
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÌÈÏÂÁ ¯Â˜È· ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ Ì‡‰  

‰ÏÂÁ‰ ÌÚ ÌÂÏÎ ¯·„Ï ÈÏ· „·Ï· ¯Â˜È·· ?  

 Ô˙˘¯Ù·ח א''י'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯ÈÂ  'Â‚Â'.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ 'ה לשאול '' יום שלישי למילתו היה ובא הקבז''מ פ''ב

עיין בספר מעדני אשר פרשת וירא  ‰ ÚÈ‚‰ ÚÂ„Ó ''È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ· ˜¯ Â¯˜·Ï ‰˜·,בשלומו

 עיין ספר מעדני אשר פרשת Ú ÌÈÏÂÁ ¯Â˜È· ÔÈ�Ú·Â''ÔÂÙÏË‰ È, ח כמה תרוצים נפלאים''תשס

בענין ביקור חולים במחלה מדבקת עיין ספר מעדני אשר פרשת וירא , ט''וירא תשס

  .ח''תשס
  

ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â·˙Î ‰�‰ ם ''וכן ברא, וכן בחזקוני, עיין מושב זקנים לבעלי התוספת

מכיון שלא , דבא לבקר את החולה' בגמ דלכן ילפינן וכן בגור אריה

ולא מצינו בשום ' נזכר כאן שום דיבור בעת שנראה איליו ה

על כן , מקום לשון וירא שלא כתוב אחריו אמירה או דיבור

אל אברהם היה זה כדי ' צריכים לומר שכל מה שנתראה איליו ה

  .ולא לשם דיבור מסוים, לבקרו כשהוא חולה
  

‡¯·Â'' ˘בהר שקניםעיין  על התורה ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ·˙Îל מלשון וירא '' וז

מוכח שלא בא אלא לבקרו מדלא כתוב אחריו לא אמירה ולא 

ÂÏÈÙ‡Â ‰ÏÂÁ‰ ¯˜·Ï Ì„‡Ï ÂÏ ˘È˘ ı¯‡ Í¯„ „ÓÏÏ ‡·Â , דיבור

 ÂÏ Â„È‚È ¯˘‡Î ÂÏ ‡ÁÈ�Â Ô˘È Â‡ˆÓ˘ ÔÂ‚Î ¯·„ ÂÓÚ ¯·„È ‡Ï

ÁÂ¯ ˙Á� ÂÏ ‰˘ÂÚ Â˙Â‡¯Ï È�ÂÏÙ ‡· ÈÎ ‰ÏÂÁÏ.  
  

· Ï·‡Ò¯Ù„¯Á ÌÈ ·˙Î ואחד מענפי המצוה ל ''וז ז"אות מד ''כ רקפ

 ,לדבר עם החולה ולשון רבי שלמה בן גבירול והחולים תשיחם

שיש דכתב הרב כן  ה''בזוהר הרקיע חלק העשין אות כץ "רשבהוכתב 

  .מפני שהדיבור יפה לחולים, מצוה לדבר עם החולים
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ:בורא קשיא  דדי א''א ע''נדרים מ'  מהא דאמרינן בגמ

  .ÏÂÁÏ ·ÂË ‡Â‰ ¯Â·È„„ Ô�ÈÊÁ‰, לעינא ומעלי לאישתא
  

 ÔÎÂÌÈÓÎÁ ÔÂ˘Ï ¯ÙÒ· מעיר הערה נחוצה דענין מצוה ה"כ' ב סי"ח 

ביקור חולים אין עניינו כמו שרגילים לילך אל החולה בשבת 

 שאז מפני קול המולה אין יכול לישא אברוב עם לומר שבת טב

יחידות לבקר ולשאול מן ענין וליתן מעניניו רק עניינו שילך ב

 חרדים פרסומביא נמי את דברי חליו וישא ויתן בענין רפואתו 

  .' רמת רחל סימן ג'ת ציץ אליעזר חלק ה"שועיין ב,  שהדבור יפה לחוליםתבכש

  

 ¯ÚËˆÈ ‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ‰‡¯È Ì‡˘ Ú„ÂÈ˘ Ì„‡  
˙·˘· ÌÈÏÂÁ ¯Â˜È· ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ח א''י'ÂÈÏ‡ ‡¯ÈÂ ‰  'Â‚Â ‡¯ÓÓ È�ÂÏ‡·'.  
  

˘¯·Â''‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ¯˜·Ï ‡·˘ È.  
  

Ó‚·Â' וכי אפשר לו לאדם , אלוקיכם תלכו'  אחרי הא''ד ע''סוטה י
אלהיך אש אוכלה ' והלא כבר נאמר כי ה, להלך אחר השכינה

ה ביקר חולים ''מה הקב, ה''אלא הלך אחר מדותיו של הקב, הוא
  . בקר חוליםבאלוני ממרא אף אתה' שנאמר וירא אליו ה

  

¯Â˜ÁÏ ˘È אדם שילך לבקר את החולה בשבת ויראה את המצב 
שלו ויצטער האם יש לו מצוה לבקר את החולה או דילמא אין 

  י זה יתבטל ממצות עונג שבת''לו את המצוה כיון שע
  

 ‰�‰‡˙È‡Ó‚· ' ואין מנחמין אבלים ואין מבקרין א''ב ע''שבת י 

 'Ó‚· ‡˙È‡Â,  מתיריןחולים בשבת דברי בית שמאי ובית הלל
ר חנינא בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים " אב"ב ע"שבת י

  .מפני שמצטערשם י "רשוב, בשבת
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ:דיכולים לבקר את החולה  ז''ח סימן רפ''אורע '' כתב בש
  . בקושי התירורק ולא הזכיר ד,בשבת

  

 Ï·‡‚Ó‰Ì‰¯·‡ Ô Ì˘ חנינא דבקושי התירו בימזכיר הך דר 
 הטעם מפני שחששו שמא יבוא רשופי, בקר חולים בשבתל

ומתוך כך כותב התנגדות לאותן שכל ימות השבוע אין , לזעוק
  .הולכין רק בשבת

  

· ‰�‰Â‰·Â˘˙ È¯Ú˘ Ù¯ ÔÓÈÒ''Ê ·˙Î מי שהוא רך הלבב ומיצר על ד
דלעונג ניתן ולא , החולהיסורי החולה אין לו לילך בשבת לבקר 

  .רלצע
  

· Ï·‡Â˘"Ï‡ ıÈˆ ˙¯ÊÚÈ ד'' רמת רחל סימן י'חלק ה ÂÈÏÚ ‰Ó˙:הא  מ
ל ברם צריך בשבת מהו " וזג"ויקרא שאילתא צשאילתות ב דאיתא

מי אמרינן כיון דאזיל וחזי ליה דאית ליה צערא , לשיולי בקצורא
חלשא דעתיה וקא עקר עינוגא דשבתא ורחמנא אמר וקראת 

יל או דלמא כיון דאמר מר כל מאן דאזיל ומשא, לשבת עונג
' בקצירא דמי כמאן דיהב ליה חיי והלכך שפיר דמי דתניא וכו

ואין מבקרין את החולים בשבת ובית הלל מתירים והלכתא 
 הרי למדנו מדברי השאילתות דזהו ,ל"כבית הלל בכולהו עכ
ל אם להחליט להתיר לבקר חולים בשבת "גופא היה הקושי לחז

כ "וא, שבתי הביקור עוקר המבקר ממנו מצות עונג "היות שע
הרי נלמד מזה דשפיר דמי לבקר החולה בשבת גם כשהוא רך 
הלבב ומיצר על יסורי החולה כי מצות עונג שבת נדחית מפני 

   .ערי תשובהודלא כהש, מצות הביקור חולים
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ÊÁ Â¯Ò‡˘ ˙ÂÚ˘· ¯Â˜È·‰ ˙ÂÚ˘˘ ÌÈÏÂÁ ˙È·'' Ï  

‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ¯˜·Ï ‰ÂˆÓ ˘È Ì‡‰ ‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ¯˜·Ï?  

 Ô˙˘¯Ù·ח א''י'ÈÂ ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯ 'Â‚Â ' ÌÂÁÎ Ï‰‡‰ Á˙Ù ·˘È ‡Â‰Â

ÌÂÈ‰.  
  

ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙ÎÂ :משום , ה דווקא כחם היום''דלכן הגיע הקב

שעות '  אין מבקרין את החולה לא בג'נדרים מ' דאיתא בגמ

 ה דווקא''אלא באמצע לכן הגיע הקב, ראשונות ולא באחרונות

   .א בספרו נחל קדומים בפרשתן''כך כתב החיד, באמצע היום

  

ÂÏ‡ ˙ÂÚ˘· ‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯˜·Ó ÔÈ‡˘ ¯·„‰ ÌÚË·Â :Ó‚· ‡˙È‡ '

 כל חולה מיקל עליו ,שעות ראשונות של יום' בגד  א''ע' נדרים מ

כן לא  ו,לבקש עליו רחמיםהמבקר  ולא יחוש ,המחלה בבוקר

 שאז מכביד עליו חליו ,שעות אחרונות של יום'  בגיבקר

  .ום אלא באמצע הי,ויתייאש מלבקש עליו רחמים
  

·Ó¯‰ Ï·‡''Ì ד הלכות אבל הלכה ''פרק י‰' ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ¯Á‡ ÌÚË ·˙Î 

ÂÏ‡ ˙ÂÚ˘· ‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯˜·Óואין מבקרין את החולה לא ל '' וז

מפני שהן , ולא בשלש אחרונות, בשלש שעות ראשונות ביום

  .מתעסקין בצרכי החולה
  

È¯È‡Ó· ÔÎÂ מביא פירוש זה בשם הראשוניםא''ע' נדרים מ .  
  

·Â˘Ó ÛÒÎ‰� ולא ידעתי ל''שם הקשה וז' הלכות אבל פרק יד הלכה ה 

ז ''ובדרב,  ואפשר שלא היה בגירסתו,למה השמיט טעם הגמרא

  . לפי בקיאותו בחליים,חידש טעם אחרם ''שם כתב דהרמב
  

„ÈÁ‰ ‰�‰Â''‡ מ בין טעם של הגמ'' כתב שיש נפקבברכי יוסף '

מים ס אם הוא הולך כמה פע"דלטעם השם ''לטעם של הרמב

, ם שייך"אבל טעם הרמב, ס"נראה דלא שייך טעם הש, בכל יום

דאף דיודע בטיבו ולו יבין את זאת בינה לעתים בחולה זה עצמו 

ם שעושין "מ אכתי לטעם הרמב"מ, ס"ואין לחוש לטעם הש

  . צרכיו יש לו להמנע
  

„ÈÁ‰ ‰�‰Â''ÛÈÒÂÓ ‡ ם"ונראה שהעולם סמכו על טעם הרמב ,

דכיון דטעמא הוא שעושין , לילותנו בזהדעתה אין מקפידין בג

או אין נמנעין לעשות , דיש להם בית אחר, לא אכפת, צרכיו

  .בפניו
  

·ÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú כתב טעם אחר מדוע ' יורה דעה סימן שלה סעיף ח

 ואין זה איסור אלא עצה בעלמא לפיכך לא נהגו ל''מקילין בזה וז

  .עתה לדקדק בזה
  

‰„Â‰È Ë·˘·Â כתב טעם אחר מדוע מקילין דאנשים ה''ד סימן של''יור 

יודיעם שאם לא ילכו עכשיו יתבטל לגמרי המצוה ובכהאי גוונא 

  . מותר ללכת בכל השעות
  

ÌÈÈÁ ıÙÁ· ÔÎÂ כתב דאף שאין למבקרין ג''פ' בספרו אהבת חסד חלק ג 

מכל מקום , לחולה לא בשלש שעות ראשונות ולא באחרונות

, ר בזמן שקבעו חכמיםאם הוא ממהר לדרכו וכשלא יבא לבק

נראה שטוב יותר שיבקר על כל פנים באלו , אזי לא יבקר כלל

  .הזמנים משיבטל מצוה זו לגמרי
  

¯·„‰ ÌÚËÂ : כי אולי יועיל לו בביקורו לאיזה דבר לרפואה לכבד

דזה גם חלק ממצות ביקור א ''נדרים מ' ולרבץ לפניו כדאיתא בגמ

  .חולים
  

Â˘· ·˙Î ÔÎÂ''ÌÈÈÁ ˙ÓÏ˘ ˙ שאם הבית חולים ה''ד סימן קפ''יור 

  .ל מותר ללכת לבקר''עשה שעות ביקור בשעות שאסרו חז

‰ÏÈÏ· ÌÈÏÂÁ ¯Â˜È· ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

 ¯ÙÒ· ‰�‰ÌÈÈÁ ˙¯Â˙ אין מבקרין את  כתב 'בד עמוד ''סנהדרין ל

החולה בלילה שלא ימנע עצמו מן הרחמים מפני שאז מכביד 

  .ה"של' ד סי"וריבטור ש "עליו חליו ויתייאש ממנו כמ

  

¯˘‡ È�„ÚÓ:כוונתו למה שכתב הטור אין מבקרין החולה בג  '

אחרונות של יום שאז מכביד ' שעות ראשונות של יום ולא בג

עליו החולה ויתיאש מלבקש רחמים וסבר התורת חיים שמטעם 

זה נמי אין מבקרין את החולה בלילה לפי שגם אז מכביד חליו 

È˙Á�‡· È˙Ú‚È " על הפסוק 'פסוק ז' ם ותהיליק ''כמו שכתב הרד

‰ÒÓ‡ È˘¯Ú È˙ÚÓ„· È˙ËÓ ‰ÏÈÏ ÏÎ· ‰Á˘‡"כי אני נאנח ל'' וז 

ÏÈÏ· ÈÎ‰  ,ובוכה עד שאשחה מטתי בכל לילהחליי ודואג על 

ÈÏÂÁ‰ „·ÎÈוכן כתב במאירי שם,  ויאנח האדם ויבכה על חליו ,

  שנראה בחוש בענין'שער אהבה פרק הוכן כתב בספר ראשית חכמה 

  .החולים שבלילה יכבד עליהם החולי
  

 ·ÈÈÁ ‰�ÎÒ Â· ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÁÏ ˙·˘· ¯� ‰·ÎÓ‰ ÚÂ„Ó  

ÌÈÏÂÁ ¯Â˜È· Ï˘ ‰ÂˆÓ ¯·„· ‰ÚË ‡Â‰ È¯‰?  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰ 'א''ע' שבת ל Â· ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÁÏ ˙·˘· ¯�‰ ˙‡ ‰·ÎÓ‰ 

ÓÏ ˙‡ËÁ ·ÈÈÁ ‰�ÎÒ''·ÈÈÁ ‰ÙÂ‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘ ‰Î‡ÏÓ˘ „.  
  

· ‰�‰ÁÓ˘ ¯Â‡ מכבה את הנר מדוע   הקשה'ק ח''ס 'הלכות שבת פרק א

 א''ב ע''סוכה מל ''רי קימה ' א'שבת ל חייב ין בו סכנהבשביל חולה שא

 טעה בדבר מצוה של ביקור טעה בדבר מצוה פטור וכאן נמי הרי

  .כ מדוע חייב''א, חולים
  

ı¯˙ÓÂ:ג ''שחייב אעיש לחלק במצוה שבין אדם לחבירו  ד

ג דטעה ''אם נתן בשבת אעשחייב כמו צדקה דטרוד בדבר מצוה 

עיין , ט ריש שבת''יו' עיין תוס א''ע' שבת בבדבר מצוה כמבואר במשנה 

וכן בגליוני , ובכלי חמדה פרשת כי תצא, ז''ק י''ס' סוף סימן י' חלק ב ת שערי דעה''בשו

ע אריכות גדולה מדוע בצדקה ''ועיין במעדני אשר פרשת ויקהל תש, א''ע' ס שבת ב''הש

  .מרינן טעה בדבר מצוה פטורבשבת לא א
  

נחלקו הראשונים האם הוא מצוה  הנה מצוה ביקור חולים .·

 דהויא ו''אות לדעת הלכות גדולות  דאוריתא או דרבנן

 'בשורש בם ''הרמבאבל , דאוריתא ומנה את זה במנין המצוות

וכן , השיג על דבריו דביקור חולים אינו מצוה אלא מדבריהם

 דיש שבע מצוות עשה 'ד הלכה א''פרק יכתב בהלכות אבל 

והנה לפי שיטת ,  ואחד מהם זה ביקור חולים,מדבריהם

הלכות שופר פ מה שכתב בטעם המלך ''ם אפשר ליישב ע''הרמב

, ג''סימן פ' ת אחיעזר חלק ג''וכן בשו, ג"ק י"א ס"מובא במנחת חינוך מצוה קכ' הלכה ו' פרק ב

דבמצוה דרבנן דאינו בהיל  , פליג על זהג"סימן רל' חלק א' מ מהדורא א"ת שו"ובשו

ל אתי שפיר ''כך כך לא אמרינן טעה בדבר מצוה פטור לפי הנ

כיון דביקור חולים מצוה דרבנן ליכא בהו פטור של טעה 

  .מעדני אשר, בדבר מצוה
  

‰„ÓÁ ÈÏÎ·Â  פרשת מקץ בקונטרס המלואים· ı¯˙Ó‰Ê „ÂÒÈ: מדוע אין 

וקשה הא ,  טוב שמא יטהבפתילות שאין דולקיןבשבת מדליקין 

ש ''ל א''ולפי הנ, אפילו יטה לא הויא אלא טועה בדבר מצוה

  . ונר חנוכה רק דרבנןדבמצוה דרבנן ליכא הפטור
  

¯ÙÂÒ Ì˙Á·Â הקשה נמי מדוע המכבה את הנר לחולה א''ע' שבת ל 

הרי לרפאות חולה שאין בו סכנה מצוה , שאין בו סכנה חייב

כ ישראל ששגג '' ואו''ד סימן של''יוררבה הוא כמו שכתוב בטור 

וריפא חבירו בשבת וכיבה נר בעבורו הויא ליה טעה בדבר מצוה 

  .דחייב' כ מדוע כתוב בגמ''א, ועשה מצוה ופטור
  

  

¯˘‡ È�„ÚÓ:ל דהוא לא '' לפי דבריו אי אפשר לתרץ תירוץ הנ

אלא דיש חיוב , הזכיר את החיוב משום מצות ביקור חולים

  .א''ע' עיין שפת אמת שבת ג, מן התורהלרפאות חולה והוא 



 Ì‰¯·‡ ˙‡ ˙Â‡Ù¯Ï ÁÈÏ˘ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ÚÂ„Ó  

ÌÈÏÂÁ‰ ÏÎ ÌÈ‡Ù¯˙Ó ‰È‰ ‰Ê·˘ Â¯‡Âˆ· Ô·‡ ÂÏ ‰È‰ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ח ב''י' ÂÈÏÚ ÌÈ·ˆ� ÌÈ˘�‡ ‰˘Ï˘ ‰�‰Â ‡¯ÈÂ.  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰ 'ב''ו ע''מ פ''בÌ‰¯·‡ ˙‡ ˙Â‡Ù¯Ï ‡· „Á‡ Í‡ÏÓ„ .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :ברך ' וה" על הפסוק ב''ז ע''ב ט'' ב'ממהא דאמרינן בג

י אומר אבן טובה היתה ארבי שמעון בן יוח" את אברהם בכל

שכל חולה הרואה אותו מיד , תלויה בצוארו של אברהם אבינו

מדוע היה צריך , כ כשחלה אברהם אבינו מן המילה''א ,מתרפא

הרי אם האבן ריפא את כל העולם כל , שליח מיוחד שירפא אותו

כ מדוע לא הסתכל על ''א, צמו היה יכול להתרפא בזהשכן שע

וכן , ב''ז ע''ב ט''א ב''וכן המהרש, כך מקשה במושב זקינים לבעלי התוספות, האבן

  .וכן בתפארת יהונתן בפרשתן, א בפרשתן בספרו פני דוד''החיד
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡::::    

אבל מילה הויא ,  דווקא מכה שבא בידי אדם היה מרפא.‡

כך תירץ באמרי , ידי שמים לכן לא היה יכול לרפאותכחולשא ב

  .נועם

˘¯‰Ó‰ Ï·‡''‡ ב''ז ע''ב ט''ב ‰Ê ıÂ¯˙ ‰Á„: וכתב דזה דחוק 

  .דהרי מילה הויא חולשא בידי אדם

ורפא ' כמו דדרשינן בגמ, ג דניתן רשות לאדם להתרפאות"אע .·

 ממדת מ''מ, ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות

ולא ללכת אל הרופא או לעסוק , י שמיאתמימות לבקש רחמ

כך , לכן לא היה רוצה אברהם להתרפאות עם האבן, בתרופות

   .'ז עמוד ב''א בבא בתרא ט"מהרשתירץ ה

Ô˙˘¯Ù· ÌÈÈÁ ÚÙ˘·Â  È¯·„ ÏÚ ‡ÏÙ� ¯·Ò‰ ÛÈÒÂÓ

˘¯‰Ó‰''‡:ה התהלך ''דאברהם אבינו אמר לו הקב  דכיון

פני במצות י מהמדרש התהלך ל''לפני והיה תמים ופירש רש

ה שלא ''היינו שאמר לו הקב, מילה ובדבר הזה תהיה תמים

רק , יביט אל האבן הטובה כדי להתרפאות על ידה מן המילה

שיתנהג בזה במדת התמימות שלא לתור אחרי רפואה ואפילו 

ה ''לא סגולית רק ימתין ויצפה לרחמי שמים להתרפא מהקב

  .בלבד

ולמשול על , היות תמיםי מצוה מילה זכה אברהם ל'' כיון שע.‚

ולהגיע לשלימות רבות על כן לא רצה , ח איבריו''כל רמ

, כדי להראות בזה, אברהם לרפאות את עצמו באבן הטובה

אחרי שזכה , שכל תוקף הכאב שיש לו הוא כאין ואפס בעיניו

א בפרשתן ''כך תירץ החיד, לדברים כה נשגבים, באמצעות מצוה זו

  . בספרו פני דוד

 דחולה אין יכול לרפאות את ב''ע' ברכות ה' פ מה דאמרינן בגמ'' ע.„

כ ''א, עצמו משום דאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים

ג שכל חולה שהיה מסתכל על האבן היה ''הכי נמי אברהם אע

מתרפא לגבי אברהם זה לא עזר משום דאין חבוש מתיר 

  .כך תירץ בתפארת יהונתן בפרשתן, עצמו מבית האסורים

 בטעם ל''להגאון רבי יהונתן אבשיץ זצפ מה שכתב בתפארת יהונתן '' ע.‰

ה עד יום השלישי דהצער לאברהם היה ''שלא בא הקב

ה ''לזכותו וליוצאי חלציו ולפום צערא אגרא רק אין הקב

 ולכן בא 'א ז''בראשית רבה צמניח לצדיקים בצרה שלשת ימים 

ר דאברהם עצמו ל אתי שפי''לפי הנ, ביום השלישי לרפאותו

מתוך שרצה בצער היסורים לא הפנה מבטו להסתכל על 

  .פרשת וירא' ל חלק ב''כך תירץ השפע חיים מצאנז זצ, האבן טובה שבצוארו

Â.דהא דהיה לאברהם אבן סוף קידושיןפ מה שאיתא בתוספתא '' ע 

טובה זה היה רק בזקנותו ואפשר דבזמן שמל עצמו אף דכבר 

, ל אתי שפיר''לא היה לו האבן לפי הנהיה בימי הזקנות עוד 
  .ע ופני שלמה ועוד''כך תירץ בספר אפריון בפרשתן לבעל הקסת סופר והקיצור ש

 ˙È¯·‰ Ì„Â˜ „ÏÂ�‰ Â�·Ï Ì˘ Ì‰¯·‡ ‡¯˜ ÚÂ„Ó  

˙È¯·‰ ¯Á‡ ˜¯ ˜Â�È˙Ï Ì˘ ÌÈ�˙Â� ÔÈ‡ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·א ג''כ' ÂÏ ‰„ÏÈ ¯˘‡ ÂÏ „ÏÂ�‰ Â�· Ì˘ ˙‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜ÈÂ 

˜ÁˆÈ ‰¯˘ ,Â ¯˘‡Î ÌÈÓÈ ˙�ÂÓ˘ Ô· Â�· ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰¯·‡ ÏÓÈ

ÌÈ‰Ï‡ Â˙Â‡ ‰Âˆ....        

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : הרי המנהג לתת שם לתינוק רק לאחר המילה

כך מקשה , ומדוע אברהם לא נהג כן והקדים לתת שם קודם המילה

וכן באמרי , ד''ק מ''ט ס''ל על פרקי דרבי אליעזר פרק כ''וכן בביאור הרד, ך על התורה''הש

  .וכן בספר כורת הברית, תןיוסף בפרש
  

ı¯˙Ó˘ ˘È :אבל לא שקרא , דהכונה שקרא לו שם ביום המילה

  .ד''ק מ''ט ס''ל על פרקי דרבי אליעזר פרק כ''כך כתב בביאור הרד ,שם קודם המילה

  

„ÏÂ�˘ „ÈÓ Ì˘ ÔÈ�˙Â� ÔÈ‡˘ ¯·„‰ ÌÚË :כללי המילה כתב בספר 

פני מה תיקנו לקרות  מד"צ' דין להקרות שם לנער עמלרבינו יעקב הגוזר 

משום דעד עתה לפני המילה היה שם , לו שם לנער תיכף למילה

ועכשיו שנמול וקיימו בו מצות , טומאה לפניו וחרפה שם ערלות

ל שצריך לשנות שמו בשעת "ומנ, מילה צריך לשנות שמו לשבח

המילה שעד שלא מל בשר ערלתו היה שמו אברם ומיד כשנמול 

  . לו אות אחת ונקרא אברהםנשתנה שמו לשבח וניתוסף
  

 ÔÎÂ˙ÂÎ·¯‰ "‡ÊÈÈÓ¯‚Ó ˘ ולמה אין קוראין שם ט "בסידורו אות קי

לפי שלא נקרא אברם אלא אברהם כי , לנער כי אם ביום המילה

  .אם בשעת מילתו
  

Â ÔÎ ‰ÏÈÓ È�È�Ú· ‰˘Ó ‰ËÓ ¯ÙÒ·תניא וקורא לו שם כי ח"אות י 

ספר שפע קודש ועיין ב, אברם לא נקרא אברהם כי אם בשעת המילה

  .ב עוד כמה טעמים בענין קריאת השם דווקא אחר הברית''מ קצ''על עניני מילה ע

  

 „ÏÂ�˘ ˜Â�È˙Ï Ì˘ ‡Â¯˜Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰  

Â�È·‡ Ì‰¯·‡ Ì„Â˜ ‰È‰˘ ˙ÂÓ˘Ó?  

· ‰�‰Â˘"È·Ó ˙"Ë ד סימן ''מובא בהגהות רבי עקיבא אייר יור ו'' סימן רע'חלק א

¯˜ ‰„Î ˙¯Â˘Ó  Ì˘ ˙ÂÏÚ‰Ï ÔÈ‡˘ ÔÈ˙· וכן בפתחי תשובה שם, ה''רס

ÍÏÈ‡Â Ì‰¯·‡Ó עקב אשר שמע אברהם בקולי ¯˜È ‡ÏÂ‡ 

Á� ‡ÏÂ Ì„‡ Ì˘ ‰ÏÁ˙ÎÏ Ï‡¯˘È·, דהנודר מבני נח מותר 

 שם נן דלא מסקי, שם ועברלו כמו ששנינו בנדרים אפיראלביש

ÂÈÎÂ ˙ÙÈ Ì˘· ‡¯˜�‰Âˆ‡  ,אלא בשם מי ששמר את התורה כולה

Ì‰¯·‡Ï ÂÓ„˜ ¯˘‡Ó Â·, ÏÏÎ· Â�È‡  ‰˘ÂÚÂ ‰¯Â˙· ÂÏÓÚ˘ ÈÓ

Â¯ˆÂÈÏ ÁÂ¯ ˙Á�,˘· ÏÂ„‚ ·ÂË Ì·ÂË Ì˘· ¯ËÙ�Â .  
  

ÂÈÏÚ ‰Ó˙ ‰ÏÂ„‚‰ ˙Ò�Î· Ï·‡: רח''ג ל''ברכות ל' בגמ שהרי מצינו  '

אלא חזינן , יפת פרץ גדר' ו שאביו של ר"וח, בנימין בר יפת

  .דליכא קפידא לקרוא אף בשמות שהיו קודם לאברהם
  

· ÔÎÂ ÛÒÂÈ ÈÎ¯·ט שהרי מצינו ''תמה על המבי ה''ן רסיורה דעה סימ

 בזה חזינן דליכא קפידא 'א, א אבות ג, עדיות העקביא בן מהללאל 

  .אוהעולם אין נזהרים בזה קראו בשמותם אדם נח וכיוצ
  

· ÔÎÂÂ˘"‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙ ˙ מה ששאלת ל ''כתב וז ה'' סימן ל'חלק א

אם יש להקפיד לקרות שם כשמות שהיו קודם אברהם אבינו 

 אמרתי להעתיק לך דברי איש ם מקפידיםת קצת אנשיששמע

ומביא את דברי  'ה אות ו"רס' ד סי"וריים קדוש בעל ברכי יוסף קהאל

בנימין בר ' ג שהרי מצינו ר"הכהט וכן מה שתמה עליו  ''המבי

וכיוצא בזה יש להעיר , יפת פרץ גדר' ו שאביו של ר"יפת וח

ואף אנא , מאהבהומסיק התשובה  , וכיוצא, בן מהללאלאמעקבי

 שם חנוך קודם ה ראובן קרא לבנו בכורו חנוך אף שהיאאמינ

   .ה"אברהם ע



.    

  
  

 ïéîéã÷î ïéæéøæ éøä íåéä úåöçá ÷ø åîöò úà íäøáà ìî òåãî  

 øæòéìà éáøã é÷øôá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîë ÷øô'' è ìî íäøáàù

íåéä éöçá åîöò úà ,úéàã àäî úåù÷äì ùéãîâá à 'ã íéçñô 'ò'' à åìåë íåéä ìë àéðú

äìéîì øùë , øîàðù úåöîì íéîéã÷î ïéæéøæù àìàë úéùàøá'' á"ø÷áá íäøáà íëùéå" 

æéøæ äéä íäøáàù åîë ø÷åáá ãéî úåéäì êéøö äìéîù ïðéôìéã ïðéæç ,à'' òåãî ë

íåéä úåöç ãò áëòúäå íåéä úìéçúá ãéî ìåîì æøãæä àì äéôåâ åîöò úìéîá ,

øúåíéðôåà äùìùá íúö.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  

ïôåà ãåòá õøúì äàøð ,úåöç øçà ìåîì ÷ø àåä ùùçäã , ìî åðéáà íäøáà ìáà

ùùç ïéà æà íåéä úåöçá ùîî , íåéä åúåàá åúåà äéä éååöä íúñî éë õøúì äàøð ãåòå

áø äåöîìå åîöò úà ìåîéù íãå÷ íåé åà ùé éàãå åééçá úçà íòô ÷ø êééùù åæë ä

úòãä áåùéå äðëä éìá ìåîì àìå äáø äðëä úåùòì , ùéã íéòãåé øáë åðà àîìùáå

íãå÷ åîöò úà ïéëäì øùôà éðéîùä íåéá ìåîì ,àùî'' òãé àìù åðéáà íäøáà ë

íãå÷î ,ø÷åáá íäøáà íëùéå áåúë æà ãå÷òì ùéã íãå÷ òãéù äãé÷òáå.  
  

 ìàøùé éáø ïåàâäèéìù õøååù'' àáàå áø''úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú ã''ñ ,øå''áåùèëåñ úáéùéá î  

õøúì äàøð , úåôé íéðôá áúëù äî éôìùøäî ïééò ãåòå''ì íéøãð à''ò à''éáìîå á'' ÷øô àøéå úùøô í

ë''à ÷åñô á 'äðîæá àìù äìéî øãâá äéä íäøáà úìéîã , àì íé÷ñåô äîë úèéùìå

 àìù äìéîá ïðéøîàúååöîì ïéîéã÷î ïéæéøæ äðîæá ,éò øåèä ïåìî ïë ÷ééãå'' äæ éôì ù

úåöçá åîöò úà íäøáà ìî òåãî øéôù éúà ,åùá áúëù äî éôì íìåà'' òãåð ú

 äãåäéáøåé''ñ÷ ïîéñ ã'' åúååöîì ïéîéã÷î ïéæéøæ ïðéøîà äðîæá àìù äìéîá íâã , áùééì ùé

ò''åùá áúëù äî ô'' á÷òé úåáù úà ÷ìç 'ì ïîéñ'  ìèéá íåéä úåöç éøçà ìîù éî ÷øã

 åîë òâøä ïéåëì òãéå úåöç ìù òâøá ìî åðéáà íäøáàã øîåì ùé äæ éôì úåæéøæ úåöî

 åðéáø äùîã úåëøá ïééò 'ò'' àïéæéøæ úåöî ìèéá àì øéôù äæ éôìå.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  

õøúì äàøð ,çá äéä äìéîä íöòãúåö ,ø÷åáá ãéî äéä äåöîì úåðëää ìáà , åðééäã

ùà øéòáäìå íéîçô úåùòì íéöò úåøëìå ïéëñ ïéëäì ,ðä éôì''øéôù éúà ì.  

  

ø÷åáá ãéî äæ úååöîì ïéîéã÷î ïéæéøæ éøä äìôúä íãå÷ äìéî úéøá ïéùåò ïéà òåãî  

 ø÷åáá ãéî äæ úååöîì ïéîéã÷î ïéæéøæã ïåéë íéðåøçàä íùá íúù÷äù äîàåáîëîâá ø '

ã íéçñô 'ò'' àø÷åáá ãéî äìôúä íãå÷ ïéìî ïéà òåãî ,íéðôåà äùîçá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  

äëøáä úà åéìò åøîàù ïééä ñåëî äúåù êøáîäù íéâäåð éøäù õøúì äàøð , éøäå

 äìôúä íãå÷ úåúùì øåñàùèá øàáúðù åîë''ô ïîéñ ò''ñ è''â ÷ ' ø÷ùîä ä÷ùîå ïéé èøôáå

 æà úåúùì øåñàñ äáåùú éøòùá áúëù åîë''é ÷'' à æàå äìôúä øçàì úéøáä úà åçã ïë ìò

ïééä ìò åëøáé.  

  

èéìù øòììéî ïåéö ïá áøä'' àíéìùåøé  

ä íùá õåøéú íúàáäù äî øùåé è÷ìà ÷ìç 'ñ''è ÷ 'ïùãä úîåøúä ìù åãéîìúìæå áúëù ''ì ïéà 

äåöî íåù ïéùåòäìôúä íãå÷  , äìôúä éë äìôúä øçà ãò úçãð àéäù äìéîî äéàøå

ãéîúä íå÷îá àéä,äìçúá íìåòì äéä ãéîúäå  ,øéòäì äàøð éøáã ìò óéñåäì ùéã 

ò åùã÷''îâá øàåáîã äî ô 'ë úåëøá''ò å'' á ãâðë úåìôúã éåì ïá òùåäé éáø íùá

íåð÷ú ïéãéîú ,äåæá øàåáîå''åä äìéî úéøáù úåîå÷î äîëá ÷ïáø÷ åîë ä , ïéàå

ãéîúä éðôì ïáø÷ íåù ïéáéø÷î , äìéçú äéäù ãéîúä ãâðë äìéçú íéììôúî êëì

çàå''úåðáø÷ øàù ãâðë úéøáä ïéùåò ë.  
  

éù ìéãðòî íçðî áøä''èéìù ÷'' àãåãùà  

 õðä íãå÷ òîù úàéø÷ øîåì ïéðò ùéå õðä íãå÷ ïéìî ïéàù ïåéë ïôåà ãåòá õøúì äàøð

 äìôúì äìåàâ êéîñäìåîù ììôúäìå''äîçä õðá ò , äìôúä íãå÷ ïéìî ïéà ïëì

ãéîú.  

  

äòéøôä ìò äååèöð àì íäøáà àä äòéøôä íãå÷ íäøáà ìù åúéøáá åñéðëäì íéëøáî êéà  

 äìéîä øçàì íäøáà ìù åúéøáá åñéðëäì íéëøáî êéà íéðåøçà íùá íúù÷äù äî

äòéøôä íãå÷ ,äòéøôä ìò äååèöð àì íäøáà àä ,äùìùá íúöøúåíéðôåà .  
  

äøä''èéìù ãéøô àãåäé äùî éáø â'' àñ ãåîìúä øåàî ììåë ùàø .ìéæøá àìåàô  

èéìù âøáðèåø éáö äðåé áøä'' àíéìùåøé  

ïôåà ãåòá õøúì äàøð ,ò'' éåìä úéáá áúëù äî ô êì êì úùøô äøîàð àø÷éòîã

éò äøåú ïúî øçàì åéðá äåîéé÷éù äòéøô úåöî åðéáà íäøáàì'' ïë ÷ééãù ù

ôäî íé÷åñøåé éáö øä ïééòå''åñ ã''éø ñ'' á åúéøá ììëá éåä äòéøôä íâã øéôù éúà äæ éôìå

åðéáà íäøáà ìù.  
  

èéìù ìòâéåô ìùøòä áøä'' àïôøòååèðà  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç éáø â'' à ïéì÷åøá øåâ ììåë  åð÷æ íùá òîùù  

äøä''èéìù ïîøòâ øéàî íåçð éáø â'' àø''áåáàá íééç õò î  

øðò õøúì äà''ñåúá áúëù äî ô ' õøô åðéáøæ íéçñô 'ò'' á åñéðëäì íéøîåàã äîã

åðéáà íäøáà ìù åúéøáá ,íäøáà íéé÷ù úååöî øàù ìò ÷ø äìéîä ìò éà÷ àì ,  éë

éøú ãåò ùé äìéî úåöîî õåç''íéé÷ì íéëéøöù úåöî á , åúéøáá åñéðëäì íéøîåàù äæå

éøú ìù úåéúàä ïëå àéøèîéâ úéøáã''ôì áðä é'' åñéðëäì êøáì íéìåëéã øéôù éúà ì

äòéøôä íãå÷ óà.  
  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  

éò ïôåà ãåòá åæ àéùå÷ éúöøú êì úùøô ñçðô éøáã éøôñáã ïééöì äàøð''ù.  
  

èéìù úåéìâøî ìåàù áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  

âäî õåøéú ãåò ïééöì äàøð''ìðö÷ ìàôø øæ ïâåá'' òøô íäøáàù àúéà ùøãîáã ì

òà''äååèöð àìù ô ,àøäå'' ùá ÷øô úåëøáá 'ä ïîéñ ' êøáì ìåëé äååèöð àìù éî íâù áúåë

åðååöå ,àå'' âäð àåä íâù åðéáà íäøáà ìù åúéøáá äòéøôä ìò íâ øîåì åðà íéìåëé ë

êë.  

  

äòéøô úåùòì äåöî ùé íàä ìåãâ íãà ïéìîùë  

åôä ú÷åìçî íúàáäù äîäòéøô úåùòì êéøö íàä ìåãâ íãà ïéìîùë íé÷ñ.  
  

èéìù âðåé òã óñåé áøä'' àíéìùåøé øéî úáéùé ììåë  

îâá àúéàã àäî øéòäì äàøð 'ö ïéøãäðñ''ò ã'' àî ãçìã åøúé ãçéå'' áøç øéáòù äðåëä ã

åîöò úà ìîå åøùá ìò äãç ,ä íù äù÷äåùøäî" àæå'' ì àì êàéäã ÷ãéîì àëéàå 

ìåîéð åøúé äéääéä ïéãîî éøäù øáë , äìéîá ïéáééçù ååä äøåè÷ éðáî ïéãîå ôá çëåîãë" ã

îë úåúéî"éôì íù ù 'áîøä"ò úåëìää ùåøéôá í" ùéå" øéáòäù àëä øîà÷ äìéîä úòéøô ïéðòìã ì

 ìò äååèöð äéä àì íäøáàã äòéøôä ïéáëòîä ïéöéö øéáòäì åøùá ìò äãç áøç

äòéøôä ,ùøäîä úòãã ïðéæç''îð ìåãâù àäòéøô êéøö é.  

  

úååöî ìë øàùî øúåé êìîä ãåã úà òéâøä äìéî úåöî òåãî  

îâä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî 'î úåçðî"ò â" á õçøîä úéáá äéä êìîä ãåãù

úååöîä ïî íåøò äéäù øòèöðå,åúòã äáùéúðå äìéîä ìò ìëúñð  , òåãî úåù÷äì ùéã

úååöî ìë øàùî øúåé åúåà òéâøä äìéî úåöî ,î éøä ÷ø åéùëò íéé÷ àì äìéî úåö

íéøçà íéðîæá ,à''äìéî úåöîî ÷ø åúòã äáùéúð òåãî ë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù øòéàî óñåé áøä'' àâøåáñîàéìéåå  

 õçøîä úéáá äéä àì äùòîäã íéðåøçà ãåòå øôåñ íúçä íùá õøéú íúàáäù äî

ùîî ,úååöîäî åîöò õçåø äéäù àìà ,íåù åì ïéàù øòèöî äéäå äúéä øùà äåöî 

úøçà äðååë íåù éìá ,úåéðô äæá åì äéäù àöî úååöîä ìëáã , ïåùìî äöéçøå" åöçø

íëéììòî òø åøéñä åëæäå "à äéòùé 'ì'' æ íåù åì äúéä àì éàãå äæáù äìéîá øëæðùëå

åúòã äáùééúð úåðè÷á äéä äæã äøæ äðåë , éáéé áø øôñá áúë ïëã ïééöì ùé ïîéñ íéìéäú

ð'' àä íùááåè íù ìòá.  
  

äáä''èéìù àùéù éåìä äîìù ç'' àøäî úáéùé''é÷ñðùåã í  

ò õøúì äàøð''îâá àúéàã äî ô 'ì íéøãð''ò á'' à ìë ãâðë äìå÷ùù äìéî äìåãâ

 ìë ãâðë ìå÷ù àåäù äìéîî òâøð ïëì úååöîä ïî íåøò äéäù ãçéô ïëì úååöîä

úååöîä.  
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