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א

להבות אש מאת 

כ"ק מרן אדמו"ר מבוהוש שליט"א 
איזהו חסיד

הבעש"ט הק' ומרן המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע חידשו בעולם את 

קונו',  עם  המתחסד  חסיד  'איזהו  של  הגדולה  העבודה  החסידות,  דרך 

לעבדו  שבשמים  לאביהם  ישראל  ולקרב 

יתברך עבודה תמה ונקיה, וללמדם שתהא 

עבודת ה' בלתי לה' לבדו.

וכמו שלומד הרה"ק בעל תולדות יעקב 

בשם  ועוד(  יא  אות  )קדושים,  זי"ע  יוסף 

הבעש"ט הק' לפרש הפסוק )שמות לד, ג( 

ישנה  ה'  שבעבודת  עמך'  יעלה  לא  'ואיש 

בחי' של ואיש לא יעלה עמך.

הבעש"ט הק' פירש הפסוק )דברים יא, 

טז( וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, שבאם 

זיך  נוטים מעט מעבודת ה', מ'גיט  ח"ו רק 

נאר א ריר, בחי' וסרתם, אזי זהו כבר בבחי' 

ועבדתם אלהים אחרים.

ואמנם הרה"ק בעל דגל מחנה אפרים 

זו גדולה עד מאוד בחי'  זי"ע אמר שדרגה 

ז,  קהלת  )מלה"כ  ימצאנו  מי  עמוק  עמוק 

כד(, אך עכ"פ באם אך נדע שדרך החסידות 

גופא  הידיעה  אזי  זו,  בחי'  מאתנו  דורשת 

מדאי,  יותר  ונסור  נתרחק  לבל  לנו  תועיל 

וכ"ש וק"ו לבל נגיע לדברים שהם אביזרייהו 

דעבודה זרה ממש.

דרך החסידות - לעבוד את השי"ת אף ע"י גשמיות
ונקיה.  תמה  עבודה  ית'  לעבדו  האדם  את  מלמדת  החסידות  דרך 

דרך החסידות היא 'בכל דרכיך דעהו' )משלי ג, ו(, לעבדו ית' דרך צרכיו 

הגשמים של האדם, וכמו שפירש מרן המגיד הגדול זי"ע הפסוק מלאה 

ניתן לקנות  הארץ קנינך )תהלים קד, כד(, דהארץ מלאה קנינים בהם 

אלוקות. הבעש"ט הק' אמר, שכמו בעת שלומד האדם סוגיית המחליף 

פרה בחמור לומד אז תורה, כמו כן בעת שמקיים הדברים בפועל ומחליף 

פרה בחמור מתוך כוונה שכך הוא רצון השי"ת, אזי גם הוא בחי' תורה. 

בעולם  מקום  ובכל  בעולם  דבר  דבכל 

אפשר לעבדו ית', דמלאה הארץ קנינך.

החילוק בין הדבוקים 
בבורא ית' תמיד לשאינם 

כן
זי"ע  ממעזריטש  הגדול  המגיד  מרן 

יקרים, אות קיג( פירש המשנה  )ליקוטים 

ובני  בקשרים  יוצאים  הבנים  סו:(,  )שבת 

שדברו  אלא  אדם  וכל  בזגים  מלכים 

חכמים בהווה. הבנים - היינו אלו הצדיקים 

שהם בחי' בנים אתם לה' אלוקיכם )דברים 

ה'  בעבודת  תמיד  עוסקים  אשר  א(  יד, 

יוצאים  ית',  בוראם  עם  תדיר  ומקושרים 

לעסוק  יוצאים  כאשר  גם  אזי   - בקשרים 

הבורא  אל  המה  מקושרים  חול  בעניני 

ית"ש, וכל עסקיהם הגשמים ג"כ חשובים 

שאינם  אלו   - מלכים  ובני  ה'.  כעבודת 

בדרגה גדולה כ"כ והם רק בבחי' בן מלך, 

יוצאים בזגים - יכולים המה לצאת לעסקיהם רק בזוג המקשקש היינו 

מתוך קול תורה וקול תפילה, והיינו שאין בכוחם לעבדו ית' גם מתוך 

עסקיהם הגשמיים, אלא צריכים הם לעסוק תדיר בתורה ותפילה. וכל 

אדם - היינו שכל בני האדם המה רק בדרגה זו דבני מלכים, אלא שדברו 

חכמים בהווה - דכיון שחכמים היו בדרגה זו דבנים לכן דברו מזה.

יוצאים בקשרים,  והיו  ואכן תלמידי הבעש"ט הק' היו בבחי' בנים, 

יומא טבא לרבנן ותלמידיהון! 
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הגדול  המגיד  ומרן  הק'  הבעש"ט 

דרך  את  בעולם  חידשו  זי"ע  ממעזריטש 

'איזהו  של  הגדולה  העבודה  החסידות, 

ישראל  ולקרב  קונו',  עם  המתחסד  חסיד 

עבודה  יתברך  לעבדו  שבשמים  לאביהם 

ה'  עבודת  שתהא  וללמדם  ונקיה,  תמה 

בלתי לה' לבדו.

תולדות  בעל  הרה"ק  שלומד  וכמו 

)קדושים, אות יא ועוד( בשם  זי"ע  יוסף  יעקב 

הבעש"ט הק' לפרש הפסוק )שמות לד, ג( 

'ואיש לא יעלה עמך' שבעבודת ה' ישנה 

בחי' של ואיש לא יעלה עמך.

>>>
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היו עובדים אותו ית' בבחי' בכל דרכיך דעהו, וכל עשיותיהם גם במילי 

דעלמא היו בלתי לה' לבדו. ובני מלכים בזגים - אלו שאינם בדרגה זו 

לימדה דרך החסידות שעליהם לצאת פעם מביהמ"ד עליהם לצאת בקול 

תורה וקול תפילה. זוהי דרך החסידות אשר לימדו הבעש"ט הק' ומרן 

המגיד הגדול זי"ע.

רוח טהרה ממרום
מרן המגיד הגדול זי"ע העמיד ל"ט תלמידים גדולים - ט"ל אורות, 

כפי שכונו בפי צדיקים - קדושי עליון אשר הם ורבם האירו לארץ ולדרים 

ותלמידיהם  והם  הגדולה,  בקדושתם 

ממשיכי דרכם העמידו חומות קדושה 

לאביהם  ישראל  בני  לקרב  בעולם, 

וטהרתם  קדושתם  ע"י  שבשמים 

הגדולה, ובכך נתפשטה קדושה וטהרה 

קדושי  גיסא,  ומאידך  בעולם.  עצומה 

ותלמידיהם  אורות  ט"ל  אלו  עליון 

נדח  כל  ממנו  ידח  לבל  גם  דאגו 

ולימדו  יד(  יד,  ב'  שמואל  )מלה"כ 

עסקיהם  העם, שבכל  פשוטי  את  גם 

נמצאים  בו  מקום  בכל  וחפציהם 

אל  להתקרב  ית',  לעבדו  יכולים  הם 

אביהם שבשמים. כמובן שאין עבודה 

זו ראויה לכל אחד, ולא כל חסיד יכול 

לקרב פשוטי העם לעבודתו ית"ש, אך 

ירדו  לרום מעלתם  אלו  עליון  קדושי 

ישראל  בני  לקרב  העם  אל  ההר  מן 

לאביהם שבשמים.

קדושתם  בכח  גיסא  ומאידך 

ההשכלה  עם  מלחמה  ערכו  הגדולה 

באותו  להופיע  שהחלה  הארורה 

הזמן, ודרך החסידות היא אשר עצרה 

ההשכלה  השפעת  התפשטות  את 

האמונה  גחלת  תכבה  לבל  הארורה, 

מבני ישראל.

כל כח האמונה בדורנו 
מכח הבעש"ט הק' והמגיד 

זי"ע
מטשורטקוב  השני  אדמו"ר  כ"ק 

פסח  של  אחרון  ישראל,  )ישמח  זי"ע 

אנו  שחייבים  פעם,  אמר  תרצ"א( 

ומרן  הק'  להבעש"ט  טובה  להכיר 

המגיד הגדול זי"ע אשר הם נטעו את 

ובכוחם  ישראל  בני  בלבות  האמונה 

יכולים אנו להמשיך עמוד, ולולא הם 

מי יודע האיך היינו נראים.

איזהו דרך ישרה
ויש לומר רמז  דבר בדברי המשנה )אבות ב, ב( 'איזהו דרך ישרה 

שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם', כי 

אחת  שפעם  אא"ז(,  ד"ה  כסלו,  )לי"ט  משה  ברכת  בספה"ק  כתב  הנה 

הוכיח מרן המגיד הגדול זי"ע אדם אחד על אשר מלמד קבלה ברבים, 

הגדול  המגיד  מרן  לו  השיב  כן.  עושה  מר  גם  שהלא  אדם,  אותו  ענה 

זי"ע, ח"ו, כאשר הנני אומר תורה אין אני מלמד את העץ חיים דברים 

ולראות שבכל הבריאה  לידע  הנני מלמד את התלמידים  ככתבן, אלא 

חיים, דמבשרי  בעץ  הכתובים  הדברים  כל  ישנם את  ואדם  ובכל אדם 

אחזה אלוה )איוב יט, כג( ומלאה הארץ קנינך )תהלים קד, כד(, ונמצאתי 

ככתבן  דברים  ומלמד  דורש  שהנך  אתה  אך  רוחניות,  מגשמיות  עושה 

הלא הנך מגשם הדברים, ונמצאת עושה מרוחניות גשמיות.

ועל פי זה אולי אפשר לומר דזהו 'כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת 

לו מן האדם', כל שהיא תפארת לעושיה היינו בעת שהתורה הקדושה 

היא בשלימות ואינה נגשמת ח"ו כדברי מרן המגיד זי"ע לאותו אדם, אזי 

היא תפארת לו מן האדם, היינו דמכך 

עניני  היינו  עצמו  שהאדם  רואים 

האדם והגשמיות הם עצמם תפארת, 

בעץ  הכתובים  הק'  שהענינים  היינו 

חיים נמצאים באדם עצמו.

אזהרה שלא לערבב אור 
וחושך

המגיד  של  קדשו  דברי  והנה 

עבורנו  הם  אדם  לאותו  זי"ע  הגדול 

נוגעים  מ"מ  אך  ונעלמים,  טמירים 

החסידות  דדרך  אנו,  לזמננו  גם  הם 

היא שבכל דרכיך דעהו, דהחסיד בכל 

שעושה  מעשה  וכל  שנמצא  מקום 

צריך להיות חסיד המתחסד עם קונו, 

אך  רוחניות.  הגשמיות  מן  לעשות 

לדאבוננו הרב בזמננו אנו נוטלים כל 

מהם  שנודף  דברים  אף  גשמי,  דבר 

ריח מרוחק מאוד ר"ל, ונותנים לו שם 

זאך.  חסידישע  א  שנעשה  "חסידות" 

החסידות,  מדרכי  ההיפך  ממש  והוא 

דהחסידות עשתה מגשמיות רוחניות, 

החסידות  בשם  עושים  וכהיום 

שאמר  וע"ד  ר"ל.  גשמיות  מרוחניות 

זי"ע,  מקאברין  משה  רבי  הרה"ק 

מ'וויל  וואס  מ'טוט  חסידים,  ווילנער 

חסידים,  מען  ווערט  דעם  מיט  און 

והוא לדאבוננו פירצת הדור.

זה  וקדוש  גדול  ביום  כעת  אך 

י"ט כסלו, אשר נתחדש כוחו של מרן 

המגיד הגדול זי"ע וכוחו של הבעש"ט 

דין  מקבלין  בחי'  עמו  היה  אשר  הק' 

מן דין, אזי יעזור השי"ת שנזכה לבחי' 

ויעקב איש תם, לעבדו ית' בתמימות, 

לילך בדרכי החסידות האמיתית לידע 

מה לקרב ומה לרחק, ולידע שדברים 

שהם ח"ו אינם בלתי לה' לבדו לכה"פ 

נדע שעלינו להתרחק מכך, ואזי נזכה בסיעתא דשמיא לדברי מרן הס"ק 

כל  עלינו  גוד אחית, להמשיך  לשון  לשון המשכה,  דמגיד  זי"ע  מרוז'ין 

מיני השפעות טובות, לעסוק בתוה"ק מתוך קדושה וטהרה ושמחת הלב, 

ולזכות במהרה לישועתן של ישראל, והרמת קרן ישראל בהגלותך מלכנו 

עלינו במהרה.

 מתוך קונטרס "אמרי קודש" )י"ט כסלו תשע"ה(

- המשך מעמוד ראשון -

בנים,  בבחי'  היו  הק'  הבעש"ט  תלמידי  ואכן 

בבחי'  ית'  אותו  עובדים  היו  בקשרים,  יוצאים  והיו 

בכל דרכיך דעהו, וכל עשיותיהם גם במילי דעלמא 

היו בלתי לה' לבדו. ובני מלכים בזגים - אלו שאינם 

בדרגה זו לימדה דרך החסידות שעליהם לצאת פעם 

מביהמ"ד עליהם לצאת בקול תורה וקול תפילה. זוהי 

דרך החסידות אשר לימדו הבעש"ט הק' ומרן המגיד 

הגדול זי"ע.

תלמידים  ל"ט  העמיד  זי"ע  הגדול  המגיד  מרן 

גדולים - ט"ל אורות, כפי שכונו בפי צדיקים - קדושי 

עליון אשר הם ורבם האירו לארץ ולדרים בקדושתם 

העמידו  דרכם  ממשיכי  ותלמידיהם  והם  הגדולה, 

לאביהם  ישראל  בני  לקרב  בעולם,  קדושה  חומות 

ובכך  הגדולה,  וטהרתם  קדושתם  ע"י  שבשמים 

ומאידך  בעולם.  עצומה  וטהרה  קדושה  נתפשטה 

גיסא, קדושי עליון אלו ט"ל אורות ותלמידיהם דאגו 

יד,  ב'  שמואל  )מלה"כ  נדח  כל  ממנו  ידח  לבל  גם 

עסקיהם  שבכל  העם,  פשוטי  את  גם  ולימדו  יד( 

לעבדו  יכולים  הם  נמצאים  בו  מקום  בכל  וחפציהם 

שאין  כמובן  שבשמים.  אביהם  אל  להתקרב  ית', 

עבודה זו ראויה לכל אחד, ולא כל חסיד יכול לקרב 

אלו  עליון  קדושי  אך  ית"ש,  לעבודתו  העם  פשוטי 

לרום מעלתם ירדו מן ההר אל העם לקרב בני ישראל 

לאביהם שבשמים.

ערכו  הגדולה  קדושתם  בכח  גיסא  ומאידך 

להופיע  שהחלה  הארורה  ההשכלה  עם  מלחמה 

את  עצרה  אשר  היא  החסידות  ודרך  הזמן,  באותו 

התפשטות השפעת ההשכלה הארורה, לבל תכבה 

גחלת האמונה מבני ישראל.
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שבו  תמוז,  לחודש  נכנסים  אנו  אלו  בימים 

מתחילה התקופה הקדושה הנקראת בין המצרים. 

רבוה"ק  אלא  קדושה,  לה  קראנו  לחינם  ולא 

ובראשם מרן המגיד ממעזריטש זי"ע אמרו כי כל 

רודפיה השיגוה בין המצרים הכוונה היא על רודפי 

לידבק  ורוצים  אלו שרודפים אחר הקב"ה  כל  י"ה, 

בו באמת, עכשיו הוא הזמן להיות דבוקים בהקב"ה 

באמת ולהתקשר עמו בקשר אמיתי.

בסה"ק איתא כי שני חודשים אלו תמוז ואב, 

מידת  כנגד  הוא  אלול  וחודש  והוד,  נצח  כנגד  הם 

בבחינת  ה'  עבודת  על  מרמזים  והוד  נצח  היסוד. 

מידות  כי  הק'  הבעש"ט  שאמר  וכמו  קטנות, 

הנצח והוד הם מידות של עבודת ה' מתוך אמונה 

בעבודת  תענוג  להרגיש  שקשה  באופן  פשוטה, 

ה', ומידת היסוד היא המידה של עבודת ה' מתוך 

תענוג והתקשרות פנימית. ואם כן לכאורה אין אנו 

נוכל  זמן שלא  ככה שיהיה  ה'  למה עשה  מבינים, 

גדול,  ותענוג  המוחין  גדלות  מתוך  ה'  את  לעבוד 

על  יתענג  שהאדם  היא  הבריאה  תכלית  כל  והלא 

ה', וכמו שכתב מרן האר"י הק' )בתחי' הסה"ק עץ 

חיים( כי הרצון העליון הוא להטיב לבריותיו וסביב 

מרן  וכדברי  הבריאה,  הנהגת  כל  סובבת  זה  רצון 

להיות  צריכה  ה'  טוב הקדוש שעבודת  הבעל שם 

בשמחה ותענוג גדול.

דבר  רואים  אנו  הזה  בעולם  כך:  על  התשובה 

ופותח  בהרחבה  הוא  אז  בשמחה,  כשאדם  נפלא: 

פיו לדבר עם כל מי שרוצה לדבר עימו, ושמח עם 

כל אחד, אבל כשאדם אינו בשמחה אז כביכול פיו 

נסגר )וכמו שאיתא ברש"י עה"פ ויזד יעקב נזיד, כי 

כי כמו שעדש  מנהג האבלים הוא לאכול עדשים, 

אין לו פה כך אבל אין לו פה לדבר(, וקשה לו לדבר, 

וזה מפני שהדיבור בא מפנימיות הנפש, וכשאדם 

עצמה,  לתוך  מסתגרת  נפשו  אז  בשמחה  אינו 

וקשה לה להוציא חיותה מהכח אל הפועל.

ואמנם כל זה הוא רק בדיבור עם אנשים זרים, 

אבל מי שקרוב באמת אליו כנפשו ממש, ויש להם 

האבלות  בזמן  דווקא  אדרבה,  אזי  אמיתי,  קשר 

שנפשם  מפני  יותר,  אליו  מתקרב  הוא  והמרירות 

להתקשר  אלא  חפצה  אינה  והנפש  היא,  אחת 

בעצמה ובנפשות הקרובות אליה. וכמו שאנו רואים 

שתינוק כשהוא בוכה אז אינו חפץ לדבר עם שום 

איש שבעולם, רק עם אביו, ואליו ישפוך כל שיחו.

ובאמת דיבור זה שבזמני הקטנות, הוא הדיבור 

אז  בשמחה,  כשאדם  עצמה.  הנפש  עצמות  של 

נפשו מתרחבת ויכולה לצאת מתוך עצמה, ואז הוא 

יכול לחשוב על כל דבר שמחוץ לנפשו, ולדבר גם 

עם זרים, אבל כשהוא בעצבות אז הנפש מתכנסת 

הנקודה  הנפש,  עצמיות  מתגלה  ואז  עצמה,  לתוך 

בזמני  גופא  הטעם  ומזה  שלה,  ביותר  הפנימית 

שאהוב  מי  אם  רק  לדבר  חפץ  האדם  אין  עצבות 

עליו כנפשו.

מטעם זה אנו מבינים, כי הקשר האמיתי של 

האדם נבנה בזמני הקטנות שלו, ועל פי דברי רבינו 

האר"י הק' )בלקוטי תורה פ' עקב עיי"ש( כי על ידי 

שהוא  בזמן  הקב"ה,  לפני  לדבר  פיו  פותח  שאדם 

אביו,  לפני  צערו  המשיח  בן  של  באופן  בקטנות, 

אז אח"כ בזמני הגדלות הוא זוכה שיהיה לו קשר 

ינותק,  בל  פנימי  קשר  הקב"ה,  עם  ועמוק  אמיתי 

)פ'  נועם  באמרי  וכדאיתא  גמור,  יחוד  של  קשר 

דברים( שהעבודה של עבודת ה' בתענוג הנקראת 

"ברית המעור" מיוסדת על פתיחת הפה להקב"ה 

הנקראת "ברית הלשון", ולהיפך – שלא לפתוח פיו 

במקום שהוא נגד רצון הקב"ה.

וכשאדם יודע בזמני הקטנות, שדווקא הקטנות 

ואת  ה',  שבעבודת  התענוג  את  בונה  היא  הזאת 

הקשר שלו עם הקב"ה שהוא שורש כל התענוגים 

וגם  כלל  אינה קטנות  אזי שוב הקטנות  שבעולם, 

בסה"ק  שאיתא  וכמו  לגדלות,  נהפכת  הקטנות 

על לשון רש"י הק' )ריש פ' אמור( להזהיר גדולים 

זמני  שתכלית  ללמדנו,  הכתוב  שבא  הקטנים,  על 

הקטנות אינו שהאדם ישאר בקטנות, אלא שהאדם 

)פרשת  לשמים  האור  וכלשון  גדלות,  לידי  יגיע 

אמור( "כי לפעמים בא האדם לבחינת קטנות, אבל 

אינו צריך לשהות עצמו בבחינה זו אלא תיכף ומיד 

לעילא  דלית  העילות  כל  לעילות  עצמו  את  יעלה 

מניה, וזה נק' גדלות, וזהו פירוש להזהיר גדולים על 

הקטנים, על הוא לשון סמוך )ע' רש"י בראשית יד, 

ו(, תיכף כשבא אל בחינת הקטנות יעלה את עצמו 

למעלה אל הגדלות".

לבדו  שהולך  לאדם  דומה,  הדבר  למה  משל 

בחדר קטן ואפל וארוך מהלך כמה ימים, אבל הוא 

גדול  לטרקלין  מוליך  הזה  שהחדר  בבירור  יודע 

מאוד מלא כל שכיות חמדה, ואז יכול הוא לקחת 

כלל  משים  הוא  אין  שעה  באותה  שחפץ.  מה  כל 

וכלל לקטנות והחשכות של החדר הזה, כי לבו עלץ 

ושמח באוצרות החמדה שיקבל בסופו של דבר.

ובזה נמדד הקשר האמיתי של האדם להקב"ה, 

אם האדם יש לו התקשרות אמיתית להקב"ה, אז 

הוא רואה את הקב"ה בכל מקום, גם בזמן שמצד 

עצמו הוא זמן חשכות, ואז החשכות אינה חשכות 

כלל, כי כשאדם מאיר את נפשו באור ה', אזי הוא  

רואה את הקב"ה בתוך החושך, כמאמר הכתוב גם 

כי אשב בחושך ה' אור לי, גם במצב שמצד עצמו 

להכיר  זכה  שלא  למי  רק  הוא   זה  כל  חושך,  הוא 

את הקב"ה, אבל מי שזכה להכיר את הקב"ה, יודע 

שאין כלל מציאות של חושך, כי אור הקב"ה ממלא 

את כל העולמות עד אין סוף ולית שום אתר, שום 

מקום ושום זמן שפנוי מאורו יתברך שהוא מקור 

כל התענוגים.

השאלה היא מה נותן לאדם כח לעמוד בזמני 

החשכות ושיהיה לו תענוג בעבודת ה' גם באותה 

חשכות,  הינה  החשכות  הכל  אחרי  והלא  שעה? 

ובזמן כזה יש נסיונות, לפעמים קשים. 

והתשובה לכך היא – מידת הנצחון. זמנים אלו 

שמידות  וידוע  והוד.  נצח  כנגד  הם  ואב  תמוז  של 

נצח הוד יסוד הם קומה אחת ושלימות אחת, שהם 

התענוג  בין  חילוק  שיש  אלא  בתענוג.  ה'  עבודת 

אלול  בחודש  )כגון  היסוד  מידת  ידי  על  המתגלה 

התענוג  לבין  בגדלות(  ה'  עבודת  של  זמן  שהוא 

התענוג  שכן  וההוד,  הנצח  מידת  ידי  על  המתגלה 

של מידת היסוד הוא התענוג של הרחבת המוחין, 

אבל התענוג של מידת הנצח היא תענוג של תאוות 

שבעולם  הרוע  שתכלית  שיודע  שהאדם  הניצוח, 

הוא  הטוב  ותכלית  דיליה,  וכת  הרע  היצר  הוא 

הקב"ה שהוא מציאות היחידה של טוב, אזי יש לו 

להמיתו  היצר הרע שרוצה  על  וגדולה  עזה  שנאה 

וליטול ממנו חיותו, כי באמת היצר הרע שונא את 

תענוג  ואין  בדמו,  מתבוסס  לראותו  ורוצה  האדם 

גדול יותר מאשר להלחם עם האויב ולנצחו.

למלך:  נאמן  מי  רואים  אנו  כזה  בזמן  ודווקא 

באויב  מלחמה  לו  שיש  בעם  נתבונן  זאת,  ולהבין 

המלך  חיל  בין  קשים  מלחמות  יש  יום  וכל  מר, 

לצרים אותם. והנה העם שאינם קשורים למלך כ"כ 

אז קשה להם בזמן המלחמה, שצריכים להסתתר 

אבל  האויב.  אותם  ישיג  לבל  נסתרים  במקומות 

המלחמה,  בזמן  גדול  תענוג  להם  יש  המלך  חיל 

גדול מכל  והוא התענוג של תאוות הניצוח שהוא 

להכות  גדול שיכולים  להם תענוג  יש  כי  התאוות, 

את האויב ולמגרו, משא"כ בזמן שאין מלחמה, אז 

בו,  להכות  אפשר  ואי  לו  מסתתר  האויב  לפעמים 

אבל עכשיו בזמן המלחמה כשהאויב יוצא מחורו, 

אזי אפשר להכות בו מכה גדולה ועצומה.

נסיונות  לו  שיש  מרגיש  שהאדם  בזמנים  כך 

גדול מאוד:  לו  תאוות הניצוח  יש  ה', אז  בעבודת 

הוא יודע שהיצר הרע הוא אויבו האמיתי, וכשבזמן 

לקרב  יוצא  הוא  אז  עמו,  שהקב"ה  יודע  הוא  כזה 

כשהוא  מאוד  עד  ושמח  הרע  היצר  את  לנצח 

רואה את היצר הרע מתבוסס בדמו אחרי כל פעם 

שתכלית  ויודע  להקב"ה  שנאמן  ומי  שמנצחו, 

מציאותינו בעולם הוא להיות חיל המלך ולנצח את 

היצר הרע, שמח הוא שהוא מחיל המלך ומנצח את 

כוחות הרע.

יסוד החסידות 
הרה"ג ר' יהודה וינגרטן

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

חודש תמוז – מידת הנצח
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ארחות חיים מבאר קדשו של   מרנא הבעש"ט הק' ובני היכלא דיליה אור שבעת הימים

המאבק בין הנשמה לבין הגוף התחיל בשעה שלקח הקב"ה את עור הגוף - 'כתנות עור', והלבישו על נשמת אדם הראשון. מני אז אוחזין שניהם 
בטלית, הגוף משמיע קולו בחוץ וטוען 'כולו שלי', אני הוא האדם. ואילו הנשמה מנסה להשמיע קולה עמוק בפנים ולעזוק חמס 'כולו שלי', 
אני הוא האדם, אך קולה החרישי איננה נשמעת. הבעש"ט הק', שהיה מהנשמות שלא נפגמו בחטא אדה"ר )בית אהרן(, העניק עצות והדרכות 

כיצד לגלות את הנשמה ולהחזירה לימי הוד קדומים, להרגיש תענוג ודביקות בהיכל גן עדן - בעודו בחיים חיותו בעוה"ז

כתנות אור

היכן הוא ה'גן עדן'?
לפעמים אדם שקוע בהרהוריו, תפוס בשרעפיו. 
מרגיש  אינו  אך  לוהט,  חום  או  עז  קור  שורר  סביבו 
כלל את האטמוספרה. יתכן שלוחשים משהו באזניו 
מרוכז  כל-כולו  הדברים,  את  שומע  לא  אפילו  והוא 
חושיו.  את  מרגיש  שאינו  עד  במחשבתו,  ושקוע 
להרגיש  מתחיל  מהרהוריו,  שמתנער  ברגע  אולם 
שחם או קר לו, לפתע הוא שומע את הניגון המתנגן 

סביבו, והוא נעשה מודע לעצמו ולחושיו. 

כך גם כאשר שהה אדם הראשון בגן עדן, דבוק 
כולו בחי החיים, מתענג בזיו השכינה, לא הרגיש את 
עצמו, את מציאותו ואת 'ישותו' כלל. אדם הראשון 
קודם החטא, היה מקושר בהשי"ת בדביקות נשגבה 

- עד שלא הרגיש את עצמו למציאות. 

בו  נאמר  הדעת,  עץ  בחטא  שחטא  כיון  אך 
לעבוד  עדן  מגן  אלהים  ה'  'וישלחהו  כג(  ג,  )בראשית 

את האדמה אשר לוקח משם'. 

מה נקרא שהקב"ה לקח את אדם הראשון ושלח 
אותו מגן עדן? האם 'גן עדן' הוא מקום מסויים בגבהי 
מרומים, וכאשר הקב"ה זרק את האדם משם, מצא 

את עצמו לפתע כאן למטה בעולם הגשמי?

מיוחד  מבט  ישנו  הק'  הבעש"ט  של  בתורתו 
- אינו מקום מסויים, כי למעלה  זה. ה'גן עדן'  בענין 
ועדן',  'עונג  'גן עדן' הוא לשון  אין מימד של מקום, 
שקוע  היה  הראשון  אדם  תענוג.  של  מצב  כלומר, 
אך  החיים.  בחיי  כולו  דבוק  הדביקות,  בתענוג  כולו 
'וישלחהו מגן   - כיון שחטא, שלחו הקב"ה מגן עדן 
גילה  )זוה"ק בראשית לא:(, לפתע  - מעדון דיליה'  עדן 
הוא  מהדביקות,  מנותק  הזה,  בעולם  כאן  עצמו  את 
נכנס למצב חדש והתחיל להתבונן על עצמו ולראות 
את עצמו כמציאות, ואז קלט לפתע שאין לו בגדים 
הם'  עירומים  כי  וידעו  שניהם,  עיני  'ותפקחנה   -
לכן לא הקדיש מחשבה  קודם  רגע  ז(.  )בראשית שם, 

כלל  הבחין  לא  הוא  בתוכו,  נמצא  שהוא  'הגוף'  על 
שה'גוף' הזה אין לו בגדים, אך כיון שגורש מגן עדן, 
ופתאום  עצמו,  בפני  ו'יש'  למציאות  הגוף  נעשה 

התחיל להרגיש עצמו ערום ללא בגדים.

עיני  'ותפקחנה  לו:(  )בראשית  בזוה"ק  איתא  וכה 
למנדע  אתפקחו  דהא  חייא,  רבי  אמר  שניהם', 
דידעי  כיון  ידעו עד השתא,  בישין דעלמא מה דלא 
הם  ערומים  דהא  ידעו  כדין  ביש,  למנדע  ואתפקחו 
ואסתלק  עליהו  חפי  דהוה  עילאה  זהורא  דאבדו 

מינייהו ואשתארו ערומים מיניה.

ה'תולדות'.  בדברי  פעמים  כמה  מובא  זה  ענין 
מכניסין  רק  גיהנם,  יהיה  לא  לעתיד  כי  "שמעתי 
הרשעים לגן עדן, וזה לו לגיהנם יחשב, ששומע שם 
מתפללין בשמחה וריקוד ולומדים בהתמדה, וזה לו 
לצער יחשב שלא היה מורגל בזה, אם כן בזה עצמו 
שהצדיקים מתעדנין בה הרשעים נדונין" )צפנת פענח 
יותר מגן  "שמעתי שאין לרשעים גיהנם  פר' בשלח(. 

עדן, שאין שום תענוג בגן עדן רק בדברים רוחניים, 
עסק התורה ותפילה והם אינם מורגלים בזה ונחשב 

זה להם לגיהנם" )כתונת פסים ו' ע"ד(.

כתנות עור - שורש הרע
ענין זה שהגוף נעשה למציאות בפני עצמו, ורוצה 
 - בתענוגים  ולהתענג  אחרים  בעיני  מכובד  להיות 
נעשה על ידי שהתגבר אצל האדם כח ה'רע' הנקרא 
'כתנות עור', כדכתיב לאחר חטא עץ הדעת )בראשית 
שם, כא(: 'ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור 

וילבישם'. 

נתאר לעצמינו - אדם ללא בשר ועור, כולו גידין 
לא  כזו,  'גולגולת'  עם  אדם  כי  ספק  אין  ועצמות. 
ב'מזרח' בראש המסובים,  ולשבת  יתאווה להתכבד 
או להיפגע כאשר מישהו דרך עליו. נמצא א"כ, כי כל 
המציאות של ה'רע', שבעקבותיו מתעורר בנו קנאה 
תאוה וכבוד, נוצרה על ידי 'כתנות עור' שהוא 'משכא 
זוהמא באדם  עור הנחש הקדמוני שהטיל   - דחויא' 

ובחוה )שבת קמו. זו"ח רות לט:(.

אילו לא היינו מלובשים עם אותו 'משכא דחויא' 
- עור הנחש, כתנות עור, היינו כולנו עם אותו פרצוף, 
כולנו נראים אותו דבר, אין שולחן מזרח ואין שולחן 
צפון ולא דרום ומערב. ואף שבתוך כל ההמולה הזאת 
זה  כל  אותם,  ומנהיג  הקהל  על  ומשתלט  אחד  קם 
הוא רק משום שיש בו כח של הנהגה ושלטון וכולם 
שמחים שאחד מנהיג אותם, אבל אין בזה עירוב של 
'רע' דהיינו להגביר את מהותו בעיני אחרים, כי ה'רע' 
איך  זה?  עם  גדול  יותר  נהיה  אני  איך  תמיד:  שואל 
אני מגביר את מציאותי בעיני עצמי ובעיני אחרים? 
ואילו ה'טוב' עושה את מה שצריך לעשות בלי לערב 
את תחושת הכבוד והחשיבות ואינו מעוניין להגביר 
להנהיג  שיודע  אחר  בא  ואם  וישותו.  מציאותו  את 
יותר טוב ממנו, הוא מפנה את מקומו ומסתלק בלי 
להרגיש שלקחו ממנו משהו. שהרי בין כך אין שום 
פנים  כי  המתבייש  ומיהו  המבייש  מיהו  מבחין  אחד 

אחד לכולם.

כעת, לאחר שילוחו של אדה"ר מגן עדן, ממתנת 

לאדם הראשון שליחות אחרת: 'וישלחהו ה' אלהים 
מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם'. הוא 
שנלקח  הגוף  היינו  האדמה,  עם  להתעסק  צריך 
שבגוף,  ה'רע'  חלק  על  להתגבר  כלומר:  מאדמה, 
מעשיו  כל  שיהיו  לכוין  ה'טוב'.  חלקי  עם  ולעבוד 
את  יזכך  ובכך  עצמו.  ולהנאת  לכבוד  ולא  להשי"ת, 

ה'כתנות עור' ויהפכו ל'כתנות אור'.

וכן איתא בספה"ק שפת אמת )חיי שרה, תרס"א - 
תרס"ב( וז"ל: הגזירה אחר החטא 'לעבוד את האדמה 

מאדמה.  שנלקח  הגוף  והוא  משם',  לוקח  אשר 
יוצא  באמונה  הנפש  את  לשרת  משכיל  וכשהגוף 

מכלל ארור לכלל ברוך. עכל"ק.

מיהו האדם - הנשמה או הגוף?
אילו  לעצמינו,  נתאר  זה,  דבר  להמחיש  כדי 
תיבה  מעליהם  להלביש  תבל  יושבי  כל  מחליטים 
אחרת.  סיבה  בגלל  או  חום  או  קור  בגלל  עץ,  של 
גוון  עם  אחרת,  תיבה  לעצמו  עושה  אחד  כל  והנה 
אחר, עם צורה אחרת, ומשאיר לעצמו כמה נקבים 
הוא  היום  כל  והפה.  החוטם  העינים  האזנים  עבור 
עסוק עם התיבה הזאת, מייפה אותה בכל מיני יופי 
אחד  לזהות  מתחילים  אדם  שבני  עד  וקישוטין, 
וכל חייהם משקיעים  את חברו כמו תיבות של עץ, 
בתיבה זו, להחשיבה ולפארה עוד ועוד. הנה דבר זה 
מוזר ותמוה מאוד, כי הרי בתוך התיבה נמצא אדם, 
עיניו בוקעין דרך הנקבין הללו ומצטער צער רב, כי 

אין מתייחסים אליו כלל כמו אדם אלא כמו תיבה.

כדבר הזה ממש אירע לאדם הראשון, שהלביש 
הבשרי  הגוף  דהיינו  עור'  'כתנות  עם  הקב"ה  אותו 
וכל  האדם,  על  בהמה  שהלבישו  כמו  זה  והרי  שלנו, 
עור  אנחנו  כאילו  בהמה,  כמו  אלינו  מתייחס  אחד 
ובשר גשמי. לא זו בלבד, אלא גם אנחנו מתייחסים 
אל עצמינו כעור ובשר גשמי, ואילו הנפש הפנימית 
מצטערת וצועקת 'שימו לב אל הנשמה'. והרי דבר 
הנשמה  את  לקחו  כי  עץ,  של  מתיבה  יותר  גרוע  זה 
האלוקית, את הנפש המזוככת של האדם, והלבישו 
מתאווה  זה  וגוף  בהמה,  כמו  חומרי  גוף  מעליה 
לדברים בהמיים וגשמיים, ומתעלמת לגמרי מקיומה 
הגוף  לרוחניות.  השואפת  הפנימית  הנפש  של 
'אני  משתלט לגמרי על האדם, עומד בחוץ ומכריז: 
לשתות',  רוצה  אני  לאכול,  רוצה  'אני  האדם',  הוא 
ובכך הוא מכסה ומעלים את תשוקותיה של הנפש 

הפנימית, תשוקה של תענוג ודביקות בהשי"ת.

הראשון  הדבר  אזי  בבוקר,  קם  האדם  כאשר 



ה

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

שמוטל עליו לעשות, הוא לשאול את עצמו 'מי אני'? 
איך אני מזהה את עצמי? כגוף או כנשמה? האם אני 
גוף שיש בתוכו נשמה, או נשמה שיש עליה גוף? אם 
אני אכן 'נשמה', אז מה התכנית שלי להיום - עבור 
הנשמה? ואם אני נשמה, א"כ גם חברי הוא נשמה, 

ואז כל ההתייחסות אליו היא במבט אחר לגמרי. 

שלא  ה'  יראי  התרחקו  מדוע  להבין  ניתן  בכך 

בעצמם  החמירו  וכן  הצובאות  במראות  להסתכל 

ב'(  )דרוש  דבש  יערות  )ראה  אדם  תמונת  לצייר  שלא 
כיון  בזה  להחמיר  יש  והמקובלים  הזוהר  פי  שעל  שכתב 

ששורה רוח רעה על הדיוקנאות(. כי עומק העבודה הוא 

- שיתבטל האדם ולא ירגיש עצמו כמציאות בעולם, 

אלא יהא כמו אדה"ר קודם החטא. באופן שיחשיב 

רק את הפנימיות שבו דהיינו הנשמה האלוקית אשר 

אצלו.  ונבזה  נמאס  יהא  הבהמי  הגוף  ואילו  בקרבו, 

עצמו  את  שיחשיב  בעולמו,  האדם  עבודת  וזאת 
חלון  כמו  רק  יהא  הגוף  ואילו  כגוף,  ולא  כנשמה 
כאשר  אך  לחוץ.  הנשמה  אור  בוקע  שדרכו  חיצוני 
נראה  כיצד  לראות  והולך  דיוקנו,  את  מצייר  האדם 

הגוף הבהמי שהלבישו על נפשו הפנימית, גורם בזה 

היפך האמור, כי מעניק ומייחס בכך חשיבות לתואר 

דיוקן פניו, ומגביר את מציאותו הגופנית.

ועד כדי כך החמירו בזה חז"ל עד שאמרו )שבת 

בשרו  שעל  מכה  וגלדי  צואה  גלדי  אדם  מגרר  נ:(: 

בשביל צערו, אם בשביל ליפות - אסור. ולא התירו 

לרחוץ עצמו אלא משום דתניא: רוחץ אדם פניו ידיו 

ורגליו בכל יום בשביל קונו, משום שנאמר )משלי טז, 

ד( 'כל פעל ה' למענהו'.

מ'כתנות עור' - ל'כתנות אור'
זוהר פקודי  )תיקון נה צב: וראה  זוהר  איתא בתיקוני 

רכט:( בראשונה 'כתנות אור', ואחר שחטאו - 'כתנות 

יב(:  כ,  )ב"ר  במדרש  ואיתא  הנחש.  עור  שהוא  עור', 

אור'.  'כתנות  כתוב  מצאו  מאיר  רבי  של  בתורתו 
והיינו שהתנא האלוקי רבי מאיר הפך את ה'כתנות 

עור' ל'כתנות אור'.

עור'  ה'כתנות  את  מזככים  כיצד  הדרך  את 

המגיד  מבאר  אור'  'כתנות  עם  אותו  ומחליפים 

תרומה(  )פר'  אברהם  מגן  בספה"ק  זי"ע  מטריסק 
ר'  של  בתורתו  יב(  כ,  בב"ר  )עיין  בגמ'  איתא  וזל"ק: 

מאיר כתיב כתנות 'אור' בא', כי כתנות עור היא גופו 

של אדם שנבנה מעור ובשר העבים והגשמיים וכמו 
שהלבישו  תלבישני'  ובשר  'עור  יא(  י,  )איוב  שכתוב 

השי"ת בעור ובשר הגשמי והחומרי, ועל ידי שהאדם 

עובד עבודה גדולה ומעבד גופו וחומרו ומקשט כל 
מדותיו ומזכך גופו וחומרו בזיכוך רב ועצום ומטהר 
עושה  הוא  בזה  והחומריות  הגשמיות  מכל  עצמו 
שנזדכך  בא',  אור  כתנות  סוד  בא'  אור  בע'  מעור 
בצהרים,  כשמש  ומצהיר  ומאיר  גופו  קומת  כל 
תמיד  ורודף  הרע  לבו  שרירות  אחרי  כשהולך  אבל 

למלאות תאותו הגשמי ולהשתמש במדותיו הרעים 

הוא נשאר מלובש בעור ובשר הגשמי ונעשה מגושם 

מאוד והולך חשיכים ואין נוגה לו. עכל"ק.

פר'  לצדיקים  הגנוז  )אור  הק'  מהבעש"ט  ומובא 

גופו  תאוות  על  כלל  ישגיח  לא  הלשון:  בזה  מצורע( 

למה  משל  פירוש,  וכו',  דחויא  משכא  צרעת  שהוא 
הדבר דומה, כמו מצורע שהחיכוך נראה לו שיש לו 

הנאה ממנו לפי שעה, ובאמת על ידי החיכוך מצטרע 

יותר, כן האדם על ידי תאוה גשמית סובר שעל ידי 

זה  ידי  על  ובאמת  הגוף,  וחוזק  בריאות  לו  יהיה  זה 

מהדביקות  שנפרד  ידי  שעל  הגוף,  את  גם  מאבד 

שיהיה  אם  כי  הגוף  נברא  דלא  יסורים,  עליו  באין 
נמשך לדביקות אחר הנשמה, לעשותו מחומר צורה, 
הגופניות,  תאוות  אחר  הנשמה  נמשך  שיהיה  לא 
צרעת  כ"א(  תיקון  הזוהר  )תיקוני  בזוה"ק  שאמרו  וזהו 

משכא דחויא, פירוש תאוות הגשמיות הזאת, הבאה 

ידי  שעל  צרעת,  כמו  הוא  הנחש,  ידי  על  ונמשכה 

כך על ידי תאוות גשמיות  החיכוך מתרבה הצרעת, 

שנפרד מדביקות ה' יתברך מתגשם יותר, ובא לידי 
עונשים, עכל"ק.

ואיתא ב'תולדות' )בן פורת יוסף קי ע"ד, כתונת פסים 

אכל  'תוכו   - מאיר  רבי  של  כוחו  היה  שזה  ע"א(  ד 

הפנימית  ה'תוך'  על  להסתכל  שידע  זרק'.  קליפתו 
והרוחנית של כל דבר,  ולהתעלם מהקליפה הגשמית 
והחומרית )ראה עוד בספה"ק באר מים חיים פר' בראשית 

פרק ג, ובספה"ק מאור ושמש פר' מסעי(.

וכתב בספה"ק שפת אמת )תזריע תרס"א( וזל"ק: 

לו  נעשה  ואח"כ  ממש.  אור'  'כתנות  היה  דמקודם 
רק  להתגלות  האור  יכול  אין  אשר  חיצון  מלבוש 
באמצעות 'כתנות העור' הגשמיי. וצריכין עתה לתקן 
זה העור לזכות לאור הנפש שמבפנים. ואאע"ה זכה 
לברית מילה אז נפתח פתח בזה העור כמ"ש 'ואחר 

עורי נקפו זאת'. וכל הצרעת וסגירו היא בזה העור. 

עכל"ק.

לעלות לגן עדן
נמצא כי 'משכא דחויא' - עור הנחש, הוא מקור 

מן  להנות  ותשוקותיו  ורצונותיו  האדם  תאוות  לכל 

העולם ולהגדיל כבודו. כי אם האדם דבוק בהשי"ת 

ואינו חושב מעצמו, אין לו שום רצון להנאה ולכבוד. 

החטא,  בשעת  באדה"ר  הנחש  שהטיל  הזוהמה  זהו 
בתענוגים  האפשר  ככל  למעט  הוא  כנגדו  והעצה 
גשמיים, אך לפי הבעש"ט הק' אין זה עיקר העבודה, 
כדי  כי  העיקרית,  המטרה  אל  ואמצעי  הכשר  אלא 
להלביש על עצמו 'כתנות אור' ולעלות לגן עדן כמו 
החומר,  את  לזכך  מספיק  לא   - אדה"ר  חטא  קודם 
אלא עיקר העצה היא - לעלות שוב לגן עדן, לתענוג 

הדביקות.

כיון ש'גן עדן' אינו מקום מסויים בשמי השמים, 
מחדש הבעש"ט הק' שכל אחד מאיתנו, קטן כגדול, 

יכול לבחור להכנס ברגע זה לתוך 'גן עדן'. 

העינים  את  לעצום  אותנו  מדריך  הק'  הבעש"ט 
ולדמות כאילו אנו נמצאים בתוך גן עדן, מוקפים עם 
אור של תענוג עליון. מופשטים לגמרי מעור ובשר, 
בלי משכא דחויא ובלי כתנות עור. על ידי עצה זו יש 

בכוחינו לקלוט שמהותינו היא נשמה ולא גוף.

וזה לשון הספה"ק 'צואת הריב"ש' )אות ו(: יחשוב 
בעיניו  חשובין  יהיו  ולא  העליון  עולם  מבני  שהוא 
הוא  כולו  העולם  כל  כי  בעוה"ז  הדרים  אדם  בני  כל 
כגרגיר חרדל כנגד העולם העליון ויהיה שוה בעיניו 
אין  ושנאתם  אהבתם  כי  ישנאוהו  או  יאהבוה  אם 
המטונף  גופו  תאות  על  כלל  ישגיח  לא  וכן  כלום 

שהוא צרעת משכא דחויא. עכל"ק. 

החרב  'להט  יש   - עדן  לגן  עולה  האדם  כאשר 
המתהפכת' שהניח הקב"ה כדי לשמור את דרך עץ 
החיים, וכמאמר הכתוב "ואת להט החרב המתהפכת 
הספיקות  הם  אלו  החיים",  עץ  דרך  את  לשמור 
להתעסק  בבואו  האדם  על  שמתגברים  והבלבולים 
להתדבק  אותו  מניחים  ואינם  הבורא,  בעבודת 
לנו  מורה  הק'  הבעש"ט  אך  ותענוג.  מנוחה  מתוך 
שצריך להדחף פנימה, לחדור לתוך 'דרך עץ החיים', 
ולהתחיל  הגוף  בסיגופי  עסוק  להיות  להפסיק 
להתרומם עם הנשמה אל תוך היכלי גן העדן, לעבדו 

ית' מתוך אור ותענוג ודביקות.

'להט  יש  ע"א(:  )ז'  הריב"ש  בצוואת  איתא  וכה 
החיים',  עץ  דרך  את  לשמור  המתהפכת  החרב 
בעולמות  מחשבותיו  לדבק  רוצה  שכשאדם 
אותן  מניחין  אין  שמו,  יתברך  בבורא  העליונים, 
הקליפות, ואף על פי שאינו יכול, ידחוק עצמו בכל 
כוחו פעמים הרבה בתפילה, אזי ידבק עצמו בהבורא 
ויחזיק  העליונים,  בעולמות  ויכנוס  שמו  יתברך 
עצמו באמונה, שיאמין שמלא כל הארץ כבודו, וזהו 

בהיותו בעולם העליון באמונה שלימה. עכל"ק. 

הענין  כל  תרס"א(:  אחרי,  )פר'  אמת  השפת  וכתב 
עצמו,  באדם  הוא  הכל  המתהפכת,  החרב  להט 
לגן  שרומז  ונשמה  הנפש  בין  מבדיל  מסך  שנעשה 

עדן ולעץ החיים ובין הגוף. עכ"ל.

)תורת  ממעזריטש  המגיד  בכתבי  חקוק  זה  יסוד 
המגיד, בראשית( וזל"ק: והוא על דרך אז"ל )ברכות יז.( 

כי גם בזה העולם יש להשיג  'עולמך תראה בחייך', 
תענוג גן עדן. וזהו 'ועץ החיים', כלומר עצה של חיים, 
שתהיה דבוק תמיד בחיים, הוא 'בתוך הגן', שיחשוב 

כנ"ל ויהיה בתוך הגן. ע"כ.

העצה כנגד 'משכא דחויא' הוא 
בתענוגים  האפשר  ככל  למעט 
גשמיים, אך לפי הבעש"ט הק' 
אלא  העבודה,  עיקר  זה  אין 
המטרה  אל  ואמצעי  הכשר 
על  להלביש  כדי  כי  העיקרית, 
לגן  ולעלות  אור'  'כתנות  עצמו 
 - אדה"ר  חטא  קודם  כמו  עדן 
החומר,  את  לזכך  מספיק  לא 
אלא עיקר העצה היא - לעלות 
שוב לגן עדן, לתענוג הדביקות

הרה"ג ר' יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א 
ממשפיעי אש החסידות
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ההימנון,  את  ניגנה  המלכותית  התזמורת 

דממה  שהשתררה  ולאחר  הריעו,  החצוצרות 

בואו.  את  המקדימה  המלך  פמליית  הופיעה 

ושוב תרועת חצוצרות ולאחריה דממה ארוכה, 

המלך בלבושו המהודר מופיע בתווך, משרתיו 

תוככי  אל  במתינות  צועד  הוא  לו.  סביב 

הארמון  תוככי  אל  המוליך  המהודר,  הטרקלין 

רב הממדים.

בפתח  לבואו  מצפים  המלך  של  משרתיו 

של  יקרות  באור  מואר  הידיים,  רחב  האולם 

באבנים  מוקפים  וקריסטל,  בדולח  נברשות 

האור  את  המעצימים  לרוב.  ומרגליות  טובות 

הבוקע מהן ומפזרים אותו בשלל גוונים על פני 

מעוטרים  הם  אף  הקירות  המלכותי.  הארמון 

בשלל גוונים, המשווים לו פאר והדר. הווילאות 

הגבוהים,  החלונות  פני  על  המשתלשלות 

למקום  מעניקים  וזהב.  כסף  בחוטי  מעוטרים 

מראה עשיר ומלכותי מאין כמוהו.

זה  המלכותי,  הכס  הוא  כולנה  על  עולה 

שש  ובינה,  בחכמה  מחשבת  במלאכת  שנבנה 

לו  ממתינים  מדרגה  ובכל  לכסא  לו  מעלות 

למלך אריה ונשר, נשר כנגד אריה ואריה כנגד 

נשר. עשויים זהב כאשר המלך עולה על כסאו 

מגיש לו האריה את כפות ידיו ומסייע לו לעלות 

עופות  יש שם על הכסא  בנוסף  גם הנשר,  כך 

וחיות שונות שכולן עשויות זהב וכסף ופועלות 

את רצון המלך, מאחוריו מנורת זהב גדולה ובה 

שבעה קנים. במרכז הכסא המפואר ביהלומים 

ואבני חן לרוב, שתי ידות לו של זהב ומכל צד 

אוחזת  לראשו  יונה מעל  אותו.  אריה המחזיק 

ומשובץ  וכסף  זהב  העשוי  המלכות  כתר  את 

באלפי אבני חן ויהלומים.

המלך פוסע מעלה, יושב על כס המלכות. 

על  המלכות  כתר  את  בעדינות  מניחה  היונה 

יומו המלכותי, אלו  אז מתחיל סדר  או  ראשו. 

שבאים לדין, ואלו שבאים להתייעץ לקבל עצה 

מהמלך הרם ונישא, גם כאן היו תפקידים לחיות 

שעל הכס, באם היה זה דין בין שני אנשים, לא 

אימה  מטילים  היו  החיות  בעדים,  צורך  היה 

ופחד על אותו אדם עד שלא היה יכול להוציא 

דבר שקר מפיו.

המלך  שלמה  זה  היה  נכון?!  ניחשתם? 

ידועה  שהייתה  וחכמתו  המפורסם  כסאו  עם 

מקצה העולם ועד קצהו, הזוה"ק כותב כי כסא 

כסא  כנגד  מכוונת  הייתה  שלמה  של  מלכותו 

הכבוד והייתה מלכותו כביכול גם על העליונים.

כך התנהלה מלכותו של שלמה המלך ימים 

המקדש.  בית  את  לבנות  שנצטווה  עד  רבים, 

לשמיר,  זקוק  היה  הוא  הבית  את  לבנות  כדי 

תולעת קטנה אך יש לה כח רב. היא מסוגלת 

לחצוב באבנים ללא צורך בכלי ברזל, כך היה 

הצווי מאת ה' לבנות את הבית מבלי להניף על 

האבנים כלי משחית.

יש רק מישהו  הזו?  נמצאת התולעת  היכן 

שלמה  השדים,  מלך  אשמדאי  שיודע!  אחד 

המלך שולח את תלמידו בניהו בן יהוידע. כפי 

מלך  את  כבל  כיצד  המפורסם  הסיפור  שידוע 

עליו,  חקוק  המפורש  ששם  בשלשלת  השדים 

הביאו לירושלים אל שלמה. כשהגיע אל שלמה 

השמיר  את  להגיע  ניתן  וכיצד  איך  אותו  חקר 

תרנגול  אצל  למשמרת  בפקדון  נמצא  שהיה 

הבר שהיה משתמש בו לביקוע סלעים לצורך 

בניית הקינים עבור צאצאיו, הלך בניהו להביא 

את השמיר וכך התאפשרה בניית בית המקדש, 

כידוע.

שלמה  שם  שהיו  הפעמים  באחת  זה  היה 

שלמה  קרה!  זה  ואז  לבדם..  ואשמדאי  המלך 

הוכח  כוחך?  גדול  במה  אשמדאי:  את  שואל 

השדים,  מלך  לו  משיב  בעיה  אין  בבקשה!  לי 

הסר בבקשה את טבעתך והראה לך במה גדול 

אשר  הטבעת  את  להסיר  שלמה  חשש  כוחי! 

באמצעותה  המפורש,  השם  עליה  חקוק  היה 

כוחך  את  לי  הוכח  ומלכם.  השדים  על  שלט 

מבלי שאסיר את הטבעת דרש שלמה! כנראה 

שאת כל כוחך אתה שואב מהטבעת הזו שעל 

ידך טען מלך השדים, ולך באמת אין שום כח 

בלעדיה התריס. כעס שלמה והסיר את טבעתו 

מעל ידו...

בלע  אשמדאי  אותה  תפס  רגע  באותו 

הים  אל  אותה  השליך  מכן  ולאחר  אותה, 

הגדול. גרש את שלמה המלך מן הארמון, אל 

והתחזה  המלך  של  באדרתו  התהדר  המדבר. 

ימים  למלך שלמה במשך שבע שנים. באותם 

על  המחזר  כעני  מתהלך  שלמה  המלך  היה 

הפתחים, צועק ואומר: אני המלך שלמה הייתי 

מלך בירושלים. הילדים השיבו לו בבוז... זרקו 

עליו אבנים, ומקלות.

כך הלך המלך לגלות ארוכה, מבלי שיש מי 

נס  עד שבדרך  דבריו,  אל  או  אליו  לב  שישים 

הוחזרה לו הטבעת, הוא חזר לירושלים ובקש 

מן החכמים להוכיח כי הוא המלך שלמה. בקשו 

הוא בקש מהם להתחקות אחר  ממנו סימנים 

כאשר  למלך.  שמתחזה  אשמדאי  של  מעשיו 

לארמון  להגיע  לו  עזרו  דבריו  צדקו  כי  ראו 

המלוכה ולגרש את אשמדאי.

• • •

ואיתו  כאן  תמוז  חודש  ראש  כבר  הנה 

מתחילה העבודה המיוחדת המבוארת בספרי 

חסידות בשים דגש על 'גלות השכינה' או כפי 

אלו  אב,  וחצי  תמוז  של  אלו  חודש  שמכונים 

שנמסרו לשליטתו של עשיו, כוחות של עשיו 

בספה"ק  שמובא  וכפי  אלו.  בחודש  שולטים 

האדם.  שבגוף  העיניים  כנגד  הם  אלו  חודשים 

את  המפתים  דלבא  סרסורי  תרי  המה  הלוא 

מתגברים  אלו  כאשר  וכך  הבל.  לדברי  האדם 

הקדושה,  כח  נחלש  אזי  בעולם  ושולטים 

מוצאת  ואינה  אלו  ממקומות  בורחת  השכינה 

מחוץ  בגלות  נמצא  המלך  כביכול  מנוח.  לה 

לארמונו, שכינתא בגלותא.

זמנים אלו מהווים מצד אחד התגברות של 

כוחות היצה"ר והניסיונות מחד וגלות השכינה 

איך  אלו?  בימים  תפקידנו  א"כ  מה  מאידך. 

הקדושה  השכינה  את  לרומם  יכולים  אנחנו 

ולאוקמה מעפרה?

מה בכלל המטרה שעשה ה' ככה? הרי הוא 

מבואר  והזמנים,  המצבים  כל  את  וברא  יצר 

בספה"ק כי המלך 'מלכו של עולם' יורד למטה 

קרובו,  עם  את  ומבקש  כביכול  לגלות  יוצא 

למען  עשו  אנא!  זה.  ממצב  אותי  גאלו  אנא 

בצרה  עמו  אנכי  כי  עפר.  עדי  המושפל  כבודי 

איתנו  נמצאת  היא  בגלותא  שכינתא  וכאשר 

והתפילה  התורה  ע"י  אנו  אך  בשפלות.  יחד 

וההתגברות על כל המפריעים בימים אלו. ע"י 

התעלות והתנצחות עם הכוחות של עשיו, לבלי 

לכת בדרכיו ופתוייו.

אלא לשים מגמתינו אל הקדושה ותכלית 

הטוב הנרצה מעמנו, בבקשת הגאולה מעומקא 

דלבא בתפילה, בהוספת חיל בתורה ובקדושה 

בבקשה  השכינה,  בצער  ובהשתתפות  וטהרה. 

לנחת  גורמים  אנו  בזה  השלימה.  לגאולתה 

רוח לבורא כל עולמים, ובזה גופא אנו גורמים 

לאוקמה שכינתא מעפרא ולגאולת עולם.

נענש  מדוע  למדונו  ז"ל  שחכמינו  וכפי 

שלמה שיצא לגלות י' של 'לא ירבה' לו קטרגה 

היא  הזו  הקטנה  ה-י'  קטנה  אות  כלומר  עליו, 

גם  כך  ולגלות,  כך  כל  רב  לסבל  לו  שגרמה 

במידה טובה מרובה כל אחד ואחד אשר בשם 

י' ועם הכח  יכונה יש לו את הפינטלע  ישראל 

של עשה טוב וחסד יכול כל אחד מאיתנו ע"י 

ה-י' הקטנה הלזו לפעול גדולות ונצורות לגרום 

לגאולת השכינה וגאולת עולם.

'לאוקמה מעפרא'
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גאוותו מטהרתו
מעשה נפלא מסופר על הרה"ק ה"דברי שמואל" 
מאוד  שהיה  טבק  קופסת  לו  שהיה  מסלונים,  זצ"ל 
מתחת  הניחה  ולא  עמו  היתה  ותמיד  אצלו  חשובה 
בחורים  אותה  וחפשו  הקופסא  נעלמה  פעם  ידו. 
ובסדקים ולא מצאו עד שנלאו מלבקשה עוד והדברי 

שמואל הצטער מאוד על האבידה.

זעליג  ר'  ושמו  מחסידיו  אחד  נקלע  לימים 
לידער בבית אחד ממכריו בארץ ישראל ולתדהמתו 
שהלה  אצלו  נמצאת  הרבי  של  שהקופסה  ראה 
לו  שיתנה  זעליג  ר'  ביקש  ונטלה!  בניסיון  עמד  לא 
ויחזירה לבעליה ומסרה הלה בידו. שמח ר' זעליג על 
שזכה להשיב את הגניבה ולהרנין את לבו של הרבי 

שהצטער על אבדתה.

נזדמנה  האיך  להרבי  סיפר  לסלונים,  כשנסע 
לידו, אך לתדהמתו ביקש הרבי ממנו שישאירה אצלו 
ולא רצה לקחתה ממנו ואמר "הלא כשיראו את זה 
וזה  ולקחו  נכשל  ישראל  מארץ  שיהודי  יזכרו  אצלי 
ודימה  איד"  ישראל  ארץ  על  רעות  שיחשבו  יגרום 
העניין למה שציוותה תורה "וגם את הבהמה תהרוגו" 
שציוותה תורה להרוג את הבהמה בכדי שלא יאמרו 

זאת הבהמה שנכשל פלוני עמה.

ספר,  חסידיש'ע  מול  מתיישבים  אנחנו  כאשר 
זכות  ליראיך  נתת  אשר  טובך  רב  מה  לנו  שאומר 
גדולה ועצומה, לחסות בצל כנפיך, בתפילה ובלימוד 

את  לנו  יש  תיעשינה,  אשר  ה'  מצוות  ובכל  התורה, 
ומתוך  שמחה  מתוך  המלך  אל  לבוא  ההזדמנות 
הרגשה נעלה של כבוד ויקר, אשרינו מה טוב חלקינו 
יותר  הרבה  הרבה  לנו  גנב  שהיצר  אמת  נעים,  ומה 
לבאר  מובא,  פישקע, בספרים הקדושים  מהטאביק 
איך זכתה אשת פוטיפר, שיוסף הצדיק יידבק בזרעה, 
ושתצא מהם זרע קודש שיכללו אחר כך בין שבטי 
בגדו  בזכות  היה  זה  שדבר  מהתירוצים,  אחד  ק-ה, 
של יוסף הצדיק שנשאר אצלה, כמו שכתוב "ויעזוב 
ורב  עצום  כח  בו  יש  צדיק  של  שבגד  אצלה",  בגדו 
כפול  אנשים,  בסתם  רב  שכוחם  וכמה  למאוד,  עד 
ומכופל הוא אצל איש אלוקים צדיק ועובד ה', והדברי 
שמואל לא סתם עסק עם זה בכל זמן ועידן, ועם כל 
זה, כאשר ירים הטאביק פושקע את ידו, לבזות את 
ישראל, אין הצר שווה בנזק המלך, עם כל השפעותיו 
ומאורי  גדולי  של  דרכם  היא  וזאת  אליו,  הנלווים 
לרומם  בדבריהם,  להגות  אנו  זוכים  אשר  החסידות, 
אותנו ולהגביה עד שמי רום, מבלי להיזכר בכל מיני 
המעשים למיניהם, אשר אותו רשע צר וצורר השוכן 
פישקע  הטאביק  עם  אחד  כל  מעמנו,  גזל  בקרבינו 
שלו, איננו רוצים לא בך ולא במעלותיך, וכמו שחז"ל 
נזיר,  לפרשת  סוטה  נסמכה פרשת  למה  הק' אמרו: 
לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן 
היין, ודבר תימה היא, שהרי בין בתורה שבכתב ובין 
בתורה שבעל פה, נזיר וסוטה סמוכים הם, אלא בעוד 
ובתורה  נזיר,  קודם  שנויה  סוטה  שבכתב,  שבתורה 

שבעל פה נזיר לפני סוטה, והאמרי אמת זי"ע מבאר, 
שזהו כוחם של הצדיקים – תורה שבעל פה, להפריש 
את האדם מן העבירה, לפני ראיית הקלקולים, אלא 
מכוחם של עשה טוב, ומצווה גוררת מצווה, והצלחה 
אחת בעבודת ה', גוררת הרבה הצלחות, בבחי' מוסיף 
והולך עד שתהא הלהב והברען עולה מאיליה, מתוך 
ואם  מגיעים,  הדברים  היכן  עד  והתרגשות  שמחה 
לצדיקים יש בחי' של עבירה כאשר הם זוכרים את 
לשכוח  רק  היא  עבודתם  וכל  הטובים,  מעשיהם 
ממצוותם שעשו, ולבדוק ולחפש אחרי כל הטאביק 
פישקע'ס, אבל כפי שמבואר בשם אור שבעת הימים 
 – זיעועכי"א, )בעש"ט עה"ת  הבעל שם טוב הקדוש 
חוקת(  שאנו – אנשים כערכינו -מצווים ועושים לזכור 
הם מה שמטהר  ורק  הם  אלו,  ומחשבות  מגדלותנו, 
כמשמעו,  פשוטו  ורשע,  אשמה  חטא  מכל  אותנו 
להתגאות במעשינו, ולדעת שבשבילי נברא העולם, 
והשחרית שלי, אף צדיק בעולם לא יכול להביא לפני 
שאבינו  הרצונות  כל  וכן  לבד,  אני  רק  עולם,  בורא 
והרגשות  לנו,  ידמה  ומי  מאתנו,  מבקש  שבשמים 
אלו הם מטהרים את הטמאים, וכהיום כאשר כולנו 
"טמאי מתים"..., ואם רצוננו – "לחיות" - לראות את 
מלכינו ולחזות בנועם ה', מתוך התרוממות והתעלות, 
אין לנו אלא בכוחו של אותו זקן, וזה לשונו הקדוש: 
"ואם כן על ידי גבהות זה יטהר, ויקרב את עצמו אל 
השם יתברך, כשיעשה העובדא של תורה או תפלה 

או מצוה".

ידידים רוממוך בשירה קדמוך
ברגשי גיל ושמחה נעלה כוס של ברכה אל האחד המיוחד בחבורה, רב הפעלים להפצת מעיינות הבעש"ט הק', גריס באורייתא תדירא, ובתורת הרז 

לו ידות שבעה, חסידא ופרישא נהורא נפישא, מעיין המתגבר בתורת ה', אוצר כלי חמדה כרכא דכולא ביה

 המשפיע הנודע לתהילה 

הרה"ג רבי יהודה הúוי ויינגארטן שליט"א 
ראש ארגון 'אש החסידות' בארה"ב, ויו"ר מכון 'יסוד החסידות'

לרגל יום שמחת לבו בהוצאת ספרו "חסידות מפורשת" המהולל בפי צדיקי ומשפיעי דורינו במיטב התשבחות
בו מבוארים מאמרים בספרי החסידות מתוך עומק ובהירות במלאכת אומן ומלאכת מחשבת בטוב טעם ודעת

על כן נודה לשמו בתוך אמוני, שיזכה להמשיך בפעליו הכבירים להאיר ולקדש את העולם באור החסידות ויזכה לכל הברכות האמורות בתורה, 
מתוך הרחבת הדעת ועונג דקדושה, ואך טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל הימים, שובע שמחות בנעימים

החותמים בברכה
אש החסידות

קול צהלה ורינה שפתינו אז תרננה
ברגשי גיל ושמחה, נאחל בזה ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, לחברינו היקר והנעלה, צנא מלא ספרא, 

מעוטר בחסידות ויראת שמים טהורה, מוכתר בנימוסין ובכל מידה נכונה

 הבה"ח דוד יונה ווייס ני"ו 
לרגל אירוסיו למז"ט ובשעטומ"צ

עב"ג בת הגאון ר' מרדכי גליק שליט"א
ר"מ בישיבת ויזניץ ב"ב

יה"ר שיעלה הזיווג יפה לבנין עדי עד בית נאה על אדני התורה היראה והחסידות בדרך ישראל סבא, אכי"ר.

המברכים מקרב לב

בני חבורת 'אש החסידות' בישיבה גבוהה טשארנאביל באשדוד
בשיעוריו של המשפיע הרה"צ ר' ישראל לעמבערגער שליט"א

דוד מתתיהו רבינוביץ
אברהם אלימלך טייטלבוים

אברהם יצחק גרין

יצחק בוקסבוים
יצחק צבי הירש

אברהם יצחק קאהן

לוי יצחק טווערסקי
יעקב פארקאש

יעקב צבי צלניקר
שמואל שמעלקא פקשר



ח

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

ישיב"ק דרכי תורה 
ישיב"ק נדבורנה

ישיב"ג אלכסנדר ב"ב
ישיב"ג נדבורנה ב"ב

ישיב"ק דושינסקיא ירושלים
ישיב"ק מרבה תורה ב"ב

ישיב"ק בעלזא ב"ב
ישיב"ק נצח ישראל בי"ש

ישיב"ג טשערנאביל
ישיב"ג טשכנוב ירושלים

ישיב"ק באיאן ירושלים
ישיב"ק תולדות אברהם יצחק

ישיב"ק בית מרדכי אשדוד
ישיב"ג טשארנאביל אשדוד

ישיב"ג בעלזא אשדוד
ישיב"ג ביוד"א וויזניץ ב"ב

ישיב"ג ערלוי
ישיב"ק ישועות משה ויזניץ ב"ב

ישיב"ק אלכסנדר ב"ב
ישיב"ג מהרי"ט סאטמאר ב"ב

ישיב"ק צאנז ירושלים
ישיב"ק חכמי לובלין

ישיב"ק קרעטשניף אלעד
ישיב"ג פיטסבורג

ישיב"ק טשכנוב
ישיב"ג תולדות אברהם יצחק

ישיב"ק סאסוב
ישיב"ג וויזניץ ברכפלד
ישיב"ק טשכנוב ביתר

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

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

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

ישיב"ק פיטסבורג
ישיב"ג בעלזא ב"ב

ישיב"ק חכמת אליעזר סערט 
ויזניץ ב"ב

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

ישיב"ג קרעטשניף רחובות
ישבי"ק בעלזא ירושלים

ישיב"ג צאנז חיפה
ישבי"ק חיי משה

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

ישיב"ק זוועהיל
ישיב"ק בעלזא בית שמש

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

ישיב"ג בעלזא ירושלים
 ישיב"ק סערט וויזניץ חיפה

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

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

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

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

‰חסיִדו˙ ֹלימוִד ֹל‰פצ˙ עוֹלמי מרכז

אש
החסיִדות

אש החסידות העולמית דובר שלום 15 בית שמש ׀
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רשת דסקל מעניקה
20% הנחה למחזיקי 'חסידיש-כארט'

למציגי הכרטיס ומודעה זו

הקוויטל של 'אש החסידות' באתרא קדישא מעזיבוז 
נקראה בפרטות על ידי כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א
הקוויטל המרכזי של 'אש החסידות' בו נרשמו מאות בחורים הקובעים את חוק לימודם בספרי חסידות מדי יום ביומו - הוזכרו 

בפרטות על ידי כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א באתרא קדישא מעזיבוז ביומא דהילולא של הבעש"ט הק' - חג השבועות העל"ט.

לא בכל יום מזדמנת הזדמנות כה גדולה, אשר החוט המשולש עובר ביניהם: המקום הקדוש 'מעזיבוז' בו נטמן איש האלקים מרנא 
הבעש"ט הק' זי"ע; אליו מצטרף היום המסוגל - 'חג השבועות' בו אתקטר אור שבעת הימים בחד קטירא אל מרום קדשו; ואליהם 
מצטרף קדושת המעמד, כאשר כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א החזיק ביד קדשו את הררי הדפים שנשלחו מבעוד מועד אל מערכת 
אש החסידות, ועבר בפרטות ליד הציון הקדוש על כל שם ושם, והעתיר בתפילה לפני שוכן מרומים שישפיע על כל הדבקים במשנתו 

של הבעש"ט הק' שפע גשמי ורוחני בזכות אדונינו הבעש"ט הק'.

שיעורים בספרי חסידות 
בישיב"ג טשארנאביל

גוברת  טשערנאביל  בישיב"ג  החסידות'  'אש  פעילות 
והולכת, כאשר לאחרונה נתייסדו כמה וכמה שיעורים בספרי 

החסידות.

בספה"ק  שיעור  מתקיים  ערבית  תפילת  לאחר  ערב  מדי 
למברגר  ישראל  ר'  הרה"צ  המשפיע  מפי  התפילה"  "שער 
שליט"א בן כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א המבאר בטוב טעם 
את עניני התפילה השזורים בעבודת הקודש מגדולי החסידות 

בעבודתם הרמה בעת התפילה. 

כמו כן בימי רביעי לאחר תפילת שחרית מתקיים שיעור 
בספה"ק "מאור עינים" לפי פרשת השבוע מפי המשגיח הרה"ג 
הנהגות  בשילוב  טעם  בטוב  המבאר  שליט"א  גליק  הרשל  ר' 

והליכות של בעלי ההילולא של אותו השבוע.

הרשמה מחודשת לרכזים
את  לזכות  נפשם  שחשקה  החמד  בחורי  לכל  להודיע  הנני 
כעת  כי  הישיבה,  כותלי  בין  החסידות  קרן  את  ולרומם  הרבים 
העצום  הרבים  בזיכוי  חלק  וליטול  חבל  לקחת  הזדמנות  ניתנה 

להאיר את אור הבעש"ט הק' ותלמידיו בהיכל הישיבה.

 - החדש  הזמן  לקראת  ההרשמה  מתחילה  אלו  בימים 
חודש אלול הבעל"ט. ואנו מבקשים בכל לשון של בקשה לכל 
עצמם  לרשום  החפצים  אלו  הן  בישבותיהם,  הפועלים  הרכזים 
והן אלו שכבר רשומים במערכת, שיפנו בהקדם למערכת, כדי 
לידע להתכונן כראוי. כמו כן, כל אלו העולם לישיבה גדולה, או 

שיוצאים מישיבתם, נא להודיענו.

לידינו  שהגיע  מיוחד  מענק  על  מתבשרים  אנו  אלו  בימים 
והחל  בישיבותיהם,  הפועלים   - הקודש  - שלוחי  הרכזים  עבור 
מחודש אלול תתקיים הגרלה בסוף החודש בין שלוחי הקודש 

כדי להמריץ את עבודת הקודש. 

א חסידיש פלאם: קול 'אש החסידות' - דרשות ושיעורים 
בימים אלו שוקדים במערכת "אש החסידות" להקמת קו מיוחד עם תוכן עשיר שישמש במה לשיעורים ושמועסן בספרי חסידות 

ודברי חיזוק אודות הלימוד בספרי חסידות ושאר נושאים בעבודת השם, פרשת השבוע ומועדים. 

המעוניינים להוסיף למאגר שיחות ושיעורים מוקלטים ממשפיעים ידועים אנשי שם, וכן תולדותיהם של תלמידי הבעש"ט, או 
ניגונים עתיקין מצדיקי עולם, יכולים לתאם במערכת. 

מחפש 
להתעלות בימי ביהמ"צ? 

לדעת 
כיצד מתקנים השכינה הק'
לפי תורת הבעש"ט הק'? 

לחדור 
אל עומק צער השכינה 
בימים אלו? 

להכנס 
לעבודה הנשגבה של 
עליית השכינה?

הצטרף לאלפי אברכים ובחורים 
המתעלים ומתענגים  לאורה של החסידות

צער השכינה
 מה זה אומר לי?

מוקדים לרכישת 'אש המועדים'
מתאריך י"ב תמוז 

בירושלים
'ספרים ווינקל' רח' עלי הכהן 	 
'גירסה' ליד זכרון משה	 
חנות ספרים ברח' עין יעקב	 
'ספרי הישיבה' ליד ישיבת מיר 	 
'ולדמן' בבנין ביהמ"ד בעלזא	 
הרב מרדכי רוזנפלד רח' דברי חיים 22 0533160848	 

בני ברק
חנות הספרים רח' קדושת יו"ט 	 
מרכז העיר - הרב משה פיליפ 0504173033	 
משפ' פאנעט רח' אהבת שלום 12 קומה 5   	 

חיפה 
הרב מנחם פרידמן שיכון סערט וויזניץ 0548477761	 
הרב אלימלך רוזנפלד ביהמ"ד בעלזא רח' הרצוג	 

אשדוד
הרב חיים רוזנברג רח' ר' טרפון 10 0548478281	 
הרב הלל וינד רובע ז' 0548436175	 

קרית גת 

הרב אברהם יצחק פרלשטיין 0533184487	 

בית שמש 
בית "אש החסידות" דובר שלום 15 0533120760	 
חפציבה - הרב יצחק סלומון 0548598993	 
קריה החרדית ביהמ"ד לעלוב - הרב אברהם גוטליב 	 

ארה"ב,  בארה"ק,  החרדית  היהדות  ריכוזי  בכל  מופץ  הקונטרס 
אנטווערפן ולונדון. המעוניין לזכות את חביריו או את בית מדרשו 

והסביבה נא לפנות למערכת בפל. 0533-120-760.

בין המצרים


