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העיקר הוא לידע מה דורשת 
החסידות ומה חידשה החסידות

חסידות,  ספר  ללמוד  לבחור  כשאומרים 
או  רעיון  משם  ליקח  כדי  ספר  ופותח  הולך 
פירוש  מה  לידע  צריך  אך  בלבד,  נאה  אמרה 

של 'ללמוד ספרי חסידות' ומה קונים שם.

מחפש  חסידות,  ספרי  כשלומד  אפילו 
משיג  אינו  אך  ווארט',  'שיינע  בידו  שיהא 
את פנימיות הדברים. ועל כן צריך ללמד את 

הבחורים איך ללמוד ספרי חסידות.

זצ"ל מקאסוב  מונדרר  מנחם  רבי  הרה"צ 
היה מתלונן תמיד על כך, שיוצאים לאור ספרי 
הדברים,  שורש  את  לומדים  ולא  הליקוטים 

אלא כדי שיוכלו לומר פרפרת נאה.

זי"ע  מלעכאוויטש  מהרה"ק  ווארט  יש 
עה"פ 'ושמעו אמרי כי נעמו כמו פולח ובוקע 
בארץ', ומפרש ע"ד משל למי שרוצה לתקוע 
הפטיש  עם  עליו  להכות  צריך  בכותל  מסמר 
מסתכל  שאינו  מי  אבל  בכותל,  שנכנס  עד 
עליו כלל, אף שמכה הרבה פעמים, אבל אינו 
מכה כי אם על הכותל ולא על המסמר, ולכן 

אינו נכנס כלל אף שהכה זמן רב, לפי שלא 
כלום.  פעל  ולא  שצריך  במקום  כלל  הכה 
נעמו',  כי  אמרי  'ושמעו  הפסוק  מפרש  ובזה 
המסתכל ב'ווארט' לראות אם היא פשט יפה 
בארץ',  ובוקע  כ'פולח  הוי  אזי  יפה,  ופשעטל 
נשאר  ולא  אריין'  ערד  דער  'אין  הולך  שהוא 

להאדם עם מה לפעול כלל.

'אור',  מהו  הבחורים  בקרב  להחדיר  צריך 
להביא  לא  הקדוש',  הבעש"ט  'אור  מהו 
להביא  אדרבה,  אלא  קצרים,  פתגמים  רק 
הק'  הבעש"ט  מתלמידי  עמוקים  מאמרים 
אותם  לומדים  כיצד  לבחורים  ולהראות 
דורשת  מה  לידע  הוא  אותם.העיקר  ומבינים 
החסידות, מה חידשה החסידות בעולם, ואם 
הוא בחור רציני הדורש ומבקש, יתחיל למצוא 
טעם ויחפש עוד, ולכן צריך ליתן לו להבין מה 

עשתה החסידות מהאדם.

יסודות החסידות שצריך להחדיר

החסידות,  בספרי  יסודות  הרבה  יש 
לדוגמא מה נקרא 'עבודת האכילה' שהרבי ר' 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י  פנים  ובמאור  בחביבות  התקבלו  החסידות"  "אש  מערכת  ראשי 
ע"י  לאור  היוצאים  המועדים'  'אש  ובחוברות  החסידות'  'אש  בגליונות  עיין  הוא  שליט"א, 
המערכת, וכמו כן התעניין על הפעילות בקרב כ-70 ישיבות בארה"ק וברחבי העולם, שבהם 
ישנם רכזים מטעם 'אש החסידות' הפועלים בתוך הישיבות להגביר את לימוד ספרי החסידות.

אור  את  המחדירים  הקודש  שלוחי  את  ולעודד  לחזק  קדשו,  בשיחת  פתח  מכן  לאחר 
הבעש"ט הק' בעולם, והאציל את ברכת קדשו להמשך הפצת אור הבעש"ט הק'.

דבר המערכת

הנעלית  האוירה  את  לשער  ואין  לתאר  אין 

ב'קיטל'  לבוש  הבית  בעל  הסדר.  ליל  של  והמרוממת 

של  תחושה  משרת.  ככהן  נוגה  מפיקים  פניו  צחור, 

דרחמנא  'אתכא  המסובים,  כל  את  ממלאת  טהרה 

סמכינן' - כולנו מסובים על שולחנו של אבינו הרחמן 

יושב מרומים.

בעל  היוצאת מפיו של  כל מילה   - זה  בליל קדוש 

צדיקי  העידו  שכן  חשיבות,  תוקף  לה  יש   - הבית 

אב  לכל  מיוחדת  השפעה  יש  זה  בליל  כי  החסידות 

בישראל להאיר ולהכניס את אור האמונה בקרב בניו.

משמעות  ומכניסים  מאירים  החסידות  ספרי 

הפסח,  נקיון  בעבודת  ומצוה.  מצוה  כל  בתוך  פנימית 

את  לפתוח  רק  צריך  מצה,  ובאכילת  כוסות  בארבע 

זה,  בגליון  מטרתינו  וזאת  בהם,  וללמוד  הספרים 

בספרי  הטמון  ה'  עבודת  צוף  מנופת  מעט  להטעים 

החסידות, טעמו וראו כי טוב ה'.

וכידוע, עיקר העבודה הפנימית  בימים נעלים אלו 

- ערבי פסחים  היא לנקות את חדרי בתי לבבינו בכל 

וגאוה  חמץ  של  רבב  כל  מעצמו  להוריד  מיני  נקיות, 

 והתנשאות.  

פנימיות  אל  להכנס  אלו,  בימים  איפוא,  עבודתינו 

העניינים, לתור ולבקש בספרי החסידות המגלים לנו 

את אור ומשמעות היו"ט הנשגב העומד בפתח, וכמו 

ונראה לי  וזל"ק:  יוסף  תולדות יעקב  שכתב בספה"ק 

ובכללן  בכל המצות,  כמו  ענינים  ב'  דדיני פסח  כולל 

הוא  מצות תפלה שיש בו גוף ונשמה, ומרגלא  בפומא 

יש  כך  בלא  נשמה.  כגוף  כוונה  בלא  תפלה  דאינשי 

עם  המעשה  דהיינו  גוף  ונשמה,  חמץ  ביעור  במצות 

שרמזו  מוסר  דיני  הוא  חמץ,  השייך  לביעור  הכוונה 

הקדמונים  על ביעור חמץ הוא היצר הרע, ובשעת ביעור 

 חמץ יכוין לבער היצר הרע מקרבו וכו',  והגעלת כלים 

 

גליון מוגדל לרגל חג הפסח  
שיחות ומאמרים בענייני פנימיות חג הפסח 

לעי"נ הרה"ח רבי גבריאל חיים צבי ב"ר בנימין זאב פפנהיים ז"ל 
נלב"ע יד ניסן תש"ו 

הונצח ע"י נכדו הגה"ח רבי ישראל גבריאל אדלר שליט"א אב"ד טורדא

יו"ר ממלכת 'אש החסידות' העולמית



ב

יותר מתפילה,  גבוה  זי"ע אומר שהוא  אלימלך 

'שמירת  מעורר  מה  יסודות,  הרבה  עוד  ויש 

עינים', ומה מעורר 'שעות רצופות', וכאשר בחור 

לומד כמה דפים גמ', לא יהא סתם כדי שיוכל 

דפי גמרא אלו  להבחן עליהם, אלא לדעת מה 

מוסיפים לו.

צריך לתת גם לידע מהו הדרגות של תלמידי 

הבעש"ט, איזה כח הקדושה היה אצל הצדיקים, 

בעולם,  האירו  אור  ואיזה  עצמם,  זיככו  כיצד 

וכגון בית חשוך שאי אפשר לראות כלום, ולפתע 

ודוחה את כל החושך, חסידות  מאיר אור גדול 

האירה אור גדול בעולם, כדאיתא בתניא ובכתבי 

אפילו  אור',  'תורה  שכתוב  מפיעסצנא,  הרה"ק 

שהבית מלא עם אורות, אך צריך להדליק אותם, 

דורש  הבעש"ט  מה  להבין  הבחור  יתחיל  ואז  

ה'מאור  ומה  ממנו,  רוצה  ה'תולדות'  מה  ממנו, 

ושמש' תובע ממנו.

אלו  יסודות  על 

צריך לדבר.

 

לבאר את מאמרי 
החסידות שיהיו 
שוים לכל נפש

יותר  לעבוד  צריך 

מה  מלבד  בפרטות, 

שצריך לפעול בכללות. 

כל בחור לתת לו להבין 

לו  להסביר  בפרטות, 

המוח  לפי  הדברים 

והיכולת שלו.

בחור  מגיע  כאשר 

ספר  איזה  לשאול 

אני  ללמוד,  חסידות 

מידת  את  אותו  בוחן 

מסוגל  האם  יכלתו, 

ללמוד ספרים עמוקים יותר, או פשוטים יותר.

בספרי  עמוקים  מאמרים  לוקחים  היום 

החסידות שפעם לא חשבו כלל שאפשר להבין 

עד  וברור  פשוט  באופן  אותם  ומגישים  אותם, 

שכל בחור צעיר יוכל להבין אותם, זה דבר נשגב 

זכות  והרי  גדולה מכך.  לי התפעלות  יש  מאוד, 

ולהאיר  להחדיר  מאוד,  גדול  וכח  מאוד,  גדולה 

לא  כבר  כזה  אור  עם  בעולם.  הבעש"ט  דרך 

הטמאים,  הכלים  כל  עם  כ"כ  להלחם  יצטרכו 

זה יעניק את הטעם הטוב ואת האור הטוב, ולא 

יתפתו ללכת אחר הרע, ה' ישמרנו.

נעימים  מאמרים  ללקט  לדאוג  צריך  גם 

השוים לכל נפש, אשר כל בחור יוכל להתעורר 

שבוע,  כל  מאמרים  כמה  מתוכם  ללמוד  בהם, 

ולהתעלות  בהם  לחיות  שמתחיל  יראה  וכאשר 

ולעלות  להתקדם  יוכל  ית',  הבורא  בעבודת 

מדריגה נוספת.

החסידות,  דברי  הפצת  היא  גדולה  זכות 

כדאיתא ב'דגל' פר' בשלח, ששאל הבעש"ט הק' 

למשיח אימתי אתי מר והשיב כשיתגלה תורתך 

ויפוצו מעינותיך חוצה.

ה'אמרי חיים' 'האט אונז גימכאכט 
לעכטיג' 

בעל  הרה"ק  של  דהילולא  יומא  לקראת 

בקשו  ניסן,  ט'  ביום  זי"ע,  מויזניץ  חיים'  'אמרי 

בעל  על  מילים  כמה  לשמוע  המערכת  ראשי 

ההילולא זצוק"ל:

בשנים  ואמר:  פתח 

האחרונות יצאו כתבים 

וספרים אודות ה'אמרי 

גנוזים  שהיו  חיים' 

כי  השנים.  כל  במשך 

האמרי  היה  אחד  מצד 

עצמו  מסתיר  חיים 

בנוי  היה  הוא  מאוד, 

מאוד על רגש, ולכן לא 

שייך להסביר את דרכו 

אצלו.  היה  שלא  למי 

האחרונות  בשנים  אך 

התלמידים  התחילו 

דוד  אליעזר  ר'  כמו 

להוציא  פרידמאן 

כתבו  שבהם  ספרים 

ותהלוכות  הרגשים 

נמצאים  ועדיין  חיים, 

חיבורים  בכתובים 

עומדים  אשר  כאלו 

לצאת לאור עולם.

ה'אמרי חיים' 'האט אונז גימכאכט לעכטיג' 

עד שלא היה חסר לנו עולם הבא, היה לנו הכל 

שם. 

בירושלים היה הרב קסטל שהיה תלמיד של 

והיה מסתופף אצל הרש"ב  הסבא מסלבודקא, 

ופעם  מסלונים,  שמואל  והדברי  מליובאוויטש 

מה  אותו  ושאל  מסלבודקא  הסבא  אותו  פגש 

אצלם.  לחפש  צריך  היה  ולמה  אצלינו,  חסר 

הבא,  עולם  קונים  בסלבודקא  כאן  לו:  והשיב 

'ַא  'עולם הזה'?  'עולם הזה', ומהו  אך אני צריך 

נשמת'!

'עולם הבא'  אצל ה'אמרי חיים' היה לנו כל 

וכל תאוות 'עולם הזה', בשבתות ובתפילות ובכל 

צעד ושעל.

בחימום  כפי  תשמישן  המשקל  תשובת  הוא 

פרטי  ושאר  הכשירו  בחמין,  כך  הרע  היצר 

דינים הנזכרים בספריהם  עד"ז. וא"כ זהו שאמר 

'ודורשין'  חמץ  במעשה,  דיני  ר"ל  'שואלין', 

הוא דיני מוסר השייך  למעשה ביעור שידרוש 

החכם, שיהיה במצות  ביעור חמץ והכשר כלים 

ואינך שיהיה להם  גוף ונשמה. עכ"ל. 

הספה"ק  דברי  את  נעתיק  הענין  ולתועלת 

לשונו:  וזה  שכתב  לפסח(  )דרוש  המאיר   אור 

 ומגיד הכתוב 'וישא העם', הן המה פחותי  הערך 

העושים עיקר טפל וטפל עיקר, רק  לראות טוב 

נקיה  לעשות  וכסות  ושתיה  מאכילה  בחיים 

טוב  החובת  יום  הארת  ועיקר  המועד,  בהגיע 

שנתגלה  באמצעות  טוב  בחינת  לראות  גברא 

היום, או לבער מפנימיות לבו את  רוח הטומאה, 

כל זה עיקר חיוב בדיקה את  החמץ אשר בקרבו 

העומד על ימינו לשטנו,  כל זה לא ישים לנגד 

מצות  בשימור  בידו  ונמצא מאומה  אין  עיניו, 

רק  ויגע  וכל  הטרחות שטרח  הכלים,  והגעלת 

למחסור, כיון שלא  יצא עדיין ממצרים, ולערך 

מעשיו אלו היה שם  לא היה נגאל ח"ו, והוצאה 

יציאת  וסיפור  השבח,  יתירה  על  טוב  יום  של 

ורבו בגלות  ועוד ראשו  מצרים שמרבה  לספר, 

המר של  שעבוד תאות היצר הרע, וכנזכר לעיל 

רשע  מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם לכם 

 ולא לו, והאמת אתו ופיו ענה בו, העבודה זו  לא 

האיש  וילפת  ויחרד  במצרים,  הוא  עדיין  כי  לו, 

באומרו אלו היה שם לא היה נגאל, אם  האמת 

מה  שמרבה  בהפסדו  שכרו  ויצא  ח"ו,  הוא  כן 

בהוצאות הפסח אך למחסור. ע"כ. 

אגרת  )ליקוטים  אמת'  ב'שפת  ואיתא 

לחודש ניסן( וזל"ק: לאשר שלושים יום קודם 

היינו  פסח  בהלכות  לדרוש  מחויבים  הפסח 

כמו  ישראל  מבני  אחד  כל  בתוך  הפסח  הילוך 

שאמר אא"ז ]החידושי הרי"ם[ ז"ל בזה הלשון, 

ופירוש  מיוחדת  השגה  יש  שנה  בכל  הנה 

עתה  ובפרט  מצרים  יציאת  בענין  מיוחד 

אדם  שיד  מקום  עד  ולחקור  לדרוש  מחויבים 

מגעת להבין מהות היו"ט וענינו. עכ"ל.

בגליון זה שלפניכם, מופיעים שלל מאמרים 

דורש  ולכל  הגילאים  שכבות  לכל  המיועדים 

ומבקש, מפרי עטם של המשפיעים והעורכים 

לקראת  הלבבות  לעורר  ומטרתם  שליט"א, 

ספרי  מתוך  ליקוטי  אחר  בליקוטי  ה',  מועדי 

מתוך  הנפש  לרומם  הק',  הבעש"ט  תלמידי 

המתאים  סגנונו  לפי  אחד  כל  נאותה,  הכנה 

לנפשו ולפי טיב עבודתו. 

ב'  עומדים  אנו  כאשר  כזאת,  לעת  ובפרט 

שלמה  בתפארת  ואיתא  החג,  קודם  שבתות 

שהאדם  חודש'  מראש  'יכול  הגדול(:  )לשבת 

יכול להכין עצמו מראש חודש ניסן, וכך יתקיים 

בו 'תלמוד לומר ביום ההוא' שיוכל ללמד עצמו 

לומר ולספר את יציאת מצרים ביום ההוא של 

פסח.

ויהי רצון שנזכה עוד השתא הכא לאכול מן 

הזבחים ומן הפסחים, אכי"ר.

עמוקים  מאמרים  לוקחים  היום 

לא חשבו  בספרי החסידות שפעם 

כלל שאפשר להבין אותם, ומגישים 

אותם באופן פשוט וברור עד שכל 

זה  אותם,  להבין  יוכל  צעיר  בחור 

דבר נשגב מאוד, יש לי התפעלות 

גדולה  זכות  והרי  מכך.  גדולה 

להחדיר  מאוד,  גדול  וכח  מאוד, 

ולהאיר דרך הבעש"ט בעולם. עם 

להלחם  יצטרכו  לא  כבר  כזה  אור 

זה  הטמאים,  הכלים  כל  עם  כ"כ 

האור  ואת  הטוב  הטעם  את  יעניק 

הטוב, ולא יתפתו ללכת אחר הרע, 

ה' ישמרנו.

המשך שיחת קדשו של

כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א 
לקראת חג הפסח הבעל"ט ויו"ד דהרה"ק ה'אמרי חיים' מויזניץ זצוק"ל

המשך דבר המערכת



מדראביטש  יצחק  רבי  הרה"ק  של  חורפו  בימי 
זי"ע, היה שוקד על תלמודו בקלויז המפורסם בעיר 
יוזפא שמו,  ור'  אוסטראה, שיסד וכונן יהודי אמיד 
שהחזיק על שולחנו עשרה בטלנים שלמדו בקלויז 
ההוא, באחד הימים חלתה בתו של ר' יוזפא ונפלה 
וסכנה  ליום  מיום  מצבה  התדרדרה  וכך  למשכב 
חליה  עליה  תקפה  וכאשר  לחייה,  נשקפה  גדולה 
והרופאים שהוזעקו למטתה כבר פכרו ידיהם ברוב 
בקלויז  הלומדים  לכל  רב  כסף  אביה  פיזר  ייאוש, 
שיתענו ויתפללו לרפואת בתו, ויעוררו רחמים עליה.

ועמדו  הקלויז,  חברי  כל  עשו  כן  צווה  וכאשר 
רבי  אך  ובתחנונים,  בתפילה  היום  כל  בתענית 
ולהפציר  לעמוד  במקום  מחביריו,  בשונה  איציק'ל 
להם,  והורה  ביתו,  אל  המעות  את  הביא  ברחמים, 
על  יתר  גדול  כסף  סכום  היום  לו  ויש  שהיות 
היציאה, על כן יכינו סעודה דשינה בבשר ודגים וכל 
מטעמים, להחיות נפשות בני ביתו העטופים ברעב. 
ובזמן ששאר הלומדים עמדו בבית המדרש, ושפכו 
שלימה  רפואה  שישלח  עולם  בורא  בפני  שיחם 
לעלמה זו, הסב רבי איציק'ל עם בני ביתו על שולחן 

ערוך כשהם מטיבים את ליבם בסעודה הגונה.

יוזפא  ור'  הבת,  נתרפאה  אכן  קצר  זמן  כעבור 
ערך סעודת הודאה ברוב פאר והדר, והזמין את כל 
הבטלנים  עשרת  ובראשם  לסעודה,  העיר  חשובי 
איציק'ל  רבי  הגיע  וכאשר  מדרשו.  בבית  שלמדו 
להסעודה, השיב אותו בעל הבית על מקומו הראוי 
בראש השולחן. כמה מהלומדים שהיה טינא בליבם 
עליו על שלא הצטרף עמהם בתעניתם, הלכו וספרו 
לר' יוזפא דברים כהווייתן, כשמוע את דבריהם פנה 
והיתכן  נכון הדבר,  בשאלה אל רבי איציק'ל, האם 
והרבו  צמו  הקלויז  שלומדי  שבשעה  הזה  כדבר 
בתפילה לרפואת בתו, עסקו בביתו בצרכי סעודה 

גדולה, הכי שמח בצרה שפקדה את מעונו.

אכן  בתחילה  כי  בנועם,  איציק'ל  רבי  לו  נענה 
חשב להתענות כפי שנהגו חביריו וכפי שהיה מוטל 
ונמלך  בדבר,  התבונן  שניה  בהשקפה  אבל  עליו, 
איזה  כי  והכדאית,  הנכונה  הדרך  זו  שאין  בעצמו 
רגילים  כבר  בשמים  הרי  בתעניתו,  יגרום  פעולה 
בתעניותיו שלו, וכשיעלה ויבוא תענית שלו למעלה, 
מיוחדת, שהרי  יעורר התענית שום התעוררות  לא 
מעשים שבכל יום הם, על כן חכך בדעתו, והחליט 
שיותר נכון יהא אם יקנה במעות אלו צרכי סעודה, 
וכשיעלה רושם עובדא זו, יגרם תיכף ויתעורר רעש 
גדול בשמים, "מה יום מיומיים, מה לו לרבי איציקל 
ביום חול רגיל לסעודה כה מפוארת, וביותר, מהיכן 
יעלה  ואז  השיג עני מרוד כמוהו צרכי הסעודה"?!, 
זכרונך בשמים, שבתך חלתה, ואביה פיזר ממון רב 
סיפק  היה  אלו  וממעות  שתחיה,  מנת  על  לצדקה 
בידו לערוך סעודה מלכים כזו, וכדברים האלה כן 
תגן  זאת  שזכות  המלך  מלפני  הפסק  ויצא  היה, 

עליה לשלוח לה רפואה שלימה מן השמים.     

•
מהרי"ד  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ביאר  זה  בסיפור 
מרדכי  שהעביר  הדבר  טעם  את  זיע"א  מבעלזא 
הצדיק את יו"ט ראשון של פסח בתענית, בה בשעה 
אדר  בחודש  אך  להתקיים  נועדה  הרי  שהגזירה 
כעבור שנה, ומדוע השבית דווקא את מצות הלילה 
הקדוש בתענית, הלא היה יכול לבחור לו זמן אחר 

כל  את  לבטל  יצטרכו  שלא  הבאה  השנה  במשך 
המצות התלויות בלילה הזה. 

שנמלך  הצדיק.  מרדכי  חפץ  דייקא,  זאת  אלא, 
בדעתו שאם יקבעו תענית ביום חול סתמי, כשיעלה 
ויזעזע הדבר כל  זכרון התענית למעלה, לא יעורר 
כך, מפני שהרי רגילים בשמים ממעל שבני ישראל 
מתענים על כל צרה שלא תבוא, אמנם כשימנעו בני 
ישראל בתעניתם מלקיים את מצות מצה ומרור, ד' 
יעורר  בוודאי  יציאת מצרים, או אז  וסיפור  כוסות, 
אלו,  מצוות  הם  'היכן  בשמים,  גדול  רעש  זה  דבר 
חג  מצות  את  מקיימים  ישראל  בני  אין  ומדוע 

הפסח', ואז יתוודע הסיבה כי עת צרה הוא ליעקב, 
וממנה יוושע. עכתדה"ק.         

•
יהודים מדובר שאי  ונתבונן, מאיזה  והנה, הבה 
עריכתם את ליל הסדר, יגרום רעש כה גדול למעלה 
של  שחסרונם  כך  כדי  עד  העליונים,  בעולמות 
הנוראה של  הגזירה  לבטל את  יפעול  אלו המצות 

'להשמיד להרוג ולאבד'. 

התחתונה  מהדיוטא  מיהודים  מדובר  הלא 
שבתולדות עמנו, בני ישראל שנתדרדרו עד לשאול 
של  מסעודותו  ונהנו  זרה,  לעבודה  כרעו  תחתית, 

אותו רשע, עד שנחתם דינם לכליון, רח"ל.

מאלו  הסדר  ליל  שמצות  לומר,  נוכל  האם 
אבינו  אל  אהבה  רגשי  לעורר  בכחם  היהודים, 

שבשמים?!

היה  היאך  וכי  לעצמנו,  ונתאר  הבה  ועוד,  זאת 
על  היעלה  אצלם,  ה'סדר-נאכט'  עריכת  נראה 
דעתנו שהרגישו בנפשם את גודל הקירבת אלוקים 
בלילה זו?! האם ליהטה נפשם בקרבם, וההתלהבות 
דקדושה יקדה בנפשותם?! האם מילאה ההתרגשות 
את כל ישותם שקודשא בריך היא עם כל פמליא 

ישראל בליל  בני  יורדים לראות את עבודת  דיליה 
הסדר?! אין נצרכים לתבונה יתירה להסיק בעצמנו 
היאך היה נראה עריכת הסדר אצל יהודים שעבדו 
עד  ורדוד  פשוט  באופן  בוודאי  רח"ל,  זרה  עבודה 

למאד, אם בכלל.

כלל  ומרור  המצה  שמצות  לומר,  נוכל  האם 
רוח במרומים?! על אחת  נחת  וגרמו  פרחו לעילא, 
כמה וכמה לומר, שאי קיומם את מצות אלו יגרום 
מעלה  ומלאכי  השמים,  צבא  שכל  גדול,  לרעש 
יעמדו ויתמהו, מדוע לא באו ועלו למרום מצות בני 

ישראל?!

נעשה  אשר  כל  את  ידע  כן  הוא  מרדכי  אך 
בשמים ממעל, "לא יאומן כי יסופר, מקהלות רבבות 
הסודות והיחודים אשר נעשים בעולמות העליונים 
מצה  ואכילת  שימורים,  ליל  בסדר  ישראל,  ע"י 
זאת",  בלילה  בהגדה  יציאת מצרים  וסיפור  ומרור, 
ואפילו ע"י יהודים פחותי ערך ונמוכי רוח כמוהם, 
ולכך העביר מרדכי דווקא את ליל הסדר בתענית, 
ועל ידי שנחסר למעלה התענוג הגדול, נדדה שנת 
מלכו של עולם, ונעשה רעש גדול בשמים, "כי כל 
קיום העולמות תלוי רק בבני ישראל, ובלעדם לא 

יתקיים העולם".

•
ומעתה, בואו ונחשב חשבונו של עולם. רבותינו 
הק' מאורי החסידות זיע"א באו להדריכנו ולהלהיב 
את לבנו, בקל וחומר, ומה עבודתם של אלו כך, על 
אחת כמה וכמה עד כמה שגבה מעלת וגדולת מצוות 
כבר  ומצחצח  המכין  יוד,  חסידישע'ר  של  הלילה 
את נפשו זמן זמנים טובא לקראת הלילה הקדוש, 
ימימה מתכונן לקראת קיום מצות אכילת  ומימים 
וגודל הרעש שמעורר בשמים, אף אם  ומרור,  מצה 
וליבו  משהו,  שפועל  מרגיש  אינו  מעשה  בשעת 
ממצבו,  לגמרי  מאוכזב  עצמו  את  ומרגיש  אטום, 
הלזו 'סדר' יקרא?! או אז נדרש מאתנו לחזור ולשנן 
'מנענעים'  נהיה, הרי אנו  שאף אנו בכל מצב שלא 
ואף אם אין אנו מעריכים את  עולמות במצוותינו, 
גדולתם. ואין גדלות המצוה תלוי כלל באם מרגיש 
אנכי שאני פועל כעת גדולות ונצורות אם לאו. אם 
ועלינו  הוא!!!  כן  כן,  הקודש  בספרי  ומבואר  חקוק 
להאמין בעבודת כל אחד ואחד בלא שום יוצא מן 

הכלל.

מרן  כ"ק  שאמר  מה  את  מלציין  הנמנע  ומן 
ר' שלום  זיע"א להרה"צ  אדמו"ר מהרי"ד מבעלזא 
את  לראות  הזוכים  צדיקים  שיש  שאף  מאפטא 
זוכים  שאין  אלו  אך  הסדר,  בליל  הנביא  אליהו 
לראותו אך מאמינים בביאתם אזי הוא נעלה יותר 

ופועל יותר ממי שרואה בפועל....

שטרח  הישראלי  איש  לעניננו,  הדברים  כן 
והקדוש,  הגדול  הלילה  לקראת  עצמו  את  והכין 
ונצורות  גדולות  שפועל  ומרגיש  חש  אינו  ועכ"ז 
עם כל כמה שמנסה להלהיב את לבו, אך מתחזק 
באמונה איתנה וחזקה, באמונת אומן, שאף שהוא 
פועל,  הריהו מאמין שהוא  עכ"ז  כלל,  מרגיש  אינו 
ויש להקב"ה נחת רוח ממנו, הנו עומד למעלה אף 
מחבירו היושב לצידו, שכלל אינן צריך לשכנע את 
זאת  מרגיש  אלא  לעילא,  רוח  נחת  שגורם  עצמו 

בעצם מהותו שכולו אומרת התלהבות ויקוד אש.

חזק חזק ונתחזק!!!    

ג

כי  יאומן  לא  הזה,  בחג הפסח הקדוש  והנה 

והיחודים  הסודות  רבבות  מקהלות  יסופר 

אשר נעשים בעולמות העליונים ע"י ישראל, 

ומרור,  מצה  אכילת  שימורים,  ליל  בסדר 

וסיפור יציאת מצרים בהגדה בלילה זאת.

לכן אסתר הצדקת כאשר ידעה היא, כי קיום 

כל העולמות תלוי רק בבני ישראל, התחכמה 

בזה לעורר אהבת השי"ת על עמו, לאמר, כי 

בלעדם לא יתקיים העולם, אם כן איך יאבדו 

חלילה, והיא כאשר שמעה כי נגזרה הגזירה 

למעלה גם כן, צוותה שיבטל מרדכי וחבריו 

אשר  העם  כל  וכן  פסח,  ליל  סדר  כל  את 

בשושן עמו התענו, ועל ידי כך כאשר בטלו 

למעלה  רעש  נעשה  הזה  לילה  מעבודתם 

ולכך  זה...  מה  ועל  זה  מה  העולמות,  בכל 

'בלילה ההוא נדדה שנת המלך' זה מלכו של 

עולם )מגילה טו, ב(.

תפארת שלמה 
)רמזי פסח ד"ה בלילה ההוא(

מסילות בלבבם
מאוצרות הגה"ח רבי יוסף צבי קוט שליט"א

ראש ישיבת דובר שלום בעלזא אשדוד
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ד' אמות שú חסידות 
מראי מקומות בספרי מאורי החסידות - על פרשת השבוע ובענינא דיומא

ספר עבודת ישראל
)שבת הגדול(

צריך  האדם  אבל  ביותר,  זורחת  השמש  בפסח 
לעשות הכנה שהחלונות יהיו פתוחים ונקיים שהאור 

יכנס בהם

ספר אור המאיר
)מגילת אסתר(

בכל מועד ומועד מאיר אור טובו הגנוז באמצעות 
החסד,  אור  מאיר  בפסח  כגון  בה,  השולטת  המדה 
וצריך האדם לעורר עצמו ולהכין את עצמו לבחינת 
מלכא,  קדם  יקום  אנפין  בהאיך  ולחשוב  המועדים 
עת  כפי  ובעבודה  בתורה  העת  לקשר  בינה  לו  ויהי' 

ההוא

ספר בארות המים
)שבת הגדול(

המלכות  בא  שאז  המלכות  התגלות  יש  בפסח 
המלכות,  לכבוד  מקום  לפנות  צריכין  ולכן  אלינו 
יום  בכל  שצריכין  קודם  יום  שלשים  הוא  וההכנה 
לעלות מעלה יתירה יותר עד שיגיע לבחינת מלכות, 
ולא יסיח דעת מהדביקות כל השלשים יום רק לעבוד 
עול  עצמו  על  לקבל  למלכות  שיגיע  בהתפעלות 
מלכו"ת שמים בשמחה ולקבל את המלך באכסניא 

יפה ומהודר

ספר תפארת שלמה
)רמזי פורים(

וימי  המבורכין  ימים  הם  ניסן  חודש  של  הימים 
הראשונים  מימים  עליהם  להמשיך  וצריכין  חסד, 
פירוש  וזהו  ה',  ברכת  אותם  למלא  הבינה(  )מעולם 

שואלין ודורשין קודם לפסח בהלכות פסח

ספר מנחם ציון
)פרשת ויקרא(

ההתוועדות  שם  על  מוע"ד  נקרא  טוב  יום 
שהקב"ה מתוועד עמנו, וצריך האדם להכין עצמו לזה 
והבא  המועד  ביום  הקודש  טהרת  לקבל  נכון  ברוח 

לטהר מסייעין לו לגשת אל הקודש פנימה

ספר תפארת שלמה
)שבת הגדול(

הגוף  ממאסר  שיוצא  הוא  מצרים  יציאת  ענין 
מלא  אשר  בהשי"ת  דבוק  להיות  להקדושה  ונכנס 
כל הארץ כבודו, ובלילה הזה הקב"ה אינו נכנס בגן 
עדן רק יורד לעוה"ז בתוך בני ישראל לראות באותם 
ומתדבק  הזאת  בלילה  הנהוגים  המצות  המקיימים 

עם כל אחד מישראל ויש לידע כשאוכלים מצה אז 
הפה צריך להיות מקום קדוש כמו בחי' ארץ ישראל 

וע"י הכנה וכוונה נעשה כן 

ספר חסד לאברהם
)מעין ב, נהר נ"ז(

שלשים יום לפני פסח יוצאין מהיכלות הטומאה 
בכל לילה חלק אחד משלשים

ספר תפארת שלמה
)שבת הגדול(

טוב  עשה  ואח"כ  מרע  סור  להיות  צריך  בתחלה 
שום  ילך  ולא  במצותיו  זרים  כוחות  ישלטו  לא  ואז 
הקדושה  בצד  ישאר  הכל  רק  ח"ו,  להסט"א  מצוה 
וצריכין להתחיל ההכנה לפסח מראש חודש כי בימי 
תשרי וימי ניסן הוא העת לעשות לבקש על הפרנסה 

שלא יהי' לו טרדות בכל ימי השנה

ספר קדושת לוי
)כללות הניסים(

בזה שמאמינים שכל הדברים אינם טבעיים רק 
אז  עליון,  בגזירות  פרטית  בהשגחה  ית'  מאתו  הכל 
כשמגיע ליל פסח הוא מתהלב כל הלילה, ומחשבתו 
אינם  מוחותיו  כי  לישן  יכול  ואינו  וברור  צלול  אז 
נופלים וזוכה לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה 

במחשבות קדושות

ספר עבודת ישראל
)לשבת הגדול(

בשירות  טוב  היום  ס"ח שמקדש  פ"ה  הוא  פסח 
ותשבחות בחיות ובכוונה ואם עושים הכנה עם לימוד 
התורה אז יהי' לו סיוע והשפעה מהצדיק שהוא נלוה 
בקדושה  ולהתקדש  יצרו  על  להתגבר  שיוכל  אליו 

וטהרה

ספר בת עין
)דרושים לפסח(

החומר  לזכך  עצמו  לעורר  הוא  העבודה  עיקר 
ואם אינו עושה כל"י  ולהשתוקק להתקרב להשי"ת 
מוכן, אז אע"פ שבא האור מלמעלה מ"מ מיד אחר 
אז  מוכן  כלי  הוא  אם  משא"כ  האור,  מסתלק  פסח 
נשאר אצלו האור גם אחר פסח לקבל אור א"ס ב"ה 

ולהתקרב אליו עוד יותר

ספר של"ה הק'
)פרשת משפטים, דרך חיים(

זכור  שיהי'  נקיה  צורה  לו  שיהי'  צריך  האדם 

למעלה לטוב כשבא להיראות לפני יוצר כל במקום 
ובפרט  הכנסת  בבית  או  המדרש  בבית  כמו  קדוש 

ביום טוב שיש מצות ראיה

ספר אור המאיר
)לפסח(

כל רמזי עניני פסח לבער רוח הטומאה ולהשרות 
בקרבו רוח קדושה וטהרה, ולא יעשה מהטפל עיקר, 
ובכסות  ושתיה  באכילה  רק  לעסוק  טפל  ומהעיקר 
ועיקר הארת היום טוב לראות  נקיה בהגיע המועד, 
בחינת טוב שנתגלה, זה נעשה אצלו טפל, רק צריכין 
להשכיל לדעת העיקר לראות טובו יתברך המתגלה 
בימים אלו ולבער הטומאה מפנימות לבו ולהתדבק 

בהתגלות האורות שמתגלה ביום טוב 

ספר מאור ושמש
)לפרשת החודש(

המעשה  מתקנים  פסח  לפני  שבתות  בשתי 
והמחשבה

ספר נועם מגדים
)פרשת משפטים(

המובחר  העת  הוא  ניסן  חודש  ובכל  בפסח 
לקנות הקדושה ועל יסוד קדושת הפסח בנויים כל 
העבדות  התחלת  לכך  כך,  שאחר  המועדים  קדושת 
פנימה  להיות בפסח שנכנסים אז אל הקודש  צריך 
ואח"כ סופרין ספירה לטהרה ונגבהין בהגבהה גדולה 

לעבודת השי"ת

ספר בארות המים
)פרשת החודש(

על  ניסן  בימי  נפשם  ישראל  בני  שיתנו  ידי  על 
התורה ועל העבודה לעבוד בשמחה ובתשוקה גדולה 
את כל המצות, יהי' בזה התחדשות על כל היקף ימי 
יושפע  בהם  אשר  הקדושים  הצינורות  לתקן  השנה 
לנו שפע קודש בני חיי ומזוני רויחי ורפואה שלימה 

והצלחה וכל מיני טובות וישועות כל ימי השנה

ספר תפארת שלמה 
)פרשת וישלח(

וקדושין  גיטין  בטוב  לידע  צריך  מצוה  כל  קודם 
ולגרש  תשובה  לעשות  שהוא  גיטין  קודם  דהיינו 
הרע, ואח"כ יהי' קידושין להתקדש מהמצוה ויקיים 
לא יהיה בך אל זר זהו אל זר בגופו של אדם שהוא 
היצה"ר ויפנה כל רשותו מעקמומית שבלב ואז בוא 
ואבר  כי צריכין להעביר הסט"א מכל אבר  ה',  ברוך 

שאז שורה עליו הקדושה

הרה"ח ר' שלום ישראל פאלמאן 
בארא פארק 

הכנה לחג הפסח



ה

עומדים ומתקרבים אנו לחג הפסח, משתוקקים 
כיום  'לילה  שבו  לילה  לאותו  החג,  התקדש  לליל 
יאיר', שבו עם ישראל יצא מגלות מצרים, משעבוד 
מוחין  להארות  עד  הדעת  מגלות  לגאולה,  הקשה 
בחז"ל  מוזכר  זה  לילה  הפלגת  גודל  נשגבים. 
היראה  מספרי  ובעוד  בזוה"ק  ובייחוד  וקדמונים 
והקבלה. אולם נראה שביתר שאת וביתר עוז, רוממו 
ושיבחו בספרי החסידות תלמידי הבעש"ט הק' את 
גודל מעלת ההשגות שניתן בלילה זו, וכאשר נעיין 
נוכל להבין במעט לפי קוצר שכלינו  בספרים הק' 

את גודל הלילה והשעה. 

ועד כדי כך הדגישו את קדושת הלילה שכתבו 
אין  זה  לילה  שנה  בכל  האדם  שיעבור  שללא 
איתא  וכך  ה'.  בעבודת  להמשיך  לאדם  אפשרות 
בבוא  זמניות  המצוות  כל  מקץ(:  )פ'  עינים  במאור 
זמן המצוה נתעורר הדבר שהיה בעת הראשון, כמו 
בחג המצות שיצאנו ממצרים מן מ"ט שערי טומאה, 
יוצא כל אחד מהקליפות שלו,  כן בכל עת בחג זה 
ולולא חג המצות בכל שנה לא היה באפשרי לאדם 

להתחזק בה'.

וביתר עומק להתבונן בקדושת הזמנים של חג 
המגיד  זו, הנה הובא בדברי  ובייחוד בלילה  הפסח 
לקוטים  עח.,  האמת,  )אור  שאמר  ממעזריטש  הגדול 
כי מצה  קפג:(  )תצוה  בזוהר  "איתא  רכ"א(:  סי'  יקרים, 

מיכלא דאסוותא. והקשה )עי' זוה"ק בא מ.( למה לא 
נאכל מצה כל השנה". 

בעת  למלך  משל  "ותירץ  משל:  פי  על  ומבאר 
יותר  טובים  בבגדים  מלובש  היה  מלך,  שנעשה 
מכולם, ולשנה הבאה ביום זה הולך מלובש גם כן 

בהם".

ולהבין  הקדושים,  מדבריו  עוד  שנביא  ולפני 
הרה"ק  דברי  ומפורסם  ידוע  הנה  המשל,  לעומק 
מאפטא בעל ה'אוהב ישראל': יכול מראש חודש וכו' 
ת"ל בעבור זה וגו' שיש מצה ומרור מונחים לפניך 
את  שואל  התינוק  אם  אף  באמת  הנה  )הגש"פ(.  גו' 
האב שאלה זו בשאר ימות השנה, אז יכול האב ג"כ 
להשיב להבן כפי הכתוב בתורה, אך דהתוה"ק מורה 
הסיפור  להבן  יאמר  אם  אף  השנה  ימות  דכל  לנו 
יציאת מצרים, לא יהיו אז הדברים מתיישבים בלבו 
ולא יכנסו באזניו, כי זה תלוי באמונת הלב ולאו כל 
מוחא סביל דא. וזה"ש לנו התורה בעבור זה, ודרש 
בעל ההגדה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור 
מונחים לפניך, רצ"ל בליל פסח שאז מתגלין הארת 
המוחין אשר רומזין לזה המצה והמרור )פרע"ח ש' חג 
ובזו הלילה מתגלה אור השכל והאמת  המצות פ"ב(, 

והאמונה, וחופף בלילה הזה על כל זרע ישראל, ואז 
הסיפור  כל  לפניו  ותגיד  זו  תשובה  לבנך  כשתשיב 
הלז, אז בודאי יכנסו דברי האב באזני הבן ויאמין 
משא"כ בשאר ימות השנה  באמת ביציאת מצרים, 
שאז החשכות גובר בעולם, עי"ז לא יוכל הבן לקבל 

דברי אביו ולהאמין בהם.

היוצא לנו מדבריו הקדושים גודל מעלת לילה 
זו דווקא שבו נפתחים הלבבות ושערי שמים ובעת 
הזאת מתגלה אור האמת והאמונה ובו ניתן להשיג 

ולהבין ענינים נשגבים עד מאוד. 

ועתה נמשיך להתבונן עוד בהמשך דברי המגיד 
הוא  אוכל,  שהוא  בשעה  האדם  כי  "פירוש,  הגדול: 

מעלה דיבורים, כי הכל נבראו בדיבורו של הקב"ה, 
ואין דיבור בלא אותיות, נמצא האותיות הם החיות 
של כל הנבראים. על דרך משל הג' אותיות של 'חטה' 
הוא חיות שלה עצמה, כי כן כתיב )שמות כד, יא( ויחזו 
הם  א"ת,  ויחזו  פירוש  וישתו,  ויאכלו  האלהים  את 
הכ"ב אתוון מא' עד ת', כי הכ"ב אתוון הם החיות 
והצורה של כל הנבראים. ויאכלו וישתו, הצורה של 
וכשהאדם  החומר,  בלא  )הנבראים(  המאכלים  כל 
אוכל אותו נתחזק כחו מחמת המאכלים, ויש לו כח 
שלו  ומהדיבורים  ותפלה,  תורה  של  דיבורים  לדבר 

נעשה מלבושים לה' יתברך ודי למבין".

המאיר'  'אור  בספר  גם  בשמו  מובא  זה  ורעיון 
וואלף  זאב  רבי  הרה"ק  לתלמידו  משפטים(  )פרשת 

דרך  על  מעט:  בזה  מרחיב  והוא  זי"ע,  מזיטאמיר 
ששמעתי מהמגיד זלה"ה שביאר ויחזו א"ת האלהים 
מלאו  לא  ושתיה  באכילה  אפילו  וישתו,  ויאכלו 
בטנם באוכל, כי אם ויחזו א"ת כלליות האל"ף בי"ת, 
המה אותיות התורה המלובשים בפרטי המאכלים, 
להעלות אותיות התורה גם מאכילה ושתיה, אמנם 
כל זה הוא רק עצות לנפש האדם, להיות שהאדם 
לקיים  זולתם  אפשר  ואי  ושתיה,  לאכילה  מוכרח 
גופו, על כן אפילו לעת האוכל ידבק נפשו לאותיות 

התורה, ואל ימלא תאותו כבהמה האוכלת. 

בחושך  אשר  והכסיל  בער  איש  לך  יש  אמנם 
הולך ואין אור לו, אמר יאמר בלבו למה לו להרבות 
בוראו  עבודת  מהשתדלות  וכדומה  ותפלה  בתורה 
וסיגופים, הלא טוב לו אז מעתה לאכול  מתעניות 
ויגביה  שיעלה  לומר  בחייו,  טוב  ולראות  ולשתות 
אותיות התורה מאכילה ושתיה וכדומה מתענוגות 
בני אדם, ובאמת לב הותל הטהו איש בער לא ידע 
וכסיל לא יבין את זאת, כי לא כל הרוצה ליטול את 
השם יבא ויטול וסכנה גדולה להאדם להכניס את 
עצמו במתכוין למדריגות התחתונים, לאמר שיעלה 

גם משם ניצוצין קדישין ואותיות התורה.

ועיין מה שביארנו למעלה פירוש הפסוק )שמות 
יג, ה( והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני והחתי וגו' 

מדריגות  אל  ה'  יביאך  כי  גדולה  שמחה  שהוא 
תוכל  יותר ממך אם  עניינך  יודע  והוא  התחתונים, 
ליפטר ולצאת משם, ואי אתה רשאי להכניס עצמך 
במתכוון לבלתי תשאר שקוע לשם, וכאשר שמעתי 
יג,  )במדבר  הפסוק  פירוש  שביאר  זללה"ה  מהמגיד 
לב( ארץ אוכלת יושביה, ירצה מדריגות התחתונים 

המכונים בשם ארציות, אוכלת ומכלת את היושבים 
עצמו  לשהות  רשאי  האדם  אין  כי  שם,  ושוהים 
אם  כי  וכו',  רגע  כמעט  אפילו  ארציות  בבחינת 
הבורא  שהביאו  באקראי  לאדם  לפעמים  במזדמן 
לעשות  ונפשו  רוחו  את  ישים  לשם,  הוא  ברוך 
בתחתון ולרמוז בעליון, אבל לא הוא בעצמו יכנס 

לשם במתכוין.

ישראל  בני  אצילי  ואל  רש"י  דברי  מובן  ובזה 
בהם  להשתלח  ראויים  שהיו  מכלל  ידו  שלח  לא 
יד, ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו והיה מסתכלין 
ושתיה,  אכילה  באמצעות  דהיינו  גס,  לב  מתוך  בו 
ברוממות  להסתכל  האדם  עבודת  עיקר  ובאמת 
עוצם בהירות יתברך מתוך מאור התורה, ולא מתוך 
אכילה ושתיה, כי אם באקראי והזדמן לו כשמוכרח 
ויאכלו  בי"ת  האלף  כלליות  א"ת  יחזו  אז  בהם, 

וישתו כמבואר בשם המגיד זללה"ה.

ומתבאר בדברי רבוה"ק שעל ידי אכילה ושתיה 
דיבורי  יותר כאשר מדברים  ועוד  מעלים האותיות 
קדושה בתורה ותפלה הרי נעשים מלבושים, שהם 
השופע  הגדול  האור  להתלבש  יכול  שבם  לבושים 

עלינו. 

התקדש  בליל  עושים  אנו  זו  נשגבה  ועבודה 
החג כאשר כל המצות שאנו עסוקים בו בלילה זו 
הם באכילה ושתיה של ארבע כוסות, אכילת מצה 
ומרור, ובזמן הבית גם קדושת אכילת קרבן פסח. 
ועוד יותר מצוות סיפור יציאת מצרים שהוא מצוה 

בפה בדיבורים ממש. 

"וזה  ממעזריטש:  המגיד  דברי  המשך  וזה 
פירוש בזוהר כי בשעה שיצאו ממצרים יצא הדעת 
מהגלות, כמו שנאמר )דברים כט, ה( למען תדע כי אני 
ה', ונראית ונגלית אלהותו ומלכותו בזה הזמן, אם 
כן כל שבעת ימים שהיו אוכלים מצה, נעשו דיבורים 
של מצה. אם כן הוא מלביש את עצמו ממלבוש של 
פירוש  וזה  מלך.  שנעשה  בשעה  המלך  כמו  מצה, 
התירוץ כמו שהמלך אינו הולך במלבושים הטובים 

מכולם כי אם בעת שנעשה מלך, כן הוא כאן".

)פסח(:  זה מה שאיתא במגן אברהם  ונוסיף על 
כשהאדם מדבר דיבורים לפני מלך מלכי המלכים 
ובפרט  בהדיבורים,  מתיקות  שירגיש  צריך  הקב"ה 
יציאת  של  והניסים  נפלאות  סיפורי  כשמדבר 
מצרים, צריך בוודאי להרגיש בהם עריבות נעימות 

ידידות ומתיקות גדול".

זו אנו עסוקים בלבושי  ואם כן נחזה, שבלילה 
המלך שבו מתלבש בכל שנה ושנה, וכידוע שהשגת 
התלבשות  ידי  על  רק  נוכל  החג  והארת  האורות 
במלבושי המלך, וכאשר אנו זוכים לעשות שעשועים 
)כדברי הזוה"ק שאומרים לפני אמירת ההגדה( בלילה זו, 

ושנה,  שנה  בכל  לבושים  באותם  והקב"ה מתלבש 
על ידי כך אנו זוכים לכל עוצם ההארות והנפלאות 

שהיו בעת יציאת מצרים.

לא  תלוי  הלילה  השגת  שגודל  לדעת  יש  אבל 
שהוא  הדיבורים,  בשורש  גם  אלא  בדיבורים  רק 
מהמעשה  וכידוע  לדיבורים.  הקודמת  המחשבה 
הנורא שהיה אצל הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע 
הסדר  לעריכת  כשנכנס  הסדר  בלילי  אחת  שפעם 
אייך,  בעט  אייך  להם:  ואמר  המסובים  אל  פנה 
אייערע  מיט  זין  מבלבל  נישט  מיר  זאלט  איהר 
נארישע מחשבות )מבקש אני שלא תבלבלו אותי 
אם מחשבותיכם(. ונפל פחד ואימה נוראה על כל 
המסובים ולא ידעו לשית עצה בנפשם, ועלה בדעת 
כל אחד ואחד לחשוב ולהרהר כל העת בפסוק של 
שמע ישראל, ואחר הסדר שאלו זה את זה מה עשו, 
וענו כולם פה אחד שחשבו כל העת בפסוק שמע 

ישראל, ובזה הצליחו להינצל ממחשבות זרות.

"דע  קדשו:  דברי  הגדול  המגיד  שמסיים  וזהו 
אותו  שמנענעים  קודם  דיבור  כל  כי  גדול,  כלל 
בחמשה מוצאות הפה, צריך להיות תחלה במחשבה 
שלו, והוא בהעלם גדול מאד, כי אין יכולים לדבר 
כל  גם  כי  במחשבתו,  תחלה  שהיו  מהאותיות  רק 
צירופי  ידי  על  הוא  במחשבתו  מחשב  שאדם  מה 

אותיות".

אלו  ענינים  ולהשיג  להרגיש  שנזכה  ויה"ר 
המתבארים בספרי החסידות דברי רבוה"ק זי"ע.

ליל התקדש החג 
הרה"צ ר' נפתלי הירץ פלינטנשטיין

ראש מכון שפתי צדיקים וממשפיעי אש החסידות
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ארחות חיים מבאר קדשו של   מרנא הבעש"ט הק' ובני היכלא דיליה אור שבעת הימים

הבעש"ט הק' מגלה לנו כי אכן יצאנו ממצרים, אך עדיין 'מצרים רודף אחריהם'. כאן בתוך גלות אדום אנו עדיין נתונים בתוך 'גלות הדעת' ומשועבדים למיצרים 
השונים, מתמודדים במלחמת האמונה מול המציאות, אך בחג הפסח ניתנה לנו הזדמנות לדלג מעל החומות ולצאת ממצרים, להכלל כולנו בגאולה העתידה

גלות הדעת 

לפניהם  רואים  במצרים,  יושבים  ישראל  כלל 
באדמת  ומופתים  אותות  הטבע,  מערכות  שידוד 
ליום,  מיום  להתעלות  צריכים  היו  לכאורה  חם.  בני 
ולהתרומם  בעולם,  ית'  אלוקותו  מגילוי  להתלהב 
האותות  שהתרבו  ככל   - בפועל  אך  הקדושה,  בשערי 
הורידה  מכה  כל  פלאים,  וירדו  אחור  נסוגו  והמופתים 
אותם מדריגה אחורנית, עד שבהגיע המכה האחרונה - 
מכת בכורות - כבר היו משוקעים במ"ט שערי טומאה, 
ולא יכלו להתמהמה - כי אילו נשארו שם עוד רגע קט, 
כבר היו נכנסים לשער החמישים ולא היו יכולים לצאת.

היתכן כזאת?

'גלות  ענין  להקדים  יש  הדבר  פשר  להבין  כדי 
היתה  בגשמיות,  הנורא  השעבוד  שמלבד  מצרים', 
יג(  ה,  )ישעיה  וכנאמר  הדעת',  'גלות   - רוחנית  גלות  גם 
'לכן גלה עמי מבלי דעת'. כי עצם הדבר שהדעת אינה 
עצמו  זהו   - אצלו  היא  ומבולבלת  האדם  אצל  בהירה 
דהיינו  לתיקונה,  הדעת  החזרת  היא  והגאולה  הגלות. 
לבהירותה וליישובה ללא בלבול, וזו ההבטחה המיוחלת 
יא, ט(,  )ישעיה  ה''  דעה את  'ומלאה הארץ   - לנו לעתיד 
שיוחדר בקרב כל העולם מציאות והשגחת ה', וכלשון 
הרמב"ם )הל' מלכים פי"ב ה"ה( 'ולא יהיה עסק כל העולם 

אלא לדעת את ה' בלבד'.

)פר'  ישראל'  ה'אוהב  של  קדשו  לשון  את  לך  והא 
וכמבואר  הדעת.  גלות  הוא  הגלות  עיקר  כי  ידוע  בא(: 

חסרת.  מה  קנית  דיעה  מא.(  )נדרים  ע"ד  והוא  למעלה 
יסורים  האדם  אל  כשבא  כי  קנית.  מה  חסרת  דיעה 
אינם  עליו  מיושבין  ושכלו  דעתו  אם  אז  ח"ו.  וצרות 
נחשבין היסורין בעיניו לכלום. כי יודע ומאמין באמת 
שהכל הוא טובות מאתו ית' וית'. וגם כי לפעמים יראה 
והובא  כנודע.  זמן  לאחר  מזה  לו  שימשך  הטוב  בעיניו 
ועיקר היסורין והגלות  בספה"ק כמה מעשיות על זה. 
אזי  עליו.  מיושבת  אינה  כשדעתו  הוא  להאדם  אשר 
הוא מרגיש בנפשו גודל הצרות והיסורין כי אין לו במה 
וכאשר  להתחזק וליתן עצות בנפשו איך ומה לעשות. 
לו  ושולח  עליו  מרחם  והוא  להש"י  נפשו  במר  צועק 
דיעה מיושבת ובא להבנה, אז תיכף ומיד נגאל מצרתו 

ודוחקו. ועד"ז הוא ג"כ גלות הכללי. עכל"ק.

עיקר גלות מצרים מתמקד בבחינת ה'דעת', שהרי 
דור המדבר נקראו 'דור דעה', ונגאלו על ידי משה רבינו 
שהוא סוד הדעת )ראה אורח לחיים, פרשת שמות(, וכנגדם 
רב'  'ערב  וקליפת  דקליפה,  דעת  שהוא  עמלק  עמדו 

שבגימטריא 'דעת' כדאיתא מהאריז"ל.

למען  מטרתה  מצרים  גאולת  עיקר   - כן  וכמו 
יתפשט בחינת הדעת, בקרב בני ישראל, בתוך מצרים, 
'ולקחתי  ז(  ו,  )שמות  שנאמר  כמו  כולו,  העולם  ובכל 
וידעתם כי אני ה'  והייתי לכם לאלקים  אתכם לי לעם 
'וידעו מצרים כי אני ה'',  ז, ה(  וכן נאמר )שם  אלקיכם', 

וכן  ו( 'למען תדע כי אין כה' אלקינו',  וכן נאמר )שם ח, 
וידעו  למצרים  ה'  'ונודע  כא(  יט,  )ישעיה  אומר  הכתוב 

מצרים את ה''.

שגם  נמצא  הגליות,  לכל  ראש  הוא  שמצרים  כיון 
שבכללות  ואף  הדעת',  'גלות  בתוך  מצויים  אנו  עתה 
'הללו  יד.(  )מגילה  הגמ'  וכמאמר  ממצרים  יצאנו  כבר 
עבדי ה' - ולא עבדי פרעה', אך כבר אמרו חז"ל )פסחים 
קטז:( 'בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 

הוא יצא ממצרים', כי אכן הקליפה החזקה והקשה של 
פרעה ומצרים כבר נתבטלה, אך בכל זאת אנו נמצאים 
מדברי  לקמן  שיורחב  וכפי  הדעת  גלות  של  בעומקה 
הבעש"ט הק', ולכן עבודה מוטלת עלינו להכיר בשורש 
הדברים, מהו 'גלות הדעת' וכיצד יכולים להחלץ ממנה.

מלחמת האמונה מול הטבע
שני  בין  להכריע  הוא  'הדעת'  מוח  של  תפקידו 
מתמודד  האדם  וגבורות'.  'חסדים  הנקראים  ניגודים 
תמיד בין החסדים לבין הגבורות, ועל כן צריך את מוח 
בה  הברורה  הדרך  מהי  ויחליט  ביניהם  שיכריע  הדעת 

יתהלך האדם.

העבודה זרה של המצריים היה ה'טלה', שהוא ראש 
לכל המזלות. הם האמינו שהבורא ב"ה מסר את הנהגת 
הבריאה לידי כוחות הטבע, והם שולטים בכל, וכאשר 
יכולים  לפניהם,  ומקטירים  מכבדים את הכוחות ההם 
להמשיך בזה תוספת שפע, ולכן היו נוהגים לעבוד את 

הכוכבים והמזלות שלדעתם היו שולטים על הטבע.

ולמצרים,  לפרעה  משועבדים  היו  ישראל  כלל 
היתה  דעתם  אך  לטלה,  בפועל  השתחוו  שלא  ואף 
משועבדת לרעיון שהטבע שולט ומושל בכל, וכן אמרו 
גוי'  מקרב  'גוי  תתקח(,  רמז  ואתחנן  )ילקו"ש  ז"ל  רבותינו 
שהללו  מלמד  נאמר,  לא  גוי  מקרב  עם  ד(,  לד  )דברים 

עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. ולא רק בני 
לנו  יש  בדורינו,  אנחנו  גם  אלא  מצרים,  בדור  ישראל 

שעבוד כזה, אלא שהוא באופן דק יותר.

ובדרך  הטבע,  על  הכישוף  בכח  שולט  היה  פרעה 
יא(,  יח,  )מכילתא  יצא עבד ממצרים'  'מעולם לא  הטבע 
לצאת  שייך  לא  המציאות,  שזהו  ישראל  ידעו  ולכן 
ממצרים! וגם כאשר הגיע משה רבינו ע"ה והוכיח את 
גבורותיו על ידי המטה שנהפך לנחש, ידעו בסתר לבם 
שהגם שאכן הצליח להוכיח שיש איזה כח מעל הטבע, 

אבל בסופו של דבר - הטבע ינצח.

התרוצצו  מצרים  וכל  דם,  מכת  התחוללה  כאשר 
ישראל  בני  התחילו  מים,  קצת  היהודים  אצל  להשיג 
להבין כי הכח העליון שמעל הטבע הוכיח את אפסיות 
הטבע. קליפת פרעה בטלה ומבוטלת ותוך כמה ימים 
יוצאים ממצרים. אך בסופו של דבר, כאשר נסתיימה 

המכה, הודיע פרעה למשה שלא יוצאים ממצרים. 

עליון  כח  איזה  יש  אכן  ברורה,  היתה  המסקנא 
שיכול לחולל מערכות ולשדד מערכות הטבע, אך בכל 
זאת - הטבע חזק יותר. פרעה הודיע למשה רבינו שלא 
יוצאים, ומשה רבינו ע"ה מתחיל עם מכה נוספת, מכת 
מול  דבר,  של  ובסופו  מתהפכת,  מצרים  כל  צפרדע, 
משה רבינו יושב פרעה על כסאו ומודיע שכלל ישראל 

נשארים במצרים. 

במצוות  נמדדים  אינם  טומאה'  שערי  'חמישים 
ועבירות, אלא מתייחסים למצב האמונה. כלל ישראל 
לא שינו את שמם לבושם ולשונם, לא נתערבו בגויים 
ולא למדו ממעשיהם, אלא עיקר הגלות היה בתוך הלב 
הקדושה  ערכו  שעה  באותה  האמונה.  בדרגת  פנימה, 
והטומאה מלחמה זה מול זה, כאשר הקדושה צועקת 
ומיוחד  אחד  שליט  רק  יש  כלום,  בה  אין  שהטבע 
לה,  לעגה  הטומאה  ואילו  הכל,  את  שמנהיג  בעליונים 
את  לבטל  יכול  לא  דבר  שום  וקיים,  חי  הטבע  הנה 

הטבע.

בכל מכה ומכה נוכחו ישראל לראות כי אכן יש כח 
בעליונים שיכול להרעיד את ממשלת הטבע, אך בכל 
זאת לא האמינו ששייך לצאת ממצרים ולשבור לגמרי 
במכת  וגם  מפרעה,  לפחד  המשיכו  הם  הטבע,  את 
לצאת  ששייך  ישראל  כלל  מרבית  האמינו  לא  חושך 
ממצרים, רק אחד מחמש, או אחד מחמשים, או אחד 
האמינו  בלבד  בודדים  אחוזים  כמה  מאות,  מחמש 

ששייך דבר כזה לצאת ממצרים.

ולרמוס  הטלה,  את  לשחוט  הקב"ה  ציוה  לזאת 
לגמרי את כח הטבע, כמאמר הרמב"ן )שמות יב, ג( וז"ל: 
'איש שה לבית אבות' - טעם המצוה הזאת, בעבור כי 
מזל טלה בחדש ניסן בכחו הגדול, כי הוא מזל הצומח, 
לכך צוה לשחוט טלה ולאכול אותו, להודיע שלא בכח 
מזל יצאנו משם אלא בגזרת עליון. ועל דעת רבותינו 
שכן  כל  ב(,  טז,  )שמו"ר  אותו  עובדים  המצרים  שהיו 
שהודיע במצוה הזאת שהשפיל אלהיהם וכחם בהיותו 
צאן  לכם  קחו  )שם(  אמרו  וכך  שלו.  העליונה  במעלה 

ושחטו אלהיהם של מצרים. עכ"ל.

בכל זאת, כח הטבע היה חזק כל כך, עד שגם לאחר 
מכת בכורות, כאשר הכח העליון שמעל הטבע התגלה 
לצאת  שייך  שלא  ישראל  האמינו  עדיין  תוקפו,  בכל 
התרעה  שקיבל  לאחר   - פרעה  את  ראו  הם  ממצרים. 
על מכת בכורות - הולך לישן שנת ישרים בנחת ורוגע, 
וכך הם ירדו עוד שער ועוד שער בשערי הטומאה, עד 
שכמעט הגיעו לשער החמישים, להכיר באופן מוחלט 
בכח הטבע ולהתייאש לחלוטין מהרעיון הנועז והבלתי 

אפשרי - לצאת ממצרים )ראה אורח לחיים, פרשת וארא(.

הפתוחים  מצרים  בשערי  ישראל  עמדו  כאשר  גם 
לרווחה, כשהם יוצאים מהגלות, בכל זאת עדיין פחדו 
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 הרה"ג ר' יחיאל יהושע שיינפלד
ממשפיעי אש החסידות

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

מפרעה, כי יציאת מצרים באה מרצונו של פרעה אשר 
שרויים  היו  עדיין  הם  מארצו,  וישלחם  אותם  גירש 
לאחור,  הסתכלו  הזמן  כל  הטבע,  של  הקטנות  בתוך 
אותם  להשיב  והולך  אחריהם  רודף  פרעה  את  רואים 

למצרים, ויראו מאוד ויצעקו אל ה'.

לאחר כל המכות והאותות והמופתים, לא הצליחו 
עדיין לצאת מגלות הדעת, משום שפרעה עצמו הוציא 
אותם ממצרים, ולכן לא הגיעו לדרגת האמונה שהכח 
פרשת  ריש  הק'  )אוה"ח  פרעה  את  לשבור  יכול  העליון 
בשלח(. רק לאחר שראו ישראל עין בעין כיצד המצרים 

ידיו  את  מרים  ופרעה  הים,  שפת  על  מתים  מוטלים 
בנקודת  לנגוע  הצליחו  כלום,  אינו  שהטבע  ומודה 

האמונה - 'ויאמינו בה' ובמשה עבדו'. 

זה סוד בקיעת הים - שהאמונה שהיתה מצויה עד 
כה רק במוח, הצליחה לבקוע ולשבור את המחסום של 
מיצר הגרון והעורף, ולהתפשט בתוך חדרי הלב. כלל 
שוב  יעמוד  פרעה  אם  שאפילו  לדרגה  הגיעו  ישראל 
לרדוף אחריהם, לא 'ירגישו' בליבם שום פחד. באותה 
פרעה  קליפת  כי  הנוראה  מהגלות  הדעת  יצאה  שעה 

העומד בקום העורף - אחורי הדעת, התבטלה כליל. 

בגילוי,  היתה  האלוקית  הדעת  כאשר  ואז, 
וקירר  עמלק  לפתע  צץ  המידות,  בתוך  והתפשטה 
וסברות,  טענות  עם  הגיע  לא  הוא  האמונה.  כל  את 
וכל  ועזות.  אלא 'קפץ לאמבטיה רותחת', עם חוצפה 
'היש  ישראל  בקרב  ספק  שהתעורר  לאחר  בא  כוחו 
ה' בקרבינו אם אין', הרגש שבלב לא היה מוכן לקבל 
זאת  בכל  הרי  לשאול:  והתחיל  הטהורה  האמונה  את 
ובכך  וילחם עם ישראל',  'ויבוא עמלק  ומיד  יש טבע! 
העמיד שוב את הדעת דקליפה העומד במקום הגרון 
שהוא מקום צר המחבר בין המוח לבין הלב, ושם חוצץ 

ומעכב בין האמונה החזקה שבמוח לבין חדרי הלב.

ונגד  דקליפה,  דעת  שהוא  עמלק  נגד  הפתרון 
קליפת פרעה, שנאחז בעורף ]'הערף' אותיות 'פרעה'[ 
באחורי  הגרון,  במיצר  האחוז  מצרים  קליפת  ונגד 
הדעת, ומפריעים לאור השכל לעבור מהמוח אל הלב, 
כי  האמונה,  לתוך  בעזות  לקפוץ   - מטבע  באותו  הוא 
את  וכל  מכל  המבטלים  עורף',  קשה  'עם  הם  ישראל 
נגד  ההולכים  פזיזאי'  'עמא  הטבע,  ואת  המציאות 

ההגיון.

גלות הדעת
בעוד אנו מביטים ברחמנות על אחינו בני ישראל 
בגלות מצרים שהיו נמצאים בידיו האיתנות והתקיפות 
של אדון העולם, ובכל זאת מפחדים ורועדים מפרעה 
כי  לדעת  יש  אחד.  מטר  על  עמד  לא  גבהו  כל  אשר 
פרעה  כוחות  עכשיו  גם  נמצאים  פנימה  בקרבינו 
ובכל  ניצב השי"ת לצידנו,  גם עכשיו  וקליפת מצרים. 
בין  המלחמה  אצלינו.  נכבד  מקום  תופס  הטבע  זאת 

הקדושה לטומאה לא פסקה.

מאמין  אתה  האם  אחד,  כל  את  נשאל  כאשר 
'ודאי'.  אחד  כל  יענה  העולם,  את  מנהיג  ית'  שהבורא 
האם אתה מאמין שפרנסתו של כל אחד קצובה מראש 
מה  שכל  מאמין  אתה  האם  השנה?  ראש  עד  השנה 
שאתה מתרוצץ לפרנסתך אינה מוסיפה שקל אחד על 
מה שנגזר עליך? גם כאן לא יהיה אחד שיתנגד, כולם 
האם  נשאל,  כאשר  וגם  הסכמה.  לאות  בראשם  ינודו 
אתה מאמין שהרבה דרכים למקום, והשי"ת יש לו את 

הדרך כיצד הכסף יגיע בדיוק אליך? יענה כל אחד 'הן'!

האמת,  רגע  מגיע  כאשר  בפועל,  למעשה,  אבל 
שהאדם  מתברר  הבנק,  את  לסדר  צריך  והאדם 
מתרוצץ ומתייגע, רץ להכא ולהתם, כי הוא יודע שאכן 
הבנק  אבל  ואמיתיים,  נכונים  הם  האלה  הדיבורים  כל 

לא מקבל תירוצים כאלו של 'אמונה ובטחון'. 

מאמין  שהאדם  האמונה  דיבורי  שכל  אומר,  הווי 
מתפשטים  אינם  הם  במוח,  תקועים  נשארים  בהם, 
יכסה  ובטוח שהשי"ת  רגוע  בתוך הלב, שיהיה האדם 

לו את הבנק. 

זה פירוש 'גלות מצרים' - שיש לאדם מוחין ומבין 

מה צריכים לעשות ויודע שהשי"ת מנהיג את העולם, 

אך יש לו מחסום בדעת ואינו יכול להעביר את המוחין 

למדות.

בדעת חדרים ימלאו
שלושה מוחין קיימים באדם - 'חכמה בינה דעת'. 

יש אדם 'חכם' ויש אדם 'מבין', כל אלו ניחונו בכשרון 

של מחשבה לעמוד על שורש הדברים או להבין ענין 
מתוך ענין, אך מוח 'הדעת' הוא ענין אחר לגמרי, זהו 
כח מיוחד להעביר את המידע שיש בשכל ולחבר אותו 
רגשותיו  על  השולט  נקרא אדם  לכן  הלב.  רגשות  אל 
ענין  זה  אין  כי  'מבין',  או  'חכם'  נקרא  ולא  דעת',  'בר 
הקשור אל חכמה או פקחות, שהרי יש אנשים שאינם 
'ישוב   - בדעתם  מיושבים  הם  אבל  בחכמה,  מיוחדים 
יבנה  'בחכמה  ג-ד(  כד,  )משלי  אומר  הכתוב  וכן  הדעת', 
ומכאן  ימלאו',  חדרים  ובדעת  יתכונן,  ובתבונה  בית, 
ובינה שייכים אל השכל עצמו, אך תפקידו  שהחכמה 
שנמצא  השכל  עם  הלב  חדרי  את  למלא  'הדעת'  של 

במוח.

כשאנו אומרים 'קטן אין לו דעת' )טהרות פ"ג מ"ו(, או 
'נשים דעתן קלה' )שבת לג:(, אין הכוונה שאין להם שכל, 
כי אדרבה, 'בינה יתירה ניתנה באשה יותר מבאיש' )נדה 

מה:(, וכן יש ילדים שנתברכו בפקחות יתירה.

והתקשרות. לפעמים האדם  פירושו חיבור  'דעת' 
אוגר במוחו ידע רב, אך בפועל כאשר מגיע לידי מעשה 
אינו מקשר בין המחשבה לבין הפעולה. ולדוגמא, ילד 
יודע שמסוכן לרוץ לכביש, אך כאשר הכדור מתגלגל 
לו  אין  כי  סואן,  כביש  לתוך  לרוץ  מסוגל  הוא  מידיו, 
ועל  לבין הפעולה.  בין המחשבה  ולחבר  'דעת' לקשר 
קל  אבל  דעת  להם  יש  קלה,  דעתן  נשים   - זה  משקל 
יותר מקום  לשכנע אותן, כי אצליהן הפעולה תופסת 

מאשר המחשבה. 

האמונה מול המציאות
שבדעת,  והגבורות  החסדים  בין  המחלוקת  זהו 
כולל  בשורשו  הדעת  כי  ורע',  טוב  הדעת  'עץ  בסוד 
בתוך  למטה  מתפשטים  הם  וכאשר  וגבורות,  חסדים 
גילוי  ]שהם  החסדים  מתפשטים  הגשמי,  העולם 
לראות  הקדושה,  לכח  ית"ש[  אלוקותו  והתפשטות 
את הכח האלוקי ואת אפסיות הטבע, ואילו הגבורות 
הטומאה,  לכח  מתפשטים  וההסתר[  הצמצום  ]שהם 
צריך  הדעת  הטבע.  בכח  רק  להכיר  והפירוד,  ההעלם 
להכריע ביניהם, להוכיח את האמת האלוקית, ולהנהיג 

את המידות עם האמת הזאת )היכל הברכה פר' קדושים(.

כל עוד לא נגאלנו בגאולה השלימה, מתחולל אצל 
הוא  המוח  והלב.  המוח  בין  תמידית  מלחמה  אחד  כל 
הסטרא  מקום  הוא  והלב  האלוקיים,  לכוחות  מרכבה 

אחרא.

שהשי"ת  היא  האמיתית  שהמציאות  יודע  המח 
שהמציאות  מרגיש  הלב  ואילו  הבריאה,  את  מנהיג 
האמיתית - זהו המציאות הנראית לעין, שהטבע שולט 

בעולם. 

הפשוטה  המציאות  את  שרואה  הלב,  מול 
והפרקטית של הטבע, מתמודד המוח עם מחשבות של 
המיועדות  'מדריגות'  כמו  חוץ  כלפי  שנראית  'אמונה' 

לצדיקים בלבד, משהו לא טבעי, לא מציאותי.

להתייגע  לך  למה  האדם,  את  משכנע  המוח 
וכל  יום,  בכל  'השתדלות'  קצת  מספיק  לפרנסתך, 
מלימוד  תהנה  המדרש,  בבית  רגוע  שב  השעות  שאר 
ש"ס ופוסקים. ואילו הלב תובע ושואל: המשכנתא מה 

תהא עליה? 

יש כאן מלחמה בין ה'אמונה' ל'מציאות'. ה'אמונה' 
שבמוח טוענת כי אין משהו מלבד האמונה, המציאות 
בחובות  הבטחון  ושער  חז"ל  מאמרי  הם  האמיתית 
שאירעו  סיפורים  לצטט  גם  יודע  המוח  הלבבות. 
הבטחון  בעבודת  שהתחזקו  אנשים  כיצד  לאחרונה 
בכל  המתרחשים  דברים  והם  שרוצים,  מה  כל  קיבלו 

יום. 

האמונה הטהורה צועקת: השלך על ה' יהבך, בטח 
האדם  יסובבנו.  חסד  בה'  הבוטח  אמונה,  ורעה  בה' 
את  מחזק  הוא  בפיו,  פסוקים  עם  היום  כל  מסתובב 
עצמו שוב ושוב, קוה ה' וקוה אל ה'. 'תקוה אחר תקוה, 
חזק ויאמץ לבך, אם קויתם ולא נושעתם, קיווי ושובו 
דקות  כמה  רוב,  פי  ועל  מ(.  מזמור  תהלים  )מדרש  וקיווי' 
לפני שצריך לסדר את החוב, ה' שולח לו את הישועה, 
האדם  דבר  של  בסופו  אך  הצפוי,  באופן  תמיד  לא 

מסתדר. צדיק מצרה נחלץ. 

אך עד הרגע המיוחל, מסתובב האדם עם מצפון, 
אולי הוא לא היה צריך לחיות עם מדריגות כאלו, אולי 
הבורא ב"ה תובע עוד השתדלות אחת קטנה. וכאשר 
מתקרב רגע האמת, הוא מתחיל לייסר את עצמו עם 
הוא  דואג,  חצי  הוא  האדם  לפעמים  אשמה.  רגשות 
לא רוצה לדאוג כי אסור לדאוג, ולכן מתחיל לחשוש 
אולי הקב"ה לא רוצה לתת לו בגלל שלא עשה מספיק 

השתדלות.

וה'מציאות'  הטבע  עומדים   - האמונה  מול 
שולט  הטבע  רק  כי  ושוב  שוב  ומוכיחים  המוחשית, 
בעולם, עד שגם אנשים שבאמת משתדלים בעבודת 

הווי אומר, שכל דיבורי האמונה 
נשארים  בהם,  מאמין  שהאדם 
אינם  הם  במוח,  תקועים 
להיות  הלב,  בתוך  מתפשטים 
לו  יכסה  שהשי"ת  ובטוח  רגוע 

את כל חובותיו

המשך בעמוד יד 
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כדי להבין את ענינו של חג הפסח הבא עלינו 

חסידות,  בספרי  לעוסקים  שכידוע  לקראתינו, 

ודור  דור  בכל  ומתחדשת  חוזרת  מצרים  יציאת 

לכל אדם ואדם, וכמו שנפסק הלכה למעשה, כי 

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 

יצא ממצרים. 

נקדים בתחילה מה שנתבאר בספרי חסידות, 

מבלי  ה',  עבודת  לאדם  שתהיה  אפשר  אי  כי 

שתקדם אליה חיות רוחנית הנשפעת מלמעלה, 

כל  של  השורש  היא  זו  חיות  "מוחין".  הנקראת 

דביקות  בהקב"ה,  האדם  של  הרוחנית  הדביקות 

פנימית הבאה עם חכמה ובינה, דביקות עמוקה 

ואמיתית, שהיא שורש כל העבודות. 

לטעם  טעמים  שני  נתן  עינים  מאור  בסה"ק 

כי  חיות,  מלשון  האחד  "מוחין",  זה  שם  קריאת 

של  הרוחנית  החיות  כל  שורש  היא  זו  השפעה 

)מל'  הכאה  מלשון  והשני  ה',  בעבודת  האדם 

לו על קדקדו(, להפריש את האדם מדבר  מוחה 

רע.

שאז  זמן  שיש  הוא  בהכרח  כן,  אם  עכ"פ 

מתחילין ה'מוחין' להכנס באדם. ומבואר בכתבי 

האר"י ז"ל, שיש שני מיני סדרי זמנים שה'מוחין' 

נכנסים באדם, האחד הוא בכל אדם בפרטות לפי 

סדר גילו, היינו בגיל בר מצוה, ובגיל כ' וכו', והשני 

הידוע  פי  ועל  ושנה,  שנה  בכל  ישראל  בכללות 

ותחילת  חדשה,  מציאות  היא  ושנה  שנה  שכל 

שכתוב  וכמו  ניסן,  חודש  הוא  זה  לענין  השנה 

היינו  חדשישם,  ראש  לכם  הזה  החודש  בפסוק 

ישראל  בבני  ליכנס  מתחילים  ניסן  שבחודש 

כל  כלומר  הבאים,  חדשים  הי"ב  של  המוחין 

של  העבודה  ורגשות  הדביקות,  וכוח  ההשגות, 

בני ישראל באותה השנה.

הנורא  בלילה  הוא  אלו  מוחין  כניסת  וזמן 

כל  יוצאין  זו  שבלילה  הסדר,  ליל  של  והנשגב 

המיצר  היא  מה  כשנתבונן  ממיצריהם.  ישראל 

האמיתי  שהמיצר  נבין  אדם,  בן  של  האמיתי 

נמצא  דעת  לו  שאין  האדם  הדעת,  חסרון  הוא 

האדם  של  החיות  הוא  הדעת  כי  אמיתי,  במיצר 

והוא המניע את כל מידותיו ואיבריו, וכל פעולה 

לעשות  דעת  לו  שיש  בגלל  היא  עושה  שהאדם 

נמצא  הוא  דעת  לאדם  לו  שכשאין  נמצא  כך, 

במיצר איום ונורא, שהרי אין עני אלא בדעת, ואין 

וגרוע  לעשות,  מה  דעת  לו  שאין  מי  אלא  אסור 

הרע  יצר  בהמית  דעת  לו  שיש  אדם  הוא  מכך 

שאז  והבל,  שטות  דברי  לעשות  כשור  המושכו 

הנשמה האלוקית כבן מלך האסור בחבלים ביד 

שודד רוצח.

והקב"ה אבינו הוא, וכמו שאב מלמד את בנו 

ברחמיו  תורה,  אותנו  מלמד  הקב"ה  כך  תורה, 

ידי שנותן  על  לעבודתו  אותנו  ומקרב  המרובים, 

לנו  שנותן  הזה  והשכל  לעבדו,  ודעה  שכל  לנו 

נקרא בלשון ספרי חסידות "מוחין" כאמור לעיל. 

זה הוא שם כללי לחיות הרוחנית שבאדם  ושם 

שהיא באמת למעלה מהשכל, ולכן אינה נקראת 

בלשון 'שכל' אלא בלשון 'מוחין'.

אבל באמת חיות זו היא שורש השכל, שהרי 

שורש השכל בעבודת ה' הוא מהנשמה האלוקית 

שבאדם, שהיא הנותנת לו את הקשר בינו לאביו 

שבשמים, והיא ממשיכה לו את החיות, שמהותה 

שגם  באופן  הגוף,  לתוך  חודרת  שהנשמה  היא 

השכל האנושי שבאיש היהודי מתחיל להתחבר 

את  ולהרגיש  להבין  ומתחיל  האלוקי,  לאור 

מציאות הקב"ה, איך שהוא נמצא בעולם, בפועל 

המעשים,  ובכל  הנבראים  בכל  ובפרטות  ממש, 

ה'  ג"כ איך לעבוד את  והשכל הזה מלמד לאדם 

ואיך להתקרב אליו.

וחיות זו היא שורש הקדושה שבאדם, הניצוץ 

בה  ויש  גדול,  לאש  קש  המבעיר  שבו,  האלוקי 

כמה וכמה דרגות, בבחינת ניצוץ שלהבת ולהבת, 

מאור  בסה"ק  המובא  הקבלה  ספרי  ובלשון 

עינים אנו מוצאים שדרגות אלו בקבלת המוחין 

ו'גדלות',  'קטנות'  לבחינות  נחלקות  העליונים 

דומה שכלו של אדם  וכמו שאנו מבינים שאינו 

ואדם  אדם  בכל  כך  גדול,  אדם  של  לשכלו  קטן 

באיזה גיל שיהיה יש לו מוחין של קטנות וגדלות 

שיש  בעצמו,  יודע  אחד  שכל  וכמו  מצבו,  לפי 

זמנים שאז הוא בבחינת 'קטנות', ומפריע לו כל 

קטנות,  של  במצב  העולם  על  ומסתכל  שטות, 

שמביט רק אל חיצוניות של כל דבר, ואינו מביט 

הוא  שהאדם  זמנים  ויש  כגדול,  פנימיותו  אל 

לו  שהפריעו  דברים  ופתאום  'גדלות',  בבחינת 

עד עתה אינם תופסים אצלו כלל, ומביט אל כל 

גדול שמביט  ועמוק כאדם  פנימי  העולם במבט 

אל אמיתותו של דבר ולא על חיצוניותו.

לקבל  כדי  לעשות  עלינו  מה  היא  השאלה 

וכיצד  בשלימות,  הזאת  האלוקית  החיות  את 

יהיו לנו כלים שהארה אלוקית זו תשאר בקרבנו 

ולא תחלוף מבלי השאיר אחריה זכר. כיצד נזכה 

להיות בשלימות כבן המיסב על שולחן אביו – אנן 

המלך  שולחן  על  לישב  יתבינן,  דרחמנא  אתכא 

ולקבל את כל החיות האלוקית. 

האלוקית  שהחיות  בסה"ק  מבואר  כך  על 

תינוק  באופן של  בליל פסח  אלינו  יורדת  הזאת 

אמו.  משדי  היונק  וכתינוק  אמו  במעי  העובר 

הם  פסח,  בליל  מקבלים  שאנו  שהמוחין  מכיון 

המוחין שקבלו ישראל בשעת יציאתם ממצרים, 

ומכיון שאז היה תחילת הויית בני ישראל לעם, 

את  שמקבל  תינוק  בבחינת  זה  זמן  היה  הרי 

תחילת מציאותו גופו ונפשו ממעי אמו, אשר אין 

בבחינת  להיות  רק  אלא  דבר,  שום  לעשות  עליו 

לאמו,  המציאות  בתכלית  להתבטל  היינו  תינוק, 

וכמו תינוק היונק משדי אמו, שאין עליו לעשות 

להחזיר  ולא  אמו,  משדי  לינוק  מלבד  דבר,  שום 

פניו ממנה.

אלא שהביטול הזה הנדרש מאתנו הוא ביטול 

כל  את  המשליך  תינוק  בבחינת  להיות  מוחלט, 

הכרה  שום  לו  אין  שתינוק  וכמו  אמו,  על  יהבו 

אין  איך  בעצמינו  להחדיר  עלינו  עצמית,  וישות 

מידות  או  לנו שכל  אין  כוחות עצמיים,  כלל  לנו 

ישותנו  נבדלת  שבה  ישות  לנו  אין  עצמיים, 

אנחנו,  אחד  אב  בני  כולנו  אלא  אחרת,  מישות 

כי  ממעל,  אלוק  חלק  בנו  המאיר  הוא  והקב"ה 

חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו.

כדי להגיע לביטול זה, אנו נדרשים להשתמש 

בכל כוחות הנפש האלוקיים שיש בנו, ולהחדיר 

עוד ועוד בנפש איך שכל מציאותה היא כתינוק 

אינה  זו  ידיעה  למעשה  אשר  אמו,  משדי  היונק 

נדרשת רק בימים אלו, אלא היא הבסיס והיסוד 

נדרשת  והיא  ישראל,  איש  של  מציאותו  כל  של 

יהודי  של  מציאותו  כל  כי  ממש,  ועת  עת  בכל 

נפשו  של  הקשר  יסוד  והיא  הקב"ה  ביטול  היא 

הזה  הביטול  אחר  ורק  הקב"ה,  עם  האלוקית 

הוא זוכה לקבל מלמעלה את האורות האלוקיים 

לבל  עת,  בכל  ולקימה  לחיתה  לנפשו  הנדרשים 

יהיה כשור מבלי דעת לו.

החסידות  תורת  למה  נבין  זה  יסוד  פי  על 

דרשה תמיד כבסיס לכל עבודת ה', ביטול מוחלט 

תכלית  שכל  החושבים  שיש  ובעוד  היהודי,  של 

התורה והתפילה היא להיות גודלים מעלה מעלה 

בישות וביסוס המציאות העצמית, הרי שבתורת 

מעלה  לגדול  כדי  היא  העבודה  כל  החסידות 

מעלה במעלות הביטול, כל תורה ותפילה שאנו 

לומדים ומתפללים, היא כדי להוסיף בהתכללות 

הנפש בהקב"ה, בביטול היש המפריד את הנפש 

מהקב"ה, ובחיזוק הקשר והחבל שעליו נאמר – כי 

חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. 

בלימוד ספרי החסידות, שהם החלב הנדרש 

שהקב"ה  האלוקית  הדעת  הוייתנו,  כבסיס  לנו 

נתן במתנה מיוחדת לדורות אלו, תורת החסידות 

לבוא  לעתיד  הקב"ה  שגנזו  הגנוז  האור  שהיא 

טעימה  בתורת  לנו  ונתנה  שבת  שכולו  ליום 

הקדושה  הגמרא  לימוד  עם  יחד  שבת,  ממאכלי 

לעלות  נזכה  האדם,  יחיה  שעליו  הלחם  שהיא 

שתסייע  בנפש,  הביטול  בהחדרת  מעלה  מעלה 

השכינה  ישראל,  נשמות  בשורש  להתכלל  לנו 

הקדושה, כנסת ישראל.

יסוד החסידות 
הרה"ג ר' יהודה וינגרטן

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

ליל הסדר - כבן המיסב על שולחן אביו
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בעמדינו על השער לצאת מהארבע פרשיות, הלא 

הם הארבע שערי הכניסה להארמון הנפלא של זמן 

מהו  ולהשכיל  להבין  מאיתנו  תובע  הזמן  חירותינו, 

יצאנו  ואם  הבעל"ט,  הפסח  בחג  המדובר  החירות 

לחירות בשנה העברה העעל"ט א"כ מי הכניסנו לבית 

עוד  ונפשינו  לבבינו  בכל  האסורים שאנו מתכוננים 

הפעם בשנת תשע"ז לחוג יו"ט לחירותינו?

בהתגלות  התחילה  ממצרים  ישראל  גאולת 

הבוכ"ע למשה רבינו על הסנה, אשר שם נתגלה לנו 

הסוד הנפלא ש'בכל צרתם לו צר' בין ברוחניות ובין 

את  ידעתי  "כי  נפלאה  אהבה  של  ובבטוי  בגשמיות 

מכאוביו" לשון ידיעה וחיבור בכל כאב ואנחה של א 

אידיש קינד ליגט א שטיק רבש"ע, 'עמו אנכי בצרה', 

אבל! אבל! כל זה הוא ההתחלה, כמ"ש 'ויאמר משה 

אסורה נא ואראה'. בא וראה את דברי חז"ל במדרש 

תנחומא על הפסוק זה ופליגי בה ר' יוחנן ור"ל, רבי 

אל  להתקרב  משה  פסע  פסיעות  שלש  אמר  יוחנן 

אפילו  פסע  לא  אמר  לקיש  בן  שמעון  ורבי  הסנה, 

הסנה.  לצד  וראשו  צוארו  עקם  אלא  אחת  פסיעה 

ועתה בא וראה לשון המדרש, א"ל הקב"ה נצטערת 

לראות, חייך שאתה כדאי שאגלה עליך, מיד ויקרא 

אליו ה' מתוך הסנה. א"ל הקב"ה, אתה אמרת 'הנני', 

אני  ומיד  ישראל  על  ותתפלל  חייך שתבוא השעה 

יענה תשוע  וה'  אז תקרא  הזה,  בלשון  אותך  עונה 

ויאמר הנני )ישעיה נח(. 

פרשת  חדשים  )ליקוטים  ישראל  אוהב  ובספה"ק 

שלש  אמר  יוחנן  ר'  כי  ונראה  וז"ל:  כתב  שמות( 

ענין  באותו  כתיב  כי  זה  דרש  משה  פסע  פסיעות 

כי  הוא,  והענין  ואראה'.  נא  'אסורה  תיבות,  שלש 

הולך  היה  למשה  יתברך  ה'  שנתגלה  שעה  באותו 

ממדרגה למדרגה ופסע שלש פסיעות, ר"ל מעשיה 

ליצירה, ומעולם היצירה לבריאה, ומבריאה פסע עד 

אמר  לקיש  וריש  קדישא.  דאצילותא  לעלמא  שבא 

לא פסע, ר"ל שבוודאי לא היה צריך לפסוע, כי כבר 

היה במדריגה הגדולה זאת שהוא עולם האצילות. רק 

שצווארו עקם, ר"ל שהשיג השגה גדולה מאוד, והוא 

אמר  מה.  דבר  ורואה  צווארו  שמעקם  כאדם  משל 

הקב"ה, אתה אמרת 'הנני', והיינו שמסרת את עצמך 

להשיג אותי. חייך אף אני בלשון הזה עונה, ר"ל שגם 

אותי  להשיג  שירצה  למי  עצמי  אמסור  כביכול  אני 

שנאמר 'אז תקרא'. והיינו שתרצה לקרוא 'אז' שהוא 

יענה, כל  וה'  יהו"ה אדנ"י.  ר"ל ח' אותיות  ח',  מספר 

סנהדרין  )ירושלמי  דינו  ובית  הוא  וה',  שנאמר  מקום 

פ"א ה"א( ר"ל שם הוי"ה ובית דינו הוא מלכות קדישא 

והיא בחינת שם אדנ"י. 'תשוע', ר"ל שתרצה להשיג 

את הבורא ברוך הוא בכל המדרגות שהם יותר גבוה. 

'ויאמר הנני', היינו הנני בכל המדרגות. עכלה"ק.

אלה  בימינו  למעשה  בנוגע  קצת  הדבר  ולקרב 

רואה  אדם  פלאים,  פלאי  הנה  כערכינו,  לאנשים 

אותי  הביא  הרבש"ע  שאם  ומבין  באש  בוער  סנה 

ומשתהה  ועומד  ונעצר  להבה,  אש  לראות  למצב 

אזוי"  "סתם  הלאה  להמשיך  אוכל  איככה  וחושב, 

בלי להתבונן, וכידוע היטב מכל הצדיקים שכל דבר 

בעולם שאדם רואה ושומע הכל מכוון אליו, ומאת ה' 

היתה זאת לקרבו לעבודתו יתברך שמו, ואם כן היא 

הדבר בכל ראי' ושמיעה גשמית, ק"ו ב"ב של ק"ו לכל 

ראי' ושמיעה רוחנית, כל חסידישע ווארט ששומע, 

במושג  חדשה  השגה  פסח,  ביו"ט  חדשה  השגה 

בחסידישע  לראות  מביאו  הקב"ה  או  חירותינו,  של 

ספרים, צועק אליו: צדיק'ל! אליך נשלחתי לך! ולא 

נרדם  אינו  היצר  אבל  )ממך(.  לגבוה  ולא  לאחרים 

עומד  כבר  וכרגע  חציו,  משום  אשו  את  ויורה  כלל, 

וחושב: האם באמת אלך לראות מה כתוב שם, מאן 

יימר שהמכוון באמת לי, אולי זה רק כמו "חסידישע 

מניחו  אינו  הנשמה'לע  אבל  אלך!  לא  דמיונות"? 

הזמן  כל  שלמד  התורה  כח  של  במלחמתה  ולוחם 

העל"ט בישיבה בעז"ה, ובכח הקדושה הנשמה צועק 

הקדוש  האור  את  תחשוך  אל  ואנא,  אנא  ומבקש: 

הזאת ממנו, אם הבוכ"ע שלח לך להנאתך ולטובתך 

להתעלם!  תוכל  לא  הזה,  השטיקל  הזה,  הספר  את 

תמצא  אולי  לראות  לשם  ראשך  את  תצדד  עכ"פ 

להרגיש  תזכה  אולי  ושמחה,  וסיפוק  מתיקות  שם 

ולהתקרב על ידו לאור החיים האמיתי.

'אסורה  במוחו  מחליט  דשמיא  ובסייעתא 

ואראה'.. והנה עכשיו מגלים לנו חז"ל בהמדרש הנ"ל 

מעקם  רק  אחד  כאשר  הבוכ"ע  אצל  השמחה  את 

בהתקרבות  מדרגה  בקדושה,  מדרגה  לראות  צאוורו 

לה', והנה הקב"ה עונה לך בזה הלשון: אתה נצטערת 

לראות, יודע אני שלא היה קל כל כך לך, חייך שאתה 

כדאי שאגלה עליך, מיד ויקרא אליו ה' מתוך הסנה, 

התגלות אלוקית, הבוכ"ע קורא לך, מורא'דיג... 

הנה במדרש מחלק תשובת הבוכ"ע לשני חלקים, 

כדאי  שאתה  חייך  לראות,  נצטערת  הקב"ה:  א"ל 

ב', אחר שאדם  וכו' אבל יש עוד חלק  שאגלה עליך 

שומע כבר שהבוכ"ע קורא אותו, והוא עונה הנני, על 

'הנני',  אתה אמרת  זה יש עוד הבטחה: א"ל הקב"ה 

אני  ומיד  ישראל  על  ותתפלל  השעה  שתבוא  חייך 

תשוע  יענה  וה'  תקרא  'אז  הזה,  בלשון  אותך  עונה 

מיוחדת  משמעות  שיש  משמע  ע"כ.  הנני'  ויאמר 

בלשון 'הנני' והדבר צריך ביאור.

ובאמת כבר גילה לנו הרה"ק האוהב ישראל זי"ע 

'אתה אמרת הנני',  עמקות ההבטחה שאמר הקב"ה 

והיינו שמסרת את עצמך להשיג אותי. חייך אף אני 

בלשון הזה עונה, ר"ל שגם אני כביכול אמסור עצמי 

הבטחה  והוא  עכלה"ק,  אותי  להשיג  שירצה  למי 

נפלאה. אבל אולי יכולין להוסיף נקודה אחת במכוון 

יח ח(  )במדבר  הענין, דהנה איתא בספרי על הפסוק 

משמרת  את  לך  נתתי  הנה  ואני  אהרן,  אל  ה'  וידבר 

'הנה'  אומר  שהוא  מקום  כל  הנה',  'ואני  תרומותי, 

שנאמר  מקום  כל  ומעתה  עי"ש.  שמחה  לשון  הוא 

אני"  "הנה  תיבות  שני  צירוף  הוא  הלא  'הנני'  לשון 

)ובדרך אגב לפי הספרי הנ"ל נתגלה לנו כוונה חדשה ויקרה 

כאשר  ומצוה  מצוה  בכל  וכן  תפילין  הנחת  לפני  יום  בכל 

מתחילין 'הנני מוכן ומזומן' מגלים דעת שהנה אני בשמחה 

רבה לפניך שאני זוכה לעשות רצונך ולקיים מצוותך להניח 

אתה  אומר:  והבוכ"ע  ואכמלה"ב(,  הקדושים  התפילין 

סר  להיות  שמח  אתה  שמעתי,  טוב  'הנני'  אמרת 

אבין  אולי  בשמחה,  צאווריך  עקמת  אתה  ולראות, 

הקטע הזה בבני יששכר, אולי אשיג השגה חדשה! 

הבוכ"ע  חייך,  שכר,  לך  מגיע  בלבד  השמחה  על 

כביכול נשבע לך, שאמסור עצמי למי שירצה להשיג 

אותי בלי שום ספק כלל. ועוד יותר מזה גילו לנו חז"ל 

ורק אעתיק לשון המדרש: א"ל הקב"ה חייך שתבוא 

אותך  עונה  אני  ומיד  ישראל  על  ותתפלל  השעה 

בלשון הזה, ובלשון הזה היינו כביכול שהבוכ"ע יגיל 

וישמח למלא כל משאלות לבך לטובה ולברכה וכאן 

מבית  חסר  כלום  מזה,  יותר  צריכין  וכי  שואל  הבן 

המלך?

סף  על  בעמדינו  דברינו,  לתחילת  נחזור  ואולי 

בו מקיפות, מתכוננים  ישועות  חודש הגאולה אשר 

אם  הלא  חידתי:  במשל  ואפתח  חירותינו,  לזמן  אנו 

אחד מוטל בבית החולים רח"ל בלי אפשר להזיז אבר, 

בתפיסה  רח"ל  הוא  קטנה,  פסיעה  לפסוע  יימר  מי 

לבקרו  וילך  בעדו  יתפלל  אחד  וכל  האסורים,  בבית 

כי מבינים את חליו וצרתו ורחמנא יצילנו, והלא על 

זאת אנו משבחים ומהללים בכל יום ויום 'ברוך מתיר 

אסורים', וכל אחד יבין כי אם אפשר לקרב רפואתו 

וישועתו ודאי לא יוכל לעצור ולא יעמוד על דם רעך 

וכל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא וכו'. 

אבל הלא אם כן הוא בגשמיות ק"ו ברוחניות, אם 

רואה  כאשר  פסיעות  שלוש  לפסוע  יכול  אינו  אחד 

סנה בוער באש להתקרב אל ה', הוא כחולה במחלת 

אם  ואצ"ל  ממש,  האסורים  בבית  והוא  הסטראו"ק 

מסוכן  חולה  הוא  צאוורו,  לעקם  אפילו  יכול  אינו 

בכל שנה  וחסדיו  ברוב רחמיו  והבוכ"ע  רח"ל.  ממש 

ושנה מוציא אותנו מבית העבדים שאנו משעובדים 

בעול על צוארינו שאינה מניחה לנו לעקמה לראות 

לאור  מאפילה  עולם  לחירות  ומוציאנו  ה',  אור  את 

ושנה  שנה  בכל  זוכים  אנו  הזאת  הזכיה  הנה  גדול, 

ולהתקרב  יותר  ולהבין  יותר  ולראות  יותר  להשיג 

העברה  בשנה  שזכינו  כמה  ועל  החיים,  לאור  יותר 

יתברך  לשמו  ומשבחים  מודים  אנו  הנה  להתקרב 

עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  בכל  אבל 

כאילו הוא יצא ממצרים, ובכל שנה ושנה יש יציאה 

חדשה, התקרבות חדשה, אור חדש, והקב"ה מבקש 

מאיתנו להיות 'סר לראות' ולהתקרב, כי הלא מצוה 

וכל המרבה לספר הרי  ביציאת מצרים  עלינו לספר 

זה משובח, וידוע הווארט 'כל המרבה לספר' מלשון 

ספיר ויהלום, כל המתקרב יותר להאור, מבהיק יותר 

באור הקדושה ובאור החירות. 

לנו  ומתגלה  מופיע  הקב"ה  ודור  דור  בכל  הנה 

לנו  ממציא  אופן  ובכל  אופנים,  וכמה  כמה  ידי  על 

התעוררות המדבר לנו בשפה שאנו מבינים ובתענוג 

לפי ערכינו. ובדור הזה לא אוכל למנוע מלהביע את 

בזמן האחרון  אל האור הנפלא שנתגלה  לבבי  רגשי 

לבחורי חמד צאן קדשים אשר כאשר לרועינו רועה 

הצאן  רועה  בעת  השלום  עליו  רבינו  משה  ישראל 

היתה ההתגלות הקדושה הנ"ל בסנה, הנה גם להצאן 

אש החסידות  קדשים בדור הזה זכו לגילוי אור של 

אשר לאורה נסע ונלך להתקרב יותר ויותר להקדושה 

הזה  האור  ניצוצי  נראו  לאחרונה  גם  ומה  ולהתורה, 

ויראו עינינו וישמח ליבנו לראות את  גם פה בחו"ל, 

טוב האור מתפשט והולך בכל קצוות תבל ולכל בני 

תפלתינו  יתקיים  עדי  במושבותם  אור  יהי  ישראל 

תאיר  ציון  על  חדש  ואור  ועידן  זמן  זה  ובקשתינו 

ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו בביאת משיח צדקינו 

השתא בעגלא ובזמן קריב.   

זמן חירותינו 
הרה"ג ר' שלמה שווארטץ

ר"מ בישיבת תורה ויראה סאטמאר קרית יואל
 ממשפיעי 'אש החסידות' בארה"ב
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אנחנו צריכים להתכונן! הכריז אחד מהיושבים 
מבלי  הזו  לפגישה  לגשת  אפשר  אי  בשולחן. 
השניים  שאלו  זאת?  עושים  איך  אבל  להתכונן, 
מה  אחד  כל  נשמע  באו  אז  איך?!  מולו.  שישבו 

הדרך הנראית לו הטובה ביותר.

בקבוק  עמד  עליו  השולחן,  ליד  ישבו  הם 
משקה המיועד לימים הקרים של החורף. לחמם 
מעט את עצמותיהם הדואבות, אבל מה שעמד על 
הפרק היה חשוב יותר. הם היו שלושתם בני אותו 
הכפר, הם חלקו את חייהם אחד לצידו של השני, 

כאשר לכל אחד צרותיו הוא.

ביותר,  עליו  קשה  הפרנסה  היתה  לראשון 
כעת גם נאלץ להתמודד עם נזקי החורף, הסערה 
האחרונה הותירה אותו עם גג שבור ודולף. השני 
הוא  גם  אך  מבוססת,  יותר  הכנסה  עם  שהיה 
מכתב  קיבל  הוא  לרשויות,  חוב  לו  יש  וצרותיו 
התראה. יחד עם זאת הוא מתמודד עם ילד שדורש 
השקעה של ממון וזמן יום יום, כדי שיצעד בדרך 
הישר. השלישי, קיבל קנסות על אי ציות לחוקים 
עונשו  למשפט,  עד  לו  קצוב  זמן  המדינה,  ודיני 
ומר. עד אז מקווה הוא להסדיר  רע  עלול להיות 

את העניינים מול מסדרונות השלטון.

אך זאת הזדמנות פז! כעת כל אחד מהנתינים 
ולבקש  לבוא  יוכל  בה  המלך  מאת  הזמנה  קיבל 
להתכונן  עליהם  וכיצד  איך  ליבו,  על  אשר  את 
ולכוון את צעדיהם כדי שיוכלו להפיק את המירב 
זמן  פרק  הוקצב  אחד  לכל  המתוכנן.  מהמפגש 
ומשאלתו  בקשתו  את  לשטוח  יוכל  בו  מראש, 

מאת המלך. נו... מה עושים? איך מתכוננים?

כך  בא  אני  ואמר:  בחכמה  פיו  הראשון  פתח 
כפי שאני שהמלך ישים לב בדיוק למצבי העגום, 
אבכה, אזעק אתחנן על נפשי. ובוודאי יחוס וירחם 
עלי ויתן לי פתח של תקווה, השני, שלא כקודמו 
אי אלו  אכין  לפגישה,  כראוי  אני אתכונן  החליט! 
מכן  ולאחר  המלך,  את  לרצות  כדי  שפר  אמרות 
אבקש את אשר בפי. חה... הצטחק השלישי, אני 
לי שם  וידידים  רעים  בבית המלך,  ובא  יוצא  הרי 
לרוב. אף עם המלך יש לי שיג ושיח, אני לא צריך 
להכין שום דבר. פשוט אגיע לפגישה אבקש את 
לי  רוחש  הוא  עליו,  סומך  אני  והמלך...  משאלתי 

חיבה, הוא לא ישיב פני ריקם.

חלפו ימים, המועד הגיע. יצא לו הראשון עם 
בוקר, עליו לעשות כברת דרך שכן אין לו אמצעים 
הצהריים  לקראת  רכב.  כלי  או  עגלה  לו  לשכור 
בגדיו  ומזיע,  מתנשף  כשהוא  הארמון  אל  הגיע 
הארמון,  את  נגש  חיש  הדרך.  מאבק  מלוכלכים 
הוציא מכיסו את ההזמנה, הגיש אותה אל השומר, 
צריך  הוא  אליו  הכיוון  להוראת  ממתין  כשהוא 

לצעוד. אך זו בוששה מלהגיע.

השומר סוקר אותו מכף רגל ועד ראש ואומר; 
אכן נקראת לבוא אל המלך אולם הופעתך בזויה 
למדי, לצערי לא אוכל להכניסך פנימה... פני האיש 
נתכרכמו, הוא פתח את פיו בזעקה; הרי נקראתי 
לבוא אל המלך, איך אוכל להפסיד את ההזדמנות 

את  המלך  שמע  עדי  שבר,  זעקות  זעק  כך  הזו? 
זעקתו... 

זימן המלך את השומר אליו ושאל; מה רצונו 
לפגוש את המלך השיב,  הזמנה  בידו  של האיש? 
משום  המלך.  שאל  להכנס?  הנחתו  לא  ומדוע 
יאה  זה  אין  ראש  ועד  רגל  מכף  מזוהם  שהוא 
מה  אותו  שאל  זאת  בכל  שכזה.  במצב  להכניסו 
למבוקשו,  האיש  נשאל  המלך.  ציווה  מבוקשו! 
את  העביר  השומר  צרותיו.  את  לשומר  סיפר 
נושא  כשהוא  ויצא משם  הטרקלין,  אל  משאלתו 
צרור הכסף, אך האיש  לאיש את  נתן  כסף.  צרור 
שיראה  המלך...  את  לפגוש  רציתי  ליבב,  המשיך 
לא  זה  לי מאוד, אך במצב  צר  לי...  ומר  רע  כמה 

תוכל להכנס פנימה, אמר ופטרו לשלום.

עברה שעה קלה והשני הגיע, ירד מן הכרכרה 
שנשאה אותו אל הארמון, יישר את בגדיו ההדורים 
גם  מסמכים,  צרור  בידו  זו.  למטרה  רכש  אותם 
את  הציג  השומר,  את  נגש  נמצאת.  ההזמנה 
ההזמנה, חיש החווה השומר אל הכיוון לאן ישים 
הוא  שם  הטרקלין  אל  נגש  הוא  פועם  בלב  פניו. 
מוצא מוזמנים נוספים הממתינים גם הם לתורם. 
פני  הבעת  ע"פ  לנחש  מנסה  הוא  ההמתנה  בזמן 
רואה  הוא  מבוקשם...  את  השיגו  האם  היוצאים 

חיוכים רחבים, הדבר מעודד אותו.

כשמגיע תורו הוא נכנס באימה ופחד, החיוך 
שעל פני המלך מרגיע אותו קמעה. הנהון הראש 
של המלך מרמז לו כי הוא יכול לפצות פיו. הוא 
אתה  להקריא:  ומתחיל  הדפים  אחד  את  מוציא 
גודל  את  בחרוזים  חורז  וכו'  הנישא,  הרם,  המלך 
הכרת הטוב שלו על רוב טובו וחסדו. לקראת תום 
הביקור הוא מספר בקצרה על תלאותיו, ומבקש 
את עזרת המלך בסיוע. המלך מושיט לו מעטפה 
מקושטת, הוא פותח את המעטפה, עיניו נקרעות 
שטרות  של  חבילה  מכילה  המעטפה  מתמהון, 

מגוהצים בסכום שכלל לא דמיין.

אותו  ומזמין  אחריו,  לבוא  לו  המשרת מסמן 
לסעודה  עמו  להסב  אותך  מזמין  המלך  להכנס, 
הוא אומר לו. מצאת חן בעיני המלך בדברי השבח, 
דע לך כי בשעת המפגש תוכל לבקש מאת המלך 
שמזגו  אחרי  הסעודה,  בשעת  וכהנה.  כהנה  עוד 
כוס ועוד אחת, ועוד ועוד. שואל המלך את האיש 
מה שאלתך עוד בני? מבקש אני כי בכל עת ועונה 
כאשר ארצה לשוחח עם המלך אוכל לבוא לפניו, 
זאת  אך  המלך.  אמר  אעשה,  כדבריך  אכן  ביקש. 
פעם  בכל  רוח  נחת  לי  לעשות  תשכח  אל  בני 

שתגיע הנה. 

לקראת ערב, מגיע השלישי; מציג את ההזמנה 
ולאלתר נכנס פנימה, הן מכיר הוא ע"פ את הארמון 
ומבואותיו. הוא מגיע באחת אל הטרקלין, פותח 
את הדלת ו... זו נהדפת בידי שומר הפתח. מי הוא 
זה ואיזה הוא? הפותח את דלתות הטרקלין בטרם 
נקרא! הוא מבקש לדעת. האיש נבוך קמעה פונה 
המלך?  את  לראות  אוכל  מתי  ושואל;  לאחוריו 
טוב  ידיד  אני  הלה. אבל  לו  תורך! משיב  כשיגיע 

של המלך, מדוע זה לא אוכל לבוא ולצאת כתמול 
שלשום? ישנם כללים אדוני, נא המתן, כך השומר.

לסדר  האיש  מנסה  עליו,  סחרחר  כשראשו 
יציג את בקשתו  וכיצד  איך  לעצמו את מבוקשו. 
המלך  אל  נקרא  הוא  כאשר  לבסוף  המלך,  מעם 
המלך!!  אדוני  שלום  כידיד;  כוחו  את  מנסה  הוא 
הבה נשב לשתות איזה כוס משקה יחדיו! לא עת 
ביובש. מה תבקש,  לו המלך  לשתות כעת משיב 
נא קצר בדבריך כי עוד ישנם מס' ממתינים. אדוני 
בעוד  למשפט  עומד  אני  האיש...  מגמגם  המלך, 
כדי  המלך  עם  קשריי  על  סמכתי  שבועות,  כמה 
שיעזור לי להיחלץ בשלום ולהוציא את גזר הדין 

בטוב. 

המלך מביט בו ברחמים ולבסוף מוציא צרור 
כסף, מושיט אותו אל ההלך ואומר: שכור לך עו"ד 
שיעמוד לצדך, אני לא אוכל להפוך את גזר הדין 
בניגוד לכללי הצדק והמשפט. פני האיש החווירו, 
הוא הבין כי שגה כאשר סמך על ידידותו וקשריו 

בבית המלך, אך את הנעשה אין להשיב.

לפניו  לבוא  יומית  יום  הזדמנות  לנו  נתן  ה' 
ולבקש את צרכינו, האם אנו מנצלים אותה כראוי 
לנו  שיש  כך  על  סומכים  אנו  שמא  או  וכיאות? 
קשרים בבית המלך?! האם אנו באים לפניו מוכנים 
האם  מוקדמת?  והכנה  וטהרה  בקדושה  כראוי 
להלל  להודות  מפינו:  יוצאים  אכן  השבח  דברי 
לשבח, וכפי שמובא במדרש כי 'לא נברא העולם 

אלא כדי שיבואו ויאמרו לפניו שיר ושבח'.

חודש האביב בו יצאנו מגלות הדעת כבר כאן, 
ההכנה  עם  יחד  מורגשת  כבר  החירות  תחושת 
דרבה לקראת ליל התקדש חג. יחד עם זאת אנו 
גדולה עומדת בפנינו,  כי הזדמנות  צריכים לדעת 
אשר עם הכנה כראוי של הכלים אנו יכולים לזכות 
ולבקש  המלך,  לפני  ולבוא  ולהתקדש  להתקרב 
הימנו אוצרות של 'אמונה' כפי שידועה סגולת ימי 
'וכאן  בבחינת  הנצרכות  הישועות  כל  וכן  הפסח 

הבן שואל' לשון מבקש.

'תרעין  כאשר  אלו  שבימים  מפני  זאת  וכל 
בפתח.  שומרים  אין  פתוחים[,  ]שערים  פתוחין' 
לא בודקים מי נכנס ומי מגיע, גם לא צריך הזמנה 
המלכים  מלכי  שמלך,  אלא  עוד  ולא  מיוחדת, 
פנימה. ממש  אל העם לקרבם  מן השערים  יוצא 
כפי שהיה ביציאת מצרים שהוציאנו ממ"ט שערי 
טומאה ונשאנו על כנפי נשרים להביא אותנו אליו.

נמצא כי בכל יום ויום כאשר אנו קרבים לפני 
המצריכים  רבות  מחיצות  ישנן  להתפלל,  המלך 
כאשר  כי  שוות  העיתים  כל  ולא  וקירבה,  הכנה, 
עדי  לבו  מקירות  לזעוק  צריך  הוא  בצרה,  האדם 
אולם  להתקרב.  ויוכל  לו  ויאיר  השי"ת  לו  יפתח 
בימי אלו עת השערים פתוחים צריך מעט למרק 
את הכלים להתכונן כראוי עם דברי רבותינו הק' 
והאוצרות  האורות  את  לקבל  הלב  את  ולהכין 
אלו  ונשגבים  קדושים  ימים  של  הגדולים 

בהתערותא דלעילא  ■

'וכאן הבן שואל'



יא

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

לראות את עצמו

כאשר זכינו בשנים קדמוניות, כן נזכה בעזרת 

השם לסדר אותו, אם לא בבית המקדש השלישי 

ח"ו, אזי בבית המקדש הפרטי של כל אחד ואחד.

מסופר על אחד מגדולי החסידים בירושלים, 

ללא  כלל,  ונכדים  בנים  ובלי  אלמן  ל"ע  שהיה 

שזכה  אחד  בחור  אצלו  והיה  ומשענה,  משען 

לשמשו, וכשהגיע חג הפסח, ובחור זה ישב אצלו 

לו  זה, שאין  זקן  איך שחסיד  וראה  הסדר,  בליל 

כאן בעוה"ז אפילו לו קורטוב או טיפה של נחת 

רוח, או הנאה מרוב מרירות של מצבו הלא טוב, 

הסדר,  בליל  בשבתו  מאירים  פניו  ראה  ואעפ"כ 

מתחילתו ועד סופו, באופן של – "עין לא ראתה", 

בכזה צמאון נפש וגעגועים למלך קל דר במרום, 

ונבראיו,  יצוריו  עם  ונפלאותיו  חסדו  רוב  על 

יבוא  מתי  עלי,  הלואי  לעצמו  איחל  והבחור 

– קנאת  רגש זה לידי גם, וחוץ מהקנאה הגדולה 

עצומה,  תמיהה  גם  לו  היה  שאחזתו,   – סופרים 

קרוץ מחומר להתעלות  ומסוגל  יכול  איך?  איך? 

לדרגא עילאה מעין זה, בה בעת שכל עמך בית 

ישראל מלאים זיו ומפיקים נוגה, בבנים ובני בנים, 

אינשי  משאר  יותר  עוד  ושמח  יושב  זה,  וחסיד 

המלאים אוצרות כל טוב וטוב.

וענה  עושה?  זו  מה  לשמחה   – וישאלהו 

לאישורו,  דבר  להבין  לו  והסביר  הלז,   חסיד  לו 

האמת היא שהלילה הזה, נוצר אך ורק למען ספר 

צדקת ה' אשר עשה עם ישראל, ומשפטיו שעשה 

עם זה שהכה בכורי מצרים, והביא עליהם את כל 

העשר מכות, עם זה שמאיתו לא תצא הרעות כי 

אם הטוב, אבל למען אהבתו הגדולה אלינו בלי 

שיעור וגבול, הכה אותם עשר מכות )נוע"א.( נגד 

אהבתו  עוצם  וריבוי  לגודל  והכל  כביכול,  טבעו 

אלינו.

מאלו  דרובא  ברובא  כלל,  בדרך  והנה 

תכא   – השולחן  אצל  הסדר  בליל  המתיישבים 

דמלכא – כמעט רוב השמחה, נובעת מזה שהנה 

"בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך" ברוך השם, 

והנה ה' מזמן שנכד הזה מסביר קטע הזה בטוב 

את  מצייצים  הקטנים,  קדשים  וצאן  ודעת,  טעם 

המה נשתנה, וכל כולו של השמחה, היא בעצם על 

גם מקום לשמחה  וכמובן שיש  האוצר המבורך, 

הגדולה של – ואילו לא הוציא אותנו ---.

אבל בריך רחמנא, שזיכני, שכל שמחתי היא 

בלבד,  דמארייהון"  בפורקנא  ב"חדאן  ורק,  אך 

שהוציאנו, ועשה בהם, וכו', וזה שמחתי ורק זה.

מובן מאליו, שלחלק הראשון, של המצב, אין 

זו, מיטיבה  וכלל, אבל עובדא  אנו מייחלים כלל 

להמחיש לקראת מה עומדים אנו, ולקראת איזה 

הרגשות אנו צריכים להתפלל ולבקש שנזכה, וגם 

מובן מאיליו, שלא מגיעים להשגה זו בכמה ימי 

הכנה, ואפילו לא בכמה חודשים, אלא כשעובדים 

בכל  ושנים,  ימים  והבשר,  הנפש  וזיכוך  ביגיעה 

אדם  ובבין  למקום  אדם  בבין  העבודה,  מיני 

לחבירו, ועד שנגיע להרגשות האלו בס"ד, נשמח 

ולפי  רצונו,  ונעשה  שאמר  ציוויו,  פי  על  ה',  עם 

גודל ההכנה לליל הסדר, והעיון וההעמקה בספרי 

יותר  נתרומם  אש,  כגחלי  הבוערים  החסידות 

ויותר, רק שלפעמים היצר הבוער גם, מביא לכל 

מיני מחשבות שונות, שאם אני לא מרגיש, סימן 

הייתי  שהרי  ההרגשות,  מיני  מכל  וכדומה  ש... 

ממצרים"  מוציאם  ש"קל  איך  להרגיש,  אמור 

לעזור  עובדה,  לכאן  ונביא  הק'(.  )אוה"ח  עכשיו 

לנו נגד היצר, וחיילותיו. שסיפר הנכד של ר' משה 

מלעלוב זי"ע, רבי דוד צבי שלמה, שידוע שלפני 

שנסע זקינו רבי משה לארץ ישראל, היה מקבץ 

צדקה מנדיבי עם יחד עם בעל התפארת שלמה 

המגורים  הוצאות  גם  הנסיעה,  הוצאות  לצורך 

זכות  להם  שיהיה  אותם  לזכות  ישראל.  בארץ 

היו  מעמד  ובאותו  ישראל.  ארץ  ישוב  במצות 

יכולים לפעול אצל רבי משה לעלובער מופתים 

ע”ד  חי  ישראל  לארץ  שהגיע  לאחר  גדולים. 

הממון?  אותו  כל  עם  נעשה  ומה  ונסתלק.  ימים 

מעשה שהיה כך היה, הוא יצא בסוף הקיץ לדרכו 

הארוכה בת כמה חדשים, וחודש תשרי היה אחד 

שופר,  לעצמו  הכין  משה  רבי  הנסיעה,  מחדשי 

חג  כשהגיע  הספינה.  על  סוכה  לבנין  וקרשים 

הסוכות לא נתן לו רב החובל לבנותו, ורבי משה 

זכה לקדש  בלילה הראשון  סוכה,  ובנה  התעקש 

הבוקר  ולפנות  בסוכה,  ולישב  שהחיינו  ולברך 

לולב  אתרוג  איתו  לקח  גם  לים  הסוכה  נפלה 

יום על האניה היה מטפל  ובכל  וערבות.  הדסים 

ומהודרים, אך הערבות  מינים שיהיו כשרים  בד’ 

נתעפשו עד שהגיעו ימי הסוכות. בראותו ב’ ימים 

קודם חג הסוכות שאין הערבות כשרים למצוה, 

מרב  משה  רבי  ביקש  המצוה,  משלימות  וחסר 

החובל שיעשה תחנה באחד מהנמלים שבארצות 

ואח”כ תיכף  הסמוכות כדי לרדת לקנות ערבות 

ימשיך לדרכו. רב החובל לא הבין את דבריו, הרי 

יש מסלול קבוע לספינה, והיא מלאה אנשים, איך 

ענפי  שני  בשביל  במיוחד  לעצור  ממני  תבקש 

ערבה? רבי משה התחנן והתחנן, ונפלו דבריו על 

אזניים ערלות, גם כשהבטיח לו סכום מעות גדול, 

לא אבה לשמוע. עד שהוכרח רבי משה לתת לרב 

החובל את כל המעות שקיבץ בפולין כדי לקיים 

מצות ערבות. לא היה בעולם עוד יהודי ששילם 

לעלובער  משה  רבי  ששילם  כמו  ערבות  עבור 

וקיבל  הממון  את  ראה  החובל  רב  שנה.  באותה 

ומצא  מיושב  מקום  באיזה  ועצר  והסכים  חשק, 

מאד  גדולה  שמחתו  והיתה  אותם,  וקנה  ערבות 

על שזכה לקיים המצוה בשלימות. הרי לנו קיום 

מצות ‘בכל מאודך – בכל ממונך’, וכשם שבזה יש 

לנו הבנה והשגה, שעבודה כזאת לא כ"כ בנמצא, 

אצלינו, ובלי שום טענה , כי זה השגה שבא אחרי 

עצמו,  את  ולהכיר  לראות  צריך  והאדם  היגיעה, 

)ר' אהרון מטשארנאביל זי"ע(, כן הדבר הזה בכל 

עניני עבודת ה', אם זה בשמחת ה', או באהבת ה', 

ישנם דרגות גבוה מעל גבוה, שאמורים אנו לדעת 

מזה, שיהיה לנו על מה לבקש, ועל מה להתייגע 

ולהתאמץ ■

שאין  זה,  זקן  שחסיד  איך  וראה 

לו כאן בעוה"ז אפילו לו קורטוב 

הנאה  או  רוח,  נחת  של  טיפה  או 

מרוב מרירות של מצבו הלא טוב, 

ואעפ"כ ראה פניו מאירים בשבתו 

בליל הסדר, מתחילתו ועד סופו, 

ראתה",  לא  "עין   – של  באופן 

בכזה צמאון נפש וגעגועים למלך 

חסדו  רוב  על  במרום,  דר  קל 

ונבראיו,  יצוריו  עם  ונפלאותיו 

הלואי  לעצמו  איחל  והבחור 

גם,  לידי  זה  רגש  יבוא  מתי  עלי, 

קנאת   – הגדולה  מהקנאה  וחוץ 

גם  לו  היה  שאחזתו,   – סופרים 

יכול  איך?  איך?  עצומה,  תמיהה 

להתעלות  מחומר  קרוץ  ומסוגל 

לדרגא עילאה מעין זה, , בה בעת 

שכל עמך בית ישראל מלאים זיו 

בנים,  ובני  בבנים  נוגה,  ומפיקים 

יותר  עוד  ושמח  יושב  זה,  וחסיד 

אוצרות  המלאים  אינשי  משאר 

כל טוב וטוב
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חסידות מפורשת

זה  לחירות,  שיצאו  מצרים  יציאת  בחינת 
ר הֹוֵצאִתיָך  ֲאׁשֶ ָאנִכי כו' ה' אלקיך  )שמות כ, ב( 
לומדים  אנו  ומכאן  ֲעָבִדים,  ית  ִמבֵּ ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
על  בא  ישראל  בבני  יתברך  אלקותו  גילוי  שתחילת 

"מוחין  הנקרא  הבחינה  הוא  וזה  מצרים,  יציאת  ידי 

ישראל,  האיש  של  הנפש  יסוד  שהיא  דקטנות", 

שבו נתגלה אלקותו יתברך, ועל ידי מוחין אלו מאיר 

"מוחין  הנקראת  בבחינה  אורו  את  אח"כ  ית"ש  הוא 

דגדלות – ראשון" על ידי עבודת ה' בהרגש ובתענוג, 

בהתפשטות  שני",   – דגדלות  "מוחין  מזה  ולמעלה 

הגשמיות, שמוחין אלו מתגלים בימי ספירת העומר 

תורה  מתן  בשעת  ולכן  תורה.  מתן  יום  ובשבועות, 

כשזכו למוחין דגדלות אמר הוא ית"ש אנכי ה' אלקיך 

שגילוי  משום  מצרים",  מארץ  הוצאתיך  "אשר   -

מוחין דגדלות בא רק על ידי מוחין דקטנות של יציאה 

מבחינת מיצרים שהם ראש ותחילה לכל המוחין.

ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו-ָבְך  שהוא )תהלים פד, ו – ז( ַאׁשְ
יתּוהּו  ָכא ַמְעָין ְיׁשִ ֵעֶמק ַהּבָ ְלָבָבם. עְבֵרי ּבְ ְמִסּלֹות ּבִ
על  מורים  אלו  פסוקים  מֹוֶרה,  ה  ַיְעּטֶ ָרכֹות  ם-ּבְ ּגַ
עבודת ה' בתמימות ובפשטות, וכמו שכתב במלבי"ם 

אל  לעלות  עתה  יכולים  אנו  שאין  הגם  "יאמר  שם 

בית ה' בפעל, בכל זאת אשרי אדם אשר עוז לו בך, 

אשר הוא בלתי מתיאש רק מצפה בעוז לישועת ה'. 

מסלות בלבבם, אשר בלבבם ימצאו מסילות כבושות 

שבם ישובו לציון, ר"ל שהגם שהמסילות האלה אינם 

עוד בפועל הם אצלם בלב, שלבם מלא תקוה בעוז ה' 

וחוזה מסילות כבושות וסלולות". 

ִאם- י  ּכִ כו'  ָחְכָמתֹו  ּבְ ָחָכם  ל  ַאל-ִיְתַהּלֵ וזהו 
אֹוִתי,  ְוָידַע  ל  ּכֵ ַהׂשְ ל  ְתַהלֵּ ַהמִּ ל  ִיְתַהלֵּ כו'  זאת  ּבְ
)ירמיה ט, כב - כג(. עיקר העבודה היא שהאדם אינו 

חכמה  השגות  שהם  דגדלות  מוחין  בדווקא  רוצה 

השם  ידיעת  היא  ההשכלה  כל  תכלית  כי  והשכלה, 

גדולות  לרצות  ולא  אותי",  וידוע  "השכל  בפשטות 

לבירה  מנהיג  שיש  שיודע  אמונה  היא  ונפלאות, 

"השכל וידוע אותי" ואמונה זו קבלנו ביציאת מצרים 

שנודע לנו בחוש שיש מנהיג לבירה. וזה הוא בחינת 

"זאת"  ותיבת  העבודה,  יסוד  שהם  דקטנות  מוחין 

אלקותו  התגלות  שהיא  המלכות  למידת  כינוי  הוא 

לתחתונים, וכל ההשפעות באות על ידה, והיא פתח 

לכל המידות ולכל הדבקות, 

ה'  ְלַחְצרֹות  י  ַנְפׁשִ ְלָתה  ְוַגם-ּכָ ִנְכְסָפה  וזהו 
)תהלים פד ג(, שאין חפצי ורצוני לילך בגדולות 
ובנפלאות, רק כלתה נפשי להיות על כל פנים 
בחצרות ה', אף שלא לכנוס לבית שאינו מרגיש 
הארות ותענוג בעבודת ה' הרי הוא בבחינת העומד 

בחצר שאינו נהנה מזיו ואור הבית, ואמנם מכל מקום 

עומד הוא בחצר המלך והוא מעבדיו. וזה מה שאומר 

דוד המלך, שאין ברצוני לקבל מוחין דגדלות בדווקא, 

אלא ברצוני לעבוד את ה' באמונה ובתמימות להיות 

בטל אליו ית"ש, וזו היא עבודת האדם שיוסיף אומץ 

למדריגות  יכסוף  ולא  ית'  אלקותו  ודעת  באמונה 

ונפלאות שהוא הרגש וגילוי אורות הגדלות. וזו היא 

בחינת מלכות שנתגלית בפסח.

בושה  מלא  ככלי  לפניך  אני  "הרי  וזהו 
וכלימה", שהוא האדם העובד את ה', מלא בושה 
למי  עצמו  את  חושב  ואינו  גמור  בביטול  וכלימה 
שראוי לקבל מוחין דגדלות בדווקא בהשגה ותענוג, 

ומשתוקק בפשטות ובאמת אל השם יתברך בכלות 

ועל ידי זה נעשה כלי לקבל האור כי טוב  הנפש, 

ביטול  מתוך  העבודה  שהיא  מלכות,  בחינת  וזהו 

ונשמתו,  רוחו  בנפשו  ית'  אלקותו  לקבל  כלי  שהיא 

כמובא באוהב ישראל ריש פרשת אמור )ד"ה דבר(, 

ובחינה עשירית מכל עולם ועולם הוא בחינת המלוכה 

הקדושה, והוא כביכול כלי לקבלה, לקבל כל האורות 

והכוחות העליונות קדושות והשפעות הקדושות וכל 

טיבו וכל ברכאן.

ויקרא:  לפרשת  בלקוטים  רבינו  בזה  האריך  וכן 

ולכל  אמירות  ולכל  דברות  לכל  רש"י  פי'  "ויקרא 

צוויים קדמה קריאה, כי העבדות האמתית להשי"ת 

בשום  רוצה  ואינו  השם  את  שעובד  מי  דווקא  היא 

אותו  וכופים  לו  שקוראים  עד  מדרגה,  בשום  אופן 

מן השמים לקבלה, משם שזה צורך העולם. בעינינו 

ראינו רבים מן בני ישראל שנעשו בעלי מרה שחורה 

ח"ו, ומאין נמצא הדבר הזה, הרי התורה משמחי לב 

כי  הוא,  הענין  אבל  לב?  משמחי  ישרים  ה'  ופקודי 

נעלם  והסולם  ה'  אל  לעלות  רוצים  האלה  האנשים 

מהם... כי אינם עובדים את השם בהדרגה ותופסים 

בלי שום קריאה מן השמים.  דבר שאינו שייך להם, 

וגם יש שעיקר עבודתם היא כדי להיות בעלי מדרגות, 

ועל זה נאמר )שמות כ, כג(: "ולא תעלה במעלות על 

היא  והאמת  עליו";  ערותך  תגלה  לא  אשר  מזבחי 

שמה שאנו רואים שישנם בעלי מדרגות גדולות, הכל 

מדרגות,  לקבל  השמים,  מן  אותם  שכופים  ע"י  הוא 

לצורך העולם..."

ָבר ְמאד  י-ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ וזהו )דברים ל, יד( ּכִ
כי  הוא  בשמים  לא  כי  ַלֲעׂשתֹו,  ּוִבְלָבְבָך  ִפיָך  ּבְ
בפיו  אלהים,  בצלם  שנברא  האדם  כל  ביד  אם 
זו של אמונה פשוטה היא  לעשות, עבודה  ובלבבו 
ביד כל האדם, קרובה אליו ולא בשמים, וכנ"ל מכיון 

שאינה תלויה בהשגות כלל אלא בקבלת עול מלכות 

שמים בהכנעה, וכל מי שנברא בצלם אלוקים - דהיינו 

כל איש ישראל יכול להיות דבוק בו יתברך בפשטות 

בפיו ובלבבו בדיבור היוצא מתוך הרגש ביטול להשם 

יתברך, ובדבורים פשוטים ואמיתיים וכמבואר לקמן 

בארוכה. 

את  שמיחד  דהיינו  שוין  ולבו  שפיו  כזה  ואדם 

ְוִתְגַזר- הכתוב  למאמר  זוכה  פנימיותו,  עם  דיבורו 

שקורע כל  ְוִתְגַזר -  )איוב כב, כח(.  ָלְך  ְוָיָקם  אֹוֶמר 
והם  שבשמים,  אביו  לבין  בינו  המבדילים  המסכים 
את  מהאדם  המונעים  "מצרים",  הנקראים  המסכים 

הרגש הדבקות האמיתי בקונו, ומרגיש מרוחק ממנו 

כשפיו  היא  זו  ובקיעה  פיו,  באמרי   - אוֶֹמר  ית"ש. 

לבו  בכל  הלב  הרגש  מתוך  לה'  שמדבר  שוין  ולבו 
השכינה היא  גרונו  מתוך  מדברת  ושכינה  ונפשו, 

"מלכות  רבינו  בדברי  לקמן  וכמובא  הדיבור  מידת 

הוא  הדיבור  אזי  יתברך  להשם  מדבר  וכשאדם  פה" 

הוא  כי  הקדושה,  להשכינה  ומרכבה  לבוש  בבחינת 

במעשיו מגלה מלכותו בעולם על ידי הדיבור, שהלב 

"רוח",  הנקרא  הפנימי  הרגש  שהוא  הלב  הבל  הוא 
התחתונה,  בחינת  שהיא  הפה  הבל  ידי  על  מתגלה 

וכמובא בזוה"ק ש'הבל' הוא אותיות 'הלב', שהנפש 

בחינה  שהיא  הנפש  בחינת  הרוח  אליו  מושך 
הנמוכה באדם מכל ה' בחינות שבו נפש רוח נשמה 

חיה יחידה, יש בה כוח לעורר את הבחינה שמעליה 

)אהבה  המידות  הרגשע  שהוא  הרוח  בחינת  היא 

הרצון  שהוא  בלב,  המורגשים  והתפארות(  ויראה 

שבלב והיוצא מזה שעל ידי עבודה בפשטות ובאמת 
זוכה האדם להמשיך עליו מוחין דגדלות. 

ועתה מבאר גודל החסד ה' בזה שהדיבור מעורר 

שהשם  דהיינו  ומעשהו  ה'  פועל  שזה  הרצון,  את 

וזהו  הדיבור,  בתוך  הרצון  את  הממלא  הוא  יתברך 

ְלָכל- יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ֶאת-ָיֶדָך  ּפֹוֵתַח  טז(  קמה,  )תהלים 

הדרגה  המלכות,  בחינת  על  מרמז  ידיך  ָרצֹון,  ַחי 
כל  אדם  עושה  היד  ידי  על  כי  שבאדם,  התחתונה 

הוא  שהיד  כמו  כי  הדיבור,  וזהו  החיצונים,  מעשיו 

כך  אדם  של  רצונו  את  המגלה  המעשה  חיצוניות 

האדם,  של  והרגשו  מחשבתו  את  מגלה  הדיבור 

בתוך הדיבור, דהיינו  שהקב"ה ממלא רצון האדם 
האלוקי  לרצון  כלי  יהיה  שלו  שהדיבור  לו  שמסייע 

המחשבה  אותיות  יתלבשו  הדיבור  ובאותיות  שבו, 

והתענוג,  הרצון  אותיות  שהם  האותיות  ושורש 

מתוך  היוצא  הרצון  דהיינו  האמיתי  הרצון  שהוא 
לידי  היוצא  שבאדם  )ה"יחידה(  הנשמה  עצמיות 

ונקודת  לב,  תעלומות  יודע  שהוא  בדבורו  גילוי 

האדם  של  רצונו  פנימיות  את  יודע  הקב"ה  הרצון 
להיות רצון זה יוצא מכח  וימלא  לעבדו בעמקי לבו 

בה' מוצאות הפה שהם  ודיבור  בקול  אל הפועל 

יחוד  בבחינת  הם  והדיבור  הקול  מנצפ"ך.  אותיות 
וגילוי הרצון לידי פועל, כי הקול שהוא פשוט ויוצא 

שיוצאות  הדיבור  ואותיות  הרצון,  על  מורה  מהלב 

המתגלות  המידות  חמשת  שהם  הפה,  מוצאות  בה' 

במלכות, הן בחינת המלכות המגלה את המידות ואת 

הפנימיות לחוץ וכמבואר לעיל.

בפרשת  דיבור  בענין  רבינו  שכתב  מה  וראה 

תצוה )ד"ה או יאמר ואתה( "עיקר חיות האדם הוא 

המחשבה  ומן  בעליה,  תחיה  חכמה  בסוד  במחשבה 

בא אל הלב "בינא לבא ובה הלב מבין", ומן הלב בא 

על ידי השית עזקין דקנה אל הפה בסוד "מלכות פה" 

ונתודע  הכל  נתגלה  הפה  מוצאות  ה'  ידי  על  ונמצא 

כל המחשבות והחכמות סתומות, ועיקר החיות תלוי 

בדיבור".

בהיכל  קושרין  שהיו  זהורית  של  לשון  וזהו 
קושרין  היו  המשתלח  שעיר  ועל  הכיפורים,  ביום 

אותה לשון של זהורית, והיה מלבין לאחר שדחפוהו 

איברים,  איברים  ונעשה  העזאזל  הר  על  לאחוריו 

ִנים  ָ ּשׁ ּכַ ֲחָטֵאיֶכם  אִם-ִיְהיּו  יח(  א  )ישעיה  שנאמר 

ספה"ק 'אוהב ישראל' לחג הפסח
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מבואר ע"י הרה"ג ר' יהודה וינגרטן שליט"א 
יו"ר מכון 'יסוד החסידות', וממשפיעי אש החסידות בארה"ב

ִיְהיּו,  ֶמר  ּצֶ ּכַ ַכּתֹוָלע  ימּו  ִאם-ַיְאּדִ ינּו  ַיְלּבִ ֶלג  ֶ ּשׁ ּכַ
דיבורו  שיהיה  היא  הכיפורים  יום  שעבודת  ומפרש 

כשהדיבור  זהורית  של  לשון  ומזהיר  וזך  קדוש 
דהיינו  חיצוניות,  בו  מעורב  ואינו  הלב  מעמקי  יוצא 

תנועות שאינם יוצאים מעמקי הלב אזי הדיבור מזהיר 

שהוא  בהיכל  קושרין  שהיו  שקר,  מכל  ומצוחצח 

היו מקשרים את הלשון שהוא הדיבור אל הלב  הלב 
שהוא הרגש הפנימי.

בפיו  השכינה  השראת  שהוא  פ"ה  ומלכות 
איתא בתקוני זוה"ק, כי כל חלקי גוף האדם הם כנגד 

הספירות, כל חלק מהמוחין והאיברים הוא כנגד אחת 

כלומר  פה"  "מלכות  איתא  ושם  הספירות,  מעשרת 

המגלה  המלכות  מידת  שהיא  הקדושה  השכינה 

מגלה  שהוא  האדם  בפה  מתגלה  ית'  קדושתו  את 

המעיקים  כל  מסיר  הוא  ובזה  רצונו,  פנימיות  את 

דיבורים  מדבר  כשהאדם  לחירות  ויצא  מהשכינה 
אמיתיים אזי הוא מגלה את בחינת המלכות. המלכות 

וקדושתו  מלכותו  מגלה  שהקב"ה  המידה  היא 

בעולמות  מתגלה  וכשאין  התחתונים,  בעולמות 

התחתונים קדושתו יתברך, אזי נקרא שהמלכות בגלות 

שכולם  התחתונים  העולמות  בחיות  מוסתרת  שהיא 

חיים וקיימים מדבר ה' שהיא מלכותו, ואינה נתגלית, 

וכשהמלכות דהיינו חיות העולמות התחתונים נתגלה 

ועל  מהגלות,  יוצאת  המלכות  אזי  ית'  קדושתו  בהם 

ידי מעשי האדם בדוגמתו שהוא מגלה בדיבורו שהיא 

הפרטית  העומ"ש  קבלת  את  שלו,  הפרטית  המלכות 

העולמות  בכל  כן  פועל  הוא  אזי  ית"ש  לעבדו  שלו 

זהורית  של  הלשון  והיה  מהגלות,  השכינה  שתצא 

מלבן, פי' שהוא הדיבור כולו לב מעומקא דלבא.

והיו תולין את הלשון של זהורית, דהיינו הדיבור 
שמזהיר וזורח, על שעיר המשתלח שהוא היה הולך 

עשיית  בכל  זהו  הסט"א,  חיות  על  ורומז  לעזאזל 

יתצרפו  הכל  הזה  העולם  והנאות  הגשמיות 
שהוא  המלכות  כנגד  הוא  שהדיבור  מכיון  ויתלבנו 
לו  יש  הפנימיות,  מלובש  שבתוכו  חיצוניות  על  מורה 

כח זה להשפיע על כל מעשי האדם שהם בחיצוניות, 

שהם  הזה  עולם  שבעניני  מעשיו  בכל  שגם  דהיינו 

כוונת  פנימיות  בהם  מלובש  יהיה  חיצוניות,  בחינת 

בעניני  מעשיו  כל  ויהיו  ה',  עבודת  שהוא  בריאתם 

העוה"ז ואפילו כל מה שנהנה באכילה ושתיה כו' הכל 

לשם שמים ובדביקות הנפש, וזדונות נעשו כזכיות. 

שמביא הארה בכל מקום. 

שינקה  י(  כה,  )ויקרא  ָאֶרץ  ּבָ רֹור  ּדְ ּוְקָראֶתם 
עבים  חטאים  שהם  ופשע  חטא  מכל  לבבו  ויטהר 
על  המורה  ארץ  הנקראת  ובבחינה  ממש  במעשה 

גשמיות, )משא"כ חטאים שאינם במעשה אלא באחת 

אנפין  זעיר  בבחינת  פגם  בבחינת  הם  מידות  מהז' 

שכבר  לעולם  לכסלה  ישוב  לבל  שמים(,  הנקרא 

נמאס אצלו הדבר. 

וזהו אחד מההשפעות שמשפיע לנו הקב"ה ביום 
הקב"ה  שמחל  מידות,  הי"ג  נאמרו  שאז  הכיפורים 

ע )מיכה ז, יח(  ׁשַ למשה על חטא העגל, ְועֵבר ַעל-ּפֶ

מעשה  ובאותו  מקום  באותו  הפשע  על  שיעבור 
הקב"ה  נמאס  בעיניו  נבזה  החטא  יהיה  זה  כח  ועם 

נותן כח לאדם לחבר את גופו עם נשמתו שזהו דיבוק 

החיצוניות עם הפנימיות, עד שהנשמה מאירה בתוך 

שאפילו  עד  העבירה  מיאוס  הרגש  בו  ונותנת  הגוף 

מעשה  ובאותו  עבירה  שעבר  מקום  באותו  שעובר 

התשובה  היא  וזו  מלעשותה,  העבירה  בעיניו  נמאס 

שלימה כמו שנפסק ברמב"ם הלכות תשובה. 

"וכל  תשליך,  בתפילת  אומרים  שאנו  מה  וזה 

לא  אשר  במקום  תשליך  ישראל  בית  עמך  חטאות 

לא  יעלו על לב לעולם", כלומר  ולא  ולא יפקדו  יזכרו 

לאדם  המעיקים  התאוות  כל  האדם  לב  על  יעלה 
ומפריעים לו מעבודת ה' לא יעלו על לבו יותר, משום 

לבטל  ויכול  המעיקים  כל  יסיר  השכינה  שהיא 
אפילו  מהגזל  אפילו  התאוות  כח  כל  ולשבר 
תאוות אסורות שנפלו בגזל לקליפות הגוזלות השפע 

ּוַמְלכּותֹו  יט(  קג,  )תהלים  בסוד  מהשכינה,  והחיות 

אסורות  ותאוות  הקליפות  חיות  אפילו  ָלה,  ָמׁשָ ּכל  ּבַ
בקליפות,  ונעלם  שנסתר  יתברך  השם  מחיות  היא 

בחי'  וזהו  יחזור הכל לשורש,  הנ"ל  ידי העבודה  ועל 

עברה  ורוח  פשע  על  ועובר  שהוא  הכפורים  יום 
גדולה  והארה  הרע,  מהיצר  דרור  בחי'  ותטהרם 
מאין סוף ועד א"ת אחרית המדריגות, ביום הכיפורים 
בכל  א"ס  הארת  מתגלה  אזי  ית'  מלכותו  שמתגלה 

העולמות ומתבטלת יניקת החיצונים לגמרי. 

ודיבור  בקול  וכל זה נפעל על ידי העבודה הנ"ל 

ודיבור  קול  ידי  על  היא  התפילה  כי  תפילות  בה' 
ולכן  דיבור,  בחינת  השכינה  היא  שהתפילה  דווקא, 

היא  תפילה  כי  בלבד,  במחשבה  חובתו  ידי  יוצא  אין 

לידי  אמנם עבודה שבלב, אך העבודה היא להוציאה 

גילוי בדיבור, שבאים לבחינת יחידה שהיא העליונה 

מה' בחינות נפש רוח נשמה חיה יחידה, שהוא הייחוד 

הגמור כי יחידה מלשון יחוד.

בפרשת  הכתובים  אור  פעמים  שהחמשה 
חמשת  על  רומזים  שהם  האור,  ביצירת  בראשית 

המתגלים  הוד(  נצח  תפארת  גבורה  )חסד  המידות 

בזוה"ק  ונקרא  כולם  את  המקשר  היסוד  ידי  על 

גוון  לה  שיש  זכוכית  כלומר  דנהרא",  "אספקלריא 

עצמי, כלומר שהיסוד היא אמנם מידה לעצמה אבל 

מידה זו היא המקשרת את כל ה' המידות הראשונות 

, מאירים בחמש גוונים אור שהוא שכינה תתאה 
הנקראת אספקלריא דלא נהרא, שהיא כזכוכית מבלי 

הרגש  שהם  המדות  כל  את  מגלה  שהיא  דהיינו  גוון, 

מציאות ה' – בעולמות התחתונים שכל מידה יש לה 

למידה  רומז  וצבע  גוון  כל  כי  משל,  בדרך  אחר  גוון 

ולא  חיוור  לא  גוון  שום  יש  לא  שם  כי  אחרת, 

אור  גילוי  לה  אין  שהשכינה  לעיל  וכאמור  כו'  אוכם 
עצמי אלא היא מגלה את קדושתו ית' כפי שנתגלית 

עליית  וזהו  היסוד,  ידי  על  שנתגלה  וכפי  בהמידות, 

גודל  בענין  ז"ל  מהאר"י  כמובא  ביוה"כ  השכינה 
להתדבק  שחוזרת  הכיפורים  ביום  השכינה  עליית 

בלא  מאליה  שנתעלה  הבינה(,  )בספירת  בשורשה 

שום עשיה מהתחתונים שהזמן גורם הארה גדולה. 

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקב שזהו בחינת  ּתֵ וזהו )שם שם כ( ּתִ
וזה  הלב  הרגש  מתוך  היוצאים  אמת  דיבורי  אמת 
בחינת אמת, כי האותיות הם מלשון אות וסימן בלבד, 

שהם מורות על בחינת הרוחניות והחיות שבהם הבא 

בלי  כשמדבר  משא"כ  הלב,  הרגש  ידי  על  מהשכל 

כוונה הרי זה בחינת שקר שמורה כאילו יש לו הרגש 

י-ַיֲעקב  השכל והלב ובאמת אינו כן, )תהילים קלה ד( ּכִ

ַחר לֹו ָי"ּה שהוא בחינת עקב שהוא מוחין דקטנות,  ּבָ
דקטנות  מוחין  שהוא  בחיצוניות  דיבור  של  הבחינה 

כל  המהוה  י"ה  את  לו  בחר  לנער קטן  שיש אפילו 

משם  וה'  י'  באותיות  הנרמזים  והבינה  החכמה  הויה 
ההרגשים  כל  שורש  הם  והבינה  החכמה  כי  הוי"ה, 

להיות  ואמא,  אבא  נקראים  הם  ולכן  הדיבורים,  וכל 

יַע  ַמגִּ ְוראׁשוֹ  ַאְרָצה  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ יב(  כח,  )בראשית 

ָמְיָמה, שהדיבורים אע"פ שהם בחינת הארץ בחינת  ַהשָּׁ

יוצא  הדיבור  שהרי  העולמות,  חיצוניות  תחתונה, 

ידי פעולה מעשית שהיא עקימת פיו דהוי  לפועל על 

ב(, אבל ראשם מגיע השמימה  )סנהדרין סה,  מעשה 

לבחינות הגבוהות של ראש ושכל, וכן כל עניני העולם 

מגיע  ראשם  שיהיה  ארצה,  מוצב  סולם  שהם  הזה 

השמימה לעשותם במחשבה ודבקות, שיהיה מלאה 

התחתונה  בחינה  שהיא  שהארץ  ה'  כבוד  הארץ 
הגשמיות  ועניני  הדיבור  דהיינו   - מלכות  על  המורה 

ית'  אלקותו  חיות  שהוא  ה'  כבוד  בתוכו  מלא  יהיה   -

בגילוי הלב, שזהו תכלית בריאת האדם )ישעיה מט 

דהיינו  יעקב  שבחינת  ָאר,  ֶאְתּפָ ָך  ר-ּבְ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ג( 

הדבור כשמתגלה בתוכו הפנימיות הוא נקרא ישראל 

לשון לי ראש, שמתגלה בתוכו המוחין וכבוד ה'. 

דר  נּו בְּ ּלָ ָהִייָת  ה  ַאּתָ ָמעֹון  כמ"ש )תהלים צ, א( 
ָודר, לשון דירה, קודם בריאת העולם היה מעונו בך, 

והתגלותו  לפני בריאת העולם היה מעונו של הקב"ה 

במידת המלכות דאצילות, שהיא כולה קדושה עליונה 

איך  במחשבתו  החושב  מלך  בבחינת  גמור  אלקות 

היא  הקב"ה  של  שמחשבתו  שמכיון  מלכותו,  יתגלה 

תכלית המציאות )לא כמחשבתו של בשר ודם שהיא 

שורש בלבד(, היא בבחינת שורש לעולמות התחתונים 

ָהִרים  ֶטֶרם  ּבְ תחילה,  במחשבה  מעשה  סוף  בבחינת 

חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל כל זה היה לפני שברא קב"ה  דּו ַוּתְ ֻיּלָ
ְלַאְבָרָהם  ֶחֶסד  ועתה  הארציות,  עניני  ה"ארץ"  את 

ֶקֶדם, שמביא הארה  ִמיֵמי  ַלֲאבֵתינּו  ְעּתָ  ּבַ ר-ִנׁשְ ֲאׁשֶ
בכל העולם הזה שהיא התגלות מלכותו ית' היורדת 
ומתגלית בכל העולמות התחתונים בריאה יצירה ועד 

קדם"  כ"ימי  שיהיה  לשכינה  עליה  ושיהיה  עשיה, 

לעולם  שקדמה  הקב"ה  של  מלכותו  שהיתה  כמו 

שבה נתגלה בתכלית הגילוי מלכותו והוא אחד ממש, 

ואיך  ליסד עמו  כמשל מלך החושב מחשבת מלכותו 

יהיה מלך עליהם, שבמחשבה זו נכלל בכח כל המלכות 

וכל הגילוי שיהיה אחר כך בתכלית הגילוי מבלי שום 

מונע, שהרי שם במחשבה נתגלה תכלית כל הבריאה, 

אף  במאצילה,  כליל  בטלה  שהבריאה  איך  ונתגלה 

עתה על ידי עבודתינו יתגלה איך שהוא ומלכותו אחד 

דהיינו שתהיה המלכות כלי לגלות קדושתו ואחדותו 

בעולם.

לעולם  קדומה  שהיא  שלימה  התשובה  וזהו 
)פסחים נ"ד.(, התשובה היא להשיב את הדיבור ואת 

לעולמות  היורדת  המלכות  בחינת  שהוא  הזה  העולם 

ית'  מלכותו  שנגלה  ידי  על  לשרשה  התחתונים, 

ובעוסקינו  ובמעשה  בדיבור  העולמות  בחיצוניות 

בעניני עולם הזה ותאוותיו.
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הולך  ורגוע,  סמוך  שלבו  לומר  יוכל  מי  אך  האמונה, 
בשלוה ונשען באמת על ה' אלקיו.

זהו ההבדל בין 'אמונה' לבטחון', אמונה היא במוח, 
וכל אחד מישראל יש לו חלק באמונה זו. אבל 'הבטחון' 
ובטוח  רגוע  להיות באמת  היא  ועבודה קשה  הוא בלב, 
על ה' שימציא לו מזונו בעתו ובזמנו, כפי שכתב הרמב"ן 
המוכרח  מן  'שאין  )פ"א(  והבטחון'  'האמונה  בספרו 
הבוטח  וכל  אפשר,  הוא  אבל  בוטח  המאמין  כל  להיות 
מאמין בלא ספק, לכך הכתוב מזהיר תמיד על הבטחון 

יותר מעל האמונה'.

ולא שמעו אל משה מקוצר רוח
נחשבת  הטבע  של  המציאות  עתה,  שלעת  אף 
והבוטח  המאמין  ואילו  ומציאותית,  ריאלית,  פרקטית, 
יכול לספוג לפעמים גערות על פזיזותו ועל שהוא מרחף 
האמת  כי  ולהתחזק  לידע  יש  אך  שלו,  שאינם  בדרגות 
לאמיתה היא, שהמציאות הנראית לעין אינה אלא דמיון 
ואחיזת עינים, ולעתיד יתקיים בנו מקרא שכתוב )ישעיה 
'ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר',  מ, ה( 

כולם יראו במוחש כיצד הטבע אין בו מאומה.

הללו  הימים  על  ונסתכל  נעמוד  המשיח,  בימות  אז 
- ימי הגלות - ונראה כיצד אנשים רצים כל היום אחרי 
לא  עינים!  וכל ההשתדלות הזאת היתה אחיזת  הכסף, 

היתה בה שום תועלת. 

לרגע,  נחים  לא  כשהם  פרעה  את  עבדו  שבנ"י  כמו 
קולטים  ולא  הרף,  ללא  ועמלים  נדבכים  מוסיפים 
ג"כ  אנו  כך  רחוק,  ממבט  נראים  הם  כיצד  מצבם  את 
משועבדים  אנחנו  נראים.  אנו  כיצד  עתה  מבינים  לא 
ל"פרעה" שלנו - תאוות הממון, וכנודע מספה"ק שגלות 

אדום - הוא השעבוד לממון.

משתנים  מעכשיו  כי  ויכריז  משיח  יגיע  כאשר 
נכנסים  וכולם  מעתה,  נהפכים  החיים  דפוסי  הנוהלים. 
במקביל  אך  ה',  בעבודת  רק  ולעסוק  היום  כל  ללמוד 
ימשיכו לשלם את כל ההוצאות החודשיות - עם אמונה 
האם  אנשים?  יתלהבו  האם  מחסורם.  לכל  ידאג  שה' 

ירצו לצאת מהמיצרים והגבולות שהעמידו לעצמם?

באותה צורה עמדו כלל ישראל בשעה שבישר להם 
משה רבינו כי הנה עומדים לצאת ממצרים ולקבל את 
מ"ט  של  נעלות  במדריגות  לחיות  סיני,  בהר  התורה 
שערי קדושה, הם כלל לא הבינו מה הוא רוצה: מי יבנה 
שאנו  העבודה  עם  יהיה  מה  רעמסס?  ואת  פיתום  את 
צריכים לעשות כל יום? כיצד נביא לחם לפי הטף? 'ולא 

שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה'.

יציאה מגלות הדעת בליל הסדר
כמו כן בענין האמונה. האדם מאמין היטב שהקב"ה 
משגיח על הבריאה, ולא זו בלבד, אף מחדש בטובו בכל 
זה במוח,  'יש מאין'. אך כל  רגע את כל פרטי הבריאה 
את  בלבו  מחדיר  האדם  היה  אילו  יבש.  נשאר  הלב 
הידיעה הזאת של 'יש מאין', היה חש ומרגיש בכל רגע 
כיצד הבורא ב"ה מחיה אותו כעת לבריה חדשה ממש, 
הבוית"ש  עמו  שהטיב  החסד  כל  על  להודות  ומתעורר 
ברגע זה.  אך הפה נאלם, אינו יכול לפתוח בהלל וזמרה, 
למלא  האמונה  אור  את  חוסם  הדעת  שמחסום  משום 

את חדרי לבבו.

ארבע  בכח  ממצרים,  כולנו  יוצאים  הסדר  בליל  אך 
דקדושה,  דעת  בנו  שמכניסים  המצות  ושלוש  כוסות 
'לענות  ומתחיל  נפתח הלב  ידו  עוני' שעל  'לחם  בפרט 

'שירה חדשה שבחו   - וזמרה  עליו דברים הרבה' בהלל 
גאולים'. הדעת ממלא את כל חדרי הלב עם המחשבה 
ג' המצות שהם  בזכות  לו  האלוקית שבמוחו, שמאירה 
שאין  מ.(  )ברכות  אומרים  שחז"ל  וכמו  'דעת',  בחינת 
התינוק 'יודע' לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.

רואה  ואינו  הכל  שמבטל  ה'כתר'  כמו  אינו  ה'דעת' 
חסדים  אחד  מצד  רואה  אלא  אלוקות,  גילוי  רק  לפניו 
רואה  שני  ומצד  בטבע,  וכפירה  האמונה  כח  דהיינו 
'עץ  בסוד  הטבע,  של  והפירוד  ההסתר  דהיינו  גבורות 

הדעת טוב ורע', ובכל זאת מכריע ביניהם בבהירות.

וידוע  קרח(:  )פר'  חיים  דברי  בספה"ק  כתב  וכה 
דהכל בבחינת דעת והדעת המקור של חסדים וגבורות, 
וסברא  לכך,  נוטה  וכידוע באדם התחתון כשיש סברא 
משתי  אחת  לכל  שנוטה  הדעת,  הוא  ההכרע  להיפוך, 
כן,  וחכמה  שכל  יש  וגם  כן  לומר  שיש  ומבין  הקצוות 
מכונה  זה  וכח  להיות,  האיך  מכריע  הדבר  לתועלת  אך 
בשם דעת, ודעת בכל מקום שיודע ומכיר בבירור שכן 
הוא. ולכן אדם המשכיל טרם עשות איזה סיבה והנהגה 
ומבין דבר מתוך  בהתפשטות, מקודם משכיל על דבר 
במדותיו  יפשוט  האיך  הסברות  משני  יכריע  עד  דבר, 

לעשות מעשהו לתועלת. עכל"ק.

הספיקות מצד הקדושה
וערבוב  ספיקות  לאדם  שיש  מה  כי  להוסיף,  ויש 
של  דרגה  כבר  זה  הרי  שבדעת',  וגבורות  'חסדים  של 
המציאות  את  לפניו  שרואה  גשמי  איש  כי  רוחני,  איש 
שום  לו  אין  לערעור,  ניתנת  בלתי  כמציאות  הגשמית 
ספיקות ובלבולים, הוא נשען על מציאות חזקה ויציבה, 
הוא יודע שאם עובדים יש משכורת, ואם לא - אין כסף. 
אין אצלו ספק כמה שיעורה של השתדלות, לבו בריא, 
כמאמר הגמ' )שבת לא:(: לא דיין לרשעים שאינן חרדין 

ועצבין מיום המיתה, אלא שלבם בריא להן כאולם.

לכן, כל מה שהאדם המאמין מתמודד מול המציאות 
באה  אינה  האמונה,  את  לכאורה  שסותרת  הטבעית 
למעט ממדריגתו, שהרי כל זמן שמשיח בן דוד לא בא, 
שיצאנו  לאחר  וגם  בעליל,  מוחשת  הטבעית  המציאות 
ממצרים אנו נמצאים בגלות הדעת, כי גלות מצרים היא 

שורש לכל הגליות. 

אלא שבגלות מצרים ידעו בני ישראל שיש רק צד 
אחד - הטבע, המציאות. הם אכן ידעו שהקב"ה ברא את 
העולם, אך לא חשבו שהוא יכול להתערב בתוך הבריאה 
שידוד  ראו  לא  פעם  אף  כי  הטבע,  כוחות  על  ולשלוט 
בשלב  נמצאים  אנו  יצי"מ  לאחר  כעת  הטבע.  מערכות 
מתקדם יותר, אנו רואים לפנינו שני צדדים, מצד אחד 
את המציאות ואת הטבע כדבר שאי אפשר לבטל, ומצד 
שני, אנו יודעים גם שהטבע אין בו שום ממשות, והבורא 
ב"ה הוא השליט היחיד, תקיף בעל הכוחות ובעל היכולת 
שבלב,  המידות  אל  זה  את  לחבר  שקשה  אלא  כולם, 

שאנו באמת נרגיש את זה בלב, לא רק במוח.

ולכן הספיקות שנלוים אל עובדי ה', הם חלק מקושי 
הגלות שאנו עוברים כהכנה לקראת 'הגאולה השלימה', 

שאז לא יתפוס הטבע מקום כלל.

פרשת  )סוף  יוסף  יעקב  תולדות  בספה"ק  ואיתא 
וישלח( בשם הבעש"ט הק', וזה לשונו: שמעתי ממורי כי 

ענין גלות מצרים היה שחסר מהם הדעת שידעו להכריע 
שיש בורא אחד, המחדש בטובו תמיד מעשה בראשית, 
עד שבא משה, ועל ידי הנסים שעשה נתפרסם בעולם 
זה  דעת  בחינת  אמנם  תמיד,  המחדש  אחד  בורא  שיש 

דעת  אך  דנוקבא,  דעת  היה  מצרים  ביציאת  שנתגלה 
דדכורא יתגלה לעתיד בימות המשיח וכו' ואז היה יכול 
להראות פרסום יציאת מצרים, מה שאי אפשר להראות 
כי אם לעתיד יהיה נראה עין בעין, וזהו שאמרו חכמים כי 

תכלית זה יהיה לימות המשיח וכו'. עכל"ק.

של  בחינות  ששתי  יסוד,  מבואר  הבעש''ט  בדברי 
דעת הן: 'דעת דנוקבא' ו'דעת דדוכרא'. הגאולה ביציאת 
מצרים היתה בבחינת 'דעת דנוקבא', והגאולה העתידה 
שביציאת  והיינו,  דדוכרא'.  'דעת  של  גאולה  תהיה 
שבלב,  ההרגשים  מערכת  של  גאולה  היתה  מצרים 
חדרי  בתוך  האמונה  של  המחשבה  את  הכניס  שהדעת 
הלב, להרגיש אהבת ה' ויראתו, להרגיש קירבת אלקים, 
העולם  זאת  בכל  אך  וכיוצ"ב,  ובטחון  אמונה  להרגיש 
אבל  הטבע.  הסתר  בתוך  מוסתר  שהוא,  כמו  נשאר 
יהיה גאולה של המוחין, מבטו של האדם  לעתיד לבוא 
על מציאות העולם תשתנה לגמרי, הוא יראה לפניו גילוי 
בשוב  יראו  בעין  עין  'כי  הטבע,  הסתר  במקום  אלוקות 
ה' ציון' )ישעיה נב, ח(, וכן הכתוב אומר )ישעיה מ, ה( 'ונגלה 

כבוד ה' וראו כל בשר יחדו כי פי ה' דיבר'.

דרוש  ג'  מאמר  )אדר  יששכר  בני  בספה"ק  עוד  וראה 
שלימות  שאין  מחמת  הוא  הגליות  כל  והנה  וזל"ק:  ג'( 

אשר  אחר  במקום  שכתבתי  מה  לך  יקשה  ולא  הדעת, 
לחירות  מזה  יצאנו  וכבר  הדעת  גלות  היה  במצרים  רק 
עיני  אם  כי  המדות,  גלות  הם  אחרות  וגלויות  עולם, 
הכללי,  הדעת  בחינת  גלות  היה  במצרים  תבין  לך  שכל 
כד"א  במדות  המתלבש  הדעת  גלות  אחרות  ובגליות 
הענין,  ותתבונן  ד(,  כד,  )משלי  ימלאון  חדרים  ובדעת 
במצרים לא ידעו מציאות השם ובגליות אחרות העיקר 
המלובשת  הנפלאה  בהשגחה  להאמין  הדעת  להתחזק 

בכל הדברים הנעשים, הבן הדבר מאד. עכל"ק.

המתקת הגבורות ע"י גילוי החסדים
'גלות  בתוך  נמצא  שהוא  יודע  שהאדם  הדבר  עצם 
יכול  הטבע,  לבין  האמונה  בין  המלחמה  בחזית  הדעת', 
להביא את האדם לראות את ההתמודדות שהוא עובר 
במשך היום בענייני פרנסה וענייני אמונה - בהסתכלות 
נגד  יודע לזהות את שני הצדדים, מי  יותר. הוא  נעלית 
מי, החסדים נגד הגבורות, הגילוי נגד ההסתר, המציאות 
הכוזבת,  הטבעית  המציאות  נגד  האמיתית  האלוקית 
והוא מקבל כח לצאת מן המיצרים - כל אחד לפי דרגתו 

ומצבו.

בעולם  הסתר  שיש  מבין  כאשר  זה,  מלבד  אך 
מצד  שורשם  אלו  וגבורות  הגבורות,  מצד  ששורשו 
והעלם  הסתר  שיהא  ב"ה  הבורא  רצה  כי  הקדושה, 
ע"י  להתעלות  האדם  שיוכל  כדי  התחתונים  בעולמות 
הנסיונות וכך יוכל להטיב עמו ולגמול שכרו, אזי על ידי 
עצם הדבר שגילה שבתוך  גבורות יש חסדים נסתרים, 
נמתקים הגבורות וכל ההעלם מתבטל וישועתו קרובה 

לבוא, מאחר וגילה את סיבת ההסתר.

וזל"ק: איתא  )פר' שמות(  עין  בת  וכה כתב בספה"ק 
בספרים קדושים )פע"ח ש' חג המצות פ"א( שבגלות מצרים 
היה הבחינת דעת בגלות, ונוכל להבין ענין בחינת דעת 
התחברות  בחינת  הוא  דעת  שבחינת  היינו  זה,  דרך  על 
להתבונן ולהאמין  חסדים וגבורות )ע"ח שכ"א פ"ב(, היינו 
שאפילו בבחי' גבורות יש חסדים נסתרים, ועיקר המכוון 
בבחי' גבורות הוא בחי' חסדים, שעיקר בריאת העולם 
)ע'  היה בשביל זה בגין דיתקרי רחום בגין דיתקרי חנון 
זו נמתקו  ומבחינת אמונה  רנז ע"ב, ע"ח ש"א ענף א'(,  זח"ג 

הגבורות. עכל"ק.

המשך מעמוד ז - מאמר גלות הדעת



טו

בעמדינו בע"ה בסיום זמן החורף שעעל"ט ברוב הצלחה וסייעתא דשמיא, 

ובעזרתם הנדיבה של 

בענין  מהפיכה  מתחולל  שמש,  בית  בעלזא  בישיב"ק 

לימוד חסידות, הודות להרכז החשוב הבה"ח יצחק קליין 

הן בסידור חברותות  וכוחו,  כל מרצו  ני"ו שמשקיע את 

לכל בחור החפץ להתעלות בספרי החסידות, והן בכללות 

המשגיח  עומד  צבאו  ועל  החסידות.  קרן  את  לרומם   -

הרה"ג ר' אברהם גד פיליפ שליט"א שמעודד בכל עת את 

לימוד החסידות. 

בעיה"ק  דושינסקיא  ישיב"ק  בקרב  ניכרת  התפתחות 

פעל  נ"י  שישא  יעקב  הבה"ח   - הרכז  כאשר  ירושלים, 

בכוחות מיוחדים לרומם את לימוד ספרי החסידות בקרב 

בני הישיבה הקדושה, ואתו עמו הבה"ח שמעון אייזנבאך 

נ"י, וביוזמתם החשובה ערכו הגרלות בין תלמידי הישיבה 

מדי חודש בחדשו וחלוקת פרסים.

החשוב,  הרכז  אל  בזאת  שגורה  ולבבית  חמה  טוב  מזל 
ולהחדיר את  לימוד ספרי החסידות  לרומם את  זכה  אשר 

מורשתם הטהור של רבוה"ק מדור דור, הלא הוא 

הבה"ח חיים הערש פרקש ני"ו
רכז ישיב"ג מהרי"ט סאטמאר ב"ב 

ברכותינו צרופות שיזכה לבנות בית נאמן בישראל על אדני 
להאיר  אחריו  לבניו  לו  יעמוד  וזכותו  והחסידות,  התורה 

באור עולם.

הישיבה  רכז  ונצורות  גדולות  פועל  טשכנוב  בישיב"ק 

מטעם 'אש החסידות' - הבה"ח מנחם מנדל דורנבלאט 

בספרי  המיוחד  השיעור  את  לתפארה  שהקים  ני"ו, 

ודעת,  טעם  בטוב  הישיבה  בחורי  ע"י  הנאמר  חסידות 

העניינים  והחדרת  הדברים,  הבנת  על  השקעה  מתוך 

הנוגעים למעשה. 

ישיב"ק בעלזא בית שמש

ישיב"ק דושינסקיא

ישיב"ג סאטמאר ב"ב

ישיב"ק טשכנוב

שלוחי הקודש - הרכזים הנפלאים
בקרב כ-70 ישיבות ברחבי ארה"ק

שמסרו עצמם ללא ליאות במסירות רבה ונפלאה 

זכינו להחדיר את האור של הבעש"ט הק' ותלמידיו בקרב בני הישיבות

פרטים נוספים ונחוצים ניתן להתעדכן בקו הרכזים

 לתועלת הענין - על כל רכז לאשר את השתתפותו הודעה ברורה עם שמו בהקדם האפשרי

תתקיים אי"ה - לאחר חג הפסח הבעל"ט - 

אסיפת מרעים וחיזוק 
לכל הרכזים החשובים והמסורים

כולם נקבצו באו לך

שי הוקרה יחולק לכל הרכזים

       מהנעשה והנשמע בישיבות הקדושות ברחבי ארה"ק



טז

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

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 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 מיים 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

אש החסידות העולמית רח' דובר שלום 15 בית שמש 
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'כשיפוצו מעיינותיך חוצה'

ממלכת "אש החסידות" - גם בארה"ב 
אסיפה מרכזית בראשות הגה"ח אב"ד טורדא שליט"א ובהשתתפות משפיעי 'אש החסידות' בארה"ב ונציגי הישיבות והקהילות בארה"ב

"אש  ממלכת  של  הגדולה  התנופה 
החסידות" בארה"ק - עשתה לה שם בכל 
רחבי תבל, וגם בארה"ב בקשו לשחזר את 
הישיבות  בחורי  בקרב  הכבירה  ההצלחה 
ומלואה  תבל  להאיר  הכוללים,  ואברכי 

באור הבעש"ט הק' ותלמידיו הק'.

לאור הבקשות והפניות שהגיעו מעבר 
רמי"ם  ידי  על  ועידנים,  עידן  זה  לים, 
ומשגיחים בישיבות שונות בארה"ב שראו 
את גודל ההצלחה, ואת ההשפעה הגדולה 
הבחורים  בקרב  החסידות'  'אש  שחוללה 
ולהחדיר  נפשם  את  לרומם  בארה"ק, 
בעבודת  רוממות  של  מושגים  בקרבם 
החסידות,  בדרכי  הדביקות  ודרכי  הבורא 
החליטו ראשי המערכת כי הגיעה השעה 
לייסד גם בארה"ב מרכז שיפעיל תחתיו 
וישיבה, אשר  שלוחי הקודש בכל ישיבה 

בקרב  החסידות  ספרי  לימוד  את  יחדירו 
הבחורים.

בביתו  התקיימה  המרכזית  האסיפה 
שליט"א,  וינגרטן  יהודה  ר'  הרה"ג  של 
יו"ר מכון 'יסוד החסידות' ומח"ס 'חסידות 
בולטים  משפיעים  נכחו  שם  מפורשת', 
קדשי  לכל  ער  ליבם  אשר  בארה"ב 
דניאל  ר'  הרה"ג  בראשם  החסידות, 
רשת  וראש  ביהמ"ד  רב  שליט"א,  גראס 
כולל  וראש  החיים'  'נעימות  הכוללים 
ר'  והרה"ג  פארק,  בבארא  לילה  חצות 
נציגי  ועוד  שליט"א  פאלמאן  משה  יוסף 
הוחלט  ושם  הקודש,  וקהילות  הישיבות 
בארה"ב,  החסידות'  'אש  התייסדות  על 
בקרב  הק'  הבעש"ט  אור  את  להפיץ 

הישיבות הקדושות בארה"ב.

במיוחד  הגיע  המרכזית  האסיפה  אל 

גבריאל  ישראל  רבי  הגה"ח  מארה"ק 
ויו"ר  טורדא,  אב"ד  שליט"א,  אדלר 
ואתו  העולמית,  החסידות'  'אש  ממלכת 
לסלול  באו  אשר  מארה"ק  משלחת  עמו 
הק'  הבעש"ט  אור  קרן  ולהעמיד  מסילה 

בעולם.

מיד לאחר מכן נוצר קשר עם משגיחי 
אור  בעלזא,  באבוב,  הישיבות:  ובחורי 
להצטרף  בקשו  אשר  מאיר,  בית  ישראל, 
ויזניץ וישיבת 'דברי חיים' בעיר  לישיבת 
מאנסי אשר כבר התחילו לפעול במסגרת 

'אש החסידות'.    

ישיבות  על  שומעים  אנו  אלו  בימים 
נוספות שמבקשים להצטרף לרשימה זו, 
רשימת  תתפרסם  הבאה  בתקופה  ואי"ה 
החשובים  הבחורים  ורשימת  הישיבות 
אשר איוותה נפשם לכהן כנציגי הישיבות.

מסכמים  ארוך  חורף  זמן  לאחר 
וסייעתא  הצלחה  החסידות"  ב"אש 
דשמיא מיוחדת, כאשר אלפי בחורי חמד 
מתעלים יחדיו בהני חבורתא קדישתא, 

לאורו של הבעש"ט ותלמידיו הק'.

עם תחילת ימי השובבי"ם יצאו 'אש 
החסידות' עם החבורה הגדולה בעולם - 
בחורי  אלפי  שוקדים  בו  אני'  חסיד  'כי 
משותף  נושא  על  הקדושות  הישיבות 

בצוותא חדא.

משפיעי  גדולי  עם  בהתייעצות 

החסידות, התחילו לעבוד יחד על נושא 
על  שוקדים  בראשונה  כאשר  התפילה, 
הרבו  שכידוע  לתפילה",  "הכנה  ענין 
צדיקי החסידות להפליג בגודל מעלתה 
לשעת  להגיע  שיוכלו  כדי  וחשיבותה, 

התפילה לאחר הכנה מעלייתא.

רכזי הישיבות מטעם 'אש החסידות' 
זו,  לתכנית  יתירה  בחמימות  נענו 
בתוככי  'חבורות'  לארגן  והתחילו 
מהרכזים  כמה  התפילה.  בענין  הישיבה 
צילומים  לערוך  שברצונם  הודיעו 

'הכנה  נושא  על  מקומות  מהמראי 
לתפילה' המופיעים בגליון הנוכחי.

'מראי  עשרות  התקבלו  במערכת 
ענין  אודות  הישיבות  מבחורי  מקומות' 
החסידות,  בספרי  המופיעים  התפילה 
מ"מ  יתפרסמו  הבאים  בגליונות  ואי"ה 

אלו לרווחת הלומדים.

ענין  על  העבודה'  'אש  קונטרס 
תקופת  לאחר  אי"ה  יופיע  התפילה, 
להתעלות  החפצים  לתועלת  הפסח, 

בעבודה שבלב - זו תפילה.

תנופה והתפתחות מרשימה בזמן החורף

חוברת 'אש המועדים' לימי הספירה
שהתקבלה  המועדים'  'אש  של  הנפלאה  לסידרה  כהמשך 

מתוך  ה'  למועדי  הניגשים  ובחורים  אברכים  אלפי  בקרב  בברכה 

נוסף  קונטרס  הקרובים  בימים  יופיע  החסידות,  בספרי  העמקה 

ידי משפיעי  על עבודת ימי הספירה שנערך בטוב טעם ודעת על 

אש החסידות, לאחר רוב עמל ויגיעה, וחיפוש אחר חיפוש, ומתוך 

שבספרי  המופשטים  העניינים  את  להוריד  כיצד  תחילה  מחשבה 

יוכל  צעיר  בחור  כל  אשר  עד  ומשלים,  הקדמות  לאחר  החסידות, 

להתרומם ולהתעלות בהם. טעמו וראו כי טוב ה'!

כנס רכזים השנתי
השנתי,  הרכזים  לכנס  מתכוננים  הבעל"ט,  הפסח  חג  לאחר 

בראשות חשובי המשפיעים שליט"א, בו ישמעו הרכזים דברי חיזוק 

על גודל חלקם בהחדרת אור החסידות בלבבות הבחורים.

את  לנדב  שרוצים  אלו  לכל  חיבה  של  בקריאה  יוצאים  אנו  וכאן 

כשרונותיהם כדי להאיר לחבריהם בישיבה ולחברם לדרך המסורה לנו 

מרבותינו תלמידי הבעש"ט זי"ע - מקומכם אתנו! 

בני  כל  של  והעניפה  הגדולה  לשרשרת  היום  עוד  הצטרפו 

להיות  ותזכו  ביומו  יום  מדי  החסידות  בתורת  העוסקים  הישיבות 

שותף במלאכת הקודש. 

כנס לחיזוק לימוד החסידות
ר'  הרבי  של  דהילולא  יומא  אדר,  כ"א  תשא,  כי  פר'  במוצש"ק 

'אור  המדרש  בית  לאברכי  כנס  התקיים  זי"ע,  מליזענסק  אלימלך 

שלמה' בעלזא באשדוד )רובע ג'(, בהשתתפות הרה"ג ר' חיים מאיר 

שליט"א, ממשפיעי 'אש החסידות', אשר נשא את דבריו ואמר  כץ 

שכאשר אברך יש לו קביעות בלימוד ספרי חסידות, מוצא מהר מהר 

את הקשר ה"חיובי" בינו לבין הבוית"ש, ואז מתחיל להרגיש – בנוסף 

לחובתו בעולמו מתוך הכרח, גם - את זכותו וחיותו בעבודה וביגיעה 

לעבודת השי"ת, ורק דרכם יוכל להגיע להרגשה של – "מה לו לאדם 

חיים אם לא רצונו יתברך" )אוה"ח הק' פר' נצבים(.

ברכת מזל טוב 
שגורה בזאת ברגשי שמחה אל אחד הרכזים החשובים - שלוחי הקודש 

להפיץ את אור הבעש"ט הק' ותלמידיו בקרב לבבות ישראל

הבה"ח  יהודא רכניצר ני"ו 
מייסד סדר חסידות בישיב"ק בעלזא קוממיות לשם ולתפארת 

לרגל אירוסיו בשעטומ"צ

ברכותינו צרופות שיזכה לבנות את ביתו על אדני התורה היראה והחסידות 
כשאיפתו הטהורה ויזכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות 

מערכת אש החסידות 


