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דרך החסידות – עבודה בפנימיות המחשבה
בדורינו יש הרבה אנשים שעוסקים בחלק 
שזו  וחושבים  החסידות,  דרך  של  החיצוניות 
ולהבהיר  לבאר  ברצוננו  החסידות.  דרך  היא 
עבודה  היא  החסידות,  דרך  כי  זה  במאמר 
ומצוותיה,  התורה  של  הנשמה  פנימית, 
בין עבודה חיצונית  ולבאר שאין שום שייכות 

המנותקת מעבודת ה' לדרך החסידות.

ויצא(  )פרשת  יוסף  פורת  בבן 
"לפי  הק'  הבעש"ט  בשם  כותב 
מחשבתו של אדם כך יש עולמות 
עליו,  העומדים  ממנו  למעלה 
כך  ורוחני  בקדושה  מחשבתו  אם 
ממנו,  שלמעלה  העולמות  הם 
הם  כך  בטומאה  מחשבתו  ואם 
הוא  בזה  והכוונה  העולמות".  
המחשבה,  ענין  ביאור  בהקדים 
עצמו  במוח  הרהור  אינו  שעניינו 
הפועל,   כח  הוא  אלא  בעלמא, 
שמסר הקב"ה לאדם כח לפעול על 

ידי מחשבתו.

כולם  "ועמך  איתא  ובפסוק 
להיות  יכול  אדם  כל  צדיקים", 
שיצמצם  ידי  ועל  צדיק,   בבחינת 
ברעותא  לידבק בהשי"ת  מחשבתו 
דלבא יכול לפעול גדולות ונצורות, 
כי כאמור מחשבתו של האדם היא 
חז"ל  כמו שאמרו  גמורה,  מציאות 
שהיה  שבשעה  עוזיאל,  בן  שיונתן 
יושב ועוסק בתורה כל עוף הפורח 
להבין  ויש  נשרף.  היה  מיד  מעליו 
מה שהתנאים היו בדרגה זו של כל 
אנו  אין  ובדורינו  וכו'  הפורח  העוף 
רואים זאת, אין זה משום שכח זה 
נלקח מאתנו, אלא משום שאין אנו 

יכולים לבוא לדרגה זו של דבקות ורק לכן אין 
זה,  כח  למטה  מלמעלה  להמשיך  יכולים  אנו 
עצמו  את  היה מצמצם  אדם  אבל באמת אם 
הכבוד  כסא  עד  מגיעים  שמעשיו  ומחשבתו 

מסויימת  שבבחי'  לחשוב  מחשבתו  ויצמצם 
רצון  לעשות  אבינו  אברהם  של  בדרגה  הוא 

קונו.

מוסר  היה  אחת  שפעם  הידוע,  וכמעשה 
גדולות  צרות  עושה  שהיה  גדול  רשע  אחד 
ליהודי עירו, ופעם אחת בימי החנוכה הזכירו 

לפני החוזה מלובלין את שמו של המוסר הלז, 
בשעה שהדליק נרות חנוכה ובקשוהו שיתפלל 
זי"ע  להעבירו מהעולם. ואמר החוזה מלובלין 
מאיר  הוא  כי  סחים,  הם  מה  על  יודע  שאינו 

בכל העולמות, וראינו שמי שמדבק במחשבתו 
דרגתו  מה  מינה  נפקא  אין  המצוה,  במעשה 
האמיתית בעבודת הה', הוא מאיר בפועל בכל 
וק"ו  כ"כ,  פשוט  ביהודי  אפילו  וזה  העולמות, 
לעולמות  מחשבתו  את  מקשר  שבאמת  מי 

העליונים.

הבעש"ט  של  חידושו  וזהו 
האדם  בין  והבדל  חילוק  שאין 
הגדול  האדם  ובין  הפשוט 
במקום  תמיד  כי  בענקים, 
הוא,  שם  אדם  של  מחשבתו 
מעשיו  בגודל  מתבונן  וכשאדם 
החסידות,  בספרי  שנתבארו  כפי 
איך שכל פעולה ופעולה שעושה 
בעולמות  גדול  שורש  לה  יש 
העליונים, ועושה יחודים למעלה, 
ויקשר מחשבתו שתהיה ברעותא 
דלבא, אז השי"ת יתן לו סייעתא 
ונצורות  גדולות  לפעול  דשמיא 
בעולמות העליונים, אחר שיעשה 

מה שבכוחו.

הצדיק  של  כוחו  זה  ובאמת 
משפיע  הוא  כי  ישועות,  לפעול 
בו שיהיו מקושרים  על הדבקים 
שכשאדם  ב"ה,  העולמים  לחי 
מקשר מחשבתו לבורא ב"ה הוא 
עליונים  בעולמות  לפעול  יכול 
להמשיך מלמעלה למטה אבל מי 
שאינו דבוק בזה אין הצדיק יכול 
להמשיך עליו קדושה ולפעול לו 
שכל  גדול  יסוד  והוא  ישועות, 
ומדבק  פועל  שאדם  המחשבות 
באמת  פועל  הוא  בהם  עצמו 

בעולמות העליונים.

וזהו ענינו של ה"אד"ם", כי כל ענינו לקשר 
המחשבה לעולם, ובלשון תורת החסידות היינו 
שמקשר האל"ף לד"ם וכלשון התולדות יעקב 
יוסף בהקדמה וז"ל: "ולי הכתוב נראה דהכתוב 

בספרי החסידות נמצאים הפתרונות והתשובות 
לכל הבעיות שיש בדורינו

הפתרון העיקרי לכל בעיות הדור, שנתרבו עלינו כל מיני קליפות 
בספרי  שעוסקים  ידי  על  רק  היא  רח"ל,  רעה  אהבה  של  קשות 
אותנו,  הקב"ה  אהבת  של  האהבה,  מידת  את  לגלות  החסידות, 
שבימינו,  הנסיונות  כל  של  התכלית  וזה  להקב"ה,  ישראל  ואהבת 
ולכן  כי הגאולה השלימה עתידה לבא ברחמים מתוך אהבה רבה, 
נתן לנו הקב"ה עכשיו שפע של אהבה, ורח"ל אם לא מנצלים זאת 
לעבודת ה', אזי האהבה יורדת לקליפות, והתפקיד שלנו הוא להעלות 

את האהבה למקומה, לאהבת ה' בלי שיעור וגבול.

•

יש לדעת שבספרי החסידות נמצאים כל העצות בתורת הנפש, 
ושם נמצאים הפתרונות והתשובות לכל הבעיות שיש בדורינו, לא 
הנפש  בעיות  כל  גם  אלא  ותחבולותיו,  הרע  היצר  נסיונות  מבעי 
ותחלואיה, כל מצוקי הנפש וקשיה, כולם מוזכרים בספרי החסידות 
)ובפרט בסה"ק נועם אלימלך(, ויש שם עצות נפלאות ברוח הקודש 
לכל זה, ולכן צריך ללמוד ספרי חסידות בעיון רב, ולדקדק בכל מילה 
ומילה בעומק הדברים, ולהבין כי הדברים עמוקים עד אין חקר, ובכל 

תיבה ותיבה מלשונות הקדושים יש חכמה בלי קץ וגבול.



ב

אד"ם,  בסוד  להיות  נזכה  איך  ללמדינו  בא 
ובמעשה  דיבור  במחשבה  יתברך  בו  לדבק 
חש"ב  הוא  מחשבה  כי  אד"ם,  בר"ת  הרמוז 
אל"ף  בסוד  נרמז  והוא  אדם,  גימטריא  "מ"ה 
מן אדם כי על ידי אות א' נעשה אדם כמ"ש 
יעו"ש  האד"ם  דם  רביעית  בסוד  ז"ל  האר"י 

דבו"ר מעש"ה הרי ר"ת אד"ם עכ"ל. 

וז"ל בן פורת יוסף )פרשת ויצא( "ובכוונת 
תדבק,  ובו  ולקיים  מחשבתו  לטהר  יוכל  הלב 

שהוא שורש הכל".

מרן  של  הנוראים  בדבריו  ונתבונן,  הבה 
הגדול  הכהן  הנאמן  עבדו  ביד  הק'  הבעש"ט 
שרוב  ממורי  שמעתי  וזלה"ק:  מפולנאה, 
גורם שנתרחק מעבודת  ענוותנותו של האדם 
כי  מאמין  אינו  שפלותו  שמצד  יתברך,  השם 
אל  שפע  ותורתו  תפלתו  ידי  על  גורם  האדם 
ידי  על  נזונין  המלאכים  וגם  העולמות,  כל 
כמה  זה,  מאמין  היה  שאילו  ותפלתו,  תורתו 
והיה  כל,  וביראה מרוב  ה' בשמחה  עובד  היה 
כדקא  לאומרה  ומלה  ותנועה  אות  בכל  נזהר 
יאות, וגם לתת לב אל מה שאמר שלמה עליו 
השלום )תהלים ס"ח( אם תשכבון בין שפתים 
שפתי  על  ושוקד  שומר  הוא  ברוך  שהקדוש 
האדם לנושקה כשהוא אומרה בתורה ובתפלה 
בדחילו ורחימו, ואם ישים אליו לבו בוודאי מי 
וזיע שהמלך  יאחזנו רתת  זה האיש אשר לא 
גדול ונורא שומר ושוקד על שפתיים של אדם 
נבזה וחדל אישים וכיוצא בזה, והוא מעין מה 
שאמרו חכמינו ז"ל )גיטין דנ"ו ע"א( ענוותנותו 
ראוי  כך האדם  וכו',  חורבן  גרם  זכריה  ר'  של 
ארצה  מוצב  סולם  הוא  כי  ולומר  לב  לשום 
ודיבורו  תנועותיו  וכל  השמימה,  מגיע  וראשו 
למעלה,  למעלה  רושם  עושה  ועסקיו,  והילוכו 
לשם  שיהיה  ועסקיו  דרכיו  בכל  יזהר  ובוודאי 
אני  מה  האדם  כשחושב  כן  שאין  מה  שמים, 
ולמטה, שיהיה  או לתקן למעלה  ספון לפגום 
נרשם כל עסקי למעלה, ובזה הולך בשרירות 
לבו ואומר אך שלום יהיה לי, ובאמת זה אינו, 
כי האדם על ידי מעשיו הטובים הוא דבוק בו 
והלכת  תבא(  )בפ'  שכתוב  וכמו  ממש  יתברך 
נתעורר  ידי שהוא רחום מלמטה  ועל  בדרכיו, 
העולמות,  בכל  למעלה  רחום  של  זו  מדה 
וכמו שכתבתי ביאור )פרק ב' דאבות( דע מה 
למעלה ממך, רצה לומר ממך תדע, איזה מדה 
שנתעורר בך שכך הוא למעלה. ]תוי"י פ' עקב 

דקפ"א סוף ע"ב, וע"ג.(:

היוצא מזה שבאמת כל אדם ואדם באשר 
הוא יש לו כוח גדול לפעול גדולות ונצורות, רק 
שהאדם בעצמו אינו מעריך את כוחו עד כמה 
הוא, וזה בגלל הענוה הפסולה אשר בו, לחשוב 
הדור  לצדיקי  רק  ונמסר  ניתן  התפילה  שכח 
ורק הם רצויים אצל הקב"ה, אבל האמת היא 
הקב"ה  לפני  כשמתפלל  מישראל  איש  שכל 
הקב"ה נושק את שפתותיו ושומע את תפילות 
פיו, וככל שאמונתו תקפה וחזקה ביותר בענין 

זה כך תפילתו חשובה ורצויה יותר.

• • •

וכן  בירושלמי  דאיתא  מה  נבאר  ובזה 
נפסק להלכה, שלא יבקש אדם צרכיו בשבת 
צרכיו,  לו  שחסר  וחיסרון  עצבות  ענין  זה  כי 
ומכל מקום מצינו שיש לפעמים בשבת שאנו 
מבקשים בקשות כמו תפילת מודה אני לפניך 

ה' אלקי ואלקי אבותי שאומרים לפני קידוש.

והביאור בזה הוא ששאני בקשה זו משאר 
היא  זו  ומהותה של בקשה  ענינה  כי  בקשות, 
גדול  שבזמן  המיוחד,  הזמן  בגודל  ההכרה 
ונעשה שותף  זה לפני שאדם מקדש על היין 
להקב"ה במעשה בראשית, בא האדם להכרה 
דעתו  מקשר  שהוא  זה  בזמן  כי  כוחו,  בגודל 
אמיתתו,  על  להעיד  ב"ה  להבורא  ומחשבתו 
גוזר  בבחינת  להיות  מאוד  עד  כוחו  נגדל 
בשביל  מנצל  אינו  והחכם  מקיים.  והקב"ה 
הבקשות הגשמיות שאין להם שום ערך בזמן 
נשגב זה, והרי זה משול לאותו אדם מוכה שחין 
כל  לו  שיתן  המלך  לו  שאמר  באשפה  ומוטל 
אשר יבקש וביקש מהמלך שיתן לו משרתים 
מה  לו  ואמרו  גופו  שעל  ושחין  פצעיו  לחכך 
טיפש אדם זה שבמקום לבקש מהאדם שיתן 
לו רופאים גדולים לרפאו ממכאוביו וליתן לו 
עושר גדול בחר לנצל זמן זה לבקשות אויליות 

כפי קוצר השגתו.

וזה הביאור במה שאיתא בירושלמי )שבת 
ספט"ו( תני אסור לאדם לתבוע צרכיו בשבת, 
מימר  מהו  בא  בר  חייא  רבי  זעירא שאל  רבי 
הוא,  כך  צרכיו  טופס  לו  אמר  פרנסנו  רעינו 
וברש"י )ספר הפרדס סימן ד'( ובשבלי הלקט 
)קכ"ח( ובכל בו )סי' ל"ז( משמע שיסוד האיסור 
הוא שלא יצטער ועל כן כתב דרק כשמבקש 
בשברון לב על מרה שיש לו אסור וכן משמע 
הוא משום  האיסור  דגדר  רפ"ז(  )ס"ס  בלבוש 

שמעורר הבכי.

והביאור הוא דדוקא כשאדם מבקש באופן 
המעורר בכי אז הוא איסור, והנה יש שני מיני 
מתוך  מתפלל  שאדם  תפילה  שיש  תפילות, 
עליו  שישגיח  מהשי"ת  ומבקש  ושיחו  צערו 
זמנים שטעם התפילה  יש  עליו, אבל  וישפיע 
שמתפלל הוא משום שמבין גודל הזמן וכוחו 
זו  ובקשה  מלבקש,  להתאפק  יכול  שאין  עד 
שיכול  הזמן  גודל  שמבין  שמחה  מתוך  הוא 
לפעול אצל הקב"ה, מכיון שהוא שותף במעשה 
ועד  מחוט  מדריגתו  לפי  אחד  וכל  בראשית 
שרוך נעל מקבל כח השותפות, ואז ההיפך הוא 
הנכון שאם לא נניח לו מלהתפלל אז יהיה לו 
צער,  ומטעם זה נפסק שאפילו שאסור לומר 
דאם  מותר  נעילה  בזמן  בשבת  מלכינו  אבינו 
אז  אדרבה  אז  זו  חשובה  בשעה  נתפלל  לא 
יהיה לו צער וכי מתי יתפלל, ואם לא נניח לו 
להתפלל יהיה בבחינת כי שתים רעות שיהיה 
לו גם הבקשה עצה שלא נענית וגם הצער שיש 

לו שלא יוכל להתפלל.

ולזה איתא במדרש "מכאן שאסור לאדם 
צרכיו  תובע  לשון  כי  בשבת",  צרכיו  לתבוע 
והצער  צרכיו  הוא  התפילה  שסיבת  משמע 

והחסרון שיש לו, אבל יש אופן תפילה שאינו 
והוא  עשויה,  מלאכתך  שכל  לבחינת  סתירה 
קידוש  שלפני  בתפילה  אומרים  שאנו  כמו 
על  אבותי  ואלקי  אלוקי  ה'  לפניך  אני  מודה 
לקבל  וזכני  וכו'  עמדי  עשית  אשר  החסד  כל 
שבתות מתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות, 
צרכיו  תביעת  בבחינת  אינה  זו  תפילה  כי 
זו  לשמחה  זמנו  שהקב"ה  שכיון  בקשה  אלא 
מבקש  כן  על  נישואין,  כשמחת  עמו  לשמוח 
בעל  של  רצונו  למלאות  כדי  לשמוח  שיוכל 
וזה  השמחה שרוצה שהמוזמנים ישמחו עמו, 
הוא ענין מצות שמחת חתן וכלה שאין עניינה 
כי  לשמחה  צריכים  והכלה  שהחתן  צד  שיש 
וודאי  כן  שחושב  ומי  ליעצב,  סיבת  להם  יש 
הכוונה  אלא  והחדווה,  השמחה  קלקול  הוא 
מכל  שישכחו  עצמם  המוזמנים  בשביל  הוא 
צרותיהן ודאגותיהם וזה על ידי שנתן ה' מצוה 
לקלקל  ולא  וכלה  חתן  עם  ולשמח  לשמוח 
שמחתם, ולזה אנו מבקשים שאחרי שהשי"ת 
שפע  מלוא  ומשפיע  בשמחתו  שנשמח  רוצה 
לשמוח  שנוכל  מבקשים  אנו  כן  על  ושמחה 
שמחתו,  לקלקל  ולא  בו  דבקים  ולהיות  עמו 
ולזה אנו מבקשים וזכני לקבל שבתות מתוך 
מיעוט  ומתוך  וכבוד  עושר  ומתוך  שמחה  רוב 
צרכיו  אינה בבחינת בקשת  זו  ובקשה  עוונות 

כלל כמבואר.

היוצא מכל זה שיש חיוב על אדם להאמין 
באמונה שלימה שכל מה שנאמר שאדם יכול 
לפעול בשבת ולתקן נפשו ורוחו הוא מציאות 
אלו  סימנים  עושים  אנו  זה  ולהורות  קיימת, 
במעשינו בשעת הקידוש כשעת המבואר, וזהו 
חלק מהעדות על מעשה בראשית באמונתינו 
שעל ידי העדות נפעל מלוא שפע למעלה, כי 
השבת אינה עדות על מה שהיה לפני ו' אלפים 
וכמה פעמים,  כבר העדנו כמה  זה  שנה שעל 
אלא שענין העדות הוא על ההתעוררות מחדש 
בכל שבת ושבת והשינוי שמתחדש בכל שבת 
שאנו  העדות  הוא  וזה  העולמות  בכל  בשבת 

מעידים בקידוש.

בני  מכל  ממני  והסר  אומרים  שאנו  וכמו 
ביתי כל מיני עניות ואביונות ושפלות ותן בנו 
ממש  וזהו  וביראה,  באמת  לעבדך  טוב  יצר 
ולא  עשירים  יהיו  שכולם  לבוא  דלעתיד  כעין 
יצר  רק  וחסרון,  ועוני  ומחלה  צער  כל  יהיה 
ונהיה  ובאהבה,  וביראה  באמת  לעבדו  הטוב 
מכובדים בעיניך ובעיני כל רואינו, היינו שנהיה 
מכובדים ראויים לכבוד על אף שאיננו ראויים 
לזה הקב"ה יתקנו אותנו וירוממנו, וכמו שאנו 
אומרים ושויתי ה' לקראתי כו' שתעביר אנחתי 
ואעדותי אשר בראתי בששה ימים כל היצור, 
כי בזה הוא נותן טע ם התפלה שאינו לתבוע 
מעשה  על  להעיד  שיוכל  כדי  אלא  צרכיו 

בראשית כדבעי.

שאומרים  במה  לקידוש  ההכנה  וזהו 
טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלוקים  וירא 
חדשה  בריאה  הוא  שבת  שכל  להורות  מאוד, 

והתחדשות חדשה.

המשך שיחת קודש 
מכ"ק מרן אדמו"ר מקאסוב שליט"א 
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ידוע מאמר הצדיקים על חודש חשוון, כי הוא מלשון 

רחושי  הלכה  של  אמות  מד'  דהיוצא  בברכות  הגמרא 

בלב,  הוא  "רחש"  תיבת  שורש  ויסוד  שפוותיה,  מרחשן 

ָבר טוֹב" )עי'  י דָּ כלשון הפסוק בתהילים )מה, ב( ָרַחׁש ִלבִּ

ברד"ק שם שהכוונה על בריחוש הלב והשפתיים שאינו 

נשמע בפה(. וכמובא בספר שיח שרפי קודש בשם החי' 

זי"ע  "מהרב הקדוש רש"ב מפרשיסחא  וז"ל  זי"ע  הרי"מ 

שמעתי שנקרא מרחשון מלשון מר חשון בשפתיו, אשר 

נראה  ולי  מאליו,  חשון  מר  ששפתיו  מתשרי  עוד  נשאר 

מרחשון מלשון רחש לבי דבר טוב, שהחודש הזה טהיט 

אויף רידערין אין הארץ".

שלאחר  היא  חשוון  חודש  עבודת  כי  אנו  למדים 

שאנו יוצאים מעבודת ימים הנוראים, נקח את כל שפע 

הקדושה של המלכת הקב"ה, שתחלתו ועיקרו הוא בראש 

"ראש  נקרא  כן  על  אשר  האיברים,  כל  על  מלך  שהוא 

השנה" בשם זה, ועשרת ימי התשובה אשר הם השלמת 

עבודת ראש השנה, ונביא את המלכת הקב"ה מהראש אל 

הלב ואל כל האיברים.

להקדים  עלינו  זאת,  נעשה  אופן  באיזה  להבין  כדי 

זה  יסוד  ידיעת  בעבודת השם, אשר  גדול  יסוד  בתחילה 

כי  מבואר  בסה"ק  ה'.  בעבודת  רבים  ספיקות  פושטת 

כל אחד  נפשו של אדם מורכבת משלשה חלקים, אשר 

כל  נקרא  הסה"ק  ובלשון  לעצמה,  שלימה  מציאות  היא 

שהוא  כלומר  "פרצוף"  בשם  אלו  חלקים  משלשה  אחד 

נפשו  בתוך  כאן  יש  וכביכול  שלימה,  וישות  מציאות 

דעה  מהם  אחד  שכל  שונים  אנשים  שלשה  האדם  של 

והשקפה שונה.

זו  קומות  שלשה  באמת  הם  אלו  חלקים  שלשה 

הרגש  קומת  המעשה,  קומת  נקראים  והם  מזו,  למעלה 

וקומת השכל. קומת המעשה היא החלק התחתון בקומת 

בחלק  עוסקת  כולה  שכל  רוחנית  מציאות  והיא  האדם, 

המעשי של האדם. קומה זו רואה חשיבות בכלי המעשה 

ובעשיה בפועל. מטבעו של אדם ומתולדתו, עיקר החלק 

האדם  שגודל  לפני  הזה,  החלק  הוא  בו  והנרגש  הפועל 

וזוכה לשני הקומות העליונות, ולכן בתחילה קשה לאדם 

לעבוד את ה' במחשבה וברגש, מכיון שהחלק הזה רואה 

חשיבות רק במעשיו. 

ברירות:  שני  יעמדו  האדם  לפני  כאשר  לדוגמא, 

למשל  המעשיים,  הידוריה  בכל  מצוה  לקיים  האחת 

להדליק נר חנוכה בפתילות מהודרות ביותר ומשובחות 

אשר דולקות באופן מפואר ומושלם ביותר, בשמן זך עד 

של  ובמנורה  כמותו,  בעולם  כלל  ימצא  לא  אשר  מאוד 

זהב טהור, או לקיים מצוה בכל הידוריה הרוחניים, דהיינו 

המסבירים  חסידות  בספרי  המצוה  קיום  לפני  לעסוק 

כדי  בנפש,  ופעולתה  המצוה  של  ענינה  את  ומבארים 

יוכל לברך את ברכת המצוות בכל רמ"ח איבריו  שאח"כ 

ובהשתוקקות  רגשותיו  בכל  ולהדליק  גידיו,  ושס"ה 

אדם  בני  רוב  של  הטבעית  הנטיה  אזי  להקב"ה,  גדולה 

תהיה להעדיף את האפשרות הראשונה, מכיון שההידור 

לראותו  הידור מעשי אשר אפשר  הוא  שבחלק הראשון 

באופן  ההידור  ואילו  העשיה,  בעולם  גשמיות  בעינים 

והשכל של המצוה, אשר  הידור בחלק הרגש  הוא  השני 

אינו מורגש לקומה זו של האדם, קומת המעשה. 

המצוה  שעיקר  רבוה"ק  שלמדנו  כמו  היא  והאמת 

בקבלת  המצוה  פעולת  דהיינו  שבה  הרוחני  החלק  היא 

נותרת  היא  אשר  ומעמיקה,  פנימית  שמים  מלכות  עול 

מחשבה  בלי  המעשה  ובלבו,  במוחו  חקוקה  ולנצח  לעד 

אין לו שום חשיבות ונקרא בלשון חז"ל "מתעסק", ואמנם 

מצד שני גם המחשבה והרגש בלי המעשה אינו שלימות, 

בתוך  בתחתונים  מלכותו  שנגלה  הוא  ית"ש  רצונו  כי 

אבל  ביותר  והשפל  הנמוך  המקום  שהוא  העשיה  עולם 

הרוחני שבמצוה שהוא הקבלת  הוא החלק  הכל  תכלית 

עול מלכות שמים והמעשה הוא רק כלי לחלק רוחני זה 

שהוא נשמת המצוה.

הקומה השניה של האדם היא קומת הרגש, וקומה 

וכלשונו  שלימה,  ומציאות  שלימה  קומה  כן  גם  היא  זו 

של ה"אור המאיר" )ביאור לשיר השירים(: "כלל זה נקוט, 

איך  ויבין  יראה  מחשבותיו,  פרטי  על  יסתכל  אדם  אם 

שברגע אחד נופלת לו כמה בחינות מחשבות שונים זה 

בפני  קומה  היא  בחינת מחשבה  נאמנה שכל  וידע  מזה, 

עצמה הנמשכת ממדה ידוע, או ממדת החסד או מגבורה 

או התפארת" עכלה"ק. וקומה זו נרגשת באדם בשלימות 

לאחר שעוסק בגילוי קומת הרגש שבו ונותן חשיבות כל 

רגש ורגש שבו, ומבין איך קומה זו היא מציאות שלימה 

תמידיות  מצוות  כמה  ישנם  רואים  שאנו  וכמו  נצחית, 

ה',  ויראת  ה'  אהבת  מצוות  כגון  זו  בקומה  העוסקים 

שיעסוק  שהיא  הק'  הבעש"ט  ממרן  מקובל  שמצוותם 

בדברים המעוררים את האהבה והיראה להקב"ה.

שאע"פ  המחשבה,  קומת  היא  העליונה  והקומה 

הקומות  את  שהשלים  לאחר  רק  באדם  מתגלית  שהיא 

הראשונות של המעשה והרגש, מכל מקום היא מלך על 

כל הקומות ושולטת עליהם. קומה זו מהותה הוא הדעת 

שאדם יודע ומקושר לשכלו בבירור, באופן שהשכל הזה 

מידיעת  רק  נובע  אלא  שהם,  כל  ברגשות  מעורב  אינו 

באופן  ואם  מעמיקה  התבוננות  של  באופן  אם  האמת, 

הבורא  מציאות  שהיא  האמת  את  בו  מאירה  שהנשמה 

וכלשון  תשרי,  בחודש  עוסקים  אנו  זו  ובקומה  ית"ש. 

הוא  "הכלל  תקעו(:  ד"ה  )לתהילים  עינים"  ה"מאור  מרן 

שיש שלוש מדריגות עולם שנה נפש והם קומה שלימה, 

ובאדם דיבור מחשבה מעשה, ועל דרך זה בעולם עצמו 

ובשנה עצמה דרך משל מעשה הגוף נרגש במוח שבראש 

כן כל מעשה השנה נגמרין במוח שזה הוא ראש השנה 

ולכן הוא נקרא ראש השנה שהוא מוח של השנה".

עבודת  את  שהשלמנו  לאחר  בשנה  שנה  מדי  והנה 

השנה",  ל"ראש  בתחילה  נכנסים  אנו  הקודמת,  השנה 

שעברה,  השנה  של  העבודה  את  משלים  אחד  שמצד 

השנה  של  והרגשות  המעשים  כל  את  לשורשם  ומעלה 

החדשה,  לשנה  שורש  נעשית  גם  זה  ידי  ועל  שעברה, 

המחשבה  קומת  את  בקרבו  ומאיר  פותח  האדם  בהיות 

אשר בו, כשמקבל על עצמו בדעת חזקה את קבלת עול 

ויום  ר"ה  ימי  שבכל  רואים  שאנו  וכמו  שמים,  מלכות 

בתפילות  עוסקים  אנו  סופם  עד  מתחילתם  הכיפורים 

הראשונים  רבותינו  לנו  שתיקנו  השונים  ובפיוטים 

ונוראותיו,  ובתשבחותיו  ית"ש  הבורא  בגדלות  העוסקים 

כי בימים אלו אנו בונים את קומת המחשבה של הנפש 

האלוקית אשר באדם.

גמרנו  כאשר  הנוראים,  הימים  גמר  לאחר  אמנם 

להשלים את קומת המחשבה אשר באדם, עלינו להשלים 

קומת  לתוך  עומ"ש  קבלת  את  ולהביא  עבודתינו,  את 

הרגש, אשר עיקרה מתחילה בחודש חשוון – מלשון רחש 

ליבי דבר טוב וכמובא לעיל בשם החידושי הרי"ם.

אשר  באדם,  אשר  אלו  קומות  ששלשה  ומכיון 

הם  שונים,  אנשים  שלשה  בבחינת  כאמור  נמשלים 

שלשה מציאויות המשפיעים זו על זו, על כן עיקרה של 

הנוראים,  הימים  לאחר  דווקא  מתחילה  הרגש  עבודת 

לאחר שנסתיימה עבודת המחשבה. שכן שלשה קומות 

הוא  המחשבה  קומת  ובנו.  אביו  לאדם,  נמשלים  אלו 

בבחינת אביו של האדם, הבא לביקור בביתו. כאשר אביו 

בביתו,  נמצא  ה'  בעבודת  המדריכו  הוא  אשר  האדם  של 

אזי כביכול נגבהת קומתו של האדם וכל התנהגותו הוא 

וכל  מחושב  ודיבור  דיבור  כל  ונעלה,  מרוממת  בדרגה 

מביתו,  הולך  שהאב  לאחר  אך  בשלימות.  נעשה  מעשה 

ואז  ורצונותיו,  רגשותיו  עצמו,  לתוך  חוזר  הוא  אזי 

מתחילה העבודה האמיתית.

מטעם זה עבודת הרגש מתחילה דווקא לאחר סיום 

חודש תשרי, שכן כל עוד שהאדם נמצא כל היום בבית 

ובהלל  הבורא  בגדלות  ועוסק  המדרש  ובבית  הכנסת 

תשרי  בחודש  עוסקים  שאנו  כמו  ותשבחות,  ושירות 

נמצא  הוא  אזי  תורה,  שמחת  לאחר  עד  השנה  מראש 

מציאותו  בתוך  נמצא  הוא  אין  ואז  המחשבה  בקומת 

האמיתית. דווקא בחודש חשוון כאשר האדם חוזר לביתו, 

אז מתחילה העבודה האמיתית של בנין הנפש הפנימי.

בענין  הרי"ם  החידושי  בעל  של  לדבריו  נחזור  וכאן 

איתא  הפירושים  "וכל  לשונו:  המשך  וזה  חשוון,  חודש 

בגמ' )תענית ו( על יורה, דמורה את הבריות להטיח את 

גגותיהן ומרוה את הארץ ומשקה עד התהום ויורה בנחת 

הי"ש, וכמו שהוא בגידול הארץ כן עושה באדם בלב שכל 

ויוה"כ הוא  גבוה שומר,  שבא להזמן עלוים מגבוה שעל 

שיוה"כ  חיטים  היוה"כ  לזרוע  טוב  זה  ומטעם  הזריעה, 

זמן קבלת לוחות באחרונות שהמה כ"ב אותיות שבתורה 

שנקלט,  הקליטה  הי'  וסוכות  כ"ב,  שבגמט'  חטה  כמנין 

שהרחיץ  הללו  זמנים  ולאחר  גשם  הוא  עצרת  ושמיני 

והסדקים  הבקעים  כל  להטיח  שמורה  יורה  בא  והטהר 

ומרוה  הבית,  את  המקלקלים  דברים  להכניס  יוכל  שלא 

ומשקה בעומק בלשון חוץ שיורה בנחת וביושר וזה לשון 

מטר מלשון כמטרה לחץ ההולך אל המכוון, וכמו שנאמר 

ונתתי מטר ארצכם בעתו".

לאדם  נמשלת  חשוון  חודש  שעבודת  אנו  למדים 

יוכלו  גג ביתו ומתקנו שלא  החוזר לביתו ואז מטיח את 

לחדור לתוכו דברים המקלקלים את הבית, וכמו שמצינו 

בחז"ל בטעם מה ששואלים הגשמים בי"ז מרחשוון כדי 

חז"ל  ודברי  לביתו.  לחזור  שבישראל  אחרון  שיספיק 

לאחר  זמן  לו  יש  ואחד  אחד  כל  כי  ונסתרים,  עמוקים 

הימים הנוראים שחוזר ל'עצמו', לחיי היום יום שלו כפי 

שהם נראים מצד עצמם, ואז מתחילה העבודה האמתית.

העבודה האמיתית בתקופה זו, כאשר האדם מתחיל 

להרגיש את החושך של היום יום שבהם חוזרים ושבים 

על עצמם הנסיונות, היא העבודה על קומת הרגש. דווקא 

על ידי הגעגועים שאדם מרגיש לימים הנוראים והנשגבים 

של חודש תשרי, לרצונות והתשוקות של האדם על מה 

של  הנפש  רגשות  ועל  זה,  בחודש  לפעול  הספיק  שלא 

כיסופין להתעלות יותר, ולהתקרב יותר להקב"ה, דווקא 

כאן הוא בונה את קומת הרגש שבנפשו. וזו הטעות של 

המעשה,  קומת  את  רק  מרגישה  שנפשם  אנשים  אותם 

האלו,  הכיסופים  שבנפש,  שהגעגועים  מבינים  ואינם 

ברת  אחיזה  להם  שתהיה  שכדי  רק  שלימה.  קומה  הם 

קיימא, על האדם להשתדל תמיד להביא את הכיסופים 

שני  את  משלימה  שהיא  מעשית,  לעבודה  והגעגועים 

הקומות ומחדירה אותם בשלימות לתוך עולם העשיה.

יסוד החסידות 
הרה"ג ר' יהודה וינגרטן

יו"ר מכון 'יסוד החסידות' ומח"ס 'חסידות מפורשת'
ממשפיעי 'אש החסידות'

חודש חשוון - רחש ליבי דבר טוב
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נסיונות
באספקלריית החסידות

היכן נעלמת ההתעוררות של תשרי 
הקהל הקדוש עומד באימה וביראה טרם תקיעת 
שופר, עוד רגע קט יתקע בשופר גדול, ומי לא יחרד. 
זוך וטוהר ממלא את רמ"ח אברינו, כל אחד מתמלא 
קבלות  עצמו  על  ומקבל  העבר,  על  עזה  בחרטה 
בלימוד התורה; בעבודת התפילה;  טובות, להתחזק 
רוצה  אחד  כל  הקדושה.  בחיזוק  התאוות;  בשבירת 
להיות קרוב קרוב אל ה', דבוק לגמרי, בלי שום עיכוב 

של חטא ועוון החוצצים בינו לבין קונו. 

הקדוש  יום  במוצאי  זה  מחזה  ונשנה  חוזר  שוב 
הנעלית  האוירה  את  למשש  ניתן  שער.  נעילת  עת 
השוררת בבית המדרש, ארון הקודש פתוח לרווחה, 
ה'  ישראל  "שמע  לבם  ממעמקי  שואג  והקהל 
גמורה.  שמים  מלכות  עול  בקבלת  אחד"  ה'  אלקינו 
עוצם הרצון פועם בלב כל אחד מאיתנו, להשתפר, 
להתעלות, לקבל על עצמינו עול תורה, להרחיק את 
כי  נדמה  איסור.  של  רבב  מכל  סחור  סחור  עצמינו 
אין מישהו שיוכל לתאר כיצד מרגיש יהודי בזמן כה 

נעלה ומרומם. 

אין ספק שכל יהודי יוצא לאחר הימים הנוראים 
נגמר! השנה  זהו!  והחלטות.  עם צרור של הבטחות 
הולכים לעבוד את ה' יומם ולילה! מעכשיו אני הולך 
חכמות!  בלי  רצופות  שעות  כמה  יום  מדי  ללמוד 
להתחזק בשמירת עינים ובגדרי הקדושה. להתפלל 
כה  בעולם  להסתובב  כבר  נמאס  ובמתינות.  בכוונה 

ריק וחלול, ולחשוב כל היום על בנקים ועל כסף.

החלטות אלו באים עם עוצמה כזאת, בהשראת 
השנה  באמת  כי  ספק  שום  שאין  הנוראים,  הימים 
מעכשיו  שלנו.  בחיים  המהפך  שנת  להיות  הולך 
קשה,  קצת  יהיה  זה  בהתחלה  משתנים.  החיים 
החברים יסתכלו עלי ככה, כל אחד ישאל מה קרה? 
כבר  שבוע-שבועיים  לאחר  אך  עליך?  עובר  מה 

יתרגלו ל'עובד' החדש שצמח כאן.

איפוא  פרח!  עורבא  והנה   - מגיע  חשוון  ר"ח 
שהבטיח  ה'מתמיד'  איפוא  לו?  שחיכינו  ה'עובד' 
של  שנה  להיות  הולך  הפעם  כי  הרצינות  כל  עם 
לימוד? איפוא כל אלו שהצטנפו תחת הטלית בעת 
התקיעות והבטיחו לעצמם כי משהו הולך להשתנות 

השנה?

חלק הרע מתבטל בימים הנוראים 
אז מה באמת קורה כאן?

בחור  לדוגמא  ניקח  מאוד.  פשוט  ההסבר 
שמקבל על עצמו בחסות אוירת התקיעות כי השנה 
כמה  לימוד  ללא  אחד  יום  עליו  יעבור  לא   – הזאת 
בהיכל  השוררת  הנעלית  האוירה  רצופות.  שעות 
עליו,  נגה  ה'  אור  שעה, כאשר  באותה  המדרש  בית 

ואימת הדין חודרת עד נבכי לבו, גורמת לחלק הרע 
מול  ונימוח  מפשיר  הוא  לגמרי,  להתבטל  שבקרבו 

האש הבוערת.

ה',  קירבת  את  מרגיש  בחור,  אותו  לו  עומד  נו, 
בתוך  נמצא  והוא  פתוחים,  השמים  את  לפניו  רואה 
יחפוץ  לא  איפוא  מדוע  קדושה,  של  אחת  חטיבה 
בתורה,  להתחזק  החלטות,  של  הר  עליו  לקבל 

להשתפר בעבודת ה', ומה לא?

בחודש תשרי מתעלה כל אחד ועולה יותר ויותר, 
מרחף בשמי שמים, מרגיש קרוב אל בוראו, ומשם, 
זעירים  כה  העוה"ז  הבלי  לו  נראים  מעמדו,  ממרום 

ואפסיים, כה מאוסים וחסרי משמעות. 

בו  תשרי,  חודש  של  מרטיטים  רגעים  באותם 
וטובל  ה',  מועדי  של  נעלה  באור  האדם  מוקף  היה 
ברגעים  וכיסופין,  התעוררות  של  אש  נהרי  בתוך 
זה  מה  אור,  זה  מה  היטב  והבין  האדם  הרגיש  אלו 
קדושה, ולכן לא פלא שקיבל עליו ללמוד, להתפלל, 

להתקדש, להתעלות, להתחסד עם קונו.

עליו  נסגרו  והנה  חשון  חודש  מופיע  כאשר  אך 
והפעם  שוב,  אצלו  מופיעים  עוה"ז  הבלי  השמים, 
כפי  זעירים  כה  נראים  אינם  הם  טבעי.  בגודל 
על  נמצאים  אלא  תשרי,  בחודש  בעיניו  שנשקפו 
הבחור  ואחור.  פנים  אותו  מקיפים  לצידו,  הקרקע 
מוצא את עצמו ביום שגרתי ואפרורי. הלב לא מושך 
לו,  קורצת  והשיחה  בחוץ  מדברים  החברים  לכלום, 
חלק הרע שבקרבו עובד במתכונת מלאה, האם כל 
 - נעלית  שעה  באותה  עצמו  על  שקיבל  ההחלטות 

לפני התקיעות או בעת נעילה - מסוגלים לעזור לו?

'עד שתחפץ' 
ובכן איפוא מה יעשה? כיצד יוכל ליישם בחודש 
עצמו  על  קיבל  אשר  טובות  הקבלות  כל  את  חשון 

בימי ההוד של חודש תשרי?

עד  האהבה  את  תעוררו  ואם  תעורו  "אם  ברם, 
אחד  שכאשר  הרמב"ן  דברי  וידועים  שתחפץ". 
מישראל מתעורר באש להב קודש בעבודת הבורא, 
'חפץ'  בתוך  זו  התעוררות  להכניס  עליו  מוטל 
שתסתלק  לאחר  גם  לעולם  הרושם  שישאר  כדי 

ההתעוררות.

משנה  לא  אז,  בעמדך  עשה.  זאת  איפוא  כן  על 
באיזה מעמד בחודש תשרי, כאשר תרגיש כי עכשיו 
כל- טוהר,  של  ברגשות  מתמלא  והלב  קורה,  זה 

אל  קרוב  יותר  להיות   – אחת  בהרגשה  מוצף  כולך 
ה', ואתה מחליט להשתנות, לעזוב את הכל ולקחת 
את עצמך לידים, באותה שעה, לא משנה מה אתה 
לעצמך  שאימצת  לאחר  אבל  עצמך,  על  מקבל 
משהו, חשוב שלא יהיה גדול מדי עליך, אבל באותו 

רגע אתה עוצם עינים, נושם עמוק, ומתאר לעצמך 
כיצד האוירה העילאית של חודש תשרי חלף ונפוג, 
והינך מוצא את עצמך ביום חול רגיל ויבש של חשון 
החברים  הנה  הקשיים,  כל  לפתע  צצים  ואז  וכסליו, 
האלו שאתה רוצה לשוחח איתם, הנה הלב שמושך 
כל  את  ומשחזר  נכנס  אתה  אחרים,  לדברים  אותך 
חשק  לך  אין  כיצד  ורואה  הפרטים  ופרטי  הפרטים 
לכלום, אין לך כוח לפתוח ספר לכמה דקות וללמוד 

מה שצריכים ללמוד.

ואז - - - בנחישות, אתה מחליט כי בכל זאת, אי 
אפשר להמשיך ככה! החלק הרע שבקרבי לא יכתיב 
נוכח  אני  שופר  תקיעת  לפני  כעת  לעשות!  מה  לי 
כמה  דבר,  שום  שוה  לא  השמאלי'  ש'הצד  לראות 
לגמרי,  אותו  מבלבלות  מהשופר  היוצאים  תקיעות 
הדקות  את  ממני  לגזול  ראוי  ואינו  נפוח,  בלון  סתם 

הנעימות הללו בהם אני הוגה בתורה הקדושה. 

הרגעים  של  בעיצומם  כאשר  כזאת,  בצורה 
ימי  תוך  אל  נוחת  אתה  תשרי,  בחודש  הנעלים 
השטח  את  ובודק  הפרטים,  לתוך  נכנס  החולין, 
מקרוב - מה הם הקשיים בהם הינך צריך להתמודד, 
ובכל זאת הינך לוקח על עצמך בנחישות קבלה טובה 
בכל נושא שהוא – תוכל בסייעתא דשמיא להמשיך 
את ההחלטה גם מעבר לחודש תשרי, ולהצליח בכך 

כל השנה. 

זצ"ל  אלימלך  מורינו  מרבינו  שקבלנו  "כמו 
על  גדולים  להזהיר  ואמרת  אמור  הקדוש,  בספרו 
הקטנים, שמימי מוחין דגדלות צריך להיות הכנה על 

יומין דמוחין דקטנות" )עבודת ישראל - חנוכה(.

'עולם הזה הוא עולם הנסיון' 
גם כעת, כשאנו נמצאים כבר בעיצומו של חודש 
עצמותינו  בתוך  לנשב  מתחילה  והקרירות  חשוון, 
בקרבינו  שנספגה  החמימות  את  מצננת  פנימה, 
אנו  יכולים  זאת  בכל  הלוהטים,  תשרי  חודש  בימי 

להשתמש עם התובנה הזאת.

בהם  שיש  כימים  החיים  על  מביטים  אנו  כאשר 
את  לעבוד  מצליחים  שאנו  נעלית  כתקופה  חפץ, 
בוראינו וקוצרים הצלחות בכל תחומי החיים, ממתין 

לנו אכזבות רבות.

רוב רובו של החיים לא הולך כמו שאנו רוצים. לא 
יוצא  ולא בגשמיות. לסיכומם של השנים  ברוחניות 
כי בערך 70 אחוז לא היו מוצלחים, לא התפללנו כמו 
שרוצים, לא למדנו כמו שרוצים, לא התפרנסנו כמו 
שרוצים, אפשר לספור את הימים הבודדים שבהם 
קמנו עם מצב רוח מרומם, התפילות, הלימוד, הכל 

היה באופן נעלה ונפלא.

הדפים  את  השנה  מלוח  לעקור  רוצה  היה  אדם 
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הבלתי- החד-גווניים,  האפרורים,  המוכתמים, 
מוצלחים. ולהשאיר לעצמו רק את הימים הססגוניים, 
למנוע  כדי  הוא.  כן  לא  אך  והמוצלחים.  המאירים, 
אחוזי  את  מראש  להעמיד  יש  ואכזבות  נפש  עגמת 

ההצלחה העומדים בדרך כלל על כ-30 אחוז ותו לא.

נוסף.  עומק  בכך  יש  אלא  גרידא,  חיזוק  זה  אין 
חיים  תפיסת  עם  כך  על  מביטים  חסידות  בספרי 

שונה. זמן הירידה, זמן הנסיון, זהו הזמן של האדם. 

יג  ח"ב  טוב  שם  )כתר  הק'  מהבעש"ט  מובא  וכך 
ע"ג( "עולם הזה הוא עולם הנסיון, שנשלחה הנשמה 

להיותה בנסיון בעולם".

שאנו  והאפרורית,  היבשה  התקופה  אומר:  הווי 
נוחלים בה חוסר הצלחה - זהו החיים הטבעיים שלנו. 
אינם  ההוד  ימי  ואילו  והשגרתי.  הרגיל  המסלול  זה 
רוח  יציאה מהמסלול, שנועדו להפיח  רגע של  אלא 
חיים בעצמות היבשות, אבל אנו צריכים לדעת כי עד 

מהרה נמצא את עצמינו שוקעים שוב במצב הרגיל.

עגמת  הרבה  מאיתנו  מונעת  כזו  הסתכלות 
כלא- עצמינו  על  מביטים  לא  אנו  רוח.  ומפח  נפש 
מוצלחים, כמגורשים מנחלת ה', אלא כמי שנמצאים 
שם  אותנו  שלח  ית'  שהבורא  המלחמה  חזית  בתוך 

בימי חלדינו עלי אדמות.

אלמלא נפלתי לא קמתי 
כל  במשך  עומל  הוא  שדהו,  על  מביט  האדם 
תקופת החורף לחרוש, לזרוע, לנכש, מתבוסס בבוץ, 
לא  הוא  כלום.  רואה  אינו  ועדיין  כפיו,  ביגיע  עומל 
רואה פירות ולא שאר תנובות השדה. הכל מלא בוץ, 
האילנות  מתחילים  ניסן  בחודש  רק  יבישה.  אדמה 
הקיץ  בתקופת  פירות.  לראות  מתחיל  והוא  ללבלב, 
ברינה  ואוסף  כפו,  מיגיע  נהנה  עמלו,  את  קוצר  הוא 

את אלומותיו.

תקופת  ולא!  לא  מיותרת?  החורף  תקופת  האם 
רואים  לא  קשה,  עומלים  הזריעה.  עונת  היא  החורף 
תוצאות, אך כעת נמצא האדם במצב של 'השקעה', 
במצב של 'זריעה', ומובטח לו שלא יגע לריק ובעזר 

ה' עוד יבוא היום ויראה פרי עמלו. 

לא  צדיק',  יפול  ה'שבע  את  האדם  אצל  אין  אם 
יתקיים אצלו 'וקם'. הקימה וההצלחה תלויים במידת 

הנפילות. כך ברא הקב"ה את עולמו. 

וכך אמר הכתוב )מיכה ז, ח(: "אל תשמחי אויבתי 
לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך ה' אור לי", ואמרו 
לא  נפלתי  אלמלא  כב(,  תהלים  )מדרש  ז"ל  רבותינו 

קמתי, אלמלא ישבתי בחושך לא היה אור לי.

האדם,  על  שעוברות  האפרוריות  התקופות 
עיקר  הם  ההצלחה,  חוסר  המעידות,  הנפילות, 
ממנו  תובע  לא  הקב"ה  בעולם.  האדם  של  עבודתו 

הצלחות, הוא תובע מאיתנו יגיעה, אדם לעמל יולד.

'כן בקודש חזיתיך' 
ה'קירבת  כי  ולראות  בעצמו  לבדוק  יכול  האדם 
הרבה  עמוק  נפילתו,  בימי  פוגש  שהאדם  אלקים' 

יותר מאשר בימים כתיקונם.

הפסוק  על  הק'  מהבעש"ט  שמובא  ווארט  יש 
בשרי  לך  כמה  נפשי  לך  "צמאה  ב-ג(  סג,  )תהלים 

לראות  חזיתיך  בקודש  כן  מים,  בלי  ועיף  ציה  בארץ 
אותם  על  מתבונן  היה  המלך  דוד  וכבודך".  עוזך 
ימים שהתחבא במדברות כדי שחותנו שאול המלך 
יוכל  לא  אבשלום  שבנו  וכדי  נפש,  להרגו  יוכל  לא 
אל  צמוד  בודד,  מתהלך  היה  ימים  באותם  להמיתו. 
הקב"ה, כל מעמקי נפשו התעוררו בכיסופין עצומים, 
נזכר  הוא  והודאות.  בבקשות  במזמורים,  בתפילות, 
בגעגועים בצמאון הנפש שהיתה מנת חלקו באותם 
חזיתיך",  בקודש  "כן  מהקב"ה  וביקש  עלובים,  ימים 
'כן' הוא מלשון 'הלוואי', הלוואי יהיו לי כעת הרגעים 
המרטיטים ההם כמו שהיה לי בעת צרה, הלוואי יהיה 

לי קירבת אלקים כמו שהיה לי בימים הקשים.

כאשר יהודי יודע מראש שזהו המפה, זה המסלול 
שהוא הולך לחלוף עליו בימי חייו, יוקל לו, הוא יתחיל 
חוסר  ושל  האכזבה  של  המתוק  הטעם  את  להרגיש 
ההצלחה  ונעוץ  טמון  יודע שדוקא שם  כי  ההצלחה, 

הבאה, וממנו יוולד אורה.

אדם שיש לו יצה"ר לא נגרע 
ממעלתו  כלום

על  מתריעים  היו  הדורות  בכל  החסידות  צדיקי 
טעות נוראה שהתפשטה בקרב לבבות ישראל,  כי יש 
כלל גדול ויסוד חזק בעבודת  הבורא ית"ש, שאנשים 
אינם יודעים שצריכים להתריע עליו, לא האב לבניו, 

ולא המדריכים  לתלמידיהם. 

לו  שבזה  שיש  האדם  שידע  הוא,  הדבר  וכלל 
יצה"ר שמפתה אותו לדברים  גרועים ומחשבות לא 
טובות, לא נגרע  בזה כלל מערכו ולא נפחת ממעלתו 
ואין בזה סימן  שהאדם נמצא  עוולה,   כלום, אין בזה 
)קידושין  היא  מפורשת  שהרי  גמרא  המצב,  בשפל 
עליו  בכל  ומתגבר  עליו  מתחדש  אדם  'יצרו  של  ל:( 

ישקוט  ולא  לא  ינוח  אשר  היצר  של  דרכו  וזהו  יום', 
ואדרבה,  תחבולות.  בכל  מיני  האדם  את  להפיל 
זכות היא לו,  שעל ידי נסיונות כאלו מתעלה לדרגות 
 רמות ונשגבות, שלא היה יכול להגיע  אליהן אלמלא 
המחשבות והנסיונות  הללו, כי בכל פעם שמתגבר על 
יצרו  ודוחה ממחשבתו מחשבת פסול, זוכה  להמליך 
לאלוקיו,  נאמן  שהוא  יהודי  וצועק  השי"ת,  את  עליו 

ומקיים את  המצוות המוטלות עליו. 

עצם הדבר שאדם יש לו יצר הרע - אינו עבירה. 
ושומעים  הרע  ליצר  כשמקשיבים  רק  היא  העבירה 

לקולו. 

כללא דמילתא: העבירה היא רק  באם עשה רצון 
היצר, אך אם נאבק  ביצרו, צדיק גמור הוא. והעולם 
גרועים  שאינם  פיתויים  לו  מזמין  היצר  חושב  שאם 

ונופל  לזה  שייך  הסתם  הוא  מן  אליו,  כלל  שייכים 
לעצבות. 

ליבו  אל  כשהאדם  נעצב  כי  הוא,  הדבר  וביאור 
שמחזיק  גאוה  בעל  הוא  יצה"ר,  הרי  לו  שיש  זה  על 
עצמו צדיק  גמור שכבר אין לו יצה"ר, והרי אפילו  מי 
שלא חטא כלל כל ימיו יש לו  יצה"ר, כדאיתא בתניא 
לו  יש  אך  מעולם  חטא  שלא  מדריגת  הבינוני  שזהו 
וכופה  והוא מתגבר  על יצרו  ורצונות אל הרע   נטיות 
עצמו תמיד לעשות  הטוב, ועיקר עבודת הבינוני היא 
 לאתכפיא לסטרא אחרא, ולשמוח  בחלקו שבכל רגע 
ורגע דוחה את  היצר, וזוכה לקיים מצוות עשה ולא-

 תעשה בכל שעה ושעה. 

וראה פרי הארץ )פר' וישב( שכתב בזה"ל: 'ואם כן 
דווקא להיות תמיד בגדלות חוצפא קמי  מי שרוצה 

שמיא היא כאילו יש צורך לעולם בו בעצמו'. 

בלי  יעברו על מי מנוחות,  האדם שמצפה שחייו 
שינחול  לו  מובטח  ירידות,  בלי  נסיונות,  בלי  קשיים, 
אכזבה מרובה. וכמו כן, יהודי שמצפה מעצמו להגיע 
והוא  בנפשו,  רע  לו  ואין  נסיונות  לו  שאין  למצב 
יש  נסיונות,  תמיד  לו  שיש  הדבר  עצם  על  מתעצב 
כאן גאוה עצומה. הוא רואה את עצמו כ'צדיק גמור', 
כאחד מהצדיקים המועטים ששתלן הקב"ה בכל דור 

ודור.

פר'  החיים  )אוצר  זי"ע  מקאמרנא  הרה"ק  וכתב 
של  ומדרגה  מדרגה  כל  על  ורעי,  אחיי  וזל"ק:  בהר( 

קדושה שאיש הישראלי משיג, יש מקודם נסיונות, 
והוא על ידי קטנות והסתלקות החיות לגמרי, ונשאר 
כאבן דומם, וצריך לחזק עצמו באמונה גדולה שמלא 
כל הארץ כבודו, ויצפה לישועה בלב אמת, ואז יאיר 

עליו אור אלוהיי בפתע פתאום וברגע. עכל"ק.

)פר'  עינים  מאור  בספה"ק  שכתב  מה  וראה  בא 
יתרו( וזל"ק: אך האמת שהאדם הוא אינו יכול לעמוד 
שבא  תמיד על מדריגה אחת, כי החיות רצוא ושוב, 
מרגיש  הוא  בהשי"ת  דבוק  כשהוא  דהיינו  ומסתלק, 
ממדריגתו,  ונופל  מסתלק  כך  ואחר  ותענוג  חיות 
צריך  למה  הדבר  בטעם  דאורייתא  רזין  בזה  ויש 
אחר  שיבוא  כדי  הוא  אחד  וטעם  ממדריגתו.  ליפול 
להיות  צריך  דבר  שבכל  גדולה.  יותר  למדריגה  כך 
למדריגה  להגביה  וכשרוצים  להוויה,  קודם  העדר 
יותר גדולה צריך להיות העדר קודם, לכן צריך ליפול 

ממדריגה שהוא עכשיו. עכל"ק.

בסופו של דבר, יגיע למצב שכאשר הכל מתנהל 
הלא  כזאת,  לי  יארע  איך  עצמו:  על  יתמה  במישרין 
באופן זה אשאר תמיד במצב אחד, כי הרי כל העליות 
וישמח בכל פעם  וקשיים.  נסיונות  ידי  אינן אלא על 
שרואה שמגיע אליו תקופה קשה, כי ידע שאחר כך 
תהא לו עליה גדולה כאשר יזכה להתגבר בעזרת קונו 

ויוצרו.

)אבות  ישראל  עבודת  בספה"ק  כתב  כה  והלא 
נמצא אם יבא לו איזה ענין רע ח"ו, לא  פ"ד(, וזל"ק: 

מהם  יהנה  ואדרבה,  ית"ש,  מדותיו  אחר  כלל  יהרהר 
יגיע  מזה  אדרבה  כי  כנגדם,  להגביר  שיוכל  באהבה 
תחתיו  שונאיו  שיכניע  גדולה  יותר  ומדרגה  למעלה 
שאת  ביתר  מתעלה  והוא  רגליו  תחת  אותם  וידבר 
ועוז וניתוסף כחו בעבודתו הבורא ית"ש במחשבותיו 
מהם  ומוצא  הסט"א  שמכניע  ידי  על  הטהורות 

ההארה וכח הקדושה. עכל"ק.

כאשר יהודי יודע מראש שזהו 
המפה, זה המסלול שהוא הולך 
לחלוף עליו בימי חייו, יוקל לו, 
הוא יתחיל להרגיש את הטעם 
המתוק של האכזבה ושל חוסר 
שם  שדוקא  יודע  כי  ההצלחה, 
הבאה,  ההצלחה  ונעוץ  טמון 

וממנו יוולד אורה

הרה"ג ר' יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א 
ממשפיעי אש החסידות
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הכל התנהל על מי מנוחות, הם היו משפחה 
היו  הם  המלחמה.  לפני  של  בהונגריה  ידועה 
ידועים גם בקרב הנכרים כאנשים ישרים והגונים, 
יראי שמים ונוחים לבריות. הפרסום הרב לו זכו 
שיצאו  והאיכותיים  היפים  האריגים  בזכות  היה 

מהמפעל המשפחתי שהיה ברשותם.

האב ר' זלמן היה שוקד על התורה והעבודה 
שהיה  ביום  ספורות  שעות  מלבד  ולילה,  יומם 
נכנס לפקח על ניהול הממלכה הקטנה שלהם, 
לוודא שהכל מתפקד כראוי וכיאות. לבדוק את 
לעובדים  להראות  ובעיקר  החשבונות,  פנקסי 

שיש כאן בעל בית בשטח.

ביתו אשת  נוות  ע"י  נעשה  העיקרי  הניהול 
החיל, שמלבד היותה מופקדת על ניהול הבית, 
היטיבה לנהל את המערכת הענפה של הזמנת 
מתוקף  וכו'.  שיווק  אריזה,  האריגה,  הסחורות, 
תפקידה היו לה גם קשרים עם פקידים ושרים 
ופקידיהם.  הממשלה  שרי  הגבוהים,  בחלונות 
העסק  מן  חלק  הם  גם  היו  הנשואים  בניהם 
בהיותם מופקדים על ניהול העבודה בשטח מס' 

שעות ביום.

סבר  חמורי  שוטרים  הופיעו  אחד,  בוקר 
וילדיהם  האם,  האב,  את  אסרו  ביתם.  בפתח 
שהיות,  ללא  למאסר  הוכנסו  הם  הבוגרים. 
מה  קרה?!  מה  בחרדה,  שאלו  ולמה?  מה  על 
עשינו? אך השוטרים כלל לא שהו לשאלותיהם 
זו  לכם!  יודיעו  המשפט  בבית  בקשותיהם,  או 
הייתה התשובה היחידה אותה זכו לקבל. חלפו 
להם שבועיים ימים, הם בקשו מאנשי המשטרה 
כל  אולם  עו"ד  עם  קשר  ליצור  הגנה,  לקבל 
של  שלם  חודש  לאחר  לשווא.  היו  תחינותיהם 

שהייה בכלא, הוזמנו למשפט.

בממשלה,  בגידה  בעוון  מואשמים  הנכם 
העסקת  מיליונים,  של  בסכום  מס  העלמת 
של  רשימה  ועוד  שוחד,  כחוק,  שלא  עובדים 
טוהר  עם  אחד  בקנה  עולות  שאינן  עבירות 
הקשרים  ניצול  כי  התובע  טען  בנוסף  המידות. 
שהיו להם עם השלטון אפשרו להם לחפות על 

המעשים המיוחסים להם.

הספיקו  לא  הם  כך,  כל  מהר  התנהל  הכל 
לסמוך  שבקשו  האנשים  עם  קשר  ליצור 
כי  עליהם ביום צרה. הקהילה היהודית שידעה 
אל  להגיע  דרך  בכל  ניסתה  זו,  היא  עלילה  אך 
החלונות הגבוהים לדבר עם אנשי הממשל. אך 
כל אלה אטמו אזנם משמוע. יש לנו עדות של 
של  ההתנהלות  כל  על  לשעבר  העובדים  אחד 
המפעל בשנים האחרונות. לא יועילו תחינותיכם 
ניצלו את מעמדם בקרב אנשי  במיוחד שהללו 

השלטון כדי לקדם את מעשיהם הנלוזים.

בדרך  בקשה  האם  ובא,  קרב  ההכרעה  יום 
לא דרך מעסקני הקהילה, ליצור קשר עם איש 
פלוני מאנשי השלטון איתו היה להם קשר טוב, 

בטוחה הייתה כי יעשה ככל יכולתו להוכיח כי 
היתה זו עלילת שווא.

הממשל שחווה אז עליות ומורדות התייחס 
בחומרה למעשים אלו ובפרט כי היו אלו היהודים 
שינה  הדירו  הקהילה  עסקני  אותם.  שמבצעים 
ובקשו  שאפשר,  מי  את  להציל  כדי  מעיניהם 
לפחות למנות סניגור שיהיה מקובל עליהם כדי 
החשובה.  המשפחה  על  יושר  להמליץ  שיוכל 
בקושי רב הצליחו להשיג את מבוקשם היה זה 
אחד מאנשי הממשלה שידע היטב כי אך עלילה 
היא זו וכי הם חפים מפשע, הלה יצר קשר עם 
בית המשפט וביקש לשוחח אישית עם הסניגור 

המיועד.

לעסקני  האיש  סיפר  הסניגור,  את  פגשתי 
מדובר  אכן  כי  עליו  להשפיע  ניסיתי  הקהילה. 
כפי  לעשות  לי  הבטיח  הוא  שווא,  בעלילת 
יכולתו על מנת להשפיע על השופטים להוציא 
כי  לכם  דעו  הוסיף  הוא  אבל,  לאור.  הצדק  את 
התרשמתי ממנו, כי השופטים נחושים בדעתם 
לבצע את גזר הדין, תהיה זו משימה קשה מאוד 
כי  משוכנעים  הם  עלילה.  זו  הייתה  כי  להוכיח 
העבירות אכן התבצעו, המשפט הולך להיות רק 
סוג של הצגה כדי לתת לכך תוקף משפטי, בגדול 
הם תפרו את התיק ומוכנים לחתום על גזר הדין 
כבר היום! עליכם להתפלל, רק התפילות שלכם 

יכולים כעת להשפיע.

בית המשפט התכנס ביום המיועד, הטענות 
האם,  האב,  הנאשמים:  כנגד  הושמעו  הקשות 
וילדיהם. הסניגור השמיע את טענתו כי העובד 
פיטוריו  בדבר,  נוגע  והינו  משנאה  אך  מונע 
עסק  על  רע  שם  להוציא  לו  שגרמו  אלו  הם 
על  שחור  כחוק,  שנים  גבי  על  שנים  שמתנהל 
התייחסו  בגלימה השחורה,  לבן. השופטים  גבי 
ילך  האב  פסקו:  ולבסוף  לטיעוניו  אוזן  בחצי 
ותשב  גבוה,  בקנס  תישא  האם  ארוכה,  לגלות 
רק  בכלא במשך עשרות שנים. הבנים בהיותם 
עובדים במפעל ישוחררו על תנאי, העסק יהיה 
בשותפות של המדינה, והם לא יוכלו לצאת את 

המדינה.

בקרב  רב,  בעצב  התקבל  הדין,  פסק 
הקהילה. הם קיוו לפסק דין שמוציא לאור את 
האמת, האם שפגשה את ילדיה לאחר גזר הדין 
לנהל  תמשיכו  בני  אתם  ואמרה:  אליהם  פנתה 
שלי,  הנחמה  אתם  שלנו,  הקטנה  הממלכה  את 
זכרו  שלכם.  המשפחות  את  תבנו  חיל  תעשו 
אותי תמיד ואת הערכים עליהם חינכתי אתכם. 
ובבוא היום אני בטוחה כי תעשו כל שביכולתכם 

להוציאני מן הבור הזה.

המפעל  את  שיקמו  הילדים,  עשו  כך  אכן 
שהיה צריך כעת לקום מן האפר, השקיעו הון רק 
בטיהור שמו של המפעל ולאחר תקופה ארוכה 
איכותית  סחורה  ולהוציא  לתפקד  המפעל  חזר 

קשר  על  שמרו  במקביל  כבתחילה.  ומשובחת 
עם אביהם המרוחק מהם פיזית, שלחו לו מכתבי 
נפגשו  גם  כך  הצלחתם.  על  לו  וסיפרו  עידוד 
מעת לעת עם אמם כאשר הם מדווחים לה על 
ובתשלום הקנסות  ההתקדמות בניהול המפעל 
המעיקים עבור המדינה. ומה עם פעולות למען 
השחרור שלי מכאן? מה עשיתם בעבורי? אנחנו 
תמיד  את  זאת  לעשות  כדי  העת  כל  פועלים 
חקוקה על לוח ליבנו, ואנו חושבים יום וליל אך 
האפל  המקום  מן  שחרורך  למען  לפעול  וכיצד 
הזה אמרו הבנים. מצויין! אישרה האם אך מלבד 
כעת  מעשיים,  דברים  לעשות  יש  מחשבות 
כאשר ב"ה העמדתם את המפעל על כנו, אתם 
חיים ב"ה בשלום ובשלווה. עליכם לעשות הרבה 
יותר ולהתמקד בפעולות הרבה יותר תכליתיות, 
כמו  הגבוהים  החלונות  עם  קשרים  שוב  ליצור 
בימים הטובים, אני בטוחה כי יש דרך לקצר את 
הסבל שלי כאן, ואת הסבל של אביכם השוהה 

במרחקים.

את  נפעיל  אנו  בשמחה,  הבנים  נענו  אכן! 
כל הקשרים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי 
שתוכלו לצאת מכאן לאור עולם, לחזור ולהיות 
הם  היקר!  אבינו  עם  יחד  ואנחנו  את  מאוחדים 
אכן הפעילו את מיטב הקשרים שעמדו לרשותם, 
פנו לעו"ד מן השורה הראשונה. השקיעו כספים, 
השלטון  לאנשי  להגיע  כדי  אדירים,  ומאמצים 
להם השפעה על מערכת המשפט, שיחדו אותם 
זכו  סבל  שנות  כמה  לאחר  ולבסוף  עתק.  בהון 
האב והאם לחנינה של המלך. זכו לחזור ולחיות 

יחדיו כבשנים קדמוניות.

• • •

אם תהיתם לגבי נכונות הסיפור, אני מקווה 
שהבנתם שהוא רק משל. אך הנמשל הרבה יותר 
חזק ועוצמתי ממנו. אנו עמודים כעת קרוב ליום 
פטירתה של רחל אמנו שהיא 'עקרת הבית' וכפי 
שמובא בספה"ק שהשכינה המכונה 'רחל'  היא 
אם המלכות, כל העבודה שלנו בתורה ובמצוות 
בעלמא דאיתגלייא הוא בהנהגת המלכות שלה. 

בניה  הוא בחלקם של  בית המקדש שחרב 
יוסף, ובנימין. אין אנו יכולים לתאר ולשער גודל 
בכדי  ולא  ומנוחה,  בית  לה  שאין  השכינה  צער 
חודש  חשוון,  בחודש  הוא  שלה  ההילולא  יום 
יוצאים  אנו  כאשר  כעת  ראשון.  בית  הוקם  בו 
אנו  לאהליכם'  לכם  'שובו  לבב  ובטוב  בשמחה 
על  לפעול  אלוקיכם'  'ובראשכם  שיהא  צריכים 
השכינה  להשיב  כדבעי  והמצוות  התורה  ידי 
לבניינה הראשון כבתחילה. לגרום לכך שתוכל 
להתקיים  ושיוכל  שמחה'!  הבנים  'אם  להיות 
ועיניך  מבכי  קולך  מנעי  הקב"ה  לה  שיאמר 
מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם 

אמן!

'מאמע רחל'



ז

ניצוצות | הרה"ג חיים מאיר כץ שליט"א 
ר"מ בישיבת ויזניץ אשדוד, וממשפיעי אש החסידות

והידוע שסיפר המגיד  יש את הסיפור המפורסם 
מישרים הירושלמי הגה"צ ר' שלום שבדרון זצ"ל, עם 
אחד שהזדמן כאורח לאיזה מקום, והיה אז שבת ראש 
חודש, והאורח חיכה בכיליון עיניים שיגישו אותו בכבוד 
לפני העמוד, והגיע שעת המנחה, ומחכה ומחכה, ולא, 
שולחים מישהו אחר. חשב לעצמו, כנראה רוצים לכבד 
בקבלת  לעמוד  אותי  וישלחו  גדול,  יותר  כיבוד  אותי 
שבת. ושוב אכזבה גדולה, שום כלום. ושוב תירץ את 
כך  ואחר  עד,  רוצים לכבד אותי בשוכן  כנראה  עצמו, 
מחשבותיכם,  מחשבותיי  לא  והנה  בהלל.  אולי  חשב 
מיני  כל  של  קודמות  בהזמנות  עסוק  היה  הגבאי 
והנה  לכבדו.  במה  לו  היה  ולא  ויארצייטים,  אירועים 
כבר הגיע מוסף של ראש חודש ושוב לא כיבדו אותו 
שהתחיל  איך  לעמוד,  שניגש  תפילה  והבעל  בכלום, 
יצרת',  'אתה  ובמקום  טעה  מוסף,  של  הש"ץ  בחזרת 
ההוא  האורח  זעק  ומיד  ותיכף  שבת',  'תכנת  התחיל 
בקול רם, כדי לתקנו "אתה יצרת"!!!, ואמר המגיד זצ"ל: 
בצעקה ההיא, מונח המנחה והקבלת שבת שלא קיבל, 
וכן השחרית וההלל והמפטיר והמוסף, רק האדם הינו 
יתחיל לצעוק-הב  ולא  יצור שמאוד מכבד את עצמו, 
הקנאה  אש  בוער  כאשר  ולכן  העמוד,  את  לי  תן  הב, 
על  כאילו  נזעק  הינו  השמים,  לב  עד  בקרבו  והכבוד 
מבינים  להם,  רגישים  שאזנים  אלו  בעוד  אחר,  משהו 
שנגזל  מה  כל  על  ומרה  גדולה  הזעקה  את  טוב  טוב 

מעמו, שהרי כבר היה בטוח ששלו היא.

רעש  בקול  זועק  האדם  פעמים  שהרבה  ונמצא 
גדול על איזה ענין, ובאמת, כלל לא זה מה שכואב לו, 
אכפת לו בכלל משהו אחר, אלא שהוא מוציא את זה 

בצורה שונה, מפני היראה והכבוד. 

חושב  שהאדם  פעמים  יש  כאשר  גם  היא  וכן 
ומתחיל  וכדו',  ה',  בעבודת  חשק  לו  שאין  בעצמו, 
הזה,  הנושא  לכל  שייכות  שום  לו  ואין  כאילו  לחשוב 
ועוד כל מיני מחשבות מציקות, בעוד שכלל שונים פני 
הדברים, ואינם ראייה כלל, ואין כאן אפילו זכר לסימן 

על שום דבר.

זה, )על אף  ורש"י בפרשת קורח כבר מביא ענין 
שאין לנו שם שום השגה, רק ללימוד בעלמא(, שקורח 
צעק אני רוצה השגות ורוצה להיות כהן גדול, בו בזמן 
שהיה קבור ומונח שם חתיכת קנאה רקובה, ולא שום 
דבר אחר. וכך מתנהל כל העולם בהאי עלמא דשיקרא 
עדי נזכה לאור האמת, באורו של משיח, וכולנו עדים 
ומתכוונים  אחד,  זועקים  אנו  פעמים  שהרבה  לכך, 

לשלוש.

הרבה מהבחורים  ישנם  ספרי החסידות  ובלימוד 
והאברכים, שמדמים את עצמם כאילו ואין להם שום 

חיי שאעז  ומה  אני  מי  זו,  ונעלה  גדול  לעניין  שייכות 
וחושב  בפה  שאומר  האמירה  וזה  הקודש,  אל  לגשת 
במושכל ראשון, שונים הם פני הדברים כאשר מתחיל 
להשיח את ליבו בפני מי שמבין דבר מתוך דבר, כמו 
לפני  אלי  כשהגיע  ולשמוע,  לראות  בעצמי  שנוכחתי 
איזה תקופה בחור, וממש צערו ואבלו בפניו, על שאינו 
זוכה ליהנות מאורה וטעמה של לימוד החסידות, וכל 
כולו זעק: "למה אגרע", ולפני שרצה להסיק מסקנות 
כדי להתרצות עם היצר הבוער בקרבו, ולעשות עמו יד 
אחת, נגד ריבונו ולמרוד בו רח"ל, פשוט זעק לעזרה.
לא  בכלל  שמצבו  בעין,  עין  לו  להראות  בס"ד  וזכינו 
בכי רע, אלא בעוד שחושב על כאבו בספרי החסידות, 
הגענו יחד עימו למסקנה שבכלל לא זו הטענה, אלא 
העלה  לא  כלל  שהוא  לו,  שכואב  אחר  משהו  לו  יש 
על ליבו ומוחו, ורק אחרי שהתחיל כביכול לדבר עם 
עצמו, התחיל להבין מה באמת כואב לו, והדבר ההוא 

אפשר לסדר, והכל על מקומו יבוא בשלום. 

וכדאי לכל אחד ואחד לדעת, אשר בתוכנו עמוק 
יודעים  אנו  ואין  מרחשין",  "רחושי  לפעמים  עמוק 
את  מקיים  כאשר  ורק  ולמה,  מה  על  בדיוק  להצביע 
זיעועכי"א,  אלימלך  ר'  הר'  של  קטן  בצעטיל  המובא 
לשוחח עם מי שמבין, אז יבין וישכיל בדיוק את הקורה 
בא   - מהי  מבין  כאב-ואינו  לכלל  שהבא  משום  עמו, 
והרבה פעמים טעויות שהם לבלי חזור,  לכלל טעות, 

ויפה שעה אחת קודם, כשכואב לך זעק לעזרה.

רחושי מרחשין ליבייהו

שאלה: 
לכבוד ארגון "אש החסידות". ראיתי בעלון הנפלא שלכם שיש מקום 
לשאלות, רציתי לשאול שאלה שאני מתבייש לשאול למכירי, כי אולי הוא 

מדי פשוט.  

התפילה,  עניין  על  דגש  הניחו  החסידים  בקהילות  אצלנו  כידוע 
לבקש  איך  מובן  עוד  לי  שחסרים  צרכים  על  מבקש  כשאני  ובשלמא 
מעומקא דליבא, אבל רוב התפילה הוא מפסוקי תהילים ודברים אחרים 
ואיני מרגיש כ"כ קשר למה שאומרים. איך ובאיזה אופן אפשר לקבל טעם 

וחשק בכל התפילה?

                   החפץ בעילום שמו, ירושלים

תשובה:  
שאלה יפה שאלת, ולמדנו חז"ל כי לא הבישן למד, וצריך לשאול ולשאול 
ולדרוש את השי"ת עוד ועוד, ולאחר שהתייעצנו עם יראי השם וחושבי שמו 

אמרנו להשיב כדלהלן:

נכון שהבקשה בתפילה הוא גם חלק עיקרי בתפילה כמובא בדברי הרמב"ם 
הידועים, אבל באמת עניין התפילה הוא עמוק וגבוה מעל גבוה, ובכדי להיכנס 
"קשר  בעצמו  ולבנות  לפעול  הישראלי  איש  צריך  הגדול של תפילה  לעולם 
עם הקב"ה" ובעולם שלנו קוראים לכך "קשר רגשי", כן, כפשוטו ממש, קשר 
רגשי עמוק וחזק עם מלך מלכי המלכים. ותדע, כי קשר רגשי להקב"ה הוא 
לא איזה מדריגה אלא הוא מעיקרי הדת, ומכל שכן מיסודי החסידות ממש 
כמובא בבעש"ט על התורה בעשרות פעמים מהזוה"ק ועוד ועוד, וכן בכל ספרי 

היהדות הראשונים והאחרונים ואכהמ"ל במ"מ.

וכעת, מה הוא "קשר רגשי עם הקב"ה", איך עושים זאת וכדו', צריך לשקוד 
בספרי חסידות. ואם הנך בראשית דרכך, קח לך ספרים קלים יותר כגון "באר 
"לשון  כגון  ליקוט  בספרי  אפילו  או  התלמידים"  "חובת  ספר  או  חיים"  מים 
יותר  לך ספרים  יותר מבוגר, קח  ואם אתה  "ביאורי החסידות"  או  חסידים" 

נושאים  לפי  או ספרים שהם  פרשיות השבוע  סדר  לפי  עמוקים המסודרים 
וכדומה, ולעולם ילמד אדם במקום שלבו חפץ וההוגה  כלליים כגון "תניא" 

בספרי חסידות לומד היטב כיצד ואיך לקשר נפשו בקשר חזק עם הקב"ה.

וצריך שתדע שכמו בכל "קשר רגשי" לפעמים הוא פחות ולפעמים יותר, 
כן הוא בקשר רגשי עם הקב"ה ]ועבודת איש הישראלי הוא "להזהיר גדולים 
על קטנים" בזמנים שיש לו קשר גדול כבשבת או בתפילה וכדו' לקחת לעצמו 

גם כח לזמני קטנות[.

יהודי,  לכל  גמור  חיוב  והוא  ביותר  פשוטים  הם  אחד  מצד  אלו  ודברים 
אך מצד שני הם אינם פשוטים והם ארוכים ועמוקים עד מאוד מאוד וצריך 
לכך לימוד ושימוש ת"ח לקנותו בקנין עמוק אמיתי וחזק, וגם אם "לא עליך 
המלאכה לגמור, אבל אין אתה בן חורין להיבטל הימנו" וצריך לשקוד ולעבוד 
הקדוש  הזוהר  וכלשון  והמצוות  התורה  כל  תכלית  והוא  ועוד,  עוד  לקנותו 
"שהכל תרי"ג עיטין" )עצות( איך להגיע לקשר זה הנקרא בספרים הקדושים 

"דביקות הבורא".

דווקא  מיועד  שאינו  התפילה  ענין  את  ביותר  תבין  לכאן,  הגענו  ואם 
אל  ולהתרגש  להשתפך  זמן  אלא  ביותר[  חשוב  הוא  ]שגם  צרכים  לבקשת 
הקב"ה להודות לו על הכל, ולספר לפניו ולדבר אליו גדלותו ורוממתו וכמה 
שאנו שמחים בו ורוצים אותו, ופסוקי דזמרה ויוצר אור ואשר בחר בנו וקבלת 
גבול  אין  עד  לבורא  האדם  את  מקשר  והוא  ועוד,  ועוד  שמים  מלכות  עול 
בברכות,  הגמרא  כדברי  עולם  של  ברומו  העומדים  הדברים  והם  ושיעור, 
על התורה פרשת  ובבעש"ט  )פ"ג(  הנפש  בחובת הלבבות שער חשבון  וע"ע 
להנצל  היחידה  הוא העצה  והתפילה  חיבור,  הוא מלשון  'תפילה'  וכידוע  נח, 

מהיצה"ר כמובא מרח"ו בהקדמת עץ חיים, ותן לחכם ויחכם עוד.  

יה"ר שיתן לנו ה' לב טהור ורוח נכון ורגשות עילאים להתעלות גבוה גבוה, 
וימי החורף הבעל"ט יעברו עליך בטוב ובנעימים אמן כיה"ר. 

  

 הצלחה מרובה,

מערכת "אש החסידות" 

ניתן לשלוח שאלות בענין לימוד "ספרי חסידות" ובענייני עבודת ה' והמסתעף
 במערכת "אש החסידות" מדור שו"ת. פקס 153-2-502-1864

שואלים ודורשים | הרב חיים שמחה רייזמן



ח

ישיב"ג סלונים ב"ב
ישיב"ק ויזניץ מונסי בי"ש

ישיב"ק דרכי תורה 
ישיב"ג סדיגורה

ישיב"ק ויזניץ ברכפלד
ישיב"ק קוידנוב
ישיב"ק נדבורנה

ישיב"ג אלכסנדר ב"ב
ישיב"ק סדיגורה

ישיב"ג נדבורנה ב"ב
ישיב"ק דושינסקיא ירושלים

ישיב"ק מרבה תורה ב"ב
ישיב"ק בעלזא ב"ב

ישיב"ק נצח ישראל בי"ש
ישיב"ג טשערנאביל

ישיב"ג טשכנוב ירושלים
ישיב"ק באיאן ירושלים

ישיב"ק תולדות אברהם יצחק
ישיב"ק בית מרדכי אשדוד

ישיב"ג טשארנאביל אשדוד
ישיב"ג בעלזא אשדוד

ישיב"ג ביוד"א וויזניץ ב"ב
ישיב"ג ערלוי

ישיב"ק ישועות משה ויזניץ ב"ב
ישיב"ק אלכסנדר ב"ב

ישיב"ג מהרי"ט סאטמאר ב"ב
ישיב"ק צאנז ירושלים

ישיב"ק חכמי לובלין
ישיב"ק קרעטשניף אלעד

ישיב"ג פיטסבורג
ישיב"ק טשכנוב

ישיב"ג תולדות אברהם יצחק
ישיב"ק סאסוב

ישיב"ג וויזניץ ברכפלד
ישיב"ק טשכנוב ביתר

ישיב"ק בעלזא קוממיות
ישיב"ק צאנז נתניה
ישיב"ק באיאן ביתר
ישיב"ג שערי תורה

ישיב"ג ברכת אהרן בעלזא י-ם
ישיב"ק וויזניץ אלעד

ישיב"ק מחנובקא בעלזא
ישיב"ק וויזניץ אשדוד
ישיב"ג באיאן ירושלים

ישיב"ק פיטסבורג
ישיב"ג בעלזא ב"ב

ישיב"ק חכמת אליעזר סערט 
ויזניץ ב"ב

ישיב"ק באר מים חיים צפת
 ישיב"ק סאטמאר ב"ב

ישיב"ג קרעטשניף רחובות
ישבי"ק בעלזא ירושלים

ישיב"ג צאנז חיפה
ישבי"ק חיי משה

ישיב"ק טשארנאביל אשדוד
ישיב"ק מנחת יצחק ב"ב

ישיב"ק זוועהיל
ישיב"ק בעלזא בית שמש

ישיב"ק ערלוי
ישיב"ק פרימישלאן
ישיב"ק קוזניץ ב"ב
ישיב"ג צאנז נתניה

ישיב"ג בעלזא ירושלים
 ישיב"ק סערט וויזניץ חיפה

ישיב"ג מחנובקא בעלזא ב"ב
ישיב"ג קאסוב ויזניץ בי"ש
ישיב"ג תפארת נזר התורה

ישיב"ק וויזניץ הר נוף
ישיב"ק אמרי חיים ב"ב

ישיב"ק דברי ברוך צאנז נתניה
ישיב"ג חכמי לובלין

ישיב"ק בעלזא בית חלקיה      
ישיב"ק מאור עינים ירושלים

‰חסיִדו˙ ֹלימוִד ֹל‰פצ˙ עוֹלמי מרכז

אש
החסיִדות

אש החסידות העולמית דובר שלום 15 בית שמש ׀
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כנס חיזוק לקראת פתיחת הזמן בעיה"ק ירושלים
בראשות משפיעי החסידות שליט"א

כנס מיוחד התקיים ע"י "אש החסידות" 
בבית המדרש שידלובצא ברחוב אהלי יוסף 
שהתאספו  חמד  בחורי  עבור  שבירושלים, 
והתעוררות  חיזוק  דברי  לשמוע  יחדיו 

לקראת פתיחת הזמן. 

יהודה  רבי  הרה"ג  פתח  המעמד  את 
החסידות,  אש  ממשפיעי  שליט"א  וינגרטן 
'אש  של  המרובה  פועלם  על  שהרחיב 
הקטנות  הישיבות  בקרב  החסידות' 
הרחיב  הוא  הארץ.  ברחבי  והגדולות 
את  ללמוד  הנחיצות  גודל  על  בדבריו 
החסידות  שתורת  מכיון  החסידות,  תורת 
מגלה את ה"נשמה" של האידישקייט, של 

התורה ומצוות, אשר על כך נאמר בזוה"ק 
כי כל התרי"ג מצוות אינן אלא עצות אשר 

מטרתם להגיע לאור הפנימי שבתורה. 

דברי  הבחורים  קהל  שמעו  אחריו 
התעוררות מאת המשפיע הגה"ח רבי שמעון 
ארלנגר שליט"א, שהאריך בדבריו הנעימים 
החיות  את  להוכיח  נפלאים  ובסיפורים 
ולמצוות,  לתורה  הכניסה  החסידות  שדרך 
התענוג  וההתלהבות,  מצוה  של  השמחה 
והגעשמאק של כל התורה והמצוות, שהיא 

בעצם הנשמה של התורה והמצוות.

רבי  הרה"ג  המשפיע  השמיע  אחריו 

דברים  שליט"א,  ברנשטיין  זאב  ישראל 
לימוד  של  החשיבות  גודל  אודות  נלהבים 
כמו  חיות אמיתית,  התורה הקדושה מתוך 
החסידות,  מאורי  רבוה"ק  בזה  שהאריכו 
ויחד עם קביעת זמן קבוע ומיוחד ללימוד 
היא  זו  אשר  יום,  מדי  החסידות  ספרי 

השלימות בתפארתה.

התעלות  הרגשת  מתוך  ננעל  הכנס 
מיוחדת של הבחורים החשובים שנתאספו 
למעמד וזכו לשמוע מפי חשובי המשפיעים 
לקראת  והתעלות  הדרכה  דברי  שליט"א 

הזמן החדש.

בחור ואברך שיקבע את לימודו במשך חודש חשון בספרי חסידות
יזכה בסבסוד מיוחד בספר הנפלא

"שבת מלכא קדישא" 
בו מבואר ענייני שבת קודש מדברות קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר מקאסוב שליט"א 

לבחורים: 20 ש"ח ]הנחה בסכום של 40 ₪[
לאברכים: 30 ש"ח ]הנחה בסכום של 30 ₪[ 

כמו כן יתקיימו הגרלות בכל ישיבה וישיבה על ספרי 'שבת מלכא קדישא' 
]כמו כן יחולק בין הישיבות הספר הנפלא 'חסידות מפורשת'[

תנאי השתתפות: לימוד ספרי חסידות 4 פעמים בשבוע לכל הפחות למשך רבע שעה 

אור חדש מבית 'אש החסידות'

סידרת 'אש הפרשה' 
מדי שבת בשבתו אי"ה

לאחר סידרת 'אש המועדים' שהאירה פני תבל וכבשה את עולם 
החסידות, ממשיכים ב'אש החסידות' להגיש בפני קהל שוחרי התורה 
שבוע  מדי  עולה  בה  הפרשה',  'אש  סידרת   - נוסף  אור  והחסידות 

בעה"י נושא בפרשת השבוע בהארת אור החסידות. 

הקונטרס נמכר מדי שבוע במחיר סמלי לכיסוי הוצאות ההדפסה, 
במוקדים המתפרסמים בריכוזי היהדות החרדית בארה"ק, בארה"ב 
ובלונדון. וב"ה בשבועות האחרונות נרשמה הצלחה מרשימה, כאשר 
כל הקונטרסים אזלו מן השוק, וכעת שוקדים במאמצים רבים להגיע 

למוקדים נוספים. 

ומכאן תצא קריאה של חיבה לכל אחד אשר המפעל הזה חשוב 
כנפי  תחת  הזה  המפעל  משא  את  ליטול  שותפים  נא  היו  בעיניו, 
חסותכם, להתעטר בתואר 'פטרון השבוע' כדי שיהא בידינו להוציא 

קונטרס זה לאור עולם, לחלקו ביעקב ולהפיצו בישראל.

וכמו כן, המעוניין להפיץ את הקונטרס במקום מגוריו או בבית 
מדרשו, יואיל נא לפנות בהקדם לפל. 0533160848 ולהשאיר הודעה.

  
 
  

 

  

הצטרף לאלפי
אברכים ובחורים

המתעלים ומתענגים 
לאורה של תורת החסידות

בשפה ברורה - שוה לכל נפש

  
 
  

 

  

"אש הפרשה" 
אור נוסף מבית היוצר של 'אש החסידות'

להתענג  שיוכל  ובחור,  אברך  לכל  בהירות  המעניק 
על תורת הבעש"ט הק' מדי שבת בשבתו, ולהתרומם 

לאורם של צדיקי הדורות באור העבודה הצרופה

 מוקד ארצי 

0795924408

להתענג 
על תורת הבעש"ט

מדי שבת בשבתו

להפצה באיזור מגורך:
נא להשאיר הודעה

בפל: 05331-60848

עטרת פז 
ראש  אל  נאמנה  בברכה  קדמוך,  בשירה  רוממוך  ידידים 
לימוד  חשיבות  בהחדרת  העולמי  המהפך  מחולל  המערכת, 
ספרי החסידות והפצת אור תורת הבעש"ט הק' בכל קצוי תבל  

הרה"ח ר' ישעי' יצחק פרידמן שליט"א 

לרגל הולדת בתו שתחי'
יוצ"ח,  מכל  דקדושה  נחת  רוב  לראות  שיזכה  שלוחות,  ברכותינו 
ולהמשיך בפעליו הכבירים לתקן עולם במלכות שד"י, מתוך הרחבה 

ומנוחת הדעת

ברכת מזל טוב 
ברכת מזל טוב חמה ולבבית שגורה בזאת אל ידידינו עוז, זך 

הרעיון וברוך הכשרון, לשונו עט סופר מהיר 

הרה"ג חיים מאיר כץ שליט"א 
ר"מ בישיבת ויזניץ אשדוד, וממשפיעי אש החסידות

לרגל אירוסי הבת

ברכותינו צרופות שתזכה לראות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת 
דקדושה, ויעלה הזיווג יפה בקשר של קיימא ובבנין עדי עד


