית אינה חבש אותה. 
בכמה  לדחות את הבריתכשהזמינו אותו הוא אמר שאין בעיה ת הברית, וזה היה הרופא בארצו
. 03-והברית תואמה ליום ה ,ללידת התינוק 00-. הוא חזר לארץ ביום הימים עד שהוא יחזור
לו שכדאי  כשאמרו. 00:10, כשהשקיעה באותו יום היתה בשעה 06:31 -שעת הברית נקבעה ב

נודע לי, כי במסגרת גם שאי אפשר להקדים וזה בסדר גמור. לי הוא אמר  מעט, להקדים
השאלון המקדים, שהועבר להורי הרך הנימול על ידי הרופא, מספר ימים לפני האירוע, נשאלו 

 "האם יהיה נוכח רב באירוע"?... ההורים, בין היתר:
 

תינוק עם ו צעיף. הוא לקח את העל צווארו כמ ההניח אותלקח טלית והוא כשהתחיל ב"טקס", 
ם למקום ההסביר להורים הסברים, ולאחר מכן יצא עמלהוריו ל"חדר הכנה" נפרד, כנראה 

הברית, ודיבר עם הקהל הרבה, לא דברי תורה, פיזר חיוכים לרוב, הציע לסבתות להעביר את 
 00:11התינוק מאחת לשנייה ואז לסנדק, והמשיך לדבר על החשיבות של מעמד האישה. בשעה 

כבר הגיע חוש מקומי. כשמישהו העיר לו ש-אל וועשה ל תינוקאת השוב ה[ לקח ]זמן השקיע
חזר עם התינוק ]צאת הכוכבים[  00:03השקיעה, הוא אמר שהוא יודע והכל בסדר. בשעה  זמן

בצע את הפעולה. הוא לא עשה מציצה. את שתי הברכות של הברית, "להכניסו" אז פנה לו
"להכניסו בבריתו של , בנוסח לברך יחד של התינוקא אמר לאבא והאמא ו"שהחיינו", הו

הכנה, והרופא אמר המכן לקחו את התינוק להירגע בחדר  לאחר .אברהם", ולא "אברהם אבינו"
 בשלב זה הרופא סיפר על עצמו ברכת כהנים. ברךשהסנדק היום הוא כמו כהן גדול, ולכן י

, ההישהתמים ועושה הכל שהברית תהיה מקצועית וטובה. הקהל  ,הוא אוהב ילדיםש, הרבה
זמין אותו. יהודה לכל מי שהוא ו .מחאו לו כפייםמקיום תורה ומצוות, מאוד  יםרחוק לצערנו

ובאופן כללי הוא השרה הרגשה של סמכותיות וביטחון. לאחר הטקס נתן להורים תעודה יפה, 
 השם יצילנו. אבינו ושרה אמנו...שבה רשום כי הילד נכנס בבריתם של אברהם 

 

התמימים, וישנם כאלו תועים ההולכים שולל אחר דבריהם,  משפיעים עלהם כך לצערנו הרב, 
הנאמרים בהתייפייפות בתקשורת ובאתרים שונים, על כן חובה על כל אשר יראת שמים בקרבו, 

מפירי ברית, שיעשה את  שאם שומע על מישהו שרוצה חלילה למול את בנו אצל אותם פושעים
ידאג  מאידךושאף יש סיכוי שהתינוק לא יחשב מהול בכלל, ציו להסביר ולהבהיר לו מכל מא

 כדת וכהלכה, כציווי התורה הקדושה. לו למוהל ירא שמים שיעשה הכל
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 גמגמה ואמרה: "אגיד את האמת, מוהל מן היהודים החרדים אני צריכה"
נאצים הארורים ימח שמם וזכרם, לאסוף את בימות הקיץ בשנת תש"ד, מיהרו ה

שארית יהודי הונגריה אל תוך קרונות משא, שנשלחו לאושוויץ להשמדה. בארבעה 
מהקרונות הכניסו הנאצים, יהודים אשר 'שפר עליהם גורלם', כי היו כשירים לעבודה, 
ונשלחו למחנה 'שטראסהאף' לעבודות כפייה. בין היהודים שהובלו לשם היתה גם 

היא היתה בקיאה בשפות  מהרש"א הארוך[.ספר דוד פטני, מחבר  בי]בת ר בנית לאה מייערהר
רבות, ומינו אותה לעבוד במשרד. בחודש תשרי ילדה בן. כיומיים אחרי הלידה, ניגשה 
לראש ה'יודנראט', הרופא היהודי טוכמאן, ואמרה לו: "אנא, בקש ממנהל המחנה 
שירשה למול את בני הנולד לי". ענה לה הרופא בתמהון: "וכי את מצפה שעמלק יתן 

ית?! הם כבר שאלו מתי את חוזרת לעבודה, לא כדאי שאזכיר את לך רשות לעשות בר
 עבודה כל עוד שאינם נזכרים בך".התפטרי מושמך לפניהם, מוטב שתתחבאי עם בנך, 

 

"אבל ד"ר טוכמאן", אמרה הרבנית, "חייבים למול ילד יהודי ביום השמיני. כך כתוב 
ת היהודים אשר נמצאים בתורה. כשציוה ה' על מצות מילה הוא לא פטר ממצוה זו א

במחנה העבודה. אני חייבת לבקש רשות ולנסות לקיים את המצוה. לפיכך, אם לא 
תדבר עם מנהל המחנה, אדבר אני עמו". כשמוע הרופא את דבריה היוצאים מן הלב, 
לא יכל לסרב לה. למחרת בא הרופא אל הרבנית ואמר לה: "לא יאומן כי יסופר, 

תן לי רשות למול את בנך. פלא הדבר". אמרה הרבנית: דיברתי עם המנהל, והוא נ
 "טוב, עכשיו אני צריכה לחפש מוהל". ענה הרופא: "אני אמול אותו, הלא רופא אני".

 

עמדה הרבנית נבוכה, כי אף שהרופא לא היה מומר גמור הפסול למול, מכל מקום 
מן היהודים  חששה שמא לא ימול כדין. לבסוף גמגמה ואמרה: "אגיד את האמת, מוהל

החרדים אני צריכה". הרהר הרופא רגע, ואחרי כן אמר: "טוב, אחפש מוהל חרדי 
אל הרבנית כולו משתומם ואמר לה: "שמעי שוב במחנה" חיפש ולא מצא. למחרת חזר 

נא ענין פלא. אתמול הגיע קרון נוסף עם יהודים, ובתוכם נפגשתי ביהודי בעל צורה 
ט ומוהל. סיפרתי לו שאשה אחת במחנה מחפשת שהציג את עצמו לפני כרב, שוח

מוהל למול את בנה, הוא ענה לי שאין לו איזמל למילה, כי כאשר עזב את ביתו לקח 
עמו רק סכין לשחיטה ולא סכין של מילה. אך כאשר פתח את תרמילו, חוורו פניו, 
 בראותו שטעה, ובמקום את הסכין לשחיטה לקח את האיזמל למילה! הוא קרא ואמר:

 מן השמים כיוונו את מעשי שאקח את האיזמל, ומה' יצא הדבר".
 

בדרך שאדם רוצה ללכת, בה מוליכים אותו. הרבנית הכניסה את בנה לבריתו של 
אברהם אבינו בזמנו, ולא עוד אלא שזכתה וזיכתה את הרבים, כי כאשר התפרסם 

למול את  אמהות 38הדבר שמנהל המחנה נתן רשיון לקיים ברית מילה, באו עוד 
 (046)ברית כרותה לשפתיים. אות ברית עמוד  בניהן אשר לא נימולו עד כה מיראת הגרמנים.

 

ַע" "ְוֵעת ָצָרה ֵ ש  ה ִיו ָ נ ָ ֶ  )ירמיה ל ז( ִהיא ְלַיֲעֹקב ו ִממ 

השם יציל , המגיפה הנוראה התפשטה, ש]סוף אדר תש"פ[ בימים קשים אלו ,בעוונות
ואי אפשר לקיים את מצות המילה כנאה וכיאה ברוב לא תקפ"ץ, את כל עמו ישראל, 

ומתאספים מנין מצומצם עם  ,מסירות נפשהמילה באת ים עושם ישראל אשריהעם, ו
את התינוק, ומיד כל אחד ואחד הולך לביתו  ןזהירות ושמירה על כללי הבריאות, ומלי

לכל חולי  , כי זה צו השעה. יושיענו השם, וישלח רפואה שלימהשלוםלו לחיים טובים
)ישעיה ל בשמחה, כמו שנאמר במהרה  מהרהעמו ישראל, ונזכה לביאת משיח צדקנו ב

י ֹכה ָאַמר ה' טו( י: "כ ִּ ְטָחה..."ֱאלֹקִּ ְבבִּ ֵקט ו  ַהש ְ ן, ב ְ עו  ש ֵ ו ָ ו ָבה ָוַנַחת ת ִּ ש  ָרֵאל, ב ְ ש ְ  .ם ְקדֹוש  יִּ
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  סנדקאות 
 באור המילה 'סנדק'

'אב',  ורומא, ופירושה: לשון יוןמאלא  לשון הקודשו מאינמקורה המילה 'סנדק' 
 רסה ס"ס לד( סימן השולחן ערוך ,ערוךספר ה)דהיינו לקיחת חסות על המילה. ', ןופטר'
 

 סמך מהתורה לסנדקאות
ם": (כג נ )בראשיתבפסוק  ֵני ג ַ יר ב ְ ן ָמכִּ ה ב ֶ ֶ דו   ְמַנש   ְ י ַעל ֻיל  ְרכ ֵ ֵני"תרגם יונתן בן עוזיאל: , "יֹוֵסף ב ִּ  ב ְ

יר ר ָמכִּ ה ב ַ ד ְמַנש ֶ ידו   כ ַ ְתְילִּ ינו ן ,אִּ ירִּ  אביוסף ' להם שהיהפירש,  טוב שכל". ובמדרש יֹוֵסף ְגזִּ
י: "ח( מה )בראשית]סנדק[. ע"כ. ופירוש 'אב לברית', כמו שנאמר  ברכיו על שנימולו ',לברית יֵמנִּ  ַוְיש ִּ
 ועיין בספר עלי. פטרוןלו חברל י"רש וכן פירש", ותרגם בתרגום ירושלמי "ולפטרון", ְלַפְרֹעה ְלָאב
 ותרוה נחת. (אה" בפ" )על הירושלמי יומא תמר

 
ל: "י( תהלים לה)שוחר טוב על הפסוק  מדרשבאמרו ו ֹאַמְרָנה ַעְצמֹוַתי כ ָ י ה' ,ת  ילקוט בכן , ו"ָכמֹוךָ  מִּ

 - בראשי, יאברי בכל אשבחך אנירבונו של עולם,  ,ה"הקבלפני דוד  אמר: (תהלים תשכג)שמעוני 
 עטיפת מצות מקיים אני - ואריובצ. בראשי תפילין מניח אני ועוד ,בתפלתי וקודה כופף אני

. וכו'. בהשתחויה - באפי .מהללך אני - בפי ובשפתי ."אותו וראיתם" מקיים אני - בעיני .ציצית
אני  - ומלפני מאחרי .שמע את קורא שאני זמן כל הלב כנגד ציציתאת ה אני משים - בחזה

 טעמי בה ומראה כותב אני - ימין יד .לפנים כנפות ושתי, לאחור כנפות שתי, הטלית משליך
 - חוטמי. שמע בקריאת ותייציצ אוחז אני ובה, יד של תפילין בה קושר אני - שמאל יד .תורה

 ןלעשות בה - םיצפרני .תורה טעמי שומע אני - יםיאזנ .שבתות במוצאיבשמים  וב ריחאני מ
 ברכיים כריעת - ברכיי ופריעה. מילה -מילה . להבדלה ראו   ןבה סתכל, ולהמליקת העוףו פריעה
 .חליצה מצות - ימין רגל .ברכיי על הנימולים לילדים]סנדק[  סינדיקנוס נעשה אני בברכייו. להיבתפ
ל" :נאמר לכך לה[.יהתפ בסיום] פסיעות שולשל קודם - שמאל רגל ֹאַמְרָנה ַעְצמֹוַתי כ ָ י ה' ,ת   מִּ

 םזה שחומדישמכאן סמך ל( הלכה ט הלכות מילה פרק ג)הגהות מיימוניות בוכתב  עי"ש. ."ָכמֹוךָ 
 .לאחוז התינוק בשעה שנימול על הברכים ולהיות בעל ברית םומתאוי

 

 ותגדול ותמעל
, שהרי הוא ות יש בהגדול ותמעלכי  אותסנדקהמצות  אחר רחזל להשתדל יש
וירכיו המחזיקות את התינוק, הן כמזבח להקרבת הקרבן  .קטורת מקטירכהן הכ

וזוכה לעושר  .ם"השובבי בימי ובפרט, הברית מיפגוהקטורת. ומתקן בזה את 
. שו"ת חתם שם סקי"ז יוסף ברכי .רסה סי"א הלבוש .זוהר לך לך צד ע"ב) .ועוד ועוד הטבות ורפואה

 (סופר אורח חיים סימן קנח

 
היא  הקטורתוסגולת  ,לקטורת דומה בריתשכיון שה ,פרץ רבנוכתב בשם  רסה( )סימןמשה  דרכיה

שמתעשר.  סנדק ראינו לא ולעולם ,כתב א"הגרבביאור כן הסנדק זוכה לעושר. ואמנם ל ,להעשיר
 ולא ת הסנדקאותבמצו שזכו כמה שראינוף אכתב,  קנח( סימן חיים )אורח סופר חתם ת"שואך ב

 לא ואילו, גורם חטאה אולי כי ה חלילה,ברכאת ה מכחיש זה איןמכל מקום , בעושרם העדיפו
 שרווע ממנו לקחו ,זו מצוה ל ידיע לעושר שזכה ועכשיו, ביסורים יסרימת היה זו במצוה זכה
ברכת ששאפשר  ,תקפד(סימן  אח") והנהגות תשובותוכיוצא בזה כתב ב .גופו יסורי חלף ,בדין

ני בעל ו עליו שנגזרו ומחלות גזירות כל לבטל בהצלחה אלא, בממון דוקא לאוהיא  העשירות
ברך ית אלקינו הוא ונאמן, התעשר הסנדק אם להעיד יכול לבד ברך שמוית הבורא ורק, ביתו
 .היא כזאת העשירותעצמה, ברכת  בקטורת גם ואולי. בשלימות שכרו אחד לכל לשלם שמו

 
שמח בחלקו, אם ]ש שרוועשיר? כל שיש לו נחת רוח בע ואיזה: (ב"כה עשבת ) כבר אמרו חז"לו

כל שיש לו מאה כרמים ומאה שדות, ומאה  ,. רבי טרפון אומרר, דברי רבי מאי[מעט אם רב
כל  ,כל שיש לו אשה נאה במעשים. רבי יוסי אומר ,. רבי עקיבא אומרםבה םעבדים שעובדי

 .כה לעושר מהדברים הללו. ע"כ. ואם כן אפשר שזושיש לו בית הכסא סמוך לשולחנו
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ז ָרב" ַ ָהב ו ִמפ  ֱחָמִדים ִמז ָ  יא( תהלים יט) "ַהנ ֶ

, הלוא כתב הרמ"א הסטייפלר זצ"ל -פעם שאלו את הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי 
הוזמן פעמים  לואהואינו עשיר,  כבודומדוע  אם כןו ,מסוגלת לעשירותסנדקאות שה

" קהילות יעקב" ועל ארון הספרים אל עבר ספרי הרבהצביע אז  רבות לשמש כסנדק?
 )הפותח בכל יום, ד' בשבט תשע"ט(" !: "וכי אין זו עשירות?ואמר ותמה, שזכה לחבר על הש"ס

 

 
נעשה סנדק לאברהם הזוכה לשבת סנדק, יש בו ממידת קונו, שהרי אף הקב"ה 

 .לדבר מצוהלו אבינו וסייע 
 

ֵלכו ", וכי אפשר לו לאדם  ו: מה)מסכת סוטה יד ע"א( שאלו חז"ל ֵ באור הפסוק: "ַאֲחֵרי ה' ֱאלֵֹהיֶכם ת 
י ה' ֱאלֶֹהיָך ֵאש  ֹאְכָלה הו א"? אלא הֵיה מהלך אחר מידותיו  ילהלך אחר ה', והלא כבר נאמר: "כ ִּ

, מה הוא ביקר חולים, אף אתה בקר חולים. מה הוא ניחם אבלים, אף אתה נחם ב"השל הק
 והישרים, הטובים בדרכיו ללכת : ומצווים אנוהל' ה, ו( פ"א דעות לכות)ה ם". וכתב הרמבאבלים
ְדָרָכיו", "ְוָהַלְכת ָ  שנאמר  הוא מה, חנון היה אתה אף ,חנון הוא מה, זו מצוה בפירוש למדו כך ב ִּ
... עי"ש. ומעתה אף הסנדק, יש אף אתה היה קדוש ,מה הוא קדוש רחום, היה אתה אף ,רחום

בספר זכור )הובא  נוךימנחת חבספר בו ממידת קונו, ומקיים מצות "והלכת בדרכיו", וכמו שכתב 

 ם יתברך,הולך בדרכי הששסנדקאות הודל מצות גל המכאן ראי :(336' ב עמ"ברית לראשונים תרפה. ח
וסייע לדבר מצוה, כך  אבינוברהם נעשה סנדק לאברך כמו שהוא יתו, "והלכת בדרכיו" שנאמר

 כ."גם רגליו דומות למזבח. עוכל סנדק מסייע לדבר מצוה. 

 

 השלום גדול
אף שמעלת הסנדק גדולה עד מאוד, מכל מקום אם חלילה וחס יש חשש למחלוקת 
ולהקפדות וכיוצא בזה, יראה היאך להעביר על מידותיו ולהתחמק מכיבוד זה, ואין 

 קב"ה הרבה יותר משהיה יושב סנדק.ספק ששכרו יהיה גדול אצל ה
 

: "בודאי הגרוע שבישראל, היה סובל ארבע אות טז( בריות ,שער האותיות בי"ת) כתב השל"ה הקדוש
שהמחלוקת קשה היא לפני הקב"ה יותר מיתות בית דין קודם שיעבוד עבודה זרה, וחז"ל אמרו 

ועל כן לא זו  מעבודה זרה, מעבודה זרה, ואיך לא יכבוש את עצמו מלעורר מחלוקת שהיא קשה
בלבד שלא יצטער על דבר שנעשה לו, ובגלל זה יחזיק במחלוקת, אלא אדרבה ישיש וישמח 

 בניסיונו להעביר על מידותיו, ובעבור זה יעבירו לו על כל פשעיו".
 

 

 לכבדני בסנדקאות, כבודומן הסתם רוצה 
 במקום פלוני הרחק מן העיר ביום זה אך מה אעשה ועלי להיות

ד והתבטאה בהרבה מא ,כלפי הזולתזצ"ל רבי יחזקאל אברמסקי הגאון תו של ורגיש
הזדמנויות. נקל היה בעיניו לטרוח ולהשתדל רבות כדי למנוע ממישהו שמץ של אי 

מן מסויים שהה בלונדון רב  ,אחרי מלחמת העולם השניה נעימות וחוסר נוחות.
נעה גמורה על ידי שליח יבו כספית במשך תקופה מסויימת בצ הפליטים, שרבנו תמך

בא הוא שהוזהר על ידו שלא לגלות בשום אופן מי משלחו. מאוחר יותר  מיוחד
בדברים עם ראש ארגון הרבנים, ובהשפעתו קיבל הרב הפליט משרה רבנית בבית 

 כנסת באחד מרובעי לונדון.
 

אך ארשת פניו העידה על מבוכה  ,בא רב זה ובישר לרבנו בשמחה שנולד לו בן ,לימים
מיד פנה אל הרב וכהרף עין את סיבת הדבר,  הביןנתון בה. רבנו בחכמתו  יהשה

 זה רוצה לכבדני בסנדקאות, אך מה אעשה ועלי להיות ביום כבודוואמר: מן הסתם 
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ר מפאת האילוצים לכבד שהיה נתון במיצ ,הלה .פלוני הרחק מן העיר במקום

בסנדקאות את ראש ארגון הרבנים, נשם לרווחה, ואמנם רבי יחזקאל קם ונסע ביום 
הברית אל אחת מערי השדה בסביבות לונדון במטרה לבדוק שם את כשרות המקוה, 

 (656עמוד  מלך ביופיו) וכל זאת כדי לא לגרום קושי ומבוכה לאבי הבן!
 

 

 פעמיים באהבה
 שכן וכל אצל בניו של אדם אחד, יותר או םיפעמיסנדק  לשבתרשאי אדם 
 (עז סימן ג חלק דעת יחוה ת"שו) .קרוביוו ניוכשמדובר בב

 
ֵני ג ַם" :תורה, ממה שאמרה ב( פרק )על הירושלמי יומא תמר עליכתב בספר  יר ב ְ ן ָמכִּ ה ב ֶ ֶ דו   ְמַנש   ְ  ֻיל 

י ַעל ְרכ ֵ  שאף מבוארובארו רבותינו שהיה יוסף הסנדק שלהם ונימולו על ברכיו, אם כן  ,"יֹוֵסף ב ִּ
 לסנדק ילדיו שני לתת שלא קפידא בזה ואין ,סנדק להיות אהסב לוכאחד י ןמב נכדים בשני
ֵני" בוכת שהרי, אחד יר "ב ְ  שון רבים.ל שהוא ,ָמכִּ

 
 סדר הברית לתאומים. (006)עמוד עיין להלן  - תאומיםסנדק אחד ל

 

 כיבוד הורים בסנדקאות
את ובן הראשון, ב סנדק תשבלכבד את אבי הבעל לאצל בני ספרד הרווח המנהג 

אין הבן רשאי להקדים את אבי אשתו לישב סנדק לכן בן השני. ובאבי האשה 
 עובר איסור שמזלזל בכבוד אביו. הובבן הראשון, והעושה כן נגד רצון אביו, הרי

: וכן שמעתי ג עמוד תמ(")ח וכתב בשו"ת מבשרת ציון אות ג( כא סימןה "ח "דע אומר יויבישו"ת )
מפי מורי עטרת ראשי הגאון רבנו בן ציון אבא שאול זצ"ל שיש בזה קיום מצות 
 עשה של כיבוד אב, כי הדבר גורם להורים נחת רוח נפלאה, ומקפידים בזה. עי"ש.

 
 

 ואחר כך תכבד אותי ךקודם תכבד את אבי
ת חשוב שהזמין את מורנו ורבנו הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבמעשה באברך 

את אבי  שאלוהנה בעת שהגיע הרב לברית, שישב סנדק לבנו בכורו.  "פורת יוסף"
כשמוע הרב כן, לא. השיב אבי הבן, ש ?בסנדקאותכבר כיבדת את הסבים , האם הבן

 הרב תי. ומיד פנהך ואחר כך אויהורתכבד את אמר אינני מוכן לשבת, ראשית 
ישב הסבא סנדק, והרב בירך שוביקש ממנו שיהיה סנדק, וכך היה,  אלסבבענוותנותו 

 סימן יט("ד )שו"ת ברכת יהודה יו! פלא והפלאברכת "אשר קידש" על הכוס. 

 

 בנך שיחיה הוא הבכור, ולאביך מגיע משפט הבכורה
הוציא  ןים בהפעמהיו . הסנדק תד את מעלוהחשיב מאזצ"ל רבי יוסף דיין הצדיק 
אחר תקופת המתנה. לנולד בן בכור נדקאות. לאחד מתלמידיו כדי לזכות בסמכספו 

המרקיעות וברכותיו ות תפילותיו הורי הילד, ביודעם כי הרך הנולד בא לעולם בזכ
, ששו ושמחו לכבדו במצוה יקרה זו, בפרט ביודעם כי הסנדק של רבי יוסף שחקים

להתכבד  ברהסירב  ,הרך הנימול. אך להפתעתם הרבה משפיע שפע רוחני רב על
, ולאביך מגיע ן הראשוןבסנדקאות, ונימק זאת באומרו לאב: בנך שיחיה הוא הב

באשר ובפרט שהוא בא בימים. ועליך לכבדו ולתת לו מצוה יקרה זו,  ,משפט הבכורה
לנוכח  עמד נדהםאל תדאג, רואה אני זאת כאילו נתכבדתי על ידך. התלמיד  ,לכבודי

גרם ווכיבד את אביו להיות סנדק,  הרב, עשה כדבריכמובן ש, ברהאצילות נפשו של 
 (066אות ברית עמוד ) נחת רוח מרובה. ול
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בן לישב סנדק באבי האשה כבד את בני אשכנז לרבים ממנהג  - בני אשכנז
 .בן השניבהראשון, ואת אבי הבעל 

 
יושב סנדק אצל הבן הראשון, ואם אינו קיים, מנהגם שאבי האשה , ויקרא אברהםכתב בספר 

לה י, אשה מזרעת תח'אשה כי תזריע וילדה זכר' ,זוכה בסנדקאות אח האשה, וסמכו על המדרש
שו"ת יביע אומר חלק ה יורה דעה ) חה ראוי לכבד קרוביה קודם לקרוביוויולדת זכר, וכיון שבא מכ

, מפני שבזמנים מהגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א בזהנחמד טעם שמעתי עוד ו. אות ג( סימן כא
אחר החתונה, לשאבי האשה מתחייב לזון את חתנו ובתו כמה שנים בני אשכנז רו היו רגילים עבָ 

 .ו מכבדים אותו בסנדקאות ובקריאת השם הראשוןוכהכרת הטוב שגרים אצלו וניזונים ממנו, הי
 לק ג עמו' תלט, תעג(, ועיין שם עוד טעמים בזה.כן כתב בספרו שו"ת מבשרת ציון )חשוב ראיתי ש

 

 כבוד התורה
ה לישב סנדק, וכגון שהוא תלמיד חכם אשההקדים את אבי אם ישנה סיבה ל

ם את אבי אי בהסכמת אביו להקדי, ורוצה לכבדו לכבוד התורה שלו, רשגדול
 (סימן כאה ")שו"ת יביע אומר ח .תורהה כבוד, ואדרבה מקיים בזה מצות עשה של האשה

 

 בקשת מחילה
 אבי האשה לכבד את, ומסכים מכל סיבה שהיא אם אבי הבעל מוחל על כבודו

 את אבי אשתו לישב סנדק.ם כבוד האב מחול, ויקדי, בסנדקאות
 

 סבא שאינו שומר תורה ומצוות
בצורה יפה ועדינה , הנכון לשכנעו תורה ומצוותלא זכה עדין לשמור סבא אם ה

, ואותו אדם גדול בתורה, כדי שהשפעתו תחול על הבן לטובהשעדיף שישב סנדק 
אם יש אולם, ו, כמו בהנחת התינוק על כסא אליהו וכדומה. כבדו בכיבוד אחרי

, שמים ראיוטוב להעמיד על ידו אדם אחר סנדק.  שבילו למחלוקת, יניחו לחשש 
לק חשיפסק את רגלי התינוק לכאן ולכאן, כדי שיוכל המוהל למול היטב, כי 

למעלה בבגדיו למול, והסבא יאחז את התינוק  לעזור למוהלהוא סנדקאות חשוב ב
, כעזרה עבורו לעשות זאת בקשמעל לרגליו. ויתאם כן מראש עם המוהל שהוא י

שהאוחז ( 313)עמוד ]ועיין להלן  ("כבוד אב ואם בהלכה ובאגדה") והכל על מקומו יבוא בשלום.
שהרי הוא מסייע ממש בעצם מצות המילה, ולכן גם הוא  ברגלי התינוק מעלתו גדולה מאוד,

 [פוטר את הציבור מלומר וידוי, וכדין הסנדק היושב על הכסא.

 
 

 אני מוכן להיות סנדק בשביל לעשות שלום
כתב: שאלו את מרן זצוק"ל על שוטר שלמד ( 000 . ועיין להלן עמוד)עמוד שגבספר "רבנו" 

בתים שבבית המדרש "יחוה דעת", ונולד לו בן במסגרת כולל אברכים ובעלי בערב 
והיום הברית, ולפי המקובל אביו של השוטר צריך לשבת סנדק, אבל מה לעשות 
שהאב הוא מחלל שבת, האם לקחת אותו סנדק? ורבנו ענה, משום דרכי שלום יתן 

יכול להציע אותי להיות סנדק, ואם  ,לאבא שלו. אחר כך אמר לי רבנו, אם רוצה
 ייס אביו של השוטר, אני מוכן ללכת להיות סנדק בשביל לעשות שלום.בזה יתפ

 

 
 הנחת ידי אדם אחר מתחת לכרית

הביא בשם הגאון הרב אלעזר מנחם שך זצ"ל שיעץ לבעל  (שכ ודעמ)אבני זכרון בספר  הנהו
 ואדם ,הכסא על ישב שהאב סנדק, להיות ודורש ,ומצוות תורה מקיים לא עדיין שאביו תשובה

 הסנדק עזרת בלי שאפילו כזה באופן בו ויחזיק ,התינוק מונח שעליו לכר מתחת ידיו יניח כשר
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 היושב הסבא ולא הסנדק הוא בתינוק המחזיק הכשר האדםובמקרה זה  התינוק, את למול יוכלו

ולעניות דעתי  ,והוסיף 'ודברי פי חכם חן', על זה הגר"י זילברשטיין שליט"א קילסו הכסא. על
)ועיין "עלינו לשבח"  סנדק. עי"ש. כדין תחנון מאמירת שלו המנין את פוטר הזה שהמחזיק נראה

 ויקרא עמוד תרצד(

 
המחילה הרבה כיאות, לעניות דעתי עצה זו אינה כל כך מציאותית, כי איך יבוא אדם  ואחר

ירגיש יו של הסנדק, ובודאי ברכאחר ויתן ידיו תחת הכר שעליו התינוק, הלוא תחת הכר הם 
יו רועדות שחוששים שמא יפול התינוק ברכוכי , ברכיו ידיו על הסנדק בדבר משונה זה שמניח

י הסנדק ברכיתן האיש את ידיו באוויר ולא על יצוייר ש לו  אף תמיכה ועזרה. ושהוא צריך ל
ידיו של אדם, כי צריכים חוזק ויציבות בעת עשיית כפות אי אפשר במציאות למול על הרי ממש, 

 רית, ואם חלילה לא תהיה יציבות מספקת, יכול התינוק לבוא לידי סכנה.הב
 

הסנדק ממש, כדי שתהיה יציבות מספקת,  ברכישנותן ידיו על  לומר שמדוברדחק נואף אם 
וכגון שיתן ידיו על כרית נוספת שתהיה על ברכי לא ירגיש, שהסנדק באופן  סיח דעתצליחו להוי

היושב על הכסא אי אפשר הסבא ה כסנדק, שמאחר ובלעדי עדין היאך יחשב אדם זהסנדק, 
והרי זה  .יציבות מספקת, נמצא שהוא לא מעלה ולא מוריד ו איןלבדבאיש העומד למול, כי 

לעשות המלאכה  יכול זהאם , ע"א( )שבת צגשאמרו בגמרא  מלאכה בשבת, ם שעשוישנילדין דומה 
 ממש. בו אין מסייעלא עשה כלום, ש יכול שאינו זה , כישיכול זה חייבש יכול, אינו וזהלבדו, 
 אלא אינושאינו יכול,  אילו זהו .הוא עשאה לכל המלאכהשיכול,  זהשם:  י"פירש רשוכמו ש
ע"כ. וכן  .כלום חשבנ ולא, ממש בו אין יכול, אינו לבדו לעשותו בא אםוכיון ש, בדבר מסייע

הסנדק היושב על על ברכי כיון ש, נינונידוב. עי"ש. ומעתה )ד"ה אמר רב זביד(שם  מבואר בתוספות
נמצא שהרי זה כדין , אי אפשר למול, ו על כפי האיש העומד לבדואפשר למול, ואיל הכסא

אינו השני אילו , ונחשב עושה המלאכההוא חייב כי יכול וזה אינו יכול, שהיכול  הנ"ל שזה
 .נחשב כלום, ואם כן היאך נחשיבו לזה הנותן ידיו כסנדק

 
עד מאוד באופן שיכולות  יציבות וחזקותדיו רחבות וגדולות, והן כזו שימציאות יצוייר  לו   ואף

לסבול את כל מעשה המילה, ברור שגם בזה, אף הסבא נחשב סנדק, כיון שעדין הוא אוחז את 
רגלי התינוק ומפסקם לכאן ולכאן לעזור למוהל, כי היאך אפשר שאדם זה יתן ידו אחת תחת 

ל את כל מעשה המילה, ובידו השניה יפסק את רגלי התינוק, והלוא לפסק צריך התינוק ויסבו
שתי ידים. ועל כרחנו שהסבא הוא המפסק את הרגלים, ולכן אף הוא נחשב כסנדק. ואילו 

 בדברי הגאון לעיל מבואר שהסבא אינו סנדק כלל. וצריך עיון.
 

לפסקם  ויאחז ברגלי התינוקירא שמים אחר אדם עצה האמורה לעיל שיבוא על כל פנים, ה
בזה  עינינו הרואות שהסנדק היושב על הכסא לא מרגישאף היא מציאותית יותר, ו לכאן ולכאן,

הוא את  עושה כאילווממילא כל אחד מהם נחשב לסנדק, כי . כאשר המוהל עושה זאת בחכמה
טנו בב מלמעלהרק את התינוק תופס היושב על הכסא בא הסשהרי לעת עתה ש המעשה, כל

ולא אוחז ברגליו כלל, הרי שאי אפשר במציאות למולו כך, כי התינוק ישתולל ויזיז את , ובגדיו
אי אפשר , התינוק לבד רגליומפסק את אוחז ש עומדהרגליו בחזקה אנה ואנה. ומאידך, גם זה 

 יכול אינו הרי זה בגדר "זהלמול כן, כי חייבים את רגלי הסבא המחזיקות את התינוק, נמצא ש
כלפי איסור מלאכה בשבת, וכל שכן לענין  מעשה גמורשעושים ב שלשניהם נחשיכול",  אינו וזה

( בענין אמירת וידוי ביום המילה כשנמצא 313 להלן )עמודבזה )ועיין עוד  קיום מצוה ששניהם נחשבים כסנדק.
 שם המחזיק את רגלי התינוק.(

 

 סבא רבה
נמצא בברית,  ]סבא רבה[על אבי הבן לכבד לישב סנדק את אביו אף שאבי אביו 

כגון שהסבא  ,. לבד ממקרים מיוחדיםבכבוד אביו יותר מכבוד סבואדם חייב כי 
אצל מרן מלכא הראשון לציון רבנו נהוג ומקובל היה  ןוכרבה גדול הדור וכיוצא בזה. 

, כי מאן מלכי? שישב סנדק לבני בניהם ותונים אעובדיה יוסף זצוק"ל שבניו ונכדיו היו מזמי
 [.רבנן. ]כלומר, מי הם המלכים האמיתיים? חכמים



ה ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  887  |  ב

 
ֵני ג ַם" תורהאמרה ש אחרי, ב( פרק )על הירושלמי יומא תמר עליכתב בספר  יר ב ְ ן ָמכִּ ה ב ֶ ֶ דו   ְמַנש   ְ  ֻיל 

י ַעל ְרכ ֵ  סנדק יהיה אשהסב המצוה היא שכן משמעובארו שהיה יוסף הסנדק שלהם,  ,"יֹוֵסף ב ִּ
כמו לדבריו יוצא שיש לכבד את הסבא רבה לישב סנדק לניניו כי באור, לי צריך ו ע"כ. לנכדיו.

, והלא אדם חייב בכבוד אביו יותר מכבוד סבו, וכן מפורש כתב מכיר בני יוסף שישב לניניו
. נמצא זקנו אבי קודםלישב סנדק  לאביו תתלאדם  חייבשרנז(  סימן ו )חלק הלכות משנה ת"שוב

לכאורה שהיה לו למכיר לכבד את אביו מנשה לישב סנדק ולא את סבו יוסף? וצריך לומר שזה 
היה רצונו של מנשה לכבד את אביו יוסף הצדיק, ואדרבה קיים בזה מכיר מצות כבוד אב. וכל 

שב סנדק. שכן שיוסף הצדיק זכה לתואר 'צדיק' בעבור שמירת הברית, ומי ראוי יותר ממנו לי
שהמלך ישב סנדק, ולא יה צריך לתת לו לועל אחת כמה וכמה שכיון שיוסף היה מלך, בודאי שה

, ברור שאין ללמוד מכאן על שאר מקרים. ןיסתכל על בנו מנשה שיושב סנדק. על כיעמוד ו
 )ועיין בשו"ת מבשרת ציון חלק ג עמוד תמ. ודו"ק(

 

 בחירת סנדק
 .עוסק בתורהנדק יהיה ירא שמים והבוחר סנדק לבנו, ישים לב שהס

 
, טוב]סנדק[ ריך להיות בעל ברית וצ ,רבנו שמחה בשם (סימן תקצ)קאנטי רכתב רבנו מנחם 

 סימן מילה הלכות ב )חלק זרוע אור. וכן כתב השיתרצה מלאך הברית הוא אליהו ז"ל לישב כנגדו

 על וישב ל"ז אליהו שיבוא כדי ברית בעל לעשותו טוב יהודי אחר לחפש צריך ,אות ב(  קז
 מוהל אחר ולהדר רלחז לאדם , וישרסד ס"א( )סימןוכתב הרמ"א  בשעת המילה. אצלו קתידרהה

 .וצדיק טוב היותר ברית ובעל

 

 כבוד רבו
יש אומרים שיש להקדים לכבד בסנדקאות את רבו לפני אביו, כי אביו הביאו 
לחיי העולם הזה ואילו רבו מביאו לחיי העולם הבא. אך לכל הדעות למציאות 

את אבי הבעל ואת אבי האשה, יקדים אותם  קודםשל היום שהמנהג פשוט לכבד 
 סימן רמב)חן ערוך שללכבדם ואחר כך את רבו, כי ברור שהרב מוחל, וכבר נפסק ב

 שהרב שמחל על כבודו, כבודו מחול.סעיף לב( 
 

כך מצווה בכבוד רבו  ,כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו: (סימן רמב)יורה דעה טור כתב ה
ולם הבא. רבו מביאו לחיי העאילו ו ,ולם הזהשאביו הביאו לחיי הע ,ורבו יותר מאביו ,ויראתו

וכל החולק  ."ומורא רבך כמורא שמים"ואמרו חכמים  ,כמוראו ואין לך כבוד ככבוד רבו ומורא
וכל המתרעם  .כעושה מריבה עם השכינה ,וכל העושה מריבה עם רבו .כחולק על השכינה ,על רבו

)ועיין  . ע"כ.כאילו מהרהר אחר השכינה ,וכל המהרהר אחר רבו .כאילו מתרעם על השכינה ,עליו
 תמג(בשו"ת מבשרת ציון חלק ג עמוד תמב, 

 
 

חו   ַ ת  ש ְ  (יב כג בראשית) ָהָאֶרץ" ַעם ִלְפֵני ַאְבָרָהם "ַוי ִ

)רבה של העיר בוטשאטש גאון רבי אברהם שמעתי מפי מרן מלכא זצוק"ל על המעשה ש

, חתנו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב המכונה "סנגורן של ישראל", מחבר "אשל אברהם" ועוד(
 להזמין את רבם למול את בנם.בזה ראו זכות  ושהיה מוהל מומחה, ובני עיר

 

אך זה לעומת זה עשה האלוקים, ולצערנו הרב, בחרו אנשי הקהילה לנשיא הקהילה 
את אחד העשירים הגדולים שבעיר, איש עסקים גדול, וגם בור ועם הארץ גדול, ורק 
מחמת הכסף הרב ששיחד אותם, החניפו לו ובחרו בו ברוב קולות לנשיא הקהילה. 
ברוב גאוותו ושררותו של נשיא הקהילה, נוצר מצב שלא היה ביחסים טובים עם רב 

 רבי אברהם.הגאון העיר 
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רב לימים, אחד העשירים הגדולים, חברו של נשיא הקהילה, נולד לו בן והזמין את 

למול את בנו, ואת נשיא הקהילה לישב סנדק. הרב הגיע ללא אומר וללא העיר 
באה לידו, ולא הוא שיחמיצנה בשביל חשבונות אישיים, על  דברים, כי מצוה גדולה

 שנשיא הקהילה ישב סנדק. ,אף שכל רואה היה מבחין בדבר מגוחך שכזה
 

כדי לעשות מלאכתו מלוא קומתו להתכופף הרב במהלך הברית, בהכרח היה צריך והנה 
"סוף או אז מצא הסנדק הזדמנות לחמוד לצון, באומרו לרב:  במילה,ולטפל נאמנה 

סוף הגיע הזמן שהרב ישתחווה לי". הרב ברוב חכמתו ענה לו: "ומה אעשה ופסוק 
מפורש בתורה שציוני לעשות כן". התפלא הסנדק, פסוק מפורש בתורה להשתחוות לי, 

חו  ומה הפסוק? ענהו הרב, הלוא נאמר מפורש:  ַ ת  ש ְ ְפֵני ַאְבָרָהם "ַוי ִּ  ..."ָהָאֶרץ ַעם לִּ
 

 
 

 ויהיה טוב לכם ולילדיכם כל הימים! ,וסנדק ירא שמיםבחרו לכם מוהל ת
ד שהמוהל והסנדק יהיו יראי שמים. הוא והיה מקפיד מאזצ"ל רבי יעקב מוצפי הגאון 

אחיו של מורנו ורבנו ראש הישיבה הגאון רבי ]זצ"ל  סיפר פעם על חכם עובדיה צדקה

ביתומים ואלמנות, עוזר רודף אחר צדקה ומצוות, תומך ו, שהיה איש חסד [יהודה זצ"ל
במה זכית לחסידות ולכל המעלות  ,למשפחות ברוכות ילדים וקשי יום. פעם שאלוהו

יותר חסיד וירא הרבה הללו? ענה ואמר: אני בבחינת חומץ בן יין, הייתי צריך להיות 
כטיפה מן הים הגדול. וכל זאת למה? משום שהסנדק שלי היה  ממה שאני שמים
ועד כמה שהסנדק  !, והמוהל שלי היה אחיו"בן איש חי"ם בעל הרבי יוסף חיי הגאון

אין לשער ואין לתאר, לכן אני אומר  ,והמוהל קובעים את מהלך החיים של הנולד
בחרו תשלא הגעתי למאומה ממה שהייתי צריך להגיע! וכך היה מסיים את סיפורו: 

 ארי עלה מבבל עמוד מה() לכם מוהל וסנדק ירא שמים ויהיה טוב לכם ולילדיכם כל הימים!

 

 ממשיך קדושה על הולד א שמים,מוהל צדיק ויר

 )עוד יוסף חי בראשית ד"ה והיסוד(מה נאה ויאה להביא את דברי הרב "בן איש חי" עצמו 
היסוד השלישי של קדושת הולד הוא ביום השמיני ללידתו, שאז נכנס בבריתו שכתב: 

ועל ו שאנו אומרים "הקב"ה, וכמשל אברהם אבינו ונחתם באות ברית קודש של 
האב והאם לעשות מצות המילה לשם שמים  םצריכי ם. הנה ג"בריתך שחתמת בבשרנו

במילתו  לקדש בה את הולד, בעבור שיהיה עובד ה' צדיק ומלא חכמה, וכל שמחתם
תהיה לשם שמים בעבור קדושת הולד, ועל ידי כך ממשיכים על הולד קדושה ביום 

ם ישראל קדושים בליל השמיני אשר למחר תהיה המילה ללמוד המילה. ולכן נוהגי
עד אור הבוקר סמוך לחדר שהולד בתוכו. וכן מפורש בספרי המקובלים  הר הקדושבזו

 ממשיך קדושה על הולד. ם שמים,ועושה המילה כראוי לש א שמיםשאם המוהל צדיק ויר
 דושת הולד.נמצא הכוונה והמחשבה הטהורה ביום ההוא עושה תועלת גדולה בק

 

 

 חכםתלמיד 
, תורה ביטול מטעם מנעילה לו ראוי אין, סנדקאותל אותו מזמיניםתלמיד חכם ש

 ביסודה מילה שמצות מפני, אחרים ל ידיע המצוה קייםשתת שאפשר פי על אף
 לפטור יוכל ,לרבים למעשה הלכה מברר ואולם אם הוא .תורה מודימל יותר גדולה
 ת")שו זצוק"למלכא כתב מרן  תורה לרבים, עלית על כולנה.כי לימוד , בלימודו עצמו

 להיות לאדם גדול מכבדים היו שכאשר אתבונן : ומזקנים(יט אות ז סימן דעה יורה ד חלק אומר יביע
הוא כן ם א אלא . והוא הדין למוהל.רבה בשמחה זו במצוה לזכות תורתו מבטל היה סנדק,

 לרבים. למעשה מברר הלכהאדם גדול ש
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וֹ "( שמות יב מד): נאמר בתורה אות ח( )הלכות מילהמהרי"ל  כתב ה ֹאתֹו ָאז ֹיאַכל ב  ָ ַמְלת   "הומלת" ",ו 

[ 8]חומשי תורה, וזהו א"ז יאכל ב"ו כמנין א"ז  חמשהה', רמז שהמילה חשובה כנגד -כתוב ב
 .[8] וכמנין ב"ו ,יום המילה

 
 

 ,כלל לא איתי הואהרגשתי לפתע ש ו של מרן,תוך כדי שאני אוחז ביד
 מהלך ודברי תורה שגורים בפיו מרן

לרגל הולדתו של בננו דוד בחודש תמוז תשנ"ז, ביקשנו מפי בעל המעשה אבי הבן: 
"ל להיות הסנדק בברית המילה שנערכה באחד מבתי כנסיותיה של ירושלים. וקממרן זצ

ה בכמה והנה בשעה היעודה הופיע מרן יחד עם נהגו. אלא שמשפחתנו התנהלה לאיט
רכבים מקרית ספר לירושלים, והגענו באיחור של כחצי שעה, דבר שלדעתנו היה 
בתחום הסבירות, כיון שסברנו שעדין לא באו ראשוני המזדרזים. וכאן נכונה לנו 
הפתעה. כמה מידידינו הקדימו אותנו והמתינו בחניה הסמוכה לבית הכנסת. והנה 

ם ותמיהה רבתי בפיו, היכן אתם, מרן כשירדנו מהרכבים, פנה אלינו אחד הידידי
חצי שעה עם הרכב בשכונה ומחכה לכם. נבהלתי ונרעשתי מאד. מרן כמסתובב כבר 

 הגיע בדיוק בזמן ומחכה לנו, הרי יש כאן ביטול תורה של גדול הדור.
 

והנה מרן מגיע לחניה עם רכבו, הרכב נעצר, הנהג מסייע למרן לצאת, ואני ניגש אל 
, ומחפש מילים להתנצל ולבקש סליחה על ביטול התורה הנורא. מרן רועד משהו

הושטתי ידי לאחוז בידו הקדושה, נישקתיה והחילותי במסע התנצלות וסיפור הדברים 
איך התעכבנו וכו'. תוך כדי שאני אוחז ביד מרן והולך עמו לכיוון בית הכנסת, הרגשתי 

ד. הרב מהלך ודברי תורה לפתע שמרן כלל לא איתי. הבטתי בו, וראיתי שהרב לומ
שגורים בפיו, עיניו מביטות קדימה למקום לא מוגדר, ופיו ממשיך למלמל במרוצה 
דברי תורה. כמובן שחדלתי מדיבורי, שלא להוסיף חטא על פשע. בלב מלא הערצה 
ליויתיו עד כסאו של אליהו הנביא. מרן מתיישב לפוש מעט, אבל אינו פוסק מלמלמל 

רגעים מועטים החלה התרגשות גדולה ושמחה עצומה, ואנשים שלא דברי תורה. כעבור 
הכרתים לפתע פתאום מלאו את המקום. ונתמלא הבית כולו אורה ושמחה, והיתה 

 שמחה גדולה מאוד באותו מעמד.
 

אגב יש בידי תמונה מדהימה על רגעי ברית המילה, שמרן מחזיק את בני דוד נ"י 
פני מרן מאירות באופן לא שגרתי, והמתבונן היטב בידיו. המעניין מאוד בתמונה זו, ש

על תלמידי  )אחרי מות סא ע"א(הקדוש יראה כמו שכינה שורה על פניו. וכבר אמרו בזוהר 
)בבת עינינו  ]השכינה לא פוסקת מהם לעולמים[.חכמים, שכינתא לא אעדי מינייהו לעלמין 

 ח"א(

 
 מחשב את הזמןמרן מלכא זצוק"ל 

שכתבן הרה"ג  ספר "רבנו"מ וכמה מאורעות בענייני ברית מילה,להלן נביא כמה 
 לצד שעות רבות מידי יום ביומו, ,עשרים שנהלמעלה מ זכה לשבתש] אליהו שטרית שליט"א

. ואגב כך חיבר את למחשבהטהורה יד קדשו מכתב יו דושולהעתיק את חי מלכא זצוק"ל,מרן 
 :שנים.[ ספר "רבנו", ובו הביא את המאורעות שהיו באותן

 

אם יוכל לבוא להיות פי קדשו של מרן מלכא זצוק"ל, בקשו ממני לשאול את  פעם
מחשב את ך הוא יא, ראיתי מרןאת כששאלתי סנדק בברית מילה בשכונת תלפיות. 

הזמן: עד תלפיות זה לפחות ענין של רבע שעה נסיעה, ועוד רבע שעה חזרה, והתחיל 
שהיתה מהסס. לבסוף אמר לי שהוא יחשוב. מזה אפשר ללמוד הרבה על חשיבות הזמן 

אצל רבנו. הרי הוא הולך למצוה להיות סנדק, וידוע שעל מצות סנדקאות אנשים 



ה |  888 ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 
ך הלוך ושוב היא מצוה ומקבלים עליה שכר משלמים ממון רב לזכות בה, וגם הדר
 (. כסלו תשנ"וספר "רבנו" עמוד ה) מכל. פסיעות, ובכל זאת, התורה יותר חשובה

 

 ?!מי אמר שהתורה לא יותר חשובה מזה
, צהרייםהיום אחרי שלמדנו עד השעה אחת ועשרים ב: (. ניסן תשנ"זעמוד יט "רבנו")עוד מספר 

רבנו, ואמר לרבנו שצריך ללכת לסנדקאות באחת בא ר' אברהם שלומי הנהג של 
חומר שהכנתי, אמר לי הרב לרבנו אחרי כמה דקות, שהכנסתי . וחצי. הרב אמר טוב

שהוא מצטער שצריך לעזוב את הלימוד וללכת לסנדקאות, ואמר חבל, הייתי יכול 
אז אמרתי לו, אף על פי כן רבנו הולך לסנדקאות, וכתוב על זה שזה  .לכתוב עוד

ואז  ?!נחשב כמו קרבן, ענה לי רבנו, מי אמר שהתורה לא יותר חשובה מזה )מהקרבן(
)שבת ל מלמלתי, נכון, כתוב בפסוק "כי טוב יום בחצרך מאלף", ואמרו על זה בגמרא 

שהקב"ה אמר לדוד המלך, טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה, יותר מאלף  ע"א(
 קריב לפני.עולות שעתיד שלמה בנך לה

 

 י תורהשעה נפשי מהכיבודים בסנדקאויות, אני צריך לכתוב חידושב
בשעה אחת בא ר' אברהם שלומי, ואמר לרבנו שצריך ללכת ולמדנו עם רבנו, 

לסנדקאות. רבנו אמר לו שימתין מעט עד שנגמור להגיה. לאחר מכן לבש רבנו את 
לכתוב חידושי הגלימה, ואמר: כבר שבעה נפשי מהכיבודים בסנדקאויות, אני צריך 

 עמוד מג. תשרי תשנ"ט("רבנו" ) תורה, לסנדקאות יכולים אחרים ללכת, חבל על הזמן שלי.

 

 רק שמרן יהיה סנדק ,ח מסוקושללדולר ו $00,222 מוכן לתת
ברית ב ביקש מרבנו לבוא להיות סנדק, הי"ו ניסו צדיק, העוזר של ר' רפאל הרריר' 

יסו צדיק . נבשביל שלא יהיה ביטול תורה ,רצהרבנו לא . אך תל אביבעיר בשל בנו 
רק שיבוא להיות סנדק, ואפילו רצה לשלוח מסוק  $35,111אמר לרבנו שהוא יתן לו 

 (. אייר תש"סעמוד קו"רבנו" ) לרבנו, אבל רבנו סירב בגלל ביטול תורה.
 

 אני לא מסכן?
סנדק, אבל שרבנו יהיה לבקש אנשים באו במיוחד מבית שמש רק בשביל שרוצים 

רבנו בתחילה לא רצה לקבל את  .לרבנו היתה כבר מתוכננת סנדקאות אחרת
הוא בא באופן מיוחד לירושלים ת, ואמרתי לרבנו, שאבי הבן מסכן, הסנדקאות הזא

ן שלי, שאני לא חבל על הזמ !רק בשביל זה וכו', ואז אמר לי רבנו, ואני לא מסכן?
 (. אייר תשס"גרמט)"רבנו" עמוד  יכול ללמוד במקום זה?!

 
 רק בבית הכנסת שבביתסנדקאות 

היו עושים את הברית ולסנדקאות, מביתו ובאמת, בשנים האחרונות, כבר לא יצא מרן 
תפילת שחרית, וקודם תפילת בבית הכנסת שלו. ומידי יום היו שם בריתות, לאחר 

סנדק, לברית של נכדיו, ואמר שאם רוצים שהוא יהיה מרן מנחה. ואפילו לא יצא 
 שיעשו בבית הכנסת שלו.

 

 סיים לכתובאש ממתיןאליהו הנביא 
 הממתינ משפחההיה באמצע לימודו, באו ואמרו לו שיש ברית וה רבנופעם כאשר 

למטה בבית הכנסת שמרן יבוא. או אז מרן ענה שהוא באמצע הכתיבה, והוסיף ואמר 
 )"רבנו" עמוד שצט( והוא עוד לא בא". ,"אליהו הנביא יודע שאני באמצע הכתיבה
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 ?יתברך מה רצון השם
לקחת סנדק ירא שמים ועוסק בתורה היא אף שהתבאר לעיל שמעלה גדולה 

תמיד, מכל מקום פעמים מסוימות שיש לשקול את הדבר היטב מפאת המציאות 
השונה ורגשות בני אדם מסוימים, שאין ספק כי בכל מקרים כיוצא באלו, עלינו 
לחפש ולבדוק מה באמת רצון השם, היאך השם מצפה ממני שאתנהג במקרה זה, 

ָרֵאל": (דברים י יב)כמו שנאמר  ש ְ ה יִּ ָ ךְ  ה'ָמה  ,ְוַעת  ָ מ  ֵֹאל ֵמעִּ ". ובארו בדרך ֱאלֶֹהיָך ש 
 בכל רגע ורגע, על היהודי לשאול את הקב"ה מה רצונך ממני?! -רמז, ועתה 

 
 

 םל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהישקול כ ת,תחסד חסידות אמיתימה
כי אין לדון דברי החסידות על  ,הנה מה שצריך להבין: (פרק כמסילת ישרים )כתב הרמח"ל 

כי  .ונן עד היכן תולדות המעשה מגיעותהראשון, אלא צריך לעיין ולהתב םמראיה
ולעוזבו ולא  יתחייב להניחו ,לפעמים המעשה בעצמו יראה טוב, ולפי שהתולדות רעות

אין לדון בחסידות המעשה ... שחסידלחוטא ולא נחשב ליעשהו יהיה  , ולו  לעשותו
שיוכל לראות, עד שידון  םצריך לפנות כה וכה לכל הצדדי לאשם לבד, אבאשר הוא 

שהבא להתחסד חסידות אפוא צא .. נמבאמת איזה יכשר יותר העשיה או הפרישה.
ים וצריך שישקול כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהם, ולפי התנאים המתלו ת,אמיתי
ואם הפרישה תוליד יותר קידוש  .ולפי המקום ,לפי הנושא ,לפי החברה ,לפי העת :להם

יפרוש ולא יעשה. או אם מעשה אחד  ,מן המעשהיתברך שם שמים ונחת רוח לפניו 
הוא במראיתו  רמעשה אחאילו במראיתו הוא טוב, ובתולדותיו או בתנאיו הוא רע, ו

שהיא פרי  ,הכל הולך אחר החיתום והתולדה או בתנאיו הוא טוב,תולדותיו בו ,רע
 ,מסורים אלא ללב מבין ושכל נכון, וה' יתן חכמהאלו ואין דברים  .המעשים באמת

 עי"ש. מפיו דעת ותבונה.
 

 מיהו החסיד האמיתי
: )עלינו לשבח במדבר עמ' תנ(כיאות ם הנ"ל דבריההממחיש את בענין סנדקאות להלן מעשה 

, שחמיו נפטר בגיל צעיר. עם הולדת בנו הראשון של למיד חכםשמענו על אברך ת
 חמיוהולדת הבן השני, היו הכל בטוחים שכיוון שוב האברך, כיבד את אביו בסנדקאות.

שהרי תינוק הזוכה לכך,  ן עתה אחד מגדולי הדור לשמש כסנדק,מאינו בן החיים, יוז
 ק מדרכיו בקודש של אותו גדול, וכמובא בכל הספרים, שהוא ענין גדול.עשוי לינ

 

באיזו דרך יוכל למרות הכל  ,, ושקל בדעתואבל האברך ההוא, היה 'חסיד' אמיתי
גם חמותו, שהיא אשה גדולה ויראה, תתכבד לכבד את זכר חמיו שנפטר, ובצורה שכזו 

כל גיסיו, בני משפחת חמיו, הם אברכים צעירים, והרי 'לא מקובל'  ובעצם גם אשתו.
ון , עשה חשבצדיקלשמש בסנדקאות, אבל מיודענו הצעיר לימים לקחת אברך כל כך 

של המשפחה,  גדוללהזמין את החתן ההאלמנה, חמותו בעבור כבוד שכדאי וכדאי 
 למרות היותו צעיר, מאשר לכבד אדם גדול. וכך עשה.

 

העונג שהיה למשפחה כולה, ובמיוחד לחמותו, כאשר ואי אפשר לתאר את הכבוד 
ר, ומשהגיע המעשה לאוזניו של אחד מגדולי הדו הכריזו שהחתן מכובד בסנדקאות.

, חשובה הרבה , ולשמח אשה אלמנהבודאי מצוה זו של כיבוד חמותו, אמר בפסקנות
ד את לכב אבי הבןוהמצוה שעשה  .יותר מאשר העניינים שיש בסנדק מגדולי הדור

של חמיו זצ"ל, תועיל הרבה יותר גם לתינוק עצמו, שזכה שבברית שלו  גדולה ןחתה
 יתקדש שם שמים בצורה מופלגת שכזו!
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ךָ  ו ִמי" ַעמ ְ ָרֵאל כ ְ  (כא יז א הימים דברי)" ִיש ְ

בשנים קדמוניות, היו אנשים יראי שמים אוהבי מצוות מלב ומנפש, אשר מגודל 
חביבותם והערכתם למצוות, היו מוכנים לשלם לאבי הבן סכום כסף גדול או את 

 כל דמי הסעודה, כדי שיזכה אותם לישב סנדק לבנו.
 

אנשים המוכנים לשלם עבור סנדקאות, אך נכון להיזהר ולשים ואף בזמנינו ישנם 
לב שיהיה הסנדק ירא שמים ושומר תורה ומצוות כהוגן, כי אם אינו כן, לא כדאי 

 להתפתות בעבור כספו ולתת לו לישב סנדק.

 
 התבוננות

שכל  ושכחיאותם המשלמים מכספם כדי לשבת סנדק, אף כי מעלה גדולה היא, מכל מקום בל 
הסנדקאות אינו מצוה ממש אלא רק הכנה ועזר וסיוע למצוה, אך בפועל המצוה האמורה  ענין

בתורה של ברית מילה נעשית על ידי המוהל עצמו. ואם כל כך מוכנים הם להוציא מכספם 
 עבור ההכנה למצוה, על אחת כמה וכמה שעליהם להוציא עבור קיום המצוות ממש.

 
: לפעמים חכמה ומוסר עמוד כז( -)"אור לציון" הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל ורבנו מורנו כתב 

אני מהרהר וחושב, היאך ישנם כאלו שמוכנים להעביר זמנם ולהפסיד חצי יום של לימוד תורה, 
אין זה מחסרון אמונה חלילה, אלא שלא יודעים להעריך כמה שווה אפילו חצי רגע של לימוד 

לשלם טבין ותקילין,  ןמוכ ,כסף כדי להיות סנדק מישהות בחוש, שאם מבקשים מורואים זאתורה. 
וכל אותו היום הוא שמח על שזכה להיות סנדק, והלוא אין זה אלא רק הכשר מצוה, ובכל זאת הוא 

 עי"ש. שמח כל כך, ומדוע בשביל לימוד התורה לא מוכנים לשלם כסף ובשמחה.
 

-חוברות "שבת יומי מאה לתרום ות יוזכו דאי לו לגרוףכעל לבו ש וומעשה באדם אמיד שדבר
וצים לדעת היאך שר נערים ונערות בעלי תשובה הלומדים במדרשיות,בהלכה ובאגדה" עבור 

לאבי כבר לפני איזה זמן לשמור את השבת כהלכתה. אך הוא סירב לזה בטענה שהוא תרם 
תו לתרום עוד כמה שקלים עבור ועל כן אין באפשרו ,שקלים, כדי שישב סנדק 05,111הבן סך 

אדם זה כמה חבל שלא ראה וזיכוי הרבים, להציל נערים ונערות שאינם יודעים הלכות שבת. 
נתחייב הנברא להיות ציר נאמן  דע כי: "שכתב )שערי תשובה שער ג אות יט(רבנו יונה  את דברי

במלאכתו וישגיח על מלאכת אמן יהיה מהיר נועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו. והפועל ה
ויזהירם ויודיעם את המעשה  ,הפועלים חבריו. ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים

על כן יחזיק ידי עושי  ,עשה מלאכת אדוניו בלא רמיהיאשר יעשון. כי חפצו ורצונו אשר ת
ל את עצמי וכתב רבי אליהו לופיאן: הרי שלא מספיק אם יאמר האדם די לי להצי ."המלאכה

ולא ישגיח לזכות גם אחרים בקיום רצון השם יתברך, כי רק בכך יקרא 'עבד משכיל ופועל 
נאמן', ולא זולת זה. כי אם יש בכוחך להרבות פעלים לתורה ולמצוה, ואין אתה עושה כן, הרי 
זאת עדות ברורה כי אין עבודתך לשמים, ולא לכבוד שמים אתה עוסק בתורה ובמצוות, כי אם 

ואם כן היאך לא נדאג לאחינו שעדיין לא יודעים היאך לשמור  רבות שכרך ותו לא. ע"כ.לה
אי אפשר כלל במציאות שינצל האדם " זצ"ל: יהונתן אייבשיץ בירהגאון את השבת, והלוא כתב 

ומי שלא למד הלכות שבת פעמיים  .כל הדינים על בוריים היטב את ילמדאם לא  ,שבת חילולמ
. ישמע חכם ויוסף לקח, ואשרי המדבר על "להמלט שלא יקרה לו חילול שבתלא יוכל  ,ושלוש

 ועיין עוד דברים נמרצים בזה בדברי פתיחה לחוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה".. אוזן שומעת

 

ָפֶתיךָ  מֹוָצא" ֹמר ש ְ ש ְ יתָ  ת ִ  (כד כג דברים) "ְוָעש ִ

התחרט  מכן אחרלו, שיהיה סנדק או מוהל של בנו מסויים כיבד אדםש הבן אבי
ואם חזר בו, אף שאי אפשר  .בו זוראינו רשאי לח ורוצה לכבד מישהו אחר,

: (יג ג צפניה) מה שנאמר משום עובר אהולתובעו בבית דין על כך, מכל מקום הרי 
ית ֵארִּ ָרֵאל "ש ְ ש ְ ו   לֹא יִּ רו   ְולֹא ַעְוָלה, ַיֲעש  ֵצא ְולֹא ָכָזב, ְיַדב ְ ָ מ  יֶהם יִּ פִּ ֹון ב ְ ית" ְלש  ְרמִּ ַ  .ת 
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 רשאי, כך כל ומומחה זריז אינו זה שמוהל לו נודע, שאם (66 )עמודואולם כבר ביארנו לעיל 

 .ממנו ובקי היטב אחר המומחה מוהל בו, ולכבד לחזור
 

, בורויבד לו לעמוד ראוי זה הרי ,בלבד בדברים ונותן הנושא: ח("ה ז"פ מכירה )הלכות ם"רמבכתב ה
 זה הרי ,בו החוזר וכל .משכון הניח ולא רשם ולא כלום הדמים מן לקח שלא פי על אף

 הרי ,נתן ולא מתנה לו ליתן רולחב שאמר מיוכן  .מנומ נוחה חכמים רוח ואין ,אמנה ממחוסרי
 כשהבטיחו מקבל של דעתו שסמכהכיון  ,מועטת במתנה ?אמורים דברים במה .אמנה ממחוסרי זה

 אין ,מרובה במתנה אבל]פירוש, יש למקבל גמירות דעת ובטחון שהתחייבותו של זה אליו תקויים[. 
 םשקוני בדברים עשה קניןשי עד אלו דברים לו שיתן זה האמין לא שהרי, אמנה חסרון בה
 .(, וסימן רמא ס"אס"ז רדסימן  משפט חושן) ערוך לחןם. ע"כ. וכן פסק מרן בשבה
 

 מועטת מתנהכ בתחשסנדק, הרי היא נ וא למוה של מצוה נתינת ,מרוטנבורג ם"מהרוכתב 
 למוהלאמר ש באחד תם רבנו בימי היהש מעשהו בו. לחזורלאבי הבן  אסורו שחלה המתנה,

 הראשון ודאי. והשיב רבנו תם שלפנינו עומדים שניהם והרילמולו,  אחר ובא את בנו, למול
יכול לחזור  ולא ,הנאה טובת אלא בנו במילת לראשון איןכי  ,היא מועטת מתנהש כיון ,קודם
 הואהרי  בו, מלחזור לעכבו יכולים דין בית איןאף ש אם בכל זאת חזר בו,ו .לאחר ליתנובו 

ית" :(יג ג צפניה) משום עובר ֵארִּ ָרֵאל ש ְ ש ְ ו   לֹא יִּ רו   ְולֹא ,ַעְוָלה ַיֲעש  ֵצא ְולֹא ,ָכָזב ְיַדב ְ ָ מ  יֶהם יִּ פִּ ֹון ב ְ  ְלש 
ית ְרמִּ ַ ורמ"א סימן רסד. ועיין דרכי משה וש"ך  יוסף בית) .ק"מהרי. ע"כ. וכן דעת הרשע לקרותו ומותר ",ת 
 (יא ק"ס תשובה פתחיסק"ז. 

 

 אל תקפיד
אם קרה שחזר בו אבי הבן והזמין מוהל או סנדק אחר, אף שעשה שלא כהוגן, 

ואין ספק שבעבור  חלילה.מכל מקום יתאמץ הראשון למחול ולוותר, ולא יקפיד 
זה יזכה למחילת עוונות גדולה ולישועות גדולות, כי כל המעביר על מדותיו 

 יפצוהו. מן השמיםיתברך, ו שםויתלה בטחונו בה מעבירים לו על כל פשעיו.
 

 םשה אדם בני אלו, "'ה תושיע ובהמה אדם": )תהלים לו ז(דרשו על הפסוק  )חולין ה ע"ב(חז"ל 
 םשימימו, הראשון כאדם שהם חכמים בדעת ,. ופירש רש"יכבהמה םעצמ םשימיומ ,בדעת םערומי
, אף שיודעים ברור שטענתם והנהגתם צודקת, ומוותרים שמשפילים עצמם והיינו ,כבהמה םעצמ

למען הרבות שלום ולמנוע מחלוקת בישראל, אבל שהרי יש להם חכמה גדולה כאדם הראשון, 
)ועיין עוד בזה להלן  ?!ומי לא צריך ישועות .יניהםיאותם הקב"ה בכל ענזוכים שיושיע מבטלים דעתם, 

 (033 עמוד

 
 

 מעביר על מידותיו
מסופר, שפעם הוזמן למול זצ"ל רבי צדקה חוצין החסיד העניו על מידת ענוותנותו של 

מהלך כשעה מביתו. שעה לפני הזמן המיועד  ,תינוק ביום שבת קודש בשכונה מרוחקת
התברר שהמשפחה  ,שמשו. בהגיעםמלפסוע לכיוון מקום הברית יחד עם  הרב החל

לא נותר להם כך ש הזמינה משום מה מוהל אחר, והלה כבר מיהר וסיים מלאכתו,
אלא לשוב חזרה על עקבותיהם. המשמש כעס ורצה לגעור באבי הבן על חוסר דרך 

ן השתיקו ואמר ארץ להטריח חכם זקן דרך כה ארוכה לחינם, אולם רבי צדקה חוצי
החושב לעשות ש האחת,יום שתי מצוות במקום מצוה אחת: לו: אל תכעס! הרווחנו ה

היה לי לכעוס ולא ש והשניה,לו כאילו עשאה.  מחשיבים ,לא עשאהנאנס וו מצוה
עד כדי כך הגיעו מידת אורך רוחו וההעברה על  .גם בזה קיימתי מצוה, וכעסתי
 עמוד לג( ארי עלה מבבל) .תיומידו

 

 ,גם את אביו של מרןאלפי תינוקות. ומל  זצ"ל זכה למולצדקה חוצין  ביכי רודע, 
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 גאון רביה ,מרן נו שלאת בגם ו ,"לוקאת מרן זצגם יעקב עובדיה, ו הלוא הוא רבי

לא לחינם נפטר ו (34וד ח"א עמפר עבדך בן אמתך )ס. זה אחר זה שלושה דורות, יעקב יוסף
 גימטריא 'מילה'. 85בגיל 

 

 
 

 מרן ברכו ויצא בחזרה לביתו, כי גדול השלום
שכיבד את אבי אשתו לישב סנדק, ולאחר זמן שנולד  ,מעשה ביהודי יקר ירא שמים

, אך אבי אשתו אותזצוק"ל לסנדקרבנו עובדיה יוסף לו עוד בן, הזמין את מרן מלכא 
 מחלוקת, התקשר אבי הבןו המריבללא ויתר ורצה לישב בעצמו שוב סנדק. מחשש 

ורוצה דווקא  ,חמיו לא מוותרמאחר ותנצל ביקש להודיעו כי הוא ממרן, ו ו שללבית
בהגיע  . והנהלישב סנדק, לכן אם אפשר שמרן לא יגיע. משום מה, שכחו להודיע למרן

ו מיד ניגש אבי הבן והתנצל שהודיע בבית ,שמרן מגיע לאולם אועת המילה, פתאום ר
 בחזרה לביתו, כי גדול השלום. מרן כנ"ל. או אז מרן ברכו ויצא של

 

 

 תהיה חכם ולא צודק
יולדת שהבטיחה למוהל או לסנדק מסויים להזמינו, מן הדין אין בהבטחתה כלום, 

אלא על בעלה.  המצוה מוטלת עליה איןורשאי אבי הבן לכבד אדם אחר, מאחר ו
היטב קודם לכן,  ואמנם יש לחשוב היטב סימן רסד( יוסף ביתב , הובאטוביה נורב בשם מהרי"ק)

היאך לעשות הכל בצורה חכמה ונבונה ובהסבר נאות, שהכל יבוא על מקומו 
, כיצד לנהוג חכם ישאלוישנם חילוקי דעות בין הבעל לאשה, עדין אם בשלום. ו

 .מחלוקתמן ה אמר, והעיקר להיזהרויקבלו עליהם לעשות ככל אשר י
 

 

 כעס אצל יולדת זה חשש סכנה
מחשובי אברכי ירושלים שנולד לו בן, וקרוב של אשתו פיתה אותה מסופר על אחד 

 בן,הדבר נודע לידידי אבי ה מפורסם שלא היה ירא שמים.אדם איזה לסנדק כבד ל
הם באו לידי החלטה סודית להקדים את  .טיכסו עצה לסכל את הכיבודויחד עמו 

 .לאחר הברית מצא אותםי אדם,כשיבוא אותו כך שהברית בשעה אחת, 
 

הרב אמר  ,זוננפלד זצ"לאון רבי יוסף חיים גזאת למוהל, הוא הסיפרו אשר כוהנה 
לביתו של מיד עלו  ,יםחברהכששמעו זאת . זובתקיפות, אני מוהל לא אהיה בברית 

 ,אמר להם המהרי"ל .למול את הבן הרב זוננפלדשישכנע את כדי המהרי"ל דיסקין 
 ,ליולדתהחלטתם וודע תשיער שאחר שבודאי ש הרב,טעמו של אני לא אשכנעו, כי 

עמוד ח"א  "האיש על החומה")תבוא לידי צער והתרגזות, וכעס אצל יולדת זה חשש סכנה. 

שכתב בשם מרן החיד"א, "כי המריבה )יורה דעה סימן קטז אות קז( ]ועיין לכף החיים ( 311
 בבית היולדת, גורמת סכנה לולד". השם יצילנו.[

 

שאם היתה אפשרות, היה הרב עצמו מדבר עם היולדת ומשכנעה ועל כל פנים, ברור 
 ומסביר לה בדברים רכים ונעימים, והכל על מקומו היה בא בשלום.

 

 

 שלוחו כמותו
ל , וע'אתה תהיה שלוחי' :לו בפירוש יאמרטוב שכשאבי הבן מכבד את הסנדק, 

 .כמותו, כי שלוחו של אדם ותקאהסנד תעלמאת מקיים עצמו האב גם  ך,ידי כ
 סוף אות א( רסד סימן ברכה שיוריחיד"א בעיין לגאון ה)
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 מקוה טהרה
טוב ונכון שהסנדק יטבול במקוה טהרה. וכל שכן אם אינו טהור, שבודאי מן 

 הראוי לטבול.
 

בלשון  קוהוא קרוי סנד ,מהר"י סג"ל כשנעשה הוא בעל ברית: אות א( )הלכות מילהמהרי"ל זו לשון 
להכניס התינוק בטהרה לברית. ואמר גדול מצות בעל  ,חכמים, היה נוהג לרחוץ ולטבול עצמו

 הרמ"א וכתברת לשמים. והברית ממצות המוהל, מפני שרגליו נדמו למזבח כאילו מקטיר קט
 ,אומר ואניכתב:  יח(אות סימן רסה  יוסף )ברכי. ומרן החיד"א אהי בעלמא החומרו ,משה בדרכי

 טומאתו עוד צואים בבגדים בעודנו הן למזבח יגש ולא, לטבול וישר טוב, טהור בלתי הוא אםש
 טובלים אופן בכלש נויבמקומות נהגו ורבים. הוא טהור לא כי, לתקן ןמכוו אם ל שכןוכ, בו

חלק )שו"ת רב פעלים גם ב עכ"ד. .לנהוג ראוי וכן. , הגם שהם טהוריםהאפשר כלכ למצוה סמוך

בחורף  לוכי זה ידוע ומנהג פשוט שהסנדק מוכרח לטבול קודם המצוה ואפי כתב, (כטסימן "ח אוד 
 . עי"ש.ופה עירנו נזהרים בטבילה אבי הבן והסנדק מאד מאד ,בימי הקור

 

 כסא לסנדק
יש להכין כסא גבוה וחזק לסנדק, ומעטרים את הכסא בקישוטים נאים, כדי 

השיגו כסא גבוה, ישב הסנדק על לייפות ולייקר את המצוה ככל היותר. ואם לא 
 שלחן, כדי להקל על המוהל לערוך את המילה בגובה.

 
 דבר כל או מעיל עליהן םופורסי אות,דרקתי יתש לשם ומתקינים ,תקה( )סימן ויטרי כתב במחזור

ה קתידרו .המצוה בקיום ורואה שם ויושב הבאהנביא  אליהו כבודל אחתקתידרה . לנוי תפארת
 .ברכיו על והילד בה היושב הברית לבעל שניה

 

 ברכות מהסנדק
מה שנהגו העולם לקבל ברכה מהסנדק, הוא בגלל מעלתו הגדולה שזכה להיות 
שותף למצוה בהחזקת התינוק למילה, והשעה היא שעת רצון, וראויה התפילה 

 .ביותרלה נשמעת יהתפ ,עת עשיית המצוהבכי  להתקבל באותה שעה,
 
פיהם בתפילה לפני כל העוסקים במצוות, נכון ": (לכה כדהפרק ה )תוספתא מעשר שני אמרו חז"ל ן כ

מתפללת ". וזו הסיבה שמבקשים בקשות בנוסח 'הרחמן' לאחר ברכת המזון, וכן יתברך השם
 וכן נהגו שאחר העליה לתורה,מבקשת האשה לאחר הדלקת נרות שבת, ולאחר הפרשת חלה. ו
והוא משיב: "חזקו ואמצו" או "כולכם ברוכים". כי העולה לתורה,  ,"וברוך חזק"ים לעולה: ומרא

מקבל הארה של שפע קדושה וטהרה, ונעשה ראוי לברך את אחרים, ושעת רצון היא, והברכה 
 וכן כל כיוצא בזה. ,מתקבלת יותר

 

 זיכוי הרבים
תלמיד חכם שזכה להיות סנדק, מאחר ובאים הציבור לקבל ממנו ברכות, טוב 

ינצל הזדמנות זו לחזק את הזקוקים לחיזוק בשפה עדינה וטובה, כשמירת יעשה אם 
שבת, טהרה וכיוצא בזה, כי בשעה זו שהם באים לבקש ברכה ומאמינים בה, 

 הלבבות פתוחים לקבל דבריו.
 

פי שהיה נוהג אני הקטן יושב סנדק, פעמים שאני מלטף מעט את האנשים בלחייהם כ אשרוכ
בסכין שהוא איסור זקנו גלח מנראה שאדם זה ומאוד,  הלחי חלקהיש שאני מרגכשו ,מרן זצוק"ל

היום ש, ומסביר לו את חומרת הענין, וביני לבינו משתדל לדבר על לבואני חמור מן התורה, 
 ישנן מכונות גילוח חדישות העונות על דרישות ההלכה, וברוך השם הדברים עושים פירות.
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 חילול השם -"ברכה" ממחלל שבת 
יאות להליץ סנדק שאינו שומר תורה ומצוות, לא ראוי לקבל ממנו ברכה, ועל זה 

ְבָרָכה ָחֵפץ ְולֹא: "(יז קט תהלים) את הפסוק ְרַחק ב ִּ ו   ַות ִּ נ  ֶ מ   חשש". ואדרבה, יש בזה מִּ
חילול השם שאדם ירא שמים שומר תורה ומצוות, יעמוד לקבל ברכה מאדם 

"והיאך תצא ברכה  שאינו הגון, העובר על ציוויי השם יתברך על ימין ועל שמאל.
באות נשים פרוצות אף מפה המכניס בלי ברכה?!" ופעמים רבות בסנדק שכזה, 

אין מה לחפש  ,אדם ירא שמיםשלבודאי ובערבוביא עם הגברים לקבל ברכה, 
ְנָעםשם. ולשומעים  ים יִּ יחִּ ֹוכִּ ת טֹוב  ,ְוַלמ  ְרכ ַ בֹוא בִּ ָ על כן,  .(משלי כד כה)ַוֲעֵליֶהם ת 

הרואה אנשים שומרי תורה ומצוות העומדים בתור לקבל ברכה מסנדק שאינו 
שומר תורה ומצוות, ישתדל בעדינות להניאם מכך. ואדרבה יקבלו ברכה מהמוהל, 

 שמים וזכה לקיים את מצות המילה בפועל.שמן הסתם הוא ירא 
 

 עקירת התורה - אשה סנדקאית
לשבש  דרךם, אשר מנסים בכל מימסוי אנשים, ישנה תופעה אצל הרבים בעוונות

את דרך התורה והמצוות המסורה לנו מדור דור, וטענתם בפיהם שכביכול התורה 
הם מכבדים  לכן, ו'זכויותשויון 'מפלה את הנשים לרעה, ועל כן הם דוגלים בשיטת 

סימן )את האשה ומזמינים אותה לשבת סנדקאית במילה, אף שכבר נפסק להלכה 

שו"ת רב פעלים חלק ד )ועיין עוד טעם ב ."צותית משום פריאשאשה לא תשב סנדק" (א"רסה סי

עליהם ועל כיוצא בהם, שהם  ה"ד( ה"תלמוד תורה פ)רמב"ם וכבר כתב ה (יא "ססוד ישרים ס
והמחבלים כרם ה' צבאות,  ,נרה של תורה םוהמכבי ,המחריבים את העולםהם 

 ."שועלים קטנים מחבלים כרמים ,אחזו לנו שועלים"עליהם אמר שלמה בחכמתו ו
מארגנים שהנשים תרקודנה עם ספרי תורה בשמחת תורה, ואפיית מצות וכך גם 

 רה התמימה.לשרש, לעקור, ולחבל בדרך התוברצונם גברים ונשים, וכך אט אט 
 

מעט לחלוחית של יראת שמים, יכאב לו הדבר עד מאוד, על כן, כל אשר יש בו 
: (דברים לב יז)ועליהם יאות להליץ את הפסוק היאך הם מעיזים פניהם עד כדי כך, 

ים לֹא ֱאלֹה ַ " דִּ ֵ חו  ַלש   ְזב ְ ים לֹא ְיָדעו ם ,יִּ או   ,ֱאלֹהִּ ֹרב ב ָ ק ָ ים מִּ ָערו ם  ,ֲחָדש ִּ לֹא ש ְ
לכן הזבח השלחן ערוך, פי ". שמאחר ואינם מקיימים את הברית על ֲאֹבֵתיֶכם
ְֹרֵתי שנאמר: כמו]שהוא הברית שלהם  לה', כי אלוקים לא  אינו, [ָזַבח ֲעֵלי ְבִריִתי כ 
 .כדי בזיון וקצף, ום דברים חדשים, אשר לא שערום אבותינוומחדשיידעום, 

אמרו מה ש, הרי הוא בכלל ם אנשיםומשתף פעולה עם אותהמזלזל בדברים אלו, ו
, "חבר הוא לאיש משחית", חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית )ברכות לה ע"ב(חז"ל 

 את ישראל לאביהם שבשמים, ואין מספיקים בידם לעשות תשובה.
 

ומעשה שסיפר ידיד נפשי הגאון רבי יצחק לוי שליט"א הרב הראשי לנשר, שנשאל ממוהל, 
משום ההלכה אוסרת זאת  כי ,תקל באבי הבן שרצה שאשה תשב סנדקאית. וכשהמוהל סירבשנ

המוהל  .יעשה את הבריתשמישהו אחר נמצא אמר לו אבי הבן: אם אתה לא מוכן, פריצות. 
 ,כלל פריעה ושיםע ולאמחללי שבת, גם  שרבים מהםוכידוע  ,דוקטוראיזה  וביאיאולי ששש ח
שאל את נ: לא נראה לי שכדאי להקל בזה, אבל הרב לוענה אפשר להקל. זו  בשעת דחק וליוא

אין להסכים בשום אופן עם כל האיומים של אבי הבן, ": ענההראש"ל . שליט"א "למרן הראש
המוהלים  ומוהל שיסכים לכך נוציא אותו מרשימת לרפורמים, התקרבות כי יש בזה משום

 :מרוא , הוא התפעלכששמע כן המוהלכי  ו,ומלתו על לשונ ובר בירוח ה' דובאמת ש ."המוסמכים
 תפלל ב'בית כנסת' שלהם...משאותו אבי הבן באמת מקורב לרפורמים! ולי בינתיים התברר 
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  קריאת שם 
 מהות האדם וחיותו

 םמחשבה והתבוננות מרובה נצרכות להורים קודם קביעת שם לילדיהם, כי בש
ומשפיע עליו שפע רב לטובה ולברכה, על כן יקראו  ,האדם ניכר מהותו ועניינו

 בשמות שמשמעותם מורה על מעלה טובה וחשובה.
 

: (ט ומ תהלים) ין שהשם גורם ומשפיע על האדם, שנאמרמנאמרו, ע"ב(  )ז ברכות מסכת בגמרא
ְפֲעלֹות ֲחזו   ְלכו  " ר ,ה' מִּ ם ֲאש ֶ ֹות ש ָ מ  ָאֶרץ" ש ַ ֹות תקרא אל, ב ָ מ  ומספרת הגמרא מֹות. ש ֵ  אלא ש ַ

בערב  ם האדם כדי להכירו. ופעם הגיעשהיה רגיל לשאול את בעל הנס  רבי מאירש (פג ע"ב )יומא
אך קודם . שבת לאיזה פונדק להתארח, ורצה להפקיד את ארנקו אצל בעל הבית עד מוצאי שבת

ידֹור :ול ענה? שמך מהשאלו   לב דברים) שנאמר, ואינו נאמן רשעהבין רבי מאיר משמו שהוא . כ ִּ

י: "(כ ֹכת כ ִּ ֻ ְהפ  ַ ה דֹור ת  ָ ים ֵהמ  נִּ ם ֵאֻמן לֹא ב ָ  .הנוראהאיום ו המשך המעשהשם ועיין ולא הפקיד אצלו.  ",ב ָ

 
אורע. ביוסף מהו שם לבניהם על שם המ תתדרך הצדיקים ל, (א לגרבה )שמות  ואמרו במדרש

כֹור " ,אומר ם ַהב ְ ְקָרא יֹוֵסף ֶאת ש ֵ הַוי ִּ ֶ י ,ְמַנש   ל ֲעָמלִּ ים ֶאת כ ָ י ֱאלֹהִּ נִּ ַ י ַנש   י ָקָרא  ...כ ִּ נִּ ֵ ם ַהש   ְוֵאת ש ֵ
ם פְ  ,ֶאְפָריִּ י הִּ יכ ִּ ֶאֶרץ ָעְניִּ ים ב ְ י ֱאלֹהִּ רבנו משה  גם. ב"הסים שעשה עמו הקיהנאת כדי לזכור  ",ַרנִּ
רְ כמו שנאמר: ", ב"השעשה לו הק יםסיו על הניבנשמות את קרא  ם ָהֶאָחד ג ֵ ֹםש ֵ ר  ,ש  י ָאַמר ג ֵ כ ִּ

ה י ָ ֶאֶרץ ָנְכרִּ י ב ְ יתִּ יֶעֶזר. ]והצליחו שם[ ָהיִּ ם ָהֶאָחד ֱאלִּ ְרֹעה ,ְוש ֵ ַ י ֵמֶחֶרב פ  ֵלנִּ צ ִּ י ַוי ַ ֶעְזרִּ י ב ְ י ֱאלֵֹהי ָאבִּ ". כ ִּ
 משתמשים שהיו הראשוניםהדורות , אומר , רבן שמעון בן גמליאל(בראשית רבה נח לז ז)ועוד אמרו 

ח ברו משתמשים שאין אנו אבל, המאורע שם על םקוראים את שמותיה היו ,דשוהק ברוח
 הרי שכדי לקרוא שם היו צריכים לרוח הקודש.. כ"ע. אבותינו שםקוראים כ אנו, הקודש

 
כאשר נולד האדם, ואביו ואמו קוראים לו בשם העולה בדעתם, אינו  ז"ל: כתב רבנו האר"יו

הנשמה  באקראי ובהזדמן כאשר יעלה המזלג, אלא הקב"ה שם בפיהם השם ההוא המוכרח אל
 גםהכבוד.  כפי המקום אשר חוצב משורש אדם העליון. והשם הזה נרשם למעלה בכסא ,ההיא

שונא אינו מזכיר את שם שונאו, כי בשמו ששם האדם הוא נשמתו, ולכן הכתב, מרן החיד"א 
שמח בזה  ,אדרבה ,רמוז שרשו ומעלתו, ומעורר שרשי נשמתו שיבוא לו שפע. אבל האוהב

יתברך שם  שםבשם", להשפיע חכמה על נשמתו. וה שמעורר עליו שפע. ולכן נאמר "ראה קראתי
אדם שואב חיותו על  בפי אביו ואמו לקרוא את שם בנם לפי שורש נשמתו ובחינתו. וכיון שכל

 עקורא ילואף לחולה , את חיותו םקייפסמ לילהחכי ידי אותיות שמו, לכן אין לעקור את השם 
 א כח(עיין חזו"ע אבלות )חדש.  שם וסיףי אלא השםאת 

 
 הוולדו בעת לאדם הנקרא שם: קב( סימן והשמטות )ליקוטים יציב דברי ת"שוב וכתב הגאון מצאנז

 המנהג טעם וזה .האדם של חיותו והוא למעלה שמו הוא באשר ב"ה,הק מאת מזדמן ודאי
 קריבונעשה כמ הקדושה המצוהאת  מקיים כשהאבכי , דוקא המילה בשעת השםאת  םשנותני
 הקדושה להשפעת ביותר ואה מוכשר עת כזאתל, נשמה פתתוס ול ויש השכינה פני וכמקבל, קרבן
 שיעלה כמו ורק מות,ש מלתת עצמיאת  אני מונע לכן. תינוקל ליתן שם איזה ולידע להבין ,עליו

כללי המילה לרבי כתב בו (030 )ועיין במעשה להלן עמוד . ע"כ.קאווד הבן אבי של ומחשבה ברצון
שם לנער תיכף למילה? משום שעד עתה היה שם לקרוא : מפני מה תיקנו (64עמוד ) יעקב הגוזר

צריך לשנות שמו לשבח  ,וקיימו בו מצות מילה טומאה לפניו, וחרפה שם ערלות, ועכשיו שנימול
בא וראה )לך לך צג ע"א( ובאמת שכן מובא בזוהר הקדוש  ע"כ. שם טהור וקדוש כשם אבותיו.

שלא קרא הקב"ה לאברהם אברהם, עד שמל את עצמו, כי רק עכשו התחברה בו אות ה"א 
 ושרתה עליו, ולכן נקרא אברהם.

 
 

 שמו של נשמתו הקדושה ם הזה, הואהשם הנקרא למטה בעול

מו בעת שנימול, הוא נקרא : "השם אשר קוראים לו אביו וארבנו חיים ויטאלכתב 
כך למעלה אל נשמת האדם. כי אין הדברים באקראי בעלמא, אלא כאשר נולד האיש, 
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מזמין הקדוש ברוך הוא בפי אביו ואמו שם שיקראוהו בו. וזהו הטעם שרבי מאיר 

כי השם הנקרא בעולם הזה, הוא  ,ושמבם את האדם דקיוו ביה ,ורבי יהושע בן קרחה
יעלה בדעת ההורים  ,יש להקפיד שהשם שנותנים לילדולכן, שמו של נשמתו הקדושה". 

וייקבע על ידם, ולא על ידי אחרים שיעלו שמות בדעתם. וההורים עצמם יחליטו על 
"כאשר נולד  ":וכתב עוד ב"שער הגלגוליםהשם רק לאחר הלידה ולא בזמן ההריון. 

האדם, ואביו ואמו קוראים לו שם אחד העולה בדעתם, אינו באקראי ובהזדמן, כי 
שים בפיהם השם ההוא המוכרח לנשמה ההיא, כפי מקום מרוך הוא אם הקדוש ב

]מחצב הנשמות שבבחינת נשמת אדם הראשון שכל הנשמות היו האבר שבאדם העליון 
נרשם למעלה בכסא הכבוד כנודע. ולכן אמרו אשר ממנו חוצב. והשם הזה כלולות בו[ 

 ם".ורגשהשם  ,רבותינו
 

יש כבר שם  ,שלכל אדם הבא לעולם ,יובנו היטב לפי המבואר במדרש ם אלודברי
)שמות  רששון המדהנה לושנקבע עבורו מאז בריאת העולם, לפי תכונות שורש נשמתו. 

לו ]למשה[ ספרו של אדם , הביא ב"ה"ראה קראתי בשם בצלאל. מה עשה הק :(רבה מ ב
לעמוד מבראשית ועד תחיית המתים. דור  םעתידי םהראשון, והראה לו כל הדורות שה

"כל אחד ואחד התקנתיו  דור ומלכיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ונביאיו. אמר לו:
וכן בצלאל מאותה שעה התקנתיו ]הכנתי אותו  ,מאותה שעה ]שנברא אדם הראשון[

וזהו  ,וחדות לייעוד זה, לבנות את המשכן על פי סודות עליונים[עם תכונותיו המי
נמצא שכאשר הורי בצלאל בחרו עי"ש.  בשם בצלאל". קראתי: ראה, שכתב בלשון עבר

 (300)"הצופן" עמוד  בשם זה לבנם, כיוונו לשם המקורי השייך לשורש נשמתו.
 

 

 שמות צדיקים
 רבותיו.של מות של גדולי ישראל או בשמות בשנכון מאוד לקרוא 

 
, שכאשר היו עם ישראל (תקפח. ילקוט שמעוני מלאכי ב א הלכה ג פרק רבתי כלה)כן מצאנו בחז"ל 

, ביניהם מריבה שעשו ואשתו בעל על שמעאם במדבר, היה אהרן הכהן עושה שלום ביניהם, ו
 ספק, אותה מגרש אתה אם, אשתך עם היה לך ריבש תישמע, לו ואומר הבעל אצל הולךהיה 

 כך, לך אמרת יאה, אם תריב איתה, כמותה מוצא אתה אם גםו .תמצא לא ספק כמותה תמצא
שה שלום ביניהם, וכשנולד להם בן, היו קוראים אותו 'אהרן' ווכך היה ע. לראשונהגם  עשית

ויבכו את אהרן על כן נאמר, " .אותו םאוהבי ונשים אנשים ישראל כל היו זאת ועלעל שמו. 
טיט ועפר בטף  ם, אפילו נשים, ולא נשים בלבד, אלא היו מפלשי"שלשים יום כל בית ישראל

קרואים בשם אהרן,  ,. תנא שמונים אלף בחורים"כל בית ישראל", לקיים מה שנאמר םובוכי
, אהרן הכהן )ועיין עוד בחוברת "חג הסוכות בהלכה ובאגדה" באושפיזין של. ע"כ. אחרי מטתוללוותו יצאו 

וכן מצאנו בגמרא שהיו חכמים שקראו את שם בנם כשם רבם, כמו האמורא רב ( ותרוה נחת.
שבעצתו רבי נתן סיפר  (א"קלד ע) שקרא לבנו חייא, על שם רבו רבי חייא. וכן בגמרא מסכת שבת

מדרש תנחומא ואמרו ב .ונתן הבבלי על שמהטובה הציל שני תינוקות וחיו, וקראו לשניהם 
לעולם יבדוק אדם בשמות, לקרוא לבנו , זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור"": )פרשת האזינו(

 .כי לפעמים השם גורם טוב או רע ,הראוי להיות צדיק]בשם[ 
 

שאו את שכתב על הפסוק "( פרשת במדבר)נועם אלימלך בספרו  ליז'נסקמאלימלך  בירועיין ל
 ,מצד הגלגול .א :מדרגות הגורמים לאדם שיהיה צדיקיש שלש כי נראה לי,  ",ראש בני ישראל

מחמת זכות אבותיו שהיו  .ב .ומחמת זה נקל לו להיות צדיק גם עתה ,שהיה צדיק בגלגול ראשון
מחמת  .ג ם.של מעלה שיהיו בניהם צדיקי אומחמת זכותם חולקים להם כבוד בפמלי ,צדיקים

 ,וכך וכך שמות שמעון ,וכך שמות ראובןכך  יושהשם יתברך ברוך הוא גזר בבריאת העולם שיה
זה גורם  ,לו שם בשם צדיק אחד שהיה כבר בעולם םועתה כשנתגלגל איזה אדם בעולם ונותני

. ע"כ. תעורר האור של הצדיק שהוא בעולם העליוןהמחמת ש ,לאיש הלזה שיהיה גם כן צדיק
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בארץ, כי השם גורם  גם בספר זכר דוד כתב, שיקרא שם לבנו כשמות הגדולים והתמימים אשר

להצליח את הנושאו. על כן רבים נהגו לקרוא את בניהם בשם רבם, שחייב אדם בכבוד רבו 
 (עדח"ג עמוד ת הובא בשו"ת מבשרת ציון) יותר מכבוד אביו. ע"כ.

 
 

 מזרחי "ישראל מאיר"רבי הגאון תכוון על 
 שהגיעכו: היום היה ברית לנכדו של ר' נעים אחיו של רבנו, )עמוד שח(ב בספר "רבנו" כת

אמר "ויקרא שמו בישראל", אמר אבי הבן: "ישראל ו בברכה לקריאת שם התינוק,רבנו 
, רבי ישראל מאיר הכהן - יש שני "ישראל מאיר", החפץ חיים :מאיר". אז רבנו אמר

]לפני  רבו של החיד''אבעל ספר "פרי הארץ", רבו של  ,רבי ישראל מאיר מזרחייש ו

 על שמו.את קריאת התינוק , תכוון שנה[ 311-כ
 

לרבנו, ואמר לי שמרן החיד''א עליו  "פרי הארץ"הבאתי את ספר  ,אחר הבריתל
רבי משה מזרחי בעל ספר "אדמת הראשון לציון השלום, היה אומר עליו ועל אחיו 

סים יבחלום, נעשים לו נכל פעם שרואה אותם וב .קודש", שהם הנרות המזרחיים
החיד"א מרן כאשר "ל, שוקמרן זצפי קדשו של שמעתי פעם מ ואני הקטן]ע"כ. באותו יום. 
 [הנרות המזרחיים, והיה נושע. -האחים היה מדליק נר לכבוד  ,הועו ישזהיה צריך אי

 

 

 יםנשמות משו
משונה לצערנו, רבו היום שמות ללא כל מקור ומשמעות ותוכן שהוא, וכל שהשם 

יותר, הם גאים בו יותר. ובעוונות, אף משפחות הנחשבות ליראות שמים,  ופלאי
'קורל', 'מאי', 'אוגוסט', 'היא לי', החלו לקרוא שמות משונים, כמו: 'לילי', 'לי היא', 

: (יג ב ירמיה) וכל כיוצא בהם מינים ממינים שונים. ועל זה יאות להליץ את הפסוק
י" םמַ  ְמקֹור ָעְזבו   ֹאתִּ ים יִּ ֹארֹות ָלֶהם ַלְחֹצב ,ַחי ִּ ֹאֹרת ב  ים ב  רִּ ב ָ ש ְ ", והשם הטוב ירחם נִּ

 עלינו ויחזיר העטרה ליושנה.
 

 ,באו מקרוב חדשים על לבי כאב מאוד מה: קב( סימן והשמטות )ליקוטים יציב דברי ת"שוכתב ב
ותם שאין להם חלק בתורת אומ, תינו הקדושיםאבו שערום לא אשר חדשים שמות שנותנים

 המתפשט הנגע נגד יד בחוזק למחות שיש ובודאי .בקדושה שורש להם שאין מותש חידשוהשם 
משנה את ש, השם יצילנו ,רעה לתרבות יוצאים וכמה מזה מונגר קלקולים כמה יודע ומי, הזה
 בשמות שמתביישים, המקולקל החינוך ,ולענה ראש פורה משורש וזה. ל"כנשל האדם  מהותו כל

 בזכות נגאלו וממצרים .עליהם נפשם ומסרו קידשום דושיםהק ואמותינו אבותינו אשר הישנים
 עי"ש. .תיהם הקדושיםמאבו מקובלים שהיו שמם את שינו שלא

 

 לבת שם בן
: בעוונות הרבים נפרץ בדורנו שקוראים שמות (פאח"ג עמוד ת) שו"ת מבשרת ציוןכתב ב

לנקבה, כגון 'שרון', 'מעין' וכיוצא בזה, וראוי להזהיר על  משותפים הן לזכר והן
זאת בדרכי נועם, ולמונעם מזה. ומכל שכן שהחלו לקרוא לבת בשמות זכרים 
מובהקים, כגון: דניאל, זיו, שרון, פז וכיוצא בהם, שהם שמות זכרים, והדבר גורם 

הנגרם להם, פריצות, ערבוביא ואנדרלמוסיא. וכל זה מלבד הנזק הרוחני הנורא 
שממשיכים לבן נשמת נקבה, וזה גורם לו ירידה עצומה ברוחניות ובגשמיות, ומזלו 
חס ושלום רע ואינו מצליח. וכן לבת כשקוראים בשם זכר, נחשב ירידה לנשמה 
ופגם, וגם נזק שלא תוכל ללדת, ופשוט הוא. ועיין ברמב"ן שכתב, שאפילו בבעלי 

 כרים משמות הנקבות.חיים הבדיל אדם הראשון את שמות הז
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 שם רשעים ירקב
 שנאמר בהם,רשע, כגון: נמרוד, דואג, וכיוצא  סור לקרוא בשום אופן כשמו שלא
ם": (ז י משלי) ים ְוש ֵ עִּ ְרָקב ְרש ָ ם, שלא יקראו רקביבות תעלה בשמותודרשו חז"ל  ,"יִּ

ושואב  על האדם משפיעועוד, כי השם  בשמם, ועל ידי כך ישתכחו מן העולם.
אינו מצליח, ומשפיע עליו לרעה,  -, והנקרא בשם רשע חיותו על ידי אותיות שמו
 (יומא לח ע"ב, פג ע"ב. רבנו האר"י ז"למסכת ). ואף מסוכן הדבר ביותר

 
. לאמו הניחוכשהוא קטן ו ", ומת אביודואגתינוק שקראוהו "ב מעשה: (ב"ע לח יומא) בגמרא ובאומ

 ווכשגבר .משקלוזהב לבית המקדש כתוספת  ונותנת שוקלת אותו, היתה יום בכלומאהבתה אותו, 
כל זה ו ה את בשרו.ואכלאמו,  שחטה אותווגבר הרעב מאוד,  בחורבן בית המקדש, יםביאוה

בשו"ת ו קרה לו בגלל שקראוהו בשמו של רשע "דואג האדומי", שאין לו חלק לעולם הבא.
הביא בשם ספר חסידים שחנוך ולמך התקצרו ימיהם בשביל שמותיהם,  (עדח"ג עמוד ת)מבשרת ציון 

כי חנוך נקרא על שם חנוך בנו של קין שהיה רשע, וכן למך בן מתושלח נקרא על שם למך בן 
מתושאל שהיה רשע. ובשם החתם סופר הובא, כי לכך עלתה לו לקורח כל הצרה הגדולה הזאת 

האדם גורם, ושמו היה כשם אחד מאלופי עשו,  עד שנבלע באדמה הוא וכל אשר לו, כי שם
ו ף ֹקַרח" :(בראשית לו טז)שנאמר   ", שכולם היו רשעים גמורים.ַאל 

 
 

 אבשלום עוד לא יקרא שמך
מאור  ,הראשון לציון מלכא את מרןבאמצעות כמה אצבעות בכנסת, לאחר שהורידו 

ממשרת "הרב הראשי  ,נו עובדיה יוסף זיע"ארבעיני ישראל, ראש כל בני הגולה, 
, וכיון שכבר לערוך חיזוק בקהילות ישראלכדי ץ לארץ לישראל", הוצרך פעם לטוס לחו

שהרב יכנס  ,לא היה במשרת "הרב הראשי" לא הסכימו הממונים בשדה התעופה
. דבר זה , אלא יכנס בשער הרגיל כאחד האדם]אנשים חשובים מאוד[ בשער האחמי"ם

ביטול זמן  ,היה אמור להסב לו ,ענין זהובפרט ש .נפשצער רב ועוגמת היסב למרן 
לא הסכים למחול על כבודו של  זאת,על אחד מעובדי הרשות ששמע  לא צורך.שרב 
בשער האחמי"ם. ואכן, לאחר מאמצים דוקא השתדל מאד שמרן יכנס טרח ו, ומרן

 מרובים הצליח להשיג את מבוקשו.
 

הלה השיב וכשהודיעו למרן על השתדלותו של אותו אדם ביקש לברכו, ושאלו לשמו. 
ועל כן לא ראוי להקרא  ,ששמו "אבשלום". בו במקום אמר לו הרב: אבשלום היה רשע

על שמו, לכן תעשה שינוי השם, ומכאן ואילך לא יקרא שמך "אבשלום" אלא 
מתוקים ")ו ברכות חמות כדרכו בקודש. וברכ ע"ב( דתוספות כתובות קכמבואר ב)"אבישלום"! 

 (46 'עמ "מדבש
 

 

 קודם דור המבולשמות מ
בענין קריאת שמות של אנשים שהיו מקודם דור המבול ודור הפלגה, כמו אדם, 

 , ותרוה נחת.(עזח"ג עמוד ת) שו"ת מבשרת ציוןנח, יפת וכיוצא בהם, עיין ב

 
 

 וחשיבותוהאדם משמעות שם 
את היה הקב"ה קורא  ,אילו זכו הדורות :(שמעוני ישעיה אות תמטילקוט )מדרש אמרו ב
 ,וכן אתה מוצא ".ויקרא את שמם אדם"לאדם ולחוה, שנאמר  כשם שקרא ,שמותם

קרא לאברהם  :היה קורא שמוובעצמו הוא בכבודו  ,כשהיה הקב"ה רואה צדיק נולד
והיה שמך ", וכן ליעקב "וקראת את שמו יצחק", וכן ליצחק "והיה שמך אברהם"

כי "וכן לשלמה  ,[.ב"ההק , מי קראו?"ויקרא שמו יעקב" (בראשית כה כו)רש"י עיין ו], "ישראל



ה ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  888  |  ב

 
. ואילו זכו "הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו"וכן ליאשיה , "שלמה יהיה שמו

 !היה הקב"ה קורא שם לכל אחד ואחד, ומשמו היו יודעים את טיבו ומעשיו ,הדורות
 

ים": )בראשית נח ע"ב(אמרו בזוהר הקדוש  ְפֲעלֹות ֱאלֹהִּ ָאֶרץ ,ְלכו  ֲחזו  מִּ ֹות ב ָ מ  ם ש ַ ר ש ָ " ֲאש ֶ
מֹות  - ֵעיֵני  ְוֹנַח ָמָצא ֵחן" שנאמר כמו, חן - אותיות פוךיבה נח. ממשש ֵ  בצדיקיםש ה'",ב ְ

 ,יהודה בכורֵער כמו  ,לרע גורם שלהם השם, ברשעיםואילו  .לטוב גורם שלהם השם
ֵעיֵני שנאמר: " ,רע - אותיות בהיפוך כֹור ְיהו ָדה ַרע ב ְ י ֵער ב ְ ֵתהו   ה'ַוְיהִּ  ."ה'ַוְימִּ

 

 מהיום נדרתי ,אבא לרבילו  אמר. בתשובה לשוב ורצה בעבירה שנכשל חדאומעשה ב
, עזר אל, לו אמר. אלעזר, לו אמר? שמך מה, לו אמר !ולילה יומם בתורה קולעס הזה
 (ע"א עו ויקרא זוהר). בעזרך היהיו לך יעיסי קיךושאללך  גורם שהשם ודאי

 

 ב"ההק ודאי, יוסי רבי אמר, ובדרך הלכיםמ היוש יצחק ורבי יוסי רבישוב מעשה ב
 ב"השהק, גורם השםכי  ,ישראל מכל יותר המשכן לעבודתשמינהו  בבצלאל התרצה

]והיינו שעל ידי שמו של  .בעולם יםמעש לעשות בהם לעוררו להתעטר בארץ שמות שם
)זוהר  [, ואם זוכה מוציאם אל הפועל.מתעוררים בו יכולותיו וכוחותיו הטמונים בו ,האדם

 רכג ע"א(שמות 
 

נוטה לצד  ,י שנקרא אברהםכותב: מ )פרשת שמות(בספר מגיד מישרים למרן הבית יוסף 
ומפרנס  הוא זןשעריות, או מתגבר על ההוא ששנקרא יוסף, או  ומי .עשיית חסד

שאר שמות. ואף אדם בוכן  .שזן וכלכל את אביו ואת אחיוהצדיק כמו יוסף  לאחרים,
 עי"ש. .ה בשמויש לו שם של צדיק, יש לו נטיה למידה שרמוזשרשע 

 

דרושה אם כן כמה וקשור לפנימיותו,  יומשפיע עלוגורם  האדםששם ואחר שראינו 
 .לתינוק המועיל והטוב ,הנכוןבבחירת השם אותנו תפילה לבורא עולמים שיסייע 

 

 

 כיבוד הורים
בני ספרד לקרוא את שמו כשם הסבא רוב כאשר נולד הבן הראשון, המנהג אצל 

. ואף בחייהם ,אבי הבעל, וכשנולד הבן השני קוראים את שמו כשם אבי האשה
 (כא ע אומר יורה דעה חלק ה סימןיבישו"ת )
 

 דרך זוכי , ההורים וגם הבנים שמחים וחפצים בזהרבים נהגו לקרוא בשם ההורים, ואדרבה גם 
ים ֲעֶטֶרת: "(ו יז משלי) מעין מה שנאמר, וחשיבות כבוד ֵני ְזֵקנִּ ים ב ְ ְפֶאֶרת ,ָבנִּ ים ְותִּ נִּ ", ויש ֲאבֹוָתם ב ָ

בזה גם מצות כבוד אב ואם. וכן מצאנו בעשרת דורות הנשיאים מהתנא הלל הזקן עד הלל 
 רבן, הזקן גמליאל רבן, שמעון רבן, הללהאמורא, שקראו את שמות בניהם על שם אבותיהם: 

 גמליאל, בניו: רבן הנשיא יהודה רבי, שמעון רבן, יבנה[ד] גמליאל רבן, ]מהרוגי מלכות[ שמעון
 האמורא. -הנשיא  הללנשיאה,  יהודה, רבי שמעוןורבי  ,]נשיא[

 
כי חוששים שנראה הדבר כאילו , בחיים םעודיקראו בשמם ב לאש מקפידיםה עדותואמנם ישנם 

מצפים למותם, חלילה, וכבר בחייהם עושים להם יד ושם וקוראים בשמותיהם. אולם מצאנו 
 קרא שרבן שמעון בן גמליאל הדורות בסדרגדולי עולם שקראו על שם אביהם בחייהם, כמובא 

 רשחו  ( נ ב )א םהימי דבריב וכן מבואר. חיותו בחיים גמליאל רבן אביו שם על גמליאל רבן לבנו
ֵלב של בנו  י, ועוד רבים כיוצא בהם.חעודו ב יפונה בן כלב כשם אביו כלבקרא לבנו  ,כ ָ

 
גם רבנו חיים בן עטר בעל אור החיים הקדוש זיע"א  ע(,ח"ג עמוד ת) בשו"ת מבשרת ציוןוכתב 

נקרא "חיים" על שם סבו בחייו, ולמד מפיו תורה כמו שהעיד בעצמו. וכן הגאון החיד"א העיד 
 "ש."חיים יוסף דוד" על שמו. ע פעמיים בספרו "מעגל טוב" שהזמינוהו לסנדק וקראו שם התינוק
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 , אל תקרא על השם שלית אביךתכבד א
נולד אשר , שכבקודש של מרן זצוק"ל שמשהי"ו המ ר' צבי חקקידידנו סיפר ש מעשה

"תקרא לבן על שם  מרן,ביקש ממנו ואז  ,מרן בסנדקאותאת בד יכ ,לו בנו הראשון
היה קשה לו מאוד ר' צבי שאביך! תכבד אותו, אל תקרא על השם שלי!". וסיפר 

הכוס, בהגיעו לאמירת  וברך על ,סנדקישב וכשמרן  .להחליט ולא ידע מה לעשות
, ולא המתין לאבי הבן שם אביו"ויקרא שמו בישראל" מיד מרן מעצמו אמר את 

 שנג( ודאבירי בבל עמ)מנהגי הראש"ל חלק ג בשם  שיאמר לו את השם.
 

 
אם לא קוראים את הבן כשם האב מאיזו סיבה שהיא  -משפחת האב שם מ

המוצדקת על פי ההלכה, הנכון שיקרא על שם ממשפחת האב, כי גם בזה יש 
 (עגשו"ת מבשרת ציון ח"ג עמוד ת) מצות כיבוד אב.

 
חדשים מקרוב באו לשנות מנהגים קדומים, וכדי למצוא חן בעיני  -מודרנים 

הראשון כשם אבי האשה, ואת שם הבן נשותיהם, מקדימים לקרוא את שם הבן 
השני כשם אבי הבעל, אך יש להבהיר להם בשפה ברורה ונעימה שהנהגתם זו 

 אינה נכונה כלל ועיקר, וחלילה יכולים להיכשל בעוון כיבוד אב.
 

במקום  :(כזאות  פרשת שופטים בשנה )בן איש חי כתב גאון עוזנו ותפארתנו רבנו יוסף חיים בספרו 
בן הנולד ראשון על שם אביו, ואמו רוצה לקרותו על שם אביה, לא יוכל לעשות  אשנהגו לקרו

השני על שם הבן ו ,בן הראשון על שם אביוהרצון אשתו בדבר זה, אלא צריך להקדים לקרוא 
ששניהם מתו בחיי הוריהם, מפני כמה סיבות, וגם בנדב ואביהוא צא וראה מה עלה  .אביה

 על שם אבי אשתו'נדב' הראשון  ה לאבי הבעל, שקרא לבןמפני שהקדימו את שם אבי האש
מו שכתב בספר כוהבן השני קראו 'אביהוא' על שם אבי אהרן, כלומר אבי הוא, , 'עמי נדב'

את על שם שניהם, יקדים שני שמות בן ל אוכתב בעיקרי הד"ט שאם ירצה לקרו. שדה הארץ
 . ע"כ.שם אביו

 
, להקים לו לקרוא את הבן הראשון כשמואם אבי האשה נפטר, המנהג  - יד ושם

 (כא ע אומר יורה דעה חלק ה סימןיבי)שו"ת  , והבן השני כשם אבי הבעל.שם
 

 ת"שו) כן עשה מעשה הרמב"ן, כפי שמספר רבנו שלמה בן רבי שמעון בר צמח שהיה מצאצאיו

. ן"הרמב של בנו שלמהרבי ל נשואה היתה מגירונדי, יונה רבנו של בתו: (רצא סימן ש"הרשב
, אביו כשם 'משה' לקרותו לו והיה, זכר בן וכשילדה, מעוברת בתו היתה ,יונה רבנו וכשנפטר

 אבי זקנו שם על 'יונה' שיקרא רוצה אני, שמי על לקרותו שצריךף על פי א ,ן"הרמבלהם  אמר
 ןוכ .זה של שמשו זרחה ,זה של שמשו כבתה שלא עד ",השמש ובא השמש וזרח" משום ,אמו
 . ע"כ.בישראל וגדול רב והיהויצא הבן הזה אדם גדול,  ,היה

 
 

 רוח ה' דיבר בם
הזמין שיפוצניק שישפץ את התלמוד , שמנהל תלמוד תורה באחת הערים בצפוןמעשה ב

איש צפוני, אינטלגנט  ,תורה לקראת זמן הלימודים החדש, חודש אלול. השיפוצניק
שומר תורה ומצוות. באחד הימים, תוך כדי השיפוצים  לאמאוד, ולצערנו הוא עדיין 

נאנח המנהל. ולשאלת השיפוצניק, מדוע אתה נאנח? ענה המנהל כי חסרים לו עדיין 
יודע מה לעשות. לשמע  נוכמה חדרי לימוד לשנה הבאה, והדבר מציק לו מאוד, ואי

יפתור לך  למה לא תפנה לרב עובדיה יוסף, הוא בטח" רים, אמר לו השיפוצניק:הדב
 ."את הבעיה
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המנהל לא התייחס כל כך לדברים, אך בהישנות הדבר כמה פעמים, שהוא נאנח, 

"תאמר לי, מה לך  ותה תשובה, פנה אליו המנהל בשאלה:והשיפוצניק חוזר לו על א
? אמר לו השיפוצניק, תשמע היטב: "מהיכן בכלל אתה מכיר אותו ולרב עובדיה יוסף?

ראש של הרב. ופעם בחודש אלול הייתי בטיסה במסוק מעכו אני בעבר הייתי שומר 
ורבי אליהו ישי. והנה באמצע הטיסה,  ,לצפת יחד עם הרב, המשמש בקודש רבי צבי

הרב קיבל התקף לב. המסוק נחת, ואני עשיתי לרב החייאה, וכעבור כמה דקות הרב 
קרא לי ואמר, חזר לקדמותו. הרב שאל מי הציל את חיי? אמרו לו, השומר ראש. הרב 

שפעמים  ,מהיום אתה כמו אחד הבנים שלי, כל דבר שאתה צריך תפנה אלי. ובאמת
 אני עולה לרב לקבל עצה וברכה. אבל הסיפור לא הסתיים, תקשיב היטב:

 

אשתי ילדה בן ראשון, ולא ספרתי לרב כלום. לאחר תקופה קצרה, הפרצוף שלו 
לא עלה בידם לעשות מאומה. לא ידעתי התעוות, הלכתי לרופאים גדולים ומפורסמים, ו

מה לעשות. יום אחד אמרו לי החברים, יש לך קשר עם הרב עובדיה, לך אליו ובקש 
עליתי לביתו של הרב, וספרתי לו הכל, ובקשתי ברכה. הרב  ,ממנו ברכה. וכך עשיתי

 הקשיב, וכך אמר לי:
 

זה מלשון צחוק, "אפילו שאתה לא אוהב את השם 'יצחק', תקרא לבנך יצחק, יצחק 
 הוא יתחיל לצחוק, פרצופו יסתדר". שםוכשבעזרת ה

 

ה, מי אמר לרב שאני לא אוהב את השם 'יצחק'. כי באמת כך אואני עומד ומשת
היה, כשבני נולד, אשתי רצתה שנקרא לו 'יצחק', כשמו של חמי שנפטר. אך אני 

ים". והרב ראה זאת, יטענתי: "אינני רוצה לראות תמיד את המצבה של חמי מול העינ
תבוא  ני לא אוהב את השם הזה, ובעזרת השםואמר לי שאקרא לו 'יצחק' למרות שא
. עכשיו אתה מבין מר, ובני הבריא ברוך השםהישועה. ברור שעשיתי כפי שהרב א

 תשס"ט(כי תצא ה' -" אור יצחק)"ותראה את הישועה! עובדיה למה אני אומר לך, לך לרב 
 

 

 כבוד התורה
, ורוצה ה, וכגון שהוא תלמיד חכםאשהאבי שם הקדים את נה סיבה לאם יש

, אבי האשהשם ם את אי בהסכמת אביו להקדילכבדו לכבוד התורה שלו, רש
 ()שו"ת יביע אומר חלק ה סימן כא .תורהה כבודואדרבה מקיים בזה מצות עשה של 

 

 בקשת מחילה
בכל אופן, אם אבי הבעל מוחל על כבודו, ומסכים שיקראו את הבן הראשון כשם 

לקרוא את שם ם וכגון שיש בזה ענין, הרי שכבוד האב מחול, ויקדיאבי האשה, 
 בנו כשם אבי אשתו.

 
, אביו לש לבזיון נחשבומקדים את שם אבי אשתו, הרי זה  המנהג מן שמשנה שכל לומר ואין

ע יבישו"ת ) ., ואב שמחל על כבודו, כבודו מחולכבוד מניעת אלאאינו  זה שכל ואין בזיונו מחול?

 (כא אומר יורה דעה חלק ה סימן
 

 בני אשכנז
בני אשכנז לקרוא את הבן הראשון כשם אבי האשה, ואת הבן השני רבים ממנהג 

הטעמים ( 010 )עמודועיין לעיל  אות ג( שו"ת יביע אומר חלק ה יורה דעה סימן כא) .כשם אבי הבעל
 בזה.
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 שמוקוראים לתינוק כתפילה לאדם ש
 םכל הנקראיש: השם גורם לטובה או לרעה, יש אדם (סימן רמד)כתב בספר חסידים 

יהיו בהם מידות  ,כל הנקראים כשמושאדם כל לכן יתפלל  .פךיויש לה ,בשמו יצליחו
משום כך תיקן הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל ו . עי"ש.טובות ולא אחת ממידות הרעות

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  :כדלהלן (קונטרס ימצא חיים סימן כב)נוסח תפילה 
אבותינו, שתרחם על זרעי ועל קרובי, כי כל הנקראים בשמי, יהיו בעלי יראת שמים 

 ו יצליחו, אמן.ומידות טובות, ומלאים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, וכל אשר יעש
 

 

 מנהגים חלוקים
 בני משפחת ו, ואילובחיי אכשם הסב לקרוא לאשמקפידים אם בני משפחת הבעל 

 שם(יביע אומר )את הבן הראשון כשם אבי האשה.  יקראו, קוראים אף בחייםהאשה 

 
על שם אביו, והקפיד  הבכורשם בנו את קרא שאיש אחד מעשה ב, נשאל בשו"ת יד אלעזר

את לראות עוד , ובל יוסיף ן הירושהו מותואמר שבגלל הדבר הזה הוא מעביר א ,דומאאביו 
אם נכון לשנות ה .לשמועאביו והבן התנצל שעשה כן בשגגה, ולא אבה  .פניו, יען שזלזל בכבודו

השלום ולהשיב לב אבות על בנים, אך  בשביל שנותמותר לתשובה:  ?שם הבן בשעת הפדיוןאת 
ומעתה לא  ,ן לגמרי, אלא יהיה טפל לשם החדש שינתן לו עתהשם הראשואת העקור לא י

הנולדים בחיי זקניהם על שמם, וזה להם לכבוד  א אתיקפיד עוד. והרי מנהג אנשי ספרד לקרו
 נהגו כמנהג הספרדים כיום.שהתנאים כן מצאנו ברבותינו ע"כ. ויותר היה לו להעיר ש ולתפארת.

 

 שני שמות
 (שם)קודם השם השני. שני שמות, יש להקדים את שם הסבא באם קורא לתינוק 

 

 שם שאינו מצוי
הסבא, או שהוא שם לועזי שנהגו לקראו של שם רגילות בציבור לקרוא כאם אין 

כמו מכלוף, מסעוד, מנצור, ניסן, זעליג. וכיום אין רגילים לקרוא בו, , בחוץ לארץ
שכאשר יגדל הילד להניח ויש  ,או בשמות נשים: פרטונה, מורוורי, יענטא וכדומה

 ., ויסבירו זאת לסבא או לסבתא ויפייסוםיתבייש בשם זה, אין ראוי לקראו כן
 ("כבוד אב ואם בהלכה ובאגדה")

 
כל שיש לחוש אך , ואם החזון איש, שאף שיש בקריאת שם משום כיבוד אבהגאון כן הורה 

 תורה: "ואהבת לרעך כמוך", ודרשו חז"ל, שנצטווינו בשהבן יצטער כשיגדל, ימנעו מלקרוא לו כן
יהי : "(במשנה י דאבות פרק )". וכן אמרו חז"ל לחברך"מה ששנוא עליך, אל תעשה  (א"שבת לא ע)

 ".חביב עליך כשלך]בנך[ ך תלמידכבוד 
 

 

 ?""את התינוקת עצמה שאלתם
כי  ,לו ואמר לוצבא אש ,אחד מחסידי האדמו"ר ה"פני מנחם" זצ"ל מגורעל מספרים 

"שאלתי הדגיש החסיד על שם סבתו ז"ל.  'יענטא'תו התינוקת בשם החליט לקרוא לב
הגיב  רברב. אך ההציפה לאישורו של עתה ו .זוגתי, וגם היא מסכימה לשם זה" את

 ".!אם היא מסכימה לשם זה? ,בתמיהה: "ואת התינוקת עצמה שאלתם
 

כי הילד הוא זה שאמור לשאת את  ,ואכן, בעת קביעת שם הילד, על ההורים לזכור
השם שיקבל עתה למשך כל ימי חייו. ולכן אין לתת לילד שם מוזר, גם אם אין בו 
חיסרון מצד משמעותו, אם הוא יגרום לילד אי נעימויות ותחושות מוזרות בחברה. ואף 



ה ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  888  |  ב

 
על פי שבעלי שם מוזר אשר הם בעלי מידות טובות ותכונות נעימות, הופכים את 

הדופן לשם אהוב ומיוחד בחברה, עד שאין מי שמתייחס אליהם בזלזול  שמם יוצא
וביטחונו  ,ילת דרכובגלל שמם, עם כל זאת יש לחשוש שמא הילד יתקל בזלזול בתח

 (306)"הצופן" עמוד  העצמי יתערער.
 

 

 סבא שאינו שומר תורה ומצוות
הצדיקים, כגון: שמו כשמות , אבל תורה ומצוותעדין לא זכה לשמור סבא אם ה

אברהם, יצחק, יעקב, וכיוצא בהם, אין שום חשש לקרוא לבן כשמו, אך יתכוון 
 (שם). על שם הצדיקים ששמם כן ושקורא

 
כתב המקובל האלהי רבנו יהודה פתייה זצ"ל בספרו מנחת יהודה, אם אותו המת עבר עבירות 

ס ושלום יכול לגרום רעה לאותו שחייבים עליהם מיתה, בר מינן, אין לקרוא הילד על שמו, כי ח
הילד. ומעשה נורא שהיה עמו, שראה את נשמת המת באה להיכנס בגוף הילד בשעת המילה, 

 (עהשו"ת מבשרת ציון ח"ג עמוד ת) ומנע מאבי הבן לקוראו בשם המת, והלך המת, ושלום על ישראל.

 

 סבא שנפטר בקיצור ימים
או בתאונה וכיוצא  בקיצור ימיםשנפטר סבא יש להקפיד שלא לקרוא על שם 

 )שם(. שני שמותלבן יקראו  ,במקרה זה על כןכדרך כל הארץ.  בזה, שלא

 

 יונתן ונתן אויה
שמואל )ונתן', כי יהונתן בן שאול נהרג במלחמה, כמובא בנביא היש מקפידים לקרוא 'יונתן' ולא 'י

כי ישעיהו הנביא נפטר במיתה  . וזו הסיבה שרבים קוראים בשם 'ישעיה' ולא 'ישעיהו',(ב א לא
בספר מנהגי ואולם . )מט ע"ב(על ידי נכדו מנשה, כמובא בגמרא יבמות  ,משונה וקשה עד מאוד

יונתן,  ולאיהונתן דוקא זצוק"ל שהמליץ לקרוא  מלכא בשם מרן כתב (364)ח"א עמוד הראש"ל 
יהונתן, יהונתן היה אב בית "תקראו לו לאנשים שרצו לקרוא לבניהם יונתן: וכמה פעמים אמר 

 און רבי עידן בן אפרים שליט"אוכן סיפר לי הג "תקרא לו יהונתן ויהיה אב בית דין! -דין 
 עח(.ח"ג עמוד ת)שו"ת מבשרת ציון ועיין עוד בזה ב במעשה שהיה.

 

 גדול השלום
מאוד מאוד  יזהרואם ישנם חילוקי דעות בין הבעל לאשה, בקריאת השם לתינוק, 

רב הנכון לשאול שדברים אלו שנואים מאוד על השם יתברך. ומחלוקת, מריב ו
. והכל על מקומו יבוא בשלום. אמרחכם, ויקבלו עליהם לעשות ככל אשר יתלמיד 

 (עגשו"ת מבשרת ציון ח"ג עמוד תועיין ב. )שם

 
אני הגאון הרב אלעזר מנחם שך זצ"ל, רגיל היה לומר, כי לעולם אין אדם מפסיד מן הוויתור. ]ו

)ועיין בזה . הקטן מוסיף בכוונתו, שלא רק שאינו מפסיד אלא מרוויח, כפי שרואים פעמים רבות

 [.(06, 08מס'  נות"ותתענג בדשן" גליו בעלוןבהרחבה 
 

ומעשה שהיה בזוג שנולד להם בן, ואבי הבן רצה לקרוא לו 'יאיר', אולם רעייתו רצתה לקרוא 
לו 'יאיר חיים'. האב טען שאינו רוצה שני שמות, כי אינו מתעתד לקרוא לבנו בשני שמות, ועל 
כן שאלו את הרב עם מי הצדק. הרב ענה להם שהצדק עם האב, ודי בשם אחד, והאשה קיבלה 

והנה בעת הברית רגע לפני קריאת השם, בא אבי הבן ואמר לרב, שהוא רוצה  את הדברים.
דע לקרוא לבנו 'יאיר חיים', כדי לשמח את רעייתו. או אז אמר לו הרב, אשריך ואשרי חלקך, 

אלות ש , בעלבכרך 'חיים יאיר' הגאון רבים לקרוא לבנך כששמים כיוונו אותך ן המלך כי 
 שנה. זיע"א. 351-כלפני שהיה , "חוות יאיר" ותשובות
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 כל הצדיקיםשם על 
מרן מלכא הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל היה אומר, שכאשר האדם 
קורא שם לבנו, לא טוב שייחד על שם פלוני או פלוני דוקא, אלא יכוון שקריאת 

 השם היא על כל הצדיקים שקראו שמם כך.
 

למרן לתומו , שפעם שח מלכא של מרןוממקורביו מבאי מביתו הי"ו כן סיפר לי יהודי יקר 
שנקרא שמו 'דוד', על שם אדוננו עטרת ראשנו הקדוש רבי דוד אביחצירא הי"ד זצוק"ל וזיע"א, 

בידי זדים אכזרים ערלים בני  ,ח ביום שבת קודשתותבכאשר ירו בו  שם,נהרג על קידוש הש
יב ,ימח שמם וזכרם ,בליעל י שבמרוקו.פני קהל עדתו בככר העיר ברִּ ואמר לו מרן: בכלל  ַסאנִּ

לא טוב לייחד את שם האדם על זה או על זה, אלא יכוון על כל הצדיקים שנקראו כן, וכל 
 שכן במקרה זה שנפטר בעוונות הרבים במיתה משונה, השם יצילנו.

 

 פגתינוק קריאת שם ל
: אל מרן מלכא הגיעה שאלה מארגנטינה, על תינוק )עמוד שצט(כתב בספר "רבנו" 

שנולד קטן מאוד, תשע מאות גרם, ויקח עוד כמה חודשים עד שיהיה ראוי למולו, 
ועיין )האם לקרוא לו עתה שם, או להמתין למילה, ואמר רבנו שימתינו למילה. 

 (שו"ת בצל החכמה חלק ו סימן י .שו"ת מבשרת ציון ח"ג עמוד תסזב

 
שמות לבניהם, הקריאת ענין ם בותיהידיעאת למעוניינים להרחיב  - הידיעההרחבת 

לגאון הרב זמיר כהן ( 316)עמוד עיין בספר "הצופן" כדאי ומומלץ להם מאוד, ל
 .גדולה מאוד שליט"א, וירוו נחת

 
 

 אים בשם התינוקרלנק ת עוונותמחיל
המדרש שגזר דברי הביא את  ב("רסד סקיסימן ) שלחן גבוה וספרבהגאון רבי יוסף מולכו 

אם יהיו שם רשעים, הבטיח הקב"ה שהקב"ה על אליהו הנביא להשתתף בכל מילה. ו
על זה כתב שם. ולבוא שיסכים אליהו ל העיקרכל עוונותיהם, להם על מוחל  ואה

השם ש: ומזקנים אתבונן, ג ברית מילה דף רעט(ח"סוף תוכחת חיים )פלאג'י הגאון רבי חיים 
שם הנימול ש .בשמו יםנקראשעומדים שם היועיל לכפר יותר לכל  ,לנימולו אקרש
 ,כשמו להיות נקיים מחטא םיועיל לכל הנקראי ,ונקי מחטא 'הקריב עצמו קרבן להש

 שעשה ריח ניחוח לה'.עצמו כמו הנימול 
 

 יהםשכל אותם שהיו בשעת המילה ששמותכתב, )מערכת ק אות א( בספר לחם לפי הטף  גם
 ,כגון אם הילד נקרא שמו אברהםו .ונותיהםומתכפרים ע ,רא בו הילד הנימולכשם שנק
 עי"ש שהאריך בזה.נותיהם. ומתכפרים עו ,אברהם שעומדים שם םששמ םכל אות

 

מפני מה תיקנו  שמעתי טעםכתב:  )בית השם חלק מידות טובות אות ט בהגה(בקונטרס היחיאלי ו
אליהו לכבוד התינוק וממשיך עליו מקדושתו, בא כיון שש ?שם לנער תיכף למילהלקרוא 

קנו שיקרא שמו רק בברית, ילכל מי ששמו כשם התינוק, לכן תכן ממשיך מקדושתו ו
ו כשמו והאולי יקראכי ברוב עם, המילה שתתקיים בברית  שתתףכדי שירוצו העם לה

 "ש.יע .ועוונותילו ימחלו ו
 

ֵבא : "(בראשית ב יט)הפסוק את רמזו בזה ו ְקָרא לוֹ ַוי ָ ְראֹות ַמה י ִּ ר  ,ֶאל ָהָאָדם לִּ ְוֹכל ֲאש ֶ
מוֹ  ְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפש  ַחי ָה הו א ש ְ , מילה" ראשי תיבות ְקָראי ִ ה מַ ְראֹות לִ ָאָדם הָ ", "יִּ

 (סו)הובא בשו"ת מבשרת ציון ח"ג עמוד תמכאן שאין מספרים את שם הילד עד המילה. 
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  זמן המילה 
 ביום השמיני

ַבי ֹום :)ויקרא יב ג( המילה הוא ביום השמיני, שנאמרזמן  י "ו  ינִּ מִּ ְ ֹול ַהש   מ  ר יִּ ש ַ  ָעְרָלתֹו". ב ְ
את המילה  ם, דוחישאי אפשר למולו מפני הסכנה ואם היה התינוק חולה

 ו"די ו חלק אומר יביע ת"שו. )סימן רסב ס"א .בלבד ולא בלילה ביום ותוא מליםו ,כשיבריאל

 מסויים שאולם ליום או, להם נוחש ליום הברית את הדוחיםואותם  (אות א כג סימן
 .עד מאוד חמור םנועווביום השמיני", "הם מבטלים מצות התורה של  הרי, פנוי

 
, ]הנץ החמה[ השמש עלות אחרל ביום אלא לעולם מלין אין: פ"א ה"ח( מילה )הלכות ם"רמבכתב ה

 - "השמיני ביום" שנאמר ,והלאה מתשיעי שהוא בזמנה שלא בין זמנה שהוא השמיני ביום בין
 יזהרהל וצריך: רסג( )סימן טור. וכתב הכשר ,השחר עמוד משעלה מל . ואםבלילה ולא "ביום"

 שאפשר הכל, דוחה נפשות סכנתכי  חולי, חשש בו שיש ולד םמלי שאין הדברים באלו מאד
 לעולם. מישראל אחת נפש להחזיר אפשר איאבל  ,זמן לאחר למול

 
 וחמל בנו את מל ולא אדם עבר : אםיט( סוף פרק שבת מסכת המשניות )פירוש ם"כתב הרמבעוד 
, כמוה המצוות בכל שאין מאוד וחמורה גדולה עשה מצות על עבר זה הרי השמיני, ביום עליו

 סוכה עשה ולא הסוכות חג עליו שעבר ממי חמור עוונו והרי, זו למצוה תשלומים לו אין ולעולם
 (ץהתשב"בשם  306ועיין עוד להלן בזה עמוד ) עי"ש. מצה. אכל ולא פסח עליו ליל שעבר או
 

 

 ?למה דוקא ביום השמיני
 בימי בהיותהזה שהמילה נעשית וכתב:  מט( פרק ג )חלק "הנבוכים מורה" הרמב"ם בספרו

 .עושה היה שלא אפשר, שיגדל עד הקטן הונח אילו א. :חכמות שלשיש בה  הקטנות
 הגדול כי, ]שאינו יודע לדמיין[ דמיונו וחולשת עורו לרכות ,גדול בכאב יכאב שלא ב.

, לידתו בעת יולדיו לו יבוזו שהקטן ג. .היותו קודם היותו שידמה הענין מן וירעד יפחד
 הדמיונית הצורה כי, אותו לאהוביולדיו ל המביאה הדמיונית הצורה עדיין התחזקה שלא
 אין כי, להתחסר תתחיל כן ואחר, גדולתו עם להגדֵ  והיא, יהבראִּ  תמיד נוספת ההיא
 ולא, ]שאז יותר[ שנה בן והוא אותו כאהבתם לידתו בעת הבן את והאם האב אהבת
 לוטילב חשש היה, ושלש יםישנת הונח ואילו, ]שאז פחות[ שש בן כאהבת שנה בן אהבת
 חלושה הדמיונית ההיא הצורה ,ללידתו סמוך אבל ,אותו ואהבתו האב לחמלת המילה
 .המצוה בזאת מצווה הוא אשר האב אצל שכן וכל, מאד

 

 בתכלית דומא חלוש הוא ולדוכשי חי בעל שכל מפניולא קודם,  בשמיני המילהציוה ו
, העולם אויר מרואי הנֶ ימָ  ואז, ימים שבעה סוף עד, בבטן עדיין הוא לויוכא, לחותו
ם : "(שמות כב כט)שנאמר , הענין זה שמר בבהמות גם כי תראה הלא ְהֶיה עִּ ים יִּ ְבַעת ָימִּ ש ִּ
וֹ  מ  י ,אִּ נֹו לִּ ת ְ י ת ִּ ינִּ מִּ ְ י ֹום ַהש    שהשלים אחר ,האדם וכן .לפֶ נֶ  הוא זה קודם לויכא", ב ַ

 .ימולימים,  שבעה
 

 

 זריזים מקדימים
יש  , לכתחילהכל היום מהנץ החמה ועד השקיעה. אולםכשרה המילה מן הדין 

 .לאחר תפילת שחרית, כי "זריזים מקדימים למצוות" מיד בוקרהזדרז לעשותה בל
, בחורף 00:35]בקיץ חמישית מהבוקר ה לאחר שעה אחרלובכל אופן ישתדל שלא 

הצהריים או סמוך שאחר . ולא כאותם הקובעים את הברית לשעות , לערך[01:41
 בזויה שהמצוה נראהו, נקרא פושע כך כל ההמצו תא המאחרלשקיעת החמה, ש
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 זריזים מכלל יהיה לידו, מצוה דבר : כשתבואע"ב( י )הוריות וכתב המאירי .עליו
 המצוה שעושה מי דרך זה שאין המצוה, בעשיית יתאחר ולא למצוות, המקדימים

 מדה. ע"כ.מלו   ומצוה עול פירוק דרך אותה שעושה כמי אלא מעולה, בכוונה
 

ַבי ֹום: ג( יב )ויקרא , ממה שנאמרע"א( ד )פסחיםאמרו חז"ל  י "ו  ינִּ מִּ ְ ֹול ַהש   מ  ר יִּ ש ַ  ָעְרָלתֹו", למדנו שכל ב ְ
םג( כב )בראשית שנאמר למצוות, מקדימים שזריזים אלא, למילה כשר כולו היום כ ֵ ש ְ  ַאְבָרָהם : "ַוי ַ

ֶֹקר" ב  מצוה להקדים  ף על פי כןכל היום כשר למילה, וא: פ"א ה"ח( מילה )הלכות ם"הרמב. וזו לשון ב ַ
כל היום כשר  )סימן רסב ס"א(מרן השלחן ערוך וכן כתב  ות.ולמצ םמקדימי םשזריזי היום לתיבתח

כן, אף שאבי הבן יודע שאם ע"כ. על  .קרוומלין מיד בבת ומקדימים למצו םלמילה, אלא שזריזי
ָרב קבעי  ַהְדַרת ָעם את הברית לשעות היום המאוחרות, יבוא ציבור גדול יותר וירוויח מעלת "ב ְ

גדולה יותר ממעלת 'ברוב עם',  למצוות' מקדימים מעלת 'זריזים, מכל מקום כח( יד )משלי ְך"ֶמלֶ 
 'ברובלא שייך בה כל כך מעלת ש מצות מילה לגבי וכל שכן .)ראש השנה לב ע"ב(כמבואר בגמרא 

 שומעים את ציבורהכל ש והלל שופרמו בכ ,אותהכי רק במצוה שכל הציבור מקיימים , ם'ע
, מקיימים אותההציבור אין במילה ש אבלשייך לומר 'ברוב עם', , את ההללקוראים השופר ו

 מעלתאת בשביל זה  לבטל איןלכן ו, ם'ע 'ברוב בזהלומר  שייך לא ,מקוםורק נוכחים הם ב
 .למצוות מקדימים זריזים

 
 ויש, חצות לאחר המילה את לעשות מצריםב שהנהיגואותם  התאונן על מצרים נהר ובספר

 גם השדי. בבוקר המילה לעשות ליושנה עטרה בידו להחזיר עלתה ולא ,הערב עד מאחריםש
ופעמים , היום לחצי קרוב עד המילה שמאחרים, אלו במקומות אנשים איזה מנהג על לי צרכתב,  חמד

 המצוה שתעשה כדי על מי שיסמוכו להם ואין. המוזמנים שיתקבצו עד, חצות אחר עד ששוהים
 הרי זה והזריז ,עם ממעלת ברוב עדיף למצוות מקדימים שזריזים ס"שמפורש בש כיון, עם ברוב

רבי  תשובת זרוע וכתב באור החמה. לשקיעת סמוך עד שפעמים שוהים וכל שכן. ע"כ. משובח
 בהשכמה, המילה להקדים המובחר מן גאון: מצוה יעקב מר בשם, י"שכתב לרש הערוך בעל נתן

 כי ברוב, התפילה גמר עד בראש השנה לאחרה נכון ואין. למצוות מקדימים שזריזים משום
. עליו בזויה מילה שמצות נראה, כך כל מילה מצות והמאחר, שעות חמש בסוף התפילה גמר פעמים

 אין מכל מקום, עם' 'ברובכדי לקיים את המצוה  קצת חרמא אם שאף יש לומר ולפי זה. ע"כ
 .המצוהאת  כמבזה חס ושלום שנראה, חמש שעות עד המילה להשהות

 
 מקומות באיזה זולת ,ישראל כל מנהג וכן למצוות, מקדימים זריזים כתב: קחור גם בספר מעשה

 אחר עד גדול איחור גורם וזה מילה, מצות לאחר מוכרחים שיתקשטו עד לנשים להמתין שכדי
 ויזהיר יחדל, והחדל ישמע והשומע למחות, בידם שאין הדור גדולי יעשו ומה הרוב, על פי היום חצי

 כמנהגם הכנסת מבית יציאה אחר מיד ימול אלא כלל, הזה בדבר להם ישמע לא או ,הדבר על לנשים
. זו מצוה בזכות שיחיה זכר לבן שזיכהו והמטיב הטוב מהאל טוב ברכת עליו ותבוא ישראל, של
 ,מלכות האות כל מנהג הוא וכן הכנסת, מבית יציאה אחר תיכף שעושים באזמיר ראיתי גם

  יח( סימן דעה יורה ב חלק אומר יביע ת")שוע"כ.  .בעיני מאוד וישר
 

כל  והמאחר ,אמר רבי יוחנןו .כל היוםזמנה  ףמוסתפילת  ,אמרו (א"כח ע)ברכות והנה בגמרא 
אחר שבע שעות לאם התפלל  ,(א"ח סימן רפו ס"או)שלחן ערוך המרן  פסקוכן . נקרא פושעכך 

ואם המאחר תפילת מוסף שהיא דרבנן, נקרא  .מפני שזמנה כל היום חובהדי יצא יו ,נקרא פושע
פושע, כל שכן המאחר מצות מילה שהיא מן התורה, וביסודה גדולה היא יותר ממצות תלמוד 

בא וראה עד כמה חרה לו למרן מלכא רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל שמאחרים את הברית  תורה.
ע שבמקרה זה יאמרו וידוי בתפילת שחרית, כדי לשעות אחר הצהריים, עד שמחמת כן הכרי

 אורח ג חלק אומר יביע ת"שו)שיכירו בטעותם שלא טוב הם עושים לעכב המצוה, וזה תוכן דבריו 

 כמו, למנחה סמוך המילה לעשות ההוא המקום מנהג שאם נראה י זהולפ: סוף אות ד( יב סימן חיים
 מוידוי, עצמם לפטור והרוצים ,בזה לצדד שיש פי על ואףמקומות...  ועוד במצרים לצערנו שנהגו

 ,שחריתלומר וידוי ב להורות שהנכון נראה לעניות דעתי כל מקוםמ ,שיסמוכו ל מהע להם יש
ר זרוע באוו שכתב וכמ .הערב עד את המצוה שלא טוב הם עושים לעכב ולהוודע להודיעלידע, 

 עוד והבאתי לק ב',ח אומר יביע ת"בשו והביאותיוס ושלום. ח ,עליו בזויה מילה שמצות שמראה
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 ומכריהם קרוביהם שיוכלו כדי בזה שכוונתם פי על ואף, כן העושים על תגר שקראו רבים אחרונים
 ,בשחרית וידוי לומר הדבר טוב ל כןוע .יציל ולא יועיל לא זה כל, מילה הברית בשמחת להשתתף
 דוווהתו ]שהם דוחים בידים את היום טוב שלהם[, טבא יומא להאי בידים דחיא ק דמדחא להודיעם

]ולא יבואו  למיסרך אתי ולא, אחרת בפעם הדבר לתקן ישתדלו ,מזה דעםובי ואולם. ונםוע את
 .כ"דע .מהם ילמדו לא אחרים וגם להימשך כן גם בעתיד[,

 
ב סימן לק )חמכתב סופר ועיין לגאון רבי שמעון סופר, בנו של הגאון בעל החתם סופר, בשו"ת 

שיש  וכל ,מוהל צדיקשיהיה הכדי אפילו למול לאחר חצות היום, ולהמתין שצידד שאין ( חכ
בבוקר השכם לעשות המצוה כתקונה, למה יאחר  לעמודמוכנים הלפניו מוהלים מומחים זריזים, 

המצוה כדי לעשותה על ידי אדם גדול, כיון שגוף המצוה נעשית מן המובחר גם על ידי איש את 
ואבי מורי עדיף ונכון יותר. וכל מה שמקדים למעט תיפלה  ,הערלההיא מאוסה  ,המוני. ואדרבה
רף, והיה מל בעצמו את רוב התינוקות שנולדו בקהילתו מטרסדהגאון החתם סופר, מאור הגולה 

המצוה, ונראה שזה מהטעם כדי להקדים את והיו כולם משכימים יותר משאר הימים כדי להקדים 
 (ב"חשוקי חמד נדה לא ע) .שעה אחת קודם ת הערלה המאוסהלהסיר או

 
 

 הסיבה לחולשה בתורה ויראת שמים
היה  ,היה מוזמן להיות מוהל או סנדקזצ"ל רבי סלמן מוצפי המקובל האלהי כאשר 

. "וישכם אברהם בבוקר"מתנה תנאי שיערכו את הברית מוקדם בבוקר, כפי שנאמר 
אחת הסיבות לכך שבני הדור נחלשים בחלקם בתורה ויראת  ,הוא היה מוסיף ואומר

שמים, וכן העובדה שהבושה בדורנו פוחתת והולכת, מפני שהמצוה הראשונה שקיימו 
 (035עמוד  ספר עולמו של צדיק) התעצלו בה הוריהם וקיימוה באיחור. ,ברית המילה - בהם

 

 

 אברכי כוללים
, עליו לתת דעתו יותר אברכים בכוללכל היום אבי הבן שזכה לעסוק בתורה 

לעשות את הברית בבוקר לאחר התפילה, כי בכך ימנע הרבה ביטול תורה מחבריו 
וזה לבד מכל המבואר  .יום מילת בנו וביום שמחת לבוהאברכים הבאים לכבדו ב

 לעיל שכך צריך לעשות לכתחילה.
 

חבריך , 3וי בשעה כפי שמצ הרייםצעשה את הברית בתאם הלוא עצמך, אברך יקר התבונן ב
עד לסיום הסעודה והדרשות, ויגרם להם ביטול תורה גדול, שם וישהו לכבדך אברכים יבואו ה

כל סדר אחר נמצא אפוא ש, 5או  4בכולל זה לומדים ברציפות מהבוקר עד שעה כי אם 
ם אם יבטלו יהפסקה, אזי באברכים הרגילים לנוח בצהריעת א יואם ה הצהריים הלך לבטלה.

לא כן  .וחתם, יגרם להם ביטול תורה גדול לשאר היום, כי לימודם יהיה בעייפות וחולשהאת מנ
, לכל היותר יאחרו כחצי שעה או שעה לאחר התפילהמיד  הברית בבוקרמקיימים את כאשר 

ועל גדול על ההפסד. יהיה רוב הריוח על פי ש כךיהיה בעירנות טובה,  סדרלכולל, אך שאר ה
בודק ובוחן את מעשיו אם ראויים  - אורחותיו םהש ָ  : כלע"א( ה קטן )מועד כגון זה אמרו חז"ל

 )תהלים שנאמר, הקב"ה של בישועתו ורואה זוכה ,ונכונים הם, שלא יבוא בהם לידי מכשול חלילה

םכג( נ ֶרךְ  : "ְוש ָ ו   ד ֶ ע ַאְרֶאנ  ֵיש ַ ים" ב ְ  .אלהים בישע אראנו - דרך םוש ָ  אלא םוש ָ  תקרי אל, ֱאלֹהִּ

 

 כיסוי הוצאות
על אבי הבן, ומוכרח לכסותן באמצעות מכריו מאוד הוצאות הסעודה כבדות אם 

היה תומכובדיו הבאים לכבדו ביום שמחתו, ואם יעשה את הברית בבוקר, לא 
, אינו מצווה לעשות סעודה קטנה במיעוט באפשרותם לבוא ולא יכוסו הוצאותיו

אחר משום כבוד הבריות, לכן רשאי להוצאות, באופן שמתבייש בזה, כי יש בזה 
 יצחק יוסף שליט"א( נורב "להראשהורה מורנו )כן . ההכרח לא יגונהבכמה שעות, כי את הברית 
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 כבוד הבריות
אפשר להם להספיק גרים בעיר רחוקה, ואי אם ההורים ובני המשפחה הקרובה 

ולערוך את הברית באופן  בהם התחשבעל אבי הבן ל לברית, לבוא מוקדם בבוקר
כי תורתינו "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", וגדול  שיספיקו לבוא בנחת,

כבוד הבריות, וכל שכן כשמדובר במצות כיבוד אב ואם שהיא מצוה חמורה 
מוכרח לעשות כן, ש , כיוןמצוהכבוד הזלזול בחלילה אין כאן . וברור ששבחמורות

יהי כבוד חברך חביב עליך : "משנה י( אבות פרק ב)רו חז"ל אמוכבר  .ההכרח לא יגונהו
 .ע"ב( לה )ברכות ארץ" דרך מנהג םבה "הנהג", וכשלך

 
 ,א ממרחקיםוואם אביו צריך לבשכתב: ד"ה אביו ואמו(  ב"נדה לא ע)חשוקי חמד שוב ראיתי כן ב

 ראוי להמתין לו גם לאחר חצות, כדי לא לבזותו אלא לכבדו.

 

 ורודף שלום שלוםאוהב 
אבי הבן שרוצה לערוך את הברית בבוקר לאחר תפילת שחרית כהלכה, אך יודע 
שאם יעמוד על זאת, תגרם חלילה מחלוקת בינו לבין אשתו או במשפחה, ברור 
הדבר שעליו לדחות את הברית לשעות מאוחרות יותר, באופן שתתקיים הברית 

וכן היה הלל  גדולה מן השלום.בנחת ובשמחה, בשלום ובמישור, שאין לך מעלה 
ו אמרוכן  ".שלום ורודף שלום אוהב ,אהרן של מתלמידיו הוי: "ב("ימא פ")אבות אומר 

ומובא  .כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום ב"הלא מצא הק" :)סוף מסכת עוקצין(
בני אהובי, כלום חיסרתי " :אמר הקב"ה לישראל" :רבה פרק כו(אליהו ) תנא דבי אליהוב

שתהיו אוהבים זה את זה,  לכם דבר, ומה אני מבקש מכם? הא איני מבקש אלא
 ".ותהיו מכבדים זה את זה...

 
בואו וראו כמה גדול כח השלום, שאפילו : ז(יאות  בריות ,שער האותיות בי"ת)הקדוש של"ה כתב ה

יר: ")דברים כ י( שנאמרפתחו להם בשלום,  ב"הלשונאים אמר הק ְקַרב ֶאל עִּ י תִּ ֵחם ָעֶליָה  כ ִּ ָ ל  ְלהִּ
לֹום , מהו "הוי מקדים בשלום כל אדם: ")אבות פ"ד מט"ו(ז"ל כמינו ואמרו ח". ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלש ָ

הוי מקדימו לשלום, שאם אתה עושה כן  ,בו עליךי'בשלום כל אדם', אפילו אם אתה רואה של
וכן . מכניעו תחתיךמוסרו ו ב"האינו נכנע להשלים עמך, הקאם תגרום לך שיאהבך, ואפילו 

שלום וכי אדבר נאמר "אני שהיה רודף אחר שלום של שאול, כמו ש ליו השלוםמצאנו בדוד ע
 ב"הושאול לא די שלא נתפייס לו, אלא שהיה רודפו כדי להרע לו, ומסרו הק ".המה למלחמה

רע לו, לבו של דוד להעל , ואף על פי כן לא עלה כו ז(כד י, )שמואל א  ביד דוד במערה ובמעגל
 הו, בקש"קש שלום ורדפהו"ב נאמרלפי שצריך לו לאדם להיות אוהב שלום ורודף שלום, כמו ש

בקשהו בגופך, ורדפהו  .בקשהו במקומך, ורדפהו במקומות אחרים .עם אוהבך, ורדפהו עם שונאך
אש לומר לא יואל תתי .בקשהו היום, ורדפהו למחר .בקשהו לעצמך, ורדפהו לאחרים .בממונך
 עי"ש. להשלים, אלא רדוף אחר השלום עד שתגיעהו.אוכל 

 
כמה שכרו רב ועצום של אבי הבן זה, כי מלבד שמחשיבים לו בשמים שעשה את המילה ו

בבוקר כדת וכהלכה, כל זה כאין וכאפס לעומת מעלותיו וזכויותיו שמנע מחלוקת וריב ומדנים, 
 נאמרששלא להניף עליו ברזל,  מזבחהבניית ואדרבה הרבה שלום בעולם, וכמו שאמרה תורה ב

ַחְלֶלהָ : "(שמות כ כב) ָ ָעֶליָה ַות ְ ָך ֵהַנְפת  י ַחְרב ְ ברזל  והא למדת, שאם הנפת עלי" :שם רש"יוכתב  ",כ ִּ
ברזל שהוא א עליו וללת, שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, לפיכך לא יביח

על  ,רואות ולא שומעות ולא מדברות ןאינומה אבנים ש ,כורת ומחבל. והרי דברים קל וחומר
המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה ברזל,  ןידי שמטילות שלום אמרה תורה לא תניף עליה

וזה בעולם הזה, על אחת  ."למשפחה, בין אדם לחבירו, על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות
 כמה וכמה שהקרן קיימת לו לעולם הבא.
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 הפתעהברית ב
 ןאירק במקרה שו. לפחות עשרה אנשים בברית היושילכתחילה יש להשתדל 

אם נקלע אבי הבן למצב של על כן,  .מעשרה , ימולו בפחותות להשיג עשרהאפשר
 ,התינוקברורה רמת הצהבת של ה תהילא קיום מצות המילה בהפתעה, וכגון ש

לקיים את  על אבי הבן וברר הדבר שאפשר למולו,ה לקראת צהרי היום השמיניו
הברית מיד, וישתדל שיהיו לפחות עשרה אנשים ולא ימתינו אפילו יום אחד 

לא השיגו עשרה, לא ידחו בשביל לקבוע אולם ולהזמין את מכריו וחבריו. ואם 
 אומר יביע ת"שו רסה ס"ו. )סימן .בזמנה יקיימוה בכל מצבוחלילה את הברית מחמת כן, 

 (יח אות ה ימן"ד סיו בחלק 

 
 

 אבל אין לי כאן שום משפחה, לא סעודה, ולא כלום התחנן,הוא 
 תינכנסלביתו של הגאון רבי חיים גריינמן זצ"ל, פעם שהיה גר בסמוך יקר סיפר יהודי 
דפק בדלת אברך צעיר, פתאום  .זמן קצר לפני שבת לשאול שאלה קטנהלבית הרב 

מי זה היה?  שאל הרב דיבר אתו רגע והאברך הלך.ואת הדלת, פתח  בנו של הרב
א אחר ואמר הבן, שאלתי אותו אם זה דחוף, והוא אמר שלא, אז אמרתי לו תב

הבן, הוא רצה לשאול אם לעשות בדיקת  ? ענהרצהשאל הרב, ומה הוא שבת. ה
שאלו הרב  .אמר הרב, תקרא לו! רץ הבן לקרוא לו. אולטרסאונד לתינוק שנולד לו

כיון שהמוהל אמר , ואולם שמונה ימים לפני נולד לו תינוקלרב שמה הענין, וסיפר 
אצלנו לא דוחים בלי בדיקה  :עד שיגדל. אמר הרב המתיןצריך ל ,שהוא קטן במשקל

, הביא את התינוקבתדהמתו של מוהל מומחה, תביא את התינוק ונקרא למוהל. האברך 
שאפשר לעשות ברית היום! האברך  החליטר' נתן הרציג, ומומחה מיד קראו למוהל ו

לפני שבת? הוא התחנן,  קצר כל כךיעשה ברית זמן  כיצד ,הצעיר לא ידע את נפשו
אבל אין לי כאן שום משפחה, לא סעודה, ולא כלום. אמר לו הרב, אבל יש לך מצות 
 מילה בזמנה! שזה הדבר הכי גדול בעולם! אתה תהיה הסנדק, ומיד עשו את הברית

 .(036( ועיין להלן )עמוד קנג ודעמ "מילי דהספידא")ה אנשים. שיחמ במעמד
 

 

 להלן כמה טעמים שלכתחילה צריכים עשרה אנשים בברית:
דרכי ) .מצוההאת ם לפרסכדי היינו לברית, עשרה  , מה שאנו מצריכיםרב צמח גאוןכתב  .א

 (סימן רסה משה

 
כל , ובמצוה העוסקים כל על מאורה להופיעלברית כדי  באה השכינה, יבק מעבר פרבס כתב ב.

 ם טוביו לכןו ם כן,ג נשמה פתתוס להם ויש ,שכינה פני כמקבלים הםהרי  לברית ההולכים
ֵאלֵֹניה'  ֵאָליו ַוי ֵָרא"כתב,  א( בראשית יח)ספורנו גם רבנו עובדיה  .הוא שלהם כי שם  ",ַמְמֵרא ב ְ

ם " :(דברים כט ט) עין מה שנאמרכהופיע האל יתברך שכינתו לעמוד בברית, ומול אברהם, ינ ֶ ַאת 
ְפֵני  ֶכם לִּ ְ ל  ֻ ים ַהי ֹום כ  בִּ צ ָ ית ...ֱאלֵֹהיֶכם ה'נִּ ְברִּ ית ": (מלכים ב כג ג) נאמר וכן ,"ְלָעְבְרָך ב ִּ רִּ ְכֹרת ֶאת ַהב ְ ַוי ִּ

ְפֵני   כמו שאמרו חז"ל, אנשים מעשרה פחותיהיו כבוד שזה אין , באה שכינההוכיון ש. ה'"לִּ
 ה שורה שם.שכינה ,עשרהשיש  כל (א"ע לט סנהדרין)
 
 מילה ברית עדות, בעשרה לישראל נאמנות עדות כל ,()פרק יח בי אליעזרדר בפרקיכתוב  ג.

 (זרוע אור). בברית בנו את שהכניס האב על יעידולכן צריכים עשרה ש. בעשרה
 
ֵרי: "(ה סה תהלים) פסוקפותח ב הבן שאבימובא,  ()לך לך צד ע"ב הר הקדושבזו .ד ְבַחר ַאש ְ ְתָקֵרב ת ִּ  ו 

ֹן כ  ש ְ ָעה" עונים את המשך הפסוק: שם והעומדים ",ֲחֵצֶריךָ  יִּ ב ְ ש ְ טו ב נִּ יֶתךָ  ב ְ י ומ ".ֵהיָכֶלךָ  ְקֹדש   ב ֵ
 ולם הבא, שכולןבע םלצדיקיעשות ל ה"קבה שעתיד חופות מעשרשלא אומר כן, מוציא עצמו 

בפסוק, שבכל תיבה ותיבה נעשית ממנה  תיבות עשרלכן ישנן ו .ונרמזות בפסוק זה ותמתקשר
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 .שבפסוק תיבות ועשר חופות עשר כנגדאנשים,  עשרה שם היושי צריךואפשר שלכן  ע"כ. .חופה

 (דעיף קסז ס סימן חיים בשלחן ערוך אורח מעין מה שנפסק)

 
 התינוקיצא זה ש בטן האמא, וכיוןמ גדול םהאסורי בית לך אין, משה מטהכתב בספר  ה.
, ככל ברכת הגומל שנאמרת עשרה בפניעל כך  שם יתברךלה להודות צריך, םהאסורי ביתמ

  ".חסדו לעולם י, כטוב כי' לה הודו" :מרים בברית פסוקאו בעשרה. ומזה הטעם גם

 
וכגון במושב קטן שכולם עשרה, מחמת שהברית תתקיים בבוקר, לא יהיו אם 

שעות הצהריים, ללכתחילה להשהות את הברית  םרשאיממהרים מאוד לעבודתם, 
ומכל מקום אם יהיו עשרה בברית  .עשרההברית תתקיים בשכי מעלה גדולה היא 

בבוקר, אלא שלא ישארו לסעודה, אין לדחות את הברית לצהריים בשביל שיהיו 
 (5. ובנדפס מחדש הערה יח אות ה ימןרה דעה סיו ב חלק אומר יביע ת"שו) עשרה בסעודה.

 

 ברית מילה בבין השמשות
' השמשות בין'במיד ימולו , לא מלו את התינוק עד שקיעת החמהש אונס אם אירע

זמן  התאחרו כל כך עד שהגיע . אולם אםבברכה]הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים[ 
 למחרת. המילה וידחו את, פסולה בלילה מילה כי, למולו אין, הכוכבים צאת

 
ומכאן ילמדו אותם המאחרים את המילה כל כך עד סמוך לשקיעת החמה, שלבד 

, הלוא הםעלי בזויה מצוההש נראהו ,ממה שהתבאר לעיל שאינם עושים כהוגן
את הזמן לגמרי, ובפרט בימי החורף הקצרים ששקיעת  פסידיכולים חלילה לה

ף שא( ב"כט ע) ברכות בגמראעיין ]וישמע חכם ויוסף לקח.  .06:31החמה לערך בשעה 
בכל זאת חכמי , סמוך לשקיעה התפלל מנחה עם דמדומי חמהלישנה מעלה שעל פי 

מא תיטרף כי ש, לרגע האחרוןה כל כך תפילהדוחה את את הללו יק ארץ ישראל
כל שכן במצות מילה שלא רק שאין שום מעלה אם כן השעה ויפסיד זמנה לגמרי. 

 .[יש בזה זלזול במצוהנקרא פושע ולדחותה כל כך עד סמוך לשקיעה, אלא אדרבה 
 
ספק יום ספק לילה, הוא ש ,'בין השמשות' נקראעד צאת הכוכבים ה ושקיעהמשהזמן ש ,ידועכ
. עיין בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה"[, 'שעות ודקות זמניות']להבנת המושג דקות זמניות  03.5 שיעורו הואו
כחצי הוא עדין יום גמור, ורק זמן זה יוסי  ביראבל לדעת לדעת רבי יהודה, הוא אולם כל זה ו

 ,[ע"ב( לד שבת י")רש בחוזקה. ולא ברפיון עין קריצת ]כשיעור כהרף עיןישנו זמן קט  יודקה לאחר
שמא הלכה כי , למול בזמן בין השמשות ספיקאשיש לנו ספק נמצא ואז מגיע "צאת הכוכבים". 

בין השמשות,  ום גמור, ואפילו תאמר שהלכה כרבי יהודה שזהכל זמן זה הוא עדין יוכרבי יוסי ש
)ביאור הלכה סימן תטו כתב המשנה ברורה שמא בין השמשות עצמו יום הוא. וכל שכן לפי מה ש

עד צאת ש (ע"א פסחים בברכות ב ע"ב ו)כן מבואר בגמרא ו ,יוסי ביהדין בודאי שהלכה כר ן, שמג("ס
שהוא ספק לילה לחשוש  יהודה ביכר םריימחמאנחנו שבת כניסת  גבילש רקהוא,  וםהכוכבים י

רבים מהראשונים, שכל זמן זה הוא יום גמור, ובצירוף שיטת רבנו תם כן מפני חומרת השבת. ו
שכתב: )ברכות ב ע"א בהשלמות( ]וכן דעת רש"י  ,ובין השמשות מתחיל כשעה לאחר השקיעה שלנו

דהיינו צאת הכוכבים, לפי  ,כשתשקע החמה ויפנה היום וטהר מן תוך חללו של עולם ששקעה לגמרי"
התעכב המוהל קרה ואם  ,על כן. ["שזמן שקיעת אורה מהלך חמשה מילין כמו שאמרו בפסחים

יום השמיני, ולא יבטלו מצות עשה נחשב הוא עדין שלאחר השקיעה, ימול מיד בבין השמשות 
ַבי ֹום :שאמרהתורה של  י "ו  ינִּ מִּ ְ ֹול ַהש   מ  ר יִּ ש ַ אם שכחו או שגאון מנחת כהן, כתב הוכן ָעְרָלתֹו".  ב ְ

וסיעתו,  בנו תםשמיני עד ששקעה החמה, יש לסמוך על דעת רהנאנסו ולא הספיקו למול ביום 
יום גמור הוא כפי התורה, וזה יותר טוב ממה אחר השקיעה, כיון שעדיין לומצוה למול אותו 

מילה שלא בזמנה, ולכן ראוי לעשות המצוה בשעתה,  אשנדחה המילה למחרת היום, שאז הי
אין  ן השמשות,ואף על פי שבנולד בשבת בבי שבת החמורה נדחית מפני מילה בזמנה. לושאפי
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של חילול סור כרת לאי שיםחושמשום שהטעם שם  ?פק ספיקאאנו מלין אותו בשבת מכח ס

דקות וחצי לאחר  שלוש עשרהבתוך שכיון מעתה וה שאין כן כאן. לדעת הגאונים, משבת 
 איןחשב כיום גמור, ולכן מן התורה זמן זה נקות כנ"ל, ישקיעה, יש ספק ספיקא, ושלשה ספה

עושים  לאאף שש, המילה כל ברכותאת גם  שיברכווברור  .לדחות מצות עשה של מילה בזמנה
 אומר יביע ת"שו)כשהמצוה מן התורה עושים ספק ספיקא ומברכים.  אולם ספק ספיקא בברכות,

 (סימן ה סוף אות ג חיים אורח ח חלקכג. חלק ז יורה דעה ס"ס כד.  סימןדעה  יורה ו חלק
 

כי הן אמת שיש  ,ולהעמיד דברים על דיוקם: (טוס"ס חלק י יורה דעה )שו"ת יביע אומר וכתב עוד ב
אחר השקיעה נדחית ללהקפיד תמיד לעשות המילה קודם שקיעת החמה, ואם התינוק נולד 

כך היה היה מקרה חריג, ו ',. אך המעשה שדנתי בו בחלק ואין מי שחולקבזה והמילה להבא, 
אחר שקבע אבי הבן עם המוהל למול את התינוק כחצי שעה קודם שקיעת החמה  המעשה:
 [זיע"א( מרן מפיכך שמעתי )בימי החורף הקצרים בבית החולים "ביקור חולים"  צהרייםהאחר  4]בשעה 

וכן המוזמנים באו בשעה הקבועה, והשלחנות ערוכים לסעודת המילה, אירע אונס למוהל, שבדרכו 
של  אל מקום המיועד לברית המילה, לפתע הגיעה משטרה וסגרה את הכביש מסיבה בטחונית

אחר השקיעה, לתנה לאיש לעבור, ולכן הגיע המוהל באיחור של מספר דקות "חפץ חשוד", ולא נ
וירע הדבר  ,צבו כמו נד על האיחור של המוהל, וגם אבי הבן חרה לו מאד על זהיוהמוזמנים נ

וטעמי ונימוקי עמי, משום שעלה  .בעיניו, ואז הורתי לעשות המילה תיכף, שגדול כבוד הבריות
ולכן כדאים הם לסמוך וכו'. ספק ספיקא להקל, כי נזכרתי בסוגיא שיש כאן  הה שעאותבדעתי ב

עליהם למול אחר שקיעת החמה בתוך י"ג דקות. וזה ברור. ומעתה אין מקום לתמיהתו של הרב 
 ע"כ. כי כדין וכהלכה הורתי משום כבוד הבריות. ,ותכל תלונותיו מעלי ,שמש ומגן

 
 טרוד שהיה מיש(, תמה עמוד סוכות) עובדיה בחזון מלכא מרן שפסק ממה כך על שאלוש יש והנה
 השמשות בבין מיד לויט, החמה שקיעת שהגיעה עד לולב נטל ולא סוכות של ראשון טוב ביום

. ברכה בלי אך, הלולב את לושיט טוב, חכמים מדברי היא שהמצוה הימים בשאר אולם. בברכה
 כי, השמשות בבין ימול, מל ולא השמיני ביום נאנס שאם פסק הנ"ל מרוא יביע בשו"ת והלוא

 השמשות בין ושמא ,יוסי כרבי שמא, גמור ליום השמשות בין את להחשיב ספיקות השושל יש
 החמה שקיעת עד נטלו כשלא הלולב על לברך רשאי לא מדוע כן ואם. שמא כרבנו תםו ,יום

 וספק התורה מן מצוה היא כי, ליום זאת החשיב במילה שדוקא תאמר ואם. הימים בשאר
 לשקיעת וסמוך, הפורים יוםב טרוד שהיה מי גביל אף כן פסק מדוע כן אם, לחומרא דאורייתא

 אלא הקריאה כל את םילסי יוכל שלא בדעתו ומשער ,להיהמג את קרא לא שעדין נזכר החמה
 סימן י חלק אומר יביע שו"ת) מדרבנן שחיובה אף להיהמג את ויקרא יברך זאת בכל, השמשות בבין

 ?השמשות בבין בברכה לושיט, מדרבנןשהיא  המועד לובח לולב במצות גם נאמר לא מדועו, (נב
 

 השקיעה דםוק שנזכר ברומד להיהמג בקריאת שם כי, דוניםיהנ בין הבדל יש, דעתי לעניות אולם
 שיש אלא, וראהלק גמור חיוב עתה עליו טלומהרי ש, ודאי יום הוא זה שזמן וכיון, קרא שלא
 רףיצ זה על, לילה זמן זה הוא וליאו, השמשות בבין אותה יםישיס כיון יברך שלא לומר צד
, השמשות ביןזמן  הגיע שכבר לולבב כן לא. ליום זה זמן להחשיב כדי קותיהספ כל את מרן
 כמוו, לוטיל יביח שאינו וברור, לקולא דרבנן ספק, מדרבנןהיא  המועד לובח ה זושמצו כיוןומ

 קותיהספ כל את נצרף אם אף ולכן, ועוד ההשלמה, המאירי, הריטב"א, הר"ן, הרמב"ם שכתבו
 לא הלוא", על נטילת לולב ונויוצ במצוותיו קדשנו אשר" יאמר היאך עדין, יוםכ להחשיבו

ן מ ת לולבשמצו הראשון ביום בלא. ומעלה דורילה השמשות בבין לושיט טוב ורק, כלל והונצט
 גם ממילא, הספק מחמת המצוה את לקיים חיוב עליו מוטל השמשות בבין שעתה כיון, התורה
 כיוןמ, השמיני היום שהוא למול זה ביום חיוב עליו חל שכבר מילה במצות הדין והוא. יברך
, לברך גם וממילא, למולו עתה עליו מוטל, גמור כיום נחשב זה זמן הנ"ל הספיקות פי שעל

 יוסף ילקוט. ובמילואים נב סימן י וחלק, נב סימן ט חלק אומר יביע שו"ת עיין) .שהברכה נגררת אחר המצוה
 (רצא, רפד עמ' ופורים. תקנה, תקנב, תקמח עמו' המינים ארבעת

 
"ח ואברכי יוסף )ה שכתב הגאון החיד"א , הביא ממט אות ג( מןג יו"ד, סילק )חשמש ומגן והנה בשו"ת 

אפילו כל שהוא, כשעומדים  רב שבתשמש בעית הבשם הבית דוד, שכל שנראשלא סק"ז(  מןסי
. שישייום מתינוק ומונים שמונה ימים ל הרי זה נחשב יום גמורבראש מקום הגבוה ביותר בעיר, 
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וכן נתפשט המילה ליום ראשון. את שמש נראית כלל, מונים להבא, דהיינו שדוחים הואם אין 

בשו"ת . ע"כ. ולפני דורנומזמן גאוני הדורות ש ,ז לנו חברוןוועיר ע ,המנהג בעיר קדשנו ירושלים
ה שכתב על מ קשה מכאןו הביא את החיד"א וסייעתו. מא אות ד( מן)חאו"ח סיז לק יביע אומר ח

. וזה פק ספיקאאחר שקיעת החמה מכח סללהתיר למול כג(  מן)חיו"ד סיו לק בשו"ת יביע אומר ח
 היפך ממה שכתב בחלק ז. עכת"ד.

 
על מרן היביע אומר, הלוא שאלה חזקה יותר ואני הקטן לא זכיתי להבין, כי לכאורה יש לשאול 

מונים לו מחמת ספק  ,נולד בין השמשותשתינוק , (א"קלז ע)אמרו במשנה מסכת שבת  מפורש
ולמה לא נאמר ספק ספיקא להחשיבו שנולד ביום, ונמול אותו  ,נימול לתשעהמיום המחרת ו

. ועל כרחנו לומר כי מאחר וסוף סוף יש ספק בידינו אם הוא נולד ביום או לשמונה מיום זה
אולי הוא היום השביעי  שמיניבלילה, לכך אין לנו ברירה אלא למנות מיום המחרת, כי היום ה

אין לנו ברירה אלא רק לדחות את המילה למחרת. לא כן  ןולא חלה עליו עדין מצות מילה, לכ
ומנו לו שמונה ימים כדין, באופן שברור שחלה עליו עתה  ,ודאי התינוק נולד ביוםשבמקרה 

אנו מצות מילה ביום השמיני, אך מחמת אונס וכדומה התעכבו מלמולו עד שקיעת החמה, בזה 
אם עבר  ,בבין השמשותלעת עתה כיון שכבר חל עליו חיוב המילה, רק שאנו מסופקים אומרים 

א להחשיב זמן זה עדין כיום, כדי להמשיך את היום השמיני או לא, על זה בא הספק ספיק
 החיוב הקיים כבר עליו. אבל במקרה של המשנה יש ספק בכלל אם חייב או לא. ודו"ק.

 
תינוק שנולד בערב ל דן ממתי נמנה שמונה ימיםשהביא מרן היביע אומר שומעתה גם החיד"א 

הרי זה נחשב יום א, שמש אפילו כל שהוית השכל שנראעל זה אמר , שבת סמוך לשקיעה ממש
דוחים את המילה שמש נראית כלל, האם אין שישי, אבל יום ומונים לו שמונה ימים מ גמור

ליום ראשון, כיון שנולד בבין השמשות. נמצא שלא בא החיד"א אלא לבאר את המשנה, שאף 
ש שמהאין שאמרה שתינוק הנולד בבין השמשות של ערב שבת נימול ליום ראשון, היינו דוקא כש

, אבל כל שנראית כל שהוא, הרי זה יום ממש ומונים ממנו, אף שלגבי מלאכה נראית כלל
, ואין זה ענין לקיום ברית מילה נזהרים אנחנו שלא לעשות מלאכה כמה דקות קודם השקיעה

 . ודו"ק(ס טוס"יורה דעה  שו"ת יביע אומר חלק י)ועיין בזה ב. בבין השמשות

 

 בבין השמשותלידה 
 ביום ונימול, מהלילה ימים שמונה לו תחילים למנותמ ,השמשות בבין שנולד תינוק

למשל: אם נולד בבין השמשות של יום ראשון, נימול בשבוע הבא ביום  .שמיניה
בין  םשכיון שבין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, אי אפשר למולו ביום ראשון, כי א שני.

ועדין לא הגיע זמן המילה, ואף אם ימול  שביעיהשמשות לילה, נמצא שיום ראשון הוא היום ה
בית יוסף סימן )הובא ב כתב הרשב"אוכמו ש. אותו, לא קיים מצוה שאינו אלא כחותך סתם בבשר

מפני הסכנה ויש שם מוהל  שמונה ימיםקטן שהצריכוהו רופאים בקיאים למולו תוך  :(רסד
 ,כל מחמת הסכנה מותר :תשובה ?מהו מילתו ,ואם מל אותו גוי .מי ימול אותו ,ישראל וכן גוי
אין זו מילה אלא  שמונהומיהו כל שמלו אותו קודם  .עומד בפני פיקוח נפשהשאין לך דבר 
כגון שנשארו  ,ואם לא גמרו את המילה .ואין הפרש בזה בין גוי לישראל סתם,חתיכת בשר 

יצין ויפרעו על ידי מוהל יחזרו לאחר שיתרפא ויטלו צ ,או שלא פרעו םעדיין ציצין המעכבי
מנחת בועיין ) ברור שהגיע זמן המילה.שאז  ,ביום שניאותו  מליןבמקרה הנ"ל, לכן  . ע"כ.ישראל
 ג אות ג(יורה דעה סימן כ ושו"ת יביע אומר חלק ( דבר מעניין מאוד, ובמצוה ב)חינוך 

 

את  תחילים למנותמ, השקיעה לאחר או השקיעה קודם נולד אם ספק יש אםגם 
 ח( סעיף רסו וסימן, ד סעיף רסב סימן) .מהלילה ימיםת השמונ

 

אם הוא  כי יש ספק תינוק שנולד ביום שישי בין השמשות, מלין אותו ביום ראשון.
וביום  ללידה. יום השביעיהזה שמא שישי או בשבת, וביום שישי אי אפשר למולו, כי יום נולד ב

שבת אי אפשר למולו, כי רק מילה שהיא ודאי בזמנה דוחה את השבת, אבל ספק מילה בזמנה 
 .(315)עמוד בזה בהרחבה להלן פרטי דינים ועיין  (שם)לא דוחה שבת.  ]כי אולי בין השמשות יום[,
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 לידה השעת  יוקד
לוודא  הבן לשקיעה או לאחריה, ישים לב אבי ךלידה תהיה סמוהנראה שם א

תלמיד לשאול  עליו בדבר, ספק שיש וכל, הלידה רגע עם המילדת את במדוייק
 .חכם הבקי בהוראה

 
ן נאי ן, כי רובןד בעדותן של המיילדות ובכתיבתן את שעת הלידה בטפסיהויזהר מאהצריך ל
, אלא אחר יציאת כל התינוק וניתוקו מחבל ההלכהזמן הלידה בדקדוק את לכתוב  ותמדקדק
אז, ויתכן גם שאין  ןהזמן כפי שמראה שעונאת לכתוב  ותלאחר ניקויו מתפנ רקופעמים , הטבור
 ,ין השמשותהשקיעה ובכשרואים שמתקרב זמן הלידה בגבול זמני  ,כן לע מדויק. ןשלה ןהשעו

לבקש מהמיילדת שתשים לב לזמן המדוייק של יציאת הראש, ולפי  קפידוי בין בחול ובין בשבת,
הגרש"ז אוירבך שאפילו מיילדת שאינה שומרת שבת, כל שאין לה נגיעה תב וכ שעון מדוייק.

מכל סיבה שהיא שלא להתייחס ברצינות לבקשה זו, אפשר לסמוך על דבריה, ובפרט במקומות 
פסקי תשובות ) .אומן לא מירע אומנותו ,שכלל גדול בידינושמצויים הרבה שומרי תורה ומצוות, 

 (אות י סימן שלא

 
 לשמונה ימים ועד שנים עשר יוםקטן נימול 
]ביום ימים  נהולשמישנם מקרים שמלים לכתחילה את התינוק ש (א"שבת קלז ע)אמרו חז"ל 

 .נהולשמ -מילה בזמנה  ?יצדכ .ולשנים עשר ,לאחד עשר ,לעשרה ימים, לתשעה ,השמיני[
 

לפי שמספק מתחילים למנות את שמונת הימים רק  .לתשעהנימול  -בין השמשות בנולד * 
 .מהלילה שלאחר בין השמשות, ונמצא שנימול ליום התשיעי

 

 נולד ביום שישיאם הוא ספק כי יש  .לעשרהנימול  -בין השמשות של ערב שבת נולד ב* 
נימול לכך אין מילת ספק דוחה שבת, שזה שבת, כי אי אפשר למולו בתשיעי ובשבת, או 

 .עשירי ללידתוהיום השהוא  וןביום ראש
 

אחד לנימול  - ביום ראשון שאחר השבתחל יום טוב ובין השמשות של ערב שבת נולד ב* 
ה שלא בזמנה מילכי עשירי, יום ראשון שהוא היום ה -ביום טוב אי אפשר למולו . כי עשר
 .יום ללידתו אחד עשרשני שהוא יום בנימול למחרת  , לכךדוחה יום טוב אינה

 

ראש השנה  טובים שלשני ימים  יםנולד בבין השמשות של יום רביעי, ובשבוע הבא חל* 
שהרי שאי אפשר למולו ביום רביעי, כי הוא ספק יום  .עשרשנים לנימול  - בחמישי ושישי

ובשישי ושבת  שאינה דוחה יום טוב. כי זו מילת ספק ,אפשר למולו השביעי. ובחמישי אי
אין ברירה  ה ודאי לא זמנו ולא דוחה יום טוב ושבת. לכךברור שאי אפשר למולו, כי ז

 .ללידתו שנים עשריום שהוא ביום ראשון, אלא למולו לאחר השבת 

 

 יום טוב
, יום טוב ביום שלישי , ובשבוע שאחריו חלשנייום של ין השמשות בשנולד ב תינוק

טוב שני רביעי. ואם היה כן בחוץ לארץ שיום רביעי הוא יום ביום  לין אותומ
 יום טובאפילו דוחה  האינלפי שמילה שלא בזמנה  של גלויות, מלין אותו ביום חמישי.

 שני של גלויות.

 
יום טוב  , ובשבוע שאחריו חלשנייום של ין השמשות בבבחוץ לארץ שנולד  תינוק

 וממילא יום שלישי הוא יום טוב שני של גלויות, מלין אותו ביום רביעי., ביום שני
יורה דעה  חשו"ת יביע אומר חלק )שני של גלויות.  אינו דוחה יום טוב ,ספק יום השמיני כי אפילו

 אות ח, ט( חלק ט אורח חיים סימן קג. ועיין בסימן כ
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 חולה
חלה באחד מאיבריו, אסור למול תינוק חולה עד שיבריא. במה דברים אמורים? כש

, ומעלות[ 38-]כאבל אם היה לו חום כגון שכאבו לו עיניו כאב מועט וכיוצא בזה, 
מעת לעת, שלמים תרפא שבעה ימים הממתינים לו מעת ש, שהוא חולי שבכל הגוף

, שצריך להמתין שבעה ימים עיניו כאב גדולבלו  וכל שכן אם היה ואז מלין אותו.
מעת שהתרפא, כי חולי העיניים חמור הרבה, היות וגידי העיניים תלויים בלב. 

כי , שהוא שיש חשש חולילמול כל  סורבכל זה, ואד ויזהר מאהל חובה גמורהו
להחזיר נפש אחת אך  ,לאחר זמןגם אפשר למול  שהרי ,סכנת נפשות דוחה הכל

 ס"ב( ימן רסבסבית יוסף ושלחן ערוך ). לעולם אי אפשר ,מישראל
 

 

 ניצל התינוק ללא התחכמויות בזכות קיום ההלכה
שנעשה לי  ,עימי היה המעשה :זצ"לבן ציון אבא שאול הגאון רבי  נורבסיפר מורנו ו

לאבי הבן  .בעין חוליראיתי שיש לתינוק והבריתות, שנתנו לי למול,  נס גדול באחת
קבע שהברית לא תפריע לתינוק, אבל אני לא רציתי למול ש יםיהיה תלמיד רופא עינ

, כאב מועט אפילושכאבו לו עיניו שתינוק בשום אופן, כיון שנפסק בשלחן ערוך 
 השם יצילנו,ממתינים לו עד שיבריא. לאחר זמן התגלה שהדם של התינוק היה מזוהם, 

אם היה נימול. רק לאחר שלשה חודשים שנרפא חלילה ומי יודע מה היה קורה 
בשלחן ערוך ללא התחכמויות, הלכה כיון שקיימתי את הוממחלתו, התירו למול אותו. 

)אור לציון  סייעתא דשמיא ועל ידי כך ניצל התינוק.ולא שמעתי לעצת הרופא, זכיתי ל

 חכמה ומוסר עמוד פא(
 

 
 

 כולם הלכו הביתה רוטנים על הרבי "המחמיר"

כשכבר והנה מקלויזנבורג, בראשית בואו לארצות הברית, נתכבד בסנדקאות.  רביה
ישב על הכסא והתינוק הושם על ברכיו, הבחין הרבי כי יש לתינוק כמין אבעבועות 

מלים את התינוק.  איןקטנות על הלשון, ומקובל היה אצלו מרבותיו שבמצב כזה 
הרבי הורה מיד למוהל שלא למול, וקם מעל הכסא. מיד החלה מהומה, ואבי 

שהכל מוכן לסעודה והמוזמנים מאוד מדוע משבית הרבי את השמחה כ רגזהתינוק 
כולם כבר הגיעו. הוא החליט לקרוא לרופא ילדים שגר בסמוך, הרופא שבדק את 
הילד קבע חד משמעית שמותר למול אותו, אבל הרבי לא קיבל את דעתו. האב 

, וגם הוא אמר שלמרות שיש לו 'משהו' בפה, אין זו סיבה אחרטרח וקרא לרופא 
נכנע לדעתם, ואמר להם שהם יכולים לעשות כהבנתם, לדחות את הברית. הרבי לא 

מוכן להיות הסנדק. בסופו של דבר הברית לא התקיימה, וכולם  אינואבל הוא 
הלכו הביתה רוטנים על הרבי "המחמיר". למחרת בא אבי הבן לרבי לבקש מחילה 

הוא סיפר כי הילד קיבל חום גבוה, והרופא אמר שאם היתה הברית  .ולהודות לו
שנוכח  ,יימת אתמול היתה נשקפת סכנה לחיי התינוק. הרבי הפטיר ואמרמתק

 (אורה וששון)להיכנע לדעות אחרות.  אסור ,בלה נאמנהשכאשר ישנה קלראות 
 

 
 וכן מורים המוהליםתינוק שהיו לו שלשולים, יש להמתין שבעה ימים מעת שהבריא. 

 .בזמנינו
 

חולאים בתינוקות, נראה שכל שיש ספק פן יגרום : בזמנינו שמצוי מאוד כתב הגאון החזון איש
או כאב מעיים, או חום כלשהו, הרי זה בכלל ספק סכנה,  לו חולי מעיים לשלשל, או עצירות,
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 שבת ג שסב(חזו"ע עי' ) הרי זה ספק סכנה. וכל חולי לגבי תינוק, יכול לגרום חולי, מעיים קלקול שכל

 

 ]ירוק[ צהבת

, הדם באבריו והוא חלוש מאוד[לא נפל עדין שהרי זה סימן ]תינוק שיש לו צהבת גבוהה 
ואסור למולו מחשש סכנה. וכשיתרפא, מלין אותו מיד ואין צורך להמתין שבעה 

תו של עולם, שיש תינוק שנופל בו דם מוקדם יותר, ויש בריאימים, כי כך היא 
 ()קכ שנופל בו דם מאוחר יותר.

 
שהוא ירוק, הרי זה מחמת  וקתינ מי,אמר אביי אמרה לי א (א"קלד ע)מסכת שבת כן הוא בגמרא 
אמר רבי נתן וו הדם ואחר כך ימולו אותו. ב פוליו דם, על כן ימתינו לו עד שב שעדין לא נפל

שני  ,ראשון ומתהבנה את אשה אחת לפני שמלה  הפעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא ובא
אמרתי לה  ,הצצתי בו ולא ראיתי בו דם ברית ,ראיתיו שהוא ירוקושלישי הביאתו לפני  ,ומת

שמו נתן הבבלי על  איםוהיו קור ,והמתינה לו ומלה אותו וחיה ,המתיני לו עד שיפול בו דמו
קטן שהוא ירוק, סימן שלא נפל בו דמו ואין סימן רסג ס"א(, )לחן ערוך וכתב מרן הש . ע"כ.שמי

 שאר הקטנים.ויחזור מראהו כמראה  מלין אותו עד שיפול בו דמו
 

אם כחלמון ביצה או  ,איירקות שה ואם התינוק ירוק באיז: (סימן רסג)ערוך השולחן ובאר ב
שלא ל כ, כי ואין מלין אותו עד שיפול בו דמו ,סימן שלא נפל בו דמו עדיין ,כעשבים או כרקיע

בו  מיד שנפלהדבר שפשוט ו .וממהר לחלוש ולמות ,ד ואין בו כחוהוא חלוש מא ,בא בו הדם
חוסר אף ש, כי ימים מיום שהבריא שבעהך להמתין צרי איןו ,הדם ונבלע באברים יכולים למולו

כלל כחום גבוה וכיוצא בזה, אין זה חולי  כל מקוםמ ,תפשט בכל הגוףשה ומה לחולידם הוא ד
נוטה גופו לירקות מפני שהדם אינו נופל  ,רואים בחוש שכל תינוק שנולדו .אלא מעצם הבריאה

התינוק לא נפל בו הדם גם  שלשה, וזהם או יביום או יומי ר כךלת לידתו אלא אחיתחבו מ
 ראמלשון הגממבואר וכן  .הרי הוא בריא ככל הבריאים ,אבל מיד כשנפל בו הדם ,שמינייום הב
 .ודברים תמוהים הם, ימיםשבעה להמתין  צהשרמי ולכן תמיהני על . מסתימת לשון הפוסקיםו

 .ימים שבעהימתינו ללידתו, וכי גם רביעי הנפל בו הדם ביום השלישי או בתינוק ש ו,ולדברי
מיעוט שיפול בהם הדם שבכי מיעוט  ,מילה בשמינילהם הוב ולדות לא תהיה דבריו נמצא שרול

 עי"ש. ם.ביום ראשון ללידת
 

שליט"א וסיפר לי מורנו הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א, כי בעת היוולד בנו הרב שמואל 
היה חשש לצהבת לדעת הרופאים, אך המוהל אמר שאין לחוש למולו, וכששאל את אביו הגדול 
מרן זיע"א, אמר שכיון שהמוהל רגיל בהם הרבה אפשר לסמוך על דבריו ולמולו, וככה עשו. 

אתמול דרגת ש נשאלה שאלה אודות תינוקשכתב:  )עמוד נג(ר "רבנו" וכיוצא בזה ראיתי בספ
, הרופא בבית חולים "מעייני הישועה" )ד"ר 03.5, והיום בבוקר בדקו והיה לו 05.0 התהצהבת הי

]המומחה[ (, אמר שאסור למול במצב כזה, אולם המוהל ירא שמים ומוהל מומחהרוטשילד שהוא 
, מה גם שמשקל התינוק שלוש וחצי קילו, ואבי הבן והרב גיאת אמר שאין שום בעיה למול

 לרבנו ואמר שאפשר למול.שואל אם למול, ושאלתי 
 

 אדום
התפשט נבלע באבריו ולא לא אך הדם נפל בו סימן ש ,אדום התינוק אם נמצא
 .ויסתכן ותו יצא כל דמו, ואם ימולו אעור לבשרהעומד בין  הרי הואו ,בכל גופו

 (ערוך השולחן. ס"א סימן רסג) .לכן אין מלין אותו עד שיבלע דמו באבריו
 

שהוא אדום, הרי זה  וקתינ מי,אמר אביי אמרה לי א (א"קלד ע)מסכת שבת כן הוא בגמרא 
אמר ו ו הדם ואחר כך ימולו אותו.יבלע בו דמו, על כן ימתינו לו עד שבלע במחמת שעדין לא נ

שני  ,בנה ראשון ומתאת אשה אחת לפני שמלה  הרבי נתן פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובא
המתינה  ,אמרתי לה המתיני לו עד שיבלע בו דמו ,שהוא אדום ראיתיוושלישי הביאתו לפני  ,ומת

 ע"כ. .אותו נתן הבבלי על שמי איםוהיו קור ,לו עד שנבלע בו דמו ומלה אותו וחיה
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 ברית דחויה קודם השבת
תינוק שחלה, כגון שהיתה לו צהבת גבוהה ונדחית מילתו, והבריא ביום חמישי,  *

אין מלין אותו לא בחמישי ולא בשישי. וכן גר העומד להתגייר, אין מלין אותו 
לא בחמישי ולא בשישי, כיון שבשלושת הימים הראשונים למילה, הכאב גדול, 

שבת. ומטעם זה, אין  ויש חשש שיצטרכו לחלל עליו שבת, ונמצא שגרם לחילול
וכמה פעמים  יומיים לפני כיפור, אבל לפני יום טוב, מותר.יום או מלין אותם גם 

ברית מילה דחוי שעשאוהו ביום בלהיות סנדק הזמינו את מרן מלכא רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל 
 "א ה"ז(ארחות מרן ח"ג פ)לא מנע עצמו.  ם טובאבל בסמוך ליווסירב להם. שישי, ביום חמישי או 

 
אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם ש( ע"א )שבת יט לפי מה ששנינו ,הרשב"ץכתב 
, שהרי בודאי יצטרך אי אפשר שלא יבוא לידי חילול שבתשמפני שהטעם הרז"ה  וכתב ,השבת

אסור למול גר ש ,מכאן יש ללמוד. שבתאת הה לחלל תנֶ נראה כמַ הרי זה ו להפליג בים בשבת,
וכן תינוק  .שלישי למילה בשבת ויצטרכו לחלל עליו יום השבתהא יום וכדי שלא יבחמישי ביום 

)בדק  בית יוסףוהביאו מרן היום ראשון. ע"כ. לו עד למחר  םממתיני חמישי,שחלה ונתרפא ביום 

כגון לעלות לארץ ישראל שהואיל ולדבר מצוה הקשה על זה, הש"ך ואמנם  (.רסח' רסב, סיהבית 
, קודם השבתיש להתיר למול  כןהשבת,  קודםימים  שלשהמותר להפליג בספינה אפילו בתוך 

שהרי בגמרא שם  אך כבר דחו זאת כמה מרבותינו האחרונים,שאין לך מצוה גדולה מזו. ע"כ. 
 ם הספןעמבואר שאף שמותר להפליג לדבר מצוה, מכל מקום לדעת רבי צריך היהודי לסכם 

בשבת, אף שברור שלא יציית לנו ולא ישבות. ואם כן היאך  ולא יפליג שבותשיעל מנת הגוי 
 היתהכתב שאף אם ומרן החיד"א בברכי יוסף אפשר בנידונינו לומר למוהל למול קודם השבת. 

גבי הפלגה בספינה שאף הלכה כרשב"ג שאין צריך לסכם עם הגוי לשבות, עדין אפשר דדוקא 
שיצטרך להפליג בשבת הבאה מפני  לול שבתיחידי לא ועל הרוב יב, יום ראשוןמאם יפליג 

משום צורך העולם, והגבילו גזירתם  חכמים מיום ראשון שלא גזרו רק, הסכנה שהוא בלב ים
ם , התירו גר מפני הסכנהיש להתיר בדב ל כל פניםהשבת, ומכיון שע קודםימים  שלשהבתוך 

איסור,  חששבלי שום  למולויוכל שאם ימתין לאחר השבת  ,אבל במילה .במקום מצוה כן
החתם צא בזה כתב לידי איסור כלל. ע"כ. וכיו יבואלא כדי שלאחר השבת משאירים אותה 

 המצוה, דוקא במצוה עוברת שאם לא יפליג בספינה תתבטל, שמגילה טז ע"ב(. )שבת קלז ע"א סופר
 תתבטל.שאם ידחוה ליום ראשון לא  ה שאין כן במילה, מרב שבתמותר להפליג אפילו בע

 
כן פסקו הט"ז, כנסת הגדולה, בית לחם יהודה, הגר"ח בן עטר בספרו ראשון לציון, מהר"י עייאש, מהר"א שמאע, ו

כמה מגאוני אשכנז, תפארת גם  פסקוערך השולחן, מחזה אברהם, עדות ביעקב, רב פעלים, נהר מצרים ועוד. וכן 
לוי, דעת כהן, מהר"א גרינוואלד ועוד. וכתב בספר ברית  זכרון יוסף שטיינהרט, יד הלוי, מטההחתם סופר, למשה, 

מיר בזה כהרשב"ץ. וכן ראוי להורות אף לבני אשכנז, אלא אברהם, שבהרבה קהילות בארצות אשכנז נוהגים להח
, וחלק י אורח חיים שו"ת יביע אומר חלק ה יורה דעה סימן כגאם כן במקום שיש להם מנהג ברור להקל בזה. )

 (יד, ויורה דעה סימן נח אות טו. חזו"ע שבת ג שנב סימן נד אות
 

 

 ימול ביום שישלשמע להם אל ת
ברית דחויה  נה: ישאת פי מרן מלכא זצוק"ל שאלשבת ים העיר מוהל ממעשה שהיה ב

מול, והוא אמר להם לבוא לביום שישי, וביקשו ממנו דוקא שהמשפחה רוצה לעשותה 
הוא לא ימול, הם יקחו איזה דוקטור  ביום שישי, והם אמרו שאםלמולו שאסור 

 ולמוהל למולבמקרה זה מל לפי ההלכה, האם מותר , וכמובן שאינו שימול את הבן
בדין זה ושאסור למול שסביר למשפחה את החומרה יהמוהל ש, מרן וענה ?ביום שישי

ואם לא יהיו מוכנים לקבל, מוכן  .לבוא לידי חילול שבתהם ביום שישי, כי יכולים 
ואם המשפחה  .עצמו לדבר איתם ולשכנע אותם שידחו את המילה ליום ראשוןבהוא 

 )ספר "רבנו" עמוד סו(לא ימול ביום שישי. שלא ישמע להם ולמוהל  מרןלא יסכימו, אמר 

 

האם מותר חילוקי מנהגים, ששאל למרן מלכא זצוק"ל,  -קונטרס ידי כהן בועיין 
 ,בזמנה הנערכת ביום חמישי או שישי למוהל ספרדי למול תינוק אשכנזי במילה שלא
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וכן אם מותר למוהל אשכנזי למול תינוק ספרדי במילה שלא בזמנה ביום חמישי או 

במקום צורך " בזו הלשון מיום ט' אדר תשע"ג: ב ידכתבתשובה לו מרן והשיב  .שישי
בפרט כשרואים שהתינוק בריא ולא יצטרכו  ,גדול יש להתיר בשני האופנים הנ''ל

  . עובדיה יוסף. עכ"ל.לחלל שבת ברפואתו
 

 

תינוק שנולד בבין השמשות של יום רביעי, מלין אותו ביום חמישי הבא, וכן  *
תינוק שנולד בבין השמשות של יום חמישי, מלין אותו ביום שישי הבא, ואסור 

 ,ל שבת, כי במקרה זהוליחידי לחשש הנ"ל שמא יבוא פאת הלדחות את המילה מ
 (גשו"ת יביע אומר חלק ה יורה דעה סימן כ)זהו זמנה של המילה. 

 
נראה שאף הרשב"ץ הנ"ל שכתב שאין מלין מילה שלא בזמנה שלשה ימים קודם השבת, יודה 
במקרה זה למולו קודם השבת, כי שמא בין השמשות לילה הוא, ונמצא שנולד ביום חמישי, 
ויום חמישי שאחריו הוא באמת היום השמיני ללידתו, וכיון שספק דאורייתא לחומרא, נעשה 

למולו. וספק של תורה, דוחה לחששו של הרשב"ץ שלכל היותר אינו  עתה יום זה יום השמיני
שו"ת יביע אומר חלק י יורה דעה סימן )אלא מדרבנן. שוב ראיתי לאחר זמן שכתב מרן מלכא זצוק"ל 

ונראה לי שאם התינוק נולד ביום רביעי בערב בבין כדלהלן:  אות טו(חלק ד על רב פעלים  נח
לקיים  פק ספיקאי, מאחר שהוא ספק שמיני ללידתו, ויש כאן סהשמשות, יש למולו ביום חמיש

מילה בזמנה, ושמא לא יצטרכו לחלל שבת רי זו מצות המילה ביום חמישי, שמא הוא לילה, וה
רוב, הוא כבר  ל פיעבורו. ]ובפרט שעינינו הרואות בזמנינו שהתינוק אחר יום מן המילה, ע

 ש.כן בכמה אחרונים. עי"בריא[. ושוב מצאתי 
 

נולד בניתוח קיסרי ביום חמישי, הדבר פשוט וברור שנימול ביום חמישי תינוק ש* 
שו"ת יביע ) .ואין שום ספק בדבר ,לא עדיף מספק מילה בזמנה שנימול ביום חמישיש .בזמנו

 שם במילואים( אומר חלק י
 

 מים, ובשבוע שאחריו חל ראש השנה בישנייום של ין השמשות בשנולד ב * תינוק
שהרי אין מלין אותו ביום טוב ראשון, . ]צום גדליה[חמישי ביום  לין אותו, משלישי ורביעי

כי ספק יום השמיני אינו דוחה יום טוב, וביום טוב השני ברור שלא מלין, כי בודאי אין זה 
 (שו"ת יביע אומר חלק ה יורה דעה סימן כג) על כן מלין ביום חמישי. ,זמנו

 
לא שייך ש ולא חוששים לסברת הרשב"ץ הנ"ל, אף חמישי סמוך לשבת,ומה שמלין אותו ביום 

', שהרי יום מילה בזמנהרי זו , וההוא לילהבין השמשות מא כאן ליישב מה שכתבנו לעיל 'ש
 פרובסחמישי ברור שאין זה זמנו, כי ספק תשיעי ספק עשירי הוא. באר רבנו חיים בן עטר 

מפני  שלו והוא לא היה ראוי למילה שמיניהיום שהגיע דוקא באופן ש א ע"ג("קיף )דראשון לציון 
לכן דוחים את פקעה ממנו מצות מילה בזמנה, כיון ש, חמישינתרפא ביום עתה ו, שהיה חולה

והגיע בשבוע שאחריו ראש השנה, בין השמשות לא כן במקרה זה שנולד ב ראשון.המילה ליום 
 ,עדין לא הגיע זמנוהרי זה כאילו ו ,ל בו מצד היוםראוי למויום שמיני שלא עבר עליו הרי ש

 .שהרי זה כיום שמיני שלו ,מלין אותו חמישיביום לכך כל שהתאפשר למולו 
 

יום  , ובשבוע שאחריו חלרביעייום של ין השמשות בשנולד ב הוא הדין לתינוקו
 שישי.ביום  לין אותו, מטוב ביום חמישי

 

כהרשב"ץ על ידי מוהל אשכנזי שאינו נוהג  את התינוק למולים הדריש מ ים אלו,מקרשני בוהנה 
הנ"ל שלא למול מילה שלא בזמנה שלשה ימים קודם השבת, מאחר ואין זה דומה ממש להלכה 
הנזכרת לעיל בתינוק שנולד בבין השמשות של יום רביעי שמלין אותו ביום חמישי, כי שמה אנו 

לד ביום חמישי, ויום חמישי שאחריו הוא אומרים שמא בין השמשות הוא לילה, ונמצא שנו
היום השמיני ללידה, ואדרבה ספק דאורייתא לחומרא שזה זמנו עתה. לא כן במקרים אלו 

 [(שסועמוד ) ]ועיין ספר "רבנו"שבודאי יום המילה אינו יום השמיני ממש. 
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חל ראש ובשבוע שאחריו יום שלישי כ"ג אלול תשס"ח, בין השמשות של ומעשה בתינוק שנולד ב

למולו ביום חמישי  או מוהל אשכנזייזצוק"ל שיבמלכא מרן  אמרוהשנה בימי שלישי ורביעי, 
 עמ' שכ(ימים נוראים  ט יוסףילקו)]צום גדליה[. 

 
יום  , ובשבוע שאחריו חלשלישייום של ין השמשות בבבחוץ לארץ שנולד  * תינוק

, ואין [ספק תשיעי ספק שמיניהוא כי ]רביעי ביום אין מלין אותו , טוב ביום רביעי
, אלא [יום טוב שני של גלויות]שאין מילה שלא בזמנה דוחה  מלין אותו ביום חמישי

 כנ"ל. יויש מהדרים למולו על ידי מוהל אשכנז. ביום שישי

 
 

  הליכות ליום המילה 
 מלאכה

 מלאכה עושים אינם, והמוהל הסנדק ,הבן אבי :שהם, הברית שבעלי נוהגיםיש 
 נה(אות ב.  כג סימן ח"או ו חלק אומר יביע ת"שו) אולם אין זה מן הדין כלל. .המילה ביום

 
 מלאכה עושים אינם בריתה שבעלי שנהגו למה סמך נראה ,(א"סק תסח סימן) מרדכי מאמרהכתב 
 ,חצות אחרל פסח בערב מלאכה לעשות שאסור למי שהטעםירושב ה שכתובממ, המילה ביום
י ולפ. מלאכה בעשיית אסור קרבן מקריב שהיחיד וביום, פסחה קרבן הקרבת זמן שהוא מפני

, (ב"ע מג תזריע פרשת רעיא מהימנא)הר הקדוש בזוכמבואר  ,קרבן כמקריבים שהם ברית בעלי גם זה
 ש."יע. הוא שלהם ם טובשיו, מלאכה לעשות להם אין

 

 אכילה
 קודםביום המילה  גרם[ 54]פת יותר משיעור כביצה סעודת  הבן לאכול לאבי מותר

 )לז( המילה.
 

, קריאת מגילה נטילת לולב, הדלקת נר חנוכה,במצוות מסוימות כקריאת שמע, אף שמצאנו 
, אולם שונה מצות מילה בזה, המצוה קיום קודם סעודת קבע לאכול שאסור, ועוד בדיקת חמץ

כי הנה ידוע שכאשר ד(,  תחילת פרק השנה ראש מסכת ף"הרי )על ן"על פי מה שכתב הרהוא והטעם 
רה שמא יטלטל את השופר ארבע יחל ראש השנה בשבת, גזרו חז"ל שלא לתקוע בשופר, גז

אמות ברשות הרבים, וכמו כן, אם חל חג הסוכות או פורים בשבת, לא נוטלים לולב ולא 
שמא יטלטל את הלולב או המגילה ארבע אמות ברשות הרבים. ושאל הר"ן,  קוראים מגילה,

 לדחות את המילה שמא גזרו לא בשבת, מילה ברית הוקא באלו גזרו, ואילו אם חללמה ד
דוקא באלו המצוות אפשר ש תירץו ברשות הרבים? אמות הסכין ארבע או את התינוק טלטלי

, לא כן במילה שרק הלקיימ במצוותו טרודאחד  כליזכירו לו, כי  שאחד ישכח שהיום שבת ולא
 בוא לטלטליישכח שהיום שבת ואבי הבן מצווה על המילה של בנו ולא אחרים, אם כן אף אם 

שדוקא . ע"כ. ולפי זה אפשר יזכירו לו אחרים שהיום שבת ,הסכין ברשות הרבים או את התינוק
מצוה, קודם המצוה, שמא ימשך ולא יקיים את הה במצוה ששייכת אצל כולם, אסרו לאכול סעוד

ולא יזכירו לו, כי הם עצמם טרודים במצוה, לא כן במילה שרק אבי הבן מצווה עליה וטרוד 
   , כי הם אינם טרודים בה.את בנו בה, אף אם יאכל סעודה וימשך, יזכירו לו אחרים למול

 
, וכמעט אין )סימן רסה ס"ו(זאת ועוד, מצות מילה מתקיימת תמיד ברבים, כמבואר בשלחן ערוך 

שמל בינו לבין עצמו, על כן, אף אם אבי הבן ימשך בסעודתו, אין חשש שישכח למול, כי  אדם
ברבים כקריאת מגילה ועוד, אפשר  ותמתקיימ ןאף אם ה ,לא כן בשאר מצוות .אחרים יזכירו לו

יחשבו שאולי שאם ימשך באכילתו ולא יבוא לבית הכנסת, לא יחושו הציבור לקרוא לו, כי 
שו"ת יביע )ועיין  ונמצא שיפסיד המצוה לגמרי, לכן אסרו עליו האכילה. אחר,הוא קורא במקום 

 אות ד( אומר חלק ג אבן העזר סימן ט
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 . בגדים נאיםרחיצה .תספורת
על שלשת בעלי הברית לבוא למילה ביופי והדר ובמכובדות, לכבודה של מצוה 

ויש  ועל כן, יסתפרו וירחצו וילבשו בגדים נאים. .םגדולה וחשובה הבאה לפניה
, מידי יום ביומוימים, שמחמת שהורגלו למול ילמוהלים מסובעיקר להזכיר זאת 

אינם  אילוכ חלילה, נראהואינם שמים על ליבם לבוא בבגדים נאים ומכובדים, 
 מכבדים את המצוה כיאות.

 
 יום ראשוןעשרה באב בב השחל ,בברית מילהמעשה היה : (ב"מסכת עירובין מ ע)תוספות כתבו ה

שנאמר  ,היה םשלה ום טובמפני שי ,ואכלוורחצו  ...והיצ ]רבו של רש"י[רבנו יעקב בר יקר ו וע,בשב
ְמָרֶתךָ : "תהלים קיט קסב() י ַעל אִּ ש  ָאֹנכִּ ָלל ָרב ,ש ָ מֹוֵצא ש ָ ". וכיוצא בזה כתבו הטור והרשב"ץ: כ ְ

בתשעה אבי הבן  שהיה שנה[ 651-, לפני כ)סגן לויה(בן רבי יצחק סג"ל  ]רבנו יעקבמעשה ברבנו יעב"ץ 
מנהג . וקילס הרשב"ץ מנהג זה שהוא ר וכו'הנעאת ומלו והלך ורחץ הוא ובעל בריתו באב דחוי... 

. ראשוניםמהו רבים כתבוכן  .של מצוהולשמחה לששון היום שנהפך אצלם  ,חסידים ואנשי מעשה

בתשעה  לובש בגדים אחריםבעל ברית : (טח,  'סימן תקנט סעיאורח חיים )שלחן ערוך וכתב מרן ב
מול התינוק, ל םלאחר שגמרו הקינות ובאי בגדי שבתמותר ללבוש ]ו, אך לא לבנים ממש. באב

לפי שיום ... רוחץו ...ליום ראשוןבאב שחל להיות בשבת ונדחה  [. תשעהאבל לא ילבש לבנים
למדנו, כמה מעלה גדולה לרחוץ לכבוד המילה וללבוש בגדים נאים,  ומכל זהע"כ.  טוב שלו הוא.

, (63)עמוד כללי המילה לרבי יעקב הגוזר עד שהתירו זאת אפילו ביום אבלות על החורבן. וכתב ב
 המילה ביום ולמחרת. המילה כבוד משום, מצוה להידור ובני ביתו האב רוחצים המילה שלפני יום

 המוהל ואף, אבינו של אברהם בבריתו להכניסו בו שזוכים ביום נאים במלבושים עצמם מהדרים
, לנקותו כדי המילה לפני אותו םמרחיצי הקטן וגם .כבוד משום נאים במלבושים עצמו להדר צריך

 בהדר ברית בעל אשת אותו ונושאת, חתונתו כיום מצוותו להידור נאים בגדים לו ומלבישים
 את ומקבל הכנסת מבית כנגדה האיש ויצא תפילתם, הציבור שגומרים אחר מיד הכנסת לבית
 עי"ש. .'הבא ברוך' ואומרים מלפניו הציבור ועומדים, למולו הכנסת לבית ומכניסו ,מידה הנער

 

 נאים לציבורבגדים 
הציבור המשתתף בברית, ראוי ונכון שיבוא בבגדים נאים לכבודה של מצוה,  גם

שגם אצלו יום זה הוא מבחינת יום טוב, מפאת כבוד השכינה הבאה לשם, כמובא 
 אותה להעביר הקדוש העם שמתכנסים הזמן "שבאותו: (ע"א מד שמיני) הקדושבזוהר 
 להעביר ודאי ומתגלה שלו הפמליא כל את מכנס הקב"ה, הברית מלפני הערלה

 עושים שישראל המעשים כל שהרי. שדהקו ברית מלפני למעלה הערלה אותה את
 הקדוש העם מכל הערלה אותה נדחית זמן ובאותו. למעלה מעשה מעוררים, למטה
 כל על מאורה לברית כדי להופיע באה השכינה :יבק מעבר בספר וכתב ".למעלה

 להם ויש השכינה, פני כמקבלים הם לברית ההולכים העם במצוה, וכל העוסקים
על כן, אותם הבאים בבגדי  עי"ש. .הוא שלהם יום טוב ולכן גם כן, נשמה תוספת

ובודאי לא מכובדים, הנה מלבד חוסר הכבוד  אינם נקייםעבודה, ופעמים ש
י השמחה לא רואים בעלוהערכה כלפי המצוה, יש בכך גם חוסר כבוד הבריות, כי 

( א"שבת לא ע)ודרשו חז"ל  וכבר אמרה תורה: "ואהבת לרעך כמוך", זאת בעין יפה,

י ְמַכב ְ : ")שמואל א ב ל(", ונאמר לחברך"מה ששנוא עליך, אל תעשה  דכ ִּ ", וכן ַדי ֲאַכב ֵ
 ".חביב עליך כשלך ,יהי כבוד חברך: "משנה י( אבות פרק ב)אמרו חז"ל 

 
 אבי ואבי ,ס"א( תקנא )סימן תשובה שעריתשעה באב, כתב ב לשחלה בשבוע שמילה לענין ברית 

 להקל םשנוהגי וכמדומה .ונשיהם הם ,שבת בגדי וללבוש להקל נוהגים ם כןג היולדת ואבי הבן
 לובשים הם ,שבת בגדי ללבוש אחרים בימיםהברית  היה אםש דרכם אשר קרובים שאר גםכן 
 בלבישת האלה הקרובים בשמחתם מתערבים כשאין והיולדת הבן לאבי הוא שצער ונראה .עתה גם
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 הציבור שגם מקומות ויש, כתב (63 וד)עמכללי המילה גם ב .להחמיר יש קרובים לשאררק ו לבנים,

 עמהם. והדין ,גדולה שהיא המצוה חביבות מפני נאים במלבושים עצמם מהדרים
 

 "חכם לב יקח מצוות"
אדם שאינו עובד עבודה גופנית, ובדרך כלל לבוש בבגדים נאים ומסודרים,  גם

במאמץ כלשהו של ענידת עניבה על צווארו,  או עובד נדל"ן, וכגון אברך כולל
בעין יפה אה ולשמח את אבי הבן שר האת הערכתו למצוה, ואף יזכאה בזה רְ יַ 

מו וכ ,שלוםריבוי , ומצות "ואהבת לרעך כמוך" יים בזהקיו ,ם שמחתושכיבדו ביו
 ועם וקרוביו אחיו עם שלום מרבה... אדם יהא לעולם: (א"ע יז ברכות) ל"חז מרושא
 .הבריות על ומקובל, למטה ונחמד למעלה אהוב שיהא כדי, אדם כל
 

 ההכנות למילה
על ההורים להביא למילה: כרית נאה ומיוחדת לתינוק, יין, ]בשמים[, מוצץ, שני 

 לחיתוי. 01%טיטולים, מגבונים, ואלכוהול חיתולים, שני 
 

 "בן פורת יוסף"
 אומר יביע ת")שו .הרע עליו מעין להגן , כדיבברית התינוק רוד"א על לתת עשבטוב 

 לז( ס"ס ח חלק
 

" פיגם" מ"א( פ"ט שביעית) משנהה בלשון הנקרא העשב כי אודיע ודור לדור, א"החיד מרןכתב 
. וכישוף הרע עין לבטל מועיל "רודא"[, כתב ם"והרמב", רוטא" שהוא צדק מלכי בן י"הר ]פירש

 בשם ןייכו זה עשב והנושא", רוטא" קדוש שם ויש. זה על נורא מעשה ירושלים מרבני ושמעתי
עין  ערך)וכתב הרב פלא יועץ . ע"כ. מגיפה במקום מועיל הזה העשב וגם. לו וטוב הנזכר קדוש

גל מאד לנשאו ומעין הרע, ובפרט עשב הרוד''ה שהוא מסלות להנצל וויש בספרים כמה סג, הרע(
". עי"ש. ונשמרתם מאד לנפשותיכםמה שאמרה תורה "כי הוא בכלל  ,עליו, וראוי לילך אחריהן

 כי ,ל"ז ניניו יעקב ר"כמהר המקובל ג"הרה קדוש מפה ושמעתי י,'פלאג וכתב הגאון רבי חיים
 התינוק את כשמביאים רבים נהגו ע"כ. ולכן. המגיפה מן מציל שהוא, 'מגיפה' אותיות 'הפיגם'
 ידי על רק הנאי" הרע עין"כי  ,הרע מעיןעליו להגן , הזה רודא העשב את עליו נותנים למילה

 בברכות כמבואר) חכמים תלמידי ידי על ואפילו, אוהבים ידי על גם אלא, רעה עין בעלי שונאים

לאחר  יקראש טובו .לשלוט הרע עין יכולה, מפתיע דבר כלבש, (ועוד א"ע יד בתרא בבא, ב"ע נח
, (לא אות אחת כף) הקודש עבודת בספרו כמובא, א"החיד הגאון שתיקן 'הרע עין נגד לחשהברית '
)ועיין עוד בחוברת "פרקי אבות" בהלכה ובאגדה ". ובאגדה בהלכה הרפואה" החוברת בכריכת והודפס

 פרק ב משנה טז(

 
 

 שמביאים אותו לברית מאוד צריך להיזהר על ילד
מרן הראשון לציון רבנו  שיעורו שלהביא תמליל מ)ח"א עמוד רכא( בספר "מעדני המלך" 
בן פורת 'זהר על ילד שמביאים אותו לברית. יש ימאוד צריך לה עובדיה יוסף זצוק"ל:

תענוג להסתכל על פניו, כמו פרח, 'ויוצא פרח ויצץ ציץ  ,תינוקות נחמדים מאוד 'יוסף
אך מוכרחים להביא אותו לבית הכנסת, ושם יש הרבה קהל, ואולי  ,ל שקדים'ויגמו
שמברכים ) 'רודא'עשב איזה אחד שיתן עליו עין הרע, לכן מקשטים אותו ב ס ושלוםיש ח

דך אלף ימשמאלו, 'יפול מצושם מלאך, תולים אותו מימינו גם שזהו , (עליו 'עשבי בשמים'
סגולה זו כתבה מרן  אליך לא יגש', ועל ידי כך הוא ניצול מעין הרע. ,ורבבה מימינך

מגרשים את העין הרע.  ונענע, הירקות האל - החיד"א בספרו פתח עיניים, וכן מנטא
 צריך האדם לחוש לדברים האלה.
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 גם מרן היה נותן רודא בכיס בלכתו לאירועים וסנדקאות
: רבנו אמר שהצמח הנקרא "רודא" הוא על מרן זצוק"ל כתב)עמוד קו( ובספר "רבנו" 

טוב נגד עין הרע ויש בו סגולות חשובות, ואמר לי שכאשר הוא הולך לאירועים 
וכן סיפר לי מורנו הראשון ע"כ. ולסנדקאויות, הוא לוקח איתו את הצמח הזה בכיסו. 

שלו פחה לציון והרב הראשי לישראל רבנו יצחק יוסף שליט"א, שבעת אירועי המש
בר מצוות וכדומה, היתה מרת אמו הרבנית מרגלית ע"ה מביאה עימה עשב מו כ

 "רודא", והיתה קוראת לו לכניסה לאולם ותוחבת בכיסו נגד עין הרע.
 

 חלה גדולה וענקית
באחד הספרים הובא סיפור על יהודי שנולדו לו בסימן טוב ובמזל טוב שלישיית 

מלכא זיע"א שישב סנדק לאחד הבנים, אמר לו בנים, וכאשר בא להזמין את מרן 
מרן שיזמין ממאפיה חלה גדולה וענקית במיוחד, ויניחנה בכניסה לאולם, כדי שכאשר 
הציבור יכנס יתבונן בחלה הגדולה, ויתפעל ממנה ולא מהילדים, וכך לא תהיה עליהם 

הפלא עין הרע. כך עשה יהודי זה, וכולם הפנו את מבטם על החלה והתפעלו ממנה 
 ופלא, וכך הדיבור נסוב על גודלה הענק של החלה.

 

לקח אבי הבן את החלה הגדולה כדי וסעודת המצוה, ישבו לבסיום שלושת הבריתות, 
 יצילנו.שם לבצוע עליה, אך לתדהמתו הרבה ראה שכולה בפנים מלאה בתולעים, ה

 

 
 

 מעשה המילה  
 כיצד מלין

 מציצה.  ג.פריעה.  ב.חיתוך.  א.שלשה שלבים יש במצות המילה: 
 

 חיתוך* 
הבשר הגבוה  ]עטרה, היא העטרה את החופההעליון  העורחותך את הערלה שהיא 

 מגיעהערלה היורד ו עוראת  בידוהמוהל  משמשעל כן, ראשית מ [.אברהמקיף את ה
מותח אותו כלפי מעלה, ובעודו מותח ואוחז בערלה, מברך: "ברוך , העטרה עד

אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וציונו על המילה", וחותך אתה ה', 
 .העטרה יתתגלבסכין ומ

 
 יחתוך שלא וכשתוחב אותו בערלה, מונע באמצעו, חריץ ישו מתכת עשוי - מגן

 שמשועל כן אחר שממ .לידי סכנההתינוק חלילה בטעות יותר מהצורך ויבוא 
עד  המגן את תוחבאותו כלפי מעלה, ומותח , הערלה כנ"ל עוראת  בידוהמוהל 

 וחותך. ,מגןהמקום החיתוך, באופן שנשאר לחתוך רק את העור שעל 
 

 מהתינוק.מיותר את המגן בסיום הברכה ולא קודם, כדי לחסוך צער  יתחוב
 

 מגן אברהם
ן: "(לו )יח הליםבדרך רמז, ניתן לפרש את הפסוק בת ֶ ת  י ַות ִּ ֶעךָ  ָמֵגן לִּ ש ְ יְנךָ  ,יִּ ימִּ י וִּ ְסָעֵדנִּ  ְוַעְנַוְתךָ  ,תִּ

י נִּ שדרשוהו על אברהם ( א אות מח פרשה) רבה בראשיתועיין ) העזרה במילהענין ", שכולו מדבר על ַתְרב ֵ

ן .(אבינו ֶ ת  ֶעךָ  ָמֵגן ִלי ַות ִ . הצורךכדי יותר מ מגן המילה, שעל ידו נושע התינוק שלא יחתך זה ִיש ְ
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 (63וד עמ )לעיל כמובא במדרשזה הקב"ה שסייע לאברהם אבינו במילה ביד ימינו,  ִתְסָעֵדִני ִויִמיְנךָ 
וֹ  ְוָכרֹות" מרשנא ,ומלו ימינועמו  שיתףו במילה אברהם של שושבינו נעשה ה"שהקב מ  ית עִּ רִּ  ".ַהב ְ
ִני ְוַעְנַוְתךָ   לעזור לו במילה. נוהזה הקב"ה שהתנהג בע ַתְרב ֵ

 
ישנם מוהלים הנוהגים קודם המילה להכניס מחט שראשה מעט  - מחט הפרדה

עבה בין עור המילה לבשר המילה, ומסובבים אותה כדי להפריד ביניהם, ולאחר 
מכן מלים. וישימו לב לעשות כן בנחת וביישוב הדעת, כדי שלא לצער את התינוק 

לא  ,היטב באופן התפיסה ניםמיומה יםמוהלאך  (שו"ת יחוה דעת חלק ו סימן נג)בחינם. 
 כלל להשתמש במחט הפרדה.צריכים 

 

 ברזל
 אולםחדה,  זכוכיתאבן או ב אפילוו, חותךה דבר בכל למול אפשר הדיןן מאף ש
שהוא חריף וחד יותר, ובו נמנע צער מהתינוק.  ברזלסכין ב למול המובחר מן מצוה

 (נד)
 

 ברזל כלי לעשות םפחמי לעשות עצים כורתים, ע"א( קל )שבתכן מבואר ממה שאמרו בגמרא 
ישראל די  ילרבי מרדכי הכהן מצפת, תלמידו של רב)וכתב בספר שפתי כהן על התורה  .למילה]איזמל[ 

ח: "(כה ד שמות)בפסוק  קוריאל מגורי האר"י ז"ל( ק ַ ָרה ַות ִּ ֹ פ  ְכֹרת ֹצר צִּ ָנה   ָעְרַלת ֶאת ַות ִּ  לקחה ולמה", ב ְ
 ,למלון ובניו אשתו את שלוקח מי כי ,אצלה מצוי היה שלא לומר ואין .סכין ולא אבן שהוא צור
 חלק לו היה לא שהברזל לפי אלא .ניהםיב סכין ואף הבית תשמישי כל שלוקחים ספק אין

 אףו ,בתורה סכין נזכר לאוכן  ,"ברזל עליהם תניף לא"באבני המזבח  שנאמר ,כלל בקדושה
לכן לקחה צפורה אבן  ,סכין לאו ואוכל שחותך דבר , היינו"המאכלת את ויקח" נאמר בעקידה

דקות וחלקות ונעשה נס שהתחברו  אבנים חמשב גלית את להרוג דוד כשבא ולםאולא סכין. 
את  תרכך לברזל מר לוא ,נחושת כובעמכוסה ומוגן בגלית  של ראשו היה אחת, אבןלהיות 
 וסכין מילה של איזמל ממך שיעשו דהיינו ,בקדושה מלך ואעשך ,האבן בך כנסשת כדי עצמך

 .(ז"סק רסד סימן) בפרישהוכן מובא . ד"עכ. בקשה הרך שהשליט הדברים מן אחד וזה ,שחיטה של
ובכל דבר  ,ובזכוכית ,]אבן[ בכל מלין, ואפילו בצור :(סעיף ב סימן רסד)שלחן ערוך וזו לשון מרן ה

לידי כרות שפכה. ומצוה מן  אוויב התזים ממניסמים ניהכורת, חוץ מבקרומית של קנה, לפי שק
 ע"כ. המובחר למול בברזל, בין בסכין בין במספרים, ונהגו למול בסכין.

 

 סכין חדה
 חותכת ואינה קורעת פגימהכי ה, פגימה כל בלי הוחלק החד סכיןנהגו למול ב

 שלא כדי דדיה,צ משני החד היהת שהסכין נהגוכמו כן וומכאיבה לתינוק ביותר. 
 תהלים) ורמז רמזו בזה מהפסוק ,לתינוק צער ויגרם שניה בצד לחתוך ה המוהלטעי

י ֹות ְוֶחֶרב: "ו( קמט יפִּ ָיָדם פ ִּ  נד(לבוש. ה)", שתהיה חותכת משתי פיותיה. ב ְ

 

 פריעה* 
 הופכוו, ממנו שלמטה הרךעור ה פורן אתיבצ ]קורע[ אחר שחתך את הערלה, פורע

כולו. ויש מוהלים הנוהגים לעשות את המילה  העטרה בשר אהשיר עד, ולכאן לכאן
 הפריעהאת  לעשות להילכתחיותר  טובוהפריעה בבת אחת בסכין המילה, אך 

 בסכין יעשוהשאז , אפשר שאי גדולהנימול  אם זולת ,לאחר החיתוך דוקא פורןיבצ
 כב( סימן דעה ז יורה חלק אומר יביע ת"שו) .במספרים או
 

: כיצד מוהלין, חותכים את כל העור החופה את העטרה עד מילה ה"ג( כות)פ"ב מהלהרמב"ם כתב 
פורן, ומחזירו לכאן יפורעים את הקרום הרך שלמטה מן העור, בצ ר כךשתתגלה כל העטרה, ואח
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 ,ירושלמיבמך לזה ס. ורסד ס"ג( מן)סי לחן ערוךמרן הש כתבולכאן עד שיראה בשר העטרה. וכן 

ן דמים ממה שנאמר 'חתמילות, אחת למילה ואחת לפריעה. וכן , מכאן לשתי 'המול ימולשנאמר '
משה היה מל  ,שיר השיריםמדרש , מכאן לשתי מילות, אחת למילה ואחת לפריעה. וב'למולות

 .יעקב הגוזר ירב, והמנהיג ,אור זרוע, רבנו חננאלל, האשכו כתבובילקוט תהלים. וכן כן מבואר ו .ואהרן פורע

 
אין ראוי אדרבה ו, פריעה בבת אחתהמילה והראוי להיות מבואר שרב האי גאון אלא שבדברי 

שלחן . ועיין בספר העטרה בלבדשמגלה  פירוש פריעה הוא לשון גילוי. ולחתוך בשתי פעמים
ומנהג אבותינו בידינו וזה תוכן דבריו:  שהצריך שיהיו דוקא המילה והפריעה בבת אחת, גבוה

דוחקים הערלה ואלוניקי מלין בדרך שאין צריכים לפרוע כלל, שהמוהלים הבקיאים שבעיר ס
ושמעתי מחכמים בעיניהם  .למטה מן העטרה וחותכים אותה ומיד יוצאת העטרה פרועה

, ומשמע ששני מל ולא פרע כאילו לא מל שהרישעושה אלה לא יצא ידי מצות מילה,  ,שאומרים
מל ולא פרע, היינו הם נכונים, שהרי דברי. ואין מעשים הם, המילה והפריעה, ולא בבת אחת

הוא ערל כל שלא פרע שעדיין נמצא שנשארה העטרה מכוסה בעור הדק שתחת עור הערלה, ש
ינוק כלל לת תגלתה בלי שום צערהיפה נפרע, והעטרה  זו,ונתגלית העטרה, אבל המל בדרך 

ועיקר. ולכן שומע לי למול בדרך זו ישכון בטח, ואין לעשות כמעשה איזה מוהלים לקרוע בידיו 
עור הפריעה, כקרוע בגד צמר והדם שותת ויורד, והילד מצטער ומסתכן, כי הדם הוא הנפש, 

 פרע()ועיין במאור ישראל שבת קלז ע"ב מל ולא  ."כע. ינוקהתצער על והם עתידים ליתן את הדין 

 
בודאי שאין זה אף הרמב"ם והפוסקים הנ"ל שכתבו שיש לקרוע את הקרום הרך בצפורן, והנה 

 את עור הפריעה בציפורן שהוא קשהכשמלין איש גדול או גר, אי אפשר לקרוע  מעכב, שהרי
יא"( יהושע ה ב)על הפסוק  ב("עס)עא יבמות גמרא וכמו שאמרו ב, בסכין ומוכרחים לקורעו ֵעת ַההִּ  ב ָ

עַ  ה'ָאַמר  ֻ ית ,ֶאל ְיהֹוש  נִּ ָרֵאל ש ֵ ש ְ ֵני יִּ ו ב ֹמל ֶאת ב ְ ים ְוש  ה ְלָך ַחְרבֹות ֻצרִּ בארה הגמרא ו ",ֲעש ֵ
 צטווהא נ, כי עד עתה היו מלים ללא פריעה, שלפריעה לבני ישראלשנצטווה יהושע לעשות 

בסכין, ולא חייבת תהיה הפריעה אלא יהושע. ומבואר שאפשר ש מילההפריעת באברהם אבינו 
אין נביא רשאי לחדש ש( ב"מגילה ב ע) אמרו חז"ליש להבין, והלוא בדרך אגב ]ו .דוקאפורן יצלהיות ב

ה "( ויקרא כז לד)שנאמר , אחר פטירת משה רבנול לדורותהלכה דבר  ו ָ ר צִּ ְצֹות ֲאש ֶ ִּ ה ַהמ  ֶ ה  ה'ֵאל  ֶאת ֹמש ֶ
יָני ַהר סִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ ֵני יִּ  ,הרמב"ן כתבוולמה אנו עושים פריעה?! , ההפריע על נצטווהיהושע רק אם ו ".ֶאל ב ְ

כן ל, וכשיכנסו לארץפריעה ישראל שיעשו מפי ה' וה ונצטרבנו משה שבאמת , ריטב"אוההרשב"א 
  [או"ח סימן מא אות ב(חלק א )ועיין עוד בשו"ת יביע אומר  .נתחייבו בזה כלל ישראל

 
אפשר הוכיח מהגמרא הנ"ל ש( סימן סד סעיף היבמות קובץ הערות )גם הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד 

ט שמעוני ילקו)מקורו באגדה והוסיף שמה שכתבו הרמב"ם ועוד שפורעים בציפורן,  ,לפרוע בסכין

 מקיים מצות םירניופיצשהשתבח דוד המלך שבכל אבריו הוא מקיים מצוות, וב (תהילים תשכג
ריך לומר שאין הפריעה בציפורן מעכבת, וצ .להבדלה ראו   ןבה סתכלמ, ומליקת העוףו ,פריעה

 .ס"ג( צ)או"ח רח ו"ע, שאינה אלא מנהג, כמבואר בגאונים, בטור ושבהן בהבדלה ותסתכלוכמו הה

 

 מציצה* 
, יותר הרחוקים מהמקומות הדם שיצא עד בפיו המילהאת  מוצץ הפריעה אחרל

 הם,בפי]יבש[  ייןמעט  ורבים מהמוהלים נותנים. סכנה לידיהתינוק  אויב שלא
תחבושת  עליה נותןבסיום המציצה, ו .מילהל רפואה שזו ,הדםאת  וכך מוצצים

 (גרסד ס" )סימן .הדם את לעצור סםו
 

 (כגימן סשו"ת בנין ציון עי' ) .פיו ושיניואת היטב ולצחצח קודם המילה, על המוהל לנקות 
 

 

 סור מרע ועשה טובהמילה והפריעה בבחינת 
ַעְמת ְ על הפסוק: " (ז ב רבהשיר השירים )אומר המדרש  ַמה נ ָ ית ו  פִּ ים, ַמה י ָ גִּ ֲענו  ַ ת   ".ַאֲהָבה ב ַ

מה " בפריעה! -במילה, ומה נעמת  -מה יפית משבח הקב"ה את כנסת ישראל ואומר: 
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שעל ידו מסירים את המום ונעשה הנימול יפה בלי , א החיתוךושה ",במילה - יפית
נעשה ו ,שעל ידה מוסיף הנימול מעלה וקדושה יתירה ",בפריעה - נעמתומה " .מום

 , ויזכה לחזות בנועם ה'!נעים וקדוש
 

 

 המציצה תחוב
ממלאכתו, כי סכנה היא לתינוק אם לא  אותוסלקים מ ,מוצץ שאינו מוהל כל

 (גרסד ס" סימן)שבת קלג ע"ב.  .מוצצים
 

ב( ע")שבת קלג אמרו חז"ל : הנה ידוע מה שו(אות  נגחלק ז אורח חיים סימן )שו"ת יביע אומר כתב ב

, ולכן מחללים עליה אם לא עושים אותה יש חשש סכנה לתינוקבענין המציצה שאחר המילה, ש
אין אנו חוששים כלל לדבריהם אשר אך את מכל וכל, זמכחישים הרופאים ישנם ו .את השבת

הישרים. ומנהג אבותינו בידינו על לחלוק על דברי חז"ל המצודקים והם מהבל ימעטו, שבאים 
בשבת אף על פי שיש בזה חילול שבת, והיינו משום  אפילופי קבלת חז"ל למצוץ דם הברית 

שהרופאים אומרים שבמניעת המציצה  ף על פיקוח נפש. וכן כתב בשו"ת מהר"ם שיק, שאיפשזה 
ה להם ולא נשמע א אפילו אחד ממיליון של התינוקות לידי סכנה, מכל מקום לא נאבולא יב

קוח יאין הולכים בפהלוא על פי הרוב, והדעת  הם, כי באמת אינם אומרים כן אלא מאומדל
לענין קביעת  ,קוק זצ"ל בשו"ת דעת כהן כתבאון רבי אברהם יצחק הגגם נפש אחר הרוב. 

הרופאים בזמנינו שאין שום חשש סכנה במניעת המציצה, בודאי אסור לשמוע להם כלל, כי 
שמניעת המציצה סכנה היא ולכן מחללים עליה את השבת.  ודבריהם מוכחשים מפי חז"ל שקבע

אינם נאמנים  ,באים להכחיש דברי חז"לושהאומרים כן  הרשב"א בתשובהה שכתב וזה דומה למ
שר פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר. ובכלל אין דברי הרופאים נחשבים אצלנו בגדר כלל, א

ודאי אלא בגדר ספק, וכל ספק נפשות דוחה את השבת, ואפילו אם יאמרו הרופאים שנשתנו 
יני יאין להשגיח בדבריהם. והרי מעשים בכל יום שרופאים רבים קובעים בענ ,הטבעים בזמנינו

ליטים בבירור גמור על דבר מסויים שהוא דבר אמת נכון וברור, ולאחר רפואה יסוד מוסד, ומח
מכן בא דור אחר וחקר ודרש אחריהם והוכיח בעליל היפך קודמיו, ומה שזה בונה זה סותר, כי 

. ואף אם ישנם ילדים שנימולו ולא עשו להם מציצה הדעת בלבד אין דבריהם אלא בגדר אומד
בימים  לילהמקום מי לידינו יתקע שלא יבואו לידי סכנה חכדת, ונשארו חיים וקיימים, מכל 

ואפילו  ,א לידי סכנהושהרי אנו מחללים שבת אפילו על אחד מני אלף שלא יב ,ועוד .הבאים
 "וחי בהם" כמו שאמרה תורהקוח נפש אחר הרוב, ילאחר כמה שנים, מפני שאין הולכים בפ

הרופאים יודעים טעם נכון למציצה מצד  ספק. ואם כי איןמבודאי, ולא שימות בהם, ואפילו 
הרפואה, אנו סומכים על חז"ל שידיעותיהם נשגבות ומופלאות על פי הקבלה, מה שלא יוכלו 

 .החוקרים המומחים להשיג מצד שכלם לעולם. ע"כ. ודבריו נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת
 

תי כדברים האלה בפניהם תי בכינוס גדול של רופאים דתיים, והבעיופעם אחת בהרצאה שהרצ
פוסקים, קם אחד מטובי הרופאים הנוכחים שם וקרא בקריאת ביניים בקול ה רבותינובשם 
תיים, ואף חבריו ישכל מי שמודה על האמת חייב להודות שכל הדברים הנ"ל הם כנים ואמ ,גדול

ופאים, בספרי הפוסקים בענין נאמנות הר תפךשההרכינו בראשם לאות הסכמה. וידוע כמה דיו 
רופא כאשר ה, אלא שבודאות על דברי הרופאים אין אנו סומכים כתב,ובשו"ת חתם סופר 

כיפור, ומחללים עליו שבת ומאכילים אותו באנו חוששים לדבריו  ,סכנהשהוא ב אומר על חולה
ד לסמוך על רופאים מחללי שבת ושקשה מא ל שכןוכ נפשות דוחה שבת וכיפור. ספקכי גם 

היה תזכיר שלההס מ, אם כן בשו"ת אבני צדקשכתבו הגאון רבי שלמה קלוגר וו בפרהסיא, וכמ
ועיין  ."כפות וכו'. עילות וטרינאמנות לרופאים שבדורנו שמחללים שבת בפרהסיא ואוכלים נב

והרי עינינו הרואות כי הרופאים שכתב:  (סימן כד "דחלק י יו) שו"ת יביע אומרעוד כיוצא בזה ב
ו ממלאים פיהם שחוק ומלעיגים על חכמי המדע והרפואה שבדורות וחכמי המדע של זמנינ

או אחרינו גם הם ילעגו על חכמי המדע והרפואה ושלפנינו, ואין ספק שחכמי הדור הבא אשר יב
 עי"ש. למה נסמוך על דעותיהם נגד מסקנת חז"ל.ם כן שבדורינו. ויסתרו את מסקנותיהם. וא

 
בחריפות נגד המונעים את המציצה,  כתבש( כגימן )סשו"ת בנין ציון ב ערוך לנרוראיתי לגאון בעל ה
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נודע גם  המגדולי האחרונים אשר הי חדושמע נא מה שכתב על ענין כזה א: סיים בלשון זוו

זצ"ל בספרו בני אייבשיץ יהונתן  ביהגאון רהלוא הוא בין העמים לחוקר ואוהב ויודע חכמות 
כי נואלו  ,רונים שרצו להשיב וכחשו ואמרו שלא יתכןואל תשגיח בדברי רופאים אח :אהובה

ולא השיגו במציאות  ,מה שלא השיגו בדמיונם הכוזב שאי אפשר להיותשוחשבו  ,וטפשו בשכלם
 ,ופעולתם יוכיח .וכהנה רבות שחשבו להשיג על הראשונים וכולו כזב ,הטבע ככלב המלקק מהים

 ,לי גדול ומחלה כבדהושונים פעלו בכל חמה שהרא ,שכאב קטן אינם יכולים לרפאות על נקלה
כי אין לנו  ,סוף דבר אני אומר .עכ"ל .כי לא שמו בה' כסלם ,עד שהוצרכו לגנוז ספרי רפואות

 ,ציצהכמובפרט בדבר גדול כזה  ,לזוז מדברי חז"ל מפני דעות הרופאים אשר חדשים מקרוב באו
ואשר נהגו בה כל ישראל בכל  ,ואולי מפי משה רבינו ע"ה ,עלינו מפי המשנה המצוהיא אשר 

כי זה עיקר המציצה.  ,ולכן אין לחדול למצוץ גם בשבת ובפה דוקא ,זה אלפי שנה ,קצוי ארץ
ל ע וההרופאים החדשים אפשר שתתהו ל פיאין להעלים עין גם מהסכנה אשר ע ם כל זה,ע ךא

יש על כן,  .בפיו המוצץ או יש מכה טריואפילו באחד מני רבבות כאשר חלה ה ,מציצה ידי
ובזה  ,איש אשר חולי בו ,ד לבל יקרב למלאכת המילה ובפרט למציצהקפילשמור מאוד ולה

לסור מאחרי  ית ישראל,ו עוד את לבב אחינו בעתסור תלונת המתנגדים מעל המציצה לבל יני
 עי"ש. דברי רבותינו ז"ל אשר הם חיינו ובאורם נראה אור.

 

 ופרתמציצה בשפ
 נגוע התינוקש חשש שיש במקוםהמציצה צריכה להיות בפה ולא בשפופרת, אולם 

 טהרת על יםשומר םאינשהוריו  תינוק במילת וכגון, איידסמחלה מסויימת כמו ב
 ()נג. שפופרת ידי על למצוץ אפשר ,המשפחה

 
 

 המילה  סדר ברית 
 טלית

, כדי לכבד ולעטר את המילה עתב בטלית ותעטפי והסנדק הבן שאבי טוב ונכון
או לשמש תורה לנוהגים שכאשר עולים  רביםכמו שוהמצוה בבגד מיוחד, וכן המנהג. 

 (יגס"ק  רסה סימן תשובה פתחי)עי' לכבוד התורה.  מתעטפים בטליתכשליח ציבור, 

 
אין ראיה ממה שמרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל לא היה מתעטף בטלית בעת ו

מאחר והיה מעוטר בגלימתו המיוחדת, הרי שבה הוא מכבד ומעטר את המצוה בבגד המילה, כי 
. ואדרבה, מעשים היו בכל יום, שכאשר התקיימה ברית אצל מרן נאה ומפואר יחודיהרבה יותר 

לאחר תפילת שחרית, היה נכנס לחדרו, מוריד את הטלית והתפילין והבגד העליון )פראק(, מלכא 
את המצוה ביתר שאת. ופעמים וליפות לעטר , ונכנס כך לברית, כדי לכבדולובש את הגלימה 

ראיתי  גם]מועטות שהיה נשאר עם הפראק, ואז בדרך כלל היה נשאר גם עם הטלית והתפילין. 
שוב אק, וטלית מונחת על כתפיו. וי"ל.[ תמונה של מרן זצוק"ל בהיותו סנדק בשנים עברו בלובשו פר

נמצא בסנדקאות מרן זצוק"ל בעבר היה , וזו לשונו: (חלק ג)גי הראש"ל מנהבספר שכתב ראיתי מה 
עם טלית, ובשנים האחרונות ישב ללא טלית. אולם אף בשנים עברו, מעשה היה שהגיע להתכבד 

דברינו ראש ע"כ. דבר זה מחזק את  ת ולא היתה שם טלית וישב סנדק בלא טלית.ובסדקא
היה לובש מרן שבטלית לכבודה של מצוה, ולכן בעבר לעיל, שבודאי מן הראוי שהסנדק יתעטף 

על כן, לא נכון להעתיק ממנהגו המאוחר של מרן שלא ילבש הסנדק  טלית.פראק, היה מתעטף ב
 טלית לכבוד המצוה, ואדרבה אין ספק שבעטיפת הטלית מכבד המצוה ביתר שאת, ותבוא עליו ברכה. 

, שמרן זצוק"ל הגיע בגלימתו לשבת [וחמש שנהלפני כשלושים ]משנת ה'תשמ"ה זכורני מעשה ו
לובש טלית בסנדקאות, והביא למרן טלית, וכדי  לאאבי הבן לא ידע שמרן כנראה שסנדק, ו

כנהוג בעת  שלא לסרב לאבי הבן, לקח מרן את הטלית מידו, אך לא ברך עליה ולא התעטף בה
י הייתי משתדל לעקוב אחרי , אלא הניחה על גופו וכתפיו בלבד. ובהיות וכבר מילדותהברכה

, התבוננתי היטב בהבעת [מזוית אישית - "מרן הרב עובדיה"]ראה בחוברת  מרן על כל צעד ושעל
 שהביאו לו טלית.כלל וראיתי שלא מצא חן בעיניו של מרן, פניו 
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אבי הבן והסנדק הלובשים טלית, כדאי מאוד שיכוונו בלבישת הטלית לשם מצוה 
טלית יקחו ולא  ,טלית שלהםו כן, נכון שילבשו את הולא רק לשם כבוד. וכמ

במקרה ומכל מקום , ואז יוכלו לברך על הטלית ללא חשש. שאולה מאדם אחר
יבקשו ממנו בפירוש שיקנה להם את הטלית נכון שאחר, שלבשו טלית של אדם 

 .במתנה על מנת להחזיר, ואז יוכלו לברך עליה כשמכוונים ללובשה לשם מצוה
 

הלובש טלית בדרך אקראי, כגון שרוצה לעלות לתורה, או כהן שעולה לברכת כהנים וכיוצא 
אם לא מתכוון לשם מצוה אלא  בלברך עליה. אמבזה, אם מתכוון בלבישתו לשם מצות ציצית, 

אין מברכים על טלית שאולה, אבל כשנותן לו במתנה  ,וכמו כן ברך עליה.מלכבוד בלבד, לא 
לכה הקודמת מעשה רב ממרן זצוק"ל בה באכמורי הטלית שלו, ויכול לברך. ועל מנת להחזיר, ה
, וכל שכן אלא רק שלא לפגוע באבי הבן ,, כי לא התכוון בה לשם מצוהטליתשלא בירך על ה

 סדר היום בהלכה ובאגדה"()" טלית שאולה.ההיתה גם ש

 

  תפילין

 שלא נכוןהיותר  אך, המילה בשעת תפילין םמניחי הסנדקו הבן שאבי נוהגים יש
ואולם כאשר המילה מתקיימת לאחר תפילת שחרית, נכון יותר להשאר  .ןלהניח

 (דה אות  סימן חיים אורח ג חלק אומר יביע ת")שובהן ולא לחולצן. 

 
 חיים דברי ,יששכר בני בעל, כמו הגאון המילה בשעת ליןיתפ היו גדולי עולם שנהגו להניח

 יצחק שיח פרבסו. נשגב בזה סוד שיש כתבו, חי יוסף עודו לאלפים חסדספר בו ועוד. מצאנז
 עושים ואם. המילה לכבוד ליןיתפ מניחים הבן ואבי שהסנדק בירושלים שנהגוכתב,  אלפייה
 צבי עטרת פרבס אולם. ליןיבתפ מעוטר נשאר המוהלגם  אז ,שחרית לתיתפ אחרל מיד אותה
 החוזהו, יקלשבורגמנ ואלשמ אונים רביהג ונהג ושכן ,המילה קודם ליןיהתפ לחלוץ שצריךכתב, 

מו וכ, במילה מזלזלבעת המילה נחשב ש ליןיתפ לו ישאשר ככתב, ש נאמן יד גם הרב. מלובלין
, כי הם עצמם אות, ואם יוסיף להם אות נראה כמזלזל ליןיתפ בהם יןניחמ איןם טוב שויו שבתב

 אם לכן, מקיימם עצמו האדם ןיהתשאת שלין יתפו שבתשדווקא  דחה זאת, א"החידבהם. אך 
 ולא בו עצמו, בבנו היא המילה אות כאן אבל ,שבתאות של ב כמזלזל בבשבת, נחשלין יתפ ניחי

 ך"השן אברהם, רבנו זלמן ומגוהנה ה. ליןיבתפ סנדק ולהיות למול ויאה נאה ותיקין מנהגולכן 
 ,יקותיאל תורת ת"שווכתב על זה ב. המילה אחרל עדלאחר שחרית  ליןיהתפ לחלוץ שאיןכתבו, 

. משינאווה אוןהג נהג וכן. המילה בעת להילכתח להניחןאבל לא נוסיף  ,לחולצן שאין שדי לנו
היו  אם רק, ובמילה להילכתח ןהניחו שלא גדולים כמה אצל ראיתי וכןוכתב מרן זצוק"ל: 

 ברכה.זיק במח א"החידו שכתב גם מרן וכמ ,לצןולח אין ,כבר עליו ותמונח

 
 אש חודש,ברברית ה ארעועת המילה, שתפילין בעם היות הנוהגים לה -ראש חודש 

  .לבשוישאבל טלית ברור  .מוסף לתיתפ אחרל ליןיתפ להניח יחזרו לאהנכון יותר ש
 

 הניחשלא לעל דרך הסוד  וקפידהש ש"והרש רבנו חיים ויטאל כדי לחשוש לדבריהטעם בזה, 
 סימן חיים אורח ג חלק אומר יביע ת"שו .החיים חי וכף איש בן). מוסף לתיתפ אחרל אש חודשברתפילין 
 (הד, ה אות 

 

 בכבוד והדרלבוש התינוק 
ונהגו להביאו  .בבשרוהברית  אות מלבישים את התינוק בבגד נאה לרגל חקיקת

 בכבוד והדר בכרית נאה ומיוחדת, כדי לייקר את המצוה הגדולה.
 

 כתונת ,נאים בגדים אותו ומלבישים ,םבחמי הקטן את : מרחיציםתקה( )סימן ויטרי כתב במחזור
 לאחר הכנסת לבית בהדר אותו ונושאים. לחופה הכנסתו כיום בראשו, תפארת וכובע וסרבל, בד,
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 אותו םמרחיצי הקטן וגם... רוחצים המילה שלפני , יום(63)עמוד  בכללי המילההתפילה. וכן כתב 

)ועיין טהרת הבית  .חתונתו כיום מצוותו להידור נאים בגדים לו ומלבישים, לנקותו כדי המילה לפני
 ח"ב עמוד צח(

 

 הבאת התינוק
 לאבי אותו תומוסר ,תינוקשתביא את ה נהגו לכבד את הסבתא או אשה אחרת

הבן. ולא תכנס עד מקום הברית אצל הגברים, אלא תעמוד בפתח וילך אבי הבן 
]ומקובל, שהגשת התינוק, היא סגולה להפקד בזרע  לשם ותמסור לידו את התינוק.

 [בשם אוצר הברית ומשנת יהושע( 35)עטרת פז עמוד של קיימא. 
 

 שגומרים אחר מיד הכנסת לבית בהדר ברית בעל אשת אותו , ונושאת(63)עמוד כתב בכללי המילה 
 הכנסת לבית ומכניסו מידה, הנער את ומקבל הכנסת מבית כנגדה האיש ויצא" תפילתם, הציבור
 הילד ליטול ברית בעלת שהיא האשה" :ם"מהר כתב בשם מילה אות כב( הלכות) ל"מהרי . גם"למולו

 להיות תוכול כנסית ולא ית הכנסת,ב פתח עד תוליכנו ילה,מל ית הכנסתלב להוליכו מהיולדת
 אנשים יש ,ואמר. "אנשים בין אשה שתלך פריצות משום ,ברכיה על ילדהחזיק הל קסנד םג

 הוא אך. היולדת מן הילדאת  םומביאי בעצמם הולכים, עמהם םנשותיה ואין סנדיקין כשנעשו
ית לב הילד אליו להביא והיוצ, עמו אשתו היתה ולא קסנד נעשה אחת פעםו, בכך נזהרהיה 

. למצוה כשמוליכו הנושא בכנף לתפוש הנשים דרך, להביאו היולדת אצל הנכנס כי הכנסת,
 איש יכנס לא ם כןג מסתמא, האנשים בין בעזרה האשה תכנס שלא ם"מהר מדהקפיד ואמר

שתביא לה על כן, די ( רסה ס"ס משה דרכי) .משובח זה הרי ,מהן להתרחק המרבה כלש ,הנשים בין
 דרך הצניעות והקדושה. שזו וילך אבי הבן לשם ותמסור לידו את התינוק, פתחעד ה את התינוק

 

 היולדתעל ידי  התינוק גשתה
להגיש את התינוק לבעלה ו ,הבמצות המילולסייע  להיות שותפהאם היולדת חפצה 

אבי הבן, יתנו את התינוק על שתי כריות, והיולדת תאחוז בכרית התחתונה, ובעלה 
אבי הבן יקח מידה את התינוק בכרית העליונה, באופן שהכרית התחתונה נשארת 

היה המנהג פשוט בתפוצות  בידה של היולדת, וכך אין חשש שיגע בה כלל. וכן
, וכן היה המנהג פשוט בבית מדרשו של מרן מאז ומתמיד ישראל בארצות המזרח

 )טהרת הבית סימן יב סעיף ו(מלכא רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל. 

 
שלחן בזמן שהאשה לא טהורה אסורים בני הזוג להעביר חפצים מיד ליד, כמבואר באף על פי ש

ולא יושיט מידו לידה שום דבר ולא יקבלנו מידה, שמא יגע : "(סעיף ביורה דעה סימן קצה )ערוך 
באוות אשר אשה יולדת  ,(סימן פה)שו"ת יוסף אומץ ב מרן החיד"אכתב מכל מקום  ".בבשרה

 ,שהוא לדבר מצוה, וברגע קטון זהיש להקל ב ,בהבאת התינוק לסייע במצוהנפשה רצתה 
 בעלהונותנת ליד  ,המילה םמוליכתו לבית שעושיהמנהג שלוקחת הילד וכן וובאקראי בעלמא. 

י כסתות תש יםתננו ?כיצד ,לוניקי על פי הוראת החכמים מרי דאתראסוכן נוהגים ב ן,אבי הב
 תחתונה,והיולדת תאחז הילד וישימו לה ידים בכסת ה ,ויקשרו הילד עליהם להציע על כסתן

וכן נראה לי להתיר, שהרי הרמב"ם והיראים  .עליונה ולוקחו משםואבי הבן ידו אוחזת בכסת ה
, , כמו שכתב בשמו בשטה מקובצתראשונהמתירים גם להושיט מיד ליד, וכן דעת רש"י במהדורא 

שהוא מצוה, וברגע  נינובנידומכל מקום , וכן דעת כמה פוסקים, בזה ואף שרש"י עצמו היה נזהר
נותנים התינוק על שתי כסתות, ואין קטון, ופעם אחת בכמה שנים, וגם שהוא על ידי שינוי ש

וכן דעת רבים רבים מרבותינו האחרונים, . י"ששום חשש שיגע בבשרה כלל, נראה להתיר. ע
דרך ב, זהו רק כשעושה ן התורהמהוא  באשתו נידה אפילו לדעת הרמב"ם שאיסור קריבהש

כל מקום מה, ואף לאומרים שהוא מן התור ,אלא מדרבנןאין איסור  לבד, אבל בנגיעה בהחיב
ובודאי שיש דרבנן. מרק ל הדעות הוא הושטה מיד ליד, שאין כל כוונה לנגוע, לכ מקרה זה שלב

אלא מדרבנן ועל ידי  הקריב איסוראין לנו לסמוך על ספק ספיקא שכתבו האחרונים, שמא 
אחר שפלפל בזה ובספר זכר דוד  .ושמא הלכה כמי שמתיר הושטה מיד ליד אין איסור,שינוי 
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כתב, וכבר מלתי אמורה כי לנשים יאתה עבודת תיקוני וקישוטי התינוק הנימול בארוכה להתיר, 

לתקן את אשר עוותה אם כל חי, ובכללם אשת בעל הברית הנבחרת מתוכן להוליך את התינוק 
 "ש.יאל אבי הבן ולהושיטו לו. ע

 

רו ךְ " א ב ָ  ..."ַהב ָ
רו ךְ ": (כו קיח תהלים)וק הקהל פס אומרים, למקום הברית התינוקמגיע כש א ב ָ ם ַהב ָ ש ֵ  ב ְ
בכינוי יאמרו ולא ככל קריאת פסוק בתורה, יאמרו שם ה' ממש ]אדנות[ ו". 'ה

 (יגסימן  גח" דעת יחוהשו"ת . )נז. 'השם'

 
אף על פי שאין זה פסוק שלם, בכל זאת יאמרו שם ה' ממש ]אדנות[ ולא בכינוי 'השם', כמו 

 חכם] הגאון אבי מר בפני בתלמוד גורסים והיינו קטן בהיותי כי זכורני :כתב הגאון יעב"ץש
 כקריאתו ולא]השם[  בכינוי' ה שם קוראים והיינו, שבתלמוד לפסוקים מגיעים כשהיינו, ל"זצ [צבי

 .בתורה כקוראממש ' ה שם לקרוא לנו והורה, כך שקורא במי גוער הגאוןאבי  היה, ]אדנות[
 בתלמוד הנזכרים השמות להזכיר שמצוה, אומץ יוסף ובספרהגאון רבי יוסף יוזפא תב וכ

 פי על ואף .'קיםואל' או 'אדושם' ,מעלה כלפי לכנות כבוד דרך זה אין כי, כקריאתם ובמדרשים
, אחרת עצה אין שם מקום מכל, 'אלוקינו' אומרים אנו בתלמודהוזכרו ש הברכות שבמטבע
 איסור יש באות ה', ינווקאל באמירת גם כי, לבטלה שמים שם יזכיר שלא כדי, לכנות ומוכרחים

 רוב שדעת ,שבתלמוד פסוקים אבל ,ש"הריב שכתב כמו, "לשוא אלהיך' ה שם את תשא לא"
. מעלה כלפי כבוד דרך שאינו, 'אלוקים' לומר לכנות אין, שבהם האזכרות להתיר האחרונים ככל

מנהג רבנן  :ברכי יוסףספרו וכן כתב מרן החיד"א ב .כתקנתן האזכרות להזכיר מצוה ישגם כי 
כקריאתו במטבע הברכות, אבל בפסוקים שבש"ס  שםקשישאי בארץ הצבי שלא להזכיר שם ה

רבים  דעתוכן )מרוטנבורג.  מהר"ם כתבכן , וחז"ל, יש לקרוא האזכרות כקריאתן ושאר מדרשי

זכור ליצחק הררי  ,שואל ומשיב ,הכהן רפפורט שו"ת מים חיים, ה"שלה ,חיי אדם: המהרש"א, רבים מהפוסקים ומהם
 ,תולדות זאב ,מנחת משה ,פריסקו א"מהר ,מהרי"ל דיסקין ,בשם רבו הגאון רבי יצחק ברכה, התעוררות תשובה

ושכן מצא  נפש חיה, סופר חיים תורת ,יקותיאל תורת, לאלפים חסד, ושייר תנא ,י'פלאג א"מהר, וטמאכר"א גרהג
 (ועוד לשמה תורה ,ה ברורהמשנ ,הגאונים בתשובת

 

 קוואט"ר
מנהג בני אשכנז שהמקבל את התינוק מעבירו לאיש אחר, ואיש זה לאיש אחר, 

להראות וכך מעבירים מיד ליד, עד שמקבל זה שמניחו על כסא אליהו, כדי 
. וישימו לב מצוהככל היותר את הרבים ליטול חלק ב לזכותוחביבות למצוה 

 .כזהלהעבירו בזהירות ובעדינות כיאות לתינוק קטן 
 
מצות 'הקהל', ציותה התורה שהמלך ישב בבית המקדש ויקרא בספר התורה במוצאי שנת ב

 וונותנ פר תורהס נוטל הכנסת חזן ,ע"א( מא סוטה )מסכתאמרו במשנה והשמיטה בחג הסוכות, 
 והמלך, למלךו נותנ הן גדולוכ, גדול לכהן ונותנ והסגן, לסגן נותנו הכנסת וראש, הכנסת לראש
מידו. וכל זה כדי להראות את חביבותינו לתורה, כי ברוב עם הדרת מלך. על כן  ומקבל עומד
כדי להראות את חביבותינו קודם הברית,  בני אשכנז להעביר את התינוק מיד אחד לחברומנהג 

 למצות המילה.
 

 מקור תיבת קוואט"ר ובאורה
 התינוק עם נשים באות ,המילה לבית התינוקאת  כשמביאים: רסה סל"ה( )סימן השולחן ערוךב בכת

 ומוליכו, מידה לוקח ובעלה ,כסת או בכר התינוקאת  מחזקת אשה, והחדר פתח על ועומדות
, כמו שאמרו רתוקט מלשון שזהו לי ויראה .ר"קוואט לזה םיאוקור ,אליהו של הכסא למקום

 .כמקל ועולה תמרישמ ,קוטר ,י"שש רופיר .ועולה שקוטר דבר ?רתוקט לשון ומה ו ע"ב( כריתות)
 ,רתולקט שמקרבוכמו  המילה אל התינוקאת  שמקרב זה נקרא לכן ,רתוכקט היא שהמילה וכיון

 ו'ין.ו בשני ר"אטוולקאחד  'ו-ב טרוק בין תחלףה הלשונות שינוי ל פיוע
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 למניחו םשמוסרי עד ,לאחר ואחר ,לאחר ומוסר ,אחד מקבל ר"שמהקוואט ,אצלנו שהמנהג ודע
 חושש ואני .לסנדק ומוסרו ,במקומו לאחר שמכבד או הבן אבי בא ר כךואח .אליהו כסא על

מכיון שאסור לטלטלו  ,בשדהבשבת  אמו שילדתו תינוק ,ע"ב( )צז בעירובין ל"חז שאמרו ממה בזה
עד  מאה םה אפילוו ,רולחב רווחב ,רולחב את התינוק מוסרארבע אמות ברשות הרבים, לכן 

אותו מיד ליד, בכל  שמוסרים טלטול זה לתינוק קשהש אףובארה הגמרא שם, ש שמגיע לביתו.
טלטלו נ למהאם כן  ,לתינוקהטלטול  קשהש וכיון .אחר יןבענ י אפשרא ,שבתאיסור  משום זאת

 ,מצוה של באחיזה לזכות םרוצי שכולם ,המנהג לבטל קשהלא שאמאחד לאחד קודם המילה. 
 ."דמצוה לא ידע דבר רע. עכ ושומר

 

 כולם עומדים
 כג ב )מלכיםהמנהג שכל הציבור עומדים בעת המילה והברכות, וסמך לזה מהפסוק 

ֲעֹמד :ג( ל "ַוי ַ ית". ו ָהָעם כ ָ רִּ ב ְ  הבאה השכינה לכבוד א.מה טעמים נאמרו בזה: כב ַ
 שכינה, פני כמקבלים הםהרי שםוהבאים במצוה,  העוסקים כל על מאורה להופיע

 מצוהמפני כבוד ה ג.מפני כבודו של אליהו הנביא.  ב.. נשמה תוספת להם ויש
 אות ה. נח( יח סימן דעה יורה ב חלק אומר יביע ת"שו) .הגדולה, שחביבה מצוה בשעתה

 
 והביא ,התינוק את שמלין בשעה עומד היה מאיר נו, רבהמרדכי כתב: רסה( )סימן יוסף ביתכתב ה
ֲעֹמדמהפסוק  ראיה ל "ַוי ַ ית" ָהָעם כ ָ רִּ ב ְ  מברך, הבן אבי: ע"ב( קלז )שבתוכן מבואר בלשון הגמרא  .ב ַ

 לתורה יכנס כך לברית שנכנס כשם ,אומרים העומדים. אבינו אברהם של בבריתו להכניסו
 ע"ב( קלז שבתמיוחס, ) ן"הר חידושי. ע"כ. וכן ראיתי בבו הכל כתב וכן .טובים ולמעשים לחופה

 לעמוד םצריכיש בתוספות הוכיחו מכאן ,'וכו לברית שהכנסתו כשם אומרים םהעומדישכתב: 
. וכן כתב האבודרהם. וכן מדוייק כשם אומרים םהעומדי אמרשהרי  ,התינוק שמלין בעוד לםוכ
ֵרי: "אבי הבן פותח בפסוקע"ב(  צד לך לך )פרשתלשון הזוהר הקדוש מ ְבַחר ַאש ְ ְתָקֵרב ת ִּ ֹן ו  כ  ש ְ  יִּ

ָעה" :עליהם אומרים[ העומדים]אותם  אמרי עלייהו דקיימי אינון", ֲחֵצֶריךָ  ב ְ ש ְ טו ב נִּ יֶתךָ  ב ְ  ְקֹדש   ב ֵ
 כשם' אמרי עלייהו דקיימי ואינון, 'אבינו אברהם של בבריתו להכניסו' מברךבי הבן ". אֵהיָכֶלךָ 
 מראו ,לעצמו ברכה צריך הבן אבי ,ב("ו היפ" )ברכות תוספתאסתו...'. וכן מבואר בלשון השהכנ

..'. וכן לברית שהכנסתו כשם' רים,אומ םה מה העומדים .אבינו אברהם של בבריתו להכניסו
 ג"פ )ביכורים ועיין עוד במשנהכשם...  לומר םצריכי שם העומדים ,פ"ט ה"ג( ברכות) ירושלמיהוא ב

", ומבארת בשלומם םושואלי מביאי ביכורים לפני עומדים םישבירושל אומניות בעלי וכל: "ג("מ
 חכמים תלמידי מפני לעמוד חייבים אומניות בעלי איןש פי על אףש לג ע"א(קידושין )הגמרא 

 מביאי מפני לעמוד חייבים כל מקוםמ, ממלאכתם יתבטלו שלא כדי במלאכתם שעוסקים בשעה
 מפני עומדים זה ומטעם ,מברטנורא עובדיהבנו רוכתב . בשעתה מצוה חביבהכי  ,כוריםיב

 סימן יוסף בית )הגהות הגדולה כנסת שיירי, להראות חביבות למצוה. וכתב במילה לברית התינוק

 שלא נוהגים ראיתי ,טיריא לעיר ובבואיא לעמוד בעת המילה והברכות. בקושט נוהגים וכן, רסה(
 .לקום והנהגתים ,לקום

 

הברית שעל כל הקהל לעמוד בעת לאור האמור, טוב ונכון להודיע לפני תחילת 
המילה והברכות. וכמו כן, ישתדלו הקהל להתקרב יותר למקום הברית, כדי להראות 

 חיבה, ולתת יקר וגדולה למצוה.
 

 פסוקיםאמירת ה
ש  ָאֹנִכי ַעל"בעוד התינוק בידי אבי הבן, אומר את הפסוקים דלהלן:  ִאְמָרֶתָך,  ש ָ

ָלל ָרב ָ מֹוֵצא ש  ָרה, ֵלב .כ ְ ב ָ ה, ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רו ַח ִנש ְ ר ְוִנְדכ ֶ ב ָ ֵהיִטיָבה  .ִנש ְ
ָלִים ִבְרצֹוְנָך ֶאת ָ ְבֶנה חֹומֹות ְירו ש  ֹוץ ִזְבֵחי .ִצי ֹון, ת ִ ְחפ  ַ  ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל, ָאז ַיֲעלו  ַעל ָאז ת 

ֲחָך ָפִרים ֵרי ואומר: ".ִמְזב ַ בְ  "ַאש ְ ֹן ו ְתָקֵרב ַחרת ִ כ  והקהל עונים לו את  ֲחֵצֶריָך", ִיש ְ
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ָעה המשך הפסוק: ב ְ טו ב "ִנש ְ יֶתךָ  ב ְ ֵחךְ  ִאםוממשיך אבי הבן:  .ֵהיָכֶלָך" ְקֹדש   ב ֵ כ ָ  ֶאש ְ
יִ  ָלִ ָ ח ם,ְירו ש  כ ַ ש ְ ק ְיִמיִני. ת ִ ְדב ַ ֹוִני ת ִ י, ְלש  ֵרִכי, לֹא ִאם ְלִחכ ִ יִ  ֶאת ַאֲעֶלה לֹא ִאם ֶאְזכ ְ ַלִ ָ  םְירו ש 

ְמָחִתי. ֹראש   ַעל  חוזרים אחריו: והקהל רם ובנעימה, ואומר הפסוקים דלהלן בקול ש ִ
ַמע ָרֵאל, "ש ְ  ֶמֶלְך,' "ה". ָוֶעד ְלֹעָלם ִיְמלֹךְ ' ה ָמָלְך,' ה ֶמֶלְך,' "ה. ה' ֶאָחד" ה' ֱאלֵֹהינו , ִיש ְ

א " ".ָוֶעד ְלֹעָלם ִיְמלֹךְ ' ה ָמָלְך,' ה א ה'ָאנ ָ יָעה נ ָ א  ,הֹוש ִ א ה'ָאנ ָ יָעה נ ָ א ". "הֹוש ִ  ה'ָאנ ָ
א א  ,ַהְצִליָחה נ ָ א ה'ָאנ ָ  )נח( ."ַהְצִליָחה נ ָ

 
יפסוק " יםהטעם שאומר ש  ָאֹנכִּ  גמליאל בן שמעון רבן ,ע"א( )קל שבת מסכת...", על פי הגמרא בש ָ

י ַעל" שנאמר:, מילה כגון ,בשמחהישראל  עליהם שקיבלו מצוה כל: אומר ש  ָאֹנכִּ ְמָרֶתָך,  ש ָ אִּ
ָלל ָרב מֹוֵצא ש ָ  יחידה אמירה ,אמרתך על אנכי שש: י"רשופירש  .בשמחה אותה םעושי עדיין ",כ ְ

]שאברהם אבינו נצטווה על המילה, קודם שאר . מילהמצות  היא[, ]מצוות אמירות לשאר שקדמה
 כל מוכיחות אינן ותומצ שאר כלש, עליה וששים םעושי שישראל, [המצוות שהצטווינו במתן תורה

 המעיד זו אבל, המרחץ בבית וערום בשדה כשהוא אינןש ,וציצית ומזוזה תפילין כגון, שעה
בלא ציצית ובלא  המרחץ בבית עצמו שראה, בדוד( ע"ב מג מנחות) מו שאמרוכ, לעולם עליהם

 תיישבהנ במילה זכרשנ כיון, ותומצ מכל ערום שאני לי אוי: אמרו נצטער ,תפילין ובלא תורה
י ַעל" ,המרחץן צאתו משמח ואמר ב ,דעתו ש  ָאֹנכִּ ְמָרֶתךָ  ש ָ אור עיין בו. קסב( קיט תהלים י"רשעיין ) "אִּ
י ַעלשפסוק "בשם רב שרירא גאון, שפירש )חלק ב סימן צו אות ד( זרוע  ש  ָאֹנכִּ ", מדבר ִאְמָרֶתךָ  ש ָ

ְמרו  "( ט דברים לג)כמו שנאמר , על המילה י ש ָ ְנֹצרו   ִאְמָרֶתָך ו ְבִריְתךָ כ ִּ מה להלן ברית אף כאן ", יִּ
י ַעלויש לרמוז בפסוק  )שבת קל ע"א( מאור ישראלוכתב מרן זצוק"ל בספרו  ברית. ש  ָאֹנכִּ  ש ָ

ְמָרֶתָך,  ָלל ָרב"אִּ מֹוֵצא ש ָ  עם האותיות. "זה ברית מילה", כמנין 006 ריאגימט ",כ ְ
 

ְבֵחי ֱאלֹ פסוקים מענייני קרבנות וזבחים, " יםוהטעם שאומר ים ָאז ַיֲעלו  ַעל... יםקִּ זִּ ֲחָך ָפרִּ ְזב ַ ", מִּ
ח" (כא כ שמות) על הפסוק( א"ע צה לך לך) על פי המבואר בזוהר הקדוש ְזב ַ ה ֲאָדָמה מִּ ֲעש ֶ ַ י ת  ִּ  ...ל 

ָלֶמיךָ  ְוֶאת ֹעלֶֹתיךָ  ֶאת ָעָליו ְוָזַבְחת ָ  ָקֶרךָ  ְוֶאת ֹצאְנךָ  ֶאת ש ְ  כל הקריב כאילו ,את בנו המל כל ...",ב ְ
מכל  הברית יותר הקב"הונוח ל, שלם לפניו מזבח בנה וכאילו הקב"ה,לפני  שבעולם הקרבנות
ָלֶמיךָ  ְוֶאת ֹעלֶֹתיךָ  ֶאת ָעָליו ְוָזַבְחת ָ " :שנאמר ,הקרבנות ָקֶרךָ  ְוֶאת ֹצאְנךָ  ֶאת ,ש ְ ָכל ,ב ְ קֹום ב ְ ָ ר ַהמ   ֲאש ֶ

יר י ֶאת ַאְזכ ִּ מִּ יךָ  ֵאֶליךָ  ָאבֹוא ש ְ ]זהו שם הוי"ה שנרשם , זו המילה שמי את אזכיר מהו ",ו ֵבַרְכת ִּ
יֵרָאיוה'  סֹוד: "(כה יד תהלים) בה בוכתשבבשר האדם על ידי המילה[,  יתוֹ  לִּ ְברִּ יָעם ו  ". והיינו ְלהֹודִּ

שאפילו אם תעשה מזבח אדמה ותקריב עליו כל הקרבנות, עדין ברית המילה חשובה יותר אצל 
פרשה  וירא פרשת רבה בראשית) במדרשכיוצא בזה אמרו והקב"ה, ששם אבוא אליך וברכתיך. ע"כ. 

חנאמר בתורה: " ,יצחק רבי: אמר (ד אות מח ְזב ַ ה ֲאָדָמה מִּ ֲעש ֶ ַ י ת  ִּ ָכל ...ל  קֹום ב ְ ָ ר ַהמ  יר ֲאש ֶ  ֶאת ַאְזכ ִּ
י מִּ יךָ  ֵאֶליךָ  ָאבֹוא ש ְ ֵבַרְכת ִּ  אברהם, ומברכו עליו נגלה הריני ,לשמי מזבח שבנה זה אם מהו ",ו 
ֵאלֵֹניה'  ֵאָליו ַוי ֵָראמיד ", וכמה כמה אחת על לשמי עצמו שמל  ]ועיין עוד בזה בשו"ת חתם ַמְמֵרא". ב ְ

ה יותר מן הקרבן, המיל גדול כח: (יג בראשית יז)רבנו בחיי וכתב  וקנט[קנח  סי' חיים אורח א חלק סופר
נקרא הוא מטעם זה ושהקרבן בממונו והמילה בגופו, באבר שכל גידי האיברים נקשרים בו, 

 על המזבח.כלומר ראש כל הגוף, ונחשב לו כאילו עקד את עצמו  ,"ראש הגויה"
 

ֵריומה שאומר " ְבַחר ַאש ְ )לך לך  הר הקדושבזו..." ועונים לו הקהל את המשך הפסוק, כן מבואר ת ִּ

היה אבי , הם לברית מילה שנחשב כקרבן להקב"הבני ו אתקריבכשה ם הראשוניםחסידי: (צד ע"ב
ֵרי: "הבן פותח בפסוק זה ְבַחר ַאש ְ ְתָקֵרב ת ִּ ֹן ו  כ  ש ְ אשרי התינוק שעל ידי המילה  ,]פירוש" ֲחֵצֶריךָ  יִּ

ָעה" עונים לו: שם והעומדים ,תבחר בו ותקרבו לשכון בחצריך[ ב ְ ש ְ טו ב נִּ יֶתךָ  ב ְ " ֵהיָכֶלךָ  ְקֹדש   ב ֵ
 להכניסו" :מברךואחר כך  שנזכה כולנו לשבוע מטוב ביתך והיכלך[.מלפני ה' ]פירוש, יהי רצון 

 אמר עלינו לנהוג מנהג זה, והגון ויפה הוא לפנינו.ו קבלנו ואנ" וכו'. אבינו אברהם של בבריתו
 שעתיד חופות מעשרי שלא אומרו, מוציא עצמו וממנהג זה,  ויפה הוא כך ודאי ,אבא ביר
ולם הבא, וכולן מתקשרות ונרמזות בפסוק זה, ולכן יש עשר מילים בע םלצדיקיעשות ל ה"קבה

ֵריבפסוק " ְבַחר ַאש ְ  סימןע"ב.  קלז שבת מסכת)עיין ...", ומכל מילה ומילה נעשית חופה אחת. ע"כ. ת ִּ
 ס"א( רסה
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ה" ָ ֹה ְוַאת  ִדי ֲעֹמד פ  ָ  "ִעמ 
. ס"ט( סימן רסה)שהוא שלוחו ראות לה, המילה בעת המוהל יד לע לעמוד הבן אביעל 

 לעמוד ך בעל הקרבןצרי קרבןהרי בו, קרבן כעין היא המילהמצות שוגם מכיון 
לכיוון  מבטודם בנו, יסב את בומכל מקום אם אבי הבן רגיש בראותו דם ובפרט  .יועל

 אחר, ולא יסתכל על החיתוך ויציאת הדם.

 
מו כ ,שלוחו שהוא להודיעו המוהל על עומד הבן שאבי מנהג: הג( סימן מילה )הלכות העיטור כתב

 לפיכךל גביו?! ע עומד אינו והוא קרב אדם של קרבנו אפשר)כו ע"א(  תעניתמסכת בשאמרו 
 שהם להודיעם ,וישראלים םילוי כהניםשל  בירושלים מעמד יהשיה ,שביניהם הנביאים התקינו
 .ישראל כל של שלוחים

 

 ' ו...'להכניסו בבריתברכת 

וציונו  ,אשר קדשנו במצוותיו ,העולם מלך אלוקינו ,'ה אתה ברוך: "מברך אבי הבן
 ".אבינו אברהם של בבריתו להכניסו

 
אם כן למה תקנו ברכה  ',על המילה'מברך של האב ולוחו יש לשאול, הלוא כיון שהמוהל הוא ש

מצות מילה שעיקר כיון נוספת לאב 'להכניסו...', הלוא היא אותה משמעות של ברכה? ויש לומר 
ֹולמוטלת על כלל ישראל, שנאמר  מ  ל ָלֶכם "הִּ , וכיון שבדרך יותר , אלא שהאב מצווהָזָכר" כ ָ

 ברמב"ם ]שוב ראיתי שכן מפורשכלל לא האב בעצמו מל אלא אחר, לכן תקנו ברכה גם לאב. 

כל  שמצווים מצוה על יתר ,בנו את למול האב על להכניסו נתקנה ברכת, שכתב פ"ג ה"א( מילה )הלכות
ברכה זו נתקנה מפני שהאב מצווה על בנו  כתב, אבודרהםוה שביניהם.[ ערל כל שימולו ישראל
ות ולרמוז שמהיום ואילך מוטלות עליו מצובא  ,ולהשיאו אשה ,וללמדו תורה ,ולפדותו ,למולו
 .עתה הוא נכנס ומתחיל לקיים את חיוביו כלפי בנו. והיינו ש(בית יוסף סימן רסה) אלו

 
הראשון שנצטווה מפי השם ומה שאנו מזכירים בנוסח הברכה את אברהם אבינו, לפי שהוא 

 לכלל בךיל ושיםשכתב:  ו(מ" זפ" חולין )מסכת ם"רמביתברך על המילה. ועיין בפירוש המשניות לה
 אין ,היום אותו עושים או ממנו נזהרים שאנו מה שכל ,לדעת צריך שאתה והוא ,הזה הגדול

 לנביאים בכך והיצ שםשה מפני לאו, משה ידי על שםה ווייצ מפני אלא זאת עושים אנו
 מן אבר נח בני על אסר שםשה מפני לא ,החי מן אבר אוכלים אנו אין, לכך דוגמא .שקדמוהו

 החי מן אבר שישאר בסיני שנצטווה במה החי מן אבר עלינו אסר שמשה מפני אלא, החי
 ידי על ציונו שםשה מפני אלא, ביתו ואנשי עצמו את מל שאברהם בגלל מלים אנו אין וכן. אסור
 יעקב סוריא אחרי בו נמשכים אנו אין ,הנשה גיד וכן .השלום עליו אברהם שמל כמו להמול משה
 לו נאמרו ותומצ עשרה ושלש מאות שש ,מרםוא תראה הלא .רבנו משה ווייצאחר  אלא ,אבינו
 .תוהמצו מכלל אלה וכל, בסיני למשה

 

 מעומד
ברכת 'להכניסו' מברך אבי הבן בהיותו עומד. על כן, אף אם אבי הבן הוא הסנדק 

 סה(טור סימן רסה. )יעמוד קודם ויברך, ואחר כך ישב. 

 
ממה שנאמר במצות ( אמור פרשת זוטרתי בפסיקתא) חז"לזאת  סמכוברכות המילה נאמרות מעומד, ו

ְבָעה(ט טז דברים)ספירת העומר  ֻבֹעת : "ש ִּ ר ש ָ ָ ְספ  ָמה",  ֶחְרֵמש   ֵמָהֵחל ָלְך, ת ִּ ק ָ  "בקמה" תקרא אלב ַ
ומכאן למדנו על כל המצוות שכתוב בהן "לכם", שכמו . עומד כשהוא ינוידה, בקומה אלא

בספירת העומר שכתוב "וספרתם לכם" צריכים לעמוד, כך בכל המצוות שכתוב "לכם", עומדים. 
 יום" - שופר. "לציצית לכם והיה" - ציצית. "לכם הזה החודש" - לבנהה ברכת .עומר :ואלו הן
 ץ"על, סימן נתן אבודרהםהו. "לכם המול" - מילה. "לכם ולקחתם" - לולב. "לכם יהיה תרועה

 (ד"ס הח" דעת יחוה ת"שו) .ילהמ, ולבל, ופרש, יציתצ, בנהל, ומרע :ם"של
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 זמן הברכה
 לפני"להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" מנהג בני ספרד שאבי הבן מברך 

ומנהג בני אשכנז . והפריעהולא ידבר עד לאחר המילה , שהמוהל מברך 'על המילה'
 (כא סימן דעה יורה ז חלק אומר יביע ת"שו)ברכת 'להכניסו' בין המילה לפריעה. לברך 

 
ומחמת חוסר  מורים לאבי הבן כמנהג אשכנז,ה, ישנם מוהלים מבני ספרד הרב לצערנומפאת ש

על כן אמרתי  ,לא הגיע להוראה ומורהשמוצא פי המוהל כל מודעות בהלכה, עושה אבי הבן כ
 אמת, יקבלה ממי שאמרה, ואשרי המדבר על אוזן שומעת.בהפעם להביא מעט מקורות, והחפץ 

 
מברך אבי הבן 'להכניסו' רשב"ם בדין זה, שלדעת מחלוקת הביאו  (ב"קלז עשבת מסכת )התוספות 

כלל גדול בידינו "כל המצוות מברך עליהן שלהכניסו להבא משמע, וגם כי קודם המילה, משום 
ברך לאחר המילה, ומה אין צריך לשנות את המנהג שנהגו לנו תם רבקודם עשייתן". ולדעת 

אבי הבן אבל כאן  ,עצמוב המצוהאת כשהמברך עושה יינו דוקא ה ,עשייתןברך קודם ל צריךש
הלכות מג פ")רמב"ם על מה שכתב הוכן דעת הראב"ד  .והמוהל עושה את המצוה 'להכניסו', מברך

ות, ואם וקודם כל המצ םברך קודם הקידושין כדרך שמברכימהמקדש אשה ש( אישות הלכה כג
 וכתבמה שנעשה כבר נעשה. שלא יברך אחר הקידושין שזו ברכה לבטלה,  ,קידש ולא בירך

מפני שהדבר תלוי בדעת אחרים  ,אלא מקדש ואחר כך מברך ,כן םן אנו אומריאי ,הראב"ד
הטעם לברכת האב שמברך  ווזה .הרי הברכה לבטלה הקידושין, שאם לא תרצה האשה לקבל

לאחר המילה, ]כי שמא פתאום לאחר הברכה לא ירצה המוהל למול, ונמצא שברכתו  'להכניסו'
, כך נוהגים באשכנז וצרפתלברך בין המילה לפריעה, ו טובשכתב, והרא"ש ע"כ.  .היתה לבטלה[

הברכה קודם את ודאי יגמור אבי הבן  ,אחר שסיים המוהל ברכתולשכיון שמברך אבי הבן מיד 
. מל ולא פרע כאילו לא מלשהרי  ,ובר לעשייתןרי זה נחשב עוה ,הפריעהאת שיעשה המוהל 

ואבי הבן מברך בין חתיכת  ,"על המילה"ברך המל, מ: )סימן רסה ס"א( שלחן ערוךפסק בנולאור זה 
 ."להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" ,הערלה לפריעה

 

, האשכול בספרבשמו  כתב וכן, המילה לפני מברך הבן אביש ף"הריאולם, הנה מפורש בתשובות 
 במילה וכן, הקידושין תןנו ר כךואח מברך אירוסין ברכת, השיב]אלפסי[  יצחק רבנווזו לשונו, 

 כתבוכן . כ"ע. עשייתן קודם עליהן מברך ותוהמצ שכל, המילה קודם 'להכניסו' מברך הבן אבי
 ף"הרי הוראת פי על והוא, המילה קודם להכניסו מברך הבן שאבי נהגו בפס ,המנהיגבספר 

 שכן דעת הרי"ף. א"הרשבו והעיטור הלקט בשבולי. וכן העידו פס של דאתרא מרא
 
 ם"הרמב סברת היא מה ,כהלכה המורה יורנו ,שאלנ[ במצרים שנה 511]לפני  רקָ אלש ְ  ם"מהר ת"בשוו

 לפי ,אחריהל או המילה קודם לאומרה צריך לדעתו אם ,הבן אבי שמברך להכניסו בברכת
 םותולי ,המילה אחרל אותה םומברכי]מצרים[  המדינה מנהג שמשנים אנשים קצת שראינו
 ברכה מברכים ם"הרמב לדעתש שאומרים מתחכמים יש גם. דעתו שכך ואומרים ם"ברמב עצמם

 קודם אותה לברך שצריך ם"הרמב דעת ודאיוהשיב הרב: ב .המילה קודם המילה ברכת אחר זו
 יחנו פיו ועל א מקומו של הרמב"ם[,היש', מצרים'] דמר אתריה דהוא במקומנו שנהגו כמו ,המילה

 קודם ך לברךשצרי סובר( ם"הרמב) מארי אבא: אברהם בנו רבי וכמו שכתב .יסעו פיו ועל
, "להכניסו" שאומר, הברכה מנוסח ,ראיה ועודבגמרא...  שאמרו ממה זה על וראייתו, המילה
 תיוובמצו קדשנו אשר מברך שהרי ,ראיה ועוד .(ע"א ז) בפסחים שאמרו וכמו, להבא לשון שהוא

 "להכניסו" לברך מנהגו ולהעמיד בזה לקנטר והרוצה .לעשייתן עובר עליהן מברך ותוהמצ וכל, ונויוצ
 בראש גם. "לעכ .החכמים אצל בדבריו השגחה ואין, בתלמוד ידיעתו חסרון על תורה, המילה אחר
 ראוי להכניסו שברכת שאומר מי יש :ם"הרמב בן אברהם רבנו בשם כתב רוקח מעשה ספר
. ידיעה קצת לו שיש למי שסתירתן גלויה בטענות המנהג על בזה וישען, המילה לאחר אותה לברך
גם . כ"ע .לפניו למעשה הלכה ונעשה הורה וכזה המילה, קודם שתהיה דעתו ל"ז מארי אבא אבל
 ם"והרמב ל זה:ע וכתב, המילה אחרל להכניסו מברך הבן שאבי י שכתבמ הביא פרחיה נורב

 חוץ ,לעשייתן עובר עליהן מברך תוהמצו כלחז"ל " שאמרו שמה כתב,ש ומה דבריו. לכל דחה
 להם היה ם כןשא, מעולם נשמע לא זה דבר, 'מילה ממצות חוץיף 'הוסצריך ל, "הגר מטבילת

 ככל המילה קודם מברך הבן שאבי ודאי אלא ',הגר טבילתו מילה ממצות חוץ' בפירוש לומר
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 עושים שהיו המנהג כן מקום מכל, בחיבורו ם"הרמב אותו פירש לא זה שדבר פי על ואף .תוהמצו
סובר  ם"הרמב שגם נמצא .כ"ע. המילה קודם להכניסו ברכת לברך מפיו עליו מזהיר והיה, לפניו

 .המילה קודם להכניסו ברךשמ ף"הרי רבוכ
 

ומאחר וידוע שתשובות הרי"ף והרמב"ם לא היו בנמצא בזמנו של מרן הבית יוסף ולא ראה 
 האשכולו והעיטור הלקט בשבולי שהובאההנ"ל  ף"הרי אותן, ואילו היה רואה את תשובת

 בן אברהם רבנו דבריאת  היה רואה אילווכן , המילה קודם לברך , שפסקא"הרשבו המנהיגו
פשוט שהיה , המילה קודם "להכניסו" לברך שהורהעל הרמב"ם  יםשמעיד פרחיה נוורב ם"הרמב

 פוסק כדבריהם, וכדרכו בקודש לפסוק כדעת שני עמודי הוראה.
 
 לקחת צריך הבן אבי, החסיד רבנו כתב: הגאונים תשובתגם את  הביאשם  אלשקר ם"מהרבו

 הכנסתו על אלא הברכה שאין, אותו שימולו קודם "להכניסו" יברך זרועותיו בין ובעודו בנו את
 "החסיד בנו"רש ונראה, כתבו .היא לבטלה שברכה אותו, שמלין אחר זו ברכה ואין לברך ,למולו
 הערוכות הקבלות מרוב ותשקבל הגאונים עליו שאמרו ,ירושלים איש החסיד חנוניא רבי הוא
מי שמוציא  אומרים, ורבנן הושעיא רבי בשםבי שמעון ר, בירושלמי מפורש וכן. התנאים מימי לו

 על ונצווח בואו ואם כן ]קודם שיגזרו המילה[. יתגזר לא עד זו ברכה לברך צריך, יתבראת בנו ל
מעפרו  לנו ומי יתן, עולםה עמודי רבותינו ועל פי, הדין פיעל  והמתוקן המפורסם המנהג המשנים אלו

 את והמשנה. והמנהג הראשונים כפות תחת ראשינו לכוף שראוי שאמר, נויעינ ונמלא ן"של הרמב
 "להכניסו" מברכים ם"הרמב שלדעת לומר מתחכמים קצת שיש ומה. העמוד על ימתח ,המנהג
 על אותם לרשום כי אף לשומעם ואסור, הן בורות דברי אלו, המילה קודם המילה ברכת אחר

 ."דעכ. בעולם אדם שום לב על זה דבר עלה ולא, ובדיו הספר
 

 בארם סמכו מה על תמה להימתחש, מילה מכשירי בספר הלוי שמאע אליהו רבי גאוןועיין ל
 מרן פסק היפך זהו שלכאורה, המילה קודם "להכניסו" לברך וזולתם ובצרה ודמשק ובבל צובה
 נחה ומעתה, וכתב, ם"והרמב ף"הרי בותתשו שהביא אלשקר ם"מהרל מצא ושוב, לחן ערוךהש

 קדמונים עמודי ההוראה,ה רבותינו של יסודם ל פיע ,הוא ורהת ישראל שמנהג, נותלונת שקטה
: בירושלים הנהוג המילה סדר הביא כות קטנותהל ת"בשוגם  .ממקומה זזה לא ראשונה ותקנה

, הנביא לאליהו המוכן הכסא על נותנו והמוהל, למוהל התינוק ומוסר, "להכניסו" מברך הבן אבי
 נהגנמצא שהמ. כ"ע. "שהחיינו" אומר הבן ואבי, ומל "המילה על" ומברך, לסנדק נותנו ר כךואח

 ם"הרמב, ף"הרי ,ם"רשב, הי"רש, הגאוניםומקורו טהור מ ,הוא ותיקין לברך קודם המילה, מנהג
 .רבים ועוד טייב י"המלך, מהר ביתרבי ישראל נג'ארה,  ,נועם דרכי ת"ו, שש"מהריקץ, "מהריטוכן פסקו . עודו

 
השלחן ערוך היה רואה את דעות הפוסקים  מרן שאילווהנה יש שרצו לומר, שמה שכתבנו לעיל 

על מרן השלחן ערוך, כי כיון  לאהוא כלל נכון רק לגבי שאר פוסקים, אבל , בו חוזר היה
אבל  , מה יתן לנו אילו מרן היה רואה עוד פוסקים.פוסקים אלף נגד אפילושהלכה כמרן 

, כי נעלם מעיניהם שכן כתבו רבים רבים מגדולי דומאבמחילה מכבודם, דבריהם תמוהים 
מהרי"ט אלגזי, א, "החיד הגאוןגדולי רבני אלג'יר בהקדמה לשו"ת הרשב"ץ, מהר"מ פארדו, ומהם: האחרונים, 

 פני יצחק אבולעפיא, כפי אהרן עזריאל, משכנות אליהו ישראל, קול ת"אלגיריא, שו גאוני עייאש, י"טייב, מהר י"מהר

 ברורה המשנהזו לשון ו ונשאל ועוד. משה, שואל ויען מצליח, ואליד, אבני נזר, איש בן יוסף שמו הרועים,
 נוורב בנו חננאלר פירוש לפניו היה לו   ית יוסףהב גם: כגון( ה"ד סוף כה סעיף שא באור הלכה סימן)
 ימי ת"בשו הלוי ידיד יוסף רבי גאוןכתב הו. ע"כ. להחמיר לחן ערוךבש כן תםוסהיה  לא ,ונתןי

 היה ואילו, דבריו היפך שכתבו הראשונים מגדולי כמה דברי ראה לא בנידונו שמרן ,בתרא יוסף
 כלשה אףואין בזה שום פגיעה חלילה בכבודו של מרן, כי . עליהם חולק היה לא, אותם רואה

 שכחה לפעמים לו תהיה שלא אפשר אי שבגדולים גדול אפילומכל מקום , היה גלוי לפניו
 ומרן. ]נשמט ממנו[' אשתמטיתיה', ס"בש אמרו ואמוראים בתנאים אפילוש, שעה לפי והעלמה

. הראשונים נגד דעתו על סומך שהיה להאמין חלילה, הראשונים דברי רואה היה אילו עצמו
נראה שלא ראה דבריו,  ,לא הביא דברי הראשוןש שכיון ,הריב"ששכתב על רדב"ז ]ועיין בשו"ת ה
 עצמו מרן כי לנו וברור.[ זה דבר מוסכם והשכל מורה עליו. והיה חוזר בו ה,ואילו היה רוא

, שמים לשם בפסקיו היתה מגמתו שכל, העליון עדן בגן, מרומים בגנזי הקדושה נשמתו אשר
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לאחר  שנדפסו הראשונים כדברי לפסוקלו  , נוחצדק וענוה אמת דבר עללפסוק הלכה למעשה 

 ("אס "מחו י"ח "איבי ת"שו) .בה כתיב" אמת" הקדושה תורתינו כי ,קדשו מעיני נעלמו ואשר, פטירתו
 

 שתושל להיות כי בדעתי הסכמתי ולכןתו: "הקדמכתב ב יוסף יתאמור מעתה, כיון שמרן הב
 ם"והרמב ף"הרי המה הלא ,בהוראותיהם עליהם נשען ישראל בית הבית אשר ההוראה עמודי
 לא אם ,כמותם הלכה נפסוק אחת, לדעה מסכימים מהם ששנים שבמקום לבי אל אמרתי, ש"והרא

. בהיפך המנהג פשט ולכן ,איהה ההדע על חולקים רובם או ישראל חכמי שכל מקומות במקצת
לברך להכניסו קודם  ם"והרמב ף"הרי, הלוא הם הוראהה עמודי שניע"כ. ומאחר והובררה דעת 

 והמערער על זה ידו על התחתונה. ושומע לנו ישכון בטח. כן יש להורות הלכה למעשה, ,המילה
 

אבי שכתב:  ()לך לך צד ע"ביש להביא מלשון הזוהר  שמברך "להכניסו" קודם המילה,וכחיזוק לכך 
ֵרי" פותח בפסוק הבן ְבַחר ַאש ְ ְתָקֵרב ת ִּ ֹן ו  כ  ש ְ ָעה" אומרים: שם והעומדים ",ֲחֵצֶריךָ  יִּ ב ְ ש ְ טו ב נִּ  ב ְ

יֶתךָ  והעומדים אבינו" וכו'.  אברהם של בבריתו "להכניסו מברך:]לאחר מכן[  לבתרֵהיָכֶלָך".  ְקֹדש   ב ֵ
 ואחר כך יבקש על על עצמו רחמיםבתחילה יבקש האדם ש...", לברית שהכנסתו כשםאומרים " שם

ר" שנאמראחרים,  ֶ פ  ֲעדוֹ  ְוכִּ ְבַעד" ואחר כך "ב ַ ל ו  ָרֵאל ְקַהל כ ָ ש ְ  ". ולכן בתחילה בקשו על עצמם:יִּ
ָעה" ב ְ ש ְ טו ב נִּ יֶתךָ  ב ְ ..." לברית שהכנסתו כשם" ", ואחר כך מבקשים על אבי הבןֵהיָכֶלךָ  ְקֹדש   ב ֵ

ע"כ. ופשטות לשון "לבתר מברך", משמע שבגמר הפסוק שאומרים הקהל, מברך אבי הבן 
"להכניסו", ומברכים אותו. שקשה לומר ש"לבתר מברך", היינו לאחר זמן, דהיינו שלאחר שסיימו 
את הפסוק, מברך המוהל ומל, ואחר כך מברך אבי הבן "להכניסו", שכל זה לא נאמר בזוהר. 

שתיבת "לבתר", באה להדגיש שיש ענין להקדים ברכת עצמו לברכת אחרים, ולכן והרואה יראה 
מברכים את בעל הברית, אבל לא לענין לברך אחר זמן רב, בפסוק, אחר שברכו את עצמם 

 .(44עמוד תשכ"א )קובץ הדרום לרבני אמריקה שבוכן ראיתי שדייק לנכון במאמר  דהיינו אחר המילה.

 

 אב מוהל
המוהל בעצמו, יברך "להכניסו" ויענו הקהל "כשם שהכנסתו...", אם האב הוא 

 ולאחר מכן יברך "על המילה" ו"שהחיינו". בין לבני ספרד ובין לבני אשכנז.
 

מילה הבין להכניסו שהרי אף למנהג בני אשכנז שמברך אבי הבן פשוט שיעשה כן, נראה 
ברכת להכניסו בדיוק לזמן זה. אבל , אז אבי הבן יכול לכוון את מלאחר כש ו דוקאלפריעה, זה

מילה, וחלילה הוא מסכן באותו זמן, שהרי הוא עסוק ב יך לברךיל, לא שאם אבי הבן בעצמו מ
מחמת כהוגן לא יוכל למצוא את מקום הפריעה גם את התינוק, ובינתיים דמו נשפך כמים, ו

י ספרד שאבי הבן מברך קודם המילה. וכן למנהג בנגם להכניסו ר שיברך ורכן בריבוי הדם. על 
 לאחר, יברך שהחיינו קודם המילה בעצמו למשהחיינו בין המילה לפריעה, במקרה זה שאבי הבן 

. שוב ראיתי שזכיתי ין המילה לפריעהשלא שייך לברך ב האמורטעם ן הברכת על המילה, מ
ב המל את אש ראה ליונשכתב כן במפורש, וזו לשונו: ( אק"סימן רסה ס)ט"ז ה עתלדבזה לכוון 

 ,ואחר כך יחתוך ,על המילה ולהכניסו ,ברך תחילה שתי הברכותלרשב"ם היעשה כדעת  ,בנו
היאך ו ,כיון שהוא טרוד באמצע עשיית המצוהלברך, לו  י אפשראילו בין החיתוך לפריעה אש

ויתמלא החיתוך  ,פריעהלחיתוך הש צער לתינוק שיפסיקו בין יעוד שו ו.להכניס תיפסיק אז בברכ
 .חיתוך לפריעההבין  ברךבזה ודאי אין לשנראה  ל כןע ר כך.הפריעה אחאת ובדוחק ימצא  ,דם

כיון שהוא עצמו עושה ש ,הרי יש איסור בזהש ,אחר הפריעהללהכניסו ובודאי אין לדחות ברכת 
וכן נהגתי בעצמי  .יאמר שניהם קודם החיתוך ל כןע ן,דאי צריך להיות עובר לעשייתבו ,המצוה

 . עכ"ל.שגם מהרי"ל פסק כןמצאתי  ר כךאחזהו לכל הדעות. ו ,י בני יצ"ובעת שמלת

 

  קהלהברכת 
 "כשם :ת אבי הבןמברכים אבסיום ברכת "להכניסו", כל הקהל עונים 'אמן', ו

הקדוש והר ז) לחופה ולמעשים טובים". ,כך תזכה להכניסו לתורה ,לברית שהכנסתו

 (סגע"ב.  קלז שבת מסכת .לך לך צד ע"בפרשת 
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 הנוסח המדוייק
לחופה  ,כך תזכה להכניסו לתורה ,לברית שהכנסתו "כשםהנוסח המובא בחז"ל: 

 ".לחופה ולמעשים טובים ,למצוותולא "לתורה,  ולמעשים טובים".
 

 ,ראשונים ,פ"ג ה"ב( מילה )הלכות ם"רמב ,(פ"ו הי"ב )ברכות תוספתא, ע"ב( קלז )שבתבגמרא כן מובא 
 ,לברית שהכנסתו כשם: פ"ט ה"ג( ברכות) ירושלמי תלמודועוד. והנוסח ב ס"א(רסה  )סימן ערוך לחןש
 ע"כ. .ולחופה לתורה תכניסהו כן
 

ואל תתמה עלי, כי מה בכך שנוסיף תיבת "למצוות", הלוא כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל? 
שהובא ראשית, מאחר ורבותינו הקדמונים ובעלי השלחן ערוך אף אחד לא שינה את הנוסח 

בגמרא, מי יערב ליבו לשנות את נוסח חז"ל הקדושים שכל דבריהם מכוונים ומיוסדים על אדני 
סודות נשגבים אות גנוזים ובכל רוח ה' דיבר בם ומילתו על לשונם, ובכל תיבה אשר , פז

כך יכנס  ,אבודרהםה כתבוזו לשונו:  (רסה )סימןומופלאים. ולבד מזאת, הנה כתב מרן הבית יוסף 
 הסדר זה על םודריוסתורה ולחופה ולמעשים טובים, שאלו הן מצוות הבן המוטלות על האב. ל
 ואחר תורה אדם ילמד לעולם( כט ע"ב קידושין) ואמרש ", משוםלתורה לחופה ולמעשים טובים"
שלוש  בן משהוא במצוות חייב שהוא אף ,טובים מעשים ךכ אחר הזכירמה שו .אשה ישא ךכ

 עשר שמונה בןקדם  וכבר ,)שבת פט ע"ב( עשרים עד עונשים בן אינו מקום מכל עשרה שנה?
 .פעמייםזאת  , ולכן לא צריך לכפוללחופה. ע"כ. ומפורש בדבריו שמעשים טובים היינו מצוות

 
, הלוא עשריםגיל  עד עונשים בן אינוואמנם יש להבין בדברי האבודרהם, כי מה איכפת לנו ש

מגיל שלוש עשרה, למה לא נקדים לברכו במעשים טובים קודם לחופה כיון שהוא חייב במצוות 
וכי קיום המצוות הוא בכפוף לעונשים? זאת ועוד, הלוא בבית דין של מטה  שמאז יכנס למצוות,

)סוף  טוב יום מעדנימענישים מגיל שלוש עשרה, ולמה על זה לא נברכו שלא יכשל? וכן הקשו ב

 . עי"ש.מערכת א אות יט()ובשדי חמד  אות ו( בכורות מסכת
 

, חייב )כט ע"א(ואולי יש לפרש את נוסח הברכה קצת בדרך אחרת, על פי מה שאמרו בקידושין 
הנ"ל באבודרהם האב בבנו, למולו, לפדותו, ללמדו תורה, להשיאו אשה וללמדו אומנות. ומבואר 

 ן"הר חידושימבואר בלהכניס את בנו במצוות המוטלות עליו. וכן האב שכוונת הברכה, שיזכה 
 שהאב מפני רוש,פי ,טובים ולמעשים ולחופה לתורה תכניסהו כןשכתב: ע"ב(  קלז שבתהמיוחס, )

 ולהדריכווהנה מה שכתב " . ע"כ.ישרה בדרך ולהדריכו אשה ולהשיאו תורה ללמדו לבנו חייב
שחייב האב ", יש להבין, הלוא חז"ל לא מנו זאת בגמרא קידושין כאחד מהדברים ישרה בדרך

האוהב את אשתו , , סנהדרין עו ע"ב(ב"יבמות סב ע)בגמרא  כוונתו למה שאמרואולי בבנו. ואף ש
וידעת כי "עליו הכתוב אומר "... והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה" ,והמכבדה יותר מגופו ,כגופו

 ?, ומנין לר"ן לומר שחייב". ע"כ. מכל מקום עדין אין זה בגדר חיובשלום אהלך
 

 להדריכו, הרי זה בכלל "אומנותושמא כוונת הר"ן שמה שאמרו חז"ל שחייב האב ללמד את בנו 
בהנהגות נכונות וישרות עם שמדריכו בדרך ישרה", הוא דבר כללי  להדריכו", כי "ישרה בדרך

 ה וכל כיוצא בהן, ובכלל זה עצם הלימודשא ומתן באמונבני אדם, כדיבור בנחת עם הבריות, מ
ות, שעל ידי האומנות תהיה לו פרנסה ויחיה בדרך טובה וישרה, ולא חלילה יפול על של האומנ

המשא והמתן של האומנות , ואף בכלל החיוב ללמדו אומנות, הוא גם שהבריות או ילסטם אותם
. והן אמת שאין חובה ממש על האב ללמד את בנו את כל הדרך הישרה, ואך יעשה באמונה

מאוד היא, מכל מקום ללמדו אומנות הרי זה מחובתו, והיא באמת מעלה גדולה וחשובה עד 
 ,ולחופה ,לתורה תכניסהו כןאחת מהדרכים הישרים. ומעתה אפשר שזו כוונת הר"ן שכתב: "

 בדרך ולהדריכו ,אשה ולהשיאו ,תורה ללמדו בנול חייב שהאב מפני רוש,פי ,טובים ולמעשים
" דהיינו "ללמדו אומנות", כלול בברכת "מעשים ". נמצא שחיוב זה "להדריכו בדרך ישרהישרה

טובים". ואף הברכה נאמרת כסדר חיובי האב לבנו, "ללמדו תורה ]תורה[, להשיאו אשה ]חופה[ 
 וללמדו אומנות ]מעשים טובים[".

 
אלא שלפירוש זה יש להבין, למה לא הוזכר בברכה שיכניסהו האב "למצוות", הלוא אין ספק 
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, בלולב חייב - לנענע היודע קטןע"א(  מב )סוכה"לחנכו במצוות", כפי ששנינו  חיובי האב לבנושמ

מצוות החינוך לויש לומר ש? תפילין לו לוקח אביו - תפילין לשמור, בציצית חייב - להתעטף
ם : "(א דברים ה)', כי כל מטרת הלימוד בשביל לקיים, שנאמר ללמדו תורה' חיובב כלול ֶ ְלַמְדת  ו 

ָֹתםֹאָתם  ם ַלֲעש  ֶ ַמְרת   עד הבן תורת מודיבל חייב האב" ע"א( ל )קידושין מאירי", וכן מבואר בו ש ְ
 , כלול"לתורה"ו האבי הבן שיכניסכשמברכים את ". ולכן כראוי אותם ויקיים ותוהמצ ענין שידע

נמצא שבנוסח הברכה שיכניסהו ל"תורה, חופה ומעשים טובים", . "למצוות"בזה גם החינוך 
בהגהות  ועיין)אומנות. מעשים טובים כולל ו , תורה כולל מצוות,כלולים כל חיובי האב על בנו

 ספר הברית(בשם  אות מו הטור

 
כי עיקר הברכה היא בדברים לא הוזכר בברכה שיכניסהו האב "למצוות"? עוד אפשר לפרש למה 

, שהן פעולות חיצוניות שצריך האב לעשותן בפועל לבנו, כמו מילה, תורה, חופה ומעשים טובים
שיש ללמדן או לעשותן לבן, ולכן שייך לומר בהן לשון 'להכניסו', כי הברית היא מעשה, ותורה 

במצוות, היא מעשה ללמדו, וכן החופה שמשתדל עבורו להשיאו אשה, וכן לימוד האומנות. לא כן 
וב במצוות מן התורה, אין הכוונה כאן לחינוך במצוות, אלא לגיל שלוש עשרה שבו הוא נכנס לחי

האב מכניס את בנו בגיל שלוש לא 'להכניסו למצוות', כי ולכן לא שייך לומר כל כך לשון 
)סדר מילה( שוב ראיתי בסידור רב עמרם גאון  הוא דבר הבא ממילא. ודו"ק. אלאעשרה למצוות, 

ולמצוות שנראה שהוא היחידי שכתב, "כשם שהכנסתו לברית, כך תכניסהו לתורה ולחופה 
]וראה בטור סימן רסה  וה נחת.וותר (ברכות פ"ט ה"ג)על הירושלמי  תמר ועיין בספר עלי ולמעשים טובים".

 הוצאת מכון ירושלים בהגהות והערות אות מד. ודו"ק.[
 

 אל יהי קל בעיניך
לברך את אבי הבן כציווי חז"ל שאמרו  שים לבל בברית,ים נמצאעל הקהל ה

 ולא תהיה קלה בעיניהם ברכה זו. ...",שהכנסתו "כשםשהעומדים שם מברכים: 
 

: לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, שהרי שני גדולי (א"מגילה טו ע) ראשית, אמרו חז"ל
 היבוסי,ֲאַרְוָנה  שברכו: דוד ודניאל, דוד ם, ואלו הםהדור ברכום שני הדיוטות ונתקיימה בה

ְרָיֶוש  שברכו דניאל  . וכל שכן ברכה של רבים, שהיא כתפילה של רבים שאין הקב"ה מואס בה. ד ָ
ֹאַמְרָנה: "(יד ד רות)אך לבד מזאת, הנה נאמר בפסוק  ים ַות  ש ִּ י ֶאל ַהנ ָ רו ךְ  ,ָנֳעמִּ רה'  ב ָ  לֹא ֲאש ֶ

ית ב ִּ ש ְ ֵֹאל ָלךְ  הִּ ֵרא ,ַהי ֹום ג  ק ָ מוֹ  ְויִּ ָרֵאל ש ְ ש ְ יִּ  מברכותיהן חוניא רבי אמרבמדרש רבה:  ", ואמרוב ְ
. והיינו, שזכות ברכת הנשים שברכו את עתליהו בימי דוד של ביצתו נתקעקעה לא ,נשים של

נעמי בשעה שילדה רות את עובד, עמדה לו לדוד המלך שלא יכלה זרעו בימי עתליה הרשעה 
 כמו שנאמר שמלכה בישראל שש שנים, והיתה מחפשת את כל אשר מזרע דוד המלך להורגו,

י ָרֲאָתה ֲאַחְזָיהו   ֵאם ַוֲעַתְלָיה: "(א יא ב םמלכי) ָנה   ֵמת כ ִּ ָקם ,ב ְ ָ ד ַות  ַאב ֵ ל ֵאת ַות ְ ְמָלָכה ֶזַרע כ ָ ַ ", ַהמ 
 ובנס נשאר יואש היחיד מזרעו של דוד, ובכך נשארה מלכות בית דוד חיה וקיימת.

 
 

 בזכות הברכה "כשם שהכנסתו..." חי התינוק
מעשה באחד מגדולי צפורי  :(סימן ג קהלת פרשה ג. ט סימן א)וילך פרשה רבה במדרש  אמרו

בי ר, ועלה עמהם ולהשתתף במילת בנו ועלו אנשי עין תאנה לכבדו נולד לו בן,ש
אמר  ,שנים שבעיין ישן בן  םוהשק ,אביו של תינוקאותם וסעד בן חלפתא,  שמעון

, שאני בני חופת לשמחת ומרו שיהיה ישןשאני שהזה המשובח מן היין שתו  םלה
כשם בטוח באדון השמים שאשקה לכם מיין זה ביום חתונתו, ויענו כולם אחריו "

 .עד חצי הלילהוכך סעדו  ".שהכנסתו לברית כך תכניסהו לתורה ולחופה
 

יצא  ]כח זכותו, ולא היה ירא מן המזיקים[,חו ון חלפתא שהיה בטוח על כבי שמעון בר
 משונהכשהוא מלאך המות בדרך וראה אותו ו למצאו ,לעירו לכתלו בחצי הלילה ל

פניך רעים? מפני מה  מר לוא .שלוחו של מקום מר לוא ?מי אתה מר לוא כעס גדול[.ב]
 ,לעשות םכך וכך אנו עתידי אני שומע שאומריםבריות שהשל מילים קשות מ אמר לו
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 הנה זה התינוק שמלתם אותו היום, זה שטר .אימתי הוא נקרא למות יםיודע םואינ

פסק דינו שאקח אותו לאחר שלושים יום, ואילו אביו השקה אתכם יין ישן, ושמעתי 
שהוא בטוח באדון השמים שישקה לכם מיין זה ביום שמחתו. ועל זה אמר לכם ש

מר א. "[תכניסהו לתורה ולחופה]שברכתם אותו "כך  אני עצוב שתפילתכם מבטלת הגזרה
לו אמר  את שטרי וזמני אימתי הוא.לי  ראהמ האתשחייך לו רבי שמעון בן חלפתא, 

בכל לו, כי אמר  אמר לו למה? .ךיולא על חבר לא עליך לטושמלאך המות, אין אני 
 .והקב"ה מוסיף ימים על ימיכם ,צדקות םות ועושיובתורה ובמצ םעמלי םיום ויום את

 יהתהכך לא  ינו,עלשכמו שאין אתה שולט  קודשא בריך הוא, לפנימ ו יהי רצוןאמר ל
כך  ,כשם שהכנסתו לבריתים שברכנו את התינוק: "מילאותן לעבור על  תלך רשו

 .ינוקהתוחי  ם,שמיהמן  םרחמי ". ובקשותכניסהו לתורה ולחופה
 

 

 האב לא נמצא
 יברךיעמוד הסנדק ו, בנו מילת קודם שנפטרלא נמצא בברית, או  הבן אביאם 

ס יכנכך  ,לברית כנסנש "כשםוהציבור יענו:  ".אבינו אברהם של בבריתו להכניסו"
 אות א( כא 'סי "דז יו"חו ,טאות  ד 'ב אבן העזר סי"ח "אשו"ת יבי)". לחופה ולמעשים טובים לתורה

 
להכניסו, כי  םמברכי אחרים אין ,שם הבן אבי אין אםכתב,  פ"ג ה"א( מילה )הלכות הנה הרמב"ם

 ערל כל שימולו ישראלכל  שמצווים מצוה על יתר בנו את למול האב על ברכה זו נתקנה
 כןע"כ. ו .כן לעשות ראוי ואין ,מהעם אחד או ית דיןב אותה שיברכו שהורה מי ויש שביניהם.

ית דין בי שאומר שכמ מסתבר כתב, ד"הראבאולם  .ש"הראו שמחה רבנו , היראים,י"רש דעת
 המקומות בכל ונוהגיםוכתב הסמ"ק,  .מברך שהסנדק אצלנו ונהגו ,מברך שבעם מיוחדה או

שנאמר: , למולו דין בית חייבים ,מל אבטעם בזה שכיון שאם אין הה ושמאהסנדק,  אותה שיברך
ֹול מ  ל ָלֶכם "הִּ  המקומות בכל ונוהגים :רסה( )סימן טור. וכן כתב הדין בית כשליח, הרי הוא ָזָכר" כ ָ
 דין בית ,גאון האי רב בשם הברצלוני הרב גם רבנו ירוחם כתב, בשם אותה הסנדק. שיברך
]והיינו שגם אחר יכול לברך, ולא דוקא הסנדק[.  להכניסו מברכים הכל האב, שאין במקום שמלין

 כתבו וכן ,הקרובים מן אחד או הסנדקוס לברכה נהגו מקומות בהרבהכתב, ע"ב(  קלז )שבת מאיריוה
ו כמלהכניסו,  הסנדק יברך ,הבן אבי שם כשאין גםית חדש: והבכן כתב ו .המחברים גדולי

וכן  כן. לעשות נהגו וכבר ,כן לעשות ראוי איןש שכתב ם"כהרמב לאו ,ד"והראב שכתבו הטור
כתב,  חדש שם בספרגם  .זו ברכה מברך ,הנער שתופס שמי םונוהגי: רסה ס"א( )סימןכתב הרמ"א 

ומנהגינו שמברך תופס התינוק על ברכיו הנקרא סנדק, וכמו שכתב רבנו יעקב בעל הטורים, 
וכן עשה הרה"ג ע"כ.  .פה עיר הקודש עשהוכן הוא מנהג פה עיר הקודש ירושלים, וכן עשיתי מ

וכן נהגנו ר ועוד. וכתב מרן מלכא זיע"א: "איג עקיבא רביוכן פסקו הגאון  .בעל שמח נפש
 ".כדברי הראב"ד וסיעתולמעשה 

 
אף על פי שכלל גדול בידינו "ספק ברכות להקל", מכל מקום במקום מנהג לא אומרים ספק ו

 מעשה עשה וכןהסנדק, כן ההלכה.  ברךברכות להקל. וכיון שגדולי עולם מעידים שכן המנהג שי
 מנחם רבי המנוח הרב ןב של מילה בברית, זצוק"לרבנו עובדיה יוסף הראשון לציון  מרןרב 

 של אפוטרופוס נעשהמרן ו, ימים אחדים קודם מילת בנו דרכים בתאונת שנספה, ל"זצ ישועה
 .ת 'להכניסו'ברכ בעצמו ובירך בסנדקאות התכבדו, היתומים

 

 בן מאומץ
 להכניסוהמאמץ ברכת " יברךועתה עושה לו ברית מילה,  תינוק מאמץמי ש

. וגידולו חינוכו עול את עצמו על מקבל שהוא כיון ",אבינו אברהם של בבריתו
 (. סדל"זצ אוירבך ז")הגרש

 
כל דין כ ,ידי חובה וויכוין להוציאאחר יודע לברך "להכניסו", יברך  לאש י הבןאב - עם הארץ
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אף שכבר קיים את המצוה או  יכול להוציא את אחריםש, כקידוש, שופר ועוד ת המצוותוברכ

 (בית יוסף סימן רסה רבנו ירוחם.ו אבודרהם) .ערבים זה לזהכיון שכל ישראל שאינו חייב בה ממש, 

 
 

 "עשים טוביםמפה ולולתורה לח יכנסכך  ,לברית נכנסכשם ש"
 יש להבין, מה הענין לברך את התינוק בנוסח "כשם שנכנס לברית, כך יכנס לתורה...",

והלוא אפשר לברך בסתם: "יהי רצון שיכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים", ומה 
]וראה תשובות שנאמרו בזה, מן ה"? ולהלן "כשם שנכנס לבריתטעם ההשוואה לברית 

 :"דרשות לשמחות" להרה"ג אהרן זכאי שליט"א[ספר בכן פירושים בזה, ו 010עוד בספר "ברית ותורה" שכתב 
 

אם  בין האבא לאמאודיונים בשמחה וגיל ללא חילוקי דעות ברית ל כנסשנכשם  א.
 בשמחה וגיל, ללאנס לתורה לחופה ולמעשים טובים כי כך למול את הילד או לא,

לא ספר ממלכתי שלשלוח אותו ללמוד תורה או לבית אם ודיונים  חילוקי דעות
 )מפי השמועה( ות, לא יראת שמים ולא אמונה.שם לא תורה ולא מצו מלמדים

 

מפני שלא היה בידו  ,לא המרה את פי אביו בקבלו עליו מצוה זוו כשם שנכנס לברית ב.
שער ) ן.פיו שלא לקבלאת ולא ימרה  ,יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים ךכ ,לעכב

 (034פרשת בלק עמוד  בת רבים
 

 זכהכך י ,שהיא ותרברבגאווה והתכל ללא  המצוהאת ומקיים נכנס לברית כשם ש ג.
מחיצה חלילה שתיצור והתרברבות ללא כל רגש גאווה מצוות שאר היכנס לחופה ולל

 (004שלום מקמינקא. חסידים מספרים ח"ב עמוד  רבי)יתברך.  'להכך ישאר קרוב בו ,בינו לבין קונו
 

, כי על האדם לשאוף )בראשית יז א(מעין הפירוש הנ"ל כתב הגאון בעל בית הלוי  ד.
לקיים את מצוות ה' "בתמימות", דהיינו אך ורק משום שזהו רצון השם יתברך, ולא 

על שרה אמנו: )בראשית רבה נח א( מפני שהוא מבין ונוח לו בכך. וכמו שאומר המדרש 
. וכמו כן עם ישראל, כאשר תמימה במעשיהזו שרה שהיתה  -תמימים" יודע ה' ימי "

ף על פי שידעו והבינו כמה חביב הוא ומה רבה הטובה שישיגו עשו את המשכן, א
ממנו, עם כל זה, עשוהו בתמימות וברצון טהור אך ורק למלא את ציווי ה', ולא מפני 
רצונם העצמי, וכפי שנאמר בפרשת פקודי, על כל פרט ופרט במלאכת המשכן: "כאשר 

ברכים אותו שיזכה ציוה ה' את משה", "כאשר ציוה ה' את משה". אף כאן, אנו מ
דעה תערובת ללא להיות בקיום כל המצוות בבחינת "תינוק", וכשם שנכנס לברית 

כך יזכה להכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך  עצמית וללא רצונותיו האישיים,
 )תקות יצחק עמוד קלג(קיום רצון ה' בתמימות, וביטול עצמי גמור כלפי רצון ה'. 

 

 שהברית היא חותמת בבשרומתבטא בכך  ,המילה לשאר המצוותות ההבדל בין מצ .ה
. [(06)עמוד ]עיין לעיל שם של היהודי, ועל ידה הוא משלים את גופו ונפשו לעבודת ה

תפילין, שבת, כציצית, כן בשאר מצוות  לא .לעולם ומחותם זה הוא אינו יכול להיפרד
מצוות שאר לשאף כן מברכים אותו  לעלהיפרד מהן ולהפסיק לקיימן.  לילההוא יכול ח

 .מילהלמצות ה ותתמידשקשור הוא בכמו  ,ללא פירודלקיימן ימשך הקשר שלו תמיד 
 ( ל שם טובהבעבשם )
 

שעשה מצוה שאינה מעשה  ,כשם שנכנס לבריתמעין הפירוש הנ"ל פירשו עוד:  .ו
שהתורה שילמד לא תהיה כלומר  ,יכנס לתורה ךכ ,ינוי במציאות גופושאלא  חיצוני,
המהר"ל  דבריוכ ועצמותו, ה שינוי במהותוהוואלא ת ,חיצוני כלימוד שאר חכמותמשהו 

)אות  .גופומהות שונה מעם הארץ לא רק בנפשו אלא ב עוסק בתורהשה ,ב("ב מ"פ אבות)

 (66ברית עמוד 
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 כסא אליהו הנביא 
לייחד כסא נוסף  הכסא שיושב עליו הסנדק, ישמלבד בזוהר הקודש מובא כי 

זה הכסא מכובד ויפה לכבודו של אליהו הנביא מלאך הברית, וצריך לומר בפיו: "
רש"י תלמיד )בא. וכתב רבנו שמחה  ן אליהואי כן,מר ואהנביא", ואם לא  של אליהו

 לנוי, לכבוד תפארת דבר כל או מעיל על הכסא ופורסים: "תקה( סימן ויטרי מחזורב
ע"כ. וכן הוא המנהג הרווח  ."המצוה בקיום ורואה שם ויושב הנביא הבא אליהו

כסא נוסף לאליהו הנביא, ויקפידו לעטר אותו כיאות  הכיןברוב ככל המקומות ל
 כתב בספר עליו וכנאה לכבוד אליהו מלאך הברית, ולא יסתפקו בכסא פשוט.

לכן ו בא, אינו כבודו, כפילאליהו  כסא יםכינמ לא אםש: פ"ד ה"ב( )ירושלמי דמאיתמר 
מעבר  פרבסכתב ו. יבוא לא שבוודאי נידחת באיזו פינה ולא מכובד, כסאיהיה ה

יזכה  ,ומזמינו בפיו ,בקדושה ובטהרההנביא כסא לאליהו המכין  )מ"ד פ"ה(ק ויב
 . השם יזכנו.ויזכה לראותשברקיע  ומזליראה, לא עצמו  אהו םפניו. ואאת לראות 

 
למול עד שנחלקו לשתי ממלכות,  םכך היו ישראל נהוגי: כט( )סוף פרק אליעזר דרבי פרקיכתוב ב

נא קנאה ימנעו מהם את המילה. ועמד אליהו זכור לטוב וק]ירבעם בן נבט[ ומלכות אפרים 
א י ֹאֶמרוַ "? מה לך פה אליהו ,ואמר לו ב"הנגלה עליו הק .גדולה ֹ י ַקנ  אתִּ נ ֵ י ,ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ה'לַ  קִּ  כ ִּ
יְתךָ  ָעְזבו   ֵני ְברִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ לוי עריות, יטים על גילעולם אתה מקנא, קנאת בש ב"ה. אמר לו הק"יִּ

שאין  אלא עוד ולא ,כהונה וברית שלום ברית ,עמך ברית אכרות אניוכאן אתה מקנא. חייך, 
מושב כבוד  םמכאן התקינו חכמים שיהיו עושיברית מילה עד שאתה רואה בעיניך.  םישראל עושי

ַמְלַאךְ  :(מלאכי ג א)שנאמר  למלאך הברית, ית "ו  רִּ ר ַהב ְ ם ֲאש ֶ ֶ ים ַאת  ה ֲחֵפצִּ נ ֵ וכן הוא  ע"כ. ָבא". הִּ
: בשעה שאדם יג ע"א, לך לך צג ע"א( ה)הקדמבמדרש רבה, ילקוט שמעוני ועוד. וכתוב בזוהר הקדוש 

מכניס את בנו בברית, קורא הקב"ה למלאכי מעלה ואומר להם, ראו איזו בריה בראתי בעולמי 
שאינו חס על פרי בטנו ומביאו בשמחה לפני לקרבן. באותה שעה מזדמן אליהו ועף את כל 

, "זה הכסא של אליהו"צריך להכין כסא אחר לכבודו, ויאמר בפיו העולם בארבע עפיפות. ועל כן 
כי אין הרוחני שורה על הגשמי אלא על ידי הכנה בפה, ואחר  ואם לא אומר כך, אינו שורה שם,

כך עולה אליהו ומעיד לפני הקב"ה שישראל מקיימים הברית. ומבואר שלבד מכסא הסנדק, 
 גזירו כל, בע"א( קסטתרומה )הקדוש  זוהרמכינים כסא נוסף לאליהו הנביא. וכן מפורש עוד ב

]צריכים  בשפירו אחרא כסא לאתקנא אצטריך עם שגוזרים הערלה בברית מילה[,]בכל פ דברית

]לבעל קנאת הברית הוא אליהו  תמן דאתי קיימא דברית קנאה למארי טוב ויפה[, כסא אחרלהכין 
 א( ספורנו בראשית יחפירוש ה)ועיין בהנביא שבא לשם[. 

 
 אליהו לכבוד קתדרה אחת אות,דרקת יתש לשם : ומתקיניםתקה( )סימן ויטרי במחזור וכן מפורש

 על והילד בה היושב הברית לבעל ה שניהקתדרו ,המצוה בקיום ורואה שם ויושב הבאהנביא 
השיב רבנו שמחה שצריך להיות בעל ברית טוב כתב, ( סימן תקצ)ריקאנטי גם רבנו מנחם  .ברכיו

 .כדאיתא במדרש קנא קנאתי כנגדו הדרתשיתרצה מלאך הברית הוא אליהו ז"ל לישב בק]סנדק[ 
 לעשותו טוב יהודי אחר לחפש צריךשכתב,  אות ב( קז סימן מילה הלכות ב )חלק זרוע אורוכן מבואר ב

ושב על שי . ע"כ. ומבוארהמילה בשעת אצלו הדרקתה על וישב אליהו אושיב כדי ,ברית בעל
הלכות שבת סימן )לרבנו אליעזר מגרמייזא ספר הרוקח גם ב קתדראות. שתי ידו, ונמצא שצריכים

ויש  .שאחת מתוקן לאליהולפי  ,קתדראות לברית המילה שתימה שנהגו לתקן כתב במפורש, ( קיג
רחות אבמפורש . וכן )סימן עג(מבואר בכל בו וכן לד כדי שיברכהו אליהו. יעליה ה םשמושיבי

ק ילא דבר ר ,שנהגו להכין כסא לאליהוומה לרבנו אהרן הכהן מלוניל, שכתב: ( הלכות מילה)חיים 
 םימכאן סמכו חכמים להכין לו כסא כי הוא מלאך הברית. ויש אוסר ...כי במדרש מצאנו ,הוא

 ,הגידו לי זקנים שבדור ,נסים גאון ז"ל בוכתב ר ...לפרוש עליו בגד בשבת מפני שיש אהל תחתיו
ישב שעה אחת  ,הכנסת ואני בידוכשנכנס לבית  ,שביום שהכניסני לברית מרנא אבא אלוף ז"ל

ואחר שיצא שאלו אותו  ואחר כך עמד והושיבני על הכסא האחר של מילה. ,על אותו כסא המוכן
שזה  ,מר להם קבלתי מן הזקנים הקדמוניםוא ,כי לא ראינו מעולם מי שעשה כך ,מה טעם

ברכהו לי ומצא חכמה אולי י ,וישבתי עליו עם הילד ,הכסא מוכן לאליהו והוא מלאך הברית
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לעשות כסא ונהגו שכתב:  (מילה וברכותיה)אבודרהם . וכן מבואר בפשט לשון הבברכתו. עכ"ל

כל זמן שיעשו את המילה חייך  ב"האמר לו הק... ויש סמך לדבר בפרקי דרבי אליעזר ,לאליהו
מר . ע"כ. ואם נאלמלאך הברית שנקרא אליהו כסא םמושיבי כךלפי .תעיד עליהם שקיימום

שכסא זה הוא גם הכסא של הסנדק, הלוא אף קודם המעשה עם אליהו היה הסנדק יושב על 
, ועל כרחך שנהגו להביא כסא נוסף לכבודו של "נהגו לעשות כסא לאליהו"כסא, ומה כוונתו ש

". וכן הוא הלשון כסא םמושיבי כךלפיאמר "גם כן לאליהו, לבד מכסא שיושב עליו הסנדק, ו
מכאן התקינו חכמים לעשות כסא לאליהו מלאך ( שער ג הלכות מילה דף נא טור א)ספר העיטור ב

ונהגו בכל ( הלכות מילה עמוד תקפג)המנהיג אברהם בר נתן הירחי בספר . וכן כתב רבנו הברית
כסא  םלפיכך מושיבי... אליעזר דרביגבול ישראל לעשות כסא לאליהו, ויש לי סמך בפרקי 

המדרש  ם על פינוהגי: (ס רסה)ס"טור וכן כתב ה .(סימן עג)בו  כלוא ב. וכן ההכבוד מלאך הברית
 ב"ההק מר לוא ",קנא קנאתי לה' כי עברו בריתך בית ישראל"על שאמר  ,לעשות כסא לאליהו

מכאן התקינו חכמים לעשות כסא לאליהו  ,ברית מילה עד שתראה בעיניך םחייך שאין עושי
מכאן התקינו חכמים כתב,  (א"הלכות מילה קי עסוף )ספר האשכול גם ב. שהוא נקרא מלאך הברית

כתב,  (דאות  )הלכות מילהמהרי"ל גם . להיות עושים מושב כבוד לאליהו ז"ל שנקרא מלאך הברית
כמו שכתב רב שמריה גאון ז"ל  ,לו כסא אחד םמושיבישל אליהו זכור לטוב, ומשום כבודו 

מרן בשלחן  כתבוכן  הפייט ביוצר דשבת דחל בו ברית.אליהו הוא מלאך הברית, וכן יסד ש
 יאמר וכשמניחו, הברית מלאך שנקרא, לאליהו הנביא כסא לעשות : נוהגיםרסה סי"א( )סימן ערוך
שהוא כסא נוסף, שכתב,  )סימן רסד ס"ק יב(וכן הבין בשלחן גבוה ע"כ. . אליהו כסא שהוא בפיו

לכסא של הסנדק כדלהלן סימן רסה סי"א, אם כן צריך  סמוךכיון שנהגו לעשות כסא לאליהו 
 .אצלושיהיה הסנדק צדיק, כדי שישב אליהו 

 

הוא בעל שוצריך לחפש אחר יהודי כשר לעשותו סנדק , כתב (מסכת חולין פרק נר מצוה)של"ה הגם 
צדוק  ביר וכתב בעל ברית. אצלמכוסה במעיל  הברית, כדי שיבא אליהו ז"ל וישב על הקתדר

כסא לאליהו ומעמידים אותו לשמאל ונוהגים לעשות , (ספר הזכרונות מצות מילה פרק ב)ן מלובלין הכה
ר ומנהגו ליחדו ול ,התינוק עליו םהתינוק על אותו כסא. וכשמניחי םומניחי ,הכסא שמלין עליו

גם  וכן מפורש בעוד אחרונים שמניחים שני כסאות.. "זה הכסא של אליהו זכור לטוב" בפה
כתב,  מג( הערה המעשה חלק ב עשה מצות .מלובלין החוזה תלמיד ,מדינוב אלימלך צבי רבי) פקודיך בדרך
 כסאה הוא אליהו של כסאכי אם  שטעם גדול יש בזה לייחד כסא לאליהו, משכיל לעין ונראה

, להיכר מיוחד כסא לתקן מחוייבים כן על, הברית למלאך הכסא היכר יהיה לא הנה, סנדקל
. ע"כ. ואחר כל זאת, להיכר םיילשת חלוק אליהו של הכסא שעושים ישראל בכל םנוהגי וכן

שהביא את דברי קדשו של רבנו )ח"ג עמוד תלח( בשו"ת מבשרת ציון וראיתי עיני את האיר ה' 
שכתב מפורשות שיש ענין בדוקא בשני כסאות )חלק ב דף קצט( משה קורדובירו בספר אור החמה 

: "הענין שצריך כסא שני, מפני שהנימול בו היסוד בעצמו, ואליהו ולא בכסא אחד, וזו לשונו
, לכך אינו ]אליהו הנביא עושה את שליחות השכינה[מלאכא איהו בסוד השכינה ועביד שליחותיה 

שורה על כסא הברית עצמו, אלא על הכסא השני הסמוך לימין הנימול מלאך הברית עומד". 
שיש להביא )מורה באצבע אות רפט( שם החיד"א כתב בש (רטו)סוכות עמוד ן עובדיה חזובעיין עכ"ל. ו

, מעין דוגמא למה שמביאים בעת המילה כסא לכבוד אושפיזיןכסא מפואר לסוכה לכבוד ה
 ע"כ. אליהו הנביא זכור לטוב, שכתוב בזוהר הקדוש שאם לא מביאים לו כסא, הוא לא בא.

 

 כבוד המצוה
 אומרכשמניחו ו, הנביא אליהו כסא על את התינוק שיתן מישהוהמנהג שמכבדים 

שיתגלה במהרה  ,זכור לטוב מלאך הברית הנביא אליהו של הכסא זה" :בפיו
 (בשם תולעת יעקב 33. עטרת פז עמוד )סה. "בימינו

 

 כוונה חשובה
שהוא שם אלי"ה  -יכוון שם תכמ"ץ ...", הנביא אליהו של הכסא זה" :אומרכש
 לשמירת הילד שלא יטמא את בריתו כל ימיו. סגולהששם זה  ,א"ת ב"שסדר ב
 (33. עטרת פז עמוד תלמידי האר"י)
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 זצוק"ל מנהג מרן
נוסף לאליהו כסא שלא לעשות היה רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל מרן מנהגו של 

 הנביא, אלא כסא הסנדק הוא גם הכסא של אליהו הנביא, ועליו היו אומרים:
 .מלאך הברית זכור לטוב, שיתגלה במהרה בימינו" הנביא אליהו של הכסא זה"
 

 על התינוק תופסשכתב, ג(  ק"ס תקנא סימן אברהם אשל חיים )אורח מגדים פריומצאתי סיוע לזה ב
 לאליהו כסא לעשות םנוהגיכתב, ( לדסעי' לג, רסה  סימן) השולחן ערוך. גם בל"ז אליהו של כסא

 ,אליהו של הוא הז שכסא וכיון .אליהו כסא שהוא בפיו יאמר וכשמניחו ,הברית מלאך שנקרא
 ,המילה בעת ברכיו על הילד ולהחזיק ,זה קדוש כסא על לישב ,סנדק להיות מהדרים לכן

 ת"ו. ע"כ. שוב האיר ה' את עיני ומצאתי בשהיא ויקרה גדולה ומצוה ,המזבח דוגמת ולהעשות
מותר לתת את הפרוכת של ההיכל על כסא  שדן אם( כו אות ג סימן חיים אורח ז )חלק אומר יביע

 בתשובה משה בר אפרים רבי המובהק להגאון מצאתיאליהו הנביא, ובתוך הדברים כתב: ו
 יר הקודשע פה שנהגו במנהג לחקור לבי אל ונתון ראיתי, שכתב בנימין בני ת"בשו שהובאה
 פורסים מילה ברית כשישו ההיכל של הפרוכת את לוקחים והרבנים העיר שגדולי, ו"ת ירושלים

 לישב קטורת כמקטיר שהוא לסנדק ומותר וכו', עליה יושב והסנדק, הנביא אליהו כסא על אותה
 עי"ש. גם רעהו .הנביא אליהו ולכסא הסוכה לדפנות מצוה לצורך להקל המנהג פשטכן ו.. .עליה
 זו ועדותי :וכתב, להתירהעלה כדבריו  ,ברכה ]יעקב שאול אלישר[ א"יש ון לציון רביהראש הגאון
 שפורסים ו"ת ירושלים יר הקודשע פה הזה המנהג שראיתי שנה מחמישים למעלה זה כי נאמנה

 הורה אשר ככל... פה פוצה ואין קשישאי רבנן בזמן, הסוכה ולדפנות ולסנדק לחתנים הפרוכות
 בפרוכת להשתמש בירושלים המנהג שכן חמד השדי ן כתבוכ .אפרים לי יקיר הפוסק הרב להקל
עי"ש. נמצא  .עליה יושב והסנדק המילה בברית הנביא אליהו כסא על ליתנה הקודש ארון שעל

שמנהגו של מרן מלכא זיע"א היה על פי מנהג קדום של גדולי ורבני ירושלים. אך לפי המובא 
 שני כסאות, וכן המנהג הרווח. צריךלעיל בלשון הזוהר ורבותינו הראשונים, משמע ש

 
 

 הנביאבזכות אליהו 
נאלץ להמתין זמן  ,פעם לברית מילה לשמש כסנדק והגיעב רבי שלמה קלוגרהגאון 

מדוע אין מביאים את התינוק, ענו לו שאבי הילד נוטה למות,  רב. כאשר שאל
והקרובים ממתינים ליציאת נשמתו כדי שיוכלו לקרוא לרך הנימול על שם אביו. 

את התינוק ללא שהיות, מיד על המוהל למול רב את הדברים, ציוה הכאשר שמע 
ביאר את מעשיו  ברהנכנס לחדר החולה כדי לברכו בברכת מזל טוב.  מכןאחר ול

 -לרפא את החולה  להטריח את המלאך הממונה על הרפואה שיבוא במיוחד"ואמר: 
מילה, הרי מלאך הברית הבמצות אנחנו אין ביכולתי. אולם סברתי, שכאשר נתעסק 

מצא כאן בלאו הכי, יילעמוד לימין המוהל ולרפא את הנימול, ומכיון שהוא  יבוא כדי
כבר אוכל לבקשו שיואיל להכנס גם לחדר הסמוך כדי לרפא את החולה"! וכך אמנם 

! לברך 'הגומל' היה, לאחר שלשה ימים קם החולה ממיטתו והלך ברגליו לבית הכנסת
 (חפץ חיים על התורה)
 

 

 מושב רוחני
צריך לשבת, מכל ואינו ו גוף ן לכסא לאליהו הנביא, אף על פי שאימה שמכינים 
מושב רוחני על לו "זה הכסא של אליהו הנביא", אנו עושים ה בפה מקום באמיר

אין ש יג ע"א, לך לך צג ע"א( ה)הקדמ בזוהר הקדושמבואר כ, הכסא המושב הגשמי, שהוא
 הרוחני שורה על הגשמי אלא על ידי הכנה בפה.

 
מה ענין  ,צריך להבין :כתב )תיקון כב ח"א דף קטו(על תיקוני הזוהר  בניהוספרו ברבנו יוסף חיים 
לנשמות הצדיקים ולמלאכים מתקן אליהו זכור לטוב המבואר בזוהר הקדוש שתיקון המקומות 
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ם תלבשו בהם שהם הלבושיהוהלא גם  ,טות ולכסאות הם צריכיםי, וכי למשיורדים לעולם הזהכ

קנו חז"ל להכין כסא לאליהו יהלא שמעת מה שתהוא,  הנראה בזהו ?וחנייםם רהזה הבעולם 
 :דם המילהו. ונודע הוא שצריך לומר בפה קר הקדושבזוה כתובכהנביא זכור לטוב בעת המילה, 

 ?רושיזמין בפה בפמלדעת למה  צריך"זה הכסא של אליהו הנביא מלאך הברית זכור לטוב". ו
ך היאו ,בלבוש רוחניכי אליהו זכור לטוב הבא בעת המילה הוא רוחני, ובא  ,אך הענין הוא

כן צריך לעשות מצע על הכסא שהוא אמצעי כלול מגשמי ורוחני כדי ל ,ישב על כסא גשמי
, בפיו של אליהו הנביא"זה הכסא "שישב על המצע הזה, והיינו שיאמר האדם הגשמי הזמנה זו 

ומן  ,מעורב מגשמי ורוחני יוצא מפי האדם הגשמי יהיה אמצעיהבל פיו הוא רוחני, אך כיון שש
וישב עליו אליהו זכור לטוב. ולכן צריך הזמנה  ,וה מצע על הכסאוההבל הזה של הזמנה זו, יתה

 וה מן הבל דברים אלו של הזמנה מצע רוחני, אך הוא גס ועב וישב עליו.וכדי שיתה ,בפה
 

רבי פנחס ש, ורתו הקדושהלחב בי שמעון בר יוחאיראמר ש ,אדרא זוטאב ה שכתובובזה תבין מ
מה בידם לעשות בתיקון המקום, וכי כי  ,פלא. והדבר ותכינו לו את מקומו ןכאהגיע לבן יאיר 

מו לו כסא. אך בזה שישי יה לו לומרה ,נתו לומר שישימו לו כסאוואם כו ?לו מצעות יציעו
שיאמרו בפיהם על איזה כסא המונח שם, או  ,בוריבד לו מקומוינו כנתו שיונראה כו ,שכתבנו

וה ויתה ,של דברי הזמנה זופיהם הבל ב, ו"זה המקום של רבי פנחס בן יאיר" :על בימה אחת
 מצע על אותו מקום, שיהיה ראוי לשבת עליו רבי פנחס בן יאיר.

 
 המלאכים על הארץ הגשמית, אםהצדיקים ונשמות  ןכל אותשישבו  י אפשרוכן הענין כאן, א

 ל ידילעשות להם מצע רוחני לכל אחד ואחד בפני עצמו, ע ,לא יקדים אליהו הנביא זכור לטוב
ה והזמנה בפיו לכל אחד ואחד על המקום ההוא, כי גם מן הבל פיו של אליהו זכור לטוב יתהו

מצע אמצעי, מפני כי הוא מתלבש בדמות גוף ממש כבני אדם, ורק אינו צריך לאכילה ושתיה 
נכנס לסוכה בכל לילה, ששם מוכן כסא לכל שבעה , כאשר הגוף. ולכן מנהגנוושאר צרכי 

זה "נאמר , אושפיזין...."לו וע"אחר אמירת לכל לילה בבכניסתנו שדש, וקשפיזין ועליו ספרי וא
בן איש חי גם בספרו  כ."ת ידינו על הכסא. ענתינ, ב"לאין קדישיןישפיזין עוהכסא של שבעה א

וכו',  כאשר תסדר האשה הפת על השלחןהכנות לשבת: ענין הכתב ב (יז אותשנה שניה פרשת וירא )
וידבר אלי זה השלחן "תניח שתי ידיה על השלחן, ותאמר פסוק  ,מפה העליונההאחר שתניח 
שצריך לומר בפה בשעת ו כמו ,תשרה הקדושה על השלחן ,בור זהיד ל ידי, וע"אשר לפני ה'

 ".אליהו הנביא זכור לטובשל א זה הכס, "המילה

 

 סנדקמהכסא ל
בדוהו לתת את התינוק על כסא אליהו, הוא גם לוקחו ייש נוהגים שאותו אחד שכ

מהכסא ומחזירו לידי אבי הבן שיתנהו לידי הסנדק. ויש נוהגים לכבד אדם אחר, 
 ובפרט שפעמים ישנם כמה וכמה אנשים מכובדים וצריכים לכבד את כולם.

 

יְוַאל " ע ב ִ ְפג ַ ִ  (טז ירמיה ז) "ת 

כן שמכבד לסבים ולאנשים מכובדים בברית, ו יםדעתו בכיבוד על אבי הבן לתת
שמחמת  פעמיםחלילה, כי  בנועם ובעדינות ללא פגיעה במישהולעשות הכל 

את מי לכבד בברכות ובכסא של  חושב כראוי ו, אינאו חוסר ידיעההתרגשות 
 משים גורמים לפגיעה בזולת. אליהו הנביא וכיוצא בזה, ומבלי

 
כיבודים אלו, וכשראה המוהל שלא מכבדים מישהו בכסא ל היה ערוךמעשה באבי הבן שלא 

בד של אליהו הנביא, הוא עצמו לקח את התינוק והניחו על הכסא, ולאחר מכן כיבד אדם מכו
מחמת הבושה וכלום,  לא כיבדוהיה שם, שאדם מכובד אחר אילו למהקהל לברך את הברכות, ו

לנושאים שישנם כאלו  ערעזב את המקום בסיום הברית ויצא. על כן, כמה טוב ונכון להיות 
בכיבודים  מביןשרגישים אליהם, ולכן כאשר רואה המוהל או אדם אחר שאבי הבן לא כל כך 

 אלו, יעורר את תשומת לבו וישאלו את מי לכבד, כדי שחלילה לא תהיה פגיעה בשום אדם.
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 ינוקאחיזת הת
יש להניח כסא או שרפרף תחת רגלי הסנדק, כדי שיהיו רגליו יציבות היטב, 

ולא יפול  צמודות, כדי שהתינוק יהיה מונח עליהן היטבתהיינה ויקפיד שרגליו 
 ל המוהל כהוגן ללא תקלה.מוחלילה, ובכך י

 
כאשר מגיש אבי הבן את התינוק לסנדק, על הסנדק להושיט ידיו לקבלו, מאחר 

כמקטיר קטורת, ואחר כך יניחהו על ירכיו. וישים לב הסנדק לפסק את שהוא 
רגלי התינוק, ולאחוז בהן היטב לבל יזוזו בעת המילה, וידחקן כלפי מטה, כדי 

 )עיין שו"ת מבשרת ציון חלק ג עמוד תלט(להגביה את מקום המילה. 
 

 תפקיד הסנדק
, המילה בזמן לו שניתנת הילד נשמת על תפללומ כשמכוון, הסנדק מעלת עיקר

. ויכוון ארבעה דברים: להמשיך (רצב סימן הח" והנהגות תשובות) לילד הטובה היא בזהש
)הגר"ח קניבסקי ויהיה צדיק.  ,נשמה קדושה לתינוק, שישמור הברית, שיאריך ימים

 (30שליט"א. ד' אמות של הלכה פרק עב אות יא. עטרת פז עמוד 

 

 מנהג משובש
קושרים את התינוק על היש לבטל מנהג משובש זה של כמה מוהלים מועטים 

כסא מיוחד עם רצועות, ומניחים את הכסא על ברכי הסנדק, ונמצא שהסנדק 
מאומה, כי בידיו אינו מסייע כלום למוהל באחיזת רגלי התינוק, שהרי עושה אינו 

לתינוק אלא לכסא, משמש מושב  ואינ בברכיוואף  .קשורות היטב ורגליבלאו הכי 
שאין  ויש חששו דומות למזבח. ורק אם הסנדק זקן מאוד ברכיוממילא אין 

, םיציבות כהוגן, או שאינו שומר תורה ומצוות, ואין אפשרות להימנע מלהושיב
 )עיין שו"ת מבשרת ציון חלק ג עמוד תלט(ישתמשו בזה. 

 

 מילהה והסתכלות באחיז
אחר שתחב המוהל את המגן עד מקום החיתוך, יאחז בערלה כדין כל המצוות 

 צריך איןו ציצית, תפילין, לולב וכדומה.בשצריך לאחוז בהן בשעת הברכה, וכמו 
עת הברכה מפאת איסור הסתכלות בערוה, כי אין זה שייך ב עיניואת  עצוםל
 )סימן ., ולא יאחז בההברכה בעת הערוהאת  לכסות צריך גדול, רג המל אולםו. קטן תינוקב

 יד אות א( סימן חיים אורח ו חלק אומר יביע ת"שו .חס" רסה
 

מכל  ,קטן ערות כנגדריאת שמע ק אלקרו רואספסק ש (ז"הט ג"הלכות קריאת שמע פ) ם"הרמבאף ש
נים ד לא , כיהברכה עתבש ערותו לכסות ין צריךאש כתב רבנו יונה ,כך כלתינוק קטן במקום 

 ם"ברמב גם דוייקמ. ובאמת שכן הברכה בשעת לכסותו צריך ,גדולאדם  המל אבל .ערוהכ האות
 ומל מגלהו ר כךואח ,שיברך עד ערותו לכסות צריך ,גדול אדם המל: שכתב (ה"ה ג"פ מילה הלכות)

 וערות: בתשובה ם"רמבב כן מפורשו. ערותו לכסות ין צריךא ,קטןשהמל  משמעו . ע"כ.אותו
, "צמח ושערך נכונו יםישד", הגדול ארות לו שיהיה עד, כלל ברכות לענין ערוה אינה הקטן

 פרבס המעילי בנו מאיררגם . המילה בשעת הקטן ערות שיכסה מי בעירנו ראינו לא ומעולם
 קטנים קטניש לומר ואפשר, הערוה לכסות ידיםקפמ לאש המוהלים עכשיו ונהגו כתב, המאורות

 זהב אין ,המילהן לתקשהמוהל בא  כיוןטעם, ש הוסיף ש"והרא .ערוה משום םבה ל כך איןכ
 קדושה שאין, "קדוש מחניך והיה", ואדרבה מקיים בזה מצות "דבר ערות בך יראה ולא" משום

, ף"ג, הרי"גאון, בה עמרם רב פסקווכן . רסה ס"ח( לבושה) שכינה לוייג לידי המביאה המילה כקדושת

 איסוריש  אדרבה, ולח( ק")סימן רסה ס א"הגרוכתב ץ ועוד. "הרשב, הראבי"הד, רבנו פרץ, "הראב ,האשכול
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וכתב . ותוהמצ בכל כמו, שמברך בשעה בידו המילה לאחוז צריךכי , הערלה בעת הברכה לכסות

רק ו ,הברכה בשעת המילה בברית אוחזים איזמיר בעירנו המוהלים וכלבשו"ת מעשה אברהם, 
, ומה עה ס"ד( )אורח חיים סימן ישע בגדי]וכתב ב .לאחוז הצריכו לאלאחוז,  אפשר שאי גדולכשמל 
 נוהגים איןש ליה רבההא כתב ,הברכה בשעת הערלה המוהל יאחוז שלאן אברהם המג שכתב
ליה כא לנהוג יש ל כןע ,המוהל אחז שלא מזה באו מכשולים כמה ראיתי כי ,עמו הדיןכן. ו
 ן אברהם. ע"כ[.כהמג לאו רבה

 

  המילהברכת 'על' 
אשר קדשנו במצוותיו וציונו  ,העולם מלך אלוקינו ,'ה אתה ברוך"נוסח הברכה: 

על המילה". ואף אבי הבן המל את בנו, המנהג לברך 'על המילה', ולא 'למול את 
 בהערה( כא סימןסוף  דעה יורה ז חלק אומר יביע ת"שו) הבן'.

 
 לאחרים אותה עשה, עשותל מברך לעצמו מצוה העושה כל: (הי"א ברכות מהלכות פי"א) ם"הרמבכתב 
 התעטףל מברך בציצית נתעטף, ליןיתפ הניחל מברך ליןיתפ לבש ?כיצד .העשייה על מברך

 מזוזה בעק .הללה את גמורל ,שבת של נר הדליקל וכן, בסוכה ישבל מברך בסוכה ישב ,בציצית
 את מולל מברך בנו את מל ,מעקה שותעל מברך לגגו מעקה עשה ,מזוזה קבועל מברך לביתו
 להם עשה, מזוזה קביעת על מברך לאחרים מזוזה שקבע כגון, לאחרים עשה אם אבל. הבן

וכן . כ"ע. באלו כיוצא כל וכן. המילה על מברך חברו בן את מל ,מעקה עשיית על מברך מעקה
 מולל מברך בנו את למ ואם .המילה על שימול קודם מברך המל: "(א"ה ג"פ) מילה כותהלפסק ב

 מל הבן שאבי שכל הקודמים הדורות חכמי ל פיע גלילותינו בכל נהגו, המאיריוכתב ". הבן את
 על מברך המל שלעולם, אינו שזה, תלמידים אותם עלינו וצווחו, הבן את מולל מברך בנו את

 אף ,להם מתיונו. ן"הרמבותם  רבנו דעת ושכן, רוחב בן את שמל בין בנו את שמל בין, המילה
 בר משה רבי אביו הגדול הרב עמו והסכים, ההשלמה בעלו ם"הרמבכ נושמנהג לכם אומר אני

 כארי שכב כרע, עומד במקומו ורבותינו אבותינו ומנהג. קדם מימי הזאת הארץ מנהג וכן, יהודה
 דעת , כןהמילה על מברך שלעולם ן"הרמבותם  רבנו. ואמנם כדעת כ"ע. יקימנו מי וכלביא

 שאמר מנחם רבי מפי הטעם שמע, והגוזר יעקב רבי ן כתבוכ. ן"הרו העיטור ,שמחה נורב ,י"רש
 בן כשהיה יצחק בנו את שמל אברהם על לרמוז" המילה על" הנוסח שתקנו, החלום בעל לו

 ריאגימט" המילה, "מאה ריאגימט" על" וזהו, שנה תשעים בת אז שהיתה לשרה ורמז, שנה המא
 ."המילה על" ברךמ לעולםו לחלק שלא ונהגו ,כתב יםהטורואף רבנו יעקב בעל . תשעים

 
, הבן את למול מברך בעצמו מוהל הוא הבן אבי אם": (ב"ס רסה סימן) השלחן ערוך מרן ו לשוןוז

 ,א"החיד מרןכתב ו. כ"ע. "לחלק שלא נהגו וכן, חולקים ויש" :א"הרמהוסיף ו. "ם"הרמב לדעת
, ם"הרמב לדעת שזהו מרפסוק וגמור, ורק אכדבר  הבן את למול יברך שהאבק פס לאזה שמרן מ

, אופן בכל" המילה על" לברך יש הסוד דרך שעל שמעתי וגם. שלא ברור לו הדבר בהחלט נראה
 מן שינה לא בנו את מל שכאשר, עזריאל אהרן כפי ת"בשוכתב  וכן .במקומותינו וכן המנהג

 על"תמיד  לברך שיש משה מטה בספר וכן פסק. א"החיד ו שכתבוכמ, המילה על ובירך המנהג
 ועוד. מפאנו , הרמ"עקטנות הלכות ת"שו ,ץ"יעב הגאוןפסקו  וכן. ל"מהרי ציוה כןוש ,"המילה

 
 ויזרוק, לנקותו קודם המילה יקפיד, גדוליםם צרכי התינוק עשה אם -כבוד הברכה 

 אם התינוק ,רבנו פרץבשם בו  הכלכתב . שאין זה מכבוד הברכה והמצוה, לצד הטיטול
 םין מרחיקיאאף שאמרו ו .ימים שמונהבן שהוא אפילו  לנקותו יש להקפיד ,מטונף בצואה
בית ) .אף על פי כן טוב לנקותו קודם הברכה ,עד שיאכל כזית דגן רגליו ממימי אומצואת קטן 
 (יוסף סימן רסה

 

 ' שהחיינוברכת' 
קודם אחר שהמוהל חתך את הערלה, מברך מיד אבי הבן ברכת "שהחיינו" 

 הפריעה.
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" כמו במעונו חהבואר, שאין אומרים בזימון של סעודת המילה "שהשממ( ע"א ח כתובות) בגמרא

במילה, אין השמחה שלימה. ומכל מקום  ינוקלת צערשיש  שמאחר שאומרים בסעודת חתן וכלה,
"שהשמחה שדוקא  רמה( מןח"א סוף סי)הרשב"א כמו שכתב מברך אבי הבן ברכת "שהחיינו", 

, אבל ברכת שהחיינו אינה עמומצטער  אגם האבכי כשיש צער לתינוק , אין לאומרה במעונו"
תלויה בשמחה אלא תלויה בדבר שמגיע לו תועלת, אף על פי שמתערב עמה צער ואנחה, שהרי 

 "ש.יאפילו מת אביו והניח לו ירושה אומר שהחיינו. ע
 

ותיה נוהגים לומר שהחיינו לפי שהם ובכל ארץ ישראל וסוריא וסביב, בית יוסףמרן הוכתב 
כשהאב עצמו : (זס" רסה סימן)לחן ערוך . וזו לשונו בשסומכים בהוראותיהם על פי הרמב"ם ז"ל

שאין שם ברכת שהחיינו.  ש אומריםמל את בנו, הוא מברך שהחיינו. ואם המוהל הוא אחר, י
ולהרמב"ם, לעולם האב מברך שהחיינו על כל מילה ומילה, וכן נהגו בכל מלכות ארץ ישראל 

שלא לברך שהחיינו,  םובמדינות אלו נוהגי וכתב הרמ"א,וסוריא וסביבותיה ומלכות מצרים. 
מברכים . עי"ש. אולם המנהג כיום שגם בני אשכנז בארץ ישראל אפילו כשהאב עצמו מל בנו
 שהחיינו על כל מילה ומילה.

 
: ("טה א"יפ ברכות הלכות) ם"רמבין המילה לפריעה, הוא על פי מה שכתב הב שמברך שהחיינומה ו

 מילת כגון, לזמן מזמן הבאה למצוה דומה היא הרי ,עת בכל יהמצו ואינה תדירה שאינה מצוה
]נכד הרמב"ם[  הנגיד יהושע ואולם רבי". ע"כ. עשייתה בשעת" שהחיינו עליה מברךו ,הבן ופדיון בנו

 ודםוברוב המקומות מברך אבי הבן שהחיינו לאחר ברכת להכניסו ק ,בזה הקפדה איןכתב ש
ע"כ. ויש קצת ראיה שמברכים בעת עשייתה,  .המילה אחר שהחיינו ךמבר מקומות ובקצת ,המילה

ממי שאומר שבנר חנוכה מברכים שהחיינו בלילה הראשון לאחר הדלקת הנר האחד, שכיון 
 הנדפס מחדש( ובגליון כא "סס "דיו ז חלק אומר יביע ת"שו) שהיא ברכת השבח, אפשר לאומרה לבסוף.

 
מוטלת על האב, ואם הוא עצמו היה ולכאורה אפשר להוסיף טעם בזה, שכיון שמצות המילה 

מל את בנו היה מברך 'על המילה' ולאחריה 'שהחיינו', כדרך כל המצוות שמברכים על המצוה 
ן ימגילה ועוד, לכך גם עתה שמינה שליח במקומו למול, עדי ,ולאחריה שהחיינו, כשופר, לולב

לה שברך המוהל לא פקעה ממנו ברכת שהחיינו, ומברך אותה במקומה לאחר ברכת על המי
 שזה בעצם בין המילה לפריעה.

 
בקול רם כדי שאשתו  ת שהחיינוברכברך אבי הבן שיהנכון  - כוונה להוציא אשתו
 שפח(עמ' חזו"ע ברכות ) ן לצאת.וכותהיא  אףו ,ידי חובה הן להוציאוכוהיולדת תשמע, וי

 
כמו , על הולדת הבן "והמטיב הטוב"מאחר ומן הדין אבי הבן והיולדת צריכים לברך ברכת 

 ,שכיום אין נוהגים לברך אומריםיש רק ש, (א עיףרכג ס סימן חיים אורח) ערוך שלחןמרן ב פסקש
, על כן הנכון שיכוון להוציא ידי שמברך אבי הבן בשעת המילה "שהחיינו"וסומכים על ברכת 
וכמו שבארנו לעיל הלידה,  לאחר "הטוב והמטיב" אבל אם ברכו שניהם חובה גם את אשתו.

אשתו בברכת  יכוון עלאבי הבן אין צריך שוכך מומלץ גם כן, שרשאים לכתחילה לברך, ( 80 )עמוד
 ."שהחיינו"

 
האם  ךברת, בנו מילת קודם שנפטרלא נמצא, או  הבן אביאם  -לא נמצא 
 סד() .החיתוך אחרל" שהחיינו"היולדת 

 

 תפילה בעת בכי הנימול
יכלול תפילתו ו: יכוון כל אדם על צרותיו (תטומן )סיכתב בספר עוללות אפרים 

, ניעות ומקטרגיםקול זה עולה בלי מכי המילה,  כאבבעת בכי הנימול מובקשותיו 
ַמע " :ועל זה נאמר י ש ָ י ה'כ ִּ ְכיִּ ַמע  - ]קול בכי הנימול[ קֹול ב ִּ י ה'ש ָ תִּ נ ָ חִּ י  ה' ,ת ְ תִּ ָ ל  פִּ ת ְ

ח ק ָ  ("אשבת קל ע ,הובא בחידושי רבי אליהו גוטמכר). , והיא עצה נפלאה)תהלים ו ט( "יִּ
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 סגולה נפלאה - חיבוב מצוה
סדר רב כתב ב מחבבים את המצוות.הקדמונים רבותינו היו בא וראה עד כמה 

לפנינו מים ובהם ם כך אמר מר רב צדוק גאון ז"ל, מביאי: ()סדר מילהעמרם גאון 
את התינוק על המים שיפול דם  ןילנודף יפה יפה, ומ םשריחהדס ומיני בשמים 

זה דם הברית שבין  ,ידים כל הנועדים. כלומר םבה םהמילה לתוך המים, ורוחצי
 : "שיירי מצוה מעכבים את הפורענות".יאמר אחר כךוע"כ.  המקום לאברהם אבינו.

 
נותנים מים לכוס ההבדלה , של ההבדלה : אחר ששתה היין)יומא תשכג(תב המרדכי כיוצא בזה כ

ושותים אותו, ומה שהשתייר, אנחנו רוחצים פנינו מהם, כדי לחבב את המצוה, ואומרים: "שיירי 
 להטיל םרגילי :(שבת מוצאי סדר) גאון עמרםכתב רב  יוצא בזהמצוה מעכבים את הפורענות". וכ

 כלומר, כך לעשות שמצוה מרבותינו שמענו וכך, ושותהו אותו ושוטפים ששותהו לאחר בכוס מים
 םומעבירי ידינו על אותו םמטילי ,המים מן שנשתייר ומה. הפורענות את םמעכבי מצוה שיירי
 . ע"כ.המצוה את לחבב כדי, פנינו על אותו

 

 י"ג מדות
של רחמים  מדותיחד שלוש עשרה לומר כל הציבור  הגונ שהחיינו, ברכת אחרל

, שימי כןראשי חודשים ומועדים, אין לומר בשבתות, , ואולם ]ה' ה' אל רחום וחנון...[
 תלז, תסט(סוכות עמ' ימים נוראים עמוד קט.  .חזון עובדיה פסח עמוד רמהעב. )שמחה הם. 

 
: (יבאות שנה ראשונה פרשת כי תשא )בן איש חי רבנו יוסף חיים בספרו ותפארתנו כתב גאון עוזנו 

אז אם יארע מילה באותם הימים, טוב שיאמרו א, ואם הציבור בצער על כל מין צרה שלא תב
. ע"כ. ומאחר ועיקר בר מסוגלא דווה ,מילה לפריעההנה בין והציבור י"ג מידות של רחמים בכו

, אבל בודאי שלא ראוי הענין הוא בזמן של צער, לכן די לנו במה שנהגו לומר כן בימי החול
 לומר גם בשבתות ומועדים, שימי שמחה הם.

 

  קידש" "אשרברכת 
 ידיד קידש אשר" ברכתבעת  הסנדקאצל  התינוקשאירו את י, לאחר המילה

(, הובא בהגהות ע"ב פט נהדרין)ס חיים תורתשנה[ בספרו  411-]לפני כ שור אברהם בירכן כתב הגאון ) .מבטן"

וכן היה מנהגו של מרן מלכא הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף  (ס"א רסה סימן איגר עקיבא רבי
 זצוק"ל לאחוז את התינוק בחיקו בעת ברכת 'אשר קידש'.

 

 מי המברך
". קידש אשר" תבברככמו החכם שבקהל או הסבא נוהגים לכבד אדם מכובד 

 , כי גדול השלום.בזה ויזהרו לתת את הדעת
 

הטוב והישר שיודיע למען השלום צריך לכבד את הסבא, , אך בקהלשיש תלמיד חכם במקרה 
השלום הוא מכבד את הסבא.  נישהיה רוצה לכבדו בברכה, אך מפלחכם קודם לכן אבי הבן 

ֵעיֵני " :(דברים ו יח)ובכך יזכה לקיים מה שאמרה תורה  ֹוב ב ְ ר ְוַהט  ש ָ יָת ַהי ָ יַטב ָלךְ  ה'ְוָעש ִּ ". ְלַמַען יִּ
 .ויכבד את החכם בכיבוד אחר

 
 אבי. המילה על אומר המל: ע"ב( קלז )שבתכתב לדייק מלשון הגמרא  )סימן רסה(מרן הבית יוסף 

שמי שהוא  משמע ,אומר המברך מה שאמרוומ .קידש אשר אומר והמברך. ..להכניסו אומר הבן
שכתב,  פ"ג ה"ג( מילה )הלכות ם"רמבה דברי הם וכך .המוהל על מוטלתה מצוה ואינה ,לברך יכול
כתב הבית חדש, ו". קידש אשר" שם העומדים מן אחד או המל או הבן אבי מברך כך ואחר
 קבעו לאלכן ו .שבעם המיוחד - העם אחדל אלא זו ברכה לברך יניח לא' ה דבר את הירא

 .אליה שהגון מי אלא לברכה ראוי שאין לפי, זו ברכה יברך מי חכמים
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ברך בעצמו ברכה זו כשהיה סנדק, ל בעשרים שנה האחרונות, נהגזצוק"ל מלכא מרן ידוע כי ו

חשיבות כי הגאון ממונקאטש אומר ש ,שמרן אמר לו )עמוד קפה(ספר "רבנו" בוהטעם לזה כתב 
געתי ולא מצאתי שכתב: וי( 38)עמוד ]ועיין בעטרת פז  .על היין"אשר קידש" גם מברך ש ,סנדק היאה

ולעניות דעתי, אפשר שמרן כיוון לעשות כדעת הב"ח הנ"ל, .[ ממונקטש בענין זה גאוןאת דברי ה
 והסנדק ,עולה לקרבן דומה נימולשה( 003)עמוד  ועיין להלןרק שמחמת ענוותנותו לא ענה לו כן. 

 .המזבח גבי על יין כמנסךשהרי זה  ,סנדק של בגרונו ייןה םנותני לכךו ,למזבח דומה

 

 לברכות עמידה
אדם אחר ך על הכוס ברכת 'אשר קידש', ולכבד אדם אחד לבר אשכנזבני מנהג 

 עמידה" לזה איםוקור, הברכות הנ"לאמירת בעת  התינוק את שיעמוד ויאחז
ובפרט שפעמים ישנם כמה אנשים מכובדים וצריכים  ." או "סנדק שני"לברכות

 לכבד את כולם. אבל בני ספרד לא נהגו בזה כלל.
 

 לגמרי ביטל ל"זצ א"שהגר הבאתי, השלם" רב מעשה"ב: (תקפד סימן א חלק) והנהגות תשובותכתב ב
 בזה שאין ,"לברכות עמידה" הנקרא ,ברכהה בשעת הילד להחזיק" שני סנדק" המכונה למצוה
 )אורחבית מאיר שהיה בדורו של הגר"א, וכותב בספרו  פוזנר מאיר עיין לגאון רביאולם ו. מצוה

 הפחות שלכל ומבואר "והסנדקאות", המוהל :שכתב ט,"סימן תקנ בבית יוסף עיין :תקנא( סימן חיים
 לא אם אני ומסופק. התינוק ותופס היושב כמו סנדק, בשם מכונה גם כן והמוציא המכניס
 התינוק עם המתעסקים כלאת ש משמע מלשונו כי ,'הברכה בשעת התינוק עם העומד' אפילו
 סנדק. ע"כ. בשם מכנה

 

 כבוד הברכה
 ,תחילה ידיו ופיו מן הדם", ינקה דשיאשר ק"ברכת ברך למוהל אם מכבדים את ה
 )הלבוש סימן רסה סס"א( כדי שיברך בנקיות.

 

 אין יין
 אםו. הכשר לברכת "בורא פרי הגפן" להביא ייןעל אבי הבן לתת דעתו מראש 

" על 'חמר מדינה', דהיינו משקה קידש אשריברכו ברכת " ,יין כזה לא השיגו
 וכדומה, , וודקהבמדינה לשתותו, כמו בירה לבנה, ארק, ויסקימשכר שרגילים 

רובו מים שאי ש ייןרק אם השיגו הוא הדין שיברכו "שהכל" ולא "הגפן". ו ברורו
 ,יברכו עליו "שהכל" וברכת "אשר קידש" הוא משכר,אם , "הגפן"אפשר לברך עליו 
אם . ונ"ללבנה וכעל בירה עליו אלא יברכו לא מיץ ענבים,  כמו ואם אינו משכר

 .י כוס כללבל" קידש אשר" כורמשקה משכר, יבשום לא השיגו 
 

וכתב  .הגפן להיתח מברךו ,הכוס אותה על ברכת "אשר קידש", מברכיםרסה(,  סימן)כתב הטור 
 המפרשים שמדברי אלא ,ם"והרמב ף"הרי בדברי ולא בגמרא מבואר מצאתי לא זה, יוסף ביתה

לזה,  שהטעם נראה המרדכי ומדברי. הכוס על אותה לברך מהכל מוסכם שהוא נראה והגאונים
 .ואנשים קיםואל משמח שהוא היין על אלא שירה אומרים אין (לה ע"א ברכות) שאמרו משום

 
והנה במקרה שאין יין, נראה שיברך "אשר קידש" על שכר כבירה לבנה וכדומה, שכיון שאין 

שנהגו לאומרה על הכוס, לא גרע מדין הבדלה חיוב גמור מן הדין לאומרה על הכוס, אלא 
כמבואר בגמרא פסחים ) שחייבים בה כוס, ופסקו כל הפוסקים שאם אין לו יין, מבדיל על השכר

. ודוקא בקידוש של ליל שבת, נחלקו הפוסקים אם רצו ס"ב( סימן חיים אורח ערוך בשלחן קז ע"א, ומרן
)וכמבואר ודה, יקדש על הפת ולא על השכר מקדש על שכר, שכיון שאין קידוש אלא במקום סע

. ועל כל פנים בודאי לא גרעה ברכת "אשר קידש" רעב ס"ט( סימן חיים אורח ערוך בבית יוסף ושלחן
 מהבדלה וקידוש של שבת בבוקר שאם אין יין, מבדיל ומקדש על השכר.
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אם חלה מילה , שבו הכלו העיטוראת דעת )סימן רסה( וסיוע לזה ממה שהביא מרן הבית יוסף 

 לאם או שמשגרים ם לתינוקשמטעימי על מה םומכיברך מהכוס, וסהמ יטעם לאבתענית, 
 האינ הנימולהתינוק  שטעימת נראה וליאחרת. והעיר הבית יוסף,  אפשר שאי , כיוןהתינוק

 שמעה אם ,האם וטעימת .מדרבנן אפילו כלל חיוב ברשאינו  כיון ,לבטלה ברכה מידי מוציאתו
 היא הנהנין ברכתש אףו ו.בברכת שיצאה אפשר ,לטעימה ברכהה בין הפסיקה ולא הברכהאת 

 ברכת נתקנהש כיוןמכל מקום  ]וצריך שהמברך עצמו יהנה, וכאן הלוא הוא אינו טועם כלל[,
, אף אם היין מברכתגם  אחרים מוציאה שבדלהו קידוש וסככהרי זה  ,הכוס על "דשיק אשר"

 ודאי ,לטעימה ברכהה בין הפסיקהש או ,הברכהאת  שמעה לא אם אבל הוא עצמו לא טועם.
מנהג  היא. ע"כ. ומבואר שאף שברכת "אשר קידש" לבטלה ברכה מידי מוציאתו טעימתה איןש

ולא תקנת חכמים ממש, בכל זאת דנים אותה כברכת המצוות שיכול להוציא אחרים אף אם 
אינו טועם, ונמצא אפוא ששייך לומר עליה שהיא טעונה כוס, ולכן אם אין יין, יברך על השכר, 

 ולא יפטור את עצמו לגמרי מן הכוס.
 

ביאר הטעם ו ת המילה.כוס ברכנוהגים שהסנדק שותה את כתב, ורסה סס"ד(  )סימןהרמ"א והנה 
 דומה שהילד וכיון ,ההקרבה בשעת המזבח גבי על נסכים טעונה השהעולָ  לפי, חיים בתורת
שהרי זה  ,סנדק של בגרונו ברכה של יין כוס םנותני לכך ,למזבח דומה והסנדק ,עולה לקרבן
רפאל מייזליש לפני  ]לרביתוספת שבת  -ע"כ. וכתב על זה בספר פלאים  .המזבח גבי על יין כמנסך

ומשום כך השתנה המנהג ולא  מברכים על השכר, ,ו ברוב המקומות שאין יין מצוייועכש ,שנה[ 381-כ
נותנים לסנדק, שאין זה דומה לנסכים. ע"כ. ומפורש כמו שכתבנו לעיל, ושמחתי על זה כמוצא 

 הגפן.ונוטל כוס יין בידו ומברך שכתב, סט"ז(  סימן רסה)ערוך השולחן ושוב מצאתי כן ב שלל רב.
והוא  ,לפי שצריך לומר ברכת אשר קידש ידיד מבטן ,וענין כוס .יקח שאר משקים ,ואם אין יין

 . ע"כ.והוא כוס של שמחה ,ואין אומרים שירה אלא על הכוס ,שבח והודיה להקב"ה
 

כלל, כי סוף סוף  קידש" בלי כוס "אשר יברכוואולם, במקרה שאין לא יין ולא שכר, ברור ש
 אנו ,פוריםיהכ ביום מילה החל אםש שמשון בר יעקב נורב תבואף שכאין הכוס מעכבת. 

, כבר דחאו היין על אלא שירה אומרים שאין לפי ברכת "אשר קידש", אומרים ואין םנמנעי
, ואנו כוס צריכה המזון ברכתשבודאי מברכים אותה גם בלי כוס, שהרי  תם נובשם רב המרדכי

)סימן רסה וכן מבואר בבית יוסף  (.תרכא סימן חיים אורח יוסף הובא בבית) .כוס יבלמברכים אותה גם 

ם הכיפורים, יומסכימים שלא לברך על הכוס ב והרי"ף והרמב"ם עיטורשכיון שהגאונים והאות ד( 
כלל על וביום הכיפורים ותשעה באב לא מברכים "כן היא ההלכה. ומפורש כתב הטור שם, 

 שמברכים אותה אף ללא כוס.ברור . נמצא "הכוס, ועושים כמו במקום שאין בו יין
 

 נהגוכתב,  סוף פרק ג( אישות )הלכות ם"רמבלגבי ברכת האירוסין, כי הנה הוכיוצא בזה מצאנו 
 להיתח היין על מברך ,יין שם יש אם .שכר או יין של כוס אירוסין על ברכת להסדיר העם
 מברך ,שכר ולא יין לא שם אין ואם האשה. מקדש כך ואחר ,אירוסין ברכת מברך כך ואחר
 שכר או יין אין אם ,המגיד הרב בשם (לד סימן העזר אבן) יוסף ביתוכתב ה .עצמה בפני אותה
 אבן) יוסף ביתוב. מנהג אלא ואינו ,מעכב כוסה שאין ,הוא פשוט דבר .עצמה בפני אותה מברך

 כוס בלא מברך ,שכר ואפילו כוס נמצא לא אם" ,בפסקיו ש"הרא כתב כןהביא ש( סב סימן העזר
 של כוס על זו ברכה להסדיר נהגו: סימן לד ס"ב(אבן העזר ) ערוך לחןבש. וכן פסק "אירוסין ברכת

 בפני אותה מברך, שכר או יין שם אין ואם. זו ברכה מברך ר כךואח, להיתח עליו ומברך, יין
 לנידוננו, ופשוט.ומזה נלמד  ע"כ. .עצמה

 
 לברך צריך: ס"א( סב סימןאבן העזר ) ערוך לחן, כתב מרן השבסעודת שבע ברכותואולם לגבי כוס 

 ומברך יין כוס מביא, יין שם יש ואם. ברכות שש והן, שואיןינה קודם החתן בבית חתנים ברכת
 מברך, מצוי יין אין ואם .ברכות שבע מברך ונמצא, הכוס על כולן את ומסדר, להיתח היין על
, שכר או יין שם אין ואם" ע"כ. ומזה שלא סיים מרן כמו שכתב בברכת האירוסין, .השכר על

כוס, לפי שהכוס  בלי", מבואר שדוקא בברכת הנישואין אינו מברך עצמה בפני אותה מברך
 ., אבל ברכת האירוסין כיון שאין הכוס אלא מנהג, מברך אף ללא כוסמעכבת בה
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 בשמים
 נהגו לא בני אשכנזוסימן רסה ס"א( ). הבשמים על לברך נוהגים ישלאחר ברכת הגפן, 

 וכן היה מנהגו של מרן הראש"ל זצוק"ל שלא לברך על הבשמים.עה( ). בזה
 

 אלא ,בדבר טעם ידעתי לא ,הבשמים על לברך שנהגו מה( ד סימן מילה הלכות) הלקט שבליכתב ב
 הדס להם ויש הואילו ,מילה שם ישש לעם להודיע כנסיות בתי בכל הדס להוליך שמנהג לפי

: "תנא, לב ע"ב(סנהדרין )שאמרו על מה  שסמכו ,אחר טעם בעיני נראה עודו. עליו מברכים ,מזומן
לא למול והיו יראים שמד שגזרו שהשעת פירוש, ב יים בבורני, שבוע הבן שבוע הבן".קול ריח

שעושים קול בריחיים להודיע  סימן זה [שם מקום]קבעו בבורני , שיש שם מילה להוציא קול
]מיני שחיקת סממנים הם רמז ל, והריחיים 'שבוע הבן כאן'כמכריז ואומר שיש שם מילה, ו

 כתב אחי בנימין ביר. ועליו םומברכי בשמים שהוא הדס םמוליכי לכך .למכת התינוקבשמים[ 
 וזרחה הערלות גבעת העמידן ,ביתו ילידיאבינו את  אברהם שמל בשעה ואמר מדרשבטעם, כי 

 אמר ,לאישים שכולה וכעולה הסמים כקטורת ב"ההק לפני ריחן ועלה ,והתליעו עליהן השמש
 עליהם ומתמלא הריח אותו להם נזכר אני ,עבירות לידי באים זה של בניו שיהיו בשעהב"ה הק

מעלת וחשיבות ברכת הבשמים בעת המילה,  לבארע"כ. והנה אם טעמים אלו היו רק  .רחמים
החרשתי, אולם מאחר ומפורש בשבלי הלקט שם, שמברך על הבשמים בין ברכת "הגפן" לטעימת 

אינם מספיקים היה לנו לחשוש להפסק בין הברכה לטעימה, כי טעמים אלו לכאורה היין, 
 טעימת היין.ולעשות הפסק בין הברכה לבשביל לקבוע ברכה 

 
ואחר המילה מברך אבי הבן או המוהל או אחד מן העם על , כתב רסה ס"א( )סימן שלבוה בספרו

קים ואנשים. ואומר והכוס בורא פרי הגפן, שאין אומרים שירה אלא על היין שהוא משמח אל
ונראה לי  .דש ידיד על ההדסיאשר ק םיש מקומות שמברכיו ...דש ידיד מבטןיאשר ק ...ברוך

עי"ש. ומפשט לשונו  דם. םכשרואי םשמתעלפיבני אדם או שאר  משום עילוף התינוק ,םטעה
מבואר שבמקום לברך ברכת אשר קידש על היין, נהגו אותם מקומות לברך אותה על ההדס. 

 ש חששילכאורה גם לדעת הלבוש אזי על היין, אשר קידש  כיםברשמ היוםשל נהג למ ואם כן,
 ליין. כי תיקנום במקום יין, ולא בנוסף בברכת הבשמים שבינתיים, הפסקמשום 

 
ם כשרואים דם, נראה שמתעלפיבני אדם התינוק או שאר  משום עילוף םטעמה שכתב שהו

נשמע כדבר הזה שתינוקות או אנשים התעלפו. ואף אם  לאשאין כוונתו להתעלפות ממש, כי 
לו מיעוט שבמיעוט ין אין זה אפייהמצא תמצא לאחד מיני אלף או לשנים מרבבה שהתעלפו, עד

נחלשים  שאים מתעלפים אלאשבשבילם אותם מקומות יברכו על הבשמים. וכנראה שכוונתו 
 מסתלקת, כיון שעל הבשמים ךברתקנו לבמוצאי שבת כמו שו, והבשמים משיבים את נפשם. קצת

ן טעם י. אך עדידעתו תתיישבוכשמריח בשמים מהאדם עגומה עליו,  ו שלנפשו הנשמה היתירה,
צריך באור, כי אף תופעת חולשת הרואים דם, כמעט ולא מצויה, עד כדי כך שמחמת כן  זה

ננהיג להביא בשמים לכל ישראל. ולכל היותר, אותם המכירים בעצמם שאינם יכולים לראות 
 דם, היה להם שלא להתקרב לראות את המילה.

 
י ָעֶליָך ֹהַרְגנו  ָכל ַהי ֹום" כג( מד)תהלים שחז"ל דרשו על הפסוק ב נז ע"ב(גיטין )ואף שמצאנו  ", זו כ ִּ

מילה, ופירש רש"י שפעמים שמת. ואם כן כל שכן שיש לחשוש למתעלפים ולנחלשים. גם על 
ְמרו  אִּ : "(דברים לג ט)הפסוק המדבר בשבח שבט לוי  י ש ָ ְנֹצרו  כ ִּ יְתָך יִּ ְברִּ  ", פירש רש"י דהיינוְמָרֶתָך ו 

היו  אילו שבט לויו ,םותלא מלו א ,ראל שנולדו במדברשל ישתינוקות ברית מילה, שאותם 
 ,על חיי בניו במדבר שבט לוי לא הקפידששם, ספורנו ההרחיב וכמו ש .ולין ומלין את בניהםמ

מרם ז"ל ואף על פי שהיו מתים רבים מהם כא ,א מצות מילת הבניםיכדי לשמור אמרתך וה
. עי"ש. מכל מקום בודאי שאין זו המציאות מפני שלא נשבה להם רוח צפונית)יבמות עב ע"א( 

שאר עם ישראל לא מלו את בניהם והכללית חלילה, ולא היו דברים אלו אלא לשעתם במקומם, 
במדבר, כי חששו לסכנה. אך בשאר בריתות שכל אחד נמצא במקומו ולא במדבר, אילו היה 

ינו, כי תורתנו תורת למיתה, בודאי שבורא עולם לא היה מצווה לנו למול את בנ חשש מצוי
יורה )שו"ת חתם סופר . ובאמת שב)יומא פה ע"ב( ולא שימות בהם "וחי בהם"חיים היא, ונאמר 

ואיך דרשו  ,מילההמאלף אינו מת מחמת לו אחד רואות שאפיהוהנה עינינו כתב,  (דעה סימן רמה
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 ודרך הטבע הי ל פיאבל ע ה,לימצוה מגינה ומצשה ריך לומרוצ"כי עליך הורגנו" זו מילה. 

ס ושלום. ע"כ. איך שיהיה מאחר ובמציאות לא מתעלפים ולא נחלשים, בין המיעוט מתים ח
, קשה לומר מלים ולא מתים[ש ישנם גויים]שהרי גם , דרך הטבעמחמת שהמצוה מגינה, ובין שכך 

שמחמת כן יתקנו לכל ישראל לברך על הבשמים. על כן נראה לעניות דעתי שמשום כך לא 
מנהג הבשמים בכל מקום, ובפרט שיש לחשוש להפסק בין ברכת "הגפן" לטעימת היין. פשט 

ולבי אומר לי שזה היה טעמו ונימוקו של מרן מלכא רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל שלא נהג לברך 
, כי אין טעם מספיק על הבשמים, אף שרבים מבני ספרד נוהגים להביא בשמים ולברך עליהם

 מים עד כדי שנעשה הפסק בין ברכת הגפן לטעימת היין.ברור וחזק לברך על הבש

 

 מהיות טוב
, וברכת התינוק וקריאת השם מהכוס ת הייןטעימברכות המילה ואחר לטוב ש

 .שמיםרך על הביב
 

והטעם בזה, כי מאחר והדבר נתון במחלוקת אם לברך על הבשמים או לא, ורבים לא מברכים 
יברך על ]וברכה לתינוק[ מחשש הפסק בין ברכת הגפן לטעימה, על כן טוב שלאחר הטעימה 

הבשמים, ובכך ירוויח לקיים את המנהג הכתוב בשלחן ערוך שיסודתו בהררי קודש ברבותינו 
פן כזה אין חשש הפסק, שכבר טעם מן היין. וכיוצא בזה מצאנו בדין הראשונים כנ"ל, ובאו
אם לברך על הבשמים או לא. ואף שלהלכה פסק מרן  שישנה מחלוקת ,ההבדלה במוצאי כיפור

פורים שחל ייום הכמוצאי שאין מברכים על הבשמים, ואפילו ב)סימן תרכד ס"ג( השלחן ערוך 
שאחר שטוב  ,שפד(חזו"ע ימים נוראים עמוד ) סף זצוק"לבכל זאת כתב מרן רבנו עובדיה יו בשבת.
. על כן, גם כאן טוב לעשות כן, ובפרט מהכוס כדת, יביאו לפניו בשמים ויברך עליהם ששתה

אצל בני ספרד שרובם ככולם נהגו בזה, ובודאי שכאשר יברך על הבשמים יעשה נחת רוח גם 
 לברכה. לציבור המשתתפים שכבר עומדים עם הבשמים וממתינים

 

 כוונה לפטור
מי שיריח ולא יברך לפטור את כל לכוון  ישים לבהמברך על הבשמים בברית, 

מכוון עליהם כמו בהבדלה במוצאי  מברךרבים חושבים שבודאי הסיון מורה שהניכי בעצמו. 
 שבת, ומחמת כן אינם מברכים, ואם לא יכוון עליהם, נמצא שנהנו מהריח בלא ברכה.

 

 קידש" ובאורה ת "אשרברכנוסח 
ה ָ רו ְך ַאת  ֶטןקֵ , ֱאלֹ ה' ב ָ ב ֶ יד מִּ ש  ְידִּ ד ֵ ר קִּ בעודו , שאבינו ]זה יצחק ינו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאש ֶ

ם [זו למצוה נתקדשבבטן אמו  ֵארֹו ש ָ ש ְ  אלו]ְוֶצֱאָצָאיו  ,[מילהה על בבשרו]שם חוק  ְוחֹוק ב ִּ

ַכר זוֹ  יה[ שבטישנים עשר  ש ְ ן ב ִּ . ַעל כ ֵ ית ֹקֶדש  רִּ אֹות ב ְ ֵאל ַחי ]אנחנו מבקשים מ[, ָחַתם ב ְ
ֵרנו   ידו ת  ,ֶחְלֵקנו  צו  יל ְידִּ ה ְלַהצ ִּ ֶזַרע ֹקֶדש   [כלוידידותית מ חביבה שהיא הנפש]היא ַצו ֵ

ֵאֵרנו   ַחת ]קרובנו[ש ְ ַ ש   ם, ְלַמַען [לגיהנם לא יכנס מהול שהוא מי שכל] מִּ ר ש ָ יתֹו ֲאש ֶ רִּ  ב ְ

ה ]חקק[ ָ ְך ַאת  רו  . ב ָ ֵרנו  ְבש ָ יתה' ב ִּ רִּ ֹוֵרת ַהב ְ  . , כ 

 
לך לך צו ע"א. )הקדוש  כן מפורש בזוהר, וג"וסמ י"על פי רשרסה(  )סימן יוסף ביתכך פירש מרן ה

 זהְיִדיד פירש,  ע"ב( קלז )שבת. ואולם רבנו תם מבטן ידיד נקראאבינו  שיצחק( ב"ע לט שמיני
י ֶמה" (טו יא ירמיה)על הפסוק  (נג ע"ב מנחות)חז"ל כמו שדרשו  ,אברהם ידִּ ידִּ י לִּ ֵביתִּ כן מפורש , ו"ב ְ
ם .בשם יש אומרים )לך לך שם(הקדוש  בזוהר ֵארֹו ש ָ ש ְ ִרית  ְוֶצֱאָצָאיו .יצחק זה ְוחֹוק ב ִ אֹות ב ְ ָחַתם ב ְ
בברכה זו. ע"כ. ולכאורה יש להבין לשיטת רבנו  נזכרים האבות שלשתונמצא ש .יעקב זה ֹקֶדש  

", הלוא אביו ואמו עובדי עבודה זרה מבטןתם, היאך יכון לומר על אברהם "אשר קידש ידיד 
 מודיע ולא מלמד ]לאברהם[ לו היה ולא: "א("ה זרה עבודה הלכותמא "פ) ם"רמבהיו, וכמו שכתב ה

 כוכבים עובדי העם וכל ואמו ואביו ,הטפשים כוכבים עובדי בין כשדים באור מושקע אלא דבר
", אם כן היאך אפשר לקוראו קדוש מבטן? ובאמת ומבין משוטט בויול ,עמהם עובד והוא
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רה יואפשר שלמדו כן מגז ?תקדש מן הבטןהאברהם כתב, ומנין ש)שבת שם( ידושי הרשב"א שבח

י : "(ח יטיבראשית )ב ואברהם כת", שבידיעה ידיעהשווה " יוכ ִּ ה ֶאת ְיַדְעת ִ ר ְיַצו ֶ ָניו ְוֶאת  ְלַמַען ֲאש ֶ ב ָ
יתֹו ַאֲחָריו ֶטן : "(א ה)ירמיה כתוב  הנביא ירמיהוב ,"ב ֵ ְרָך ַבב ֶ ֶטֶרם ֶאצ ָ יךָ ב ְ ִ ְבֶטֶרם  ,ְיַדְעת  ֵצא ֵמֶרֶחם ו  ֵ ת 
יךָ  ת ִּ ש ְ ְקד ַ  ". ע"כ. והיינו שמן הבטן היה כבר מזומן ומקודש על שם העתיד.הִּ

 
 פרשה לך לך רבה בראשית, לב ע"ב נדרים, בסע" קחסנהדרין )וסיף עוד ממה שמצאנו בחז"ל ואפשר לה

ךָ ושם נאמר: " בתהלים על אברהם אבינו, י"ק פרקשדרשו את  (לט אות ח יֹום ְנָדֹבת ַעמ ְ  ֵחיֶלךָ  ב ְ
ַהְדֵרי ָחר ֵמֶרֶחם ֹקֶדש   ב ְ בזכות הדרת קדושה שהיה  :שם(תהלים )רש"י ", ופירש ַיְלֻדֶתיךָ  ַטל ְלךָ  ִמש ְ

 .משנפלת מן הרחם ,מרחם משחר. שנים שלושבוראו בן אברהם את שהכיר  ,בך מבטן אמך
 א שבת קלז ע"ב()חלק  מאור ישראלע"כ. שוב ראיתי שזכיתי לכוון בזה למרן מלכא זצוק"ל בספרו 

" בראש הקןאם אֵפס רובע באמירת " הרי שנקרא אברהם קדוש מבטן. וכן ייסד הפייטןכתב, ו
 ". עי"ש.בנך הנבחר. והנה איל אחר. ועשה אל תאחר]תמורת[ ר מו  משחר. ת ְ  מרחםקרא " השנה:

 

 בברכה דקדוקה
ֵרנו  ", לומרפשט המנהג בארץ ישראל  ",קידש אשר" בברכת ה ,ֵאל ַחי ֶחְלֵקנו  צו   ַצו ֵ

ידו ת יל ְידִּ  אלוקים חיים הם. ", ואלו ואלו דבריהו ָ צִ ים לומר "אומר...". אך יש ְלַהצ ִּ
 (יא אות מו סימן חיים אורח ח חלק אומר יביע ת"שו)
 

ה לומרבארץ ישראל  המנהג  שיצוה ה"מהקב בקשה לשון שהוא ,ם"הרמב תשובת ל פיע ,ַצו ֵ
כתב,  גאון האי רב אבל .ך"הש הסכים וכן ,בשם האבודרהם יוסף כמובא בבית. שארנו משחת להציל

ולפי זה יהיה חיים ועוד.  ארחות מגרמייזא, ש"מהר ,העיטור ,רב עמרם גאון וכתב וכן .הו ָ צִ  ריך לומרשצ
. משחת שארנו ידידות להציל ציוה כבר, למול גזרתו וקבלנו מצותו שעשינו זאת שבשכרהפירוש, 

"למען בריתך" שהוא ולא  ,נסתר לשוןשהוא  "בריתו למען"שאמר  הברכהלשון  מסיוםבאמת שו
ה כי אם יאמר ,הו ָ צִ  שצריך לומר יותר משמענוכח, לשון  , נמצא שהתחיל בלשון נוכח, וסיים ַצו ֵ

ה לומר המנהגבלשון נסתר. אבל פשט  וכתב:  רסה סי"ז( )סימן השולחן ערוךבזאת . וכבר יישב ַצו ֵ
 כמו ,הברכות כל נוסח הוא שכן לפי ,נסתרלשון  ר כךואח נוכחלשון  שמתחיל לתמוה ואין

 עתיקין. ע"כ. והדברים ,נעלם מכל ונעלם גלוי מכל גלוי ה"שהקב ',הוא אתה'

 

 עימת הכוסט
מלוא ריך לשתות צ ןואית, עטובטעימה מאפילו די על המברך לטעום מן היין, ו

 א("הרשבבשם רסה סימן )בית יוסף  כמו בכוס של קידוש והבדלה. גרם[ 40]לוגמיו 
 

 זמן הטעימה
 כורתברוך אתה ה' " שחותםה ברכה בסיוםלכתחילה יטעם המברך מן היין 

 הילד את קיים אבותינו קיואל קינואל" הרחמים בקשת את אמריש קודם", הברית
, הרחמים בקשת בסוף הטועמיםואותם  .לטעימה הברכה בין הפסק מחשש'", וכו

הנכון לצאת ידי חובת כל הספקות בדבר  טוב מהיותש ,יש להסביר להם בנועם
 (כג סימן דעה יורה ז חלק אומר יביע ת"שו)של מה בכך. 

 
 ס"הפרד וקדוש חסידשבדור  המופלא גאוןה מורנובדין זה נחלקו גדולי עולם לכאן ולכאן. והנה 

' אחר שהאריך בכל זה, כתב, לעולם היא אותבספרו ' א"זיעיגורה[ ]הרב פנחס רפאל יהושע די ש  
האומרים שבקשת  חשש מפני, הברכה חתימת אחרמיד ל היין מן לטעום יש בודאי להילכתח

 הוראתי ופשטה, ברבים כן והוריתי מעשה עשיתי וכן .לטעימה ברכהה בין הפסקהרחמים היא 
 ,עלי יחד מתלחשים אשר אנשים לוא שהיו ואף. שמו וחושבי' ה יראי המוהלים כל בין בעירנו

ן יחיים בנימרבי  הגאון גם .האמת על מודה לכל דהיהמ היא כךאך , כן שנהג מי ראו לא כי
, היין מן טעימה קודם בזה שמפסיק במי לגעור שיש ,כתב הדביר פתחספר  בעלפונטרימולי 
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 אחר מיד הכוס מן לטעום רבי עקיבא איגר וכן דעת רבים מגדולי האחרונים. וכן נהג הגאון, להפסק נחשב שזה
מגור  רבי אברהם מרדכי הגאון דלוועליו בג שהעיד כמו, קוק הכהן יצחק אברהם רבי הגאון נהג וכן .הברכה סיום

יותר,  עדיף ךובודאי שכ שטרן ועוד. משה והגאון רבי פיינשטיין, משה רבי הגאון נהג וכן בעל האמרי אמת,
 סוף עד טעוםל שלא בנוהגים למחות שאין ואףוסיים מרן זצוק"ל: . הפסק חשש כל מידי לצאת
 קודם היין מן קצת לטעום דוחק שום בלי דומא בנקל שאפשר כיון כל מקוםמ, הרחמים בקשת

לות לאל יהות. כן לעשות לאחרים ומזהיר ,נוהג אני וכן. רע תקרי אל טוב מהיותש לכן, בודאי
 ,הרחמים בקשת קודם היין מן מעט לטעום ,המברכים הרבנים ככל ברוב המנהג פשט יתברך,

 ע"כ. .מקום בכל לנהוג ראוי וכן

 

 בקשת רחמים
כי חז"ל תקנו לבקש רחמים על הילד כפי הנוסח המתוקן "קיים את הילד הזה...", 

 עתה עברוו ,שנולדבמשך היותו ברחם אמו ועד  לו נעשו פלאותונ ניסים הרבה
שיקיימהו  עליו יםתפללמ לפיכך .במילה דמו שופכיםכבר ו ,ימים שמונה רקעליו 

י: כח( קיט )תהליםוירפאהו, כמו שנאמר  ואמו לאביוהקב"ה  ֵמנִּ ְדָבֶרָך". "ַקי ְ  (אבודרהםה) כ ִּ

 

ְמךָ " ֶאְפַרִים ֱאלִֹהים ְיש ִ ה" כ ְ ֶ  ְוִכְמַנש  
שנכנס לברית כך יכנס  כשם, יגדלהו אלהים, הקטן זה: הברכה בסוףטוב להוסיף 

ְמךָ  מקרא בו קייםית"ו ,פה ולמעשים טוביםולח ,לתורה ֶאְפַרִים ֱאלִֹהים שכתוב: ְיש ִ  כ ְ
ה" ֶ  .ְוִכְמַנש  

 
 מח )בראשית, כי בברכת יעקב אבינו לנכדיו, נאמר רסה אות ה( סימן יוסף )ברכיכן כתב מרן החיד"א 

ךָ : "כ( ָרֵאל ְיָבֵרךְ  ב ְ ש ְ ְמךָ  ֵלאֹמר, יִּ ים ְיש ִּ ם ֱאלֹהִּ ֶאְפַריִּ ה". ותרגם כ ְ ֶ ְמַנש   ךְ " :יונתן בן עוזיאל ְוכִּ  יֹוֵסף ב ָ
י רִּ ית ְיָבְרכו ן ב ְ ָרֵאל ב ֵ ש ְ יֹוָמא ְינו ָקא ַית יִּ א ב ְ ָ ְלת  ְמהו  ]כך יברכו בית ישראל את התינוק  ְלֵמיָמר דִּ

יָנךְ  ביום המילה לומר[, וִּ ם ְייָ  ְיש ַ ֶאְפַריִּ ה כ ְ ְמַנש ֶ  םנוהגי ישולכן  ."]ישימך אלקים כאפרים וכמנשה[ ְוכִּ
 , וכן כתב בספר תשובה מאהבה.הברכה בסוף הוסיף כןל

 

 יין לתינוק
י": פסוק המברך אומרבעת בקשת הרחמים  ְך ֲחיִּ ָדַמיִּ ְך  ,ָוֹאַמר ָלְך ב ְ ָדַמיִּ ָוֹאַמר ָלְך ב ְ

י  הבית יוסףוכתב מרן  .קפי התינויין ונותן בב הזרת אצבעפעמיים  ומטביל ",ֲחיִּ
 התינוק. בפי היין מן שנותן בעת באצבעותיו שד"י צורת שעושה : ושמעתירסה( )סימן

 נעשית ןאות כשזוקף וקמיצה, אמה אצבעותיו האמצעיות: אצבע,וש ששל ,והיינו
נעשית צורת  בזרת יין וכשנותן, צורת ד' נעשית וכשכופף האגודל ,'שהאות  צורת

ם טוב לתת את היין בחיך העליונה שוסגולה בשם הבעל  .וכן נהג מרן מלכא זצוק"ל .י'
 (38)עטרת פז עמוד  בריתו.את הילד שלא יפגום  ומסוגל לשמירתל התינוק, ש

 
. וכתב מרן מן היין בפי התינוק אחר ברכת היין ואחר כורת הברית תתמנהג ל, והעיטורכתב 

ָוֹאַמר ָלְך " לפסוק שמגיע עד התינוק בפי היין מן תתל שלא נוהגים אנו: רסה( )סימן יוסף ביתה
י ְך ֲחיִּ ָדַמיִּ שבשעה  ,המדרש פי עלוברכותיה(  )מילה אבודרהםה כתב הדבר וטעם .בו הכל כתב וכן ,"ב ְ

, מצוות קבלת ובלא מילה בלא שיהרגו ואהרן משה רצו לא ,ליהרג עומדים היושחטאו בעגל ו
ח: "(כ לב שמות) שנאמר, שעשו העגל עפר אותם משקה ויהושע ,פורע ואהרן ,מל משה היה לכן ק ַ  ַוי ִּ
ר ָהֵעֶגל ֶאת ו   ֲאש ֶ ֹרף ,ָעש  ש ְ ֵאש   ַוי ִּ ְטַחן ב ָ ר ַעד ַוי ִּ ק ֲאש ֶ ֶזר ,ד ָ ֵני ַעל ַוי ִּ ְ ם פ  יִּ ַ קְ  ַהמ  ש ְ ֵני ֶאת ַוי ַ ָרֵאל ב ְ ש ְ  ."יִּ

הורגים היו המים  ,אותם שחטאוו ה,כסוט םשבדק מלמד(, אע" מד זרה עבודהמסכת ) ל"זח ואמרו
 נואבל א .לחיים ולא תולמו ופריעה מילה בשעת להם היתה השקאה אותהנמצא שאותם. 
 של כאותה ולא ,לחיים תהיה ,ופריעה מילה שעת שלשאנו עסוקים בה  זו השקאה, אומרים
 ע"כ.. שהיא של מיתה, ולכן נותנים היין בפיו בעת שאומר 'בדמיך חיי' יהושע
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ְך וממשיך עוד מרן הבית יוסף: ונוהגים לכפול " ָדַמיִּ יָוֹאַמר ָלְך ב ְ וכתב האבודרהם , " פעמייםֲחיִּ

ע"כ. ויש הקשו  .הבא עולםולחיים ב הזה יזכה לחיים בעולם מילהדם ה ידי שעל לרמוזשהוא 
על הבית יוסף היאך כתב "ונוהגים" לכפול, וכי הוא מנהג, הלוא בפסוק עצמו הוא נכפל, שזה 

ךְ  ָוֶאֱעֹבר" :ו( טז יחזקאל) לשון הפסוק ֹוֶסֶסת ָוֶאְרֵאךְ  ָעַליִּ ְתב  ךְ  מִּ ָדָמיִּ ךְ  ָלךְ  ָוֹאַמר ,ב ְ ָדַמיִּ י ב ְ  ָוֹאַמר ,ֲחיִּ
ךְ  ָלךְ  ָדַמיִּ י ב ְ ֹוֶסֶסתשם, ' אבודרהםיש לבאר בכוונתו על פי מה שכתב ה"? וֲחיִּ ְתב  ךְ  מִּ ָדָמיִּ ' שני ב ְ

וכי מה ראה הכתוב : "כט( )פרק אליעזר דרבי ]כמו שאמרו בפרקי. מילה ודם פסח דםהם,  םדמי
ךְ לומר שתי פעמים  ָדַמיִּ י"? "ב ְ מילה ודם פסח גאלתי אתכם בזכות דם ברית ב"ה אלא אמר הק ֲחיִּ

ךְ גאל בסוף מלכות רביעית, לכך נאמר שתי פעמים יל םממצרים, ובזכותם אתם עתידי ָדַמיִּ י" "ב ְ [ .ֲחיִּ
כלומר, כיון שאנו  ?פעמים ב' "ואומר לך בדמיך חיי"מה שאומר ושואל: ו אבודרהםוממשיך ה

מיים במילה, הלוא כל עסוקים עתה בדם המילה ולא בדם פסח, אם כן למה המנהג לכפול פע
לומר פעם היה עתה שלא עסוקים בדם פסח, די ומה שנכפל בפסוק בגלל דם פסח ודם מילה, 

חיים לעולם הזה ובלחיים המילה דם  ל ידילרמוז שזוכה עאחת כנגד דם המילה? ועל זה השיב: 
 ".בדמיך חיי" , לכן כופליםעולם הבאב

 
 

 מניעת צער ובכי
מתוך הלב הרחום והאוהב של מרן מלכא רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, היה מנהגו 
שכאשר התינוק בכה בעת הברית, מיד טבל אצבעו ביין ונתן בפיו להרגיעו ומשהה 

. וכשהיה בוכה הרבה, היה אף מנדנדו מעט ברגליו נהמצצישהתינוק  בפיו כדיאותה 
 כדי להרגיעו.

 

, שכאשר היה ]הסטייפלר[בסקי זצ"ל יעקב ישראל קנוכן ראיתי מובא על הגאון רבי י
 ומכניסו ביין גפן צמר חתיכת או המוצץ היה טובל את בוכה, התינוקשסנדק ורואה 

 שהביאו בפי התינוק עד והשהה אותה ביין אצבעו את טבל פעמים וכמה התינוק, בפי
 )ארחות רבנו חלק ד(שהתינוק בוכה.  לסבול כי לא יכל מוצץ,

 

 

 "המעלותשיר "
ירבתהלים: " מזמור קכ"ח לומר מנהגבסיום בקשת הרחמים, ה ֲעלֹות ש ִּ ַ ֵרי ַהמ   ַאש ְ

ל ךָ ", שנאמרו שם דברים מהענין, "'ה ְיֵרא כ ָ ת ְ ֶגֶפן ֶאש ְ ה כ ְ י ָ רִּ ֹ ֵתי פ  ַיְרכ ְ ֶניךָ  ,ֵביֶתךָ  ב ְ  ב ָ
ֵלי תִּ ש ְ ים כ ִּ יב ֵזיתִּ ְלָחֶנךָ  ָסבִּ ֻ ים ו ְרֵאה ...ְלש   יהא" קדיש יםמרוא כך ואחר. ..."ְלָבֶניךָ  ָבנִּ
 ".שלמא

 
 תינוק יתוםנוסח בקשת רחמים ל

תינוק שמת אביו בר מינן, שאי אפשר לברכו בנוסח הרגיל "קיים את הילד הזה לאביו", משנים 
, הריטב"אשכתב  מצאתי נוסח יפה ביותר: (סימן רסה)בית יוסף אצלו את הנוסח, כמו שכתב מרן ה

ויקרא שמו  ,י אבותינו קיים את הילד הזה לאמו ולקרוביו ולכל משפחתוקינו ואלקאל ו לשונו:וז
עיין מועד קטן כה )כשם אביו רק כשמת בלי בנים כלל אותו  יםקוראאומרים ש]ויש  פלוני כשם אביו

ותהא כניסתו  ,תהיה לו לאב והוא יהיה לך לבן ,י כל בשר אבי יתומיםקינו אלקאתה אל ,[ע"ב(
תתענג נפש האב  .ולנחמה ולמשיב נפש לאמו ולכל קרוביו ,לנפש אביו לברית לכפרה ולמנוחה
ואעבור "ויתקיים בו מקרא שכתוב  ,ותגל האשה בעולם הזה בפרי בטנה ,בגן עדן ביוצא מחלציו

 . ע"כ.ו'כו ..."עליך ואראך
 
וכן  ",ותגל האם בגן עדן עדנה"אומר  ,מילההאם מתה האם קודם , בארחות חיים עוד כתובו

כי מצאנו לשון שמחה וגילה נוסח זה,  ולא ידלג ",ישמח האב בגן עדן עדנו"אם מת האב יאמר 
וכל זה לקיים אמונת השארות הנפש  ,ישמח משה ,יצחק ירנן ,אברהם יגל ,אחר המיתהגם ל

 ם. ע"כ.ותחיית המתי
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 סגולה שהתינוק יהיה תלמיד חכם
 למיד חכם.ת היהי תינוקשהזה גורם  דברש ,הערלה עור את יהפוךאחר המילה 

 ן("הרמב בשם הברית )ספר אוצר
 

למיד חכם, ק תושיהיה התינשסגולה  ,ון אישזהחהגאון בשם )עמוד קמד(  בספר מעשה אישכתב 
ר התורה, פסשקוראים בעל הבימה המוהל חתל אותו שכאשר עושים את הברית בבית הכנסת, י

 (06עטרת פז עמוד )הובא בקונטרס וכן יהפוך את הערלה. 

 
, ויהיה לו חשק לעסק התורה שהתינוק יהיה תלמיד חכם עוד סגולה( 086, 085 ים)עמודעיין להלן 
 .בהמה דוקא בשרכבדו וייקרו את סעודת המילה ויביאו על ידי שי

 

 נתינת הערלה בעפר
. ע"כ. ובזוהר עפרו בחול הערלה את םנותני :ס"י( רסה סימן)כתב מרן השלחן ערוך 

 הקדוש מבואר שיש לתת את הערלה בעפר דוקא.
 

 כשהיו במדבר, ישראל שהלכו שנה ארבעים ןאות כל ,אגדה במדרש מצאתיכתב במחזור ויטרי: 
לכן מביאים . בעפר המילה את לתת נהגו ואילך שעה ומאותה. בעפר המילה את םנותני היו ליםמ

י: "(יג לב בראשית) הפסוק שם על ,המילה קציצת נותן שבו חול מלא כלי ְמת ִּ חֹול ַזְרֲעךָ  ֶאת ְוש ַ  כ ְ
ר ַהי ָם ֵפר לֹא ֲאש ֶ ָ ס  י: "(טז יג )שםשנאמר  ,הארץ כעפר ישראל שנמשלו ,ועוד. "ֵמֹרב יִּ ְמת ִּ  ֶאת ְוש ַ
ֲעַפר ַזְרֲעךָ  ר ,ָהָאֶרץ כ ַ ם ֲאש ֶ ַכל אִּ יש   יו  ְמנֹות אִּ ם ,ָהָאֶרץ ֲעַפר ֶאת לִּ ֶנה ַזְרֲעךָ  ג ַ ָ מ  כח  )שם נאמר . וכן"יִּ

ֲעַפר ַזְרֲעךָ  ְוָהָיה" :יד( ָפַרְצת ָ  ,ָהָאֶרץ כ ַ ה ו  ָ ה ְוָצֹפָנה ָוֵקְדָמה ָימ   רסה( סימן) יוסף ביתגם מרן ה". ָוֶנְגב ָ
 .המילה חתך את שם םוטומני ועפר חול מלא ספל להביא בצרפת נהגוש ראב"ןההביא בשם 

( תשסו בלק שמעוני ילקוט) מדרש, למדנו מהבחול הערלהאת  תתל שנוהגים מה ,כתבו ימוןימ והגהות

 לעמוד יכול מי אמר הברית, ערלות מלא המדבר כל את ראהלקלל את ישראל,  בלעם כשבאש
י: "(י כג במדבר) , שנאמרבעפר מכוסה שהיא זאת מילה ברית דם בזכות ר ַיֲעֹקב ֲעַפר ָמָנה מִּ ָ ְספ   ו מִּ

ָרֵאל ֹרַבע ֶאת ש ְ  הארץ. בעפר הדםו הערלה את םמכסי שיהו חכמים התקינו מכאן". יִּ
 
להשרות הערלה  עפרומתקינים לאותה ערלה כלי אחד עם : )שמיני מד ע"א( הקדושבזוהר  כתובו

ל ְיֵמי ַחי ֶיךְ ", "ְוָנָחש  ָעָפר ַלְחמוֹ " בתוכו, בסוד הכתוב ֹאַכל כ ָ על ( א"ע צה לך לך) גם בזוהר ."ְוָעָפר ת 
ח" (כא כ שמות) הפסוק ְזב ַ ה ֲאָדָמה מִּ ֲעש ֶ ַ י ת  ִּ ָלֶמיךָ  ְוֶאת ֹעלֶֹתיךָ  ֶאת ָעָליו ְוָזַבְחת ָ  ...ל   ְוֶאת ֹצאְנךָ  ֶאת ,ש ְ
ָקֶרךָ   מזבח בנה וכאילו הקב"ה,לפני  שבעולם הקרבנות כל הקריב כאילו ,את בנו המל כל ...",ב ְ

 אות ברית קודש, למול אצלו ]עפר[ארעא  מלא אחד לכן צריך לסדר מזבח בכלי, שלם לפניו
)חלק ג ועיין בשו"ת מבשרת ציון  .צאן ותוריםשל וקרבנות  עולות עליו זבח כאילו ולפני ונחשב

ומכניע  .שעל ידי נתינת הערלה בעפר ניצול מחיבוט הקבר ,שהאריך בזה בדברים נפלאיםסימן לו( 
ואינו מתגרה בו להשאירו רעב. גם הוא דוגמת השעיר המשתלח  ,את השטן כי "נחש עפר לחמו"

מבטלים את מציאות הערלה  ה זוטמנהבאף לעזאזל ביום הכיפורים שלא יקטרג על הנימול. ו
, ומחלישים את כח יצר הרע, ומכל שכן שעל ידי הפריעה ומעבירים את רוח טומאת עריות מהילד
 קנח וקנט[ סי' חיים אורח א חלק סופר בשו"ת חתם]ועיין  .שמתגלית העטרה, תתגבר כח הקדושה

 

 בליעת הערלהאיסור 
שתבלע את ערלת התינוק לאחר  החושבות כי סגולה לאשה עקרהנשים  איזה נןיש

, ויבטלו לאכול בשר אדם איסור גמור מן הדין וויש ליידע אותן שזה הברית,
 (. סזרכאעמוד ו )הליכות עולם ח"דבריהן מכל וכל. 

 
שהרי  ,סור עשהיאעובר בהאוכל מבשר אדם , (הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה ג)רמב"ם כתב ה

ֹאְכלו  "( ויקרא יא ב) הואמר ,מיני חיהה שבע תורהה התמנ ר ת  ה ֲאש ֶ כל ומכאן למדנו ש ",ֹזאת ַהַחי ָ
]כמו כאן  ,עשה תוךמ יוצאלאו הכלל בידינו שכל איסור ו .לא תאכלו חיות אלושהוא חוץ מ
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הרי "[, זאת החיה אשר תאכלו"שאמרה תורה  עשהמצות מדנו שאסור לאכול בשר אדם מתוך של

והרא"ה לדעת הר"י הלוי אולם הסמ"ג והסמ"ק. וכן דעת  עשה. הוא באיסור ,העובר על זה
הרשב"ש, ויצא לנו מכל זה איסור למה והריטב"א, יש בבשר אדם איסור לא תעשה. וכתב 

, מעשה בא ובספר שלחן גבוה כתבשנהגו נשים עקרות לבלוע ערלת המילה כדי להוליד בנים. 
לידי באשה עקרה שאמרו לה נשים שטוב לה לבלוע ערלת התינוק שחותכים במילה, שהיא 

וכל האחרונים סגולה שתתעבר, ואסרתי לה, כי מי יקל ראשו להתיר בזה נגד הרמב"ם והר"ן 
 אינה אשהה לואם ה. גהובררה כלללא ודברי הבל של שיחת נשים, . וסגולה זו משאוסרים

 וכן פסקו בשו"ת דבר משה אמריליו, קול אליהו, זבחי צדק, בן איש חי, כף החיים ועוד.פריה ורביה. על  צווהמ

 
וטומנים אותה בשפופרת, , ראיתי לאיזה מוהלים שלוקחים הערלה כתב גם בשו"ת קרית חנה דוד

ְלָנה וְ לסגולת הריון,  ולעהעקרה לב ונותנים אותה לאשה צ ַ אוזן משמוע, ורחמנא ליצלן מהאי ת ִּ
י הערלה היא חלק סטרא אחרא, ומתלבשים כ יצילנו מדעה משובשת זו[, השם] שתאידעתא שב

 ןאותה בגופ כניסים, והם מ'רוח סערה וענן גדול'בשם בקבלה  ותבה הקליפות הקשות הנקרא
. , השם יצילנובו קליפת סטרא אחרא ה, ורוח רעה שורה על האוכלה, ומשרישבידים כושלות
ואם לא עושה , "ונחש עפר לחמו" שנאמרלהינתן מיד בכלי עפר,  ,אחר חתיכתהלומצות הערלה 

שעל ידי  ,ברוח קודשם חז"ל ועוד אמרו הקב"ה. לפניעל ישראל  הגוריקטחלילה  כן, נעשית
אותו הנימול ניצול מחיבוט הקבר, ושנתו תערב לו אחרי פטירתו לאורך  ,שהיא ניתנת בעפר

נתן בעפר דוקא, ולא יעל הערלה שצריכה לה הר הקדושכמה הזהיר בזוו. וכו' ימים ושנים
, שלא כרצון הר הקדושכבוערים בעם ששינו את תפקידם ובטלו המנהג הזה שנתייסד על פי הזו

ֵמן שה, יראיו יע והלא  .בם כל זהימים על לכי אינם ש   ,וטח מהשכיל לבותם לב העם הזהַהש ְ
היתר לאחר שלש שנים, ערלת  ו לעץיש לשערלת העץ אסורה בהנאה אף  הדברים קל וחומר,

כתב, מעולם לא שמענו  בספר רפאל המלאךו בשר שהיא חלק הסטרא אחרא לא כל שכן.
יתן הריון לעקרה על ידי שתבלע דבר  ב"הושלא יתכן שהקשעקרה נפקדה מבליעת ערלת תינוק, 

המצא אף אם ועל כל פנים, "ש. ישהוא מתועב ומשוקץ ביותר, שהוא חלקו של נחש הקדמוני. ע
מרן  ו שכתבלנהוג כמועלינו  לצורך סגולה. ברי תורהלסגולה, אין לעבור על ד המועיל שהערלה

 לחן ערוך שנותנים את הערלה בחול ועפר.בש

 
 

 סדר הברית לתאומים 

 סנדקאות
כל לנכון מאוד להיזהר שלא ישב אדם אחד סנדק לשני תינוקים תאומים, אלא 

 תינוק ישב סנדק אחר, מחשש לעין הרע, השם יצילנו.
 

 פעמיים באהבה
את הבן הראשון בלבד,  תחילההמנהג הרווח שכאשר יש ברית לתאומים, מביאים 

, ובסיום הברית, ]להכניסו, על המילה, שהחיינו, אשר קידש[ אותו עם כל הברכות םומלי
ם, כדי לעשות הפסק בין הבריתות, ואז מביאים את הבן ישרים שיר אחד או שני

 השני למולו, ושוב מברכים את כל הברכות.
 

של תאומים בבית  ותכן ראיתי מעשה רב אצל מרן מלכא הראשון לציון זצוק"ל שהתקיימו ברית
המילה הראשונה, שרו שיר משירי הברית "יהי שלום...", ולאחר מכן הביאו את  , ובגמרמדרשו

]כמדומני שבצום תשעה באב דחוי וכן שמעתי  התינוק השני, ושוב ברכו את כל הברכות שנית.
 תהתקיימו אצל מרן לאחר תפילת שחרית וסיום אמירת הקינות, שבע בריתות אח שנת תשע"ב[,
ית, אמר מרן מעט דברי תורה מענייני היום, ולאחר מכן עשו עוד , ובין ברית לברהאחרי השני

י ֹום ברית. ובכל פעם ופעם ברכו את כל הברכות שוב. ובסיום שבע הבריתות, אמר מרן " ַבע ב ַ ש ֶ
יךָ  ְלת ִּ ַ ל    ", שבע בריתות היו, ואיך עדין לא בא משיח?!הִּ
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תר את המבואר בשלחן ערוך, בהיות ומנהג זה שמברכים על כל אחד ואחד, נראה לכאורה סוו

 על כן אמרתי לבאר מעט את הענין ממקורות ההלכה בסייעתא דשמיא, וכדלהלן:
 

כאשר ישנן שתי בריתות, לדעת העיטור צריך לברך על כל אחד ואחד  ,רסה( )סימן טורכתב ה
נחשב כהפסק בין  מעשה המילה, נמצא שכאחד םהשניאת  למול אפשר ואי הואיל בנפרד,

, לשניהם אחת ברכה ברךאך לדעת הרא"ש מ .הברכה למילה השניה, לכן צריך לברך שנית
. בינתיים ודעת יסיח שלאובלבד  ,עליו שדעתו כיון ,הברכה בעת לפניו השני תינוקה אין לואפיו

. מהר"ם מרוטנבורגו משולם נו, רבירוחם רבנו ,המרדכי ,ש"הריבוכתב הבית יוסף, שכן דעת 
 אחר למול לו שהביאו אלאעל שניהם  להימתח בדעתו היה לא אם, ירוחם רבנו עוד וכתב

 ראשונהמילה  בין חולין שיחת שח אם וכן .השניה על ומברך חוזר ,הראשונה המילה על שבירך
 אינו ,המילה מענין שח אם אבל .שנית למול בדעתו היה להישבתח אפילו ,ומברך חוזר ,לשניה
 אחת ברכה יברך, למול תינוקות שני לו שיש מי: )סעיף ה( ערוך שלחןופסק מרן ב .ברךל חוזר

 אשר יברך והשני, לשני גם ועולה המילה על יברך הראשון, מלים םישנ אם ואפילו .לשניהם
 רק, עליו שדעתו כיון, הברכה בשעת לפניו תינוקה אין ואפילו .לראשון גם ועולה, ידיד דשיק

 ע"כ. ומבואר שפסק מרן כדעת הרא"ש ורוב הראשונים. .בינתיים דעתו יסיח שלא
 

 סימן מילה )הלכות הלקט שבליגם ב והנה כדעת העיטור שצריך לברך על כל אחד בנפרד, כן פסק

 צריך ,כאחד םשניה למול אפשר ואי הואיל ד,אח מאב תאומים םשניה אם וכתב, ואפילו ד(
, וכן פסק )סימן צה(תניא רבתי . וכן כתב רבנו יחיאל בספרו זה על ומברך וחוזר זה על לברך

 . וכן המנהג הרווח היום שמברכים על כל מילה ומילה בפני עצמה.)הובא בשמח נפש גאגין(הריטב"א 
 והדבר צריך ביאור, כי לכאורה מנהגנו זה הוא נגד דעת רוב הראשונים ומרן השלחן ערוך.

 
לברך על כל אחד  קצתם נהגו כבעל העיטור ,םיהות במנהגוכבר נחלקו המקומ"ח, בוהנה כתב ה

מסקנתו לברך על כל אחד ואחד. ושכן ראוי ו ם...וקצתם נהגו לברך ברכה אחת לשניהואחד, 
התינוקות ביחד  להביא את שניויהיו נזהרים שלא שאין להם מנהג מסוים,  בעיר חדשה לנהוג

 וכן נכון לעשותכתב, ( ס"ק טו)ש"ך גם ה .השני את אלא לאחר שנימול זה יביאו ,לבית הכנסת
 ,בינתיים בשיחה בטלה שאינה מצרכי מילה םרוב מפסיקיפי על  כי ולברך על כל אחד ואחד,

ט"ז . והאו לידי שהיות גדולות והיסח הדעתוכמה פעמים יבש ,רש"לן מבואר בוכ .הפסקזה י רוה
 ,הפסק גדול בדבר ושיחה יהיהמהר ו ל כךא כואם ידוע שהתינוק השני לא יבכתב, ( ס"ק יא)

קות וחששות מחמת השהייה י. ע"כ. ונראה שכדי למנוע ספיעשו לכל אחד ברכה בפני עצמו
, ואז מברכים ןוהדיבורים שבין הברית הראשונה לשניה, לכן נהגו לעשות הפסק במכוון ביניה

לגאון עוזנו  , אף לדעת רוב הראשונים ומרן השלחן ערוך. ושוב ראיתיתואח תכהלכה על כל אח
 העיטור בעל מדברישכתב, שרסה ס"ה(  )סימן לציון ראשוןותפארתנו רבנו חיים בן עטר בספרו 

כי כל טעמו  כל אחד ואחד, על לברך צריך, לפניואת שני התינוקות  הביאו אפילוש משמע
 הטורשהרי  ,ועוד .עליו תכוון, וטעם זה שייך אפילו שהכאחדאת שניהם  למול אפשר איש משום
כיון , השני לפניו בעת הברכה תינוקאין ה לואפיש ,העיטור על חולקש ש"הראאביו את  הביא

הברכה, ומבואר שלדעת העיטור אפילו שהתכוון עליו לא מועיל, ופשוט. לו מועילה  עליו התכווןש
ומפורש בדעת הרא"ש שכל מה שדי בברכה אחת לשניהם, רק בגלל שהתכוון עליו, אבל  .ש"יע

אם לא התכוון, צריך לברך על כל אחד ואחד. נמצא אפוא שהמנהג הרווח כיום אינו נגד מרן 
 עושים הפסק והיסח הדעת ביניהם.במקרה שלא מתכוון עליו, ושהשלחן ערוך, כי לא דיבר 

 
בחופה, שמאחר וכיום עושים את הקידושין בסמוך לחופה ושבע ברכות, וכיוצא בזה אנו מוצאים 

וכן מצאנו שהיה מנהגו של רש"י ומברכים פעמיים 'הגפן', לכך משתדלים ליצור הפסק ביניהם. 
יחד, כמו שכתב בספר האורה: מברך הגפן וברכת אירוסין  חופההחלו לערוך קידושין ובזמנו ש

רבנו כן כתב נכדו וע"כ.  ויכנסו לחופה וישוררו לפניהם וכו'. ושותה, וטועם החתן ומטעים לכלה,
בדורו, להסתלק ולהתעסק בשום דבר, ]רש"י[ תם בספר הישר, "ומנהג נאה הנהיג רבנו שלמה 

 לעשות הפסק בין ברכת אירוסין ונישואין. ולנו, מזיגת כוס שני ושתיית כוס ראשון, נחשב הפסק".
כן בקול נעים. ו יםשוררמבסיום קריאת הכתובה, ספרד שאצל בני המנהג פשוט ובאמת שכן 

, וכשנשאל על בינתיים זצוק"ל לשיר "מקהלות עם" ון לציוןהראשמלכא מנהגו של מרן היה 
שירה זו מועילה ליצור תוספת והדבר, השיב, שכן ראה שעשה הגאון רבי יעקב עדס זצוק"ל, 
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ה ת הכתובקוראים אכמו כן, הנישואין.  הפסק בין ברכת 'הגפן' של הקידושין לברכת 'הגפן' של

)פסחים , וכמו שכתבו התוספות ניהם, כדי להרבות את ההפסק שבידוקא בין הקידושין לנישואין

זה מברכים הפסק מחמת ו. : "ונהגו לקרוא הכתובה בינתיים, ולכך מתכוונים שיהיה הפסק"קב ע"ב(
 ובאגדה"(בחוברת "הנישואין בהלכה עוד  עייןו)"הגפן".  שוב ברכת

 
אברהם הלוי  שנה, אביו של הגאון רבי 351-לפני כ קהיר אב בית דין) הלוי מרדכי לגאון רבישוב ראיתי 

 שנולדו באחד מעשהנו וכתב: שדן בנידונ (כז סימן דעה יורה )חלק נועם דרכי ת"שוב ורדים( בעל גינת
 והאב ,אחת הבברכ שניהם ימול שהמוהל לומר דעתי היה המילה וביום ,תאומים בנים שני לו

 מבטן ידיד דשיק אשר יברכו שניהם מילת ואחר ,אבינו אברהם של בבריתו "להכניסם" יברך
 גדול חכם המילה ביום שם נמצאהנה ו. הטהור בשולחנו ל"ז מרן פסקמו שוכ ,שניהם ויכלול
 עצמו בפני ואחד אחד ל כלע לומר אלא במצרים כן נהגו שלא ואמר ,שבעיר דיןה בית מגדולי

 ,מבטן ידיד קידש אשר וברכת ,שהחיינו וברכת ,להכניסו וברכת ,המילה ברכת ,הברכות כל סדר
 העידו וכן ,כן שנהגו וראה ,המה בארץ אשר קדושים ל"ז הקדמונים הרבנים בזמן נמצא ושהוא
 וראיתי. ם הדברטעים דעוי שגדולים אלו ובודאי ,לישראל להם הנח אמרתי אז. שבדור זקנים

 פסוקים לומר והתחילו קדיש אמרו ,דשיק אשר ברכת ברכוו הראשוןהתינוק  את למולשסיימו כ
את  והביא הבן אבי הלךאז ו .באלו וכיוצא' וכו יוסף פורת בן' וכו אותי הגואל המלאך ,ידועים

 זו כי בעיני תמוה הדבר והיה. ברכותיו ובכל הנימולים סדרשוב ככל  אותו ומלו השני הבן
 יחידדעת כ , ואיך נעשהאחת בברכה דיש עליו חולקים הפוסקים רוב, אבל העיטור בעל סברת

ורנו הרב מ בחידושי מפורש זה דבר שמצאתי לא אם בדבר האמנתי ולא ,הפוסקים כל נגד
כי  ,עדות ועדותו ".עצמו בפני אחד כל על מברך אלא ,כן נהגו ולא" ,זה על שכתב טרוקש   יעקב
 .למנהגם טעם ידעתי לאאך  של מצרים, דאתרא אמר הוא

 
 כן נהגו לבד מצריםב לאש ,למנהגנו סעד מצאתי ל"ז האחרונים הפוסקים באמתחות ובחפשי

 עיןשחששו ל משוםוהש"ך ועוד. ואולי הטעם שנהגו כן,  אלא בעוד מקומות, וכמו שכתבו הב"ח
 שתי עשיית ןשה מילה גביש לומר ונראהאם יברך על שניהם כאחד, אך יש לדחות וכו'.  הרע
 נזהר להיות צריך אחת בברכה יהןתש יעשה אם ,כאחת לעשותן אפשר ואי זו אחר זו תומצו

 לחוש יש ,רב שיעור לשניה חתא מילה בין הישהי שיש ולהיות .יםינתיב דעתו יסיח שלא הרבה
 חולין ושיחת נתייםיב המצויה השהייה לפי ,ברכה בלא שניהה מילהנמצא עושה הו ,הדעת להיסח
 לזה זה בין יםאוקור ,חדאו חדא כלעל  לברך הנוהגים טעם יל נראה זה. הדעת סחיה גורמת
אין זה דומה למי ו. השני לתינוק אחרת ברכה חייבלהתו דעתם חילהס כדי ומזמורים פיוטים

 זה אחר בזה שוחטכי שם  ,)שו"ע יו"ד סימן יט ס"ה( ששוחט הרבה עופות שמברך רק על הראשון
 מנהג שמנהגנו לדין זכינו. על כן, דעתו הסיח שמא חושכדי שנ ,םינתייב יהילשה חשש ואין

 לקיים םינתייב ופיוטים פסוקים לומר להנהיגהנכון ו. עצמו בפני ואחד חדא כל על לברך םותיקי
 סחיה היהשי לודאי שקרוב אחת בברכה מלעשותם כן לעשות ומוטב .להילכתח הדעת סחיה

 מנהג והוא מנהגנו לקיים לי נראה זה .ברכה בלא מצוה לעשות אוויב פוסלת והשהייההדעת, 
 .ותיקין

 
... כיון עצמה בפני ברכה מהם ואחד אחד כל על לברך צריך להכניסות ברכ גם ,זה מנהגנו פילו
 זה גם ,ואחד חדא כלעל  ברךשמ שהחיינו ברכת ולענין... למילה מילה בין ושהייה הפסק ישש

, שדין זה שנית שהחיינו ברכת יברך איך נולדו חדא שבזמן כיון לומר ואין. ..הוא ותיקין מנהג
 באותו אחרכלי חדש  קנה ומיד ,שהחיינו ובירך שחד כלי נהוקהרי הש ,חדשים כלים הדומה לקנ

 שהחיינו ברכת גם ומברך לכאן באו חדשות פנים. כך במקרה זה, לברך חייב לא יוכ ,ממש זמן
. הרב דרכי נועם עכת"ד .חדאו חדא כלעל  בבריתו ולהכניסו המילה ברכת שמברך כשם שנית

 ,לענין ברכת 'שהחיינו' (חלק ד אורח חיים סימן יט)בשו"ת יביע אומר מרן מלכא זצוק"ל ]וכיוצא בזה פסק 
 ושמי שיש לו למשל תמר חדש ורימון חדש, יכול להביא תחילה לשולחן רק את התמר ולברך עלי

ת הרימון ויברך שוב 'שהחיינו'. אולם אם ברך 'שהחיינו' על התמר בעת 'שהחיינו', ואחר כך יביא א
כיון שאינו מביא את התינוק השני בתחילה,  ,כאןכן ו שהיה הרימון לפניו בשולחן, פטר גם את הרימון.

 [מברך על הראשון 'שהחיינו' ואחר כך מברך שוב על השני.
 

 שניב לידי זה מעשה כשבאו וינטורה כתב:לגאון רבי שבתי  )או"ח ס"ס קמז(נהר שלום גם בספר 
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 ,העבודה ועל התורה על הקדש דולייג לגדלם ויזכני ,ישמרם יתברך הוא ,'ה שחננני תאומים בני
 שיצא ואחר ,הברכות כל עליו ולברך ולמולו ראשון הנולד ראשונה הכנסת לבית להביא יתיוויצ

 ערוך. גם בהראשון הסדר ככל לעשות חזרנו כן גם ועליו ,האחר הביאו הכנסת מבית הוא
ני בפ אחד לכל והברכות ני עצמובפ אחד כל למול המנהג עתהכתב, כה(  סעיף רסה )סימן השולחן
 בדברים בינתיים חיםחושמו לשניה אחת מילה בין והפסקות שהיות יש רוב שעל פי עצמו,

חיזק את המנהג לברך לכל אחד ואחד. ובספר  רנ( סימן דעה )יורה שיק ם"מהר ת"שו. גם בבטלים
 שימולו עד הכנסת לבית השניאת התינוק  יביאו שלא הנכוןכתב,  קמט אות כה( )כלל אדם חכמת
שו"ת ועיין ב .כן יעשו אחד בבית שניהם מלין אם ואפילו ויברך השניאת  יביאו כך ואחר ,האחד

 . ודו"ק.(סימן עח)תורה לשמה 
 

אשר מצאתי את שאהבה נפשי הלוא הוא הגאון רבי שלום משה חי  ושמחתי כמוצא שלל רב
שאחר שהביא את מנהג מצרים הנ"ל לברך )מערכת מילה(  , בספר שמח נפשראב"ד ירושלים ,גאגין

עלינו חובת ביאור  העל כל אחד ואחד וכמו שהעיד מהריק"ש, כתב וזה תוכן דבריו: ומעתה חל
ואשר אנכי הרואה שפעמים רבות באו לנו שני ילדים  .מהו מנהג ירושלים עיר קדשנו ותפארתנו

לעולם ביום אחד, ואנו מביאים אותם אחד אחד ומברכים על כל אחד ואחד. ומעולם לא ראינו 
אשר מוכרחים  ?שמלו פה שני ילדים בברכה אחת, וזה לכאורה היפך דברי מרן השלחן ערוך ז"ל

אותיו. והוא הדין בתאומים לאב אחד, שכן שמנהג קדמון הוא זה מקודם שקבלנו הור ,אנו לומר
ראוי לעשות. וזכורני מזה שלושים שנה בימי הרב הגדול סבא דמשפטים הראשון לציון מורנו 

יעקב שאול ]וכיבד אבי הבן למעלת הרב הגדול יש"א  ,שנולדו שני תאומים ,הרב יעקב קובו ז"ל
שני. ומורנו הראשון לציון נעשה ברכה למול את הראשון, ולי הצעיר כבדני למול את ה אלישר[

סנדק לאחד מהם, וכן נעשה שמל הרב המוהל הנזכר את הראשון ובירך אשר קידש, ואבי הבן 
ומלתי אותו  ,בירך ברכותיו, ואחר הקדיש התחילו לפייט והוליכו את הראשון והביאו את השני

ושבי עירנו. ונמצא בברכה תחילה וסוף, ואבי הבן בירך שתי ברכותיו. וזה ברור ומפורסם לי
שהופשט המנהג כבר בעיר קדשנו ותפארתנו ירושלים אפילו בתאומים להביאם בזה אחר זה 

בעת  ,ולצאת ידי כל ספק ל תחלק בין מוהל אחד לשניים וכו'.ולברך על כל אחד ואחד. וא
 המילה, שלחתי לשאול את פי זקני ישראל מעיר קדשנו, אם ידעו מזה משנים קדמוניות, והשיבו

אותי דבר שזוכרים היטב שכך הוא המנהג בתאומים ואפילו במוהל אחד, וכן עשיתי מעשה 
עשיתי היסח הדעת בין שתי  ,וליותר טוב .בפני קהל גדול ורוב חכמי ורבני עיר קדשנו ירושלים

המילות בפיוטים ולימודים והליכות, ובכוונה במילת הראשון שלא להוציא את השני בברכה זו, 
 ל יתברך נעשו בשמחה רבה.ותהילות לא

 
ראיתי שלא כאשר חשבתי שמנהגנו קדמון והוקבע קודם שקבלנו  ,ישוביואולם אחרי קצת ה

הוראות מרן ז"ל. כי אחר האמת, אין דברי מרן סותרים מנהגנו, שלא כתב מרן ולא שום אחד 
ם על מהראשונים שמנהג נכון להביא את שני הילדים בבת אחת לבית הכנסת, רק שהם מדברי

המנהג אשר היה במקומם להביאם שניהם יחד למולם, ועל זה נחלקו אם לברך על כל אחד 
או לא, או שהשמיענו הדין באם הזדמנו שניהם לפניו. ולפי הרא"ש ומרן אפילו אין התינוק 
השני לפניו בעת הברכה, אך התכוון בברכתו עליו, אינו חוזר לברך, ובלבד שלא יסיח דעתו 

ן על השני או שהסיח דעתו, ודאי שלכל הדעות צריך לברך, וכמו ואשר לא כיובינתיים. אך כ
שכתבו רבנו ירוחם והאבודרהם, והוא פשוט. ונמצא שמרן ז"ל וכל קדושיו עמו, לא למדונו 

 כניס עצמו למחלוקת הראשונים הנ"ל.מעולם להביאם שניהם יחד, כי בכך יגרע ביותר שמ
 ונמצא שמנהגנו נכון לצאת ידי חובת כולם, ובכך יוכל לברך על כל אחד ואחד בלי שום פקפוק.

 
טרם בברכה אחת, אין לחשוש בזה למרבה בברכות וכמברך ברכה שאינה צריכה, וואף שיכל לפ

של אם נמשכה סעודת הבוקר ש( סעיף ג סימן רצא )או"חשכבר מצאנו לדעת הרא"ש ומרן והרמ"א 
ויברך ברכת המוציא  ,ויטול ידיו רכת המזוןיפסיק הסעודה ויברך ב ,גיע זמן המנחהעד שהשבת 
שאם לא היה עושה כן, מאחר שנמשכה סעודת הבוקר עד אותה שעה, לא  ,ונכון הדבר .דוויסע

ומבואר שאין בזה ברכה שאינה צריכה כיון  ,ע"כ ,אלא אכילה גסה ר כךהיה יכול לאכול אח
נהגנו זה שאנו עושים כן מפני החשש שמא יסיחו דעתם. וגם כדי לצאת שיש צורך בדבר. וכן במ

ידי חובת כל הפוסקים הם העיטור והריטב"א, ]שבלי הלקט ותניא רבתי[, שלדעתם חייבים לברך 
צורך גדול  ,על כל אחד ואחד אפילו במונחים שניהם לפניו. על כן הבאת התינוקות בזה אחר זה
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בוי בברכות וברכה שאינה צריכה. ולדעתי המועטה, הדברים הוא, ואין לחשוש בזה משום רי

אמתיים וברורים, כל בעל שכל ישר לא יכחישם, וכולם יודו שמצוה לעשות כן ולברך בשמחה 
 ובטוב לבב. עכת"ד. שפתים ישק, משיב דברים נכוחים.

 
ח כיד ה' אחר שהאריך להוכי)חלק ז סימן לו( אבן ישראל והגאון רבי ישראל יעקב פישר בספרו 

הטובה עליו שצריך לברך על כל אחד ואחד מפני חשש ההפסק בדיבורים ובאמירת מזל טוב 
אפילו בשחיטה צריך לברך שראבי"ה שהביא תשובות הגאונים בועיין והיסח הדעת כנהוג, כתב: 

שחיטה ושחיטה כל ששום מ ,הוא כתב טעם אחרו .כדי שלא ישיח ביניהם על כל שחיטה ושחיטה
רבנו קלונימוס ו , וכן הביא בשם רבי שמואל בן חפניםמחולקי םגופיפני עצמה ומצוה ב היא

הרבה נמצא ש ומילה. צריך לברך על כל מילהשכן, כל שכן במילה  אמרומרומי. ואם בשחיטה 
רבנו , ]תניא רבתי[, שבולי הלקט, ראבי"הה ,הריטב"א, העיטור :בשיטה זו עומדיםראשונים 

שובות הגאונים, ויש לחוש לה גם מצד הדין, וכן הנהיגו , תנו קלונימוסרב ,שמואל בן חפני
 . עי"ש. ודברי פי חכם חן.אין לשנות המנהגשובודאי  ,וכבר נהגו העם כשיטה זואחרונים, ה
 

צבי פסח  ירבגאונים הגדולים: הוכן נהגו למעשה לברך בברית של תאומים על כל אחד ואחד, 
, (. כאיל תערוג יאחלק דארחות רבנו )רבי יעקב ישראל קניבסקי  ן איש,החזו(, הדרת קודש סימן כו)פרנק 

ועוד.  ,)ספר בגדי קודש )סימן רסה( בשם הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א(רבנו בן ציון אבא שאול זצ"ל 
 ".ההלכה דעת וזש וברורהזמן,  כל נוהגים אנו וכן: "קסח( סימן י )חלקווזנר  הלוי שבט ת"שוב כתבו

 

 כוונה נגדית
, הראשוןמילת הבן שעל אבי הבן במפורש בברכותיו ן ויכו ,על צד היותר טוב

יכוון שלא שמברך 'על המילה', . וכן המוהל השנימילת הבן את  אינו פוטרש
 לפטור אלא ברית זו בלבד.

 
 את פוטר, נולחוש עלבמוצאי שבת  המבדיל: ד( סעיף קעד סימן חיים )אורח ערוך שלחןכתב מרן ה

 ידיו נטל ם כןא אלא, פוטר הבדלהה יין ברכת שאין ש אומריםוי. סעודהה בתוךישתה ש היין
 כתבו .הסעודה שבתוך ייןאת ה להוציא שלא ןויכו ,נטילהה קודם המבדיל כךפיל .הבדלהה קודם

ן שלא לצאת ול לכוויכשיש מחלוקת הפוסקים, במקום ששמכאן ראיה )שם סק"א( בערך השלחן 
הוציא את עצמו , כיון שעושה כן לינה צריכה, ואין כאן חשש ברכה שאראשונהבברכה ה
וליותר  ,הנ"ל בשמח נפש גאגיןכתב וכן  (ס יטס"שו"ת יביע אומר חלק ד אורח חיים )עיין . מהמחלוקת

טוב עשיתי היסח הדעת בין שתי המילות בפיוטים ולימודים והליכות, "ובכוונה במילת הראשון 
 , ותרוה נחת(05עלון "ותתענג בדשן" גליון ועיין ) השני בברכה זו". ע"כ.שלא להוציא את 

 

 מהיות טוב
ללים תפילת בצהריים, אזי מתפהתאומים את ברית  מקיימיםיש נוהגים שאם 

שהרי בלאו , כדי ליצור הפסק גדול וברור יותר, הלשני מנחה בין הברית הראשונה

מהיות ו" שלא לאכול לסעודה גדולה לפני מנחה.הכי מתפללים מנחה גדולה אז לכתחילה, כדי 
  (ב"בבא קמא פא עברכות ל ע"א ו)עיין ". טוב אל תקרי רע

 
 

 תינוק הנולד מהול  
 הטפת דם ברית

דהיינו להוציא , צריך להטיף ממנו דם ברית, לגמרי תינוק שנולד כשהוא מהול
 .במחט יעשה ,אי אפשראם ו .צפורןחוד הבכן  הלה יעשילכתח. וכלשהוממנו דם 

 (ד. קכז)רסג ס" .שיצא דםאחר עשות 'מציצה' לואין צריך ל .כן בנחת קפיד לעשותוי
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 מקום ההטפה
 ברית בעור שלמעלה מן העטרההדם עושים את הטפת המוהלים הפשוט שמנהג ה

 (שו"ת אור לציון חלק א יורה דעה סימן יא)כלפי הגוף. 

 

 בדיקה מדויקת
ראיה חדה, אם באמת אין ביד ובבמישוש יפה יפה  דוק את אבר המילהצריך לב

. ויבדוק שוש ביד ניתן להפרידהימבו ,מעוכהשמא יש שם ערלה  או ,שם ערלה כלל
 (ד. קכזס"רסג סימן ) ביד ולא בברזל, כדי שלא לצער את התינוק סתם.

 

 ברכות הברית
', אבינולהכניסו בבריתו של אברהם 'ברכת עליו מברכים אין  ,תינוק שנולד מהול

מבקשים עליו אך . 'אשר קידש ידיד מבטן'ברכת  ולא ברכת 'על המילה', ולא
, ..."אלוקינו ואלוקי אבותינו קיים את הילד הזההנוסח המתוקן "רחמים באמירת 

 (ג. קכו. עיין שו"ת יביע אומר חלק יא יורה דעה סימן כהס" ה)סימן רסלו שם.  םיאוקור

 
ילבש בגד חדש, ויברך שהחיינו על הבגד בן השאבי הנכון , שהחיינוולענין ברכת 

מברכים כי נחלקו הפוסקים על מה  .ולדת בנוההשמחה שיש לו באת גם פטור כוון לוי
 (קכו) ה או על שמחת הולדת הבן.ת המילמילה, האם על מצועת השהחיינו ב

 

 חוט ערלה
ערל, וצריכים ומצאו שם חוט של ערלה, דינו כובדקוהו היטב תינוק שנולד מהול 

 )קכו(מילה רגילה. כל ומברכים את כל הברכות כלמולו בזהירות רבה. 

 
 

 נולדו מהוליםאישים ש
חז"ל מציינים אישים מסויימים שנולדו מהולים, מה שמלמד על מעלה רוחנית מיוחדת 

]כגון "משה משה", "יעקב הוזכר שמם פעמיים ברצף לרוב חיבתם  -שזכו בה. חלק מהם 

. "שכל מי שנכפל "שמואל שמואל", וכן: "אלה תולדות נח, נח...", "אלה תולדות שם, שם..."[יעקב", 
 )שוחר טוב פרק ט(שמו נולד מהול". 

 

", הרי לנו בצלמו"ויברא אלוקים את האדם  עליו שנאמר - הראשון אדם ואלו הם:
ֵ  שנברא "בצלם אלוקים" מושלם ללא פגם. בדמותו  ]האדם[ יולדעליו: "ו שנאמר - תש 

צדיק איש " שנאמר עליו: - נח", הרי שאף הוא כאביו נולד מושלם ללא פגם. צלמוכ
 - חנוךוכן נכפל שמו ברצף: "אלה תולדות נח, נח...".  ם", שהיה "תמים" ומהול.מית

ים"שנאמר  ֱאלֹהִּ ְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהָֽ ֵ ְתַהל  ", הרי שֻהשוה לנח, שאף עליו נאמר "את האלוקים ַוי ִּ
וכן  .בכל גופו "שלם"שהיה  ",שלםשנאמר עליו: "ומלכי צדק מלך  - שםהתהלך נח". 

ֶה ת  : ")בראשית יא י(נכפל שמו, שנאמר  םֵאל  ם ,ֹוְלֹדת ש ֵ שנכפל שמו, שנאמר  -תרח  ...".ש ֵ
ֶה ת  : ")בראשית יא כז( ַרחְוֵאל  ֶ ַרח ,ֹוְלֹדת ת  ֶ ...". ואף על פי שהיה עובד עבודה זרה, לבסוף ת 

ם תיש עליו "אשנאמר  - יעקב הר לך לך עח ע"ב(.ו)זעשה תשובה ויש לו חלק לעולם הבא 
ים : ")בראשית מו ב(", שהיה תם ושלם. וכן נכפל שמו, שנאמר שב אהליםוי ַוי ֹאֶמר ֱאלֹהִּ

ְיָלה ַ ַמְרֹאת ַהל  ָרֵאל ב ְ ש ְ גד לשון חיתוך, שנאמר "בא גד",  -גד  ".ַוי ֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ,ְליִּ
 ,ת יעקבולדתו אלה" עליו שנאמר - יוסף (.רש"י בראשית ל יא) וכהה חתתכלומר שמילתו הי

וכי  "ותרא אותו כי טוב הוא", עליו שנאמר - שהמ נולד בדומה לאביו יעקב.ש ",ףסיו



ה ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  878  |  ב

 
. וכן נכפל במלואו וטובו ,יצא מהולש ?שנאה ומשובח מכל אדםאמו, מה ראתה בו 
ֶנה: ")שמות ג ד(שמו, שנאמר  ֹוְך ַהס ְ ת  ים מִּ ְקָרא ֵאָליו ֱאלֹהִּ ה ,ַוי ִּ ה ֹמש ֶ  - איוב". ַוי ֹאֶמר ֹמש ֶ
"נאום שומע אמרי אל". דהיינו שנאמר  -הרשע  לעםב". רויש תםאיש " שנאמר עליו
על יתר גויי הארץ. הוא אמנם ברה עמו, הואיל והיתה לו מעלה מיוחדת ישהשכינה ד

נולד במעלה רוחנית גבוהה, אך איבד אותה במעשיו הרעים, ונמשכה וחזרה לו ערלתו 
וכמו  [.של הנחש אתו ובאו עליו נ' טומאותעל ידי האתון  .ן אתו -אתון ] על ידי אתונו

שמחמת  ,"מילה"סופי תיבות  ",םניעי יוגלו לפונ היחז ישרמזו בפסוק "אשר מחזה שד
גדל ו הולךהנער שמואל עליו "ושנאמר  - שמואלכשדיבר עמו ה'.  היה נופל ערלתו

, שהיה 'טוב' ומהול כמשה שנאמר עליו 'טוב'. וכן נכפל שמו, )שמואל א ב כו( "טובוַָ 
ֹבא : "ג י( ם)ששנאמר  מו ֵאל ה'ַוי ָ מו ֵאל ש ְ ַפַעם ש ְ ְקָרא ְכַפַעם ב ְ ב ַוי ִּ ְתַיצ ַ שנאמר  - דוד". ַוי ִּ

מקום המילה הראוי  ,כלומר מה,ישהיתה מכתו של מכה תם, -מכתם  לדוד". מכתם"
י מִּ "שנאמר  - ישעיה (.בע"סוטה י )היה תם ושלם  ,למכה ֶטן ְקָרָאנִּ ב ֶ יר ה' מִּ ְזכ ִּ י הִּ מ ִּ ֵעי אִּ מ ְ
י מִּ ֶטֶרם" שנאמר -ה ירמי". ש ְ יךָ  ב ְ ֶטן ְיַדְעת ִּ ְרָך ַבב ֶ ֶבל " שנאמר - ובבלזר ".ֶאצ ָ ֲחָך ְזֻרב ָ ֶאק ָ

י ְנֻאם  יֵאל ַעְבד ִּ ַאְלת ִּ ן ש ְ יָך  ה',ב ֶ ְמת ִּ חֹוָתםְוש ַ ות דרבי נתן )אב", שהיה חתום בחותם המילה. כ ַ

 אות ה. שם ונשמה עמוד שט( פרק ב
 

 
 

 סעודת מצוה  
 משתהושמחה 

גדולה לכבוד המילה, כדי להביע שמחתנו ה מנהג ישראל קדושים לערוך סעוד
 מילה: ראשי תיבותב ורמזו זאתבהשם יתברך ובתורתו שציונו על מצוה יקרה זו. 

 ע( סימן יאיר חוות ת"שוסימן רסה סי"ב. הגאון רבי יאיר חיים בכרך ב) קהל.ה כלל עשהי שתהמ
 

ַעש  : "(ח כא בראשית) לסעודה לכבוד המילה מהפסוק סמךחז"ל הביאו  ה ַאְבָרָהם ַוי ַ ֶ ת  ש ְ יֹום ָגדֹול מִּ  ב ְ
ֵמל ְצָחק ֶאת ִהג ָ ֵמל' ביום ",יִּ וכמבואר  מילה.ה ביום משתה שעשהמלמד  ,יצחק את מלש [8] ג"ה' ִהג ָ

 וכשנולד. והויצ אשר מכל אברהם כביע לא ,אומר ישמעאל רבי: כט( )פרק אליעזר דרבי פרקיב
 מכאן. ומשתה שמחה ועשה, המזבח גבי על למנחה והגישו, למילה הגישו ימים שמונה בן, יצחק
, אבינו כאברהם בנו את למול שזכה היום באותו ומשתה שמחה לעשות אדם ביחי חכמים אמרו

ַעש  " :שנאמר ה ַאְבָרָהם ַוי ַ ֶ ת  ש ְ יֹום ָגדֹול מִּ ֵמל ב ְ ג ָ ְצָחק ֶאת הִּ ע"ב(  )פט סנהדרין וכן מבואר בגמרא ".יִּ

 מכל, בטן פרי שנה למאה חננתו זה זקן ,עולם של רבונו: אברהם ואמרטרג על יק שטןכאשר ה
ע"ב(  )לא נדה מסכת! גם בגמרא ?לפניך להקריב אחד גוזל או אחד תור לו היה לא שעשה סעודה

 וייה שלא? ימים לשמונה מילה תורה אמרה מה מפני ,יאיוח בן שמעון רבי את תלמידיו שאלו
 עצבים ואמו ואביו ,בסעודה םושותי םשאוכלי ,י"רשופירש  .עצבים ואמו ואביו שמחים כולם

רק , המילה לכבוד סעודה שעושים( ע"א ח) כתובות מסכת בגמראבואר מ וכן .בתשמיש םשאסורי
 מצוה כל( קל ע"א) שבת וכן אמרו במסכת .ינוקת ו שלצער משום ",במעונו חהאין לומר "שהשמש

ש  : "(קסב קיט תהלים) שנאמר ,מילה כגון ,בשמחה עליהםישראל  שקבלו י ש ָ ְמָרֶתךָ  ַעל ָאֹנכִּ  עדיין ",אִּ
תצוה אות  תנחומא) מדרש. ועוד אמרו במשתה שעושים ,בשמחה י"רש ופירש .בשמחה אותה עושים

 כדי אותו מל והוא ,מבנו יותר האדם לפני חביב שאין וראה בא רבי שמעון בר יוחאי, רמא: א(
 שהוא אלא עוד ולא, בשמחה עליו ומקבל ממילתו דם שופך בנו רואה הוא, בוראו רצון לעשות
ְספו  "( ה נ תהלים) דוד אמר וכן התחייב. שלא מה שמחה של היום אותו ועושה הוצאות מוציא  אִּ

י יָדי לִּ ְֹרֵתי ֲחסִּ  .זבח, עושים ימים' ח-ל זב שהוא הברית כריתתשלכבוד דם  ",ָזַבח ֲעֵלי ְבִריִתי כ 
הוצאות  שיוציא כאן כתוב אין ,"ערלתו בשר ימול השמיני "וביום :תנחומאמדרש ועוד אמרו ב

 את לשמור כדי הוצאות מוציאים שהם המצוות את מחבבים ישראל כמה וראה ובא המילה, על
 לכם ףימוס אף אני בהן, ושמחים המצוות את משמרים אתם ב"ההק אמר .בהן ולשמוח המצוות

ים "ְוָיְספו  : יט( כט )ישעיה שמחה, שנאמר ה' ֲעָנוִּ ְקדֹוש   ב ַ ְמָחה... ב ִּ ָרֵאל ש ִּ ש ְ ילו " יִּ  . פה(רסה "סס י"ב ')עי .ָיגִּ
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 מקריב שאדם קרבן כעיןהיא  המילה מצות: (שנה 051-ענין מילה. לפני כ הקמח כד) בחיי רבנווכתב 

 עיקר לכך, מכפר המילה דם כך ,מכפר הקרבן שדם וכשם, תוומצו לקייםם הש לכבוד בטנו פרי
ֹור": (כב כז ויקרא) שנאמר השמיני, יוםה עד כשראינו ש קרבן בדמיוןהשמיני,  ביום המילה  אוֹ  ש 
ב י ֵעז אוֹ  ֶכש ֶ ֵלד כ ִּ ו ָ ְבַעת ְוָהָיה ,יִּ ים ש ִּ ַחת ָימִּ ַ וֹ  ת  מ  י ֹום ,אִּ י ו מִּ ינִּ מִּ ְ ן ֵיָרֶצה ָוָהְלָאה ַהש   ה ְלָקְרב ַ ֶ ש   . ה'"לַ  אִּ
ר ֹאָתם ְוָאְכלו  " ,(לג כט שמות) ןבקרב שכתוב וכשם ר ֲאש ֶ ַ פ  ֻ ֶהם כ   ,תמכפר קרבןבשר ה שאכילת ",ב ָ

 .הוא כשר ומנהג ,שם ובאים הכל ומתאספים המילה ביום סעודה םשעושי בישראל המנהג כן
ְספו   :דוד מלך ישראל הזכיר כן ועל י "אִּ יָדי לִּ ְֹרֵתי ֲחסִּ י כ  יתִּ  המצוה ראויה כי ללמדך ָזַבח", ֲעֵלי ְברִּ

שו"ת יביע אומר חלק )ועיין  יה. ע"כ.על סעודה ולעשות לשמוח והאוהבים הקרובים שיתאספו הזאת
 אות ג( ק ה יורה דעה סימן לאאות ב, ד, ו. וחל א אורח חיים סימן לד

 

 פת ובשר
ה בכבוד גדול עם פת ובשר ת ברית המילסעודאת מצוה לערוך לאור כל האמור, 

 בהמה, שאין שמחה אלא בבשר ויין.

 
בשר ברור שהכוונה לוסעודה גדולה, וגדול שעושים משתה שאמרו כן משמעות דברי חז"ל הנ"ל 

אבינו שלא עשה אברהם פשוט וכן  .משתה וסעודה גדוליםמאכלי חלב שאינם בכלל לולא  ,ויין
מי ופיצות, ופשטידות ואטריות ככל שתהיה, עם גבינות חלו  ויוקרתית שתהיה חשובה סעודה 
 להקריב גוזל או תור לו היה לא שעשה סעודה מכלש ,קיטרוג השטן הנ"לנראה מוכן  .מוקפצות

 עוד ולא, 'בשמחה' עליו ומקבל ממילתו דם שופך בנו רואה הוא :שם מדרשבוכן מדויק . לפניך
 נ תהלים) דוד אמר וכן התחייב. שלא מה 'שמחה' של היום אותו ועושה 'הוצאות מוציא'ש אלא

ְספו  "( ה י אִּ יָדי לִּ ְֹרֵתי ֲחסִּ היינו בשר ו .זבחיעשו  הברית כריתתשלכבוד דם  ",ָזַבח ֲעֵלי ְבִריִתי כ 
 .הנ"לדברי רבנו בחיי נראה מחלב. וכן גבינות ושחיטה, ולא  -הטעון זביחה 

 
ים: "(שמות יח יב)הנה נאמר בתורה ו ים ֵלאלֹהִּ ְזָבחִּ ה ֹעָלה ו  ְתרֹו ֹחֵתן ֹמש ֶ ח יִּ ק ַ ְקֵני  ,ַוי ִּ ֹבא ַאֲהֹרן ְוֹכל זִּ ַוי ָ

ים ְפֵני ָהֱאלֹהִּ ה לִּ ם ֹחֵתן ֹמש ֶ ָרֵאל ֶלֱאָכל ֶלֶחם עִּ ש ְ תגייר במילה שהאחר להיה זה , רמב"ן". ופירש היִּ
. וכתב כי חתן דמים הוא ,ל לחם עמו ביום חתונתוואהרן וכל זקני ישראל לאכ באוו ,וטבילה

צריך סעודה  ,למולות על ברית שהוא חתן דמיםשמבואר ו ,(חלק יד סימן רעב) שו"ת משנה הלכותב
 צריך סעודה כזו שאם לא ,זו הסעודה היתה בשביל הבריתשברמב"ן כמבואר עולה וזבחים, 
 עי"ש. וזה פשוט מאד. ,יתרומה שונה  לברית, אם כן

 
 

 ?תורהבק ועסל חשק לו איןלמה 
בעל  ן הקדושואאצל הג הקבלתי מעשה שהי( חלק יד סימן רעב)שו"ת משנה הלכות כתב ב

וכל בניך  ,דברי חיים מצאנז שבא לפניו איש חשוב והתנצל שיש לו בית מלא תורה
ת ויש לו מזה עגמ ,ואינו בן תורה ,ורק בן אחד יש לו שאינו רוצה ללמוד ,לימודי ה'

אולי " ,ותיכף שאל ,התבונן במחשבתו הטהורה כדרכו בקודש רבה .וצער גדול נפש
זמן  החשב האב והשיב שזוכר שהי "?ולא אכלו בשר ,בברית יתחלב העשית סעוד

וכן היה מעשה כזה  ."מה אתה רוצהרב: "אם כן השיב ה .מבולבל ועשו סעודת חלב
 (נד הערה המעשה חלק מצוה ב פקודיך דרך) "ל.צז איש הגאון החזוןבדיוק עם 

 

 

 פת שחרית
, לא מחמת כן (036נ"ל עמוד כ) אף שהמעלה הגדולה לערוך את ברית המילה בבוקר,

יערכו את הסעודה במאכלי חלב וגבינות, אלא יערכו סעודה גדולה עם פת ובשר. 
בשעות הצהריים, כי העיקר לבדה ואולם, רשאים לכתחילה לערוך את הסעודה 

אף בבוקר בעת הברית, יכבדו את מן הראוי, שהמילה עצמה נעשתה בבוקר. ו
 ., והנהג בהם מנהג דרך ארץהטובה עליהם 'יד ההציבור במיני מזונות ומגדים, כ
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 ?מילה מדוע לא עשה העשיר סעודת ברית
)גיטין נז  ז"לח את מאמרהאדמו"ר הקדוש רבי חיים מריבניץ זצ"ל, קיים במלוא המובן 

קומוניזם, ". הוא חי ברוסיה בתקופת הזו מצות מילה" -"כי עליך הורגנו כל היום"  :ע"ב(
ת סכנות איומות ונוראות למול תינוקות יהודים ולהכניסם תח והיה מוסר נפשו ממש

. מספרים מעשיות נוראות עליו(כמה עיין בשער האגדה בפרק "סיפורים" ו)בבריתו של אברהם אבינו. 
פתאום תכבד למול אצל עשיר מופלג, והיתה שם סעודה גדולה כיד המלך, אך שפעם ה

? כשהתפלאו השומעים מילה" בריתמדוע לא עשה העשיר סעודת " תמה רבראו כי ה
. "אלא בבשר ברית מילהלא הגישו בשר, ואין סעודת "הלוא על תמיהתו, הסביר דבריו, 

 תמח(עמוד )אור ישראל 
 

 

 כדאי להתאמץ
, כדאי שיתאמץ על הדבר. אולם עבור סעודהאף מי שקשה עליו להוציא הוצאות 

לא ימנע טוב להולכים  יתברךשם יעשה מה שביכולתו, והאם אין באפשרותו כלל, 
 בתמים.

 
 שמחמ ,עצמו ממשכן אפילו ,בנואדם את  כשמלאמרו, שרה אות ז(  חיי )פרשת תנחומא מדרשב

י" (יד עא תהלים) אומר הוי ,היום אותו ל ַעל ְוהֹוַסְפת ִּ ֶתךָ  כ ָ ָ ל  הִּ ". ע"כ. ומבואר שיש ענין להתאמץ ת ְ
 שםוכן מפורש )מכדי יכולתו, כדי לעשות משתה ושמחה, עד שלווה כסף וממשכן את עצמו, יותר 

ומי שאפשר לו לעשות סעודה ומקמץ אות כד(  כלל קמט) חכמת אדם. וכתב ב(תצוה אות א פרשת
ע"כ.  .מיחה בהם און מוילנאוהג ,לא יפה עושה ,או יין שרף ומיני מתיקה פהואינו נותן רק ק

 קצת אוכלים ורק ,סעודה שעושים הם מעטים נו, ובמדינתרסה סל"ז( )סימן השולחן ערוךוכתב ב
  (63 וד)ועיין לעיל עמ. הפרנסה וכובד העניות מפני ,בזה וכיוצא קחלעוגות כ מתיקה מיני

 
 

 בריתהסעודת  גדול כח
ה"שפת אמת" מגור, פנה פעם אל אחד ממקורביו, וביקש ממנו שיקח את שני בניו 

כבקשת הרבי, נסע עם  קרוביהודי מסויים בוורשא, שיברך אותם. עשה ההקטנים אל 
לא במקום הילדים, בחושבו כי בודאי מדובר בצדיק ידוע ומפורסם. להפתעתו, איש 

רק לאחר חקירות ודרישות רבות, הגיע אל אותו יהודי, וראה לפניו וידע במי מדובר. 
ילדים. נראה כי הלה לא הבין אדם פשוט ביותר. שטח לפניו את בקשתו, שיברך את ה
אף שאינך יודע מאומה, תואיל כלל מה מבקשים ממנו. אולם הקרוב הפציר בו ואמר: "

 .םף ברכות על ראשוהרעי ,. עשה היהודי כחפצו"ם כבקשת אביהם הרבי מגורכנא לבר
 

אולי הוא בדרך חזרה, היה תמה ומשתאה לדעת מה טיבו של יהודי זה ומה מעשיו, 
דבר פלא: אכן איש פשוט  רביהסח לו  ,אולם בשובו לגור ...צדיקים נסתריםמל"ו 

לא היתה בידו אף פרוטה לצרכי סעודת הברית,  ,כשנימול בנו ,הוא, אלא שפעם אחת
הוא מכר את כלי מיטתו כדי להכין סעודת מצוה בכסף שקיבל, ונשאר בעירום ובחוסר 

והו יעשה כזאת! נימנו וגמרו לתת איש פשוט כמ -ם שמיכל! הדבר עשה רושם גדול ב
הוא עצמו . ולא תשוב ריקם ,לו את שכרו גם בעולם הזה, שכל ברכה היוצאת מפיו

 )ראש גולת אריאל ח"א עמוד כה(! כח סגולי כזה שברכותיו מתקיימותשניחן בכלל אינו יודע 
 

 
 

 סעודת ברית תמורת כרטיס הגרלה
עמד להכניס את אחד מבניו בבריתו של זצ"ל רבי יוסף חיים זוננפלד הגאון שפעם כ

אברהם אבינו, לא היתה בידו פרוטה לפורטה. הוא הצטער שמא לא יוכל להכין 
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החליט על כן, ד. והתרחק מכך מאכי  ,לא רצה להזדקקהוא סעודת מצוה. להלוואות 

שטר הגרלה של הבנק האוסטרי שהיה בידו עוד בטרם עלותו בצעירותו שם כך למכור ל
ל. הקונה היה הרופא ד"ר שוורץ. בכסף שקיבל תמורת שטר ההגרלה הכין לארץ ישרא

בא אליו ד"ר שוורץ, ובהתרגשות גדולה סיפר  ,כעבור זמן רבי חיים את צרכי הברית.
כפיצוי על ושל מאה אלף גולדן אוסטריים! מאוד כה זכיה גדולה זו הוא זהגרלה בכי 
מאה נפוליון זהב, סכום עצום הושיט לו הוא רב, התחילה של משהאגרת היתה כך 

 בימים ההם!מאוד מאוד 
 

רגע, החזרתי לו את מאה הנפוליונים. הם לא הגיעו ל"לא היססתי אף  :סיפר רבי חיים
 !הגרלה הוא הזוכה, אלא המחזיק בוהלי ולא היתה לי שום שייכות לזכיה! לא שטר 

ומה לי ולד"ר שוורץ?! אם הוא זכה בגורל, הזכיה כולה שלו. גם אם לא היה רוכש 
 ,סיים רבי חיים את סיפורוכך  .למקום"לו אצלי את שטר ההגרלה, הרבה שלוחים 

 (086עמוד  בדור תהפוכות) .שבחל ההראוימהנהגתו המיוחדת ללא כל התפעלות 
 

 

רו  לוֹ " ירו  לֹו ַזמ ְ ָכל ִנְפְלאֹוָתיו ,ש ִ יחו  ב ְ  (תהלים קה ב) "ש ִ

להרבות , כדי כלי נגינה. וטוב ונכון להביא מצוה לשמוח ולשיר לכבוד המילה
א "חשו"ת חיים שאל ) כמו שכתב מרן החיד"אלהודות לשמו יתברך ויתעלה, ו, שמחהב

 מסכת תוספותועיין ב) היולדת.ויגל האיש ותשמח  שכן המנהג להביא כלי נגינה, (סימן כא

 (063. הובא להלן עמוד ע"א בשם הירושלמי טו חגיגה
 

צריך להקריב אותו קרבן , בן לו כל אדם שנולד: (ע"א מד שמיני) הקדוש זוהרואמרו ב
שהוא  השםלהכניסו תחת כנפי השכינה, ונחשב לפני  ברצון הלב,ובשמחה , השםל

אם מצוה לשמוח " :פג(דף חולין )מסכת  כתב השל"ה הקדושו קרבן שלם שיתקבל ברצון.
 ילה,ביא את בנו לממכשו ., קל וחומר שמחה רוחניתלכבוד המילה שמחה גופנית

ולהכניסו , על אשר זיכהו לבן יתברך שםיתעורר בלבו שמחה גדולה ויפאר וישבח לה
 ,יתברך שםה ציונוויהיה חתום באות ברית קודש אשר  ,בבריתו של אברהם אבינו

ויגל וישמח שמחה גדולה בלבו שהיא  ,ו ונושאים החותם הקדושובזה אנחנו עבדי
  ".קות בו יתברךידב
 

 חסדו כי, בלבו עצומהיכניס הודאה ושמחה : כתב יסוד ושורש העבודה בספרגם 
 שמו יתברך הבורא עבודת בברית השמיני ביום להכניסו זכר בבן לזכותו גבר עליו

כל שבעת הימים בוהנה זולת ההודאה הכללית שבעת הוולדו, ראוי לאדם  ויתעלה.
עד יום המילה, להכניס הודאה עצומה בלבו בשמחה עצומה, ואשרי המחכה ש

להגיע מיום אל יום, אימתי יבוא לידו יום השמיני למול את בנו ולהכניסו בבריתו 
ראנו יתברך של אברהם אבינו, שעל ידי זה יכנס בחלק הקדוש של יוצרנו ובו

 תורתו לשמור ה' לעולם עבד בבשרו. והיה קודש חותם ברית לאות והיהשמו, 
 ולאדון אלוה לו יהיה, לעד זכרו ויתנשא ויתרומם יתעלה וה', והתמימה הקדושה
 תחת בנו את להכניס שזוכה והשמחה החדווה ברוב לבבו יתלהב לא ואיך לעולם.

 עי"ש. .הצפון טוב לכל יזכה זה ועל ידי, יוצרנו כנפי
 

 לענייםוסעודה צדקה 
על כן  .קטרג עליול השטןיכול , חלילה אכיל לענייםמ העושה סעודת מצוה ואינו
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צדקה להם קדים לתת או שי ,ההמיל דתוסעלעניים ישים לב אבי הבן להזמין 
ָטן : "ֵאיןא ה יח( )מלכיםיקויים בו הפסוק ובכך , ונדיבה יפה בעין ַגע ְוֵאין ש ָ ֶ  ָרע". פ 

 
בסעודת  ענייםל חלק נותן שאינו מיעל ( ע"ב י הקדמה) הקדוש זוהרבדברים מבהילים  וראה אב

את  משמח אינו, שלהקב"ה חלק נותן ולא במועדים ששמח מי כל, ואמר שמעון רבי פתחמצוה: 
, העולםן מ ומסלקו עליו ומקטרג אותו שונא ,שטןה שהוא יכולתו, אותו רע עין כפי ענייםה

, השבורים אדם בני אותם את לראות בא הקב"ה אלו בימים כי. על צרות מסובב לווכמה צרות 
 ובאים. ורוצה להחריב את העולם למעלה עולהו עליהם בוכה, חולשמ במה להם שאין רואהאם ו

אומר להם: ! בניך על רחמיך נקראת רחום וחנון, תגלגל אתה, םמיהעול רבון: ואומרים המלאכים
י"ג(  )תהלים פט נאמרש, חסדה על אלא עשיתיהו לא העולם הלוא ֶנה ֶחֶסד עֹוָלם ָאַמְרת ִּ ב ָ  ועל, "יִּ
. דבר להם תןונ ולא ,העניים עם חסד לעשות ויכול ושתה אכל פלוני הרי. יםיק העולם החסד
 .אישה אותו אחר ףלרדו רשות ומבקש המקטרג ובא

 

 גדולי לכל קרא גדול, משתה שעשה וביום ,הבריות כלל חסד שעשהאבינו  מאברהם גדול לנו מי
ויש  לעניים חסד הקדים אדם אותו אם ,ורואה הולך מקטרגה ,שמחה סעודת בכלהרי ו. הדור
 עולה, חסד ובלי עניים בלי שמחה רואההוא  אםאבל . בית אותול נכנס לא הוא ,בביתו עניים

 ,בו והשגיח ולא עני כמו פתחה על ועמד המקטרג ירד גם בסעודה שאצל אברהם. עליו ומקטרג
 לש בניםאת ה ניקתה עסוקה לההי ושרה ,וגדולים מלכים אותםאת  משמש היה אברהםכי 
 בניהם את הביאו לכך ,מן השוק ת יצחקא ההביאוחשבו ש, באמת דהילש והאמינ לא כי, לםוכ
י" שנאמר: ,םת כולא והיניקה שרה אותם ונטלה, מםיע ל מִּ ֵ ל  יָקה ְלַאְבָרָהם מִּ ים ֵהינִּ ָרה ָבנִּ  ",ש ָ
ה ְצֹחק" :שרה ואמרה ,על הפתחהיה עומד והמקטרג . לא בןו "בנים" י ָעש ָ ים לִּ  עלה מיד ."ֱאלֹהִּ

 סעודה עשה הוא הנה, "אוהבי אברהם" אמרת אתה, םמיהעול רבון: ואמר, ב"ההק לפני המקטרג
 אמר. בה שצחקת שרה אמרה ועוד. אחת יונה לויאפ לפניך הקריב ולא, לעניים דבר נתן ולא
 והיוצ, שמחה אותה כלל שבלבל עד משם זז לא המקטרגאך  .כאברהם בעולם מי ,הקב"ה לו

, נגרם הצער אותו כלהנה . בנה צער על שתמות שרה על ונגזר ,קרבן יצחק את להקריב הקב"ה
 .מהזוהר הקדוש ע"כ לעניים. דבר נתן שלא בגלל

 

י: "(א כב בראשית)על הפסוק  (ב"ע פט סנהדרין)לאור דברי הזוהר, ניתן להבין מה שאמרו בגמרא   ַוְיהִּ
ים ַאַחר ָברִּ ֶה ַהד ְ ים ,ָהֵאל  ה ְוָהֱאלֹהִּ ָ ס  , שטן של דבריו אחר? "ַאַחר"ומה הדגש  ",ַאְבָרָהם ֶאת נִּ

ַעש  " שנאמר: ה ַאְבָרָהם ַוי ַ ֶ ת  ש ְ יֹום ָגדֹול מִּ ֵמל ב ְ ג ָ ְצָחק ֶאת הִּ  של רבונו: הקב"ה לפני שטןה אמר, "יִּ
 אחד גוזל או אחד תור לו היה לא שעשה סעודה מכל, בטן פרי שנה למאה חננתו זה זקן ,עולם

 בנך את זבח לו אומר אני אם, בנו בשביל אלא עשה כלום: הקב"ה לו אמר? לפניך להקריב
ים" מיד. זובחו מיד ,לפני ה ְוָהֱאלֹהִּ ָ ס  ְנךָ  ֶאת ָנא ַקח ַוי ֹאֶמר ...ַאְבָרָהם ֶאת נִּ יְדךָ  ֶאת ב ִּ ר ְיחִּ  ָאַהְבת ָ  ֲאש ֶ
ְצָחק ֶאת ם ְוַהֲעֵלהו   ...יִּ היה  העקדה מעשהמכאן ש משמע, וחיים ורתוכתב הגאון בעל ת ."ְלֹעָלה ש ָ
 להקריב לו היה לא ,שעשה סעודה מכל שטןה אמרשממה ש מוהות .שטןה של קטרוגו אחרל מיד

 ,יצחק את הגמל ביוםהיתה  סעודההוכן,  מרא הסעודה אחרל מידש משמע ,חדא תורלפניך 
אולם על פי הזוהר הנ"ל  וצריך עיון. ע"כ. .שנים ושבע שלשים בןיצחק  היה העקדה בשעתאילו ו

וכבר באותה שעה נגזרה הגזירה שאברהם  ,סעודהה אחרמיד להיה ג ואמת הקטרבכי  יש ליישב,
 .הרחוק , אך בפועל התבצעה הגזרה בעתידבנה צער על תמות רהוש לעולה, יצחק אתיעלה 

 

 חשובהמעלה 
 האוכל שכל ,במדרש כמו שאמרו ,בסעודת ברית מילה השתתףל מעלהישנה 

 , הלבוש סימן רסה סל"ז(ע"א קיד פסחים תוספות) .נםיהג של מדינה ניצל ,מילה בסעודת
 

 הזמנה לברית
יש אומרים שמי שהזמינו אותו לסעודת מצוה כברית מילה וכדומה, ואינו בא, 

רק  אלאאת מכריהם  ישנם נזהרים שלא להזמין ולכן .לשמים המנודהרי הוא 
אולם מן הדין אין  .ביום פלוני, בשעה פלונית, במקום פלוני מילהשיש  םודיעלה
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רשאי שלא  יא,צריך לחשוש לזה, ואם לא מסתדר לו להשתתף מכל סיבה שה
הציבור ]והלוואי שיזהרו  ללכת. ובלבד שאינו מתחמק מחמת זלזול במצוה, חלילה.

 .[זהרים כל כך בענין זהכמו שנבשלחן ערוך בהלכות המפורשות 
 

 מיסב שאין מי אף אומרים וישם וכו' ה אלוו, לשמים םמנודי שבעה, (קיג ע"ב )פסחים ל"חז אמרו
 שיש ודוקא ...נישואין וסעודת ,מילה סעודת היינואמרו, דע"א(  )קיד תוספותוב. מצוה של חבורהב

 םמסובי היו לא ,שבירושלים הדעת נקיי( כג ע"א סנהדרין)וכמו שאמרו  ם,מהוגני אדם בני שם
 שאינו מי כל (,ב"סי רסה סימן) א"הרמוכן כתב  .עמהם מיסב מי םיודעי כןאם  אלא בסעודה

 אבל, מהוגנים י אדםבנ שם כשנמצאו ודוקא. לשמים כמנודה הרי הוא ,מילה בסעודת אוכל
 ,הזהב שרביט פרסוכתב ב. שם לאכול ין צריךא ,מהוגנים שאינם אדם בני שם נמצאו אם

 אותם ומזמינים ישראל בני בתי הסובבים בשמשים מוחים שהיו, עולם גאוני רבותי וראיתי
 ילכו לא המתהוים מטעמים אולי באמרם, להזמינם שלא אותם ומזהירים, מילה ברית לסעודת
 נוהגים ישכתב,  (ז"סל שם) השלחן בערוךאולם . כ"ע. נידוי בכלל ס ושלוםח ויהיו ,שמה לסעוד
בזה,  שוחשל אין ונות הרביםבעו עתה אך ,מילה ברית לסעודת םאות יקרא שלא שמשל לצוות

 בספר מלובלין הכהן צדוק ביר גאוןה גם .מהוגנים שאינםאותם  גם ימצאו רוב כי על פי
 וא הדיןוה. לשם מלילך להמנע רשאי מהוגנים שאינם אדם בני שם נמצאו אם, תבכ הזכרונות

 ,יושר רחותוכתב בא .להמנע רשאי ,מצוה ואיז בעשיית עוסק אם וכן'. וכו עין רע הבית בעל אם
 מהוגנים אדםי בנש אף הולכים אינם, מילה ברית לסעודת אותם שמזמינים מן הזהבז רבים

, שיבואו מקפיד ואינו, ארץ דרך שורתמ הרבה אנשים להזמין ל הביתבע מוכרח שם, כיון שכיום
 שם כשאין דוקאש וד יש לומרוע. הכבוד מפני אלא נםימהז שלא ,אוויב שלא וח לונ ולפעמים

 הטענות כל צירוף. ובלהקפיד אין מנין שם יש אם אבל, לשמים כמנודה אהואז  ויבלעד מנין
 מפני אלא הוזמן לא ושמא, בלעדו מנין יש ושמא, מהוגנים שאינם אנשים ימצאו שמא ,יחד

ויש לצרף שרבותינו  (יט אות ג סימן דעה יורה ד חלק אומר יביע ת"שו). מללכת להתחמק רשאי, הכבוד
שלשת עמודי ההוראה, הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש השמיטו דין זה ולא הביאוהו כלל, וכן מרן 

ערוך לא הביאו, ומן הנראה שלדעתם אין הלכה כן, כי דין זה הובא בגמרא רק בדעת בשלחן 
 , ומשמע שתנא קמא חולק שאין זה בכלל המנודים לשמים."יש אומרים"

 

 כבוד התורה
 כבוד כפי יכבדוהו שלאבעצמו  יודעתלמיד חכם שהזמינוהו לסעודת ברית מילה, ו

 לשם. ללכת צריך אין ,הראוי התורה
 

 לאליהו כסא לעשות שיש מבוארהקדוש  הרוז: בפ"ד ה"ב( )ירושלמי דמאי תמר עליכתב בספר 
 לאליהו כסא מזמינים אין אםו ,"אליהו של כסאה זה" בפיו לומר צריך וכשמניחו הנביא,

ת לברי למיד חכםת מזמינים שאם ראה לינ ומזה. לשם בא אליהו אין ,בפירוש כן מריםווא
 יתנו ולא למיד חכםלת הראוי כפי כסא לו יכינו שלא יודע והוא ,המצו סעודות ולשאר מילה

 ,לשמים מנודה יהיה שמא לחשוש צריך ואין שם. ללכת צריך אין ,התורה כבוד כפי מקום לו
 כסא להיות שצריך וטופש ,בא אינו ,כבודו כפי כסא לו מעמידים לא אםעצמו  אליהו שהרי

 ע"כ. .כןלמיד חכם הדין בת ואף ,אויב לא בוודאיש דחתינ פינהבאיזו  ולא ,כבודו כפיאליהו 

 

 פעמיים באהבה
 נואיתלמיד חכם שהזמינוהו לסעודת ברית מילה בכרטיס הזמנה המצוי כיום, 

 לשם, אלא דווקא אם הזמינוהו בהזמנה נוספת בפירוש. ללכת צריך
 

ֵני"( ב ד איכה) פסוקעל ה איכה מדרש: אמרו ב()שם תמר עליכתב בספר  י ֹון ב ְ ים צִּ ים ַהְיָקרִּ אִּ ָ  ַהְמֻסל 
ז ָ פ   שנקרא עד לסעודה הולך מהם אחד היה לאש עצמם ערך שהכירו ?יקרותם התהי ומה ",ב ַ

 ,עיןה למראית הנימוס מפני אלא שאינה יתכן הראשונה הקריאהכי  בזה, הטעםו. בשנית ונשנה
 ויש. מצוה לסעודת שהולך הלכהבאה ה אז ורק ,באמת שמזמינו סימן הוא תשניב כשמזמינו אך
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 ,אדם לכל הנשלח השיגרדבר שב אלא שאינו לבדב ההזמנה יסכרט שעל זמנינו על מזה ללמוד

 . ע"כ.ההזמנה כרטיס על נוסף ,בפירוש כשמזמינו דווקא אלא, ללכת צריך למיד חכםת אין

 

 תלמוד תורה כנגד כולם

מללכת,  להימנע יכולפשוט וברור ש, ברית מילה הזמינוהו לסעודתהעוסק בתורה ו
אם הוא תלמיד חכם שזכה  שכן כלוגדולה יותר מעסק התורה,  מעלה לך שאין

 שמי ידמה לו ומי ישווה לו. ,למעשה הלכה בררל
 

רשאי  ,הוא עוסק בתורהו הזמינוהו לסעודת מילה לוצדוק הכהן מלובלין, אפי ביהגאון רכתב 
ואין העוסק במצוה פטור מן המצוה, הלוא , אחרתלפניו מצוה  הרי אפילו אם היתהלהמנע, ש

ללכת  ין צריךא ,אחרים ל ידיכיון שאפשר לקיימה עוהעוסק בתורה, גדול מעוסק במצוה לך 
גמרא מה שאמרו ב: ובזה מובן )מאור ישראל חלק ב פסחים קיד ע"א(כתב מרן מלכא זצוק"ל ו .לשם

מי שמת בלי  אצללנחם אבלים אלא היה הולך לא  בי יהושע בן לוירש)בבא בתרא קטז ע"א( 
, הקשה על זה בשו"ת שער שלמה זוראפהושהיה טרוד בתלמוד תורה. מפני  ,בנים. ופירש רש"י

 ף,עדי למוד תורהת כל מקוםתנחומי אבלים מצוה, משלא קשה, כי אף שוכתבתי בגליון שם: 
וא צער וכאב י אחרים, ומיהו במת בלי בנים שהל ידכיון שתנחומי אבלים אפשר לקיימם ע

 . ע"כ.היה הולך לנחם, יען גדל הכאב מאד. ופשוט ,גדול
 

, בלעדיו מנין שם מצוה, אבל אם יש לסעודת ללכת רבה ג, הגם שמצוה"מהרש ת"כתב בשו
 בכל הקב"ה שציונו וההלכות הדינים ולידע בתורה ולעסוק בביתו מלישב רבה מצוה לך אין

 הלכתי חתונתי ולעת, שיק ם"המהר הצדיק הגאוןמורי ורבי  אצל תורה וכשלמדתי .פרטיהם
 חוסט, שבעיר החשובים מבעלי הבתים שהיה זקני מר לו אמר, ברכתו ולקבל ממנו להיפרד
 "אם( אשכנז תורגם מלשוןמ) מורי לי אמר ואז והשמחות. הסעודות לכל אלך שלא לי שיאמר
 הקדושים, בדבריו נזכרתי פעמים הרבה ומאז !מתחרטים" לא פעם אף, ולומדים יושבים
 יש והסעודות השמחות בכל שכמעט, ונכונים אמיתיים דברים שהם הנסיון על פי וראיתי
 לישב לו וברור בלי ספק שטוב פשוט הלכה, לברר שיכול ועל כל פנים לתלמיד חכם. הוללות
 .מאוד נחוץ במקום כן אם אלא, הזה זמן של השמחות מכל יותר גדול שזה הלכה, לברר בביתו

 מןסירה דעה יו דלק ח ע אומריבישו"ת ) .ושפתים ישק, משיב דברים נכוחים ודברי פי חכם חן,. ע"כ

 (יט אות ג, ו

 

 לקיחת מאכל
מי שלא יכול להתעכב בסעודת הברית מכל סיבה שהיא, רשאי לקחת איזשהו 

 מאכל מסעודת הברית ולאכול בביתו.
 

ודבר  .ואני דרכי לקחת דבר מסעודת הברית לביתי :אות ב( חלק ח סימן ריז)שו"ת שבט הלוי כתב ב
 .ותל בכל הבריתוב לאכיחי נואיש ,תומוהל עירוני הטרוד גם בשאר מצוהוא שפשוט 

 

 ביטולה לצורך קיומה
 לזכותם יוכל לשם שבהליכתו ורואה, ברית מילה שהזמינוהו לסעודת חכם תלמיד
חוצה בין הגברים לנשים, או שעל ידי נוכחותו יקיימו את ההפרדה הנ תורה בדברי

שם  ע אומריבישו"ת ) בו. תלויה הרבים וזכות מלימודו וללכת לשם, ליבטל כדאי הדבר

 (אות ח

 
 אביו רבי יעקב ז"ל, הלך וסידר השנה לפטירת זצוק"ל שאף שהיה בתוךמלכא במרן  מעשה
 כדי לעודדו, יפה בעין בישיבות התומך, רבנן ומוקיר ונכבד נדיב גביר של לבנו וקידושין חופה

: "וכל שכן סימן נו, בכתב יד בגיליון הנדפס מחדש( רה דעהיו ילק ח אומר )שו"ת יביעוכתב מרן  .ולחזקו
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יושבים הגברים מצד אחד והנשים מצד אחר, ולא יושבים  ,כשיש צורך בדבר, שעל ידי בואי לשם

וכן נעשה בעבר בערבוביא, לבלתי היות שם ערוב, שכך היה התנאי לגבי השתתפותי שם. 
בנישואין של בנו הקודם של הנדיב הנ"ל, על פי התנאי שהתניתי עמו. ואם אמנע מללכת שם, 

 ישמע חכם ויוסף לקח. יחזרו לפרוץ לעשות הכל בערבוביא".

 

 הזמנת רחוקים מתורה
 ,בריתהלסעודת שאם יבואו  לשער ישמכרים הרחוקים משמירת התורה והמצוות, ו

יהיה  ,לא יזמינםשבאופן אם  ידים וברכת המזון, נטילתללא ברכה ו ללא יאכלו
נם. ואם זמייוזלזול בתורה,  מחלוקתלידי  חלילה יבואואולי מזלזל בהם, וכראה נ

שאז נמצא , למוזמנים יםהמאכל את יזכו השמחה וטוב שבעלי לאו, יתחמק מלהזמינם.
 .עבירה עוברי בידי מסייע איסור אין, שלו שבמאכל אומרים אוכלים משלהם, וישם מוזמניהש
 (046" עמוד הנישואין בהלכה ובאגדה")

 
". שיברך בו שיודע למי אלא לאכול יתן לא: "קסט ס"ב( סימן חיים אורח) ערוך לחןפסק מרן הש

שמים, מכל  לשם מעשיו ולכוון דרכיו םו  לש   אדם כל הן אמת שצריך אוירבך, ז"כתב הגרשו
 לו יש עדיין אבל ומצוות, תורה שומר איננו אשר חשוב אורח אליו שבא שמי מקום, חושבני,

 המקובל בנימוס עמו יתנהג לא הבית בעל ואם תורה, במוסדות תומך וגם תורה, לבני אהבה
 לידי יבוא וגם והמצוות, מהתורה חס ושלום יתרחק שבגלל זה ומשתה, יתכן במאכל אותו לכבד
 לחשוש ולא ושתיה באכילה אותו לכבד על כן, הנכון התורה. בדרך ההולכים על ושנאה כעס

 אומרים שאין שאף בזה שמכשילו באכילה ושתיה בלי ברכה. מכשול" תתן לא עיור "לפני לאיסור
 וכל הואיל זה, בנידון גדול, מכל מקום מאיסור אחרים להציל כדי קטן איסורבור על לע לאדם

 מניעת ידי שעל חשש שיש וכיון מכשול, נתינת של עבירה רק הוא לאכול הנותן של האיסור
 גדול באיסור שיכשילו נמצא התורה, לשומרי כך ידי על שנאה ותגרם תורהה לבני יבוז כיבודו,
 יותר. חמור לעוון יבוא שלא מכשול הסרת אדרבה, אלא מכשול, נתינת כאן על כן אין יותר,

, לברך לשדלם נועם בדרכי וניסו, ומצוות תורה שומרי אינם שהוריהם יש להתיר גם לילדים לכןו
, המקובל בנימוס עימהם התנהגותם ידי שעל, מאכל ומשקה להם להגיש שרשאים, בידם עלה ולא
 .זיע"א וכיוצא בזה כתב הגאון החזון איש .יקיימו תורה ומצוות הזמן ובמשך, דעתם תתקרב אולי

 

 כנסתסעודה בבית 
עם שירי או בבית מדרש  כנסתת ברית מילה בבית מותר לערוך סעודמן הדין 

יקפידו שהנשים תבואנה ובלבד שמכיון שזו סעודת מצוה, , תורה דבריו קודש
בתלבושת צנועה. וישמרו על קדושת המקום לתת הפרדה גמורה בין הגברים לנשים, 
ואף יזהרו שלא לדבר שם דברים בטלים, כפי שחובה להיזהר תמיד, מפאת חומרת 

רוך שם את הברית לעסור , אא יעמדו בכל זהאם לאולם,  קדושת בית הכנסת.ו
 (אות עח קח סימן ח"או ט חלקו ,יד סימן ח"או י חלק אומר יביע ת"שו) .או את הסעודה כלל ועיקר

 
 האורחיםאת  להוציאבליל שבת כדי  הכנסת בבית מקדשים (ע"א קא )פסחיםאמרו בגמרא 

 כנסיות בתי (ע"א כח) במגילהומה שאמרו  ,גאון נסים רב וכתב שאוכלים ושותים בבית הכנסת.
 היא מצוה סעודת, שבת סעודתב אבל, חולשל  הרשות סעודותיינו בה, בהם ושותים אוכלים אין

 כתבו וכן .החודש ובקידוש השנה בעיבור שם אוכליםש בירושלמי מפורשכ, שם לאכול מותרו

 שהיא שבת סעודת, המנהיג ספרוכתב בהמנהגות.  בספר מלוניל ש"חיים, והרא זרוע, ארחות אור ג,"הסמ
 בדיקה צריכים כנסיות שבתי בירושלמי שאמרו ממה וראיה. בהם לאכול מותר ,מצוה סעודת
 ביור. מצוה תוסעוד ןשה מפני ,החודש בקידושו חודשים וראשי בשבתות שם אוכלים שכןמחמץ, 

 מסעודתם שנשארו הפירורים מלקט והיה, קידוש החודש למחרת הכנסת לבית נכנס היה יוחנן
 שמותר ומבואר. מאמש כאן החודש שקידש מי עם חלקי יהא אומר והיה, מצוה לחיבוב ואוכלם
 ו,כתבוהר"ן  והוחלא ם"מהרו .כ"ע. בידיהם אבותיהם ומנהג, הכנסת בבית מצוה סעודת לאכול

פסק כדעת  (ס"ד קנא סימן) ערוך השלחן מרןאפילו סעודה שאינה של מצוה. ו מותר רבים שלצורך
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 לצורך ואפילו, בתוכו ןווליש לאכול מותר הכנסת בית לצורך רוב הראשונים הנ"ל, וזו לשונו:

 ע"כ. .שם לאכול מותר, הכנסת בבית והחודש השנה את רלעב   שנקבצים כגון, אחרת מצוה
 
 אבל, וקטנית פת אלא בה שאיןה סעודב דוקא להקל פרץ נורב כתב בשם אברהם המגןאמנם ו

 הראשונים מדברי אולם. מצוה סעודת היא אפילו להתיר אין, ושכר יין משתה של גדולה סעודה
 סעודת שהיא מפני שבת סעודת הכנסת בבית לסעוד לאורחים התירו שהרי, כן משמע לא ל"הנ

, רכםוצ כל ושותים אוכליםש גדולה סעודה היא שבת סעודת וסתם ,בירושלמי , וכמפורשמצוה
ם ג להתיר שיש ברורולדבריהם, . (ע"ב מב) בברכות כמבואר, היין על סעודתם לקבוע רגילים והיו

 קרן ת"בשו גם .ת ברית מילה, וחתן וכלה, וסיום מסכת, מפני שהיא סעודת מצוהסעודלערוך 
כתב ו. מדרשות ובבתי כנסיות בבתי מצוה של גדולות סעודותלערוך  להקל נוהגיםש, כתב לדוד

 מפני, המדרש בבית מסכת סיום סעודת לעשות להקל הנוהגים, (כ ק"ס קנא סימן) ברורה המשנה
 למחות ואין לסמוך, מה על להם יש אף שהיא סעודה גדולה,, יותר מרווח מקום להם שאין
 ובראשי שבתותשם צירף את הירושלמי הנ"ל שהיו אוכלים שם גם ב הציון שערוב ע"כ. .בידם

 וכנ"ל. בלבד וקטניות פת היה לא בודאי ואז ,דשיםוח
 
ברור שכל מה שיש להקל לערוך סעודה בבית הכנסת, הוא רק לציבור יראי שמים על כל פנים, ו

שזהירים במעשיהם ובלבושיהם, ולא חשודים לדבר דברים בטלים בבית הכנסת או לבוא חלילה 
לידי שיכרות וקלות ראש, אולם אם חלילה לא עומדים בזה, וכאשר אוכלים ושותים דעתם זחה 

ם, פשוט וברור שאין להתיר לערוך שם סעודה, והעוון תלוי בצווארם של אותם גבאים עליה
חסרי דעת והבנה בחומרת וקדושת בית הכנסת שמאפשרים להם זאת. שוב מצאתי שכיוצא בזה 

אולם וזה תוכן דבריו: ו ח(אות  חלק ג אבן העזר סימן ישו"ת יביע אומר )כתב מרן מלכא במקום אחר 
, בצניעות ובכיסוי ראש ית הכנסתבאופן שהנשים נכנסות לבהוא זה היתר  הדבר ברור שכל

 ו שכתב גם כן, אף כי במקומות המקודשים. וכמחוץהן חייבות בזה גם בצאתן ל ו הכישבלא
שכך היתה המציאות בזמנו  ,בשו"ת תעלומות לבאלכסנדריא  בית דין הגאון רבי אליהו חזן אב

שהיו הנשים באות במלבושי כבוד לכבוד המקום הקדוש, ויושבים שם ביראת הכבוד. אבל כשהן 
ל ידי ודאי שאין כל מקום להתיר בזה, ולהפוך עב ,יוצאות בלבושי פריצות בלי שרוולים וכדומה

זה בחזקת היד. ויש למחות ב ,מקום מקדש מעט למערת פרוצים, ובאו בה פריצים ויחללוה זה
, כמו שכתב מרן בשלחן ערוך בראש מגולה ית הכנסתכנס לביאנשים אסורים לה לווהרי אפי

רתנו ותובחוץ. ם בהילוכן ל זה מהתורה גנשים שמוזהרות על שכן כ ,ו(עיף קנא ס מןסי רח חייםאו)
כנס בראש ילה ל וחומרקל וחומר בן בנו של וק ס ושלום,לא תשתנה בשום זמן חהקדושה 

שכינה. גם נראה שאם עורכים שם שלחנות במאכל ומשתה המגולה לבית הכנסת מקום השראת 
ין וא לות ראש,שיחה בטלה וליצנות ושחוק וק ל ידיכנהוג, ואינם שומרים על קדושת המקום ע

כרות והוללות, בודאי שמצוה למחות ולבטל מנהג רע כזה שהוא יכשבאים לידי ש צריך לומר
 כלל. ע"כ.ר גדר לבל יערכו שם אותיות גהנם, ולגדו

 

 ערבי שבת וחגים
, מותר לערוך את הסעודה או בערבי ימים טובים ביום שישי הברית מילה שחל

י להקדימה אך מן הראו כל היום, כיון שהיא סעודת מצוה ולא שייך לדחותה.
 לב(עמוד שבת א חזו"ע ) תיאבון.ה ללילה בסעודהכדי שיאכלו את  לשעות הבוקר,

 

 הבריותכבוד 
לסעודת מסויים, ועתה התארח מהודר הנוהג לאכול בשר ושאר דברים רק מהכשר 

אחר שאינו מוסמך והגישו לו מאכלים מהכשר  ,וחברבבית הברית או ליל הברית 
, אלא יאכל מה שמגישים ונוהג לאוכלו, לא ימנע מחמת כן מלאכול ויפגע ב

ובעוונות הרבים, כמה  ות.חומרה וחסיד הנהגתבשביל  חברו, שאין לפגוע בפניל
 ין)עי תחילה.ת ללא מחשבה הנהגות אלו שנעשובעקבות  תשנאה ומחלוקת נגרמו

 (יע אומר חלק ה יורה דעה סימן ג, וחלק י יורה דעה סימן כשו"ת יב
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מהדר ומחמיר רק שכל זה באופן שאין חשש איסור, אלא שהוא ברור וופשוט 
יותר. אבל אם יש חשש איסור, כגון שהגישו לפניו עלי ירק שיש בהם חשש 

ָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד: "משלי כא ל()זה נאמר כיוצא בתולעים, על  בו   ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ת ְ
עם עלי כוסברה  במקרה שהביאו לו למשל דג מבושלה'", ולא יאכל ממנו. אולם, 

מהדג והרוטב גידול מיוחד ללא תולעים, יסלק את העלים שאינם מ ופטרוזיליה
]ובהזדמנות  יזהר ככל היותר שלא לפגוע בהם.וויאכל את הדג לבדו בשימת לב, 

 (ד"סימן ק ס "דיו "עשו)עיין  יבהיר להם בנחת את חומרת הענין של עלי ירק שאינם מגידול מיוחד[.

 
אפילו על  הרגל בשעתאמרו, נאמנים עמי הארץ  (, נדה לד ע"אכו ע"אחגיגה  ביצה יא ע"ב,)בגמרא 
ָאֵסף: "(יא כ שופטים) שנאמר ,התרומה עלהקודש ו ל ַוי ֵ יש   כ ָ ָרֵאל אִּ ש ְ יר ֶאל יִּ יש   ָהעִּ אִּ ים ֶאָחד כ ְ ", ֲחֵברִּ

. וכתב המהר"ץ לביישם שלא. ופירש רש"י, כדי ]כמו תלמידי חכמים[הכתוב עשאן כולן חברים 
לשמחה ולקיבוץ  ,הרמב"ם במורה נבוכים: הנה מטרת הימים הטובים כולםבשם )נדה לד ע"א( חיות 

שיש בהם הנאה הצריכה לבני אדם, ויש מהם תועלת בענין האהבה שצריכה שתהיה בין בני 
למה שיגיע לאדם תועלת מן הקיבוץ ההוא והתחדשות  האדם בקיבוצים המדיניים. ותועלתם ידוע
אלו. והיינו שנועדו הימים הללו לקרב את לבבות אחינו התורה, ואהבת בני אדם וחיבורם אלו ל

אלו לאלו, ולהרבות אחווה וריעות בקהל ישראל. ואם אין כל ישראל נאמנים אלו לאלו בענייני 
טהרות, ואינם יכולים לאכול ביחד, הדבר מביא לידי שנאה ופירוד הלבבות. משום כך ביטלו 

ו כל ישראל, חבר ועם הארץ לאכול יחד, חכמים את טומאת עמי הארץ ברגלים, כדי שיוכל
: סע"ב( קג )סנהדריןוכבר אמרו חז"ל ולשבת בסעודת מרעים ולקרב את הלבבות אלו לאלו. עי"ש. 

 נביאי על שכינה ומשרה, הרשעים מן עינים ומעלמת, הרחוקים את מקרבתש לגימה גדולה"
ובפרט  לאכול אצל ישראל חברו,מואולם ההיפוך הגדול הוא הפירוד, במה שאדם מונע עצמו ". הבעל

 מט פסחים)הטהרות, ולא לחינם אמר רבי עקיבא עת רעה שאינו נאמן אצלו על המעשרות ועל 

". ועל כן עיקר הסיבה כחמור ואנשכנו חכם תלמיד לי יתן מי: אמרתי הארץ עם כשהייתי"( בע"
ה המטרה אם לא לעליית הרגל היא כדי לחבר את לבבות ישראל זה לזה, אבל עדיין לא הושג

יהיו נאמנים זה לזה לטהרות, וראו חז"ל עצות מרחוק להשבית המונע שלא יבוא השטן לרקד 
 ל,שראל חברים בעת הרגיועשו את כל לו, לגרום שנאה ופירוד לבבות, אביניהם בימים קדושים 

 ,לחםל יחד וואף עמי הארץ נאמנים על יינם ועל שמנם, ומפני זה הרשו לעם הארץ ולחבר לאכ
 תוספותבועיין  עכ"ד. ולהיות יחד בסעודת מרעים, ועל זה תגדל האהבה ויתחברו הלבבות זה לזה.

 .פ"ד ה"ב( )על הירושלמי דמאי תמר דברים נמרצים בספר עליעוד ועיין  ע"ב ד"ה שראה. ודו"ק. קיג פסחים

 
נים רבות אל וסיפר לי תלמיד חכם חשוב מזקני תלמידי חכמים של ירושלים, שזכה להתלוות ש

הגאון הגדול חסיד וקדוש רבי מנצור בן שמעון זצוק"ל, ומידי פעם היו הציבור ]בעלי בתים[ 
מבאי בית הכנסת של הרב, מזמינים אותו לסעודות מצוה כחנוכת הבית, ברית יצחק, שבע 
ברכות וכדומה, והרב היה בא לכבדם ויושב ואוכל עם כולם, ומעולם לא שאל איזה הכשר עוף 

 . ישמע חכם ויוסף לקח.ותואיזה הכשר מאכל זה, וכיוצא בשאלות כאלו ואחרזה 

 
 

ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַענ ו ןהחמרתם בכשרות, והקלתם באיסור "  "כ ָ
אשה אלמנה בביתה  מעשה בכמה בחורים שהוזמנו לסעודת "שבע ברכות" שאירגנה

אך הבחורים לא אכלו את הגישה עוף ושאר מאכלים, היא בסעודה  לכבוד חתן וכלה.
בו. בעלת הבית הצטערה על כך, אך לא  ורגלוהעוף מכיון שהעוף לא היה בהכשר שה

היה בידה לשנות דעתם. למחרת כשהגיעו הבחורים לישיבה אצל רבם גאון עוזנו רבנו 
גברו על בן ציון אבא שאול זצ"ל סיפרו לו בהתפארות את הנעשה אמש, היאך הת

בכשרות, אבל אמר להם הרב בצער רב: אמנם החמרתם  העוף.תאוותם ולא אכלו את 
ו ן" :שמות כב כא()הקלתם באיסור  ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַענ   ".כ ָ

 

, כי הנה בענין נוב עיר הכהנים שהתגלגל הדבר שנהרגו שמענה ואתה דע לךועתה, 
 : "ַוי ֹאֶמרכב( א שמואל)בנביא  נאמרבה שמונים וחמשה כהנים ונחרבה העיר כולה, כ
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ֶלךְ  ֶ ה סֹב ְלדֹוֵאג, ַהמ  ָ ְפַגע ַאת  ים, ו  ֲֹהנִּ כ  ֹב ב ַ ס  ֹוֵאג ַוי ִּ י ד  ע ָהֲאֹדמִּ ְפג ַ ים, הו א ַוי ִּ ֲֹהנִּ כ  ֶמת ב ַ י ֹום ַוי ָ  ב ַ
ים ַההו א ֹמנִּ ה ש ְ ָ ש   יש   ַוֲחמִּ א אִּ ד. ֵאפֹוד ֹנש ֵ יר ֹנב ְוֵאת ב ָ ים עִּ ֲֹהנִּ ה ַהכ  כ ָ י הִּ יש   ֶחֶרב, ְלפִּ  ֵמאִּ
ה, ְוַעד ָ ש   ֹור יֹוֵנק, ְוַעד ֵמעֹוֵלל אִּ ה, ַוֲחמֹור ְוש  י ָוש ֶ נענשו ואמרו חז"ל מפני מה  ָחֶרב". ְלפִּ

נוב עיר הכהנים? מפני שהיתה שם אלמנה שילדה בן, והלכו אנשי העיר נוב ביום 
השמיני ומלו את הבן, ולאחר המילה כל אחד הלך לו לביתו, ולא ישבו לסעודת מצוה, 

כהנים  85למנה אל השם יתברך על צערה בדבר הזה, ונגזר עליהם שיהרגו וצעקה הא
)מחכמי בשם הר"ש מנצורה )ברית מילה עמ' יז( )הובא בשלחן ערוך המקוצר כמנין מיל"ה. השם יצילנו. 

 בשם הרד"ק(.שנה(  311-תימן לפני כ
 

ת דמו ישמע חכם ויוסף לקח, שפעמים נראה לו שהוא מחמיר, אך אינו יודע ששופך א
 של חברו, ופוגע בו, ועובר על כמה איסורים מן התורה.

 

 
 

 כוס ברכת המזוןמי מברך על 
)חלק "מעשה איש" ספר צאתי דבר פלא במ, (ה סימן רצב)ח"תשובות והנהגות כתב בספר 

מעשה ביהודי אב למשפחה ברוכת ילדים שאחד : בשם הגר"ח קניבסקי שליט"או( 
זצ"ל, וכנראה שהתרעם ן איש החזוהגאון על אף שסנדקו היה  סטה מן הדרךמילדיו 
 ?תכבד בברכותהמי  ?המוהלמי היה  שאלו הרב:, ן אישגש לחזויאיך זה יתכן, ונהאב 

וכשנתברר שכולם יראים ושלמים, הוסיף  ?רטאומי קיבל קוו ?מי בעמידה לברכות
 כיבדנו אדם "מודרני"את זה  :והשיב ?מי בירך ברכת המזון בסעודהו ,ושאלו ן אישהחזו

 ,"אם כן אני לא אשם" ,ן אישוענה לו החזו, אדם שלא כל כך ירא שמים[כלומר, ]
אינם אם אחרים שיש להם קשר לברית המילה, שגם נראה מדבריו, וע"כ. ונפרד ממנו. 

את אם אינו מחנך  ל שכןוכ. עלול להפריע בשורש קדושת התינוקכשרים כראוי, זה 
 .כראוי, שבודאי לא יועיל, ופשוט בניו

 

 

 זכות הרבים
מה טוב ומה נעים מה שנהגו רבים וכן שלמים להעניק לאורחיהם מזכרת מברית 
המילה של בנם. ומן הראוי שיתנו דעתם לתת דבר שיועיל שבעתיים למכריהם, 

ֵֹמַע "טו(  משלי יב)אמר שלמה בחכמתו כבר כפל זכותם לאין תכלית. וית ךוכ ְלֵעָצה ְוש 
על כן, עצה טובה להעניק למשל חוברת מסדרת החוברות "בהלכה ובאגדה",  ."ָחָכם

 ,כמו 'שבת יומי' לגבריםקלה ונעימה השווה לכל נפש, בשפה  םבהמדברת על לי
ו'טהרה' או 'להיות את' לנשים, או מסדרת המועדים לפני כל חג וחג, שכבר אמרו 

. וכתב מרן ידו על בא חטא אין הרבים, את המזכה כל: (יחשנה מ הרק פ אבות)חז"ל 
 מי כמו גדולה מעלה לך אין: י( חלק אומר יביע )בהקדמה לשו"תרבנו עובדיה יוסף זצוק"ל 

ים :(ג יב דניאל) שנאמר, הרבים את שמזכה לִּ כ ִּ ש ְ ַ רו   "ְוַהמ  ֹזַהר ַיְזהִּ יַע, כ ְ יֵקי ָהָרקִּ ַמְצד ִּ  ו 
ים ים ָהַרב ִּ ֹוָכבִּ כ   כניצוצות לנו נראים לכת כוכבי ששבעת כשם ָוֶעד", ְלעֹוָלם כ ַ
 את המזכים כך, הארץ כדור מכל מיליונים כמה וכמה פי שהם והאמת, קטנים
 ."הסעודה בהלכה ובאגדה"פתיחה לחוברת הבדברי  עיין עודו יתברך. השם אצל גדול ערכם הרבים

 
אלישע בן אבויה לעזוב אירע ל ביארו כמה וכמה סיבות היאך( א"טו ע)חגיגה במסכת תוספות ה

שאלישע אמר ירושלמי את דרך התורה ולהגיע עד כדי כך לרדת שחת, והביאו שם את התלמוד 
יתוֹ "ח(  קהלת ז)רבי עקיבא בפסוק  רשלרבי מאיר מה שפי ָבר ֵמֵראש ִּ ית ד ָ וב אחרית ", טטֹוב ַאֲחרִּ

ה יאבויה אבי הש ,ה מעשהיהבי , דהיינו שמתחילתו הוא היה טוב. ומראשיתושהוא טוב כדבר 
בי ולר ,בבית אחד םקרא לכל גדולי ירושלים והושיב ,ינהלווביום שבא למ ,מגדולי ירושלים
ו אמר .רקדיםמו םמטפחיו םשרי ם,תיווש והיו הקהל אוכלים ,הושע במקום אחראליעזר ורבי י
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ירדה עד ש ,בדברי תורה עסקוישבו וו בשלנו,נעסוק אנחנו  שלהםב םסקיוע שאלועד החכמים 

 ,אמרו לו ?ביתיאת מה באתם לשרוף  ,אבויה אבא הםאמר ל ם.אש מן השמים והקיפה אות
והיו  ,ומנביאים לכתובים ,דברי תורה מתורה לנביאיםב םהיינו וחוזרי םאלא יושבי ס ושלום,ח

חה וכהוא הואיל וכך  אבויה, אמר .באשהתורה ניתנה לא וה ,מסיני םהדברים שמחים כנתינת
 ,שמיםשם נתו לוולפי שלא היתה כו .תורהעסק הל אני מפרישו ,אם יתקיים הבן הזה ,תורהשל 

אף על פי שלא , ו(ג סימן עד"שו"ת יחוה דעת ח). ע"כ. וכתב מרן מלכא זצוק"ל לפיכך לא נתקיימו בו
נראה שבודאי  ?לכבוד, והרי מותר ללמוד למטרת כבוד או עושראלא לקנטר אבויה תכוון ה

 ,האדם, אלא שלפעמים על ידי זכות גדולכל מתוך הבחירה שביד היו של אלישע ופשעיו ו יחטא
 .וכמו שכתב המהרש"א ,סים ונפלאותיומסייעו הרבה ללכת בדרכיו אפילו על ידי נשומר עליו  ב"ההק

, אך יםהיתה זכותו מגינה על אלישע לשומרו מן החטא ,ואילו הפרישו אביו לתורה לשם שמים
 שביד כל אחד ואחד. הניחוהו על פי הבחירה הרגילה ,ון אלא לכבודמאחר שלא כי

 
יתוֹ מכאן נלמד כמה שומה עלינו להתאמץ לקיים את הפסוק " ָבר ֵמֵראש ִּ ית ד ָ ", שבכל טֹוב ַאֲחרִּ

דבר ודבר נשתדל שכבר מתחילתו יהיה על הצד הטוב ביותר. והנה עתה מכניסים אנו את בננו 
נם המשקיעים בעיקר באולם מפואר ובאוכל מיוחד, צלם יוקרתי לבריתו של אברהם אבינו, יש

לתמונות, וצלם יוקרתי לוידיאו, ומשקיעים בענייני הגשמיות יותר מדאי, ואילו בדברים החשובים 
ביותר, משקיעים פחות. על כן, חובה קדושה לתת את הדעת בהשקעה מעודפת בדברים הרוחניים 

, ישימו לב להשקיע בדברים שיכפילו את זכויותיהם יותר שמעניקים לאורחיםמזכרת יותר, וגם ב
ויותר, ובודאי שיהיה זה נחת רוח להקב"ה הרבה יותר מלחלק ברכון או מעט 'ציפורן' בבד 

 וראה עוד לעיל )עמודישמע חכם ויוסף לקח, אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא.  .וכיוצא בזה
004). 

 
 

 ברית קודש 

 קדושים תהיו
יש להזהר ן יעדי, בסעודת הבריתאין ריקודים ענין, שאף אם הפשוט ודבר הדוע י

הקב"ה במצב לאין שמחה כי אופן, פנים ושלא ישבו הגברים והנשים יחד בשום 
 ., ומכל שכן כשנמצאים במקום שאין הנשים לבושות בצניעותכזהש
 

, רעדה במקום גילה יש שםאם  בדוקצריך ל ,בכל שמחה של מצוה ,)סימן שצג(ספר חסידים כתב ב
אין זו שמחה של  ,אם נשים יושבות בין האנשים שהרהורים שם אבל. "וגילו ברעדהשנאמר "

כיוצא בהם על . ועל אלה ושל הקב"ה שמחה במעונו, ואין רעדה במקום גילהמצוה, שאין שם 
י לֹא: "טו יז( ה)ירמינאמר  ְבת ִּ ים ְבסֹוד ָיש ַ ֲחקִּ מוטב  ,הבאה עבירה על ידהכל מצוה ש ",ָוֶאְעלֹז ְמש ַ
או  ,ואם יש פריצים ויודע שבלא פריצות לא יהיה ,כמו מצוה לשמח החתן ,עשה המצוהתשלא 

 אל יהיה שם. ,או אינו יכול להיות מלראות בנשים ,אינו יכול להיות בלא הרהור
 

", כבר למדו האחרונים האנשים ביןאם נשים יושבות ואף על פי שבלשון ספר חסידים כתוב, "
אף אם לא יושבות ממש ביניהם, הוא הדין והטעם רעים,  הרהוריםכיון שהחשש משום מדבריו 

גאון רבי אייזיק טירנא בספר הוכמו שכתב אין זו שמחה של מצוה. , רואים אלו את אלואלא 
אין שמחה  ,זה את זה םכל מקום שאנשים ונשים רואי :(יד אות הגהות מנהג כל השנה) מנהגיםה

 חסידים ספר)בהגהותיו ברית עולם על  החיד"אהגאון  כתבכן ו .ירהבלפני הקב"ה כשיש בו הרהורי ע

, אחד בחדר ונשים אנשים םשיושביכ כ(, סימן א"פ כתובות שלמה של ים) הרש"ל וכן כתב, (קסח סימן
 באו קלקולים שכמה, עמי ניוע ראה אשר הגבר ואני ב"ה,הק לפני שמחה ואין, מקטרג השטן
 שאנשים מקום כל כתב, ,חסידים ספרכשהביא את  מנהגים אות לו( חיים אורחסוף ) לבוש. גם המזה

 עבירה. וכן כתבו רבים הרהורי בו כשיש הקב"ה לפני שמחה אין, זה את זה םרואי ונשים
דעה סימן שצא )יורה הש"ך , (ס"ק כט סב סימן העזר אבן טור )הגהות הגדולה כנסתומהם: ה מהאחרונים,

 ת"שו ,וטשאטשבעת קדושים מדבעל בשם ש דזר מקו, ע)אבן העזר סב סקי"א(ב באר היט ,סק"ז(
)טור ן יד אהר, (קצ מןסי שן משפטחו) ם סופרחתשו"ת , (מה אות ה סימן ב )חלק אסאד יעלה יהודה
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 ,שנה( 031-. לפני כמחזה ז)סוף ספר מחזה עינים  ,"א(ט סקמ ימןס) לחן ערוךקיצור ש, (סימן סב אות כח

בת אנשים והיה תערתאם : חתן(ערך )הגאון בעל פלא יועץ ועוד. וכן כתב  דץ חיים באהבת חספחה
 .אלו אתבל יראו אלו  ,לבד הנשיםלבד והאנשים ישבו אלא  ,השטן מרקד ביניהם ,ונשים

 

, בנשים הרהור לידי המביאו בעולם דבר שום האדם יעשה לא שכתב:( קפח מצוה) החינוך ועיין בספר
 מוצא ואף אם הוא דעתו. אל הקלה האשה דעת לקרב ,רמז הרהור בשום ולא בדיבור ולא במעשה לא

 כי, בנשים אסתכל אם לי איכפת מה כן, עצמי מוצא שאני כיון יאמר לא קצת, התאוה חשוך עצמו
, מאוד זה על הרבה הזהר ,בני ונכשלו. ואתה כן אמרו שהרבה, בכך יצרי יתעורר שלא בעצמי אני יודע
 :כא ס"ז( סימן העזר )אבן השולחן ערוךוכתב ב כ."ע לך. יתן ערבים אלף אם אף יצרך יבטיחך ואל
היצר  ברשת יפול לבו, אל ישים לא ואשר לעולם, יכשל לא ומעגלותיו, אורחותיו םהש   דבר, של כללו
 ע"כ. ממנו. הוא חזק כי הרע,

 
איש ואשה שרוצים באמת בטובת בניהם, שיחולו עליהם כל כל " :ט(")גדר עולם פ כתב החפץ חייםו

 ,כדת התורה ,תדלו בכל נפשם שתהיה שמחתם שמחת אמתש, שישםהברכות שמברכים אותם בשם ה
לראות מבניהם דור ישרים, זרע ברך יתברך  שם, יזכם הזהובזכות  .שםשיהיה לנחת רוח לפני ה

 .(360 ודעמבהלכה ובאגדה" ) "הנישואיןועיין עוד בכל זה בחוברת  ע"כ.. שם"ה

 

 "מנהג" אותיות "גהנם"
 אנשיםשיושבים לכתחילה באירועיהם  אצל אנשים מסויימים צוילצערנו הרב, מ

וטענתם בפיהם כי כך היה מנהגם משנים קדמוניות. , ]למעט ריקודים[יחדיו  ונשים
שמתנגד מי ובאמת, שאין צורך להשיב על חלומותיהם ועל דבריהם, כי אין ספק ש

ושת איזה מנהג או דבו ק תאין זה מחמת שבוער הפרדה בין הגברים לנשים,ל
 יב זכריה)על הפסוק ( א"ע נב סוכה)וכבר דרשו חז"ל שהיא. לחלוחית של יראת שמים 

חֹות ָהָאֶרץ ְוָסְפָדה: "יב( ָ פ  ש ְ חֹות מִּ ָ פ  ש ְ ַחת ,ְלָבד מִּ ַ פ  ש ְ ית מִּ יד ב ֵ וִּ יֶהם ,ְלָבד ד ָ ְנש ֵ  ."ְלָבד ו 
 שולט הרע יצר ואין בהספד שעוסקים אולב לעתיד ומה ,וחומר קל דברים והלא
 הרע ויצר ,בשמחה םשעסוקי עכשיו, לבד ונשים לבד אנשים תורה אמרה ,בהם
 שיהיו אנשים לבד ונשים לבד. וכמה כמה אחת על ,בהם שולט

 
 ללא רבות נשים באותקל וחומר בן בנו של קל וחומר למציאות של היום שו

ובכמה וכמה  אסורות במראות כשלבודאי שנ שם יושבהו, ובפריצות ממש צניעות
עים שכאלו, כי על מלהשתתף באירו יזהר ,פשוהחס על נ, כן על תורה. איסורי

 כלל. ים עליומלעיגולא יבוש מפני האותיות "גהנם". שהוא נאמר  "מנהג" כגון זה
 

 חסידותו מניח אינו ,עליו יםלועגש פי על אףש ,החסידות חוזק ועיקר: (ט )סימן חסידים ספרוכתב ב
 שם הנשיםמקום שב השהי כגון ,רואים שכולם ואף על פי נשים פני רואה אינווכוונתו לשמים, ו

 תהלים) ו שנאמרכמ ,הצפון טוב לרב יזכה ,מסתכל אינו והוא םמסתכלי והכל ,עדיים מלובשות

ְבךָ  ַרב ָמה" :(כ לא ר טו  יֵרֶאיךָ  ָצַפְנת ָ  ֲאש ֶ ִּ ָיְפיוֹ  ֶמֶלךְ " ,השכינה מזיו תשבע ועינו ",ל  ֱחֶזיָנה ב ְ ֶ  "ֵעיֶניךָ  ת 
 עי"ש.  .(יז לג ישעיה)

 
 שוטרים להעמיד דין בית יביםיח :(ד"ס תקכט סימןאורח חיים ) ערוך השלחן מרן זו לשוןו

שלא יתקבצו , הנהרות ועל ובפרדסים נותיבג ומחפשים משוטטים שיהיו, בחגים
וכן יזהירו בדבר  רה, חס ושלום.יאו לידי עבול ולשתות אנשים ונשים, ויבושם לאכ

ביין, שמא  כו  ְש מָ זה לכל העם, שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם בשמחה, ולא יִ 
ודבר זה יש : ברורה המשנה וכתב .ע"כ. לם קדושיםורה, אלא יהיו כיאו לידי עבויב

חיוב תמיד להזהיר עליו ולמחות במי שיש בידו, אלא שבחגים מצוי הקלקול ביותר. 



ה |  877 ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 

ל, ועוון גדול ונו באיזה מקומות גם בימות החיתפרץ קלקול זה בזמנה ,בעוונות הרביםו
 .עכ"ד יב למחות.והוא, ומי שיש בידו למחות, בודאי מח

 
ומורים היתר לשבת בתערובת אנשים טוענים להקל ראש בעניינים אלו, העמי הארץ  נםומה שיש
טענת ו זש רק יושבים ולא רוקדים, ולכן אין חשש להרהורים רעים, הנה ברורש הבטענונשים, 
כשולים, . ומיותר לומר, כמה מה כללנו הקדושיעל פי רוח תורת האינש ,הבל ורעות רוחשוא, 

כבר אמרו חז"ל אין אפוטרופוס ש ,אלושכרעות הנהגות סכסוכים ואיסורים חמורים נגרמו מ
 ירא שמים,על כן,  )מכות כג ע"ב(. ןנפשו של אדם מחמדת, ש)כתובות יג ע"ב(]אין ביטוח![ לעריות 

 ספר) ש"הרא של אחותו בן כהןה משה בירוכבר כתב . ירחק מכל הנהגה שכזויודה על האמת, ו

 .ישיג ושמחה ששון, שכל השומר עיניו מלהסתכל בנשים, (צט סימן תנינא חסידים
 

 בריתהפרדה ב
פרדה בין הגברים לנשים גם בעת הברית עצמה, כי לצערנו הרב, יש להקפיד על ה

גם כשישנה מחיצה, ישנן נשים הנכנסות לעזרת הגברים ומתקרבות יותר למקום 
סמוך קצת למחיצה, הנכון לערוך את הברית הברית, ומכשילות את הרבים. על כן, 

ובכך הנשים תשארנה על מקומן לשמוע את הברכות, מבלי לפתוח את המחיצות, 
כאשר הברית מתקיימת בבית הכנסת, ברור ו ולא תהיה תקלה ומכשול, חלילה.

 שהנשים תהיינה בעזרת הנשים בלבד.הדבר 
 

בספר ם הגאון רבי אליהו בר שלום שליט"א הרב הראשי לבת י ךצא וראה מה שכאב על כ
שישנן  , על כךוכמה יש להתמרמר ולהתפלאוזה תוכן דבריו:  תפח(עמוד ה ח")"משפט הכתובה" 

נשים ובנות עומדות אנשים ובני תורה, וסמוך להם ממש בהן שעומדים  ובריתות מילה חופות
מקושטות. ובשום מאורע אחר לא היו מעיזים לעמוד כך, והיו צווחים ככרוכיא על ההיצמדות 

שכל חייהם תורה ויראה  משפחותאפילו ב ,מעשה שטן הוא שהצליח להכניס בלבול כזההזו. ו
לבד )אנשים  והמילה וחינוך וצניעות. ומי יודע אם לא מוטב מנהג הריקים שיושבים בעת החופה

הנסיון מראה  ,ומבחינה מעשיתלבד, ולא עומדים כהלכה(, ואז מכשול העיניים קטן יותר. ונשים 
 ן יותר.לאחד הקירות או למחיצה באולם, המכשול קטוהברית כי אם מצמידים את החופה 

 
ביר את כל חושבני תקנה גדולה וטובה, להסדיר מסך וידיאו גדול לצד הנשים, שיעואני הקטן 

ומתרבה כבוד שמים. ופשוט שלא ברא  ,כלהמקומן היטב את מרואות מהלך החופה והברית, ו
, להעביר אמירת ברכות ועניית אמן, ולהרבות את הוידיאו כי אם בשביל כיוצא בזהב"ה הק

ֹל: "(ז מג ישעיה) שנאמר, וכמו כבודו יתברך ְקָרא כ  י ַהנ ִּ מִּ ש ְ י בִּ ְכבֹודִּ יו - ְולִּ ָראתִּ יו ,ב ְ יו ַאף ְיַצְרת ִּ יתִּ . "ֲעש ִּ
עכ"ד. וכן עשה ידיד נפשי  ויהי רצון שתתקבל הצעה זו אצל שומרי התורה החרדים על הצניעות.

וחביבי הגאון רבי יצחק לוי שליט"א הרב הראשי לנשר, בברית מילה של בנו שיחי', וסידר מסך 
וכך ראו את כל מהלך הברית. וכן אני הקטן זכיתי לעשות בחתונת בתי לצד הנשים, וידיאו 

ה עזרת הגברים שתחי', כדי שיראו הנשים את כל מהלך החופה והברכות דרך המסך, ובכך נשאר
"משפט הכתובה" הנ"ל,  הרבבקדושה ובטהרה, בחסדי השם עלינו, הודות לעצה הטובה של 

 וזכות הרבים תלויה בו, אשריו ואשרי חלקו.

 
 

  תפילה וקריאת התורה 
 שליח ציבור

רמז לדבר ממה , המילה ביום בוריצ שליחלעלות  מוהלנוהגים לכבד את ה יש
ְגרֹוָנם ֵאל רֹוְממֹות: "(ו קמט תהלים) נאמרש י ֹות ְוֶחֶרב ,ב ִּ יפִּ ָיָדם פ ִּ סכין רמז להוא פיפיות, ]. "ב ְ

 רסה סי"א( סימן )הרמ"א. שתי פיות[ ההמילה שיש ל
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 הטעם ועיקר ,האות אומרים דרשניםה מקום, רק בשום זו דרשה תנמצא לא ,מינץ ם"מהרוכתב 

 לדחות איןמכל מקום ברור שו. להתפלל הוא ראוי לכך ,במצוה עוסקהמוהל ש לפישנהגו בכך, 
מלעלות שליח ציבור,  באבל המוחה וכל שליח ציבור שהוא אבל בתוך י"ב חודש, כך משום

 כג( ק"ס סימן רסה ך")ש. המת את גוזל לויוכא ,מצוה לעשות באדם מוחה לויכא

 

ִצְדקוֹ ה'  אֹוֶדה" ָרה ,כ ְ ם ַוֲאַזמ ְ ֵ  (יח ז תהלים)" ֶעְליֹוןה'  ש 

ונכון להתפלל ביום הברית בניגון ובנעימה, כי הוא יום טוב ויום שמחה, ראוי 
י ַעלשעל מצות המילה אמר דוד המלך: " ש  ָאֹנכִּ ָלל ָרב ש ָ מֹוֵצא ש ָ ְמָרֶתָך, כ ְ  ".אִּ

ובהנהגות טובות אלו מראה את חיבתו והודאתו לשמו יתברך על אשר זיכהו 
 לך)שלום, וכמובא בזוהר הקדוש להכניס את בנו לבריתו של אברהם אבינו עליו ה

 .םשחשובה הברית בעיני הקב"ה יותר מהקרבת כל הקרבנות כול (א"ע צה לך
 

 סימן ג חלק) חיים תורת ת"שוב שנה[ 411-]רבי חיים שבתי, רבה של סלוניקי לפני כ ש"מהרחכתב הגאון 

 ושאר והקדישים הקדושה ,בנעימותבנגינות ו שם ומתפלליםלבית הכנסת  הקרובים הולכים: ו(ד
 קל )שבתמו שאמרו וכ, עליה לשמוח ראוי הזאת המצוה כי להיות, המילה מצות בעד להיהתפ

. גם הגאון בשמחה אותה שיםעו עדיין ,מילה כגון ,בשמחהישראל  עליהם בלוישק מצוה כל ,א("ע
]קרובי  הקרב הקרב וכל הבן אביכתב בלשונו המליצית: שסק"ד(  קלא סימן ח"או יוסף )ברכיהחיד"א 

 יתרועעו ,]וכל העם שם כאחד שרים[ ן'שריי כחדא תמן עמה וכל, הכנסת בבית םמתפלליהמשפחה[ 
 . עי"ש.פניהם על נופלים אין ,שם רינה ובמקום, לכבודם ישירו אף

 

 תורהעליה ל

 הברית בעלי אתלכבד  נוהגיםתורה, ה ום שיש בו קריאתאם חלה הברית בי
 .עליה לתורהב
 

את  מחזיקש הסנדקכי  ,המוהל קודם תורהל העלותול מהמוהל הסנדק כח יפה ,ל"מהרי כתב
. רסה סי"א( )סימןוכן פסק הרמ"א  .קטורת עליו והעלה מזבח בנה כאילו הרי הוא ,ברכיו לע הילד

 מזבח הם הסנדק רגלי אםהקשה, הרי פו(  סימן דעה יורה קמא )מהדורא ביהודה נודע ת"שווב
 הללו הדברים וכל, ולמה לא תהיה מעלתו יותר. קטורתה כמקטיר הוא המוהל ם כןא ,הקטורת

 איןו. קבוע למנהג ולא כובילע ולא ורמז דרש דרך רק והכל רא,בגמ קריוע שורש להם אין
במה  (ט)אורח חיים סימן קנשו"ת חתם סופר ועיין ב .התלמוד מן אינו השורש שכל בדבר להאריך

 .(314)והובא להלן עמוד שכתב ליישב בזה 

 

 גדול כבוד הבריות
עלות הל אין, כמה בעלי ברית, כגון אבי הבן והסנדק הכנסת בבית נמצאיםאם 

 ,אולם .אסור להוסיף עולים לתורה בימי החול כיעולה נוסף כדי לכבד את שניהם, 
 ויאמרוחוץ לבית הכנסת,  הקריאה קודםשיצא בדרך כבוד רשאים לבקש מהכהן 

אם אין עשרה וו בעלי הברית. יעלאז ו, "כהן במקום ישראל יעמוד ,כהן כאן אין"
כהן, לצאת, יאמרו "אף על פי שיש כאן  מסרב הכהןבלעדי הכהן, או שאנשים מ

 .כלל ועיקר אין יציאת הכהן מעכבתכי מן הדין , "יעמוד ישראל במקום כהן
 

שהיו נוהגים שבשבת : כתב מהר"י קולון על קהל סימן קלה סוף אות ד(או"ח )כתב מרן הבית יוסף 
 .בראשית היה אחד מהקהל מתנדב מעות לצורך בית הכנסת כדי שיקרא ראשון בהתחלת התורה
 ,וגם נהגו שאם יש שם כהן הוא קונה אותה מצוה או מוחל על כבודו ויוצא מבית הכנסת

ובשנה אחת ארע שלא רצה הכהן לקנות המצוה, וגם לא רצה לצאת מבית הכנסת, ועל כן 
הקהל על ידי השלטון שלא יכנס לבית הכנסת כדי שלא יתבטל כבוד התורה ומנהג  הכריחוהו
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אבותיהם. והשיב שיפה עשו שכפאוהו כדי שלא יתבטל מנהגם. ע"כ. והעיר על זה מרן הבית 
יוסף: ואיני יודע למה צריך הכהן לצאת מבית הכנסת כאשר מוחל הוא על כבודו, הלוא 

עליית ראשון לתורה, ולא משמע שהיו יוצאים הכהנים מבית  האמוראים רב ורב הונא היו עולים
הכנסת וכו', אלא ודאי שבפני הכהנים היו עולים, ולא מצינו שיצטרך הכהן לצאת מבית הכנסת 

 אלא גבי נשיאת כפים, לפי שאם אינו עולה לישא כפיו מבטל שלוש מצוות עשה. ע"כ.
 

שכן כתב הכנסת הגדולה שמצא סימן כג אות ג(  "חמר חלק ו אוו)שו"ת יביע אוכתב מרן מלכא זצוק"ל 
שאף על פי שהכהן בבית הכנסת, עולה ישראל המתנדב  ,בכתבי הרב רבי לוי טריויש צרפתי ז"ל

וקורא במקום כהן. וכן הסכים הפרי חדש, וכן כתב מרן החיד"א בברכי יוסף, יש נוהגים שביום 
כהן לכבוד התורה, ואין צריך הכהן חג שבועות, הרב של המקום קורא בבית הכנסת במקום 

הגאון ן כתבו רבים מהאחרונים. גם וכ. "יעמוד הרב במקום כהן"בור ילצאת, ואומר השליח צ
ישראל במקום כהן,  פר תורהלס העלותלרץ ישראל שמנהג האשכנזים באכתב,  מהר"ש קלוגר

ן , כי מהכנסתית הכהן נמצא בב לו, ואפיתורהמפני שמצוי שם אורחים שרוצים להעלותם ל
 ליח ציבורוגדול כבוד הבריות, ואומר הש תורה,הדרך להעלות אורחים לכי זו הכהן מוחל,  םסתה
 שהוא יום שמחתנינו נידווהוא הדין ב. "ישראל במקום כהן יעמוד ,אף על פי שיש כאן כהן"

טל כל העליות לרבות עליית כהן, ולבאת ורק באופן קבוע, למכור . לעשות כן אפשר, המילה
וכמבואר  ,נהגו כן יש לבטל המנהג לו, אינם רשאים לנהוג כן, ואפי"וקדשתו"של  צות עשהמ
באקראי גם  והתיר לא בשו"ת לב חייםובשו"ת ויען יצחק אחרונים רבים. ומכל מקום כיון שב

שמא יאמרו שכהן זה פגום ולכן אינו  חשש, מית הכנסתנמצא בבשכ ,שיעלה ישראל במקום כהן
ית לצורך ב ית הכנסתלה יבקשו מהכהן בדרך כבוד לצאת מבילכתחשנראה על כן  עולה לתורה,

. ורק חביבה מצוה בשעתהשהשמחה,  י, או לכבוד בעל]כגון שהגיעו נדיבי עם התורמים[הכנסת 
נמצא שהכהן  ף על פישא ית יוסף ועוד,מרן הבנסמוך על עיקר ההלכה שכתבו אם יסרב לצאת, 

. וכן "יעמוד ישראל במקום כהן ,כהן כאן אף על פי שיש" יבור:ליח ציאמר הש ,ית הכנסתבב
האורחים את  העלותל שבודאי לא גרעו הם ממה שנהגוחתנים או חתני בר מצוה,  בשנייש לנהוג 

כשיש מילה שנו וראיתי מנהג פשוט במקומ כתב,מאמר מרדכי גם ה. ית הכנסתהנמצאים בב
והעיקר  ,אבי הבן והסנדק והמוהל הם העולים , אלאתורהאין הכהן עולה ל, בשני או בחמישי

ברית, ולנטפלים הכבוד לבעלי  יםלקועל כבודם וח וחליםהכהנים מזה, כי אצלי בטעם מנהג 
וניכר הדבר, אין  ברית יום טוב שלהם הואהעלי וכיון שב .במצות המילה, ויש להם רשות למחול

 לחוש שמא יבואו הציבור למצה ומריבה חלילה.

 
 

  ביום המילה וידוימדיני 
 בעלי הברית

שלושת בעלי הברית שהם: אבי הבן, הסנדק והמוהל, אינם אומרים וידוי בכל יום 
שיום טוב  קריאת שמע שעל המיטה בליל הברית, מפניסדר ב לאהמילה, ואף 
 שלהם הוא.

 
ר ופטומשום מה אינו יכול להגיע למקום המילה, מי ששמע שנולד לו בן, והוא בעיר אחרת, 

שו"ת יביע ) , שבודאי גם הוא שמח שקרוביו עושים את המילה בזמנה.וידוי ביום המילהמלומר 

 ו(אות  אומר חלק ג אורח חיים סימן יב

 

 בכל המניינים
, בין בשחרית בין וידוי בו , אין אומריםאחד מבעלי הברית בומתפלל בכל מנין ש

שיום טוב  ,חשובה זו , כדי לתת כבוד ויקר לעוסקים במצוהלזה והטעם. במנחה
י ַעלויום שמחה גדולה הוא, כמו שנאמר: " ,שלהם הוא ש  ָאֹנכִּ מֹוֵצא  ש ָ ְמָרֶתָך, כ ְ אִּ

ָלל ָרב  הארות על רב פעלים חלק ד אות ב( סימן נה "חחלק י או, ויא סימן "חאו ג חלק אומר יביע ת"שו) ."ש ָ
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 סנדק קבוע / מוהל מומחה
 הקהל את פוטר, מילה ברית השנה ימות בכל לו שיש מומחה מוהלגם ש ברור

 (יא סימן סוף "חאו ג חלק אומר יביע ת"שו) .בכל יום בה שמתפללית הכנסת בב וידוי מלומר

וכן היה מעשה והוא הדין לתלמיד חכם גדול שמזמינים אותו בכל יום לישב סנדק. 
שבמשך עשר השנים  זצוק"לרבנו עובדיה יוסף  ון לציוןהראשמלכא ל מרן בבית הכנסת שרב 

האחרונות, ישב כמעט בכל יום סנדק פעמיים, אחת לאחר תפילת שחרית, ואחת בתפילת מנחה, 
 ובמשך כל ימות השנה לא אמרו שם וידוי.

 
 המוהלתחנונים, יצא לומר וידוי ורוצים שיש להם מוהל קבוע בבית הכנסת וציבור 

 סימן יב(שם, וסוף שו"ת יביע אומר )עיין  ויאמרו. ,אותה שעהחוץ לבית הכנסת ב

 

 בית הכנסת
, מילהשיש בו ברית בבית הכנסת ביום שאין אומרים וידוי הפשוט יותר המנהג 

 בלויק מילה שמצות לפי, לזה והטעם בעלי הברית נוכח במקום.אחד מאין שאף 
ועד היום מקיימים אותה בשמחה, ובכך מביעים הציבור  בשמחהישראל  עליהם

את השתתפותם ושמחתם במצוה היחידה והגדולה ביותר שנכרתו עליה שלוש עשרה 
 גלק ח אומר יביע ת"שו .קלא סימן חיים אורח יוסף בית). ותבריתות, ובאה לפנינו לעיתים מזומנ

 (יא אות ה סימן ח"או

 
אם הברית מתקיימת בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, אין  -ברית בבוקר 

שעדין הכסא של אליהו הנביא וכסא כוכל שכן אומרים וידוי לא בשחרית ולא במנחה. 
 (יב ם סימןחיי אורח ג חלק אומר יביע ת"שו) מונחים שם. סנדקה
 

 שלא ליח ציבורבש ומחה, (דוד ועיני לדוד תהלה ברמח) אמאדו דורנו הרב רבי דומ למעשה הורה כן
ן משמע וכ. במנחה ואף ל פניהם,ע נופלים אין היום בכלכתב ש מרדכי מאמרגם ה. וידוי יאמר
יום הזה צריך לשמוח בחלקו שזכה בקיום מצות ה כלשב, (א"ע צהף ד לך )לך ר הקדושהזוה מלשון
 לזכות לדונם שיש, עליהם להקפיד אין כן שהנוהגים כתב, מבוטשאטש אברהם ובאשל המילה.
ויש לחזק זאת בסברא, שהלוא חידוש גדול הוא שלא לומר וידוי  .מצוהה בשמחת להרבות

 לבעלי טוב יום וקדושת הארת חלהלא  עדייןו הברית את עשוהרי טרם ש בתפילת שחרית,
כבר ו, המילה נעשית יום ובאותו הואיל אלא שבכל זאת ריך לומר וידוי,צ יהלכאורה הו, הברית

שכבר עשו  מנחהתפילת ב ם כן כל שכןא וידוי. יםומרא אין, המצוה קראתלבבוקר מתכנסים 
 פרבס וכן משמע הברית. וקדושת הארתכבר  חלהוידוי, כי  לומר לאשיותר  פשוטאת הברית, ש

 .המצוה וקדושת הארתמ נהיש היום בכלפשוט יותר שלא לומר וידוי, כי  במנחהש יושר לקט
 ובמקום הואיל, מנחהתפילת ב הבן אבינמצא  לאאם  שאף, כתב י'פלאג אברהם ויען ת"שוגם ב

 הארת ,בה נמצאים המילה וכסא הנביא אליהו של והכסא, הפרוכת שם קבועה, יםתפללמש
 .במנחה פניהם על נופלים ואין, הלילה עד ההוא המקום על חופפת המילה מצות של הקדושה

 
אם הברית מתקיימת בבית הכנסת לאחר תפילת מנחה, אין  -ברית בצהריים 

אומרים וידוי בתפילת מנחה. אבל בתפילת שחרית, כל מקום יעשו כפי מנהגם. 
 והמנהג הרווח יותר שאין אומרים וידוי.

 
אם לומר וידוי שהברית בצהריים דן במקרה סוף אות ד(  יב סימן רח חייםאו ג חלק) אומר יביע ת"שוב

 ל מהע להם יש מוידוי, עצמם לפטור והרוצים ,בזה לצדד שיש פי על ואףבשחרית, וכתב, 
 להודיעלידע,  ,שחריתלומר וידוי ב להורות שהנכון נראה לעניות דעתי כל מקוםמ. שיסמוכו
 שמצות ר זרוע שמראהבאוו שכתב וכמ .הערב עד את המצוה שלא טוב הם עושים לעכב ולהוודע
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 בזה שכוונתם פי על ואף, כן העושים על תגר קראו רבים אחרוניםס ושלום. וח ,עליו בזויה מילה
 ל כן,ע .יציל ולא יועיל לא זה כל, מילה הברית בשמחת להשתתף ומכריהם קרוביהם שיוכלו כדי
להודיעם שהם -] טבא יומא להאי בידים קדחי דמדחא להודיעם ,בשחרית וידוי לומר הדבר טוב

 בפעם הדבר לתקן ישתדלו ,מזה דעםובי יואול. ונםוע את והתודו ,בידים את היום טוב שלהם[ דוחים
 כל מקוםומ .מהם ילמדו לא אחרים וגם ,ולא יבואו להימשך כן גם בעתיד[-] למיסרך אתי ולא, אחרת

הכריע מרן פורש שומ. ע"כ. המחלוקת מפני לשנות אין ,בשחרית גםוידוי  לומר שלא נהגו אם
 כדי להעמידם על האמת ויכירו בטעותם. ,לומר וידוי מלכא

 
ובאמת שבכמה וכמה מקומות ראינו שנוהגים שלא לומר וידוי בשחרית, אף אם הברית מתקיימת 

אורח ) הטור כי בכל דברים אלו נוטים להקל, שכבר כתבבבית הכנסת בצהריים סמוך למנחה, 

 ביר בשם ש"הריבהיא. וכן כתב  רשות יםיאפ נפילת, שגאון נטורנאי רב בשם (קלא חיים סימן
 שלום אמאש (בבא מציעא נט ע"ב) ה שאמרוממ זאת והוכיח, גאון שלום שר ורב גיאת בן יצחק
 ס ושלוםח, להיהתפ מחובת הדבר היה ואם', וכו פניו על ליפול הניחתו לא אליעזר ביר אשת
. פניו על נפל לא רב (ע"בכב ) מגילהבמסכת  וכן. אשתו בעבור ,חובה שיהיה ממה נמנע שהיה
 ךולכ ,רשות שנפילת אפים הפוסקים הסכימו שכבר ,בידך יהיה גדול כלל, מרדכי מאמרה וכתב

 ספק יש שאם ,א"החיד תבוכ. מנהג שום בו לשנות איןו ,במנהגתלויים  דיניו וכל. ..בזה מקילים
 .כלום בכך אין ,יאמרו לא ואם ,רשות כי נפילת אפים, יפלו שלא טוב יותר ,פניהם על יפלו אם

 ,אחת ית הכנסתבב ברית יש שאם מקומות בכמה שנהגו מהש ונראה וכן דעת רבים מהאחרונים.
 .רשות סקים שנפילת אפיםהפול ע ם כןג סמכו ,שבעיר תי הכנסתב בכל חנוניםת אומרים אין

 ,טירנא א"מהר של מנהגיםפר הבס וומקור, מעולם עירו מנהג כןש ,ממונקאטש הגאוןוכתב 
 שמח אינו כאילו מראה ילת אפים,נפ מרלו בוריהצ מן והפורש. לשנות אין כן שנהגו ושבמקום

ע"כ. על כן, המנהג שנהגו בבתי כנסת רבים . גאוה[-] רוחא רמות הוא וגם. הנביא אליהו בביאת
 אות ח, ט(א י סימן "חאו ג חלק אומר יביע ת"שועיין )שלא לומר וידוי אף בשחרית, אין לשנותו כלל. 

 

 כל המניינים
בית הכנסת שמתקיימת בו ברית מילה שלא אומרים בו וידוי, אזי גם אם 

 ת"שו). ניםיהמני בכל וידוי יםומרא איןמתקיימים בו בכל יום כמה וכמה מניינים, 

 (אות ה יא סימן חיים אורח ג חלק אומר יביע

 

 לא לזלזל
ברית שחרית, ואין אחד מבעלי האם הברית מתקיימת בבית אבי הבן לאחר תפילת 

הציבור לומר וידוי, אף שכולם הולכים לאחר  נמצא בבית הכנסת, ברור שצריך
 ., ואין זו סיבה לבטל אמירתוהתפילה להשתתף במצות המילה

 
 מנהג בלי שום סיבה מוצדקת, הרי זה וידוי כתב, אותם מקומות שלא אומרים פעלים רב ת"בשו
 עושים בגדאד בעיר שגם ,שנים מקצת מזה נהגו ואשר. יפקד ולא יזכר לא ובמקומותינו, גרוע
 אותו בדו השמשים ,המנהג זה הנה ית הכנסת,בב וידוי מריםאו אין ,בבית שהמילה שאף, כן

 והחזן, 'שם יהי' וצועקים לכבדו חנופה לו ועושים עשיר הבן שאבי לפעמים כשרואים מלבם
. מנהג חשוב זה שאין ל זה,ע לסמוך אין אך. וידוימרים או ואין הוא מה על יודעים אינם והקהל

 איןברור שכי , (יא אות ד, ט סימן חיים אורח ג חלק אומר יביע ת"שו) וכתב על כך מרן זצוק"ל .כ"ע
 שנוסדו גרועים מנהגים על אין לנו להשגיחו. בפוסקים נכונים יסודות בלתיוידוי אמירת  לבטל

 השנה פקודת ביום תחנונים לומר שלא נוהגים שראיתי כמוו ,חכמים ברצון שלא לאחרונה
. 'לחיים' ושותים סעודה בו ועושים ם טובליו אותו םשחושבי מפני, וצדיקים גאונים של( יארצייט)

 יום לך אין ם כןאש, זאת ישכילו חכמו ולו .פולין חסידי מנהג שכןשכתב,  השלחן בקצות ייןוע
 איןם כן וא ,עתה עד והאמוראים והתנאים הנביאים מימות ישראל מגדולי בו נפטרו שלא

( תקף סימןאורח חיים ) לחן ערוךבשאדרבה, הלוא ו. לעולם וידויה דין ובטלת וידוי, לומר מציאות

 זה מנהג על ורגז קצף ממונקאטש הגאוןגם . צדיקים של פטירתם בימי להתענות שצריך מבואר
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 ג"ל ביוםבי שמעון בר יוחאי רת מהילול ראיה ואין ,גיחוך לידי ושמביא, שטות מנהג שהוא
 ולכן. 'הצדיקים למיתת גרמנו' בוידויימים אלו ב להוסיף שצריך ף החיים,בכ כתבועי"ש. . לעומר

  .לבדווידוי  יאמר, למחות בידו ואין, כן הנוהגים של ית הכנסתבב להתפלל ול נזדמן אם

 

 בעל ברית שיצא
ליח חזרת השעת במבית הכנסת ת צאשהתפלל עם הציבור, והוכרח ל בעל ברית

עיין ילקוט יוסף תפילה ) ., כי העיקר שהיה בשעת התפילהוידויהציבור  אין אומר ציבור,

 תטז( ב עמוד

 
 הציבור, כשהתפללו בבית הכנסת שהיה חתן שאלה:: כא( סימן א )חלק קטנות הלכות ת"כתב בשו

 האם יאמרו וידוי או לא? מבית הכנסת, לו יצא אפים ונפילת תחנונים לומר שהגיעו ובשעה
בבית  עשרה נשארו ולאבאמצע חזרת התפילה, חלק מהציבור  יצאו ישנה הלכה שאם תשובה:
שהולכים אחר  משמעכיון שקדיש זה חוזר על התפילה, ו ,תתקבל קדיש אומר החזן הכנסת,

ר אח צאי לואפיכתב, נראה ש סק"י( קלא סימן חיים )אורח ז"טגם ה , ולכן לא יאמרו וידוי.התחלהה
 ,השמחה עליו וחלה להיהתפ תבשע ית הכנסתבב שהיה כיוןן, תחנו לומר ין צריךא ,לביתו כך
 .חרוניםבשם האקלא ס"ק כא(  )סימן ברורה משנהוכן פסק ה . ע"כ.במילה וכן

 

 ולא מתפלל צאנמבעל ברית ש
שיושב ולומד לעצמו, אף שאינו מתפלל ציבור המתפלל, ונוכח שם בעל ברית 

 תסג(עמוד ב )ח"בית חתנים כן כתב הגאון רבי משה פנירי שליט"א בספרו )עימהם, אין אומרים וידוי. 

חינא וחיסדא, שער המפקד, המהרש"ם. והעיד בזכרונות אליהו מני שכן המנהג. וכן בספר לענין חתן, ושכן פסקו 
 (.שמע ממורנו ורבנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל שכן המנהג פשוט, וכן פסק בהליכות שלמה אוירבך

 

 חותך, פורע ומוצץ
שאחד חותך, והשני פורע, והשלישי  ,אם חילקו את מצות המילה לשלשה אנשים

החותך והפורע נחשבים לבעלי ברית, וכל אחד מהם פוטר את הציבור  ,מוצץ
, אבל המוצץ לבדו לא נחשב בעל ברית, ואינו פוטר את הציבור מלומר וידוי

 [בהרחבה יותר ]כמבואר הטעם בהלכה הבאהמלומר וידוי. 
 

 לומר וידוי,מאת הציבור  פוטר אם ,הת המילבמציצ בדוהוישכ מי לע סתפקה ידו מתת ת"בשו
 חיים אורח ג חלק) אומר יביע ת"שווכתב עליו מרן ב .וידוי מלומר פוטרש כמוהל שדינו הכריעו

 נקרא שיהיה נואמצ שלא, ם כןג במוצץ להקל המדה על הפריז ולפי עניות דעתי,( יא אות ז סימן
 ע"כ. .אותו םמזניחי אין ,רשות אישה נפילת אפיםב עליו לסמוך הרוצה כל מקוםומ. ברית בעל

מל ' ע"ב( קלז )שבתאמרו על כל פנים הפורע לבדו, ברור שפוטר את הציבור מלומר וידוי, שהרי ו
 פרע כאילו לא מל', והרי הוא כחלק ממצות המילה ממש.ולא 

 

 המחזיק רגלי התינוק
שטוב להעמיד על ידו כבר בארנו מוכרחים להושיב סנדק שאינו ירא שמים, אם 

לק חשוב והיות וחשיפסק את רגלי התינוק לכאן ולכאן,  אדם אחר ירא שמים
שפוטר את  נו כסנדקדיהמפסק גם אזי בסנדקאות לעזור למוהל למול, הוא 

 הציבור מלומר וידוי.
 

את רגלי התינוק חז אינו פוטר את הציבור מלומר וידוי, הנה האוהמוצץ שראינו לעיל ש אף
והאוחז מסייע בהן, ולכן  החיתוך והפריעה, היאהמצוה שלפי יותר מהמוצץ, הרבה מעלתו גדולה 

בואר כמ, תינוקה לרפואאלא חלק ממצות המילה כלל, לא כן המציצה שאינה פוטר מלומר וידוי, 
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 מהמקומות הדם שיצא עד המילה מוצציםש רסד ס"ג( )סימן ערוך בשלחןוע"ב(  קלג )שבתגמרא ב

דחק ואף אם נין המוצץ נחשב כחלק מעושי המצוה. א ולכן. סכנה לידי אויב שלא כדי, הרחוקים
גמר לאחר אלא באה כיון שאינה  מקוםמכל מצוה, בסיוע כהמציצה נחשבת בכל זאת לומר ש
 למילה, ביא את התינוקמדומה ללא תהיה אלא כהכשר מצוה, ו, לאחר הפריעהדהיינו  המצוה

 .מלומר וידויאת הציבור  פוטר נואיולכן מצוה ממש, עת הבן סיועו שאי
 
 נחשב לא באמתשכתב, ו קנט( סימן חיים אורח א )חלק סופר חתם ת"בשומצאתי את שאהבה נפשי ו

 למצוה שאין, כרגע אפילו לכן מקודם לא, ממש מצוהה עשיית בשעת אלא מצוה לעושי נטפל
 נחשב הסנדק אבל סכין המילה לא נחשב כנטפל לעושי מצוה, ןמתק ולכן, ושעתה מקומה אלא

רבנו  הפליגה טעם כי מ ,יה לקשושה מה ליישב ובכך נקל ממש. המצוה עשיית בשעת מסייע
 אבל, מצוה כעושי להיות מצוה לעושי נטפלל הלוא דיוו ,מהמוהל יותר הסנדקבמעלת פרץ 
 למוהל מסייע שהוא לומר שייך הסנדק על ודאיכי  ,בזה ואחדש ?שמענו לאזו  מהם יותר להיות
 לא ומיטה, כסאעל  או לחןוש על מונח התינוק היהאם  ספק כי בלי, לו ונטפל המצוה בשעת
 לא לזה, מזבח כעין הסנדק רגלי שנעשו במה אמנם .הסנדק תפיסתבעת  כמו למולו נוח היה

מזבח,  רגליו היו לא ,ומל היה המוהל לא שאילו אף על פי, כלל נטפל או מסייע המוהל יקרא
 שתי מעלות, יש בו שהסנדק נמצא... בזה לו נטפל שהוא עליו יאמר זה בשביל לא מכל מקום

יש בו רק  המוהל כן לא, מוהל המקריבל שנטפל על המזבח מחמת כמקריבוגם  ,כמזבח שהוא
מהמוהל,  נמצא שהחשיב לסנדק יותר .י"שמוהל. עהמ יותר הסנדקמעלת  ךלכ מעלת מקריב,

מעתה, האוחז ברגלי התינוק, ומצוה.  הכעושומעלה שהוא נטפל לעושי למצוה מחמת שנוספה לו 
, . וגם מה שכתבורגליו ו לא היה מוצא המוהל ידיובודאי שנחשב כנטפל לעושי מצוה, כי בלעדי

גם כרגע,  אפילו לכן מקודם לאו ממש מצוהה עשיית בשעת אלא מצוה לעושי נטפל נקרא לאש
פו ד"ה ועוד  סימן ד )חלקשו"ת דברי מלכיאל בוכן מתבאר  בעת המצוה ממש. מפסקמסייע הכאן 

 משנה ת"בשוכן . ולהנ"לשיש בו ממש סיוע  (לה סימן דעה ורהי ב חלק) פעלים רב ת"שובועיין . יש(
 .קכז( סימן טז קעח, וחלק סימן יב )חלק הלכות

 
שכתב, ונראה מדברי  ד"ה חידוש(רג  תאו)הגר"א ומנהגיו  כותהלספר בלהגר"מ שטרנבוך  ראיתיגם 

במה שמונח על ברכיו, רק יש עוד מצוה במה שמחזיק  ה אינההחתם סופר, שמעלת הסנדק עיקר
לעושי מצוה, ויש לעורר הסנדק על כך. ובמידה שאין הסנדק הוא נטפל והרגלים שעוזר למול, 

מעלתו  הקרובש ,לכבדו לאחוז רגלי התינוק ישאו כשרצונם לכבד עוד אדם,  אחוז ברגליומסוגל ל
שעוזר למצות המוהל ונטפל לו, וזהו כיבוד חשוב מאד במילה, ושכרו במה שמחזיק  עצמולסנדק 

אין בהם מצוה או עיקר ויסוד  ,סתםכן כיבודים הרבה שנוצרו לכיבוד  לאד, והרגלים רב מא
 "כ. ועיין עודהמעיין ביושר בדברי החתם סופר הנ"ל, ישפוט בצדק שהדברים נכונים. עו כלל.

 . ובמקום אחר הארכנו בזה בסייעתא דשמיא.תקפד( )חלק א סימןתשובות והנהגות ספרו ב
 

בספר )הובא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל, ורבנו ו זה ממעשה מפליא של מורנכל וסיוע ל

 יהודה רבי הגאון סנדק ישבו קודש בשבת מעשה היה בברית מילהוזו לשונו: ( תלו ודתפארת ציון עמ
רבנו  ביקש, והתינוק רגלי באחיזת לסייע צורך והיה המוהל, היהבן ציון  ורבנו ל"זצ צדקה

 מסייע. משום נדקלס נחשב אניגם ש חושב אני לרבנו,אמר  אברך אותו שיסייע. אחד מאברך
 לה "דעריק הוא המקור מיד: ה, ורבנו ענשתקו כולם המקור לדבריך? ומה רבנו אותו שאל

אגב חביבותו של מורנו ו שמעתי. ע"כ. אבל ממני לא זה :בענוה , והוסיףע"א( עח )גיטין חרציה"
בנועם פניו שנים רבות ולשמוע תורה מפי  הגאון האדיר זצ"ל שזיכנו השם יתברך לחזותורבנו 

 קדשו, אמרתי לבאר את דבריו, אף שאין דרכנו להרחיב בראיות ופלפולים.
 

 או, זה חוב שטר קחי]כדי להטעותה[  הבעל לאשתו אמר ,אמרו )שם(הנה במשנה מסכת גיטין 
]אפילו  לה שיאמר עד, ה מגורשתאינ גיטה, הוא נהוה קוראה, ו ]של בעלה[מאחורי ]גט[ה שמצא
 רי זההה 'בעל אחורימלאחר שמצאתו  לה אמראף כי  ,שאלוובגמרא . 'ךגיט רי זהה'עתה[ 

 'קרקע גבי מעל ךגיט טליאמר לה 'מקרה שעדין היאך היא מגורשת, והלוא זה דומה ל ',ךגיט
שאינה מגורשת, כי צריך שתהיה נתינה מידו לידה, כמו שנאמר בתורה "ונתן בידה", וכאן הוא 

 ושלפתיה חרציה לה קידערמשיבה הגמרא, מדובר כאן " ?ואחורימלא נתן לה אלא מצאתו 
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 לה קידער פירש רש"י, ."]מאחוריו. שהגט היה תחוב בין חגורו של הבעל למותניו מאחוריו[

 :ס"א( קלח סימן העזר )אבן ערוך וכך פסק מרן בשלחן. הגט לה להקריב מתניו לה עיקםש ,חרציה
הרי , ונטלתו לה עצמו והטה והתחלחלו מתניו וצמצם, מתניו על חגורתו תחת לו תחוב הגטהיה  אם

בזה מעשה, ומקיים  נחשבתעקימת גופו אפילו ש ומבוארע"כ.  "ונתן בידה" ומגורשת. זה נקרא
אוחז ברגלי התינוק שיש זצ"ל קל וחומר על ה"ונתן". מכאן למד רבנו שאמרה תורה את ציווי ה

 שבודאי נחשבת האחיזה כמעשה. ודברי פי חכם חן., , שבגללו אפשר למול כהוגןבו סיוע ממש
 
אפשר שמחמת ענוותנותו אמר כן, ", שמעתי אבל ממני לא זה" זצוק"ל רבנו הוסיףהנה מה שו

 "דב יו"חשו"ת רב פעלים ) זיע"א ן עוזנו ותפארתנו רבנו יוסף חייםגאוכיוון בזה למה שכתב שאו 

שדן במעלת הסנדק שמסייע למוהל סיוע שיש בו ממש, וזה תוכן דבריו בקצרה: הנה , (סימן לה
הסנדק מתחיל ומזמין התינוק למוהל קודם שיעשה המוהל את המילה, והוא תופסו בכל כוחו 

ובהיותי עוסק בענין זה, האיר ה' את ... מסייע שיש בו ממשזה נחשב לומטהו למוהל למולו, וכל 
ו תפירש רש"י שהיה תחוב בין חגורוגיטין ע"ח גבי גט ששלפתו מאחוריו,  משנהעיני, וראיתי ב

חשב עושה מעשה בידו זה נכל ש םנמצינו למדי... קם לה מתניו להקריב לה הגטילמתניו, וע
 עי"ש. ואכמ"ל., ויש לפלפל עוד בזה, 'ונתןונחשב 'ממש, 

 
חלק חשוב בסנדקאות הוא לעזור למוהל למול, ש וןפסק את רגלי התינוק, כיהמלאור האמור, 

 (313)עמוד וכל שכן לפי מה שהבאנו לעיל  פוטר את הציבור מלומר וידוי.ודינו כסנדק הרי ש
 ,פניהם על יפלו אם ספק יש שאם ,א"החידהגאון  תבכשכתבו הפוסקים שנפילת אפים רשות. ו

 וכן דעת רבים מהאחרונים. .כלום בכך אין ,יאמרו לא אםש, יפלו שלא טוב יותר
 

 הטפת דם ברית
דם ברית, מאחר וישנה שמחה, אין  ממנו ומטיפים מהול כשהוא שנולד תינוק

 (בי ק"ס קלא מןסי רח חייםאו ר היטבבאקסח, וכן פסק ה סימן ב חלק קטנות הלכות ת"שו)לומר וידוי. 

 
 ברית מילה בשבת. ניבדי (303)עמוד  עיין להלן - צדקתך

 
 

  ברית מילה בשבת 
 מילה דוחה שבת

והגם שבעשיית המילה כרוכות מלאכות תינוק שנולד בשבת, מלין אותו בשבת הבאה. 
השמיני ימול בשר ערלתו",  "וביום: )ויקרא יב ג(האסורות בשבת, מכל מקום בהיות ואמרה תורה 

 )שבת קלב ע"א(בשמיני ימול", דרשו חז"ל 'וביום' לרבות אפילו בשבת. וולא אמרה "
 

 

 מי גדול ממי?
את מוצא  האתבשר ערלתו":  וביום השמיני ימול, על הפסוק "תנחומאמרו במדרש א

שבי שיכלל  ,אני גדולה ממך ,למילה, אמרה שבת ביניהםהשבת והמילה מדיינות 
 ".ויכל אלהים ביום השביעי"שנאמר  ,תחתוניםהעליונים והקב"ה את בריאת ה]השבית[ 

אם לא "שנאמר  ,לולי אני לא נברא העולםישא ,אני גדולה ממך ,אמרה לה מילה
קות שמים וארץ לא וח [,אדם יומם ולילה!עם השהיא  ,זו המילה-] בריתי יומם ולילה

היא  הדוחו ,מילה בשבת חלהכיון ש .גדולה ןמה ואין אנו יודעים איזעדין ו ."שמתי
]שרות חשובות[ משל לשתי מטרוניות  ה משבת.לוגדשהמילה , אנו יודעים שבתאת ה

המלך ]דחה[ גדולה מחברתה, כיון שהעביר  ןמה ושלא היה העם יודע להפריש איז
 ,כך השבת פני חברתה היא הקטנה,מרה יעבהידעו הכל שאותה ש ,פני חברתהמאחת 

 .שהמילה גדולה מן השבת םאנו יודעי ,ת מפני המילהיכיון שנדח
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 מוהלבו מושב שאין 
אי אפשר למוהל לבוא חלה מילת בנו בשבת, ומרוחק שאין בו מוהל, והגר במושב 

חלילה בטל לא יש ,בשבת, על אבי הבן לעשות כל מאמץ שלא לדחות את המילה
על אבי הבן לשבות במקום על כן,  מצות עשה מן התורה של מילה ביום השמיני.

כי  ,ות במושב עם בני ביתושימצא דירה הגונה למוהל שישבהסמוך למוהל, או 
, שאין לשבתאין המוהל חייב להשאיר את בני ביתו לבדם בבית, ולבוא לבדו 

עונג התורה של לקיים מצות גם ובכך יוכל  אלא על אבי הבן,עליו ב המילה חיו
 (קפז ,)קלושבת כיאות עם בני ביתו. 

 

 תינוק חולה

דוקא ביום השמיני ללידתו, אבל אם היה  הואהותר למול תינוק בשבת מה ש
 ד("ס שלא "חאו ו"עש) יום השמיני, אין מילתו דוחה שבת.חולה ודחו את המילה לאחר 

 

 נולד בניתוח

על כן, מוהל תינוק שנולד בשבת בניתוח, אין מלין אותו בשבת, אלא ביום ראשון. 
שמזמינים אותו למול בשבת, חובה עליו לברר אם הלידה היתה טבעית או בניתוח. 

 (קמט ס"י. ן רסו, וסימגס" יורה דעה סימן רסבה, ס" אורח חיים סימן שלא שלחן ערוךובית יוסף )
 

יצא וכגון שנולד בניתוח  ,לידהה מחמת שאין אמו טמאהנחלקו על תינוק ( ע"א קלה)שבת בגמרא 
]כל ביום השמיני דוקא או מיד ביום לידתו  , האם מצוה למולוככל תינוק מרחמהסה ולא ימכר

לדעת רבי אסי אין מצוה או לא.  ילתו דוחה שבת, וכמו כן נחלקו האם משהוא כשיר למילה[
שבעת  וטמאהזכר  וילדהשנאמר: "אשה כי תזריע  למולו ביום השמיני, ואין מילתו דוחה שבת,

טמאה מחמת הלידה, אז מצוה למולו  יארק אם הש ,ימול בשר ערלתו" השמיני םביוו... ימים
ביום ולמדנו מהפסוק "שבת דוחה מילה , כי מה שילתו דוחה שבתביום השמיני, וממילא גם מ

כמו כאן שאינה טמאה , שמיניהיום אם אין מצוה למולו ב ולכןהשמיני" לרבות אפילו בשבת, 
הלכה במחלוקת זו הכריע  לאהרי"ף כיון ש ,כתב הר"ןודוחה שבת.  המילהאין לידה, אז גם 

 ביום השמיני ולא קודם. הן: למולוחמירים בשתימ ןכשהוא מסופק בדבר, ול נראה ,כדברי מי
נולד תינוק שמעתה, ו. הרא"שו ,הרז"ה ,הרמב"םגדולות, הלכות בעל וכן דעת ן מילתו דוחה שבת. ואי

ביום זה  הבא, שהרי מספק חובה עלינו למולובניתוח ביום חמישי, פשוט שנימול ביום חמישי 
 שהוא יום השמיני.

 

שאין ( 041)עמוד  שהבאנו לעילאין לדחות את המילה ליום ראשון מטעם הרשב"ץ ודע, כי עדיין 
עליו שבת, כי צטרך לחלל מחשש שימלין מילה שלא בזמנה ודאי, שלשה ימים קודם השבת, 

שונה תינוק זה שזהו זמנו למולו עתה, שכך הוכרעה ההלכה למולו בשמיני. והלוא אפילו תינוק 
שנולד בבין השמשות של יום חמישי מלין אותו ביום שישי, כי זה זמנו הראשון שהוכשר למולו, 

 מחמת ספק דין התורה שאמרה למולו ביום השמיני, ושמא זה יום השמיני שלו.
 

 הולנולד מ

שלחן ). תינוק שנולד מהול, אין מטיפים ממנו דם ברית בשבת, אלא ביום ראשון

 (ה. קסהס" ערוך אורח חיים סימן שלא
 

 ספק נולד בשבת

אם יש ספק אם השבת היא היום השמיני ללידתו, דוחים את המילה ליום ראשון. 
, אין מלין ]שהוא ספק יום ספק לילה[על כן, תינוק שנולד ביום שישי בבין השמשות 

 ני ללידה הוא ביום שישי או בשבת.אותו בשבת, כיון שיש ספק אם היום השמי
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ודאי, או ד מעט לפני השקיעה שזה יום שישי וכן, אם יש ספק אם התינוק נול
ודאי, מלין אותו ביום  בבין השמשות, או מעט לאחר בין השמשות שזה שבת

 ראשון.
 

נולד מעט יש ספק אם או כש מוצאי שבתבין השמשות של אם נולד ב ,והוא הדין
 השמשות, או מעט לאחר בין השמשות ודאי, או בבין יום שבת הואלפני השקיעה ש

 , מלין אותו ביום ראשון.יום ראשון ודאי ואהש
 

וכן אם אינה דוחה שבת.  ,ילה שלא בזמנהמסעי' ד, ה(  אורח חיים סימן שלא)שלחן ערוך כתב מרן ה
ערב שבת באם נולד ס"ח(  יורה דעה סימן רסו). וכתב עוד דוחה שבת וין מילתא ,בין השמשותבנולד 

בין השמשות, אינו דוחה את השבת, שאין דוחין את השבת מספק. וכן אינו דוחה יום טוב 
 לכל הספקות הנ"ל, שדוקא מילה בזמנה ודאי דוחה שבת.הוא הדין וברור ש. ע"כ. מספק

 

 מתי מלין בשבת?אימ
, ישימו לב היטב לראות או לאחר מכן תהיה סמוך לשקיעה אם נראה שהלידה

מהי שעת הלידה המדוייקת, כי תינוק שנולד בליל שבת, אין מלין אותו בשבת, 
]בדקות זמניות. בחורף אלא רק אם נולד כשמונה עשרה דקות וחצי לאחר השקיעה 

 (יז, שעהש '"רבנו" עמוהשווה ספר ) דקות רגילות[. 34דקות רגילות. ובקיץ בערך:  06בערך: 
 

 34לדעת הרמב"ם שהמיל הוא  מפני שחוששיםמלין בשבת, דקות, וחצי  08הטעם שדוקא לאחר 
בין השמשות זמן דקות. ולרבי יוסי  08בין השמשות שהוא שלושת רבעי מיל, הוא: נמצא שדקות, ו

וף שיטת רבנו כחצי דקה לאחר בין השמשות הנזכר. ובציררק ומתחיל  ,כהרף עיןרגע אחת  הוא
כל שנולד שנמצא  הוא. לאחר השקיעה עדין יום גמורדקות וחצי[  58]תם שעד שלוש מיל ורבע 

חילול שבת, כי שלא למולו בשבת מחשש  דקות לאחר השקיעה, יש ספק ספיקא להחמיר 08-ב
שמא כרבנו תם שעדין הוא יום גמור, ושמא כהרמב"ם שעדין הוא בין השמשות, אבל כשנולד 

או"ח חלק ז סימן מא, חלק ט או"ח )שו"ת יביע אומר  השקיעה, ימולו בשבת.מדקות זמניות  08.5לאחר 
 (סימן לאאו"ח סימן פח אות כד, חלק י 

 
: והנה רב ומו"צ בעיר (4הנדפס מחדש חלק ז סימן מא הערה  )שו"ת יביע אומר זצוק"למלכא וכתב מרן 

אלא  , שאין כן מנהגם למול בשבת כאשר נולד בשעה זוהנ"ל העיר לאחר הוראתי ,בני ברק
ותמהתי עליו אז, שמאיזה מקום בא להעיר נגד הפוסקים, . דקות לאחר השקיעה 45-כשנולד כ

בפוסקים. ושוב טען שכיון שכך נהגו, הרי זה דבר ומה לי במנהג כזה שאין לו שורש ולא ענף 
שהוא הוא המורה דבר התמוה לרבים  ,התמוה לרבים להורות כנ"ל. ונוראות נפלאתי עליו

המבינים ויודעים פסקי הלכה. ואמנם הן רבים עתה עם הארץ, צריך ללמדם תורה ולא להשאירם 
מוה לרבים, פליאה דעת ממני בבורותם ובבערותם, ולומר שהמורה כהלכה הוא מורה דבר הת

נשגבה לא אוכל לה וכו'. והעיקר להלכה ולמעשה כאמור, וכן המנהג. ואמנם ראיתי שסברתו 
 45-מאיש לוקחה זאת, הוא החזון איש שהחמיר בזה בבני ברק שאין למולו אלא כשנולד כ

ת מילה דקות לאחר השקיעה שאז הוא צאת הכוכבים לשיטתו, אבל אין לדבריו שום יסוד לדחו
דקות הייתי מתיר למולו בשבת, שכל זה לחומר  08בזמנה. וזה ברור. והנה, אף אם היו רק 

 דקות אחרי השקיעה. ע"כ. 03.5-איסור שבת, כי בלאו הכי אנו קבלנו הוראות דעת מרן שדי ב
 

ונמצא שתינוק הנולד , בנו תםהחמיר כשיטת רודע, כי אף על פי שרבים וכן שלמים נוהגים ל
בעים ושתים דקות לאחר השקיעה ישנו עדין ספק אם למולו בשבת, מכל מקום למעשה עד כש

החמיר כמו במוצאי רק ל אין לנו לחוש לזה כאן, כיון שכל מה שאנו חוששים לרבנו תם, הוא
עשה למול את הבן ביום מצות  לפנינואבל כשעומדת שבת שלא לעשות מלאכה וכיוצא בזה, 

 .מהמנהג הכללי שנהגו בארץ ישראל ובכמה מדינות כדעת הגאונים לזוזלנו אין ברור ש, השמיני
לדחותה ליום ראשון, שייך , ולא בשבת שהוא יום השמיני חייבים לקיים מצות מילה בזמנהך לכ

 ח"ה אות א( סימן קה "חשו"ת יביע אומר חלק ט או) כנגד המנהג שקבעו ההלכה כדעת הגאונים.
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 צדקה חוציןמרן מלכא, רבנו יהודה צדקה, חכם 
בליל שבת  נולד בן זצ"לרבי יהודה צדקה ל שכאשרבשיעורו,  מלכא זיע"א סיפר מרן

בהיותם לומדים יחד בישיבת עשרים וחמש דקות לאחר השקיעה, הראה לו מרן כ
שאין למול בשבת אלא  ,לב חיים ומה שכתב רבי חיים פלאג'י בספר, "פורת יוסף"

חכם צדקה דודו יהודה צדקה ל ירב פנהאם התינוק נולד חצי שעה לאחר השקיעה. 
 אם כך נמול ביום ראשון. ,אמר לו .המוהל, והראה לו את דברי הלב חיים יהחוצין שה
מרן הראה לו מה כבודו יעשה? אמר לו נמול ביום ראשון. אז מרן שאל אותו למחרת 

אמר לו הרב צדקה,  , ואין הלכה כרבי חיים פלאג'י.בשבת מליןש וראיותעוד פוסקים 
 ווכי דבריאמר לו מרן,  את דברי הלב חיים? דודיאותי, והראיתי ל כתאם כן למה סיב

ראות לך עוד דעות, אך לא דעתו, ורציתי להאת  ךל הראיתי !הלכה למשה מסיני?
בשבת.  המילה תהיהש ואמר לודודו יהודה צדקה ל יחזר רבשהלכה כדבריו.  אמרתי

. כידוע היה חסידא קדישא ומחמיר גדול, שמול בשבתאלא  חוצין אניאמר לו חכם 
אמר הרב צדקה למרן, עתה מה אעשה? אמר לו מרן, החובה היא עליך, לא עליו, 

, תגיד לחכם צדקה חוצין שאם הוא לא ימול, אתה תיקח 'האב חייב למול את בנו'
"מעדני המלך" ח"א עמוד )השווה . , וכן היהשבתהיום ב ולמלחכם המוהל אחר, ואז הסכים 

 (. ועיין שו"ת יביע אומר חלק ז אורח חיים סימן מא סוף אות חספר "רבנו" עמוד שעהרצט, ו
 

 

 ההכנות למילה

ביצוע המילה עצמה, אבל לא להכנות למילה. ולכן אם ל אלא השבת נדחיתאין 
ה. ואם אין בז ברכב, חלילה להקלאו את המוהל את התינוק  הביאיש צורך ל

מסכת שבת קל ע"א כדעת חכמים שמכשירי מילה לא דוחים ) .ברירה, ידחו את המילה ליום ראשון

 קלח( .אורח חיים סימן שלא סעיף ושו"ע את השבת ולא כרבי אליעזר. 

 
 

 שכר חיבוב מצוה
עושים כפי היו ש, של רבי אליעזרתושבי מקומו  על אנשי לוד )שם( מספרת הגמרא

ולכן , בשבת לעשות כל צורכי המילה מותרשכאשר חלה מילה בשבת,  רה רבם,שהו
, ובפחמים מבעירים אש, כדי םמול, כורתים עצים לעשות מהם פחמיאם אין סכין ל

 סכין למילה. התיך את הברזל ולעשות ממנול
 

בכוונה תחילה היו שוברים את סכיני המילה לפני שבת, והיו עושים זאת במתכוון!  הם
 ומתיכים בהם ברזל לעשות את הסכין,ובשבת עצמה כורתים עצים, עושים פחמים 

את משום "חיבוב מצוה", להראות כמה גדולה מצות מילה בזמנה, שדוחה לגמרי את וז
 (אע"יבמות יד  פותתוס) השבת וכדעת רבם רבי אליעזר.

 

, בזמנם, זכו למות בזמנהתם לשם שמים, להדר בקיום מצות המילה כיון שהיתה כוונ
 אלא שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה ,ולא עודדהיינו בזקנותם, ולא כשהם צעירים. 

 )שבת קל ע"א(! הלא גזר לודועל  - רה על ישראל על מצות המילהיגז
 

 
 למה לא גזרו שמא יטלטל הסכין בשבת?

, את דיני התורה כדתנשמור למען  ,רותילגזור גז ז"ל הקדושיםנתנה התורה כח לחוהנה ידוע ש
י: "ל( ויקרא יח)שנאמר  ולא נבוא לידי מכשול חלילה, ַמְרת ִּ ש ְ ם ֶאת מִּ ֶ ַמְרת  יג[ י]סעשו משמרת  ",ו ש ְ

שלא לתקוע בשופר, כיון שהתורה חז"ל בראש השנה שחל בשבת, גזרו לכן . ו]לתורתי[למשמרתי 
כשאין עירוב בעיר,  ]לרחוב[לרשות הרבים  ]מהבית[אסרה בשבת להוציא חפצים מרשות היחיד 

של  טובואולי ישכח מישהו ששבת היום ויוציא את השופר לרשות הרבים. כמו כן, כשחל יום 
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 כן אם חל פוריםו נוטלים לולב, שמא יטעו ויוציאו את הלולב לרשות הרבים. לאסוכות בשבת, 

, שמא יטעו ם לקוראה ביום שישימקדימיו קוראים את המגילה בשבת לא ,בשבת]ט"ו באדר[ 
שמא מחשש  ,שלא למול בשבתגם כן , מדוע לא גזרו חז"ל אם כן. וה לרשות הרביםותויוציאו א

 ?רשות הרביםלמרשות היחיד סכין את הוציא י
 

 חמורה עד מאודמילה כיון שמצות שכתבו,  (ע"ב ד)מגילה התוספות וכמה תשובות נאמרו בזה: 
כיון שהמילה אינה נתונה ביד  ,עודו , לכך לא גזרו לדחותה.בריתות שלוש עשרהנכרתו עליה ש

בה ממש כיאות רשאי להתעסק בה כי יש בקי כל אדם ואדם כשופר ולולב ומגילה, ורק מי ש
, לכן באדם בקי שזריז במעשיו לא חוששים שישכח ויבוא לטלטל ארבע אמות בדבר סכנה

 כתב ליישב, שדוקא שופר ולולב שהמצוה מוטלת על כולם (א"ראש השנה ח ע)הר"ן ברשות הרבים. 
שהמצוה  במילה ין כןמה שא ו שלא לטלטל,חברלחד אר יכיזלא לכך  לקיימה, בה םטרודי וכולם

כולם טרודים בה, יזכירו לו שלא יטלטל. ע"כ. ואפשר ליישב עוד,  מוטלת רק על אבי הבן, ולא
וריבתה פסוק התורה כי מאחר ובמילה עצמה יש חילול שבת של הוצאת דם, ובכל זאת באה 

למנוע ולבטל זאת ולעקור את ציווי התורה חכמים  , לכך לא ראוהשבתמיוחד שהיא דוחה את 
בעצם קיומם אין מלאכה האסורה כן בלולב ושופר, ש לא. שאמרה במפורש שמילה דוחה שבת

גדר בדבר,  וחכמים גדרלריבוי מיוחד שהם דוחים את השבת, לכך התורה בשבת, ולא הוצרכה 
ם יישביויש מ: "א(מגילה ד ע) מאיריכתב ה ןשוב ראיתי שכ .בשבת שעלול לבוא לידי מלאכהל כ

אלא שהותרו מן הדין מצד  ,בשבת םשישיהיו נעבתורה שלולב ושופר לא נאמר עליהם בפירוש 
 .דין הוא שידחו שלא יבואו לידי איסור תורה ,ואחר שיש בהם חשש מלאכה ,מלאכה םשאינ

 חכמים לא החמירולכך  ,"וביום השמיני ימול" שנאמר ,בשבתבמפורש הותרה שמילה  לא כן
 מהתורה, מלאכה םותוששופר ולולב אין בקיום מצ ,יםיישבועוד יש ממפורש בתורה. ה היתרב

א ושמא יב םתוכל שיש חשש במצו ,ואחר שכן ,מלאכה לא הותרו מםלו היה בקיויואפשר שא
]ובכל זאת  בשבת, אבל מילה שעיקר מצותה במלאכה חמורה ו.דחידין הוא ש ,לידי מלאכה

 עי"ש ודו"ק. .א לידי מלאכהוהיאך תדחה מחשש שמא יבהתירתה התורה[, 

 

 הוצאה מרשות לרשות

]רשות היחיד[ לגוי להביא את התינוק מהבית בשבת עיר שאין בה עירוב, מותר לומר 

  כדי למולו שם. ,]רשות היחיד[ לבית הכנסת ]הרחוב[דרך רשות הרבים 
 

מכשירי מילה שאפשר לעשותם מערב שבת : (אורח חיים סימן שלא סעיף ו)לחן ערוך שכתב מרן ה
לא יביאנו בשבת,  ,למילה מערב שבת ]סכין[ לפיכך אם לא הביא איזמל ,אינם דוחים את השבת

במקום  אפילו דרבנן, שהעמידו חכמים דבריהםמאלא בו טלטל ל איסורהבמקום שאין  לואפי
לעשותם, אם הוא דבר שאם עשהו ישראל אין בו איסור אלא מדרבנן, אומר  גויכרת. ולומר ל

ע"כ. לעשותו.  גויאל לעשותו מן התורה, לא יאמר לועושהו. ואם הוא דבר שאסור לישר גויל
מרשות מוציא חפץ בנידוננו שהגוי מביא את התינוק מהבית לבית הכנסת, הרי זה כדין ה הנהו

איסורו שלדעת רוב הפוסקים עובר דרך רשות הרבים מבלי לעצור בדרך, היחיד לרשות היחיד ו
דשבות במקום ]איסור דרבנן[ "שבות ככל  זה ריהוסורה מדרבנן, יאבשבת אמירה לגוי  גםמדרבנן. ו

יכול להיות ואף ש (דיני אמירה לגויב)כמבואר בהרחבה בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה"  .מצוה" שמותר
והנחה איסור תורה של הוצאה מרשות היחיד יהיה  ואז ,נוח ברשות הרביםיחליט ליתעייף הגוי וש
צורך לכן הגוי מדעת עצמו עשה ו ,ו על כךהם, מכל מקום כיון שהישראל לא ציורשות הרביב

 תשבות אחשדי בעת כמה ראשונים ובצירוף ד)הגר"ז, בית הלוי, הגרשז"א(  נוחיותו, הרי זה מותר.
: העיטור, הראב"ד, המנהיג, המכתם, המכריע, חכמי פרובינצא ועוד. ויש אומרים ]כן דעת .במקום מצוהלהתיר 

כתבו, שפשט המנהג במקומותיהם להקל בשבות רבים מהאחרונים ושכן דעת השאילתות, בה"ג, הגאונים ורבנו יהונתן. 

דעת רוב ובצירוף  לצורך גדול[. ס"ב( ן רעו)או"ח סימצומים. וכן היקל הרמ"א אחד בפני חכמים גדולים רבים וע
זו כרמלית, והאיסור  ברשות הרבים, הריבכל יום איש  611,111עוברים שאם לא הראשונים 
ויטרי,  מחזור האשכול, הגאונים, העתים, תשובות ש,"הרא תוספות, י,"רש ג,"]כן דעת: בהמדרבנן.  רק לטלטל בה

 ק, רבינו"ג, הסמ"הסמ התרומה, מטראני, ישעיה העיטור, רבינו מרדכי, הגהות זרוע, ן, אור"תם, הרוקח, הראב רבנו
 רקאנטי, לדרך, פסקי דהיהגאונים, צ בשם חיים הארחות מרוטנבורג, ם"שמחה, מהר רבינו אברהם, בר שמשון

סימן וסימן שג סי"ח, או"ח ) וכן כתבו אחרונים רבים בדעת מרן השלחן ערוך [.ועוד הדשן תרומת, האגודה
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אין , שבלאו הכי היום אין רשות הרבים מהתורה, כי הגאון החזון אישבצירוף דעת . ושמה ס"ז(

ממזרח למערב מופסקים למשל , כי הרחובות ההולכים ומפולש מקצה העיר ועד קצה חוברה
וכן מבואר ]. רשות הרבים יםנחשב אינם לכןמחיצות,  יםכמוקפ רי הםמצפון לדרום, וה ר כךאח

וכן  .ועוד אור זרוע, ראבי"ה ,רבינו יואל ,הרמב"ם, ירושלמי, רש"יפי שיטת ה , עלהגר"ז ,מהר"י שטייף ,ערוך השלחןב

אצל רב מעשה כן נעשה ו [.הגר"ש משאש ,אור לציוןאבן ישראל פישר,  ,משנה הלכות ,הגרא"ז מרגליותדעת 
בהיותי בחוץ לארץ, נשאלתי במי שיש לו בן  ל בביקורו בברזיל, וזו לשונו:"מלכא זצוקמרן 

ברוב עם הדרת מלך וכמנהגם בימי החול, כיצד כי למולו בשבת, וברצונו למולו בבית הכנסת, 
ינוק יוליך את התינוק לבית הכנסת ולא יעבור על איסור הוצאה? והוריתי להתיר ליטול הת

טמר אה מעשה רב אצל הגאון מס. וכתב בשו"ת נשמת שבת שכן היולהעבירו על ידי משרתת גויה
)שו"ת יביע י למולו, משום ברוב עם הדרת מלך. זצ"ל בבית מדרשו שהובא תינוק בשבת על ידי גו

 (ועוד מלאכת המוציא מרשות לרשות, ובאמירה לגוי "השבת בהלכה ובאגדה"לג, וחלק י סימן לב.  'אומר חלק ט סי
 

 חשש חילול שבתדחיית מילה מ

עלולים מחללי שבת, ויודע המוהל שבני המשפחה בשבת, וברית מילה שחלה 
א ביא מכשירי צילום והסרטה, רשאי לאיים עליהם מראש, שאם יעיזו להבילה

מכשירים אלו, הוא לא ימול את בנם בשבת אלא ביום ראשון. ואם בא ביום 
וראה שבכל זאת הביאו מכשירי צילום, רשאי לעמוד בפרץ ולמחות על  ,שבת

 ד שיט(ילקוט יוסף שבת )השבת, וידחה את המילה ליום ראשון.  הפרצה בחומת
 

ביאו מכשירי לא ישבני המשפחה שאף יודע המוהל ברית מילה שחלה בשבת, ו
בתור הוראת יבואו ברכביהם בהמוניהם, פעמים שיש להורות אבל  צילום והסרטה,

כבוד גדור ולעמוד בפרץ ולמחות על שעה לדחות את המילה ליום ראשון, כדי ל
נדחית המצוה שישמעו השבת הקדושה המחללים אותה בראש כל חוצות, באופן ש

ברור שאין אבי הבן רשאי אך  .בגללם של המילה מיום השבתוהחמורה הגדולה 
)מהרש"ג, שבט הלוי ועוד.  .מורה הוראהרב אול דעתו, אלא חובה עליו לשלהחליט כן מ

 לב(או"ח סימן  יח" "איבי
 

חשש שמחמת  ,רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל לכמה רבני קהילות בחוץ לארץכן השיב מרן מלכא 
 ים,חילולי שבת רבים בנהיגה ברכברמו ויגָ רובי וידידי המשפחה קאו להשתתף בברית וגדול שיב

הוראת  בתוראם מעלת כבודכם התכוונתם . וכתב: למעשה לדחות את המילה ליום ראשון והור
שנדחית המצוה הגדולה של המילה מיום  ופושעים האל, ובפרט אם ישמעו הגדרר ושעה לגד

סרו ויעוררם מצפונם לחזור בתשובה ולחדול מעושק ידם בחילולי השבת, והשבת בגללם, אולי יו
 שכדי לגדור בדבר, ,והרשב"א הרמב"ן וכן כתבו ,א(ע")מו יפה הוריתם. ודומה לזה אמרו בסנהדרין 

הגו בעבריין שאינו נוהג , ולכן נת סייג לתורהלעקור דבר מן התורה, כדי לעשו ית דיןרשאים ב
חושן )שלחן ערוך בוכן פסק מרן  ...כדת, שמנדין אותו שלא יצטרף לעשרה, ושלא ימולו לו בן

 ,רוצים בעבירות, אם רואים שהעם פרץ ישראלכל בית דין, אפילו אינם סמוכים בא ,(משפט סימן ב
ודוקא  .כל מעשיהם יהיו לשם שמיםבלבד ש. ו..תה בין ממון, בין כל דיני עונשיבין מ םהיו דני

שטובי העיר  ,בכל מקום םוכן נוהגי ,עליהם. הגהית דין טובי העיר שהמחום בגדול הדור או 
ן אם קבלום עליהם וכל שכ ,הפקר כפי המנהג ם, והפקרםועונשי םהגדול, מכי ית דיןכב םבעיר

דרך הוראת שעה שבת בפרהסיא, שאפשר  ישהדור פרוץ בחילול נוידונע"כ. וכן בנ. לכל דבר
גדור אף בזמן הזה ל ית דיןשרשאי כל בפלאג'י  בי חייםראון הג ו שכתב, וכמהמילהאת לדחות 

בור בעירכם, בודאי י"ש. וביודעי שגם מעלתכם מקובלים על כל הציע .דרך הוראת שעה גדר
 (קצספר "רבנו" עמוד  השווה)עי"ש.  ה.שיש בידכם לגדור גדר לעשות סייג לתור

 
ברית שלא ברור שתהיה ה ,בני משפחתו ביום שישילאבי הבן שיאמר  עצה טובה

ם שהבריא ומלו אותו התינוק לא חש בטוב, ולאחר שבת יאמר להכי אולי בשבת, 
 הראש"ל זצוק"ל(מלכא )כן שמעתי ממרן  בשבת.
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בענין ברית שזמנה בשבת, וההורים רק עכשיו  ,שאלו את רבנו: )עמוד רמג(ספר "רבנו" כתב ב

הם יחללו שבת,  ,התחילו לחזור בתשובה, וכל המשפחה חילוניים, ואם יגידו להם שהברית בשבת
מה לעשות? ורבנו ענה, אם יכולים לעשות הערמה כזו, לומר לכולם שהברית ביום ראשון בגלל 

חר כך יודיעו להם שהמוהל בא וא ,הברית בשבתאת עשו יצהבת או משהו כזה, אבל בפועל 
יעשו  ,. אם אפשרהבשבת לבדוק את התינוק, ואמר שכן אפשר לעשות את הברית ולא לדחות

 עמוד רלו(שם  עוד כיוצא בזה)וואם לא יכולים, ידחו את הברית ליום ראשון.  .כך

 

 מחט הפרדה
מותר להשתמש בשבת במחט הפרדה כדי להפריד בין עור המילה לבשר המילה, 

 ואפילו שפעמים יכול להיות שיצא דם.
 

: חקרתי אצל כמה מוהלים (שו"ת יחוה דעת חלק ו סימן נג)כתב מרן מלכא הראשון לציון זצוק"ל 
והשיבו שאין הדבר  .וציא דםתאם הדבר מוכרח במציאות שמחט ההפרדה המומחים ובקיאים, 

על פי רוב לא יוצא דם.  ,תבנח כן ורק לפעמים יכול להיות שיוציא דם, ובפרט אם עושים כן,
אפילו אם באמת ש. ובשבת שמותר "ןודבר שאינו מתכו"הרי זה בגדר נמצא שאף אם יצא דם, 

פירוש, ] "פסיק רישיה"בגדר ולהחשיבו אין לומר בזה רובו ככולו עדין דם,  היה יוצארוב על פי 
שלא התכוון אליו, הרי הוא נחשב כעושה  איסור, אףהעושה מעשה מסוים, וכתוצאה ממעשהו נעשה בודאי 

אין דין כי  ,אסור בשבתש [(להסבר המושג בהרחבה, עיין בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה") ממש. איסור
 ,הרמב"ם ,התוספות ,הרי"ף ,הגאוניםוכמבואר בדברי  .מלאכההעשה יבודאי תכשאלא  "פסיק רישיה"

 .הפרדהההשתמש במחט אין לאסור ל לפיכך ועוד.טור ושלחן ערוך ה ,המאירי ,הריטב"א ,הרמב"ן
 

כי הוצאת  אין כאן איסור תורה,ש כיון, מכל מקום "פסיק רישיה"בגדר  זההיה אפילו אם  ,דועו
, שמקלקל בחבורה פטוררבי יהודה וכדעת אסורה רק מדרבנן  ותו,כשאינו צריך אדם בשבת 

ברבים  פורש, מוח לו ביציאת הדםלא נוהיות וגם  ,דרבנןב "פסיק רישיה" נמצא אפוא שזה
אלא דבר  פסיק רישיהבכלל אין זה  ומכל שכן שלפי האמת. להתיראחרונים מהראשונים וה

)ועיין עוד ע"כ.  דה בנחת ולא בכח גדול וביד חזקה.ההפראת עושים כשובפרט  ,ןושאינו מתכו

 (בענין צחצוח השיניים בשבת. ודו"ק בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה"
 

לשמש כסנדק אצל אחד  מלכא זצוק"לם שנה כאשר הוזמן מרן חמישילפני יותר מומעשה שהיה 
הגאון רבי משה חברוני זצ"ל, וכאשר  "חברון"מתלמידיו בשבת קודש, נכח במקום ראש ישיבת 

ראה את המוהל משתמש במחט ההפרדה, מחה בו, שלפעמים יכול להוציא דם אם העור דבוק 
דבר רי זה בגדר השבל בשבת, ומרן השיבו לאלתר שאין בכך כלום, היטב בערלה, ונמצא חו

 )קעה( מותר.שן ושאינו מתכו

 

 עפר

 קודם השבת, כדי שלא יהיה נוכיש להוי ,רלה בעפראחר המילה נותנים את הע
אך גם אם לא עשה כן,  בעפר.ה ניחנובעוד הערלה ביד המוהל, ימוקצה. העפר 

 .מימי התנאיםעוד כן נהגו ש ויש בזה מצוה, הואיל מותר להרימה כדי ליתנה בעפר,
 שבת ג סח(בית יוסף סימן רסה. חזו"ע )
 

 דם המציצה

הדם לכלי שבו  אחר שהמוהל מצץ את הדם ממקום המילה, מותר לו לרוק את
מדרבנן, מכל מקום כאן שאינו משום מגבל שנתינת מים לבד בקמח, אסורה שמצאנו  שאף .עפר
. ובפרט ישיה דלא ניחא ליה בדרבנן" שמותר"פסיק רבגדר ממש בידיו, הרי זה את הדם נותן 

)שואל ומשיב, בית מאיר, זכר שמחה, כורת הברית לרבי אליהו פוסק, יד  שיעור של מגבל.זה שאין בדם 

 שבת ד רפז(חזו"ע . שכא ס"ק נז( ועודסימן ), משנה ברורה שאול, עץ חיים, קרן לדוד
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 כלי המילהטלטול 

קנח את הכלים מדם, פן תעלה בהם חלודה ויסתכן קפיד המוהל לברית, יהבסיום 
וש ואין לח ביתו,לטלטל את כלי המילה לאף לכתחילה לו מותר ו הנימול הבא.

 .לאיסור מוקצהבזה 
 

שהרי מקפיד שלא להשתמש בהם שימוש  ,'מחמת חסרון כיס'אף שסתם כלי מילה הם מוקצים 
כיון שהותר לטלטלם לצורך המילה, הותר לכל השבת. ויש מכל מקום  והיאך יטלטלם? ,אחר

לא ממילא , מאחר וצריך להשתמש בהם למחרשבבין השמשות הם לא היו מוקצה אומרים כיון 
גם משום שאם לא תתיר לטלטלם, ישנם  ., כי אין מוקצה לחצי שבתהוקצו גם לשאר היום

התוספות, הרמב"ן,  פסקוכן  .מוהלים שמחמת כן ימנעו מלמול בשבת, ולכן 'התירו סופן משום תחילתן'
רבנו ירוחם, הרמ"א, הרש"ל, אליה רבה, הש"ך, פרי מגדים, דברי מרדכי פרידברג, חכמת אדם, הלכה ברורה, חוות 

נא, חתם סופר, פחד יצחק, קרבן נתנאל, שלחן גבוה, ערוך השלחן, רב פעלים  לת יעקב, יוקחייאיר, עמק הלכה, שא

כהרמב"ן, אין להוסיף על זה לטלטלם . וכתב הגאון ממונקאטש שכיון שהרמ"א התיר ועוד
ח "חלק י אוחלק ט או"ח ס"ס לא, וסימן קח אות קנז. ו אומר יביע ת"שו. שבת ג נט. שבת ה כבחזו"ע ) חומרות.

 (רות על רב פעלים חלק ג אות טועה סימן נה
 

 ו,חייב למולכיון שפשוט וברור שקשו מהמוהל במפתיע לערוך ברית מילה בשבת, יבקרה ואם 
שבת חזו"ע )עיין תורה דוחה לאיסור מוקצה מדרבנן. של מילה מצות שממילא יטלטל את הכלים, 

 (קלג, קע יםספר "רבנו" עמוד עיין) ג קכה(

 

 ת הבשמיםתליש

ציבור, ל םלחלקומותר לתלוש מהם הנוהגים להביא בשמים לברכה לברית המילה, 
 ואם הבשמים קשים, נכון לחותכם ביד ולא בסכין.שאין איסור לתלוש מן התלוש. 

 שבת ד עב, פ, פב. שבת ג שעט(חזו"ע ) שמא יחתוך יפה לעשות קיסם לחצוץ שיניו, ונמצא מתקן כלי.
 

 קידוש

. שחרית של שבת היין שבברית, יוצאים גם ידי חובת קידושבברכת הגפן על כוס 
ברך, יודיע לציבור שיכוונו לצאת ידי חובת קידוש. והמברך עצמו, מעל כן, קודם ש

 גרם[ 40]לפחות רוב רביעית ישתה מעט יין כנהוג בכל ברית, אלא  טעםלא די שי
אלא  אין קידושהלכה מפורסמת היא בהלכות שבת, ש"בכל קידוש. ומאחר שכ

שבמקום שעושים את הקידוש, צריך דוקא שם, לאכול דהיינו  ,"במקום סעודה
ת יאו לשתות רביעעוגה, סיגרים, בורקס, קוגל וכדומה[  :]כמומזונות ממיני  גרם[ 30]כזית 

 לאכול כזיתלזה  המקדש לשים לב עללכן , כדי לצאת ידי חובת קידוש ,גרם[ 81] יין
, יוצאים ידי חובת קידוש השומעים ושאר הקהל .בקידושרביעית יין  לשתותאו 
 .ממיני מזונות כנ"להיין, ובלבד שיאכלו כזית אם לא יטעמו מאף 

 
יש לשאול, לכאורה היאך יעשה הקידוש וברכת המילה על כוס אחת, הלוא כלל גדול בידינו 

עושה בתשעה באב דחוי, שאינו  ה, וכמו בברית מילה שחל"אין עושים מצוות חבילות חבילות"
ולאחר הברית מברך כוס, הוברכת המילה על כוס אחת, אלא קודם הברית מבדיל על  ההבדלה

גם כאן נאמר שקודם יברך הגפן על כוס אחת לקידוש היום, ו, "אשר קידש"על כוס אחרת 
לא  ,לההמיברכת כוס ובהיות ולאחר מכן יברך על כוס אחרת ברכת המילה? ואפשר לומר, כי 

כמצוה כל כך  תחשבנ אינה ךלכ, (000 עמודכנ"ל )הגאונים דברי מאלא  הואינ רא,בגמ הזכרהו
ת ומצו העושזה כ יהיהשהוא ברכת 'הגפן' לבד, קידוש היום את לה  ףצרנשאם די כ ,בפני עצמה

לבדה ניכר פה כל כך שעושה שתי מצוות יחד, כי ברכת הגפן  לאסוף סוף כי  ,חבילות חבילות
הבאות יחד, ברית הבדלה ועל כוס אחת. לא כן ב תיהןעולה לכאן ולכאן, לכך אפשר לעשות ש

יותר  ותראהן נ ך'אשר קידש', לכ ואברכה נוספת 'המבדיל'  עימן ישלבד מברכת הגפן ש וןכי
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כשתי מצוות נפרדות, ואין עושים אותן על כוס אחת. וכמו כן, בסעודת חתן וכלה שמברכים 

אינה חייבת כוס, מכל מן הדין ע ברכות על שתי כוסות, אף שברכת המזון ברכת המזון ושב
נראות לכך  לבדה כמו בקידוש היום,באה ברכת הגפן ן בגמרא, ואף אי ומקום יש מקור לכוס ז

שלא לעשותן חבילות חבילות, ומברכים אותן יותר  ןחוששים בההן יותר כשתי מצוות נפרדות, ו
שו"ת ציץ . שנאעמוד תעניות  ארבע ,שבת ב קלח ע"חזוסימן רעג. אורח חיים בית יוסף עיין )על שתי כוסות. 

 (אליעזר חלק יג סימן נב
 

 פטירת המשקים
 "שהכל" םברכתשמשקים שאר את בזה , פטרו של הקידוש הייןן הטועמים מ

, כביצה, מאכלים שברכתם שהכלאת ה, אבל פשוט שלא פטרו שישתו לאחר מכן
 ."שהכל" המשקיםשתיית . ומי שלא טעם מהיין, עליו לברך על שוקולד וכדומה

 

 עודהם סקידוש במקו
כי פעמים והברית  ,דיני "קידוש במקום סעודה"פרטי ויש לשים לב קודם הברית ל

באולם בית הכנסת או בחדר אחר נמצא מתקיימת בבית הכנסת, והכיבוד לקהל 
ועיין בהרחבה  ידי חובת קידוש.יוצאים כך אפשר שלא שלא נראה ממקום הקידוש, ו

 בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה", ותרוה נחת.בכל זה 

 

 סעודת המילה
 םבנוסף למה שרגיליבסעודת המילה שחלה בשבת,  להכין מאכל מיוחדונכון ראוי 

, כדי שיהיה ניכר כבודה של מצות המילה. ואם אינו יכול להוסיף תבשיל בכל שבת
 מיוחד.מיוחד, די שיוסיף קינוח 

 
 אש חודשהמדקדקים נוהגים כשחל רשכתבו האחרונים : (סימן תיט ס"ק ב)משנה ברורה כתב ה
עושים  ,בשבתראש חודש וכשחל  אש חודש.עושים מאכל אחד יותר מבכל הימים לכבוד ר ,בחול

ואם כן  אש חודש.של ר וכדי שיהיה ניכר כבוד ,מאכל אחד יותר ממה שנוהגים בכל השבתות
גדולה וחשובה לעשותה מעלה כמה ( 086, 085ים )עמודלעיל  בארנוסעודת ברית המילה, שהוא הדין ל

 שעושה כן לכבוד המילה.בסעודה שבודאי צריך שיהיה ניכר , בכבוד והדר גדולים
 

 שירה וזמרה
סעודת המילה, אבל זמר בליל המילה ובשצריך לשיר ול( 088, 88ים )עמודאף שהתבאר 

. מצוה גדולה זולכבוד  בשבת אפילולרקוד  ואאין להתיר למחוא כפיים ברור ש
בהרחבה כמבואר  כל שכן במצות מילה. ,מסעודת שבת של חתן וכלה, שלא התירוהוא קל וחומר ש

 דיני השמעת קול בשבת.בבחוברת "השבת בהלכה ובאגדה" 

 

 צדקתך
 'צדקתך'.ן אומרים , אישנמצא אחד מבעלי הבריתכבתפילת מנחה של שבת 

 
יום שאילו היה חול לא היו אומרים בו  שבתאם חל ב, (ס"ב רצבמן )סי מרן השלחן ערוךכתב 

, להג שלא לאומרו בבית האב, שהמנכף החייםכתב הו ם, אין אומרים צדקתך.ינפילת אפי במנחה
בו  בבית המילה, וביום שאין אומריםומכיון שגם בבית החתן , אבלות בפרהסיאכחשב נ ואין זה

. ובספר שכן ראוי להורות הלכה למעשה וכתב בשו"ת משפטי עוזיאל,. תחנון, אין אומרים צדקתך
מעשה כן היה ו( חזו"ע אבלות ג מט). ני ישפהבשו"ת אב ן כתבוכ. ושליםמנהג ירכן שכתב, נתיבי עם 

 "בעזריאבי "הובא בשו"ת ) זצוק"ל בכמה הזדמנויות בשבתות חתן של נכדיו.מלכא רב אצל מרן 

)ח"ב סימן ועיין בשו"ת הראשון לציון  הראשי לנשר( רבה ,גאון רבי יצחק לוי שליט"אה נפשי ( לידידנוסימן )

 .כן פסק מהרי"ל, וששכן מפורש בכמה ראשונים ואחרוניםלט( 
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  ברית מילה במעגל השנה 
 מילה דחויה ביום טוב 

ביום זמנה  השחלמילה ברית  אלבו אלא הותר למול אף יום טוב דינו כשבת, ש
יום השמיני, אין היה חולה ודחו את המילה לאחר התינוק השמיני, אבל אם 

 יום טוב שני של גלויות.אפילו לא , ומילתו דוחה יום טוב
 

 נולד בניתוח

ולא בשני ימים טובים של ראש  ,יום טובתינוק שנולד בניתוח, אין מלין אותו ב
 (שו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן סב). ועל כן ידחו את המילה למחרת השנה,

 

 ראש השנה 

אחר קריאת התורה קודם לבראש השנה, מלין  שחלה ברית מילה -זמן המילה 
 (ס"ד לחן ערוך אורח חיים סימן תקפדש). שופר תקיעת

 
 הזקן קלונימוס רבי אמר השנה, בראש נער למול יש אם: )חלק ב סימן רעה( זרוע כתב באור

 כולם והורו ,גרשום מאור הגולה ועוד רבנו בארץ אשר לקדושים ושאלו א"כן במגנצ שאירע
 סמוכה מילה ברית שתהא כדי בשופר, שיתקעו קודם וההפטרה קריאת התורה לאחר הנער למול

]שהשופר הוא זכר לאילו של  יצחק של ועקידתו אברהם ברית הקב"ה לנו שיזכור שופר, לתקיעת
 בשביל כל כך שופר תקיעת לעכב בעיניהם קשה היה הקדושה הישיבה מבני והרבה יצחק[.

 שופר תקיעת אין מילה, אין אם ,גרשום רבנו והשיבם התפילה. כל גמר עד לדחותה ורצו המילה,
 מילה שמצות ,ועוד ., חוקות שמים וארץ לא שמתי"ולילה יומם בריתי לא אם" שנאמר בעולם,
 זו שאלה נשאלה שכבר ,הגאונים תשובתמ סמך מצאתי הקטן ואני. שופר למצות תקיעת קדמה
 המובחר מן שמצוה ,בעל הערוך גאון נתן מרבי]רש"י[  היצחקי שלמה מר ושאל רומי בעיר

 תפילה,ה גמר עד לאחרה נכון ואין למצוות, מקדימים שזריזים משום בהשכמה מילהה להקדים
 נראה ,כך כל מילה מצות והמאחר ]ויש גורסים ח'[, ה' שעות בסוף התפילה גמר פעמים שרוב

ע"כ. ומרן הבית  שופר. לתקיעת התורה קריאת להקדימה בין נכון לכך עליו, בזויה מילה שמצות
. ע"כ. לפי שהשכינה אצל התורה ,קריאת התורה אחרלמלין למה  הרוקחבשם טעם יוסף הוסיף 

שהשכינה באה בעת הברית, לכן מסמיכים את הברית לקריאת ( 033 )עמודכמו שהבאנו לעיל  והיינו
 , נסמיך גם את המילה שגם בה יש שכינה.שםשכינה השכבר שכיון התורה, 

 
ואמנם שמענה ואתה דע לך, כי כל האמור הוא בתנאי שכל בני המשפחה 
מתפללים באותו בית הכנסת, וכולם נמצאים בברית בשמחה בין קריאת התורה 

. אך במקרה שאבי הבן והכל מסתדר עם היולדת בשלוה ורוגע, לתקיעת שופר
או נץ החמה, ואילו הסבים ובני המשפחה מתפללים לאחר מכן, המתפלל למשל ב

שהיולדת קשה עליה לבוא בשעה מוקדמת כל כך, ובפרט אם תצטרך להמתין 
בודאי לאחר הברית עד גמר תפילת מוסף, ודבר זה יקשה עליה מאוד. על כן, 

דרכיה דרכי נועם "גדול כבוד הבריות, ותורתינו כל זה, שב התחשבל הבן אבי שעל
 את כל התפילה,יתפללו , ה זההטוב והישר, שבמקר כןול. "וכל נתיבותיה שלום

בסיום תפילת מוסף, יקדשו על היין ויטעמו מעט מיני מזונות, והרב שבקהל ו
אין ברוב עם, ש, ויעשו את המילה ר תורה עד שיבואו בני המשפחהימסור שיעו

 ,לעשות מעשה אצלנו בבית הכנסת נווכך זכיהשלום.  לך כלי מחזיק ברכה לישראל אלא
בהלכות בניית שיעור  נומסרו וטעמו הציבור מעט מיני מזונות, תפילת מוסף עשינו קידושגמר שב

והרווחנו שיעור תורה וברית מילה  ,מבתי כנסת אחרים חההמשפעד שהגיעו הסבים ובני הסוכה, 
להוסיף תורה ומעשים טובים לכף של אנו ובפרט ביום הגדול והקדוש הזה שצריכים ברוב עם, 
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, כי שמחו ועל הכל הרווחנו שבני המשפחה היו מרוצים ושמחים והרבנו שלום בעולם .הזכויות

 .לות לאל יתברך נעשה קידוש השם גדולימאוד שהתחשבו בהם כיאות, ותה
 

מרן זצוק"ל כמה פעמים הורה , וזו לשונו: (חלק ג)מנהגי הראש"ל בספר שכתב שוב ראיתי מה 
ולא בין קריאת התורה לתקיעת  ,לערוך את הברית מילה לאחר תפילת מוסף ביום ראש השנה

המוהל ? והביא בשם וכנ"ל . ושאל שם שלכאורה זה נגד מה שפסק מרן בשלחן ערוךשופר
אם ימולו קודם התקיעות יבואו לידי היסח מרן שחשש שליט"א, שאולי  ר' יוסף אורןהחשוב 

ע"כ. ולא הבנתי , לפיכך העדיף שימולו לאחר התפילה. י חובההדעת מכוונת התקיעות לצאת יד
אחד למקומו,  חוזר כלמהתקיעות, הלוא בגמר הברית  ת הציבורכווניסיח את למה הברית 

י רצון וכו', ויכנסו לאוירה של התקיעות כיאות, וכל התפילה כרגיל באמירת עת שער יםשיכממו
, כנהוג ברוב ככל קהילות ישראל ,מוסר שיחת חיזוק לפני התקיעות החכם שבקהלשכן אם 

 ונמצא שאדרבה יקיימו את ההלכה המובאת בשלחן ערוך, וגם יצאו ידי חובת התקיעות כהוגן.
ל אף אם כשבאחרים וכנ"ל,  להתחשבזצוק"ל היה, פשוט חושבני שטעמו של מרן על כן 

, אמורות לבואהמשפחה  נשים קרובותהיולדת ועוד התפללו עם מרן, עדיין  המוזמנים לברית
יצטרכו להמתין עד סוף בפרט אם לבוא בזמן זה שבין שחרית לתקיעות, ו מסתדרכולן לולא 

ברור ל כן ברוך השם בילדים קטנים. עוהלוא הן מטופלות התפילה לסעודת מצוה וכיוצא בזה, 
 מוסף, והכל על מקומו יבוא בשלום.תפילת ר לאחשבכל כיוצא בזה, הנכון לעשות את הברית 

 
ו לאחר קריאת התורה מל ם הכיפורים,ביואצל מרן ברית מילה שם שכתב, כאשר עשו  עודועיין 

שכיון שאין כאן סעודת לפי האמור מובן היטב, , כדעת מרן השלחן ערוך. ווההפטרה קודם אשרי
מצוה ולא כלום, אם כן אף הנשים המטופלות בילדיהן יכולות לבוא בשעה זו שקודם מוסף 

 לברית מילה, ובגמר הברית ילכו לביתן לחיים טובים ולשלום, ולא יצטרכו להמתין ולא כלום.

 

 ציבור תתעני 
 ,צום גדליה, עשרה בטבת -]ג' בתשרי  ציבור בתעניתמילה שחלה רית ב -זמן המילה 

בלילה  הסעודה בבוקר, ואת את הברית לכתחילה יעשו, י"ז בתמוז[תענית אסתר, 
 )לא( .במוצאי הצום

 
ואי אפשר משפחה באים מחוץ לעיר, במקרה שהסבים ובני ה -גדול השלום 

ת את התינוק כשעה לפני שקיע יש למולשיבואו בבוקר וימתינו עד הלילה לסעודה, 
כבוד כי גדול  ,בצאת הצום הסעודהאת  יערכומנחה וערבית, ו ופלליתה, והחמ

 .הבריות
 

בעלי  תשלושתענית ציבור, חייבים ברית מילה ביום אם חלה  -חיוב התענית 
את המקורות  חוברת "ארבע תעניות בהלכה ובאגדה"עיין ב)להתענות.  ]אבי הבן, הסנדק והמוהל[ברית ה

 (להלכות דלהלן

 
שחרית, תפילת בבית הכנסת ב נמצא אחד מבעלי הבריתאם  - תחנונים בתפילה

וי"ג מדות [, "מה נאמר לפניךוכן, "]וידוי  ת השליח ציבור,חזרהקהל לאחר אומרים 
וממשיכים את הסליחות והתחנונים של התענית,  ,["לדוד אליך"]ם יללא נפילת אפי

נם אומרים סליחות , איעצמםברית מדלגים "והוא רחום". ומכל מקום בעלי הו
 עם הציבור, ככל דבר שבקדושה. "ויעבור"אבל יענו  )בית יוסף ס"ס רסה( כלל.ותחנונים 

 
בתפילת מנחה של  כלל יםיוידוי ונפילת אפהציבור אין אומרים  - תפילת מנחה

 .התענית
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, כנהוג על ידי ייןבתענית המוהל למצוץ את הדם רשאי  -יין בפי המוהל למציצה 
 )חזו"ע ארבע תעניות כז( היין.ן מאפילו מעט א יבלע אך ישים לב של, בכל השנה

 
ובברכת "הגפן" יכוון להוציא ידי  ,ייןעל כוס דש" ימברכים "אשר ק -שתיית הכוס 

ותענה "אמן" ולא וגם היא תכוון לצאת. חובה את היולדת שהיא פטורה מלצום, 
 שהגיע יעמיד על ידו ילדם, בקרבת מקותדבר עד שתטעם מהיין. ואם אין היולדת 

 ., ויכוון להוציאו ידי חובה וישתה הילדומבין למי מברכיםחינוך גיל ל
 

נותנים  ,לא אפשראם אבל  ,אפשר, זהו דוקא כשצריך שיטעוםשהמברך אף  ,העיטורכתב 
 ההנימול אינהתינוק ולי נראה שטעימת : (סימן רסה)בית יוסף מרן העליו וכתב לתינוק שיטעם. 

 .כלל ואפילו מדרבנןשאין התינוק חייב בברכה כיון  ,לבטלהברכה ידי מ ה את המברךמוציא
]וכן כתב הרמב"ם בשו"ת פאר הדור שכל שלא טעם "אחד מן המבינים הברכה", ודאי שברכתו 

ידי  יצאה בדיבור,הברכה ולא הפסיקה את אם שמעה  יולדת,וה לבטלה. וכן מפורש בשו"ת הר"ן.[
לא עצמו להוציא אחרים אם הוא אפשר , ואי הנהנין היא'הגפן' ברכת ברכת שאף ש ,חובתה
ה בדלהקידוש וככוס נעשה רי זה ה ,על הכוס 'דשיאשר ק'ברכת  ותקנשכיון מכל מקום  ?נהנה

ברכת המצוות, דין ככל וטועם,  לא, אף אם הוא עצמו מברכת הייןגם אחרים את מוציא ש
 .ש"יע .ידי חובתם שאף על פי שיצא, רשאי לברך שוב להוציא אחרים

 

 הדחוי תענית
ון שדוחים את צום גדליה או שבעה עשר בתמוז שחלו בשבת, כי -פטור מהתענית 

לפי שיום טוב  ,בעלי הברית לאכול ולשתותשלושת מותר להתענית ליום ראשון, 
, כדי לשתף עצמם בצער את התענית מעמוד השחריתחילו  ן:על כ .שלהם הוא

בשעות הבוקר, כי זריזים מקדימים למצוות, לעשות את הברית ישתדלו והציבור, 
ואז רשאים לאכול ולשתות מיד לאחר המילה. ויש ממתינים מלאכול עד חצות 

תפילת  תחילה יםתפלל. ויש שמ[03:45-בבי"ז בתמוז ו. 03:31 בשעה ]בצום גדליה בערךהיום 
 .אחר כך אוכלים, ו]חצי שעה לאחר חצות היום[ה מנחה גדול

 
ישמחו  ,להתענות, ואדרבהעלי הברית רשאים להחמיר על עצמם אין ב -אל תחמיר 

שמבואר בזוהר  ,שזיכה אותם בורא עולם במצוה כה חשובה של ברית המילה
 ., והיא נחשבת יותר מתעניתבקדוש שמעלתה גדולה יותר מהמקריב כל הקרבנות

 
אחר הצהריים, רשאים אם מלים את התינוק בשעות  -אחר הצהריים ברית מילה 

 .קודם המילה לי הברית לאכול לאחר חצות היוםבע
 

תינוק שהיה חולה, ונדחית מילתו ליום ראשון שחלה בו תענית  -ברית מילה דחויה 
 דחויה, מותר לשלושת בעלי הברית לאכול באותו יום, כיון שיום טוב שלהם הוא.

בכל רגע ורגע, ואסור להניח את בנו ערל, לכן אף שהמילה  מוטלת על האבשהרי מצות מילה 
 בזמנה.שהיתה המילה , הרי הוא מקיים מצוה כמו דחויה

 
, לא יעלו לספר דחויה שהתירו להם לאכול בתענית הבריתבעלי  -עליה לתורה 

משך ה, כיון שבדעתם לאכול בהם שרויים בתעניתתורה אפילו בשחרית שעדיין 
שבלאו הכי יש חיוב ביום זה  התענית בימי שני וחמישי,היום. אולם אם חלה 

 .בשחרית בלבד לקרוא בתורה בשחרית, רשאים לעלות
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 יום הכיפורים 
לחן ערוך ש)אחר קריאת התורה ל, מלין יום כיפורכשיש ברית מילה ב -זמן המילה 

 לעיל בברית מילה שחלה בראש השנה. עייןו .(רכא ס"באורח חיים סימן ת

 
, כל השנהבכ ייןב, אך לא רכיפואף בחייב המוהל למצוץ את הדם  -יין למציצה 
 (שמא)חזו"ע ימים נוראים  [.]וחצי שיעור אסור מן התורה היין.ן מאפילו מעט שמא יבלע 

 
לחן ערוך אורח ש)דש" בלי כוס. י"אשר קביום הכיפורים מברכים  - "אשר קידש"ברכת 

אך קודם הברכה יעמיד על ידו , אותה על הכוסויש נהגו לברך  (רכא ס"גחיים סימן ת
ובסיום וציאו ידי חובה בברכת 'הגפן', , וילמי מברכיםמבין וחינוך גיל שהגיע ל ילד

 (אשמ מט. חזו"ע ימים נוראיםח סימן "שו"ת יביע אומר חלק ז או). הברכה ישתה הילד מן היין

 
דברי הרמ"א בהגה, שמברכים על הכוס  על פיהכף החיים  ה שכתבמ: )שם( כתב מרן זצוק"ל

שטעימת הנימול אינה דחה זאת )סימן רסה( מרן הבית יוסף  הנהונותנים בפי התינוק הנימול, 
 שהגיע לחינוך קטןל םלכן הנכון להטעיו .הר"ןוהרמב"ם  דעתמוציאתו מידי ברכה לבטלה. וכן 

אינו  שהרי ,שאינו זקוק לו בידיםאיסור  קטןאנו נותנים לשומה . שמבין ויודע למי מברכים
ורק היום אוסר את  ,מותרהוא עצמו מצד כיון שהמאכל בכל זאת  ,יין לשתות עתהצריך 

הקטן  טעהיאולי ש ין לחשושגם או .פותתוסהאכילה, אין לאסור בקטן שאינו מצווה, כמבואר ב
יראה כן הקטן , שם הכיפוריםביובוע ומצוי קאינה דבר  מילההלשתות גם כשיגדל, כי ברית 

פור מברכים יכיום ומה שכתב בספר שלמי מועד, שבברית מילה ב .ומחמת כן יטעה כשיגדל
 עי"ש. , אינו נכון להלכה.ושישתה קטןהגפן על הכוס אף שאין שם 

 

  סוכותהחג 
כה, ובלבד שאין חשש ונכון מאד לעשות את ברית המילה בס -מקום המילה 

 קסב(חזו"ע סוכות )לנפילת קיסמים מן הסכך, או שהתינוק יתקרר. 

 
כה, על כן יש להתאמץ להשיג וכלה בסויבים לאימילה חהסעודת  -מקום הסעודה 

שתהיה כשרה על פי  ודקה, ]ויקפידו לבזמניםוכה גדולה שתספיק לכל המוס
כה, יזהרו ול חוץ לסוכרחים לאכוומלכל הגברים, כה ו. ואם אין מקום בסההלכה[

 קסב(חזו"ע סוכות ) ., שחייבים לאכלם בסוכה דוקאמיני דגןשאר ו ל לחםושלא לאכ

 

 תענית אסתר 
 .מתענים ן בעלי הבריתאי, ]י"ג אדר[תענית אסתר, אף שחלה בזמנה  - יםפטור

 
והבאור בזה, כי  בעלי הברית.בו דחוי שאוכלים מתשעה באב יותר תענית אסתר  הרולא חמכי 

דוחה האבלות ממילא המקדש וירושלים, בית בן באות על צערם של כל ישראל בחורשאר תעניות 
שנקבעה  לא כן בתענית אסתר. של כל ישראל[, את השמחה של יחיד ]בעלי הברית[של רבים ]

 ט )אסתר קיים בהםקב"ה , והעם ישראל כשנלחמו בעמלקים זכר לנס שנעשה ביום זה שהתענו

ר הו א, : "ְוַנֲהפֹוךְ (א ְלטו   ֲאש ֶ ש ְ ים יִּ הו דִּ ה ַהי ְ ָ ְֹנֵאיֶהם", אם כן  ֵהמ  ש   ,אין זה ענין כלל לאבלות החורבןב ְ
 שנאמר שצער הרבים יבטל את שמחת היחיד.

 
, לא יעלו לספר אסתר לאכול בתעניתהברית בעלי כיון שמותר ל - עלייה לתורה

התענית בימי שני וחמישי, רשאים לעלות תורה אפילו בשחרית. אולם אם חלה 
 , וכנ"ל.בלבד בשחרית לכתחילה
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 פורים 
חזו"ע ). , ואחר כך למול את התינוקתחילההנכון לקרוא את המגילה  -זמן המילה 

 (אות ו שו"ת יביע אומר חלק ט אורח חיים סימן צד. קטפורים 

 
שאר בלה כיהמגילה וסיום התפלאחר קריאת את התינוק שבפורים מלין מבואר בתרומת הדשן 

מילה  ה, לעומת מצותתדירנחשבת מצוה שזמנה קבוע בכל שנה, מקרא מגילה , משום שהימים
מילה אפשר  שמצות הרדב"ז וכיוצא בזה כתב בבדק הבית( בית יוסף סימן רסב)שאין זמנה קבוע. 

היא  תדירה כיקודמת למילה  מידי שנה, ולכןרא מגילה קבועה , אבל מקשלא יתחייב בה לעולם
. והרי של רביםמצוה  גםו ,פרסומי ניסאמעלה יש במקרא מגילה שהיא ועוד לגבי מילה. ע"כ. 

וכן פסקו הפרי חדש, שו"ת זרע אמת, הגר"א, שלחן גבוה מפני מקרא מגילה.  אפילו קבורת המת נדחית

, אך תינוק קודם קריאת המגילההאת מלין שכתב, ס"ד(  סימן תרצג "חאו) הרמ"אואמנם . רביםועוד 
כהנים בבית המקדש שהיא מצוה של הת עבודא אפילו שהלו הפרי חדש והגר"א תמהו על זה,

ם אותה בפורים לאחר קריאת המגילה משום מעלת פרסומי ניסא, מאחרי ,קרוזמנה בבורבים 
המגילה ם מקדימים, שודאי קריאת זריזימעלת משום  רקבבוקר  שמצותהמילה כל שכן ברית 

ולא כמו  אחר צאת הקהל מבית הכנסתבכל השנה מלין לבזמנינו ש ומכל מקום קודמת לה.
את קודם לקרוא  הנכון גם לבני אשכנז, מיד שהיה מצוי בזמנם שהיו מלין לאחר התפילה

 המילה.את ואחר כך לעשות המגילה 

 

 ימי העומר 

, אשכנז לבני (אייר י"ח) לעומר ל"ג ועד הפסח חג מאחרי] העומר בימי נהגושאף  - תספורת

שלא לשאת אשה  ,שמחה של ניםיעני בכמה למעט [ספרד לבני( יריא י"ט) לעומר ל"ד או
בכל , עקיבא רבי תלמידי אלף וארבעה עשרים כאבלות על פטירתולא להסתפר, 

להסתפר לכבוד שלושת בעלי הברית לאם חלה ברית מילה בימים אלו, מותר זאת 
 ואם. דםוק יום יסתפרו, עצמו המילה ביום להסתפר להם נח המילה. ואם לא

 ביום יסתפרו, שייש ביום להסתפר להם מתאפשר ולא, שבת ביוםחלה  המילה
. רסדחזו"ע יו"ט ). שייש ביום להסתפר יכולים, ראשון ביוםחלה  המילה ואם. חמישי

 (חוברת "ימי העומר בהלכה ובאגדה"
 

, מכל ריאי דשוח מראשלבוש בגד חדש ל שלא להחמיר טובהגם ש - בגד חדש
וברור שהוא  (רנטשם ). מילהכבוד הלבגד חדש  דשלח מקום מותר לבעלי הברית

 הדין ליולדת.
 

 ה.עיין בהלכה הבא - כלי נגינה
 

 בין המצרים 
בין  שלא לשמוע שירים המלווים בכלי נגינה בימיאף על פי שנהגו  - כלי נגינה
שמחה של מצוה, שהיא  ברית מילה, מכל מקום בבאב[]מי"ז בתמוז עד ט' המצרים 

ויש להקל בזה אף בלימוד שעושים בליל  ,מותר לשורר ולנגן בכלי נגינה ממש
 (")"ארבע תעניות ובין המצרים בהלכה ובאגדה הברית הנקרא "ברית יצחק".

 
בין המצרים,  ימיכל מנהג בני אשכנז שלא להסתפר ולא להתגלח ב - תספורת

אבל להסתפר ולהתגלח, ברית , מותר לבעלי ההמילהברית  לכבודומכל מקום 
 .וכדלהלן קל,בשבוע שחל בו תשעה באב, אין לה
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 ב' באב עד ח' באב 
לאכול בשר לאחר ראש חודש אב עד תשעה שלא אף על פי שנהגו  - אכילת בשר

, מותר לכל הקרובים והמכרים המוזמנים באב, מכל מקום בסעודת ברית מילה
ההולך שם רק כדי למלאות תאוותו  אךואפילו בערב תשעה באב.  ,בה בשרלאכול 

 קצו(חזו"ע ארבע תעניות )לאכול בשר, אין להתיר לו לאכול בשר. 

 
ה, ברית עצמבעלי הברית מותרים באכילת בשר בכל אותו היום ולא רק בסעודת ה

 )קצח(יום טוב שלהם הוא.  כי
 

 .היום חצות קודם הסעודהאת  שיעשו טוב, באב תשעה בערבאם חלה ברית מילה 
 )צז(

 
אם התינוק היה חולה, והתרפא בימים אלו, מותר לאכול בשר  - ברית מילה דחויה

בשר  שם אבל אם דחו את המילה בכוונה כדי לאכול בשר, אסור לאכול. ת הבריתבסעוד
 )קצז(בשום אופן. 

 
ואבי הבן דחה  בתשעה באבשחלה מילה  על חלק ג סימן ח()בשו"ת התשב"ץ  צא וראה מה כתב
ללידה התשיעי מעולם לא נשמע שתתעכב המילה ליום הנה  :י לקיים הסעודהאותה למחרת כד
גדול עוונם מנשוא, כי המילה בזמנה דוחה אפילו ו ,צוםהשלא תעשה ביום  המפני סעודת המיל

והמחלל שבת  שבת, ועיקר מצותה ביום השמיני, ואם שבת שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה,
אם כן איך דחיתם היא נדחית מפני המילה בזמנה,  - שחיטתו נבלה כעובד עבודה זרה בפרהסיא

ֵניֶכם'ועליהם אני קורא  ,קלההאותה מפני סעודה  ְ י ֶפֶרש  ַעל פ  יתִּ יֶכם ,ְוֵזרִּ ֶרש  ַחג ֵ ֶ היא ש. והסעודה 'פ 
והסעודה טפלה לה, אבל לעשות כשנעשית המצוה כהלכתה, שתהיה המצוה עיקר דוקא של מצוה 

שנעשית שלא בזמנה ועבר יון כו ,אין זו סעודה של מצוה ,הנאת הכרס עיקר והמצוה טפלה לה
הזהירה  ,ל היוםשהרי אפילו כשנעשה בשמיני והיא כשרה כ .מצוה הבאה בעבירה הרי זובעשה, 
ונשכר, וזה שאפילו ות, ושיהיה העושה אותה זריז ולמצ םמקדימי םזריזיש בבוקר לעשותההתורה 
כל שכן אם עבר כל אותו יום ולן כל חר אותה עד לערב אינו מהזריזים, ואי שמיניב עשאה

שהוא שפל ונפסד ואין לו שכר עושה מצוה בשעתה, ומכר שכרו של  ,אותה לילה באיסור עשה
הסכמתם לא  ,לו ידעתם כמה חביבה מצוה בשעתהיוא .העולם הבא מפני הנאה של חיי שעה חיי

ומה עונש יותר גדול יש למי שמחציף פניו לומר מצוה זו היא בידי  על ידו לעשותה שלא בזמנה.
הרי  ,רוצה לעשותה ואינו "עשה אותה"לו  םלפניו ואומרי הקודם שעבר והמצו. וולא אעשנה

 ם כןוא .מכין אותו עד שתצא נפשוש ,"לולב איני נוטל" ,"סוכה איני עושה" הוא כדין האומר
אבל אחר שהתעצלתם  ,מצוה בזמנה תעד שתצא נפשו לעשו השמיני ביום מותר לכם להכותו ההי

וכבר  ."שיעודי לו בעונש כזה.  ,הבא םבד שכר מצוה בזמנה בעוליא ,בזה באותו יום ועבר היום
 עבר זה הרי שמיני,ב בנו את מל ולא אדם עבר אםש ,ם"כתב הרמבמה ש( 06 )עמודהבאנו לעיל 

 למצוה תשלומים לו אין ולעולם, כמוה המצוות בכל שאין מאוד וחמורה גדולה עשה מצות על
 עי"ש. פסח. לילבמצה  אכל לא או הסוכות חגב סוכהב ישב ולא שעבר ממי חמור ועוונו, זו

 
הסעודה שרבים נוהגים לעשות בלימוד ליל השמיני  - רית יצחקבב אכילת בשר

מצוה, מאחר והיא באה לכבוד מצות הנקרא "ברית יצחק", הריהי נחשבת כסעודת 
 ברית המילה שתערך למחרת היום, ורשאים המוזמנים לאכול בה בשר.

 
 רסה סעיף )סימןהרמ"א )סימן רסט(,  תרומת הדשןהטעם שיש להקל בזה הוא על פי מה שכתבו: 

 חיי קסט(, סימן ב )חלק קטנות הלכות ת"שו)הלכות שטרות סימן יב במחודשים סק"א(,  שבעה נחלת יב(,
דגול  לו(, סימן ג )חלק יעקב שבות ת"שו )סימן תרמ סקי"ג(, בדעת המגן אברהם (קלג סעיף טז )כלל אדם

 יא )חלק הלכות משנה ת"שו )חלק עוד למועד קח סע"א(,מאורי אור , קעח( וף סימן)יורה דעה סמרבבה 
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הגאון רבי . ותקנא אות לו( סימן הלק )ח תשובות פסקיו קנ(, סימן )חלק ד הקהתי שבט ת"שו ,תמב( סימן

 עדמר"ח אב בליל הברית  בשרלאכול התיר  תקנא( לסימן )בהשמטות החיים בספר קלוגר שלמה
אפילו באבלות חדשה הלכה כדברי המיקל באבל, כל שכן באבלות הלוא ו. באב ט' בו שחל שבוע
ובתוספות שם, מג ע"ב(  )יבמותמנהג, וכמבואר בגמרא הדין אלא  ןבדבר שאינו מ, ובפרט ישנה

 . (רנט)חלק מד עמוד  קובץ בית יוסףעיין במאמר שכתבנו בו ועוד. )מסכת תענית פרק ד אות ב(וברא"ש 

 

 באב השבוע שחל בו תשע 

לגלח שער הזקן בשבוע  ואספר שער הראש למן הדין אסרו חכמים  - תספורת
הנאה וקורת שחל בו תשעה באב, ואין לספר גם את בניו הקטנים, מפני שיש לו 

 אכילה, מותר לגלחו.ל פריעפם המש בלא רוח כשהם מסופרים יפה.
 

, ויקדימו להסתפר גלח בשבוע זההתברית להסתפר או להכן, אין לבעלי על 
, אין למחות בו, או התגלח שהסתפר ]ומכל מקום בעל ברית. להתגלח בערב שבת "חזון"ו

 [.אבלותיום של  שיםושל תוךהסתפר ביש מקילים לבעל ברית לוכמו ש, שיש לו על מי לסמוך
 (בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה"בזה ועיין רכג, רכד. )ריח, 

 
על כן,  ללבוש בגדים מכובסים בשבוע זה,אסרו חז"ל כיון ש -בגדים מכובסים 

, ולאשה הנושאת את התינוק אל יולדתלמותר לבעלי הברית ו, מילההברית לכבוד 
זמן כדקה מעט אפילו ]דהיינו שלבשו אותם המילה, ללבוש בגדי שבת שאינם מכובסים 

שהם  ,כמו חליפה בצבע לבן ,ניםללבוש בגדים לבהנוהגים גם ו קודם לכן[.אחת 
 ()רכד, רלדבזה. יכולים להקל אים ומיוחדים יותר מסתם בגדי שבת, נ
 

קרובים המקילים ללבוש בגדי שבת שאינם מכובסים, יש להם על מה לסמוך, שאר 
ועיין השנה, היו לובשים בגדי שבת.  ותובתנאי שאילו היתה השמחה גם בשאר ימ

נוהגים ללבוש  והסבתות [אבי הבן ואבי היולדת ו שלאבי]שכתב, הסבים  (סימן תקנא)שערי תשובה ב
 ילוקרובים אשר דרכם ללבוש בגדי שבת אהגם שאר בזה להקל  םוכמדומה שנוהגי. בגדי שבת

ים בשמחתם בלבישת שתתפצער לאבי הבן והיולדת כשאין הקרובים מכי יש  ,היה בימים אחרים
 . עי"ש.לבניםבגדים 

 

 תשעה באב 
בתשעה באב, הנכון הוא למול את התינוק לאחר  הברית מילה שחל - זמן הברית

אמירת הקינות, משום שזריזים מקדימים למצוות. ויש מלים לאחר חצות היום 
 )סימן תקנט ס"ז. שצג, תד(. [03:45 ]בערך בשעה

 
שאינם בגדי שבת  בעלי הברית והיולדת ללבוש לכבוד המילהמותר ל - בגדי שבת

או  מיוחדים מדי[ םחליפה בצבע לבן, כי הכמו ]מכובסים, אך לא ילבשו בגדים לבנים 
 )סימן תקנט ס"ח. רלד. ספר דיני תשעה באב שחל ביום א' לגר"ש דבליצקי עמוד סז(חדשים. 

 
ואינם צריכים  ,לאחר הברית, יכולים בעלי הברית להשאר עם בגדי השבת שעליהם

ומה שכתבו כמה מגאוני אשכנז שצריכים להחליף את בגדיהם לבגדי להחליפם בבגדי חול. 
חול, מדובר לפי מנהגם שהיו מלים לאחר אמירת הקינות, קודם שקראו בספר איוב והדברים 
הרעים שבירמיה, שלא ראוי לקרוא דברים הרעים עם בגדי שבת, אבל לפי המנהג כיום, אין 

 ם ס"ק סז. רלד. שו"ת אור לציון ח"ג רסד()שיירי כנסת הגדולה, כף החייצורך להחליף. 
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שלא הקילו חכמים אסור לבעלי הברית לנעול נעלי עור בתשעה באב.  - נעלי עור

 )שצו, תא(בחמשה עינויים שאסורים מן הדין בתשעה באב. 
 

"מזל טוב", שאין זה בכלל וליולדת מותר לאחל לאבי הבן  - אמירת "מזל טוב"
 )שלא(בתשעה באב, אלא רק ברכה ותפילה.  שאילת שלום שאסרו חז"ל

 
 ()מו, תג. כרגיל עד סוף היום חייבים להתענותפשוט ש בעלי הברית - חובה להתענות

 
יצה לתינוק, לא מה שנוהגים המוהלים לתת יין בפיהם כשעושים מצ -יין למציצה 

  )קיט( יעשו כן בתשעה באב, שחמור הוא יותר משאר תעניות.
 

שאין למוהל לתת יין בפיו ביום הכיפורים מחשש שמא יבלע וחצי שיעור אף שהתבאר לעיל 
אסור מן התורה, ואם כן בצום תשעה באב שאינו מן התורה לכאורה יש להקל בזה? מכל מקום 

השרוי בתענית יכול לטעום כדי רביעית, פסק, ס"א(  אורח חיים סימן תקסז)שלחן ערוך כיון שמרן ה
. על כן יש להחמיר בנתינת יין בפה אף פורים ובתשעה באב, אסוריוביום הכ .ובלבד שיפלוט
 מט אות ה(אורח חיים סימן  זשו"ת יביע אומר חלק )בתשעה באב. 

 
אבי הבן מברך "שהחיינו" בברית מילה, מאחר שזה עתה זמן המצוה,  - "שהחיינו"

 עמוד סט( באב שחל ביום א' לגר"ש דבליצקי ט')קלה, קמ, תב. ספר דיני לדחותה.  ןואי
 

, לא יברכו בתשעה באבאף הנוהגים לברך על הבשמים בעת המילה,  - בשמים
)כן פסק מרן בשלחן ערוך אורח חיים סימן תקנט ס"ז, . תענוגיםמשום שצריך למעט ביום זה ב

 . ודו"ק. שלט(משנה ברורה ס"ק כזויורה דעה סימן רסה ס"ד, וכן פסקו רבים מהאחרונים. ועיין 
 

המברך על הכוס, יכוון בברכת "הגפן" להוציא ידי חובה את היולדת  -שתיית הכוס 
יא פטורה מלצום, ותענה "אמן" ולא תדבר עד שתטעם מהיין. ואם אין היולדת שה

, ויכוון ומבין למי מברכים ם, יעמיד על ידו ילד קטן שהגיע לגיל חינוךבקרבת מקו
 )סימן תקנט ס"ז. קכ, שצג( עליו וישתה הקטן.

 
ף ואין להמציא סברא חדשה ולומר שא: אות ה( חלק ז אורח חיים סימן מט)שו"ת יביע אומר וכתב ב
ואיך ניתן לה  אינה זקוקה לשתיית היין באותה שעה, כל מקוםשאין היולדת מתענה, מ על פי

וכל שמותר שהכל תלוי אם מותר ליולדת לאכול או לא,  מפורשדברי הפוסקים לשתות? כי ב
נאמר שפטורה מלצום גם בשאר צומות  ם לא כן,שאלה לאכול, יכולה לשתות היין ללא חשש. 

אינה צריכה לשתות יין באותה שעה, והרי הפוסקים התירו שלא תשתה מן היין, כי מן הסתם 
א ול, )סימן רסה( לחן ערוךובשסימן תקנט( אורח חיים ) בואר בבית יוסףבשאר צומות, כמכן  במפורש

 ה.עתחששו לומר שאולי אינה צריכה לשתות יין 

 
לקרוא "מנחם" לתינוק הנימול בתשעה באב, כמו מנהג טוב  - קריאת שם לתינוק

 )שצו(שנוהגים לקרוא "מרדכי" לתינוק הנימול ביום פורים. 
 

 דחוי תשעה באב 
מותרים  התענית ליום ראשון,שדוחים את  ,תשעה באב שחל להיות בשבת -אכילה 
ובעוד כמה פרטי דינים, כמבואר  ,בחלק מהיום ברית באכילה ושתיהבעלי השלשת 
 חוברת "ארבע תעניות בהלכה ובאגדה"(ברות ההלכה בהרחבה, עיין למקו) להלן.



ה |  888 ל י מ ת  י ר ה ב ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 

מאחר ואינם מתענים  אין בעלי הברית אומרים "עננו" בתפילה כלל, - "עננו"
לפי שאמירת אומרים "נחם" בכל התפילות. ש ומכל מקום פשוטתענית שלימה, 

"נחם", אינה קשורה לעצם התענית אלא לעצם היום ככל הזכרת "מעין המאורע", כגון "יעלה 
בעלי . והרי אפילו חולה או בהם ויבוא" בראש חודש, ו"על הניסים" בחנוכה ופורים וכיוצא

 ת המזון או לא.אם מזכירים "נחם" בברכנחלקו הפוסקים , ביום זהברית שאוכלים ה

 
אין בעלי הברית עולים לתורה בשחרית או במנחה, מאחר ואינם  - עליה לתורה

חמישי, שבלאו הכי יש באולם אם חלה התענית בשני או  מתענים עד סוף היום.
 עלות בשחרית בלבד.חיוב ביום זה לקרוא בתורה בשחרית, רשאים בעלי הברית ל

 

מתחילים בעלי הברית להתענות מהלילה, כדי לשתף  - סדר היום לבעלי הברית
]כמבואר עצמם בצער הציבור, ובסיום תפילת שחרית ואמירת הקינות יבדילו על היין 

, למול בבוקר , ואחר כך ימולו את התינוק, כי זריזים מקדימים למצוותלהלן[
ם ורשאים לאכול ולשתות מיד לאחר המילה, לפי שיום טוב שלהם הוא. ויש ממתיני

]בערך: ה מנחה גדול תחילה יםתפלל. ויש שמ[03:45]בערך: מלאכול עד חצות היום 

ועל כל פנים, אינם רשאים להחמיר על עצמם ולהתענות,  .אחר כך אוכלים, ו[03:05
 גדול ונכסף.כזה וביום טוב צוה כה חשובה, במ יכה אותם השםואדרבה ישמחו שז

 
רשאים בעלי , אחר הצהרייםלאם מלים את התינוק  - ברית מילה אחר הצהריים

 וברור שקודם לכן יבדילו על היין. הברית לאכול קודם המילה לאחר חצות היום.
 

שהרי אפילו אכילה שהיא חמורה  ,מותר לבעלי הברית לנעול נעלי עור - נעלי עור
 תרה להם, כל שכן נעילת נעלי עור.הו
 

מאחר ו, מפני שיום טוב שלהם הוא. גופםלרחוץ כל בעלי הברית מותרים  - רחיצה
 במקוה לאחר אמירת הקינות, לטבול, רשאים בבוקרלמול למצוה ו זדרזויש ענין לה

 גופם, לנעול נעלי עור, ללבוש בגדי שבת, ויבואו לברית בשמחה.ולרחוץ 

 

ין לא הבדילו י]שהרי עד בריתהבעלי הברית להבדיל על היין קודם  על -הבדלה 

בברית  הלא יעשה את ההבדלה ביחד עם כוס היין שמברך עליואמש במוצאי שבת[, 
נמצא שעושה שתי מצוות שונות על כוס אחת, הבדלה וברית מילה, כי המילה, 

יקדימו להבדיל על והרי כלל בידינו: "אין עושים מצוות חבילות חבילות", על כן, 
אחד מהם יברך על הכוס עם  ,בעת המילה , ולאחר מכןהיין קודם ברית המילה

ין צורך לתת ליולדת ברכת "אשר קידש ידיד מבטן", והוא עצמו ישתה את היין, וא
 (303 )ועיין לעיל עמוד או לקטן.

 

כל הקהל  ת הבדלה אתהמבדיל יכול לכוון להוציא ידי חוב -להוציא את הקהל 
ור ולהבדיל ואינם צריכים לחז]וברור שאסור להם לטעום מן היין[, , אותוהשומעים 

 שוב במוצאי תשעה באב.
 

לאכול בשר, עופות ודגים, וליולדת לבעלי הברית ומצוה מותר  - סעודת מצוה
ולשתות יין, לכבוד מצות המילה, כי יש לעשותה בכבוד והידור ובשמחה גדולה, 

ְמָרֶתךָ : "תהלים קיט קסב()כמו שנאמר  י ַעל אִּ ש  ָאֹנכִּ ָלל ָרב ,ש ָ מֹוֵצא ש ָ  ".כ ְ
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, מברכים ברכת המזון, סעודה עם פתבעלי ברית שאכלו  - "נחם" בברכת המזון
ואין מזכירים בתוכה נוסח "נחם" שאומרים בתפילות של תשעה באב. והוא הדין 

 לכל הפטורים מן הצום, כגון חולה או יולדת, שאכלו לחם.
 

בדברים המשמחים את הלב מותר לבעלי הברית לעסוק בתורה  - לימוד תורה
שאסור לשאר בני אדם ללמוד בהם בתשעה באב, שכיון שיום טוב שלהם הוא 
והותר להם לענג את גופם בסעודת פת, בשר, דגים ויין, כל שכן שהותר להם 

י: "(משלי ט ה)ללמוד תורה שהיא עונג רוחני, כמו שנאמר  תו   ,ְלכו  ַלֲחמו  ְבַלֲחמִּ ו ש ְ
ן ָמָסְכת ִּ  ַייִּ  התרתי שעה חיי "אם: ה"א( פ"ג ברכות ירושלמי )תלמוד וכן אמרו. "]ביין שמזגתי[ יב ְ

 עולם". חיי כל שכן לו,
 

לאחר הברית, אין צריכים בעלי הברית להחליף את בגדי השבת  - בגדי שבת
מותרים הם, כל שכן שלא שאר היום שהרי אפילו לאכול ולשתות שעליהם לבגדי חול. 

בגדיהם. וכבר בארנו לעיל שאפילו בתשעה באב שחל בזמנו, אין צריכים יצטרכו להחליף את 
 רית להחליף את בגדיהם לבגדי חול.בעלי הב

 
 

  מדיני אבלות בברית מילה 
 ברית מילה באונן 

, תחילהלמול את בנו, יקבור את המת לקבור את מתו ואונן שצריך  - אבי הבן אונן
ואחר כך ימול את בנו. אך אם הזמן  ,ויתחייב במצוות ותאבלתתחיל הכדי ש

את קבורת מצומצם, ואם יתעסק בקבורת המת, לא יספיק למול את בנו, ימסור 
ומברך את כל הברכות שאבי הבן  המת בידי החברא קדישא, וילך למול את בנו,

למקורות ] א קפט(חזו"ע אבלות ). ["שהחיינו"ו "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"] מברך במילה
 ין בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה"[., יש לעיבהרחבהיותר  ההלכות

 
כיון שהוא פטור ממצוות, ואינו  ,אין האונן רשאי להיות סנדק - אבל / סנדק אונן

להחמיר על עצמו, בפרט במצוה שאינה מוטלת עליו. ועוד, כי שמחה גדולה  רשאי
ֶמן :(ט כז )משלי היא לו, שהסנדק הוא כמקטיר קטורת, ונאמר ְקֹטֶרת "ש ֶ ח ו  ַ מ  ֵלב".  ְיש ַ

 )א קפט( , רשאי להיות סנדק.ת ימי האבלותבשבעהאבל אבל 

 

 ברית מילה בשבעה 
ם בליל הברית לקיים מנהג ישראל קדושיהאבל רשאי אבי הבן  -ליל הברית 

אף לביתו שיקראו בזוהר הקדוש כמובא בספר "ברית עולם", ו להביא מנין אנשים
אם אינו מבין את לשון הזוהר. ויחלקו מעט  להשתתף בקריאההוא עצמו רשאי 

ד מעיין אומר )שו"ת זרע אמת ח"ב סימן קנח.  ולא יותר.]מזונות, העץ, אדמה, שהכל[ ברכות מיני 

 ועיין חזו"ע ארבע תעניות קסח(רלג. 
 

בו מתקיימת לצאת לבית הכנסת שבעל ברית אבל, רשאי  - נעלי עורו יציאה מהבית
 .לכבוד הברית נעלי עור לנעול ואסור לוהברית, ובגמר הברית יחזור מיד לביתו. 

 א קפט. ב שיד, שנו, שסג(מא.  סימן דעה יורה ט חלק אומר יביע ת"שו)
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בגדי לבן לכבוד המילה, כי הם אינו רשאי ללבוש אבל בעל ברית  - בגדי שבת
ללבוש בגדי  יש מקיליםו נאים ומיוחדים מדי. והנכון שלא ילבש אפילו בגדי שבת.

 מא. ב שסג, שנו. חזו"ע ארבע תעניות רלד( סימן "דיו טח" אומר יביעעיין ) .שבת שאינם מכובסים

 

 מילה שנערכת בתוך ביתו. רשאי להשתתף בסעודת ברית האבל - סעודת מצוה
 ס"ב. זרע אמת, יד שאול, גשר החיים. ב שנג(  שצא סימן )תרומת הדשן. הרמ"א

 

ברור שמצוה על האבל להביא בשר ויין בסעודת המילה, ואף הוא  - בשר ויין
שאסור לאבל  ותוחושב ותמשפחות הטוע צמו יאכל וישתה. ואף אם הוא מאותןע

של מצוה סעודת הלאכול בשר בשבעת ימי אבלות, חלילה לו שמחמת כן לזלזל ב
 ולא להביא בשר.המילה 

 
 נהגו לנחםכתבו הגאונים שיש בשר ושותה יין. ושאבל אוכל מפורש,  יג( תענית )מסכתבגמרא 
בשר אוכל , שאבל שעח ס"ח( מן)סי לחן ערוךשהמרן ן פסקו כל הפוסקים ווכ. בבשר ויין האבלים

ג'רבא, שאין האבלים אוכלים בשר ג על מנה בשו"ת שואל ונשאל דןו סעודה.יין במעט ותה שו
 , וכתב:בשר לכבודם, אלא רק דגיםנמנעים מלאכול  ילו בשבת, ואף הקרובים אל האבליםאפ
על פי סברת הכרס ודעת שמתנהגים  נשים ודעתהמונים  מנהגבאמת אין יסוד למנהג זה, ואינו אלא ו

שהאבלים מותרים בבשר ויין. וכיון שאף בשאר  לחן ערוךשהרי מפורש בש ראה להם.יעצמם כפי ש
 ,איסור. ועודעושה עושה כן, בסעודת בשר, ומי שאינו  השבשבת ראוי לכבדודאי ימי האבל מותר, 

לכך אין  .אבלות בפרהסיאזו י רהנוהג בכל שבתות השנה באכילת בשר, ונמנע מזה בשבת זו, הש
 החסיד על הרב שמעתי ואניוש כלל למנהג זה אפילו לאבלים, וכל שכן לקרוביהם. שלחמקום 

, לשבת כלל בשר שחטו לא נפטרה בתו, לכבודושכאשר  ,ל"זצוק עידאן משה' ר ר"כמה המקובל
 צער לו יש שאדרבה והשיבם, כבודומפני  שחטו שלא לו ואמרו לשבת, בשר לקנות שלח והוא
עוד בזה ועיין  עכ"ד. שבת. לכבוד לעצמו קנה הוא וגם לשחוט, לזרזם העיר לרב ציוה ולכן מזה,

 דברים נמרצים בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה".
 

  לושיםמילה בשברית 
 ,לפטירת קרובם שיםושלה תוךהסתפר בל חפצים להקלההברית בעלי  -תספורת 
רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל שהורה מלכא וכן שמעתי ממרן  (רפדד מעיין אומר  .)ב שסג. רשאים

מר משה חיים שפירא, שהיה בתוך השלושים יום על  פניםשנה, לשר ה 41-הלכה למעשה לפני כ
ממדינה אחרת, והתבייש לבוא גויים פטירת אביו, ומכורח תפקידו היה צריך להיפגש עם שרים 

 כשאינו מגולח, ואמר לו מרן שיציע את עצמו להיות סנדק, ואז יוכל להסתפר ולהתגלח.

 
שהוא בתוך פלוני  שכתב: (חיים סימן קנחחלק א אורח )שו"ת חתם סופר ומצאתי מעשה כיוצא בזה ב

 וואם לא יראה פני ,לה לי סודו שיש לו לדבר עם הדוכסיבא אלי וג שלושים יום לאבלות,
אש אך המתן עד יום ד' שהוא ר להסתפר, בקושי אני מתירלו ואמרתי  .ובליפסיד יותר מאלף ר

 הספרדיםת מילה שכמה קהלות מצו .א :קולות שתיצרף לזה עוד נואז  ,וגם תהיה בו סנדק חודש,
 אש חודשברבימי העומר הרי אשכנזים מסתפרים ו אש חודש,שהוא ר .ב לכבודה. מסתפרים

הלכות אלו וכיוצא בהן וכל  .משום כבוד השר והפסד ממונו ,התרתי לו בצירוף כל הנ"לואייר, 
דה ללמד זכות על מנהגי בני מדינות יאז הפרזתי קצת על המהיא, שאלא האמת  .מרו משמייא

)שוב ראיתי שכן הביא מרן מלכא זצוק"ל את הסיפור הנ"ל ואת מה שכתב  כן. עי"ש.המתירים הספרדים 

 (, כי אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך.החתם סופר בחזון עובדיה ארבע תעניות עמוד רכו

 
 םרשאי, ות ]לאחר שבעה[אבלבשנת אם אבי הבן או אשתו היולדת  -כלי זמר 
 םיום טוב שלהכי  ,כנהוג וביום הברית בריתעם כלי שיר בליל ה פייטניםלהביא 

)"האבלות בהלכה . יסים את בנם לבריתו של אברהם אבינו עליו השלוםכנ, שמהוא

 (364ובאגדה" עמוד 
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הוא מצווה שגם  ובחול המועד עם רעיו, כיון פוריםסעודת ב לנגן אבלהתיר ל שו"ת זקן אהרןב

שמותר להביא כלי נגינה  (א סימן כא"ח)שו"ת חיים שאל לשמוח. ומדבריו למד מרן החיד"א ב
ליולדת  ל וחומרקרואה אני שהדברים בליל הברית ובברית, אף שהיולדת בתוך י"ב חודש. וכתב: 

אבי הבן אינו חייב עוד, שכאן ו .מותרודאי ש ,ילהשמחתה להקריב אשה פרי בטנה למשהיא 
נכון שילבש שוהגם שכתב הרא"ש והוא שליט להביא כלי זמר כמנהג ביום שמחתו.  אבלות,ב

שהוא עושה לכבוד המצוה  מכל מקום כאן ,לכבוד אשתו חמיו עלדש והבעל שחורים כל י"ב ח
היולדת עצמה שתבאר הכבר בלאו הכי וכבוד אשתו. מכבוד המצוה וחזק אלים  ,כמנהג העיר

הוד  ,ותו יתברךושזכתה לקיים מצ ויום שמחתה לכבוד ה' ,טוב שלה הואיום שההיתר שלה, מפני 
עכ"ד. ומבואר  .והכל לשם שמים ,ויגל האיש ותשמח האשה ,להתיר בפשיטות הונרא .הדָ לָ וְ ברית ב ִ 

 ילה.שמחתה להקריב אשה פרי בטנה למ שהיאמפני שיום טוב שלה הוא,  ההיתר,שעיקר סיבת 
ומעתה הוא הדין אם אבי הבן בתוך י"ב חודש, שיהיה מותר להביא כלי נגינה, כיון שיום טוב 

)קידושין כט ע"א( שלו הוא, ואדרבה, מצות מילה מוטלת על האב ולא על האם, כמו שלמדו חז"ל 

ים כ ַ : "מה שנאמרמ ֹמַנת ָימִּ ן ש ְ נֹו ב ֶ ְצָחק ב ְ ָמל ַאְבָרָהם ֶאת יִּ ה ַוי ָ ו ָ ר צִּ ים ֹאתוֹ ֲאש ֶ  ", ודרשוֱאלֹהִּ
אות א(  שו"ת יביע אומר חלק ז יורה דעה סימן מא)"אותו" ולא אותה. וכן ראיתי למרן מלכא זצוק"ל 

פשוט ברית, המנהג  שנעשה בעל שיםובתוך שלששאף האבל  ,בשו"ת מעשה אברהם ייןועשכתב: 
אצל כל בעל ברית.  כנהוגלעשות סעודה בשמחה בשירות ותשבחות ולנגן בכלי שיר בזמן המילה 

חלק ט יורה ) שו"ת יביע אומרב. ע"כ. ולצירוף בלבד יש להביא מה שכתב עוד והובא בשדי חמד

ילה ו"ת דבר משה להתיר לנגן בכלי שיר בשעת הוצאת התינוק למבשם ש אות ב( דעה סימן מא
הפריז זכור לאברהם אביגדור ש בשו"ת כתב עליואך כבר  אפילו בתוך שבעת ימי האבלות ממש.

 עי"ש. .להשמיע קול כלי שיר המנגנים בשעת הוצאת התינוקכל כך על המדה להקל 
 

החמיר בכלי ניגון, שכתב, ולענין אבי הבן שבתוך י"ב ( ימן ר)מכתב יד סרדב"ז השו"ת והנה אף שב
אין ראוי לו לעשות ולא ליכנס להם, אבל סעודה שלאחר המילה  ,בסעודות שקודם המילהחודש, 

בשמחה אסור, ומותר לו ליכנס כי להרבות היה מותר, ובלבד שלא יביא כלי זמר ומיני ניגון, 
והנראה לעניות דעתי  התינוק. משום צער ל כךשמחה כאין בה מצוה ובה  שישבסעודה זו, כיון 

ברי המיקל באבל, הרי שיש לנו לסמוך על כל הפוסקים . ע"כ. מכל מקום כיון שהלכה כדכתבתי
 הנ"ל שהתירו.

 

 י"ב חודשברית מילה ב 

ברית יצחק להשתתף בסעודת בתוך י"ב חודש לאבל  מותר -השתתפות בברית 
 גםש ,הבפם רישוהלימוד הנהוג, את לומדים שם נוהגים לעשות בליל הברית, וש

לבד עצמה, ובברית השאי להשתתף בסעודת וכל שכן שר .סעודת מצוהזה נחשב 
 (365 ,364ובאגדה" עמ' )"האבלות בהלכה שלא יהיו שם כלי זמר או מוסיקה מטייפ. 

 
אפילו יש מבני אשכנז הנוהגים שלא להשתתף בשום סעודת מצוה  - בני אשכנז

תף בכל סעודות מצוה כלי שיר. ויש הנוהגים להשת שאין שםאף , בברית מילה
 צורך בדבר.לו יש ש, וכל שכן כלכתחילה צה להקל בזה, רשאיואשכנזי הרוכנ"ל. 

 (366 )"האבלות בהלכה ובאגדה" עמוד
 

   תם ונשלם שבח לאל בורא עולם    



 
 
 
 
 
 
 
 

 לימוד הזוהר לברית יצחק
 

מנהג ישראל קדושים להביא לפחות עשרה אנשים לבית התינוק בליל 
 המילה, ללמוד את הזוהר הקדוש המתוקן ללילה זה.

 
, שהלימוד יהיה והיסוד()עוד יוסף חי פרשת בראשית ד"ה כתב רבנו יוסף חיים 

סמוך לחדר שהתינוק בו. ואולם אם לא מסתדר לעשות כן, יוותרו על 
ישימו לב לעשות הכל בתאום עם היולדת שחלילה לא העיקר שו ,זה

כעס אצל היולדת, יש בו חשש סכנה. התכעס ולא תבוא לידי צער, כי 
"כי המריבה  בשם מרן החיד"א, )יורה דעה סימן קטז אות קז(כף החיים בוכתב 

 בבית היולדת, גורמת סכנה לולד". השם יצילנו.
 

בזוהר הקדוש להלן עיקר הדגש בערב זה יהיה בלימוד התורה, כמבואר 
במעלת וחשיבות הלימוד בלילה קדוש זה. ומה טוב ומה נעים להביא 
תלמיד חכם שימסור שיעור כשעה אחת "בהלכה ובאגדה" מענייני מצות 

: )משלי טו כג(תתפים, וכמאמר שלמה בחכמתו המילה בפני ציבור המש
ִעּתֹו ַמה ּטֹוב", ולאחר מכן יחלקו את הזוהר  ואז יאכלו  דלהלן."ְוָדָבר ּבְ

 וכהלכה. ה כדתמצווישתו וישישו בשמחה של 
 

 פרטי דינים, סגולות והליכות חשובות לליל הברית. (68)עמוד ועיין לעיל 
 

 .ללשון הקודש להלן דברי הזוהר הקדוש עם רוב התרגום
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 לימוד ליל ברית יצחק  
 

א  ְדִחילוּ ּוְרִחימּו, ּוְרִחימוּ ּוְדִחילּו, ְלַיֲחדָׁ ּה, ּבִ ִריְך הּוא ּוְשִכיְנּתֵׁ א ּבְ ָׁ ם ִיחּוד קּוְדש  ֵׁ ְלש 

ם  ֵׁ ל. ִהּנֵׁה ֲאַנְחנוּ  "יקֵׁ  א"ווָׁ בְּ "י קֵׁ  "דוּ יש  אֵׁ רָׁ ל ִיש ְ ם ּכָׁ ֵׁ ש  ִלים ּבְ א ש ְ ִיחּודָׁ ִנים ּבְ  מּוכָׁ

ה ַלֲהגֹות ְילָׁ ה ַהּלַ זַֹּהר ַהזֶּּ דֹוש   ּבַ ֹות, ַהּקָׁ נוּ  רּוחַ  ַנַחת ַלֲעש  ֹות ְליֹוְצרֵׁ  ְרצֹון ְוַלֲעש 

נוּ  צֹון ִויִהי. ּבֹוְראֵׁ יךָׁ  רָׁ נֶּ פָׁ ן ִמּלְ פֶּ ּתֵׁ ֶּ ַרֲחִמים ש  ל ּבְ נוּ  אֶּ ה ִלּמּודֵׁ יךְ , זֶּ ל חּוט ְוַתְמש ִ ֶּ  ש 

ד סֶּ ד ַעל חֶּ לֶּ ד ַהּיֶּ הְ , ַהּנֹולָׁ ּיִ ֶּ ק יֶּהש  זָׁ ִריא חָׁ י ּובָׁ דֵׁ ה ִלְבִרית ְלַהְכִניסוֹ  ּכְ ְזַמּנוֹ  ִמילָׁ , ּבִ

ה ְהיֶּה אֹותוֹ  ּוְתַזּכֶּ ּיִ ֶּ ן ִנּמֹול ש  ֹהגֶּ ה ּכַ ּורָׁ ה. ְוַכש ּ ה ְוִתְהיֶּ ּובָׁ ה הּוְמֻרּצָׁ  ֲחש  י זוֹ  ִמְצוָׁ  ִלְפנֵׁ

א ּסֵׁ ךָׁ  ּכִ ן ְכבֹודֶּ ְרּבָׁ קָׁ ֲחךָׁ  ַעל ּכְ יַדת ִמְזּבַ ק ְוַכֲעקֵׁ ַלח, ִיְצחָׁ ה ְוִתש ְ ה ְרפּואָׁ מָׁ לֵׁ ד ש ְ לֶּ  ַלּיֶּ

ם. ּוְלִאּמוֹ  ֵׁ נֵׁס ּוְכש  ּכָׁ ּיִ ֶּ ִרית ש  ן, ַלּבְ ה ּכֵׁ ַזּכֶּ ת ּתְ יו אֶּ לוֹ  הֹורָׁ כוֹ  ְלַגּדְ ְתךָׁ  ּוְלַחּנְ תֹורָׁ  ּבְ

ְתךָׁ  ש  , ּוַבֲעבֹודָׁ ת ְוַקּדֵׁ ְמךָׁ  אֶּ יו ש ִ לָׁ ל ְוִיְראוּ , עָׁ ר כָׁ ש ָׁ י ּבָׁ ם ּכִ ֵׁ ֵׁ  ש  א םַהש ּ יו ִנְקרָׁ לָׁ , עָׁ

ה הּוב ְוִיְהיֶּ ה אָׁ ד ְלַמְעלָׁ ה ְונְֶּחמָׁ ה, ְלַמּטָׁ ה ְוִיְזּכֶּ ים ְלֻחּפָׁ ן, טֹוִבים ּוְלַמֲעש ִ מֵׁ ן אָׁ  ְיִהי ּכֵׁ

צֹון ינוּ ִויִהי ֹנַעם ֲאדֹ . רָׁ לֵׁ ינּו עָׁ י ֱאלֹהֵׁ ינוּ  ,נָׁ לֵׁ ינּו ּכוְננָׁה עָׁ דֵׁ ה יָׁ ינּו  ,ּוַמֲעש ֵׁ דֵׁ ה יָׁ ּוַמֲעש ֵׁ

 .ּכוְננֵׁהוּ 

 
 

  ַתח ָ א פ  ָ י ַאב  ִנים ְוגו'. ַרב ִ ָ ע ש  ַ ָנה ְוֵתש  ָ ִעים ש  ש ְ ן ת ִ ֶּ  )שמואל ב כב(ַוְיִהי ַאְבָרם ב 
א ָאַמר ַהאי ְקָרא  ָ ִוד ַמְלכ  ִמי צו ר ְוגו'. ד ָ ְלֲעֵדי ְיָי ו  ַ י ִמי ֵאל ִמב   ח()תהלים יכ ִ

א  ָ יָטא אֹו ְמַמנ  ל ִ ַ ְלֲעֵדי ְיָי. ָמאן הו א ש  ַ י ִמי ֵאל ִמב  יָ כ ִ י יכִ ד ְ ד ִמד ִ ַ ְעב  ל ְלמֶּ
ֻכְלהו   ִגין ד ְ ִריְך הו א, ב ְ א ב ְ ָ ד ֵמִעם קו ְדש  ק ַ ַ ִאְתפ  א ַמה ד ְ ָ ל  ְלֲעֵדי ְיָי, אֶּ ַ ִמב 
ִמי צו ר, ו ַמאן ִאיהו   י. ו  ד ִמד ִ ַ ְעב  ַתְייהו  ָקְייֵמי ְוָלא ָיְכֵלי ְלמֶּ ו  ְרש  ָלא ב ִ

ְקָפא ו גְ  ו  ד ת  ַ ְעב  ָיכֹול ְלמֶּ יף ד ְ ק ִ ַ א ת  ָ ל  . אֶּ ְלֲעֵדי ֱאלֵהינו  ַ ְרֵמיה  ִמב  בו ָרה ִמג ַ
ִריְך הו א ְוָלא ָיִכיל א ב ְ ָ ְדש  קו  יָדא ד ְ ְלהו  ב ִ ֻ . ו  כ  ֵתיה  ו  ְרש  ר ב ִ ַ י ב  ד ִמד ִ ַ ְעב   ְלמֶּ

 

                                                 
י ְלֲעֵדי ה'  כִּ בַּ י ֵאל מִּ אלא מה  ,נה שיכול לעשות דבר מבלעדי ה'ומי הוא השליט או הממ -מִּ

לם לא עומדים ברשותם ולא יכולים לעשות דבר. ו, משום שכדוש ברוך הואה מעם הקושהצטו
י צּור  לם ביד וכ כיקף וגבורה מעצמו מבלעדי אלהינו? וומי הוא התקיף שיכול לעשות ת -ּומִּ

 לעשות דבר, רק מרשותו. ים, ולא יכולהקדוש ברוך הוא
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   ו ֵתיה ְרש  א ב ִ ָ ֹל  ִריְך הו א כ  א ב ְ ָ קו ְדש  ְלֲעֵדי ְיָי. ד ְ ַ י ִמי ֵאל ִמב  ָבר ַאֵחר כ ִ ד ָ
ה, ְוָלא כ ְ  ָ ֻכְלהו  ַאְחְזָיין ִמל  ֵלי, ד ְ ַמז ָ כְֹכַבָיא ו  ֵחיזו  ד ְ ִאְתֲחֵזי ב ְ ַמאן ד ְ

ִריְך הו א ַאְחַלף ֵליה  ְלַגְווָנא  א ב ְ ָ ָלִתי ֱאלֵהינו . ַאֲחָראְוקו ְדש  ִמי צו ר זו  . ו 
ִלים  יר ש ְ ִאיהו  ַצי ָ ִריְך הו א ד ְ א ב ְ ָ קו ְדש  ָמה ד ְ יר כ ְ ֵלית ַצי ָ ָהא או ְקמו ָה ד ְ
 , ֵניה  ו  ק  ָכל ת ִ ְקָנא ב ְ יו  ִלים ְלַההו א ד ִ ְקָנא ְוַאש ְ ֹו ִדיו  ְקָנא ג  יו  יר ד ִ ָעִביד ְוִצי ֵ

ָאה ד ְ  ָ ש  ִעל  פֶּ ה  נֶּ ָ יר ְוָאִעיל ב  ְך ֵלית ַצי ָ ָ ָאה, ְבִגין כ  ָ ו ָנא ִעל  ָדֵמי ְלִתק 
ִריְך הו א.  א ב ְ ָ קו ְדש   כ ְ

 
   ְקֵביה י נו  ֵ יה  ְלַגב  ֵ ְבת  יאו  ד ִאְתַער ת ִ ַ ר ָנש  כ  ַ ב  א ֲחֵזי, ֵמַההו א ַזְרָעא ד ְ ָ ת 

ְרַווְייהו  כ ַ  ַ ָרן ת  ֵדין ִמְתַחב ְ יה  כ ְ ֵ ְקֵביה  ִאְתָעַרת ְלַגב  ְייהו   ֲחָדאְונו  ַ ְוָנַפק ִמנ 
ִריְך הו א ִצֵייר ֵליה   א ב ְ ָ קו ְדש  ִגין ד ְ ַחד. ב ְ ְקִנין כ ְ יו  ֵרין ד ִ ָכִליל ִמת ְ ר ַחד ד ְ ַ ב 
א ַגְרֵמיה   ָ ר ָנש  ְלַקְדש  ַ ֵעי ב  ָ א ב  . ְוַעל ד ָ ְרַווְייהו  ַ ִליל ִמת  ִאְתכ ְ ו ָרא ד ְ ִצי  ב ְ

ַכח הַ  ת ְ ִיש ְ ִגין ד ְ ַההו א ִזְמָנא ב ְ ִלים כ ִ ב ְ ו ָרא ש ְ ִצי  ְקָנא ב ְ יו   ְדָקא ָחֵזי. הו א ד ִ
 

  ֹן ַרְבְרִבין עֹוָבדו ו  ה ִאנ  ָ מ  ַ א ֲחֵזי, כ  ָ יא ת  י ִחי ָ ִריְך הִ ָאַמר ַרב ִ א ב ְ ָ קו ְדש  י ד ְ
ַגְווָנא ְדָעְלָמא, ו ְבָכל  ר ָנש  ִאיהו  כ ְ ַ ב  ו ָרא ד ְ ְמנו ָתא ְוִצי  ָהא או  הו א, ד ְ

ֵרי ָעְלמִ  יֹוָמא ְויֹוָמא ָ ִריְך הו א ב  א ב ְ ָ ל ַחד ְוַחד  יןקו ְדש  ָ ִגין כ  ו  וג ִזו  ְמַזו ִ
ן ְלָעְלָמאכ ִ  ְקֵניהֹון ַעד ָלא ֵייתו  יו  יר ד ִ , ְוהו א ִצי ֵ  .ְדָקא ָחֵזי ֵליה 
 

ר  ֹוְלדֹות ָאָדם. ְוִכי ֵספֶּ ר ת  ה ֵספֶּ ִתיב זֶּ ְמעֹון, כ ְ י ש ִ ָאַמר ַרב ִ א ֲחֵזי, ד ְ ָ ת 
ִריְך הו א ַאְחֵמי ֵליה  ְלָאָדם ,ֲהָוה ֵליה   א ב ְ ָ ְדש  קו  א או ְקמו ָה ד ְ ָ ל  ֹון  אֶּ ָהִראש 

                                                 
ְלֲעֵדי ה'  ,אחר דבר בַּ י ֵאל מִּ י מִּ הכל ברשותו, ולא כמו שנראה בכוכבים  הקדוש ברוך הואש -כִּ

י ֱאֹלֵהינּו, שאין צי לם מראים דבר, והקב"הושכ ובמזלות, י צּור זּוָלתִּ ר כמו ימחליפו כרצונו. ּומִּ
בכל  צורה, ומשלים את אותה צורהבתוך  צורהר ישלם, עושה ומצימור יהקב"ה, שהוא צי

 יר כמו הקב"ה. יקון העליון, משום כך אין צינפש עליונה, שדומה לת הה, ומכניס ביקונית
 

הקדוש ברוך כאחד, משום ש דמויותשכלול משתי ואשתו אדם המזרע הולד נוצר ראה,  בא
ר אותו בציור שנכלל משניהם. ועל כן צריך אדם לקדש את עצמו בזמן ההוא, כדי יצי הוא

 מצא הדמות ההיא בציור שלם כראוי. תש
 

, שבכל יום ויום הקב"ה הקדוש ברוך הוארבי חייא, בא ראה, כמה גדולים מעשיו של  אמר 
 יר את דמותם טרם בואם לעולם. יווגים כל אחד ואחד כראוי לו, והוא ציוג זובורא עולמות, ומז
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א  ָ ַח קו ְדש  רו  ָחָמא ב ְ , ִאי ֵתיָמא ד ְ '. ֵהיַאְך ַאְחֵמי ֵליה  יו ְוכו  ָ ֹור ְודֹוְרש  ֹור ד  ד 
ן ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמא ו  ִאנ  ֵיי ,ד ְ ָחְכְמָתא ַמה ד ְ ָחָמא ב ְ ַמאן ד ְ ֵתי כ ְ

ְקָנא  יו  ְלהו . ְוַההו א ד ִ ֻ ֵעיָנא כ  א ָחָמא ב ְ ָ ל  ִמיִנין זְ ד ִ ְלָעְלָמא. ָלאו ָהִכי, אֶּ
ֹוָמא  ִמי  ִגין ד ְ ֵעיָנא, ַמאי ַטְעָמא ב ְ ְלהו  ָחָמא ב ְ ֻ ָעְלָמא כ  יה  ב ְ ֵ ְלֵמיַקם ב 

אן ד ִ  ָ ְלהו  ַנְפש  ֻ ֵרי ָעְלָמא כ  ִאְתב ְ ְבֵני זְ ד ְ אִמיִנין ְלֵמיַקם ב ִ ָ ְלהו  ָקְייִמין  ,ָנש  ֻ כ 
ש   ָ ְקָנא ַממ  יו  ַההו א ד ִ ִריְך הו א ב ְ א ב ְ ָ ְדש  י קו  ֵ יה  ִמיִנין זְ ד ִ ַקמ  ֵ א צ)ְלֵמיַקם ב 

ָעְלָמא. ע''א(  ב ְ
 
אן כ ִ  ָ ְלהו  ַנְפש  ֻ ָנְפִקין ֵמַהאי ָעְלָמא כ  ַתר ד ְ ָ יא ב  יַקי ָ ו ן ַצד ִ ל ִאנ  ָ ַגְווָנא ָדא כ 

א ָ ְדש  ְקָנא אַ  ָסְלָקן, ְוקו  יו  ִריְך הו א ַאְזִמין לֹון ד ִ הו  חֲ ב ְ א ב ְ ָ ש  ָרא ְלִאְתַלב ְ
יה  ְוָחָמא ל ֵ ְלהו  ָקְייִמין ַקמ  ֻ ְך כ  ָ ַהאי ָעְלָמא, ְבִגין כ  ֲהוו  ב ְ ַגְווָנא ד ְ ֹון ָאָדם כ ְ

ֵעיָנא. ֹון ב ְ ַמְייהו   ָהִראש  ו  ִקי  ָחָמא לֹון ָלא ָקְייֵמי ב ְ ַתר ד ְ ָ א  ,ְוִאי ֵתיָמא ב  ָ ת 
נַ  יה  ַעד ד ְ ֵ ן ְוָקְיימו  ַקמ  ו  ו ָמא ִאנ  ִקי  ִריְך הו א ב ְ א ב ְ ָ ְדש  קו  ֹוי ד ְ ל ִמל  ָ  ית ֵ חְ ֲחֵזי כ 

ִתיב,  ַגְווָנא ָדא כ ְ נֹו ֹפה ְוגו' )דברים כט(ְלָעְלָמא. כ ְ ש ְ ר יֶּ ֶּ י ֵאת ֲאש  ָהא  ,כ ִ
א  ָ ֵני ָנש  ֻכְלהו  ב ְ ְקמו ָה ד ְ ֱהֵוי  ִמיִניןזְ ד ִ או  ָעְלָמא ְלמֶּ ן.ב ְ ָ מ  ַ ָכחו  ת  ת ְ ְלהו  ִאש ְ ֻ  כ 

 
ָלא ָ כ  ַ ו  פֹה ְוגו' ,ָהָכא ִאית ְלִאְסת  נ  ר ֵאינֶּ ֶּ ִתיב ֵאת ֲאש  ָהא כ ְ ַמע  ,ד ְ ו ַמש ְ

ִתיב  ֹום ְוָלא כ ְ נו  ַהי  ָ ְכִתיב ִעמ  ִגין ד ִ ן, ב ְ ָ מ  ַ ָקְיימו  ת  ן ד ְ ו  ן ֵמִאנ  ִיְפקו  ַהְנהו  ד ְ
ֹום נו  עֹוֵמד ַהי  ָ ָלא ִאְתֲחזו  אֶּ  ,ִעמ  א ד ְ ָ ל  ן אֶּ ָ מ  ַ ְלהו  ָקְיימו  ת  ֻ אי כ  א ַוד ַ ָ ל 

נו  ַהי ֹום ָ ִתיב ִעמ  ְך כ ְ ָ ן. ,ְלֵעיָנא, ְבִגין כ  ָלא ִאְתֲחזו  ב ד ְ  ַאף ַעל ג ַ
 

ֹון  ן ְלָאָדם ָהִראש  ִאְתֲחזו  ָמה ד ְ ן ָהָכא כ ְ ְוִאי ֵתיָמא ַמאי ַטְעָמא ָלא ִאְתֲחזו 
ד  ַ א ָהָכא כ  ָ ל  יר. אֶּ ֵעיָנא, ְוָהא ָהָכא ִאְתֲחֵזי ַית ִ ָחָמא לֹון ֵעיָנא ב ְ ד ְ

ָרֵאל ֵחיזו   ִאין ֲהוו  ָחָמאן ַאֲחָראִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיש ְ ָ ין ִעל   ְוַדְרג ִ
חְ  ָלא ו ְלמֶּ ָ כ  ַ ִאיִבין ְלִאְסת  ֵעיָנא ְוֲהוו  ת ְ ָלאן ֵעיָנא ב ְ כ ְ ַ ִמְסת  יָקָרא ו  ֵמי ב ִ

ִריְך הו   א ב ְ ָ ְדש  קו  ָאה ד ְ ָ ְך ָחמו  ְיָקָרא ִעל  ָ ְבִגין כ  ָמֵריהֹון, ו  ְלחֹודֹוי ְוָלא ד ְ א ב ִ
א  ָרא.חֲ ֵמאַ  ָ ֵני ָנש  ְלהו  ב ְ ֻ א כ  ָעְלָמאְלָקְיימָ  ִמיִניןזְ ד ִ ְוַעל ד ָ ְלהו   ,א ב ְ ֻ כ 

ש   ָ ְקִנין ַממ  יו  ן ד ִ ו  ִאנ  ִריְך הו א ב ְ א ב ְ ָ י קו ְדש  ֵ ְלָקְייָמא  ִמיִניןזְ ד ִ ָקְייֵמי ַקמ 
יה   ֵ  .ב 
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 ְלִמי ָראו   )תהלים קלט( ,ֲהָדא הו א ִדְכִתיב יָך ְוַעל ִסְפְרָך ְוגו'. ג ָ ְלִמי ָראו  ֵעינֶּ ג ָ
יָך ַמאי ַטְעָמא ְקָנא אַ  ,ֵעינֶּ ִדיו  ִגין ד ְ ַהאיחֲ ב ְ ָאה ֲהִוי כ ְ ָ ְך  .ָרא ִעל  ָ ְבִגין כ  ו 

ִתיב,  יר ַטב ד ְ  )תהלים יח(כ ְ . ַמאן ַצי ָ ָלִתי ֱאלֵֹהינו  ִמי צו ר זו  א י ֵ צִ ו  ָ ֹל  ר כ 
ִריְך הו א. א ב ְ ָ קו ְדש   כ ְ

 
ָללָ  ָהא ֵאל כ ְ ה ד ְ ָ א ָרָזא ְדִמל  , ד ָ ַ י ִמי ֱאלֹוה  ָבר ַאֵחר כ ִ ִליל ד ָ ִאְתכ ְ א הו א ד ְ

ין ְרג ִ ְלהו  ד ַ ֻ א  .ִמכ  ְרג ָ ָהא ֵאל ִאיהו  ד ַ ְכִתיב ַאֲחָראְוִאי ֵתיָמא ד ְ ִגין ד ִ  ,ב ְ
ָכל יֹום )תהלים ז( ָלאו ִאיהו   ,ֵאל זֹוֵעם ב ְ ְלֲעֵדי ְיָי ד ְ ַ ָהא ֵלית ֵאל ִמב  א ֲחֵזי ד ְ ָ ת 

ַרש  ְלָעְלִמין. ְוַעל  ְ ְלחֹודֹוי ְוָלא ִאְתפ  ִתיב, ב ִ א כ ְ י ִמי ֵאל  )שמואל ב כב(ד ָ כ ִ
א ַחד  ָ ֹל  א כ  ָ ל  ְלחֹודֹוי אֶּ ָהא צו ר ָלאו ִאיהו  ב ִ ִמי צו ר ְוגו' ד ְ ְלֲעֵדי ְיָי, ו  ַ ִמב 

ִדְכִתיב,  ָך  )דברים ד(כ ְ ל ְלָבבֶּ בֹוָת אֶּ ֵ ֹום ַוֲהש  ָ ַהי  י ְיָי הו א ָהֱאלִהים ְוָיַדְעת  כ ִ
 ְוגו'.

 
א ֲחֵזי, ַעד ָלא  ָ ְלחֹודֹוי ת  ה ב ִ ֹו ַמֲחזֶּ יה  ִמג  ֵ יל ִעמ  ֵ ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ְמַמל  ִאְתג ְ
ָמר ִאת ְ ָמה ד ְ ה ,כ ְ ֲחזֶּ ַ מ  ַ ה ְוגו'. ב  ֲחזֶּ ַ מ  ַ ל ַאְבָרם ב  ַבר ְיָי אֶּ ְכִתיב ָהָיה ד ְ  ,ד ִ

ָמר ִאת ְ ָמה ד ְ יה  כ ְ ֵ ְקִנין ִאְתַחְזָיין ב  יו  ָכל ד ִ א ד ְ ְרג ָ ַההו א ֵחיזו  ד ַ אי ְוהַ  ,ב ְ
ְבִרית. ה ִאיהו  ָרָזא ד ִ ִאיהו   ַמֲחזֶּ ִגין ד ְ ה ב ְ ְך ִאְקֵרי ַמֲחזֶּ ָ ְבִגין כ  ְוִאי ֵתיָמא ד ִ

ה ְכֵדין ִאְקֵרי ַמֲחזֶּ יה  ו  ֵ ְקִנין ִאְתַחְזָיין ב  יו  ָכל ד ִ א ֵחיזו  ד ְ ְרג ָ ָהא ֲאַמְרת ְ  .ד ַ
ַזר ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ְממַ  ַעד ָלא ִאְתג ְ ַקְדִמיָתא ד ְ ר ַהאי ב ְ ַ יה  ב  ֵ יל ִעמ  ֵ ל 

ין ָאֳחָרִנין ְרג ִ ָראן ֲעלֹוי ד ַ ָ ָלא ש  א ד ְ ְרג ָ ה ֵחיזו   .ד ַ ֲחזֶּ ַ מ  ַ א ֲאַמְרת ְ ב  ָ ת  ְוַהש ְ
בַ  ִתיב ָהָיה ד ְ ַזר כ ְ ִאין. ְוָהא ַעד ָלא ִאְתג ְ ָ ין ִעל  ְרג ִ ָכל ד ַ ל ַאְבָרם ד ְ ר ְיָי אֶּ

ה. ֲחזֶּ ַ מ  ַ  ב 
 

א ֵחיזו  ד ְ  א ַהאי ַדְרג ָ ָ ל  ִאין ִאיהו  אֶּ ָ ין ִעל  ְרג ִ ִאין  .ָכל ד ַ ָ ין ִעל  ַדְרג ִ ְבֵחיזו  ד ְ ו 
ִזיר ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ג ָ ְבַההו א ִזְמָנא ד ְ ב ד ִ ן. ְוַאף ַעל ג ַ ק ַ ַ א  ,ִאְתת  ְרג ָ ַהאי ד ַ

ָווִנין ִאיהו  ָקִאים. ְוֵחיזו  ד ְ  ו ן ג ְ ְבָכל ִאנ  ִאין ִאיהו  ו  ָ ין ִעל  ַדְרג ִ ֵחיזו  ד ְ ו ן ב ְ ִאנ 

                                                 
י ָראּו ֵעיֶני זהו ְפְר  ָךשכתוב ָגְלמִּ ל סִּ י ָראּו ֵעיֶני ָךְועַּ , מה הטעם? משום שדמות אחרת ָךוגו'. ָגְלמִּ

י ֱאֹלֵהינּו, מי הצי י צּור זּוָלתִּ ר הכל ]זה יצימר הטוב שיעליונה היתה כזה, ומשום כך כתוב ּומִּ
 ?הקדוש ברוך הואה[ כמו בז
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חֹוֵתיה   ָווִנין ָקְייֵמי ת ְ ור וָ גְ ַחד ִמיִמיָנא  .ג ְ ָמאָלא חָ וְ ן ִחו ַ ְ סו ָמק. ן וָ גְ ד ִמש  
 . ָקְייֵמי ֲעֵליה  ִאין ד ְ ָ ָווִנין ִעל  ָכל ג ְ ָווִנין, ְוִאיהו  ֵחיזו  ד ְ ל ג ְ ָ ָכִליל ִמכ  ַחד ד ְ

ַאְבָרָהם  ַהאי ֵחיזו  ָקִאים ֲעֵליה  ד ְ א ב ְ ב ְוַעל ד ָ יה  ְוַאף ַעל ג ַ ֵ יל ִעמ  ו ַמל ִ
ַזר ַמה כ ְ  ִאְתג ְ יָון ד ְ ֵ ַזר. כ  ָלא ִאְתג ְ ל ַאְבָרם.ד ְ ָרא ְיָי אֶּ  ִתיב ַוי ֵ

 
ה ְסָתם, ַמה  ִתיב ַמֲחזֶּ ְבַאְבָרָהם כ ְ ִבְלָעם. ו  ִתיב ב ְ י כ ְ ד ַ ַ א ֲחֵזי, ַמֲחֵזה ש  ָ ת 

ין ד ִ  ֵ י ִאל  ד ַ ַ א ַמֲחֵזה ש  ָ ל  ין ַהאי ְלַהאי. אֶּ ֵ . ב  יֵליה  ן ֵחיזו  ד ִ ו  יה  ְוִאנ  ֵ א ִמנ  ָ ְלַתת 
ה יה   ,ַמֲחזֶּ ֵ ִאין ִאְתַחְזָיין ב  ָ ְקִנין ִעל  יו  ָכל ד ִ א הו א ה' ד ְ ה ד ָ ְבִגין  .ְסָתם ַמֲחזֶּ ו 

ה ְסָתם ַאְבָרָהם ַמֲחזֶּ ִתיב ב ְ ְך כ ְ ָ י. ,כ  ד ַ ַ ְבִבְלָעם ַמֲחֵזה ש   ו 
 

ַזר ַאְבָרָהם  א ַעד ָלא ִאְתג ְ יָון ְוַעל ד ָ ֵ ְדֲאָמָרן. כ  ֲהָוה ֵליה  ַהאי ַדְרָגא כ ִ
ל ַאְבָרם ְוגו' ָרא ְיָי אֶּ ד ַוי ֵ ַזר ִמי ָ ִאְתג ְ ְלהו   .ד ְ ֻ ין ַעל  א ע''ב(צ)ִאְתֲחזו ן כ  ְרג ִ ד ַ

א ְרג ָ יה  כ ִ  .ַהאי ד ַ ֵ יל ִעמ  א ַמל ִ ְרג ָ . ְוַאְבָרָהם ְוַהאי ד ַ ִלימו  ש ְ ְדָקא ָחֵזי ב ִ
ְרג ָ  ר ִמד ַ ַ א כ ִ ִאְתַקט  ָ יש  ְבִרית ְקָייָמא ַקד ִ א ְוָעאל ב ִ ְדָקא ָחֵזי א ְלַדְרג ָ

ִלימו   ש ְ  .ב ִ
 

  א ָ יש  ְקָייָמא ַקד ִ ַזר ַאְבָרָהם, ָנַפק ֵמָעְרָלה ְוָעאל ב ִ ִאְתג ְ יָון ד ְ ֵ א ֲחֵזי כ  ָ ת 
ָעְלָמא ָקִאים ֲעֵליה   ו ָמא ד ְ ִקי  א ְוָעאל ב ְ ָ יש  ָרא ַקד ִ ִעט ְ ר ב ְ ַ ְכֵדין  .ְוִאְתַעט  ו 

ְכִתיב  ִגין ד ִ . ב ְ ִגיֵניה  ים ָעְלָמא ב ְ  ,ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה )ירמיה לג(ִאְתְקי ַ
ְכִתיב  י. ו  ְמת ִ ץ לא ש ָ ַמִים ָוָארֶּ ָ ֹות ש  ַמִים  )בראשית ב(ֻחק  ָ ֹוְלדֹות ַהש   ה ת  ֶּ ֵאל 

ה''א ב ְ  ְרָאם. ב ְ ָ ִהב  ץ ב ְ ַאְבָרָהם. ְוכֹ רָ ְוָהָארֶּ ָרָזא ָחָדא ָקִאים. ָאם, ב ְ א ב ְ ָ ל 
ִריְך הו א ַאחְ  א ב ְ ָ קו ְדש  ֲעָתא ד ְ ַ ְבש  ָעְלָמא, ו  ִרין ד ְ ן ד ָ ו  ל ִאנ  ָ ֵמי ֵליה  ְלָאָדם כ 

ל ַחד ְוַחד ָ ָרא ְוָדָרא ,ְוָחָמא לֹון כ  ל ד ָ ָ ַההו א  ,כ  ן ב ְ א ְדֵעדֶּ ָ ִגְנת  ְלהו  ָקְיֵמי ב ְ ֻ כ 
ְקָנא  יו  ַהאי ָעְלָמא.  ְלָקְייָמא ִמיִניןזְ ד ִ ד ִ  ב ְ

                                                 
, כיון שנמול אברהם, יצא מהערלה, ונכנס לברית הקדושה, והתעטר בעטרה קדושה, בא ראה 

י יונכנס בברית שהעולם עומד עליה, ואז התקי יתִּ ם ֹלא ְברִּ ם העולם בגללו, משום שכתוב אִּ
י, וכת ם ָוָאֶרץ ֹלא ָשְמתִּ יִּ ָבְרָאם, בה''א יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָשמַּ ם ְוָהָאֶרץ ְבהִּ יִּ ָשמַּ וב ֵאֶלה תֹוְלדֹות הַּ

הראה לאדם את כל אותם  הקדוש ברוך הואבשעה שובראם, באברהם, והכל עומד בסוד אחד. 
לם עומדים בגן העדן באותה והדורות של העולם, וראה אותם כל אחד ואחד, כל דור ודור, כ

 ד בה בעולם הזה.והדמות שעתידים לעמ
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 , ָוה  ָ ַלל, ת  ים כ ְ יה  ַחי ִ ֵ ָלאו ב  ָחָמא ֵליה  ְלָדִוד ד ְ יָון ד ְ ֵ ָמר כ  א ֲחֵזי, ָהא ִאת ְ ָ ְות 
יֵליה  ְואִ  ְך ֲהוו  ֵליה   יןעִ בְ שִ יהו  ְיִהיב ֵליה  ִמד ִ ָ ִנין, ְבִגין כ  םש ְ ע  ְלָאדֶּ ַ ש  ת ְ

ְבִעין ִאְסת ְ  ן ש ִ ו  ִנין. ְוִאנ  ְתָלִתין ש ְ א ָרָזא ֵמאֹות ו  ה ד ָ ָ ָלקו  ֵליה  ְלָדִוד. ו ִמל 
ָחְכמְ  ָדִוד ֵלית ֵליה  ד ְ , ד ְ ִנין ֵמָאָדם ַקְדָמָאה ין(מִ )יו ָֹתא ִאיהו  ְבִעין ש ְ ר ש ִ ַ  .ב 

ָחְכְמָתא ִאיהו  ְוכֹ  א ָרָזא ד ְ ָ ֹ ,ל  א כ  ָ א ִאיהו  ְבָרָזא ִדְלֵעיל ָ ְוָכל ַמה ִדְלַתת  ָ  א.ל 
  

  ִגין ו  ִגין ִזו  ו  ְלהו  ִזו  ֻ ָעְלָמא כ  ָמִתין ד ְ ִנש ְ ְקִנין ד ְ יו  ן ד ִ ו  ָכל ִאנ  א ֲחֵזי, ב ְ ָ ְות 
יה   ֵ ִריְך הו א ְמַזו ֵ  ,ַקמ  א ב ְ ָ ד ַאְתָיין ְלַהאי ָעְלָמא קו ְדש  ַ ִגין.ְלָבַתר כ  ו   ג ִזו 

י ִיְצָחקָאַמר ִר  י  :ב ִ לֹוִני ִלְפלֹוִני. ָאַמר ַרב ִ ְ ת פ  ַ ִריְך הו א ָאַמר ב  א ב ְ ָ ְדש  קו 
ִתיב ,ַמאי ָקא ַמְייֵרי :יֹוֵסי ַחת ַהש  ָ  :(ט )קהלת א ְוָהא כ ְ ַ ל ָחָדש  ת  ָ . ֵאין כ  ש  מֶּ

ַחת ַהש  ָ  ַ י ְיהו ָדה ת  אֵני ְלֵעיָלא.ָאַמר ַרב ִ ָ ִתיב, ש  ש  כ ְ  מֶּ
 

 י יֹוֵסי רֹוָזא ָהָכא :ָאַמר ַרב ִ ָ ה ָאַמר ִר ְוָהא ָאַמר רִ  ,ַמאי כ  י ִחְזִקי ָ  :אי ִחי ָ ב ִ ב ִ
עְ  ַ ַהִהיא ש  ר ָנש  ְלָעְלָמאת ָ ב ְ ַ ָנִפיק ב  ש  ד ְ ָ ת זו גֹו ִאְזד ַ  ,א ַממ  ַ ַנת לֵ ב   .יה  מ ְ

י ָאַמר ִר  ֵ ִרין ַקמ  ַמְתהֹון ִמְתַעט ְ ִנש ְ יא ד ְ יַקי ָ ן ַצד ִ ו  ִאין ִאנ  ָ א ַזכ  ָ י ַאב  א ב ִ ָ ַמְלכ 
ן  א ַעד ָלא ֵייתו  ָ יש  עְ  .ְלָעְלָמאַקד ִ ַ ַהִהיא ש  ִניָנן ב ְ ָ ָהִכי ת  יק ת ָ ד ְ ִ ַאפ  א ד ְ

                                                 
 ,לם לפניו זוגות זוגות. לאחר מכן, ויות של הנשמות של העולם, כובכל אותן הדמ ובא וראה

אומר  הקדוש ברוך הואווגים. אמר רבי יצחק, יג זומזו הקדוש ברוך הואכשבאים לעולם הזה, 
ָשֶמש? אמר רבי ]מכריז[  ת הַּ חַּ יהודה, בת פלוני לפלוני. אמר רבי יוסי, והרי כתוב ֵאין ָכל ָחָדש תַּ

 שונה.  למעלה תחת השמש כתוב, אבל
 

רבי יוסי, מה כאן הכרוז, והרי אמר רבי חזקיה אמר רבי חייא, באותה שעה ממש שיוצא  אמר 
מנת לו? אמר רבי אבא, אשרי הצדיקים שנשמותיהם מתעטרות לפני ואדם לעולם, בת זוגו מז

מוציא נשמות  ברוך הוא הקדושאו לעולם. שכך שנינו, בשעה ההיא שוהמלך הקדוש טרם יב
ונמסרות בידי  ,חדכאחברות תלן כלולות זכר ונקבה שמולעולם, כל אותן הרוחות והנשמות, כ

נה השליח שנתמנה על הריונות בני האדם, ושמו לילה. ובשעה שיורדות ונמסרות ואותו הממ
ווגם, יזמן זבידיו, נפרדות, ולפעמים זה מקדים לפני זה, ומוריד אותם בבני האדם. וכשמגיע 

שמכיר אותן הרוחות והנשמות מחבר אותן כבראשונה ומכריז עליהם.  הקדוש ברוך הוא
אין כל חדש תחת לכן וכשמתחברים, נעשים גוף אחד ונשמה אחת, ימין ושמאל כראוי, ו

כך זה ודאי! שאם  .ווג אלא לפי מעשי ודרכי האדםיזההשמש. ואם תאמר, הרי שנינו שאין 
ם, הוא זוכה להתחבר עם אותו שלו כמו שיצא. ואמר רבי חייא, מי שמעשיו זוכה ומעשיו כשרי

 כל מה שיש לו,ר אדם וכשרים, באיזה מקום יבקש את זווגו? אמר לו, הרי שנינו, לעולם ימכ
 וישא בת תלמיד חכם, שתלמיד חכם פקדון רבונו נפקד בידו.
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מְ  ִריְך הו א ִנש ְ א ב ְ ָ מְ קו ְדש  ִחין ְוִנש ְ ו ן רו  ל ִאנ  ָ ְלהו  ִתין ְלָעְלָמא, כ  ֻ ִתין כ 
ַכר ְונו   ָרן כ ַ ְכִליָלן ד ְ ִמְתַחב ְ ָרן  ,ֲחָדאְקָבא ד ְ ָא ְוִאְתַמס ְ ַההו א ְמַמנ  יָדא ד ְ ב ִ
ִאְתפ ְ  ִליָחא ד ְ ְבֵני נְ ש ְ ֵאיהֹון ד ִ ו  ד ַעל ִעד  ֵמיה  ק ַ א. ְוַלְיָלה ש ְ ָ עְ  .ש  ַ א ת ָ ו ְבש 

ָנחְ  יןין ְוִאתְ ת ִ ד ְ ְרש ִ ָ ידֹוי ִמְתפ  א ְוָאִחית  .ַמְסָרן ב ִ ים ִמן ד ָ א ַאְקד ִ ְלִזְמִנין ד ָ ו 
א. ְוַכד מְ  ָ ְבֵני ָנש  ו ָגא ִדְלהֹוןא עִ טָ ְלהו  ב ִ ִזו  ָיַדע  יָדן ד ְ א ְבִריְך הו א ד ְ ָ קו ְדש 

מְ  ִחין ְוִנש ְ ן רו  ו  ַקְדִמיָתא ִתין ְמַחב ֵ ִאנ  ְדב ְ . ְוַכד ר לֹון כ ִ ַמְכְרָזא ֲעַלְייהו  ו 
ו ָפא מִ  ָרן ִאְתֲעִבידו  ַחד ג  ָמָתא יְ וְ ְתַחב ְ ָמאָלא כ ִ ַחד ִנש ְ  .ְדָקא ָחֵזיִמיָנא ו ש ְ

ְבִגין כ ָ  .ו  ש  מֶּ ָ ַחת ַהש   ַ ל ָחָדש  ת  ָ נֵ  ְך ֵאין כ  ָ ו ָגא יָנן ֵלית זִ ְוִאי ֵתיָמא ָהא ת  ו 
א ְלפו ם עֹוָבדֹוי ָ ל  אי אֶּ . ָהִכי הו א ַוד ַ ַבר ָנש  ִאי  ,ד ְ ָרןד ְ ש ְ ַ  ָזֵכי ְועֹוָבדֹוי ִאְתכ 

יֵליה  ְלִאְתחַ  ָמה ְדָנִפיק.ב ְ ָזֵכי ְלַההו א ד ִ ַמאן  :אִחי ָ י ב ִ ָאַמר ִר  ָרא ֵביה  כ ְ
ָרן עֹוָבדֹוי ש ְ ַ ִאְתכ  ע  ,ד ְ ַ ָאן ֲאַתר ִיְתב  . ָאַמר  (ביתִ יָ  ס''א)ב ְ יֵליה  ו ָגא ד ִ ַההו א ִזו 

ִניָנן :ֵליה   ָ ֹר ָאָדם  ,ָהא ת  ְלִמיד ָחָכםוְלעֹוָלם ִיְמכ  ַ ת ת  ַ א ב  ָ . כו' ְוִיש  
יֵדיה   ְקָדן ב ִ ַ ְקדֹוָנא ְדָמאֵריה  ִאְתפ  ִ ַתְלִמיד ָחָכם פ   .ד ְ

 
 א ָ ַמְתִנית  אָנא ְבָרָזא ד ְ ָ ָמִתין ָיְכִלין  ,ת  ִנש ְ ו ָלא ד ְ ִגְלג  ָאתו  ב ְ ן ד ְ ו  ל ִאנ  ָ כ 

ְלהֹון.  ו ָגא ד ִ ַרֲחֵמי ִזו  ָמא ב ְ ין אִ ש ְ ין נוֹ אֵ  :ְוַעל ַהאי ִאְתָערו  ַחְבַרָייאְלַאְקד ָ
א , יןש ִ ד ְ קַ ל מְ בָ ד אֲ עֵ וֹ מ  ים ב ַ ש ִ נָ  ָ מ  ֶּ ו  ש  נ  מֶּ ַרֲחִמיםְיַקד ְ י ,ַאֵחר ב ְ ִ פ  ַ ר ְוש 

ְייָקא ִריְך הו א.  .ָקֲאְמרו  ַאֵחר ד ַ א ב ְ ָ ְדש  קו  יה  ד ְ ֵ ִגין ַקמ  ו  ין ִזו  ן ָקש ִ ֵ ְוַעל כ 
לְוַעל  ָ י יְ ַוד ָ  יםנִ פ ָ  כ  ְרֵכי ְיָי אי כ ִ ִרים ד ַ ָ ִתיב  (הושע יד י)ש   .כ ְ

 

 ַלח ֵליה  ְלִר ב ִ ִר ָ ְלָעָזרי ְיהו ָדה ש  י אֶּ ה ְיַדְעָנא :ָאַמר ,ב ִ ָ ו ן  ָהא ָרָזא ְדִמל  ִאנ 

                                                 
ווגם. ילהקדים ברחמים את ז בסוד המשנה, כל אותם שבאו בגלגול של נשמות, יכולים שנינו 

, שמא יקדמנו אחר ברחמים. ןועל זה העירו החכמים, אין נושאים נשים במועד, אבל מקדשי
 ,. ועל כל פנים ודאי כתובהקדוש ברוך הואווגים לפני יויפה אמרו אחר בדיוק. ועל כן קשים הז

ְרֵכי ה'. ים דַּ י ְיָשרִּ  כִּ
 

 מאיזה  -שלח לרבי אלעזר. אמר, הרי סוד הדבר ידעתי, אותם שבאו בגלגול נשמות  רבי יהודה
ְפֶתם ָלֶכם ימקום להם יש ז ֲחטַּ ים וגו'. וכתוב וַּ ים ְלָנשִּ נֹוָתרִּ ֲעֶשה ָלֶהם לַּ ה נַּ ווג? שלח לו, כתוב מַּ

אחר אין ְוגֹו'. פרשת בני בנימין מוכיחה, ועל זה שנינו שמא יקדמנו אחר ברחמים. וכי אותו 
א אחיו וכמו אדם שנשא בת זוגו ולא היו לו ממנה בנים ומת, יב ,לו בת זוגו? אבל תמצא זה

ולד לו ממנה בן, הבן הזה הוא המת שנשמתו חזרה לעולם, זה הוא האחר נוייבם את אשתו ו
שא את ישאין לו בת זוג אלא אמו, וזה הוא שמא יקדמנו אחר ברחמים, שיכול להקדים אחר ל
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ו ָלא  ָאתו  ְבִגְלג  ו ָגא. ש ָ ד ְ ָמִתין ֵמָאן ֲאַתר ְלהו  ִזו  ִנש ְ ִתיב ,ַלח ֵליה  ד ְ )שופטים  כ ְ

ְכִתיב ַמה: (ז כא ים ְוגו'. ו  ֹוָתִרים ְלָנש ִ ם ַלנ  ה ָלהֶּ ֲעש ֶּ ַ גו' וְ ְלכו  : כא(-)שם כ נ 
ם ְוגו'. פ ָ  ם ָלכֶּ ֶּ ְבִני ִבְנָיִמין אֹוַכחת ָ ש ְ רַ ַוֲחַטְפת  נֵ  ,א ד ִ ָ מ ֵ  :יָנןְוַעל ַהאי ת  ֶּ א ש 

ו   נ  ַרֲחִמים. ְיַקְדמֶּ ת לוֹ  ֵאין ַאֵחר אֹותוֹ  ְוִכיַאֵחר ב ְ ַ ח ֲאָבל ?זו גוֹ  ב  ַ כ  ש ְ  ת ִ
א גֹון ,ד ָ ר כ ְ ַ ָנִסיב ָנש   ב  ת ד ְ ַ ֵגיה   ב  ה   ֵליה   ֲהוו   ְוָלא זו  ַ ִנין ִמנ  ָ  יֵייתֵ , ו ֵמת ב 
ם ִהיַאחו   ֵ ֵתיה   ִויַיב  ה   ֵליה   ְוִיְתְיִליד ִאת ְ ַ ר ִמנ  ַ ר ַהאי. ב  ַ  ַמיָתא הו א ב 

ָאַהְדַרת ָמֵתיה   ד ְ א. ְלַעְלָמא ִנש ְ ֵאין ַאֵחר הו א ד ָ א זו ג ַבת לוֹ  ד ְ ָ ל  יה   אֶּ ֵ  .ִאמ 
ֶּ  הו א ְוָדא מ  ֶּ נו   אש  מֶּ ָיִכיל ,ַרֲחִמיםב ְ  ַאֵחר ְיַקד ְ ָמא ד ְ  ְלֵמיָסב ַאֲחָרא ְלַאְקד ְ

ֵתיה   ַרֲחֵמי ִאת ְ ב ַעל ְוַאף .ו ִבְצלו ָתא ב ְ ָיִכיל ָלךְ  יָנאמֵ אֲ ד ַ  ג ַ  ָמאְלַאְקד ְ  ד ְ
א ָיִכיל ָלא ,ְבַרֲחֵמי ָ ל  עְ  ִאם אֶּ ַ ָאה יְוִאיהִ  ִאיהו   ָבאַחי ָ  ָלה  ב  ָ  .ַזכ 

 
  ִריךְ ב ִ ָאַמר ִר א ב ְ ָ י קו ְדש  ֵ ִגין ַקמ  ו  ין ִזו  ָקש ִ אי ד ְ הו א.  י ְיהו ָדה ַהאי הו א ַוד ַ

ָרֵאל ִיש ְ ָאה חו ַלְקהֹון ד ְ ָ אֹוַרְיָתא אֹוִליף ְלהו  א ,ַזכ  א בְ וֹ ד ְ ָ קו ְדש  ִריְך ְרחֹוי ד ְ
יה  י ָ זַ נְ גִ ְוָכל ְטִמיִרין וְ  הו א ֵ ְגִניִזין ַקמ  אי א ד ִ ִתיב .ַוד ַ ֹוַרת ְיָי : )תהלים יט( כ ְ ת 

ָאה חו ָלֵקיה  מָ  ָ ִמיָמה ְוגו'. ַזכ  ת ְ ת ְ ִיש ְ ַרש  מִ אן ד ְ ְ אֹוַרְיָתא ְוָלא ִיְתפ  , ַדל ב ְ ָנה 
ָכל מָ  ַרש  ֵמאֹוַריְ ד ְ ְ ִיְתפ  עְ אן ד ְ ַ ו  ש  ַרש   -א ָחָדא ת ָ ָתא ֲאִפל  ְ ִאְתפ  ָמה ד ְ כ ְ

ָעְלָמא י ד ְ ְכִתיב ,ֵמַחי ֵ י ה: (כ )דברים ל ד ִ ְכִתיבא ַחי ֶּ ו  כ ִ יָך. ו  ְך ָימֶּ : (ב )משלי ג יָך ְואֹרֶּ
נֹות חַ  ְך ָיִמים ו ש ְ לֹום יֹוִסיפו  ָלְך:ֹארֶּ ָ ים ְוש   י ִ

 
  ַתח ָ י יֹוֵסי פ  ָנה ְוגו'. ַרב ִ ָ ִעים ש  ש ְ ן ת ִ ֶּ ם )ישעיה ס(ַוְיִהי ַאְבָרם ב  ָ ל  ֻ ְך כ  ֵ  ְוַעמ 

                                                 
לה, ואף על גב שאמרתי לך שיכולים להקדים אחר ברחמים, לא יזה ברחמים ובתפ אשתו של

 יכול אלא אם בעלה הוא רשע והוא צדיק.

 
. אשרי חלקם של ישראל הקדוש ברוך הואווגים לפני ירבי יהודה, זה הוא ודאי שקשים הז אמר 

שגנוזים לפניו.  אוצרות, וכל הנסתרות וההקדוש ברוך הואשהתורה מלמדת אותם את דרכי 
יָמה וגו'. אשרי חלקו של מי שמשתדל בתורה ולא נפרד ממנה, שכל  ת ה' ְתמִּ ודאי כתוב תֹורַּ

ֶייימי שנפרד מן התורה אפ יא חַּ י הִּ ְוֹאֶרְך  ָךלו שעה אחת, כמי שנפרד מחיי העולם, שכתוב כִּ
יפּוָךָיֶמי ים ְוָשלֹום יֹוסִּ יִּ ים ּוְשנֹות חַּ  ָלְך. , וכתוב ֹאֶרְך ָימִּ
 

יְרשּו ָאֶרץ וגו'. אשריהם ישראל מכל שאר העמים,  רבי יוסי  ים ְלעֹוָלם יִּ יקִּ דִּ ֵמְך ֻכָלם צַּ פתח, ְועַּ
ושמונה אלפים בעלי כנפים ]וחמש[ קרא להם צדיקים. שלמדנו, מאה ועשרים  הקדוש ברוך הואש

ו ששנינו שאין לך שהולכים וטסים את כל העולם, ושומעים קול ואוחזים את אותו הקול. כמ
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ין,  ִ ָאר ַעמ  ל ש ְ ָ ָרֵאל ִמכ  ן ִיש ְ ו  ִאין ִאנ  ָ ץ ְוגו'. ַזכ  ו  ָארֶּ יִקים ְלעֹוָלם ִייְרש  ַצד ִ
ַתְנָיא ֵמָאה יִקים. ד ְ ִריְך הו א ָקָרא לֹון ַצד ִ א ב ְ ָ קו ְדש  ִרי ד ְ ש ְ  )וחמש( ןְועֶּ

ְמִעין ָקָלא פ ִ ְתַמְנָיא ַאְלֵפי ָמאֵרי ְדַגְד ו   ָ ל ָעְלָמא ְוש  ָ ָאְזִלין ְוָטאִסין כ  ין ד ְ
ָתִניָנן ֵלית ָלְך ִמל ָ  ,ַאֲחִדין ֵליה  ְלַההו א ָקָלאוְ  ָמה ד ְ ֵלית כ ְ ָעְלָמא ד ְ ה ב ְ

ְרִקיָעא .ָלה  ָקָלא ָ ין ְוָסְלִקין ַגְדפ ִ ְוַאֲחִדין ָלה  ָמאֵרי ד ְ  .ְוָאְזָלא ְוָטאָסא ב 
ָאְמִרין )ְלָמאֵריהֹוןַההו א ָקָלא  ְכִתיב ,ְוַדְייִנין ָלה  ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביש   ין(ִד מָ )ְד  (ד ְ )קהלת  ד ִ

י (כ י מַ  כ ִ ָ ֹול ְוגו'.עֹוף ַהש   ת ַהק  ְייִנין ְלַההו א ָקָלאֵאי ִים יֹוִליְך אֶּ  ?ָמַתי ד ָ
יא ָאַמר י ִחי ָ בַ  ,ַרב ִ ֲעָתא ד ְ ַ ש  מָ ר ב ְ ִכיב ְוָנִאים, ְוִנש ְ ָ יה  ָנש  ש  ֵ  ֵתיה  ָנְפַקת ִמנ 

ַבר ָנש  ְוִהיא ַאסְ  יה  ב ְ ֵ ְייִנין ְלַההו א ָקָלא .ִהיַדת ב  ְכֵדין ד ָ ֲהָדא הו א  ,ו 
ו ם  :(ה )מיכה ז ִדְכִתיב ְתֵחי ִפיָך. ַמאי ַטְעָמא, ִמש   ִ מֹר פ  ָך ש ְ ת ֵחיקֶּ בֶּ ֹכֶּ ִמש  

י ְיהו ָדה ָאַמר . ַרב ִ ַבר ָנש  ִהיא ַאְסִהיַדת ב ְ בַ  ,ד ְ ל ַמה ד ְ ָ ָכל כ  ר ָנש  ֲעִביד ב ְ
ָמֵתיה  ַאְסִהיַדת  ֵליְלָיא.יֹוָמא ִנש ְ ַבר ָנש  ב ְ יה  ב ְ ֵ  ב 

 
 אָנא ָ ְלָעָזר ב ִ  ,ת  י אֶּ ֵליְלָיאָאַמר ַרב ִ ְייָתא ב ְ ַ ֲעָתא ַקמ  ַ ף  ,ְתִחַלת ש  ַ ד ָנש  ַ כ 

א ָ ְמש  א ָעאל ב ִ  ,ְיָמָמא ְוָעאל ש ִ ָ ְמש  ן ַעל ש ִ ָ ְמַמנ  ָחן ד ִ ַמְפת ְ ְתֵריַסר ָמאֵרי ד ְ
ְפִתיחָ  ְרִעין ד ִ ַ יָמָמא ןת  ְרִעין ְסִתיִמין  .ב ִ ַ ו ן ת  ל ִאנ  ָ ֻכְלהו , כ  ָעל ב ְ ַתר ד ְ ָ ב 

ֵרי ְלַאְכְר , כ ָ ין(חִ תְ פ ִ ) ָ ָקִאיםרֹוָזא ָקִאים ְוש  ו ן  ,ָזא, ָקִאים ָמאן ד ְ ְוָאִחיד ְלִאנ 
ָחן ין ְוָסְלִקין,  .ַמְפת ְ ְנש ִ ַ ֵרי ָעְלָמא ִמְתכ  ן ְנטו  ו  ל ִאנ  ָ רֹוָזא, כ  ָ ים כ  ִסי ֵ ַתר ד ְ ָ ב 

                                                 
דבר בעולם שאין לו קול והולך וטס ברקיע. ואוחזים בו בעלי כנפים, ומעלים את אותו הקול 

ּקֹול וגו'.  [ם שאומריםאדונ]ל יְך ֶאת הַּ ם ֹילִּ יִּ ָשמַּ י עֹוף הַּ ודנים אותו הן לטוב הן לרע, שכתוב כִּ
ונשמתו יצאה ממנו,  מתי דנים את אותו הקול? רבי חייא אמר, בשעה שבן אדם שוכב וישן

ֹשֶכֶבת ֵחיקֶ  י ָךוהיא מעידה בבן האדם, ואז דנים את אותו הקול. זהו שכתוב מִּ ְתֵחי פִּ . ָךְשֹמר פִּ
מה הטעם? משום שהיא מעידה באדם. רבי יהודה אומר, כל מה שאדם עושה בכל יום, נשמתו 

 מעידה בו בלילה. 
 

בלילה, כשמעריב היום ונכנסת השמש, לת השעה הראשונה י, אמר רבי אלעזר, בתחלמדנו 
הכרוז עומד . עשר שערים שפתוחים ביום נה על השמש נכנס בשניםובעל המפתחות שממ

ומתחיל להכריז. וכל אותם שומרי העולם מתכנסים ועולים, ואין מי שפותח פה והכל שוקטים. 
ר. ובעלי אז מתעוררים הדינים שלמטה, והולכים ומשוטטים בעולם, והלבנה מתחילה להאי

בונם. כמה בעלי ייללים. תוקעים שנית. אז מתעוררת שירה ומזמרים לפני ריהיבבה תוקעים ומ
עומדים במקומם ומעוררים דינים בעולם. אז בני האדם ישנים, והנשמה יוצאת  םתריסי

 יבת בדין. והקב"ה עושה חסד עם אדם, והנשמה שבה למקומה.יומעידה עדות ומתח
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ְלתַ וְ  יִנין ד ִ ֵדין ד ִ ִכין. כ ְ כ ְ ַ ת  א ִמש ְ ָ ֹל  ְטָרא כ  ִ ָפַתח פ  א ִמְתָעִרין ֵלית ָמאן ד ְ ָ ת 
ָעְלָמא,  אִטין ב ְ ָ אֵרי ְלַאְנָהָרא.ְוָאְזִלין ְוש  ָ ו ָמאֵרי ִדיָבָבא  ְוִסיֲהָרא ש 

ְנָיינו ת ְקִעין ת ִ ָ ִלין. ת  ְמַיל ְ ְקִעין ו  ָ ֵדין ִמְתָעֵרי  ,ת  יָרָתאכ ְ י  ש ִ ֵ ִרין ַקמ  ְ ְמַזמ  ו 
ִר  ה ָמאֵרי ת ְ ָ מ  ַ ו מַ  ייִסין ָקְיימֵ ָמאֵריהֹון, כ  ִקי  יִנין ו  ְייהו  ְוִאְתָערב ְ ן ד ִ

ָעְלָמא ָמָתא ָנְפַקת ְוַאְסִהיַדת ַסהֲ  .ב ְ א ָנְייִמין ְוִנש ְ ָ ֵני ָנש  ֵדין ב ְ דו ָתא כ ְ
ִדיָנא ַבר ָנש   .ְוִאְתַחְייַבת ב ְ ד ב ְ סֶּ ִריְך הו א ָעִביד חֶּ א ב ְ ָ ְמָתא ְוקו ְדש  ְוִנש ְ

. ַבת ְלַאְתָרה  ָ  ת 
 

  ד ַ ַפְלגו ת ֵליְלָיא כ  רו ָחא, ָקם ב ְ ָצפֹון ִאְתַער ב ְ ִרין ִמְתָעִרין, ִסְטָרא ד ְ ֳ ִצפ 
הַ  ָבַטש  ב ְ רֹום ו  ִבְסַטר ד ָ ְרִביָטא ד ְ ַ ֵמיה  ש  ו  ִקי  ִכיְך ְוִאְתב ְ ב ְ ָ  .ָסםהו א רו ָחא ְוש 

ָעא ִעם צַ  ְעש ְ ַ ת  ִנימו סֹוי ְלִאש ְ ִריְך הו א ב ְ א ב ְ ָ ְדש  ֵדין ִאְתַער קו  א כ ְ יַקי ָ ד ִ
ִגנְ  ןב ְ ַההִ  ָתא ְדֵעדֶּ בַ  .ֲעָתאא ש ַ יב ְ ָאה חו ָלֵקיה  ד ְ ָ ָקִאים ַזכ  ר ָנש  ד ְ

אֹוַרְייָתא ע ב ְ ַ ֲעש  ַ ת  א  .ְלִאש ְ ָ ְבִגְנת  יַקָיא ד ִ ִריְך הו א ְוָכל ַצד ִ א ב ְ ָ ְדש  ָהא קו  ד ְ
ְלהו  ָצְייִתין ְלָקֵליה   ֻ ן כ  ת : (יג )שיר השירים ח ֲהָדא הו א ִדְכִתיב .ְדֵעדֶּ בֶּ ֶּ ֹוש  ַהי 

ִמיִעִני. ְולֹא עֹוד יִבים ְלקֹוֵלְך ַהש ְ ים ֲחֵבִרים ַמְקש ִ נ ִ ג ַ ַ א  ,ב  ָ קו ְדש  א ד ְ ָ ל  אֶּ
ֱהֵוי  ''ד ְלמֶּ סֶּ חֶּ יְך ֲעֵליה  ַחד חו ָטא ד ְ ִריְך הו א ָמש ִ ָעְלָמא,  יר(ִד תָ )ב ְ ְנִטיר ב ְ

ִאין ָנְטִרין ֵליה   ָ ִאין ְוַתת  ָ ָהא ִעל  ה : (ט )תהלים מב יבֲהָדא הו א ִדְכתִ  ,ד ְ יֹוָמם ְיַצו ֶּ
י.ְיָי ַחְסד   ִ ירֹה ִעמ  ְיָלה ש ִ ַ ַבל   ֹו ו 

 
 י ִחְזִקי ָה ֲעָתא  ,ָאַמר ַרב ִ ַ ַהאי ש  ל ב ְ ד ַ ַ ת  ִאש ְ ל ַמאן ד ְ ָ אֹוַרְייָתאכ  אי  ,ב ְ ַוד ַ

                                                 
רים מתעוררות, צד הצפון מתעורר ברוח, עומד במקומו השרביט ופיהלילה, כשהצ בחצות 

כהרגלו  הקדוש ברוך הואשבצד הדרום, ומכה באותה הרוח ושוקט ומתבסם. אז מתעורר 
אשרי חלקו של אדם שעומד להשתעשע בתורה,  באותה שעה.להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן 

יֹוֶשֶבת לם מקשווכל הצדיקים שבגן עדן, כ הקדוש ברוך הואשהרי  יבים לקולו. זהו שכתוב הַּ
י. ולא עוד, אלא ש נִּ יעִּ ְשמִּ ים ְלקֹוֵלְך הַּ יבִּ ְקשִּ ים מַּ ים ֲחֵברִּ נִּ גַּ מושך עליו חוט  הקדוש ברוך הואבַּ

אחד של חס''ד שיהיה ]תמיד[ שמור בעולם, שהרי עליונים ותחתונים שומרים אותו. זהו 
יְ  לַּ ְסדֹו ּובַּ ֶּוה ה' חַּ י. שכתוב יֹוָמם ְיצַּ מִּ יֹרה עִּ  ָלה שִּ

 
רבי חזקיה, כל מי שמשתדל בשעה הזו בתורה, ודאי יש לו חלק תמיד בעולם הבא. אמר  אמר 

רבי יוסי, מה הטעם תמיד? אמר לו, כך למדנו, שכל חצות לילה, כשמתעורר הקב"ה בגן עדן, 
ן פוסקים כל הנטיעות של הגן משקים יותר מאותו הנחל שנקרא נחל קדומים, נחל עדנים, שאי

לו אותו הנחל מוריק על ראשו ימימיו לעולמים. כביכול אותו שעומד ומשתדל בתורה, כא
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י יֹוֵסי ָאֵתי. ָאַמר ַרב ִ ָעְלָמא ד ְ ִדיר ב ְ ָ ָלָקא ת  ַמאי ַטְעָמא  ,ִאית ֵליה  חו 
יר ד ִ ָ ְלגו ת ֵליְלָיא ,ָהִכי אֹוִליְפָנא ,ָאַמר ֵליה   ?ת  ַ ָכל פ  ִריְך  ,ד ְ א ב ְ ָ ד קו ְדש  ַ כ 

ן הו א ִאְתַער ִגְנָתא ְדֵעדֶּ יר  ,ב ְ ְקָיין ַית ִ ַ ת  ִגיְנָתא ִאש ְ ו ן ְנִטיָען ד ְ ל ִאנ  ָ כ 
ִאְקֵרי  ְסקו  ד ְ  ,ַנַחל ֲעָדִנים ,ַנַחל ְקדו ִמים ב ע''ב(צ)ֵמַההו א ַנֲחָלא ד ְ ָ ָלא פ 

ִאילו   .ֵמימֹוי ְלָעְלִמין אֹוַרְייָתא כ ְ ל ב ְ ד ָ ת ְ ָקִאים ְוִאש ְ ְבָיכֹול ַההו א ד ְ כ ִ
יה  הַ  ֵ א  ,הו א ַנֲחָלא ִאְתַרק ַעל ֵריש  ָ ְבִגְנת  ן ְנִטיָען ד ִ ו  גֹו ִאנ  ֵקי ֵליה  ב ְ ְוַאש ְ

ן. ְולֹא עֹוד ן ַצְייִתין  ,ְדֵעדֶּ ְבגֹו ִגְנָתא ְדֵעדֶּ יא ד ִ יַקי ָ א הֹוִאיל ְוֻכְלהו  ַצד ִ ָ ל  אֶּ
ת ְ  ַנֲחָלא. ִאש ְ ְקיו  ד ְ ַ ַההו א ש  ְוָיין ֵליה  ב ְ ַ ְלָקא ש  , חו  ִאית ֵליה  ֵליה  ַכח ד ְ

ָלקָ  ָעְלָמא ְדָאֵתי.חו  ִדיר ב ְ ָ  א ת 
 

  י י, ְוַרב ִ ָחמו  ְרָיה ְלֵבי ְטרֹוְנָיא ד ְ א ֲהָוה ָאֵתי ִמְטבֶּ ָ י ַאב  ֵריה  ַרב ִ ַיֲעקֹב ב ְ
יה   ֵ א רָ ִאעְ  .ֲהָוה ִעמ  ָ י ַאב  ב, ָאַמר ַרב ִ ַ כ  עו  ְלִמש ְ ָ ד ב  ַ א. כ  ָ ְכַפר ַטְרש  עו  ב ִ
ֵביָתאְלָמֵריה   ְרְנגֹוָלא ,ד ְ ַ ְדֵביָתא,  יה  ָמארֵ  ָאַמר ֵליה   ?ִאית ָהָכא ת 

אי ַ ָקִאיְמנָ  ,ָאַמר ֵליה   ?ַאמ  ִגין ד ְ .ב ְ ש  ָ ַפְלגו ת ֵליְלָיא ַממ   ,ָאַמר ֵליה   א ב ְ
ֵביָתא ָהא ִסיָמָנא ִלי ב ְ י ַעְרָסאי .ָלא ִאְצְטִריְך, ד ְ ֵ ַקמ  ָהֵדין ִטְקָלא ד ְ  ,ד ְ

ְלהו   .ַמָיא ְוָנִטיף ִטיף ִטיףֵליה   יָנאָמלֵ  ֻ ש  ִאְתָרקו  כ  ָ ַפְלגו ת ֵליְלָיא ַממ  ב ְ
ְכֵדין  יָתא, ו  ֵ ָכל ב  ַמע ָקֵליה  ב ְ ת ְ ל ָהאי ִקיְטָפא ְוָנִהים, ְוִאש ְ ְלג ָ ַמָיא, ְוִאְתג ַ

ש   ָ ו ת ֵליְלָיא ַממ  ו ת  .הו א ַפְלג  ְלג  ַ ָכל פ  ֲהָוה ָקם ב ְ ְוָחד ָסָבא ֲהָוה ִלי ד ַ
אֹוַרְייתָ לֵ  ל ב ְ ד ַ ַ ת  ְך ָעַבד ָהאייְלָיא ְוִאש ְ ָ ְבִגיֵני כ  א .א, ו  ָ י ַאב  ִריְך  ,ָאַמר ִרב ִ ב ְ

ַדְרִני ָהָכא ָ  .ַרֲחָמָנא ְדש 

                                                 
ומשקה אותו בתוך אותם הנטיעות שבגן עדן. ולא עוד, אלא הואיל וכל הצדיקים שבתוך גן 

ים לו חלק באותה השקאת הנחל. נמצא שיש לו חלק תמיד בעולם נותנעדן מקשיבים לו, 
 הבא. 

 
לכפר טרשא.  חמיו, ורבי יעקב בנו היה עמו. הגיעו היה בא מטבריה לבית טרוניא של רבי אבא 

כשרצו לשכב, אמר רבי אבא לבעל הבית: יש כאן תרנגול? אמר לו בעל הבית: למה? אמר לו: 
משום שאני קם בחצות הלילה ממש. אמר לו: לא צריך, שהרי סימן יש לי בבית שהמשקל הזה 

פה. ובחצות הלילה ממש מתרוקנים כל יפה טיותו במים, ומטפטף טשלפני מטתי אני ממלא א
הזה ונוהם, ונשמע קולו בכל הבית. ואז הוא חצות לילה ממש. וזקן  משקלהמים, ומתגלגל ה

אחד היה לי שהיה קם בכל חצות לילה ומשתדל בתורה, ומשום כך עשה את זה. אמר רבי 
 אבא: ברוך הרחמן ששלחני לכאן.
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 ו ת ֵליְלָיא ָנִהי ַפְלג  ָלא ְדִקיְטָפאם ַההו א ב ְ ְלג ָ א וְ  .ג ַ ָ י ַאב  י ָקמו  ִרב ִ ִרב ִ
נֹוי  ,ַיֲעקֹב ְתִרין ב ְ ֵלי ֵביָתא ו  ו  פ  ֲהָוה ָיִתיב ְבש ִ ְמעו  ְלַההו א ַגְבָרא ד ַ ָ ש 

, ַוֲהָוה ָאַמר יה  ֵ ִתיב  ,ִעמ  ַעל  ךְ לָ ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקו ם ְלהֹודֹות : )תהלים קיט סב(כ ְ
ִאיהו  ָאַמר ֲחצֹות ַלְיָלה ָך, ַמאי ָקא ָחָמא ָדִוד ד ְ ֵטי ִצְדקֶּ ְ פ  ֲחצ ִמש ְ ַ ֹות ְוָלא ב 

אי ?ַלְיָלה א ֲחצֹות ַלְיָלה ַוד ַ ָ ל  ִריְך הו א ָאַמר ָהִכי. ְוִכי  אֶּ א ב ְ ָ ְלקו ְדש 
ִריְך הו א ָהִכי ִאְקֵריקו ְדש ָ  א  ?א ב ְ ָ ש  קו ְדש  ָ ָהא ֲחצֹות ַלְיָלה ַממ  ִאין, ד ְ

ַכח ְוִסיָעָתא ִדיֵליה   ת ְ ִריְך הו א ִאש ְ ָעִייל ב ְ  .ב ְ ֲעָתא ד ְ ַ ְכֵדין ִהיא ש  ִגְנָתא ו 
ן ְלאִ  ָעא ִעם ַצִדיַקָיא.ְדֵעדֶּ ְעש ְ ַ ת   ש ְ

 
 י ַיֲעקֹב א ְלַרב ִ ָ י ַאב  ף  ,ָאַמר ַרב ִ ֵ ת  ַ ת  אי ִנש ְ ר כ ַ ַוד ַ ַ א ְוִנְתַחב  ָ ִכיְנת  ש ְ  .ֲחָדאב ִ

יה   ֵ .  ,ָאְמרו  ֵליה   .ָקִריבו  ְוָיִתיבו  ִעמ  יר ָקֲאַמְרת ְ ִ פ  ַ ש  ָמְך ד ְ ה ְדפו  ָ ֵאיָמא ִמל 
ָבאי. ְותו  ֲהָוה ָאַמר  ,ָאַמר לֹון ?ַהאי ְמָנא ָלךְ  ָ ה ָדא אֹוִליְפָנא ִמס  ָ ִמל 

תְ  ֲעת ָ  תל ַ חִ ד ִ ַ ֵליְלָיא אש  א ִמְתָעִרין וְ  ,ָקַמְייָתא ד ְ ָ ְלַתת  יִנין ד ִ ל ד ִ ָ ָאְזִלין כ 
ָעְלָמא. אִטין ב ְ ָ ִריְך הו א ִאְתַער ו   ְוש  א ב ְ ָ ש  קו ְדש  ָ ְבַפְלגו ת ֵליְלָיא ַממ 

ְלֵעיָלא  ִסין ד ִ ָחן. ְוָכל ִנימו  כ ְ ַ ת  א ָלא ִמש ְ ָ ְלַתת  ן ְוִדיִנין ד ִ ִגְנָתא ְדֵעדֶּ ב ְ
. ְמָנָלן ש  ָ ַפְלגו ת ֵליְלָיא ַממ  א ב ְ ָ ל  ָכחו  אֶּ ת ְ ֵליְלָיא ָלא ִאש ְ  ,ֵמַאְבָרָהם ?ב ְ

ִמְצַרִים  ם ַלְיָלה. ב ְ ָחֵלק ֲעֵליהֶּ ְכִתיב ַוי ֵ חֲ  ַוְיִהי (כט )שמות יבד ִ ַ ְיָלהב  ַ  .ִצי ַהל 

                                                 
, ושמעו את אותו בנו . קמו רבי אבא ורבי יעקבמשקלאותו ה שלמע הרעש שהלילה נ בחצות 

ְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות  האיש שהיה יושב בירכתי הבית ושני בניו עמו, והיה אומר, כתוב ֲחצֹות לַּ
ְדֶקָך. מה ראה דוד שהוא אמר חצות לילה ולא בחצות הלילה? אלא חצות  ְךלָ  ְשְפֵטי צִּ ל מִּ עַּ

הקדוש ? כן, שהרי חצות לילה ממש הקדוש ברוך הואאמר כך. וכי כך נקרא  קב"הודאי ל ,לילה
 נמצא וסיעתו, ואז היא השעה שנכנס לגן עדן להשתעשע עם הצדיקים.  ברוך הוא

 
רבי אבא לרבי יעקב, ודאי נשתתף עם השכינה ונתחבר יחד. קרבו וישבו עמו. אמרו לו,  אמר 

זה? אמר להם, דבר זה למדתי מסבי. ועוד היה אומר, ר דבר פיך, שיפה אמרת, מנין לך ואמ
של הלילה, כל הדינים שלמטה מתעוררים והולכים ומשוטטים  ההראשונ הלת השעישתח

מתעורר בגן עדן, והדינים שלמטה אין נמצאים.  הקדוש ברוך הואבעולם. ובחצות הלילה ממש 
וכל המנהגים שלמעלה בלילה, אין נמצאים אלא בחצות הלילה ממש. מנין לנו? מאברהם, 

ְיָלה. במצריםשכתוב  ֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם לַּ ְיָלה. ובמקומות רבים בתורה כך נמצא.  ,וַּ לַּ י הַּ ֲחצִּ י בַּ ְיהִּ וַּ
ועל זה עומד בשעה , ך אמר הזקן, שמלכותו תלויה בזהיודע. ומנין היה יודע? אלא כ ודוד היה

ְיָלה ממש ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך וגו', שהרי כל הדינים  ,הזו ואומר שירה, ולכן קרא לקב"ה ֲחצֹות לַּ
תלויים מכאן, ודיני המלכות נמצאים מכאן. ובאותה השעה נקשר דוד בה, וקם ואמר שירה. 

 וא. ברוך הרחמן ששלחני לכאן.בא רבי אבא ונשקו. אמר לו, ודאי כך ה
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ַכח. ְוָדִוד ֲהָוה ָיַדע.  ת ְ אֹוַרְייָתא ָהִכי ִאש ְ יִאין ב ְ ְבַאְתִרין ַסג ִ ְמָנא ֲהָוה ו  ו 
א ָהִכי ָאַמר ָסָבא ?ָיַדע ָ ל  ַהאי  ,אֶּ ַמְלכו ָתא ִדיֵליה  ב ְ ְלָיאד ְ ַ א  ,ת  ְוַעל ד ָ

יָרתָ  ֲעָתא ְוָאַמר ש ִ ַ ַהִהיא ש  ְלָהִכי ַקְריֵ  .אָקִאים ב ְ ִריְך הו א  יה  ו  א ב ְ ָ ְדש  ְלקו 
, ָאקו ם ְלהֹודֹות לָ ֲחצֹות ַליְ  ש  ָ ָהא  '.ְוגו ךָלה ַממ  ְלָיין ֵמָהָכאד ְ ַ יִנין ת  ל ד ִ ָ  כ 

ַמלְ  ִחיןְוִדיִנין ד ְ כ ְ ַ ת  ִוד  .כו ָתא ֵמָהָכא ִמש ְ ה  ד ָ ָ ֲעָתא ִאְתְקִטיר ב  ַ ְוַהִהיא ש 
יָרָתא. אֲ  אְוָקם ְוָאַמר ש ִ ָ י ַאב  ֵקיה   ָתא ַרב ִ ָ ְנש  אי ָהִכי הו א ,ָאַמר ֵליה   .ו   ,ַוד ַ

ִריְך ַרֲחָמָנא  ַדְרִני ב ְ ָ  ָהָכא.ְדש 
 

 ָכל ֲאַתר א ֲחֵזי, ַלְיָלה ִדיָנא ב ְ ָ אי ,ת  י ְוָהִכי הו א ַוד ַ ֵ  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמיל 
ַההו א ַגְבָרא ֵריה  ד ְ ְמעֹון. ָאַמר ַההו א ְינו ָקא ב ְ י ש ִ  ,ְוָהא ִאְתַער ַקֵמי ְדַרב ִ

ִתיב ֲחצֹות ַלְיָלה ,ִאי ָהִכי אי כ ְ ַ ָמר ,ָאַמר ֵליה   ?ַאמ  ַפְלגו ת  ,ָהא ִאת ְ ב ְ
ַמָיא ִאְתָעַרת.ֵליְלָיא מַ  ש ְ ה. ָאַמר לֵ  ,ָאַמר ְלכו ָתא ד ִ ָ ַמְעָנא ִמל  יה  ֲאָנא ש ְ

ִרי א, ֵאיָמא ב ְ ָ י ַאב  הֱ  ,ַטב ,ַרב ִ ִציָנא לֶּ פו ָמְך ָקָלא ְדבו  ה ד ְ ָ ָהא ִמל  ֵוי. ד ְ
ָהא ַלְיָלה ִדיָנא ְדַמְלכו ָתא ִאיהו   ,ָאַמר ַמְעָנא ד ְ יָנא  ,ֲאָנא ש ְ ְבָכל ֲאַתר ד ִ ו 

ָקֲאַמר ֲחצֹות, ב ְ  ְתֵרי ג ְ הו א, ְוַהאי ד ְ ַיְנָקא ב ִ די נֵ וָ ִגין ד ְ סֶּ ִדיָנא ְוחֶּ אי ו   .ב ְ ַוד ַ
ְלגו ָתא  ַ ָהא פ  יָנא הו א, ד ְ ְלגו ָתא ַקְדִמיָתא ד ִ ַ ָהא  ְנִהירו   ַאֲחָראפ  ָ ַאְנפ 

ד סֶּ חֶּ ִסְטָרא ד ְ א ֲחצֹות ַלְילָ  ,ב ְ אי.ְוַעל ד ָ ִתיב ַוד ַ י  ה כ ְ ו ֵ ַ א ְוש  ָ י ַאב  ָקם ַרב ִ
ָבְרֵכיה   יה  ו  ֵ ֵריש  אי ֲחש ִ  ,ָאַמר .ְידֹוי ב ְ ר ַוד ַ ַ ַכח ב  ת ְ ָחְכְמָתא ָלא ִאש ְ יְבָנא ד ְ
ָזכו  ב ָ  ֵאי ד ְ ָ ן ַזכ  ו  ִאנ  א ָחֵמיָנא ד ַ  ,הב ְ ָ ת  ְמעֹון נוֹ יְ  ו  ֲאִפל  ַהש ְ י ש ִ ָדָרא ְדַרב ִ ֵקי ב ְ

ק  ַ ל  ַ ְסת  ַאְנת ְ ת ִ ְמעֹון. ַווי ְלָדָרא ד ְ י ש ִ ָאה ַאְנת ְ ַרב ִ ָ ָזכו  ְלָחְכְמָתא ִעָלָאה. ַזכ 
. יָ  יה  ֵ אֹוַרְייָתא.ִמנ  לו  ב ְ ד ְ ַ ת   ְתבו  ַעד ַצְפָרא ְוִאש ְ

                                                 
הדבר לפני רבי שמעון. אמר  הלילה הוא דין בכל מקום, וכך הוא ודאי, והרי התעורר בא ראה, 

, אם כך, למה כתוב חצות לילה? אמר לו, הרי נאמר ]לרבי אבא[ אותו הילד בנו של אותו האיש
ר בני ורבי אבא, אמשבחצות הלילה מתעוררת מלכות השמים. אמר, אני שמעתי דבר. אמר לו 

קדישא. אמר, אני  בוצינא שנקרא בי שמעון בר יוחאיר דבר פיך יהיה קול דבריבטוב, שהרי 
שמעתי, שהרי הלילה הוא דין המלכות, ובכל מקום הוא דין. וזה שאמר חצות, משום שיונקת 

ונים בדין וחסד. ובודאי שהמחצית הראשונה היא דין, שהרי במחצית האחרת היא ובשני ג
קם רבי אבא ושם ידיו בראשו וברך  מאירה פניה בצד החסד, ועל כן חצות לילה כתוב ודאי.

כעת ראיתי  ,אותו. אמר, ודאי חשבתי שאין נמצאת חכמה רק באותם הצדיקים שזכו בה
לו ילדים בדור של רבי שמעון זכו לחכמה עליונה. אשריך רבי שמעון! אוי לדור שאתה ישאפ

 קר ועסקו בתורה.ותסתלק ממנו! ישבו עד הב
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   א ְוָאַמר ָ י ַאב  ַתח ַרב ִ ָ ה ָדא ָהא  )ישעיה ס(פ  ָ יִקים ְוגו'. ִמל  ם ַצד ִ ָ ל  ֻ ְך כ  ֵ ְוַעמ 
ְקמו ָה ַחְבַרָייא ִתיב ,או  ְלהו   ,ַמאי ַטְעָמא כ ְ ֻ יִקים, ְוִכי כ  ם ַצד ִ ָ ל  ֻ ְך כ  ֵ  ְוַעמ 
יֵקי  ָרֵאל ַצד ִ ָרֵאל ,ִניְנהו  ִיש ְ ִיש ְ הו  ב ְ יִבין ִאית ב ְ ה ַחי ָ ָ מ  ַ ִאין  ,ְוָהא כ  ָ ה ַחט  ָ מ  ַ כ 

ָעבְ  יִעין ד ְ ִ ה ַרש   ָ ו ֵדי אֹוַרְייָתאְוַכמ  ק  ִ א ָהכִ  ?ִרין ַעל פ  ָ ל  ָרָזא אֶּ י ָתָנא ב ְ
ְדש ָ  ,ְדַמְתִניִתין ָנא ְדַרֲעָוא ְלקו  ָ ָעְבִדין ָקְרב  ָרֵאל ד ְ ן ִיש ְ ו  ִאין ִאנ  ָ ִריְך ַזכ  א ב ְ

ַנְייהו  לִ  ַמְקִריִבין ב ְ ָנאהו א ד ְ ָ ָזרו  ָעאלו   .ְתַמְנָיא יֹוִמין ְלָקְרב  ְוַכד ִאְתג ְ
ִריְך הו א א ב ְ ָ ְדש  קו  ָלָקא ָטָבא ד ְ ַהאי חו  ְכִתיב ,ב ְ יק ְיסֹוד : (כה )משלי י ד ִ ְוַצד ִ

ןכֵ וְ עֹוָלם.  יק ִאְקרו  ָלָקא ְדַצד ִ ַהאי חו  ָעאלו  ב ְ יקִ  יָון ד ְ ם ַצד ִ ָ ל  ֻ אי כ  ים, ַוד ַ
יִקים ן ְלעֹולָ  ,ַצד ִ ֵ ִדְכִתיבְוַעל כ  ץ. כ ְ ו  ָארֶּ ֲעֵרי : (יט )תהלים קיח ם ִייְרש  ַ ְתחו  ִלי ש  ִ פ 

ְכִתיב ק ָאבֹא ָבם. ו  דֶּ ַער ַלְייָ  ,צֶּ ַ ה ַהש   ָזרו   ,זֶּ ִאְתג ְ ן ד ְ ו  יִקים ָיֹבאו  בֹו. ִאנ  ַצד ִ
ר ְוִאְקרו   יִקים. ֵנצֶּ ַעי. נֶּ ן ַצד ִ ָ ן ְנִטיעָ ַמט  ו  ר ֵמִאנ  ִריְך הו א  ןצֶּ א ב ְ ָ ָנַטע קו ְדש  ד ְ

ן ִגְנָתא ְדֵעדֶּ ץ ַחד ִמַנְייהו   .ב ְ רֶּ ָלָקא  .ַהאי אֶּ ָרֵאל חו  ן ִאית ְלהו  ְלִיש ְ ֵ ְוַעל כ 
ָאֵתי ָעְלָמא ד ְ ץ: (כט )תהלים לז ו ְכִתיב .ָטָבא ב ְ ו  ָארֶּ יִקים ִייְרש   ְלעֹוָלם )ישעיה ס( ,ַצד ִ

ץ. ַמהו  ְלעֹוָלם ו  ָארֶּ ָמר  ?ִייְרש  א ִדיָלן, ְוָהא ִאת ְ ָ ַמְתִנית  אֹוִקיְמָנא ב ְ ָמה ד ְ כ ְ
ין ַחְבַרָייא. ֵ ה ב  ָ  ַהאי ִמל 

 
  ָ את ָ שְ ד הַ ם עַ הָ רָ בְ ם אַ הָ רָ בְ אַ א לְ רָ א קָ א לָ הו   יךְ ִר א בְ ש ָ ְד י, קו  זֵ א חֲ ת. 

ַזר  ?אמָ עְ אי טַ מַ  ַזר, ְוַכד ִאְתג ְ א ָלא ִאְתג ְ ָ ת  ַעד ַהש ְ א ָהִכי אֹוִקיְמָנא ד ְ ָ ל  אֶּ
                                                 

ים וגו'. הדבר הזה ב פתח  יקִּ דִּ ֵמְך ֻכָלם צַּ ארוהו החברים, מה הטעם כתוב ירבי אבא ואמר, ְועַּ
ים, וכי כל ישראל הם צדיקים? והרי כמה רשעים יש בישראל, כמה חוטאים  יקִּ דִּ ֵמְך ֻכָלם צַּ ְועַּ

נה: אשריהם ישראל וכמה רשעים שעוברים על מצוות התורה. אלא כך שנינו בסוד המש
, שמקריבים את בניהם לשמונה ימים לקרבן, הקדוש ברוך הואשעושים קרבן של רצון ל

יק ְיסֹוד עֹוָלם. וכיון שנכנסו הקדוש ברוך הואבחלק הטוב של  מולים, נכנסיםיוכשנ דִּ , שכתוב ְוצַּ
יְרשּו ָאֶרץְלעֹוָלם לם צדיקים. ועל כן ובחלק הזה של הצדיק, הם נקראים צדיקים. ודאי כ  .יִּ

ים ָיבֹ  יקִּ דִּ ה' צַּ ר לַּ עַּ שַּ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם, וכתוב ֶזה הַּ י שַּ ְתחּו לִּ שנמולו  לואּו בֹו, אככתוב פִּ
י ָטעַּ בגן עדן. והארץ  הקדוש ברוך הואנצר מאותם הנטיעות שנטע  ,ונקראים צדיקים. ֵנֶצר מַּ

יְרשּו ָאֶרץ. ְלעֹוָלם הזו היא אחת מהן, ועל כן יש לישראל חלק טוב לעולם ה ים יִּ יקִּ דִּ בא, וכתוב צַּ
יְרשּו ָאֶרץ, מה  דבר זה בין החברים. נאמר כברלעולם? כמו שבארנו במשנתנו, ו ויִּ

 
 כשיומה הטעם? אלא כך בארנו, שעד ע כשיו.הקב"ה לא קרא לאברהם אברהם עד ע בא ראה, 

ו, ואז נקרא אברהם. וזה מה ה''א והשכינה שרתה באות מול, התחברה בו ימול, וכשנילא נ
ָבְרָאם. ושנינו בה' בראם, ושנינו באברהם. ומה  ם ְוָהָאֶרץ ְבהִּ יִּ ָשמַּ שכתוב ֵאֶלה תֹוְלדֹות הַּ

 אומרים? אלא זה חסד וזו השכינה, והכל יורד יחד, והדבר לא קשה, וזה וזה היה. 
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ר  ַ ְרָיא ב ֵ אי ה''א הָ  יה  ב ֵ ִאְתַחב  ַ ְכֵדין ִאְקֵרי ַאְבָרָהם ,יה  וש  ְכִתיב,  .ו  ְוַהְינו  ד ִ
ָרָאם.  :(ד )בראשית ב ה' ב ְ ְרָאם. ְוָתָנא ב ְ ָ ִהב  ץ ב ְ ַמִים ְוָהָארֶּ ָ ֹוְלדֹות ַהש   ה ת  ֶּ ֵאל 

ַאְבָרָהם. ַמאי ָקַאְמֵרי א ?ְוָתָנא ב ְ ָ ִכיְנת  ד ְוָדא ש ְ סֶּ א חֶּ א ד ָ ָ ל  א ָנִחית  ,אֶּ ָ ְוֹכל 
ֲחָדא, ְוָלא ַקש ְ  הכ ְ ָ  ְוַהאי ְוַהאי ֲהֵוי. ,ָיא ִמל 

 
י י ַיֲעקֹב ְלַרב ִ א ָאַמר ַרב ִ ָ ְרָאם ְזִעיָרא, ְוה' ד ְ  ,ַאב  ָ ִהב  ְייָ "ַהאי ה' ד ְ ַ )דברים  "ַהל 

ין ַהאי ְלהַ  לב ו( ֵ ִמיָטה, ְוָדא יֹוְבָלא ,ָאַמר ֵליה   ?איַרְבְרָבא, ַמה ב  א ש ְ  .ד ָ
א תָ מו  לְ ש ְ אַ א בְ מָ יְ ין קַ דֵ כְ  ,יקִד צָ א מִ רָ הֲ נַ ד מִ כַ ד, ד ְ א חָ לָ כֹ י ְד נֵ תְ מַ ית ד ְ אִ וְ ]

א מָ יְ קַ א לָ ין ד ְ נִ מְ זִ לְ ו   .תאוֹ א יֵ קָ ְד א כ ִ רָ הֲ נַ תְ א מִ הָ ְד  אבָ ְר בְ וה' רַ 
ְך ִזְמִנין .[אירָ עִ ין ה''א זְ דֵ א כ ְ רָ חֲ א אַ רָ טְ סִ א מִ קָ נְ יָ וְ א תָ מו  לְ ש ְ אַ בְ  ָ ְבִגין כ   ו 

לְ  ַאש ְ ִסיֲהָרא ָקְייָמא ב ְ ְפִגימו ָתא מו ָתאד ְ ַכח  .ְוִזְמִנין ב ִ ת ְ ָהא ִאש ְ ָ ְבַאְנפ  ו 
ירְואִ  ִ פ  ַ א ש  ָ מֹוַדע ְוֹכל  ת ְ ה.ְוהַ  ,ש ְ ָ ִמל  ִריָרא ד ְ  אי ִאיהו  ב ְ
 

 א י ַאב ָ ִריְך הו א ִאְתָרעֵ  ,ָאַמר ַרב ִ א ב ְ ָ קו ְדש  ָרֵאל ד ְ ן ִיש ְ ו  ִאין ִאנ  ָ הֹון ַזכ  י ב ְ
ָאר ַעִמין ל ש ְ ָ יה  ַהאי  .יב לֹון ָאת ְקָייָמא ָדאְוָיהִ  ִמכ  ֵ ִאית ב  ָכל ַמאן ד ְ ד ְ

ֹםָאת,  יִהנ  ְדָקא ְיאוֹ  ,ָלא ָנִחית ַלג ֵ ָלא ָעִייל  ,תִאי ִאיהו  ָנִטיר ֵליה  כ ִ ד ְ
ו ָתא  ְרש  אְוָלא מְ  ,ַאֲחָראֵליה  ב ִ ָ ַמְלכ  ֵמיה  ד ְ ש ְ ר ב ִ ק ֵ ַ ר  .ש  ק ֵ ַ ְמש  ָכל ַמאן ד ִ ד ְ

ִריְך הו א א ב ְ ָ קו ְדש  ֵמיה  ד ְ ש ְ ר ב ִ ק ֵ ַ ְמש  ַמאן ד ִ ַהאי, כ ְ ְכִתיב ,ב ְ ְיָי : (ז )הושע ה ד ִ ַ ב 
ָגד ָ .ב  ִנים ָזִרים ָיָלדו  ָ י ב   ו  כ ִ

 
 א י ַאב ָ ִרית,  ,תו  ָאַמר ַרב ִ ֵריה  ְלָאֳעֵליה  ְלַהאי ב ְ יק ב ְ ַבר ָנש  ַאס ִ ִזְמָנא ד ְ ב ְ

ְלָיא ִדיֵליה  ְוָאַמר ַ ִריְך הו א ְלַפמ  א ב ְ ָ ה ֲעָבִדית  ,ְקֵרי קו ְדש  ִרי ָ ָחמו  ַמאי ב ְ

                                                 
התרצה בהם מכל שאר העמים ונתן להם  הקדוש ברוך הוארבי אבא, אשריהם ישראל ש אמר 

אות הברית הזו, שכל מי שיש בו אות הברית הזו, אין יורד לגיהנם אם הוא שומר אותו כראוי, 
ולא משקר בשם המלך. שכל מי שמשקר בזה, כמי שמשקר  ,שאין מכניס אותו לרשות אחרת

ה' ָבָגדּוהקדוש ברוך הואבשמו של  י ,, שכתוב בַּ ים ָזרִּ י ָבנִּ  (87לעיל עמוד  ועיין)ם ָיָלדּו. כִּ

 
אמר רבי אבא, בזמן שהאדם מעלה את בנו להכניסו לברית הזו, קורא הקב"ה לפמליא  עוד 

שלו ואומר, ראו איזו בריה עשיתי בעולם! באותה השעה מזדמן אליהו, וטס את העולם בארבע 
יאמר: זה הכסא של טיסות ומזדמן לשם, ועל זה שנינו שצריך אדם להכין כסא אחר לכבודו, ו

 (361לעיל עמוד  ועיין)אליהו. ואם לא, אינו שורה שם. והוא עולה ומעיד לפני הקב"ה. 
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ָעְלמָ  ן א.ב ְ ַ מ  ֲעָתא ִאְזד ַ ַ יה  ש  ֵ ן  ב  ַ מ  ד' ָטאִסין ְוִאְזד ַ ֵאִלָיהו  ְוָטאס ָעְלָמא ב ְ
ְרְסָייא  ֻ ָנא כ  ר ָנש  ְלַתק ָ ַ ָבֵעי ב  ִניָנן ד ְ ָ א ת  ן. ְוַעל ד ָ ָ מ  ַ ,  ַאֲחָראת  יֵליה  ִליָקָרא ד ִ

א כ ֻ  ,ְוֵייָמא הו  ד ָ ֵאִלי ָ ן. וְ  ,ְוִאי ָלאו .ְרְסָייא ד ְ ָ ֵרי ַתמ  ָ הו א ָסִליק ָלא ש 
ִריְך הו א.ְוַאְסִהיד  א ב ְ ָ ְדש  י קו  ֵ  ַקמ 

 

  ָ ִתיבת ַקְדִמיָתא כ ְ ְכִתיב : (יג )מלכים א יט א ֲחֵזי, ב ְ הו  ְוגו'. ו  ָך ֹפה ֵאִלי ָ ַמה ל ְ
ֹא ִקֵנאִתי ַלְיָי  ָרֵאל ְוגו'. ָאַמר  ֱאלֵֹהי ְצָבאֹותַקנ  ֵני ִיש ְ ִריְתָך ב ְ י ָעְזבו  ב ְ כ ִ

יךָ  ,ֵליה   ַני  ,ַחי ֶּ ָ ן ֵליה  ב  מו  א ִיְרש ְ ָ יש  יָמא ַקד ִ ַהאי ְרש ִ ָכל ֲאַתר ד ְ ב ְ
ְרהֹון ְבש ַ ָרֵאל ָעְזבו , הו א  ,ב ִ ִיש ְ ַאְסִהיד ד ְ ן, ו פו ָמא ד ְ ָ מ  ַ ן ת  ַ מ  ְזד ַ ַאְנת ְ ת ִ

ִניָנן ָ ָרֵאל ְמַקְייִמין ַהאי ְקָייָמא. ְוָהא ת  ִיש ְ ש  ַעל ָמה ִאְתַענ ַ  ,ַיְסִהיד ד ְ
ִריְך הו א א ב ְ ָ י קו ְדש  ֵ הו  ַקמ  נֹוי.ַעל ד ְ  ?ֵאִלי ָ ְלטֹוָרא ַעל ב ְ  ָאַמר ד ִ

 

   י ְדאֹוַרְייָתא. ָקמו ֵ ַאְדָהִכי ֲהָוה ָאֵתי ְנהֹוָרא ְדיֹוָמא ְוֲהוו  ֲאָמֵרי ִמל 
ִלימו .  ,ְלֵמיַזל. ָאַמר ֵליה  ַההו א ַגְבָרא ַהאי ֵליְלָיא ַאש ְ ַעְסִקיתו  ב ְ ה ד ְ ֶּ מ  ַ ב 

הו   ?ַמאי הו א ,ֲאָמֵרי חֱ  ,ָאַמר לֶּ תֶּ ן לְ ד ְ ָמֵריה  מָ מו  ֹוי ד ְ ַקָייָמאָחר ַאְנפ  . ד ְ
ִביָתאי ב ָ  ָהא ד ְ ְייכו  ד ְ ַ עו ָתא ָדא ִמנ  ָ ִאְתְייִליד  ָעאת ב  ְבֵרי ד ְ ְגַזר ְקָייָמא ד ִ ו 

אִלי, ְלָמָחר ֵליֱהֵוי הִ  ָ י ַאב  . ָאַמר ַרב ִ ו ָלא ִדיֵליה  ִמְצָוה  ,ל  עו ָתא ד ְ ַהאי ב ְ
חֱ  א ֵניִתיב.מֵ ִאיהו  ו ְלמֶּ ָ ִכיְנת  י ש ְ ֵ  י ַאפ 

 
 ל ַההו א יֹוָמא ָ ו ן . אֹוִריכו  כ  ל ִאנ  ָ ַנש  ַההו א ַגְבָרא כ  ָ ַההו א ֵליְלָיא כ  ב ְ

                                                 
ה לְ  ,ה כתובתחילבבא ראה,   ָיהּוֹפה  ָךמַּ י ָעְזבּו  ֵאלִּ ה' ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות כִּ י לַּ ֵנאתִּ ֹנא קִּ וגו', וכתוב קַּ

יתְ  ְשָרֵאל וגו'. אמר לו, חייך, שבכל מקום שהר ָךְברִּ י ישם הקדוש הזה ירשמו אותו בנוְבֵני יִּ
מים את יבבשרם, אתה תזדמן לשם. והפה שהעיד שישראל עזבו, הוא יעיד שישראל מקי

 הברית הזו. והרי שנינו, על מה נענש אליהו לפני הקב"ה? על שאמר לשון הרע על בניו. 
 
הגיע אור היום, והיו אומרים דברי תורה. קמו ללכת, אמר לו אותו האיש, במה  בינתים 

, שתראו למחר את פניו של בעל הםשעסקתם בלילה הזה השלימו. אמרו, מה הוא? אמר ל
 ,קשה בקשה זו מכם, ומילת הברית של בני שנולד ליי, שהרי אשתי ב]אליהו הנביא[ הברית

בא, זו היא בקשה של מצוה, ונשב לראות את פני לולא שלו. אמר רבי אילמחר תהיה הה
 השכינה.

 
נס אותו האיש את כל אוהביו, וכל הלילה עסקו ישם כל אותו היום. באותו הלילה כ המתינו 

בתורה, ולא היה מי שישן. אמר להם אותו האיש, בבקשה מכם, כל אחד ואחד יאמר דבר חדש 
 (77)עיין לעיל עמוד בתורה. 
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אוֹ  לו  ב ְ ד ָ ַ ת  ָנִאיםַריְ ְרִחימֹוי, ְוָכל ַההו א ֵליְלָיא ִאש ְ  .יָתא ְוָלא ֲהָוה ַמאן ד ְ
הו  ַההו א ַגְבָרא ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ,ָאַמר לֶּ ָ ְייכו  כ  ַ ָמטו  ִמנ  א  ב ְ ָ ה ַחְדת  ָ ִמל 

 .אְדאֹוַרְייתָ 
 

  ַָתח ַחד ָ ָרֵאל :(ב )שופטים הְוָאַמר  )רבי אבא(א פ  ִיש ְ ָרעֹות ב ְ ְ ְפרֹוַע פ  ִהְתַנֵדב  ,ב ִ ב ְ
בֹוָרה ו   ְרכו  ְיָי. ַמאי ָקא ָחמו  ד ְ ָ ַהאי ְקָראָעם ב  ָפְתחו  ב ְ א ָהִכי  ?ָבָרק ד ְ ָ ל  אֶּ

ִרית א ַעל ַהאי ב ְ ָ ל  ִניָנן ֵלית ָעְלָמא ִמְתָקְייָמא אֶּ ָ ְכִתיב ,ת  ִאם : (כה )ירמיה לג ד ִ
ַמָיא ְוַאְרעָ  .לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוגו' ָהא ש ְ ִגין ד ְ א ָקְייִמין. ב ְ א ַעל ד ָ

ךְ  ָ ַמָיא ְוַארְ  ,כ  ו ֵסי ש ְ ִרית, ִנמ  ָרֵאל ְמַקְייִמין ַהאי ב ְ ל ִזְמָנא ְדִיש ְ ָ ָעא כ 
ַמְייהו   ו  ִקי  ִרית,  .ָקְייִמין ב ְ ִלין ַהאי ב ְ ָרֵאל ְמַבט ְ לֹום ִיש ְ ָ ַחס ְוש  ְוָכל ִזְמָנא ד ְ

ַמָיא ְוַאְרָעא ָלא ִמְתָקְייִמין, ו בִ  ָעְלָמא.ְרָכאן ש ְ ִחין ב ְ כ ְ ַ ת  א ֲחֵזי,  ָלא ִמש ְ ָ ת 
ְייהו  ְקָייָמא ד ָ  ַ ִטילו  ִמנ  ד ב ְ ַ א כ  ָ ל  ָרֵאל אֶּ ין ַעל ִיש ְ ִ ָאר ַעמ  יטו  ש ְ ל ִ ַ א. ָלא ש 

ִטילו  ִמַנְייהו   ִתיב ,ו ַמה ב ְ א כ ְ ְלָיין. ְוַעל ד ָ ְרָען ְוָלא ִאְתג ַ ָ ָלא ִאְתפ   ,ד ְ
ִני יִ  ַעְזבו  ב ְ ת ְיָי ְוגו'ַוי ַ ָרֵאל אֶּ ַיד ִסיְסָראַוי ִ  ,ש ְ ֹר אֹוָתם ב ְ ת  .ְמכ  ַעְזבו  אֶּ ַוי ַ

ַבת בֹוָרה ְוִאְתַנד ְ ֲאַתת ד ְ . ַעד ד ְ ש  ָ ה ָדא ְיָי ַממ  ָ ִמל  ָרֵאל ב ְ ֵדין  .ְלָכל ִיש ְ כ ְ
ָנע .ִאְתכ ְ חֹוַתְייהו  ְנֵאיהֹון ת ְ  ו  ש ַ

 
  ָאַמר ָתִניָנן ד ְ עַ ְוַהְיינו  ד ְ ֻ ִריְך הו א ִליהֹוש  א ב ְ ָ ָרֵאל ֲאִטיִמין  ,קו ְדש  ְוִכי ִיש ְ

                                                 
ֵדב ָעם ָבְרכּו ה'. מה ראו דבורה וברק שפתחו  פתח  ְתנַּ ְשָרֵאל ְבהִּ ְפֹרעַּ ְפָרעֹות ְביִּ אחד ואמר, בִּ

י יבפסוק הזה? אלא כך שנינו, אין העולם מתקי יתִּ ם ֹלא ְברִּ ם אלא על הברית הזו, שכתוב אִּ
ְיָלה וגו'. שהרי שמים וארץ על זה קי ימים את יל מקמים. משום כך, כל זמן שישראייֹוָמם ָולַּ

קות שמים וארץ עומדים בקיומם. וכל זמן שחס ושלום מבטלים את הברית והברית הזו, ח
לא שלטו שאר העמים שבא ראה,  מים, ואין נמצאות ברכות בעולם.יהזו, אין שמים וארץ מתקי

טלו מהם? שלא נפרעו ולא נתגלו. ועל יטלו מהם את הברית הזו. ומה ביעל ישראל אלא כשב
יְסָרא. ויעזבו את ה' ממש. עד שבאה  זה כתוב ְמֹכר ֹאָתם ְביַּד סִּ יִּ ְשָרֵאל ֶאת ה' וגו' וַּ ְזבּו ְבֵני יִּ עַּ יַּ וַּ

 דבורה ונדבה את כל ישראל לדבר הזה, אז נכנעו שונאיהם תחתיהם.
 

ולא נפרעו ולא  ערליםליהושע, והרי ישראל הם  הקדוש ברוך הואששנינו, שאמר  ינויוה 
ימים את בריתי, ואתה רוצה להכניסם לארץ ולהכניע את שונאיהם? שּוב ֹמל יהתגלו ולא מק

ית. ועד שנפרעו ונתגלתה הברית הזו, לא נכנסו לארץ ולא נכנעו שונאיהם.  ְשָרֵאל ֵשנִּ ֶאת ְבֵני יִּ
אף כאן, כיון שהתנדבו ישראל באות הזו, נכנעו שונאיהם תחתיהם וחזרו הברכות לעולם. זהו 

ְפרֹ  ֵדב ָעם ָבְרכּו ה'. שכתוב בִּ ְתנַּ ְשָרֵאל ְבהִּ  עַּ ְפָרעֹות ְביִּ
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ן ְוָלא  ו  ְלָייִאנ  ָרעו  ְוָלא ִאְתג ַ ְ ֵעי  ןִאְתפ  ָ ְוָלא ָקְייִמין ְקָיָמא ִדיִלי, ְוַאת ְ ב 
ְנֵאיהֹוןָלא ְלהו  ְלַאְרָעא ו ְלַאכְ ְלַאעֲ  ִני  (ב )יהושע ה ?ָנָעא ש ַ ת ב ְ ו ב מֹול אֶּ ש 

ָרֵאל ִרית ָלא ָעאלו  ְלַאְרָעא  ִיש ְ ָייא ַהאי ב ְ ל ְ ָרעו  ְוִאְתג ַ ְ ִאְתפ  ִנית. ְוַעד ד ְ ֵ ש 
ַהאי ָאת ָרֵאל ב ְ ִבין ִיש ְ ִאְתַנד ְ יָון ד ְ ֵ ְנֵאיהֹון. או ף ָהָכא כ  ָנעו  ש ַ  ,ְוָלא ִאְתכ ְ

חֹוַתְייהו   יןעִ נְ כ ַ תְ מִ  ְנֵאיהֹון ת ְ ִבְרָכאן ִאְתֲחָזרו  ְלָעְלָמא ,ש ַ א הו א ֲהדָ  .ו 
ָרֵאל ב ְ  ,ִדְכִתיב ִיש ְ ָרעֹות ב ְ ְ ְפרֹוַע פ  ְרכו  ְיָי.ב ִ ָ ב ָעם ב   ִהְתַנד ֵ

 
  ַתח ְוָאַמר,  ַאֲחָראָקם ָ ש   )שמות ד(פ  הו  ְיָי ַוְיַבק ֵ ֵ ש  ְפג ְ לֹון ַוי ִ ָ מ  ַ ְך ב  רֶּ ַוְיִהי ַבד ֶּ

ִריְך הו א ?ְלַמאן .ֲהִמיתוֹ  א ב ְ ָ ה. ָאַמר ֵליה  קו ְדש  ֶּ ְוִכי ַאת ְ ָאִזיל  ,ְלמש 
יָטא, ְואַ  ל ִ ַ א ַרב ְוש  ָ ְלַאְכְנָעא ַמְלכ  ְצָרִים ו  ִ ָרֵאל ִממ  ָקא ַית ִיש ְ ָ ת ְ ְלַאפ 

ֵיית ִמָנְך ְקָייָמא זַ  ,ַאְנש ְ ְבָרְך ָלא ִאְתג ְ ש  ֲהִמיתֹו. .רד ִ ד ַוְיַבק ֵ אָנא ִמי ָ ָ  ,ת 
, ְוִאְתְרִמיז ַחד ִחיְוָיא  א ְלאֹוְקֵדיה  ָ ש  אֶּ ְלהֹוָבא ד ְ ַ ש  ְבִריֵאל ב ְ ָנַחת ג ַ

אָפא ֵליה   ָ ֹוְקָדא ְלש  אי ִחיְוָיא ִמת  ַ . ַאמ  יה  ַגו ֵ ִריְך  ?ב ְ א ב ְ ָ ָאַמר ֵליה  קו ְדש 
זַ ַאת ְ ָאִזיל ְלַקְטָלא ִחיְוָיא ַרְבְרָבא ְותַ  ,הו א ְבָרְך ָלא ִאְתג ְ יָפא ו  ד  ?רק ִ ִמי ָ

ֹוָרה ְוַגְזַרת ִלְבָרה   .ְלַחד ִחיְוָיא ְלַקְטָלא ֵליה   ִאְתְרִמיז ָחַמת ִצפ  ַעד ד ְ
ִזיב ת ְ ֹוָרה צֹור. ַמהו  צֹורַות ִ  ,ֲהָדא הו א ִדְכִתיב .ְוִאש ְ ח ִצפ  א  ?ק ַ ָ ל  אֶּ

נִ  ,ַאְסָווָתא. ו ַמאי ַאְסָווָתא . ד ְ ָנה  ת ָעְרַלת ב ְ ְכרֹות אֶּ ְכִתיב ַות ִ ה  ד ִ ָ ְצְנָצא ב 
א. ָ ַח קו ְדש   רו 

 
  ו   :(ד )בראשית מהְוָאַמר  ַאֲחָראָקם ש  ג ָ ו  ָנא ֵאַלי ַוי ִ ש  ָחיו ג ְ ל אֶּ ר יֹוֵסף אֶּ ַוי ֹאמֶּ

                                                 
יתֹו. ואמר פתח אחר קם  ֵּקש ֲהמִּ ְיבַּ ְפְגֵשהּו ה' וַּ יִּ ָמלֹון וַּ ֶדֶרְך בַּ י בַּ ְיהִּ  לו אמר. משה את? מי את, וַּ

 ואתה, ושליט גדול מלך ולהכניע ממצרים ישראל את להוציא הולך אתה וכי, הקדוש ברוך הוא
יתֹו.  - מיד? נמול לא שבנך, הברית את ממך שכחת ֵּקש ֲהמִּ ְיבַּ  אש של בשלהבת גבריאל ירדוַּ

הקדוש ברוך  לו אמר? נחש למהו. לתוכו אותו ףולשא שורף אחד לנחש ונרמז, אותו ףולשר
 את ומלה צפורה שראתה עד! ?מולינ לא ובנך, והחזק הגדול הנחש את גולהר הולך אתה, הוא
פֹוָרה ֹצר.  שכתוב זהו. צוליונ בנה ח צִּ ּקַּ תִּ ְכרֹות  שכתוב? הרפואה ומה. רפואה? רוצ זה מהוַּ תִּ וַּ

ת ְבָנּה.   .דשוהק רוח בה שנצנצהֶאת ָעְרלַּ
 

ֹיאֶמר ואמר אחר קם  ָגשּו וַּ יִּ י וַּ ֹיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְגשּו ָנא ֵאלַּ  והרי, להם קרא למה וכי. וגו', וַּ
 במלכות אותו שראו תמהו, אחיכם יוסף אני להם שאמר בשעה אלא? אליו קרובים היו הם

 שהראה, ויגשו אלי נא גשו. אותה חתיוהרו]הברית[  וז בגלל, הזו המלכות, יוסף אמר. עליונה
, למדנו מכאן. אותה ששמרתי משום, הזו המלכות את לי גרמה זו, אמר. המילה ברית את להם
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אי ָקֵרי ְלהו   ַ ר ְוגו'. ְוִכי ַאמ  יה   ,ַוי ֹאמֶּ ֵ ֲעָתא  ?ְוָהא ְקִריִבין ֲהוו  ַגב  ַ ש  א ב ְ ָ ל  אֶּ
ָאַמר וְ  ד ְ ָ ם. ת  ָאה. ָאַמר  ,והו  לֹון ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיכֶּ ָ ַמְלכו  ִעל  ָחמו  ֵליה  ב ְ ד ְ
א ,יֹוֵסף א ַרַווְחָנא ֵליה   ,ַמְלכו  ד ָ ִגין ד ָ ַאֲחזֵ  .ב ְ , ד ְ ו  ש  ג ָ ו  ָנא ֵאַלי ַוי ִ ש  י ְלהו  ג ְ

נָ  ,ָאַמר .ַהאי ְקָייָמא ְדִמיָלה ִגין ד ְ א ָגְרַמת ִלי ַמְלכו  ָדא ב ְ . ד ָ ְטִרית ָלה 
אן אֹוִליְפָנא ָ ָנִטיר ְלַהאי ָאת ְקָייָמא ,ִמכ  .  ,ַמאן ד ְ ַמְלכו  ִאְתַנְטַרת ֵליה 

ַֹעז ?ְמָנָלן ְכִתיב ,ִמב  ר :(יג )רות ג ד ִ ֹקֶּ ְכִבי ַעד ַהב  ֲהָוה ְמַקְטֵרג ֵליה   .ַחי ְיָי ש ִ ד ְ
אֹוֵמי א ,ִיְצֵריה   ִריתַעד ד ְ ְנִטיר ְלַהאי ב ְ ָנְפקו  ב ְ  .ֹוָמָאה ו  ִגין ָכְך ָזָכה ד ְ

ִאְתְקֵרי  יָחא ד ְ א ְמש ִ ָ ָאר ַמְלִכין, ו ַמְלכ  ל ש ְ ָ יִטין ַעל כ  ל ִ ַ יה  ַמְלִכין ש  ֵ ִמנ 
ש ְ  ִריְך הו אב ִ א ב ְ ָ ְדש   .ָמא ְדקו 
 

  ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר ָ ִתיב ,פ  ֲחנֶּה ָעַלי ַמֲחנֶּ : (ג )תהלים כז כ ְ ַ  ,ה ְוגו'. ָהִכי ָתאָנאִאם ת 
זֹאת ֲאִני בֹוֵטחַ  זֹאת .ב ְ ר  ?ַמהו  ב ְ ַ י ב  ֵ ב  ִדיר ג ַ ָ ְזִמיָנא ת  א ָאת ְקָייָמא ד ִ ד ָ

זֹאת .ְוִאְתְרִמיָזא ְלֵעיָלא .ָנש   ָמר ב ְ ְבִגיֵני ָכְך ִאת ְ ָמה ִדְכִתיב ,ו  זֹאת  ,כ ְ
ִר  ִרית. זֹאת ב ְ אאֹות ַהב ְ ְרג ָ ַחד ד ַ א ב ְ ָ ה ְוזֹאת ב ְ  יִתי. ְוֹכל  ַחד ְוָתאָנא זֶּ

ן. ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי  ָ ְרש  ָ ן ְוָלא ִמְתפ  ו  א ִאנ  ְרג ָ ֵני ָעְלָמא ָהִכיד ַ ָאר ב ְ  ,ָהא ש ְ
ְלחֹודֹוי ְוָלא  ִוד ב ִ אי ד ָ ַ ֲאִחיָדא ב ֵ  ?ַאֲחָראַאמ  ִגין ד ְ א ב ְ ָ ל  יה  ְוִאְתְרִמיָזא אֶּ

יה  ְוהִ  ֵ ַמְלכו ָתא.יב  ַהאי זֹאת ָלא ָנַטר ֵליה   א ִכְתָרא ד ְ ִגין ד ְ א ֲחֵזי, ב ְ ָ ת 
ל ַההו א ִזְמָנא. ְוָהִכי  ָ יה  כ  ֵ י ִמנ  ְדָקא ָחֵזי, ַמְלכו ָתא ִאְתַעד ֵ א כ ְ ָ ִוד ַמְלכ  ד ָ

                                                 
י  שכתוב, עזומב? לנו מנין. לו שמורה המלכות, הזו הברית אות את ששומר שמי ְכבִּ י ה' שִּ חַּ

ֹבֶקר.  ד הַּ  זכה כך משום, הזו הברית את ושמר שבועה שנשבע עד, בו מתגרה היה שיצרועַּ
 . הקב"ה של בשמו שנקרא המשיח והמלך, המלכים שאר כל על שליטים מלכים ממנו שיצאו

 
ֲחֶנה  כתוב, ואמר אחר פתח  י מַּ ֲחֶנה ָעלַּ ם תַּ , ְבזֹ  וגו'אִּ י בֹוֵטחַּ  הברית אות אתז? בזאת ומהאת ֲאנִּ

ֹזאת אֹות  שכתוב כמו, בזאת נאמר כך ומשום. למעלה ונרמזה, האדם אצל תמיד מנתוהמז
ית, זֹ  ְברִּ י, הַּ יתִּ  ואם. נפרדים ולא אחת בדרגה הם וזאת זה, ושנינו. אחת בדרגה והכלאת ְברִּ

 אחוזה שהיא משום אלא? אחר ולא בלבדו דוד למה, כך האדם בני שאר גם הרי, כך אם, תאמר
, כראוי המלך דוד אותה שמר לא האות ושז משום, ראה בא. המלכות כתר והיא, בו ונרמזה בו

 ונרמזת, שלמעלה במלכות נרמזת האות זו, למדנו וכך. הזמן אותו כל ממנו סרה המלכות
 שנקשרת במה, דוד: ואמר קול יצא, עליה עבר שדוד שעה באותה. הקודש עיר בירושלים

ים ָעֶלי שכתוב? לנו מנין. ממך תסור והמלכות, מירושלים אותך יסלקו, תיפתח י ֵמקִּ ְננִּ ָרָעה  ָךהִּ
ֵביתְ   על העולם בני שאר ,כך המלך דוד ומה. נענש בו שעבר במה ,היה וכך. דווקא מביתך. ָךמִּ
 .וכמה כמה אחת
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ַמְלכו ָתא ִדְלֵעיָלא, ְוִאְתְרִמיָזא  ַהאי זֹאת ִאְתְרִמיז ,אֹוִליְפָנא יב ְ ֵלם   ב ִ  רו ש ְ
א. ב ְ  ָ יש  א ַקד ִ ָ , ָנַפק ָקָלא ְוָאַמריַההִ ַקְרת  ָדִוד ֲעַבר ֲעֵליה  ֲעָתא ד ְ ַ ִוד ,א ש   ,ד ָ

ִאְתַקְטַרת ת ִ  ה ד ְ ֶּ מ  ַ ין ִמיב  ֵרי. ָלְך ַטְרד ִ ת ְ ו ַמְלכו ָתא ִאְתֲעֵדי ִמיָנְך.  ֵלםשְ רו  ש ְ
ְכִתיב ?ְמָנא ָלן יְתָך : (א )שמואל ב יב ד ִ ֵ יְתָך. ִמב  ֵ יָך ָרָעה ִמב  ִהְנִני ֵמִקים ָעלֶּ
ְייָקא ֲעַבר ,ְוָהִכי ֲהָוה .ד ַ ה ד ְ ָ מ  ש   ,ב ְ ַ יה  ִאְתַענ  ֵ א ָהִכי .ב  ָ ִוד ַמְלכ   ,ו ַמה ד ָ

ֵני ָעלְ  ָאר ב ְ ה.ש ְ ָ ה ְוַכמ  ָ מ  ַ  ָמא ַעל ַאַחת כ 
 

   ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר ָ י.  (יז )תהלים צדפ  ו ָמה ַנְפש ִ ְכָנה ד  ָ ְמַעט ש  ְזָרָתה ִלי כ ִ ֵלי ְיָי עֶּ לו 
אָנא ָ ש ְ ב ַ  ,ת  ֹם כ ִ יִהנ  ָלא ָנֲחֵתי ַלג ֵ ָרֵאל ד ְ ה ָזָכאן ִיש ְ ֶּ ין עֹוְבֵדי מ  ִ ָאר ַעמ 
דו ָמה ְוָלאה, רָ ה זָ ֲעבֹודָ  ידֹוי ד ְ א ?ִאְתַמְסָרן ב ִ ָ ל  ַהאי ָאת. אֶּ ָהִכי  ב ְ ד ְ
ר ָנש  ָנִפיק ֵמָעְלָמא ,ָתאָנא ַ ב  ֲעָתא ד ְ ַ ש  ה ֲחִביֵלי  ,ב ְ ָ מ  ַ  הלָ ב ָ י חַ כֵ אֲ לְ מַ כ 

. ָזקְ ְטהִ  ן ֲעֵליה  ְקד ָ ַ הו א ְקָייָמא יִרין ִאְתפ  ִפין ֵעיָנא ְוָחָמאן ַהאי ָאת ד ְ
קו ְדש ָ  יה  ד ְ ֵ ן ִמנ  ָ ְרש  ָ ידֹוי ד ְ  .א ִאְתפ  ֹםְוָלא ִאְתְייִהיב ב ִ יִהנ   .דו ָמה ְלַנֲחָתא ַלג ֵ

יד ִאְתָמַסר ב ִ ָכל ַמאן ד ְ איד ְ ֹם ַוד ַ יִהנ  ִאין ו ֵמַהאי ָאת ד ָ  .ֹוי ָנִחית ַלג ֵ ָ ֲחִלין ִעל 
ֵרי  ר ָנש  ִאי ִאיהו  ָזִכי ִלְנטו  ַ ב  ַ יה  ב  ֵ ְלִטין ב  ָ ין ָלא ש  יש ִ ִאין, ְוִדיִנין ב ִ ָ ְוַתת 

ש ְ  הו א ִאְתַאִחיד ב ִ ִגין ד ְ ִריְך הו א.ֵליה  ְלַהאי ָאת, ב ְ א ב ְ ָ קו ְדש  יָון  ָמא ד ְ ֵ כ 
ָדִוד ַמְלכ ָ  יה  ַמלְ ְדקָ א ָלא ָנַטר ָאת ְקָייָמא ָדא כ ִ ד ְ ֵ י ִמנ  כו ָתא א ָחֵזי, ִאְתַעד ֵ

לֵ  ָ ן ֵליה  ְוִאְתְטִריד ִמְירו ש  ד ְוִיְמְסרו  ן ֵליה  ִמי ָ ֵייֲחתו  ִחיל ְדָסַבר ד ְ ד ד ָ ם. ִמי ָ
ידֹוי ְדדו   ַההו א ָעְלָמאב ִ יה   .ָמה ְוָימו ת ב ְ ֵ ר ב  ַ ש   ַ ִאְתב  ְכִתיב ,ַעד ד ְ )שמואל ב  ד ִ

ֱעִביר : (יג ב ם ְיָי הֶּ ֵלי ְיָי ג ַ ַתח ְוָאַמר לו  ָ ֲעָתא פ  ַ יה  ש  ֵ אְתָך לֹא ָתמו ת. ב  ָ ַחט 
מְ  ְזָרָתה ִלי כ ִ י.עֶּ ְכָנה דו ָמה ַנְפש ִ ָ  ַעט ש 

                                                 
י.  ,ואמר אחר פתח  ְפשִּ ט ָשְכָנה דּוָמה נַּ ְמעַּ י כִּ  יורדים שאינם ישראל זוכים במהלּוֵלי ה' ֶעְזָרָתה לִּ

 שבשעה. הזו באות? דומה בידי נמסרים ואין, זרה עבודה עובדי העמים שאר כמו לגיהנם
 נפקדים[ הדין מתוקף המאירים] דינים בעלי חבלה מלאכי כמה, הזה מהעולם יוצא שהאדם

 תןינ ואינו, ממנו נפרדים, דשוהק ברית שהיא הזו האות את רואיםכשו עינים זוקפים. עליו
 עליונים פוחדים ,האות ומזה. לגיהנם יורד ודאי, בידו שנמסר מי שכל. לגיהנם לרדת דומה בידי

 משום, הזו הברית את רולשמ זוכה הוא אם ,באדם בו שולטים לא רעים ודינים, ותחתונים
, כראוי הזו הברית אות שמר לא המלך שדוד כיון .ברוך הואהקדוש  של בשמו נאחז שהוא
 ביד אותו וימסרו, מיד אותו שיורידו חשב כי, פחד מיד. מירושלים ונטרד, המלכות ממנו סרה

יר חַּ  ,שכתוב כמו שהתבשר עד, ההוא בעולם וימות דומה ם ה' ֶהֱעבִּ  באותהֹלא ָתמּות.  ָטאְתָךגַּ
י., לּוֵלי ה' ואמר פתח שעה ְפשִּ ט ָשְכָנה דּוָמה נַּ ְמעַּ י כִּ  ֶעְזָרָתה לִּ
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  ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר ַמאי ַהאי ָ ִוד  פ  ָאַמר ד ָ ת  ָנֵוהו  ד ְ  ,)שם טו כה(ְוִהְרַאִני ֹאתֹו ְואֶּ
חֵמי  ִר ַמאן ָיִכיל ְלמֶּ א ב ְ ָ ַהִהיא  ?יְך הו אֵליה  ְלקו ְדש  ִניָנן ב ְ ָ א ָהִכי ת  ָ ל  אֶּ

ָלא ָנַטר ַהאי  ַעל ד ְ א, ְוָדִוד ָיַדע ד ְ ָ ַזר ֲעֵליה  ַההו א עֹוָנש  ִאְתג ְ ֲעָתא ד ְ ַ ש 
א ִמְתְרִמיז  ָ ֲחָדא ֲאִחיָדא, ְוֹכל  א כ ְ ָ ֹכל  ַהאי, ד ְ ש  ב ְ ַ ְדָקא ְיאו ת ִאְתַענ  ָאת כ ְ

לָ  יק ַמאן ד ְ ַהאי ָאת, ְוָלא ִאְקֵרי ַצד ִ ֵעי ב ְ ָ ְדָקא ְיאו ת, ֲהָוה ב  א ָנַטר ֵליה  כ ְ
ֵתיה  ְוָאַמר עו  ת  ָנֵוהו   ב ְ א ָאת ְקָייָמא . ְוִהְרַאִני ֹאתֹו ְואֶּ ַמאי אֹותֹו, ד ָ

ין  ֵ ְתֵרין ִאל  ִגין ד ִ אי. ַמאי ַטְעָמא ב ְ ָ ִאְתֲאִביד ִמנ  ִחיְלָנא ד ְ ָהא ד ָ א ד ְ ָ יש  ַקד ִ
ַהאי ֲאחִ  לם ב ְ ת  .יָדןַמְלכו ָתא ִוְירו ש  ָבעו ֵתיה  אֹותֹו ְואֶּ ֵלי ב ְ ָ ְך ת  ָ ְבִגין כ  ו 

א חַ  ,ָנֵוהו   ָ ַהאי ָאת ְלַאְתֵריה  ְוכֹל  ר ַמְלכו ָתא ד ְ ִיְתַהד ַ ה.ד ְ ָ  ד ִמל 
 

  ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר ָ ִרי, ו ֵמַעְצִמי  )איוב יט(פ  ש ָ ִמב ְ , ַמאי ו  ַ ה ֱאלֹוה  חזֶּ ִרי אֶּ ש ָ ִמב ְ ו 
א ָ ל  . אֶּ ֵעי ֵליה  ָ ְכִתיב,  ִמב  . ו ַמאי ִהיא. ד ִ ש  ָ ִרי ַממ  ש ָ ש   )ירמיה יא(ִמב ְ ר קֹדֶּ ְבש ַ ו 

ְכִתיב  ָכל  )בראשית יז(ַיַעְברו  ֵמָעָלִיְך. ו  ַתְנָיא ב ְ ם. ד ְ ְרכֶּ ְבש ַ ִריִתי ב ִ ְוָהְיָתה ב ְ
יה  ָחמֵ  ֵ ַהאי ָאת, ִמנ  א ד ְ ָ יש  יָמא ַקד ִ ַהאי ְרש ִ ר ָנש  ב ְ ַ ים ב  ִאְתְרש ִ י ִזְמָנא ד ְ

ְמָתא  . ְוִנש ְ ש  ָ יה  ַממ  ֵ ִריְך הו א. ִמנ  א ב ְ ָ .ְלקו ְדש  יה  ֵ א ִאְתֲאִחיַדת ב  ָ יש   ַקד ִ
ִתיב,  ,ְוִאי ָלא ָזֵכי ָלא ָנִטיר ַהאי ָאת. ַמה כ ְ ַ יֹאֵבדו .  )איוב ד(ד ְ ַמת ֱאלֹוה  ש ְ ִמנ ִ

 , ִריְך הו א ָלא ִאְתְנִטיר. ְוִאי ָזֵכי ְוָנִטיר ֵליה  א ב ְ ָ קו ְדש  ימו  ד ְ ָהא ְרש ִ ד ְ

                                                 
י ֹאתֹו ְוֶאת ָנֵוהּו?  דוד שאמר זה מה, ואמר אחר פתח  ְרַאנִּ  אלא? הקב"ה את לראות יכול מיְוהִּ

 שהכל, בזה נענש כראוי הזו האות שמר שלא שעל ידע ודוד, נשוהע אותו עליו גזרנש בשעה
 מבקש היה .כראוי אותו שומר שאינו מי צדיק נקרא ולא, הזו באות נרמז והכל, אחוז יחד

י ֹאתֹו ְוֶאת ָנֵוהּו. ואומר בתפילתו ְרַאנִּ  פוחד אני שהרי, הקדושה הברית אות זו? תווא זה מה, ְוהִּ
 תלה כך ומשום. בזה אחוזות וירושלים המלכות ,אלו ששני משום? הטעם מה. ממני שאבדה

 .אחד דבר והכל, למקומה הזו האות של המלכות רושתחז, נוהו ואת תווא בבקשתו

 
.  ,ואמר אחר פתח  י ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַּ ְבָשרִּ  מבשרי אלא! ומעצמי להיות צריך היה? ומבשרי זה מהּומִּ

ְך,  שכתוב? היא ומה, ממש ְברּו ֵמָעָליִּ עַּ ר ֹקֶדש יַּ ְרֶכם.  וכתובּוְבשַּ ְבשַּ י בִּ יתִּ  זמן שבכלְוָהְיָתה ְברִּ
, ממש ממנו, הקדוש ברוך הוא את רואה וממנ, הזו האות של הקדוש שםובר אדם שנרשם
ת כתוב מה, הזו האות את שומר שאינו, זוכה לא ואם. בו נאחזת הקדושה והנשמה ְשמַּ נִּ ? מִּ

 נפרדת השכינה אין, אותו ושומר זוכה ואם. נשמר לא הקב"ה של שםוהר שהריֱאלֹוּהַּ ֹיאֵבדּו, 
, יחד משתתפים ,למקומה נכנסת הזו והאות, אשה נושא הוא כאשר? בו יםימתק מתי. ממנו

? חסד ואיזה. הזכר בצד? שורה מקום באיזה. העליון החסד עליהם שורה אז, אחד שם ונקרא
 .הנקבה תבשמתמ כך ומשום. בזכר ומתעטר העליונה מהחכמה ויוצא שבא א''ל חס''ד
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ד ִאְתְנִסיב ְוַהאי  ַ יה  כ  ֵ . ֵאיָמַתי ִמְתָקְייָמא ב  יה  ֵ ַרש  ִמנ  ְ א ָלא ִאְתפ  ָ ִכיְנת  ש ְ
 , ַאְתֵריה  ַתְנָיא]ָאת ָעִייל ב ְ ֲחָדא ַאְזִלין ֵה''א ָוא''ו ָמאַטעֲ  ַמאי ד ְ ַ א, כ  ָ ל   אֶּ

ַכר ָחד ְקָבא ְוָחד ד ְ ד  [נו  סֶּ ֵדין חֶּ ָמא, כ ְ ֲחָדא ְוִאְקֵרי ַחד ש ְ ַ פו  כ  ָ ת  ַ ת  ִאש ְ
''ד סֶּ ְדכו ָרא. ו ַמאן חֶּ ִסְטָרא ד ִ ְרָיא ב ְ ַ ָאן ֲאַתר ש  . ב ְ ְרָייא ֲעַלְייהו  ַ ָאה ש  ָ  ,ִעל 

ָאֵתי ְוָנַפק מֵ  ''ד ֵא''ל ד ְ סֶּ ְדכו ָראחֶּ ר ב ִ ַ ָאה ְוִאְתַעט  ָ ְך  .ָחְכָמה ִעל  ָ ְבִגין כ  ו 
ְקָבא.  ְסַמת נו  ַ ְתַנןנ''א ]ִאְתב  ָוי''ו ָרָזא ד ִ ֲחָדא ָאְזִלין ֵה''א ד ְ ַ ָנא כ  ַגו ְ ְדַכר כ ְ  ד ִ

ְתפו   ְונו ְקָבא ַ ת  ֲחָדא ִאש ְ ַ ן כ  ֵדין, ָחד ְוִאנו  ד כ ְ סֶּ ָאה חֶּ ָ ְרָייא ִעל  ַ ֲעַלְייהו   ש 
ְדכו ָרא ְוִאְתֲעָטר ַמת ב ִ ס ְ ַ ְקָבא ְוִאְתב   .[נו 

 
  ִניָנן ֱאלֹוַה ָהִכי הו א ָ ַכר ה' נו ְקָבא. "ל אֵ תו  ת  ָחְכְמָתא. ו' ד ְ ְנִהירו  ד ְ

א ֵמַהאי ֲאַתר ִאְתַאְחַדת,  ָ יש  ְמָתא ַקד ִ ַ ִאְקֵרי. ְוִנש ְ ֲחָדא ֱאלֹוה  פו  כ ְ ָ ת  ַ ת  ִאש ְ
א  . ד ָ ַ ה ֱאלֹוה  ֱחזֶּ ִרי אֶּ ש ָ ִתיב ו ִמב ְ א כ ְ ַהאי ָאת. ְוַעל ד ָ ְלָיא ב ְ ַ א ת  ָ ְוֹכל 

ש ָ  א, ִמב ְ ָ כֹל  ֵלימו ָתא ד ְ ו ן ש ְ ִאין ִאנ  ָ א ַזכ  , ְוַעל ד ָ ש  ָ , ֵמַהאי ָאת ַממ  ש  ָ ִרי ַממ 
ָעְלָמא  ו ן ב ְ ִאין ִאנ  ָ ִריְך הו א, ַזכ  א ב ְ ָ קו ְדש  יה  ב ְ ֵ ֲאִחיָדן ב  ין ד ְ יש ִ ָרֵאל ַקד ִ ִיש ְ

ִתיב,  ְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ֲעַלְייהו  כ ְ ין ו  ְיָי ְוגו', ו   )דברים ד(ד ֵ ַ ֵבִקים ב  ם ַהד ְ ֶּ ְבִגין ְוַאת 
ם ַהי ֹום.כ ָ  כֶּ ל ְ ֻ ים כ   ְך ַחי ִ
 

   ן ָיְתִבין ָהָכא, ָאְמרו ו  יִמין ְוַאת  ן ַחכ ִ ו  ְך ַאת  ָ ָכל כ  א ו ַמה ב ְ ָ י ַאב  ָאַמר ַרב ִ
                                                 

. אלוה נקרא יחד כשמשתתפים. נקבה ה', זכר ו'. החכמה אור א''ל. הוא כך אלוה, שנינו עוד 
י ֶאֱחֶזה  כתוב כן ועל, הזו באות תלוי והכל, נאחזת הזה מהמקום הקדושה והנשמה ְבָשרִּ ּומִּ
 .  קדושים ישראל אשריהם כן ועל. ממש הזו מהאות, ממש מבשרי, הכל שלמות היא זוֱאלֹוּהַּ

ים  כתוב עליהם, הבא ובעולם הזה בעולם אשריהם, הקדוש ברוך הואב שאחוזים ְדֵבקִּ ֶתם הַּ ְואַּ
ה'  יֹום. ,כך ומשום, וגו'בַּ ים ֻכְלֶכם הַּ יִּ  חַּ

 
 יעקרו ריםופיהצ אם, לו אמרו? כאן יושבים ואתם, חכמים אתם כך כל, אבא רבי אמר 

 שלנו הקן שהוא הזה מהמקום נעקרים אנו אם, אנחנו כן] יעופו להיכן יודעים לא, ממקומם
ָנּה שכתוב זהו [,לפנות להיכן נדע לא, התורה מקום ן קִּ פֹור נֹוֶדֶדת מִּ ְמקֹומֹו.  ,ְכצִּ יש נֹוֵדד מִּ ֵכן אִּ

 עוסקים אנו וחצי, ישנים אנו חצי, לילה בכל ,שלנו הדרך וזו .לתורה אותנו כהיז הזה והמקום
 והיא, התורה את לנו מאירים מים ונהרות השדה ריחות, קרובב עומדים וכשאנו. בתורה

 מתוחה הדין מדת והיתה] אחת פעם למעלה אותו דנו הרי הזה המקום ואת. בנויבל שבתימתי
 יומם שלנו ההתעסקות אזמו, התורה נשוע על הדין באותו הסתלקו ניםימג םשרי וכמה[. עליו

 ידו הרים .העולם מחיי שנפרד כמי, מכאן שנפרד ומי, לנו עימסי הזה והמקום, בתורה ולילה
 .היום שהאיר עד ישבו. אותם וברך אבא רבי
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ֹוָרָאה ִיְתַעְקרו  ֵמַאְתַרְייהו   ָלא ָיְדִעין ְלָאן ָטאָסן ֲהָדא  )צד ע''ב(ֵליה  ִאי ִצפ 
צִ  )משלי כז(הו א ִדְכִתיב,  ה  כ ְ ָ ת ִמן ִקנ  דֶּ ֹור נֹודֶּ ן ִאיש  נֹוֵדד ִמְמקֹומֹו. פ  ֵ  כ 

ְלגו ָתא  ַ ָכל ֵליְלָיא פ  ְוַאְתָרא ָדא ָזֵכי ָלן ְלאֹוַרְייָתא, ְוַהאי אֹוְרָחא ִדיָלן. ב ְ
ַצְפָרא  אֹוַרְייָתא. ְוַכד ֲאַנן ָקְייִמין ב ְ ַפְלגו ָתא ֲאַנן ָעְסִקין ב ְ ֲאַנן ָנְייִמין, ו 

ה ָסְרֵכי ֵריֵחי ַחְקלָ  ָ ָה ְלֵעיָלא ִזְמָנא ָחָדא. ְוַכמ  ְיינו  א ְוַנֲהֵרי ַמָיא ָהא ד ַ
א  ָ ַההו א ִדיָנא ַעל עֹוְנש  קו  ב ְ ָ ל  ַ ִריִסין ִאְסת  ְכֵדין  )עה, קא ב(ת ְ ְדאֹוַרְייָתא, ו 

אֹוַרְייָתא הו א, ְוַאְתָרא ָדא ָקא  לו ָתא ִדיָלן ְיָמָמא ְוֵליְלָיא ב ְ ד ְ ַ ת  ִאש ְ
ַמאן ד ְ ְמַסְיי אן, כ ְ ָ ַרש  ִמכ  ְ ִאְתפ  י ָעְלָמא.ָעא ָלן, ו ַמאן ד ְ ַרש  ֵמַחי ֵ ְ ָזִקיף  ִאְתפ 

ָנַהר ְיָמָמא. ָבִריְך לֹון. ָיְתבו  ַעד ד ְ א ו  ָ י ַאב   ְידֹוי ַרב ִ
 

  ו קו  ְוֲחמו  ִאי ָנַהר ָקַמְייהו  פ  ֵקי ד ְ ְרד ְ ן ד ַ ו  ָנַהר ְיָמָמא ָאְמרו  ְלִאנ  ַתר ד ְ ָ ב 
א. ָנְפקו  ְימָ  ָ ְבָרא ַרב  א ְדאֹוַרְייָתא ְלַהאי ג ַ ָ ה ַחְדת  ָ ָמא, ְוָכל ַחד ֵליָמא ִמל 

ֵעיָלא.  א ִמל ְ ָ ש  ין ַהאי יֹוָמא אֶּ ִ ְייהו  ַזמ  ַ ָנַהר ְיָמָמא. ָאַמר ַחד ִמנ  ְוָחמו  ד ְ
יָתא. ָאַמר  ַאֲחָראָאַמר  ֵ ְבַהְך ב  ין ַהאי יֹוָמא  ַאֲחָראו  ִ ַזמ  ַחד ָסָבא ָהָכא ד ְ

נו ָרא ָדא, ָאַמר ַרב ִ  ֹוְקָדא ב ְ ְזָבן.ְלִאת  ֵ א ַרֲחָמָנא ִליש  ָ ָווה ְוָלא ָיִכיל  י ַאב  ָ ת 
ַההו א  ְפַסת. ְוָכְך ֲהָוה, ד ְ ַ ַאְרָעא ִאת  ְרָמָנא ב ְ ְטָרא ְדהו  ָלא, ָאַמר קו  ָ ְלַמל 

כִ  י ש ְ ֵ א יֹוָמא ָחמו  ַחְבַרָייא ַאפ  ָ י ַאב  א. ְוַרב ִ ָ ש  אֶּ ֲחרו  ב ְ ַ א ְוִאְסת  ָ יְנת 
נו   ֹוי כ ְ ְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא.ִאְתַלִהיטו  ַאְנפ   ָרא ֵמחֶּ

 

  ר ַ ֵביָתא ִאְתַקט  יָתא ו  ֵ ְלהו  ִמב  ֻ ל ַההו א יֹוָמא ָלא ָנְפקו  כ  ָ אָנא כ  ָ ת 
ו  קִ  ִאל  , כ ְ ַגַווְייהו  י ב ְ ֵ ִקיְטָרא, ְוֲהוו  ַחְדָתאן ִמל  לו  ַההו א יֹוָמא אֹוַרְייָתא ב ְ ב ְ

                                                 
 אחד וכל, היום האיר אם וראו צאו: לפניהםהיו שילדים ה לאותם אמרו, היום שהאיר אחר 

 מנתומז, מהם אחד אמר. היום שהאיר וראו יצאו. הזה הגדול לאיש בתורה חדש דבר יאמר
 הזה ביום שעתיד כאןיש  אחד זקן, אחר אמר. הזה ובבית, אחר אמר. מלמעלה אש הזה ביום

. יצילנו הרחמן, אבא רבי אמר. ]היינו, לזכות לקבל את האש הרוחנית הזו[ הזו באש שרףילה
 את החברים ראו ההוא שהיום, היה וכך. בארץ נתפס המלכות עשן, אמר. לדבר יכל ולא תמה

 .התורה משמחת כאש פניו להטו אבא ורבי, באש קפוווה השכינה פני
 

שנאמרו  דבריםה מחיםש והיו, בעשן נקשר והבית, הבית מן לםוכ יצאו לא היום אותו כל 
 או יום הוא אם יודעים היו לא, שהסתלקו אחר. סיני מהר תורה ההוא היום בלויק לויכא

 חסד רולקש חכמה של חדש דבר מעמנו אחד כל יאמר, עומדים בעודנו, אבא רבי אמר. לילה
 .לולאיהה בעל, הבית לבעל
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קו  ָלא ֲהוו  ָיְדֵעי ִאי הו א ְיָמָמא ְוִאי ֵליְלָיא.  ָ ל  ַ ִאְסת  ַתר ד ְ ָ ו ָרא ְדִסיַני. ב  ִמט 
א  ָ ה ַחְדת  ָ ל ַחד ִמיָנן ִמל  ָ ֲאַנן ָקְייִמין ֵליָמא כ  עֹוד ד ְ א ב ְ ָ י ַאב  ָאַמר ַרב ִ

ָרא ִטיבו  ְלָמאֵריה   ו   ְדָחְכְמָתא ְלַאְקש ְ ִהל  ֵביָתא ָמֵריה  ד ְ  .ָלאד ְ
 

ַתח ַחד ְוָאַמר  ָ יָך ְוגו'.  )תהלים סה(פ  ֹן ֲחֵצרֶּ כ  ְבַחר ו ְתָקֵרב ִיש ְ ֵרי ת ִ ַאש ְ
א,  ִניָמָאה ִמן ד ָ ְ א פ  ָך. ד ָ ָך ו ְלָבַתר ֵהיָכלֶּ יתֶּ ֵ יָך ְלָבַתר ב  ַקְדִמיָתא ֲחֵצרֶּ ב ְ

ָמא ְדַאת ְ ָאֵמר  )נ''א לגו(ְוָדא ְלֵעיָלא  ַקְדִמיָתא, כ ְ יָך ב ְ ֹן ֲחֵצרֶּ כ  א. ִיש ְ ִמן ד ָ
ֹוָתר  )ישעיה ד( ֹון ְוַהנ  ִצי  ָאר ב ְ ש ְ ר לֹו.ְוָהָיה ַהנ ִ ֵלם ָקדֹוש  ֵיָאמֶּ ְירו ש ְ ָעה  ב ִ ב ְ ִנש ְ

ָמא ְדַאת ְ ָאֵמר,  ָך ְלָבַתר כ ְ יתֶּ ֵ טו ב ב  ָחְכָמה ִיְבנֶּה ַבִית. ַהָחכְ  )משלי כד(ב ְ ָמה ב ְ
ִית ִאְקֵרי,  ַ ָחְכָמה ב  ַמע ד ְ ִתיב ָהִכי, ֲהָוה ַמש ְ ִאי כ ְ ִתיב, ד ְ ִיְבנֶּה ַבִית ָלא כ ְ

ְכִתיב,  ָחְכָמה ִיְבנֶּה ַבִית, ַהְיינו  ד ִ ִתיב ב ְ א כ ְ ָ ל  ן ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעדֶּ  )בראשית ב(אֶּ
ן ְוגו'. ת ַהג ָ קֹות אֶּ א הו א ְלַהש ְ ָך ְלָבַתר ד ָ א,  ְקדֹוש  ֵהיָכלֶּ ָ ֹכל  ִלימו  ד ְ ש ְ

ִלים  ת ְ א ִאש ְ ָ לֹוַמר ה''י כ''ל, ַהאי ְוַהאי. ְוֹכל  ִניָנן ַמהו  ֵהיָכל. כ ְ ָ ָהִכי ת  ד ְ
ֲחָדא.  כ ְ

 

 ֹוַכח א ְדְקָרא ַמה מ  ָ יָך. ַהאי  ,ֵריש  ֹן ֲחֵצרֶּ כ  ְבַחר ו ְתָקֵרב ִיש ְ ֵרי ת ִ ְכִתיב ַאש ְ ד ִ
ָנא קַ  ָ ֵריה  ָקְרב  ַאְקִריב ב ְ א ַמאן ד ְ ָ ְדש  קו  ִריְך הו א, ַרֲעָוא ד ְ א ב ְ ָ י קו ְדש  ֵ מ 

ְתֵרין  י ְמדֹוֵריה  ב ִ ו ֵ ַ יה  ְוָקִריב ֵליה  ְוש  ֵ ָנא ְוִאְתְרֵעי ב  ָ ַההו א ָקְרב  ִריְך הו א ב ְ ב ְ
ֹן  כ  ְכִתיב ִיש ְ ֲחָדא. ד ִ רו  כ ְ ְ ֵרין ִאְתַקש   ן ת ְ ו  ִאנ  ִאְדִרין ְוָאִחיד ְלַהאי ו ְלַהאי ד ְ

ֵרי.יךָ ֲחֵצרֶּ  אי ת ְ יָך ַוד ַ ד  . ֲחֵצרֶּ ַ ָהָכא כ  ִגיֵני ָכְך ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ָסָבאן ד ְ ב ְ
ֹן  כ  ְתָקֵרב ִיש ְ ֵרי ִתְבַחר ו  ְתֵחי ְוָאְמֵרי ַאש ְ ָ ָנא ָדא. פ  ָ ַנְייהו  ְלָקְרב  ַמְקִריִבין ב ְ

י ֵ טו ב ב  ָעה ב ְ ב ְ ָקְייֵמי ֲעַלְייהו  ָאְמֵרי ִנש ְ ן ד ְ ו  יָך. ִאנ  ָך. ֲחֵצרֶּ ָך ְקדֹוש  ֵהיָכלֶּ תֶּ
                                                 

ְשֹכן ֲחֵצֶרי כתוב הפסוק ראשבפתח אחד ואמר...   ר ּוְתָקֵרב יִּ ְבחַּ ְשֵרי תִּ  מי? מלמדנו מה ,ָךאַּ
 ומתרצה, ההוא בקרבן הקדוש ברוך הוא חפץ, הקדוש ברוך הוא לפני קרבן בנו את שמקריב

, יחד נקשרו השנים שאותם, לזהו זהל ואוחזו, חדרים בשני מדורו את םוש, אותו ומקרב בו
 כשמקריבים, שכאן הזקנים הראשונים החסידים כך משום. שנים ודאי, חצריך ןוישכ שכתוב

ְשֹכן ֲחֵצֶריואומרים פותחים, זה לקרבן בניהם את ר ּוְתָקֵרב יִּ ְבחַּ ְשֵרי תִּ  שעומדים ואלו. ָך: אַּ
ְשְבָעה ְבטּוב ֵביתֶ אומרים עליהם  וצונו במצוותיו קדשנו אשר מברך מכן לאחר. ָךְקדֹוש ֵהיָכלֶ  ָך: נִּ

ית אומרים עליהם שעומדים ואלו. אבינו אברהם של בבריתו להכניסו ְברִּ ְסתֹו לַּ ְכנַּ : ְכֵשם ֶשהִּ
ֲעדֹו  שכתוב, האחר על כך ואחר, עליו רחמים אדם יבקש להיבתח, ושנינו. וכו' ֶפר בַּ , להיבתחְוכִּ

ְשָרֵאל.  כך ואחר ל יִּ ד ָכל ְקהַּ  יםעמודלעיל  ועיין). לפנינו וראוי יפה וכך, הזו הדרך את לקחנו ואנוּוְבעַּ

351 ,351 ,357) 
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ל  ֶּ ְבִריתֹו ש  נו  ְלַהְכִניסֹו ב ִ ִמְצֹוָתיו ְוִצו ָ נו  ב ְ ָ ש  ר ִקד ְ ֶּ ְלָבַתר ְמָבֵרְך ֲאש 
ִרית  ֹו ַלב ְ ִהְכַנְסת  ֶּ ם ש  ֵ ש  ָקְייֵמי ֲעַלְייהו  ָאְמֵרי כ ְ ן ד ְ ו  . ְוִאנ  ַאְבָרָהם ָאִבינו 

ר ַ ֵעי ב  ָ ַקְדִמיָתא ִלב  '. ְוָתִניָנן ב ְ ְלָבַתר ַעל  ְוכו   ַאֲחָראָנש  ַרֲחִמין ֲעֵליה  ו 
ְכִתיב,  ָרֵאל.  )ויקרא טז(ד ִ ל ְקַהל ִיש ְ ָ ְבַעד כ  ַקְדִמיָתא ו ְלָבַתר ו  ֲעדֹו ב ְ ַ ר ב  ֶּ ְוִכפ 

אן.ְוֲאַנן אֹוְרָחא ָדא ַנְקִטיָנן ְוָהכִ  ָ יר ְוָחֵזי ְלַקמ  ִ פ  ַ  י ש 

 

  יק ִ ָלא ָאַמר ָהִכי ַאפ  ה, ו ַמאן ד ְ ָ ְך הו א ְוָיאֹות ִמל  ָ אי כ  א ַוד ַ ָ י ַאב  ָאַמר ַרב ִ
א  יַקי ָ ד ְלַצד ִ ַ ְעב  ִריְך הו א ְלמֶּ א ב ְ ָ ין קו ְדש  ִ ַזמ  ֹות ד ְ ָרה ֻחפ  ְרֵמיה  ֵמֲעש ָ ג ַ

רָ  ְבִגיֵני ָכְך ֲעש ָ ַהאי. ו  ָרן ב ְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוֻכְלהו  ִמְתַקש ְ י ב ְ ֵ ה ִמיל 
ה  ָ ְבַחר ו ְתָקֵרב ְוגו'. ְוָכל ִמל  ֵרי ת ִ ַהאי ְקָרא ַאש ְ ְמֵהיְמנו ָתא ִאית ב ְ ד ִ
ְבָעְלָמא  ָעְלָמא ָדא ו  ָאה חו ָלֵקיכֹון ב ְ ָ . ַזכ  ה  ָ ה ִאְתֲעִביד ִמנ  ָ ה ַחד ֻחפ  ָ ִמל  ו 

ו  ָקְיימִ  ִאל  ְייכו  כ ְ ַ ִלב  ָרא ב ְ ְ ָהא אֹוַרְייָתא ִמְתַקש    )צה ע''א(יתו  ְדָאֵתי, ד ְ
ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְיי ֲעָתא ד ְ ַ ש  טו ָרא ְדִסיַני ב ְ ַפְייכו  ב ְ גו  ָרֵאלב ְ  .ָתא ְלִיש ְ

 
  ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר ָ יָך  )שמות כ(פ  ת עֹלֹתֶּ ָ ָעָליו אֶּ ה ִלי ְוָזַבְחת  ֲעש ֶּ ַ ח ֲאָדָמה ת  ַ ִמְזב 

ָקִריב ב ְ  ל ַמאן ד ְ ָ אָנא כ  ָ יָך ְוגו'. ת  ָלמֶּ ת ש ְ ו  ְואֶּ ִאל  ָנא ָדא, כ ְ ָ ֵריה  ְלָקְרב 
ֵני  ָ ו  ב  ְכִאיל  ִריְך הו א, ו  א ב ְ ָ קו ְדש  יה  ד ְ ֵ ָעְלָמא ְלַקמ  ִנין ד ְ ָ ל ָקְרב  ָ ַאְקִריב כ 
ָמאָנא ַחד  ָחא ב ְ ָרא ַמְדב ְ ֵעי ְלַסד ְ ָ ִגיֵני ָכְך ב  . ב ְ יה  ֵ ֵליָמָתא ַקמ  ָחא ש ְ ַמְדב ְ

א  ַמְלָייא ַאְרָעא ְלִמְגַזר ֲעֵליה   ָ ְדש  י קו  ֵ יב ַקמ  ִ א, ְוִאְתַחש   ָ יש  ַהאי ְקָייָמא ַקד ִ

                                                 
 מעשר עצמו את מוציא הוא, כך אומר שלא ומי. הדבר ונאה הוא כך ודאי, אבא רבי אמר 

 ומשום. בזה מתקשרים לםווכ. הבא בעולם לצדיקים לעשות הקדוש ברוך הוא שעתיד פותוח
ר ּוְתָקֵרב  הזה בפסוק יש האמונה של תיבות עשר כך ְבחַּ ְשֵרי תִּ  נעשית ומילה מילה ומכל, וגו'אַּ
 ,בליבכם מתקשרת התורה שהרי, הבא ובעולם הזה בעולם חלקכם אשרי. ממנה אחת פהוח

 (311ד לעיל עמו ועיין). לישראל תורה תנהישנ בשעה סיני בהר בגופכם עמדתם כאלו

 
י ואמר אחר פתח  ֲעֶשה לִּ ח ֲאָדָמה תַּ ְזבַּ ְחָת ָעָליו ֶאת ֹעֹלֶתיָך, מִּ  מי כל ,למדנו. וגו' ְשָלֶמיָךְוֶאת  ְוָזבַּ

 לויוכא, הקדוש ברוך הוא לפני העולם קרבנות כל הקריב לויכא, זה לקרבן בנו את שמקריב
 הברית את עליו למול עפר מלא אחד כליב מזבח לסדר צריך כך משום. לפניו שלם מזבח בנה

 ונוח ,ובקר צאן, וקרבנות עולות עליו זבח לויכא ברוך הואהקדוש  לפני ונחשב, הזה הקדוש
ְחָת ָעָליו ֶאת ֹעֹלֶתי שכתוב, הקרבנות מכל יותר לו ָמקֹום ֲאֶשר וגו' ָךְוֶאת ְשָלֶמי ָךְוָזבַּ . ְבָכל הַּ

י.  יר ֶאת ְשמִּ יָעם.  בה שכתוב, המילה זו? שמי את אזכיר מהוַאְזכִּ יתֹו ְלהֹודִּ יֵרָאיו ּוְברִּ סֹוד ה' לִּ
 .תישאמר כמו ודאי האדמה מזבחזה 
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ון ח ֲעֵליה  ִעַלו ָ ַ ו  ַאְדב  ִאל  ִריְך הו א כ ְ ִנין ָעאָנא ְותֹוֵרי. ב ְ ָ ְוִניָחא ֵליה   ְוָקְרב 
ָכל  יָך ְוגו'. ב ְ ָלמֶּ ת ש ְ יָך ְואֶּ ת עֹלֹתֶּ ָ ָעָליו אֶּ ְכִתיב ְוָזַבְחת  ְלהו  ד ִ ֻ יר ִמכ  ַית ִ

קוֹ  ָ ִמי ַהמ  ת ש ְ יר אֶּ ִמי. ַמהו  ַאְזכ ִ ת ש ְ יר אֶּ ר ַאְזכ ִ ֶּ ת]ם ֲאש  א ִמיָלה  [אֶּ ד ָ
ה   ָ ְכִתיב ב  ח ֲאָדָמה  )תהלים כה(ד ִ ַ ְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. ַהאי ִמְזב  סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו ו 

ָאִמיָנא. ָמא ד ְ אי כ ְ  ַוד ַ
 

 ִתיב ְתֵריה  ַמה כ ְ ַ ד  ,ב  ַ ֹוָרא כ  ז ְלִגי  מֶּ ה ִלי. רֶּ ֲעש ֶּ ַ ח ֲאָבִנים ת  ַ ְוִאם ִמְזב 
א, ַהא ָ י ִלב  ֵ י ְקַדל ו ְקש  ֵ ִאיהו  ֵמַעם ְקש  יר ד ְ ח ֲאָבִנים.ִאְתַגי ַ ַ  י ִאְקֵרי ִמְזב 

א  ָ ְדש  קו  ְלָחָנא ד ְ פו  ָבֵעי ְלֲאָעָלא ֵליה  ב ְ ִזית. ָמה הו א, ד ְ ן ג ָ ְתהֶּ לֹא ִתְבנֶּה אֶּ
ִריְך הו   ְלָחָנא  ,אב ְ ו  י פ  ֵ ִיְנש  ֲעַבד ַעד ָהָכא ַאֲחָראְוָלא ִיְגַזר ָיֵתיה  ַעד ד ְ  ,ד ְ

יה  ַההו א  ֵ ַזר ְוָלא ַאֲעֵדי ִמנ  א. ְוִאי ִאְתג ְ ָ יו  ְדִלב  יה  ַההו א ַקש ְ ֵ ְוַיֲעֵדי ִמנ 
ִריְך הו א, ֲהרֵ  א ב ְ ָ קו ְדש  א ד ְ ָ יש  ְלָחָנא ַקד ִ פו  א ְלֵמיַעל ב ְ ָ ָיא ְדִלב  י הו א ַקש ְ

ַאר  ָ ת  ֵמַהאי ִגיָסא ְוִאש ְ ַגְזֵרי ֵליה  ֵמַהאי ִגיָסא ו  ִסיָלא ְדַאְבָנא ד ְ ְ ַהאי פ  כ ְ
ַאר  ָ ת  ִאי ִאש ְ ִזית. ד ְ ן ג ָ ְתהֶּ ְך לא ִתְבנֶּה אֶּ ָ ַקְדִמיָתא. ְבִגין כ  ְדב ְ ַאְבָנא כ ִ

יָה, כ ְ  לֶּ ֲ ַחל  יָה ַות ְ ָ ָעלֶּ ָך ֵהַנְפת  י ַחְרב ְ , כ ִ ֵתיה  יו  ַקש ְ ִזירו  ב ְ לֹוַמר ַההו א ג ְ
.ד ְ  ַזר ָלא ְמַהְנָיא ֵליה   ִאְתג ְ
 

  ַרֲעָוא ְדָווָתא ב ְ חֶּ ָנא ב ְ ָ ַאְקִריב ַהאי ָקְרב  ַמאן ד ְ ָלֵקיה  ד ְ ָאה חו  ָ ִגיֵני ָכְך ַזכ  ב ְ
חֱ  ָבֵעי ְלמֶּ ִריְך הו א, ו  א ב ְ ָ י קו ְדש  ֵ ל ַקמ  ָ ָלָקא כ  ַהאי חו  יֹוָמא  [אהו  הַ ]ֵדי ב ְ

ְכִתיב נו  ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו וְ  )תהלים ה( ,ד ִ ֵ ְמחו  ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם ְיַרנ  ַיְעְלצו  ְוִיש ְ
ךָ  מֶּ  .ְבָך ֹאֲהֵבי ש ְ

                                                 
ם כתוב מה אחריו  ֲעֶשה? ְואִּ ים תַּ ח ֲאָבנִּ ְזבַּ י.  מִּ  רףוע קשה מעם ואשה, רימתגי כאשר לגר רמזלִּ

ית?  ומהו. אבנים מזבח נקרא הוא ,לב וקשה ְבֶנה ֶאְתֶהן ָגזִּ הקדוש  לעבודת להכניסו שצריךֹלא תִּ
 אותו ממנו ויסיר, עתה עד שעבד האחרת עבודהאת ה שישכח עד, אותו וימול ולא, ברוך הוא

הקדוש  של דשוהק לעבודת כנסילה הלב שיוק אותו ממנו הוסר ולא נמול אם אבל. הלב שיוק
. כבראשונה אבן ונשאר, זה ומצד זה מצד אותו שמסתתים ,האבן פסלמו כ הוא הרי, ברוך הוא

ית.  כך משום ְבֶנה ֶאְתֶהן ָגזִּ ְרבְ  - בקשיותו נשאר הוא שאםֹלא תִּ י חַּ ֲלֶלָה.  ָךכִּ ְתחַּ ְפָת ָעֶליָה וַּ ֵהנַּ
 .לו מועילה אינה מולישנ המילה אותה, כלומר

 
 בחלק חולשמ וצריך. הקב"ה לפני וברצון בשמחה זה קרבן שמקריב מי של חלקו אשרי, על כן 

ֵננּו וְ  שכתוב, יום כל הזה ְשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם ְירַּ ְעְלצּו ְבָךְויִּ  .ֹאֲהֵבי ְשֶמָך ָתֵסְך ָעֵלימֹו ְויַּ
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  'ָרא ְיָי ְוגו ִנים ַוי ֵ ָ ע ש  ַ ָנה ְוֵתש  ָ ִעים ש  ש ְ ן ת ִ ֶּ ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר ַוְיִהי ַאְבָרם ב  ָ פ 
ְך ְלָפַני ְוגו' ֶּ י ִהְתַהל  ד ַ ַ ָיא ֲאִני ֵאל ש  יה  ְוַקש ְ ֵ . ַהאי ְקָרא ִאית ְלַעְייָנא ב 

ִריְך הו א  א ב ְ ָ ִלי ֵליה  קו ְדש  א ָלא ִאְתג ְ ָ ת  ה אֹוְרִחין, ְוִכי ַעד ַהש ְ ָ ַכמ  ב ְ
ל ַאְבָרם ְוָלא  ָרא ְיָי אֶּ י יֹוִמין ַוי ֵ ֵ ד ָמָטא ְלַהנ  ַ א ָהִאיְדָנא כ  ָ ל  ְלַאְבָרָהם אֶּ

ר ְיָי  ם. ְוָהְכִתיב ַוי ֹאמֶּ ר ְלַאְבָרם קֹדֶּ ל ַאְבָרם. ַוי ֹאמֶּ ל ַאְבָרם. ַוְיָי ָאַמר אֶּ אֶּ
ָרא  ִתיב ַוי ֵ ן יֹוִמין, ְוַכד ָמִני ְלהו  כ ְ ַ ב  ָידֹוַע ֵתַדע ְוגו'. ְוָהִאיְדָנא ָמֵני חו ש ְ
ן  ֶּ ְכִתיב ב  ִלי ֲעלֹוי. ְועֹוד ד ִ א ָלא ִאְתג ְ ָ ת  ַעד ַהש ְ ַמע ד ְ ת ְ ל ַאְבָרם, ִאש ְ ְיָי אֶּ

ִעים ש ְ ַקְדמִ  ת ִ ִנים, ב ְ ָ ע ש  ַ ָנה ְוֵתש  ָ ִנים.ש  ָ ָנה ו ְלַבסֹוף ש  ָ  יָתא ש 
 

  ל ָ א כ  ָ ל  ָרא, ַמאי ַטְעָמא, אֶּ ִתיב ַוי ֵ ן יֹוִמין ָלא כ ְ ו  ל ִאנ  ָ א ָהִכי ָתאָנא, כ  ָ ל  אֶּ
ה ְדֲהָוה ָאִטים ְוָסִתים ָ מ  ַ ְדָקָחֵזי.  ,כ  ִלי ֲעֵליה  כ ִ ִריְך הו א ָלא ִאְתג ְ א ב ְ ָ קו ְדש 
ִלי ֲעֵליה   י  ,ָהִאיְדָנא ִאְתג ְ ֵ ָבָעא ְלַגל  ו ם ד ְ ָרא. ַמאי ַטְעָמא. ִמש   ְכִתיב ַוי ֵ ד ִ

יה   ֵ א. ב  ָ יש  ְתָרא ַקד ִ ִריְך הו א ְלֲאָפָקא  ַהאי ָאת כ ִ א ב ְ ָ ָבָעא קו ְדש  ְועֹוד ד ְ
יה  ַזְרעָ  ֵ א ִמנ  ָ ל  ָרא, אֶּ ש ְ ִאיהו  ָאִטים ב ִ עֹוד ד ְ ֱהֵוי ב ְ א ָלא לֶּ ָ יש  א, ְוַקד ִ ָ יש  א ַקד ִ

ֹוק  ִיְנפ  ְזַמן ָקִריב הו א ד ְ ִנים ו  ָ ע ש  ַ ָנה ְוֵתש  ָ ִעים ש  ש ְ ן ת ִ ֶּ א ְדהו א ב  ָ ת  ָאַמר ַהש ְ
הֱ  א, לֶּ ָ יש  יה  ַזְרָעא ַקד ִ ֵ ְלָבַתר יִ ִמנ  ַקְדִמיָתא ו  א ב ְ ָ יש  יה  ֵוי הו א ַקד ִ ֵ ֹוק ִמנ  ְנפ 

י ִזְמנֵ  ֵ ָכל ַהנ  ַהאי ְוָלא ב ְ ְך ָמֵני יֹומֹוי ב ְ ָ א. ְבִגין כ  ָ יש  י ַקְדִמיָתא. ַזְרָעא ַקד ִ
ָלא  ָנה ד ְ ָ ַחד ש  א כ ְ ָ ל  ִנים אֶּ ָ ָכל יֹומֹוי ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוו  ש  ָנה, ד ְ ָ ִעים ש  ש ְ תו  ת ִ

ָמָטא ְלַהאי  א ד ְ ָ ת  ָנהֲהוו  יֹומֹוי יֹוִמין, ַהש ְ ָ ן ְוָלא ש  ו  ִנים, ִאנ  ָ  .ש 
                                                 

ֵיָרא ה' ואמר אחר פתח  ים וַּ ע ָשנִּ ים ָשָנה ְוֵתשַּ ְשעִּ י ַאְבָרם ֶבן תִּ ְיהִּ ֵלְך וגו', וַּ ְתהַּ י הִּ דַּ י ֵאל שַּ , ֲאנִּ
י   לאברהם הקב"ה התגלה לא עתה עד וכי. דרכים בכמה וקשה, בו ןילעי יש הזה בפסוק. וגו'ְלָפנַּ
ֹיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ,כתוב כבר והרי? דםוק ולא אליו ה' וירא, אלו לימים כשהגיע כעת אלא  ,וַּ

ר ֶאל ַאְבָרם ה' ָאמַּ ע ְוגֹו' ,וַּ ֹיאֶמר ְלַאְבָרם ָידֹועַּ ֵתדַּ  תשעים בן] הימים חשבון את מונה גם וכעת .וַּ
ֵיָרא ה' ֶאל ַאְבָרם,  אומר, אותם וכשמונה, [שנים ותשע שנה  התגלה לא עכשיו שעד משמעוַּ
ים.  שכתוב, ועוד! ?עליו ע ָשנִּ ים ָשָנה ְוֵתשַּ ְשעִּ  ?שנים כך ואחר, שנה להיבתח למהֶבן תִּ

 
 לא, וסתום ערל שהיה זמן כל כי? הטעם מה. וירא כתוב לא הימים אותם כל, שנינו כך אלא 

 שרצה משום. וירא שכתוב, אליו התגלה עכשיו אבל. כראוי הקדוש ברוך הוא עליו התגלה
, קדוש זרע ממנו להוציא הקדוש ברוך הוא שרצה, ועוד. הקדוש הכתר אות אותו בו לגלות
 ובקרוב ,שנים ותשע תשעים בן שהוא כעת, אמר לכן, בשר ערל שהוא בעוד יהיה לא וקדוש

 מנה כך משום. קדוש זרע ממנו יצא כך ואחר, בתחילה קדוש הוא יהיה, קדוש זרע ממנו יצא
 לא הראשונים ימיו כל, כי שנה תשעים שאמר ומה. הקודמות בפעמים ולא, כאן ימיו את

 .שנה ולא שנים הם, לזה שהגיע ויעכש אבל. אחת כשנה אלא, שנים נחשבו
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  א ָלא ָקֲאַמר ֲאִני ֵאל ָ ת  ַעד ַהש ְ ַמע ד ְ י. ַמאי ַמש ְ ד ַ ַ ר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ש  ַוי ֹאמֶּ
ָלא  ִאין ד ְ ָ ת  ַ ְתִרין ת  ִריְך הו א כ ִ א ב ְ ָ ְדש  א ָהִכי ָתאָנא, ֲעַבד קו  ָ ל  י. אֶּ ד ַ ַ ש 

ָלא ִאתְ  ן ד ְ ו  א. ְוָכל ִאנ  ָ ין ְלַתת  יש ִ הֹוןַקד ִ ן ב ְ ֲאבו  ָ רו  ִיְסת  הֹון ְגז ָ יִמין ב ְ ְרש ִ  .ו 
ְבִגין  יר, ו  הו  שי''ן דל''ת ְוָלא ַית ִ ִאְתֲחֵזי ב ְ הֹון, ד ְ ו ָמא ִאית ב ְ ו ַמאי ִרש  

ָזרו   ִאְתג ְ ַתר ד ְ ָ הו . ב  ן ב ְ קו  ב ְ הו  ְוִאְתד ַ ן ב ְ ֲאבו  ַ ְך ִאְסת  ָ ין  ,כ  ֵ ָנְפִקין ֵמִאל 
ַגְדפוֹ  אְוָעאִלין ב ְ ָ ִכיְנת  ש ְ א ָאת  .י ד ִ ָ יש  יָמא ַקד ִ הו  יו''ד ְרש ִ ָיא ב ְ ל ְ ְוִאְתג ַ
ִלים  ִלים )צה ע''ב(ְקָייָמא ש ְ ו ָמא ש ְ ִקי  ִלים ב ְ ת ְ הו  שד''י ְוִאש ְ ים ב ְ  .ְוִאְתְרש ִ

א כ ְ  ַהאיְוַעל ד ָ י ,ִתיב ב ְ ד ַ ַ ְהֵיה ָתִמים ֲאִני ֵאל ש  ָך ְלָפַני וֶּ ֶּ ִלים,  .ִהְתַהל  ש ְ
ִלים  ֱהֵוי ש ְ ְרָמְך וֶּ ַזר ג ַ שי''ן ְודל''ת, ג ְ יָמא ד ְ ְרש ִ א ָאת ָחֵסר ב ִ ָ ת  ַהש ְ ד ְ
ָמא  ש ְ ְרָכא ב ִ ָ ו ָמא ָדא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתב  ִרש   ִאיהו  ב ְ ''ד. ו ַמאן ד ְ יו  יָמא ד ְ ְרש ִ ב ִ

ְכִתיב,  ,ָדא י ְיָבֵרְך אֹוְתָך. )בראשית כח(ד ִ ד ַ ַ י. ַההו א  ַמהו   ְוֵאל ש  ד ַ ַ ֵאל ש 
יט ַעל  ל ִ ַ ש  , הו א ד ְ יה  ֵ ִבְרָכאן ָנְפָקן ִמנ  ִאיןכל ד ְ ָ ת  ַ ְתִרין ת  א  .כ ִ ָ ְוֹכל 

ְעְזִעין ִמְזד ַ ֲחִלין ו  יה  ד ָ ֵ ַחְלת  ָלא  .ִמד ַ ן ד ְ ו  ל ִאנ  ָ ַזר, כ  ִאְתג ְ ְך ַמאן ד ְ ָ ְבִגין כ 
ְלִטין ב ֵ  ָ יה  ְוָלא ש  ֵ ין ִאְתַרֲחָקן ִמנ  יש ִ ָלא ָנִחית ַקד ִ א ד ְ ָ ל  . ְוָלא עֹוד אֶּ יה 

ְכִתיב,  ֹם ד ִ יִהנ  יִקים ְוגו'.  )ישעיה ס(ַלג ֵ ם ַצד ִ ָ ל  ֻ ְך כ  ֵ  ְוַעמ 
 

  ָאה חו ָלִקי ָ ְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ַזכ  ָעְלָמא ֵדין ו  ן ב ְ ו  ִאין ַאת  ָ א ַזכ  ָ י ַאב  ָאַמר ַרב ִ
                                                 

ֹיאֶמר  י.  וַּ דַּ י ֵאל שַּ , שנינו כך אלא? שדי אל אני אמר לא ויעכש שעדבזה  ותמשמעה מהֵאָליו ֲאנִּ
, מוליםינ שלא אותם וכל, למטה קדושים שאינם תחתונים כתרים הקדוש ברוך הוא עשה

 ומשום, יותר ולא דל''ת שי''ן בהם שנראה? בהם יש רושם ומה. בהם ורשומים בהם נטמאים
, השכינה בכנפי ונכנסים, מאלו יוצאים ,מוליםישנ אחר אבל. בהם ונדבקים בהם נטמאים כך

 בברית ונשלמים, שד''י שם בהם ונרשם, השלם הברית אות, הקדוש הרושם יו''ד בהם ומתגלה
ים בזה כתוב כן ועל, שלימה י ֶוְהֵיה ָתמִּ ֵלָך ְלָפנַּ ְתהַּ י. הִּ דַּ י ֵאל שַּ  חסר אתה שעכשיו. שלם ,ֲאנִּ

 ראוי, זה שםובר שהוא ומי. יו''ד של שםובר שלם והיה עצמך מול. ודל''ת שי''ן של שםובר
י ְיָבֵרְך אֹוְתָך.  שכתוב, זה בשם להתברך דַּ , הברכות יוצאות שממנו ההוא? שדי אל מהוְוֵאל שַּ

, מולישנ מי כך משום. ומזדעזעים יראים מיראתו והכל, התחתונים הכתרים כל על ששולט הוא
, לגיהנם יורד שלא אלא, עוד ולא .בו שולטים ולא ממנו מתרחקים קדושים שאינם אותם כל

ים  שכתוב יקִּ דִּ ֵמְך ֻכָלם צַּ  .וגו'ְועַּ
 

 הדברים את עולשמ שבאתי חלקי אשרי, הבא ובעולם הזה בעולם אשריכם, אבא רבי אמר 
י ,נאמר עליכם. הקדוש האלוה בני לכםוכ, קדושים לכםוכ. מפיכם הללו ה' ָאנִּ ר לַּ ְוֶזה  ,ֶזה ֹיאמַּ

ֲעֹקב ְקָרא ְבֵשם יַּ ֶנה.  ,יִּ ְשָרֵאל ְיכַּ ה' ּוְבֵשם יִּ ְכֹתב ָידֹו לַּ  הקדוש במלך וקשור אחוז מכם אחד כלְוֶזה יִּ
 אוכלים ששריה, החיים ארץ שנקראת ארץ מאותה תריסים בעלי גדולים שרים ואתם, העליון
 .הקדוש הטל של מהמן
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ו ֵמיכֹון ין ִמפ  ֵ ין ִאל  ַמע ִמל ִ ָאֵתיָנא ְלִמש ְ ֵני ד ְ ְלכו  ב ְ ֻ ין, כ  יש ִ ְלכו  ַקד ִ ֻ , כ 
ִתיב,  א, ֲעַלְייכו  כ ְ ָ יש  ה יֹאַמר ַלְיָי ָאִני )ישעיה מה(ֱאָלָהא ַקד ִ ה ִיְקָרא , זֶּ ְוזֶּ

ם ַיֲעקֹב ֵ ש  כֹון ָאִחיד  ,ב ְ ל ַחד ִמנ ְ ָ ֶּה. כ  ָרֵאל ְיַכנ  ם ִיש ְ ֵ ְבש  ֹב ָידֹו ַלְיָי ו  ה ִיְכת  ְוזֶּ
א ָ ַמְלכ  ר ב ְ ַ ן ַרְבְרב ְוִאְתַקש   ו  ָאה, ְוַאת  ָ א ִעל  ָ יש  ִר יִ ַקד ִ ן ת ְ ָ יִסין ֵמַהִהיא ן ְמַמנ 

ַרְבְרָבנֹוִהי ָאְכִלין ים ד ְ ץ ַהַחי ִ רֶּ ִאְקֵרי אֶּ ץ ד ְ רֶּ א אֶּ ָ יש  א ַקד ִ ָ א ְדַטל  ָ נ  ַ  .ִממ 
 

ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר  ָ ֵעת  )קהלת י(פ  ָ ַרִיְך ב  ן חֹוִרין ְוש ָ ֶּ ְך ב  ֵ ְלכ  ַ מ  ֶּ ץ ש  רֶּ ֵריָך אֶּ ַאש ְ
י ְקָרֵאי  ֵ . ַהנ  ר יֹאֵכלו  ֹקֶּ ב  ַ ַרִיְך ב  ְך ַנַער ְוש ָ ֵ ְלכ  ַ מ  ֶּ ץ ש  רֶּ ְכִתיב ִאי ָלְך אֶּ . ו  יֹאֵכלו 

ְלֵעילָ  ץ ד ִ רֶּ א אֶּ ץ, ד ָ רֶּ ֵריְך אֶּ ְכִתיב ַאש ְ ָיין, ַהאי ד ִ ָיין ַאֲהָדֵדי. ְוָלא ַקש ְ א ַקש ְ
ים, ְוֲעָלה   ץ ַהַחי ִ רֶּ ְך ִאְקֵרי אֶּ ָ ְבִגין כ  ְלֵעיָלא. ו  ין ד ִ ן ַחי ִ ו  ל ִאנ  ָ ְלָטא ַעל כ  ָ ש  ד ְ

ִתיב,  ץ  )דברים יא(כ ְ רֶּ ְכִתיב אֶּ ִמיד. ו  ָ ֹוֵרש  אֹוָתה  ת  יָך ד  ר ְיָי ֱאלהֶּ ֶּ ץ ֲאש  רֶּ אֶּ
. ה  ָ ֹל ב  ְחַסר כ  ם לא תֶּ חֶּ ה  לֶּ ָ ֹאַכל ב  נו ת ת  ֵ ר לא ְבִמְסכ  ֶּ ֹל  ֲאש  ְחַסר כ  לא תֶּ

א  ָ ְדש  א קו  ן חֹוִרין ד ָ ֶּ ְך ב  ֵ ְלכ  ַ מ  ֶּ ְכִתיב ש  ו ם ד ִ ה, ִמש   ָ ְך ָלמ  ָ ְייָקא. ְוָכל כ  ה  ד ַ ָ ב 
ָמא ְדַאת ְ ָאֵמר,  ִריְך הו א. כ ְ רָ  )שמות ד(ב ְ כֹוִרי ִיש ְ ִני ב ְ  ֵאל.ב ְ

 

ָמא ְדַאת ְ ָאֵמר,  ן חֹוִרין כ ְ ֶּ ן חֹוִרין, ַמהו  ב  ֶּ ְהיֶּה  )ויקרא כה(ב  ש  ת ִ יֹוֵבל ִהיא קֹדֶּ
ֹוְבָלא ָקא ָאֵתי.  ל ֵחירו  ִמי  ָ ָהא כ  ץ ד ְ ָארֶּ ָ רֹור ב  ם ד ְ ְכִתיב ו ְקָראתֶּ ם. ו  ָלכֶּ
ן ֵחירו ת. ָהִכי הו א  ֶּ ִתיב ב  ן חֹוִרין ְוָלא כ ְ ֶּ ן חֹוִרין. ְוִאי ֵתיָמא ב  ֶּ ְך ב  ָ ְבִגין כ 

.ַוד ַ  ֵעי ֵליה  ָ ן ֵחירו ת ִמב  ֶּ מַ  אי ב  א ב ְ ָ ל  ד אֶּ ַ ִניָנא. כ  ָ א ְסִתיָמָאה ִדיָלן ת  ָ ְתִנית 
ִתיב,  ֵדין כ ְ ה' כ ְ ''ד ב ְ ָרן יו  ת  )בראשית ב(ִמְתַחב ְ קֹות אֶּ ן ְלַהש ְ ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעדֶּ

ן חֹוִרין  ֶּ ְך ב  ָ ְבִגין כ  אי. ו  ָרן ַוד ַ א ִמְתַחב ְ ָ ל  ָרן, אֶּ ד ִמְתַחב ְ ַ ן. ְוָלא ֵתיָמא כ  ַהג ָ
א אַ  ִתיב, ְוַעל ד ָ ֵעת יֹאֵכלו  כ ְ ָ ַרִיְך ב  ן חֹוִרין, ְוש ָ ֶּ ְך ב  ֵ ְלכ  ַ מ  ֶּ ץ ש  רֶּ ֵריְך אֶּ ש ְ

ְד  חֶּ ַרֲעָוא.ב ְ ִלימו  ב ְ ש ְ  ָווָתא ב ִ
 

ָאר ַאְרֵעי  ל ש ְ ָ ַתְנָיא כ  א, ד ְ ָ ְלַתת  ץ ד ִ רֶּ ְך ַנַער, ַהאי אֶּ ָ ְלכ  ַ מ  ֶּ ץ ש  רֶּ ִאי ָלְך אֶּ
ַמז ָ  ֹוָכִבים ו  ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת כ  ִ ָאר ַעמ  ש ְ ֵריִסין ד ִ לֹות ִאְתְיִהיבו  ְלַרְבְרִבין ת ְ

יה   ֵ ְכִתיב ב  ְלהו  ַההו א ד ִ ֻ , ְוֵעיָלא ִמכ  ן ֲעַלְייהו  ָ ְמַמנ  ַנַער ָהִייִתי  )תהלים לז(ד ִ
ִתיב ִאי  א כ ְ ל עֹוָלם ֲאָמרֹו. ְוַעל ד ָ ֶּ רֹו ש  י. ְוָתאָנא ַהאי ְקָרא ש ָ ם ָזַקְנת ִ ג ַ

ְך ַנַער.  ֵ ְלכ  ַ מ  ֶּ ץ ש  רֶּ ָרֵאל ָלְך אֶּ ְטָרא ָדא ָיְנָקא, ְוַכד ִיש ְ ִמס ִ ַווי ְלָעְלָמא ד ְ
ַמאן  ָגלו ָתא ַיְנִקין כ ְ ו ָתא ב ְ יק ֵמְרש  ַינ ִ  .ַאֲחָראד ְ
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ִזְמָנא  ר ְוָלא ב ְ ֹקֶּ ב  ַ ֵלי יֹוָמא. ב  כו  ר יֹאֵכלו  ְוָלא ב ְ ֹקֶּ ב  ַ ַרִיָך ב   ַאֲחָראְוש ָ
ה זוֹ  ָ ַחמ  ֲעָתא ד ְ ַ ש  ַתְנָיא ב ְ א ְדיֹוָמא. ד ְ ָ ְמש  ַרַחת ְוַאְתָיין ְוָסְגִדין ֵליה  ְלש ִ

ִרים  ָעְלָמא. ַמאן ג ָ ְלָייא ב ְ ַ ְגָזא ת  ִמְנָחה רו  ֲעָתא ד ְ ַ ש  ָעְלָמא, ב ְ ֵלי ב ְ ָ ְגָזא ת  רו 
י  ֵ יש  ֹוט ַקד ִ ֵאי ְקש  ָ ן ַזכ  ו  ִאְקֵרי ַנַער. ְוַאת  ְך ַנַער ַההו א ד ְ ֵ ַמְלכ  ו ם ד ְ ַהאי, ִמש  

ֵני ְליֹוִנין ב ְ א ֵמַההו א ֲאַתר  עֶּ ָ ל  א ָלא ָיְנִקין ֵמַהאי ִסְטָרא, אֶּ ָ יש  א ַקד ִ ָ ַמְלכ 
ִתיב,  ְלֵעיָלא. ֲעַלְייכו  כ ְ א ד ִ ָ יש  ם  )דברים ד(ַקד ִ ְיָי ֱאלֵהיכֶּ ַ ֵבִקים ב  ם ַהד ְ ֶּ ְוַאת 

ֹום ם ַהי  כֶּ ל ְ ֻ ים כ   .ַחי ִ
 

  א ְוָאַמר ָ י ַאב  ַתח ַרב ִ ָ ֹוִדי ְלַכְרמֹו ְוגו'.  )ישעיה ה(פ  יַרת ד  יָרה ָנא ִליִדיִדי ש ִ ָאש ִ
ִתיב  אי כ ְ ַ הו . ַאמ  ָלא ב ְ כ ְ ַ י ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסת  ֵלהו  ְוגו'. ַהנ ִ ֵקהו  ַוְיַסק ְ ַוְיַעז ְ
ְכִתיב  ָמה ד ִ . כ ְ ֵעי ֵליה  ָ . ִליִדיִדי, ְלדֹוִדי ִמב  ֵעי ֵליה  ָ ֹוָכָחה ִמב  יָרה, ת  ש ִ

ֹוִד  יַרת ד  רֶּ ש ִ ֶּ ָכל אֹוַרְייָתא י. כ  ְלָנא ב ְ ַ כ  ַ ן. ִאְסת  מֶּ ָ ן ש  ֶּ ן ב  רֶּ קֶּ ם ָהָיה ִליִדיִדי ב ְ
ְחָנא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי  ַ כ  א ַהנ ֵ  )צו ע''א(ְוָלא ַאש ְ ָ ל  ן. אֶּ מֶּ ָ ן ש  ֶּ ן ב  רֶּ י ְקָרֵאי ָהא קֶּ
ה ְגָווִנין ָ ַכמ  ְקמו ָה ַחְבַרָייא ב ְ יר ְוָהִכי הו א או  ִ פ  ַ יָרה ֲאבָ . ְוֻכְלהו  ש  ל ָאש ִ

ו ק ֲהָוה ְיִדיד, ְוִאְקֵרי ְיִדיד ַעד ָלא ִיפ  א ִיְצָחק ד ְ  ְלָעְלָמא. ָנא ִליִדיִדי, ד ָ
יה   ֵ ִריְך הו א ב  א ב ְ ָ י ֲהָוה ֵליה  ְלקו ְדש  ָתִניָנן ְרִחימו  ַסג ֵ אי ְיִדיד, ד ְ ַ  ,ַאמ 

ָה ְוִאְקרֵ  ַזר ַאְבָרָהם ֲאבו  ָלא ִאְתג ְ ָלא ִאְתֲעִביד ַעד ד ְ ֹוַסף ד ְ ִלים ְוִאת  י ש ְ
. ָרה ַהאי ה''א ִאְתְיִהיַבת ָלה  ָלמו ָתא. ְוֵכן ְלש ָ ָהָכא ִאית  ֵליה  ה''א ְלַאש ְ

אי ה''א ְוָלא יו''ד, י'  ַ יר, ֲאָבל ְלַאְבָרָהם ַאמ  ִ פ  ַ ָרה ש  ָלא, ה' ְלש ָ ָ כ  ַ ְלִאְסת 
ַכר ֲהָוה. ָהא הו א ד ְ ֵעי ֵליה  ד ְ ָ  ִמב 

 

  ָא ָ א ָרָזא ִעל  ָ ל  ון ַאְבָרָהם ָסִליק ְלֵעיָלא הואה אֶּ ַגו ָ  ְוָנִטיל ָרָזא ,ָסִתים ב ְ
                                                 

ְרמֹו ואמר אבא רבי פתח  י ְלכַּ ת דֹודִּ ירַּ י שִּ ידִּ ידִּ יָרה ָנא לִּ ְּקֵלהּו ְוגֹו'. וגו', ָאשִּ ְיסַּ ְזֵקהּו וַּ ְיעַּ  בפסוקים, וַּ
 כמו, לדודי לומר לו היה? לידידי! תוכחה לומר לו היה? שירה כתוב למה, להתבונן יש הללו

י ְבֶקֶרן ֶבן ָשֶמן?  שכתוב ידִּ ידִּ י. ֶכֶרם ָהָיה לִּ ת דֹודִּ ירַּ  מקום מצאתי ולא התורה בכל התבוננתישִּ
 אבל. זה וכך יפה והכל, צורות בכמה החברים בארו הללו הפסוקים את אלא. שמן בן שנקרא

י  ידִּ ידִּ יָרה ָנא לִּ , ששנינו? ידיד למה. לעולם שיצא טרם ידיד ונקרא, ידיד שהיה, יצחק זה -ָאשִּ
, שלם ונקרא אביו אברהם שנמול טרם נוצר שלא ,בו הקדוש ברוך הואל היתה רבה אהבה

, יפה זה לשרה ה', להתבונן יש וכאן. ה''א האות לה תנהינ לשרה וכן .להשלימו ה''א לו ונוספה
 .היה זכר הוא שהרי, בולכת צריך היה יו''ד? יו''ד ולא ה''א למה לאברהם אבל

 

 עולם שהיא ,עליונה מה''א סוד ולקח למעלה עלה אברהם ,בדבר סתום הוא עליון סוד אלא 
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ָאה, ַהאי  ָ ת  ַ ָאה ְוה''א ת  ָ ִאיהו  ָעְלָמא ִדְדכו ָרא. ה''א ִעל  ָאה ד ְ ָ ֵמה''א ִעל 
ְבִגין ָכְך ַאְבָרָהם ָסִליק ְבה''א  אי. ו  ְקָבא ַוד ַ נו  ְדכו ָרא, ְוַהאי ב ְ ְלָיא ב ִ ַ ת 

ָרה  א.ְדֵעיָלא, ְוש ָ ָ ְלַתת  ְכִתיב ָנֲחָתא ְבה''א ד ְ ָך. ְוָתָנא  ,תו  ד ִ ֹה ִיְהיֶּה ַזְרעֶּ כ 
אֵרי  ָ ש  ַהאי ְקָיים, ו ָמאן ד ְ אֵרי ְלֵמיַעל ב ְ ָ ֲהָוה ש  , ד ְ ש  ָ ָך ַממ  ָך, ַזְרעֶּ ַזְרעֶּ

ַזר ִאְתג ְ ֹוָרא ד ְ י  ְבִגיֵני ָכְך ג ִ ַהאי ְקָיים ָעאל. ו  ק ִאְקֵרי  ,ְלֵמיַעל ב ְ דֶּ ר צֶּ ג ֵ
ָזרו  ב ְ  ִאְתג ְ א ד ְ ָ יש  ְזָעא ַקד ִ ָלא ֲאָתא ִמג ִ ַהאי .ִגין ד ְ ָעאל ב ְ א ַמאן ד ְ  ,ְוַעל ד ָ

 . ש  ָ ָך ַממ  ָך, ַזְרעֶּ ה ַזְרעֶּ ֹה ִיְהיֶּ יה  כ  ֵ ִתיב ב  ְך כ ְ ָ ַהאי ַאְבָרָהם, ְבִגין כ  ֵמיה  כ ְ ש ְ
ָרה ִאְתָמַסר ה''א ְלש ָ ֲהָוה ֵליה  ְלַאְבָרָהם  ,ְוִאְתָמַסר ֵליה  ה''א. ְוִאי ָלאו ד ִ

ַהאי כֹ  ָמה ד ְ א כ ְ ָ א.ה אֹוִלידַ ְלאֹוִליד ְלַתת  ָ ִאְתַמְסַרת ה''א  ת ְלַתת  ַתר ד ְ ָ ב 
ָנַפק  ֲחָדא ְואֹוִלידו  ְלֵעיָלא, ו ַמאי ד ְ ֵרין ההי''ן כ ְ רו  ת ְ ָ ָרה ִאְתַחב  ְלש ָ

ְייהו  הו א יו''ד ַ ִגי .ִמנ  ִיצְ  ןב ְ א ד ְ ָ אֵרי  ,ָחקָכְך יו''ד ָאת ֵריש  ָ אן ש  ָ ַכר. ִמכ  ד ְ
ִתיב,  א כ ְ ָטא, ְוַעל ד ָ ְ ש   ַ ֵרא ְלָך ָזַרע.  )בראשית כא(ְדכו ָרא ְלִאְתפ  י ְבִיְצָחק ִיק ָ כ ִ

ְכִתיב,  ָך. ִיְצָחק אֹוִליד ְלֵעיָלא ד ִ ִיְצָחק ְוָלא ב ְ ת ְלַיעֲ  )מיכה ז(ב ְ ן ֱאמֶּ ֵ ת  קֹב. ת ִ
א. ָ ֹל  ִלים כ   ַיֲעקֹב ַאש ְ

 

ד ְוִאי ֵתימָ  סֶּ ִתיב חֶּ יר, ְוָהא כ ְ ַהאי ִאְתַאִחיד ְוָלא ַית ִ א ְוִכי ַאְבָרָהם ב ְ
ְך הו א ָ ָלָקא ִדיֵליה  כ  א חו  ָ ל  ֵני  ,ְלַאְבָרָהם. אֶּ ד ִעם ב ְ סֶּ ֲעִביד חֶּ ִגין ד ְ ב ְ

ַזר  ,ָעְלָמא. ֲאָבל ְלאֹוָלָדא א ָלא ִאְתג ְ אֵרי. ְוַעל ד ָ ָ ֵמָהָכא ש  ָהָכא ָאִחיד ו 
ל ָ  ה ָהא ִאְתְייַדע ַאְבָרָהם אֶּ ָ ָנה. ְוָרָזא ְדִמל  ָ ע ש  ַ ִעים ְוֵתש  ש ְ ן ת ִ ֶּ א ב 

א ִדיָלן.ְואוֹ  ָ ַמְתִנית  ָיא ָנַפק ְלַאֲחָדא  ִקיְמָנא ב ְ יָנא ַקש ְ ְך ִיְצָחק ד ִ ָ ְבִגין כ  ו 
ד ִאְקֵרי סֶּ , ו ְלאֹוָלָדא ְוחֶּ ָלֵקיה  א ֵמַהאי  .ְלחו  ָ ֹל  ִלים כ  א ַיֲעקֹב ַאש ְ ְוַעל ד ָ

                                                 
 עלה אברהם כך ומשום. בנקבה ודאי וזו ,בזכר תלויה זו, תחתונה וה''א עליונה ה''א. הזכר
ְרֶעָך שכתוב, ועוד. שלמטה בה''א ירדה ושרה, שלמעלה בה''א ְהֶיה זַּ  זרעך - זרעך ולמדנו, ֹכה יִּ
 ,שנימול הגר כך ומשום. נכנס ,הזו בברית להכנס שמתחיל ומי. זו בברית להכנס שהתחיל, ממש
 .אברהם שמו ,זו בברית שנכנס גוי, ולכן. שנמולו קדוש מגזע בא שלא משום, צדק גר נקרא

ְרֶעָך כתוב כך משום [אברהם בשם לגרים לקרוא נהגו ומכאן] ְהֶיה זַּ  ונמסרה, ממש זרעך, בו ֹכה יִּ
 מולידה "ה"כה שזו כמו, למטה להוליד לאברהם לו היה, לשרה ה''א שנמסרה לא ואם. ה''א לו

 שיצא ומה, למעלה והולידו יחד ההי''ן שתי התחברו, לשרה ה''א שנמסרה לאחר אבל. למטה
 זה ועל .להתפשט הזכר התחיל מכאן. זכר, יצחק של ראשונה אות יו''ד לכן ,יו''ד הוא מהם
, ליעקב אמת תתן שכתוב, למעלה הוליד יצחק. בך ולא ביצחק ,זרע לך יקרא ביצחק כי כתוב
 .הכל השלים ויעקב
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ָלֵקיהֹון ִסְטרָ  ֲאִחידו  ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְלחו  ְטָרא ד ְ א ו ֵמַהאי ִסְטָרא, ִמס ִ
ֵלימו ָתא א  ,ְלֵעיָלא הו א ש ְ ָ ת  ַ ִאְתְיִהיב ְלהו  ְלאֹוָלָדא ִמת  ְטָרא ד ְ ִמס ִ

ִתיב,  ,ְלֵעיָלא א כ ְ ֵלמו ָתא. ְוַעל ד ָ ָך  )ישעיה מט(הו א ש ְ ר ב ְ ֶּ ָרֵאל ֲאש  ִיש ְ
ַאר. ב ֵ  ָ ְתפ  א.יה  ִאְתֲאִחידו  ג ְ אֶּ ָ ת  ַ  ָווִנין ֵמֵעיָלא ו ִמת 

 

 יָרה ִתיב ָהָכא ש ִ א כ ְ ְכִתיב  ,ְוַעל ד ָ יָרה  )ישעיה ה(ד ִ יָרה ָנא ִליִדיִדי. ש ִ ָאש ִ
ו ק ְלָעְלָמא.  ָהא ִאְקֵרי ְיִדיד ַעד ָלא ִיפ  ַכר, ד ְ ָהא ִאְקֵרי ְלאֹוָלָדא ד ְ אי, ד ְ ַוד ַ

א ַאְבָרָהם יָרה ָנא ִליִדיִדי ד ָ ָאְמֵרי ָאש ִ ָמא ְדַאת ְ ָאֵמר  ,ְוִאית ד ְ  )ירמיה יא(כ ְ
ֵביִתי. ְוַאְבָרָהם יָ מֶּ  יִדיִדי ב ְ ָלָקא ָדא, ֲאָבל ה ל ִ ַאְחָסַנת חו  ִרית ְירו ָתא ד ְ
ֲאמִ  [לעַ ] ָדא ִיְצָחקַמה ד ְ א  ָהִכי הו א. ,יָנא ד ְ ָ א קו ְדש  ֹוִדי ְלַכְרמֹו. ד ָ יַרת ד  ש ִ

ֹוִדי ִאְקֵרי ד  ִריְך הו א ד ְ ְכִתיב  ,ב ְ ֹוִדי ַצח ְוָאדֹום. ְיִדיִדי, ָאִחיד  )שיר השירים ה(ד ִ ד 
ַכר ו   דֹוִדי ד ְ ם, ד ִ ב ְ רֶּ ֶּ יה  ִאְתְנַטע כ  ֵ ְרם ָהָיה ִליִדיִדיִמנ  ֶּ ן  ְכִתיב כ  ֶּ ן ב  רֶּ קֶּ ב ְ

ה ִאְתְנַטע,  ָ ְרם ו ְבמ  ֶּ ה ָנִפיק ַהאי כ  ָ מ  א ב ְ ָ ל  ן. אֶּ מֶּ ָ ן ש  ֶּ ן ב  רֶּ קֶּ ן. ַמאי ב ְ מֶּ ָ ש 
ן רֶּ ן. ַמאי קֶּ רֶּ קֶּ ְכִתיב  ,ָחַזר ְוָאַמר ב ְ ֹוֵבל )יהושע ו(ד ִ ן ַהי  רֶּ קֶּ ֹובֵ  ,ב ְ ן ַהי  רֶּ קֶּ ל ב ְ

ַההו א ן ִאְתַאִחיד ב ְ רֶּ אֵרי. ְוַהאי קֶּ ָ ן. ש  מֶּ ָ ן ש  ֶּ ִאְקֵרי ב  ַכר ד ְ ן ד ְ מֶּ ָ ן ש  ֶּ  ,ַמהו  ב 
ן נָ  ָ מ  ַ ִמת  ן ד ְ מֶּ ֶּ ה, ש  ָ ן חֹוִרין. ְוַתְרַווְייהו  ַחד ִמל  ֶּ ָמא ְדַאת ְ ָאֵמר ב  ִגיד כ ְ

ן.  מֶּ ָ ן ש  ֶּ ְך ב  ָ ְבִגין כ  ֹוִציִנין, ו  ְרבו  ְלַאְדָלָקא ב  ָחא ו  ְרבו  נָ ִמש ְ ן ו  מֶּ ֶּ ִגיד ְוָדא ש 
ןנָ וְ  רֶּ ָנִטיל ֵליה  ְוָכִניש  ֵליה  ַהאי קֶּ ֹוִציִנין ַעד ד ְ ְוָדא ִאְקֵרי  .ִפיק ְוַאְדִליק ב 

ִגי ֹוֵבל. ב ְ ן ַהי  רֶּ א  ןקֶּ ן, ְוַעל ד ָ רֶּ קֶּ א ב ְ ָ ל  יחו ָתא ְדַמְלכו ָתא אֶּ ָכְך ֵלית ְמש ִ
ִאְתְמש ַ  ָדִוד ד ְ ְך ַמְלכו ָתא ד ְ ַ . חִאְתְמש  יה  ֵ ן ְוִאְתַאִחיד ב  רֶּ קֶּ  ב ְ

 
ַחר ְלָכל ִסְטִרין.  ַ ִאְסת  ַהאי ִעְזָקא ד ְ , כ ְ ַאֲעֵדי  )צו ע''ב(ַוְיַעְזֵקהו  , ד ְ ַוְיַסְקֵלהו 

ן ַרְבְרִבין ו  ל ִאנ  ָ ֵמחו ָלֵקיה  כ  יה  ו  ֵ ִר  ,ִמנ  ן ת ְ ו  ל ִאנ  ָ ְתִרין  ,יִסיןכ  ן כ ִ ו  ל ִאנ  ָ כ 
                                                 

י לכן  ידִּ ידִּ יָרה ָנא לִּ שירה ודאי שהרי נקרא להוליד זכר, שהרי נקרא ידיד  ,כתוב כאן שירה, ָאשִּ
י.  ,טרם שיצא לעולם. ויש אומרים אשירה נא לידידי י ְבֵביתִּ ידִּ ידִּ זה אברהם, שנאמר ֶמה לִּ

 381)עיין לעיל עמוד כך הוא.  ,שה של נחלת חלק הזה. אבל מה שאמרתי שזה יצחקוואברהם ירש יר

ְרמוֹ  במחלוקת רש"י ורבנו תם( י ְלכַּ ת דֹודִּ ירַּ י ,שִּ ידִּ ח ְוָאדֹום. ְידִּ י צַּ  ,זה הקב"ה שנקרא דודי, שכתוב דֹודִּ
ֶרן ֶבן ָשֶמן, מהו בקרן בן שמן?  י. ְבֹקֶ ידִּ ידִּ אחוז בדודי, זכר, וממנו ניטע כרם, שכתוב ֶכֶרם ָהָיה לִּ

יֹוֵבל. )יהושע ו( כרם ובמה ניטע? חזר ואמר בקרן, מה זה קרן? שכתוב  אלא במה יצא זה ְבֶקֶרן הַּ
אשרי חלקם של ישראל  ...בקרן היובל מתחיל. והקרן הזו אחוזה באותו הזכר שנקרא בן שמן

 שה הקדושה הזו.ושירשו את היר
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ִאין, ְוהו א ָנִסיב ֵליה   ָ ת  ַ ְכִתיב  ת  , ד ִ ְרם ְלחו ָלֵקיה  ֶּ ק  )דברים לב(ְלַהאי כ  י ֵחלֶּ כ ִ
ל ַנֲחָלתֹו.ְיָי  בֶּ ֹו ַיֲעקֹב חֶּ ָמא ְדַאת ְ ָאֵמר,  ַעמ  ֹוֵרק, כ ְ ֵעהו  ש  ָ ט  ְוָאֹנִכי  )ירמיה ב(ַוי ִ

אֵרי  ָ אן ש  ָ ה''א. ִמכ  ִתיב ב ְ ֹה כ ְ ֹל  ת. כ  ַרע ֱאמֶּ ֹה זֶּ ֹל  ֹוֵרק, כ  יְך ש  ְנַטְעת ִ
ת.ַאְבָרהָ  ַרע ֱאמֶּ ֵמַהאי ָנַפק זֶּ אי,  ם ְלאֹוָלָדא ְלֵעיָלא, ו  ת ַוד ַ ַרע ֱאמֶּ ֹה זֶּ ֹל  כ 

ָרֵאל  ִיש ְ ַלְקהֹון ד ְ ָאה חו  ָ ה. ַזכ  ָ א ַחד ִמל  ָ ָך, ְוֹכל  ה ַזְרעֶּ ֹה ִיְהיֶּ ַהְיינו  ִדְכִתיב כ 
ָיְרתו  א.יד ְ א ד ָ ָ יש   רו ָתא ַקד ִ

 

  ְקָרא ָמא ְדַאת ְ ָאֵמר,  )ישעיה ה(סֹוֵפיה  ד ִ ל כ ְ תֹוכֹו. ַמהו  ִמְגד ָ ל ב ְ ן ִמְגד ָ בֶּ ַוי ִ
ב )משלי יח( ג ָ יק ְוִנש ְ ֹו ָירו ץ ַצד ִ ם ְיָי, ב  ֵ ל עֹז ש  אי. ,ִמְגד ַ יק ַוד ַ ֹו ָירו ץ ַצד ִ ְוַגם  ב 

וֹ  ב ָחֵצב ב  קֶּ ק ,יֶּ דֶּ צֶּ ְרָעא ד ְ ַ א ת  ָמא ְדַאת ְ ָאֵמר,  ,ד ָ ְתחו  לִ  )תהלים קיח(כ ְ ִ י פ 
ק. דֶּ ֲעֵרי צֶּ ַ ַתְרַווְייהו   ש  יל ב ְ ַזר, ֲעי ִ ִאְתג ְ ָרֵאל ד ְ ר ִיש ְ ַ ָכל ב  ַמע, ד ְ ַמאי ַמש ְ

א ָנא ד ָ ָ ֵריה  ְלָקְרב  ָקִריב ב ְ . ו ַמאן ד ְ ָמא  ,ְוָזֵכי ְלַתְרַווְייהו  ש ְ יל ֵליה  ב ִ ֲעי ִ
ַמָיא ְוַאְרָעא א ִמְתַקְייִמין ש ְ א, ְוַעל ָאת ד ָ ָ יש  כְ  ,ַקד ִ ִאם לא  )ירמיה לג(ִתיב ד ִ

י. ְוַהאי ָמאֵריה   ְמת ִ ץ לֹא ש ָ ַמִים ָוָארֶּ ָ ֹות ש  ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחק 
ו ָלא ָדא ִהל  א ,ד ְ ָ חֱ  ,ָזָכה ְלכֹל  ִריְך הו א ַאְנפ ִ ְלמֶּ א ב ְ ָ ין ֵזי קו ְדש  ִ ַאְנפ  ין ב ְ
ַהאי יֹוָמא. ָזִכיָנא ְלַהאי יֹומָ  ב ְ ָאה חו ָלָקָנא ד ְ ָ ָנאַזכ  ָ ָלָקְך ִעמ  ָאה חו  ָ  .א ְוַזכ 

יו  ִמי ְוגו' ְיַצְרת ִ ש ְ ְקָרא ב ִ ל ַהנ ִ ָ ִאְתְייִליד ָלְך ָקֵריָנא ֲעֵליה  כ  ָרא ד ְ ְוַהאי ב ְ
ְכִתיב,  יִתיו. ו  ֵדי ְיָי ְוגו'. )ישעיה נד(ַאף ֲעש ִ ו  ַנִיְך ִלמ  ָ  ְוָכל ב 

 
 ַלת ִמי א ת ְ ָ י ַאב  ָה ְלַרב ִ ו ָלא,  ִלין.אֹוְזפו  ִהל  ָאְמרו  ֵליה  ַהאי ָמֵריה  ד ְ

                                                 
ְגָדל ְבתֹוכֹו.  הפסוק של סופו  ֶבן מִּ יִּ ְגדַּ  שנאמר כמו? מגדל מהווַּ יק מִּ דִּ ל ֹעז ֵשם ה' בֹו ָירּוץ צַּ

ְשָגב.  ם ֶיֶקב ָחֵצב בוֹ ודאי צדיק ירוץ בוְונִּ ֲעֵרי ֶצֶדק.  שנאמר כמו, הצדק השער זה ,. ְוגַּ י שַּ ְתחּו לִּ פִּ
ה  , זה לקרבן בנו שמקריב ומי. לשניהם וזוכה בשניהם נכנס, מולישנ ישראל בן שכללמדנו, מַּ

י יֹוָמם  שכתוב, וארץ שמים מיםימתקי הזו האות ועל. הקדוש בשם אותו מכניס יתִּ ם ֹלא ְברִּ אִּ
י.  ם ָוָאֶרץ ֹלא ָשְמתִּ יִּ  פנים הקב"ה את לראות, לכל זכה ,הזו לולאיהה בעל וזהָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָשמַּ

 קורא, לך שנולד הזה והבן. עמנו חלקך ואשרי, הזה ליום שזכינו חלקנו אשרי. זה ביום בפנים
מּוֵדי ה' וכתוב . עשיתיו אף יצרתיו, וגו' בשמי הנקרא כל עליו אני ְך לִּ יִּ  .וגו'ְוָכל ָבנַּ

 
 משום זה לכל זכה ,שלך המארח ההלולא בעל זה, לו אמרו. מילין שלשה אבא רבי את וויל 

 והוא, היתה אחי אשת, אשתי, [ההילולא בעל] האיש אותו לו אמר? איה מה, אמר. מצוה יםישק
אחי שנפטר.  בשם ווקראתי, ממנה לי שהיה הראשון הבן וזה, אותה ונשאתי, בנים בלי מת

 אמר לו, מכאן והלאה קרא לו אידי, וזה הוא אידי בר יעקב. ברך אותם רבי אבא והלך לדרכו. 
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ו ָמא ְדִמְצָוה. ָאַמר ַמאי ִהיא.  ים ִקי  ִקי ֵ ִגין ד ְ ֵלי ַהאי ב ְ יָזְך, ָזָכה ְלכו  ִ פ  או ש ְ
ִנין, ְוָנִסיְבָנא  ָלא ב ְ ת ָאִחי ֲהַוות, ו ִמית ב ְ ַ ִביָתאי ִאת  ָאַמר ַההו א ַגְבָרא, ד ְ

ָרא ַקְדָמאָ  , ְוָדא הו א ב ְ ָאִחי ָלה  ָמא ד ְ ש ְ ה  ְוָקֵריָנא ֵליה  ב ִ ָ ֲהָוה ִלי ִמנ  ה ד ְ
ר  ַ ְלָהְלָאה ְקֵרי ֵליה  ִאיִדי, ְוַהְיינו  ִאיִדי ב  אן ו  ָ ר. ָאַמר ֵליה  ִמכ  ַ ט  ַ ִאְתפ  ד ְ

ִריְך לֹון ַרב ִ  ָ .ַיֲעקֹב. ב  א ְוָאִזיל ְלָאְרֵחיה  ָ  י ַאב 
 

 י ַרב ִ יה  ד ְ ֵ ין ַקמ  ר ִמל ִ ד ֲאָתא ִסד ֵ ַ ְמעֹון.  כ  י ש ִ ְלָעָזר, ְוָדִחיל ְלֵמיַמר ְלַרב ִ אֶּ
ְמעֹון ַמאי ִדְכִתיב  [יםאִ קָ ]יֹוָמא ַחד ֲהָוה  י ש ִ ְמעֹון. ְוָאַמר ַרב ִ י ש ִ ַרב ִ יה  ד ְ ֵ ַקמ 

ְך.  ָ ֵה ְבִריִתי ִאת  ֹו ֱאלִֹהים ֵלאמֹר ֲאִני ִהנ  ר ִאת  ֵ ָניו ַוְיַדב  ָ ֹל ַאְבָרם ַעל פ  פ  ַוי ִ
ַעד  ַמע ד ְ ַתר ַמש ְ ָ . ב  יה  ֵ יל ִעמ  ַמל ִ ֹוי ו  ַזר ֲהָוה ְנִפיל ַעל ַאְנפ  ָלא ִאְתג ְ ד ְ

ְך ד ְ  ָ ֵה ְבִריִתי ִאת  ִחיל. ֲאִני ִהנ  ֵמיה  ְוָלא ד ָ ו  ִקי  ַזר ָקִאים ב ְ ִאְתג ְ ח ד ְ ַ כ  ַאש ְ
ִזיר. ְרֵמיה  ג ָ יה   ג ַ ֵ ֵליָמא ַקמ  ַמר ד ְ יה  ד ְ ֵ א ִאי ִניָחא ַקמ  ָ י ַאב   ָאַמר ֵליה  ַרב ִ

ַמְעָנא ְבַהאי, ָאַמר ֵליה  ֵאיָמא. ָאַמר ֵליה   ש ְ י ַמֲעַלְייָתא ד ְ ֵ ן ִמל  ו  ֵמִאנ 
לֹום  ָ ו  ַעל ְיָדאי. ָאַמר ֵליה  ַחס ְוש  ָלא ִיְתַעְנש  ִחיְלָנא ד ְ מו ָעה  )תהלים קיב(ד ָ ִמש ְ

ל  ָ ר ַקֵמיה  כ  ְיָי. ָסח ֵליה  עֹוָבָדא ְוִסד ֵ ַ ַח ב  טו  ָ ֹו ב  ָרָעה לא ִייָרא ָנכֹון ִלב 
ין. ן ִמל ִ ו   ִאנ 

 

  ְ ְך ְוָלא ֲאַמְרת ָ ב  י ַמַעְלָייָתא ֲהוו  ְטִמיִרין ג ַ ֵ י ִמל  ֵ ל ַהנ  ָ ְלהו .  ָאַמר ֵליה  ְוִכי כ 
ָלִתין  ָכל ת ְ ֹוַזְרָנא ֲעָלְך ד ְ ִתיב ג  י. ְוָלא כ ְ ֵ ְלֵעי ְוִתְנש  ין ת ִ ֵ ַאל  )משלי ג(יֹוִמין ִאל 

ֹות ְהיֹות ְלֵאל ָיְדָך ַלֲעש  ָעָליו ב ִ ְמַנע טֹוב ִמב ְ ֹוַזְרָנא  ?ת ִ ְוָכְך ֲהָוה. ָאַמר ג 
ל ן ְלָבבֶּ א ִיְגלו  ְבאֹוַרְייָתא ד ָ יֵני ַחְבַרָייא. ד ִ ֵ א ב  ָ י ַאב  ַרב ִ יה  ד ְ ֵ ְעת   .ָחַלש  ד ַ
                                                 

 רבי לפני היה אחד יום. שמעון לרבי לומר ופחד, אלעזר רבי לפני הדברים סידר, בא כאשר 
ֵנה  שכתוב מהו, שמעון רבי ואמר, שמעון י הִּ ים ֵלאֹמר ֲאנִּ תֹו ֱאֹלהִּ ֵבר אִּ ְידַּ ל ָפָניו וַּ ֹפל ַאְבָרם עַּ יִּ וַּ

ָתְך?  י אִּ יתִּ  עומד היה, מולישנ ואחר. עמו ומדבר פניו על נופל היה, מולינ שלא שעד משמעְברִּ
 נוח אם, אבא רבי לו אמר. מהול עצמו את שמצא, אתך בריתי הנה אני. פחד ולא בעמידתו

 אני, לו אמר. רואמ, לו אמר? בזה ששמעתי ליםוהמע הדברים מאותם לפניו שאמר מר לפני
יָרא, ושלום חס, לו אמר. ידי על יענשו שלא מפחד ְשמּוָעה ָרָעה לא יִּ ְייָ  ,מִּ בֹו ָבטּוחַּ בַּ . ָנכֹון לִּ

 .הדברים אלו כל את לפניו דריוס, הנ"ל המעשהאת כל  לו פריס
 

 שכל עליך גוזרני? אותם אמרת ולא אצלך טמונים היו ליםוהמע הדברים אלו כל וכי, לו אמר 
ְבָעָליו בִּ  כתוב לאכי ו, ותשכח תלמד אלו ימים שלשים ע טֹוב מִּ ְמנַּ ֲעשֹותַאל תִּ  !?ְהיֹות ְלֵאל ָיְדָך לַּ

 ילמדו ושם בבל לגלות ילכו, כלומר]. החברים בין לבבל יגלו הזו שבתורה גוזרני, אמר. היה וכך
 .אבא רבי של דעתו חלשה.[ לכל יתגלו ולא הסודות ולהסתיר לסתום
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  ְך ָ ַאְנפ  ְך ב ְ ָ ִלב  ְפְסָרא ד ְ ְמעֹון ָאַמר ֵליה  טו  י ש ִ יֹוָמא ַחד ָחָמא ֵליה  ַרב ִ
יְדהו . ָאַמר ֵליה  ַחס  א ַעל ד ִ ָ ל  יִדי הו א אֶּ ִכיַח. ָאַמר ֵליה  ָלא ַעל ד ִ ש ְ

ל כ ָ  ָ יַנְייהו  כ  ֵ ָיין ב  ין ִאְתַגל ְ ִמל ִ ִגין ד ְ א ב ְ ָ ל  , אֶּ ו  ש  ָ ִאְתַענ  לֹום ד ְ ָ ְך. ִיְגלו ן ְוש 
ין  . ְדָהא ִמל ִ ַגַווְייהו  ין ב ְ ְסָיין ִמל ִ ַ ן ָאְרִחין ְוִאְתכ  ו  ן ִאנ  פו  יֵני ַחְבַרְייא ִיל ְ ֵ ב 
ָנא ְוַעל  ָ ִכים ִעמ  ִריְך הו א ִאְסת ְ א ב ְ ָ ָהא קו ְדש  יָנָנא ד ְ ֵ א ב  ָ ל  ְלָיין אֶּ ָלא ִאְתג ַ

ין. ָיין ִמל ִ ל ְ י יֹוסֵ  ְיָדָנא ִאְתג ַ ִתיב, ָאַמר ַרב ִ ָך  )ישעיה נח(י כ ְ ַחר אֹורֶּ ַ ש   ַ ַקע כ  ָ ָאז ִיב 
ַחר  ַ ש   ַ ַקע כ  ָ נֹוי ְוֵייָמא, ָאז ִיב  ִריְך הו א ְלַאְכְרָזא ַעל ב ְ א ב ְ ָ ין קו ְדש  ִ ְוגו'. ַזמ 

ךָ  ְכבֹוד ְיָי ַיַאְספֶּ ָך ו  ָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפְניָך ִצְדקֶּ רו ְך  .אֹורֶּ ָ ב 
 .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ְייָ 
 

 קטע זה יאמר אבי הבן בקול רם, וכל הציבור יאמרו עמו

 )ִביָעָאה )הקדמת הזוהר יג ע"א ו ָדא ש ְ ק  ִ ְלַאֲעָבָרא זו ֹ  ,פ  ֲהָמא ְלִמְגַזר ִלְתַמְנָיא יֹוִמין ו 
ִמיָנָאה ְלָכל  ה ִאיִהי ַדְרָגא ת ְ ַהִהיא ַחי ָ ִגין ד ְ ָעְרְלָתא, ב ְ ין, ְוַהִהיא ד ְ ְרג ִ ד ַ

ָמה  ה  ִלְתַמְנָיא יֹוִמין כ ְ ָ ָפְרָחא ִמיָנה  ִאְצְטִריָכא ְלִאְתֲחָזָאה ַקמ  ש  ד ְ פֶּ נֶּ
ה ש  ַחי ָ ִאיִהי ְנפֶּ אי ד ְ י ַוד ַ ְכֵדין ִאְתַחז ֵ ִמיָנָאה. ו  א ת ְ . )בראשית לג א( ְדִאיִהי ַדְרג ָ

                                                 
 מפניך ניכר, כלומר]. בפניך נראה לבך של הציור, לו אמר, שמעון רבי אותו ראה אחד יום 

 ושלום חס, לו אמר! םחבריה של על אלא, הוא שלי על לא, לו אמר.[ ועצוב דואג שאתה
, הדרכים אלו וילמדו החברים לבין יגלו ,כך כל ביניהם מתגלים שהדברים בגלל אלא .שיענשו

הקדוש  שהרי, בינינו אלא מתגלים הדברים אין שהרי .בתוכם הדברים ויתכסו [ומתבשמים]
ר אֹורֶ  כתוב, יוסי רבי אמר. הדברים מתגלים ידינו ועל, עמנו הסכים ברוך הוא חַּ שַּ ע כַּ ָבקַּ  ָךָאז יִּ

ר אֹורֶ , ויאמר בניו על להכריז הקדוש ברוך הוא עתיד. וגו' חַּ שַּ ע כַּ ָבקַּ ֲאֻרָכתְ  ָךָאז יִּ ְצָמח  ָךוַּ ְמֵהָרה תִּ
ְך ְלָפֶני ְדֶקָך ְכבֹוד ה' יַַּאְסֶפָךְוָהלַּ  .ָך צִּ

 
ל ָהָאֶרץ ... הערלה המתוז את ולהעביר ימים נהולשמ למול - שביעית מצוה   זה -ְועֹוף ְיעֹוֵפף עַּ

 לסדר וצריך. דשוהק ברית של מילה באותה להיות טיסות בארבע העולם כל את שטס אליהו
ְבָרא  (361לעיל עמוד  ועיין). שם שורה אינו - לא ואם. אליהו של הכסא זה: בפיו ולהזכיר, כסא לו יִּ וַּ

ְגד ם הַּ ינִּ נִּ תַּ ים ֶאת הַּ יםוֱאֹלהִּ  והם ,מכן שלאחר ופריעה, הערלה מילת. ופריעה ערלה הם שנים ,לִּ
ָיה ָהֹרֶמֶשת ונקבה זכר חַּ  חיה נפש שהיא, הקדושה הברית אות של שםור זה -. ְוֵאת ָכל ֶנֶפש הַּ

ם הקדושה יִּ מַּ  נרשמו זה ובגלל. זה שםור אות אצל שנמשכים עליונים מים -. ֲאֶשר ָשְרצּו הַּ
 שהוהקד צד בין היכר שיהיה, קדושים רשומים אותם כמו, למטה וטהור קדוש שםובר ישראל

עובדי עמים בין הל ,שהוהקד בין ניכרים להיות רשומים ישראל שאף .מאהוטה של האחר לצד
 ,מא. וכמו שרשם אותם, כך רשם בהמות ועופות שלהםהטשבאים מצד האחר  עבודה זרה

 . אשרי חלקם של ישראל.עובדי עבודה זרהלבהמות ועופות של העמים 
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ְטרָ  א ְוָלא ִמס ִ ָ יש  ה ַקד ִ ַהִהיא ַחי ָ ש  ד ְ פֶּ ִיםַאֲחָראא נֶּ ַ ְרצו  ַהמ   . ְוָדא ִאיהו  ִיש ְ
ה. )שם( ש  ַחי ָ פֶּ נֶּ ימו  ד ְ א ְרש ִ ָ יש  ן ַמָיא ְדַזְרָעא ַקד ִ מו  ֲחנֹוְך ִיְתַרש ְ ִסְפָרא ד ַ . ב ְ

א ִמכ ָ  ָ יש  ָרא ַקד ִ ִבש ְ ים ב ְ ִאְתְרש ִ ''ד ד ְ ָאת יו  ימו  ד ְ ִמין ְוָדא ְרש ִ ו  ָאר ְרש  ל ש ְ
ָעְלָמא. ץְועֹוף  ד ְ ל ָעְלָמא , )שם( ְיעֹוֵפף ַעל ָהָארֶּ ָ ָטאס כ  הו  ד ְ א ֵאִלי ָ ד ָ

א. ְוִאְצְטִריְך  ָ יש  ְקָייָמא ַקד ִ ַההו א ְגִזירו  ד ִ ן ב ְ ָ מ  ַ ֱהֵוי ת  ע ָטאִסין ְלמֶּ ַ ַאְרב  ב ְ
. ְוִאי  הו  ֵאִלי ָ ְרְסָייא ד ְ ֻ א כ  ֵמיה  ד ָ פו  ָרא ב ְ ְלַאְדכ ְ יא ו  ְרַסי ָ ו  ָנא ֵליה  כ  ְלַתק ְ

דֹוִלים ,אולָ  יִנים ַהג ְ נ ִ ַ ת ַהת  ְבָרא ֱאלִהים אֶּ ן. ַוי ִ ָ מ  ַ אֵרי ת  ָ ֵרין  ,)שם כא( ָלא ש  ת ְ
ַכר ְונו ְקָבא.  ו ן ד ְ ְפִריָעה ְלָבַתר. ְוִאנ  ָעְרָלה ו  ִזירו  ד ְ ְפִריָעה. ג ְ ין ָעְרָלה ו  ֵ ִאל 

ָא''ת קַ  ימו  ד ְ א ְרש ִ ת, ד ָ ש ֶּ ה ָהרֹומֶּ ש  ַהַחי ָ ל נֶּפֶּ ָ ת כ  אְואֶּ ָ יש  יָמא ַקד ִ ִאיִהי  ,י ָ ד ְ
ִים ַ ְרצו  ַהמ  ָ ר ש  ֶּ ְדָקֲאָמָרן. ֲאש  א כ ִ ָ יש  ה ַקד ִ ש  ַחי ָ פֶּ ִאין  ,)שם( נֶּ ָ ַמִיין ִעל 

כו  לְ  ִאְתָמש ְ א.ד ְ ימו  ד ָ ָאת ְרש ִ ה  ד ְ ָ ָרֵאל  ַגב  ימו  ִיש ְ ְבִגין ָדא ִאְתְרש ִ ו 
ַגוְ  א כ ְ ָ א ְוַדְכיו  ְלַתת  ָ יש  ימו  ַקד ִ ְרש ִ יןב ִ יש ִ יִמין ַקד ִ ן ְרש ִ ו  ִאנ   .וָנא ד ְ

א ְלִסְטָרא  ָ יש  ין ְסַטר ַקד ִ ֵ מֹוְדָעא ב  ת ְ ָרֵאל  ַאֲחָראְלִאש ְ . או ף ִיש ְ ִדְמָסֲאבו 
ין קְ  ֵ מֹוְדָעא ב  ת ְ יִמין ְלִאש ְ ין עֹוְבֵדי ְרש ִ ִ א, ְלַעמ  ָ ו ש  ַאְתָיין  הרָ ה זָ ֲעבֹודָ ד  ד ְ

ְטָרא  ָמר. ו ְכָמהִדְמָסֲאָבא כ ְ  ַאֲחָראִמס ִ ִאת ְ ים לֹון ָמה ד ְ ָרש ִ ים  ,ד ְ ָהִכי ָרש ִ
ין עֹוְבֵדי  ִ ִעיֵרי ְועֹוֵפי ִדְלהֹון ִלְבִעיֵרי ְועֹוֵפי ְדַעמ  ָאה . ַזכ ָ הרָ ה זָ ֲעבֹודָ ב ְ

ָרֵאל ִיש ְ ַלְקהֹון ד ְ ְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן .חו  רו  ָ  .ב 

 

 תפילה לאחר הלימוד המובאת בשם מרן החיד"א

ֹונוֹ  ל ִרב  ֶּ יךָ  ָרצֹון ְיִהי, עֹוָלם ש  ָפנֶּ ֵהא, ֲאבֹוֵתינו   ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינו   ְיהָֹוה ִמל ְ י ְ ֶּ  ש 

ו ב ה ָחש  ְמֻרצ ֶּ ֵדנו   ו  ו  תֹוָרְתךָ  ִלמ  ה ב ְ ָ דֹוש  ֵריחַ  ַהק ְ ה, ִניחֹוחַ  כ ְ ו   ָעֵלינו   ְוַתֲעלֶּ ִאל   כ ְ

ו   נ  ו ַ ָכל כ ִ נֹות ב ְ ו ָ ַ יֹות ַהכ  ן ָהְראו  ָכל ְלַכו ֵ ו ד ב ְ ךְ , ִלמ  רֶּ ָלל ְודֶּ ִנים ָאנו   כ ְ ן ְמַכו ְ  ְלַתק ֵ

ם ָ ְרש  ָ ָמקֹום ש  ְליֹון ב ְ ְדִחילו  . עֶּ , ב ִ ה  ֵ ְשִכיְנת  ִריְך הו א ו  א ב ְ ָ ְדש  ם ִיחו ד קו  ֵ ְלש 

ְרִחימו   , ו  ְדִחילו  ךְ  ו  ַ ַפע ְוֻיְמש  ֶּ ְבָרָכה ש  ֹוָרְתךָ  ו  ו ד ת  ָכל ָהעֹוָלמֹות ַעל ְיֵדי ִלמ   ,ב ְ

ֹות ִלפ  ין ַהק ְ ֵ רו  ַעל ָיֵדינו  ב  ז ְ ַ ר ִנְתפ  ֶּ ֹות ֲאש  דֹוש  יצֹוצֹות ַהק ְ ל ַהנ ִ ָ ְררו  כ  ָ ַחִיל  ,ְוִיְתב 

ו   נ  ַלע ַוְיִקאֶּ ָ ֹוָלד ,ב  ד ַהנ  לֶּ ע ַלי ֶּ ַ פ  ם ֻיש ְ ָ ִמש   ם ,ו  ֵ ְלש  הו  ְלִמיָלה ו  ֵ ְתַזכ  ִרית  ,ו  מֹר ב ְ ְוִיש ְ

ֹות ת ָמה ַלֲעש  ד ָ ַ ש  כ  י ָאִביו  .קֹדֶּ ַחי ֵ ִמְצוֹות ב ְ תֹוָרה ו  א ִיְתֲעֵבד ב ְ ָ ִאיָלָנא ַרב 
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וֹ  ְלִיְרָאְתךָ  ,ְוִאמ  ֵלהו  ַלֲעבֹוָדְתָך ו  ְתַגד ְ ים ,ו  ַטנ ִ ל ֳחָלֵאי ַהק ְ ָ יֵלהו  ִמכ  לֹא  ,ְוַתצ ִ

ַגע לֹא ִיְקַרב לוֹ  ֶּה ֵאָליו ָרָעה ְונֶּ ֻאנ  א ַרֲחִמים  ,ת ְ ֵ ְתַמל  ְבָך ת ִ טו  ה ב ְ ָ  ,ינו  ָעלֵ ְוַאת 

יךָ  ֵלָמה ְלָפנֶּ ָבה ש ְ ו  ְתש  ל ֵחְטא ,ְוַתֲחִזיֵרנו  ב ִ ָ יֵלנו  ִמכ  ָגם  ,ְוַתצ ִ ְ ִבְפָרט ִמפ  ו 

ִרית ָרא ָלנו  ֱאלֵֹהינו   .ַהב ְ נו   ,ֵלב ָטהֹור ב ְ ֵ ִקְרב  ש  ב ְ ַח ָנכֹון ַחד ֵ  .ְורו 
 

ְך ַרְחָמן ַרֵחם ָעֵלינו   ,ֱאלֵֹהינו  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו   לֶּ ֵרש  ָלנו  ט ,מֶּ ֵמיִטיב ִהד ָ  ,ֹוב ו 

יךָ  ֲהמֹון ַרֲחמֶּ ַ ָבה ָעֵלינו  ב  ו  ו  ְרצֹוְנךָ  ,ש  ָעש  ֶּ ְגַלל ָאבֹות ש  יְתָך  ,ב ִ ֵ ֵנה ב  ב ְ

ה ָ ִחל  ַבת ְ ָך ַעל ְמכֹונוֹ  ,כ ְ ש ְ ית ִמְקד ָ ֵ ֹוֵנן ב  ִבְנָינוֹ  ,כ  נוֹ  ,ַהְרֵאנו  ב ְ ו  ִתק  ֵחנו  ב ְ ְ מ   ,ש ַ

ֲֹהִנים ַלֲעבֹודָ  ב כ  ֵ ים ְוָהש  ְלִוי ִ ְלִזְמָרםלְ ָתם ו  יָרם ו  ָכָנם ְלש ִ ה  ,דו  ה ְוֵנָראֶּ ם ַנֲעלֶּ ָ ְוש 

יךָ  ה ְלָפנֶּ ֲחוֶּ ַ ת  ן ְיִהי ָרצֹון ,ְוִנש ְ ֵ ְגיֹון  .ָאֵמן כ  יָך  יִלב ִ ִיְהיו  ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוהֶּ ְלָפנֶּ

ִר  ְיהָֹוה  .יְוגֹוֲאלִ  יצו 
 

 רבי חנניה וכו' וקדיש על ישראלאומרים ו
 

י  ָיא אֹוֵמר  ֲחַנְנָיהִרב ִ ן ֲעַקש ְ ֶּ ָרֵאל, ְלִפיָכְך ב  ת ִיש ְ ֹות אֶּ ְך הו א ְלַזכ  רו  ָ דֹוש  ב  ָרָצה ַהק ָ

ִמְצֹות,הִ  ֹוָרה ו  ם ת  ה ָלהֶּ ָ יר: ְרב  ֹוָרה ְוַיְאד ִ יל ת  ֱאַמר ְיהָֹוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו, ַיְגד ִ ֶּ נ  ֶּ  ש 
 

ל ד ַ א.  ִיְתג ַ ָ ֵמיה  ַרב  ש  ש ְ י ְבָרא )אמן(ְוִיְתַקד ַ ָעְלָמא ד ִ ,  ב ְ ֵתיה  . ְוַיְמִליְך ַמְלכו  ֵתיה  ְרעו  כ ִ

 . יֵחה  , ִויָקֵרב ְמש ִ ְרָקֵניה  ֻ יכֹון  )אמן(ְוַיְצַמח פ  ַחי ֵ י ְדָכלב ְ ְבַחי ֵ ְביֹוֵמיכֹון ו  ָרֵאל,  ו  ית ִיש ְ ֵ ב 
ִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרו  ָאֵמן.  ֲעָגָלא ו  ַ ְלָעלְ  )אמן(ב  א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ו  ָ ֵמיה  ַרב  ֵמי ְיֵהא ש ְ

ל,  ָ ה ְוִיְתַהל  ֶּ ר ְוִיְתַעל  א ְוִיְתַהד ַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנש   ָ ח ְוִיְתפ  ַ ב  ַ ת  ַרְך, ְוִיש ְ ָ א ִיְתב  ַעְלַמי ָ
א בְ  ָ ֻקְדש  ֵמיה  ד ְ א ִמן )אמן(ִריְך הו א. ש ְ ָ ל ְלֵעל  ָ ָחָמָתא  כ  ָחָתא ְונֶּ ב ְ ש ְ יָרָתא, ת ִ ְרָכָתא, ש ִ ב ִ

ָעְלָמא, ְוִאְמרו  ָאֵמן.   )אמן(ַדֲאִמיָרן ב ְ
 

ָרֵאל ְוַעל ַרב ָ ַעל  ְלִמיֵדיהֹון ְוַעלִיש ְ ַ ל ָנן ְוַעל ת  ָ ְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון, ְדָעְסִקין  כ  ַ ת 

י ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי  א, ד ִ ָ ת  יש ְ אֹוַרְיָתא ַקד ִ ְלהֹון,  ְבָכלב ְ ְלכֹון ו  ֲאַתר ַוֲאַתר, ְיֵהא ָלָנא ו 
א ְוַאְרָעא, ְוִאְמרו  ָאֵמן.  ַמי ָ א ְוַרֲחֵמי, ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ש ְ א ְוִחְסד ָ ָ ָלָמא ִחנ  ְיֵהא  )אמן(ש ְ

ְגאֻ  ָאה ו  ְרפו  ְיָזָבא ו  ֵ ָחָמה ְוש  ָעה ְונֶּ ו  ָבע ִויש  ים ְוש ָ א, ַחי ִ ַמי ָ א ִמן ש ְ ָ ָלָמא ַרב  ה ש ְ ָ ל 
ָרה וְ  ָ ְסִליָחה ְוַכפ  ְלָכלו  ָלה, ָלנו  ו  ַוח ְוַהצ ָ ָרֵאל, ְוִאְמרו  ָאֵמן.  רֶּ ֹו ִיש ְ ה  )אמן(ַעמ  עֹוש ֶּ

ְמרֹוָמיו, הו א ְבַרֲחָמיו ַיֲעש ֶּ  לֹום ב ִ ָ לש  ָ , ְוַעל כ  לֹום ָעֵלינו  ָ ָרֵאל, ְוִאְמרו   ה ש  ֹו ִיש ְ ַעמ 
 )אמן(ָאֵמן. 
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  פיוטים לברית מילה 
 

ֵחיֵלינּו   לֹום ּבְ ְיִהי ש ָׁ  
 

ֵאל.ְיִהי  רָׁ ִיש ְ ה ּבְ ְלוָׁ ַׁ ֵחיֵלינּו. ְוש  לֹום ּבְ ָׁ ּגֹוֵאל: ש  בֹוא הַׁ יו יָׁ מָׁ יָׁ נּו. ּבְ א לָׁ ן ּבָׁ ן טֹוב ּבֵ ימָׁ ּסִ  ּבְ

ד לֶּ ּיֶּ ן. הַׁ י ִיְתלֹונָׁ ּדַׁ ַׁ ֵצל ש  ן. ּבְ ֲענָׁ ז ְיִהי רַׁ ה אָׁ ּתֹורָׁ ֹוֵאל: ּובַׁ ל ש  ת ְלכָׁ ף ּדָׁ ּלֵ ן. ְיאַׁ  ִיְתּבֹונָׁ

רּוְך. ּוְמקֹורוֹ  יו ְיִהי אָׁ ּיָׁ ן חַׁ רּוְך. ְזמַׁ ֵאל: ְיִהי ּבָׁ רּוְך ְוִזְבחֹו לֹא ִיְתגָׁ נֹו ְיִהי עָׁ ְלחָׁ ֻׁ  ְוש 

מוֹ  ל ְיהִ  ש ְ ר ִיְגּדַׁ ֶּ ר. ֲאש  ל ֵעבֶּ כָׁ ר.ֵיֵצא ּבְ בֶּ מּוֵאל: י ּגֶּ ש ְ דֹורֹו ּכִ ֵבר. ְיִהי ּבְ  ּוְלִיְרֵאי ֵאל ְיִהי חָׁ

יבָׁ  ֲעֵדי ם ש ֵ ה ְוגַׁ הִזְקנָׁ ל טֹובָׁ כָׁ ן ּבְ ֵ ש  ֵאל:. ה. ְיִהי ּדָׁ ר הָׁ ן יֹאמַׁ ֵמן ּכֵ ה. אָׁ ֲהבָׁ לֹום לֹו ְורֹב אַׁ ָׁ  ְוש 

ּמֹול ּנִ ִביו ּוְלִאּמֹו. הַׁ ה ְלאָׁ ּמֹו. ִיְחיֶּ תֹוְך עַׁ יו ּבְ ֵאל: ְוִיְהיֶּה ֱאלֹהָׁ רָׁ ית ִיש ְ ל ּבֵ ם ּכָׁ  ִעּמֹו. ְוגַׁ

 

 ֶאֱערְֹך ַמְהַלל ִניִבי  
 

ֱערְֹך  ל ִניִביאֶּ ְהלַׁ ִבי. מַׁ ִביִלכְ . ִלְפֵני ֱאלֵֹהי אָׁ ת ְלבָׁ ְמּדַׁ ִביא. בֹוד חֶּ ּנָׁ הּו הַׁ  :ֵאִלּיָׁ

ע טַׁ רּון נָׁ ֻׁ יש  ֵאל ּבִ רֹון. הָׁ ָׁ ש ּ ת הַׁ לֶּ ּצֶּ ֲהרֹן. ֲחבַׁ ע אַׁ זַׁ ֵרת צּור . ִאיש  ִמּגֶּ ָׁ יְמש  ּבִ ּגַׁ  :ִמש ְ

ְליֹון הּוא ּכֵֹהן הוּ . ְלֵאל עֶּ ס הּוא ֵאִלּיָׁ יְנחָׁ אּוהוּ . ּפִ ִביא ִיְקרָׁ ּנָׁ י. הַׁ ּבִ ְ ש  ּתִ ִדי הַׁ ְלעָׁ ּגִ  :הַׁ

ֵאל יֹום ת הָׁ ֵאל. ִקּנֵא ִקְנאַׁ ֹכחַׁ וָׁ ג ּבְ רַׁ ֵאל. הָׁ רָׁ ט ִיש ְ בֶּ ֵ יא ש  י. ְנש ִ ְזּבִ ּה ּכָׁ מָׁ ת צּור ש ְ  :ּובַׁ

ין ּבוֹ  ּדִ י רַׁ ע ִמּפִ מַׁ ָׁ בוֹ . ש  ּכָׁ ְ ִמית ִמש  ִאים ֵהם ּפֹוְגִעים ּבוֹ . ִאיש  ֲארָׁ ּנָׁ י. קַׁ ְרּבִ ִריק חַׁ ר אָׁ ּיֹאמֶּ  :וַׁ

ם קָׁ ּיָׁ ה וַׁ ה. ִמּתֹוְך ֵעדָׁ דָׁ דֹו הָׁ יָׁ ח ּבְ ה. רֹמַׁ דָׁ ד ֲחרָׁ ֱחרַׁ ּיֶּ ִביא. וַׁ מֹו לָׁ ר ּכְ ּבֵ  :ִנְתּגַׁ

ר קַׁ ם ּדָׁ ְרּבֹו אֹותָׁ חַׁ ם. ּבְ תָׁ ִכיבָׁ ְך ש ְ רֶּ דֶּ ם. ּכְ טָׁ ץ ֲחבָׁ רֶּ אָׁ ל הָׁ ם ֵהִביא. עַׁ ה אֹותָׁ ֶּ  :ּוְלמֹש 

ר כַׁ ש ְ ם ּבִ י עֹולָׁ ם. זֹאת ֵאל חַׁ לָׁ ש ְ ר מֻׁ כָׁ ן לֹו ש ָׁ תַׁ ם. נָׁ ת עֹולָׁ ּנַׁ הֻׁ ִרית ּכְ ר ֲעֵלי חֹוִבי. ּבְ ּפֵ ְיכַׁ  :וַׁ

ים ִים ִנּסִ נַׁ ְ ר ּוש  ש ֶּ נּוִיים. עֶּ ְ ם ש  ִדְבֵריהֶּ ִים. ּבְ מַׁ ָׁ ר ש  ה לֹו דַׁ ש ָׁ ִבי. עָׁ  :צּוִרי ּגֹוֲאִלי אָׁ

ת ִפיהּו  ֱאמֶּ הּבְ יָׁ ה. הָׁ ה ֲעִנּיָׁ נָׁ ְלמָׁ ה. ְלאַׁ ֱחיָׁ ּה הֶּ נָׁ ת ּבְ ּוִבי. ֵעת אֶּ ר ש  מַׁ ֹו אָׁ ְפש   :ּוְלנַׁ

ן מֶּ ֶּ ש ּ ה הַׁ ְרתָׁ ָׁ ם הּוא ש  ה. ּגַׁ ְיתָׁ ה ּבֹו ְוהָׁ כָׁ ה. ְברָׁ ְלתָׁ ח לֹא כָׁ מַׁ ּקֶּ ד הַׁ י. ּכַׁ ְרּבִ ּתִ ִלי וַׁ ְגּדְ ּתִ  :וַׁ

ֲחֵרי ֹתהוּ  רֹוְדִפים ט ִפיהוּ . אַׁ בֶּ ֵ ש  ה ּבְ ּיֹאְמרּו ה' ה. ִהּכָׁ ִביא .ּואוַׁ ה נָׁ ּתָׁ ת ְואַׁ  :ֱאמֶּ

ר זַׁ ה ְוגָׁ ש ָׁ ר עָׁ ה. ֹאמֶּ ָׁ לֹש  ִנים ש ְ ָׁ ר ש  ה. ִמְסּפַׁ ְרצָׁ ן אַׁ תַׁ ר לֹא נָׁ טָׁ ִביא. מָׁ ּמֵ ּמֹוִציא הַׁ  :הּוא הַׁ

ן תַׁ ְהְלִכים נָׁ ֵאל מַׁ ִכים. לֹו הָׁ ְלאָׁ ּמַׁ ם הַׁ עֹולַׁ ִריִכים. ּבְ ּצְ ִבי. ּוְלִעּתֹות הַׁ ֲערָׁ ה ּכַׁ  :הּוא ִנְגלָׁ

ה ָׁ ש ּ ְקדֻׁ ֳהרָׁ  ּבִ ה. הּוְבטָׁ רָׁ עָׁ ּסְ ה בַׁ לָׁ לֹה עָׁ א. עָׁ רָׁ יו קָׁ ע ֵאלָׁ ָׁ ִבי. ֱאִליש  ִבי אָׁ ר אָׁ ּיֹאמֶּ  :וַׁ

י ְפש ִ ְתהוּ  נַׁ ה ִאּוַׁ ְילָׁ ֵאהוּ . לַׁ ְמצָׁ ן אֶּ ְרֵאהוּ . ִמי ִיּתֵ יִתי אֶּ ח ּבֵ תַׁ י. ּפֶּ ּבִ נַׁ ְ ש  ד אֶּ עַׁ ִקיף ּבְ ש ְ  :יַׁ

ה ֲחִסין אָׁ ְקרָׁ דֹוש  אֶּ ה. קָׁ אָׁ יו רָׁ נָׁ ר ּפָׁ ֶּ דוֹ . ִאיש  ֲאש  יר יָׁ ּבִ ה ֵהן ּכַׁ ְצאָׁ ִביא. מָׁ יו אָׁ ה ֵאלָׁ ּורָׁ ש   :ּתְ

כּור ִאיר ֵנִרי זָׁ ר ִצּיֹון ִעיִרי. ְלטֹוב יָׁ ֵ ש ּ ֲעִרי. ְיבַׁ ּה ִהְתנַׁ ר לָׁ ִבי. יֹאמַׁ ר קּוִמי ש ְ פָׁ  :ֵמעָׁ

ִלי קֹול ֲהלָׁ יר מַׁ ת ש ִ ה צּוִרי ּגֹוֲאִלי. ִזְמרַׁ ה ִלי. ִיְרצֶּ ִתי ִבי. ְולֹא ּדּוִמּיָׁ מָׁ ל עֹוד ִנש ְ  :ּכָׁ
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ה ֲאהּוִבי   ַאּתָׁ  
 

ה ּתָׁ י. אַׁ ּבִ ּגַׁ ֵען: ֲאהּוִבי. צּוִרי ִמש ְ ָׁ ש ּ ְך אֶּ י. ּבָׁ ִלּבִ ה ּבְ ְמחָׁ . ש ִ ּתָׁ תַׁ ה נָׁ ּתָׁ י אַׁ  ּכִ
 

יֹום ה. ּבְ ה. ֲעֵבד ִהּלּולָׁ יּלָׁ ּמִ ל ֵעין:וּ  הַׁ ה עַׁ מָׁ ה. ש ָׁ פּולָׁ ה ּכְ ה טֹובָׁ ְמחָׁ ֹון ּוְבש ִ ש   ְבש ָׁ
 

ץ ִביא. רָׁ ּנָׁ הּו הַׁ ִבי. ֵאִלּיָׁ ּצְ ל ּכַׁ ל ֵעין: קַׁ ב עַׁ ר חֹוִבי. ִנּצָׁ ּפֵ ה. ְלכַׁ ְמֵהרָׁ ֹבא ּבִ  ּבֹוא יָׁ
 

ד לֶּ ּיֶּ ִני. הַׁ ָׁ ש ּ חּוט הַׁ ִני. ּכְ ל ֵעין: ּבְ ד ּכָׁ ְחמַׁ ִני. מַׁ טֹוב. ְלִנּמֹול ּבְ ן רָׁ גַׁ ן טֹוב ּכְ ִסימָׁ  ּבְ
 

ְצֵרף ף. מַׁ ּסֵ ף. ְיִהי ְמאַׁ סֶּ ּכֶּ ל ֵעין: לַׁ ת עַׁ ת יֹוֵסף. ּפֹורָׁ ן ּפֹורָׁ ם. ּבֵ הָׁ ְברָׁ ע אַׁ רַׁ  ְלזֶּ
 

ק ּזֵ ץ  חַׁ רֶּ ה.טאֶּ בָׁ ְרחָׁ ִעיר הַׁ ה. הָׁ ה ֵעין: ֹובָׁ ינָׁ ְראֶּ ה. ּתִ ִלית טֹובָׁ ְרּגָׁ ה. מַׁ ִחירָׁ ּבְ  ּוֵבית הַׁ

 
א  ּנָׁ ר אָׁ ֵ ש ּ ּבַ  

 

ר ֵ ש ּ א ּבַׁ ּנָׁ ר, אָׁ ֵ ש ּ א ּבַׁ ּנָׁ ר, אָׁ ֵ ש ּ א ּבַׁ ּנָׁ א אָׁ ּנָׁ ר, אָׁ ֵ ש ּ א ּבַׁ ּנָׁ  .אָׁ
 

א ּנָׁ ר אָׁ ֵ ש ּ ךְ  אֹום ּבַׁ מָׁ ש ְ א. קֹוְרִאים ּבִ ּנָׁ ר אָׁ ֵ ש ּ ִחיד יֹום ּבַׁ ִמים יָׁ ּיָׁ ל. ּבַׁ ךְ  עַׁ ּמָׁ א, עַׁ ּנָׁ ל אָׁ ךְ  עַׁ ל. ִעירָׁ  עַׁ
ךְ  ְבּדָׁ א עַׁ ּנָׁ א אָׁ ּנָׁ ר אָׁ ֵ ש ּ ּנָׁא. ּבַׁ ר אָׁ ֵ ש ּ  ...ּבַׁ

 

ּנָׁא ר אָׁ ֵ ש ּ ם ּבַׁ ִרית עַׁ ים. ּכֹוְרִתים ּבְ ש ִ ֵמִחים ש ָׁ ם ּוש ְ ִלים ּוְבֵניהֶּ ל. מָׁ ךְ  עַׁ ּמָׁ א, עַׁ ּנָׁ ל אָׁ ךְ  עַׁ ל. ִעירָׁ  עַׁ
ךְ  ְבּדָׁ א עַׁ ּנָׁ א אָׁ ּנָׁ ר אָׁ ֵ ש ּ ּנָׁא. ּבַׁ ר אָׁ ֵ ש ּ  ...ּבַׁ

 

ּנָׁא ר אָׁ ֵ ש ּ ם אֹום ּבַׁ ִמים ֵלילֹות ש ָׁ ּיָׁ ע. ּכַׁ מַׁ ת קֹוְרִאים ש ְ ּלַׁ ים ְסגֻׁ ּמִ עַׁ ל. הָׁ ךְ  עַׁ ּמָׁ א, עַׁ ּנָׁ ל אָׁ ךְ  עַׁ . ִעירָׁ
ל ךְ  עַׁ ְבּדָׁ א עַׁ ּנָׁ א אָׁ ּנָׁ ר אָׁ ֵ ש ּ ּנָׁא. ּבַׁ ר אָׁ ֵ ש ּ  ...ּבַׁ

 
ם ְקַהל ֱאמּוַני   רּוִכים ַאּתֶ  ּבְ

 

רּוִכים  יּבְ ל ֱאמּונַׁ ם ְקהַׁ ּתֶּ ם ְייָׁ  .אַׁ ֵ ש  א ּבְ ּבָׁ רּוְך הַׁ  :ּובָׁ
 

ד לֶּ ן טֹוב יֶּ ה ְבִסימַׁ ד ִיְהיֶּ ּלָׁ יֻׁ טֹב .הַׁ ן רָׁ מֹו גַׁ ח ּכְ ל ְוִיְפרַׁ טֹוב .ִיְגּדַׁ ֵצל ִמּקָׁ ְצִליחַׁ ְוִינָׁ ה ְויַׁ ֲעלֶּ ֵמן  .יַׁ אָׁ
ן וְ  ֵמן ּכֵ ר אָׁ ַהל ֱאמּוַני: ְייָׁ יֹאמַׁ ם קְּ רּוִכים ַאּתֶּ יָ  .ּבְּ ם יְּ ֵׁ ש  א ּבְּ  :ּוָברּוךְּ ַהּבָ
 

ק ִעיִמים ֵחלֶּ ּנְ נּו בַׁ ן לָׁ ּתַׁ ִלים .יֻׁ לֹש ְרגָׁ ָׁ ה ְלש  ֲעלֶּ יו נַׁ מָׁ ים ְלֵבית ְייָׁ . ּוְביָׁ ּנִ דֹוִלים ּוְקטַׁ רּוְך . ּגְ ּובָׁ
ם ְייָׁ  ֵ ש  א ּבְ ּבָׁ ַהל ֱאמּוַני: הַׁ ם קְּ רּוִכים ַאּתֶּ יָ  .ּבְּ ם יְּ ֵׁ ש  א ּבְּ  :ּוָברּוךְּ ַהּבָ

 

יךָׁ ְודַׁ  ְזֹכר ֲחמֶּ ִריתרַׁ ּבְ ֵאִרית. ם הַׁ ְ ש ּ ת צֹאְנךָׁ צֹאן הַׁ ִוד. ּוְפקֹד אֶּ ן ּדָׁ יחַׁ ּבֶּ ש ִ ךָׁ מָׁ יחֶּ ד ְמש ִ ל יַׁ . עַׁ
הּו ְנִביא ְייָׁ  ת ֵאִלּיָׁ ח אֶּ לַׁ ַהל ֱאמּוַני: ּוש ְ ם קְּ רּוִכים ַאּתֶּ יָ  .ּבְּ ם יְּ ֵׁ ש  א ּבְּ  :ּוָברּוךְּ ַהּבָ

 

ד לֶּ ּיֶּ תוֹ  הַׁ ה ְלִמילָׁ ה ִיְזּכֶּ ּזֶּ תוֹ  .הַׁ ּפָׁ ִביו ְוִאּמֹו ִיְראּו חֻׁ ֵרְך אֹותוֹ . אָׁ ּגֹוֵאל ְיבָׁ ְך הַׁ ְלאָׁ ּמַׁ ה . הַׁ ִיְזּכֶּ
ם ה' ֹנעַׁ ֲחזֹות ּבְ ַהל ֱאמּוַני: לַׁ ם קְּ רּוִכים ַאּתֶּ יָ  .ּבְּ ם יְּ ֵׁ ש  א ּבְּ  :ּוָברּוךְּ ַהּבָ
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פילה לאבי הבן קודם המילה ת   
 

ר עבודת הקודש למרן את בנו למוהל תפילה יקרה זאת מספ שיאמר אבי הבן לפני שימסורטוב 

 :ל"ץ ז"המובאת בסידור בית יעקב להגאון יעב (ואות יר סנסן ליא)א "עא זי"החיד
 

ם יּו"ד  ֵׁ א ש  ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחדָׁ ּה, ּבִ ִריְך הּוא ּוְשִכיְנּתֵׁ א ּבְ ָׁ ם ִיחּוד קּוְדש  ֵׁ ְלש 

ל. ִהּנֵׁה  אֵׁ רָׁ ל ִיש ְ ם ּכָׁ ֵׁ ש  ִלים ּבְ א ש ְ ִיחּודָׁ "י ּבְ א"ו קֵׁ וָׁ "י ּבְ ֹנִכיקֵׁ א אָׁ ם ּבָׁ ה ִמְצַות ְלַקּיֵׁ  ּוַבּיֹום ֲעש ֵׁ

ִמיִני ְ ר ִיּמֹול ַהש ּ ש ַ תוֹ  ּבְ ְרלָׁ ן, עָׁ הּ  ֶאת ְלַתּקֵׁ ָׁ ְרש  ָׁ קֹום ש  מָׁ יִני. ֶעְליֹון ּבְ ר ַוֲהרֵׁ ִני מֹוסֵׁ ל ּבְ , ַלּמֹוהֵׁ

ִליחַ  אֹותוֹ  הְמַמנֶּ  ַוֲאִני ָׁ מּור ש  מּול ּגָׁ ּיָׁ ֶ ִני ֶאת ש  ת ּבְ דָׁ ה ּכְ ֹות מָׁ צֹון ִויִהי. ַלֲעש  ֶניךָׁ  רָׁ פָׁ ה ִמּלְ  ְיהֹוָׁ

י ֱאלַֹהי אלֹהֵׁ ֲעֶלה, ֲאבֹוַתי וֵׁ ּתַ ֶ ַלי ש  ִאּלוּ  עָׁ י ּכְ ְמּתִ ה ִקּיַ ל ִעם זוֹ  ִמְצוָׁ נֹות ּכָׁ ּוָׁ ְראּויֹות ַהּכַ ן הָׁ  ְלַכּוֵׁ

ִמְצַות ה ּבְ ה ,ִמילָׁ ה ּוְפִריעָׁ ּלוּ , ּוְמִציצָׁ ִדים ְוִיְתּגַ ט ַהֲחסָׁ ּפַ ְ ִמש  אּוִרים ּבְ א, הָׁ ה ּוְתהֵׁ  זוֹ  ִמְצוָׁ

ה ּובָׁ ֶניךָׁ  ֲחש  יחַ  ְלפָׁ רֵׁ יעַ , ִניחֹוחַ  ּכְ ּפִ ְ ה ְוַתש  מָׁ ָׁ ה ְנש  ָׁ ֶלד ְקדֹוש  הוּ , ַלּיֶ ִלּיָׁ ִביא ְואֵׁ כּור ַהּנָׁ  ַלּטֹוב זָׁ

מֹ  ֶלד רִיש ְ מֹר ַהּיֶ ִריתוֹ  ִלש ְ ּלֹא ּבְ ֶ א ְוש  ל ֶיֱחטָׁ לָׁ ִני. ּכְ לוֹ  ּוְלִאּמוֹ  ִלי ּוְתַזּכֵׁ הלְ  ְלַגּדְ ְצוֹותלְ וּ  ּתֹורָׁ , ּמִ

ם ְוִיְהֶיה כָׁ ִסיד חָׁ ִריא טֹובֹות ִמּדֹות ּוַבַעל ְוחָׁ יהּ  ּובָׁ לֵׁ ַמח, ַמּזָׁ תוֹ  ּבוֹ  ְוִנש ְ הוּ , ּוְבתֹורָׁ יעֵׁ ה ְוַנּגִ . ַלֻחּפָׁ

ה אִתי ִהּנֵׁה ְוַעּתָׁ בֵׁ ית ֶאת הֵׁ אש ִ ִרי רֵׁ ה ּפְ מָׁ ֲאדָׁ ר הָׁ ֶ ַתּתָׁ  ֲאש  ם ִלי נָׁ הוּ  .ִמְצוֹוֶתיךָׁ  ְלַקּיֵׁ ִיְראָׁ  ּבְ

ה ה ּוְבַאֲהבָׁ ְמחָׁ ה ְוש ִ אִתי ,ַרּבָׁ ֹות ַהּיֹום ּבָׁ ה, ְרצֹוְנךָׁ  ַלֲעש  רֹב ְוַאּתָׁ ְרֶכּנוּ  ַרֲחֶמיךָׁ  ּבְ ְרכֹוֶתיךָׁ  ְתבָׁ  ִמּבִ

ֶחּנוּ  ּמְ ֶתיךָׁ  ּוְתש ַ ֲעבֹודָׁ נוּ , ּבַ ילֵׁ ל ְוַתּצִ ְטא ִמּכָׁ נוּ , חֵׁ ם ּוְתַזּכֵׁ ל ְלַקּיֵׁ ְצוֹות ּכָׁ ה ַהּמִ ּתֹורָׁ ּבַ ֶ ִני, ש  ּנֵׁ  חָׁ

י י, ֲאדֹנָׁ ֶליךָׁ  ּכִ א אֵׁ ל ֶאְקרָׁ נוּ  .ַהּיֹום ּכָׁ ְזרֵׁ י עָׁ נוּ  ֱאלֹהֵׁ עֵׁ ַבר ַעל ִיש ְ בֹוד ּדְ ֶמךָׁ  ּכְ נוּ , ש ְ ילֵׁ ר ְוַהּצִ  ְוַכּפֵׁ

נוּ  ַעל ֶמךָׁ  ְלַמַען ַחּטֹאתֵׁ ינּו,  .ש ְ לֵׁ ה עָׁ ינּו ּכוְננָׁ דֵׁ ה יָׁ ינּו, ּוַמֲעש ֵׁ לֵׁ ינּו עָׁ י ֱאלֹהֵׁ ִויִהי ֹנַעם ֲאדֹנָׁ

הּו. ינּו ּכוְננֵׁ דֵׁ ה יָׁ  ּוַמֲעש ֵׁ
 

ֶמיךָׁ ֶאת צֹאְנךָׁ וְ  לָׁ יו ֶאת עֹלֶֹתיךָׁ ְוֶאת ש ְ לָׁ ַבְחּתָׁ עָׁ י ְוזָׁ ה ּלִ ֲעש ֶ ה ּתַ מָׁ ח ֲאדָׁ ֶרךָׁ ִמְזּבַ קָׁ ל  .ֶאת ּבְ כָׁ ּבְ

 : יךָׁ ַרְכּתִ ֶליךָׁ ּובֵׁ בֹוא אֵׁ ִמי אָׁ יר ֶאת ש ְ ר ַאְזּכִ ֶ קֹום ֲאש  י לֹא ַהּמָׁ ה ּלִ ֲעש ֶ ִנים ּתַ ח ֲאבָׁ ְוִאם ִמְזּבַ

ִזית :  .ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָׁ ַחְלֶלהָׁ ֶליהָׁ ַוּתְ ַנְפּתָׁ עָׁ ךָׁ הֵׁ י ַחְרּבְ ִחיּכִ ר אֲ  .ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזּבְ ֶ ש 

יו: לָׁ ְתךָׁ עָׁ ֶלה ֶעְרוָׁ  (כג-שמות כ כא) לֹא ִתּגָׁ

 

ה ְילָׁ לָׁ ם וָׁ ה ִאם לֹא ְבִריִתי יֹומָׁ ַמר ְיהוָׁ י:  .ּכֹה אָׁ ְמּתִ ֶרץ לֹא ש ָׁ אָׁ ַמִים וָׁ ָׁ ם ֶזַרע ַיֲעקֹוב ֻחּקֹות ש  ּגַ

ק ְוַיֲעקֹב חָׁ ם ִיש ְ הָׁ ִלים ֶאל ֶזַרע ַאְברָׁ ְרעֹו מֹש ְ ַחת ִמזַּ י ֶאְמַאס ִמּקַ ִוד ַעְבּדִ י  .ְודָׁ יב ֶאת ּכִ ש ִ אָׁ

ים: ם ְוִרַחְמּתִ בּותָׁ  (כו-לג כהירמיה ) ש ְ

 

ִוד:  ִמיִנית ִמְזמֹור ְלדָׁ ְ ַח ַעל ַהש ּ ִסידַלְמַנּצֵׁ ַמר חָׁ י גָׁ ה ּכִ ה ְיהוָׁ יעָׁ נֵׁי  .הֹוש ִ י ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמּבְ ּכִ

ם:  דָׁ קֹותאָׁ ַפת ֲחלָׁ הּו ש ְ עֵׁ רּו ִאיש  ֶאת רֵׁ ְוא ְיַדּבְ ָׁ רּו: .ש  ב ְיַדּבֵׁ לֵׁ ב וָׁ לֵׁ י ַיְכרֵׁ  ּבְ ְפתֵׁ ל ש ִ ה ּכָׁ ת ְיהוָׁ

קֹות דֹלֹות:  .ֲחלָׁ ֶרת ּגְ ֹון ְמַדּבֶ ש  נוּ לָׁ ינּו ִאּתָׁ תֵׁ פָׁ יר ש ְ נּו ַנְגּבִ ֹנֵׁ ְמרּו ִלְלש  ר אָׁ ֶ נּו:מִ  .ֲאש  דֹון לָׁ  י אָׁ
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ה קּום יֹאַמר ְיהוָׁ ה אָׁ ַאְנַקת ֶאְביֹוִנים ַעּתָׁ ים מֵׁ ֹד ֲעִנּיִ ִפיַח לֹו:  .ִמש ּ ע יָׁ ַ ש  יֵׁ ית ּבְ ש ִ ה ִאֲמראָׁ ֹות ְיהוָׁ

רֹות ְטהֹרֹות ִים: .ֲאמָׁ תָׁ ְבעָׁ ק ש ִ ֶרץ ְמֻזּקָׁ אָׁ ֲעִליל לָׁ רּוף ּבַ ֶסף צָׁ ם ּכֶ ְמרֵׁ ש ְ ה ּתִ ה ְיהוָׁ ֶרּנּו  .ַאּתָׁ ּצְ ּתִ

ם: כּון ִמן ַהּדֹור זּו ְלעֹולָׁ ִעים ִיְתַהּלָׁ ָׁ ִביב ְרש  ם .סָׁ דָׁ י אָׁ ֻרם ֻזּלּות ִלְבנֵׁ  (פרק יב הליםת) :ּכְ
 

ַמר ְך ְואָׁ ַתח ִאידָׁ ֶמיךָׁ ְוגו'.  ,ּפָׁ לָׁ יו ֶאת עֹלֶֹתיךָׁ ְוֶאת ש ְ לָׁ ַבְחּתָׁ עָׁ ה ִלי ְוזָׁ ֲעש ֶ ה ּתַ מָׁ ח ֲאדָׁ ִמְזּבַ

יּה  א ְלַקּמֵׁ ְלמָׁ עָׁ ִנין ּדְ ְרּבָׁ ל קָׁ ִאּלּו ַאְקִריב ּכָׁ א, ּכְ א דָׁ נָׁ ְרּבָׁ יּה ְלקָׁ רֵׁ ִריב ּבְ קָׁ ל ַמאן ּדְ א ּכָׁ אנָׁ ּתָׁ

ִריְך  א ּבְ ָׁ קּוְדש  א ּדְ חָׁ א ַמְדּבְ רָׁ י ְלַסּדְ עֵׁ ְך ּבָׁ י כָׁ ִגינֵׁ יּה. ּבְ א ַקּמֵׁ תָׁ ימָׁ לֵׁ א ש ְ חָׁ י ַמְדּבְ נֵׁ הּוא, ּוְכִאיּלּו ּבָׁ

ִריְך  א ּבְ ָׁ י קּוְדש  יב ַקּמֵׁ ִ א, ְוִאְתַחש ּ ָׁ יש  א ַקּדִ ימָׁ יּה ַהאי ְקיָׁ א ְלִמְגַזר ֲעלֵׁ יא ַאְרעָׁ א ַחד ַמְליָׁ אנָׁ מָׁ ּבְ

יּה ִעַלּוָׁ  ח ֲעלֵׁ ִאּלּו ַאְדּבַ ְכִתיב הּוא ּכְ ְלהּו ּדִ יר ִמּכֻ יּה ַיּתִ א לֵׁ י. ְוִניחָׁ א ְותֹורֵׁ אנָׁ ִנין עָׁ ְרּבָׁ ון ְוקָׁ

יר  ִמי. ַמהּו ַאְזּכִ יר ֶאת ש ְ ר ַאְזּכִ ֶ קֹום ֲאש  ל ַהּמָׁ כָׁ ֶמיךָׁ ְוגו'. ּבְ לָׁ יו ֶאת עֹלֶֹתיךָׁ ְוֶאת ש ְ לָׁ ַבְחּתָׁ עָׁ ְוזָׁ

הּ  ְכִתיב ּבָׁ ה ּדִ א ִמילָׁ ִמי ]ֶאת[ ּדָׁ ה סוֹ  ,ֶאת ש ְ מָׁ ח ֲאדָׁ ם. ַהאי ִמְזּבַ יו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיעָׁ אָׁ ד ְייָׁ ִלירֵׁ

א. ִמינָׁ אָׁ א ּדְ מָׁ אי ּכְ ד  ַוּדַ א ּכַ ה ִלי. ֶרֶמז ְלִגּיֹורָׁ ֲעש ֶ ִנים ּתַ ח ֲאבָׁ ִתיב, ְוִאם ִמְזּבַ יּה ַמה ּכְ ְתרֵׁ ּבַ

י ִמזְ  א, ַהאי ִאְקרֵׁ י ִלּבָׁ ֵׁ י ְקַדל ּוְקש  ֵׁ ַעם ְקש  ִאיהּו מֵׁ יר ּדְ ִנים. לֹא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ִאְתַגּיַ ח ֲאבָׁ ּבַ

יּה ַעד  תֵׁ א ִיְגַזר יָׁ ִריְך הּוא, ְולָׁ א ּבְ ָׁ קּוְדש  א ּדְ נָׁ פּוְלחָׁ יּה ּבְ א לֵׁ לָׁ י ְלֲאעָׁ עֵׁ בָׁ ה הּוא, ּדְ ִזית. מָׁ ּגָׁ

א. ְוִאי ִאְתגְּ  יּו ְדִלּבָׁ ְ יּה ַההּוא ַקש  י ִמּנֵׁ א, ְוַיֲעדֵׁ כָׁ ֲעַבד ַעד הָׁ א ּדְ א ַאֲחרָׁ נָׁ י ּפּוְלחָׁ ֵׁ ִיְנש  א ּדְ ַזר ְולָׁ

י הּוא  ִריְך הּוא, ֲהרֵׁ א ּבְ ָׁ קּוְדש  א ּדְ ָׁ יש  א ַקּדִ נָׁ פּוְלחָׁ יַעל ּבְ א ְלמֵׁ א ְדִלּבָׁ יָׁ ְ יּה ַההּוא ַקש  י ִמּנֵׁ ַאֲעדֵׁ

א.  ַקְדִמיתָׁ ְדּבְ א ּכִ ַאר ַאְבנָׁ ּתָׁ ְ א ְוִאש  ַהאי ִגיסָׁ א ּומֵׁ ַהאי ִגיסָׁ יּה מֵׁ י לֵׁ ַגְזרֵׁ א ּדְ א ְדַאְבנָׁ ִסילָׁ ַהאי ּפְ ּכְ

ְך  , ְבִגין ּכָׁ ֶליהָׁ ַחּלֲ ֶליהָׁ ַוּתְ ַנְפּתָׁ עָׁ ךָׁ הֵׁ י ַחְרּבְ יּה, ּכִ יּותֵׁ ְ ַקש  ַאר ּבְ ּתָׁ ְ ִאי ִאש  ִזית. ּדְ לא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָׁ

יּה. א לֵׁ א ְמַהְניָׁ ַזר לָׁ ִאְתּגְ ִזירּו ּדְ לֹוַמר ַההּוא ּגְ ַאְקִריב ַהאי  ּכְ ַמאן ּדְ יּה ּדְ קֵׁ ה חּולָׁ אָׁ ְך ַזּכָׁ י כָׁ ִגינֵׁ ּבְ

חֶ  א ּבְ נָׁ ְרּבָׁ ל ]ַההּוא[ קָׁ א ּכָׁ קָׁ ַהאי חּולָׁ י ּבְ י ְלֶמֱחדֵׁ עֵׁ ִריְך הּוא, ּובָׁ א ּבְ ָׁ י קּוְדש  א ַקּמֵׁ ַרֲעוָׁ א ּבְ ותָׁ ְדוָׁ

ְכִתיב,  א ּדִ .יֹומָׁ ֶמךָׁ י ש ְ ימֹו ְוַיְעְלצּו ְבךָׁ ֹאֲהבֵׁ לֵׁ ְך עָׁ סֵׁ נּו ְותָׁ ם ְיַרּנֵׁ ְך ְלעֹולָׁ י בָׁ ל חֹוסֵׁ ְמחּו כָׁ  ְוִיש ְ
 (ב"ע הזוהר לך לך צ)

 

 פתיחת הלבילה ולמסוגלת לקבלת התפא יכך יאמר פתח אליהו שהאחר 
 

ינוּ  לֵׁ ינּו עָׁ ה ֱאלֹהֵׁ ינּו, וּ  ִויִהי ֹנַעם ְיֹהוָׁ לֵׁ ה עָׁ ינּו ּכוְננָׁ דֵׁ ה יָׁ ינּו ּכֹוְננֵׁהוּ ּוַמֲעש ֵׁ דֵׁ ה יָׁ  .ַמֲעש ֵׁ
 

אָׁ  ן, ַאְנּתְ הּוא ִעּלָׁ ַאְנּתְ הּוא ַחד ְולֹא ְבֻחְשּבָׁ ְלִמין ּדְ ַמר, ִרּבֹון עָׁ כּור ְלטֹוב ְואָׁ ִביא זָׁ הּו ַהּנָׁ ִלּיָׁ ַתח אֵׁ ה ּפָׁ

ר  ש ָׁ ְקּתְ עָׁ ַאּפַ ל, ַאְנּתְ הּוא ּדְ לָׁ ְך ּכְ א ּבָׁ ִפיסָׁ ה ּתְ בָׁ ָׁ ית ַמֲחש  ל ְסִתיִמין, לֵׁ א ַעל ּכָׁ ִאין, ְסִתימָׁ ל ִעּלָׁ ַעל ּכָׁ

קּ  ְליָׁ ּתִ ְלִמין ְדִאְתּגַ ן, ְועָׁ ְליָׁ א ִאְתּגַ לָׁ ְלִמין ְסִתיִמין ּדְ הֹון עָׁ א ּבְ גָׁ ן, ְלַאְנהָׁ ר ְסִפירָׁ ש ָׁ ן לֹון עָׁ ינָׁ רֵׁ  ן,ּוִנין, ְוקָׁ

ל מַ  או, ּכָׁ גָׁ ַאְנּתְ ִמּלְ ד לֹון, ּוְבִגין ּדְ יר לֹון, ּוְמַיחֵׁ ש ִ א, ְוַאְנּתְ הּוא ְדקָׁ ָׁ ש  י נָׁ נֵׁ יַאת ִמּבְ ּסִ  אןּוְבהֹון ִאְתּכַ

יב לֵׁ  ר, ִאְתַחש ִ ש ָׁ ין עָׁ ִאּלֵׁ יּה מֵׁ ַאְפִריש  ַחד ִמן ַחְברֵׁ ךְ יּדְ ִאּלּו ַאְפִריש  ּבָׁ  .ּה ּכְ
 

ַאְנִהיג ינֹוִני, ְוַאְנּתְ הּוא ּדְ ר, ְוַחד ּבֵׁ צֵׁ ִריְך, ְוַחד קָׁ ן, ַחד אָׁ ִסְדרָׁ ן ִאינּון ַאְזִלין ּכְ ר ְסִפירָׁ ש ָׁ ין עָׁ לֹון,  ְוִאּלֵׁ

ַאְנִהיג לָׁ  ית ַמאן ּדְ ְרִחין ְולֵׁ ייהּו ּפַ ִמּנַ ְנּתְ לֹון, ּדְ ּקַ ין ּתַ א, ְלבּוש ִ ל ִסְטרָׁ א ִמּכָׁ א ְולָׁ א ְלַתּתָׁ א ְולָׁ יּלָׁ א ְלעֵׁ ְך, לָׁ

יה ְמַכִסין ֲעלֵׁ ין ּדִ י ְלבּוש ִ א ְלַגּבֵׁ ִאְתְקִריאּו ּגּופָׁ ְנּתְ לֹון, ּדְ ּקַ ה גּוִפין ּתַ א, ְוַכּמָׁ ָׁ ש  י נָׁ ִתין ִלְבנֵׁ מָׁ ֹון, ִנש ְ
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א, ֶנַצח ְוהֹוד ְוִאְתְקִריאּו בְּ  ְפֶאֶרת ּגּופָׁ א, ּתִ אלָׁ מָׁ א ש ְ ה ְדרֹועָׁ בּורָׁ א, ּגְ א ְיִמינָׁ א, ֶחֶסד ְדרֹועָׁ א ּדָׁ ִתּקּונָׁ

ה ְכמָׁ ּה: חָׁ ן לָׁ ינָׁ רֵׁ ה קָׁ ַעל ּפֶ ּבְ ֶ ה ש  ה ּתֹורָׁ , ַמְלכּות ּפֶ ִרית קֶֹדש  א אֹות ּבְ גּופָׁ א ּדְ ֹוִקין, ְיסֹוד ִסּיּומָׁ ין ש  רֵׁ  ּתְ

ה מִ  בָׁ ָׁ א ִאיִהי ַמְחש  ה מֹוחָׁ רות ַליהֹוָׁ ְסּתָׁ ִתיב ַהּנִ ין ּכְ רֵׁ ין ּתְ ִבין, ְוַעל ִאּלֵׁ ב מֵׁ ּה ַהּלֵׁ א ּובָׁ ה ִלּבָׁ ינָׁ או, ּבִ גָׁ ּלְ

א  ית ַאֲחִרית, ְוִאיהּו ַקְרַקְפּתָׁ אש ִ רֵׁ יד מֵׁ יּה ִאְתַמר ַמּגִ לֵׁ ֶתר ַמְלכּות, ְועָׁ ֶתר ֶעְליֹון ִאיהּו ּכֶ ינּו, ּכֶ ֱאלֹהֵׁ

או ִאיהּו יו"ד ק גָׁ י, ִמּלְ ְדרֹועֹוי ִדְתִפּלֵׁ א ּבִ נָׁ ִאילָׁ ְקיּו ּדְ ַ ִאיהּו ֹאַרח ֲאִצילּות, ִאיהּו ש  א"ו ק"א, ּדְ "א וָׁ

א, וְ  נָׁ י ְלִאילָׁ קֵׁ א ְדַאש ְ ַמּיָׁ ְקיוּ ְוַעְנּפֹוי, ּכְ ַ ַההּוא ש  י ּבְ  .ִאְתַרּבֵׁ
 

נָׁ  י ְלִאילָׁ קֵׁ ּבֹות, ְדַאש ְ ת ַהּסִ ִעּלֹות, ְוִסּבַ ת הָׁ ִמים, ַאְנּתְ הּוא ִעּלַ עֹולָׁ ַההּוא ְנִביעּו, ְוַההּוא ִרּבֹון הָׁ א ּבְ

ל ַמה ִדלְ  א ִמּכָׁ ּיּוְקנָׁ ית ּדְ ְמיֹון ְולֵׁ ית ּדִ א, ּוְבךָׁ לֵׁ ים ְלגּופָׁ ִאיִהי ַחּיִ א, ּדְ א ְלגּופָׁ ְמתָׁ ִנש ְ או ְנִביעּו ִאיהּו ּכְ גָׁ

א ְוכֹוְכַבּיָׁ  א ְוִסיֲהרָׁ ָׁ ְמש  הֹון ש ִ ְקּתְ ִמּנְ א, ְוַאּפַ א ְוַאְרעָׁ ַמּיָׁ אתָׁ ש ְ רָׁ ִנין ּוְלַבר, ּובָׁ א ִאילָׁ י, ּוְבַאְרעָׁ לֵׁ א ּוַמּזָׁ

ִאין, הֹון ִעּלָׁ א ּבְ מוְדעָׁ ּתְ א, ְלִאש ְ ָׁ י ְנש  ן ְועֹוִפין ְונּוִנין ּוְבנֵׁ יוָׁ ין ְוחֵׁ ּבִ ֶדן ְוִעש ְ א ְדעֵׁ תָׁ ִאין ְוִגּנְ ָׁ יְך  ּוְדש  ְואֵׁ

י ְותַ  אֵׁ ִעּלָׁ ן מֵׁ מֹוְדעָׁ ּתְ יְך ִאש ְ ִאין, ְואֵׁ ִאין ְוַתּתָׁ הֹון ִעּלָׁ ית ִיְתַנֲהגּון ּבְ ְך לֵׁ ל ּוַבר ִמּנָׁ לָׁ ְך ּכְ ַדע ּבָׁ יָׁ ית ּדְ י, ְולֵׁ אֵׁ ּתָׁ

ם ְיִדיעַ  ָׁ יּה ש  ל ַחד ִאית לֵׁ ן ּכָׁ ל ְסִפירָׁ ּלֹא, ְוכָׁ ע ֲאדֹון ַעל ּכְ מֹודָׁ ּתְ י, ְוַאְנּתְ ִאש ְ אֵׁ י ְוַתּתָׁ אֵׁ ִעּלָׁ א ּבְ , ִיחּודָׁ

ם ְיִדיַע, ּדְ  ָׁ ית ְלךָׁ ש  א, ְוַאְנּתְ לֵׁ ַכּיָׁ ִלימּו ּוְבהֹון ִאְתְקִריאּו ַמְלאָׁ ן, ְוַאְנּתְ הּוא ש ְ הָׁ מָׁ ל ש ְ א ּכָׁ ַאְנּתְ הּוא ְמַמּלֵׁ

י א: ַאְנּתְ ַחּכִ ְמתָׁ לֹא ִנש ְ א ּבְ גּופָׁ ן ּכְ הָׁ מָׁ הּו ש ְ ּלְ רּו ּכֻ אָׁ ּתְ ק ִמְנהֹון, ִאש ְ ּלֵׁ ְסּתַ ֻכְלהּו, ְוַכד ַאְנּתְ ּתִ או ּדְ ם ְולָׁ

ה ְיִד  ינָׁ ִבין ְולֹא ִמּבִ א, ַאְנּתְ הּוא מֵׁ ה ְיִדיעָׁ ְכמָׁ חָׁ ְך ּבְ א תֹוקּפָׁ מוְדעָׁ ּתְ א ְלִאש ְ א ֶאּלָׁ ר ְיִדיעָׁ תָׁ ית ְלךָׁ אָׁ א, לֵׁ יעָׁ

ט, כְּ  ּפָׁ ִאינּון ֶצֶדק ּוִמש ְ י, ּדְ א ּוְבַרֲחמֵׁ ִדינָׁ א ּבְ ְלמָׁ יְך ִאְתְנִהיג עָׁ ה לֹון אֵׁ אָׁ א, ּוְלַאְחזָׁ ש ָׁ י נָׁ ְך ִלְבנֵׁ ילָׁ פּום ְוחֵׁ

ה, ִמש ְ  בּורָׁ ין ִאיהּו ּגְ א, ּדִ ָׁ ש  י נָׁ ְבנֵׁ יהון ּדִ דֵׁ י עֹובָׁ א, ֹמאְזנֵׁ ָׁ יש  א ַקּדִ א, ֶצֶדק ַמְלכּותָׁ ִעיתָׁ א ְדֶאְמצָׁ ט ַעּמּודָׁ ּפָׁ

ִאית  או ּדְ ל לָׁ א, ֲאבָׁ ְלמָׁ יְך ִאְתְנִהיג עָׁ ה אֵׁ אָׁ א ְלַאְחזָׁ ִרית, ּכֹּלָׁ ֹוט, ִהין ֶצֶדק אֹות ּבְ י ְקש  ין ַסְמכֵׁ רֵׁ ֶצֶדק ּתְ

א ּדְ  ט ְיִדיעָׁ ּפָׁ או ִמש ְ ין, ְולָׁ ִאיהּו ּדִ א ּדְ ְך ֶצֶדק ְיִדיעָׁ ל: קּום לָׁ לָׁ ין ִמּדֹות ּכְ ל ִאּלֵׁ או ִמּכָׁ י, ְולָׁ ִאיהּו ַרֲחמֵׁ

ְך  א ִאית לָׁ ּותָׁ א ְרש  הָׁ ְך, ּדְ ין ַעל ְידָׁ ּון ִמּלִ ש  ְמעֹון ְוִיְתַחּדְ י ש ִ א ִרּבִ לָׁ ְך, ַמה ּדְ ִזין ְטִמיִרין ַעל ְידָׁ ה רָׁ אָׁ ְלַגּלָׁ

ש  עַ  ר נָׁ ּום ּבַ ש  ה לָׁ אָׁ ּו ְלַגּלָׁ ַעןִאְתְיִהב ְרש   .ד ּכְ
 

חֶ  ְמעּו ִאינּון ְדִמיִכין ּדְ ִאין ש ִ ה ְוכּו', ִעּלָׁ בּורָׁ ה ְוַהּגְ דֹולָׁ ה ַהּגְ ַמר, ְלךָׁ ְיהֹוָׁ ַתח ְואָׁ ְמעֹון ּפָׁ י ש ִ ם ַרּבִ ְברון, קָׁ

יַקּיָׁ  ין ִאינּון ַצּדִ ר, ִאּלֵׁ פָׁ י עָׁ ֹוְכנֵׁ נּו ש  ִקיצּו ְוַרּנְ ַנְתכֹון, הָׁ ְ רּו ִמש ּ עָׁ א ִאּתְ יְמנָׁ א ְמהֵׁ א ְוַרְעיָׁ ְטרָׁ ִאינּון ִמּסִ א ּדְ

ִקיצּו ְוַרנְּ  הֹון הָׁ א ִאְתַמר ּבְ ִתים, ּוְבִגין ּדָׁ או ִאינּון מֵׁ ר, ְולָׁ י עֵׁ ה ְוִלּבִ נָׁ ֵׁ ּה ֲאִני ְיש  ִאְתַמר ּבָׁ ַהִהיא ּדְ נּו ּדְ

א, ּדְ  ִכיְנּתָׁ ש ְ א ּדִ רּותָׁ עָׁ נּו ְלִאּתְ ִקיצּו ְוַרּנְ ן הָׁ הָׁ א, ַאְנּתְ ַוֲאבָׁ יְמנָׁ א ְמהֵׁ ַעד ְוגו', ַרְעיָׁ א, ּדְ לּותָׁ גָׁ ּה ּבְ נָׁ ִאיִהי ְיש ְ

הוּ ְדמִ  ּלְ א ּכֻ יַקּיָׁ ַען ַצּדִ יהֹוןיִכין וְ ּכְ חֹורֵׁ א ּבְ א,  .ִשיְנּתָׁ יְמנָׁ א ְמהֵׁ י ַרְעיָׁ ִלין ְלַגּבֵׁ ת קָׁ לָׁ א ּתְ ִכיְנּתָׁ ד ְיִהיַבת ש ְ ִמּיַ

ק  ְך ִאְתַמר קֹול דוִדי ּדֹופֵׁ א ֲעלָׁ הָׁ א, ּדְ יְמנָׁ א ְמהֵׁ יּה קּום ַרְעיָׁ א לֵׁ ימָׁ יּה, ְויֵׁ ילֵׁ ן ּדִ ע ַאְתוָׁ ַאְרּבַ אי ּבְ ְלַגּבָׁ

ת ִצּיֹון, לֹא יֹוִסיף ְלַהְגלוֹ  ְך ּבַ ם ֲעֹונֵׁ א ּתָׁ הָׁ ִתי, ּדְ ִתי ַתּמָׁ ִתי יֹונָׁ י ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעיָׁ ְתחֵׁ הֹון, ּפִ א ּבְ ְך: ְוִיימָׁ תֵׁ

ִריְך הּוא, ַאנְ  א ּבְ ָׁ ַמר קּוְדש  א אָׁ א ַטל, ֶאּלָׁ א ַטל, ַמאי ִנְמלָׁ י ִנְמלָׁ רֹאש ִ ֶ ַרב ש  א ְדִאְתחָׁ ִמּיומָׁ ְבּתְ ּדְ ַ ש  ּתְ חָׁ

ַאְנּתְ  א ּדְ ל ִזְמנָׁ א ּכָׁ עְלנָׁ א אָׁ לָׁ או ֲהִכי, ּדְ א, לָׁ ּובָׁ א ְבִיש ּ אְלנָׁ א ִדיִלי, ְועָׁ יתָׁ בֵׁ א ּבְ אְלנָׁ עָׁ א ּדְ ָׁ ש  י ַמְקּדְ ּבֵׁ

לִ  א, ש ְ לּותָׁ גָׁ א ּבְ ִכיְנּתָׁ א ַטל, ה"א ש ְ י ִנְמלָׁ ֹראש ִ ֶ א, ש  נָׁ י ְלךָׁ ִסימָׁ א, ֲהרֵׁ לּותָׁ גָׁ ּה ּבְ ים ִדילָׁ ּה ְוַחּיִ ימּו ִדילָׁ

א"ו,  א יו"ד ק"א וָׁ ן ט"ל, ֶאּלָׁ א מֻחְשּבַ לָׁ א ּדְ ִכיְנּתָׁ א"ו, ַוה"א ִאיִהי ש ְ א ִאיהּו יו"ד ה"א וָׁ ִאיהּו ט"ל, ְודָׁ

ִאין, ִמיַּ  ל ְמקֹוִרין ִעּלָׁ ִביעּו ְדכָׁ א ִמּנְ ִכיְנּתָׁ א ִלש ְ ִאיִהי ַמְליָׁ ן ט"ל, ּדְ ּבָׁ ן ְלֻחש ְ ְסִליקּו ַאְתוָׁ א ּדִ ם ַרְעיָׁ ד קָׁ

רּוְך  א. ּבָׁ א ְדִיחּודָׁ זָׁ אן רָׁ יּה, ַעד ּכָׁ ין ַעּמֵׁ יש ִ ן ַקּדִ הָׁ א, ַוֲאבָׁ יְמנָׁ ןְיהְֹמהֵׁ מֵׁ ן ְואָׁ מֵׁ ם אָׁ ה ְלעֹולָׁ  .וָׁ
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  ברכת המזון 
 

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתי ֹל ִנש ְ ָבר ַהכ  ִפי: סֹוף ד ָ תֹו ב ְ ָ ִהל  ִמיד ת ְ ָ ָכל ֵעת ת  ל ֲאָבְרָכה ֶאת ְיהָֹוה ב ְ ָ י ֶזה כ  מֹר כ ִ ו ש ְ

ת ַ ִהל  ה ְוַעד עֹוָלם ַהלְ  ָהָאָדם: ת ְ ָ ֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנו  ְנָבֵרְך ָיה ֵמַעת  ם ָקְדש  ֵ ר ש  ש ָ ָ ל ב  ָ י ִויָבֵרְך כ  ִ ר פ  ֵ ר ְיהָֹוה ְיַדב  ֵ : ַוְיַדב  ָיה  לו 

ר ִלְפֵני ְיהָֹוה:  ֶ ְלָחן ֲאש  ֻּׁ  ֵאַלי ֶזה ַהש  

 
א ַהב ָלן ְוִנְבִריךְ  :המזמן ָ יש  ָאה ַקד ִ ָ א ִעל  ָ ַמִים :עונים: ְלַמְלכ  ָ א :המזמן: ש  ָ יש  ָאה ַקד ִ ָ א ִעל  ָ ו ת ַמְלכ  ְרש  ת בשבת:] ב ִ ו  ִבְרש  ת ו  ָ ב  ַ ָתא ש  . ַמְלכ ְ

ו ת :טוב ביום ִבְרש  יָזא ָטָבא יֹוָמא ו  ִ פ  ש ְ א או  ָ יש  ו ְתֶכם [ַקד ִ ֹו:  [ֱאלֵֹהינו   :בעשרה ויותר]ְנָבֵרְך  ,ו ִבְרש  ל  ֶ ָאַכְלנו  ִמש   ֶ  ש 

ְך  :עונים המסובים רו  ָ ֹו ו ְבטו בֹו ָחִיינו : [ֱאלֵֹהינו  : בעשרה ויותר]ב  ל  ֶ ָאַכְלנו  ִמש   ֶ רו ְך  חוזר: המזמן  ש  ָ :  [ֱאלֵֹהינו  ]ב  ֹו ו ְבטו בֹו ָחִיינו  ל  ֶ ָאַכְלנו  ִמש   ֶ  ש 

 

ְך  רו  ָ ה ְיהָֹוהב  ָ ֵחן  ֱאלֵֹהינו   ,ַאת  טו בֹו, ב ְ ֹו ב ְ ל  ֻּׁ ן אֹוָתנו  ְוֶאת ָהעֹוָלם כ  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ַהז ָ

דֹול,  ֹו: ו ְבטו בֹו ַהג ָ י ְלעֹוָלם ַחְסד  ר. כ ִ ש ָ ָ ים, ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ב  ְבַרֲחִמים ַרב ִ ֵריַוח ו  ֶחֶסד ב ְ ב ְ

ִמיד  ָ , ְוַאל ֶיְחַסר ָלנו  ָמזֹון ת  ִמיד לֹא ָחַסר ָלנו  ָ ֹל, ת  ְמַפְרֵנס ַלכ  י הו א ֵאל ָזן ו  ְלעֹוָלם ָוֶעד. כ ִ

ָרא ְבַרֲחמָ  ָ ר ב  ֶ ֹוָתיו ֲאש  ִרי  ָמזֹון ְלָכל ב ְ ֹל, ְוִהְתִקין ִמְחָיה ו  ְך ַלכ  ְלָחנֹו ָערו  ֻּׁ יו ו ְברֹוב ֲחָסָדיו, ְוש 

ֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ  ָאמו ר פ  ָ ה יְ  ,כ  ָ ְך ַאת  רו  ָ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ב  ב ִ ֹל:  ,הָֹוהו ַמש ְ ן ֶאת ַהכ   ַהז ָ

 

ָ ַלֲאבֹוֵתינו  נֹוֶדה  ִהְנַחְלת  ֶ ִרית ְותֹוָרה,  ,ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו , ַעל ש  ְרָחָבה, ב ְ ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ו 

ִריְתךָ  ית ֲעָבִדים. ְוַעל ב ְ ֵ ְפִדיָתנו  ִמב  הֹוֵצאָתנו  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ו  ֶ ָמזֹון. ַעל ש  ים ו  ָחַתמְ  ַחי ִ ֶ ָ ש  ת 

ֵרנו   ְבש ָ נו  ְועַ  ,ב ִ ָ ְדת  ַ מ  ל ִ ֶ ֹוָרְתָך ש  ק ֵ  ,ל ת  נו  ְוַעל חֻּׁ ָ הֹוַדְעת  ֶ ה ָזן , י ְרצֹוָנְך ש  ָ ַאת  ֶ ָמזֹון ש  ים ו  ְוַעל ַחי ִ

 : ְמַפְרֵנס אֹוָתנו   ו 

 
 בחנוכה ופורים אומרים:

ְרָקןַעל וְ  ֻּׁ ים ְוַעל ַהפ  ס ִ ז ְ  ַהנ ִ ַ ִמים ָהֵהם ב  י ָ ַ יָת ַלֲאבֹוֵתינו  ב  ָעש ִ ֶ ָחמֹות ש  ֶ ְפָלאֹות ְוַעל ַהנ  ו עֹות ְוַעל ַהנ ִ ש  בו רֹות ְוַעל ַהת ְ ה. ְוַעל ַהג ְ  ַמן ַהז ֶ
 

ְתָיה ֶבן יֹוחָ  בחנוכה אומרים: יֵמי ַמת ִ מֹוַנאב ִ דֹול ַחש ְ ֵֹהן ג ָ ָבָניוָנן כ  ָרֵאל ,י ו  ָך ִיש ְ ְ ָעה ַעל ַעמ  ָ ת ָיָון ָהְרש  ָעְמָדה ַמְלכו  ֶ ש  ְלַהֲעִביָרם  ,כ ְ ֹוָרָתְך ו  ָחם ת  כ ְ ַ ְלש 

י ְרצֹוָנךְ  ק ֵ ֵעת ָצָרָתם ,ֵמחֻּׁ ָ ָלֶהם ב ְ ים ָעַמְדת  ַרֲחֶמיָך ָהַרב ִ ה ב ְ ָ ָ ֶאת ִריָבם ,ְוַאת  יָנם ,ַרְבת  ָ ֶאת ד ִ ְנת  ָ ֶאת ִנְקָמָתם ,ד ַ ַיד מָ  ,ָנַקְמת  ֹוִרים ב ְ ָ ִגב  ַסְרת 

ים ש ִ ָ ים ,ַחל  ַיד ְמַעט ִ ים ב ְ ַיד ְטהֹוִרים ,ְוַרב ִ ְטֵמִאים ב ְ יִקים ,ו  ַיד ַצד ִ ִעים ב ְ ָ ְרש  ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתךָ  ,ו  עֹוָלָמךְ  ,ְוֵזִדים ב ְ דֹול ְוָקדֹוש  ב ְ ם ג ָ ֵ יָת ש   ,ְלָך ָעש ִ

ָעה  ו  ש  יָת ת ְ ָרֵאל ָעש ִ ָך ִיש ְ ְ ְלַעמ  הו  ֹום ַהז ֶ ַהי  ְרָקן כ ְ פֻּׁ יֶתךָ  .ְגדֹוָלה ו  ֵ או  ָבֶניָך ִלְדִביר ב  ָ ְך ב  ָ ו  ֶאת ֵהיָכֶלךָ  ,ְוַאַחר כ  ִפנ  ךָ  ,ו  ֶ ש  ְוִהְדִליקו   ,ְוִטֲהרו  ֶאת ִמְקד ָ

ךָ  ֶ ַחְצרֹות ָקְדש  ים ְוִנְפָלאֹות ,ֵנרֹות ב ְ ֶהם ִנס ִ ָ יָת ִעמ  ְבהֹוָדָאה, ְוָעש ִ ל ו  ֵ ַהל  ו  ב ְ ה ֵאל  ָ מֹוַנת ְיֵמי ֲחנֻּׁכ  דֹול ֶסָלה:  ,ְוָקְבעו  ש ְ ְמָך ַהג ָ  ְונֹוֶדה ְלש ִ
 

יָרה :בפורים אומרים ן ַהב ִ ַ ש  ו  ש  ר ב ְ ֵ ַכי ְוֶאְסת  יֵמי ָמְרד ְ ע ,ב ִ ָ ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרש  ֶ ש  ק ֵ  ,כ ְ ַער ב ִ ַ ִדים ִמנ  הו  ל ַהי ְ ָ ד ֶאת כ  ֵ ְלַאב  ִמיד ַלֲהרֹוג ו  ש  ְלַהש ְ

יֹום ֶאָחד ים ב ְ א חֶֹדש  ֲאָדר ,ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנש ִ ר הו  ֵנים ָעש ָ ר ְלחֶֹדש  ש ְ ה ָעש ָ ָ לֹש  ש ְ ָלָלם ָלבֹוז ,ב ִ ש ְ ָ ֶאת ֲעָצתֹו  .ו  ים ֵהַפְרת  ַרֲחֶמיָך ָהַרב ִ ה ב ְ ָ ְוַאת 

וֹ  ְוִקְלַקְלת ָ  ְבת  ַ וֹ  ,ֶאת ַמֲחש  לֹו ְברֹאש  בֹוָת לֹו ְגמו  ֵ ָניו ַעל ָהֵעץ ,ַוֲהש  ָ ים ְוִנְפָלאֹות ,ְוָתלו  אֹותֹו ְוֶאת ב  ֶהם ִנס ִ ָ יָת ִעמ  דֹול ֶסָלה:  ,ְוָעש ִ ְמָך ַהג ָ  ְונֹוֶדה ְלש ִ

 

ְמָבְרִכים ֶאת ַעל וְ  ֹל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו  ֲאַנְחנו  מֹוִדים ָלְך ו  ָמךְ ַהכ  ָבְעת ָ כ ָ  ,ש ְ ָ ְוש ָ  ,ָאמו ר ְוָאַכְלת 

ָ ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ  ֵבַרְכת  ה ְיהָֹוה ,ו  ָ ְך ַאת  רו  ָ ר ָנַתן ָלְך: ב  ֶ ֹוָבה ֲאש  ַעל ָהָאֶרץ  ,ַעל ָהָאֶרץ ַהט 

זֹון:  ָ  ְוַעל ַהמ 
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ךְ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו  עָ ַרֵחם  ָ ָרֵאל ַעמ  ַלִים  ,ֵלינו  ְוַעל ִיש ְ ָ ן  ,ִעיָרךְ ְוַעל ְירו ש  ַ כ  ֹון ִמש ְ ְוַעל ַהר ִצי 

בֹוָדךְ  ִביָרךְ  ,ְוַעל ְמעֹוָנךְ  ,ְוַעל ֵהיָכָלךְ  ,כ ְ ְמָך  ,ְוַעל ד ְ ְקָרא ש ִ נ ִ ֶ דֹוש  ש  דֹול ְוַהק ָ ִית ַהג ָ ַ ְוַעל ַהב 

ֵלנו   ָעָליו. ָאִבינו  ְרֵענו   ְלכ ְ ַ ְרְנֵסנו  כ  ַ ֵננו  פ  ל ָצרֹוֵתינו  נו  ְמֵהָרה ַהְרִויֵחנו  ַהְרַוח לָ  ,זו  ָ ְוָנא  ,ִמכ 

ְצִריֵכנו  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו   ַ ר ָוָדם ,ַאל ת  ש ָ ָ נֹות ב  א  ,ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם ,ִליֵדי ַמת ְ ָ ְלָיְדָך ֶאל 

ֵלָאה ְוָהְרָחָבה ְ ָחה. ְיִהי ָרצֹון ש ֶ  ,ַהמ  תו  ְ יָרה ְוַהפ  הָהֲעש ִ עֹוָלם ַהז ֶ ָ ֹא ֵנבֹוש  ב  ֵלם  ,ל  ָ ְולֹא ִנכ 

אְלעוֹ  :  ,ָלם ַהב ָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינו  ה ִלְמקֹוָמה  ב ִ ֲחִזיֶרנ ָ ַ יָחְך ת  ִ ִוד ְמש  ית ד ָ ֵ ַמְלכו ת ב   ו 

 

ִמְצֹוֶתיךָ  :בשבת ְבִמְצַות יֹום ַהש  ְ  ,ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנו  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו  ב ְ ה ִביִעיו  דֹוש  ַהז ֶ דֹול ְוַהק ָ ת ַהג ָ ָ ב  ַ י יֹום ,ַהש    הזֶ  כ ִ

ד ָפֶניךָ ֹול ג ָ ג ב   ,ְוָקדֹוש  הו א ִמל ְ ֵ ֹו ְוִנְתַענ  ַח ב  ֹו ְוָננו  ֹות ב  ב  י ְרצֹוָנךְ ִנש ְ ק ֵ ִמְצַות חֻּׁ ִהי ָצרָ  ,ֹו כ ְ יֹום ְוַאל ת ְ ה ְוָיגֹון ב ְ

ָחֵתנו   ֶָחמֹות ,ְמנו  ַעל ַהנ  ַ ה הו א ב  ָ י ַאת  ְמֵהָרה ְבָיֵמינו . כ ִ ֹון ב ִ ֶנָחַמת ִצי  ן ַוֲהַגם  ,ְוַהְרֵאנו  ב ְ ַ ִתינו  ָחְרב  ָ ָאַכְלנו  ְוש  ֶ ש 

ד יְתָך ַהג ָ ֵ ַכְחנו  ב  ָ דֹוש  לֹא ש  ֵחנו  ָלֶנַצח ,ֹול ְוַהק ָ ָ כ  ש ְ ְזָנֵחנו  ָלַעד ,ַאל ת ִ ה:  ,ְוַאל ת ִ ָ דֹול ְוָקדֹוש  ָאת  י ֵאל ֶמֶלְך ג ָ  כ ִ

 

, ַיֲעֶלה וְ  : ביום טוב ובחול המועד ,בראש חודש ֵכר, ֱאלֵֹהינו  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו  ֵקד ְוִיז ָ ָ ַמע ִיפ  ָ יַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה, ִיש   ָיֹבא, ַיג ִ

ְך, ְוִזְכרֹון כ ָ  ִוד ַעְבד ָ ן ד ָ ֶ יַח ב  ַלִים ִעיָרְך, ְוִזְכרֹון ָמש ִ ָ , ִזְכרֹון ְירו ש  ָרֵאל ִזְכרֹוֵננו  ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינו  ית ִיש ְ ֵ ָך ב  ְ ל ַעמ 

יֹום: ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ְלחֵ  לֹום ב ְ ָ ים טֹוִבים ו ְלש  ְלַרֲחִמים ְלַחי ִ  ן, ְלֶחֶסד ו 
 

ההַ רֹאש   דש:ובראש ח יֹום  בפסח:. חֶֹדש  ַהז ֶ ה, ב ְ ֹות ַהז ֶ צ  ַ ה [בטוֹ ]ַחג ַהמ  בו עֹות ַחג בשבועות:. ִמְקָרא קֶֹדש  ַהז ֶ ָ  ַהש  

ה יֹום, ַהז ֶ ה ב ְ רֹון בראש השנה:. טֹוב ִמְקָרא קֶֹדש  ַהז ֶ ָ כ  ה ַהז ִ יֹום ַהז ֶ ה, ב ְ ֹות  בסוכות:. טֹוב ִמְקָרא קֶֹדש  ַהז ֶ כ  ֻּׁ ַחג ַהס 

יֹום  ה, ב ְ ִמיִני י עצרת:בשמינ. ִמְקָרא קֶֹדש  ַהז ֶה [בטוֹ ]ַהז ֶ ה ֲעֶצֶרת ַחג ש ְ יֹום, ַהז ֶ ה ב ְ  .טֹוב ִמְקָרא קֶֹדש  ַהז ֶ
 

יֵענו   ְלַרֵחם ֹו ָעֵלינו  ו ְלהֹוש ִ ֹו ְלטֹוָבה, ו פָ  ָזְכֵרנו  ְיהָֹוה ,ב  ים טֹוִביםֱאלֵֹהינו  ב  יֵענו  בֹו ְלַחי ִ , ְקֵדנו  בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוש ִ

ו ָעה ְוַרֲחִמים ְדַבר ְיש  יֵענו   נו  ַוֲחמֹל ְוַרֵחם ָעֵלינו  חו ס ְוָחנ ֵ  ,ב ִ ,  ,ְוהֹוש ִ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינו  י ֵאל כ ִ ם כ ִ ן ְוַרחו  ו  הֶמֶלְך ַחנ  ָ  :ָאת 

 

ליִ ְוִתְבֶנה  ָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינו  ְירו ש  ה ְיהָֹוה ,ם ִעיָרְך ב ִ ָ ְך ַאת  רו  ָ לַ  ,ב  ָ ֹוֵנה ְירו ש   ָאֵמן:  :ואומר בלחש ,ִיםב 

 
 התחיל ברכת "הטוב והמטיב" יאמר:אם שכח לומר "רצה והחליצנו" ונזכר לפני שבשבת 

ה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינו  ֶמֶלְך  ָ ְך ַאת  רו  ָ ָרֵאל ב ְ ב  ֹו ִיש ְ ָחה ְלַעמ  תֹות ִלְמנו  ָ ב  ַ ַתן ש  ָ נ  ֶ ת:ַאֲהָבה, ְלאֹות וְ ָהעֹוָלם, ש  ָ ב  ַ ש  ַהש   ה ְיהָֹוה, ְמַקד ֵ ָ ְך ַאת  רו  ָ  ִלְבִרית. ב 

 

ְך  רו  ָ ה ְיהָֹוהב  ָ ֹוְרֵאנו .  ,ֱאלֵֹהינו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ,ַאת  . ב  יֵרנו  נו  ַאד ִ ֵ ָלַעד, ָהֵאל ָאִבינו  ַמְלכ 

וֹ  ָכל ג  ב ְ ֶ ֹל. ש  ִטיב ַלכ  ֵ ֹוב ְוַהמ  ֶלְך ַהט  ֶ ָרֵאל. ַהמ  . ְקדֹוש  ַיֲעקֹב. רֹוֵענו  רֹוֵעה ִיש ְ נו  ֵ . ְקדֹוש  ֲאֵלנו 

. הו א  יֹום ָויֹום הו א ֵהִטיב ָלנו . הו א ֵמִטיב ָלנו . הו א ֵייִטיב ָלנו . הו א ְגָמָלנו . הו א גֹוְמֵלנו 

ָלה ְוָכל טֹוב: ִיְגְמֵלנו  ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד וְ   ַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהצ ָ

 

א ְכבֹודוֹ הו א יִ ָהַרֲחָמן  ֵ ס  ח ַעל כ ִ ַ ב  ַ ת  ָבָאֶרץ ָהַרֲחָמן :ש ְ ַמִים ו  ָ ש   ַ ח ב  ַ ב  ַ ת  ח  ָהַרֲחָמן: הו א ִיש ְ ַ ב  ַ ת  הו א ִיש ְ

ֹוִרים נו  ְלדֹור ד  ָ ֹו ָיִרים ָהַרֲחָמן: ב  א ֶקֶרן ְלַעמ  נו  ָלֶנַצח ְנָצִחים ָהַרֲחָמן: הו  ָ ַאר ב  ָ  ָהַרֲחָמן: הו א ִיְתפ 

ַנַחת ְולֹא ְבָצַער ו ר, ב ְ ר ְולֹא ְבִאס  ֵ ֶהת  י, ב ְ ָכבֹוד ְולֹא ְבִבז ו  לֹום  ָהַרֲחָמן: הו א ְיַפְרְנֵסנו  ב ְ ָ ן ש  ֵ הו א ִית 
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יֵנינו   ֵ ָכל ַמֲעש ֵ  ָהַרֲחָמן: ב  ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ב ְ ַלח ב ְ הו א ַיְצִליַח ֶאת  ָהַרֲחָמן: ה ָיֵדינו  הו א ִיש ְ

ָרֵכינו   אֵרנו   ָהַרֲחָמן: ד ְ לו ת ְמֵהָרה ֵמַעל ַצו ָ ֹור עֹל ג ָ ב  ת הו א יֹולִ  ָהַרֲחָמן: הו א ִיש ְ ו  יֵכנו  ְמֵהָרה קֹוְמִמי 

אַ  ָהַרֲחָמן: ַאְרֵצנו  לְ  ְרפו  ֶפש  ו  ֶ ַאת ַהנ  ֵלָמה ְרפו  ָאה ש ְ ֵאנו  ְרפו  ָ ו ףהו א ִיְרפ  ח ָלנו   ָהַרֲחָמן: ת ַהג  ַ הו א ִיְפת 

דֹול ָהַרֲחָמן: ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה מֹו ַהג ָ ש ְ ו  ב ִ נ  ֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִממ  ָ ְרכו  ֲאבֹוֵתינו   .הו א ְיָבֵרְך כ  ָ ְתב  נ ִ ֶ מֹו ש  כ ְ

ָרכָ  ן ְיָבֵרְך אֹוָתנו  ַיַחד ב ְ ֵ ֹל. כ  ֹל כ  ֹל ִמכ  כ  ַ ֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמןַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ב  : ה ש ְ

לֹומֹו:  ָהַרֲחָמן ת ש ְ ַ כ   הו א ִיְפרֹוש  ָעֵלינו  סֻּׁ

 

י ָהעֹוָלִמים.  :בשבת ָחה ְלַחי ֵ ְמנו  ת ו  ָ ב  ַ ֹו ש  ל  ֻּׁ כ  ֶ א ַיְנִחיֵלנו  עֹוָלם ש   ָהַרֲחָמן הו 

ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.  אש חודש:בר ש  ָעֵלינו  ֶאת ַהחֶֹדש  ַהז ֶ א ְיַחד ֵ  ָהַרֲחָמן הו 

ָנה ַהז ֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.  אש השנה:בר ָ ש  ָעֵלינו  ֶאת ַהש   א יַחד ֵ  ָהַרֲחָמן הו 

א  :בסוכות ל ִלְוָיָתן. ָהַרֲחָמן הו  ֶ ת עֹורֹו ש  ַ כ  סֻּׁ ב ב ְ ֵ נו  ֵליש  ֵ א ְיַזכ  יַע ָעלֵ ָהַרֲחָמן הו  ִ פ  ה ְוָטֳהָרהַיש ְ ָ ש   ַפע ְקדֻּׁ ֶ  ינו  ש 

כ ַ          א ָיִקים ָלנו  ֶאת סֻּׁ . ָהַרֲחָמן הו  ה ָעֵלינו  ָ ֵהא ָמֵגן ְוִצנ  ָתם ת ְ ין, ְזכו  יש ִ ִאין ַקד ִ ָ יִזין ִעל  ִ פ  ש ְ ְבָעה אֻּׁ ִ ֹוֶפֶלת. ִמש   ִוד ַהנ   ת ד ָ

יֵענו  למֹוֲעִדים  :במועדים א ַיג ִ לֹום. ים לִ גָ ְר לִ וְ ָהַרֲחָמן הו  ָ ִאים ִלְקָראֵתנו  לש  ָ  ֲאֵחִרים ַהב 

ֹו טֹוב.  ם טוב:ביו ל  ֻּׁ כ  ֶ א ַיְנִחיֵלנו  יֹום ש   ָהַרֲחָמן הו 

 

נו  ָהַרֲחָמן  ֵ ִלב  ֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ב ְ ע ת  ַ ינו   .הו א ִיט  י ֶנֱחָטא. ְוִיְהיו  ָכל ַמֲעש ֵ ֵנינו  ְלִבְלת ִ ָ ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל פ 

ָמִים: ְלש ֵ  ָ  ם ש 
 

ֻּׁ  ברכת האורח: י עֹוָלם, ְוִיְהֶיה ְכש  ֵ ל ַמֲעַדנ  ָ ֹו כ  ר ב  ָאַכְלנו  ָעָליו, ִויַסד ֵ ֶ ה ש  ְלָחן ַהז ֶ ֻּׁ א ְיָבֵרְך ֶאת ַהש   ל ַאְבָרָהם ָאִבינו  ָהַרֲחָמן הו  ֶ ו  . ְלָחנֹו ש  נ  ֶ ל ָרֵעב ִממ  ָ כ 

ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ָאֵמן. ָהַרֲחָמן הו   ל טֹוב ָלַעד ו  ָ ו  כ  נ  ֶ ה, ְוַאל ֶיְחַסר ִממ  ֶ ת  ו  ִיש ְ נ  ֶ ה יֹאַכל, ְוָכל ָצֵמא ִממ  ד ָ עֻּׁ ַבַעל ַהס ְ ה ו  ִית ַהז ֶ ַ ַעל ַהב  ַ א ְיָבֵרְך ֶאת ב 

ר לֹו, ֶ ֹו ְוָכל ֲאש  ת  ָבָניו ְוִאש ְ א ו  ְנָכֵסי ַהז ֹאת, הו  ְרֶצה, ְוִיְהיו  ְנָכָסיו ו  ֹפַעל ָיָדיו ת ִ ֵרְך ְיהָֹוה ֵחילֹו ו  ָ . ב  ו  ְרב  י ִ ֶ ִבְנָכִסים ש  ְחיו  ו  י ִ ֶ ָבִנים ש  ְצָלִחים ב ְ נו  מֻּׁ

ֵמחַ  ש  ְוש ָ ר ָעֹון, ש ָ ַבר ֵחְטא ְוִהְרהו  ם ד ְ ו  ק ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינו  ש  ק ֵ ְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְזד ַ ה ְוַעד עֹוָלם, לֹא ֵיבֹוש   ו  ָ ר ְוָכבֹוד ֵמַעת  ֶ עֹש  ִמים ב ְ ל ַהי ָ ָ כ 

ן ְיִהי ָרצֹון. ֵ א, ָאֵמן כ  ָ ֵלם ָלעֹוָלם ַהב  ָ ה ְולֹא ִיכ  עֹוָלם ַהז ֶ ָ  ב 

 
 

ֹוֶלֶדת, ָהַרֲחָמן  בסעודת מילה: ֹו ַהי  ת  ן, הו א ְוִאש ְ ֵ ה, ֲאִבי ַהב  ִית ַהז ֶ ַ ַעל ַהב  ַ ה ְוַעד הו א ְיָבֵרְך ֶאת ב  ָ ֵמַעת 

הו  ָהַרֲחָמן  עֹוָלם. ֵ ְך ְיַזכ  ָ א ְלִמיָלה, כ  ְך הו  רו  ָ דֹוש  ב  הו  ַהק ָ ָ כ  ז ִ ֶ ם ש  ֵ ְכש  ֹוָלד, ו  ֶלד ַהנ  הו א ְיָבֵרְך ֶאת ַהי ֶ

ים טֹוִבים, ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן. ְלַמֲעש ִ ְלִמְצֹות ו  ה ו  ָ פ  ְלחֻּׁ ֹוָרה ו  ֵנס ַלת  ָ הו א ְיָבֵרְך  ָהַרֲחָמן ְלִהכ 

ר ָלֶהם. ֶ ְצָוה, ֵהם ְוָכל ֲאש  ִ מ  ַ ִלים ב  ד ְ ַ ת  ש ְ ִ ָאר ַהמ  ש ְ ֹוֵהל ו  ק ְוַהמ  ְנד ָ ַ  ֶאת ַמֲעַלת ַהס 

 

ְקד ָ ָהַרֲחָמן  ִ ית ַהמ  ֵ ְלִבְנַין ב  יַח ו  ש ִ ָ נו  ִויָקְרֵבנו  ִלימֹות ַהמ  ֵ ינו  ִויַזכ  א.הו א ְיַחי ֵ ָ י ָהעֹוָלם ַהב  ְלַחי ֵ  ש  ו 

 

ְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם:  (לוֹ ד  ִמגְ  ביום שמתפללים מוסף יאמר:)יל ַמְגד ִ  יחֹו ְלָדִוד ו  ה ֶחֶסד ִלְמש ִ ֹו. ְועֹש ֶ ו עֹות ַמְלכ  ְיש 

י י ְולֹא ָרִאיִתי ַצד ִ ם ָזַקְנת ִ י ְיהָֹוה לֹא ַיְחְסרו  ָכל טֹוב: ַנַער ָהִייִתי ג ַ ֵ . ְודֹוְרש  ו  ְוָרֵעבו  ִפיִרים ָרש  ק כ ְ

ל ַהי ֹום  ָ ש  ָלֶחם: כ  ַמה ֶנֱעָזב. ְוַזְרעֹו ְמַבק ֵ ְבָעה. ו  ָאַכְלנו  ִיְהֶיה ְלש ָ ֶ ַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: ַמה ש   חֹוֵנן ו 

הֹוַתְרנו  ִיְהֶיה ִלְבָרָכה ֶ ַמה ש   ָאה. ו  ִתינו  ִיְהֶיה ִלְרפו  ָ ש   ֶ ְדַבר  .ש   ֹוִתרו  כ ִ ן ִלְפֵניֶהם ַוי ֹאְכלו  ַוי  ֵ ת  ִדְכִתיב ַוי ִ כ ְ

ם ַליהֹוָ  ֶ ִכים ַאת  רו  יהָֹוה. ְוָהָיה ְיהָֹוה ְיהָֹוה: ב ְ ַ ר ִיְבַטח ב  ֶ ֶבר ֲאש  ֶ ְך ַהג  רו  ָ ַמִים ָוָאֶרץ: ב  ָ ה ש  ה. עֹוש ֵ

ְמרֹוָמיו הו א ְבַרֲחָמיו  לֹום ב ִ ָ ה ש  לֹום: עֹוש ֶ ָ ֹו ַבש   ן. ְיהָֹוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעמ  ֵ ֹו ִית  ִמְבָטחֹו: ְיהָֹוה עֹז ְלַעמ 

ל ַעמ   ָ לֹום ָעֵלינו  ְוַעל כ  ָ ה ש  ָרֵאל ְוִאְמרו  ָאֵמן: ַיֲעש ֶ  ֹו ִיש ְ
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