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 ìà íàéáäå ,íéùðä úà úøééâî äøùå íéùðàä

äðåîàä  ìëäå ,ú÷ìåãä äøéáì âéäðî ùéù
 ,ù"úé åúéàîåéøáãë áîøäáîøäáîøäáîøä""""íííí  íéòåãéä)ô" à

òî"æ ä"â( 'ìéçúä ãåîòì àåø÷ìå ìå÷á ìåãâ ìëì 
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ãò åäøéæçéù êøãì úîàä ãò åöá÷úðù åéìà 

íéôìà úåááøå íäå éùðà úéá íäøáà.'  ë"òå
 ìëá åîöò î"ñä ãéîòä ,ä"òàà ãâðë åçåë
 ,íéìåãâä åéùòî ìë ãâðëå ùôðä éì ïú' ùøãå

 .'êì ç÷ ùåëøäå ,úåùôðì çéðé ä"òààù åðééä
 ìåãâ ùåëø î"ñäî úåùôðä åìá÷é äæ úøåîúå

 ,íåöòå ,íäìù àáä íìåòä úà åøé÷ôéù åúðååëå
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ãñå'í. åìåä" ì .'íøáà åéìà øîàéå' ïåùì øåöé÷á

 øîåì áåúëä ÷ã÷ã êàøîàéå' íøáà ìà êìî 
ãñå'í ,íåãñ êìî éøáãá øéëä ä"òààù åðééä .

 åäæå ,î"ñä úðéçáî àåäùøîàéå' íøáà ìàìàìàìà    
îîîîêì    ññññíåã' åéìà øîà äëå ,ì"àîñ ú"ø .

éúåîéøä' éãé ìà 'ä à-ì å ïåéìòâíà 'å èåçî 
ãòå êåøù ìòð íàå ç÷à ìëî øùà  íéøäù .'êì

é åãá äòåáù åðéàå ,åìùî äîåàî ìèåð åðéàù
 æ"äåò éðéðò ìë íò úåëééùå ÷ñò íåù äöåø

 ,åéìáäåúé àìåô éøáãì äú ,åìù éåúéôä ïë ìòå
 ç÷éì ä"òàà íéëñä àì íåãñ êìîî à÷ééã

ìéôàì ,ìòð êåøù ãòå èåçî åô é äæá ïéåëúðù
 åìéôäìàåá ìø  ,úçù' ç÷ ùåëøäå ùôðä éì ïú

êì.'  ,íéøöî êìî äòøôî ìáàù åúðååë äúéä àì
òàà úà ìéùëäì"à ,åúðéúðá äìà åúåöôì äöøù 

åì íøâù øòöäå ÷æðä ìò, äæá  äåöîù éàãåå
  .íéòùø ïåîî øñçì äåöîå ,ç÷éì  
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øùé éòùåô úà ìåæâìå õåö÷ì íãé íéôéðî ,ìà
 ,ìäåà éáùåé åìáé÷ù úåòî èòî ,ùøä úùáë
 àéä äúòå ,íéììåëä éëøáàå úåáéùéä éøåçá

úòù  ,úéúéîàä ïçáîäå ïåéñðä øçà óåøéöá
 ,øåøéá øçà øåøéáå óåøéöù ä"á÷ä ù÷áî ÷åãáì

 ïåçáìå åðúåà åðéëæù ÷"äåúä ãåîéì úåëæ íà
àùøãî éáá éìñôñ éáøúéàù íåùî ÷ø àåä ,

 äéçî éãë íðéàù óà ,êë øåáò åðìáé÷ù úåòîä
 ,ãâðî åðîöò íéøé÷ôîå íéëéìùî åðàù åà ,ììë
 é÷åã÷ãá ,ùôð úåøéñîá äøåú ãåîìì úåëæì éãë
 úåàøì ìåãâ ïåéñð àåäå ,ä÷åöîå øåñçîá úåéðò

 íéøëåæ åðà íàîä å ø÷éòä äî åðà íàå ,ìôèä
à ,åðéùòî ìëá ïååëîä úéìëú äî íéòãåé åðà í

 íéé÷ì éãë åà ,úåòî ìá÷ì éãë íéãîåì úàîöúå 
úä úáäà êåúî ,àåä êåøá àøåáä ú÷ùçå äøå

æòð àìå äåðæçà ,äøåúäáð.ä  
  

úòáåúòáåúòáåúòáå  ïðùìå øåæçì êéøö úàæä úà ä"òàà éøáã
 åãåáëá î"ñä àåä ,íåãñ êìî ìà áéùäù

åîéøä' ,åîöòáåà 'ä ìà éãé éú-ïåéìò ì  äðå÷
õøàå íéîù .' ,åîò úåëééù íåù äöåø àåä ïéàù

 øîàð åðà óàå ,ú"éùäì ùã÷åîå ùåã÷ åìåë àåäå
 ìë àøåá åúðåîàáå åðúîåúá íéøàùð åðàù
 ïúéð åãéîå ìëä åìùù ,ìëä àøåáå øöåé ,íéîìåò

íúåîëùìå íäì íéëéøö åðà ïéàå ,åðì.  
  

ååååùéùéùéùé  úà øîåìå óéñåäìä"òàà éøáã  èåçî íà'
å ìëî ç÷à íàå ìòð êåøù ãòùàùàùàùàøøøø  ïåùì .'êì

úåùøä úðéçáì æîåø 'øùà' àøîâá àúéàãë 
 úåëî)ç.( 'øùàåøùàåøùàåøùàå áéåà úà åäòø øòéá  éòá éàã

 ,î"ñì ä"òàà øîàù åäæå .'ìééò' ìëî ç÷à íà
øùàøùàøùàøùà êì'  íãàä úà ìéôäì ù÷áî ø"äöéäù

å ,øúéä ìù øáãá ,úåùøä éøáãá ìù åúðîåà êë
 ,ø"äöéäåéäí  åì øîåà øçîìå êë äùò åì øîåà
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 øîà äæìå ,æ"ò ãåáò êì åì øîåàù ãò êë äùò
 íàå ìòð êåøù ãòå èåçî íà' ä"òààà ìëî ç÷

êì øùà' . êøãî åì ïúé àì úåùøä éøáãá åìéôàù
 øáåçî úåéäì äöåø åðéà ïéðò íåùáå ,ìâø óë

åîò óúåùîå  ò"òå)íçðî éðôáíçðî éðôáíçðî éðôáíçðî éðôá  ïúùøôáù ìéì ÷"áã"ðùú  ä"ã

áå ,åäæåëé"ú (øåñà ä"ã.  
  

ïéðòáåïéðòáåïéðòáåïéðòáå  øåãá øúåéá òâééúäìå ìåîòì êéøö äæ
øçàä úãåáò ìë øçà ,çéùî ìù åøåã ,ïå

 úåéåìâä ìëå íéîãå÷ä úåøåãä ìë ìù íéøåøéáä
 ì"æç åøîàù ã"ò ,èòî éúî åðøàùðù ,úåøöäå

úåáåúë) áé÷:( 'óåøéö øçà óåøéö øîàðù äéòùé) å ,(âé 

ãåòå äá äéøùò äáùå äúéäå øòáì äìàë 
ïåìàëå øùà úëìùá', éðú áø óñåé éæåæá éæåæáå 
éæåæáã åçåë ìëá î"ñä ÷æçúî äæ øåãáå .'

 éôì ,íåéì íåéî øúåéá øáâúî àåäå ,ïåøçàä
 ë"òå ,ãáåà éãò åúéøçàå åôåñ àá øáëù òãåéù
 ìë ãâðë øáâúäì ,ìéçá íéðúî øåæàì êéøö
 éìáäå éðéðò ìëá òøä øöéä ééåúéôå úåðåéñð
 àîìòá ìâø úñéøã åìéôà åì ïúéì àìù ,æ"äåòä

ò ìë ùã÷ìå ,ïéðò íåùá.ù"úé åéìà úåùøä éðéð  
  

ùéåùéåùéåùéå  áåúëä éøáãá æîøìå óéñåäì éúåîéøä'éãééãééãééãé 
à 'ä ìà-.'ïåéìò ì  éùòîì úæîåø ãéä úðéçáù

 ìòå äéçîä ìò äñðøôä éðéðò ,íãà ìù åéãé
 ì"æç åøîàù ã"òå ,äìëìëä(.áö úåîáé)  éãé åùã÷é'

 íãàä éãé éùòîì úåæîåø íéãéäù .'íäéùåòì
 ãéä úà íéøäìå äéáâäì ùéå ,åúééçî êøåöì
 àãðåâ ìëå òøä øöéä ãâðë äëàìîá äùåòä

 ÷ìç åðì ïéàù æîøì ,äéìéãçðå äì åðúñðøôå ,åîò
 ìëáå åá íééåìú åðà ïéàå ,äàìîäå äáçøä åãéî

îéìá íé÷åáãå íé÷åáç åðàå ,åìù íéçéìùä ãå
 êéùîð åðà ,øåáòéù äî åðéìò øåáòéå ,÷"äåúä

 äáäàá äøåú éøáãá ÷åñòì ùôð úåøéñîá
.úåáäìúäå ä÷ùçá äáéçå  

  

æîøðåæîøðåæîøðåæîøðå .'ìòð êåøù ãòå èåçî íà' úåáéúá ãåò 
 æîåø èåç ,úåøåñîä úøéîùå äôä úøéîù ìò

 øîàðù ïéðòë øåáéãä ïéðòì(â ,ã ù"äù)  èåçë'
úôù éðùäå'êéúì æîåø ìòð êåøùå . íøîàî

 àøîâá:ãò ïéøãäðñ)(  øåñîì ùé ãîùä úòùáù
 ä"òàà æîøå .'éðàñîã àú÷øòà' åìéôà ùôðä
 òåéñå çåë àéáäå ,úåøåãä ìë óåñ ãò åéøáãá
 ,íéáöîä ìëáå úåéåìâä ìëá ìàøùé ùéà ìëì

ì äôä äøéîù úðéçáá î"ñä çåë ãâðë øáâúä
 øåñà øåáéã ìëî øäæéì ,äøäèå äùåã÷á

ùäìåúîù úå äøåúì äôä úùåã÷áôäìé úðéçáå ,
 æ"òå ,ìòð êåøù ãòå èåçî íà ,úåøåñîä úøéîù

 áåúëä øîàíù) (á ,æ äî' åôé êéîòô íéìòðá úá 
.'áéãð àøîâá åùøãå äëåñ) èî:( 'úá áéãð åúá ìù 

íäøáàíäøáàíäøáàíäøáà    åðéáàåðéáàåðéáàåðéáà    àø÷ðù áéãðúà áåúëä çáéùå .' 
 éìòð éîòô éôåé úåçåë åìáé÷ù ,ìàøùé éðá íò

úåáéãðî  çåëä íäì øéáòäù ,ä"òàà ìù åáì
 åîò øáçúäì àìù ,ø"äöéä ééåúéô ìëá ãåîòì

ã÷ìå ,ïéðò íåùáù  úåùøä éøáãå íéùòîä ìë
.ù"úé åéìà  

  

àúéàåàúéàåàúéàåàúéàå  àøîâáäèåñ) (.æé øëùá' øîàù íäøáà 
åðéáà íà èåçî ãòå êåøù ìòð, åëæ åéðá áì '
úåöî, èåç ìù úìëú äòåöøå ìù  úååöî 'á .'ïéìôú

 úðéçáì íéæîåø ,ïéìéôúå úéöéö ìù åìà úåáéáç
 àáå ,àúééøåàã ïåéìò øù÷á øåù÷ä êåøà ìáç
 ìëá íé÷éæçîù é"òå ,úçù úãøî íéãåøé ìéöäì
 ùøãîá åøîàù ã"òå ,äæ äìöä ìáçå èåçá çåëä

ø"áãîá) (å ,æé 'ìùî ãçàì êìùåî êåúì íéîä, 
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äæ êãéá ìàå åäçéðú, íàù åäçéðú ïéà êì íééç .'
 ä"òàà øîàî àåä åðéìà êìùåîä ìáçäå

'éúåîéøä éãé ìà 'ä à-ì ïåéìò ,'åâå íà èåçî 
ãòå êåøù ìòð íàå ç÷à ìëî øùà êì íéøäì .'

 ,ø"äöéä ééåúéô ãâðë çåëä ìëá ãåîòì íéãéä
 èåçî ,ïéðò íåùá ìâø úñéøã íåù åì ïúéì àìå
 äëæð äæáå ,úåùøä éøáãá åìéôà ,ìòð êåøù ãòå
 ãâðëå ,åúìçð ìáç á÷òé ,äìöää ìáçá ÷éæçäì
 åðá íéé÷úúù äëæð ,ù"úé åúòåùúì åðéãé úîøä

 äéòùé àéáðä àáðúðù äàåáðä(áì ,é) ãåò' íåéä 
ðáåá îòìåã ðéåóô åãéåãéåãéåãé øä úéá úá ïåéö úòáâ 

ìùåøéé'í.à"áá .  
  

  בר מאמ

  

ïúùøôáïúùøôáïúùøôáïúùøôá  'áî úçà àéäå ,äìéîä úåöî äøîàð
 úøë ïéðòá äðäå ,úøë íäá ùéù äùò úåöî

 ú÷åìçî åðéöî äìéî úåöîá í"áîøä ïéá
 ,ã"áàøäåí"áîøäùí"áîøäùí"áîøäùí"áîøäù  ÷ñô) à"ô(á"ä äìéîî ì"æå 

ìëå' íåé íåéå øåáòéù åéìò ìãâéùî àìå ìåîé úà 
åîöò éøä àåä ìèáî úåöî äùò ,ìáàìáàìáàìáà    åðéàåðéàåðéàåðéà    áééçáééçáééçáééç    
úøëúøëúøëúøë    ãòãòãòãò    úåîéùúåîéùúåîéùúåîéù àåäå ìøò  úøëù åðééä .'ãéæîá

 ìàøùé ùéàá àìà íéé÷úäì ìåëé åðéà äìéîã
 åîöò ìî åðéà ìáà ,åîöò ìåîì ìåëé øùà ,ìåãâ
 æà à÷ééã ,åúìøò êåúî úîå ,ùôð èàùáå ãéæîá

äù ïîæ ìë ìáà ,úøëá áééçúî àåä ,éç ïééãò àå
 ò"î ìåèéáá íåé ìëá øáåò éàãåå àåäù ô"òà
 úî íà àìà úøë áééåçî åðéà î"î ,äìéîã

åòùø êåúîù éôì ,ë íåé ì úåôöì ùé íåéä àîù
à åáééçì ïéà ë"òå ,åîöò ìåîéìà  øáëù äòùá

 øåøá åæë äòù êì ïéàå ,åîöò ìåîì ìåëé åðéàù
 àìàëíìåòä ïî àöéå úîù.  

ã"áàøäåã"áàøäåã"áàøäåã"áàøäå  áúëå äìåãâ úåôéøçá åéìò âéùä
íäøáà øîà' ïéà äæá ïéìáú, éëå íåùî úàøúä 

÷ôñ ïéøèåô åúåà ïî íéîùä, ìëå íåé ãîåò 
øåñéàá úøë àéìâ àéîù éôìëå øçàîù åðééä .'

à ìåîé íà åøèåôì ïéà ë"à ,åîöò úà íãà åúå
 éôì ,ìåîé àì àîù ìåîé àîù ÷ôñ úàøúäá
 øáåò àåä íåéå íåé ìëá ë"àå ,àéìâ àéîù éôìëù
 .íåéå íåé ìë ìò úøë áééç àåäå ,úøë øåñéàá
 åëéøàäù ,í"áîøä éìë éàùåðá ù"ééòå
 ùøåù øàáìå ,í"áîøä éøáã áùééì íúéðòîì

.èùôä êøãá íú÷åìçî ÷îåò  
  

êøãáåêøãáåêøãáåêøãáå äãåáòä  ,í"áîøä éøáãî íéãîì åðéöîð
 ,ìàøùé ùéà úîùðî ùàééúäì øåñà íìåòìù

éòéùøî åìéôàå  ùôð èàùå ãéæîá øùà ,úéøá
 òâø ìëá íéìèáîå ,íîöò ìåîì àìù íéù÷òúî
 â"é äéìò åúøëðù äáéáç äùò úåöî òâøå
 íîöò åøñî úåøåãä ìëáù äùò úåöî ,úåúéøá
 øçà íâ íå÷î ìëî ,äøåáò äúéîì ìàøùé éðá

 ,íéøîá íé÷éæçî íäù úåáø íéðùòïééã  ùé
ôñåð äééôöå äùãåçî äå÷ú íåéä àîùå éìåà ,ä

éôàå ,äáåùúá øåæçéìå  åòùøá ãîò øáëù éî
 ,åùòéù éãëá àåä ïééãò ,äðù íéðåîùå íéòáù
 øèôéìå åîöò ìåîìå ,åéðôì äîéìù äáåùúá áåùì

úøëá ùðåòî.    
  

äðäåäðäåäðäåäðäå  é÷áå ,ãáëð àôåø äéä òåãéë í"áîøä
 éàãååáå ,äàåôøä úîëç ìëáù òãé íãà øùàë
 áåù ,äáéùäå äð÷æä ìéâì àá úîçî ìåëé åðéà

 áúë àì íå÷î ìëîå ,åîöò ìåîì åôåâ úåàéøá
ù í"áîøä ìåëé åðéàù äòùî àåä úøëä áåéç

 åéøáàå øúåéá ï÷ãæðù ïåâë ,åîöò ìåîì ãåò
' áúë àìà ,íéúúøîìáà åðéà áééç úøë ãòãòãòãò    

úåîéùúåîéùúåîéùúåîéù äàø ìåãâä øùðä åðéáøù àöîð .' óåñ ãò
äì äáøäù ìàøùé ùéàù ,úåøåãä ìë ãéæ

àåäå ,òéùøäìå  ìåëé åðéà åôåâù áöîá øáë
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ìåîäì  çåë íå÷î ìëî ,óåâä úåàéøá íåùî
 àåäù ,êë éãë ãò ìåãâå ÷æç åúîùð ïééãò ìåëé

 åìéôà ìë ,åîöò ìåîìå ïëúñäì ïåøçàä åîåéá
 ø÷åé êéøòäìå âéùäì íéìåëé åðà ïéàù íåùî úàæ
ì÷äå úåçôä åìéôàå ,ìàøùé ùéà úîùð úìòî 

éôà úéøá òéùøî ,øúåéáãéæîá ñøå÷ .ùôð èàùå  
  

äæåäæåäæåäæå  úòâî ïëéä ãò ,åðøåáòá ìåãâ ÷åæéçå ãåîéì
 úìòîîùð ãçà ìëù éî åìéôà ,ìàøùé ùéà ìë ú

 åúìòî ìàøùé éðá íòå ,åúåãäéî ùàééúî åéä
 ìåëé àåä íåðäéâ ìù äçúôá åìéôàù ãò ,ääåáâ

 ìâåñîå   áåùì  äáåùúá    äîéìù åéðôì   ,ù"úé  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ïéðò úåàøì íéëåæ åðà ïåøçàä øåãá úîàáå
 ìàøùé éðá íòù ,äìåàâä éðîéñî äæ àìôåî

 åéìà áø÷úäìå áåùì íéøøåòúî íéùðàå ,ù"úé
 íîöò ìåîì íéðëúñî íéðùá íéàá íéìåãâ
 åðéáø ïéåëúð ùîî äæìå ,íúåãäéî íäì òãåðùë
 ãé úñéôúå êøò åðì ïéàù ,åéøáãá í"áîøä
 åúâøãîå ,ìàøùé ùéà úîùð ø÷åéá øéëäì
 ìåàùî íîåøúäì ãçà òâøá ìåëéå ,ääåáâä
 øùàë éàãååáå ,ùôð úåøéñî úðéçá ãòå úéúçú  

íéððåáúî éàøáä åæ ìò  ,ìàøùéî ãçàå ãçà ìë
 úåëæìå ,ìàøùé éðá ìë úåîùð íò ãçàúäì íéëåæ

ì úëøáäá÷"ä íéðéðòä ìëá, .ø"éëà  
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  מאמר א' 

 

  :סאות  ז"טפרק  דבא"רתנ
 ,ר"ביצה משמח אתה מה מפני רבי לי אמר'

 אותו כל היה לא ר"יצה אלמלא בני לו אמרתי
 ברגלים לירושלים כשיעלו מנין. לישראל הכבוד
 כל יראה בשנה פעמים שלש ), יזכג שמות( שנאמר

 ולהשתחות לעלות עתידין שאנו כשם ,'וגו זכורך
 ה"הקב מלכיםהלך מלכי למ בשנה פעמים שלש

 הגוים מכל הנותר כל והיה ), טזיד זכריה( שנאמר
 בשנה שנה מידי ועלו ירושלים על הבאים

 הסוכות חג את ולחוג אות- צב' ה למלך תולהשתחו
 מה אחיו אל איש יאמרו בדרך הולכין וכשיהיו'. וגו

 שלו והזהב הכסף והלא ,בידינו להעלות עלינו מנחה
 מנחה ומה. הן שלו ומרגליות טובות האבנים הוא

 בני את ומביאין הולכין מיד ,בידינו להעלות עלינו
 את והביאו ), כסו ישעיה( שנאמר גדול בכבוד ישראל

 וברכב בסוסים' לה מנחה הגוים מכל אחיכם כל
 ירושלים קדשי הר על ובכרכרות ובפרדים ובצבים

 בכלי המנחה את ישראל בני יביאו כאשר' ה אמר
 אחד שנה בן ישראל מבני ימצאו ואם. 'ה בית טהור

 בן ואם. אותו מיניקות השרות ,שנים שתי בן או
 המלכים ,שנים עשר חמשה בן או שנים עשר

 הנה' ה אמר כה ), כבמט שם( שנאמר אותן מגדלים
 בניך והביאו נסי ארים עמים ואל ידי גוים אל אשא

 מלכים והיו תנשאנה כתף על ובנותיך בחוצן
 לך ישתחוו ארץ אפים מיניקותיך ושרותיהם אומניך

 יהיו בדרך מהלכין וכשהן'. וגו ילחכו רגליך ועפר
 עפר ומלחכין אותן ומנשקין ומחבקין מגפפין
 כל יהיו ואז. ילחכו רגליך ועפר שנאמר רגליהם
 ויבואו מהן ר"יצה נוטל ה"והקב ,צדיקים ישראל
 רצון ולעשות ארץ ודרך וללימוד ולמשנה למקרא
  '.שבשמים אביהם

  

בענין השמחה אליהו הנביא זל"ט,  דברי
יש להם שייכות מיוחדה עם עניני ר, "ביצה

פרשתן, וכדרכנו למצוא רמז בפרשתן לדברי 
שכתבו  מהאליהו הנביא זל"ט, זאת בהקדים 

 בסמ"ג(כ"ה כמה מרבותינו הראשונים כמלאכים 
 בבעל הטורים, וכ"ה הסי' רסיו"ד  בבית יוסףח, הובא עשה כ"

 ואת' כא) ,(יזבדברי הכתוב בפרשתן  )כא ,יזבפרשתן 
 ם"אקיכתבו בזה"ל ' .'יצחק את אקים בריתי

שנחלקו  '.בטן'מ דיד'י דש'ק שר'א נוטריקון

רבותינו הראשונים בביאור ברכת המילה, על מי 
קאי אשר קדש ידיד מבטן, אי על אברהם אבינו 

 (עי' שבת קלז: וברש"י ותוס'ע"ה, או על יצחק אבינו ע"ה, 

, וכמה מן אריכות בזה)שם  בב"י, ועי' ושאר ראשונים שם
הראשונים כתבו שקאי על יצחק, וזהו שאומרים 

ידיד מבטן', נוטריקון אקי"ם, רומז 'אשר קידש 
  לדברי הכתוב 'ואת בריתי אקים את יצחק'.

     

להבין עומק הענין, שתיבות את בריתי  ויש
מבטן,  דאקים את יצחק, רומז לאשר קידש ידי

 ש להבין למה מונים את תיבת 'אשר'ובפרט י
תיבת אשר אינה מעצם הלוא בתוך הנוטריקון, 

תיבת שימוש בעלמא, ובאותה רק הענין, אלא 
ידיד  שקידשבא"י אמ"ה 'מידה היו יכולים לומר 

, ושוב אזדו להם ראשי התיבות, והיאך 'מבטן
מונים בתוך הנוטריקון, תיבה אשר אין לה 

  משמעות עם עצם הענין.
  

יש לפרש עומק דברי הראשונים  ואולי
 (מכות ח.), ע"פ מה שמצינו בגמרא כמלאכים

דאי בעי עביד ואי בעי  ש'אשר' הוא לשון רשות,
לא עביד, עיי"ש בגמרא. ומעתה יש לומר שנרמז 

 אשרבמטבע שטבעו חכמינו ז"ל בברכת המילה '
על בחינת קידוש כל עניני קידש ידיד מבטן'. 

עניני הרשות שאין בהם מצוה או בהרשות, ש
רה היתר לעצמו, היות מואיסור, יכול האדם ל

, לא מדאורייתא ולא איסור שמתוך שאין בדבר
מדברי סופרים ולא ממנהגא, שוב אין שום מניעה 

, וכך היא אומנותו של היצה"ר, שפותח ומלעשות
בדברי הרשות, ומתוך כך הוא מפתה את האדם 
ומביאו עד דברי איסור ממש, והיום אומר לו 

שאומר לו עד ה כך, עשה כך ולמחר אומר לו עש
צריך האדם לעמול לקדש עצמו  כ"עלך עבוד ע"ז, 

 (יבמות כ.)בעניני הרשות, וע"ד אמרם בגמרא דוקא 
  'קדש עצמך במותר לך'.

  

וא אבן הבוחן הזה של דברי הרשות,  עניןו
ועל ענין זה נכרתה  האמיתי לאהבת ה' ויראתו,

ברית בין בורא כל עולמים ובין עם בני ישראל, 
ין אוהבים, ניכרת שענינה של כריתת ברית ב

ונודעת דייקא בעניני הרשות, בדבר שאין בו 
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חיוב או איסור, אלא בנדיבות הלב בעניני 

ולמה הדבר  ,הרשות שאין יכולים לצוות בהם
לשני אוהבים שכרתו ביניהם ברית  דומה

אוהבים נצחית, שוודאי יטרח ויתאמץ כל אחד 
מהם להשתתף בשמחת חברו, אע"פ שעולה 

שאין  ברורוטורח גדול עד מאד, בעמל ויגיעה ו
 מ דרך ברית אוהבים"מזה חיוב מחיובי הברית, ב

להשתדל בכל מיני טצדקי שבעולם ולעמול  היא
ולהתייגע לשמח את אוהבו בכל מה דאפשר 

  ליה.
  

שטבעו חכמים במטבע הברכה 'אשר קידש  וזהו
ידיד מבטן'. רומז למאמר הכתוב 'ואת בריתי 

הידידות ניכרת דייקא  אקי"ם את יצחק'. שברית
 בעניני 'אשר', בעניני הרשות, והאוהב וכרות
הברית, מקושר עם אהובו בכל כוחו ונפשו, 
ומשתדל עמו בכל מיני דברי ריצוי ופיוס ואהבה, 
גם בדברים שאינו מחוייב בהם כלל, וזהו ענין 

, שזה ברית הידידות, 'אשר קידש ידיד מבטן'
לקדש עניני הרשות, כל צרכי האדם באכילה 
ושתיה ושאר צרכים, ולהגביה ולקדש את כל 
המעשים הגשמיים, את כל עניני הרשות, שיהיו 

  בלתי לה' לבדו. לשם שמים
  

, שזו יבואר עומק דברי אליהו הנביא זל"ט ובזה
השמחה שיש לעם בני ישראל במה שקיבלו את 

שכאשר מתגברים כנגדו  היצר הרע, לפי
בבחינות דברי הרשות, לקדש את כל המעשים 
אליו ית"ש, אזי זוכים לכבוד וגדולה מעולים 
ומשובחים ביותר, וזה הרמז במה שאמר שאומות 

עם העולם יעלו לירושלים ויביאו בידם מנחה את 
בני ישראל, והנה גויים הללו מאומות העולם 

וודאי שיהיו  שישארו בחיים בבוא משיח צדקנו,
גויים ששמרו ז' מצוות בני נח, ולא הרעו לישראל 

נו שנצטוו, במה נשת לכמעולם, ומאחר ועשו כ
 מחוייבים לומר שמדוברולרעה מישראל עצמם, 

ניכרים עם בני ישראל ביוקר  , בובענין אחד
קידוש בחינת על אומות העולם, והיא  מעלתם

הרשות, שהגוי אף שיתכן שהוא מקיים את ז' 
  נו יכול אי בוודאי מ "מ , נח בני  שנצטוו  המצוות 

  
  

ואילו ישראל להשיג את בחינת קידוש הרשות, 
מקדשין עצמן בדברי הרשות, דווקא במה 
שמותר להם הם מקדשים עצמם ופרשים ומעלים 

  כל מעשיהם בלתי לה' לבדו.
  

מאמר אליהו הנביא זל"ט  מאד בזה וידוקדק
 יהיו בדרך מהלכין וכשהןשיעלו לרגל 'שאמר 
 עפר ומלחכין אותן ומנשקין ומחבקין מגפפין
זאת ע"פ  .'ילחכו רגליך ועפר שנאמר רגליהם

 במדרש' כג, יד) (שמות רבינו בחיימאמרו הידוע של 
בשנה יראה כל זכורך אל  פעמים שלש' )יז פסיק"ז(

פעמים שלש  , שלוש(שמות כג, יז) 'פני האדון ה'
 רגל תרמסנה' )ו, כו ישעיה( אומר הוא ולהלן, רגלים

 יעלו שלא לישראל אזהרה .'דלים פעמי עני רגלי
 מה' )ב, ז שה"ש( אומר הכתוב וכן, ברגליהם אלא

. שעם בני ישראל ''נדיב בת בנעלים פעמיך יפו
לרוב חביבות מצות עליה לרגל, היו עולים לרגל 
ברגליהם כפשטם, אף שהיו יכולים לרכוב ע"ג 
סוסים ופרדים, מכל מקום מסרו נפשם לעלות 
ברגל דייקא, ובזה ניכרה חביבות עם בני ישראל 
וברית ידידותם ואהבתם לבורא כל עולמים, 

 רשות שהם מוסיפים מעצמם ומנדביםהבדברי 
, ולזה ילחכו מלבם למען קיום התוה"ק ומצוותיה

מרוב קנאה  ,הגויים עפר רגליהם של ישראל
והתפעלות על שזכו לעלות ברגליהם, ולכתת 
רגליהם ולהתעפר בעפר עבור קדושת שמו 
יתברך, בדברים שאינם מחוייבים ובדברים שלא 

  נצטוו.
  

הלימוד הגדול העולה לכל איש ישראל,  וזה
י הרשות, הן בעשה טוב, לקדש עצמו בדבר

להוסיף בחביבות ויקר עשיית המצוות, להדר 
ר ליה מרוב חיבה ואהבה שולנאות בכל מה שאפ

אליו ית"ש, והן בעניני סור מרע, לקדש כל עניני 
הרשות ולהגביהם לשורשם במקום עליון, ובזה 

', מי אשר קידש ידיד מבטן'זוכים לבחינת 
נין 'אשר', בע שמקדש עצמו בכל עניני הרשות

זוכה לברית כרותה בינו ובין בורא כל עולמים 
לדורי דורות, ובעזה"י כאשר נתחזק בענין זה, 
נזכה להתקרב אליו לטהרנו ולקדשנו בקדושתו 

  אכי"ר. ,העליונה
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  במאמר 

  

יש לימוד גדול ונורא הנוגע לכל  בפרשתן
לכאורה מצינו סתירה קשה בהנהגת אחד ואחד, 

יה אאע"ה אבי מידת אאע"ה, מחד מצינו שה
החסד והרחמים, וקירב את כל אנשי דורו 

(בר"ר בקירוב אהבה וחיבה, וכלשון חז"ל במדרש 

 ביר לג), (בראשית כא שבע בבאר אשל ויטע' נד, ו)
, תשאל מה שאל פונדיק אשל אמר נחמיה
 מקבל היה אברהם ,ביעין, חמר, קופר, עיגולא

 ושותין אוכלין ומשהיו השבים ואת העוברים את
 להון ואמר ,נימור מה אמרין והן ,בריכו לון אמר
 דא הוא דכתיבה, משלו שאכלנו עולם ל- א ברוך

'. ומצינו להלן עולם ל-א' ה בשםשם  ויקרא )שם(
בפרשת וירא, שביום שלישי למילתו, כשהיה 
  אאע"ה מלופף ומסובל ביסורים, ישב בפתח 

יעברו אורחים, ומשעה שראה  אם לראות אהלו
שלושה ערביים, וחשד בהם שהם משתחוים 
לעפר רגליהם, הבריות השפלות והפחותות 
ביותר, הניח לשכינה הקדושה ולכל פמליא של 
מעלה, ורץ לקראת הערביים, וטרח עבורם בעמל 

ג' ומאמץ גדול, והכין עבורם סעודת מלכים, 
רה, באופן באהבה וחיבה יתילשונות בחרדל, 

  המופלא ביותר של עמוד החסד.
  

ענין הפכי  בפרשתןמצינו לגודל התימה  אמנם
 אל אברם ויאמר' ט)-ח, (יגכתיב לגמרי, הוא מה ד

 אנשים כי וגו' ובינך ביני מריבה תהי נא אל לוט
 נא הפרד לפניך הארץ כל אוהל .אנחנו אחים
'. ואשמאילה הימין ואם ואימנה השמאל אם מעלי

 בר חנינא רבי אמר' (בר"ר מא, ו)ואמרו במדרש 
 ,ואשמאילה אלא כאן כתיב אין ואשמאלה יצחק

'. נמצא גברא לההוא משמאיל אנא אתר כל מן
שאאע"ה ראש וראשון למידת הרחמים, עמוד 
החסד הגדול ביותר, סילק ונתרחק מכל קורבה 
קלה עם לוט, שהיה בן אחיו היחיד בעולם, 
הקרוב היחיד שהלך עמו את כל הדרך הארוכה 

שר שעמוד החסד הגדול ביותר, והיאך אפמחרן, 
יסלק וירחיק לגמרי את בן אחיו, שהוא מצווה 

'ומבשרך לא  (ישעיה נח, ז)לקרבו ביותר שנאמר 
  תתעלם'. 

  

תגדל התימה להפליא, שאחר  וביותר
שנסתלק אאע"ה מכל קירבה ושייכות עם לוט בן 
אחיו, והוכיח סופו של לוט על תחילתו, שהלך 

שים רעים וחטאים לה' וישב לו בסדום, מקום אנ
מאד, מקום רשע של פריצי חיות שטופים 
בעבירות, ודייקא את אותו מקום פסול אוה לוט 
למושב לו, הנה היה ראוי שבעת אשר ישמע 
אאע"ה שנשבה לוט בן אחיו, אחר שהלך וישב 
לו עם הרשעים, שישוש אאע"ה וישמח, אוי 

אמנם רינה,  םלרשע ואוי לשכנו, ובאבוד רשעי
"ה משעה ששמע שנשבה בן אחיו, לא היסס אאע

במסירות לרגע, וזירז את חניכיו ילידי ביתו, ו
כים ורבבות אנשי לרדף אחר המנפש ממש 

עמם מלחמה קשה ביותר, כדי  ךמלחמתם, וער
להציל את לוט בן אחיו, אותו לוט שהוא עצמו 
סילק והרחיק בכל נפשו ומאודו, ולכאורה 

להרחיקו, למה סתראי נינהו, שאם ביקש כ"כ 
  רדף אחריו להחזירו.

  

 אוויב' (בר"ר מב, ח)שאמרו חז"ל במדרש  ומצינו
 עוג הוא ,(בראשית יד, יג)ויגד לאברם העברי  הפליט

 אלא ,שמים לשם נתכוון לאוהוא  מלך הבשן,
 לו אומר אני ועכשיו ,הוא קוניון זה אברהם אמר

 ואני ,ונהרג למלחמה יוצא והוא ,אחיך בן נשבה
'. נמצא שאפילו אותו גוי אשתו שרי את נוטל

משוקץ, הבין בדעתו הפסולה, שאאע"ה ירדוף 
אחרי שובי בן אחיו ויצא עמהם למלחמה, והוא 
דבר תימה למה ירדוף אחרי בן אחיו, אחר 

  שעמל לסלקו מעליו.
  

תמיהה זו אינה אלא מקטנות המוחין  אמנם
וצרות המחשבה, לפי שבעלי חכמה יכולים 

בזה סתירה כלל וכלל, ובאמת להשיג, שאין 
אאע"ה דאג להרחיק את לוט מעליו, לפי שהיו 
מידותיו מושחתות, והיה יכול ח"ו להוריד לשאול 
תחתית את אנשי בית אברהם בדעותיו הכוזבות, 

יו הגשמיות, וע"כ הוצרך תוובלהיטותו אחר תאו
אאע"ה לסלקו מעליו, אע"פ שהוא היה קרובו 

ששמע שבן אחיו  אמנם משעההיחיד בעולם, 
מסר ובצרה, הנה נחלץ אאע"ה לרדוף אחריו 

  אין זו  באמת ו  נפשו להצילו ולפדותו מיד שוביו, 
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סתירה כלל וכלל, שיש להתרחק מכל ענין של 
קירוב הדעת והתחברות עם הרשעים, ויחד עם 
זאת יש לדאוג ולחזר אחר טובתם בכל מאי 

 לקוצרבדורנו אנו, דור עני ויתום, אך דאפשר, 
  אנו משכילים  ןבינתנו ומיעוט השגותינו, אי

גם יחד, מזה ומזה אל תנח ידך,  קויםה בב' לאחוז
ובמחנה מסויים חוטאים לילך עד הקצה הכי 
אחרון בענין סילוק הרשעים, עד שמכניסים 
שנאה עזה בלבבות כנגדם, ושוב אין מוצאים 
מקום בראש לרחם עליהם בעת צרתם, ואם 

יחיד או על ציבור שסרחו  מתרגשת איזה צרה על
וקלקלו, אזי שמחים לאידם וששים למפלתם, ואין 
חושבים מחשבות מטכסים עצות היאך לעזור 

 הוומצולסייע בעדם, שהלוא הם מכלל ישראל, 
  שבת עבורם.ולחלל  םלהחיות

  

גיסא היו אנשים טובים, אשר חטאו  ולאידך
לילך עד הקצה הכי אחרון במידת אהבת ישראל, 

בו ונתחברו לפושעי ישראל כדי לקרב לבם וקיר
לאבינו שבשמם, וסופם שנפלו הם עשר מעלות 
אחורנית, ואף אם הם עצמם נשארו בתומם, 
בניהם ובנותיהם כבר לא הלכו בדרכם, ופעמים 
שהרחיקו לילך ורעו בשדות זרים, עד כדי שנפלו 
מכרם בית ישראל, וכל זאת מתוך שלא השכילו 

יחד, להסתלק מבכל מיני להחזיק בב' הקוי גם 
סילוק וריחוק והתבדלות מן האחים התועים, 
ולאידך גיסא לרחם עליהם ולחזר אחר טובתם כי 

  מכלל ישראל לא יצאו.
  

בעל הסעודה דידן, דא היא סעודתא דדוד  והנה
בת  מלכא משיחא, יצא מרות המואביה, שהיתה

בתו של לוט, ואילולא שרדף אאע"ה אחר 
  עמהם להציל את לוט, אלא היה ונלחם  ים, כלהמ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

למשבתו, או עכ"פ היה אומר לנפשו אני  חשמ
ואיהו דאפסיד אנפשיה, את נפשי הצלתי, 

ובאבוד רשעים רינה, לא היינו זוכים כלל לאורו 
של דוד המלך, ומשיח בן דוד, והוא נורא 

מידה זו  למתבונן עומק הענין בזה, שדייקא
שהוא מי בן אחיו, לוט שחיזר אאע"ה אחר טובת 
, דייקא מידה מכל וכל עצמו סילק והרחיק מעליו

זו היא שעומדת להם לישראל לדורי דורות 
  בזכות דוד המלך ע"ה.

  

מעשה ששח בעל המעשה, כמ"פ הזכרתי  וכבר
הזמינוהו , שעדת הציוניםשהיה רב מראשי 

, לדרוש בעיר מונקאטש אל עדת הציונים שם
ובערש"ק הלך לטבול במקוה, ומחולשא דאורחא 
נתעלף שם, ונתעורר ע"י אדם אחד הדור פנים 
שדאג וטיפל בו במסירות והזעיק עבורו רופא 

ועטפו בבגדים וחיזר אחר טובתו  והשקהו
, ואחר שהוטב לו ניגש ורפואתו בכל מה דאפשר

אליו אותו היהודי, שהיה המרא דאתרא 
, עזר זצ"למנחת אלההרב בעל דמונקאטש 

  ב לו זעק והוכיחו טוושאל בשלומו, וכששמע שה
ודיבר  מעשיו הרעים,ועל  הפסולה  שיטתו  על 

והיה נראה בזה  .אליו בחריפות גדולה ונוראה
שלמות מידותיו, שמחד דאג להצילו וטרח ועמל 
אחר רפואתו ובריאותו, ומששב לאיתנו גער בו 
בדברים קשים ומייסרים, וגדולי בעל החכמה 

כולים למצוא את הדרך הממוצע בזה, להחזיק י
שהקריאה מעורר ועתה כבב' הבחינות גם יחד, 

הזמן, יכולים לזכות לבוא לכדי בחינות הללו, 
בחינת סילוק מן הרשעים, ובחינת חיזור אחר 
טובתם ובריאותם, ובעזה"י כאשר נתחזק בזה, 
נזכה לעובדו ית"ש באחדות ישראל, כאיש אחד 

  אכי"ר. ,בלב אחד
 

 



  

    ³ô¾ò −îñ−¼ñ³ô¾ò −îñ−¼ñ³ô¾ò −îñ−¼ñ³ô¾ò −îñ−¼ñ            
ð−ð−îò ,íðôì −ñ× ñ× þ®îê þêîõôí ì"íþí  

 ,í¬ôñ ðôìòî íñ¼ôñ ëîíê  
 þî½ôí ,í¼îô¾í −š−³¼ôôî íþîëìí −òëô ðìî−ôî ð−ì− ðìê

 ö−ò¼ ñ×ñî ,ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"× ê"¬ìñðë−ñ ¾õòî ëñ ñ×ë
í¾îðšë¾   

 µþëêí í"í ’þ ì"íþí íôñ¾ íôñ¾ íôñ¾ íôñ¾ñ"ï  

 ’þ ì"íþí ê"¬ìñðë− öë ðîð ëêïðîð ëêïðîð ëêïðîð ëêï    ê"¬−ñ¾  

öêôñð−−¼öêôñð−−¼öêôñð−−¼öêôñð−−¼  
ëî¬ ó¾ë šñ³½ò  

ó−ïþõð ó−þîõ þðê ð"− óî−ë ¼¾³ë"  
.í.ë.®.ò.³ 


לעילוי נשמת 

  

הולך תמים, ופועל צדק, דובר אמת  איש מסירות הנפש, ,ידיד ה' וידיד נפש כל חי
לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרבו, נבזה  בלבבו, לא רגל על לשונו,
   מקים עולה של תורה ואת יראי ה' יכבד,  בעיניו נמאס,

   שליט"א ולהבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר ושר בלו"נ לכ"ק מרן אדמו"ר זיע"אמק

  ז"ל פסח אליעזר  זצ"ל ב"ר אברהם יהודההרה"ח ר' 

  קורדיש

  נשיא המכון ומייסדו נלב"ע ח"י מנחם אב תש"ע
 ת.נ.צ.ב.ה.

©  
úåøåîù úåéåëæä ìë  

 ïåëî'äøåúáù øåàîä'  àðìàè  úåãñåî é"òù  
'ø ù"ò øæòéìà çñôøæòéìà çñôøæòéìà çñôøæòéìà çñô   ì"æ  

 ø"ááééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæ   ì"æùéãøå÷ùéãøå÷ùéãøå÷ùéãøå÷  
äéãîåìáå äøåúá åôñëî êîú øùåéáå íåúá êìäúä  

  
,ãáìá íéëøåòä ìò úåéøçàä ,úèì÷î áåúëéù  

òäå úåøàäúåðôì ïúéð úåçöðäå úåîåøú ,úåø  
 .ã.ú50322  ñ÷ôìè íéìùåøé025827541   

 ìééîtolna10@gmail.com  


