
   

 "ג תשפ   יז חשון   – וירא  פרשת  קנא )ה( גליון  '  שנה ד     תורות בעלזא'  עינה הנובע של בעלזא מבית ' ממ 

 
 

כמו שעל ידי מצוות מילה מושפע קדושה על האב שיוכל  
כן כאשר מל אברהם אבינו  –להתקרב להקדוש ברוך הוא 

 התקרבו הרבה גרים להשי"ת

במדרש  .)בראשית יח, א(וירא אליו ה' והוא ישב פתח האהל כחם היום 

'ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה  : "הדא הוא דכתיב)בראשית רבה מח, ב(

, אמר אברהם אחר שמלתי עצמי הרבה גרים באו להדבק )איוב יט, כו(' קאלו

בזאת הברית, 'ומבשרי אחזה אלוק', ואילולי שעשיתי כן מהיכן היה הקדוש 

 ברוך הוא נגלה עלי, וירא אליו ה'".

 נגד ב' קדושות שבמצוות מילה – 'על המילה' 'להכניסו בבריתו של אברהם אבינו'

פירש הטעם שבמצות מילה מברכין  )מרן אדמו"ר מהרי"ד זי"ע(כ"ק זקיני ז"ל 

ב' ברכות, א' על המילה ב' להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. דבמצות מילה 

דבר נוסף והוא שקדשנו הקדוש ברוך הוא חוץ ממה שיש בה עצם המצוה, יש 

)עיין ינו, וקדושה זו נמשכת לכל חייו של אדם והכניסנו בבריתו של אברהם אב

, ולכן מברכין ב' ברכות, על המילה על עצם מצות ב"ח מצות מילה שמאריך בזה(

מילה, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו על הקדושה שקדשנו הקדוש ברוך 

 הוא והכניסנו בבריתו של אברהם אבינו.

שה והרהורי תשובה והנה בשעה שאברהם אבינו מל את עצמו הכניס קדו

דבשעה  -לכל הנלוים אליו. וזהו הפשט במדרש "ואחר עורי נקפו זאת" 

שאברהם אבינו מל עצמו באו הגרים להתגייר, וכמו שהאב המכניס את בנו 

כך בשעה שאברהם  מכינס בו קדושה לכל חייו,לבריתו של אברהם אבינו 

התעלות, וזהו אבינו מל את עצמו היו יכולים כל הגרים לעשות תשובה ול

באו הגרים לעשות  -"נקפו זאת"  -לאחר שמלתי את עצמי  -"ואחר עורי" 

תשובה, ואברהם אבינו החזיק עצמו דכל כוחו ומעלתו היה על ידי שמכניס 

וזהו שאמר אברהם ואילולא שמלתי ועל ידי זה  אחרים תחת כנפי השכינה.

שזכיתי להשראת  באו הגרים להתגייר לא הייתי זוכה להשראת השכינה, דזה

 .השכינה הוא רק על ידי שמלתי את עצמי ועל ידי זה באו הגרים להתגייר

 ד' ויקרא ו' אדר ב' תשנ"ה–שלישי למילה של הרב שלום שליט"א 

שעל ידי מצוות מילה  –'מחשבין אנו לשמו של אברהם אבינו' 
 תיקן עצמו ואף ההכנה של הוריו שלא היו כראוי

)איוב דבר אחר אשה כי תזריע, הדא הוא דכתיב : )ויקרא רבה יד, ב(במדרש 

'אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק'... אמר רבי נתן מחשבין לשמו של  לו, ג(

'וישא אברהם  )בראשית כב, ד(אברהם אבינו אותו שבא מרחוק הדא הוא דכתיב 

את עיניו וירא את המקום מרחוק', ואמר רבי חנינא בר פפא מחשבין אנו לשמו 

 .וצריך להבין כוונת המדרש .רוך הוא שהיינו רחוקים וקרבנו לושל הקדוש ב

 של האב מאחר והשלים חלק המחשבה –'ירצה דמו' 

שהקשה על מה  )מרן אדמו"ר מהר"ש זי"ע(ידוע לכל דברי כ"ק אא"ז ז"ל 

שאומרים בנוסח הרחמן לברית מילה "הרחמן הוא יברך אבי הילד ואמו, ויזכו 

לגדלו ולחנכו ולחכמו, מיום השמיני והלאה ירצה דמו, ויהי ה' אלוקיו עמו", 

והקשה שמתחיל ב"הרחמן הוא יברך אבי הילד ואמו", ומסיים "מיום השמיני 

 ול.הרך הנימ -והלאה ירצה דמו" שקאי על הילד 

ואמר כ"ק אא"ז ז"ל שכל מצוה צריכה להיות בשלימות במחשבה בדיבור 

ובמעשה, אמנם במצות מילה נתן הקדוש ברוך הוא המצוה לתינוק בן שמונה 

ימים שאצלו שייך רק חלק המעשה, אבל חלק המחשבה והדיבור אינו שייך 

 אצלו, נמצא שחסר בשלימות המצוה, אכן, כאשר הקדוש ברוך הוא מזכה את

האדם ומכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, אז משלים את חלק המצוה 

 שהיה חסר לו כשנימול ביום השמיני.

וזה מה שאומרים "הרחמן הוא יברך אבי הילד ואמו ויזכו לגדלו ולחנכו וחכמו 

 של האב, שביום הזה נשלם חלק המצוה שלו. -מיום השמיני והלאה ירצה דמו" 

כמו שאברהם אבינו עשה הברית בשלימות המחשבה כך  –'אתה וזרעיך אחריך' 

 על ידי הדורות הבאים –יזכו אף זרעו אחריו לקיים המצוה 'לדורותם' 

"ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך  )בראשית יז, ט(וזהו מה שכתוב 

אחריך לדורותם", 'ואתה את בריתי תשמור', כלומר, אתה אברהם אבינו 

ה בדיבור ובמעשה, שהרי אברהם אבינו היה קיימת המצוה בשלימות במחשב

, וקיים את המצוה בשלימות במחשבה )שם, כד(בן צ"ט שנה כשמל את עצמו 

דיבור ומעשה כאברהם אבינו, 'וזרעך אחריך לדורותם', כלומר, על ידי שהאב 

יכניס את בנו לבריתו של אברהם אבינו, יהיה נשלם חלק המצוה של האב, וזהו 

 י הדורות הבאים יוכל כל אחד לקיים את המצוה בשלימות.'לדורותם', שעל יד

, ולכאורה צריך )ויקרא יב, ב('אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים' 

ההכנה שלה בשלימות כדבעי, היאך שייך אצלה טומאה,  ביאור שאם היתה

, ואם כן יחשוב האדם איך )תהלים נא, ז('הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי' 

והתירוץ  אפשר עוד לתקן הלא ההכנה לא היתה בשלימות ומה שעבר אין.

לזה הוא, שאפשר לתקן גם בעתיד את שעבר, דהיינו כאשר השי"ת מזכה את 

ס את בנו בבריתו של אברהם אבינו וזוכה לקיים המצוה האדם ומכני

 בשלימות, בזה אפשר לתקן למפרע ההכנה שלא היתה בשלימות.

וזה הפירוש 'אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת 

דוותה תטמא', והתיקון לזה הוא, 'וביום השמיני ימול בשר ערלתו', דהיינו 

 מצות מילה בשלימות יוכל לתקן למפרע. שעל ידי היום השמיני שמקיים

היינו שאם  ,וזהו פירוש המדרש "אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק'

אדם רואה את עצמו במצב של "מרחוק" שנתרחק מהשי"ת, "מחשבין אנו 

לשמו של אברהם אבינו", פירוש, כמו שמצינו באברהם אבינו ענין של 'ואתה 

לדורותם', שהקדוש ברוך הוא אמר את בריתי תשמור אתה וזרעיך אחריך 

לאברהם אבינו שיהיה באפשרותו לתקן למפרע במצות מילה על ידי 'וזרעך 

 אחריך לדורותם', כך בכל המצוות אפשר לתקן הכל בעתיד למפרע.

 אאור ליום ב' פרשת ויקר –נאכט להנכד הרב שלום שליט"א  ךסעודת ווא

 ד' אדר ב' תשנ"ה

 ממעיני הפרשה



 

לסופר שעיכב הגט לא היה עגמת נפש אפילו כאחד ששתה קפה 
 ומצא בתוכו בשר

פעם בבעלזא היה אחד שנשא אשה ואחר זמן קצר הלך הבעל אל הסופר 

 שיכתוב לו גט, והסופר לא רצה, או שעיכב אבל לא כתב, והבעל ברח ונשא

אשה אחרת והראשונה נשארה עגונה ל"ע, וכששמע מזה כ"ק זקיני ז"ל 

 הצטער מאוד שקרא מעשה כזה בבעלזא, וזקיני ז"ל הסתובב אנה ואנה.

ששתה קאווע ומצא  )יושב(בו ביום היה מעשה אצל ר' ווערטשעבער ז"ל 

יכת בשר, והצטער מאוד וצר לו ורצה להכנס אל זקיני ז"ל להזכיר בתוכו חת

עצמו, וכשהגיע אל הדלת שמע שמרן אומר ככה לעצמו: שלהסופר לא היה 

 .עגמת נפש אפילו כאחד ששתה קאווע ומצא בתוכו בשר

 לעקיך און בראנפין תש"ל –כ"ב חשון 

פאות ארוכות סגולה ליראת שמים; לבישת מאדע סגולה שהבנים 
 ינטו מהדרך הטובה

כ"ק זקיני ז"ל היה רגיל לומר שיש מצוות מעשיות ויש מצוות סגוליות 

כגון פאות ארוכות זהו סגולה ליראת שמים, אף על פי שמן התורה יש שיעור 

יש עבירות לפיאות אבל אם הם ארוכים הם מסוגלים ליראת שמים, וכמו כן 

מעשיות כגון אכילת חזיר, אף על פי כן יכול להיות לו בנים טובים, אבל 

 .המאדע בעבירות סגוליות שזה סגולה שגם הבנים ינטו מהדרך הטוב

 לעקיך און בראנפין תשל"ב –כ"ב חשון 

'אז די וועסט נאך גיין מיינע טריט וועסט די נישט ווערען 
 פארשמירט'

טילא ז"ל הלך בקאלאטשען אחר חתונתו, ושאל מאוס)ר' פינחס( הרה"ק 

אותו חותנו למה הוא הולך בקלטשען, אמר לו הרה"ק מאוסטילא מפני 

שבעלזא יש בלאטע ומתיירא שלא יתלכלך, אמר לו זקיני ז"ל בזה הלשון: 'אז 

 .די וועסט נאך גיין מיינע טריט וועסט די נישט ווערען פארשמירט'

 ין תשל"בלעקיך און בראנפ –כ"ב חשון 

 גם לכאן אטריח את אבותי הק' לבא להשתתף בליל הסדר

ז"ל היה בראצפערט, בעת מלחמת )מרן אדמו"ר מהרי"ד( בעת שכ"ק זקיני 

העולם הראשונה היה שם שאטער, ושם ערך כ"ק זקיני ז"ל את השולחנות 

שם בלאטע גדול והקורות ובפסח כשנכנס כ"ק זקיני ז"ל לערוך את הסדר היה 

היו שחורים מהגשמים, ואמר כ"ק זקיני ז"ל בזה"ל "בבעלזא היו לנו בית מיוסד 

והיו באים שמה כ"ק זקיני ז"ל וכ"ק אבי )שהיו מסיידים הבית לפני חג הפסח( יפה 

 .ז"ל אף על פי כן גם כאן נטריח להם לבוא

 לעקיך און באנפין תשל"ב –כ"ב חשון 

יין א עולם אפילו א פשוטער זונטאג פרשת אין בעלזא קען ז
 תולדות

חסידים מספרים שבשבועות הראשונה בשנה האחרונה לחייו של כ"ק 

זקיני ז"ל היה עולם גדול בבעלזא יותר מהרגיל, ואחר יום טוב שאלה אותו 

הרבנית מדוע היה עולם גדול כל כך, אמר לה זקיני ז"ל א דאגה אין בעלזא קען 

 .לו א פשוטער זונטאג פרשת תולדותזיין א עולם אפי

 לעקיך און בראנפין תשל"ב –כ"ב חשון 

 על כסף וודאי איני חושב

 כשהיה חתונה אצל הבנים של כ"ק זקיני ז"ל ונתן הכר שלו על הכסא

שהכלה יושבת עליו, ואמר, מה שאני חושב בשעה שאני נח על הכר איני צריך 

 .ואיני יכול לומר, אך על כסף וודאי שלא

 לעקיך און בראנפין תשכ"ט; תש"מ –כ"ב חשון 

 

 כשמתבונים מי הוא ה'אני' ומי הוא ה'לפניך' איך ניתן להמשיך

אחר  ז"ל היה בטשערנאביל )מרן אדמו"ר מהרי"ד זי"ע(כשכ"ק זקיני 

חתונתו, הלך הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל למקוה, וכשחזר מהמקוה היה קר 

מאוד, ונכנס ר' אהרן ז"ל להבית המדרש להתחמם, וכשנכנס ראה את כ"ק 

זקיני ז"ל שיושב בבית המדרש ולומד, אמר לו ר' אהרן אני מקנא בך שאתה 

ודה אני', יכול לישב וללמד מוקדם בבוקר, כאשר אני מתחיל לומר בבוקר 'מ

ואני מתבונן מי הוא ה'אני' ומי הוא ה'לפניך', איני יכול להמשיך, ומקנא אני בך 

 .שאתה יכול ללמוד
 לעקיך און בראנפין תשכ"ט –"ב חשון כ

שבעבר יכלו לילך  -שיבח שלא התקינו חשמל בבית המדרש 
 לבית המדרש ולשפוך את הלב להקדוש ברוך הוא

ז"ל היה משבח את הרה"ק ר' יוסף  )מרן אדמו"ר מהרי"ד זי"ע(כ"ק זקיני 

שאול נאטנזון ז"ל אב"ד דק"ק לעמבערג על שציוה שלא לעשות חשמל 

 מל, היה יהודי יכול לקחתבביהמד"ר, ואמר שבעבר כאשר עדיין לא היה חש

נר ולהתיישב בצידי הבית המדרש, ולשפוך את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, 

 ועכשיו אי אפשר.
 לעקיך און בראנפין תשכ"ט –כ"ב חשון 

 ציוה לרוקן המקוה ונתגלה שבלילה נגע נכרי במים

ז"ל סיפר פעם אחת מעשה מכ"ק זקיני )מרן אדמו"ר מהר"א זי"ע( כ"ק דודי 

ז"ל רוח הקודש גלויה, שפעם אחת הלך כ"ק זקיני ז"ל אדמו"ר מהרי"ד זי"ע(  )מרן

להשכיר איזה מקוה והוריקו את המקוה ואחר כך מילאו קצת מים ולא גמרו 

והשאירו על מחר, וכשיצאו שכחו לסגור את המקוה, ולמחר שאל זקיני ז"ל כמה 

 הריק את המקופעמים אם סגרו את המקוה או לו, ואמרו שלא סגרו וציוה לה

ולמלאותו שנית, והרבה רבנים תמהו על זה, וכי איזה חומרא הוא זה, וכ"ק זקיני 

ז"ל אמר שהחומרא שהוא מחמיר, שמא נכנס אחד להמקוה ולקח מים ונגע 

שם, ואחר כך בא נכרי ואמר שבאותו לילה לא היה לו מים, וכשראה שעובדים 

 .לקח מים מהמקוהבמקוה הבין שהחליפו את המקוה, על כן נכנס ו

 לעקיך און בראנפין תשכ"ט –כ"ב חשון 

אף המים ששוטפים בו כוס של ברכה חשוב נמי כמו הכוס של 
 ברכה

לה ובשעת גמר ז"ל עשה הבד )מרן אדמו"ר מהרי"ד זי"ע(פעם כשכ"ק זקני 

ההבדלה דחפו הבחורים שהיו אחורי הכסא זה את זה כדי לשתות יין מן הכוס 

ודחפו גם את כסאו של זקיני ז"ל, וזקיני ז"ל הסיב פניו אל הבחורים ואמר להם, 

הדרכי משה בהלכות הבדלה אומר שמים ששוטפים בו הכוס של ברכה חשוב 

לא יודעים מזה. וה"יושבים"  נמי כמו הכוס של ברכה, ואמר עוד שהאדמו"רים

 .חיפשו את הדרכי משה ולא מצאוהו

 לעקיך און בראנפין תש"ל –כ"ב חשון 

"רבונו של עולם קיינער ווייסט נישט וואס א ציבראכנעם הארץ 
 אינז האמער נאר די אליין"

כ"ק זקיני ז"ל נכנס פעם אחת בראש השנה לפני תקיעת שופר לבית 

המדרש ואמר לעצמו בזה הלשון: "רבונו של עולם קיינער ווייסט נישט וואס 

 .א ציבראכנעם הארץ אינז האמער נאר די אליין"

 לעקיך און בראנפין תשל"ב –כ"ב חשון 

 

 יומא דהילולא


