
 פרפראות

 
 

בלידת  זכר שמחים משום שלא 
 עמוד א יהיה לו צער לידה, מהרש''א

 

ותשע'' ,עניני מילה , החודש, מפתח נושאים פרשת תזריע אעמוד 
 

 עמוד ב
משום שלא יהיה לו צער זכר שמחים  בלידת
 מהרש''א לידה, 

 
ביאור , ההבדל בין שירה חדשה לשיר חדש

 המהרש''א ע''ד המכילתא 
 

 ביאור הכתוב על פי דברי המכילתא
    געמוד 

ע''י ששמחים  נגרם לאדם כאן לימדה תורה מה
 בו
 

 דם האדם משתנה ע''י ירקות
 

בתר עניא אזלא אמרז''ל לבדרך צחות ביאור 
  עניותא

    דעמוד 
ביאור הכתוב בהשתחוייתי בית רמון יסלח ה' 

 לעבדך
 עניני מילה

הנה שלך  אליהו מלאך הבריתביאור במ''ש 
עפ''י מדרש ששמע הבנ''י בשם הה''ק ר'  לפניך

 שלמה מקרלין
    העמוד 

אור נאה בלשון בי "אמרתך"שש אנכי על 
 "אמרתך" דקאי אמילה  

 
שמע ישראל קודם שאומרים נאה לכך טעם 

 המילה
    ועמוד 

 קאי אמילה "אמרתך" ש נוסף לכך  ביאור 
 

מי בביאור אשר קידש ידיד מבטן  ארבע שיטות 
 הוא ידיד

 
ביאור כי הדעות השונות במילה "ידיד" אינם 

 חלוקים
    זעמוד 

  על כן בשכר זאת איך אפשר לבקש שכר על קיום 
 מצוה   
 

 
 ויקרא שמו ,קיים הילד הזהביאור במ''ש 

 כשם שנכנס לבריתו, בישראל
 

, רמזים וצאצאיו חתם באות ברית קודש
 נוהגים בבריתלו למברכים

    חעמוד 
עם ישראל בחירת את השווה יחזקאל הנביא 

  במצרים ללידת התינוק
 

 שלא נתנתק מהקב''ה לעולם רומז בכתובהנביא 
 

מבעל , יש לכוין בעת בכיית התינוק בזמן המילה
 הכלי יקר

    טעמוד 
מיום ש הרחמן הוא יברך אבי הילדב איך אמר

  השמיני ירצה דמו
 

 ,על ברית המילה, אשר שש לעשות צדקב אהו מי
 ומהו ומשכורתו כפולה

    יעמוד 
רמז בכתוב כי שמחת מילה הוא זמן לתודה וקול 

 זמרה
 

להכניסו בבריתו של  א''א ביאור במה שמברכים 
 בעתו ובזמנו

    יאעמוד 
 פרשת החודש
ראשון לציון  וקלמה ייסד הקליר היוצר על הפס

 ןנם ולירושלם מבשר אתהנה ה
 

היצה''ר  כי שאור זה  השבתת שאורלהטעם 
 מהרש''א כוחו של עשיו

 
    יבעמוד 

, בשמחה יוצאת השמש להאיר על הארץ כיצד
 כאשר יורים בה חיצים וחניתות

 
 ביאור בדרך הלצה ישראל מונין כמנין הלבנה

 
 

 



 
 ב

 
 תזריע מצורע פארפרפראות 

 
משום שלא יהיה זכר שמחים  לידת ב

 מהרש''א  ,לו צער לידה
 

דבר אל בני ישראל " (ב' ב''ויקרא י)כתיב 
וטמאה  ,זכראשה כי תזריע וילדה  ,לאמר
  ,"ימים שבעת

 ,"עיםושבוטמאה  ,ואם נקבה תלד"
 

מפני מה אמרה   ע''ב(, א''נדה ל)  איתא בגמרא
זכר  ,לארבעה עשרונקבה  לשבעהתורה זכר 

נקבה  ,לשבעהבו מתחרטת  חיםשמשהכל 
 ,לארבעה עשרבה מתחרטת  עצביםשהכל 

 ע''כ,
 

ביאור המהרש''א למה שמחים בלידת זכר ולא 
 בלידת נקיבה

 
זכר שהכל  (,בע'' א''נדה  ל) מהרש"אכתב ה

כיון שקללת  , יש לפרש,שבעהשמחים בו ל
בעצב תלדי כמ"ש  ,אשה הוא צער לידהה

  ,בנים
 

לא יהיה לו זה ש שמחיםבנולד זכר הכל 
  שבעה,הצער ומתחרטת ל

 
 צער לידהשיהיה גם לה  ,עצביםנקבה שהכל 

 , עכ''ל.ודו"ק , מתחרטת לי"ד
 

 ההבדל בין שירה חדשה לשיר חדש
  ע''ד המכילתאביאור המהרש''א 

 
בכל דור ודור , '(ז ב''פסחים קט) איתא בגמרא

חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
והגדת לבנך " שמות י''ג ח'() ממצרים, שנאמר

ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי 
. לפיכך אנחנו חייבים "בצאתי ממצרים

להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר 
לברך לעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו 
את כל הנסים האלו, הוציאנו מעבדות לחרות 
מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ומאפלה לאור 

 ד לגאולה, ונאמר לפניו הללויה.גדול, ומשעבו
 

בד''ה  (פסחים דף קטז עמוד ב) תוספותכתבו ה
וכן נודה לך  ,חדשהונאמר לפניו שירה ה''ג "

   "על גאולתנו חדששיר 
 

 )פרשת בשלח, פרק השירה( דהכי תניא במכילתא
 דלעתידחוץ משירה  ,כל השירות לשון נקבה

 שהנקבה יש לה צער  ,כלומר ,דלשון זכר
 

 
חוץ  ,אף כל הנסים יש אחריהם צער ,הליד

 ,שאין אחריה צער מלעתיד
 

 (,בזולת )בשביעי ואחרון של פסח ,וכן יסד הפייט
שירות אלה " ",אי פתרוסבפיוט המתחיל "

כי תשועתם כיולדה  "לשון נקבה מיוסדים
  ,וגו'

 
שירו  ,לא יולדים תוקף שיר אחרון כזכרים

 .תעכ''ל התוספובלשון זכר,  חדש שירלה' 
 

 ביאור בכונת המהרש''א
 

בכך יש לבאר כונת המהרש''א שביאר כי 
בזכר הכל שמחים, הוא משום שהוא רמז 
לגאולה העתידה שאין אחריה צער, כזכר 

 שאינו יולד,
 

 ביאור הכתוב על פי דברי המכילתא
 

 ,(ח''תהלים פרק מ) כתיב
 

 "כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו")ה( 
 

 "נבהלו נחפזו המה ראו כן תמהו")ו( 
 

 "חיל כיולדהרעדה אחזתם שם ")ז( 
 

עד עולם ים יכוננה קינו אלקבעיר אל")ט( 
 "סלה

 
 (ילקוט שמעוני תהלים רמז תשנה) איתא במדרש

 כשהיא חרבה,  "כי הנה המלכים נועדו"
 

שנאמר ועברו גוים רבים על העיר  ועברו עליה
 הזאת, 

 
המה ראו כן ", שנאמר עברו עליה ותמהו

הכל אומרים הזאת העיר שיאמרו , "תמהו
כשם שנאמר  כלילת יופי משוש לכל הארץ.

 עכ''ד המדרש וגו'. "על מה עשה ה' ככה"
 

 ביאור הכתובים בדרך המכילתא
 

, כי בשעה שהעיר חריבה, המה ראו כן מבואר
רעדה אחזתם תמהו, וע''ז אמר המשורר,  "

דייקא, לשון  כיולדה, "חיל כיולדהשם 
 ,ריה צערשיש אחנקבה, 

 
 
 



 
 ג

 
 תזריע מצורע פארפרפראות 

 
ים יכוננה קאל" ,אבל על לעתיד אמר הכתוב

 , ואיתא במדרש שם,"עד עולם סלה
 

כל מקום שנאמר  ,רבי אליעזר בן יעקב אומר
, דכתיב סלהאין לו הפסק לעולם.  ,"סלה"
עד עולם "וגו'  "כאשר שמענו כן ראינו"

 ."סלה
 

דהיכא דאיכא צער לאחריה, כל זמן  ,מבואר
"חיל בלשון נקיבה שהעיר חריבה, אמר 

וננה עד כ, אבל לעתיד, אלוקים יכיולדה"
 עולם.

 

* * * * * * * 
 

 לאדם השפעההכאן לימדה תורה 
 ע''י ששמחים בו

 
דבר אל בני ישראל " (ב' ב''ויקרא י) כתיב

וטמאה  ,אשה כי תזריע וילדה זכר ,לאמר
וטמאה  ,ואם נקבה תלד" ,"ימים שבעת

  ,"עיםושב
 

שאלו תלמידיו   ע''ב( א''לנדה )  איתא בגמרא
מפני מה אמרה תורה  ,את רבי שמעון בן יוחי

אמר להן בשעה שכורעת  ,יולדת מביאה קרבן
לפיכך אמרה תורה  ,לילד קופצת ונשבעת

  ,תביא קרבן
 

ונקבה  לשבעהומפני מה אמרה תורה זכר 
בו  שמחיםזכר שהכל  ,לארבעה עשר

בה  עצביםנקבה שהכל  ,לשבעהמתחרטת 
 ע''כ, ,לארבעה עשרמתחרטת 

 
לימדה תורה כמה השפעה יש לאדם ע''י אן כ

 ששמחים בו וממילא להיפך ר''ל
 

מה גודל ההשפעה שיש  יש לנו ללמוד מכאן,
, עד שהתורה שמחים בועל האדם, כאשר 

מעידה, שכאשר שמחים בו, גורם הדבר 
צא ולמד כמה נזק נגרם שמתחרטת לשבעה, 

 .כאשר מזלזלים בולאדם, 

* * * * * * * 
 

 קותדם האדם משתנה ע''י יר
 

אדם כי יהיה בעור בשרו "  ('ג ב'')ויקרא י כתיב
בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור 

  ",לנגע צרעת

 
 : אמר רבי חנינה,איתא במדרש הגדול

ן, יהצרעת אינה באה אלא מדמים מכוער
 .והירקות משנין את הדמים

 

* * * * * * * 
 

בתר אמרז''ל מלבדרך צחות ביאור 
  עניא אזלא עניותא

 
  (הפטרת פרשת תזריע ב''מ 'ד ')מלכים בתיב כ
ים קואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האל"

עשרים לחם שעורים וכרמל  בכוריםלחם 
 ",בצקלונו

 
אמר ליה  (אע'' ב''בבא קמא צ), איתא בגמרא

מנא הא מילתא דאמרי  ,רבא לרבה בר מרי
  ,בתר עניא אזלא עניותאאינשי 

 
 בכורים מביאין עשיריםדתנן  ,אמר ליה
ועניים בסלי  ,של זהב ושל כסףבקלתות 

הסלים והבכורים  ,נצרים של ערבה קלופה
מבואר, דמיבכורים  , ע''כ,נותנים לכהנים

 בתר עניא אזלא עניותאילפינן 
  

אייתי  ,רב ענן (ב ע'' ה''כתובות ק) איתא בגמרא
אמר  ,כנתא דגילדני דבי גילי ,ליה ההוא גברא

לא  ,יה דינא אית ליאמר ל ,ליה מאי עבידתיך
 ,אמר ליה פסילנא לך לדינא ,קביל מיניה

קבולי לקביל  ,אמר ליה דינא דמר לא בעינא
 דתניא ,דלא למנען מר מאקרובי בכורים ,מר

ואיש בא מבעל שלישה ויבא   ב(''מ 'ד ')מלכים ב
עשרים לחם  בכוריםלאיש האלהים לחם 
 ע''כ, ,שעורים וכרמל בצקלונו

 
 אזלא עניותא משוינן לביכוריםמצינו דבתר עניא 

 
אפשר לומר, לאחר שרב ענן לא  בדרך צחות

רצה לקבל ממנו הדין תורה מחשש שוחד, 
וביקש האיש שיקבל ממנו את הדגים 

השווה מתנתו, ואז הקטנים שהביא עמו, 
 , לביכורים

 
משום שכאן גם נתן המתנה,  אפשר לומר,

דאמרי וגם לא התקבל הדין תורה, והיינו 
, ודבר זה,  בתר עניא אזלא עניותא אינשי

 , לומדים מביכורים.בתר עניא אזלא עניותאד
 

* * * * * * * 
   



 
 ד

 
 תזריע מצורע פארפרפראות 

 
ביאור הכתוב בהשתחוייתי בית רמון 

 יסלח ה' לעבדך
 

 (הפטרת פרשת תזריע 'פרק ה 'מלכים ב) מבואר,
היה גבור חיל , ונעמן שר צבא מלך ארם"

ויגידו למלך ארם לשלוח את  ,וגו' "מצרע
  מן המצורע אל אלישע לרפאותו מצרעתונע
 

את שריפאו הנביא אלישע נעמן אחרי שראה 
  שלא לעבוד ע''זקיבל על עצמו מצרעתו, 

 
לא יעשה  ,ויאמר נעמן ('פרק ה 'מלכים ב) כתיב

כי אם  ,עוד עבדך עלה וזבח לאלהים אחרים
  ,לידוד

 
תו לרמון שלא יבקשת נעמן סליחה על השתחוי

 מרצונו
 

)מלך  בבוא אדני ,יסלח ידוד לעבדך לדבר הזה
והוא נשען  ,להשתחות שמה רמוןבית  ארם(

)בעל כרחי , ןורמוהשתחויתי בית  ,על ידי
 , בהשתחויית אדוני, מלך ארם(

 
יסלח ידוד לעבדך  ןורמבהשתחויתי בית "

 , "בדבר הזה
 

מכיוון ולא היה בכונתי  פירוש הדבר,
חי, בזדון, אלא בעל כר רמוןלהשתחוות לבית 

כאשר אדוני נשען על ידי, ולכן יסלח ה' 
 לעבדך,

 
 ביאור מאמר חז''ל ע''ד הנ''ל

פושעי ישראל  )עירובין י''ט ועוד( איתא בגמרא
כפלח הרמון שנאמר  ,כרמוןמליאין מצות 

ואמר רבי שמעון בן לקיש אל תיקרי  ,רקתך
רקתך אלא ריקתיך שאפילו ריקנין שבך 

 , ןכרמומליאין מצות 
 

 רמז למה שהשוו חז''ל הריקנים לרמוןביאור ב
, אפשר לפרש, עפ''י לרמוןהשוום  חז''ל  ולמה

הפסוקים דלעיל, כי יש בידם התנצלות, כמו 
, שלא השתחווה רמוןשהיה לנעמן, בבית 

 , אלא מחמת שהיה בבית רמוןמרצונו לע''ז 
 

יש משועבד למלך ארם, והוא נשען על ידו, כך 
שלא מרצונם ל עפושעי ישראל להתנצל ל גם 

עשו מה שעשו, אלא שהיו משועבדים ליצר 
מו כ ,פושעי ישראל מליאין מצותהרע, וזהו 

 .רמוןב

* * * * * * * 

 
 עניני מילה

 
 אליהו מלאך הבריתביאור במ''ש 

עפ''י מדרש ששמע  הנה שלך לפניך
 הבנ''י בשם הה''ק ר' שלמה מקרלין

 
אליהו , קודם הברית הא דאמרינן יש להבין,

הנה מהו  , הנה שלך לפניך ך הברית.מלא
האם הברית נעשה בשביל אליהו  שלך, 

 הנביא, הברית נעשה, כי כך צוה לנו השי''ת, 
 

ביאור עפ''י מה ששמע הבני יששכר בשם הרה''ק 
 שאמר בשם מדרש מקרליןר' שלמה 

 
)אות  הבני יששכרמבעל   אגרא דפרקאבספר 

 כתב וז''ל, קמ''ו(,  
 

ש ישראל, ה"ה הרב משם קדו נאמר לי
זצללה"ה שלמה מקארלין הקדוש מוה"ר 

 הי"ד,  
 

, בשעה שאמר הקב"ה בשם המדרש שאמר
 ברית מילהלאליהו, שיצטרך להיות בכל 

, אתה ידעת שאני אמר אליהושבישראל, 
 הבעל בריתית', הנה אם יהיה  מקנא לשמך

בעל עבירה, לא אוכל לסבול להיות שם, 
, ואז ל בריתשיכפר להבעוהבטיחו השי"ת 

 יהיה ריקן מעבירות, 
 

בעל עבירה,  המוהל, אפשר יהיה והשיב עוד
 , שיכפר גם להמוהלהבטיחו השי"ת 

 
 הקהל העומדים שם, אפשר יהיו השיב עוד

בעלי עבירות ולא אוכל לסבול, הבטיחו 
כן שמעתי שיצאו  שיכפר לכל הקהל,השי"ת 

 הדברים מפי הקדוש הנ"ל, 
 

 ר על בני ישראלהרמז לדבר בכתוב ויכפ
 

, נ"ל שזה מה עוד הבני יששכרוכתב שם 
  בפינחס הוא אליהו,שמרומז 

 
"תחת אשר קנא  )במדבר כ''ה י''ג(, כתיב

  לאלקיו, ויכפר על בני ישראל",
 

, והוצרך להיות אצל קנאהכי הואיל ומדתו 
גורם הכפרה ולא יוכל לסבול, עי"ז  כל ברית,
כנ"ל, כי הוצרך השי"ת להבטיחו  לישראל,

 .עכ''ל הבני יששכר
 



 
 ה
 

 תזריע מצורע פארפרפראות 
 

 ביאור במ''ש לאליהו הנביא הנה שלך לפניך
 

אליהו הנביא, ש וןכי אפשר לומרלפי זה 
את  ולוקחבא בכל ברית, קנאתו,  משום

   והקהל, ,המוהל ,עונותיהם של הבעל ברית
 

 ,אליהו מלאך הבריתהא דאמרינן  בזה מובן,
 ,הברית קודםשאומרים  הנה שלך לפניך

הרי באת ליקח עונותיהם של הקהל, מכיון ו
כלומר עונותיהם של הקהל,  "שלך" לפניך,

הרי הם שבאת ליקח מהם, ולכפר עליהם. 
 ,לפניך

 
, קודם שמע ישראלדלכך אומרים  ואפשר,

הנה שלך  ,אליהו מלאך הבריתשאומרים 
 כדי לקבל עומ''ש, ולחזור בתשובה. ,לפניך

 

* * * * * * * 
 

אור נאה בי "אמרתך"שש אנכי על 
 בלשון "אמרתך" דקאי אמילה  

 
תניא רבן שמעון  (,א ע'' ל''שבת ק) איתא בגמרא

בן גמליאל אומר כל מצוה שקיבלו עליהם 
  ,בשמחה

 
שש " )תהלים קי''ט קס''ב( דכתיב ,מילה כגון

עדיין  ב",כמוצא שלל ר אנכי על אמרתך
  "אמרתךפירש רש''י  "עושין אותה בשמחה, 
ה לשאר אמירות, והיא אמירה יחידה שקדמ

עיין   , שישראל עושין וששים עליה,מילה
  במהרש''א בביאורו,

 
 אמרתך דקאי אמילה, ביאור נאה בלשון 

 
)דברים כ''ו  כתיב (,א' ע''חגיגה  ג) איתא בגמרא

 האמירךהיום וה'  האמרתאת ה' " י''ז(
 ,אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל ",היום

ואני  ,ולםאחת בע חטיבהאתם עשיתוני 
  ,אחת בעולם חטיבהאעשה אתכם 

 
דכתיב  ,אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם

ואני  ,"אחד שמע ישראל ה' אלהינו ה'"
 שנאמר ,אחת בעולםחטיבה  אעשה אתכם

 ע''כ,, בארץ אחדומי כעמך ישראל גוי 
 

 במ''ש חטיבה אחת בעולם פירוש רב האי גאון
, )ערך אמר, בשם רב האי גאון בספר הערוך, 

  ,פירוש  חגיגה ג' ע''א(, בתחתית העמוד מובא עה''ג
 

 
דבר כלומר  ,אחד בעולם ציור, "חטיבה"

 ,  עכ''ל הערוך, הניכר שאין כמותו
 

דבר הניכר ו אחד בעולם ציור כימבואר, 
 שעשה הקב''ה לישראל, שיהיו ,שאין כמותו

 , המילהרק ע''י  אהוניכרים 
 

 'וה, האמרת את ה' ,  כי הלשוןמבואר
 , והוא ציור מיוחדאחת חטיבה, הוא האמירך

 ,רב האי גאון, כפירוש שע''י המילה
 

 לפי''ז מתפרש כמין חומר 
 

שאמרו  "אמרתך"שש אנוכי על " הפסוק 
האמרת דקאי אמילה, שהוא מלשון חז''ל 

כפירושו של  ציור מיוחד., שהוא, והאמירך
 רב האי גאון.

 
* * * * * * * 

 
שמע שאומרים נאה לכך טעם 

 ישראל קודם המילה
 

 האמרתאת ה'  (א' ע''חגיגה  ג)  איתא בגמרא,
אמר להם הקדוש  ,היום האמירךהיום וה' 

 חטיבהאתם עשיתוני  ,ברוך הוא לישראל
אחת  חטיבהואני אעשה אתכם  ,אחת בעולם

  ,בעולם
 

דכתיב  ,אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם
ואני אעשה  ,שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד

ומי כעמך  שנאמר ,ם חטיבה אחת בעולםאתכ
 , ישראל גוי אחד בארץ

 
אחת הוא ציור  חטיבהכי  לפי מה שנתבאר

אתם , ואמרו חז''ל אמילהמיוחד וקאי 
שמע "דכתיב  ,עשיתוני חטיבה אחת בעולם

ואני אעשה  ,"אחד ישראל ה' אלהינו ה'
ומי כעמך  שנאמר ,אחת בעולםחטיבה  אתכם

 ,בארץ אחדישראל גוי 
 
דקודם שעושים התינוק  מבואר, פי''זל

, המילה, שזו ציור מיוחד, פירוש חטיבה אחת
, ואומרים חטיבה אחתאנו עושים להקב''ה 

לפיכך ו שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד,
 קודם המילה. שמע ישראלאומרים 

 

* * * * * * * 
 



 
 ו

 
 תזריע מצורע פארפרפראות 

 
קאי "אמרתך" ש נוסף לכך  ביאור 

 אמילה 
 

מעשה  רק ה'(,)תנחומא תזריע פ איתא במדרש
ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא, 
איזו מעשים נאים של הקב"ה או של ב"ו, 

 א"ל של ב"ו נאים. 
 

א"ל ר'  א"ל טורנוסרופוס, למה אתם מולין,
עקיבא, אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה 
שואלני, ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה 

 בני אדם נאים משל הקב"ה, 
 

, א"ל אלו ים וגלוסקאותהביא לו ר"ע שבל
א"ל ר'  מעשה ידי אדם,מעשה הקב"ה, ואלו 

 עקיבא, אין אלו נאים יותר מן השבלים, 
 

אם הוא חפץ במילה למה  א"ל טורנוסרופוס
אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו, א"ל ר"ע 
לפי שלא נתן הקב"ה את המצות לישראל 

)תהלים , ולכך אמר דוד לצרף אותם בהםאלא 
 , ע''כ לשון המדרש, צרופהה'  תאמר  י''ח(

 
, אמילהה' צרופה, קאי  דאמרת, מבואר

כמ''ש במדרש, שלא נתן הקב"ה את המצות 
, ולכך אמר לצרף אותם בהםלישראל אלא 

 , צרופהה'  אמרת  )תהלים י''ח(דוד 
 

 ל''שבת ק), הא דאיתא בגמרא לפי''ז מבואר
תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל , (א ע''

 ,מילהשקיבלו עליהם בשמחה כגון מצוה 
 אמרתךדהלשון  ,אמרתך דכתיב שש אנכי על

 ה' צרופה. אמרת , כמ''שאמילהקאי 

 
* * * * * * * 

 
אשר קידש ידיד מבטן  ארבע שיטות 

 מי הוא ידידבביאור 
 

המברך אומר,  )שבת קל"ז ע"ב(,, איתא בגמרא
 מבטן וכו',  ידידאשר קידש 

 
 קשיטת רש''י ידיד הוא יצח

כי  מפרש, מבטן(,  ד''ה )שבת קל"ז ע"ב רש"י
אבינו, דקודם שנולד  ליצחקהכוונה  ידיד

)בראשית י''ז למצוה זו, דכתיב  נתיחדיצחק, 
וגו' והקמותי את  יולדת אבל שרה אשתך י''ט(

 .מילהבריתי אתו היינו 

 
 

 שיטת תוספות ידיד הוא אברהם
 ידידמפרש, כי  (, ידיד ד''ה )שבת קל"ז ע"ב תוס'

כדרשת  ,ידידאבינו שנקרא  לאברהםהכוונה 
 )ירמיה י''א ט''ו(שנאמר  )מנחות נ''ג ע"ב( חז''ל

  זה אברהם, ,"בביתי לידידימה "
  

 שיטת רב שרירא גאון ידיד זה יעקב
 )מובא בערוך, ערך ידיד,( בתשובת הגאונים

 ליעקב,  כי הכוונה שרירא גאוןרב  מפרש
חיד שכבר במעי אבינו , כי יעקב אבינו הוא הי

 ,ועוד ,אמו התורה מעידה עליו שהוא קדוש
לא  ,קודשצאצאיו באות ברית  כל שחתימת

תמצא זה לא באברהם ולא ביצחק אלא 
 ,  ביעקב

 
 שיטת המהרש''א ידיד זה כלל ישראל

אשר בד''ה  (שבת דף קלז עמוד ב) מהרש''א
אמר  דאכלל ישראל  מפרש קדש ידיד כו'.

כדכתיב  ידידהכתוב שקראן  ,ידידאשר קדש 
לפי פירש"י ובביתי  לידידימה  )ירמיה י''א ט''ו(

 עם סגולתי, -ידידי , בספר ירמיה פשוטו
  

ביאור כי הדעות השונות במילה 
 "ידיד" אינם חלוקים

 
כי אלה הדיעות אינם חלוקים,  ,אפשר לומר

אלא כל אחד מסביר את אחד משלשת 
שהמברך   ,מבטן ,ידיד ,קידשהמילים, 

 ,ר, ואין מחלוקת בדבראומ
 
פירש המילה,  , בתשובת הגאונים"קידש"

 כמבואר לעיל, אבינו, ליעקב, שהכוונה קידש
 
, שזה ידידהמילה,  מפרש תוספות, "ידיד"

, על המדרשהדרש שדרש עפ''י אבינו,  אברהם
 זה אברהם, הפסוק "מה לידידי בביתי",

 
ידיד, מפרש המילה, , המהרש''א "ידיד"

של  פשוטוכפירש''י לפי , אלכלל ישר שהם
 בביתי", שהם עם סגולתי, לידידי"מה  מקרא

 
, מבטןרש''י מבאר המילה,  ,"מבטן"

 אבינו, כמובא לעיל. ליצחקשהכוונה 
 

 הדבר מבואר עפ''י דיבור המתחיל
בדיבור המתחיל ברש''י   בעיוןוכך מבואר, 

 ,ובתוספות
 
 
 
 



 
 ז

 
 תזריע מצורע פארפרפראות 

 
 ", ומסביר כנ"ל,ידידמתחיל הדיבור "תוס' 

 ", ומסביר כנ"ל,מבטןמתחיל הדיבור " "ירש
שם את הדגש על המילה  תשובת הגאונים

 .", ומסביר כנ"לקידש"
 

 * * * * * * * 
 

על כן בשכר זאת איך אפשר לבקש 
 שכר על קיום מצוה

 
 ,המברך אומר '(ז  ב''שבת דף קל) איתא בגמרא

אשר קידש ידיד מבטן, חוק בשארו שם, 
על כן בשכר ש. באות ברית קד וצאצאיו חתם

 ,, למען בריתו אשר שם בבשרנווכו' זאת
 

, כיצד ניתן לבקש שכר על עשית מצוה, וקשה
)קידושין ל''ט הא אמרינן  ,בשכר זאתולומר 

ואיתא  שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ע''ב(
 שלא ע''מ לקבל פרס,

 
 ביאור הדבר בדרך המהרש''א

 ז''שבת  קל) המהרש''אעפ''י דברי  ויש לומר,
וה יצ ",בשכר זאת על כן"שמבאר,  ('ב

 ,הקב"ה לאברהם להציל ידידות שאריתנו
  , הגיהנםדהוא  ,דהיינו גופינו משחת

 
שאברהם )עירובין י''ט ע''א(  כדאיתא בגמרא

יושב על פתחו של גיהנם ומסיק משם למי 
אשר  למען בריתווהיינו  ,שאין בו דבר עבירה

 ע''כ דברי המהרש''א, ,שם כו' ודו"ק
 
אין כאן בקשת  כיבואר בדברי המהרש''א, מ

 אלא לאחר מיתה, שכר בעולם הזה,
 

 ביאור הדבר במשך חכמה
רבה ) איתא במדרשדבמשך חכמה מתרץ,  

 י''ג( דברים פרק ז) עה''פ, (דברים פרשה ג פסקה ה
מה פרי ", וברך פרי בטנך ופרי אדמתך"

אף פרי בטנך צריכים  עישוראדמתך צריכים 
 ע''כ, ,לההמיוזו  עישור

 
מכיון כתב  (דברים כח פסוק ד) משך חכמהב
כמו  ולבקש שכרשרי לנסויי  במעשרד

לכן  עיין פ"ק דתענית דף ט(,)שאמרו בחנוני נא, 
. לבקש שכר עליה המילהתקנו בברכה על 

משום שמילה נקרא מעשר כדאיתא במדרש 
  עכ''ל.

 

 * * * * * * *  

 
ויקרא  ,קיים הילד הזהביאור במ''ש 

 כשם שנכנס לבריתו, בישראל שמו
 

יש לבאר הסמיכות במ''ש אלוקינו ואלוקי 
לאביו ולאמו, אל   קיים הילד הזהאבותינו 

, בהקדם ויקרא שמו בישראלמה שאומרים 
 ביאור מה שעונים הקהל,

 
כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה ולחופה 

 ולמעשים טובים, 
 

למאורעותיו,  גורםכידוע כי שם האדם 
ר אדם ר''ל נחלה יש ומוסיפים לו שם וכאש

 על שמו הקיים,
 

כאשר ניתן לו שמו בברית  ועל זה אנו מיחלים
שנכנס לברית, כלומר,  שכשםהמילה, 

שקיבל בזמן הברית באותו שם  שבאותו שם
יישאר לתמיד, ושלא יצטרכו ח''ו להוסיף לו 

כשם שנכנס לברית כן ייכנס "שם, וזהו 
 "לתורה ולחופה

 
הסמיכות במ''ש אלוקינו  לבארובכך יש 

לאביו  קיים הילד הזהואלוקי אבותינו 
ויקרא שמו ולאמו, אל  מה שאומרים 

שמתפללים שיתקיים הילד  ,פירוש ,בישראל
, בשמו שעכשיו נותנים לו, וזהו הזה לתמיד

הסמיכות, קיים הילד הזה, ויקרא שמו 
  בישראל. 

 * * * * * * * 
 

, וצאצאיו חתם באות ברית קודש
 נוהגים בבריתלו למברכיםרמזים 

 
רמז בראשי תיבות למה שמברכים כן יכנס לתורה 

 לחופה ולמע''ט
 

אורחים לקרב הרמז בראשי תיבות למה שמכבדים 
 התינוק אל מצוות המילה

 
 המל אומר: (שבת דף קלז עמוד ב) איתא בגמרא

אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה. אבי 
יו וצונו הבן אומר: אשר קדשנו במצות
 העומדיםלהכניסו בבריתו של אברהם אבינו. 

כשם שנכנס לברית כך יכנס  אומרים: שם
 עשים טובים. 'מופה ול'חורה ל'תל
 

אשר קידש ידיד מבטן, חוק  והמברך אומר:
 ברית קדש.  באותחתם בשארו שם, וצאצאיו 

 



 
 ח
 

 תזריע מצורע פארפרפראות 
 

 , באות ברית קדשם ''חתוצאצאיו , לרמזיש 
 

 שמברכיםכה לבר ,הם רמז בר''ת ,ם''חת
כשם שנכנס לברית כך יכנס " העומדים שם,

ראשי  ."עשים טובים'מופה ול'חורה ל'תל
עשים 'מופה 'חורה 'ת , הם חת''םהתיבות 

 .טובים
 

, הוא רמז למה שנוהגים באו''ת ברית קודש
בברית קודש, שמעבירים מיד ליד לקרב את 

 או''תהתינוק למצוה, וכך הוא הרמז, שר''ת 
תקרב, אל ברית קודש, 'וחר ב'תשרי 'אהם 
 .באו''ת ברית קודשוזהו 

 

 * * * * * * * 
 

עם בחירת את השווה יחזקאל הנביא 
  ישראל במצרים ללידת התינוק

 
ביום הולדת " 'ד ז''רש"י יחזקאל פרק טכתב 

 ,כשבחרתי בך במצרים היית בלי שום תיקון "אותך
 ולפי שדימה הדבר ללידה הזכיר כאן תיקוני הולד

 
 ,ז''יחזקאל פרק ט בכתי

)ד( ומולדותיך ביום הולדת אתך לא כרת שרך 
ובמים לא רחצת למשעי והמלח לא המלחת 

 תלת:ווהחתל לא ח
)ה( לא חסה עליך עין לעשות לך אחת מאלה 

שלכי אל פני השדה בגעל ולחמלה עליך ות
 לדת אתך:ונפשך ביום ה

)ו( ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך 
 י ואמר לך בדמיך חיי:ואמר לך בדמיך חי

)ז( רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי 
ותבאי בעדי עדיים שדים נכנו ושערך צמח 

 ואת ערם ועריה:
)ח( ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דדים 
ואפרש כנפי עליך ואכסה ערותך ואשבע לך 

 ואבוא בברית אתך נאם אדני ה' ותהיי לי:
 )ט( וארחצך במים ואשטף דמיך מעליך

 ואסכך בשמן:
)י( ואלבישך רקמה ואנעלך תחש ואחבשך 

 בשש ואכסך משי:
)יא( ואעדך עדי ואתנה צמידים על ידיך ורביד 

 על גרונך:
)יב( ואתן נזם על אפך ועגילים על אזניך 

 ועטרת תפארת בראשך:
)יג( ותעדי זהב וכסף ומלבושך ששי שש ומשי 
ורקמה סלת ודבש ושמן אכלתי אכלת ותיפי 

 ד ותצלחי למלוכה:במאד מא
 

 
)יד( ויצא לך שם בגוים ביפיך כי כליל הוא 

 בהדרי אשר שמתי עליך נאם אדני ה':
 

שלא נתנתק  רומז בכתובהנביא 
 מהקב''ה לעולם

 
)יחזקאל  כתיב, (,בע'' ט''שבת קכ) איתא בגמרא

מכאן  )שלא נחתך הטבור( לא כרת שרך , ('ז ד''ט
נה , והיינו משום סכבשבת שחותכין הטבור

 לתינוק שלא יחיה, 
 

הנביא המשיל את בני ישראל ויש להקשות, 
בעת צאתם ממצרים לתינוק שנולד, ואמר, 

ְך כי, ת ָשֹרֵֹ ובמים לא רחצת למשעי  ,לֹא ָכֹרַֹ
 חותלת,והמלח לא המלחת והחתל לא 

 
כשיצאו המשיל את בנ''י ש במשל ,להבין יש

ולא נעשו בו היו מגועלים בדם וכו', וממצרים 
 ני הולד, התיקון הראשון שהיה חסר זהתיקו

שלא נחתך הטבור( ) , "לא כרת שרך" ,שאמר
 ללא כריתת הטבור,אין לו חיות לתינוק, ו
 

 ,אומר הנביאדבנמשל בפסוק ט'  קשה, אך
וארחצך במים ואשטף דמיך מעליך ואסכך 

כלומר שחתך  שכרת שרך, הזכירולא  ,בשמן
 הטבור, 

 
 קב''ה לעולםבכך מבואר הרמז שלא נתנתק מה

 
דכך הוא פירוש הפסוק, דיחזקאל ויש לומר, 

ִיְך ְביֹוםהנביא מבטיח לבנ''י  ת  ּומֹוְלדֹותַֹ דֶּ הּולֶּ
ְך ,ֹאָתְך ת ָשֹרֵֹ , שאף פעם לא נתנתק לֹא ָכֹרַֹ

מהשי''ת, אעפ''י שבמים לא רוחצת, 
, לא כרת שרךוהושלכת בגועל נפשך, עכ''ז 

שך , כמ''ש בהממהקב''ה לא נתנתק לעולםש
אתך נאם אדני ה' ותהיי  בבריתואבוא  דבריו,

 , לי
 בבריתואבוא  מה שאמראפשר לפרש גם ו

, שנתן הברית מילהשזה ע''י , ה'אתך נאם 
  רק לנו הקב''ה, שנהיה רק שלו,

 

 * * * * * * * 
 

יש לכוין בעת בכיית התינוק בזמן  
 מבעל הכלי יקר, המילה

 
רבן שמעון תניא  )שבת ק''ל ע''א (, איתא בגמרא

 בן גמליאל אומר כל מצוה שקיבלו עליהם 
 



 
 ט
 

 תזריע מצורע פארפרפראות 
 

בשמחה כגון מילה, דכתיב שש אנכי על 
 אמרתך, כמוצא שלל רב, 

 
במדרש  –שם ד''ה, שש אנכי  ובתוספות

למנצח על  )תהלים פרק ו'(,)שוחר טוב( כתיב 
 , בשמינישהיא  המילהנדרש על ו השמינית

 
 הכלי יקר,מבעל  עוללות אפריםבספר כתב 

)מובא באוצר המפרשים,  )עמוד י''ט סימן תס''ט(
שבת ק''ל, בחידושי הגאון ר' אליהו גוטמאכער 

  מגריידיץ, בעמח''ס צפנת פענח(
 

גם יכוין כל אדם על צרותיו בעת  ,וכך כתב
בכי הנימול מיסורי המילה, שקול זה עולה 
בלי מונע מכל קליפה, שיכלול גם תפלתו, על 

למנצח על השמינית  ,נאמר )תהלים פרק ו'(זה 
כי שמע ה' קול בכיי, כלומר בכי הילד  וכו'

הנימול, שמע ה' תחינתי ה' תפילתי יקח, 
והוא עצה נפלאה, ולכן יש לנהג לומר רק 

 מזמור זה. 
 

* * * * * * * 
 

הרחמן הוא יברך אבי ב איך אמר
  מיום השמיני ירצה דמוש הילד

 
הרחמן , אמרינן, בברית מילה ברכת המזוןב
, ויזכו לגדלו ולחנכו אבי הילד ואמווא יברך ה

 , מיום השמיני והלאה ירצה דמוולחכמו, 
 

)עניני ליקוטים,  באמרי אמת איתא, והקשו
ע''ה,  אדמורי בעלזא ובשם מילה עמ' צ''ד(

, מיום השמיני והלאה ירצה דמו למה כתב
 אצל ברכת האב, ולא אצל ברכת התינוק, 

 
 אינו בר דעת, , דהתינוק רך הנימול,ותירצו

ואין אנו יודעים אם נימול לרצונו, אך כאשר 
בבריתו  בנוהילד גדול ונעשה אב, ומכניס את 

שאאע''ה, עי''כ הוא מגלה דעתו, שמילה 
, נעשה לרצונושנימול הוא לשמונה ימים, 

שמיום השמיני, אבי הילד, וע''ז מברכים את 
שמל את בנו, ובכך גילה דעתו, שכשנימול 

ע''ז מברכים את האב , ה לרצונוהוא, היה ז
 ודפח''ח.שירצה דמו, 

 
 לפי''ז אפשר לפרש כפתור ופרח,  

 
 ,שפך דם האדם  ,('ו ')בראשית ט את הפסוק,

 פירוש, שכאשר אדם שופך ישפך,  דמו ,באדם
 

 
כלומר בקיום מצוות מילה,  דם האדם,את 

 , ישפך דמו, אצל אדם אחר, שהוא בנו, באדם
 

דבכך מגלה דעתו שנימול   ,שדמו נשפךכאילו 
 לרצונו.

 * * * * * * * 
 

על ברית המילה, אשר שש ב אהו מי
 ומהו ומשכורתו כפולה ,לעשות צדק

 
בפיוט הנאמר בברכת המזון לברית , איתא
 מילה

 
ויזכו  אבי הילד ואמו,, הוא יברך הרחמן

לגדלו ולחנכו ולחכמו, מיום השמיני והלאה 
  יו עמו.קאל ה'ירצה דמו, ויהי 

 
אשר , בעל ברית המילה, הוא יברך הרחמן

וישלם פעלו  שש לעשות צדק בגילה,
 ויתנהו למעלה למעלה.  ומשכרתו כפולה,

 
, ויהיו רך הנמול לשמונההוא יברך  הרחמן,

ל אמונה, ויזכה לראות פני קידיו ולבו ל
 השכינה, שלש פעמים בשנה. 

 
את , ואבי הילדמאחר ובירך את יש לברר, 

, בעל ברית המילה, א''כ מיהו ימולרך הנה
וגם מהו  לעשות צדק בגילה, ששאשר 

 ומשכורתו כפולה,
 

 ביאור המהרש''א בפסוק שש אנוכי על אמרתך
 

שש אנכי על " תהלים פרק קיט קסב() כתיב
 ",אמרתך כמוצא שלל רב

 
דרש רבי  (,אע'' ד''סוטה י)איתא בגמרא  

מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס  ,שמלאי
או לשבוע  ,וכי לאכול מפריה הוא צריך ,א"יל

הרבה  ,אלא כך אמר משה ,מטובה הוא צריך
ואין מתקיימין אלא  ,מצות נצטוו ישראל

אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן  ,בא"י
כלום אתה  ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ,על ידי

 ,מעלה אני עליך ,לקבל שכרמבקש אלא 
לכן " ג י''ב()ישעיהו נ'', שנאמר ,כאילו עשיתם

  ,שללאחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק 
 

חידושי אגדות מסכת סוטה דף )מהרש"א כתב ה
שנא' לכן אחלק לו ברבים גו'.  (יד עמוד א

דהיינו אחלק לו שכר בכלל הרבים שבאו 
 לא"י 



 
 י

 
 תזריע מצורע פארפרפראות 

 
שהוא דבר שלא  ,ודימה לו השכר הזה לשלל

 כן תקבל שכר  ,טרח בו אלא אחרים עשאוהו
 

אלא  על דבר שלא טרחת בו כאילו עשית
  ,אחרים שיבואו לשם

 
 תהלים פרק קיט קסב() והוא כוונת הפסוק

ר"ל  "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב"
אמירת התורה בעלמא  ,אנכי על אמרתך שש

בלא קיומה וטורח עשייתה כמוצא שלל רב 
עכ''ל , על דבר שלא טרח בו וק"ל ששש

 המהרש''א,
 

תניא, רבן ( עמוד אשבת דף קל ) איתא בגמרא
שמעון בן גמליאל אומר: כל מצוה שקיבלו 

שש אנכי ", דכתיב מילהעליהם בשמחה כגון 
עדיין עושין  - "על אמרתך כמוצא שלל רב

ופי' המהרש''א כמוצא שלל, אותה בשמחה, 
 ללא טורח,

 
קבלת שכר על דבר שלא טרח בו הוא נראה כשכר 

 כפול,
 

על דבר  , כי אדם המקבל שכר בתמורהמבואר
שעשה הרי זה שכרו משלם, אך כאשר מקבל 
שכר על דבר שכלל לא טרח בו  הרי זה נראה 

 כשכר כפול,
 

", בעל ברית המילהד", מבואר היטיבלפי זה 
 דקאי אמילה, שש", הוא התינוק, "אשר 

 , יקבל שכרו, כאילו עשאוהוושלא טרח בו, 
 

, כמו ומשכורתו כפולהמה שאמר  וגם מבואר
מקבל שכר על מה שלא טרח בו שבארנו שה

 הרי זה כמקבל שכר כפול,
 

ולפיכך מייחד הפייטן ברכה מיוחדת לאשר 
 שש ולא טרח בו, וגם שמשכורתו כפולה.

 

* * * * * * * 
 

רמז בכתוב כי שמחת מילה הוא זמן 
 לתודה וקול זמרה

 
כי נחם ה' ( "ישעיהו פרק נא פסוק ג) כתיב

עדן ציון נחם כל חרבתיה וישם מדברה כ
ששון ושמחה ימצא בה תודה וערבתה כגן ה' 

 וקול זמרה
 
 

 
 ששון ושמחה הוא הכוונה לשמחת ברית

 
ליהודים היתה " (בע'' ז''מגילה ט) איתא בגמרא

אמר רב יהודה  "אורה ושמחה וששון ויקר
אנכי על  שש"וכן הוא אומר  מילהזו  ששון

 "אמרתך
 

תניא רבן שמעון  (אע'' ל''שבת ק) איתא בגמרא
בן גמליאל אומר כל מצוה שקיבלו עליהם 

 מילהכגון , )שעושין משתה, רש''י( בשמחה
שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב "דכתיב 

 מחה"עדיין עושין אותה בש
 
 

 ,כתיב '(ז תנחומא פרשת תזריע) איתא במדרש
 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" )ויקרא יב ג(.

 אין כתיב כאן שיוציא הוצאות, ראה כמה
ישראל מחבבין את המצות, כמה הן מוציאין 

 אמר הקדוש ברוך הואהוצאות כדי לשמרן, 
אתם משמחין את המצות, אף אני אוסיף 

ויספו " ט(.''ט י'')ישעיה כלכם שמחה, שנאמר 
  ,"ענוים בה' שמחה

 
 ,כתיב '(זחיי שרה תנחומא פרשת ) איתא במדרש

ואני תמיד איחל והוספתי על כל , ")תהלים עא(
ביום ")ויקרא ט(  כתיב ,א"ר חוניא "ךתהלת

כשמל בנו אפילו  "השמיני ימול בשר ערלתו
אדם ממשכן עצמו משמח אותו היום הוי 

 ,"והוספתי על כל תהלתך"אומר 
  

 ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרהביאור 
 

ושמחה שעדיין  ,, כי ששון זו מילהמבואר
ימצא בה תודה  עושין בשמחה ובמשתה, ואז

והוספתי על כל מרה, כמאמה''כ "וקול ז
 ".תהלתך

* * * * * * * 
 

להכניסו ביאור במה שמברכים 
 בבריתו של  א''א בעתו ובזמנו

 
 ,את הכל עשה יפה" א(''י 'קהלת פרק ג) כתיב

 עתו",ב
מעשה   '(תזריע הפרשת תנחומא ) מדרשאיתא ב

ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא 
 ,של ב"ו איזו מעשים נאים של הקב"ה או

א"ל טורנוסרופוס הרי  ,א"ל של ב"ו נאים
יכול אדם לעשות כיוצא האם השמים והארץ 

  ,בהם
 



 
 יא
 

 תזריע מצורע פארפרפראות 
 

לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה  ,א"ל ר"ע
מן הבריות שאין שולטין עליו אלא אמור 

 דברים שהם מצויין בבני אדם. 
 

א"ל אני הייתי יודע  א"ל למה אתם מולין
הקדמתי שעל דבר זה אתה שואלני ולכך 

שמעשה בני אדם נאים משל ואמרתי לך 
  ,הקב"ה

 
א"ל אלו  הביא לו ר"ע שבלים וגלוסקאות

א"ל אין  ,מעשה הקב"ה ואלו מעשה ידי אדם
  ,אלו נאים יותר מן השבלים

 
למה  ,אם הוא חפץ במילה ,א"ל טורנוסרופוס

א"ל ר"ע  ,אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו
ול לפי מה שאתה אומר למה אינו יוצא מה

שלא נתן הקב"ה את המצות לישראל אלא 
 )תהלים יח(ולכך אמר דוד  ,לצרף אותם בהם

", פירוש, שיקחו חלק כל אמרת ה' צרופה"
 בהשלמת האדם,

 
איך אמר ר''ע שמעשי אדם נאים  יש לשאול,

משל הקב''ה, הרי שלמה אמר את הכל עשה 
 יפה, כלומר שהכל מושלם,

 
את הכל  דלפיכך אמר שהע''ה ,ויש לבאר
, הכונה שהכל יפה בעתווהוסיף  ,עשה יפה

 ,ומושלם אחרי שהשלימו האדם, ע''י המילה
לפיכך מברכים להכניסו בבריתו של א''א 

, שזו ההשלמה להכל עשה יפה, אבל בעתו
  .בעתוצריך שיהיה השלמה של 

 

* * * * * * * 
 

 פרשת החודש
 

 וקלמה ייסד הקליר היוצר על הפס
נם ולירושלם ראשון לציון הנה ה

 ןמבשר את
 

תנא דבי רבי   (א' ע''פסחים  ה) איתא בגמרא
זכו לשלשה  ,ראשוןישמעאל: בשכר שלשה 

להכרית זרעו של עשו, לבנין בית  - ראשון
 המקדש, ולשמו של משיח. 

 
)בראשית כ''ה  דכתיב ,להכרית זרעו של עשו

אדמוני כלו כאדרת  הראשוןויצא " כ''ה(
  ",שער

 

 
 )ירמיה י''ז י''ב(דכתיב , קדשלבנין בית המ

  ", מקום מקדשנו מראשוןכסא כבוד מרום "
 

  )ישעיהו מ''א כ''ז( דכתיב, ולשמו של משיח
ולירושלם מבשר  הנם לציון הנה ראשון"

 ע''כ, ן",את
 

 בשכר שלשה ראשון ,רש"יפירש 
 

ביום " ז'( ג''ויקרא כ)  שביתת הרגל דפסח
ת מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכ הראשון

 ",עבדה לא תעשו
 

ביום " ל''ט( ג''ויקרא  כ), ושביתת הרגל דחג
  ", שבתון וביום השמיני שבתון הראשון

 
ולקחתם לכם " ('ג מ''ויקרא  כ) - ונטילת לולב

  ים" וגו',תמר פרי עץ הדר כפת הראשוןביום 
  

  ,זכו לשלשה ראשון ,שנקראו ראשונים
 

 כי שאור זה  השבתת שאורלהטעם 
 מהרש''א היצה''ר כוחו של עשיו

 
זכו בד''ה,  (א' ע''פסחים  ה) מהרש"אכתב ה

כי טעם  הענין מבוארוז''ל, . לשלשה כו'
כי בו  ,הראשוןשנאמר בו  השביתה בפסח

והקב"ה  ,נגאלו ישראל מן המשעבדים אותם
  ,היה דן אותם בכל מיני מכות וטביעה בים

 
שאור כי  ,והוא טעם השבתת שאור בפסח

הוא כחו של ס"א  ,רעהר היצ שבעיסה הוא
  ,שיכרת בזמן הגאולה שרו של עשו

 
 זו יגאלו גם לעתיד מעשו הובזכות שבית

והקב"ה  ,שנקרא הראשון המשעבד אותנו
 ידין אותו ויכרית זרעו וכדאמרי' בפ"ק דר"ה

, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל )י''א ע''א(
 עכ''ד המהרש''א

 
ה וביאת כי בשורת הגאולומכיון שכך, 

ילפינן  שהוא בשורת ביטול היצה''ר,המשיח. 
 לציון הנה ראשון"  )ישעיהו מ''א כ''ז(מהפסוק 

לפיכך ייסד ר'  ן",ולירושלם מבשר את הנם
 אלעזר הקליר, את הפיוט לפרשת החודש

 ראשון"על הפסוק  אשר ישועות בו מקיפות
 ן",ולירושלם מבשר את הנם לציון הנה

* * * * * * * 
 
 



 
 יב
 

 תזריע מצורע פארפרפראות 
 

 יוצאת השמש להאיר על הארץ כיצד
כאשר יורים בה חיצים , בשמחה

 וחניתות
 

החדש הזה לכם ראש ")שמות י''ב ב'(,  כתיב
 ",חדשים

 
אמר רבי  ,מ''ב ע''א (סנהדרין )  איתא בגמרא

המברך על החדש אסי אמר רבי יוחנן כל 
, כאילו מקבל פני שכינה, כתיב הכא בזמנו

 ליזה אוכתיב התם ", לכם"החדש הזה "
 ואנוהו", 

 
מאי  ,מ''ב ע''א (סנהדרין ) ועוד איתא  שם

אמר רב יהודה ברוך וכו' אשר מברך,  
 ,במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם
 ,חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם

לעשות רצון קונם וכו', ע''כ,   ששים ושמחים
)תהלים כדכתיב  ,ששים ושמחיםכתב רש''י, 

והל בהם, והוא כחתן יוצא שם א לשמש" י''ט(
שהשמש , מבוארכגבור",  ישישמחופתו  

כשמחת חתן היוצא  יוצאת להאיר בשמחה,
 מחופתו, 

 
מאי דכתיב, )נדרים ל''ט ב'(,   איתא בגמרא
"שמש ירח עמד זבולה", שמש  )חבקוק ג' י''א(

 וירח בזבול מאי בעיין, והא ברקיע קביעי, 
אמרו מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ו

לפניו, רבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן 
עמרם אנו מאירים, ואם לאו אין אנו מאירין, 

, אמר ירה בהן חיצים וחניתותבאותה שעה 
ואתם להם, בכל יום ויום משתחוים לכם, 

, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מאירים
ובכל יום ויום יורין בהן חיצין  ,מחיתם

 )חבקוק ג' י''א(נאמר ש  ומאירים,וחניתות 
 "לאור חציך יהלכו" וגו', ע''כ,  

 
, ע''י יסורים, כי הם יוצאים להאיר  מבואר

, ששים ושמחים, וכי לזה יקרא יש להקשות
, בשמחה יםיוצא םשהואיך אפשר לומר 

ויש כאשר יורים בהן יום יום שיאירו, 
 ליישב,

 
תנו רבנן, עלובין  ,פ''ח ב'(שבת ) איתא בגמרא

, עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיביןואינן 
עליהן  עושין מאהבה ושמחין ביסורין,

"ואוהביו כצאת  )שופטים ה' ל''א(,הכתוב אומר 
 בגבורתו", ע''כ,  השמש

 
 

 
העושין מאהבה כי  מהא דאמרו ז''ל,

, אנו לשמשהם דומין  ושמחים ביסורים
, באהבהלמידין כי השמש יוצאת להאיר 

 , יסורים'י אע''פ שנעשה הדבר ע'
 

,  לפי''ז מתורצת קושיתנו כפתור ופרח
דאע''פ שהשמש יוצאת להאיר ע''י יסורים, 

בכל יום ויום יורין בהן חיצין כאמרז''ל  ש
, בכל זאת השמש יוצאת בשמחה, וחניתות

 .ששים ושמחיםכמ''ש 
 

* * * * * * * 
 

ביאור בדרך הלצה ישראל מונין כמנין 
 הלבנה

 
כמנין , הפירוש אפשר לפרש בדרך הלצה

, דיש, ורבים המה בתי המדרש ובתי הלבנה
הכנסת, כי בתחילת התפילה, יש בקושי מנין, 
ולאט לאט הציבור גדל והולך, עד שבאמצע 
התפילה הציבור כבר מלא, אך לאחר מכן, 
לקראת הסוף, המנין הולך ופוחת, כפי שהיה 

 בתחילה,
 

, בתחילת החודשוזו היא דרכה של לבנה, 
קטנה, באמצע החודש, נראית נראית ב

במילואה, ולקראת סוף החודש, נראית שוב 
 בקטנה, בדיוק כמו המנין שהצגנו לעיל,

 
, כמנין הלבנהולפי דרכנו נאמר כי זה הפירוש 

 ,הלבנהנראה כמו  שהמניןכלומר 
 

דלפיכך אמרינן בתפילת ועוד אפשר לומר, 
ראה והתקין צורת התפילה,  באמצעשבת 
ע התפילה הלבנה כבר , כי באמצהלבנה

ראה והתקין צורת במילואה כמו המנין, וזהו 
 הלבנה.

 

* * * * * * * 
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