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אורו של משיח
באש,  בוער  סנה  מול  חורב,  הר  אדמת  על 
ומקבל  ישראל,  של  מושיען  הנאמן  הרועה  עומד 
עמו  את  להוציא  ה',  מאת  הגדולה  השליחות  את 
ישראל ממצרים. בחרדת קודש שואל הוא ומבקש 
)שמות ג, יג(: 'ויאמר משה אל האלקים הנה אנכי 
בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוקי אבותיכם 
שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם', 
אהיה  משה  אל  אלקים  'ויאמר  הקב"ה:  לו  השיב 
אשר אהיה', אמנם מיד בא הכתוב וכביכול משנה 
ואומר: 'ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני 
אליכם'. וכבר דקדקו המפרשים, מדוע פתח ב'אהיה 

אשר אהיה' וסיים ב'אהיה' גרידא.

אברהם'  'בית  בעל  הרה"ק  ביאר  טעם  בטוב 
מסלאנים זצ"ל, כי בתחילה אמר לו הקב"ה למשה, 
גלות  בבור  הנמצאים  העם  לכל  להם,  והודיע  לך 
מצרים, כי בל יתייאשו מן הפורענות שכן תמיד אני 
עמהם, 'אהיה' עם היהודי בשעה שעושה רצונו של 
מקום, 'אשר אהיה' גם אם חלילה יכשל ויפול פעם 
אחר פעם, בכל עת ובכל מצב אהיה עמו. אמר לו 
משה להקב"ה, אם אומר להם כדבר הזה, פן יהיו 
בוערים בעם שלא יבינו ויטעו לומר 'אחטא ואשוב'. 
השיב לו הקב"ה, אכן לך גיליתי את הסוד הכמוס 
שעתו  הגיעה  לא  שעדיין  סוד  דרחמנא,  מכבשי 
'כה   - אלא  כן,  תאמר  לא  להם  אולם  להתגלות, 

תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם'.

סוד נשגב זה אכן אינו עתיד להתגלות במלואו 
כי אם באחרית הימים, עם כל זה, הארה ממנו כבר 
וכמאמר  שנה,  ושבעים  כמאתיים  לפני  נתגלתה 
רבינו האור החיים הק' זי"ע )פרשת פנחס(, כי בשנת 
סיום  קודם  שנה  מאות  חמש   - ת"ק  אלפים  ה' 
האלף השישי – 'מקוים אנו כי הוא זה קץ גלויותינו 
ניצוצי  ויתחילו  הרשומים,  היעודים  כל  ויתקיימו 
גילוי הגאולה בהתחלת חמש מאות הבאים לשלום'. 

מה לך נרדם
ומכופל,  כפול  חושך  של  בעיצומה  זה  היה 
תהפוכות  בדור  ובוהו,  תוהו  היתה  הארץ  כאשר 

גזירות  ואכזריות,  קשות  מגזירות  מרורים  ששבע 
של אובדן וגזירות של שמד, רחמנא לישזבן. העם 
הקדוש, אשר מאז יצא לגלות, נמשל לאדם הישן 
בשינה עמוקה, הלך והתעמק בתרדמה נוראה וכבר 

נדמה כמתעלף.

יעזוב',  ונחלתו לא  'כי לא יטוש ה' עמו  אמנם 
העילפון,  מן  לעוררם  ביקש  ובחמלתו  ובאהבתו 
וכמו שכתב בספה"ק נועם אלימלך )פרשת שמות(, 
כי בכדי לעורר ישן מתרדמתו יש לקרוא בשמו, כך 
עורר הקב"ה את בנו אהובו כאשר קרא לו בשמו 
המלאך  של  בדמותו  לעמו  שלח  ופדות  'ישראל', 
זי"ע,  טוב  שם  בעל  'ישראל'  רבינו  הוא  המושיע 
והראה  מתרדמתם,  הישנים  את  הקיץ  את  אשר 
לחלון,  מבעד  הנשקפים  השמש  זהרורי  את  להם 
אלו סימני הזריחה מאורה של אחרית הימים. הנה 
ולהתכונן  העפר,  מן  להתנער  לקום  העת  בא  זה 
לקראת  ובדביקות,  ביראה  באהבה  בסילודין, 
האהבה  כל  לעין  תתגלה  בה  השלימה,  הגאולה 
שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין  השוררת  העצומה 
של  בתוכו  השוכנת  הפנימית  הנקודה  תתגלה  בה 
כל יהודי, והשואפת לעשות רצון קונה וחפץ צורה, 

בכל עת ובכל שעה.

הבעש"ט הק' גילה סודו, כי אין הקב"ה מסלק 
אורו לעולם, ואף מה שאמר רביה"ק האריז"ל זי"ע, 
אורו  את  הקב"ה  'סילק  העולם  בריאת  לצורך  כי 
לצדדים ונוצר חלל פנוי', אין זה אלא אחיזת עינים 
)שו"א  קדמון'  אמונים  'שומר  בעל  וכדעת  גרידא, 
'משל  אלא  אינם  האלה  שהדברים  שני(  ויכוח 
ודמיון להבין מציאות בריאת העולמות', ובאמת אין 
הצמצום כפשוטו, אלא מלא כל הארץ כבודו, בכל 
דבר ובכל מצב. וכדבריו הנוראים המובאים בספר 
גרמו  אשר  דברים  קמא(,  )אות  הריב"ש'  'צוואת 
וזלה"ק:  המתנגדים,  ידי  על  הספר  של  לשריפתו 
ניצוצים  יש  בעולם  שיש  מה  בכל  גדול  כלל  'זה 
עצים  אפילו  מהניצוצים  ריק  דבר  אין  הקדושים, 
ואבנים, אפילו בכל המעשים שאדם עושה, אפילו 

עבירה שאדם עושה, יש בה ניצוצות השבירה'.

ומשום כך, הרי שכל יהודי באשר הוא, גם אם 

היצה"ר  של  החדה  וחרבו  הגיעה,  לשאול  נפשו 
יתייאש עצמו מן הרחמים.  בל  צווארו,  על  מונחת 
חלק  בקרבו,  פועמת  טהורה  נשמה  כי  יזכור  זכור 
נקודה  הכבוד.  אלוק ממעל, החצובה מתחת כסא 
עולם,  ואהבת  רבה  אהבה  של  נקודה  זו,  פנימית 
לא  ונהרות  לכבותה  יוכלו  לא  רבים  מים  אשר 
ישטפוה, אם רק יסיר מעליה את הלכלוך והזוהמא, 
הרי  כראוי,  מעשיו  ויתקן  בתשובה  שישוב  ידי  על 

שתאיר ותזריח באור יקרות.

מכח נקודה זו, ראוי כל איש ישראל, גם הפשוט 
עבודה  ולעובדו  ה'  אל  להתקרב  שבפשוטים, 
מזיוה  ליהנות  תפילה,  של  טעמה  לטעום  נלהבת, 
של שבת קודש, ולשבוע מטובו של יום טוב. ואם 
אמור יאמר העבד, מי אני שאתלהב לעבודתו, וכי 
אנכי  מדרגה  בעל  כאילו  שוא,  בדמיונות  אשגה 
אף  וברה.  זכה  בעבודה  בוראו  את  לרצות  היודע 
עשה  זה  בעבור  לו,  ואמור  שיניו  את  הקהה  אתה 
ה' לי בצאת אור החסידות להאיר בעולם, להתוודע 
מחשבות  אותם  הנכון,  הוא  ההיפך  כי  ולהגלות 
מנסה  שהיצר  המה,  שוא  דמיונות   – ריחוק  של 
להטעותנו בהם, אולם האמת היא, כי בן מלך אני, 

ובכל מצב שהיא הקב"ה איתי.  

קבלת התורה
תורת החסידות, חלק מחלקי התורה היא, חלק 
בכדי  עולם,  של  מלכו   - המלך  בגנזי  גנוז  שנותר 
'עקבתא  של  דורות  האחרונים,  לדורות  לגלותו 
רז  גילה  אשר  הוא  זי"ע  הק'  הבעש"ט  דמשיחא'. 
זה לבני ישראל, וכפה עליהם את האו"ר כגיגית – 
וכפירוש רש"י )ע"ז ב, ב( "גיגית של שכר" – הוא 
השכר מהיין המשומר לעתיד לבוא, המשכר את כל 

הטועם ממנו במתיקות נפלאה של נועם ה'.

בזמן מתן תורתנו, נקבל על עצמנו גם חלק זה 
מחלקי התורה, ונחזק עצמנו ללכת בדרכו של בעל 
ולעשות  החסידות  בספרי  להגות  זי"ע,  ההילולא 
ככל הכתוב בהם, היא העבודה פנימית אשר חפץ 
בה השי"ת, ואשר מביאה ומקרבת את העולם אל 

תיקונו השלם במהרה בימינו אכי"ר.   



ב

הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. עבודה זו של 

ימי העצרת, היא המשך ישיר לעבודת ימי הספירה, 

דווקא  להאיר  שהיא  הקודם(  )בגליון  נתבאר  שכבר 

את  לכם",  "וספרתם  הכתוב  כמאמר  ה"לכם",  את 

היחודיות  דוקא  מתגלית  שבהם  שבנפש  המידות 

דומה  אדם  של  פרצופו  שאין  ישראל,  איש  כל  של 

דווקא  יחודיים  יש רגשות שהם  ולכל אחד  לחבירו 

שיעבוד  הקב"ה  רצון  בהם  ודווקא  שלו,  בנפשו 

ולא שיכוף את רגשותיו כאילו אינם קיימים  אותו, 

כלל, שזו אינו עבודה של בן ואביו שהוא יחוד שלם 

ופנימי, אלא עבודת עבד שאינה עבודה שלימה.

השבועות,  בחג  הוא  "לכם"  של  זו  עבודה  גמר 

כמאמר  לה',  תנופה  טעונים  הלחם  שתי  שבהם 

שתי  נותן  עושה,  הוא  כיצד  )סא.(  במנחות  המשנה 

הלחם על גבי שני כבשים, ומניח שתי ידיו מלמטן, 

מוליך ומביא, מעלה ומוריד, שנאמר )שמות כט(, אשר 

הונף ואשר הורם. ובגמרא שם )סב.( - אמר רבי חייא 

בר אבא אמר רבי יוחנן מוליך ומביא למי שהרוחות 

שלו.  והארץ  שהשמים  למי  ומוריד  מעלה  שלו, 

הרגשות  את  המסמלים  הלחם  ששתי  למדנו  הרי 

והם  ברע,  טוב  מעורבים  עתה  עד  שהיו  האדם  של 

החמץ שנאסר בפסח בבל יראה ובל ימצא, וכן שני 

שבאדם,  הבהמית  הנפש  את  המסמלים  הכבשים 

לא  ועכשיו  להקב"ה,  תנופה  מניפים  אותם  דווקא 

רק שלא נאסר החמץ אלא שהוא נעשה הקרבן לה'.

בעוד שבימי הספירה עובדים בעיקר על הרגשות 

כל  מוציאים  השבועות  שבחג  הרי  הנפש,  שבתוך 

עבודה זו מהכח אל הפועל, כי אחר שנשלם הבירור 

טוב מרע בכל חלקי הנפש, על ידי עבודת הספירה, 

להקב"ה  כולם  ברגשות  להשתמש  האדם  יכול  אז 

ולעבוד אותו בהם, ועל כך מורה תנופת שתי הלחם 

הנפש  את  "לקרב"  לה',  קרבן  שהם  הכבשים  ושתי 

להקב"ה.

ה',  את  ולעבוד  להתפלל  שכשבאים  אנשים  יש 

לתוך  ומתכווצת  נסגרת  נפשם  שעה  באותה  אז 

העבודה  אבל  לרבו,  עצמו  שמכניע  כעבד  עצמה, 

האמיתית היא הפוכה – מוליך ומביא למי שהרוחות 

שלו. המציאות היא שנפשו של אדם מקושרת רק 

לדבר שקשורה לעצמותה, לחיותה. כשאדם עושה 

רק  שהוא  דבר  או  שלו,  לנפשו  קשור  שאינו  דבר 

בבחינת פעולה שממנה יצא בעקיפין איזה תועלת 

אלא  זו  בפעולה  מונחת  נפשו  כל  אין  אזי  לעצמו, 

את  ועושה  בעצמו  מכונסים  ורגשותיו  מחשבתו 

הפעולה כמי שכפאו שד.

אך ההפך הגמור הוא בעבודת ה': כשהאדם בא 

נפשו  להיות  הנפש,  את  "לפתוח"  עליו  להתפלל 

נמצאת כולה במקום שמתפלל. "ואשפוך את נפשי 

לפני ה'", אין הכוונה דווקא לבכיה, אלא הכוונה היא 

לגלות לגמרי את כל חלקי הנפש לפני הקב"ה, ולומר 

לו: הנה הקב"ה, הנה נפשי לפניך, והנני מיחד את כל 

עם  להשתמש  הולך  אני  לפניך.  שלי  הנפש  כוחות 

האהבה העצומה שיש לי לעצמי ולצורכי – להקב"ה, 

החיים  הוא  האמיתית,  נפשי  שהוא  יודע  אני  כי 

מחיה  הוא  אמי,  והוא  אבי  הוא  שלי,  האמיתיים 

רק  בעצם  היא  שלי  והחיות  ורגע,  עת  בכל  אותי 

חלק קטן מהחיות הכללית של כל בני ישראל שהם 

ישראל  נשמות  רבים,  בגופים  אחת  מציאות  כולם 

ית'.  שכינתו  שהיא   – הכבוד  כסא  מתחת  החצובים 

יחסר  שלא  שלי  היראה  עם  להשתמש  הולך  אני 

האלוקית  לנפשי  יחסר  שלא  ירא  שאהיה  דבר,  לי 

את הקשר התמידי שלה עם הקב"ה, שהוא החיים 

האמיתיים שלה, ורק בך אני מתפאר ומתיחד.

וזה מה שאומר רבינו האר"י הק' בתחילת ספרו 

תפילתו  להתפלל  לאדם  "אסור  הכונות:  שער  הק' 

האור  לקבל  יכול  נפשו  אין  כך  נעשה  ואם  בעצבון, 

כשאדם  התפילה".  בעת  עליו  הנמשך  העליון 

"נסגרת"  הנפש  אזי  שחורה,  ובמרה  בעצבות 

ומתכווצת. התכלית של התפילה היא כידוע לקשר 

את הנפש להקב"ה. אך אי אפשר בשום פנים ואופן 

לקשר את הנפש כשהיא בעצבות. 

מהרע,  להתנתק  העצה  היא  העצבות  להיפך, 

נפשו  תהיה  אז  בחטאיו  אדם  שכשיזכר  דהיינו 

וכמאמר  להרע  שנאה  מתוך  ומתכווצת  "נסגרת" 

בעת  "אמנם   – הדברים  בהמשך  שם  הק'  האר"י 

להתעצב  טוב  אז  חטאיו  ומפרט  הוידוי  שמתודה 

בלבד". "אבל" - ממשיך האר"י ז"ל ואומר - "בשאר 

ידי עצבותו,  על  גדול  נפלא  נזק  לו  נמשך  התפילה 

ית' הכנעה גדולה באימה  אבל צריך להראות לפניו 

בכל  וגדולה  יתירה  בשמחה  תהיה  אמנם  ויראה, 

בשמחה  רבו  את  המשמש  העבד  כדמיון  האפשר 

נמאסת  עבודתו  בעצבות  משמשו  ואם  יתירה, 

והשגת  והשלמות  המעלה  שעיקר  וכמעט  לפניו, 

רוח הקודש תלויה בדבר זה, בין בעת תפילתו ובין 

שאמרו  וכמו  המצות  משאר  מצוה  איזה  כשעושה 

בגמרא מההוא דהוה קבדח טובא כו' ואמר תפילין 

קא מנחנא. ואל תבוז לענין זה כי שכרו גדול מאד".

אחד:  בדבר  תלויה  האדם  מעלת  כל  כי  לנו  הרי 

מתקשרת  שלו  שהנפש  דהיינו  בשמחה,  הוא  אם 

שעוסק  בעת  ששמח  האדם  וכדרך  להקב"ה,  כולה 

לנשמה  יותר  גדול  צורך  אין  והרי  נפשו,  בצרכי 

משתפכת  שהיא  הקב"ה,  עם  שלה  הקשר  מאשר 

האור  את  לקבל  יכול  הוא  אזי  ויוצרה,  אביה  לחיק 

העליון.  אבל אם אינו בשמחה, אז הקשר שלו עם 

מתפלל  האדם  אם  ולכן  כפוי,  קשר  הוא  הקב"ה 

בעצבות, אזי נמצא שלא רק שאינו מועיל בתפלתו, 

אלא שהוא גורם שהקשר שלו עם הקב"ה יהיה קשר 

חיצוני שאינו קשר פנימי, וזה ההיפך הגמור של כל 

כוונת בריאתו, לכן גורם לעצמו "נזק נפלא וגדול" כל' 

האר"י הק' שם.

וכמו שאמרו צדיקים, שתאווה אי אפשר לשבור 

אלא רק להעלות, ואם שוברים אותה נעשה ממנה 

אותם  להעלות  כדי  נוצרו  הנפש  כוחות  כי  שתים... 

שלמה  רבי  הרה"ק  שאמר  וכמו  הנכון,  למקום 

מקארלין זי"ע, מעיד אני עלי שמים וארץ כי יש לי 

תענוג בהנחת תפילין יותר מהרשע הכי גדול בעת 

על  מורים  יד  של  התפילין  שלו.  בתאוות  שעוסק 

אנו  התאוות  כל  שורים  שבו  הלב  את  שדווקא  כך 

גם  לשעבד  אפשר  אח"כ  ורק  להקב"ה,  משעבדים 

את המחשבות בשלימות על ידי התפילין של ראש. 

הגר"א  המפורסם  מהמשפיע  ששמעתי  וכמו 

בידרמן שליט"א, מעשה ביהודי שבא לפני אדמו"ר 
הריי"צ מליובאוויטש זי"ע, וסיפר לו דבר פלא, שהיה 
במלחמת העולם הפצצות נוראיות על מקום מגוריו, 
ינצל מהמלחמה, אזי מעתה  וקיבל על עצמו שאם 
על  שקיבל  ממש  זמן  ובאותו  תפילין,  יניח  והלאה 
נוראה  פצצה  שהה  שבו  המקום  על  נפלה  עצמו, 
זי"ע: הקב"ה  לו הריי"צ  ידו השמאלית. אמר  ונפלה 
אמר לך: טיפש שכמותך, וכי את התפילין שלך אני 
צריך, הרי את לבך אני צריך, את הנקודת הלב שלך 
בדווקא. ולפי המבואר לעיל, דווקא במצוות תפילין 
רוצה  שהקב"ה  זו  נקודה  אנו  רואים  הרי  יד  של 
דווקא את הלב של היהודי, ולכן נפלה ידו כי חשב 
אבל  שיצילו,  הקב"ה  את  "יקנה"  תפילין  שבמצוות 
לא  והקב"ה  שוחד,  יקח  ולא  פנים  ישא  לא  הקב"ה 
ידי חובתו לקונו,  יצא  רצה שירגיש בהנחת תפילין 
אלא הקב"ה צריך דווקא את הלב של האיש היהודי, 
והתפילין של יד הוא רק כלי רוחני לקשר את הלב 

להקב"ה.

וכן על דרך זה במצות לימוד התוה"ק, שכשאדם 
בעל  מרבו  ציווי  שמקבל  כעבד  לומד  אם  לומד, 
כרחו, בוודאי ישכח הכל מיד. אבל אם האדם לומד 
בתוך  הקב"ה  את  ליחד  רצון  מתוך  התוה"ק  את 
היטב  להבין  שרוצה  ושכלו,  בחכמתו  דהיינו  נפשו, 
כל  בתוך  שבתוה"ק,  האלוקית  והחכמה  הרצון  את 
הזאת  ושהחכמה  הקדושה,  בגמרא  ושורה  שורה 
הבנה  יש  אחד  לכל  שהרי  הוא,  מנפשו  חלק  תהיה 
המיוחדת אליו לפי טבע נפשו, כל אחד עם הקנייטש 
שלו בדברי התוספות לפי הבנתו ושכלו, ובזה הוא 
ומתיחדים  שלו  השכל  בתוך  הקב"ה  את  מכניס 
ואז אפשר לקרוא  )כמבואר בספר התניא פ"ה(.  כאחד 
ולילה", וכמאמר הגמרא  יומם  יהגה  "ובתורתו  עליו 

)קידושין לב, ב( דלאחר שיגע בה נקראת תורתו.

מהרד"ב  הגה"צ  מהמשפיע  שמעתי  ועד"ז 
הכלי  הם  הנפש  של  דהכוחות  שליט"א,  רעכניצער 
כלי  נראה  איך  נבדוק  והבה  העליון,  האור  לקבלת 
מתכווץ  הכלי  אזי  צדדיו,  מכל  עליו  כשלוחצים 
יכול לקבל את האור העליון,  ויותר ושוב אינו  יותר 
הדביקות  ואם  שבתוה"ק,  האלוקית  החכמה  אם 
בתוך  דבר  להניח  וכשרוצים  ה'.  ועבודת  שבתפילה 

הכלי צריך בדווקא להרחיבו. 

וכמובא במסכת סופרים )פט"ו(: "תני ר' חיננא בר 
פפא )דברים ה( פנים בפנים דבר ה' פנים תרי בפנים 
תרי, הא ארבעה אפין. פנים של אימה למקרא, פנים 
פנים  להש"ס,  שוחקות  פנים  למשנה,  בינוניות 
שבלימוד  מכאן,  לומדים  ואנו  לאגדה".  מסבירות 
המקרא שעיקר ענינה אינה ההבנה כ"כ )כמו שמובא 
הדיבור,  עצם  חסידות( אלא  בספרי  וכמוסבר  בפוסקים 

אזי נצרך בו בעיקר הקבלת עול מלכות שמים שהוא 
אימה, )כי צריך שתקדם היראה לאהבה(, אבל לאחר 
ולהיות  בדרגה  לעלות  כשרוצים  עומ"ש,  קבלת 
הוא  ענינו  שעיקר  שבש"ס,  הקב"ה  בחכמת  דבוק 
האדם  של  בשכל  להקב"ה  הפנימית  ההתקשרות 
בדווקא, אזי צריך ג"כ פנים שוחקות ושמחה גדולה 
סתירה  אינם  והיראה  האימה  שבקדושה  )וכידוע 
כלל לשמחה האמיתית בה' אלא דוקא כשהם ביחד 

יש בהם תפארת ושלימות(.

יסוד החסידות 
הרה"ג ר' יהודה וינגרטן

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

עצרת תהיה לכם



ג

מאוצרות 'אש המועדים' הסידרה שכבשה את עולם החסידות
קטעים מובחרים מתוך חוברת 'אש המועדים' - שבועות

עליונים ששו ותחתונים עלזו
הבה נתאר לעצמינו אילו היה כרוז יוצא ממרום, 
ומודיע לישראל כי מרן הבעש"ט הק' הולך להופיע 
- נשמה בגוף - ביום פלוני, ולהשמיע לישראל רזין 
ולהטהר  להתקדש  צורך  יש  תחילה  אך  עילאין. 
בגינוני קדושה ופרישות כדי להיות ראוי לשמוע את 

הדברים האלו.

נשמעים  המיועד  ביום  כיצד  לעצמינו  ונתאר 
הר  למרגלות  יורד  הק'  והבעש"ט  וברקים,  קולות 
רועים,  שבעה  הצדיקים,  נשמות  עמו  ואתו  מירון 
קודש,  בחרדת  עומד  והעם  והאריז"ל,  הרשב"י 

ניצבים לשמוע את דבר ה'.

יוצאים  ומפיו  לדבר,  מתחיל  הק'  והבעש"ט 
את  לישראל  ומודיע  אש,  שלהבות  דנורא,  זיקוקין 
הדברים האלו: צריך להתנהג יפה, מענטש'לעך, יש 
אסור  לגנוב,  אסור  אמו,  ואת  אביו  את  איש  לכבד 
ונעלם,  פרח  דבריו,  ובגמר  לחמוד.  אסור  לרצוח, 
עלה ונתעלה ברכבי אש, והקהל הקדוש עומד פעור 
צריכים  היינו  לזאת  האם  ומאוכזב,  ממורמר  פה, 
להתקדש ולהטהר כל כך? הרי דברים פשוטים המה, 
המתאימים לאנשים פחותים, האם נדמינו לתינוקות 
הימים  שבעת  אור  הוצרך  לזאת  וכי  רבן?  בית  של 

לירד מהיכלו בגבהי מרומים?

כך בדיוק אירע במעמד הגדול והנורא של 'מתן 
קרובו  עם  ישראל  את  מזהיר  תורה'. כאשר הקב"ה 
)שמות יט, טו-טז( 'היו נכונים לשלושת ימים אל תגשו 

ויהי  הבוקר  בהיות  השלישי  ביום  ויהי  אשה,  אל 
חזק  שופר  וקול  ההר  על  כבד  וענן  וברקים  קולות 

מאד ויחרד כל העם אשר במחנה' וגו'.

ו'לא יהיה לך',  'אנכי'   - ואכן הדברות הראשונות 
מדברים בעניינים אלוקיים, גם בהמשך - בענין השבת 
מדובר בעניינים נשגבים, אך לאחר מכן שומעים בני 
ישראל דברים פשוטים: כבד את אביך, לא תרצח, לא 

תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שוא.

צריכים  היו  כך  בשביל  וכי  תמוהים.  והדברים 
כדי  קדושה,  שערי  במ"ט  ולהתקדש  להתעלות 

לשמוע דברים הללו?

יחוד גשמי ורוחני
שביארו  החסידות  בספרי  נמצא  לזה  התירוץ 
הנה בכדי  כי  מיוחד.  ענין קבלת התורה באופן  את 
להורות הלכות התורה לישראל לא צריכים התגלות 
גדולה כזאת כמו שהיה במעמד הר סיני, ומכאן שיש 

בזה הבנה נוספת.

מושג שדברים  קיים  היה  לא  תורה  קודם מתן   
תשמישי  שאר  או  תפילין  תורה  ספר  כגון  גשמיים 
היה  כי  רוחנית,  קדושה  עליהם  תשרה  קדושה, 
וכלשון  התחתונים  לבין  העליונים  בין  מחיצה 
המדרש )שמו"ר יב, ג(: משל למה הדבר דומה, למלך 
שגזר ואמר: בני רומי לא ירדו לסוריא ובני סוריא לא 
יעלו לרומי. כך כשברא הקב"ה את העולם גזר ואמר 
"השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם". כשביקש 
ואמר: התחתונים  ראשונה  גזירה  בטל  התורה  ליתן 
ואני  לתחתונים,  ירדו  והעליונים  לעליונים,  יעלו 

המתחיל, שנאמר )שמות יט, כ( 'וירד ה' על הר סיני'.

לא  "עליונים  גזירה:  היתה  תורה  מתן  קודם 

כלומר,  למעלה",  יעלו  לא  ותחתונים  למטה,  ירדו 
גשמיים,  בדברים  להתלבש  יכולה  אינה  הרוחניות 

ודברים גשמיים אינם יכולים להיות רוחניים.

האתרוג שגדל על אילן, עשוי מחומרים גשמיים, 
שהרי  רוחנית,  בקדושה  קדוש  להיות  יכול  אינו 
הרוחניות היא דבר דק ורוחני, ואיך תשרה על עפר 
דומם, והרי זה כאילו נאמר שמחשבה שכלית שורה 
על הר גבוה, הלוא הגשמיות רחוקה מהרוחניות באין 
ערוך, אין שום דמיון בין זו לזו, וכל שכן רוחניות ואור 
יותר ממחשבה  ונעלמים  מופשטים  הקדושה שהם 
שכלית, ולכן היתה גזירה "עליונים לא ירדו למטה", 
זה  ועל דרך  יורדת בתוך הגשמיות.  הרוחניות אינה 
האדם הגשמי, ששכלו מרובע ומצומצם, אינו מסוגל 
עולמות  של  אלוקות  השגות  להשיג  פנים  בשום 
נעלמים, ולהתקדש בקדושה של מעלה - "תחתונים 

לא יעלו למעלה".

מעמד קבלת התורה פרצה את הגבולות. הקב"ה 
הכריז כי המחיצה בטלה 'ואני המתחיל' - וירד ה' על 
הר סיני, ונגלו לנגד עיניהם של ישראל כל העולמות 
היו  שלא  מושג  שלמעלה,  והרקיעים  הרוחניים 
רגילים להם, ולכן הוזהרו בהגבלות שונות 'פן יהרסו 

אל ה' לראות ונפל ממנו רב'.

הגשמיים  שהדברים  המצות,  קיום  יסוד  זהו 
קדושים,  ונעשים  המצוה,  מעשה  ע"י  מתעלים 
נשאר  הדבר  בעוד  בהם,  נתפס  שהרוחניות  דהיינו 
יכול  גבול  בעל  הגשמי שהוא  האדם  וכמו"כ  גשמי. 
ומאידך,  גבול.  בעל  בלתי  שהוא  רוחני  אור  להשיג 
האור הרוחני הבלתי נתפס, יכול לרדת למטה בשכל 

האדם הגשמי.

על  הקב"ה  מפי  ישראל  נצטוו  שכך,  ומכיון 
להורות  הגשמי,  ביותר שבעולם  הפחותים  הדברים 
על חכמת ה' העליונה, האור הנעלה ביותר, שיורדת 
הגשמי  הדבר  עד  התחתון  הגשמי  בדבר  ונשקעת 
גופי ההלכות מדוברים בדברים  ולכן  ביותר.  הנמוך 
גשמיים, כי זה הוא פריצת הגבולות - שאור השכל 
מתלבשת  כביכול,  עצמו  ה'  חכמת  ביותר,  העליון 
הגשמי  הדבר  וכן  גשמיים,  דברים  בתוך  ונכנסת 
המאוס כמו עור בהמה נעשה לדבר קדוש - תפילין, 

שאפשר לקיים בו מצות ה'.

כאשר בא הקב"ה 'וירד ה' על הר סיני' - שהשרה 
אלוקותו הרוחנית בעולם הגשמי, באותה שעה נעשה 
היחוד השלם בין הרוחני והגשמי, כאשר הרוחני יורד 
כדבר  עמו  ונעשה  הגשמי  בתוך  ומתלבש  ומאיר 
אחד, ועל כן נקרא מעמד מתן תורה בכינוי נישואין, 

כדאיתא )תענית כו:( 'יום חתונתו' - זה מתן תורה.

כלומר, עד מעמד 'מתן תורה' כשהאדם התגבר 
שזה  משום  זאת  עושה  היה  לגנוב,  שלא  עצמו  על 
לא מתאים ולא מוסרי - מצד השיקולים האנושיים 
והגשמיים, אך משניתנה התורה אסור לגנוב - בגלל 
גשמי  בעולם,  דבר  שום  אין  לגנוב!  אוסר  שהשי"ת 
מתפשטת  מעתה  כי  לתורה,  קשור  שאינו  כרוחני, 
בספה"ק  )ראה  בתחתונים  וגם  בעליונים  גם  התורה 

תולדות אהרן פר' ויקהל בשם הרה"ק מבארדיטשוב(.

נתינת התורה הורגשה בגשמיות דוקא
שכלי,  באופן  התורה  ניתנה  לא  למה  יובן  בזה 
ומוסרה  בשכלו  התורה  מקבל  היה  שמשה  היינו 

ולכל  הגדול  הרעש  לכל  צריך  היה  ומה  לישראל, 
הארץ  כל  ורגזה  ששקטה  בבריאה,  שנעשה  השינוי 
'ויחרד כל ההר מאוד', ציפור לא צווח, עוף לא פרח, 
שור לא געה )שמו"ר כט, ט(, הר בוער באש שראשו 
מגיע עד לב השמים, רעידת אדמה שהורגשה בכל 
ההרים  תבל,  קצוי  בכל  נודף  בשמים  וריח  היקום, 
הטלטל.  היקום  וכל  החרדה,  מגודל  כאילים  רקדו 
ממדים עצומים כאלה לא נראו ולא נשמעו לעולם, 
או  הזה  הגדול  כדבר  "הנהיה   - הוא  מפורש  ופסוק 
הנשמע כמוהו", והלא התורה היא שכלית ורוחנית, 

ומה עניינה לעולם הגשמי. 

שיתעלה  בעבור  הוא  התורה  נתינת  עיקר  ברם, 
ויתלבש  ירד  כן הרוחני  וכמו  לרוחני,  ויהפך  הגשמי 
בתוך הגשמי, ולכן כאשר התורה הקדושה והרוחנית 
עד  הגשמיות ממש,  בתוך  'התלבשה'  לעולם,  ירדה 
התורה  מקדושת  ונחרד  הזדעזע  הגשמי  שהעולם 
א(  ה,  )שיהש"ר  המדרש  כדברי  בתוכו,  שהתפשטה 

'עמד משה והורידה לארץ'. 

עצמה  התורה  חכמת  את  רצו  העולם  אומות 
כפי  ולא  בלחוד,  התורה  לימוד  למעלה,  כמו שהיא 
שהיא נמצאת בתוך הגשמיות. ועל כן כשפנה אליהם 
הקב"ה לקבל התורה אמרו לו: תורה מה כתיב בה, 
אמר להם - לא תרצח, אמרו לו - לך תנהו לישראל. 
זו, לעסוק בענינים  כי עם ישראל ניתנה להם דרגה 
ומאכלים  קדושים  ימים  מענייני  לדבר  הגשמיים, 
קדקוד  אשר  וכדו',  שבת'  מאכלי  'קדושת  קדושים, 

נכרי לא יוכל להשיג זאת.

בעצרת בעינן נמי 'לכם'
פליאה נוספת על חג השבועות. דהנה ביום גדול 
לעולם,  תורה  ירדה  בו  ונשגב,  רוחני  יום  זה,  ונעלה 
בתורה  ולהגות  מדרשות  בבתי  לשהות  צריכים  היו 
שקוע  להיות  ביממה,  שעות  ח"י  לפחות  ברציפות 
בעמל התורה מתוך דביקות עילאית בתורה הקדושה. 

בחג  דוקא  כי  מוצאים  אנו  חז"ל  בדברי  אך 
והשכלית  הרוחנית  התורה  אור  נגלה  בו  השבועות 
יותר  גשמיות  בעניני  לחוג  ישראל  נצטוו  בעולם, 
הכל  סח:(  )פסחים  שאמרו  וכמו  המועדים,  משאר 
מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. בני ישראל לא נצטוו 
להתעסק בשבועות בעניינים רוחניים, אין שום מצוה 
כדרך שמצינו  או שופר  סוכה  כמו  מיוחדת  רוחנית 
לאכול  רק  היא  התורה  מן  הציווי  מועדים,  בשאר 
ליל  "תיקון  בעוד  ויין,  בבשר  גופו  לשמח  ולשתות, 
שבועות" הוא מנהג בעלמא שנהגו ישראל במשך כל 
הדורות )ראה בספה"ק בני יששכר, סיון מאמר ב אות יא(.

והתשובה לכך, כי כיון שעיקר נתינת התורה הוא 
בעבור שיתעלה הגשמי ויהפך לרוחני, על כן לכו"ע 
בעצרת בעינן לכם, בעצרת ניתנה ענין "לכם" שתרד 
התורה  עצם  שהרי  דייקא,  הגשמיות  בתוך  התורה 
רק  חסר  והיה  העולם,  בריאת  קודם  קיימת  כבר 
ע"י  הגשמיים  הדברים  תוך  אל  התורה  אור  הכנסת 
סעודת  כוונת  וזהו  סיני,  בהר  התורה  קבלת  מעמד 
החג, להתרומם מתוך גשמיות, ולעבוד את ה' מתוך 

אכילה ושתיה כשהוא משמח עצמו בבשר ויין.

וכה איתא בספה"ק שפת אמת )שבועות תרמ"ה(: 
זה  יום  כי  לכם,  דבעינן  בעצרת  מודים  הכל  ואמרו 

מיוחד להתקשרות התחתונים בעליונים.



ד

ארחות חיים מבאר קדשו של   מרנא הבעש"ט הק' ובני היכלא דיליה אור שבעת הימים

מרן הבעש"ט הק' - אשר יום פטירתו חל בחג השבועות, האיר את העולם עם אור אלוקי מופלא, אור שבעת הימים, אור של דביקות 
עילאי, ולימד את ישראל כיצד ניתן להתקרב בכל פרט ופרט להשי"ת, הן ע"י העסק הגשמי כמאמר 'בכל דרכיך דעהו', הן ע"י הבריאה 
המתהווה בכל רגע 'יש מאין', והן בכל מצוה ומצוה שצריך לחפש בהן את נקודת הדביקות בהשי"ת, בנוסף נטה הבעש"ט את ידו ללמד 

את ישראל מהי התורה הקדושה ומהי תכליתה - להתדבק בחכמת הבורא כביכול ממש, ועל כך - במאמר שלפנינו

יום חתונתו - זה מתן תורה

מי החתן ומי הכלה האם הקב"ה 
וישראל או ישראל והתורה

אחד  כל  שואל   - השבועות  חג  ובא  קרב  כאשר 

מה  זה?  גדול  ביום  לעשות  צריך  אני  מה  עצמו:  את 

אני צריך לקבל על עצמי? מה אני צריך להרגיש? מה 

אני צריך לחשוב? 

יווכח לראות כי  והנה המעיין בספרי החסידות - 

בפרטים  תלוי  ואינו  כללי  אור  הוא  השבועות'  'חג 

מסויימים, אין בו מצוה מיוחדת כמו לולב ושופר או 

אינו שבעה  כן  וכמו  מצה כמו שיש בשאר מועדים, 

לפי  בלבד,  אחד  יום  אלא  רגלים  שאר  כמו  ימים 

הוא מתעלה  'פרט' אלא  יותר מבחינת  נעלה  שהוא 

לבחינת 'כתר' שמקיף מעל כולם, וכדרך ה'דביקות' 

שאינו מתעסק בפרטים, אלא מגיע אל שורש הדבר 

- שהוא השי"ת, ולכן נקרא ה'כתר' בשם 'יחידה' לפי 

שהוא נקודה אחת ויחידה ואינו נחלק לפרטים, ]ולכן 

'שבע'  מספר  כל  כי  ימים  שבעה  הם  הרגלים  שאר 

אך  המהר"ל,  בספרי  כמבואר  הפרטים  על  רומז 

מספר שמונה רומז על 'למעלה מהטבע', ועל דרך זה 

מספר מ"ט הוא שבע פעמים שבע, ושבועות או יובל 

שהוא מספר חמשים הוא גבוה מאוד מעל הפרטים[.

לצורך הבנת הדבר, יש להקדים את ההסתכלות 

של ספרי החסידות על חג השבועות, שאינו מסתכם 

בכך שהקב"ה נתן את התורה לישראל ביום זה - לפני 

ושנה מתעורר  בכל שנה  סיני, אלא  אלפי שנה בהר 

היחוד השלם שהתחולל בזמן הנשגב של מעמד מתן 
תורה, היחוד של כנסת ישראל עם דודה, יחוד עליון 
הק'  החיים  האור  וכלשון  לתאר,  אפשר  שאי  ונעלה 

)שמות יט, ב( "כי הוא זה יום המקווה לבורא, לתורה, 

והם  הבריאה  ומיום  ולתחתונים,  לעליונים  לעולם, 
סיני  מדבר  ישראל  בני  יבואו  מתי  ומצפים  יושבים 
ונחשק לחושק  הגיע חשוק  וגו'  באו  הזה  ביום  וכו', 
תכלית  הוא  זה  כי  וארץ  שמים  ושמחו  וחשוק, 

הבריאה ותקותה".

שבו  כיום  השבועות  חג  על  מביטים  אנו  וכאשר 

נפעל יחוד עצום ביותר, וכמו שהגדירו חז"ל )תענית 

כו:( את מתן תורה כשמחת נישואין "יום חתונתו - זה 

בספרי  שהקשו  מה  ולשאול  לחדד  יש  תורה",  מתן 

ישמח  הברכה,  וזאת  פר'  תורה  ליקוטי  )ראה  החסידות 

ישראל פר' וישלח, פרי צדיק פר' אחרי אות ז( מיהו החתן 

שכביכול  יודעים  אנו  אחד  מצד  שהרי  הכלה,  ומיהי 

הכלה  הם  ישראל,  כנסת  ואנו,  החתן,  הוא  הקב"ה 

]כמו שדרשו )מכילתא יט יז( עה"פ ה' מסיני בא - כחתן היוצא 

זה  'ביום חתונתו'  יב, ח(  וכן דרשו )במד"ר  להקביל פני כלה, 

סיני חיתונין היו שנאמר )שמות יט, י( "וקדשתם היום ומחר", 

"ויתן  'וביום שמחת לבו' זה מתן תורה שנאמר )שם לא, יח( 

לז(  ב,  )דב"ר  אמרו  וכן  כתיב,  'ככלתו'  וגו'  ככלותו"  משה  אל 

שני  ומצד  כלה[,  לישראל  הקב"ה  קרא  מקומות  בעשרה 

זו, הלא הם  וכלה אחרים בחתונה  אנו מוצאים חתן 
לנו  צוה  'תורה  נז.(  )ברכות  כדאיתא  והתורה,  ישראל 
משה מורשה קהלת יעקב', אל תקרי 'מורשה' אלא 

'מאורשה'.

א(  לג,  )שמו"ר  חז"ל  בדברי  מצינו  שלישי,  מצד 
מן  לאחד  שנישאת  המלך  לבת  נמשלה  שהתורה 
אמר  וכלשונם:  בתו,  אל  מצטרף  והמלך  המלכים, 
הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי 
עמה שנאמר ויקחו לי תרומה, משל למלך שהיה לו 
בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה ביקש לילך לו 
לארצו וליטול לאשתו אמר לו בתי שנתתי לך יחידית 
תטלה  אל  לך  לומר  יכול,  איני  ממנה  לפרוש  היא, 
לי,  טובה עשה  זו  לפי שהיא אשתך, אלא  יכול  איני 
שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור 
אצלכם, שאיני יכול להניח את בתי, כך אמר הקב"ה 
איני  הימנה  נתתי לכם את התורה, לפרוש  לישראל 
יכול, לומר לכם אל תטלוה איני יכול, אלא בכל מקום 
בתוכו,  שאדור  לי  עשו  אחד  בית  הולכים  שאתם 

שנאמר ועשו לי מקדש. עכ"ל.

כדי להבין את הענין על בוריו, יש להקדים רעיון 
המכילתא  דברי  אודות  החסידות  בספרי  המובא 
העולם  אומות  על  הקב"ה  נגלה  שכאשר  ה(  )יתרו 

לו  אמרו  התורה,  את  לקבל  רוצים  אם  אותם  ושאל 
'מה כתיב ביה', ואילו ישראל פתחו וענו מיד 'נעשה 
העולם  אומות  של  העוולה  מהו  ולכאורה  ונשמע', 
בכך ששאלו 'מה כתיב בה', הרי כל אחד רוצה לדעת 

מה כתוב בתורה.

אומות  של  שאלתם  שעצם  היא,  והתשובה 
העולם 'מה כתיב בה' - מוכיח שהם לא בכיוון הנכון, 
תחת  כלולתה  ביום  העומדת  לכלה  דומה  זה  והרי 
הכתובה,  קריאת  בשעת  החופה,  ובאמצע  החופה, 
היא עוצרת ומבררת כמה 'זקוקים כסף צרוף' החתן 
מתחייב, והיא מנסה לשנות, להוריד או להוסיף קצת. 
והנה שאלה זו אין בה עוולה גדולה כל כך, אבל עצם 
כל  את  מפקיע   - חופתה  תחת  זו  כלה  של  השאלה 
הנישואין כולה, ומוכיח שאינה יודעת כלל מהו חתן 

ומהי כלה.

האדם  שכאשר  לעיל,  שנזכר  מה  מתבטא  כאן 
כל  ולכן  הכלל.  ממנו  נשכח  הפרט,  עם  מתעסק 

עצמו  על  לקבל  השבועות  בחג  עסוק  שהאדם  זמן 

יותר  ולימוד  שעות  יותר  לימוד  של  טובות'  'קבלות 

ברציפות, הרי הוא נאחז בפרט, ואינו יכול להתחבר 

הדביקות  תכלית  ואל  הנישואין,  שמחת  כללות  אל 

המטרה  המצוות.  כל  ואת  התורה  כל  את  שכוללת 

היא להיפך, שמתוך שנאחז בנקודה האחת והיחידה 
לתשוקה  כך  מתוך  יבוא  לקמן,  ותתבהר  שתתבאר 
עד  התורה,  ועריבות  דאורייתא  וחדוותא  עצומה 
שלא יצטרך לכל אותם 'קבלות טובות' שבדרך כלל 
אינם מחזיקים יותר מכמה ימים, כי באם יש לאדם 

את הנשמה ואת החיות של הדבר, אינו צריך לשום 

חיזוק בעולם, ואם אין לו את הנשמה הפנימית, לא 

יועיל החיזוק כי אם לתקופה קצרה.

כביכול נמכרתי עמה!
נורא  'מתן תורה' התרחש בעולם מעמד  בשעת 

לב  בוער באש עד  נפתחו, ההר  כל הרקיעים  ואיום, 

וירא  העם,  לב  את  החרידו  וברקים  קולות  השמים, 

בכבודו  הקב"ה  והנה  מרחוק.  ויעמדו  וינועו  העם 

ובעצמו כביכול מתגלה לישראל, הקב"ה הוא כביכול 
הפה  שאין  מה  'הכלה',  היא  ישראל  וכנסת  'החתן', 

יכול לדבר כלל וכלל. 

לא   - גילוי אלוקות כמו שהיה אז במעמד ההוא 

היה מעולם ולא יהיה עד ביאת משיח צדקינו, ופסוק 

הנשמע  או  הזה  הגדול  כדבר  "הנהיה   - הוא  מפורש 

יתברך  אלוקותו  גילוי  שלאחר  מאליו  ומובן  כמוהו", 

גמור  בביטול  נשמתם  ופרחה  ישראל  כלל  נתבטלו 

ומוחלט מתוך השגת 'אין עוד מלבדו' כמאמר 'אתה 

הראית לדעת כי הוי"ה הוא האלקים אין עוד מלבדו'.

וגם  ישראל,  עם  להתייחד  כביכול  רוצה  הקב"ה 

אפשר,  אי  אך  בוראם,  עם  להתאחד  רוצים  ישראל 

אפשר  אי  היא',  אוכלה  'אש  מיד,  מתבטלים  הם 

ביטול  של  למצב  שמביא  ההוא  ביחוד  להמשיך 

שלו  הכתר  את  כביכול  הקב"ה  נותן  כן  ועל  מוחלט. 

את  לוקח  הוא  לישראל,   - הקדושה  חכמתו  את   -

החכמה הנשגבה הזאת שהיא הדבר הנעלה והנקדש 
ביותר, חכמתו יתברך שהיה משתעשע עמה אלפיים 
כדי  לישראל  ומוסרה  העולם,  שנברא  קודם  שנה 
שישראל יתדבקו בה, וכך יהא להם אחיזה ודביקות 

בבוראם ית"ש.

תורתי  לכם  מכרתי  לישראל  הקב"ה  אמר   -  -  -

לא  זה  שלי,  החכמה  לא  זה  עמה!  נמכרתי  כביכול 

התורה, זה אני! 
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ארחות חיים מבאר קדשו של   מרנא הבעש"ט הק' ובני היכלא דיליה 

של  חכמה  'נובלות  אלא  לנו  שאין  מאליו  מובן 
מעלה' )ב"ר יז, ה(, אך יש לנו את הקב"ה עצמו כביכול, 
וכמאמרם ז"ל )שבת קה.( 'אנכי' נוטריקון א'נא נ'פשי 

כ'תיבת י'הבית. 

כך  וז"ל:  פ"ה(  )ח"א  התניא  בספר  איתא  וכך 
שלומדה  האדם  בנפש  והשגתה  התורה  בידיעת 
ומתאחדת  בשכלו  שנתפסת  עד  שכלו  בעיון  היטב 
בקרבה  וחיים  לנפש  מזון  נעשה  לאחדים  והיו  עמו 
בחכמתו  המלובש  הוא  ברוך  סוף  אין  החיים  מחיי 

ותורתו שבקרבה וז"ש ותורתך בתוך מעי. עכ"ל.

נמצא א"כ, כי הקב"ה הוא כביכול ה'חתן', וכנסת 
שיתקיים  אפשר  שאי  כיון  אך  ה'כלה',  הם  ישראל 
יחוד זה, על כן כביכול אמר הקב"ה: קחו את תורתי, 
עומד  אני  עמה!  נמכרתי  ואני  לכם,  מאורסה  היא 
מצד הכלה, ולא רק זה, אלא אני הכלה עצמה! א'נא 

נ'פשי כ'תיבת י'הבית, מה שאין הפה יכול לדבר.

רק בתורה יש סם חיים וסם מיתה
עוד  שאין  התורה  ומעלת  קדושת  כגודל  ברם, 
דבר נעלה ונקדש כמותה, כך גודל סכנתה. כי הלוקח 
המלך,  חכמת  ואת  המלך  כתר  את  המלך  בת  את 
להתדבק  כדי   - המטרה  לשם  שלא  בו  ומשתמש 
הפגם  גודל  את  כלל  לתאר  אפשר  אי  עצמו,  במלך 
ואת גודל הבזיון, כפי שמובא בזוה"ק דברים נוראים 

בענין זה.

בשאר  מצינו  שלא  מה  התורה  בעסק  יש  ולכן 
חיים,  סם  לו  נעשית   - זכה  שאם  עב:(,  )יומא  מצוות 
חז"ל  אמרו  וכן  מיתה.  סם  לו  נעשית   - זכה  לא 
)ירושלמי ברכות פ"א ה"ב( שהלומד תורה שלא לשמה 

על  שלייתו  שנהפכה  ומוטב  נברא  שלא  לו  נוח 
בתגא  'ודישתמש  מי"ג(  פ"א  )אבות  אמרו  וכך  פניו, 
שלא  סק"ב(  מז  סי'  )או"ח  הב"ח  דברי  וידועים  חלף', 
בתורה  עסקו  שלא  בעבור  אלא  המקדש  בית  חרב 
יתברך  'דכוונתו  וכלשונו:  בהשי"ת,  להתדבק  כדי 
מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם 
מוצא  מקור  וקדושת  ורוחניות  בעצמות  נשמתינו 
התורה, אבל עתה שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה 
לידע  להנאתם  הגשמיים  הדברים  לצורך  אם  כי 
להראות  להתגאות  גם  ומתן  משא  לצורך  הדינים 
בקדושת  ולהתדבק  להתעצם  נתכוונו  ולא  חכמתם 
ורוחניות התורה ולהמשיך השכינה למטה בארץ כדי 
שתעלה נשמתם למדרגה גדולה אחרי מיתתם, הנה 
בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלתה 

לה למעלה'.

ומסופר על אחד מחכמי ישראל שהלך לספריית 
חדרי  בכל  בקי  נכרי  חכם  שם  ופגש  אוקספורד 
התורה, והיה עוסק בתורה מבוקר ועד ערב. השאלה 
הנשאלת היא, האם נכרי זה יקבל שכר על לימודו? 
עונשו  אלא  שכר,  יקבל  שלא  רק  שלא  והתשובה, 
יען  מיתה,  סם  לו  נעשית   - זכה  לא  מאוד,  הרבה 
בעלמא  חכמה  ואינו  קדוש  לימוד  הוא  התורה  כי 
דרך ה'  כחכמת הגויים, וכמו שכתב הרמח"ל בספר 
)ח"ד פ"ב( וז"ל: כי הנה כל כוחה של התורה אינו אלא 

בה,  היקרה  השפעתו  את  ית"ש  ותלה  שקשר  במה 

עד שעל ידי הדיבור בה וההשכלה תמשך ההשפעה 

הגדולה ההיא. אך זולת זה לא היה הדיבור בה אלא 

כדיבור בשאר העסקים או ספרי החכמות, וההשכלה 
למיניהם,  הטבעי  המציאות  מושכלות  שאר  ככל 
ואין מגיע ממנו  הענין ההוא,  ידיעת  בם אלא  שאין 
המדבר  הקורא  בנפש  כלל  ומעלה  יקר  התעצמות 

והמשכיל, ולא תיקון לכלל הבריאה. ע"כ.

יומם  בתורה  עוסק  שאדם  יתכן  כי  א"כ,  נמצא 

ולילה, והוא רק פוחת ויורד, נפרד ומתנתק מהשי"ת 

רח"ל, וכדרך שהיה לפני השואה קבוצות של פורקי 

עול שהיו יושבים גלויי ראש רח"ל ועוסקים בתורה 

מתוך תשוקה עצומה, והרי עליהם אמרו חז"ל 'מוטב 

לו שלא נברא'.

הלומד 'שלא לשמה' מתוך מטרה 
להגיע 'לשמה' הוא במסלול הנכון

אך חכמינו ז"ל יודעים שאי אפשר להגיע לדרגה 

אדם  יקדים  באם  רק  'לשמה',  תורה  לימוד  של  זו 

ללמוד 'שלא לשמה', לפי שמתוך 'שלא לשמה' בא 

'לשמה'. לפיכך, כאשר בחור או אברך עוסק בתורה, 

אינו צריך לבדוק את עצמו תמיד האם לומד 'לשמה' 
הוא  האם  לבדוק  צריך  אלא  לשמה',  'שלא  או 
במסלול הנכון, לשאול את עצמו מהי המטרה? למה 
משום  או  בהשי"ת,  להתדבק  כדי  האם  לומד?  אני 
להתדבק  כדי  מסומנת  המטרה  אם  אחרת.  סיבה 

בהשי"ת, הוא בכיוון הנכון.

של  זו  בדרגה  עדיין  שאינו  רואה  אדם  כאשר 

להפחית  או  למעט  בא  זה  ידי  ועל  לשמה',  'תורה 

אות  לומד,  שהוא  הקדושה  תורתו  מערך  חלילה 

עילה  למצוא  כדי  הדברים  את  שלקח  הוא  וסימן 

הנכונה  והדרך  התורה,  מן  עצמו  לפטור  ואמתלא 

המבוארת בספרי החסידות היא לחזק עצמו להוסיף 
 - הנכספת  המטרה  את  לעצמו  לסמן  ועוד,  עוד 
להתדבק בהשי"ת על ידי עסק התורה, ומכאן ואילך 
בא  לשמה  שלא  'מתוך  של  הנכון  במסלול  הוא 

לשמה'.

הבעש"ט הק' מגלה לנו, כי מסלול זה אינו באופן 
של 'בדיעבד' מחוסר ברירה, אלא נבחרה באופן של 

'לכתחילה', וכמובא בספה"ק תולדות יעקב יוסף )פ' 
יעסוק מתחילה  ו( בשם הבעש"ט דדוקא  חוקת אות 

למנעו  היצה"ר  בו  יתגרה  לא  דעי"ז  לשמה,  שלא 
מקיום המצוה ורק אח"כ ילמד לשמה.

ביכורי  בלק,  פר'  סוף  אלימלך  )נועם  בספה"ק  ומובא 
אביב פר' חיי שרה( כי הלומד תורה שלא לשמה, הרי זה 

כגוף בלא נשמה, ללא אלוקות. ולכן, גם כאשר לומד 
זמן רב 'שלא לשמה', אך אם בפעם אחת מכוין כוונה 
התורה  בכל  נשמה  מכניס  מיד  דביקות,  של  קטנה 
שלמד כל ימיו, וכל ה'שלא לשמה' מתעלה לדרגת 

'לשמה'.

ומכאן שעצם הלימוד 'שלא לשמה' אין בה פגם 
גדול כ"כ, שהרי בסופו של דבר היא אמצעי להביא 
את האדם ללימוד 'לשמה' ואף היא עצמה מתעלית 
לדרגות גבוהות אח"כ, הפגם הוא רק כאשר האדם 
סימן  אלא  הנכון,  ובמסלול  הנכון  בכיוון  נמצא  אינו 

לעצמו מטרה אחרת לגמרי.

חג השבועות - הארת הדביקות 
בתורה של כל השנה

דביקות  של  למשהו  להגיע  באמת  שנזכה  כדי 
בעת לימוד התורה, הזהירנו הכתוב באזהרה חמורה 
מאוד )דברים ד, ט-י( "רק השמר לך ושמור נפשך מאד, 
יסורו  ופן  עיניך  ראו  אשר  הדברים  את  תשכח  פן 
מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך, יום 
ה' אלקיך בחורב", התורה מצווה  לפני  אשר עמדת 
עלינו באזהרה גדולה 'השמר לך ושמור נפשך מאוד' 
'מתן  של  ההוא  הנורא  המעמד  את  לשכוח  שלא   -
תורה', ויש על כך 'מצות לא תעשה' מן התורה, וכל 
זאת למה? כדי שנזכור את היחוד ההוא אשר פרחה 
נשמתינו מגודל הביטול, וכדי שנזכור שהקב"ה מסר 
כביכול את עצמו בתורתו הקדושה, וכאשר לומדים 
עצמו  בהקב"ה  כביכול  מתדבקים  אנו   - התורה  את 
זה  ובאופן  כמותה,  דביקות  שאין  גדולה  בדביקות 
)ברכות  וזיעה  ברתת  ויראה  באימה  לימודינו  תהא 
אתכם  נסות  "לבעבור  הכתוב  שממשיך  וכמו  כב.(, 

בא האלקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי 
תחטאו )שמות כ, יז(. 

אל  שוב  להגיע  זוכים  אנו  בשנה  אחת  פעם  אך 
היחוד הנפלא, אנו מגיעים שוב - כל אחד לפי הכנתו 
ודרגתו - אל 'יחודא שלים' בכלות הנפש אל בוראינו, 
עצום  בביטול  ומציאותינו  מהותינו  כל  את  למסור 
להשי"ת, הלא זהו יום 'מתן תורתינו', יום קדוש ונורא 
שלא ניתנה בו שום מצוה, כי אין כאן מקום לשאלות 
של 'מה כתיב בה', יש כאן את עצם התורה, את עצם 
הקב"ה שנמכר עמה. ואת הדביקות העליונה הזאת 
שאנו זוכים להשיג ביחוד השלם בחג השבועות, אנו 
צריכים להמשיך לכל השנה, שתהא עסקינו בתורה 
מתוך רוממות, מתוך קדושה עליונה, ומתוך ידיעה 
שעל ידי עסק התורה אנו זוכים לדביקות המוחלטת 

ביותר.

עוסק  אברך  או  בחור  כאשר 
את  לבדוק  צריך  אינו  בתורה, 
עצמו תמיד האם לומד 'לשמה' 
צריך  אלא  לשמה',  'שלא  או 
במסלול  הוא  האם  לבדוק 
מהי  עצמו  את  לשאול  הנכון, 
לומד?  אני  למה  המטרה? 
בהשי"ת  להתדבק  כדי  האם 
אם  אחרת.  סיבה  משום  או 
המטרה מסומנת כדי להתדבק 

בהשי"ת, הוא בכיוון הנכון.

הרה"ג ר' יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א 
ממשפיעי אש החסידות
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היו  הם  עבודתם,  למקום  יחדיו  צעדו  הם 
ידידים טובים, ידידים קרובים. אך עם זאת מעט 
קמים  אפריקה,  ילידי  שניהם  מזה,  זה  שונים 
בבוקר השכם, שופתים קנקנן חמין לקפה מרענן 
של בוקר כל אחד ומטלותיו הוא עם משפחתו. 
וכשהשמש כבר התחילה לזרוח הם כבר שקעו 

בבוץ, בחימר, בחול. הם עובדים קשה מאוד.

אולם העבודה מתגמלת הבוס שלהם משלם 
להם היטב עבור כל שעת עבודה, יחד עם בונוס 
מיוחד כאשר הם מוצאים את מבוקשו... מה הוא 
מבקש? הוא מעוניין בגושי פחם אשר קצותיהם 
אם  הכל...  זה  נוצצים,  קריסטל  לגבישי  הפכו 
המעסיק מוכן לשלם להם פי 3 מהשכר הממוצע 

בשוק זה שווה את המאמץ.

זה  השניים  היו  שונים  שאמרנו  כפי  אולם 
יום,  מידי  זו  דרכו  את  עושה  היה  הראשון  מזה, 
את  ומשיג  ובבוץ  בחול  מתפלש  לעבודה  הולך 
ביתו  לבני  מעניק  הביתה  מגיע  ברווח,  לחמו 
שאר  על  מבזבז  היה  היתר  את  לחמם,  פת  את 

התענוגות אותם איווה לנפשו.

הוא  מחשבה,  עם  איש  היה  לעומתו  השני 
היה מתעמק לחשוב, לחקור וללמוד את סביבתו. 
כלל ראשון נקט בידו לחסוך ממשכורתו. לאחר 
שהעניק לבני משפחתו את פת לחמם, חילק את 
הנותר. חלק הניח לו לצורך הנאותיו וחלק נוסף 

למשמרת.

פחמן  אותו  אודות  לחקור  החל  במקביל 
מן המכרה, מדוע  בכמויות  כורים  הם  אותו  נקי 
עבור  כך  כל  גבוה  סכום  לשלם  מוכן  המעסיק 

עבודתם? כנראה שהעסק הזה שווה משהו...

למה  ושאל:  ידידו  אל  אחד  יום  פנה  וכך 
נראה לך משמשים אותם גבישי קריסטל שאנו 
מוצאים בעמל רב כל כך מעומק האדמה? התדע 
אולי? לא, השיב הידיד, גם אינני מתעמק בשאלה 
מה  משמשים?!  הם  למה  לי  איכפת  מה  וכי  זו 
זה המשכורת שאני מקבל בסוף  שמעניין אותי 

החודש, זהו!

לשלם  מוכן  הזה  האיש  רגע!  תחשוב  אבל 
הללו!  השחורים  האבנים  כריית  עבור  עתק  הון 
פטרו  יודע  לא  רב...  הון  שווים  שהם  כנראה 
כלאחר יד, אך זה השני כלל לא ויתר הוא החל 
הללו  האבנים  עם  עושים  מה  ולבדוק  לעקוב 
החל  הוא  כרייתם.  את  מסיימים  שהם  לאחר 
יותר אל  להתעניין, אצל האנשים שהיו קרובים 
המעסיק. המידע החל לזלוג אליו האבנים הללו 
של  ובסופו  ליטוש  חיתוך,  נוסף  עיבוד  עוברים 
'יהלום'  וזוהרת  נוצצת  אבן  מתקבלת  תהליך 

קוראים לה, אשר ערכה רב מאוד...

ועוד  עוד  התעניין  הוא  וגדל,  הלך  תאבונו 
איך  ללמוד  הולך  הוא  והחליט!  התהליך,  בכל 
הזוהרות  האבנים  את  מהפחם  מפיקים  וכיצד 

חסכונותיו.  עם  יעשה  מה  ידע  הוא  כעת  הללו, 
הלך האיש והשקיע את כספו ברכישת ידע על 
יהלומים ואבני חן, אופן עיבודם ותהליך הליטוש. 
המשיך האיש הלוך וגדל התמקצע בליטוש, צבר 
ידע על אבנים מסוגים שונים ולמד לזהות אבנים 
עולם  לפניו  נגלה  כי  עד  מזויפות.  מול  אמתיות 
וגוונים  בצבעים  חן  ואבני  יהלומים  של  שלם 
למד  כעת  אפילו.  לדמיין  היה  יכול  לא  אותם 
גודלם,  צורתם,  לפי  האבנים  את  את  לתמחר 

נקיותם, וצבעם. 

היקרות  האבנים  מאחת  מתפעל  בעודו 
שיצאו תחת ידו, ידע כעת כי ערכה הון רב, הוא 
החליט להמשיך מעלה בסולם ההצלחה ולשווק 
את האבנים הללו, אל אותם בעלי הון המוכנים 
7 ספרות עבור אבן  לשלם סכומים של לפחות 

אחת...

יום אחד הוא פוגש את ידידו משכבר הימים, 
מקטרת  מהודרת,  בחליפה  אותו  רואה  הלה 
כיצד  זאת?  מה  והדר.  כבוד  אומר  וכולו  בפיו 
תועיל  אולי  היקר?!  ידידי  שכזו  למעלה  הגעת 
עשית  וכיצד  איך  הסוד?!  את  אוזני  את  לגלות 
כי  לך  זכור  הלוא  החבר  מצטחק  חחה  זאת? 
הייתי חוקר ודורש לפשר האבנים הללו שאתה 
ממשיך מידי יום לכרות מתוך הרפש... החקירה 
ויזע הצלחתי  אכן הניבה פירות, בהמשך בעמל 
הללו  האבנים  כי  יודע  אני  היום  מעלה,  לטפס 
צבע,  לפי  אותן  לסווג  יודע  מאוד!!!  יקרות  הן 
וצורה, ולשווקן לאנשים שמוכנים לשלם עבורם 
'יהלום'  ערכו של  כיום את  יודע  אני  הון עתק... 
אני  האבנים,  ושיווק  בליטוש  להתעסק  ובחרתי 
זו, ומלבד היותה קלה  נהנה מכל רגע בעבודתי 
יותר מן ההתבוססות בטיט ורפש. הינה מתגמלת 

עשרת מונים.

• • •

וואס מאכסטע ר' יענקל? שואל ר' משה את 
לי  להקדיש  תוכל  פיין,  אלעס  ב"ה  הטוב.  ידיו 
מס' דקות בבקשה? אני חייב ללבן איתך משהו! 
שאסיים  אחרי  דקות  מס'  בעוד  רבה!  בשמחה 
ואוכל  את סדר הבוקר שלי אפנה לפת שחרית 

לשוחח איתך בניחותא.

קפה  כוס  על  סוף  סוף  יושבים  הם  כעת 
התעלית  וכיצד  איך  שואל:  משה  כשר'  מהביל, 
כ"כ בזמן האחרון בעבודת התפילה ידידי היקר? 
מתפלל  אתה  כיצד  ורואה  מהצד  עומד  אני 
ועד  מתחילה  במילה,  מילה  הנפש  בהשתפכות 
היומיומית  הטרדות  כל  עם  לצערי  אני  סוף. 
ואח"כ  בזמנה  ק"ש  לקרוא  מספיק  בקושי  שלי 
איך  לי  לגלות  חייב  אתה  במנין.  להתפלל 
מתנתקים מהמעגל האינסופי הזה של הטרדות 
עילאית,  בדביקות  בתפילה  כך  ולשקוע  הזמן, 
המלך,  לפני  עומד  הפנים,  על  שפוכה  כשנהרה 

מתחטא כבן אצל אביו.

איך? נו.. איך עושים את זה? אני רואה עליך 
יענקל בהתפעלות!  ר'  כי יש לך רצון עז, משיב 
יש את טרדות  לי  גם  זה לא בא ברגל ב"ה  אכן 
היום הברוכות, ובכל זאת איך עושים זאת?! צריך 
אחר.  לכיוון  החשיבה  את  הגישה,  את  לשנות 
התפילה היא קודם כל הזדמנות פז, לעמוד לפני 
הקשיים  'כל'  על  איתו  לדבר  עולם  של  מלכו 
היום יומיים שלך. כן! למטרה זו נועדה התפילה. 
לבקש את צרכינו, להתחנן על מה שצריך שיפור, 

להודות על העבר ולבקש על העתיד.

כדי להגיע לזה צריך ללמוד! כן! ללמוד איך 
נגשים לתפילה? איזו הכנה ראויה ומתאימה לך 
כל  את  ונקי.  צלול  בראש  לתפילה  לגשת  כדי 
הבעש"ט,  תורת  ספרי  לנו  מספקים  הזה  הידע 
להבין  מתחילים  כאשר  למכביר.  הק'  ותלמידיו 
מהי תפילה ומהי עומק הכוונה, הראש כבר לא 
איך  מיד  יודע  אתה  כן  ואם  מקום.  לשום  בורח 

מחזירים אותו למסלול.

הרווח העיקרי כשלומדים על מהות התפילה 
הבקשות  כאשר  חדש  עולם  מגלה  שאתה  היא, 
מה  של  הגשמית  מהסביבה  יוצאות  והתחינות 
אני צריך?! מה אני רוצה?! נחת, בריאות, פרנסה, 
כזו  אלקים  קרבת  לחוש  מתרגלים  כאשר  וכו'. 
ההלל וההודיה למי שאמר והיה העולם מקבלים 
צורה חדשה ונעלית, הבקשות הופכות לרוחניות 
יותר, 'אור חדש על ציון תאיר', 'לירושלים עירך 
קרבת  לאדם  יש  כאשר  וכו'  תשוב',  ברחמים 
יכול  הוא  כל הבעיות באות על פתרונן.  אלקים 

להמשיך לעלות ולהתעלות עוד ועוד.

מעמד  לקראת  עומדים  אנו  כאשר  כעת 
ברוחניות  ההכנות  סיני,  בהר  התורה'  'קבלת 
בימי  ביותר  הנעלה  באופן  בוודאי  הן  וגשמיות 
הזוה"ק:  וכפי שאומר  המידות,  בתיקון  הספירה 
וחושבנא לא אתאביד מיניה. אזי בוודאי נגשים 
נתעלה'  כלה מאוד  'תואר  ורעדה לקראת  בחיל 
בקבלת יום זה. עם התיקון כפי שמביא השל"ה 
להגיע  ניתן  כך  ובוודאי  נוראים.  דברים  הקדוש 
עם כ"ד ספרים שהם קישוטי כלה 'ליחוד קב"ה 
ושכינתיה' ובעת התפילה באמירת 'כתר' יתעלו 

כולם להיות עטרה למלך מלכי המלכים.

כל אחד מאיתנו יש לו את תפקידו שנבחר 
עבורו, יש מכנה משותף לעבודה שלנו. נשלחנו 
כדי  הכבוד  כסא  תחת  חיים  מים  ממקור  הנה 
לכרות אבנים טובות ומרגליות, אך שומה עלינו 
ומשם  ברפש  אנו  מתבוססים  האם  לב!  לשים 
להיות  שעשויים  פחם  גושי  אבנים,  מוצאים 
במצוות  במועט,  מסתפקים  יקרות.  לאבנים 
באשר  לעבודה  ערך  יש  אכן  מלומדה.  אנשים 
התבוננות,  מתוך  שנעשית  עבודה  אבל,  היא! 
אלו  להיות  אותנו  מביאים  בקביעות,  ולימוד 
שמביאים את האבנים והמרגליות פנימה להיכלו 

של מלך. ומה הערך של עבודה נעלית כזו...  ׀

'כתר יתנו לך'



ז

הסידרה החדשה של 'אש העבודה'

הוצאה מיוחדת של חוברת "אש העבודה" 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ביקורו  לקראת 

מבעלזא שליט"א בעיר לונדון 
'אש  החדשה  הסידרה  של  דוגמא  חוברת 
עולם  לאור  הופיעה  התפילה,  ענין  על  העבודה' 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  המרומם  ביקורו  לקראת 
מבעלזא שליט"א בעיר לונדון לרגל חנוכת בנייני 
ר'  הרה"ח  הנכבד  העסקן  ע"י  שהוקמו  המוסדות 
אהרן קליין שליט"א ידיד נאמן ותומך נלהב עבור 

ממלכת "אש החסידות" העולמית.

החוברת הוקדשה על ידי הנדיב החשוב החפץ 
העבודה  אש  את  להאיר  שביקש  שמו,  בעילום 
מכל  ובאו  שנתקבצו  בעלזא  חסידי  אלפי  בקרב 
ישראל  יחד שבטי  עם  ראשי  בהתאסף  תבל  קצוי 

לקראת הופעתו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א.

יש לציין, שכאשר התקבל הקונטרס הקודם 'אש 

העבודה' על ענייני ספירת העומר, במעון קדשו של 

כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א האציל מהודו וברכות 

קדשו:  בפה  והתבטא  לאור,  המוציאים  על  קדשו 

סאיז  דעם,  פון  געווארן  נתפעל  זייער  בין  'איך 

זייער שיין', וביקש להוסיף על הראשונות ולהמשיך 

לבאר את כל המושגים הקשים המופיעים בספרי 

ליבנו  לעורר  נפש,  לכל  השוה  באופן  החסידות, 

לאהבה וליראה את השי"ת.

4 ישיבות נוספות 
הצטרפו לרשימת 
הישיבות של 'אש 
החסידות' בארה"ב

גל הצטרפות נוספת בארה"ב בחודש האחרון, 
יושר,  שערי  ישיבת  הקדושות:  הישיבות  כאשר 
התורה'  'נתיבות  ישיבת  התורה,  מאור  ישיבת 
בעלזא, וישיבת 'אמרי חיים' ויזניץ, מצטרפות אל 
רשימת הישיבות הקדושות הנמנות כבר במסגרת 

פעילות 'אש החסידות' בארה"ב.

כמו כן יצרו עוד כמה ישיבות קשר עם נציגי 
'אש החסידות' בארה"ב, בראשות הרה"ג ר' יהודה 
החסידות',  'אש  ממשפיעי  שליט"א  ויינגארטן 
הישיבות  לרשימת  להצטרף  ברצונם  כאשר 
שבהם כבר החלה סדרי לימוד בספרי החסידות.

להנצחת מעמדים ומזכרות לאירועי תורה וחסידות עם סידרת 'אש המועדים' ו'אש העבודה', ניתן לפנות לפל. 0533120760

"אשרינו מה טוב חלקינו בהילולא דהבעש"ט הקדוש"

עשרות ישיבות נרשמו לקוויטל המרכזי שייזכר 
הק'  הבעש"ט  בהיכל  המצויינת  בציון  לטובה 

ביומא דהילולא ע"י שליח 'אש החסידות'
השמות יזכרו בפרטות באוהל הבעש"ט הק' באתרא קדישא מעזיבוז

ברכת מזל טוב חמה ולבבית שגורה בזאת אל ידידינו 
עוז, זך הרעיון וברוך הכשרון, לשונו עט סופר מהיר 

הרב אריה לייב סלומון הי"ו 
המאיר את גליונינו במדור 'הרהורים' 

המבוקש בקרב בני הנעורים

לרגל הולדת בנו דוד משה שיחי'
ברכותינו צרופות שתזכה לראות ממנו ומכל יוצ"ח רוב 

נחת דקדושה מתוך אורה ושמחה

מערכת אש החסידות 

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

אשרינו שזכינו
הרה"ק רבי זאב מזיטאמיר ישב פ"א עם אנשיו, 
ובא אחד וניגש אליו ולחש לו באזנו והשיבו הרה"ק 
בלחישה והלך לו. ואמר הרה"ק שזהו הרה"ק רבי לייב 
שרה'ס זי"ע, ובא לשאול אם כשעוסקים בתורה ונופל 
איזה פניה האם להפסיק, ואמרתי לו שיש להפסיק... 
זה אמרתי לו, אמנם לכם איני אומר כן, שאם כן הרי 

לעולם לא תלמדו ולא תתפללו.

ונתבונן בזה, שישנם תשובות לגדולי וענקי הרוח, 
וישנם את התשובות השמורות לנו עמך בית ישראל, 
כמו שפירשו על מה שאמר אביי, תיתי לי, כד חזינא 
טבא  יומא  עבידנא  מסכת  שסיים  מדרבנן  צורבא 
לרבנן, 'תיתי לי' פירושו, זה הדבר שעמו אני מתגאה, 
את זה אני מחזיק לזכות, הרי אביי למד ולימד תורה 
לתלמידיו בכל זמן ועידן, באש ובהתלהבות, אין לנו 
מתפאר,  הוא  מה  ועם  בתורתו,  כלשהו  מושג  אפילו 
בסיום  אלא  שלו,  מסכת  בסיום  ולא  מסכת,  בסיום 
התחיל  כשהתלמיד  לא  ולמה  תלמיד,  של  מסכת 
ללמוד, הרי אז היה צריך לעשות לו סעודה ולעודדו 
אם  שרק  ידע  אביי  אלא  הלאה,  שימשיך  ולחזקו, 
התלמיד יחשיב את מה שלמד, וידע שהלימוד שלמד 
עשה פרי למעלה ושורש למטה, יוכל להמשיך ביתר 
ידי הסעודה שעשה לתלמיד, הראה  ועל  ועוז,  שאת 
אין  בתורה,  ועוסק  שלומד  מי  יבורך  כן  כי  הנה  לו, 
לך מושג איזה שמחה גרמת למעלה, אין לתאר ואין 

לשער הזכייה בזה שלמדת תורת ה', הנה ראה גם ראה, 
וכמובן  המסכתא,  בסיום  כך  כל  מתרגש  שאני  איך 
שכאשר תלמיד מרגיש כזה סוג של רגש שמחה מרבו 
על התורה שלמד, כל היחס שלו לתורה משתנה, 'כי 

הם חיינו ואורך ימינו' קיבל משמעות אחרת.

קרבים  כה  שאנו  כולנו,  של  טבא  היומא  וזה 
וסמוכים ליום טוב הבעל"ט חג מתן תורתינו, שמחים 
מכל  בחרתנו  לאתה  שזכינו  "אשרינו  ואומרים 
וחדווה  שמחה  יום  תורתך,  את  לנו  ונתת  העמים", 
היא לנו, ועל ידי לימודינו לפני החג בספרי החסידות, 
"אביי", שהם  את תפקידו של  כהיום  שהם ממלאים 
של  התפאורה  את  לנו  ומכינים  לנו  העושים  הם 
כמה  בעוד  לנו  מכין  שבשמים  שאבינו  טבא  היומא 
מכל  מושג  לנו  "שאין  באצבע,  לנו  ומראים  ימים, 
נחת  עשינו  וכמה  השגנו",  כמה  שלנו  התורה  לימוד 
דעתינו  על  לעמוד  בכלל  ליוצרינו, מעת שזכינו  רוח 
ימי  בכל  התנהגותינו  על  ובפרט  ללמוד,  ולהתחיל 
חיינו – כפי השגתינו – בדרכי התורה שמורים לנו את 

הדרך נלך בה. 

מסופר על אחד שביקש מרבו, הרי יש לנו קצת 
לנו  וחסר  למדנו,  שכבר  ממה  פנים,  כל  על  תורה 
הרבה הרבה קמח, ועם לימוד תורה של תיבה אחת, 
הרי אפשר להשפיע מעילא לתתא המון, בלי שיעור 
לנו  שישפיע  שבשמים,  מאבינו  נבקש  ואולי  וגבול, 
ויענהו  וירווח לכולנו,  שפע גשמי בזכות תיבה אחת, 
רבו ויאמר, אמשול לך משל למה הדבר דומה, לילד 

שראה שאביו נם לו שינת הצהריים, והוא שיחק בבית 
עם כל מיני דברים שונים ומשונים, ותוך כדי, פתח גם 
את מגירתו של האב שהיה מונח שם כמה שטרות של 
כסף גדול ומזומן, והנער ראה כי אין איש, ויקח אחד 
לחנות,  והלך  עצום,  סכום  שם  שהיה  אלו,  משטרות 
בעה"ב  שם  וכשיש  זה,  שטר  בעבור  סוכריה  וביקש 
השטר,  את  הוא  לוקח  כך,  כל  ביושר  מתנהג  שאינו 
סוכריות,   2 אפילו  לילד  ונותן  רשות,  בשינוי  וקונהו 
את  מקשר  מיד  ישר,  איש  הוא  כשהחנוני  אבל 
ומחזירו  לבין השטר,  הילד,  ידיים", שעשה  ה"נטילת 
לאביו כדת וכדין, והנה הרבוש"ע הוא חנוני ישר, ולא 
יתן תיבה אחת של הגמרא, שעל ידי זה יושפע כאן 
שפע גדול, שכל השפע כמה גדול שרק לא יהיה, אינו 
מגיע לשכרו של תיבה אחת של לימוד התורה, אפילו 
לא כטיפה מן הים הגדול, איזה שמחה ממלאת את 
בבחינה  ועוד  זה,  לכל  אנו  זוכים  כאשר  ליבנו,  חדרי 
היודעים  השרת,  מלאכי  זו,  שתורה  נצח,  דידן  של 
ומבינים, לחמו בעד קבלתה, ולא היא, אלא נתת לנו 
קרוצי חומר, כי מהם תהילתך, ועל זאת נבוא ונשבח 
נביא  ולסיום  תורתינו,  זמן מתן  ונפאר בחג הבעל"ט 
את הלשון של אליהו רבה, או"ח סימן מ"ז, וז"ל, ...כי 
תליא  בזכותא  לאו  ומזוני"  חיי  "בני  אמרינן  בשבת 
אלא במזלא תליא ופירשו תוס' ד"זכות גדול" מהני. 
ונראה לי כשלומד פשוטי התורה אמרינן לאו בזכותא 
תליא אבל - כשעומל ועוסק ומשתדל בתורה - הוי 

"זכות גדול", וזה כוונת הזוהר כל דאישתדל וכו'. 



ח

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

ישיב"ק דרכי תורה 
ישיב"ק נדבורנה

ישיב"ג אלכסנדר ב"ב
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
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"כשיפוצו מעיינותיך חוצה"

"אש החסידות" מפיצים את אור הבעש"ט הק', בכל 
העולם ובכל התחומים, בלימוד ספרי החסידות ובהבנתם

נציגים בכל ישיבה
לרגל חג השבועות - יומא דהילולא של מרן אור שבעת 
החסידות'  'אש  בהנהלת  מציינים  הק',  הבעש"ט  הימים 
ידי הארגון  בסיפוק רב את התנופה האדירה שנעשתה על 
בפנינו  שהעידו  וכפי  דשמיא,  בסייעתא  האחרונות  בשנים 
כמה וכמה משגיחים ורמי"ם בישיבות הקדושות על השינוי 
המבורך שהתחולל בישיבותיהם, ועל בחורים שכל מהותם 

השתנה ע"י פעולות הארגון.

שיעורים וחבורות
לצד  רבים  שיעורים  על  עדים  אנו  האחרונה  בתקופה 
חבורות שהוקמו על ידי הרכזים הפועלים באש קודש בתוך 
ישיבתם, וכן עשרות חברותות שקבעו לעצמם שיעור קבוע 

בלימוד החסידות בעקבות פעילות הארגון. 

בימים אלו שוקדים במשרדי הארגון על הקמת מערכת 
בראשם  בארה"ק,   הישיבות  ברחבי  שיתפרסו  שיעורים 
עומד  צבאם  כשעל  שליט"א,  המשפיעים  חשובי  יעמדו 
הרה"ג ר' משה רויטמאן שליט"א ממשפיעי 'אש החסידות'.

גליוני 'אש החסידות'
בזכותו  נזקף  החסידות  ספרי  לימוד  מהפצת  גדול  חלק 
רבה  בשמחה  שהתקבל  החסידות'  'אש  הנוכחי  הגליון  של 
בו מובאים דברי צדיקי הדור  ריכוזי היהדות הנאמנה,  בכל 
לצד  החסידות,  ספרי  לימוד  בחשיבות  המשפיעים  וגדולי 

מאמרי הגות ומחשבה, ומאמרים השוים לכל נפש. 

ספרי ביאורים בתורת החסידות
שונים  ספרים  להפיץ  ידו  את  הארגון  נטה  בנוסף, 
העוסקים בביאור תורת החסידות ברחבי הארץ, כגון הספר 
הנודע 'חסידות מפורשת' וכן ספרי חסידות מבית 'עוז והדר' 

וכמונים נוספים העוסקים בהוצאת ספרי החסידות. 

סידרת 'אש המועדים'
מאות תגובות נלהבות מכל רחבי העולם ממשיכים להגיע 
השנה,  מועדי  על  המועדים'  'אש  סידרת  הופעת  בעקבות 
בראשם  העומר',  'ספירת  על  האחרונה  החוברת  במיוחד 
ובחורים  אברכים  ה',  ועובדי  משפיעים  ורבנים,  אדמורי"ם 
מבקשי ה', שמעידים כי החוברת 'שוה לכל נפש', ורבים הבינו 

לראשונה את מערכת הספירות בתוך הנפש פנימה.

חדש  אור  החסידות,  עולם  עבור  חדשה  בבשורה  מדובר 
שהופיע בדור אחרון להאיר את תורת החסידות ולהורידו אל 
הרה"ג  של  עטו  מפרי  המעשה,  לשפת  עד  הנפש  נבכי  תוך 
ר' יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א, משפיע ב'אש החסידות'.

תוך  אזלה  הקודמות,  החוברות  כמו  הנוכחית,  החוברת 
מספר ימים, כאשר הביקוש הרב גובר והולך, והמערכת מקווה 
שהחוברות הבאות ישווקו גם בחנויות הספרים ברחבי הארץ.

עילית:  מעפולה  שטרן  מא.  שהתקבלה  תגובה  לפנינו 
'הספקתי ללמוד פרק ראשון בחוברת אש המועדים, והרגשתי 
כך.  ממש  העולם.  על  חדשים  משקפיים  לי  הלבישו  כאילו 
שהעולם  כזו,  בצורה  הדברים  את  להגדיר  שאפשר  חשבתי 
שבנצח  הוד  המושגים  את  שרואים  כאלו  לשניים.  מתחלק 
ומתחברים.  בונים  שמתרגשים  וכאלו  )נפשית(,  ובורחים 

החוברת הזו מבדילה בין הקבוצות'.

תגובות נוספות שהגיעו גם ממחוזות רחוקים ברחבי הארץ 
כמו אשקלון, שדמות מחולה, מגדל העמק ועוד, וכן מרחבי 
העולם כמו: טאראנטא, לונדון, מאנסי, סינסינעטי, קרית יואל, 
אנטווערפן,  מאנטריאול,  מנטשסטר,  ווליאמסבורג,  קווינס, 
מלמדים על התפוצה הרחבה ועל הצמאון הגדול שמקיף את 

כלל ישראל לידע את דבר ה' ולהתחמם באש החסידות. 

סידרה נוספת בשם 'אש העבודה' התחילה להופיע בימים 
אלו, אך לשם כך אנו זקוקים לתורמים שיקחו על עצמם את 

זכות ההוצאה לאור.

החפצים להיות שותפים במפעל קדוש זה לזיכוי אלפים 
בישראל, נא לפנות לפל. 0533120760,  בארה"ב 718-9260874

הננו להודיע כי ניתן להשיג את הספר הנפלא 

"חסידות מפורשת"
ביאור נפלא על ספרי תלמידי הבעש"ט הק'

הספר שיאיר את עיניכם בספרי החסידות ויגלה לכם את:
• העומק שבכל תיבה ותיבה מלשונותיהם הקדושים

• השלימות שבהדרכות בעבודת ה' שקיבלו ברוח קדשם
• השמחה שבהבנת מאמרי חסידות על בורים כמקשה אחת

• השייכות של דבריהם הק' לדורינו אנו ולכל אחד ואחד

להשיג בחנויות הספרים המובחרות במחיר מוזל של 35 ש"ח
לחברי "אש החסידות" ניתן להשיג במחיר הקרן אצל נציגינו בישיבות הקדושות

תנופה בישיב"ק 'דברי ברוך' צאנז בנתניה
מהפיכה של אור בישיבה קטנה צאנז 'דברי ברוך' בעיר נתניה, כאשר מעל 20 חברותות קבלו על עצמם לקבוע לימוד יומי בספרי 
החסידות, ביוזמתו הברוכה של הבה"ח שבתי מנחם גולן ני"ו המשקיע את מיטב כשרונותיו כדי לרומם את עמוד העבודה ואת אור 
החסידות בקרב בחורי הישיבה הק'. בנוסף הזכיר את שמותיהם של עשרות הלומדים בציון השל"ה הק' על ידי שליח מיוחד, וכן השיג 

את נדבת לבו של אחד הנדיבים הי"ו עבור הגרלת ספרי חסידות בקרב חברי אש החסידות בישיבה הק'.


