
אחד מהניסיונות  . הפרשה עוסקת באברהם אבינו ובניסיונות שנתנסה ועמד בהם

.שקיים בעת זקנותו" מילה"הייתה מצוות ה

למה המתין אברהם עד שנצטווה עליה בזקנותו  : מצוות המילה היאבעניןשאלה ידועה 

מצינו שעשה אברהם אבינו את  : "אומרת ( עמוד אפבדף )במסכת קידושין ' הגמהרי 

עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור  : 'שנאמ, כל התורה כולה עד שלא ניתנה

כלומר אברהם הקדים וקיים בפועל את כל מצוות  ". ותורותיחוקותימצותימשמרתי 

אם כן גם את  , התורה למרות שעדיין לא ניתנה התורה ואין חיוב לקיים את מצוותיה

.מצוות המילה לכאורה היה צריך להזדרז ולקיימה מעצמו עוד בטרם נצטווה

.  מבאר כי אכן אברהם התלבט בשאלה האם להקדים ולמול עוד בטרם נצטווהה"השל

.לא להקדים אלא להמתין עד אחר שיצטווה[ 'ח א"י י"כמובא ברש]ידידו ממרא יעץ לו 

נאמרו על כך הרבה הסברים ונביא רק שניים  . להבין את הסיבה לעצת ממראננסה 

.מהם

המעלה בקיום מצוות המילה רק אחר שנצטווה היא בכך שיקיים את  -הראשון ההסבר 

אחרי הציווי  ". וגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה", המצווה כמצווה ועושה

.ה המצווה"המעשה הטוב מראה על קבלת מרות הקב

אפשר לומר שמיוחדת היא מצוות המילה שיש בה כריתת ברית ביננו לבין -נוסף הסבר 

.  ברית מתקיימת בין שני צדדים ולכן היא מחייבת סיכום בין שני כורתי הברית. ה"הקב

:  ובזה מיוחדת מצות המילה שמברכים עליה לא רק על מצוות המילה אלא ברכה נוספת

.להכניסו בבריתו של אברהם אבינו

י  "שיש בה כריתת ברית מזכה מצוות המילה במעלות ייחודיות כמו שכתב רשמתוך 

לך על ידי להורישהברית של אהבה וברית הארץ -ואתנה בריתי ( "פסוק ביזפרק )

".מצוה זו

כמו כן מהווה  . ויחודימבטאת אהבה וקשר קרוב " ביני ובינך"שהיא מחברת מצווה 

בזה ראויים  . 'המילה סימן היכר וחותם בבשרנו המוכיח שאנו אנשי בריתו הנאמנים לה

לתת אותה לנו עמו  , ארצו האהובה, שהיא חבל נחלתו, אנו לרשת את ארץ ישראל

.אהוביו

שהמילה מזכה את אברהם וזרעו לברכה " לוחות אבן"ל כותב בספרו "צוקרמן זצהרב 

ומבאר על פי  ". ומלכים ממך יצאו( "ז ו"י)אברהם מתברך . נוספת שלא זכה לה עד כה

שאין למלכים ולממונים על " 'לב מלך ביד ה( "'אכאמשלי )פ על הפסוק "דברי הרב חרל

נראה שיש בזה מעלה כי  . מכוון אותם' הציבור בחירה חופשית בהנהגת הציבור אלא ה

.ה מנהל אותו"המלך דבוק בבורא וקשור עמו והקב

אברהם נשתנה ונתעלה לדרגה  " והיה תמים"שמתקיים באברהם במצוות המילה אחרי 

ה וצאצאיו של  "כבני בריתו אהוביו של הקב. 'זו שיצאו ממנו מלכים המודרכים מה

.אברהם אבינו ראויים אנו להשגחה צמודה בעניינים הציבוריים

נתפלל שתוקם  . עם ישראל עומד למנות מנהיגים חדשים, אלו של אחר הבחירותבימים 

נוּ֙ "-ממשלה שתזכה לסייעתא דשמיא להנהיג את העם באופן הראוי והטוב  ְל֥טֹוב ל ָ֙

ים מ ִ֔ ל־ַהי  נוכ  ֵ֖ ת  הְלַחיֹּ (.דברים פרק ו פסוק כד") ְכַה֥יֹום ַהֶּֽה 

שלום ומבורךשבת 

בכל מעשיכם' ברכת ה

נגרחמה שוש בברכה 


