
   

 "ג תשפ כד חשון    – חיי שרה  פרשת  )ו( קנב  גליון  '  שנה ד     תורות בעלזא'  עינה הנובע של בעלזא מבית ' ממ 

 
 

שהיה גם בבחינה שהוא מעורב עם הבריות 'ברך את  -'בא בימים'  
 כדי שיוכל להעלות את הדור -אברהם בכל' 

 .כד, א( בראשית) ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל

שיהיה להם  –שנזקקים לנסיונות משום 'תבנה'  –'אלו הצדיקים המושלים ביצרם' 
עבור היהודים  –שירבה שכרם בעולם הבא 'עיר סיחון'  –אריכות ימים 'ותכונן' 

 הפשוטים ההולכים אחר שיחה נאה

קת וכתוב בפרשת חהשפירש  מהרי"ד זי"ע(אדמו"ר )מרן ידוע מכ"ק זקני ז"ל 

שלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון'. ו: 'על כן יאמרו המ)במדבר כא, כז(

צדיקים המושלים  'על כן יאמרו המשלים', ב(, )עחאומרת הגמרא בבבא בתרא 

ביצרם שאומרים באו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר 

 'עיר סיחון'בעולם הבא,  'ותכונן'בעולם הזה,  'תבנה'עבירה כנגד הפסדה, 

 לאלו בני אדם ההולכים אחר שיחה נאה". הכונה

שעבודתו של יהודי הוא להתגבר על היצר הרע, דהיינו  ,וביאר כ"ק זקני ז"ל

להלחם עם היצר הרע ולהתגבר, ואם השי"ת עוזר ליהודי זוכה בסוף להפוך את 

, 'וכרות עמו הברית' ב(, )ברכות סזהיצר הרע ליצר טוב. כדאיתא בירושלמי 

אברהם אבינו כרת ברית עם היצר הרע. וכן איתא במדרש שוחר , ש)נחמיה ט, ח(

יצר טוב. ואף על פי כן רואים שאפילו  -טוב, שצדיקים עושים מהיצר הרע 

צדיקים שכבר מושלים ביצרם לגמרי, וכבר כבשו את היצר הרע מכל וכל, 

 עדיין יש להם מלחמות והם עוד צריכים להתגבר על היצר הרע.ו

, דאיתא מתלמידי בעל שם הקדוש שזהו משום שלשה ואמר כ"ק זקני ז"ל

טעמים. טעם אחד, שצדיקים שכבר מושלים ביצרם אין להם עוד מה לעשות 

בזה העולם, ולכן לוקח מהם השי"ת את קדושתם הגדולה על אתר, כדי שיהיה 

להם עוד מה לעשות בעולם הזה. הטעם השני הוא כדי שבעולם הבא יהא להם 

ישי הוא, לטובת האנשים הפשוטים הנלחמים עם היצר עוד שכר. והטעם השל

הרע ואינם בכוחם להתגבר מעצמם, ועל ידי זה שהצדיקים מתגברים על יצרם 

 מכניסים כח הקדושה באנשים הפשוטים שגם הם יוכלו להתגבר על יצרם.

שלים'. צדיקים וואמר כ"ק זקני ז"ל שזה מרומז בפסוק, 'על כן יאמרו המ

והם  ,או חשבון'וה שכבר מושלים ביצרם, ואף על פי כן 'בשכבר מגיעים למדרג

עדיין צריכים לעשות חשבון הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד 

הפסדה, לכאורה צדיקים שכבר הגיעו למדרגה הנעלה הם מושלים ביצרם, 

ואם כן למה צריכים עוד לעשות לעצמם חשבון. אלא שהשי"ת לוקח מהם על 

 לחם עם היצר הרע.ילה והם צריכים עוד להאתר את המדרגה הנע

'על כן יאמרו המשלים באו חשבון', שלשה טעמים. אחד, "'תבנה' בעולם 

"'ותכונן' בעולם הבא", שהשכר , הזה", שיהיה להם עוד מה לעשות בעולם הזה

בעולם הבא יעשה יותר גדול ויותר גדול, דהרי אין לזה שיעור. והטעם השלישי 

, כדי שיוכלו להכניס כח באנשים הפשוטים שהולכים אחר הוא, "'עיר סיחון'"

על ידי זה שהצדיקים מתגברים על יצרם מכניסים כח באנשים ששיחה נאה, 

 הפשוטים שגם הם יוכלו להתגבר על יצרם. כך אמר כ"ק זקני ז"ל.

-, 'בא בב(, )קידושין לבזה קנה חכמה  'אברהם זקן''ואברהם זקן בא בימים'. 

בשתי סוגי ימים, זמנים שהיה בימים עליונים. והיה לו גם ימים ימים', הוא בא 

שהתערב והכניס את אנשי העולם תחת כנפי השכינה, קירבם ונתן להם 

 .לאכול ולשתות

ולמה הוצרך אברהם אבינו לזה, הרי לו יותר טוב שיהא מופשט לגמרי 

מעולם הזה. אלא 'וה' ברך את אברהם בכל'. השי"ת ברך את אברהם כדי 

)בבא בתרא בן, והגמרא  -יוכל לקרב את כולם להשי"ת, או כמו שרש"י אומר ש

בת היה לו לאברהם אבינו. שאברהם אבינו יוכל לקרב  -אומרת  טז, ב; קמא, א(

-ב'את כל אנשי העולם אל השי"ת, ובפרט בניו שלו. ולכן היה לאברהם אבינו 

העולם. והיה זמנים  שתי בחינות, היה זמנים שהוא היה מופשט לגמרי מן 'ימים

 להיפך שהתערב בין הבריות כדי שיוכל לקרבם להשי"ת.

 סעודת הילולא תשס"ד –כ"ב חשון 

כפי שתפסת את אומנות השי"ת להכניס  –'בא לבוש לבושי' 
 אורחים כן תתפוס אמנותו ללבן עוונותיהם של ישראל

'רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה : נח, ט( בראשית רבה)מדרש איתא ב

: 'ושמרו דרך ה' יח, יט( בראשית)זה אברהם, שנאמר  -וכבוד', 'רודף צדקה' 

שאברהם אבינו  - שגמל חסד לשרה, 'ימצא חיים' -לעשות צדקה', 'וחסד' 

מאת : 'ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי כה, ז( בראשית) שנאמרהאריך ימים, 

'צדקה וכבוד', אמר רבי שמואל בר יצחק, שנה ושבעים שנה וחמש שנים', 

שאתה  ,ומנותי גומל חסדים. תפסת אומנותיאמר לו הקדוש ברוך הוא אני א

אברהם אבינו היית גומל חסדים ובזה תפסת אמונותי, "בא לבוש לבושי, 

 'ואברהם זקן בא בימים'".

: 'ועתיק )דניאל ז, ט(רשי המדרש מסבירים, שזהו רמז למה שכתוב ומפ

יומין יתב לבושיה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא', שרבונו של עולם הוא 

, שזהו רמז שהשי"ת )בפירושו שם('עתיק יומין יתב', ומפרש רבי סעדיה גאון 

ז הוא זקן מלא רחמים. 'לבושיה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא' הוא רמ

: 'אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו א, יח( ה)ישעילמה שכתוב 

 כתולע כצמר יהיו', שהשי"ת מלבן עוונותיהם של ישראל.

וזה אמר השי"ת לאברהם: "בא לבוש לבושי", כמו שאני מלבן עוונותיהם 

של ישראל, כך בא גם אתה ותלבן עוונותיהם של ישראל, וכמו שמצינו בגמרא 

'והוא ישב  יח, א( בראשית), על הפסוק מח, ח( אשית רבה)ברובמדרש  א(, בין יט)עירו

פתח האהל כחם היום': "לעתיד לבא אברהם יושב על פתח גיהנם ואינו מניח 

אדם מהול מישראל לירד לתוכה", וזהו בחינת 'לבושיה כתלג חור ושער 

נתן ראשה כעמר נקא', שכמו שהשי"ת מלבן עוונותיהם של ישראל, כך 

השי"ת לאברהם אבינו את הכח שיוכל ללבן עוונותיהם של ישראל, ואפילו 

 .יהודי שעומד על פתחה של גיהנום יוכל להוציאו משם

 סעודת הילולא יום ב' פרשת חיי שרה תשס"ב –כ"ב חשון 

 

 ממעיני הפרשה



 

בר חמרא לגבי אבא. ולכאורה וכי לא היה יכול לעשות כאביו אלא מפני שהיה 

 .סבור שאינו באותו מדריגה

 לעקיך און בראנפין אור ליום ג' תשל"ד –כ"ה חשון 

מפני שמרן מהר"י זי"ע הורה למרן מהרי"ד זי"ע להיות מלמד לכן 
 בכל יום למד עם מרן מהר"ם מבילגורייא זי"ע ועם ר' ישעי' זושא

ז"ל היה אומר ביומא דהילולא של כ"ק אבי )מרן אדמו"ר מהר"א(  כ"ק דודי

ז"ל היה נוהג  )מרן אדמו"ר מהרי"ד(ז"ל שכ"ק זקיני  )מרן מהר"ם מבילגורייא(

ללמוד עם כ"ק אבי ז"ל גם עם ר' ישעיה זושא ז"ל בנו של הרה"ק מאוסטילא 

 ז"ל.

 רעבישע זאך.ואמר כ"ק דודי ז"ל דאס איז געוזען א 

ואמרו החסידים מפני שכשהיה כ"ק זקיני ז"ל בטשערנוביל בעת שאכל 

ז"ל ואמר לו  )מרן אדמו"ר מהר"י זי"ע(קעסט, בא פעם אחת אל כ"ק אביו 

שישנם שבועות שאין לו כסף, מפני שהרבנית מחלקת קצת ונשאר לו מעט 

 .תםשלא די לו בזה, אמר לו כ"ק א"ז ז"ל שיהיה מלמד, ולכן למד אי

 לעקיך און בראנפין אור ליום ג' תשל"ד –כ"ה חשון 

 הלימוד שלהם מסייע לי לקחת קוויטלעך

)ר' ישעי' זושא וכ"ק אאמו"ר כ"ק זקיני ז"ל אמר פעם אחת שהלימוד שלהם 

 .פועל לי לקחת קוויטלאך ז"ל(

 לעקיך און בראנפין תשל"ו –כ"ה חשון 

 'מקנא אני בך שאתה יכול לכתוב'

הסדר של כ"ק אאמו"ר ז"ל היה, שהיה מכניס את החידושי תורה שהיה 

 כותב לכ"ק זקיני ז"ל, שצוה לו להכניס.

פעם אחת אמר לו זקיני ז"ל אני מקנא בך שאתה יכול לכתוב את 

החידושי תורה. שאצל זקיני ז"ל היה ר' יוס'ל יארטשובער כותב החידושי 

ל לכתוב וואלט איך נישט תורה שהיה זקיני מחדש ואם אני הייתי יכו

 .געדארפט צו קומען צי זיי

 לעקיך און בראנפין תשל"ו –כ"ה חשוון 

נחשב לו כאילו עבד העבודה  -צדיק ההולך מן העולם בצעירותו 
 של כל השנים שהעיקר תלוי בקבלה שקיבל על עצמו בצעירותו

ה יש לנו ללמוד מזה, שצדיק ההולך מן העולם בשנותיו הצעירות, ואם הי

יותר ויותר,  יותר שנים, בוודאי היה יכול להתעלות מעלה מעלה לם הזהחי בעו

הרי העבודה בשנות הצעירות הוא העיקר, שאז ישנם  כל מקוםאבל מ

וכשמתגבר על כל זה ומקבל עליו עול מלכות שמים  ר הרע,הטירדות של היצ

 כבר הכל בסייעתא דשמיא, הרי משלמים להצדיק שכר ר כךבאמת, הרי אח

כאילו היה חי הרבה שנים, ומדוע משום שאילו היה חי היה לו הסייעתא 

 .דשמיא והיה הולך מעלה מעלה

 סעודת הילולא תש"ס; תשס"ו –כ"ה חשון 

 דבקדשים הולכים אחר היום –נהגו לעשות הסיום ביום 

)מרן בבעלזא לא היו מסיימים בלילה שלפני היומא דהילולא, וכ"ק אבי 

 ז"ל אמר הטעם דבקדשים הולכים אחר היום. מבילגורייא(מהר"ם 

 .ולכאורה זה לא כדאיתא בשולחן ערוך, דהרי אמרינן קדיש כבר מבלילה

 לעקין און בראנפין בעיר טבריה תשל"ד –כ"ה חשון 

 

 

תורה ויראת שמים והנסיעה אל הצדיק היא עיקר החסידות 
 כשלעצמה

זי"ע[ כתב חיבור, ובראש החיבור  כ"ק אבי ז"ל ]מרן מהר"ם מבילגורייא

כתב הקדמה, ושם כותב הוא כך: אל כ"ק אא"ז ז"ל ]מרן אדמו"ר מהר"ש 

כי היו "חסידי קאצק".  תהגיעו פעם שני חסידים. ומדגיש שם במירכאו זי"ע[

ובאו לבעלזא. כשנכנסו אל זקיני ז"ל, שאלו אותו מהו חסידות. השיב להם 

 דאביי ורבא ונסיעה אל הצדיק.זקיני ז"ל: חסידות הוא הוויות 

וממשיך שם אבי ז"ל לכתוב באריכות, וכותב שם: כי בבעלזא, לא היתה 

לימוד התורה כהכנה לחסידות גרידא, דהיינו שעל ידי לימוד התורה אפשר 

לזכות להגיע לחסידות. לא ולא. כי אם עיקר החסידות עצמה היה רק תורה 

ה ויראת שמים ועבודת השם, ולא ויראת שמים, וזה היה עצם החסידות, תור

 .שזה היה רק פתח לחסידות בלבד, רק שזה עצמו היה עיקר החסידות

 ואתחנן חמשה עשר באב תשע"בסיום הש"ס של אנ"ש בירושלים יום ה' 

מרן מהרי"ד זי"ע הקדים להלבישו השטריימל שבת לפני השבת 
 כי לתלמיד חכם צריך לעשות שינוי –אופרוף 

הרה"צ מסקאהל סיפר לי מעשה זו והוא פלא, אבל סיפרה לי כמה 

פעמים אם כן מן מסתם הוא אמת, ואמר לי שהוא היה שם בשעת מעשה, 

ז"ל, הלביש  )מרן מהר"ם מבילגורייא( דשבת לפני האופריף של כ"ק אאמו"ר

טריימל בשבת זו, ושאלו אותו ז"ל את אבי ש )מרן אדמו"ר מהרי"ד(כ"ק זקיני 

על זאת, ואמר ב' טעמים, א'. דזה היה מנהג מקדם ללבוש השטריימעל שבת 

קודם שבת אופריף, וב', דאיתא שאצל תלמיד חכם צריך לעשות שינוי, וסיים 

 .מרן שליט"א והוא פלא

 לעקין און בראנפין תש"ל –כ"ה חשון 

 'זאלסט מיר אלע מאהל נאך מאכען'

ז"ל היה אומר ברכת התורה בנוסח  )מרן אדמו"ר מהרי"ד זי"ע(כ"ק זקיני 

מיוחד ובניגון מיוחד, וקודם היה הולך למקוה ואחר כך היה אומר ברכת 

התורה, וכ"ק אבי ז"ל היה יושב בחדר הספרים, והחדר ספרים היה ליד חדרו 

 של זקיני ז"ל, וכ"ק אבי ז"ל היה נוהג לומר שם ברכת התורה באותו הניגון של

כ"ק זקני ז"ל, ופעם בא זקיני ז"ל מהמקוה ועבר דרך שם בעת שאמר ברכת 

התורה וחיכה עד שגמר, ואחר שגמר קרא לו, ונבהל כ"ק אבי ז"ל על שאמר 

 באותו נוסח, וא"ל זקיני ז"ל "זאלסט מיר אלע מאהל נאך מאכען".

לגבש בשנות הקטנות צריך לחנך שיעשו כפי שהאבא עושה; אך כשגדלים צריך 
 לעצמם דרך עבודה עצמית ולא לחקות

אף על פי שהחסידים לא נהגו לחקות, כמו שפירשו על מה שאיתא 

"דולה  )יומא כח, ב(:'דמשק אליעזר'  )בראשית טו, ב(ברש"י ז"ל על הפסוק 

ומשקה מתורת רבו לאחרים', דהיינו שהיה עושה הכל כמו אברהם אבינו, ולזה 

ה הממשיך אלא שיהיה לו בן שיעשה עבודה לא רצה אברהם אבינו שהוא יהי

 מעצמו.

 )בשם האר"י ז"ל(ז"ל )מרן אדמו"ר מהרי"ד זי"ע( אף שאיתא מכ"ק זקיני 

'הנסתרות לה' אלקינו', היינו אהבה ויראה זה צריך להיות בהצנע לכת 'והנגלות 

לנו ולבנינו', היינו שכל אדם צריך להתנהג בממצות מעשיות כך שגם בניו 

ריו ידעו איך להתנהג, אלא דזהו כשהוא קטן אז הוא צריך להיות כך ודורות אח

 לעשות הכל כמו אביו אבל כשהוא גדול צריך שיהיה לו דרך מעצמו.

ולא רצה לעשות כמוהו מפני שחשב שאינו במדריגה  -'חלא בר חמרא לגבי אבא' 
 זו

  שאמר מר עוקבא בר חמא אנא להא מילתא חלא )קה, א(איתא בחולין 

 

 יומא דהילולא


