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  שליט"א בראשות כ"ק מרן אדמו"ר                                                          ב"ב 11מ"ד דחסידי ספינקא רח' דונולו ביה  
  

  בס"ד
  פרשהחורש"י על הב[שיעור 

  ]טתשע"ליל שישי  נמסר:
  

  'ולם זקוק לךהע !ר' ייד'
  

ואברהם זקן בא בימים. ובפרשה קודמת, "
ויש ואברהם ושרה זקנים באים בימים. 

להבין מה כיוונה התורה לבאר בכך? עוד 
נקראת פרשתנו 'חיי שרה', וכמו כן כופל 

'ויהיו חיי שרה... שני חיי הפסוק וכותב 
וקשה, הלא זו הפרשה שנפטרה  שרה'.

  שרה? חיישרה ומה הוא הלשון 
  

עושה שצריך לדעת שכל פעולה  אדם
כאן בעולם הזה עושה פעולה גם שם 

הדברים נגלה בהמשך אמנם בעוה"ב. 
שכל מה שאנו עושים ביתר עומק,  אי"ה
בעצם כדוגמת מה שנעשה שם  וזה ,כאן

בשם הרה"ק כמו כן מובא בפועל... 
הקרה נא 'מברדיטשוב זי"ע, על הפסוק 

 .'לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם
חסד עם  שיעשוקש בי אליעזרלכאורה 
אך הוא מבאר ... אבינו ע"ה אברהם
 :]צב דף א"ח[ ק"הזוה בשם ידוע כי'להיפך, 
 בחכמה התינוקות' אפי ידעו י"רשב שבזמן

 עליו יוחאי בר שמעון רבי כי. עליונה
 עד, ובהשכל בחכמה' ה עובד היה השלום

 שאפילו העולם בכל מדתו שהשפיע
 כל כן וכמו. עליונה בחכמה יודעים תינוקות

 בכל משפיע שעובד במדתו וצדיק צדיק
 יתברך והשם, בה שעובד המדה העולם
  '.העולם בכל שלו המדה משפיע

  
הוא מה שכבר ביארנו כמה  היסוד

'עלי פעמים, בזמירות שבת אנו אומרים, 
ועל כל בני ביתי ועל כל הנלוים אלי ועל 

תחילה אדם צריך כל בני ישראל עמיה'... 
להיות שלם עם עצמו, וכמו שאומרים 
בשם צדיקים שכפי שיש מצוה לאדם 
להאמין בקב"ה, כמו כן לא פחות מכך יש 
לו מצוה להאמין בעצמו!!! וכשאדם חי 
לפי הדרך וכמו שצריך, אזי משפיע על 

ושלוות הנפש שלו  ,ותעיעצמו את הרג
מקרינה החוצה על בני ביתו, וכשבני ביתו 



 ב
 

 
 

כך, זה מקרין על כל הנלוים אליו חיים 
  וממילא בהמשך גם על כל בני ישראל...

  
היתה עבודת הצדיקים, לחיות בעבודת  זו

ה' וממילא להקרין את המידות שעבדו 
עליהם על כל כלל ישראל. זה מה 
שמבאר הקדושת לוי זי"ע, רשב"י הגיע 

שלדורי דורות עם העבודה שלו לכזו דרגה 
עד שרק ימת, השפעתו עדיין חיה וקי

שבזכות הלימוד בספר הזוהר אצלו כתוב 
ייצאו בני ישראל מן הגלות. וכן אברהם 
אבינו ע"ה כל כך עסק במידת החסד עד 

 –שגילה את מידת החסד בכל העולם 
כלומר בזכות עבודתו במידת החסד, כל 
מי שהיה לו איזה קשר למידה זו מיד 
התחבר לשם דרך אברהם אבינו ע"ה. זה 

'ועשה חסד עם אדוני ש העבד, מה שביק
היינו, הלא אדוני אברהם הוא  – 'אברהם

זה שגילה את מידת החסד ועל כן אני 
מבקש בזכותו שישפיע גם עלי חסד זה 
שבזכותו אוכל לראות איזה שידוך מתאים 

'שני חיי ליצחק... וזהו גם הפירוש של 
שמובא בפסוק פעמיים, והביאור  'שרה

ה כאן תשחי הוא כנ"ל שאותן חיי שרה
זכתה אלו הם חיי שרה שהיו בשמים, 

שרה אמנו שחיתה מתוך עבודת ה' כל 
ימיה ועל כן מזכירים אותה לשבח בפסוק 
שאת אותן חיי שרה של ָׁשם זכתה 

  לקיימן בשלימות גם כאן.
  

בעניין מהלך אמת זי"ע, מביא  בשפת
[מד"ר חיי שרה המדרש על פי שאנו עוסקים, 

דורש יושב ועקיבא היה  ביר' פרשה נ"ח אות ג']
מה בקש לעוררן אמר: מתנמנם,  צבורוה

שבע ועשרים מלוך על שתראתה אסתר 
תר שהיתה סא, אלא תבוא ומאה מדינה

ה קכ"ז ותמלוך תשל שרה שחי בת בתה
  על קכ"ז מדינות'.

  
השפ"א מה השייכות בין קכ"ז  מבאר

 ים בשםמבארשנים לקכ"ז מדינות? 
 תפקיד יש ואחד אחד לכלהבעש"ט הק' 

 היה יכול ואילו, לכאן הגיע שבשלו בעולם
 הרי שלו התפקיד את לעשות אחר מישהו
 חידוש כל וכן. לעולם מגיע היה לא שהוא
 הגיע כך לשם יום כלב מחדש שאדם
 כזה לחדש שיכול אחר מישהו ואין לעולם
וממילא כדי להגיע ליישום . חידוש

המטרה הזו, סיפרנו סיפור שהיה אצל 
"ע, שפעם הגיע אליו אחד בעל התניא זי

חסידים והתלונן שצרכיו מרובים, צריך ה
פרנסה וצריך בריאות וצריך... אמר לו 
בעל התניא: אמנם זה שאתה צריך 
דברים זה מובן, אך האם יצא לך יום אחד 

בעולם?...  מה צריכים ממךלחשוב 
אומרים, שאלו ששרדו את השואה 
האיומה היו אלו שחשבו וחיו כל הזמן עם 

נקודה והמהלך הזה שצריכים אותם ה
כאן בעולם! וההסבר הוא שכל מה שאדם 

הוא כל הזמן דבק במטרה  , אםעובר
לשם כך צריכים אותי כאן בעולם  – שהיא

  זה מה שנותן לו את הכח לעבור את הכל. 
  

א"כ שכל אחד שנמצא בעולם  מתבאר
'בשבילי נברא  –הוא בכוונה תחילה 

'לכבודי ועליו אומר הקב"ה  העולם',
שיגלה  –כדי  בראתיו יצרתיו אף עשיתיו'.

את כבודו של הקב"ה בעולם. על ידי 
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שיסכים ויקבל את ההנהגה שלו. וכפי 
שביארנו לעיל ככל שהאדם מבין שהוא 
פועל כאן לגלות את כבודו של הקב"ה 
זהו הכבוד שלו ג"כ כי כל פעולה שעושה 

א אדם למעלה נעשה ג"כ למטה וממיל
שחי כך מחובר כל הזמן להנהגה 
העליונה. חיבור זה נותן לאדם שפע של 

  רוחניות וגשמיות.
  

מגלה לנו ששרה אמנו חיתה  התורה
מאה עשרים ושבע שנים, כדי ללמדנו 
שלא היה דומה יום אחד לחברו. וזהו 

וכבר התבטא על כך  'לרגעים תבחננו'
 המחדש בטובו בכל יום'השפ"א זי"ע 

הביאור הוא  'בראשית מעשה תמיד
שבכל יום ויום יש איזה חידוש למצוא את 
נקודת האין של האדם ולהתבטל 
להשי"ת. ואם לא עבר אדם איזה ביטול 
והכרה בה' באותו היום כאילו לא היה 

' ה הנהגת את להגשמ וברגעאותו היום. 
  !!!חדש יום זה הרי שלו במעברים

  
עקיבא היה יושב ודורש וראה  רבי

היינו שהם  –שהציבור מתנמנם 
מתנמנמים ואינם חיים כל יום את 
החידוש של אותו היום אלא כהרגל 

מהם  ומצות אנשים מלומדה, אמר להם,
קכ"ז מדינות?? כבר הבאנו כאן פעם את 
ההבדל שניתן לראות כשעוברים את 
הגבול בין שתי מדינות, בעוד מדינה אחת 

למופת כמו שוויץ למשל, הרי מנוהלת 
שברגע שעוברים את הגבול למדינה 

ניתן מיד לראות את  ,איטליההשכנה 
הלכלוך וחוסר הסדר ששורר במדינה 

ומנגד דווקא שם רואים אנשים  השניה...
והיום הוא לילה והלילה רגועים ושמחים 

 פקיםואבעוד שבשוויץ אנשים מ... הוא יום
הרי שהקב"ה מתגלה  ומדוייקים בזמן.

בכל מדינה ומדינה לפי הטבעים 
והמנטאליות השונה שלה. זהו הפשט 
שאסתר מלכה על קכ"ז מדינות בזכות 

רגע שהיתה בת בתה של שרה שחיה כל 
מקכ"ז שנים שלה בקשר בורא. וממילא 
מה שעוררה למטה נמשך מלמעלה 

לדורי  הבקשר אחד רצוף ואמיץ, והשפיע
דורות את מהלך החיים הזה עד לאסתר 

 לכן ,חיה אף היא כך תההמלכה שבזכו
יכלה להסתדר עם כל מדינה ועם כל 
מנטאליות שונה ועם כל מעבר, כי 

לגלות את  –המטרה שלה היתה אחת 
נמשכו ועלו  אבכל מצב, וממיל כבוד ה'

ובאו כל המדינות הללו לפניה שתתקן 
. וכמו כן אמר אליעזר עבד אברהם אותם

ה שגילה זלפני ה': הן אברהם אדני הוא 
את החסד בעולם וא"כ אתה הקב"ה יכול 
לגלות עכשיו את החסד בעולם כי יש מי 

הקרה 'על כן  בחזרה אליך, שיעלה אותו
  ... 'נא לפני היום ועשה חסד

  
מברדיטשוב נוסף מביא הרה"ק  יסוד

פחות לא !! ות''הכנעה מביא עצבהשבוע: 
ט זה סותר לכל לכאורה משפולא יותר. 

ה את יאבהדרך שאנו מדברים שהכנעה מ
יעות ושמחה??? רגלמקום של  האדם

שאיחר להגיע יהודי [מספרים על 
לתפילת מנחה, נכנס לביהמ"ד והנה הוא 

'שומר ה' שומע את החזן מסלסל בקולו 
אמר . ת כל הרשעים'את כל אהביו וא
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אם הקב"ה שומר גם את  לעצמו:
הצדיקים וגם את הרשעים מה יש לי 
לחפש כאן, והלך לביתו. אחריו נכנס 
יהודי נוסף באיחור והנה הוא שומע את 

את כל אהביו ואת כל 'מסלסל:  החזן
אם  –הלך גם הוא  ...הרשעים ישמיד'

כמו כן . ]הקב"ה בין כה ישמיד את כולם
בעל הקדושת בדבריו  ראה מה מכווןבוא נ

כי ומבאר,  הכנעה מביא עצבות,. לוי זי"ע
אמנם יש  צונו וכחפצו.שות כראין בידו לע

. אם אדם מרגיש שהוא הבדל למי נכנעים
זהו מאוד קשה לו , אזי רוחבלפני  נכנע

אך אם מכניע עצמו לפני בות. יאו לעצבומ
ק עצמו במקור ב"ה הרי הוא מדבהבורא 

ואז ממילא שורה עליו ששון  השמחה
כי הקב"ה הוא נקרא מקור  .ושמחה

   '.עוז וחדוה במקומו'השמחה כדכתיב 
  

דים, או חייבים לדעת שאין בזה שני צדאך 
לה', אלא הכנעה לחבר או הכנעה 

בעבודה  חדא מחתא''ם בשניהם באי
אחת. תחילה אדם צריך לעבוד על עצמו 

כעוס מהשני, וזו עבודה ולא ללא להיפגע 
קשה. ורק לאחר מכן זוכה לחיות שהשני 

להנהגת  והוא רק סיבה כדי לקשר אות
  הבורא, ואז זוכה להגיע לנקודת השמחה. 

  
דת במרחק זמן של האדם נמד השלימות

עם לפעם ממעבר התגובה שלו. ומפ
קרב את ההכרה שלו אם מלמעבר 

בבורא זוכה מהר יותר להגיע לשמחה, 
וכמה שמרחיק את ההכרה והתגובה של 
קשר בורא אזי נמצא בעצבות, כי הוא 
צריך להמשיך ולהילחם שאין השני יכול 

 וב הגענושלעשות לו כלום וכו'... וא"כ 
הפתיחה שדיברנו בשיעור זה, מי  לנקודת

בעצבות או קובע האם האדם יהיה 
אומר האדם בעצמו! כל הוי  –בשמחה 

זמן שחי שהוא נלחם במישהו מולו, אז 
הוא בעצבות כיון שבמקום למשוך את 

הוא נמשך  השני כלפי מעלה תעצמו וא
כלפי מטה... אך אם מחליט מיד שהקב"ה 

נלחם  מתגלה אליו דרך השני, ומיד
להסיר מעצמו את כל המחשבות על 
השני ורק דבק בבורא ב"ה, מיד מקבל את 

פותח לעצמו את כל השפע השמחה ו
  של הישועות הממתינות לו.

(נכתב ע"י ר' נפתלי בינג הי"ו) 
  

  
  
  
  
  
  

  העלון יו"ל ע"י
  ב"ב. 7רח' דונולו  המכון להוצאת דברי רבוה"ק מספינקא

  או להשתתפות להודעות, שמחות, לע"נ להנצחת יקיריכם
  וכן לקבלת העלון בדואר או במייל: בזיכוי הרבים,

   bingnaftali@gmail.com או 0527645800
  

  זצ"ל אריה מרדכי ב"ראשר לע"נ ר' 


