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 סדר ברית מילה

 
 .לטעם המילה הרמב"ם ב"מורה נבוכים" מביא הסבר

א הברית אשר כרת אברהם על אמונת וזאת המילה, ה
א הברית אשר כרת אברהם על אמונת וה ,ייחוד השם

ס בברית אברהם להאמין וכל מי שימול יכנכן ה', ו
 "להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך" הייחוד,

 .)בראשית יז, ז(
שרצה השם  לפי" :רשי המצווהוספר החינוך מביא מש

לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו אות יתברך 
להבדילם משאר העמים בצורת גופם כמו  קבוע בגופם,

רש"ר הירש  ."שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם
מאריך בהסבר המצווה: "יש לשים לב לכך, שהמילה 
עצמה קרויה כאן ברית. כלומר, עצם מעשה המילה יש בו 

 ."משום שמירת הברית
ווה זו העיר בעל "ערוך השולחן" על ייחודה של מצ

לא הטילה ולמול בן שמונת ימים,  מצווה אותנו התורהש
שלוש ת של גיל מצווכשהגיע להאדם על התורה מצווה זו 

 שולחן": ה"ערוך בעל עשרה שנים. אומר 
עיקר מצווה זו, דעל ידי המצווה נכנס לקדושת כלל 
ישראל, ונכנס תחת כנפי השכינה, וכשנולד אדם 

אל, מיד יכנס בברית הקדושה, וזה נקרא בריתו מישר
 של אברהם אבינו, שנכנסה הנפש תחת כנפי השכינה.

 
 הברכות על המילה

 .שמים את התינוק על ברכי הסנדק
ינו מלך העולם, אשר ק"ברוך אתה ה' אלו המוהל מברך:

 קדשנו במצוותיו וצוונו על המילה".
ינו קאלו "ברוך אתה ה' מיד אחרי המילה אבי הבן מברך:

מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להכניסו 
ינו מלך קברוך אתה ה' אלו; "בבריתו של אברהם אבינו"

 העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
אמן. כשם שנכנס לברית, כן " כל העומדים שם עונים:

 ."ייכנס לתורה ולחפה ולמעשים טובים
"ברוך אתה ה'  ן:אחר גמר המילה מברכים על כוס יי

 והמברך אומר:, ינו מלך העולם, בורא פרי הגפן"קאלו
ינו מלך העולם, אשר קידש ידיד קברוך אתה ה' אלו"

בשארו שם, וצאצאיו חתם באות ברית  מבטן, וחוק
קודש. על כן בשכר זאת, אל חי חלקנו צורנו ציווה להציל 
ידיות שארנו משחת, למען בריתו אשר שם בבשרנו, ברוך 

 ."ה ה' כורת הבריתאת
 נאמרת התחינה בשעת מתן השם: לאחר מכן

י אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו קינו ואלקאל
ישמח  .[פלוני בן פלוני]ולאמו, ויקרא שמו בישראל 

האב ביוצא חלציו ותגל אמו בפרי בטנה, ככתוב: ישמח 
אביך ותגל יולדתך, ונאמר: ואעבור עליך ואראך 

מר לך בדמייך חיי, ואומר לך מתבוססת בדמייך, ואו
לעולם בריתו, דבר צווה לאלף  ונאמר: זכר בדמייך חיי.

דור, אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק, ויעמידה 
ליעקב לחק, לישראל ברית עולם, ונאמר: וימל אברהם 
את יצחק בנו בן שמונת ימים, כאשר ציווה אותו 

עונה הקהל ]והודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו  אלהים.
 זה הקטן  [פלוני] .[חסדו" לעולם כי טוב כי' לה "הודו

 
 

 
 
 

גדול יהיה, כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה ולחופה 
 ולמעשים טובים. אמן.

שברכת  ,בתוספתא מביאים הסבר לברכת האב
"להכניסו" אינה על מעשה המצווה אלא על קיום 
המצווה, על שקיים מה שאמר הקב"ה לאברהם "ואתה 

מברך ברכה זו לאחר  כךבריתי תשמור", ומשום  את
אבודרהם אומר כי ברכה זו נתקנה מפני שהאב  המילה.

ללמדו תורה ולהשיאו  ,לפדותו ,מצווה על בנו למולו
 שמהיום ואילך מוטלות עליו מצוות אלו.רמז לכך , אישה

יכנס יואומרים: "כשם שנכנס לברית כן עונים העומדים 
טובים", שאלו הן מצוות הבן לתורה ולחופה ולמעשים 

הסדר במסכת קידושין  ל פיהמוטלות על האב, וסדרם ע
 ב: "לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה"."כט ע

רש"י ורבנו תם  .לברכת המברך הוצעו פירושים רבים
 ידיד קידש אשר" :מוצאים בברכה זו רמיזה לכל האבות

אומר רבנו תם שהוא אברהם אבינו שנקרא "", מבטן
 וחוק...'(טו)ירמיה יא , 'מה לידידי בביתי'ידיד, שנאמר: 

-המילה נקראת חוק, בשארו ".הוא יצחק – 'שם בשארו
ממשיך רבינו תם:  .נימול בן שמונה ימים בבשרו, יצחק

  "הוא יעקב. – 'וצאצאיו חתם באות ברית קודש'"
מספרת הגמרא )מנחות  .ברית קודשברית המילה נקראת 

אמר ...אמר הקב"ה לאברהם: בניך חטאו וגלונ"ג ע"ב(: "
 (, טולו: היה לך לזכור ברית המילה! אמר לו )ירמיה יא

כל מקום שונקרא קודש,  ..."ובשר קדש יעברו מעליך
)עיין רש"י  .שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה

 ויקרא י"ט, ג'(
 

 הסבר התחינה בשעת מתן השם
על תפילה זו כותב הרב צבי בנימין אויערבך זצ"ל בספרו 

קיים את 'ולפי השערתי גם התפילה : ""ברית אברהם"
קדמונית היא, ומעין הברכה היה כתוב  'הילד הזה

בירושלמי דשבת, בארמית "תשלח אסותא דחיי ורחימי 
 ."' מקדם מרא דשמיא

 ." אלוהינו ואלוהי אבותינו קיים את הילד הזה וגו'"
וצר התפילות אומר: "לפי שהרבה נסים ונפלאות נעשו א

לו כשנולד, וגם ביום המילה שופכין את דמו, לפיכך 
שיקיימהו לאביו ולאמו 'תיקנו להתפלל עליו לשם, 

 ".' וירפאהו
 נסיים בדבריו של מרן הרב קוק זצ"ל ב"עולת הראיה": 
שמעלת ארץ ישראל גדולה כמעלת ברית מילה מד' 

ארץ  ארץ חיים, ארץ צבי, :ראלשמות של ארץ יש
והנני  סופי תיבות "מילה". – ישראל, ארץ הקדושה

 חיים-צבי –מוסיף לעניות דעתי שראשי תיבות ישראל 
קדושה הוא יצחק, ראש לנימולים לשמונה ימים,  –

להורות שחשיבות ארץ ישראל היא כמו מילה 
 במילואה, שחביבה מצווה בשעתה.

  
 ד"ר אביה גוטמן

 חינוך מיוחדלמסלול הראש 
 רפואי -מרכזת תכנית פרא

 "התאמה להוראה לעובדים במערכת הבריאות"

  

 א"מגיליון 

 תשע"ד 

  511מספר 

 



 
 

 בין היתר, .סוגיות עמוקות ומהותיותב עוסקת פרשתנו
 .הבדלות מבעלי חייםבואיכויות אנושיות ב, חופשיתבחירה ב

פוטנציאליות ה יובאיכויות שווההמ  בלעם, איש רוח אדיר, 
בוחר להטותם לאפיקים חשוכים , רבנושל משה אלו ל

כישופי  . למעשה הוא מנסה לשעבד לא רק אתואגוצנטריים
אלא אף את הקב"ה לכך. אין  ,עבודת האלילים שלו לתועלתו

מבחינה פונקציונלית, אך  הוא מכחיש את גדלות הבורא,
 ידיו. ומנסה להפכו לכלי שרת ב אלוקימפשיט ממנו כל סממן 

 
 ח שליט על לבומ

 אלקלל את ישראל, עמו הנבחר של ה', הו רצונובלעם יודע כי 
י ה' תקופה אלוקי. גם הוא שמע על נס  המעשה הפוך לרצון 

. יתרה מזו, בשל היותו בעל יציאתם ממצרים טרםקצרה 
 להינזקדרגות רוחניות גבוהות )או נמוכות(, ידע כי הוא עלול 

אך רצונו לגרום רעה לישראל.  מניסיונותיובאופן אישי 
 תאוותו, חזקה מכך. האישי,

מתייאש. הוא עונה  אינו עם זאת, כאשר ה' פונה אליו, בלעם
בלק  :ואולי גם לעצמו, בתמימות מעושה לשאלת הבורא,

הקדוש ברוך הוא עונה לבלעם  הזמין אותי להילחם באויביו.
 ,כי ברוך הוא" מפורשות: "לא תלך עמהם. לא תאור את העם

ממשיך בשכנוע עצמי וחיצוני.  אך בלעם אכול הבצע והשנאה
 מסמא את עיניו.  שבו והותאה חכו ה', חכולמרות ידיעתו את 

כאשר ה' מצווה עליו בחלומו: "אם לקרוא לך באו האנשים 
בלבו. לכן באה קיים זיק של תקווה שיתכן יתם", קום לך א  
"ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה". ה'  :ההבהרה

. הזדמנות מסוימת תחופשילבלעם הזדמנות לבחירה נותן 
 לרצונותיו השפלים. אותה בלעם מפסיד , אך לשינוי

. תחופשימעצם יסודו של העולם עומדת אפשרות לבחירה 
אפילו לאדם טמא שכוונתו כוונת זדון ורשע, כוח הבחירה 

 עם מעל באפשרות זו וניצלה לרעה.אך בל ,חייב להתקיים
ח ו"מ ,הרוחני ןקשה להאמין כי בלעם לא הכיר את העיקרו

ברור  ,ח בשיקוליוולו היה מפעיל איכויות של מ שליט על לב".
אך זהו יסודו של  ,טרם נכווהב והיה כי היה חדל מניסיונותי

מאווי לבו גררו אותו להצדיק במוחו את שנאתו חסרת  .הרוע
 הגבולות.

, ה' מרסן את זממו הנורא לפני נזק בלתי הפיך רק לבסוף,
 בהפיכת כוחותיו לברכות.

  
 ברהחי מול המד  
דומם, צומח,  :העולם מתחלק לרבדים רוחניים ,על פי הקבלה

 חי )נפש(, מדבר )רוח(, נשמה.
רוחנית בין חלקים אלו בדבר מחויבותם  ההיררכיקיימת 
החי ניזון  ,הצומח ניזון מהדומםשיפור העולם. ללקיום ו

מהצומח, והמדבר ניזון מהחי. על כל חלק לשדרג את איכות 
 ,לממש בעצמו למשיכו הלמטרה נעל ןניזוהוא ממנו שהחומר 

 עולם כפי יכולתו.את ה לתקןו
הצומח באופן את ו לרומם את החי ווובעלי נשמה, יהודים, נצט

ופכים לבשר כאשר ה .הלכות כשרותו על ידי שחיטהמתוקן, 
 מבשרנו זוכים החי והצומח להיות שותפים במצוות. 

להחריב את העולם, ליצור  כדיבלעם מנסה לרדות בעולם החי 
"עני ורוכב  ,משיחה לתיאורבניגוד גמור הוא פועל רוע וקללה. 
מנווט את וש ,"עניו שרוכב על החומר" שעומקועל חמור", 

 החומר לתיקון עולם.
מנצל הוא החמור.  נקבת, אדווקאתון  ;בלעם רוכב על אתון

מוביל את החומר לעולם ו ,את חולשת החומר לזממיוכביכול 
 מוחצת את רגלו, ,רוכבת עליו :אתונו מתעלה עליואך  התוהו.

עוצרת את השתלחותו חסרת הגבולות. ו ,ואולי גם את הרגליו
  גם כאן בלעם מסרב להבין.

אותו לא ראה בלעם, מוכיחה שזיון מלאכי יהאתון, שראתה ח
 ,לדרגת מדבר לעת עתהכביכול אותו. פותחת את פיה עולה 

ובלעם יורד מתחת לדרגת חיה. הוא משולל מאיכויותיו 
 הרוחניות ונבוך מחוסר הבנתו את המציאות הרוחנית.

אך  ,לו היה בלעם מקבל את התוכחה, סופו היה מר פחות
 טרם נלקחת. תבחירתו החופשירצונו העבירו על דעתו. 

 שוב הדרך נפתחת לפניו, בדרכו לרוע.ו המלאך סר מהדרך
 תנויתכל .צומח ודומם סימבוליקה של חי,רוויות  ברכות בלעם

קבלת פני – עד ש"דרך כוכב מיעקב", העלאת החומרהיא 
 משיח תכף ומיד ממש!

 יעל שלום
 משתלמת בתכנית התאמה להוראה 

 רפואיים-במערכת החינוך לעובדים פרא
 

 

 פרשת בלק

  במעגלי העם היהודי
 ארגון ֹצהר 

  
על ידי קבוצת רבנים מהציונות הדתית במגמה להיות מעורבים בעיצוב דמותה היהודית של מדינת 1955ארגון ֹצהר הוקם בשנת 

רבנים ואנשי חינוך הפועלים בהתנדבות.  800-ישראל, מתוך הידברות וחיפוש אחר מרכיבי זהות משותפים. הארגון מונה כיום כ
נאמנות למדינה והן מכוונות לכלל הציבור על עילויות הארגון מבוססות על מחויבות להלכה תוך שמירה על ממלכתיות ופ

 במדינה.
חלק ממטרות הארגון הוא חיזוק, תמיכה וקידום העבודה הרבנית עם הציבור. ארגון ֹצהר שואף להקנות לרב ולמשפחתו כלים 

מסייעת ותומכת לציבור הרחב. במסגרת זו נערכות השתלמויות מקצועיות בתחומים מקצועיים שיסייעו בידו להוות כתובת 
 כגון גישור ופישור, משפחה ועוד.  ,שונים

 בהם פועל ארגון צהר:שלהלן מפרט של חלק מתחומי החיים 
מרכז להכנה לנישואין ולהעצמת הזוגיות. נועד לתת מענה למורכבות החברה המודרנית והצרכים המגוונים  :טובים השניים

 כדישל הצעירים הדתיים בה. ההדרכה מבוססת על שיח ומאפשרת להמשיך גם אחרי החתונה ברכישת כלים להעצמת הזוגיות 
 לחזק את מוסד המשפחה בישראל.

זוגיות מתוך לבה מועלים נושאים שונים הקשורים למשפחה ושי הזוג לפני חתונתם לשיחה רבני ֹצהר נפגשים עם בנ :נישואין
אישרה הכנסת את "חוק  2013בסוף שנת השקפה יהודית, וביחד בונים טקס חתונה וחופה אשר יהיה משמעותי לבני הזוג. 

 .כפי שהיה המצב עד אז ,רשם לנישואין בכל יישוב בארץ ולא רק בעיר מגוריהםילפיו יוכלו זוגות להשֹצהר" 
עוסק בסוגיות ערכיות הוא  .גיליון שבועי המבוסס על פרשת השבוע ומיועד לאנשי עסקים בכירים :"עסקים ולומדים"

 ומנהיגותיות הנוגעות לעולם העסקים.
חילוניים המתקיימים ברחבי הארץ בימים הנוראים. לציבור המתפללים למניינים משותפים לדתיים ו :"מתפללים ביחד"

 החשיבות של הקטעים השונים בתפילה.את מסבירים בקצרה את התוכן והמחולקים מחזורים מיוחדים ודפי הסבר 
 שתביא לידי ביטוי את אופייה כךמיזם הפועל להעשיר את החקיקה ואת העשייה הפרלמנטרית בישראל  :"צהר לחקיקה"

היהודי של המדינה, תוך הידברות והסכמה רחבה בחברה הישראלית. המיזם הוא מוסד עצמאי, אינו מפלגתי, והוא משרת את 
 כלל חברי הכנסת ומקבלי ההחלטות.
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