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ñðëéäì ,òúôì çúô äøä"÷ ÷öà÷î úà úìã 
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åøãç ìàùå øùôì äîåäîä ,÷òö åéçà ,éáø êéçà 
éðà ïéàå íéçéðî éúåà ñðëéäì ,äðò éáøä 

÷öå÷î 'ïåô ïééî òöééìô áàä êéà ïòñòâøàô, 
ïåô øéã ìàæ êéà ïò÷ðòãòâ .'åðééä øçà äìòúðù 

éäáåâì íåø ,ìîòá çåëùì úà åôåâ àåä ,ãöéë 
øåëæé åéçàî åáåø÷.  

  

êéùîäêéùîäêéùîäêéùîä úéáä ìàøùé øôéñå ,ãçàù éìåãâî 
íéãéñçä )éðîåãîë øîàù úàæ íùá äøääøääøääøä""""÷÷÷÷    îøäîîøäîîøäîîøäî""""éééé    

æéàîæéàîæéàîæéàî''''àöéáàöéáàöéáàöéá    òéæòéæòéæòéæ""""àààà( óéñåä øàáì ôò"æ äî àúéàù 
)íéçáæ à÷(: éáâì äúòøö ìù íéøî 'íéøî éî 

äøéâñä ,íà øîàú äùî äøéâñä ,äùî øæ àåä 
ïéàå øæ äàåø úà íéòâðä ,íàå øîàú ïøäà 

äøéâñä ,ïøäà áåø÷ àåä ïéàå áåø÷ äàåø úà 
íéòâðä .'åù÷äå ùøäîäùøäîäùøäîäùøäîä""""àààà íù ãåòå ,éøä íâ 

äùî äéçà ìù íéøî äéä ,òåãîå åøîà äùî øæ 
àåä  àìå  åøîà  åîë  ïøäàá - äùî áåø÷ àåä ,  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ééò"ù äî åáúëù .øîàå ðä"ì íùá äøä"÷ 
÷öà÷î òéæ"à ,éáâù äùî àì åøîà áåø÷ àåä ,

éôì úîàáù øáë àì äéä áåø÷ ,äéäù ùéà 
é÷åìà úáø÷å äçôùîä äò÷ô åðîî  .  

  

íééñùëíééñùëíééñùëíééñùë éáøä úéáä ìàøùé úà åéøáã ,ïéçáä 
äéäù éì äæéà äøòä ïéðòá ,øîàå éì ïåùìá 
äáéç äî ùé êì øîåì ,éúìàùå ôò"é äî àúéàã 

áá"á )èð÷(.  éáâ  ìåñô  íéçà úåãòì 'àîìã 
úøéæâ êìî àéä åäéàã àì ïîéäî éðéøçàå 

éðîéäî ,åàìå íåùî ø÷ùîã éàã àì àîéú éëä ,
äùî ïøäàå íðúåçì íåùî àìã éðîéäî àåä 
àìà úøéæâ êìî àåä àìù åãéòé íäì .'òîùî 

äùîù áùçð åéçà ìù ïøäà ìåñôì åúåãò , àìå
 ,äçôùîä úáø÷î ÷ìúñðù ïðéøîàòîùùë 

éáøä úéáä ìàøùé úà äøòää ,êééç äàðäá 
äìåãâ òùòúùðå ìôìôå äæá. 



−"íë−"íë−"íë−"íë                        ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð         í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñôó−¬õ¾ôó−¬õ¾ôó−¬õ¾ôó−¬õ¾ô    "½¾³"½¾³"½¾³"½¾³îîîî                    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš                íííí 
  

  מאמר א
  

  אות ג: כ"גתנדבא"ר פרק 

 בן בי יהושע"ר את הקיסר ששאל השאלה היא זו'

 פנים ישא לא אשר' יכםקבאל כתיב לו ואמר קרחה
 אם ,יכםקאל של המשפט הוא והיכן ',שחד יקח ולא
 ממעי יוצאין וחגרים סומים אלמים חרשים למה כן

 גלויין שכבר משום הקיסר אל י"ראמר ליה ו. אמן
 במחשבה שעלה קודם אדם של מעשיו ה"הקב לפני

 לו ואמרוכו',  הן רעים ואם הן טובים אם להבראות
 תשובה יעשה ,לפניו תשובה אין וכי י"רל הקיסר
 רצונך אם הקיסר אל י"ראמר ליה  ,עיניו ויפתח

 עדים ושני דינרין אלף לי תן זה דבר שאודיעך
 דינרין אלף י"רל הקיסר נתן מיד ,מאצלך נאמנים

 אצל י"ר לו הלך מיד ,מאצלו נאמנים עדים ושני
 י"ראמר ליה ו ,אמו ממעי סומא שהיה אחד סומא
 לי ויש אותי להרוג עלי גזר הקיסר סומא לאותו

 אלף לכן ,בהם אעשה מה יודע ואיני דינרין אלף
 שלך אותי הקיסר יהרוג אם אצלך יהיו הללו דינרין

 ליה ואמר ,דינרין אלף אותו לי תחזיר ולא ואם ,הן
 ג' י"ר לו המתין ,כדברך יהיה לו הן י"רל הסומא
 עדים אותן עם הסומא אותו אצל בא כ"ואח ,חדשים
 ממני הגזירה מבטל היה הקיסר ,מר לווא נאמנים

 דינרין האלף אותן לי תחזיר לכן ,יהרגוני שלא
 איני י"רל הסומא מר ליהא ,אצלך הפקדתי שאני
 שאמרת הללו דינרין האלף של טיבן מה יודע

 כי ,מעולם הדברים היו לא כי ,אצלי שהפקדת
 לאותו י"ר הביא מיד ,כלום אצלי הפקדת לא מימיך
 נאמנים העדים לאותן והעמיד הקיסר לפני הסומא
 הדינרין את הביא הסומא מיד וכו', ,בפניו והעידו

 לאותו י"ר לו אמר מיד ,הקיסר לפני והניחן הללו
 גונב היית רכב בך העדתי לא אלמלא ריקה סומא

 ינוקאל הוא נאמן להקיסר י"ראמר ליה ו ,ממוני את
 אחר להרהר ואין אמו ממעי סומא אותו שעשה

  וכו'. 'כלום ינוקאל

  

נה תשובת רבי יהושע לאותו קיסר אי הנהו
כלל, וכי בגין סומא אחד שחפז עליו יצרו  מובנת

וגנב אלף זוז, נקנסו רבבות אנשים אחרים 

לא אין ספק שוהלוא להיוולד סומין ממעי אמן, 
כל הסומים והחרשים והפסחים ושאר בעלי 

שבעולם, הם גנבים ורמאים, וכי בשביל  המומין
אחד שגנב ייענשו כולם בעונש קשה ומייסר כזה 
לכל ימיהם. ועוד והוא העיקר, הלוא רוב רובם 
של הגנבים בעולם, אינם לא סומים ולא חרשים 
ולא אלמים, והם מצליחים במלאכתם, ומאריכים 
ימיהם בטוב ובנעימים, ומתים על מיטתם אחר 

נים, כשביתם מלא ממון גזול אריכות ימים וש
והיכן היא העובר בשמחה ליורשיהם, וגנוב, 

  אותה מידת הדין.

  

עתה להסב בסעודת מצוה, סעודת ג'  זוכים אנו
למילתו של נכדי פנחס אליהו נ"י, בן חתני כבני 
, מורינו הרב נפתלי אריה שפיגעל שליט"א

ובוודאי שהכל בהשגחה מיוחדה מאיתו ית"ש, 
, עם סעודת ג' אליהו הנביא זל"ט ויש לקשר דברי

קדום  החשובה, ומקורדמילה, שהיא סעודה 
דרך ובאות נ',  הנהגת המהרש"לס'  (עי'כמו שמצינו מאד, 

שאאע"ה ערך סעודה  ח)מצוה ב אות כ פקודיך
למלאכים ביום השלישי למילתו, וזכורני כאשר 

מו"ח הגה"צ רבי יעקב יצחק עשיתי בבית 
מו"ח בחיפה, בשעות הערב ישב  ויסבלום זצ"ל

קולות  ושמעלשאוף אויר ע"ג המרפסת בביתו, נ
מבית משפחה אחת מחסידי שעלו  וזמרהשיר 

גור, שערכו בביתם סעודת שלישי למילה, 
קול השירה נתמלאו עיניו דמעות את וכששמע 

ואמר בהתרגשות, מי היה יכול להאמין אחר 
דען והחורבן הנורא, שעוד יישבו חסידישע י

ין דער ויערכו סעודות ג' למילה, ואמר לי אז א
שקודם המלחמה, היה מרגלא  אצייהיים, בגאל
חסידי קמאי ואנשי מעשה להפליג בפומיה ד

בשבח סעודה זו, והיו אומרים שאפילו בעת צר 
ומצוק, ימשכן אדם כל אשר לו, ואפילו את 
הטלית ותפילין שלו, כדי לערוך סעודת שלישי 

הדבר אמר לי ששמע מחסידי למילה, ובטעם 
אבותיו מבית אמר ששמע זאת קמאי, ושמא 

בן אחר בן מו"ח זצ"ל היה שהלוא הקדושים, 
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, או אלימלך מליזענסק זיע"א 'הרה"ק הרבי רל

, שאמרו זידיטשויבששמע זאת מחצר הקודש 
א טאג אין נאך א טאג אין נאך א טאג, בל"א '

שאחר ג' היינו נגעל א גימאלעטער'. ווערט דער יו
נושא התינוק את התואר 'נימול', לפי שאז ימים 

הוי חזקה שישאר הרך הנימול בחזקת מהול, 
ישראל בכל  קדושתקביעות בו  ייחתםומעתה 

חייו, והוא היום שקובע את בחינת ישראל 
שגיבו מעלת קדושים שבו עד סוף ימיו, וע"כ ה

(וישב תרע"ה  בשם משמואל סעודה זו עד מאד, עי'

פסקי  פרובס .מש"כ בזה מילה בד"ה יש ליתן)שלישי ל
י שהרה"ק האבנהביא  ד בהערה)י' קצ(ח"ב ס תשובה

חיבב לילך לסעודת שלישי למילה,  זיע"א רזנ
חיבבה עוד יותר  זיע"א י"םרושי ההרה"ק החידו

  .מסעודת הברית

  

לבאר את דברי אליהו הנביא זל"ט,  והנראה
לקיסר, שרבי  רבי יהושע בן קרחה בתשובת

ך רמז, להשיב לקיסר בדרנתכוין יהושע בן קרחה 
 הקיסר שאל 'היכןתשובה עמוקה ונפלאה מאד, 

 חרשים למה כן אם ,אלקיכם של המשפט הוא
אמן'. וביאור  ממעי יוצאין וחגרים סומים אלמים

של האנשים  שאלתו, שמתוך שרובא דרובא
נולדים בלא שום מום בגופם, והם שלמים בכל 

שכך היא המידה וכך  נראה לכל אחדאבריהם, 
דרכו של עולם, שיוולדו כל הנולדים  היא

בבריאות שלימה, והוא דבר המובן מאליו לכל 
באופן מושלם בכל  וכל אחד נולדאחד ואחד, 

שנולד  מתרחשהאברים והגידים, ועל כן כאשר 
להתמיה הבריות , ממהרים רח"ל מוםבעל תינוק 

  למה ארע לו כזאת.

  

 קיסרלהשיב רבי יהושע בן קרחה  אמנם
כל יצירת האדם  שאדרבא, תשובה ניצחת

בשלמות היא פלא ונס גדול ונורא, עד שאי 
אפשר לאדם להשיג אפילו יציאת אבר הכי קטן 
שבאדם, שכל אבר ואבר בנוי ומיוסד על רבוא 

רבבות של תאים וגידים ושרירים, והכל ערוך 
ומשולב בחכמה מופלאה שאי אפשר לבן אנוש 

א פ" סנהדרין (ירושלמילהשיג כלל, וכבר אמרו חז"ל 

 יוסי רבי בשם לעזר רבי 'אמריד)  ,ה"ד, וכ"ה בבר"ר לט
 אינן העולם באי כל הן מתכנסין אם זימרא בר

נשמה'.  בו ולזרוק אחד יתוש לבראות יכולין
ושמעתי מרופא עינים גדול, שאמר לו רופא 

לעניני  בזמנו עינים גוי, המומחה ביותר בעולם
בכל יום ויום רפואת העין, שהוא עומד משתומם 

על היצירה הנפלאה של עיני האדם, שאם היו 
לברוא עין כזו, עם כל מרכיביה מנסים חוקרים 

ם והשרירים והעצבים ורבוא רבבות התאי
חוש יצור את מתחברים יחד להעוברים בה, ה

הראיה, היו צריכים לברוא מכונה בגודל של 
כמה בנינים, שתמלא את פעולת העין הפשוטה, 

וי שאינו מובן כלל היאך יכול דבר והוא נס גל
כזה לפעול משך שנים רבות בדיוק מופלא קטון 

  ונורא.

  

רבי יהושע בן קרחה בדבריו מה שטען  זהו
ואפשר שלא היה יכול לומר לו דברים [לקיסר, 

, על גדלות הבורא ]כהוייתם מאימת המלכות
כנגד אפסות האדם, שבאמת אין אנו מבינים 

יות האדם, וכל פעולה כלל את הנס הגדול של ח
קלה של גוף האדם, היא נס ופלא עצום ונורא, 
והכל במתנת חינם מבורא כל עולמים, שהוא 
יתברך ברוב רחמיו וחסדיו העצומים, מחיה את 
כולם בכל עת, ובכל רגע מחיה מחדש את כל 
הברואים כולם, וממשיך חיות לכל הנבראים 
כולם, נמצא שכאשר אדם נולד וגופו שלם בכל 
מיני השלמות, הרי זה דבר פלא שאין מובן כלל, 
והיאך יסבור אדם מגושם קרוץ מחמור, שיש לו 
איזה הבנה ותפיסת יד קלה באפס קצה קצהו 

  דכבשי דרחמנא.

  

לסבר את אזנו של אותו קיסר, בדבר  ובכדי
אפסיות האדם ושפלותו הנוראה, ערך רבי יהושע 
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בן קרחה את כל מעשה ההפקדה הלזה, כדי 

אות ולגלות לקיסר את עומק שפלות יצר לב להר
האדם, ובחר בסומא שהיה סומא ממעי אמו, 

 אשהלוא אמרו חז"ל שהסומא חמור ונחות דרג
 (נדרים סד:)יותר מכל המומים, וכמו שאמרו 

שהסומא חשיב כמת, מה שלא מצינו דוגמתו 
בשאר המומים, והנה סומא זה שלא ראה מאורות 

ביותר, וכאשר  אדרגמימיו, וודאי שהוא נחות 
אדם בעולם מפקיד בידו סכום עצום של אלף 
זהובים, ונותן בו אמונו, בלא שהוא מחתים אותו 
על שטר כל שהוא, ולא די בכך אלא יתכן שכל 
הסכום יבוא אליו בהיתר אם יהרגנו הקיסר, אזי 

מלא צריך להיות וודאי שאותו הסומא היה 
, בהכרת טובה עצומה לאותו אדם בלתי מוכר

שביקש כ"כ הרבה להיטיב עמו, שסמך עליו 
, בלא אלף זוזלהיותו איש אמונים להפקיד בידו 

שטר וראיה, ואף על פי כן בבוא עת הפרעון, פחז 
עליו יצרו על אותו סומא שפל, והוא הכחיש את 
כל מעשה ההפקדה ואמר לא היו דברים מעולם, 
והלוא היה יכול להעלות בדעתו שמא אותו 

שהלוא הסומא לא היה עמו עדים, מפקיד הביא 
עדים  יכול לראות, ואז יהיה מוכחש משני

המעידים לחובתו, ואעפ"כ לא היה יכול לעצור 
בעד תאוות הממון, והכחיש את הפקדון בפני 

עצמו לחוכא ואיטלולא ללעג את העדים, ועשה 
ולקלס, והכל משום שלא היה יכול לעמוד בנסיון 

דווקא הוא ת שהממון, אע"פ שהדעת היתה נותנ
, אחר הטובה שגמלו לא יפול בנסיון מבוזה כזה

  .עמו

  

היה עומק תשובת רבי יהושע בן קרחה  וזה
לאותו קיסר, שאותו קיסר ששלט בכיפה, והיו 
נתונים בידו חיי רבוא רבבות בני אדם, ובידו 
להמיתם או ליטול את ממונם, ברצותו אוחז 

ות וברצותו מכתת, והיה עשיר מופלג בעל אוצר
זהב וכסף, ומילא כל תאוותו בכל עניני עוה"ז, 
סבר ברוב טעותו שכל הנאות העולם הזה הם 
דברים המובנים מאיליהם, לגודל מעלתו, וע"כ 
רימז לו רבי יהושע בן קרחה בחכמתו העמוקה, 

על אפסיות האדם השפל, והיאך ידמה זבוב קצוץ 
כנפיים, להשיג איזה הבנה והשגה בעמקי 

  ברוך הוא. מחשבות הבורא

  

אנו כולנו הנתונים תחת שעבוד הגוף  ובאמת
החומרי, החומר הגס העכור ששולט בנו בכל עת, 
אנו דומים לאותו סומא, שלא היה יכול לעמוד 
באותו נסיון חומרי, ועשה עצמו ללעג וקלס, 
ואפילו בעניני בריאות הגוף, שישנם הנאות של 
שטות כגון עישון וכדו', אשר מזיקים לגוף היזק 

וברר למעלה מספק שהעישון גורם הניכר, וכבר ה
למחלות וסכנות נוראיות, ומכל מקום אנשים 
רבים אינם יכולים למנוע עצמם מעישון, אע"פ 
שהם יודעים בבירור שהם מחלים את גופם 
ומסכנים את חייהם, כך בענין תאוות האכילה 
המרובה, וכך בענין שאר אכילות, שישנם מחלות 

שמור בקדושה נוראיות אשר מדבקים במי שאינו 
כראוי, ואע"פ שהרופאים והמומחים לאותם 

מזהירים ומתרים בכל עת כנגד המהלכים  ,דברים
, בדרכי תאוות לבם, שהם מקצרים את חיי עצמם

וממררים את חייהם בייסורי הגוף והנפש, עכ"ז 
אין אנשים יכולים לעמוד בנסיונות הללו, 
ומשימים עצמם ללעג ולקלס בפני כל בר דעת 

דבר, כל זאת לאפסיות האדם וחולשתו  ומבין
  הנוראה.

  

דרך זו יובן לן מה שמצינו בו בבעל  ועל
המימרא הנ"ל, רבי יהושע בן קרחה, שלכמה 
דעות ראשונים הוא רבי יהושע בנו של רבי 

בסדר (רש"י בכורות נח. ועי' אריכות דברים גדולה עקיבא 

 'שבעה קיב.) (פסחיםואיתא בגמרא  ,בערכו) הדורות
 בני ,בנו יהושע רבי את עקיבא רבי צוה דברים

 מנעלים תמנע ואל וכו' עיר של בגובהה תשב אל
 'אמר (קנב.)וכו'. ומאידך איתא בשבת  'מרגליך

 חזייה וכו' קרחה בן יהושע לרבי גוזאה ההוא ליה
וכו'. ועיי"ש בסדר הדורות  'מסאניה סיים דלא

שפירש, שהוצרך רבי עקיבא להזהיר לבנו על 
לבישת המנעלים, לפי שהיה רגיל לילך בלא 
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מנעלים, לרוב גודל עניותו הנוראה שקיבל מבית 
אביו רבי עקיבא שהיה בצעירותו עני ואביון 
נורא, ועומק הביאור בזה, שרבי יהושע בן קרחה 

יגף את גופו עד הכי עליונה, שס אעד לדרגהגיע 
כדי כך ששלט הוא בחומר, והשליט את כוח 
הרוחני על החלק הגשמי, ועד הרגליים החלק 

ביותר, עד שעקר מעצמו  אהפחות והנחות דרג
כל מחשבת תאוות עוה"ז, והיה שלם בכל מיני 
שלמות בשלטון הרוח על החומר, ועל כן היה 
יכול להשיב תשובה עמוקה זו לקיסר, לפי שהוא 

כבר הגיע לדרגת לבו חלל בקרבו, ששלט עצמו 
בגוף החומרי, והיה יכול לעמוד בכל נסיונות 

  היצה"ר.

  

בן קרחה היה רבו של רבינו  רבי יהושע והנה
ומצינו  ,(עיי"ש בסדר הדורות יישוב הענין על בוריו) הקדוש

הפלגה נוראה בגודל פרישותו,  בו ברבינו הקדוש
 רבי של תופטיר 'בשעת קד.) (כתובותהוא שאמרו 

 של רבונו אמר מעלה כלפי אצבעותיו עשר זקף
 אצבעותי בעשר שיגעתי לפניך וידוע גלוי עולם

'. וכנודע הקטנ באצבע אפילו נהניתי ולא בתורה
(ליקוטי אמרים  אא"ז הרה"ק ממעזריטש זיע"אמאמר 

שרומז למאמר לא כל האצבעות שוות  ז. ד"ה עסקתי)
וכו', היינו שהיה פרוש לגמרי מכל הנאות ותאוות 
עולם הזה עד הקצה הכי אחרון, ודרך בדרך רבו 
רבי יהושע בן קרחה הנ"ל, שהכיר וידע באפסיות 
החומר הגשמי העכור, ונתעלה לגמרי מכל 

  שייכות עמו.

  

ת שייכות מיוחדה עם מצוגם זה יש לו  וענין
המילה, ובפרט בסעודת ג' דמילה שאנו מסיבים 

הרה"ק בה עתה, ומיוסד על המאמר הידוע של 
וכך הביא בענין פרשתן,  מפשיסחא זיע"א

בפרשתן  הרה"ק השפת אמת זיע"אהדברים 
'אדוני מורי זקני ז"ל  (תרל"ה, והובא עוד רבות בדבריו)

 הרב בשם הגיד) הרה"ק החידה"ר זיע"א(
אלה המשפטים אשר תשים  ל"ז מפרשיסחא

 להיות לפניהם תשים אשר ,(כא, א)לפניהם 
 הקדמת כענין ,לעצמותם קודם ת"השי משפטי

 לעשות נפשו למסור שהוא ,לנשמע נעשה
ר כל ומסלאדם צריך ת'. היינו ש"השי משפטי

שים את להעצמותו וחיותו עבורו יתברך שמו, ו
ני התורה, לפני כל רצונותיו ועצמותו ימשפטי וד

ואפילו בעת שכל אדם יאמר שענין זה וחיותו, 
אסור לעשותו, הנה משעה שהתורה מצוה על כך, 
ישים האדם את משפטי התורה לפני כל הנחות 
העולם, ולפני כל רצונותיו העצמיים, וישע רצון 

  הבורא ית"ש בשמחה ובטוב לבב.

  

ות המילה, מצכאשר מתבוננים במעשה  והנה
שהיא המצוה הראשונה שעושים לכל תינוק 

' אלפים שנים, דיהודי שנולד בעולם כבר יותר מ
והנה אם יראו אב או אם של תינוק בן שמונה 
ימים, אדם שרוצה לחתוך את אוזן בנם הקטן, 
וודאי שיכוהו מכות נאמנות, וישימו אותו בבית 

וכי מה זאת עלתה על האסורים לכל ימי חייו, 
ו לחתך בבשר תינוק קטן בן שמונה ימים, דעת

והלוא הוא רוצח ממש, ומה לי קטלא כולא מה לי 
קטלא פלגא, ומכל מקום בכל העולם כולו, עם 

ות מילה בעולל קטון בן מקיימים מצבני ישראל 
שמונת ימים, ומחתכים בבשר החי להסיר 
הערלה, ונעשה מעשה זה ע"פ כל כללי ההלכה 

מה ובמציצה בפה והמסורת, בלא סמי הרד
  דייקא.

  

זקני כ"ק זה חביב עלי להזכיר צדקות  ובענין
, שאחר נישואיו בשנת מרן אדמו"ר זיע"א

תרפ"ט, כששימש ברבנות קהילה חשובה 
, עברה רוח שטות על ונכבדה במונטריאל

המוהלים שדרו שם, ולא הסכימו למול את ילדי 
ישראל כפי המסורת, ונמנעו מלקיים מצות 
המציצה בפה, בטענה ותואנה שיכולים לדבק 
את התינוק במחלות, ורבים מאחינו בני ישראל 
שנתרחקו מן הדת, אע"פ שקיימו מצות המילה, 
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 מכל מקום לא קיימו מצות מציצה רח"ל, וכאשר

נודע הדבר לכ"ק מרן אדמו"ר זיע"א, עמל בכל 
כוחו לדבר על לב המוהלים שיקיימו מצות 
מציצה בפה כמנהג ישראל בכל הדורות, דין 
שבכל הדורות עם בני ישראל מסרו עליו את 
נפשם, והתירו עצמם למיתה, אולם לא עלתה 

בעצמם את בידו, והמוהלים לא הסכימו לעשות 
שימו אותם אחר מחשש שמא יאהמציצה בפה, 

ומשכך החליט כ"ק מרן כן אם ח"ו יחלה התינוק, 
אדמו"ר זיע"א שהוא עצמו יתייצב בכל מעמד 
ברית מילה במונטריאל, והוא יעשה מצות 

הבאים בבריתו של המציצה בפה, וכך יזכה את 
אאע"ה להיות נימולים כהלכה, ומשך כמה שנים 

חבי רכיתת רגליו בכל יום שהיה בו ברית, בכל 
עיר הגדולה לאלוקים מונטריאל, וקיים מצות ה

המציצה. כדרכו בקודש וכנודע ענותנותיה דרבי 
יוחנן, מעולם לא שח מזה, אמנם בבחרותי 

מהרה"ח ר' הערשל שמעתי דבר המעשה הלזה 
, שפגשני יום אחד ושח לי בהתרגשות שפוץ ז"ל

והתלהבות נוראה, שבזכות כ"ק מרן אדמו"ר 
ם מאחינו בני ישראל זיע"א, באו מאות ואלפי

בבריתו של אאע"ה כהלכה, ורבים השיב והציל 
מעוון, ושח לי בהתרגשות שבזכות כ"ק מרן 
אדמו"ר זיע"א קמו דורות של יהודים נימולים 
כהלכה, ודמו ודם זרעיותיהם כפשוטם תלויים בו, 

שחתי הדברים לפני כ"ק מרן מובן שכאשר כ
  .יםדמו"ר זיע"א, ביטל מיד את חשיבות הדברא

  

בהידור  ת מילהלא די בזה שמקיימים מצו הנהו
עושים עוד ככל פרטיה ודקדוקיה, הנה הכי גדול 

אותה בשמחה רבה ועצומה, וכמו שאמרו בגמרא 
 כל אומר גמליאל בן שמעון רבן 'תניא ).קל (שבת

 דכתיב מילה כגון בשמחה עליהם שקיבלו מצוה
 שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש' (תהלים קיט, קסב)

ובאמת שהוא  בשמחה'. אותה עושין עדיין ',רב
דבר של מליצת זכות ויושר על עם בני ישראל, 
שמקיימים המצוה בשמחה רבה ועצומה, והיא 
עומק בחינת אלה המשפטים אשר תשים 
לפניהם, וביתר עמקות נרמז בזה מצות המילה 

בדייקא, שנרמז בתיבת לפניהם, בחינת מצות 
שונה שהאדם מקיים המילה, שהיא המצוה הרא

   בימי חייו, וכביכול היא לפני כל ימי חייו.

  

הרה"ק השרף האלוקי מאמרו החריף של  ונודע
 שפותחת (יט, ב) קדושים , בפרשתהקאצק זיע"א

 .(כ, כז) 'בם דמיהם'ב ומסיימת ,'תהיו קדושים'ב
 און גיסען זיך זאל בלוט' קדשו בלשון ואמר

עצמו למיתה  שיתיר אדם .'זיין מען זאל הייליג
ממש, ויקיז דמו עבור רצונו ית"ש, וישמור עצמו 

  בקדושה עד כדי הקזת דם ממש.

  

לעיל, עיקר בחינת מצות המילה,  רוכאמ
מילה, נבחנת ונקבעת דייקא ביום השלישי ל

ן וכדברי מו"ח זצ"ל 'א טאג אין נאך א טאג, אי
'. נגעל א גימאלעטערווערט דער יונאך א טאג, 

שביום זה נקבע והוחזק התינוק לאיש ישראל, 
שנימול והוחזק במילתו, ומעתה יוכל לקיים את 

לפניהם,    תשים   אשר ענין אלה המשפטים 
שיהא הוא שליט על גופו החומרי, על כל 
הרצונות ועל כל התאוות, ויהא הצורה שולטת 
בחומר, עד בחינת רבי יהושע בן קרחה, ובחינת 

  לפרוש לגמרי מכל הנאות העוה"ז.רבינו הקדוש, 

  

בעת שזכינו לדין, ללמדו ולהבין את  עתה
הלימוד העמוק שגילה לן אליהו הנביא זל"ט 
מבהדי כבשי דרחמנא, צריך כל אחד להוסיף 
ולהתבונן תדיר ביסוד הנפלא העולה מתוך 

, דבריו הקדושים,  לידע אפיסות ערכו ושפלותו
ולמיעוט דרגתו הוא גוף חומרי גס ועכור, 
המתאוה ונופל בכל נסיון הקל ביותר, בכל 
תאוות הדמים, בבחינת מרוצת הדם העכור, 
ובענין דמי תאוות הממון, ובאמת כל מה שיש לו 
לאדם, הכל במתנת חינם מאיתו ית"ש, ועד כמה 
צריך להודות ולהלל לשמו יתברך בכל עת, 

  ם המובנים מאליהם.ולהבין שאין אלו דברי
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לימוד שנמצינו למדים זה עתה, בענין  עודו

הנה מצות המילה היא מצוה מצות המילה, ש
שמקיימים אותה כל עם בני ישראל בכל רגע 
ורגע, ולא רק בעת המילה, אלא היא מצוה 
תמידית נמשכת כל ימי חיי האדם, לשמר עצמו 
בקדושה וטהרה, שומר הברית, ולמשול בכל 

ל בחינת הדמים הרעים, ולשלוט התאוות ובכ
בחומר הגס העכור, ועתה בעת שהקריאה מעורר 
הזמן, בחינת אלה המשפטים אשר תשים 

ן ריך כל אחד להתעורר ולהתחזק בענילפניהם, צ
לשמר עצמו בקדושה וטהרה, בפרישות זה, 

מוחלטה מכל הנאות העולם הזה ותאוותיו, 
ובעזה"י נזכה בזה להיות נימולים בכשרות 

היפך  הידור, ולזכות לאכול מקרבן הפסחבו
שנזכה ו ,מח), יב (שמות בו' יאכל לא ערל בחינת 'וכל

להקריב בטהרה בבית המקדש שיבנה במהרה 
  בימינו אכי"ר.

  

  במאמר 

  

בב' באדר, הוא יומא דהילולא קדישא  השבוע
של הרה"ק הבית ישראל זיע"א, שלשמו ולזכרו 
תאוות כל נפש, ואשוח בזה מעשה אחד המורה 
על צדקותו הנוראה, ומנהיגתו לחזר אחר טובת 
כל איש ישראל, לבלתי ידח ממנו נדח, פעם 
אחת נקראתי לבוא אל הקודש בשעות של 

ואמר לי לפנות הבוקר, כפי דרכו הקדושה, 
שנודע לו שבישיבה פלונית ידועה, נעשים בה 
מעשים אשר לא כדת בעניני קדושה וצניעות, ודן 
עמי הרבה בענין זה כיצד אפשר לתקן הדבר, 

עם מי  א טאפ געבען) -(ואמר שאברר וארגיש 
בדקתי וחקרתי אפשר לדבר שם מענינים הללו, 

אחר הנעשה שם, ונודע לי שהאדם שבכוחו לתקן 
, הוא הראש ישיבה שם באותו ישיבה, הפרצה

ובלעדיו לא שהיה אדם נכבד מאד מגאוני הדור, 
, חזרתי רגלו בישיבהירים איש את ידו ואת 

ואמרתי לרבי שצריך לדבר עם אותו ראש 

ישיבה, והוספתי שאותו אדם נכבד, לא יקבל 
האמת מכל מי שאמרה, ולא יועיל לדבר עמו, עד 

אליו שליחות שלח מגור שלא יאמרו שהרבי 
מיוחדה לומר לו הדברים, מאחר ודרכו בקודש 
היתה לפעול למען קדושת כרם בית ישראל, 
בעקיפין ובלא שיידעו שהוא העושה והמעשה, 
התלבט מאד בדבר זה, ואחר מחשבות ארוכות, 
תוך שהוא משוטט בחדרו אנה ואנה, הסכים 

ראש ישיבה אותו בדיעבד שיאמרו הדברים ל
ל ומכופל שלא יוודעו הדברים בתנאי כפובשמו, 

אך הוסיף שצריך לשום יילוד אשה מלבדו, 
לעשות זאת בדרך כבוד, וע"כ הכריע שישלחני 
יחד עם עוד אדם נכבד, ותחילה אבקש לדבר 
בלימוד, ואדון עמו בסוגיא למדנית, לפרק 
ולסתת קושיות ופירוקים, ואז אחר שיפתח לבו 

מגור  הרבי לו שנשלחנו על ידי אומרבתורה, 
לעוררו על דבר הפירצה בישיבתו, שצריך לתקן 

  הדבר.

  

קראני הרבי שוב לחדרו הק', ואמר  למחר
שחכך בדעתו והחליט שאלך לבדי, כדי שלא 
יתפרסם הדבר יותר, ואדבר תחילה בלימוד, 
ואח"כ אמסור השליחות, באתי לאותה ישיבה, 
שלמדו בו עשרות עילויים מופלגי תורה, וקול 

בקול אדיר, וביקשתי לשוח עם התורה נשמע 
הראש ישיבה, והופניתי ליכנס לחדרו, דפקתי 

ואחר קבלת הרשות נכנסתי, הראש  ,בדלת חדרו
ישיבה ישב שם עם אדם נכבד, והביט בי 

שיש לו בתמהון גדול מה מעשיי אצלו, ואמרתי 
, תיכף מאדם גדוללי עבורו שליחות מיוחדה 

ם אותו ומיד נזדרז הראש ישיבה וסיים לשוח ע
אדם, וביקשתי רשותו לפתוח בדברי תורה, 

במסכת גיטין שלמדו  אוהסכים והקשיתי לו קושי
שם באותו העת בישיבה, ופלפל עמי איזה זמן, 
ואחר אמרתי שנשלחתי ע"י הרבי מגור, לגלות 
את אזנו על מעשים שאינם ראויים הנעשים 
בישיבתו, הראש ישיבה נזדעזע מאד לשמע 

במה ובמי דברים  לואומר שאלני שהדברים, ו
עשות יאמורים, אמרתי לו שאיני חפץ לה
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דילטורין על בניו של מקום, והוא יכול לברר 
אמר שהוא תיכף הדברים בעצמו, והסכים עמי ו

ומיד יראה לתקן הפרצה ולהביא דברים על 
שאחד מן  ,מקומם הראוי, ואחר הוסיף לבקש

הנדבנים של ישיבתו הפסיד את נדבתו לישיבה, 
ואמר שהוא התחיל לנדב מעות לישיבה דחסידי 
גור, ואפשר שאבקש מהרבי שידבר עם אותו 

  נדיב שיחזיר תמיכתו לישיבה.

  

איזה ימים נקראתי לבוא אל אותו ראש  כעבור
ישיבה, ואמר לי שפעל ועשה מעשים רבים לתקן 

ם ומשגיחים על חדרי הפרצות, והעמיד שומרי
הישיבה, ושילח ג' בחורים מן הישיבה, לפי 
שהזיקו לבחורים אחרים, וביקש שאמסור 
הדברים משמו אל הרבי הבית ישראל, עוד 
באותו היום נכנסתי אל הקודש פנימה בעת 
הקבוע לקבלת קהל בצהרי היום, ואמרתי 
בשמחה ובשביעות רצון שעשיתי השליחות, 

יבה בענין אותו נדיב, ומסרתי בקשת הראש יש
והרבי סבר וקיבל ואמר שידבר עם אותו נדיב 

  למלאות רצון הראש ישיבה בשלימות.

  

הוספתי לומר מה עשה הראש ישיבה  אחר
לתקן הפרצות בישיבה, שהעמיד שומרים 
ומשגיחים שיפקחו על הבחורים להיות שמורים 
בקדושה, והרה"ק הבית ישראל זיע"א שמח מאד 

, רוח מרובה מאד, אח"כ הוספתיתה לו קורת יוה
  ישיבה ג' בחורים מן  הראש  שילח   שלבד מזאת

  

  

  

  

  

רבי דברים הללו חוורו פניו הישיבה, כששמע ה
בדינם של אותם בחורים, והיכן נעשה  ומה ושאל,

הם מצויים עתה, אמרתי במבוכה שאין הדבר 
ידוע לי, ואמר לי הרבי בגערת הקודש, ומדוע 

בישיבה, אף  אתה מרוצה מן הסדר שנעשה
וצריכים אמנם שהיו צריכים לסלק בחורים הללו, 

צריך מכל מקום לעשות להצלת בחורי הישיבה, 
היאך לעשות גם להצלת אותם בחורים עצמם, ו

אפשר להשליכם לרחוב העיר, הלוא הם בני 
אברהם יצחק ויעקב, וייסרני רבות על דבר אותם 

ולמה לא חשבתי על טובתם ועל שלושה בחורים, 
אחר הוא עצמו דאג וחיזר אחר מכן ומצבם, 

טובתם, ופעל ועשה מעשים רבים שיתקבלו 
במקום תורה אחר, תחת השגחה ראויה, באותה 
שעה הוספתי להבין גודל מעלת מנהיגותו 

 שדואג  העצומה, שהיה מנהיג ישראל האמיתי, 
 ומחזר אחר טובת כל נשמה מישראל, וגם אותם
שצריכים להענישם ואפילו לסלקם מן הישיבה, 
צריך להמשיך ולדאוג להם, ועדיין דעתיה 

  עליווהו.

  

בעת שממשמש ובא יומא דהילולא  ועתה
קדישא דיליה, חוזרין וניעורין כל הכוחות הרבים 

רה שעמל ויגע בכל ימי חייו, להביא קדושה וטה
  ואפשר  בבתי ישראל, בבחורים ואברכים,

הגדול לילך בדרכיו הקדושים, חו בכו לידבק
לחזר אחר טובתו הגשמית והרוחנית של כל איש 
מישראל, ואפילו הרחוק והמסולק, ונזכה שזכותו 

 אכי"ר. ,יגן עלינו ועל כל ישראל
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