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 הקדמה

בקונטרס זה נתבאר מהותה של מצות המילה. ידוע שעל פי פנימיות התורה אשר יסד לנו 

רשב"י בזוה"ק עיקרם של תרי"ג המצוות הוא העבודה הפנימית שבתוכם, והמעשה הוא גמר 

 העבודה הפנימית ולבוש אליו. 

והנה במצות המילה מצינו שהיא שקולה כנגד כל התורה, ובוודאי הכוונה היא לא רק 

שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה  המעשה המצוה, אלא גם לעבודה הפנימית שבל

והיו "מלשון כל המידות להקב"ה, היא התקשרות והברית היא מידת היסוד, בחשיבותה. 

, והיא התעוררות החיות הפנימית אשר כל פעולות האדם (בראשית ל, מב), "המקושרים ליעקב

 .1יו ולכן נקרא היסוד "תשוקה"ודת חיותו וכל תענוגוכל מידותיו סובבים אחריה, והיא נק

זה לעומת זה עשה אלקים, והיו המולים לישראל אשר כל חיותם וכל מידותיהם סובבים 

אלוקי, הנגלה לכל יהודי באשר הוא כפי דרגתו, אשר מושך אותו לקיים את כל הבתענוג 

והיו הערלים לאומות העולם  תר הוא בנשמתו(,נסהמצות, )וגם אם אין התענוג נגלה בנפשו, 

 מותר הערלים מן הנודר( יא ,ג נדרים) וכמאמר המשנה ,שכל חייהם סובבים סביב תאוותיהם

 כו'. ערלים הגוים כל כי( כה ,ט ירמיה) שנאמר, העולם אומות במולי ואסור ישראל בערלי

מבאר רבינו בעומק דבריו כגחלי אש, כי שרשה של מידת היסוד  וגודל חשיבות מיוחדת זו

. 2והיא התענוג האלוקי הוא ביחידה שבנפש, ששרשה בכתר העליון הוא הנקרא אריך אנפין

וגודל החביבות הנעשה למעלה על ידי קיום המצוות בהתלהבות ובתענוג מבואר בדברי רבינו 

 כתפיו להראות חשיבותו וחביבותו. בשם המדרש שהרי זה כמשל אב המרכיב את בנו על

                                                           
, תשוקתו ועלי לדודי אני ואמר שארי, חזקיה רבי קום'וראה מה שכתב בזוה"ק )אדרא רבה במדבר קלב, ב( 1 

 דהיינו, שאני גרם "מי, י( פרק יא , וביאר בסה"ק עמק המלך )שער'תשוקתו דעלי משום לדודי שאני גרם מי
 משום, ברכה אלי ושולח, עון לי ונושא, דודים חבת עמי נוהג שעתיקא כלומר, לדודי', אני' הנקראת, ישראל כנסת

 שהוא להיות, מקום בכל תשוקה נקרא שיסוד, אלי משפיע זו עתיקא של דיסוד משום כלומר'. תשוקתו עלי'ש
 עולה ק"צדי פעמים וארבע רוחות מארבע כלול שהוא עולם יסוד שצדיק להיות ועוד, למלכות שפע להוריד חוזק
ובחסד לאברהם )לר"א מסלאנים, לך לך ע' ו( מפרש שהיא  אותיותיו".' ה עם ה"תשוק מילת עולה וכן, ו"תתי

 התשוקה להוציא מהכח אל הפועל.

 , כי חכמה דאריך נקרא מוחא סתימתאה."מוחא סתימתאה"כ בלשון רבינו כאן "והנקרא ג2 
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 פרק א'
 כל השפע שבעולם נשפע על ידי המילה

 שינוי דקדקו המפרשים כל הנה'. וגו ממרא באלוני' ה אליו וירא

 שכתוב למעלה כמו ,אברהם אל' ה וירא שכתוב המקומות מכל הלשון

 ה"הקב של שמו שהקדים נביאים בשארי וכדומה ,אברם אל' ה וירא

 :להנביא

 המקומות מכל הלשון שינוי דקדקו המפרשים כל הנה'. וגו ממרא באלוני' ה אליו וירא

  נביאים בשארי וכדומה אברם אל' ה וירא שכתוב למעלה כמו אברהם אל' ה וירא שכתוב

 :להנביא ה"הקב של שמו שהקדים

 וגדולה ימצאנו מי עמוק עמוק מילה מצות סוד אשר נודע כי הוא בזה לי שנראה ומה

 פסח אם כי כרת עליה שחייבין מצוה, מצוות ח"רמ בכל שאין שבתורה עשה מצוות מכל

 נדרים) ל"חז כמאמר הבריאה עיקר ועליה בריתות ג"י נכרת המילה ועל. כידוע ומילה

 שנאמר עולמו את ה"הקב ברא לא היא שאלמלא מילה גדולה' וכו אומר רבי( ב"ע א"ל

  ענין כל כי. שמתי לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם( ו"כ, ג"ל ירמיה)

,  ברכותיו מזיו העולם להעניק לבריות מטובו להשפיע בכדי היה העולמות כל בריאת

  מהם ינקו שלא בכדי היסוד לתוך יורדים החסדים אין בערלה אטום שהברית זמן וכל

  שאיתא כמו) קשים בדינים נשפעים העולמות וכל, הארה שום ממנו יוצא ואינו החיצונים

 כן ועל, המילה ברית בביטול לעמוד העולם יוכל לא ולכן( המילה בכוונת י"האר בדברי

 החיים בחינת בכל כי. והשלום החיים אתו היתה בריתי'( ה', ב מלאכי) הכתוב אמר

  פעמים' ט גימטריא ברית ולכן. הברית בחינת ידי על הכל הבריאה העמדת עיקר שהוא

  ומדה מדה ומכל למטה מלמעלה התשיעית במדה שהוא היסוד בבחינת שהוא לפי חיים

 מדברי ונודע. עולם לבאי החיים המשפיע והוא היסוד בחינת אל החיים בחינת יורד

 החסדים בחינת וכל המדות בין שלום העושה הוא כי שלום שמו היסוד אשר י"האר

 בריתי אמר ולזה. שם ומתמתקין בחסדים הגבורות שם ונכללים לתוכו יורדין והגבורות

  בחינת שכל והשלום החיים בחינת אתו יש הברית בחינת כלומר והשלום החיים אתו היתה

 . כאמור מאתו נשפע והשלום החיים
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 מי עמוק עמוק מילה מצות סוד אשר נודע כי הוא בזה לי שנראה ומה

 מצוה מצוות ח"רמ בכל שאין שבתורה עשה מצוות מכל וגדולה ,ימצאנו

 ג"י נכרת המילה ועל. כידוע ומילה פסח אם כי ,כרת עליה שחייבין

 אומר רבי (ב"ע א"ל נדרים) ל"חז כמאמר ,הבריאה עיקר ועליה בריתות

 שנאמר ,עולמו את ה"הקב ברא לא היא שאלמלא מילה גדולה' וכו

 שמתי לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם (ו"כ, ג"ל ירמיה)

המילה היא מידת היסוד, שעל ידה בא כל ההשפעה מכל עולם לעולם אחר, ונמצא 

שכל בריאת העולמות תלוי על ידי מידת היסוד. ומהותה של מידה זו מבואר בסה"ק 

בא היא מכח התענוג, אשר השפעה זו  , ושורשכי ההתקשרות בין המשפיע להמקבל

כאשר רוצה  –הן מצד המשפיע מכח התבוננות בגודל החיות אשר יבא מהמעשה הזה, 

לבא ליתן לאהובו או לבנו איזה מתנה גדולה ולראות פניו, והן מצד המקבל, היא 

וההתקשרות מצד הצדיקים לקב"ה היא בהתבוננם גודל התענוג והחיות אשר בא 

 .3בהתקשרם לחי החיים

                                                           
 כל לגמור התקשרות הוא )בהקדמתו לספרו חסד לאברהם(: "יסוד אברהם המלאךוכלשונו של הרה"ק רבי 3 

 או במחשבתו עת ובא שנים כמה בנו את או אוהבו את ראה לא כשאדם דהיינו שאמרנו, החמשה ממדות דבר
 ’יותר אהבה לו יש לבנו יותר שקרוב ופרסה פרסה כל והנה בעצמו, אותו לראות או גדולה מתנה לו ליתן בדעתו

 אראה והנה שם, בני אשר לעיר באתי הנה בדעתו שחושב למאוד עד גדלה אהבתו שם שבנו לעיר שבא עד
 המתנה, לו וליתן בנו עם לראות בגמר שהוא הזו וההנאה לו. ליתן רוצה אני אשר גדולה המתנה את לו ואתן איתו
 ומקשר המתנה, לו ליתן בנו עם החסד שיגמור מזה לו שיש ואהבה הנאה אותה של והתקשרות יחוד נקרא וזה
 נקרא זה מפני אותו לגמור לו שיש הגדולה הנאה מחמת אחר דבר לחשוב יכול שאינו עד ודעתו מחשבתו את

 שיגמור ודעתו במחשבתו מזה לו שיש ההנאה גודל מחמת עליו לגבור יכול אינו שונאו לו בא שאפילו התקשרות,
 וכן לו, יש אשר פאר בשום עצמו את ולפאר לחשוב לו מניח אין וכן הגדולה, המתנה לו וליתן בנו את לראות
 להודות יכול אינו וכן המפואר, אחר מדבר הוד בדעתו לבוא יכול אינו וכן לנצח, שרוצה דבר לשום לנצח שלא
 לבוא יוכל שלא ודעתו ושכלו מחשבתו שמצמצם עד כך, כל ובדעתו במחשבתו גדולה הזו הנאה כי דבר, שום

 שאראה העת בא הנה( בחושבו) לו שיש ההנאה גודל מחמת המדות, אותן מכל אחד דבר שום ושכלו לדעתו
 הגדולה" המתנה לו ואתן בני עם עצמי את

. הגבורה לגמור שכלו את שמקשר זו שהנאה כגון ומדה מדה בכל יש כן החסד במדת שיש שאמרנו זו הנאה הנה
 להודות למלך שיבוא לגמור או שונאו את לנצח או באומנותו שעושה המפואר לגמור כלי וכן שונאו על שמתגבר

 שיש( הנאה אותו של) הטבעיות ההנאה אותו( דבר בשום בנו את או אותו שיודה או) המפואר דבר לשום או לו
 אותה ולעשות לחשוב יכול שאינו עד ושכלו דעתו את ומקשר מצמצם הנאה אותה שאמרנו המדות אלו מגמר לו
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 לבריות מטובו להשפיע בכדי היה העולמות כל בריאת ענין כל כי 

 של מידת היסוד שהיא השפעה,אשר זהו מהותה  ברכותיו מזיו העולם להעניק

דהיינו שההתקשרות מתוך תענוג נסתרת בתענוג  בערלה אטום שהברית זמן וכל

זר וחיצוני שהיא הערלה, שורש התאוה שמסתירה על התענוג הפנימי והאמיתי, דהיינו 

 יורדים דיםהחס איןשבני ישראל אינם מקושרים כראוי להקב"ה בתענוג של קדושה, 

מהותה של מידת היסוד היא  ,החיצונים מהם ינקו שלא בכדי היסוד לתוך

שהיא מאספת כל החיות מכל המידות שהם מקור החיים ומשפיעה אותם לתחתונים, 

וכשבני ישראל אינם מקושרים כראוי במידת היסוד אינם מידה זו משפיעה להם את 

 נשפעים העולמות וכל, הארה שום ממנו יוצא ואינוהחיות מכל המידות 

ביסוד יש שפע  (המילה בכוונת י"האר בדברי שאיתא כמו) קשים בדינים

 של חסדים וגבורות, וכשאין החסדים יורדים לתוך היסוד אזי השפע יורד רק בגבורה

, וממילא דבר זה מעורר דינים קשים וכל העולמות המקבלים ממנו שהיא שורש הדינים

 ברית בביטול לעמוד העולם יוכל לא ולכן מקבלים חיותם בצמצום גדול,

  כי יתבטל העולם ואי אפשר לו להתקיים במניעת השפע כראוי. המילה

. והשלום החיים אתו היתה בריתי '(ה', ב מלאכי) הכתוב אמר כן ועל

 בחינת ידי על הכל הבריאה העמדת עיקר שהוא החיים בחינת בכל כי

 גימטריא ברית ולכן הנקרא שלום, ונמצא שהחיים והשלום תלוים זה בזה. הברית

                                                           
 גומרו קודם במדה שהוא ממה גודל בו יש לגמור( שבלבו) ההנאה בזה כי אותה, לגמור עצמו מקשר שאינו המדה

 אחרות. והנה התקשרות כו'.  מדות מבטל הגודל זה שמחמת עד

 הזיווגים הנאת כגון המדות אותן בלא כן גם עצמו בפני מדה הוא התקשרות וממשיך שם בלשונו הקדוש: "והנה
 גדולת ויודעים כשרואים כי הבורא בעבודת הצדיקים התקשרות הנאת גם הברואים, ובכל באדם הבורא נתן אשר

 האדם שיוכל כדי מצות ג"ותרי התורה את לנו שנתן הבורא את לאהוב שצריך האהבה גודל את ומבינים הבורא
 מחשבתו שנתקשר עד זו הנאה כן גם להם יש ונורא, גדול ל-א המלכים מלכי מלך את לעבוד כזה בריה שפל

 שבא עד בנפילתו המדה שפלות הם שאמרנו ראשון התקשרות והנה. ה"ב ובאהבתו הוא ברוך הבורא ביראת
 הזו המדה של השני והתקשרות העולם צורך שהוא הבורא אותו עשה כן פי על אף שבתחתונים, תחתון בשפל

 . "'וכו זה לעומת זה את הקדושה בגודל כשהוא
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 התשיעית במדה שהוא היסוד בבחינת שהוא לפי ,חיים פעמים' ט

כנגד תשעת הספירות הנכללות בהיסוד, והם כתר חכמה בינה  ,למטה מלמעלה

 אל החיים בחינת יורד ומדה מדה ומכלחסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, 

 רצונוובמשל האב שמכח  ,עולם לבאי החיים המשפיע והוא היסוד בחינת

להצר  וגבורתולהשפיע לבנו  אהבתואיך ליתן  מתחכם ומביןלהשפיע לבנו  )כתר(

 שיודוהקמים עליו עד  לנצחלהתפאר בבנו ומכח זה  ותפארתולצריו ושונאיו של בנו 

 .לו

 שלום העושה הוא כי ,שלום שמו היסוד אשר י"האר מדברי ונודע 

החסד והגבורה מתנגדות זו לזו, שהחסד ענינו השפעה וגבורה גורם  ,המדות בין

מתקשרות כל  המשפיע והמקבלמניעת ההשפעה, ועל ידי היסוד שהיא התקשרות 

המדות ואז נהפכת הגבורה להסיר כל מיצרים ולהתגבר על מניעת ההשפעה וזו היא 

ומבשרי אחזה  ,לתוכו יורדין והגבורות החסדים בחינת וכלהמתקת הגבורה, 

אלוק שהתענוג להשפיע גורם לכל המידות להיות כולם נכללים בהתענוג הגורם לכל 

כמשל  שם ומתמתקין בחסדים הגבורות שם ונכלליםהמידות להמשך אחריהם, 

הנ"ל שמידת הגבורה נהפכת לסייע למידת ההשפעה, ולא עוד אלא שעיקר חימום 

מידת הגבורה שענינה התגברות וחימום, ואף היסוד להשפיע בכח גדול הוא על ידי 

כשישראל עושים רצונו של מקום גורמים שיהיה השפע הנשפע להם בחימום גדול 

 . וגורמים אף וחימה וקצף גדול על האומות המונעים מהם עבודת ה'

 הברית בחינת כלומר ",והשלום החיים אתו היתה בריתי" אמר ולזה

 בחינת אתו יש, והיא מידת היסוד אוהבים כידועבין שני חזקה אשר הוא התקשרות 

 . כאמור מאתו נשפע והשלום החיים בחינת שכל והשלום החיים
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 'פרק ב
 מצות מילה גודל חביבות

 מתיחדין בו אשר האחד בחינת על לרמז בריתות ג"י עליה ונכרת ולזה

 והואהוא הכתר העליון שהוא שורש כל המידות הנקרא עתיקא קדישא,  המדות כל

היסוד מאחד את כל המידות היורדות מהכתר העליון, וסיבת כח נורא  ,לאחד מיחדם

 מגיע וראשו ארצה מוצב סולם הוא כי ,זה לאחד מידות הנוגדות זו לזו הוא

היסוד אע"פ שהוא מידה תשיעית המאספת את כל המידות מכל מקום יש  ,השמימה

 אליו שיורד ההשפעה כילו כח מיוחד לעורר את שורש כל המידות שהוא הכתר, 

חכמה ד"אריך אנפין" הנקרא  סתימאה מוחא, למאוד נורא גבוה ממקום יורד

 הרחמים מקורמוחא סתימתאה על שם שהוא נעלם מעיני כל חי ומהשגתם, 

כל העולמות מקבלים שפע מאריך אנפין שהוא הכתר של כל הגילויים  והחסדים

, אבא ואמא, זעיר אנפין שמתגלה אלקותו ית' הנקראים בשם "פרצופים" )אריך אנפין

 בחינתומלכות נקראים פרצוף, כי בכל אחד מהם יש שלימות של עשרה ספירות(, 

 .י"ג מידות הרחמים היורדות מהכתר דרחמי מכילין ג"י

ענינו של התקשרות היסוד היא מכח האחדות  בריתות ג"י עליו ונכרת ולכן 

הפנימית שיש בכתר, כי הכתר הוא עצם התענוג, ובמשל הגשמי בהתענוג שיש לאב 

כאשר בנו קורא לו אבי ומלכי, ששורש התענוג הזה הוא משום שבאמת הבן והאב היו 

מאוחדים בתחילה בעוד היה הבן כלול באביו במוחו, ואף עתה מיוחד הוא במוח הבן 

ורד ונמשך ממוח האב, ובהתקשרות הבן באהבה עזה לאביו הוא מעורר את המחשבה הי

 והוא המדות כל מתיחדין בו אשר האחד בחינת על לרמז ,בריתות ג"י עליה ונכרת ולזה

 אליו שיורד ההשפעה כי ,השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם הוא כי ,לאחד מיחדם

  ג"י בחינת והחסדים הרחמים מקור סתימאה מוחא, למאוד נורא גבוה ממקום יורד

 :בריתות ג"י עליו ונכרת ולכן דרחמי מכילין

  אז עליונה במעלה הם שכשישראל י"האר ומדברי ק"הזוה מדברי למבינים נודע והנה
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הראשונה שבו היו הבן והאב מאוחדים יחדיו וזה מעורר תענוג שענין התענוג הוא 

 נקרא שורש הנשמה בתואר שם יחידה(.היחוד הגמור )ולכן 

מעורר ולכן בשעה שהבן מעורר את מחשבת אביו, בברית אהבה ותשוקה עזה, הוא 

את כל השתלשלות הרחמים הכלול במוח האב, ונעשה הנהגת רחמים גמורים, שהם 

ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים כו', שהיא הנהגה של רחמים שלא לפי 

 מעשה התחתונים, אלא לפנים משורת הדין "אע"פ שאינו ראוי ואינו כדאי".
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 ע"י המילה נעשים ישראל עטרה לאביהם

 הם שכשישראל י"האר ומדברי ק"הזוה מדברי למבינים נודע והנה

עות משמ ,ממש' ה לפני ועומדין לראש למעלה עולים אז עליונה במעלה

תיבת לפני היא כביכול קודם אליו, כלומר קודם לעשרת הספירות הנרמזות בשם הוי"ה, 

  אז עליונה במעלה הם שכשישראל י"האר ומדברי ק"הזוה מדברי למבינים נודע והנה

  לחי ועטרה פאר נעשים הטובים ומעשיהם ממש' ה לפני ועומדין לראש למעלה עולים

 הכתוב וכמאמר. אתפאר בך אשר ישראל'( ג, ט"מ ישעיה) הכתוב כמאמר העולמים

  זו, אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה( א"י', ג השירים שיר)

  כדמיון כביכול כביכול ענותנותו ברוב בזה נעשה ה"והקב( במדרש שם. )ישראל כנסת

  גבוה הבן שראש עד למעלה למעלה ומגביהו עליו החביב בנו את לוקח אשר האב

  ועל(. תטהרו' ה לפני בכוונות ועיין) זה במקום להאריך רשות ניתן לא כי, והבן. מראשו

 ראשי' שמימה'ה' נו'ל' עלה'י' י'מ אשר( ב"ע' ב) זוהר בתיקוני פעמים כמה מבואר כן

 ועל' ה לפני נקרא אשר עד זו מצוה כח גדול כך כי ה"הוי תיבות וסופי ה"מיל תיבות

  כלומר השמימה לנו יעלה מי אמר כן ועל. והבן, תיבות בסופי וזה תיבות בראשי זה כן

  הוא זו מצוה שורש כי והכל העליונים השמים לשמי למאוד גדולה עליה בחינת שהוא

 המילה על צוותו בעת לאברהם ה"הקב אמר ולזה. גבוה מעל גבוה למעלה למעלה

 היתה בריתי כי המדות בכל תמים ותהיה' ה לפני דוקא לפני תמים והיה לפני התהלך

 :וכאמור והשלום החיים אתו

 שמו וברוך הוא ברוך כביכול' ה לשם אברהם הקדים' ה אליו וירא הכתוב שאמר וזהו

 בו ונתעטר לראש למעלה והגביהו לפני התהלך לו שהבטיח מה קיים ענותנותו ברוב כי

  בראשית) בכאן ל"חז מאמר נכון ובזה, כאמור לראשו עטרה אותו ושם זו מצוה ידי על

  תרבני וענותך' וגו ישעך מגן לי ותתן( ו"ל, א"י תהלים) כתיב, לשונם וזה'( א, ח"מ רבה

  שהיה לאברהם ה"הקב הרבה ענוה מה תרבני וענותך אברהם זה ישעך מגן לי ותתן

 להביא לו היה ולכאורה. כאן עד' ה אליו וירא דכתיב הוא הדא עומדת והשכינה יושב

  וירא רק כלל זה הזכיר ולא הענוה מדת נראה שמזה האוהל פתח יושב והוא הפסוק סוף

 הענוה מדת נראה' ה אליו וירא נכתב אשר מזה כי נכון כתבנו לאשר ואמנם ,'ה אליו

 .כנאמר למאוד הגדולה
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 כמאמרבבחינת כתר  העולמים לחי ועטרה פאר נעשים הטובים ומעשיהם

וכמו שאנו אומרים בפיוט  ",אתפאר בך אשר ישראל" '(ג, ט"מ ישעיה) הכתוב

"תפלתי תהיה לראשך עטרת", והעטרת הוא הכתר שהוא שורש הרצון  תאנעים זמירו

ודרשו  – "בראשית"וכמאמר הכתוב  ,והמחשבה הראשונה שבה כלול הבן במוח האב

 (א"י', ג השירים שיר) הכתוב וכמאמר ."בשביל ישראל שנקראו ראשית"חז"ל 

 כנסת זו, אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה

 .(במדרש שם). ישראל

 אשר האב כדמיון כביכול כביכול ענותנותו ברוב בזה נעשה ה"והקב

 גבוה הבן שראש עד למעלה למעלה ומגביהו עליו החביב בנו את לוקח

להורות כביכול איך הבן הוא הכתר ושורש המחשבה של האב והוא כלול בו  מראשו

דענין זה של יחוד הבן  זה במקום להאריך רשות ניתן לא כי, והבןביחוד גמור 

באב הוא ענין עמוק שלמעלה מהשגה ויש להזהר מלגשם אותו, וספירת הכתר לא 

הוי"ה )שבו נכללים נתגלה בעולמות התחתונים רק בדרך רמז, בקוץ של הי' של שם 

 בכוונות ועיין)כל העשרת ספירות בדרך י' חכמה ה' בינה ו' ששת המידות ה' מלכות( 

 . (תטהרו' ה לפני

' עלה'י' י'מ אשר( ב"ע' ב) זוהר בתיקוני פעמים כמה מבואר כן ועל

 כח גדול כך כי ,ה"הוי תיבות וסופי ה"מיל תיבות ראשי' שמימה'ה' נו'ל

כביכול קודם אליו דהוא קודם להשם ה  וי"ה,ה לפני נקרא אשר עד זו מצוה

הוי"ה שמתחיל בספירת החכמה ואז בני ישראל נכללים בהכתר שהוא שורש השם 

 בסופי וזה תיבות בראשי זה כן ועלהוי"ה ונרמז בקוצו של היו"ד הראשון, 

הראשי תיבות מורה על שורש החיות כפי שהוא בבחינת הכתר והראש,  והבן, תיבות

פי תיבות מורה על הגילוי בעולמות התחתונים, כלומר ששורש גילוי אלקותו והסו

בעולמות התחתונים על ידי שמו הגדול והנורא הוא על ידי מצות מילה הממשיכה את 

  אור אלקותו מעולמות העליונים והנוראים עתיקא קדישא ואריך אנפין.
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 גדולה עליה בחינת שהוא כלומר ,"השמימה לנו יעלה מי" אמר כן ועל

לכתר העליון שהוא שורש היסוד, והוא המתעורר  העליונים השמים לשמי למאוד

 למעלה הוא זו מצוה שורש כי והכל ,על ידי קיום מצוה קדושה ונוראה זו

 על צוותו בעת לאברהם ה"הקב אמר ולזה. גבוה מעל גבוה למעלה

 תמים ותהיה ,'ה לפני דוקא לפני ,"תמים והיה לפני התהלך" המילה

 :וכאמור והשלום החיים אתו היתה בריתי כי ,המדות בכל

 כביכול' ה לשם אברהם הקדים ,"'ה אליו וירא" הכתוב שאמר וזהו

 כיולא כשאר הנביאים שכתב שם הוי"ה קודם לשמם,  ,שמו וברוך הוא ברוך

כביכול לפני השם  ",לפני התהלך" לו שהבטיח מה קיים ענותנותו ברוב

 עטרה אותו ושם ,זו מצוה ידי על בו ונתעטר לראש למעלה והגביהוהוי"ה 

 .כאמור לראשו

 כתיב, לשונם וזה '(א, ח"מ רבה בראשית) בכאן ל"חז מאמר נכון ובזה

 ישעך מגן לי ותתן ,תרבני וענותך' וגו ישעך מגן לי ותתן"( ו"ל, א"י תהלים)

 יושב שהיה לאברהם ה"הקב הרבה ענוה מה ,תרבני וענותך אברהם זה

 היה ולכאורה. כאן עד "'ה אליו וירא דכתיב הוא הדא ,עומדת והשכינה

 הענוה מדת נראה שמזה ",האוהל פתח יושב והוא" הפסוק סוף להביא לו

 כי ,נכון כתבנו לאשר ואמנם ",'ה אליו וירא" רק כלל זה הזכיר ולא

 . כנאמר למאוד הגדולה הענוה מדת נראה "'ה אליו וירא" נכתב אשר מזה

 


