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"להתאים את דרך הבעש"ט הק' לכל יחיד"

שיחת קודש מאת 

כ"ק מרן אדמו"ר מדזיקוב ויזניץ שליט"א

מהי חסידות
שומה עלינו להתבונן מהי דרך החסידות, ומה 

חידשה לנו.

גופי  שהם  וסייגים  הגבלות  הרבה  ישנם 
תורה וחיובן מוטל על כל איש מישראל, וההמון 
כגון,  גרידא.  חסידות  כעניני  אליהם  מתייחסים 
של  מדאורייתא  חיוב  הינה   – העינים  שמירת 
'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'. קדושת 
האכילה ושאר עניני קדושה – חיובן הוא מדינא 
דשו"ע, כנפסק להדיא )שו"ע או"ח סי' רלא( שצריך 
לעבודת  והנאותיו  מעשיו  בכל  לכוין  האדם 
'בכל דרכיך דעהו',  ו(  ג,  הבוית"ש, כמש"נ )משלי 
מעשיך  'וכל  מי"ב(  פ"ב  )אבות  חכמים  ואמרו 
גם  היא   – האכילה  קדושת  שמים'.  לשם  יהיו 
כדבעי,  אוכל  יהודי  כי כאשר  היהדות,  מיסודות 
הרי זה משפיע על הדם ועל המוח, על הרגש ועל 
חסידים  היו  ולכן  מזוככים.  שיהיו  המעשה  כלי 
מתבוננים בצדיק בעת אכילתו, כיצד כל הנהגתו 
דרך  הימנו  ללמוד  ובמשקל,  במשורה  במדה 
הק'  דודי  אצל  שראינו  כמו  זו.  קודש  בעבודת 
מהי  השלה"ט,  בעת  זי"ע  משה'  'ישועות  בעל 
קדושת האכילה, עד שכל הכנסת כף לפה היתה 

מדודה ומחושבת. 

ואם חיובן של כל אלו מוטל אקרקפתא דכל 
החסידות.  תורת  חידשה  מה  א"כ  ישראל,  בר 
 – דור  אחר  דור  לנו  שנמסרה  כפי   – והתשובה 
בקיום  קודש  ואש  'ברען'  החדירה  החסידות 
עצמותי  'כל  בבחינת  שֵיָעשּו  התורה,  ִמְצוֹת  כל 

המצות  בקיום  יסתפק  שהאדם  ולא  תאמרנה', 
אנשים  'מצות  לידי  ח"ו  שיגיע  ויסתכן  גרידא, 

מלומדה'. 

היא,  החסידות  דרך  של  העיקרית  הנקודה 
אחד  כל  שבשמים,  לאביו  האדם  את  לקרב 
תובעת  גדולים  מאנשים  דרגתו.  לפי  ואחד 
שאיפות ומדרגות עד לגבהי מרומים, ואף פעם 
לא להסתפק במה שכבר השיגו. ומאידך גיסא, 
מעלתם,  יקר  את  מאירה  פשוטים  לאנשים 
לאבינו  אהובים  בנים   – המלך'  'בני  בהיותם 
שבשמים – ושידעו נאמנה, כי כל פעולה פשוטה 
כידוע  להקב"ה.  עצומה  רוח  נחת  גורמת  שלהם 
של  בשבחם  זי"ע  הבעשטה"ק  הפליג  כמה 
שלא  הארץ  ועמי  נבערים  ואפילו  עם,  פשוטי 
ידעו קרוא, בהעידו שבקעו רקיעים ובטלו גזרות 
כהא  הנבערות,  ואף  הפשוטות  בפעולותיהם 
עלי  'ודילוגו  עה"פ  ד(  ב,  )שהש"ר  חז"ל  דדרשו 
אהבה' – 'ולגלוגו עלי אהבה', כיון שנבעו מעומק 
החסידות  דרך  בעי'.  לבא  'רחמנא  והרי  הלב, 
תבעה שלא להזניח אפילו את הנשמה הפחותה 
ר  ְמַותֵּ אינו  הוא  אף  כבי'  כשם שהקב"ה  ביותר, 
על שום נשמה מישראל, כמש"נ )שמואל ב יד, יד( 

'לבלתי ידח ממנו נדח'.

כל אחד ואחד נדרש להגיע לשלימות – לפי 
מה שהוא מסוגל, ולא ביחס לחברו.

שבעים פנים לחסידות
חוג  כל   – לחסידות'  פנים  'שבעים  והנה, 

מחוגי החסידות, הדגישו וקבעו יסודות בעבודת 
של  ויעודם  תכליתם  אך  אחרים.  ענינים  על  ה', 
של  ליחידו  להתקרב   – היא  אחת  הדרכים  כל 
עולם. אלא שכל צדיק וצדיק מציב את הסולם 
שלפעמים  אף  אחר,  מכיוון  א-ל  בית  העולה 
נראה שהסולם השני הוא ממש בכוון הפוך של 
הסולם הראשון – אך זוהי טעות מוחלטת. הרי 
 – לגג הבנין  דוגמת אנשים החפצים להגיע  זה 
וחברו  דרום  בסולם מצד  עולה  למרות שהאחד 
 – מערב  מצד  וזולתו  ממזרח  הלה  צפון,  מצד 
דוגמת  לגג.  ומגיעים  מטרתם  משיגים  כולם 
למרומים  להעפיל   – היא  אחת  כשהמטרה  כן, 
ולעבוד את השי"ת, וכל אחד ואחד דבוק בדרך 
רבותיו, בבחי' 'אבוך במאי זהיר טפי' )שבת קיח:(, 

כולם אכן מגיעים.

התפילה,  עבודת  את  ביותר  שהדגישו  יש 
ולעומתם  וכד'.  מאריכים הרבה בפסוקי דזמרה 
כל  את  לסיים  מספיקים  זה  שבזמן  ישנם 
ל'אז  בנוגע  וכן  גמירא.  ועד  מרישא  התפילה 
שהישיבה  ישנם  השב"ק.  ביום  ה',  על  תתענג 
שירות  לשורר  קודש  שבת  בליל  חדא  בצוותא 
העקריים  מהיסודות  הינה  חי,  לקל  ותשבחות 
חסידים  בספר  כדאי'  אצלנו(.  הדבר  )וכן  ביותר 
)סי' רעא( על עצם השירה בשב"ק: 'ומצוה שישב 

השבת  ליום  שיר  מזמור  שנאמר  שבחות,  וירנן 
וזקה"ק  עליון'.  לשמך  ולזמר  לה'  להודות  טוב 
כד,  )בראשית  מאה"כ  פי'  זי"ע  חיים"  ה"אמרי 
אותיות  'תשב'  שמה'.  תשב  לא  בני  את  'רק  ח( 
אל  לאליעזר,  ציוה  ע"ה  אבינו  אברהם   – 'שבת' 
נועם  בו  מרגישין  שאין  במקום  בני,  את  תושיב 
ורבוה"ק הדגישו, שאף אם תפול  קדושת שבת. 
הרי  אחים",  ה"שבת  באמצע  תנומה  האדם  על 
גם אז הוא חבר ליראי ה', דוגמת הנוסע ברכבת, 
הרכבת  עם  מגיע  בנסיעה,  נרדם  הוא  אם  שגם 
ליעדו. ומאידך, ישנם מקומות שהקדימו לעלות 
יחד  'ברן  קום  והשכימו  שב"ק,  בליל  יצועם  על 
לפני התפילה,  ללמוד כמה שעות  בוקר',  כוכבי 
זי"ע,  מנדבורנא  מרדכי  רבי  הרה"ק  וכמאמר 

חברי מערכת "אש החסידות" זכו להתקבל בחביבות יתירה בקודש פנימה אצל כ"ק מרן אדמו"ר 
נקודות  שהקיפה  קודש  שיחת  מפיו  ולשמוע  רחובות,  בעיר  אשר  במשכנו  שליט"א  ויזניץ  מדזיקוב 

מרכזיות בהווי החסידות, בתורת החסידות ובהנהגת החסידות.

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הקדיש מזמנו שעה ארוכה כדי לדון בפרטים שונים שהעלו בפניו חברי 
המשלחת, הוא האיר את הדרך, סיקל אבני נגף העומדים למכשול, והעניק במאור פנים הדרכות שונות 
ובקרב  הקודש  פרחי  בקרב  החסידות  ספרי  לימוד  ערך  החדרת  בדרכי  הפרק,  על  העומדים  בעניינים 

אברכים, כאשר לכל אחד צריך להגיש את הדברים המתאימים לגילו ולכשרון הבנתו והעמקתו.

אנו מגישים בפני קוראי הגליון את שיחת קדשו אשר זכינו לשמוע בקודש פנימה.

המשך בעמוד הבא



ב

שהזמן בשב"ק בבוקר לפני התפלה – הינו הזמן 
הנעלה והכי גבוה מכל ימות השבוע. ויש ששיא 
'רעוא  בעידן  היתה  וההתעלות  ההתרוממות 

דרעוין', בה הפליגו שעות ארוכות. 

וכן הדבר בכל עניני עבודת ה' – 'נהרא נהרא 
ופשטיה'. 

על כל אחד לעבוד את השי"ת בדרך בה חונך, 
ודרך זו – היא עבורו המסילה העולה בית א-ל. 
לזולת  ולהבין, שגם  עליו להשכיל  בבד  בד  אך 
יש דרך ומסילה המגיעה אף היא לאותה תכלית. 
כי  זי"ע,  כמאמרו של זקה"ק ה"אהבת ישראל" 
עבודתו  שדרך  וצדיק  צדיק  לכל  מראה  הקב"ה 
אך אם הצדיק  ביותר.  והמעולה  היא המובחרת 
ג"כ מראים  מבין שלצדיק האחר  דעת,  בר  הוא 

מן השמים בדיוק כפי שהראו לו.

ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל 
מעמך

תדיר יש לפקוח עין ולשים לב למצב הדור 
קרבת  את  להנעים  איך  יחיד,  כל  צורך  ולפי 
האלקים. והוא מעין המובא מהרה"ק רבי שלום 
)בראשית  מאה"כ  לפרש  זי"ע,  יוסף מסאדיגורא 
תיטיב,  לא  ואם  שאת,  תיטיב  אם  'הלוא  ז(  ד, 

כלל  לנו  מורה  התוה"ק  רובץ',  חטאת  לפתח 
גדול בעבודת השי"ת. האדם נתון תדיר בין שני 
מצבים אלו. יש ומרגיש שמעשיו טובים וישרים 
הגאוה  בסכנת  הוא  נתון  ואז  תיטיב',  'אם   –
וההתנשאות – 'שאת'. ואילו כשמתבונן במעשיו 
אזי  תיטיב',  לא  'ואם   – ערך  לנטולי  ומחשיבם 
ומרה שחורה,  עלול הוא ליפול ברשת העצבות 
חטאת  'לפתח   – היצה"ר  לחדירת  הפתח  וזהו 
רובץ', כי היצה"ר גם הוא יפיל אחריו אבן לומר 
לו, אמת דברת, אינך שוה מאומה, ואין להקב"ה 
'נע ונד תהיה  שום נח"ר ממך. א"כ מהי העצה, 
מהלכים  שתי  בין  ונד  נע  תהא  תדיר   – בארץ' 
 – יבוא אליך היצר במחשבות גאוה  אלו, שאם 
השפל עצמך. ואם ידכא את רוחך – הגבה לבך 
ופעולה  תנועה  כל  חשיבות  ותעריך  ה',  בדרכי 
ר"מ  הרה"ק  כדפי'  השי"ת.  לפני  עושה  שאתה 
מלעכויטש זי"ע, 'יחיל ה' מדבר קדש' – הקב"ה 
יהודי.  של  קדושה  אמירה  לכל  וְמַיֵחל,  ממתין 
)אבקות  זי"ע  הק'  הבעש"ט  תלמידי  וכמאמר 
מתעסק   – אפ'  זיך  'גיט  שהשי"ת  קפז(,'  רוכלים 

עם כל יהודי ויהודי, כבבריאת שמים וארץ'!

צדיקים  שישנם  לתמוה  אין  כן,  דוגמת 
פרט,  בכל  אבותיהם  ומנהגי  בדרכי  הדבקים 
ואינם זזים מהם כמלא נימא, ומאידך, צדיקים 
יסוד  אבני  היו  אבוה"ק  שאצל  בדברים  ששינו 
י,  )דברים  מאה"כ  בנפשם  וקיימו   – בהנהגתם 
מעמך',  שואל  אלקיך  ה'  מה  ישראל  'ועתה  יב( 

ובמצב  זה  בדור  עתה,  ממני  השי"ת  רצון  מה 
מהנסיונות  בתכלית  שונים  הם  שהנסיונות  זה, 
בדורות הקודמים – לאלו כלי נשק אנו זקוקים 

להלחם עם היצה"ר של דורנו. 

מסופר, שהחסיד הנודע ר' מרדכי חנא פוקס 
ללמוד  השורה,  מן  לאברכים  יעץ  לא  זצ"ל, 
נוקבים  שדבריו  לפי  המאיר',  'אור  בספה"ק 
מבלי  ודורש  תובע  תהום,  עמקי  עד  ויורדים 
ר מאומה, וסבר שלא כל האברכים מסוגלים  לַותֵּ

לעמוד בזה.

ספרי חסידות
אשר  רבים  מושגים  ישנם  החסידות  בספרי 
לאשורם,  אותם  להבין  מסוגל  אחד  כל  לא 
וצריך אכן להעניק את הכלים והדרכים להסביר 

מושגים אלו שיהיו שוים לכל נפש. 

ברם, אף אם מבארים את הדברים העמוקים 
באופן פשוט ובהיר, שיש בזה תועלת גדולה עבור 
בני העליה, צריך גם להתאים לבחורים צעירים 
את ספרי החסידות המתאימים לדרגתם, ולבחור 
שמרגישים  כיון  ונעימים,  קלים  קטעים  עבורם 
והמושגים  הנשגבות  מהמדרגות  רחוקים  עדיין 

העמוקים – למרות הבאורים הנפלאים.

אך  לגדולות,  לשאוף  חייב  אחד  כל  אמנם 
בד בבד צריך לדעת מהו מעמדו ומצבו האמתי 
עתה, למה הוא מסוגל ולמה עדיין איננו מסוגל. 
ראש,  למגבעת  הדבר  משול  האוזן,  את  ולשבר 
אשר אם היא גדולה ורחבה, לא ניתן לחבשה על 
ראשו של נער צעיר, למרות שהיא יפה ומהודרת, 
וכן  הקט.  לראשו  מתאימה  אינה  שמדתה  כיון 
לראשו  תתאים  לא  וקטנה,  צרה  המגבעת  אם 
של אדם גדול. על כל אחד לחבוש את המגבעת 
המתאימה לו, ולא לחשוק את של זולתו שאינה 
תואמת למדותיו – למרות שהיא יפה ומכובדת. 

לא  כאמור,  בזה,  נדרשת  גדולה  זהירות 
אינו  שעדיין  מי  בפני  גדולות  שאיפות  להציב 
ראוי לכך, לבל תפול רוחו כשיָוַכח שאינו מצליח 
מאידך  אך  לעצמו.  שהציב  לשאיפות  להגיע 
להעמיד  צריך  שבפניהם  עליה  בני  ישנם  גיסא 
סולמות שיעפילו ויתעלו יותר ויותר, ובל יסברו 
שכבר הגיעו לדרגה הרוממה. כיון שחננם השי"ת 
בקטנות,  להסתפק  להם  אסור  ודעת,  בחכמה 
אמז"ל 'עשיר שהביא קרבן עני – לא יצא' )יומא 
בחורבתו  לדור  עשיר  יחפוץ  שלא  כשם  מא.(. 

הרעועה של העני ולאכול לחם יבש כמותו, אלא 

יחפוץ לדור בביתו הנאה והמרווח ולאכול מעדני 
מלכים, כך גם בעבודת השי"ת עליו לנהוג מנהג 
וחפצים  עשיר. כשם שבעלי ההבנה מתעמקים 
ב'חושן  הש"ך  של  העמוקים  דבריו  את  להבין 
משפט' וכד', כך עליהם להגות בתורת החסידות, 

עם כל העומק שבדבריהם הקדושים.

כללו של דבר, יש להטעים את דרך החסידות 
לכל אחד ואחד לפי דרגתו, ולזכותו שיחוש את 
ה',  קרבת  של  והנעימות  הנפלאה  המתיקות 
שבשמים,  אבינו  של  כבנו  האמתית  והרגשתו 
מאתנו,  אחד  כל  אוהב  שהקב"ה  נאמנה  בידעו 
כפי שהוא, אם משתדל כפי כשרונותיו ויכולותיו.

מרפא לנפש
בכל  כי  ובחור,  בחור  כל  בקרב  להחדיר  יש 
בדברות  ועוסק  החסידות  בספרי  שהוגה  פעם 
קדשם של צדיקי עולם, הרי זה מזכך את נפשו 

ומרומם את נשמתו. 

של  אחת  נקודה  אחד,  'ווארט'  הנוטל  יש 
היו  ארוכה.  קונו תקופה  עובד את  ועמה  חזוק, 
הוא  חסידי  כל מאמר  כי  הצדיקים שאמרו,  מן 
כמו תרופה, שכשם שלא ניתן לקחת בבת אחת 
הראוי  מן  אין  כך  תרופות,  של  מרובה  כמות 
ללמוד בבת אחת הרבה מאמרי חסידות. מאידך, 
הענין,  עומק  את  להשיג  מסוגלים  שאינם  יש 
עד שיקיפו אותו בהרחבה. לכן לא ניתן לקבוע 
מסמרות מה ללמוד, כמה ללמוד ואימתי, אלא 
החסידות,  בספרי  שעור  לקבוע  אחד  כל  על 
יתעורר בקרבו  יטעם את הטעם הערב,  וכאשר 

החשק והרצון להתמיד ולהרבות לפי דרגתו. 

למרות שכל בחור שומע ענייני חסידות מפי 
ב'זיץ'  המשגיח,  של  בשיחותיו  ומדריכו,  רבו 
החסידות  ערכי  את  שמנחילים  וכד',  בחבורה 
את  להרגיל  יש   – לעשות  מה  כדת  והעבודה 
הבחורים שמלבד זה, זקוקים גם לקבוע בעצמם 
דבר  כאמור,  שהוא  החסידות,  בספרי  לימוד 

מרומם וערך חשוב בפני עצמו.

כל אחד צריך לדבוק בספר שהוא חש שכבי' 
ה',  עבדות  מהי  אותו  ושמלמד  לנשמתו,  מדבר 
ובטחון,  אמונה  אכילה,  קדושה,  תפילה,  מהי 
לזכך  עמלים  כיצד  בנסיונות,  מתחזקים  כיצד 

את המדות וכו'. 

להרגיש  צריך  שבחור  הוא,  דבר  של  כללו 
שהספר מורה לו את הדרך הישרה, והוא אוהב 
ללמוד בו. ולאחר שיטעם את התענוג המתוק – 
'טעמו וראו כי טוב ה'', אזי לא יצטרך להגרלות 
כל  על   – כך  על  וכמובן שגם  וכיוצ"ב.  ופרסים 
ספרים  אלו  ומדריכו  רבו  עם  להתייעץ  אחד 
מתאימים לו, ויקבע בהם חק לימוד מסודר, ולא 

שישתנה מיום ליום. 

לאחר כל לימוד בספר חסידות, צריך להוציא 
את הנקודה העולה ממנו למעשה, ולא להסתפק 
שנהנה  לאחר  לפעמים  כי  גרידא,  בהשכלה 
רוחני,  שבע  מרגיש  הדבר,  משכליות  הלומד 
ואינו שת לבו שיש לקיים זאת בפועל בעבדות 
באגרתו  הרמב"ן  של  דב"ק  וידועים  להשי"ת. 
'וכאשר תקום מן הספר, חפש באשר  הקדושה: 

למדת, אם יש בו דבר שתוכל לקיימו'.

- המשך מעמוד ראשון -

בזה,  נדרשת  גדולה  זהירות 
שאיפות  להציב  לא  כאמור, 
גדולות בפני מי שעדיין אינו ראוי 
כשיָוַכח  רוחו  תפול  לבל  לכך, 
לשאיפות  להגיע  מצליח  שאינו 
גיסא  מאידך  אך  לעצמו.  שהציב 
צריך  שבפניהם  עליה  בני  ישנם 
להעמיד סולמות שיעפילו ויתעלו 
שכבר  יסברו  ובל  ויותר,  יותר 
כיון  הרוממה.  לדרגה  הגיעו 
ודעת,  בחכמה  השי"ת  שחננם 
בקטנות,  להסתפק  להם  אסור 
אמז"ל 'עשיר שהביא קרבן עני – 

לא יצא' )יומא מא.(.
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שהוא  כסליו,  לחודש  נכנסים  אנו  אלו  בימים 
החודש שבו זכינו לאור הגנוז בחג החנוכה. אמנם טעות 
היא לחשוב, כי אורה של החנוכה מחל רק בכ"ה לחודש, 
ומשם מתחילה להאיר האור הנפלא של נרות החנוכה, 
מתחילת  להאיר  מתחילים  החנוכה  נרות  באמת  אלא 

החודש, וכמו שנבאר.

בראשונה עלינו לדעת, כי הענין של זמנים בעולם 
לאחר  הטבע  שבדרך  דהיינו  שמאליו,  דבר  אינו  הזה, 
חודש תשרי בא חודש חשוון ולאחר חודש חשוון בא 
חודש כסליו, ראיה זו היא ראיה של אנשים שמנותקים 
כי  היא,  האמת  התורה.  פנימיות  של  מראייתה  רח"ל 
כל הענין של זמן, הוא בריאה שנוצרה יחד עם בריאת 
העולם. דהיינו, כי לפני הבריאה, היה אור אין סוף נגלה 
עשה  לקבלו,  הנבראים  שיוכלו  וכדי  הפסק.  בלי  תמיד 
הנהגת  החלה  ומאז  סוף,  אין  באור  צמצום  הקב"ה 
בא  לנו  משפיע  שהקב"ה  אור  כל  שלפיה  הבריאה 
בהדרגה, ולפי דרגת הנבראים, וסדר זה שהאור בא על 
ידי עבודת הנבראים נקרא "קו", וזה הטעם שגוף האדם 

הוא בצורת קו.

שנבארם  חלקים,  שלשה  על  מיוסד  זה  וצמצום 
בהמשך הדברים, והאחד מהם הוא הענין של זמן. ובזה 
בא  אינו  האלקות  שאור  א(  חלקים:  שני  ישנם  עצמו 
ברגע אחד, דהיינו על ידי עבודה של זמן קצר, אלא רק 
על ידי עבודה תמידית, ובאופן זה שהאור מאיר בנפש 
האדם אט אט, אזי הוא מכשיר את נפשו לקבל אור גדול 
מכינה  בסולם  שליבה  שכל  בסולם,  העולה  כמו  יותר, 
עוד  נפעל  זה  ידי  ועל  ב(  יותר.  גדול  אור  לקבל  אותו 
יורדת  זמן  בכל  אלא  שוים,  הזמנים  כל  שלא  מציאות, 
הארה השייכת לאותו זמן בדווקא, ושאי אפשר לקבלה 
בזמן אחר. וזהו מפני שהאור יורד לפי סדר הספירות, 
ומניסן(,  )מתשרי  חלקים  לשני  מחולקת  שנה  כשכל 
הספירות  ששת  כנגד  מכוון  החלקים  משני  אחד  וכל 
דהיינו  בגלוי,  לעולם  מאיר  הקב"ה  שבהם  העיקריות 
נשפעות  וכולם  יסוד,  הוד  נצח  תפארת  גבורה  חסד 
לנפש האדם המכוונת כנגד ספירת המלכות – שהוא כח 

המקבל ומגלה.

החודש  שהוא  תשרי  שבחודש  נבין,  זה  מטעם 
הנקראת  הספירה  מאירה  השנה,  לחודשי  הראשון 
חסד, שעיקרה היא שהקב"ה משפיע לנו אורות גדולים, 
ומיום  תשובה,  ימי  בעשרת  מקבלים  אנו  שאותם 
כמבואר  תורה,  שמחת  עד  הכיפורים  יום  שלאחרי 
הספירה  מאירה  חשוון,  שהוא  השני  בחודש  בסה"ק. 
הארה  מאירה  אין  זה  שבחודש  דהיינו  גבורה.  נקראת 
וגבורתו  האדם  עבודת  ידי  על  רק  אם  כי  הזמן,  מצד 
זה,  באופן  ה'  את  עובד  שהאדם  ידי  ועל  ה',  בדביקות 
ובחודש  מתחילה.  יותר  בעומק  באדם  ה'  אור  חודר 
התפארת,  הארת  מאירה  כסליו,  שהוא  השלישי 
שנקראת גם כן "אמת". ועיקרה, שהאור האלוקי חודר 
לנפש האדם בעומק גדול, עד שהוא מרגיש את עומק 

נעימות עבודת ה', שהוא אמת, נצחי ואין עוד מלבדו. 

מצוה.  בר  חתן  של  חייו  לשלבי  הענין  את  נמשיל 
יכול  ואינו  מאוד  עד  גדולה  שמחתו  הראשון  בשלב 
וכבר  במצוות  מחוייב  שהוא  השמחה  גודל  את  להכיל 
שככה  שכבר  שלאחר  השני,  בשלב  כו'.  תפילין  מניח 
ללבו,  היראה  רגשת  חודרת  הגדולה,  השמחה  מעט 
דהיינו שהוא מבין שקבלת עול מלכות שמים היא גם כן 
אחריות גדולה, והכל תלוי בו ובמעשיו, אם לטוב – להיות 
צדיק ותלמיד חכם, אם לרע – ליפול במעמקי העצלות, 

היאוש והחידלון. בשלב השלישי – לאחר ששני הארות 
אלו הנראות לכאורה כנוגדות זו את זו, משתלמות יחדיו 
שהיא  השלישית,  ההארה  את  לקבל  הוא  יכול  בנפש, 
עוסקת  שאינה  מכיון  דווקא  מכולם,  העמוקה  באמת 
 – לשמחה  השמחה  בעל  של  האישית  בשייכות  כ"כ 
מציאות  כאן  שיש  ההבנה  והיא  דאגתו.  או  שמחתו 
אור  ומצוות,  תורה  של  קדושה  בעולם  שיש  אלוקית, 
אלוקי, שאפשר להתחיל לחוש אותו בפועל, לפי דרגת 
קדושתו של האדם ושמירתו מחטאים. הארה שלישית 
זו, היא הארת התפארת שהיא האמת, דהיינו שמתחיל 
להבין את אמיתיות הענין, ולא רק את חיצוניותו שהוא 

מה שהענין פועל עליו.

שנה  בכל  ואחד  אחד  בכל  באמת  נפעל  זה  ענין 
ושנה. כל אחד מאתנו הוא בבחינת חתן בר מצוה, מכיון 
שבכל שנה ושנה אנו מקבלים קדושה חדשה של תורה 
ה'  בגדלות  בעיקר  עוסקים  אנו  תשרי  בחודש  ומצוות. 
ויראתו, מכח הארת המועדים. בחודש חשוון  באהבתו 
שכבר אין הארות של ימים טובים ומועדים, אנו מבינים 
כי האחריות תלויה בעצם בנו ובעבודתינו, וכפי שנעבוד 
נהיה  לאו  ואם  אליו,  להתקרב  נזכה  כך  הקב"ה  את 
אנו  זה  ומכח  ית"ש,  מאתו  ומרוחקים  מגושמים  ח"ו 
מתגברים יותר בתורה ובמצוות שמדי יום ביומו. ולאחר 
ששני הארות אלו הנקראים חסד וגבורה חדרו בנו, אנו 
הארת  שהיא  השלישית  ההארה  את  לקבל  מתחילים 

האמת, ולהרגיש את קדושתו של הקב"ה בנפשנו.

הארה זו קשה להגדרה, מכיון שהיא הארה עמוקה 
אחד  כל  בה  לחוש  אפשר  אבל  אמת.  הנקראת  מאוד 
ה',  בעבודת  שקוע  אדם  כאשר  למשל,  הוא.  בדרכו 
באופן פנימי – כפי תורת החסידות, דהיינו שעוסק ג"כ 
ה'  מציאות  ועל  עבודתו  ועל  ה'  גדלות  על  במחשבות 
הממלא כל עלמין, כפי שנדרש מכל אחד ההולך בדרך 
הזהב של תורת החסידות, אזי זוכה לפעמים שנופלת 
של  הנעימות  את  שמרגיש  אמת,  של  הרגשה  איזו  לו 
עבודת ה', איך שרק זה האמת וכל שאר הדברים שבני 
וכיו"ב.  ודמיונות  שקרים  הם  אחריהם  רודפים  אדם 
והארה זו באה מכח גילוי הנשמה השורה בגוף, ונקודתה 
מתגלית לאחר שעולים בדרך ה' בשני הזרועות – חסד 

וגבורה )אהבה ויראה(.

אינה  האמת,  מידת  זו,  מידה  של  התכלית  אמנם 
שתבא ותחלוף כלא היתה. מידה זו יקרה מאוד מפנינים, 
ולהמשיך אותה  יש עבודה מיוחדת, לקחת אותה  ולנו 
מבחינת  הן  הרגלים,  כנגד  שמכוון  הנפש,  חלק  לתוך 
הזה  הנפש  וחלק  הגוף  אברי  מכל  תחתונים  היותם 
פעולת  שאופן  מכיון  והן  הנפש,  חלקי  מכל  תחתון 
הזה  הנפש  חלק  מכח  הוא  "הרגל",  מלשון  ה"רגלים" 
נקרא  זה  וחלק  והשכל,  המחשבה  כ"כ  בו  מאיר  שאין 

"נצח" ו"הוד".

לנקודת  מניח  אינו  האדם  כאשר  היא  זו  עבודה 
הוא  אלא  פורח,  עוף  בדרך  ולחלוף  לעבור  האמת 
מתעמק בו, ומוסיף את ההרגשות שלו לתוך נקודה זו. 
הרגש הטבעי של האדם, שמתעורר כאשר הוא מרגיש 
באיזה דבר, שדבר זה הוא האמת וכל השאר הוא שקר, 
הוא שמחליט לדחות מאליו בחזקה את כוחות השקר, 
להתגבר  ועתידים  זו,  לדעת אמת  אז  עד  שמנעו ממנו 
עליו גם בעתיד. רגש זה הוא תאוות הניצוח, המתעורר 
להכניעו  עליו  שמתעוררים  שמרגיש  עת  בכל  באדם 
תאוות  של  זה  כח  להמיתו.  או  לו  להרע  מטרה  מתוך 
הניצוח המתעורר מכוח האמת שבנפש, הוא גדול כ"כ, 

עד שאין כח שיכול להכניעו, אלא אם כן לא היה בנוי 
ומיוסד כראוי על נקודת אמת אמיתית.

להגדיל  היא  בתחילה  האדם  של  העבודה  ממילא, 
של  הנקודה  את  שבו,  האמת  נקודת  את  ולהגביר 
התקיפה  ההחלטה  את  ה',  לאור  אמיתית  התחברות 
שאין נעימות כעבודת ה' אשר טעמו וראו כי טוב הוא, 
ואת המיאוס בכוחות הרע שהם באמת כוחות של רשע 

הרוצים להמיתו ולהרע לו.

כסליו,  חודש  עבודת  מהי  נבין,  בין  זה  כל  ולאחר 
אשר חג החנוכה חל דווקא בסופה )שלא כשאר ימים 
או  החודש  של  הראשון  בחלק  ברובם  שחלים  טובים 
באמצעו(. חודש כסליו מכוון כאמור כנגד מידת האמת, 
אלא שתחילת החודש מכוון בעיקר כנגד החלק שמאיר 
לאדם מתוך נפשו, ואילו סוף החודש מכוון בעיקר כנגד 
החלק שהאדם עצמו מוציא מהכח אל הפועל בעבודתו.

בסוף חודש כסליו, שהוא הזמן שמתחילה הארת 
ולהתפוגג,  להחלש  הנשמה  מכח  המאירה  האמת 
האמת,  כח  את  נפשו  בתוך  להאיר  מצווה  האדם  אזי 
לכוחות הנפש התחתונים  גם  באופן שיוכל להתפשט 
חודשי  מכוונים  כנגדם  ואשר  והוד",  "נצח  הנקראים 

טבת ושבט. 

שלשת  בכל  אשר  החנוכה,  נרות  היא  זו  הארה 
הבחינות שבהם נתייסד העולם, הם מאירות את האור 
"שנה"  "עולם",  הם  אלו  בחינות  שלשה  החושך.  מתוך 
של  במקום  עומד  האדם   – ה"עולם"  מבחינת  ו"נפש". 
תורה  של  הקדושה  שורה  ששם  היחיד  ברשות  אור, 
ומצוות מביתו של אדם )ונקראת רשות היחיד, כי היא 
את  ומאיר  עולם(,  של  יחידו  מלשון  הקדושה  רשות 
שמכוון  גילה  הק'  שהאר"י  הרבים,  רשות  לתוך  הנרות 
עומד  – האדם  כנגד מקום הקליפות. מבחינת ה"שנה" 
בסוף חודש כסליו, ומאיר את אור החנוכה המתפשטת 
כוחות  התפשטות  תחילת   – טבת  חודש  לתחילת  עד 
שקיעת  בזמן  שעומד  אלא  עוד,  ולא  וההוד,  הנצח 
החמה, כשעדיין מאיר מעט אור החמה, עד שתכלה רגל 
כנגד חשכת  הלילה שהיא  ומתחילה חשכת  מן השוק 
הסט"א. ומבחינת ה"נפש", האדם עומד ומדליק בידיו – 
המכוונים כנגד האהבה והיראה ומידת האמת, את נרות 
החנוכה העומדים למטה מעשרה טפחים, כנגד מקום 

הרגלים – המכוונים כנגד החלק התחתון שבנפש.

כאשר האדם מאיר את כוח האמת, האור מאיר את 
החושך, בזמן זה שבסיום חודש כסליו, שבו המעבר בין 
כסליו – כח האמת הנקרא תפארת לחודש טבת ושבט 
והשקר,  לתוך החושך  כוחות האמת  שהם התפשטות 
עצמם  שמצד  ושבט,  טבת  בחודשי  יוכל  זה  מכח  אזי 
אין בהם הארה כ"כ משום שהם מכוונים כנגד הרגלים 
שהם מרוחקים מהראש, גם בהם לנצח על מלאכת בית 
ה', בדרכם של בית חשמונאי, אשר מכח נרות המנורה 
שהאיר את אור האמת, האור הגנוז, בלב מתתיהו כהן 
מלחמת  על  ולהלחם  הניצוח,  לכוחות  זכו  ובניו,  גדול 
ועוז ותעצומות, הבאה מכח תוקף אמונתם  ה' בתוקף 
בידיעה ברורה כי אין עוד מלבדו, ומכח זה לא חשו ולא 
שחדרה  זו  אמת  ומכח  והרשע,  השקר  מכוחות  פחדו 
תאוות  שהם  הנמוכים  הכוחות  עד  נפשם,  כוחות  לכל 
הניצוח שנהפכה גם היא לתאווה קדושה לנצח על גילוי 
האמת עד שיודו כולם באחדות ה' ואפסות זולתו, ניצחו 
בימים אלו  נחקק  זה  וכח  וחכמות השקר,  היוונים  את 

בכוחות נפשו של כל איש ואיש מישראל

יסוד החסידות 
הרה"ג ר' יהודה וינגרטן

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

למטה מעשרה טפחים
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האור הגנוז
הסוד כמוס מצד מהותו

בעולם,  הגנוז  מסויים  אור  פירושו  הגנוז'  ה'אור 
סוד כמוס שנמצא כאן בתוך הבריאה, ויש לנו לפקוח 

עינים ולגלות אותו.

כאשר מזכירים את המושג 'סוד', מתחברים מיד 
תלויה  החסידות  מחשבת  אשר  הסוד'  'תורת  אל 
ונעוצה בה, אבל אין זה מדוייק, כי 'תורת הסוד' אינו 
ספרי  את  ולפתוח  לגשת  יכול  אחד  כל  כלל,  סוד 
הסוד ולהגות בהם, הכוונה א"כ היא על הסוד הכמוס 
בבריאה - 'אור הגנוז', אשר העיד ה'בני יששכר' )כסלו 
הגנוז  האור  יתגלה  שלעתיד  כיון  כי  כא(  אות  ב  מאמר 

בגילוי גמור, לכן ככל שאנו מתקרבים אל הגאולה, כך 
דגילוי  והיינו טעמא  ויותר.  יותר  הגנוז  מתגלה האור 
דימי  טעמא  והיינו  אלו,  בדורות  החסידות  תורת 
חנוכה אשר אורם מתרבה מדור לדור ומשנה לשנה, 
בהדלקת  החנוכה  כל  הסתכם  עברו  בימים  ובעוד 
הנרות ובקצת מאכלי חלב, הרי בדורותינו נהפכו ימי 
החנוכה לחג ומועד. בזמן חז"ל נזכר 'חנוכה' פעמים 
בודדות בש"ס ובזוה"ק, ואילו בימינו אנו פורץ האור 

הגנוז את כל הגבולות.

ה'סוד' נקרא כן על שם היותו 'סוד' במהותו. כי 
שוב   - ברבים  אותו  ומגלים  חושפים  שאם  סוד  יש 
איננו סוד, אבל יש סוד שאע"פ שיתפרסם בעולם, 
ישאר 'סוד', כי הוא סוד במהותו, כמוס מצד עצמו, 

ולא רק ביחס לגילוייו כלפי אחרים.

הנכנסים  אנשים  לשני  דומה?  הדבר  למה 
לשמחת נישואין, שניהם רואים את אותם הפרטים: 
את  הריקודים,  את  הנגינה,  כלי  את  האולם,  את 
השולחנות ואת המאכלים, אבל אחד מהם יודע שיש 
אוכל,  הוא  כלום,  יודע  אינו  והשני  וכלה',  'חתן  כאן 
בחתונה,  שיש  ה'סוד'  את  להבין  בלי  רוקד,  שותה, 
כלה  נוסף,  צד  יש  המחיצה  שמאחורי  להבחין  ובלי 

באפריון כלולתה. 

הווי אומר: יתכן ששני אנשים מביטים על אותו 
דבר, אבל כל אחד רואה דבר אחר לגמרי. אחד גילה 

את הסוד הפנימי, והשני נשאר במבט החיצוני.

וכך גם בעולם הזה - טמון כאן 'סוד' נסתר, שהוא 
ענין היחוד - 'יחוד קוב"ה ושכינתיה'. כל העולם הוא 
דמיא'  הילולא  כבי  עלמא  'האי  גדולה,  אחת  חתונה 
ורואים שיש כאן בעולם  נד.(, אנו מסתכלים  )עירובין 

מצוות ועבירות, תורה ותפילה, שבתות ומועדים, אך 
כאן  שהיה  יגלו  ועשרים  מאה  לאחר  שרק  כאלו  יש 
'סוד' שלא הצליחו לעמוד עליו, היה כאן 'חתן וכלה'. 
מן  משגיח  הקב"ה,  כאן  הסתתר  המחיצה  מאחורי 
קל  אתה  "אכן  בבחינת  החרכים,  מן  מציץ  החלונות 
)ישעיה מה, טו(. שהרי הבורא ב"ה לא ברא  מסתתר" 
החתן  יחוד,  כאן  יש  סיבה,  כאן  יש  לתוהו,  עולמו 

ממתין על הכלה, הקב"ה ממתין על כנסת ישראל.

עלמא  'האי  נד.(  )עירובין  ש"ס  ביאור  "שמעתי 
כבי הלולא דמיא', כמו הלולא שיש בו כמה טרחות, 
ותכלית הכל לתיבת 'לי' שאומר החתן להכלה וכו'. 
בדביקות"  שורש  הוא  'לי'  תיבת  כי  מובן,  והנמשל 

)צפנת פענח פר' תרומה(.

על  הכוונה  אין  הנסתר'  'חכמת  או  הסוד'  'תורת 

יחודים וצירופים, או על דברי קבלה ומושגים גבוהים, 

אלא על הסוד הטמון בבריאה, סוד היחוד בין הקב"ה 

וכנסת ישראל, וכמו שכתב בספה"ק יושר דברי אמת 

)אות כב( וזל"ק: "וזה נקרא 'חכמת הנסתר', ששמעתי 

מפה קדוש מו"ה מנחם מענדל ]מפרעמישלאן[ ז"ל 
ש'נסתר' נקרא דבר שאין אדם יכול להבינו לחבירו, 
כמו הטעם של המאכל אי אפשר לספר לאדם שלא 
בדיבור  לו  לפרש  אפשר  ואי  מעולם  זה  טעם  טעם 
איך ומה, ונקרא זה דבר סתר, כך ענין אהבת הבורא 
היא  איך  לחבירו  לפרש  אפשר  אי  ית"ש  ויראתו 

האהבה בלב, וזה נקרא נסתר".

הקבלה,  חכמת  נסתר  קוראים  שהם  מה  "אבל 
האיך הוא 'נסתר', הלא כל מי שרוצה ללמוד הספר 
איש  ולפני  הארץ,  עם  הוא  מבין  אינו  ואם  לפניו, 
ענין  אלא  נסתר,  נקרא  כן  גם  ותוספות  גמרא  כזה 
הנסתרות שבכל הזהר וכתבי האריז"ל הכל בנוים על 
פי דביקות הבורא, למי שזוכה להדבק ולהיות צופה 
ליה  נהירין  זלה"ה דהוי  במרכבה עליונה, כמו האר"י 

שכלו,  בעיני  תמיד  בהם  מהלך  והיה  דרקיע,  שבילין 

כמבואר  בפרד"ס,  שנכנסו  חכמים  הארבעה  כמו 

לפרדס(,  נכנסו  ד"ה  )יד:  חגיגה  במסכת  בתוספות 

ובהגהות מיימוני )הל' יסודי התורה סוף פ"ד(". עכל"ק.

הסוד המרחף בחלל האולם
הערפל  מסך  את  להוריד  באה  החסידות  תורת 

מעל הסוד, ולגלותה. 

ימים,  ושבע  זקן  לאיש  דומה?  הדבר  למה  משל 

נכדיו  בניו  משפחתו,  כל  את  שמפרנס  ועשיר,  חכם 

להרגיש  להם  נותן  אינו  טובו  ברוב  צאצאיו.  וכל 

תקנות,  עליהם  פוקד  ולכן  חינם  מתנת  שמקבלים 

סכום  ללמוד  צריך  אברך  כל  והוראות,  הדרכות 

ולקראת  וכהנה,  וכהנה  רצופות,  שעות  של  מסויים 

ואת  לידיו את הטבלאות  סוף החודש מקבל הסבא 

את  לכלכל  שכרם  להם  מחלק  זה  ולפי  הרשימות 

ביתם.

וכי איזה  ויהי היום והסבא העשיר חשב לעצמו: 

פנים יש לי? כל הקשר עם צאצאי הוא רק בענין ממון 

גרידא, אני נחשב בעיניהם כנדיב בעלמא, על כן זאת 

גדולה,  למסיבה  צאצאי  לכל  אקרא  אעשה,  איפוא 

בה ישבו עמי בצוותא כמו שיושבים נכדים עם ראש 

משפחתם, במשך המסיבה יכירו אותי, יתחברו אלי, 

הוצאות  שכרו,  יקבל  למסיבה  שיגיע  מי  וכמובן, 

הנסיעה ומתן שכרו בצידו. 

האישית,  ההזמנה  את  שמקבלים  נכדים  יש 

 - מזמין  הסבא  לעשות?  מה  נו,  לעצמם:  ומפטירים 

ההוצאות  כל  את  כשמשלם  במיוחד  להגיע,  חייבים 

להשתתף,  מגיעים  הם  בצד.  בונוס  עם  יוצאים  ואף 

לסוף  וממתינים  שהגיעו,  יבחין  שהסבא  דואגים 

המעמד - לקבל את המעטפה.

הראש  את  שמפעילים  נכדים  כמה  יש  אך 

ומהרהרים לעצמם: מה חסר לו לסבא, למה החליט 

לערוך מסיבה מפוארת זו? וכך הם מגיעים למסקנא 

מהצד  לא  אותו,  יכירו  שהנכדים  רוצה  שהסבא 

האוהב,  הסבא  של  מהצד  אלא  הכסף,  נותן  של 

הסבא החשוב שיש לו מעלות אחרות מלבד הכסף 

מהודר,  קונטרס  לערוך  מחליטים  ולכן  שברשותו. 

עם קורות חייו של ראש המשפחה, מסכת תלאותיו, 

מעלותיו העצומים, ידיעתו בתורה, מידותיו הנעימים, 

תוספת  לקבל  הולכים  שלא  יודעים  הם  כיוצ"ב.  וכן 

שכר יותר מכולם, וכל רצונם הוא רק להתחסד עם 

ראש משפחתם האהוב והנערץ. 

המסיבה  כל  כי  נראה  זה  במשל  נעמיק  וכאשר 

שלט  להציב  יכול  אינו  הסבא  'סוד'.  בתוכה  טומנת 

רשמי ומודעה ענקית "מסיבה לצורך הכרת מעלותי 

הנכדים,  לכל  קורא  הכל,  עושה  אלא  וחשיבותי", 

עורך משתה מפואר, כאשר בחלל האולם מרחף לו 

'סוד' כמוס, אך איש אינו מגלה את הסוד. יתכן שכל 

וילכו  שכרם  את  יקבלו  וישתו,  יאכלו  יגיעו,  הנכדים 

המיוחלת  והמטרה  הפנימית  שהתכלית  בלי  לדרכם 

כמה  מגיעים  כאשר  ולכן,  לפועל.  ותצא  תתגלה 

נכדים ומסירים את הערפל, מגלים את הסוד, אין לך 

קורת רוח גדולה מזה.

סוד היחוד המסתתר בעולם
ונפנה אל הנמשל. הנה ברא הקב"ה עולם נפלא 

והוא  מצוות,  עלינו  ופקד  תורה  לנו  נתן  ומפואר, 

כל  על  ועונש  שכר  לנו  והבטיח  אותנו,  ומפרנס  זן 

מעשינו. 

יש אחד שחי בעולם, מקיים כל המצוות בהידור 

והוא  הקדושה,  בתורה  והוגה  היום  כל  לומד  רב, 

לקבל  שהולך  הנפלא  שכרו  את  ועוד  עוד  מעשיר 

בעולם העליון. הוא הרויח הרבה בעולם הזה, אך מה 

הרויח ממנו הבורא ית'? הוא מכיר את בוראו רק מצד 

לגלות  כדי  עולמו  ברא  הקב"ה  והלא  והמפרנס,  הזן 

ובכך  ובנפלאותיו  בגדלותו  שיכירו  מלכותו,  כבוד 
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גם  גדולתו  לגלות  יכול  הוא  עליהם.  ויתנשא  ימלוך 
באופנים אחרים, אבל כך עלה ברצונו שדוקא אנחנו, 

הנבראים התחתונים, נגלה אותו.

העולם יכול להמתין אלפי שנה עד שמתעוררים 
למה  ולהרהר:  לחשוב  שמתחילים  יקרים  יהודים 
מהו  הגוף?  לתוך  נשמה  ירדה  למה  העולם?  נברא 
סוד  כאן  שיש  להכרה  ומגיעים  כאן?  הטמון  ה'סוד' 

של 'יחוד', יחוד קוב"ה ושכינתיה. 

'הוא ושמו  כי בתחילה קודם בריאת העולם היה 
ית'  ברצונו  ועלה  גמורה,  אחדות  היה  הכל  אחד', 
להאציל כביכול מציאות נוספת שנראית כאילו היא 
נפרדת ואין לה כלום עם הבורא ית', ואנו בני ישראל 
בכח מחשבתינו ומצוותינו נחבר את המציאות הזאת 
- שהיא העולמות שלנו - אל שורשם ומקורם העליון, 
ונגיע להכרה שהכל אחדות מוחלטת ואין עוד מלבדו.

ויודו  אותו  יכירו  שבניו  כדי  עולמו  ברא  הקב"ה 
שיש  ההסתר  את  יעלימו  אלוקותו,  יפרסמו  לשמו, 
הארץ  כל  ומלא  ית'  מציאותו  שהכל  ויגלו  בעולם 

כבודו.

גדלו  את  ולפרסם  ללכת  שהחליט  שאחד  יתכן 
ותפארתו של הבורא ית' - לא יקבל שכר על פעלו, כי 
שכר ועונש מקבלים על תורה ומצוות, ולא על דברים 
שהם בגדר 'תוספת' ממידת חסידות, שלא התבקש 
הגנוז  ה'סוד'  את  לגלות  שזכה  לאחר  אבל  עליהם. 
לגמרי,  אחרות  מחשבות  בקרבו  מסתובבות  בעולם, 
טורח  לא  הוא  קונו',  עם  המתחסד   - חסיד  'איזהו 
מעיינו,  בראש  עומדים  אינם  והעונש  השכר  לעצמו, 
אלא עסוק כל חייו להגיע אל המטרה, לייחד קוב"ה 

ושכינתיה.

 הבעש"ט גילה את הסוד בריש גלי
הסוד הזה היה נסתר במשך מאות שנים, אף אחד 
זוכה   - לכך  שראוי  מי  כי  הסוד,  את  לגלות  רצה  לא 
שהסוד מתגלה אליו, כל הלומד תורה לשמה מגלין 
לו רזי תורה, בבחינת סוד ה' ליראיו, ומי שאינו זוכה 

לכך - נשאר כל ימיו בלי לגלות את הסוד.

והיה העולם שמם - עד שבא הבעש"ט הק' וגילה 
למה  עליו,  התרעמו  בתחילה  גלי.  בריש  הסוד  את 
לגלות את הסוד שהיה טמון שנים רבות כ"כ? גדולי 
קוב"ה  יחוד  'לשם  הנוסח  על  לערער  נצבו  עולם 
ושכינתיה', אך הבעש"ט הק' לא פעל על דעת עצמו, 
הקב"ה  שהוריד  כללית  נשמה  היה  הק'  הבעש"ט 
לגלות  השעה  הגיעה  הארץ,  את  להאיר  כדי  בעולם 
את הסוד כהכנה לקראת ימות המשיח שאז יתבטלו 

כל המחיצות והסוד יתגלה בראש כל חוצות.

סוד זה נקרא 'אור הגנוז'!

ומסתיר  שמעלים  'העלם',  מלשון  הוא  ה'עולם' 
בבריאה,  הגנוז  הסוד  ואת  הפנימית  המטרה  את 
ג, יא( "העולם נתן בלבם". אל  כמאמר הכתוב )קהלת 
)ספר  בלבם  נתן  העלם  'העלם',  אלא  'העולם'  תקרי 
ההסתר  ואת  ההעלם  את  לגלות  וכדי  י'(,  אות  הבהיר 

צריך דבר אחד: פקח עינך וראה! 

החפץ לגלות את ה'אור הגנוז' אינו צריך כלום, רק 

לפקוח את עיניו - ולראות! 

ואם  שבו,  הסוד  דבר  בכל  לו  מתגלה  הצדיק  "כי 
כי לא נודע לו עוד גוף הסוד רק על ידי שמבין שיש 
בכאן סוד מייגע עצמו ביגיעת נפש ובשר עד שאח"כ 

מודיעין לו" )שפת אמת לך לך, תר"מ(.

 חיבור אור הגנוז אל חלקי המצוה
כאשר איש ישראל מקיים מצוות, יש לו אפשרות 
על  ודביקות.  אור  של  תוספת  המצוה  אל  לחבר 
בלי  גם  שכר  יקבל  הוא  כן,  לעשות  חייב  אינו  דין  פי 
מחשבות של דביקות, אך אם ברצונו להוציא לפועל 
כאן  לו  מזדמנת  ית"ש,  הבורא  של  האמיתי  רצונו 
 - חסיד  'איזהו  הדין,  משורת  לפנים  חסידות'  'מידת 
המתחסד עם קונו'. הוא יכול להכניס את ה'אור הגנוז' 
בתוך מעשה המצוה, כלומר, לגלות את הסוד הפנימי 
הגנוז במצוה זו, לחשוב: למה ביקש ממני הבורא ית' 
לקיים מצוה זו? ולהגיע למסקנא הנדרשת - שהשי"ת 
כי  בו,  להתדבק  כיצד  ועצה  אפשרות  לנו  לתת  רצה 
עיטין'  'תרי"ג  המה,  עצות  תרי"ג   - מצוות  תרי"ג 

בלשון הזוה"ק.

לא רק בחלק המעשה יש לו אפשרות לחבר את 
השי"ת, אלא גם כאשר זוכה לקיים את מצוות בוראו 
עליו  המידות,  התעוררות  ומתוך  קודש,  להט  מתוך 
לחבר אל המידות את הדביקות האלוקית. הוא אכן 
לצרף  יש  אך  בהתעלות,  נמצא  כולו  מרומם,  מרגיש 
האדם  מנגן  לפעמים  כי  להשי"ת.  החיבור  את  לכך 
מתעלה,  לבו  מתרוממת,  נפשו  התעוררות,  ניגון 
ומדמה לעצמו שהוא תופס את הדביקות בשתי ידים, 
אך באמת אין כאן שום דביקות, כי כשם שהגוף אוהב 
ומעורר,  יפה  ניגון  הנפש  אוהבת  כך  טעים,  מאכל 
רק  כאן.  נמצא  לא  השי"ת  אך  כאן,  יש  התרוממות 
את  לאהוב  המידות,  לתוך  האור  את  מוסיף  כאשר 
נוכחותו,  להרגיש  להתפעל,  ממנו,  לפחד  השי"ת, 
לפאר אותו וכיוצ"ב, מתקדשים המידות באור אלוקי.

להתעסק  יכול  יהודי  המחשבה,  בחלק  גם  וכך 
טעמה  המצוה,  פנימיות  עם  המצוה  מעשה  בעת 
דבר  כאן  להכניס  יש  אך  וסגולתה.  כוחה  ונימוקה, 
נוסף: הקב"ה! להוסיף מחשבה של דביקות, אני הולך 
לפעמים  כי  בבוראי!  להתדבק  כדי  זו  מצוה  לקיים 
נופל על יהודי דביקות כזאת, הוא מתענג כולו באור 

העילאי, אך שוכח לגמרי מהשי"ת...

בשיא  מצוה  לקיים  יכול  האדם  כי  א"כ,  נמצא 
הלב  רגש  עם  והדקדוקים,  הפרטים  כל  עם  ההידור, 
הקב"ה  את  לחבר  שכח  זאת  ובכל  המחשבה,  ועסק 

לתוך שלושה חלקים אלו - מחשבה רגש מעשה. הוא 
לא הכניס חיות ונשמה בתוך שלושה קומות אלו, ולא 
הבעיר את ה'אור הגנוז' ואת הסוד הפנימי שבבריאה 

בתוך המחשבה הרגש והמעשה שבמצוה זו.

 רק האש חסר במנורה
שלושה  מוצאים  אנו  חנוכה  נר  הדלקת  במצות 

חלקים: כלי, פתילה, שמן.

המעשה  חלק  כי  המעשה,  חלק  על  רומז  ה'כלי' 
הוא כמו 'בית קיבול' שבתוכו מכניסים רגש ומחשבה 
של  מחשבות  וחושב  מתרגש  יהודי  אם  פנימית. 
בחלק  בפועל  המצוה  את  לעשות  בלי   - דביקות 
המעשה, הרי זה דומה לשופך שמן בלי שיהא לו בית 

קיבול, שאין בזה שום תועלת.

כי  שבראש,  המחשבה  חלק  על  רומז  ה'שמן' 
'שמן' רומז ל'חכמה' כנודע. וה'פתילה' רומזת לחלק 
המידות והרגש, אשר שואב את השמן, כלומר, הוא 
לוקח את הידיעה הנמצאת בחדרי המוח ומפעיל לפי 

זה את רגשות הלב.

לו  יש  והשמן,  הפתילה,  הכלי,  את  שהכין  לאחר 
כעת מנורה מהודרת, מוכנת ומושלמת, חסר כאן רק 
דבר אחד - האור! האור הגנוז! סוד היחוד שבבריאה!

בחלק  המחשבה,  בחלק  עצמו  השלים  האדם 
להכניס  צריך  הוא  כעת  המחשבה,  ובחלק  המידות, 
שלושה  עם  הקב"ה  את  לייחד  לתוכם,  השי"ת  את 
חלקים אלו, וכך - להאיר ולהבעיר אותם עד שתהא 

השלהבת עולה מאליה.

החנוכה,  נרות  את  להדליק  ניגשים  אנו  כאשר 
שלושת  את  מכינים  אנו  בעולם.  הגנוז'  'אור  מתגלה 
חלקי המצוה, מחשבה, רגש, מעשה, הנרמזים ב'כלי' 
מטיבים  אור,  לקבל  מוכשרים  שיהיו  'שמן'  'פתילה' 
ניגשים  ואז  הפסולת,  את  מסלקים  הנרות,  את 
לתוך  אור  של  אבוקה  מחברים  הנר,  את  להדליק 
חלק המעשה הנרמז ב'כלי', לתוך חלק הרגש הנרמז 

ב'פתילה', ולתוך חלק המחשבה הנרמז ב'שמן'.

וראה בספה"ק תפארת שלמה )פר' בחקותי( וזל"ק: 
כאשר נשמע מפי קדשו של הרב הקדוש מראדשיץ 
חייקא  ר'  הקדוש  מהרב  המעשה  שספר  זלה"ה 
המדורא ז"ל אשר לגודל הסיגופים אשר עשה לנפשו 
לא  זה  כל  עם  מעיניו  שינה  לנדד  הלימוד  והתמדת 
מצא מרגוע לנפשו עד אשר זכה לבא אל הרה"ק סבא 
נגמר  אז  זלה"ה  ממעזריטש  בער  מוהר"ד  קדישא 

תיקונו. עכל"ק.

על  זי"ע  ממעזריטש  המגיד  שהעיד  ומסופר 
תלמידו רבי חייקל מאמדור זי"ע בזה הלשון: "מצאתי 

מנורת זהב מלאה בשמן, היה צריך רק להדליקה"!

והנשגבים,  המאירים  חנוכה  לימי  מצפים  כולנו 
בהם נוכל להכין את המנורה, הכלי, הפתילה, והשמן, 
ואו אז יאיר עלינו השי"ת אור נפלא רום מעלה, אור 

הגנוז, לגלות את סוד היחוד הגנוז בתוך הבריאה.

ד  מאמר  כסלו  יששכר  בני  ראה  הדברים:  )להרחבת 
אות פט, ואייר מאמר ג אות ב, שפת אמת פר' וירא תרס"ג 

ובליקוטים פר' ויחי(.

הכלי,  את  שהכין  לאחר 
לו  יש  והשמן,  הפתילה, 
מוכנת  מהודרת,  מנורה  כעת 
דבר  רק  כאן  חסר  ומושלמת, 
הגנוז! סוד  - האור! האור  אחד 

היחוד שבבריאה!

הרה"ג ר' יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א 
ממשפיעי אש החסידות



ו

הרהורים | הרב אריה לייב סלומון בני הנעורים

מקור  עבורם  היוותה  שמסביב  היער  קרחת 
העצים  שסביב,  הנצחי  הלובן  מעטה  השראה, 
להם  הפריעו  לא  אלה  כל  הבר.  וחיות  הקפואים, 
במפות  עיינו  הם  שלפניהם.  במשימה  להתמקד 
שהם  תוך  השלג,  במזחלת  בזהירות  התקדמו 
להגיע  כדי  שבידם  המדוייק  במצפן  נעזרים 

לנקודה אותה הם מחפשים.

הציוד לו נדרשו היה צמוד אליהם בתוך תיקי 
שינויים  שונים.  היטב, מכשירים  ארוזים  היו  ענק 
היו  בנוסף  וכדו'.  טמפרטורה,  האוויר,  במזג 
מצויידים בלבוש הולם לתנאי הקור, ואוכל ארוז 

היטב כדי להתקיים בימי המסע שלהם.

לעצמם  ששמו  חוקרים  של  קבוצה  היו  הם 
בסיביר  הבריאה  פלאי  את  לחקור  למטרה 
הקפואה, הם התבוננו מקרוב בשלג הנצחי בחנו 
את עומק שכבת הקרח העצומה. התבוננו מקרוב 
הם  וכיצד  איך  הבר,  חיות  אחר  והתחקו  בעצים, 
את  משיגים  הם  דרך  באיזו  העז,  בקור  שורדים 
כיצד  בחנו  בנוסף  הזה.  האויר  מזג  בתנאי  מזונם 
אזורים  על  הגלובלית  ההתחממות  משפיעה 
משנים  אויר  בצילומי  מסתייעים  שהם  תוך  אלו 

קודמות, לעומת אלו העדכניים.

השלג  הררי  מאחורי  לשקוע  החלה  השמש 
הנצחי, הקבוצה חיפשה לעצמה מקום נוח לחניית 
על  הקרוב  הישוב  למקום  להגיע  עליהם  לילה, 
מנת למצוא בית ללון בו את הלילה, הם העמיסו 
את הציוד על המזחלת ושמו פעמיהם אל העירה 
הארחה  בית  אל  פנו  הם  הקרובה.  הסיבירית 

הקרוב והחלו להתארגן למנוחת הלילה.

בעוד חבריו לקבוצה שקעו בתרדמת עמוקה 
פנה בוריס, אחד החוקרים המבריקים שבקבוצה 
אל בעל הבית. שח איתו על דא והא, מדוע אינך 
לא  האם  הבית!  בעל  אותו  שאל  לישון?  הולך 
אני  בוריס  לו  אומר  תראה  עצמותיך?  כואבות 
מדופלמים  חוקרים  של  מהקבוצה  חלק  אמנם 
שבאו הנה לחזות בפלאי הבריאה, אך אני נמצא 
הוא  נדרכו  הבית  בעל  עיניו של  כאן בשליחות... 
המשיך  שלי  אבא  סוד.  אופפת  תחושה  הרגיש 
כאן על אדמת סיביר  בוריס כמעט בלחש שהה 
לפני כחמישים שנה כאשר גורש הנה הוא ביקש 
ממני לחפש את האוצר אותו הטמין בחצר אחד 

הבתים.

קמוטה  קטנה  מפה  בוריס  פרש  כאן 
הם  בה  העירה הקטנה  ומתפוררת המתארת את 
של  שינוי  ללא  כמעט  שעמדו  הבתים  נמצאים, 
הזמן  שעון  כאילו  שחלפו,  השנים  במשך  ממש 
בחצר  בוריס  החווה  כאן!  הנה  איתם.  יחד  קפא 
בפינה  כאן  הסימון  את  רואה  אתה  הזו,  הבית 
הדרום מזרחית כאן לפי דבריו טמון האוצר. בא 

נצא יחד לחפש אותו, מה דעתך?

מה?! השתגעת?! בקור הזה אתה רוצה לחפש 
איזה אוצר שכוח מלפני כמה עשרות שנים?! אם 
לקפוא  עלול  אתה  שם?  נמצא  עוד  הוא  בכלל 
החושך  את  גם  בחשבון  גם  קח  הזה,  העז  בקור 
למקור  מחוברת  שאיננה  העירה  את  שאופף 
אתה  אסתדר,  אני  בעיה  אין  ותאורה.  חשמל 
מעוניין לבוא איתי? לא, ממש לא. אני לא יוצא מן 

תוכל  לפחות  אז  כזה.  בקור  לילה,  הבית בשעות 
לכוון אותי אל הבית? אכן כן, בשמחה הראה לך 
את הכיוון. אך דע לך כי הנך מסתכן במה שאתה 
חיות  גם  כמו  בך,  לפגוע  עלול  העז  הקור  עושה, 

הטרף המסתובבות בשעות הללו.

יש לי ציוד מקצועי! אני אסתדר, משיב בוריס 
ולמרות העייפות הרבה הוא מתכרבל בתוך מעיל 
ויצא לדרך. הפנס הקטן שלו מאיר  הפרווה שלו 
את הדרך החשוכה, הוא מתבונן בתרשים הבתים 
מבעל  שקיבל  ההוראות  לפי  ומתקדם  שבידו 
הבית. אחרי הליכה של כ-20 דקות הוא מגיע אל 
הבית המבוקש. הכל חשוך מסביב, הקור המקפיא 
חודר לעצמות, אולם הוא דבק במשימה שלפניו. 

זה הדבר היחיד שעומד כעת מול עיניו.

מן  סופר  הבית,  חצר  אל  פוסע  הוא  בלאט 
כאן  כאן,  הגדר.  אל  מתקרב  צעדים   10 השער 
האוצר צריך להיות, הוא מוציא את כלי המלאכה 
הוא  אט  אט  הקפואה,  באדמה  לחפור  ומתחיל 
סודק את מעטה הקרח ממשיך פנימה אל עומק 
האדמה. המלאכה קשה עליו בתנאים הללו, הוא 
לא מוותר הוא חייב למצוא את האוצר עליו סיפר 
מתגלה  מאמץ  של  מס'  שעות  לאחר  אבא.  לו 
אליו קצה של תיבה חלודה, כעת הוא מחדש את 
המאמץ במשנה מרץ הן הוא קרוב מאוד למצוא 

את מבוקשו.

הצליח  סוף  סוף  להפציע,  מתחיל  השחר 
על  במאמץ  הבור.  מן  הישנה  התיבה  את  לחלץ 
הוא מצליח לפרוץ אותה בתוכה הוא מגלה שקית 
עטופה הוא פורם בזהירות את השקית המתפוררת 
יחדיו.  מגולגלים  עור  גוילי  זוג  מבצבץ  ומתוכה 
זה! הוא אומר לעצמו. עוטף בזריזות  מעניין מה 
את החבילה תוחב אותה תחת מעילו העב. מסיים 
לכסות את הבור שנפער, מטשטש את העקבות 
להגיע  חייב  הוא  הארחה  לבית  לשוב  וממהר 

בטרם תגלה החבורה בהעדרו.

הבית  בעל  את  משתף  הוא  היום  למחרת 
מה  של  הערך  מהו  לדעת  מבקש  הוא  באוצרו, 
לו  מסביר  יהודים  של  תורה'  'ספר  זהו  שמצא. 
הלה, כן?! גם אני יהודי כנראה זה קשור לעברו של 
סיביר  בערבות  משימתם  את  מסיימים  הם  אבי. 
הקפואה תוך שהוא מסתיר את הספר ולוקח אותו 
הביתה לבית הוריו. מה זה? הוא שואל את אביו? 
וספר  יהודים  כי אנחנו  לו  בני הוא משיב  לך  דע 
זה יקר מאוד לעמנו, הוא גם ירושה מסבי. אין לך 

מושג איזה שמחה גדולה היא שמצאת אותו. 

לצאת  לבוריס  הזדמן  מכן  לאחר  קצר  זמן 
ולטייל במזרח התיכון, אביו  את ברית המועצות 
הגיע  הוא  ישראל.  בארץ  שיבקר  לפניו  התחנן 
הוא  כנסת,  לבית  נכנס  הביקור  ובמהלך  לארץ 
ומתפללים.  עומדים  תפילין  עטורי  יהודים  ראה 
חולים?!  בית  זה  כאן?  זה  מה  אותם  שאל  הוא 
למה מדוע אתה שואל, התעניין אחד המתפללים. 
יום  בכל  בחדר  מסתגר  סבי  היה  ילד  בהיותי  כי 
לפני שאכל ארוחת בוקר, סיפר. יום אחד הצצתי 

על  מסובב  שהוא  ראיתי  עושה  הוא  מה  לראות 
זרועותיו רצועות כגון אלו, סברתי כי הוא מבצע 

פעולת בדיקת לחץ דם או משהו כזה...

בן לעם היהודי אתה בוריס! השיב לו האיש 
אדם  כל  שצריך  התורה  מן  מצווה  תפילין,  אלו 
את  לקיים  נפשו  את  מסר  סבך  יום.  בכל  להניח 
שידע  למרות  הקג"ב.  משטר  תחת  הזו,  המצווה 
רוצה  אני  גם  כן  אם  חייו.  את  מסכן  הוא  כי 
תורם.  הושג  מהר  חיש  בוריס,  הודיע  כאלה! 
לראשונה  אותן  הניח  ומהודרות,  חדשות  תפילין 
זלגו מעיניו. לאחר מכן  בחייו, דמעות התרגשות 
עם  מצווה  של  בריקוד  ופצחו  הידיים  השתלבו 
שם  הוריו  לבית  חזר  בוריס  הרוח.  התרוממות 
כשראו  החדשות.  התפילין  את  להניח  המשיך 
אותן הוריו לראשונה פערו פיהם בתדהמה, מה?! 
מהיכן יש לך זאת, מארץ ישראל שם כולם מניחים 
כאלה! השיב בפשטות. מה?! עדיין ישנם יהודים 
יום. אני חייב לראות זאת  שמניחים תפילין בכל 
במו עיני ביקש האב, וכך עשו דרכם לארץ ישראל 
בזכות  מחצבתם  כור  אל  חזרו  ונכדיו  ובנו,  אב 
מסירות הנפש של הסב לקיים את מצוות התורה 

גם בתוך החושך, והעלטה שאפפו אותם בגלות.

• • •

הקפואה  בסיביר  נמצאים  לא  אנו  אם  גם 
כאשר  יום  ביום  שם,  נמצא  שלנו  הלב  לפעמים 
הרגילות אופפת אותנו מכל עבר. כאשר אנו בתוך 
מבורא  התרחקנו  כי  לנו  נדמה  יומי,  היום  ההווי 
עולם. אנו עסוקים כל אחד איש על דגלו, אל תוך 
החורף הקריר שמשתלט על כל הסובב, מגיעים 
למצוות  רק  הכוונה  אין  המאירים.  החנוכה  ימי 
הדלקת הנרות, אלא הרבה קודם לכן אנו צריכים 
להכניס את האור, אותו אור שנרות חנוכה רומזים 
וביתו' על כל  'נר איש  ואומרים  עליהם מנצנצים 
אחד ואחד מוטלת החובה להצית את האור 'אור 
אדם  יכול  שבוא  אור  אותו  בראשית'  ימי  שבעת 
הוא  היכן,  היכן?  סופו.  ועד  העולם  לראות מסוף 
אור'  ותורה  מצוה  נר  'כי  בתורה  גנזו  הזה?  האור 
העבודה,  פנימיות  כי  ותלמידיו  בעש"ט  למדונו 
וההתבוננות  הלימוד  ההכנה.  שבלב,  הכוונה 
בשעת  המאירים  המה  המצווה  פירושי  בעומק 

קיום המצוות ועשייתן.

את האוצר הזה יכול כל אחד מאיתנו לגלות, 
לעצמו, לבניו, ולתלמידיו. לא רק שאנחנו יכולים, 
בדביקות  באמונה,  זאת!  לעשות  מחוייבים  אנו 
גם  ושעל.  צעד  כל  על  נפש  ובמסירות  במטרה, 
אם נדמה לנו לפעמים שאין לכך כל השפעה, הרי 
האור  מן  מעט  ואפילו  החשיכה  את  מאיר  האור 

דוחה הרבה מן החושך.

וכפו שפרשו רז"ל את דברי הגמ' עד שתכלה 
עוד  זה  אין  רגילות'  שתכלה  'עד  השוק  מן  רגל 
שיוכלו  עד  ומצוותה  באקראי  הנעשית  מצווה 
טוב  שאינם  מלוכסנות,  עיניים  בעלי   – תרמודאי 
כי  ויבינו  יידעו  אלו  שגם  עד  להאיר  צריך  רואי. 
'אור התורה' המאיר לנו הוא אור גדול, לאורו נלך. 
ובמיוחד בימים אלו שעיקר המצווה היא להודות 
ולהלל כדי לפרסם שמו יתברך בעולם. עדי יאיר 

לנו אורו בשוב ה' ציון. בשובו אל נווהו אמן!

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

מסופר על הרה''ק ר' אורי מסטרליסק זיעועכי"א, 
רק  הצוקער,  בו  מכניס  היה  לא  תה,  שותה  שכשהיה 
אצבעותיו.  בין  נמס  וככה  בידו,  והחזיקו  הצוקער  לקח 
וכששאלוהו על מנהגו זאת, השיב, שבאמת קודם חטא 
בין  כלל  והתחלקות  פירוד  היה  לא  הראשון,  אדם  של 
אפשר  היה  חושים,  מהחמישה  אחד  ובכל  החושים, 
ובחוש  ורק אחרי החטא, נעשתה פירוד,  להרגיש הכל, 
הטעם  ובחוש  המישוש,  את  רק  מרגיש  אינו  המישוש, 
מרגיש טעם בלבד, וכן בכה"ג בכולם, "אמנם מכיון שלא 
חטאתי" שהיה בבחי' שקודם החטא, "אינני צריך דווקא 
בעצמו,  המישוש  וע"י  הטעם,  חוש  בה  להרגיש  להפה 

יכולני כבר להרגיש גם הטעם".

ר'  הרה"ק  בפני  אלו  קדושים  דיבורים  וכשהביאו 
ביאר  זי"ע,  מרוז'ין  הרה"ק  של  בכורו  בנו  יוסף  שלום 
מפני  בעצמי  שלום  "אין  בתהילים:  הכתוב  כוונת  בזה 
חטאתי", דלכך "אין שלום" בין החושים, ונפרדו ביניהם, 
"מפני חטאתי", משא"כ באלו שהם בבחי' קודם החטא.  

טעות נשתרש בלב רבים, כי השלום פירושו העדר 
לשון  זו,  הנחה  לפי  מהו,  אך  בלבד.  ומריבות  מחלוקת 
"עושה שלום במרומיו"? וכי בצבא מרום קיימות תחרות 

ושנאה, שיצטרכו שלום? 

בכך  תלוי  העולם  קיום  שונה.  למעשה,  השלום, 
שכל אדם לפי תכונותיו, פועל את חלקו, ויחדיו נוצרת 
אוכלים,  שאנו  הלחם  בדוגמה:  זאת  נמחיש  השלימות. 
המסגר,  בחלקו:  אחד  כל  אדם,  בני  אלפי  בו  התעסקו 
בנה את המחרשה, הרפתן, פיטם את השור כדי שיוכל 
לחרוש, ועובד האדמה חרש, זרע וקצר. הכלים, שבהם 
נאגרו החיטים, גם הם נוצרו בידי מאן דהו. הטוחן טחן 
את החיטים, המסתת, חצב את אבני הרחיים. וכליו של 
המסתת, גם הם נוצרו על ידי אומן. בעל העגלה, הובילם 
ויוצר הרתמות  ידי הנגר, המסגר,  בעגלתו, שנבנתה על 

את  שעירב  אחר  הלחם,  את  אפה  והוא  האופה.  אל 
הקמח במים ששאב שואב המים מהבאר, שחפרה אדם 
נוסף, ובעזרת דליים, שנוצרו על ידי אדם אחר. האופה 
הוסיף חומרים נוספים, שעובדו אף הם על ידי אנשים 
נוספים. הוא לש ורידד בכלים שנעשו על ידי בני אדם 
אחרים. ואפה בתנור, שנבנה על ידי הבנאי, ושהוסק עם 
עצים, שנכרתו על ידי אחר, בעזרת גרזן, שנבנה גם הוא, 
בידיו של מאן דהו. רק אחר התהליך המורכב והממושך, 

יצא לחם זה, שאנו אוכלים אותו מבלי משים.

נדמיין לעצמנו, שהיה אדם יחיד בעולם. כמה זמן 
שנים  גבי  על  שנים  כזה?  לחם  ליצור  כדי  צריך,  היה 
ליצור כל הכלים הנדרשים, לכל שלב  נצרכות כדי  היו 
הטירחה  בכל  מרגישים  איננו  כלל  ואנו,  בעבודה.  קטן 
הפעוט  ענין  בכל  הדבר  כן  הלחם.  כיכר  את  הסובבת 
ממערכת  בנוי  הכל  נפנה.  אשר  בכל  הנמצא  ביותר, 
להשלמת  עד  חלקו,  את  מוסיף  אחד  כל  בה  גדולה, 
מאיחוד  המגיעה  שלמות  "שלום",  קוראים  לכך  הדבר. 

כל הכוחות הקיימים. 

האדם.  בני  בין  מחלוקת  תשרור  שלא  צורך  יש 
אם  תנור.  לו  יהיה  לא  הבנאי,  עם  יתקוטט  האופה  אם 
הטוחן יתקוטט עם המסתת, לא תהיה לו אבן ריחיים. 
"ישלימו"  אזי  ביניהם,  מפרידה  המחלוקת  כשאין  רק 
מדינות  וממלכות,  עמים  השלם.  הדבר  מביניהם  ויצא 
להם  בני אדם, אשר  בנוי ממכלול  כל אחד  וממשלות. 
האחר  מארגן.   - חברו  שליט.   - האחד  שונות.  תכונות 
גם  להתאחד.  צריכים  וכולם  מבצע   - וזולתו  מתכנן,   -
הסחר בין המדינות, מתנהל באופן דומה. אם לא תהיה 
יוכלו הכל להשלים האחד את חסרונו  מלחמה ביניהן, 

על ידי רעהו. לאמיתו של דבר, אין הדברים אמורים רק 
של  והחכמה  הידיעות  מאגר  גם  טכניים.  עניינים  לגבי 
האדם בנוי מבלי שישים את ליבו, על הימצאותו בחברת 
בני אדם שונים. כאן הוא שומע משפט חכם, שם הוא 
שומע ידיעה חשובה וכדומה. כל אחד קונה מסביבתו, 
מיליוני מושגים, רעיונות, היבטים וחכמת חיים, ועל ידי 

כך הוא יוכל לנהל את חייו. 

שונה  אחד  שכל  באופן,  האדם  את  ברא  הבורא 
דעותיהם שונות.  כך  מחברו. כשם שפרצופיהם שונים, 
קיום העולם תלוי בכך שיהיה לאחד מה שחסר לחברו. 
כך הם יכולים להשלים איש את רעהו. אותו מצב, ויותר 
והמצוות.  התורה  בחיי  הרוחניים  בעניינים  קיים  מכך, 
רק  הסתכלותו.  ובאופן  מחשבתו  במהלך  מוגבל  אדם 
הוא שומע  כמותו,  בני אדם  נמצא בחברת  הוא  כאשר 
ובונה  אחרים  עם  משוחח  הנהגות,  רואה  משפטים, 
לעצמו שלמות, וגם הוא נותן ומשפיע משלו. אם יישב 
ושיג עם  ויעסוק בתורה כל חייו, בלא שיח  אדם לבדו 
מסויימת.  לשלמות  להגיע  מאד,  עליו  יקשה  אדם,  בני 
שכן, הוא מוגבל בשכלו ובכוחו. זהו ה"שלום" אליו כה 
לחברו,  אדם  בין  שלום  לעצמו,  אדם  בין  שלום  נייחל, 
ושלום בינינו לבין אבינו שבשמים, שימלא את חסרוננו, 
ומי מדבר מ"אלו הזוכים לטעום מטעמה המובחר של 
מעדני מאמרי החסידות", של רבוה"ק נ"ע ולהבדבחל"ח, 
אבינו  עם  הרגשתינו  לבין  בינינו  שלום  שמשימים 
שבשמים, באופן שאין לתאר, סמל השלום, הוא השלום 
השורר אצל מלאכי השרת. שכולם משלימים להפליא 
קינאה  לא  שינאה,  לא  ביניהם  שאין  זה. משום  את  זה 
ולא תחרות. כל אחד משפיע ממה שיש לו, ויחדיו הם 
עובדים את האלוקים. לשלום מסוג זה רוצים אנו להגיע 
הימים  אור שבעת  של  הק'  בספריהם  ועיון  לימוד  ע"י 

הבעש"ט הק' ותלמידיו.     

שלום שלום צווישן אידן

בעקבות התשובה של חודש חשוון בעניין "קשר רגשי" עם הקב"ה, התקבלו 
וחשובים  צעירים  שבחורים  ולבטים  שאלות  הרבה  ובעיקר  נלהבות  תגובות 
שאלו והציעו, לא נוכל ביריעה קטנה זו להשיב לכולם ועוד חזון בלי נדר, אבל 
שאלה אחת מעשית העתקנו כאן, לתועלת בחורי ישראל היקרים והמיוחדים.

שלכם  האחרון  בעלון  החסידות",  "אש  עלון  לכבוד  שאלה: 
כתבתם בשו"ת על "קשר רגשי" עם השי"ת, מאוד התרגשתי לקרותו וזה 
נתן לי מבט חדש ועמוק על יהדותי ונשמתי, אבל רציתי לשאול שאמנם 
לי לפעמים "קשר רגשי" עם השי"ת, אך לפעמים אני מרגיש  נכון שיש 
שיש לי גם "קשר רגשי" לדברים שלילים ובפרט על ידי חברים לא טובים 
שסוחבים אותי לדברים רעים מה עושים עם הקשר השלילי?        
         בברכה, י. מ. בני ברק

תשובה: יקירי, טוב שאלת, ועוד יותר טוב ששאלת. פשוט וברור שהקשר 
שלך עם הקב"ה הוא קשר אמיץ וחזק, וחזקהו ואמצהו עוד ועוד כי מעט אור דוחה 

הרבה מן החושך.

וכעת לעצם שאלתך, בהרגשתך שיש לך קשר והשפעה מחברה לא טובה, סוד 
הדבר שיש לחברים רעים השפעה עליך הוא כי אין לך קשר אמיתי "עם עצמך", 
תדע נאמנה כי אדם שאין לו קשר בריא עם עצמו והוא לא יודע ומכיר מעלותיו 
לכל  ופתוח  הרבים  ברשות  בור  הוא  כזה  בחור  חסרון,  כבעל  עצמו  על  ומסתכל 

השפעה לא טובה ועוד יותר מחברה רעה ל"ע.

לכן עליך פשוט לעשות קשר חזק ואמיץ "עם עצמך" והדרך לכך הוא בהרבה 
דרכים ואציג לך חלק מהם, כגון תקח לך את קונטרס "אש הפרשה" על פרשת 
בראשית ]מסדרת קונטרסים "אש הפרשה" הנפלא שיו"ל ע"י המכון, וברוך ה' יצא 
כבר שמו לתהילה בכל קצוות תבל[ שהוא מלא וגדוש מדברי רבותינו על התבוננות 

תמידית במעלתו של איש ישראלי אשר מהווה לכל יהודי שרוצה קשר חזק עם 
עצמו מה הוא ומה מעלתו וכדומה 

את  בו  ותכתוב  פנקס  לעצמך  שתקח  עצמך",  "עם  קשר  לעשות  דרך  ועוד 
ויש,  ויש  ואם תחפש תראה שיש  לך לעצמך,  והטובים שיש  מעלותיך המיוחדים 
ותקרא ותשנן זאת לעצמך ואפילו תאמרו בפה מלא, עוד ועוד למשך תקופה ]ואל 
בעצמך  ותרגיש  וכדומה[  תינוקי  מצחיק  מופרך  שהוא  כגון  ממחשבות  תתפתה 

בניית חוסן נפשך וקשר אמיץ עם עצמך. 

והעיקר, זכור תזכור: גם אם ראית בך חסרון, אל תחשוב בדרך שלילית כגון 
"יש לי חסרונות ואני לא שווה כלום", כי לכל אדם נוצר בעולם מעלות וחסרונות, 
כוחות  אצלו  יוצר  עצמו  וזהו  שבו,  ובטוב  במעלותיו  ומתמקד  מתבונן  החכם  אך 
חדשים ומעלות מרובים, ועולה ומתעלה לגבהים ופסגות עד אין שיעור, והטיפש 
מתבונן ועסוק בחסרונות שלו, ויורד מטה מטה עד שאול תחתית ברוחניות ואפילו 

בגשמיות.

ובדרכים אלו וכיוצא בו תוכל לבנות לעצמך קשר טוב וחזק "עם עצמך" ועם 
נשמתך העליונה מגבהי מרומים, ומכאן תוכל לעלות מעלות רמות לקשר עמוק 
וחזק מאוד מאוד עם הקב"ה ללא השפעות רעים ומטופשים, והרי כל תכלית בניית 
הנפש הוא לבנות עליו בניין חזק לעבודת ה' שזהו תכלית כל התכליתים שבעולם. 

ובאם אתה עדיין מתקשה, וצריך עוד הדרכה, מובטחני שיש בסביבותך אנשים 
חכמים יראי השם וחושבי שמו שישמחו לעזור לך.

התעלה ועשה חיל ותתחיל להתכונן להייליג'ע חנוכה שהיו"ט נותן מבוא ודרך 
להרגיש מעלתו וגדלותו אפילו לבחינות של "למטה מעשרה" ]מאור עניים - מקץ[ 

כידוע.

בכ"ר,
 מערכת "אש החסידות" 

ניתן לשלוח שאלות בענין לימוד "ספרי חסידות" ובענייני עבודת ה' והמסתעף
 במערכת "אש החסידות" מדור שו"ת. פקס 153-2-502-1864
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ישיב"ג סלונים ב"ב
ישיב"ק ויזניץ מונסי בי"ש

ישיב"ק דרכי תורה 
ישיב"ג סדיגורה

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

ישיב"ג אלכסנדר ב"ב
ישיב"ק סדיגורה

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

ישיב"ק מרבה תורה ב"ב
ישיב"ק בעלזא ב"ב

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

ישיב"ג טשכנוב ירושלים
ישיב"ק באיאן ירושלים

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

ישיב"ג טשארנאביל אשדוד
ישיב"ג בעלזא אשדוד

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

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

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

ישיב"ק חכמי לובלין
ישיב"ק קרעטשניף אלעד

ישיב"ג פיטסבורג
ישיב"ק טשכנוב

ישיב"ג תולדות אברהם יצחק
ישיב"ק סאסוב

ישיב"ג וויזניץ ברכפלד
ישיב"ק טשכנוב ביתר

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

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

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

ישיב"ק פיטסבורג
ישיב"ג בעלזא ב"ב

ישיב"ק חכמת אליעזר סערט 
ויזניץ ב"ב

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

ישיב"ג קרעטשניף רחובות
ישבי"ק בעלזא ירושלים

ישיב"ג צאנז חיפה
ישבי"ק חיי משה

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

ישיב"ק זוועהיל
ישיב"ק בעלזא בית שמש

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

ישיב"ג בעלזא ירושלים
 ישיב"ק סערט וויזניץ חיפה

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

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

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

ישיב"ק בעלזא בית חלקיה      
ישיב"ק מאור עינים ירושלים
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חסידישער יונגערמאן! 
חסידישער בחור!

לרגל יומא דהילולא קדישא של 

הרה"ק ר' אברהם דוד 
מאווריטש זי"ע 

יצא לאור עולם ספרו הק' 

בת עין עה"ת 
]מהדורה עשירית[ 

במהדורת כיס עם כריכה קשה 

כל מי שמתכונן בהכנה דרבה 
לקראת ימים המאירים ימי החנוכה עם 
ה"חמש קדושות" יוכל להשיג את הספר 
במחיר של 25 ₪ במקום 45 ₪ 

התקבלה תרומה לזכות ה'בת עין' עבור 
הגרלה לחלוקת ספרו הק' ביומא דהילולא 
קדישא י"ב כסלו בין חברי אש החסידות 

זכות רבינו תגן עליו ועל כל יוצ"ח

מתכוננים לחנוכה תשע"ח
 

עם ה'חמש קדושות'
של הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע

הצטרף אל אלפי הלומדים
אשר זכו לגשת אל הדלקת נר חנוכה
מתוך אור ותענוג וחדוותא עילאה 

הזדמנות מיוחדת לרגל יומא דהילולא של ה'בת עין' זי"ע
הרוצה לזכות בסגולה הידועה להפקד בבני חיי ומזוני ולנדב את הספר הקדוש 'בת עין' בקרב בחורי הישיבות

יואיל לפנות אל המערכת בהקדם 05331-20760

טעמו וראו כי טוב ה'

הסידרה השבועית 'אש 
הפרשה' נמכרת באלפי 

עותקים מדי שבוע
מוקדים חדשים מתייסדים בימים אלה בכל רחבי תבל להשגת 

הקונטרס "אש הפרשה", ביניהם: אנטווערפן לונדון ולייקווד.

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

נושא בפרשת השבוע בהארת אור החסידות. 

מדי שבוע מקיף הקונטרס את יסודות החסידות כפי שנשקפים 
בפרשת השבוע, מעובד באופן שוה לכל נפש בהפשטה נפלאה, עם 
ציטוט המקורות מתוך ספריהם הקדושים של תלמידי הבעש"ט הק'.

וקול יוצא מהיכל ה' בקריאה של חיבה לכל אחד אשר המפעל 
הזה חשוב בעיניו, היו נא שותפים ליטול את משא המפעל הזה תחת 
בידינו  שיהא  כדי  השבוע'  'פטרון  בתואר  להתעטר  חסותכם,  כנפי 

להוציא קונטרס זה לאור עולם, לחלקו ביעקב ולהפיצו בישראל.

מהדורה מחודשת עם הוספות

הופיע שוב: 'אש 
המועדים' לימי החנוכה

לימי  המועדים'  'אש  חוברות  השוק  מן  שאזלו  לאחר 
החנוכה, שנרכשו על ידי אלפי קונים אשר רבים מהם העידו 
ואת  החנוכה,  ימי  פנימיות  את  להרגיש  זכו  שלראשונה 
לקראת  כי  מתבשרים  אנו  הללו,  הנשגבים  הימים  עבודת 
ימי החנוכה הבעל"ט יוצא לאור מהדורה נוספת ומחודשת, 
בתוספת פרק נוסף על 'הדלקת נר חנוכה' לאורם של צדיקי 
שהתקבלו  נוספים  מקומות  ומראי  תיקונים  וכן  החסידות, 

מאת קהל ההוגים בקונטרסים אלו.

המוקדים  בכל  הקונטרס  את  אי"ה  להשיג  ניתן 
המתפרסמים במוקד הארצי שמספרו 0795924408, מתאריך 

י"ב כסלו.

ב'קול  הקונטרס  את  להזמין  יכולים  הישיבות  רכזי 
הרכזים'.

בתחילת  התעלות  של  חודש 
זמן החורף בישיבות הקדושות

התעלות  של  חודש  על  מעדכנים  הקדושות  הישיבות  רכזי 
בישיבות הקדושות בחודש חשון האחרון, כאשר חברי 'אש החסידות' 
שמים  יראת  של  ואוצר  קודש  להט  מתוך  תלמודם  על  שוקדים 
ידי הלימוד היומי בספרי החסידות, שגורם לרומם את  שספגו על 
נפשם ולהלהיב את נשמתם לקל חי, כראוי וכיאה ל'חסידישע בחור'.

הישיבות  בחורי  בקרב  מיוחדת  התלהבות  ניכרת  כן  וכמו 
הקדושות לאחר שהתבשרו על חלוקת הספר הנפלא 'שבת מלכא 

קדישא' במחיר מיוחד ומסובסד ע"י 'אש החסידות'.

שהבחורים  שהשכר  העובדא  את  בהתפעלות  מציינים  הרכזים 
מקבלים על לימוד ספרי החסידות אינו בכסף או בשוה כסף, אלא 
ערך  את  שמרומם  מצוה',   - מצוה  'שכר  בבחינת  חסידות,  בספרי 
ופרסים  מתנות  לקבל  מטרה  מתוך  נלמד  שאינו  החסידות  לימוד 

בעלמא, אלא מתוך תחושת קודש של דביקות הצורה ביוצרה.

  
 
  

 

  

הצטרף לאלפי
אברכים ובחורים

המתעלים ומתענגים 
לאורה של תורת החסידות

בשפה ברורה - שוה לכל נפש

  
 
  

 

  

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

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

לאורם של צדיקי הדורות באור העבודה הצרופה

 מוקד ארצי 

0795924408

להתענג 
על תורת הבעש"ט

מדי שבת בשבתו

להפצה באיזור מגורך:
נא להשאיר הודעה

בפל: 05331-20760


