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הלה"ג ל' ךנחס ךלידמאן שריט"א
ךלשת רפ רפ תשע"ה

בפרשתנו פרשת לך לך אנו למדים על המצוה 

שמונה  ישראל  איש  לכל  שמקיימים  הראשונה, 

היא  הלא  הזה,  העולם  לאויר  צאתו  אחרי  ימים 

וזרעו,  אבינו  לאברהם  הקב"ה  שנתן  מילה  מצות 

כמו שכתוב )בראשית יז-ט(:

בריתי  את  ואתה  אברהם  אל  אלקים  "ויאמר 

בריתי  זאת  לדורותם,  אחריך  וזרעך  אתה  תשמור 

ובין זרעך אחריך המול  וביניכם  ביני  אשר תשמרו 

לכם כל זכר, ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות 

כל  לכם  ימול  ימים  ובן שמונת  וביניכם,  ביני  ברית 

זכר לדורותיכם".

ידוע מה שחידש אחד מבעלי התוספות בשו"ת 

"מהר"ח אור זרוע" )סימן יא(, כי מצות מילה אינה 

המילה,  בשעת  אחת  פעם  רק  שמקיימים  מצוה 

אלא היא מצוה מתמדת שממשיכים לקיים כל ימי 

חייו של אדם, וכל כך למה, כי ההגדרה של מצות 

חותם  עליו  ויהיה  נימול  האדם  שיהיה  היא  מילה 

נימול הרי הוא  זמן שהאדם  המלך תמיד, לכן כל 

מקיים מצוה זו.

והביא ראיה ברורה לכך ממה ששנינו בגמרא 

)מנחות מג:(: "בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה 

את עצמו עומד ערום, אמר אוי לי שאעמוד ערום 

בלא מצוות, כיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה 

שנאמר  שירה,  עליה  אמר  שיצא  לאחר  דעתו. 

)תהלים יב-א( למנצח על השמינית מזמור לדוד, על 

מילה שניתנה בשמיני".

ואם נאמר שקיום מצות מילה היא רק בשעת 

מדוע  הערלה,  את  כשמסירים  המילה  מעשה 

בבית  בהיותו  מילה  מצות  על  המלך  דוד  שמח 

שיהיה  היא  מילה  מצות  כי  מזה  ומוכח  המרחץ, 

האדם נימול תמיד כדי שיהיה עליו חותם המלך, 

שבבשרו,  במילה  כשנזכר  המלך  דוד  שמח  לכן 

שאר  לקיים  יכול  שאינו  המרחץ  בבית  אפילו  כי 

מצוות, הרי הוא מקיים מצות מילה מפאת היותו 

נימול. אלו תוכן דבריו.

הנה כי כן דבר בעתו מה טוב להתבונן במצוה 

קדושה זו שאנו מקיימים בכל עת ובכל שעה, וזה 

יצא ראשון מה שמצינו במדרש )שמו"ר ל-יב(:

]אונקלוס[  עקילס  לו  אמר  אחת  "פעם 

ולהעשות  להתגייר  אני  רוצה  המלך,  לאדריינוס 

ישראל, אמר לו לאומה זו אתה מבקש, כמה בזיתי 

אותה, כמה הרגתי אותה, לירודה שבאומות אתה 

רוצה  שאתה  בהם  ראית  מה  להתערב,  מבקש 

ברא  היאך  יודע  שבהם  הקטן  לו,  אמר  להתגייר. 

ומה  ראשון  ביום  נברא  מה  העולם,  את  הקב"ה 

נברא ביום שני, כמה יש משנברא העולם ועל מה 

תורתן  ולמד  לו  אמר  אמת,  ותורתן  עומד  העולם 

ואל תמול. אמר לו עקילס, אפילו חכם שבמלכותך 

וזקן בן מאה שנה, אינו יכול ללמוד תורתן אם אינו 

ליעקב  דבריו  מגיד  קמז-יט(  )תהלים  כתוב  שכן  מל, 

חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ולמי 

לבני ישראל".

השגות  להשיג  אפשר  שאי  מזה,  מבואר 

הוסרה  שלא  זמן  כל  כי  מילה,  מצות  בלי  התורה 

התורה,  להשיג  ממנו  נמנע  האדם  מן  הערלה 

מצות  נשתנתה  באמת  מדוע  להבין  ביאור  וצריך 

מילה מכל המצוות, שבלי קיום מצוה זו אי אפשר 

להשיג השגות התורה.

עוד ראוי להתבונן במה שהביא ה"בני יששכר" 

ב"דרך פקודיך" )מצוה ב חלק המחשבה אות י( בשם 

המקובלים הראשונים, ומקור הדבר בתיקוני זוהר 

)הקדמה יא.(, כי קליפת הערלה כלולה מג' שכבות 

של עור כגלדי בצלים, שהן כנגד ג' קליפות טמאות 

שנזכרו במרכבת הנביא )יחזקאל א-ד(: "וארא והנה 

רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת" 

ידי  ועל  מתלקחת,  אש  גדול,  ענן  סערה,  רוח   -

מצות מילה שמסירים את הערלה מחלישים את 

וצריך  ישראל.  באיש  לשלוט  יוכלו  שלא  כוחם 

להבין ענין ג' הקליפות שיש בערלה שאנו מסירים 

על ידי מצות מילה בדרך השוה לכל נפש.

 הסלת העלרה תיקון
אות א' שר "כתנות אול"

פי  על  בזה,  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

של  הטהורה  במשנתו  גדול  חידוש  שמצינו  מה 

התהלך(,  ד"ה  נה.  דף  לך  לך  )פרשת  סופר"  ה"חתם 

הראשון,  אדם  לחטא  תיקון  היא  מילה  מצות  כי 

כתנות  ולחוה  לאדם  הקב"ה  שיעשה  לכך  שגרם 

עור, כמו שכתוב )בראשית ג-כא(: "ויעש ה' אלקים 

לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם". ועל ידי קיום 

עור  כתנות  מתקנים  הערלה  בהסרת  מילה  מצות 

זה, ]והנשים מתקנות פגם זה על ידי הטהרה מדם 

נדה[, והנה הדברים בלשון קדשו:

"נראה לי דאחר שהלבישם הקב"ה כתנות עור 

מלבוש  בלי  נולדו  אחריהם  ובניהם  גופם,  כל  על 

גוף  בכל  הקב"ה  השאיר  אבל  ההוא,  עור  כתנות 

ערלת הגיד, שהוא שיור מכתנות עור שהיה על כל 

הגוף, והשאיר בהם שריד הזה לעולם, לזכר חטאם 

נגד פניהם לבושה וכלימה ולחרפת עולם. אמנם מי 

שרוצה לתקן חטא עץ הדעת והסיר זוהמת הנחש, 

בינו  ברית  לאות  ערלתו  בשר  וימול  חרפתו  יסיר 

אבינו  אברהם  בבני  מילה  מצות  וזהו  אלוקיו,  לבין 

ע"ה... ומשום הכי נקרא אברהם אבינו ע"ה תמים, 

בהסר הערלה וגילוי העטרה". 

סופר",  ה"חתם  דברי  בביאור  להרחיב  ונראה 

שהלביש  במה  הפגם  היה  מה  להבין  שנשכיל 

המבואר  פי  על  עור,  כתנות  ולחוה  לאדם  הקב"ה 

ביאור  וביתר  לו:(  בראשית  )פרשת  הקדוש  בזוהר 

)פרשת פקודי רכט:( וזה לשון קדשו:

הוה  דעדן,  בגנתא  הוה  כד  הראשון  "אדם 

לבושא  ואיהו  דלעילא  כגוונא  בלבושא  מתלבש 

דעדן  מגנתא  דאתתרך  כיון  עלאה,  דנהורא 

ויעש  כתיב  מה  עלמא,  דהאי  לגוונין  ואצטריך 

וילבישם,  עור  כתנות  ולאשתו  לאדם  אלקים  ה' 

נהורא  דההוא  אור  אור,  כתנות  הוו  בקדמיתא 

עלאה דשמש ביה בגן עדן... כיון דאתתרך מתמן 

אלקים  ה'  ויעש  כדין  אחרא,  למלבושא  אצטריך 

לאדם ולחוה כתנות עור".

בתרגום ללשון הקודש:

מלובש  היה  עדן,  בגן  כשהיה  הראשון  "אדם 

אור  של  הלבוש  והוא  מעלה  של  כדמיון  בלבוש 

כעין  צריך  והיה  עדן  מגן  שנתגרש  כיון  העליון, 

הלבושים של העולם הזה, מה כתיב ויעש ה' אלקים 

היו  וילבישם. בתחילה  עור  ולאשתו כתנות  לאדם 

כתנות אור, אור של אור העליון המשמש בגן עדן... 

 במצות מירה רעלרת הגוף מתקנים
ג' עלרות שר אר"ף - א'וזן ר'ב ך'ה
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אז  אחר,  למלבוש  צריך  היה  משם  שנתגרש  כיון 

ויעש ה' אלקים לאדם ולחוה כתנות עור".

בענין זה מצינו בתיקוני זוהר )תיקון נח צב:(, כי 

כתנות העור שעשה הקב"ה לאדם ולחוה אחרי 

אלקים  ה'  "ויעש  הנחש:  של  מהעור  היו  החטא 

בקדמיתא  וילבישם,  עור  כתנות  ולאשתו  לאדם 

מעור  עור,  כתנות  דחאבו  ולבתר  אור,  כתנות 

"מתחילה כתנות  דאיהו משכא דחוויא". פירוש: 

אור, ואחרי שחטאו כתנות עור, מעור שהוא עור 

של הנחש".

לפי זה נשכיל להבין מה שכתב השל"ה הקדוש 

)מסכת פסחים דרוש ו אות לג(:

"כי כאשר חטא אדם הראשון ונתפתה לנחש, 

שעליו נאמר )משלי טז-כח( נרגן מפריד אלוף כאשר 

כתבו המקובלים. וסוד הדבר כי הנחש שהיה נקרא 

הזה אכל  מן העץ  והוציא שקר מפיו לאמור  נרגן, 

הא'  וכשתפריד  אמת,  מן  הא'  הפריד  עולמו  וברא 

מן אמ"ת נשאר מ"ת כי גרם מיתה לעולם, והא' זו 

שהופרד היא הא' דכתנות א'ור בא'".

 תכרית בליאת הגוף
שיהיה רבוש נאמן רנשמה

ונראה לקרב ענין זה אל השכל, כי מה שברא 

יחד,  גם  ונשמה  מגוף  מורכב  האדם  את  הקב"ה 

את  אלקים  ה'  "וייצר  ב-ז(:  )בראשית  שכתוב  כמו 

חיים  נשמת  באפיו  ויפח  האדמה,  מן  עפר  האדם 

ויהי האדם לנפש חיה". התכלית היא שהגוף יהיה 

לבוש נאמן ומסור לנשמה שהיא עיקר האדם, כי 

הנשמה לבדה אינה מסוגלת לקיים שום מצוה בלי 

סיוע מצד כלי המעשה שהם איברי הגוף.

ובאמת לפני שחטא אדם הראשון בעץ הדעת 

גופו מזוכך ומאיר באור עליון כולו  ורע, היה  טוב 

טוב בלי שום נטיה לרע, ועל ידי זה מילא הגוף את 

ה'.  את  לעבוד  לנשמה  לסייע  בנאמנות  תפקידו 

אלא שעל ידי חטא אכילת עץ הדעת הטיל הנחש 

בתוך  הרע  היצר  ונכנס  וחוה  באדם  זוהמתו  את 

"ואף על  )בראשית ב-כה(:  גופם, כמו שפירש רש"י 

פי שניתנה בו דעה לקרות שמו, לא נתן בו יצר הרע 

עד אכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע".

והנה על ידי זוהמה זו של הנחש שהוא היצר 

לבוש  להיות  ובמקום  בנשמה,  הגוף  מרד  הרע, 

את  הפך  ה',  את  לעבוד  לנשמה  לסייע  נאמן 

לבו,  תאוות  את  למלא  משלו  רצונות  עם  עורו 

ומאז התחיל המאבק הקשה שבין הגוף לנשמה, 

ומצד  לטוב,  הנשמה  מושכת  אחד  מצד  כאשר 

שני מושך הגוף לרע.

הראשון  אדם  חטא  שלפני  הענין  ביאור  וזהו 

היה לו "כתנות אור", כלומר שהגוף שלו היה מאיר 

נאמן  ולבוש  כתונת  בבחינת  להיות  עליון  באור 

אחרי  ואולם  ה',  מצוות  לקיים  לה  לסייע  לנשמה 

"כתנות  בחינת  להיות  והפך  הגוף  נתגשם  שחטא 

עור" – עור של הנחש שהכניס בו זוהמא, ובמקום 

שיהיה הגוף לבוש נאמן לסייע לנשמה לעבוד את 

ה', מרד בנשמה והתחיל להילחם כנגדה.

 "בתולתו שר לבי מאיל
מצאו כתוב כתנות אול"

שמצינו  מה  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

מצאו  מאיר  רבי  של  "בתורתו  כ-יב(:  )ב"ר  במדרש 

ב"ספר  האריז"ל  רבינו  וביאר  אור".  כתנות  כתוב 

הליקוטים" )שם( כי רבי מאיר זכה לקדש כל כך את 

גופו, עד שזכה להפוך בחינת "כתנות עור" לבחינה 

שהעיד  מה  בזה  להבין  יומתק  אור".  "כתנות  של 

רבינו הקדוש שזכה להשגתו הגדולה בתורה, רק 

כמבואר  מאחוריו  מאיר  רבי  על  שהסתכל  משום 

בגמרא )עירובין יג:(:

]מה  מחבראי  דמחדדנא  האי  רבי,  "אמר 

לרבי  דחזיתיה  מחברי[,  יותר  מחודד  שאני 

מאיר  רבי  את  שראיתי  ]משום  מאחוריה  מאיר 

מאחוריו. ופירש רש"י: "כשלמדתי לפניו ישבתי 

הוה  מקמיה  חזיתיה  ואילו  אחריו"[,  של  בשורה 

מפניו  לראותו  זוכה  הייתי  ]אילו  טפי  מחדדנא 

הייתי מחכים יותר[, דכתיב )ישעיה ל-כ( והיו עיניך 

רואות את מוריך".

הרי מבואר כי רבי מאיר זיכך גופו באור גדול 

להשגות  זכה  עליו  שהסתכל  מי  שכל  עד  כך,  כל 

התורה. ויש לומר כי מטעם זה דרשו עליו )עירובין 

שם(: "למה נקרא שמו רבי מאיר, שהוא מאיר עיני 

חכמים בהלכה". כלומר שעל ידי ההסתכלות עליו 

עי"ן  "עיני" חכמים ב"אור", שהפך אות  האיר את 

שלהם מכתנות "עור" לכתנות "אור".

קדשו  דברות  להבין  פתח  לנו  יפתח  מעתה 

של ה"חתם סופר", כי הקב"ה עשה לאדם ולחוה 

כתנות עור כדי להלביש את כל גופם, אך לנבראים 

הבאים אחריהם לא ברא כתנות עור על כל גופם, 

עור  כתנות  של  הנחש  זוהמת  את  השאיר  אם  כי 

מילה  מצות  קיום  ידי  ועל  המילה,  של  בערלה 

אנו  הנחש,  זוהמת  שהיא  הערלה  את  שמסירים 

ידי  על  אותו  לקדש  שנוכל  כדי  הגוף  את  מכינים 

עסק התורה וקיום המצוות, שיחזור להיות לבוש 

נאמן לנשמה בבחינת "כתנות אור".

של  זה  נשגב  לרעיון  סימוכין  להביא  ויש 

הקדוש  בזוהר  שמבואר  ממה  סופר",  ה"חתם 

להכין  שצריך  מד.(  תזריע  )פרשת  מהימנא  ברעיא 

כלי מלא עפר כדי להכניס שם הערלה, כי הערלה 

לחמו,  עפר  אשר  הקדמוני  הנחש  מזוהמת  היא 

ובלשון קדשו: "ולההוא ערלה מתקני מאנא חדא 

בעפרא, לאשראה ההוא ערלה בגויה, ברזא דכתיב 

ג-יד(  )בראשית  לחמו,  עפר  ונחש  סה-כה(  )ישעיה 

ועפר תאכל כל ימי חייך".

ולפי דברי ה"חתם סופר" יומתק להבין הכוונה 

של  מהלבוש  שיריים  היא  הערלה  שהרי  בזה, 

מהעור  ולחוה  לאדם  הקב"ה  שעשה  עור  כתנות 

של הנחש, לכן צריך להכניסה בכלי שיש בו עפר 

להחזיר לנחש את לחמו, ועל ידי קיום מצות מילה 

בהסרת הערלה אנו עושים הכנה, לתקן מה שפגם 

אדם הראשון באות אל"ף של כתנות "אור" שלבש 

לפני חטא עץ הדעת. 

ד' עלרות הן: באוזן בךה ברב ובגוף

רחש לבי דבר טוב להשתעשע בדברי ה"חתם 

הערלה,  בהסרת  מילה  מצות  ידי  על  איך  סופר", 

עם  עור"  "כתנות  של  הלבוש  את  מבטלים  אנו 

את  לקדש  הכנה  עושים  זה  ובמקום  עי"ן,  אות 

פי  אל"ף, על  עם אות  "כתנות אור"  הגוף בבחינת 

כי  גדול,  חידוש  מו-ה(  )ב"ר  במדרש  שמצינו  מה 

הפה,  ערלת  האוזן,  ערלת  ערלות:  ד'  ישנן  בעצם 

ערלת הלב, וערלת הגוף שבה אנו מקיימים מצות 

מילה, ]ונקראת בלשון המדרש "ערלת הגוף" כמו 

שנבאר, כי על ידי הסרת ערלה זו יתוקן כל הגוף[, 

היא  מילה  שמצות  לימודים  כמה  המדרש  ומביא 

בהסרת ערלת הגוף:

 חתם סוךל: עלרת המירה היא שיליים מכתנות העול
שהרביש הקב"ה ראדם ורחוה אחלי חטא עץ הדעת

 ער ידי מצות מירה בהסלת העלרה מבטרים כתנות העול
וזוכים רקדש את הגוף בבחינת כתנות אול

 מדלש: ד' עלרות הן, עלרת האוזן, הךה, הרב, והגוף,
וצליפ רימודים מיוחדים שהכוונה ער עלרת הגוף

 לבי משה ארמושנינו: אם יתקן האוזן או הךה או הרב,
התיקון הוא לק ךלטי, אבר במירה מתקנים כר הגוף
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היה,  גדול  כהן  אברהם  אומר,  ישמעאל  "רבי 

שנאמר )תהלים קי-ד( נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן 

לעולם וגו', ונאמר להלן )בראשית יז-יא( ונמלתם את 

בשר ערלתכם, מהיכן ימול, אם ימול מן האוזן, אינו 

כשר להקריב ]כי הוא בעל מום[, מן הפה אינו כשר 

ימול  מהיכן  להקריב,  כשר  אינו  הלב  מן  להקריב, 

ויהיה כשר להקריב, הוי אומר זו ערלת הגוף.

רבי עקיבא אומר ד' ערלות הן, נאמרה ערלה 

ונאמרה ערלה  ו-י( הנה ערלה אזנם,  )ירמיה  באוזן 

בפה )שמות ו-ל( הן אני ערל שפתים, ונאמר ערלה 

בלב )ירמיה ט-כה( וכל בית ישראל ערלי לב, ונאמר 

לו  ונאמר  זכר,  וערל  יז-יד(  )בראשית  בגוף  ערלה 

)שם שם-א( התהלך לפני והיה תמים, אם ימול מן 

הלב  מן  תמים,  אינו  הפה  מן  תמים,  אינו  האוזן 

אומר  הוי  תמים,  ויהיה  ימול  ומהיכן  תמים,  אינו 

זו ערלת הגוף".

"מקרא אמר  המדרש )שם( מוסיף עוד לימוד: 

זכר  כל  לכם  ימול  ימים  שמונת  ובן  שם-יב(  )שם 

לדורותיכם, אם ימול מן האוזן אינו שומע, מן הפה 

ויהיה  ימול  אינו מדבר, מן הלב אינו חושב, מהיכן 

יכול לחשוב, זו ערלת הגוף".

ותמה ב"יפה תואר" על המדרש, איך יש הוה 

יעשה  אם  הלא  הלב  ערלת  את  שימול  אמינא 

ימות. עוד תמהו המפרשים מאחר שבהסרת  כן 

ערלת המילה אינו נעשה בעל מום, אם כן מדוע 

אם ימול את ערלת האוזן או הפה יהיה בעל מום 

ראוי  עוד  הגוף.  ערלת  את  מל  שהוא  ממה  יותר 

להתבונן מאחר שישנן ד' ערלות, מדוע לא אמר 

מצות  שיקיים  בפירוש  אבינו  לאברהם  הקב"ה 

לימודים  כמה  זה  על  וצריך  הגוף,  בערלת  מילה 

האוזן  ערלת  את  למול  שצריך  נטעה  שלא  כדי 

הפה או הלב.

 בהסלת העלרה שר המירה
מתקנים את האוזן הךה והרב

"תפלה  מספר  זה  כל  על  ישוב  ללמוד  ונראה 

גדול  ]חכם  אלמושנינו  משה  לרבי  למשה" 

דף  ח"ג  שני  )מאמר  שכג[  בשנת  נדפס  מסאלוניקי 

קצג( שמבאר כוונת המדרש בדרך נפלא, ]וכן ביארו 

אפרים"  וב"עוללות  יח(,  )שער  יצחק"  ב"עקידת 

כל  קלים,  בשינויים  שצ(  )מאמר  יקר"  ה"כלי  לבעל 

הענין  ומתיקות  תועלת  ומחמת  דרכו[,  לפי  אחד 

נעתיק את הדברים ככתבו וכלשונו:

להיות  כי  כלל,  דרך  אמר  ישמעאל  רבי  "והנה 

שמים  קונה  עליון  לאל  כהן  השלום  עליו  אברהם 

ישכון  דרך  איזה  צרופה  בהשקפה  ראה  לבו  וארץ, 

אור בתיקון טבע החומר שיהיה תיקון כולל, ואמר 

יתוקן  אם  כלומר  כשר,  אינו  האוזן  מן  ימול  אם 

הרע אשר אפשר שימשך מהשמיעה, הנה בזה לא 

ויתוקן  האוזן,  מן  הנמשכות  המדות  אם  כי  יתוקן 

בזה שלא ישמע לשון הרע וכיוצא באלה הדברים 

אינו  הפה  מן  ימול  ואם  השמע,  בחוש  התלויים 

כשר, כי לא יתוקנו גם בזה אלא הדברים התלויים 

וכיוצא  והשתיה  והאכילה  והוא הדיבור הרע  בפה, 

באלה, ואם ימול מן הלב אינו כשר, כי גם בזה לא 

תתוקן רק המחשבה לא הפועל, הוי אומר זו ערלת 

הגוף, והוא רמז לתיקון כל הגוף.

והנה בא רבי עקיבא לפרש דברי רבי ישמעאל 

בד'  כלומר  הן,  ערלות  ד'  ואמר  עליו,  כחולק  ולא 

מקומות צריך תיקון, אם יתוקן האוזן אינו תמים, 

הפה,  מן  וכן  הנשארים,  הג'  תיקון  חסר  עדיין  כי 

כולל  והוא  הגוף  ערלת  זו  אומר  הוי  הלב,  מן  וכן 

לארבעתם. ופירש הענין למה לא יהיה תמים, ואמר 

כי אם ימול מן האוזן אינו שומע, כלומר לא יתוקן 

מלחשים,  לקול  ישמע  לא  אשר  השמיעה  אם  כי 

כן  גם  יתוקן  ובזה  לדבר,  יכול  אינו  הפה  מן  ואם 

יכול  נאות, ואם מן הלב אינו  והבלתי  הדיבור הרע 

לחשוב מחשבות רעות, אך אמנם יפעל הפעולות 

הפחותות והמגונות, הוי אומר זו ערלת הגוף, וזהו 

הוסכם  ולזה  החומריות,  הכוחות  כללות  כל  תיקון 

להיות באבר המיוחד ההוא, אשר הוא סיבת תיקון 

כל הגוף כאמור".

שהמדרש  הטעם  מבאר  הוא  האמור  פי  על 

מכנה את ערלת המילה "ערלת הגוף", כי בהסרת 

ערלה זו מתקנים את כל ד'  הערלות של הגוף. ויש 

להוסיף לפי מה שכתב הרמב"ם ב"מורה נבוכים" 

כי על  )ח"ג פמ"ט( הטעם למצות מילה,  להרמב"ם 

ידי הסרת הערלה מחלישים את היצר הכללי של 

כל הגוף שנמצא באבר ההוא, נמצא כי על ידי זה 

ג' הערלות של  גם את  רוחנית  אנו מסירים בדרך 

לדברים  בהן  להשתמש  שלא  והלב,  הפה  האוזן 

אסורים כי אם לעבודת ה'. 

גילה  שלא  הטעם  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

מילה  מצות  שיקיים  לאברהם  בפירוש  הקב"ה 

שישכיל  הקב"ה  חפץ  כי  הגוף,  ערלת  בהסרת 

וצריך  ערלות,  ד'  באמת  שישנן  ולהבין  לחקור 

ממש  בפועל  הערלה  בהסרת  מילה  מצות  לקיים 

באחת מהן שכוללת את כולן, ומזה ישכיל אברהם 

להבין שהוא צריך לקיים מצות מילה בערלת הגוף, 

ג' הערלות  גם את  רוחנית  יסיר בדרך  זה  ידי  ועל 

של האוזן הפה והלב.

נעים  ומה  טוב  מה  הנה  כך  לידי  שבאנו  כיון 

המילה  ערלת  כי  המקובלים,  דברי  בזה  להבין 

שצריך  קליפות  ג'  כנגד  עור  שכבות  מג'  כלולה 

להסירן, ולפי המבואר יש לומר כי ג' שכבות עור 

הללו הכלולות בערלת הגוף, הן כנגד ג' הערלות 

עם  יחד  מסירים  שאנו  והלב  הפה  האוזן  של 

ידי קיום מצות מילה  הסרת הערלה, לרמז שעל 

בהסרת הערלה, אנו מסירים גם את ג' הקליפות 

נזכה  זה  ידי  ועל  והלב,  הפה  האוזן  ערלות  של 

לקדשם ולעבוד בהם את ה'.

אר"ף נוטליקון א'וזן ר'ב ך'ה

ה"חתם  דברי  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הפגם  מתקנים  מילה  מצות  ידי  על  כי  סופר", 

להחליף  גרם  הנחש  שבעצת  הראשון,  אדם  של 

של  ע'  האות  עם  "אור"  כתנות  של  א'  האות  את 

כי  )סנהדרין לח:(  ז"ל  פי מאמרם  "עור", על  כתנות 

אדם הראשון: "מושך בערלתו היה". ונראה לפרש 

קדוש  גופו  כל  היה  שחטא  לפני  כי  בזה,  הכוונה 

בבחינת "כתנות אור" ולא היו בו ד' הערלות, אולם 

בערלתו  "מושך  הרע:  יצר  בו  ונכנס  שחטא  אחר 

היה", גרם להכניס בגופו ד' הערלות, הא כיצד:

חוה  בקול  כששמע  בו,  נכנסה  האוזן"  "ערלת 

שהיא שמעה בעצתו הרעה של הנחש הקדמוני, 

כמו שכתוב )בראשית ג-יז(: "ולאדם אמר כי 'שמעת' 

לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא 

תאכל ממנו".

"ערלת הפה" נכנסה בו כשפגם בדיבור, כאשר 

בטובתו  כפר  חטאו,  על  בפיו  להתוודות  במקום 

באומרו  חוה  על  האשמה  את  והטיל  הקב"ה  של 

היא  עמדי  נתתה  אשר  "האשה  יב(:  )שם  להקב"ה 

כפר  "כאן  רש"י:  ופירש  ואוכל",  העץ  מן  לי  נתנה 

 עלרת המירה כרורה מג' שכבות עול, רלמז שמצות מירה מתקנת
גם את ג' עלרות שר האוזן הךה והרב

 ער ידי מצות מירה מתקנים אר"ף שר כתנות אול,
אר"ף נוטליקון א'וזן ר'ב ך'ה כי מתקנים כר הגוף

 בחטא עץ הדעת נכנסו באדם ד' עלרות שר האוזן הךה הרב והגוף,
רכן נתן רנו הקב"ה מצות מירה

 "ותן ברבנו בינה" תיקון הרב, "רשמוע" תיקון האוזן,
"ררמוד וררמד" תיקון הךה, "רשמול ורעשות" תיקון הגוף
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יט-יב(  )ב"ר  המדרש  שלפי  ועוד,  זאת  בטובה". 

כתיב  אין  "ואכלתי  הקב"ה:  כנגד  להתריס  נתכוון 

כאן אלא ואוכל אכלתי ואוכל".

בלבו  חדרה  כאשר  בו,  נכנסה  הלב"  "ערלת 

"כי  מחשבת הכפירה מהפיתוי של הנחש )שם ה(: 

ונפקחו עיניכם  ביום אכלכם ממנו  כי  יודע אלקים 

והייתם כאלקים יודעי טוב ורע". ופירש רש"י: "כל 

אומן שונא את בני אומנתו, מן העץ אכל וברא את 

העולם. והייתם כאלקים, יוצרי עולמות".

בפועל  אכל  כאשר  בו,  נכנסה  הגוף"  ערלת 

גופו  גידי  ושס"ה  איברי  רמ"ח  וכל  הדעת  מעץ 

יצר  בו  נכנס  זה  ידי  ועל  איסור,  מאכילת  נהנו 

נוצרה הערלה  ומזה  גופו,  על  ונגזרה מיתה  הרע 

הכללית של הגוף.

לכן כדי לתקן ד' ערלות שנכנסו באדם הראשון 

מצות  ישראל  וזרעו  לאברהם  הקב"ה  נתן  וזרעו, 

שהיא  הכללית  הערלה  את  בפועל  להסיר  מילה 

"ערלת הגוף", שהיא כלולה מג' שכבות עור כנגד 

ג' ערלות של האוזן הפה והלב, כדי שעל ידי הסרת 

ערלת הגוף נוכל לתקן גם את כל ד' הערלות, ועל 

אור"  "כתנות  של  א'  והאות  הגוף  יתקדש  זה   ידי 

באות  זה  ענין  ונרמז  כבראשונה,  למקומה  תחזור 

אל"ף שהיא נוטריקון א'וזן ל'ב פ'ה, לרמז שעל ידי 

קיום מצות מילה בהסרת ערלת הגוף, אנו מתקנים 

גם את ג' הערלות של האוזן הפה והלב. ]והטעם 

כי  הגוף,  ולא  פה  לב  אוזן  כוחות  ג'  רק  שנרמזו 

ערלת הגוף לא צריך לרמז מאחר שמסירים אותה 

בפועל ושאר הג' כלולות בה[. 

והנה בגלות מצרים מחמת קושי השעבוד לא 

יכלו ישראל לקיים מצות מילה, כמו שהביא רש"י 

בן  מתיא  רבי  "היה  המכילתא:  בשם  יב-ו(  )שמות 

ואעבור  טז-ח(  )יחזקאל  אומר  הוא  הרי  אומר,  חרש 

עליך ואראך והנה עתך עת דודים, הגיעה שבועה 

שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולא היו בידם 

ז(  )שם  שנאמר  כדי שיגאלו,  בהם  להתעסק  מצות 

פסח  דם  מצות  שתי  להם  ונתן  ועריה,  ערום  ואת 

ו(  )שם  שנאמר  הלילה,  באותו  שמלו  מילה  ודם 

מתבוססת בדמיך, בשני דמים".

בהם  לשלוט  מצרים  בגלות  חזרו  כן  על 

לקיים  יכלו  שלא  הגוף",  "ערלת  הערלות:  ד' 

שלא  האוזן",  "ערלת  הגוף.  איברי  עם  המצוות 

על  להם  לבשר  כשבא  משה  אל  לשמוע  יכלו 

הגאולה, כמו שכתוב )שמות ו-ט(: "וידבר משה כן 

אל בני ישראל ולא 'שמעו' אל משה מקוצר רוח 

ומעבודה קשה".

דפרקא"  ב"אגרא  שכתב  כמו  הפה",  "ערלת 

אל  בפועל  התפללו  לא  במצרים  "כי  שז(:  )אות 

רק  שם  נאמר  ולא  בגלות,  הדיבור  היה  כי  השי"ת 

)שמות ב-כג( ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו 

, אנחה בלב, וגם הזעקה הוא בשפתים בלי חיתוך 

גם  אבל  קול,  בהרמת  הוא  שועתם  ותעל  אותיות, 

כן בלא חיתוך אותיות הדיבור". "ערלת הלב", כמו 

שנפטר  "שכיון  מז-כח(:  )בראשית  רש"י  שפירש 

ישראל  של  ו'לבם'  עיניהם  נסתמו  אבינו  יעקב 

מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם".

ידי  על  במצרים  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

הערלות,  ד'  בהם  שלטו  מילה  מצות  קיימו  שלא 

עד  טומאה,  שערי  במ"ט  במצרים  שקעו  ולכן 

מצרים,  מגלות  ישראל  את  והוציא  הקב"ה  שבא 

ברוחניות  והן  הקשה,  מהשעבוד  בגשמיות  הן 

מילה  ודם  פסח  דם  להם  ונתן  מצרים,  מטומאת 

כדי להסיר מהם את ד' הערלות ולקדשם בקדושה 

העליונה, כדי שיהיו ראויים לקבל את התורה על 

אי  אונקלוס  מדברי  המבואר  כפי  אשר  סיני,  הר 

מצות  שמקיים  מי  רק  התורה  את  להשיג  אפשר 

מילה כמו שנבאר הענין.

 השגת התולה ער ידי
תיקון אוזן ךה רב

עינינו להבין  יאירו  פי הדברים האמורים  על 

אם  כי  התורה  השגות  להשיג  אפשר  אי  מדוע 

על ידי מצות מילה, כי כאשר נתבונן נראה שאי 

ידי  כי אם על  ולקיים את התורה  אפשר להשיג 

האוזן, הפה, הלב, וכללות הגוף, הא כיצד: האוזן, 

לשמוע בה תורה שבעל פה הנמסרת מדור לדור. 

בו  להבין  הלב,  תורה.  בדברי  בו  לעסוק  הפה, 

הגוף, לקיים באיבריו את כל מצוות  דברי תורה. 

התורה בפועל.

אנו  גוף,  פה,  אוזן,  לב,  אלו:  כוחות  ד'  כנגד 

)אהבת  שחרית  שמע  קריאת  בברכת  מתפללים 

]הרי לב[,  ולהשכיל  בינה להבין  "ותן בלבנו  עולם(: 

פה[,  ]הרי  וללמד  ללמוד  אוזן[,  ]הרי  לשמוע 

לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך 

]הרי כל הגוף[. אולם הלא לפי המבואר  באהבה" 

מן  המונעות  ערלות  ד'  הללו  כוחות  ד'  בכל  יש 

הקדים  לכן  התורה,  את  ולקיים  להשיג  האדם 

הקב"ה רפואה למכה לקיים מצות מילה לתינוק בן 

שמונה ימים, להסיר ממנו את ערלת הגוף הכלולה 

מג' ערלות, ועל ידי זה הוא מתקן את כל ד' הכוחות 

כדי שיוכל להשיג ולקיים את כל התורה.

הקב"ה  הקדים  זה  מטעם  כי  וראה  בא  ועתה 

לקראת  בהכנתם  מילה  מצות  על  לישראל  לצוות 

אם  "ועתה  יט-ה(:  )שמות  שכתוב  כמו  תורה,  מתן 

שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את 'בריתי' והייתם 

ודרשו  הארץ".  כל  לי  כי  העמים  מכל  סגולה  לי 

מילה".  ברית  זה  אומר  עקיבא  "רבי  במכילתא: 

והטעם לכך כי אי אפשר להשיג ולקיים את התורה 

רק על ידי מצות מילה.

כי בשעת קבלת התורה  נראה  נתבונן  וכאשר 

לקבל  כדי  הללו  כוחות  ד'  בכל  ישראל  השתמשו 

יט-ט(:  )שמות  שכתוב  כמו  באוזן,  התורה:  את 

"ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן 

בעבור ישמע העם בדברי עמך". בפה, שקיבלו את 

התורה כמו שכתוב )שמות כד-ז(: "ויאמרו כל אשר 

רש"י  שפירש  כמו  בלב,  ונשמע".  נעשה  ה'  דיבר 

"ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד".  ב(:  )שם 

התורה  כל  את  לקיים  עליהם  קיבלו  שהרי  בגוף, 

באיברי הגוף: "כל אשר דיבר ה' נעשה".  

יומתק לבאר בזה מה שהביא ב"זרע קודש" 

רבו  ד"ה במדרש( דבר פלא בשם  )מועדים שבועות 

הרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב זי"ע: "שמעתי 

הפסוק  על  ז"ל  מהר"מ  מרימנאב  אדמו"ר  מפי 

)תהלים סב-י( אחת דבר אלקים וגו', שאפשר שלא 

פירוש  דאנכי".  א'  אות  רק  הקב"ה  מפי  שמענו 

הדברות  בעשרת  הראשון  הדיבור  של  א'  אות 

הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה'  "אנכי  כ-ב(:  )שמות 

מארץ מצרים".

יתרו  )פרשת  קודש"  ב"זרע  גם  מובא  זה  דבר 

על הפסוק: כה תאמר לבית יעקב(, שבמעמד הר סיני 

"אנכי  לא שמעו ישראל מהקב"ה רק קמץ א' של 

הרה"ק  לחתנו  ישע"  ב"אור  כתב  וכן  אלקיך".  ה' 

)שבועות ד"ה אנכי( בשם  זי"ע  רבי אשר מראפשיץ 

"כתוב בכתבי מורי  חותנו הרה"ק מראפשיץ זי"ע: 

חמי ששמע מרבו מהר"ם ז"ל, שישראל לא שמעו 

בסיני כי אם קמץ אלף". וביאר ב"אור ישע" הענין 

בזה, כי אל"ף נוטריקון א'וזן ל'ב פ'ה.

ידי  על  כי  בזה,  הענין  לבאר  יש  דברינו  ולפי 

בהסרת  מילה  מצות  לקיים  ישראל  שהקדימו 

מתן  בשעת  זכו  ממצרים,  כשיצאו  הגוף  ערלת 

אור",  "כתנות  של  אל"ף  האות  את  לתקן  תורה 

להסיר גם את ג' הערלות מג' כוחות של אל"ף – 

א'וזן ל'ב פ'ה, ורמז הקב"ה דבר זה באות אל"ף של 

הדיבור הראשון: "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך 

הוצאתיך  כלומר  עבדים".  מבית  מצרים  מארץ 

מטומאת מצרים שהיית שקוע שם במ"ט שערי 

ועתה  בכם,  ד' הערלות ששלטו  טומאה, מחמת 

על ידי מצות מילה בהסרת ערלת הגוף קידשתי 

אתכם גם בבחינת אל"ף – א'וזן ל'ב פ'ה.
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