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 "פ התש לך -לך פרשת 

 

ָך ַעל" ִריתְּ ָת  בְּ ָחַתמְּ ָשֵרנּו שֶׁ ַעל ,ִבבְּ ָך וְּ ָתנּו תוָֹרתְּ ִלַמדְּ  "שֶׁ

ן ַאְבָרם ַוְיִהי " .א ל ְיֹהָוה  ַוֵיָרא  ,ָשִנים ְוֵתַשע ָשָנה  ִתְשִעים  בֶּ ר  ,ַאְבָרם אֶּ  ַוֹיאמֶּ

ְהֵיה ,ְלָפַני ִהְתַהֵלְך ,ַשַדי ֵאל ֲאִני ,ֵאָליו ְתָנה .ָתִמים וֶּ ה  , ּוֵבינֶָּך ֵביִני ְבִריִתי ְואֶּ   ְוַאְרבֶּ

 ב'(.  -", )בראשית, יז', א'  ְמֹאד ִבְמֹאד אֹוְתָך

 וברש"י, כתב בזה, וז"ל: 

 ,  מילה  במצות -' לפני  התהלך' ,מדרשו לפי"

 - 'תמים תהיה' ,הזה ובדבר

 ."לפני  מום  בעל אתה ,בך שהערלה  זמן שכל

 כדלהלן: 2  , כתב 1בספר הקדוש "בית הלוי"   .ב

 -ו הראשונים חקרובגדרי מצוות "ברית מילה",   הנה, 

 ,   3  האם הוא הסרת החיסרון

ממילא, כשמקיימים בו   כיוון שהעורלה שעל גופו של האדם מהווה חיסרון,

 . מצוות מילה, מסירים ממנו את אותו החיסרון

 ,  4  או שהוא הוספת מעלה 

 

 א, להגאון רבי יוסף דובער הלוי סאלאווייציק זיע"  1

 נו"נ למרנא ר' חיים מוואלאזין זיע"א,

 רבה של העיר סלוצק, ור"מ דישיבת וואלאזין, רבה של העיר בריסק, ומלפנים

 מחבר השו"ת "בית הלוי".

 בספרו עה"ת, ריש פרשתן. 2

 כן כתב בספר "החינוך" )בפרשתן(, וז"ל: 3

 ".שהיא תוספת בו -כי ידוע למבינים, שתשלום צורת האדם, בהסיר ממנו אותה ערלה " 
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, כך שכשם שכל מצווה ומצווה מקדשת את האדם, ומוסיפה לו מעלה על מעלתו

במצווה זו, כשמקיימים בו באדם מצוות מילה, הרי שמוסיפים לו תוספת  

 קדושה.

ב' העניינים המבוארים, נמצאים  -שכתב ד ,  5  והביא בזה, מספר "עקידת יצחק"

 . ונכללים במצווה זו

מאוסה היא העורלה, שנתגנו  מצינו במשנה, " דהנה, במסכת נדרים )לא' ע"ב(

 - 6"  בה רשעים 

שאותה העורלה, היא דבר מום המאוס, שגנאי הוא לעובדי כוכבים  ומשמע, 

 ומזלות. 

שנכרתו עליה שלוש עשרה  מילה, גדולה ומאידך, מצינו )במשנה הנ"ל(, "

 -" בריתות

 לעם ישראל. ומשמע, שבאותה הסרת העורלה, יש תוספת מעלה 

  ולפי זה, ביאר רבינו זיע"א, את מאמר הקב"ה לאברהם אע"ה, בפרשתן,  

ְהֵיה ,ְלָפַני ִהְתַהֵלְך" ְתָנה ... ָתִמים וֶּ  ", כדלהלן:ּוֵבינֶָּך  ֵביִני ְבִריִתי ְואֶּ

ַהֵלְך" ָפַני ִהתְּ ֵיה ,לְּ הְּ היינו, בלא מום, וכפירוש רש"י. שכן, כאשר   - "ָתִמים וֶׁ

 יסיר את העורלה, יסיר את החיסרון הקיים בו,

ָנה" תְּ אֶׁ ִריִתי וְּ היינו, שאחר שתסיר מעצמך את אותו החיסרון,  - "ּוֵבינֶָׁך ֵביִני בְּ

 ובינך., של ברית וקשר ביני הרי שהוסיף לך מעלה וקדושה

 ,והנה, במצוות מילה, ישנם ב' עניינים .ג

 
 שם: 4

והעם הנבחר, חפץ השם יתברך להשלים תכונתו, ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם, ולא בראו " 

כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר כי כאשר תשלום צורת גופו על ידו,  -שלם מבטן, לרמוז אליו 

 ".פעולותיו

 להגה"ק רבינו יצחק עראמה זיע"א, שער יח'. 5

 ", וכנראה שכך היתה הגירסא שלפניו.הכותיםכתב "  בספר "בית הלוי", 6
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 האחד, מצוות חיתוך, והיינו הסרת העורלה, 

 . גילוי הבשר החופה את העטרהוהשני, מצוות פריעה, והיינו, 

וכאשר מקיים האדם מצוות מילה, הרי, שהוא מסיר את החיסרון הקיים  

 באדם,

את המעלה,  ומאידך, כאשר מקיים האדם מצוות פריעה, הרי, שהוא מוסיף 

   שלא היתה קיימת בו עד עתה.

 , וז"ל:  7והביא בזה, מדברי ה"זוהר הקדוש"  

ָרא  ,ַקִדיָשא ַעָמא ְדִמְתַכְנֵשי  ,ִזְמָנא ְבַההּוא" בְּ ַאעְּ ָלה ַההּוא  לְּ ִרית  ִמַקֵמי ָערְּ   ,בְּ

  ָעְרָלה  ְלַההּוא ְלַאְעְבָרא ַוַדאי ְוִאְתְגֵלי, ִדיֵליּה ָפַמְלָיא ָכל ָכִניש  ,הּוא ְבִריְך קּוְדָשא

 .  ַקִדיָשא ַקָייָמא  ְבִרית ִמַקֵמי, ְלֵעיָלא

 .  ְלֵעיָלא עֹוָבָדא ִמְתָעֵרי , ְלַתָתא ַעְבִדין ְדִיְשָרֵאל  עֹוָבִדין ָכל  ,ְדָהא

   ,ְלֵעיָלא  ַקִדיָשא  ַעָמא  ִמָכל,  ָעְרָלה ַההּוא ִאְתַדְחָייא  , ִזְמָנא ּוְבַההּוא

 ", 8  ְבַגִויּה ָעְרָלה ַההּוא  ְלַאְשָרָאה,  ְבַעְפָרא ֲחָדא  ָמאָנא ,ְמַתְקֵני ָעְרָלה ּוְלַההּוא 

 -ומבואר מדבריו הקדושים 

 החיסרון.שהחיתוך, הוא הסרת העורלה, שהוא הסרת 

 , כתב ה"זוהר הקדוש", וז"ל:  9  ובמקום אחר

 
 דף מד' ע"א, ב"רעיא מהימנא".", תזריעפרשת " 7

 תרגום דבריו הקדושים, כך הם: 8

ית,  רִּ נֵי ַהבְּ פְּ לִּ ָלה מִּ יר אֹוָתּה ָהָערְּ ַהֲעבִּ ים ָהָעם ַהָקדֹוש, לְּ ַכנְּסִּ תְּ מִּ ַמן שֶׁ אֹותֹו ַהזְּ  בְּ

מַ  ָלה לְּ ת אֹוָתּה ָהָערְּ יר אֶׁ ַהֲעבִּ ה וַַדאי לְּ ַגלֶׁ תְּ לֹו, ּומִּ יָא שֶׁ ת ָכל ַהָפַמלְּ ַכנֵס אֶׁ ָלהַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, מְּ נֵי  ,עְּ פְּ לִּ מִּ

ית ַהָקדֹוש.  רִּ  בְּ

ָלה.  ַמעְּ ה לְּ ים ַמֲעשֶׁ רִּ עֹורְּ ַמָטה, מְּ ים לְּ ָרֵאל עֹושִּ יִּשְּ ים שֶׁ ֲהֵרי, ָכל ַהַמֲעשִּ  שֶׁ

ָלה ֵחית אֹוָתּה ָהָערְּ אֹותֹו זְַּמן, נִּדְּ ָלה,  ,ּובְּ ַמעְּ ָכל ָהָעם ַהָקדוש לְּ  מִּ

ָלה אוָתּה ָהָערְּ ינִּים לְּ קִּ ם ָעָפר ,ּוַמתְּ ָחד עִּ י אֶׁ תֹוכֹו ,כְּלִּ ָלה בְּ רֹות אֹוָתּה ָהָערְּ ַהשְּ  .לְּ
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  ְבִריְך  ְדקּוְדָשא ְבַקָייָמא ִיְשָרֵאל ָעאלּו  ַכד ,ְבַקְדִמיָתא ,ֲחֵזי ָתא, ַאָבא ִרִבי ָאַמר"

 . ֵיאֹות  ְכְדָקא ָעאלּו  ָלא,  הּוא

ִגין ,ַטֲעָמא ַמאי ָזרּו בְּ גְּ ִאתְּ ָלא דְּ ָרעּו וְּ פְּ  , " 10  ַקִדיָשא ְרִשיָמא ִאְתַגְלָייא ְוָלא ,ִאתְּ

 -ומבואר מדבריו הקדושים 

 שהפריעה, הוא גילוי הבשר החופה את העטרה, שהוא הוספת המעלה. 

 ולפיכך, אנו מברכים בברכות הברית:

ֱאָצָאיו" ש  ְבִרית ְבאֹות ָחַתם  ,ְוצֶּ  ", ֹקדֶּ

 הפריעה. שהוא הוספת המעלה, שבאה על ידי  

 ,  , ביאר רבינו זיע"א, את דברי המדרש דלהלן, הפלא ופלאולהאמור .ד

 ", ַאֲהָבה ַבַתֲענּוִגים ,ּוַמה ָנַעְמְת  תַמה ָיִפי ז'(, " -סוק )שיר השירים, ז' דהנה, על הפ 

 :  11  דרשו רבותינו ז"ל

 ִבְגִמילּות ֲחָסִדים,   -'  ּוַמה ָנַעְמְת ' . ַבִמְצוֹות -'  ַמה ָיִפית" '

ה -'  ּוַמה ָנַעְמְת ' .ְבִמְצוֹות ֲעֵשה   -' ַמה ָיִפית'    ,ְבִמְצוֹות ֹלא ַתֲעשֶּ

ְבִמְצוֹות   -' ּוַמה ָנַעְמְת ' .ְבִמְצוֹות ַהַבִית, ְבִחלּוק ְתרּוָמה ּוַמַעְשרֹות -' ַמה ָיִפית'

ט ִשְכָחה ּוֵפָאה, ּו ה, ְבלֶּקֶּ דֶּ ְפֵקרַהשָֹ    , ַמֲעֵשר ָעִני, ְוַההֶּ

  ,ְבָסִדין ְבִציִצית  -'  ּוַמה ָנַעְמָת '  .ְבִכְלַאִים  -' ַמה ָיִפית'

   ,ְבָעְרָלה -'  ּוַמה ָנַעְמְת ' .ִבְנִטיָעה  -' ַמה ָיִפית'

   ,ְבִמיָלה  -' ּוַמה ָנַעְמָת '  .ְבנֶַּטע ְרָבִעי  -' ַמה ָיִפית'

 
 פרשת "בשלח", דף ס' ע"ב. 9

 תרגום דבריו הקדושים, כך הם: 10

נְּ  ל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֹלא נִּכְּ ית שֶׁ רִּ ָרֵאל ַלבְּ נְּסּו יִּשְּ נִּכְּ ָלה, כְּשֶׁ חִּ ֵאה, ַבתְּ י ַאָבא, בא רְּ  אּוי. סּו ָכרָ ָאַמר ַרבִּ

ם ַהָקדֹוש. ַגָלה ָהרֹשֶׁ תְּ עּו, וְֹּלא הִּ רְּ  ָמה ַהַטַעם, כִּי נִּמֹולּו וְֹּלא נִּפְּ

 שיר השירים רבה, פרשה ז', א'. 11
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   ,ִבְתִפָלה -'  ּוַמה ָנַעְמְת '  .ִבְפִריָעה  -' ַמה ָיִפית'

  , ִבְמזּוָזה -' ּוַמה ָנַעְמְת ' .ִבְקִריַאת ְשַמע  -' ַמה ָיִפית'

   ,ְבֻסָכה -'  ּוַמה ָנַעְמְת ' . ִבְתִפִלין  -' ַמה ָיִפית'

   , ִבְתשּוָבה -' ּוַמה ָנַעְמְת '  .ְבלּוָלב  -' ַמה ָיִפית'

ה  -' ּוַמה ָנַעְמְת ' .ְבַמֲעִשים טֹוִבים  -' ָיִפיתַמה  '    ,ָבעֹוָלם ַהזֶּ

 . "ִלימֹות ַהָמִשיחַ  -' ּוַמה ָנַעְמְת '  .ָבעֹוָלם ַהָבא  -' ַמה ָיִפית'

 ולרבינו זיע"א, היתה גירסא במדרש זה: 

ַאִים -'  ַמה ָיִפית'"  ִכלְּ ָת '  .בְּ ִציִצית -' ּוַמה ָנַעמְּ    ,בְּ

ָלה -' ַמה ָיִפית' ָערְּ תְּ . 'בְּ ָבִעי -' ּוַמה ָנַעמְּ נֶַׁטע רְּ  , בְּ

ִמיָלה -' ַמה ָיִפית' תְּ ' .בְּ ִריָעה  -' ּוַמה ָנַעמְּ  ". ִבפְּ

 דזה הפסוק, מורה על ב' דברים, , ולפי זה, ביאר

 ע", סּור ֵמָר האחד, "

 ב". ַוֲעֵשה טוֹ והשני, " 

 וממילא: 

 , 12  ע", להזהר משעטנזסּור ֵמָר היינו, "  . ְבִכְלַאִים  -' ָיִפית  ַמה'

 
 (, וז"ל: פרשת תצוה)על התורה  זיע"א, בפירושו "רקאנאטי" רקאנאטיכתב רבינו מנחם  12

ויכול  ,שיש שטן אחד ממונה על מי שלובש שעטנז ,שפירשו ,מצאתי לחכמי הקבלה ,ופירוש מילת שעטנז" 

  ,להזיק

 -שטן ע"ז  ,והוא

 שעטנז.  ,בצירוף אותיות

 קורין לו שטאנס.  ,והגוים שאינן יודעים לכוין במלה

 -סימן התגין  ,רשום בספר התורה שעטנז ג"ץ ,ועל כן

צורר  ,ג"ץ - שהוא שטן ע"ז ,שהוא מלאך המזיק ,נצול מהמקטרג ההוא ,שהמתעסק בתורה ,כדי להורות

 ."נוטל רשות ונוטל נשמה ,עולה ומסטין ,יורד ומתעה ,גדול לאדם
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ובתוספת , ללבוש כלאים בהיתרב", ַוֲעֵשה טוֹ . היינו, " ְבִציִצית -' ָנַעְמָת  ּוַמה' 

 .קדושה

 , ששלוש שנים אסורים הפירות באכילה ",ֵמָרע סּור, "היינו ,ְבָעְרָלה  -' ָיִפית  ַמה'

שלא לאכול מן הפירות שנה   ", טֹוב ַוֲעֵשה, "היינו , ְרָבִעי ְבנֶַּטע -' ָנַעְמְת  ּוַמה '

 .קדושה תוספתהיינו, ו, נוספת

ִמיָלה -' ָיִפית ַמה'    ,שהוא הסרת המום, שהיא הערלה ",ֵמָרע סּור, "היינו   ,בְּ

תְּ  ּוַמה' ִריָעה -' ָנַעמְּ שהוא הוספת המעלה, של חותם   ",טוֹב ַוֲעֵשה, "היינו ," ִבפְּ

 הברית קודש. 

   :במדרש רבה )שמות, פרשה א', ח'( דרשו רבותינו ז"ל .ה

ַעָתה   -ז'(, ַבה' ָבָגדּו ִכי ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו  -"ַרָבָנן ָפְתִחין ִפְתָחא ְלַהאי ְקָרא )הושע, ה' 

ם ְלֵקיהֶּ ת חֶּ ש אֶּ   ,ֹיאְכֵלם ֹחדֶּ

ָך,  דְּ ַלמֶׁ ֵמת יוֵֹסף ֵהֵפרּולְּ שֶׁ ִרים.  13 כְּ יֶׁה ַכִמצְּ רּו ִנהְּ ִרית ִמיָלה, ָאמְּ  בְּ

ַרִים.   ה ָמָלן ִביִציָאָתן ִמִמצְּ משֶׁ  ִמָכאן ַאָתה ָלֵמד, שֶׁ

ִרִיים אוֲֹהִבין אוָֹתן,  ָהיּו ַהִמצְּ ָעשּו ֵכן, ָהַפְך ַהָקדוֹש ָברּוְך הּוא ָהַאֲהָבה שֶׁ ֵכיָון שֶׁ וְּ

ָא  ִשנְּ   ,הלְּ

נֱֶּאַמר )תהילים, קה'      ,כה'(, 'ָהַפְך ִלָבם ִלְשֹנא ַעמֹו ְלִהְתַנֵכל ַבֲעָבָדיו'  -שֶּ

נֱֶּאַמר )הושע, ה'  ם'ז'(,  -ְלַקֵים ַמה שֶּ ְלֵקיהֶּ ת חֶּ ש אֶּ  ". ' ַעָתה ֹיאְכֵלם ֹחדֶּ

ם, "הנ"ל והנה, על הפסוק ְלֵקיהֶּ ת חֶּ ש אֶּ ", דרשו רבותינו ז"ל  ַעָתה ֹיאְכֵלם ֹחדֶּ

   :'(תקכ  רמז ',ה פרק  ,הושע ,שמעוני ילקוט)

 
  :במסכת סנהדרין )מד' ע"א( למדנו 13

יא'(, 'וגם  -"אמר רבי אילעא משום רבי יהודה בר מספרתא, עכן מושך בערלתו היה. כתיב הכא )יהושע, ז' 

 יד'(, 'את בריתי הפר' ", -וכתיב התם )בראשית, יז'  -ת בריתי' עברו א

 לרבות את המשוך". -והרש"ש )שם(, הביא לדברי הגמרא במסכת יבמות )עב' ע"א(, "את בריתי הפר 

ומבואר, שאין הכוונה שלא קיימו מצוות מילה כלל, אלא, שהיו מושכין בעורלותיהן. ומה שמשה ָמָלן 

צְּ  מִּ יצִּיָאָתן מִּ  וקרא אסמכתא בעלמא הוא, וכמבואר במסכת יבמות הנ"ל.  -ַריִּם, הוא מדרבנן בִּ
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 . "דוש ברוך הואהק מאחר שנחלקו"

 ונתקשה בזה ה"בית הלוי", כדלהלן: 

מדוע דווקא כאשר מבטלים מצוות מילה, נחלקים ישראל מאחרי הקדוש  .א

 ברוך הוא, 

ם מדוע נאמר בפסוק, לשון " .ב ְלֵקיהֶּ  , שהוא לשון רבים, של כמה חלקים, " חֶּ

 מה הביאם לעם ישראל, לבטל מצווה זו בדווקא,  .ג

אחר שעם ישראל ביטלו מצווה זו, והקב"ה הפך את ליבם של הגויים  .ד

 - שישנאו אותם

 -" ַבֲעָבָדיו  ְלִהְתַנֵכל ,ַעמוֹ  ִלְשֹנא ִלָבם ָהַפְךהיאך מתפרש הפסוק, " 

 -"  ֲעָבָדיו", ובתואר "ַעמוֹ " הוזכרו עם ישראל, בתואר  שבו 

 והלא, עברו על רצונו יתברך.

 וביאר בזה: 

דבשעה שנפטר יוסף הצדיק לבית עולמו, הבינו עם ישראל, שבאותו הזמן הם  

 שתעבד,עתידים לה

כי אז מתחילה גזירתו יתברך, לאברהם אע"ה, בברית בין הבתרים, שישתעבדו  

 ארבע מאות שנה,  -מצרים עם ישראל בארץ 

וכן בכדי להוריד את השנאה של האומה   ובכדי להקל את עול השיעבוד,

 -, החליטו עם ישראל  המצרית

 שבגופם,  למשוך את עורלתם, ובכך יסתירו את מעשה הפריעה

 שהבדל הגוף, הוא שמייצר את שנאת הלב. מחמת שחשבו, 

היה כמי   -ומה שכן עשאה ומכיוון, שאברהם אע"ה לא נצטווה על הפריעה, 

 , 14שאינו מצווה ועושה. שכן, לא נצטוו עליה, עד מעמד הר סיני  

 
 כך דעת רבה בר יצחק )יבמות, עא' ע"ב(: 14

 "לא ניתנה פריעת מילה, לאברהם אבינו".
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 -בזה עבירה לא יקיימו מצוות פריעה, הם לא עושים חשבו, שכאשר 

 . ורק לפנים משורת הדיןכי כל העניין, הוא אך  

 . ובוודאי, שהם ימשיכו לקיים את מצוות המילה עצמה, שבה הם מצווים

, היא הפריעה. שעל ידה, מקבל  והנה, מחמת שכבר נתבאר לנו, שעיקר הברית

 הגוף את חותם הברית, 

הסירו מעל עצמם את אותה הקדושה, הבאה  כאשר ביטלו את מצוות הפריעה, 

 מחמתה. 

 : 15והנה, מצינו במדרש  

ֹלא  ַעד ,16  ָאַמר"  ,  ִלי  ּוִמְזַדְּוִגים  ָבִאים ָהיּו ,ַמְלִתי שֶּ

ַמְלִתי ,ֹתאַמר  . 17  ִלי   ּוִמְזַדְּוִגים ָבִאין  ֵהן   ִמשֶּ

ָרָהם ,הּוא ָברּוְך ַהָקדוֹש לוֹ  ָאַמר ּך ,ַאבְּ ֲאִני ַדיֶׁ יָך  שֶׁ ּך , ֱאֹלהֶׁ ֲאִני ַדיֶׁ ָך  שֶׁ רוֹנְּ   ,ַפטְּ

ֹלא ָך וְּ ָך  לְּ מְּ ַעצְּ ָלא   ,לְּ עוָֹלִמי  ַדי אֶׁ ֲאִני  לְּ    ,ֱאלוֹהוֹ  שֶׁ

עוָֹלִמי ַדיוֹ  ֲאִני  ,לְּ רוֹנוֹ  שֶׁ  ",ַפטְּ

ומבואר, שחשש אברהם אע"ה, שעל ידי מעשה המילה והפריעה, יתרחקו ממנו  

 - אומות העולם 

 לעמים. כיוון, שמעלה זו, נותנת הבדל גדול בין ישראל  

 ועל כך השיבו הקב"ה: 

 ". 18  ַגם אֹוְיָביו ַיְשִלם ִאתוֹ  ,ִאיש  יִבְרצֹות ה' ַדְרכֵ "

 את תוספת המעלה,   -רק-  ומחמת שעם ישראל, הרחיקו מעל עצמם

 
 בראשית רבה, פרשה מו', ג'. 15

 אברהם אע"ה. 16

 בתמיהה.  17

 ז'. -משלי, טז'  18
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הרי, שהיה ריחוק בינם לבין אומות העולם, במה שלא היה בגופם את אותו  

 המום.

ה, כיוון שכבר לא היו בתוספת היה ריחוק בינם לבין הקב" אך מכיוון שכך,

 .מעלה, ובתוספת קדושה 

ם באופן, שיובן היטב, מהו הלשון "  ְלֵקיהֶּ  : "חֶּ

 שהאחד, הוא חלקם של עם ישראל כלפי אומות העולם, 

 ,והשני, הוא חלקם של עם ישראל כלפי הקב"ה

 ד. עליהם השיעבו ולפיכך, נתחדש 

 , "ֲעָבָדיו", ובתואר "ַעמוֹ " ומה שהוזכרו עם ישראל, בתואר  

הוא, מחמת שלא עשו שום עבירה, בזה שלא קיימו מצוות פריעה. שכן, לא היו  

 על מצוות מילה. מצווים, כי אם 

הנ"ל, גבי עם ישראל   על המדרש משמואל", ביאר 19והנה, בסה"ק "שם   .ו

 כדלהלן:  שביטלו את מצוות מילה,

לְֶּך ֲאַחְשֵורֹוש ַעל ִכֵסא   -על הפסוק )אסתר, א' דהנה,  ת ַהמֶּ בֶּ ב'(, "ַבָיִמים ָהֵהם, ְכשֶּ

ר ְבשּוַשן ַהִביָרה"    , ַמְלכּותֹו, ֲאשֶּ

 -ז"ל )אסתר רבה, פרשה א', י'( רבותינו דרשו 

ָחד ִמן ַהְמקֹומֹות ה הּוא אֶּ ָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת ְמַדִדין ִפיְתִקין ִלְפֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך   ,"זֶּ שֶּ

 הּוא,  

ָהיּו אֹוְמִרים ְלָפָניו  ה יֹוֵשב ְועֹושֶּ  -שֶּ ל עֹוָלם, ֵבית ַהִמְקָדש ָחֵרב ְוָרָשע זֶּ ה  ִרבֹונֹו שֶּ

   ,ַמְרֵזיִחין

גֶׁד ָיִמים נֶׁ נּו ָיִמים כְּ ם, תְּ    ,ָאַמר ָלהֶׁ

ִתיב )נחמיה, יג'  ִכים ִגתוֹת   -ֲהָדא הּוא ִדכְּ טו'(, 'ַבָיִמים ָהֵהָמה ָרִאיִתי ִביהּוָדה ֹדרְּ

 ". ַבַשָבת' וגו'

 
 שמות, שנת תרעא'. 19
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 -הגה"ק בעל "אבני נזר" זיע"א   -והביא מאביו 

היתה, שכיוון שחיללו ישראל את השבת,  שתשובת הקב"ה למלאכי השרת, 

 לקחו אומות העולם, את המנוחה והעונג מישראל..  שנתנה למנוחה ולעונג

 -ולפי זה ביאר ה"שם משמואל" 

 חי', 20  שהיות ויוסף הצדיק, היה נקרא במדרגתו 'צדיק

וכמאמר    וכשעובד האדם את הקב"ה, בחיות ובשמחה, אזי, מתחדש בו עוד כוח.

ֹלא   לא'(, -מ'  הנביא )ישעיה, ָשִרים, ָירּוצּו וְּ ר ַכנְּ הָוה ַיֲחִליפּו ֹכַח, ַיֲעלּו ֵאבֶׁ קוֵֹי יְּ "וְּ

ֹלא ִייָעפּו כּו וְּ  ", ִייָגעּו, ֵילְּ

כוח לעבוד   -ובכל ַחֵיי ַחיּותוֹ של יוסף הצדיק, היה נשפע ממנו על כל עם ישראל 

 את הקב"ה בהתחדשות תמידית, 

 
 בסה"ק "קדושת יום טוב" )פרשת ויגש( כתב, וז"ל:  20

( וז"ל, 'כשראה יעקב את העגלות אשר -ולא מצאתיו שם-"ובמדרש )עיין בראשית רבה, פרשה צד', ג'. 

 שלח יוסף לשאת אותו, אמר הוא, ודאי אני יודע שיוסף לא חטא באשת פוטיפר', עכ"ל והיא פלאי. 

 -אא"ז זצוקללה"ה, בספרו "ישמח משה", על הפסוק )בראשית, מה' ואפשר לפרש, בהקדם מה שכתב 

 -כו'(, 'עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים' 

שהיה יעקב דואג ובוכה, ממה נפשך, אם מת בוכה על מיתתו, ואם הוא חי זו קשה יותר מן הראשונה כי 

 -בודאי נטמע בין האומות עובדי עבודת אלילים 

 -בעולם עבדי השי"ת, כי אם הוא ובני ביתו לאשר שידע שאין 

 -ודבר רחוק הוא, להיות נער אחד עומד בצדקו בין הרבה רשעים 

 וח"ו נעשה רשע, ובחייו קרוי מת. כאמרם )ברכות, יח' ע"ב(, 'רשעים בחייהם קרויים מתים'. 

ואח"כ הטפל 'וכי הוא  דהיינו, שהוא צדיק שקרוי חי שהוא העיקר,וזהו שכתוב, שאמרו לו 'עוד יוסף חי'. 

 מושל', 

ואולי  -ועל זה שאמרו כי הוא חי, 'ויפג לבו כי לא האמין להם', כי חשב שהם אינם מבינים הדבר הזה 

 רימה אותן בחכמתו ואין תוכו כברו, 

 וכיון דלא האמין זה, לא היה בעיניו הבשורה של חיות הגשמיות לכלום, 

על כן שלח לו לסימן פרשת עגלה ערופה ... הראה לו, שהוא ויוסף הבין זה, פן ידאג עליו אביו כן, 

 ע"י פרשת עגלה ערופה, עיי"ש בדבריו כי נעמו". עומד בצדקתו,
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 הברית". וכוח זה, ניתן לו מכוח "שמירת 

 -וכיוון שמת יוסף, והפרו בית מילה 

 -ופגמו במידת היסוד, בטלה מהם ההתחדשות בעבודת ה' 

וכיוון שכך, לקחו אומות העולם את אותו הכוח, ואת אותה ההתחדשות,  

 בהם.  21  ונשתעבדו

 . 22ובזה יובן, מפני מה, מילה דוחה את השבת   .ז

 דהנה, שבת, היא יסוד האמונה בבורא עולם,  

 ח'(, וז"ל:   -וכמו שכתב הרמב"ן )שמות, כ'  

שהוא   ,אחר שצוה שנאמין בשם המיוחד יתברך  -' זכור את יום השבת לקדשו' "

הנמצא, הוא הבורא, הוא המבין, והיכול, ושנייחד האמונה בכל אלה והכבוד לו  

 לבדו, וצוה שנכבד זכר שמו,  

 להודיע שהוא ברא הכל,   ,בזה סימן וזכרון תמידצוה שנעשה 

 שהיא זכר למעשה בראשית ... ,והיא מצות השבת

שהשבת שקולה כנגד כל מצות שבתורה, כמו   ,(' ע"אה ,ולכך אמרו ז''ל )חולין

 -שאמרו בע''ז  

 ."דוש ובהשגחה ובנבואה ישבה נעיד על כל עיקרי האמונה בח  ,מפני

   '(, וז"ל:כלל א , הלכות שבת ומועדים ',ג-'חלק בוכן כתב ה"חיי אדם" ) 

 
הנה, המצרים שטופי זימה היו. וללא שהיו ישראל שם, וירדו מדרגתם וכמשנ"ת, לא היה להם כוח  21

 לשעבד בהם,

ים" ובפרט, למה שכתב הזוהר הקדוש )שמות, דף ו' ע"א(, ש וכמו שנבאר בהערה  -מצרים קרויה "ֵבית ֲעָבדִּ

 הבאה שפרעה קם מעצמו,

וידוע הוא, שהעבד פרוץ הוא ביותר בעריות. וכמאמר הגמרא )מסכת גיטין, יג' ע"א(, "עבדא בהפקירא 

 ניחא ליה, זילא ליה, שכיחא ליה, פריצה ליה", והבן.

 שבת, קלב' ע"א. 22
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הוא האות הגדול והברית שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, למען   ,שבת קודש"

 ושבת ביום השביעי,   - ידעו כי ששת ימים עשה ה' כל מה שברא בשמים ובארץ

 לידע שהעולם הוא מחודש.   ,והוא יסוד האמונה

ואנחנו עבדיו ומחויבים לעשות רצונו ולעבדו  וכיון שברא הכל, הוא אדון על הכל 

 . "בכל גופנו ונשמתנו וממוננו, כי הכל שלו 

 , 23והנה, שבת, היא בת הזוג של עם ישראל  

ומכיוון, שאותו זיווג, נעשה אך ורק על ידי לימוד התורה הקדושה, וכדביאר בזה  

 , 24אדונינו הגר"א זיע"א  

 ,פריעה, היא עניין הברית, שקיבלו עם ישראל בהר סיני, וכמו שנתבארומצוות 

  וגם התורה הקדושה, היא ברית, שקיבלו עם ישראל בהר סיני. וכמאמר הכתוב 

ץ ֹלא ָשְמִת  ,ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה"  כה'(, -)ירמיה, לג'   , י"ֻחקֹות ָשַמִים ָוָארֶּ

 -לפיכך, דוחה מצוות מילה, את השבת 

 -שכן, אז יש את הסרת המום ואת תוספת המעלה 

 . הפותחים את לב האדם, לתורה וליראת שמים, ולאמונה בבורא עולם

 הגה"ק רבי ישראל אביחצירא זיע"א, וז"ל:  25כתב   .ח

ם ִהמֹולי'(, '  -"מצות מילה, שנאמר )בראשית, יז'   ר'. ָזכָ  ָכל ָלכֶּ

 , המצוה הזאת, 'ְוָאַהְבָת אפשר לרמוז בפסוק '

במצוה הזאת ראשונה, ואחריו יצחק  כי אברהם אבינו עליו השלום, הוא שנצטוה 

 -ובני בניהם, עד עולם ויעקב אבינו עליו השלום, ובניהם,  

 
 בראשית רבה, פרשה יא', ח'. 23

ית" יעויין במאמר  24 ֵראשִּ  לפרשת "בראשית". - " שבת ירא - בְּ

 סידנא בבא סאלי. 25

-בשנת התשנ"ח. והוא, ביאור ל -בספרו הקדוש "אהבת ישראל", הנעתק מעצם כתי"ק, ויצא לאור עולם 

ֵרֲעָך וְָּאַהבְּתָ קכז' מצוות הנרמזים בפסוק "  ".ָכמֹוָך לְּ
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 . באהבתו יתברך אותם

 -' ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך וזהו, '

 . 'ֵרֲעָך ְוֵרַע ָאִביָךי'(, ' -זה הקב"ה, שנקרא )משלי, כז' 

 וזה, על ידי מצות מילה. 

 . עם הכולל 26', גימטריא 'מילה'  ָכמֹוָךוזהו, '

 . ראשונהת, הם שנצטוו ַאֲהבוֹ ', אותיות  ְוָאַהְבָת עוד, ' 

 ם',ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִהי ובזה, ' 

 . י ה' "ֲאנִ וזהו, '

 ואפשר:

ָת ש" ָאַהבְּ , היא שהורידה להם את החיסרון, ", אהבת ה' לאבות הקדושיםוְּ

 .שיורד על ידי מעשה המילה  - היינו, אותו המום

 -  י ה' "ֲאנִ "ומכיוון שכך, 

 הפריעה.אני הוא, שנתתי לכם את תוספת המעלה, בעניין 

 - "ָכמוָֹך ", שהוא הקב"ה. אהבתו אליך, "ֵרֲעָך" כי

 ולפיכך, נותן לך את תוספת המעלה. 

 שבת, קלז' ע"ב(:יובנו דברי רבותינו ז"ל )ומעתה,  .ט

 , את המילה, כאילו לא מל" "מל ולא פרע

 -כי הסרת החיסרון, ללא תוספת המעלה  

 כמאן דליתא. 

 בברכת המזון, מצינו:  .י

 
 ,86', בגימטריא ָכמֹוָך' 26

 .86, עם הכולל 85בגימטריא 'מילה', 
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ָחַתְמָת  ְבִריְתָך ַעל" ִלַמְדָתנּו תֹוָרְתָך ְוַעל ,  ִבְבָשֵרנּו שֶּ  ." שֶּ

 ה, יובן הדבר היטב: ולאור דברי ה"בית הלוי", והאמור במאמר ז

 -היינו פריעה  דאחר שאנו יודעים, ש"ברית"

 ובזה קיבלנו את מעלתינו,

 -רה הקדושה ממילא, זכינו לתו

ַעל" ָך וְּ ָתנּו תוָֹרתְּ ִלַמדְּ  . "שֶׁ

 , 27  זה כנגד זה םְמֻכָּוִניולפי זה, נוכל להבין, מפני מה ברית המעור וברית הלשון, 

 - ברית" "בשם ם ְמֻכִניושניהם, 

 , פותחת את הלב ל"ברית הלשון". "ברית המעור " כי שמירת 

 ,  28ממקום המחשבה, שהוא המוח   ן ֹונָ ּוְמכן  ְמֻכּוָ ם ה"ברית", ומחמת שמקו

בשמירת ב' בריתות אלו, אנו מחזקים את האמונה בבורא עולם, בקדושת  

 ובטהרת המחשבה. 

 זה, אמן.יתן ה' יתברך, שנזכה ל

 
 היצירה, פ"א מ"ג. עיין בספר 27

 ,השדרה מן מקורו הזרע, הנהד 28

  '(, וז"ל:פתח כד ,נתיב מ"ד ומ"ן) " פתחי שערים" ספר ב וכמו שכתב

שממנו יוצאת  ,היא הדעת המתפשטת ,והתולדה המתחדשת ממנו .הוא בסוד הג"ר )חו"ב( ,זיווג הנשיקין" 

 " וכו'. בזיווג התחתון ,אח"כ הטיפה )דרך עמוד השדרה(

 והם דברי קבלה עמוקים.


