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פתח תקוה תשנ"ו

שערא:בריתמילה
א .שלוםזכר

כשנולדבן זכרנוהגיםלהזמין אתהציבורבליל שבתשלפני
הבריתלכיבוד קל הנקרא "שלום זכר" או "זכר"א ,ומכבדים
בין היתר בחימצה (חומוס בערבית ,ארבעסביי
דבי.ש)ובמיני
קיטניו
ת (ילקוטמנהגיםעמי 4ג  - 87מנהגייהדות אשכנזופרושים)
במקום סעודתהודיה להולדתהבן,ונעשיתבליל שבת
הדטאעזפי
"
הכלמצויי
ם בביתם" (תרומת הדשןסי'רסס).
ועוד,ונעיןביקוראבלים אצלהתינוק ,שהוא אבלעל התורה
ששכח עם צאתולארי
ר העולמג(דיישהיו"דמו"ס רפדומובאבט"זסי' רמה
ס"קיג),וזה הטעםשאוכלייךאזעדשיםאוקטניות שהוא מאכל
אבלים (מטעמים דףלח).
ועוד(3 ,שך 13שהיו מקומות שבהםהיה נהוג"שמי שמל את
כל שונאיוד
בנו או מכניס בנו או בתו לחופה שמשלים עם
וקורא אותם לאכול ולשמוחעמוכדישיברכוהוולאיקללוהו,
וגם מתקבצים כל הקהלזקניםונשים וטףבליל השבתובליל
שמיני ,ואח"כ בא הסנדקונותן מעותליולדת ,ואח"כ כל אחד
- -

א נהגו לעשות סעודה ומשתה בליל שבת לאחר שנולד זכר וכו' והוא ג"כ סעודת
מצוה (רמ"איריד סל רסה סעייב) ,וראה תוס' ב"ק פ .ד"הלבי.
ב "ומנהג פרנקפורטשאיןמזמינים לזכר אלאמכריזים בבית הכנסת אחר קדיש של
במה מדליקין ((ותג נבאןיוסף עמ' קו) ,בערוה"ש(יי"דסי' רסה ס"ק לז) מובא מנהג של
ביקורהיולדת בשבת בבוקר"ליחן מז"טוקורין לזה שלוםזכר,ונוהגין שלא לטעום
כלום ואומרים שזהו מתקנת המדינה לבלי להכביד על בעל הבית" ,וראה לקוטי
מהו-י"א ת"ג דף קכב.

ג ראה נדהל.:
ד

ן שבא זכר לעולם בא שלום לעולם ((דה לא.):
כיו
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מדור ח :שהשמחה במעונם

תת

לפי מעלתו .ומנהג זה נהגוכדיליתן לעניות שלא תבושנה
דאנשים ונשים" (א"א ח"ב הל'מילה עמ'.)14
בלקחן מעותמי
ועוד ,ע"ש שאמרו(ויק"ר סדאמורפריכז)נושללמלךשנכנסלמדינה
וגזר ואמר:כלאכסנאין (ובאורחים)שישכאן לאיראופניעד
שיראופני המטרונהתחילה.כך אמר הקב"ה :לאתביאולפני
קרבןעדשתעבורעליו שבת,שאין שבעהימים בלא שבתואין
מילה בלא שבתה ,הה"ד ~יקרא כ"גכז)ומיוםהשמיני והלאהירצה
ש"זיו"ד סליסה ס"קיג).

ב .הזמנה

ישנוהגים שלסעודתבריתמילהאיןמזמיניםכי אםמודיעים
עלקיומה (פת"שיו"ד סל רסה אותיח).

הטעם :משום שאמרו(פסחיםקיג3):וישאינומיסבבסעודתמצוה
הואמנודה ,ומפורשבתוספות (שםקיד .ד"הואין) שמדוברבסעודת
בריתמילהי ,לפיכךהנהיגו לאלהזמין לסעודה"כיאולי לא
" (פת"ש שם בשם
מים המתהוויםויהיו ח"ו בכללנדוי
ילכו מטע
.
שרביטהזהב).

.

ג.לילהשמירה(וואכנאכט)
הלילהשלפ ברית המילה נקרא"ליל השמידה" (וואכנאכט),
םנילהתאסףבבית היולדת לאמידת תהלים ותפילה,
וישנוהגי
םבאים לקרוא שמעואמירת "מלאך הגואל" (אוצר דו"מ עמ
ונערי
,)112ויששלומדים פרקי"ט(ר'אליעזרדמילה) במסכת שבת
(ילק"מעמי )344ז.

הטעם :על דרך הקבלה לשמירה בפני מזיקים" ,וסמך לדבר
ה

נדי שתעבורעליו שבתותגיעהו נפשהחיונית הנשפעת בעולםביום השבת (אוהייח
ויקראי"בג).

ז

ראה זהר ח"א דף צג ע"ב.

1

ראהיו"דסי' רסה סע'יב.
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שער א:בריתמילה

תט

ומלרצה אתבריתי תסמוך (בראשיתי"ז ט) שבשערן הבריתצריכים
שמירה" (מט"מ ח"ז דףקיח)ח.

ועוד,לפנים היתהגזירת המלכות עלהמילה,והיו מתאספים
בלילה שלפניו כדי שלא יכירו בהם האויביפט ,וגם אחר
הגזיר
ה לא בטל המנהג (אוצר דו"מ עמ'.')112

ך.ינוהל וש"ץ

ישנוהגיםשביוםהמילה המוהל מתפלללפני העמודכשליח
צבור (ר,%איו"דסי' רמהסעייא).

הטעם w~ty :הנאמר (תהלים קמ"טי ו) רך1313ררצ אל בגרונם וחרב

פיפיותבידם

(רמ"א שם)'א.

ועוד ,ע"ש המובא בירושלמי (ברכות פ"י ה"ד) בשם רבי יוחנן
שהעוברלפני התיבה דומה לכהן המקריב קרבן",לכן מאחר
שעתה הוא מקריב קרבן במה שמל התינוק ,ראוי להקריב
קרבננו בתפלה" (מט"מ ח"זענינימילה דףקיט).

ועוד ,זכרלדבר",מילה" ר"ת :מוהליורדלפניהתיבה

(שם).

ה.וכרותעמוהברית
יש נוהגים שביום המילה בתפילת שחרית המוהל והקהל
אומרים פסוק בפסוק מ"וכרות עמו הברית" עד סוף הקטע,
המוהל אומרחצי פסוק והקהל משלים אתחציוהשני,ויש

"מנהגאבותינו תורההיאויאחז בהצדיק דרכך אורשמיני בעלברית עושה סעודה
ומשתה לכבוד המצוה" (מחזור עטרי עמ' .)627
ט סנהדרין לב :ב"ק פ.
י יש סוברים שבתחילה היה המוהלרגיל לבוא לבית היולדת בלילה שלפני הברית
ע"מ לבדוק התינוק ,והיו באים אתו קרובים ומכרים ,ומכאן המנהג של "ליל
השמירה" (שם).
יא ראה ש"ך שם.
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תי

מקומות שגם אתשירתהיםאומרים

פסוק בפסוק (מב"אסי' נא

סק"י)יב*

הטעם שאומרים גם השירה

פסוק בפסוק :ע"ש שאמרו (שמו"ר
הזאת (שמות ט"ו א) לכך
את

פר' בג פיס'יב) אזישיר משה
נאמר אתהשירה הזאת,נאיםאנולומרשירהלפניךשאיןבנו
טומאה והרי המילה מעידהעלינו שאנו טהורים ,לכך נאמר
ן "זאת" אלא מילה ,שנאמר (בראשיתי"זי)
את השירה הזאתואי
זאתבריתי אשר תשמרו ,וכן (תנחומא קדום פר' בשלחסי'יב) בזכות
ם(לקיטי מהרי"ח ח"ג דףקכד).
המילה נקרעהי

השירה

ו.בבית הכנסת

יש

נוהגי
םלערוך אתבריתהמילהבבית הכנסת (ספר הפרדסלרש"י
הוצאתערנרייךעמיעהי דעתזקנים מבעלי התוסי בראשית כנאיד).

הטעם wttp :הנאמר (ש"א נ"עיח)ויכררצך שניהכןברירךלפני ה'
(עדות לישראלעי קלו בשם הרשב"א).

ז.צפון

יש

נוהגים למולבבית הכנסת בצדצפון (בשמים ראש בשם תורתחיים

מובא באוצר התפילות עמ'רנט).

הטעם :מצינו שחז"ל הישוו ברית מילה להקרבת קרבן
פרשה מח) ,וקרבן עולה שחיטתו בצפוןיג (בשמים ראששם).

(ריו

ח.לפניעלינו

כאשד עורכים את ברית המילה בבית הכנסת אחרי תפילת

יב במחצה"ש (שם) מובא שהמוהל והסנדק מחלקיםביניהם הפסוקיישנהוגים שביום
הברית הסנדקי

המוהל או אבי הבן שרים ייאדון עולם" ו"ברוך שאמר" (ילק"מ עמי

.)34

יג ויקרא א'יא.
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שער א :ברית מילה

תיא

שחרית מליםלפני אמירתעלינו לשבח שבסוף התפילה

(ש"ד

יו"דסי' רסה ס"קכד)יד.

הטעם :לכלול התינוק שנימול בנאמר בעלינו "שלא עשנו

כגויי

הארצות" (לבוש או"חסי' קלג מ"גו).

13(1ד ,כדי שהציבורימתין ולאילך לדרכו עד אחרי המילה
(מהר"ממרוטנבורג)טי.

ט.לפניחליצתהתפילין

כאשר מלים בביה"כ אחרי תפילת שחריתאין חולצים את

התפילין עדאחרי
הטעם:התפיליןנקראים אות (דבריםויח) וקשרתם לאותעלידך;
ובריתהמיל
הם)'אז.ףהיא אות (נואשיתי"גיא)והיה לאותבריתביני
וביניכ
ם (ש"ךש
המילה (שייךיו"ד D"1Dרסה)טז.

י.מנין

"לכתחילה האף שתהיההמילה

בעשרה" (חנ"א בלל קמט סע'כא)'ח.

הטעם :לפרמוט המצוה (שם).

ועוד ,משום שהתינוק דומה כיוצא מבית האסורים שצריך
להודותבפני עשרהיט,ולכךאומרים הודולה'כיטובכילעולם
חסדו (שם).

וענד ,ע"ש שאמרו (פרדר"א פר' יט) כל עדות נאמנת לישראל
בעשרה ---עדותבריתמילה בעשרה (עיוה"שיו"דסי' רפה סע'לז).
-

-

יד מובא בהגהות מנהגים דף לב,מהריייל הלי מילהסי' ט וראה בהערות שם.
סו וע"ע עדות לישראל עמ' קלא.
טז וכן במג"א (סי' גה ס"ק כח) בשם הגהת מנהגים.
י
ז וראה פרמ"ג לאו"חסי' לא במש"ז אות א.
ח
י
א
כ
י
ה
"
'
ע
ס
'
י
ס
דאפשר
עבדינן למילה בעשרה"(יי"ד רסה ו).
יכו ראה ברכות נד.
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מדור ח :שהשמחה במעונם

תיב

יא .נרות

נוהגים להדליק נרותבבריתמילה (ימ"איו"דסי' רמה סע'ה)כ.

הטעם" :כךהיונוהגיםבימי השמד להדליק נרות בבית שיש
בוברית'מילה ,לאותולסימן לעוברים דרך שםשיכירווידעו
ו שם לשמוע הברכות" (מטה
ישראל שיש שםבריתמילהוילכ
משה דף קיח :שבה"ל הל'מילהסי'ז דף קפט)כא.

ועוד ,ע"ש הכתוב:כי נר מצוה ותורה אור (משלירכג)והיא דרך
שמחה וכבוד (שבהכל .(DW
ועוד ,ע"ש שדרשו חז"ל (מגילהטז):ליהודיםהיתה אורה ושמחה
וששון,ויקר (אסתיחי ,טז)  - - -ששוןזומילה ,רמז שבזמןמילה
ש גם אורה (נתר ש"טסי' תרס בהערות).
י
י טוב הוא (שמות ב' ב)
ועוד ,ע"ש שאמרו (תטהיב).ריצרא אותוכ
אחרים אומרים נולד כשהוא מהול .וחכמים אומרים בשעה
שנולד משה נתמלאהביתכולואור,כתיב הכא ותרא אותוכי
טוב הוא ,וכתיב התם (בואשית א' ,ד)וירא אלהים את האורכי
ה לאור (ליקיטי מהרי"ח ח"ג
טוב .מכאן שיששייכות וקשרבין מיל
דף קכד.):

יב.תפילין

ישנוהגים שאבי הבן ,הסנדק והמוהלמניחיםתפילין בשעת
הברית ,גם כאשרהמילהאינה בסמוךלתפילתשחרית (כףהחיים
או"חסי' כה ס"ק צב)כב*

הטעם :ע"שיאמרו חז"ל (מגילה טז):על הפסוקליהודים היתה
נ יש נוהגים להדליק שנים עשר נרות כמספר שבטי ישראל ,ונר מיוחד מדונג נקי
קלוע משתים עשרה פתילות,עליו שורפים את הערלה וקוראים לנר מהנרהמייהדיי
(יידישקערצע) (ילק"מ עמ' .)34

כא ראה סנהדרין לב :תוספות שם ד"ה אור ומהרש"א שם.
כב "ובעלי הברית המדקדקים במצוות עפ"י תורת החסידות מניחים תפילין דר"ת"
(עדות לישראל עמ' קלה בשם כוכב הברית) וראה שו"ת צי"א הי"דסי' ד 1ש"1תיביע אומך
ח"ג או"חסי' ה אות ד.
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שער א:בריתמילה

תיג

אורה ושמחהויקר (אסתרח',טז)אורהזו תורה  - - -שמחה
זהיו"ט ---ששוןזומילה---ויקר אלותפילין שבראש,

הרי שבאיםיחדמילהותפילין

יג .כסאאליהו

(נתר ש"טסי' תרסבהערות).

(א)

ן לעשות כסאלאליהו שנקרא מלאך הבריתכג (שו"עיו"דסי'
נוהגי

רמה סליא).

הטעם" :עפ"י הנאמר במדרש ,שבשעה שאליהו אמר (מל,אי"טי

יעברובריתךבניישראל ,א"ל הקב"ה
י) קנאקנאתילה'וכו'כ

חייך שאיןעושין ברית מילה עד שתראהבעיני
ך (טוי

יו"ד סי'

רסה)כד.

יד .כסאאליהו
ישנוהגיםשאין הסנדקיושב על כסאאליהו בשעת המילה
(ב)

אלא על כסא סמוך שעומדליד כסא אליהו

(מחז" 1הל מילה עמ'

)625כה*

הטעם wttp :הנאמר בזהר (פרי לךלד דף צב):דמעי בר נש לתקנא
כורסיא אוחרא ליקרא דיליה ,משמע שיהיה כסא מיוחד
ו (רדילבביאורו לפרדר"א פר'כט)כי.
לכבודו שלאליהו ולאישבועלי

טך*כפאותיך
המכניס את הילד למקום שבו נימול נקרא "כפאטיר" (או
כג מלאכיג' א.
כד ראה מדרש שהש"ד פ"אפי'ו ,פדדר"א פר' כס ופרישה ליו"דסי' רסה.
כה הרוקחסי'קיג ,סדורביתיעקב הל'מילה דק"אסי' סד ,וראהמנהגיא"י עמ' רפד
הערה ט' בשם שעריירושלים.
כו ויש נוהגים שהסנדקיושב על כסא אליהו בשעת המילה (ערוה"שיו"ד ס' רסה אות לד,
שד"א אסופ"צ מער' ביה"כ ,היכל עבוה"ש ח"ד עמ' קז).
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קוואטער)בלעז

(נזנר לראשונה בלקטיושר ח"א או"ח עמ'  97וח"ביו"ד עמ' ,54

מנהגייהדות אשכנז פרושים)כז*

הטעם :הואיל והוא בא בשליחות האב להביא את הילד
למילה ו"שלוחו של אדם כמותו" מינות לד ):לכן הוא נקרא
כפאטרבלעז (מטעמים עמ'לט.):

"כאבא" -
ועוד,י"א שמקור השם מלשון קטורת .מאחר שהוקשהמילה
לקטורתכח,לכן נקראמגישהתינוקלמילה קוטר,כפי שאמרו
(נריתותו ):מהלשון קטורת דבר שקוטרועולה .ומ"קוטר" בוא"ו
ן(עייה"שיו"דסי' רמה ס"קלה).
אחד השתנה ל"קווטר"בשניוא"וי

טז.כלואטיך  -אשה

יש נוהגים לכבד אשה להיות כפאטיר (קוואטער) ,ותפקידה

להביא אתהתינוק לפתח החדר(אוביה"כ)שבומלים אותוכט
(ערוהיישיויידמיי רסה  'yDלק מגראסי' תקנאסקייגופרמייגשם).

הטעם :משום שמצינו מצוות מילה בפרשת אשהכי תזריע
(ויקראי"גג)
השרייניימול בשר ערלתווכו' (שם פסוקז) זאת
י
מ
ך
י
:
2
ך
י
י
תורת היולדת" ,רמז שלאשהשייכות למצווהזולכן מכבדים
אשה להבאת התינוק למילה (שערי הלו"מיו"דסי'צח).
 .שנדק
יז
נוהגים שהסנדק מחזיק את הרך הנימול על ברכיו בשעת
המילה (או"ז להל'מילהסי' קז ס"קא)ל.
כז ישנוהגים לתלות על צווארהתינוק מטבעות של זהב או כסף כשהבפאטירמביאו
לברית (ילק"מ עם.)34 ,
כח ראה ערך סנדק.
כס יש נוהגים לכבד בכפאטיר איש ואשתו ,האשה מביאה התינוק עד לחדר ושם
מוסרת אותו לבעלה ,שמביאו לסנדק,ויש מקפידים שהאשה לא תהיה מעוברת,
והטעם :משום שתפקיד הכפאטיר מוטל עלזוג ,איש ואשה ,ואם האשה מעוברת
משתתפים ב"כפאטירשאפט" יותר משנים (שםיראהיו"ד ס" רסה סע'יא).
וע"ע קצוש"עסי' קסג ס"אוב'.
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שער א:בריתמילה

תטו

הטעם wttp :שדרשולא את הנאמר בתהלים (ל"ה,י)כלעצמותי
תאמרנה וכו' אמר דוד להקב"ה מה שאתה עושהלי אני
משבחךבכלאברי ,בראשיאני קוראבתפיליןוכו',בירכיאני
םהנמולים (מהרי"ל הל'מילהסי'געמ'תעו).
עושהסנדקיםלילדי

יח .סנדק מתחלף

נוהגים שהאב מכבד בסנדקות לכלבן סנדק אחר,ואין הוא
ר מפעם אחת (רמ"איו"ד סל רפה סע'
מכבדאותו אדם בסנדקותיות
יא בשםמהריייל).

הטעם :נשם שהכהנים במקדש היו מתחלפים בהקטרת
הקטורתם,ולאהיהאותוכהןמקטיריותר מפעם אחת ,משום
שהקטרת העשירה את המקטירלג" ,לפיכך בכל פעם היו
מעשרין כהן אחר" (מהוי"ל הלימילהסייא עמי תעו בשםרבינופרץ)לד.

יכו* סנדקבטלית

נוהגים שהסנדק מתעטףבטלית בשעת המילה

(עדות לישראל עמ'

קמד)לה*

הטגנם":ברילכבדולרומם מצותהמילהשיעשנהוהואמעוטף

בציצית" (שו"תגינתורדים חלק או"ח כלל אסי'כה).

ועוד wtty ,הנאמר :ומבטן לשמך המה נמולים וכו' ועלכנפי
- -

לא מדרש תהלים פרק לה ,ילקוט שמעוני תהל' אות תשכג.
לב חדשים לבקרים יומאכו.

לג ראה יומא שם.
לד ומצינו (דברים ל"גט-י)"ובריתךינצורו וכו' (ברית מילה  -רש"י)י,עי 1,3קטורה באפך"
רמז לקשר של ברית וקטרת (שו"ת חת"מ ח"א (או"ח)סי' קנח ,ושו"ת (ודע ביהודה מהדו"ק
יו"דס"פו) ,וראה באוד הגד"איו"דסי'דסה ס"ק מו הנותב"ולעולם לאראינו סנדק
שמתעשר ,אלא המנהג ע"פ צוואתר"י החסיד" ,וע"ע ערוה"שיו"דסי' רסה ס"ק
לד הסובר שהרב דמתא יכול להתכבד בסנדקאות בכל הילדים,כיון שגם הכהן
הגדוליכולהיה להקטיר ולהקריב בכליום.
ן שע"ת או"חסי'יח אות ב.
לה עיי
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תטז

כסותם יעשוגדילים ,בפיוט של ר' יהודה הלוייום ליבשה
נהפכומצולים ,שנהוג לומר בסעודתבריתמילה (מטעמים עמ'מ).

כ.בעמידה

בשעתהבויתנוהגים שכל הקהל ,פרט לסנדק ,עומד (ימ"איו"ד
סל רמה סע' ב4

הטעם wttp :הנאמר (מ"בנייגג)ויעמוד כל העםבברית
עמי שנב בשם מהר"מ מרוטנבורג)לו.

(אבודרהם

ועוד,העמידההיאלכבוד נושאהתינוק משוםשחביבה מצוה
בשעתה (רע"בבכורים פ"גמ"ג).
ועוד ,משום כבודו של אליהו הנביא ובאמירת "ברוך הבא"
מתכווניםאליו (עדותלישראלעמיקיח בשם אורצדיקים).
ועוד ,ע"ש שאמרו (שבת קלז :):העומדים שם אומרים כשם
שנכנסלבריתוכו
' משמעשיש לעמוד בשעת המילה ומט"מ ח"ז
דףקיט :בשם מהריימ מרוטנבורג)לז.

כא.קמיםלכבודהנימול

בשעה שמביאים את התינוק למקום שמלים אותו נוהגים

לקום (ערוה"שיויידסי רסה ס"קיה סדור עבודת ישראל עמ'.)582

הטעם :משום כבוד הנושא אתהתינוק העוסק במצוה ,וכמו
שאמרו במשנה (צינורית פ"ג מ"ג) כשהיו מביאים הביכורים

לירושלים היו "בעלי אומניות שבירושלים עומדים לפניהם
ושואלין בשלומם" משום שחביבה מצוה בשעתה (יע"בשם).

כב .עך13דעלגבו
ד המוהל (ירדסי רסה
נוהגים שבשעתהמילהאבי הבן עומדלי
סע'ט).
לו ועיין שו"ת מהר"ם (דפוס פראג)גזיי תקד ותשבייץסי' שצו.

לז ראה ערך כסאאליהוהנביא.
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תיז

שער א:ברית מילה

הטעם :משוםשבריתהמילה דומה לקרבןשמביאועומד אצל
קרבנו בשעת הבאתו.וכןשנינו (תעניתנו).היאךקרבנו של אדם
ו ? יר'ד שם בשם בעלהעיטור).
קרב והואאינו עומדעלגבי (טוי
ועוד ,מצותמילת הבן מוטלתעל האב (קדושיןכס).והכיוהל הוא
ו האב עושהולשליחו (שם).
שליח האב,ובעמידתוליד

כג.ברוך הבא
כשמכניסיםהילד למולנוהגים שהמוהל והקהלאומריםברוך
הבא (מחז"י

עמ)626,יח.

הטעם" :הבא"בגימטריה שמונהכלומר:ברוךהנימוללשמונה
(אבידרהם עמ ,שנב)לט.

כד.סכיןוזיפיות

נוהגים להשתמש ב
סכיןלבמ).חודדת משני צידיה ,בעלת שתי
סי'

פיות

(דוךפקודיך מ"ע ב

ל דף

הטעם :כדי שלא יטעה המוהל ויחתוך בצד הכהה שאינו
ןהתינוק (שם).
מחודדויסכ
צבידם (ד"פשם).
ועוד ,רמז למנהג (תהלים קמ"שו)ווזרבפיפיור

כה .ברכת האב

לאחר שהמוהל מברך ומל האב מברך"להכניסו בבריתו של
אברהם אבינו" למרות שבכל המצוות הכלל הוא שיש לברך
"עובר(בבלפני)לעשייתן"מ (יו"דסי' רפה 'YDא).
-

-

לח ליפי אבודרהם המוהל אומר:ברוד הבא והציבורעונה :בשםהיוכן מובא בהמנהיג
הלמילה סל קכז.
'
י
ס
דעת
ם
י
נ
ק
ז
ה
א
ר
ו
'
מ
ע
,
ט
פ
ק
ז
ה
ל
י
מ
'
ל
ה
,
ו
לט תניא רבתיסי' צ
שבה"ל
מבעלי
מתוספות בראשית כ"ד א.
מ ו.אה או"חסי' כה סע' ח.
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וישהנוהגים
שהאב מברךלפני
ירושלים והלק"ט ח"בסי'

המילהמא (נת"ע עמ' שכז בשם מנהג

קמט)*

הטעם למנהג הראשון :כיון שהמילה נעשית ע"י אחר
(המוהל)יש להמתין בברכה עד שימול שמא יחזור בו ולא

ימול(טוי

יו"דסי' רסה בשם שר שלום גאוןוהעיטור).

ועוד,כיון שהאב מברךבין המילה לפריעה ,הברכה נחשבת
"עוברלעשיה"הואילוהפריעהמעיקר המצוה ,שכןשנינ
ו (שבת
שם בשםהראייש).
קלז"):כ1ל ולא פרע אתהמילהכאילו לא מל"(טוי
ועוד ,משום שברכת האב"להכניסו בבריתו של א"א" אינה
בכלל ברכת המצוות בלבד ,אלא גם ברכת שבח והודאה על
שזיכהו להכניסו בבריתו של א"א ,לכן אינה בכלל הברכות
ן (רז שבתקלז.):
שיש לברכן עוברלעשיית
הטעם למנהג השני :משום שבכל המצות יש לברך עובר
לעשייתן ואף מצוהז
ו בכלל( .שם).
ועוד ,חשוסנ,וסח הברכה להכניסובבריתו של א"א משמעו להבא
(רשביים

שבת קלז :ד"האבי).

כו.שהחיינו

ישנוהגים שהאב מברך ברכתשהחיינו בכלמילהומילה
סיי רסה סעיז ,ספרא"יסי'גסעיב).

וישנוהגיםשאין האב מברךשהחיינובברית מילה
בלל קמטסעי ג ב"חסי' רסהסייקיז)מב.

(יו"ד

כלל (חנייא

הטעם למנהג ראשון :משום שהמילה היא "מצוה שאינה
תדירה,ואינהמצויה בכל עת ,שהריהיא דומה למצוה שהיא
מזמן לזמן"

(רמשם ברכותפיייא ה"ט).

מא ארץחיים עמ' ,363מנהגי מצרים עמ' כח.
מב וכן דעת הטור בשם בעל העטורוהע"י.ויש נוהגים שהאב מברךשהחיינו רק בבן
הבכור ,ואז לאיברךבפדיון (ימ"אסי' רסה סע'ז) ,וי"א שמברך רק כשהאב מוהל את
בנו (המחבר .(DW
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תיט

הטעם למנהג שני :כל עור שלא מלאו לרך הנולד שלושים
ובברית (הרוקחסי'
יום לאיצא מכללנפל,לכןאין לברךשהחיינ
שעא).

ועוד ,ברכת שהחיינו מברך אדם המקיים בעצמו מצוה
המוטלתעליו ,ומכיון שברית מילה היא מצוה המוטלת על
האבמג,והואאינו מל אלא המוהל,לכןאיןהוא מברךשהחיינו
(באור הגר"א אותלד).

ועוד,אין לברךשהחיינועל המילה משום שזו מצוה הכרוכה
בצער (ב"י שם).
ועוד ,אין ברכת שהחיינו במילה נזכרת בגמרא למרות
ם (תוס' מונה מו .ד"ה
שמוזכרת הברכה בסוכה ,לולב ,חנוכה ופורי
העושה)מד.

כז .הדס

יש נוהגים שבשעת המילה מברכים על הדסומריחים אותו
(שו"עיו"דסין רמהסעיא).

הטעם wttp :שאמרולב"רפר' מח) א"ראייננו בשעה שמל אברהם
ילידי ביתו ,העמידן גבעת הערלות וזרחה השמש עליהן
והתליע ועלה ריחן לפני הקב"ה כקטורת הסמים וכעולה
שכולהלאישים .אמר הקב"ה בשעהשיהיובניו שלזהבאין
לידיעבירות,אנינזכר להם אותוהריח ומתמלאעליהןרחמים
(שנה"ל הל'מילהסי' ד דף קפח בשםאחיור'בנימין).

ון13ך ע"ש שאמרן (סנהדרין לב):קיל רירזים בבורני שבוע הבן
שבועהבן ,פרוש:בזמן השמדהיוענשיןסימןזהלהודיעשיש
שםבריתמילה והואסימן לשחיקתסממנין ,לכךהיומוליכין
ו (שנה"ל שם).
הדס שהואעצי בשמים ומברכיםעלי
מג ראה קדושין כס.
מד וראה ערוה"ש שם אות כז.
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תכ

כח.הודולה'
אחריהמילה אומרים את הפסוק מתהלים (ק"ו א)הודו לה'כי

טובכי

~ולס חסדו (אבודרהם עמ'שנב).

הטעם wtty :שאמרו חז"ל )nDIDיב).יוורא אותובי טוב הוא
(שמותב',ב)שנולדמהול,הרישמילה נקראתטוב"וזהוהודולה',
םמדינה שלגיהנם" (אבודרהםשם).
כי בעבורהמילה אנוניצולי
ועוד,התינוקשנולדדומה לאדםשיצאמביתהאסוריםשחייב
להודות ,ולכן אומרים בשמו בנוכחות עשרה הודו לה'כי
טובמה (דרישהיו"דסי' רסה אותח).

כס.בדמייך
י
י
ח
ם לומר את הפסוק (מיחזקאל
המילהנוהגי

כ"זו) שנאמרבו
אחרי
פעמיים ואמר לךבדמייךחיי ,למרותשאין מוזכרבו תיבת
ברית אומילהכפסוקים האחרים (שייךיו"דסי ,רסה p"Dו).
הטעם :ע"י המילה התינוק זוכה לשני עולמות  -העולם
הזה והעולם הבא (אנודרהם עמ,שנב).
ועוד ,הנביא יחזקאל התכוון באמירתו "בדמייךחיי" לשני
דמים :דם הפסח ודםהמילה (אנודרהם שם)מו.

ל* כשםשנכנפולברית

העומדים בשעת המילה עונים לברכת המילה :כשם שנכנס
לברית כךיכנסלתורה ,לחופהולמעשיםטובי
ם (שו"ע יונדסי' רסה
סעי א)מז*

הטעם שמקדימים חופה למעשים טובים" :לפי שאין נענש
מה ארבעה צריכים להודות וכויי ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא
וברכת הגומל בעשרה.

מו וראה רש"י שמותי"ב .1

מז ברייתא שבת קלז ע"ב.
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תכא

בבי"ד של מעלה עדבן עשריממח ואםכן החופה קודמת ,שבן

ס לחופה"מט (ט"ז שם ס"קג).
י"

לא.עלינו לשבח

נוהגיםלותרתפילתעלינו לשבחאחריסיום
עמ' קלא)נ.

המילה (עדותלישראל

הטעם :לפנים נהגו למולבבית הכנסתאחרי תפילת שחרית
ו לשבח (מובא בש"ךיו"דסי' רמה ס"ק כד בשם הגהות מנהגים)נא,
לפניעלינ
ואחרי המילה סיימו התפילה ואמרו עלינו ,מכאן נשתרבב
המנהג לומרעלינואחריהמילה גם כשלא מלו סמוךלתפילת
שחרית (עדית לישראל עמ'קלא).

ועוד ,משום שנאמרבו "שלא עשנוכגויי הארצות ולא שמנו
כמשפחות הארמה"ותינוקזהשנימול ,מעתהאינועודמגויי
הארצות (מטעמים עמימ.):

לב.טומנים בעפר

נוהגים לכסות ערלתהמילה בחול(ייהדסי' רסהסעיי).

 rDPPfiע"ש הנאמר (פדר"א פ' כס) כשהיו ישראל במדבר היו

נמולים ומכסים הערלות בעפרה ,וכשבא בלעם הקוסם ראה
את כל המדבר מלא מערלתן שלישראל ,אמרמייוכל לעמוד
בזכותברית דם מילה שהוא מכוסה בעפר שנאמר למדבר כ"גי)

-

-

מח ירושלמי בכורים פ"ב ה"א
מט אבות ס"ה מכ"א.
נ ראה אנצ' תל' כר"ד עמ' רנת הערה .194
נא וכן במהרי"ל הל'מילהסי' ט עמ' תעט.

נב ראהבית הגדול (שם) המביא בשם הרשב"אשלפניהנזיפה מלובני ישראל במדבר,
והנאמרביהושע (ה'ז)כי לא מלו אותם בדרך  -היה אתרי שננזפו.
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מי מנה עפריעקבמ .מכאן אמרוחכמים מכסים הערלה והדם
בעפרני (מהרי"לסי' תפ)(ה.

ןלתינוק
לג.יי

נוהגים לתת טעימה לנימול מןהיין שמברכיםעליו בברית
המילה (שו"עיו"דסי' רמה סע'א).
הטעם wtty :שאמרו (במ"ג פר'יא) שאחרי חטא העגל "משה מל
ואהרןפורעויהושע משקה" ומפרש האבודרהם":עכשיושהיו
עומדים ליהרג לא רצו משה ואהרן שיהרגו בלא מילה ובלא
קבלת מצוה ,ולכךהיה משה מל ואהרן פורעויהושע משקה
אותםעפרהעגלשעשווכו',ואנואומרים השקאהזו של שעת
ם ולא כאותה שליהושע" שנב).
מילהוהפריעהיהיולחיי
(עי
ועוד ,הטעימה משום ברכת הגפן שנאמרה וטרם שתו מן
ן שלרךהנימול נפטר המברך מלשתות
הכוס,וע"יטעימתהיי
(בלבוסי'עג).

ןליולדת
לד.יי
ן שברכו
ישנוהגים לתת לשתות לאם התינוקהנימול מןהיי

ו בדכתהמילה (גלנוסי'עג).
עלי

הטעם :לפי הנוסח בסדר ר' עמרם גאון נאמרת על הכוס
תפילה לרפואת היולדתני משום "שצריכה לרחמים ולרפואה
לכך שותה אותו אמו שלתינוק" (סדו רע"ג עמ'נב.):
נג כד הגירסא בביאור הגריש.
נד וע"ע תוס'יבמות עא :ד"המאי ,זהר פר'תזריע פסוקוביוםהשמיניימולויוב"ע
במד' כ"גי
 ,ובא"ח הל' מילה ת"ב עמ'  14בשם האשכול.
נה אנשי מזרח מוהלין על המים (אוצר חלופי מנהגיםביןבניא"יוביןבני בבלסי'י
ז (מהדורת
לוין עמ' ואלקיים מה שנאמר(יחז' ט"ו ט) וארחצךבמים ואשטוףדמיךמעליך ,וכ"ה
בסדר רע"ג (עמ' נב)מביאיןלפנינו מים ובהם הדסומיני בשמים שריחן נודףיפה
יפה ומוהלין וכו' שיפול דם המילה לתוך המים.
התפילה נזכרת גם בכלבו שם
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תלג

לה .סעודה

"נוהגים לעשות סעודהביום המילה"(ייידסי' רפה סע'יב).

הטעם w~ty :שאמרו (פרדר"א פר' כס) ר 1ישמעאל אומר לאעיכב
אברהם מכל אשרצוהו ,וכשנולדיצחקבן שמונהימיםהגישו

למילה וכו' ועשה שמחה ומשתה ,מכאן אמר חכמיםחייב

אדם לעשות שמחה ומשתה באותויום שזכה למול את בנו
כאברהםאבינו ,שנאמר (בראשיתנייאח)ריעש אברהם משתהגדול
ם הגמל את יצחק" (באורהגרייאיוייד שם).
ביו

לך .סעודהבמנין

"ונהגו לקחתמנין לסעודתמילה"

(י,%איו"דמיי רסהסעייב)*

הטעם wt~p :יאמרו לפרררייא פרייט) "כל עדות נאמנת לישראל
בעשרה ---עדותבריתמילה בעשרה" (ערוה"ש שםסעילז).
לז .סעודה גםביוםג'
ילמילה (עדית לישראל
יששנוהגים לעשות סעודה גםביוםשליש
עמי קטז בשם חותיאיר)(ח.

הטעם:מצינו אצל אברהםאבינושביוםשלישילמילה עשה
סעודה לשלושת המלאכימנט(דיךפקודיךדף לבע"ב).
וינוד ,היאיל וכזיום שלישי למילה ואילך התינוק הולך
ן סעודת הודאה (עדותלישראל שם בשם
ומתרפאססעודהזוהיאמעי
ברית אבות)סא.

גז 'יהגמל" נדרש :הי"אגימ"ל =שמונה מג ראה תוספות שבת קל .ד"ה שש ,וכתובות
ח .ב"ק פ .וסנהדרין לב ע"ב.
נח וכ"כ דרך פקודיך מ"ע ב חלק המעשה אות כח.
נט בו-אשית י"ח א ורש"י שם.
ס ויהיביום השלישי בהיותם כואבים (בראשית ל"ד כה) וראהרבינובחיי שם.
סא ראה שע"ת או"חסי' תקנא אות לג ,ושו"ת חוותיאירסי'ע'.
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לח.יוםליבשה נהפכומצולים
ישנוהגים לזמר בסעודתבריתמילה אתהפיוט"יום ליבשה
נהפכומצולים" לר'יהודההלוי

(סדורביתיעקב דף קג).סב

הטעם :ע"ש הנאמר בו :הבאים עמך בברית חותמך ומבטן
לשמך המהנמולים (לקוטי מהרי"ח ח"ג דףקכז).
ועוד* ע"ש שאמרו במדרש (תנחומא הקדום פר' בשלח פיס'יב) וכזכות
המילה נקרע הימסג(לקיטי מהרי"ח שם).

לכו*13ילה שלא בזמנה

(א)

אםהתינוק חולהודוחים את המילה לאחרהיוםהשמינייש
נוהגיםשאיןמליםביוםחמישיוביו
ם הששי בשבוע (ב"זיו"דסי'
רסב סק"ג)סד.
הטעם :משום שבשלושתהימים הראשונים למילה הכאבים
גדולימסה ואםימולוביוםהחמישי אוביוםהששי ,שבתתהיה
ן לגרום צער בשבת (ל,זשם)סי.
בתוך שלושתהימים,ואי

מ.מילה שלא בזמנה

(ב)

ישנוהגים ,כאשרדוחים אתהמילה לאחריוםהשמיני מחמת
ם ראשון בשבוע (שו"ת גבעת הלבונהסי'
מחלתהתינוק ,לאלמולביו
גה בשם רבותיו מבלז)סז.

הטעםwtty :יאמרו ותענית גז ):שאנשי מעמד לאהיו מתענים
סב הפיוט נאמר בשבת שירה ובשבת שיש בוברית מילה (סדור עבויי עמי .)645
ה
ל
סג רמז לכך (תהלים ס" 1ה) נורא עלילה עלבני אדם ,הפךים ליבשה " -עלי
ל
ע
בני
אדם" סופי תיבות :מילה ,שבזכותה הפךים ליבשה (מט"מ ח"ז דףקיז).
סד כנה"ג אך",ץכזי' שלא ,ברכ"ייו"דסי' רסב סק"ב.
יביום השלישי בהיותם כואבים (בראשית ל"דכה).
סה ויה
כוו וישכנוברים שהטעםכדי לא לגרום לחלול שבת,ויששאין חוששיןלשני הטעמים,
ראה ש"ךיו"דסי' רסו ס"ק יח ,מג"א או"חסי' שלא ס"ק ט ושו"תיביע אומר
ח"ה יו"דסי' כג.
סז היכל עבוה"ש ח"ד עמ' קד.
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ביום ראשון"מאי טעמא? א"ריוחנן מפני הנוצרים (רש"י:
שעושים אותויו"ט שלהם
)ן .ר' שמואל ברנחמני אמרמפני
י
"
שהואשלישיליצירה(רש לאדם נבראביוםששי ובכליום
שלישי הוי חלוש כדכתיב [בראשית ל"ד ,כה] ויהי ביום
השלישיבהיותםכואבים).רישלקיש אמרמפני נשמהיתירה
(רש"י :שנוטלין אותה ממנו והוי חלש) ,דאמר ריש לקיש
נשמהיתירהניתנהבו באדםבערב שבת,במוצאי שבתנוטלין
אותה ממנו" (גבעת הלבונה .(DW
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