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   א –חג השבועות 
 

 בזכות שלוש שים צדקיות...
לרב בקהילת טוריו שבאיטליה. זמן מועט לאחר  2010הרב אליהו בירבוים התמה בשת 

הילה ודע לו שיש בקהילה שי אשים מבוגרים שאים מהולים, הראשון כבן שהגיע לק

חמישים והשי בן ארבעים. הראשון הוא מרקו שהיה בן ליצולת שואה שלקחה בשות 

 המלחמה למחה ריכוז וחזרה לביתה לאחר השואה. 

כיצולת שואה אשר חוותה על בשרה את הסכה ואת כל מוראות המלחמה, היא חששה 

להחיל ולהעביר את יהדותה לבה. לאחר שישאה עם כרי דאגה לגדל את בה כלא יהודי 

שמא יארע לו מה שאירע לה. היא הקפידה שלא למול את בה כדי שלא יהיה סימן חיצוי 

כלשהו שיעיד על יהדותו. היא אמם סיפרה על משפחתה היהודית ועל קורותיה בימי השואה, 

ה יבחר בחיים אחרים, ללא זהות יהודית, ללא יהדות וללא ברית אבל היא היתה בטוחה שב

 מילה.

אולם ככל שמרקו גדל ועשה לאיש, הוא הבין שיש לו שורשים יהודיים, שאמו יהודיה וגם הוא 

יהודי. הוא הבין שאמו עברה את מחה הריכוז רק ב"זכות" היהדות שלה. הוא החליט אפוא 

יו. כחלק מהדרך חזרה אל השורשים, הוא ביקש גם לשוב למשפחתו ולאמות אמו ואבות

 לעשות ברית מילה. 

חבר הקהילה השי שלא היה מהול היה אדוארדו. הוא היה בן ארבעים כאשר החליט לעבור 

ברית מילה. סבו היה יהודי דתי, חזן, שוחט, איש חסד ומעשים טובים שהיה אהוב על הקהילה 

ברים לא יהודים ולא מלו את הבים לאחר לידתם. ועל הבריות. אולם בותיו התחתו עם ג

הדמות של הסבא שהיה לאגדה בעיי הקהילה כולה, ליוותה אותו במשך שים ארוכות, הוא 

 –ראה בו דמות מופת שהוא צריך להמשיך בדרכה, והחליט שכדי להיות כמו סבו וללכת בדרכו 

 עליו לעבור ברית מילה כפי שהסבא היה מצפה ממו.

 –רים פו אל הרב החדש וביקשו לקיים ברית מילה. כשמדובר באשים מבוגרים שי החב

דרושות הכות רפואיות משמעותיות יותר מאשר אצל תיוק קטן. בדרך כלל עורכים את 

הברית בחדר יתוח עם אשפוז של יום. לצורך קיום ברית מילה כהלכתה דרשו באיטליה מחיר 

היה מצוי בכיסם של מרקו ואדוארדו. הרב החליט אפוא גבוה של אלפי יורו, וסכום כזה לא 

להזמין מוהל רופא מהארץ, ידיד טוב ובעל סיון אשר עשה מאות בריתות לילדים ולמבוגרים, 

ובעיקר הוא היה בעל מסירות פש ורצון טוב לקיים את מצוות מילה בכל תאי ובכל מקום 

 וזמן.
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לצורך המילה, הוא ביקש לשכור חדר יתוח כאשר הרב התעיין אצל המוהל מה עליו להכין 

בבית חולים פרטי, כדי שיהיה אפשרי להשתמש בכל שירותי המקום לצורך ההרדמה 

המקומית, תפירת העור ועבור כל מקרה של תקלה וסכה. הרב פה לבית החולים ושכר מקום 

ה ימים לפי לברית המילה של שי המבוגרים, הכל היה מוכן ומזומן לקראת הברית, אולם כמ

מועד קיום האירוע המרגש, פו מבית החולים וביקשו את תעודות הרופא של המוהל. הוא 

שלח את תעודת הרופא שלו, אבל בית החולים לא הסתפק בכך, הם המשיכו לבקש מסמכים 

וספים, שכן לטעתם הרופא איו אזרח איטליה ויש צורך בהשתתפותו של רופא איטלקי 

 מקומי.

רופא יהודי מהקהילה וביקש שיצטרף גם הוא לברית המילה וישלח את התעודות הרב פה ל

שלו. לאחר מסירת התעודות, בית החולים המשיך לדרוש תעודות וספות. הפעם ביקשו שיהיה 

וכח גם רופא אורולוג. פו לאורולוג יהודי שהביע את הסכמתו להיות וכח במקום, והוא גם 

יממה אחת לפי בואו של המוהל לטוריו לשם  –מספר ימים שלח את התעודות שלו. לאחר 

הודיעו מבית החולים שהם מסרבים לתת להשתמש בחדר היתוח. –קיום הבריתות   

עד היום לא ידוע האם סירובם בע מסיבות רפואיות, משפטיות או דתיות, אבל הוא מצא את 

רב חשש לאכזב את שי עצמו ללא חדר יתוח החוץ לקיום המצוה החשובה. מעל לכל, ה

האשים היקרים הללו שבאומץ רב ביקשו לעשות ברית מילה. ברגע האחרון הוא פה לבתי 

חולים אחרים כדי להשיג את מבוקשו, חדר יתוח ואשפוז ליום שלם, אבל בכל מקום השיבו 

 את פיו ריקם.

ת בבוקר. ביום המוהל הגיע בשעת חצות לטוריו, ועדיין לא היה מקום לעריכת הברית למחר

שישי בבוקר, כשעתיים לפי השעה שקבעה לקיום הברית, הרב פה אל המוהל ושאלו מה יתן 

לעשות לאור העובדה שאין חדר יתוח ואין אשפוז. המוהל הציע לקיים את הברית במקום 

 אחר, בחדר אחות או בבית כלשהו ולרכוש את כל הציוד הדרוש.

הרב שמח על הרעיון הזה, הוא דיבר עם שיא הקהילה וביקש את רשותו לקיים את הבריתות 

בחדר הטיפולים של האחיות המצא בבית האבות של הקהילה היהודית. שיא הקהילה ביקש 

שהות כדי להתייעץ עם היועץ המשפטי של הקהילה, ולאחר שיחה קצרה הלה השיב לו שיש 

גד לחוק. הרב ביקש אפוא לקיים את הבריתות בדירה שלו, וגם על בכך סיכון גדול והדבר מו

כך השיב שיא הקהילה בשלילה בטעה שהבית שייך לקהילה וממילא כל תקלה או בעיה 

תהיה באחריות הקהילה. לאחר סיוות שוים ומגווים שוב הם מצאו את עצמם ללא מקום 

 ראוי לקיום המצוה.

לעזרתם ושלח להם רעיון מקורי. אם לא יתן לקיים את ואז, כבדרך ס ממש, הקב"ה בא 

הברית בבית החולים וכן לא בחדר האחיות של הקהילה ולא בבית הרב, הה קיים את הברית 

 בחדר במלון! 
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ברוך אומר ועושה... הם כסו למלון קרוב כדי להזמין חדר עם שתי מיטות, פו במקביל 

וד הדרש לקיום ברית מילה כהלכתה ואף לשמירה לחות לכלים רפואיים ורכשו את כל הצי

על רמה רפואית גבוהה והולמת: כלי חיתוך, הרדמה מקומית תפירות, עצירת הדם ועוד. הם 

 גם קו חלוקים לבים כדי לתת למצוה מראה מקצועי ואה.

כמובן שהם שאלו את הימולים עצמם האם הם מסכימים למהלך הזה של קיום הברית בבית 

שיהם השיבו בחיוב ובשמחה על הרעיון המקורי.מלון,   

מהר מאד הם מצאו את עצמם מלווים את מרקו ואדוארדו למצות המילה בחדר בבית מלון. 

הרב זכה להיות הסדק ולהחזיק את ראש הימול בשעת החיתוך וקיום המצוה. ב"ה המילה 

ין לברך את ברכת עברה בשלום ללא כל תקלה וקושי. לאחר הבריתות הם עמדו עם כוס י

המצוות ולהעיק לימולים את שמם היהודי החדש. מרקו ואדוארדו בחרו לקבל את שמות 

הסבים היהודים כשם שילווה אותם בהמשך דרכם היהודית בעתיד, מתוך חיבור למשפחה 

 ולעבר שלהם.

שים, היתה  3300-זאת לא הפעם הראשוה שברית מילה ערכת ב"מלון". כבר לפי יותר מ

אשה מפורסמת אחת שעשתה ברית במלון. התורה מספרת בתחילת חומש שמות שכאשר ה' 

שלח את משה ממדין למצרים כדי להוציא את עם ישראל משם, משה לקח את ציפורה ושי 

"ויהי בדרך במלון ויפגשהו  –מספרת לו התורה  –ביו "וירכיבם על החמור". בדרך למצרים 

צר עם משפחתו במלון, ה' רצה להעיש את משה. וכל כך ה' ויבקש המיתו". כאשר משה ע

 למה? מסביר רש"י: "לפי שלא מל את אליעזר בו".

זה יעכב אותו במדין, והוא  –באותם ימים ולד למשה בו השי והוא ידע שאם הוא ימול אותו 

 הלא רצה לקיים מיד את ציווי הקב"ה שאמר לו "לך שוב למצרים", ולכן הוא דחה את ברית

המילה. אבל הקב"ה לא אהב את זה, וכשציפורה הבחיה שהיא עומדת לאבד את בעלה, היא 

באיטואיציה השית שלה הביה שזה בגלל שהוא לא מל את בו. מספרת לו התורה "ותקח 

צפורה צור ותכרות את ערלת בה", שם במלון ההוא צפורה עשתה לבה ברית מילה, ובכך 

 הצילה את משה רביו.

השבועות הוא החג של משה רביו, הוא זה שתן לו את התורה. אבל עוד לפי מתן תורה חג 

יש למשה רביו קשר מיוחד עם היום הזה. כולם מכירים את הסיפור שאמו של משה הצפיה 

אותו בבית במשך שלושה חודשים, וכאשר לא היתה יכולה עוד להחביא אותו, היא היחה 

בת פרעה ירדה לרחוץ ביאור והצילה אותו. משה רביו ולד  אותו בתיבה על שפת היאור.

 בשבעה באדר, ושלושה חודשים אחר כך חל בדיוק יום ו' סיון, היום שבו חל חג השבועות.

אבל כשמתבוים מי תן לו את משה רביו, בזכות מי יש לו את הגואל ראשון, או מגלים 

ור.שזה בזכות שלוש שים צדקיות שהיו באותו הד  
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הראשוה היתה, כאמור, בת פרעה. השיה היתה מרים אחותו שעמדה "מרחוק לראות מה 

יעשה לו" והיא היתה זאת שהציעה לבת פרעה להביא מיקת מן העבריות. והאשה השלישית 

 שהצילה את משה רביו במלון בדרכו למצרים היתה צפורה בת יתרו.

ה וזוכרים שמשה קיבל תורה מסיי, או כן, כאשר או חוגגים היום את יום מתן תור-אם

שלהן היא". כלומר, שהתורה  –יכולים לסיים בדבריו הידועים של רבי עקיבא "שלי ושלכם 

שלו ושל כל עם ישראל היא בזכות אותן שלוש שים אשר מסרו את פשן כדי להציל את משה 

 רביו. 

         ).420(ראה בספר "אל שי ובות ישראל" עמ' 

              

     

  

   

 


