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 אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ה׳ ויאמר

 )א ,יב( אראך אשר הארץ

 שאני למקום מארצך לך לך לאברם אמר שהקב״ה ,הוא מקרא של פשוטו

 ע״פ ,זי״ע חאסימפש בונם רבי הרה״ק ירשפ נשגב פשט אך. לך יראה

 ומוסיפה האדם עיני מאירה הצדיק פני שראיית הק׳ בספרים דאיתא מה

אשר הוא רוצה להראות את , למקום שילך הקב״ה לו אמר לכן. דעת

  . שם שגרים הארץ לאנשי והקדושות המאירותפניו פני הצדיק 

 אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך ״לך הפירוש וזה

 בכדי שם הק׳ פניך ואת אותך אראה אשר דהיינו, יוצא פועל - ״אראך

 בך מההתבוננות כתוצאה וקדושה שמים יראת יקבלו שהאנשים

  ... הק׳ ובהליכותיך

•   
 

הוא דבר המועיל מאד , היות כי ההתבוננות בפני הצדיקים :אמר הכותב

דיקים והרבה צ, נפש האדם להתעלות בתורה וביראת שמיםנשמת ולל

שהרבה ממה שגרם להם התעוררות וחשק ללמוד , ובני עליה העידו

משום שהיו רגילים הוא , ת ביראה ובהתלהבות"תורה ולעבוד את השי

יש חוסר ידיעה אצל הרבה אנשים על , ומאידך .להביט בפני הצדיקים

כ הנני רוצה להרחיב עוד במעלת ההסתכלות "ע, גודל מעלת ענין זה

בונים ' לאחר שראינו את האמרה של הרבי רפרט בו. בפני הצדיקים

   .אמרתי להרחיב בביאור הענין ,ע הפותחת את גליון זה"מפשיסחא זי

ראיית צדיק הוא בבחינת עולי הרגלים שבאו לראות את פני 

  .'האדון ה
התבטאות מפליגה  מובא) תרז' ב עמ"ח(" עירין קדישין"בספר 

חשיבות ההסתכלות בפני  ממנה נלמד על ע"ק מרוזין זי"הרהשהתבטא 

   :צדיק

שלכאורה  ,ע"ין זי'ק רבי ישראל מרוז"הרה חסיד אחד שאל פעם את"

ל ברכה מיוחדת על ראיית פני "פלא גדול הוא למה לא תיקנו חכמינו ז

ין שראיית פני צדיק הוא 'ק מרוז"השיב הרה, צדיק בעת קבלת פניו

שאל . קדששלא תיקנו ברכה כשבאו לבית המ, בבחינת עולי רגלים

השיב , קשה למה באמת לא תיקנו ברכה על זה, אם כן, החסיד עוד

פאה (כמו דאיתא במשנה , ק כיון שהוא מהדברים שאין להם שיעור"הרה

   ". ולכן לא תיקנו ברכה, הראיון שאין לו שיעור) א, א

  !המסתכל בפני הצדיק מקבל הארה גדולה
ליקוטי ( "אלימלך נועם"בספרו  ע"נסק זי'ק רבי אלימלך מליעז"הרה

יש סייעתא לזה שיבוא לו וביותר : "כותב כך) ה משנה"קד ד' שושנה עמ

שבעבור שיראתו על פניו , הארה והתעוררות על ידי ראיית צדיק בפניו

ה "וזהו שאמר יעקב אבינו ע, אזי המסתכל בפניו מקבל הארה גדולה

 דאיתא שם" אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך) "ל, בראשית מו(

אבל יעקב לא נפל  –" ויפול יוסף על צואריו ויבך"י על הפסוק "ברש

ומסתמא התפלל והוצרך לעשות מסירות , משום דקרא קריאת שמע

דהיינו שעתה אוכל לעשות " אמותה הפעם"ואמר , הנפש בנפילת אפים

וקבלתי ממך הארה וקדושה " אחרי ראותי פניך", מסירות נפש בשלימות

  .  "גדולה

  !תסתכלו על הצדיק ותקבלו הארה לנשמתכם –אנכי 
סיפר פעם בשולחן הטהור ע "ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"הרה

כי שמע עדות מיהודי תלמיד חכם שהיה נוכח בעת , בפרשת ראה

  הגיע פעם לשבות בעיירת פדגרוש ע "ק רבי אברהם מטריסק זי"שהרה

  

ויהודים הלכו רגלית שעה ארוכה  הסמוכה לקראקא והיה ליל חורפי קר מאד

 .בכדי לחזות את פניו של הצדיק, במסירות נפש כשהפאות והזקן קפאו מכפור

ק מטריסק ממשמשיו "שבאמצע השולחן ציוה הרה, וסיפר אותי יהודי

לך קוקטס אהן דעהם צדיק 'לך יודע'יודע": שיעמידוהו על השולחן ואמר בקול

וציוה שיסובבוהו על "! טו על צדיק הדוריחודים יהודים הסתכלו והבי –" הדור

האם , אחר כך שאל, כל ארבע צדדי בית המדרש כדי שכולם יוכלו לראותו

ובזה פירש הרבי מלעלוב . ציוה שיורידוהו מהשולחן, וכשענו כן. כולם ראוהו

לך 'יודע", ה אמר לפני ישראל"דמשה רבינו ע "ראה אנכי"את הפסוק , ל"זצ

יחודים יהודים הסתכלו והביטו על  –" ם צדיק הדורלך קוקטס אהן דעה'יודע

      "...צדיק הדור

  ע"ק רבי אהרן מקראלין זי"מעשה נורא עם הרה
שם התגורר מוכסן יהודי , לכפר ע"ק רבי אהרן מקראלין זי"הרהמעשה שבא 

, אשר מזה ימים רבים התהלך בעוונות ונשתקע בחטאים מאד, עלוב נפש

סר רבי אהרן ונכנס אל מלון . ל צלם אלוקיםוכמעט לא נותרה בו רשימא ש

רק העניק לו , התקרב אליו ולא דיבר אתו מאומה, האורחים אשר בבעלותו

, עד שבעל הבית גם הוא הרים את עיניו והסתכל עליו, מבט חטוף גרידא

עלה , באותו רגע מיהר רבי אהרן להסתלק מהאכסניא, ם נפגשויים בעינייועינ

, והורה לרכב שיסיע אותו למלון אחר, לו בחוץעל גבי מרכבה שהמתינה 

  .שהיה רחוק מפה כדי פרסה ומחצה

ויעמוד , מיד הסתגר הצדיק בחדר מיוחד ששכר לעצמו, ויהי בבואו למלון השני

יח להיכנס אליו לשום בריה כשהוא מבקש מבעלי האכסניא לא להנ, בתפילה

רוחו , כפר הקודםלא חלפו רגעים רבים ואל המלון הגיע המוכסן מה .שבעולם

אמרו לו , כשהוא מפציר באנשים להכניסו אל הצדיק, נסערה ודמעתו על לחיו

אבל האיש בצר לו התפרץ בבכיה , שהזהירם לבל יתנו לאף אחד לבוא אצלו

גדולה והתרפק על דלת חדרו של רבי אהרן בתחנונים ממיסי לבב כי יחמול 

יניו הקדושות הבעיר אל המבט שנתן בו הצדיק בע, מה קרה, עליו ויפתח לו

רחם על , רבי, אנא", החרטה אוכלת בו, מהפכה מתחוללת בנפשו, לבו

אך הדלת לא ". רצוני לחזור בתשובה", מלב קרוע ומורתחזעק האיש , "נשמתי

, זעקת האיש המגואל בחטאים הרעידה את הבית על יושביו, נפתחה בפניו

מים וקולו מתייפח ללא  עיניו יורדות פלגי, הוא שכב על הארץ אצל המפתן

  . ככה במשך לילה שלם, הפוגה

, חרטתו אמת, כי הלה מבקש באמת לשוב, כשהרגיש רבי אהרן מבפנים

 ,משמע, יקשת לרחם ולחוס על נשמתךב, פתח הדלת ואמר לו, בכייתו אמת

דע איפוא שאינני מוצא תיקון לנשמתך אלא , שעל גופך לא תחוס, אם כן

  ...!בנטילת הנפש

בד שתהיה מיתתי כפרה על ובל, הנני מוכן, בריו התלהב האיש ויקראלשמע ד

   !תי להכעיס את קוניירבכל מה שה

והורה לקשור ולכסות את עיניו , מיד ציווה עליו הצדיק שישכב ארצה

סכין (כשהוא אומר בקול רם לשוחט שנלווה עמו להעמיד חלף כשר , במטפחת

, ברמיזהו, בלחשו .א מיתת בית דיןעל מנת לקיים בחוט, בבדיקה כדת) שחיטה

  ...הוסיף להורותו שיכין מהצד עוף כשר לשחיטה ויברך עליו

כי הרבה , ויהי אחרי שהתוודה האיש השוכב על הארץ בלב נשבר על העבר

אשר "בירך השוחט ברכתו בשם ומלכות , לפשוע בכל קלות וחמורות שבתורה

בעוד האיש , לו ןעוף המוכוישחט את ה" קדשנו במצותיו וציוונו על השחיטה

מה , ישחטני לכפרה, רבי, אנא", מוטל ארצה מזדעק ומיילל בקול אומלל ונואש

הפכו לצידו , מיד לקח רבי אהרן הסכין מידי השוחט". לי בחיים מלאי חטא

, תוך כדי אמירה, הקהה והעבירו בנחת על גבי צווארו של החוזר בתשובה

  ).ז ,ישעיה ו(" וסר עונך וחטאתך תכופר"



  
 

  
  

אלא יעזוב כל אשר לו , אחר ציוה עליו לקום והורה לו שלא ישוב לביתו

ונתן בידו סדר תיקונים וכפרה , ויעסוק יומם ולילה בתורה ובעבודת השם

לימד , גם סימנים מובהקים, לזכך נשמתו עד כי יירצה לאלקים בשובו

  .אותו לדעת אימתי נירצה עוון חייו ורפא לו

יווהו ויהיה לבעל תשובה מובהק העומד במקום ויעש האיש ככל אשר צ 

    .שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד

ל עליון קנה - א' ויאמר אברם אל מלך סדום הרימותי ידי אל ה

  )כג-כב, יד(' שמים וארץ אם מחוט ועד שרוך נעל וגו
בספר  ע"הגאון רבי עקיבא איגר זי מובא את דברי" כוסי רויה"בספר 

יש לקשור  ישכתוב כ ,אל על הדין של קשירת הנעלייםשש" כתב וחותם"

לפי שאת התפילין של יד  ,את של ימין את נעל שמאל תחילה ואח״כ

  . קושרים על יד שמאל

 ,והלא כל אדם קושר קשירות רבות בכל מיני הזדמנויות ,והדבר תמוה

 ,טלמשל בקשירת האבנ – בשום מקום שבקשירות אחרות נוולא מצי

ומה הקשר בין  ,שצריך להקפיד על צד שמאל או בכל הזדמנות אחרת

  ?ןקשירת הנעליים למצוות תפילי

אומרת שבזכות שאמר ) ע׳׳ב טפ׳׳(הגמרא בחולין : וענה על כך הגרעק״א

 ,הציצית טזכו בניו אחריו לקבל את מצוות חו, "טאם מחו"אברהם 

והרי לנו  .זכו לקבל את מצוות תפילין "ועד שרוך נעל"ובשכר שאמר 

ולכן דוקא  ,הקשר הברור שבין מצוות תפילין לקשירת שרוכי הנעליים

בקשירת הנעליים יש להקפיד על נעל שמאל תחילה להזכיר את מצוות 

  . התפילין
 

מאל שקשירה בש ,פסק )בעל התניא( שבשו״ע הרב ,ןייאמנם יש לצ

וכן כשלובש חלוקו ושאר מלבושיו ": נכונה לכל הקשירות וזה לשונו

רגל ימין תחילה ) םייגרב(לבוש יד ימין תחילה וכן במכנסיים ואנפלאות י

  ".ואם יש בהם קשירה יקשור של שמאל תחלה

מהלבוש ק יישד) המלבי״ם(ם יימארצות החמביא  "נה ברורהשמ"ה, אכן

  . שדין קשירה בשמאל הוא רק בנעליים

בת לשרוך נעל שמאל תחילה מפני שאינה ייגם יש לדון האם אשה ח

 טרבי אפרים גרינבלא( "םרבבות אפרי"הוראיתי שפסק . בת בתפיליןייח

  .בות כמו האישיישנשים ח) ע"זי ןטיינשיימ פ"תלמידו של הגר, מארה״ב

•   

המראה לנו עד  – מובא שם סיפור אמיתי, בהקשר לקפידא של דין זה

כמה כל הנהגה או הלכה יש בהם חשיבות ואפילו קשירת הנעליים 

   :תחילה של רגל שמאל

עזר  ,תורה ומצוותשאינה שומרת עלם צעיר אחד שגדל במשפחה 

בין המקומות שאליו הוא בא  .וכרטיסי ברכה 'ובהטשנה 'להוריו במשלוח 

 ל אחד הקרובים שלהם שהוא היחיד שהנו חרדיש היה ביתו, מואיחד עם 

  . ושומר תורה ומצוות כדת וכדין

שבת , הסתקרן העלם לראות את קרוביו החרדים וכשהזדמן פעם לעירם

ובמוצאי השבת  ,מהאוירה שבביתם הוא מאד התפעל. אצלם בשבת

שאל הקרוב החרדי אם הוא מוכן לקבל על עצמו איזה דבר פעוט 

אך כל הצעה של הקרוב  ,הבחור הסכים. בשמירת המצוות מכאן והלאה

 -  הפטיר הנער –" יתפילין זה קשה מיד". בעבורו יהיתה קשה מיד

   ..."ושבת על אחת כמה וכמה"

ה הזאת הפשוטה להקדים בקשירת משום מה עלה בדעת הקרוב ההלכ

הרי אין דבר קל " :צחק הבחור ואמר. הנעליים את נעל שמאל לימין

ם שום דבר ייואמנם קיבל על עצמו והקפיד על כך מאד אף שלא ק "!מכך

  .אחר

בוקר אחד נקראו . ס לצבא והוא נשלח ללבנוןייויהי היום והבחור התג

 שכח לקשור את שמאל לים למשימה דחופה ובגלל החיפזון ייששה ח

נזכר בדבר וביקש ממפקדו לשוב לחדר , כאשר הגיע לקומנדקר. תחילה

  .באמתלה ששכח איזו תרופה ורצה להתיר את נעליו ולקשרם כהלכה

ל אחר ושלח ייבינתיים קיבל הקצין קריאה דחופה לצאת מיד והוא לקח ח

וכל הקומנדקר הלז עלה ל״ע על מוקש . ל שלנו על ההחלפהיילהודיע לח

  ...החיילים נהרגו

ומאז  ,חש זעזוע עמוק וראה בדבר יד ה׳, לייכאשר נודע הדבר לח

  . התעניין עוד ביהדות והפך לבעל תשובה גמור

  !..."ואי אתה יודע מתן שכרן של מצוות: "הדא הוא דאמרו חז׳׳ל

 )יא ,טז( בן ויולדת הרה הנך
 רמז כאן מובא זי׳׳ע משאלמויא להגה׳׳ק ״שלמה לחם אגרות" בספר

 רבי הגאון אצל בלבוב כשהיה דודי לי סיפר: תבוכ וכך, זה בפסוק נפלא

 כשרצה. תורה בדברי עמו והשתעשע זי״ע מלבוב אורנשטיין צבי

 אספר: מלבוב הרב לו אמר, הפתח על ועמדו הגאון אותו ולוה ללכת

 רבי הגאון הרב הנה: אצלו חשוב מאד יהיה בודאי אשר מעשה לכבודו

  , לי סיפר, זי״ע החושן הקצות בעל הגה״ק בן, ז״ל מפאדהייץ דוד

  
 

 יכול היה לא, החושן הקצות מאביו" מלואים אבני" הנפלא ספר את כשהדפיס

 על, גדול מתנגד הנ׳׳ל הרב היה וכן, לחסידים מתנגד היה שאביו היות, למכרם

 עצה ידע ולא, זה על מאד לו צר והיה, הספר את החסידים ממנו קנו לא כן

 איש אצל אכסניה לאיזה נכנס, בדרך בנסעו אחת פעם אך. לעשות מה בנפשו

 והיה ת׳׳ח שהוא שראה מכיון, מאד החסיד אותו וקירב, וחסיד ת׳׳ח אחד

  . בעיניו מאד וחשוב נכבד היה אשר ז׳׳ל החושן הקצות של כבנו מפורסם

 בעל הקדוש המגיד אל, לקאזניץ שתיסע עצה איעצך: האיש לו ואמר

 לך ויתן, הספר ממך ויקנה, ויכבדך אותך יקרב והוא, זי״ע "ישראל עבודת"ה

 כל כי, כרצונך לך שיש הספרים כל את תמכור ואז, ל"הנ הספר בשבח מכתב

 אחד תנאי אך. מכבודו הספר לקנות ימהרו בצלו המסתופפים האנשים

 להיפקד ויברכני, אני בנים חשוך כי, הרבי לפני שמי את תזכיר כי, אבקשך

 ליסע לפניו קשה שהיה אף, לעצתו מפאדהייץ הרב וישמע. קיימא של בזרע

 שמע כ"ע, ז׳׳ל אביו ספרי למכור יועיל שזה הבין אבל, חסידים של רבן רבי אל

 .כבקשתו הרבי לפני שמו את שיזכיר הבטיח וגם, לעצתו

. כ"מע מפני להיכנס לו התירו ומיד, הרבי לבית מיד הלך, לקאזניץ כשהגיע

, החושן הקצות בן מפאדהייץ הרב אני: לו וענה? בקשתך מה: הרבי אותו שאל

 אוכל לא אבל, ל"ז אבי חיבר אשר ע"שו על' מלואים אבני' ספר והדפסתי

 מליצה כתב לי שיכתוב ממנו לבקש כבודו אל שאסע דהו מאן ויעצני, למכרו

 מליצה לו וכתב, אחד ספר ממנו קנה ואף הרבי כיבדו מיד. שלומו לאנשי

 .לדרכו ונסע בירכו, טובה

, הרבי לפני האיש אותו את הזכיר שלא נזכר מקאזניץ רחוק היה כשכבר

 הרבי לפני ובא, לקאזניץ בחזרה מיד ושב, בשליחותו מעל כי מאד ונצטער

 הרי: הרבי לו אמר. קיימא של בזרע שיפקד פב׳׳פ את להזכיר שכח כי, ואמר

 תורתו כבוד מעלת כ"א לי יאמר. ע׳׳ה בגימטריא הריון על הממונה המלאך

:) טז נדה( בגמרא שמבואר: מיד מפאדהייץ הרב השיב? זה דבר נרמז היכן

 אמר והלילה) "'ב' ג איוב( שנאמר, שמו' לילה' ההריון על הממונה דמלאך

  . ע׳׳ה הוא' לילה' של וגימטריא, "גבר הורה

 - חושך של ממקום ראיה הבאתם אתם אבל, כבודו אמר יפה: הרבי לו השיב

 לך לך בפרשת דהנה. 'אור' של ממקום ראיה לכם יביא אני אך, לילה

 הנך''ש וכיון, ה"ע בגימטריא' הנך, 'בן וילדת הרה הנך, להגר אמר כשהמלאך

 שוב ממנו ונפרד! זכר בבן פב׳׳פ הנ׳׳ל האיש יפקד כן על, ה"ע בגימטריא

 כל את טוב במחיר כ"אח ומכר, מפאדהייץ הרב משם נסע מיד .לשלום

 נולד אף שנה ובאותו. מלא במחיר הספר את קנו החסידים כל כי, הספרים

  !...ארצה מדבריו נפל ולא, זכר בן הנ׳׳ל לחסיד

  )כו, יז(בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו 
הביא מדרש  )אות מח 'מערכת א( "מדבר קדמות"ל בספרו "א ז"החידק "הגה

ה ירא למול את "שהיה אברהם אבינו ע, )סימן יז "לך לך"תנחומא ( נפלא מאד

וימל את בשר "ודבר זה מרומז בפסוק . ועקצו וחתך ערלתו ובא עקרב, עצמו

  .למדיק צקרב עעקיצת ב :ת"ם ר"בעצ, "ערלתם בעצם היום הזה

וכרות " )ח, שם ט(על הפסוק ) נחמיה רמז תתרעא( "ילקוט שמעוני"באולם 

ה שלח ידו "מה עשה הקב, שהיה אברהם מתיירא לחתוך, איתא" בריתעמו ה

ה אוחז "שהיה הקב, הברית "עמו"שנאמר וכרות , ואחז עמו והיה אברהם חותך

  .רהם חותךעמו ואב

ששם בן נח מל את ): פרק כט( "פרקי דרבי אליעזר"מובא בועוד דעה שלישית 

  .אברהם אבינו ואת ישמעאל בנו

ששלוש דעות אלו לא יהיו  שבמיי "אוצר פלאות התורה"ובספר הנפלא 

שלא ניתנה , )ב"דף עא ע(על פי מה דאיתא במסכת יבמות , סותרות זו את זו

) ה לא ניתנה"שם ד( וכתבו התוספות. ברהם אבינולא" פריעת מילה"מצות 

, ג שלא נצטווה עליה"אע" פריעה" שמכל מקום קיים אברהם אבינו מצות

  .שהרי אפילו עירובי תבשילין קיים אברהם אבינו

ה "מתחילה אחז הקב, אברהם באופן זהשנימול , ולפי זה יש לבאר בדרך אפשר

כ בא עקרב ועקצו "ואח, ילהיחד את עור המ" וחתכו"את ידו של אברהם 

, ולאחר מכן מצץ שם בן נח לקיים מצות מציצה, את עור הפריעה" ופרע"

   . ומעתה נמצא שאלו ואלו דברי אלקים חיים

בבשרכם לברית  בריתימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה המול י

    )יג, יז(עולם 
שאברהם אבינו מל הרבה , על התורה כתב כאן חידוש נפלא מאד ש"הרא

 .את ענר ואשכול ומתו מל וכן .ומתו כל הולדות, ולדות קודם שמל את עצמו

מול את שקודם י, שהכוונה, "המול ימול"עד שהרגיש ממרא בלשון ציווי הבורא 

, ה"מה אמר לך הקב": כי אמר לו ממרא. יכול למול אחריםכ "עצמו ורק אח

אזי מהל  .ועדיין אינך מהול, המל ראוי למול אחרים, פירושו', המול ימול'

וזו העצה שנתן ממרא לאברהם שימול  .אברהם את עצמו ואחר כך את ממרא

  .כ יוכל למול גם אחרים"ורק אח, את עצמו תחילה

איך אפשר שצדיק כאברהם אבינו , ש מה שמקשין העולם"ובזה מיישב הרא

ל "שלפי הנ, ש"וכתב הרא. ה היה שואל עצה אם לקיים מצות הבורא או לא"ע

, רק על פרט זה ינויה, שמה שנתן ממרא עצה על המילה לאברהם ,ניחא

  .כ ימול אחרים"ואח, שאברהם ימול את עצמו תחילה


