
 

 

 

 

 

  מל בשבת בטעות

, ואחד למול בשבת, ושכח ומל את )ביום ראשון(מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול אחר השבת  משנה: )קל"ז א'(
למולו. וטעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה הוא, ועשה )שהתינוק שמל, עדיין לא הגיע הזמן של אחר השבת בשבת, חייב 

 . חבורה שלא לצורך(

)וקיים מצות מילה, בשבת  בשבת, ושכח ומל את של ערב שבתואחד למול  אחד למול בערב שבת (משנה: )המשך

ה )דסבירא לי. ורבי יהושע פוטר (1)דמילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת רבי אליעזר מחייב חטאת - אבל שלא בזמנה(

  .טעה בדבר מצוה ועשה מצוה, פטור(

 . מצוה( כשעשה רבי יהושעו רבי אליעזר)כגירסתנו. שלא עשה מצוה. ומחלוקת חייב  )ברישא(רב הונא מתני  (1)

חד תינוקות א תני רבי חייא: אומר היה רבי מאיר, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על מי שהיו לו שני (2)
. על מה נחלקו? על מי שבת שהוא חייברב שבת בושכח ומל את של ע ,בשבתלמול  חדוא למול בערב שבת

)ולא עשה  ושכח ומל של אחר השבת בשבת ,למול בשבת ת ואחדלמול אחר השב חדתינוקות א שהיו לו שני

 . 2פוטר רבי יהושעמחייב חטאת ו , שרבי אליעזרבזה מצוה(

 ?! קא עביד מצוה מחייבפוטר, רישא ד בי יהושע סיפא דלא קא עביד מצוההשתא, ר

. (3)לגבי האי גברא כגון שקדם ומל של שבת בערב שבת, דלא ניתנה שבת לידחות ,בי ינאי: רישאאמרי דבי ר
 ניתנה שבת לידחות.  ,סיפא

 ! אמר ליה רב אשי לרב כהנא: רישא נמי, ניתנה שבת לידחות לגבי תינוקות דעלמא

 . להאי גברא מיהא לא איתיהיב )ומתרץ(

 הראשונים שיטות

פסק כרבי יהושע וכרב הונא, שכשמל את של שבת בערב שבת ואת של ערב שבת  רבינו חננאל: מילה בטעות
בשבת, פטור. כי מכל מקום מצוה עשה, ואע"פ שמל בתשיעי. אבל בזמן ששכח ומל את של אחר השבת 

פסק כרבי יהושע  רמב"םוהכי בז' מלו, אפילו רבי יהושע מודה שחייב חטאת.  ,בשבת, כיון שלא עשה מצוה
 .4פטור - (על כל פנים )לגבי אחד התינוקותוכדתני רבי חייא, וכאמרי דבי ר' ינאי, שכל שניתנה שבת לידחות אצלו 

                                                

אע''ג דטעה בדבר מצוה שהיה טרוד באותו של שבת ומתוך כך טעה בזה, ואף בזה עשה מצוה שהרי ראוי הוא למול אלא שאינו ו . 1
 דוחה שבת, ס''ל לר''א טעה בדבר מצוה ועשה מצוה שיש בה חיוב חטאת, חייב. רש"י. 

חייב. אחד למול לאחר שבת ואחד למול בשבת  - לפי דעה זו, כך גם גירסת המשנה, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת וכו' . 2
 מחלוקת. וראה להלן שכן גרס הרמב"ם, ופסקה להלכה.   -וכו' 

 שאין לו תינוק שיהא זמנו היום, הלכך לא היה טרוד היום במצוה. שלא היה מוטל עליו כלום לעשות, ולא היה לו לטעות. רש"י.  . 3

מב"ם: מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, שכח ומל את כך גם גירסת המשנה בפירוש המשניות להר . 4
רבי אליעזר מחייב  -חייב. אחד למול לאחר שבת ואחד למול בשבת, שכח ומל את של אחר שבת בשבת  -של ערב שבת בשבת 

 חטאת, ורבי יהושע פוטר. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז כ"ט
 ל"זק| דף:  י"ט| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 נולד בין השמשות

ה אינה דוחה לא את שבין השמשות ספק מן היום ספק מן הלילה. ומילה שלא בזמנ ,: יסודות הלכה זו הן5הרמב"םכתב הקדמה: 
והזהיר  ,והוא ָאְמרֹו "שבתון" ,את יום טוב. לפי שהמילה מצות עשה, ויום טוב עשה ולא תעשה, שהרי ִצָונּו לשבות בו השבת ולא

 א אתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה.מלעשות בו מלאכה, וכלל הוא אצלינו ל

עשר, ולשנים עשר, לא פחות ולא יותר. הא קטן נימול לשמונה, לתשעה, ולעשרה, ולאחד  משנה: )קל"ז א'(
של ערב  בין השמשות. 6נימול לתשעה - )שהוא ספק יום ספק לילה( לשמונה. נולד לבין השמשות -כיצד? כדרכו 

. שני ימים )שאין מילה שלא בזמנה דוחה אותו( נימול לאחד עשר -יום טוב לאחר השבת . 7נימול לעשרה - שבת
 ם עשר. נימול לשני -של ראש השנה 

 שיטות הראשונים

. שרק דוחה יום טוב שני של גליותשמילה שלא בזמנה,  "םהרמב: דעת מילה שלא בזמנה ביום טוב שני של גלויות
כתב דדוקא גבי מת התירו לדחות יום  והרא"ש. 8שני ימי ראש השנה קדושה אחת הן, שעשו אותם כיום אחד

לא התירו  ,אבל במילה שכבר עבר זמנה. )ביצה ו' א'(והתירו אפילו ביום טוב שני של ראש השנה  ,טוב שני
 .רא"שכפסק  10והשו"ע. 9בשבילהלדחות יום טוב שני 

 שולחן ערוך

 ()יו"ד, הלכות מילה, סימן רסו

הּוא  ח.  יִעי, ׁשֶׁ ׁשִ ְיָלה ְוִנּמֹול ַלּתְ ק ַלְיָלה, מֹוִנין ִמן ַהּלַ ק יֹום ְספֵּ הּוא ְספֵּ ָמׁשֹות, ׁשֶׁ ְ ין ַהׁשּ ּנֹוַלד ּבֵּ ִמיִני. ְוִאם נֹוַלד ִמי ׁשֶׁ ק ׁשְ ְספֵּ
ָמׁש  ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵּ ּבָ ב ׁשַ רֶׁ ק, ַוֲאִפלּ עֶׁ ה יֹום טֹוב ִמָספֵּ ינֹו ּדֹוחֶׁ ן אֵּ ק. ְוכֵּ ת ִמָספֵּ ּבָ ַ ת ַהׁשּ ין ּדֹוִחין אֶׁ אֵּ ת, ׁשֶׁ ּבָ ַ ת ַהׁשּ ה אֶׁ ינֹו ּדֹוחֶׁ  ּו ֹות, אֵּ

                                                                                                                                                                         

ה את השבת, ולפיכך רבי אליעזר אומר חייב לפי שהוא חובל ואינו ופירש הרמב"ם: כלל הוא אצלינו מילה שלא בזמנה אינה דוח 
מקלקל שיהא פטור, וכן אמרו לגבי מילה מתקן הוא. ורבי יהושע פוטר מפני שהוא מוהל את זה שזמנו בשבת ברשות, ולפיכך אמר 

 הואיל ונתנה שבת לדחות לאדם זה ומותר לו למול אחד משני הילדים לא יתחייב על השני. 

הבבא הראשונה שהסכים בה רבי יהושע שהוא חייב חטאת, הרי לא יתחייב בזה לפי דעתו אלא אם קדם ומל את שזמנו בשבת אבל  
בערב שבת, ולמחרת מל את שזמנו למול בערב שבת בשבת, הרי זה חייב לדברי הכל שהרי לא נתנה שבת לדחות, כיון שזה שהיתה 

קדם ומל בערב שבת ונשארו שניהם ערלים, ומל של ערב שבת בשבת הרי זה  נדחית בשבילו כבר נמול בערב שבת. אבל אם לא
 )הל' שגגות ב,ח(. רמב"ם  -מקורות פטור לדעת רבי יהושע, הואיל ונתנה שבת לדחות. והלכה כרבי יהושע. עכ"ל. 

 רוש המשנה.פי . 5

 . , ונמצא שנימול לתשעההוא  יוםהשמשות  ביןשמספק מתחילים למנות שמונה ימים מהלילה שלאחר בין השמשות, ושמא  . 6

אי אפשר למולו בשבת הבאה, דשמא ט' הוא, והויא ליה מילה שלא בזמנה, ואינה דוחה שבת. וצריך להמתין עד לאחר השבת שהוא  . 7
  רש"י.. עשירי

 . )ב(השנה. ב"י יו"ד רסו,ח וטעמו, מדלא אשכח תנא נימול לי"ב אלא דוקא בשני ימים טובים של ראש . 8

. וממתניתין דלא אשכח נימול לשנים עשר אלא בשני ימים טובים של ראש השנה אין ראיה, )בתשובה כלל כו, סי' ה(הרא"ש  . 9
 . )ב(דמתניתין נשנית בארץ ישראל. ב"י יו"ד רסו,ח

ומ"ש במתניתין יום טוב שני  ני של גלויות אינה דוחה()ואפילו יום טוב ש, שכתב: ומביאור הגר"א משמע שנקט כרמב"םיו"ד רסו,ח.  . 10
)הל' מילה רמב"ם  -מקורות הרמב"ם כתב דדוחה י"ט שני של גליות. עכ"ל.  אבלשל ר"ה, משום דמתניתין נשנית בא"י. הרא"ש. 

  רא"ש )שו"ת, כלל כו, סי' ה(. . א,טו(

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז כ"ט
 ל"זק| דף:  י"ט| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 
 

 
 
 

ֻלּיֹות  ל ּגָ ִני ׁשֶׁ ׁשּובַ יֹום טֹוב ׁשֵּ ם ּתְ ׁשֵּ ה ּבְ ְכָלל כ''ו()טּור ר''ס זֶׁ א .ת רֹא''ׁש ְוִהיא ּבִ ּלָ ָמׁשֹות, ַאף  ַוֲאִפּלּו לֹא הֹוִציא אֶׁ ְ ין ַהׁשּ רֹאׁשֹו ּבֵּ
בָּ  ׁשַ ּלֹו ּבְ ָצא ּכֻ ּיָ י ׁשֶׁ ת.ַעל ּפִ ּבָ ׁשַ ינֹו ִנּמֹול ּבְ  ת, אֵּ

ַעל ָהִעּטוּ  ט.  ְדִליִקין, ְוָכַתב ּבַ ה ּמַ ּמֶׁ ק ּבַ רֶׁ סֹוף ּפֶׁ י ּבְ י ְוָאמֹוָראֵּ אֵּ ּנָ י ּתַ ָמׁשֹות ַאְפִליגֵּ ְ ין ַהׁשּ עּור ּבֵּ ׁשִ ָקא ָלן ֲהָלָכה ּבְ י ר: ְמַסּפְ ִדְברֵּ ּכְ
י יֹוִס  ַרּבִ ָמׁשֹות ּדְ ְ ין ַהׁשּ ִלים ּבֵּ ׁשָ ק הּוא, ַעד ּדְ ה ָספֵּ ַקע ַהַחּמָ ׁשְ ּתִ ֶׁ ְך ִאי ִאיְתְיִליד ַינּוָקא ִמׁשּ ָרה. ְוִאי ִמי ִהְלּכָ י, ְוִנּמֹול ַלֲעשרָ

ְדָרבָּ  ה, ָעְבִדיַנן ְלֻחְמָרא ּכִ ַקע ַהַחּמָ ׁשְ ּתִ ֶׁ ת ִמׁשּ ּבָ י ׁשַ מֹוָצאֵּ ן לְ )ה ִאיְתְיִליד ּבְ יל ִסיָמן רס''ב ָסִעיף ה' ו'ְוַעּיֵּ  .(עֵּ

 מילת קטן החולה 

 , אין מוהלין אותו עד שיבריא. )אפילו אין בו סכנה(קטן החולה  משנה:)קל"ז א'( 

 להברותו.  )עוד שבעה ימים(, נותנין לו כל שבעה 11אמר שמואל: חלצתו חמה

 ולא איפשיטא.  ?ת()משעה שהבריא שבע יממואיבעיא להו: מי בעינן מעת לעת 

 :)קל"ד א'( בפרקין גרסינן לעיל

ם: האי ינוקא דסומק  )וכשימולו אותו, יצא כל דאכתי לא איבלע ביה דמא  - )שכל בשרו אדום(אמר אביי: אמרה לי אֵּ

 ליה, עד דאיבלע ביה דמא ולימהלוה.  )ימתינו(ליתרחו  ,דמו(

, ליתרחו ומתוך כך חלש הוא, ואין בו כוח, ועלול להיחלש ולמות( )לא בא בו דםואכתי לא נפל ביה דמיה  - )צהוב(דירוק 
 עד דנפל ביה דמיה ולימהלוה. 

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מילה, סימן רסב(

ת, וְ  ב.  ת ְלעֵּ עֵּ ְבָעה ָיִמים מֵּ ָחְליֹו ׁשִ א מֵּ ְתַרּפֵּ ּנִ ת ׁשֶׁ עֵּ יִנים לֹו מֵּ ְבִריא, ּוַמְמּתִ ּיַ ין ָמִלין אֹותֹו ַעד ׁשֶׁ ה אֵּ ה חֹולֶׁ ּמֶׁ ָאז ָמִלין אֹותֹו. ּבַ
ָבָר  אֵּ ָחד מֵּ אֶׁ ָכל ַהּגּוף, ֲאָבל ִאם ָחָלה ּבְ ּבְ הּוא חִֹלי ׁשֶׁ א בֹו, ׁשֶׁ ה ְוַכּיֹוצֵּ ֲחַלְצּתֹו ַחּמָ ָבִרים ֲאמּוִרים, ׁשֶׁ יָניו ּדְ ֲאבּו לֹו עֵּ ּכָ גֹון ׁשֶׁ יו, ּכְ

ְבִריא ּיַ יִנים לֹו ַעד ׁשֶׁ ה, ַמְמּתִ זֶׁ א ּבָ ב מּוָעט ְוַכּיֹוצֵּ אֵּ ד. ּכְ ְבִריא, ָמִלין אֹותֹו ִמּיָ ּיַ חִֹלי ), ּוְלַאַחר ׁשֶׁ י ּכְ דֹול, ָהוֵּ ב ּגָ אֵּ יָניו ּכְ ֲאבּו לֹו עֵּ ֲאָבל ּכָ

ָכל ַהּגּוף. ּבְ ל( . (ׁשֶׁ ָערֵּ  )נ''י פ' הֶׁ

 )יו"ד, הלכות מילה, סימן רסג(

ין ָמִלין אֹותֹו  א.  מֹו, ְואֵּ ּלֹא ָנַפל ּבֹו ּדָ הּוא ָירֹק, ִסיָמן ׁשֶׁ ן ָקָטן ׁשֶׁ ים. ְוכֵּ ַטּנִ ָאר ַהּקְ ה ׁשְ ַמְראֵּ הּו ּכְ מֹו ְוַיֲחזֹר ַמְראֵּ ּפֹל ּבֹו ּדָ ּיִ ַעד ׁשֶׁ
בָּ  ּיִ ין ָמִלין אֹותֹו ַעד ׁשֶׁ ר, ְואֵּ שרָ ין עֹור ַלּבָ א ּבֵּ ּלָ ָבָריו, אֶׁ אֵּ מֹו ּבְ ּלֹא ִנְבַלע ּדָ ר ִאם ִנְמָצא ָאדֹם, ִסיָמן ׁשֶׁ הֵּ מֹו. ְוָצִריְך ִלּזָ ַלע ּבֹו ּדָ

אֵּ  ר לוֹ ְמאֹד ּבְ ְפׁשָ אֶׁ ת ַהּכֹל, ׁשֶׁ ַנת ְנָפׁשֹות ּדֹוָחה אֶׁ ַסּכָ ׁש חִֹלי, ּדְ ׁש ּבֹו ֲחׁשַ ּיֵּ ִלין ָוָלד ׁשֶׁ ין מֵּ אֵּ ָבִרים, ׁשֶׁ ָלמּול ְלַאַחר ְזַמן,  ּלּו ַהּדְ
ל, ַלעֹוָלם. ָראֵּ שרְ ׁש ַאַחת ִמּיִ פֶׁ ר ְלַהֲחִזיר נֶׁ ְפׁשָ  ְוִאי אֶׁ

                                                

 ת וכיו"ב בכל גופו.שאחזה בו קדחפירש  )הל' מילה א,טז(ו. ורמב"ם נשלף ממנו החולי ויצא מגופרש"י פירש  . 11
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 , ודין פריעההסרת ציצין

החופה את רוב  )עור(בשר  :)רצועות של עור שנשארו מן הערלה( אלו הן ציצין המעכבין את המילה משנה: )קל"ז א'(
ן(. אם היה בעל בשר )אם כהן הוא, שנחשב כערל(העטרה. ואינו אוכל בתרומה  , מתקנו מפני מראית העין )תינוק ָשמֵּ

 מל.  . מל, ולא פרע את המילה, כאילו לא)שלא יהא נראה כערל(

)לא תימא רוב העטרה ירמיה בר אבא אמר רב: בשר החופה את רוב גובהה של עטרה  אמר ר' אבינא אמר ר'

 . דקתני מתניתין רוב היקפה, אלא אפילו רוב גובהה במקום אחד(

ן, ולאחר שנימול נראה בשרו כמכסה הגיד(: קטן המסורבל בבשר )לחומרא(אמר שמואל  (1) מן , רואין אותו: כל ז)ָשמֵּ
 צריך למול.  -אינו צריך למול. ואם לאו  -מהול  ונראהשמתקשה 

אומר קטן המסורבל בבשר רואין אותו: כל זמן שמתקשה  רבן שמעון בן גמליאל :)לקולא( תנאבמתניתא  (2)
 אינו צריך למולו.  -צריך למולו. ואם לאו  -מהול  ואינו נראה

שמואל נראה מהול, אין צריך למולו. אבל נראה ואינו נראה, צריך. לרבן )ל מאי בינייהו? איכא בינייהו נראה ואינו נראה

 . שמעון בן גמליאל אינו נראה, צריך. אבל נראה ואינו נראה, אין צריך(

 שיטות הראשונים

בעל , 12הרמב"ם. לא הכריעו בזה כלום הרי"ף והרא"ש: מילת קטן המסורבל בבשר, שמילתו נראית ואינה נראית
רבן פסק כ ורבנו ירוחם. )שרק אם נראה מהול כשמתקשה אין צריך למולו שנית(פסקו לחומרא כשמואל  ריטב"או ,העיטור

 .רמב"םכפסק  13והשו"עשמעון בן גמליאל. 

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מילה, סימן רסד(

ְתגַּ  ג.  ּתִ ה ָהֲעָטָרה, ַעד ׁשֶׁ ל ָהעֹור ַהחֹופֶׁ ת ָהָעְרָלה, ּכָ יַצד ָמִלין, חֹוְתִכין אֶׁ רּום ָהַרְך ּכֵּ ת ַהּקְ ְך ּפֹוְרִעין אֶׁ ה ָהֲעָטָרה, ְוַאַחר ּכָ לֶׁ
ְך מֹוְצִצין  ר ָהֲעָטָרה, ְוַאַחר ּכָ שרַ ה ּבְ ָראֶׁ ּיֵּ ן, ּוַמֲחִזירֹו ְלָכאן ּוְלָכאן ַעד ׁשֶׁ ּפֹרֶׁ ּצִ ָהעֹור, ּבַ ה מֵּ ַמּטָ ּלְ ם ׁשֶׁ א ַהּדָ צֵּ ּיֵּ יָלה ַעד ׁשֶׁ ַהּמִ

י ׁשֶׁ  דֵּ קֹומֹות ָהְרחֹוִקים, ּכְ ַהּמְ יָה מֵּ ן ָעלֶׁ ַצץ נֹותֵּ ּמָ ץ, ַמֲעִביִרין אֹותֹו. ְוַאַחר ׁשֶׁ ינֹו מֹוצֵּ אֵּ ֶׁ ל ׁשּ ָנה. ְוָכל מֹוהֵּ י ַסּכָ ּלֹא ָיבֹא ִלידֵּ
ם.  ים ָהעֹוְצִרים ַהּדָ ה אֹו ֲאַבק ַסּמִ ְלִנית אֹו ְרִטּיָ ּנּו ַלח הגה:ִאְסּפַ ַהְפכֶׁ ּיַ ָפה, ׁשֶׁ ְלִנית שרָ ׁש ָלִאְסּפַ ה ִנְזָהר, ִאם יֵּ ּלֹא ְוִיְהיֶׁ ּוץ ְולֹא ְלָפִנים, ׁשֶׁ

נּו ְירּוָחם ָנִתיב א'( . ָנה. )ַרּבֵּ י ַסּכָ ה ְוָיבֹא ִלידֵּ ּכָ ּמַ ק ּבַ   ְלַדּבֵּ
ִאּלּו לֹא ָמל.  ד.  ַרע, ּכְ  ָמל ְולֹא ּפָ
ָהעוֹ  ה.  ַאר מֵּ יַצד, ִאם ִנׁשְ ִבים אֹוָתּה. ּכֵּ יָנם ְמַעּכְ אֵּ ׁש ׁשֶׁ יָלה ְויֵּ ִבים ַהּמִ ׁש ִציִצים ַהְמַעּכְ ל ֲעָטָרה, יֵּ ְבָהּה ׁשֶׁ ת רֹב ּגָ ה אֶׁ ר עֹור ַהחֹופֶׁ

א ְמַעט, וְ  ּלָ ּנּו אֶׁ ַאר ִמּמֶׁ יָלה ּוְכִאּלּו לֹא ִנּמֹול. ְוִאם לֹא ִנׁשְ ת ַהּמִ ב אֶׁ הּו ַהְמַעּכֵּ ָחד, זֶׁ ָמקֹום אֶׁ ְבָהּה ֲאִפּלּו ּבְ ה רֹב ּגָ ינֹו חֹופֶׁ  אֵּ

                                                

 שמדבריו נראה שפסק כשמואל. והביאו בשו"ע כלשונו. )וכן בביאור הגר"א(הרמב"ם סתם דבריו. וכתב הב"י  . 12

אינו נראה שהוא נימול  (2)ערל מהתורה.  -ציצין המעכבין  (1)מתבארים שלושה גדרים:  , והשו"ע בעקבותיו,יו"ד רסד,ו. לפי הרמב"ם . 13
בעל  -מקורות  .)וזה בכל אופן, אפילו בנראה מהול(תיקון מפני מראית העין  -בעל בשר  (3)ערל מדרבנן.  - ראה()או נראה ואינו נ

 )הל' מילה ב,ה(רמב"ם . )שער שלישי הלכות מילה, סוף ד"ה חלק השני, דף נא ב(העיטור 
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יָלה.  ב ַהּמִ ינֹו ְמַעּכֵּ ל ֲעָטָרה, אֵּ ל ָמק)ׁשֶׁ ִביםּוִמּכָ יָנן ְמַעּכְ אֵּ דֹוִלים ַאף ׁשֶׁ יִצים ַהּגְ ל ַהּצִ ִחיָלה ִיּטֹל ּכָ חֹל, ְלַכּתְ   )טּור( . (ֹום ִאם הּוא ּבַ
ינֹו ָמהּול, רֹוִאים ִא  ו.  ִאּלּו אֵּ ה ּכְ ְראֶׁ ּנִ ה ַעד ׁשֶׁ ר ַהְרּבֵּ שרָ ַעל ּבָ הּוא ּבַ ל, אֹו ׁשֶׁ רֹו ַרְך ּוְמֻדְלּדָ שרָ ּבְ ְתַק ָקָטן ׁשֶׁ ּמִ ת ׁשֶׁ עֵּ ה ם ּבְ ה ִנְראֶׁ ֶׁ ׁשּ

ּמִ  ר ׁשֶׁ שרָ ן ִרּבּוי ַהּבָ ּום ַמְרִאית ָהַעִין ָצִריְך ְלַתּקֵּ ל ָמקֹום ִמׁשּ ִנית, ּוִמּכָ ַעם ׁשֵּ ין ָצִריְך ָלמּול ּפַ ינֹו ָמהּול אֵּ אן. ְוִאם אֵּ אן ּוִמּכָ ּכָ
ל, עַ  ֻדְלּדָ ר ַהּמְ שרָ ל ַהּבָ ּוי, ָצִריְך ַלְחּתְֹך ּכָ שרּ ת ַהּקִ עֵּ ה ִנּמֹול ּבְ ּויֹו. ִנְראֶׁ ַעת ִקׁשּ ׁשְ ִנּמֹול ּבִ ה ּכְ ה ִנְראֶׁ ְהיֶׁ ּיִ א  הגה:ד ׁשֶׁ הֵּ ּיְ ין ָצִריְך ׁשֶׁ ְואֵּ

ה ַרק ִמעּוט ָהֲעָטָר  ינֹו ִנְראֶׁ ן, ֲאִפּלּו אֵּ הֹגֶׁ ַעם ַאַחת ּכַ ּויֹו רֹב ָהֲעָטָרה, הֹוִאיל ְוִנּמֹול ּפַ ת ִקׁשּ עֵּ ה ּבְ ין ָצִריְך ְלמּולֹו ׁשֵּ ִנְראֶׁ י ְואֵּ ּמֹול ָסגֵּ ּנִ ל ה ׁשֶׁ ִנית. ּוִמּכָ
ֲעמֹד ּתַ ם ַעד ׁשֶׁ ה ׁשָ ּנָ רֶׁ ה ַלֲאחֹוָריו, ְוִיְקׁשְ ּנָ ְמׁשְֹך ָהעֹור, ְוִיְדֲחקֶׁ ּיִ י ׁשֶׁ ן ַעל ְידֵּ ר ְיַתּקֵּ ְפׁשָ ה )ת''ה ִסיָמן רס''ד( . ָמקֹום ִאם אֶׁ ֲחזֹר ְלַמּטָ  ְולֹא ּתַ

  ברכות המילה

י הבן אומר: אקב"ו להכניסו בבריתו של אברהם אקב"ו על המילה. אב )ברוך(המל אומר:  :תנו רבנן)קל"ז ב'( 
אומרים: כשם שנכנס לברית, כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים. והמברך אומר: אשר  14אבינו. העומדים

צוה  16, חוק בשארו שם, וצאצאיו חתם באות ברית קודש. על כן בשכר זאת אל חי חלקנו15קידש ידיד מבטן
 בריתו אשר שם בבשרנו. בא"י כורת הברית.להציל ידידות שארינו משחת למען 

המל את הגרים אומר: בא"י אמ"ה אקב"ו על המילה. והמברך אומר: אקב"ו למול את הגרים ולהטיף מהם דם 
ץ  18. שאילמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר17ברית ַמִים ָוָארֶׁ "ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

י" ְמּתִ  . בא"י כורת הברית.לֹא שרָ

אומר: אקב"ו על המילה. והמברך אומר: אקב"ו למול את העבדים ולהטיף מהם דם  )כנענים(המל את העבדים 
ַמִים  ברית. שאילמלא דם ברית חוקות שמים וארץ לא נתקיימו, שנאמר "ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

י". בא"י כורת הב ְמּתִ ץ לֹא שרָ  רית. ָוָארֶׁ

 שיטות הראשונים

רבינו . דעת 19שיברך האב קודם המילה רשב"םדעת  :'להכניסו בבריתו של אברהם אבינו'מתי מברך אבי הבן ברכת 

 כתב שטוב לברך מיד אחר ברכת המלה, קודם שיעשה  הרא"ש. 20שאין לשנות המנהג, לברך אחר המילה םת

                                                

 היה עומד בשעה שמלים התינוק.  שרבנו מאיר המרדכיבשם  )יו"ד רסה(משמע קצת שצריך לעמוד. כתב הב"י  . 14

15 . " ר ָאַהְבּתָ ץ ) יצחק נקרא ידיד על שם "ֲאׁשֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ְך ְלָך אֶׁ ת ִיְצָחק ְולֶׁ ר ָאַהְבּתָ אֶׁ ת ְיִחיְדָך ֲאׁשֶׁ ְנָך אֶׁ ת ּבִ ר ַקח ָנא אֶׁ בראשית כב,ב "ַוּיֹאמֶׁ
ָהִרים  ם ְלעָֹלה ַעל ַאַחד הֶׁ הּו ׁשָ ה ְוַהֲעלֵּ יָך"ַהּמִֹרּיָ לֶׁ ר אַֹמר אֵּ ָרה ( בראשית יז,יט) . וקודם שנולד נתקדש למצוה זו, דכתיב(ֲאׁשֶׁ "ֲאָבל שרָ

ָך וגו' ּתְ ת ְלָך ּבֵּ ) ִאׁשְ דֶׁ מֹו ִיְצָחקיֹלֶׁ ת ׁשְ ִריִתי ִאּתֹו", היינו מילַוֲהִקמִֹתי אֶׁ  (ן ְוָקָראָת אֶׁ  ה. רש"י.ת ּבְ

 ורנו". ברי"ף ורא"ש ובכתבי יד וברוב הראשונים מוסיפים "צ . 16

)כלומר, למול אם אינם נמולים ולהטיף אם הם כתב המאירי: יש מפרשים במה שנאמר כאן "למול ולהטיף", שלצדדין נאמר  . 17
הוא מברך את שתיהן, ומפני שקצת הגרים מתגיירים כשהם נימולים תקנו נוסח זה  )לכל הגרים(. והדברים נראין שלכולם נימולים(

שמתוך שהם בני דעה והם רואים דמם נוטף, מזכירין להם הטפת דם ברית, כדי שיקבלו עליהם עול  )הרז"ה(לכולם. ויש אומרים 
פירשו הטעם מפני שאין נכנסין לברית אלא מכח דם  )הראב"ד(תורה ומצות בשמחה ולא יהו דואגים לדמם הנוטף. וגדולי המפרשים 

 זה. אבל קטני ישראל כבר נכנסו מקדושת אבות. עכ"ל. 

 הו לג,כה. ירמי . 18

 דלהכניס משמע להבא. וגם צריך לברך קודם לעשייתן.  . 19

שברכה זו "אינה אלא להעיד על המילה.  ביארוכתב שאין לברך ברכה זו קודם עשייתה, אלא אדרבה אחרי המילה. ובספר הישר  . 20
ואומר ר"ת ז"ל דברכה זו אינה דוקא  :הרא"ש וכתב. והיא ברכת השבח, ולא המצוותומברך לאחר הברית על שזכה להכניסו לברית". 
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. 22שלזה דעתו נוטה רמב"ם כתבהמילה או אחריה, ושאין הקפדה אם תהיה קודם  רב האי גאון . ודעת21פריעה
 .כרא"שפסק  23והשו"ע

העיטור  הבה"ג, בעל. וכן פסקו 24: גירסתנו שמברך שתי ברכות, והשניה בחתימהמילת גר ועבדכמה ברכות מברך ב
 .והרא"ש כבה"גפסק  27והשו"ע. 26גרסו שמברך רק ברכה אחת הרי"ף והרמב"ם. ואילו 25והרא"ש

ת ַעְבּדֹו " ,כתב הרמב"ם: עבדיםנוסח ברכת מילת  ל אֶׁ נּו  -ַהּמָ ׁשָ ר ִקּדְ ְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶׁ לֶׁ ינּו מֶׁ ה יי ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָ ְך "ּבָ ְמָברֵּ
מּו ׁשָ  ִרית לֹא ִנְתַקּיְ ם ּבְ א ּדַ ִאְלָמלֵּ ִרית, ׁשֶׁ ם ּבְ ן ּדַ הֶׁ יף מֵּ ת ָהֲעָבִדים ּוְלַהּטִ נּו ָלמּול אֶׁ ִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָ ֱאַמר: ַמִים ָוָארֶׁ ּבְ ּנֶׁ ץ, ׁשֶׁ

י'" ְמּתִ ץ לֹא שרָ ַמִים ָוָארֶׁ ְך 'ַעל ִמיַלת 28'ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה, ֻחּקֹות ׁשָ ִרים, ְמָברֵּ ֲאחֵּ ּלַ ד ׁשֶׁ בֶׁ  . ְוִאם ָמל עֶׁ

                                                                                                                                                                         
)דהיינו על מילה זו שנעשית עכשיו קאי אלא מודה ומשבח להקב"ה שצוה לעשות מצוה זו כשתבוא עוד לידו. ותקנו לה מקום זה 

ולא לשם הר  )פירוש תולעת האוכלת הבשר(, לגלות ולהודיע דזאת המצוה נעשית לשם הקב"ה ולא לשם מורנא בעת ברית המילה(
דכל המצות מברך עובר לעשייתן הנ"מ כשהמברך עצמו עושה המצוה. והר"ן כתב  )פסחים ז' ב'(יזים. וכתבו תוספות: והא דאמרינן גר

 .)הובא בביאור הגר"א יו"ד רסה,א(דכל ברכת שבח והודאה אין צריך עובר לעשייתן, וזהו הטעם לברכות השחר 

ששמע כן. וכתב בתשובה שכך נוהגים הרא"ש כתב  סקיובפ. ע כאילו לא מלוחשיב שפיר עובר לעשייתן ולהבא, דמל ולא פר . 21
באשכנז וצרפת. ושם כתב טעם זה גם לדברי רבינו תם, שכיון שמברך אבי הבן מיד אחר שסיים המוהל ברכתו, ודאי יגמור אבי הבן 

וכתב עוד: אבל ראיתי בארץ הזאת  הברכה קודם שיעשה המוהל הפריעה, והוי שפיר עובר לעשייתן דמל ולא פרע כאילו לא מל.
שאבי הבן מברך אחר גמר המילה, וקשה עלי המנהג אלא שאיני יכול לשנותו וגם יש להם סמך מדברי רבינו תם. עכ"ל. וראה מש"כ 

ם לא וכן אבי הבן צריך שיברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ואחר כך מלין אותו. ואפילו אם בירך לאחר שמל, א בשו"ת הרי"ף:
 פרע עדיין מותר, משום דאמרינן מל ולא פרע את המילה, כאילו לא מל. 

בשם ר' אברהם בן הרמב"ם: ונמצא לרבינו האי גאון ז"ל בתשובותיו שאין הקפדה  )סי' יח(אמנם ראה מש"כ בשו"ת מהר"ם אלשקר  . 22
 המילה. סובר שצריכה להיות קודם  )הרמב"ם(אם תהיה קודם המילה או אחריה. ואבא מארי 

 .(; שו"ת כלל כו,א)שבת יט,י. רא"ש (; הו"ד ברא"ש)חלק החידושים, סי' רפהספר הישר . סימן רצג(שו"ת, )רי"ף  -מקורות יו"ד רסה,א.  . 23
. דברי רב האי גאון מובאים גם באוצר הגאונים, חלק התשובות, 202סי' שלב, מהדו' בלאו, עמ' שו"ת, ) . רמב"ם)ד"ה אבי הבן(תוספות 

 .' תיב(סי

 .)וכן במילת עבדים, שתי ברכות(המל אומר על המילה, והמברך אומר למול את הגרים וכו' בא"י כורת הברית  . 24

וכתב הרא"ש: ואפילו לספרים דלא גרסי המל אומר היינו משום שלא הוצרך לפרש ברכת המילה לפי שאין בה שינוי אלא בברכה  . 25
 שהיא במקום אבי הבן.

 )מובא בהערה להלן(הרי"ף שלפנינו ישנה גם חתימה לברכה. ואילו הרמב"ם כתבה בלא חתימה. וכן הרשב"א  אמנם בגירסת . 26
 בתשובתו כותב שלגירסת הרי"ף ורוב הגדולים, אין מברכין עליה לבסוף כלל. וצ"ב. 

בה שתי ברכות תחלה וסוף כמו : וא"ת למה כללו הכל בברכה אחת, ולא תיקנו )נ"ה ב' בדפי הרי"ף, ד"ה המל, ובחי'(וכתב הר"ן  
שתיקנו במילת ישראל המל אומר וכו' המברך אומר וכו'? ועוד, למה תיקנו בה ולהטיף ממנו דם ברית? יש לומר דמה שכללו הכל 
בברכה אחת, היינו לפי שאינו גר עד שימול ויטבול, ולפיכך לא בירכו עליה על המילה, כשם שאין מברכין על הטבילה אלא הוא 

בעלייתו מברך עליה, אבל כללו הכל בברכה זו לפי שדם המילה בריתן של ישראל ועל הברית אנו מברכין. ומה שתיקנו בה עצמו 
להטיף מהן דם ברית, לפי שיש כמה גרים שמתגיירים כשהם נימולים ועיקר מילתן הטפת דם ברית היא, לפיכך תיקנו לכולם כן. כך 

 פירש הרמב"ם ז"ל. עכ"ל. 

: גירסת הרי"ף הסכימו עליה רוב הגדולים, ולפי אותה גירסא מברך )ח"א סי' שכח(,יב. ובב"י הביא בשם תשובת הרשב"א יו"ד רסז . 27
תחלה ואין מברכין עליה לבסוף כלל, דלא כבה"ג שסובר שמברך עליה תחלה וסוף. ואע"פ שנראין דברי הרי"ף, ראיתי נוהגין כאן 

 .רמב"ם(ו"ע דלא כרי"ף ולי משום המנהג הכריע בש)ואוכדברי בה"ג 

 ברא"שלא מזכיר את חתימת הברכה כפי שהיא מופיעה אצלנו "ברוך אתה ה' כורת הברית" לא בגרים ולא בעבדים. וכן  הרמב"ם. 28
ע"פ דקד"ס שמביא שבדפוס שונצינו ליתא ברכה ראשונה לא בגרים ולא בעבדים, וגם ליתא  'יד פשוטה'וביאר ב.אינה נזכרת. וצ"ב

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז כ"ט
 ל"זק| דף:  י"ט| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 29"ָהֲעָבִדים'.

אין אנו  מיימוניות בהגהותוכתב . 30אבי הבן מברך שהחיינוש הרמב"םכתב : ברכת שהחיינו בעת ברית מילה
כתב שאינו מברך שהחיינו אלא כשעושה בעצמו המצוה המוטלת  וראבי"ה. 31ראשוניםנוהגים כן. וכן כתבו עוד 

כתב שלא ראה אף  והרשב"אולפני כל הישיבה, כשמל את בנו, והודו לדבריו.  אביו. וכתב שכן דן לפני 32עליו
החיינו. האב עצמו מוהל, יברך שפסק שאם  33והשו"ענוהג לברך, ומשום כך גם הוא לא בירך.  מהגדוליםאחד 

 ,כתב כרמב"ם. והרמ"אשנהגו בארץ ישראל וסוריא וסביבותיה ומצרים . והראשונים נחלקווהל, וכשאחר מ
 . 34במדינות אלו נהגו שלא לברך שהחיינו אפילו כשהאב עצמו מל את בנו

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מילה, סימן רסה( 

ְך:  א.  ל ְמָברֵּ ִריָעה: ֲאׁשֶׁ ַהּמָ ין ֲחִתיַכת ָהָעְרָלה ַלּפְ ְך ּבֵּ ן ְמָברֵּ יָלה; ַוֲאִבי ַהּבֵּ נּו ַעל ַהּמִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ נּו ֲאׁשֶׁ ׁשָ ר ִקּדְ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו.  ְבִריתֹו ׁשֶׁ נּו ְלַהְכִניסֹו ּבִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ י הגה:ּבְ ל ַהּמִ צֶׁ ן אֵּ ין ֲאִבי ַהּבֵּ ָרָכה ְוִאם אֵּ ְך ּבְ ר ְמָברֵּ ָאָדם ַאחֵּ ר ׁשֶׁ אֹומֵּ ׁש ִמי ׁשֶׁ ָלה, יֵּ

ין ְלמּולֹו  ין ְמֻצּוִ ית ּדִ י ַהּבֵּ ֲהרֵּ ם י''א(זֹו, ּדַ ׁשֵּ ''ם ּבְ ָרָכה זֹו  .)ַרְמּבַ ְך ּבְ ַער ְמָברֵּ ס ַהּנַ ּתֹופֵּ י ׁשֶׁ ּמִ ם ְונֹוֲהִגין ׁשֶׁ ׁשֵּ ַהת מיי' ּבְ ם ַרֲאָב''ד וַהּגָ  )טּור ּוְבׁשֵּ

                                                                                                                                                                         
, שכתב שלפי גירסת הרי"ף הרמב"ם ורוב הגדולים מברכין )הובאה בתמצית בב"י, ולעיל(וכן מבואר בתשובת הרשב"א  לחתימה.

 תחילה ואין מברכין עליה לבסוף כלל. 

שהמל את בנו מברך למול את הבן, והמל את בן אחרים מברך על המילה.  )הלכה א(: ואזדא לטעמיה שכתב )יו"ד רסז,יב(וכתב הב"י  . 29
דכי מברכין ב"על", הני  )נ"ה ב' בדפי הרי"ף, ד"ה המל, ובחי'(אע"פ שבמל את הגרים כתב שיברך למול את הגרים, כבר כתב הר"ן ו

מילי במצוה שאפשר לעשות על ידי שליח; אבל הכא כיון שהגר ממציא עצמו ולא סגי בלאו הכי, תיקנו אותה בלמ"ד, כדאמרינן 
א סגי דלאו איהו גופיה עביד מברך בלמ"ד. עד כאן. וטעם זה לא שייך במל עבד אחרים, דהתם דכל היכא דל )ז' ב'(בפ"ק דפסחים 

 . )הל' מילה ג,ה(רמב"ם  –מקורות מצוה ארב רמיא וכל שעושה אותה על ידי שליח מברך ב"על". עכ"ל. 

. רמב"ם כל המצוות מברך עליהן שהחיינוולא הזכיר זאת בברייתא ולא בתלמוד, להיותו ידוע ומפורסם שכמו שמברך על פדיון הבן. . 30
אלא  ,כתוב בשם הרמ"ה שנראים הדברים שלא אמר הרמב"ם שמברך שהחיינו רחות חייםבא(. וכתב הב"י )בבדק הבית( ש)בתשובתו

ין נראה א. וכתב הב"י שאין אבי הבן מברך שהחיינו ,אבל בזמן שמל אותו אחר ;דוגמא דפדיון הבן ,בזמן שמל אותו אביו על ידי עצמו
 . אלא אפילו כשמל אותו אחר מברך אבי הבן שהחיינו ,כן מפשט דברי הרמב"ם

)ח' א'(. ורבינו שמחה והרשב"א דחו, דאין זה שייך אלא  כדמשמע פ"ק דכתובות ,עם משום דאית ליה צערא לינוקאיש פירשו הט. 31
שהרי אפילו מת  .שמתערב עמה צער, ואע"פ תועלת ברכת שהחיינו אינה תלויה בשמחה אלא בדבר שמגיע לואבל בהשמחה במעונו, 

שגם היא  ,םהאֵּ  ,משום דאיכא שותפין בהדיה ,הטעם פירש רבינו שמחה. ו("ט ב'רושה אומר שהחיינו )עי' ברכות נאביו ונפלה לו י
ורת נפל כל זמן שלא לפי שעדיין לא יצא התינוק מת ,וברוקח פירש הטעם שאין מברך שהחיינו, עיי"ש(. ולא דמי לפדיון הבן)שמחה 

כתב דטעמא משום דאע"ג דבפדיון ובשם התוספות  .דאזלינן בתר רובא ,טעם הרוקח א נראהכתב דלורבינו ירוחם ם. שהה שלשים יו
 אבל מילה דשכיח לא. ,( דלא שכיחכ"א ב'בן תקנו לברך שהחיינו )פסחים קה

 י"ש ראיותיו. אבל רוב העם אין מוהלים, ולכן לא הורגלו לברך שהחיינו. עי. 32

, שאבי הבן מברך תמיד שהחיינו. וכן כתב ב'פסקי נראה שמצדד להלכה כדעת הרמב"ם לסעיף( בביאורו)ומדברי הגר"א יו"ד רסה,ז. . 33
. הגהות מיימוניות )הל' מילה, פ"ג, (271; שו"ת הוצאת בלאו, סי' קמא, עמ' )הל' מילה ג,ג; הל' ברכות יא,ט רמב"ם -מקורות הגר"א'. 

ד"ה  "ט א',)בכורות מ(. רוקח )הל' שבת סי' קח(. רשב"א )שו"ת ח"א סי' קסו; ח"א סי' רמה(. תוספות ראבי"ה )שבת סי' רפטד(.  אות
 . רבינו ירוחם )תולדות אדם וחוה, נתיב א, ח"ב(. לאחר(

)ס"ק  אולם הש"ךת פדיון. מברך שהחיינו בשעת מילה, ואינו מברך בשע( שאז)וסיים הרמ"א: אם לא שמל בנו הבכור שחייב לפדותו, . 34
הרמ"א שכתב ש . ועיי"שישראל שמל בנו הבכור לואפי ,אלא אין מברכין שהחיינו כלל, חלק עליו, וכתב שאין נוהגין כן מעולםיז( 

 . לדברי הש"ך)בביאורו, ס"ק לז(  וכן הפנה הגר"איברך בשעת פדיון. ש מבואר"ל, ושם מהריהטעה בדברי 
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ן ִא  .סמ''ק( ְך ְוכֵּ ַע ְלָברֵּ ינֹו יֹודֵּ ָכאן, ְואֵּ ם ַאּבּוַדְרַהם(ם ָהָאב ּבְ ׁשֵּ ף ּבְ ית יֹוסֵּ ַתב ּבֵּ ן ּכָ נּו ְירּוָחם ָנִתיב א' ְוכֵּ ָבְרִכים, ְצִריִכים  .)ַרּבֵּ ּמְ ׁשֶׁ ל ּכְ ָהָאב ְוַהּמֹוהֵּ
ם ב''ה(ַלֲעמֹד  ׁשֵּ ף ּבְ ית יֹוסֵּ ְך,  .)טּור ּובֵּ ָברֵּ ּמְ ׁשֶׁ ַער, ּכְ ס ַהּנַ יָלה ַיַעְמדּו, ֲאָבל ַהּתֹופֵּ ל ַהּמִ צֶׁ ם אֵּ הֵּ ל ָהָעם ׁשֶׁ ּכָ ׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ ְך. יֵּ ב ּוְמָברֵּ ּיֹוׁשֵּ נֹוֲהִגים ׁשֶׁ

ִרית  ּבְ ֲעמֹד ָהָעם ּבַ ֱאַמר ַוּיַ ּנֶׁ ִמיָלה ּוְבָכל ּבֹו ְור' ְירּוָחם ְוַאּבּוַדְרַהם ְוַתְנָיא( .)ְמָלִכים ב כג, ג(ׁשֶׁ ַכי פר''א ּדְ ן נֹוֲהִגין ִמ  )ָמְרּדְ ַער, ְוכֵּ ס ַהּנַ ַבד ַהּתֹופֵּ ּלְ

ב. הּוא יֹוׁשֵּ ה ּוְלַמֲעשרִ  ׁשֶׁ הּו ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ְכִניסֵּ ן ּתַ ִרית ּכֵּ ִהְכַנְסּתֹו ַלּבְ ם ׁשֶׁ ׁשֵּ ם, אֹוְמִרים: ּכְ ִרים עֹוְמִדים ׁשָ ים טֹוִבים. ְוִאם ֲאחֵּ
ְך ַעל ַהּכֹוס: בּ  ָהָעם ְמָברֵּ ָחד מֵּ ל, אֹו אֶׁ ן, אֹו ַהּמֹוהֵּ ְך ָעָליו, ַוֲאִבי ַהּבֵּ ָידֹו, ּוְמָברֵּ ׁש נֹוֲהִגים ִלּטֹל ֲהַדס ּבְ ן. ְויֵּ פֶׁ ִרי ַהּגֶׁ א ּפְ ֹורֵּ

יַע לִ  ּגִ ּמַ ׁשֶׁ ּכְ ן וכו'. ְונֹוֲהִגין ׁשֶׁ טֶׁ ׁש ָיִדיד ִמּבֶׁ ר ִקּדֵּ ְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶׁ לֶׁ ינּו מֶׁ ר: בא''י ֱאלֹהֵּ ִין ּוְלָהִריַח, ְואֹומֵּ ַהּיַ ן מֵּ ְבָדַמִיְך ֲחִיי, נֹותֵּ
עוֹ  ְצּבָ אֶׁ ינֹוק.  ּבְ ְנִקּיּות ּוִפי ַהּתִ ְך ּבִ ָברֵּ ּיְ י ׁשֶׁ דֵּ ה ָיָדיו ּוִפיו, ּכְ ִחּלָ ץ ּתְ ָרָכה זֹו, רֹוחֵּ ְך ּבְ ל ְמָברֵּ ַהּמֹוהֵּ   .)ַאּבּוַדְרַהם(ּוְכׁשֶׁ

ָהָא  ז.  ׁשֶׁ ת ׁשֶׁ ּכְ ְרּכַ ם ּבִ ין ׁשָ אֵּ ׁש אֹוְמִרים ׁשֶׁ ר, יֵּ ל הּוא ַאחֵּ ֱחָינּו. ְוִאם ַהּמֹוהֵּ הֶׁ ְך: ׁשֶׁ נֹו, הּוא ְמָברֵּ ת ּבְ ל אֶׁ ֱחָינּו. ב ַעְצמֹו מֹוהֵּ הֶׁ
ץ יִ  רֶׁ ָכל ַמְלכּות אֶׁ ן ָנֲהגּו ּבְ ל ִמיָלה ּוִמיָלה, ְוכֵּ ֱחָינּו ַעל ּכָ הֶׁ ְך ׁשֶׁ ''ם, ְלעֹוָלם ָהָאב ְמָברֵּ יָה ּוְלָהַרְמּבַ ל ְוסּוְרָיא ּוְסִביבֹותֶׁ ָראֵּ שרְ

נוֹ  הגה:ּוַמְלכּות ִמְצַרִים.  ל ּבְ ּמָ נֹו, ִאם לֹא ׁשֶׁ ָהָאב ַעְצמֹו ָמל ּבְ ׁשֶׁ ֱחָינּו, ֲאִפּלּו ּכְ הֶׁ ְך ׁשֶׁ ּלֹא ְלָברֵּ ּלּו נֹוֲהִגין ׁשֶׁ ב ִלְפּדֹותֹו  ּוִבְמִדינֹות אֵּ ַחּיָ כֹור ׁשֶׁ ַהּבְ

ַעת מִ  ׁשְ ֱחָינּו ּבִ הֶׁ ְך ׁשֶׁ ֱחָינּו ְמָברֵּ הֶׁ ְך ׁשֶׁ ינֹו ְמָברֵּ ְדיֹון אֵּ ַהּפִ טּור מֵּ ּפָ ׁשֶׁ ְדיֹון, ֲאָבל ּכְ ַעת ּפִ ׁשְ ְך ּבִ ינֹו ְמָברֵּ י מהרי''ל(יָלה ְואֵּ   .)ַעל ּפִ
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