
 
 

 ברית מילהסעודת  – פרשת וירא

 בפרשה מסופר על הולדת יצחק:

 כא ד(.נת ימים כאשר ציוה אותו אלקים״ )״וימל אברהם את יצחק בנו בן שמו

הגישו  כשנולד יצחק, בן שמונה ימים פרק כט(:ב בפרקי דרבי אליעזר )על פסוק זה כתו

חייב אדם לעשות שמחה ומשתה באותו  ,מכאן אמרו חכמים, למילה... ועשה שמחה ומשתה

 היום שזכה למול את בנו, כאברהם אבינו.

 הביאו את מדרש שוחר טוב על הפסוק בפרשה: קל. ד״ה שש(התוספות במסכת שבת )

 כא, ח(את יצחק״ ) רהם משתה גדול ביום הגמל״ויעש אב

 , מל – הגהגמל": ״

 ,״מל״ – 8״הג״ =  ביום

 וביום הזה עשה אברהם משתה גדול. אברהם מל את יצחק ביום השמיני,

 :יש רמז לסעודת ברית המילה כה אות א(בספר זוכר הברית )

 משתה יעשה לכל הקרואים. ראשי תיבות: -מילה

 בגדר חיוב סעודת המילה נחלקו הפוסקים:

שערי תשובה או״ח הנעשית בזמנה היא מצווה מהתורה )יש סוברים שסעודת ברית מילה 

 תקנא ס״ק לג(.

 ספר חרדים, גר״א או״ח תרמ(.שסעודת ברית מילה חיובה מדרבנן )ויש סוברים 

השולחן ערוך )יו״ד רסה וכך לשון  מלשון השולחן ערוך נראה שמקור הסעודה הוא ממנהג,

 נוהגים לעשות סעודה ביום המילה. יב(:

 .'סעודת מצווה' כתב שם הרמ״א שהסעודה נקראת

מי שלא  הוא והאחרון שבהם שבעה מקפידים עליהם מהשמים, כתוב במסכת פסחים )קיג:(:

 משתתף בסעודת מצווה.

 שהכוונה לסעודת ברית מילה. שם התוספות )ד״ה ואין מיסב( ופירש

שכל מי שאינו אוכל בסעודת מילה הרי הוא  יו״ד סימן רסה סעיף יב(לכן פסק הרמ״א )

 כמנודה לשמים.

 הכוונה שמקפידים עליו מהשמים.



 
 

כדי שלא להכשיל אנשים שלא יכולים להשתתף ש באר היטב שם(לכן כתבו הפוסקים )

ק יודיע מתי והיכן אלא ר שאבי הבן לא יזמין לסעודת ברית המילה, בסעודת ברית המילה,

 יתקיים הברית.

יכול לסמוך על הפוסקים הסוברים שההקפדה  מי שבכל זאת הוזמן לסעודה ולא יכול להגיע,

אין עליו  ,אבל אם הוא לא הגיע לסעודה משמים היא רק על מי שנמצא בסעודה ולא אוכל,

ריך להפסיק את או על הפוסקים הסוברים, שאם אדם צ תשובות והנהגות יו״ד רצד(,הקפדה )

 .עבודתו לצורך פרנסתו הוא פטור מלהשתתף בסעודה )ספר הברית(

שיבשר לנו  ישלח לנו הקב״ה את משיחו הולך תמים, יהי רצון שבזכות חתן למולות דמים,

 בשורות טובות וניחומים )מתוך הרחמן לברכת המזון בברית מילה(.


