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החסידות הוא 'דרך החיים' מתוך אור ואש קודש

שיחת קודש מאת 

כ"ק מרן אדמו"ר מקאפיטשיניץ שליט"א

הבעש"ט העלה את כל הבריאה 
באור אלוקי

עוסקים  שלא  שראה  אחר  הק'  הבעש"ט 
חידש  כן  על  ותיקון המידות,  ה'  עבודת  בענייני 
שכל יהודי בעולם מגדול ועד קטן, יש לו חלק 
ורחימו,  בדחילו  ועבודה  בתורה  ה',  בעבודת 
הפשוטים,  האנשים  הן  לשמה.  תורה  ובלימוד 
בעולם,  הבורא  מציאות  שיש  לדעת  שצריכים 
נשגבות  לדרגות  הגיעו  אשר  הרוח  לענקי  והן 

בעבודתם הקדושה כידוע. 

הבעש"ט חידש כי לכל הבריאה צריך להיות 
שלמה  בתפארת  שמובא  כפי  ועליה,  התעלות 
שם  עמדו  בשדה  שבת  קיבל  כשהבעש"ט  כי 
לא  כלומר  רגליהם,  שתי  על  והבהמות  החיות 
החי  במין  גם  אלא  עליה  היה  המדבר  במין  רק 
יתברך  אלקותו  אור  החדיר  וגם  מדבר,  שאיננו 
בתוך הדומם עצמו, והעלה את כל הבריאה באור 

אלוקי.

כל אחד מתלמידי הבעש"ט קיבל את הדברים 
את  והדריך  המשיך  ומשם  נשמתו,  שורש  כפי 
ומשם  הגן  להשקות  מעדן  יוצא  ונהר  תלמידיו. 
יפרד והיה לכמה וכמה דרכים, בלי שיעור וערך, 

כל אחד לפי ערך נשמתו.

החסידות שייכת למבקשי ה' לצד 
אנשים פשוטים

לקבוצת  תמיד  התחלקה  החסידות 

החסידות,  תורת  בעומק  שעסקו  ה'מבקשים' 

ולקבוצה נוספת של אנשים פשוטים שהתחזקו 

פעולה  כל  מעלת  ובגודל  יהדותם  בקדושת 

ותנועה. 

גדולים  תלמידים  היו  הבעש"ט  אצל  גם 

והיו  דבריו,  את  בצמא  ששתו  קדישא  החבריא 

גם אלו הפשוטים בעם ששאבו הימנו יראת ה' 

טהורה, והתחזקו והתעלו. 

הייתה  זי"ע  ממעזריטש  הגדול  המגיד  אצל 

יותר הנהגה של לימוד ועסק בתורת החסידות, 

והיו יותר קבוצות שעסקו בעבודה.

וכדו'  קאצק  פרשיסחא,  כמו  חצרות  גם  היו 

שהיו מוחות חריפים יותר והיו מבקשים לעבוד 

לפשוטי  שייך  שלא  נשגב  באופן  בוראם  את 

העם, אולם אצל שאר ממשיכי דרך הבעש"ט, אי 

ו'מבקשים',  'עובדים'  היו  כולם  כי  לומר  אפשר 

שהרי היו גם הפשוטים בעם, בעלי עסק, שהגיעו 

להתחמם לאורם ולהתחזק בעבודתם. 

כל אחד צריך לדעת את מדריגתו 
בעבודת ה'

לא  לב,  על  לשים  יש  זאת  עם  יחד  אולם 
ה',  יותר מידי לדרגות בעבודת  ולהכנס  להגזים 
וכמו  תקלה,  לידי  להביא  יכול  מידי  יותר  שכן 
שכתב ה'אוהב ישראל' )ליקוטים חדשים, פרשת 
ויקרא( וזה לשון קדשו: והנה בעינינו ראינו רבים 
מן החסידים שנעשו משוגעים ח"ו או בעלי מרה 
התורה  מן  הזה, אם  הדבר  נמצא  ומאין  שחורה 
הלב,  את  משמחת  עוד  התורה  אדרבה  ח"ו 
בתשעה  התורה  לימוד  חז"ל  אסרו  זו  ולסיבה 
הלא  המצות  מן  אם  ל(.  )תענית  ולאבל  באב 
פקודי ה' ישרים משמחי לב )תהלים יט, ט(. אבל 
הענין הוא כי האנשים ההם הם הרוצים לעלות 
אל ה' והסולם נעלמה מעיניהם כי אינם עובדים 
שייך  שאין  דבר  ותופסים  בהדרגה  השי"ת  את 
להם בלי שום קריאה ורשות מן השמים. וגם יש 
אנשים שעיקר עבדות שלהם להשי"ת הוא כדי 
כג(  כ,  )שמות  נאמר  וע"ז  מדריגה,  בעל  להיות 
לא תעלה במעלות על מזבחי, היינו כדי להיות 
בעל מעלה ומדריגה. כי תגלה ערותך עליו, כמו 
שאנו רואין שח"ו נעשו בעלי מרה שחורה. ולא 
כן דרך האנשים השלמים שהם עבדים מרוצים 
להשי"ת ואינם רוצים באמת שום מדריגה. ומה 
הכל  גדולות  מדריגות  להם  שיש  רואים  שאנו 
ויזהר  הוא ע"י כפייה מן השמים לצורך העולם 
הרבה  כי  ה'  אל  לעלות  יהרסו  ואל  בזה.  האדם 

עשו כרשב"י ולא עלתה בידם. עכל"ק. 

יש להוציא מספרי החסידות 
הדרכה בחיי המעשה

צריך להדריך את הבחורים כי לימוד החסידות 
אינו דבר שלומדים בשבת אחה"צ בעת המנוחה, 
ראש,  כובד  מתוך  בחברותא  זאת  ללמוד  צריך 

משלחת חברי מערכת "אש החסידות" זכו להתקבל בחביבות יתירה בקודש פנימה אצל כ"ק מרן 
אדמו"ר מקאפיטשיניץ שליט"א, ולהתענג על דברות קדשו מאוצרות ידיעותיו ובקיאותו המפליאה בכל 

ספרי החסידות וקורות ימי החסידות מימים ימימה.

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הקדיש מזמנו שעה ארוכה עבור חברי המערכת, אשר ביניהם נמנה בנו 
הרה"צ רבי נפתלי פלינטנשטיין שליט"א מגדולי העוסקים בתורת החסידות וראש מכון 'שפתי צדיקים', 
כדי להאיר עיניהם בתהלוכות החיים של 'חסידישער יוד', וכיצד צריך לגשת ללמוד את ספרי החסידות 
מתוך אור וחיות ואש קודש ודביקות בצדיקי הדורות, והוסיף ואמר, כי המציאות מוכיחה שבזמנינו אי 
והולך  הגובר  העוה"ז  חשכות  בתוך  עינינו  המאירים  חסידות  ספרי  מתוך  רק  ביהדות  להתחזק  אפשר 

בדורינו.

בקודש  לשמוע  זכינו  אשר  קדשו  שיחת  מתוך  מובחרים  קטעים  הגליון,  קוראי  בפני  מגישים  אנו 
פנימה. 

 

המשך בעמוד הבא



ב

- המשך מעמוד ראשון -

להעמיק  שלומדים,  מה  להבין  לב,  בשימת 
הדרכה  זו  נאה,  אימרה  אינה  חסידות  בדברים. 
באופן  וכשלומדים  בה,  יילכו  הדרך  את  לדעת 

זה, מקבל הלימוד צורה אחרת לגמרי.

אי  דיליה,  דרגה  לפי  להגיע  צריך  אחד  כל 
הגדול  העמקן  שיהא  אחד  מכל  לדרוש  אפשר 

ששמו  בחצרות  ואפילו  ביותר, 
ולדעת,  לעומק  הלימוד  על  דגש 
יכולים  שאינם  כאלו  גם  ישנם 
כן  גם  והם  עומק,  לדרגת  להגיע 
ועניינם.  מדרגתם  לפי  חשובים 
צידי  בשני  לעודד  יש  כן  ועל 
שרוצים  אלו  את  גם  המטבע, 
להרוות  להם  לתת  להעמיק, 
חלק  ובעיקר  ידיעתם  צמאונם 
ובנוסף  שבדבר,  ה'למעשה' 
בדרגה  מרגישים  שאינם  אלו 
בספרי  ללמוד  לעודדם  יש  זו, 
הלבבות,  את  המעוררים  חסידות 
חסידות  בדברי  ולהשקותם 
בדרך  העיניים  את  המאירים 
כדי  החסידות  תורת  של  הישרה 
שיגיעו לדרגה הגבוהה ביותר לה 

הם מסוגלים.

צריך לדעת ולהבין כי המטרה 
של לימוד החסידות היא להרגיש 
ה'  בעבודת  וגישמאק  טעם 
המידות,  ותיקון  שמים  ביראת 
ולא על הדגש על המושכלות של 
שיש  מי  והסוד,  החסידות  תורת 
ולומד ומעמיק,  לו גישמאק בזה 
בוודאי הוא דבר נעלה וטוב, אולם 
צריכה  החסידות  לימוד  מטרת 
את  ליישם  אחד,  לדבר  להיות 
הדברים בעבודה, בתפילה, בשבת 
היא  זו  המידות.  בתיקון  קודש, 

תכלית ומטרת הלימוד.

מלבד 'תורת החסידות' 
יש את דרך החסידות 

שהיא 'דרך חיים'
המגמה,  עיקר  יהיה  זה  ועל 
לעודד ולחזק. העיקר הוא שילמד 
על מנת להוציא מזה מה שנוגע 
אין  כללי  באופן  אולם  למעשה. 
להעמיק  לבחורים  בפרט  צורך 
בזה. ואברכים, אם יכולים, בוודאי 
צריכים להעמיק עוד כהנה וכהנה 
כל אחד לפי מעמדו, גילו ודרגתו.

בחור ואברך בזמננו צריך לשאוב מחסידישע 
דרכו  את  להאיר  שם  הגנוז'  ה'אור  את  ספרים 
ולקבל  כיעור  מיני  מכל  להתרחק  ה'  בעבודת 
כוחות להתגבר על כל מניעי הזמן הזה ומרעיו, 
ולהתקדש ולהטהר ולקיים ולעבדו בכל לבבכם 

בחשק, בהתלהבות, ובשמחה.

ועסק  לימוד  היא  העקרים  שעיקר  ובודאי 

אבל  האדם,  את  ומרוממת  שמקדשת  התורה 
יחד עם זה צריך לשאוב את החיזוק והאור מן 

לימוד החסידות.

ללמוד  ואברך  בחור  כל  צריך  ובוודאי 
מתוך ספרי החסידות, אולם יחד עם זאת צריך 
'תורת החסידות'  לדעת את המטרה כי מלבד 
היא  חיים'  'דרך  שהיא  החסידות  דרך  את  יש 

להביא את האדם לידי מעשה, לרומם את כל 
וימים  קודש,  שבת  תפילה,  מידות,  המעשים, 
טובים. כאשר לכל חסידות הדרך המיוחדת לה 
לבטא את הדברים באופן אחר, אולם המטרה 
אחת היא להתעלות ולהתרומם טפח וטפחיים 
ע"י  להגיע  יכול  אחד  כל  ולזה  הקרקע.  מעל 

ההתבוננות ודביקות בצדיקים.

בדורות קודמים היה עיקר הקניין 
של חסידות בנסיעה לצדיקים 

היה  קודמים,  בדורות  בישראל,  מלפנים 
לצדיקים,  בנסיעה  חסידות  של  הקניין  עיקר 
רבי  נודע בשם  היה בבעלזא חסיד 
משה שוסטר, והיה דבוק באדמו"רי 
בגאליציה  בהיותו  קאפיטשיניץ. 
קבוצת  שם  היה  סטאניסלוב  בעיר 
שהיו  הוסייאטין,  חסידי  בחורים 
מהוסיאטין  הרה"ק  אל  נוסעים 
לגליציה  ווינה  מעיר  שהגיע  זי"ע 
היה  והוא  השבועות  חג  לקראת 
עומד מן הצד ומתפלא עליהם, הם 
לא שומעים ממנו כלום, לא רואים 
לתפילות  לא  ניגש  לא  הוא  כלום, 
לא לקריאת התורה, לא ל'אקדמות', 
וגם לא אומר תורה, ובקושי רואים 
אך  הקדושות.  פניו  קלסתר  את 
עליהם  ראה  מרבם  חזרו  כאשר 
שינוי צורה ממש. אי אפשר לתאר 
ב'הויף'  את ההתעוררות מכך שהיו 
של הצדיק, עצם הדבר שהגיעו אל 
הצדיק עוררה בהם שינוי ללא היכר. 

זי"ע  מקאפיטשיניץ  הק'  זקני 
התבטא כי הלוואי אנו בימינו היינו 
הכיפורים  ביום  בנעילה  מתעוררים 
התעוררו  אלו  שבחורים  כמו 
בהגיעם אל ה'הויף', עם התעוררות 

וחרדת קודש.

להתחזק באמונת צדיקים
כזו,  והבנה  התעוררות 
בצדיקים,  אמונה  ע"י  רק  מגיעה 
היום  חיי  כל  בצילם.  והסתופפות 
אצל  שנמצאים  אחר  משתנים  יום 
את  ורואים  עליון  קדושי  הצדיקים 
דרכם והנהגותיהם בכל פרט, מתוך 
אמונה פשוטה וחרדת קודש. לדעת 
כי אין אנחנו  מבינים בהנהגותיהם 
וכל  נימה  כמלוא  אפילו  ודרכם 

מעשיהם המה למעלה מהשגתינו.

זכיתי להיות רבות אצל הרה"ק 
ראו  לא  לכאורה  זי"ע,  מבעלזא 
משהו מיוחד בהנהגה, ובלי האמונה 
צדיק  ליד  שעומדים  וההרגשה 
מי  שם.  לחפש  מה  היה  לא  נשגב, 
שאין לו הרגשים אלו לא היה לו מה לעשות 
שם. אך מי שהאמין בצדיקים היה יכול למשש 
בחלל  נמצאת  שהיה  הקדושה  את  ולהרגיש 
בכל  אלקים  מלאך  בצורתו  לראות  החדר, 
החסידות,  יסוד  היא  זו  עושה.  שהוא  תנועה 
ולהתעורר  המוח  אל  אלו  הרגשים  להביא 

בעבודת ה' ויראת ה', מתוך אמונה פשוטה.

צריך להדריך את הבחורים כי לימוד החסידות 

המנוחה,  בעת  אחה"צ  בשבת  שלומדים  דבר  אינו 

צריך ללמוד זאת בחברותא מתוך כובד ראש, בשימת 

לב, להבין מה שלומדים, להעמיק בדברים. חסידות 

אינה אימרה נאה, זו הדרכה לדעת את הדרך יילכו 

בה, וכשלומדים באופן זה, מקבל הלימוד צורה אחרת 

לגמרי.

כל אחד צריך להגיע לפי דרגה דיליה, אי אפשר 

לדרוש מכל אחד שיהא העמקן הגדול ביותר, ואפילו 

בחצרות ששמו דגש על הלימוד לעומק ולדעת, ישנם 

גם כאלו שאינם יכולים להגיע לדרגת עומק, והם גם 

ועניינם. ועל כן יש לעודד  כן חשובים לפי מדרגתם 

להעמיק,  שרוצים  אלו  את  גם  המטבע,  צידי  בשני 

חלק  ובעיקר  ידיעתם  צמאונם  להרוות  להם  לתת 

מרגישים  שאינם  אלו  ובנוסף  שבדבר,  ה'למעשה' 

חסידות  בספרי  ללמוד  לעודדם  יש  זו,  בדרגה 

המעוררים את הלבבות, ולהשקותם בדברי חסידות 

תורת  של  הישרה  בדרך  העיניים  את  המאירים 

החסידות כדי שיגיעו לדרגה הגבוהה ביותר לה הם 

מסוגלים.

צריך לדעת ולהבין כי המטרה של לימוד החסידות 

ביראת  ה'  בעבודת  וגישמאק  טעם  להרגיש  היא 

שמים ותיקון המידות, ולא על הדגש על המושכלות 

של תורת החסידות והסוד, מי שיש לו גישמאק בזה 

אולם  וטוב,  נעלה  דבר  הוא  בוודאי  ומעמיק,  ולומד 

אחד,  לדבר  להיות  צריכה  החסידות  לימוד  מטרת 

ליישם את הדברים בעבודה, בתפילה, בשבת קודש, 

בתיקון המידות. זו היא תכלית ומטרת הלימוד.
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עמלק.  מחיית  במצוות  עוסקים  אנו  אלו  בימים 
זה לעקור את כוחו של עמלק  כן נשתדל במאמר  על 
"אשר  היה  ענינו  הידוע  כפי  אשר  ודור,  דור  שבכל 
קרך בדרך", - קרירות בעבודת ה', ובמדרש מבואר כי 
כוחו זה היה על ידי שהחטיא את ישראל בתענוג של 
עבירה, ומכוח זה קירר את ישראל בתענוג של מצוה. 
ולעקור  עמלק,  במחיית  לעסוק  עלינו  שומה  כן  אם 
והיא  בעולם,  ביותר  הנפוצות  הכוזבות  מהדעות  אחת 
המחשבה שקבלת עול מלכות שמים כרוכה בהחלטה 
תענוג  בחיי  למאוס  אלא  התענוג,  אחר  ללכת  שלא 
במסורה  נמסרה  אשר  זו,  מחשבה  צער.  בחיי  ולבחור 
בן המדתא האגגי עד ראש  ידי המן  דור אחר דור על 
השושלת – עמלק ימ"ש, נחקקת בכל דור ודור בדיעות 
שבכל  הפרטי  העמלק  ידי  על  לנו  הנמסרות  הכוזבות 

איש ואיש – היצר הרע.

כי  נראה  הפורים,  ימי  של  במהותם  כשנתבונן 
המיוחד בימי הפורים – על פני כל המועדים והזמנים, 
הוא הפסוק "ונהפוך הוא", אשר עניינו הוא הפיכת הרע 
היהודים  אויבי  שברו  אשר  שהמחשבה  דהיינו  לטוב. 
כל  את  היהודים  והרגו  לרעה  עליהם  נהפכה  לאבדם 
שונאיהם, וזה החודש וזה היום נהפכו לישראל לטובה, 
ובמקום שיענשו עונש מוות על שהשתתפו בסעודתו 
של אותו רשע, נהפך להם היום הזה לשמחה וליום טוב 

לדורי דורות. 

ובפרטי פרטות – כל מה שהיה בתחילה נראה לרעת 
ישראל – נהפך לישראל לטובה וברכה, היינו שהלבוש 
נהפך  לתפארת  לגאון  לו  שיעמדו  המן  שחשב  והסוס 
עליו שהוביל בכך את מרדכי ונהפך לו לקלון, הסעודה 
אשר חשב שעל ידי זה יתגדל שמו לכבוד ולתפארת – 
שלא הזמינה אסתר איש מן השרים חוץ ממנו – בה נגזר 
מרדכי  את  עליו  לתלות  המן  שהכין  העץ  מותו,  עליו 
נ' אמה - תלוהו עליו, ריבוי הבנים שהתפאר בו  גבוה 
המן )ויספר להם את עושרו ורוב בניו( נהפך לו לפרסום 
קלונו כאשר הרגו את כל בניו ותלו את כל עשרת בניו 
נתן המלך  בו  וכל עשרו שהתפאר  בית המן  על העץ, 

למרדכי.

בשבח.  ונסיים  בגנות  נפתח  זאת  להבין  וכדי 
כשנתבונן בדברי הגמ' )מגילה יב, א(: "שאלו תלמידיו 
שונאיהן  נתחייבו  מה  מפני  יוחאי  בן  שמעון  רבי  את 
של ישראל שבאותו הדור כליה, אמר להם אמרו אתם, 
אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע כו' אמר 
וכי משוא פנים  להם מפני שהשתחוו לצלם, אמרו לו 
יש בדבר, אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקדוש 
יהושע  ובפני  לפנים".  אלא  עמהן  עשה  לא  הוא  ברוך 
שנהנו  דע"י  גרמו,  והא  דהא  משמע  "מ"מ  כתב  שם 
מסעודתו של אותו רשע מצא בעל חוב מקום לגבות 
נבוכדנצר,  חובו לפקוד עליהם עוון הצלם שהיה בימי 

ועד עכשיו לא נתמלא סאתם". 

אותו  של  מסעודתו  שנהנו  זה  בחטא  כשנתבונן 
רשע, היינו ששמחו בשמחתו של אותו רשע אחשוורוש 
נתבטלה  במלכותו שקמה אחר שלפי חשבונו  ששמח 
נבואת בית המקדש, והוציא כלי בית המקדש והשתמש 
של  השמחה  היא  במלכותו  זו  ששמחה  נראה  בהם, 

השטן השמח במלכותו שמורד במלכות שמים, 

חטא זו הוא שורש כל החטאים – התענוג מסעודתו 
של הסט"א, דהיינו מכל דבר שאינו רצון ה', שהנהנה 

מהנאה זו, אז בעומק פוגם הוא יותר מאשר אדם העובר 
עבירה מבלי שמחה ותענוג, כי הפגם בתענוג שבנפש 
הוא פגם שורשי ביותר, ותענוג כזה הוא השורש של כל 

העבירות שבעולם. 

שורשה  היצר,   בתענוגי  שמח  שאדם  זו  ושמחה 
נותנים  היצר  שתענוגי  בדעתו  שחושב  במחשבה  הוא 
חיות לנפש, ודעה זו הוא הפגם האמיתי שהוא שורש 
הכל, כי הכלל הוא שכשהאדם חושב בדעתו על איזה 
בזה,  תענוג  לו  שיהיה  הוא  מוכרח  תענוג,  שהוא  דבר 
מאיזה  בשכלו  ונחקקה  היא,  עמוקה  המחשבה  אם 
סיבה שהיא, היינו שאם אדם ירמה את עצמו למשל, 
שבשלולית הבוץ שברחוב העיר יש טיפות מים המחיות 
ושנים,  ימים  וכל טיפה מהם תחייהו לאורך  ונפש,  לב 
ועצום מזה. אמנם כשנתבונן  גדול  לו תענוג  יהיה  אזי 
בעומק יותר, נראה כי תענוגו של האדם השותה מים 
השמחה  מכח  אלא  המים,  מכח  אינו  אלה,  מזוהמים 
הוא מה  כי התענוג  נמצא  חיים חדשים,  בכך שמקבל 
שמשתעשע ושמח בחיים שעתידים לבא אליו, ומכיון 

שענין זה הוא שקר, גם התענוג הוא דמיוני ושקרי.

כל  כי  שבעולם,  עבירות  כל  הם  ממש  זה  וכעין 
לו  שיהיה  חושב  שאדם  תענוג  באיזה  שורשה  עבירה 
דברים  ר"ל,  עבירה  שעובר  מי  שכל  הגם  מזה,  תענוג 
יודע  אחרת,  עבירה  וכל  כעס,  ורכילות,  לה"ר  בטלים, 
ואינו  דמיוני  הוא  שבעבירה  שהתענוג  מעשה  לאחר 
העבירה  מעשה  תום  עם  שמיד  לדבר  וראיה  אמיתי, 
התענוג מסתלק כלא היה, והנפש רעבה יותר משהיתה 
שהיצר  הנשברים,  תענוגים  כל  הם  וכן  העבירה,  לפני 
חיות  שמקבל  בעיניו  שידמה  לאדם  גורם  הרע 
בקול  שומע  שהאדם  ולאחר  שבגשמיות,  מהתענוגים 
אחרי  בבחירתו  הגשמי  בתענוג  מהרהר  גם  אז  היצר, 
גורם  ואזי  אמיתי,  תענוג  איזה  בו  שיש  לו  שנדמה 
שיהיה פגם אמיתי וקבוע במחשבה שלו, שתהיה נפשו 

נמשכת אחר התענוגים הדמיוניים.

אם  גם  עבירה,  מדבר  תענוג  שהוא  פגם  כל  ולכן 
אין עליה מלקות, העונש עליו חמור יותר מעל חטאים 
שאע"פ  שמצינו  וכמו  כ"כ,  תענוג  בהם  שאין  אחרים 
שהשתחוו לצלם, לא נשלם חטאם עד שנהנו מסעודתו 
של אותו רשע, שלכאורה עבירה זו היא בלי ערך בכלל 
לעומת העבירה של השתחוויה לצלם שהוא ביהרג ואל 
תענוג,  בלי  היתה  שההשתחויה  שמכיון  אלא  יעבור, 
לא נענשו עליה, כי כל זמן שהחטא אינו נוגע בתענוג 
עליה  מעניש  ואינו  אפו  מאריך  הקב"ה  אזי  שבנפש, 
אזי הקב"ה  נוגע בתענוג שבנפש  מיד, אבל כשהחטא 
מעניש עליו מיד, כי עונשו של הקב"ה אינו נקמה אלא 
מקווה טהרה, שהצער שבעונש מסלק את התענוג הרע 
הוה  וכן  הנפש,  בעומק  מסתלק  התענוג  ואז  שבנפש, 
שעל ידי הדאגה והצער שנצטערו ישראל נעקר מהם 

חטא זה שנתענגו מסעודתו של אותו רשע.

ידי עמלק  ושורש פגם זה הוא בפגם שנחקק על 
שבכל דור ודור, להעלים מבני ישראל את גודל השמחה 
והתענוג שיש למי שעובד את ה', וכמו שצדיקי עולם 
העידו בעצמם, שלו היו בעלי עבירות יודעים את גודל 
ולימוד  המצוות  בקיום  להם  שיש  והתענוג  השמחה 
אחר  ורצים  תאוותיהם  כל  את  מניחים  היו  התורה, 

הקב"ה בכל כוחם. 

נחזור לענין ראשון, איך יתכן שחטאם של ישראל 

והלא  מאהבה,  תשובה  ידי  על  לזכות  עליהם  נהפך 
זה  חטא  יתהפך  איך  חטאם,  נתכפר  אם  גם  סוכ"ס 
שחטאו ונהנו מסעודתו – למצוה? ותשובתו בצידו – כל 
התענוג  הוא  האמיתי  שורשו  בקליפות,  שיש  תענוג 
שבקדושה, וכמו המשל הנזכר מאדם החושב שהמים 
מתענג  הוא  שבאמת  ימיו,  את  מאריכים  המזוהמים 
מהחיים העתידים לבא אליו לפי דמיונו, ואם כן הפגם 
זה  תענוג  כח  יקח  אם  כי  ממש,  התענוג  בשורש  אינו 
שיש לו לחיות ולהאריך ימים, וישתמש בו ללמוד תורה 
חייו.  ימי  יתארכו  באמת  אזי  ומצוות,  תורה  ולקיים 
רעים,  בתענוגים  נסיונות  לו  יש  אדם  שכאשר  נמצא 
לו שורש  ריבוי הנסיונות כך מן ההכרח שיש  אזי כפי 
אז  גדול,  בחטא  נכשל  וכאשר  דקדושה,  בתענוג  חזק 
החטא  עד  בו  שהיה  התענוג  כח  את  לקחת  הוא  יכול 
שלו  התענוג  כח  את  ולהחזיר  החטא,  ידי  על  ונתחזק 
ה'  את  לעבוד  כוח  ויותר  יותר  לו  יהיה  ואז  לקדושה, 

בתענוג ושמחה.

וזה סוד התהפכות החטא לטוב, כי לאחר שאדם 
נכשל בחטא, והתענוג שבנפשו יצא לפועל באופן של 
חטא ועוון, שהתענוג הולך לקליפה שבנפשו, אזי קשה 
ויתבונן  ישוב  כאשר  אבל  בתשובה,  לשוב  ביותר  עליו 
על ידי כח הדעת דקדושה, שכל הנבראים שבעולם וכל 
בנפעל,  וכח הפועל  נבראים,  התענוגים שבהם הם רק 
ונמצא שכל הכוחות שבנבראים הם רק ניצוצות מאור 
הקב"ה, אזי יכול לקחת את הרצון שלו  להתענג שהיה 
ית'  קרבתו  תענוג  לרצון  ולהפכו  בקליפה,  עכשיו  עד 
כי כל תענוג  שהוא התענוג שכולל את כל התענוגים, 
ומחדש  שבורא  והקב"ה  הנפש,  של  חיות  באמת  הוא 
את כל הנבראים הוא חי החיים – המציאות האמיתית 

והיחידה של החיים בעליונים ובתחתונים.

הסט"א  מציאות  התהפכות  של  זה  נפלא  וכח 
שכבר  לאחר  אשר  בפורים,  מצינו  לקדושה,  עצמה 
חטאו ישראל בחטאים גדולים כאלו, וכבר נגזרה עליהם 
הכל  והפכו  מאהבה,  התורה  וקבלו  שבו  מות,  גזירת 
לקדושה, ועל ידי זה כל מה שנגזר עליהם כביכול גזירת 
מוות נהפך לגזירת מוות עבור הסט"א, ומה שהמן הוא 
מוות  לגזירת  עליו  נהפך  היהודים  לרעת  הכין  הסט"א 
אבדון וכליון. וסוד הדבר מבואר בקדושת לוי לפורים, 
כי האור המיוחד של פורים הוא שהנהגת עולם הטבע 
– מקום שליטת הקליפות – עלתה ונתייחדה בקדושה. 
והיינו שהקליפות של עולם העשיה, השמחה והתענוג 
עניני  וכל  גשמיים  ומשקאות  במאכלים  לאדם  שיש 
עולם העשיה, נהפכים לקדושה ממש, על דרך שפירש 
"והיית  עה"פ  מצוותיך(  )בנתיב  מקאמארנא  הרה"ק 
שהיא  באפילה"  העור  ימשש  כאשר  בצהרים  ממשש 
בהירות  באותו  בקדושה  תענוג  לחוש  שנזכה  ברכה 
אפילות  בטומאות  מרגישים  עבירה  שהבעלי  וברירות 

דמיוניות שלהם.

נמצא שעל ידי קדושת ימים אלו, אנו זוכים לאור 
גדול ומיוחד, שכל כוחות השמחה והתענוג שבעבירה, 
למצב,  להגיע  יכול  שהאדם  היינו  לקדושה,  נהפכים 
שיהיה לו שמחה ותענוג בקדושה, באופן שכל כוחות 
הגוף עצמם ירגישו בפועל ממש את החיות שבעבודת 
דהיינו  מרדכי,  לברוך  המן  ארור  בין  ידע  דלא  עד  ה', 
הארור  החלק  את  עכשיו  עד  שהרגיש  חלק  שאותו 
של המן, התענוג הדמיוני של עוה"ז, ירגיש את הברוך 

מרדכי. 

יסוד החסידות 
הרה"ג ר' יהודה וינגרטן

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

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי
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ארחות חיים מבאר קדשו של   מרנא הבעש"ט הק' ובני היכלא דיליה אור שבעת הימים

עבודת 'ארבע פרשיות' 
 ארבעה שלבים המובילים אותנו מתקופת ימי החורף לתקופת ימי הקיץ 

ניתן  פרשיות'  'ארבע  של  בעיצומם  שרויים  אנו  כאשר 
להביט על כל פרשה ופרשה לחוד, כפי עניינה ומהותה, כאשר 
העוסק  נפרד  כדבר  לכאורה  נראית  אלו  מפרשיות  אחת  כל 
בענין אחר לחלוטין, אך ניתן להביט על כל ארבע הפרשיות 
צריכה  אשר  מסויים  תהליך  בה  שיש  אחת,  כחטיבה  יחדיו, 

להוליך אותנו במסלול ברור, מרישא ועד גמירא.

ולהעמיק  לחדור  אותנו  מלמדים  החסידות  ספרי 
את  ולהרחיב  ומועד,  חג  כל  של  הפנימית  במשמעות 
ההסתכלות לא רק על אותה נקודה בלבד, אלא על המרחב 

כולו.

כהכנה   - אחת  בכריכה  כולם  נכרכים  פרשיות'  'ארבע 
הבריאה  כל  מתחדשת  בו  ניסן  חודש  לקראת  וטהרה  וזיכוך 
'לידת  בחינת  היה  ובו  השי"ת,  בעבודת  חדש  שלב  ומתחיל 

ישראל' והבחרם לעם ה'.

אדר מכין לניסן
ניסן,  חודש  לקראת  כהכנה  משמשים  החורף  חודשי  כל 
גודל  וכפי  ביגיעה,  ולזרוע  לחרוש  אלו  בחודשים  ועבודתינו 
הקיץ.  בימות  השדה  תנובות  יפרחו  כך  החורף,  בימי  העמל 

הזורעים בדמעה - ברינה יקצורו. 

במשך כל תקופת החורף אין לנו כלל מועדים מן התורה, 
לעומת תקופת הקיץ שמאירים בה מאורות גדולים ונשגבים: 
פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפורים, חג הסוכות ושמחת 
תורה. אלא שהחכמים האירו לנו את לילות החורף החשוכים 
עם אור החנוכה שמאיר את החשיכה ומחמם את הקרירות, 
עשר  חמשה  וכן  מועד,  לכעין  נהפכו  השובבי"ם  פרשיות  גם 
לחרישה  החורף  תקופת  מיועדים  התורה  מן  אבל  בשבט. 
לראות  בלי  בבוץ,  להתבוסס  ולהזיע,  לעמול  בלבד,  וזריעה 
עם  להתמודד  עלינו  מוטל  הרוחנית,  בעבודה  וכן  פירות. 
הפירות  את  הרף.  בלי  חשוכה,  במלחמה  להאבק  היצה"ר, 
אנו הולכים לראות בימות הקיץ, בימים-טובים הבאים עלינו 
פרשיות  על  החסידות  צדיקי  הצביעו  לחינם  ולא  לטובה, 
בא'  וארא  'שמות  השנה,  מועדי  נגד  שמכוונים  השובבי"ם 
נגד פסח, 'בשלח' נגד שביעי של פסח, 'יתרו' כנגד שבועות, 
ו'משפטים' כנגד דין ומשפט בראש השנה, וכן כיוצ"ב. והיינו 
של  באופן  התורה'  'קבלת  הוא  החורף  בימי  יתרו  שפרשת 
חרישה ועבודה, וחג השבועות בימי הקיץ הוא 'קבלת התורה' 

באופן של קצירה, וכן על דרך זה בשאר מועדות.

לקרות  ז"ל  חכמינו  תיקנו   - ניסן  חודש  מתקרב  כאשר 
כראוי  עצמינו  ולהכשיר  להתכונן  כדי  אלו,  פרשיות'  'ארבע 

לקראת חודש ניסן.

המבארים  מהלכים  וכמה  כמה  החסידות  בספרי  ומצינו 
מה ענין ארבע פרשיות אלו. 

בבחינת  בפועל  העולם  נברא  בתשרי  באחד  כי  ידוע 
'מעשה'  בבחינת  העולם  נברא  בניסן  באחד  ואילו  'מחשבה', 
)שער הכוונות ר"ה דרוש א, תוס' ר"ה כז.(. נמצא א"כ כי הבריאה 

מהרה"ק  ואיתא  בניסן,  באחד  התרחשה  בפועל  האמיתית 
רמ"מ מרימנוב זי"ע כי ביום ר"ח ניסן יש כח מן השמים לכל 
הרי"ם  מהחידושי  מובא  כן  וכמו  לגמרי,  עצמו  לחדש  אחד 
וכן  ובחיצוניות,  בגשמיות  גם  מתחדשת  כולה  הבריאה  שכל 

דם האדם מתחדש כולו והוא מסוגל לרפואה.

בספה"ק מבארים כי כיון שבר"ח ניסן נברא העולם, נמצא 
כי בחודש אדר הוא הזמן שעלה ברצונו העליון כביכול לברוא 
הרחמים  'ימי  נחשבים  אלול  חודש  שימי  וכשם  העולם,  את 
שבחודש  ונמצא  העולם  נברא  תשרי  שבחודש  לפי  והרצון' 

כך  תשרי,  בר"ח  העולם  לברוא  העליון  הרצון  התעורר  אלול 
ית'  ברצונו  עלה  שאז  ורצון,  רחמים  ימי  הם  אדר  חודש  ימי 
לברוא את העולם בר"ח ניסן, וכמובא ב'אהבת שלום' כי 'אדר' 
הוא  ד'רעוין א'שתכח. אך השיא של חודש אדר  ר'עוא  ר"ת 
בפורים שאז מתגלה 'כתר כל הכתרים' רעוא דכל רעוין, רצון 
הרצונות, כמבואר בשם מרן הבעש"ט הק' כי סוד פורים נרמז 
בתיבת ככ"ה יעשה לאיש, ככ"ה הוא ר"ת כ'תר כ'ל ה'כתרים, 

ואז מתחיל נקודת ההתחלה של השנה החדשה.

'מה אלול מכין לתשרי אף אדר  ומובא בחידושי הרי"ם, 
רבה(  )הושענא  שלמה  תפארת  בספה"ק  ]ראה  לניסן'  מכין 
לרבנן  רבא  להו  אמר  לה:(  )ברכות  בגמ'  מאמר  בזה  שרמז 
במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזון קמאי כי 

היכי דלא לטרדן במזונייכי כולא שתא[. 

העולם  נברא  שבתשרי  כיון  כי  הרי"ם,  בחידושי  ומוסיף 
במחשבה  עלה  'בתחלה  נאמר:  המחשבה  ולגבי  במחשבה, 
הוא  זה  לחודש  ההכנה  לכן  הדין'  במדת  העולם  את  לברוא 
ב'מעשה'  אך  מיראה'.  'תשובה  בבחינת  הדין  יראת  מתוך 
נברא העולם מתוך מידת הרחמים, על כן ההכנה לחודש ניסן 
בבחינת  ורצון  שמחה  מתוך  הוא   - במעשה  העולם  נברא  בו 
יורדים  ב'מעשה',  ר"ה  הוא  שבניסן  וכיון  מאהבה'.  'תשובה 
בפועל  אז  ומתלבשים  תשרי  חודש  של  ההשפעות  כל  עי"ז 

במעשה.

בו  יש  אדר,  בחודש  ית'  הבורא  בו  שנתעורר  זה  רצון 
אנו  זה  וכנגד  הפועל,  אל  הכח  מן  שיצא  עד  מהלכים  כמה 
קוראים ארבע פרשיות המכוונים נגד מהלכים אלו, "ולזה אנו 
מקדימין קודם התחלת השנה שהוא א' בניסן לענין הבריאה 
בפועל ואנו קורין בכל שנה ושנה מקודם הד' פרשיות" )אוהב 
ישראל(. על דרך זה כתב באריכות בספה"ק קדושת לוי )פרשת 

נברא  בניסן  באחד  כי  שקלים.  פרשת  של  הענין  שקלים(: 

בספר  כמוזכר  והמירן  שקלן  העולם  בריאת  וקודם  העולם 
שקל  כנגד  באדר  בא'  השקלים  על  משמיעים  היו  לכן  יצירה 
ובט"ו בו שולחנות יושבין וכו' כנגד המירן כמוזכר בספר יצירה 

שקלן והמירן. ע"כ. ועל דרך זה מבאר ענין שאר הפרשיות.

שקלי הקודש בחודש אדר
המתבונן במסכת שקלים יראה כי 'באחד באדר משמיעין 
יושבין  היו  שולחנות  באדר  עשר  בחמשה  וכו',  השקלים  על 
היו  אלו  שקלים  במקדש'.  ישבו  וחמשה  בעשרים  במדינה, 
מיועדים עבור הקרבנות החדשים שמתחילים להקריב בר"ח 
ליטול  כדי  בה  להשתתף  חייב  היה  מישראל  אחד  וכל  ניסן, 
הכנה  הוא  אדר  חודש  שכל  ומכאן,  הקרבנות.  בעבודת  חלק 
לניסן, להכין עצמינו לקרבנות החדשים ולעבודה המחודשת 

של חודש ניסן. 

ונמצא, כי עבודת 'שבת שקלים' אינה מסתיימת ב'מוצאי 
שבת שקלים', שבת זו היא רק ההתחלה, ההכרזה, שמודיעה 
על 'חודש של הכנה', ממתין לנו כעת חודש שלם של הכנה, 
בו אנו צריכים להכין את השקלים לקראת התחדשות עבודת 
הבורא  עבודת  התחדשות   - זה  ובכלל  ניסן,  בר"ח  הקרבנות 

בכל התחומים.

נפסקים  אז  כי  הדרכים,  לנקות  מתחילים  באדר  בט"ו 
לקראת  המעבר  תקופת  ומתחיל  מסתיים,  החורף  הגשמים. 
שהוא  אלול  חודש  דרך  על  ניסן.  בר"ח  שיחול  השנה'  'ראש 

'חודש מעבר' בין השנה הקודמת לשנה העתידה לבוא.

 ארבע דרגות בעבודת ה'
נתחיל  אדר,  חודש  של  מהותו  על  שעמדנו  לאחר  כעת, 

לנגוע בתהליך של 'ארבע פרשיות' המכינים ומוליכים אותנו 
שלב אחר שלב עד לראש חודש ניסן.

אל  המיצר  מן  יוצאים  אנו  בו  הגאולה,  חודש  הוא  ניסן 
את  להרגיש  הקב"ה,  עם  לחיות   - פירושה  גאולה  המרחב. 
הקב"ה קרוב אלינו בכל מעשינו ותנועתינו. אך גם כשעובדים 
מתוכה,  לצאת  צריכים  שאנו  'גלות'  בחינת  יש  השי"ת  את 
דביקות,  של  נמוכה  בדרגה  ואחוזים  תפוסים  שאנו  והיינו 
וצריכים לפרוץ את המחיצה ולהתקדם הלאה, לעלות קומה 

נוספת בסולם הדביקות.

רוב בני אדם תופסים את הקשר שלהם עם בוראם בחלק 
המעשה. הם בודקים תמיד: האם עשיתי והתנהגתי כראוי או 
לא. וכאשר רוצים להשתפר, מקבלים על עצמם לעשות עוד 
ועוד, להוסיף עוד שעות לימוד ועוד מעשים טובים. וכמו כן 
הבורא ית' נתפס אצלם בחלק המעשה, הם מבקשים על בני 
חיי ומזוני, ומתפללים שהשי"ת יעשה להם כל צרכם. וכאשר 
עוד  בטחון,  ועוד  אמונה  עוד  מוסיפים  מתעכבת,  העזרה 
וסגולות, כדי שהשפע העליון  ועוד בקשות, צדקות  תפילות 

ישתחרר ממקומו.

זהו קשר חיצוני וטכני בלבד, כמו הקשר של עבד לרבו, 
קיימתי את  כדבריך,  עשיתי  הנה  העבד אומר לאדוניו:  אשר 
כל המוטל עלי, ועכשיו עשה עמדי את המוטל עליך, תן לי כל 

צרכי, לחם לאכול ובגד ללבוש.

אב  של  הקשר  שהוא  יותר,  ופנימי  עמוק  קשר  יש  אך 
ובנו. להרגיש אהבה, להרגיש יראה, לרצות להגדיל את כבודו, 
שבוערת  הנקודה  מהי  יודע  בן  כל  לפניו.  רוח  נחת  ולעשות 
את  לקיים  ומשתדל  מנסה  והוא  אצלו,  וחשובה  אביו  אצל 
בחלק  מסתכם  אינו  זה  קשר  בכך.  מחוייב  אינו  אם  גם   - זה 
עליונה  בקומה  אלא  לעשות,  לא  או  לעשות  בלבד,  המעשה 
יותר ופנימית יותר, קומת הרגש. וכך גם מצד האב, צריך הבן 
וחביב לפניו  כיצד אביו אוהב אותו ומשתעשע עמו  להרגיש 
בכל מצב ומצב, בין אם התנהג טוב, ובין אם נכשל במעשיו עד 
שאביו כועס עליו, אבל תמיד נשאר אצל האב נקודה פנימית 

של אהבה שאינה תלויה בדבר, שאין בה עליות ומורדות.

יזלזל בחלק המעשה, ולא יקיים את מה  אלא שאם הבן 
שאביו מצווה אותו, אזי גם אם יהיה מלא אהבה ויראה כלפיו, 
אבל הפנימיות אין לה ערך כאשר החיצוניות פגומה. כי אילו 
היה באמת אוהב את אביו ומשתדל לכבדו ולהגדיל את כבודו, 
היה מנסה לקיים את רצונו בחלק המעשה בכל יכלתו, במלוא 
ההידור. ורק לאחר שמשלים עצמו בחלק המעשה, ומתאמץ 
פנימה  יותר  לחדור  יכול  בשלימות,  אביו  רצון  את  לקיים 

ולהכנס להיכל הרגש.

נאמן  עבד  כמו  המחשבה,  קומת   - נוספת  קומה  יש 
בעבותות  אליו  ומקושר  לרבו  הנאמן  תלמיד  וכמו  למלכו, 
עמו  עסוק  הוא  ממנו.  דעתו  מסיח  שאינו  עד  ויראה,  אהבה 
כל היום, ובכל פרט ופרט נזכר מהצדיק, ודבוק עמו בקטירא 
קומתו  שיעור  שלנוכח  משום  זה  וכל  אחת.  בדביקות  חדא, 
נתפסת  לא  ומציאותו  לגמרי  ישותו  מתבטלת  הצדיק  של 
יכול  ולכן  ורק מציאותו של רבו הצדיק קיימת אצלו,  בעיניו, 
להיות דבוק באותו צדיק נשגב. אבל ככל שיש בו יותר ישות 
ומציאות, ומחשיב עצמו לדבר נפרד בפני עצמו, הריהו יותר 

עסוק עם עצמו, ופחות עסוק עם הצדיק.

כלפי  לעבד  לא  להמשיל,  אפשר  שאי  נוספת,  דרגה  יש 
אדונו, לא לבן אל אביו, ולא לתלמיד אצל רבו, אלא הוא קשר 
יהודי עם אביו שבשמים,  והוא קשר של  יותר,  ופנימי  עמוק 
שמבוטל אליו לגמרי, הוא מרגיש את עצמו מציאות אחת עם 
הקב"ה, כי אין שום מציאות מלבד מציאותו יתברך, כמאמר 

ם נבחרים
קטעי

" לפורים
ך "אש המועדים

מתו



ה

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

'אין עוד מלבדו'. וזאת משום שהקב"ה מחדש עולמו בכל רגע 
חדש  עולם  מתחדש  שניה  שבריר  וכל  ממש,  מאין  יש  ורגע, 
חדשים  כולם  בתוכם,  ואתה  אני  וגם  הבריאה,  וכל  לגמרי, 
כולנו  וא"כ  עצמינו,  בפני  מציאות  שום  לנו  ואין  לחלוטין, 
מציאות,  שני  כאן  שאין  ונמצא  אלוקי.  אור  של  אחת  מקשה 
ואוהב  השני,  את  עובד  ואחד  הקב"ה,  של  ואחת  שלי  אחת 
את השני, ומתבטל להשני, אלא יש כאן מציאות אחת בלבד, 
מציאותו של הקב"ה שאני וכל הבריאה נכללת בו ומבוטלת בו.

ניתן להביט על האמור לעיל כאילו יש כאן ארבע קומות: 
מעשה, רגש, דביקות, ביטול, המקביל לארבע חלקים שבאדם: 
ולהתעלות  לעלות  ותפקידנו  ויחידה.  חיה  נשמה,  רוח,  נפש, 
עד  ולהתרומם  המעשה  מקומת  להתנער  לקומה,  מקומה 
לדרגת הביטול, אבל ספרי החסידות מדריכים אותנו שיש כאן 
קומה אחת בלבד, קומת המעשה, כי כאן בעולם העשיה מוטל 
ולהרחיב  להגדיל  צריך  אבל  לעשות,  ושוב  לעשות  רק  עלינו 
את הקומה הזאת, להכניס בה חיות ורגש, להחדיר בה דביקות, 

ולגשת אל המעשה עם ביטול והתכללות. 

תשא(  כי  פר'  פענח  )צפנת  ה'תולדות'  מעמיד  גדול  יסוד 
אחד  האדם,  במין  יתברך  השם  עבודת  סוגי  ב'  דיש  וזל"ק: 
יתברך, אך דאי אפשר  בו  ודביקות  במעשה, השני במחשבה 
)ברכות  בראשיהם  ועטרותיהן  בסוד  מחשבתו  לטהר  שיזכה 
יז.( כמ"ש בראשית חכמה דף ק"ל, יעו"ש, כי אם שיקדש את 

עצמו במעשה תחלה באברים הנגלים, אח"כ במחשבה שהיא 
באיברים הנסתרים. עכל"ק.

 פרשת שקלים - קומת המעשה
כעת ניגש להביט על 'ארבע פרשיות' שקלים, זכור, פרה, 
שלב,  אחר  שלב  להתעלות  צריכים  אנו  בהם  אשר  החודש, 
קומה על גבי קומה, עד לראש חודש ניסן, 'החודש הזה לכם 

ראש חדשים', בה מגיעים להכיר בהתחדשות העולמות.

תחילה מתחילים ב'פרשת שקלים' שהיא קומת המעשה, 
קומת ה'נפש' ]'שקל' בגימטריא 'נפש'[, בו אנו צריכים לבנות 
ולשקול  לחשוב  המעשה,  חלק  את  החיצונית,  המסגרת  את 
אנחנו  כמה  לישן,  הולכים  ומתי  בבוקר  קמים  אנחנו  מתי 
לומדים ואיך אנחנו מתפללים. לערוך חשבון הנפש מדוקדק, 
שאפשר  היום  במשך  מבוזבזים  חורים  ישנם  האם  לבדוק 
להוסיף בהם עוד תורה, עוד תפילה ועוד חסד, ולהשלים את 

עצמינו ככל היותר בחלק המעשה.

החידושי הרי"ם אומר ש'שקל' ראשי תיבות ש'כבך ק'ומך 
ל'כתך, היינו 'שיהיה ביד האדם לשקול בפלס ומאזני משפט 
משפטים  פר'  משמואל,  )שם  ותהלוכותיו'  מעשיו  כל  את  צדק 
ושקלים תרע"ח(. וכן איתא בספה"ק תולדות אהרן )פר' כי תשא( 

שקלים  פרשת  ששבת  שבתות,  ד'  יש  ולכך  בזה"ל:  שכתב 
מעשיו  כל  לשקול  אדם  צריך  ששם  העשיה,  עולם  כנגד  הוא 

שעושה.

לחלק  אפשר  ישראל  כלל  עבודת  את  לוקחים  כאשר 
אותה לשני חלקים: החלק החיצוני של המעשה כפי הנפסק 
בשו"ע, אשר בחלק הזה - כולם שוים בה, ותורה אחת לכולם. 
והחלק הפנימי, בו מכניס כל אחד את דביקותו עם קונו, ובחלק 
הזה עומד כל אחד מישראל בדרגה אחרת מחבירו, כל אחד 

לפי בחינתו ולפי מצבו.

כעת, בפרשת שקלים, עבודתינו להרים 'מחצית השקל', 
את החצי החיצוני - חלק המעשה אשר העני והעשיר שוים בה, 
ניתן לגשת  והדל לא ימעיט. רק לאחר מכן  ירבה  העשיר לא 
אל שאר הפרשיות - זכור פרה והחודש - שבהם יאיר בקרבינו 

החלק הפנימי.

 פרשת זכור - קומת הרגש
יותר,  פנימית  בקומה  להתמקד  מתחילים  זכור  בפרשת 
חיבור רגשי אל הבורא יתברך, אשר המעכב הגדול ביותר נגד 
שהחטאים  משום  רק  לא  שבידינו,  העבירות  הוא  זה  חיבור 
שהאדם  שלאחר  משום  בעיקר  אלא  לבנו,  את  מטמטמים 
וכבר לא  עליו,  כועס  ית'  כי הבורא  ח"ו, מדמה לעצמו  חוטא 

מתאים לאדם שיש עבירה בידו, לגשת ולעבוד את קונו כאחד 
הצדיקים כאילו לא אירע דבר.

אותנו  תופס  הוא  לרגלינו,  עמלק  שמעמיד  התכסיס  זהו 
בחולשות  שלנו,  בנפילות  התורה,  מן  ידינו  כשרפו  ברפידים, 
להתעלם  ובמקום  אחריך.  הנחשלים  כל  בך  ויזנב  שלנו, 
את  לוקחים  אנו  הלאה,  ולהמשיך  בתשובה  ולשוב  מהחטא 
את  לנו  דוחף  עמלק  מונים.  עשרת  אותו  ומגדילים  הפגם 
'וחטאתי נגדי תמיד' ועוד  הנפילות תמיד נגד עינינו, בבחינת 

פסוקים שהוא יודע לצטט מזכרונו.

וכך דרשו חכמינו ז"ל )ילקו"ש פרשת חקת רמז תשסד(: אמר 
תן  בידי,  ניתן  ולא  יעקב  את  להרוג  יגעתי  כמה  לעמלק,  עשו 
דעתך לגבות נקמתי. אמר לו עמלק, היאך אני יכול להזדווג לו. 
אמר לו, המסורת הזה יהי בידך, כשתראה שנתקלו בדבר, הוי 

קופץ עליהם. עכ"ל.

לאביהם  ישראל  בין  והקשר  החיבור  את  לנתק  רצה  המן 
שבשמים, הוא הסתובב בין החרדים לדבר ה', וידע היטב את 
כהמן'  בישא  לישנא  דידע  'ליכא  ישראל,  כלל  של  החולשות 
)מגילה יג:(, הוא הצביע על התרדימה, 'ישנים הם מן המצוות', 

'אלקיהם של אלו ישן הוא'. ומבואר בכתבי האריז"ל כי לפני 
לו  יש  במדריגה,  מתעלה  שהאדם  לפני  תרדימה,  יש  בנין  כל 
תקופה של ירידה וחולשה, וכן היה קודם בנין בית שני תקופה 
את  לקחת  רצה  הוא  המציאה,  על  קפץ  והמן  תרדימה,  של 
הנפילות הללו ולהעלותם על נס, באופן רשמי, שכלל ישראל 
יודע איך  יחליטו לתמיד שאין להם קשר עם השי"ת. עמלק 
'אשר   - בקרירות  אותנו  ולקרר  הבוערת  הדביקות  את  לצנן 

קרך'.

עמלק יש בו רצון אחד - ללחום עם השי"ת עצמו, וללחום 
ואינו  התורה  כל  על  עובר  זה  יהודי  אם  גם  היהודי,  עצם  עם 
מקיים שום מצוה. ולכן ביקש המן להשמיד להרוג ולאבד את 
כל היהודים, וכמעט לא נזכר הכינוי 'יהודי' בכל התורה מלבד 
בחיבור  היהודי,  נקודת  בעצם  מדובר  כאן  כי  אסתר,  במגילת 

הפנימי והעמוק של כלל ישראל עם אבינו שבשמים.

 פרשת פרה - קומת המחשבה
נקודת  עם  הפורים  בימי  ושמחים  רוקדים  שאנו  לאחר 
עצם היהודי שבתוכינו, ומוחים את שמו של עמלק, ומתחברים 
פגם  ששום  ידיעה  מתוך  בוראינו,  עם  ינתק  בל  רגשי  בקשר 
הלאה  מתקדמים  האהבה,  את  לכבות  יוכל  לא  חטא  ושום 
על  לעבוד  מתחילים  אנו  בה  פרה',  'שבת   - נוספת  לקומה 
קשר פנימי יותר, דביקות העבד במלכו והתלמיד ברבו, שאינו 
ורק מציאותו של המלך או  מרגיש את מציאותו ואת ישותו, 
של הצדיק קיימת אצלו. והנמשל הוא לענין דביקות מוחלטת 
בהשי"ת, שלא להרגיש את מציאותינו, ולהיות עסוקים לא רק 
במעשה, ולא רק בלב, אלא גם במחשבה, עם בוראינו יתברך. 
וכל פרט ופרט, הן בעסק הרוחני והן בעסק הגשמי, נזכור את 

השי"ת ונכוין להתדבק בו ית'.

הישות   - הגדול  המעכב  את  לזכך  צריך  זה  לצורך  אך 
והמציאות העצמית, שנובע מתגבורת יסוד העפר שבקרבינו, 
נכבד,  ויהודי  'יש'  ולהרגיש  בכבידות  להתהלך  לנו  גורם  אשר 
ולהגדיל את הגוף הבהמי החפץ בכבודו ויקרו, על פני הנשמה 

האלוקית אשר כל רצונה להגדיל את כבוד השי"ת בעולם.

הגוף  נשאר  הגוף,  מן  נפרדת  שהנשמה  לאחר  ולכן 

למטה, ומטמא בדרגה הגבוהה ביותר - 'אבי אבות הטומאה', 
הנשמה  של  הביטול  נגד  ביותר  הגדול  המתנגד  שהוא  משום 
הסתר  וטמטום,  אטימות  מלשון  הוא  'טומאה'  האלוקית. 
לו  ולכן אסור  זו,  נדבק בטומאה חומרה  והנוגע במת  והעלם, 
מוחלט,  ביטול  של  אור  שורה  ששם  המקדש  לבית  להכנס 
שלוקחים  ע"י  אלא  טהרה  לו  ואין  והשתחויה,  כריעה  בחינת 
ושורפים  גבורות,  של  תגבורת  בו  שיש  אדומה,  פרה  בהמה, 
תולעת,  ושני  ואזוב  ארז  עץ  בתוכה  זורקים  כליל,  אותה 
הרומזים למידת השפלות והביטול, מקדשים את האפר במים 
את  מטהרים  הללו  והמים  משורשם,  עדיין  נפרדו  שלא  חיים 

האדם, מחברים אותו לשורשו.

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו כלל ישראל מתחילים 
כדי  לפסח  פורים  שבין  זו  בתקופה  פרה  באפר  עצמם  לטהר 
שיהיו טהורים לקרבן פסח, וגם כעת, כאשר בעווה"ר חרב בית 
המקדש, זוכים ישראל לרוח טהרה ממרום, למידת השפלות 

והביטול, כהכנה לקראת חודש ניסן וחג הפסח.

פרשת החודש - קומת הביטול
אור  הראשית,  נקודת  התגלות  הוא  החודש'  'פרשת 
שאין  להכיר  לו  וגורם  מישראל,  אחד  בכל  המתגלה  החכמה, 
לו מציאות כל, לא שמתבטל ונעשה לאין ולאפס, אלא נשאר 
קיים, ובכל זאת מאיר בו ההכרה שיש רק מציאות אחת שהיא 
עת  בכל  בטובו  מחדש  ית'  שהבורא  כיון  יתברך,  מציאותו 
ראובן  כאן  נעשה  רגע  כל  בראשית.  מעשי  כל  את  רגע  ובכל 
מחודשים.  ועולמות  מחודשת  ובריאה  חדש,  ויענקל  חדש 
ההרגשים  מתחדשים,  המחשבות  מתחדשים,  האיברים  כל 
ביטול  של  מופלא  אור  בתוך  טובל  והאדם  מתחדשים, 

והתחדשות.

להכיר  לה  גורמת  חודש,  בכל  המתחדשת  הלבנה  חידוש 
שאין לה מעצמה כלום אלא כל אורה נלקחת מהשמש, והראיה 
ומתרבה משוםי שמתקרבת אל  לכך, שהרי אורה מתמעטת 
השמש ומתרחקת ממנו. אבל אילו היתה הלבנה עומדת תמיד 
מגיע  והיה  וריבוי,  מיעוט  ללא  התחדשות,  ללא  מצב,  באותו 
רק  הוא  אורה  וכל  מעצמה  אור  לה  אין  שהלבנה  ואומר  אחד 
ומאיר  פרסאות  אלפי  רבבות  של  במרחק  שעומד  מהשמש 
לה מרחוק, היינו מביטים עליו כמתמיה. אך כיון שמתחדשת 
בכל חודש, ומתרבית ומתמעטת, מתחילים להאמין שאין לה 
מציאות בפני עצמה, וכל מציאותה היא מהשמש המעניק לה 

בכל רגע אור.

וכן הוא לענין הבריאה, שנחשבת כמו הלבנה, נגד הבורא 
שנרמז בבחינת שמש. כי אילו היה לפתע מסתלקים חלקים 
שלמים בבריאה, ומדינות שלימות היו נעלמות לפתע, ואח"כ 
שוב מופיעים ומתחדשים, היינו רואים במוחש שהקב"ה בורא 
ברצונו  עלה  ולפעמים  ממש,  מאין'  'יש  עולמו  את  רגע  כל 
להחיות מדינות אלו, ולפעמים לא עלה ברצונו להחיות ולקיים 
את  הקב"ה  וברא  העלם,  מלשון  שה'עולם'  כיון  אך  אותם. 
יהיה מוסתר,  וחיותו התמידי בעולם  עולמו באופן שנוכחותו 
ההרים  מעמדו,  על  נשאר  שהכל  באופן  העולם  את  ברא  לכן 
תמיד  זורח  השמש  קיומם,  על  תמיד  נשארים  והגבעות 
בבוקר ושוקע בערב, ורק הלבנה היא הניצוץ היחידי במערכת 
זו  ולא  רגע,  בכל  העולמות  התחדשות  על  שמעידה  השמים 
בלבד, אלא ירידת הלבנה והתמעטותה עד שנעלמת בתכלית 
בוקע  השפלות  עומק  ומתוך  המולד,  נקודת  היא  זו  הירידה, 
וכמו  הבא.  החודש  במשך  ויאיר  יותר  שיתרחב  חדש  אור 
וברוח  שאומרים בקידוש לבנה, 'אשר במאמרו ברא שחקים 
פיו כל צבאם, חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם', שכל 
מערכת השמים קבועים על מקומם בלי שינוי, אך 'ללבנה אמר 
להתחדש  'שעתידים  לישראל  סימן  שיהא  כדי  שתתחדש', 
כבוד  את  לגלות  מלכותו',  כבוד  על  ליוצרם  ולפאר  כמותה 

מלכותו הנעלמת ומוסתרת כאן בעולם.

זהו המהלך של 'ארבע פרשיות' שמוליך אותנו שלב אחר 
שלב, קומה על גבי הקומה, ומעביר אותנו ממצב של 'מעשה' 
יותר של  בו היינו שרויים במשך תקופת החורף, למצב נעלה 

הרגשים, דביקות וביטול, המאירים בתקופת הקיץ.

אינה  שקלים'  'שבת  עבודת 
שבת  ב'מוצאי  מסתיימת 
רק  היא  השבת  כי  שקלים', 
על  שמודיעה  ההכרזה,  ההתחלה, 
'חודש של הכנה', ממתין לנו כעת 

חודש שלם של הכנה

הרה"ג ר' יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א 
ממשפיעי אש החסידות
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אתה מסכם  איך  החתונה?  הסתיימה  מתי  נו... 
היה  געצל,  ידידו  את  שמערל  שואל  האירוע?  את 
הייתי  אם  מה  יודע  אתה  אבל  יפה.  היה  ב"ה  טוב 
ציון  מקבל  שהייתי  חושב  אני  התכנון  על  חושב 
יודע  הידיד. אתה הרי  גרוע. למה? מה קרה? תמה 
ידידי היקר כי אוהב אני לכבד את האורחים כולם 
ולפיכך אני משקיע את מיטב  יוצא מן הכלל  ללא 
הוני ואוני, כדי שהחתונה של בני יקירי, תהא אירוע 

מרשים ביותר.

תכנון,  שמערל...  אותו  קוטע  השקעת,  והרי 
הזמנות, וכו' כן, אבל אתה יודע במבט לאחור צר לי 
על כך שההזמנות הגיעו ממש ברגע לפני אחרון, עד 
שמצאתי את ההיימישע פוסט הוא בקושי הספיק 
דשי"ם  כמה  קיבלתי  כך שכבר  בזמן.  אותם  לחלק 
מכמה ערים שההזמנות הגיעו יום או יומיים אחרי 

החתונה, אתה מבין, ממש החמצה...

מה היה חסר לך קהל בחתונה? מנין ברור שלא 
השתתפו  הזמנות,  שקיבלו  אלו  כל  וכי  חסר,  היה 
כולם והגיעו?! ברור שלא, מה לך א"כ כי תלין... ומה 
מחוץ  שהגיע  הנכבדים  שהמחותנים  זה  על  תגיד 
החופה  החתונה  העז,  השלג  בעקבות  נתקעו  לעיר 
שליט"א  הרב  מאוד,  מאוחרת  לשעה  התאחרה 
מסדר הקידושין כבר עזב מזמן את המקום, לולא 
ההפצרות שלי. אילו הייתי יודע מראש כי מזג האויר 

עתיד להיות סוער כל כך כל התכנון היה אחר.

קיבלנו  שהזמנו,  הקייטרינג  גם  בלבד  זו  ולא 
אבל  מצויינים  שלהם  והאוכל  שהשירות  המלצות 
כנראה שנגזר עלינו שהתקרית הלא נעימה צריכה 
 350 הזמנו  אנו  היה  כך  שהיה  ומה  בחלקנו.  ליפול 
מנות מתוכם 50 מנות דג והשאר בקר, עוף, שניצל. 
נפלא! על מה  נו... הייתי שם מתפרץ שמערל היה 
התלונות? כן היה נפלא מסכים איתך, אבל במקום 
שיביאו 50 מנות דג הם הביאו 100 ובקר הם הביאו 
רק 50 אתה מבין מה קורה כאן, זה פשוט מקומם אי 
אפשר לסמוך עליהם. אנשים ביקשו עוד מנות של 

בקר, ואין! לך תספר להם שאתה לא אשם.

הייתי  מראש  ידעתי  אילו  עושה?  היית  ומה 
מבקש שישלחו אליי בפקס את ההזמנה כדי שאני 
יאשר להם, וכך חוסך לעצמי את הבושות ועוגמת 
האנשים  זאת  שבכל  לי  נראה  לי.  שנגרמה  הנפש 
מאוד נהנו בחתונה של הבן שלך מציין שמערל בפני 
נהנו, אבל כל הדברים  נכון אנשים  כן,  ידידו.  געצל 
האלו כשאני חושב על זה כעת, זה פשוט מתסכל 
אותי. זה היה יכול להיות אירוע מוצלח, מ-ו-ש-ל-ם, 

אבל הוא לא היה, נקודה. 

הבן  של  בחתונה  שם  הייתי  אני  געצל,  הקשב 
נהנים מכל רגע מהאירוח  שלך, ראיתי איך אנשים 
שזכה  שלך  המחותן  של  מהשמחה  שלך,  הלבבי 
בחתן עדין נפש ובר אוריין כמו הבן שלך, ראיתי איך 
מהעיר  שהגיעו,  האורחים  כל  וכלה  חתן  משמחים 
מזג  ולמרות  בשמחתכם.  להשתתף  לה  ומחוצה 
בשמחתכם,  ולשמח  לשמוח  הגיעו  הסוער  האוויר 
הרקיעו  הריקודים  לשמחו.  הגיעו  החתן  ידידי  גם 
את  סחפה  היהודי  החן  עם  והמוזיקה  שחקים 

הרוקדים אל תוך השמחה...

עבורה  ששלמנו  התזמורת  גם  געצל  מריע  כן, 
כמו  העבודה  את  עשו  לא  הם  גם  ותקילין,  טבין 
מיוחדים  רמקולים  שיביאו  אתם  סיכמתי  שצריך. 
בסופו  אולם  וברורים,  חדים  יהיו  שהצלילים  כדי 
נאלצו  הם  הסוער  האוויר  מזג  בעקבות  דבר  של 
ורגישה  מוסקלית  אוזן  בינוני,  משהו  על  להתפשר 
בוודאי שמה לב להבדל התהומי בין צלילים נקיים 

לאלו הצורמים שהושמעו שם.

נו... געצל איך אתה מרגיש כשאתה חושב על 
כל המגרעות הללו שהיו בחתונה של הבן שלך? אני 
מרגיש, אפס... אני אוכל את עצמי בוקר וערב, אני 
בטוח שאם הייתי מתכנן את זה אחרת בצורה יותר 
מסודרת הייתי זוכה להנות מאירוע מושלם עם כל 

הפיצ'יווקעס.

לי לעוץ לך עצה? שואל שמערל את  התרשה 
ידידו משכבר הימים, כן בוודאי אשמח לשמוע. ובכן 
אם חפץ חיים אתה קח את כל התכנון של החתונה 
שהייתה שב ותמצא שם את כל הדברים המשמחים 
כיצד  לבנך,  הגון  זיווג  ב"ה  מצאת  איך  היו!  שכן 
העניק לך ה' את היכולת לערוך חתונה כיד המלך. 
ב"ה הייתה שמחה גדולה והיו בה משתתפים שבאו 
שהרעיפו  בברכות  הזכר  באמת!  ולשמח  לשמוח 
נאמן  בית  לבנות  שיזכו  בנך  ראש  ועל  ראשך  על 

בישראל. וכן הלאה.

שהיו  אותי,  שאוכלים  הדברים  כל  בדבר  ומה 
פשוט  אותם  טובים?!  יותר   10 פי  להיות  יכולים 
תמחק מן הזכרון כל מה שקשור לעבר שאין לו שום 
משמעות לגבי העתיד, אי אפשר לסובב את הגלגל 
לאחור ולעשותם טובים יותר, פשוט תמחק... זהו זה 
לא קיים יותר הספיקות הללו של הייתי יכול ואולי 
בנבכי  לשקוע  לך  גורמים  יותר,  להיות  יכול  היה 
העבר, כאשר אתה צריך בעצם לקחת את השמחה 
שהייתה לך בחתונת בנך ולהתקדם קדימה, להמשך 

החיים.

• • •

יודע מה להחליט, אני על סף יאוש, סח  אינני 
שואל  קרה?  שוב  מה  הטוב.  ידידו  לשמערל  געצל 
העלם  בני  הולך,  מה  יודע  לא  אתה  הידיד,  בכנות 
וחצי.  גרים בדירת חדר  הצעיר שהתחתן כעת, הם 
לקנות  שיוכלו  מתאימה  דירה  להם  מחפשים  אנו 

ולגור כמו בני אדם אבל זה לא הולך, לא יודע.

יותר  קצת  הידיד  מבקש  היה,  מה  לי  ספר 
ובכן: הלכנו לראות דירה א' באזור לא כל  פרטים. 
כך יקר אבל דירות ישנות, הבן שלי לא רוצה בשום 
אמנם,  יקר  יותר  במחיר  נחמדה  דירה  ראינו  אופן. 
במרחק  נמצאת  זו  דירה  הסביר,  בגדר  עדיין  אבל 
ניכר מן האזור של הקהילה, המחותנים לא מוכנים 
בשום אופן לשמוע על זה. הם רוצים דירה שקרובה 
כך. הצעתי  רוצה  הזוג הצעיר  וגם  למרכז הקהילה, 
להם שנקנה דירה באזור מרוחק נשכיר אותה והם 
ב"ה  זו  להצעה  קרובה,  שיותר  דירה  לשכור  יוכלו 
מתאימה  דירה  אולם  לשמוע,  הסכימו  הצדדים 
אינני  יאוש  סף  על  פשוט  אני  נמצאה.  לא  לשכור, 
יודע מה לעשות מרוב ספקות ובלבול. מרוב עצים 

לא רואים את היער.

לעשות  יכול  אני  מה  אומר שמערל,  אתה  מה 
עם כל כך הרבה צדדים וספקות וקושי להחליט, אני 
הייתי מציע לך אומר הידיד. לקחת דף ונייר ולעשות 
סדר, מה הם המעלות של כל הצעה מול החסרון. 
לבדוק עוד הצעות מכאן, להתייעץ עם עוד אנשים 

מאידך ובעז"ה תגיע אל ההחלטה הנבונה.

אולי אני צריך פשוט למחוק את כל הנושא הזה 
החתונה  לגבי  בזמנו  לי  שהצעת  כמו  וזהו!  מליבי? 
לא  בעצמם.  שיתמודדו  לבד!  שיסתדרו  שהייתה, 
והזוג  בנך  לעתיד  נוגעות  שהספיקות  כאן  ולא! 
להחליט.  להם  ולעזור  מעורב  להיות  עליך  הצעיר 
באם הספק עדיין מכרסם בלבך, תתייעץ עם אנשים 
שמבינים בתחום הם יעזרו לך לעשות סדר בדברים 

ולהגיע להחלטה הנכונה!

• • •

ישנם בחיינו ספיקות אין ספור, מאלו הנוגעים 
אל  שנוגעים  כאלו  גם  ישנם  הזה,  העולם  לענייני 
היום  התפללנו  האם  שלנו.  ה'  לעבודת  הנשמה, 
שחרית כראוי? אולי יכולנו לעשות הכנה טובה יותר 
לתפילה. האם השבת הייתה ברום המעלה, לפעמים 
ההרגשה היא שהחמצנו, יכולנו לבוא עם יותר כלים 
לקבל את אור קדושת השבת. כך גם בעניין לימוד 

התורה, חינוך, ועוד. 

אולם עלינו להבין ולהתבונן כי כל עוד הדברים 
נוגעים אל העבר, אין להם שום קשר לעתיד, ספיקות 
אלו תוקעים אותנו במחשבות שליליות על העבר, 
אי  העתיד.  אל  להתקדם  נוכל  לבלתי  לנו  וגורמים 

אפשר לתכנן את העתיד אם עדיין תקועים בעבר.

להשקיע  עלינו  לעתיד,  שנוגע  מה  כל  אולם 
את מיטב כוחנו ומרצנו כדי שתהא עבודת ה' שלנו 
צריך  לנו ספיקות,  יש  ובאם  ביותר,  על הצד הטוב 
להתייעץ עם משפיעים, ללמוד הדרכת רבותינו הק' 
המאירים לנו את הדרך נעלה בה ואת ההרים נבוא 
אליהם. חלילה לנו לשקוע בספיקות, וספק ספיקות 
במקום  כי  הבעש"ט  לנו  הורה  וכבר  קץ.  אין  עד 
ולבוא  ליישרו  וצריך  שם,  נמצא  הקב"ה  אין  ספק 
הספיקות.  כהתרת  שמחה  אין  ולפיכך  התרתו,  אל 

שהשכינה שורה שם.

כעת כאשר אנו באים לקיים בשמחה רבה את 
המצווה של מחיית עמלק, שידוע ששורש קליפתו 
היא ספק. עמלק בגימטריא ספק, הוא היצר המנסה 
להכשלינו בספק, וספק ספיקא, ובכך לנתק אותנו 
ממקור חיותנו השכינה הק', כפי שנאמר ועל נסותם 
את ה' לאמר היש ה' בקרבנו אם אין. אחרי שהראה 
השי"ת לכלל ישראל את מעמד הר סיני וכל הניסים 
שנעשו, שקעו במחשבות ספק 'היש ה' בקרבנו אם 

אין' מיד ויבוא עמלק.

כך גם דורו של מרדכי הצדיק לא השגיחו על 
ההסתר שהיה לפנים אלא התבוננו על הטוב והחסד 
'היתה'  ליהודים  באמרם  השי"ת  להם  שהעניק 
אורה... כן תהיה לנו. לפיכך עלינו למחות את אותו 
ה' אלו' תמיד בשמחה  ולעבוד את  עמלק מקרבנו 
ושיהא  השכינה,  להשראת  נזכה  ועי"ז  לבב  ובטוב 
עמלק,  של  זרעו  במחיית  שלם  והכסא  שלם  השם 

ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

ליהודים היתה אורה... כן תהיה לנו



ז

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

 42 מספר  העלון  את  מצאתי  עלינו  שעבר  שירה  בשבת  שאלה: 
וכרגיל התענגתי מכל מדור  הים,  ביזת  ]לפני שיגמר[ כמו  לקחתי מהר 
וזה  וכו'  וגדוש בתוכן בעמקות, בבקיאות, בדרוש  בפני עצמו הכל מלא 
נותן דלק לנשמה והדברים היה למשיב נפש ב"ה, אך קיוותי שתכתבו על 
שבת שירה ולא מצאתי שאהבה נפשי, ולכן חשבתי אולי כדאי לכתוב כל 

פעם מענינא דיומא.              
תודה רבה ק. ש.          

ארוכה  ב"ה שהתורה  ראינו את מכתבתך,  לכבוד הבחור החשוב,  תשובה: 
מארץ מדה ורחבה מיני ים, בארגון "אש החסידות" מנסים כמה שיותר בכמה אנפין 
ואופנים להרבות את אור הבעש"ט, אך אין המיעוט מחזיק את המרובה ]וב"ה יש 
לנו גם קונטרסים מיוחדים למועדים וזמנים וכל מבקש ה' מוצא את לבבו שם[, 
וגם לא כל פעם יש לנו די כספא ודהבא לפרסם עוד ועוד, אבל היות שרצית לדעת 
ננסה לענות, בפרט שכעת כבר מגיע חודש אדר "שמרבין בשמחה" וכידוע השירה 
נמצאת באותה משפחה של השמחה, לכן מה יאה ונאה לכתוב על עניניים אלו, 

ותן לחכם ויחכם עוד.

הספה"ק  מקומות,  מראי  מב'  ובעיקר  מקומות  מהרבה  בנוי  דלהלן  התשובה 
תניא וספרי הרה"ק מפיעצסנא )דרך המלך פרשת בשלח ועוד(.

דרך  שכל  וידוע  ונפש,  מגוף  בנוי  אדמות  עלי  שנמצא  האדם  ושמע,  הסכת 
האדם  כל  וזה  שבו  ובמידות  בנפש  תלוי  גופו  בריאות  ואפילו  והליכותיו  האדם 
)אדם ששמח, יותר בריא ויותר מחכים, ומי שנמצא בדכדוך יחלה יותר וכו'( כשנער 
את  האדם  מחפש  החיים  כל  וכך  עצמו,  את  לחפש  שמתחיל  גיל  מגיע  מתבגר 
מקומו ובכך מגיע לרוגע וסיפוק ]כשאדם מוצא את מקומו הוא כבר לא צריך לשום 
שיכנוע ושידול כי הוא שם וזה חלק ממנו והדברים ידועים ומפורסמים, ובכך יוכל 
להצליח בכל תחום ולכך אמרו חז"ל לעולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ וכדו'[. 

כשם שהוא בגוף, כך עוד יותר בנשמה, כי כשברא ה' את האדם, בראו בצלמו, 
כלבוש  והגוף  האדם,  עיקר  הוא  הנשמה  לנשמה,  הגוף  בין  שילוב  הוא  והאדם 
לנשמה )תתאר לעצמך שאדם ילך לקנות נעלים כמה מידות יותר גדולות מרגליו 
וינסה להתאים את עצמו לנעל, ודאי יחשב לחוכא וטלולא( ככלות הימים לאחר 
והוא  העיקרים  עיקר  עם  ונשארים  הגוף  את  משאירים  החולפים,  ועשרים  מאה 

"הנשמה שנתתה בי", כשם שהגוף צריך מזון כל שכן שהנשמה צריכה מזון, כל 
זמן שאדם לא נותן מזון לנשמה מרגיש נפשו ונשמתו הרגשת "חסר" )וה' ישמרנו 
אדם שמתרחק מאוד מאוד מנשמתו כבר כמעט המית את נשמתו ולכך רשעים 
בחייהם קרואים מתים אכהמ"ל( והמזון הזה לנשמה הוא צורך חיוני ביותר וכמשל 
הידוע המובא במדרש לעירוני שנשא בת מלכים ]קהלת רבה ו' ו', ובאריכות עיין 

במסילת ישרים פרק א'[.

הדרך לבוא למזון הנפש הוא על ידי רוחניות, ועיקר העיקרים לחיות עם השי"ת 
ב"בעל  כוונת התורה להתדבק  ועיקר  הכל,  עיקר  וזהו  ויותר  יותר  כפשוטו ממש, 
הרצון" ובנותן התורה )וכמו שכבר נכתב באריכות בקונטרס "אש הפרשה" פרשת 
יתרו עיין שם( ובסוף יום המבחן של יהודי הוא כמה חשבת במשך היום מחשבות 
קדושות מהשי"ת תורתו יראתו אהבתו ודביקתו ]וכמובא בצעטיל קטן להרה"ק ר' 

אלימלך זי"ע[.

אדם שחי עם השי"ת ומלא ברוחניות מרגיש שהנפש מתמלאת במזון ]וברור 
ופשוט כמו בכל עניין שיש בכך הרבה מדרגות גבוה וגבוה מעל גבוה[ אך אדם שחי 
עם רוחניות בעת התפילה מרגיש שהגיע למקומו והוא סיפוק ותענוג עליון עמוק 

וגדול שאי אפשר לשער ולתאר כמבואר בכוזרי באריכות )מאמר שלשי(.

והוא  בשירה"  "תפילה  והוא  וגדול  עמוק  יותר  שלב  שיש  להבין  אפשר  כעת 
כבר הרגשת קשר שאי אפשר לתאר ולשער וזהו בחינת שיר השירים שהוא קודש 
שהוא  הנעלית  ההרגשה  מאוד,  מאוד  עד  ופנימית  עמוקה  שמחה  שהוא  קדשים 
מעין דמעין של הנביאים ]והוא הרגשת בני הנביאים[ הוא הוא מקום הנשמה, והוא 
מביאה את האדם לפסגות ולהרגשות גדלות ולשמחה עמוקה שא"א להסביר בפה 

ואזי מתפרצת השירה עם כל העוצמה והגבורה.

והוא הוא חג הפורים הגדול והקדוש שבא עלינו לטובה, להתבונן ולחשוב גודל 
שהלב  עד  וכדו'  הגדול  בגלות  ואפילו  ישראל  לעמו  השי"ת  אהבת  וגדלות  הנס 
מתפוגג ונמס משמחה פנימית, ומרבין בשמחה עד דלא ידע, וסוד ויסוד הכל הוא 
לחיות עם השי"ת, ועוד יותר בזמני הקודש, ולהתכונן בספרי חסידות ובכל מדה 
נכונה, ואזי בבא העת מרגיש אושר סיפוק שמחה חדווה געגועים נחת ואור ועוד 
אמן  נצחים  ולנצח  כולו  השנה  לכל  ומח  כח  בדלק  ונשמתו  נפשו  ומתמלא  ועוד 

כיה"ר.

בכ"ר, מערכת "אש החסידות" 

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

סיפור עתיק יומין מספר על אדם עצוב מאוד מאוד 
שעות  במשך  עמו  ישב  הפסיכולוג  לפסיכולוג,  שהגיע 
ארוכות, הציע תרופות ומדיטציות שונות, אך מאום לא 
הועיל, לבסוף אמר הרופא: "הייתי מציע לך להשתתף 
בהצגה הקרובה בהיכל הכינוסים בעיר, בדחן מפורסם 
מאוד הולך להופיע שם, כל מי שהשתתף חזר עם בטן 
כואבת מרוב צחוק, כדאי לך להשתתף במופע, אולי הוא 

יוציא אותך מעצבותך התמידית". 

"אדוני  כאב:  מלאות  עיניים  הפציינט  הרים 
הדוקטור, הבדחן הוא אני". 

החיצוני,  מראהו  לפי  אדם  תשפוט  אל  מסקנה? 
תמיד נסה להביט לעומק, ברוך שהחיינו וקיימנו והגענו 
לזמן הזה, חודש אדר וימי הפורים הממשמשים ובאים, 
והגדולות,  הקטנות  ובישיבות  המדרשות  בתי  בכל 
ו"מבדחים",  "המשמחים"  אלו  את  ונראה  ונחיה  נזכה 
להכניס  כדי  ומשונות,  שונות  פעולות  מיני  כל  ועושים 
את השמחה במעוננו כביכול, ומן הצד, אי שם יושבים 
באוהלה  עצמם  את  וממיתים  מפז,  היקרים  הבחורים 
ובלימוד  וכל,  מכל  עמלק  זכר  את  למחות  תורה,  של 
ספרי החסידות, להעמיק ולהבין, כדי לנסות ולו באפס 
בכלל,  עלינו  הבאים  הקדושים  הימים  את  למשש  מה, 
"טעם  את  להבין  בכדי  בפרט,  הקדוש  ה"פורים"  ויום 
שמחה  עימם  המביאים  שבימים  האמיתי"  החיים 
גדולה רבה ועצומה, לאלו שיודעין ומכוונים להשתמש 
לאורה ושמחה כדבעי, וכמו ששמענו וראינו מרבותינו 
הקדושים זי"ע ולהבדבחל"ח רבותינו ומאורינו שליט"א, 
איך שהיו ממש שיכורים מיום קדוש ונשגב זה, ופניהם 

היו בוערות כגחלי אש ממצוות מקרא מגילה, ומשאר 
מצוות היום, וכמה ישועות היו פועלים אז, בין בגשמיות, 
הגשמיות"  מ"רוב  להינצל  כבר  החפצים  לאלו  ובין 
ויחשוב,  יראה,  לעיניים  רק  האדם  הרי  אבל  שבקרבם, 
שמה אני ומה חיי, מול הבחור המרקד על תלת, והתחיל 
כבר עם כל הפעלולים, הנה הוא כבר מיד זכה לשמחה 
גדולה, מה שאחרים עוד לא זכו, ההוא בלי הקדושות של 
הבארדיטשעבער רב זי"ע, כבר מבדח עם כל הבדיחות 
ונראה כאילו והוא שרוי כבר ברגשי אש קודש של ימי 
אותם  רואים  אפילו  הנה  בא?  אני  אנא  ואני  השמחה, 
יוצאים עם כל מיני בגדים שונים ומשונים, והוא אפילו 
מתארגן עם טנדר ותרבושים, אז איך הוא כבר עשה כזה 
קפיצת הדרך בלי "החסידי'שע ספרים", והוא כבר שמח, 
ואילו אני צריך עוד קצת לעבוד על זה, אל תפחד, ואל 
תדאג, ההוא פשוט הלך למישהו לבקש שמחה, וההוא 
אמר לו לך אל הבחור שרוקד ועושה ומתעסק ומתבדח, 
זה אני?!  געוואלד,  לו:  והוא ישמח אותך, אז הוא עונה 
לו, שמע,  אמר  והיצר  לבד   עצמי  את  אני אשמח  איך 
אכן יש לך בעיה, אתה מחפש שמחה, ואתה מחפש את 
משמעות הימים האלו, ועל זה צריך קצת לעבוד, לעיין 
בספרי החסידות, ולבוא אל "המלך" עוד לפני קריאתם 
אנא  ממנו  ולבקש  אסתר,  במגילת  המלך"  "המלך  של 
אב רחום, הרי אתה יודע כמה זקוק אני לקצת גשמיות 
מצבי  את  האמת,  את  יודע  אתה  רק  רוחניות,  והרבה 

ורגשי לבבי ההומה אליך, ורוצה להתקרב אליך מאוד. 

אומר לו היצר, אני אתן לך עצה, כמו שיש בגשמיות, 
ליבו,  מנהמת  צועק  וגונח מצער,  חולה שכואב  למשל, 
כי  צועק,  לא  כבר  הכרה,  בלי  הוא  שרח"ל  חולה  אבל 
הוא כבר לא מרגיש, ולכן שמע נא לעצתי, עזוב אותך 
עמוק,  עמוק  תיכנס  הזאת,  והעבודה  כל החסידות  עם 
למערבולת של תחפושות ובדיחות וטנדרים ומלבושים 
למיניהם, אני מבטיח לך, אתה תהיה עסוק עד למעלה 
לא תרגיש  בכלל  כבר  ואז אתה  עוד מצוה...  וזה  ראש, 
ובכלל לא יכאיב לך המצב, לא יהיה לך שום בעיה בכלום, 
"בלי  של  בבחי'  כזו,  הרדמה  סם  זה  בעיה,  שום  ממש 
הכרה" כזה, ואחרי פורים, ייקח קצת זמן עד שתתאושש, 
צריך  הזאת,  הקדושה  עבודה  אחרי  הרי  זאת  בכל  כי 
לישון ולנוח כמה מעת לעת טובים ומתוקנים, וכשאתה 
תתעורר, כבר תמצא את עצמיך בבית, בבין הזמנים של 
ניסן, ממש כמו שכתוב בגמרא כי היכי דליסמך גאולה 
לגאולה, ממש כמו שמסופר על ר' נטע צינווירט זצ"ל, 
את  סגר  הוא  לאמריקה,  מבאיאן  לרבו  נסע  שכאשר 
העיניים בירושלים מאז שיצא מביתו, ופתח אותם בבית 
אותם  סגר  שחזר,  ולפני  באמריקה,  בבאיאן  המדרש 
שוב, ופתח את עיניו רק בירושלים בביתו, בכדי לשמור 

שמירה מעולה על עיניו הקדושות.

תסגור  כזה,  בדרגה  ממש  להיות  יכול  אתה  גם 
פורים"  "לפני  משבועיים  וטנדר,  תרבוש  עם  המח  את 
ותפתח אותם רק שבועיים "אחרי פורים", וירווח לך, ע"כ 
דברי היצר הבוער בקרבינו תמיד תמיד תמיד... אבל יש 
לך את האפשרות היותר טובה, תיגש למדף של ספרי 
החסידות, והם ירוו את צימאונך באמת, לא "בכאילו".                                      

דוקטור, אני הבדחן?!

שואלים ודורשים | מאת המחנך הרב חיים שמחה רייזמן
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זכה דורינו בחיבורים כאלו לבאר 
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המתעסק בתורת החסידות זוכה 
לקרב ביאת גואל ]חשון תשע"ז[
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית שגורה בזאת אל ידידינו היקר והותיק, 
רב הפעלים וברוך הכשרון, המסור אל פעילות הארגון מיום היווסדו 

הבה"ח זרח אייזנבך הי"ו 
נציג ישיבת פרימישלאן

לרגל אירוסיו בשעטומ"צ

יהי רצון שיזכה לבנות בית נאמן בישראל על אדני התורה והחסידות, 
וזכות מפעלותיו להרבות כבוד שמים תעמוד לו ולזרעו עד עולם

לקראת ימי הפורים 
הופיע ברוב פאר והדר

חסידות מפורשת
על ה'קדושות' לפורים

מתוך הספר הקדוש 'קדושת לוי'
בעריכת הרה"ג רבי יהודה וינגרטן שליט"א

יו"ר מכון 'יסוד החסידות' וממשפיעי 'אש החסידות'
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