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 מצורע –פרשת תזריע 

 וביום השמיני ימול בשר ערלתו
  תזריע יב, ג.

 

 

 שמונה בגדים -שמונה ימים 

 

באיזה זכות היה אהרן נכנס לבית קדש [ 2] " "בזאת יבוא אהרן אל הקודש", אמרו חכמינו ז"ל  [ 1]  על הפסוק 

זאת בריתי אשר  [ 3] הקדשים .. זכות המילה היתה נכנסת עמו, שנאמר בזאת יבוא אהרן, זו המילה, כד"א 

 תשמרו".

איתא במאמר של כבוד   -ובביאור השייכות דזכות המילה לכניסת הכהן גדול אל הקודש ביום הכפורים  

)שאמרו גם כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר( שמילה ותשובה  [ 4] קדושת אדמו"ר )מהורש"ב( נשמתו עדן 

ענינם אחד, כי, תשובה היא   [ [ 5] "לכפר על בני ישראל גו' אחת בשנה"   -]תכלית ומטרת הכניסה אל הקודש  

ן המילה, כמו ש  י ["כתוב על דרך ענ 6 ומלתם את ערלת לבבכם", אלא שתשובה היא הסרת ]

 .בגשמיות ומילה היא הסרת הערלה ,ברוחניות הערלה

"מי יעלה  [ 7] כמרומז בפסוק   -שהם למעלה משם הוי': מילה    -ומבואר בהמאמר גודל המעלה דמילה ותשובה  

, ותשובה )שנעשית על ידי הכניסה אל הקודש ביום [ 8] תיבות הוי' -תיבות מילה וסופי -לנו השמימה", ראשי 

 .[11]"כי ביום הזה יכפר עליכם גו' לפני הוי' תטהרו", למעלה משם הוי' ]9[כתובכמו ש -הכפורים( 

 .]11[שמונה ששניהם קשורים עם מספר -וענין נוסף בהשייכות דמילה להכניסה אל הקודש 
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, היינו, שמילה היא למעלה משבת, כי שבת [ 11] שהיא ביום השמיני, "כדי שיעבור עליו שבת אחת"   -מילה  

, "על מילה שניתנה ]13["היא בחינת שביעי, ומילה היא בחינת שמיני, שזהו ענין "למנצח על השמינית 

 .[14]בשמיני"

. וכמבואר בהמאמר, שאף שכניסת הכהן [ 15] שקשורה עם השמונה בגדים דכהן גדול   -והכניסה אל הקודש  

, הרי זה בכח השמונה בגדים שהיה לובש בשאר [ 11] גדול לקדש הקדשים ביום הכפורים היא בארבעה בגדים 

 .הזמנים

כמו שכתב   –ויש להוסיף, שתוכנה של מצות מילה כשלעצמה הוא על דרך ובדוגמת הכניסה אל הקודש  

 ."ש"תחלת כניסת נפש זו הקדושה היא .. במצות מילה [17]רבינו הזקן בשולחן ערוך )במהדורא בתרא(

בבשר הגוף הגשמי", בריתי  ,שהקדושה נמשכת וחודרת למטה מטה   -החידוש שבמצות מילה   :והענין בזה 

. וכיון שהמשכת הקדושה למטה ביותר אינה יכולה להיות אלא על ידי דרגא [ 18] בבשרכם לברית עולם" 

הכלל שכל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר, על כן צריך לומר, שהקדושה שנמשכת  [11]עליונה ביותר, כידוע

בבשר הגוף הגשמי על ידי מצות מילה היא דרגא נעלית ביותר, בחינת שמיני, שלכן בכחה לירד למטה 

 .ביותר

-היא על דרך ההמשכה והגילוי שבשמיני  ,ויש לומר, שדרגת הקדושה שנמשכת על ידי המילה, בחינת שמיני 

 .[11]"יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך" [11]ראמעצרת, שעל זה נ

כי, תשובה היא ברוחניות, וכמו שכתב   -ומזה מובן שגדלה מעלת המילה גם לגבי תשובה )אף שענינם אחד(  

וכיון שהמילה נמשכת למטה , בגשמיות ש"עיקר התשובה בלב", מה שאין כן מילה היא [11]רבינו הזקן בתניא

יותר, בגשמיות דוקא, על כרחך צריך לומר, שמעלתה גדולה יותר, כאמור, שכל הגבוה יותר יורד למטה 

 .יותר

 מילה, א' דר"ח כסלו, רשימת השומעים בלתי מוגה.-קטע משיחת ר"ד בעת ברית
 .141תו"מ ה'תשי"ב ח"א ע' 
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 ויקרא טז, ל. ]9[ 
 .ואילך ג ,כו אחרי ת"לקו ראה ]11[ 
 .נ"וש .רלח 'ע שם .ואילך טו 'ע ה"ח מלוקט מ"סה גם ראה - לקמן בהבא ]11[ 
 .)מ"ברע) א ,מד ג"זח .ד"יו ,ז"פכ ר"ויק ראה ]12[ 
 .א ,יב תהלים ]13[ 
 .ב ,מג מנחות ]14[ 
"יו ,א"פכ ר"ויק" )ימים לשמונה שהיא מילה כנגד אלא ,בגדים בשמונה משמש ג"כה מה מפני" ל"ממארז להעיר ]15[ 

 שם(. ז"ותרנ ג"תרנ מ"בסה הובא - ד
, ומוסיף ".המילה ימי שמונה כנגד שהוא בגדים 'ח לובש 'הי שהכהן וזהו(: "ג"בשוה) שם ד"תרנ מ"בסה ]16[ 

: שמב 'ע צ"לוי תורת ראה לבן"*. *( בגדי 'בד משמש 'הי ק"בקדה כ"ביו ג"דכה ע"דצ ,ל"אצ"

 "כדרז עמו נכנסת המילה שזכות ,הקודש אל אהרן בזאתיבוא כתיב .. פ"ביוהכ"

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref2
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref3
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref4
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref5
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref6
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref7
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref8
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref9
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref10
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref11
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref12
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref13
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref14
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref15
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de785373ab8a92__ftnref16

