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מצורע -פרשת: תזריע    
 84‘ עלון מס

 ניסן תשע"ג‘ כו

 נשמה טהורה שנתת בי
 בפרשתינו אנו למדים על ארבע סוגי נגעים בבשר האדם:

 ‘בהרת’הוא לובן עז ביותר, הוא נראה בעור הבשר כשלג, והוא נקרא  -המראה הראשון

 ‘שאת’הוא לובן שדהה מזה מעט, ונראה כצמר נקי של כבש בן יומו, והוא נקרא  -המראה השני

 ‘ ספחת‘מעט, ונראה כסיד ההיכל, והיא נקראת ‘ שאת‘הוא לובן שדהה מן ה -המראה השלישי

 ‘.ספחת’הוא לובן שדהה מעט מסיד ההיכל, והרי הוא כקרום ביצה, וגם היא נקראת  -המראה הרביעי

נגעים אלו מטמאים אפילו אם שיעורם היה קטן כגריס הקלקי, דהיינו שיעורו של הנגע לטמא את האדם 

 הוא לערך שתי סנטימטרים מרובעים.

ַרַעת ֵאת כָּל עֹור ַהנֶַּגע ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ”והנה בפרשתינו נאמר  ה ַהצָּ עֹור ְוִכְסתָּ ַרַעת בָּ רֹוַח ִתְפַרח ַהצָּ ְוִאם פָּ

ת ַהנַָּגע רֹו ְוִטַהר אֶּ ת כָּל ְבשָּ ַרַעת אֶּ ה ַהצָּ ָאה ַהכֵֹהן ְוִהנֵה ִכְסתָּ יו ְלכָּל ַמְרֵאה ֵעינֵי ַהכֵֹהן: ְורָּ ַפְ כ   ַרְגלָּ וּלֹו הָּ

הֹור הּוא ן טָּ בָּ פירוש: אם היה כל הבשר של האדם, מראשו ועד רגליו כמראה הנגע ולא יהיה לו שום   “לָּ

 מקום בבשרו שאינו נגוע איש זה הוא טהור ואין בו טומאה כלל.

לכאורה דין זה הוא תמוה עד מאוד, שהרי זה פלא, שנגע בגודל של סנטימטרים ספורים מטמא את 

 האדם, אבל אם כל גופו, מראשו ועד רגליו מכוסה בנגע הוא יהיה טהור.

לבאר הדבר, יש להקדים את הידוע שהנשמה שניתנה לכל יהודי ויהודי, היא נשמה שחקוקה מתחת כסא 

הכבוד כולה טהורה וזכה, אלא שבמשך שנות חייו הוא עושה עבירות ועשים לא טובים, ועל ידי אלו 

 הדברים הרעים הוא מלכלך את נשמתו, ואט אט חלקים בנשמתו עוברים מצד הטהרה לצד הטומאה. 

כל אדם שעושה עבירות וחטאים,באופן אוטומטי הרוך והתמימות שהיו לו בהיותו ילד ונער, אט אט 

 עוזבים אותו, עש שמאותה נשמה טהורה שהייתה בו לא נשאר שום חלק של טהרה. 

כך הדברים עובדים אצל כל בני האדם, חוץ מנשמת היהודי, מקום מחצבתה של נשמת היהודי, הוא 

מתחת כסא הכבוד, ומשום כך בנשמת היהודי ישנו חלק זך וטהור שהוא לעולם לא יכול לעבור לצד 

 הטומאה.
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ד “בס  

 כל הקהל הקדוש
 מתבקש להעטיר בתפילות לרפואת
 חנה בת שמחה אמויאל 
 השוהה כרגע בבית החולים

ולכן כשהיהודי עושה עבירות, הטומאה מתחילה לקחת חלקים מנשמתו, עד שלאט לאט כמעט כל נשמתו נבלעת לצד הטומאה, ודווקא באותו רגע 

סופי, שלא נשאר לנשמה שום חלק טהור אלא חלק קטן ואחרון, שגם אותו הטומאה בולעת, ובכך היא מקוה לשבות את נשמה זו לתמיד, אך לגודל  

 והיא מקיאה בחזרה את כל מה שבלעה במשך שנים מנשמת אותו האדם.‘ הרעלת קיבה‘עצמותו הטהורה של אותו ניצוץ קטן וזך, נוצרת לטומאה 

ברגעים אלה הוא נקשר בקשר ‘. ריבוי אורות’ברגעים אלו האדם מרגיש תחושות שלא חש אותם שנים, תחושות שכבר נשכחו אצלו, מצב זה נקרא 

 לתורה ולמצוות.‘ אמיץ לה

בימים אלו אנו מוצאים הרבה מן החוזרים בתשובה שהם דווקא מאותם שהיו רחוקים מאוד, ובלי שום קשר ליהדותם ושככו את מסורת אבותם,  

 דווקא הם חוזרים לאביהם שבשמים עם המון אנרגיות חיוביות.

הסיבה לכך היא, שהם היו על סף טומאה סופית של נשמתם אלא שאותו חלק אחרון שהיה צריך לעבור גם הוא לטומאה, גרם שכל מה שנלקח מהם  

 במשך שנים חזר בבת אחת.

 מותולכן נראה לי לפרש את פרשתינו על זה הדרך, טומאה קטנה יכולה להיות היהודי ולטמאותו, וכן אם יגדל הנגע יותר ויותר הוא מורה על התעצ

 מטומאה מבאדם אבל שכל כולו של היהודי מכף רגל ועד ראש יהיה מכוסה בנגע טומאה אין הדבר אפשאי במציאות, ולכן הוא טהור לחלוטין.

הֹור הּוא”וזה פירוש המילים בסוף הפסוק  ן טָּ בָּ ַפְ לָּ שכולם חזרו אליו ונהפכו ללבן , בא לומרעל אותם החלקים שהלכו לצד הטומאה ונטמאו“ כ וּלֹו הָּ

 ונטהרו וכל אותו האדם טהור הוא.     

  

 וזאת הברכה
 למשפחת מזרחי היקרה

 אשר תרמה והכינה את סעודת ראש חדש אייר 

משכורתם שלימה מעם ה'     ישלם ה' את פועלם ותהי  
 לאחר תפילת שחרית בשבת 

במסכת אבות‘ קוראים פרק ב  
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 סיפור לשבת
 

 פינת ההלכה
 הלכות ברית מילה

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 כח ההרגל

         שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

ְתַאבֵ  ְטָען ָגדֹול עִּם ְמַחֵבל מִּ ְתפֹוֵצץ מִּ יר יְרּוָשַליִּם. בְִּרחֹוב ֶבן יְהּוָדה הִּ יד ֶאת ָהעִּ יר ֶהֱחרִּ  ד.פִּּצּוץ ַאדִּ

ים ַרבִּים.  יסִּ  ָבחּור ָצעִּיר, ֶשָעַמד ְבָסמּוְך ַלְמַחֵבל, נְִּפַצע ֲאנּושֹות ּוְלתֹוְך גּופֹו ָחְדרּו ְרסִּ

ים ֶשְבג ים עִּּמֹו ֵהם ֵאינָם יֹוְדעִּ ים נְִּפָגשִּ ֹו ּופַכּיֹום ַהָבחּור הּוא ַאְבֵרְך ֲעטּור זָָקן ּוֵפאֹות, ְוַכֲאֶשר ֲאנָשִּ

ים'', ֶשָחְדרּו ְלָכל ֵאיְבֵרי גּופֹו ְבפִּגּוַע חַ  ים, ְבָרגִּים ְו''ֻאּמִּ ְשמֹונִּים ַמְסְמרִּ ים ֲעַדיִּן יֹוֵתר מִּ ָלנִּי, בְ נְִּמָצאִּ

ים ֶשּיְָדָעה יְרּוָשַליִּם.   ַאַחד ַהָקשִּ

ַכּמּות ַהְבָרגִּים ָהֲעצּוָמה ֶשָהיְָתה  ְלַבד מִּ ֶֹּרג ֶאָחד בִּ יש ָשָהה ַבָּמקֹום עִּם ָחֵבר נֹוָסף. ֶהָחֵבר ָסַפג ב ָהאִּ

ים  ֹּחֹו ּוְלַאַחר ָשבּועֹות ֶשל יִּּסּורִּ יד ָחַדר ַהיְֵשר ְלמ ֶֹּרג ַהּיָחִּ ֶֹּמר ַהנֶֶפץ ֶשל ַהְמַחֵבל. ַהב ְמֻחֶבֶרת ְלח

ים   ֹּאת, ָסַפג ֵמָאה ְבָרגִּים ּוַמְסְמרִּ ֹּם ָדמֹו. ְמיָֻדֵענּו, ְלֻעַּמת ז ים נְִּפַטר ֶהָחֵבר ְלֵבית עֹוָלמֹו. ה' יִּק ָקשִּ

ּיִּים ָחְדרּו ֶאל ּתֹוְך ַהגּוף!  ים ַמַּתְכּתִּ  ֶאל ּתֹוְך גּופֹו. ַשּוּו ְבנְַפְשֶכם ַבֶּמה ְמֻדָבר: ֵמָאה ֳחָמרִּ

ן ַהנְִּמנָע הּוא ּוּו ַדְעָּתם ֶשּמִּ ים חִּ ֹּד''. ָהרֹוְפאִּ  ְבַהגִּיעֹו ֶאל ֵבית ָהְרפּוָאה ֻהגְַדר ַמָּצבֹו ְכ''ָקֶשה ְמא

כּון ַרב  יא ֶאת ָכל ַכּמּות ַהְבָרגִּים ֶשָחְדָרה ְלתֹוְך ַהגּוף, ֶשֵכן ָכל הֹוָצָאה ֶשָכזֹו ְכרּוָכה ְבסִּ ְלהֹוצִּ

ים, ְדַהיְנּו ֶאת ַהְבָרגִּים גּופֹו ַרק ֶאת ַמה ֶשֻּמְכָרחִּ יאּו מִּ ים הֹוצִּ ים ּוְכֵלי ָדם. ָהרֹוְפאִּ  ּוְפגִּיָעה ְבֵאיָברִּ

ּי ּיָדִּ ים ְוַסָכנֹות מִּ ים ָקשִּ ֹּר זִּהּומִּ יצ ים ְוַהְשָאָרָתם ָשם ָהיְָתה ֲעלּוָלה לִּ ְתיְַשבּו' בְִּמקֹומֹות ְרגִּישִּ  ת. ֹוֶש'הִּ

ים ְּתכּופִּים, ָהיָה זֶה ֶשָחַדר ְלתֹו יא, ְוֶשָגַרם לְִּכֵאבִּים ְויִּּסּורִּ י ֶאְפָשר ָהיָה ְלהֹוצִּ ים ֶשאִּ ְך ַאַחד ַהַּמְסְמרִּ

ֶֹּפת, ֲאָבל ָהרֹופְ  ְכֵאֵבי ּת ֹּחֹו. ַהַּמְסֵמר ָגַרם ְלַהְפָרשֹות ְולִּ ים ֹלא ָפגַע ְבמ ֶֹּלת, ְוַאְך ְבנִֵּּסי נִּּסִּ ים אִּ ַהֻגְלג

ַֹּח.  ְפגִּיָעה ַבּמ ית לִּ ם יְִּגעּו ְבַמְסֵמר זֶה, ַקּיֶֶמת ַסָכנָה מּוָחשִּ  ָטֲענּו ֶשאִּ

ים ֶשנֹוְתרּו ְבגּו ְשָמר ֶשַעְשרֹות ַהַּמְסְמרִּ ֹּד ַעל ַהּמִּ יְך ַלֲעמ ירּו ֶאת ַהָפצּוַע ֶשָּצרִּ זְהִּ  פֹוְבַמְקבִּיל ֵהם הִּ

ים, ָהֲעלּולִּים ְלָהבִּיא ְלתֹוָצאֹות ַקְטָלנִּּיֹות, ָחלִּיָלה. ַמְסֵמר ֶאָחד ֶשּיֲַעֶלה ֲחלּוָדה,   ֹלא יִּגְְרמּו ְלזִּהּומִּ

 מּוָבן ְכָבר ֵמֵאָליו!  -ָעלּול ְלָהבִּיא ְלזִּהּום ָקֶשה ְבָכל ֶחְלֵקי ַהגּוף, ְוַהְשָאר 

ְשָמר,  ָכל מִּ ְראֹותֹו ֵאיְך ַעד ְלֶרגַע זֶה ָשַמר ָעָליו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא מִּ בְִּהיֹותֹו ְבֵבית ַהחֹולִּים, ּובִּ

יֶכנּו ְבֵעָצה טֹוָבה וִּיָשָרה ֵכיַצד יְֵהא ְביָד ֹּד בְִּתשּוָבה, ּוָפנָה ֶאל ַאַחד ָהַרָבנִּים ֶשּיְַדרִּ ְתעֹוֵרר ְמא ֹו הִּ

ים,   ם נְִּסיֹונֹות ָקשִּ יַרת ַהַשָבת ֹלא ָהְלָכה לֹו ְבַקּלּות. הּוא הְִּתמֹוֵדד עִּ ים. ְשמִּ זִּהּומִּ ֹּר ַעל גּופֹו מִּ לְִּשמ

ֹּג ְוָלבּוז לֹו, ֲאָבל שּום ָדָבר ֹלא ָעַמד ְבַדְרכֹו.  ים ֶשנִּּסּו לְִּלע ם ֲחֵברִּ  עִּ

שְ  ָכל מִּ ין ֶשֹּלא ַרק ֶשה' יְִּתָבַרְך שֹוֵמר ָעָליו מִּ ְבחִּ ַּלת ַהֶדֶרְך ֶשָבּה ָשַמר ֶאת ַהַשָבת הִּ ר, מָ ְכָבר בְִּתחִּ

יא  יַרת ַהַשָבת ָהְפָכה  -ֶאָּלא ַמֲענִּיק לֹו ֶאת ַהַּמָּתנָה ַהּטֹוָבה ֶשנַָתן ְלַעּמֹו יְִּשָרֵאל, ְוהִּ ַהַשָבת. ְשמִּ

ים  ָכל ַהַּמְסְמרִּ ים הִּבִּיעּו ְבָפנָיו  ֶאת ְפלִּיָאָתם ַעל ָכְך ֶשּמִּ ְצָוה. ָמרֹוְפאִּ יָמה ֶשל מִּ ֶאְצלֹו ֵאפֹוא לְִּמשִּ

ֹּר ֶאת ַהַשבָ  יְך לְִּשמ ְמשִּ ָבה. ְוהִּ  ת,ֶשנֹוְתרּו ְבגּופֹו, ַאף ֶאָחד ֵאינֹו גֹוֵרם לֹו זִּהּום. ַרק הּוא יַָדע ֶאת ַהּסִּ

י ֶאְפָשר   י,עֹוָלם ֶשבֹו אִּ ְכנִּיָסה אֹותֹו ְלעֹוָלם ַאֵחר, עֹוָלם ֶשל יְהּודִּ יַרת ַהַשָבת הִּ ירּות. ְשמִּ ְמסִּ בִּ

ְרגִּיש ֵמעֹודֹו.  ֹּנֶג רּוָחנִּי ֶשֹּלא הִּ  ַלֲעשֹות ָכל ַמה ֶשרֹוצִּים. ְוַדְוָקא ַהַחּיִּים ַהָּללּו, ֵהבִּיאּו אֹותֹו ְלע

יָמה   ּתֹוְך ָעָמל וִּיגִּיָעה, ָהיְָתה ַהְּמשִּ ְתַקֵדם ָהְלָאה. לִּּמּוד ַהּתֹוָרה מִּ ין שצריך ְלהִּ ְבָשָלב ְמֻסּיָם הּוא ֵהבִּ

ּיִּים ְּתלּויִּים ַרק ָבזֶה.  ּתִּ ין ֶשַהַחּיִּים ָהֲאמִּ  ַהָבָאה ֶשּלֹו. הּוא יַָדע ְוֵהבִּ

הּוא רֹוֶאה ְביֶֶתר ְשֵאת ֵכיַצד ה' יְִּתָבַרְך ַמְשגִּיַח ָעָליו ּוְמַפֵקַח ַעל ָכל ַצַעד ֶשהּוא עֹוֶשה. ְּתחּוַשת 

ּיֹום ְליֹום, ּוכְ  ְתָקֵרב ַלה' יְִּתָבַרְך גֹוֵבר מִּ ל כָ ָהֱאמּונָה ְמַלָּוה אֹותֹו ְבָכל ְדָרָכיו ּוְפֻעּלֹוָתיו. ַהֵחֶשק ְלהִּ

יא ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה.  יָדה הִּ ין ֶשַהֶדֶרְך ַהיְחִּ ְתַלֲהטּות גֹוֶבֶרת, הּוא ֵמבִּ  ֶשַההִּ

ים בְִּתשּוָבה ֹּר ֶבֱאֶמת ּוְבָתמִּ  ְוָאז ַמגִּיַע ַהָשָלב ֶשבֹו הּוא ַמְחלִּיט ַלֲעשֹות ֶאת ַהַּצַעד ַהגֹוָרלִּי, ְוַלֲחז

ְתַעֶּלה, ַעד ֶשַּמגִּיַע ְלַדְרָגה ֶשל  יָבה ְלַבֲעֵלי ְּתשּוָבה, עֹוֶלה ּומִּ ן בֶ ְשֵלָמה ֶאל בֹוְראֹו. הּוא ַמגִּיַע לִּישִּ

אשֹונִּים ְוַאֲחרֹונִּים.  ֹּד ַדף ְגָמָרא עִּם רִּ י, ַהּיֹוֵדַע לְִּלמ ּתִּ יָבה ֲאמִּ  יְשִּ

ים  ֵדי ַפַעם לְִּכֵאבִּים ֲחזָקִּ יְרֶכם: ַהַּמְסֵמר ֶשָחַדר ְלגְֻלגְָלּתֹו, ֲעַדיִּן נְִּשַאר ָשם, ְוגֹוֵרם לֹו מִּ ֹּ ְלַהזְכִּ  ד. ְמא

ְסבִּיר ֶאת  יָבה, ֶשהִּ ֹּאש ַהיְשִּ עּורֹו ֶשל ר ְשַּתֵּתף ְבשִּ יָבה, הִּ ָכנְסֹו ַליְשִּ ים ֵמָאז הִּ ְסַפר ֳחָדשִּ ף דַ ַכֲחֹלף מִּ

ְבֵרי  ין ֶאת דִּ ם ָהַרְשָב''א. ְמיָֻדֵענּו ֹלא ֵהבִּ ''א, ַהְגָמָרא עִּ ַרְׁשבָּ ְתיֵַגַע הָּ יְך ְלהִּ ְמשִּ ְתיֵָאש, ְוהִּ ֲאָבל ֹלא הִּ

ְבֵרי  ְתַעֵּמק ְבדִּ י ּומִּ ''אַבֲעָמָלּה ֶשל ּתֹוָרה. הּוא פֹוֵרש ְלֶחֶדר ְצָדדִּ ַרְׁשבָּ י הָּ ֹּחִּ . ְבתֹוְך ְכֵדי ַהַּמֲאָמץ ַהּמ

ישּו'' ְביָדֹו ּוְמנַגֵב  ְתַחֵשב ְבָכְך. הּוא ַמֲחזִּיק ֶאת ַה''ּטִּ ֹּאשֹו, ֲאָבל ֹלא הִּ יבּות ְוזֵָעה ְבר ְרגִּיש ְרטִּ ל כָ הִּ

ְבֵרי ָהַרְשָב''א.  ֹּל ַעל דִּ ֹּל ְוַלֲעמ יְך ַלֲעמ ֹּאשֹו, ּוַמְמשִּ ים ֵמר  ָהֵעת ֶאת ַהַּמיִּם ַהנִָּגרִּ

ְדָבָריו''  ְתַכֵּון ָהַרְשָב''א בִּ ין ַמה הִּ י ַעד ֶשָאבִּ ְּמקֹומִּ  ָאַמר ַלַחְברּוָתא ֶשּלֹו.  -''ֹלא ָאקּום מִּ

ְבֵרי  יַע ַבֲהָבנַת דִּ ְשקִּ י ֶשהִּ ֹּחִּ יאֹו ֶשל ַהַּמֲאָמץ ַהּמ יֶשהּו ַאֵחר ָקם בְִּמקֹומֹו. ְבשִּ הּוא ֹלא ָקם, ֲאָבל מִּ

ֶֹּלת, ַעד ֶשֶחְציֹו ֶשל ַהּמַ  יַע ֶאת ְבַשר ַהֻגְלג ְבקִּ ֵמר סְ ָהַרְשָב''א, ָּתַקף אֹותֹו ְכֵאב ַעז בְִּמיָֻחד, ְוַהַּמְסֵמר הִּ

ים ַהנֹוָרָאה ָבָא י ַהֵשנִּי ּוַמֶּסֶכת ַהְכֵאבִּ יאּו גַם ֶאת ַהֲחצִּ ה ְכָבר ָהיָה ַבחּוץ... ְבנִּּתּוַח ַקל ּוָמהִּיר הֹוצִּ

ים ֶשָבּה ֶהֱעָלה ָהַאְברֵ  ָשה ַעּמּודִּ ינִּים? ְכַדאי ְלַעּיֵן ְבחֹוֶבֶרת ַבת ְשמֹונִּים ַוֲחמִּ ּיּום. ֹלא ַמֲאמִּ  ְךלִּיֵדי סִּ

גְֻלָגְלּתֹו.  ְּוָתה אֹותֹו ָהֵחל ֵמֶרגַע ַהפִּגּוַע ְוַעד יְצִּיַאת ַהַּמְסֵמר מִּ ים ֶשּלִּ  ַעל נֵס ֶאת ַשְרֶשֶרת ַהנִּּסִּ

ים ְוַהְבָרגִּים ֶשנְִּתְקעּו ְבגּופֹו. ֶאת ַהַּמְסֵמר ֶשנִּ  יגִּים ֶאת ַהַּמְסְמרִּ ים ַהַּמּצִּ ּלּומִּ ַלט פְ ַהחֹוֶבֶרת ְמֻלָּוה ְבצִּ

ְסֶגֶרת ְגדֹוָלה ּוֻמזְֶהֶבת ְבָסלֹון ֵביתֹו. ּוֵמָאז הּוא ַמְראֶ  יב ְבתֹוְך מִּ ּצִּ י, הִּ ֹּה נִּּסִּ ַֹּרח כ ֶֹּלת ְבא ה ֵמַהֻגְלג

ָּוַדע ֶשֶכֶתר ּתֹוָרה נָתּון ְלָכל ֶאָחד   יַע ּוְלהִּ ְלֻכָּלם ֶאת ''ַהַּמְסֵמר ֶשל ָהַרְשָב''א''. ְכֵדי ֵליַדע, ְלהֹודִּ

ְתַמֵּסר ַלֲעָמָלּה ֶשל ּתֹוָרה  י ֶשּמִּ ּיְִּשָרֵאל, ּומִּ ְמנֹוף ַהָּצָלה! -מִּ  ַהּתֹוָרה ְבַעְצָמּה ְּתַשֵּמש לֹו כִּ

לילה שלפני יום המילה, נקרא ליל ''ברית יצחק'' ובכמה מקומות נהגו א. 

להיות ניעורים כל הלילה ולעסוק בתורה אצל התינוק. וקבעו סדר לימוד 

מיוחד ללילה זה, ומנהגינו להביא לבית עשרה אנשים לקרוא את סדר 

הלימוד. ומה טוב ומה נעים שיהיו נוכחים שם תלמידי חכמים להשיח 

 בדברי תורה. ויש שנהגו להדליק נרות בלילה הזה, ושמחים ושרים בו.

בעת שעורכים בבית לימוד ''ברית יצחק'', ויש שם עשרה אנשים ב. 

גדולים, או בעת סעודת המילה, תעמוד היולדת בפתח, ותברך בשם 

ומלכות: ''ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות 

שגמלני כל טוב''. ויענו אמן, ואחר כך יאמרו ''האל שגמלך כל טוב, הוא 

 יגמֵלך כל טוב סלה''. ]ולכתחלה צריכה לברך בעמידה[.

 מצות עשה לאב למול את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשהג. 

אם האב לא מל את בנו, חייבים בית דין למולו. ואם לא מלוהו בית דין, ד. 

 חייב הוא למול את עצמו כשיגדיל

אין האשה חייבת למול את בנה, כי החיוב הוא על האב. ומכל מקום יש ה. 

   לה להשתדל שיהא בנה נימול.

: וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ולכן יש )ויקרא יב, ג( נאמר בתורה ו. 

להזדרז למולו ביום השמיני, ולא לדחות המילה לימים שאחריו, ולבטל 

 מצות וביום השמיני

אין מלין אלא ביום, ואפילו מילה שלא בזמנה אין מלין אותה אלא ז. 

 ביום. ואין מלין אלא משתנץ החמה ביום השמיני ללידתו, עד השקיעה.

אם עבר יום השמיני והאב לא קיים את מצות מילה, אין עליו עונש ח. 

נידוי, אבל איבד שכר מצוה בזמנה בעולם הבא, שהוא עונש קשה יותר 

מנידוי, ולכן יש להסביר זאת לאותן טועים שקובעים את מועד הברית 

 ביום שהדבר נוח להם, או ביום שאולם השמחות פנוי.

תינוק שנולד בארה''ב, והגיעו לארץ למולו ביום השמיני, ובגלל ט. 

הפרשי השעות עדיין לא הגיע יום השמיני, ולפי השעות של ארה''ב עדיין 

 הוא בליל השמיני, אף על פי כן מלין אותו ביום השמיני לפי מקום המילה.
 )ילקוט יוסף(

 ַאל ִתְפרֹוׁש ִמן ַהִצבּור 
 ‘(ד‘,)אבות ב

א  ה בּונָּם ִמְפִׁשיְסחָּ ַאְדמֹו"ר ַרִבי ִשְמחָּ  הָּ

ֵּתן ָלָאָדם ְצרֹור ֶשל ַמְטְבעֹות ם ּתִּ  ָהיָה אֹוֵמר: אִּ

ם ְבתֹוָכם יִָּּמֵצא ַמְטֵבעַ   י ְלַתְשלּום, ַאף אִּ  ְכֶאְמָצעִּ

י יְִּהיֶה לֹו צּוָרה, ֹלא   ֹּשִּ  ָשחּוק ּוְמֻשְפָשף ַעד ֶשְבק

ְפנֵי ֶשַהַּמְטֵבַע ַהָשחּוק נְִּבַלע  ידּו ָעָליו ָכל ָכְך, מִּ  יְַקפִּ

ֵּתן ַמְטֵבַע ָכזֶה  ם ּתִּ ֵבין ָכל ַהַּמְטְבעֹות ַהּטֹובֹות. ֲאָבל אִּ

 ַלּסֹוֵחר ְכֶשהּוא בֹוֵדד, שּום סֹוֵחר ֹלא יְַקְבלּו 

ְפנֵי ֶשֵאין לֹו שּום ֵעֶרְך.   בְִּתמּוָרה, מִּ

ָּלה  ְתפִּ ם ַהּצִּבּור בִּ ָֹּרב עִּ ם הּוא ְמע ָכְך ַגם ָהָאָדם, אִּ

ָּלתֹו ּוַמֲעָשיו  ים, ֲאזַי ְּתפִּ ים טֹובִּ ְצוֹות ּוְבַמֲעשִּ ְבמִּ

ם  ם יֵש ָבֶהם ְפגִּיָמה. ֲאָבל אִּ ְתַקְבלִּים ַאף אִּ  מִּ

ְתַפֵּלל ְלַבדֹו ּוְמַקּיֵם ן ַהּצִּבּור, ּומִּ  ָהָאָדם פֹוֵרש מִּ

ָּלתֹו ּוַמֲעָשיו   ְצוֹות ְלַבד, ֲאזַי ְּתפִּ  ֶאת ַהּמִּ

ָּלתֹו  ים ֵאין ְּתפִּ ְפָעמִּ ים יֹוֵתר, ְולִּ  נְִּבָדקִּ

ְתַקֵבל   ּוַמֲעָשיו ְראּויָה ְלהִּ

ְפנֵי ה' יְִּתָבַרְך.   לִּ

 


