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ספר

תיקון הברית
על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו

חלק טוסדר לך לך

כהלכתה מילה מצות

כשרהרוצה מוהל לו יקח  צדיקים לבנים לזכות
כמבואר שמים סימןוירא יו"ד בש "ע 

ברמ"א ולהדררס "ד לחזור לאדם ויש  לשונו: וזה
וצדיק  טוב היותר מוהל  זרוע)אחר אור בשם  .(רמ"א

מצות ומבטל  מהמסורת מילה מצות המשנה ומוהל
ולא כשר  לא אינו בפה ומציצה בצפרניים פריעה 

צדיק .

פיהםמציגהננו על אשר מהפוסקים קצת פה ים
הפריעה, עור  לחתוך שאין  שכתבו חיים אנו

דוקא . בצפרניים פריעה לעשות ושצריך

הקדמה

תורה באנו והבני בכלל החרדי  הצבור דעת לעורר
כמה  הנהיגו  האחרון בזמן כי היות בפרט
על שקבלנו ממה מילה מצות בסדר  שינוי מוהלים
את לחתוך השלום עליו רבינו משה מפי  המסורה פי 
עור את לפרוע כך ואחר  ברזל  של בסכין הערלה
ושתכלול ומכאן  מכאן  ולהחזירו בציפורן הפריעה

לחתכו)בבשר קמו(ולא ועתה בפה, למצוץ כך ואחר
ומצות פריעה מצות שמבטלים מוהלים איזה
עם הפריעה עור שחותכים כלומר  לגמרי מציצה
מבטלים וגם הערלה עור עם אחת בבת הסכין 
מעקרי  שהם  כלל מוצצים שאין  מציצה מצות
ולכן זה, על נפשם מסרו שאבותינו מה המצווה
ה' למצות ויראים החרדים הקהל דעת לעורר באנו
שהוא פרע ולא מל בחשש בניהם יהיו שלא הרוצים

מל . לא כאילו

מילה לברית ההכנה סדר
להיותיש אותו שממנים קודם המוהל את לשאול

קבלה פי על מל הוא אם בנו את למול שליח
ומציצה בציפורן ופריעה במילה אבותינו ומסורת
כמבואר ויר"ש כשר מוהל לו יקח לא, ואם בפה,
ויש לשונו: וזה ברמ"א רס"ד סימן יו"ד בש"ע
וצדיק טוב היותר מוהל אחר ולהדר לחזור לאדם

(זרוע אור בשם מילה(רמ"א מצות המשנה ומוהל
ומציצה בצפרניים פריעה מצות ומבטל מהמסורת

.צדיק ולא כשר לא אינו בפה

הננופיהם על אשר מהפוסקים קצת פה מציגים
,הפריעה עור לחתוך שאין שכתבו חיים אנו

.דווקא בצפרניים פריעה לעשות ושצריך

וכלא. דוקא בצפרניים פריעה לעשות בידי קבלה
קריעה בלא פריעה אינו(בצפורניים)העושה

טועה .באלא

כךב. ואחר אותה ומשליכין הערלה כורתין לכן
כמו אותה ומשליכין כורתין "ואין העור פורעין

קדוש" שהוא מפני החיצון .געור

ופריעהג. דערלה בגזירו מילה דברית פקודא
וכו' ראוי וכן חילוקים לשני נחלקה היא כלומר

פריעה והשנית דערלה גזירו ,דהאחד

.דדברים שלשה לעשות צריך מילה מצות
כריתת היא מילה ומציצה ופריעה מילה
"ואין הדק עור שפורע מה היא הפריעה הערלה,
הוא והמציצה "כבשר יעשנו אלא לכרות צריך

המזוהם דםה.

י"ט .ב עמוד  התוספות  מבעלי הגוזר יעקב רבינו (
ויטאל.ג  חיים ר' ותלמידו  הקדוש האר "י (

רל"ב.ד דף  ג' כרך זוהר בתיקוני  הרמ"ק  (
תזריע.ה  פרשת  אוה"ח ז"ל עטר  בן  חיים ר' הגה "ק (
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שירה. מי ראיתי כייען ושלום חס לומר צה
אינה ישראל בני עם לנו הנתונה הפריעה
אדרבה כי וליתא לבד עטרה גילוי אלא צריכה
לכאן ומחזירו בצפורן הקרום את "קורעין אמרו

בציפורן" הקרום לקרוע צריך וודאי .וולכאן

מסיניו. למשה הלכה והוא פריעה צריך בגדול גם
בעור קרע "לעשות צריך העטרה דמתגלה דאף

דוקא" זהפריעה.

בצפורןז. לעשותה הפריעה ראוי האמת דרך על
הערלה ויקרע הקליפה והוא הצפורן שיבא

כחה חויבטל.

עודח. אפשר אי בדיעבד הפריעה עור נחתך אם
אבל ,בצפורן הפריעה ולעשות העור להדביק
וזה בצפורן הפריעה לעשות נכון ודאי לכתחילה

ל"עכ מאד .טפשוט

הרמב"םט. כתב כן בצפרניים דוקא תהיה הפריעה
מדרשי בכמה ומבואר זרוע והאור והסמ"ג
לבטל בעיניהם החכמים על תשגיח ואל .חז"ל
קודש בהררי יסודתם כולם כי ישראל מנהג שוםי.

וישמעאלי. עשיו שהם קליפות 'מב כלולה הערלה
צריכין בראשונה ופריעה חתוך צריכין כן ועל
הוא ישמעאל וקליפות לגמרי הערלה לחתוך

חבלה אצלו שייך ואין נוגה יאקליפת.

.יאוצריך זה על זה קליפין 'ג יש לבדו בערלה
לחתוך צריך אין הפריעה אבל אותם לאבד

"בבשר "ושתכלול להפריש אלא .יבולאבד

הערלהיב. עור לחתוך אמר 'וה ד' בסוד עמד ומי
את לפרוע מסיני" למשה ב"הלכה וציוה
הזה הקרום את לחתוך צריך ושאין הרך הקרום

לפרעו .יגאלא

.יגבאגדה ומקורו בצפורן דפורעין כתב ם"הרמב
דלהסתכל דומיא מדרבנן דזה לומר וצריך

בהבדלה .ידבהן

נאמרהיד. ברית דם הטפת על צורים דחרבות קרא
ברור וזה באמת בצפורן היתה .טווהפריעה

מפורסםטו. צפורן ידי על הפריעה קיום אופן
ממשה קבלנו שכן ודאי ישראל בכל ומקובל

רבנו משה קבלת משנה והמשנה טזרבינו.

לפרועטז. וצריך מנהגינו לשנות לנו חלילה
בצפרנים .יזדוקא

להסיריז. שצריכין ערלה מילות ב' ימול המול
לפרוע שצריך פריעה ויש חיתוך וזה לגמרי

הטוב אל הרע יחולהכניע.
.יחולתת אותה לכרות וצריך הקליפה הוא הערלה

מסוד דקה השניה הערלה אמנם בעפר אותה
רשע כענין שמה נשארת הזאת והקליפה צפרניים

צדיק .יטמכתיר
והפריעהיט. בכלי החיתוך ענינים שתי יש במילה

בו ביד בפריעה שהם ישראל זרע הם וכו' ביד
בישמעאל .כימשול

.כשהוא העב העור לחתוך שנצטוונו המצוה טעם
והעור לגמרי וביטול כריתה וצריך קליפות 'מג
להקליפה הקדושה בין מצרנית הוא אשר 'הד

העטרה אל ולהטותו לפרוע .כאנצטוונו
שנגמרכא. ואחר העב עור לחתוך התורה ציוותה

שגם ויש בצפרניו הפריעה יעשה החיתוך
ידי על אלא הצפרניים ידי על עושין אין הפריעה
דתמיהה מילתא ודאי הפריעה שעושה מכונה איזה
כאבותינו ונהיה כאלה חדשות לחדש לנו ואין הוא

זה שמענו לא .כבובמדינותינו
יבאכב. ולכן בצפרניים יותר החיצונים אחיזת

הערלה ויקרע הצפורן שהוא בעצמה הקליפה
דוקא לפרוע מנהגינו לשנות וחלילה כוחה לבטל

צפרניים .כגבשני
במספרייםכג. לפרוע עולם גדולי אסרו כבר

להילד וצער זמן אריכות גורם והוא
נעשה הוא .כדובצפרניים

.ישכדמשום צורים לחרבות דאיצטריך לומר
כשרה והפריעה בצפורן אפשר אי דבגדולים
היכא ממילא .בצפורן אפשר דאי היכא בכלי אף

בכלי כשרה הפריעה אין בצפורן .כהדאפשר
בצפורןכה. קריעה הוא הרמב"ם שכתב פורעין

לא קרע לא ואם מסיני למשה והלכה דוקא
סאלוניקי מנהגי בזה ונסתר המצוה כוקיים.

בצפרנייםכו. קריעה בלי פריעה מצוות בדין
שבידינו מקבלה לשנות מוהל לשום חלילה
יעשה בזדון ואם יתירה פריצותא בזה אני ורואה

מאומנותו להעבירו הבי"ד על כזוודאי.

מילה.ו הל ' הרמב"ם על האדמה פרי (
תקצ"ה.ז סימן  הריקאנטי  על בצלאל משכן  יבמות יש "ש  (
ראובני.ח בילקוט וכן זכ"א , א' מאמר  דוד זכר (
הכהןט  ישמעאל רבי הגאון  אמת  זרע ותשובות שאלות (

קל"ב. סימן  רס "ד סימן  יו"ד  ממודינא
ט"ז.י אות י"א סימן הברית  זוכר (

שלום.יא ברית בספר זצ"ל  נחמן ר ' מהרה"צ (
הגהויב מוילנא ז"ל הגר "א רבינו  תיקון) זוהר תיקוני על ת

ל"ז.
רמ"ה.יג  סימן  יו"ד  ותשובות  שאלות זצ"ל  שיק מהר"ם (
ח'.יד אות  ס "ד יבמות  שיעורים קובץ  זצ "ל, וסרמן הגר"א (
ס'.טו סימן חיות  הגר"צ (
אטלינגרטז הגר"י פ"ה סימן  ציון  בנין ותשובות  שאלות  (

זצ"ל.

רס"ד .יז סימן מילה הל' הברית כורת (
תרנ"ו.יח תצא פרשת  אמת  שפת בעל  הגה"ק  (
פי"ג .יט  ב"י  הלוי בית  (
לך.כ לך פרשת לוי קדושת (

י '.כא אות  המחשבה חלק מילה מערכת  פקודיך דרך (
ט"ז.כב סעי' רס"ד סימן  יו"ד השלחן ערוך  (
חסר.כג  וצפורן  מלא הצפורן  ענין  בסוד יעב "ץ  (
ר"ס כד סימן  שלום  אות  זצ"ל, ממונקאשט אדמו"ר הגה"ק (

ט'. אות  ס"ג
ח"ג כה  אחיעזר  ותשובות  שאלות זצ"ל  עוזר  חיים רבי הגאון (

דבריו. בפי ' כהמטעים ודלא  ס"ה סימן 
י"ט .כו סימן יו"ד  מהרי"ד ותשובות  שאלות  דאנציג מהר "י (
שפיראכז הגר"ם נ"ח, סימן המאיר אור ותשובות שאלות (

מלובלין. זצ "ל

ולאכז. בכלי פריעה לעשות המתחדשים
שו"ע וטור ברמב"ם כמבואר בצפרניים
בספר קדקדם על להו מחו כבר ד"ז והפוסקים

ציון .כחבנין

.כחיש בשבת הערלה עור עם הפריעה עור החותך
בשבת חובל משום .כטבו

אחדכט. מוהל ידי על נעשה אשר החדשות בענין
לעשות צריך ואין ביחד העורות שני לחתוך
להיות צריך פריעה דעשיית פשוט בצפורן הפריעה
עד מאבותינו לנו בקבלה והוא בצפרניים דוקא
אתרוג היא מה קבלה לנו שיש כמו ע"ה רבנו משה

אני ימ"ש(בהמוהל)וחושש עמלק מנפשות הוא אם
ככה לעשות יוסיפו שאם אותם מתרה יהי ולדעתי

ישראל איש המכה כמו לעדות לשיפסלו.

.לושלום וחס מילה מצות לשנות אופן בכל אסור
בצפורן פריעה מצות .לאלבטל

גאב"דלא. זצ"ל עהרענפעלד הגר"ש
סנדק להיות רצה לא זצ"ל מאטערסדארף

.בצפרניים פריעה עשה לא שמוהל במקום

וכללב. כלשהו אפילו לשנות שאסור וודאי
בזה ויש הפריעה עור לחתוך שלא שכן

חובל .לבמשום

ביטללג. אחת בבת הערלה עם הפריעה עור החותך
כרת חייב בשבת הוא ואם פריעה לגמצוות.

.לדבמצות אבותינו ומסורת קבלת שמבטל מוהל
אותו מעבירין ומציצה פריעה .לדמילה

ואינולה. הערלה עור עם הפריעה עור החותך
גדול הפקרות הוא בצפורן פריעה עושה
ונהוג המקובל מילה מצות לשנות להם התיר ומי

ישראל .להבכל

צולו. ושלום חס געווארן דערהערט איז וואו
פון מאלען צו מקובל איז מען וואו זיין משנה
לזה היתר צד שום אין כזאת הישמע דורות .לודורי

הפריעהלז. עור ולחתוך לשנות ושלום חס
החותך מאד ופשוט בצפרניים פריעה ולבטל
חייב ובשבת חובל משום חייב הפריעה עור
לשנות ושלום וחס כלל בזה לספק ואין סקילה

כלשהו לזאפילו.

.לחכך ואחר קודם הערלה לחתוך מילה מצוות
והחותך דוקא בצפורן התחתון הקרום לפרוע

משום חייב והמוהל פריעה מצוות ביטל עורות ב'
כרת חייב ובשבת .לחחובל

מילהלט. לעשות שהמציאו המתחדשים דרך על
כביעתא אצלי פשוט חדש בדרך ופריעה
כפי המצוה צורת הדין מן לשנות דאסור בכיתחא
קרוב המשנה וכל דור בדור משה מפי שנמסרו
המצוה קיים לא התורה מן שאפילו יצא דלא לומר
ואחר בסכין חותך אינו המצוה מצורת דשינה כיון

צפרניים ידי על בידיים פורעין לטכך.
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אתבזכות השי"ת יראנו כהלכתה מילה מצות
,הטובה ברכתו את לנו ויצוה ישועתו
כקדם ימים עלינו לחדש ראשונים ברית לנו ויזכור

.א"בב וירושלים ציון שבות ולהשיב

פ"א.כח סימן ח"ג יעקב חלקת  ותשובות שאלות (
ותשובכט  שאלות  בוימעל.) הרה"ג הלכה עמק ות
הבושםל ערוגת דק"ק גאב"ד גרינוואלד מוהרל "י הגה"ק (

פ"א. סימן מרקחים מגדלות ותשובות  שאלות 
מגורלא אדמו "ר  אלתר ישראל רבי מרן  ציס"ע  הק' הגאון  (

זצ"ל.
זצ"ל.לב מפאפא אדמו "ר  מוהר "י  הגה"ק (
חמישאהלג  אב בית  ותשובות  שאלות זצ"ל יודלביץ הגר"י (

רע "ז. רע "ו  סימן
אפשטייןלד הגרמ"מ מרדכי לבושי ותשובות שאלות  (

מסלבודקה.
מסטייפעלע.לה  שליט"א קנייבסקי מוהר "י  כקש "ת  הגה"ק (
פונבי 'ז.לו ישיבת ראש  שליט"א  ש"ך  אליעזר  ר' הגדול הגאון  (
מפוסקילז שליט"א  אלישיב שלום יוסף רבי הגדול הגאון  (

בירושלים. הדור 
הדורלח מפוסקי שליט"א קליין  מנשה רבי הגדול הגאון  (

עוד  ועיין  חלקים. ט"ו הלכות משנה ותשובות  שאלות 
פרע. ולא מל בספרו באריכות 

הדורלט  מפוסקי שליט"א וואזנער  שמואל רבי  הגדול הגאון (
קל"ב. סימן  יו"ד הלוי שבט ותשובות  שאלות 
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שירה. מי ראיתי כייען ושלום חס לומר צה
אינה ישראל בני עם לנו הנתונה הפריעה
אדרבה כי וליתא לבד עטרה גילוי אלא צריכה
לכאן ומחזירו בצפורן הקרום את "קורעין אמרו

בציפורן" הקרום לקרוע צריך וודאי .וולכאן

מסיניו. למשה הלכה והוא פריעה צריך בגדול גם
בעור קרע "לעשות צריך העטרה דמתגלה דאף

דוקא" זהפריעה.

בצפורןז. לעשותה הפריעה ראוי האמת דרך על
הערלה ויקרע הקליפה והוא הצפורן שיבא

כחה חויבטל.

עודח. אפשר אי בדיעבד הפריעה עור נחתך אם
אבל ,בצפורן הפריעה ולעשות העור להדביק
וזה בצפורן הפריעה לעשות נכון ודאי לכתחילה

ל"עכ מאד .טפשוט

הרמב"םט. כתב כן בצפרניים דוקא תהיה הפריעה
מדרשי בכמה ומבואר זרוע והאור והסמ"ג
לבטל בעיניהם החכמים על תשגיח ואל .חז"ל
קודש בהררי יסודתם כולם כי ישראל מנהג שוםי.

וישמעאלי. עשיו שהם קליפות 'מב כלולה הערלה
צריכין בראשונה ופריעה חתוך צריכין כן ועל
הוא ישמעאל וקליפות לגמרי הערלה לחתוך

חבלה אצלו שייך ואין נוגה יאקליפת.

.יאוצריך זה על זה קליפין 'ג יש לבדו בערלה
לחתוך צריך אין הפריעה אבל אותם לאבד

"בבשר "ושתכלול להפריש אלא .יבולאבד

הערלהיב. עור לחתוך אמר 'וה ד' בסוד עמד ומי
את לפרוע מסיני" למשה ב"הלכה וציוה
הזה הקרום את לחתוך צריך ושאין הרך הקרום

לפרעו .יגאלא

.יגבאגדה ומקורו בצפורן דפורעין כתב ם"הרמב
דלהסתכל דומיא מדרבנן דזה לומר וצריך

בהבדלה .ידבהן

נאמרהיד. ברית דם הטפת על צורים דחרבות קרא
ברור וזה באמת בצפורן היתה .טווהפריעה

מפורסםטו. צפורן ידי על הפריעה קיום אופן
ממשה קבלנו שכן ודאי ישראל בכל ומקובל

רבנו משה קבלת משנה והמשנה טזרבינו.

לפרועטז. וצריך מנהגינו לשנות לנו חלילה
בצפרנים .יזדוקא

להסיריז. שצריכין ערלה מילות ב' ימול המול
לפרוע שצריך פריעה ויש חיתוך וזה לגמרי

הטוב אל הרע יחולהכניע.
.יחולתת אותה לכרות וצריך הקליפה הוא הערלה

מסוד דקה השניה הערלה אמנם בעפר אותה
רשע כענין שמה נשארת הזאת והקליפה צפרניים

צדיק .יטמכתיר
והפריעהיט. בכלי החיתוך ענינים שתי יש במילה

בו ביד בפריעה שהם ישראל זרע הם וכו' ביד
בישמעאל .כימשול

.כשהוא העב העור לחתוך שנצטוונו המצוה טעם
והעור לגמרי וביטול כריתה וצריך קליפות 'מג
להקליפה הקדושה בין מצרנית הוא אשר 'הד

העטרה אל ולהטותו לפרוע .כאנצטוונו
שנגמרכא. ואחר העב עור לחתוך התורה ציוותה

שגם ויש בצפרניו הפריעה יעשה החיתוך
ידי על אלא הצפרניים ידי על עושין אין הפריעה
דתמיהה מילתא ודאי הפריעה שעושה מכונה איזה
כאבותינו ונהיה כאלה חדשות לחדש לנו ואין הוא

זה שמענו לא .כבובמדינותינו
יבאכב. ולכן בצפרניים יותר החיצונים אחיזת

הערלה ויקרע הצפורן שהוא בעצמה הקליפה
דוקא לפרוע מנהגינו לשנות וחלילה כוחה לבטל

צפרניים .כגבשני
במספרייםכג. לפרוע עולם גדולי אסרו כבר

להילד וצער זמן אריכות גורם והוא
נעשה הוא .כדובצפרניים

.ישכדמשום צורים לחרבות דאיצטריך לומר
כשרה והפריעה בצפורן אפשר אי דבגדולים
היכא ממילא .בצפורן אפשר דאי היכא בכלי אף

בכלי כשרה הפריעה אין בצפורן .כהדאפשר
בצפורןכה. קריעה הוא הרמב"ם שכתב פורעין

לא קרע לא ואם מסיני למשה והלכה דוקא
סאלוניקי מנהגי בזה ונסתר המצוה כוקיים.

בצפרנייםכו. קריעה בלי פריעה מצוות בדין
שבידינו מקבלה לשנות מוהל לשום חלילה
יעשה בזדון ואם יתירה פריצותא בזה אני ורואה

מאומנותו להעבירו הבי"ד על כזוודאי.

מילה.ו הל ' הרמב"ם על האדמה פרי (
תקצ"ה.ז סימן  הריקאנטי  על בצלאל משכן  יבמות יש "ש  (
ראובני.ח בילקוט וכן זכ"א , א' מאמר  דוד זכר (
הכהןט  ישמעאל רבי הגאון  אמת  זרע ותשובות שאלות (

קל"ב. סימן  רס "ד סימן  יו"ד  ממודינא
ט"ז.י אות י"א סימן הברית  זוכר (

שלום.יא ברית בספר זצ"ל  נחמן ר ' מהרה"צ (
הגהויב מוילנא ז"ל הגר "א רבינו  תיקון) זוהר תיקוני על ת

ל"ז.
רמ"ה.יג  סימן  יו"ד  ותשובות  שאלות זצ"ל  שיק מהר"ם (
ח'.יד אות  ס "ד יבמות  שיעורים קובץ  זצ "ל, וסרמן הגר"א (
ס'.טו סימן חיות  הגר"צ (
אטלינגרטז הגר"י פ"ה סימן  ציון  בנין ותשובות  שאלות  (

זצ"ל.

רס"ד .יז סימן מילה הל' הברית כורת (
תרנ"ו.יח תצא פרשת  אמת  שפת בעל  הגה"ק  (
פי"ג .יט  ב"י  הלוי בית  (
לך.כ לך פרשת לוי קדושת (

י '.כא אות  המחשבה חלק מילה מערכת  פקודיך דרך (
ט"ז.כב סעי' רס"ד סימן  יו"ד השלחן ערוך  (
חסר.כג  וצפורן  מלא הצפורן  ענין  בסוד יעב "ץ  (
ר"ס כד סימן  שלום  אות  זצ"ל, ממונקאשט אדמו"ר הגה"ק (

ט'. אות  ס"ג
ח"ג כה  אחיעזר  ותשובות  שאלות זצ"ל  עוזר  חיים רבי הגאון (

דבריו. בפי ' כהמטעים ודלא  ס"ה סימן 
י"ט .כו סימן יו"ד  מהרי"ד ותשובות  שאלות  דאנציג מהר "י (
שפיראכז הגר"ם נ"ח, סימן המאיר אור ותשובות שאלות (

מלובלין. זצ "ל

ולאכז. בכלי פריעה לעשות המתחדשים
שו"ע וטור ברמב"ם כמבואר בצפרניים
בספר קדקדם על להו מחו כבר ד"ז והפוסקים

ציון .כחבנין

.כחיש בשבת הערלה עור עם הפריעה עור החותך
בשבת חובל משום .כטבו

אחדכט. מוהל ידי על נעשה אשר החדשות בענין
לעשות צריך ואין ביחד העורות שני לחתוך
להיות צריך פריעה דעשיית פשוט בצפורן הפריעה
עד מאבותינו לנו בקבלה והוא בצפרניים דוקא
אתרוג היא מה קבלה לנו שיש כמו ע"ה רבנו משה

אני ימ"ש(בהמוהל)וחושש עמלק מנפשות הוא אם
ככה לעשות יוסיפו שאם אותם מתרה יהי ולדעתי

ישראל איש המכה כמו לעדות לשיפסלו.

.לושלום וחס מילה מצות לשנות אופן בכל אסור
בצפורן פריעה מצות .לאלבטל

גאב"דלא. זצ"ל עהרענפעלד הגר"ש
סנדק להיות רצה לא זצ"ל מאטערסדארף

.בצפרניים פריעה עשה לא שמוהל במקום

וכללב. כלשהו אפילו לשנות שאסור וודאי
בזה ויש הפריעה עור לחתוך שלא שכן

חובל .לבמשום

ביטללג. אחת בבת הערלה עם הפריעה עור החותך
כרת חייב בשבת הוא ואם פריעה לגמצוות.

.לדבמצות אבותינו ומסורת קבלת שמבטל מוהל
אותו מעבירין ומציצה פריעה .לדמילה

ואינולה. הערלה עור עם הפריעה עור החותך
גדול הפקרות הוא בצפורן פריעה עושה
ונהוג המקובל מילה מצות לשנות להם התיר ומי

ישראל .להבכל

צולו. ושלום חס געווארן דערהערט איז וואו
פון מאלען צו מקובל איז מען וואו זיין משנה
לזה היתר צד שום אין כזאת הישמע דורות .לודורי

הפריעהלז. עור ולחתוך לשנות ושלום חס
החותך מאד ופשוט בצפרניים פריעה ולבטל
חייב ובשבת חובל משום חייב הפריעה עור
לשנות ושלום וחס כלל בזה לספק ואין סקילה

כלשהו לזאפילו.

.לחכך ואחר קודם הערלה לחתוך מילה מצוות
והחותך דוקא בצפורן התחתון הקרום לפרוע

משום חייב והמוהל פריעה מצוות ביטל עורות ב'
כרת חייב ובשבת .לחחובל

מילהלט. לעשות שהמציאו המתחדשים דרך על
כביעתא אצלי פשוט חדש בדרך ופריעה
כפי המצוה צורת הדין מן לשנות דאסור בכיתחא
קרוב המשנה וכל דור בדור משה מפי שנמסרו
המצוה קיים לא התורה מן שאפילו יצא דלא לומר
ואחר בסכין חותך אינו המצוה מצורת דשינה כיון

צפרניים ידי על בידיים פורעין לטכך.

!!!חמורה ואזהרה הודעה
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אתבזכות השי"ת יראנו כהלכתה מילה מצות
,הטובה ברכתו את לנו ויצוה ישועתו
כקדם ימים עלינו לחדש ראשונים ברית לנו ויזכור

.א"בב וירושלים ציון שבות ולהשיב

פ"א.כח סימן ח"ג יעקב חלקת  ותשובות שאלות (
ותשובכט  שאלות  בוימעל.) הרה"ג הלכה עמק ות
הבושםל ערוגת דק"ק גאב"ד גרינוואלד מוהרל "י הגה"ק (

פ"א. סימן מרקחים מגדלות ותשובות  שאלות 
מגורלא אדמו "ר  אלתר ישראל רבי מרן  ציס"ע  הק' הגאון  (

זצ"ל.
זצ"ל.לב מפאפא אדמו "ר  מוהר "י  הגה"ק (
חמישאהלג  אב בית  ותשובות  שאלות זצ"ל יודלביץ הגר"י (

רע "ז. רע "ו  סימן
אפשטייןלד הגרמ"מ מרדכי לבושי ותשובות שאלות  (

מסלבודקה.
מסטייפעלע.לה  שליט"א קנייבסקי מוהר "י  כקש "ת  הגה"ק (
פונבי 'ז.לו ישיבת ראש  שליט"א  ש"ך  אליעזר  ר' הגדול הגאון  (
מפוסקילז שליט"א  אלישיב שלום יוסף רבי הגדול הגאון  (

בירושלים. הדור 
הדורלח מפוסקי שליט"א קליין  מנשה רבי הגדול הגאון  (

עוד  ועיין  חלקים. ט"ו הלכות משנה ותשובות  שאלות 
פרע. ולא מל בספרו באריכות 

הדורלט  מפוסקי שליט"א וואזנער  שמואל רבי  הגדול הגאון (
קל"ב. סימן  יו"ד הלוי שבט ותשובות  שאלות 
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 180,000 דפי זוהר חדשים נלמדים בכל יום, לרפואת 
מרן רבי חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה שליט"א

כנפי  ובצל  והשטן  הנחש  את  והסר  שבור 
השכינה נחסה ונתלונן וכך אנו מצילים את מרן 

שליט"א, ואת כל העולם כולו.
- התחברת לכוח  זכית לשבור את היצר הרע 
הרשב"י ע"ה ברשותך כוח מגן פלאים ועצמה 

אנא חוסו על עם ישראל כי עם ישראל צריך את מרן 
עצה  לנו  ואין  ברבים,  תורה  ומלמד  בריא  שליט"א 
אלא זכות הרשב"י הקדוש שיכול לבטל כל הגזירות 
ולהשפיע כל הישועות כדברי מרן הרי"ח הטוב בעל 
ִמְדָרׁש  ה  ּלָ ּגִ ְיסֹוד ָהעֹוָלם,  יק  ַצּדִ  - הבן איש חי זיע"א 
ר  ר יֹוָחאי. קֹולֹו ִזּמֵ ְעָלם, ָיכֹול ִלְפטֹור ָהעֹוָלם, ֲאדֹוֵננּו ּבַ ַהּנֶ
חּוִצים, ֲאדֹוֵננּו  יל ַהּלְ ָעִריִצים, ְוִהְכִרית ֶאת ַהּקֹוִצים, ְוִהּצִ
ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  ֲעֵדנּו,  ּבַ טֹוב  ַיְמִליץ  הּוא  ֵעיֵנינּו,  ְמִאיַרת  ִהיא  ָלנּו,  ָמֵגן  ּתֹוָרתֹו  יֹוָחאי.  ר  ּבַ

יֹוָחאי. - עננו בזכותיה דבר יוחאי עננו!

מפעל הזוהר 
העולמי יוצא 
במבצע חסר 

תקדים, רכישת כל 
ספרי הזוהר דף 

היומי בפורמט כיס 
 במחיר מסובסד, 

טל: 0527-651911

סגולת הרשב"י


