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 וברכותיהה ברית מיל –תזריע  פרשת

ר צאו"כדרכנו בפינה . גם מילת התינוקפרשתנו תחילת בנזכרת , ההלידבהקשר של טומאת אישה לאחר 

 ".עולם התפילות"כדי להתייחס בהמשך ל ,פרשנות התורהנעסוק תחילה ב" התפילות

במשך האישה טמאה  ,לידההלאחר  .התורה חוזרת כאן על מצוות מילה בהקשר של טומאת האישה ,בפשטות

טומאה האך מיד לאחר ימי , "ְטָמאִת  ְדֹוָתּה ִנַדת ִכיֵמי יִָמים ִשְבַעת ְוָטְמָאה זָָכר ְויְָלָדה ַתְזִריעַ  ִכי ִאָשה": שבעת ימים

זו בפשטות ; מילהברית מצוות חלה , יולדתהלאחר טומאת ". ָעְרָלתוֹ  ְבַשר ִיּמֹול ַהְשִמיִני ּוַבּיוֹם: "התורה מצווה -

 .  הסיבה לחזרת מצוות המילה בפרשתנו
 

 1:והת טעם המצונתורמת להבמהן וכל אחת , פרשיות בתורה כמהבעוד ברית מילה נזכרת 

  אברהם  זרע. הבטחת הזרע והבטחת הארץאת  תכוללה, כרת עם אברהם ברית עולם' ה ז"בראשית יבספר

בהזדמנות זו גם את שמו של אברם משנה ' לכן ה ;ועם ישראל ישמש דוגמה לעמים אחרים, לגוי גדולו יהי

כבעלי  עם ישראל לשלאומי הלייעוד  ,אם כן, מצוות מילה קשורה. "ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים"בנימוק  לאברהם

 . ם אחריםילגוי ושליחותהיוצאים ב ,ה"של הקבו ברית

 ניתן ללמוד משמעות מעניינת של , למרות בעיותיו המוסריות הקשות, (ד"בראשית לספר ) מעשה שכםמ

 שכם נחשבים בעיני בני יעקב כפגיעהדינה עם נישואי , מהגלות לארצם שיבת בני ישראללאחר : המילה

ֹלא נּוכַל : "מסבירים לשכם בן חמור במפורשאכן והאחים  ,(ז, ד"ל)" ִכי ְנָבָלה ָעָשה ְביְִשָרֵאל" –לאומית קשה 

ְלִהמֹל "הצעת בני יעקב  (.יד, ד"ל)" ַלֲעשֹות ַהָדָבר ַהֶזה ָלֵתת ֶאת ֲאֹחֵתנּו ְלִאיש ֲאֶשר לֹו ָעְרָלה ִכי ֶחְרָפה ִהוא ָלנּו

ֹזאת ְבִריִתי ֲאֶשר ִתְשְמרּו ֵביִני ּוֵבינֵיכֶם : "היא ציטוט מילולי של מצוות המילה לאברהם (טו,ד"ל) "ָזָכרָלֶכם כָל 

 . גשים את ברית אברהם בארץ ישראלנסים להכי הרי בני יעקב מ2 ,(י,ז"י)" ִהמוֹל ָלֶכם כָל ָזָכרּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך 

 במצריםהחשובה משה וציפורה מלים את בניהם לפני השליחות ( כו-כד ',ד) ותסיפור במלון בספר שמב ,

להצלת ' במלון משה כביכול נעשה לשלוחו של ה". ִיְשָרֵאל ְבכִֹרי ְבִני: "יתגשם ייעודם של בני ישראל מהלכהב

  3 .ויש כאן גם ניסוחים דומים לפרשת קרבן פסח, ממצריםעם ישראל 

 ְוִכי יָגּור ִאְתָך ֵּגר ְוָעָשה : "שנאכל רק למי שנימול, קרבן פסחהם מביאים , לפני יציאת בני ישראל ממצרים

תוָֹרה ַאַחת יְִהיֶה ָלֶאְזָרח : ִהּמֹול לֹו כָל ָזכָר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעשתֹו ְוָהיָה ְכֶאְזַרח ָהָאֶרץ ְוָכל ָעֵרל ֹלא יֹאכַל בוֹ  -' ֶפַסח לה

ישראל לפני יציאת בני ת את ומאחדוברית מילה מצוות קרבן פסח  (.מט-מג, ב"ת ישמו" )ְוַלֵּגר ַהָּגר ְבתֹוכֲֶכם

   . כבר לפני מתן תורה" תורה אחת"יש להם ' בעלי ברית עם הוכ, ממצרים

 לקראת כניסתם לארץ : בברית מילה עם אברהם אבינושיסודו , מעגל של קרבן פסחהנסגר  בימי יהושע

רית המילה משתלב היטב יצוע בב. עוברים ברית מילהולפני כן כולם  בני ישראל חוגגים את הפסח, ישראל

לאברהם אבינו מסרה כפי שנ, בו מתגשמת לעיני ישראל הן הבטחת הארץ והן הבטחת הזרע, דווקא בפרק זה

 .בראשית בספר
 

שמצוות המילה קשורה לכניסת בני ישראל לבריתו של אברהם , מראהפרשיות המקרא של סקירה פשוטה זו 

עם ישראל אומית להמילה מסמלת השתייכות ל, בנוסף. נתבשר על הבטחת הארץ והבטחת הזרעהוא בה , בינוא

 ובשעת כניסתם לארץ ישראל בקרבן פסחלפני יציאת מצרים של בני ישראל  ,של משה במלון ,בסיפורים של שכם

  .בימי יהושע
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 ..ל"ואכמ, על פרשתנו "דיוקי תורה לספר ויקרא"בהרחבה בספר ראה  
2

 (. מח, ב"שמות י"  )…ָזָכר ִהּמוֹל לוֹ ָכל…: "אותו ניסוח חוזר גם בפסח מצרים 
3

 .08-49, ב"תשל, ירושלים, "מסורת יציאת מצרים בהשתלשלותה"לוינשטם . א.ש 
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אכן משקפות ( ב"ז ע"קל)במסכת שבת  יהןותעל פי מקורהברכות של ברית מילה שלושת ש, לא מפתיעזאת לאור 

  :ה"נשגבים של משמעות הברית עם הקב לאומייםחינוכיים ורכים גם ע -מילה מעשי של ברית המעבר לקיום  -

 ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם-א' ָברּוְך ַאָתה ה: המוהל מברך את הברכה של קיום המצוות כדוגמת ברכות המצוות .

 :ְוִצָּונּו ַעל ַהִמיָלה. ִמְצוָֹתיוֲאֶשר ִקְדָשנּו בְ 

 ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ְלַהְכִניסוֹ ִבְבִריתוֹ -א' ָברּוְך ַאָתה ה:  אבי הבן מברך ברכה נוספת

ימול לבריתו של אברהם להכניס את הרך הנ, יש כאן חובה מיוחדת המוטלת על האב: ֶשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו

בתוך עם  הבריתהתכנים הערכיים והמוסריים של מחזקים אותו להגשים את מסביב העומדים . אבינו

כי ההשתייכות , "כֵן ִיָכנֵס ְלתוָֹרה ּוְלֺחָפה ּוְלַמֲעִשים טוִֹבים. ְכֵשם ֶשִנְכנַס ַלְבִרית. ָאֵמן" :ולכן עונים, ישראל

 גמילות חסדים של מעשים טוביםללהקמת בית נאמן בישראל ו, תורהקיום הל לעם ישראל דורשת חינוך

 4.הציבור כולובתוך 

 ֲאֶשר . ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם-א  ' ָברּוְך ַאָתה ה: הברכה השלישית מתייחסת למשמעות ההיסטורית של הברית

ָצָאיו חָ . ְוחוֹק ִבְשֵארוֹ ָשם. ִקַדש ְיִדיד ִמֶבֶטן . ל ַחי ֶחְלֵקנּו צּוֵרנּו-אֵ . ַעל ֵכן ִבְשכַר זֹאת. ם ְבאוֹת ְבִרית קֶֹדשתַ ְוֶצא 

לא רק בזמן . כוֵֹרת ַהְבִרית' ָברּוְך ַאָתה ה. ְלַמַען ְבִריתוֹ ֲאֶשר ָשם ִבְבָשֵרנּו. ַצֵּוה ְלַהִציל ְיִדידּות ְשֵאֵרנּו ִמַשַחת

עם את בתקופות רבות סיכנה אלא עצם הזהות היהודית , הנימולמסוימת לרך  רפואיתהברית יש סכנה 

הברכה האחרונה בעקבות כך . ועל עצם היותם בני ברית וכידוע יהודים נהרגו על קיום ברית מילה, ישראל

כי הרי המילה היא ברית 5 ,קשות של עם ישראלהיסטוריות הגנה מיוחדת בתקופות בקשה לכוללת 

, המילה לאור זה גם מובנת אמירת פסוקים על ארץ ישראל במעמד ברית .'להל בין ישראולאומית היסטורית 

םִאם ֶאְשָכֵחְך : "כדוגמת ם , ִתְדַבק ְלשוִֹני ְלִחִכי ִאם ֹלא ֶאְזְכֵרִכי: ִתְשַכח ְיִמיִני, ְירּוָשָלִ ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָשַלִ

 ". ַעל רֹאש ִשְמָחִתי

 

לפי  :מחלוקת פוסקים מאוד מעניינתניתן להסביר ת ההיסטורית של מצוות מילה לאור המשמעושייתכן 

ָינּו"אבי הבן מברך במעמד חגיגי זה גם ברכת  הספרדים , הרי אין כמעט מעמד כה מרגש כמו ברית מילהש, "ֶשֶהח 

הכאב  היינוד, "צערא דינוקא"בגלל  "שהחיינו"אין לברך ברכת  ,האשכנזיםלפי 6 .ם והמחבר"הרמב ווכך פסק

והסיכונים ליהודים בימי הביניים , סקים האשכנזים באירופה היו מנותקים מארץ ישראלכי הפו7 ,של התינוק

 שהתגורר בצפת, על רבי יוסף קארומבוססת  ,בניגוד לכך, הפסיקה הספרדית". צערא דינוקא"בבחינת  -גברו 

לאשכנזים גם ש, בעקבות כך לא מפתיע. ישראל מול הזכות לחיות בארץיחסית וצערא דינוקא בטל , בארץ ישראל

 .בארץ ישראלתם בזכות ישיב" שהחיינו"שיש לברך את ברכת , להלכה המתגוררים בארץ ישראל נפסק
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 קע-קסה' עמ, (ב"תמוז תשנ-סיון)סיני קי ', ברכת הקהל בברית המילה והשתלשלותה, 'יעקב אופנהיימר 
5

, ב"ירושלים תשס, "יהדות בית שני חכמיה וספרותה"ו ספר בתוך', אשר קידש ידיד מבטן, '(בשיתוף עם שמואל ספראי)פלוסר דוד  
 .301-348' עמ

6
, אחר הוא המוהל ואם', שהחיינו': מברך הוא, בנו את מוהל עצמו כשהאב: "'ה סעיף ז"א יורה דעה רס"ה מחלוקת המחבר והרמרא 

 וסוריא ישראל ארץ מלכות בכל נהגו וכן, ומילה מילה כל על 'שהחיינו' מברך האב לעולם, ם"ולהרמב', שהחיינו' ברכת שם שאין א"י
 הבכור בנו שמל לא אם, בנו מל עצמו כשהאב אפילו -' שהחיינו' לברך שלא נוהגין אלו ובמדינות: הגה. מצרים ומלכות וסביבותיה

 ...". מילה בשעת 'שהחיינו' מברך לפדותו שחייב
7

לפי זה גם לא . וכך במאירי ועוד ראשונים, "ם צערא דינוקאוהאי דלא מברכין שהחיינו משו: "ה דילמא"ב תד"ע' ה עירובין מרא 
 . בסעודת מילה" שהשמחה במעונו"מברכים 


