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לטובה זו  גם
שני שנים ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו

שרה לטובה,י"רש.חיי שוין רוב.כולן והלא כן לומר יתכן איך

בצער ושרויה בנים חשוכת היתה וגלות,שנותיה רעב ,סובלת

ואבימלך פרעה ביד הללו,שבויה בפורעניות כל,וכיוצא ואיך

לטובה שווין הכוונה.שנותיה ראכן הרבי מאניפולי'אמר זושא

בשווה מאורע כל על אמרה שנותיה לטובה",שבכל זו על"גם

ה את ברכה רעה הטובה'כל על שמברכין לא,כשם ומעולם

טיבו מה רע ה,ידעה של מידו שהכל  .הטוב'כיון
זושא רבי הרבי  תורת

סאתם  נתמלא
תרצו מןאם להגרש סאתם נתמלא לא דעדיין גר הריני

ו בתוכםהארץ גר אני אהי,ממילא לאו מן'ואם ואטלנה תושב

אתם"דע,הדין וראויים סאתכם יתמלא לי ליתנה תרצו שלא י

הדין מן אטלנה ואני מיד הארץ מן  .להגרש
יואל  דברי

לעפרון אברהם וישקול עפרון אל אברהם הנה.וישמע

מעות מאתו בקש לא עפרון אשר הכתוב ממשמעות לכאורה

ש משמע ואואדרבה בחנם לו ליתן היה לשון"חפץ קשה כ

עפרון"וישמ אל אברהם המטבע.ע אם המובחן אשר ידוע רק

הקול ומתוך קשה דבר על המטבע עם שמכין מזוקק כסף הוא

וישמ כי לרמז נוכל לזה וטוב נקי הכסף אם עפרון"ניכר אל ע

ואח טוב שהוא הכסף קול השמיע שגם"היינו וישקול כ

מכוון  .המשקל
 למאיראור

מאלה טובים האחרונים  ימים
בימים בא זקן מבעי.ואברהם הימים מן יצא הנראה לפי

ימי.ליה להם הם הילדות שימי ברשעים שהמדה לפי אלא

בהיר ויום כי,אור הגופניים השמושים אל להם המה טובים כי

תכליתן עיקר כל כי,זה יום ולא לילה אצלם הם הזקנה וימי

יען בעדם חשך בקצההעולם אשר הדבש מן עוד יטעמו לא כי

וכאילו,המטה מאלה להם טובים הראשונים הימים כן ועל

הלילות אל מימים השיטה.יצאו מוחלפת בצדיקים ,אבל

הימים אל הלילות מן אל,שבאים להם טובים הזקנה ימי כי

החכמה שנאמר,קניית דרך י(ועל ז היה)קהלת מה תאמר אל

היו הראשונים עלשהימים שאלת מחכמה לא כי מאלה טובים

החכמה.זה על מקפיד אינו כן האומר בצדיקים,כי נאמר לכך

לזקנתם בימים  .בא

יקר  כלי

ליצחק וחומר  קל
כו אליה אומר אשר הנערה לעבדך'והיה הוכחת אותה

אדוני עם חסד עשית כי אדע ובה הוכחת.ליצחק לשון הנה

רש בררת"פירש כמו ע"ולענ.י נראה אחדד דרך יצחק,ל כי

יצחק פחד גבורה מדת מדתו רשעים.היה בין היתה ורבקה

לטוב מדתה והפכה ליקח,ואכזרים ליצחק וחומר קל כן אם

לכל טוב להיות החסד מדת אברהם של זרעו שהוא מוסר

לכל חסד ליצחק,ולגמול מגולה תוכחת רבקה תהיה כן ,אם

תוכחה מלשון הוכחת שפיר  .ואתיא
לב  ייטב

לעצמו עבד  שייר
וגו אנכי אברהם עבד בן'ויאמר אדוני אשת שרה ותלד

וגו לו.'לאדוני אשר כל את לו הכ.ויתן המשך מה'להבין וגם

אנכי אברהם עבד עפי"י,שמקדים ג"ל פרק בפאה ד('ד )'משנה

מתנה המתנה אין לבניו נכסיו כל כל,הכותב קרקע שייר

קיימת המתנה לעצמו ב,שהוא הוקשוואיתא דעבדים גמרא

כל.לקרקעות את לו ויתן יאמר דאם חושש היה אליעזר והנה

מתנה המתנה דאין דיאמרו לו עבד,אשר ואמר הקדים לכן

אנכי הוי,אברהם ושפיר אותו ושייר אברהם עבד עדיין דהוא

 .מתנה
אורות  טללי

קודמת בהמה  מזונות
ללון מקום גם עמנו רב מספוא גם תבן י.גם שלכאורה

ורבקה מים מעט הגמיאני העבד שאל כאשר מדוע לדקדק

ואמרה כלל ביקש לא אשר את להוסיף לבה בנדבת השיבה

למלאות מקודם הקדימה אשאב לגמלך וגם אדני שתה

ואח העבד ומדוע"משאלות מדעתה הוסיפה אשר את אמרה ז

והיא ללון מקום אביך בית היש העבד שאל כאשר בכאן

מס גם תבן גם מקודםהוסיפה אמרה מדוע ללון מקום גם פוא

ואח בקשה בלי מרצונה הוסיפה אשר בקשות"את למלאות כ

עפ.העבד מג"ונראה המבואר לפי פשוט סקי"קס'סי(א"י )ח"ז

כמ לאכול לבהמתו שיתן מקודם לאכול דאסור ונתתי"בהא ש

בשם שם מביא ושבעת ואכלת והדר לבהמתך בשדך עשב

מותר דלשתות חסידים אמרהספר דרבקה מהא וראייתו

ואח אדוני שתה אשאב"מקודם לגמלך גם נראה.כ ולדעתי

שמזונותי בבהמתו דדוקא דרבקה בהא כלל קשה עליך'דלא

שרוצה רק כלל חיוב עליו שאין חבירו בהמות אבל החיוב אז

כל והנה מקודם האדם את לכבד צריך בודאי חנם מתנה ליתן

לאח אבל רבקה את שקידש קודם זהבזה הנזם לה שנתן ר

הי וזה הי'והצמידים העבד כי קידושין כסף שליח'בתורת

הי מתנה שטר כי לה שייכים הגמלים כבר כן אם 'להולכה

לו אשר כל לו נתן שאברהם אדוניו"וא.ליצחק גמלי גם כ

א אשתו היא כי ורבקה ליצחק והם עלי"בכלל מזונותם שוב 'כ

ואח"ע תבן גם מקודם אמרה די"כ כיז העבד מצרכי ברה

קודמת  .הבהמה
נועם  אמרי

גם אמרה והיא ללון לנו מקום אביך בית היש לי נא הגידי

ללון מקום גם מספוא גם אח,תבן אמר תעמ"ולבן למה דוכ

הבית פניתי ואנכי מע"ופירש,בחוץ זרהי דאליעזר"ונ.בודה ל

ע לבית ליכנס רצה הרבהרהזבודהלא דירות שיש וידע

גלא,בביתם מלאים שהמה ידע זאת גם ישוך אולי ושאל לים

א עחדחדר בו ללוןרהזבודהשאין זהע,וראוי לול השיבה

א מקום ללוןחדשיש לו רב,הראוי מספוא גם תבן גם והיינו

ע,עמנו מכניסין אין וציבי תבני אמרושוכמרהזבודהובמקום

זרהע'במס כא(בודה רש.דף ד"עיין אף"י אלי,)ה לאאבל עזר

כבודו לפי זה אין כי התבן לבית לכנוס לבןמראןכלע,רצה לו

הבית פניתי מע"ר,ואנכי פניתי לכבודך הראוי הבית גם בודהל

כןא,זרה תעמם בחוץולמה  .ד
פינחס  גבעת
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ע  נולד  לאביו "ק  רבי  נפתלי  מליזענסק  זי"הרה

אלעזר  מליזענסק  בנו  בכורו של מרן '  ק  הרבי  ר"הרה

מילא  מקום  אביו .  ה"בשנת  תקכ,  אלימלך'  הרבי  ר

 .ק"ט לפ"חשון תקצ-ה מר"כ' נפ. בליזענסק
כל  הרביים  נעשו :  ק  משינאווא  אמר"הרה

זולת ,  פ  הדיבור"מנהיגים  נגד  רצונם  והיו  אנוסים  ע

רבי  נפתלי  שהצליח  לפעול  לבלתי  להיות  רבי ק  "הרה

האט  מען  געצווינגען  פון  הימעל  צו  זיין '  אלע  רביס(

און  נאר  רבי  נפתלי  האט  זיך  דורך  געזעצט ,  רבי

 ).נישט צו זיין
, ק  רבי  נפתלי"ק  רבי  זושא  בנו  של  הרה"הרה

ק  רבי  צבי  הירש "נשא  את  נכדתו  של  הרה

: אביוואמר  לו  ".  לצבי'  צמח  ה"מנאדבורנא  בעל  

ק "היות  שהדעת  נותנת  שחותנך  יקח  אותך  להרה

לזאת  אבקשך  שלא  תגלה ,  )שהיה  נוסע  אליו(מריזין  

שחותנו ,  וכן  היה.  ק  מריזין  מי  הוא  אביך"להרה

ק "וכששאל  לו  הר,  ק  מריזין"לקח  אותו  להרה

או (מעיר  הסמוכה  לרישא  ,  ענה  לו,  מהיכן  אתה

). ירמה  שם  הע,  כלומר(נו  ,  הוסיף  ושאל).  יערסלאוו

אמר .  אמר  לו  שהוא  בנו  של  רבי  נפתלי  מליזענסק

). מיר  קענען  אים(אנו  מכירים  אותו  :  ק  מריזין"הרה

כאשר  חזר  רבי  זושא .  אף  שמעולם  לא  נפגשו  אהדדי

: אמר,  ק  מריזין"והגיד  לו  את  דברי  הרה,  אצל  אביו

ק  רבי  נפתלי "הרה.  ונסע,  אם  כן  צריכים  לנסוע  אליו

ותיכף  ומיד ,    הלילההגיע  לבית  אכסנייתו  באמצע

ק  מריזין  ושלח  את  משמשו  אליו "הרגיש  זאת  הרה

שלכבודו  יערוך  שולחן '  א:  למסור  לו  שני  דברים

ק  מריזין  היה "כי  מנהגו  של  הרה(בשבת  זה  פעמיים  

צוה  להזכיר  את '  ב,  )לעורך  רק  שלחן  אחד  בשבת

אחר ).  שמה  היתה  חוה(אמו  הזקוקה  לרפואה  

, הפרד  ממנוק  רבי  נפתלי  ל"השבת  נכנס  הרה

ק "שהוא  השיג  את  הרה,  העיר  ואמר,  וכשיצא  משום

ק  מריזין  לא "אבל  הרה,  מריזין  מראשו  ועד  רגליו

כי  כשנכנס  אצלו  הפך  את ,  השיג  אותו  כחוט  השערה

והכוונה .  זהו  ביטוי  בדרך  משל.  (הספאדיק  שלו

 ).ק מריזין לא ישיגנו"שהתפלל שהרה
ק  מצאנז "ק  רבי  אליעזר  מדיזקוב  והרה"הרה

ל  נסעו  פעם "ק  רבי  שלום  מקאמינקא  זצ"הרהו

בדעתם  לשבות '  ק  רבי  נפתלי  מליזענסק  והי"להרה

ח "הד.  אבל  הוא  סגר  בעדם  את  הדלת.  ק"אצלו  בש

ק "אבל  הרה,  והרב  מקאמינקא  לא  אמרו  כלום

מדזיקוב  הרהיב  עוז  בנפשו  ודפק  על  הדעת 

הראה  לו  רבי  נפתלי  מליזענסק  באצבעו .  שיפתחנה

וכמובן ...  (ל'אליעזר:  ואמר,  הדרך  החלון  בהתרא

 ).חזרו אל עקבותם
ת  ולקבל  קהל "פ  שסירב  להתנהג  באדמורו"ואע

אבל  פעם  אחת  בשנה  ביום  הפורים  היה ,  בכל  תוקף

ואז  ראו ,  ת  וקיבל  את  הקהל"רגיל  ללבוש  בגדי  אדמורו

עד שגם בעלי מומים כגון אילמים , אצלו מופתים גלוים

 .נושעו אז" לעהמונג"ופסחים וחולים במחלת ה
ק  רבי  איציקל "הרה,  בנו  של  מרן  רבי  נפתלי

, )בגליל לעמבערג(מזידיטשוב בא פעם לעיר נארייעב 

וכשראוהו  חסידים  זקנים  שאלו  לו  אם  אינו  בנו  של 

אולי  היה  דמות  דיוקנו  דומה (רבי  נפתלי  מליזענסק  

, הכניסו  אותו  לביתם  וסיפרו  לו.  והשיב  הן,  )לאביו

  והזמינהו  איש  אחד  לבוא ,שפעם  בא  אביו  לעיר  זאת

שאם  ימלא ,  ק  רבי  נפתלי"אמר  לו  הרה.  לביתו

שיאסוף '  הא,  אז  יסור  לביתו,  בקשתו  בשני  דברים

שיכין  דג  לסעודה '  וב,  עשרה  אנשים  לקידוש  לבנה

שעשרה ,  ויאמר  האיש.  שיערוך  אחר  קידוש  לבנה

אבל  דגים  אינו  בנמצא  בכל ,  אנשים  יכול  לאסוף

ק  רבי "  ונעתר  לו  הרה.כי  אין  שם  נהר,  הסביבה

לפתע  הגיע  שם .  נפתלי  בלי  תנאי  השני  והלך  לביתו

וקנהו  הלה  ממנו ,  גוי  ובידו  דג  גדול  שרצה  למכרו

כאשר .  ק  רבי  נפתלי"בכסף  מלא  והכינו  עבור  הרה

שמן ,  נוכח  בעל  האכסניא  לראות  אות  פלא  כזה

, השמים  מלאו  את  חפצו  והוא  לכבודו  דג  להסעודה

שהיה  לו  חזקה  לשכור ,  לפניונתן  לו  פתקא  והתאונן  

ועתה  בא  איש  אחר  להשיג  גבולו ,  בית  מלון  מהפריץ

. והוא  נשאר  בלי  פרנסה,  וקדם  ושכרו  מן  הפריץ

מה  שמו  של  האיש  שמלאו  לבו ,  שאל  לו  רבי  נפתלי

ק  רבי "אמר  לו  הרה".  פסח:  "ענה  לו,  לעשות  כן

הלוא  אין  פסח  נוהג  אלא  לשמונה  ימים :  נפתלי

תשובתו זו ). ז דאך נאר אכט טאגפסח אי, ַאה(בלבד 

אבל  הוא  היה  לו  אמונה  חזקה ,  היה  לו  לפלא

 .שיתקיימו דבריו
והאיש ,  ק  רבי  נפתלי  משם"כ  נסע  הרה"אח

. ק  רבי  נפתלי  לאנשים  אחדים"סיפר  את  דברי  הרה

ק  עני "הם  שחקו  ממנו  על  שהוא  מאמין  באיזה  בנש

והנה  עבר  וחלף  ימים  אחדים  ועדיין  לא .  שבא  לכאן

. ק  רבי  נפתלי"שום  אות  שיתאמת  דברי  הרהראה  

ד  פן "נתבייש  האיש  ללכת  לביהמ,  ויהי  ביום  השמיני

לא  ארכה .  ונשאר  יושב  בביתו,  יהיה  ללעג  ולקלס

ובא  איש  לביתו  ובישר  לו  שהפריץ  אילץ  את ,  השעה

הוא  לא .  פסח  לעזב  את  הבית  מלון  תיכף  ומיד

אבל הלה הראה לו דרך , האמין לו וחשב שמשטה בו

לון  עגלה  טעונה  עם  כל  חפצי  ביתו  של  פסח הח

וחוץ  מזה  אמר  לו .  העומד  לעקור  דירתו  מהעיר

ובבואו  שם ,  וילך  האיש  אליו.  שהפריץ  צוה  לקרותו

והשיב .  נסעת"  רבי"אמר  לו  הפריץ  תגיד  לי  לאיזה  

אמר  לו .  והיה  כאן  כל  הזמן"  רבי"שלא  נסע  לשום  

כי  זה  שמונה  ימים  שבא ,  אותי  לא  תרמה:  הפריץ

לי  בחלום  הלילה  רבי  אחד  וצוה  לי  שאחזיר  לך  את א

בימים  הראשונים  חשבתי  שאין  זה  אלא ,  הבית  מלון

אולם  היום  נפלה  עלי  תרדמה  שלא ,  חלום  של  הבל

ובחלומי  בא  הרבי ,  כי  איננו  רגיל  לישון  ביום,  כדרכי

והזהיר  אותי  שאם  לא  אחזיר ,  שוב  אלי  והכה  אותי

הראה  לו וגם  .  לך  את  הבית  לאלתר  יהרוג  אותי

. הפריץ  את  סימני  ההכאות  שהכה  לו  הרבי  בחלומו

 .והאיש חזר לנהל את בית מלונו כמקדם
, ק  רבי  נפתלי  לקבץ  מעות"פעם  נסע  הרה

ומדי .  ק  מקאמינקא"ק  מצאנז  והרה"בלווית  הרה

, ניגש  אליהם  יהודי  ומטבע  בידו,  עברם  באיזה  כפר

וכראותו  שנתן  מטבע ,  ק  מצאנז  לקחו  מידו"והרה

ק  רבי  נפתלי  אחז "אך  הרה.  צה  להחזירו  לור,  קטנה

: ואמר  לו,  ומנעו  מלהחזיר  הכסף'  את  ידו  הק

גשפנקא  דחתים  ביה  מלכא  אחד  המרבה  ואחד "

דאיתא  במקובלים  דגושפנקא  דחתים '  פי".  הממעיט

ק  היוצא "ה  שמיא  וארעא  הוא  השם  אקו"בה  וקב

ואת 'את  השמים  'ת  של  בראשית  ברא  אלקים  "מר

המרבה 'אחד  'ת  של  "ו  שגם  בהרכוונת'  והי.  הארץ'

ולפיכך  אין  לסרב ,  מרומז  שם  הזה,  הממעיט'ואחד  '

 .אפילו להממעיט
' האוהל  שעל  מקום  מנוחתו  של  מרן  הרבי  ר

בפנים  היה  מנוחת ,  חלוק  היה  לשני  חדרים,  אלימלך

ובחוץ  נטמנו ,  אלימלך  בלבד'  כבודו  של  הרבי  ר

ק  רבי  אלעזר "הלא  המה  בנו  הרה,  ארבעה  צדיקים

ק  רבי  אליעזר  ליפא "בנו  הרה,  זענסקמלי

' נתן  אחיו  של  הרבי  ר'  ק  ר"הרה,  מכמעלניק

ר "שמואל  צורף  חתנו  של  הר'  ק  ר"והרה,  אלימלך

ורק על הכותל נחרתו , ולא  היו  שם מצבות.  (אלימלך

, ולא  נשאר  שם  מקום  לעוד  קבר).  שמותם

ק  רבי "נכנס  הרה,  ק  רבי  נפתלי"וכשנסתלק  הרה

ק  רבי  מענדל  בער  אחיו "בהרה(אלימלך  מרודניק  

: והכריז ואמר,  לחדר  החיצון)  ק  רבי  נפתלי"של  הרה

אז  נראה  להתיר  את ,  אם  לא  תפנו  מקום  בעבור  דודי

אויב  עטץ  וועטס (החרם  ולהשכיבו  בחדר  שבפנים  

ן  פעטער  וועט  מען  לאזן 'נישט  מאכן  קיין  פלאץ  פאר

). מתיר  זיין  דעם  חרם  און  אים  לייגן  אינעווייניג

בלו  בחרם  שלא  לקבור  בחדר  הפנימי  אף כנראה  שק(

וטמנו  את ,  כי  נעשה  מקום  בריווח,  ולפלא).  אחד

 .ק רבי נפתלי שם"הרה
ה "ק  רבי  נפתלי  הוא  כ"יומא  דהילולא  של  הרה

 .ט"חשון תקצ
ק  רבי  משולם  זושא "הרה)  א:  בניו  היו

ק  רבי  דוד "נשא  את  בתו  של  הרה.  צפת-מנאדבורנא

ק  רבי  מאיר  בנו "חתן  הרה(לייבוש  מנדבורנא  '  ארי

ר  רבי  צבי  הירש "בנו  של  הרה)  של  בעל  הקדושת  לוי

עלה  לארץ  ישראל ".  לצבי'  מצח  ה"מנאדבורנא  בעל  

כ "ק  ומנו"ן  לפ"ה  כסלו  תר"כ'  והתיישב  בצפת  נפ

 .ע"זי' י הק"י והאר"בצפת סמוך לציונם של הב
ק  רבי  איציקל  מזידיטשוב  חתן "הרה)   ב

א  רבי הנקר(ק  רבי  נפתלי  הירץ  לאבין  "הרה

" עטרת  צבי"ק  בעל  "חתן  הרה)  הערצעלע

 .מזידיטשוב
ק  רבי "ק  מצאנז  כיבד  מאד  את  הרה"הרה

אלימלך  זכו  לכבוד '  וגם  כל  נכדי  הרבי  ר(איציקל  

פעם ראה איש נכבד איך שהדברי חיים ). גדול בצאנז

מדוע  הוא  זוכה ,  שאל,  מקרב  כל  כך  את  רבי  איציקל

'   הרבי  ראמרו  לו  שהוא  נכד,  להתקרבות  גדול  כזה

הלא  גם  אנחנו  כולנו  נכדי :  אמר  האיש.  אלימלך

ק  מצאנז "כששמע  זאת  הגה?  אברהם  אבינו  אנן

, הוא  הנו  בנו  של  הרב  הקדוש  רבי  נפתלי:  השיב  לו

הרב  הקדוש  רבי  נפתלי  היה  בנו  של  הרב  הקדוש  רבי 

אלעזר '  והרב  הקדוש  רבי  ר.  אלעזר  מליזענסק'  ר

ער  איז  א  זון (אלימלך  '  היה  בן  הרב  הקדוש  הרבי  ר

דער  הייליגע  רבי  נפתלי  איז ,  פון  הייליגן  רבי  נפתלי

' דער הייליגער רבי ר, אלעזר' א  זון  פון  הייליגן רבי ר

אך ,  )אלימלך'  אלעזר  איז  א  זון  פון  הייליגן  רבי  ר

זאת ,  אם  אמנם  נכדו  של  אברהם  אבנו  הנכם,  אתם

 ...איני יודע
היו  אומרים  שדמות  של  רבי  איציקל 

' היה  דומה  מאד  לזקנו  של  הרבי  ר,  מזידיטשוב

ק  מצאנז  רגיל "ומחיבת  קודש  היה  הרה.  אלימלך

ק  רבי  איציקל "לקרב  את  פניו  לזקנו  של  הרה

 .'והעבירו על פניו הק
 .ל"ק רבי אלעזר סגי נהור מליזענסק זצ"הרה) ג
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והקשו  בעלי .  עצה  על  המילה  לפיכך  נגלה  עליו  בחלקו

איך  יתכן  שאדם  גדול  וצדיק  כאברהם  שנתנסה '  התוס

ישאול  עצה  על  המילה ,  בעשרה  נסיונות  ועמד  בכולם

 .ה"שצוהו הקב
á  (י "ופירש,  והוא  יושב  פתח  האהל  כחום  היום

וביארו .  ויכניסם  בביתולראות  אם  יש  עובר  ושב  

המפרשים  הכוונה  על  מי  שעבר  עבירה  ורוצה  לשוב 

 .ויכניסם בביתו תחת כנפי השכינה, בתשובה
øàáúéåאלימלך '  ק  הרבי  ר"  על  פי  מה  שכתב  הרה

בכל  עת  ורגע  שהוא  פנוי )  אות  א(ה  בצעטיל  קטן  "זללה

יהיה  מהרהר  במצות  עשה  של  ונקדשתי '  מן  התורה  וכו

ויצייר  במחשבתו  כאלו  אש  גדול ,  בתוך  בני  ישראל

ומפיל  עצמו '  ונורא  בוער  לפניו  עד  לב  השמים  וכו

אך  יזהר  שיהיה  דובר '  יתברך  וכו'  להאש  על  קידוש  ה

אמת  בלבבו  ושתהיה  אז  בשעת  מעשה  תקועה  מחשבה 

ואז  מחשבה ,  זו  בתוכיות  ובפנימית  לבו  באמת  גמור

ומקיים  בזה  מצות  עשה ,  ה  מצרפה  למעשה"טובה  הקב

 .ד הקדושים"עכ, קדשתישל ונ
äðäåלפרש )  בלק'  פ(ה  בייטב  לב  "ז  זללה"  כתב  א

ואברהם  בן  תשעים  ותשע  שנה )  בראשית  יז  כד(הכתוב  

י  נטל  סכין  ורצה  לחתוך "ופירש,  בהמולו  בשר  ערלתו

ה  שלח  ידו  ואחז  עמו "והיה  מתיירא  מה  עשה  הקב

לו  לא  נאמר ,  וכרות  עמו  הברית)  נחמיה  ט  ח(שנאמר  

והענין  כי  עיקר  מצות  מילה  טעמו .  כ"ע,  אלא  עמו

  שהוא  להחליש  כח  האבר )ט"ג  פמ"ח(מבואר  במורה  

ולכך  מצות  מילה  להכרית .  ש"עי,  וחוש  התאוה  שבו

ועל  כן ,  היינו  כח  הרע  שבו,  ה"ע  ל"ה  אותיות  ר"ערל

והנה  כתיב .  משה  שנולד  מהול  נאמר  בו  כי  טוב  הוא

כי  כל  אשר  יעשה  האלהים  הוא  יהיה )  קהלת  ג  יד(

ת  כביכול  בעצמו  הסיר  הערלה  וכח "וכיון  שהשי,  ולםלע

הרע  של  אברהם  אבינו  מאותו  אבר  כח  המוליד  כל  זרעו 

כבר  הוסר  שורש  הרע  מאותו  מקום ,  וזרע  זרעו  עד  עולם

ואם  כי  אחד .  בפנימיותו  מכל  זרעו  אחריו  עד  עולם

אבל  שורש ,  מזרעו  אינו  מהול  הלא  הוא  רק  בשר  ערלתו

ה  שכרת  עמו "ל  ידי  הקבפנימיותו  הרע  כבר  הוסר  ע

ך  בברית "וזה  שאומרים  בפיוט  הבאים  עמ.  הברית

, על  כן  ומבטן  לשמך  המה  נימולים,  עמך  דייקא,  חותמך

היינו  מבטן  אפילו  קודם  הסרת  הערלה  יש  להם  דין 

כי  כבר  הוסר  מהם  כח  הרע  הפנימי  מאותו  אבר ,  נימול

ולזה .  ה"על  ידי  מילתו  של  אברהם  אבינו  בכחו  של  הקב

קונם  שאני  נהנה  לערלים :)  נדרים  לא(בגמרא  מבואר  

שאני ,  מותר  בערלי  ישראל  ואסור  במולי  עובדי  כוכבים

נהנה  למולים  אסור  בערלי  ישראל  ומותר  במולי  עובדי 

, שאין  הערלה  קרויה  אלא  לשם  עובדי  כוכבים,  כוכבים

ן "ופירוש  הר,  כי  כל  הגוים  ערלים)  ירמיה  ט  כה(שנאמר  

אור  הענין  כי  ישראל  אפילו ובי.  ג  דאית  בהו  מולים"אע

ם  אפילו  הוא  נימול "ועכו,  הוא  ערל  הוא  בכלל  נימול

הוא  ערל  כי  יש  בו  עדיין  שורש  וכח  הרע  שלא יוסר ממנו 

 .ד"עכ, ת"על ידי כח איש מבלעדי עזר השי
ìòå  נדה  ל(  פי  זה  יש  להבין  מה  דמבואר  בגמרא (:

וכיון ,  דתינוק  במעי  אמו  מלמדין  אותו  כל  התורה  כולה

  לאויר  העולם  בא  מלאך  וסטרו  על  פיו  ומשכחו  כל שבא

וראוי  להתבונן  ממה  דאיתא  במדרש .  התורה  כולה

אמר  לו  עקילס  לאדריינוס  המלך )  ב"ל  סי"ר  פ"שמו(

אמר  לו  לך  ולמד ,  רוצה  אני  להתגייר  ולהעשות  ישראל

אמר  לו  עקילס  אפילו  חכם ,  תורתן  ואל  תמול

ד  תורתן שבמלכותך  וזקן  בן  מאה  שנה  אינו  יכול  ללמו

הרי  שאי  אפשר  להשיג  לימוד  התורה  כל .  אם  אינו  מל

ולפי  זה  יש  להבין  איך  יכול  התינוק ,  זמן  שלא  נימול

אמנם .  ללמוד  התורה  במעי  אמו  בזמן  שלא  נימול  עדיין

לפי  האמור  הרי  כבר  נתבאר  שהעיקר  הוא  להכרית  ערלת 

ועל  כן  תינוק  ישראלי  במעי  אמו  אף  שלא  נימול ,  הלב

ועל  כן ,  כל  מקום  כבר  נכרת  ערלת  לבבומ,  בפועל  ממש

 .יכול הוא במעי אמו ללמוד ולעסוק בתורה הקדושה
äðäåמחשבה  טובה :)  קידושין  לט(ל  "  אמרו  חז

ה "ה  מצרפה  למעשה  מחשבה  רעה  אין  הקב"הקב

ה  בייטב "ז  זללה"ובטעם  הדבר  כתב  א,  מצרפה  למעשה

כי  על  ידי ,  שהוא  מכח  מצות  מילה)  תרומה'  פ(לב  

היא  כח  הרע ,  ה"ע  ל"ר  הערלה  אותיות  רהמילה  הוס

ה "ועל  כן  הקב,  ממנו  ונימול  ערלת  לבבו  וסר  הרע  מלבו

 .ד"עכ, מצרף המחשבה טובה למעשה
äæáåל  הוא  שנתן  לו  עצה  על "  יתבאר  דברי  רשיז

אלא ', ו אברהם אבינו במצות ה"ולא שנסתפק ח, המילה

אברהם  אבינו  היה  נבוך  בדעתו  איך  יוכל  לקיים  מסירות 

כי  באור  כשדים  קיים ,    על  קדושת  שמו  יתברךנפש

מסירות  נפש  בפועל  ממש  שהשליך  עצמו  לתוך  כבשן 

אלהיך  בכל  לבבך  ובכל '  וקיים  ואהבת  את  ה,  האש

כ  כאשר "אולם  אח.  אפילו  הוא  נוטל  את  נפשך,  נפשך

לא  היה  מי  שירצה  לכופו  לעבוד  עבודה  זרה  הרי  ראה 

תי  בתוך שאין  לו  הזדמנות  לקיים  מצות  עשה  של  ונקדש

ה  לקיים  מצות  מילה "עד  שצוה  לו  הקב,  בני  ישראל

והוסר  כח  הרע  ממנו  ומכל  הדורות ,  וכרות  עמו  הברית

ואז  פשט  לו  ממרא  דבר  זה  דעל  ידי  מצות  מילה ,  אחריו

ה "שנכרת  ערלת  הלב  אמרינן  מחשבה  טובה  הקב

' ויוכל  לקיים  במחשבתו  ואהבת  את  ה,  מצרפה  למעשה

  אפילו  הוא  נוטל  את ,אלהיך  בכל  לבבך  ובכל  נפשך

ולפיכך  נגלה  אליו ,  תמיד  בכל  עת  ובכל  זמן,  נפשך

 .בחלקו
äðäåרבי  ישמעאל  היה .)  דף  פו(יומא  '    איתא  במס

והחמור  מכולן  הוא  עון  חילול ,  חילוקי  כפרה'  דורש  ד

דאינו  מתכפר אפילו בתשובה ויסורים אלא על ידי ,  השם

שיב שוב  א(ה  בייטב  פנים  "ז  זללה"וכתב  א.  יום  המיתה

מה  יעשה  ילוד  אשה  כי  יתאונן  על  חטאיו  אשר )  אות  יד

כי  הרבה  עניני  חילולי  השם ,  בתוכם  גם  עון  חילול  השם

הנה  מצאנו ,  ואיך  יזכה  להנצל  מיסורים  וממיתה,  ישנם

במדבר  דף (ק  "להם  רפואה  ותעלה  ממה  דאיתא  בזוה

אית  חובין  דלא  מתכפרין  עד  דאתפטר  בר  נש .)  קכא

יה  למותא  ומסר  נפשיה  כמאן והאי  יהיב  גרמ,  מעלמא

וכדין ,  ותיקונא  דא  בעי  כוונה  דליבא,  דאתפטר  מעלמא

וכבר .  ק"עכדה,  ה  מרחם  עליה  ומכפר  חוביה"קוב

נתבאר  דכל  זה  הוא  מכח  מצות  מילה  שעל  ידי  זה  הוסר 

ערלת  הלב  ויכולים  לקיים  מסירות  נפש במחשבה ונחשב 

 כאילו  מסרו  נפש  בפועל  המעשה  ואין  מן  הצורך  שיהרגו

אלא  גם  במחשבה  אמיתית  זכה  וטהורה ,  בפועל  ממש

, שמקבל  על  עצמו  מסירות  נפש  על  קדושת  שמו  יתברך

 .חילוקי כפרה' הרי זה מכפר על כל הד
äæìåלראות ,  ל  והוא  יושב  פתח  האהל"  דרש  רשיז

' ו  באחד  מד"היינו  מי  שעבר  עבירה  ח,  ר"אם  יש  עוב

יסם ויכנ',  שהוא  רוצה  לשוב  אל  ה,  ושב,  חילוקי  כפרה

כי  סתם  תשובה  אינו ,  היינו  אל  הקדושה,  לתוך  ביתו

אך  אחר  שקיימו  מצות  מילה  והוסר  כח ,  מועיל  על  זה

על  ידי  זה  נתכפר ,  הרע  ומחשבה  טובה  מצטרף  למעשה

 .חלוקי כפרה' על ד
 ב

ãåòל  והוא  יושב  פתח "  יש  לפרש  דברי  רשיז

על  פי .  לראות  אם  יש  עובר  ושב  ויכניסם  בביתו,  האהל

) שער  ד  אות  טז(בינו  יונה  בשערי  תשובה  מה  שכתב  ר

דעל  ידי  יגיעה  בתורה  מתכפרים  גם  אלו  העוונות  שלא 

ק "  דהגההמתאמרא  משמיוכן  .  מהני  להם  תשובה

) האזינו'  פ(  תובה  לפרש  הכ"להלד  מבעלזא  ז"מהרי

ואיתא  בספרי  שהתורה  מכפרת ,  כשעירים  עלי  דשא

 כותהל(ם  "איתא  ברמבהנה  ד,  כשעירי  יום  הכיפורים

  קיים  נתקנו  כל הק  הי"דבזמן  שביהמ)  ב"הא  "פשובה  ת

גם  אלה  שאין  להם ,  י  שעיר  המשתלחל  ידהחטאים  ע

וזו   ,.)יומא  פו(גמרא  כמבואר  ב,  כפרה  אלא  ביום  המיתה

שהתורה  יש  לה  הכח ,  כוונת  הספרי  כשעירים  עלי  דשא

שעל  ידי ,  של  כל  השעירים  גם  של  שעיר  המשתלח

אפילו  חטא  של  חילול ,  התורה  נתקן  הכל  בחיים  חיותינו

 .ד"עכ, השם
äæåהיינו  בפתח ,  ל"  שאמר  והוא  יושב  פתח  האה

מה  טובו )  במדבר  כד  ה(ד  הכתוב  "ע,  הבית  המדרש

ר "לראות  אם  יש  עוב,  אהליך  יעקב  משכנותיך  ישראל

, ה"שרוצה  לשוב  אל  הקב,  ושב,  חילוקי  כפרה'  על  ד

כי  על  ידי  שהאדם ,  היינו  לבית  המדרש,  ויכניסם  לביתו

ד  ועוסק  בתורה  נתכפר  כל  עבירה  ועון  ואינם "בביהמבא  

 .חילוקי כפרה' צריכים לד
øáãåכי  אין  צדיק ,    זה  צריך  להיות  נר  לרגלינו

ר "האדם  יש  לו  יצה,  בארץ  אשר  יעשה  טוב  ולא  יחטא

, ולפעמים  עלולים  לבא  לידי  חטא  ביודעים  ובלא  יודעים

והאדם  עושה  לעצמו  חשבון ,  עבירות  קלות  וחמורות

ו  אין "שעבר  על  עבירה  חמורה  עד  מאד  ושמא  חהנפש  

ו "כי  אף  שנכשלו  ח,  חלילה  לומר  כן,  תקנה  לנשמתו

בעבירות  חמורות  אשר  אין  יום  הכיפורים  מכפר  עליהם 

, וצריכים  לבא  לידי  יסורים  ועגמת  נפש  בכדי  שיתכפרו

, צריך  האדם  להתחזק  שעל  הכל  מועיל  גם תשובה גרידא

ה  הקדושה  יש  לו והתור,  והוא  באמצעות  עסק  התורה

' הכח  של  השעיר  המשתלח  שהיה  מכפר  על  כל  הד

וזה  נותן  לנו  התחזקות  גדול  שיתאמצו .  חילוקי  כפרה

ביתר  שאת  וביתר  עוז  בלימוד  התורה  שיהיה  בקביעות 

ואם  חטאו  חלילה  בעבירות  חמורות  יתכפר  הכל ,  גמור

ולזה  ישב  אברהם  אבינו  פתח  האהל .  על  ידי  כח  התורה

וכל אחד שהוא , דמיוני לדורות הבאיםכדי  לעשות פועל 

ד "מזרע  אברהם  יתחזק  בזה  שעל  ידי  שבאים  בביהמ

, אף  על  פי  שעברו  על  עבירות  חמורות,  ועוסקים  בתורה

ואברהם  אבינו  מכניס ,  אם  עושים  תשובה  יתכפר  הכל

ולזה .  אותנו  לביתו  אל  הקדושה  בזכות  לימוד  התורה

בא  בבית יראה  כל  אחד  יהיה  מי  שיהיה  לקבל  על  עצמו  ל

 .המדרש ולעסוק בתורה בבוקר או בערב
åðéãîòáå בחודש  מרחשון  אשר  רחושי  מרחשין  

שפתינו  והוא  עוד  סניף  לחודש  תשרי  המיוסד  על  מחילה 

ואם  יקבעו  שיעורי  תורה  לעסוק  בתורה ,  סליחה  וכפרה

בכל  יום  בקביעות  גמור  אז  נכון  לבינו  בטוח  שהתורה 

היה  לנו  הזכיה ת  יעזור  שי"והשי,  יכפר  כמו  הקרבנות

והאר  עינינו  בתורתיך ,  לעסוק  בתורה  וללמוד  באפס  מה

וזה  מכפר  על  כל  עבירות ,  ודבק  לבינו  במצותיך

, ובזכות  לימוד  התורה  נזכה  לביאת  גואל  צדק,  החמורות

ונזכה  להתרוממות  קרן  התורה  וישראל  בהתגלות  כבוד 

 .שמים עלינו במהרה בימינו אמן
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 מבצר הכוללים קרית יואלי " שע"בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בירורי הלכות
 א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

 7213 781 845: קסי הפע"  או ע4936 662 845: להערות והארות

T øåù÷é àîù íåùî úåùòì øåñàù íéøáã t

,עשאו  קשר,  ל  היו  מקומות  שלאחר  שהכניסו  החוט  בהמנעל"בימי  חז)  א
כ"וע,  וזהו  קשר  של  קיימא  שאסור  מן  התורה,  כדי  שלא  ישמט  החוט  מן  המנעול

אפילו,  ל  מלהחזירו  לאותו  המנעול"אסרו  חז,  אם  נשמט  החוט  מהמנעול
גזירה  שמא  ישכח  ויעשה  קשר,  כ"רוש  שלא  יעשה  שום  קשר  אחכשמתכוין  בפי
י  רוב  אין  הדרך  לעשות  קשר  בהחוט  כשמכניסין"  ובזמנינו  עפא,כיון  שכן  הדרך
אם  אין  [במותר  לחזור  ולהכניסו  שם,  כ  אם  נשמט  החוט"וע,  החוט  להמנעול

 ג]אסור, אבל אם יש טירחא בזה, טירחא מיוחדת בזה
ואחר  שמכסין,  משין  בו  ביום  הגשםשמשת"  מעיל"בגד  הנקרא  )  ב

כדי  שלא  ישמט[,  צדדי  הכיסוי'  י  חוט  היוצא  מב"השטריימל  הדרך  להדקו  ע
ותחת,  ויש  פלעסטיק  קטן  שמונח  בשתי  ראשי  החוט,  ]הכיסוי  מן  השטריימל

כ"ג  יש  ג"ובכה[,  ז  לא  יפול  מן  החוט"הפלעסטיק  הקטן  יש  קשר  בהחוט  שעי
,אם  נפתח  הקשר  ונפל  הפלעסטיק]  יםס  של  הילד'בהכיסויים  של  הדזשעקעט

ואפילו  אם  מתכוין  בפירוש,  אסור  להחזיר  הפלעסטיק  למקומה  ביום  השבת
משום  דגזרינן]  פ"או  יניח  שם  קלי,  אלא  שלייף[שלא  יעשה  קשירה  מתחתיו  

 דשישכח ויעשה קשר כיון שכן הדרך
שיש פלעסטיק בשתי] ROPE[וכן מצוי בחבל שהילדים משחקים בו ) ג

דגזרינן, ואם נפל משם אסור להחזירן אפילו כשאינו רוצה לעשות קשר, הקצוות
 השישכח ויעשה קשר כיון שכן הדרך

)שמשתמשין  בו  בישיבות  ובקעמפס  לצורך  הבגדים(השקים  הגדולים  )  ד
פ  עושין  קשר  בסוף  החוט  כדי"וכמ,  שבו  קושרין  פתח  השק,  יש  בראשו  חוט

אסור  להכניסו  להחלל,  חוטואם  נפתח  הקשר  ויצא  ה,  שלא  ישמט  ממקומו
ואפילו  באופנים  [ודגזרינן  שמא  ישכח  ויקשרנו,  אפילו  אם  מתכוין  שלא  לקשרו

אסור  להכניסו  דהוי  כמתקן,  אם  יש  טירחא  בהכנסת  החוט,  שאין  הדרך  לקשרם
 ז]מנא

  שתוחבין  בחבלBEADSי  "וכן  הקייטלעך  של  הקטנים  שעושין  ע)  ה
  להחבל  אפילו  כשמתכוין  שלאאסור  להכניסן,  כ  עושין  קשר  בראשו"ואח

  ודוקא  אותן  שעשויים  לקיימא  ואינןח,גזירה  שמא  ישכח  ויקשרם,  כ"לקשרן  אח
 טאין בהם איסור, כ"אבל אותן שעשויין לקשרן ולפתחן אח, עשויין להפתח

  ביום  השבת  אפילו  אם  אינו  רוצהBALOONוכן  אסור  לנפח  )  ו
והוא  קשר  של  קיימא(שרם  כיון  שהדרך  לקשרן  גזרינן  שמא  ישכח  ויק,  לקושרם

 י)שאסור מן התורה
====================== 

ל  בזה  אלא  כשדרך"שלא  גזרו  חז)  א"סוסק(ז  "ע  בט"וע,  )ט"סק(א  "ומג)  ד"ז  סק"שי'  סי(ז  "ט  א

לא  גזרו  גזירה  זו,  אלא  דרבנן,  אבל  אם  אין  הדרך  לעשות  קשר  דאורייתא,  הוא  לעשות  קשר  דאורייתא

 ש"עיי
 )'ס' ו סי"ח(ת באר משה "ושו) 'ז דין ו"מ' מלאכת קושר סי(תולדות שמואל  ב
ומצוי  כשנפל  הפלעסטיק(שאם  יש  בו  טורח  הוי  כמתקן  מנא  )  ט"סק(א  "ומג)  ד"סק(ז  "בט'  ע  ג

 )פ דאיכא טירחא להכניס החוטים בתוך נקבי המנעול"שאז יש כמ, שבראש החוטים
 'ל בהערה א"כנ ד
 ל"כנ ה
 ל"כנ ו
 'ל בהערה ג"כנ ז
 'ל בהערה א"כנ ח
אבל  בוודאי  שאסור  לקשרו  בסוף  אם  הוא  קשר('  שלא  גזרו  אלא  בקשר  דאו'  ל  בהערה  א"כנ  ט

 )ה"ויתבאר בהמשך אי, ע"אומן או אם אין בדעתו לפתחו תוך מעל
ת"ע  בשו"וע)  ז"י  בבדי  השלחן  סקט"ק'  סי(וכעין  זה  כתב  בקצות  השלחן  ',  ל  בהערה  א"כנ  י

,מכיון  שעשוי  מגומי  דק  ביותר  ומתפוצץ  בקל,  כתב  לאסרו  מטעם  אחרש)  'ט  אות  ו"ס'  סי(מחזה  אליהו  

ש  בביאור  הלכה  שיש  זילותא  דשבת"י  מש"ועפ)  'ז  סעיף  ב"של'  סי(א  "הרי  זה  נכלל  בכלל  דברי  הרמ

ויש  לדון  בדבריו  אי  באמת  דרך  הבאלאן(ש  במחזה  אליהו  "אפילו  אינו  פסיק  רישא  שיתפוצץ  עיי

 )פ אסור מטעם שנתבאר בפנים"ועכ, ל"ואכמ, ל"א הנ"הרמלהתפוצץ עד שיכנס בכלל דברי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


