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 דברים אחדים

            
  

  

   דברים אחדיםדברים אחדיםדברים אחדים
                                                                     

    

  

יוצר אשר זיכני להוציא לאור את ספר מעגלי הישתבח ובורא התברך י

אני תפילה לבורא . כל תגמולוהי עלי' מה אשיב לה, החיים במעגל האישי

  .לקיםעולם שיזכני להוציא לאור את שאר הח

  

ברית מילה או סתם , לא פעם יושבים סביב שולחן בחתונה או בבר מצווה

וטבעי הדבר שמתחילים , ואז פוגשים אנשים מכל מגוון הדעות, מסיבה

ובטוב ליבם לאחר שאכלו ושתו אף . לדבר על כל נושא שבעולם

  .מתחילים לדבר רכילות ולשון הרע וכל מיני דיבורי איסור

  

במקום לשמוע , של דברי תורה" פרוסות"כמה מיני אדם המצויד בכמה ו

המתאימה לזמן ולעניין " פרוסה"ולדבר בדברי חולין יכול לשלוף מכיסו 

 יש השפעות גדולות לאין זהלדבר , את חבריו לשולחן בדברי תורה אלו

  :ערוך

  .הוא מזכה את הרבים לשמוע דברי תורה  .א

  .מונע את הרבים מדברים בטלים ואסורים  .ב

אנשים נוספים , רי תורה אלו יש להם המשךלא פעם דב  .ג

היושבים סביב השולחן מגיבים ושואלים ומוסיפים וכך העסק 

  .פרה ורבה

  )ג-אבות ג(מציל את עצמו ואת האחרים מדין שבמשנה   .ד

שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה "
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  ). תקרובת עבודה זרה" (כאילו אכלו מזבחי מתים

שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים  "מבחינתיש כאן   .ה

לא פעם הדברים עושים רושם והם מבחינת הזרע , "תמצאנו

  .שנזרע ובמשך הזמן גם יצמחו דברים חיוביים

  

, שישבנו פעם קבוצת אנשים לאכול סביב שולחן אחד,  בדידיהווהעובדה 

. והחלטתי לדבר על החובה המוטלת על האישה לילך בכיסוי הראש

אלא חיוב גמור , הדבר אינו בגדר חומרה וחסידות בעלמא הסברתי ש

לאחר הדברים החל ויכוח על הנושא והרגשתי שדברי לא עשו . מהתורה

  .שום פרי

אמרה . לאחר כמה שנים פגשתי באישה אחת שהזכירה לי את אותו מעמד

אז נכנסו בלבי ספקות אולי כדאי להתחיל ? זוכר אתה על מה דיברת: לי

לאחר כמה חודשים ולאחר . ראש אך לא היה לי האומץללכת בכיסוי ה

  . שקרה לי מקרה נוסף החלטתי להתחיל ללכת בכיסוי הראש

  

האדם חושב , "שלח לחמיך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו"ואכן 

אך הדבר לוקח זמן ודבר , רותישמיד לאחר דבריו הוא צריך לקצור את הפ

  .רותימצטרף לדבר עד שרואים פ

  

בספר זה קבצתי לכל אירוע שהאדם עובר עלי אדמות מרגע הלידה ועד 

דברי תורה אגדות מדרשים זוהר וקיצור הלכות רלוונטיות , שיבה טובה

  .וזאת כדי לתת לקורא הן ידע והן דברים שיוכל לומר בכל אירוע, למאורע
  

 מול דברי המדע כדי להיווכח עד כמה דברי  ל"בנוסף הכנסתי דברי חז

  .נו עמוקים מיני יםרבותי
  

כגון תפילות ברכות , כמו כן הכנסתי לספר דברים שימושיים לאירוע

  .ואף סדר לימוד ליל ברית יצחק וסדר לימוד בחנוכת הבית, וטקסים

  



 

   

 - 15  -

 דברים אחדים

ל שקראתי או "דברי חזכל ה, יש לציין כי אין לי משלי ולא כלום בספר

אלו לפני כשאמרתי דברים . ששמעתי מרבותיי וקיבצתים לפי המאורעות

דבורה . א אמר לי את ההבדל שבין דבורה לעכביש"הרב ברוך שרגא שליט

אלא מוצצת צוף מהפרחים ומוציאה דבש לאחר , לא מייצרת משלה כלום

ואילו העכביש יוצר את חוטי העכביש . שהוא מתוק לחיך, עיבוד שלה

  .שאינו חיוניים לאדם, משלו

  

פיק ממנו את מירב  שהספר ישמש את הקורא שיוכל לההאני תקוו

  .ועל ידי זה אזכה גם אני, התועלת ויעזור לו לזכות גם את האחרים

  

שלום אהרון ' רעטרת ראשי אבי מורי ,  להודות להורי היקריםברצוני

אשר , ותבדל לחיים ארוכים אמי מורתי נעימה גולסטן, חיים מנוחתו עדן

  .גדלו אותי במסירות נפש לתורה וליראה

  

הודות לאשתי היקרה חיה אשר מאפשרת לי להתפנות כמו כן ברצוני ל

ה יתן לה בריאות "הקב, ועל עזרתה הרבה בהגהת הספר, ללימוד התורה

  .איתנה ונחת

  

שאלתי ובקשתי מאת הבורא יתברך שיעזרני שאוכל לשבת בבית השם כל 

 הנפש תימי חיי ולהגות בתורה הקדושה בבריאות איתנה ומתוך שלוו

  .והגוף

  

  תורהבברכת ה    

  אני הקטן              

  שמואל ירושלמי          
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 לידהוהריון 

                   
  

  

  

   הריון הריון הריון 
                                                                     

 

  

   הרכבת הנשמה בגוף  הרכבת הנשמה בגוף 
  

  קביעת תכונות גוף העובר
  

אותו מלאך  -חנינא בר פפא ' דרש ר:): טז( נידהנידההגמרא במסכת הגמרא במסכת 

י הקדוש פה ומעמידה לפניטאת ה ונוטל , שמו"לילה"הממונה על ההריון 

בור או יפה זו מה תהא עליה גי ט:ברוך הוא ואומר לפניו רבונו של עולם

  ? עשיר או עני, חכם או טיפש,חלש

 הכל בידי שמים חוץ :חנינארבי  כמו שאמר ,ואילו רשע או צדיק לא אמר

יך שואל מעמך כי וקאל' ועתה ישראל מה ה"מיראת שמים שנאמר 

   .”אם ליראה וגו
    

  אפשרות לשנות
    

 והוא מזל ,ןההיריויש מלאך ממונה על שעת     ::ספר עקידת יצחקספר עקידת יצחק

 מה קובעים ושם ,ה" שנוטל אותה הטיפה ומעמידה לפני הקב,המולד

 ת ביד המלאך ההוא מהתחלשם יתברךח שמסר הותהא עליה לפי הכ

 אם למעלה ,ח על כל אחד מהתארים ההםו לה כה תהיומשםהבריאה 

  . ואם לפחיתות
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 להדיח תבהשתדלות שכלי וחריצות אנושיהאדם ול ורשאי  יכעם כל זאת

ך מזה מצד וים עד שיהפקומעליו רעת הוראתו ויקבל את הטוב מאת האל

 ,)'משלי י ("ויד חרוצים תעשיר" אם מעני אל עשיר כמו שנאמר ,אל צד

 ,)ג"שם י( "הולך אל חכמים יחכם"ואם מפתי אל חכם כמו שאמר 

  . )ז"איוב י( "ים יוסיף אומץיטהר ידו" כמו שנאמרבור יומחלש אל ג
  

 צדקו עייכנ לאל ידו לעמוד כנגד אלו ההוראות עד שלא ה יהיולפחות

ח ברוע בחירותו וקלקול דרכיו להפוך אותם לרעה וכמו שיש כ. מפניהם

  אבל .שקובעים מה תהיה על הטיפהוזה . הבעם היות הוראתם עליו לטו

ות לא ימשלו על האדם באופן  כלומר אלו הגזר,קובעיםצדיק ורשע לא 

 צדיק ורשע בהכרח אבל הכרעתם היא חלושה עד השבעבורם יהי

  ).ספר עקידת יצחק( שהצדיק והרשע המה ימשלו בהם

  

  

  הרכבת הנשמה
  )מדרש תנחומא(

  

  בעת יצירת העובר  בעת יצירת העובר  
  

עושה גדולות " מהו שכתוב יוחנן מר רבי א. לד כיצירת העולםויצירת הו

 תדע לך שכל הנשמות )איוב ט( " אין מספרעד אין חקר נפלאות עד

 נבראו בששת ימי םשהיו מן אדם הראשון ושיהיו עד סוף כל העולם כול

כי את ") דברים כט( שנאמר ,בראשית וכולן בגן עדן וכולן היו במתן תורה

  ."אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום

ה "לו גדולות שעושה הקב א,ומה שאמר עושה גדולות עד אין חקר

   .ולדוביצירת ה
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  יצירת הגוףיצירת הגוף
  

ה למלאך הממונה על "בשעה שבא אדם לשמש עם אשתו רומז הקב

 דע שזו הלילה נוצר אדם מזרע :ה אומר לו" והקב,"לילה"ההריון ושמו 

שמר בזו הטיפה וטול אותה בכפך וזרע אותה בגורן יפלוני דע לך וה

   .כן והוא עושה ,ה חלקים"לשס
  
בידו ומביא לפני מי שאמר והיה העולם ואומר לפניו המלאך יד נוטל מ

ה גוזר " מיד הקב? וטיפה זו מה תהא נגזר עליהיציוויתנעשיתי ככל אשר 

 אם עני ,בורי אם חלש אם ג, אם זכר אם נקבה,על הטיפה מה יהא בסופה

 אם בזוי , אם עבה או דק, אם מכוער או נאה, אם קצר או ארוך,אם עשיר

   . וכן גוזר על כל קורותיו, גסאו 

 בידו של אדם בלבד נתן אלא הדבר ההוא ,אבל אם צדיק אם רשע לא

ראה נתתי לפניך היום את החיים את הטוב ואת " )שם ל(שנאמר 

  ".ות ואת הרעוהמ

  

      בחירת הנשמהבחירת הנשמה
        

ה למלאך הממונה על הרוחות ואומר לו הבא לי רוח פלוני "מיד רומז הקב

 ם לפי שכל הרוחות שעתידי,שמו פלוני ותארו כך וכך שבגן עדןשהיא 

 מיום שברא העולם עד שיכלה כל העולם הם ם נבראולהבראות כול

 ,"מה שהיה כבר נקרא שמו") קהלת ז(כתיב כמו ש בבני אדם םמזומני

 וכשהיא באה מיד כורעת ,ה"מיד הולך המלאך ומביא את הרוח לפני הקב

  .ה"הקבה לפני המלך מלכי המלכים וומשתחו
  

  הכנסת הנשמה לגוף  הכנסת הנשמה לגוף  
      

 פתח הרוח ,כנסי בטיפה זו שביד פלונייה לרוח ה"אותה שעה אומר הקב

  די לי העולם שהייתי דר מיום שבראת:פיו ואומר לפניו רבונו של עולם
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 והוא אומר לו למה אתה רוצה להוציאני ,ויר העולםו זמנך לצאת לאהגיע

רחך אתה נוצר ועכשיו ו אומר לו המלאך בני תדע שעל כ,יר העולםולאו

רחך אתה עתיד ליתן דין ורחך אתה מת ועל כו ועל כרחך נולדתודע שעל כ

 ואינו רוצה לצאת . וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

ויר ומשם עד שמכהו ומכבה לו את הנר שהוא דלוק על ראשו ומוציאו לא

 מיד שוכח התינוק כל מה שראה ביציאתו וכל מה . רחווהעולם בעל כ

 ביציאתו על מה שאבד מקום הנחה  ולמה התינוק בוכה.שהוא יודע

  .וחה ועל העולם שיצא ממנוווהר

  

  שבע תקופות בעולם הזה  שבע תקופות בעולם הזה  
      

  :עולמות הבאותה שעה מתחלפים עליו שבע

 הכל לראותו םומתאווי בשלומו ם דומה למלך שהכל שואליעולם ראשון

  . אותו מפני שהוא בן שנהם ומנשקיםומחבקי

 בצואה משחקולד ות כך ה באשפומשחק דומה לחזיר שהוא עולם שני

  .םיכשהוא בן שנתי

 דומה לגדי שהוא מרקד לכאן ולכאן במרעה טוב לפני אמו עולם שלישי

כך התינוק מתענג לפני אביו ואמו ומרקד לכאן ולכאן ומשחק והכל 

  .שמחים בו

 ואימתי כשהגיע על פרקו ,בשדות דומה לסוס שהוא מהלך עולם רביעי

  .משתבח כך הנער משתבח בבחרותוח כשם שהסוס רץ ו"כשהוא בן י

 לו ם כך לבני אדם מניחי, עליו אוכףם דומה לחמור שמניחיעולם חמישי

 חוזר והולך לכאן ולכאן ,שה ומוליד בנים ובנותיאוכפו עליו נותנין לו א

 ונותנין עליו משא והוא מעומס מן ,ומביא מזון ומפרנס לבניו ומכלכל

  .שנהבנים ובנות ואימתי כשהוא בן ארבעים 

 דומה לקוף שנשתנה דמותו מכל הבריות -  ימי הזקנה עולם שביעי

 ואוכל ושותה כמו נער ומשחק כמו )כמו תינוק ( ודבר שואל על כל דבר



 

    

 - 23  -

 לידהוהריון 

 ואפילו בניו ואנשי ,תינוק וישוב לימי עלומיו בדעת אבל לא בדבר אחר

 וכשהוא דובר שום , אותום אותו ושונאים עליו ומקלליםביתו מלעיגי

 וענייני והוא דומה לקוף בכל ,מרים לו הניחו לו כי הוא נער וזקןדבר או

 ואפילו צפור , בום עליו ומשחקים ואפילו התינוקות מלעיגי,ובכל דבריו

  .דרור ינערנו משנתו

  

  יציאה מעולם הזה יציאה מעולם הזה 
        

 , אומר לו הן? בא לו אותו המלאך ואומר לו תכירני,לסוף הגיע זמנו

 אומר לו המלאך כדי ?ל שאר הימיםואומר לו למה באת לי היום מכ

 מיד מתחיל בוכה ומשמיע קולו ,להוציאך מן העולם כי הגיע זמנך להפטר

 ולא שומעין את קולו חוץ מן םמסוף העולם ועד סופו ואין הבריות מכירי

 ואומר למלאך הלא כבר הוצאתני משני עולמות והכנסתני .התרנגול בלבד

רחך נוצרת ועל ו אמרתי לך שעל כ המלאך והלא כבראומר לו ,בזה העולם

רחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון ואתה חי ועל כ רחךורחך נולדת ועל כוכ

  .ה"לפני הקב

  

  יום הדין  יום הדין  
      

צא  )מלכים א כט(ל שנאמר "ה לאליהו ז"והן הן ארבעה מחנות הראה הקב

 מה הן אלו ארבעה מחנות שאתה , אליהו,אמר לו ,' וגוועמדת בהר

ה אלו ארבעה עולמים "ל הקב" א, איני יודע:ן העולמיםבויל ר" א?רואה

  .שאדם עובר עליהם

 , רוח גדולה וחזק הוא העולם הזה שהוא דומה לרוח שהוא עובר:אלו הם

ואחר הרוח רעש אחר העולם הזה יום המיתה שדומה לרעש שמרעיש כל 

 שהוא וםגיהינ ואחר הרעש אש הוא אחר המיתה דינה של ,גופו של אדם

 זה יום הדין וםגיהינ ואחר האש קול דממה דקה אחר דינה של ,כלו אש

ה לבדו "ישאר בו אלא הקבי אל ' וגוכי גדול יום )יואל ב(הגדול שנאמר 
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ועליו  ,לבדו ביום ההוא' ונשגב ה) ישעיה ב( שנאמר ,בעולמו בלבד

לא  )תהלים קלט(הוא מפורש בקבלה על ידי דוד מלך ישראל שנאמר 

 עשיתי בסתר רוקמתי בתחתיות ארץנכחד עצמי ממך אשר 

  .במדור התחתון שבמעי אמו

  

  התייעצות בבריאת האדם  התייעצות בבריאת האדם  
      

 אמרה "נעשה אדם וגו"ה לעשות האדם אמר לתורה "כשרצה הקב

בון העולמים האדם שאתה רוצה לעשות קצר ימים ושבע ילפניו רהתורה 

 ,ם ואם אין אתה מאריך אפך עמו ראוי שלא בא לעול,רוגז יבא לידי חטא

 התחיל מקבץ את גופו של  .ארך אפים ורב חסדאמר ועל חנם נקראתי 

אדם הראשון מארבע רוחות העולם כדי שלא תאמר הארץ אין עפר גופך 

מערב אין עפר  משלי אם לוקח ממזרח ויפטר במערב כדי שלא תאמר ארץ

 ולפיכך נטלו מארבע רוחות העולם כדי שבכל ,גופך משלי לא אקבלך

  .כי עפר אתה )בראשית ג( כמו שנאמר ,קבלו הארץתמקום שיפטר ש

  

  בריאת אדם הראשון  בריאת אדם הראשון  
      
יה גבלו מן י בשנ, בשעה ראשונה צבר עפרו של אדם.היוםהיה ב שעות "י

 אחור זה מערב אחור וקדם צרתני )תהלים קלט(המזרח למערב שנאמר 

 היו ,יראו מלפניוי וראוהו ונתקדמה מזרחהוקדם זה מזרח כמו שנאמר 

 למה באתם , אמר להן,ת לוום שהוא בראם ובאו להשתחוסוברי

 והיה תמה ,ה"לנו נראה כל הבריות שברא הקבות לי נבוא כולהשתחו

מה רב טובך אשר ) שם לא(בלבו התחיל משבח ומפאר ליוצרו ואומר 

 קם על רגליו והוא כתואר ,'מה רבו מעשיך ה ואומר צפנת ליראיך

לבישו גאות ועוז והמליכו עליהם ים והיה קומתו אחריו והוקוכדמות אל

  .מלך גאות לבש' הליוצרו ואמרו 
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   יצירת הוולד  יצירת הוולד 
  

  הוולד במעי אמו

  

לד דומה ודרש רבי שמלאי למה הו:  אומרת:)ל (הגמרא במסכת נידההגמרא במסכת נידה

שמקופל )  לוחות שכותבים בהם הגלחים– י"פרש( לפנקס ?במעי אמו

' עקביו על ב' תיו ובארכובו' ומונח ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב

 ואוכל ממה , וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוח,עגבותיו

 ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את ,שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה

  .אמו

יר העולם נפתח הסתום ווכיון שיצא לאו

 שאלמלא כן אינו יכול ,ונסתם הפתוח

  .לחיות אפילו שעה אחת
    

שה חדשים הראשונים ולד  שלתנו רבנן

 אמצעיים ולד דר ,דר במדור התחתון

 וכיון שהגיע זמנו לצאת , אחרונים ולד דר במדור העליון,במדור האמצעי

 חבלי  נקבה :מה שכתוב במשנה והיינו ,שהימתהפך ויוצא וזהו חבלי א

אשר עשיתי בסתר " מהו הפסוקואמר רבי אלעזר . מרובין משל זכר

  . דרתי לא נאמר אלא רקמתי"רקמתי בתחתיות ארץ

  

  זכר או נקבה
  

שה מזרעת י א:אמר רבי יצחק אמר רבי אמי ):שם (הגמרא בנידההגמרא בנידה

שה כי יא" שנאמר ,תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה

  ".תזריע וילדה זכר
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 ). מיאמי –ר הנרי טראבי "ד(שומעים שיחות אמותיהם 

גריה כדי שבטרם הדליקה האם סי, ר מיכאל לברמן גילה במחקר"ד -

  .גברו פעימות לב העובר, לעשן

  

 על הפסוק האמור )ו, ר תולדות סג''מד(את המבואר במדרש נבין  מעתה

. ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה'' :ברבקה בהיות יעקב ועשו עוָּברים ברחמה

 ,)כב, הבראשית כ(  "'ַוֵּתֵל ִלְדֹרׁש ֶאת ה? ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי

 פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ובשעה שהיתה עוברת על בתי

 וזה שכתוב .  עבודת כוכבים עשו מפרכס לצאתעל פתחי, ומפרכס לצאת

  .''זורו רשעים מרחם
  

ל ידעו מכח קבלתם בתורה שבעל פה את ביאור התורה ''חז, כלומר

  :כי. שבכתב
    

יש ויודע בדבר לעובר יש חוש או דרך מיוחדת על פיהם הוא מרג  .א

 .מקומות מיוחדים הנמצאים בסביבתו

פרכוסים עזים של העובר החוזרים על עצמם כאשר האם עוברת   .ב

ויכולים ללמד על ,  אינם מקריים-  מסוימיםבסמוך למקומות 

 .אופיו של העובר

  .העובר שומע קולות מן החוץ, כאמור לעיל  .ג

  

 את הנתון ראוי לציין שהמדע הצליח לעת עתה להשיג בכוחות עצמו

וממתינים בסבלנות , והרי אנו מביטים בו מן הצד. השלישי שהזכרנו

ל ''להתפתחותו והתקדמותו אט אט בדרך להשגת שאר הנתונים הנ

  . בתורתו, אשר לימדנו בורא העולם
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   הפלה  הפלה 
  

  מבחינה הלכתית
    

לבו של .  את העובדה הביולוגית שעובר הינו יצור חית מקבלהתורההתורה

שלב (האורגנוגנזיס  .  הרביעי מההפריההשבוער בתחילת העובר פועם כב

בסוף השבוע השישי אחרי , מבחינה חיצונית, מסתיים)  האבריםיצירת

משיקולים ביולוגים לא ניתן למצוא קו ברור המפריד בין עובר . ההפריה 

 המוחלט היחידי הוא רגע הקו,  יוגדר כחישלא כזה  לביןשיוגדר כחי 

.  החייםמדעי הינו גוף חי מבחינתם של העובר  -   אחרי רגע זה. ההפריה

  . פגיעה ביצור חי, לכן ברור שהפלת עובר הינה ללא כל ספק
  

 הצדקה מהווה איננה תלותו המוחלטת של העובר באמו  ל"על פי חז

כשם שתלותו המוחלטת של תינוק בן יומו איננה , להתיר את הריגתו

. יות של האם דורשים זאת לרציחתו אפילו אם שיקולי נוחהיתריוצרת 

  .  להפלה יזומה כאל רצחתלהתייחסו מכאןניתן להגיע , באופן תיאורטי
  

הפלת , בדיני בני נח: כלומר, "בן נח נהרג על העוברים"ואכן יש סוברים ש

 , בראשיתבספרמקור לאיסור מצוי  . עובר חסר ישע נחשבת כרצח גמור

 - באדם האדם דםפך שו"   : פי פרשנותו של רבי ישמעאל בתלמודעל

  .אמוהוי אומר זה עובר במעי ? איזהו אדם שהוא באדם, "דמו ישפך

  

  ? חומרת האיסור מהי

קיים ויכוח גדול בין הפוסקים מהי מידת החומרה של איסור , זאת לאור

  . ישראלהריגת עובר בדיני 

, נח-יש הסוברים שקיים כאן איסור רציחה גמור כמו שמבואר בדיני בני

 בין הפלה בדיני בני נח לבין הפלה בדיני ישראל הוא יחידיהוההבדל 

,  נח קיים עונש מוות על רציחת עוברבניבדיני : בחומרת העונש בלבד
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 על המתת כעונשמיתה בידי שמים " רק"בעוד שבדיני ישראל קיימת 

  . עובר

, לעומתם סוברים אחרים שאין איסור תורה בביצוע הפלה מלאכותית

לשיטה זו קיימים מצבים . מקורו בגזרת חכמים בלבד איסור דרבנן שאלא

ואז מותר להתנהג על פי דין ,  לא גזרו חכמיםבהם, הכרוכים בסבל רב

וזאת כמובן לאחר התייעצות עם מורה הוראה , ההפלהתורה ולהתיר את 

  )  המכון לחקר הרפואה על פי ההלכה-הרב מרדכי הלפרין ( .מובהק
  
  

   רפואייםםהיבטי
  

  אצל האישהאצל האישהן הפלות לסרטן ן הפלות לסרטן על הקשר ביעל הקשר בי
          

ואל 'כותב ג, בגיליון האחרון של העיתון האמריקני לרופאים ומנתחים

על הקשר בין הפלות , יורק- שבניו' ברוך' 'ר לרפואה מקולג"ד, ברינד

  . לסרטן השד

כשהחוקרים , 1996השאלה אם קיים קשר כזה עוררה ויכוח עוד בשנת 

כי אכן קיים קשר בין הפלות יזומות ,  מחקרים והסיקו21ניתחו לראשונה 

  . לסרטן השד
    

" לא מכריעות"ב קרא לתוצאות המחקר "המוסד הלאומי לסרטן בארה

 שנים אחר כך הודיע המוסד הלאומי לסרטן על ממצאים 7". לא עקביות"ו

שהצביעו על כך כי לא קיים קשר בין הפלות יזומות , של מחקר משלו

  . 2004בשנת " Lancet"ם בניתוח מחודש זה פורס. לסרטן
      

עם כל הראיות ,  מדגיש כיהוא,  ברינד מעורר את הוויכוח שוב, כעת

שהפלות יזומות הן גורם סיכון לסרטן , סביר להגיע למסקנה, הקיימות

זאת למרות הנטייה הרבה והמתפשטת בספרות המקצועית , השד

  . העדכנית לראות בהפלות הליך בטוח לנשים
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  ולידההריון

   ).החיסון והתזונה, מומחה לתורת ההורמונים  ר דניאל ים"ד(

  

  

  ועוד בעניין חלב אם
  
  

כיוון שהוא מכיל את כל חומרי ,  מהווה מזון מושלם לתינוק אם אםחלבחלב

. ומינרלים ויטמינים, שומנים, פחמימות, חלבונים: המזון הדרושים לו

חלב . Dוויטמין  Cויטמין חלב פרה אינו מכיל מספיק , בהשוואה לחלב אם

  .ופחות חלבון מחלב פרה) לקטוז (סוכראם מכיל יותר 

  

פסיכולוגיים , ייםהתפתחות, בריאותיים, להנקה יתרונות תזונתיים

האקדמיה האמריקאית  למשפחה ואף לחברה, לאם, וכלכליים לתינוק

אם הוא המזון -שחלב"מכיוון , לרפואת ילדים ממליצה להניק את התינוק

בריאות ארגון הגם ". כולל הפגים והחולים, המועדף לכל התינוקות

 ממליצים להניק מכיוון שאין דרך הדומה להנקה UNICEF- והעולמי

. בהספקת מזון אידיאלי לשם גדילה והתפתחות טובה של התינוקות

 מהווה בסיס ביולוגי ורגשי ייחודי לשמירת הבריאות של האם הנקהה

  )ר פליציה שטרן"ד; ר דורית ניצן קלוסקי" ד( תינוקו
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  ולידההריון

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
                                                                 

                                
                                       

                      

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                  

 דתלשמירה ליו
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  הבןפדיון

  ברית מילהברית מילה

  

  ג בריתות על המילה ג בריתות על המילה ""יי
  
  

 שנכרתו עליה שלש עשרה מילה גדולה : כותבת:)לא( הגמרא בנדריםהגמרא בנדרים

   : הןואלו בריתות
    

ֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ ְוַאְרֶּבה אוְֹת ִּבְמֹאד ְמֹאד  .א  :ְו

  ) בראשית יז ב(

  )שם ד(ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּת ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמוֹן   .ב

 )שם ז(. ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ  .ג

 אלוקיםּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עוָֹלם ִלְהיוֹת ְל ֵל  .ד

ַאֲחֶרי זשם (: ּוְלַזְרֲע(  

ים ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה ִקַוֹּיאֶמר ֱא  .ה

    )שם( : ְלֹדֹרָתםְוַזְרֲע ַאֲחֶרי

ֹזאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי   .ו

 ) ישם (   :ִהּמוֹל ָלֶכם ָּכל ָזָכר

: ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם ְוָהָיה ְלאוֹת ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם  .ז

  )שם יא(

  ּוִמְקַנת ַּכְסֶּפ ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכםִהּמוֹל ִיּמוֹל ְיִליד ֵּביְת  .ח

 ).שם(

 ) שם יג( :ִלְבִרית עוָֹלם   .ט
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 תוכן עניינים

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  דד""בסבס
  

  ספרספר

  מעגלי החייםמעגלי החיים

  
  המעגל האישיהמעגל האישי

  
  

  ::דברי תורה על מאורעות בחיי האדםדברי תורה על מאורעות בחיי האדם
  

, , יום הולדתיום הולדת, , חלאקהחלאקה, , פדיון הבןפדיון הבן, , זבד הבתזבד הבת, , ברית מילהברית מילה, , ההלידליד, , הריוןהריון
סיום סיום , , חנוכת הביתחנוכת הבית, , חליצהחליצה, , ייבוםייבום, , גירושיןגירושין, , נישואיםנישואים, , מצווהמצווהבר בר 

  ..ת הודיה ואבלותת הודיה ואבלותמסיבמסיב, , ייסוריםייסורים, , מסכתמסכת

  

  ..חידושיםחידושים ו ואגדותאגדות, ,  זוהר זוהר,,מדרשיםמדרשים, , הספר כולל דברי תורה מגמראהספר כולל דברי תורה מגמרא
  

  ..קקחחכת הבית ולליל ברית יצכת הבית ולליל ברית יצווהספר כולל בנוסף סדר לימוד לחנהספר כולל בנוסף סדר לימוד לחנ
  

  

  ז ירושליםז ירושלים""תשסתשסההשנת שנת 
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  מעגל האישימעגל האישי
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  הסכמות
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 דברים אחדים

  תוכן עניניםתוכן ענינים
  

  13.................................................................אחדים דברים
  

  16.................................................................... ולידההריון
 ,מי יתנני כירחי קדם,  יצירת הוולד,הרכבת הנשמה בגוף

שבעת  ,מנהגים וסגולות למעוברת,  הפלה,מנפלאות הבורא
 לידה , סגולות ליולדת,הכוכבים והשפעתם על שעת הלידה

   מעלת חלב אם,בעבר ובעתיד
  

  60....................................................................ברית מילה
שכר , טעמי המצווה, גדולה המילה, ג בריתות על המילה"י

ביום , ליל ברית יצחק,  שלום זכר,ועונש הפרתה, מצוות מילה
הברכות ,ענייני אגדה, תורה ומדע, קריאת שם לתינוק, הברית
   .פינת ההלכה, לימוד בליל ברית יצחק, סדר ברית מילה, בברית

  

  154......................................................................זבד הבת
  

  161.....................................................................פדיון הבן
חיוב פדיון , חשיבות המצווה, טעמי המצווה, מצווהמקורות ה

   פינת ההלכה,הגיגים, סעודת פדיון הבן,  הפדיון,הבן
  

  187...........................................................תספורת ראשונה
  

  193.....................................................................בר מצווה
 סמליות ,מצוות תפילין, מלחמת היצרים, עול מצוות

, עשיית התפילין,  מבנה התפילין, זהירות בתפילין,שבתפילין
 לימוד , חנוך לנער על פי דרכו,ןסדר הנחת תפילי, סוגי הכתב

  . בזכות התפילין,תורה
   

  244....................................................................ום הולדתי
  

  252.......................................................................ןנישואי
 חכמות , כיצד– ן נישואי, אירוסין,לא טוב היות אדם לבדו

 , התחייבות הדדיות, כתובה, טקס החופה, לקראת חופה,נשים
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 דברים אחדים

 , טהרת המשפחה, שלום בית, שמחת חתן וכלה,שבע ברכות
   . פינת ההלכה,ת  פרפראו,פריה ורביה

  319.................................................................חנוכת הבית
,  התנהגות האדם במשכנו, טעם חינוך הבית,חינוך בית חדש

פינת , מצוות מעקה,  מזוזה–פינת ההלכה , קביעת מזוזה
  .  סדר הלימוד, סדר חנוכת הבית, זכר לחורבן, מעקה–ההלכה 

  

  397.................................................................סיום מסכת
 , חיוב לימוד תורה,מעלת סיום מסכת, מקור לסיום מסכת

  .  פרפראות, הפוך בה והפוך בה דכולא בה,מעלות התורה
  

  432.......................................................................גירושין
,  מזבח מוריד דמעות,עילה לגירושין, מצווה שורשי ה,המקור

  .הגט
  

  445..........................................................................ייבום
  . סוד הייבום, ייבום בימינו, מתי יש חיוב ייבום, המקור

  

  451........................................................................חליצה
שטר , אופן החליצה, הרמז שבחליצה, מצווהשורשי ה, המקור
מה עומד אחרי , קשיים כתוצאה מחובת החליצה, חליצה

  .מצוות ייבום וחליצה
   

  460......................................................................ייסורים
לשם   ייסורים, סגולות להינצל מצרה, לפני שתגיע צרההתפיל

 עצות ,שכר הייסורים,  קבלת ייסורים באהבה, ייסורי עוני,מה
   . שמחה מעבירה ייסורים, עצבות וייסורים,להקל הייסורים

  
  496...........................................................................חולי

 ביקור , קצבה למחלה, תפילות, תפילה לפני שיחלה,ורפא ירפא
  . פינת ההלכה  ,חולים

  
  507...............................................................מסיבת הודיה

 , ניסים נסתרים, כל דעביד רחמנא לטב עביד,חיוב הודיה
  .  נס וטבע, נשמת כל חי,מעלות ההודאה
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 דברים אחדים

  
  530.........................................................................אבלות

  גלגול , קבלת הדין באהבה, הספד, הלווית המת,הלנת המת
 מטרת , שבעה ימי אבלות, תחילת דינו של האדם,נשמות

ימי   לחזור בימי הבחרות לפני שיגיעו,האדם עלי אדמות
 , הקדיש, קשר עליון בין הורים וילדים, ניחום אבלים,הזקנה

 עניין , תחיית המתים, ביאת המשיח,והחי ייתן אל לבו
  .  פינת ההלכה,המצבה

  

  648....................................................................לכל אירוע
 בין אדם , זהירות,ולם הזה החיים בע,הנהגה עם הבורא

את כל האדם דן  הוי , חזרה,אלוקיך'  תמים תהיה עם ה,לחברו
   .ותזכלכף 
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 דברים אחדים
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 דברים אחדים

            
  

  

   דברים אחדיםדברים אחדיםדברים אחדים
                                                                     

    

  

יוצר אשר זיכני להוציא לאור את ספר מעגלי הישתבח ובורא התברך י

אני תפילה לבורא . כל תגמולוהי עלי' מה אשיב לה, החיים במעגל האישי

  .לקיםעולם שיזכני להוציא לאור את שאר הח

  

ברית מילה או סתם , לא פעם יושבים סביב שולחן בחתונה או בבר מצווה

וטבעי הדבר שמתחילים , ואז פוגשים אנשים מכל מגוון הדעות, מסיבה

ובטוב ליבם לאחר שאכלו ושתו אף . לדבר על כל נושא שבעולם

  .מתחילים לדבר רכילות ולשון הרע וכל מיני דיבורי איסור

  

במקום לשמוע , של דברי תורה" פרוסות"כמה מיני אדם המצויד בכמה ו

המתאימה לזמן ולעניין " פרוסה"ולדבר בדברי חולין יכול לשלוף מכיסו 

 יש השפעות גדולות לאין זהלדבר , את חבריו לשולחן בדברי תורה אלו

  :ערוך

  .הוא מזכה את הרבים לשמוע דברי תורה  .א

  .מונע את הרבים מדברים בטלים ואסורים  .ב

אנשים נוספים , רי תורה אלו יש להם המשךלא פעם דב  .ג

היושבים סביב השולחן מגיבים ושואלים ומוסיפים וכך העסק 

  .פרה ורבה

  )ג-אבות ג(מציל את עצמו ואת האחרים מדין שבמשנה   .ד

שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה "
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 דברים אחדים

  ). תקרובת עבודה זרה" (כאילו אכלו מזבחי מתים

שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים  "מבחינתיש כאן   .ה

לא פעם הדברים עושים רושם והם מבחינת הזרע , "תמצאנו

  .שנזרע ובמשך הזמן גם יצמחו דברים חיוביים

  

, שישבנו פעם קבוצת אנשים לאכול סביב שולחן אחד,  בדידיהווהעובדה 

. והחלטתי לדבר על החובה המוטלת על האישה לילך בכיסוי הראש

אלא חיוב גמור , הדבר אינו בגדר חומרה וחסידות בעלמא הסברתי ש

לאחר הדברים החל ויכוח על הנושא והרגשתי שדברי לא עשו . מהתורה

  .שום פרי

אמרה . לאחר כמה שנים פגשתי באישה אחת שהזכירה לי את אותו מעמד

אז נכנסו בלבי ספקות אולי כדאי להתחיל ? זוכר אתה על מה דיברת: לי

לאחר כמה חודשים ולאחר . ראש אך לא היה לי האומץללכת בכיסוי ה

  . שקרה לי מקרה נוסף החלטתי להתחיל ללכת בכיסוי הראש

  

האדם חושב , "שלח לחמיך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו"ואכן 

אך הדבר לוקח זמן ודבר , רותישמיד לאחר דבריו הוא צריך לקצור את הפ

  .רותימצטרף לדבר עד שרואים פ

  

בספר זה קבצתי לכל אירוע שהאדם עובר עלי אדמות מרגע הלידה ועד 

דברי תורה אגדות מדרשים זוהר וקיצור הלכות רלוונטיות , שיבה טובה

  .וזאת כדי לתת לקורא הן ידע והן דברים שיוכל לומר בכל אירוע, למאורע
  

 מול דברי המדע כדי להיווכח עד כמה דברי  ל"בנוסף הכנסתי דברי חז

  .נו עמוקים מיני יםרבותי
  

כגון תפילות ברכות , כמו כן הכנסתי לספר דברים שימושיים לאירוע

  .ואף סדר לימוד ליל ברית יצחק וסדר לימוד בחנוכת הבית, וטקסים
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ל שקראתי או "דברי חזכל ה, יש לציין כי אין לי משלי ולא כלום בספר

אלו לפני כשאמרתי דברים . ששמעתי מרבותיי וקיבצתים לפי המאורעות

דבורה . א אמר לי את ההבדל שבין דבורה לעכביש"הרב ברוך שרגא שליט

אלא מוצצת צוף מהפרחים ומוציאה דבש לאחר , לא מייצרת משלה כלום

ואילו העכביש יוצר את חוטי העכביש . שהוא מתוק לחיך, עיבוד שלה

  .שאינו חיוניים לאדם, משלו

  

פיק ממנו את מירב  שהספר ישמש את הקורא שיוכל לההאני תקוו

  .ועל ידי זה אזכה גם אני, התועלת ויעזור לו לזכות גם את האחרים

  

שלום אהרון ' רעטרת ראשי אבי מורי ,  להודות להורי היקריםברצוני

אשר , ותבדל לחיים ארוכים אמי מורתי נעימה גולסטן, חיים מנוחתו עדן

  .גדלו אותי במסירות נפש לתורה וליראה

  

הודות לאשתי היקרה חיה אשר מאפשרת לי להתפנות כמו כן ברצוני ל

ה יתן לה בריאות "הקב, ועל עזרתה הרבה בהגהת הספר, ללימוד התורה

  .איתנה ונחת

  

שאלתי ובקשתי מאת הבורא יתברך שיעזרני שאוכל לשבת בבית השם כל 

 הנפש תימי חיי ולהגות בתורה הקדושה בבריאות איתנה ומתוך שלוו

  .והגוף

  

  תורהבברכת ה    

  אני הקטן              

  שמואל ירושלמי          
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   הריון הריון הריון 
                                                                     

 

  

   הרכבת הנשמה בגוף  הרכבת הנשמה בגוף 
  

  קביעת תכונות גוף העובר
  

אותו מלאך  -חנינא בר פפא ' דרש ר:): טז( נידהנידההגמרא במסכת הגמרא במסכת 

י הקדוש פה ומעמידה לפניטאת ה ונוטל , שמו"לילה"הממונה על ההריון 

בור או יפה זו מה תהא עליה גי ט:ברוך הוא ואומר לפניו רבונו של עולם

  ? עשיר או עני, חכם או טיפש,חלש

 הכל בידי שמים חוץ :חנינארבי  כמו שאמר ,ואילו רשע או צדיק לא אמר

יך שואל מעמך כי וקאל' ועתה ישראל מה ה"מיראת שמים שנאמר 

   .”אם ליראה וגו
    

  אפשרות לשנות
    

 והוא מזל ,ןההיריויש מלאך ממונה על שעת     ::ספר עקידת יצחקספר עקידת יצחק

 מה קובעים ושם ,ה" שנוטל אותה הטיפה ומעמידה לפני הקב,המולד

 ת ביד המלאך ההוא מהתחלשם יתברךח שמסר הותהא עליה לפי הכ

 אם למעלה ,ח על כל אחד מהתארים ההםו לה כה תהיומשםהבריאה 

  . ואם לפחיתות
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 להדיח תבהשתדלות שכלי וחריצות אנושיהאדם ול ורשאי  יכעם כל זאת

ך מזה מצד וים עד שיהפקומעליו רעת הוראתו ויקבל את הטוב מאת האל

 ,)'משלי י ("ויד חרוצים תעשיר" אם מעני אל עשיר כמו שנאמר ,אל צד

 ,)ג"שם י( "הולך אל חכמים יחכם"ואם מפתי אל חכם כמו שאמר 

  . )ז"איוב י( "ים יוסיף אומץיטהר ידו" כמו שנאמרבור יומחלש אל ג
  

 צדקו עייכנ לאל ידו לעמוד כנגד אלו ההוראות עד שלא ה יהיולפחות

ח ברוע בחירותו וקלקול דרכיו להפוך אותם לרעה וכמו שיש כ. מפניהם

  אבל .שקובעים מה תהיה על הטיפהוזה . הבעם היות הוראתם עליו לטו

ות לא ימשלו על האדם באופן  כלומר אלו הגזר,קובעיםצדיק ורשע לא 

 צדיק ורשע בהכרח אבל הכרעתם היא חלושה עד השבעבורם יהי

  ).ספר עקידת יצחק( שהצדיק והרשע המה ימשלו בהם

  

  

  הרכבת הנשמה
  )מדרש תנחומא(

  

  בעת יצירת העובר  בעת יצירת העובר  
  

עושה גדולות " מהו שכתוב יוחנן מר רבי א. לד כיצירת העולםויצירת הו

 תדע לך שכל הנשמות )איוב ט( " אין מספרעד אין חקר נפלאות עד

 נבראו בששת ימי םשהיו מן אדם הראשון ושיהיו עד סוף כל העולם כול

כי את ") דברים כט( שנאמר ,בראשית וכולן בגן עדן וכולן היו במתן תורה

  ."אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום

ה "לו גדולות שעושה הקב א,ומה שאמר עושה גדולות עד אין חקר

   .ולדוביצירת ה
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  יצירת הגוףיצירת הגוף
  

ה למלאך הממונה על "בשעה שבא אדם לשמש עם אשתו רומז הקב

 דע שזו הלילה נוצר אדם מזרע :ה אומר לו" והקב,"לילה"ההריון ושמו 

שמר בזו הטיפה וטול אותה בכפך וזרע אותה בגורן יפלוני דע לך וה

   .כן והוא עושה ,ה חלקים"לשס
  
בידו ומביא לפני מי שאמר והיה העולם ואומר לפניו המלאך יד נוטל מ

ה גוזר " מיד הקב? וטיפה זו מה תהא נגזר עליהיציוויתנעשיתי ככל אשר 

 אם עני ,בורי אם חלש אם ג, אם זכר אם נקבה,על הטיפה מה יהא בסופה

 אם בזוי , אם עבה או דק, אם מכוער או נאה, אם קצר או ארוך,אם עשיר

   . וכן גוזר על כל קורותיו, גסאו 

 בידו של אדם בלבד נתן אלא הדבר ההוא ,אבל אם צדיק אם רשע לא

ראה נתתי לפניך היום את החיים את הטוב ואת " )שם ל(שנאמר 

  ".ות ואת הרעוהמ

  

      בחירת הנשמהבחירת הנשמה
        

ה למלאך הממונה על הרוחות ואומר לו הבא לי רוח פלוני "מיד רומז הקב

 ם לפי שכל הרוחות שעתידי,שמו פלוני ותארו כך וכך שבגן עדןשהיא 

 מיום שברא העולם עד שיכלה כל העולם הם ם נבראולהבראות כול

 ,"מה שהיה כבר נקרא שמו") קהלת ז(כתיב כמו ש בבני אדם םמזומני

 וכשהיא באה מיד כורעת ,ה"מיד הולך המלאך ומביא את הרוח לפני הקב

  .ה"הקבה לפני המלך מלכי המלכים וומשתחו
  

  הכנסת הנשמה לגוף  הכנסת הנשמה לגוף  
      

 פתח הרוח ,כנסי בטיפה זו שביד פלונייה לרוח ה"אותה שעה אומר הקב

  די לי העולם שהייתי דר מיום שבראת:פיו ואומר לפניו רבונו של עולם
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 למה רצונך להכניסני בטיפה זו סרוחה שאני קדושה וטהורה ואני ,אותי

ך  אות עולם שאני מכניס:שמהה לנ" מיד אומר הקב? גזורה מגזרת כבודך

,  לא יצרתיך אלא לטיפה זו , ובשעה שיצרתיך,יפה לך ממה שהיית דר בו

 ואחר חוזר המלאך ומכניס הרוח . רחווה לשם בעל כ"מיד מכניסו הקב

 אותו שלא יצא משם ם לו שני מלאכים ושומריםלתוך מעי אמו ומזמני

  .ושלא יפול

  

  מראות שרואה הנשמה מראות שרואה הנשמה 
        

מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה " כמו שכתוב ראשו נר דלוק על

 ומביט ורואה מסוף העולם ועד ,)איוב כט( "ישמרני בהלו נרו עלי ראשי

 ם נוטלו המלאך משם ומוליכו לגן עדן ומראה לו הצדיקים יושבי,סופו

 תדע לך מי הם : ואומר המלאך לאותו הרוח,בכבוד ועטרותיהם בראשיהם

 הללו שאתה רואה ואומר לה חוזר המלאך ,וני הרוח לא אדאומרת? אלו 

לה כמותך בתוך מעי אמן ויצאו לעולם ושמרו התורה ינוצרו בתח

  . לפיכך זכו ונזדמנו לטובה זו שאתה רואהמצוותוה

  

  יעוד האדם בעולם הזה  יעוד האדם בעולם הזה  
      

דע לך שסופך לצאת מן העולם ואם תזכה ותשמור , אומר לו המלאך

 ואם לאו דע וראה שתזכה , של אלוה תזכה לכך ולישיבת"התורה של הקב

 ומראה לו שם את הרשעים שמלאכי וםלגיהינ לערב מוליכו .למקום אחר

  . וי וי ואינם מרחמים עליהםםחבלה מכים אותן במקלות של אש וקוראי

 , ואומר לא אדוני?ואומר לו עוד אותו מלאך לאותו הרוח תדע מי הן אלו

ך ויצאו לעולם ולא שמרו  נוצרו כמותםואומר לו המלאך אלו הנשרפי

  .ה לכך באו לחרפה זו שאתה רואה"התורה וחוקותיו של הקב

ואתה דע לך שסופך לצאת לעולם והוי צדיק ואל תהי רשע ותזכה ותחיה 

כי בן הייתי לאבי רך ") משלי ד( ומנין שהוא כן שנאמר ,לעולם הבא
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 ימצוותיויחיד לפני אמי ויורני ויאמר לי יתמוך דברי לבך שמור 

של  קודם שיצאתי ממעי אמי הייתי בנו - " כי בן הייתי לאבי,וחיה

העת  - רך ויחיד לפני אמי . כי כן יסרני כמו האב שמייסר את בנו,ה"הקב

ויורני  . שהייתי רך והייתי יחיד שלא היה שום אדם בחבורתי לפני אמי

כמו שנאמר  - ותי וחיהוהמלאך ויאמר לי יתמוך דברי לבך שמור מצ

  .ה"ולכך על הכל מזהירו הקב ,לעיל

  

  הנשמה רואה כל מה שיקרה לה  הנשמה רואה כל מה שיקרה לה  
      

ומטייל אותו המלאך מן הבקר ועד הערב ומראה לו מקום שהוא עתיד 

 מוליכו ומטיילו על כל ר כך ואח,קבר בוילמות בו ובמקום שהוא עתיד לה

 ובערב .העולם ומראה לו את הצדיקים ואת הרשעים ומראה לו הכל

איוב (ה עושה לו שם בריח ודלתים שנאמר " והקב,מו לתוך מעי אמחזירו

ואשים דברי בפיך ובצל ידי " )ישעיה נא(ב ו וכת"ויסך בדלתים ים") לח

  .'א ולא תוסיף וגווה עד פה תב" עומד ואומר לו הקב,"ךכיסיתי

  

  הוולד במעי אמו  הוולד במעי אמו  
      

חדשים הראשונים דר במדור '  ג, חדשיםהלד מונח במעי אמו תשעווהו

 והאחרונים דר במדור ,חדשים השניים דר במדור האמצעי' והג ,התחתון

ל ויורד ברגע גויר העולם הוא מתגלו וכשמגיע זמנו לצאת לא. העליון

 ומכל מה שאמו אוכלת . אחת מן העליון לאמצעי ומן האמצעי לאחרון

עושה " לפיכך נאמר ,ושותה בראשונה הוא אוכל ושותה ואינו מוציא רעי

  ". נפלאות עד אין מספרגדולות עד אין חקר

  

   העולם  העולם ררזמן היציאה לאוויזמן היציאה לאווי
      

 מיד בא אותו המלאך ואומר לו ,יר העולםולסוף מגיע זמנו לצאת לאו
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 והוא אומר לו למה אתה רוצה להוציאני ,ויר העולםו זמנך לצאת לאהגיע

רחך אתה נוצר ועכשיו ו אומר לו המלאך בני תדע שעל כ,יר העולםולאו

רחך אתה עתיד ליתן דין ורחך אתה מת ועל כו ועל כרחך נולדתודע שעל כ

 ואינו רוצה לצאת . וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

ויר ומשם עד שמכהו ומכבה לו את הנר שהוא דלוק על ראשו ומוציאו לא

 מיד שוכח התינוק כל מה שראה ביציאתו וכל מה . רחווהעולם בעל כ

 ביציאתו על מה שאבד מקום הנחה  ולמה התינוק בוכה.שהוא יודע

  .וחה ועל העולם שיצא ממנוווהר

  

  שבע תקופות בעולם הזה  שבע תקופות בעולם הזה  
      

  :עולמות הבאותה שעה מתחלפים עליו שבע

 הכל לראותו םומתאווי בשלומו ם דומה למלך שהכל שואליעולם ראשון

  . אותו מפני שהוא בן שנהם ומנשקיםומחבקי

 בצואה משחקולד ות כך ה באשפומשחק דומה לחזיר שהוא עולם שני

  .םיכשהוא בן שנתי

 דומה לגדי שהוא מרקד לכאן ולכאן במרעה טוב לפני אמו עולם שלישי

כך התינוק מתענג לפני אביו ואמו ומרקד לכאן ולכאן ומשחק והכל 

  .שמחים בו

 ואימתי כשהגיע על פרקו ,בשדות דומה לסוס שהוא מהלך עולם רביעי

  .משתבח כך הנער משתבח בבחרותוח כשם שהסוס רץ ו"כשהוא בן י

 לו ם כך לבני אדם מניחי, עליו אוכףם דומה לחמור שמניחיעולם חמישי

 חוזר והולך לכאן ולכאן ,שה ומוליד בנים ובנותיאוכפו עליו נותנין לו א

 ונותנין עליו משא והוא מעומס מן ,ומביא מזון ומפרנס לבניו ומכלכל

  .שנהבנים ובנות ואימתי כשהוא בן ארבעים 

 דומה לקוף שנשתנה דמותו מכל הבריות -  ימי הזקנה עולם שביעי

 ואוכל ושותה כמו נער ומשחק כמו )כמו תינוק ( ודבר שואל על כל דבר
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 ואפילו בניו ואנשי ,תינוק וישוב לימי עלומיו בדעת אבל לא בדבר אחר

 וכשהוא דובר שום , אותום אותו ושונאים עליו ומקלליםביתו מלעיגי

 וענייני והוא דומה לקוף בכל ,מרים לו הניחו לו כי הוא נער וזקןדבר או

 ואפילו צפור , בום עליו ומשחקים ואפילו התינוקות מלעיגי,ובכל דבריו

  .דרור ינערנו משנתו

  

  יציאה מעולם הזה יציאה מעולם הזה 
        

 , אומר לו הן? בא לו אותו המלאך ואומר לו תכירני,לסוף הגיע זמנו

 אומר לו המלאך כדי ?ל שאר הימיםואומר לו למה באת לי היום מכ

 מיד מתחיל בוכה ומשמיע קולו ,להוציאך מן העולם כי הגיע זמנך להפטר

 ולא שומעין את קולו חוץ מן םמסוף העולם ועד סופו ואין הבריות מכירי

 ואומר למלאך הלא כבר הוצאתני משני עולמות והכנסתני .התרנגול בלבד

רחך נוצרת ועל ו אמרתי לך שעל כ המלאך והלא כבראומר לו ,בזה העולם

רחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון ואתה חי ועל כ רחךורחך נולדת ועל כוכ

  .ה"לפני הקב

  

  יום הדין  יום הדין  
      

צא  )מלכים א כט(ל שנאמר "ה לאליהו ז"והן הן ארבעה מחנות הראה הקב

 מה הן אלו ארבעה מחנות שאתה , אליהו,אמר לו ,' וגוועמדת בהר

ה אלו ארבעה עולמים "ל הקב" א, איני יודע:ן העולמיםבויל ר" א?רואה

  .שאדם עובר עליהם

 , רוח גדולה וחזק הוא העולם הזה שהוא דומה לרוח שהוא עובר:אלו הם

ואחר הרוח רעש אחר העולם הזה יום המיתה שדומה לרעש שמרעיש כל 

 שהוא וםגיהינ ואחר הרעש אש הוא אחר המיתה דינה של ,גופו של אדם

 זה יום הדין וםגיהינ ואחר האש קול דממה דקה אחר דינה של ,כלו אש

ה לבדו "ישאר בו אלא הקבי אל ' וגוכי גדול יום )יואל ב(הגדול שנאמר 
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ועליו  ,לבדו ביום ההוא' ונשגב ה) ישעיה ב( שנאמר ,בעולמו בלבד

לא  )תהלים קלט(הוא מפורש בקבלה על ידי דוד מלך ישראל שנאמר 

 עשיתי בסתר רוקמתי בתחתיות ארץנכחד עצמי ממך אשר 

  .במדור התחתון שבמעי אמו

  

  התייעצות בבריאת האדם  התייעצות בבריאת האדם  
      

 אמרה "נעשה אדם וגו"ה לעשות האדם אמר לתורה "כשרצה הקב

בון העולמים האדם שאתה רוצה לעשות קצר ימים ושבע ילפניו רהתורה 

 ,ם ואם אין אתה מאריך אפך עמו ראוי שלא בא לעול,רוגז יבא לידי חטא

 התחיל מקבץ את גופו של  .ארך אפים ורב חסדאמר ועל חנם נקראתי 

אדם הראשון מארבע רוחות העולם כדי שלא תאמר הארץ אין עפר גופך 

מערב אין עפר  משלי אם לוקח ממזרח ויפטר במערב כדי שלא תאמר ארץ

 ולפיכך נטלו מארבע רוחות העולם כדי שבכל ,גופך משלי לא אקבלך

  .כי עפר אתה )בראשית ג( כמו שנאמר ,קבלו הארץתמקום שיפטר ש

  

  בריאת אדם הראשון  בריאת אדם הראשון  
      
יה גבלו מן י בשנ, בשעה ראשונה צבר עפרו של אדם.היוםהיה ב שעות "י

 אחור זה מערב אחור וקדם צרתני )תהלים קלט(המזרח למערב שנאמר 

 היו ,יראו מלפניוי וראוהו ונתקדמה מזרחהוקדם זה מזרח כמו שנאמר 

 למה באתם , אמר להן,ת לוום שהוא בראם ובאו להשתחוסוברי

 והיה תמה ,ה"לנו נראה כל הבריות שברא הקבות לי נבוא כולהשתחו

מה רב טובך אשר ) שם לא(בלבו התחיל משבח ומפאר ליוצרו ואומר 

 קם על רגליו והוא כתואר ,'מה רבו מעשיך ה ואומר צפנת ליראיך

לבישו גאות ועוז והמליכו עליהם ים והיה קומתו אחריו והוקוכדמות אל

  .מלך גאות לבש' הליוצרו ואמרו 
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   יצירת הוולד  יצירת הוולד 
  

  הוולד במעי אמו

  

לד דומה ודרש רבי שמלאי למה הו:  אומרת:)ל (הגמרא במסכת נידההגמרא במסכת נידה

שמקופל )  לוחות שכותבים בהם הגלחים– י"פרש( לפנקס ?במעי אמו

' עקביו על ב' תיו ובארכובו' ומונח ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב

 ואוכל ממה , וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוח,עגבותיו

 ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את ,שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה

  .אמו

יר העולם נפתח הסתום ווכיון שיצא לאו

 שאלמלא כן אינו יכול ,ונסתם הפתוח

  .לחיות אפילו שעה אחת
    

שה חדשים הראשונים ולד  שלתנו רבנן

 אמצעיים ולד דר ,דר במדור התחתון

 וכיון שהגיע זמנו לצאת , אחרונים ולד דר במדור העליון,במדור האמצעי

 חבלי  נקבה :מה שכתוב במשנה והיינו ,שהימתהפך ויוצא וזהו חבלי א

אשר עשיתי בסתר " מהו הפסוקואמר רבי אלעזר . מרובין משל זכר

  . דרתי לא נאמר אלא רקמתי"רקמתי בתחתיות ארץ

  

  זכר או נקבה
  

שה מזרעת י א:אמר רבי יצחק אמר רבי אמי ):שם (הגמרא בנידההגמרא בנידה

שה כי יא" שנאמר ,תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה

  ".תזריע וילדה זכר
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 בראשונה היו אומרים אישה מזרעת תחילה יולדת זכר איש :תנו רבנן

 עד שבא רבי , פירשו חכמים את הדברמזריע תחלה יולדת נקבה ולא

אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה "צדוק ופירשו 

  .בזכרים  תלה הזכרים בנקבות ונקבות"בתו

  

  היווצרות תאומים
  

 היווצרות תאומים סבורים היו אנשי המדע שהם נוצרים על אופןעל אופן

גם לאחר גילוי . 'שלישיה משלוש וכו, רק משתי הזרעות

 אחד בלבד עדיין לא היה ןרוסקופ סברו כי העובר נוצר מזירעוהמיק

בתקופות האחרונות גילו בעזרת . להיווצרות תאומים ברור הגורם

  .כלי סריקה חדשניים כי תאומים נוצרים משתי ביציות

   

 החידוש האחרון בתחום זה היה הגילוי המפליא כי תאומים אולם

מביצית אחת זהים נוצרים כתוצאה 

זירעון  שהופרתה על ידי ויחידה

ורק ,  ונחלקה לשנייםאחד ויחיד

תאומים שאינם זהים נוצרים משתי 

  .ביציות
  

' מעשה שנולד ולד אחר חברו ג:  מסופר.)כז( מסכת נידה אולם בתלמוד

והם יהודה , והרי הם תאומים ויושבים לפנינו בבית המדרש, חודשים

  .וחזקיה בני רבי חייא
    

  ?ע לנו שאין אישה מעוברת חוזרת ומתעברת הרי ידו:  מקשההגמרא

אחד נגמרה צורתה ,  טיפה אחת הייתה והתחלקה לשתים–אמר אביי 

  .בתחילת שביעי ואחד לסוף תשיעי
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עה מהתלמוד שיתכן שביצית מופרית אחת תתחלק לשני י לנו ידהרי

  . עובררחלקים ומכל חלק ייווצ

  .בנושא) א"פ(עיין עוד בנודע ביהודה

  

  העיבור האיש
  

ואמר רבי יצחק אמר רבי אמי אין אישה מתעברת אלא סמוך  ::עוד שםעוד שם

ורבי יוחנן אמר סמוך לטבילה  ,"ון חוללתיובע"לוסתה שנאמר הן 

 הוא טיהור שוןחטא לשזה ה משמע איך "יחמתני אמי"שנאמר ובחטא 

 ועוד מקור מכאן ,יטהר את הבית  ומתרגמים "טא את הביתיוח"דכתיב 

  ".הרתחטאני באזוב ואט"

  

  מתי העובר נקרא יצור חי
  

אם כן , קובעים את מותו של אדם) EEG( כיום במדע שגלי המוח מקובלמקובל

גלי המוח מופיעים אצל העובר עוד . תחילת החיים הוא הופעת גלי המוח

כלומר , אלא שהשאלה מתי מופעים גלים אלה, הרבה לפני שהוא נולד

  ?מתי הופך העובר מגוש בשר ליצור חי 
  

 המפילה ליום ארבעים אינה חוששת – .)ל( במסכת נידה :לל""לפי חזלפי חז

  .ליום ארבעים ואחד תשב לזכר ולנקבה ולנידה, לוולד

המפלת פחות מארבעים יום , הוולד נגמר לארבעים יום: ם"רמב הומסביר

  .אינו וולד
  

אך בשנים , ל בלגלוג" בדור הקודם התייחסו לאמרות חזהמדעניםהמדענים

דוק באופן יסודי את גלי המוח של העובר החלו לב)  שנה30כ (האחרונות 
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וראה זה ,  על ידי מכשור מתקדם שבודק עוצמת מתח של מליונית הוולט

  :פלא
  

למעשה נוכל לבחור כל תאריך למן היום :  פרופסור דיוויד ליגרכותב

וניתן להבחין ,  בערך שבו מסתמן המבנה הבסיסי של המוחהארבעים

גע שמסמל את המעבר מגוש בשר וזה הר. בפעילות מעטה של גלי המוח

  .ליצור חי

  

  

  

   מי יתנני כירחי קדם  מי יתנני כירחי קדם 
  

  לימוד תורה במעי אמו
  

  של העוברונר דלוק על ראשו  :מספרת:) ל (הגמרא במסכת נידההגמרא במסכת נידה

בהלו נרו עלי ראשי לאורו "וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר 

  .א ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמי"אלך חשך
    

מי יתנני "ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים שנאמר 

 ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין ,"כירחי קדם כימי אלוה ישמרני

  .בהם שנים הוי אומר אלו ירחי לידה
    

ויורני ויאמר לי יתמך דברי " אותו כל התורה כולה שנאמר םומלמדי

 מאי ואומר "ד אלוה עלי אהליבסו" ואומר "תי וחיהולבך שמור מצו

  ."בסוד אלוה עלי אהלי" שמע בא ,אמרש נביא הוא תאמרוכי 
    

 העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה רלאוויוכיון שבא 

 םואינו יוצא משם עד שמשביעי "לפתח חטאת רובץ" כולה שנאמר
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  תכרע כלךכי ל ," תכרע כל ברך תשבע כל לשוןךכי ל" אותו שנאמר

תשבע כל ,  "לפניו יכרעו כל יורדי עפר" ברך זה יום המיתה שנאמר

נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא "לשון זה יום הלידה שנאמר 

  . "נפשו ולא נשבע למרמה
  

תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל  אותו םומה היא השבועה שמשביעי

ודע  והוי י,העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע

שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה 

  .היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממך
  

 האור הבהיר שהנפש מתלבשת בו והנר משל  ::הה""כתב בספר השלכתב בספר השל

והיא ההשגה והידיעה בייחוד , ונכללת ממנו אשר מתוכו צופה ומביט

ומזה עומד , ראשית המחשבה וסופה, שהוא מסוף העולם ועד סופו, האל

  .על סתרי התורה וטעמים המופלאים

ויורני ויאמר , שנאמר,  אותו כל התורה כולהםוכמו שאמר שם ומלמדי

   .בסוד אלוה עלי אהלי, ואומר', לי וגו
  

וכיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכח ממנו כל 

היה לו הבחירה ת במעשיו וכדי שלא יהיה מוכרח,  הדברוטעם. התורה

כדרך הקליפה , ואז בצאתו לגילוי מקדים יצר הרע ליצר טוב, ויבחר בטוב

ויצר לב האדם רע " ,)יב, איוב יא( "ר פרא יולדיואדם עי". הקודמת לפרי

  . עד אחר זמן בהגיעו לגדלות פועל בו היצר טוב, )כא, בראשית ח( "מנעוריו
  

 הרע יותר זקן מיצר הטוב ולו משפט והנה לפי מראית עין נראה כי היצר

  :אבל באמת הוא להפך, הבכורה
  

מאמרם , ה נתן סימן על זה"ל ע"ואבא מורי ז  ::כתב בספר אור ושמשכתב בספר אור ושמש

תינוק בזמן שהוא במעי אמו נר דלוק על ראשו וצופה ) ב, נדה ל(ל "ז

ויר העולם בא המלאך ומיד שיצא לא, ומביט מסוף העולם ועד סופו
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    .וסטרו על פיו
    

 מצווהאז נר ,  התינוק נער ישראל ואוהבהו כל זמן שהוא בחדר הורתוכך

יר העולם בא המלאך הוא היצר הרע ומיד שיצא לאו, ותורה אור אתו עמו

והסטירה היא . וסטרו על פיו, ת בר מינןוהוא השטן הוא מלאך המו

אז ויפתח האתון את פיו בלשון הרע ורכילות , כשמעורב עם בני אדם

וה וחושק למלאות וכל עמל האדם לפיהו ומתא, ות וכאלה הרבהובליצנ

  . והרבה כזה]יםיה כעצימת עינואין חוצץ בפני התאו, אמר החכם. ה"הג[פיהו 
   

רצוני לומר זמן עמידת עולם ,  סגור יהיה האדם בששת ימי המעשהעל כן

אזי הדרך הטוב להיות סגור באלה ימי המעשה , כי יום הוא אלף שנה, הזה

ביום השבת עולם הבא יפתח , אבל למחר לקבל שכרם, ם לעשותםהיו

אתו הלכה ' ואז וה, ועתה די לו ארבע אמות של הלכה, נחלה בלי מצרים

  .כמותו
  

עליו ועוד פרשנו בזה מה שאמר דוד המלך   ::בספר הפלאה כתבבספר הפלאה כתב

 כאורה כי אתה כחשכהגם חשך לא יחשיך ממך " )ט"תהלים קל( השלום

רצונו לומר כי חשך העולם הזה . "י בבטן אמי תסוכניקנית כליותי

ם אדם עיניו מראות עניני הגשמיות לא יחשיך ממך ודהיינו אם יעצ

 כאורה כל מה שיחשיך עצמו מהסתכלות עניני הגשמיות כחשכהואדרבה 

  .יותר יאירו אור עיני השכליות
    

  שעדיין לא נחשכו עיניו,ל בהיותו בבטן אמו"והביא ראיה לזה שאמרו חז

 אותו כל מלמדים , העולםרבאווי הגשמיים שלא ראה ויבעניינהרוחניים 

 פירוש שכל חיי העולם הזה ,התורה כולה ורואה מסוף העולם עד סופו

 וסופם שהם כלום ונפסדים םתחילתאינם נחשבים לכלום אצלו ורואה 

  . ל" גם עתה כננחשבוומבין שהם כלא 
    

ם ולא ראה העמל ואון של העולם  העולרלאוויוכל זה הוא מפני שלא יצא 

ל " ר," תסוכני בבטן אמייכליותיכי אתה קנית "הזה וזהו שאמר 
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   . תורתך לכל דברי יכליותיכשהייתי בבטן אמי קנית 

  

  . וסטרומלאךובא ה
  

 העולם בא המלאך וסטרו על רכיון שבא לאווי: :)נידה ל( כמבוא לעילכמבוא לעיל

  . כל התורה כולהופיו ומשכיח
      

למה טרח , אם לבסוף כשיוצא ישכח כל התורה כולה: להונשאלת השא

  ?המלאך ללמדו את כל התורה כולה 
      

.  שהיה בארצות הברית לפני כמה שניםסיפורכדי להבין זאת נספר 

היה לו , פרופסור גוי שהיה עוסק במתמטיקה והיה חזק ביותר בתחום

בכישורים שהיו לו היה קולט שפות , בנוסף תחביב ללמוד שפות

, פעם סיפרו לו שיש עוד שפה שלא למד והיא שפת הארמית.  במהירות

  .אותה אפשר ללמוד רק אצל היהודים בישיבות בלימוד הגמרא
      

יחד עם , אכן קלט מיד את השפה,  הגוי לישיבה והחל ללמוד גמראהגיע

וראה זה פלא מוח מבריק כזה . זאת החליט להתגייר מתוך אהבת התורה

הוא השקיע שעות רבות אך . ין את סוגיות הגמראלא היה מסוגל להב

כמדומה לי הרב (הגיע הפרופסור לרב גדול . הגמרא לא נקלטת במוחו

  .ושאל לפשר הדבר) פיינשטין

עכשיו אני מבין למה מלמד המלאך את התינוק את כל התורה : ענה הרב

מה תכלית ,  את כל התורה כולהוכולה למרות שלבסוף סטרו ומשכיח

ועל פי זה מובן שתכלית הלימוד הוא להחדיר למוח את כוח . הלימוד

דבר שיעזור לו כשיצא לאוויר , ההבנה בתורה העליונה כבר במעי אמו

ולכן אותו פרופסור גוי שלא למד את . העולם להבין את התורה האלוקית

וזה , צריך כוחות עצומים להשיג את ההבנה האלוקית, מואהתורה במעי 

  .דבר קשה מאוד
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השקיע לילות כימים ולבסוף נעשה ,  שהפרופסור לא ויתרריםמספ

  .)א"שמעתי מפי הרב יעקב סופר שליט(תלמיד חכם חשוב  

  

  שכיחה בשעת לידה
      

על " החיים המסתוריים"ר תומס ורני בספרו " כותב דלמרבה הפלאלמרבה הפלא

  : וכך הוא כותב, זכרונו של עובר ועל השכיחה בלידה
      

אלא ,  ללא תקנהתה אומר שאבדו כל הזיכרונואדם השוכח אירועים אין ז

אחד הגורמים העלולים לגרום להם לחמוק . הם מודחקים עמוק בתודעתו

סוג הורמון המפקח , "אוקסיטוצין"מהזיכרון ההכרתי הוא שימוש בחומר 

  .על התכווצויות חבלי הלידה
  

אצל בעלי חיים " אוקסיטוצין"ניסוי שנערך גילה שכמויות גדולות של 

  .מים לשכחה ואובדן הכישורים שלהםגור

ידוע כי האישה אחוזת הצירים מזרימה הורמון זה לגופו של עובר מסיבה 

  .וכתוצאה מכך שוכח העובר את אירועי הלידה, לא ברורה
      

פקידי הטבע כי יש מלאכים : "ל"ל כותב הרמח"ל הנ" חזעל מאמרעל מאמר

דרך השם ("  המחזיקים כל חלקי הגשמיים בחוקותיהם הטבעייםהגשמי

  ).ה/ב

  

,  התורה מהנולדחל ומשכי" המלאך פקיד הטבע מקיים מאמר חזהרי לנו

הרי , כשירצה האדם ללמוד את התורה, אך מסתבר שלא מאבדן לגמרי

  ).ולא כמו אותו פרופסור גוי(יוכל לרוכשה בקלות יחסית 
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   מנפלאות הבורא  מנפלאות הבורא 
  

  התקין לו ממנו בניין עדי עד
  

, 'הָּברּו ַאָּתה  :ם ברכה שישית אנו מברכים ברכות של הנישואיבשבעבשבע

ָהעוָֹלםֵקֱא ְּבֶצֶלם ְּדמּות . ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמוֹ, ינּו ֶמֶל

  :יוֵֹצר ָהָאָדם, 'הָּברּו ַאָּתה . ְוִהְתִקין לוֹ ִמֶּמּנּו ִּבְנַין ֲעֵדי ַעד. ַּתְבִניתוֹ

  

   ?לבניין עדי עד מה הכוונה
  

נדס בעל שם עולמי שגאונות פורצת מעל ומעבר לכל גאון למה משל

אחת התכונות , אשר המציא ובנה מחשב על עם יכולות אדירות, אחר

החשובות של המחשב שהמחשב עצמו יוכל לבנות מחשב נוסף עם אותם 

וגם המחשב ,  החל מאפסהכולל בניית כל רכיבי האלקטרוניק, תכונות

יוכל לבנות מחשב עם אותם החדש שנבנה על יד המחשב המקורי 

     ?ןהייתכ,,,,, .    עדי   עד,   תכונות

  

ה ברא את האדם המופלא בין השאר עם התכונות "מסתבר שהקב

  .ל"הנ

ה נתן כח בתא הזרע של האב והאם את כל החוכמה כדי ליצור אדם "הקב

  .עדי עד, שיהיה גם לו את החוכמה והיכולות ליצור דור חדש, חדש
    

 .ו פלאים רבים בתהליך התפתחותו של עובר לתינוק מושלםמדענים גיל

כמה מתוחכם התכנון של מערכת מורכבת ומופלאה זו הפועלת בצורה כה 

  .וכמה אנו חייבים תודה על היכולת להבין זאת, מושלמת
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  ) 4גליון מספר ( אל המקורות \ ספטנר "ד

  

מתפתח , כמו כל בעל חיים,  אנושייצוריצור

 ביצית – מתא אחד העובר התפתח. מעובר

התא הזעיר ממנו מתחילה . מופרית

. גודלו כעשירית המילימטר, ההתפתחות

הוא יותר מסובך ויותר מתוחכם ממחשב מודרני הגדול , למרות זעירותו

  . והמתוחכם ביותר

, אבל התא פועל לא רק כמחשב, אמנם אנו משווים את התא למחשב

מושלם בהדרכת תכנית  אדם –הוא יוצר תינוק . אלא גם יוצר ובונה

תוכנית זו מסודרת בכרומוזומים בתוך מולקולה . המאוחסנת בגרעין התא

מורכב . א.נ.ד-במרכזו ה, הנמצאת בגרעינו של התא. א.נ.הנקראת ד

והם , אותות , מרצפים ארוכים של נוקלאוטידים המשמשים כסמלים

  . נושאים את המידע הנצרך להתפתחות
    

  :יצירת התאים
  

מדריך את . א.נ.ד-ה.  אמינו–צף האותות הם צופנים לחומצות חלקים מר

אמינו ליצירת מולקולות חלבון המשמשות אבני בנין -הייצור של חומצות

החלבונים . כימיות בתוך התא- וכאנזימים המזרזים פעולות בין, לתא

מפקחים על כל הפעולות המולקולריות בתא ועל האנרגיה המופקת 

תא מנהל את תוכניותיו על ידי הפעלת קטעים מן ה. שבו'' תחנות הכוח''מ

  . לסירוגין בהתאם לתכניותיו. א.נ.ד- ה
  

 זמן רב ידוע שהכרומוזומים מכילים את המידע התורשתי של מזה

הגן , במישור המולקולרי. יחידות מידע תורשתי נקראות גנים. האורגניזם

. לבוניםבו מוצפן המידע ליצירת קבוצה של ח. א.נ.ד-מוגדר כקטע של ה

. א.נ.ד- אחדים מן החלבונים הללו שולטים על ההחלטה איזה קטע של ה

  . יהיה פעיל ברגע נתון
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כאשר תא . יכולת זו מעניקה לתוכנית את מלוא הגמישות של מחשב

ותכנית , שני התאים מתמזגים, הביצית מופרה על ידי תא הזרע

עילים את ניתנת הוראה לגנים מסוימים המפ, ההתפתחות מתחילה לפעול

כל אחד משני התאים שנוצרו מכיל תוכנית . התחלקות התא לשני תאים

, שני התאים מתחלקים לארבעה. הזהה לזו שהייתה בתא המקורי. א.נ.ד

בשלב מסוים של . כשהם מפעילים אותם הגנים, והארבעה לשמונה

התאים ממשיכים להתחלק , )כשמספר הגנים הוא מאה בערך(התחלקות 

קובץ התאים בשלב זה . ה מזה כי הם מפעילים גנים שוניםאך הם שונים ז

והתהליך בו התאים השונים מפעילים תכניות התפתחות . נקרא עובר

  . שונות נקרא התמיינות
  

לבסוף .  ניזונים התאים מחומרים המצויים בתא הביצית המקוריבתחילה

נוצר חיבור בין העובר לבין אימו דרכו יקבל את הזנתו ואת החמצן 

אבל עוד לפני שהשליה . ודרכו יפטר ממוצרי הפסולת שלו, רוש לוהד

  . יכולה לתפקד חייב העובר לפתח מערכת של מחזור דם

  

  יצירת האברים
    

יוצרים שכבות ואברי הגוף , המון התאים שנוצרו מהתחלקות התאים

תאים הנמצאים במקום . השונים נוצרים מחלקים שונים של השכבות

תאים . נעשים תאי עצבים ומוח, יכים להיווצרשתאי עצבים ומוח צר

אברים רבים נוצרים . נעשים תאי עור, במקום שצריך להיווצר שם עור

מערכת מחזור הדם נוצרת , במקומות הנכונים מהתאים הנמצאים שם

תאים אלה . מהתאים הנמצאים במקומות שנועדו להיות כלי דם

  . םמתחברים זה לזה ליצור את הצינורות שיהיו כלי ד
  

. התאים שנלכדו בתוכם הופכים לתאי דם, כאשר צינורות אלה נסגרים

, כאשר כל קטעי כלי דם מתחברים ויוצרים מערכת רצופה של כלי דם

כאשר הלב . באותו זמן חלק של הצנרת הזאת ממשיך להתמיין להיות לב
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באותו זמן נסגר המקור של חומרי .הוא מתחיל לפעול כמשאבה, מושלם

ה המושלמת על חיבוריה מספקת חומרי מזון מן האם אל והשלי, מזון

המבנה , הלב פועם והדם מתחיל לזרום. מערכת מחזור הדם של העובר

  . מושלם והתיזמון אף הוא מושלם

.  ממשיך לגדול ולהתמיין כדי ליצור את כל האיברים של מבוגרהעובר

לם נוצרים כו.ריאות ועוד, כליות, מערכת עיכול, כבד, עיניים, גפיים, מוח

הוא מוכן לעזוב את , כאשר התינוק נוצר במלואו. במקומות הנכונים

  . והתינוק מתחיל לנשום ולחיות באופן עצמאי, חבל הטבור נחתך. אימו
    

  DNAפיקוח על ידי תאי 
  

כל . כל תהליך ההתפתחות התחיל מתא אחד שהתפתח לתינוק מושלם

א הפעיל מספר מסוים כל ת, בכל שלב. של כל תא. א.נ.ד-צעד תוכנת ב

הכל בהתאם למצב של התא , של גנים בעוד הוא משבית גנים אחרים

, מצב התא נקבע על ידי החומרים הכימיים שבו. ולמצב התאים השכנים

התא עוקב אחרי המצב של שכניו התאים על . ובמיוחד החלבונים שייצר

מדענים מגלים מה הם האותות . ידי אותות כימיים שהוא מקבל מהם

  . הכימיים וכיצד הם פועלים

החלבונים החדשים הנוצרים על ידי הפעלת גנים אחרים משנים את מצבו 

מצבים אלה מכתיבים את . ושכניו משנים אף הם את מצבם, של התא

הגנים הבאים שיפעלו ואת הגנים שפעילותם תושבת בהחליטם בכך את 

גיב כשכל תא מ, בתהליך זה של צעד אחר צעד. מצבו הבא של התא

כל , לאותות הכימיים שהוא יצר ולאותות שהוא מקבל משכניו הקרובים

  . כל אחד במקום הנכון ובזמן המדויק. האיברים הנחוצים נבנים
  

 פלאים רבים בתהליך התפתחותו של העובר לתינוק מדענים גילו

כמה מתוחכם . פלאים רבים עוד יותר ממתינים עדיין לגילוים.מושלם

, רכבת ומופלאה זו הפועלת בצורה כה מושלמתהתכנון של מערכת מו

  . וכמה אנו חייבים תודה על היכולת להבין זאת
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 הָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי'ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנ :  

  הכל מתוכנן בקפידה
  
  

הם .  המתפתח יש אין ספור תאים המיועדים להפוך לעיןבעוברבעובר

ליך מסובך ביותר המורכב ממאות תמרונים מתחילים להתרקם בתה

שאם לא , כל אחד מאותם תמרונים חייב להתבצע בדיוק מושלם. שונים

כל אחד מאותם מאות שלבי . לעולם לא תושג התוצאה הנדרשת, כן

  . פעולה מהווה הכנה חיונית ומדוקדקת לשלב הבא
  

ן אינם מתפתחים באופ, מיליוני התאים הנוטלים חלק בביצוע כל צעד

בזמן . אלא תוך כדי קואורדינציה מורכבת עם כל התאים האחרים, עצמאי

. משמר כל תא בנפרד את הסידור הפנימי שלו, שבו התהליך מתבצע

ותהליכים כימיים ופיזיקליים , נוצרות אין ספור מולקולות מסוגים שונים

כל תא הוא עיר מבוצרת , למעשה. רביתימדהימים מבוצעים בדייקנות מ

היא גם בעלת מפעלים .  שומרים המפקחים על כל נכנס ויוצאהמעסיקה

ובעלת צבאות של חומרים , המייצרים חלבונים מורכבים וחיוניים

  .אנטיביוטיים ופגוסייטים ניידים שמטרתם לגרש פולשים

  

 האומנם זה מקרה
 

. כפי שמאמינים חסידי האבולוציה, האם כל זה הינו תוצר של מזל בלבד

, אין אנו יכולים להסביר את ההסתגלות המופלאה": הם עצמם אומרים

). הפילוסופיה של המדע" (מעבר לאמירה כי מדובר בתוצאה של תאונה

כיוון כלשהו שאליו הוא לא " להכשיר"האם יכול מקרה "! טבע"מהו 

או האם מסוגלים שינויים אקראיים בגנים לתכנן מהלך מורכב ? התכוון

ת למערכת כלשהי לתכנן האם מסוגלת תאונה המתרחש? להפליא

  ? "מערכת שלא תאמן"

נעשו ההכנות עבור צאצאיהם , כבר בשעה שבה נולד זוג ההורים
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כל אחד משני ההורים נולד עם מערכות שונות המיועדות . העתידיים

מערכות אשר בעת הלידה של האדם עצמו הן חסרות , לצורך הצאצאים

  . והן מצפות לתפקידן העתידי, תועלת

  

 כות אצל ההוריםהכנת המער

   
אצל כל אחד מן , כבר בעת לידתם ידוע כי שתי מערכות נפרדות אלו

זוג התינוקות . נבראו במטרה להתאחד בעתיד עבור הצאצאים, ההורים

נושאים את המידע על אודות העתיד , אשר עתידים להפוך להורים, הללו

  .ומכינים את עצמם לקראתו בכל פרט נדרש
  

. לדים הינו כשלעצמו תופעה מופלאה של ידע עתידיהדחף לגדל י

האנושות היתה מסוגלת להכיר את בורא העולם תוך כדי התבוננות בפלא 

בהציגם אותו , אולם ספרי הלימוד מנערים את חוצנם מהפלא, זה

זה דומה לגורד " מקרה"למרות ש, "התפתחות מקרית"או כ" הסתגלות"כ

מתוך חולות , קיפת אצבעללא כל תכנון או נ, שחקים שקם לפתע

  )ערכים( ...המדבר

  

  .שלושה השותפים באדם

  

 הקדוש ברוך : יש באדםםשלשה שותפי : אומרתהגמרא במסכת נידההגמרא במסכת נידה

 םוציפורניאביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים   .הוא ואביו ואמו

 אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ,ומוח שבראשו ולובן שבעין

הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים  ו,ושחור שבעין

 וכיון . וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל

 וחלק אביו ,פטר מן העולם הקדוש ברוך הוא נוטל חלקוישהגיע זמנו לה

  .ואמו מניח לפניהם
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עושה גדולות עד אין חקר  מהו מה שכתוב דרש רב חיננא בר פפאדרש רב חיננא בר פפא

דת הקדוש ברוך הוא מדת י בא וראה שלא כמ,עד אין מספר ונפלאות

 מדת בשר ודם נותן חפץ בחמת צרורה ופיה למעלה ספק ,בשר ודם

שה י ואילו הקדוש ברוך הוא צר העובר במעי א,משתמר ספק אין משתמר

  .פתוחה ופיה למטה ומשתמר
    

לו דבר אחר אדם נותן חפציו לכף מאזנים כל זמן שמכביד יורד למטה ואי

  .ולד עולה למעלהוהקדוש ברוך הוא כל זמן שמכביד ה
  

על כי נוראות ) 'ה(אודך  מהו מה שכתוב דרש רבי יוסי הגלילידרש רבי יוסי הגלילי

דת י בא וראה שלא כמ,נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאד

 םזירעוני מדת בשר ודם אדם נותן .הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם

 הקדוש ברוך הוא צר העובר  ואילו,בערוגה כל אחת ואחת עולה במינו

 ליורה ם דבר אחר צבע נותן סמני. למין אחדםשה וכולם עולייבמעי א

שה כל י ואילו הקדוש ברוך הוא צר העובר במעי א, לצבע אחדםכולן עולי

  אחת ואחת עולה למינו

  

  חלק האב בעובר
  

, ומה כוחה של האם, ד ימי קדם תהו מה חלקו של האב בוולחוקריחוקרי

לעומתו יש , אריסטו טען שכוח האב הוא העיקרי. הגיעוולכלל דעה לא 

 שנה הוכיח 120 לפני כ 1875רק בשנת . שטענו שכוח האם הוא העיקרי

  .אוסקר הארוויג כי משהו מהאב ומשהו מהאם מתמזג ונוצר יצור חדש
    

  : שנה אנו מוצאים 1,500 בתלמוד כבר לפני מאידךמאידך
  

  .רוך הוא ואביו ואמו הקדוש ב: יש באדםםתנו רבנן שלשה שותפי

 ומוח שבראשו ולובן יםוציפורנ מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים אביו

  .שבעין
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  . מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעיןאמו

 נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ה"בהקו

  .ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל
  

הפטר מן העולם הקדוש ברוך הוא נוטל חלקו וחלק וכיון שהגיע זמנו ל

  .)מסכת נידה לא( אביו ואמו מניח לפניהם

  

   ?הטבור ננעל אחר הלידה או לא
  

אחר .  משמש לעובר במעי אמו כשער כניסה של מזון וחמצןהטבורהטבור

  .הלידה טוענים אנשי הרפואה כי תפקידו של הטבור מסתיים לחלוטין
    

לֵיַרקוֹן ": שכתב , הובא בספר המנהגים,  סובר אחד הקדומיםלא כך

, )לחולה זכר(= לזכר -יקח יונה זכר) צהבת(=זאכט -שקוראים געבל

ותשאב היונה כל הירקות , ויושיבנה על טבורו,  לנקבה-ונקבה

  ."!ָבּדוק. והיונה תמות, עד גמירה) זיהום הצהבת(
    

ועל .  אדםכלומר הטבור עדיין ממשיך לתפקד ואינו סגור לגמרי כל חיי ה

דבר , פי זה נוהגים חלק מהאנשים לטפל במחלת הצהבת בשיטה זו

  .םאשר לעגו לאנשים הפרימיטיביי, שעורר חמתם של אנשי הרפואה
  

 יר גולדשטיין גילה על יד" בראשותו של ד1987 שנערך בשנת י רצינמחקרמחקר

לחולה מיד עם גמר הטיפול ביונים כי רמת בדיקות דם שנערכו 

לאחר (!). 25% ירדה בשיעור של ) דבר שגורם לצהבת (מוהבילירובין בד

ממצא זה לא היה שוב פלא בעובדה שהחולים אשר טופלו ביונים הבריאו 

-בעוד שחולים המטופלים בתרופות מחלימים בדרך,  ימים3כליל לאחר 

  ).שמעתי(  ימים28כלל לאחר 
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  האם העובר שומע
  )מתוך ספר מסילות אל האמונה(

  

, שום דבר שאת רואה. "ובר מנותק מהעולם החיצון חשבו שהעפעםפעם

ספר עולמו של ("  אינו משפיע על התינוקן  בזמן ההיריותשומעת וחושב

  .)תינוק
  

  . חשבו אחרתלל""אבל חזאבל חז
  

 )רבו של רבי מאיר בעל הנס( למה אלישע בן אבויה :קהלתמדרש   .א

הסיבה שפעם אחת עברה אמו ליד בית עבודה ?  יצא לתרבות רעה

והיה . ונתנו לה לאכול ממנו, חה ריח של תבשיל אסורזרה והרי

ועל ידי זה נפסד מזגו והיה [מפעפע בכרסה כארס של נחש 

  ].ספר עץ יוסף –מתאווה לדבר עבירה 

 מעוברת שהריחה ביום כיפור והתאוותה מאוד ):פב(מסכת יומא  .ב

 תלחשו באוזנה שיום –אמר רבי יהודה הנשיא , )ויש חשש סכנה(

שהוא גורם לתאווה ( אולי יירגע העובר שבמעיה כיפורים היום

, הלכו ולחשו באוזנה ואכן פסק העובר מתאוותו). מרובה זו

 .ולבסוף יצא ממנה רבי יוחנן

ויצא ממנה שבתאי ,  אחר היה שלחשו באוזנה ולא עזרמקרה

  .שהיה רשע מפורסם

  . אנו שהעובר חושב ומגיב קולט וקובע עמדהרואים
  

  .  למסקנות דומות חדשים הגיעוממחקריםממחקרים
  

תינוק ברחם מודע לסביבתו ומושפע ממנה במידה גדולה יותר  -

  .)ספר החיים המסתוריים(משסברו בעבר 

הם , ואף מוקדם יותר, העובר שומע החל מארבעה חודשים ואילך -
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 ). מיאמי –ר הנרי טראבי "ד(שומעים שיחות אמותיהם 

גריה כדי שבטרם הדליקה האם סי, ר מיכאל לברמן גילה במחקר"ד -

  .גברו פעימות לב העובר, לעשן

  

 על הפסוק האמור )ו, ר תולדות סג''מד(את המבואר במדרש נבין  מעתה

. ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה'' :ברבקה בהיות יעקב ועשו עוָּברים ברחמה

 ,)כב, הבראשית כ(  "'ַוֵּתֵל ִלְדֹרׁש ֶאת ה? ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי

 פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ובשעה שהיתה עוברת על בתי

 וזה שכתוב .  עבודת כוכבים עשו מפרכס לצאתעל פתחי, ומפרכס לצאת

  .''זורו רשעים מרחם
  

ל ידעו מכח קבלתם בתורה שבעל פה את ביאור התורה ''חז, כלומר

  :כי. שבכתב
    

יש ויודע בדבר לעובר יש חוש או דרך מיוחדת על פיהם הוא מרג  .א

 .מקומות מיוחדים הנמצאים בסביבתו

פרכוסים עזים של העובר החוזרים על עצמם כאשר האם עוברת   .ב

ויכולים ללמד על ,  אינם מקריים-  מסוימיםבסמוך למקומות 

 .אופיו של העובר

  .העובר שומע קולות מן החוץ, כאמור לעיל  .ג

  

 את הנתון ראוי לציין שהמדע הצליח לעת עתה להשיג בכוחות עצמו

וממתינים בסבלנות , והרי אנו מביטים בו מן הצד. השלישי שהזכרנו

ל ''להתפתחותו והתקדמותו אט אט בדרך להשגת שאר הנתונים הנ

  . בתורתו, אשר לימדנו בורא העולם
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   הפלה  הפלה 
  

  מבחינה הלכתית
    

לבו של .  את העובדה הביולוגית שעובר הינו יצור חית מקבלהתורההתורה

שלב (האורגנוגנזיס  .  הרביעי מההפריההשבוער בתחילת העובר פועם כב

בסוף השבוע השישי אחרי , מבחינה חיצונית, מסתיים)  האבריםיצירת

משיקולים ביולוגים לא ניתן למצוא קו ברור המפריד בין עובר . ההפריה 

 המוחלט היחידי הוא רגע הקו,  יוגדר כחישלא כזה  לביןשיוגדר כחי 

.  החייםמדעי הינו גוף חי מבחינתם של העובר  -   אחרי רגע זה. ההפריה

  . פגיעה ביצור חי, לכן ברור שהפלת עובר הינה ללא כל ספק
  

 הצדקה מהווה איננה תלותו המוחלטת של העובר באמו  ל"על פי חז

כשם שתלותו המוחלטת של תינוק בן יומו איננה , להתיר את הריגתו

. יות של האם דורשים זאת לרציחתו אפילו אם שיקולי נוחהיתריוצרת 

  .  להפלה יזומה כאל רצחתלהתייחסו מכאןניתן להגיע , באופן תיאורטי
  

הפלת , בדיני בני נח: כלומר, "בן נח נהרג על העוברים"ואכן יש סוברים ש

 , בראשיתבספרמקור לאיסור מצוי  . עובר חסר ישע נחשבת כרצח גמור

 - באדם האדם דםפך שו"   : פי פרשנותו של רבי ישמעאל בתלמודעל

  .אמוהוי אומר זה עובר במעי ? איזהו אדם שהוא באדם, "דמו ישפך

  

  ? חומרת האיסור מהי

קיים ויכוח גדול בין הפוסקים מהי מידת החומרה של איסור , זאת לאור

  . ישראלהריגת עובר בדיני 

, נח-יש הסוברים שקיים כאן איסור רציחה גמור כמו שמבואר בדיני בני

 בין הפלה בדיני בני נח לבין הפלה בדיני ישראל הוא יחידיהוההבדל 

,  נח קיים עונש מוות על רציחת עוברבניבדיני : בחומרת העונש בלבד
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 על המתת כעונשמיתה בידי שמים " רק"בעוד שבדיני ישראל קיימת 

  . עובר

, לעומתם סוברים אחרים שאין איסור תורה בביצוע הפלה מלאכותית

לשיטה זו קיימים מצבים . מקורו בגזרת חכמים בלבד איסור דרבנן שאלא

ואז מותר להתנהג על פי דין ,  לא גזרו חכמיםבהם, הכרוכים בסבל רב

וזאת כמובן לאחר התייעצות עם מורה הוראה , ההפלהתורה ולהתיר את 

  )  המכון לחקר הרפואה על פי ההלכה-הרב מרדכי הלפרין ( .מובהק
  
  

   רפואייםםהיבטי
  

  אצל האישהאצל האישהן הפלות לסרטן ן הפלות לסרטן על הקשר ביעל הקשר בי
          

ואל 'כותב ג, בגיליון האחרון של העיתון האמריקני לרופאים ומנתחים

על הקשר בין הפלות , יורק- שבניו' ברוך' 'ר לרפואה מקולג"ד, ברינד

  . לסרטן השד

כשהחוקרים , 1996השאלה אם קיים קשר כזה עוררה ויכוח עוד בשנת 

כי אכן קיים קשר בין הפלות יזומות ,  מחקרים והסיקו21ניתחו לראשונה 

  . לסרטן השד
    

" לא מכריעות"ב קרא לתוצאות המחקר "המוסד הלאומי לסרטן בארה

 שנים אחר כך הודיע המוסד הלאומי לסרטן על ממצאים 7". לא עקביות"ו

שהצביעו על כך כי לא קיים קשר בין הפלות יזומות , של מחקר משלו

  . 2004בשנת " Lancet"ם בניתוח מחודש זה פורס. לסרטן
      

עם כל הראיות ,  מדגיש כיהוא,  ברינד מעורר את הוויכוח שוב, כעת

שהפלות יזומות הן גורם סיכון לסרטן , סביר להגיע למסקנה, הקיימות

זאת למרות הנטייה הרבה והמתפשטת בספרות המקצועית , השד

  . העדכנית לראות בהפלות הליך בטוח לנשים
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תקופה שבה זכויות הנשים הן חלק בלתי נפרד מהנוף חבל שב, לטענתו

צריכות הנשים להתנער מהזכות לדעת על , הפוליטי ומבריאות הציבור

  ).אגודת אפרת( הסיכון הגובר לסרטן השד בנושא כה שכיח כהפלות יזומות

  

    ללידה טרם זמנהללידה טרם זמנה סיכון  סיכון --הפלות הפלות 
          

כולל , ם זמנההפלות מגבירות את רוב הסיבות המשמעותיות ללידה טר

   . מוקדמיםםספונטאנייתנוחה לא נכונה של העובר ושל השליה וצירים 

כמעט פי שניים , נוטות ללדת תינוק פג מאוחר יותר, נשים שעברו הפלה

  .  ממחקר חדשכך עולה, מנשים שלא עברו הפלה

 28- ללדת תינוק לפני השבוע ה70%-נשים אלו נמצאות בסיכון גבוה ב

 של ההריון 33-של נשים אלו ללדת תינוק לפני השבוע ההסיכוי . להריונן

  . 40%הוא 
  

כולל , הפלות מגבירות את רוב הסיבות המשמעותיות ללידה טרם זמנה

כך , תנוחה לא נכונה של העובר ושל השליה וצירים ספונטנים מוקדמים

  . עולה מן המחקר

דרך תוצאות המחקר הראו כי הפלות עשויות לגרום לנזק לצוואר הרחם ב

  . כזו שתגרום ללידה טרם זמנה בהריונות שלאחר מכן
      

שפורסם בעיתון ,  לידות לצורך המחקר2,837עקבו אחר , החוקרים

הממצאים יוסיפו דלק כפי הנראה ". מיילדות וגניקולוגיה"הבריטי 

   ).אגדות אפרת( למסעות התעמולה של הארגונים נגד ההפלות

  

   להפרעות נפשיות להפרעות נפשיותהפלה מלאכותית מעלה הסיכוןהפלה מלאכותית מעלה הסיכון: : מחקרמחקר
        

חוקרים בשוודיה מצאו כי נשים שעברו הפלה מלאכותית עלולות לסבול 

זאת בניגוד למצוקה .  נפשיות גם חמש שנים לאחר ההפלהממצוקות

". בלבד"שיכולה להימשך כשישה חודשים , נפשית לאחר הפלה טבעית
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פן  מהן מפילות באו22%,  אלף נשים בישראל עוברות הפלה22מדי שנה 

   . יזום 

  

  

  

   מנהגים וסגולות למעוברת  מנהגים וסגולות למעוברת 
  

דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו '   ה:.)יז( הגמרא בנידההגמרא בנידה

מפני שאישה עוברת ,,,  וזרקו לרשות הרביםווהנוטל ציפורני,,, בראשו

  .עליהם ומפלת

.  לכן אם נפלו על הארץ יטאטא אותם למקום אחר– המשנה ברורה וכתב

  . שנגזזוםא לעבור על ציפורנייולכן נשים תזהרן של
  

 בכמה מקומות נהגו שהמעוברת עושה מפה חדשה לספר ::אוצר הבריתאוצר הברית

, ולוקחת את המפה הישנה וכורכת בה עצמה לשמירה שלא תפיל, תורה

  .ואחר כך מחזירה אותה לבית כנסת
  

 סגולה ללידה קלה שתאכל בכל מוצאי שבת סעודת :בספר כף החייםבספר כף החיים

  ". סעודת מלוה מלכהמצוות לשם"ותאמר , מלוה מלכה
  

  לא תאכלנה צנון שומים ובצלים ומני מאכלים רעים::שבט מוסרשבט מוסר

  .המזיקים לעובר
  

כדאיתא ,  תשתדל להרבות בשמיעת דברי תורה וקדושה::פלא יועץפלא יועץ

שאמו היתה הולכת לבית מדרש ,  רבי יהושע אשרי יולדתו)ב"אבות פ(

  .לשמוע דברי תורה
  

שהוא עת רצון תתפלל עבור בניה  בשעת הדלקת נרות ::שבט מוסרשבט מוסר

יהי רצון מלפניך שיהיו בני מאירים "ותאמר , שיהיו תלמידי חכמים

רבנו  (ותיתן צדקה לעניים,  "  וביראת שמיםמצוותבעולם בתורה וב
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  ).יונה
  

 יש נוהגות לנגוש הפיטמא של האתרוג ביום הושענא רבא :אלף המגןאלף המגן

דעת שאכל אדם הראשון וטעמו שיש אומרים שעץ ה.  לאחר נטילת לולב

  .וזה גרם צער העיבור והלידה, היה אתרוג
  

, נוהגים שמי שאשתו נכנסה לחודשה התשיעי:  בעבודת הקודשאא""החידהחיד

והיא סגולה בדוקה להקל , עולה בעלה לפתיחת הארון כל אותו חודש

  .פ הסוד"והוא ע, מעליה חבלי לידה

  . יסגור רחמהרחמה ולאחר הלידה'  שהוא סימן שיפתח ה–פ " רחוכתב

ועל ידי , הכשתגיע לחודש התשיעי סגולה שתטבול במקוו: ובספר הזכירה

  .זה יתבטלו מהילד כל מיני רעות שראתה בימי עיבורה
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  לידהלידה
  

      ים והשפעתם על שעת ים והשפעתם על שעת שבעת הכוכבשבעת הכוכב

  ה ה הלידהליד  
  

  .אין מזל לישראל
  

כה אמר רבי יוחנן מניין שאין מזל לישראל שנאמר  .):נו (מסכת שבתמסכת שבת

ים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יאל דרך הגו' אמר ה

 -אין מזל לישראל : י"פרש[. ם מהמה הם יחתו ולא ישראלייחתו הגוי

   ]לטובהעל ידי תפלה וזכות משתנה מזלו ש
    

אמר רב יהודה אמר רב מניין שאין מזל ש , אין מזל לישראלואף רב סבר

 אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ,ויוצא אותו החוצהלישראל שנאמר 

 אמר לו לאו כי אם אשר יצא . בונו של עולם בן ביתי יורש אותייר

 סתכלתי באיצטגנינות שלי ואיניה של עולם בונוי אמר לפניו ר,ממעיך

  . שאין מזל לישראל  אמר ליה צא מאיצטגנינות שלך.ראוי להוליד בן
      

חברו (שמואל ואבלט שפעם אחת  ,סבר שאין מזל לישראל שמואלאף 

 אמר ליה אבלט .ראו אנשים שהולכים לחטוב עצים, היו יושבים) הגוי

אמר לו שמואל . האדם הזה הולך ולא יחזור שישכנו נחש וימותלשמואל 

  .וא יחזוראם יהודי ה
  

באו לפניו וראו בחבילות נחש חתוך בין , הלכו וחזרו וראו אותו שחזר
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אמר לו בכל יום היינו ?  עשיתמצווהאיזה אמר ליה שמואל . העצים

היום ראיתי לאדם , שמים את לחמנו באמצע והיינו אוכלים בשותפות

לקחתי מלחמי ונתתי בשבילו שלא . אחד שלא היה לו לחם והיה מתבייש

  יישיתב
  

 שמואל ודרש וצדקה תציל יצא , שית שהגנה עליך עמצווהאמר ליה 

  .ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמהמוות מ
    

שרבי עקיבא היתה בת שאמרו . סובר שאין מזל לישראל רבי עקיבאואף 

בליל החופה הלכה לישון . עליה חוזי הכוכבים שבליל נישואיה היא תמות

  .ה שם נחש שנדקר בראשו מהסיכה ומתהי, ודחפה את סיכת ראשה בקיר
  

שאלה . לבוקר וכשהוציאה את הסיכה והנה הנחש המת נסרך אחר הסיכה

 לו בליל החופה בא עני לבקש אוכל האמר?  עשיתמצווהאביה איזה 

קמתי ממקום חופתי ונתתי לו את . וכולם היו טרודים ולא נתנו לו אוכל

  .מנתי
  

ולא מוות ודרש וצדקה תציל מ יצא רבי עקיבא, עשית מצווהאמר לה 

  .ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה

עם ישראל יכול ,  רואים שאף שהמזלות שולטים ומשפיעיםהרי אנו

  .לשנות את המזלות על ידי תפילה ומצוות

  

  השפעת הכוכבים על שעת הלידה
  

 שבתי צדק מאדים חמה נוגה כוכב :שבעה כוכבים בעולם

שבעה שערים . השבועשבעה ימים בשנה שבעה ימי . לבנה

בנפש זכר ונקבה שתי עיניים שתי אוזניים שני נקבי האף 

  )מכון הדברות ( גלעד שמאע   . והפה

  

, גלגלים אשר בכל גלגל כוכב אחד' יש ז''ל ''וז בספר הבריתבספר הבריתכתב כתב 
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לכת על שהם הולכים סביבתם וראשי התיבות הם -ונקראים שבעה כוכבי

  .ה נוגה כוכב לבנהשבתאי צדק מאדים חמ  :ל''ם חנכ''שצ

חסד גבורה   :ם''ת נהי''סידורן יהיה גם מלמעלה למטה והם בחינת חג

  .תפארת נצח הוד יסוד מלכות

  

  שעת הלידהשעת הלידה
      

גמרא מסבירה המסכת שבת 

כיצד משפיעה שעת הלידה על 

  . האדם

יום הלידה בשבוע משפיע גם 

  .הוא על אופי האדם
    

להלן טבלה של כל שבעת 

  . םהכוכבים והשפעת
    

 יהא מאיר -  הנולד בשעת חמה

מאכלו , בתורה כשמש המאירה

ומשתהו יהיו אך ורק משלו ולא 

אין לו רשות לכסות . משל אחרים

אלא יהא כשמש , את סודותיו

ואם ינסה , המאירה לכל בפומבי

  .לגנוב לא יצליח

 יהא עשיר - הנולד בשעת נוגה

? ומה הטעם שיהא נואף, ונואף

, ו מזלמשום שאש תלוי באות

דהיינו יצר של תשמיש בוער בו 

  .כתנור

 יהא נהיר -  הנולד בשעת כוכב

וחכים משום דספרא דחמה הוא 

מזל כוכב הוא הסופר של מזל (

חמה דהיינו לכתוב דרך הילוכו 

  .)ותקופותיו ומצוי אצלו

 יהא סובל -  הנולד בשעת לבנה

רעות כמו הלבנה שמתנוונת בכל 

 הוא יהיה בונה וסותר מה, חודש

סותר ובונה מה שסתר , שבנה

כמו הלבנה שגדילה ומתמעטת 

אדם זה יהא אוכל . בכל חודש

ושותה משל אחרים כמו לבנה 

גת גבול של החמה שמנסה ששמ

למשול אף ביום שלפעמים נראית 

  .הלבנה גם ביום

סודותיו אינם גלויים כלבנה 

  .ואם יגנוב יצליח, שאינה מאירה

  כל-  הנולד בשעת שבתאי

 ות של אדם זה מתבטלמחשבותיו

ויש ,  לפועלות יוצאןואינ

מפרשים שכל מחשבות 

  .ותשחושבים עליו בטל

 יהא צדקן -  הנולד בשעת צדק
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  .דהיינו נותן צדקות לעניים

 יהא אדם - הנולד בשעת מאדים

דבר זה יכול , שמוציא דם

ידו באחת מן - להתבצע על

  : הדרכים

או גנב , או הקזת דם לאחרים

, דמים לאחריםובגנבותיו יוציא 

ואם , או קצב או שוחט או מוהל

הוא דיין וגוזר בדיני נפשות מיתה 

  .  נחשב לשופך דםגם כן

  הלידההלידהיום 

  'נולד ביום א

יהיה ,  יהיה אדם גדול-'בשעה א

  .גדול בשררה ויהיה עצל במעשיו

 יהיה או רופא או -  בשעת מאדים

  .שוחט או מוהל

 יהיה סוחר וחכם - בשעת נוגה

  . והניגוןבחכמת השיר

 יהיה אוהב אמת - בשעת כוכב

  .וקרוב להיות חכם או סופר

  . כל ימיו יהיה טוב- בשעת צדק

  . יהיה זך ותמים- בשעת לבנה

 יהיה סרוח בגופו - בשעת שבתאי

  .ויהיה גיבור ובעל זימה

  

  'נולד ביום ב

פעמים עני , שקול יהיה בנכסים

  .ופעמים עשיר

  . יהיה חכם או דיין- בשעת לבנה

אבל לא ,  יהיה עני-  עת חמהבש

  .עני מאוד

  . חסיד ועשיר יהיה- בשעת נוגה

 יהיה סרוח -   בשעת שבתאי

  .בגופו

 צדיק וישר -  בשעת כוכב וצדק

  .יהיה

 ספק להיות שר - בשעת מאדים

  .הטבחים

  'נולד ביום ג

  .יהיה עז פנים וגבה רוח

 גנב יהיה או בעל - בשעת מאדים

  .חסד

  . סרוח בגופו- בשעת נוגה

  . רב ועשיר יהיה- בחמה וצדק

 אור עיניים לכל - בשעת הלבנה

  .אדם יהיה

 ליסטים -  בלילה בשעת מאדים

  .יהיה או צדיק גדול

 ירא שמים - בלילה בשעת נוגה

  .יהיה

 יהיה -  בלילה בשעת שבתאי

  .לוכו באמתיה

 שופט -  בלילה בשעת כוכב

  .ומפלפל בהלכה יהיה
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, חמדן,  דברן- בלילה בשעת חמה

  .ן יהיהופחד

  'נולד ביום ד

  . צדיק ושופט יהיה-בשעת צדק

  . עשיר יהיה-שעת חמהב

  . חכם ועשיר-בשעת נוגה

  . רשע יהיה- בשעת מאדים

  . חכם גדול יהיה-  בשעת שבתאי

  . חוזה או סופר יהיה- בכוכב

  . יצליח בזיוף יהיה- בשעת לבנה

  'נולד ביום ה

  .גדול וחכם יהיה

  . פקח גדול- בשעת צדק

  . עשיר וגנב- דיםבשעת מא

 קנאי וגונב דעת -  בשעת נוגה

  .הבריות

  . יהיה רמאי או עסקן - בכוכב

 לא רע ולא טוב - בשעת שבתאי

  .יהיה

,  ילך בדרך ישרה- בחמה ולבנה

אוהב את הבריות ואוהבים אותו 

  .כל בני האדם

  'נולד ביום ו

  .עשיר וחסיד יהיה

  . חכם וגיבור יהיה-  בשעת נוגה

  .יד פקח וחס- בכוכב

  . רודף צדקה וחסד- בכוכב צדק

 שם טוב יהיה -  בחמה או בלבנה

  .לו

  . רע או איטי-  בשעת שבתאי

 חנף ורע וגבה -  בשעת מאדים

  .רוח

  נולד יום שבת קודש

 יאריך ימים - בשעת שבתאי

   (*).ויהיה סרוח

  . בעל חימה יהיה- בשעת חמה

  . בעל מריבה יהיה-  בשעת נוגה

ריות  מכובד לב- בכוכב או בצדק

  .ויכבדוהו

 אוהב האמת ודרך -  בשעת לבנה

  .הישר

  

לפי הטבלה (כלומר , הנולד ביום שבת קודש בשעת שבתאי:  לדוגמא(*) 

שעה שישית מצאת הכוכבים או שעה שלוש עשרה או שעה ) בעמוד הבא

   יאריך ימים ויהיה סרוח-עשרים מצאת הכוכבים 
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  שעות היום       המזלות שבכל שעה משעות היום  

כיון שלפי היהדות השעות 
מתחילות עם תחילת 

הי ערב יו"שנאמר , הלילה
תחילה לילה " ויהי בוקר
 1ולכן שעה . םואחר כך יו

היא השעה הראשונה של 
כלומר שעה , הלילה

ראשונה החל מצאת 
    .וכן הלאה, הכוכבים

  
  :שבע המזלות

  , צדק = צ,  שבתאי = ש
  , חמה = ח,  מאדים = מ
  , כוכב = כ     , נוגה = נ
  .לבנה = ל
  

 ביום ג 10שעה : דוגמא

 -  פירוש  .להמזל 

רית החל יבשעה העש

 של ליל םמצאת כוכבי

  .שלישי המזל הוא לבנה
 

 אף שיש כאומר לעיל

השפעת הכוכבים 

אין זה אומר , והמזלות

שאין אדם יכול לשנות 

ישראל . את הדברים

ועל , למעלה מהמזלות

יד תפילה ומצוות 

  .אפשר לשנותם

       יום
  שעה

  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א

  מ  ל  ח  ש  נ  צ  כ   .1

  ח  ש  נ  צ  כ  מ  ל   .2

  נ  צ  כ  מ  ל  ח  ש   .3

  כ  מ  ל  ח  ש  נ  צ   .4

  ל  ח  ש  נ  צ  כ  מ   .5

  ש  נ  צ  כ  מ  ל  ח   .6

  צ  כ  מ  ל  ח  ש  נ   .7

  מ  ל  ח  ש  נ  צ  כ   .8

  ח  ש  נ  צ  כ  מ  ל   .9

  נ  צ  כ  מ  ל  ח  ש.10

  כ  מ  ל  ח  ש  נ  צ.11

  ל  ח  ש  נ  צ  כ  מ.12

  ש  נ  צ  כ  מ  ל  ח.13

  צ  כ  מ  ל  ח  ש  נ.14

  מ  ל  ח  ש  נ  צ  כ.15

  ח  ש  נ  צ  כ  מ  ל.16

  נ  צ  כ  מ  ל  ח  ש.17

  כ  מ  ל  ח  ש  נ  צ.18

  ל  ח  ש  נ  צ  כ  מ.19

  ש  נ  צ  כ  מ  ל  ח.20

  צ  כ  מ  ל  ח  ש  נ.21

  מ  ל  ח  ש  נ  צ  כ.22

  ח  ש  נ  צ  כ  מ  ל.23

  נ  צ  כ  מ  ל  ח  ש.24
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   סגולות ליולדת  סגולות ליולדת 
  

  :למקשה ללדת

  

נקרא שיר של מעוברות לעורר ) תהילים כ(" יענך השם ביום צרה "::זוהרזוהר

  .רחמים על היולדת

 ולכן אישה היושבת על המשבר יבקשו עליה רחמים באמירת -  א"החיד

  .ב פעמים"וטוב לאומרו י, מזמור זה
  

ומנחן לון קמי ההוא , ונטלי אינון קלי דנשין, אלין ממנן על משבר ::זוהרזוהר

דאיהו שעתא ,  וכד ההוא סטרא אחרא אתי לקטרגא בהאי שעתא.היכלא

ולא יכיל ההוא , עלין הני קלי לממנא דעל פתחאקיימי אלין וא, דסכנה

, ולזמנין דקדים ההוא סטר אחרא ועאל וקטריג, סטרא אחרא לקטרגא

  .ויכיל לנזקאה
  
נוטלים אותם קולות של נשים , אלו הממונים על המשבר:  פירוש[

וכאשר אותו משטין בא לקטרג באותה , ומניחים אותם לפני אותו היכל

ומכניסים קולות אלו לממונה על הפתח ,  אלושעה שהיא בסכנה עומדים

  ].ולא יכול אותו משטין לקטרג 
    

  :שימור ליולדת
  .,,,חולה חיה:  אלו שצריכים שמירה מן המזיקים:):נד (ברכותברכות

  . אף ביום צריכה שימור שלא תהיה יחידה– שפתי חכמים

 ואם צריכה ללכת לבד בחדרי הבית סגולה בדוקה שתיקח – יוסף אומץ

  .כיןעמה ס
  

 נוהגים לתלות קמע שמירה בבית היולדת והוא מהבעל ::אוצר הבריתאוצר הברית
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  שם טוב
  

רמה ידך בל ' ה: "שתכתב על קלף פסוק,  שמירה ליולדת::ספר המידותספר המידות

  ."יחזיון

   לידה בעבר ובעתיד  לידה בעבר ובעתיד 
  

  לידות אמותינו במצרים
  

 התינוקות אותן ?ה"יהודה אומר מי אמר קילוס להקב'  ר :מדרש רבהמדרש רבה

  .ה" להקבםבקש להשליך ליאור שהם מכירישהיה פרעה מ
    

שה מבנות ישראל מבקשת לילד יכיצד כשהיו ישראל במצרים והיתה א

 התינוקוהיתה יוצאת לשדה ויולדת שם וכיון שהיתה יולדת עוזבת 

בון העולם אני עשיתי את שלי ואתה יר"ה ואומרת "ומוסרת אותו להקב

  . "עשה את שלך
  

 םה בכבודו כביכול וחותך טיבור" הקביוחנן מיד היה יורד' אמר ר

ותשלכי אל פני השדה " )יחזקאל טז( וכן יחזקאל אמר ם וסכםומרחיצ

ומולדותיך ביום הולדת אותך לא כרת " )שם(  עודבו וכת"בגעל נפשך

וארחצך " )שם(עוד ב ו וכת"ואלבישך רקמה" )שם ( עוד בו וכת"שרך

  ".במים

דברים ( ואחד מניקו דבש שנאמר  בידו אחד מניקו שמןכלים' והיה נותן ב

רבבה " )יחזקאל טז(והיו גדלים בשדה שנאמר .  "ויניקהו דבש מסלע" )לב

  ".כצמח השדה נתתיך
  

 מי : להםם היו נכנסין לבתיהן אצל אבותיהן והיו שואליםוכיון שהיו גדלי

 בחור אחד נאה ומשובח היה יורד : והיו אומרים להם?היה זקוק לכם

 ,"דודי צח ואדום דגול מרבבה" )שיר ה( שנאמר ,ינוועושה לנו כל צרכ
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ה בים "וכיון שבאו ישראל לים היו אותן התינוקות שם והם ראו להקב

זהו אותו שהיה עושה לנו כל אותן הדברים "התחילו אומרים לאבותיהם 

  ."זה אלי ואנוהו" שנאמר "כשהיינו במצרים

  

  .תינוקות בזמנים ההם
  

הא כיצד כיון שהיתה ,  )ישעיה יג( " שםושעירים ירקדו  "::מדרש רבהמדרש רבה

אחת מהן יולדת ביום היתה אומרת לבנה לך והבא לי צור ואני חותכת 

תה יולדת בלילה היתה אומרת לבנה לך והדלק לי את י וכשהי,טבורךאת 

    .טבורךהנר ואני חותכת את 

,  היה באחת שילדה בלילה ואמרה לתינוק שלה שידליק לה הנר מעשה

, ד שר של הרוחות והתחילו להתגושש זה עם זה" ופגע בו שהלך להדליק

ד לך תגיד לאמא "ל הש"א, )שהגיע הבוקר(בין כך ובין כך קרא התרנגול 

לך אמור , ענה לו התינוק. שלך שאלמלא קרא התרנגול הייתי הורג אותך

  .לאמא שלך שאלמלא הייתי קשור עדין בטיבור הייתי אני הורג אותך
      

ו כמה היו בתקופות ראשונות של בריאת העולם  מגלה לנהמדרש

  .אלא שבעוונותינו הדורות הלכו וירדו והגופות נחלשו, האנשים חזקים

  

  לידה בעתיד לבוא
  

 עתידה אישה שתתעבר  -רבן שמעון בן גמליאל  דרש :ילקוט שמעוניילקוט שמעוני

לגלג עליו אותו תלמיד אמר , "הרה ויולדת יחדו"ותלד בכל יום שנאמר 

יצא והראה , ז"אמר לו בוא ואראך דוגמתו בעוה, חת השמשאין כל חדש ת

  .)שמטילה בכל יום ( תרנגולתלו
  

עתידים אילנות שבארץ ישראל שיטענו פירות בכל יום :  דרשועודועוד
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לגלג ,  מה ענף בכל יום אף פירות בכל יום"ונשא ענף ועשה פרי"שנאמר 

דוגמתן ל בא ואראך "א, עליו אותו תלמיד אמר אין כל חדש תחת השמש

  ).שעושה פירות בכל יום(יצא והראה לו עץ הצלף , בעולם הזה
  

 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מלת שנאמר : דרשועודועוד

לגלג עליו אותו תלמיד ואמר אין כל חדש תחת , "יהי פסת בר בארץ"

 כמהין יצא והראה לו, ולם הזהעל בא ואראך דוגמתן ב"א, השמש

  . ופטריות

  

  

  

  חלב אם חלב אם  מעלת  מעלת 
  
  

  הנקת חלב אם
  
  

  : : ספר ככר לאדןספר ככר לאדן

ַוֹּתאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרֹעה ֵלִכי ַוֵּתֶל ָהַעְלָמה ַוִּתְקָרא ֶאת ֵאם  :)ח/ב(  שמותשמות

ַוֹּתאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרֹעה ֵהיִליִכי ֶאת ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְוֵהיִנִקהּו ִלי ) ט( :ַהָּיֶלד

מכאן שחלב האם  :ָהאישה ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהּוַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ְׂשָכֵר ַוִּתַּקח 

ותשב האישה ותינק את בנה עד גמלה "וכן כתיב גבי חנה . יפה לילד

   ".אותו

  

פלאי הטכנולוגיה לא הצליחו ליצור חיקוי למזון הטוב ביותר עבור   מיטבמיטב

אם בשל בעיות , לא כל האמהות בוחרות להיניק. האם חלב -התינוק 

 על כך שחלב האם אינו רק ויכוחאך אין ,  אחרותאישיות או, רפואיות

,  האם לתינוקביןמוגש בטמפרטורת הגוף ומסייע ליצירת הקשר , זמין, זול
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מכיל את כל המרכיבים שהתינוק זקוק להם בחצי השנה , ובעיקר, אלא

אלא גם במרכיבי מערכת , לא מדובר רק באבות המזון.  לחייוהראשונה

  . ים של התינוק החדשלחייוהחיסון הנחוצים 

  

  .. אם אם––מאפייני חלב מאפייני חלב 
זה דבר חשוב במיוחד בהתחשב בעובדה . עמיד מאוד בפני זיהומים �

  .שלתינוק אין מערכת חיסון פעילה
   

אם מכיל נוגדנים נגד חיידקים ווירוסים ואף -חלב. מכיל נוגדנים �

מועברים לתינוק באמצעות , הקיימים בדמה של האם, טוכסינים

הרי ,  שלתינוק אין מערכת חיסון יעילהבהתחשב בעובדה. החלב

ההוכחות לכך . שנוגדנים אלה עשויים להפחית את התחלואה שלו

ובו נצפתה תחלואה נמוכה , ניתן לראות במחקר שנעשה בברזיל

  . אם- בדלקת ריאות בתינוקות הניזונים בחלב
  

הרי חלבה , האם בריאה וניזונה נכון אם. מכיל מרכיבים תזונתיים �

 - המרכיבים הרבים הנחוצים להזנת התינוק ולהתפתחותו מכיל את כל 

חומצות שומן , פחמימות, חלבון, חומצות אמיניות, מינרלים, ויטמינים

כמו כן . פרולקטין, אינסולין, הורמון הגדילה: כגון, והורמונים שונים

, או מעודדים את גדילת התינוק/מכיל החלב גם גורמים המווסתים ו

חילוף , פעילות הכבד, העיכול והעצבים, ןהתפתחות מערכות החיסו

המהוות חומר גלם , ואף חומצות גרעין, חומרים של שומנים ועוד

 . לבניית הגנים שבתוך התא
 

 קל לעיכול ולספיגה �
 

צורכי התינוק משתנים עם גדילתו . מתאים עצמו לצורכי התינוק �

לכן יש חשיבות רבה לעובדה שחלב האם משנה את . והתפתחותו

    .את היחס הכמותי בין מרכיביו הרבים בהתאם לצורכי התינוקהרכבו ו
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   ).החיסון והתזונה, מומחה לתורת ההורמונים  ר דניאל ים"ד(

  

  

  ועוד בעניין חלב אם
  
  

כיוון שהוא מכיל את כל חומרי ,  מהווה מזון מושלם לתינוק אם אםחלבחלב

. ומינרלים ויטמינים, שומנים, פחמימות, חלבונים: המזון הדרושים לו

חלב . Dוויטמין  Cויטמין חלב פרה אינו מכיל מספיק , בהשוואה לחלב אם

  .ופחות חלבון מחלב פרה) לקטוז (סוכראם מכיל יותר 

  

פסיכולוגיים , ייםהתפתחות, בריאותיים, להנקה יתרונות תזונתיים

האקדמיה האמריקאית  למשפחה ואף לחברה, לאם, וכלכליים לתינוק

אם הוא המזון -שחלב"מכיוון , לרפואת ילדים ממליצה להניק את התינוק

בריאות ארגון הגם ". כולל הפגים והחולים, המועדף לכל התינוקות

 ממליצים להניק מכיוון שאין דרך הדומה להנקה UNICEF- והעולמי

. בהספקת מזון אידיאלי לשם גדילה והתפתחות טובה של התינוקות

 מהווה בסיס ביולוגי ורגשי ייחודי לשמירת הבריאות של האם הנקהה

  )ר פליציה שטרן"ד; ר דורית ניצן קלוסקי" ד( תינוקו
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 דתלשמירה ליו
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  ברית מילהברית מילה

  

  ג בריתות על המילה ג בריתות על המילה ""יי
  
  

 שנכרתו עליה שלש עשרה מילה גדולה : כותבת:)לא( הגמרא בנדריםהגמרא בנדרים

   : הןואלו בריתות
    

ֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ ְוַאְרֶּבה אוְֹת ִּבְמֹאד ְמֹאד  .א  :ְו

  ) בראשית יז ב(

  )שם ד(ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּת ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמוֹן   .ב

 )שם ז(. ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ  .ג

 אלוקיםּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עוָֹלם ִלְהיוֹת ְל ֵל  .ד

ַאֲחֶרי זשם (: ּוְלַזְרֲע(  

ים ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה ִקַוֹּיאֶמר ֱא  .ה

    )שם( : ְלֹדֹרָתםְוַזְרֲע ַאֲחֶרי

ֹזאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי   .ו

 ) ישם (   :ִהּמוֹל ָלֶכם ָּכל ָזָכר

: ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם ְוָהָיה ְלאוֹת ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם  .ז

  )שם יא(

  ּוִמְקַנת ַּכְסֶּפ ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכםִהּמוֹל ִיּמוֹל ְיִליד ֵּביְת  .ח

 ).שם(

 ) שם יג( :ִלְבִרית עוָֹלם   .ט
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ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶׁשר א ִיּמוֹל ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא   .י

 ) ידשם ( :ֵמַעֶּמיָה ֶאת ְּבִריִתי ֵהַפר

 ֹיֶלֶדת ְל ֵּבן ְוָקָראָת ֶאת  ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתאלוקיםַוֹּיאֶמר    .יא

 ).שם יט(. ְׁשמוֹ ִיְצָחק ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ִאּתו

 ) יטשם :(ִלְבִרית עוָֹלם ְלַזְרעוֹ ַאֲחָריוֹ   .יב

ְוֶאת ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְל ָׂשָרה ַלּמוֵֹעד ַהֶּזה    .יג

   )כאשם ( :ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת
  

  ילה ילה גדולה המגדולה המ
  

וביום השמיני " כמו שכתוב, החמורה מילה שדוחה שבת גדולה  .א

לפיכך הותר , היא ומילה סכנת נפש , בשבתלו אפי"ימול

  ).ז"טתנחומא לך לך (אתה בשבת ולרפ

 .)נדרים(ה את עולמו " שאלמלא היא לא ברא הקבמילה גדולה  .ב

אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים '  האמרכה " שנאמר

 ).ה"ג כ"ירמיה ל( "תיוארץ לא שמ

 בממונו שהקרבן .)ז" יבראשיתרבינו בחיי ( מן הקרבן יותר כוחה גדול  .ג

 . והמילה בגופו

 ).מגדל עז( שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה מילה גדולה  .ד

 ברית מילה הוא קיום כל התורה דבר כל לקים"שנאמר 

 ).זוהר רות תרמב( "כולה

 ).נדרים( שבתורה ותמצו שהיא שקולה כנגד כל ההמילה גדולה  .ה

 כל הדברים עלעמכם ' הנה דם הברית אשר כרת ה" שנאמר

 .מצוותן ככל הדברים דהיינו כל ה" הררשופי,  "האלה
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 אין. )נדרים( אברהם לא נקרא שלם עד שמל שעשה המצוות כל  .ו

 כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על מצוות שנתעסק במילך 

ואתנה "ב ו וכת"יםתמהתהלך לפני והיה "שנאמר שם מילה 

ל " המילה אעל והויכשצ ש).ז"בראשית י( "בריתי ביני ובינך

 ).ן"ר( "התהלך לפני והיה תמים"ה "הקב

 שכל ).נדרים( נתלה למשה הצדיק עליה אפילו שעה אחת שלא  .ז

 שעשה משה רבנו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה זכויות

 ."ויבקש המיתו' ויפגשהו ה"שנאמר 

 ברית מילה עד שאליהו בא םישראל עושי שאין מילה גדולה  .ח

 למדנו ולפיכך ).ט"כזוהר ופרקי דרבי אליעזר פרק (ורואה ומעיד 

שצריך האדם לתקן כסא מיוחד לכבודו של אליהו ויאמר בפיו זה 

 ).ג"יג "א צ"זוהר ח (הכסא של אליהו

 .)ז"נדרים נגעים פ( שדוחה את הנגעים מילה גדולה  .ט

 ).ג"א צ"זוהר ח(טים על ישראל ם שולי אין הגויהמילה בזכות  .י

 בא מאמתי קטן : שלמדנו:).סנהדרין קי(ב " לעוהם זוכימילה בזכות  .יא

 . יצחק אמר משעה שנימולרב נחמן בן? ב "לעוה

תנא ( םגיהינו מעונשו של םצוליי שבשבילה ישראל נמילה גדולה  .יב

ה לאברהם " שנשבע הקבהמילה חביבה .)ה"כדבי אליהו זוטא פרק 

 .םלגיהינוהול אינו יורד שכל מי שהוא מ

 ). יבשמותמכילתא ( הים נבקע  שבשבילה מילה גדולה  .יג

ירושה שאינה ,  את הארץם שבזכותה ישראל יורשימילה גדולה  .יד

 בניך את המילה נכנסים מקבלים אם ).מטה משה שם(פוסקת 

וזה הדבר אשר מל " כמו שכתוב, לארץ ואם לאו אין נכנסים

 : מהםואמר להומל אותם  הושעי להם עמד ,)דיהושע ה ( "יהושע

ה "כך אמר הקב, תם נכנסים לארץ ערליםא שםתם סבוריא

 על מנת ואתה את בריתי " לך ולזרעך וגוונתתי"לאברהם 
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 .תשמור

מגדל עז (ה שומע תפילתן של ישראל " שבזכותה הקבמילה גדולה  .טו

 ).אליעזר' אבודרהס פרקי דר

זוהר (אל ה מתמלא רחמים על ישר" שבזכותה הקבמילה גדולה  .טז

 הממונים על דם הברית מלאכים ישנם ).ה"בשלה "ה וכ"ב רנ"ח

ה מסתכל בדם "להכניסו בהיכל מיוחד וכשדינים בעולם הקב

 . רחמיםומתמלא

 ).במדרש רבה במדבר יד  (לבנים ם המילה זוכיבזכות   .יז

  ).ח ב" מרבהבראשית ( שכינה המילה ישראל מקבלים פני בזכות  .יח

 שנימול יואילול )ו"ט כ"איוב י( "ה -  אחזה אלומבשרי" שנאמר

 .נגלהה "אברהם מהיכן היה הקב

 בשעה שירדו ישראל " חומהלהם והמים ". היא שמירההמילה  .יט

מהם והקיפם ושמרם כחומה והיה מכריז ילים ירד גבריאל ע

 לקבל התורה מימינו של םזהרו בישראל שעתידיי ה-לימין, המים

זהרו יהם היה אומר הולמים שלפני,,,  היה אומרולשמאל ,ה"הקב

ילקוט שמעוני רמז ( בברית לפניהם םו חותמיי שיהםבאלו שעתידי

  ).רלד

ם  בישראל שהזהרויה יותר מפורש) קלומזמור ( המכירי ובילקוט

 ."תשמרוזאת בריתי אשר " בברית מילה שנאמר םזהירי

וכל בריות העולם בין , ה" ברית מילה וחביבה לפני הקבגדול ודבר  .כ

כולן מפחדים מישראל ,  ורמשועופותה בין חיות אדם בין בהמ

 ).צגא "תנחומא צו יד תזריע ה וכן בזוהר ח(. שהוא מהול

 חרפה מהפסוק נקראת הערלה  .י הברית סר חרפת הרעב"ע  .כא

והרעב ) בראשית לד יד( "לאיש אשר לו ערלה כי חרפה היא לנו"

 ובהסרת ,קחו עוד חרפת רעבי חרפה שנאמר ולא תכןנקרא גם 

 ). יח מא נהוכלי יקר בראשית (ת הערלה יוסר חרפת הרעב חרפ
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 ).זמדרש שיר השירים פרק  ( לכל התענוגיםם זוכיהמילה בזכות  .כב

 שישראל ם ופרניקים יוחנן כל חיטטיאמר רבי "ירכיך חמוקי"

 .יםי בין ירכשנתנהבזכות מילה , ז" בעוהם ומתפרנקיםמחטי

 ברית צוות מ מבטליםחס וחלילה שבעת שישראל כתוב בזוהר  .כג

   :).א צג"ח(מילה הברכה אינה מצויה בעולם 

 אדריאנוס לעקילת מר לוא .שנימולים ללמוד תורה עד אי אפשר  .כד

 עקילס אפילו חכם מר לו א, לך ולמד תורתן ואל תמול- הגר

 מאה שנה אינו יכול ללמוד תורתן אם אינו בןשבמלכותך וזקן 

יו לישראל  ומשפטקיווחומגיד דבריו ליעקב "מל שכן כתוב 

 ).ר ל ט"שמו( ולמי לבני ישראל "לא עשה כן לכל גוי

ין הדורות אלא למי שהוא י שאין התינוק נכנס למנמילה גדולה  .כה

 ."לדורזרע יעבדנו יסופר לאדני " שנאמר )תנחומא וירא ו(מל 

 שאדם שנולד אינו ממונה עליו כח של מעלה עד בזוהר כתוב

 ).א צד"ח(נאחזת בו  הנשמה שנימול בשעה ).ג צא"ח(שנימול 

 " יומם ולילהבריתי לא אם ".תמידית מצווה היא המילה   .כו

 אומר זו מילה הוי ברית שהיא נוהגת ביום ובלילה איזהו )ירמיה(

 ).ג"מכילתא בשלח פ(

ובשעה , ה במצוות" הקבם ישראל שסיבבםחביבי שנו חכמים  .כז

וי לי שאעמוד : אמר  שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו ערום

. וכיון שנזכר במילה בבשרו נתיישבה דעתו. מצווה בלא ערום

למנצח על השמינית "שנאמר ,  עליה שירהאמרלאחר שיצא 

   :).ג"ממנחות ( "יעל המילה שנתנה בשמינ, מזמור לדוד

 מסופר בזוהר :).ג עג"זוהר ח( מתקשר בקשר האמונה שנימול מי  .כח

בא שמע רב ייבא ס,  מילהמצוותעל אחד שאמר שאינו מאמין ב

  ).נטא "ח(ועשאו גל של עצמות 
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    והוהווהמצהמצ  טעמיטעמי
  

  חיפוש טעמים למצוות
  

,  מפני מה לא נתגלו טעמי תורהנאמר ):א"כ( סנהדרין כתבמס  :הקדמההקדמה

  .' טעמן ונכשל בהן גדול העולם וכונתגלומקראות ' שהרי ב
      

מביא ,  גילה טעמןשהתורה היינו דבר ,)ט"בפסחים קי(א " המהרשרשופי

 בוגם אם חכמים נותנין , אבל דבר שמכוסה טעמו בתורה, ללידי מכשו

  .טעם לא יבא לידי מכשול
    

 מילה אפשר מצוות להוכיח כי גם בהוסיף,  דוד בפתיחה בספר זכרוכן

 שבו  תמיםוהיההתהלך לפני ואין זה במשמעות הכתוב , לדרוש הטעם

י כד, נצטווה רק אברהם אבינו עליו השלום שלא ישאל על טעם המילה

אבל כל אדם רשאי לדרוש ,  באמונה ובזה יגדל שכרווהוהמצשיעשה 

  מצוות כדי שתתהלל בשעריםהמילה  מצוותולחקור אחר הטעם של

  .המילה ויתחזקו באמונתה

  

שראוי לאדם להתבונן , ל"וז,  מעילההלכות בסוף םם"" לנו הרמב לנו הרמבהורההורה

צא לו ודבר שלא ימ, חוו ככפיבמשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם 

ץ ופן יפר'  האלולא יהרוס לעלות , אל יקל בעיניו, טעם ולא ידע לו עילה

ולא יבעט האדם ... ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול, בו

ולא ', ולא יחפה דברים אשר לא כן על ה,  מפני שלא ידע טעמהמצווהב

  . החולכדברייחשוב בהן מחשבתו 
    

ראוי ,  על פי שחוקי התורה גזירות הםףא:  בסוף הלכות תמורה כתבוכן

הרי אמרו ,  לו טעםתןלהתבונן בהם וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם 
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  .הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה, שהמלך שלמה
      

,  חקירה אחר טעמי המצוות שאסורהבין נלמד שגבול דק מפריד מזה

,  אותן עלינוהמַצֵוהעלינו להתחזק באמונה ולעשות המצוות מפני גודל 

א לה טעם נכון כדי לפארה ולמצ, הומצוו המצוולבין העיון הראוי לכל 

ובלבד שלא נעשה עיקר ,  ביתר שאת וביתר עז לשם שמיםולהקדישה

אם לא נוכל לדעת , המצוו ושלום בשום חסולא נתרשל , ההמצוומטעם 

  .טעמו

  

  לישראל' ין הב ברית
  

  : :  פרק יז פרק יזבראשיתבראשית
      
ֹּיאֶמר ) ט(  ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה קיםאלוַו

 ַזְרֲע   : ְלֹדֹרָתםַאֲחֶריְו

 ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי ְּבִריִתיזֹאת ) י(

  : ָלֶכם ָּכל ָזָכרִהּמוֹל

ָהָיה ְלאוֹת ּוְנַמְלֶּתם) יא( ְּבִרית ֵּביִני  ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם ְו

  :ּוֵביֵניֶכם

ִליד ָּבִית ְׁשֹמַנתּוֶבן ) יב( ָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם ְי  ָיִמים ִיּמוֹל ָלֶכם ָּכל ָז

ן ֵנָכר ֲאֶׁשר א ִמַּזְרֲע הּואֶּכֶסףּוִמְקַנת    : ִמֹּכל ֶּב

ָהְיָתה ְבִריִתי ִיּמוֹלִהּמוֹל ) יג(  ְיִליד ֵּביְת ּוִמְקַנת ַּכְסֶּפ ְו

  : עוָֹלםִלְבִריתְרֶכם ִּבְבַׂש

ָעֵרל ) יד( ִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ָזָכרְו  ֲאֶׁשר א ִיּמוֹל ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ ְו

  :  ֶאת ְּבִריִתי ֵהַפרֵמַעֶּמיָהַהִהוא 
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כאשר מתעורר ,,,, מלאכים הממונים על דם הבריתאלו :: בזוהר בזוהרבבווכתכת

א רשות "ה על דם הברית ולא נותן לסט"מסתכל הקברוגז על העולם 

  .ללכת לשם
    

 נצטווה אברהם על הברית להיות אות הברית על לכך : העיקריםספר

  . אברהם המחזיקים בבריתולזרע ת"הקשר והדיבוק אשר בין השי
    

 שהיה חוק לאמוראים לחקוק בבשרם שם מפני :כתב הקמח כד ובספר

לכך נצטווינו שנעשה .  זרה שלהם כתובת קעקע שאסרה התורהעבודה

  . לנו סימן שאנו חלק השםשיהיהה בבשרנו כדי אות ז

  

  . קבועחותם
    

 ְבִריִתי יוָֹמם ָוָלְיָלה ֻחּקוֹת ָׁשַמִים ָוָאֶרץ א א ִאם :: במדרש במדרשכתובכתוב

וכל ישראל , איזה ברית שניתן באדם בין ביום ובין בלילה. : ָׂשְמִּתי

 בריתי בבשרכם לברית והיתה" שנאמר מילהעסוקים בו הוי אומר זה 

  ".עולם
    

 וראה ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ :מספרת:) מג ( במנחות במנחותהגמראהגמרא

 וכיון שנזכר מצווהעצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא 

לאחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר ,  דעתונתיישבהבמילה שבבשרו 

  . מילה שניתנה בשמיניעל"  על השמינית מזמור לדודלמנצח"

  . זו מעידה עליהם לעולםמצווה – ח"מהר וכתב
      

 כיוצא בו לא היתה הברית בגופו אלא בבגדו או אם  :: האברבנאל האברבנאלוכתבוכתב

על כן ציוה במילה כדי שלא ימצא האדם בלי ,  האדםפושטוכבר היה 

  .אותאותו 
      
 ברית חתום בבשרנו ואינה כשאר כל אות כי היא וגם :ד" הטור ביוכתב כן
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 יסירם יסיר וכאשר בגוף םנן קבועי כמו התפילין והציצית שאימצוותה

אבל המילה היא אות חתום בבשרנו ומעידה בנו שבחר בנו השם , האות

 העמים ואנחנו עמו וצאן מרעיתו אשר לדור ודור אנחנו חייבים מכל

  :לתוילעובדו ולספר תה

  

  . העולםמאומות הבדלות
  

.  הברית אנו עם ישראל מובדלים משאר העמים  על  ידי::מהות הבריתמהות הברית

  ? שונה דווקא במצווה זאת להפוך אותנו לעם' מדוע בחר ה, ויש להבין
    

הנצרות הם האנשים " קדושי"מהות עם ישראל שונה משאר העמים 

לא כן הוא . זרים עצמם מתענוגות העולם הזה ופורשים מהאישהנהמ

העם היהודי אשר הוא אינו פורש מהאישה אלא על  ידי האישה הוא 

כמו סעודת ( וכן הוא עושה סעודת מצווה הבייור פריה המצוומקיים 

 זהו מה שנקרא המצוו זה מקיים ל ידיואוכל מעדנים וע) ברית מילה

  ".לקדש את החומר"

ה בחר לכרות את בריתו דווקא באבר זה שהוא אבר התאווה "לכן הקב

 אנו מקיימים מצוות פריה ולהראות שאין שום פסול באבר זה אלא על  יד

 ]ישיבת אנשים[לא תוהו בראה לשבת "'  רצון ה ומקיימיםהורביי

 של ן ולכן  גם כן זוהי המצווה הראשונה שהיא מראה את מהות"יצרה

 .המצוות של הדת היהודית

, הגוייםכדי שיכירו אתכם כל , " לאות בריתוהיה  "::מדרש שכל טובמדרש שכל טוב

  .'כי אתם זרע ברך ה
    

 בצורת םהעמי קבע אות בגופם להבדילם משאר – האברבנאל והוסיף

  .גופם
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ת לקבוע בעם אשר " לפי שרצה השיהמשורשי המצוו  ::ספר החינוךספר החינוך

להבדילם משאר העמים , הבדיל להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופם

כמו שהם מובדלים בצורת נפשתם אשר מוצאם ומבואם , בצורת גופם

  .האיננו שוו
    

שיש בו מלבד , ונקבע ההבדל בגולת הזהב לפי שהיא סיבה לקיים המין

ורצה , ת להשלים תכונתו"והעם הנבחר חפץ השי. תשלום צורת הגוף

ולא בראו שלם מבטן לרמוז אליו , להיות ההשלמה על ידי מעשה האדם

כי כאשר תושלם צורת גופו על ידו כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר 

  .  פעולותיו
  

 יש בעולמו ה" הבהמות והחיות שברא הקבכל ::ספר חותם קודשספר חותם קודש 

לכן . ובין האדם לא נעשה שום הבדל בבריאה, דל בין טמאות לטהורותהב

  . המילהמצוות לעשות הבדל בהתורהציוותה 

 לברוא אומה זו נימולים בכדי שלא לתת פתחון פה ה" הקברצה ולא

  .לכל מין רשות, רשויותי תלפושעים שיש ש

  

   גורם לשלמותברית
    

ְהֵיה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵא ):א/ז"י( בראשיתבראשית י ֶו ל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּל ְלָפַנ

    :ָתִמים

 בך אתה שהערלהשכל זמן ,  מילה תהיה תמיםמצוות ב:י"רש ופירש

  .בעל מום
    

 אברהם שעשהרבי אומר גדולה מילה שכל מצוות  : בתוספתא והובא

  ". לפני והיה תמיםהתהלך"שנאמר , אבינו לא נקרא תמים עד שמל
        

 ִיְׂשָרֵאל ְּכִבּכּוָרה ָמָצאִתי ַּבִּמְדָּבר ַּכֲעָנִבים" ::רבהרבה בראשית  בראשית מדרשמדרש
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ְזרּו ֵהָּמהִבְתֵאָנה ְּבֵראִׁשיָתּה ָרִאיִתי ֲאבוֵֹתיֶכם  ָּנ ִּי  ָּבאּו ַבַעל ְּפעוֹר ַו

ִּיְהיּו ִׁשּקּוִצים  ֶׁשת ַו   .)י,הושע ט( "ְּכָאֳהָבםַלּבֹ
    

בלבד העבר  מה התאנה הזו אין לה פסולת אלא עוקצה : יודןביר אמר

 לאברהם אין בך פסולת אלא הערלה ה"הקבכך אמר , אותו ובטל המום

  :תמיםהעבר אותה ובטל המום התהלך לפני והיה 
        

התהלך ) א" עו"קס ג"זוהר ח( כתיב בזוהר והנה  :: ישמח משה ישמח משהובספרובספר

 לפני השכינה והשכינה הולך כי קודם שנימול היה הוא ,לפני והיה תמים

 היה כשנימולמה שאין כן , הנה מזיו השכינהיסתכל ויכדי שלא י, אחריו

, "אלקיכם תלכו' אחרי ה" )דברים יג ה(כדכתיב , הולך אחר השכינה

  .' המטובהנות יל
    

  . העורלהמאוסה
    

  : :  פרק לד פרק לדבראשיתבראשית
      
 ֲאֵליֶהם א נּוַכל ַלֲעׂשוֹת ַהָּדָבר ַהֶּזה ָלֵתת ֶאת ַוֹּיאְמרּו) יד(

  :ֶׁשר לוֹ ָעְרָלה ִּכי ֶחְרָּפה ִהוא ָלנּו ֲאְלִאיׁשֲאֹחֵתנּו 

  :ָר ֵנאוֹת ָלֶכם ִאם ִּתְהיּו ָכֹמנּו ְלִהֹּמל ָלֶכם ָּכל ָזכְּבזֹאתַא ) טו(
        

 מאוסה העורלה – עזריה אומר ן בא"ר  ::נדריםנדרים במסכת  במסכת המשנההמשנה

   " ערליםהגוייםכל "שנאמר , שנתגנו בה רשעים
    

  .ילו אוכל עם השקץ האוכל עם ערל כאכל  א"ר ובפרקי
    

   כקורבןהמילה
    

'  ישראל שמקריבים קורבן רצון לפני האשריהם  ):):בראשיתבראשית ( (זוהרזוהר

וכשנימול מכניסים אותו הטוב של ,  בניהם קרבן לשמונה ימיםשמקריבים
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 שנכנסו בחלק הזה של הצדיק בזכות המילה הם נקראים וכיון, ה"הקב

  .צדיקים
      

, אתה למד שמי שמקריב בנו למילה מכאן  ::שמעונישמעוני בילקוט  בילקוט וכתובוכתוב

  . על גבי מזבחונסכוכאילו הוא כהן גדול מקריב מנחתו 

  . כאילו מקריב אותו היום קורבן תמיד של שחר– במדרש כתב כן
      

',  להקריב כל אדם בזה קרבן אישה לה::בחייבחיימנורת המאור ורבנו מנורת המאור ורבנו 

  . בגופווהמילהרבן בממונו ושהק, רבןוחה יותר מן הקווגדול כ

  

  . וגדר לעריותושהקד
  

 לשימו בכלי ת" כי היא אות מהשימצווה מטעמי האחד :: הכוזרי הכוזריכותבכותב

  .עליההתאווה שיוכל האדם להתגבר 
  

 כי בהסרת העורלה תחלש האבר – נבוכים מורה בם"הרמב ומסביר

 רק בהכרחי מבלי מסתפק די זה התאווה היתרה להיות לויתמעט ע

  .מותרות
  

ה להיות נשמר מעריות האסורות ולקדש  בכלל המצווועוד : פיקודךדרך

  .במצוותועצמו במותר לו רק להשתמש 
    

 קבע המילה באיבר ההולדה כדי שיהיו ועוד :: האברבנאל האברבנאלוכתבוכתב

אחרי שהאבר , השםהנולדים בקדושה וטהרה כאילו נולדו לעבודת 

  .שהולידם הוא מקודש
    

 כמדרגת מלאכי השרת הנקיים מזו מדרגתו שיהיה ::רבנו שם טוברבנו שם טוב

 רבים נשחתים אשר, והוא תענוג המשגל, החרפה הנמצאת במין האנושי

  .קיוואלומאז יכול לדבק עם ...ת"וזה יהיה סיבה לידע את השי, בעבורה
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  .התבוננות מציאותו בעולם הזה
  

, להתבוננות מציאת זה העולם השפלמצוות המילה גורמת  :: אבוהב אבוהביי""רר

לפיכך ,  בשום זמןממנוולפי שעצם האדם הוא חלק מזה העולם ולא נבדל 

 לחתוך התורה הוצוות,  למעשהההווי זו בגופו חותם תמידי באבר המצוו

 שלא יושחת דבר מכל הפעלים הראויים לבא ןבעניילמעט ממנה , המותר

 בעיני האדם להתבונן במציאות זה החומר ןולזיכרו לאותלהיות , ממנו

ולמאוס ,  לתשמיש האדם השלםשנבראשהוא כל העולם השפל , ההיולי

   .כל מותר חמדתו

  

  להשליטו על כל אבריו
  

וכן מבואר שאחרי ,  על כל האבריםלהשליטוכדי ברית מילה  ::אא""הרמהרמ

ח ו שאר אבריו שהם מעלובכך מלך ', שנימול אברהם נוסף על שמו אות ה

  .)חמישה אברים (לב עין אזן פה
  

וצריך להכניע היצר שהוא ,  וצורהמחומר האדם נברא :מטה משה

' ואז יוכל לעבוד את ה, מילה  מצוותוזהו על ידי, לצורה של הנפש, ומרהח

 על ידי אםוזה התכלית אי אפשר להשיג כי , שזה תכלית האדם, יתברך

וכמו שאמר אונקלוס הגר (, ולימוד התורה אי אפשר זולת המילה, התורה

שמי שאינו נימול אינו יכול ללמוד תורה שנאמר מגיד , אדריאנוסלדודו 

  ).' כן לכל גוי וכועשהלא ' יו ליעקב וכודבר

  

  . אמונהדרך
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  דד""בסבס
  

  ספרספר

  מעגלי החייםמעגלי החיים

  
  המעגל האישיהמעגל האישי

  
  

  ::דברי תורה על מאורעות בחיי האדםדברי תורה על מאורעות בחיי האדם
  

, , יום הולדתיום הולדת, , חלאקהחלאקה, , פדיון הבןפדיון הבן, , זבד הבתזבד הבת, , ברית מילהברית מילה, , ההלידליד, , הריוןהריון
סיום סיום , , חנוכת הביתחנוכת הבית, , חליצהחליצה, , ייבוםייבום, , גירושיןגירושין, , נישואיםנישואים, , מצווהמצווהבר בר 

  ..ת הודיה ואבלותת הודיה ואבלותמסיבמסיב, , ייסוריםייסורים, , מסכתמסכת

  

  ..חידושיםחידושים ו ואגדותאגדות, ,  זוהר זוהר,,מדרשיםמדרשים, , הספר כולל דברי תורה מגמראהספר כולל דברי תורה מגמרא
  

  ..קקחחכת הבית ולליל ברית יצכת הבית ולליל ברית יצווהספר כולל בנוסף סדר לימוד לחנהספר כולל בנוסף סדר לימוד לחנ
  

  

  ז ירושליםז ירושלים""תשסתשסההשנת שנת 
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 דברים אחדים

  תוכן עניניםתוכן ענינים
  

  13.................................................................אחדים דברים
  

  16.................................................................... ולידההריון
 ,מי יתנני כירחי קדם,  יצירת הוולד,הרכבת הנשמה בגוף

שבעת  ,מנהגים וסגולות למעוברת,  הפלה,מנפלאות הבורא
 לידה , סגולות ליולדת,הכוכבים והשפעתם על שעת הלידה

   מעלת חלב אם,בעבר ובעתיד
  

  60....................................................................ברית מילה
שכר , טעמי המצווה, גדולה המילה, ג בריתות על המילה"י

ביום , ליל ברית יצחק,  שלום זכר,ועונש הפרתה, מצוות מילה
הברכות ,ענייני אגדה, תורה ומדע, קריאת שם לתינוק, הברית
   .פינת ההלכה, לימוד בליל ברית יצחק, סדר ברית מילה, בברית

  

  154......................................................................זבד הבת
  

  161.....................................................................פדיון הבן
חיוב פדיון , חשיבות המצווה, טעמי המצווה, מצווהמקורות ה

   פינת ההלכה,הגיגים, סעודת פדיון הבן,  הפדיון,הבן
  

  187...........................................................תספורת ראשונה
  

  193.....................................................................בר מצווה
 סמליות ,מצוות תפילין, מלחמת היצרים, עול מצוות

, עשיית התפילין,  מבנה התפילין, זהירות בתפילין,שבתפילין
 לימוד , חנוך לנער על פי דרכו,ןסדר הנחת תפילי, סוגי הכתב

  . בזכות התפילין,תורה
   

  244....................................................................ום הולדתי
  

  252.......................................................................ןנישואי
 חכמות , כיצד– ן נישואי, אירוסין,לא טוב היות אדם לבדו

 , התחייבות הדדיות, כתובה, טקס החופה, לקראת חופה,נשים
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 דברים אחדים

 , טהרת המשפחה, שלום בית, שמחת חתן וכלה,שבע ברכות
   . פינת ההלכה,ת  פרפראו,פריה ורביה

  319.................................................................חנוכת הבית
,  התנהגות האדם במשכנו, טעם חינוך הבית,חינוך בית חדש

פינת , מצוות מעקה,  מזוזה–פינת ההלכה , קביעת מזוזה
  .  סדר הלימוד, סדר חנוכת הבית, זכר לחורבן, מעקה–ההלכה 

  

  397.................................................................סיום מסכת
 , חיוב לימוד תורה,מעלת סיום מסכת, מקור לסיום מסכת

  .  פרפראות, הפוך בה והפוך בה דכולא בה,מעלות התורה
  

  432.......................................................................גירושין
,  מזבח מוריד דמעות,עילה לגירושין, מצווה שורשי ה,המקור

  .הגט
  

  445..........................................................................ייבום
  . סוד הייבום, ייבום בימינו, מתי יש חיוב ייבום, המקור

  

  451........................................................................חליצה
שטר , אופן החליצה, הרמז שבחליצה, מצווהשורשי ה, המקור
מה עומד אחרי , קשיים כתוצאה מחובת החליצה, חליצה

  .מצוות ייבום וחליצה
   

  460......................................................................ייסורים
לשם   ייסורים, סגולות להינצל מצרה, לפני שתגיע צרההתפיל

 עצות ,שכר הייסורים,  קבלת ייסורים באהבה, ייסורי עוני,מה
   . שמחה מעבירה ייסורים, עצבות וייסורים,להקל הייסורים

  
  496...........................................................................חולי

 ביקור , קצבה למחלה, תפילות, תפילה לפני שיחלה,ורפא ירפא
  . פינת ההלכה  ,חולים

  
  507...............................................................מסיבת הודיה

 , ניסים נסתרים, כל דעביד רחמנא לטב עביד,חיוב הודיה
  .  נס וטבע, נשמת כל חי,מעלות ההודאה
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  530.........................................................................אבלות

  גלגול , קבלת הדין באהבה, הספד, הלווית המת,הלנת המת
 מטרת , שבעה ימי אבלות, תחילת דינו של האדם,נשמות

ימי   לחזור בימי הבחרות לפני שיגיעו,האדם עלי אדמות
 , הקדיש, קשר עליון בין הורים וילדים, ניחום אבלים,הזקנה

 עניין , תחיית המתים, ביאת המשיח,והחי ייתן אל לבו
  .  פינת ההלכה,המצבה

  

  648....................................................................לכל אירוע
 בין אדם , זהירות,ולם הזה החיים בע,הנהגה עם הבורא

את כל האדם דן  הוי , חזרה,אלוקיך'  תמים תהיה עם ה,לחברו
   .ותזכלכף 
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 דברים אחדים

            
  

  

   דברים אחדיםדברים אחדיםדברים אחדים
                                                                     

    

  

יוצר אשר זיכני להוציא לאור את ספר מעגלי הישתבח ובורא התברך י

אני תפילה לבורא . כל תגמולוהי עלי' מה אשיב לה, החיים במעגל האישי

  .לקיםעולם שיזכני להוציא לאור את שאר הח

  

ברית מילה או סתם , לא פעם יושבים סביב שולחן בחתונה או בבר מצווה

וטבעי הדבר שמתחילים , ואז פוגשים אנשים מכל מגוון הדעות, מסיבה

ובטוב ליבם לאחר שאכלו ושתו אף . לדבר על כל נושא שבעולם

  .מתחילים לדבר רכילות ולשון הרע וכל מיני דיבורי איסור

  

במקום לשמוע , של דברי תורה" פרוסות"כמה מיני אדם המצויד בכמה ו

המתאימה לזמן ולעניין " פרוסה"ולדבר בדברי חולין יכול לשלוף מכיסו 

 יש השפעות גדולות לאין זהלדבר , את חבריו לשולחן בדברי תורה אלו

  :ערוך

  .הוא מזכה את הרבים לשמוע דברי תורה  .א

  .מונע את הרבים מדברים בטלים ואסורים  .ב

אנשים נוספים , רי תורה אלו יש להם המשךלא פעם דב  .ג

היושבים סביב השולחן מגיבים ושואלים ומוסיפים וכך העסק 

  .פרה ורבה

  )ג-אבות ג(מציל את עצמו ואת האחרים מדין שבמשנה   .ד

שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה "
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  ). תקרובת עבודה זרה" (כאילו אכלו מזבחי מתים

שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים  "מבחינתיש כאן   .ה

לא פעם הדברים עושים רושם והם מבחינת הזרע , "תמצאנו

  .שנזרע ובמשך הזמן גם יצמחו דברים חיוביים

  

, שישבנו פעם קבוצת אנשים לאכול סביב שולחן אחד,  בדידיהווהעובדה 

. והחלטתי לדבר על החובה המוטלת על האישה לילך בכיסוי הראש

אלא חיוב גמור , הדבר אינו בגדר חומרה וחסידות בעלמא הסברתי ש

לאחר הדברים החל ויכוח על הנושא והרגשתי שדברי לא עשו . מהתורה

  .שום פרי

אמרה . לאחר כמה שנים פגשתי באישה אחת שהזכירה לי את אותו מעמד

אז נכנסו בלבי ספקות אולי כדאי להתחיל ? זוכר אתה על מה דיברת: לי

לאחר כמה חודשים ולאחר . ראש אך לא היה לי האומץללכת בכיסוי ה

  . שקרה לי מקרה נוסף החלטתי להתחיל ללכת בכיסוי הראש

  

האדם חושב , "שלח לחמיך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו"ואכן 

אך הדבר לוקח זמן ודבר , רותישמיד לאחר דבריו הוא צריך לקצור את הפ

  .רותימצטרף לדבר עד שרואים פ

  

בספר זה קבצתי לכל אירוע שהאדם עובר עלי אדמות מרגע הלידה ועד 

דברי תורה אגדות מדרשים זוהר וקיצור הלכות רלוונטיות , שיבה טובה

  .וזאת כדי לתת לקורא הן ידע והן דברים שיוכל לומר בכל אירוע, למאורע
  

 מול דברי המדע כדי להיווכח עד כמה דברי  ל"בנוסף הכנסתי דברי חז

  .נו עמוקים מיני יםרבותי
  

כגון תפילות ברכות , כמו כן הכנסתי לספר דברים שימושיים לאירוע

  .ואף סדר לימוד ליל ברית יצחק וסדר לימוד בחנוכת הבית, וטקסים
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ל שקראתי או "דברי חזכל ה, יש לציין כי אין לי משלי ולא כלום בספר

אלו לפני כשאמרתי דברים . ששמעתי מרבותיי וקיבצתים לפי המאורעות

דבורה . א אמר לי את ההבדל שבין דבורה לעכביש"הרב ברוך שרגא שליט

אלא מוצצת צוף מהפרחים ומוציאה דבש לאחר , לא מייצרת משלה כלום

ואילו העכביש יוצר את חוטי העכביש . שהוא מתוק לחיך, עיבוד שלה

  .שאינו חיוניים לאדם, משלו

  

פיק ממנו את מירב  שהספר ישמש את הקורא שיוכל לההאני תקוו

  .ועל ידי זה אזכה גם אני, התועלת ויעזור לו לזכות גם את האחרים

  

שלום אהרון ' רעטרת ראשי אבי מורי ,  להודות להורי היקריםברצוני

אשר , ותבדל לחיים ארוכים אמי מורתי נעימה גולסטן, חיים מנוחתו עדן

  .גדלו אותי במסירות נפש לתורה וליראה

  

הודות לאשתי היקרה חיה אשר מאפשרת לי להתפנות כמו כן ברצוני ל

ה יתן לה בריאות "הקב, ועל עזרתה הרבה בהגהת הספר, ללימוד התורה

  .איתנה ונחת

  

שאלתי ובקשתי מאת הבורא יתברך שיעזרני שאוכל לשבת בבית השם כל 

 הנפש תימי חיי ולהגות בתורה הקדושה בבריאות איתנה ומתוך שלוו

  .והגוף

  

  תורהבברכת ה    

  אני הקטן              

  שמואל ירושלמי          

              



 

   

 - 16  -

 דברים אחדים

                                                         

                                                                                                                           



 

    

 - 17  -

 לידהוהריון 

                   
  

  

  

   הריון הריון הריון 
                                                                     

 

  

   הרכבת הנשמה בגוף  הרכבת הנשמה בגוף 
  

  קביעת תכונות גוף העובר
  

אותו מלאך  -חנינא בר פפא ' דרש ר:): טז( נידהנידההגמרא במסכת הגמרא במסכת 

י הקדוש פה ומעמידה לפניטאת ה ונוטל , שמו"לילה"הממונה על ההריון 

בור או יפה זו מה תהא עליה גי ט:ברוך הוא ואומר לפניו רבונו של עולם

  ? עשיר או עני, חכם או טיפש,חלש

 הכל בידי שמים חוץ :חנינארבי  כמו שאמר ,ואילו רשע או צדיק לא אמר

יך שואל מעמך כי וקאל' ועתה ישראל מה ה"מיראת שמים שנאמר 

   .”אם ליראה וגו
    

  אפשרות לשנות
    

 והוא מזל ,ןההיריויש מלאך ממונה על שעת     ::ספר עקידת יצחקספר עקידת יצחק

 מה קובעים ושם ,ה" שנוטל אותה הטיפה ומעמידה לפני הקב,המולד

 ת ביד המלאך ההוא מהתחלשם יתברךח שמסר הותהא עליה לפי הכ

 אם למעלה ,ח על כל אחד מהתארים ההםו לה כה תהיומשםהבריאה 

  . ואם לפחיתות
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 להדיח תבהשתדלות שכלי וחריצות אנושיהאדם ול ורשאי  יכעם כל זאת

ך מזה מצד וים עד שיהפקומעליו רעת הוראתו ויקבל את הטוב מאת האל

 ,)'משלי י ("ויד חרוצים תעשיר" אם מעני אל עשיר כמו שנאמר ,אל צד

 ,)ג"שם י( "הולך אל חכמים יחכם"ואם מפתי אל חכם כמו שאמר 

  . )ז"איוב י( "ים יוסיף אומץיטהר ידו" כמו שנאמרבור יומחלש אל ג
  

 צדקו עייכנ לאל ידו לעמוד כנגד אלו ההוראות עד שלא ה יהיולפחות

ח ברוע בחירותו וקלקול דרכיו להפוך אותם לרעה וכמו שיש כ. מפניהם

  אבל .שקובעים מה תהיה על הטיפהוזה . הבעם היות הוראתם עליו לטו

ות לא ימשלו על האדם באופן  כלומר אלו הגזר,קובעיםצדיק ורשע לא 

 צדיק ורשע בהכרח אבל הכרעתם היא חלושה עד השבעבורם יהי

  ).ספר עקידת יצחק( שהצדיק והרשע המה ימשלו בהם

  

  

  הרכבת הנשמה
  )מדרש תנחומא(

  

  בעת יצירת העובר  בעת יצירת העובר  
  

עושה גדולות " מהו שכתוב יוחנן מר רבי א. לד כיצירת העולםויצירת הו

 תדע לך שכל הנשמות )איוב ט( " אין מספרעד אין חקר נפלאות עד

 נבראו בששת ימי םשהיו מן אדם הראשון ושיהיו עד סוף כל העולם כול

כי את ") דברים כט( שנאמר ,בראשית וכולן בגן עדן וכולן היו במתן תורה

  ."אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום

ה "לו גדולות שעושה הקב א,ומה שאמר עושה גדולות עד אין חקר

   .ולדוביצירת ה
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  יצירת הגוףיצירת הגוף
  

ה למלאך הממונה על "בשעה שבא אדם לשמש עם אשתו רומז הקב

 דע שזו הלילה נוצר אדם מזרע :ה אומר לו" והקב,"לילה"ההריון ושמו 

שמר בזו הטיפה וטול אותה בכפך וזרע אותה בגורן יפלוני דע לך וה

   .כן והוא עושה ,ה חלקים"לשס
  
בידו ומביא לפני מי שאמר והיה העולם ואומר לפניו המלאך יד נוטל מ

ה גוזר " מיד הקב? וטיפה זו מה תהא נגזר עליהיציוויתנעשיתי ככל אשר 

 אם עני ,בורי אם חלש אם ג, אם זכר אם נקבה,על הטיפה מה יהא בסופה

 אם בזוי , אם עבה או דק, אם מכוער או נאה, אם קצר או ארוך,אם עשיר

   . וכן גוזר על כל קורותיו, גסאו 

 בידו של אדם בלבד נתן אלא הדבר ההוא ,אבל אם צדיק אם רשע לא

ראה נתתי לפניך היום את החיים את הטוב ואת " )שם ל(שנאמר 

  ".ות ואת הרעוהמ

  

      בחירת הנשמהבחירת הנשמה
        

ה למלאך הממונה על הרוחות ואומר לו הבא לי רוח פלוני "מיד רומז הקב

 ם לפי שכל הרוחות שעתידי,שמו פלוני ותארו כך וכך שבגן עדןשהיא 

 מיום שברא העולם עד שיכלה כל העולם הם ם נבראולהבראות כול

 ,"מה שהיה כבר נקרא שמו") קהלת ז(כתיב כמו ש בבני אדם םמזומני

 וכשהיא באה מיד כורעת ,ה"מיד הולך המלאך ומביא את הרוח לפני הקב

  .ה"הקבה לפני המלך מלכי המלכים וומשתחו
  

  הכנסת הנשמה לגוף  הכנסת הנשמה לגוף  
      

 פתח הרוח ,כנסי בטיפה זו שביד פלונייה לרוח ה"אותה שעה אומר הקב

  די לי העולם שהייתי דר מיום שבראת:פיו ואומר לפניו רבונו של עולם
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 למה רצונך להכניסני בטיפה זו סרוחה שאני קדושה וטהורה ואני ,אותי

ך  אות עולם שאני מכניס:שמהה לנ" מיד אומר הקב? גזורה מגזרת כבודך

,  לא יצרתיך אלא לטיפה זו , ובשעה שיצרתיך,יפה לך ממה שהיית דר בו

 ואחר חוזר המלאך ומכניס הרוח . רחווה לשם בעל כ"מיד מכניסו הקב

 אותו שלא יצא משם ם לו שני מלאכים ושומריםלתוך מעי אמו ומזמני

  .ושלא יפול

  

  מראות שרואה הנשמה מראות שרואה הנשמה 
        

מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה " כמו שכתוב ראשו נר דלוק על

 ומביט ורואה מסוף העולם ועד ,)איוב כט( "ישמרני בהלו נרו עלי ראשי

 ם נוטלו המלאך משם ומוליכו לגן עדן ומראה לו הצדיקים יושבי,סופו

 תדע לך מי הם : ואומר המלאך לאותו הרוח,בכבוד ועטרותיהם בראשיהם

 הללו שאתה רואה ואומר לה חוזר המלאך ,וני הרוח לא אדאומרת? אלו 

לה כמותך בתוך מעי אמן ויצאו לעולם ושמרו התורה ינוצרו בתח

  . לפיכך זכו ונזדמנו לטובה זו שאתה רואהמצוותוה

  

  יעוד האדם בעולם הזה  יעוד האדם בעולם הזה  
      

דע לך שסופך לצאת מן העולם ואם תזכה ותשמור , אומר לו המלאך

 ואם לאו דע וראה שתזכה , של אלוה תזכה לכך ולישיבת"התורה של הקב

 ומראה לו שם את הרשעים שמלאכי וםלגיהינ לערב מוליכו .למקום אחר

  . וי וי ואינם מרחמים עליהםםחבלה מכים אותן במקלות של אש וקוראי

 , ואומר לא אדוני?ואומר לו עוד אותו מלאך לאותו הרוח תדע מי הן אלו

ך ויצאו לעולם ולא שמרו  נוצרו כמותםואומר לו המלאך אלו הנשרפי

  .ה לכך באו לחרפה זו שאתה רואה"התורה וחוקותיו של הקב

ואתה דע לך שסופך לצאת לעולם והוי צדיק ואל תהי רשע ותזכה ותחיה 

כי בן הייתי לאבי רך ") משלי ד( ומנין שהוא כן שנאמר ,לעולם הבא
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 ימצוותיויחיד לפני אמי ויורני ויאמר לי יתמוך דברי לבך שמור 

של  קודם שיצאתי ממעי אמי הייתי בנו - " כי בן הייתי לאבי,וחיה

העת  - רך ויחיד לפני אמי . כי כן יסרני כמו האב שמייסר את בנו,ה"הקב

ויורני  . שהייתי רך והייתי יחיד שלא היה שום אדם בחבורתי לפני אמי

כמו שנאמר  - ותי וחיהוהמלאך ויאמר לי יתמוך דברי לבך שמור מצ

  .ה"ולכך על הכל מזהירו הקב ,לעיל

  

  הנשמה רואה כל מה שיקרה לה  הנשמה רואה כל מה שיקרה לה  
      

ומטייל אותו המלאך מן הבקר ועד הערב ומראה לו מקום שהוא עתיד 

 מוליכו ומטיילו על כל ר כך ואח,קבר בוילמות בו ובמקום שהוא עתיד לה

 ובערב .העולם ומראה לו את הצדיקים ואת הרשעים ומראה לו הכל

איוב (ה עושה לו שם בריח ודלתים שנאמר " והקב,מו לתוך מעי אמחזירו

ואשים דברי בפיך ובצל ידי " )ישעיה נא(ב ו וכת"ויסך בדלתים ים") לח

  .'א ולא תוסיף וגווה עד פה תב" עומד ואומר לו הקב,"ךכיסיתי

  

  הוולד במעי אמו  הוולד במעי אמו  
      

חדשים הראשונים דר במדור '  ג, חדשיםהלד מונח במעי אמו תשעווהו

 והאחרונים דר במדור ,חדשים השניים דר במדור האמצעי' והג ,התחתון

ל ויורד ברגע גויר העולם הוא מתגלו וכשמגיע זמנו לצאת לא. העליון

 ומכל מה שאמו אוכלת . אחת מן העליון לאמצעי ומן האמצעי לאחרון

עושה " לפיכך נאמר ,ושותה בראשונה הוא אוכל ושותה ואינו מוציא רעי

  ". נפלאות עד אין מספרגדולות עד אין חקר

  

   העולם  העולם ררזמן היציאה לאוויזמן היציאה לאווי
      

 מיד בא אותו המלאך ואומר לו ,יר העולםולסוף מגיע זמנו לצאת לאו
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 והוא אומר לו למה אתה רוצה להוציאני ,ויר העולםו זמנך לצאת לאהגיע

רחך אתה נוצר ועכשיו ו אומר לו המלאך בני תדע שעל כ,יר העולםולאו

רחך אתה עתיד ליתן דין ורחך אתה מת ועל כו ועל כרחך נולדתודע שעל כ

 ואינו רוצה לצאת . וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

ויר ומשם עד שמכהו ומכבה לו את הנר שהוא דלוק על ראשו ומוציאו לא

 מיד שוכח התינוק כל מה שראה ביציאתו וכל מה . רחווהעולם בעל כ

 ביציאתו על מה שאבד מקום הנחה  ולמה התינוק בוכה.שהוא יודע

  .וחה ועל העולם שיצא ממנוווהר

  

  שבע תקופות בעולם הזה  שבע תקופות בעולם הזה  
      

  :עולמות הבאותה שעה מתחלפים עליו שבע

 הכל לראותו םומתאווי בשלומו ם דומה למלך שהכל שואליעולם ראשון

  . אותו מפני שהוא בן שנהם ומנשקיםומחבקי

 בצואה משחקולד ות כך ה באשפומשחק דומה לחזיר שהוא עולם שני

  .םיכשהוא בן שנתי

 דומה לגדי שהוא מרקד לכאן ולכאן במרעה טוב לפני אמו עולם שלישי

כך התינוק מתענג לפני אביו ואמו ומרקד לכאן ולכאן ומשחק והכל 

  .שמחים בו

 ואימתי כשהגיע על פרקו ,בשדות דומה לסוס שהוא מהלך עולם רביעי

  .משתבח כך הנער משתבח בבחרותוח כשם שהסוס רץ ו"כשהוא בן י

 לו ם כך לבני אדם מניחי, עליו אוכףם דומה לחמור שמניחיעולם חמישי

 חוזר והולך לכאן ולכאן ,שה ומוליד בנים ובנותיאוכפו עליו נותנין לו א

 ונותנין עליו משא והוא מעומס מן ,ומביא מזון ומפרנס לבניו ומכלכל

  .שנהבנים ובנות ואימתי כשהוא בן ארבעים 

 דומה לקוף שנשתנה דמותו מכל הבריות -  ימי הזקנה עולם שביעי

 ואוכל ושותה כמו נער ומשחק כמו )כמו תינוק ( ודבר שואל על כל דבר
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 ואפילו בניו ואנשי ,תינוק וישוב לימי עלומיו בדעת אבל לא בדבר אחר

 וכשהוא דובר שום , אותום אותו ושונאים עליו ומקלליםביתו מלעיגי

 וענייני והוא דומה לקוף בכל ,מרים לו הניחו לו כי הוא נער וזקןדבר או

 ואפילו צפור , בום עליו ומשחקים ואפילו התינוקות מלעיגי,ובכל דבריו

  .דרור ינערנו משנתו

  

  יציאה מעולם הזה יציאה מעולם הזה 
        

 , אומר לו הן? בא לו אותו המלאך ואומר לו תכירני,לסוף הגיע זמנו

 אומר לו המלאך כדי ?ל שאר הימיםואומר לו למה באת לי היום מכ

 מיד מתחיל בוכה ומשמיע קולו ,להוציאך מן העולם כי הגיע זמנך להפטר

 ולא שומעין את קולו חוץ מן םמסוף העולם ועד סופו ואין הבריות מכירי

 ואומר למלאך הלא כבר הוצאתני משני עולמות והכנסתני .התרנגול בלבד

רחך נוצרת ועל ו אמרתי לך שעל כ המלאך והלא כבראומר לו ,בזה העולם

רחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון ואתה חי ועל כ רחךורחך נולדת ועל כוכ

  .ה"לפני הקב

  

  יום הדין  יום הדין  
      

צא  )מלכים א כט(ל שנאמר "ה לאליהו ז"והן הן ארבעה מחנות הראה הקב

 מה הן אלו ארבעה מחנות שאתה , אליהו,אמר לו ,' וגוועמדת בהר

ה אלו ארבעה עולמים "ל הקב" א, איני יודע:ן העולמיםבויל ר" א?רואה

  .שאדם עובר עליהם

 , רוח גדולה וחזק הוא העולם הזה שהוא דומה לרוח שהוא עובר:אלו הם

ואחר הרוח רעש אחר העולם הזה יום המיתה שדומה לרעש שמרעיש כל 

 שהוא וםגיהינ ואחר הרעש אש הוא אחר המיתה דינה של ,גופו של אדם

 זה יום הדין וםגיהינ ואחר האש קול דממה דקה אחר דינה של ,כלו אש

ה לבדו "ישאר בו אלא הקבי אל ' וגוכי גדול יום )יואל ב(הגדול שנאמר 



 

    

 - 24  -

 לידהוהריון 

ועליו  ,לבדו ביום ההוא' ונשגב ה) ישעיה ב( שנאמר ,בעולמו בלבד

לא  )תהלים קלט(הוא מפורש בקבלה על ידי דוד מלך ישראל שנאמר 

 עשיתי בסתר רוקמתי בתחתיות ארץנכחד עצמי ממך אשר 

  .במדור התחתון שבמעי אמו

  

  התייעצות בבריאת האדם  התייעצות בבריאת האדם  
      

 אמרה "נעשה אדם וגו"ה לעשות האדם אמר לתורה "כשרצה הקב

בון העולמים האדם שאתה רוצה לעשות קצר ימים ושבע ילפניו רהתורה 

 ,ם ואם אין אתה מאריך אפך עמו ראוי שלא בא לעול,רוגז יבא לידי חטא

 התחיל מקבץ את גופו של  .ארך אפים ורב חסדאמר ועל חנם נקראתי 

אדם הראשון מארבע רוחות העולם כדי שלא תאמר הארץ אין עפר גופך 

מערב אין עפר  משלי אם לוקח ממזרח ויפטר במערב כדי שלא תאמר ארץ

 ולפיכך נטלו מארבע רוחות העולם כדי שבכל ,גופך משלי לא אקבלך

  .כי עפר אתה )בראשית ג( כמו שנאמר ,קבלו הארץתמקום שיפטר ש

  

  בריאת אדם הראשון  בריאת אדם הראשון  
      
יה גבלו מן י בשנ, בשעה ראשונה צבר עפרו של אדם.היוםהיה ב שעות "י

 אחור זה מערב אחור וקדם צרתני )תהלים קלט(המזרח למערב שנאמר 

 היו ,יראו מלפניוי וראוהו ונתקדמה מזרחהוקדם זה מזרח כמו שנאמר 

 למה באתם , אמר להן,ת לוום שהוא בראם ובאו להשתחוסוברי

 והיה תמה ,ה"לנו נראה כל הבריות שברא הקבות לי נבוא כולהשתחו

מה רב טובך אשר ) שם לא(בלבו התחיל משבח ומפאר ליוצרו ואומר 

 קם על רגליו והוא כתואר ,'מה רבו מעשיך ה ואומר צפנת ליראיך

לבישו גאות ועוז והמליכו עליהם ים והיה קומתו אחריו והוקוכדמות אל

  .מלך גאות לבש' הליוצרו ואמרו 
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   יצירת הוולד  יצירת הוולד 
  

  הוולד במעי אמו

  

לד דומה ודרש רבי שמלאי למה הו:  אומרת:)ל (הגמרא במסכת נידההגמרא במסכת נידה

שמקופל )  לוחות שכותבים בהם הגלחים– י"פרש( לפנקס ?במעי אמו

' עקביו על ב' תיו ובארכובו' ומונח ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב

 ואוכל ממה , וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוח,עגבותיו

 ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את ,שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה

  .אמו

יר העולם נפתח הסתום ווכיון שיצא לאו

 שאלמלא כן אינו יכול ,ונסתם הפתוח

  .לחיות אפילו שעה אחת
    

שה חדשים הראשונים ולד  שלתנו רבנן

 אמצעיים ולד דר ,דר במדור התחתון

 וכיון שהגיע זמנו לצאת , אחרונים ולד דר במדור העליון,במדור האמצעי

 חבלי  נקבה :מה שכתוב במשנה והיינו ,שהימתהפך ויוצא וזהו חבלי א

אשר עשיתי בסתר " מהו הפסוקואמר רבי אלעזר . מרובין משל זכר

  . דרתי לא נאמר אלא רקמתי"רקמתי בתחתיות ארץ

  

  זכר או נקבה
  

שה מזרעת י א:אמר רבי יצחק אמר רבי אמי ):שם (הגמרא בנידההגמרא בנידה

שה כי יא" שנאמר ,תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה

  ".תזריע וילדה זכר
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 בראשונה היו אומרים אישה מזרעת תחילה יולדת זכר איש :תנו רבנן

 עד שבא רבי , פירשו חכמים את הדברמזריע תחלה יולדת נקבה ולא

אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה "צדוק ופירשו 

  .בזכרים  תלה הזכרים בנקבות ונקבות"בתו

  

  היווצרות תאומים
  

 היווצרות תאומים סבורים היו אנשי המדע שהם נוצרים על אופןעל אופן

גם לאחר גילוי . 'שלישיה משלוש וכו, רק משתי הזרעות

 אחד בלבד עדיין לא היה ןרוסקופ סברו כי העובר נוצר מזירעוהמיק

בתקופות האחרונות גילו בעזרת . להיווצרות תאומים ברור הגורם

  .כלי סריקה חדשניים כי תאומים נוצרים משתי ביציות

   

 החידוש האחרון בתחום זה היה הגילוי המפליא כי תאומים אולם

מביצית אחת זהים נוצרים כתוצאה 

זירעון  שהופרתה על ידי ויחידה

ורק ,  ונחלקה לשנייםאחד ויחיד

תאומים שאינם זהים נוצרים משתי 

  .ביציות
  

' מעשה שנולד ולד אחר חברו ג:  מסופר.)כז( מסכת נידה אולם בתלמוד

והם יהודה , והרי הם תאומים ויושבים לפנינו בבית המדרש, חודשים

  .וחזקיה בני רבי חייא
    

  ?ע לנו שאין אישה מעוברת חוזרת ומתעברת הרי ידו:  מקשההגמרא

אחד נגמרה צורתה ,  טיפה אחת הייתה והתחלקה לשתים–אמר אביי 

  .בתחילת שביעי ואחד לסוף תשיעי
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עה מהתלמוד שיתכן שביצית מופרית אחת תתחלק לשני י לנו ידהרי

  . עובררחלקים ומכל חלק ייווצ

  .בנושא) א"פ(עיין עוד בנודע ביהודה

  

  העיבור האיש
  

ואמר רבי יצחק אמר רבי אמי אין אישה מתעברת אלא סמוך  ::עוד שםעוד שם

ורבי יוחנן אמר סמוך לטבילה  ,"ון חוללתיובע"לוסתה שנאמר הן 

 הוא טיהור שוןחטא לשזה ה משמע איך "יחמתני אמי"שנאמר ובחטא 

 ועוד מקור מכאן ,יטהר את הבית  ומתרגמים "טא את הביתיוח"דכתיב 

  ".הרתחטאני באזוב ואט"

  

  מתי העובר נקרא יצור חי
  

אם כן , קובעים את מותו של אדם) EEG( כיום במדע שגלי המוח מקובלמקובל

גלי המוח מופיעים אצל העובר עוד . תחילת החיים הוא הופעת גלי המוח

כלומר , אלא שהשאלה מתי מופעים גלים אלה, הרבה לפני שהוא נולד

  ?מתי הופך העובר מגוש בשר ליצור חי 
  

 המפילה ליום ארבעים אינה חוששת – .)ל( במסכת נידה :לל""לפי חזלפי חז

  .ליום ארבעים ואחד תשב לזכר ולנקבה ולנידה, לוולד

המפלת פחות מארבעים יום , הוולד נגמר לארבעים יום: ם"רמב הומסביר

  .אינו וולד
  

אך בשנים , ל בלגלוג" בדור הקודם התייחסו לאמרות חזהמדעניםהמדענים

דוק באופן יסודי את גלי המוח של העובר החלו לב)  שנה30כ (האחרונות 
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וראה זה ,  על ידי מכשור מתקדם שבודק עוצמת מתח של מליונית הוולט

  :פלא
  

למעשה נוכל לבחור כל תאריך למן היום :  פרופסור דיוויד ליגרכותב

וניתן להבחין ,  בערך שבו מסתמן המבנה הבסיסי של המוחהארבעים

גע שמסמל את המעבר מגוש בשר וזה הר. בפעילות מעטה של גלי המוח

  .ליצור חי

  

  

  

   מי יתנני כירחי קדם  מי יתנני כירחי קדם 
  

  לימוד תורה במעי אמו
  

  של העוברונר דלוק על ראשו  :מספרת:) ל (הגמרא במסכת נידההגמרא במסכת נידה

בהלו נרו עלי ראשי לאורו "וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר 

  .א ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמי"אלך חשך
    

מי יתנני "ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים שנאמר 

 ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין ,"כירחי קדם כימי אלוה ישמרני

  .בהם שנים הוי אומר אלו ירחי לידה
    

ויורני ויאמר לי יתמך דברי " אותו כל התורה כולה שנאמר םומלמדי

 מאי ואומר "ד אלוה עלי אהליבסו" ואומר "תי וחיהולבך שמור מצו

  ."בסוד אלוה עלי אהלי" שמע בא ,אמרש נביא הוא תאמרוכי 
    

 העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה רלאוויוכיון שבא 

 םואינו יוצא משם עד שמשביעי "לפתח חטאת רובץ" כולה שנאמר
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  תכרע כלךכי ל ," תכרע כל ברך תשבע כל לשוןךכי ל" אותו שנאמר

תשבע כל ,  "לפניו יכרעו כל יורדי עפר" ברך זה יום המיתה שנאמר

נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא "לשון זה יום הלידה שנאמר 

  . "נפשו ולא נשבע למרמה
  

תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל  אותו םומה היא השבועה שמשביעי

ודע  והוי י,העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע

שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה 

  .היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממך
  

 האור הבהיר שהנפש מתלבשת בו והנר משל  ::הה""כתב בספר השלכתב בספר השל

והיא ההשגה והידיעה בייחוד , ונכללת ממנו אשר מתוכו צופה ומביט

ומזה עומד , ראשית המחשבה וסופה, שהוא מסוף העולם ועד סופו, האל

  .על סתרי התורה וטעמים המופלאים

ויורני ויאמר , שנאמר,  אותו כל התורה כולהםוכמו שאמר שם ומלמדי

   .בסוד אלוה עלי אהלי, ואומר', לי וגו
  

וכיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכח ממנו כל 

היה לו הבחירה ת במעשיו וכדי שלא יהיה מוכרח,  הדברוטעם. התורה

כדרך הקליפה , ואז בצאתו לגילוי מקדים יצר הרע ליצר טוב, ויבחר בטוב

ויצר לב האדם רע " ,)יב, איוב יא( "ר פרא יולדיואדם עי". הקודמת לפרי

  . עד אחר זמן בהגיעו לגדלות פועל בו היצר טוב, )כא, בראשית ח( "מנעוריו
  

 הרע יותר זקן מיצר הטוב ולו משפט והנה לפי מראית עין נראה כי היצר

  :אבל באמת הוא להפך, הבכורה
  

מאמרם , ה נתן סימן על זה"ל ע"ואבא מורי ז  ::כתב בספר אור ושמשכתב בספר אור ושמש

תינוק בזמן שהוא במעי אמו נר דלוק על ראשו וצופה ) ב, נדה ל(ל "ז

ויר העולם בא המלאך ומיד שיצא לא, ומביט מסוף העולם ועד סופו
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    .וסטרו על פיו
    

 מצווהאז נר ,  התינוק נער ישראל ואוהבהו כל זמן שהוא בחדר הורתוכך

יר העולם בא המלאך הוא היצר הרע ומיד שיצא לאו, ותורה אור אתו עמו

והסטירה היא . וסטרו על פיו, ת בר מינןוהוא השטן הוא מלאך המו

אז ויפתח האתון את פיו בלשון הרע ורכילות , כשמעורב עם בני אדם

וה וחושק למלאות וכל עמל האדם לפיהו ומתא, ות וכאלה הרבהובליצנ

  . והרבה כזה]יםיה כעצימת עינואין חוצץ בפני התאו, אמר החכם. ה"הג[פיהו 
   

רצוני לומר זמן עמידת עולם ,  סגור יהיה האדם בששת ימי המעשהעל כן

אזי הדרך הטוב להיות סגור באלה ימי המעשה , כי יום הוא אלף שנה, הזה

ביום השבת עולם הבא יפתח , אבל למחר לקבל שכרם, ם לעשותםהיו

אתו הלכה ' ואז וה, ועתה די לו ארבע אמות של הלכה, נחלה בלי מצרים

  .כמותו
  

עליו ועוד פרשנו בזה מה שאמר דוד המלך   ::בספר הפלאה כתבבספר הפלאה כתב

 כאורה כי אתה כחשכהגם חשך לא יחשיך ממך " )ט"תהלים קל( השלום

רצונו לומר כי חשך העולם הזה . "י בבטן אמי תסוכניקנית כליותי

ם אדם עיניו מראות עניני הגשמיות לא יחשיך ממך ודהיינו אם יעצ

 כאורה כל מה שיחשיך עצמו מהסתכלות עניני הגשמיות כחשכהואדרבה 

  .יותר יאירו אור עיני השכליות
    

  שעדיין לא נחשכו עיניו,ל בהיותו בבטן אמו"והביא ראיה לזה שאמרו חז

 אותו כל מלמדים , העולםרבאווי הגשמיים שלא ראה ויבעניינהרוחניים 

 פירוש שכל חיי העולם הזה ,התורה כולה ורואה מסוף העולם עד סופו

 וסופם שהם כלום ונפסדים םתחילתאינם נחשבים לכלום אצלו ורואה 

  . ל" גם עתה כננחשבוומבין שהם כלא 
    

ם ולא ראה העמל ואון של העולם  העולרלאוויוכל זה הוא מפני שלא יצא 

ל " ר," תסוכני בבטן אמייכליותיכי אתה קנית "הזה וזהו שאמר 
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   . תורתך לכל דברי יכליותיכשהייתי בבטן אמי קנית 

  

  . וסטרומלאךובא ה
  

 העולם בא המלאך וסטרו על רכיון שבא לאווי: :)נידה ל( כמבוא לעילכמבוא לעיל

  . כל התורה כולהופיו ומשכיח
      

למה טרח , אם לבסוף כשיוצא ישכח כל התורה כולה: להונשאלת השא

  ?המלאך ללמדו את כל התורה כולה 
      

.  שהיה בארצות הברית לפני כמה שניםסיפורכדי להבין זאת נספר 

היה לו , פרופסור גוי שהיה עוסק במתמטיקה והיה חזק ביותר בתחום

בכישורים שהיו לו היה קולט שפות , בנוסף תחביב ללמוד שפות

, פעם סיפרו לו שיש עוד שפה שלא למד והיא שפת הארמית.  במהירות

  .אותה אפשר ללמוד רק אצל היהודים בישיבות בלימוד הגמרא
      

יחד עם , אכן קלט מיד את השפה,  הגוי לישיבה והחל ללמוד גמראהגיע

וראה זה פלא מוח מבריק כזה . זאת החליט להתגייר מתוך אהבת התורה

הוא השקיע שעות רבות אך . ין את סוגיות הגמראלא היה מסוגל להב

כמדומה לי הרב (הגיע הפרופסור לרב גדול . הגמרא לא נקלטת במוחו

  .ושאל לפשר הדבר) פיינשטין

עכשיו אני מבין למה מלמד המלאך את התינוק את כל התורה : ענה הרב

מה תכלית ,  את כל התורה כולהוכולה למרות שלבסוף סטרו ומשכיח

ועל פי זה מובן שתכלית הלימוד הוא להחדיר למוח את כוח . הלימוד

דבר שיעזור לו כשיצא לאוויר , ההבנה בתורה העליונה כבר במעי אמו

ולכן אותו פרופסור גוי שלא למד את . העולם להבין את התורה האלוקית

וזה , צריך כוחות עצומים להשיג את ההבנה האלוקית, מואהתורה במעי 

  .דבר קשה מאוד
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השקיע לילות כימים ולבסוף נעשה ,  שהפרופסור לא ויתרריםמספ

  .)א"שמעתי מפי הרב יעקב סופר שליט(תלמיד חכם חשוב  

  

  שכיחה בשעת לידה
      

על " החיים המסתוריים"ר תומס ורני בספרו " כותב דלמרבה הפלאלמרבה הפלא

  : וכך הוא כותב, זכרונו של עובר ועל השכיחה בלידה
      

אלא ,  ללא תקנהתה אומר שאבדו כל הזיכרונואדם השוכח אירועים אין ז

אחד הגורמים העלולים לגרום להם לחמוק . הם מודחקים עמוק בתודעתו

סוג הורמון המפקח , "אוקסיטוצין"מהזיכרון ההכרתי הוא שימוש בחומר 

  .על התכווצויות חבלי הלידה
  

אצל בעלי חיים " אוקסיטוצין"ניסוי שנערך גילה שכמויות גדולות של 

  .מים לשכחה ואובדן הכישורים שלהםגור

ידוע כי האישה אחוזת הצירים מזרימה הורמון זה לגופו של עובר מסיבה 

  .וכתוצאה מכך שוכח העובר את אירועי הלידה, לא ברורה
      

פקידי הטבע כי יש מלאכים : "ל"ל כותב הרמח"ל הנ" חזעל מאמרעל מאמר

דרך השם ("  המחזיקים כל חלקי הגשמיים בחוקותיהם הטבעייםהגשמי

  ).ה/ב

  

,  התורה מהנולדחל ומשכי" המלאך פקיד הטבע מקיים מאמר חזהרי לנו

הרי , כשירצה האדם ללמוד את התורה, אך מסתבר שלא מאבדן לגמרי

  ).ולא כמו אותו פרופסור גוי(יוכל לרוכשה בקלות יחסית 
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   מנפלאות הבורא  מנפלאות הבורא 
  

  התקין לו ממנו בניין עדי עד
  

, 'הָּברּו ַאָּתה  :ם ברכה שישית אנו מברכים ברכות של הנישואיבשבעבשבע

ָהעוָֹלםֵקֱא ְּבֶצֶלם ְּדמּות . ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמוֹ, ינּו ֶמֶל

  :יוֵֹצר ָהָאָדם, 'הָּברּו ַאָּתה . ְוִהְתִקין לוֹ ִמֶּמּנּו ִּבְנַין ֲעֵדי ַעד. ַּתְבִניתוֹ

  

   ?לבניין עדי עד מה הכוונה
  

נדס בעל שם עולמי שגאונות פורצת מעל ומעבר לכל גאון למה משל

אחת התכונות , אשר המציא ובנה מחשב על עם יכולות אדירות, אחר

החשובות של המחשב שהמחשב עצמו יוכל לבנות מחשב נוסף עם אותם 

וגם המחשב ,  החל מאפסהכולל בניית כל רכיבי האלקטרוניק, תכונות

יוכל לבנות מחשב עם אותם החדש שנבנה על יד המחשב המקורי 

     ?ןהייתכ,,,,, .    עדי   עד,   תכונות

  

ה ברא את האדם המופלא בין השאר עם התכונות "מסתבר שהקב

  .ל"הנ

ה נתן כח בתא הזרע של האב והאם את כל החוכמה כדי ליצור אדם "הקב

  .עדי עד, שיהיה גם לו את החוכמה והיכולות ליצור דור חדש, חדש
    

 .ו פלאים רבים בתהליך התפתחותו של עובר לתינוק מושלםמדענים גיל

כמה מתוחכם התכנון של מערכת מורכבת ומופלאה זו הפועלת בצורה כה 

  .וכמה אנו חייבים תודה על היכולת להבין זאת, מושלמת
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  ) 4גליון מספר ( אל המקורות \ ספטנר "ד

  

מתפתח , כמו כל בעל חיים,  אנושייצוריצור

 ביצית – מתא אחד העובר התפתח. מעובר

התא הזעיר ממנו מתחילה . מופרית

. גודלו כעשירית המילימטר, ההתפתחות

הוא יותר מסובך ויותר מתוחכם ממחשב מודרני הגדול , למרות זעירותו

  . והמתוחכם ביותר

, אבל התא פועל לא רק כמחשב, אמנם אנו משווים את התא למחשב

מושלם בהדרכת תכנית  אדם –הוא יוצר תינוק . אלא גם יוצר ובונה

תוכנית זו מסודרת בכרומוזומים בתוך מולקולה . המאוחסנת בגרעין התא

מורכב . א.נ.ד-במרכזו ה, הנמצאת בגרעינו של התא. א.נ.הנקראת ד

והם , אותות , מרצפים ארוכים של נוקלאוטידים המשמשים כסמלים

  . נושאים את המידע הנצרך להתפתחות
    

  :יצירת התאים
  

מדריך את . א.נ.ד-ה.  אמינו–צף האותות הם צופנים לחומצות חלקים מר

אמינו ליצירת מולקולות חלבון המשמשות אבני בנין -הייצור של חומצות

החלבונים . כימיות בתוך התא- וכאנזימים המזרזים פעולות בין, לתא

מפקחים על כל הפעולות המולקולריות בתא ועל האנרגיה המופקת 

תא מנהל את תוכניותיו על ידי הפעלת קטעים מן ה. שבו'' תחנות הכוח''מ

  . לסירוגין בהתאם לתכניותיו. א.נ.ד- ה
  

 זמן רב ידוע שהכרומוזומים מכילים את המידע התורשתי של מזה

הגן , במישור המולקולרי. יחידות מידע תורשתי נקראות גנים. האורגניזם

. לבוניםבו מוצפן המידע ליצירת קבוצה של ח. א.נ.ד-מוגדר כקטע של ה

. א.נ.ד- אחדים מן החלבונים הללו שולטים על ההחלטה איזה קטע של ה

  . יהיה פעיל ברגע נתון
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כאשר תא . יכולת זו מעניקה לתוכנית את מלוא הגמישות של מחשב

ותכנית , שני התאים מתמזגים, הביצית מופרה על ידי תא הזרע

עילים את ניתנת הוראה לגנים מסוימים המפ, ההתפתחות מתחילה לפעול

כל אחד משני התאים שנוצרו מכיל תוכנית . התחלקות התא לשני תאים

, שני התאים מתחלקים לארבעה. הזהה לזו שהייתה בתא המקורי. א.נ.ד

בשלב מסוים של . כשהם מפעילים אותם הגנים, והארבעה לשמונה

התאים ממשיכים להתחלק , )כשמספר הגנים הוא מאה בערך(התחלקות 

קובץ התאים בשלב זה . ה מזה כי הם מפעילים גנים שוניםאך הם שונים ז

והתהליך בו התאים השונים מפעילים תכניות התפתחות . נקרא עובר

  . שונות נקרא התמיינות
  

לבסוף .  ניזונים התאים מחומרים המצויים בתא הביצית המקוריבתחילה

נוצר חיבור בין העובר לבין אימו דרכו יקבל את הזנתו ואת החמצן 

אבל עוד לפני שהשליה . ודרכו יפטר ממוצרי הפסולת שלו, רוש לוהד

  . יכולה לתפקד חייב העובר לפתח מערכת של מחזור דם

  

  יצירת האברים
    

יוצרים שכבות ואברי הגוף , המון התאים שנוצרו מהתחלקות התאים

תאים הנמצאים במקום . השונים נוצרים מחלקים שונים של השכבות

תאים . נעשים תאי עצבים ומוח, יכים להיווצרשתאי עצבים ומוח צר

אברים רבים נוצרים . נעשים תאי עור, במקום שצריך להיווצר שם עור

מערכת מחזור הדם נוצרת , במקומות הנכונים מהתאים הנמצאים שם

תאים אלה . מהתאים הנמצאים במקומות שנועדו להיות כלי דם

  . םמתחברים זה לזה ליצור את הצינורות שיהיו כלי ד
  

. התאים שנלכדו בתוכם הופכים לתאי דם, כאשר צינורות אלה נסגרים

, כאשר כל קטעי כלי דם מתחברים ויוצרים מערכת רצופה של כלי דם

כאשר הלב . באותו זמן חלק של הצנרת הזאת ממשיך להתמיין להיות לב
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באותו זמן נסגר המקור של חומרי .הוא מתחיל לפעול כמשאבה, מושלם

ה המושלמת על חיבוריה מספקת חומרי מזון מן האם אל והשלי, מזון

המבנה , הלב פועם והדם מתחיל לזרום. מערכת מחזור הדם של העובר

  . מושלם והתיזמון אף הוא מושלם

.  ממשיך לגדול ולהתמיין כדי ליצור את כל האיברים של מבוגרהעובר

לם נוצרים כו.ריאות ועוד, כליות, מערכת עיכול, כבד, עיניים, גפיים, מוח

הוא מוכן לעזוב את , כאשר התינוק נוצר במלואו. במקומות הנכונים

  . והתינוק מתחיל לנשום ולחיות באופן עצמאי, חבל הטבור נחתך. אימו
    

  DNAפיקוח על ידי תאי 
  

כל . כל תהליך ההתפתחות התחיל מתא אחד שהתפתח לתינוק מושלם

א הפעיל מספר מסוים כל ת, בכל שלב. של כל תא. א.נ.ד-צעד תוכנת ב

הכל בהתאם למצב של התא , של גנים בעוד הוא משבית גנים אחרים

, מצב התא נקבע על ידי החומרים הכימיים שבו. ולמצב התאים השכנים

התא עוקב אחרי המצב של שכניו התאים על . ובמיוחד החלבונים שייצר

מדענים מגלים מה הם האותות . ידי אותות כימיים שהוא מקבל מהם

  . הכימיים וכיצד הם פועלים

החלבונים החדשים הנוצרים על ידי הפעלת גנים אחרים משנים את מצבו 

מצבים אלה מכתיבים את . ושכניו משנים אף הם את מצבם, של התא

הגנים הבאים שיפעלו ואת הגנים שפעילותם תושבת בהחליטם בכך את 

גיב כשכל תא מ, בתהליך זה של צעד אחר צעד. מצבו הבא של התא

כל , לאותות הכימיים שהוא יצר ולאותות שהוא מקבל משכניו הקרובים

  . כל אחד במקום הנכון ובזמן המדויק. האיברים הנחוצים נבנים
  

 פלאים רבים בתהליך התפתחותו של העובר לתינוק מדענים גילו

כמה מתוחכם . פלאים רבים עוד יותר ממתינים עדיין לגילוים.מושלם

, רכבת ומופלאה זו הפועלת בצורה כה מושלמתהתכנון של מערכת מו

  . וכמה אנו חייבים תודה על היכולת להבין זאת
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 הָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי'ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנ :  

  הכל מתוכנן בקפידה
  
  

הם .  המתפתח יש אין ספור תאים המיועדים להפוך לעיןבעוברבעובר

ליך מסובך ביותר המורכב ממאות תמרונים מתחילים להתרקם בתה

שאם לא , כל אחד מאותם תמרונים חייב להתבצע בדיוק מושלם. שונים

כל אחד מאותם מאות שלבי . לעולם לא תושג התוצאה הנדרשת, כן

  . פעולה מהווה הכנה חיונית ומדוקדקת לשלב הבא
  

ן אינם מתפתחים באופ, מיליוני התאים הנוטלים חלק בביצוע כל צעד

בזמן . אלא תוך כדי קואורדינציה מורכבת עם כל התאים האחרים, עצמאי

. משמר כל תא בנפרד את הסידור הפנימי שלו, שבו התהליך מתבצע

ותהליכים כימיים ופיזיקליים , נוצרות אין ספור מולקולות מסוגים שונים

כל תא הוא עיר מבוצרת , למעשה. רביתימדהימים מבוצעים בדייקנות מ

היא גם בעלת מפעלים .  שומרים המפקחים על כל נכנס ויוצאהמעסיקה

ובעלת צבאות של חומרים , המייצרים חלבונים מורכבים וחיוניים

  .אנטיביוטיים ופגוסייטים ניידים שמטרתם לגרש פולשים

  

 האומנם זה מקרה
 

. כפי שמאמינים חסידי האבולוציה, האם כל זה הינו תוצר של מזל בלבד

, אין אנו יכולים להסביר את ההסתגלות המופלאה": הם עצמם אומרים

). הפילוסופיה של המדע" (מעבר לאמירה כי מדובר בתוצאה של תאונה

כיוון כלשהו שאליו הוא לא " להכשיר"האם יכול מקרה "! טבע"מהו 

או האם מסוגלים שינויים אקראיים בגנים לתכנן מהלך מורכב ? התכוון

ת למערכת כלשהי לתכנן האם מסוגלת תאונה המתרחש? להפליא

  ? "מערכת שלא תאמן"

נעשו ההכנות עבור צאצאיהם , כבר בשעה שבה נולד זוג ההורים
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כל אחד משני ההורים נולד עם מערכות שונות המיועדות . העתידיים

מערכות אשר בעת הלידה של האדם עצמו הן חסרות , לצורך הצאצאים

  . והן מצפות לתפקידן העתידי, תועלת

  

 כות אצל ההוריםהכנת המער

   
אצל כל אחד מן , כבר בעת לידתם ידוע כי שתי מערכות נפרדות אלו

זוג התינוקות . נבראו במטרה להתאחד בעתיד עבור הצאצאים, ההורים

נושאים את המידע על אודות העתיד , אשר עתידים להפוך להורים, הללו

  .ומכינים את עצמם לקראתו בכל פרט נדרש
  

. לדים הינו כשלעצמו תופעה מופלאה של ידע עתידיהדחף לגדל י

האנושות היתה מסוגלת להכיר את בורא העולם תוך כדי התבוננות בפלא 

בהציגם אותו , אולם ספרי הלימוד מנערים את חוצנם מהפלא, זה

זה דומה לגורד " מקרה"למרות ש, "התפתחות מקרית"או כ" הסתגלות"כ

מתוך חולות , קיפת אצבעללא כל תכנון או נ, שחקים שקם לפתע

  )ערכים( ...המדבר

  

  .שלושה השותפים באדם

  

 הקדוש ברוך : יש באדםםשלשה שותפי : אומרתהגמרא במסכת נידההגמרא במסכת נידה

 םוציפורניאביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים   .הוא ואביו ואמו

 אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ,ומוח שבראשו ולובן שבעין

הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים  ו,ושחור שבעין

 וכיון . וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל

 וחלק אביו ,פטר מן העולם הקדוש ברוך הוא נוטל חלקוישהגיע זמנו לה

  .ואמו מניח לפניהם
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עושה גדולות עד אין חקר  מהו מה שכתוב דרש רב חיננא בר פפאדרש רב חיננא בר פפא

דת הקדוש ברוך הוא מדת י בא וראה שלא כמ,עד אין מספר ונפלאות

 מדת בשר ודם נותן חפץ בחמת צרורה ופיה למעלה ספק ,בשר ודם

שה י ואילו הקדוש ברוך הוא צר העובר במעי א,משתמר ספק אין משתמר

  .פתוחה ופיה למטה ומשתמר
    

לו דבר אחר אדם נותן חפציו לכף מאזנים כל זמן שמכביד יורד למטה ואי

  .ולד עולה למעלהוהקדוש ברוך הוא כל זמן שמכביד ה
  

על כי נוראות ) 'ה(אודך  מהו מה שכתוב דרש רבי יוסי הגלילידרש רבי יוסי הגלילי

דת י בא וראה שלא כמ,נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאד

 םזירעוני מדת בשר ודם אדם נותן .הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם

 הקדוש ברוך הוא צר העובר  ואילו,בערוגה כל אחת ואחת עולה במינו

 ליורה ם דבר אחר צבע נותן סמני. למין אחדםשה וכולם עולייבמעי א

שה כל י ואילו הקדוש ברוך הוא צר העובר במעי א, לצבע אחדםכולן עולי

  אחת ואחת עולה למינו

  

  חלק האב בעובר
  

, ומה כוחה של האם, ד ימי קדם תהו מה חלקו של האב בוולחוקריחוקרי

לעומתו יש , אריסטו טען שכוח האב הוא העיקרי. הגיעוולכלל דעה לא 

 שנה הוכיח 120 לפני כ 1875רק בשנת . שטענו שכוח האם הוא העיקרי

  .אוסקר הארוויג כי משהו מהאב ומשהו מהאם מתמזג ונוצר יצור חדש
    

  : שנה אנו מוצאים 1,500 בתלמוד כבר לפני מאידךמאידך
  

  .רוך הוא ואביו ואמו הקדוש ב: יש באדםםתנו רבנן שלשה שותפי

 ומוח שבראשו ולובן יםוציפורנ מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים אביו

  .שבעין
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  . מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעיןאמו

 נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ה"בהקו

  .ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל
  

הפטר מן העולם הקדוש ברוך הוא נוטל חלקו וחלק וכיון שהגיע זמנו ל

  .)מסכת נידה לא( אביו ואמו מניח לפניהם

  

   ?הטבור ננעל אחר הלידה או לא
  

אחר .  משמש לעובר במעי אמו כשער כניסה של מזון וחמצןהטבורהטבור

  .הלידה טוענים אנשי הרפואה כי תפקידו של הטבור מסתיים לחלוטין
    

לֵיַרקוֹן ": שכתב , הובא בספר המנהגים,  סובר אחד הקדומיםלא כך

, )לחולה זכר(= לזכר -יקח יונה זכר) צהבת(=זאכט -שקוראים געבל

ותשאב היונה כל הירקות , ויושיבנה על טבורו,  לנקבה-ונקבה

  ."!ָבּדוק. והיונה תמות, עד גמירה) זיהום הצהבת(
    

ועל .  אדםכלומר הטבור עדיין ממשיך לתפקד ואינו סגור לגמרי כל חיי ה

דבר , פי זה נוהגים חלק מהאנשים לטפל במחלת הצהבת בשיטה זו

  .םאשר לעגו לאנשים הפרימיטיביי, שעורר חמתם של אנשי הרפואה
  

 יר גולדשטיין גילה על יד" בראשותו של ד1987 שנערך בשנת י רצינמחקרמחקר

לחולה מיד עם גמר הטיפול ביונים כי רמת בדיקות דם שנערכו 

לאחר (!). 25% ירדה בשיעור של ) דבר שגורם לצהבת (מוהבילירובין בד

ממצא זה לא היה שוב פלא בעובדה שהחולים אשר טופלו ביונים הבריאו 

-בעוד שחולים המטופלים בתרופות מחלימים בדרך,  ימים3כליל לאחר 

  ).שמעתי(  ימים28כלל לאחר 
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  האם העובר שומע
  )מתוך ספר מסילות אל האמונה(

  

, שום דבר שאת רואה. "ובר מנותק מהעולם החיצון חשבו שהעפעםפעם

ספר עולמו של ("  אינו משפיע על התינוקן  בזמן ההיריותשומעת וחושב

  .)תינוק
  

  . חשבו אחרתלל""אבל חזאבל חז
  

 )רבו של רבי מאיר בעל הנס( למה אלישע בן אבויה :קהלתמדרש   .א

הסיבה שפעם אחת עברה אמו ליד בית עבודה ?  יצא לתרבות רעה

והיה . ונתנו לה לאכול ממנו, חה ריח של תבשיל אסורזרה והרי

ועל ידי זה נפסד מזגו והיה [מפעפע בכרסה כארס של נחש 

  ].ספר עץ יוסף –מתאווה לדבר עבירה 

 מעוברת שהריחה ביום כיפור והתאוותה מאוד ):פב(מסכת יומא  .ב

 תלחשו באוזנה שיום –אמר רבי יהודה הנשיא , )ויש חשש סכנה(

שהוא גורם לתאווה ( אולי יירגע העובר שבמעיה כיפורים היום

, הלכו ולחשו באוזנה ואכן פסק העובר מתאוותו). מרובה זו

 .ולבסוף יצא ממנה רבי יוחנן

ויצא ממנה שבתאי ,  אחר היה שלחשו באוזנה ולא עזרמקרה

  .שהיה רשע מפורסם

  . אנו שהעובר חושב ומגיב קולט וקובע עמדהרואים
  

  .  למסקנות דומות חדשים הגיעוממחקריםממחקרים
  

תינוק ברחם מודע לסביבתו ומושפע ממנה במידה גדולה יותר  -

  .)ספר החיים המסתוריים(משסברו בעבר 

הם , ואף מוקדם יותר, העובר שומע החל מארבעה חודשים ואילך -
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 ). מיאמי –ר הנרי טראבי "ד(שומעים שיחות אמותיהם 

גריה כדי שבטרם הדליקה האם סי, ר מיכאל לברמן גילה במחקר"ד -

  .גברו פעימות לב העובר, לעשן

  

 על הפסוק האמור )ו, ר תולדות סג''מד(את המבואר במדרש נבין  מעתה

. ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה'' :ברבקה בהיות יעקב ועשו עוָּברים ברחמה

 ,)כב, הבראשית כ(  "'ַוֵּתֵל ִלְדֹרׁש ֶאת ה? ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי

 פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ובשעה שהיתה עוברת על בתי

 וזה שכתוב .  עבודת כוכבים עשו מפרכס לצאתעל פתחי, ומפרכס לצאת

  .''זורו רשעים מרחם
  

ל ידעו מכח קבלתם בתורה שבעל פה את ביאור התורה ''חז, כלומר

  :כי. שבכתב
    

יש ויודע בדבר לעובר יש חוש או דרך מיוחדת על פיהם הוא מרג  .א

 .מקומות מיוחדים הנמצאים בסביבתו

פרכוסים עזים של העובר החוזרים על עצמם כאשר האם עוברת   .ב

ויכולים ללמד על ,  אינם מקריים-  מסוימיםבסמוך למקומות 

 .אופיו של העובר

  .העובר שומע קולות מן החוץ, כאמור לעיל  .ג

  

 את הנתון ראוי לציין שהמדע הצליח לעת עתה להשיג בכוחות עצמו

וממתינים בסבלנות , והרי אנו מביטים בו מן הצד. השלישי שהזכרנו

ל ''להתפתחותו והתקדמותו אט אט בדרך להשגת שאר הנתונים הנ

  . בתורתו, אשר לימדנו בורא העולם
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   הפלה  הפלה 
  

  מבחינה הלכתית
    

לבו של .  את העובדה הביולוגית שעובר הינו יצור חית מקבלהתורההתורה

שלב (האורגנוגנזיס  .  הרביעי מההפריההשבוער בתחילת העובר פועם כב

בסוף השבוע השישי אחרי , מבחינה חיצונית, מסתיים)  האבריםיצירת

משיקולים ביולוגים לא ניתן למצוא קו ברור המפריד בין עובר . ההפריה 

 המוחלט היחידי הוא רגע הקו,  יוגדר כחישלא כזה  לביןשיוגדר כחי 

.  החייםמדעי הינו גוף חי מבחינתם של העובר  -   אחרי רגע זה. ההפריה

  . פגיעה ביצור חי, לכן ברור שהפלת עובר הינה ללא כל ספק
  

 הצדקה מהווה איננה תלותו המוחלטת של העובר באמו  ל"על פי חז

כשם שתלותו המוחלטת של תינוק בן יומו איננה , להתיר את הריגתו

. יות של האם דורשים זאת לרציחתו אפילו אם שיקולי נוחהיתריוצרת 

  .  להפלה יזומה כאל רצחתלהתייחסו מכאןניתן להגיע , באופן תיאורטי
  

הפלת , בדיני בני נח: כלומר, "בן נח נהרג על העוברים"ואכן יש סוברים ש

 , בראשיתבספרמקור לאיסור מצוי  . עובר חסר ישע נחשבת כרצח גמור

 - באדם האדם דםפך שו"   : פי פרשנותו של רבי ישמעאל בתלמודעל

  .אמוהוי אומר זה עובר במעי ? איזהו אדם שהוא באדם, "דמו ישפך

  

  ? חומרת האיסור מהי

קיים ויכוח גדול בין הפוסקים מהי מידת החומרה של איסור , זאת לאור

  . ישראלהריגת עובר בדיני 

, נח-יש הסוברים שקיים כאן איסור רציחה גמור כמו שמבואר בדיני בני

 בין הפלה בדיני בני נח לבין הפלה בדיני ישראל הוא יחידיהוההבדל 

,  נח קיים עונש מוות על רציחת עוברבניבדיני : בחומרת העונש בלבד
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 על המתת כעונשמיתה בידי שמים " רק"בעוד שבדיני ישראל קיימת 

  . עובר

, לעומתם סוברים אחרים שאין איסור תורה בביצוע הפלה מלאכותית

לשיטה זו קיימים מצבים . מקורו בגזרת חכמים בלבד איסור דרבנן שאלא

ואז מותר להתנהג על פי דין ,  לא גזרו חכמיםבהם, הכרוכים בסבל רב

וזאת כמובן לאחר התייעצות עם מורה הוראה , ההפלהתורה ולהתיר את 

  )  המכון לחקר הרפואה על פי ההלכה-הרב מרדכי הלפרין ( .מובהק
  
  

   רפואייםםהיבטי
  

  אצל האישהאצל האישהן הפלות לסרטן ן הפלות לסרטן על הקשר ביעל הקשר בי
          

ואל 'כותב ג, בגיליון האחרון של העיתון האמריקני לרופאים ומנתחים

על הקשר בין הפלות , יורק- שבניו' ברוך' 'ר לרפואה מקולג"ד, ברינד

  . לסרטן השד

כשהחוקרים , 1996השאלה אם קיים קשר כזה עוררה ויכוח עוד בשנת 

כי אכן קיים קשר בין הפלות יזומות ,  מחקרים והסיקו21ניתחו לראשונה 

  . לסרטן השד
    

" לא מכריעות"ב קרא לתוצאות המחקר "המוסד הלאומי לסרטן בארה

 שנים אחר כך הודיע המוסד הלאומי לסרטן על ממצאים 7". לא עקביות"ו

שהצביעו על כך כי לא קיים קשר בין הפלות יזומות , של מחקר משלו

  . 2004בשנת " Lancet"ם בניתוח מחודש זה פורס. לסרטן
      

עם כל הראיות ,  מדגיש כיהוא,  ברינד מעורר את הוויכוח שוב, כעת

שהפלות יזומות הן גורם סיכון לסרטן , סביר להגיע למסקנה, הקיימות

זאת למרות הנטייה הרבה והמתפשטת בספרות המקצועית , השד

  . העדכנית לראות בהפלות הליך בטוח לנשים
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תקופה שבה זכויות הנשים הן חלק בלתי נפרד מהנוף חבל שב, לטענתו

צריכות הנשים להתנער מהזכות לדעת על , הפוליטי ומבריאות הציבור

  ).אגודת אפרת( הסיכון הגובר לסרטן השד בנושא כה שכיח כהפלות יזומות

  

    ללידה טרם זמנהללידה טרם זמנה סיכון  סיכון --הפלות הפלות 
          

כולל , ם זמנההפלות מגבירות את רוב הסיבות המשמעותיות ללידה טר

   . מוקדמיםםספונטאנייתנוחה לא נכונה של העובר ושל השליה וצירים 

כמעט פי שניים , נוטות ללדת תינוק פג מאוחר יותר, נשים שעברו הפלה

  .  ממחקר חדשכך עולה, מנשים שלא עברו הפלה

 28- ללדת תינוק לפני השבוע ה70%-נשים אלו נמצאות בסיכון גבוה ב

 של ההריון 33-של נשים אלו ללדת תינוק לפני השבוע ההסיכוי . להריונן

  . 40%הוא 
  

כולל , הפלות מגבירות את רוב הסיבות המשמעותיות ללידה טרם זמנה

כך , תנוחה לא נכונה של העובר ושל השליה וצירים ספונטנים מוקדמים

  . עולה מן המחקר

דרך תוצאות המחקר הראו כי הפלות עשויות לגרום לנזק לצוואר הרחם ב

  . כזו שתגרום ללידה טרם זמנה בהריונות שלאחר מכן
      

שפורסם בעיתון ,  לידות לצורך המחקר2,837עקבו אחר , החוקרים

הממצאים יוסיפו דלק כפי הנראה ". מיילדות וגניקולוגיה"הבריטי 

   ).אגדות אפרת( למסעות התעמולה של הארגונים נגד ההפלות

  

   להפרעות נפשיות להפרעות נפשיותהפלה מלאכותית מעלה הסיכוןהפלה מלאכותית מעלה הסיכון: : מחקרמחקר
        

חוקרים בשוודיה מצאו כי נשים שעברו הפלה מלאכותית עלולות לסבול 

זאת בניגוד למצוקה .  נפשיות גם חמש שנים לאחר ההפלהממצוקות

". בלבד"שיכולה להימשך כשישה חודשים , נפשית לאחר הפלה טבעית
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פן  מהן מפילות באו22%,  אלף נשים בישראל עוברות הפלה22מדי שנה 

   . יזום 

  

  

  

   מנהגים וסגולות למעוברת  מנהגים וסגולות למעוברת 
  

דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו '   ה:.)יז( הגמרא בנידההגמרא בנידה

מפני שאישה עוברת ,,,  וזרקו לרשות הרביםווהנוטל ציפורני,,, בראשו

  .עליהם ומפלת

.  לכן אם נפלו על הארץ יטאטא אותם למקום אחר– המשנה ברורה וכתב

  . שנגזזוםא לעבור על ציפורנייולכן נשים תזהרן של
  

 בכמה מקומות נהגו שהמעוברת עושה מפה חדשה לספר ::אוצר הבריתאוצר הברית

, ולוקחת את המפה הישנה וכורכת בה עצמה לשמירה שלא תפיל, תורה

  .ואחר כך מחזירה אותה לבית כנסת
  

 סגולה ללידה קלה שתאכל בכל מוצאי שבת סעודת :בספר כף החייםבספר כף החיים

  ". סעודת מלוה מלכהמצוות לשם"ותאמר , מלוה מלכה
  

  לא תאכלנה צנון שומים ובצלים ומני מאכלים רעים::שבט מוסרשבט מוסר

  .המזיקים לעובר
  

כדאיתא ,  תשתדל להרבות בשמיעת דברי תורה וקדושה::פלא יועץפלא יועץ

שאמו היתה הולכת לבית מדרש ,  רבי יהושע אשרי יולדתו)ב"אבות פ(

  .לשמוע דברי תורה
  

שהוא עת רצון תתפלל עבור בניה  בשעת הדלקת נרות ::שבט מוסרשבט מוסר

יהי רצון מלפניך שיהיו בני מאירים "ותאמר , שיהיו תלמידי חכמים

רבנו  (ותיתן צדקה לעניים,  "  וביראת שמיםמצוותבעולם בתורה וב
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  ).יונה
  

 יש נוהגות לנגוש הפיטמא של האתרוג ביום הושענא רבא :אלף המגןאלף המגן

דעת שאכל אדם הראשון וטעמו שיש אומרים שעץ ה.  לאחר נטילת לולב

  .וזה גרם צער העיבור והלידה, היה אתרוג
  

, נוהגים שמי שאשתו נכנסה לחודשה התשיעי:  בעבודת הקודשאא""החידהחיד

והיא סגולה בדוקה להקל , עולה בעלה לפתיחת הארון כל אותו חודש

  .פ הסוד"והוא ע, מעליה חבלי לידה

  . יסגור רחמהרחמה ולאחר הלידה'  שהוא סימן שיפתח ה–פ " רחוכתב

ועל ידי , הכשתגיע לחודש התשיעי סגולה שתטבול במקוו: ובספר הזכירה

  .זה יתבטלו מהילד כל מיני רעות שראתה בימי עיבורה
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  לידהלידה
  

      ים והשפעתם על שעת ים והשפעתם על שעת שבעת הכוכבשבעת הכוכב

  ה ה הלידהליד  
  

  .אין מזל לישראל
  

כה אמר רבי יוחנן מניין שאין מזל לישראל שנאמר  .):נו (מסכת שבתמסכת שבת

ים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יאל דרך הגו' אמר ה

 -אין מזל לישראל : י"פרש[. ם מהמה הם יחתו ולא ישראלייחתו הגוי

   ]לטובהעל ידי תפלה וזכות משתנה מזלו ש
    

אמר רב יהודה אמר רב מניין שאין מזל ש , אין מזל לישראלואף רב סבר

 אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ,ויוצא אותו החוצהלישראל שנאמר 

 אמר לו לאו כי אם אשר יצא . בונו של עולם בן ביתי יורש אותייר

 סתכלתי באיצטגנינות שלי ואיניה של עולם בונוי אמר לפניו ר,ממעיך

  . שאין מזל לישראל  אמר ליה צא מאיצטגנינות שלך.ראוי להוליד בן
      

חברו (שמואל ואבלט שפעם אחת  ,סבר שאין מזל לישראל שמואלאף 

 אמר ליה אבלט .ראו אנשים שהולכים לחטוב עצים, היו יושבים) הגוי

אמר לו שמואל . האדם הזה הולך ולא יחזור שישכנו נחש וימותלשמואל 

  .וא יחזוראם יהודי ה
  

באו לפניו וראו בחבילות נחש חתוך בין , הלכו וחזרו וראו אותו שחזר
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אמר לו בכל יום היינו ?  עשיתמצווהאיזה אמר ליה שמואל . העצים

היום ראיתי לאדם , שמים את לחמנו באמצע והיינו אוכלים בשותפות

לקחתי מלחמי ונתתי בשבילו שלא . אחד שלא היה לו לחם והיה מתבייש

  יישיתב
  

 שמואל ודרש וצדקה תציל יצא , שית שהגנה עליך עמצווהאמר ליה 

  .ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמהמוות מ
    

שרבי עקיבא היתה בת שאמרו . סובר שאין מזל לישראל רבי עקיבאואף 

בליל החופה הלכה לישון . עליה חוזי הכוכבים שבליל נישואיה היא תמות

  .ה שם נחש שנדקר בראשו מהסיכה ומתהי, ודחפה את סיכת ראשה בקיר
  

שאלה . לבוקר וכשהוציאה את הסיכה והנה הנחש המת נסרך אחר הסיכה

 לו בליל החופה בא עני לבקש אוכל האמר?  עשיתמצווהאביה איזה 

קמתי ממקום חופתי ונתתי לו את . וכולם היו טרודים ולא נתנו לו אוכל

  .מנתי
  

ולא מוות ודרש וצדקה תציל מ יצא רבי עקיבא, עשית מצווהאמר לה 

  .ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה

עם ישראל יכול ,  רואים שאף שהמזלות שולטים ומשפיעיםהרי אנו

  .לשנות את המזלות על ידי תפילה ומצוות

  

  השפעת הכוכבים על שעת הלידה
  

 שבתי צדק מאדים חמה נוגה כוכב :שבעה כוכבים בעולם

שבעה שערים . השבועשבעה ימים בשנה שבעה ימי . לבנה

בנפש זכר ונקבה שתי עיניים שתי אוזניים שני נקבי האף 

  )מכון הדברות ( גלעד שמאע   . והפה

  

, גלגלים אשר בכל גלגל כוכב אחד' יש ז''ל ''וז בספר הבריתבספר הבריתכתב כתב 



 

    

 - 50  -

 לידהוהריון 

לכת על שהם הולכים סביבתם וראשי התיבות הם -ונקראים שבעה כוכבי

  .ה נוגה כוכב לבנהשבתאי צדק מאדים חמ  :ל''ם חנכ''שצ

חסד גבורה   :ם''ת נהי''סידורן יהיה גם מלמעלה למטה והם בחינת חג

  .תפארת נצח הוד יסוד מלכות

  

  שעת הלידהשעת הלידה
      

גמרא מסבירה המסכת שבת 

כיצד משפיעה שעת הלידה על 

  . האדם

יום הלידה בשבוע משפיע גם 

  .הוא על אופי האדם
    

להלן טבלה של כל שבעת 

  . םהכוכבים והשפעת
    

 יהא מאיר -  הנולד בשעת חמה

מאכלו , בתורה כשמש המאירה

ומשתהו יהיו אך ורק משלו ולא 

אין לו רשות לכסות . משל אחרים

אלא יהא כשמש , את סודותיו

ואם ינסה , המאירה לכל בפומבי

  .לגנוב לא יצליח

 יהא עשיר - הנולד בשעת נוגה

? ומה הטעם שיהא נואף, ונואף

, ו מזלמשום שאש תלוי באות

דהיינו יצר של תשמיש בוער בו 

  .כתנור

 יהא נהיר -  הנולד בשעת כוכב

וחכים משום דספרא דחמה הוא 

מזל כוכב הוא הסופר של מזל (

חמה דהיינו לכתוב דרך הילוכו 

  .)ותקופותיו ומצוי אצלו

 יהא סובל -  הנולד בשעת לבנה

רעות כמו הלבנה שמתנוונת בכל 

 הוא יהיה בונה וסותר מה, חודש

סותר ובונה מה שסתר , שבנה

כמו הלבנה שגדילה ומתמעטת 

אדם זה יהא אוכל . בכל חודש

ושותה משל אחרים כמו לבנה 

גת גבול של החמה שמנסה ששמ

למשול אף ביום שלפעמים נראית 

  .הלבנה גם ביום

סודותיו אינם גלויים כלבנה 

  .ואם יגנוב יצליח, שאינה מאירה

  כל-  הנולד בשעת שבתאי

 ות של אדם זה מתבטלמחשבותיו

ויש ,  לפועלות יוצאןואינ

מפרשים שכל מחשבות 

  .ותשחושבים עליו בטל

 יהא צדקן -  הנולד בשעת צדק
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  .דהיינו נותן צדקות לעניים

 יהא אדם - הנולד בשעת מאדים

דבר זה יכול , שמוציא דם

ידו באחת מן - להתבצע על

  : הדרכים

או גנב , או הקזת דם לאחרים

, דמים לאחריםובגנבותיו יוציא 

ואם , או קצב או שוחט או מוהל

הוא דיין וגוזר בדיני נפשות מיתה 

  .  נחשב לשופך דםגם כן

  הלידההלידהיום 

  'נולד ביום א

יהיה ,  יהיה אדם גדול-'בשעה א

  .גדול בשררה ויהיה עצל במעשיו

 יהיה או רופא או -  בשעת מאדים

  .שוחט או מוהל

 יהיה סוחר וחכם - בשעת נוגה

  . והניגוןבחכמת השיר

 יהיה אוהב אמת - בשעת כוכב

  .וקרוב להיות חכם או סופר

  . כל ימיו יהיה טוב- בשעת צדק

  . יהיה זך ותמים- בשעת לבנה

 יהיה סרוח בגופו - בשעת שבתאי

  .ויהיה גיבור ובעל זימה

  

  'נולד ביום ב

פעמים עני , שקול יהיה בנכסים

  .ופעמים עשיר

  . יהיה חכם או דיין- בשעת לבנה

אבל לא ,  יהיה עני-  עת חמהבש

  .עני מאוד

  . חסיד ועשיר יהיה- בשעת נוגה

 יהיה סרוח -   בשעת שבתאי

  .בגופו

 צדיק וישר -  בשעת כוכב וצדק

  .יהיה

 ספק להיות שר - בשעת מאדים

  .הטבחים

  'נולד ביום ג

  .יהיה עז פנים וגבה רוח

 גנב יהיה או בעל - בשעת מאדים

  .חסד

  . סרוח בגופו- בשעת נוגה

  . רב ועשיר יהיה- בחמה וצדק

 אור עיניים לכל - בשעת הלבנה

  .אדם יהיה

 ליסטים -  בלילה בשעת מאדים

  .יהיה או צדיק גדול

 ירא שמים - בלילה בשעת נוגה

  .יהיה

 יהיה -  בלילה בשעת שבתאי

  .לוכו באמתיה

 שופט -  בלילה בשעת כוכב

  .ומפלפל בהלכה יהיה
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, חמדן,  דברן- בלילה בשעת חמה

  .ן יהיהופחד

  'נולד ביום ד

  . צדיק ושופט יהיה-בשעת צדק

  . עשיר יהיה-שעת חמהב

  . חכם ועשיר-בשעת נוגה

  . רשע יהיה- בשעת מאדים

  . חכם גדול יהיה-  בשעת שבתאי

  . חוזה או סופר יהיה- בכוכב

  . יצליח בזיוף יהיה- בשעת לבנה

  'נולד ביום ה

  .גדול וחכם יהיה

  . פקח גדול- בשעת צדק

  . עשיר וגנב- דיםבשעת מא

 קנאי וגונב דעת -  בשעת נוגה

  .הבריות

  . יהיה רמאי או עסקן - בכוכב

 לא רע ולא טוב - בשעת שבתאי

  .יהיה

,  ילך בדרך ישרה- בחמה ולבנה

אוהב את הבריות ואוהבים אותו 

  .כל בני האדם

  'נולד ביום ו

  .עשיר וחסיד יהיה

  . חכם וגיבור יהיה-  בשעת נוגה

  .יד פקח וחס- בכוכב

  . רודף צדקה וחסד- בכוכב צדק

 שם טוב יהיה -  בחמה או בלבנה

  .לו

  . רע או איטי-  בשעת שבתאי

 חנף ורע וגבה -  בשעת מאדים

  .רוח

  נולד יום שבת קודש

 יאריך ימים - בשעת שבתאי

   (*).ויהיה סרוח

  . בעל חימה יהיה- בשעת חמה

  . בעל מריבה יהיה-  בשעת נוגה

ריות  מכובד לב- בכוכב או בצדק

  .ויכבדוהו

 אוהב האמת ודרך -  בשעת לבנה

  .הישר

  

לפי הטבלה (כלומר , הנולד ביום שבת קודש בשעת שבתאי:  לדוגמא(*) 

שעה שישית מצאת הכוכבים או שעה שלוש עשרה או שעה ) בעמוד הבא

   יאריך ימים ויהיה סרוח-עשרים מצאת הכוכבים 



 

    

 - 53  -

  ולידההריון

  שעות היום       המזלות שבכל שעה משעות היום  

כיון שלפי היהדות השעות 
מתחילות עם תחילת 

הי ערב יו"שנאמר , הלילה
תחילה לילה " ויהי בוקר
 1ולכן שעה . םואחר כך יו

היא השעה הראשונה של 
כלומר שעה , הלילה

ראשונה החל מצאת 
    .וכן הלאה, הכוכבים

  
  :שבע המזלות

  , צדק = צ,  שבתאי = ש
  , חמה = ח,  מאדים = מ
  , כוכב = כ     , נוגה = נ
  .לבנה = ל
  

 ביום ג 10שעה : דוגמא

 -  פירוש  .להמזל 

רית החל יבשעה העש

 של ליל םמצאת כוכבי

  .שלישי המזל הוא לבנה
 

 אף שיש כאומר לעיל

השפעת הכוכבים 

אין זה אומר , והמזלות

שאין אדם יכול לשנות 

ישראל . את הדברים

ועל , למעלה מהמזלות

יד תפילה ומצוות 

  .אפשר לשנותם

       יום
  שעה

  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א

  מ  ל  ח  ש  נ  צ  כ   .1

  ח  ש  נ  צ  כ  מ  ל   .2

  נ  צ  כ  מ  ל  ח  ש   .3

  כ  מ  ל  ח  ש  נ  צ   .4

  ל  ח  ש  נ  צ  כ  מ   .5

  ש  נ  צ  כ  מ  ל  ח   .6

  צ  כ  מ  ל  ח  ש  נ   .7

  מ  ל  ח  ש  נ  צ  כ   .8

  ח  ש  נ  צ  כ  מ  ל   .9

  נ  צ  כ  מ  ל  ח  ש.10

  כ  מ  ל  ח  ש  נ  צ.11

  ל  ח  ש  נ  צ  כ  מ.12

  ש  נ  צ  כ  מ  ל  ח.13

  צ  כ  מ  ל  ח  ש  נ.14

  מ  ל  ח  ש  נ  צ  כ.15

  ח  ש  נ  צ  כ  מ  ל.16

  נ  צ  כ  מ  ל  ח  ש.17

  כ  מ  ל  ח  ש  נ  צ.18

  ל  ח  ש  נ  צ  כ  מ.19

  ש  נ  צ  כ  מ  ל  ח.20

  צ  כ  מ  ל  ח  ש  נ.21

  מ  ל  ח  ש  נ  צ  כ.22

  ח  ש  נ  צ  כ  מ  ל.23

  נ  צ  כ  מ  ל  ח  ש.24
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   סגולות ליולדת  סגולות ליולדת 
  

  :למקשה ללדת

  

נקרא שיר של מעוברות לעורר ) תהילים כ(" יענך השם ביום צרה "::זוהרזוהר

  .רחמים על היולדת

 ולכן אישה היושבת על המשבר יבקשו עליה רחמים באמירת -  א"החיד

  .ב פעמים"וטוב לאומרו י, מזמור זה
  

ומנחן לון קמי ההוא , ונטלי אינון קלי דנשין, אלין ממנן על משבר ::זוהרזוהר

דאיהו שעתא ,  וכד ההוא סטרא אחרא אתי לקטרגא בהאי שעתא.היכלא

ולא יכיל ההוא , עלין הני קלי לממנא דעל פתחאקיימי אלין וא, דסכנה

, ולזמנין דקדים ההוא סטר אחרא ועאל וקטריג, סטרא אחרא לקטרגא

  .ויכיל לנזקאה
  
נוטלים אותם קולות של נשים , אלו הממונים על המשבר:  פירוש[

וכאשר אותו משטין בא לקטרג באותה , ומניחים אותם לפני אותו היכל

ומכניסים קולות אלו לממונה על הפתח ,  אלושעה שהיא בסכנה עומדים

  ].ולא יכול אותו משטין לקטרג 
    

  :שימור ליולדת
  .,,,חולה חיה:  אלו שצריכים שמירה מן המזיקים:):נד (ברכותברכות

  . אף ביום צריכה שימור שלא תהיה יחידה– שפתי חכמים

 ואם צריכה ללכת לבד בחדרי הבית סגולה בדוקה שתיקח – יוסף אומץ

  .כיןעמה ס
  

 נוהגים לתלות קמע שמירה בבית היולדת והוא מהבעל ::אוצר הבריתאוצר הברית
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  שם טוב
  

רמה ידך בל ' ה: "שתכתב על קלף פסוק,  שמירה ליולדת::ספר המידותספר המידות

  ."יחזיון

   לידה בעבר ובעתיד  לידה בעבר ובעתיד 
  

  לידות אמותינו במצרים
  

 התינוקות אותן ?ה"יהודה אומר מי אמר קילוס להקב'  ר :מדרש רבהמדרש רבה

  .ה" להקבםבקש להשליך ליאור שהם מכירישהיה פרעה מ
    

שה מבנות ישראל מבקשת לילד יכיצד כשהיו ישראל במצרים והיתה א

 התינוקוהיתה יוצאת לשדה ויולדת שם וכיון שהיתה יולדת עוזבת 

בון העולם אני עשיתי את שלי ואתה יר"ה ואומרת "ומוסרת אותו להקב

  . "עשה את שלך
  

 םה בכבודו כביכול וחותך טיבור" הקביוחנן מיד היה יורד' אמר ר

ותשלכי אל פני השדה " )יחזקאל טז( וכן יחזקאל אמר ם וסכםומרחיצ

ומולדותיך ביום הולדת אותך לא כרת " )שם(  עודבו וכת"בגעל נפשך

וארחצך " )שם(עוד ב ו וכת"ואלבישך רקמה" )שם ( עוד בו וכת"שרך

  ".במים

דברים ( ואחד מניקו דבש שנאמר  בידו אחד מניקו שמןכלים' והיה נותן ב

רבבה " )יחזקאל טז(והיו גדלים בשדה שנאמר .  "ויניקהו דבש מסלע" )לב

  ".כצמח השדה נתתיך
  

 מי : להםם היו נכנסין לבתיהן אצל אבותיהן והיו שואליםוכיון שהיו גדלי

 בחור אחד נאה ומשובח היה יורד : והיו אומרים להם?היה זקוק לכם

 ,"דודי צח ואדום דגול מרבבה" )שיר ה( שנאמר ,ינוועושה לנו כל צרכ
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ה בים "וכיון שבאו ישראל לים היו אותן התינוקות שם והם ראו להקב

זהו אותו שהיה עושה לנו כל אותן הדברים "התחילו אומרים לאבותיהם 

  ."זה אלי ואנוהו" שנאמר "כשהיינו במצרים

  

  .תינוקות בזמנים ההם
  

הא כיצד כיון שהיתה ,  )ישעיה יג( " שםושעירים ירקדו  "::מדרש רבהמדרש רבה

אחת מהן יולדת ביום היתה אומרת לבנה לך והבא לי צור ואני חותכת 

תה יולדת בלילה היתה אומרת לבנה לך והדלק לי את י וכשהי,טבורךאת 

    .טבורךהנר ואני חותכת את 

,  היה באחת שילדה בלילה ואמרה לתינוק שלה שידליק לה הנר מעשה

, ד שר של הרוחות והתחילו להתגושש זה עם זה" ופגע בו שהלך להדליק

ד לך תגיד לאמא "ל הש"א, )שהגיע הבוקר(בין כך ובין כך קרא התרנגול 

לך אמור , ענה לו התינוק. שלך שאלמלא קרא התרנגול הייתי הורג אותך

  .לאמא שלך שאלמלא הייתי קשור עדין בטיבור הייתי אני הורג אותך
      

ו כמה היו בתקופות ראשונות של בריאת העולם  מגלה לנהמדרש

  .אלא שבעוונותינו הדורות הלכו וירדו והגופות נחלשו, האנשים חזקים

  

  לידה בעתיד לבוא
  

 עתידה אישה שתתעבר  -רבן שמעון בן גמליאל  דרש :ילקוט שמעוניילקוט שמעוני

לגלג עליו אותו תלמיד אמר , "הרה ויולדת יחדו"ותלד בכל יום שנאמר 

יצא והראה , ז"אמר לו בוא ואראך דוגמתו בעוה, חת השמשאין כל חדש ת

  .)שמטילה בכל יום ( תרנגולתלו
  

עתידים אילנות שבארץ ישראל שיטענו פירות בכל יום :  דרשועודועוד
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לגלג ,  מה ענף בכל יום אף פירות בכל יום"ונשא ענף ועשה פרי"שנאמר 

דוגמתן ל בא ואראך "א, עליו אותו תלמיד אמר אין כל חדש תחת השמש

  ).שעושה פירות בכל יום(יצא והראה לו עץ הצלף , בעולם הזה
  

 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מלת שנאמר : דרשועודועוד

לגלג עליו אותו תלמיד ואמר אין כל חדש תחת , "יהי פסת בר בארץ"

 כמהין יצא והראה לו, ולם הזהעל בא ואראך דוגמתן ב"א, השמש

  . ופטריות

  

  

  

  חלב אם חלב אם  מעלת  מעלת 
  
  

  הנקת חלב אם
  
  

  : : ספר ככר לאדןספר ככר לאדן

ַוֹּתאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרֹעה ֵלִכי ַוֵּתֶל ָהַעְלָמה ַוִּתְקָרא ֶאת ֵאם  :)ח/ב(  שמותשמות

ַוֹּתאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרֹעה ֵהיִליִכי ֶאת ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְוֵהיִנִקהּו ִלי ) ט( :ַהָּיֶלד

מכאן שחלב האם  :ָהאישה ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהּוַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ְׂשָכֵר ַוִּתַּקח 

ותשב האישה ותינק את בנה עד גמלה "וכן כתיב גבי חנה . יפה לילד

   ".אותו

  

פלאי הטכנולוגיה לא הצליחו ליצור חיקוי למזון הטוב ביותר עבור   מיטבמיטב

אם בשל בעיות , לא כל האמהות בוחרות להיניק. האם חלב -התינוק 

 על כך שחלב האם אינו רק ויכוחאך אין ,  אחרותאישיות או, רפואיות

,  האם לתינוקביןמוגש בטמפרטורת הגוף ומסייע ליצירת הקשר , זמין, זול
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מכיל את כל המרכיבים שהתינוק זקוק להם בחצי השנה , ובעיקר, אלא

אלא גם במרכיבי מערכת , לא מדובר רק באבות המזון.  לחייוהראשונה

  . ים של התינוק החדשלחייוהחיסון הנחוצים 

  

  .. אם אם––מאפייני חלב מאפייני חלב 
זה דבר חשוב במיוחד בהתחשב בעובדה . עמיד מאוד בפני זיהומים �

  .שלתינוק אין מערכת חיסון פעילה
   

אם מכיל נוגדנים נגד חיידקים ווירוסים ואף -חלב. מכיל נוגדנים �

מועברים לתינוק באמצעות , הקיימים בדמה של האם, טוכסינים

הרי ,  שלתינוק אין מערכת חיסון יעילהבהתחשב בעובדה. החלב

ההוכחות לכך . שנוגדנים אלה עשויים להפחית את התחלואה שלו

ובו נצפתה תחלואה נמוכה , ניתן לראות במחקר שנעשה בברזיל

  . אם- בדלקת ריאות בתינוקות הניזונים בחלב
  

הרי חלבה , האם בריאה וניזונה נכון אם. מכיל מרכיבים תזונתיים �

 - המרכיבים הרבים הנחוצים להזנת התינוק ולהתפתחותו מכיל את כל 

חומצות שומן , פחמימות, חלבון, חומצות אמיניות, מינרלים, ויטמינים

כמו כן . פרולקטין, אינסולין, הורמון הגדילה: כגון, והורמונים שונים

, או מעודדים את גדילת התינוק/מכיל החלב גם גורמים המווסתים ו

חילוף , פעילות הכבד, העיכול והעצבים, ןהתפתחות מערכות החיסו

המהוות חומר גלם , ואף חומצות גרעין, חומרים של שומנים ועוד

 . לבניית הגנים שבתוך התא
 

 קל לעיכול ולספיגה �
 

צורכי התינוק משתנים עם גדילתו . מתאים עצמו לצורכי התינוק �

לכן יש חשיבות רבה לעובדה שחלב האם משנה את . והתפתחותו

    .את היחס הכמותי בין מרכיביו הרבים בהתאם לצורכי התינוקהרכבו ו
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   ).החיסון והתזונה, מומחה לתורת ההורמונים  ר דניאל ים"ד(

  

  

  ועוד בעניין חלב אם
  
  

כיוון שהוא מכיל את כל חומרי ,  מהווה מזון מושלם לתינוק אם אםחלבחלב

. ומינרלים ויטמינים, שומנים, פחמימות, חלבונים: המזון הדרושים לו

חלב . Dוויטמין  Cויטמין חלב פרה אינו מכיל מספיק , בהשוואה לחלב אם

  .ופחות חלבון מחלב פרה) לקטוז (סוכראם מכיל יותר 

  

פסיכולוגיים , ייםהתפתחות, בריאותיים, להנקה יתרונות תזונתיים

האקדמיה האמריקאית  למשפחה ואף לחברה, לאם, וכלכליים לתינוק

אם הוא המזון -שחלב"מכיוון , לרפואת ילדים ממליצה להניק את התינוק

בריאות ארגון הגם ". כולל הפגים והחולים, המועדף לכל התינוקות

 ממליצים להניק מכיוון שאין דרך הדומה להנקה UNICEF- והעולמי

. בהספקת מזון אידיאלי לשם גדילה והתפתחות טובה של התינוקות

 מהווה בסיס ביולוגי ורגשי ייחודי לשמירת הבריאות של האם הנקהה

  )ר פליציה שטרן"ד; ר דורית ניצן קלוסקי" ד( תינוקו
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 דתלשמירה ליו
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  ברית מילהברית מילה

  

  ג בריתות על המילה ג בריתות על המילה ""יי
  
  

 שנכרתו עליה שלש עשרה מילה גדולה : כותבת:)לא( הגמרא בנדריםהגמרא בנדרים

   : הןואלו בריתות
    

ֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ ְוַאְרֶּבה אוְֹת ִּבְמֹאד ְמֹאד  .א  :ְו

  ) בראשית יז ב(

  )שם ד(ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּת ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמוֹן   .ב

 )שם ז(. ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ  .ג

 אלוקיםּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עוָֹלם ִלְהיוֹת ְל ֵל  .ד

ַאֲחֶרי זשם (: ּוְלַזְרֲע(  

ים ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה ִקַוֹּיאֶמר ֱא  .ה

    )שם( : ְלֹדֹרָתםְוַזְרֲע ַאֲחֶרי

ֹזאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי   .ו

 ) ישם (   :ִהּמוֹל ָלֶכם ָּכל ָזָכר

: ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם ְוָהָיה ְלאוֹת ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם  .ז

  )שם יא(

  ּוִמְקַנת ַּכְסֶּפ ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכםִהּמוֹל ִיּמוֹל ְיִליד ֵּביְת  .ח

 ).שם(

 ) שם יג( :ִלְבִרית עוָֹלם   .ט
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ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶׁשר א ִיּמוֹל ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא   .י

 ) ידשם ( :ֵמַעֶּמיָה ֶאת ְּבִריִתי ֵהַפר

 ֹיֶלֶדת ְל ֵּבן ְוָקָראָת ֶאת  ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתאלוקיםַוֹּיאֶמר    .יא

 ).שם יט(. ְׁשמוֹ ִיְצָחק ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ִאּתו

 ) יטשם :(ִלְבִרית עוָֹלם ְלַזְרעוֹ ַאֲחָריוֹ   .יב

ְוֶאת ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְל ָׂשָרה ַלּמוֵֹעד ַהֶּזה    .יג

   )כאשם ( :ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת
  

  ילה ילה גדולה המגדולה המ
  

וביום השמיני " כמו שכתוב, החמורה מילה שדוחה שבת גדולה  .א

לפיכך הותר , היא ומילה סכנת נפש , בשבתלו אפי"ימול

  ).ז"טתנחומא לך לך (אתה בשבת ולרפ

 .)נדרים(ה את עולמו " שאלמלא היא לא ברא הקבמילה גדולה  .ב

אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים '  האמרכה " שנאמר

 ).ה"ג כ"ירמיה ל( "תיוארץ לא שמ

 בממונו שהקרבן .)ז" יבראשיתרבינו בחיי ( מן הקרבן יותר כוחה גדול  .ג

 . והמילה בגופו

 ).מגדל עז( שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה מילה גדולה  .ד

 ברית מילה הוא קיום כל התורה דבר כל לקים"שנאמר 

 ).זוהר רות תרמב( "כולה

 ).נדרים( שבתורה ותמצו שהיא שקולה כנגד כל ההמילה גדולה  .ה

 כל הדברים עלעמכם ' הנה דם הברית אשר כרת ה" שנאמר

 .מצוותן ככל הדברים דהיינו כל ה" הררשופי,  "האלה
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 אין. )נדרים( אברהם לא נקרא שלם עד שמל שעשה המצוות כל  .ו

 כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על מצוות שנתעסק במילך 

ואתנה "ב ו וכת"יםתמהתהלך לפני והיה "שנאמר שם מילה 

ל " המילה אעל והויכשצ ש).ז"בראשית י( "בריתי ביני ובינך

 ).ן"ר( "התהלך לפני והיה תמים"ה "הקב

 שכל ).נדרים( נתלה למשה הצדיק עליה אפילו שעה אחת שלא  .ז

 שעשה משה רבנו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה זכויות

 ."ויבקש המיתו' ויפגשהו ה"שנאמר 

 ברית מילה עד שאליהו בא םישראל עושי שאין מילה גדולה  .ח

 למדנו ולפיכך ).ט"כזוהר ופרקי דרבי אליעזר פרק (ורואה ומעיד 

שצריך האדם לתקן כסא מיוחד לכבודו של אליהו ויאמר בפיו זה 

 ).ג"יג "א צ"זוהר ח (הכסא של אליהו

 .)ז"נדרים נגעים פ( שדוחה את הנגעים מילה גדולה  .ט

 ).ג"א צ"זוהר ח(טים על ישראל ם שולי אין הגויהמילה בזכות  .י

 בא מאמתי קטן : שלמדנו:).סנהדרין קי(ב " לעוהם זוכימילה בזכות  .יא

 . יצחק אמר משעה שנימולרב נחמן בן? ב "לעוה

תנא ( םגיהינו מעונשו של םצוליי שבשבילה ישראל נמילה גדולה  .יב

ה לאברהם " שנשבע הקבהמילה חביבה .)ה"כדבי אליהו זוטא פרק 

 .םלגיהינוהול אינו יורד שכל מי שהוא מ

 ). יבשמותמכילתא ( הים נבקע  שבשבילה מילה גדולה  .יג

ירושה שאינה ,  את הארץם שבזכותה ישראל יורשימילה גדולה  .יד

 בניך את המילה נכנסים מקבלים אם ).מטה משה שם(פוסקת 

וזה הדבר אשר מל " כמו שכתוב, לארץ ואם לאו אין נכנסים

 : מהםואמר להומל אותם  הושעי להם עמד ,)דיהושע ה ( "יהושע

ה "כך אמר הקב, תם נכנסים לארץ ערליםא שםתם סבוריא

 על מנת ואתה את בריתי " לך ולזרעך וגוונתתי"לאברהם 
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 .תשמור

מגדל עז (ה שומע תפילתן של ישראל " שבזכותה הקבמילה גדולה  .טו

 ).אליעזר' אבודרהס פרקי דר

זוהר (אל ה מתמלא רחמים על ישר" שבזכותה הקבמילה גדולה  .טז

 הממונים על דם הברית מלאכים ישנם ).ה"בשלה "ה וכ"ב רנ"ח

ה מסתכל בדם "להכניסו בהיכל מיוחד וכשדינים בעולם הקב

 . רחמיםומתמלא

 ).במדרש רבה במדבר יד  (לבנים ם המילה זוכיבזכות   .יז

  ).ח ב" מרבהבראשית ( שכינה המילה ישראל מקבלים פני בזכות  .יח

 שנימול יואילול )ו"ט כ"איוב י( "ה -  אחזה אלומבשרי" שנאמר

 .נגלהה "אברהם מהיכן היה הקב

 בשעה שירדו ישראל " חומהלהם והמים ". היא שמירההמילה  .יט

מהם והקיפם ושמרם כחומה והיה מכריז ילים ירד גבריאל ע

 לקבל התורה מימינו של םזהרו בישראל שעתידיי ה-לימין, המים

זהרו יהם היה אומר הולמים שלפני,,,  היה אומרולשמאל ,ה"הקב

ילקוט שמעוני רמז ( בברית לפניהם םו חותמיי שיהםבאלו שעתידי

  ).רלד

ם  בישראל שהזהרויה יותר מפורש) קלומזמור ( המכירי ובילקוט

 ."תשמרוזאת בריתי אשר " בברית מילה שנאמר םזהירי

וכל בריות העולם בין , ה" ברית מילה וחביבה לפני הקבגדול ודבר  .כ

כולן מפחדים מישראל ,  ורמשועופותה בין חיות אדם בין בהמ

 ).צגא "תנחומא צו יד תזריע ה וכן בזוהר ח(. שהוא מהול

 חרפה מהפסוק נקראת הערלה  .י הברית סר חרפת הרעב"ע  .כא

והרעב ) בראשית לד יד( "לאיש אשר לו ערלה כי חרפה היא לנו"

 ובהסרת ,קחו עוד חרפת רעבי חרפה שנאמר ולא תכןנקרא גם 

 ). יח מא נהוכלי יקר בראשית (ת הערלה יוסר חרפת הרעב חרפ
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 ).זמדרש שיר השירים פרק  ( לכל התענוגיםם זוכיהמילה בזכות  .כב

 שישראל ם ופרניקים יוחנן כל חיטטיאמר רבי "ירכיך חמוקי"

 .יםי בין ירכשנתנהבזכות מילה , ז" בעוהם ומתפרנקיםמחטי

 ברית צוות מ מבטליםחס וחלילה שבעת שישראל כתוב בזוהר  .כג

   :).א צג"ח(מילה הברכה אינה מצויה בעולם 

 אדריאנוס לעקילת מר לוא .שנימולים ללמוד תורה עד אי אפשר  .כד

 עקילס אפילו חכם מר לו א, לך ולמד תורתן ואל תמול- הגר

 מאה שנה אינו יכול ללמוד תורתן אם אינו בןשבמלכותך וזקן 

יו לישראל  ומשפטקיווחומגיד דבריו ליעקב "מל שכן כתוב 

 ).ר ל ט"שמו( ולמי לבני ישראל "לא עשה כן לכל גוי

ין הדורות אלא למי שהוא י שאין התינוק נכנס למנמילה גדולה  .כה

 ."לדורזרע יעבדנו יסופר לאדני " שנאמר )תנחומא וירא ו(מל 

 שאדם שנולד אינו ממונה עליו כח של מעלה עד בזוהר כתוב

 ).א צד"ח(נאחזת בו  הנשמה שנימול בשעה ).ג צא"ח(שנימול 

 " יומם ולילהבריתי לא אם ".תמידית מצווה היא המילה   .כו

 אומר זו מילה הוי ברית שהיא נוהגת ביום ובלילה איזהו )ירמיה(

 ).ג"מכילתא בשלח פ(

ובשעה , ה במצוות" הקבם ישראל שסיבבםחביבי שנו חכמים  .כז

וי לי שאעמוד : אמר  שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו ערום

. וכיון שנזכר במילה בבשרו נתיישבה דעתו. מצווה בלא ערום

למנצח על השמינית "שנאמר ,  עליה שירהאמרלאחר שיצא 

   :).ג"ממנחות ( "יעל המילה שנתנה בשמינ, מזמור לדוד

 מסופר בזוהר :).ג עג"זוהר ח( מתקשר בקשר האמונה שנימול מי  .כח

בא שמע רב ייבא ס,  מילהמצוותעל אחד שאמר שאינו מאמין ב

  ).נטא "ח(ועשאו גל של עצמות 
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    והוהווהמצהמצ  טעמיטעמי
  

  חיפוש טעמים למצוות
  

,  מפני מה לא נתגלו טעמי תורהנאמר ):א"כ( סנהדרין כתבמס  :הקדמההקדמה

  .' טעמן ונכשל בהן גדול העולם וכונתגלומקראות ' שהרי ב
      

מביא ,  גילה טעמןשהתורה היינו דבר ,)ט"בפסחים קי(א " המהרשרשופי

 בוגם אם חכמים נותנין , אבל דבר שמכוסה טעמו בתורה, ללידי מכשו

  .טעם לא יבא לידי מכשול
    

 מילה אפשר מצוות להוכיח כי גם בהוסיף,  דוד בפתיחה בספר זכרוכן

 שבו  תמיםוהיההתהלך לפני ואין זה במשמעות הכתוב , לדרוש הטעם

י כד, נצטווה רק אברהם אבינו עליו השלום שלא ישאל על טעם המילה

אבל כל אדם רשאי לדרוש ,  באמונה ובזה יגדל שכרווהוהמצשיעשה 

  מצוות כדי שתתהלל בשעריםהמילה  מצוותולחקור אחר הטעם של

  .המילה ויתחזקו באמונתה

  

שראוי לאדם להתבונן , ל"וז,  מעילההלכות בסוף םם"" לנו הרמב לנו הרמבהורההורה

צא לו ודבר שלא ימ, חוו ככפיבמשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם 

ץ ופן יפר'  האלולא יהרוס לעלות , אל יקל בעיניו, טעם ולא ידע לו עילה

ולא יבעט האדם ... ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול, בו

ולא ', ולא יחפה דברים אשר לא כן על ה,  מפני שלא ידע טעמהמצווהב

  . החולכדברייחשוב בהן מחשבתו 
    

ראוי ,  על פי שחוקי התורה גזירות הםףא:  בסוף הלכות תמורה כתבוכן

הרי אמרו ,  לו טעםתןלהתבונן בהם וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם 
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  .הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה, שהמלך שלמה
      

,  חקירה אחר טעמי המצוות שאסורהבין נלמד שגבול דק מפריד מזה

,  אותן עלינוהמַצֵוהעלינו להתחזק באמונה ולעשות המצוות מפני גודל 

א לה טעם נכון כדי לפארה ולמצ, הומצוו המצוולבין העיון הראוי לכל 

ובלבד שלא נעשה עיקר ,  ביתר שאת וביתר עז לשם שמיםולהקדישה

אם לא נוכל לדעת , המצוו ושלום בשום חסולא נתרשל , ההמצוומטעם 

  .טעמו

  

  לישראל' ין הב ברית
  

  : :  פרק יז פרק יזבראשיתבראשית
      
ֹּיאֶמר ) ט(  ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה קיםאלוַו

 ַזְרֲע   : ְלֹדֹרָתםַאֲחֶריְו

 ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי ְּבִריִתיזֹאת ) י(

  : ָלֶכם ָּכל ָזָכרִהּמוֹל

ָהָיה ְלאוֹת ּוְנַמְלֶּתם) יא( ְּבִרית ֵּביִני  ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם ְו

  :ּוֵביֵניֶכם

ִליד ָּבִית ְׁשֹמַנתּוֶבן ) יב( ָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם ְי  ָיִמים ִיּמוֹל ָלֶכם ָּכל ָז

ן ֵנָכר ֲאֶׁשר א ִמַּזְרֲע הּואֶּכֶסףּוִמְקַנת    : ִמֹּכל ֶּב

ָהְיָתה ְבִריִתי ִיּמוֹלִהּמוֹל ) יג(  ְיִליד ֵּביְת ּוִמְקַנת ַּכְסֶּפ ְו

  : עוָֹלםִלְבִריתְרֶכם ִּבְבַׂש

ָעֵרל ) יד( ִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ָזָכרְו  ֲאֶׁשר א ִיּמוֹל ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ ְו

  :  ֶאת ְּבִריִתי ֵהַפרֵמַעֶּמיָהַהִהוא 
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כאשר מתעורר ,,,, מלאכים הממונים על דם הבריתאלו :: בזוהר בזוהרבבווכתכת

א רשות "ה על דם הברית ולא נותן לסט"מסתכל הקברוגז על העולם 

  .ללכת לשם
    

 נצטווה אברהם על הברית להיות אות הברית על לכך : העיקריםספר

  . אברהם המחזיקים בבריתולזרע ת"הקשר והדיבוק אשר בין השי
    

 שהיה חוק לאמוראים לחקוק בבשרם שם מפני :כתב הקמח כד ובספר

לכך נצטווינו שנעשה .  זרה שלהם כתובת קעקע שאסרה התורהעבודה

  . לנו סימן שאנו חלק השםשיהיהה בבשרנו כדי אות ז

  

  . קבועחותם
    

 ְבִריִתי יוָֹמם ָוָלְיָלה ֻחּקוֹת ָׁשַמִים ָוָאֶרץ א א ִאם :: במדרש במדרשכתובכתוב

וכל ישראל , איזה ברית שניתן באדם בין ביום ובין בלילה. : ָׂשְמִּתי

 בריתי בבשרכם לברית והיתה" שנאמר מילהעסוקים בו הוי אומר זה 

  ".עולם
    

 וראה ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ :מספרת:) מג ( במנחות במנחותהגמראהגמרא

 וכיון שנזכר מצווהעצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא 

לאחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר ,  דעתונתיישבהבמילה שבבשרו 

  . מילה שניתנה בשמיניעל"  על השמינית מזמור לדודלמנצח"

  . זו מעידה עליהם לעולםמצווה – ח"מהר וכתב
      

 כיוצא בו לא היתה הברית בגופו אלא בבגדו או אם  :: האברבנאל האברבנאלוכתבוכתב

על כן ציוה במילה כדי שלא ימצא האדם בלי ,  האדםפושטוכבר היה 

  .אותאותו 
      
 ברית חתום בבשרנו ואינה כשאר כל אות כי היא וגם :ד" הטור ביוכתב כן
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 יסירם יסיר וכאשר בגוף םנן קבועי כמו התפילין והציצית שאימצוותה

אבל המילה היא אות חתום בבשרנו ומעידה בנו שבחר בנו השם , האות

 העמים ואנחנו עמו וצאן מרעיתו אשר לדור ודור אנחנו חייבים מכל

  :לתוילעובדו ולספר תה

  

  . העולםמאומות הבדלות
  

.  הברית אנו עם ישראל מובדלים משאר העמים  על  ידי::מהות הבריתמהות הברית

  ? שונה דווקא במצווה זאת להפוך אותנו לעם' מדוע בחר ה, ויש להבין
    

הנצרות הם האנשים " קדושי"מהות עם ישראל שונה משאר העמים 

לא כן הוא . זרים עצמם מתענוגות העולם הזה ופורשים מהאישהנהמ

העם היהודי אשר הוא אינו פורש מהאישה אלא על  ידי האישה הוא 

כמו סעודת ( וכן הוא עושה סעודת מצווה הבייור פריה המצוומקיים 

 זהו מה שנקרא המצוו זה מקיים ל ידיואוכל מעדנים וע) ברית מילה

  ".לקדש את החומר"

ה בחר לכרות את בריתו דווקא באבר זה שהוא אבר התאווה "לכן הקב

 אנו מקיימים מצוות פריה ולהראות שאין שום פסול באבר זה אלא על  יד

 ]ישיבת אנשים[לא תוהו בראה לשבת "'  רצון ה ומקיימיםהורביי

 של ן ולכן  גם כן זוהי המצווה הראשונה שהיא מראה את מהות"יצרה

 .המצוות של הדת היהודית

, הגוייםכדי שיכירו אתכם כל , " לאות בריתוהיה  "::מדרש שכל טובמדרש שכל טוב

  .'כי אתם זרע ברך ה
    

 בצורת םהעמי קבע אות בגופם להבדילם משאר – האברבנאל והוסיף

  .גופם
  



 

   

 - 70  -

  הבןפדיון

ת לקבוע בעם אשר " לפי שרצה השיהמשורשי המצוו  ::ספר החינוךספר החינוך

להבדילם משאר העמים , הבדיל להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופם

כמו שהם מובדלים בצורת נפשתם אשר מוצאם ומבואם , בצורת גופם

  .האיננו שוו
    

שיש בו מלבד , ונקבע ההבדל בגולת הזהב לפי שהיא סיבה לקיים המין

ורצה , ת להשלים תכונתו"והעם הנבחר חפץ השי. תשלום צורת הגוף

ולא בראו שלם מבטן לרמוז אליו , להיות ההשלמה על ידי מעשה האדם

כי כאשר תושלם צורת גופו על ידו כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר 

  .  פעולותיו
  

 יש בעולמו ה" הבהמות והחיות שברא הקבכל ::ספר חותם קודשספר חותם קודש 

לכן . ובין האדם לא נעשה שום הבדל בבריאה, דל בין טמאות לטהורותהב

  . המילהמצוות לעשות הבדל בהתורהציוותה 

 לברוא אומה זו נימולים בכדי שלא לתת פתחון פה ה" הקברצה ולא

  .לכל מין רשות, רשויותי תלפושעים שיש ש

  

   גורם לשלמותברית
    

ְהֵיה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵא ):א/ז"י( בראשיתבראשית י ֶו ל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּל ְלָפַנ

    :ָתִמים

 בך אתה שהערלהשכל זמן ,  מילה תהיה תמיםמצוות ב:י"רש ופירש

  .בעל מום
    

 אברהם שעשהרבי אומר גדולה מילה שכל מצוות  : בתוספתא והובא

  ". לפני והיה תמיםהתהלך"שנאמר , אבינו לא נקרא תמים עד שמל
        

 ִיְׂשָרֵאל ְּכִבּכּוָרה ָמָצאִתי ַּבִּמְדָּבר ַּכֲעָנִבים" ::רבהרבה בראשית  בראשית מדרשמדרש
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ְזרּו ֵהָּמהִבְתֵאָנה ְּבֵראִׁשיָתּה ָרִאיִתי ֲאבוֵֹתיֶכם  ָּנ ִּי  ָּבאּו ַבַעל ְּפעוֹר ַו

ִּיְהיּו ִׁשּקּוִצים  ֶׁשת ַו   .)י,הושע ט( "ְּכָאֳהָבםַלּבֹ
    

בלבד העבר  מה התאנה הזו אין לה פסולת אלא עוקצה : יודןביר אמר

 לאברהם אין בך פסולת אלא הערלה ה"הקבכך אמר , אותו ובטל המום

  :תמיםהעבר אותה ובטל המום התהלך לפני והיה 
        

התהלך ) א" עו"קס ג"זוהר ח( כתיב בזוהר והנה  :: ישמח משה ישמח משהובספרובספר

 לפני השכינה והשכינה הולך כי קודם שנימול היה הוא ,לפני והיה תמים

 היה כשנימולמה שאין כן , הנה מזיו השכינהיסתכל ויכדי שלא י, אחריו

, "אלקיכם תלכו' אחרי ה" )דברים יג ה(כדכתיב , הולך אחר השכינה

  .' המטובהנות יל
    

  . העורלהמאוסה
    

  : :  פרק לד פרק לדבראשיתבראשית
      
 ֲאֵליֶהם א נּוַכל ַלֲעׂשוֹת ַהָּדָבר ַהֶּזה ָלֵתת ֶאת ַוֹּיאְמרּו) יד(

  :ֶׁשר לוֹ ָעְרָלה ִּכי ֶחְרָּפה ִהוא ָלנּו ֲאְלִאיׁשֲאֹחֵתנּו 

  :ָר ֵנאוֹת ָלֶכם ִאם ִּתְהיּו ָכֹמנּו ְלִהֹּמל ָלֶכם ָּכל ָזכְּבזֹאתַא ) טו(
        

 מאוסה העורלה – עזריה אומר ן בא"ר  ::נדריםנדרים במסכת  במסכת המשנההמשנה

   " ערליםהגוייםכל "שנאמר , שנתגנו בה רשעים
    

  .ילו אוכל עם השקץ האוכל עם ערל כאכל  א"ר ובפרקי
    

   כקורבןהמילה
    

'  ישראל שמקריבים קורבן רצון לפני האשריהם  ):):בראשיתבראשית ( (זוהרזוהר

וכשנימול מכניסים אותו הטוב של ,  בניהם קרבן לשמונה ימיםשמקריבים
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 שנכנסו בחלק הזה של הצדיק בזכות המילה הם נקראים וכיון, ה"הקב

  .צדיקים
      

, אתה למד שמי שמקריב בנו למילה מכאן  ::שמעונישמעוני בילקוט  בילקוט וכתובוכתוב

  . על גבי מזבחונסכוכאילו הוא כהן גדול מקריב מנחתו 

  . כאילו מקריב אותו היום קורבן תמיד של שחר– במדרש כתב כן
      

',  להקריב כל אדם בזה קרבן אישה לה::בחייבחיימנורת המאור ורבנו מנורת המאור ורבנו 

  . בגופווהמילהרבן בממונו ושהק, רבןוחה יותר מן הקווגדול כ

  

  . וגדר לעריותושהקד
  

 לשימו בכלי ת" כי היא אות מהשימצווה מטעמי האחד :: הכוזרי הכוזריכותבכותב

  .עליההתאווה שיוכל האדם להתגבר 
  

 כי בהסרת העורלה תחלש האבר – נבוכים מורה בם"הרמב ומסביר

 רק בהכרחי מבלי מסתפק די זה התאווה היתרה להיות לויתמעט ע

  .מותרות
  

ה להיות נשמר מעריות האסורות ולקדש  בכלל המצווועוד : פיקודךדרך

  .במצוותועצמו במותר לו רק להשתמש 
    

 קבע המילה באיבר ההולדה כדי שיהיו ועוד :: האברבנאל האברבנאלוכתבוכתב

אחרי שהאבר , השםהנולדים בקדושה וטהרה כאילו נולדו לעבודת 

  .שהולידם הוא מקודש
    

 כמדרגת מלאכי השרת הנקיים מזו מדרגתו שיהיה ::רבנו שם טוברבנו שם טוב

 רבים נשחתים אשר, והוא תענוג המשגל, החרפה הנמצאת במין האנושי

  .קיוואלומאז יכול לדבק עם ...ת"וזה יהיה סיבה לידע את השי, בעבורה
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  .התבוננות מציאותו בעולם הזה
  

, להתבוננות מציאת זה העולם השפלמצוות המילה גורמת  :: אבוהב אבוהביי""רר

לפיכך ,  בשום זמןממנוולפי שעצם האדם הוא חלק מזה העולם ולא נבדל 

 לחתוך התורה הוצוות,  למעשהההווי זו בגופו חותם תמידי באבר המצוו

 שלא יושחת דבר מכל הפעלים הראויים לבא ןבעניילמעט ממנה , המותר

 בעיני האדם להתבונן במציאות זה החומר ןולזיכרו לאותלהיות , ממנו

ולמאוס ,  לתשמיש האדם השלםשנבראשהוא כל העולם השפל , ההיולי

   .כל מותר חמדתו

  

  להשליטו על כל אבריו
  

וכן מבואר שאחרי ,  על כל האבריםלהשליטוכדי ברית מילה  ::אא""הרמהרמ

ח ו שאר אבריו שהם מעלובכך מלך ', שנימול אברהם נוסף על שמו אות ה

  .)חמישה אברים (לב עין אזן פה
  

וצריך להכניע היצר שהוא ,  וצורהמחומר האדם נברא :מטה משה

' ואז יוכל לעבוד את ה, מילה  מצוותוזהו על ידי, לצורה של הנפש, ומרהח

 על ידי אםוזה התכלית אי אפשר להשיג כי , שזה תכלית האדם, יתברך

וכמו שאמר אונקלוס הגר (, ולימוד התורה אי אפשר זולת המילה, התורה

שמי שאינו נימול אינו יכול ללמוד תורה שנאמר מגיד , אדריאנוסלדודו 

  ).' כן לכל גוי וכועשהלא ' יו ליעקב וכודבר

  

  . אמונהדרך
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שבת , מילה:  מצוות בתורה שנקראו אותשלוש :: בחיי כתב בחיי כתברבנורבנו

  .והאמונהושלושתם עדות ואות על יחוד . ותפילין
  

,  למאמיני יחוד השםלקבועשצריך :  המורה נבוכיםם"הרמבמסביר 

כי , מהםשהוא ולא יוכל מי שאינו מהם לומר , אות אחת גשמי שיקבצם

או כדי להתנכל על אנשי , כדי להגיע אל תועלת, פעמים יעשה אדם זה

רק , או בבנו, לא יעשנה אדם בו, כלומר המילה,  זה המעשהאך, הדת הזה

....  בזרוע יהכווי זה רק שרט בשוק ולא איןכי , מתוך אמונה אמיתית

  .מן אחד שהם כלן בסיאנשיםוידוע גם כן רוב האהבה והעזר הנמצא בין 

                                                                                                          

  . כנגד כל המצוותשקולה
  

  גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל– אומר רבי :):לא(   בנדרים בנדריםהגמראהגמרא

  .מצוותה
      

, מצוותה המילה שקולה ככל התורה ו–  יצחקעקדתבספר  שומפר

כי מן הבאר ,  בשורש הגוף מועיל לתקן כל הכוחות הגופנייםשבתיקון

ת ו שבמצווה הזאת סיבת קיום כל המצונמצא. ההוא ישקו כולם

  .האלוקיות
    

  .לה דומה מצוות הבכל מי = מילה :: במנורת המאור במנורת המאורוכתבוכתב

  

  . שכינה בזכות המילההשראת
  

וכיון , ה"ז בשם הקב עוד שהאדם לא נימול אינו נאחכל ):לך לך (זוהרזוהר

בכל זמן שהאדם נרשם ברשומה הקדושה ,,, בושנימול נכנס בשמו ונאחז 

ממנו ממש והנשמה , ה"הקבהזאת של אות ברית רואה מתוכו את 

  .הקדושה נאחזת בו
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 מילה שבזכותה מקבלת ישראל פני השכינה גדולה : המאור המאורמנורתמנורת

ה שבבשרי אחזה  לומר בזכות המילרצונו, " אחזה אלוהמבשרי"שנאמר 

  .לשכינה
    

  . ההרגל לקידוש השםקניין
    

 ויהא המילה להרגיל האדם במידת הצער עניין ::אפריםאפרים עוללות  עוללות כותבכותב

  .קל עליו למסור נפשו על קדושת השם
    
,  יסוד המילה להרגיל הוולד עם יצירתו במסירות נפש– מנחם הקול כ"כ

  . דםממנושמיד עם לידתו מטיפים 
    

    .י" שם שדחותם
        

. י" מילה שעמה חתום בבשר ישראל שם של שדגדולה :: המאור המאורמנורתמנורת

      .ד"במילה דמות יו, ת" דלדמותבזרוע , ן"בנחיריים דמות שי

                                                                                

    עונש הפרת המילהעונש הפרת המילה

              ושכרהושכרה          
  

   המילה הפרתעונש
  

 פי בריתו של אברהם אבינו אף על המפר ):יא/ג( אבותאבות במסכת  במסכת המשנההמשנה

  .שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא
    

 ָּבָגדּו ִּכי ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו בשם) ז/הושע ה (:: שמות רבה שמות רבהבמדרשבמדרש
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 כשמת יוסף הפרו ברית ללמדך :   ֹחֶדׁש ֶאת ֶחְלֵקיֶהםֹיאְכֵלםַעָּתה 

  .כמצרים נהיה מילה אמרו
  

 ה" למד שמשה מלן ביציאתן ממצרים וכיון שעשו כן הפך הקבאתה מכאן

 הפך) "תהלים קה( אותן לשנאה שנאמר אוהביםהאהבה שהיו המצריים 

 עתה) "הושע ה( מה שנאמר לקיים" לבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו

  ".יאכלם חודש את חלקיהם
  

 מל או שאינו אבינו  המפר ברית של אברהםוכל :ד"ביו הטור וכתב

שמושך ערלתו אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק 

  .ב"לעוה

 ממשה רבנו שלא נתלה עליה אפילו שעה אחת שאיחר אותה ולמד צא

  .על כן צריך ליזהר בה מאד,  שהיה בדרךאף על פיאלא נענש מיד 

  

  . בזכות המילההגאולה
  

ֶאֱעֹבר ::אליעזראליעזר רבי  רבי פרקיפרקי ֶאְרֵא ִמְתּבוֶֹסֶסת ְּבָדָמִי ָעַלִי ָו  ָו

י   רבי אמר  ))ו/טז(יחזקאל (  ָל ְּבָדַמִי ֲחִייָוֹאַמרָוֹאַמר ָל ְּבָדַמִי ֲחִי

 בזכות דם ה"אמר הקב".  חייבדמיך"פעמים ' אליעזר מפני מה נאמר ב

  . אתם נגאלים לבסוףובזכותם, מילה ודם פסח גאלתי אתכם ממצרים
  
 טובים אף על פי שאין לישראל מעשים – גדת בראשית באכתב כן

  . גואלם בזכות המילהה"הקב

כפל הכתוב למען ירמוז לנו שני העניינים :  הפסוקמפרש  הלוי הלויוביתובית

 שמדבר לפי הדרש ןוה,  מאוסיםהיותם על שמדברהן דרך הפשט , האלו

  . ושניהם מבוארים כאן בפסוק, על דם מילה
  

 שורה עליהם שהיה 'סת בדמיך כו מתבוסואראך" ביאורו והמשך

 י"ואומר לך בדמיך חיי וכמו שפירש.  מלכלוכונרחץמיאוס כתינוק שלא 
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 תחיי וכל ה שאת מאוסעל ידי זה אדרבהשדאמר לה שאל יפול לבך מזה 

 בהם וכל הצלחתך להשתקע היו עלולים שבלאו הכי, הצלחתך תלוי בזה

  . בעיניהם והם בדלים ממךההיא רק מה שאת מאוס

  

  חוקי הטבע בזכות המילה
  

 שמים נתקיימו מילה שאלמלא מילה לא גדולה ):לב( בנדריםבנדרים  הגמראהגמרא

ָלְיָלה ִאם"שנאמר , וארץ  ָׁשַמִים ָוָאֶרץ א ֻחּקוֹת א ְבִריִתי יוָֹמם ָו

   ":ָׂשְמִּתי
  

 )חוקי (נמוסי,  זמנא דישראל מקיימים האי בריתכל ):):לךלךלך לך ((קק""זוהזוה

 ישראל מבטלים האי ו"וכל זמנא דח, יהו וארעא קיימים בקיומישמיא

 תא. וברכאן לא משתכחים בעלמא,  לא מתקיימיםוארעאשמיא , ברית

אלא כד בטילו מנייהו קיימא דא ,  לא שליטו שאר עמים על ישראלחזי

  ).הברית(
  
 חס וחלילהואם , חוקי שמים וארץ קיימים, כל זמן שישראל מקיימים הברית: פירוש[

בא וראה לא .  ם וארץ לא מתקיימים וברכה לא נמצאת בעולםשמי, מבטלים הברית

  . ]שלטו שאר עמים על ישראל אלא לאחר שביטלו הברית
        

 התענוג שישראל מתענגים בעולם הזה בזכות כל :: השרים רבה השרים רבהשירשיר

    .המילה

  

   בלימוד התורהסיוע
  

"  עולםלברית",  ברית מילהזו"  בריתי בבשרכםוהיתה ":: החפץ החפץמדרשמדרש

  . התלמודשהיאית פה  ברזה
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אמר ליה ? למה מלת עצמך ,  שאל את אונקלוס הגרינוסיאדר :תנחומא

 אין אדם ל" א.ואל תמול לך ללמוד תורה היה ל"א, שבקשתי ללמוד תורה

למי שהוא מל ,  מגיד דבריו ליעקבשנאמרשלא נימול יכול ללמוד תורה 

  .ביעקב לא עשה כן לכל גוי משום שהם ערלים

  

  ה של גיהינום מדינמצילה
  

 לוי לעתיד לבא אברהם יושב אמר רבי"  האהלפתח ":: רבה רבהבראשיתבראשית

ואותן ,  מהול מישראל לירד לתוכהאדם ואינו מניח וםגיהינעל פתח 

 גבי תינוקות מעלשחטאו יותר מדאי מה עושה להם מעביר את הערלה 

  וםלגיהינשמתו עד שלא מלו ונותנה עליהם ומורידן 
    

 יושב פתח האהל והוא " זה שכתוב: טוב עץ הדעתבספר ופירש

 שעליו נאמר כי הנה יום בא בוער םגיהינושה של י אהוא" כחום היום

  :'כתנור וכו
  

 רב ," להט החרב המתהפכתואת") בראשית ג(  רבה רבהובבראשיתובבראשית

עשה לך ") יהושע ה( החרב זו מילה שנאמר אמרהונא בשם רבי אבא 

 )תהלים קמט( שנאמר, ה החרב זו תוריםמרו אחכמים. "חרבות צורים

  . "וחרב פיפיות בידם"
      

 שמלהטת האדם וםגיהינלהט זו , " להט החרבואת" אמר אבדימי רבי

 מי מציל את בני מאש ה"אמר הקב,  זו המילההחרב, מראשו ועד רגליו

  .לוהט הוי אומר זו המילה
     
 משלג זו ). משלי( "לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים"

כי כל ביתה , בזכות מילה, " בצלמוןתשלג " )תהלים סח(שנאמר , וםנגיהי

  .זה דם מילה, לבוש שנים
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   ישראל בזכות המילהארץ
  

  ::זז"" פרק י פרק יבראשיתבראשית
          

ֶאְּתָנה ) ב(   : ֵּביִני ּוֵביֶנ ְוַאְרֶּבה אוְֹת ִּבְמֹאד ְמֹאדְבִריִתיְו

ָנַתִּתי ) ח( ַען  ּוְלַזְרֲע ַאֲחֶרי ֵאת ֶאֶרְלְו ֶרי ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ְּכַנ ץ ְמגֻ

יִתי ָלֶהם ֵלאַלֲאֻחַּזת ָהִי   :יםוִק עוָֹלם ְו
    

ואם לאו ,  מקבלים בניך את המילה נכנסים לארץאם :: רבה רבהבראשיתבראשית

 שאתם נכנסין לארץ סבוריםאמר להם יהושע מה אתם ,,, אין נכנסים

 על ' וגויךאחרונתתי לך ולזרעך  : לאברהם אבינוה" כך אמר הקב,ערלים

  .ואתה את בריתי תשמורמנת 
  

   ים סוף בזכות המילהקריעת
  

בלא  , חסרחמה להם והמים " להם חמהוהמים ":: התוספות התוספותבעליבעלי

  . לפי שמתחלה נתמלאה חמהו"וא
  

היזהרו שעתידים ,  שבימינם גבריאל שהיה מכריז ואומר למיםשבא עד

   ."מימינו אש דת"לקבל תורה שנתנה בימין שנאמר 
  

זהרו בישראל שעתידים להניח תפילין י למים שבשמאלם הואומר וחוזר

  . בשמאלם

זהרו בישראל לפי שעתידים להתעטף י למים של אחריהם הואומר וחוזר

  . בציצית ומשליכים מאחוריהם
    

 זהירים כימול הי בישראל שעתידים לזהרויה למים שלפניהם ואומר וחוזר

  . מורואתה את בריתי תש  כדכתיבהם בברית מילה 
    

רצונו לומר ,  לה– ים אותיות מילה רמז : המאורמנורת בספר ומוסיף
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  . גזר הים לישראלבשבילה
  

   שלום זכר  שלום זכר 
  

ונוהגים לעשות ) בפי האשכנזים( שבת שאחר הלידה נקרא שלום זכר ליל

  .בו סעודה ומשתה לקהל בבית התינוק

  .ד"על פי תה) יב/רסה(ד" ביוא"הרמ כ"כ
    

  המקור
    

,  הבןשבוע לבית נקלעו ן ושמואל ורב אבירב .):.):פפ ( (קק""בבבב  הגמראהגמרא

   . הבןישועואמרי לה 

ונקט ,  ממעי אמוונמלט שנולד ל שםוע,  שנולד שם בן– ת"ר ופירש

  .והיו רגילים לעשות סעודה. לשון ישועה

 שיזכור מה ששכח תלמודו שלמד במעי אמו, כרוןי לשון זשהוא ועוד

  .)ז"ט(

שבוע הבן מלשון (ביעים אותו בשעת לידתו  להזכירו שמששבאים ועוד

  ).שבועה

  

   שקבעו זאת דווקא בליל שבתהטעם
  

  . שהכל מצויים בביתלפי :רמת הדשןתבספר   .א

ועל , כצדיק שהתינוק נקי מחטא חשוב לפי : אבותברית ובספר  .ב

  .פי המנהג צדיק שבא לעיר הולכים בשבת לקבל פניו

 על פי המדרש , שהשבת מכשירה את התינוק למילהלפי :ז"והט  .ג

  . מל עד שיעבור עליו השבתלא שכל תינוק )ז"ויקרא רבה פכ(
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מעבר עליה ? במאי,  השמיני והלאה ירצהם ביו–) תזריע (ק"זוה כ"כ

  .חד שבתה
  

 כאן לא שיש למלך שגזר ואמר כל אכסנאים משל :: רבה רבהבמדרשבמדרש  כתבכתב

י  אל תביאו לפנה"כן אמר הקב.  תחילההמטרונה שיראו פני עדיראו פני  

ואין מילה , ימים ללא שבת' שאין ז, שבתעד שתעבור עליו ) המילה(קורבן 

  .ללא שבת
   

  .מאכלים בליל שבת של שלום זכר
  

אל גינת אגוז "פ המדרש שיר השירים "ע,  לאכול אגוזיםיש נוהגיםיש נוהגים

  .)זוכר הברית(שמדובר על המילה " ירדתי
  

 שיצא ממעי שהתינוק מתאבל על,  שנהגו לאכול עדשים זכר לאבלותויש

  ).תהילה לדוד(אמו 
  

רמז לסעודת חקל תפוחים שיראה את ,  שנהגו לאכול תפוחויש

  ).מנהגי ישראל(המטרוניתה שנקרא חקל תפוחים 
  

, שגם הוא מאכל אבלים ) ארבס(שנוהגים לתת לפני אורחים חומוס  ויש

  ).אבן ישראל(וכן נהגו קהילות האשכנזים 

  

   ליל ברית יצחק  ליל ברית יצחק 

  .המקור
  

  והאשכנזים קוראים לו ברית יצחקה שלפני ברית המילה נקרא בשם ליל



 

   

 - 82  -

  הבןפדיון

בלילה זה נוהגים שאבי הבן עושה . ט"ט נאכ" וואכ אוליל שימורים

  ).מופיע בסוף הפרק(סעודה וקוראים סדר תיקון ליל ברית יצחק 

  

  .הסעודה
  

 בא וראה ,"ביום השמיני ימול את בשר ערלתו" :)תזריע( תנחומאתנחומא

שהם מוציאים יציאות הרבה כדי , ראל את המצוותכמה מחביבים יש

  .ה אף אני מוסיף להם שמחה"ל הקב"א. מצווהלחבב ה
  

,  מכאן נהגו אור שמיני שעושים שמחה ומשתה– כתב בספר כללי המילה

  . העומדת להתקיים מחרמצווהכדי להרבות בכבוד ה
    

בי רב ושמואל ור.): פ(בא קמאמקור המנהג מהגמרא ב: כתב גדול מרבבה

  .אסי נקלעו לבי יהושע הבן

דכתיב , ונקרא על שם שנמלט ממעי אמו,  שנולד שם בן– ת"ופירש ר

  .והיו רגילים לעשות סעודה בליל שלפני המילה". המליטה זכר"

  

  .סדר הלימוד
  

 כנש ההוא גברא כל )ליל ברית יצחק (אמר רבי אבא בההוא ליליא: זוהרזוהר

, ולא הוה מאן דניים, באורייתאוכל ההוא ליליא אשתדלו , אינון רחימוי

  :ל ההוא גברא במטו מנייכו כל חד וחד לימא מלה חדתא דאורייתא"א
  
וכל הלילה , כינס אותו אדם כל אלו אוהביו, ליל ברית יצחק, באותו לילה: פירוש(

בבקשה ממכם כל אחד : אמר להם אותו אדם, השתדלו בתורה ולא ישן אף אחד

  ).יחדש דבר חדש בתורה
    

 טעמו לפי שהשטן מכוון להזיק לתינוק – ב בספר מטה יוסףוכת
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 מצווהלפי שקשה לו שישראל מקיימים ה,  מילהמצוותולמונעו מ

  .שבזכותה ניצולים מדינה של גיהנם
  

ר צמח צרפתי שחלה כשנתיים בדמשק " על הרב מהר ::אא""מספר החידמספר החיד

אליהו וסיפר שניגלה אליו . והתרחש לו נס וכמו רגע נתרפא, יוועל ערש ד

ואמר לו שיקבל על עצמו ללמוד כל ליל ברית מילה לכל הילודים בעיר 

  .וקביל עליו ותיכף נתרפא, ויתרפא
    

  .סדר הלימוד נמצא בסוף פרק זה **

  

  סגולות לשמירה בליל הברית
  

רמז לדבר ,  שיהא הבית מלא אורה סגולה לשמירה::ה הקדושה הקדוש""שלשל

,  זו תורה–ורה א . "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"

  . זה מילה–ששון 
  

 המנהג שילדים קטנים הולכים אצל התינוק בליל הברית :חותם הקודשחותם הקודש

  .ולקרות שם קריאת שמע ועוד פסוקי ברכה
  

סכין של מילה תחת ראש התינוק   יש נוהגים להניח::חח""ליקוטי מהריליקוטי מהרי

והוא " ש אוחז חרב של פיפיות"כל הקורה ק"וסמך לדבר , והוא לשמירה

  .וחרב של פיפות הוא סכין של מילה,  להרוג המזיקיםסגולה
  

  :הדלקת נרות

  

  .משתה שם) שם מקום(אור הנר בברור חיל :): לב (הגמרא בסנהדריןהגמרא בסנהדרין
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  . שמדליקים נרות בליל שקודם המילה סימן שיש שם משתה– י"פירש רש

      
 היו נוהגים להדליק נרות בימי גזרה בבית שיש בו :כתב שיבולי הלקט

  .די שידעו שיש שם ברית וילכו ולשמוע הברכותכ, ברית
  

ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון " טעמו שנאמר :ץ כתב"והיעב

  .וששון זה המילה" ויקר

  

  .מנהגים בליל הברית

  

 ויש נוהגים שמוליכים התינוקות של בית רבן אצל ::זוכר הברית כותבזוכר הברית כותב

להם מיני ומחלקים , "והמלאך הגואל אותי", הנולד וקורים קריאת שמע

  .מגדנות

כדי שהתינוק יקבל עליו עול מלכות שמים ,  טעמו– וכתב באוצר הברית

  .ואחר כך עול מצוות שהיא המילה
      

 יש נוהגים להביא את כסא של אליהו מבית הכנסת ::זבחי צדק כתבזבחי צדק כתב

, ך"ומניחים עליו חומש או תנ, ומניחים אותו אצל היולדת כל הלילה

  .הכנסת בעת המילהובבוקר מוליכים אותו לבית 
  

 ויש נוהגים להניח סכין של מילה תחת ראש התינוק הלילה :אוצר הברית

  .שלפני הברית

  

   ביום הברית  ביום הברית 
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  מצווה להיות בברית
  

 אף( מצווה ללכת למקום הברית –  על פי תיקוני הזוהר ברית אבותברית אבות

  ).שיש שם כבר עשרה
      
אמר : ) בשם המדרשש מקארליו שאמר"בשם מהר( ובספר אגרא דפרנא כתב 

הנה אם יהיה בעל , ה אתה יודע שאני מקנא לשמך יתברך"אליהו לקב

ת שיכפר "והבטיחו השי, הברית בעל עבירה לא אוכל לסבול להיות שם

אפשר יהיה , וחזר אליהו לטעון. לבעל הברית ואז יהיה ריקן מעבירות

, ןוחזר אליהו לטעו. ת שיכפר גם לו"המוהל בעל עבירה והבטיחו השי

ת שיכפר גם "אפשר יהיו הקהל העומדים שם בעלי עבירה והבטיחו השי

  .להם
  

 על בני ויכפרתחת אשר קינא לאלוקיו " הוא אליהו סבפינחוזהו מרומז 

כי הואיל ומידתו קינאה והוצרך להיות אצל כל ברית ולא יוכל , "ישראל

 ( .ל"נת להבטיחו כ"ועל ידי זה גורם הכפרה לישראל כי הוצרך השי, לסבול

  )ספר טעמי המנהגים 

  

והרי הוא ,  לכן הבא לשם נתכפרו לו עוונותיו– וכתב אוצר הברית

וזוכה , כמקבל פני שכינה ויש לו תוספת נשמה כמו בשבת ויום טוב

  .לקיים את כל התורה כולה

  . מבטלים תלמוד תורה לברית מילה– זכור לאברהם וכתב

  

  .מניין במילה
  

כיון שמילה נקראת אות , בץ מניין כשמליםנהגו לק  ::כתב האור זרועכתב האור זרוע

  .צריך מניין לפרסם הנסיון הזה והאות שנתנסה בו אברהם
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 שמדמים התינוק כיוצא מבית הסוהר וצריך להודות בפני –מ "כן כתב ד

  .עשרה

  

  כסא של אליהו
  
  

מנהג כל ישראל להכין כסא בבית הכנסת לכבוד אליהו הנביא מלאך 

  .הברית
  

. ממלכת אפרים מנעו המילה,  כשנחלקו הממלכות):ט"כ (אא""פרקאי רפרקאי ר

שמעה איזבל . עמד אליהו וקינא קנאה גדולה ונשבע שלא ירד גשם

  .ובקשה להרוגו עמד אליהו וברח

ֹּיאֶמר ַקֹּנא ִקֵּנאִתי לה? מה לך פה אליהו : ה לאליהו"אמר הקב  ' ַו

ֵקֱאָרֵאל ֶאת  ְּבֵני ִיְׂש)שלא מלו (י ְצָבאוֹת ִּכי ָעְזבּו ְבִריְת

ִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי  ִמְזְּבֹחֶתי ָהָרסּו ְוֶאת ְנִביֶאי ָהְרגּו ֶבָחֶרב ָו

ְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה , ה לעולם אתה מקנא"אמר לו הקב :ַו

חייך שאין . וכאן אתה מקנא, )שפנחס הוא אליהו(בשיטים על גלוי עריות 

  .בעיניךישראל עושים ברית עד שאתה רואה 
  

  . התקינו שעושים מושב לכבוד מלאך הברית שהוא אליהו הנביאמכאן

  

,  על הקטגוריה שאמר אליהו על עם ישראל– ם"כתב באגרות הרמב

ויאמר מה לך פה "כשעמד ללמוד חובה על ישראל בחורב כמו שאמר 

. "אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל' אליהו ויאמר קנא קנאתי לה

 ,אמר לו שמא מזבחך.  אמר לו אף מזבחותיך הרסו,א בריתךשמ -אמר לו 

ותר ו אמר לו וא.אמר לו והרי אתה קיים. אמר לו ואת נביאיך הרגו בחרב

  . אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה
  

ה עד שאתה מלמד חובה על ישראל לא היה לך ללמוד על "השיבו הקב
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ך שוב לדרכך  ל.בודה זרה שיש להם בית הוועד בית לע,אומות העולם

  .)שימשח את אלישע תחתיו (מדברה דמשק
  

בזמנא דבר נש אסיק בריה לאעליה להאי , אמר רבי אבא  ):לך לך(  זוהרזוהר

ביה , חמו מאי בריה עבדית בעלמא, ה לפמליא דיליה ואמר"קרי קב, ברית

ועל דא , טאסין ואזדמן תמן' וטאס עלמא בד, אליהו) ליה(שעתא אזדמן 

ויימא דא כרסייא , תקנא כרסייא אחרא ליקרא דיליהתנינן דבעי בר נש ל

  .ואי לאו לא שרי תמן , דאליהו

הוא יסהיד ,  ופומא דאסהיד דישראל עזבו,,,ה"והוא סליק ואסהיד קמי קב

, ה"והא תנינן על מה אתענש אליהו קמי קב, דישראל מקיימים האי קיימא

  .על דאמר דלטורא על בנוי
  
ה לפמליא שלו לראות מה "ו לברית קורה הקבבזמן שמכניס אדם בנ: פירוש[ 

ולכן צריך לתקן כסא . טסאין ונזדמן לברית' באותה שעה טס אליהו ד. עושים בניו

  . לא יבוא לשם,ואם לא, לאליהו לקרות על שמו
  

והפה שהעיד שבני ישראל ,,, ה ומעיד על שעשו הברית"וחוזר אליהו  לפני הקב

ועל זה נענש אליהו שאמר קטגוריה על . עזבו הברית מעיד שמקיימים הברית

  ].ישראל  

  

וירא אליו "שנאמר ) ולא לאליהו( הנחת כסא לכבוד השכינה ::בספורנובספורנו

  .ת לעמוד בבריתו"והופיע השי, כי שם נימול אברהם "באלוני ממרא

  . בשביל זה נהגו להכין כסא בעת המילה ובמקומהואולי

   

  סנדק
  

. רכיו בשעה שמלים אותוסנדק הוא האדם שתופס את התינוק על ב

  . זומצווהורבים מחזרים לזכות ב
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  .  גדולה במאודמצווהא י סנדקאות ה מצוות:הה""השלהשל
  

במה שאתה , ה"אמר דוד להקב, החזק מגן וצינה,  שוחר טובבמדרש

בשערי ,  אני מניח תפיליןיבראש, עושה לי אני משבחך בכל אברי אשר בי

  . ים הנימוליםבירכי אני עושה סנדקות לילד, לא תקיפו
  

כדי , הוא הבעל בריתש,  לחפש אחר יהודי כשר לעשותו סנדקוצריך

  .וישב על הקתדרא מכוסה במעיל אצל בעל ברית, ל"א אליהו זושיב
  

  . סנדק לשון יון ורומי הוא פטרון ופרקליט– והערוךוהערוך

  

  .הסנדק ובעל הברית
  

ין רבי אב.  יבוא טהור ויטפל עם טהור, "המל ימול"  ::מדרש חזיתמדרש חזית

ותפשו ,  לאברהם אבינו)סנדק (ה נעשה יושבים" הקב–ש אומר "בשם ר

  ".וכרות עמו הברית"שנאמר , בו כבעל ברית עד שמל אברהם את עצמו
  

לתינוק ) סנדק( מנהג ישראל שאחד נעשה בעל הברית – באור זרוע וכתב

  .ותופס אותו על ברכיו, הנימול

  

  מעלת הסנדק
  

אין לכבד אדם אחד : ל"מהריעל פי ה ביורה דעה  אא""כתב הרמכתב הרמ

, לפי שהסנדק נחשב כמקטיר קטורת, בסנדקאות אצל כמה מבניו

  .ובקטורת כהן שכבר הקטיר שוב אינו מקטיר
  
  

מפני שרגליו ,  המוהלמצוותמ) סנדק( גדולה מצוות בעל הברית ::לל""מהרימהרי
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ומטעם זה אין כופלים לתת . נדמו למזבח כאילו מקטיר קטורת לשמים

  .פעמים' ת בבניו לבעל ברי

  . וטוב לסנדק לטבול ביום המילה–וכתב רבנו פרץ 
  

אלא אם כן ,  לא יעשה סנדק אחד לשני בניו– כתב י חסיד"ובצוואת ר

  .מת אחד מהם
  

  . פ הסוד ואולי יש גם חשש סכנה" הוא ע– כתב ובספר שבעת תמרים

  

  .קוואטר
  

וב לא כי על פי ר, נוהגים לעשות שליח להכניס התינוק למקום המילה

ושליח זה . יכול אבי הבן לקבל התינוק ישירות מאשתו שאינה טהורה

  .נקרא אצל בני אשכנז קוואטר

  

שהרי מביא התינוק לסנדק ,  קוואטר מלשון קטורת::שש""וכתב ערוהוכתב ערוה

  .שהוא כמקטיר קטורת
  

ונוהגים בכמה מקומות שאין לוקחים אישה מעוברת  - בברית אבות כתב

  .והנח להם לישראל, ה לוולדלהיות קוואטר מפני שיש סכנ

סגולה ,  נוהגים לכבד קוואטר לזוג שאין להם בנים– אוצר הברית

  .לפקידה

  

  .הנחת תפילין במילה
  

 נהגו שלא לחלוץ תפילין עד אחר המילה משום שתפילין ::ךך""כתב השכתב הש

  .אות והמילה אות

  .א"מראית עין לחיד, א"שע, י"בל, א"כ המ"כ
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משום שמילה אות , להניח תפיליןיש שנוהגים לא  – מכל מקום

וכמו שאין מניחים תפילין בשבת כיון ,  מפני המילהתפיליןומעברים ה

  .שהשבת עצמה אות

  

  נתינת הערלה בעפר
  

  : לתת את הערלה בחול ועפר:נוהגיםנוהגים
    

ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲע ְּכחוֹל ַהָּים ֲאֶׁשר א ִיָּסֵפר :  דכתיב–סימן לחול 

  :ֵמֹרב

ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲע ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִאם יּוַכל  : דכתיב– סימן לעפר

  :ִאיׁש ִלְמנוֹת ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַּגם ַזְרֲע ִיָּמֶנה
  

ִאם ָרֵעב ׂשַנֲא ַהֲאִכֵלהּו ָלֶחם ְוִאם משום דכתיב  ::והלבוש כתבוהלבוש כתב

ול הוא גם  וח,ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמו : וכתוב בנחש ,ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִים

לכן מניחים אותה , וכבר ידעת בסוד הקבלה שערלה היא מכח הנחש. עפר

  .והבן, על דרך עזאזל, בעפר לתת לה לחמה ולסתום פיה מלקטרג
  

עפר לקיים ונחש עפר   ותיקנו לתת העורלה בכלי ::רעיא מהימנארעיא מהימנא

  .כי הערלה הוא חלק הנחש, ולחמ

ת הערלות והיו וימל את בני ישראל אל גבע ::בפרקי רבי אליעזרבפרקי רבי אליעזר

 וכשבא בלעם ראה ,ישראל לוקחים את הדם ומכסים אותו בעפר המדבר

 מי יוכל לעמוד בזכות :ראת כל המדבר מלא מערלותיהם של ישראל אמ

מי מנה עפר " אמר שנ,דם ברית מילה זאת שהיא מכוסה בעפר הארץ

  ".יעקב
  

מכאן התקינו חכמים שיהיו מכסים את הערלה ואת הדם בעפר הארץ 

  ".והיה זרעך כעפר הארץ" אמרנש
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מספר בני " ונהגו בחול יותר מעפר לסימן ברכה דכתיב – ובאורחות חיים

  ".ישראל כחול הים

  

  .נתינת הערלה במים
  

  .  נותנים הערלה במים שבהם מיני בשמים שריחן נודף::עע""בסידור רבסידור ר
  

  . בני המזרח מוהלים על מים ונותנים על פניהם– ובעיטור

  

  .התינוק ייןטעם שמטעימים 
  

כי המברך עצמו , שלא תהיה ברכה לבטלה,  כדי שתחול הברכה::העיטורהעיטור

  .לא טועם
  

נוהגים ,   כיון שמתפללים על הכוס שישלח רפואה לתינוק וליולדת::הה""אואו

  ).פ הירושלמי"ע(להשקות התינוק מהיין 
  

נהגו להשקות ,  כיון שבימי תענית אסור לאחר לשתות מהכוס:ןן""ראבראב

  .לדת כל ימי השנההתינוק או היו
  

בדמיך "פ כשאומר " ונהגו לתת בפי התינוק ג::וכתב באוצר הבריתוכתב באוצר הברית

" שימו איש חרבו על ירכו "וגם לרמוז למדרש.  אבות' כנגד ג" חיי

  .שמשה מל אהרון פורע ויהושע משקה

  

  ברכת הריח
  

  . א/ה"ד רס"ע יו"כמו שפסק בשו,  נוהגים שמברכים על הדסהספרדיםהספרדים

  



 

   

 - 92  -

  הבןפדיון

  :טעם הדבר
  

בשעה שמל אברהם ילידי ביתו העמידן : י הלקטשיבול  .א

ערלות וזרחה עליהם חמה והתליעו ועלה ריחן לפני בגבעת 

אמר .  ה כקטורת סמים וכעולה שהיא כליל לאישים"הקב

ה בשעה שיהיו בניו של זה באים לידי עבירות ולידי "הקב

מעשים רעים אני נזכר להם הריח הזה ומתמלא עליהם 

   :רחמים ומרחם עליהם

  .ה ירחם עלינו"לכן מברכים על הריח להזכיר אותו ריח שהקב

 קול רחיים –הגמרא בסנהדרין אומרת : אוצר הברית  .ב

פירוש שעת השמד היתה והיו עושים . בבורני שבוע הבן

 .  והיו שוחקים הסממנים, סימן להודיע שיש שם ברית

  .על כן מוליכים הדס שהוא עצי בשמים ומברכים עליו

והדס הוא ,  ההדס מורה על החסד:ז"רדבמצודת  דוד ל  .ג

 ).ה מתחלפות"שאותיות אחע(אותיות חסד 

ומטעם זה נהגו , אולי משום שמחה נגעו בה: שולחן גבוה  .ד

 .במוצאי שבת להעביר הדאגה דוי אבדה נפש

 כל העומדים אצל הברית :בכורת הברית בשם מעבר יבוק  .ה

לפיכך בהסתלקות המילה צריך , יש להם תוספת נשמה

 .  ח כמו במוצאי שבתלהרי

להכניסו בבריתו של (ברכות כמו בברכת חתנים '  כדי להשלים זוגם

, בורא פרי הגפן, שהחיינו, על המילה, כשם שהכנסתו שהקהל עונים, אברהם

  ).אשר קידש ידיד מבטן, בורא עצי בשמים

  

  .סעודת ברית מילה
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סוק  שנוהגים לעשות סעודה ומשתה ביום המילה יש סמך לזה מהפטעםטעם

דרשו , )ח-בראשית כא("  את יצחקהגמלויעש אברהם משתה גדול ביום "

 שעשה משתה גדול ביום ח בגימטרייה ג"ה ,הגמלדורשי רשומות ביום 

  .השמיני שהוא יום המילה

) שמיני( ז"א ביום " בו יאכל אזומלתה  "וזמנה ביום ולא בלילה רמז 

  .)מנהגי הטעמים( ולא בלילה בויאכל 
    

לאכול לחם עם חותן משה לפני : "ר מדרש תלפיות כתובבספועוד 

  . רצונו לומר שיתרו גייר עצמו ומל עצמו ועשה סעודת ברית, "האלוקים

  

 אמר רב שהעביר חרב חדה "ויחד יתרו: "בספר תורת משה כתובועוד  

  .פירוש שמל עצמו והיה זה סעודת ברית, על בשרו

שנאמר ,  הגישו למילהוכשנולד יצחק בן שמונה ימים ::מדרש תהיליםמדרש תהילים

והגישו . "וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים" )ד, שם כא(

חייב , ומכאן אמרו חכמים . שמחה ומשתהלמנחה על גבי המזבח ועשה 

אדם לעשות שמחה ומשתה באותו היום שזוכה למול את בנו כאבינו 

ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את " )ח, שם(שנאמר , אברהם

  :תיו חפץ מאודוהוי במצו. "יצחק
      

 את בנו עשה אברהם מל,  שמיניג"ה ביום ביום הגמל – ס"כתבו התו

  .אבינו משתה
    

עדיין ,  שקיבלו עליהם ישראל בשמחה כגון מילהמצווה כל – י"וכתב רש

  .פירוש במשתה, עושים אותה בשמחה

  

ל  בא וראה שאין חביב ע– אמר רבן שמעון בן גמליאל ::מדרש תנחומאמדרש תנחומא

  ?וכל כך למה , האדם יותר מבנו והוא מל אותו

הוא רואה שבנו שופך דם ומקבל ,  לעשות רצון בוראו–אמר רב נחמן 
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  .עליו בשמחה ולא עוד אלא שמוציא הוצאות ועושה כל היום שמחה
  

א אף מי שאינו מסב בחבורה של "וי,,, מנודים לשמים'  ז:): קיג( פסחיםפסחים

  . ברית כגון משתה של– ם"פרשב.  מצווה
  

כל מי שהזמינו אותו לסעודת ברית ולא בא הרי : א" פסק הרמועל פי זה

אלא ,  אין להזמין לברית–ולכן כתב בספר שרביט הזהב .   הוא כמנודה

  .אבי הבן מכריז על הסעודה
      

 המשתתף בסעודת ברית ניצול מדינה :ס בשם המדרשס בשם המדרש""כתבו התוכתבו התו

  .םשל גיהינו
  

  

  

   קריאת שם לתינוק  קריאת שם לתינוק 
  

  

שיהא שם " מצלצל יפה"רנו ישנם אנשים שמחפשים לתת שם שיהא בדו

והם , ולכן כבר קשה להבחין אם השם של ילד או של ילדה, "מודרני"

  .אינם יודעים עד כמה השם של הילד מעצב אותו משפיע עליו ברוחניות

 

  . לטוב ולרע גורםהשם
    

 ֲחזּו ְלכּו" דכתיב –אמר רבי אלעזר ?  שהשם גורם מניין  :):ז(  ברכותברכות

  .אלא שמותַׁשּמוֹת  תקרי אל, :"ֲאֶׁשר ָׂשם ַׁשּמוֹת ָּבָאֶרץ' ִמְפֲעלוֹת ה
  

 יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו הראוי להיות לעולם ::תנחומאתנחומא  מדרשמדרש

  .  או לאטוב גורם  לפעמים השםכי, צדיק
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'  ֲחזּו ִמְפֲעלוֹת הְלכּו ")תהלים מו ט(,  יהודה פתחרבי ):בראשית( זוהרזוהר

 כשנולד ראה בא.  שהרי השם גורם להכל,,, ": ָּבָאֶרץַׁשּמוֹתר ָׂשם ֲאֶׁש

רשעים שמם גורם , צדיקים שמם גורם לטוב,,, נוח קראו על שם נחמה

  .  לרע
  

, אמר לו אלעזר ודאי, אמר לו אלעזר?  לו מה שמךאמר ):ויקרא(  זוהרזוהר

  . האלוקים יהיה בעזרךהשם גורם
  

ומי , ברהם נוטה לצד עשיית חסד שנקרא אמי :שריםימ המגיד וכתב

  . יוסף גיבור בעריות או זן ומפרנס לאחרים כמו יוסףשנקרא

  

  . הוא חיותושמו
  

, מעינינו לו שם נתן בעולמו ה" מה שברא הקבכל ::הבהירהבהיר בספר  בספר כתבכתב

 כלומר, " אשר יקרא האדם נפש חיה הוא שמוכל" כמו שכתוב

 הכוונה " ירקב רשעיםשם"מניין ששמו הוא גופו שנאמר . הוא גופו

  .שגופו ירקב
  

  . מקום שכתוב שם הוא נפש האדםבכל :: בזוהר חדש בזוהר חדשכתובכתוב
      

שהשם הוא ,  כל נשמה יש לה שם בקדושה–ניים י מאור עספר והוסיף

  .עצם חיות שלו

והשם הוא , האדם מתנועע ונמשך אחר שמו:  בני יששכר ספר מסביר

  . על ידוהכליכבית אחיזה של הכלי שנלקח כל 
  

דומם צומח : כי כולם,  כי נפש חיה הוא שמונודע :: נחל כותב נחל כותבייהערבהערב

והאותיות הם ,  אותיות שמםידישואבים חיותם משורשם על , חי ומדבר

 בתורהוכשאדם הולך . רות אשר נשפע על ידם החיותוני הצייצירופ
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  .מתגדל חיותו על ידי אותיות שמו שמקבלים מילוי אחר מילוי
  

 רומז על בחינת האדם שם" חיה שמו נפש כי ":קודש הזרע מוסיף

 מתגבר א"וחס וחלילה כשהסט, חיותו שיש לכל אחד חלק אלוקי קדוש

ולכן תיקנו לומר בסוף התפילה פסוק . נופלים שמות בני ישראל בגלות

, שהפסוק מתחיל ומסתיים באותיות התחלה וסיום שמו, שמושרומז בו 

  .א"הסטשבזה יקח שמו מבין 
  

  דבר מורה על מהות ההשם
  

 יוסירבי מאיר ורבי יהודה ורבי  :מספרת :)פג(  יומא יומאכתכתססבמבמ  הגמראהגמרא

 רבי יהודה ורבי יוסי לא ,היה מדייק בשמותרבי מאיר , היו הולכים בדרך

שאלו לבעל , כשבאו לאותו מקום רצו להתאכסן. היו מדייקים בשמות

 מאיר שמע מינה אדם רשע רביאמר , האכסניא מה שמך אמר להו כידור

  ".ת המהוכו דור תהפכי"אמר הוא שנ
  

 לא נתן לו רבי מאיר,  ורבי יוסי נתנו לו כיס המעות שלהםיהודה רבי

של בעל קבר שהיה במקרה קברו  תחת קברותאלא הסתירו בבית 

האכסנאי בחלום שיבוא לקחת בעל נראה לו אביו של  בלילה . האכסנאי

בין שלמחרת סיפר להם את חלומו אמרו לו חלום של  , המעותאת 

  . ושמר את כספו ובערב לקחומאירהלך רבי . ות אין בו ממששהשמ
  

 אמר.   לו תן לנו כיס המעות אמר להם לא היו דברים מעולםאמרו למחר

אמר , אמרו לו למה לא אמרת לנו, להו רבי מאיר אמאי לא דייקתם בשמו

  .אבל שאחזיק אותו הרמאי לא,  אני לחשוש חששתילהם
      

הלכו .  וראו על שפמו שאריות מאכל עדשים שאכל פגשוהו בשוקלבסוף

והסימן שאכלתם , בעלך אמר שתתני לנו את כספנו"לאשתו ואמרו לה 

וכשחזר הבעל כעס על . הוציאה את כספם ונתנה להם, "עדשים היום
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  .אשתו וקם והרגה
  

 בן קרחה היה י"ר,  היה דורש שמותמ"ר  ::רבהרבה במדרש רות  במדרש רות כתובכתוב

 ושם, א מלכותו אומר אלי תבשהיה מלךאלי האיש ושם. דורש שמות

  שני בניו מחלון וכליוןושם, ונעימים מעשיה נאים שהיו אשתו נעמי

  .העולם שנמחו מן העולם וכליון שכלו מן מחלון
  

שידע ,  חוכמת האדם הראשון שנתן שמות לכל דברזוהי ::הה"" השל השלכתבכתב

ל בשבי,  עם הדבר הפנימימיוחסותברוח הקודש לבנות אותיות ומילות 

  . מורים על שורש הדברשהשמות
  

,  הוא שם הנשמה ולא שם הגוףהשם : על פי הזוהרכתב  אלימלך אלימלךונועםונועם

 כשרוצים להקיץ אדם משנתו אם דוחפים הגוף בקושי רב והראיה

וזהו מחמת שנשמתו של ,  קל להעירויותראבל כשקורים בשמו , יתעורר

  .חוזרתוכשקורים לה היא , האדם יוצאת מגופו כשהוא ישן

  

  וקאו השם על ידי ההורים דקריאת
  

 לו אביו ואמו שקראואחד מה : שמות נקראו לאדם' ג :תנחומאתנחומא  מדרשמדרש

  .ואחד מה שקונה לעצמו, אחד מה שקורים לו בני אדם, בברית
  

 מצד מה שקורים לו אביו ואמו אל הדבר הנמשך – כח בספר מאמץ וכתב

ים לו בני אדם אל ומה שקור. אביו ואמו אל הנוי והכוח שהם טובות הגוף

ומה שקורא לעצמו כינוי אל השלמות הנקנה , והשגחתו' הטובות מפאת 

  .מצד עצמו
  

 שקורים לו אביו ואמו בעת שנימול הוא נכתב השם : הגלגולים הגלגוליםובספרובספר

  .למעלה

  . עניין מיוחד בשם שנקרא בשעת המילה על ידי אביו ואמו דווקאיש ולכן
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   קריאת השם בבריתזמן
  

ינּו ֵווֵקֱאי ֲאבוֵֹתינּו ַקֵּיים ֶאת ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְלָאִביו ּוְלִאּמוֹ וֵקא

ִיָּקֵרא ְׁשמוֹ ְּבִיְׂשָרֵאל י ְו   . בן פלוניְּפלוִֹנ

  

  : : המקורהמקור
  

ימים וקראו שמו '  משה מלו אותו ל חכשנולד  : אליעזררבי פרקי

  .יקותיאל
    

, ורה בוושכינה ש שםה התינוק מתחבר זה שנימולכ ):לך לך( זוהרכתוב 

  .)'עם ה(ולכן נקרא אברהם 
      

אוצר מתוך ספר   ( במילה במילהדווקאדווקאקוראים השם קוראים השם טעם הדבר שטעם הדבר ש

  ):הבית
    

  . את הבן הנולד בברית אז צריך לקרותו בשמומברך כאשר  .א

ועכשיו שנימול ,  עתה היה לו שם טומאה שם ערלשעד משום  .ב

  ).כללי הברית( לשבח שמווקיימו בו מצוות מילה צריך לשנות 

 בקשה היא"  הזההילד את קיים" בזמן הברכה השם תנתינ  .ג

  ). בר יקרי"התפילות לר' פ( ה"הקבשהשם יהיה בהסכמתו של 

אוצר ( לתכלית שלמותו אז ראוי לתת לו שם הגיע כשהנימול  .ד

  ).התפילות

  

  .. בזמנה בזמנהשלאשלא  במילהבמילה
      
 ת"שו(ימים ' וטוב שיהיה אחר ח,  שם כשאביו יעלה לתורהשיקרא א"י

  ).המאור
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ימים קודם שיבוא לכלל חיוב שעדיין אינו '  שמו תוך חשיקרא א"וי

  .נקרא ערל
    

אלא ) דחויהאף שהיא ( נוהג לא לתת שם עד המילה העולם מקום מכל

  .אם כן הוא בכור שאז קורים השם בפדיון
  

  .. השם לבת השם לבתאתאתייקרקר  זמןזמן

    

  ).זכר לדוד( הלידה ביום  .א

  ).תספר תפארת לבנו ( העלייה לתורה הקרובביום א"וי  .ב

  .ימים' לא קודם ה:  המנהגים כתבטעמי ובספר  .ג

כיון שהיולדת לא , היבשבת שני:  יצחק כתבמנחת ת"ובשו  .ד

  . שמחיםכולםיהיו שוכדי , ימים' נתרפאת עד אחר ז

לפי שהאישה משולה לירח וכשיש ,  ימים אחר הלידהחודש א"וי  .ה

  .לה ימים כמולד הלבנה נקראת בשם
  

  .. אחר אחרשםשם על  על שםשם

    
ויש מהספרדים נוהגים , רות שמות על שם הוריו שמתו לקנוהגים יש

  ).אוצר הברית( בחיים בהיותםלקרות על שם הוריו אף 

    
קורים ,  מעוברתשה מי שמת בלא בנים והניח אי: בספר האגודהכתב

  .הבן עם שם הנפטר
  

נוהגים להוסיף שם ,  בייסורים ורוצים לקרות התינוק על שמושמתמי 

  . הספרדים מנהגוכן. חיכמו , נוסף
  

  :).יומא לח( יקרא אדם שם בנו על שם רשע לא
    

מכל מקום יש מתירים לקרוא בשם ,  יקרא לבנו על שם נוכריםלא

  ). שיקם" מהרת"שו(לאחר תרגום לעברית 
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,  נוהגים לא לקרות על שם מי שמת בקיצור ימים: באוצר הבריתכתב

ם קורים אף ויש נוהגים אחר אב וא.  שמועלהיה צדיק קוראים ואם 

  .שמתו בצעירותם
    

. אומנם כשמת כדרכו קורים על שמו,  אין לקרות על שמושנהרג ואדם

  ).אגרות משה( בכל אופן קוריםמכל מקום אם מת בלא בנים 

  . אליעזר שאין לקרוא לזכר בשם נקבה או הפוךת" בשוכתב
  

  ..קיימיםקיימים לא מת לא מתוושבנישבני  מימי
  

  . ציוןבן בשם בנול שאין בניו מתקיימים יקרא מי :א"החיד כתב

:  כגוןת" שיקרא לו בשם שיש בו שיתוף שמו של השישכתבו ויש

  ).ברית אבות (אליהו, ירמיה, רפאל, שמואל
    

 להם יקרא,  שבניו נולדים חולים במחלותמי : הגדוליםבשם וכתב

  ).אריה דוב, צבי(בשמות חיות 

  

   שם לנפליםקריאת
  

 על אותואותו מלים  שמת קודם שמלו תינוק :: בשם גאון בשם גאוןהטורהטור  כתבכתב

. קברו וקוראים לו שם כדי שירחמוהו מן השמים ויחיה בתחיית המתים

  . קנה ולא מברכים על המילהאוומלים בצור 
  

כי חרפה ,  כדי להסיר חרפתו שלא יקבר בערלתו– טעמו הכלבו וכתב

  .היא

שמהול אינו יורד  –על פי המדרש הטעם  רוב הפסוקים כתבו מקום מכל

 בפתח גיהינום ולא נותן לנימולים לרדות יושבי שאברהם לפ. לגיהינום

  .לגיהינום

 קודם קודם שקראו לה שם נוהגים לתת לה שם השמת תינוקת גם
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  .קבורה 

  

   תורה ומדע  תורה ומדע 
  

 שמסרו מצווה בן אלעזר אומר כל בי שמעוןתניא ר .):קל( מסכת שבתמסכת שבת

בידם ישראל עצמם עליהם בשעת גזירת מלכות כמילה עדיין היא מוחזקת 

 כל  רבן שמעון בן גמליאל אומר–כמו שלמדנו  , ואף קיימוה בשמחה רבה

שש אנכי על אמרתך " שכתוב שקבלו ישראל בשמחה כמו מילה מצווה

  .בשמחה עדיין עושים אותה , " כמוצא שלל רב
  

עם ישראל מקיים את , למרות שכיום מגלים סיבות שטוב לעשות המילה

עם כל זאת ,  עליה ועושים זאת בשמחהת ציוה"מצוות המילה כיון שהשי

  .הדבר גרום לחיזוק, מצווהכשרואים שגם המדע מצדיק את ה

  

  היבטים רפואיים
  

הידע הרפואי , ואולם, ברית המילה נעשית מסיבות דתיות

  . המצוי בידינו מצדיק את ביצועה גם מסיבות רפואיות
  

  ::היתרונות הרפואיים בביצוע המילה בילודהיתרונות הרפואיים בביצוע המילה בילוד
        
טן הפין בגברים נימולים נמוכה באופן ניכר ביותר בהשוואה שכיחות סר -

  ]New England Journal of Medicine 336 (1997)1244-1245. [לגברים שלא נימולו

 –שכיחות זיהומים בדרכי השתן והסיבוכים הנלווים לזיהומים אלו  -

 .Clin Pediatr. (בילדים שנימולו נמוכה בהרבה מאשר זו בילדים שלא נימולו

1993; 32;130-134.(  
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 נמוכה –) STD(שכיחותן של מחלות זיהומיות המועברות במגע מיני  -

 New England. [נימולים–בגברים נימולים ובנות זוגם מאשר בקבוצת הלא 

Journal of Medicine 322 (1990) 1308-1312[  

  

  ::הסיבוכים האפשריים בברית מילההסיבוכים האפשריים בברית מילה
        
 כתוצאה מביצוע המילה  הסכנה לדימום משמעותי– :דימומים -

פ סקרים " ע– הינה נמוכה ביותר –) או לאחריו(הנעשית ביום השמיני 

החשש לדימומים המוזכר במאמרים הרפואיים בספרות . רפואיים נרחבים

האמריקאית נובע קרוב לוודאי מביצוע הסרת עור הערלה ביום השני עד 

  .ב"כמקובל בארה, השלישי לחיים
  
 מאות אלפי תינוקות שנימולו נמצאה שכיחות  בסקרים של:זיהומים -

סיבוך זה ניתן . נמוכה ביותר של זיהומים כתוצאה מביצוע המילה

במידה ונשמרים כראוי הכללים הרפואיים הנדרשים בעת ביצוע , למניעה

  .פעולה זו
  
הן בשל ,  כתוצאה מהמילה הינם נדירים ביותרנזקים אנטומיים -

.  בציוד המגן מפני פגיעה אנטומיתפשטות הפעולה והן בגלל השימוש

 בביצועו על  ידי מוהלים – כמו בכל טיפול רפואי –כמובן שהדבר מותנה 

ח שערי "ר מיכאל שימל בי"ר יוסי אורבך בשם ד"ד( בעלי מיומנות וניסיון במילה

  ).צדק

  

  זמן בשלות גורמי הקרישה שבדם
  

. "ר עורלתווביום השמיני ימול את בש" ):ג-ב:ויקרא יב( נאמר בתורהנאמר בתורה

.  בימים הראשונים ללידתומידאין התורה מצווה למול את התינוק הנולד 

ביום השמיני " אלא והלאההיא גם אינה מצווה למול אותו ביום השמיני 
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  .ביום השמיני דווקא, "ימול את בשר עורלתו
  

כמובן שאין אני מתיימרים להבין בשכלנו המוגבל את עומק סיבת צווי 

לנו להתבונן בגילוי מדעי חדשני מפליא הקשור ליום אך ראוי , התורה

  .המילה
      

  ":בעיות קרישה ודמים בילוד"ר אילה אברהמוב במאמר "נצטט מדברי ד
    

מנגנון הקרישה תלוי בקבוצת חלבונים הנוצרים בכבד אשר נקראים  

גורמים אלו מסומנים ". פקטורי קרישה"או " גורמי קרישה"

בעזרת ( את זה בשרשרת הילים זוהם מפע, במסרים הרומים 

   "פיברין "עד לקבלת הקריש היציב הנקרא) אנזימים
  

, בימים הראשונים אחרי הלידה אין הכבד בשל עדיין לפעילות זו

דבר , וברור שאינו יכול לעמוד במעמסת יתר של פעילות כירורגית

ללא יכולתו של , היכול לגרום למותו של התינוק עקב דמם מסיבי

  .תגבר על דמם זההתינוק לה

 ימים הכבד מתחיל להתאושש הוא הולך 8באופן פיזיולוגי עד גיל 

 קיימת כבר רמה מספקת של 8מגיל , ומתגבר ותיפקודו משתפר

  .גורמי קרישה ומניעת דמם

  

 שהשליט בבריאה שנתן את התורה קושר בדיוק נמרץ את יום רואים אנו

ציווה ולכן . מילההגעת גורמי הקרישה שבדם לרמה המספקת עד יום ה

      ).סדרת תורה מן השמים("  ימול את בשר ערלתוהשמיניביום "

  

  ברית מונע הידבקות באיידס

 דרום אפריקנים חושבים שגילו לאחרונה אמצעי מבטיח לסייע חוקריםחוקרים
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שעקבו במשך כשנה אחרי , החוקרים. ברית מילה: להם במלחמה באיידס

רים שלא עברו את ההליך היו גילו כי גב, מאות גברים בדרום אפריקה

  .  יותר לחלות בנגיף מאשר גברים שעברו ברית70%-בעלי סיכון של כ

 כה היו הממצאים כי עוד טוען, "ורנל'ז סטריט-וול"ב שנחשף, המחקר

 שתוצאותיו משום מוקדם בשלב נקטע שהמחקר עד, ומשכנעים חותכים

  . ברורות היו

 מטעמים, מילה ברית כיום םיעובר באפריקה הגברים מאוכלוסיית 70%-כ

 ברית מנהגי בהם שאזורים כך על מצביעים חוקרים. דתיים או שבטיים

 הסובלים האזורים הינם, אפריקה בדרום בהם, קיימים אינם המילה

 הבוגרת מהאוכלוסייה 30% כמעט כאשר, מהנגיף ביותר הקשה באורח

 ברית מחייבים השבטיים הטקסים שם, אפריקה במערב, בהתאם. נגועה

 בעיתון פורסם( . 5%-ל מתחת הוא באיידס הנגועים המבוגרים אחוז, מילה

      ).מעריב

   ענייני אגדה ענייני אגדה
  

  .קטיעא בר שלום מזומן לחיי העולם הבא
  

, מעשה בקיסר אחד שהיה שונא ליהודים :  מספרת:)י( זז""הגמרא בעהגמרא בע

מי שיש לו מכה ברגלו האם יקצצהו : כינס את יועציו ושריו ושאל אותם

ובכך , אמרו לו בודאי מוטב לו לקצצו ויתרפא? חהו ויסבול יויתרפא או ינ

  .החליט הקיסר להרוג את כל היהודים שבמקומו
  

: אמר לקיסר, היה שם איש אחד מחשובי המלכות וקטיעא בר שלום שמו

ועוד כי , כי אלוקיהם הבטיח להם שלא יכלה זרעם, בודאי לא תוכל להם

ל העולם בודאי אין ראוי שתהרוג היהודים בהיות היהודים מפוזרים בכ
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שאם לכל מלכות יש מספר יהודים תחת שלטונם , שנמצאים תחת שלטונך

  .ובכך יכנו אותך מלכות קטיעא, אין ראוי שבמלכותך לא יהיו יהודים
  

אבל חוק המלכות הוא שאם אדם מנצח את , טוב אמרת: השיב הקיסר

  .א עפר שייהרג שםהמלך בדברים עונשו שמטילים אותו לבית מל
  

אוי לזו הספינה שהלכה : אמרה לו מטרוניתא אחת, כשהובילוהו להענישו

ורמזה לו מאחר שסופך למות בגלל זו שדברת טוב על היהודים , בלי מכס

 לעולם םשאילו היית נימול היה לך חלק עימה, למה לא מלת את עצמך

כס ואוכל והיה אומר עכשיו פרעתי המ, נפל על ראש ערלתו חתכה. הבא

  .לבוא לגן עדן
  

יצאה בת .  ע וחבריו"כל נכסיי יינתנו לר: כשהוליכו אותו לבית זה אמר

בכה רבי  . קטיעא בר שלום מזומן לחיי עולם הבא: קול ואמרה

  .יש הקונה עולמו בשעת אחת ויש הקונה עולמו בכמה שנים: ואמר
  

  ואתנה את בריתי ביני ובניך
  

ה לאברהם " בשעה שאמר הקב-ר רב  אמר רב יהודה אמ):לב( נדריםנדרים

, אחזתו רעד אמר שמא יש בי דבר מגונה , " התהלך לפני והיה תמים"

  .נתקררה דעתו" ואתנה את בריתי ביני ובניך"כיון שאמר לו 
    

  ?ויש להבין למה מתחילה אחזתו רעד ולבסוף נתקררה דעתו 
    

עד אחזתו ר" התהלך לפני והיה תמים" כששמע מתחילה ::ויש לפרשויש לפרש

וכששמע , כגון שלא היה בדרך ישרה, שמא יש בו דבר מגונה באשמתו 

ה בראו כך "נתקררה דעתו כי הקב" ואתנה את בריתי ביני ובין זרעך"

  .ואין זה באשמתו

  

 מה ששאלו המפרשים כיון שאברהם אבינו קיים את ::ועוד יש לפרשועוד יש לפרש
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  ?למה לא קיים גם את מצוות הברית , כל התורה כולה

הם אבינו ידע שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ותירצו שאבר

ולכן בשאר מצוות יכל לקיימן אף על פי שאינו מצווה וכשיצווה , ועושה

אבל במילה אם יעשנה כשאינו מצווה שוב יפסיד כשיהיה , יחזור ויעשנה

  .מצווה ולכן המתין אברהם עד שיצווה
  

 לקיים איזה מצווה בתחילה אחזתו רעד שמא היה צריך -ועל פי זה 

שהרי לא יכל , אבל כששמע על הברית נתקררה דעתו, מדעתו ולא עשה

  .לעשותה לפני שיצווה
  

   - ברית מצוותם ששני טעמים ל"על פי מה שכתב הרמב ::ועוד יש לפרשועוד יש לפרש
  

  .כדי למעט את התאווה  .א

ה לכרות ברית בינינו ובינו יתברך ברית הקבועה בגוף "רצה הקב  .ב

  . שלא תזוז האדם
  
ה לפי טעם " המילה שנותן לו הקבמצוותבתחילה חשב ש -ל פי זה וע

אבל כששמע שהיא .  ולכן רעד שעדיין זקוק לה, הראשון למעט התאווה

ולכן , הבין שהעיקר כטעם השני" ואתננה בריתי בני ובינך"מהטעם השני 

  ).קול יהודה ( נתקררה דעתו 

  

ה "ד שהקב משום שלא רצה אברהם לחבול בעצמו ע::ועוד יש לפרשועוד יש לפרש

שאתה מתחייב , וכאשר באמת אמר לו אשכול כשהיה נמלך בו, יצווה לו

. ואם אין אתה מצווה על זה הרי אתה מסכן עצמך, בנפשך ובא לידי סכנה

  .ה"ולכן המתין עד שיצווה לו הקב
  

 בכל המצוות שבתורה נהג אברהם אבינו לפי הכלל ::ועוד יש לפרשועוד יש לפרש

ולכן קיים אותם אפילו קודם  ).פסחים ד(" זריזים מקדימים למצוות"

ודרך כורתי " ברית מילה"אולם מצוות מילה נקראת . שנצטווה עליהם
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ה על המילה "ולכן קודם שציוה הקב, הברית היא שקיימים בה שני צדדים

, שלפני הציווי אין כאן אלא צד אחד, לא יכל אברהם למול את עצמו

 המגיד רבי ישראל (. ומילה בלא כריתת ברית אין בה קיום מצווה כלל

   .      )ניץ 'מקוז
  

  כשנכנס דוד למרחץ
 בשעה שנכנס דוד המלך למרחץ וראה : מספרת )מג( הגמרא במנחותהגמרא במנחות

כיון שנזכר במילה , אוי לי שאעמוד ערום בלא מצווה: עצמו ערום אמר

למנצח על השמינית "וכשיצא אמר שירה , שבבשרו נתיישבה דעתו

  . המילה שניתנה בשמיני על- )תהילים יב( "מזמור לדוד

  

  ?למה מתחילה נצטער וכשנזכר במילה נתיישבה דעתו   ::ויש לשאולויש לשאול

  

פירוש נכנס לרחוץ את המצוות " כשנכנס דוד למרחץ "-ויש להסביר 

איזוהי שלמה ואיזוהי חלקית , לבדוק את טיב המצוות ומעלתן, שלו

  .איזוהי לשמה ואיזוהי שלא לשמה 

 שלא יהיה בה קצת פנייה דקה מצווהשום שאין  - "וראה עצמו ערום" 

, שבכל מצווה מצא פניה כלשהי שלא לשם שמים, מן הדקה על כל פנים 

  .ו"זו לשם כבוד וזו לשם ממון וכ

  

 כי התינוק כשמלין אותו הוא בן – "עד שנזכר במילה ונתיישבה דעתו"

  .ואז אמר שירה, וה מושלמתווזוהי מצ, ומה פנייה יש לו,  ימים'ח

  

אם כן המצווה אינה מושלמת ,  כיון שמלו לתינוק בעל כרכו : תאמרואם 

  ? שיתכן שאם היו שואלים אותו היה מתנגד 

כאשר זוכה הבן ומתחתן ונולד לו בן וזוכה להכניסו לבריתו  :ויש לומר 
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מגלה דעתו למפרע שנוח לו מה שמלו אותו בהיותו , של אברהם אבינו

ועל זה שמח דוד המלך , ושלמת לממצווהואז ממילא הופכת ה, תינוק

  .                   ואמר שירה

ה "שנשבע הקב, חביבה המילה, מאיר אומר' היה ר  ::מדרש תהיליםמדרש תהילים

) יח, בראשית טו(שנאמר , וםלגיהינלאברהם שכל מי שהוא מהול אינו יורד 

ב ומה כת,  ומי יורד לשם.'ברית את אברם וגו' ביום ההוא כרת ה

  . ת הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוניא )יט, שם(, אחריו
  

ונראים כמי ( ה מושך להם ערלה"אבל המינים ופושעי ישראל שכפרו בהקב

שלח ידיו בשלומיו חלל  )כא, שם נה(שנאמר , וםבגיהינ ונופלים )שלא מלו

שהרי כל מצוות שהן בידינו אין אנו עוסקים בהן כאופן וכהלכה . בריתו

 מילה והבל פיהן של תינוקות של צוות מכי אם, לדקדק על כל אחת ואחת

אם לא בריתי יומם  )כה, ירמיה לג(שנאמר , בית רבן שאין בם חטא

  . קות שמים וארץ לא שמתיוולילה ח
  

מתעטף בציצית ולובש תפילין בראשו , שהרי אדם נכנס לבית הכנסת

וכשהוא נכנס בבית . רוחותיו' ציציות מקיפות אותו מד' ובזרועו וד

וכשהוא מסתכל . מביט בעצמו ואומר הריני ערום מן המצוותהוא , המרחץ

, כיון שראה דוד כך. במילה שהיא שקולה כנגד כל המצוות דעתו מתקררת

  :על המילה שניתנה בשמיני, למנצח על השמינית. אמר מזמור עליה

  

  ::ועל פי זה ניתן להביןועל פי זה ניתן להבין
        

 כי, ולא כשם שהכנסתו לברית"  לברית שנכנסכשם"הטעם שאומרים 

 )כמבואר לעיל ( במצוות הברית אין שום פניה עצמית אלא הכל לשם שמים 

  . כי התינוק כשמלים אותו הוא בן שמונת ימים ומה פניה יש לו
    

,  לברית בלי שום פניה אישיתשנכנס וזה שאנו מברכים לילד הנולד כשם 

. כן יכנס לתורה ולחופה ומעשים טובים בלא שום פניה בלתי לשם לבדו
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  ).  טעמי מנהגיםספר(

  

  . כמוצא שלל רבאמרתךשש אנכי על 
  

כגון מילה ,  כל מצווה שקבלו עליהם בשמחה.):קל( הגמרא בשבתהגמרא בשבת

עדיין ,  )קיט-תהילים(" שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב"דכתיב 

  .עושים בשמחה
      
והרי על המילה כולם , "אנוכי"מדוע הזכיר מילת  – ויש להתבונן 

  ?שמחים
    

ומר ששאר בני אדם שנמצאים במרחץ יכולים  לקיים מצוות  ויש ל

ואם כן , גמילות חסד ולעזור איש לחברו אבל מלך הרי אסור לראותו ערום

פירוש גם " אנוכי"ועל כן דייק , היה בלא מצווה ולכן כשנזכר במילה שמח

         ).ספר קול יהודה(אנוכי יכול להיות שמח 

  

  הויכוח בין שבת למילה
    

  .  אתה מוצא השבת והמילה מדיינים זה עם זה:ית רבהית רבהבראשבראש

אני גדולה ממך שבי שבת ממלאכת עולמו שנאמר  – תהשבת אומר

  . "בות ביום השביעישוי"

 שאלמלא אני לא נברא העולם שנאמר ,אני גדולה ממך –אמרה המילה 

  . "'אם לא בריתי יומם ולילה וגו"
  

 שהיו עומדות ולא היה  משל לשתי מטרונות:אמר רבי יהודה בר שלום

 אחת הכיון שהעביר, אדם יודע ליתן לב להפריש אי זו גדולה מחברתה

  .מלפני חברתה ידעו הכל שאותה שעברה מלפני חברתה היא הקטנה
  

כך ממה שאנו יודעים שהמילה דוחה שבת אנו יודעים שהמילה גדולה מן 
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  .השבת

 שלא עשה והמצוחה של מילה שלא הניח אברהם ובא וראה כמה גדולה כ

ולא נקרא שלם עד שמל , "'עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו"שנאמר 

  :"'התהלך לפני והיה תמים וגו"עצמו שנאמר 
    

    ברית בנו של משה

ִּיְפְּגֵׁשהּו ה :)כד,ד(  שמותשמות ְיִהי ַבֶּדֶר ַּבָּמלוֹן ַו ַבֵּקׁש ֲהִמיתוֹ’ ַו ְי   :ַו

ִּתְכֹרת ֶא) כה( ַּתַּגע ְלַרְגָליו ַוִּתַּקח ִצֹּפָרה ֹצר ַו ת ָעְרַלת ְּבָנּה ַו

ִּיֶרף ִמֶּמּנּו ָאז ָאְמָרה ֲחַתן ) כו( :ַוֹּתאֶמר ִּכי ֲחַתן ָּדִמים ַאָּתה ִלי ַו

  :ָּדִמים ַלּמּות
    

ְיַבֵּקׁש ֲהִמיתוֹ.):  לב (נדריםנדרים  לא למשה :רבן שמעון בן גמליאל אומר - ַו

 , כי חתן דמים אתה לירבינו בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוק שנאמר

  .צא וראה מי קרוי חתן הוי אומר זה התינוק
  
בשעה שנתרשל משה רבנו מן המילה באו  - דרש  בר ביזנא רבי יהודהו

ותקח צפורה צור " מיד ,אף וחימה ובלעוהו ולא שיירו ממנו אלא רגליו

 באותה שעה ביקש משה . וירף ממנו מיד ,"רלת בנהות את עוותכר

ויש אומרים לחימה הרגו , הרף מאף ועזוב חמה אמר רבנו להורגן שנ

שני   ?כי יגורתי מפני האף והחמהב וכתרי  והחמה אין לישנאמר 

  .או חיל של חמה אבל אותו לא, חמה היו
      

למשה לפי שלא מל את אליעזר בנו ועל  - ויבקש המיתו ::יי""פרשפרש

נתרשל  לא , ס וחלילהתניא אמר רבי יוסי ח .שנתרשל נענש עונש מיתה

אלא אמר אמול ואצא לדרך סכנה היא לתינוק עד שלשה ימים אמול 

 משהוני לך שוב מצרים ומפני מה נענש וה צ"ואשהה שלשה ימים הקב

  ). במסכת נדרים דף לא( ובעניינלפי שנתעסק במלון 
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והיה המלאך נעשה כמין נחש ובולעו מראשו ועד ירכיו וחוזר ובולעו 

  :בינה צפורה שבשביל המילה הואמרגליו ועד אותו מקום ה
        

 היה לו למשה רבנו להזדרז במילה תחלה שהרי יש ואם תאמר: חזקוניחזקוני

  ?בה כרת ובהליכת מצרים לא היו רק עשה

עצמו ) התינוק(אלא יש לומר אין הכרת מוטל על האב אלא על הערל 

 ולפיכך נתרשל "וערל זכר אשר לא ימול בשר ערלתו ונכרתה"כדכתיב 

  .עסק במלון תחלה ועל ידי שנתרשל בה ויבקש המיתובה ונת

  : : ובעלי התוספות כתבוובעלי התוספות כתבו
            

 לפי שמתחלה כשראתה המלאך בולעו עד המילה היתה :וירף ממנו

מסופקת אם בשביל איחור מילת בנו או בשביל מילת עצמו מפני שבא 

 מספק כרתה ערלת ומכל מקום. עליה וכסבורה היא שלא תהא הוגנת לו

 אז אמרה ,המלאך הרף ממנושכשראתה .  חתן דמים אתה ליבנו ואמרה

בבירור יודעת אני שאינך נענש אלא בשביל . ודאי חתן דמים למולות

  :מילת בנך

  

  למה לא נברא האדם מהול
      

ע איזה מעשים "סרופוס הרשע את רו שאל טורנ :פרשת תזריע בילקוטבילקוט

   ? למה אתם מלים אם כןה או של בשר ודם"נאים של הקב
    

ה ואלו מעשה "אלו מעשה הקב. )עוגיות (הביא לו שיבולת וגלוסקאות

. אינו מהול ממעי אמואם כן  אמר לו למה ?בשר ודם אין אלו נאים מאלו

 לישראל אלא לצרוף וכן אמר דוד מצוותה ה"אמר לו לפי שלא נתן הקב

  .צרופה' אמרת ה
      

  ?וקא שיבולת וגלוסקאותויש לפרש למה ד וכתב בספר הפלאהוכתב בספר הפלאה
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 השיב שמעשה בשר בי עקיביאונראה ענינו הוא דודאי חלילה לומר שר

ה " הקבבריה שבראודם הם נאים יותר אלא שהתשובה היתה כך ודאי 

 וזהו שבחטא אדם . וטובו אלא האדם שמקלקל הדבריםוביופיהיה 

עת אפו יהראשון קלקל שלא תוציא הארץ לחם הראוי לאכילה והוצרך בז

 אדם הראשון נברא   וכן .יכשירו להיות מתוקן לאכילהלכמה יגיעות עד ש

 וזה שהראה לו .בחטאו נמשך ערלתו ואנו צריכים לתקן אלא שמהול

  . וקאושיבולת וגלוסקאות ד
      

ה " אדם הראשון עצמו שהוא יציר כפו של הקבממילא הקשה לו ועל זה

? אבל הדורות שאחריו שנולדים ממעי אמם יהיה ראוי שנבראו מהולים

 לא נתנו אלא לצרוף ולברר חטא אדם הראשון מצוותהשיב שכל הועל זה 

 צריכים אם כן "אמרת ה צרופה" וזה שכתוב. עד לעתיד אינו מתוקן

  .להוליד בלי תיקון ולתקן עד שיתקן חטא אדם הראשון
        

נאמר " י התהלך לפני והיה תמיםדאני אל ש " ::ובספר בית הלויובספר בית הלוי

אלמלא אמר די .  שאמרתי לעולמי די)מו גר "ב( ל"ודרשו חז, על המילה

טה היה יוצא גלוסקא הראוי לאכילה ואמר לו יהחשמ עדהיה הולך ונתקן 

סוף של התיקון וגמרו שיען כי כן גזרה חכמתו יתברך , די שיותר לא יתוקן

  .יהיה על  ידי מעשה האדם
  

שלעתיד בימי התיקון אמרו עתידה ארץ ישראל שתוציא , וכן יהיה לבסוף

  . לוסקאות וכלי מילת אבל עד לעתיד הניח לאדם שיהיה עמל לגמרוג
      

וה אותו למול וכדי שלא יהיה קשה לאברהם אבינו כמו יכשצ ולכן

עקיבא אם רצונו במולים מפני מה אין ' סרופוס הרשע לרושהקשה טורנ

 " אל שדיאני" לו אמר ,)'ה' תנתומא תזריע סי(האדם נולד מהול 

 וכמו כן בריאת שיגמרהוכל הבריאה הנחתי לאדם שאמרתי לעולמי די 

  .האדם והשלמה שלו הנחתי על האדם שימול את עצמו
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  .חרב של מילה ממעטת התאווה
  

ָהיּו ָכל " )יט/ג( מלאכי ::בראשית רבהבראשית רבה ֵער ַּכַּתּנּור ְו ִּכי ִהֵּנה ַהּיוֹם ָּבא ּבֹ

ָתם ַהּיוֹם ַה ִלַהט אֹ ֵׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְו  'הָּבא ָאַמר ֵזִדים ְוָכל עֹ

ָעָנף ֶרׁש ְו ב ָלֶהם ׁשֹ ֲעזֹ     :"ְצָבאוֹת ֲאֶׁשר א ַי

וליהט אותם היום הבא המתהפכת שהיא מתהפכת על האדם ומלהטתו 

  .מראשו ועד רגליו ומרגליו ועד ראשו
  

  ? מי מציל את בני מאש לוהטת זו הראשוןאמר אדם

עשה לך " )יהושע ה( מילה שנאמר "חרב "- רבי הונא בשם רבי אבא אמר 

  ".חרבות צורים

   ".וחרב פיפיות בידם" )תהלים קמט( תורה שנאמר "חרב "-רבנן אמרי 
  

 מיעט עצמו מפריה ורביה וםלגיהינכיון שראה אדם שבניו עתידים לירד 

ו דורות עתידים ישראל לקבל התורה נזקק להעמיד "שראה שאחר כאך כ

  .תולדות שנאמר והאדם ידע את חוה אשתו
      

 שאדם הראשון חשש מיצר הרע של תאוות - ספר לברית הבט ומפרש ב

שלפי , עד שהראהו חרב של מילה, םנשים שגורם מחמתו לירד לגיהינו

ם על ידי הסרת העורלה מתמעט תאוותו ויצרו הרע מתאוות "הרמב

ורבנן אמרו שהראה לו חרב של תורה שגם לתורה יש כח למעט . נשים

  .התאווה

  

  .אבדהאות הברית סימן במציאת 
  

ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַא ֶאת ַׁשְּבֹתַתי  : )יג/לא( שמותשמות

י  ֹרֵתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִנ  'הִּתְׁשֹמרּו ִּכי אוֹת ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלֹד
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  :ְמַקִּדְׁשֶכם
      

:  צריך כל אחד מישראל שיהיו בו תמיד שני אותות::תיקוני הזוהרתיקוני הזוהר

  . אות המילה ואות השבת–בשבת , ות המילה ואות התפילין א–בחול 
  

,  משום שהאדם בעולם הזה הוא כאבדה– שם משמואל בשם אביו וביאר

תהילים (" י א ָׁשָכְחִּתי מצוותָּתִעיִתי ְּכֶׂשה ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּד ִּכי"שנאמר 

  .ן מובהקושני סימנים הוי כסימ, ואבדה מחזירים לפי סימנים). קעו/קיט
  

אנא בקש ,  תעיתי כשה אובד בגלות: ה" כוונת דוד המלך בפנייתו לקבוזו

  ).הן בחול והן בשבת(ואל תתייאש מאתנו שיש לנו שני סמנים , עבדך
    

וגוזרים עלינו , והנה בעת שכנסת ישראל נהייתה כשה אובד בין האומות

 שיש לי ה"עונה להם הקב, לבטלנו ממצוות כדי שיתייאשו ממנה הבעלים

שהוא " מקדשם' לדעת כי אני ה. "בהם סימנים המילה השבת ותפילין

  .ולא התייאשתי מהם, הבעלים האמיתי עליהם

  

  .בעלי ברית אברהם
  

' ה לאברהם לימול הלך ונמלך בג"בשעה שאמר הקב: בראשית רבהבראשית רבה

  :אוהביו

  .שנה אתה ואתה הולך ומצער את עצמך'  לו ענר כבר בן קאמר

  . את עצמך בין שונאיךכן הולך ומסהה את לו אשכול מאמר

יך שעמד לך בכבשן האש ובמלכים וברעבון והדבר וק לו ממרא אלאמר

  ?הזה שאמר לך למול אין אתה שומע לו
      

אתה נתתה לו עצה למול חייך שאיני נגלה עליו : לממראה " לו הקבאמר

 זה שכתובלא בפלטין של ענר ולא בפלטין של אשכול אלא בפלטין שלך 

  :"באלוני ממרא' וירא אליו ה" )בראשית יח(
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  גבעת הערלות
  

ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי " ::בראשית רבהבראשית רבה

בשעה שמל אברהם אותן ילידי ביתו העמידן  – אמר רבי אייבו "ביתו

ה " ערלות וזרחה עליהם חמה והתליעו ועלה ריחן לפני הקבתגבע

  .םכקטורת סמים וכעולה שהיא כליל לאישי
    

ה בשעה שיהיו בניו של זה באים לידי עבירות ולידי מעשים "אמר הקב

  :רעים אני נזכר להם הריח הזה ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם

  

   ביום השמינימילהמפני מה 
  

 עליו שתעבור מילה שאין תינוק נימול עד גדולה :י"דרשב מכילתא  .א

  ". שמונת ימים ימולובן"שנאמר , שבת

 עד שיהא לו רחמים על התינוק להמתין ה" נתן הקב:רבה בראשית  .ב

 השמיני והלאה ירצה מיום" ריחם על בהמה שנאמר וכן, בו כח

  ".לקורבן

 הוא כשנולדמפני שכל בעל חי :  נבוכיםבמורה ם"הרמב ומסביר

  .'חלוש מאוד בתכלית הלחות וכאילו הוא עדיין בבטן עד סוף ז

הוא ראשון להווייתו  ביום השמיני – יצחק עקידתבספר  ומוסיף

  .שהוציא מכלל ריסוק אברים

,  מה אמרה תורה מילה לשמונהמפני :):לא( נידהבמסכת הגמרא  .ג

  ). טמאהןלפי שהיא עדיי( יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים שלא

. כך דם המילה מכפר,  שקורבן לכפרה על המזבחכשם : בחיירבנו  .ד

יכשר עד יום  שלא בקורבןועל כן ציוותה התורה בשמיני כמו 
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  .השמיני

 באובשעת יציאתו ,  בבטן אמו יודע כל התורהקטן :אברהם חיי  .ה

ואחר כך , ימים' ובזה הוא אבל ז.  על פיו ושוכח הכלסטרומלאך ו

 .בשמיני ימול

  למה מלים הילד כשהוא תינוק
    

ם "הרמב(:  יש לגזירת התורה שמילה תהיה בימי הקטנותשלש סיבותשלש סיבות

  )פרק מטמורה נבוכים חלק שלישי 
  

  . מולישאילו המתינו עד שיגדל אפשר שלא היה מסכים לה  .א

בעודו תינוק לא ירגיש כאב גדול בגלל  רכות עורו וחולשת כוח   .ב

דמיונו כי הגדול מתוך פחד דמיונו מהמעשה יתמלא רעדה לפני 

 .צועויב

 וריו מולידיו בהיותו עדיין קטן ביותר טרם התחזקה אצלםה  .ג

יום ליום ואין אהבת האב והאם כי אהבתם מתגברת מ, אהבתו

את הבן בעת לידתו כאהבתם אותו והוא בן שנה ואילו המתינו 

 .  המילה מצוותשנתיים או שלש מלמולו היה מביא הדבר לבטול

 

   הברכות בברית  הברכות בברית 
  

  מיום השמיני והלאה ירצה דמו
  

מיום השמיני "ברכת אבי הילד ואמו : )האשכנזים (מה שמסיימיםמה שמסיימים

: ויאמר אלוקים אל אברהם":  על פי הפסוק,"והלאה ירצה דמו

 כי הנה ".אתה וזרעך אחריך לדורותם, ואתה את בריתי תשמור



 

   

 - 117 -

  הבןפדיון

רק שנולד לו בן ומקיים אז , מצוות מילה אין שום אדם מקיים בעצמו

בבנו מצוות בוראו יתברך נחשב לו בזה כאילו קיים בעצמו אז מצוות 

  . מילה
      

אתה וזרעך , ת בריתי תשמורואתה א: וזה שאומר אלוקים לאברהם

נחשב לו , היינו כשהאדם מקיים בזרעו מצוות מילה ,אחריך לדורותם

  . בזה כאילו קיים בעצמו

מיום השמיני ו "הוא יברך אבי הילד ואמו וכ: וזה שאומרים בהרחמן

כי אז נחשב לו כאילו קיים ,  היינו דמו של אבי הילד.והלאה ירצה דמו

  ).ל"י מבעלז זצק"טעמי המנהגים בשם מהרספר (בעצמו מצוות מילה   

    

  הטעמת התינוק יין כשאומר בדמיך חיי
  

נותן מהיון " בדמיך חיי"לאחר הברית כשאומרים התפילה ומגיע לפסוק 

  ).ד"ע יו"שו(באצבעו בפי התינוק 
  

שמות ( "שימו איש חרבו על ירכו" הוא על פי המדרש – כתב האבודרהם

, יהושע משקה אותם עפר העגל שעשו, אהרון פורע,  משה מל,)כז/לב

אותה השקאה . "וישק את בני ישראל,,, ויקח את העגל"כדכתיב 

  .תווכאן לחיים ולא למו, ולא לחייםמוות היתה ל
  
ש מי שמברכים " המברך צריך שיטעם הוא וכ– פ במחזור ויטרי"כ

וכמו שנותנים לחתן ולכלה לשתות , צריך ליהנות מהכוס) הנימול(עליו

  .חופהבעת ה

  .בדמיך חיי בדמיך חיי
  

ַמר ָל  : )ו/טז (יחזקאליחזקאל ֶאְרֵא ִמְתּבוֶֹסֶסת ְּבָדָמִי ָואֹ ֶאֱעֹבר ָעַלִי ָו ָו

י י ָוֹאַמר ָל ְּבָדַמִי ֲחִי   .ְּבָדַמִי ֲחִי
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בדמיך "פעמים '  אמר רבי אליעזר מפני מה נאמר ב::פרקי רבי אליעזרפרקי רבי אליעזר

, דם פסח גאלתי אתכם ממצריםה בזכות דם מילה ו"אמר הקב". חיי

  .ובזכותם אתם נגאלים לבסוף
  

הן דרך , כפל הכתוב למען ירמוז לנו שני העניינים האלו  ::בית הלויבית הלוי

והן לפי הדרש , היות בני ישראל מאוספים במצרים על שמדברהפשט 

  . ושניהם מבוארים כאן בפסוק,  על דם מילהשמדבר
  

 שהיה שורה עליהם "'וכויך יואראך מתבוססת בדמ"והמשך ביאורו 

י "ואומר לך בדמיך חיי וכמו שפירש. מיאוס כתינוק שלא נרחץ מלכלוכו

 תחיי וכל השאת מאוסעל ידי זה אדרבה שדאמר לה שאל יפול לבך מזה 

 היו עלולים להשתקע בהם וכל הצלחתך שבלא זה, הצלחתך תלוי בזה

  .  ממךם בעיניהם והם בדליההיא רק מה שאת מאוס
  

כל מה שישראל נעשו מאוסים על ידי המצרים הוא בגלל  :וכתב עוד

בדמיך "ועל זה אומר הכתוב .  הברית מצוותוהפרו, שרצו להדמות לגויים

דם מילה ודם פסח לא תצטרכי לסבול המיאוס , על ידי הדמים" חיי

כמו שכתוב בגאולה לאחר שהבדילו עצמם על ידי המילה , והביזיונות

  ".והשם נתן את חן העם בעיני מצרים"והפסח 
  

שמה שהגויים שונאים אותנו הוא " םהחכמים בעיניה" חושבים לא פעם

  .ונהפוך הוא, בגלל שאנו שונים מהם

  

 במדינת הגר את הזכה בחוש אשר בגלות הארוםוזהו מה שאנו רואי

,  יותר משלפניוונוספהומדינת ראמניע אשר בכל יום מתרבית השנאה 

 השכל והטבע צריך להיות השנאה הולכת ומתמעטת תמיד אשר לפי דרך

 כן הגלות וקטנהכ הולכת "כדרך כל דבר שבתחילה היא בתוקפה ואח

  . מאשר אחר כךבהתחלתו היה צריך להיות השנאה יותר גדולה 

דכל מה שישראל ממעטים , והסיבה האמיתית לזה הוא כמו שנתבאר
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 מצווהיום התורה וה על  ידי קהתורה הקדושהבהבדלים שנתנה להם 

ישארו ישראל יה מוסיף שנאה בלבם לפי ערך תכלית המבוקש כדי ש"הקב

 לשמור  שיוןי אשר נתן בלב הממשלה לתת לנו רוברוך השם. מובדלים

 יתוסף חן של מצווה קיום התורה והל ידי באין מוחה ועהתורה הקדושה

  :ישראל בעיניהם

  

  .  דם מילה ודם קרבןוהם, "בדמיך חיי בדמיך חיי"  ::ה כתבה כתב""והשלוהשל
    

וזהו סיבת הקרי ,  של הנחש שגרמה גוף עכורה הוא תיקון לזוהמדם מילה

אדם , )א, א לה"זח(ל "ועל זה רמזו רז. ל שנים" קם ושדיותשהוליד רוח

  . והתיקון לזה דם אות ברית קודש, הראשון מושך בערלה היה
  

ו אדם מתקרב אדם נאמר ועל ידי קרבן וסוד, אדם כי יקריב, דם הקרבן

מצד ' ואז הוא קרוב לה, ונות המבדילים בינו לבין קונו נתבטלוווהע', לה

' א'וחוזרת , ועל ידי שנים אלו חוזרים חיי הגוף וחיי הנשמה. נשמתו

והיא אמיתת של ', אמת'ונעשה ' מת'ל' א'וחוזרת ', אדם'ונעשה ' דם'ל

   :וזהו בדמייך חיי, הנשמה החתומה מחותם אמת

  

  ס לבריתכשם שנכנ
  

 ֶאל מֶׁשה ְּכָתב ְל ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּכי ַעל 'הַוֹּיאֶמר  ): ז/לד( שמותשמות

  :ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּת ְּבִרית ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל
  

 מצוותגדולה מילה ששקולה כנגד כל ה: אומרת )לב (הגמרא בנדריםהגמרא בנדרים

  .ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלהשנאמר 
  

ְּכֵׁשם " ואפשר שלכן מברכים בעת הברית – מוסיף ספר לברית הבטספר לברית הבט

, " ֶׁשִּנְכַנס ַלְּבִרית ַּכ ִיָּכֵנס ַלּתוָֹרה ְוַלִּמְצוֹת ְוָלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טוִֹבים

מברכים שכשם שקיים הברית , שמאחר שהברית שקולה כנגד כל המצוות
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  .התורהכן יקיים מה ששקולה לברית וזהו כל מצוות 
  

    סדר ברית מילהסדר ברית מילה  
  )על פי מנהגי הספרדים(

  

  ::תפלה לאומרה לפני המילהתפלה לאומרה לפני המילה
  

ְליֲַחָדא , ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי) הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

ִהּנֵה ָאנִֹכי ָּבא , ְׂשָרֵאלְּבֵׁשם ָּכל יִ) ’ה(י ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ו ֵק"י ְּבָוא"ד ֵק"ֵׁשם יֹו

זֹאת , ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲעֵׂשה ְּכמֹו ֶׁשּנֱֶאַמר)  ָלמּול ֶאת ְּבנִי-ואביו יאמר (ָלמּול ִּתינֹוק זֶה 

ְלַהְכנִיסֹו , ִהּמֹול ָלֶכם ָּכל זָָכר. ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּבינִי ּוֵבינֵיֶכם ּוֵבין זְַרֲע7 ַאֲחֶרי7

  :ִּדְכִתיב, ּוְלַהְכנִיסֹו ְּבחּוָלָקא ָטָבא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי) הּוא, תֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּוִּבְבִרי

ְויִזְֶּכה . יְֵהא ַרֲעָוא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי) הּוא ְּבַהאי ָקְרָּבנָא ְויְִתְרִעי ֵּביּה. ְוַצִּדיק יְסֹוד עֹוָלם

, ָׁשא ְּבִרי) הּוא ְלֶמְעַּבד ְלַצִּדיַקּיָא ְלַעְלָמא ְּדָאִתיְלֶעֶׂשר ֻחּפֹות רּוִמין ֶׁשָעִתיד קּוְד

. נְִׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶת7. ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב יְִׁשּכֹן ֲחֵצֶרי7) "ה, תהלים סה(ְּכִדְכִתיב 

ֵׁשנּו ְוֵאין ָלנּו ָקְרָּבנֹות ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָחְרָבה ִעיֵרנּו ְוָׁשֵמם ֵּבית ִמְקָּד". ְקדֹׁש ֵהיָכֶל7

יְִהי ָרצֹון ֶׁשּיְֵהא נְֶחַׁשב ַּדם ַהְּבִרית ַהּזֶה ְּכִאּלּו ָּבנִיִתי ִמזְֵּבַח ְוַהֲעֵליִתי . ֶׁשּיְַכְּפרּו ַּבֲעֵדנּו

  :ִליצּוִרי ְוגֲֹא’ ה. יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי7. ָעָליו עֹולֹות ּוזְָבִחים

  

  ):כא כג, שמות כ (ויאמר פסוקים אלו בפרשת יתרוויאמר פסוקים אלו בפרשת יתרו

. ִמזְַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי ְוזַָבְחָּת ָעָליו ֶאת עֹ@ֶתי7 ְוֶאת ְׁשָלֶמי7 ֶאת צֹאנ7ְ ְוֶאת ְּבָקֶר7

ָבנִים ַּתֲעֶׂשה ְוִאם ִמזְַּבח ֲא :ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאזְִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי7 ּוֵבַרְכִּתי7

ְו@א ַתֲעֶלה ְבַמֲע@ת ַעל  :ִּכי ַחְרְּב7 ֵהנְַפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה. ִּלי @א ִתְבנֶה ֶאְתֶהן ָּגזִית
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  :ֲאֶׁשר @א ִתָּגֶלה ֶעְרָוְת7 ָעָליו. ִמזְְּבִחי
    

  :ו"ה כ"ג פסוקים כ" יקרא פסוקים אלה בירמיה פרק לואחר כךואחר כך

ַּגם זֶַרע  :ֻחּקֹות ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ @א ָׂשְמִּתי. א ְבִריִתי יֹוָמם ָוָליְָלהִאם @’ ּכֹה ָאַמר ה

ִּכי . יֲַעקֹוב ְוָדִוד ַעְבִּדי ֶאְמַאס ִמַּקַחת ִמּזְַרעֹו מְֹׁשִלים ֶאל זֶַרע ַאְבָרָהם יְִׂשָחק ְויֲַעקֹב

  :ָאִׁשיב ֶאת ְׁשבּוָתם ְוִרַחְמִּתים

  :ב בתהלים" יאמר מזמור יואחר כךואחר כך
  

ִמינִית ִמזְמֹור ְלָדִוד ִּכי ַפּסּו ֱאמּונִים ִמְּבנֵי . ִּכי גַָמר ָחִסיד’ הֹוִׁשיָעה ה :ַלְמנֵַּצַח ַעל ַהּשְׁ

ָּכל ’ יְַכֵרת ה : ְּבֵלב ָוֵלב יְַדֵּברּו. ָׁשְוא יְַדְּברּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְׂשַפת ֲחָלקֹות :ָאָדם

ִמי . ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִלְלׁשֹנֵנּו נַגְִּביר ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו :דֹלֹותָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּג. ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות

ָאִׁשית ְּביֵַׁשע יִָפיַח . ’ִמּשֹׁד ֲענִּיִים ֵמֶאנְַקת ֶאְביֹונִים ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ה :ָאדֹון ָלנּו

’ ַאָּתה ה :ְבָעָתיִםְמזָֻּקק ִׁש. ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף ַּבֲעִליל ָלָאֶרץ’ ִאֲמרֹות ה :לֹו

  :ְּכֻרם זֻֻּלת ִלְבנֵי ָאָדם. ָסִביב ְרָׁשִעים יְִתַהָּלכּון :ִּתְּצֶרּנּו ִמן ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם. ִּתְׁשְמֵרם

  

  : יאמר לשון הזוהר פרשת לך לך דף צהואחר כךואחר כך
  

). כא, שמות כ('  ְוגֹו"ִמזְַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי ְוזַָבְחָּת ָעָליו", ָּפַתח ִאיָד) ְוָאַמר

ָּתאנָא ָּכל ָמאן ְּדָקִריב ְּבֵריּה ְלָקְרָּבנָא ָּדא ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָּכל ָקְרְּבנִין ְּדַעְלָמא ְלָקֵמי 

ְּבגִין ָּכ) ָּבִעי ְלַסְּדָרא . ּוְכִאּלּו ָּבנָה ַמְדְּבָחא ְׁשֵליְמָּתא ָקֵמיּה, ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי) הּוא

ְוִאְתָחִׁשיב ָקֵמי , ָמאנָא ַחד ַמְליָא ַאְרָעא ְלִמגְזַר ָעֵליּה ַהאי ַקּיָָמא ַקִּדיָׁשאַמְדְּבָחא ְּב

ְונִיָחא ֵליּה יִָתיר . ָעאנָא ְותֹוֵרי, קּוְדָׁשא ְּבִרי) הּוא ְּכִאּלּו ַאְדַּבח ָעֵליּה ֲעָלָון ְוָקְרְּבנִין

ֹ", ְּכִדְכִתיב, ִמֻּכְּלהּו ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ' @ֶתי7 ְוֶאת ְׁשָלֶמי7 ְוגֹוְוזַָבְחָּת ָעָליו ֶאת ע

, תהלים כה(ִּדְכִתיב ָּבּה , ָּדא אֹות ִמיָלה? "ַאזְִּכיר ֶאת ְׁשִמי"ָמהּו , "ַאזְִּכיר ֶאת ְׁשִמי

  ". ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם, ִליֵרָאיו' סֹוד ה) "יד

ְוִאם ִמזְַּבח ֲאָבנִים ַּתֲעֶׂשה "ְתֵריּה ַמאי ְּכִתיב ָּב. ַהאי ִמזְַּבח ֲאָדָמה ַוַּדאי ְּכַמה ַּדֲאִמינָא
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, ְּדִאיהּו ֵמַעם ְקֵׁשי ְקַדל ּוְקֵׁשי ִלָּבא, ֶרֶמז ְלגִּיֹוָרא ַּכד ִאְתְּגיַר, )כב, שמות כ" (ִּלי

  . ַהאי ִאְקִרי ִמזְַּבח ֲאָבנִים

ְּדקּוְדָׁשא   ֵליּה ְּבפּוְלָחנָאָמאן הּוא ְּדָבִעי ְלַאֲעָלא, )שם" (@א ִתְבנֶה ֶאְתֶהן ָּגזִית"

ְויְַעֵדי ִמּנֵיּה , ְּבִרי) הּוא ְוָלא יִגְזַר יֵָתיּה ַעד ְּדיִנְִׁשי ּפּוְלָחנָא ַאֲחָרא ְּדָעַבד ַעד ָהָכא

  . ַההּוא ַקְׁשיּו ְּדִלָּבא

ָחנָא ַקִּדיָׁשא ְּדקּוְדָׁשא ְלֵמיַעל ְּבפּוְל, ְוִאי ִאְתְּגזַר ְוָלא ַאְעִדי ִמּנֵיּה ַההּוא ַקְׁשיּו ְּדִלָּבא

ֲהֵרי הּוא ְּכַהאי ְּפִסיָלא ְּדַאְבנָא ְּדגַזְֵרי ֵליּה ֵמַהאי ִּגיָסא ּוֵמַהאי ִּגיָסא , ְּבִרי) הּוא

ְּדִאי ִאְׁשְּתַאר , "@א ִתְבנֶה ֶאְתֶהן ָּגזִית"ְּבגִין ָּכ) , ְוִאְׁשְּתַאר ַאְבנָא ִּכְבַקְדֵמיָתא

ַההּוא ְּגזִירּו ְּדִאְתְּגזַר , ְּכלֹוַמר, )שם" (ִּכי ַחְרְּב7 ֵהנְַפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה "- ְּבַקְׁשיּוֵתיּה 

, ְּבגִין ָּכ) זַָּכָאה ֻחָּלֵקיּה ְּדָמאן ְּדַאְקִריב ַהאי ָקְרָּבנָא ְּבֶחְדָוָתא. ָלא ֵמַהנְיָא ֵליּה

ִּדְכִתיב , ֶמְחֵּדי ְּבַהאי ֻחָּלָקא ָּכל ַההּוא יֹוָמאּוָבִעי ְל, ָקֵמי קּוְדָׁשא ְּבִרי) הּוא, ְּבַרֲעָוא

ְויְַעְלצּו ְב7 . ְלעֹוָלם יְַרּנֵנּו ְוָתֵס) ָעֵלימֹו, ְויְִׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָב)) "יב, תהלים ה(

  ":אֲֹהֵבי ְׁשֶמ7

  :ל" יאמר פתיחת אליהו זאחר כךאחר כך
  

היקרה הזאת התפילה , טוב שיאמר אבי הבן לפני שימסור את בנו למוהל

  :ל"ץ ז"המובאה בסדור בית יעקב להגאון יעב

ְליֲַחָדא , ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי) הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

י ָּבא ִהּנֵה ָאנִֹכ, ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ’ה(י ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ו ֵק"י ְּבָוא"ד ֵק"ֵׁשם יֹו

ִמינִי ְלַתֵּקן ֶאת ָׁשְרָׁשּה ְּבָמקֹום , יִּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו. ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲעֵׂשה ּוַבּיֹום ַהּשְׁ

ַוֲהֵרינִי מֹוֵסר ְּבנִי ַלּמֹוֵהל ַוֲאנִי ְמַמּנֶה אֹותֹו ָׁשִליַח ָּגמּור ֶׁשּיָמּול ֶאת ְּבנִי ְּכָדת . ֶעְליֹון

ֶׁשַּתֲעֶלה ָעַלי ְּכִאּלּו ִקּיְַמִּתי , ֱא@ַהי ֵוא@ֵהי ֲאבֹוַתי’ צֹון ִמְּלָפנֶי7 הִויִהי ָר. ַמה ַּלֲעׂשֹות

ְויְִתָּגלּו , ִמְצָוה זֹו ִעם ָּכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּון ְּבִמְצַות ִמיָלה ּוְפִריָעה ּוְמִציָצה

ְוַתְׁשִּפיַע , ּוָבה ְלָפנֶי7 ְּכֵריַח נִיחֹוַחּוְתֵהא ִמְצָוה זֹו ֲחׁש, ַהֲחָסִדים ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים

ֵואִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ַלּטֹוב יְִׁשמֹור ַהּיֶֶלד ִלְׁשמֹור ְּבִריתֹו ְוֶׁשIא , נְָׁשָמה ְקדֹוָׁשה ַלּיֶֶלד
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  . יֱֶחָטא ְּכָלל

ָכם ְוָחִסיד ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות ְויְִהיֶה ָח, ּוְתזֵַּכנִי ִלי ּוְלִאּמֹו ְלגְַּדלֹו ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצֹות

ְוַעָּתה ִהּנֵה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית . ְונִַּגיֵעהּו ַלֻחָּפה, ְונְִׂשַמח ּבֹו ּוְבתֹוָרתֹו, ּוָבִריא ַמּזֵָליּה

י ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה ְוִׂשְמָחה ַרָּבה ָּבאִת. ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר נַָתָּת ִלי ְלַקּיֵם ִמְצֹוֶתי7

, ְוַאָּתה ְּברֹב ַרֲחֶמי7 ְּתָבְרֵכנּו ִמִּבְרכֹוֶתי7 ּוְתַׂשְּמֵחנּו ַּבֲעבֹוָדֶתי7, ַהּיֹום ַלֲעׂשֹות ְרצֹונ7ְ

ִּכי ֵאֶלי7 ֶאְקָרא , ָחּנֵנִי ֲאדֹנָי, ּוְתזֵַּכנּו ְלַקּיֵם ָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְוַתִּציֵלנּו ִמָּכל ֵחְטא

  : ָּכל ַהּיֹום
    

 :ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמ7, ָעזְֵרנּו ֱא@ֵהי יְִׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמ7

  :ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו. ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו. ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא@ֵהינּו ָעֵלינּו
    

  ::תפילה לסנדקתפילה לסנדק
    

ְליֲַחָדא , ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי) הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּהְלֵׁשם 

ִהּנֵה ָאנִֹכי ָּבא , ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ’ה(י ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ו ֵק"י ְּבָוא"ד ֵק"ֵׁשם יֹו

  . ֲעׂשֹות יְֵרַכי ַהִּמיָלהִלְהיֹות ַסנְָּדק ְוֶאְהיֶה ִּכֵּסא ּוִמזְֵּבַח ַל

ּוְתַכֵּפר ַעל ָּכל , ֱא@ֵהינּו ֵוא@ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּיְִהיֶה ִמזְַּבח ַּכָּפָרה’ ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי7 ה

ָּפגְַמִּתי ִּביֵרַכי ּוְבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש, ֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי, ַחּטֹאַתי ְוַתֲעֶלה . ּוְבְפַרט ַמה ּשֶׁ

, ּוְלַתֵּקן ֶאת ָׁשְרָׁשּה ְּבָמקֹום ֶעְליֹון, נּו ְּכִאּלּו ִּכַּוּנּו ָּכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ְלַכֵּוןָעֵלי

. ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא@ֵהינּו ָעֵלינּו. ַלֲעׂשֹות נַַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו

  :ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו. ּוּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינ
    

  : התינוק לבית הכנסת עומדים כל הקהל ואומריםכשמביאיםכשמביאים

  : השםָּברּו) ַהָּבא ְּבֵׁשם
  

  : אבי הבן את התינוק בידיו אומרוכשלוקחוכשלוקח

  :ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב. ָׂשׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת7
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  : @א ִתְבזֶהאלוקים. ר ְונְִדֶּכהֵלב נְִׁשָּב.  רּוַח נְִׁשָּבָרהאלוקיםזְִבֵחי 

  :ִּתְבנֶה חֹומֹות יְרּוָׁשָליִם. ֵהיִטיָבה ִבְרצֹונ7ְ ֶאת ִצּיֹון

   :ָאז יֲַעלּו ַעל ִמזְַּבֲח7 ָפִרים. ָאז ַּתְחּפֹוץ זְִבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל
  

  : ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב יְִׁשּכֹן ֲחֵצֶרי7-  כך יאמר אבי הבןואחרואחר

  :ְקדֹׁש ֵהיָכֶל7.  נְִׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶת7- ועונים העומדים
  

  : ישראל נוהגים להוסיף פסוקים אלהבארץבארץ

. ִּתְדַּבק ְלׁשֹונִי ְלִחִּכי ִאם @א ֶאזְְּכֵרִכי :ִאם ֶאְׁשָּכֵח) יְרּוָׁשָליִם ִּתְׁשַּכח יְִמינִי

  :ְמָחִתיַעל רֹאׁש ִׂש, ִאם @א ַאֲעֶלה ֶאת יְרּוָׁשַליִם
  

  : אומרואחר כךואחר כך

  :ֶאָחד’ ֱא@ֵהינּו ה’ ה. ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל

  :פעמים' ב. יְִמ@) ְלעָֹלם ָוֶעד’ ָמָל) ה’ ֶמֶל) ה’ ה

    :פעמים' ב. הֹוִׁשיָעה ּנָא’ ָאּנָא ה

  :פעמים' ב. ַהְצִליָחה נָא’ ָאּנָא ה

  :הומברך בעמיד.  ִּבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי- אומר אבי הבן

ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו , ֱא@ֵהינּו ֶמֶל) ָהעֹוָלם, ’ָּברּו) ַאָּתה ה

  :ְלַהְכנִיסֹו ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו
  

  : והמוהל אומרוהקהלוהקהל

ֻחָּפה ָּכ) ִּתזְֶּכה ְלַהְכנִיֵסהּו ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצֹות ְוַל, ְּכֵׁשם ֶׁשִהְכנְַסּתֹו ַלְּבִרית

  :ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים

  :ואומר המוהל,  הסנדק על הכסא ומניח התינוק על ברכיווישבוישב
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  :זֶה ַהִּכֵּסא ֶׁשל ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא ַמְלַא) ַהְּבִרית זָכּור ַלּטֹוב
  

  : לפני שימול יברך ברכה זוהמוהלהמוהל

נּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאֶׁשר ִקְּדָׁש, ֱא@ֵהינּו ֶמֶל) ָהעֹוָלם, ’ָּברּו) ַאָּתה ה

   :ַהִּמיָלה
  

  : שימול יברך אבי הבן ברכה זוואחריואחרי

  :ֶׁשֶהֱחיָינּו ְוִקּיְָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלּזְַמן ַהּזֶה, ֱא@ֵהינּו ֶמֶל) ָהעֹוָלם, ’ָּברּו) ַאָּתה ה
  

  : המוהל או אדם אחר כוס יין ומברךולוקחולוקח

ִ- עונים  :ַסְבֵרי ָמָרנָן   :ים ְלַחּי

  :ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהּגֶֶפן, ֱא@ֵהינּו ֶמֶל) ָהעֹוָלם, ’ָּברּו) ַאָּתה ה
  

  : כך לוקח הדס ומברךואחרואחר

  :ּבֹוֵרא ֲעֵצי ְבָׂשִמים, ֱא@ֵהינּו ֶמֶל) ָהעֹוָלם, ’ָּברּו) ַאָּתה ה

חֹוק ִּבְׁשֵארֹו ֲאֶׁשר ִקֵּדׁש יְִדיד ִמֶּבֶטן ְו, ֱא@ֵהינּו ֶמֶל) ָהעֹוָלם, ’ָּברּו) ַאָּתה ה

ַעל ֵּכן ִּבְׂשַכר זֹו ֵאל ַחי ֶחְלֵקנּו . ָׂשם ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתם ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש

ַחת ְלַמַען ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר . צּוֵרנּו ַצֵּוה ְלַהִּציל יְִדידּות זֶַרע קֶֹדׁש ְׁשֵאֵרנּו ִמּשַׁ

  :ִריתּכֹוֵרת ַהְּב, ’ָּברּו) ַאָּתה ה. ָׂשם ִּבְבָׂשֵרנּו

ּוְלִאּמֹו ) ִלי(ַהּזֶה ְלָאִביו ) ְּבנִי(ֱא@ֵהינּו ֵוא@ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַקּיֵים ֶאת ַהּיֶֶלד 

 :וכשהאב הוא מברך אומר(יְִׂשַמח ָהִאיׁש ). ְּפלֹונִי(ְויִָּקֵרא ְׁשמֹו ְּביְִׂשָרֵאל 

ה ִּבְפ. ְּביֹוֵצא ֲחָלָציו) יהי רצון שאשמח ביוצא חלצי ִרי ִבְטנָּה ְוָתגֵל ָהִאּשָׁ

  :ְוָתגֵל יֹוַלְדֶּת7. ָּכָאמּור יְִׂשַמח ָאִבי7 ְוִאֶּמ7

ֶאְרֵא ִמְתּבוֶֹסֶסת ְּבָדָמִי ָוֹאַמר ָל ְּבָדַמִי . ְונֱֶאַמר ֶאֱעֹבר ָעַלִי ָו ַו
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י  וכן בפעם השניה כשחוזר לומר , נותן יין באצבעו בפי התינוק(ֲחִי

  :ַמיִ) ֲחיִיָואַֹמר ָל) ְּבָד") ואומר לך"

ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת  :ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדוֹר. ָזַכר ְלעוָֹלם ְּבִריתוֹ. ְונֱֶאַמר

ֲעֹקב ְלֹחק :ּוְׁשבּוָעתוֹ ְלִיְׂשָחק. ַאְבָרָהם ֲעִמיֶדָה ְלַי ַּי ְלִיְׂשָרֵאל . ַו

  :ְּבִרית עוָֹלם

 אלוקים.  ַהָּקָטן זֶה)פלוני(  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ. ִּכי טוֹב’ הוֹדּו ַלה

ְּכֵׁשם ֶׁשּנְִכנַס ַלְּבִרית ַּכ) יִָּכנֵס ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצֹות ְוָלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים . יְגְַּדֵלהּו

  :ְוֵכן יְִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן. טֹוִבים
  

ִגיַע ַּכֶּפי ִּכי :ַהֹהֵל ִּבְדָרָכיו. ’ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא ה  ְי

ְוטוֹב ָל ֹתאֵכל ַאְׁשֶרי:  ָּבֶני ְרְּכֵתי ֵביֶת ַי ֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ּפִרָּיה ְּב

 :’ִהֵּנה ִכי ֵכן ְיֹבַר ָּגֶבר ְיֵרא ה :ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנ. ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים

ָבֶרְכ ה ְרֵאה ּו :ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי. ִמִּצּיוֹן ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשָלִים’ ְי

ָבֶני ָׁשלוֹם ַעל ִיְׂשָרֵאל   :ָבִנים ְל

  :ואומרים קדיש יהא שלמא
  

  

  

  

  

  

    ליל ברית יצחקליל ברית יצחק לימוד ב לימוד ב
  

  ..זוהר חלק א דף יגזוהר חלק א דף יג
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ְּבגִין ,  יֹוִמין ּוְלַאֲעָבָרא זֹוֲהָמא ְדָעְרָלָתאִלְתַמנְיָאְלִמגְזַר ,  ְׁשִביָעָאהִּפקֹוָדא

ְוַהִהיא נֶֶפׁש ְדָּפְרָחא ִמינֵּה , ה ְלָכל ַדְרִגין ְתִמינָָאַדְרָגאְדַהִהיא ַחיָה ִאיִהי 

 ּוְכֵדין, ְּכָמה ְדִאיִהי ַדְרגָא ְתִמינָָאה,  ַקֵמּה ִלְתַמנְיָא יֹוִמיןְלִאְתֲחזָָאהִאְצְטִריָכא 

, ְוָלא ִמִסְטָרא ַאֲחָרא, ַקִדיָׁשאנֶֶפׁש ְדַהִהיא ַחיָה , ִאְתֲחזֵי ַוַדאי ְדִאיִהי נֶֶפׁש ַחיָה

יְִתַרְׁשמּון ַמיָא ְדזְַרָעא ַקִדיָׁשא ְרִׁשימּו , ְדַחנֹו)ְּבִסְפָרא ,  ִאיהּו יְִׁשְרצּו ַהַמיִםְוָדא

ִמָּכל ְׁשָאר ,  ְדִאְתַרִׁשים ְּבִבְׂשָרא ַקִדיָׁשאד" ְרִׁשימּו ְדָאת יּוְוָדא, ְדנֶֶפׁש ַחיָה

 ְּבַאְרַּבע ַעְלָמאּו ְדָטאס ָּכל ָדא ֵאִליָה,  ְדַעְלָמא ְועֹוף יְעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץִרׁשּוִמין

 ְלַתְקנָא ֵליּה ְוִאְצְטִרי), ְלֶמֱהֵוי ַתָמן ְּבַההּוא גְזִירּו ִדְקיָָמא ַקִדיָׁשא, ָטאִסין

, ְוִאי ַלאו ָלא ָׁשאֵרי ַתָמן,  ְדֵאִליָהּוֻּכְרַסיָיאּוְלַאְדָּכָרא ְּבפּוֵמיּה ָדא , ּכּוְרַסיָיא

גְזִירּו , ְּתֵרין ִאֵלין ָעְרָלה ּוְפִריָעה,  ַהְּגדֹוִליםנִינִיםַהַּתַויְִבָרא אלוקים ֵאת 

,  ָהרֹוֶמֶׂשתַהַחּיָהְוֵאת ָּכל נֶֶפׁש , ְוִאינּון ְדַכר ְונּוְקָבא, ּוְפִריָעה ְלָבַתר, ְדָעְרָלה

  .  ַקִּדיָׁשא ִּכְדָקַאָמָרןַחּיָהְדִאיִהי נֶֶפׁש , ָדא ְרִׁשימּו ְדָאת ְקּיָָמא ַקִּדיָׁשא

ּוְּבִגין ָדא ,  ְדִאְתַמְׁשכּו ְלגֵַּבּה ְדָאת ְרִׁשימּו ָדאִעָּלִאיןַמיִין ,  ָׁשְרצּו ַהַּמיִםֲאֶׁשר

 ְרִׁשיִמיןְּכגְַונָא ְדִאינּון ,  ִּבְרִׁשימּו ַקִדיָׁשא ְוַדְכיּו ְלַתָּתאיְִׂשָרֵאלִאְתַרִׁשימּו 

אּוף ,  ִדְמָסַאבּוַאֲחָראא ְלִסְטָרא ַקִדיִׁשין ְלִאְׁשְּתמֹוָדָעא ֵּבין ִסְטָרא ַקִדיָׁש

 ְלַעִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְדַאְתיָן ְקדּוָׁשהְלִאְׁשְּתמֹוָדָעא ֵּבין , יְִׂשָרֵאל ְרִׁשיִמין

ָהִכי ָרִׁשים ְּבִעיֵרי , ּוְכָמה ְדָרִׁשים לֹון,  ְדִאְּתַמרְּכָמהִמִסְטָרא ַאֲחָרא ִדְמָסַאָבא 

זַָּכָאה חּוָלֵקיהֹון , ִעיֵרי ְועֹוֵפי ְדַעִּמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִביםִלְב, ִדיְלהֹוןְועֹוֵפי 

  :ְדיְִׂשָרֵאל

  ..זוהר חלק א דף צבזוהר חלק א דף צב
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 ֻּכָלם ַצִּדיִקים ְוַעֵּמ) )ישעיה ס(ַרִּבי יֹוֵסי ָּפַתח ', וגו ַאְבָרם ֶּבן ִּתׁשִעים ָׁשנָה ַויְִהי

 ְּבִרי) ְדקּוְּדָׁשא, ָרֵאל ִמָּכל ְׁשָאר ַעִמיןזַָּכִאין ִאינּון יְִׂש',  ָאֶרץ וגויִיְרׁשּוְלעֹוָלם 

ּוְתַמנְיָא ַאְלֵפי ָמאֵרי ) ְוָחֵמׁש(ְדַתנְיָא ְמָאה ְוֶעְׂשִרין , הּוא ְקָרא לֹון ַצִּדיִקים

, ְוָׁשְמִעין ָקָלא ְוַאֲחִדין ֵליּה ְלַההּוא ָקָלא, ַעְלָמאְדָאזְִלין ְוָטאִסין ָּכל , ְדגְַדִפין

, ְוָאזְָלא ְוָטאָסא ִּבְרִקיָעא,  ָלך ִמָלה ְּבַעְלָמא ְדֵלית ָלּה ָקָלאֵליתינָן ְּכָמה ְדָתנֵ

 ָלּה ֵהן ְלַטב ֵהן ְוַדיְינִין, )ְדָמִדין(ְוַסְלִקין ַההּוא ָקָלא ,  ָלּה ָמאֵרי ְדגְַדִפיןְוַאֲחִדין

  . ' עֹוף ַהָׁשַמיִם יֹוִלי) ֶאת ַהקֹול וגוִּכי )קהלת י(ִדְכִתיב , ְלִביׁש

ַרִּבי ִחיָיא ָאַמר ְּבַׁשֲעָּתא ְדַּבר נַׁש ָׁשִכיב ְונֵָאים , ָקָלא ַדיְנִין ְלַההּוא ֵאיָמַתי

,  ְלַההּוא ָקָלאַדיְנִיןוְכֵדין , ְוִהיא ַאְסִהיַדת ֵּביּה ְּבַּבר נַׁש,  נְַפַקת ִמנֵיּהְונְִׁשָמֵתיּה

ִמׁשּום , ַמאי ַטֲעָמא, מֹור ִּפְתֵחי ִּפי7 ֵחיֶק7 ְׁשִמׁשֹוֶכֶבת )מיכה ז(ַהָדא הּוא ִדְכִתיב 

  . ְּבַבר נַׁשַאְסִהיַדתְדִהיא 

נְִׁשָמֵתיּה ַאְסִהיַדת ֵּביּה ְּבַבר ,  נַׁש ָעִביד ְּבָכל יֹוָמאְדַבר יְהּוָדה ָאַמר ָּכל ַמה ַרִּבי

 ַּכד, א ְּבֵליְליָאִּבְתִחַלת ַׁשֲעָּתא ַקַּמיְָת,  ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָרָּתאנָא. נַׁש ְּבֵליְליָא

ָעאל ִּבְּתֵריַסר , ִׁשְמָׁשאָמאֵרי ְדַמְפְּתָחן ִדְמַמנָן ַעל , נַָׁשף יְָמָמא ְוָעאל ִׁשְמָׁשא

 ִאינּון ַּתְרִעין ְסִּתיִמין ָּכל, ָּבַתר ְדָעאל ְּבֻכְלהּו, ַּתְרִעין ִדְפִתיִחין ִּביָמָמא

 ָקִאים ַמאן ְדָקִאים ְוָאִחיד ְלִאינּון זָאְלַאְכָרָּכרֹוזָא ָקִאים ְוָׁשֵרי , )ְּפִתִחין(

ְוֵלית ,  נְטּוֵרי ַעְלָמא ִמְתַּכנְׁשין ְוַסְלִקיןִאינּוןָּכל , ָּכרֹוזָאָּבַתר ְּדִסּיֵם , ַמְפְּתָחן

 ְוָאזְִלין ִמְתָעִריןְּכֵדין ִדינִין ִדְלַתָּתא , ִּפְטָרא ּכָֹלא ִמְׁשַּתְּכִכין) ּפּוָמא (ְדָּפַתחַמאן 

 ִדיָבָבא ַּתְקִעין ּוְמיְַלִלין ּוָמאֵרי, ְוִסיַהָרא ָׁשאֵרי ְלַאנְָהָרא, ָׁשאִטין ְּבַעְּלָמאְו

ַּכָמה ָמאֵרי ,  ִׁשיָרָתא ּוְמזְַּמִרין ַקֵמי ָמאֵריהֹוןִמְתַעֵריְּכֵדין , ַּתְקִעין ִּתנְיָנּות

, נַיְִמיןְּכֵדין ְּבנֵי נָָׁשא , אְוִאְתַערּון ִדינִין ְּבַעְלָמ,  ְבִקיּוַמיְהּוַקיְֵמיְּתִריִסין 
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ְוקּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא , ְּבִדינָאְוִאְתַחיְַבת , ְונְִׁשָמָתא נְַפַקת ְוַאְסִהיַדת ַסֲהדּוָתא

  . ְלַאְתָרּהָתַבתָעִביד ֶחֶסד ְּבַבר נַׁש ְונְִׁשָמָתא 

ִאְתַער ְּברּוָחא ָקם ְּבִקיּוֵמיּה  ִסְטָרא ְדָצפֹון ִמְתַעִרין ַּכד ִצּפֹוִרין ֵליְליָא ְּבַּפְלגּות

 ִאְּתַערְּכֵדין ,  ָּדרֹום ּוָבַטׁש ְּבַההּוא רּוָחא ְוָׁשִכי) ְוִאְתְּבַסםְדִבְסַטרַׁשְרִביָטא 

ְּבַההּוא ,  ְּבגִנְָּתא ְדֵעֶדןַצִּדיַקיָאקּוְדָׁשא ְּבִרי) הּוא ְּבנִמּוסֹוי ְלִאְׁשַּתְעְׁשָעא ִעם 

ְדָהא קּוְדָׁשא ,  ְדָקִאים ְלִאְׁשַּתְעְׁשָעא ְּבאֹוַריְָתאנַׁשחּוָלֵקיּה ְדַּבר ַׁשֲעָּתא זַָּכָאה 

 ִדְכִתיבַהָהא הּוא ,  ַצִּדיַקּיָא ִדְבגִנְָּתא ְדֵעֶדן ֻּכְלהּו ַציְִתין ְלָקֵליּהְוָכלְּבִרי) הּוא 

ְוָלא עֹוד ֶאָלא , יִעינִיַהְׁשִמ ַּבַּגּנִים ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל) ַהּיֹוֶׁשֶבת )שיר ח(

נִָטיר ) ָּתִדיר(ְלֶמֱהֵוי ,  חּוָטא ְדֶחֶסדַחדְדקּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא ָמִׁשי) ַעֵליּה 

 יֹוָמם )תהלים מב(ַהָדא הּוא ִדְכִתיב ,  נְַטִרין ֵליּהְוַתָּתִאיןְדָהא ִעָלִאין , ְּבַעְלָמא

  . יַחְסּדֹו ּוַבַּליְָלה ִׁשירֹה ִעִּמ’ יְַצֶּוה ה

ַוַדאי ִאית ֵליּה ,  ְּבַהאי ַׁשֲעָּתא ְּבאֹוַריְָתאְדִאְׁשַּתֵּדלָּכל ַמאן ,  ַרב ִחזְִקּיָהָאַמר

 ָהִכי ֵליּהָאַמר , ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ַמאי ַטֲעָמא ָּתִדיר,  ְּבַעְלָמא ְדָאִתיָּתִדירחּוָלָקא 

ָּכל ,  ְּבגִנְָּתא ְדֵעֶדןִאְּתַערִרי) הּוא ְדָכל ַּפְלגּות ֵליְליָא ַּכד קּוְדָׁשא ְּב, אּוִליְפנָא

נַַחל , ְדִאְקֵרי נַַחל ְקדּוִמים,  ֵמַההּוא נֲַחָלאיִַּתירִאינּון נְִטיָען ְדגִנְָּתא ִאְׁשַּתְקיָן 

, ְּבאֹוַריְָתאִּכְביָכֹול ַההּוא ְדָקִאים ְוִאְׁשַּתֵדל ,  ֵמימֹוי ְלָעְלִמיןָּפְסָקןֲעָדנִים ְדָלא 

 ִאינּון נְִטיָען ִדְבגִנְָּתא ְּבגֹוּו ַההּוא נַַחָלא ִאְּתַרק ַעל ֵריֵׁשיּה ְוַאְׁשֵקי ֵליּה ְּכִאיל

 הֹוִאיל ְוֻכְלהּו ַצִּדיַקיָא ִדְבגֹו גִנְָּתא ְדֵעֶדן ֶאָלאְוָלא עֹוד ) ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי(, ְדֵעֶדן

 חּוָלָקאִאְׁשְּתַכח ְדִאית ֵליּה ,  ְדנֲַחָלא ַׁשְויָן ֵליּה ְּבַההּוא ַׁשְקיּוחּוָלָקא, ַציְִתין ֵליּה

  . ָּתִדיר ְּבַעְלָמא ְדָאִתי
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, ְוַרִּבי יֲַעקֹב ְּבֵריּה ַהָוה ִעֵמיּה,  ְטרֹונְיָא ַדֲחמּויְלֵבי ַאָּבא ַהָוה ָאִתי ִמְּטֶבְריָה ַרִּבי

ִאית , ְדֵביָתאְלָמֵריּה ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא , ַּכד ָּבעּו ְלִמְׁשַּכב,  ַטְרָׁשאִּבְכַפרִאָעְרעּו 

 ֵליּה ְּבגִין ְדָקִאיְמנָא ָאַמר, ָאַמר ֵליּה ָמאֵריּה ְדֵביָתא ַאַּמאי, ָהָכא ַּתְרנְגֹוָלא

ְדָהֵדין , ְדָהא ִסיָמנָא ִלי ְּבֵביָתא, ִאְצְטִרי)ָאַמר ֵליּה ָלא , ְּבַּפְלגּות ֵליְליָא ַמָמׁש

ּוְבַּפְלגּות ֵליְליָא ַמָמׁש ,  ַמיָא ְונִָטיף ִטיף ִטיף ֵליּהָמֵלינָא, ַטְקָלא ְדַקֵמי ַעְרָסֵאי

,  ְּבָּכל ֵּביָתאָקֵליּהְוִאׁשְּתַמע , ְוִאְתגְַלגָל ַהאי ִקיְטָפא ְונִָהים,  ֻּכְלהּו ַמיָאִאְתָרקּו

 ַּפְלגּות ְוַחד ַסָּבא ַהָוה ִלי ְדַהָוה ָקם ְּבָכל, ַמָמׁש ֵליְליָא ַּפְלגּות ּוְכֵדין הּוא

 ַרֲחָמנָא ְּבִרי)ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא , ּוְבגִינִי ָּכך ָעַבד ַהאי,  ְּבאֹוַריְָתאְוִאְׁשַּתַּדל ְליָאֵלי

ָקמּו ַרִּבי ַאָּבא ,  ְדִקיְטָפאַגְלגַָלאְּבַּפְלגּות ֵליְליָא נִָהים ַההּוא , ְדַׁשְדַרנִי ָהָכא

  . ְוַרִּבי יֲַעקֹב

ְוַהָוה ָאַמר ,  ְּבִׁשּפֹוֵלי ֵּביָתא ּוְּתֵרין ְּבנֹוי ִעֵמיּהִתיביָ ְלַההּוא גְַבָרא ְדַהָוה ָׁשְמעּו

ַמאי ָקא ,  ַליְָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל) ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק7ֲחצֹות )תהלים קיט(ְּכִתיב 

 ַוַדאי ַליְָלהֶאָלא ֲחצֹות , ְוָלא ַּבֲחצֹות ַליְָלה,  ְדִאיהּו ָאַמר ֲחצֹות ַליְָלהָדִודָחָמא 

ְדָהא , ִאין,  הּוא ָהִכי ִאְקֵריְּבִרי)ְוִכי קּוְּדָׁשא , ְלקּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא ָאַמר ָהִכי

ּוְכֵדין ִהיא ,  הּוא ִאְׁשְּתַכח ְוִסיֲעָּתא ִדיֵליּהְּבִרי)ֲחצֹות ַליְָלה ַמָמׁש קּוְּדָׁשא 

 ְלַרִּבי ַאָּבאָאַמר ַרִּבי , ִּדיַקיָא ְּבגִנְָּתא ְדֵעֶדן ְלִאְׁשַּתְעְׁשָעא ִעם ַצְדַעיֵילַׁשֲעָּתא 

ָאְמרּו , ְקִריבּו ְויִָתיבּו ִעֵמיּה, ַּכֲחָדאַוַדאי נְִׁשַּתֵּתף ִּבְׁשִכינְָּתא ְונְִתַחֵּבר , יֲַעקֹב

ָאַמר לֹון ִמָלה ָדא , ִמנָא ָלך ַהאי,  ָקָאַמְרְּתְדַׁשִּפירֵליּה ֵאיָמא ִמָלה ְדפּוָמך 

  . יִמָסָּבֵאאֹוִליְפנָא 

ָּכל ִדינִין ִדְלַתָּתא , ַׁשֲעֵּתי ַקַמיְָתא ְדֵליְליָא) ִדְּתִחַלת(ִדְּתַלת ,  ַהָוה ָאַמרְותּו

 הּוא ְּבִרי)ּוְבַּפְלגּות ֵליְליָא ַמָמׁש קּוְּדָׁשא ,  ְוָׁשאִטין ְּבַעְלָמאְוָאזְִליןִמְתַעִרין 
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ְוָכל נִימּוִסין ִדְלֵעיָלא , ִמְׁשַּתְּכָחןְוִדינִין ִדְלַתָּתא ָלא , ִאְּתַער ְּבגִנְָּתא ְדֵעֶדן

ִמנָָלן ֵמַאְבָרָהם ִדְכִתיב ,  ְּבַּפְלגּות ֵליְליָא ַמָמׁשֶאָלאְּבֵליְליָא ָלא ִאְׁשַּתְּכחּו 

 ַסגִיִאיןּוְבַאְתִרין ,  ַּבֲחִצי ַהַליְָלהַויְִהי )שמות יב(ְּבִמְצַריִם ,  ַליָלהַעֵליֶהםַויֵָחֵלק 

  . ִכי ִאְׁשַּתַּכחְּבאֹוַריְָתא ָה

ְדַמְלכּוָתא ִדיֵליּה , ֶאָלא ָהִכי ָאַמר ַסָּבא,  ַהָוה יַָדעּוְמנָא) ומה(,  ַהָוה יַָדעְוָדִוד

 ּוְלָהִכי, ְוַעל ָדא ָקִאים ְּבַהִהיא ַׁשְעָּתא ְוָאַמר ִׁשיָרָתא, ַּתְליָא) ֵליְליָא(ְּבַהאי 

ְדָהא ָּכל ',  ָל) וגוְלהֹודֹותָאקּום , יְָלה ַמָמׁש הּוא ֲחצֹות ַל)ַקְריֵּה ְלקּוְּדָׁשא ְּבִרי

ְוַהִהיא ַׁשֲעָּתא ִאְתַקִטיר ,  ִמְׁשַּתְּכִחיןֵמָהָכאְוִדינִין ְדַמְלכּוָתא , ִדינִין ַּתְליָן ֵמָהָכא

, אהּוָאַמר ֵליּה ַוַדאי ָהִכי , ָאָתא ַרִּבי ַאָּבא ְונְַׁשֵקיּה,  ִׁשיָרָתאְוָאַמרָּבּה ָדִוד ְוָקם 

  . ְּבִרי) ַרֲחָמנָא ְדַׁשְדַרנִי ָהָכא

ְוָהא ִאְּתַער ,  ְוָהא אּוִקיְמנָא ִמֵלי ְוָהִכי הּוא ַוַדאיַאַתר ַחזִי ַליְָלה ִדינָא ְּבָכל ָּתא

 ְּכִתיבִאי ָהִכי ַאַּמאי , ָאַמר ַההּוא יָנֹוָקא ְּבֵריּה ְדַההּוא גְַבָרא. ִׁשְמעֹוןַקֵמי ְדַרִּבי 

,  ִאְּתַעַרתִדְׁשַמיָאָאַמר ֵליּה ָהא ִאְּתַמר ְּבַּפְלגּות ֵליְליָא ַמְלכּוָתא , הֲחצֹות ַליְָל

ְדָהא ִמָלה ְדפּוָמך ,  ְּבִרי ַטבֵאיָמאָאַמר ֵליּה ַרִּבי ַאָּבא , ָאַמר ַאנָא ְׁשַמֲענָא ִמָלה

כּוָתא ִאיהּו ּוְבָכל  ְדָהא ַליָלה ִדינָא ְדַמְלְׁשַמֲענָאָאַמר ַאנָא , ָקָלא ְדבּוִצינָא ֱלֶהֵוי

 ְּבִדינָא) ֲחצֹות(, ְּבגִין ְדיַנְָקא ִּבְּתֵרי גְַונֵי,  ְדָקָאַמר ֲחצֹותְוַהאי, ַאַתר ִדינָא הּוא

 נְִהירּו ַאנְָּפָהא ַאֲחָרא ַּפְלגּוָתא ְדָהא,  ִדינָא הּואַקְדַמיָתא ַּפְלגּוָתא ּוַוַדאי, ְוֶחֶסד

  . ַוַדאית ַליָלה ְּכִתיב ְוַעל ָדא ֲחצֹו, ְּבִסְטָרא ְדֶחֶסד

ָאַמר ַוַדאי ֲחִׁשיְבנָא ְדָחְכְמָתא ָלא ,  ְּבֵריֵׁשיּה ּוַּבְרֵכיּהיָדֹוי ַרִּבי ַאָּבא ְוַׁשִוי ָקם

 יָנּוֵקי ְּבָדָרא ְדַרִּבי ְדַאִפילּוַהְׁשָּתא ָחֵמינָא ,  ַּבר ְּבִאינּון זַָּכֵאי ְדזָכּו ָּבּהִאְׁשַּתַּכח
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ַווי ְלָדָרא ְדַאנְְּת ִּתְסַּתֵלק ,  ַאנְְּת ַרִּבי ִׁשְמעֹוןזַָּכָאה, ָחְכְמָתא ִעָלָאהִׁשְמעֹון זָכּו ְל

  .  ַעד ַצְפָרא ְוִאְׁשַּתְדלּו ְּבאֹוַריְָתאיְָתבּו, ִמנֵיּה

ִמָלה ָדא ָהא אֹוְקמּוָה ',  ֻּכָלם ַצִּדיִקים וגוְוַעֵּמך )ישעיה ס(,  ַרִּבי ַאָּבא ְוָאַמרָּפַתח

,  נִינְהּוַצִּדיֵקיְוִכי ֻּכְלהּו יְִׂשָרֵאל ,  ְּכִתיב ְוַעֵּמך ֻּכָּלם ַצִּדיִקיםַטֲעֳמאַמאי , אַחְבַריָ

 ְוַכָמה ְרִׁשיִעין ְדָעְבִרין ַעל ַחָטִאיןַּכָמה , ְוָהא ַּכָמה ַחיִָבין ִאית ְּבהּו ְּביְִׂשָרֵאל

זַָּכִאין ִאינּון יְִׂשָרֵאל ְדָעְבִדין , נִיִתין ְּבָרזָא ְדַמְתָּתאנָאֶאָלא ָהִכי , ִּפקּוֵדי אֹוַריְָתא

,  יֹוִמין ְלָקְרָּבנָאִלְתַמנְיָאְדַמְקִריִבין ָּבנַיְהּו ,  ְדַרֲעָוא ְלקּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּואָקְרָּבנָא

 )מׁשלי י(ִדְכִתיב ,  ְדקּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּואָטָבאְוַכד ִאְתגְזָרּו ָעאלּו ְּבַהאי חּוָלָקא 

ַוַדאי , ַצִּדיִקיםְוֵּכיָון ְדָעאלּו ְּבַהאי חּוָלָקא ְדַצִּדיק ַאְקרּון ,  יְסֹוד עֹוָלםִּדיקְוַצ

 ִלי ִּפְתחּו )קיחתהלים ( ְּכִדְכִתיב, ְוַעל ֵּכן ְלעֹוָלם יִיְרׁשּו ָאֶרץ, ֻּכָלם ַצִּדיִקים

ַער ַלהַׁשֲעֵרי  ְדִאְתגְזַרו ִאינּון, ּו בֹוַצִּדיִקים יָבֹא’  ֶצֶדק ָאבֹא ָבם וְכִתיב זֶה ַהּׁשַ

  .ְוִאְקרּון ַצִּדיִקים

 ְדנַָטע קּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא ְּבגִנְָּתא ְדֵעֶדן ַהאי נְִטיִעיןנֵֶצר ֵמִאינּון ,  ַמָטַעינֵֶצר

 ּוְכִתיב, ְוַעל ֵּכן ִאית ְלהּו ְליְִׂשָרֵאל חּוָלָקא ָטָבא ְּבַעְלָמא ְדָאִתי, ִמנַיהּוֶאֶרץ ַחד 

ַמהּו ְלעֹוָלם ְּכָמה ,  יִיְרׁשּו ָאֶרץְלעֹוָלם )ישעיה ס(,  יִיְרׁשּו ָאֶרץַצִּדיִקים )שם לז(

ְוָּתאנָא ַמאי ָקא . ( ְוָהא ִאְּתַמר ַהאי ִמָלה ֵּבין ַחְבַריָאִדיָלןְדאּוִקיְמנָא ְּבַמְתנִיָּתא 

 ְּבִרי)זֵי קּוְּדָׁשא נוסח אחר ָּתא ַח(, ) ְדָלא ִאְקֵרי ַאְבָרָהם ַעד ַהְׁשָּתאְקָראָחָמא 

,  ָהִכי אֹוִקיְמנָאֶאָלא, ַמאי ַטֲעָמא, הּוא ָלא ָקָרא ְלַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַעד ַהְׁשָּתא

ֶאָלא , ) ְוַׁשְריָא ֵּביּהא" ֵּביּה ַהאי ֵהִאְתַחָּברְוַכד ִאְתגְזַר , ְדַעד ַהְׁשָּתא ָלא ִאְתגְזַר

 ּוְׁשִכינְָּתא' וַכד ִאְתגְזַר ִאְתַחָבר ְּבַהאי ה, ְתגְזַר ַהְׁשָּתא ָלא ִאְדַעד, ָהִכי אֹוִקיְמנָא

 תֹוְלדֹות ֵאֶּלה )בראשית ב(ְוַהיְינּו ִדְכִתיב , ּוְכֵדין ִאְקֵרי ַאְבָרָהם, ַׁשְריָא ֵּביּה
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ַמיִם ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם , ַמאי ָקַאְמֵרי, ְוָּתנָא ְּבַאְבָרָהם, ְּבָרָאם'  ְּבֵהְוָּתנָא, ַהּשָׁ

 ְוַהאיְוַהאי , ְוכָֹלא נִָחית ַּכֲחָדא ְוָלא ַקְׁשיָא ִמָלה, ְוָדא ְׁשִכינְָּתא, ֶחֶסדֶאָלא ָדא 

ְדַהְליְיָ ַרְבָרָבא ' ְוֵהְדִהָּבְרָאם זְֵעיָרא ' ַהאי ֵה, ָאַמר ַרב יֲַעקֹב ְלַרִּבי ַאָּבא, ַהֵוי

ְוִאית ְדַמְתנֵי (, יָטה ְוָדא יֹוְבָלאְׁשִמ) ְׁשִכינְָּתא(ָאַמר ֵליּה ָדא , ַמה ֵּבין ַהאי ְלַהאי

ַרְבָרָבא ְדָהא ' ְוֵה,  ִמַצִּדיק ְּכֵדין ְקיָָמא ְּבַאְׁשָלמּוָתאִמנְָהָראְדַכד , ְדכָֹלא ַחד

,  ַאֲחָראִמִסְטָראּוְלזְִמנִין ְדָלא ְקיָָמא ְּבַאְׁשָלמּוָתא ְויָנְָקא ,  ִּכְדָקא יָאּותִמְתנֲַהָרא

 ְּבַאְׁשָלמּוָתא ְוזְִמנִין ַקיְָמאוְבגִין ָּכך זְִמנִין ְדִסיַהָרא ) א זְֵעיָרא"ְּכֵדין ֵה

ְוַהאי ִאיהּו ְּבִריָרא ,  ְוּכָֹלא ַׁשִּפירְוִאְׁשְּתמֹוָדעּוְבַאנְָּפָהא ִאְׁשַּתַּכח , ִּבְפגִימּוָתא

  . ְדִמָלה

 הּוא ִאְתָרֵעי ְּבהֹון ִמָּכל  יְִׂשָרֵאל ְדקּוְּדָׁשא ְּבִרי)ִאינּוןזַָּכִאין ,  ַרִּבי ַאָּבאָאַמר

 נִָחיתָלא , ְדָכל ַמאן ְדִאית ֵּביּה ַהאי ָאת, ְויִָהיב לֹון ָאת ְקיָָמא ָדא, ַעִמיןְׁשָאר 

ְוָלא ,  ַאֲחָראִּבְרׁשּוָּתאְדָלא ַעיֵיל ֵליּה , ְלֵּגיִהּנָם ִאי ִאיהּו נִָטיר ֵליּה ִּכְדָקא יָאּות

ְּכַמאן ִדְמַׁשֵקר ִּבְׁשֵמיּה ,  ְּבַהאיִדְמַׁשֵקרְדָכל ַמאן , אְמַׁשֵקר ִּבְׁשֵמיּה ְדַמְלָּכ

  .  ָּבגָדּו ִּכי ָבנִים זִָרים יָָלדּוַּביְיָ )הושע ה( ִדְכִתיב, ְדקּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא

ָקִרי ,  ְדַּבר נַׁש ַאִסיק ְּבֵריּה ְלַאֲעֵליּה ְלַהאי ְּבִריתְּבזְִמנָא,  ָאַמר ַרִּבי ַאָּבאתּו

ֵּביּה ,  ְּבַעְלָמאַעְבִדיתָחמּו ַמאי ִּבְריָה ,  ְּבִרי) הּוא ְלָּפַמְליָא ִדיֵליּה ְוָאַמרּוְדָׁשאק

ְוַעל ָדא , ָטאִסין ְוִאזְַדֵמן ַּתָמן'  ְּבדַעְלָמאְוָטאס , ֵאִליָהּו) ֵליּה(ַׁשֲעָּתא ִאזְַדֵמן 

ְויֵיָמא ָדא ֻּכְרַסיָיא ,  ִליָקָרא ִדיֵליּהאַאֲחָר ַּבר נַׁש ְלַתְקנָא ֻּכְרַסיָיא ְדָּבֵעי ָתנֵינָן

  .  ַתָמן ְוהּוא ָסִליק ְוַאְסִהיד ַקֵמי קּוְדָׁשא ְּבִרי) הּואָׁשִריְוִאי ָלאו ָלא , ְדֵאִליָהּו

 ִקנֵאִתי ַקנֹאּוְכִתיב ',  ְל7 פֹה ֵאִליָהּו וגוַמה )יט א"מ(, ְּכִתיב ַחזִי ְּבַקְדַמיָתא ָּתא
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ְּבָכל , ָאַמר ֵליּה ַחיֶי7', וגוִּכי ָעזְבּו ְּבִריְת7 ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ) ְצָבאֹותֱא@ֵהי (ַליְיָ 

, ַאנְְּת ִּתזְַדֵמן ַּתָמן,  ָּבנַי ְּבִבְׂשְרהֹוןֵליּהַאַתר ְדַהאי ְרִׁשיָמא ַקִדיָׁשא יְִרְׁשמּון 

,  ְמַקיְיִמין ַהאי ְקיָיָמאהּוא יְַסִהיד ְדיְִׂשָרֵאל,  ָעזְבּוְדיְִׂשָרֵאלּוּפּוָמא ְדַאְסִהיד 

 ַדְלטֹוָרא ְדָאַמרַעל ,  ָתנֵינָן ַעל ַמה ִאְתַענֵׁש ֵאִליָהּו ַקֵמי קּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּואְוָהא

ָקמּו ,  ִמֵלי ְדאֹוַריְָתאָאְמֵריַאְדָהִכי ַהָוה ָאִתי נְהֹוָרא ְדיֹוָמא ְוַהוּו , ַעל ְּבנֹוי

ָאְמֵרי ,  ְּבַהאי ֵליְליָא ַאְׁשִלימּוְדַעְסִקיּתּוא ְּבַמה ָאַמר ֵליּה ַההּוא גְַבָר, ְלֵמיזַל

ְדָהא ְדֵביָתִאי ,  ְלָמָחר ַאנְּפֹוי ְדָמֵריּה ְדַקיְיָמאְדֶּתְחמּוןָאַמר ֵליּה , ַמאי הּוא

 ִהלּוָלא ֶליֱהֵויְלָמָחר , ּוגְזַר ְקיָָמא ִדְּבִרי ְדִאְתיִַליד ִלי,  ָדא ִמנַיְכּוְּבעּוָתאָבָעאת 

,  ֲאֵּפי ְׁשִכינְָּתא נְִתיבּוְלֶמְחֵמי, ָאַמר ַרב ַאָּבא ַהאי ָּבעּוָתא ְדִמְצָוה ִאיהּו, יֵליּהִד

וָכל ,  ָּכנַׁש ַההּוא גְַבָרא ָּכל ִאינּון ְרִחימֹויֵליְליָאאֹוִריכּו ָּכל ַההּוא יֹוָמא ְּבַההּוא 

 גְַבָראָאַמר ֵליּה ַההּוא , ַמאן ְּדנַיִםְוָלא ַהָוה ,  ְּבאֹוַריְָתאִאְׁשַּתָדלּוַההּוא ֵליְליָא 

  :ְּבָמטּו ִמנַיְכּו ָּכל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה ַחְדָּתא ְדאֹוַריְָתא

 ְּפָרעֹות ְּביְִׂשָרֵאל ְּבִהְתנֵַדב ָעם ִּבְפרֹוַע )שופטים ה(, ְוָאַמר) ַרִּבי ַאָּבא( ַחד ָּפַתח

ֵלית ,  ָתנֵינָןָהִכיֶאָלא , ק ְדָּפְתחּו ְּבַהאי ְקָראַמאי ָקא ָחמּו ְדבֹוָרה ּוָבָר,  יְיָָּבְרכּו

 @א ְּבִריִתי יֹוָמם ִאם )ירמיה לג(ִדְכִתיב , ַעְלָמא ִמְתַקּיְָמא ֶאָלא ַעל ַהאי ְּבִרית

ְּבגִין ָּכך ָּכל זְִמנָא ְדיְִׂשָרֵאל , ַקיִָמיןְדָהא ְׁשַמיָא ְוַאְרָעא ַעל ָדא ', ָוַליְָלה וגו

ְוָכל זְִמנָא ְדַחס ,  ְׁשַמיָא ְוַאְרָעא ַקיְִמין ְּבִקיּוַמיְהּונִמּוֵסי, אי ְּבִריתְמַקיְִמין ַה

ּוִבְרָכאן ָלא , ִמְתַקיְִמיןְׁשַמיָא ְוַאְרָעא ָלא ,  יְִׂשָרֵאל ְמַבְטִלין ַהאי ְּבִריתְוָׁשלֹום

  . ִמְׁשַּתְּכִחין ְּבַעְלָמא

, ֶאָלא ַּכד ַּבִטילּו ִמנַיְהּו ְקיָָמא ָדא, יְִׂשָרֵאל ַעל ַעִמין ַחזִי ָלא ְׁשִליטּו ְׁשָאר ָּתא

 ְּבנֵי ַויֲַעזְבּוְוַעל ָדא ְּכִתיב , ְדָלא ִאְתָּפְרָען ְוָלא ִאְתגְַליָין, ִמּנַיְהּוּוַמה ַּבִטילּו 
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ָאְַתת ַויֲַעזְבּו ֶאת יְיָ ַמָמׁש ַעד ְד, ִסיְסָראַויְִמּכֹור אֹוָתם ְּביַד ', יְִׂשָרֵאל ֶאת יְיָ וגו

  .  ִאְתְּכנָעּו ָׂשנְֵאיהֹון ְּתחֹוַתיְהּוְּכֵדין,  יְִׂשָרֵאל ְּבִמָלה ָדאְלָכל ְדבֹוָרה ְוִאְתנְַדַבת

ְוִכי יְִׂשָרֵאל ַאִטיִמין ִאינּון ,  ְּבִרי) הּוא ִליהֹוֻׁשעקּוְּדָׁשאְדָאַמר ,  ְדָתנֵינָןְוַהיְנּו

 ְלהּו ְלַאֲעָלאְוַאְּת ָּבֵעי ,  ַקּיִָמין ְקיָָמא ִדיִלי ְוָלא ִאְתגְַלּיָן ְוָלאִאְתָּפָרעּוְוָלא 

 מֹול ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵׁשנִית ְוַעד ׁשּוב )יהושע ה(, ְלַאְרָעא ּוְלַאְכנָָעא ָׂשנְֵאיהֹון

אּוף , ְוָלא ִאְתָּכנָעּו ָׂשנְֵאיהֹון,  ְּבִרית ָלא ָעאלּו ְלַאְרָעאַהאיְדִאְתָּפָרעּו ְוִאְתגְַליָא 

ּוִבְרָכאן , ְּתחֹוַתּיְהּוִאְתְּכנָעּו ָׂשנְֵאיהֹון ,  ְדִאְתנְַדִבין יְִׂשָרֵאל ְּבַהאי ָאתֵּכיָוןָכא ָה

 ְּפָרעֹות ְּביְִׂשָרֵאל ְּבִהְתנֵַדב ָעם ִּבְפרֹוַעַהָהא הּוא ִדְכִתיב , ִאְתַחזָרּו ְלַעְלָמא

  :ָּבְרכּו יְיָ

,  ַבֶדֶר) ַּבָמלֹון ַויְִפְּגֵׁשהּו יְיָ ַויְַבֵּקׁש ַהִמיתֹוִהיַויְ )שמות ד(,  ַאֲחָרא ּוָפַתח ְוָאַמרָקם

 יְִׂשָרֵאל יַתָאַמר ֵליּה קּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא ְוִכי ַאְּת ָאזִיל ְלֲאָּפָקא , ְלמֶֹׁשהְלַמאן 

ְבָר) ָלא ִד,  ִּמנָ) ְקיָָמאַאנְֵׁשיתְוַאְּת , ּוְלַאְכנָָעא ַמְלָּכא ַרב ְוַׁשִליָטא, ִמִמְצַריִם

,  נַָחת גְַבִריֵאל ְּבַׁשְלהֹוָבא ְדֵאָׁשא ְלאֹוְקֵדיּהָּתאנָא, ִמיָד ַויְַבֵּקׁש ַהִמיתֹו, ִאְתגְזַר

ָאַמר ֵליּה , ַאַּמאי ִחיְויָא,  ִמּתֹוְקָדא ְלַׁשֲאָפא ֵליּה ְּבגֵַויּהִחיְויָאְוִאְתַרֵמיז ַחד 

,  ִאְתגְזַרָלאּוְבָר) , א ִחיְויָא ַרְבְרָבא ְוַתִקיָפא ְּבִרי) הּוא ַאְּת ָאזִיל ְלַקְטָלקּוְּדָׁשא

 ּוגְזִַרת ִלְּבָרּה ִצּפֹוָרהַעד ְדָחַמת , ִמיַד ִאְתַרִמיז ְלַחד ִחיְויָא ְלֲקָטָלא ֵליּה

וַמאי , ַמהּו צֹור ֶאָלא ַאְסָווָתא,  צֹורִצּפֹוָרהַהָהא הּוא ִדְכִתיב ַוִּתַקח , ְוִאְׁשַּתזִיב

  :ְדנְִצנְָצא ָּבּה רּוַח קּוְדָׁשא,  ָעְרַלת ְּבנָּהֶאתִדְכִתיב ַוִּתְכרֹות , ַאְסָווָתא

 יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו גְׁשּו נָא ֵאַלי ַוּיִגָׁשּו ַויֹאֶמר ַויֹאֶמר )בראשית מה(,  ַאֲחָרא ְוָאַמרָקם

 ֲאנִי לֹון ְדָאַמר ֶאָלא ְבַׁשֲעָּתא,  ָקִרי ְלהּו ְוָהא ְקִריִבין ַהוּו גֵַּביּהַאַּמאיְוִכי ', וגו
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 ַמְלכּו ָדא ְּבגִין ָדא יֹוֵסףָאַמר , ְדָחמּו ֵליּה ְּבַמְלכּו ִעָלָאה, יֹוֵסף ַאִחיֶכם ָּתְווהּו

ָאַמר ָדא ,  ְלהּו ַהאי ְקיָיָמא ְדִמיָלהְדַאֲחזִי, ְגׁשּו נָא ֵאַלי ַויִגָׁשּו, ַרַווְחנָא ֵליּה

ִמַּכאן אֹוִליְפנָא ַמאן ְדנִָטיר ְלַהאי ָאת , ית ָלּה ְדנְַטִרְּבגִין, גְַרַמת ִלי ַמְלכּו ָדא

,  יְיָ ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקרַחי )רות ג(ִדְכִתיב , ִמנָָלן ִמּבַֹעז,  ִאְתנְַטַרת ֵליּהַמְלכּו, ְקיָיָמא

ה ְּבגִין ָּכך זָָכ,  ְונִָטיר ְלַהאי ְּבִריתאֹוָמָאהַעד ְדאֹוֵמי , ְדַהָוה ְמַקְטֵרג ֵליּה יְִצֵריּה

 ְדִאְתְקֵריּוַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ,  ַׁשִליִטין ַעל ָּכל ְׁשָאר ַמְלִּכיןַמְלִּכיןְדנְַפקּו ִמנֵיּה 

  :ִּבְׁשָמא ְדקּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא

ָהִכי ָּתאנָא ְּבזֹאת ',  ַּתֲחנֶה ָעַלי ַמֲחנֶה וגוִאם )תהלים כז(ְּכִתיב ,  ִאיָדך ְוָאַמרָּפַתח

ְוִאְתַרִמיזָא , ָדא ָאת ַקיָיָמא ִדזְִמינָא ָּתִדיר גֵַּבי ַּבר נַׁש, ְּבזֹאתּו ַמה, ֲאנִי ּבֹוֵטַח

, זֹאת ְּבִריִתי, ַהְּבִריתְּכָמה ִדְכִתיב זֹאת אֹות , ּוְבגִינִי ָּכך ִאְּתַמר ְּבזֹאת, ְלֵעיָלא

ְוִאי ֵּתיָמא , ַּפְרָׁשן ִאינּון ְוָלא ִמְתַדְרגָאְוָּתאנָא זֶה ְוזֹאת ְּבַחד , וּכָֹלא ְּבַחד ַדְרגָא

ֶאָלא ְּבגִין , ַאַּמאי ָדִוד ִּבְלחֹודֹוי ְוָלא ַאֲחָרא,  ָהִכיַעְלָמאִאי ָהִכי ָהא ְׁשָאר ְּבנֵי 

  .  ֵּביּה ְוִאְתַרִמיזָא ֵּביּה ְוִהיא ִּכְתָרא ְדַמְלכּוָתאְדַאִחיָדא

 ִּכְדָקא ַחזִי ַמְלכּוָתא ִאְתַעִדי  נַָטר ֵליּה ָדִוד ַמְלָּכאָלא ַחזִי ְּבגִין ְדַהאי זֹאת ָּתא

, ִדְלֵעיָלאַהאי זֹאת ִאְתַרִמיזָא ְּבַמְלכּוָתא , ְוָהִכי אּוִליְפנָא,  זְִמנָאַההּואִמנֵיּה ָּכל 

נַָפק ,  ְדָדִוד ָעַבר ַעֵליּהַׁשֲעָּתאְּבַההּוא , ְוִאְתַרִמיזָא ִּבירּוְׁשֵלם ַקְרָּתא ַקִדיָׁשא

ּוַמְלכּוָתא , ָל) ַטְרִדין ִמירּוְׁשֵלם,  ִּתְׁשְּתֵריְדִאְתַקְטָראַמה ָדִוד ְּב, ָקָלא ְוָאַמר

ִמֵּביְת7 ,  ָרָעה ִמֵּביֶת7ָעֶלי7 ֵמִקים ִהנְנִי) ב" יב"ש(ְמנָא ָלן ִדְכִתיב , ִמינָךִאְתַעֵדי 

ְׁשָאר ְּבנֵי , יּוַמה ָדִוד ַמְלָּכא ָהִכ,  ִאְתַענָׁשֵּביּהְוָהִכי ַהָוה ְּבַמה ְדָעַבר , ַדיְיָקא

  : ְוַכָּמהַּכָּמהַעְלָמא ַעל ַאֲחת 



 

   

 - 137 -

  הבןפדיון

,  ֶעזְָרָתה ִלי ִּכְמַעט ָׁשְכנָה דּוָמה נְַפִׁשייְיָ לּוֵלי) תהלים צד(,  ִאיָדך ְוָאַמרָּפַתח

 ְוָלא,  ְדָלא נַָחֵּתי ַלֵּגיִהּנָם ִּכְׁשָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִביםיְִׂשָרֵאלָּתאנָא ְּבָמה זַָּכאן 

 ְדַּבר נַׁש נִָפיק ְּבַׁשֲעָּתא, ְדָהִכי ָּתאנָא, ְּבַהאי ָאת) ֶאָלא(, ְתַמְסָרן ִּבידֹוי ְדדֹוָמהִא

זְִקִפין ֵעינָא ,  ִאְתַּפְקָדן ַעֵליּהְטִהיִרין) ַמְלֲאֵכי ֲחָּבָלה(ַּכָמה ֲחִביֵלי , ֵמַעְלָמא

ְוָלא ִאְתּיִָהיב ִּבידֹוי ,  ִמנֵיּהִאְתַּפְרָׁשן,  ְדקּוְּדָׁשאְקיָָמאְוַחָמאן ַהאי ָאת ְדהּוא 

  .  ַוַדאיַלֵּגיִהּנָםְדָכל ַמאן ְדִאְתַמָסר ִּבידֹוי נִָחית ,  ְלנֲַחָּתא ַלֵּגיִהּנָםְדדֹוָמה

ִאי , ְוִדינִין ִּביִׁשין ָלא ַׁשְלִטין ֵּביּה ְּבַּבר נַׁש, ְוַתָּתִאין ָאת ַדֲחִלין ִעָלִאין ּוֵמַהאי

 ְּבִרי) ְדקּוְּדָׁשאְּבגִין ְדהּוא ִאְתָאִחיד ִּבְׁשָמא , י ֵליּה ְלַהאי ָאת ִלנְטּוֵרזִָכיִאיהּו 

ִאְתַעִדי ִמנֵיּה ,  ָחזִיִּכְדָקאֵּכיָון ְדָדִוד ַמְלָּכא ָלא נַָטר ָאת ְקיָָמא ָדא , הּוא

יְִמְסרּון ְדָסַבר ְדּיֵַחתּון ֵליּה ִמיָד ְו, ָדִחילִמיַד , ַמְלכּוָתא ְוִאְתָטִריד ִמירּוְׁשֵלם

 ) ב יבב"ש(ִדְכִתיב , ַעד ְדִאְתַּבַׂשר ֵּביּה,  ְּבַההּוא ַעְלָמאְויָמּות, ֵליּה ִּבידֹוי ְדדֹוָמה

לּוֵלי יְיָ ֶעזְָרָתה ִלי ,  ְוָאַמרָּפַתחֵּביּה ַׁשֲעָּתא ,  יְיָ ֶהֱעִביר ַחָטאְת7 @א ָתמּותגַם

  :ִּכְמַעט ָׁשְכנָה דּוָמה נְַפִׁשי

 אֹותֹו ְוֶאת ְוֶהְרֲאנִי )שם טו(ְדָאַמר ָדִוד ) ִדְכִתיב(ַמאי ַהאי , ך ְוָאַמר ִאיָדָּפַתח

ַמאן יִָכיל ְלֶמֱחֵמי ֵליּה , ) ְוֶאת נֵָוהּוָּכ) ַמאי ְוֶהְרֲאנִי אֹותֹו וַאַחר(, נֵָוהּו

יּה ַההּוא  ַעֵלְדִאְתגְזַרְּבַהִהיא ַׁשֲעָּתא , ֶאָלא ָהִכי ָתנֵינָן,  ְּבִרי) הּואְלקּוְּדָׁשא

ְדּכָֹלא ,  יָאּות ִאְתָענֵׁש ְּבַהאיִּכְדָקאְוָדִוד יַָדע ְדַעל ְדָלא נַָטר ַהאי ָאת , עֹונְָׁשא

ְוָלא ִאְקֵרי ַצִּדיק ַמאן ְדָלא נַָטר ֵליּה ,  ָאתְּבַהאיַּכֲחָדא ַאִחיָדא ְוּכָֹלא ַּתְרִמיז 

ַמאי ,  ְוֶאת נֵָוהּואֹותֹו ְוֶהְרֲאנִי )ו"ם טש(,  ָּבֵעי ָּבעּוֵתיּה ְוָאַמרַהָוה, ִּכְדָקא יָאּות

, ) ְּבִרי) הּוא אֹות ִדיֵליּהְדקּוְּדָׁשאְדָהא אֹות , אֹות ַהְּבִרית) אֹות ִדיֵליּה(אֹותֹו 

, ַמאי ַטֲעָמא, ְדָהא ָדִחיְלנָא ְדִאְתַאִביד ְמנָאי, ַקִדיָׁשא) ִדיֵליּה(ָדא ָאת ְקיָָמא 
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ּוְּבגִין ָּכך ָּתֵלי ְּבָבעּוֵתיּה , כּוָתא ִוירּוְׁשֵלם ְּבַהאי ַאִחיָדן ַמְלִאֵליןְּבגִין ִדְתֵרין 

  : ִמָלהַחד ְוֶאת נֵָוהּו ְדיְִתַהָּדר ַמְלכּוָתא ְדַהאי ָאת ְלַאְתֵריּה ְוּכָֹלא אֹותֹו

ִמי ִמָּבֵעי ּוֵמַעְצ, ַמאי ּוִמְּבָׂשִרי,  ֶאֱחזֶה ֶאלֹוַּהּוִמְּבָׂשִרי )איוב יט(,  ִאיָדך ְוָאַמרָּפַתח

 קֶֹדׁש יֲַעְברּו ּוְבַׂשר )ירמיה יא טו(ִדְכִתיב , ּוַמאי הּוא,  ִמְּבָׂשִרי ַמָמׁשֶאָלא, ֵליּה

ְדַתנְיָא ְּבָכל זְִמנָא ,  ְּבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכםְוָהיְָתה )בראשית יז(ּוְכִתיב , ֵמָעֶלי7

ִמנֵיּה ָחֵמי ְלקּוְּדָׁשא ְּבִרי) , אי ָאת ְרִׁשיָמא ַקִדיָׁשא ְדַהְּבַהאיְדִאְתַרִׁשים ַּבר נַׁש 

 נִָטיר ְדָלא, ְוִאי ָלא זִָכי, ְונְִׁשָמָתא ַקִדיָׁשא ִאְתַאִחיַדת ֵּביּה,  ַמָמׁשִמנֵיּה, הּוא

ְדָהא ְרִׁשימּו ְדקּוְּדָׁשא ְּבִרי) ,  יֹאֵבדּוֶאלֹוַּה ִמנְִׁשַמת )איוב ד(ַמה ְּכִתיב , ַהאי ָאת

  . ירהּוא ָלא ִאְתנִָט

ֵאיָמַתי ִמְתַקּיְָמא ֵּביּה ַּכד ,  ִאְתָּפֵריׁש ִמנֵיּהָלא זִָכי ְונִָטיר ֵליּה ְׁשִכינְָּתא ְוִאי

 ָאזְִלין א" ֵהו"ְדַתנְיָא ַמאי ַטֲעָמא ָוא( ,  ַעיֵיל ְּבַאְתֵריּהָאתְוַהאי , ִאְתנִָסיב

 ְוִאְקֵרי ַחד ְׁשָמא ְכֵדין ֶחֶסד ָדאַּכֲח ִאְׁשַּתְּתפּו, )ֶאָלא ַחד ְדַכר ְוַחד נּוְקָבא, ַּכֲחָדא

 ד"ֶחֶס ד"ּוַמאן ֶחֶס, ְבָאן ַאַתר ַׁשְריָא ְּבִסְטָרא ִדְדכּוָרא, ָעַליְיהּוִעָּלָאה ַׁשְריָא 

 ָּכך ִאְתַּבְסַמת ְּבגִין, ְוִאְתֲעָטר ִּבְדכּוָרא, ָאַמר ֵליּה ְדָאִתי ְונַָפק ֵמָחְכָמה ִעָלָאה

ְּכגְַונָא ִדְדַכר ְונּוְקָבא ,  ַאזְִלין ַּכֲחָדאא"ֵה ו"נָן ָרזָא ְדָויִדְת, נוסח אחר(, נּוְקָבא

, ְוִאְתֲעָטר ִּבְדכּוָרא, ְּכֵדין ֶחֶסד ִעָלָאה ַׁשְריָא ָעַליְהּו,  ַחדְוִאינּוןִאְׁשַּתְּתפּו ַּכֲחָדא 

  ).  נּוְקָבאְוִאְתַּבְסַמת

, נּוְקָבא' ְדַכר ֵה' ו, ִהירּו ְדָחְכְמָתאָאַמר ֵליּה נְ, הּואֶאלֹוַּה ָהִכי ,  ָתנֵינָןּתּו

 ְוכָֹלא, ְונְִׁשָמָתא ַקִּדיָׁשא ֵמַהאי ֲאַתר ִאְתַאֲחַדת,  ֶאלֹוַּה ִאְקֵריַּכֲחָדאִאְׁשַּתְּתפּו 

,  ְׁשֵלימּוָתא ְדכָֹלאָדא, ְוַעל ָדא ְּכִתיב ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחזֶה ֶאלֹוַּה, ַתְליָא ְּבַהאי ָאת
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 ִאינּון יְִׂשָרֵאל ַקִּדיִׁשין ַדֲאִחיָדן זַָּכִאיןְוַעל ָדא , ֵמַהאי ָאת ַמָמׁש, ׁשִמְּבָׂשִרי ַמָמ

ָעַליְהּו , זַָּכִאין ִאינּון ְּבַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי,  הּואְּבִרי)ֵּביּה ְּבקּוְּדָׁשא 

  .  ַהיֹוםֻּכְּלֶכםים ְּבגִין ָּכך ַחּיִ',  ַהְּדֵבִקים ַּביְיָ וגוְוַאֶּתם )דברים ד( ְּכִתיב

ִאי , ָאְמרּו ֵליּה, ְוַאּתּון יְָתִבין ָהָכא,  ַאּתּון ַחִּכיִמיןָּכךּוַמה ְבָכל ,  ַרב ַאָּבאָאַמר

 )משלי כז(ַהָהא הּוא ִדְכִתיב ,  יְָדִעין ְלָאן ָטאָסןָלא  יְִתַעְּקרּו ֵמַאְתַריְהּוִצּפֹוָרָאה

,  ָלן ְלאֹוַריְָתאזֵָכיְוַאְתָרא ָדא , ִאיׁש נֹוֵדד ִמְּמקֹומֹו נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָּה ֵּכן ְּכִצּפֹור

ּוַפְלגּוָתא ַאּנַן ָעְסִקין ,  נַיְִמיןִאנָןְוַהאי אֹוְרָחא ִדיָלן ְּבָכל ֵליְליָא ַּפְלגּוָתא 

ַריְָתא ֵריֵחי ַחְקָלא ְונֲַהֵרי ַמיָא נֲַהִרין ָלן אֹו,  ְּבַצְפָראַקיְִמיןְוַכד ַאּנַן , ְּבאֹוַריְָתא

 ַסְרֵכי ְּתִריִסין ְוַכָמה, ְוַאַתר ָדא ָהא ַדיְנּוָה ְלֵעיָלא זְִמנָא ָחָדא,  ְּבִלָּבןְוִאְתיְַׁשַבת

ּוְכֵדין ִאְׁשַּתְדלּוָתא ִדיָלן יְָמָמא , ְדאֹוַריְָתאִאְסְּתָלקּו ְּבַההּוא ִדינָא ַעל עֹונְָׁשא 

ּוַמאן ְדִאְתַּפֵרׁש ִמָּכאן ְּכַמאן , א ְמַסיְָעא ָלןְוַאְתָרא ָדא ָק, הּואְוֵליְליָא ְּבאֹוַריְָתא 

  .  ַעד ְדנַָהר יְָמָמאיְָתבּו, זִָקיף יָדֹוי ַרִּבי ַאָּבא ּוְבִרי) לֹון,  ֵמַחיֵי ַעְלָמאְדִאְתַּפֵרׁש

, ָמאּפּוקּו ְוָחמּו ִאי נְַהר יְָמ,  ַּדְרְּדֵקי ְדַקַמיְהּוְלִאינּוןָאְמרּו ,  ְדנַָהר יְָמָמאָּבַתר

 ְדנַָהרנְָפקּו ְוָחמּו ,  ִמָלה ַחְדָּתא ְדאֹוַריְָתא ְלַהאי ַגְבָרא ַרָּבאֵליָמאְוָכל ַחד 

 ַאֲחָרא ּוְבַה) ָאַמר, ָאַמר ַחד ִמנַיְהּו זִַּמין ַהאי יֹוָמא ֵאָׁשא ִמְלֵעיָלא, יְָמָמא

ָאַמר , ְקָדא ְּבנּוָרא ָדא ְלִאּתֹויֹוָמאָאַמר ַאֲחָרא ַחד ָסָבא ָהָכא ְדזִַמין ַהאי , ֵּביָתא

ָאַמר קּוְטָרא ְדהּוְרָמנָא ,  ְוָלא יִָכיל ְלַמְּלָלאָּתָווּה, ַרב ַאָּבא ַרֲחָמנָא ִליֵׁשזְָבן

 ְוִאְסַּתֲחרּוְוָּכך ַהָוה ְדַההּוא יֹוָמא ָחמּו ַחְבַריָא ַאֵּפי ְׁשִכינְָּתא , ִאְתָּפַסתְבַאְרָעא 

ָּתנָא ָּכל ַההּוא ,  ְדאֹוַריְָתאֵמֶחְדָווָתאָלִהיטּו ַאנְּפֹוי ְכנּוָרא ְוַרִּבי ַאָּבא ִאְת, ְּבֵאָׁשא

ּוֵביָתא ִאְתַקָטר ְּבִקיְטָרא ַוֲהוֹו ַחְדָּתן ִמֵלי ְּבגַַּוויְהּו , ִמֵּביָתאיֹוָמא ָלא נְָפקּו ֻכְּלהּו 

ָלא ַהוֹו יְָדֵעי , ִאְסָּתָלקּוְדָּבַתר ,  ִקְּבלּו ַההּוא יֹוָמא אֹוַריְָתא ִמּטּוָרא ְדִסינַיְּכִאילּו



 

   

 - 140 -

  הבןפדיון

ְּבעֹוד ְדַאּנַן ַקיְִמין ֵליָמא ָּכל ַחד ,  ַאָּבאַרבָאַמר , ִאי ַהָוה יְָמָמא ְוִאי ַהָוה ֵליְליָא

  :ָמֵריּה ְדִהלּוָלא, ְלַאְקְׁשָרא ִטיבּו ְלָמאֵריּה ְדֵביָתא, ְדָחְכְמָתאִמינָן ִמָלה ַחְדָּתא 

ְּבַקְדַמיָתא . ' ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב יְִׁשּכֹון ֲחֵצֶרי7 וגוַאְׁשֵרי, )תהלים סה( ַחד ְוָאַמר ָּפַתח

נוסח ( ֵּביֶתך ּוְלָבַתר ֵהיָכֶלך ָדא ְּפנִיָמָאה ִמן ָדא ְוָדא ְלֵעיָלא ְלָבַתרֲחֵצֶרי7 

 ְוָהיָה )ישעיה ד(ְּכָמה ְדַאְּת ָאַמר , יְִׁשּכֹון ֲחֵצֶרי7 ְּבַקְדַמיָתא, ִמן ָדא)  ְלגֹואחר

,  ְּבטּוב ֵּביֶת7 ְלָבַתרנְִׂשְּבָעה, ַהנְִׁשָאר ְּבִציֹון ְוַהנֹוָתר ִּבירּוָׁשַלם ָקדֹוׁש יֵָאַמר לֹו

ְדִאי , ַהָחְכָמה יְִבנֶה ַּביִת ָלא ְּכִתיב,  יְִבנֶה ַּביִתְּבָחְכָמה )משלי כד(ְּכָמה ְדַאְּת ָאַמר 

ַהיְנּו , ַּביִתֶאָלא ְּכִתיב ְּבָחְכָמה יְִבנֶה , ְקֵרי ַהָוה ַמְׁשַמע ְדָחְכָמה ַּביִת ִאָהִכיְּכִתיב 

ְקדֹוׁש ֵהיָכֶל7 ',  ֶאת ַהָּגן וגוְלַהְׁשקֹות יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְונָָהר )בראשית ב(ִדְכִתיב 

 ַהאי ל" ָכי"ְּכלֹוַמר ֵה, ְדָהִכי ָתנֵינָן ַמהּו ֵהיָכל, ְדכָֹלאָדא הּוא ְׁשִלימּו , ְלָבַתר

  .ְׁשְּתִלים ַּכֲחָדא ִאְוכָֹלא, ְוַהאי

ַהאי ַמאן ,  ֲחֵצֶרי7יְִׁשּכֹון ִדְקָרא ַמה מּוָכח ִדְכִתיב ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ֵריָׁשא 

ַרֲעָוא ְדקּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא ,  הּואְּבִרי)ְדַאְקֵריב ְּבֵריּה ָקְרָּבנָא ַקֵמי קּוְּדָׁשא 

 ְוָאִחיד, ְוַׁשֵוי ְמדֹוֵריּה ִּבְתֵרין ִאָּדִרין,  ְוָקִריב ֵליּה ֵּביּהְוִאְתְרֵעי, ְּבַההּוא ָקְרָּבנָא

ֲחֵצֶרי7 ,  ֲחֵצֶרי7יְִׁשּכֹוןִדְכִתיב , ְדִאינּון ְּתֵרין ִאְתְקָׁשרּו ַּכֲחָדא, ְלַהאי ּוְלַהאי

הּו ְלָקְרָּבנָא ַּכד ַמְקִריִבין ְּבנַיְ,  ָסָבאן ְדָהָכאַקְדָמֵאיְּבגִינֵי ָּכך ֲחִסיֵדי . ַוַדאי ְּתֵרי

 ָעַליְהּוִאינּון ְדַקיְֵמי ,  ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב יְִׁשּכֹון ֲחֵצֶרי7ְוָאְמֵריָּפְתֵחי , ָדא

 ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְמָבֵר)ְלָבַתר , נְִׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶת7 ְקדֹוׁש ֵהיָכֶל7, ָאְמֵרי

ְּכֵׁשם , ְוִאינּון ְּדַקיְֵמי ָעַליְהּו ָאְמֵרי,  ַאְבָרָהם ָאִבינּוֶׁשליתֹו ְוִצָּונּו ְלַהְכנִיסֹו ִּבְבִר

ּוְלָבַתר ,  ָעֵליּהַרֲחִמיןְוַתנִינָן ְּבַקְדַמיָתא ִלָּבֵעי ַּבר נַׁש ',  ַלְּבִרית וכוֶׁשִהְכנְַסּתֹו

ר ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ּוְלָבַת,  ַּבֲעדֹו ְּבַקְדַמיָתאְוִכֶּפר )ויקרא טז(ִדְכִתיב , ַעל ַאֲחָרא
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  .  אֹוְרָחא ָדא נְַקִטינָן ְוָהִכי ַׁשִּפיר ְוָחזֵי ְלַקָמןְוַאּנַן, יְִׂשָרֵאל

ַאִּפיק ַּגְרֵמיּה , ּוַמאן ְדָלא ָאַמר ָהִכי,  ְויָאּות ִמָלההּוא ך ַרִּבי ַאָּבא ַוַדאי ָּכָאַמר

, ְדָאֵתיֶמְעַּבד ְלַצִּדיַקיָא ְּבַעְלָמא  ְּדזִַּמין קּוְדָׁשא ְּבִרי) הּוא ְלחּוּפֹותֵמֲעָׂשָרה 

ָרן ְּבַהאי  , ִאית ְּבַהאי ְקָראִדְמֵהיְמנּוָתאּוְבגִינֵי ָּכך ֲעָׂשָרה ִמֵלי , ְוֻּכְלהּו ִמְתַקּשְׁ

זַָּכָאה ,  ִאְתֲעִביד ִמנָּהחּוָּפהְוָכל ִמָלה ּוִמָלה ַחד ',  ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב וגוַאְׁשֵרי

ְדָהא אֹוַריְָתא ִמְתַקְׁשָרא ְּבִלַּביְכּו ְּכִאילּו , ְדָאֵתיְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא חּוָלֵקיכֹון ְּבַע

  :ְליְִׂשָרֵאל ְּבּטּוָרא ְדִסינַי ְּבַׁשֲעָּתא ְדִאְתיְִהיַבת אֹוַריְָתא ְּבגּוַפיְכּוַקיְִמתּו 

 ָּכל ָּתאנָא )שמות כ(' יו ְוגֹו ַּתֲעֶׂשה ִּלי ְוזַָבְחָּת ָעָלֲאָדָמהִמזְַּבח ,  ִאיָד) ְוָאַמרָּפַתח

 ְּדַעְלָמא ְלַקֵמי ָקְרְּבנִיןָמאן ְּדָקִריב ְּבֵריּה ְלָקְרָּבנָא ָּדא ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָּכל 

  . ְׁשֵליְמָּתא ָקֵמיּהַמְדְּבָחאּוְכִאּלּו ָּבנָה , ְדקּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא

 ְלִמגְזַר ָעֵליּה ַהאי ַאְרָעאאנָא ַחד ַמְליָא  ָּכך ָּבֵעי ְלַסְּדָרא ַמְדְּבָחא ְּבָמְּבגִין 

 ְּבִרי) הּוא ְּכִאּלּו ַאְדַּבח ָעֵליּה ֲעָלָון קּוְדָׁשאְוִאְתָחִׁשיב ָקֵמי , ְקיָָמא ַקִּדיָׁשא

 ֶאת ָעָליוְוזַָבְחָּת , ְּכִדְכִתיב, ְונִיָחא ֵליּה יִָתיר ִמֻּכְלהּו.  ְותֹוֵריָעאנָא, ְוָקְרְּבנִין

ַמהּו ַאזְִּכיר ֶאת ,  ְׁשִמיֶאתְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאזְִּכיר ' 7 ְוֶאת ְׁשָלֶמי7 ְוגֹועֹ@ֶתי

. ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם, ִליֵרָאיו'  הסֹוד )תהלים כה(ִדְכִתיב ָּבּה , ְׁשִמי ָּדא אֹות ִמיָלה

  . ְּדָאִמינָאַהאי ִמזְַּבח ֲאָדָמה ַוַּדאי ְּכָמה 

 ַּכדֶרֶמז ְלגִּיֹוָרא ,  ִמזְַּבח ֲאָבנִים ַּתֲעֶׁשה ִּליְוִאם )שמות כ(ִתיב  ַמאי ְּכָּבְתֵריּה

@א ִתְבנֶה .  ֲאָבנִיםִמזְַּבחַהאי ִאְקֵרי , ְּדִאיהּו ֵמַעם ְקֵׁשי ְקַדל ּוְקֵׁשי ִלָּבא, ִאְתְּגיַר

ְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא  ְּדָבֵעי ְלַאֲעָלא ֵליּה ְּבפּוְלָחנָא ְדקּוהּואָמאן , )שם(ֶאְתֶהן ָּגזִית 

 ִמּנֵיּה ַההּוא ְויְַעֵדי,  יֵָתיּה ַעד ְּדיִנְֵׁשי ּפּוְלָחנָא ַאֲחָרא ְּדָעַבד ַעד ָהָכאיִגְזַרְוָלא 
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ְלֵמיַעל ְּבפּוְלָחנָא ,  ַההּוא ַקְׁשיּו ְּדִלָּבאִמּנֵיּהְוִאי ִאְתגְזַר ְוָלא ַאְעִדי . ַקְׁשיּו ְּדִלָּבא

 ֵמַהאי ֵליּהֲהֵרי הּוא ְּכַהאי ְּפִסיָלא ְּדַאְבנָא ְּדגַזְֵרי ,  ְּבִרי) הּואאְדקּוְּדָׁשַקִּדיָׁשא 

 ָּכך @א ִתְבנֶה ֶאְתֶהן ָּגזִית ְּבגִין, ִּגיָסא ּוֵמַהאי ִּגיָסא ְוִאְׁשְּתַאר ַאְבנָא ִּכְבַקְדַמיָתא

ַההּוא , ְּכלֹוַמר, )שם(ַוְּתַחְלֶלָה  ַחְרְּב7 ֵהנְַפָּת ָעֶליָה ִּכיְּדִאי ִאְׁשְּתַאר ְּבַקְׁשיּוֵתיּה 

  . ְּגזִירּו ְדִאְתגְזַר ָלא ְמַהנְיָא ֵליּה

ָקֵמי , ְּבַרֲעָוא,  ְּדַאְקֵריב ַהאי ָקְרָּבנָא ְּבֶחְדָוָתאְּדָמאן ָּכך זַָּכָאה ֻחָּלֵקיּה ְּבגִין

תהלים (ִדְכִתיב ,  יֹוָמאּוָבִעי ְלֶמְחֵּדי ְּבַהאי ֻחָּלָקא ָּכל ַההּוא,  הּואְּבִרי)קּוְּדָׁשא 

  :ְויְַעְלצּו ְב7 אֲֹהֵבי ְׁשֶמ7. ָעֵלימֹוְלעֹוָלם יְַרּנֵנּו ְוָתֵס) ,  ָּכל חֹוֵסי ָב)ְויְִׁשְמחּו )ה

ֲאנִי ',  ִּתְׁשִעים ָׁשנָה ְוֵתַׁשע ָׁשנִים ַויֵָרא יְיָ וגוֶּבןַויְִהי ַאְבָרם ,  ִאיָדך ְוָאַמרָּפַתח

, אֹוְרִחיןְוַקְׁשיָא ְּבַכָמה , ַהאי ְקָרא ִאית ְלַעיְנָא ֵּביּה',  ְלָפנַי וגוךִהְתַהֵּלֵאל ַׁשַּדי 

) ַעד(ֶאָלא , ְלַאְבָרָהםְוִכי ַעד ַהְׁשָּתא ָלא ִאְתְּגֵלי ֵליּה קּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא 

ִתיב ַויֹאֶמר יְיָ ְוָהְכ,  ְוָלא קֹוֶדםַאְבָרםָהִאיְדנָא ַּכד ָמָטא ְלַהנֵי יֹוִמין ַויֵָרא יְיָ ֶאל 

ְוָהִאיְדנָא ָמנֵי ',  ְלַאְבָרם יָדֹוַע ֵּתַדע וגוַויֹאֶמר, ַויְיָ ָאַמר ֶאל ַאְבָרם, ֶאל ַאְבָרם

 ָלא ָמנֵי ְלהּו ְּכִתיב ַויֵָרא יְיָ ֶאל ַאְבָרם ִאְׁשְּתַמע ְדַעד ַהְׁשָּתא ְוַכד, חּוְׁשָּבן יֹוִמין

 ָׁשנָה ְּבַקְדַמיָתא, ן ִּתְׁשִעים ָׁשנָה ְוֵתַׁשע ָׁשנִיםְועֹוד ִדְכִתיב ֶּב, ִאְתְּגֵלי ַעלֹוי

, ַמאי ַטֲעָמא,  ָלא ְּכִתיב ַויֵָראיֹוִמיןָּכל ִאינּון , ֶאָלא ָהִכי ָּתאנָא, ּוְלַבסֹוף ָׁשנִים

, זִי קּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא ָלא ִאְתְּגֵלי ַעֵליּה ִּכְדָקָחְוָסִתיםֶאָלא ָּכל ַּכָמה ְדַהָוה ָאִטים 

 ַהאי ֵּביּהִמׁשּום ְדָּבָעא ְלַגְּליָא ,  ַעֵליּה ִדְכִתיב ַויֵָרא ַמאי ַטֲעָמאִאְתגְִליְוָהִאיְדנָא 

  .ָאת ִּכְתָרא ַקִּדיָׁשא

ְוַקִּדיָׁשא ָלא ְלֱהֵוי ,  ְלַאָּפָקא ִמנֵיּה זְַרָעא ַקִּדיָׁשאהּוא ְּדָּבָעא קּוְּדָׁשא ְּבִרי) ְועֹוד
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 ְוֵתַׁשעֶאָלא ָאַמר ַהְׁשָּתא ְדהּוא ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשנָה , ָאִטים ִּבְׁשָרא ְדִאיהּוְּבעֹוד 

 הּוא ַקִּדיָׁשא ֶלֱהֵוי, ּוזְַמן ָקִריב הּוא ְדיִנְּפֹוק ִמנֵיּה זְַרָעא ַקִּדיָׁשא, ָׁשנִים

ְוָלא , מֹוי ְּבַהאיְּבגִין ָּכך ָמנֵי יֹו, ַקִּדיָׁשאּוְלָבַתר יִנְּפֹוק ִמנֵיּה זְַרָעא , ְּבַקְדַמיָתא

ְדָכל יֹומֹוי ַקְדָמֵאי ָלא ַהוֹו ָׁשנִים , ּתּו ִתְׁשִעים ָׁשנָה, ַקְדַמיָתאְּבָכל ַהנֵי זְִמנֵי 

ָׁשנִים ִאינּון , ָׁשנִיםַהְׁשָּתא ְדָמָטא ְלַהאי , ְדָלא ַהוֹו יֹומֹוי יֹוִמין,  ְּכַחד ָׁשנָהֶאָלא

  :ְוָלא ָׁשנָה

, ַמאי ַמְׁשַמע ְדַעד ַהְׁשָּתא ָלא ָקָאַמר ֲאנִי ֵאל ַׁשַּדי, ַׁשַּדיל  ֵאָליו ֲאנִי ֵאַויֹאֶמר

,  ְלַתָּתאַקִּדיִׁשיןָעַבד קּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא ִּכְתִרין ַּתָתִאין ְדָלא ,  ָּתאנָאָהִכיֶאָלא 

ִריׁשּוָמא ִאית ּוַמאי ,  ְּבהֹוןּוְרִׁשיִמיןְוָכל ִאינּון ְדָלא ִאְתגְזַרּו יְִסַּתֲאבּון ְּבהֹון 

 ְוִאְתַּדְּבקּוןּוְבגִין ָּכך ִאְסַּתֲאבּון ְּבהּו ,  ְוָלא יִַּתירת" ַּדֶלן"ִׁשיְדִאְתֲחזֵי ְּבהּו , ְּבהֹון

ְוִאְתַּגְליָא ְּבהּו ,  ִדְׁשִכינְָּתאְּבגְַּדּפֹויָּבַתר ְדִאְתגְזַרּו נְָפִקין ֵמִאֵלין ְוָעאִלין , ְּבהּו

ְוִאְׁשְּתִלים , י" ָאת ְקיָָמא ְׁשִלים ְוִאְתַרִׁשים ְּבהּו ַׁשַדיָׁשאַקִּד ְרִׁשיָמא ד"יּו

,  ָתִמיםיֵה ְוֶהְלָפנַיְוַעל ָדא ְּכִתיב ְּבַהאי ֲאנִי ֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּלך ,  ְׁשִליםְּבִקיּוָמא

י ְׁשִלים גְזַר גְָרָמך ֶוֶהִו, ת" ְוַדֶלן"ְדִׁשיְדַהְׁשָּתא ַאְּת ָחֵסר ִּבְרִׁשיָמא , ְׁשִלים

  . ד"ְדיּוִּבְרִׁשיָמא 

 )בראשית כח(ִדְכִתיב ,  ְלִאְתָּבְרָכא ִּבְׁשָמא ָדאִאְתַחזֵי ְדִאיהּו ְּבִרׁשּוָמא ָדא ּוַמאן

 הּוא ְדָׁשִּליט ַעל ִמנֵיּהַמהּו ֵאל ַׁשַּדי ַההּוא ְדִבְרָכאן נְָפָקן ,  ַׁשַּדי יְָבֵרך אֹוְת7ְוֵאל

ְּבגִין ָּכך ַמאן ְדִאְתגְזַר ,  ּוִמזְַּדְעזְִעיןָדַחִליןְוכָֹלא ִמַדַחְלֵּתיּה , ָּכל ִּכְתִרין ַּתָתִאין

ְוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָלא ,  ִאְתַרֲחָקן ִמנֵיּה ְוָלא ָׁשְלִטין ֵּביּהַקִּדיִׁשיןָּכל ִאינּון ְדָלא 

ל ִאינּון ְדִאְתגְזַרו ָּכ(',  ֻּכָלם ַצִּדיִקים וגוְוַעֵּמך )ישעיה ס(ִדְכִתיב ,  ְלֵּגיִהּנָםנִָחית

ְדָלא יִָרית ַהאי ֶאֶרץ ֶאָלא ַההּוא , ָאֶרץּוְּבגִין ָּכך ְלעֹוָלם יִיְרׁשּו , ִאְקרּון ַצִּדיִקים



 

   

 - 144 -

  הבןפדיון

  ).' ֻּכָלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם יִיְרׁשּו ָאֶרץ וגוְוַעֵּמךאֹוף ָהָכא , ְדִאְקֵרי ַצִּדיק

זַָּכָאה חּוָלִקי ְדָאֵתינָא , ְדָאֵתיא ֵדין ּוְבַעְלָמא זַָּכִאין ַאּתּון ְּבַעְלָמ,  ַרב ַאָּבאָאַמר 

ָעַליְכּו ,  ַקִּדיִׁשין ֻּכְלכּו ְּבנֵי ֶאָלָהא ַקִדיָׁשאֻּכְלכּו, ְלִמְׁשַמע ִמִלין ִאֵלין ִמּפּוֵמיכֹון

 ַליְיָֹו ְוזֶה יְִכּתֹוב יָד, ְוזֶה יְִקָרא ְּבֵׁשם יֲַעקֹב,  יֹאַמר ַליְיָ ָאנִיזֶה )ׁשם מד(ְּכִתיב 

,  ַקִּדיָׁשא ִעָלָאהְּבַמְלָּכאָּכל ַחד ִמנְכֹון ָאִחיד ְוִאְתְקָׁשר , ּוְבֵׁשם יְִׂשָרֵאל יְַכּנֶה

ְּדַרְבְרָבנֹוי ,  ֶאֶרץ ְדִאְקֵרי ֶאֶרץ ַהַחּיִיםֵמַהִהיאְוַאּתּון ַרְבְרִבין ְמַמנָן ְּתִריִסין 

  : ַקִּדיָׁשאְדַטָּלאָאְכִלין ִמָּמנָא 

 ֶאֶרץ ֶׁשַמְלֵּכ) ֶּבן חֹוִרין ְוָׂשַריִ) ָּבֵעת ַאְׁשֵרי) )קהלת י(, יָדך ְוָאַמר ִאָּפַתח

ַהּנֵי , יֹאֵכלּו ָל) ֶאֶרץ ֶׁשַמְלֵּכ) נַָער ְוָׂשַריִ) ַּבּבֶֹקר ִאי )שם טז( ּוְכִתיב, יֹאֵכלּו

ֶרץ ָדא ֶאֶרץ ִּדְלֵעיָלא  ֶאַאְׁשֵרי)ַהאי ִדְכִתיב , ְוָלא ַקְׁשיָן, ְקָרֵאי ַקְׁשיָן ַאֲהָדֵדי

ְוַעָלּה ְּכִתיב ,  ּוְבגִין ָּכך ִאְקֵרי ֶאֶרץ ַהַחּיִיםִּדְלֵעיָלאְדָׁשְּלָטא ַעל ָּכל ִאינּון ַחּיִין 

ּוְכִתיב ֶאֶרץ ֲאֶׁשר @א ,  ֲאֶׁשר יְיָ ֱא@ֶהי7 דֹוֵרׁש אֹוָתּה ָּתִמידֶאֶרץ )דברים יא(

 ָּכך ְוָכל, ָלא ֶתֱחַסר ָּכל ָּבּה ַדיְָקא, @א ֶתֱחַסר ּכֹל ָּבּה ָּבּה ֶלֶחם ּתֹאַכלְּבִמְסֵּכנּות 

ְּכָמה ְדַאְּת ָאַמר ,  הּואְּבִרי)ִמׁשּום ִדְכִתיב ֶׁשַמְלֵּכ) ֶּבן חֹוִרין ָדא קּוְּדָׁשא , ָלָמה

  . ֶּבן חֹוִרין,  יְִׂשָרֵאלְּבכֹוִרי ְּבנִי )שמות ד(

ּוְכִתיב ,  ִהיא קֶֹדׁש ִּתְהיֶה ָלֶכםיֹוֵבל )כהויקרא (ָאַמר  ְדַאְּתְּכָמה ,  ֶּבן חֹוִריןַמהּו

 ֶּבן חֹוִרין ְוִאי ָּכךְדָהא ָּכל ֵחירּו ִמיֹוְבָלא ָקא ָאִתי ְּבגִין ,  ְּדרֹור ָּבָאֶרץּוְקָראֶתם

,  ַוַדאי ֶּבן ֵחירּות ִמיָּבֵעי ֵליּההּואָהִכי , ֵּתיָמא ֶּבן חֹוִרין ְוָלא ְּכִתיב ֶּבן ֵחירּות

ְּכֵדין ְּכִתיב ',  ְּבֵהד"ַּכד ִמְתַחְּבָרן יּו, ַּתנִינָאֶאָלא ְּבַמְתנִיָּתא ְסִּתיָמָאה ִדיָלן 

 ֶאָלא, ְוָלא ֵּתיָמא ַּכד ִמְתַחְּבָרן,  יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגןְונָָהר )בראשית ב(



 

   

 - 145 -

  הבןפדיון

 ֶאֶרץ ֶׁשַמְלֵּכ) ֶּבן ֲאְׁשֵרי)ַעל ָדא ְו, ּוְבגִין ָּכך ֶּבן חֹוִרין ְּכִתיב, ִמְתַחְּבָרן ַוַדאי

  .  ִּבְׁשֵלימּו ְּבַרֲעָואְּבֶחְדָווָתא, ְוָׂשַריִ) ָּבֵעת יֹאֵכלּו, חֹוִרין

ְדַתנְיָא ָּכל ְׁשָאר ַאְרֵעי ִדְׁשָאר , ַהאי ֶאֶרץ ִּדְלַתָּתא, נַָער ָלך ֶאֶרץ ֶׁשַמְלֵּכ) ִאי

 ִמֻּכְלהּו ְוֵעיָלא, יבּו ְלַרְבְרִבין ְּתִריִסין ִּדְמַמנָן ָעַליְהּוִאְתיִָה,  ּכֹוָכִביםעֹוְבֵדיַעִּמין 

ְוָּתאנָא ַהאי ְקָרא ָׂשרֹו ֶׁשל ,  ָהיִיִתי גַם זַָקנְִּתינַַער )תהלים לז(ַההּוא ִדְכִתיב ֵּביּה 

 ָדאִסְטָרא ַווי ְלַעְלָמא ְדִמ,  ָדא ְּכִתיב ִאי ָלך ֶאֶרץ ֶׁשַמְלֵּכ) נַָערְוַעל, עֹוָלם ָאְמרֹו

ְוָׂשַריִ) ַּבּבֶֹקר .  ַאֲחָראֵמְרׁשּוָתאיָנְִקין ְּכַמאן ְדיָנִיק , ְוַּכד יְִׂשָרֵאל ְּבגָלּוָתא, יָנְָקא

  . ְוָלא ְּבזְִמנָא ַאֲחָרא ְדיֹוָמאַּבּבֶֹקר, ְוָלא ְּבכּוֵלי יֹוָמא, יֹאֵכלּו

רּוגְזָא ָּתֵלי , ִדין ֵליּה ְלִׁשְמָׁשאְוַאְתיָן ְוַסגְ, זֹוַרַחת ְּבַשֲעָּתא ְדַחָמה ְדַתנְיָא

 ְּדַמְלֵּכ)ִמׁשּום , ַמאן ָגִרים ַהאי,  ְדִמנְָחה רּוגְזָא ַּתְליָא ְּבַעְלָמאְּבַשֲעָּתא, ְּבַעְלָמא

,  ֶעְליֹונִין ְּבנֵי ַמְלָּכא ַקִדיָׁשאַקִּדיֵׁשיְוַאּתּון זַָּכֵאי ְקׁשֹוט , ַההּוא ְדִאְקֵרי נַָער, נַָער

דברים ( ֵמַההּוא ַאַתר ַקִדיָׁשא ִדְלֵעיָלא ָעַליְכּו ְּכִתיב ֶאָלא, נְִקין ֵמַהאי ִסְטָראָלא יָ

  : ַהְּדֵבִקים ַּביְיָ ֱא@ֵהיֶכם ַחּיִים ֻּכְּלֶכם ַהיֹוםְוַאֶּתם )ד

',  נָא ִליִדיִדי ִׁשיַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו וגוָאִׁשיָרה )ישעיה ה(,  ַרִּבי ַאָּבא ְוָאַמרָּפַתח

, ִׁשיָרהַאַּמאי ְּכִתיב , ַהנֵי ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסַּתָּכָלא ְּבהּו',  וגוַויְַסְּקֵלהּוַויְַעּזְֵקהּו 

ֶּכֶרם ,  ִׁשיַרת דֹוִדיִדְכִתיבְּכָמה , ְלדֹוִדי ִמָּבֵעי ֵליּה, ִליִדיִדי, ּתֹוָכָחה ִמָּבֵעי ֵליּה

 ְּבָכל אֹוַריְָתא ְוָלא ַאְׁשַּכֲחנָא ַאְתָרא אִאְסַּתַּכְלנָ, ָהיָה ִליִדיִדי ְּבֶקֶרן ֶּבן ֶׁשֶמן

 ְוֻּכְלהּו, ֶאָלא ַהנֵי ְקָרֵאי ָהא אֹוְקמּוָה ַחְבַריָא ְּבַּכָמה גְַונִין,  ֶׁשֶמןֶּבן ןְדִאְקֵרי ֶקֶר

  . ַׁשִּפיר ְוָהִכי הּוא

ד ָלא יִּפֹוק ְוִאְקֵרי יְִדיד ַע,  יְִצָחק ְדַהָוה יְִדידָדא,  ָאִׁשיָרה נָא ִליִדיִדיַאָבל
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, ֵּביּהְדָתנֵינָן ְרִחימּו ַסגֵי ַהָוה ֵליּה ְלקּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא , יְִדידַאַּמאי , ְלַעְלָמא

 א"ְוִאּתֹוָסף ֵליּה ֵה, ְׁשִליםְדָלא ִאְתֲעִביד ַעד ְדָלא ִאְתגְזַר ַאְבָרָהם ָאבּוה ְוִאְקֵרי 

  .יְִהיַבת ָלּה ִאְתא"ֵהְוֵכן ְלָׂשָרה ַהאי , ְלַאְׁשָלמּוָתא

, ד" ְוָלא יּוא" ַאַּמאי ֵהְלַאְבָרָהםַאָבל , ְלָׂשָרה ַׁשִּפיר' ה,  ִאית ְלִאְסַּתְּכָלאָהָכא 

, ְסִּתים ְּבַּגָוון) הּוא(ֶאָלא ָרזָא ִעָלָאה ַהָוה ,  ַהָוהְדַכרְדָהא הּוא , ִמָּבֵעי ֵליּה' י

 א"ֵה, ִדְדכּוָראָלָאה ְדִאיהּו ַעְלָמא  ִעא"ְונִָטיל ָרזָא ֵמֵה,  ְלֵעיָלאְסִליקַאְבָרָהם 

ּוְבגִין ָּכך ,  ַוַדאיְּבנּוְקָבאַהאי ַּתְליָא ִּבְדכּוָרא ְוַהאי ,  ַתָּתאהא"ִעָלָאה ְוֵה

ִדְכִתיב ּכֹה , ּתּו.  ִדְלַתָּתאא" ְּבֵהנָָחַתתְוָׂשָרה ,  ִדְלֵעיָלאא"ַאְבָרָהם ָסִליק ְּבֵה

ְדַהָוה ָׁשאֵרי ְלֵמיַעל ְּבַהאי ְקיָם ּוַמאן ,  זְַרֶע7 ַמָמׁשֶע7זְַרְוָּתנָא , יְִהיֶה זְַרֶע7

 ְּבגִין ִאְקֵריּוְבגִינִי ָּכ) ִּגיֹוָרא ְדִאְתגְזַר ֵּגר ֶצֶדק ,  ְּבַהאי ְקיָם ָעאלְלֵמיַעלְדָׁשאֵרי 

, ּה ְּכַהאי ְּבַהאי ְׁשֵמיְדָעאלְוַעל ָדא ַמאן , ְדָלא ָאָתא ִמגִזְָעא ַקִדיָׁשא ְדִאְתגְזַרו

  . א"ְוִאְתְמַסר ֵליּה ֵה, זְַרֶע7 ַמָמׁש,  זְַרֶע7יְִהיֶהַאְבָרָהם ְּבגִין ָּכך ְּכִתיב ֵּביּה ּכֹה 

ְּכָמה ְדַהאי , ַהָוה ֵליּה ְלַאְבָרָהם ְלאֹוִליד ְלַתָּתא, ְלָׂשָרה א" ָלאו ְדִאְתַמַסר ֵהְוִאי

 ַּכֲחָדא ן"ֵהִהיִאְתַחְּברּו ְּתֵרין ,  ְלָׂשָרהא" ֵהָּבַתר ְדִאְתַמְסַרת,  ְלַתָּתאאֹוִליַדתּכֹה 

 ָאת ֵריָׁשא ְדיְִצָחק ד" ָּכך יּוְּבגִינֵי, ד"ּוַמאי ְדנַָפק ִמנַּיְהּו הּוא יּו, ְואֹוִלידּו ְלֵעיָלא

 ְּביְִצָחק ִּכי )בראשית כא(ְוַעל ָדא ְּכִתיב , ְלִאְתַּפְׁשָטאִמָּכאן ָׁשאֵרי ְדכּוָרא , ְדַכר

 ִּתֵּתן )זמיכה (ִדְכִתיב , ְלֵעיָּלאיְִצָחק אֹוִליד . ְּביְִצָחק ְוָלא ָּב), ֵרא ְל7 זַָרעיִָּק

  .  ּכָֹלאַאְׁשִליםיֲַעקֹב , ֶאֶמת ְליֲַעקֹב

, ְוָהא ְּכִתיב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם,  ִאְתֲאִחיד ְוָלא יִַּתירְּבַהאי ֵּתיָמא ְוִכי ַאְבָרָהם ְוִאי

 ְלאֹוָלָדאַאָבל , ְּבגִין ְדָעִביד ֶחֶסד ִעם ְּבנֵי ַעְלָמא, ּה ָּכך הּוא ִדיֵליחּוָלָקאֶאָלא 
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 ֶּבן ִּתְׁשִעים ְוֵתַׁשע ֶאָלאְוַעל ָדא ָלא ִאְתגְזַר ַאְבָרָהם , ָהָכא ָאִחיד ּוֵמָהָכא ַׁשְריָא

ָּכך יְִצָחק ִדינָא ּוְבגִין ,  ְּבַמְתנִיָּתא ִדיָלןְואֹוִקיְמנָאָׁשנָה ְוָרזָא ְדִמָלה ָהא ִאְתיְיָדע 

 ַאְׁשִליםְוַעל ָדא יֲַעקֹב , ּוְלאֹוָלָדא ֶחֶסד ִאְקֵרי,  ְלַאֲחָדא ְלחּוָלֵקיּהנַָפקַקְׁשיָא 

 ְויְִצָחק ְלחּוָלֵקיהֹון ַאְבָרָהםִמִסְטָרא ַדֲאִחידּו , ּכָֹלא ֵמַהאי ִסְטָרא ּוֵמַהאי ִסְטָרא

 ְלהּו ְלאֹוָלָדא ִמַּתָּתא ְלֵעיָלא הּוא ִהיבְדִאְתיְִמִסְטָרא , ְלֵעיָלא הּוא ְׁשֵלימּוָתא

ֵּביּה ִאְתֲאִחידּו ,  ֲאֶׁשר ְּבך ֶאְתָּפָאריְִׂשָרֵאל )ישעיה מט( ְּכִתיבְוַעל ָדא , ְׁשֵלימּוָתא

  . ֵמֵעיָלא ּוִמַּתָּתאגְַונִין

, ה ַוַדאיִׁשיָר,  נָא ִליִדיִדיָאִׁשיָרה )שם ה(ִדְכִתיב ,  ָדא ְּכִתיב ָהָכא ִׁשיָרהְוַעל 

ְוִאית ְדָאְמֵרי ,  יְִדיד ַעד ָלא יִּפֹוק ְלַעְלָמאִאְקֵריְדָהא , ְדָהא ִאְקֵרי ְלאֹוָלָדא ְדַכר

 ִליִדיִדי ַמה )ירמיה יא(ְּכָמה ְדַאְּת ָאַמר ,  ָדא ַאְבָרָהםִליִדיִדיָאִׁשיָרה נָא ) ָדא(

ַמה ְדָאֵמינָא ) ַעל (ֲאָבלא ָדא ְוַאְבָרָהם יִָרית יְרּוָתא ְדַאְחְסנַת חּוָלָק, ְּבֵביִתי

,  קּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא ְדִאְקֵרי דֹוִדיָדא, ִׁשיַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו. ְדָדא יְִצָחק ָהִכי הּוא

, ֶּכֶרםּוִמנֵיּה ִאְתנְַטע , יְִדיִדי ָאִחיד ְּבדֹוִדי ְדַכר,  ַצח ְוָאדֹוםּדֹוִדי )שיר ה(ִדְכִתיב 

  . ִליִדיִדיִדְכִתיב ֶּכֶרם ָהיָה 

, ֶאָלא ְּבָמה נִָפיק ַהאי ֶּכֶרם ּוְּבָמה ִאְתנְַטע,  ֶּבן ֶׁשֶמןְּבֶקֶרןַמאי ,  ֶּבן ֶׁשֶמןְּבֶקֶרן

, ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבל ָׁשאֵרי, ַהּיֹוֵבל ְּבֶקֶרן )יהושע ו(ִדְכִתיב , ַמאי ֶקֶרן,  ְּבֶקֶרןְוָאַמרָחזַר 

ְּכָמה ְדַאְּת ָאַמר , ַמהּו ֶּבן ֶׁשֶמן,  ֶּבן ֶׁשֶמןְדִאְקֵריְוַהאי ֶקֶרן ִאְתָאִחיד ְּבַההּוא ְדַכר 

ֶׁשֶמן ְדִמַּתָּמן נָגִיד ִמְׁשָחא ּוְרבּו ְלַאְדְלָקא ,  ִמָלהַחדְוַתְרַוויְהּו , ֶּבן חֹוִרין

ַעד , ּבּוִצינִין ָּכך ֶּבן ֶׁשֶמן ְוָדא ֶׁשֶמן ּוְרבּו נָגִיד ְונִָפיק ְוַאְדִליק ּוְבגִין, ּבּוִצינִין

ְּבגִינֵי ָּכך ֵלית , ַהּיֹוֵבלְוָדא ִאְקֵרי ֶקֶרן , ְדנִָטיל ֵליּה ְוָכנִיׁש ֵליּה ַהאי ֶקֶרן

ְדִאְתְמַׁשח ,  ִאְתְמַׁש) ַמְלכּוָתא ְדָדִודָדאְוַעל , ְמִׁשיחּוָתא ְדַמְלכּוָתא ֶאָלא ְּבֶקֶרן



 

   

 - 148 -

  הבןפדיון

  . ְּבֶקֶרן ְוִאְתֲאִחיד ֵּביּה

ְדַאְעֵּדי , ַויְַסְּקֵלהּו,  ִעזְָקא ְדִאְסְּתַחר ְלָכל ִסְטִריןְּכַהאי) הּוַויְַסְּקֵל(, ַויְַעּזְֵקהּו

,  ִּכְתִרין ַּתָּתִאיןִאינּון ּוֵמחּוָלֵקיּה ָּכל ִאינּון ַרְבְרִבין ָּכל ִאינּון ְּתִריִסין ָּכל ִמּנֵיּה

 ֵחֶלק יְיָ ַעּמֹו ִּכי )בלדברים (ִדְכִתיב , ְלחּוָלֵקיהֶּכֶרם ) ֶקֶרן(ְוהּוא נִָסיב ֵליּה ְלַהאי 

 נְַטְעִּתי) ְוָאנִֹכי )ירמיה ב(ַויִָּטֵעהּו ׂשֹוֵרק ְּכָמה ְדַאְּת ָאַמר , נֲַחָלתֹויֲַעקֹב ֶחֶבל 

 ָׁשאֵרי ַאְבָרָהם ְלאֹוָלָדא ִמָּכאן, א"ֻּכ@ה ְּכִתיב ְּבֵה, ׂשֹוֵרק ֻּכ@ה זֶַרע ֶאֶמת

  . זֶַרע ֶאֶמת ַוַדאי@הֻּכ, ּוֵמַהאי נַָפק זֶַרע ֶאֶמת, ְלֵעיָלא

זַָּכָאה חּוָלֵקהֹון ְדיְִׂשָרֵאל ְדיְָרתּו , ְוכָֹלא ַחד ִמָלה, זְַרֶע7 ִדְכִתיב ּכֹה יְִהיֶה ַהיְנּו

, ַמהּו ִמגְַּדל,  ִמגְַּדל ְּבתֹוכֹוַוּיִֶבן )ישעיה ה(, סֹוֵפיּה ִדְקָרא,  ַקִדיָׁשא ָדאיְרּוָתא

ּבֹו יָרּוץ ַצִּדיק ,  עֹז ֵׁשם יְיָ ּבֹו יָרּוץ ַצִּדיק ְונְִׂשגָבגְַּדלִמ )משלי יח(ְּכָמה ְדַאְּת ָאַמר 

 ִּפְתחּו )תהלים קיח(ְּכָמה ְדַאְּת ָאַמר , ָדא ַּתְרָעא ְדֶצֶדק, ְוַגם יֶֶקב ָחֵצב ּבֹו, ַוַדאי

ְוזִָכי , ויְהּו ְּבַּתְרַוַעיֵילְדָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל ְדִאְתגְזַר , ַמאי ַמְׁשַמע, ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק

ְוַעל ָאת , ַעיֵיל ֵליּה ִּבְׁשָמא ַקִדיָׁשא,  ָדאְלָקְרָּבנָאּוַמאן ְדָקִריב ְּבֵריּה , ְלַּתְרַוויְהּו

 @א ְּבִריִתי יֹוָמם ָוַליְָלה ִאם )ירמיה לג(ִדְכִתיב ,  ְוַאְרָעאְׁשַמיָאָדא ִמְתַקּיְִמין 

  .  ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ @א ַׂשְמִּתיֻחקֹות

ְלֶמֱחזֵי קּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא ַאנְִּפין ְּבַאנְִּפין ,  ְלּכָֹלאזָָכה ָמאֵריּה ְדִהלּוָלא ָדא איְוַה

ְוַהאי ,  ִעָּמנָאחּוְלָקךְוזַָּכָאה , זַָּכָאה חּוְלָקנָא ְדזֵָכינָא ְלַהאי יֹוָמא,  יֹוָמאְּבַהאי

יְַצְרִּתיו ַאף '  ַהנְִקָרא ִּבְׁשִמי וגולָּכ )ישעיה מג(ָקֵרינָא ַעֵליּה , ְּבָרא ְדִאְתיְִליד ָל)

אֹוזְפּוהּו ְלַרִּבי ַאָּבא ְּתַלת . ' ָּבנַיִ) ִלּמּוֵדי יְיָ וגוְוָכל )שם נד(ּוְכִתיב . ֲעִׂשיִתיו

  . ִמיִלין
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 ְּבגִין ְּדִקּיֵם ִקיּוָמא,  זָָכה ְלכּוֵלי ַהאיאּוְׁשִּפיזָךַהאי ָמֵריּה ְדִהלּוָלא ,  ֵליּהָאְמרּו

ּוִמית , ְדֵביָתִאי ִאַּתת ָאִחי ָהַוות, ָאַמר ַההּוא גְַבָרא,  ִהיאַמאיָאַמר , ְדִמְצָוה

 ֵליּה ְוָקֵרינָא, ְוָדא הּוא ְּבָרא ַקְדָמָאה ְדַהָוה ִלי ִמנָּה, ּונְִסיְבנָא ָלּה, ְּבנִיןְּבָלא 

ְוַהיְנּו ִאיִדי , ֵרי ֵליּה ִאיִדי ָקּוְלָהְלָאהָאַמר ֵליּה ִמָּכאן , ִּבְׁשָמא ְדָאִחי ְדִאְתְּפָטר

  .  ַאָּבא ְוָאזִיל ְלָאְרֵחיּהַרִּביְּבִרי) לֹון , ַּבר יֲַעקֹב

יֹוָמא ַחד , ְוָדִחיל ְלֵמיַמר ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון,  ֶאְלָעזָרְדַרִּבי ָאָתא ִסֵּדר ִמִלין ַקֵמיּה ַּכד

 ַעל ָּפנָיו ַאְבָרםַמאי ִדְכִתיב ַויִּפֹול , עֹוןְוָאַמר ַרִּבי ִׁשְמ,  ְדַרִּבי ִׁשְמעֹוןַקֵמיּהַהָוה 

ַמְׁשַמע ְדַעד ְדָלא ִאְתגְזַר ַהָוה , ִאָּתךַויְַדֵּבר ִאּתֹו אלוקים ֵלאמֹר ֲאנִי ִהנֵה ְּבִריִתי 

ֲאנִי , ּוָבַתר ְדִאְתגְזַר ָקִאים ְּבִקיּוֵמיּה ְוָלא ָדִחיל, ִעֵּמיּהנִָפיל ַעל ַאנְּפֹוי ּוַמִּליל 

 נִיָחא ַקֵּמיּה ִאי, ָאַמר ֵליּה ַרִּבי ַאָּבא. ְדַאְׁשַּכח ַּגְרֵמיּה גָזִיר,  ִאָּת)ְּבִריִתי ִהנֵה

, ָאַמר ֵליּה ֵאיָמא,  ְּבַהאיְדָׁשַמֲענָאְדַמר ְדֵליָמא ַקֵּמיּה ֵמִאינּון ִמֵלי ַמַעְליָָתא 

 )תהלים קיב( ַחס ְוָׁשלֹום ָאַמר ֵליּה,  ַעל יְָדאייְִתֲענָׁשּוָאַמר ֵליּה ָדִחיְלנָא ְדָלא 

 ַקֵּמיּה ָּכל ְוִסֵּדרָסח ֵליּה עֹוָבָדא ,  ָרָעה @א יִיָרא נָכֹון ִלּבֹו ָּבטּוַח ַּביְיִָמְׁשמּוָעה

  . ִאינּון ִמִּלין

א גֹוזְַרנָ,  ַמַעְליָָתא ַהוֹו ְטִמיִרין ַּגָּב) ְוָלא ָאַמְרְּת ְלהּוִמֵּליְוִכי ָּכל ַהּנֵי ,  ֵליּהָאַמר

 ִּתְמנַע טֹוב ַאל )משלי ג(ְוָלא ְּכִתיב ,  ְדָכל ְּתָלִתין יֹוִמין ִאֵלין ִּתְלֵעי ְוִתנְֵׁשיַעָל)

 גֹוזְַרנָא ִדְבאֹוַריְָתא ָדא יִגְלּון ָאַמר, ְוָּכך ַהָוה, ִמְּבָעָליו ִּבְהיֹות ְלֵאל יְָד7 ַלֲעׂשֹות

יֹוָמא ַחד ָחָמא ,  ָחַלׁש ַדֲעֵּתיּה ְדַרִּבי ַאָּבא, ַחְבַריָאֵּבינֵי) ְויְִגלּון ְּבָבֶבל(, ְלָבֶבל

 ָלא ַעל ֵליּהָאַמר , ָאַמר ֵליּה טּוְפְסָרא ְדִלָּב) ְּבַאנְֵּפ) ְׁשִכיַח,  ִׁשְמעֹוןַרִּביֵליּה 

ֶאָלא ְּבגִין ְדִמִּלין , ְדִאְתֲענָׁשּוָאַמר ֵליּה ַחס ְוָׁשלֹום , ֶאָלא ַעל ִדיְדהּו, ִדיִדי הּוא

) ְוִאְתַּבְסָמן(ְויְַלפּון ִאינּון ָאְרִחין ,  ֵּבינֵי ַחְבַריָאיִגְלּון, ַּגְליָן ֵּבינַיְהּו ָכל ָּכךִאְת
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ְדָהא קּוְּדָׁשא ְּבִרי) , ֵּבינָנָאְדָהא ִמִלין ָלא ִאְתַּגְליָן ֶאָלא ,  ִמִּלין ְּבגַַוויְהּוְוִאְתַּכְסיָן

 )ישעיה נח(ְּכִתיב , ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי.  ִמִליןִאְתַּגְליָןְוַעל יְָדנָא , הּוא ִאְסַּתִּכים ִעָמנָא

,  ַעל ְּבנֹוי ְויֵיָמאְלַאְכָרזָאזִַּמין קּוְּדָׁשא ְּבִרי) הּוא ',  יִָּבַקע ַּכַׁשַחר אֹוֶר7 וגוָאז

בֹוד יְיָ ְוָהַל) ְלָפנֶי7 ִצְדֶק7 ְּכ,  ְמֵהָרה ִתְצָמחַוֲארּוָכְת7 יִָּבַקע ַּכַׁשַחר אֹוֶר7 ָאז

  :יַַאְסֶפ7

   יש מנין אומרים קדיש דרבנןאם

  

  פינת ההלכהפינת ההלכה
  )מתוך ילקוט יוסף(

  

  זמן הראוי למילה
ולכן , כל יום  השמיני ללידה כשר למילה מכל מקום זריזים מקדימים  .א

, אין להשהות הברית לאחר חצות כדי שיבואו המוזמנים ויהא ברוב עם

 .כי מצוות זריזים קודם לרוב עם

 .יודע שלא יהא לו מניין בשעות הבוקר מותר לדחותהואם   .ב

אם אירע אונס ולא מלו התינוק ביום השמיני אפשר עדיין למולו בזמן   .ג

ולא לדחותה ) ג דקות וחצי זמניות לאחר השקיעה"י(בין השמשות 

ואם עבר זמן בין . ורשאים אף לברך כל ברכות המילה, למחרת

אלא ידחה , לילה פסולההשמשות שוב אין למולו בלילה כי מילה ב

 .למחרת

 מילה כתיקונה מכל מקום  מצוותאף שביטל, תינוק שמלו אותו בלילה  .ד

 .אין צריך להטיף ממנו דם ברית למחרת
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  מילה שלא בזמנה
 

אין להקדים או לאחר זמן הברית מיום השמיני ללידה בלי סיבת חולי   .א

 .של תינוק

ה שלא בזמנה ואף מיל, מילה שחלה בשבעת ימי אבלות אין לדחותה  .ב

ואפשר גם לקיימה , יש לערוך אותה בתוך השבעה ולא לדחותה

 .בשמחה ושירים ואין לדחותה לאחר השבעה

וגם לא ביום חמישי . אין עושים מילה דחויה ביום שבת ולא ביום טוב  .ג

 ).כמנהג הספרדים(או שישי אלא ידחה ליום ראשון שאחר השבת 

יש למולו מיד ) ל בחולשח (ליום טובימים ' הבריא התינוק תוך ג  .ד

 .ויום כיפור דינו כשבת, כשיבריא

, ודוקא בברית שבודאי אינה בזמנה אין מלים ביום חמישי או שישי  .ה

, )'או יום ה' שהוא ספק יום ד(בין השמשות ' אבל תינוק שנולד ביום ד

 .ימולו אותו ביום חמישי הבא

  

  מנהג אבי הבן והמוהל ביום המילה
  

ויש , ו הסנדק מניחים תפילין בשעת המילהיש נוהגים שאבי הבן א  .א

על כן יותר נכון . שמראה זלזול באות הברית, שקראו תגר על מנהג זה

מכל מקום הנוהגים כן יש להם על , שלא להניח תפילין בשעת המילה

 .אך בראש חודש אחר תפילת מוסף ראוי להימנע. מה שיסמכו

, ים הנוסחולא משנ" על המילה"גם אם אבי הבן עצמו מל מברך   .ב

 .אינו מעכב" למול את הבן"ובדיעבד שברך 

" להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"פשט המנהג בארץ ישראל לברך   .ג

 .וכן ראוי לנהוג, נגד פסק מרן השולחן ערוך, קודם המילה
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וברכת אשר קידש ידיד , "בוא פרי הגפן"אחר המילה מברכים על הכוס   .ד

" כורת הברית"בסיום ברכת ומנהגנו שהמברך טועם מהכוס מיד ', וכו

מחשש הפסק בין ברכה " אלוקינו ואלוקי אבותינו קיים וכו"לפי 

 .לטעימה

וגם בשבת מותר , אחר החיתוך נותנים את הערלה בעפר או חול  .ה

 .לטלטלה להניחה בעפר

  

  מנהגי סעודה
 

מכל מקום אינה , חייב אדם לעשות שמחה ביום שזכה למות בנו  .א

 . מהתורהמצווה

סעודה בבית הכנסת במקום שיש חשש שלא ישמרו על אין לערוך ה  .ב

 .קדושת המקום

ואף במילה , מותר לאכול בשר בסעודת ברית אף לאחר ראש חודש אב  .ג

 .דחויה שעשו אותה מיד שנתרפאה התינוק

  

  

  

  מילה בשבת ויום טוב
 

אבל , וכל זה בתינוק שנולד רגיל. מילה בזמנה דוחה שבת ויום טוב  .א

רי אינו דוחה שבת אלא מילים אותו ביום תינוק שנולד בניתוח קיס

אך תינוק שנולד על ידי מלקחיים מילים בשבת שדינו כלידה . ראשון

 .רגילה
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   זבד הבתזבד הבתזבד הבת
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  זבד הבת
  

" זבד"המילה .   זבת הבת הוא טקס נתינת שם לבת סמוך להולדתה

 ֹאִתי אלוקיםַוֹּתאֶמר ֵלָאה ְזָבַדִני  ":)פסוק כ' פרק ל(מופיעה בספר בראשית 

. ון דירהיש המפרשים לש. היא מילה יחידאית במקרא" זבד ","ֶזֶבד טוֹב

  . מתנה, יש המפרשים שפע טובה
  

  התפילה
  

   ):ד"פסוק י’  פרק ב( שיר השיריםבהמנהג לומר פסוק ברכה 
    

יוָֹנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִי ַהְׁשִמיִעיִני ֶאת 

 :קוֵֹל ִּכי קוֵֹל ָעֵרב ּוַמְרֵאי ָנאֶוה

      
  ):’פסוק ט’ פרק ו(שיר השירים בבכורה יוסיפו עוד פסוק ברכה זה לבת 

    
ַאַחת ִהיא יוָֹנִתי ַתָּמִתי ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה ָּבָרה ִהיא ְליוַֹלְדָּתּה ָראּוָה 

  :ָבנוֹת ַוְיַאְּׁשרּוָה ְמָלכוֹת ּוִפיַלְגִׁשים ַוְיַהְללּוָה
        

  :שברך זה ואומרים נוסח מי
    

 ִאמוֵֹתינּו ָּׁשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ְוַחָּנה ּוִמְרָים ַהְּנִביָאה ִמי ֶׁשֵּבַר

ְוָכל ַהְּקִהּלוֹת ַהְּקדוֹׁשוֹת . ַוֲאִביַגִיל ְוֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַּבת ֲאִביַחִיל

וייקרא שמה , הּוא ְיָבֵר את הילדה הנעימה הזאת. ְוַהְּטהוֹרוֹת

  .פלונית בת פלונית: בישראל
  

ויגדלוה בבריאות שלום ומנוחה ויזכו אביה   טוב ובשעת ברכהבמזל

ועוד  שר וכבודוובחופתה בבנים זכרים ע ואמה לראות בשמחתה

   .ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו
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  בזכות נשים צדקניות
  

יש עליהם לדעת .  להם בתהשלא שמחים כשנולד, יש אנשים קלי הדעת

  .ות רבות בעולם הזהה זיכה אותם בנשמה שיכולה לעש"שהקב

  

 דרש רבי עקיבא "אם תשכבון בין שפתים" ::כתוב בילקוט שמעוניכתוב בילקוט שמעוני

  .  בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים
  

 בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל : רב עויראדרש

 דגים קטנים ןה מזמן לה"הקב, בשעה שהולכות לשאוב מים. ממצרים

ובאות ושופתות שתי קדירות , ים ומחצה דגיםבכדיהן ושואבות מחצה מ

ומרחיצות , ומוליכות אצל בעליהן לשדה, אחת של חמין ואחת של דגים

ונזקקות להן בין , ומשקות אותן, ומאכילות אותן, וסכות אותן, אותן

  . שפתים

ה על "וכשנגלה הקב .)ד"י, ח"תהילים ס( "אם תשכבון בין שפתים": שנאמר

  :).א"סוטה י(" זה אלי ואנוהו"שנאמר הים הם הכירוהו תחלה 
    

נראה מן האמור לעיל כי זכות הנשים הצדקניות באה להם מצד , כלומר

לפיכך נשאלת השאלה מדוע שכר . הסיוע שנתנו לגברים שעבדו בפרך

  ? הנשים היה גדול משכר העובדים בפרך עצמם

 ה" גדולה הבטחה שהבטיחן הקב:.)ברכות יז( ל" שאמרו חזוכן מצאנווכן מצאנו

נשים שאננות קומנה שמענה קולי " מרלנשים יותר מן האנשים שנא

  . "בנות בוטחות האזנה אמרתי

במה שמזמנות בניהם לתלמוד ?  במה נשים זוכות חייאב רב לראמר לו

  .ושולחות בעליהם ללמוד תורה וממתינות להם עד שיחזרו, תורה
    

משום , ת יתרנראה גם מן האמור לעיל כי לנשים הצדקניות זכויו, כלומר
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מדוע , לפיכך נשאלת השאלה אף כאן. שהן מסייעות לגברים ללמוד תורה

  ? שכר המסייע גדול משכר העוסק עצמו

. לגברים בלבד'  שעבדות מצרים ולימוד התורה ניתנו בצו הויש לומר

. 'ועשו מאמץ יתר לטובת קיום צווי ה, באו הנשים שלא הוטל עליהם הצו

מתוך '  לסייע לגברים במילוי צווי הן מרצונןמהואיל ונטלו הנשים על עצ

משום שללא . לפיכך זכו הנשים לשכר גדול יותר. ה"אמונה ובטחון בקב

  . 'ספק אם יכלו הגברים לקיים בשלמות את צווי ה, סיוען של הנשים
    

על האחד ציוה המלך .  למלך שעמדו לפניו לדין שני עבדים נאמניםמשל

על השני ציוה המלך שיאכל בכל יום ארוחת ו, ת פרך לזמן רבועונש עבד

  . )בנמשל ציווי לימוד התורה (מלכים לזמן רב
    

הייתה אשת העבד הראשון מביאה לבעלה , בכל יום בתום עבודת הפרך

 כדי שיצליח לקיים את צו המלך ,סועדת אותו ומנחמתו, ארוחת מלכים

פו של על מנת שבסו, וישלים את כל תקופת העבדות שגזר עליו המלך

גם אשת העבד השני . העונש יחזור לשרת את המלך כשהוא בריא וחזק

כדי שיצליח לקיים את צו , הייתה טורחת ומכינה לבעלה ארוחת מלכים

  . המלך לאכל בכל יום ארוחת מלכים

  

ושאלם איך הצלחתם לשמור ,  התקופה זימן המלך את שני עבדיובתום

ומבלי ? יימידותרהר אחר מבלי לה, בשלמות על הצווים שהטלתי עליכם

בזכות נשותינו שטרחו : נענו העבדים? לפגוע בחוסנכם הפנימי והחיצוני

בלעדיהן היינו כורעים תחת נטל , ועמלו כדי שנבצע את צו המלך במלואו

כי הן . לפיכך שכרן של נשותיכם יהיה גדול משלכם: אמר המלך. צו המלך

ובלעדיהן לא הייתם , סייעו לכם לשאת בנטל הצווים שהטלתי עליכם

  .מקיימים את מצוותי
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  סוס ורכבו
  

כי גאה גאה סוס ' שירו לה": וכן מצאנו בשירת הים שהגברים שרו

במובן של שבח לאל על ביצוע העונש המושלם , "ורוכבו רמה בים

  . במצריים
    

, הסוס קשור ברוכב: ישראל ראו בעיניהם כי, כלומר: וכותב רבנו בחיי

ואינם נפרדים זה , הם עולים למרום ויורדים לתהוםושני, והרוכב בסוס

ירדו במצולות כמו אבן יאכלמו כקש צללו " )שמות טו(כענין שכתוב . מזה

  " . כעופרת
    

סים שראו יכתוצאה מן הנ, ה"ישראל העצימו את אמונתם בקב, דהיינו

משום . יותר מאשר ראו את הנסים שנעשו להם במצרים, בים סוף

ואילו בים סוף . ים נענשו כל המצרים בצורה שוהשבעשר המכות במצר

, בינוניים כאבן,  עולים ויורדיםםהרשעים נדונו כקש הולכים ומטורפי

  . )י"רשכמו שכתב " (כשרים כעופרת שנחו מיד
        

מדוע נענשו : כגון: מצומצמת זו של ישראל נתעוררו שאלותאך מראיה 

ע הוקדם הסוס לרוכבו מדו? בהענשת סוסים' מה שבח יש לה? הסוסים

  ? בשירה
    

 ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה : "שנאמר. כנגד הבנה מצומצמת זו התריסו הנשים

ָ ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים  ֲאחוֹת ַאֲהֹרן ֶאת ַהֹּתף ְּבָיָדּה ַוֵּתֶצאן

ּוס ְוֹרְכבוֹ ָרָמה  ִּכי ָגֹאה ָּגָאה ס'הַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים ִׁשירּו ַל :ּוִבְמֹחת

    ."יםַב
    

 כי ןבאומר, הנשים השיבו לשאלות המתעוררות משירת הגברים, דהיינו

לפי שהסוס . יש לשבח לאל על ביצוע העונש המושלם גם בהענשת הסוס

שלמסייע חלק יותר גדול , דהיינו. סייע למצרים לרדוף אחר ישראל
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  . ממבצע המעשה
    

שהקדוש ברוך הוא עושה , צדקניות שבדורמובטחות היו : י" פירש רשוכן

  . והוציאו תופים ממצרים , להם נסים
    

ה גם בעת עשר המכות שנחתו על כל " בקבןהנשים נותרו באמונת, דהיינו

. משום שכל המצרים סייעו בהעבדת ישראל בפרך, המצרים בצורה שוה

 בשירת מרים. וגם בים סוף שבו נענשו הסוסים המסייעים לרשעי מצרים

כי בזכות הסיוע של הנשים הצדקניות נגאלו , הנביאה הובהר לגברים

לפי שלמסייע בקיום המצוות יש חלק גדול יותר מן , ישראל ממצרים

  . החייב לקיים אותן
    

לביתו עם עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא  כשבא וכן מצאנו

 ,מידיודחפוה תל,  נפלה על אפה לנשקו,יצאה רחל אשתו לקראתו, חכמים

   .).'נדרים נ, ג"כתובות ס(" שלי ושלכם שלה הוא" עזבוה :ע"אמר להם ר

  

רות ( "ויאמרו כל העם אשר בשער "):רות פרשה ד( מדרש זוטא וכן מובא

כאלו קיים כל התורה , שה כשרהיכל הנושא א:  אחאב אמר ר,)א"י', ד

לים תה( ",,,אשתך כגפן פוריה": ועליו הוא אומר, כולה מראש ועד סוף

  . ו"ף ועד תי" ולפיכך נכתבה אשת חיל מאל,)'ח ג"קכ
    

זכר ": שנאמר. ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור

אלא , לבני ישראל לא נאמר, )'ה ט"שם צ( "חסדו ואמונתו לבית ישראל

  .לבית ישראל

  אישה כשרה
  
  

. כירלסוף נעשה ש, שה כשרהיוהיתה לו א,  באחד שירד מנכסיומעשה

אמר . ל בדמות ערבי אחד"נזדמן לו אליהו ז, פעם אחת היה חורש בשדה

או בסוף , עכשיו? ןאימתי אתה מבקש אות, יש לך שבע שנים טובות: לו
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. אלא הפטר מעלי לשלום, אין לי מה ליתן לך, קוסם אתה:  אמר לו?ימיך

  . אלך ואמלך באשתי: פעם שלישית אמר לו, וחזר אצלו עד שלש פעמים
    

בא אחד אלי והטריח עלי עד : הלך לו אצל אשתו ואמר לה? מה עשה

יש לך שבע שנים טובות אימתי אתה מבקש : ואמר לי, שלש פעמים

וחזר , אמור לו הבא אותן היום: אמרה לו? עכשיו או בסוף ימיך? ןאות

  .נתן לו פרוטה ואכן הצליח בעסקיו.  עכשיוןהבא אות: ואמר לו. אצלו
    

בוא נעסוק בגמילות חסדים בשבע : אמרה לו?  הכשרה עשתה אשתומה

וכל מה . וכן עשתה, ה טובה מאצלו"שמא מוסיף לנו הקב, שנים הללו

  . רשמה בפנקסשעשתה
    

כבר הגיע שעה ליטול מה : ל ואמר לו"בא לו אליהו ז,  שבע שניםלסוף

אף כשאני . לא נטלתי אלא מדעת אשתי, כשנטלתי: אמר לו. שנתתי לך

כבר בא הזקן : הלך אצלה ואמר לה. לא אחזיר אלא בדעת אשתי, מחזיר

אם קח את הפנקס ותראה לו : לך אמור לו: אמרה לו. ליטול את שלו

  . בני אדם נאמנים ממנו אתן לך פקדונךימצא
    

והוסיף להם , ובגמילות חסדים שעשו,  הקדוש ברוך הוא דבריהםוראה

  ).ז"ב י"ישעיה ל( וםוהיה מעשה הצדקה של: לקיים מה שנאמר. טובה

  

  

  

   ובתו של כלבא שבועבי עקיבאר
  

ראתה אותו .  כלבא שבוע היה רועה צאנו שלרבי עקיבא :):סב (כתבותכתבות

אמרה לו אם אתקדש לך תלך ללמוד , רחל בתו שהוא צנוע ומעולה

והוציאה   וכעס עליההישמע אב. התקדשה לו בצנעה, אמר כן? תורה

  . מביתו והדיר אותה מנכסיו
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  סמליות שבתפילין סמליות שבתפילין   
   

   קשר נישואין–קשר התפילין 
  

  . לחתן ה"והקב לכלה ישראל עם משול, השיריםהשירים  שירשיר  במגילתבמגילת
    

 של הברכות 7 את המזכירות, כריכות 7 – ב היד על כורכים התפילין את

 האצבע על הכריכות. והכלה החתן שבין הקשר תא המהוות, הנישואין

   .לחופה מתחת לכלתו עונד שהחתן הטבעת על מורות האמצעית

  

  טבעת נישואין
  

 עצמה" מצווה "המילה. יתברך הבורא עם רוחני קשר יוצרים אנו מצווה בכל

 אנו. פיזי גם הוא הזה הקשר, תפילין של במקרה אך). צוותא" (קשר "פירושה

 לגופינו התפילין וקשירת בכריכת, גופנו על לבורא אהבתנו סמל את קושרים

  . לכלה החתן שנותן נישואין טבעת כמו אותם ולחוש בהם להתבונן יכולים אנו
    

 והאהבה האמונה של העדינים הרגשות את מחזק, בפועל ההנחה מעשה

 הבורא ואהבת קשר המעניקה היומית מזון-מנת הם התפילין. בקרבנו הפועמים

  ). מתוך חוברת אל המעיין- ל "אריה קפלן זצהרב (

  

   רמז לתחיית המתים–תפילין 
  

 מיוחדים חוטים שהם – ובגידים בשיער, קלף ברצועות מכסים הפרשיות את

 לתחיית וסימן רמז יש ובזה – התיתורא את בו שתופרים בהמה מגידי העשויים
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. האדם גוף כנגד הוא, )הכתב כלומר (בפנים הכתובות הפרשיות גוף: המתים

. האדם גידי כנגד, הגידים. הבשר כנגד הוא, עליו נכתבות שהפרשיות הקלף

 מי לכל רמז וזהו. האדם לבוש כנגד הן, הפרשיות את העוטפות הקלף רצועות

  .המתים לתחיית שזוכה, תפילין ומניח שמים ירא שהוא

  

  סמל לחיל המלך

 נתן. שמו את אונוש למלך מאוד הנאמן מיוחד מלכותי גדוד לו הקים מלךמלך

 את מייחד הסמל. שלהם הסמל שתהיה, מיוחדת תלבושת הגדוד לאנשי המלך

 המלך של הנבחר הגדוד שזהו יודע, אותם שרואה מי כל. מאחרים הגדוד אנשי

  .למלך בושה גורמים וחלילה חס או כבוד מביאים הם שבהתנהגותם מפני
  

 להיות העמים מכל בנו בחר' ה .הוא ברוך הקדוש של הגדוד הוא ישראל עם

  .המלכים מלכי מלך של כלגיון להיראות החובה מוטלת כיהודים ועלינו ,לו

, אותן המניח האדם על ועדות אות מהוות התפילין. התפילין הוא שלנו והסמל

והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין  "בתורה שנאמר כמו, יהודי הוא כי

  ).'ט, ג"שמות י ("בפיך' למען תהיה תורת ה ,עיניך

 שלנו שההורים, שבבשרנו ברית אות: גופנית היא יהדותנו על השנייה העדות

, ערלתכם ונמלתם את בשר "בתורה ככתוב , ללידה השמיני ביום אתנו מלו

  ).יא,בראשית יז(" והיה לאות ברית ביני וביניכם
      

 ככתוב, למצוות הגיעך מיום יהדותך על המעידים לך עדים שני, כן כי הנה

 שנות כל היוו התפילין )טו,דברים יט(" עדים יקום דבר על פי שני" בתורה

 עמנו נדדו התפילין אותן. היהודי של העיקריים הסמלים אחד את עמנו קיום

 ושלווה שקט של בזמנים תבל כנפות בארבע יהודים הגיעו אליו מקום בכל
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 םראויי יהודיים חיים לחיות מנת על ,נפשם את יהודים מסרו בהם ובזמנים

  .)ברסלב( ובגאון בעוז התפילין על שמרו מצב ובכל מקום בכל תמיד. לשמם

  

  
  
    

   זהירות בתפילין  זהירות בתפילין 
  

   עליהם יחיושםה
      

 ידי על בהם לזלזל שלא ונזהר תפילין במצוות הזהיר כל  ::הה""השלהשל  כתבכתב

 וםגיהינ ואין, הבא העולם בן שהוא לו מובטח, מלאכה ידי על או בטלים דברים

 רצה ,)טז-ישעיהו לח( " עליהם יחיו'ה ":שנאמר כמו. ימים יאריךו, בו שולטת

  .הרבה יחיו השם שם עליהם שיש אלו לומר
   

 חטא מביא ה"הקב אין בפתחו ומזוזה ובזרועו בראשו תפילין לו שיש מי וכל

: והן, מצוות בשבע אותנו הקיף אותנו ה"הקב שאוהב אהבה ומרוב. ידו על

    .שבע הרי – בפתחו ומזוזה, שש הרי – ובראש בזרוע ותפילין ציציות ארבע

  

  אלישע בעל כנפיים
     
 גוף צריכים תפילין - ינאי רבי אמר: מספרת .)מט( שבתשבת  במסכתבמסכת  הגמראהגמרא

: אמר רבא. בהם יפיח שלא: אביי אמר? נקי גוף מאי. כנפיים בעל כאלישע נקי

  .בהם ישן לא
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  ?  כנפיים בעל) מדוע קראו לו (ליה קרי ואמאי

 לשוק בהם ויוצא תפילין המניח שכל, ישראל על גזרה המלכות גזרה חתא פעם

 מן אחד ממונה ראהו. לשוק ויוצא תפילין מניח אלישע והיה, מוחו את ינקרו

 מראשו נטלם, אצלו שהגיע כיון. אחריו הממונה ורץ מלפניו ורץ, המלכות

. יונה נפיכ בידי אוחז אני: אלישע לו אמר? בידך זה מה: לו אמר. בידו ואחזם

 בעל אלישע אותו קוראים היו ולכן, יונה כנפי נס דרך בה ונמצאו ידיו את פשט

  .כנפיים

  

: ומתרצת הגמרא? עופות שארולא  יונה כנפידווקא  מדוע :הגמרא שואלת

 "כנפי יונה נחפה בכסף": שנאמר, ליונה ישראל כנסת שנמשלו משום

 מגינות מצוות ישראל סתכנ אף עליה מגינות כנפיה יונה מה, )תהילים סח(

  .עליה
  

 רבה במדרש שאמרו כמו י"ר אומר – עליה מגינות כנפיה: התוספות פירשו

, הסלע גבי על) נחים (נינוחים) עייפים (יגעים כשהם העופות כל: )סדר לך(

  . נחה וכך כנפיה באחת פורחת יגעה שהיא בשעה והיונה

  

  חצירא ותפילין של רבי יעקב אב
   

 רצה  מראקש בעיר ל"זצ אבוחיצרא יעקב הרב בהיות אחת פעם, מעשהמעשה

 תלמיד שיש לו אמרו. שמים ירא סופר יש אם שם ושאל, עבורו תפילין לכתוב

 והוא היראה בתכלית שמים לירא מקובל והוא בספרות מומחה שהוא חכם

 בתנאי הפרשיות לכתוב ממנו וביקש לסופר הרב קרא. בעיר הסופרים ראש

 ואמר. ל"האריז כוונות בהם יכוון וגם, במקוה יטבול הקודש משמות שם שבכל
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  .אותי שהנחת לעצמך עשית אתה לאמר לו, לי עשית

 מהם יראים העולם אומות היו מקום של רצונו שעושים כיון ישראל כך

 ונשתעבדו דבריו על עברו אלא עשו לא, "וראו כל עמי הארץ" שנאמר

 לעצמכם גרמתם אתם להם אומר ה"הקב לפני צועקים התחילו, למלכויות

תיסרך רעתך ומשובתיך תוכחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך " שנאמר

  :"יךוקאל' את ה

   מבנה התפילין  מבנה התפילין 
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  .המצוות ג"תרי כל את לקיים שברצוננו לזכור צריכים

  

 השניה ן"השי של הזרועות ושלושת, האחת ן"השי של הזרועות ארבעת

 החל. היהודית במסורת עמוקה משמעות בעל שהוא 7 הסכום את יחד יוצרות

 של השבועות שבעת, הסוכות וחג המצות חג ימי שבעת, בראשית ימי משבעת

 השמיטה תשנו שבע פעמים לשבע עד השמיטה שנות שבע, העומר ספירת

  .שלאחריה לזו אחת יובל שנת בין שחולפות
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  עשיית התפיליןעשיית התפילין

  שלבי עיבוד העור
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  בתי תפילין

  "ראש –תפילין של "ית מעור אחד בב) תאים( בתים 4יצירת 

, העור של העיבוד תהליך משהושלם .א

 את בתוכו מטביעים, רך עדיין כשהוא

 4 עושים אנו" ראש של תפילין"ב . הבליטות

 .אחת בליטה" יד של תפילין"ב. בליטות

  

 אנו בעור הבליטות הטבעת לאחר .ב

 באמצעות לזו זו הבליטות את מקרבים

 העור את ומעבירים הידראולי לחץ מכבש

 .לייבוש

 בהמה מעור בתים של הייצור בתהליך .ג

 פעולה כל בין הבתים את לייבש הכרחי גסה

 מייבשים אין אם. בעור שמבצעים ופעולה

 הבתים ריבועי עלולים, כראוי הבתים את

 .הזמן במשך      להשתנות

 תהליך כן ועל אחת בליטה רק ליצור צריכים אנו" יד של תפילין "בבית .ד

 .יותר פשוט הייצור
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יוסף לא גילה ביטחון ...." . והזכרתני אל פרעה ... אם זכרתני אתך

שקים פעמיים שיזכירו לפני פרעה ה אלא טרח להזכיר לשר המ"בקב

לכן על כל בקשת זיכרון הוא קיבל שנה נוספת בכלא , ויוציאו מהכלא 

היא " זכירה "- ל מכאן ש"אומרים חז"  שנתיים ימים" ולכן מצוין 

  . מכסימום שנים עשר חודשים 
  

,  שאין המת משתכח מהלב אלא לאחר שנים עשר חודשיםרמז מכאן

   . שזהו אורך זמן הזיכרון

  
  

  

   מטרת האדם עלי אדמות  מטרת האדם עלי אדמות 
  

  הבל הבלים הכל הבל
  

ל ָהֶבל :)ב- א( בקהלתבקהלת   :ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹ

עד אשר הוא מסכם , שלמה המלך מהביל את העולם הזה פעמים רבות

  ". הכל הבל"

  

לא , אתה לא מבין" היינו אומרים בלשון העם ,היה אומר כןש פשוט אדם

ולכן ' טיולים ברחבי העולם וכו, בתי מלון, ך תענוגות החייםיראית מימ

אבל שלמה המלך שהיה מלך רם ונישא והיה לו , "אתה אומר הכל הבל

הכל "עושר אגדי וראה תענוגי העולם הזה והיו לו אלף נשים כשאומר 

  .אין לדבר תשובה" הבל
  

שאומר , בלה ויש להתבונן למה חוזר כל כך הרבה פעמים על המילה 
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ולבסוף " הבל הבלים"וחוזר ואומר , "הבלים"ושוב " הבל"תחילה 

  ?" הכל הבל"
  

כשנתבונן נראה כי , אולם רמזים עמוקים רמז לנו כאן שלמה בחכמתו

" הבלים", הרי זה אחד" הבל", שלמה מהביל את העולם הזה שבע פעמים

עוד " םהבל הבלי"ושוב , לשון רבים ומיעוט רבים שנים הרי כאן שלוש

  .הרי כאן שבע" הכל הבל"ולבסוף , שלוש הרי כאן שש

   

שבעה הבלים הם כנגד שבע תקופות בהם עובר האדם מרגע ל ל ""אמר חזאמר חז

  .היוולדו עד עזבו את העולם הזה
  

, והוא התינוק שנולד שדומה למלך, "המלך" תקופת -  תקופה ראשונה

, פלים בו קטנה רצים אליו ומטהבכייכל , הכל מחבקים ומנשקים אותו

  .מרחיצים אותו ומאכילים אותו ממש כמו מלך
  

אוכל , התינוק שגדל קצת ודומה לחזיר , "החזיר" תקופת -יהיתקופה שנ

לא פעם קורה שתינוק זה מגלה צואתו ומתחיל , ומטנף ומלכלך הכל

  ".אומנות "הלעשות ב

 העיקר עכשיו  המשחקים שלו ,המוצץ הבל, בתקופה זו בז הילד למוצץ

  ).'ת  וכובובו(
    

בתקופה זו דומה הילד לגדי הרץ , "הגדי" תקופת -  תקופה שלישית

הטיפוס על , ניו כמשחקיכל הנזקים שהוא עושה הם בע, ומקפץ בכל מקום

  . מדפי הארונות הינם דבר שבשגרה והסכנה ממנו ואילך

כעל הבל ) לגו בובות(בתקופה זו כבר הוא מתייחס למשחקים הקודמים 

ועכשיו העיקר הוא האופניים הקטנים " אני כבר לא תינוק"וחושב לעצמו 

  .בהם הוא טס בכל פינות הבית והחצר

שבה הוא מחפש , )עשרה-גיל הטיפש" (הסוס" תקופת - תקופה רביעית

  .את היופי והחוזק כסוס היוצא לקרב
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" הקטנים"בתקופה זו כבר לא מעניינים אותו האופניים ושאר צעצועי 

ש נמצא עמוק באופנוע והמכונית והדהירה על עכשיו הרא, הכל הבל

כרתנו חוזה "ות הוא לא מפחד וך המאממל, הכבישים כדי לעשות רושם

  ".  עם השאול
   

שהוא כבר צריך לדאוג לפרנסת , " החמור" תקופת - תקופה חמישית

העיקר בתקופה זו של חייו הוא להשיג דירה , אשתו וילדיו כחמור לעול

האופנוע כבר לא מעניין אותו והוא מבחינת , תאמשלו ולגמור את המשכנ

  " .הבל"
  

בתקופה זו כשכבר הוליד ילדים , "הכלב" תקופת -  תקופה שישית

וכמה ביזיונות מתבזה , מעז ככלב להביא טרף לביתו, והמשפחה גדלה

  .האדם כדי להשיג את פיתו אם לא זכה להתפרנס בכבוד

 מתחילים והמחושיםחו בתקופה זו כבר הוא מתחיל להרגיש ירידה בכו

  . להציק ועיקר חייו עכשיו לבקש בריאות לגופו

 תקופות בחייו של האדם שהוא נותן את הבריאות כדי ןמקובל לומר שישנ

אבל אחר כך מגיעים זמנים שהוא מוכן לתת את כל כספו , להשיג כסף 

  .ובלבד שיהיה בריא
  

וף שהכל כשמזקין האדם ודומה לק, "הקוף" תקופת -  תקופה שביעית

  .מלגלגים עליו והולך כפוף כמו הקוף
  

 שבכל תקופה בחייו של האדם ישנה מטרה שעבורה הוא רואים אנו

וכשמגיעה התקופה , משקיע את רוב מאמציו וכוחותיו אם ביושר או לאו

הבאה ומסתכל אחורה רואה בהם הבל ועם כל זאת ממשיך לרוץ לקראת 

תו ואז על פי הזוהר רואה עד שמגיע לשעת פטיר. המטרה הבאה החדשה

  ".הכל הבל"ואז מגיע למסקנה , האדם את כל מסכת חיו בשניות ספורות

 קהלתעל זאת מסיים שלמה המלך בסוף ? אם כן מה המטרה בעולם הזה

סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי "
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  ". זה כל האדם

        

  משל השועל והכרם
  

, לם הזה לכרם שהיו בו ענבים עסיסייםל את העו" משלו חזמשלמשל

. והשועלים היו מתגנבים לתוכו ואוכלים מהענבים ועושים נזקים בגפנים

  . גדר סביב לכרםהתקיןראה בעל הבית שיש לו נזקים 
  

אך רעבונו , לימים הגיע השועל הרעב לכרם ולהפתעתו הכל סגור ומסוגר 

.  להיכנס פנימההפרצבב את הכרם כדי למצוא ולא הניח לו והתחיל מס

מה עשה צם השועל שלושה ימים , והנה פריצה קטנה אך היא קטנה מדי

  .נכנס פנימהו רזה
  

, מיד קפץ השועל על הענבים והחל זולל וסובא עד אשר נרגע רעבונו

וכשבא השועל לצאת מהכרם מגלה להפתעתו שהשמין ואינו יכול לצאת 

ע בעל הבית ויעשה בו  יש חשש שיגי,אבל עכשיו המצב עדין יותר, חזרה

. התחבא השועל בין העצים וצם שוב שלושה ימים ויצא מהכרם. שפטים

ורעב ך ירעב נכנסתי אל, כרם כרם"כשיצא חשב השועל לעצמו ואמר 

  " .? מה הרווחתי ממך, אני יוצא
  

השועל הם בני האדם , הכרם הוא העולם הזה שיש בו כל טוב: הנמשל

התינוק נולד ערום   ".ים כרמיםשועלים קטנים מחבל "כמו שכתוב

אני אתפוס "ידיו הקפוצות כפות אך מיד הוא רומז עם , לחלוטין בלא כל 

  . )כמו שכתוב במדרש קהלת רבה ("את כל העולם

מכונית ,  כבר מגיל צעיר להשיג עוד ועוד"עבודתו"ואכן הוא מתחיל את 

עד " םומתקד"כאן ודירה שם תפקיד בכיר כאן וכבוד שם וכך הוא הולך 

ואז הוא מניח את כל . שמגיע יומו לתת דין וחשבון לפני בורא עולם

אבל . אפילו את בגדיו לא לוקח עמו אלא תכריכים בלבד, העולם הזה



 

  

 - 567 -

 אבלות

לא !  תראו"ורומז ) המת אצבעותיו פתוחות ( הפעם הוא פותח את ידיו 

כרם כרם רעב נכנסתי ורעב "כדברי השועל , "לקחתי כלום מהעולם הזה

  ". ממךיצאתי

  

הרי יכל למצוא פתרון ,  על השועל שהוא החכם שבחיותאך יש לתמוהאך יש לתמוה

אם היה מתאפק קצת ובמקום . שגם אחרי צאתו מהכרם יהיו לו ענבים

וכשהיה יוצא היה , לאכול את הענבים היה זורק את הענבים מעבר לגדר

  .תו ולא היה נשאר רעבילוקח את הענבים לב
  

 לזרוק דירה או . הענבים מעבר לגדר עצה לזרוק אתעדיין ישאך לנו 

 גם להעביר את הכבוד לשם לא ,מכונית לעולם הבא הדבר בלתי אפשרי

  .אך אנו יכולים לזרוק לשם מצוות ומעשים טובים, מצאנו עדיין עצה

  

כל דקה של , כל מצווה שאדם עושה בעולם הזה הקרן מונחת לו שם

 שממתינות לו ) מצווה כל מילה של תורה( לימוד תורה צובר מאות מצוות 

  .  לאחר המאה ועשרים
  

עוד לפני שהאדם , " צדקךלפניךוהלך " המת תבהלווייועל זה אומרים 

מגיע לעולם האמת הצדקות שעשה ממתינות לו ובאות לקראתו לקבל 

אשר על כן על האדם להתבונן להכין לעצמו צידה לדרך ולשגרם . פניו

  . בחיים חיותו לעולם הבא

   

  האמיתייםהקניינים 
  

שעשה מלאכתו ,  שהיה שר האוצר למלך ספרדםם""מסופר על המלבימסופר על המלבי

כך השרים האחרים , וככל שהמלך אהב את. באמונה והמלך אהבו מאוד

אך , ם והיו מעלילים עליו עלילות לפני המלך"החלו לשנוא את המלבי

  .המלך לא שת לבו לכך
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באו למלך .  והשרים טיכסו עצה איך להפיל את  שר האוצרויהיו הימים

בטענה ששר האוצר גונב מאוצרות המלך ומזה בונה לעצמו ארמונות ויש 

יבקש משר האוצר להכין "אמרו השרים " אם על המלך טוב ".לו כרכרות

". ויראה המלך כמה גנב שר האוצר) הצהרת הון(רשימת הנכסים שיש לו 

שו הזמינו ובק, מאחר והמלך היה בטוח בניקיון כפיו של שר האוצר שלו

  .להכין רשימת נכסיו
    

.  מספר ימים בא שר האוצר עם רשימה של כל הונו והגישו למלךלאחר

היכן הארמון , ? זה כל מה שיש לך"המלך כשראה זאת כעס עליו 

, כבוד המלך "  אמר שר האוצר.  "?  היכן הפרדסים והגנות שלךוהכרכרות

ות אינם הארמונות והכרכר,  ליאתה ביקשת רשימת כל הדברים שיש 

אלא שאני , המלך יכול לקחתם ממני בכל רגע, שלי אלא של המלך

אם כן מה הרשימה הזאת שהיא שלך " שאלו המלך ". משתמש בהם זמנית

הם הצדקות , אלו דברים אמיתיים שלי: "ענה שר האוצר בענווה". ?ממש

דברים אלו אי אפשר , והגמילות חסדים  שעשיתי עם לומדי תורה ועניים

  ".שליוהם באמת , מני הואיל והם כבר נמצאים בעולם העליוןלקחתם מ

  .שמח המלך לתשובה והתחזק באהבתו לשר האוצר הנאמן שלו

  

הם דברים מושאלים ,  אנו שכל מה שמשיג האדם עלי אדמותרואים

ל למה נקראים המעות "כמו שאמרו חז. אצלו ויכולים לקחת ממנו בין רגע

הדברים . אצל פלוני ומחר אצל אלמוניהיום , על שם שהם זזים" זוזים"

שהם הקניינים האמיתיים של האדם הנם הצדקות ומעשים טובים שעשה 

  .ולימוד התורה שקנה העולם הזה, האדם בעולם הזה

  

  

  משל לכפרי וכלי הזהב
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האדם קיבל כלים , ה"יר היצירה  מעשי ידיו של הקבכהאדם הוא ב

עליו לדעת להעריך נכונה , 'ם וכואוזניי, נייםיע, מוח:  כגוןנפלאים ביותר

  .  כלים אלו ולהשתמש בהם נכון
  

כפרי שהיה עובד אדמתו והיה שקוע כל חייו בלולים  לע מספרים משלמספרים משל

ויהי היום כשהיה חורש בשדהו לפתע נתקעה . ברפתות ועבודת הקרקע

ניו יכשהמשיך לחפור נתגלה לע, המחרשה בחפץ קשה בתוך האדמה

הכפרי שלא הבין .  וזהב ויהלומים מרהיבי עיןמטמון אדיר של כלי כסף

.  כלי זהב ויהלומים ראה כלים נוצצים וחשב לעצמו איך לנצלם הםמה

הקערה הנוצצת עם שיקועי : לאחר התייעצות עם אשתו החליטו

הכוסות המיוחדות מתאימות לתת , היהלומים מתאימה לאבוס החמור

 וארגמן עם הציורים הפרוכת העשויה מתכלת, בהם מים לפני התרנגולים

  .'מזהב יהיו מרדעת לחמור וכו
    

 עברו דרך הכפר חילותיו של המלך וראו מתוך חצרו של הכפרי לימים

כשהתקרבו ראו למרבה הפתעתם כלים מפוארים . הבזק של ניצוצות

לאחר בדיקה התברר להם שהכפרי אינו מבין , המשמשים את הבהמות

  .בטיב הכלים שיש לו

מיד , ציעו לו למכור למלך כלים אלו תמורת סכום צנוענכנסו לכפרי וה

  .הסכים הכפרי ומכר להם את כל הכלים
    

שמח , לביקור בארמונואת הכפרי  כמה שבועות הזמין המלך לאחר

בחדר ההמתנה התבונן הכפרי ולפתע . התלבש יפה והגיע לארמון, הכפרי

. ות החדרראה את כליו שמכר למלך מצוחצחים ומונחים בדרך כבוד בפינ

ן מיוחד מונחת הקערה ששימשה את החמור ובפינה אחרת ככאן על 

  .   הכוסות המיוחדותותבתוך ארון מזכוכית נרא
    

כשהגיע המלך . הבין הכפרי איזה כלים יקרים הפסיד והתחיל לבכות

כלים אלו היו אצלי ולא ידעתי : הסביר הכפרי, ושאלו למה הוא בוכה

  .עכשיו כבר מאוחר: ענה המלך.  בוכה כראוי ועל זאת אנילהעריכם
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ה אוצר כלים מפוארים "קבלנו מהקב,  אנחנו אותו הכפרי-  הנמשל

. אך אנו לא יודעים לנצלם כראוי. 'ידיים וכו, נייםיע, מוח: כמו, וחשובים

רכילות במקום ובפה אנו מדברים לשון הרע , במוח אנו מהרהרים עבירות

  .' וכום לעבירה במקום לרוץ למצווהרגליים אנו ממהריב, ללמוד תורה
      

 כשמגיע האדם לעולם העליון ורואה מה היה אפשר לאחר מאה ועשרים

בפה היה אפשר לרכוש גן עדן על ידי . לזכות בכלים אלו מתחיל לבכות

אדם : החפץ חיים עשה חשבון. כל מילה בתורה היא מצווה, לימוד תורה

אם כן שעת לימוד תורה מילים בדקה ו 300 –ממוצע יכול לומר כ 

עבור " אבוס"אבל אנחנו ניצלנו את הפה ל.  מצוות18,000מקבלים 

אבל . הן מבחינת מילוי התאוות והן מבחינת דיבורים אסורים, החמור

  .עכשיו בעולם האמת כבר מאוחר

     

כל זמן שאנו עדיין , "הנר דולק אפשר לתקן" כל עוד אך כאן בעולם הזה

. ין אפשר לנצל כלים יקרים אלו למטרות הנכונותעדי, בעולם הזה, חיים

  ). מהאבריםדראה בספר חרדים אשר מביא כמה מצוות אפשר לקיים בכל אח(

  

  דין וחשבון 
   

. ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבוֹן:   במסכת אבות אומרתהמשנההמשנה

  ?מה ההבדל בין דין לחשבון :  ונשאלת השאלה
  
 "וחשבון"האדם נותן על העבירות שעבר הוא מה ש" דין"יש לומר .א

ותובעים ממנו למה לא , עושים עמו על הזמן שבזבז בעשיית העבירה

  .עשה באותו זמן מצווה או לימוד תורה

הן מצד העבירה שעבר והן מצד שלא עשה מצווה , נמצא הדין כפול

  .באותו הזמן ובאותם כוחות
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לעולם העליון  כשהאדם מגיע: יםועוד יש לפרש על פי מה שמספר.ב

מזמנים אותו לשמש כדיין ומגישים לפניו את התיק של הנאשם 

  .ומבקשים ממנו לתת פסק דין לנאשם

אף בהיותו , אם האדם בחיים חיותו היה דן את כל העולם לכף זכות

 לפטור אותובעולם האמת ידון את המקרה לכף זכות וימצא מקום " דיין"

גם , היה רגיל בעולם הזה לדון את כולם לכף חובהאך אם האדם .  מעונש

  .בהיותו דיין בעולם האמת ידון את המקרה לכף חובה

ועל כל עבירה שהנתבע עבר פוסק לו , ואכן ניגש האדם לדון בתיק שקיבל

 את הפסק אומרים לו לתתלאחר שגומר האדם . עונשים חמורים ביותר

  .ךיעשה בוכל אשר פסקת לנאשם , הנאשם זה אתה: מהשמים
    

 ביצוע פסק -  חשבון  . הפסק דין שהוא עצמו פסק על עצמו- דין: ולפי זה

  .ולפי זה ברור למה מתחילה דין ואחר כך חשבון, הלכה למעשהה
  
ובנוסף עצמו להוא מקלקל ,  כל עבירה שעושה האדם:ועוד יש לפרש. ג

 אם אנו עושים: כמו שאמר רב גדול.  לירידה של כל העולם איתוגורם

  .אנו גורמים ליהודי בצרפת להתבולל, כאן ביטול תורה
  

 על התוצאה - חשבון  . על עצם העבירה-דין   : האדם נותן דין וחשבוןולכן

   ).ג הרב יעקב סופר"מפי הרה(  .שגרמה עבירתו על האחרים

  

  היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם
  

 לא היה עובד קשה אך הפרנסה,  כמשל על אדם שהיה קשה יוםמספריםמספרים

מקום  , סע לאמריקהייעצו לו חבריו שישנה מקומו וי, היתה מצויה

ואכן אותו עני אסף . ה יעזור לו"והקב" שכסף וזהב מתגוללים ברחובות"

נפרד מאשתו וילדיו ושם פעמיו , את הפרוטות האחרונות שבכיסו

  .באוניות לאמריקה
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חיל לעבוד הת, הגיע לאמריקה והתלהב מכל העושר והבניינים והרחובות 

ה האיר מזלו "הקב, ואסף פרוטה אחר פרוטה עד שהצליח לקנות חנות

לאחר כמה שנים החליט האיש " . וילך האיש ויגדל עד כי גדל מאוד"

חשב מה לקנות . ואכן מכר את כל נכסיו, לאסוף את כספו ולשוב לביתו

מיד הלך , חשב ונזכר שבארץ היה חסר מאוד בשר ושומן, להביא לארץ

בדרכו לארגן את כל הסחורה . בכל כספו כמה אוניות בשר ושומןוקנה 

  . לילדיו למשחקלקנותםהחליט , ראה כמה אבנים יפות
    

במשך  חודשים  באוניות בלי ,  הבשר והשומן עושה את דרכו לארץמסע

 האוניות כשהגיעו.  תולעיםוהעלהסריח ההכל , קירור ובמזג אויר חם

. שש לגרימת מחלות מכל העיפוש הנורא הכל ללב לים מחזרקולנמל מיד 

  .מיד נתעלף, כששמע האיש שכל ממונו הלך לטמיון
      

אשתו שציפתה לבואו ניגשה מיד ומשמשה בכיסו למצוא את האבנים 

רצה מיד לצורף . י אבנים טובותתהטובות והנה להפתעתה מצאה ש

 את האבן הקטנה העריךאך הצורף , השכונתי כדי לקבל כסף תמורתם

 את האישה לסוחר הגדול במרכז העיר הפנהולכן הוא , םמיליונימה בכ

הסוחר הגדול נתן לאישה מקדמה על . אולי יהיה לו כסף לקנות את האבן

  .כמה מאות אלפי שקלים, חשבון
      

חזרה האישה לביתה שמחה והתחילה להלל את בעלה על האבנים 

ה כל אבן החל כששמע הבעל כמה שוו.  כל אבןישווהטובות שהביא ועל 

 אבנים אלו בשפע ואני לא התייחסתי ותברחובות היו זרוק": צועק ובוכה

אך עכשיו כבר ", צעק האיש מתוך כאב, "ולא לקחתי אלא שנים

  .       "מאוחר

  

אנחנו הוא אותו העני שבא מעולם האמת לעולם הזה לאסוף : הנמשל

, הזהאך אנחנו מתפעלים מהבלי העולם . אבנים טובות ומרגליות

במהלך החיים ). שומן ובשר(ומתחילים לעבוד ולאסוף כסף וכבוד 
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, כאן קדיש שם קצת צדקה לעני, ימים לפעמים כמה מצוות מזדמנותימק

  . ברכת נהנים ולעתים רחוקות מניחים תפילין ומברכים איז
    

 ואיז: שואלים אותנו,  כשמגיעים לעולם העליוןלאחר המאה ועשרים

, דירה וחנות, בשר ושומן: אנו עונים בהתפארות? סחורה הבאתם לכאן

סחורה זו לא , אך הכל מסריח בעולם האמת, מכונית פאר ותפקיד בכיר

כשמחפשים בכיסנו מוצאים מלאכי השרת כמה אבנים . הולכת שם

. וביום אלמוני השלים מניין בבית האבל, ביום פלוני הניח תפילין. טובות

 תנו לי עוד יום אחד בעולם התחתון :ואז אנחנו מתחילים לצעוק ולבכות

 .עכשיו כבר מאוחראך . ואביא לכאן אלפי מצוות, שמפוזר בכל המצוות

  ). א"ג הרב ראובן אלבז שליט"מפי הרה(
         

עוד לא מאוחר ואפשר ,  אנחנו עדיין נמצאים כאן בעולם הזה'אך ברוך ה

 לקכל עוד הנר דו,  כאן בשפעותלאסוף את האבנים הטובות שמצוי

  .אפשר עוד לתקן) הנשמה מחוברת עדיין לגוף (

  

ביום פטירתו כשהרגיש שהוא עומד לעזוב : מווילנה על הגאון מספריםמספרים

שאלו .  ובוכהןתפש בידיו את הציציות שלו והחל מנשק, את העולם הזה

אמר ? למה אתה בוכה, רבנו עמוד החזק הנר המערבי: אותו תלמידיו

מה מקום : אמרו לו תלמידיו. ת עולמילפי שאני עומד להפטר לבי: להם

ידוע שהרב עסק .  לרב עולם האמת שלא חסר בו כלוםממתיןלבכי הרי 

צדיק .  ולא הניח מקום בתורה שלא ידעהגדולהבתורה כל ימיו בשקידה 

כזה שמגיע לעולם האמת מתקבל על ידי פמליה של מלאכי השרת בכבוד 

 הצפון שממתין לו הוא השכר. כים אותו למקומו הראוייגדול עד שמול

ואם כן שאלו תלמידיו למה . שכר כל כך עצום שאין שכלנו יכול להבינו

  ?רבנו בוכה ומצטער כל כך
    

" קופקות" כאן בעולם הזה אפשר לקנות טלית קטן בכמה :א"ענה הגר

,  ואפשר לקיים בזה בכל רגע כמה מצוות עשה מהתורה)כמה מטבעות(
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  . ? ולם האמתאיך אוכל לקיים מצוות אלו הע
  

בכמה שקלים בודדים יכול האדם לקנות לעצמו , הדבר מרגש ביותר

ולקיים בלבישתם בכל זמן של מהלך , טלית מהודרת עם ציציות מהודרות

במשך יום אחד יכול . מצוות עשה מהתורה) כמה שניות(ארבע אמות 

, כמה מתאסף במשך שבוע. האדם לקיים אלפי מצוות בלי להתאמץ כלל

ג הרב יעקב סופר  "מפי הרה(. חשבון גדול והכל בכמה פרוטות, ושנהוחודש 

  ).א "שליט

       

על כל מילה של לימוד תורה מקיים האדם מצוות ,  הדבר בכל המצוותכן

כל זמן הילוך ארבע אמות עם טלית שעליו מקיים אדם  ,עשה מהתורה

 כל סוחר ממולח היה עוזב את עסקיו ומשקיע את כל. מצווה מהתורה

  .הונו בתחום התורה שרווחיה כל כך גדולים

על כל מילה של לשון הרע ורכילות ונבלות הפה ישנה ,  בעבירותוכן הפוך

.  )כל מילה עבירה(  עבירות300ויכול האדם בשיחה של דקה לעשות , עבירה

ל כן על האדם להיות חכם ולאסוף את המרגליות ולא את הבשר עאשר 

  .והשומן שסופן להסריח
  

  ם  הזה מרכז בקרה לכל העולמותהעול
  

בונה בשמים "  כל מעשה מצווה שעושה האדם בעולם הזהלל""אמרו רזאמרו רז

  .וכל עבירה שעושה הורס עולמות בלי להרגיש, "עליותיו

    

לארצות הברית היה מרכז בקרה של :  משלמספריםכדי להבין זאת 

אחד העובדים שהיה אחראי על . שיגור טילים אטומיים במדבר נבדה

אך הסביר לבן על רגישות ,  לעבודה הקטןכז השליטה הביא  את בנומר

לחיצה על כפתור זה תגרום לשיגור טיל להודו ותוך שניות כל ". המקום

הזהר בני לבל תיגע בשום   ,'כפתור השני מכוון לסין וכו, הודו נהרסת
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, שמע הבן את אזהרות אביו ונענע בראשו לחיוב אך בתוכו חשב. "כפתור

  ?  ן הדבראיך יתכ
    

ניצל הבן את ההזדמנות וניגש מיד ולחץ על ,  שיצא אביו החוצהברגע

ברגע . והנה לא קרה כלום הכל המשיך כרגיל וכולנו חיים, כמה כפתורים

אתה רואה אף על פי שלחצתי על : "שנכנס האבא רץ הבן וסיפר לאביו

  .התפאר הבן" הכפתורים לא קרה כלום

הרי הכל מתנהל , ם בנו אך הבן לא הביןנבהל מאוד האבא מהאסון שגר

הבן לא מבין שהטיל הרס את הודו וסין גם יחד וגרם להרס מוחלט . כרגיל

  .אף על פי שבמדבר נבדה לא קרה כלום,  בני אדםימיליונולהריגת 

    

אנו נמצאים במרכז בקרה של כל העולמות ,  כך גם בעולם הזה

ת עליונים אף על פי שאנו וכל חילול שבת שלנו הורס עולמו, העליונים

  .שיםילא רואים זאת ולא מרג

  

ונביא כמה ,  עם התפתחות הטכנולוגיה הדבר ברור עוד יותרנונוייממייבב

  :דוגמאות
  

אדם עומד מרחוק ועל ידי השלט יכול הוא לפתוח ולסגור   .א

 .מיזוג אויר ועוד, כן הדבר בטלביזיה, דלתות של הרכב

 על ידי לחיצה על ,אדם נמצא בסוף העולם עם מכשיר פלאפון  .ב

  .תויכמה מספרים יכול הוא לדבר עם אנשי ב

מעזה על ידי שליחת " המהנדס" מצליח להרוג את "המוסד"  .ג

אותות במכשיר הפלאפון ומפעיל פצצה באוזנו של רוצח 

 .םלגיהינו ושולחו ישירות םהיהודי

    

 שעל ידי מעשים שלנו אנו מסוגלים לבצע  פעולות לפעמים רואים אנו

וזאת רק על ידי לחיצת כפתור אף שלא רואים , ות אסון ממרחקיםאף הר
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אם כן גם על ידי לחיצת כפתור בשבת אנו מסוגלים להרוס . דברשקרה 

  . עולמות
  

על הכפתורים והפעולות שנעשות מכפתורים אלו קבלנו מבורא עולם 

ועלינו ללמוד היטב את , תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ספר הוראות

  . בדקדוק רב כדי לא להרוס עולמותןצעההוראות ולב

  

  לא לשכוח את המטרה
     

 לפני בואו לעולם הזה היה יושב מתחת לכסא הכבוד ונהנה מזיו אדםאדם

. ונמין הנאה רוחנית גבוהה שאנו לא מסוגלים לתאר לעצמ. השכינה

ממקום רוחני גבוה זה יוצא האדם ומגיע לעולם התחתון כדי לבצע 

אבל , כדי להביא תורה ומצוות ומעשים טובים,  נשלחוא הןהימשימות אל

  .הוא עלול לשכוח את המטרה

  

שהיה משרתו האישי של המלך ולא ,  לעבד של מלך גדול::מספרים משלמספרים משל

נכנס , אוכל ממאכל המלך, גר בארמונו של מלך. היה חסר לו כל טוב

לכל הישיבות הגורליות והסודיות ביותר היה נכנס . ויוצא חופשי למלך

  .להגיש שתייה למלך ולשריםהמשרת 
      

אני רוצה לעזוב את ארמון : גש העבד למלך במשאלהי היום ויויהי

 ומשם לבית ספר ב, מלימוד האותיות אהחל :  ללכת ללמוד, המלוכה

וכל זאת כדי לחזור לארמון המלך כאחד , תיכון ואחר כך אוניברסיטה

  .השרים
    

, יש לך כל טוב, בארמוןמה חסר לך עכשיו אצלי :  המלך בתמיההשאל

ענה . ואפילו בישיבות עם השרים אתה יכול להיכנס ולשמוע כל המתוכנן

אבל איני , אדוני המלך נכון שאני נכנס ויושב ושומע כצופה מהצד: העבד
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מרגיש אני . יכול להביע דעתי ואיני יכול להציע הצעות כמו שאר השרים

  .בושה כעבד שמשרת את כולם
               

, בחוץ העולם קשה מאוד, ר כאןאשישמע נא את הצעתי וה:  המלךענה

, קשיי פרנסה ומגורים יטרידו אותך ולא יהיה לך פנאי ללמוד ולהתקדם

ואפילו אם תלמד . הלוואי שתוכל להשיג בחוץ צריף לגור עם פת חרבה

, ותגמור אוניברסיטה בהצטיינות עדיין אינך מובטח להיות שר בממשלתי

שאר בארמון יה: על כן עצתי לך. ר אוניברסיטה נעשה שרלא כל מי שגומ

  .כי ספק גדול אם תוכל לחזור אלי, כפי שאתה ולא תצא החוצה
  

 רוצה לצאת ולהתנסות בכל קשיי החיים כדי שיוכל הוא, אך העבד בשלו

לחזור לארמון כשר ולא תהיה לו תחושה של עבד שמקבל פרנסתו ממלך 

  .כטובה

  

ה לעולם הזה יושבת תחת כסא הכבוד ונהנית הנשמה לפני בוא: נמשל

נהמה "בלשון הזוהר היא מקבלת . מזיו השכינה אבל יש לה בושה

  .  לחם בושה,"דכיסופא

הנשמה רואה באותו עולם את הצדיקים יושבים בישיבה של מעלה ודנים 

היא יושבת שם ורואה גם אומנם . ה בסוגיות שברומו של עולם"עם הקב

  .  היא מתביישת במצב זה, אבל אסור לה לדבר
    

למה צדיקים אלו נושאים ונותנים ואילו : אלתוה וש" לקבבאה הנשמה

עונה ?  לדברי תחת כסא הכבוד ואסור לאבהיחבאני צריכה לשבת 

הם ירדו לעולם התחתון והתנסו בניסיונות קשים ועמדו בהם : ה"הקב

 אני גם: אומרת הנשמה. וחזרו לכאן עם תורה מצוות ומעשים טובים

: ה"עונה לה הקב. רוצה לרדת ולהתנסות ובלבד שאחזור כאחד מהצדיקים

נווה ", מלא ניסיונות, תדעי לך שהעולם התחתון הינו עולם קשה

ספק , הלוואי שלא תחזרי משם רשעה. ן"כפי שמכנהו הרמב" התלאות

  .גדול אם תחזרי לכאן כאחד הצדיקים
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ולהתנסות ובלבד שתוכל  כל זאת רוצה הנשמה לרדת לעולם הזה עם

נהמה "ולא תצטרך לאכול , לחזור לעולם האמת כאחד הצדיקים

ה מסכים בתנאי שהנשמה לא תזכור מאומה כשתגיע "  הקב".דכיסופא

ואכן התינוק שנולד בא המלאך , לעולם הזה מה שהיתה בעולם האמת

  .  על פיוסטרוו

                    

 בא לעולם הזה ועכשיו שכבר בא  טוב לו לאדם שלא:ל"נמנו וגמרו חז

  .יתעסק במצוות ומעשים טובים שלא יקלקל יותר ממצבו לפני שבא לכאן

  לעמוד בניסיון
  

, כי תכלית הבריאה המה רק ניסיונות.  רוצה לבחון האדםה"הנה הקב

כי בלתי ניסיונות לא היה . וכל אדם שאין לו ניסיונות אינו בגדר אדם

כי מלאכים יש לו , נה בגוף חומר עבנצרך להביא נשמה קדושה עליו

רק . גדודים שאין להם מספר, ה די והותר לאלפי אלפים ורבבות"לקב

מנהמא "שלא תהנה הנשמה , תכלית הבריאה היה בשביל ניסיונות הזמן

כך ישלמו לו , ולפי ערך כמה ניסיונות שעומד בעולם הזה". דכיספא

לפום " )סכת אבות הבמ(ל "ואמרו חז. בעולם הבא שכר אדיר בלתי חקר

   .)לפי הצער השכר( "צערא אגרא

   

לא כדי לאכול .  עלינו לדעת את מטרת בואנו לעולם הזהאשר על כן

אלא כדי לחזור לעולם העליון כאחד , ולשתות ולישון וחוזר חלילה

,  מזיו השכינהתוליהנוכנס לישיבה של מעלה יכדי שנוכל לה. הצדיקים

   ".אנהמא דכיסופ"ולא כאחד שמקבל 

   

  כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
  



 

  

 - 579 -

 אבלות

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך   "::לל""אמרו חזאמרו חז

   .)סנהדרין(" כולם צדיקים
    

אם כן ,  אם ממילא לכל אחד יש לו חלק לעולם הבא:ונשאלת השאלה

  ?למה להיזהר מעבירות , למה להתאמץ בתורה ומצוות
      

קום המדינה קיבלו העולים כל אחד  ב:מספרים משלכדי להבין זאת 

כדי שיעבדו את הקרקע , חלקת אדמה עם הלוואה מכובדת ללא ריבית

היו שני חברים שקיבלו את . ויהפכו את השממה למקומות ישוב

  .הקרקעות וההלוואה
  

 שבהם לקח את הכסף וניגש מיד וקנה כלי עבודה וטרקטור והחל החכם

ק מהקרקע בנה לו מקום בחל.  את העשבים ולעבד את הקרקעשלנק

לאחר כמה שנים .  ובחלקו השני נטע פרדסים וגנותופח ויפהטמגורים מ

, של עבודה הצליח החקלאי לבנות לעצמו וילה נאה עם גינות ופרדסים

  .והפך את חלקתו לגן עדן עלי אדמות
  

נסע לכרכים והחל , הנות מהכסףיראשית צריך ל:  אמר לעצמוהטיפש

  .עד שגמר את כל כספו,  בכל מיני תענוגי החייםלקנות ולבלות את זמנו
  

והנה להפתעתו רואה הוא אחוזות מרהיבות ,  כמה שנים חזר לכפרלאחר

חשב הטיפש בלבו כנראה אחת מהאחוזות . עין עם הוילות וגנות ופרדסים

כשראה לבסוף את חלקת הקרקע . רותיהנות מהפיאוכל לגור ול, שייכת לי

 למה: החל צועק, נחשים ועקרבים, ריםשלו והנה מלאה קוצים ודרד

טיפש כל : אמרו לו? למה גם אני לא מקבל כמו כולם? עושים הפליה כזו

, אלא שאנו עבדנו ועיבדנו את החלקות שלנו, אחד קיבל חלקה דומה

גם . וזה מה שיש לנו, השקענו בהם ובנינו לעצמו דירות נאות ופרדסים

  .ה מה שנשאר לךאתה קיבלת את החלקה אלא שהזנחת אותה וז

  

לם הזה לעבד את וועלינו בע, כל ישראל מקבל חלק לעולם הבא: הנמשל
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עולם הזה בונה לו חלק מהחלקה שלו בכל מצווה שהאדם עושה . החלקה

כאן תפילין ותפילה וכאן לימוד תורה והחלקה הולכת . העולם הבא

 כל עבירה, והפוך". בונה בשמים עליותיו"כמו שאומר הפסוק , תיונבנ

זכה נוטל : ל"וזה שאמרו חז. וםבגיהינכאן בעולם הזה בונה את חלקו 

ג "הרה( וםבגיהינלא זכה נוטל חלקו וחלק חברו , חלקו וחלק חברו בגן עדן

  ).א"ראובן אלבז שליט

  

  

  לחזור בימי הבחרות לפני שיגיעו לחזור בימי הבחרות לפני שיגיעו   

  ימי הזקנה    ימי הזקנה            
                                  

תהילים (" לף שנים בעינך כיום אתמול כי יעבורכי א "::כתוב בתהיליםכתוב בתהילים

יו של האדם בעולם הזה עוברים במהירות ולפתע מגיעים ימי יימי ח. )ד-צ

האם ניצלנו את חיינו כמו שנדרשנו . והנה כל חיו חלפו עברו, הזקנה

ב מספר נקודות "שלמה המלך כותב בקהלת פרק י?  מאת בורא העולם

  .שהאדם צריך לשים על לבו
  

    . פירוש ילקוט מעם לועז בתוספותלפי

  

  וזכור את בוראך בימי בחורותיך    
   

ּוְזֹכר ֶאת ּבוְֹרֶאי ִּביֵמי ְּבחּוֹרֶתי ַעד ֲאֶׁשר א ָיֹבאּו ְיֵמי  ::פסוק אפסוק א

ִהִּגיעּו ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ        :ָהָרָעה ְו
  

 צריך שידע האדם בימי תוקפו - " וזכור את בוראך בימי בחורותיך"


