
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ· ˜¯ ÂÓˆÚ ˙‡ Ì‰¯·‡ ÏÓ ÚÂ„Ó  
˙ÂÂˆÓÏ ÔÈÓÈ„˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê È¯‰ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ו''ז כ''יÂ‚Â Ì‰¯·‡ ÏÂÓ� ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ· '.  
  

¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„ È˜¯Ù· Ô�ÈÙÏÈ Ô‡ÎÓ שאברהם מל את עצמו ט''פרק כ 

 הל שהי"ר,  בעצומו של יום,מלשון בעצםדדרשינן , בחצי היום

   .יוםבחצי האת עצמו מל 
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:תניא כל היום כולו  א''ע' פסחים ד'  מהא דאיתא בגמ

 בראשית כבאלא שזריזין מקדימים למצות שנאמר , כשר למילה

חזינן דילפינן שמילה צריך להיות מיד  "וישכם אברהם בבקר"

כ מדוע במילת עצמו גופיה לא ''א, בבוקר כמו שאברהם היה זריז

כך מקשה , והתעכב עד חצות היוםהזדרז למול מיד בתחילת היום 

וכן הקשה  , וכן הקשה בזית רענן לבעל המגן אברהם, ל על פרקי דרבי אליעזר''בהגהות הרד

ד סימן ''וכן בנחל הברית יור', ם בפרשתן בספרו תכלת מרדכי בנר מצוה אות ד''המהרש

  .וכן במכתם לדוד, ג''ז הערה נ''וכן בתורה תמימה פרק י, ב''רס
  

 ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ÌÈˆÂ¯˙:  
 יתכן דאברהם לא נצטווה במצות מילה רק בחצי היום לכן .‡

ומיד שנצטווה בחצי היום מל את , לא היה שייך שימול קודם

ל על פרקי ''כך תירץ בהגהות הרד, עצמו מדין זריזין מקדימין למצוות

  .'ם בפרשתן בספרו תכלת מרדכי בנר מצוה אות ד''וכן המהרש, דרבי אליעזר

וכמו שמבואר ,  בחצי היום כדי לפרסם הדבר דווקאמוכאן מל עצ .·

דבחצי היום כל האנשים  ה בעצם היום'י בדד''במדרש מובא ברש

כך , והידור מצוה עדיף טפי מזריזין מקדימין למצוות, נעורים

תורה תמימה הערות וכן תירץ ב, תירץ בהגהות בית גדול על פרקי דרבי אליעזר

  .ג''ז הערה נ''בראשית פרק י
ÚÓ¯˘‡ È�„ :ב ''שדה חמד חפ מה שכתבו הפוסקים ''יש להעיר ע

והארכתי בזה בספר מעדני  ,'ק ח''ב ס''ד סימן רס''וכן בערוך השלחן יור ,ב''ו ע''מ ע''ע

שאסור להשהות מילה אחר חצות כדי  ו''אשר פרשת וירא תשס

משום דמעלת זריזין עדיף ממעלת ברוב , שיהא יותר אנשים

  .ותר לאחר כדי שיראו יותר אנשיםכ איך היה מ''א, עם

ı¯˙Ï ˘È:לכן ,  דשאני אברהם שלא נצטווה על המילה

  .כשהיה לו סיבה לאחר היתה מותר לאחר

ı¯˙Ï ‰‡¯� „ÂÚ: שאני הכא שבכל העולם היה חלש מושג 

לכן היה מותר לאחר המילה , היהדות וזה היה אלים טפי

   . בגלל זה

ישמעאל ד  כתב ברבינו בחייוכן ,ז''יבראשית פרק ן "רמבפ מה שכתב '' ע.‚

 ויקח פסוק כגכי כן כתוב לעיל , בנו נימול מתחלה וכל בני ביתו

ואחרי כן , אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו

 והטעם כי אברהם ,ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמולו

  , תחילה ומל אותם הוא בעצמו  שלהם המילה  במצות נזדרז 

ואחר כך , לים הרבה והוא עומד עליהםאו שזימן להם מוה

שאילו הקדים מילתו היה חולה או מסוכן בה , מל את עצמו

ל אתי ''לפי הנ, ולא היה יכול להשתדל במילתם, מפני זקנתו

ואדרבה היה זריזות , דבאמת היה זריז מיד שנצטוה, שפיר

מה שגמר מילות אנשים , נפלאה ואפילו גם חוץ לכח הטבעי
כך , ל אתי שפיר''לפי הנ, ו עד חצות היוםרבים של בני בית

  .  תירץ בספר מכתם לדוד בפרשתן

˙ÂËÈ˘ ˘È Ï·‡ : אור החייםשאברהם מל את עצמו תחילה 

  .ולהני שיטות יתורץ בתרוצים אחרים

  
‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜ ‰ÏÈÓ ˙È¯· ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó  
¯˜Â·· „ÈÓ ‰Ê ˙ÂÂˆÓÏ ÔÈÓÈ„˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê È¯‰ ?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:מדוע אין מלין קודם , מין למצוות כיון דזריזין מקדי

  .התפלה מיד בבוקר
  

· ‰�‰¯˘ÂÈ Ë˜Ï לתלמידו של התרומת הדשן כתב 'ק ט''ס' חלק א 

È‰˘ ‰ÏÈÓÓ ‰È‡¯Â‡ ,  אין עושין שום מצוה קודם התפלהל''וז
‰ÏÙ˙‰ ¯Á‡ „Ú ˙Á„והתמיד , כי התפלה היא במקום התמיד� 

  .היה לעולם בתחלה
  

· ‰�‰ÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú ואין ל'' הקשה וזב''כות מילה סימן רסיורה דעה הל 

לתמוה דכיון דזריזין מקדימין למצות למה לא ימולו קודם 

  .ב דן בזה באריכות''ד סימן רס''וכן בנחל הברית יור, התפלה

  

ÌÈ�ÙÂ‡ ‰ÓÎ· ı¯˙ÓÂ:  
דתפלה היא מצוה תדירית ויש בה הרבה מצות ציצית  .‡

ÈÚ ˙˘¯Ù ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈ, ערוך השולחןכך תירץ ב, ש ותפלה"ותפילין וק

Ò˘˙ ÒÁ�Ù''‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜ ·ÏÂÏ ÌÈÏËÂ�˘ ÂÏ‡ ÂÎÓÒ ‰Ó ÏÚ ÔÈ�Ú· ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÈ¯‡ Â , È¯‰
‰¯È„˙ ‰ÏÙ˙.  

כך , הרי מצוה לעשות סעודה וקודם התפלה לא יוכלו לטעום .·

  .כ''יש להעיר וכי אינו יכול לעשות הסעודה אח, ערוך השולחןתירץ ב

· ÔÎÂÂ˘"Ï‡ÈÎÏÓ È¯·„ ˙ מדוע אין קשה ה ז''ימן יחלק א ס

הרי זריזין מקדימין , מקדימין את המילה קודם שחרית
  .א''ע' פסחים ד' כמבואר בגמ, למצוות זה מהבוקר

   

ÌÈ�ÙÂ‡ ‰ÓÎ· ı¯˙ÓÂ:  
ש מצוה "תפלת שחרית מקדימין משום שזמנה עובר דק }‡

  . „·¯ı¯È˙ ÍÎÏ‡ÈÎÏÓ È ·, להקדים כל מה שאפשר

יינו מילה דכתיב ביום השמיני יאוחר דבר שנאמר בו ביום ה }·

ı¯È˙ ÍÎ , ש"לדבר שנאמר בו בבוקר דהיינו תפלת שחרית וק

·Â˘"Ï‡ÈÎÏÓ È¯·„ ˙.        
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 ‰ÚÈ¯Ù‰ Ì„Â˜ Ì‰¯·‡ Ï˘ Â˙È¯·· ÂÒÈ�Î‰Ï ÌÈÎ¯·Ó ÍÈ‡  

‰ÚÈ¯Ù‰ ÏÚ ‰ÂÂËˆ� ‡Ï Ì‰¯·‡ ‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ג''ז י''יÂ‚Â Í˙È· „ÈÏÈ ÏÂÓÈ ÏÂÓ‰ ' .  
  

Ó‚· ‡˙È‡'  מיכן לשני ,המול ימולב "ז טור א ה''יירושלמי שבת פרק יט דף 

חזינן דאברהם נצטווה על , מילות אחת למילה ואחת לפריעה

  .הפריעה
  

 ‰·¯ ˘¯„Ó· ‡˙È‡ ÔÎÂוישמעאל בנו בן "על הפסוק  י''מובא ברש

בא לרבות " את"ד" שלש עשרה שנה בהמולו את בשר ערלתו

  .פריעה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:אמר רבה בר  'ב מ''עא '' יבמות ע' מהא דאמרינן בגמ

 שנאמר, יצחק אמר רב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו

אל יהושע עשה לך חרבות צורים '  בעת ההיא אמר ה'יהושע ה

א ''כך מקשה הריטב, חזינן דאברהם לא נצטווה, ושוב מול את ישראל

  .ז'' פרק י בפרשתןרבי אליהו מזרחיוב, ב''א ע''יבמות ע
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

כך מתרץ ,  מדרשים אם נצטווה אברהם על הפריעהמחלוקת .‡

  .ז'' פרק י בפרשתןרבי אליהו מזרחיוכן ב, ב''א ע''א יבמות ע''הריטב

 ערובי לואברהם אבינו מעצמו עשה כשם שקיים אפי .·

 פרק  בפרשתןרבי אליהו מזרחיוכן ב, ב''א ע''א יבמות ע''כך מתרץ הריטב, תבשילין

  .ז''י
  

¯ÂË‰ ‰�‰ ש לענין ברכת להכניסו " מביא בשם הראה'' רסד סימן''יור

 דיברך קודם הפריעה בירא ליה דס,ברהם אבינובבריתו של א

 ושפיר הוי עובר לעשייתן דמל ולא פרע כאילו ,לאחר החיתוך

  .לא מל
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ל תיקנו הנוסח להכניס בבריתו של " כיון דחז

ריעה ובבריתו של אברהם אבינו הרי לא היתה הפ, אברהם אבינו

 כך מקשה,  היאך הוי הברכה להבא על הפריעהכ''א, כי לא נצטווה

  .ט''ק י''ובתקון משה מילה ס', ובמנחת חינוך מצוה ב, ט"רמד סימן ''יורת חתם סופר "בשו
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 דמברך על ח"קנ' ח סי"ורא ע"ופסקו בשש " הראפ מה שכתב'' ע.‡

 , הקינוח מהמצוה משום שגם,נטילת ידים קודם שמקנח ידיו

 שהרי כל שלא פרע הנ דכוותי" וה,הוה שפיר עובר לעשייתן

  .ל''כך מביא החתם סופר תרוץ הנ, כאלו לא מל

‡‰Á„Ó Ï·: שייך לתרץ אלו היה נוסח הברכה אשר זה ד

 ה ולא הי,קדשנו במצוותיו וצוונו על הכנסת ברית סתם

  אומריםה וגם לא הי, בענין זהברהם אבינומזכירים א

 קשה עלינו רק ה ואז לא הי, אלא על הכנסת ברית,כניסו להבאלה

 דכיון דקודם , דומה ממש להתםהמה שאינו עובר לעשייתו אז הי

 אזי ,המצוה ממש לא יתכן לברך שמא יניחנו המוהל וילך לו

ל " אבל מי הכניס חז,מברכים באמצע קיומה ומקרי עובר לעשייתן

 ובריתו ברהם אבינושל אלתגר הזה לתקן הנוסח להכניסו בבריתו 

וכבר נכנס לה ומחזי כשקרא זה הוא   כבר עברברהם אבינושל א

  . ד"קשה לפע

ה היה על הסרת כל מה שעתיד להקרות "בריתו של אאע .·

‡·Ï . ט''ד סימן רמ''ת חתם סופר יור''כך מתרץ בשו, ערלה וזה יותר נכון

¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ‰˘˜Ó הל הי"ד דתיקון חז"אי סמ קשה ''דמ 

כו בין מילה לפריעה לא היה להזכיר שמו עליו במה שלא לבר

  .נצטוה

מל "על הא דאמרינן ' ט משנה ו''שבת פרק י ט"תויובשפירש פ מה '' ע.‚

ל אף דאברהם לא נצטווה על " דקמ"ולא פרע כאילו לא מל

פ מצות מילה "ד דאף דלא פרע קיים עכ"פריעה והוי ס

וי כאלו לא ל שכך היתה הלכה שאם לא פרע ה"כאברהם קמ

 כ כל זמן שלא פרע גם מצות חיתוך לא קיים ולא"א, מל לגמרי

א ובפריעה מקיים ומתקן המילה "הכניסו עדיין בבריתו של א

כ בפריעה מכניסו בבריתו של אברהם דהיינו "שקודם וא

כך  ,שמתקן מילה שקודמת שהוא בריתו של אברהם אבינו

   .נ'' יורה דעה סימן שת בית שערים''תירץ בשו

 ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ÈÓ� ÌÈÎÈ¯ˆ ÏÂ„‚ Ì„‡ ÌÈÏÓ˘Î Ì‡‰‰ÚÈ¯Ù?  

ÓÈ˜'' Ïק ד''ד ס''ד סימן רס''יור'ÏÓ ‡Ï ÂÏÈ‡Î Ú¯Ù ‡ÏÂ ÏÓ .  
  

יש לחקור האם דווקא כשמלין ילד קטן צריך פריעה אבל 

כשמלין גדול אין צריך פריעה או דילמא אין חילוק וגם כשמלין 

  .אדם גדול צריך פריעה
  

‰�‰ ·¯‰Ó"ÈË�‡˜È¯ Ì כתב דהא דאמרינן מל ח'' תקצמןסי בפסקיו 

 ,העי פרין צריךאבל בגדול א, ולא פרע כאילו לא מל היינו בקטן

  .מתגלה הכלבחיתוך עצמו דהטבע אצלו ד
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ:קטיע בר שלום מל ד ב"ע' ז י"ע'  מהא דאמרינן בגמ

ולא , את עצמו ויצא בת קול דהוא מזומן לחיי העולם הבא

 חזינן דבמילת גדול לא בעינן , את עצמופרעד' מבואר בגמ

  .פריעה כיון דהמילה מתקיים כתיקונו בלי הפריעה
  

‰È‡¯ ‡È·Ó ÔÎÂ : דאברהם לא י''מובא ברשמהא דאיתא במדרש רבה 

  .מל פרע עצמו מפני שלא היה צריך
  

·˙Î ÔÎÂ ·�Î ‰ÏÂ„‚‰ ˙Òדבמילת גדול אין  'ט אות ה"ד בהגה"רס' ד סי"יו

  .צריך פריעה
  

Ï·‡‰ È‰ÓÏ˘ Ì סימן ג'  פרק חב"א ע''יבמות ע' ˜ÏÂÁÂÈÏÚ : דהא הפריעה 

כ גם בגדול " ואב''א ע'' עביבמות' כמבואר מתוסהיא הלכה למשה מסיני 

ם והחינוך שלא חילקו בכך "כ מהרמב" ושכן נראה ג,שייך דבר זה

  .דבגדול אין צריך פריעה
  

 ‰È‡¯‰ ‰ÁÂ„ÂÌÂÏ˘ ¯· ‰ÚÈË˜Ó :ביד  דמאן נימא לן דלא על''וז

דבקל הוא , ומה שלא הוזכר בתלמוד אין זה חידוש, פריעה

, ועיקר החידוש משמיע לך התלמוד, לעשות פריעה קטנה

  .ה דערלתה בשיניהדקטעיה לרישי
  

‰ÁÂ„ „ÂÚÂ: מפני ,  שלא היה לו עת הכושר לעשות פריעהי נמיא

מאחר ,  הבאםמ אין חידוש שהוא מזומן לחיי העול"מ, האומות

אבל לעולם בין , ל למיעבד עביד"ומאי דה, שהוא קידש השם

, דהלכה למשה מסיני הוא, קטן בין גדול צריך לעשות פריעה
ÍÂ�ÈÁ ˙Á�Ó·Âל''מביא את מחלוקת הפוסקים הנ'  מצוה ב.  

  

·Â ÈÎ‡ÏÓ „Èל ומביא שמצא''מביא מחלוקת הנ ג''כללי הדינים כלל תכ 

ין אכתב בתחילה דבגדול שט "מצוה יא ממיץ בספר יראים "להר

ברהם מ שמענו דניתנה פריעה לא"ז כתב מ"ואח , לפרועצריך

  .אבינו אף שהיה גדול
  

˙È¯· ÏÁ� ¯ÙÒ·Â דע דגם כשמלין גדול צריך פריעהב כתד" רפמןסי , 

צ "ץ דכשמלין גדול א"ג וריעב" בשיורי כהמו שכתובדלא כ

 שהביא ראיה בספר יראיםמ "פריעה כלל ונמשכו אחר דברי הרא

לא היה צריך רהם לא נאמר את לפי ש שבאברש רבהממד

ר דבאברהם עיקר הטורח "עיקר פירושו בהמדד ונראה, פריעה

כ בישמעאל " משא,היה רק החיתוך אבל הפריעה בקל נעשה

מ היה צריך גם לעשות ''אבל מ, י הפריעה"עיקר טורח הצער ע

  .פריעה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :דקשה , לשיטות שבמילת גדול אין צריך פריעה

חזינן , נפרעדרש רבה ג שנה ולפי המ" גדול בן יהימישמעאל דה

'  ווי העמודים על היראים סיפר בסכך הקשה ,שגם בגדול בעינן לעשות פריעה

  .ג''סימן צ' ם חלק ז''ת מהרש''וכן בשו, ט"י
  

ı¯˙Ó˘ ˘È :כך  ,ג שנה עדיין נקרא קטן לפי טבעו"דלענין זה בן י

  .א'' סימן רכ'ת שבט הלוי חלק ח"שוכתב ב
  

Â ÔÈ�ÚÏ‰ÎÏ‰: כך  , ולעשות פריעה אף במילת גדוללהחמיר צריך

  .א'' סימן רכ'ת שבט הלוי חלק ח"שוכתב ב



 ÌÈ˘�‡ ‰¯˘Ú Ï˘ ÔÈ�Ó ˘È˘Î ‡˜ÂÂ„ ˙È¯· ˙Â˘ÚÏ ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰

‰Ê ÏÏ‚· ˙È¯· ¯Á‡Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰Â?  

ÓÈ˜''Ïהיכא דאיפשר לה עבדינן לה ה'' יורה דעה הלכות מילה סימן רס 

  .פשר עבדינן לה בפחות מעשרהבעשרה והיכא דלא א
  

‰ÏÈÓ· ‰¯˘Ú Ô�ÈÚ· ÚÂ„Ó ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

הטעם הוא משום שהתינוק יצא מבית האסורין וצריך  .‡

ולכך  ב''ד ע''ברכות נ'  כמו דמבואר בגמלהודות בפני עשרה

ד ''בדרכי משה יור כך כתב, כי טוב כי לעולם חסדו'  הודו להמריםאו

  . ' מטה משה בסוף הספר דיני מילה אות טפרבסוכן י אלפסה בשם הגהות ה''סימן רס

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כמו , כ יצטרכו שיהא בכל ברית נמי תרי רבנן'' א

ע דאלו שצריכים להודות צריכים להודות בפני ''דמבואר בש

כך הקשה בספר , עשרה ושנים מהם צריכים שיהיו תלמידי חכמים

  .ז''ק מ''ה בנחל ברית ס''ד סימן רס''כורת הברית יור

‰˘˜‰ „ÂÚ:כ גדול שמל עצמו לא יצטרך למול בפני עשרה '' א

כך הקשה בספר כורת , כיון שאינו יוצא מבית האסורים, לכתחילה

  .ז''ק מ''ה בנחל ברית ס''ד סימן רס''הברית יור

כי  וה,ה לישראל בפחות מעשרה"אין שום עדות שנתן הקב .·

  העידו עשרה על האב שהכניס את בנו לבריתו שלנמי

וכן כתב באור זרוע הלכות , ט" פיקי דרבי אליעזראיתא בפרכך , ברהם אבינוא

  .ז''מילה סימן ק

כך כתב ,  לכתחילה ראוי שיהיה המילה בעשרה לפרסומי מצוה.‚

  .א''ק כ''ט ס''בחכמת אדם הלכות מילה סימן קמ
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם מותר להתעכב עד אחר חצות כדי שיהא מנין 

  .להתעכב כדי שיהא מניןבברית או דילמא אסור 
  

· ‰�‰Â˘"˜ÁˆÈ ˙Á�Ó ˙ האם מותר  נשאל ' סימן צ'חלק ח 

וכתב , לדחות ברית מילה לאחר חצות בשביל מנין או לא

וכן הועתק ,  בשם רב צמח גאוןה"רס' ד סי"יומלשון הטור ד

 היכא דאפשר עבדינן למילה בעשרה והיכא ' וףסעיע שם "בש

ולא כתב היכא דאפשר , ל"עכ' דלא אפשר עבדינן בפחות מי

רק שלא , קודם חצות משמע דכדאי להמתין עד לאחר חצות

 יןועי,  חשש שיבא לביטול מילה בזמנההלאחר עד שיהי

 דמסתפק אם להמתין ה''ד סימן רס''הלכות מילה יורם אות שלוספר ב

וכנראה ממה דמסיק , עד חצות בשביל מנין ונשא ונתן בזה

 זה גם אם נשאר עוד שעות שם דרק להמתין זמן רב בשביל

מוכח הא עד קצת אחרי חצות , ל דבודאי לא צריכין"ביום נ

דכתב רק ו "שפ' ד סי"יום שיק "וכן מוכח מדברי מהר, יש להמתין

, אין להמתין, מנין על הסעודה' להשהות המילה בשביל שיהי

, דאף דבחדא מצוה רשאי להשהותה לעשותה מן המובחר

, ש"ז עיי"ן אין המצוה נתגדלה עיאבל להיות על הסעודה מני

, ז"נראה הא להיות מנין בשעת מילה נתגדלה המצוה עי

 דאין מילה' ל ריש ה"ט והביאו בליקוטי מהרי"פיא "וכדאיתא בפרקי דר

נ העידו "וה, ה לישראל פחות מעשרה"שום עדות שנתן הקב

אבל , א בזה כדאי להמתין"העשרה שהכניס בנו בבריתו של א

אמץ שיוכל לעשות במנין במוקדם האפשרי בודאי יש להת

  .ד"כנלענ
  

· ˜ÒÙ ÔÎÂÂ˘"¯ÓÂ‡ ÚÈ·È ˙ ממתין אם ש ח'' יורה דעה סימן י'חלק ב

ואם , כדי שיוכל לעשות המצוה בעשרהעד אחר חצות 

 אפשר להתיר להשהותה ,יקדימנה יצטרך לוותר על מנין

  .ולעשותה במנין
  

˙È¯·Ï Ë·‰ ¯ÙÒ· Ï·‡ בשם הגאון רבי  הביא'י לאנג דף ד''לגר 

א ששמע בשם הגאון רבי יוסף ''יוסף שלום אליישיב שליט

ל שאין להמתין עד לאחר חצות כדי שיהא ''חיים זוינלפד זצ

  .מנין בברית דזריזין מקדימין למצוות עדיף טפי

˙ÂÂˆÓ ÏÎ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ÍÏÓ‰ „Â„ ˙‡ ÚÈ‚¯‰ ‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓ ÚÂ„Ó?  

Ó‚· ‡˙È‡' שדוד המלך היה בבית המרחץ ונצטער ב "ג ע"מנחות מ

·ÔÈ�Ú ,  נסתכל על המילה ונתישבה דעתו,שהיה ערום מן המצוות

Ï‡¯˘È ı¯‡ ·Â˘È ˙ÂˆÓ ÂÏ ‰È‰ È¯‰ ÌÂ¯Ú ‰È‰ ÚÂ„Ó,ע'' עיין מעדני אשר פרשת כי תבא תש ,

‰ È˙ÈÂ˘ ˙ÂˆÓ ÂÏ ‰È‰ È¯‰ ÌÂ¯Ú ‰È‰ ÚÂ„Ó ÔÈ�Ú·Â '„ÈÓ˙ È„‚�Ï עיין בספר מעדני אשר פרשת 

  .ו''שסוארא ת
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע מצות מילה הרגיע אותו יותר משאר כל 

כ ''א, הרי מצות מילה לא קיים עכשיו רק בזמנים אחרים, מצוות

אז קיים נמי מצוות אחרים ומדוע נתישבה דעתו רק ממצות 

  .מילה
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

שהמצוה שיהא נימול ומקיים מצווה כל רגע שאין  מזה ראיה .‡

ב ''ובפרי יצחק ח א''ח זרוע סימן י''ת מהר''כך כתב בשו, ימי חייו כל לו ערלה

  .È˜Á È‡‰· ‰‡ÏÙ� ˙ÂÎÈ¯‡ ˙È˘È˘ ‰�˘ ÍÏ ÍÏ ˙˘¯Ù ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ¯‰ 'סימן ל
אלא שהיה רוחץ עצמו ,  המעשה לא היה בבית המרחץ ממש.·

והיה מצטער שאין לו שום מצוה אשר היתה בלי שום , מהמצוות

ורחיצה , ל המצוות מצא שהיה לו בזה פניותדבכ, כוונה אחרת

 וכשנזכר ז''ל' ישעיה א"  רע מעלליכםרחצו והזכו הסירו"מלשון 

במילה שבזה ודאי לא היתה לו שום כונה זרה דזה היה 

 תורת משה פרשת נצבים על ÙÂÒ Ì˙Á· ·˙Î ÍÎ¯ ,בקטנות נתיישבה דעתו

וכן כתב , סף פרשת פקודיוכן כתב בבתולדות יעקב יו, מי יעלה לנו השמימה הפסוק

  .בנחל אשכול פרשת וירא
  

‡ÏÙ� ÔÙÂ‡· ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÌÈ¯‡·Ó ‰Ê·Â :שבת ' הא דאיתא בגמ

ב דבמילה העומדים שם מברכים כשם שנכנס לברית כן ''ז ע''קל

 מה ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˘˜‰Â, יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים

שכן יהיה בתורה ובחופה , מיוחד במילה שאנו מברכים

ל אתי שפיר דכמו ''ולפי הנה ''ד סימן רס''ז יור''עיין ט , טוביםובמעשים

מברכים אותו גם , שבמצות מילה אין לו שום פניות לקטן

תקייים את המצוות , כשתכנס לתורה ולחופה  ולמעשים טובים

וכן בילקוט סופר פרשת , ב''ז ע''כך כתב בילקוט הגרשוני שבת קל ,בלא שום פניות

  .ע עוד תשעה תרוצים'' אשר פרשת לך תשועיין במעדני, וירא
  

‡ÏÙ� ¯·„ ˙ÂÂˆÓ· ˙ÂÈ�Ù ÔÈ�Ú· ÔÈÈˆÏ ‰‡¯�: מה שכתב בזה 

¯·È "על המשנה  ז'' משנה י'מסכת מכות פרק גבפירוש המשניות ם "רמבה

 Ï‡¯˘È ˙‡ ˙ÂÎÊÏ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ‰ˆ¯ ¯ÓÂ‡ ‡È˘˜Ú Ô· ‰È��Á

¯Ó‡�˘ ˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙ Ì‰Ï ‰·¯‰ ÍÎÈÙÏ ב ה"ישעיה מ'Ï ıÙÁ  ÔÚÓ

¯È„‡ÈÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚È Â˜„ˆ"שאם ,מיסודות האמונה בתורהל '' וז 

 ,קיים האדם מצוה משלש עשרה ושש מאות מצות כראוי וכהוגן

אלא עשאה , ולא שתף עמה מטרה ממטרות העולם הזה כלל

הרי הוא זוכה בה לחיי העולם , לשמה מאהבה כמו שביארתי לך

‡Ó‡ ÔÎÏ ' ˙ÂˆÓ‰ ÈÂ·¯ ˙ÓÁÓ ÈÎ ‰È��Á ‡Ï˘ ¯˘Ù‡ È¯ ¯, הבא

 ˘Ù�‰ ˙Â¯‡˘‰Ï ‰ÎÊÈÂ ˙ÂÓÈÏ˘· ÂÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ· ˙Á‡ Ì„‡‰ ‰˘ÚÈ

‰˘ÚÓ‰ Â˙Â‡·,חנניה '  וממה שהמורה על היסוד הזה שאלת ר

וענהו העונה כלום בא לידך , בן תרדיון מה אני לחיי העולם הבא

ענה לו , כלומר האם נזדמן לך עשיית מצוה ראוי, מעשה

וזכה בה , מות האפשריתשנזדמנה לו מצות צדקה בתכלית השל

חפץ לצדק את ישראל למען '  ופירוש הפסוק ה,לחיי העולם הבא

  .כן יגדיל תורה ויאדיר
  

�‰ ÈÙÏÂ''ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Â˘˜‰˘ ‰Ó ı¯˙Ï ¯˘Ù‡ Ï על הא דאיתא 

דיש להקשות , במדרש בפרשתן שלך לך מארצך היה נסיון גדול

הרי כל אחד שבמקום , מדוע נחשב זה לנסיון מה שהלך מארצו

ושבו אינו מצליח בשום דבר ומבטיחים לו שאם יעבור למקום מ

כ כאן שהאמר לו ''א, אחר יהיה לו כל טוב היה עושה את זה

ה שכאן אתה לא זוכה לא בבנים ולא בבמון רק בעיר ''הקב

דכיון שכאן אינו זוכה לכלום , ומתרצים, אחרת מדוע זה נסיון

רת כדי כ סתם אדם היה הולך לעיר אח''ורק בעיר אחרת א

הנסיון שלו שילך רק  ואפילו הכי אברהם היה, שיהא לו כל הטוב

וכן כתוב בפסוק וילך אברהם כאשר דבר ' בגלל שכן אמר לו ה

  .עיין אור החיים ועוד, ולא בגלל הכסף או הבנים', אליו ה



.    

  
  

á÷ä øîà êéà''ä ìë úà êåôäé ù÷áìî å÷éñôé àì íàù úåëìî éâåøä äøùò åâøäðùë äíéîì íìåò  

 úåëìî éâåøä äøùò ìù èåéôá àúéàã àä ìò íúù÷äù äî øåôéë íåéáå áàá äòùúá øîàðä úà åâøäùë
äøëù åæå äøåú åæ íéëàìîä å÷òö ìåãâ ïäë ìàòîùé éáø , ìå÷ òîùà íà íéîùä ïî ìå÷ úá äúðò

íéîì íìåòä úà êåôäà øçà ,á÷ä òáùð øáë éøä úåù÷äì ùéã''íìåòì ìåáî àéáî ïéàù ä ,à'' ë
á÷äù úåéäì ìåëé êéà''íéîì íìåòä ìë úà êåôäéù øîà ä ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ùø ùåøéô éôì íé÷åñôäá òîùîã'' ïéãä úãîùë ìåáî àéáé àìù òáùð ÷øã íù é

 íéàèåçù âøè÷ééò''ùøá ù''è ÷åñô é 'è''æ àèç ìò àá åðéàùë ìåáî àéáé àìù äòåáù äéä àì ìáà ,
á÷ä øîà àì ïàëå''íéîì íìåòä úà êåôäà øçà ìå÷ òîùà íà ÷ø ä , ìò ùðåò úøåúá àéåä àìå

àèç.  
  

èéìù ïé÷ñéìô áàæ á÷òé áøä'' àíéìùåøé  

èéìù õéáåðáø ìàéìîâ éáø ïåàâä íùá õøúì íúàáäù äî''ò à''îâá àúéàã äî ô 'á''ò á'' ã äáøù
éì øôéî éî éúòáùðù åéùëòå éúòáùðù éì éåà úøîåàù ìå÷ úá òîù äðç øá øá , äðç øá øá äáøå

á÷äì øôä àì''åúåòåáù úà ä ,ìåáîä úòåáù ìò äðååëä àîù ùùçù ïåéë , äòåáùä úà øôé íàå
íìåòä áøçé ,íìåòì ìåáî ãåò àåáì ìåëé äøôä éãé ìòù éøä , úà êåôäà ìå÷ úá äøîàù äî äæå

ò íéîì íìåòä''äòåáùä úøôä é ,øéòäì äàøð :äòåáùä øôäì øùôà íàã , äòåáùä äìéòåä äî
ùø áúëã''ìåáîá åúåîé éìåà éë úãìì ãçô çðù é ,á÷äå''íìåòì ìåáî àáé àìù åì òáùð ä , íàå

øôäì øùôà ,çèáåî úåéäì ìåëé åðéà ïééãò .  
  

  

á÷ä òáùðù äî''÷ø íàä íìåòä ìë úà áåù úéçùé àìù äò ''íéøáã øàùá óà àîìéã åà íéî é  

 íùá àéùå÷ íúàáäù äîåù" ïåéö ïéðá úî÷ ïîéñ úåùãçä''äáîøä áúëù äî ìò ''í  ÷øô äáåùú úåëìä

â 'á äëìä 'ã àøéå øîàðù ïéúçùð ïä ãéî íäéúåéëæî íéáåøî íäéúåðåò åéä íà åìåë íìåòä ìë ' äáø éë
íãàä úòø, äù÷ãôá ùøåôî àø÷î éøä úùø àì çð åëå äîãàä úà ìì÷ì ãåò óéñåà ' óéñåà àìå

åëå éç ìë úà úåëäì ãåò 'éúçùð íìåòä ìëù øùôà êéàåíç íéáåøî íäéúåðåò íà "å , õøéúå
á÷ä íà íä íé÷åìç íéùøãîã''íéîî õåç íéøáã øàùá íìåòä ìë ìò äúçùä àéáî ä.  

  

èéìù ïåñ÷øî éëãøî íäøáà éáø ïåàâä'' àåî''ãåãùàá ö  

îã øéòäì äàøð àúôñåúá úùøåôî íéàðú ú÷åìçî éúàöá ÷øô úéðòú 'é äëìä'' âæå'' ì ïéçåèá ìáà
ðù íìåòì ìåáî àéáî íå÷îä ïéàùøîàìåáî ãåò äéäé àìå ,îåàå øéúòáùð øùà éì úàæ çð éî éë , 

ø 'åà øéàîøîïéà íéî ìù ìåáî ,ùé íéîåãñä ìò àéáäù êøãë úéøôâ ìùå ùà ìù ìåáî ìáà , 
ðùøîàäå  ' øéèîäåâå íåãñ ìò 'ø ' ãöéë ùé íéãéçé ìù ìåáî ìáà ïéà øùá ìë ìù ìåáî øîåà äãåäé

åìåáî àåä éøä úîå íéá åúðéôñ äòáè úîå íéì ìôð,ø  'ñåééåà øîïéà øáã ìë ìù ìåáî , ìåáî ìáà 
ùé çéùîä úåîéì íìåòä úåîåàì øáã ìùåëå '.  

  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø'' ùàø ïåéö ìú ãúëä éãéîìú ììåë''ñ  

îâá àúéàã àäî øéòäì äàøð 'é ïéëøò''ò æ''à î' á÷ä ù÷éá" ìéáùá åäáå åäåúì íìåòä úà øéæçäì ä
íé÷éåäé ,åúòã äáùééúð åøåãá ìëúñðù ïåéë, åäáå åäåúì íìåòä úà øéæçäì àåä êåøá ùåã÷ä ù÷éá 

åäé÷ãö ìù åøåã éðôî ,åúòã äáùééúð åäé÷ãöá ìëúñðù ïåéë ,î éøä íà éë äúéä àì äòåáùäã øàåá
åðåëî ìò ãîåò íìåòäùë íìåòä ìò ìåáî àéáäì àìù , ììëá äæ ïéà åäåáå åäåúì øéæçäì ìáà

äòåáùä.  
  

ìôéè àì íéâãá éøä íéâã ìåëàì çðì øúåä òåãî  
ä áúëù äî ìò íúù÷äù äîáîø" ïã øåáòáùïéîä íåé÷ì ìéöä çð ,ìåëàìå èåçùì úåùø íäì ïúð ,

áòá íîåé÷ éëåøå ,à úåù÷äì ùéã''íéâã ìåëàì øúåî äéä êéà ë , úòùá ììë øæâð àì íéâãä ìò éøä
ìåáîä ,à''íøåáòá çøè àì çð ë ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  

äáä''éð ïéåøáñâàì÷ íééç íäøáà ç'' åìàéøèðàî øàîèàñ äùî úøåú úáéùé  

äøäî éúòîùù äî õåøú ãåò ïééöì äàøð''ø â 'öæ ïàîôéå÷ íééç'' ìâå ìò ùãçä ïîù úçùîá ñôãð í

íéðéðôä ÷ìçá úéùàøáò ''îâá àúéàã äî ô 'é÷ íéçáæ''ò â'' áò åìöéð íàøä íâå ïùáä êìî âåòù'' é
äáéúä úåáéáñ íéîä åððèöðù ,êë åìöéð íéâãä íâù ãåò øîåì øùôà ,ò éîð äéä íúìöä úàöîðå'' é

çð ,íéâã íâ ìåëàì åì øúåä ïëì  .  
  

êôäúé àìù íåãñ ìò íäøáà ììôúäù åîë ìåáî àáé àìù åøåã ìò çð ììôúä àì òåãî  

 íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîáåúëä åéìò ãéòäù åîë íéîú ÷éãö çð äéäù ïåéë, äéä àì äîì 
çéå åøåã éðá ìò ììôúîáèåîì íøéæ , åðéáà íäøáàá åðéöîù åîëùá÷ä åòéãåäù ãéî" ìù úåðòøåô ä

íúéçùä éúìáì íéîòô äîë íäéìò ììôúä íéøåîâ íéòùø åéäù íåãñ ,à'' ììôúä àì çð òåãî ë
äøéæâä ìèáì ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

ë''åîãàä ïøî ÷''èéìù ùîù úéá áåìòìî ø''à  
ù ïåéë çðã íéðåùàøä õåøú íúàáäù äîåøåã ìò ïâäì ìåëé äéä àì íé÷éãö äøùò åøåãá äéä àì ,

àùî''íäøáà ë ,àìôð øáã ïééöì äàøð øôåñ íúçä äæ ìò áúëù äî  äùî úøåúá íäøáà àä äù÷ã
ùø ùøéôù åîë äðéëù óåøéö íò äòùú ìò ììôúä''àøéå úùøôá é ,á÷ä åì øîàùë çð éîéá éøäå'' ä

çìùåúî ééçá äéä äáéú úåùòì ,äòùú äéäåíäéúåùðå çð éðáå åúùà íò  , ììôúä àì àîòè éàîå
äøùò àäéå äðéëùä úà óøöì ìåëé äéä éøä , ìåëé äéä åëîåúì ãòñ êéøö äéä àìù íäøáàã õøéúå

è íò äðéëùä óøöì 'äðéëùä ãòñá äéä åú÷ãö ìë çð ìáà ,à''è ììëá øáë àåä ë ' éàå íé÷éãö
åôøöì øùôà .  

  

äøä''ù øò÷åø÷ ãåã íééç éáø âèéì'' àøåâ ììåë ÷øàô àøàá    

 éðéòá ïè÷ àåäù åúòã äéäù àåä ììôúä àìù íòèäã õøéú äîìù úøàôú øôñáã ïééöì äàøð
éùä''á÷ä àäéù åáì ìò äìò àìå ú''åúìôúá õôç ä.  

  

èéìù ïîñéå äéòùé áøä'' ààæìòá éãéñçã ïåéò ììåë ùîù úéá  

èéìù øèñøô óñåé íäøáà áøä'' àã ïåéò ììåë ùîù úéáàæìòá éãéñç  
èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøîèàñ ììåë íéìùåøé  

øåãä ìò ïâäì éåàø åðéàù æçàå åéðò äéäù íåùî ììôúä àì ïëìã õøéú éåì úùåã÷áã ïééöì äàøð .  
  

ì øúåî äéä çðì òåãîøåñà äéä ïåùàøä íãàìå øùá ìåëà  

øùá ìåëàì øåñà äéä íãàìå øùá ìåëàì øúåî äéä çðì òåãî íéîòè äîë íúàáäù äî.  
  

èéìù êàáðæéà øæòéìà áøä'' àùîù úéá æðàö ììåë  

åðøåôñä áúëù äî íòè ãåò ïééöì äàøð ,øùá ìåëàì çðì øúåäù øáãä íòèá , àì ìåáîä øçàìã
 úåøéôäå íéâæîä ãåò åéäïåùàøä íúåîìù ìò , øéåàäå õøàä âæîå íåéä äåùîî äúèð äîçä ìâìâ éë

úçùð ,ìåáîä øçà éùåðàä ïéîì íééç éìòá úìéëà øúåä äæìå , øúåä òåãî øéôù éúà äæ íòè éôìå
íéâã ìåëàì íâ çðì  .  

  

õøàä íò àåäù ììâá øùá ìåëàì øåñà éåâì íàä  

 ïëìã ø÷é éìëä éøáã íúàáäù äîä àìúåúìéëà øíãàì øùá  , ìåëàì øåñà õøàä íò ìëù éôì
øùá, îâá øàåáîë 'î íéçñô''ò è'' áåì äøúåä äøåúá ÷ñòù çð ìáà , óàù ìåãâ ùåãéç àöåéã íúáúëå

øùá ìåëàì øåñàå õøàä íò àø÷ð ãîì àì íà ãåîìì äååöî åðéàù éî.  
  

èéìù ïéåøáðäòù ìàåé äîìù áøä'' àíéìùåøé  
 ø÷é éìëä éøáãîã øéòäì äàøðãåîìì áéåçî åðéàù éî åìéôàã ùåãéç ãåò àöåé , åì øúåî ãîåì íà

øùá ìåëàì ,ãåîìì áåéç äéä àì çðì àäã , íéëéùù íéðéãä íéãîåì íéùðã ïååéë øîåì ùé äæ éôìå
íäì ,îâá àúéàãë çð ïá ïëå 'á''ö ÷''ò á'' àãîì àìå ãåîìì åì äéäù éôì âøäðù çð ïáì ïàëî , ïéà

øàä íò øãâá øáë íäõ , àìå øáãì íéòãåé íðéàù íéðè÷ì øùá ìéëàäì øúåî êéà ïééòì ùé ÷ø
äøåú íúéà íéãîåì.  

  
 âåò úà ìåàùì ìåëé äéä éøä ìåáîä øîâð íà úåàøì äðåéä úà çåìùì çð êéøö äéä òåãî  

øãä íùá íúù÷äù äî'' éôìã ìîâá øàåáîã äî ' éãéö ìò õåçá ìåáîä ïîæá ãîåò äéä âåòù
äáéúä ,à''âåò úà ìåàùì ìåëé äéä éøä äðåéä úà çåìùì çð êéøö äéä òåãî ë , äùìùá íúöøúå
íéðôåà.  

  

èéìù ñééå ãåã áøä'' àíéìùåøé  

 óã ìò óã øôñáã ïééöì äàøðé÷ íéçáæ''ò â'' áåö åá ïéàù âåòì úåàøäì äöøù õåøú àéáî àìù êø
åéãòìáî øùôà éà éë ìåáîäî øàùðù äîù åùôðá äîãé.  

  

èéìù øòðôö øãðñ áøä'' àïéì÷åøá  
èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àíéáìòù  

 äéàø àéáäì äàøðåøéúìõåéìò êîñ àìù íëìù  ,çà íéàåø éøäù'' êìéù äöøù èéìôä àåä âåòù ë
åúùà úà àùéå äîçìîì íäøáà ,úàöì åéìò çð êåîñé êéàå ,ëúéãúåîéù äöåøù ï , ìëåéù éãë

åúùà íò ïúçúäì.  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâäïòöèàî ÷çöé èéìù''à áñîàéìå âøå  
çî''äùî ìéàåä àìôðä ñ  

åðúçì úá åúãëð éàåùð úçîù ìâøì  
 áøäâéãðòèù óñåé á÷òé èéìù'' à÷éìåãå  
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