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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וירא תשע"ז

“ אשת אברהם מת ה גד ל”

 סש ד  הבר מצ ה האא התלמה לברא  מאלה
תבפכ  ה נתמר ה אנ ק מהאצר הרש שד הבר מצ ה

בריתי(,  זאת  ד"ה  לך  לך  )פרשת  של ה"ישמח משה" 

שזוכה  אב  לכל  ולהודיע  לגלות  ראוי  אשר 

אבינו,  אברהם  של  בבריתו  בנו  את  להכניס 

)נדרים  שמבאר כמין חומר מה ששנינו בגמרא 

לא:(: "גדולה מילה שנכרתו עליה שלוש עשרה 

שהכוונה  והתוספות  הר"ן  ופירשו  בריתות". 

בפרשת  שנזכרו  "ברית"  פעמים  י"ג  על  בזה 

לאברהם  הקב"ה  שצוה  מילה  במצות  לך  לך 

אבינו. וצריך להבין התועלת של י"ג הבריתות 

שנכרתו על הברית.

ונרחיב  בזה  הענין  משה"  ה"ישמח  ומבאר 

כי  הידוע  פי  על  הקדושים,  דבריו  בביאור  קצת 

היצר טוב נכנס באדם ביום שמלאו לו י"ג שנה, 

יש  כבר  כי  המצוות  בכל  אז  מתחייב  הוא  לכן 

לו יצר טוב להילחם כנגד היצר הרע, אבל לפני 

הבר מצוה אין לו כי אם יצר הרע, ומקור הדבר 

שנה  עשרה  "שלש  מ"ב(:  )פט"ו  נתן  דרבי  באבות 

גדול יצר הרע מיצר טוב, ממעי אמו של אדם היה 

גדל ובא עמו... לאחר י"ג שנה נולד יצר טוב".

וכן מבואר במדרש רבה על הפסוק )שם ד-יג(: 

"טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל - טוב ילד 

מסכן וחכם, זה יצר טוב, ולמה נקרא שמו ילד, כי 

ולמעלה...  שנה  י"ג  מבן  אלא  לאדם  מזדווג  אין 

ממלך זקן וכסיל, זה יצר הרע, ולמה קורא אותו 

זקן,  אותו  קורא  ולמה  לו,  שומעין  שהכל  מלך, 

שהוא מזדווג לו מילדותו ועד זקנתו".

לרבינו  תורה"  ב"לקוטי  מבואר  והנה 

שם  שנזכר  הטעם  לך(,  לך  פרשת  )סוף  האריז"ל 

יז-א(:  )בראשית  שכתוב  כמו  מילה  במצות  שד"י 

"אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים", כי על 

ידי מצות מילה נחקק באיש ישראל השם שד"י. 

הידים  שתי  את  מרים  אדם  כאשר  כיצד,  הא 

בצורת  הם  הרי  באמצע,  והראש  מעלה  כלפי 

אות ש'. וכאשר הוא מוריד את יד ימינו למטה, 

פתח דברינו יאיר ליישב דברי הפרקי דרבי 

ז"ל  אליעזר, על פי מה שמצינו בדברי חכמינו 

פירוש אחר על פסוק זה כמבואר במדרש )ב"ר 

נג-י(: "ויגדל הילד ויגמל, רבי הושעיה רבה אמר, 

נגמל מיצר הרע". ופירש ב"מתנות כהונה" דרש: 

יצר טוב". מבואר  י"ג שנה שאז בא  בן  "כלומר 

"ויגדל הילד", הכוונה בזה  מזה כי מה שכתוב: 

"גדול",  שנעשה  יצחק  של  מצוה  הבר  יום  על 

מהיצר  שנגמל  פירושו  "ויגמל"  שכתוב  ומה 

הרע, כי ביום הבר מצוה זוכה אדם ליצר הטוב 

הנלחם עם היצר הרע.

פירושים  לנו שני  נמצינו למדים מזה שיש 

אברהם  ויעש  ויגמל  הילד  "ויגדל  זה:  בפסוק 

הפירוש,  יצחק".  את  הגמל  ביום  גדול  משתה 

בזה  שהכוונה  אליעזר  דרבי  הפרקי  של 

כשנימול יצחק ביום השמיני ללידתו, והפירוש 

יום הבר מצוה.  של המדרש שהכוונה בזה על 

והנה ידוע כלל גדול כשיש מחלוקת בין חכמי 

התורה )עירובין יג:(: "אלו ואלו דברי אלקים חיים". 

גם  לומר  רחוקה  ולא  היא  נפלאת  לא  זה  ולפי 

כאן ששני הפירושים נכונים, כי בפסוק זה רמוז 

ה"ג   - הגמל"  "ביום  סעודה:  אברהם  שעשה 

וגם  יצחק,  את  כשמל  השמיני  ביום  היינו  מל, 

עשה סעודה ביום הבר מצוה של יצחק: "ביום 

הגמל", כשנגמל מהיצר הרע.

אלא שעתה מוטלת עלינו חובת ההתבוננות, 

כי מאחר שהתורה הקדושה רמזה בפסוק אחד 

על שתי הסעודות שעשה אברהם אבינו ליצחק 

מצוה,  בר  וסעודת  מילה  ברית  סעודת   - בנו 

שתי  בין  ימוט  בל  אמיץ  קשר  שיש  משמע 

הסעודות, וצריך להבין מהו הקשר ביניהן.

 ארג ברא    נכר   של המאלה 
להמתאך תמארה שד הבר מצ ה

רחש לבי דבר טוב לבאר הענין בזה על פי 

קדשו  מדברות  עינים  מאירת  יקרה  הקדמה 

כא-ח(:  )בראשית  וירא  פרשת  בפרשתנו 

גדול  משתה  אברהם  ויעש  ויגמל  הילד  "ויגדל 

זה  שדבר  רש"י  ופירש  יצחק".  את  הגמל  ביום 

בן  בהיותו  אמו  מחלב  יצחק  נגמל  כאשר  היה 

כט(  )פרק  אליעזר  דרבי  בפרקי  אולם  שנתיים. 

מבואר, כי דבר זה היה ביום שמל אברהם את 

יצחק בנו בן שמונה ימים, וערך אברהם סעודה 

לכבוד מצות המילה, ומכאן למדנו שחייב אדם 

בנו  את  מכניס  שהוא  ביום  משתה  לעשות 

בבריתו של אברהם אבינו:

למילה,  הגישו  ימים  ח'  בן  יצחק  "כשנולד 

יצחק  את  אברהם  וימל  כא-ד(  )בראשית  שנאמר 

גבי  על  למנחה  והגישו  ימים,  שמונת  בן  בנו 

אמרו  מכאן  ומשתה,  שמחה  ועשה  המזבח 

ומשתה,  שמחה  לעשות  אדם  חייב  חכמים, 

באותו היום שזכה למול את בנו כאברהם אבינו, 

הגמל  ביום  גדול  משתה  אברהם  ויעש  שנאמר 

את יצחק".

אנכי(  שש  ד"ה  קל.  )שבת  התוספות  וכתבו 

שדבר זה רמוז בפסוק: "ויעש אברהם משתה 

הגמ"ל  שכן  יצחק",  את  הגמל  ביום  גדול 

השמיני  ביום  דהיינו  מל,  ה"ג  אותיות  הוא 

בגימטריא ה"ג כאשר "מל" את יצחק בנו. ויש 

הפסוק  בהתחלת  שהרי  ופלא,  הפלא  לתמוה 

ויעש  ויגמל,  הילד  "ויגדל  מפורש:  כתוב 

אפשר  איך  כן  כי  הנה  גדול",  משתה  אברהם 

תינוק  כשהיה  יצחק  על  בזה  שהכוונה  לפרש 

בן שמונה ימים.

זאת ועוד, לשם מה כפל הכתוב לומר בסוף 

הפסוק: "ביום הגמל את יצחק", שהרי דבר זה 

כבר כתוב בתחילת הפסוק: "ויגדל הילד ויגמל", 

ולכאורה היה מספיק לומר: "ויגדל הילד ויגמל 

ויעש אברהם משתה גדול", או לומר רק החלק 

גדול  משתה  אברהם  "ויעש  הכתוב:  של  השני 

ביום הגמל את יצחק".
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ברוחב  ישר  בקו  השמאלית  ידו  את  ופושט 

כנגד גופו, הרי היד עם הגוף הם בצורת אות ד', 

שד"י, אמנם על  משם  י'  לו אות  ועדיין חסרה 

ידי מצות מילה ופריעה מתגלה העטרה שהיא 

בצורת אות י' ונשלם השם שד"י.

תם תדרא תמארה כנגד האצר הרש 

תורה"  ב"לקוטי  שמבואר  מה  עוד  נקדים 

ד"ה  המצות  בטעמי  ואתחנן  )פרשת  האריז"ל  לרבינו 

המזוזה  על  שכתוב  שד"י  השם  כי  מזוזה(  מצות 

מבחוץ הוא שמירה כנגד היצר הרע:

"כשיצא אדם מפתח ביתו, ונותן ידו במזוזה 

שיצר  הרע,  מיצר  להצילו  בכוונתו  יכוין  ונושק, 

שד"י,  תיבות  סופי  רי"ש  צד"י  יו"ד  במילויו 

להצילו  המזוזה  על  הכתוב  שד"י  בשם  שיכוין 

מיצר הרע, ונכנס בתוכו להכניעו".

ט(  דרוש  בראשית  )פרשת  נחל"  ה"ערבי  וביאר 

הענין בזה, על פי מה שדרשו בגמרא )חגיגה יב.(: 

שאמרתי  הוא  אני  שדי,  אל  אני  דכתיב  "מאי 

די  לעולמו  שאמר  שד"י  שם  לכן  די".  לעולם 

הרע,  היצר  של  כוחו  את  המצמצם  שם  הוא 

בסופי  רמוז  זה  ששם  הענין  זהו  כן  כי  הנה 

אינו  הוא  כי  רי'ש,  צד'י  יו'ד   - יצ"ר  של  תיבות 

מהגבול  ולצאת  להתפשט  הרע  ליצר  נותן 

שקבע לו הקב"ה. נמצא לפי זה כי מצות מילה 

כנגד  שמירה  היא  שד"י  שם  באדם  שחוקקת 

היצר הרע.

היות  כי  משה",  ה"ישמח  מחדש  זה  לפי 

שעד שמגיע אדם להיות בן י"ג למצוות אין לו 

יצר טוב כי אם יצר הרע, אם כן איך יוכל להינצל 

י"ג השנים מהיצר הרע, לכן הקדים  בכל אותן 

ברית  מצות  על  לכרות  למכה,  רפואה  הקב"ה 

מילה י"ג בריתות, כדי להמשיך שמירה ממצות 

ברית לכל י"ג השנים עד שהתינוק מגיע להיות 

בן שלש עשרה למצוות, שאז נכנס בו יצר טוב 

הם  והנה  הרע,  היצר  עם  להילחם  לו  שמסייע 

דברי ה"ישמח משה" בלשון קדשו:

סופי  דיצ"ר  אמת,  חכמי  כתבו  כבר  "דהנה 

תיבות של מילואו יו'ד צד'י רי'ש הוא שד"י, לרמז 

מבואר  והנה  הרע.  היצר  לבטל  מועיל  זה  דשם 

בספרים דעל ידי המילה נשלם שם שדי באדם 

ונראה לי  עד כאן. ואם כן היא שמירה מעולה. 

י"ג בריתות, דיצר הרע  נכרתו על המילה  דלכך 

לפתח חטאת רובץ, והיצר טוב בא  )בראשית ד-ז( 

בטומאה,  משוקע  הוא  כן  ואם  שנים,  י"ג  אחר 

י"ג  נכרתו  ולכך  שנים,  י"ג  עד  זו  מצוה  ומועיל 

בריתות, כן נראה לי".

רבר ך תזטרנא מש נת  תל פהר

ישראל  מנהג  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

תורה, שכאשר הבר מצוה עולה לתורה מברך 

האב עליו: "ברוך שפטרני מעונשו של זה", כמו 

שהביא הרמ"א )או"ח סימן רכה ס"ב(: "מי שנעשה 

מלך  אלקינו  ה'  אתה  ברוך  יברך,  מצוה  בר  בנו 

העולם שפטרני מעונשו של זה, וטוב לברך בלא 

שם ומלכות". וציין שם המקור מדברי המהרי"ל 

)הל' קריאת התורה( בשם המרדכי, ובראשית רבה 

פרשת תולדות, וכוונתו על מה שדרשו במדרש 

בפרשת  ועשו  יעקב  על  שכתוב  מה  סג-י(  )ב"ר 

ויהי  הנערים  "ויגדלו  כה-כז(:  )בראשית  תולדות 

ויעקב איש תם  יודע ציד איש שדה  עשו איש 

יושב אהלים".

"משל להדס ועצבונית שהיו גדילים זה על 

ריחו,  נותן  זה  והפריחו,  שהגדילו  וכיון  זה,  גבי 

י"ג שנה שניהם הולכים לבית  וזה חוחו, כך כל 

י"ג  לאחר  הספר,  מבית  באים  ושניהם  הספר 

שנה, זה היה הולך לבתי מדרשות, וזה היה הולך 

צריך  אלעזר  רבי  אמר  כוכבים.  עבודת  לבתי 

אדם להיטפל בבנו עד י"ג שנה, מיכן ואילך צריך 

שיאמר, ברוך שפטרני מעונשו של זה".

לברך  "וטוב  הרמ"א:  סיים  למעשה  אמנם 

כמו שכתב  ונימוקו  וטעמו  ומלכות".  בלא שם 

שיברכו  עלי  "וקשה  א(:  אות  )שם  משה"  ב"דרכי 

אבל  ובפוסקים".  בגמרא  הוזכרה  שלא  ברכה 

ב"ביאור הגר"א" )שם( חולק על הרמ"א וסובר, 

כי מאחר שברכה זו נזכרה במדרש, ובמהרי"ל 

)הלכות קריאת התורה( מבואר בפירוש שהמהרי"ל 

עצמו נהג כן: "מהר"י סג"ל בזמן שבנו נעשה בר 

מצוה וקרא בתורה, היה מברך עליו ברוך אתה 

מעונשו  פטרני  אשר  העולם  מלך  אלקינו  ה' 

של זה, וכן איתא במרדכי הגדול ברכה זו בשם 

ומלכות". על כן ראוי לברך בשם ומלכות, וסיים 

הגר"א: "וכן עיקר".

שדוקא  ס"ג(  סה  )כלל  אדם"  ב"חיי  כתב  וכן 

אין  ובמדרש  בגמרא  נמצאת  שלא  ברכה 

זו  שברכה  כאן  אבל  לתקן,  יכולים  הגאונים 

נזכרה במדרש, ומהרי"ל עשה כן הלכה למעשה 

מפסיד,  אינו  המברך  לכן  הגר"א,  כתב  וכן 

ו"במשנה ברורה" )ס"ק ח( הביאו בקיצור.

ועתה בא וראה מה שמצינו בענין זה חידוש 

שרה(,  חיי  פרשת  )ריש  עמוקות"  ב"מגלה  גדול 

לברך  שצריך  המדרש  לשון  שהביא  שאחרי 

באו"ח  שרמ"א  "אפילו  כתב:  ומלכות  בשם 

אין  ומלכות,  בשם  לומר  שלא  כותב  בהגה"ה 

מוצאין  שאנו  מאחר  הפסק,  בזה  לו  מודה  אני 

זו,  לברכה  סמך  ישראל  ארץ  אגדת  במדרש 

ואחרי שהוכיח  זה כדאי לסמוך עליו".  במקום 

חז"ל  מדרשי  על  שסומכים  מקומות  מכמה 

פוסק  שאני  לדין  "נחזור  סיים:  ברכה  לענין 

יזכני  ובאם  ומלכות,  בשם  לברך  הזה  במקום 

כדעת  הוא  מנהגנו  אבל  יקימנו".  אז  הא"ל 

הרמ"א שלא לברך בשם ומלכות.

 אלאתש בן אב אה נ זקר
מזא  כ  נה זס לה במאל   

אמנם כל משכיל יבין כי עצם הדבר שתיקנו 

ז"ל ברכה מיוחדת על האב, לברך לה'  חכמינו 

על מה שנפטר מעונשו של הבן צריך ביאור, כי 

כך,  לה' על  יעלה על הדעת שהאב מברך  איך 

שמעתה לא יחול העונש של העוונות עליו כי 

אם על הבן. אך לפי היסוד הנפלא של ה"ישמח 

מה  פי  על  חדש,  ביאור  בזה  לומר  יש  משה" 

מילה  מצות  כי  כט.(  )קידושין  במשנה  ששנינו 

מוטלת על האב למול את בנו, ומפרש בגמרא 

)שם( כי דבר זה למדנו ממה שכתוב )בראשית כא-

ד(: "וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים 

כאשר צוה אותו אלקים".

 זרקא דרבא אלאשפר: אברהם שתה מת ה גד ל:
רבא ם הגמלר - הרג מל, כתמל א  אצחק בא ם התמאנא ללאד  

 את ב הזלאאה: אאך אזתר ל מר של אצחק כתהאה
 אנ ק בן תמ נה אמאם: ר אגדל האלד  אגמלר

 תאט  המדרת: ר אגדל האלד  אגמלר, בא ם הבר מצ ה
כתנגמל מהאצר הרש בכח אצר הט ב תנכנס ב  

 אתמח מתה: בפכ   מאלה תנכר   שלאה ארג ברא   ,
פ כאם לתמארה מהאצר הרש מתך ארג תנה תאאן ל  אצר ט ב
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נמצא לפי זה כי אחריות גדולה מוטלת על 

האב למול את בנו בכוונה הראויה לשם שמים, 

מהיצר  שמירה  בנו  על  להמשיך  שיזכה  כדי 

הרע י"ג שנה, מי"ג בריתות שנכרתו על מצות 

מילה  מצות  מקיים  אינו  האב  אם  כי  מילה, 

בכוונה הראויה לשם ה', הרי הוא גורם ח"ו פגם 

בשמירה של בנו מהיצר הרע.

ממה  מגיעים  הדברים  היכן  עד  וראה  בא 

שמצינו בענין זה דברים נוראים בתוספות )חגיגה 

טו. ד"ה שובו( בשם התלמוד ירושלמי, כי אלישע 

בן אבויה שיצא לתרבות רעה סיפר לרבי מאיר 

לכך, משום שאבויה אביו  לו  גרם  תלמידו מה 

הכניסו בבריתו של אברהם אבינו בכוונה שלא 

לשמה, וכך סיפר:

וביום  ירושלים,  מגדולי  הוה  אבי  "אבויה 

שבא למהולי קרא לכל גדולי ירושלים והושיבן 

בבית אחד, ולרבי אליעזר ולרבי יהושע במקום 

אחר. מן דאכלין ושתין, שרין מטפחין ומרקדים 

]אחרי שאכלו ושתו, שרו טפחו ורקדו[, אמרי 

עסקין  דאלין  עד  יהושע[,  ורבי  אליעזר  ]רבי 

בדברי  ונתעסקו  ישבו  בדידן,  נעסוק  בדידהו 

תורה, ירדה אש מן השמים והקיפה אותן.

אמר לון אבויה אבא, גברין מה באתם לשרוף 

היינו  יושבין  אלא  וחלילה  חס  לו,  אמרו  ביתי. 

ומנביאים  לנביאים  מתורה  תורה  דברי  וחוזרין 

כנתינתן מסיני,  והיו הדברים שמחין  לכתובים, 

כוחה  וכך  הואיל  ]אבויה[,  נתנו. אמר  לא באש 

אני  לתורה  הזה  הבן  יתקיים  אם  תורה,  של 

מפרישו, ולפי שלא היתה כוונתו לשמים לפיכך 

לא נתקיימו בו".

הרי לנו כמה צריך האב להיות זהיר לקיים 

כדי  ה',  לשם  טהורות  במחשבות  מילה  מצות 

שיוכל להמשיך קדושה ושמירה על בנו משם 

טהורות  שאינן  מחשבות  יכוון  אם  אבל  שד"י, 

לקלקל  עלול  הוא  הרי  שמים,  לשם  ומזוככות 

את בנו כמו שקרה לאלישע בן אבויה.

מדברי  למדנו  כבר  הרי  לכך  המבחן  והנה 

המדרש, כי ענין זה מתגלה כאשר בנו נעשה בן 

"ויגדלו  י"ג שנה, כמו שכתוב אצל יעקב ועשו: 

הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב 

איש תם יושב אהלים". ומבאר המדרש: "לאחר 

היה  וזה  מדרשות,  לבתי  הולך  היה  זה  שנה,  י"ג 

איך  לתמוה  ואין  כוכבים".  עבודת  לבתי  הולך 

קיים  אבינו  שיצחק  ברור  הלא  עשו,  נתקלקל 

נימול  לא  עשו  כי  הכוונות,  כל  עם  מילה  מצות 

התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת  כמבואר  כלל, 

פרשת תולדות )בראשית כה-כה( בשם המדרש:

"ויצא הראשון אדמוני. מדרש. כשראהו אביו 

למולו  רצה  ולא  דמיו,  בו  נבלע  לא  עדיין  אמר 

וראה  שנתיים  או  שנה  כשעבר  ימים...  לשמונה 

תולדתו,  שזו  ידע  מראיתו  החליף  שלא  יצחק 

ואפילו הכי לא מל אותו, אמר הואיל ולא מלתי 

י"ג  בן  שיהיה  עד  אמתין  כמוני,  לשמונה  אותו 

י"ג  בן  וכשהיה  אותו,  ואמול  אחי  ישמעאל  כמו 

שנה הוא עכב בעצמו ולא רצה למול". 

למנהג  הטעם  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

בנו  את  רואה  האב  שכאשר  תורה,  ישראל 

בדרכו  הולך  ואינו  שנה,  י"ג  בן  גדול  שנעשה 

של עשו כשנעשה גדול שברח מבתי מדרשות, 

ובעבודת  בתורה  שעוסק  אבינו  כיעקב  אם  כי 

"ברוך  לה':  לברך  צריך  הוא  הרי  ערכו,  לפי  ה' 

שלא  לה'  להודות  זה",  של  מעונשו  שפטרני 

כראוי,  מילה  מצות  בבנו  קיים  שלא  על  יענש 

הרע  מהיצר  שמירה  לו  היתה  שלא  בכך  וגרם 

מרצונו  נכנס  שבנו  מאחר  כי  הילדות,  בימי 

לכלל  כשהגיע  והמצוות  התורה  לעול  הטוב 

דעת, הרי זה סימן שאביו קיים בו מצות מילה 

בכוונה הראויה, ולכן זכה לשמירה מהיצר הרע 

כל י"ג שנה.

 סש ד  הבר מצ ה האא
התלמה לתמח  הברא 

וישמח לבנו להבין מה  יאירו עינינו  מעתה 

הברית  סעודת  על  הקדושה  התורה  שרמזה 

אחד:  בפסוק  מצוה  הבר  סעודת  ועל  מילה 

את  הגמל  ביום  גדול  משתה  אברהם  "ויעש 

יצחק", כי אברהם אבינו שילב באמת בין שתי 

מצוה  הבר  ביום  שהשלים  ידי  על  הסעודות, 

המילה  ברית  על  שמחתו  את  גם  יצחק  של 

כשהיה בן שמונה ימים, שהרי ביום הבר מצוה 

נתגלה שאברהם קיים אצלו מצות מילה כראוי, 

ובזכות זה זכה יצחק לשמירה מהיצר הרע בכל 

ימי הילדות עד היותו י"ג שנה.

הנה מה טוב ומה נעים ליישב בזה הפליאה 

הגדולה על פרקי דרבי אליעזר שדרש הפסוק: 

את  הגמל  ביום  גדול  משתה  אברהם  "ויעש 

יצחק" - ה"ג מל, שעשה סעודה ביום השמיני 

והתפלאנו  מילה,  מצות  כשקיים  יצחק  ללידת 

הילד  "ויגדל  כתוב:  הפסוק  בהתחלת  הלא 

תינוק  על  לומר  אפשר  איך  כן  כי  הנה  ויגמל", 

בן שמונה ימים: "ויגדל הילד". זאת ועוד, לשם 

ויגמל",  הילד  "ויגדל  לומר:  הכתוב  הקדים  מה 

הפסוק:  בסוף  בפירוש  כתוב  זה  דבר  שהרי 

יש  האמור  לפי  אך  יצחק".  את  הגמל  "ביום 

לומר כי הפסוק משלב כאן בין שני הפירושים 

הוא  וכך  והמדרש,  אליעזר  דרבי  הפרקי  של 

פירוש הפסוק:

"גדול"  יצחק  שנעשה  ויגמל",  הילד  "ויגדל 

הרע.  מהיצר  ונגמל  שנה  י"ג  בן  להיות  בהגיעו 

"ויעש אברהם משתה גדול", באותו יום של הבר 

הכתוב  שמגדיר  הטעם  ואומר  ומפרש  מצוה, 

ולא  גדול"  "משתה  אברהם:  של  סעודתו  את 

מצוה  הבר  סעודת  בשעת  כי  סתם,  "משתה" 

עשה סעודה כפולה ומכופלת כדי להודות לה' 

גם על "ביום הגמל את יצחק", דהיינו ביום ה"ג 

כי  ימים,  שמונת  בן  בנו  יצחק  את  כשמל  מל 

ביום הבר מצוה נתגלה שגם מצות מילה היתה 

עם כל הכוונות הראויות. נמצא לפי זה כי שני 

והמדרש  אליעזר  דרבי  הפרקי  של  הפירושים 

עולים בקנה אחד כפתור ופרח.

 המנהג לברך רבר ך תזטרנאר
כתבנ  הבר מצ ה ש לה ל  רה

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מנהג ישראל 

תורה שמברכים ברכת: "ברוך שפטרני" בשעה 

ליישב  בהקדם  לתורה,  עולה  מצוה  שהבר 

 את ב הס ארה באן מה תכר  הקברה ברא  שם אתראל
בפכ   המאלה,  באן מה תכר  שמהם בפכ     רה תבשל זה

 בפכ   מצ   מאלה תנכר   שלאה ארג ברא    פ כה אדם
להתאג   רה תבשל זה הנדרת  בארג מד  

 בא ם הבר מצ ה מברך האב: רבר ך תזטרנא מש נת  תל פהר,
בפכ   תמל א  בנ   המתאך שלא  תמארה

 טשם המנהג לברך רבר ך תזטרנאר כתהבן ש לה ל  רה,
כא בפכ   ברא  מאלה פ כאם ל  רה תבשל זה
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מאמר זה מוקדש לזכותו של האברך היקר ר' בן ציון בן רחל לרפואה שלימה.

הקב"ה  שכרת  הברית  בענין  עצומה  סתירה 

מבואר  לך  לך  בפרשת  כי  וזרעו,  אברהם  עם 

שהקב"ה כרת הברית בזכות מצות מילה, כמו 

בריתי  את  "והקימותי  יז-ז(:  )בראשית  שכתוב 

לברית  לדורותם  אחריך  זרעך  ובין  ובינך  ביני 

עולם להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך". ואילו 

בגמרא שנינו )גיטין ס:(: "אמר רבי יוחנן, לא כרת 

דברים  בשביל  אלא  ישראל  עם  ברית  הקב"ה 

שבעל פה, שנאמר )שמות לד-כז( כי על פי הדברים 

האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל".

כי  בפשיטות  ליישב  אפשר  שהיה  אמת  הן 

שני הדברים נכונים וקיימים, הקב"ה כרת ברית 

תורה  בזכות  והן  המילה  בזכות  הן  ישראל  עם 

שבעל פה, אך לפי זה קשה מה שדקדק רבי יוחנן 

להוסיף מילת "אלא" במאמרו: "לא כרת הקב"ה 

ברית עם ישראל 'אלא' בשביל דברים שבעל פה", 

תורה  בזכות  רק  היא  הברית  שכריתת  משמע 

כרת  שהקב"ה  מפורש  בפסוק  והרי  פה,  שבעל 

ברית עם אברהם וזרעו בזכות מצות מילה.

ונראה ליישב ענין זה בטוב טעם ודעת, על 

מילה  מצות  שבזכות  במדרש  שמצינו  מה  פי 

זוכים לתורה, כמבואר במדרש )שמו"ר ל-יב(:

)תהלים  דכתיב  הוא  הדא  המשפטים,  "ואלה 

לו  אמר  אחת  פעם  ליעקב,  דבריו  מגיד  קמז-יט( 

לאדריינוס המלך, רוצה אני  ]אונקלוס[  עקילס 

זו  לאומה  לו  אמר  ישראל,  ולהעשות  להתגייר 

הרגתי  כמה  אותה,  בזיתי  כמה  מבקש,  אתה 

אותה, לירודה שבאומות אתה מבקש להתערב, 

מה ראית בהם שאתה רוצה להתגייר.

ברא  היאך  יודע  שבהם  הקטן  לו  אמר 

ביום ראשון ומה  נברא  הקב"ה את העולם, מה 

ועל  העולם  משנברא  יש  כמה  שני,  ביום  נברא 

ולמד  לו  אמר  אמת,  ותורתן  עומד  העולם  מה 

חכם  אפילו  עקילס,  לו  אמר  תמול,  ואל  תורתן 

שבמלכותך וזקן בן מאה שנה, אינו יכול ללמוד 

דבריו  מגיד  כתוב  שכן  מל,  אינו  אם  תורתן 

כן  עשה  לא  לישראל,  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב 

לכל גוי, ולמי לבני ישראל".

לזכות  אפשר  שאי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

להשגות התורה רק בזכות מצות מילה. יומתק 

בגמרא  שנזכר  תורה  ישראל  מנהג  בזה  לבאר 

הרך  את  שמכניסים  בשעה  כי  קלז:(,  )שבת 

מברכים  אבינו,  אברהם  של  בבריתו  הנימול 

יכנס  כן  לברית  שנכנס  "כשם  העומדים:  אותו 

אמנם  כי  טובים".  ולמעשים  לחופה  לתורה 

להשיג  מסוגל  הוא  הרי  שנימול  אחרי  רק  כן 

השגות התורה.

בפכ   ארג ברא    תל מאלה פ כאם 
ל  רה הנדרת  בארג מד  

אי  באמת  למה  ביאור  צריך  עדיין  אמנם 

מצות  קיום  אחרי  רק  לתורה  לזכות  אפשר 

בזה,  הביאור  לומר  יש  האמור  לפי  אך  מילה. 

על פי מה ששנינו בתורת כהנים הברייתא של 

בתפלת  יום  בכל  אומרים  שאנו  ישמעאל  רבי 

עשרה  בשלש  אומר,  ישמעאל  "רבי  שחרית: 

מדות התורה נדרשת בהן". הנה כי כן מטעם זה 

צריך לקיים תחילה מצות מילה שנכרתו עליה 

י"ג בריתות, כי בזכות זה זוכים להשיג השגות 

התורה הנדרשת בי"ג מדות.

להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שכרת  הבריתות  שתי  בין  הנפלא  הקשר 

מצות  בזכות  אחת  ברית  ישראל,  עם  הקב"ה 

מילה, וברית אחת בזכות תורה שבעל פה, כי 

הקב"ה  כרת  "לא  יוחנן:  רבי  כדברי  כן  אמנם 

שבעל  דברים  בשביל  אלא  ישראל  עם  ברית 

הרע  היצר  על  להתגבר  אפשר  אי  שהרי  פה", 

פה,  שבעל  בתורה  והיגיעה  העמל  בכח  רק 

כמבואר בגמרא )קידושין ל:(: "הקב"ה אמר להם 

לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה 

אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  ואם  תבלין, 

נמסרים בידו".

אולם מאחר שאי אפשר להשיג תורה שבעל 

פה הנדרשת בי"ג מדות, רק בזכות מצות מילה 

מילה  ברית  כן  אם  בריתות,  י"ג  עליה  שנכרתו 

היא היסוד והשורש לברית שכרת הקב"ה עם 

ישראל בשביל תורה שבעל פה, באופן ששתי 

וברית תורה שבעל פה,  הבריתות, ברית מילה 

עולות בקנה אחד כפתור ופרח.

הקשר  להבין  נשכיל  נתבונן  כאשר  והנה 

שבעל  תורה  לברית  מילה  ברית  בין  הנפלא 

ישראל  איש  לכל  לסייע  השנים  טובים  כי  פה, 

המילה  ברית  כי  הרע,  היצר  על  להתגבר 

שומרת  ימים  שמונה  בן  לתינוק  שמקיימים 

מצוה,  הבר  גיל  עד  שנה  י"ג  הרע  מהיצר  עליו 

זוכה  הוא  הרי  מצוה  בר  להיות  שהגיע  ואחרי 

בתורה  העסק  בזכות  הרע,  היצר  על  להתגבר 

מאחר  אולם  מדות.  בי"ג  הנדרשת  פה  שבעל 

הנדרשת  פה  שבעל  תורה  להשיג  אפשר  שאי 

שנכרתו  מילה  מצות  בזכות  רק  מדות,  בי"ג 

הבריתות,  שתי  כי  נמצא  בריתות,  י"ג  עליה 

עולות  פה,  שבעל  תורה  וברית  מילה  ברית 

בקנה אחד כפתור ופרח, לסייע לאדם להתגבר 

על יצרו הרע.

למנהג  הטעם  היטב  יתבאר  כן  כי  הנה 

עולה  מצוה  שהבר  בשעה  כי  תורה,  ישראל 

לתורה מברך האב: "ברוך שפטרני מעונשו של 

שנכרתו  מילה  מצות  שבזכות  מאחר  כי  זה", 

לשמירה  מצוה  הבר  זכה  בריתות,  י"ג  עליה 

מהיצר הרע י"ג שנה משנימול עד הנה, ומעתה 

ואילך יזכה גם כן לשמירה מהיצר הרע, בזכות 

העסק בתורה שבעל פה הנדרשת בי"ג מדות, 

שאי אפשר להשיגה רק בזכות המילה שנכרתו 

עליה י"ג בריתות.

לתורה  עולה  מצוה  שהבר  בשעה  כן  על 

מברך האב: "ברוך שפטרני מעונשו של זה", כי 

הכוונות  עם  מילה  מצות  אצלו  שקיים  בזכות 

מהיצר  שמירה  עליו  להמשיך  זכה  הראויות, 

המילה  ובזכות  מצוה,  הבר  עד  משנימול  הרע 

ואילך  מכאן  גם  הרע  היצר  על  להתגבר  יזכה 

בזכות  שמשיג  פה  שבעל  בתורה  העסק  בכח 

על  מהעונש  האב  נפטר  זה  ידי  ועל  המילה, 

על  להתגבר  יוכל  בנו  שהרי  הבן,  של  עוונותיו 

היצר הרע בכח התורה. 


