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תקציר
בית שער למצוות
מאמר זה עוסק בענין ההדרגה בין מצוות התורה :האם ניתן לקבוע שמצוה
אחת גדולה וחשובה משאר מצוות? נתחיל בכללות התרי"ג מצוות ובהדרגה
ביניהן לאור דברי רבותינו הראשונים .אחרי שיתבאר שאכן קיימת הדרגה בין
מצוות התורה ,נתמקד להציג המצוות שעליהן נאמר בספרות התורנית שהן
"גדולות משאר מצוות" ונדון אם הדברים כפשוטם .בהמשך המאמר ,נשווה
בין שתי מצוות המוגדרות (ע"פ נתונים המובאים במאמר) כגדולות וחשובות
משאר מצוות :מצות ברית מילה ומצות תלמוד תורה .אחרי שנצטט מאמרי
חז"ל בענין חשיבות המצוות הנ"ל ,נדון באפשרות שמצות המילה תהיה עוד
יותר נעלה ממצוות תלמוד תורה .בסיום המאמר נציג לפני הקורא את
המסקנות העולות מהאמור.

בחרנו לקרוא את חיבורנו "בית שער למצוות" על פי מ"ש הראשון ר' יוסף ב"ר
אברהם ג'יקטיליא (נולד בספרד בשנת  )1248בספרו כללי המצוות אודות מצות
המילה ,וז"ל" :המילה היא בית שער לתורה ולמצות ,דגרסינן (כריתות ט).
אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים" .בנוסף לזה שם
משפחה "בקיש" בגימטרייה "בית" ,ובכך נרמז שם המחבר ,כנהוג.
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תשע"ז  -בן בא לנו ,בענין מצות ברית מילה (ביאור מעשה
המילה וסדר הברית) 176 .עמודים.
תשע"ט  -קובץ משכן שלום ,הלכות שמחות (עורך)152 ,
עמודים .סה"כ עשרה מאמרים שנכתבו ע"י אברכי הכולל
גבוה להוראה נחלי הצדיק ירושלים שליט"א (ואחד מהם
ע"י המחבר" :נולד בן זכר נתרפאה כל המשפחה" :הלכה
או אגדה ? שו"ע יו"ד סי' שצד 27 ,עמודים).

בצרפתית
תשע"ח  -המשך מפעל "החפץ חיים" :הספרות ההלכתית על
שאר חלקי השו"ע כמתכונת המשנה ברורה (מחקר)76 ,
עמ' .ניתן להורדה באתר .https://hebrewbooks.org/58895
תשפ"א  -עטרת בעלה ,הלכות טהרת המשפחה ,ודברי חיזוק
(על רקע סגירת המקוואות בתקופת הקורונה)125 ,
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שאר מאמרי המחבר ,וידע להורים לפני ברית מילה ,ראה באתר
https://brit-milah.com/

מכתבי ברכה
לפי סדר קבלתם

 מכתב הרה"ג ר' דוד לאו שליט"א ,הרב
הראשי לישראל ,נשיא בית הדין הרבני הגדול.
 מכתב הרה"ג ר' שלמה סויסה שליט"א,
ראש הכולל במוסדות ניצוצי אורות ,ואב"ד
לדיני ממונות "ואלה המשפטים  -חדרה".
 מכתב הרה"ג ר' יצחק יוסף שליט"א,
הראשון לציון ,הרב הראשי לישראל.
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שלמי תודה
לידידי הרה"ג ר' משה בירנבוים (תמיר) שליט"א ,שהתייחס בחכמה
בספרו שו"ת והוא יחמול (ח"ב סי' קיא) למ"ש בספרי בן בא לנו בענין
חשיבות מצוות ברית המילה ותלמוד תורה ,והעיר כדרכה של תורה על
הנכתב שם .ובזה פתח לי פתח להתעמק יותר בנושא זה עד שאט אט
קונטרס זה ראה אור .מקרב לב נודה לו ונברך אותו שיזכה להמשיך
לעשות חיל בעבודת ה' ,בין במסירת שיעוריו בעיר חולון ובין בחיבור
ספריו הנפלאים וכו' ,בבריאות איתנה לו ולכל הנלווים אליו ,אמן.
למו"ר הגה"ח רבי טוביה בלוי שליט"א ,רב קהילת חב"ד בנוה יעקב,
מחבר ספר על מנהגים ומקורותיהם  -מנהגי חב"ד ,נר למשיחי  -עיונים
והערות בתניא קדישא ועוד .על שהקדיש לי מזמנו להשיב בסבר פנים
יפות על שאלותיי אודות מנהגי חב"ד בברית מילה .והוסיף טובה על
טובה במה שפרסם את הדברים (במנ"א תשפ"א) בספרו הבהיר "על
מנהגים ומקורותיהם" (מהדורה רביעית ,עמ' שא-שז) .ייתן ה' ויברך את
הרב שליט"א כדי שימשיך ,בבריאות איתנה (לו ולכל הנלווים אליו),
לזכות את הרבים בהפצת מעיינות החסידות (בבחינת "ערכתי נר
למשיחי") ,ויזכה ע"י עבודתו לביאת הגואל (בבחינת "אצמיח קרן
לדוד") ולבניין בית המקדש ,אמן.
למו"ר הרה"ג ר' שלמה סויסה שליט"א ,ראש הכולל במוסדות "ניצוצי
אורות" ,ואב"ד לדיני ממונות "ואלה המשפטים  -חדרה" ,ועוד .על
שיעוריו המחכימים ועצותיו הנכונות ,בסבר פנים יפות ועל שהסכים
לכתוב מכתב ברכה לספר הנוכחי .ייתן ה' ויברך את הרב כדי שימשיך
להעמיד תלמידים הגונים הרבה ,בבריאות איתנה לו ולכל הנלווים אליו,
אמן.
למו"ר הרה"ג ר' משה אילוז שליט"א ,ראש כולל "נחלי הצדיק
ירושלים" בבהמ"ד "משכן שלום" .מתמיד בלימוד התורה ברצף
ובאהבה .יהי רצון שזכות התורה תגן בעדו ויתמלאו כל משאלות לבו
לטובה בבריאות איתנה לו ולכל הנלווים אליו ,אמן.
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להורי היקרים :למו"ר אבי ,ר' הלל בקיש הי"ו ,יו"ר מכון ר' ישעיה
והוצאת בקיש ,ולמרת אימי היקרה שתחי' ,על העצות וההשקעה כדי
שיצא ספר זה לאור עולם.

לחמי היקר ר' שמעון הנל הי"ו ולחמותי החשובה שתחי' (מיץ ,צרפת).
הכרת הטוב מיוחדת לנוות ביתי היקרה שתחי' מנב"ת ,על שמאפשרת
לי ללמוד ולכתוב באהבתה לתורה .ברכת אב לבניי ובנותיי החביבים
שיחי' שיזכו תמיד לעלות מעלה מעלה בתורה ,יראת שמים ,צניעות,
ומידות טובות.
למשפחות דרמון ,הנל ,יחזקאל ,סבן ,סרור ,ופרייבסקי היקרות לי
מאוד.

