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 דבר העורך 
רבים פונים בשאלה בימים אלו למרן רבינו 
שליט"א במה להתחזק בימים אלו והתשובה 

זק בלימוד התורה דתורה להוסיף ולהתח ,היא
ביא כאן הנהגה נפלאה של נ א,מגנא ומצל
, ויהיו דברים אלו שעבין זצ"למטהגאון הרב 
 .רהלע"נ הטהו

שנים מפטירת  מלאו יובלון השבוע בי' חש
שעבין זצ"ל, שמרן שר התורה הגאון מט

הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר, שאפשר היה לברך 
אונותו עליו שחלק מחכמתו ליראיו, בנוסף לג

תורה, בלט המדהימה, ששלט בכל חלקי ה
, במדותיו הנעלות והטהורות, והיה שייף עייל

 ושייף נפיק ולא מחזיק טיבותיה לנפשיה.
יו של הרב מטעשעבין זצ"ל שלח אחד ממכר

'הזמנה' לקראת נישואי בנו, הרב לא  ראבדו
הגיע להשתתף באותה חתונה, כי לא היתה 
באפשרותו להשתתף בכל השמחות שנשלחו 

 לו הזמנות אודותם.
כאשר השיא אותו אדם את בנו השני כבר לא 

 כך אל הרב, בהנחה שביןשלח שוב 'הזמנה' 
 הרב לא יגיע להשתתף בחתונה.

אך לאחר כמה ימים כשנפגש עם הרב ניגש 
לבקשת 'ברכה' לכבודה של שמחה, הרב 
התפלא: חיתנת את בנך? מדוע לא הגיע אלי 

 'הזמנה'?
האיש נדהם למשמע השאלה, הלא בין כך אין 
הרב מגיע לכל חתונה... כפי שנוכחתי חתונה 

 בני הראשון!אי והקודמת של ניש
אסביר לך, הטעים הרב, ראשית גם אם אין 
באפשרותי להשתתף בשמחה בפועל, הרי 
כשמגיע לידיו של איש ישראל הזמנה של 
שמחה הרי מברך הוא בלבו ומעתיר בקודש 
עבור בעלי השמחה, ולתפילה וברכה זו בלבד 

 כבר שווה לשלוח הזמנה!
הוסיף הרב, אצלי ישנה סיבה נוספת , ברם

ח 'הזמנה' לכל שמחה, כי מנהגי תמיד לשלו
בכל הזמנה של שמחה שמגיע אלי, כאשר 
אינני יוצא להשתתף בשמחה בפועל, מכל 

אם הייתי יוצא אל מקום עורך אני החשבון ב
בערך היה זה נמשך... השמחה כמה זמן 

וכאשר בעיקרון חפץ אני וכן ראוי להשתתף 
בכל שמחה של ישראל, אלא שמחמת ריבוי 

ת אין הדבר אפשרי. ולכן מקדיש אני ההזמנו
אותו 'זמן' הנצרך ליציאה לשמחה ללימוד 

 התורה!
חה מסוימת ובכל לילה שיש בו 'הזמנה' לשמ

שאינני משתתף בה, מוסיף אני על סדרי 
ת זמן הנדרש הלימוד הרגילים כמיס

 ות אותה שמחה!פלהשתת
אך עתה שלא שלחת לי 'הזמנה' לשמחתך, 

לימוד התורה  הפסדתי את אותה שעה של
 (ווי העמודים) בשקידה ובאהבה!
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 שנה ג' ו"תשע לך לך פרשת 143גליון מס'    

 הפרשהפשט על 

 )יא ,טז(" ישמעאל שמו וקראת בן וילדת הרה הנך"

ואח"כ כתיב ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל. ויל"ע הרי הגר 
נצטוותה שהיא תקרא את שמו ישמעאל ולמה אברהם קרא. וי"ל דקרא 
וקראת אינה מצוה עלי' אלא נבואה הוא שעתידה לקרותו בשם ישמעאל כי 

אבל אברהם לא ידע מזה וכיון מעצמו לשם ישמעאל ומן שמע ה' אל עניך 
(בפסוק השמים הזמינו לו שם זה בעבור ששמע ה' לקול הגר. ומש"כ רש"י 

 דציווי הוא היינו דהוא לשון ציווי.י"א) 
 )(טעמא דקרא 

 ברית מילהשו"ת בעניני 
 

 הגנו להקפיד שלא לתת סנדק אחד לשני בנים?ש. האם מנ
 „Á‡ ˜„�Ò ˙˙Ï ‡Ï˘ ·˙ÂÎ ‡"Ó¯‰˘ ÂÏÈÙ‡Â ‰Ê· ÌÈ‚‰Â� ‡Ï Â�Á�‡ .˙

.¯È˘ÚÓ ˙Â‡˜„�Ò‰˘ ÔÂÈÎ ÌÈ�· È�˘Ï 
 ‡Ï˘ ·‡‰ ÏÚ ˜¯ ‡È‰ ‡„ÈÙ˜‰ ‡"Ó¯Ï Û‡˘ ¯ÓÂ‡ ‰È‰ ˘È‡ ÔÂÊÁ‰Â

.Ï·˜È ‡Ï˘ ˜„�Ò‰ ÏÚ ‡ÏÂ Ô˙È 
שים להוליך את ש. האם יש ענין בכיבוד שהקוואטר נותן לכמה אנ

 התינוק עד הכסא ונקרא חייקה?
 ‰˘ÂÚ ‡Â‰Â ˙ˆ˜ ÊÊ ‰˜ÈÈÁ‰˘ ÔÂÈÎ „Â·ÎÏ ‰Ê ˙‡ ÌÈ‚‰Â� ÌÏÂÚ‰ .˙

.‰ÏÈÓÏ ‰˘‚‰ 
ש. מי שנהרג בפיגוע של מחבלים האם נקרא ריע מזליה לענין שלא 

 יקראו לתינוק של שמו.
 ‡Ï‡ ÂÓ˘ ÏÚ ÌÈ‡¯Â˜ ‡Ï ÌÈ˘ÓÁ ÏÈ‚ Ì„Â˜ ¯ÈÚˆ ‚¯‰� ‡Â‰ Ì‡ .˙

Ú ÌÈÙÈÒÂÓ.Ì˘ „Â 
ש. מוהל שנוטל שכר על המילה האם יש בזה ביומו תתן שכרו או 
שמכיון שמגיע אח"כ כדי לבדוק ולהסיר התחבושות וכו' מהתינוק 

 א"כ עדיין לא נגמרה המלאכה.
.·ÈÈÁ „ÈÓ ÌÏ˘Ï ‚‰�Ó‰ Ì‡ .˙ 

 ש. האם יש ענין למול דווקא בבית הכנסת.
.ÔÈ�Ú ˘È .˙ 

ותיו זקניו משום ומבשרך אל ש. האם עדיף לתת שם לילד על שם אב
 תתעלם, או שעדיף לתת על שם אדם גדול וצדיק אף שאינו קרובו.

.Â�Âˆ¯Î .˙ 
ש. האם כדאי לאחר המילה לצורך סנדק חשוב או שזריזין מקדימין 

 עדיף?
.‰Ê· ˙˜ÂÏÁÓ .˙ 

 ש. האם בסוכות עדיף לעשות את המילה בסוכה או בבית הכנסת?
˙ˆ˜ ÔÈÓÚÂËÂ �"Î‰È·· ÔÈ˘ÂÚ .˙ .‰ÎÂÒ· ÔÈÓÈÏ˘Ó ¯‡˘‰Â 

ש. האם בסוכות אפשר לעשות שלום זכר מחוץ לסוכה בפירות ומיני 
 תרגימא, או שהוא נחשב לסעודה חשובה וקביעות שאסור.

.‰ÎÂÒ· ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‚‰Â� .˙ 
ש. האם עדיף לאחר את המילה לאחר חצות היום בכדי שיהיו עשרה 

 בשעת המילה או שזריזין מקדימין עדיף?
È¯Á‡Ó ˘È .˙.Ô 

ש. מוהל שהזמינוהו שני בני אדם ואחד מהם כהן האם צריך למול 
 (או שאין וקידשתו על כהן קטן,)את הכהן קודם מדין וקידשתו, 

.Ì„Â˜ ‡Â‰ Ì„Â˜ ÔÈÓÊ‰ '‡ Ì‡˘ ÔÎ˙È .˙ 
ש. האם כדאי לומר בנוסח ברכות המילה גם צוה בחיריק וגם צוה 

 בפתח?
.˜È¯ÈÁ· ‰Âˆ ¯ÓÂÏ ‚‰� Ï"ˆÊ ¯"ÂÓ‡‡ .˙ 

 אם צריך לעשות שני כסאות אחד לאליהו ואחד לסנדק.ש. ה
.ÔÎ .˙ 

 )ברית אפרים(
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  יז, יא)( "וביניכם ביני ברית לאות והיה ערלתכם בשר את ונמלתם"

  

נו שליט"אמ   עשים והנהגות מרבי
  

 בריא. ולא מדאי קטן הייתי כי מילה' 'ברית לערוך אפשר-אי שעכשיו הרופאים אמרו שכשנולדתי לי סיפרו רבינו, סח � 
 לעשות שום בעיה אין אותו? מלים לא למה ואמר רופא פתאום הגיע הבן יוןפד ביום ,השלשים יום עד וחיכו, חיכו

 באותו זצ"ל כי הסטיפלר אבא היה הסנדק הבן, הפדיון יום של באותו הברית וערכו מוהל הביאו מיד עכשיו. הברית
   .נדקהס בעצמו והיה פחד ממחלוקת אבא סנדקאות, מקבל היה לא אם נעלב היה אחד שכל רבנים היה שלש מקום

 האנשים את שזוכר שאמר יוחנן ר' אמורא מסופר על ו"ה ה"פ כתובות בירושלמי אבל לי, סיפרו זאת כל רבינו אמר � 
 .שלו אמו ליד הלידה ועמדו בשעת שבאו הנשים את שזוכר סיפר אחר ואמורא שלו, הברית מילה לסעודת שהתקבצו

 התוס' פ"ע וכתב בשבת, תפלין שייך שמניחים איך שכותב ההראשונ והחידה חידות, אגור''ה בספר שיש אמר רבינו � 
 מילה, מחמת שמתו אחיו מי ז"ולפי תפלין, מניחים לא לכך ומילה, שבת אות שני ובשבת איכא אות, שני שיהיו שצריך
  .כן נוהגין שאין י"הב כתב אבל בשבת, תפלין מניח

לראות בבהלה מה קרה, סיפר לו האיש שזה ענין  סיפר רבינו שפעם דפקו לו בחלון ביתו באמצע הלילה, והלך�  
של פיקוח נפש, מפני שמחר יש ברית לבנו ומתקוטט עם אשתו איזה שם לתת, ובא בבהילות לדעת מה יעשה, אמר 

 לו רבינו תתן לו את שתי השמות.

 בחשמל רק בשבת ששישתמ לו אמר רבינו לו ילדים. היו לא שנים שכמה יהודי של ברית, היה היום ח)"תשס צו ק"(ש�  
 בת. אשתו ילדה חדשים לתשעה ויהי ,החשמל) (חברת שבת י חילול"ע מיוצר שאינו כשר

  (מנחת תודה) 

  הפרשה ינינשו"ת בע
  ד)(יז, כ "ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו"

:‰Ï‡˘ ו מצות מילה עד שלא נצטווה, אף ש"קיים כל התורה כולה עד שלא כבר הקשו למה לא קיים אברהם אבינ
כתב כי לא היה יכול לעבור על איסור חובל שנצטווה בו, בשביל מצוה שלא  (סוף מסכת קדושין)ניתנה". ובספר המקנה 

  נצטווה בה. וקשה כיון שזה קיום של מצוה אין זו חבלה?
:‰·Â˘˙ מא חבלה הוא.כיון שסו"ס לא היה מצווה על זה, חשש ש  
:‰Ï‡˘  "מי שחייב במילה יכול למול אחרים, וכל שאינו חייב  -יש שכתבו לתרץ על פי הגמרא הדורשת "המול ימול

במילה לא ימול אחרים, וכיון שאברהם אבינו לא היה חייב למול את עצמו ממילא פסול למול. ולכאורה אין צריך מי 
  ו שוין, וכאן הרי שווין הן?שמחוייב למול שימול, רק שהמוהל והנימול יהי

:‰·Â˘˙ .צריך שיהיה מהול לימול  
:‰Ï‡˘  'כתבו שגם לטעם של "המול ימול", מומר כשר דכמהול דמי. (עבודה זרה כ"ז, א' ד"ה איכא)בתוס  

:‰·Â˘˙  ובחז"ל ששם בן נח (עיין נדרים ל"א,ב')זהו לאחר מתן תורה שנתחדש שכל ישראל באשר הוא יש לו שם מהול .
ת א"א כיון שנולד מהול יכול היה למולו, ולא מל אברהם את עצמו שהיה ערל. אכן תלוי אם נולד מהול צריך מל א

  הטפת דם ברית, ואם חיישינן לערלה כבושה, לא הרויח כלום במילת שם, ואפשר כי מדרשים חלוקין יש בזה.
  שיחה) (דרך

  מהיכן הלימוד שמלים ביום ולא בלילה
ובן שמונת ימים ימול, ביום ולא בלילה. וקשה איך משמע ביום, הרי "בן  (בראשית י"ז י"ב)יליף מפסוק  (קל"ב א')בשבת 

ילה הוא. וי"ל דהגמרא נתקשתה הרי "בן שמונת ימים" משמע ימים שמונה ימים" כתיב, ובגמר השמונה ימים הרי ל
מלאים, שאחר שמונת ימים מלאים מלים אותו, והרי הדין אינו כן דכתיב וביום השמיני ימול, ועל כרחך דלא בא ללמד 

  .(טעמא דקרא פ' לך ד"ה ובן)על גיל הקטן שימול בן שמונה ימים אלא על זמן המילה, ימים ולא לילות  
  שיח הפסח)(

 
  

  
  

 

    

    שי"ח שי"ח שי"ח שי"ח עלי עלי עלי עלי 
    

    הסנדקאות הסנדקאות הסנדקאות הסנדקאות 
הגאון ר' אליעזר יהודה פינקל זצ"ל ראש סיפר רבינו שליט"א ששמע מהג"ר ביינוש פינקל זצ"ל, כי פעם אחת היה אביו 

ישיבת מיר סנדק בברית מילה, והיה שם מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל, ולא חש אביו בנוח שהוא זה שנתכבד בסנדקאות, 
פנה אל הרב מבריסק ואמר לו: אני סנדק, כי יש לי ישיבה, ומוטלת עלי חובה לדאוג לממון עבורה, וסנדקאות סגולה 

"ולעולם לא ראינו  (שם סקמ"ו). אמר לו הרב מבריסק: כבר כתב הגר"א (יו"ד סימן רס"ה)ו שכתב הרמ"א היא לעשירות, כמ
 סנדק שמתעשר". ענהו הגרא"י פינקל: לי מספיק גם צ'ק מהרמ"א!... 

אבא זצ"ל נשאל פעם היכן עשירותו, אף שנתכבד רבות בסנדקאות, וענה: הנה נתעשרתי שכתבתי הרבה ספרים! גם 
 ברוחניות עשירות היא. עשירות

שעיקר הסנדק הוא ג' דברים: לאחוז התינוק, ואח"כ לאחוז בשעת הברכה, ולברך, ואחד  (יו"ד סי' רס"ה ס"א)יש ברע"א 
 ביקשו שיבוא לעירו לסנדקאות בשבת ואמר שאם יתן לו הנך ג' דברים יבוא.

שזו מצוה גדולה הרי ת"ת כנגד כולם,  שאלתי לרבינו שליט"א מהו סוד הדברים שנוסע לבריתות לסנדקאות, ואף
שאלני פעם מדוע אני נוסע כל כך לבריתות,  זצ"לוהשיב: גם בדרך אפשר ללמוד, אבל זה לא כל כך פשוט. מו"ח 

ועניתי כי כך ראיתי אצל רבותי, החזו"א נסע פעם לקוממיות, ולקח לו זה את כל היום, ואף פעם לא נמנע מלהיות סנדק, 
אף שבזמנם לא היה כ"כ הרבה כמו אצלי. ה"חתם סופר" אמר על המאריך בתפילתו, שע"י שמאריכין וגם אבא זצ"ל, 

    (דרך שיחה)יאריכו לו ימיו שלא יפסיד מהמצוה. שנותיו לא יפסיד, ומסתבר שבכל מצוה כן הוא, 
 


