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רמב"ן הקשה שנאמר לך לך בלי שנזכר מקודם חיבתו .וז"ל ,והנה
זאת הפרשה לא בארה כל הענין ,כי מה טעם שיאמר לו הקב"ה עזוב ארצך
ואיטיבה עמך טובה שלא היתה כמוהו בעולם ,מבלי שיקדים שהיה אברהם
עובד אלוקים או צדיק תמים.
 

ובזוהר הקדוש נראה כי זה עצמו השבח] ,שבזה נתברר שהוא עובד אלוקים[ ,ששמע זה המאמר לך לך שנאמר מהשם
יתברך לכל האנשים תמיד ,כמו שאיתא "וי לאינון דשינתא בחוריהון" ,וז"ל הזוה"ק )לך לך ע"ז ע"א( ,תא חזי ,אברהם בעי
לקרבא לקב"ה ואתקרב )בוא וראה ,אברהם רצה להתקרב להקב"ה ונתקרב אליו( ,הה"ד אהבת צדק ותשנא רשע ,בגין דאהב צדק ושנא רשע
אתקרב לצדקה ,ועל דא כתיב אברהם אוהבי ,מ"ט אוהבי )למה נקרא אברהם אוהב ה'( ,בגין דכתיב "אהבת צדק" ,רחימותא דקב"ה דרחים
ליה אברהם מכל בני דריה )משום אהבת הקב"ה שאהב אותו אברהם יותר מכל בני דורו( ,דהוו אבירי לב ,ואינון רחוקים מצדקה כמה דאתמר.
רבי יוסי פתח מה ידידות משכנותיך ה' צבקות ,כמה אית לון לבני נשא לאסתכלא בפולחנא דקוב"ה) ,כמה יש להם לבני אדם להתבונן
בעבודת השם( ,דהא כל בני נשא לא ידעי ולא מסתכלי על מה קאים עלמא) ,כי כל בני אנוש אינם יודעים ואינם מתבוננים על מה עומד
העולם( ,ואינון על מה קיימין )ועל מה הם קיימים( ,כו'.
 

ווי לאינון דניימי שינתא בחוריהון) ,אוי לאותם ששינתם בחוריהם כלומר שחורי העינים שלהם אף לא ראויים להקרא בתואר עינים משום
שאינם מתבוננים( ,לא ידעי ולא מסתכלאן איך יקומון בדינא דחושבן אתפקד) ,אינם יודעים ואינם מתבוננים איך יעמדון בדין כאשר יבואו
בדין וחשבון על כל מעשיהם( ,כד אסתאב גופא ונשמתא שטיא ,על אנפי דאוירא דטיהרא) ,בשעה שהנשמה מסתלקת ממנו היא שורה על
ההיכל הראשון הנקרא "היכל לבנת הספיר" ששם צריכה הנשמה להכנס( ,וסלקא ונחתא) ,מיד יורדת משם כי דוחין אותה למטה( ,ותרעין לא
מתפתחן מגלגלן כאבנין בגו קוסתיתא )והשערים האלה ששם כניסת הנשמות לא נפתחות לפניה ולכן היא מתגלגלת כאבן בתוך כף הקלע כי
שני מלאכים דוחין אותם ממקום למקום( ,וי לון ,מאן יתבע לון דלא יקומון בעדונא דא בגו דוכתי דענוגי דצדיקיא אתפקדון דוכתייהו,
אתמסרון דוכתייהו) ,אוי לרשעים האלו שלא יקומו להתענג במקומם ,ובמקום ששם מתענגים הצדיקים יחסר מקומם( אתמסרון בידא דדומה
)ימסרו ביד שר הגיהנום ששמו דומה( נחי ולא סלקי ,עלייהו כתיב "כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה" עיי"ש.
ושם בדברי הזוה"ק משמע שרק אברהם אבינו רק הוא ששמע את הכרוז הזה וקם מתרדמת הזמן ,אבל באמת הקב"ה קורא תמיד לכל אחד

ואומר לך "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" שקורא תמיד לכל אדם ואומר לו צא מארצך כו' ,ואברהם אבינו ע"ה שמע וקיבל,
וממילא נקרא רק הדיבור אליו ,כי הלא נמצא מיוחד לשמוע רק הוא ,אבל בודאי זה השבח בעצמו שהיה מוכן לקבל
המאמר.1

)1הערת המערכת( נראה ביאור הענין ,דמהותו של דבר ה' הוא כידוע גילוי אלוקות ,כידוע ומבואר בראשונים שאצל הקב"ה אין מהותו של הדיבור כמו
אצלינו שענינו הוא שהוא נשמע באוזן אלא מהות הדיבור היא התגלות המחשבה כמו משל בן אדם שמגלה מחשבתו בדיבורו .ונמצא שדבר ה' מהותו
התגלות אלוקית ,היינו שהקב"ה מגלה עצמו לכל באי עולם ומשפיע עליהם מצידו אהבתו ויראתו ורק אברהם אוהבו ובניו בני ישראל אשר הם שומעים
דבר ה' אשר מגלה עצמם אליהם.

ג



תרל"ד  -הטעם שלא הראה הקב"ה לאברהם את הארץ מיד
במדרש שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך ,כו' בירה דולקת כו' .ז"ל המדרש רבה )לך לך לט  ,א( ויאמר ה' אל אברהם לך
לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ,רבי יצחק פתח שמעי בת וראי והטי אזנך ,ושכחי עמך ובית אביך ,אמר רבי יצחק
          משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת) ,בירה היא
           ארמון שיש בה הרבה חדרים והכל מסודר בה בתכלית הסידור והיופי( ,אמר
 למה דולקת בגלל שהבירה הזו בלא מנהיג ,הציץ עליו בעל הבירה

)          ממחבואו( ואמר לו אני בעל הבירה )ומה שהיא בוערת היא בכוונה ואיזה
          חשבון ,ולא בגלל שאין לה מנהיג( ,כך לפי שהיה אברהם אבינו אומר תאמר
         שהעולם הזה בלא מנהיג הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני בעל הבירה ,ויתאו
         המלך יפיך והשתחווי לו )קבלי על עצמך אדנותו( כו' .ומבאר השפת אמת



         

          
        
 

דהמדרש בא לתרץ הקושיא ,דקשה הפסוק "שמעי" כו' ואחר כך
"והטי אזנך".
 

אך דכתיב "אל הארץ אשר אראך" ,ולמה לא הראהו מיד,
והענין כי יותר נייחא נחת רוח להשם יתברך מהרצון והתשוקה
שיש לכל איש ישראל להתקרב אליו ולהשיג דברי תורתוֵ ,מ ַא ַחר ידיעתו ,כלומר יש להשי"ת יותר נחת רוח מעבודתו של אדם
לפני שזכה לחכמה ובינה שניתנים לאדם במתנה מהקב"ה לאחר יגיעתו ,כי לפני שהוא משיג כל ההשגות יש לו רק דבר אחד  -תשוקה ורצון
להקב"ה ,וזה עושה נחת רוח גדול להשי"ת כי במצב זה ההתדבקות להשי"ת היא באופן יותר גדול ,וכדאי' מהרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע
"חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה'" ,דהכונה בתיבת "המייחלים" היא דווקא ,לומר לך שההשגה כשהוא בבחינת מיחל בלבד ועדיין אין לו
השגה היא חשובה יותר ,והטעם הוא כי באותה שעה שיש לאדם השגה התקרבותו היא כפי ההשגה ,מה שאין כן לפני שמשיג אז ההתקרבות

היא לפי השייכות וההתקרבות העצמית שיש לו להשי"ת ,כי הרי זה הרצון מזכהו להתקרב ולהשיג ,ומוכח שזה יותר חשוב
לפניו ב"ה .ועל דרך שאיתא "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" מפני שעל ידי זה יש בו שני המעלות ,והכי נמי התשוקה היא עצם הקרבה
להשי"ת בלי שום מסך כי גם הדעת היא מסך אם היא המטרה ולא האמצעי ,אמנם אחר היגיעה שאדם משתוקק להתקרב אליו השי"ת אז
נותנים לו את הדעת במתנה ,מפני שאז יודע שגם הדעת היא ג"כ אמצעי להתקרב אל השי"ת.
וביותר עומק אשר ידוע בדברי הבעש"ט הק' אשר דיבור הוא ל' זיווג )כמו' הרבה פעמים בספרי התוי"י( ,כמאמר המשנה בכתובות )י"ג" (.היתה מדברת",
כי הדיבור מהותו משני צדדים ,שלא כמו אשר חושבים שדיבור הוא מעשה הדיבור מצד המדבר בעלמא ,לא כן הוא ,אלא דיבור הוא יחוד של שנים
שמתקשרים זה עם זה ,ואשר על כן מובא בדברי הבעל שם טוב הק' הרבה פעמים אשר בשעה שאדם מתפלל לפניו ית' מעורר בקול שלו קול העליון
ובדיבור שלו מעורר דיבור העליון ובהבל שלו מעורר הבל העליון  ,כי זה מהות הדיבור שהוא התקשרות ,וכשמדבר אליו ית' כך הוא ית' מאיר פניו אליו
באותה שעה והוא יחוד נפלא כמבואר בכתבים.
נחזור לעניננו ,שאע"פ שמצד הקב"ה היה דיבור ה' לכל הנבראים ,כי הוא ית"ש מוכן ועומד בהתגלות אלוקית שיש בעולם לכל החפץ להתקשר עם אורו,
עכ"ז רק אברהם הוא זה אשר התקשר עם דבר ה' שבבריאה – בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם – ועל ידי זה נחשב הדיבור הזה כדיבור אל
אברהם ,ועל ידי זכה שנעשו עשרת המאמרות לעשרת הדברות שהם התגלות מוחלטת ודיבור המיוחד לבני ישראל וכמבואר בהמשך דברי השפת אמת
)תרל"ד ,ראה בעמ' הבא(.

ד
 

וסדר איש ישראל על ידי שמשתוקק להשיג ולשמוע בקולו יתברך ,זוכה לשמוע ,ואחר כך צריך להכניס ההשגה
בעומק הלב ,שתביאהו לתת לב יותר בעומק להיות תשוקתו יותר לשמוע ,להפנים את ההשגה שתהיה חקוקה וחרוטה בלבו
באופן שתביאהו לידי תשוקה להתקרב יותר ויותר אליו ית"ש ,כי אם ההשגה מספקת אותו נמצא שתשוקתו היה רק לעצם ההשגה שהיא
תאווה בעלמא ולא אליו ית"ש ,ואז היא מביאתו יותר לידי ישות ,מה שאין כן מי שתשוקתו היא לאלוקות מתוך תשוקה להתקרב ולהבטל
אליו ית"ש ,אז ההשגה מביאתו יותר לידי ביטול ,כי על ידי שנכנס בעומק הידיעה נכנסת בלבו התשוקה לשמוע יותר ויותר מה שאינו יודע,

נמצא שכל ידיעה אמיתית מביאתו לידי ידיעה שאינו יודע ,וכמאמר הקדמונים "תכלית הידיעה שנדע שלא נדעך" ,ויזכה לשמוע יותר וכן
תמיד ,ואין נייחא ,וכמו שאומרים חז"ל "צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא" ,כי "אדם לעמל יולד" ,ומנוחה
לצדיק בעולם הבא ובעולם הזה רק היגיעה ממדריגה למדריגה זה עצמו מנוחתו העליה התמידית ממדרגה למדרגה.
 

וזהו שאמרו "בירה דולקת" ,והיה חידוש בעיני אברהם ,כי כל דבר צריך להיות במקום מנוחתו ושרשו,

שכיון שתכלית

בריאת העולם הוא להיות משכן להשי"ת ,אם כן צריך להיות העולם תמיד במצב מנוחה ושלוה ואם כן למה תמיד העולם במצב של יגיעה

ורדיפה כמו שאנו רואים בחוש ,והשיבו השם יתברך כי כן רצונו יתברך שבעולם הזה יהיה רק יגיעה ולא

מנוחה ע"ד שפירש

לקמן בשם החידושי הרי"ם "דולקת כמו 'דלקת אחרי' ,שראה שכל העולם נמשך אחר נקודה אחת" וזו היא הנקודה למצוא חיות השי"ת שיש

בבריאה .וזה "אשר אראך" ,כי ידע שלא ישיג בשלימות בעולם הזה ,רק להיות משתוקק תמיד כל ימי חייו ,וזה שמעי
כו' וראי והטי אזנך כו' שתוסיפי ותשיגי עוד השגה ועוד השגה תמיד.


תרל"ד  -כל הנבראים משתוקקים בטבעם לשוב לשרשם
שמעתי מאא"ז ז"ל בירה דולקת מלשון "דלקת אחרי" שהיא לשון רדיפה ,שכל דבר משתוקק ורודפת תמיד אחר
השלימות] .וביותר יומתק על פי מאמר הבעל שם טוב וכמובא במאור עינים ריש פ' ויצא ,ש"הנה נודע כי סוד יעקב הוא הדעת ..וקודם
הליכת יעקב לבית לבן לא היה התגלות הדעת והתורה כי אם בהעלם ,וכמה ששרשי התורה היו מפוזרין במדרגות תחתונים על ידי שלא היה
התגלות הדעת בעולם ,ובבית לבן היו כמה שרשי תורה מלבושין שם ,שזהו התורה הנכתב בספר תורה בסיפורי מעשיות שעשה יעקב בבית
לבן ,שבהם היו מלובשין השרשים הם שהוציא יעקב ובירר וצירף אותם מעומק קליפות לבן כו' ,וכמ"ש הבעל שם טוב שמה שרדף לבן אחר
יעקב הוא כי עדיין נשאר אצלו התלבשות התורה שהם אלו הפסוקים שנכתבו בתורה על המעשה איך שרדף לבן אחר יעקב ואיך שנתווכחו
עד סוף הפרשה כל הענין ,שזאת התורה שבאלו הפסוקים נשארו עדיין בהתלבשות אצל לבן מה שלא בירר עדיין יעקב ,וסיבב השי"ת כך
שירדוף אחריו להביא אליו את התורה שעדיין לא נשלמה להתברר ,ששם בהשגתו את יעקב על ידי דבורו עמו אלו הדבורים שנכתבו שם
בירר יעקב את זה ,עד שלא נשאר אצלו כלום כו' עכ"ל.
נמצא לפי זה שמה שלבן רדף אחריו היה באמת מפני שהניצוצות הקדושים שהיו גנוזים בלבן היו טמונים בו והשתוקק לחזור לשלימות
לשרשם ,ועל ידי זה נכנס בלב לבן לרדוף אח ר יעקב וזאת השיג יעקב אבינו כשאמר לו "כי דלקת אחרי" .שהניצוצות שבקרבו רדפו אחר
השלימות .ומבואר בתניא ועוד ספרים שגם הרשע יש לו ניצוצות קדושים ומחוייב להיות לו קשר להצדיק לינוק ממנו חיות ,ורק שהרשע
עושה זאת בבחינת אחוריים על ידי שמתנגד להצדיק שעל ידי זה יש לו ג"כ איזה התקשרות להצדיק[ .יה"ר שתהיה לנו תשוקה אמיתית
להשם יתברך וממילא יהיה לנו התקרבות אמיתית להשי"ת ונזכה לעשות רצונו תמיד ושלימות אמן.

ה


תרל"ד  -מהות הציווי לך לך מארצך
ברש"י לך להנאתך ולטובתך ושם אעשך לגוי גדול וכאן אי אתה זוכה לבנים ,ועוד שאודיע טבעך בעולם .אף כי ציווהו הקב"ה
ללכת ולהניח הכל ,וא"כ קשה איך אפשר לומר שציווי זה היה להנאתו ולטובתו ,והלא בפשטות הציווי הוא בהיפך שיעזוב את כל אשר לו
ויפקיר עצמו בביטול גמור להשי"ת ,לא יעלה על דעת אדם לומר כי צווהו השי"ת להיות נפרש מעולם הזה ,רק אדרבה
להמשיך קדושתו יתברך בכל מעשיו ,וזהו לך לך ,זהו כלל גדול בחסידות שבוודאי צריך אדם להפקיר עצמו מכל עניני עוה"ז ,אבל
אין הכוונה לעזוב בפועל את עניני עולם הזה ,שאז ממילא יהיו עניני עולם הזה מופקרים לצד השני שיהיו משתמשים בהם ח"ו רק אותם שהם
נגד רצון השי"ת ,אלא תפקידו של יהודי הוא כמו שציוה השי"ת ליהודי הראשון והוא אברהם אבינו  -לתקן עולם במלכות שד"י.
 

ובמאמר הזה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו שני הנקודות שצריך כל יהודי לדעת בעבודת ה' ,הנקודה הראשונה הוא שיצא כפשוטו מסביבתו
ומעירו ומכל אשר לו אל הארץ אשר אראך ,וגם כמו שאיתא בספרי חסידות שיצא מדעתו ומחכמתו ומרצונותיו אל החכמה והרצון שיראה לו
השי"ת ,אבל יש גם את הנקודה השניה בציווי לך לך ,שהוא "להנאתך ולטובתך" ו"שם אעשך לגוי גדול" ,שצריך אדם לדעת שכאשר יוצא
 מעירו וממקומו ,המטרה היא להשכין שם שמו יתברך בעולם שזו היא
           טובתו והנאתו האמיתית ,כי זהו הכוונה באמרו "שאודיעך טבעך בעולם" כו',
         שקשה וכי אברהם צריך כבוד ושאר צרכי עולם הזה ,אלא הכוונה היא שעל

         ידי שיעשה את העבודה הראשונה כפשוטו שהיא לצאת ממציאותו ,ויכניס
           קדושת השי"ת בכל מעשיו ,כל מציאותו יהיה לפרסם מציאות השם בעולם
          וכמו שכתוב בהמשך ויקרא בשם א-ל אלה-י עולם ,היינו לא "בעולם" אלא
 
"עולם" שמציאות הקב"ה והעולם הוא דבר אחד כי אין דבר נפרד ממנו ח"ו
וממילא זו היא הברכה שאודיע את טבעך בעולם היינו שיזכה לפרסם ולגלות שם שמים.
וכהמשך דברי רש"י ואעשך לגוי גדול לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים ,ממעטת פריה ורביה וממעטת את הממון וממעטת את השם לכך
הוזקק לשלוש ברכות הללו כו' ועוד אי' ברש"י שם והיה ברכה – שהברכות יהיו מסורות בידך כו' ותברך את אשר תחפוץ ,דהיינו שאחרי
שיסלק את עצמו לגמרי מכל מציאות עוה"ז בפשטות ,ויסלק ממנו את כל הנגיעות של עניני עולם הבא ,על ידי זה יבוא למציאותו האמיתית
שהיא לא רק בעולם הבא אלא אפילו בעולם הזה ,וכדברי הבעל התניא שכל אדם בא לתקן את חלקו בעולם הזה ,וזהו בעבודת "בכל דרכיך
דעהו" שבכל עניני עולם הזה יהיה בדעת התחברות והתקשרות להשי"ת.
 

כענין שכתוב "והחיות רצוא ושוב" ,פירוש שכל דבר השגה צריך האדם להכניס בעומק לבו ,ושיתפשט נקודה זו בכל
מעשיו ,ועל ידי זה הוא מתקיים ,והבן זה .ידוע מה דכתוב )יחזקאל א יד( החיות רצוא ושב כמראה הבזק ,ומפרש הבעל שם טוב
הקדוש שהכוונה היא לקחת את כל החיות )דער לעבדיקייט( שבאדם להשי"ת ,שיקח את כל חיותו וירוץ להשי"ת מרוצת הנפש לאלוקיה ,
ויברח מהעולם לרוץ להשי"ת עד כלות הנפש ,עד ולא עד בכלל ,כי אח"כ צריך לשוב ,כנאמר שם "ושוב" ,כדי להכניס את אור השי"ת בעולם
ולקיים שם את המצוות כפשוטן שרובן בעניני עוה"ז חוץ מאהבה ויראה ,שגם עליהם כתיב שהעבודה היא שיכנס האהבה ויראה בלב היהודי
שהוא גשמי ובשרי ,וזה הכוונה במאמר הפסוק "ושוב" ,לירד לעולם ולעשות לו ית' משכן בזה העולם.

ו

וזה כוונת השפ"א שכל דבר השגה שיש לאדם ,הן בגדלות השי"ת או בתוה"ק שזו היא בחינת "רצוא" ,אז אע"פ שאמנם וודאי צריך בראשונה
לנצל זאת לעבודת ה"רצוא" להדבק אליו ית"ש ,אבל צריך אח"כ שיהיה "שוב" להכניס את ההשגה בעומק לבו ,בחלק ש'לבא פליג לכל
שייפין'  -שהלב מחלק את החיות לכל האיברים והגידים ,ושיתפשט נקודה זו בכל מעשיו ,לא ח"ו שבעניני עולם הזה ועניני הכרחיים יעשה
אותם בלי רוחניות ועבודת ה' ובלי דעת ,לא יעלה זאת על הדעת לפרוש מעולם הזה ,רק להמשיך אלקותו ית' בכל מעשיו.
וזה אמרו "על ידי זה הוא מתקיים" ,כי על ידי זה מתקיים הנפש הרוחנית עם הגוף הגשמי ,שעל זה אנו מברכים "ומפליא לעשות" ופירש
הרמ"א שקושר דבר רוחני בדבר גשמי.
 

ונראה לי שמזה יצא לאברהם אבינו ע"ה ליקח ביתו ואנשיו אתו ,כמו שכתוב "ויקח
ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען" כו' ,וקשה והרי אמר לו רק "לך לך" אתה בעצמך ולמה לקח
את כל בני משפחתו ,כנ"ל ,שלהנ"ל יובן כי אברהם אבינו השיג שכוונת השי"ת הוא להכניס את קדושת השי"ת בעולם ,וידוע שהתפשטות
אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו

הנפש של האדם היא בכל סביביתו ,הן במאכליו וחפציו ואפילו בחבריו וקרוביו ,כל מה שיש לו שייכות אליו ,וצריך להעלות הכל להשי"ת,
שכל זה הכין לו השי"ת כדי שיקרבם להשי"ת ,כי בגלל שדברים אלו שייכים לשורש נשמתו ,כדאי' מהבעל שם טוב הק' ותלמידיו הק' ]על
הפסוק "נפשם בהם תתעטף"[.



תרל"ד  -ביד האדם לעשות את היצר הרע שיהיה עבדו
במדרש המשל מחכם שנתן לעבדו דייתיקי ,ושבנו יבחר דבר אחד כו' ,וזה שכתוב "לאדם שטוב לפניו" כו' עיין שם
במדרש תנחומא .וז"ל המדרש תנחומא )לך לך ח( ,מעשה באחד שהלך למדינת הים והיה לו בן אחד שיושב ועוסק בתורה בא"י ,כיון
שהגיע זמן מיתתו כתב כל נכסיו במתנה לעבדו וכתב לבנו שיהא בורר לו חפץ אחד מכל נכסיו שנתן במתנה לעבדו .כיון שמת כנס העבד את
         כל הממון ונטל אותו עם כתב המתנה ובא לו לא"י ,ואמר לו מת אביך וכתב
 לי דייתיקי מכל נכסיו ,ובלבד שתברר לך חפץ אחד מן הכל ,מה עשה הבן
         הלך אצל רבו וספר לו המעשה .אמר לו אביך חכם גדול היה ובקי בדינין,
        
         אמר אם אניח כל נכסי ביד עבדי ,הרי הוא גונב אותן ומפסידן ,אלא אני
 כותבן לו במתנה כדי שיזהר בהן ויהיה בני בורר לעצמו חפץ אחד מן הכח,
 ועכשיו כשתלך עמו לבית דין ויוציא אותו דייתיקי ,אמור לפני בית דין רבותי
        
כך צוה אבי שאני בורר לעצמי חפץ אחד מכל ,איני חפץ בעולם אלא עבד זה,

ותקנה את הנכסים ואת העבד ,עשה כך ,מסרו בית דין בידו את הנכסים ואת
העבד ,שעבד שקנה נכסים העבד והנכסים שלו רבו ,ושלמה אמר "כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת" זה האב" ,ולחוטא נתן ענין לאסוף
ולכנוס" זה העבד" ,לתת לטוב לפני האלקים" זה הבן.
  

פירוש ,שיצר הרע מושל בכל הדברים ,וכמו שכונה בקהלת "מלך זקן וכסיל" ,ומכל מקום הכל גם היצה"ר עצמו ברשות האדם,
כמו שאיתא שניתן הבחירה לאדם ,ומה שבוחר בו נכבש תחת ידו ,בתיבת "בחירה" אין כוונת השפ"א דווקא לבחירה בכלי
המעשה ,אלא הבחירה בנשמה ובכל מהותו ,שכשהאדם בוחר במצוות הוא בוחר בפנימיות של המעשים טובים ,הוא דורש ומבקש את כח

התורה שבכל דבר ,כמו שכתוב "כל שתה תחת רגליו" שהשליטו על הכל ,וגם מה שנותן ליצר הרע כח למשול על הכל ,הוא

ז

גם כן כדי שיתקרב הכל להשי"ת ,על ידי שמאסף ומכניס לתת לטוב כו',

שעל ידי זה שהיצר הרע חושב שהכל לצרכו ,על כן

היצר הרע תמיד משגיח על עניני עוה"ז ,אבל האמת היא להיפך ,שהאדם יש לו יכולת לכבוש את היצר הרע תחתיו] ,וממילא הוא יכול
להשתמש בהתלהבות של היצר הרע בעניני עוה"ז לצרכו ית' ,כדאי' בספה"ק שעל כן קראה הגמרא לתורה תבלין של היצר הרע ,כי על ידי
התורה מכניעים את היצר הרע להשתמש גם בו בעבודת השם ועל ידי זה התורה היא תבלין ליצר ואי' שעל כן לא הכניעו אנשי כנסת הגדולה

את היצר הרע לגמרי של עריות כי נצרך להתלהבות בעבודת השם שבא מכח התגברות על היצר הרע[ ,כמדרש הנ"ל והוא העבד ,רק
שהאדם צריך להכניעו להיות תחת רגליו כנ"ל .כדאי' בזוה"ק וישלח קס"ו ,ב ,ההוא דלא אזיל אבתריה דיצר הרע ולא אתגאי כלל) ,מי
שאינו הולך אחר היצר הרע ואינו מתגאה כלל( ,ומאיך רוחיה ולביה ורעותיה לגבי קוב"ה) ,משפיל רוחו לבו ורצונו אל הקב"ה( וכדין ההוא יצר
הרע מתהפך לעבד לו דלא יכיל לשלטאה עלוי) ,היצר הרע נעשה עבדו שאין יכול לשלוט על האדם( וההוא בר נש שליט עלוי ,כמה דאת אמר
"ואתה תמשל בו".



תרל"ד  -האם המילה היא חסרון או השלמה
המילה יהיה יותר תמים ע"ש ,שבפשטות אפשר לומר העיקר

במדרש שאמר הקב"ה לאברהם "היה תמים" ,תמה שעל ידי
שזה נראה כחסרון בגוף ,והאמת כמו שאמרו חז"ל כל יתר כנטול דמי ,כי כפי מה שאדם שומר כחו שלא לעשות בו מה
         שאינו צריך ,נקרא תמים ,שבזה מראה הקב"ה דוגמא על כל עניני עולם
         

        

 

מחסר כחו ממקום הראוי ואיננו שלם.

הזה שכל דבר שאינו נצרך לאדם ,כל תאווה שאינה נצרכת לו ועושה אותו
היא מחסרתו ,וכשאדם לייגט זיך אריין בעניני עולם הזה הוא חסר ,וכפי
שאדם שומר את כוחותיו שלא יעשה מה שאין צריך לעשות לכבוד שמים,

כך  -שהכח נשמר אצלו ,וח"ו כשמשתמש בו לדברים אחרים,

יה" ר שנזכה לקיים כוחותינו רק לעבדות ה' ויראו בחוש כי ה' מלך על כל הארץ ,וביום ההוא

יהיה ה' אחד ושמו אחד.



תרמ"ט – עיקרי האמונה
במדרש שמעי בת וראי והטי אזנך,

ז"ל המדרש רבה )לך לך לט  ,א( ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל

הארץ אשר אראך ,רבי יצחק פתח שמעי בת וראי והטי אזנך ,ושכחי עמך ובית אביך ,אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום
וראה בירה אחת דולקת) ,בירה היא ארמון שיש בה הרבה חדרים והכל מסודר בה בתכלית הסידור והיופי( אמר למה דולקת בגלל שהבירה הזו
בלא מנהיג ,הציץ עליו בעל הבירה )נגלה עליו בעל הארמון ממסתורו( ואמר לו :אני בעל הבירה )ומה שהיא בוערת היא בכוונה ואיזה חשבון ,
ולא בגלל שאין לה מנהיג( .כך לפי שהיה אברהם אבינו אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני בעל הבירה,
ויתאו המלך יפיך מלך מלכי המלכים יפיך ליפותיך ,והשתחווי לו )קבלי על עצמך אדנותו( כו'.
 

כי עיקרי האמונה ,הם שלושה,

משמע שכן ס"ל השפת אמת להכריע כשיטת היעב"ץ ] שעיקרי האמונה הם שלושה היסודות באחדות

השי"ת[ ודלא כשיטת הרמב"ם שיש י"ג עיקרים ,כמו שביאר החסיד ז"ל היה הוה

ויהיה ,וז"ל היעב"ץ במאמר האחדות פ"א מובא

ח

בב"ב( ,עיקרי האמונה אינם י"ג כמו שהניח הרמב"ם ...אבל הם שלושה אשר הם פירוש השם הנכבד והנורא שם ההוי"ה והם בעצמם פירוש
תיבת אחד ...והנה האחדות נחלק לשלושה חלקים ,האחד והוא האחדות המוחלט כי הוא יתברך בורא לבדו ואין אחר אתו ,כמאמר אתה הוא
ה' לבדך אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה וגו' ...והחלק השני מאחדותו של אלקינו שהוא יתברך המשגיח
האמיתי ואין מבלעדיו ...והחלק השלישי אינו בזמן הזה אבל עתיד להיות ואליו עינינו צופיות כי הוא יתברך לבדו יעבד ,כאמרו "כי אז אהפוך
אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד" ...וזה פירוש שם ההוי" ה הרומז היה הוה ויהיה ,היה בעד האחדות הראשון כי

היה לבדו ...הוה כנגד החלק השני ,יהיה כנגד החלק השלישי .עכ"ל .שצריכין להאמין כי השי"ת ברא הכל ושהקב"ה הווה ומנהיג
ומהוה ומחיה את הכל ,כמו שכתוב אתה עשית את השמים שמי השמים ,הארץ וכל אשר עליה וכו' ואתה מחיה את כולם ,וזו
היא עיקר הידיעה בעולם הזה.
ועל הראשונה
העולם )בפועל( נאמר "שמעי בת" ,כי שמיעה היא אמונה מה שאינו יכול לראות רק להאמין ,ואברהם אבינו ע"ה האמין
בו יתברך כי ברא הכל ,ועל ידי זה זכה לבחינת "וראי" ,והוא בחינת ההנהגה שהקב"ה מנהיג העולם ,ובחינה זו יכולין
לראות בעין ,כי על ידי ראיית הבריאה נראה הבורא ,מי שזוכה רואה בחוש כי כל ההנהגה מאתו יתברך .כמ"ש אדמו"ר הצמח

החלק הראשון של העבדות לפי שיטת היעב"ץ ,והיא האמונה על הבריאה ,שהוא הבורא היחיד )בכח( והיחיד שברא את

צדק בדרך מצוותיך ,שבחינה זו של אמונה נקראת ראיה ,וכמו שבשעה שרואים אדם יודעים שבהכרח שיש לו נשמה המחיה אותו ,שהרי
בלעדה היא כקדירה של עצמות ,וכן כל הבריאה בלי הנשמה לכל הנשמות שהוא השם יתברך ,הרי היא אפס ואין שאין לה שום חיות מבלעדיו
          ית"ש )א .ה .וכבר איתא כן מזקנו בעל התניא ,בלקוטי תורה לפרשת ואתחנן
           ד"ה וידעת(.
         
        
          
        
          
          
        
          
          
       
         
        
        
        
         
        
         

:


 

ובכלל הוציאו האבות ובני ישראל בחינה זו מכח אל הפועל ,עד
שזכו שהקב"ה עשה להם ניסים ונפלאות ושינה את הטבע,
]שבהם זכות להתגלות הנהגת ה' בעולם ,וכמו שכתיב ראתה שפחה על הים

מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי ,וזכו לתורה מן השמים אשר בכח
התורה ומצוות זוכין לידע כל הנהגה שבעולם ,כמו שכתוב
"אתה הראית  -לשון ראיה – המביאה לידי דעת ,לדעת כי ה' הוא
האלקים אין עוד מלבדו" ,דהיינו שהוא לבדו תקיף ובעל היכולת ובעל
הכוחות כולם ,כי זו היא עבודתו של יהודי לגלות את העשרת הדברות שהם
בעצם העשרה מאמרות שעל ידם מתנהג בעולם כדאי' כמה פעמים בדברי

החידושי הרי"ם ,וזה שנאמר "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך כו'
אשר אראך" ,שיראה בעין כל ההנהגה שבעולם הזה ]כי זהו הי'
ציווי השי"ת לאברהם לך לך מארצך להורות על ביטול הטבע וגילוי אלוקות ,כמבואר בדברי השפת אמת נשא תרמ"ו.[2
 2וז"ל שם ,במדרש )רבה יא ב( כה תברכו את בני ישראל אמור להם ,וז"ל המדרש" ,ואעשך לגוי גדול והיה ברכה ,ואני אברכם – כה תברכם" ,הדא הוא
דכתיב "ואעשך לגוי גדול והיה ברכה" ,כבר כתיב "ואברכך" מה תלמוד לומר "והיה ברכה"? אמר רבי אלעזר אמר הקב"ה משבראתי עולמי ועד עכשיו הייתי
זקוק לברך ,שנאמר "ויברך אותם אלוקים" )באדם וחוה( ,ואומר "ויברך אלוקים את נח ואת בניו" ,אבל מכאן ואילך הוי הברכות מסורות לך )דהיינו לאברהם
אבינו(" ,מברכך ברוך" )כלומר מי שאתה מברך הוא ברוך(.2

ט

אכן אחר כך כתיב "והטי אזנך" שהוא אמונה השלישית ,שלבסוף יהיה "ה' אחד ושמו אחד"

)זכריה י"ד ט'( ,ומפרש רש"י

"ה' אחד" שם שכל האומות שאין להם תורה האמיתית יהפכו הבליהם ויודו לו שהוא אחד ואין עמו אל נכר" ,ושמו אחד" ששמו נזכר בפי
כולם ,וש"יהפוך לכולן שפה ברורה" לה"כ )צפניה ג ,י"ט(" ,אז אהפוך אל העמים שפה ברורה ,לקרוא כולם בשם ה' לעבדו בשכם אחד".

והשבת הוא גם כן יסוד אלה ג' אמונות ,וג' סעודתי דמהימנותא ] -סעודות האמונה[ ,וכן שלש תפלות נתקנו על אלה
הג' ,אתה קדשת שהוא בריאת שמים וארץ ,ישמח משה ,על התורה שהוא התגלות הנהגת העולם ,אתה אחד ושמך
אחד כמו שיהיה לעתיד ]וכן איתא בטור בהלכות שבת שאתה קדשת מכוון כנגד שבת בראשית ,ישמח משה כנגד שבת מתן תורה,
ואתה אחד כנגד שבת דלעתיד לבוא.[.


תרס"ה – מצות מילה מגלה את הפנימיות של הגוף
במדרש אחות לנו קטנה שאיחה את כל העולם להקב"ה כו') .פרשת לך לך פרשה לט( ,רבי ברכיה פתח )שיר השירים ח' ח( אחות
לנו קטנה ושדים אין לה וגו' ,אחות לנו קטנה זה אברהם שאיחה את כל באי העולם ,בר קפרא אמר כזה שהוא מאחה את הקרע) ,כלומר
שאברהם אבינו גילה את מלכות השם יתברך בעולם ונתברר למפרע כי תמיד ה' מלך על כל הארץ] ,כשני קרעים של בגד אחד ורק בסוף הבגד
נקרע ואינו נגלה האמת שהוא בגד אחד[ ורק היצר הרע הוא הקורע את העולם מהשם יתברך( ,קטנה שעד שהוא קטן היה מסגל מצות ומעשים
טובים ,ושדים אין לה ,לא הניקוהו לא למצות ומעשים טובים ,מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה ,ביום שגזר עליו נמרוד לירד לתוך כבשן
האש ,כו' עיי"ש.
 

כי הנה יש אהבת עולם .ויש אהבה רבה ]שבחול אומרים אהבת עולם ובש"ק אומרים אהבה רבה עפ"י האר"י[ ,ואברהם קודם
המילה הי' בחי' אהבת עולם האהבה אל הקדוש ברוך הוא מצד הבריאה וזה בחי' קטנות ידוע מספרי החסידות ובפרט
מספרי הבעל התניא ההבדל בין אהבה רבה לאהבת עולם ,שאהבה רבה היא אהבה שמגיעה מצד התבוננות בגדלות וית"ש הנראית בכל
העולם,ויש בזה כמה דרגות ,דרגה אחת שעליה אומר הרמב"ם שכשאדם רואה גדולת ה' מתוך ברואיו הנפלאים מיד הוא כמה לידבק בהשי"ת

ויש דרגה יותר גדולה שאדם נדבק על ידי עצם אלקות שגילה הקב"ה בעולמו אמנם כל זה בבחינת קטנות ,כי כל הטבע ומעשה
בראשית בחי' קטנות.
 

הענין הוא שהבורא ברוך שמו אמר לאברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ,וכמבואר בחסידות ש"מארצך" הכונה מרצונך,
"ממולדתך" הכוונה ממדותיו של אדם הנמשכות אחר מקומו ,ומבית אביך דהיינו מחכמתך )חכמה קרויה אבא בזוה"ק( ,אומר להקב"ה אין אני רוצה
להראות לך את הארץ – הרצון שלי ,אלא אם תקבל על עצמך עול מלכות שמים בלי חשבונות בביטול גמור ,ואכן אברהם אבינו ביטל כל הטבע ,ופירש
עצמו מכולם ,ועל ידי זה עצמו נעשה הוא הברכה ,בגלל שזיכך את עצמו והפריש את עצמו מכל העולם נעשה הוא כלי מחזיק ברכה ]כי בו נתגלה ענין זה
שהכל הוא אלקות ואין עוד מלבדו שזה הוא הגורם להמשיך הברכה על העולם ,ונמשך קיום העולם על ידו להודיע כי קיום כל הטבע על ידי הביטול אליו
יתברך.

י
וזה היה דרגתו של אברהם אבינו כמו שאיתא בזוה"ק )פרשת

,אבל יש דרגה יותר גדולה אהבה רבה הוא מלמעלה מן הבריאה

ואתחנן דף רסג עמוד ב( והא אוקימנא רחימו דקודשא בריך הוא דבעי ב"נ לרחמא ליה רחימו סגי כאברהם דרחים ליה לקודשא בריך הוא
 ועל דא כל, מכאן אוליפנא מאן דרחים ליה לקודשא בריך הוא איהו מקיים עשר אמירן עילא ותתא,בכמה רחימו ומסר גופיה ונפשיה לגביה
 ועל דא אינון,אינון עשר נסיוני דאתנסא אברהם וקאים בכלהו לקבל עשר אמירן כל נסיונא אמירא היא ואתנסא בההוא אמירא וקאים ביה
עשר נסיוני וכלהו קאים בהו אברהם בגין דאתקשר ואתדבק בימינא
       
 בגין מאן, מ"ט איקרי אהבה רבה, דקודשא בריך הוא דאיהי אהבה רבה         
 אהבת עולם דא רזא דעלמא, דקאים בהאי אהבה אתקשר בעלמא עלאה         
 והא אתמר, תתאה דאתקשר ביה רחימו דיליה וכלא רזא חדא בלא פרודא         
        
רזא דאהבה רחימו דא סליק על כל פולחנין דעלמא בהאי אתייקר שמיה
         
 ורזא, בריך הוא לעלם ולעלמי עלמין, דקודשא בריך הוא יתיר מכלא ואתברך         
. ע"כ, דאהבה אתמר         
 

שמך כל' רש"י הריני מוסיף אות על שמך

וז"ש )יב ב( ואברככך ואגדלה

 ואברהם עולה רמ"ח כמין,שעד עתה שמך אברם מכאן ואילך שמך אברהם
 כלומר שעד עכשיו היית בעל הבית רק על רמ"ג איברים,איבריו של אדם
( וכדאיתא )נדרים לב עמוד ב,ועכשיו אני משליט אותך על כל רמ"ח איברים
"ואמר רמי בר אבא כתיב אברם וכתיב אברהם! בתחלה המליכו הקדוש
 ולבסוף המליכו על מאתים,ברוך הוא על מאתים וארבעים ושלשה אברים

," וראש הגוייה, ושתי אזנים, שתי עינים: אלו הן,וארבעים ושמונה אברים
 כמו שאמרו חז"ל כי,שהוסיף לו ה' להיות כל האברים ברשותו
 וכל האברים הם מול,האדם עולם קטן כדאיתא במדרש תנחומא
 וכדאיתא בתיקו"ז )פרשת,כל העולם כל מה שיש באדם יש בעולם
 וקיים,תולדות קלד ב( תא חזי כל מאן דאשתדל באורייתא איהו קיים עלמא
 ולית לך כל שייפא ושייפא,כל עובדא ועובדא על תקוניה כדקא יאות
 דהא כמה דבר נש איהו,דקיימא ביה בבר נש דלא הוי לקבליה בריה בעלמא
 וכלהו קיימין דרגין על דרגין מתתקנין אלין על אלין וכלהו,מתפלג שייפין
 הכי נמי עלמא כל אינון בריין כלהו שייפין שייפיין וקיימין אלין על,חד גופא

. וכד מתתקנן כלהו הא )חד( גופא ממש,אלין
 

ואותן הה' שאינם ברשותו של האדם בודאי הם השורש של
 מה שהקב"ה לא מסר דווקא את אלו האיברים לרשותו של אדם,האדם
הטעם הוא בגלל שכשאדם שולט על איברים אלו כאילו הוא שולט על כל
הגוף ולכן אי אפשר להגיע לזה רק אם יתקן מקודם את כל שאר האיברים

         
        
        
         
        
      
        
        
      
         
          
         

         
       
        
        
        
         
         
        
        
         
        
         
       
         
       
         
         
 

יא
שהם ברשותו ועל ידי זה יזכה לשלוט גם כן על אותם חמשה איברים שהם ברשותו ,והם למעלה מן הטבע והעולם וכל העולם הקטן

וממילא גם העולם הגדול תלוי בהם ,לכן כתיב )מנחות כט (:בהבראם בה' בראם
תכלית הבריאה שישלוט עליהם.

כלומר בשביל חמשה איברים ברא את האדם וזה

 

וגם באברהם בראם .שזכה אברהם לזו הה' שהיא למעלה מהבריאה כדאיתא בזוה"ק לך לך )פ"ט .(.ומקודם תיקן אברהם
אע"ה את העולם בבחינת הקטנות .כל זה שאיחה ותיקן העולם הכל רק הכנה לחול עליו שרש הבריאה .שהוא למעלה
מהבריאה כלומר שענינו של אברהם אבינו הוא תיקון עולם כמובן ,וכידוע שאין ענינו לשבור את העולם רק לתקן עולם במלכות שד"י לכן
מסר נפשו להכנס לתוך עניני העולם על כל מגרעותיו ולהכריז בו כי אין מלבדו ,וכמו שכתוב "ויקרא שם בשם ה' אלקי עולם" ודרשו חז" ל
)סוטה י (.אל תקרי ויקרא אלא ויקריא ,שהרגיל את השי"ת בפי בריותיו ,ולכן כתיב "א-ל עולם" ,שהשם יתברך והעולם היינו חד ,וכל פעולות

אלו לתקן את העולם היה רק הכנה שיחול עליו שורש הבריאה שלמעלה מהבריאה ,בחי' אהבה רבה.
 

רבה גי' אור .רז .והוא האור הגנוז לצדיקים ,לגלות האור הגנוז יהיה בחינת אור הנגלה ,והוא אהבה בעצם למעלה מהשגת
האדם ,דהיינו שכל תענוגי עולם הם מוגבלים ואפילו תענוגים הרוחניים המתעוררים מכח שמהפך את התאוות הגשמיות לרוחניות ,אבל
אהבה רבה היא אהבה שלמעלה מהעולם לגמרי וראה שפת אמת )נשא תר"ס( וז"ל וכשגובר בו כח הנשמה בא לבחי' אהבה רבה ושוכח כל
תענוגי עולם ,כמ"ש ועמך לא חפצתי בארץ .ולכן פורש עצמו מן היין כנ"ל .ומעין תשוקה זו נמצא בשבת קודש שנקראת מתנה טובה בבית
גנזי בחי' חמדה גנוזה כנ"ל עכ"ל ,וידוע שהבעל התניא היה תמיד חי עם הכתוב כי עמך בשמים ועמך לא חפצתי בארץ והיה אומר איני רוצה
לא גן עדן תחתון ולא גן עדן עליון רק אותך לבד ,וידוע שגן עדן עליון אינה תענוג סתם אלא השגה גבוהה ביותר בגדלות השם יתברך ,אבל
הבעל התניא לא רצה השגות רק להיות בטל לגמרי להשם יתברך ,ולכן אמר רבש"ע אני חפץ רק בך לבדך וכלשון הזוה"ק "לאשתאבא בגופא

דמלכא".לכן אפילו אותן האברים שאין ברשות האדם מצד הטבע אבל כח הנשמה למעלה מהרגשת הטבע.
כח הנשמה יכול להתגבר גם על איברים אלו ,והוא הבחינה המתגלה בשבת קודש מעין עוה"ב ,כמו שאומרים חז"ל )ברכות נז(:
ששבת היא מעין עולם הבא ,מכח הנשמה יתירה בחינת אהבה רבה הנ"ל.

ולכן על ידי

 

וזה ה"אור זרוע לצדיק" ,כמ"ש צדיק כתמר יפרח אמרו במדרש )בראשית רבה מא ,א( מה תמר יש לה תאוה כך צדיקים
יש להם תאוה לאביהם שבשמים כתיב )תהלים צב( צדיק כתמר יפרח ,מה התמרה הזו וארז ,אין בהם לא עקומים ולא סיקוסים כך
הצדיקים אין בהם לא עקומים ולא סיקוסים ,מה התמרה וארז צילן רחוק כך מתן שכרן של צדיקים רחוק ,מה התמרה וארז לבן מכוון למעלן
כך הצדיקים לבן מכוון להקב"ה ,הה"ד )תהלים כה( עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא מרשת רגלי ,מה תמרה וארז יש להן תאוה אף צדיקים יש
להן תאוה ,ומה היא תאותן הקדוש ברוך הוא ,שנאמר )תהלים מ( קוה קויתי ה' ,א"ר תנחומא מעשה בתמרה אחת שהיתה עומדת בחמתן ולא

היתה עושה פירות ,עבר דקלי אחד וראה אותה ,אמר תמרה זו צופה מיריחו ,כיון שהרכיבו אותה עשתה פירות , ,וזו האהבה היא בעצם
הנפש למעלה מהרגשת הגוף .רבינו מוסיף מילים נחוצות אלו לומר לך ,שלא יאמר אדם מכיון שאני איני מרגיש אהבה זו סימן היא
שאין אני בכלל זה ,ואין הדבר קיים ,חלילה לומר כן ,אלא לפעמים הסיבה שאין אנו מרגישים ,הרי זה מפני שהאהבה הזאת היא למעלה
מההרגשה כי אנו מאוחדים עמו ית"ש ,וכן כשאדם מקיים מצוות ואינו מרגיש כלום לא יחשוב שאין מעשיו חשובים אצל השם יתברך ,אלא
אדרבה אז הוא מגיע לעצם אהבה שלמעלה מהרגשה וגילוי.

יב


והנה בפרשת המילה )יז א( כתיב "התהלך לפני והיה תמים" ,דכתיב )משלי כה ד( "                   כי
הערלה והפסולת ,כלומר שהאדם לוקח את חיצוניות המידות שהם כקליפה על הפרי ,דהיינו שבמקום להשתמש לאהבת ה' שהיא הפרי
משתמש לאהבה זרה שהיא הסתר ,מעכב צירוף הכלי להיות אחדות ותמימות באדם .כסף הוא בחי' חמדה ותאוה מידת
האהבה להשם יתברך ,כמו שכתוב נכסף נכספתי.
וכל ציור הגוף כדמיון

הפנימיות .כמו שכותב רבי חיים ויטאל )שערי קדושה פ"א שער א'( "וכמו שלבוש האדם יעשהו האומן בתבנית

איברי הגוף כן עשה הקב"ה את הגוף שהוא לבוש הנפש בתבנית דיוקן הנפש ברמ"ח איברים ולהם שס"ה גידים ואחר יציאת הגוף נבראה בו
נפש כלולה מרמ"ח איברים ושס"ה גידים ונתלבש בתוך רמ"ח איברים ושס"ה גידים של הגוף" כו' ,ועי' שפת אמת פינחס תרנ"ג כמו כן ע"י
ברית מילה נמשך הארה מהמצות אל מלבוש הגוף .ולכן צוה להסיר הערלה שאין בו פנימיות ע"ז כתיב בדם בריתך שלחתי אסוריך מבור אין
מים בו .פי' שהגוף הוא מלבוש ויש בו פנימיות הארת הנפש .אבל הערלה אין בו פנימיות והיא גוף בלא נפש לכן נק' בור אין מים בו .ולכן הוא
מעכב שאין הארת הנפש יכולה להתפשט בגוף.
 

כתמר יפרח] ,כי זה ענינה של מידת היסוד

לכן בודאי שורש אבר המילה היא החמדה והתאוה שיש לצדיקים ,כמ"ש צדיק
לבעור לאש כאש לוהטה באהבה רבה ובהתגברות גדולה מרוב השתוקקות וצמאון[ ,לכן גם בגוף התאוה גובר במקום הזה ]כי כל
הנעשה בעולמות התחתונים הוא בדמות הנעשה בעליונים ומבשרי אחזה אלוק וכל איבר מתגלה בו הענין הקשור ברוחניות לאבר זה[ ,ונתן
לנו הקדוש ברוך הוא מצות מילה להסיר הערלה ולמעט התאוה הגשמית ,וכן כתבו הרבה מהראשונים ,וכפי תקון הגוף כך
מאיר התאוה הפנימית] ,כלומר אבר מילה שונה מכל האיברים ,כי היא יסוד כל האיברים והיא בחינת פנימיות כל האיברים וממילא באבר
זה צריך להראות על גילוי הפנימיות בדווקא וממילא יתגלה הפנימיות בכל האיברים[ ,וזה הגו סיגים מכסף ויהי' ניכר פנימיות
החמדה.
 

ובמצות מילה תלוי כל המצות כי זכור ושמור בש"ק להסיר הערלה ושיתגלה הפנימיות .וזהו הרמז מל ולא פרע כאלו
לא מל ,כי פריעה גילוי הפנימיות וזה תכלית המילה .ובודאי באברהם אע"ה נתקיים בשלימות וכמ"ש מיד אחר
המילה וירא אליו ה' כמ"ש במדרש מבשרי אחזה אלוקי ,ז"ל המדרש בפרשתן ,ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה ,אמר
אברהם לפני הקדוש ברוך הוא אחר שמלתי את עצמי הרבה גרים באים לידבק לזאת אות הברית ,ומבשרי אחזה אלוה ,אלולא שעשיתי כן

מהיכן הקדוש ברוך הוא נגלה עלי שנאמר וירא אליו ה' עכ"ל ,אבל הקדוש ברוך הוא כרת ברית לאברהם להיות כל בני ישראל
הנימולים יהי' להם חלק בברית הזה כמו שכתוב להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך שע"י המילה יחול אלקותו ית"ש
    דהיינו כל התשוקות לעבודת ה' הם מתמלאים ומתגברים על ידי מצוה
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