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ֶעֶצם ַה ּיֹום ַהֶזה ִנמּבְ ּ  .'גוֹול ַאְבָרָהם וּ

 

ִקֵיים       ְסָפִרים ִמְפֵני ַמה ֹלא ָמל ַאְבָרָהם ֶאת ַעְצמֹו קֹוֶדם ֵמַאַחר ׁשֶ ר ּבִ ִנְזּכָ ָיא ׁשֶ ְּלָהִבין ַהקוׁשְ ּּ ּ
יִלין לֹא ִניְתָנה ַוֲאִפילו ֵעירוֵבי ַתְבׁשִ ל ַהתֹוָרה כוָלה ַעד ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ. 

 

   היָלִּמן ַהַיְנה ִעָּלִחּים ְתִּדְקַהיך ְלִרה ָצין ֶזִבָהְלּו    
  

 יֵפסֹוה ְויָלת ִמבֹוי ֵתאׁשֵה ָרָמְיַמּׁשָ ַהּנוּה ָלֶלֲעי ִיר ִמאֹמיא ֵלם ִהִיַמּׁשָא ַביב ֹלִתה ּכְֵּנִהּ    ְד

  .ה"יו הֵתבֹות
 

ּ וְכִתיב וָמל הםֶכְבַבת ְלַלְרת ָעם ֵאֶּתְלַמּיב וִתה ּכְָּלִחּה ְתֵּנִהּן ְדָיְנִעָהְו     ֱָאֹלֶקיך ֶאת ְלָבְבך ' ּ ָ

ֵיׁש ב ּוֵפירוׁש ׁשֶ ִחינֹות ִמיָלה' ּ  ּבְ
 

ּ ַהְתׁשוָבה ןַיְנא ִעּהוב ְוֵּלת ַהַלְרת ָעל ֶאּמו ָלּנוים ָאיִכִרְּצה ׁשֶָלְעַמה ְלָּטַמְּליא ִמת ִהַחַא    ָה ּ
ְבָת ַעד הוי תוב ְוׁשַ ּכָ מֹו ׁשָ ּּכְ ִקיום ַהתֹוָרה וִמְצֹותה ֱאֹלֶק"ּ ּיך ּבְ ּ ּ ּ ָ 

 

 .יןִלָאְגין ִנאו ֵאם ַלִאין ְוִלָאְגה ִנָבּוׁשּין ְתׂשִל עֹוֵאָרׂשְם ִיה ִאָכָרְב ִלםָנרֹוְכ ִזּינוֵתֹוּב ַרּרוְמָא    ְו
 

ה ָּטַמה ְלָלְעַמְלִמה ׁשֶיָלִּמא ַהּהוְו. ' כוָךיְבִטֵהץ ְוֶרָאל ָה ֶאָךיֲאִבֱהיב ֶוִתת ּכְֹוּיֻלץ ָגּוּבר ִקַחַא  ְו  

 ָךְבָבת ְלֶא' ל הָמּו
 

ל ּהוד ָמַלנֹוה ׁשֶמׁשֶי ּבְּכִ' ּ כוָּתְנַפר ָצׁשֶ ַאָךְבּב טוה ַרָמת יַנִח ּבְָיךֶתבֹוֲא ֵמָךיְבִטֵה ְוּהוֶזְו(    

                )'ּא כוּב הוי  טֹו ּכִתֹוא אֹוֶרֵּתיב ַוִתּכְ
 

ִחיַנת ִמיָלה ַהְו ּבְ ּ ִאְתֲערוָתה ִדְלַתָתא ְוָהִאְתֲערוָתא ִדְלֵעָלא יאה ִהָלְעַמה ְלָּטַמְּלִּמה ׁשֶָנֹואׁשִרְּיינו ׁשֶ ּ ּ ּ
ִחיַנת וָמל ה ּהוא ַהִגלוי ּבְ ּ ּת ְלָבְבך כוֶא' ּּ ָ' 

 

יב ִת ּכְּהָּלּכוה ָרֹוּתם ַהּוּיר ִקַחַאְלּת וֹוּיֻל ּגָץּוּבִקר ַחַאה ְלֶיְהִּיאת ׁשֶּזֹה ַהָּיִנה ׁשְיָלל ִמה ַעֵּנִהְו    

ה ָרֹוּתל ַהי ַעה ּכִָרֹוּתת ִהיַנִחּבְה ִמָלְעַמיא ְלִהה ׁשֶיָלת ִמיבֹוי ֵתאׁשֵה ָרָמְיַמּׁשָ ַהּנוּה ָלֶלֲעי ַיִמ

ין  ֶאַעׁשֻהֹוי ְיּבִר ַרַמָאא ׁשֶָרָמְגר ּבִּכְָזִנְכּא וָקְוה ַדָטַמת  ְלֶלֶּפׁשְיא ִנִהיא ׁשֶם ִהִיַמּׁשָא ַבר ֹלַמֱאֶנ

             הָּניֶמה ֵהָּטַמם ְלי ִאם ּכִִיַמּׁשָה ּבַָרֹוּתין ַהֵאי ׁשֵֶנְּפל ִמת קֹוַבין ּבְיִחּגִׁשְַמ
 

ם הוי"ְּוִנְקֵראת תֹוַרת הוי     י ׁשֵ י ֵדל ְיַעׁשֶ' ת כוָכׁשְָמַה' ת וּטוּׁשְַּפְתִה' ם הּצוְמד ִצ"ּה יו"ה ּכִ

 הָטַמת ְלֶכׁשְֶמה ִנֶז
 

א ּה הו"ם הויׁשֵת ְובֹוי ֵתאׁשֵָריא ּבְִהד ׁשֶה ַע"הוי םּׁשֵה ִמָלְעַמיא ְלל ִה"ַנַהה יָלל ִמָבֲא    

ה ָלְּפׁשְְּנה ׁשֶָרֹוּתת ַהיַנִחּבְה ִמָלְעַמְלּו. הָמְיַמּׁשָת ַהַגֵרְדַמְו תיַנִחּבְיא ִמן ִהל ּכֵַעת ְובֹוי ֵתֵפסֹוּבְ

  .ּים ֵאלוַמת ׁשָיַנִחּבְה ִמָּטַמְל
 



 

circumcision.net 
1.888. Mohel.44 

2 

ִנְוַעל ֶז     ּה ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְגדֹוָלה ִמיָלה ׁשֶ ּ ֵרה ּ לׁש ֶעׂשְ ְּכְרתו ָעֶליָה ׁשְ
ִר  .יתֹותּבְ

  

ִחיַנת ַהִמיָלה ַהְגדֹוָלה ׁשִמְלַמְעָלה ְלּירוֵּפ     דֹוָלה ִמיָלה ִהיא ּבְ ּׁש ּגְ  ַּמָטהּ
 

ת ֹוְצי ִמֵמֲעַטים ּבְׁשִדֹות ְקׁשְַרּה ַפָרי תֹווֵטּקִלְבּו' ד בּוּמף רלג ַעַּד' ק גֶלר ֵחַהֹוּזל ַהך ַעֶל ֶמׁשַּדִקִמן ּבְֵּיַע    (

 )היָלה ִמָלדֹון ְגַיְנִעִמ
 

י' ָּימול ה ׁשֶ     ג ְבִריתֹות"ָָאת ְלָבְבך ְוָלֵכן ִנְכְרָתה ּבְ
 

ִרּ ֵפיר    ִעַנן ַהּכְ ָידוַע ׁשֶ ּוׁש ּכְ ִרית הוא ְלַמְעָלה ִמן ַהׂשֵּ ּיַתת ּבְ ים ִבַהאֹו' ך בֶרּל ֶדת ַעַעֶּכל ְוַהַדּ

א ם ֹלף ִע ַאבֹוֲהת אֹויֹוְהח ִלַרְכּוּי ׁשּינוְיַהּה ְדם ֶזה ִעים ֶזִבַהת אֹויֹוְהית ִלִרת ּבְיַתִרים ּכְׂשִעֹוׁש

 מֹוְצת ַע ֶאיַחִרְכם ַמקֹוָמל ּכָת ִמַעַּדַהל ְוֶכּׂשֵד ַהַּצך ִמר ּכַַחיו ַאָל ֵאּ זוהָבֲה ַאֹוך ֶאְצלׁשְָמה ִנָיָה

 .תַעַּדַהל ְוֶכּׂשֵַהה ֵמָלְעַמְּלה ְשׁיָנִחְבה ּבִָבֲהַאְל
 

ֵחיַנתא הֹוׁשֶ(ל "ַנה ַהָלדֹוּגְה ַהיָלת ִמיַנִחה ּבְָכׁשְָמַהי ְוּוּילת ִגּיֹוְהי ִלֵדך ּכְַכ ְו     ָךְבּב טוה ַר ָמְבּ

ה ָלְעַמיא ְלך ִהּכְַלּל וֶכּׂשֵַהה ְוָמְכָחַה ֵמהָלְעַמן ְלֵהים ׁשִֶמֲחַרת ָהֹוּדג ִמ"י יֵדל ְיא ַעּהו) 'כו

ְלַמְעָלהןים ֵהִמֲחַרת ָהֹוּדג ִמ"י ׁשֶמֹוּכְ(ה ָרֹוּת תיַנִחּבְה ִמָלְעַמְלּה ו"ם הוית ׁשֵַניִחּבְִמ ה ָרֹוּתַה ֵמּ ׁשֶ

 )ןֹות ָעיַחִלא ְסּם הון ׁשֵָכָלְו
 

ה "ם הויׁשֶה ִמָלְעַמְּלה ׁשֶיָנִחְבר ּבִבֹוֲעַיד  ַעׁשּוירּה ֵפ" הויָךְמר ַעבֹוֲעד ַיר ַעַמֱאה ֶנל ֶזַע ְו   

 ).'ר כובֹוֲעַּייב ַוִתים ּכְִמֲחַרת ָהֹוּדג ִמ"ים ּבְַגְו(
 

ת ַוְצים ִמֵיא ִקֹלה ְוָנְּתיא ִנּלֹד ׁשֶ ַעּהָלּה כוָרֹוּתל ַהים ּכֵָים ִקָהָרְבַאֶשן ָֹיְנן ִעַבּה יוֶזה ּבֵָּנִה ְו   

ה ָרֹוּתל ַהים ּכֵָיך ִקַכְלּו. הָטַמה ְלָלְעַמְלִּמה ׁשֶָלדֹוה ְגיָל ִמּהָתאֹו ְליַעּגִִהה ְלָצָרי ׁשֵֶנְּפה ִמיָלִמ

  .הָלְעַמְלִּמה ׁשֶָלדֹוה ְגיָל ִמּהָתאֹוה ְלָכך ָזר ּכַַחַאה ְויָל ִמּהָתאֹוה ֵמָּטַמְּל ׁשֶּהָלּכו
 

ת יַלי ִמּבֵה ַגָּלִחּב ְתּתוּכֶ ׁשֶמֹו ּכְמֹוְצת ַעֶאל ָמָייב ַוִתא ְכֹלם ְוָהָרְבל ַאֹוּמב ִנּתוּכָ ׁשֶּהוֶז ְו   

ת ם ֵאֶּתְלַמּיב וִתְכִדה ּכְָּטַמְּלִּמּה ׁשֶָליִמיא ַהִהי ׁשִֶפְל' ל כוָמָּייב ַוִתְכּ ִדֹוּפְסת ּכַַנְקִמּאל וֵעָמׁשְִי

ם ָהָרְבל ַאֹוּמר ִנַמֱאן ֶנל ּכֵ ַעָךְבָב ְלתֶא' ל הָמּת ויַנִחי ּבְּוּילִגה ְלָכם ָזָהָרְבל ַאָבם ַאֶכְבַבת ְלַלְרָע

 '               כו
 

 ֹוּלּוּכם ׁשֶֹוּיא ַהּה הוֶּזם ַהיֹוה ְוֶּזם ַהֹוּיל ַהת ׁשֶּוּיִמְצַע ּבְׁשּירוּל ֵפמֹוה ִנֶּזם ַהֹוּים ַהֶצֶע ּבְּהוֶז ְו   

יד ִתָעה ֶלֶיְהִּיל ׁשֶדֹוָגי ַהּוּילּגִ ַהתֹו אֹוּינוְי ַההֶּזם ַהֹוּיל ַהת ׁשֶּוּיִמְצַעָהְו. 'ב כו טֹוֹוּלּוּכך ׁשֶּרוָא

ז ה ָאֶּזם ַהֹוּיל ַהם ׁשֶֶצֶעת ָהַניִח ְבּה לֹוֶּלּגְַתִּנׁשְֶכּ וב טֹוֹוּלּוּכ ׁשֶּהוֶז ְוָךְבּב טות ַריַנִחי ּבְּילוא ִגֹבָל

 :'ם כוָהָרְבל ַאֹוּמִנ
   

 


