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 הרב איתמר רוזנצוייג

 כולל העליון ע"ש ווקסנרחבר 

 בענין מצות מילה וברכת להכניסו

 א. ברכות המילה
יסו פרק ר' אליעזר דמילה )שבת קלז:( "תנו רבנן המל אומר אקב"ו על המילה. אבי הבן אומר אקב"ו להכנ בסוףשנינו 

וברכה  מילה, ברכה אחת שמברך המוהלברית שמברכים שתי ברכות על מצות רי מבואר בבריתו של אברהם אבינו". ה
שנברך ב' ברכות  נו שמחה שתמה מהיכי תיתיג:ג( שהביא בשם רבימילה )ועיין בהגהות מיימוניות  1ת שמברך האב.ראח

של ברכה זו על מצוה אחת, ומדוע לא סגי בברכת המוהל: "רבינו שמחה שכתב בספרו וז"ל אבל לא ידענו מה טיבה 
וכי מי ששחטו לו פסח צריך לברך אקב"ו לשחוט  ,להכניסו וכו' וכי לא סגי ליה במאי ששלוחו המוהל מברך על המילה

 את הפסח". 

ה( תמה על כפל הברכות מצד אחר, שהרי אם המילה היא הברית של אברהם אבינו והברית הלבוש )יורה דעה סימן רס
ברכים בב' לשונות על דבר אחד: "יש מתמיהין למה יברך האב שהרי המוהל הוא של אברהם אבינו הוא המילה, מדוע מ

שלוחו ושלוחו של אדם כמותו, וכיון שהמוהל מברך על המילה מה צריך האב לברך להכניסו כו', שהרי המילה היא 
שהביא בשם רבינו  ועיין בבית יוסף )יורה דעה רסה ד"ה ואבי(. הברית של אברהם אבינו, והרי מברך שתי פעמים למה"

על מצוה הציע מכח קושיא זו ד"יש אומרים כשאב עצמו מל את בנו אינו מברך להכניסו שלא מצינו שתי ברכות מנוח ש
וצ"ע בטיב ברכת להכניסו זו דהמנהג הוא "לברך להכניסו אפילו כשהאב עצמו מל". שיטה דחה  אך רבינו מנוח 2אחת".

  .המילהומעמדה כברכה נוספת על מצות ה

"המל מברך קודם  הרמב"ם )מילה ג:א( פסק שאם האב אינו נוכח בברית הבן, אין מברכין ברכת להכניסו כלל:והנה 
וכו' ואבי הבן מברך ברכה אחרת. ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר  שימול אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה

וה על האב למול את בנו יתר על מצוה שמצווין ישראל קדשנו במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. מצ
שימולו כל ערל שביניהן. לפיכך אם אין שם אביו אין מברכין אחריה ברכה זו. ויש מי שהורה שיברכו אותה בית דין או 

תב , וכמו שכהמילהגוף כניסו היא ג"כ ברכה על וצ"ע בדעת הרמב"ם, דאם ברכת להאחד מן העם. ואין ראוי לעשות כן". 
ומדוע שמברכים גם כשאין אב,  "על המילהברכת "א , מידי דהוהמברכים אותה במקום שאין אב הלבוש הנ"ל, מדוע אין

 שאכן במקום שאין אב אחרים מברכים להכניסו הרמב"ם ועיין בראב"ד שהשיג על. לא לברך ברכת "להכניסו" גם כן
מאי שנא  בשיטת הרמב"ם, צ"עאצלנו שהסנדקוס מברך". ו: "מסתברא כמ"ד ב"ד או מיוחד שבעם מברך. ונהגו במקומו
 . "על המילה"מברכת  "להכניסו"ברכת 

 ב. ברכת להכניסו כברכה על אסיפת העם
רש"י במחזור ויטרי )סימן תקה( עמד בטיב ברכת להכניסו, והציע שברכה זו אינה ברכת המצוה על המילה כי אם והנה 

על ברכת שהכל ברא לכבודו כמו שמברכים בברכת חתנים וד הברית. ושנאספו לכבברכה מיוחדת על אסיפת העם 
אסיפת העם שנתקבצו לכבוד החתונה, כך בברית מילה מברכים על אסיפת העם שנתקבצו להכניס את התינוק לברית 

 ,בראשו תפארת וכובע וסרבל בד כתנת ,נאים בגדים אותו ומלבישין. בחמין הקטן את ומרחיציןהמילה שיתקיים תיקף: "
 ברוך' ואומרי ,הילד כשנכנס מפניו הציבור ועומדין ,תפילה לאחר הכנסת לבית בהדר אותו ונושאין. לחופה הכנסתו כיום
 כשם אומרים שם והעומדים...אבינו אברהם של בבריתו להכניסו ומברך נוטלו הבן ואבי ,'ה בשם אומר והמכניסו ,הבא

 כמו. לברית הכנסתו נקראת לכך. שנתקבצו זו היא ואסיפה: טובים ולמעשים ולחופה לתורה יכנס כן לברית שנכנס

                                                           
הוקרתו לעדינות , בדבר קטן כבדבר גדול וקודקד .מאמרה לאורך כל בתבונה ובדעת העיר ליתודתי נתונה לידידי ר' אלי ווייס נ"י ש

וכן אסיר תודה אני לאאמו"ר הרב מיכאל רוזנצוייג שליט"א ולחמי דר' יעקב קרויס . את המאמרחידדו והידרו הלשון, ופלפולו החריף 
 תוכן הסוגיא.בעיקר והעירו לי שנשאו ונתנו אתי  שליט"א

וכן הוא מפורש בתוספתא )ברכות ו:יב(: "המוהל צריך ברכה לעצמו, אומר ברוך על המילה. אבי הבן צריך ברכה לעצמו אומר, ברוך  1
 א' להכניסו בבריתו של אברהם אבינו". 

שאין וכעין זה כתב הערוך השולחן )יורה דעה סימן רסה( שבמקום שאין אב מקפידים שלא יברך המוהל ברכת להכניסו: "וזה  2
כרח כגון שהאב מל בעצמו ה ה אחת ראוי להרחיק אם לא במקוםהמוהל מברך משום שהמוהל יש לו ברכה שלו ושתי ברכות על מצו

דאז מברך שתיהם אבל כשאין האב מוהל מוטב שאחר יברך...ויש מקדמונים שאמרו דכשהאב עצמו מל באמת לא יברך להכניסו דלא 
בשם הר' מנוח[ ואין המנהג כן אבל עכ"פ מזה ראיה למ"ש דלכן לא יברך המוהל ברכה זו  מצינו שתי ברכות על מצוה אחת ]ב"י

 כשאין האב בכאן וראיתי רבים טרחו בטעם זה ולענ"ד נראה כמ"ש".
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 ונוטלו בקתידרא יושב והוא. הברית לבעל אביו ונותנו...לברך ראוייה היא אסיפה שמשעת. לכבודו ברא בשהכל שמפורש
 ."המילה על ו"קב אשר ה"אמ י"בא ומברך. בא והמל. ברכיו על

ברכה על מעשה המצוה של המילה כי אם ברכה על הכנסת התינוק לבית הכנסת שבו  הברכת להכניסו אינלפי רש"י, 
ולא  , קודם ברכת על המילה,בשעת הכניסה לבית הכנסתאותה  רש"י מברכים לדעת המילה. ולכן נאספו העם לכבוד

"אבל  כבודו:לענין ברכת שהכל ברא ל בכתובות )ח. ד"ה שמח תשמח( וכי האי גונא כתב רש"י 3בשעת המילה עצמה.
שהכל ברא לכבודו אינה מן הסדר אלא לאסיפת העם הנאספים שם לגמול חסד זכר לחסדי המקום שנהג עם אדם 
הראשון שנעשה לו שושבין ונתעסק בו ואסיפה זו כבוד המקום היא, וברכה זו לכך נתקנה ומשעת אסיפה היא ראויה 

"התשובה,  תי מברכים ברכת להכניסו, והשיב כדעת רש"י הנ"ל:ועיין בשו"ת ר' יהושע הנגיד )סימן כ( שנשאל מ 4לברך".
  יברך להכניסו בשעה שמביאים את הקטן לפני המילה".  

 ועדות ג. ברכת להכניסו כברכת שבח והודאה
פירש את הברכה ( , ר"ן שבת קלז: ד"ה אבי הבן, ספר הישר חידושים סימן רפה)תוספות פסחים ז. ד"ה בלבעררבינו תם 

 . שנעשית לשמה על הברית או עדות על המילה ברכת שבח והודאהאו באופן אחר לגמרי. לדעתו, ברכת להכניסו היא 

לה, שהרי להכניסו אינה דהנה הר"ן )שבת קלז: ד"ה אבי הבן( הביא בשם ר"ת שאין מברכים להכניסו אלא לאחר המי
 עליהן מברך המצות דכל אמר ודקא" בנו:ילה בלקיים מצות מכשיו עכי אם ברכת שבח והודאה על שזכה  ברכת המצוה

 אברהם של בבריתו להכניסו שזיכהו על עלמאב והודאה שבח אלא אינה דלהכניסו דברכה קשיא לא לעשייתן עובר
שבח והודאה שמברכים אותם לאחר המעשה, דאז ראוי לתת שבח אותה לאחר המילה כדין כל ברכות  ומברכים". אבינו

 5מה שעבר.על 

נה נברכת שבח והודאה, אך לדעתם להכניסו אי היאהתוספות )פסחים ז. ד"ה בלבער( ג"כ הביאו בשם ר"ת שלהכניסו 
שבח והודאה על שזכה עכשיו לקיים מצות מילה בבנו, אלא ברכת שבח והודאה כללית על מצות המילה בעלמא: "דלא 

מצד השבח והודאה ואיברא שהמילה כשתבא לידו". על זאת הנעשה עכשיו מברך אלא משבח ומודה להקב"ה שצונו על 
חז"ל תקנו את הברכה בשעת המילה  , אךהמילה בשעת לה זו, ומעיקר הדין אין צורך לברכהשבברכה אין קשר למי

ותיקנוה כאן לגלות ולהודיע שזו המילה נעשה לשם כדי להעיד שמילה זו נעשית לשמה ולא לשם ע"ז: "בתורת עדות 
יוצא לפי שיטת התוספות שברכת להכניסו היא ברכת שבח  .יוצרנו ולא לשם ע"ג ולא לשם מורנא ולא לשם הר גרזים"

ל מצות המילה בעלמא, ותקנוה בשעת המילה כדי להעיד, על ידי השבח והודאה, שהמילה נעשית והודאה כללית ע
     6לשמה.

השבח כלל אלא כל  ברכת היוצא הבנה שלישית בדעת ר"ת, לפיו ברכת להכניסו אינספר הישר )חידושים סימן רפה( מ
 ואין'. בבריית תניא דהכי אבינו אברהם של בבריתו להכניסו' לומ שצריך שמל אחריעיקר הברכה הוא עדות על המילה: "

 דלהכניסו מבטן ידיד קדש אשר כמו המילה על להעיד אלא שאינה לעשייתן עובר עליהן מברך כולן המצות כל כאן לומר
 הוא ברוך המקום לבין שבינינו הברית היא המילה כן וכמו' וכו כרת אשר הברית דם הנה כמו. שנימול אחר משמע הוי

 למל ברכה תיקנו מילה חובת דמשום. בברית להכניסו שזכה מילתו אחר מברך גריזים הר ולשם מורנא לשם לאפוקי
אותה לכאורה הטעם שמברכים ו". היא בברית להכנס זו שמילה' שאומ האב ידי על)ולהעיד(  יןלהב להכניסו הבן ולאבי

                                                           
ואף על גב דמיתניא , ו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"ה אקב"י אמ"תניא אבי הבן אומר בא(: "סימן תב)וכעין זה כתב היראים  3
ואף על פי שעדיין לא ...ל"י זצ"ונראין דברי רש...י שאומר קודם המילה דכל הברכות מברכין עליהן עובר לעשייתן"פירש, חר המילהא

לפי היראים מברכים להכניסו על מסירת התינוק לבעל הברית ולא על ". נימול מסירתו לבעל ברית מילה זו היא הכנסתו במילה
 .המילה עצמה

, אלא מכיון שיש ברכה על הכוס הזקיקוה לסדרה עליו"פ שמעיקר הדין יש לברכה בשעת אסיפת העם "יו שאעש בסוף דבר"ועיי 4
י שיש לברך ברכת להכניסו בשעת אסיפת "ע מאי שנא מילה שפסק רש"וצ". מידי דהוה אברכת בשמים וברכת על האור במוצאי שבת

 . העם ממש ולא דרש שיסדרוה על הכוס עם שאר ברכות המילה
שזיכנו לקיים מצוה "כ פירש ברכת להכניסו כברכת שבח והודאה על "שג( ף"בדפי הרי: שבת נה)ועיין בפירוש רבינו יהונתן מלוניל  5
שמברך האב על שזכה " ברוך שפטרני מעונשו של זה"ועיין שם שקישר בין ברכת להכניסו כברכת הודאה על מצות מילה לברכת ". זו

שזיכנו לקיים מצוה זו ולפיכך אין ראוי לברכה אלא לאחר , סו בבריתו של אברהם אבינולהכני: "להגיעו לגיל מצוות
 ".ובירושלמי כתוב כשמגיע קטן לשלש עשרה שנה ויום אחד מברך האב ברוך המקום שפטרני מעונשו של זה...המילה

מילה זו שנעשית עכשיו קאי אלא מודה ל דברכה זו אינה דוקא על "ת ז"ואומר ר: "בשם רבינו תם( י:שבת יט)ש "וכן הביא הרא 6
ה שצוה לעשות מצוה זו כשתבוא עוד לידו ותקנו לה מקום זה לגלות ולהודיע דזאת המצוה נעשית לשם הקדוש ברוך "ומשבח להקב

 ".הוא ולא לשם מורנא ולא לשם הר גריזים



3 
 

עדות אלא לאחר המעשה. ולכן לאחר שמל את בנו מעיד על המילה שנעשית  הגדת לאחר המילה הוא מפני שאיןדוקא 
  7לשמה.

עדות על המילה,  היאו היא ברכת שבח והודאה בין אם נימא שלהכניסו כניס, בין אם נימא שברכת להבין כך ובין כך
 ,ך לאחר גמר המצוהיש לבר מצד ברכת שבח והודאה דהנה שמברכים להכניסו דוקא לאחר המילה. בינו תםלפי ריוצא 

בדעת ר"ת  בחידושיו המצוה. וכן ביאר הר"ן שקייםלתת שבח והודאה על אז ראוי  דוקאד ,ן כל ברכות שבח והודאהכדי
אלא  )שבת קלז: ד"ה אבי הבן(: "ודקא אמר דכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן לא קשיא דברכה דלהכניסו אינה

הר"י מלוניל שם )נה: בדפי הרי"ף ד"ה כתב עלמא על שזיכהו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו". וכן בשבח והודאה 
והנה  "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, שזיכנו לקיים מצוה זו ולפיכך אין ראוי לברכה אלא לאחר המילה". להכניסו(:

 לא לאחר המעשה. עדות אהגדת  תורת , שאיןג"כ אין לברך אלא לאחר המילה עדותמצד 

 ,ת העם שנתקבצו לכבוד המילהפיסשברכת להכניסו היא ברכה על הכניסה לבית הכנסת ועל א ,הן לשיטת רש"י ,והנה
שברכת להכניסו היא ברכת שבח והודאה על שזכה לקיים את המצוה או עדות שעשה את המצוה  ,והן לשיטת רבינו תם

 מעשה מצות מילה. ולפי"ז אתי שפיר קושיותאינה ברכת המצוה על שבינינו לבין המקום, יוצא ש"להכניסו" לשם הברית 
לא , אעל מצוה אחת, דאחרי ככלות הכל אין כאן שתי ברכות המצוהשתי ברכות רבינו שמחה והלבוש מדוע מברכים 
של שבח והודאה על שזכה להכניס בנו  או לכבוד המילה על העם הנאספים שםאו  ברכה אחת על המצוה וברכה אחרת

, שהיא ברכת המצוה, "על המילה"מברכים ברכת , הרי אנו . והגע בעצמךלמילה או הגדרת עדות שהמילה נעשית לשמה
ברכת להכניסו או בשעת הכניסה לבית הכנסת או לאחר עובר לעשייתה של החיתוך, שהיא מעשה מצות המילה, ואילו 

  מר כדאית ליה. ולא קשה מידי קושיות רבינו שמחה והלבוש. לכדאית ליה ולמר  שסיים המוהל לגמרי,

 ד. ברכת להכניסו כברכת המצוה
שפסק  סימן י(עיין בפסקיו סוף פרק ר"א דמילה )הנה דשתי הגישות הללו אינן מתיישבות עם שיטת הרא"ש. אולם, 

כיון שנעשית קודם הפריעה: "ועוד  התלעשיי לברך ברכת להכניסו מיד אחרי החיתוך קודם הפריעה, דאז מיקרי עובר
שמעתי כשאבי הבן מברך מיד אחר ברכת המוהל מיקרי שפיר עובר לעשייתו וגם להבא לפי שעדיין לא פרע ותנן מל ולא 

מוגדרת כברכת המצוה.  "להכניסוהרא"ש " ה שלדעתתפרע כאילו לא מל". ומוכח מזה שדורש הרא"ש לברך עובר לעשיי
שברכת  הוא מפניעובר לעשיית המילה להכניסו לברך  באשכנז ובצרפתשהמנהג )כו:א( הרא"ש בתשובה כתב וכן 

 ברכת לברך שאין, ל"ז אלפסי יצחק רבי שם על ותשובות בשאלות כתוב שמצאת, וששאלת" :להכניסו היא ברכת המצוה
 עובר עליהם מברכין המצות שכל לפי ,המילה גמר קודם, בבריתו להכניסו ברכת וכן הקידושין קודם אלא אירוסין

 שמיד נוהגין ובצרפת ובאשכנז. אותו ומחזירין, הוא טועה הקידושין אחר והמברך, שכתבת כמו הוא כן ודאי. לעשייתן
 קודם להכניסו הבן אבי שיברך במקומו הנהיג ל"ז שמואל ורבינו ,להכניסו הבן אבי מברך המוהל שמברך אחר

 עלי וקשה, המילה גמר אחר מברך הבן שאבי, הזאת בארץ ראיתי אבל...לעשייתן עובר עליהן מברך המצות דכל...המילה
  8".לשנותו יכול שאיני אלא המנהג

פריעה דבעינן , שהאב מברך להכניסו בין החיתוך ובין הועיין בשולחן ערוך )יורה דעה סימן רסה:א( שפסק כדעת הרא"ש
 חתיכת בין מברך הבן ואבי ;המילה על וצונו במצותיו קדשנו אשר: מברך, המל" ת המצוה:ועובר לעשייתה כדין כל ברכ

רבינו שמחה וא"כ הדרא קושיית " .אבינו אברהם של בבריתו להכניסו וצונו במצותיו קדשנו אשר: לפריעה הערלה
 שתי ברכות המצוה על מצוה אחת.והלבוש לדוכתה, מדוע מברכים 

כלומר,  ש"אם מלו אבי הבן ובירך להכניסו סגי ליה בהכי". הביא בשם רבינו שמחהג( ההגהות מיימוניות )מילה ג:ואמנם 
, ואם בירך האב להכניסו לחוד אינו צריך לברכת "על המילה". ועל "על המילה"ברכת להכניסו מועלת כתחליף לברכת 

המילה". וכן פסק הרמ"א ולכן אם ברכוה לבד אין צורך לברכת "על  ,שברכת להכניסו היא ברכת המצוה על המילה כרחך
( "דברכת להכניסו היא תוספת על )יו"ד רס"ה:ג(: "מיהו אם בירך...ברכת להכניסו לחוד יצא". וביאר שם הגר"א )אות יד

מן ריא:ג( ברכת המילה...וברכת המילה נכלל בו, אלא דלכתחילה יברך קודם על המילה, כמו בברכת הפירות )או"ח סי
וצ"ע מדוע תקנו  על המילה, "וברכת המילה נכלל בו".ברכת להכניסו היא ברכת המצוה פוא שבכולל ואינו כולל". יוצא א

 שתי ברכות על מצות המילה. 

דבאמת המילה והפריעה הן על המילה מברכים שתי ברכות כתב לחדש ד ב( עקב עמדין )מגדל עוז פותח כיוןהגאון רבי י
ות נפרדות: "משום ששתי מצות הן, מילה ופריעה, תקנו לכל אחד ברכה. ואף שאחר שניתנה תורה ונתחדשה ומצ שתי

                                                           
לכאורה הטעם שמברכים לאחר , הוא משום עדות שכל עיקר הברכה, ת בספר הישר"י העירוני על כך שלפי ר"אלי ווייס נ' ידידי ר 7

 . המילה הוא משום שאין תורת הגדת עדות אלא לאחר המעשה
 וכן כתב הרשב"א בתשובה )א:שפב( לגבי ברכת להכניסו "דעיקר ברכה זו קודם מילה היא ככל הברכות שהן עובר לעשייתן". 8
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אד ברם, דבריו תמוהים מ 9הלכה שאם מל ולא פרע כאילו לא מל, מ"מ מצות חלוקות הן, לכן נתקנה ברכה מיוחדת".
ות ונה מצות מילה ופריעה לב' מצושמ ,לא מן הראשונים ולא מן האחרונים ,תוודלא מצינו שום אחד ממוני המצ

 ר' יעקב עמדין , ואילו לפי:( מבואר שהאב מברך ברכת להכניסוקלזשבת מהגמ' הנ"ל )הנה ד ועוד קשה, 10נפרדות.
כמו  שעושה את הפריעהצריך לברך מפני שהוא ברכת להכניסו היא ברכת המצוה על הפריעה, לכאורה המוהל ש

ועל  11., ולמה יברך המוהל על המילה והאב על הפריעהמילההאב אינו שייך בפריעה יותר מה שהמוהל מברך על המילה.
 כרחך שברכת להכניסו היא ברכה על המילה עצמה. 

כניסה מילה, דהיינו חיתוך ופריעת הערלה. ב. הבמצות מילה. א. מעשה  אמרונוהנראה לומר בזה, דבאמת ב' דינים 
 הדינים האלו:וחז"ל תקנו שתי ברכות על המילה במקביל לשני . , וכמו שנבאר להלןהלברית התורה והמצות על ידי המיל

מעשה המילה. וברכה  והמוהל מברך ברכה זו כיון שהברכה באה עלעל מעשה החיתוך והפריעה,  "על המילה"ברכת 
כיון שעליו חל החיוב לחנך את בנו במצות  "להכניסו", והאב מברך ברכת על הכניסה לברית התורה והמצותאחרת 

 ולהכניסו לעולם התורה.

 מצותככניסה לעולם הה. מצות מילה 
רית מצות בקיום כשהמוהל מסיים בפריעת הערלה. אך נגמר  ,שהוא חיתוך ופריעת הערלה ,דמעשה המילהולפי"ז נראה 

 קיום המצוות וללימוד התורה שיקיים הילדל יסוד דינובעיקר  קשור ,א הכנסת הילד לברית התורה והמצותשהו ,מילה
ברית הייזום של ברית, של ה השלב הראשון רית התורה והמצות, מעשה המילה אינו אלאומצד כניסת הילד לב. כשיגדל

 . התורה והמצות

 א. נוסח הברכה

ספר בוברכת להכניסו בלשון "ל". ועיין  ,בלשון "על" "על המילה"כים ברכת בגירסת הברכות, שמבר ומדוייק חילוק זה
מטבע שלה בלמד. להכניסו בבריתו  ,רוקח )הלכות ברכות סימן שסג( שביאר: "כל שיש משך למצותה וצריך עוד לקיימהה

, לאחר מכןהילד ת שיקיים וברכת להכניסו קשורה למצו לדעת הרוקחשעה חייב לחנכו במצות". של אברהם אבינו שכל 
. וכי האי גונא כתב האבודרהם )הלכות גדרת כמצוה שיש לה משך, ואינה נגמרת בשעת חיתוך הערלהולפיכך המילה מו

 שהאב מפני נתקנה זו וברכה...אבינו אברהם של בבריתו להכניסו ו"אקב ה"אמ י"בא הבן אבי ומברךמילה וברכותיה(: "
 12."אלו מצות עליו מוטלות הם ואילך שמהיום לרמוז אשה ולהשיאו תורה וללמדו ולפדותו למולו בנו על מצוה

כתב המנהיג )הלכות מילה עמוד תקעח(: "והלמד דהוא משמע להבא הכי ר"ל אקב"ו להכניסו בבריתו שלאברהם  ןוכ
אל המצות דעד שלא מל היה ערל ואסור בפסח ובתרומה כדיליף  אבינו שכבר עשינו, ולא קאי להכניסו אל הברית כ"א

כמו הנה ו...להכניסבריש הערל ביבמות )ע' ע"א(, ומשמלוהו יצא לו מכלל הערלות וראוי לחנכו מעתה בכל המצוות וזהו 

                                                           
"לפי  ודימה שתי הברכות על המילה לשתי הברכות שמברכים בשעת הנחת תפילין: "ח )יו"ד רסה:ג( שביאר באופן אחרועיין בב 9

שמצינו שתי ברכות על מצוה אחת, לקצת גאונים וכמנהג אשכנזים, שמברכין שתי ברכות על התפילין, והוא שמברך להניח בתחלת 
אן מברך על המילה קודם שמל בתחלת המצוה, והיא חוזרת גם על של ראש, ואח"כ מברך על מצות תפילין בגמר המצוה...אף כ

בשתי  אלאת, והמצוה ואח"כ מברך להכניסו בגמר המצוה קודם פריעה". לפי הב"ח, בניגוד לרב יעקב עמדין, לא מדובר בשתי מצו
לכאורה ברכות על מצוה אחת: על תחילת המצוה ועל גמר המצוה. וצ"ע על זה שהגדיר הנחת התפילין של ראש כגמר המצוה, שהרי 

מצוה מתמשכת כל זמן שתפיליו עליו, וכמבואר משיטת הבני מערבא )ברכות מד:( שמברכים "לשמור חוקיו" בשעה שהוא מסלק ה
 בהערהלקמן  ור הב"חיין מה שתמה החתם סופר על ביא. וע, ולא בשעה שהוא מהדק את השל ראשאת תפיליו, שזוהי גמר המצוה

11  . 
אחד על ראש המצוה ואחד על  ,סימן רסה(: "ויש שכתב דכמו שמצינו בתפילין שני ברכותוכן תמה הערוך השולחן )יורה דעה  10

כמו כן כאן אחד על המילה ואחד לגמר המצוה והיא הפריעה. ואין זה דמיון כלל דתפילין של יד ושל ראש שני מצות הם  ,סופו
 משא"כ מילה ופריעה מצוה אחת".

כדאיתא ביבמות )עא:( "אמר רבה בר יצחק אמר רב  ,לאברהם אבינו אלא לבני ישראל ובר מין דין קשה, שהרי הפריעה לא ניתנה 11
היאך מברכים על הפריעה "להכניסו לבריתו של אברהם אבינו" על  ,לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו". וא"כ צע"ג לדעת היעב"ץ

 פריעה:דוקא ל שייכת והרעיון שלהכניסעצם  בת קלז:( שתמה עללאברהם אבינו. ועיין בחתם סופר )ש נהלא ניתשבכלל דבר 
"להכניסו בבריתו של אאע"ה. עיין רא"ש שיברך בין מילה לפריעה והוה עובר לעשייתן. וצ"ע הא לא ניתנה פריעת מילה לאברהם 

ה דעה סימן חתם סופר בשו"ת יורוי"ל בדוחק". ועיין מה שפירש בזה ה ,אבינו ע"ה ואיך יאמר על הפריעה להכניסו בבריתו של א"א
ט. ועיין במנחת חינוך )מצוה ב אות ג( שתמה כעין זה: "ועיין בטור יו"ד סי' רס"ה לענין ברכת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, רמ

שמביא שיטות בזה, ומביא בשם הרא"ש דיברך קודם הפריעה לאחר החיתוך, ושפיר הוי עובר לעשייתן, דמל ולא פרע כאילו לא מל. 
דחז"ל תקנו הנוסח על מה שנכנס בבריתו של אברהם אבינו, ובבריתו של אברהם אבינו לא היתה הפריעה כי לא  ולכאורה כיון

נצטווה על זה, והיאך הוי הברכה להבא על הפריעה". ועיין ג"כ בערוך השולחן )סימן רסה( שתמה כן: "ועוד איך מברכין על הפריעה 
את הב"ח אליבא  אוקיםנו כדאיתא ביבמות". ושמא יש לפריעה לאברהם אבי להכניסו בבריתו של אברהם אבינו והא לא ניתנה

דלא ת מילה, פריעעל נצטווה כן דהירושלמי )שבת יט:ב( שדרש המול ימול )בראשית יז,יג( אחת למילה ואחת לפריעה, וא"כ אברהם 
 שהירושלמי חולק על הבבלי בזה.  על כך ועיין בפני משה שם שהעיר .כמו גמ' דילן

 ך את בנוחנהחיוב ל האב על ידי המילה חל עלדדוקא מיום המילה.  יוות האב על הבן מוטלין עלוומדוייק הוא בדבריו שמצ 12
ת אלו וולהכניסו לשאר מצות. וכך משמע מדברי המנהיג בסמוך. והשוה ללשון העיטור )הלכות מילה נג.(, הובא בסמוך, שכתב שמצו

 מוטלות על האב "מיום הולדו". 
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אחרי כמו כן המילה היא הברית שבינינו ובין המקום ב"ה, לכן ...דם הברית אשר כרת ה' עמכם על כל הדברים האלה
 מילתו מברך שזכה להכניסו לברית המקום ב"ה לקבל מעתה כל מצוותיו". 

אב יברך ברכת להכניסו, כיון שהאב מצווה לגדל את בנו לקיים שאר המצוות. וכן ביאר אתי שפיר מדוע תיקנו שהולפי"ז 
 הוא אשה ולהשיאו תורה וללמדו ולפדותו למולו בנו על מצווה שהאב ולפיהעיטור )שער ג הלכות מילה נג טור א(: "

 הכל הבן על אב וברכת. אשה ולהשיאו ומצות ותורה בברית להכניסו עליו מוטלת מצוה ואילך הולדו מיום כי ,מברך
הכל הוא", דהיינו שמברכים בשעת המילה, שהיא הכניסה " ודוק שביאר העיטור בסוף דבריו שברכת אב על הבן ."הוא

א כניסת הוהכל מובן היטב, שהברית מילה  אר. ולפי מה שנתבשיקיים בעתיד תועל המצו , בדרך כלליתלברית המצות
 הילד לעולם המצות.

, כללבמילה מצות הולא על  גרידא חינוךשברכת להכניסו היא ברכה על מצות  והנה, אין לפרש בדעת הראשונים הנ"ל
אין ואם כן  "להיכנס לבריתו של אברהם אבינו". מל את עצמו ג"כ מברךהמבואר מכמה ראשונים דשהרי חדא . זה אינוד

שהגברא חייב לקיים מצוות,  ואה"נ .על עצמושלא שייך מצות חינוך חינוך, שהרי פשוט חובת האב במצות זה ברכה על 
 .במצות שחייב גברא בר חיובא עצמו, אלא במישרין מצד שהוא לחנך אתאבל חיוב זה אינו בעקיפין מצד מצות חינוך 

)שו"ת רשב"ש סימן  בשם הרשב"ש שיטה זו סוף סימן רסח וסימן רסה( שהביאבית יוסף בבדק הבית )יורה דעה ועיין ב
"כשם שאבי הבן חייב לברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו דמצוה דרמיא עליה היא, הכי נמי כשמל עצמו  :פ"ט(

וה רמיא עליה היא, שאם לא מל אותו אביו מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להכנס בבריתו של אברהם אבינו, דמצ
 ועל כרחך שברכת להכניסו אינה ברכה על מצות חינוך גרידא.. חייב הוא למול את עצמו"

בברכת להכניסו לחוד  אם האב מל את בנו סגי ליהוהרמ"א )רסה:ג(  לדעת ההגהות מיימוניות הנ"ל )מילה ג:ג( .ועודזאת 
"ואם מלו אבי הבן ובירך להכניסו סגי ליה בהכי", ורק לכתחילה "כיון דתקינו למוהל  :ו צריך לברך ברכת "על המילה"ואינ

 לברך על המילה לא ישנה מן המטבע ומברך שתים". אבל מעיקר הדין ברכת להכניסו מועלת במקום ברכת "על המילה".
  13.יקרכלל וע , שיטה זו אינה מובנתגרידא ברכה על מצות חינוך איואי נימא שברכת להכניסו ה

 ברכת המצוה לאחר המילהב. 

דרת וגהמילה מם הנימול לאחר זמן, ומשום כן יות שיקיומצילה קשורה בעיקר יסוד דינה לשאר מיסוד זה, שמצות 
 ככניסה לבריתו של אברהם אבינו, משתקף בדינים נוספים בהלכות מילה. 

אך . )פסחים ז:, סוכה לט., מגילה כא:, מנחות לה:, ועוד( המצות מברכים עליהם עובר לעשייתןשכל  כלל גדול הוא
, למשל, פסק שמברכים ברכת האירוסין )אישות ג:כג( הראב"דיוצאות מן הכלל. ות הוהראשונים העירו שיש כמה מצ

"אמר אברהם, אין  :מפני החשש שהאשה תסרב ותחזור מהקידושין ,לאחר מעשה הקידושין למרות שהיא ברכת המצוה
אומרין כן, אלא מקדש ואחר כך מברך והטעם מפני שהדבר תלוי בדעת אחרים שאם תמשך האשה ולא תרצה לקבל אנו 

, כל זמן שאחר מברךרג, שוובהגהות מיימוניות שם )אות ס( הביא טעם אחר בשם המהר"ם מרוטנב. "הרי הברכה לבטלה
"במלכיות אלו אין המקדש מברך אלא  :המצוה אפילו בברכת לא שייך דין עובר לעשייתן המצוה, הולא מי שרמיא עלי

ולפיכך נהגו שאין מברכין אלא אחר האירוסין...וכן הנהיג מורי רבינו שיחיה וכן השיב לי בתשובה שבזה הוא רואה  ,אחר
מנהג אבותינו ומנהגנו מה"ט כיון שאין המצוה מוטלת על המברך...והא דאמרינן כל המצות כולן מברך עליהן עובר 

  לעשייתן היינו כשהמצוה מסורה ביד המברך".

שאע"פ שברכת המילה היא ברכת המצוה מ"מ מברכים אותה לאחר המילה. ר' שמואל לה הציעו הראשונים כמו כן במי
וכיון שחוששין ". תתקלקל שמא חיישינן המילה לאחר דמברכין והא" ביאר ,ו()פסחים סימן רנ ר זרועהובא באו ,מפלייש

שפירש  בהגהותיו להלכות אישות )ג:כג( רמ"ךבעיין וצא שבירך לבטלה. שמא ישיתקלקל המילה, אין לברך קודם החיתוך 
באופן אחר: "כן ראוי לעשות בכל דבר שתלוי באחר כגון ברכת אבי הבן שמברך להכניסו לאחר המילה ולא קודם המילה 
כיון שהוא בעצמו אינו עושה המילה שמא המוהל יפרוש ונמצא שמברך לבטלה, ומאד החמירו רבותינו במוציא שם 

  שמים לבטלה". 

, על אף לאחר המילה ים ברכת להכניסוכהביא בשם אביו שהטעם שמבר)הובא באור זרוע שם( פלייש מאולם ר' שמואל 
והא הוא דוקא משום הקשר שבין המילה לשאר המצות שיקיים הילד לאחר כן: " ברכת המצוה על המילה, שהיא

                                                           
והברכה אינה שייכת כלל למילה: "ויש  שיטה זו כברכה על מצות חינוך גרידא, רסה( שאכן פירשסימן  עהדורה בלבוש )יעיין  ם,ולא 13

מפרשים הברכה דלהכניסו שאינה כלל על המילה, רק האב משבח ומברך לשם יתברך שמהיום והלאה מוטל עליו לעשות בבן הזה 
ם שמצווה לפדותו אם הוא בכור, וללמדו תורה ולהשיאו אשה, ולכך אין חילוק בין אם עוד מצות אחרות הנגררות אחר המילה, וה

מל את עצמו, דלא כמו התשב"ץ. וגם  בןלברך להכניסו היכא שה י אפשרשאצ"ל אחר מוהל או הוא, וזה נראה לי עיקר". ולפי שיטתו 
 ניות.שאי אפשר לצאת ברכת "על המילה" בברכת להכניסו, דלא כמו ההגהות מיימו
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 עדיין עליו שמוטלות מצות ב"תרי וזהו ב"יתר' בגימט עולה דברית ה"זלה מרי מאבא שמעתידמברכין לאחר המילה... 
הקשר שבין  דוקא כדי להדגיש אתלדעתו, מברכים ברכת להכניסו אחרי המילה  ."ג"תרי הרי כבר שנימול והמילה לעשות
ברכת להכניסו מגשרת את המילה עם המצוות שיקיים הילד . םעומד לקייילד שאר המצוות שהל ,שכבר קיים ,המילה

 14הרי שהמילה היא הכניסה לתחום המצוות.בעתיד, ולכן מברכים אותה בין המילה לשאר המצוות. 

 לתורהכנס יכשם שנכנס לברית כן  ג.

בגירסת מדיוקא --מכללארק  אם הראיות שהבאנו עד כה מקשרים את המילה למעשי המצות שיקיים הילד לאחר מכן
 נוקלז:( "ת)שבת דהנה גרסינן ב. בפירוששרת אותם הרי הגמ' מק--המילה יאחרלהכניסו מהא דמברכים ו ,הברכה ב"ל"

 של בבריתו להכניסו וצונו במצותיו קדשנו אשר: אומר הבן אבי. המילה על וצונו במצותיו קדשנו אשר: אומר המל: רבנן
ממה שהעם והנה  ."טובים ולמעשים לחופה לתורה יכנס כך לברית שנכנס כשם: אומרים העומדים. אבינו אברהם

שהברית מילה מחוברת באופן משמעותית מבואר תורה ולחופה ולמעשים טובים לם כשם שנכנס לברית כן יכנס יאומר
 למצוות אחרות: תלמוד תורה, נישואין, ומעשים טובים.  

"ברוך אתה ה' אלהינו מלך  :בהדי תורה חופה ומעשים טובים "תמצו"ג"כ  ועיין בסדר רב עמרם גאון )סדר מילה( שגרס
העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. והעומדין אומרין, כשם שהכניסתו לברית כך 

  תכניסהו לתורה ולחופה ולמצות ולמעשים טובים".

אך הוא דברי ברכה ושלום בעלמא, בגדר זה אלא  אין כך לדחות ולומר שמה שהעם משיבין לו מקום אלא שלכאורה יש
"כשם שנכנס  ף נג טור א( שכתב שמה שהעם עוניםעיטור )הלכות מילה דבעל טיב מצות מילה. אולם, עיין  לא מעיד

 מברך מוהל שהאב י"ואעפשל אברהם אבינו: " ותשל האב, חלק מברכת להכניסו לברי הוא חלק מברכת המצוה וכו'"
 מצוה ואילך הולדו מיום כי מברך הוא אשה ולהשיאו תורה וללמדו ולפדותו למולו בנו על מצווה שהאב ולפי להכניסו
 לו משלימין העומדין שהעם אלא. הוא הכל הבן על אב וברכת. אשה ולהשיאו ומצות ותורה בברית להכניסו עליו מוטלת
 על המוטלות הבן מצות הן שאלו טובים ולמעשים ולחופה לתורה תכניסהו כן לברית שהכנסתו כשם ואומרים הברכה

עצם חלק משברכת העם "כשם שנכנס וכו'" הוא  "משלימים לו הברכה"שהעם ומדוייק הוא מזה שכתב היעטור  ."האב
 .ק"ודו הוא גמר הברכה, על ידי העם העומדים שם "כשם שנכנס וכו'" . אמירתברכת להכניסו

האב עצמו צריך לגמור את  שמא ,עומדים שם בשעת המילה, שאם אין אחרים נ"מ לדינאשמשיטת העיטור יוצא ונראה 
ולברך "באמ"ה אקב"ו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו וכשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה במקום העם  הברכה

ת ה:א( שהביא בשם הראשונים שבעינן עשרה לבריעיין בדרכי משה )יורה דעה רסדהנה ". ולחופה ולמעשים טובים
מילה: "מצאתי בהגהות האלפסי פר"א דמילה צריך להיות עשרה לברית מילה דמדמין תינוק הנימול ליוצא מבית אסורין 
שצריך להודות באפי עשרה )ברכות נד:( ולכן אומרים הודו בברכת מילה וכו' וכתב עוד שם בשם רב צמח גאון הא 

 מטבעת הברכה שהעםתקנו ב מילה נן עשרה לבריתיעשב משוםד וא"כ י"ל דבעינן עשרה היינו לפרסומי מצוה וכו'".
הברכה כלל, דלא  שאין משלימיםנימא  עומדים שם איויש להסתפק אם אין עם  .שם משלימים את הברכה העומדים

    15.כנ"ל סיים את הברכה שלו ב"כשם שנכנס וכו'"צריך ל האבדילמא  , אופלוג רבנן במטבעת הברכה

-ברכת העםלעולם המצות המוטבע ב הנימול מילה וכניסתברית שהקשר שבין  ,י שיטת העיטורבין כך ובין כך, נתבאר לפ
 אינו בגדר דברי ברכה--"כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה )ולמצוות, לגירסת רב עמרם גאון( ולמעשים טובים"-

  ברכת להכניסו, וכמו שנתבאר.  ומעיקר בעלמא, אלא מעצם  ושלום

                                                           
כשם שנכנס לברית כן יכנס 'שהקהל עונים מיד אחרי כן  זהל של ר' שמואל מפלייש ועיין בכלבו )סימן קכב( שקישר בין הסבר זה 14

: "ברית בגימטריא תרי"ב ומצות מילה תרי"ג לכך אומר אחר המילה יהי רצון להכניסו בבריתו של 'לתורה ולחופה ולמעשים טובים
 אברהם אבינו". 

הנדפס גרסינן "ואם היו אחרים עומדים שם אומרים כשם שהכנסתו לברית כן תכניסהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים". בטור  15
משמע שהאב עצמו שם אומר וכו'" בלשון יחיד.  "ואם היו אחרים עומדים ואך בדפוס פייבי די שאקו ובטור דפוס ראשון ב"י גרס

 . משלים את הברכה, בתנאי שיש אחרים נמצאים שם
ת "כשם ריאמן לאחר ברכת להכניסו קודם אמ ועיין באוצר הגאונים שבת )קלז:( שהביא בשם רב האי גאון דיון אם הקהל עונים

: "ואבי הבן כשמברך אשר קדשנו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם דילמא אין להפסיק בין ברכת האב ודברי הקהלאו  שנכנס"
ר כך חוזרין ואמרים כשם שהכנסתו לברית. כך הראוי, לענות אמן תחלה ואח"כ לברך את אבי אבינו, העומדין עונין אחריו אמן ואח

הבן ברכה זו. והחכמים כך הם עושין תמיד. ואף עך פי שיש מי שממהרין לומר כשם, אנו מחזירין אותו ומלמדין אותם לומר אמן". 
להכניסו "והעם משלימים לו הברכה" מובן שפיר מדוע לא ולפי מה שבארנו בשיטת העיטור ש"כשם שנכנס וכו'" הוא מעצם ברכת 

 רצו להפסיק בעניית אמן קודם "כשם שנכנס וכו'". 
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 להכניסו באבי אביוד. ברכת 

 בקהילה להכניסו לברית אלא שנחלקו שרצו הקהלדן ביתום ב( סימן מ מהדורא קמארבי עקיבא איגר בתשובותיו )והנה 
עיר שלא מצינו בשום מקום שיש רע"א ה הסנדק שתופס את התינוק.על אבי אביו או על  :על מי מוטל ברכת להכניסו

שחייב  "בניך ולבני בניךוהודעתם ל"מאמנם לגבי תלמוד תורה ילפינן בקידושין גבי מילה. מיוחדת לאבי האב חשיבות 
שברכת להכניסו היא ברכה על המצות הבאות לאחר מכן, כולל מצות  בן בנו תורה. רע"א חידש שכיוןאדם ללמד את 

 . להכניסו מהסנדק תלמוד תורה, ומאחר ואבי האב מחויב במצות תלמוד תורה לבן בנו, אזי אבי האב שייך יותר לברכת

 דליכא דהיכי בסוגיא אמרינן לא דבמילה דאף, מאחר יותר הברכה ענין שייכות דלו האב באבי אבלה לשון רע"א שם: "זו
 מ"מ, "בניך ולבני לבניך והודעתם" מקרא וילפינן בקדושין כן אמרינן תורה ללמדו לענין ורק, למולו האב אבי דחייב אב

 משבח האב רק המילה על כלל אינה להכניסו דברכת...'כ( ה"רס' סי) הלבוש כי, יותר שייך הוא להכניסו ברכת דלענין ל"י
 בכור הוא אם לפדותו שמצוה והם, המילה אחר הנגררות אחרות מצות עוד עליו מוטל והלאה ההוא שמיום' לד ומברך

 כדאיתא הבן אב אבי על גמור חיוב שזהו תורה ללמדו הוא דבכללן וכיון .שם עיין, אשה ולהשיאו תורה וללמדו
 ".האב אבי על יותר שייך להכניסו כ"וא, בנו בן עם ללמוד מלמד לשכור אפילו דמחויב מ"בכ ועיין, בקידושין

לברכת להכניסו. רע"א אימץ הסברו של  וד תורה שייכת לשעת המילה, מוגבלחידושו של רע"א, שמצות תלמ ,עד כאן
הלבוש שלהכניסו אינה ברכת המצוה על המילה כי אם ברכת שבח לה' שמיום המילה והלאה מוטל עליו המצות 

להכניסו כי אם מעצם ומטיב מצות המילה: אך רע"א הוסיף לבאר שאין זה דין מסוים בברכת  16הנגררות אחר המילה.
יכות יותר על אבי האב מעל אחר, כי מצינו במתני' סוף פ' ג' דנדרים גדולה מילה גם י"ל דבהכנסת ברית עצמו שי"

שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא עולמו, שנא' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ואמרינן 
מע דאם לא בריתי שם )נדרים דף ל"ב( גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי מש

קאי אתרוויהו על מילה ועל התורה, והנה על התורה הפשט פשוט בריתי יום ולילה דכתיב בו והגית יומם ולילה, אבל על 
המילה אינה נוהגת בלילה, ובתוס' יום טוב נדרים כ' דפסקיה לקרא, אם לא בריתי, אזי יומם ולילה חוקות שמים וארץ 

י, והוא דחוק, ויותר נראה דבאמת מילה ותורה שייכים להדדי, וכמ"ש בעוללות לא שמתי, דהיינו את הכל לא שמת
אפרים )מאמר שצ"ב( שמילה חצונית היא סיבה למילה פנימית מערלת לב, כשימול ערלת לבבו אז יהי' חדרי לבו 

ומר דאם לא פתוחים להבין ולהשכיל עיין שם, א"כ מילה מבוא למילת הלב להבין ולהשכיל בתורה ומצות, א"כ יש ל
 בריתי היינו ג"כ מילה דעיי"ז בא לשערי תורה להגות יומם ולילה". 

הסברו של הלבוש בברכת לה לתלמוד תורומבוא כהכשר  בטיב מצות מילהשרע"א עצמו קישר בין הסברו ועיי"ש 
נגרר מתוך המילה ומומתק בזה יותר דברי הלבוש דלהכניסו היינו על הגרירה ממצוה זו ללמוד תורה דזה : "להכניסו

דיזכה למול ערלת לבבו להשכיל בתורה ומצות, וכיון דהחיוב גמור על אבי האב ללמדו תורה ממילא שייכות הברית יותר 
ות ועל התלמוד תורה וכלומר, אנו מברכים להכניסו בשעת המילה על המצ ."עליו, שזהו הגורם לבא לשערי התורה

 .למצוות אלו הכשרהיא המילה עצמה הכיון ששעתיד לבא, 

ועל פי יסוד זה במצות מילה, פסק הגרע"א שאבי האב שייך יותר למצות המילה מהסנדק, ועל כן על אבי האב לברך 
ברכת להכניסו, ולא הסנדק: "א"כ מכל הלין נראה דעכ"פ אם אבי האב הוא המוהל כיון דשייך עליו גם כן שהוא שליח 

הרי שיסודו של רע"א בטיב היחס שבין מצות מילה וקיום  נראה לפי ענ"ד".הב"ד יש לבחור בו יותר לברך מן הסנדק, כן 
הכשר מצוה לתלמוד תורה, שעל ידי מילת כ נו הנ"ל. אלא שלפי רע"א המילה מוגדרתהמצות לאחר מכן הוא ממש כדברי

. המילה גרידא תורהערלת לבבו יהיה חדרי לבו פתוחים להבין ולהשכיל. ואילו לפי מהלכנו, המילה אינה הכשר לתלמוד 
 17., וכמו שנתבאר לעילתלמוד תורהזה הוא שמחיל עליו חיובי המצוות והיא הכניסה לברית התורה והמצוה, וברית 

                                                           
ת נגררות אחר המילה, ושהברית מילה מחיל על האב וונראה שגם פירושו של הלבוש אינו סתירה למהלכנו. עצם העובדה שהמצו 16

והגם שלדעת הלבוש ברכת להכניסו אינה  וגדרת ככניסה לעולם המצוות.ילה ממצות החינוך כנ"ל בשיטת העיטור, מעיד על כך שהמ
ברכה על מצות המילה, אלא ברכה בפני עצמה על מצות חינוך, מ"מ עצם העובדה שמברכים על מצות חינוך דוקא בשעת המילה 

כת משעת החיתוך עד מעיד על הקשר ההדוק ביניהם. לפי מהלכנו, לא זו בלבד שהם קשורים, אלא שמצות המילה עצמה מתמש
 קיומים אלו. 

ולפ"ז אני אומר דברכת להכניסו היא ברכה אחרת לגמרי וזהו כאלו התינוק היה מברכה והיינו שכתב: "השולחן )רסה(  ועיין בערוך 17
שמקודם מברך על המילה כמו על כל המצות ואח"כ מברכין על מה שצוה הקדוש ברוך הוא להכניס ילד ישראל מיום שנולד תחת 
כנפי השכינה ולא ככל המצות שלא נצטוה האדם בה עד שנעשה גדול ולא על עצם המילה מברכין ברכה זו אלא שע"י מצוה זו נכנס 
נפש זה תחת כנפי השכינה ונכנס בברית כלל ישראל שזהו בריתו של אברהם אבינו שהקב"ה כרת עמו ברית זה ולכן משיבין העולם 

ו' כלומר שעיקר ההכנסה תחת כנפי השכינה הוא תורה ומעשים טובים לכן מברכין אותו שיגיע כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה וכ
. הרי שהערוך השולחן ג"כ הצביע על הקשר שבין המילה והמצוות שיקיים לאחר לכלל זה ואגב אומרים לחופה ג"כ וגם זהו מצוה"

", והמצוות שיקיים הילד לאחר מכן קשורים נפי השכינהכניסה תחת כ"אלא שלדעתו ברכת להכניסו היא ברכה על החלות של זמן, 
  . רק בעקיפין למציאותו של כנוס תחת השכינה. ועוד, שלדעתו הברכה לא חלה על מצות המילה עצמה כלל
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 ה. ברכת שהחיינו במילה

 הבן אבי מברך כך ואחרפסק שאחרי ברכת אשר קידש, אבי הבן מברך שהחיינו על המילה: " הרמב"ם בהלכות מילה )ג:ג(
 וצאצאיו שם בשארו וחוק מבטן ידיד קידש אשר העולם מלך אלהינו' יי אתה ברוך, שם העומדין מן אחד או המל או

 שם אשר בריתו למען משחת שארנו ידידות להציל צוה צורנו חלקנו חי אל זאת בשכר כן על קדש ברית באות חתם
מצוה וכן כתב הרמב"ם בהלכות ברכות )יא:ט( שכל  ."שהחיינו מברך הבן ואבי, הברית כורת' יי אתה ברוך, בבשרנו

 ומקרא ולולב וסוכה שופר כגון לזמן מזמן שהיא מצוה כל" :שאינה תדירה ואינה מצוייה בכל עת מברכים עליה שהחיינו
 ואינה תדירה שאינה מצוה וכן, ומעקה ומזוזה ותפילין ציצית כגון לו קניין שהיא ומצוה מצוה כל וכן, חנוכה ונר מגילה

 עשייתה בשעת עליה מברך הבן ופדיון בנו מילת כגון, לזמן מזמן שהיא למצוה דומה היא שהרי עת בכל מצוייה
 ". שהחיינו

 כל ,השלישי והחלק"לענין מילה: עמו ועיין בשו"ת הרמב"ם )סימן קמא( שמנה ג' מחייבים לברכת שהחיינו, ונימוקו 
 ואין הואיל ,היא דומה ,בזמן מיוחדת שאינה פ"שאע משום, עת בכל בעשייתה מתמיד האדם ואין תדירה שאינה מצוה
 ומקריב מנחות במקריב הבריתא שאמרה כמו, שהחיינו עליה מברכין ולכן, לזמן מזמן שהיא למצוה, מתמיד חיובה

 עצמו זה והקש'. וכו ושהחיינו' וכו קדשנו אשר, שתים מברך הבן שאבי, הבן בפדיון בתלמודה שנתבאר וכמו קרבנות
 זאת הזכיר ולא, מילתו על שהחיינו יברך ולא פדיונו על שהחיינו יברך למה, שנא דמאי, שהחיינו מברך הבן שאבי, במילה

, התלמוד שאל לא הבן בפדיון הלא. שהחיינו עליהן מברך המצות שכל, ומפורסם ידוע להיותו, בתלמוד ולא תאיבברי
 או, זו במצוה המחויב הוא והוא הואיל, מברך הבן האבי, השאלה באה אלא, תתחייב לא אם זמן ברכת זה על התתחייב

 באה לא והשאלה, זמן ברכת בלא אפשר שאי, ומחוור ברור שהעניין, ראיה מכאן. לידיה הנאה ומטיא הואיל, מברך הכהן
 ."שיברכנה מי על אלא

וכן  ,אין מברכים שהחיינו במילה לדעת חכמי אשכנז. אינו כן זנכאש( העיר שהמנהג במילה ג:דאולם ההגהות מיימוניות )
וצ"ע מאי שנא ". בנו מל עצמו כשהאב אפילו, שהחיינו לברך שלא נוהגין אלו ובמדינות"פסק הרמ"א )יורה דעה רסה:ז(: 

"למה ת הנ"ל "הרמב"ם בשו( שלכ"ע מברכים שהחיינו. וכמו שטען פדיון הבן שמבואר בשלהי ערבי פסחים )קכא:מילה מ
 יונו ולא יברך שהחיינו על מילתו", וצ"ע. דשהחיינו על פיברך 

, דינוקא צערא משום, מברך לא ושהחיינו: "אין מברכים שהחיינו משום צערא דינוקאביאר שהראבי"ה )שבת סימן רפט( 
 דבר על אלא שייך לא ושהחיינו, דכתובות קמא בפרק כדאיתא, במעונו שהשמחה הבן בשבוע מברכינן לא נמי דלהכי
 ,צוהביא שרבינו שמחה דחה תירו )מילה ג:ד(אך ההגהות מיימוניות ". תם רבינו השיב וכן. הבן דפדיון דומיא, שמחה

 בהשמחה אלא זה טעם לומר שייך דאין שמחה לרבינו נ"ול" בפירוש שמברכים שהחיינו אפילו במקום צער:שהרי מצינו 
 18."וירשתו אביך מת גבי הרואה פרק כדאשכחן מברך מצטער אפילו שהחיינו אבל התם כדאיתא במעונו

 הטעם שמחה רבינו ופירש" החיינו מפני שהאם משותפת בשמחת המילה:שאין מברכים ש )שם( רבינו שמחה עצמו תירץ
 של קצרו ותניא בדבר לה דניחא בהדיה אשתו איכא התם כדאיתא ,שמחה היא שגם ,האם ,בהדיה שותפין דאיכא משום

 שמחה ליכא דהתם שהחיינו שמברך הבן לפדיון דמי ולא ,והמטיב הטוב מברך חבירו של ועל שהחיינו מברך שלו על דבר
 בקיום היא שמחה מ"מ למולו מפקדא לא דאיהי פי על אף הכא אבל ,לפדותו מפקדא לא ואיהי המצוה קיום שמחת אלא

. חדא, מה שחילק בין שמחת האם בפדיון הבן לשמחת האם במילה אינו מובן, ". אלא שדבריו קשים מכמה צדדיםהברית
ל שלו ועל של חבירו ע"שרבינו שמחה שהביא מה דמהיכי תיתי שתשמח האם יותר בברית מילה מבפדיון הבן. ועוד, 

בברכת שהחיינו  לענין ברכת שהחיינו שמברך על קונה בית חדש וכלים חדשים וכו', אךהיינו דוקא  מברך הטוב והמטיב"
סברא זו. זאת ועוד, שהרי רבינו שמחה עצמו מודה שאשתו אינה משותפת במצות המילה  א ליה ששייךעל המצוה, מנ

לפטור את האב מן הברכה  חיינו הוא המצוה שקיים, מנא ליההשל השרק בשמחת המילה, וא"כ כאן שהמחייב 
     19מחמתה.

 פירש וברוקח" שאין מברכים שהחיינו מכיון שהילד לא יצא מכלל נפל:הביא בשם הרוקח )שם( ההגהות מיימוניות 
 אולם הרשב"א". כ"ע יום שלשים שהה שלא זמן כל נפל מתורת התינוק יצא לא שעדיין לפי שהחיינו מברך שאין הטעם

 לחוש אין" שמא ימות, שהרי דוחין שבת לקיים מצות מילה בזמנה:לאין חוששין שעל כרחך  ,דחה תירוצו )שו"ת א:קסו(
 בשבת למולו אפילו אלו סימנין על וסומכין. חוששין אין וצפרניו שעריו סימניו שגמרו דכל חדשיו לו כלו לא לשמא

את דברי "כ דחה ( שג)תולדות אדם וחוה נתיב א חלק ב דף יג טור ג ועיין ברבינו ירוחם 20."ברכה לענין שכן כל החמורה

                                                           
וכן כתב הרשב"א )שו"ת א:רמה(: "אבל ברכת שהחיינו אינה תלויה בשמחה אלא תלויה בדבר שמגיע לו תועלת. ואף על פי  18

 מה צער ואנחה שהרי אפילו מת אביו ונפלה לו ירושה אומר שהחיינו".שמתערב ע
 שמחה היה לנו לברך הטוב והמטיב בברית מילה, ולא מצינו שנוהגים כן בשום מקום.  רבינו לפיוכן קשה ד 19
שהילד פחות מל' יום: שאנו סומכין על הרוב, אע"פ  ,וכעין זה דחאו רבינו ירוחם )תולדות אדם וחוה נתיב א חלק ב דף יג טור ג( 20

 "."לברך שהחיינו על כל מילה ומילה י"מ שאין לברך משום דעדיין לא יצא מכלל נפל ולא נהירא דאזלינן בתר רובא
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מאי  ואשר על כן ."מצוה קעביד" מכל מקום והרי מצות המילה ולא על הילדו היא על נחייהברכת הששמטעם הרוקח, 
ולפי"ז הדרא קושיא יו. שחיינו בא על מצות המילה שהוא מקיים עכההש לן אם הילד לא יצא מכלל נפל,איכפת 
 : מדוע לא מברכים שהחיינו במצות מילה. לדוכתיה

, ועיין 370-396, הבית יצחק כרך מ"ברכת שהחיינו בקידושין ונישואין" )דהנה במקום אחר בארתי והנראה לומר בזה, 
עיין ברבינו ראיה לכך,  .דבר מסוייםגמר והשלמת  על שהחיינו היא ברכה הבאה תברכ השביסוד דינ (377במיוחד בדף 

ספירת העומר ( שדן בשאלת מדוע לא מברכים שהחיינו על ד טור מד דף ד חלק ה נתיב וחוה אדם תולדותירוחם )
' אומרי אנו שאין... לזמן מזמן הבאה מצוה שהיא ואפילו העומר ספירת על שהחיינו מברכין אין העומר ספירתוביאר: "

". וכי האי גונא ביאר יום ותשעה' ארבעי עד נגמר אינו וזה המצוה גמר שהוא דבר על אלא זמן אומרין שאין לפי זמן
 כמכשירי אלא דאינו, העומר ספירת על שהחיינו מברכין דאין מאי: ק"מהרא" המהרי"ל )מנהגים הלכות ספירת העומר(:

  21."שבועות שבעה סוף הגיע לא ועדיין, דשבועות רגל משום מנינא דעיקר, מצוה

דברי רבינו ירוחם כדמשמע מ 22,נראה בדעת רבינו ירוחם והמהרי"ל שגם אם ספירת העומר הוה מצוה בפני עצמההו
ן לברך א לספור הימים עד שבועות, אימ"מ כיון שתכלית המצוה הוא "מצוה הבאה מזמן לזמן", שספירת העומר הי

כלשון המהרי"ל "דעיקר מנינא משום רגל ו, גמר והשלמת הדברכאינה מוגדרת  שהחיינו, שהרי הספירה באנפי נפשה
שהרי תכלית  ,ברך שהחיינו עליהן, אין לאם הקידושין הוין מצוה בפני עצמה לענין קידושין, גםי"ל וכן . דשבועות"

  הקידושין הוא ליצור אישות ופרו"ר על ידי נישואין וחופה, וא"כ הקידושין עצמן אינן גמר והשלמת הדבר. 

מסויימת שזכה המברך  או השגה תועלתתכלית או הברכה מתייחסת ל"שהגיענו לזמן הזה". וכן יש לדייק מנוסח הברכה 
ואם זה הזמן אינו תכלית וגמר הדבר לא שייך לברך "שהגיענו לזמן הזה", דזה  .הזה" לימותה ב"זמןשלקיים ולסיים ב

פירוש התפילות והברכות לר' יהודה בר יקר )דף נ( שהביא שהמקור לברכת שהחיינו הוא בועיין  הזמן אינו תכלית הדבר.
"שכשברא הקב"ה את עולמו  :מ'ויברך אלהים את יום השביעי' שבירך הקב"ה על תכלית היצירה של ששת ימי המעשה

עיקר המצוה עדיין תלוי ועומד, ואף על פי ברכת שהחיינו אינה שייכת כשכתוב ויברך אלהים את יום השביעי". ולכן, 
 23.במצוהשכבר התחיל להתעסק 

                                                           
והשוה להסברו של בעל המאור )פסחים כח.(: "ובספירת העומר יש ששואלין מה טעם אין אנו אומרים בו זמן...שלא מצינו ברכת  21

זמן אלא בדבר שיש בו שום הנאה כגון נטילת לולב שהוא בא לשמחה ותקיעת שופר לזכרון בין ישראל לאביהם שבשמים ומקרא 
ן שמברך אבי הבן שהחיינו לפי שיצא בנו מספק נפל דכל ששהה שלשים יום באדם אינו מגילה דחס רחמנא עלן ופרקינן ופדיון הב

 נפל ולספירת העומר אין בו זכר לשום הנאה אלא לעגמת נפשנו לחרבן בית מאויינו". 
 ברוכיל עלמא נהוג ולאשביאר מדוע לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר: " ועיין בספר האשכול )הלכות פסח דף קנט עמוד א(

ולא מבואר בדבריו אם אי אפשר לברך שהחיינו על מצות  ."טוב דיום אכסא דמברכין בזמן נפקינן דקא העומר ספירת על שהחיינו
ספירה של כל יום דאין מברכים שהחיינו אלא בגמר ובהשלמת המצוה, וכמו שנתבאר בדעת המהרי"ל ורבינו ירוחם, ולכן מברכים 

דשבועות. או דילמא מעיקר הדין יש לברך שהחיינו על מצות ספירה של כל יום אלא שחז"ל תיקנו רק בשעת גמר המצוה ביום טוב 
 בנין:הוכמו דאיתא בגמ' סוכה )מו.( לענין שהחיינו על מצות סוכה שאין מברכין על לברך ביום טוב כדי לסדד את הברכה על הכוס, 

נכנס לישב בה אומר ברוך אשר קדשנו כו'. היתה עשויה ועומדת, אם יכול "תנו רבנן: העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו כו', 
לכשיכנס לישב בה מברך שתים. אמר רב אשי: חזינא ליה לרב כהנא דקאמר להו לכולהו אכסא  -מברך, אם לאו  -לחדש בה דבר 

עיקר הדין יש לברכה בשעת אסיפת וכעין זה כתב רש"י )כתובות ח. ד"ה שמח( לענין ברכת שהכל ברא לכבודו, שהגם שמ דקדושא".
הבדלה: "ומשעת אסיפה היא ראויה לברך אלא הבשמים והנר של לענין כן , ו, אין מברכין אותה אלא על הכוס בשעת החופההעם

מכיון שיש ברכה על הכוס הזקיקוה לסדרה עליו מידי דהוה אברכת בשמים וברכת על האור במוצאי שבת דאמרי' )ירושלמי ברכות 
 כה ה'( רבי מפזרן וחוזר וסודרן על הכוס ורבי חייא מכנסן הואיל ויש שם כוס".פ"א הל

 עיין רמב"ם תמידין ומוספין ז:כב, רמב"ם ספר המצוות עשה קסא, סמ"ג עשה ר, חינוך שו. 22
כתבתי בקיצור מה ש 39עיין מה שבארתי ב"ברכת שהחיינו בקידושין ונישואין" בית יצחק כרך מה. ועיין שם בסוף המאמר בהערה  23

 לענין ברכת שהחיינו במילה. שם קצרתי וכאן הארכתי. 
ואגב הדברים כאן אוסיף הערה אחת למאמרי שם בענין שהחיינו בקידושין. עיי"ש שהבאתי שלשה מחייבים שונים לברכת שהחיינו: 

דירה ואינה מצויה בכל עת ע"פ א. מצד חינוך במצות ע"פ רש"י מנחות עה: והרמ"א ביורה דעה )כח:ב(. ב. מצד מצוה שאינה ת
 הרמב"ם )ברכות יא:ט, שו"ת קמא( לענין מילה ופדיון הבן. ג. מצד קונה בית חדש וכלים חדשים, ע"פ ברכות נד.

והנה כל אחד ממחייבים אלו בפני עצמו היה סגי לחייב שהחיינו בקידושין: או מצד חינוך במצות קידושין, אם החתן עדיין לא קיים 
ו מצד שמצות קידושין אינה מצויה בכל עת, כמו מילה ופדיון הבן לדעת הרמב"ם, או מצד הקנין שבקידושין, כלשון את המצוה, א

 המשנה ריש קידושין שהאשה נקנית. 
והנה האחרונים שדנו בשאלה זו הציעו ישובים מדוע לא מברכים שהחיינו מצד מחייב אחד או אחר, אבל לא מצד כל שלשה 

ל, הש"ך )יורה דעה כח:ה( תירץ מכח קושיא זו, שאה"נ אין מברכים שהחיינו על חינוך במצות כלל, נגד רש"י המחייבים יחד. למש
במנחות ונגד פסיקת הרמ"א ביורה דעה שם. אך לפי"ז עדיין צ"ע מדוע לא מברכים שהחיינו בקידושין מצד המחייב של מצוה שאינה 

בגליונותיו לשולחן ערוך יורה דעה )שם( תירץ שאין מברכים שהחיינו בקידושין תדירה או מצד הקנין שבו. כמו כן, ר' שלמה איגר 
מכיון שהקידושין אינן אלא הכשר מצוה. דדוקא חינוך במצוה או מצוה שאינה תדירה מחייבת שהחיינו, משא"כ קידושין שאינן אלא 

ם מצוה ליכא קנין איכא, ולמה יגרע קנין של הכשר מצוה. אך צ"ע לפי"ז מדוע לא מברכים שהחיינו מצד הקנין שבו, שהרי גם א
 קידושין מקנין של בית חדש? 
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מצות ולפי הנתבאר לעיל ביסוד ברכת להכניסו ששני דינים נאמרו במצות מילה, דין החיתוך ודין כניסה לברית התורה וה
תכלית וגמר המצוה בשלמותה. המילה ביסוד דינה  ו, נמצא שמעשה המילה אינלאחר זמןבאים ת שוקיום המצועל ידי 

זקוקה ומצורפת לקיום המצוות והתלמוד תורה הנגררים אחריה. ואשר על כן י"ל שאין לברך ברכת שהחיינו, דאין לברך 
שלא לברך  אשכנזמה שהנהיגו חכמי  לפי"ז ואתי שפיר .על שהגיענו לזמן הזה כשהכניסה לברית עדיין תלויה ועומדת

לא שייך  ואם עדיין לא הגיע לתכלית המצוה המצוה,היא ברכה על תכלית וגמר ברכת שהחיינו ד ,ו בברית מילהשהחיינ
כניסה לבריתו של ו במילת הבן כיון שתכלית המצוה, אין מברכים שהחיינ ואשר על כן 24לזמן הזה.והגיענו לברך שהחיינו 
וכמו שמשלימים הקהל לברכת האב: כשם שנכנס לברית , ות שבאים לאחר זמןמצו, קשורה בקיום שאר האברהם אבינו

 25ולחופה ולמעשים טובים.למצות כן יכנס לתורה 

                                                                                                                                                                                           
והנה לפי מה שנתבאר ביסוד ברכת שהחיינו, יוצא שכל עיקר ברכת שהחיינו אינו שייך כשעדיין לא הגיע לגמר וסיום הדבר, הן מצד 

דלא שייך לברך "והגיענו לזמן הזה" כל זמן  המחייב של חינוך, הן מצד המחייב של מצוה שאינה תדירה, הן מצד קונה בית חדש.
שזמן הזה אינו גמר או תכלית המצוה או הקנין, דו"ק. ובזה אלים כח הטענה של מהלכנו בענין מדוע לא מברכים שהחיינו בקידושין 

 הגישות האחרות.על פני 
לה ג:ד, שו"ת הרשב"א א:קסו, רבינו והנה יש להעיר דמדברי הראשונים הנ"ל שהביאו את שיטת הרוקח )הגהות מיימוניות מי 24

ירוחם תולדות אדם וחוה נתיב א חלק ב דף יג טור ג(, מבואר שהבינו בדבריו שהטעם שאין מברכים שהחיינו במילה הוא מפני 
שחוששין לשמא ימות הילד. אך מספר הרוקח עצמו משמע קצת אחרת, וז"ל )הלכות ברכות סימן שעא(: "מילה שקבוע לה זמן אינו 

רך זמן שטרודים בתינוק. בפרק א' דכתובות לא קים ליה אם יצא מכלל נפל. והזמן שהוא פחות מל' אינו חשוב לכך אינו מברך מב
זמן על המילה". הראשונים שהביאו את שיטת הרוקח הדגישו תחילת דבריו ש"לא קים ליה אם יצא מכלל נפל", והבינו שחוששין 

הילד מכלל נפל יש לחוש לשמא ימות ויתברר למפרע שבירך לבטלה. ולכן תמהו עליו, דגם  לשמא ימות הילד, דכיון שעדיין לא יצא
אם ימות אח"כ הרי מ"מ האב כבר קיים מצות מילה על בנו )כתמיהת רבינו ירוחם(, או הרי אין אנו חוששין לשמא ימות לענין חילול 

 ומדוע חוששין לכך לענין שהחיינו )כתמיהת הרשב"א(.   ה בזמנושבת למצו
. ואפשר שכוונת הרוקח "אולם מסוף דבריו משמע שהטעם שאין מברכים שהחיינו הוא מפני "שהזמן שהוא פחות מל' אינו חשוב

ך לברך "שהגיענו דבר מסויים, דבלאו הכי לא שייגמר הוא כעין מה שבארנו ביסוד ברכת שהחיינו שאין לברך שהחיינו כי אם על 
לזמן הזה". וא"כ י"ל שדעת הרוקח היא שלא שייך לברך שהחיינו וקיימנו לזמן הזה כשהילד הוא פחות מל' יום דאין זה זמן מסויים 
ואינו דבר חשוב בפני עצמו לברך עליו. וזהו מש"כ הרוקח ש"הזמן שהוא פחות מל' אינו חשוב" ולפיכך אין מברכים שהחיינו. ונראה 

תב הרוקח בתחילת דבריו שלא קים ליה אם יצא מכלל נפל, כוונתו שהעובדה שהילד לא יצא מכלל נפל הוא סימן לכך שמה שכ
שפחות מל' יום אינו זמן חשוב לגבי הילד. אין זה חשש מיתה וחשש ברכה לבטלה, אלא הלכה מסויימת בברכת שהחיינו שאי אפשר 

זו בשיטת הרוקח, יוצא שהרוקח נשמר מקושיות הראשונים הנ"ל, דבאמת אין  לברך על זמן שאינו חשוב בפני עצמו. ולפי הבנה
 ., ודו"קכוונתו לחשש מיתה כלל

ויש להצביע על כמה שיטות נוספות שמעידים על כך שהמילה קשורה ביסוד דינה לקיום שיבא לאחר זמן. האברבנאל בפירושו  25
לדת בנים ובנות בקדושה על ידי המילה: "המצווה הזאת באבר ההולדה, יד( ביאר שעיקר קיום המילה הוא בהו-עה"ת )בראשית יז:ט

כולם יהיו נולדים בקדושה ובטהרה, כאילו נודלו לעבודת השם, אחרי אשר האבר אשר --זכרים ונקבות--כדי שהבנים אשר יולידו
ת, להורות שכל מה שהוא בבית הולידם הוא מקודש לשמו. ולכן הונח החותם ההוא על הפתח, כמו שיונח חותם המלך על פתח הבי

הוא מהמלך ושלא יצא משם דבר אלא במצוותו...ומזה יתבאר שהנשים יהיו נושעות באותו ברית כזכרים, לפי שנולדו באותה 
קדושה. כי קדושת אותו האבר אינו להושיע לנימול, כי אם שיתקדש להוליד בנים לעבודת האל. וזה יכלול לזכרים ולנקבות, שכולם 

 הרך הנימול נתגדל והוליד בניםאותה קדושה". לדעת האברבנאל, קיום מצות המילה אינו כלל בשעת החיתוך, אלא לאחר שנולדו ב
בקדושה. ולפי"ז יש תוספת ביאור מדוע מזכירים "לחופה" באמירת העם "כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים 

)ועיין  , והולדת הבנים בקדושה ע"י המילה הוא עיקר קיום מצות מילהת פרו"רטובים", כיון שעל ידי החופה הוא נכנס לכלל מצו
 ,בענין הקשר בין קידושין לפרו"ר 21הערה  258במאמרי בענין "מכירת ס"ת לפריה ורביה ולערב אל תנח ידיך" בבית יצחק כרך מד דף 

והשוה לערוך בענין פרו"ר וחלות האישות(.  388-394ף ועיין ג"כ במאמרי "ברכת שהחיינו בקידושין ונישואין" בבית יצחק כרך מה ד
השולחן )רסה:ח( שדחק ליישב מדוע מזכירים "לחופה" בברכת העם, והעלה שהוא רק אגב אורחא. ויש להעיר עוד, דלפי עיקר 

רבו ומצות המהלך שהצעתי ב"מכירת ס"ת לפריה ורביה ולערב אל תנח ידיך" בבית יצחק כרך מד ביסוד הקשר שבין מצות פרו ו
תלמוד תורה לבנים ושעיקר מצות תלמוד תורה הוא על ידי פרו ורבו במצות תלמוד תורה לבנים, מובן שפיר מדוע מזכירין "לחופה" 

 גבי ברכת להכניסו, דזהו חלק מקיום "כן יכנס לתורה".
א בקדושה, שנתעברה הגר קודם ג( שביאר על פי זה החילוק בין לידת ישמעאל של-ועיין עוד בדברי האברבנאל )בראשית יז:א

לבין לידת יצחק שנתעברה שרה בקדושה לאחר מילתו: "חשב אברהם שהוא היה זרעו אשר יירש את הארץ.  ,שאברהם היה נימול
ובעבור זה ראה יתברך לדבר אתו ולצוותו על המילה, כדי להודיע שזה הפועל ראוי שיוקדם ללידת הזרע הקדוש, ושיוולד בקדושה 

לכן בא יעוד לידת יצחק והיותו משרה, מדובק למצות המילה, להיותה הכנה גדולה אליו. וכאילו בזה הודיעו, שישמעאל ובטהרה. ו
למה שלא היה הפרי המשובח והנבחר שבמינו, נולד קודם הברית כנובלת. אבל יצחק, לא היה הרצון האלהי שיהיה נולד כי אם באבר 

 , לא מהגר המצרית".מקודש, ולשם מצווה, ומאדם טהורה וקדושה
ועיין ברמב"ם בסוף המנין הקצר בפרטי הספרים שכתב בהסבר ספר אהבה:"הספר השני אכלול בו המצוות שהן תדירות שנצטוינו 
בהם כדי לאהוב את המקום ולזכרו תמיד כגון קרית שמע ותפילה ותפילין וברכות. ומילה בכללן לפי שהיא אות בבשרינו להזכיר 

ם לא תפילין ולא ציצית וכיוצא בהן. וקראתי שם ספר זה אהבה". וא"כ קיום מצות המילה אינו בשעת חיתוך כי תמיד בשעה שאין ש
 אם בהזכירו תמיד על אהבת ה'. והשוה למש"כ הרמב"ם במורה נבוכים )ג:מט(.

לזה נאמרה. והקשו שם ועיין בפרק ארבע מיתות )סנהדרין נט:( שהגמ' קבעה שכל מצוה שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני לזה ו
. וכתב "ממילה "שנאמרה לבני נח דכתיב ואתה את בריתי תשמור ונשנית בסיני וביום השמיני ימול, לישראל נאמרה ולא לבני נח

רש"י שם )ד"ה והרי מילה( שפשיטא לן שלא נאמרה לבני נח "דלא חשבה גבי שבע מצות". ועיין בתוספות הרא"ש )ד"ה והרי( בשם 
זה ראיה דדוקא מצות לא תעשה נחשבו בשבע מצות ולא מצות עשה. וכעין זה הקשה המשנה למלך )מלכים י:ז( בשם המהר"ם שאין 

לא הקשו כן לגבי מילה.  ללגמ' שבני נח לא נצטוו בפרו"ר אבדהנה התוספות )נט: ד"ה והא פריה ורביה( הקשו מנא ליה  ,הראנ"ח
ותמה הראנ"ח מדוע פשיטא להם מילה במקום שהקשו בפרו"ר. האחרונים הציעו כמה תירוצים לכך. הראנ"ח תירץ שיש לא תעשה 
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  ברכת להכניסו כברכת האב ו.
 דלפי הנתבאר ביסוד ברכת להכניסו, שהיא ברכה על הכניסה לעולם התורה והמצוות, מובן שפיר מדוע תקנו ארנויכבר ב

וכדברי העיטור הנ"ל )שער ג הלכות מילה נג טור  ובמצוות, לחנך את בנו בתורההחיוב  ברכה זו דוקא לאב, שעליו מוטל
 מצוה ואילך הולדו מיום כי מברך הוא אשה ולהשיאו תורה וללמדו ולפדותו למולו בנו על מצווה שהאב ולפיא(: "

  ."הוא הכל הבן על אב וברכת. אשה ולהשיאו ומצות ותורה בברית להכניסו עליו מוטלת

אין אבי הבן, בן, אבל במקום שתקנו ברכת להכניסו לאבי הכתחילה של בשלמאהרמב"ם עדיין טעונה הסבר. דאך שיטת 
 הברית מילה מוגדר ככניסה לכלל המצות, ,הלא גם במקום שאין אב לא יברך מישהו אחר? אמאיאו שאבי הבן אינו שם, 

חיובו למולו של האב בברכת להכניסו נובע מ חוסוייוא"כ יש לברך להכניסו מכל מקום. זאת ועוד, הרי לפי העיטור 
או על הב"ד או  פוסוטרומוטלים או על האפאב הרי חיובים אלו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה, אך במקום שאין 

 ?או הב"ד או אחד מן הצבור ,סטרפוופאלא יברך ה מדועבמקום שאין אב א"כ ו. על הצבור

 בהמה וכרמים שדות בתים מוכרין יתומין מנכסי ומעשרין תורמין אפטרופין)ח:יד(: "בתוספתא בבא בתרא  תניאדהנה 
 תורה ספר להם ולקנות בתורה האמורות מצות וכל וציצית לולב סוכה להם לעשות יתומים להאכיל ושפחות עבדים

 האפוטרופיןמצות חינוך: "א:י( שלכאורה ביאר חיוב זה כדין ב)נחלות יעיין ברמב"ם ו". התורה מן הקצוב דבר ונביאים
 להם שיש עשה מצות כל דבר של כללו, ומגילה ומזוזות ותפילין תורה ספר ושופר וציצית וסוכה לולב לקטנים עושין
 אלא המצות אלו מכל במצוה חייבין שאינן פי על אף להם עושין, סופרים מדברי שהוא בין תורה מדברי שהוא בין קצבה

פוס עומד ממש במקום וטרוהשולחן )חושן משפט רצ:ל( שהביא דברי הרמב"ם עם הנימוק שהאפועיין בערוך  ".לחנכן כדי
 לקנות צריכים ובזמנינו בה ללמוד ת"וס ושופר וציצית וסוכה לולב לקטנים עושים האפוטרופסים" האב בחיוב חינוך:

 באלו וכיוצא ומגילה ומזוזות לחינוך כשהגיעו ותפילין בעדם לימוד שכר ולשלם ללימודם שצריך מה הנדפסים ספרים
 26".האב במקום עומד דהוא במצות לחנכם מוטל דעליו

. ועיין להפרישו מצווין ד"ב אין נבלות אוכל טןדהנה גרסינן ביבמות )קיד.( דקחינוך חל על הב"ד. מצות וכן מצינו שחיוב 
את הילד לעשות ולקיים מצוה, אבל אלא להזהיר "לא שייך מצות חינוך )נזיר כח: ד"ה בנו( שהוכיחו משם שבתוספות 

עשין. חיוב מצות חינוך של האב והב"ד שוים, ובשניהם אין חינוך אלא בר מלעבור אין זה חינוך". לפי התוספות להזהי
 דדוקא אומרים וישוכן כתב החיי אדם )סו:ג( בהדיה: " גם על הב"ד.מוטלת חובת חינוך ועל כרחך לדעת התוספות, 

וכן משמע מרש"י בעירובין  27".לחנכו מצווים דין בית גם, עשה במצות לחנכו אבל. מצווין דין בית אין, מאיסור להפרישו

                                                                                                                                                                                           
במילה שלא לימשך ערלתו, ולכן לו נצטוו בני נח במילה היה נמנה בין הז' מצוות. וכעין זה כתב המהרש"ל )בתוספות שם( שיש 

ר מצוות שהבן אשם לפי הנתבאר שמצות מילה קשורה ללעמוד בערלתו. ועיין במהרש"א )שם( מה שדחק בזה. אול איסור לא תעשה
יקיים בעתיד, נראה שפשיטא ליה לגמ' ולתוספות שבני נח לא נצטוו על המילה מאחר ואינם בכלל שאר מצוות. וכמו שכתב רעק"א 

הפוך, ה כיווןמצות נגררות אחר המילה, כך, במצוה ללמדו תורה, ששאר השאבי הבן שייך יותר במילת בן בנו מאחר והוא בכלל ה
  כיון שהעכו"ם אינם בכלל שאר מצוות על כרחך שאינם בכלל מצות מילה.

ועיין בתוספות הרא"ש )ד"ה אלא( שכתב שבני קטורה נצטוו במילה דוקא קודם מתן תורה אבל לאחר שניתנה התורה נפקעו ממילה. 
מילה מעשה מצוה בפני עצמה, אבל לאחר מתן ההיתה ה, כל עוד שלא נצטוו בני ישראל במצוות, ל דקודם מתן תורעל פי מהלכנו י"ו

תורה נתחדש דין מילה להיות דבוק עם שאר מצוות התורה, כנ"ל. ולכן נפקעו בני קטורה ממצות מילה אחר מתן תורה. אלא שלפי 
הרמב"ם מודה ש י"ל נצטוו במילה לדורות על אף שלא נצטוו במצוות. אולם מהלכנו צ"ע משיטת הרמב"ם )מלכים י:ח( שבני קטורה

אין עונש מיתה על ביטול מילה לבני שנה )שם( דעת הכסף משויש להוכיח כן מ דין מילה שנאמר בבני קטורה ממילת ישראל. חלוקש
 אין דין פריעה אצל בני קטורה. שדעת השאגת אריה )סימן מט( , ומקטורה

זה, דהנה לפי מסקנת הגמ' בסנהדרין )שם( מצות מילה נאמרה דוקא לאברהם ולבניו "ואתה את בריתי תשמור אתה והנראה עוד ב
וזרעך אחריך לדורותם". ומבואר שם שבני ישמעאל ועשו אינם מוגדרים כזרע אברהם, ומיעטם הכתוב כי ביצחק יקרא לך זרע, ולא 

ל בסיס מה מיעטו בני ישמעאל ועשו. ועיין ברמב"ם )מלכים י:ז( שביאר שדוקא ישמעאל, ביצחק ולא כל יצחק, למעוטי עשו. וצ"ע ע
בניו המחזיקים בדרכו ובדתו, דהיינו בני יעקב שעוסקים בתורה ובמצוות, מוגדרים כזרעו: "המילה נצטוה בה אברהם וזרעו בלבד, 

יצא עשו שהרי יצחק אמר ליעקב ויתן לך את שנאמר אתה וזרעך אחריך, יצא זרעו של ישמעאל שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע, ו
ברכת אברהם לך ולזרעך, מכלל שהוא לבדו זרעו של אברהם המחזיק בדתו ובדרכו הישרה, והם המחוייבין במילה". ולפי מה שבארנו 

רה לקיום ביסוד מצות מילה מובן שפיר מדוע הגדרת זרעו לענין מצות מילה תלויה בעיסוק במצוות, כיון שמצות מילה עצמה קשו
 המצוה אח"כ, ודו"ק.

עוד יש להעיר, דלפי מהלך זה יש להבין שיטת הראשונים שאין מברכים "להכניסו" במילת עבדים, שאין מילתם לשם כניסה לעולם 
 בסוף המאמר.  38התורה והמצוות אלא מטעם שלא יהיה ערל בבית רבו. עיין מה שנתבאר בזה לקמן בהערה 

אם חייב לחנך את היתומים  )מערכת ח כלל נט(: "ולענין אפוטרופוס של יתומים דקימא לן דבמקום אב קאיוכן כתב השדי חמד  26
במצות...האפוטרופוס ודאי שייך ביה חינוך כיון דבמקום אב קאי ועליו מוטל לחנך את היתום בכל מידי דמצוה...ופסקה הרמב"ם 

פח.(. ועיין בספר הערוך )ערך אפוטרופוס( שביאר: "פירוש אפוטרופוס אבי  בהלכות נחלות פרק יא דין י". וכן כתב היד דוד )פסחים
 ילדים, בלשון יון פטיר' פידיאה וכן בלע"ז אב פטר". 

בשם היראים: "ובשם הר' אליעזר כתוב בתוספות  וכן כתב התוספות ישנים ביומא )פב. ד"ה בן שמונה( והתרומת הדשן )סימן צד( 27
במצות עשה חייב לחנכן ובמצות לא תעשה לא, ולהכי אין ב"ד מצוין להפרישו, וה"ה האב. ולפי תירוץ  שאנץ דלעיל, דתירץ דדווקא

זה אין לפטור קטנים שאין להם אב ממצות עשה דסוכה...ותו דבריש פ' כיצד משתתפין )ערובין פב ע"א תד"ה קטן( מקשים התוס' 
מצוה? ומתרצים דבקטן נמי איכא מצוה כדי לחנכו. והספר מוקי לה התם היאך מערבים בשביל הקטן, למ"ד אין מערבין אלא לדבר 
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 לחנוכינהו דבעו, השנה ראש של טוב ביום מלתקוע למונען מוזהרין דין בית אין - מעכבין אין" )צו: ד"ה אין מעכבין(:
על מה שכתב המחבר )א"ח תרמ:ב( שקטן שאינו צריך לאמו, שהוא כבן חמש ושש,  וכן פסק המג"א )תרמ:ג( ."במצות

 ד"שהב א"י אך ג"שמ סימן ש"כמ לחנכו חייבת אינה ואמו - בסוכה חייב: "חייב בסוכה מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות
  28".לסוכה חוץ שיאכל להקל אין כאן אביו שאין פי על אף ולכן לחנכו מחויבים

, שהרי הב"ד או הצבורמוטלת על  או רמיא אכתפיה דאב הב"דלכאורה ברכת להכניסו  במקום שאבי הבן אינו שםולפי"ז 
שהביא "אם אין שם אביו...יש מי שהורה . ואכן עיין ברמב"ם )מילה ג:ג( הצבור חייבים להכניסו ולחנכו בשאר המצוות

בית דין או הצבור חייבים במצות אב ה ,במקום שאין אבשיברכו אותה בית דין או אחד מן העם". ונראה שהיינו משום ש
עיין בסדר רב  . אמנםולא כל הקהל ביחד שמעי, תקנו שיברך אחד מן הקהלאלא שבצבור מאחר ותרי קלי לא מת 29חינוך.

 יהודאי רב מר אמר והכיעמרם גאון )סדר מילה( שפסק שבמקום שאין אב כל הצבור מברכים ביחד ברכת להכניסו: "
 30."אבינו אברהם של בבריתו להכניסו מברכין הכל, אב שאין במקום שמלו דין בית, גאון

וצ"ע לפי הנ"ל מה הוא ייחוסו של הסנדק לברך . "עיין בראב"ד )מילה ג:ג( שכתב "ונהגו אצלנו שהסנדקוס מברךהנה ו
 האב כשאין" שליח בית דין:שביאר שהסנדק הוה כמו  להכניסו. אך עיין בהגהות רבינו פרץ לסמ"ק )מצוה קנז הגה א(

והנה . "ד"ב שליח כמו דהוי משום היינו ושמא ת,ברי בעל הוא סנדק' פי להכניסו מברך שהסנדק העולם נהגו...בעיר
שליחות  על הברכה, דלא מצינוב"ד הב( ביאר בדעת רבינו פרץ דאין הפירוש שהסנדק הוא שליח רעק"א )שו"ת סימן מ

, היינו שהוא מוציאם בברכה זו מצד שומע שמצינו שאחד יכול לברך להוציא את הרביםצוות אצל ברכה, ובכל ברכת המ
נת הסמ"ק היא שהסנדק הוא וביאר רעק"א דכוו כעונה, אבל בלא שמיעה בוודאי לא שייך שאחר יברך מצד שליחות.

לברך, דאם השליח  , וממילא יכולמילה בריתהתינוק להשליח של הב"ד לעסוק בברית המילה, והוא שלוחם על הכנסת 
נראה שהסנדק מוגדר כהאפוטרפוס של הילד לגבי המילה, שהרי לפי"ז ועושה המצוה בשליחות יכול לברך עליה, עיי"ש. 

 31., ולכן הוא מברך ברכת להכניסוהוא הממונה של הב"ד לדאוג ולטרוח עבור יתום זה

ברכת מקביל במחוייבים בחינוך הבנים, כך בפסים וטרוהאפאב הצבור או הב"ד או שכמו שבמקום שאין יוצא לן, 
על הצבור ור כלשון היש מי שהורה ברמב"ם, ועל אחד מן הצבברכה זו או על הצבור ) הבמקום שאין אב חללהכניסו, 

על האב בית דין כלשון רבינו לו כלשון היש מי שהורה ברמב"ם, וכולו כלשון רב עמרם גאון( או על הב"ד )על הב"ד כו
לעיל שברכת להכניסו נובעת מחיובי האב ולפי הנתבאר  32פוס של הילד לענין הברית.וטרוהסנדק שהוא האפפרץ( או על 

את  מי שממלאברכה זו, במקום שאין אב, על  , מובן שפיר מדוע מוטלתומצות וכו'על הבן למולו ולפדותו ללמדו תורה 
 ברכת להכניסו כלל. מדועאין מברכים שבדעת הרמב"ם שפסק שאם אבי הבן אינו שם  אך צע"ג 33מקומו בחיובים אלו.

 בחינוך הבן?  ם האבמקואת מי שממלא לא יברך 

                                                                                                                                                                                           
התם בקטן דליכא לאבוהי במתא. אלמא איתא לחינוך אפילו שלא באב. ואין נראה לחלק בין היכא דאית ליה אב וליתא גבי', ובין 

 .( שב"ד "אביהן של יתומין".לית ליה אב כלל, דמ"ש הא מהא לענין זה". וכן אמרינן בכמה מקומות )גיטין לז., בבא קמא לז
חיוב החינוך חל על הצבור, והחיוב לחנך את היתומים מוטל על כל אדם מישראל. ועיין  ,וכן כתבו האחרונים שבמקום שאין אב28

בבכורי יעקב לר' יעקב עטטלינגער )סימן תרמ:ה( שכתב כן: "גם אחר חייב להכריח לקטן שיאכל בסוכה ולכל השיטות אסור להאכיל 
לאכול. אכן לשיטת הי"א דפסקינן כוותייהו אפילו אם הקטן  לקטן בידים חוץ לסוכה אפילו אחר, דהיינו ליתן בתוך פיו או לצוות לו

ד"ה מ"א סק"ג ומ"מ משמע( שחולק  כה". ועיין בלבושי שרד )סימן תרמאוכל מעצמו חוץ לסוכה חיוב על כל אדם להכריחו לילך לסו
נו ב"ד דדוקא על הב"ד מוטל וסובר שהחיוב מוטל דוקא על הב"ד: "נראה להגיה דאחר יכול להאכילו...ולשון דאחר שבמ"א ר"ל שאי

 ."לחנכו ולא על אחר, ולהלכה עדיין צ"ע
ז לשון ההגהות רבינו פרץ לסמ"ק )קנויש לעיין אם כוונת הרמב"ם היא שהב"ד מברכים ביחד או שאב בית דין מברך לכולם. ועיין ב 29

 הגה א(: "וכשאין האב בעיר רגילין להעמיד ב"ד של ג' והגדול שבהן מברך להכניסו". 
"כתב גאון ז"ל שמברכין כל  לר' אשר ב"ר חיים נביו מתלמידי הרשב"א: וכן הוא ביתר ביאור בדברי הספר הפרדס )שער המעשה( 30

לו הקהל להכניסו בבריתו של אברהם אבינו". ויש להעיר עוד, שלפי שיטת העיטור שדנו בה לעיל, כל העם העומדים שם משלימים 
שייכים לברכת להכניסו. ושמא תקנו שגם  ום במקום שיש אב חזינן שהצבור כולו'", וא"כ גאת הברכה כשעונים "כשם שנכנס וכ

אם מ"מ סו", שהגם שעיקר חיוב החינוך מוטל על האב, ולכן הוא מברך "להכני ראותלהכדי בנוכחות האב העם משלימים לו הברכה 
. לכן הם משלימים לו עליהם תמוטל ב, חובת החינוךך את בנו הם יתחייבו בחינוכו במקומו. דבמקום שאין אהאב לא יזכה לחנ

 . הברכה גם כשהוא נוכח
עיין ברמב"ם )נחלות י:ה(: "מי שמת והניח יורשין גדולים וקטנים צריך למנות אפוטרופוס שיהיה מתעסק בחלק הקטן עד שיגדיל,  31

ר בן ביהן של יתומים". והנה על הפסוק "גם בני מכיואם לא מנה חייבין בית דין להעמיד להן אפוטרופוס עד שיגדילו שבית דין הוא א
פירוש יונתן שם ביאר שיוסף היה הסנדק. משמע בפירש התרגום יונתן "כד איתילידו גזרינון יוסף". ודו על ברכי יוסף", למנשה יו

( פירש לשון 15שהסנדק הוא במקום האב וזהו ההסבר ל"יולדו על ברכי יוסף". ויש להצביע על כך שהערוך )למעלה הערה 
יוני ורומי פטרון" שהוא ג"כ  שוןבלע"ז. ובערך סנדיקוס פירש הערוך שהוא "בל אפוטרופוס כ"אבי ילדים" מלשון פטיר ביון ופטר

 אפוטרפוס של המילה.פי הנ"ל מובן שפיר דהסנדיק הוא כמלשון פטיר ופטר. ול
לכולי עלמא אחריות זו חלה על יתכן דריות היתומים. דויש מקום לומר שלא נחלקו הראשונים ביסוד ההלכה על מי רמיא אח 32

 הצבור, אלא שנחלקו אם לראות את החיוב כממוקד בצבור עצמו או בב"ד המייצגים את הצבור או באפוטרופוס המייצג את הב"ד. 
בש"ע )א"ח שמג:א( שפסק "קטן אוכל נבלות אין עיין דהנה להכניסו.  ברכת ויש לעיין בחובת האם בחינוך ואם היא יכולה לברך 33

המהר"ם שהאם אינה חייבת במצות מ)שמג:א( שהביא שם במג"א ב"ד מצווין להפרישו אבל אביו מצווה לגעור בו להפרישו". ועיין 
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אב, ובמקום סוברים שאין מצות חינוך אלא בנים שהרמב"ם סובר כאידך ראשולדחוק ולומר ש ולפום ריהטא היה אפשר
ר הא טת הר"י שסובר כן, ועל פי זה ביאבתוספות נזיר )כח: ד"ה בנו( שהביא שיעיין הנה דשאין אב אין חובת חינוך כלל. 

ב"ד אינן מצווין לחנכו במצוות ממילא אינן אין ב"ד מצויין להפרישו, דכיון שדאמרינן )יבמות קיד.( דקטן אוכל נבילות 
 אלא שקשה 34רינא לא שייך".מצווין להפרישו מן האיסור: "עוד אומר ר"י דחינוך לא שייך אלא באב אבל באיניש אח

מצות  יךינ"ל בהלכות נחלות )יא:י( משמע שש. ועוד, מדברי הרמב"ם הבלא הכרח לדחוק דברי הרמב"ם אליבא דחד דעה
, ומגילה ומזוזות ותפילין תורה ספר ושופר וציצית וסוכה לולב לקטנים עושין האפוטרופין" :חינוך גם במקום שאין אב

 פי על אף להם עושין, סופרים מדברי שהוא בין תורה מדברי שהוא בין קצבה להם שיש עשה מצות כל דבר של כללו
 ".  לחנכן כדי אלא המצות אלו מכל במצוה חייבין שאינן

מכל מקום חלוק דין בית דין, שחל על הצבור או על דגם אם יש דין חינוך במקום שאין אב והנראה לומר בדעת הרמב"ם, 
פין מוכרים ושהטעם שהאפוטר (שם)בהלכות נחלות הנ"ל ומדוייק הוא בלשון הרמב"ם בנו.  עלמחובת האב  חינוך זה

רפוס בעצמו חייב לחנכן במצות, כי ומנכסי היורשים לעשות בהם לולב וספר תורה ותפילין וכדומה אינו משום שהאפט
יקיימו מצוותם. וזהו שסיים ם כדי שהם ב לסייעייימחו ופוספוטראאם שהיורשים חייבים להתחנך במצוות וממילא ה

הרמב"ם את ההלכה ב"אף על פי שאינן חייבין במצוה מכל אלו המצות אלא כדי לחנכן", כלומר, אף על פי שחיובם של 
ינוך בתורת חינוך. אבל אין מצות ח ם מנכסי האב כדי שהם יקיימו מצוותןהקטנים אינו אלא בתורת חינוך, מ"מ מוכרי

ם. וכיון שהיורשים חייבים בתורת חינוך חייבים לסייע ליורשים לקיים חיובאלא שהם  ב"ד,העל פוטפרוס או אשחל על ה
 . אפוטרפוס מוכרים לסייעםה"ד וממילא הב

כל ב"ד למול  המוטל על חיובהונא יש לדייק מדברי הרמב"ם בהלכות מילה שחלוק חובת האב למול את בנו מוכי האי גו
 זכר וערל שנאמר כרת עליה שחייבין עשה מצות מילה" :שכתב הרמב"ם לה )א:א(לו אביו. דעיין בהלכות מימי שלא מוה

 ביטל אות]ו[ מל ולא האב עבר...בנו את למול האב על ומצוה, מעמיה ההוא הנפש ונכרתה ערלתו בשר את ימול לא אשר
 ערל יניחו ולא...הבן אותו למול מצווים דין ובית, עצמו בערל אלא תלוי הכרת שאין כרת חייב ואינו עשה מצות

"שלא יניחו ערל בישראל". ב"ד הוא רק לדאוג מילה, ואילו חיוב ה משמע מדבריו שהאב מצווה בעצם מעשה ."בישראל
"מצוה על האב למול את בנו יתר על מצוה שמצווין ישראל שימולו  הלכה א: מהלכות מילה בפרק ג רמב"םוכן משמע מה

 כל ערל שביניהן". 

עיין בשו"ת מהר"ם דהנה  האב לחנך את בנו מחובת ב"ד לחנך יתומים.שחלוק חובת  ליסוד זה,ביא ראיה ויש לה
תא שם יהאב על הבן כמקור לחובת האב לחנך את בנו. דאיתא בבריסימן ר( שהביא הברייתא של מצוות  )קרימונא

נות". וביאר המהר"ם שברייתא זו אשה וללמדו אומ "האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו )קידושין כט.(
"לענין אמו דלא מיחייבה לחנוכי ולאפרושי ראיה גדולה...כיון דלא מיפקדה למולו  :היא המקור למצות חינוך מן התורה

מצינו בשום מקום  דלא רבנין כעין דאורייתא תקון". ופוק חזיולפדותו וללמדו תורה ובכל מצות בן על האב, כל דתקון 
 תהאב, שנובע על תהמוטלמצווים ללמדו אומנות ולהשיאו אשה. ועל כרחך שחלוק חובת החינוך  ב"דש אב שאיןשכ

 וראיה לכך הקטנים יקיימו המצוות שהם מצווים בה בתורת חינוך.  על בנו, מחובת ב"ד לדאוג שהיתומיםמחיובי האב 
אילו אחריות הב"ד  על היתומים אינה אלא בקטנותם. ולא מצינו , והבן אשה גם כשנתגדלהאב חייב להשיא את בנו לש

 אחר שנתגדלו.לעל היורשים חיוב ב"ד שום 

דמצוות הבן המוטלות על . חדא, בתרתיב"ד לחנך יתומים האב מחובת  דין מצוות הבן המוטלות עלשחלוק והנראה בזה, 
 למולו לפדותו וללמדו ספר: מות על בנומסוילקיים מצוות  בדהא ומדויק שרמיא אכתפיה האב הוא חיוב מפורט

אלא אחריות כללית להדריך את הצבור בדרך ישרה ובדרך  אינההב"ד לחנך יתומים  חובתואומנות ולהשיאו אשה. ואילו 
ולפי"ז  ."שלא יניחו ערל בישראל"ואילו ב"ד מצווים רק  ,א "למול את בנו", שחובת האב היוכנ"ל לגבי מילה .המצוות

גבי האב ולא לגבי ב"ד, דבאמת אין מצוות היתומים לון הברייתא "מצוות הבן המוטלות על האב" שייך דוקא נראה שלש
  מוטלות על הב"ד, אלא הב"ד חייב לדאוג באופן כללי לחנך את היתומים בדרכי המצוות.

, דהיינו האב, והוא זה שחייב בר חיובא אחד אדם מסויים, מצוות הבן המוטלות על האב, הרי החיוב חל עלדבועוד, 
מסויים ואפילו  ב"דדאב אין זה חיוב שרמיא אכתפיה לקיים כל מצוות הללו על בנו. ואילו בחובת הב"ד לחנך יתומים, 

                                                                                                                                                                                           
ה בניה בסוכה אבל אמו אינה מצווה וכ"ה בנזיר דף כ"ט ובת"ה סי' צ"ד ומעשה דהילני בסוכה דף ב' שהושיבו מצווה, "אבי חינוך:

האם חייבת בחינוך: "כשם שהאיש חייב  ,בפשיטות דבמקום שאין אב טק( שנע"ש היא החמירה על עצמה". אך עיין במאירי נזיר )כט.
לחנך את בנו במצות בזמן הראוי לפי ענין המצוה כמו שביארנו בראשון של חגיגה אף בבתו חייב לחנכה במה שראוי לה גם כן ועל 

וכן אם אין להם אב האם חייבת בכך". ועיין בחיי אדם )חלק א כלל  .יא בתענית יום הכפורים בחנוך שעות שבהםהדרך שנאמרה בהד
. ויש אומרים דגם בהאם שייך מצות אב: "וחייב האב לחנך את בנו ובתוסו סעיף ב( שהביא בשם י"א שהאם חייבת בחינוך כמו ה

ר הפרדס )שער המעשה( לר' אשר ב"ר חיים פסאם היא מברכת להכניסו. ועיין בן חינוך". ולפי הדעות שהאם חייבת בחינוך יש לעיי
 נביו שכתב בשם רב צמח גאון שהאשה מברכת: "וכתב רב צמח גאון ז"ל, דמקום שאין בו אלא אשה והסנדק מברכת האשה".

 וכן הוא בתוספות ישנים יומא פב. ד"ה בן שמונה.  34



14 
 

והב"ד הם המייצגים  ,יתומים קטנים שביניהם עלג ואשחל על הצבור כולו לד כלליחיוב יים, אלא וסב"ד מעל לא 
ת אלו ותפיה דאף אחד לקיים מצואין חיוב מסויים שרמיא אכ ,ך ביסודו, במקום שאין אבוהשליחים של הצבור בזה. א

ב"ד אחד למולו וב"ד יצא תדע שהוא כן, דאילו וכלל. כ על הצבור ים, כי אם חיוב כללי ואחריות כללית שמוטלבילד זה
 ,פשיטא שיצאו ?חובתםיצאו ידי , היעלה על הדעת שלא פסיםווכן באפוטרדותו, וב"ד אחר ללמדו תורה וכו', אחר לפ

ואילו לגבי  35.ת אלוו, והרי בין הצבור כולו קיימו מצוכיון שהחיוב לא חל על ב"ד או גברא מסויים כי אם על הצבור כולו
והוא זה שחייב ללמדו מי שמצווה למולו הוא זה שמצווה לפדותו  :אכתפיה דוקא האב, החיוב מוטל עליו והמצוה רמיא

  .תורה וכו'

, א. לגבי האב יש מצוות מסוימות המוטלות עליו , שחובת האב על בנו חלוק מחובת ב"ד ביתומים בשני דרכים:יוצא
ב"ד היא חיוב כללי להדריך את הצבור בדרך המצוות. ב. וכו'. ואילו חובת  לפדותו, ללמדו תורה, להשיאו אשה ,למולו

יש בר חיובא אחד ואדם מסויים שעליו חל כל מצוות הבן. ואילו לגבי ב"ד, אין אדם אחד ואפילו ב"ד אחד  ב,לגבי הא
 שחייבים במצוות הבן, אלא חיוב כללי על הצבור כולו לדאוג עבור היתום. 

ל המילה ע היא ברכת המצוהברכת להכניסו שדהנה נתבאר לעיל סו. ינראה ליישב שיטת הרמב"ם בברכת להכועל פי זה נ
אנו מברכים עכשיו, בשעת  .יקיים לאחר זמןהבן שמצוות השאר בככניסה לברית התורה והמצוות, ולכן הברכה כרוכה 

ברם, יש לתמוה היאך אנו יכולים לברך בשעת המילה  יתמשך לאחר זמן.ש ואעל הכניסה לעולם המצוות שיבא  המילה,
ועל וכי איזה מצרף יש בין המילה, שנעשית עכשיו, לשאר המצוות שיקיים בעתיד. על מצוות שעדיין לא באו לעולם. 

מצרפת את המילה למצוות שיקיים בשעת המילה, שהוא מצווה במצוות הבן המוטלות עליו,  שנוכחות האב ,כרחך נראה
הבן ות שיקיים לראות את המילה כמצורפת לשאר המצו שפיר שם בשעת המילה אנו יכוליםהילד אח"כ. אם האב הוא 

לפדותו ללמדו  . חובת האבחיובא לקיים מצוות אלו בעתיד-וא הברוה , שמצוות אלו של הבן מוטלות על האבאחר כך
  שיקיים בעתיד.  אלו מצוותספר ולהשיאו אשה וכו' מצרפת את המילה ל

את המילה  מצרףהאב דדוקא  אתי שפיר לפי זה מה שפסק הרמב"ם שאם אין שם אב אין מברכים להכניסו כלל.ו
את המילה ככניסת הבן לשאר  אנו רואים ודעל יד ,יכול לברך להכניסודוקא הוא למצוות שיקיים הילד בעתיד, ולכן 

ומאחר וחובת הב"ד אינה  .לשאר המצוות להבין המיאינו שם, אין צירוף  אם האבמשא"כ  .המצוות שבאים לאחר מכן
ת הבן שעדיין לא ומצול זה מילהאין זה סגי לצרף את מעשה כללית על הצבור להדריכם בדרכי המצוות,  אחריותאלא 

   36אי אפשר לברך ברכת להכניסו. וממילא ,באו לעולם

 לתורה יכנס כך לברית שנכנס כשם אומרים העומדים" איתא בגמ' בשבת )קלז:(דברי הרמב"ם, דהנה ב מהלך זה ומדוייק
מוסבת על הרך הנימול. אך הרמב"ם גרס אחרת )מילה ג:ב(:  היא בלשון נפעל, והיא , והברכה"טובים ולמעשים לחופה

הפעיל, בלשון  סהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים""ואם היו שם עומדין אומרים כשם שהכנסתו לברית כן תכני
וא נוכחות האב שעל ידו הברית שהמתיר של ברכת להכניסו הוהברכה מוסבת על האב. ונראה שהרמב"ם אזיל לשיטתו, 

יזכה להכניסו לתורה --האב--הקהל משלימים לו את הברכה ומדגישים שהואמילה מצורף לקיום המצוות בעתיד, ולכן 
הקהל מדגישים את חובת האב להכניסו לתורה ולמצות להצביע על כך שהוא הוא המצרף בין המילה לשאר  37.ולמצוות
ומיושב היטב  .מה שאין כן אם יכניסהו אחר המילה ככניסה לברית התורה והמצות,ועל ידו אנו רואים את  ,המצוות

   38., וכמו שנתבארשיטת הרמב"ם

                                                           
המצוה מב"ד אחר שאין חייבים לשלם על חטוף המצוה, כיון שהמצוה לא היתה מוטלת ונראה פשוט ג"כ שאם חטף ב"ד אחד את  35

 דוקא על ב"ד זה.
האם סגי בנוכחות האב ואז אפילו אחר יכול לברך  ילה אבל אינו יכול לברך את הברכהויש לדון אם האב נמצא שם בשעת המ 36

להכניסו או דילמא בעינן שדוקא האב עצמו יברך. ולפי הנתבאר י"ל שסגי בנוכחות האב שבזה מעשה המילה מצורף עם שאר 
ל לברך, ינו יכוהמצוות שיקיים בעתיד, ועל ידי זה המילה הוה כניסה לבריתו של אברהם אבינו. ולכתחילה יברך האב, אבל אם א

"אם אין שם אביו אין מברכין אחריה ברכה זו". משמע שדוקא אם האב אינו שם.  (:מילה ג:א)הרמב"ם דברי מ משמעיברך אחר. וכן 
 אבל אם הוא נוכח, יברך אחר. 

עשים וכן הוא מפורש בגירסת המאירי )שבת קלז:(: "והעומדים שם אומרים מי שהכניסו לברית הוא יכניסהו לתורה ולחפה ולמ 37
הלכות מילה דף נב טור ד( שאפיין את אמירת "כשם שנכנס וכו'" כברכה שהעם  בלשון העיטור )ספר העיטור שער גטובים". ועיין 

"אבי הבן אומר ברוך אתה ה' אמ"ה אקב"ו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו וצריך לברך מעומד כדי שיברכוהו  מברכים את האב:
 סתו לברית כן תכניסהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים".העומדים שם אומרים כשם שהכנ

 מו מחויב במצות או שבעינן שמישהוויש לעיין לפי"ז במי שמל את עצמו אם שייך לברך ברכת להכניסו, האם סגי בכך שהוא עצ 38
יוסף )בדק הבית סימן בבית  ועייןת בנו. ואחר יהיה מצווה בחינוכו. ונראה שלא דמי מי שחייב במצוות עצמו למי שמחיוב במצו

רסה( שהביא בשם הרשב"ש ש"כשהאנוסים מוהלין עצמם מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו להכנס בבריתו של אברהם אבינו". וכן 
)פירוש התפלות והברכות ח"ב הר"י בן יקר רבו של הרמב"ן הרשב"ש )שו"ת סימן פט( הביא ש כתב הראבי"ה )שבת סימן רעט(. אך

 מעין הידוע בספרו כתב ל"ז יקר ברבי יהודה רבי שהרב פי על ואףהמל את עצמו אינו מברך להכניסו: "וסובר שעמוד סג( חולק 
וכן הביאו הפתחי תשובה )רסה:ב(. ועיין  ."לברך שאין עצמו למול מחוייב והוא אביו מלו שלא בן כל משמע הוה דבריו ולפי...גנים
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 עשה מצות דהא לי תיפוק קרא לי למה תימא וכי. בנה את למול מיחייבא דלא לן מנא ואיהיבריטב"א קידושין )כט. ד"ה ואיהי(: "

 אמינא הוה דבנה במצוה הכא אבל דנפשה במצוה הוא דהתם למימר איכא, פטורות ונשים בלילה ולא ביום דמילה היא גרמא שהזמן
 זה לברית שמכניסו ומי, אותה ולא אותו דכתיב למיפטרה קרא איצטריך להכי למימהליה דמחייבי דין מבית גרעה דלא דמחייבא

, אבוה הל מברך ליה מהיל אבוה אי הלכך'(, ב ז"קל) שבת במסכת כדאיתא אבינו אברהם של בבריתו להכניסו ו"אקב לברוכי מחייב
  ."פשוט וזה, לה מברך גופיה איהו נפשיה מהיל איהו ואי, לה מברכי אינהו ליה מהלי דין בית ואי

שלפי"ז לכאורה אין מקום לברכת להכניסו במילת עבדים, כיון שלא מצינו שהאדון מצווה בחינוך העבד, ולפי הנ"ל  ,עוד יש להעיר
"שאלו מקמיה רב  אין דין חינוך חל על העבד עצמו. ועיין בטור )יורה דעה סימן רסז( שהביא בשם העיטור )הלכות מילה נד ע"א(

, ואמר המל מברך על המילה וצונו למול את העבדים כולל במקום להכניסו בבריתו יהודאי גאון המל העבדים מברך אחת או שתים
של אברהם אבינו". וביאר הבית יוסף )שם( שכוונתו שאין מברכים להכניסו כלל במילת עבדים: "כלומר השיב שמברך שתים דברכת 

, ולפיכך הוצרך התלמוד לכתבה לפי שהיא אשר קדשנו במצותיו וצונו למול את העבדים היא במקום להכניסו בבריתו של אברהם
משונה מברכת שאר מילות, אבל ברכת על המילה שאין חילוק בינה לשאר מילות לא הוצרך התלמוד לכתבה". ועיין בב"ח שם )ד"ה 

 שאלו( שהביא ב' דעות אם מברכים להכניסו במילת עבדים.
שברכת להכניסו קשורה בעיקר יסוד דינה למצוות שיקיים הבן לאחר זמן, שהיא הכניסה  וד יש לדון לפי עיקר המהלך שהצענוע

לבריתו של אברהם אבינו, אי שייך יסוד זה במילת עבדים. שהרי העבד הגם שהוא מצווה בכמה מצוות, מ"מ המילה עצמה אינה 
סימן רסז הערה מ( )דפוס מכון ירושלים רות לטור כעבד. ועיין בהגהות והעמשום כניסה לעולם המצוות אלא משום כניסה לבית רבו 

שהביאו הגהות המור וקציעה מכת"י שהקשה מדוע לא מברכים להכניסו במילת עבדים: "לא ידעתי טעם בזה, ולדעתי לא הוצרך 
אב התלמוד לפרש אלא מה שמשונה ברכת מילה בעבדים מבני חורין אבל ברכת להכניסו שניהם שוים, דמאי שנא, הלא כשם שה

מצווה על מילת זכריו כך הרב נצטוה על מילת עבדיו להכניסם בבריתו של א"א. ומה ששינה רב יהודאי והוסיף מדעתו בברכת מילת 
עבדים אינו מתקבל כלל וזיל בתר טעמא דידי ותא אבתראי". אבל לפי מה שבארנו ביסוד ברכת להכניסו הכל מובן שפיר. מאחר ואין 

 לעולם התורה והמצוות, אלא כדי שלא יהיה ערל בבית רבו, לא שייך ברכת להכניסו.    עיקר מילת העבד כדי ליכנס


