
  דרשה לברית מילה

  מהרב אליהו אלחרר רב העיר מודיעין מכבים רעות

  בס"ד
"ויאמר אלוקים...ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך  פסוקכתוב ב

ביני ובינכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל  אשר תשמרולדורותם, זאת בריתי 

  זכר". 

בריתי תשמר את  ואתהיש להתבונן מדוע הפסוק כופל את הציווי לאברהם "

  וזרעך אחריך" ומה הטעם הדבר?אתה 

כי עיקר הציוי היה בעבור זרעו של אברהם שע"י מצות מילה  הכלי יקרוביאר 

חיצונית יגיעו אל המילה הפנימית וטהרת הלב, אבל לאברהם אע"ה שיש לו לב 

טהור כבר לא היה צריך למילתו מצד עצמו כי אם מצד כל העולם כאמור אבל 

  ו צריכים אל המילה מצד עצמם,עכ"ד.זרעו שלאחרי

  

לומדים אנו מדבריו שמצות המילה מטהרת את האדם בפנימיות וחיצוניות. וכח 

גדול של התגברות ומסירות נפש נולד ממעשה המילה לכל יהודי הנימול כי רמז 

של חיתוך העורלה הוא גם לענין עורלת הלב שיש באדם כל מיני מחשבות 

וטבעים שלילים וחובה קדושה על האדם לדחות  והרהורים רעים או מידות

כוחות ומידות רעות אלו מתוכו, ופעמים שהניסיון קשה ועליו לחתוך את עורלת 

הלב בבת אחת, בפעם ובמעשה אחד והדבר קשה מאד ומי נותן לאדם כח זה 

  הוי אומר ברית המילה. 

  

חפץ הקב"ה וזה שמצינו בילקוט שמעוני (תקמ"ז) ששאלו את רבי עקיבא הואיל ו

במילה,למה לא יוצא העובר מהול ממעי אמו? והשיבן  לפי שלא נתן הקב"ה את 

המצוה אלא כדי לצרף בהם היינו שע"י עשיית המצוה מוסיף קדושה על עצמו 

  ומצרף את הגוף והנפש.

  

וכן מבואר בדברי האור החיים הקדוש  שעבודה זו של צירוף הגוף והנפש מוטל 

על ישראל, ולכן מי שאינו מוטל עליו המצוה נשאר עליו שם ערל ולכן הנודר מן 

הערלים אסור גם בנימולי עכו"מ, כי שם ערל ונימול לא תלוי אלא במי שמצווה 



ברוח הטומאה נקרא  וכל שלא נצרף בקדושה אע"פ שהסיר את המילה, ונשאר

  עדיין ערל, ולכן אברהם אאע"ה לא קיים המילה עד שנצתווה. ע"כ.

  

ולכן מיד עם ציווי ד' לאברהם על המילה הבטיחו הקב"ה לידת יצחק, כי זכות 

המילה גדולה היא עד מאד כמאמר חז"ל שנכרתו עליה י"ג בריתות (גמ' נדרים). 

שר בו יקרא לך זרע. ולכן אמר והוכשר בזה העמדת עם ישראל להולדת יצחק א

לו האלוקים וברכתי אותה וגם נתתי לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי 

עמים...וגו' שרימז לאברהם שבזכותה נפקדו כל העקרות שבכל העולם (כלי 

  יקר) וע"י זה דומה כאילו יצאו גוים רבים ממנה.

  

ת ואין בה וברית מילה אכן מעלה גדולה עד מאד עד שאף שהיא מצוה חוקי

טעם ומסירות רבה צריך בה, בכ"ז אנו רואים שעם ישראל כולו לדורותיו ממשיך 

לקיים מצוה זו בשמחה רבה בצורה מוחלטת עד כמעט שלא נמצא יהודי אשר 

אינו מהול. ויה"ר שזכות מצוה זו תגן בעדינו לזכות לכל מעלותיה וסגולותיה 

  בקדושה ובטהרה.

  מזל טובבברכת 
  רר שליט"אהרב אליהו אלח

 רב העיר מודיעין


