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                       בדורו של הטור היו מתרשלין בשמירת הברית 
 ובמצות תפילין

ִריִתי זֹאת )יז,י(     ר בְּ רּו ֲאשֶׁ מְּ יִני ִתשְּ ם בֵּ ינֵּיכֶׁ ין ּובֵּ ֲעך   ּובֵּ יך   ַזרְּ  ִהּמֹול ַאֲחרֶׁ
ם כֶׁ ל ל  ר. כ   ז כ 

ת חומרת מצוה האריר יותר מהרגלו לבאר אר"ס(  סי'יו"ד )בהל' מילה  הטור    
 זו וזהירות בה.

ן כנראה היו מתרשלין בזמלומר ש הב"ח אריכות זו מנסה בטעם   
 ולכן האריך כדי לחזק הדבר.במצוה זו,  הטור

שהיו מתרשלין  זה לא שמענו מאבותינו ומזקנינו: שאולם כתב   
כי הלא אין הדור שהיה שרוי רבינו בתוכו כל כך רחוק  במצוה זו,

 לו היה דבר זה בדורו היה נשמע גם לנו.מדורינו זה ואי

נראה בקושטא שגם בדורו היו רבים נכשלים בעון זה כמו אבל    
שנמצא בדורינו שאין נזהרין בקיום מצות מילה כמאמרה, והוא כי 

מאותיות שמו הקדוש יתברך  עיקר המצוה להיות עליו אות ברית קודש
נכשלו בעון זה לשמור את כל גופו מכל טומאת עריות, והנה הרבה 

לטמאות אות ברית קודש בעריות ובייחוד בבנות הערלים, ומולידין 
בנים לעבודה זרה, וגם רבים באים אל נשים פנויות בנדתן, ונעשה להם 

 כהיתר כיון שהיא ישראלית פנויה.

האריך רבינו בדרוש המילה כמה גדולה היא אם מקיים אותה  וע"כ   
 כמאמרה שלא יהא פוגם אותה.

שכתב: משום דתפילין צריכין גוף נקי לכן )ריש הל' תפילין(  וראה בב"ח   
היו נמצאים אלפים ורבבות בספרד ובשאר ארצות בזמן בעל הסמ"ג 

נמצאים ומסתמא כך היו )כמבואר בסמ"ג בעשה ג'( שלא היו מניחין תפילין 
אע"פ  ,הרבה שלא היו נזהרין במצות הנחת תפילין בזמן רבינו הטור

לפיכך הזהיר ואמר שיהיו לו תפילין ורין במצות ציצית, שהיו נזה
 מוכנין שמיד שאחר שנתעטף בציצית יניח תפילין.

שמתחלפים לצורת אדם אינם יכולים לשנות את כמלאכים ושדים 
 צורת כף רגליהם

ץ (ד)יח,    עֵּ ֲענּו ַתַחת ה  ִהש  ם וְּ יכֶׁ לֵּ ַרֲחצּו ַרגְּ ַעט ַמִים וְּ  .ֻיַקח נ א מְּ

: יש לתמוה איך לא הכיר בהם שהם מלאכים ת עה"ת כתבבתוספו    
על מלאכים שכף רגליהם ככף רגל )יחזקאל א,ז( כשרחצו רגליהם הרי כתוב 

 .עגל

מדברי התוס' שגם כשהמלאכים נתחלפו לדמות אנשים, יש  מוכח    
 להם יכולת להפוך כל גופם לצורת אדם, חוץ מכפות הרגליים.

שהביא כן לגבי ס חגיגה ג. לרבי מנחם אונא זצ"ל( )עמ" וראה בס' צנצנת המן   
 .מלאכים וכן לגבי השדים שרגליהם כצורת תרנגולים

 

 

 

 

 

 

לגבי מעשה )סח:( יכולים להפוך את רגליהם כמבואר בגיטין שאינם        
דאשמדאי שישב על כסא של שלמה המלך, ושלחו הסנהדרין לבדוק 

 ברגליו.

שי"ל שמ"מ אפשר  ,במגדים חדשים לתרץקושיית התוס' כתב  ולגבי  
שבסוף לא רחצו רגליהם. או שכוונת אברהם היתה באמת לבדוק אותם 

 אם הם מלאכים או אנשים ע"י שיגלו את רגליהם ברחיצת רגליהם.

 שיכור כלוט ולא שיכור כנח

ה ַוִת  (לג)יט,     ִכיר  בֹא ַהבְּ ה הּוא ַות  ל  ן ַיִין ַבַליְּ ת ֲאִביהֶׁ ין אֶׁ קֶׁ ת ַוַתשְּ ַכב אֶׁ שְּ
ּה קּומ  ּה ּובְּ ב  ִשכְּ לֹא י ַדע בְּ  .ָאִביה  וְּ

 לשיכרותו הגיע שלא אלא שנו לא חנינא רבי אמר )סה.( בגמ' עירובין   
 מכולם. לוט פטור של לשיכרותו הגיע אבל לוט של

 שתה נח אף הרי ללוט דוקא השיכור את מדמים מה מפני להבין ויש    
 היין מן וישת כרם האדמה ויטע איש נח ויחל שנאמר כפי ונשתכר,

 ללוט. שקדם נח כמו שיכור יאמרו לא ולמה וישכר,

כותב בביאור דבר זה, ששיכור כלוט פירושו שאינו  בס' יחלק שלל   
בשכבה ובקומה",  ולא ידעזכור כלום ממעשיו, וכדכתיב גבי לוט "

 את אשר עשה לו בנו וידעאמנם אצל נח הרי כתיב "וייקץ נח מיינו 
הקטן" ועל כן מוכח ששכרותו לא היתה שכרות גמורה ועל כן פשוט 

 פוטרו מכל המצוות.לשבשכרות כזו לא סגי 

 רבי שהגאון מביא)להרב שמואל דוד מובשוביץ שצ"ל פ' נח(  בס' באר בשדה   
 דפעם שהיה, מעשה בשעת זאת הסביר ל"זצ פאסוואלר אבלי אברהם

 לו ואין ואביון עני שהוא רותיוצ את לפניו לספר והתחיל אחד אליו בא
 לפרקן הגיעו שכבר בנות שתי לו יש זה ומלבד משפחתו את לפרנס במה
 ויתן חסד עמו שיעשה אבלי א"הגר מאת וביקש להשיאן במה לו ואין

 של זו במצוה לו שיעזרו בוילנא היהודים לעשירי המלצה מכתב לו
 כלה. הכנסת

 מצאו אחדים שבועות לאחר המלצתו את לו ונתן אבלי' ר לו נענה    
 ידו, על מתגולל ההמלצה ומכתב ברחוב שיכור מוטל אדם אותו את

ואמרו,  אבלי' ר אל אותו והביאו המכתב את ושבים העוברים לקחו
 המלצות. נותן הוא ולמי לטובה ממליץ הוא מי על רבינו יראה

 מעשי את אני אשנה שקלקל זה שוטה מפני וכי ואמר אבלי' ר ענה    
 הבריות. על ארחם דרכי ולא אתו

 את לפניו וסח לרבינו שוב בא משיכרותו אדם אותו שנתפקח לאחר    
 אחר. מכתב לו שיתן מבקש והוא ההמלצה מכתב ממנו אבד כי צערו

 את מבין אני ידך על כי לך, חייב אני תודה לו, ואמר אבלי' ר נענה    
 מדוע תמה הייתי דיומעו ,כלוט שיכור פלוני ההמון בפי השגור הפתגם
 לפני השתכר נח והלא לנח, ולא ללוט דוקא השיכור את מכנים העולם

 .כנח שיכור שיכור כל לכנות צריכים כ"וא לוט
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 לאחר מיינו שתה נח תמיהתי, את ותרצת דעתי את הנחת ואתה    
 אבל הבריות, עליו הצביעו לא לפיכך ובנותיו, בניו כל את השיא שכבר

 אתה נצרך העולם, עליו תמהו להשיא בנות שתי ול היו שעדיין לוט
 ומכאן העיר, בחוצות שיכור להתגולל לעצמך מרשה אתה איך לבריות
 כלוט. שיכור להיות לעצמך מרשה אתה איך האימרה נלקחה

 להתיר ע"י רוח הקודש תערובת של מאכלי איסור והיתר

ה ז(,כ)    ַעת  ב וְּ שֵּ ת ה  שֶׁ ִאיש אֵּ ִביא ִכי ה  ל הּוא נ  ַפלֵּ ִיתְּ ך   וְּ יֵּה ַבַעדְּ ִאם וֶׁחְּ ך   וְּ ינְּ  אֵּ
ִשיב מּות מֹות ִכי ַדע מֵּ הַא ת  ל ת  כ  ר וְּ . ֲאשֶׁ ךְּ  ל 

 . ויודע שלא נגעת בה לפיכך ויתפלל בעדך -כי נביא הוא  רש"יוב   
   . מבואר שע"י רוח הקודש ידע אברהם וסמך ע"ז

דן במעשה שהיה באיש חסיד דנתערב )ח"א סי' נ"ג(  יד אליהו בשו"תו   
לו עוף טרף עם עופות כשירים, והרגיש ע"י רוה"ק את רוח הטומאה 

הטריפה, ועפי"ז סמך להוציא את העוף הטרף והתיר את  השורה על
וצידד שם שמותר לעשות כן דהוי רק גילוי מילתא לברר  שאר העופות.

והביא  איזהו העוף הטרף ובכה"ג לא שייך הכלל "לא בשמים היא".
להוכיח מאברהם שע"י רוה"ק סמך להתיר איסור שבויה שהרי היה 

לא בשמים היא" זה רק אחר וכ' לדחות שכל מה שאמרו " כהן.
שהתורה ירדה לעולם, אבל קודם מתן תורה שהתורה עדיין בשמים 

 אפשר לפסוק ע"י רוח הקודש.

 ריש לקיש היה בטבעו בדחן

ם (ט)כא,     ה  ר  ַאבְּ ה לְּ ד  ר י לְּ ִרית ֲאשֶׁ ר ַהִּמצְּ ג  ן ה  ת בֶׁ ה אֶׁ א שֹ ר  רֶׁ ק ַותֵּ ַצחֵּ  .מְּ

פירש את "מצחק" כפשוטו, וכך כתב: שהזקנים  בצרור המור   
 האנשים, לפי שחושבים שצוחקים מהם,מקפידים מאוד כשצוחקים 

ולפי ששרה היתה זקנה ואמרה כל השומע יצחק לי, כשראתה 
לישמעאל מצחק, חשבה שצחק ממנה, ולכן אמרה גרש את האמה 

 הזאת ואת בנה, ע"כ.

אמרו עליו על ריש לקיש שמימיו לא מלא שחוק פיו לא.( ) ברכותב והנה  
 בעוה"ז מכי שמעיה מרבי יוחנן רביה.

שמע ריש לקיש בוודאי כל מילי חסידותא שהעיר הרי  בבן יהוידע   
 ל."דקמ האי שנא ומאי מקיים היהרבו  יוחנן בימר

)נדרים נ:  קפרא בר כמו ,בדחן טבעו היה לקיש ריש כי : נראה ליוכתב   

שרבי לא הזמין את בר קפרא לחתונת ר"ש בנו , ופרש"י שהיה איש בדחן ומתיירא שמא 

 עליו קשה היה ומנהגו טבעו כפיבאו לציין שויעשה שום דבר שישחוק( 
 .בה נזהר היהובכל זאת  ,זו חסידות

 מאוסטרופולי ש"מהר ק"הרה כ"שהביא מ )ברכות שם(במגדים חדשים ו   
 של נשמה גלגול היה לקיש דריש כא:( דף קרניים ס"שבסו שניםשו ליקוטי) ל"ז

 לקיש לריש יוחנן' ר שאמר .(פד מ"ב)' הגמ סוד וזה ,אברהם בן ישמעאל
  .ש"ע בליסטיותיה ליסטים ידע

, והנהגה זו היתה בר"ל קחמצ שהיה כתיב בישמעאלשהוסיף ו   
 שבטבעו היה בדחן.

 חקקשירת רגלי התינוק בברית זכר לעקידת יצ

ל ַוי בֹאּו )כב,ט(     קֹום אֶׁ ר ַהּמ  ֱאלִֹקים לֹו ָאַמר ֲאשֶׁ ן ה  ם ַוִיבֶׁ ם ש  ה  ר  ת ַאבְּ  אֶׁ
חַ  בֵּ ת ַוַיֲערֹךְּ  ַהִּמזְּ ִצים אֶׁ עֵּ ת ַוַיֲעקֹד ה  ק אֶׁ ח  נֹו ִיצְּ חַ  ַעל אֹתֹו ַוי שֶֹׁם בְּ בֵּ  ַהִּמזְּ

ִצים. ִמַּמַעל עֵּ  ל 

מביא מנהג שקושרים את תשיעי אות טו( )ליעב"ץ בריכה עליונה הנחל ה במגדל עוז    
 רגלי התינוק יפה בהכנסו לברית.                        

)שם הע' מביא את דברי היעב"ץ וכותב )עמ' רמ"ו(  בס' ברית אברהם הכהן   

מנהג קדוש זה ללפף רגלי התינוק בהכנסו לברית של אברהם אבינו, סט( 
ים דק"ק וורימיזא לרבי יוזפא שמש, סי' )הובא במנהגהוא מנהג אשכנז קדום מאוד 

 והיתה נהוגה ברוב מדינות אירופא לפני החורבן. ר"מ(

הקשירה היה נעשה ע"י נשים צדקניות והיה ניתן במתנה מאת בד    
)שעקד פין רגלי התינוק זכר לעקידת יצחק מלפאשת הסנדק, ובו היו 

 רית.ויש בזה ג"כ תועלת גדולה בעת עשיית הב אברהם את יצחק(

פתח בצד צפון של בית הכנסת שמשם מגישים את התינוק לברית 
 מילה

נוסף בקשר שבין ברית מילה לעקידת יצחק, באשכנז היה  מנהג    
במבנה בית הכנסת חדרון קטן סמוך לעזרת נשים ובו פתח להיכל בית 

ובעת ברית מילה היו מכניסים הנשים את התינוק דרך חדר הכנסת, 
כתוב "ברוך הנימול לשמונה", חדרון זה היה  , ועל הפתח היהזה

, ובס' 81]ראה בס' מנהגי וורימיזא אות ר"מ הע' . ממוקם בצד צפון של בית הכנסת

היו עושים מעל פתח זה, וראה בס' זכרון יעקב יוסף אומץ סי' תתצ"ב שהאמה על אמה זכר לחורבן 
 על לשכה זו ולשכות נוספות[ 66ליפשיץ ח"א עמ' 

נו את חדר הגשת התינוק לברית המילה בצד צפון של בית שב ונראה   
הכנסת, משום שהגשת התינוק לברית המילה היא כהעלאת יצחק ע"י 

 אברהם אל המזבח לעקידה.

 הבית והביאו ו(")פ רבה אליהו דבי ובתנא )ב,יא(  ובמדרש ויקרא רבה    
 ויג בין הארץ השמים ואת את עלי מעידני , מובא:'א סימן ח"או יוסף

 את קורין שהן בשעה אמה בין עבד בין אשה בין איש בין ישראל בין
 יצחק.  עקידת ה"הקב , זוכר'ה לפני צפונה הזה המקרא

י"ל שהגשת התינוק לברית המילה בבית הכנסת בצד צפון, וא"כ    
. ]וראה מהרי"ל דיסקין שם שהעלאת האיל תחת היתה כדי להזכיר את עקידת יצחק

שנותן טעם )סנהדרין פט.(  בתורת חייםמצאתי  ואח"ז  המזבח[יצחק היתה בצפון 
מדוע מלין בבית הכנסת בצד צפון, משום שברית מילה היא כקרבן 

 עולה, ועולה שחיטתה בצפון.

 האם מלאכים יכולים לדעת מחשבות ורגשות בני האדם?

ַאל ַתַעשֹ לֹו )כב,יב( ל ַהַנַער וְּ ך  אֶׁ ַלח י דְּ ר ַאל ִתשְּ ה  ַויֹאמֶׁ ה ִכי ַעת  אּומ  מְּ
א ֱאלֹ רֵּ ִתי ִכי יְּ ִניִק י ַדעְּ ך  ִמּמֶׁ ִחידְּ ת יְּ ך  אֶׁ ת ִבנְּ ת  אֶׁ שַֹכְּ לֹא ח  ה וְּ  .ים ַאת 

כמו שנאמר  "אשר אהבת",עומד על זה שלא נאמר כאן  במשך חכמה   
 ".אשר אהבתלאברהם בציווי "את בנך את יחידך 

לאך, ומלאכי השרת משום שכאן זה נאמר לאברהם ע"י המ ומבאר:   
אינם יודעים מחשבה שבלב, כמו שאמר "כי אתה לבדך בוחן כליות 

ים מהנבראים, זולת הבורא הנסתר ואהבה היא מכוחות הנפשולב", 
 יתברך, ע"כ.

אמר רב יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין )שבת יב:(  וראה בגמ'    
    שון ארמי.מלאכי השרת נזקקין לו שאין מלאכי השרת מכירין בל

כתבו: תימה דאפי' מחשבה שבלב כל אדם יודעים שאין(  )ד"ה ותוס' שם
 ולשון ארמי אין יודעים.

)לרבי דוד פארדו פ' וירא מביא שבס' משכיל לדוד  ובגיליון הש"ס לרעק"א   

מביא מס' משנת חכמים למהר"ם חאגיז, שמחשבה כשהיא  ד"ה וירא(
 ואולי ללב גם המלאכים יודעים.בכליות רק הקב"ה יודע, וכשעבר גם 

 יש לחלק בין מחשבות לבין רגשות כאהבה וכדו'.


