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Introduction

MMany years ago, A Jew-
ish town received word 
that the Russian army 

was planning to requisition their 
shul for use as its headquarters. 
The members of the kehillah were 
devastated; not only would they be 
losing their mikdash me’at, but a 
place that had been designated for 
kedusha would now be relegated 
for mundane matters.

A meeting was called and all the 
important members of the com-
munity gathered to discuss the ter-
rible decree.

"Let’s find out whom we can bribe 
so that they will leave us alone and 
choose an alternate location!" sug-
gested one.

"Let’s write a  
letter to the  
general explain-
ing the situation 
to him," another 
suggested.

"We don’t have 
anything to worry 
about," insisted a 
third community 
member. "Look 
around!" The win-
dows are cracked, 
and it’s so drafty 
in here. The ceiling leaks every time 
it rains. Many of the pipes are rust-
ed through. We can be certain that 
as soon as the army takes one look 
at this place, they’ll turn around 
and leave."

As the men looked around, they 
nodded their heads in agreement. 
The man was right. The shul was 
not very conducive to serving the 
army’s needs.

In the midst of all the commotion, 
the Rav held up his hand and asked 
for silence. "Rabbosai," he said, "I 
finally understand why the Russians 
want to take the building away 
from us."

Eyebrows were raised in surprise. 
What could the Rav possibly mean?

"Each one of us takes good care 
of our homes. If something import-
ant breaks in our house we manage 
to come up with the funds to fix it. 
But sadly, we’ve neglected to prop-
erly care for our shul.

"It must be that we no longer 
deserve to have our shul" asserted 
the Rav, "so Hashem is allowing the 
Russians to take it over. The first 
thing we need to do is fix those 
cracked windows, repair that leaky 
ceiling, solder the broken pipes 
and do whatever it takes to show 
Hashem that our shul is important 
to us and that we want it to remain 
in our hands at all costs."

Surprised but inspired, the com-
munity scraped together the funds 
and finally made the repairs that 
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the shul so desperately needed. When the Russian 
general entered the renovated building a few weeks 
later, he looked around and exclaimed, "this building is 
totally unsuitable for our purposes. What a ridiculous 

idea to take it over!" with that he 
turned on his heels and left never  
to return.

At a conference to discuss 
the government’s attempts to 
interfere with the mitzvah of 
Metzitzah b’peh, Harav Yisroel 
Belsky zt"l shared this story and 
said "if Metzitzah b’peh is under 
attack, it is an indication that it’s 
not being performed with the 
requisite diligence."

The best method of battling 
this Gezayrah is by being extra 

vigilant in this mitzvah so that Hashem will see that we 
truly value it. Then with Hashem’s help- together with 
heartfelt tefilla- the threat will be removed.

It is our intent in publishing this booklet to 
raise awareness about all the different aspects 
of the Mitzvah of Mila. Which Chazal say in 
Nedarim: (פ"ג מ' י"א) 

 רבי ישמעאל אומר: גדולה מילה,
שנכרתו עליה שלוש עשרה בריתות.י

 רבי יוסי אומר: גדולה מילה,
שדוחה את השבת החמורה.י

 רבי יהושע בן קרחה אומר: גדולה מילה, שלא
נתלה לו למשה הצדיק עליה מלוא שעה.י

 רבי נחמיה אומר: גדולה מילה,
שדוחה את הנגעים.י

 רבי אומר: גדולה מילה, שכל המצוות שעשה
 אברהם אבינו, לא נקרא שלם עד שמל, שנאמר:

“התהלך לפני והיה תמים” (בראשית יז).י
 דבר אחר: גדולה מילה, שאלמלא היא – לא
 ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שנאמר:

 “כה אמר ה': אם לא בריתי יומם ולילה,
חוקות שמים וארץ לא שמתי” (ירמיהו לג).י
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 מרן שר התורה הגרח"ק שליט"א
 בסנדקאות בברית



דבר הלכה:י
(Twins)-ברית של תאומים

ירחמיאל שלמה-הר'  מעדני    י(מספר 
פריד שליט"א(י

אויערבאך זלמן  שלמה  הר'  מרן  את   שאלתיה 
תאומים ה'  בחסדי  לנו  שנולדו  לאחר   זצוק"ל 

ביום ו' אדר א' תשנ"ב

כיצד יש לנהוג בזה

אם  (א(  הראשונים  בזה   נחלקו 
או לשניהם  אחת  ברכה   מברכים 

ברכה לכל אחד מהם

אחד תינוק  תחילה  שמכניסים   ואמר 
ואח"כ אותו  ומלים  ומברכים   מהם 
של הפסקה  ולאחר  אותו   מוציאים 
השני את  מכניסים  דקות   כחמש 
ובשעת הברכות  כל  עם  אותו   ומלים 
צריך אין  הבריתות  שבין   ההפסקה 
לומר אפשר  אולם  לאכול   דוקא 
יכול שרוצה  שמי  שם    לעומדים 

אז לאכול.י

 ובנוגע לברכות אמר מרן דפשיטא שיש לברך 
 גם בברית השניה את הברכות של הברית אלא
אם שהחיינו  ברכת  לענין  הוא  הגדול   שהספק 
 יש לחזור ולברך גם בברית השניה אולם המנהג
או חדש  פרי  לקחת  המהדרים  ויש  שוב   לברך 
בלא ואף  הידור  אלא  זה  אין  ומ"מ  חדש   בגד 
(וכ"כ בקהילות  זה המנהג לברך שוב שהחיינו 

יעקב ברכות סי' כ"ח בארוכה.( י

 והנה בברית הנ"ל נתכבד מרן באמירת הברכות
שיכובד מעיקרא  ידע  שלא  אלא   בשתיהם, 
השניה בברית  קראוהו  כאשר  וגם   בשתיהם 
ותחילה זה  דבר  כלל  בדעתו  עלה  לא   לברך 
 הסתפק אם לשוב ולברך ברכת בורא פרי הגפן,
 אולם למעשה בירך על הכוס השני וכשדיברתי
 עמו אח"כ במה הסתפק אמר שבאמת יש בזה
שהוא מכיון  אולם  ולברך  לשוב  אם  דעות   ב' 
על דעתו שיקבל שוב הברכות  לא העלה כלל 
(מתחילה תמה ולברך  לשוב  צריך  היה   בודאי 
 מרן זצ"ל על כך שאני מכבדו פעמיים בברכות
שברצוני לו  כשעניתי  אך  אחרים  מכבד   ולא 
לכך( נתרצה  בדוקא  ידו  על  ינתנו   שהשמות 
שיקבל מעיקרא  יודע  היה  אילו  דגם   ושאלתיו 
 ברכות בברית השניה למה לא לברך שוב מאי
 שנא מד’ כוסות שלדידן נקטינן שמברכים על
כיון תע"ד  סי'  ברמ"א  כדאיתא  וכוס  כוס   כל 
 דכל אחת מצוה בפ"ע היא כמש"כ הרי"ף ואמר

אפשר ספק  שיש  במקום  ולכן  בברית  כוס  חיוב   דאין 
לברך גם בלי כוס.י

בברית  שלנו,  התאומים  את  לברית  כשהוכנסו   והנה 
ומרן סנדק  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  היה   הראשונה 
 הגרש"ז זצ'ל שכבר התכבד אצלינו בסנדקאות בברית
 קודמת אמר את הברכות ולאחר הברית הראשונה הלך
את הגרש"ז  שאל  השניה  הברית  ולפני  לדרכו   הגרי"ש 
ר' הרה"ג   המוהל 
שליט"א לנג   יצחק 
יוסף רבי   "היכן 
לו ואמר   שלום" 
מרן ותמה   שהלך 
 שהרי איתא בשלטי
מגילה  הגבורים 
שמבטלים ב'   ג' 
ברית בפני   ת"ת 
שנכרתו כיון   מילה 
בריתות י"ג   עליה 
הלך למה   וא"כ 
השניה  כשהברית 
והיה לפניו,   היתה 
שטעמו לי   נראה 
 של הגרי"ש היה מכיון שלדעתו ראוי לעשות הבריתות
בשמו גם  הדין  יקבעו  שלא  וכדי  בשו"ע  שנפסק   יחד 
השניה. הברית  קודם  הלך  לכן  הבריתות  בין   להפסיק 
את אח"כ  ששאל  שליט"א  שוב  רי"ז  מהרה"ג   ושמעתי 
 הגרי"ש זצ"ל משלטי הגבורים הנ"ל וענה לו שהרי עשו
 אז הפסקה וגם התעכב זמן רב קודם הברית הראשונה
תלמידו את  שאלתי  אח"כ  לפניו  ברית  זה  שאין   היינו 
 ידידי הרה"ג ר"ד מורגנשטרן שליט"א האם הגרי"ש יצא
 כדי למחות ע"ז שמברכים בכל ברית בפני עצמה ואמר

שמיהר לצאת ולא אמר כלום.י

נכנסתי  דאלאס  לעיר  נסיעתי  טרם  שנה  כחצי   לאחר 
וברכתו רשותו  ולקבל  ענין  איזה  לשאול  הגרי"ש   למרן 
עלי בחו"ל  כשאהיה  אם  אותי  ושאל  לחו"ל   לצאת 
לו שאני הולך לשם כראש כולל ועניתי   לפסוק הלכות 
ישאלו כאשר  האם  שאלני  ושוב  הלכות  כפוסק   ולא 
ואדע את ישאלו  ועניתי שאם  הלכות  להם  אענה   אותי 
 ההלכה אענה להם ואז שאל מרן בחריפות אם יוולדו שם
 תאומים וישאלו אותך כיצד לנהוג בברית של תאומים
 לענין הברכות מה תאמר להם וביקש מבנו הג"ר אברהם
 להביא שו"ע הרב הל' ברכת הפירות סי' רי"ג ס"ז שכתב
 שם וז"ל ואפילו רבים שעושים מצוה אחת שלימה לאדם
בניו את  מלין  או  וכו'  חובה  עליו  מוטלות  שכולן   אחד 
לעשות צריכין  אלא  לחלק  רשאים  אין  אחת   בשעה 
ידי יצא  שלא  שכיון  לכולם  אחד  שיברך  כדי   ביחד 
 חובת מצוה זו עד שיעשה כולם הרי לא נגמר המצוה עד

אחת בברכה  די  ולכן  כולם   שיעשה 
צריכה שאינה  ברכה  לגרום   ואסור 
ליה שאין וחזינן דהיה פשיטא   עכ"ל 
אחת, ברכה  אלא  בברית   מברכים 
 ושוב שאלני האם שמעתי על הגרי"א
 הענקין זצ"ל שהיה פוסק חשוב בחו"ל
שמנהג בספרו  כותב  שהוא   ואמר 
במילת ברכות  ב'  לברך   הספרדים 
שמנהג ליה  דפשיטא  חזינן   תאומים 
מרן בתקיפות ותמה  כן  אינו   אשכנז 
 איך אומרים שתי ברכות והבנתי אז
יצא שהוא  בהשערתי  צדקתי   שאכן 
יטעו שלא  כדי  השניה  הברית   לפני 
ורק זו  לדעה  מסכים  שהוא   לחשוב 
 לאחר חצי שנה גילה באזני תמיהתו

על כך!י

 ובאמת לפני שבקשתי ממנו להיות 
הגר"ד תלמידו  את  שאלתי   סנדק 
לבקשו הדבר  נכון  אם   מורגנשטרן 
יודע שאני  אף  על  סנדק   להיות 
 שסובר לברך ברכה אחת ואני כבר
לברך הגרש"ז  מרן  הוראת   קבלתי 
שאינני שכיון  לי  וענה  ברכות   ב' 
מכבדו רק  הלכה  פסק  אותו   שואל 
  להיות סנדק אינני מחוייב לדעת מה

דעתו בזה.י

בעל בשם  כתב  רס"ה  בסי'  דהטור   י(א( 
בשם שפ"ד  סי'  הריב"ש  וכן   העיטור 
בפני תינוק  כל  על  לברך  דיש   הריטב"א 
 עצמו וכ"כ שבלי הלקט ותניא בהל' מילה,
ותשו' שפ"ב  סי'  הרשב"א  בתשו'   אולם 
 הרא"ש כלל כ"ו סי' ד' ועוד ראשונים כתבו
 דימולו שניהם יחד ובברכה אחת וכן פסק
אחת ברכה  דיברך  ס"ה  רס"ה  סי'   בשוע 
הפוסקים כתבו  למעשה  אולם   לשניהם 
המהרש"ל בשם  סק"טו  וש"ך  שם   הב"ח 
וכ"כ בחכמת אדם  ביש"ש חולין פ"י ס"ט 
ידי לצאת  דכדי  כ"ה  הלכה  קמ"ט   כלל 
 חובת כל הדעות יש לנהוג שלא יביאו שני
 התינוקות יחד אלא יפסיקו ביניהם ויברכו
בפתחי ועיי"ש  הברכות  כל  אחד   לכל 
כ"ז סי'  נועם  דרכי  תשו'  בשם   תשובה 
 וכן דעת פוסקי דורינו אולם דעת הגרי"ש
ספר בראש  הנדפסת  בתשו'   אלישיב 
לנהוג בזה כדעת אוצר הברית ח"א שיש 

השו"ע עיי"ש.[י 

 ותמה מרן שהרי 
 איתא שמבטלים ת"ת

 בפני ברית מילה
 כיון שנכרתו עליה

 י"ג בריתות וא"כ
 למה הלך כשהברית

השניה היתה לפניו? י
“ 

„ 

What’s the Halacha?
The following question was brought in front of Harav Chaim Pinchas Schienberg Zt"l:

A A goy is invited to partake in a Bris and he is considered "A righteous among the nations"- יחסיד 

 אומות העולם.י

They are asking if they are allowed to give him a Kibbud by the Bris? Does it matter which 
Kibbud? Why would that matter? 

Stay tuned to the next issue to find out the answer…



a mitzvah with him at all times- even in the bathouse). 
We get this חתימה at the time of the bris. As the ספרונו
 ד"ה לאות ברית-זכרון תמידי ללכת בדרכיו says (בראשית י"ז,יא(
בהיותו כחותם האדון בעבדו.י

There is a halacha, 
that something חשוב 
sent with a goy, re-
quires a –בתוך  חותם 
 It is well חותם (ע"ז כט:(י
known that the most 
important thing in the entire world is a Jewish person. If so, 
a Jew must have two חתימות to be able to go out into the 
world (where we are a major minority- 0.2% of the general 
population). B’H by a bris, through the masseh bris we get 
one חתימה, but where is the second necessary חתימה to 
protect us when we go among the Goyim so not to be in-
fluenced by them?

If you look at the Bracha that we wish upon the רך הנימול, 
Look at the first letters of the beracha- כשם שנכנס לברית 
 You will get the acronym כן יכנס לתורה חופה ומעשים טובים.י
 Therefore we are wishing upon the child, just like he ,ח ת םי
was brought into the first חותם through the bris, so too he 
should be brought into the second חותם and he should be 
protected against the influences of the world around him 
 ויגדל לתורה ולחופה ולמעשים טובים!י

{Based on מנחת יצחק-דרשות}

ין
עי

 ל
ש

י

A Nice Vort for a Bris

T The Gemara in Shabbos (קלז:י) says that after the father 
makes the Beracha of להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, 
the people present then say כשם שנכנס לברית כן יכנס 

טובים ולמעשים  לחופה   The obvious question is why .לתורה 
specifically after a bris is performed that we wish upon this 
child this beracha? Maybe at another point in his life we 
should say this as well, like by his Bar Mitzvah- כשם שנכנסת 
וכו'י לתורה  תיכנס  כך  מצוות   -or maybe by his Upsherin לעול 
when he starts to learn the torah? What is it about the bris 
that Chazal decided this is the appropriate time for this 
beracha to be made?

As well, one can ask why are these three things men-
tioned in contrast to other berachos that one can give at 
such a time? (The אבודרהם which is quoted in the 'בית יוסף ס 
 gives an explanation to why this רסה סע' ב ד"ה ואם היו אחרים

specific order.)
The Beracha made 

at the bris is ה ַאָתּ רּוְך   ָבּ
ֶמֶלְך ֱא-ֹלֵהינּו   ֲאֹדָנ-י 
ְיִדיד ׁש  ִקַדּ ר  ֲאֶשׁ  ָהעֹוָלם, 
ם ָשׂ ֵארֹו  ְשׁ ִבּ ְוחֹוק  ֶטן   ִמֶבּ
ִרית ְבּ אֹות  ְבּ ָחַתם   ְוֶצֱאָצָאיו 
וכו'.י -We are refer -ֹקֶדׁש 

ring to the bris that is on our physical body that we car-
ry around with us all the time. (See Gemara Menachosי  מג: 

hhdk about Dovid Hamelech rejoicing over the fact that he has 

Will the אזמל: 
(the Bris knife) be מוקצה before and 

after the Bris-י(נ"מ אם האב יכול 
 לאחוז הסכין לפני המילה(י

ג( If a Bris falls out 
on a fast day: 

Who does NOT have to fast?  
Does it matter which fast it is?

ב( The Mitzvah of Bris mila 
is the father’s Mitzvah: 

If so, Who said he can appoint 
a mohel to do it for him maybe 

he should do the Bris himself 
and if he doesn’t know how 

maybe he should learn how? 

א(

  י◆ רמ"א יו"ד ס' רסו סע' ב
וש"ך וט"ז שם

י◆ שו"ע או"ח ס' שלא סע' ו

י◆ משנ"ב ס' שי סק"טו!י

  י◆ ספר כורת הברית יו"ד ס' רסה
ס' קנה

 י◆ משנ"ב דרשו ס' שלא בשם
הגריש"א ז"ל

עיין י◆ שו"ע יו"ד ס' רסה סע' ד

י◆ משנ"ב ס' תקנא סק"ג

י◆ ס' תקנט סע' ח וסק"לה, לו

י◆ ס' תרפו סק"ז

י◆ מטה אפרים ס' תרב ס' ג

עיין י◆ ש"ך חו"מ ס' שפב סק"ד 

 י◆ קצות החושן שם
סק"ב ומלואי חושן

י◆ תוס' רי"ד קידושין כט,א

י◆ קצות החושן ס' קפב סק"א

י◆ דרכי משה ס' רסד סק"א

 י◆ רמ"א יו"ד ס' רסד
סע' א וגר"א שם

י◆ שו"ת בית הלוי ח"א סי' י

עיין

What’s in a Name? ויקרא שמו בישראל
Avi-אבי

By his bris they called him אבי and now he is very sick, the family is thinking about changing his name to אברהם?
".אבי you can continue to call him , אבי called אמורא answered- "Since we find an מרן שר התורה הגרח"ק שליט"א

ע' מס' סופרים פי"ב ה"ו, וירו' כלאים פ"א ה"ב

Elisheva -אלישבע
The wife of אהרן כהן גדול, sister of נחשון בן עמינדב, Grandmother of פנחס.

.even though her two sons died ,שם כשר says that it is a מרן שר התורה הגרח"ק שליט"א

ע' מדרש רבה אחרי פ"כ סו"ס ב

{מספר אוצר שמות חיים}

What is it about a Bris 
that chazal decided this is 

the appropriate time

The second necessary 
 to protect us when חתימה

we go among the goyim

“ 

“ 

„ 

„ 



Ian is related through his grand-
mother to Leah Aks, one of the 
706 survivors of the world’s most 
famous maritime disaster.

At only 18, Leah wanted to cross 
the Atlantic to join her husband 
Sam, a tailor who had already set-
tled in the United States. She was 
accompanied by her 10-month-old 
son, Philip, who was better known 
as Filly. “She originally came from 
Warsaw, Poland and then came to 
the UK,” says Ian, 54, a chartered 
surveyor from Stanmore.
“She travelled in steerage, third 
class. She had originally planned 
to travel on an earlier ship, but her 
mother persuaded her to choose 
the Titanic, because she thought it 
was the safest ship around.”
That, of course, turned out to be 
a tragic misconception. 107 years 
ago, the pride and joy of the White 
Star Line hit an iceberg, tearing a 
massive hole along the side of the 
vessel and causing five of the “wa-
tertight” compartments to flood.
In the early hours of April 15 1912, 
at least 1,500 people lost their lives 
in the icy waters of the Atlantic, 
while more than 700 were saved.
Ian’s cousin was one of the lucky 
ones. Leah managed to battle her 
way through the terrified passen-
gers and found herself on deck.
According to some reports, Made-
leine Astor, the young wife of mil-
lionaire John Jacob Astor, covered 
Filly’s head with her silk scarf to 
protect him from the cold night 
air – an act which probably saved 
his life.
“In the chaos as people tried to 
reach the lifeboats, Philip was 
torn from Leah’s 
arms,” says Ian.
The baby was 
tossed into a life-
boat, but Leah 
did not know 
this, and she was 
thrown into an-
other lifeboat. It 
is believed that a 
pregnant Italian 
woman named 
Argene del Carlo 
caught him and 
wrapped him in a blanket.
“Leah was picked up by the RMS 
Carpathia, one of the ships in-
volved in searching for survivors. 
Filly was also picked up, but his 
mother didn’t know it. It was only 

Sam and his son "Filly, who 
was returned to his true 
mother thanks to his bris.

Your Mohel
R’ Azi Deutsch
your1mohel@gmail.com
052-765-9459

Parents Ask &  
Your Mohel answers
I have seen by a bris the mohel using a 
pacifier (usually a gauze pad) that is 
soaked with wine. Is that dangerous for 
the baby- to consume alcohol like that? 
Is that something to be concerned about 
by the bris of my son?

C.P.(Concerned Parent),The Velt

This question has been asked before 
and I validate the concerns. However, 
I feel that the amount of the liquid ab-
sorbed into the gauze is so minute that 
it has no alcoholic effect. It would be as 
if one dropped two drops (literally) into 
the baby’s mouth, but on a gauze pad 
that is made to absorb liquids it seems 
like a lot.

To confirm my answer, I asked my father 
Dr. Deutsch a practicing U.S. Board 
Certified Pediatrician for 35 years in 
Flatbush, Lakewood, South Fallsburg in 
the Catskills & Har Nof.
His reply: “There is absolutely no 
problem WHATSOEVER in dipping the 
pacifier or a non-saturated gauze pad 
dipped into wine before, during or after 
the bris.”

Please feel free to submit any questions or 
concerns you have regarding a bris to be 
answered by your mohel (& his father/Dr.) to: 
your1mohel@gmail.com.

In the chaos as 
people tried to 

reach the life boats 
Philip was torn 
from his mother’s 

Leah’s arms

The captain of the 
Carpathia was 

called upon to act 
as King Solomon in 

this dilemma

“ 

“

„ 
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when she heard a baby crying on deck, that she recog-
nized him as her own son.
At this point, an argument broke out between Leah, the 
real mother, and the Italian woman who claimed baby 
Filly as her own.
The captain of the Car-
pathia, Arthur Rostron, 
was called upon to act 
as King Solomon in 
this dilemma.
“Leah said the baby 
was hers and she 
could prove it. Fil-
ly, being Jewish, had 
been circumcised – 
something that would 
not have been carried 
out on an Italian Cath-
olic baby. There was no disputing this, and happily, the 
baby was returned to his rightful mother.”
Finally arriving in New York, Leah and Filly were taken 
to a shelter run by the Hebrew Immigrant Aid Society 
where they stayed until Sam could collect them.
Their story now takes another strange turn. Within a 
year, Leah gave birth to another child, this time a girl.
Leah was so grateful to 
have been saved by the 
Carpathia that she decid-
ed to name her daughter 
Sara Carpathia Aks.
The Catholic nuns who 
ran the hospital where 
Sara was born were 
pleased to have Leah as a 
patient, as they knew she 
had survived the sinking 
of the Titanic.
However, there was some 
confusion over registering Sara’s name, and she was giv-
en the middle name of Titanic by mistake – probably the 
only person to ever be named after the doomed ship.
Leah eventually passed away in 1967, having lived the 

rest of her life in the United States.
Filly, whose life had begun in such a dra-
matic fashion, died in 1991. Sara Titanic 
Aks only found out about the mistake in 
registering her birth when she applied 
for a passport as an adult.
She was not happy about this and so, on 
her death in 2001, her tombstone is in-
scribed with the name “Sara C Weinraub” 
– C for Carpathia.
Today, the descendants of Leah and 
Sam Aks live across the United States 
and when Ian crosses the Atlantic, he 
often meets up with his cousins where 

they remind themselves of the extraordinary story of  
‘Uncle Filly’.
“It is an amazing story and I’m proud to have had a 
relative who survived such a terrible event. People are 
always fascinated to hear about Leah and how she was 
able to identify her son, just because he’d had a bris.”

מעשה שהיה
  -Theכך היה 

Titanic & A Bris

Email a.springraphic@gmail.com  
for your design


