
ארגון להחדרת לימוד 
"ספרי חסידות" בקרב 

אברכים ובחורים מבקשי השם

הוקם >לע"נ הגה"צ
רבי משה בן רבי יוסף זצ">ל

אב"ד טורדא

      החסידותאש
גליון 38

מנחם אב תשע"ז

א

ניצוצין קדישין 

מכ"ק מרן אדמו"ר מטאהש זי"ע
אודות נחיצות הלימוד והעיון בספרי חסידות

מקץ שנתיים ימים להסתלקותו – ז"ך באב תשע"ה

זכה נעשית לו סם חיים
ולעסוק  ללמוד  מאד  נחוץ  הזה,  בדור 
האדם,  לב  את  המעוררים  מוסר  בספרי  הרבה 
טוב  שם  בעל  תלמידי  בספרי  הרבה  לעסוק  וכן 
בער  רבי  הרבי  תלמידי  ובספרי  נבג"מ,  הקדוש 
שהאדם  ידי  על  כי  תלמידיהם.  ותלמידי  זי"ע 
עוסק ומעיין הרבה בספרי קודש אלו, זוכה להבין 
מהי עבודת ה' באמת לאמיתו, ומהי הדרך להינצל 
מכח השקר השולט בעולם. כי דבריהם הקדושים 
מאירים את העינים ומזככים את הנפש, ומורים 
את הדרך הישר האיך להתקרב לתורה ועבודת ה'. 
ומדברים  יחד  מתקבצים  ישראל  בני  כאשר  וכן 
ולדבר  לשוח  הזה,  בדור  מאד  נחוץ  תורה,  דברי 
ילחום  כיצד  וטהרת הנפש,  הרבה בעניני עבודה 
האדם עם הדעות הרעות השולטות בעולם, והיאך 
על  כי  היצר,  ותאות  מזוהמת  נפשו  לטהר  יוכל 
הענינים האלה מחויבים לחפש ולטכס עצות בכל 

יום ויום.

ואל ידמה האדם בדעתו, שבזה לבד שלומד 
מכח  ינצל  היטב,  לפלפל  ויודע  בהתמדה  תורה 
הקליפות, ועל סמך זה יתיר לעצמו להתפלל מן 
השפה ולחוץ במהירות, כי לפי ראות עיניו, אינו 
רואה לנחוץ להקדיש זמן ולהעמיק דעתו בעבודת 
בשעה  הכנסת  לבית  בא  לכן  ואשר  התפילה, 
לו  יש  ועדיין  'הודו',  עומד להתחיל  כבר  שהש"ץ 
שהות לשוח ולדבר על דא ועל הא, ועוזב את בית 
שלום  ואומר  התפילה,  את  סיימו  בטרם  הכנסת 
בגמרא,  דפים  כמה  למד  כבר  שהרי  נפשו,  עלי 
חוטא  הוא  שבזה  שכזאת,  להתנהגות  ואבוי  אוי 
ומחטיא גם שאר חבריו שילמדו הימנו לעשות כן. 
כי אם זה שתורתו אומנתו עושה כך, כל שכן מי 
שאינו בן תורה מותר לו להתנהג כן, נמצא כי הוא 

מכשיל ומחטיא את הרבים.

להם  "אוי  ב(  עב,  )יומא  חז"ל  אמרו  זה  ועל 
לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה 
לו סם  נעשית  זכה  וכו',  יראת שמים,  בהם  ואין 

חיים לא זכה נעשית לו סם מיתה" – "לא זכה" 
שמו  לכבוד  אבריו  לזכך  עובד  שינו  מי  היינו, 
ובכוונת  העבודה  בעניני  מתעמק  ואינו  יתברך, 
תורה  שלומד  לבד  בזה  לו  די  אלא  התפילה, 
בהתמדה, לו נעשית התורה סם מיתה ממש. ולא 
אמרו זכה נעשית לו סם חיים "לא זכה לא", אלא 
שלימוד  מיתה",  סם  לו  "נעשית  ואמרו  הוסיפו 
תורה באופן זה מעביר את האדם על דעת קונו 
ר"ל. כי כל מה שבלבו מתרומם ביותר מלימודו, 
מתגדל ביותר כח הגאוה, ואומר שלום עלי נפשי, 
ועל ידי זה מתרחק יותר ויותר מאור פניו יתברך. 
ועל לימוד תורה באופן זה אמר הכתוב )קהלת א, 
יח( 'יוסיף דעת יוסיף מכאוב', כי התורה היא לו 

לסם המות ממש )עי' דגל מחנה אפרים פר' מסעי(.

ועל ענין זה הרעיש הבעש"ט הק' מאד, שאי 
אפשר שתורתו של אדם תתקבל לרצון אלא אם 
לומד בהתקרבות ובהתקשרות אליו יתברך, ובכח 
ישראל,  בני  נפשות  את  הק'  הבעש"ט  הרים  זה 
אף את אלו שהיו משוקעים בעמקי שאול ממש, 
מרוחקים  שהיו  הארץ  עמי  היו  רבים  בימיו  כי 
הצליחו  שלא  מכיון  התורה,  מדרך  בתכלית 
להעפיל למדרגת גדולי התורה, נתרחקו לחלוטין 
מדרך היהדות, ולא ידעו בין ימינם ושמאלם, ולא 
התורה שבאותו  וגדולי  עליהם,  מי שישגיח  היה 
הדור לא הכניעו עצמם לקרב את לבם של בעלי 
בתים פשוטים אלה, והשכינה הקדושה הצטערה 
ישראל  מבני  שאלפים  מה  על  גדול,  צער  מזה 
הק'  הבעש"ט  שבא  עד  התורה,  מדרך  מרוחקים 
והורה להם שעיקר תכלית התורה היא להתקשר 
אליו יתברך, וכל אדם יכול להתקרב אליו יתברך 
שאול,  מעמקי  הגביהם  זה  ובכח  מדרגתו,  לפי 
אלא  עוד  ולא  והמצוות,  התורה  לדרך  וקירבם 
והמצות.  התורה  ואור  פנימיות  בקרבם  שהאיר 
ביאת  עד  עינינו  ויאיר  עלינו  יגן  תורתו  וכח 
מרדכי  ר'  הרבי  הרה"ק  וכדברי  משיחא,  מלכא 
מטשערנאביל זי"ע שאמר בלשון קדשו: "איך בין 
מובטח, אז ביז משיח'ס טאג, אז א יוד וועט נאך 

געבן אן ערליכע קרעכטץ פארן אייבערשטן, איז 
דאס אלעס נאר אינעם כח פון בעל שם"... 

)עבודת עבודה, דברות קודש, פרשת לך לך(

לטהרנו ולקדשנו
הק'  בעש"ט  תלמידי  בספרי  והעסק  הלימוד 
מטהר ומכבס את נשמת האדם, ובלא זה קען מען 
ניטאמאל זיין קיין יוד, כי דבריהם מאירים בלב 
ואפילו  האדם שיכיר מהו עבודת ה' מתוך אמת, 
יש בכחו להלהיב את  רק דיבור אחד מדבריהם 

לב האדם.

)שם, שיחות קודש, ח"ב(

וזאת אכפיל ואשלש, כי כל דברינו מבוארים 
בספרי הצדיקים הקודמים, ובפרט בספרי תלמידי 
אלא  חידושים,  לחדש  באתי  ולא  הק'.  הבעש"ט 
לחזור ולשנן ביחד את דברי הצדיקים הקדושים 
דיבורינו  תכלית  זו  כי  בדרכיהם,  ולהתדבק 
הצדיקים  בדברי  להתדבק  שלישית,  בסעודה 
נאמרו  ואות מדבריהם  אות  כל  הקדושים, אשר 
לטהר  כיצד  אותנו,  מדריכים  והם  הקודש,  ברוח 
את נפשינו מכל חלקי הרע, ולהינצל מכל נגיעות 
ופניות ומכח השקר, והלוואי שנזכה לחקוק את 

דבריהם הקדושים על לוח לבנו.

)שם, דברות קודש, פרשת לך לך(

אחת  בפעם  להתקדש  אפשר  שאי  ואף 
כראוי, צריך לעבוד במעט מעט עד שיזכה לזה, 
כי מי שרצונו חזק להתקדש לפני בוראו, ועושה 
הקדושים  בספרים  ומעיין  לזה,  להגיע  פעולות 
להתעורר ולהתלמד היאך לעבוד את הבורא ב"ה, 
שיורוהו  אמת,  ואנשי  צדיקים  אל  נפשו  ומדבק 
הדרך לעבודתו יתברך שמו, אזי בוודאי יגיע סוף 
לפעול  יזכה  סוף  כל  וסוף  האמת,  אל  סוף  כל 

תכליתו בעלמא הדין.

)שם, דברות קודש, פרשת ויצא(

לזכר עולם יהיה צדיק יסוד עולם, מופת הדור ומאור הגולה

מרן הרה"ק רבי משולם פייש בהרה"צ ר' מרדכי זי"ע מטאהש 
במלאת שנתיים להסתלקותו - ז"ך מנחם אב תשע"ה

הונצח ע"י אחד מתלמידיו הנאמנים שליט"א החפץ בעילום שמו



ב

מי שאינו מרגיש את האור, עליו 
לרפא את נפשו...

ליטול  ביכולתו  נמצא,  האדם  בו  מצב  בכל 
עצה ותושיה בספרי הקודש של תלמידי הבעש"ט 
בספרים  התעוררות  מרגיש  האדם  אין  ואם  הק'. 
הק' הללו, הרי זה מורה כי הוא חולה הנפש, כמו 
טוב,  הכי  במאכל  אף  טעם  מרגיש  שאינו  חולה 
ואינו מריח אפילו ריח הכי טוב, כך חולה הנפש, 
שלבו אטום, אינו זוכה להרגיש את האור כי טוב 
המאיר בספרי קודש אלו, וכאשר מעיין בהם מה 
הוא אומר, שראה שם פירוש נאה כלשהוא, אך 
צריך  לכן  מדברהם.  ומתלהב  מתעורר  לבו  אין 
להרגיש  יזכה  ואז  נפשו,  את  לרפא  אדם  אותו 
את אור הקדושה המאיר בדיבורי הצדיקים הק', 
ויזכה לעבוד את ה' לשם שמים, בלתי לה', ויזכה 
ליוצרו  להקדיש  במעשיו,  יתברך  שמו  לקדש 

בנחת רוח, אכי"ר.

)שם, פתגמי קודש, פר' אחרי(

לדעת כיצד לסור מרע ולהדבק 
בטוב

מזה שהאדם יודע שצריך להתרחק מן הרע, 
וסובר לעשות כך, עדיין  וחושב  והוא רוצה בכך, 
לא יצא ידי חובתו בעולמו, אלא צריך להתרחק 
מן הרע בפועל ממש, ולידבק בטוב בפועל ממש.

ולתכלית זו, שלח לנו הקב"ה את רוח אפינו 
נבג"מ,  טוב  שם  בעל  ישראל  רבינו  ה',  משיח 
אשר הוא ותלמידיו באו לעולם להורות לנו דרך 
והיאך  היצר,  של  הרע  מכח  להישמר  היאך  ה', 

להידבק בה' אחד.

לומר  כדי  הזה  לעולם  הבעש"ט  ירד  ולא 
בפי  כמורגל  התורה,  בפסוקי  נאים  גרגרים  כמה 
בני אדם לומר בשמו כמה פירושים נאים, כאילו 
היה  לזה  וכי  כולה,  הבעש"ט  תורת  היתה  זאת 
עלמא,  להאי  הגבוהה  נשמתו  את  להוריד  צורך 
אלא מאי, כל העתיד של כלל ישראל וכל הגאולה 

תלויה בדרכו הקדושה.

והוא  אתנו,  וקיימת  חיה  בקודש  ודרכו 
הק',  תלמידיו  בספרי  בדיו,  הספר  על  כתובה 
המדריכים ומבארים כל אחד על פי דרכו, היאך 
נוכל להתקרב אל ה', ולקרב את הגאולה על ידי 
מעשינו, ועלינו לעסוק בדבריהם ולקיימם בפועל. 
כמו כל התורה אשר הנחילנו הקב"ה מדור דור, 
'אני מאמין באמונה  יום  עליה אומרים אנו בכל 
היא  בידינו  עתה  המצויה  התורה  שכל  שלימה 
לבד שהיא  בזה  הרי  ע"ה',  רבינו  למשה  הנתונה 
חובתנו, אלא,  ידי  יצאנו  לא  עדיין  בידינו  מצויה 
מחוייבים אנו גם לעסוק בה ולקיים מצוותיה. כם 
הדבר בתורת הבעש"ט הק', שלא די בזה שתורת 
לעסוק  עלינו  אלא  בידינו,  מצויה  הבעש"ט 

בדבריהם, ולשים לב ונפש לקיימם בפועל.

האדם  זוכה  הק',  בספריהם  העסק  ידי  ועל 
כי הם מורים  ולהידבק בטוב,  להתרחק מן הרע 
לנו תמיד, כיצד יטהר האדם את עצמו מכח הרע 
של היצר, ואיך ילחום נגד חומר גופו, שלא ללכת 
אחר תאוות נפשו. וגם מזהירים את האדם, שגם 
'עשה טוב' שבו, קיום המצות והמעשים הטובים, 
לא יהא מעורב בנגיעות ופניות לעצמו. עוד זאת 
מלמדים אותנו, כי האדם צריך לדבק נפשו אל 

ה', באופן שכל תאותו ותשוקתו תהא אל הבוקר 
ב"ה, בלי שום תאוה ותשוקה אחרת.

)שם, פתגמי קודש, פר' חיי שרה(

שלא תשתכח תורה מישראל
הבעש"ט  מרן  תלמידי  החסידות  רועי  בין 
להדפסת  בנוגע  דעות  חילוקי  היו  זי"ע  הקדוש 
המגיד  הרה"ק  זי"ע,  הבעש"ט  של  תורתו  דברי 
ממעזריטש זי"ע סבר שיש להפיץ את המעיינות 
שלא  כתב  עלי  כולם  את  ולהעלות  חוצה,  הללו 
המגיד  הרה"ק  ואילו  לעולם,  תורתו  תשתכח 
הימנו  נוחה  דעתו  היתה  לא  זי"ע  מזלאטשוב 
מקום  שיש  מהם  ואחד  שונים,  טעמים  משום 
לחשוש שמא ישתפכו אבני קודש אלו בראש כל 

חוצות, וינהגו בהם מנהג בזיון.

לבקר  זי"ע  מזלאטשוב  המגיד  בהגיע  פעם, 
בהיכלו של המגיד ממעזריטש זי"ע, הבחין בדף 
קרוע מתגולל על הריצפה, הגביה המגיד את הדף 
הקדוש  מהבעש"ט  תורה  דברי  בו  שכתוב  וראה 
הדבר  על  מאוד  כמובן שהקפיד  ותלמידיו,  זי"ע 
דעתו,  את  להניח  ממעזריטש  המגיד  רצה  הזה. 
קרא לתלמידו בעל התניא, והורה לו ללוות את 
את  לו  להסביר  דרך  ועלי  לביתו,  בדרכו  האורח 
שיטתו של המגיד ממעזריטש בענין עד שיחדל 
המגיד  עם  התניא  בעל  הצטרף  ואכן  מלהקפיד. 
מזלאטשוב בנסיעתו הביתה, וביאר לו בטוב טעם 
ודעת, את דעת רבו הגדול, כי הדורות מתמעטים 
הכתב  על  דבריהם  את  יעלו  לא  ואם  והולכים, 
מישראל,  ח"ו  שתשתכח  החסידות  תורת  עתידה 
לכן דעתו שיש להרבות בעשות ספרים הרבה, כדי 
הבהיר  מאורו  להנות  יוכלו  הבאים  הדורות  שגם 
ישבעו  וכולם  זי"ע,  הקדוש  הבעש"ט  מרן  של 

ויתענגו מטובו.

כשמוע המגיד מזלאטשוב את דבריו שנאמרו 
בהסברה נכונה, שינה את דעתו ותסור הקפדתו.

)שם, שיחות קודש, ח"ב(

להקדיש זמן מיוחד בכל יום
גם צריך האדם להקדיש זמן לעסוק בכל יום 
בספרי חסידות, המשרישים בלב האדם יראת ה', 
והם מורים לאדם איך לקיים את התורה ומצוות 

ה' בפנימיות וכוונת הלב.

כבר  הק',  בספרים  שנאמר  מה  כל  ובאמת, 
נאמר בפסוקי תנ"ך, ובמאמרי חז"ל בתורה שבעל 
מבארים  בספריהם,  הק'  שהצדיקים  אלא  פה, 
הדברים  את  לקיים  האיך  ודרכים  עצות  ומורים 
זמנים  לייחד  מוטל  ואחד  אחד  כל  ועל  האלה. 
מיוחדים ללימוד זה, לא בתוך הסדרים שנקבעו 
ללימוד התורה, כי מהם אין לבטל אף רגע אחד, 
התפילה  לפני  לאחריו,  או  הלימוד  לפני  אלא 

ולאחריה, בערב שבת וביום השבת קודש.

)שם, פתגמי קודש, פר' ויחי(

מתוך ענוה והכנעה
והאדם אשר מתנהג בהכנעה וענוה, הוא כלי 
מוכשר לקבל כל מיני קדושות וכל מיני שלימות, 
רואה  וחסידות,  מוסר  בספרי  מעיין  וכאשר  וכו', 
מתעורר  ותיכף  ממש,  אליו  מכוונים  שהדברים 

מוכשר  כלי  הוא  וממילא  דרכיו,  לתקן  מזה 
ידי שהוא  ועוד, שעל  מיני שלימות.  לכל  לזכות 
נתגלה  וכח החומרי שבו,  הישות  כח  מכניע את 
וניתוסף בו כח נשמתו הקדושה, ונשמתו מאירה 
בקרבו אור ה' ומלמדתו היאך להתנהג ומה צריך 
לתקן, כמובא בספר צוואת הריב"ש על הבעש"ט 
בכל  הדבר  וכן  להרב",  אמרה  "הנשמה  הקדוש 
אדם לפי מדרגתו, שאם מכניע עצמו ומשתוקק 
לתקן מעשיו, נשמתו מאירה בקרבו דעת והשגה 
שידע מה לעשות ומה לתקן, ומהי תכלית עבודתו 
ויותר  יותר  תמיד  מתעלה  זה  ידי  ועל  בעולם, 

ועבודת ה'.

)שם, דברות קודש, פרשת וישב(

בביטול  עצמו  להכניע  אדם  כל  צריך  וכן 
לפני  וכן  אמת,  ואנשי  צדיקים  לפני  והכנעה, 
לעסוק  הקדושים,  הצדיקים  של  קודש  ספרי 
שירגיש שדבריהם  גדולה,  והכנעה  בביטול  בהם 
אחד  שתלמיד  וכמסופר,  ממש.  אליו  נאמרים 
זי"ע,  מפרשיסחא  הקדוש  היהודי  רבו  לפני  בא 
שאל  מאד,  עד  ביזהו  דהו  מאן  כי  לו  וסיפר 
בכל  נשקתיו  אמר  לו,  עשית  ומה  הק'  היהודי 
הק'  בספר  שלמד  דבריו,  התלמיד  והסביר  לבי, 
"שבט מוסר", ומאד נתבייש מדבריו הק' כי מהם 
ללמוד  שסיים  ולאחר  מצבו,  שפל  והכיר  ראה 
בו נשק את הספר בכל לבו, והכיר לו טובה על 
החסד שגמל אתו, שהדריכו בדרך הישר. באופן 
וחסידות,  מוסר  בספרי  לעסוק  האדם  צריך  זה 
שפלות  להכיר  מזה  שיתעורר  וביטול,  בהכנעה 
זה  ובדרך  לב,  בכל  ה'  אל  ולשוב  וערכו,  מצבו 
יזכה לשאוב מלוא חפניים קדושה ויראת שמים 
וכמו שאמר  הקדושים,  ומספריהם  הק'  מציקים 
הרה"ק מרוזשין זי"ע על הרה"ק הרבי רבי ברוך'ל 
ממעזיבוז זי"ע: "ווער עס האט געהאט שכל האט 
געקענט שעפן יראת שמים מיט א לעפל, אבער 
ווער עס איז געווען א נאר, איז געווארן נאך א 
גרעסערער נאר", והיינו, כי מי שאינו נכנע לפני 
הצדיקים, אינו מרגיש בגודל קדושתם, כי שוטה 
אינו מרגיש, ועל ידי זה בא להרהר אחר מעשיהם 

והנהגותיהם, ואז יצא שכרו בהפסדו.

)שם, דברות קודש, פרשת ויחי(

וכאשר תקום מן הספר תחפש 
באשר למדת...

ולא יעסוק בהם בדרך ארעי, בהבטה בעלמא 
שנשלח  לאדם  דומה  שאז  בעלמא,  לידיעה  או 
שלאחר  ומשתה,  מאכל  דבר  לקנות  השוק  אל 
שב  המאכלים  כל  על  והביט  השוק  את  שסבב 
בידים ריקניות, כן הוא האיש אשר מביט בספרים 
לידיעה בעלמא, מבלי לרכוש מהם מאומה. ולכן, 
לכווין  על האדם  בעת עסקו בספרים הקדושים 
לדעת מהם את דרך ה', לחקוק את דבריהם אל 
הבחינה  את  לקיים  אזכה  'כיצד  ולחשוב  קרבו, 
הנאמרת בספר זה שאני לומד עתה', ולהשתדל 
בו  יעורר  וזה  ומיד,  תיכף  הדברים  את  לקיים 
לאט  לאט  יזכה  וכך  לה',  וצמאון  ותשוקה  רצון 
להשיג יראת ה', אשר אותה אנו מחפשים ככסף 

וכמטמונים.

)שם, פתגמי קודש, פר' ויחי(

- המשך מעמוד ראשון -

תשואות חן חן להרה"ג ר' משה רויטמאן שליט"א ראש כולל עץ החיים וממשפיעי אש החסידות 
אשר הוציא תחת ידו ליקוט משובח מתורת הרה"ק מטאהש זצוק"ל - לרגל יומא דהילולא
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החודש הבא עלינו לטובה הוא הנקרא חודש 

בתורת  ויודע  שבקי  למי  הוא  חידוש  לא  אב. 

כמו  ורמה  נשגבת  מעלה  עוד  אין  כי  החסידות, 

לדרגת  החכמה,  לבחינת  המשתייך  'אב'  התואר 

גדול.  הכי  אלקות  ולגילוי  שבעולמות,  המשפיע 

פלא גדול הוא לכאורה, כשאנו יודעים שחודש זה 

זמן של חורבן  פנים,  זמן של הסתר  לכאורה  הוא 

בית מקדשינו, והדברים נראים מופלאים.

בכדי להבין ענין זה, יש להקדים ולבאר בחינת 

רק  שייכת  שהשפעה  ידוע  הוא.  מה  המשפיע 

להשפעה.  שנצרך  במקום  קיבול,  כלי  של  במקום 

של  המיוחדת  העבודה  מהי  ונתבונן  הבה  כן  אם 

הארה  של  עבודה  השפעה,  של  עבודה  אב,  חודש 

חדשה.

ומבואר  תמצא',  מאין  'והחכמה  בפסוק  כתוב 

בספרי המגיד ממעזריטש ותלמידיו הקדושים, כי 

מוכרח  סוף,  מהאין  החכמה  השפעת  גילוי  לצורך 

הוא שיהיה מצב הנקרא בספה"ק "היולי", ובלשון 

ונסתר  שנעלם  מצב  הוא  ובוהו",  "תוהו  הכתוב 

מאין כל חי. ודווקא מכח מצב זה אפשר שתתגלה 

מוגבלת  שאינה  חדשה  הארה  חדשה,  השפעה 

בגבולות הקודמים של גילוי החכמה כפי שהיו עד 

מה'אין  שורשה  זו  שהארה  מכיון  בבריאה,  עכשיו 

אליה  קדמה  שלא  חדשה,  הויה  היא  באשר  סוף', 

בכל  מוגבלת  אינה  כזאת  מציאות  קודמת.  הויה 

מסויימת  בבחינת  נחשבת  היא  ולכן  ומידה,  גבול 

לגילוי אור אין סוף, והנקרא בלשון פנימיות התורה 

"קדושה".

חורבן בית המקדש, הוא מצב שנראה לעינים 

כחורבן גדול ונורא, עיני עיני ירדה דמעה. אין שום 

של  זה  מצב  כמו  וחורבן  לעצבות  שבעולם  משל 

חורבן בית המקדש. לכאורה מצב זה הוא הדוגמא 

היותר חזקה של חושך והסתר פנים. למרות זאת 

אנו מוצאים דבר נפלא, כי בתשעה באב אין אומרים 

זה מילתא  ואין  'מועד'.  נקרא  תחנון משום שהוא 

דדרשה אלא הלכה שנפסקת בשו"ע למעשה, ואין 

המקובל  שכפי  אלא  בלבד,  זאת  ולא  עליה.  חולק 

זמן לידת משיח הוא בתשעה באב, יום שלכאורה 

הוא יום התגברות הסט"א והדינים ביותר.

כל  אשר  חדש,  דבר  לומדים  אנו  זה  מכל 

מאין  אשר  החכמה  אור  את  יראה  בה  המתבונן 

מתוך  וההסתר,  ההעלם  של  המצב  מתוך  תמצא, 

הזרע  בבחינת  היא  אשר  ההיולי",  "כח  בחינת 

אשר נזרע ונרקב ומתוכה בדווקא צומח כח חדש 

עושה  עץ  סופית  אין  חדשה  הולדה  של  ומחודש 

הביצה  ובבחינת  פרי,  עושה  הפרי  וגם  למינו  פרי 

אשר נעלם כוח המאכל שבה ודווקא מכוחה מגיע 

כוח חדש אין סופי של הולדה חדשה, אפרוח אשר 

יש בו כוח ההולדה להטיל ביצים חדשים עד בלי 

סוף.

מצב זה נקרא בלשון "איכה". איכה הוא לשון 

שאלה ותמיהה, ובדוגמת הנאמר ברש"י על הפסוק 

)בראשית א, ב( תהו ובהו - תהו לשון תמה ושממון 

שאדם תוהה ומשתומם על בהו שבה. המצב של 

בית המקדש, הוא בבחינת הצמצום הגדול  חורבן 

שהסתיר הקב"ה את עצמו כדי לברוא את עולמו, 

חיים:  עץ  ספרו  בתחילת  הק'  האר"י  וכלשון 

הנאצלים  להאציל  )הפשוט(  ברצונו  עלה  "וכאשר 

לסיבה נודעת, והיא ליקרא רחום וחנון ארך אפים 

בנתיים".  חלל  ונשאר  עצמו...  צמצם  ואז  וכיוצא... 

דהיינו, כשרצה הקב"ה לברוא את עולמו ולהשפיע 

אורו.  את  צמצם  בתחילה  אזי  לבריותיו,  גדול  אור 

צמצום  ידי  על  שדווקא  יתכן  איך  תמוה,  והדבר 

והסתר תתגלה הכוונה הנקראת "רחום וחנון" וכל 

שאר י"ג מידות הרחמים הגדולות שאין לשפען קץ 

ותכלית.

אחרי  כי  בספה"ק,  מבוארת  לכך  התשובה 

מציאות האמיתית של אור אין סוף שאין לו שום 

הגבלה, לא ייתכן להוסיף שום דבר חדש. כי אחרי 

וכדי  הוספה.  תיתכן  לא  וסוף,  גבול  בלי  מציאות 

מקבל,  בחינת  בתחילה  נצרכת  הוספה,  להביא 

אשר בחינה זו נולדה דוקא מתוך מצב הנראה חלל, 

חושך והעלם. דווקא מצב זה הוא השורש להולדה 

חדשה, שבו המקבל ממשיך אור חדש לתוך החלל 

של  עצמי  לקנין  נחשב  האור  ואז  שלו,  וההעלם 

המקבל, והוא האור האמיתי.

להביא  היא  מטרתה  המקבל,  של  זו  המשכה 

ממנה,  גדולה  שאין  ונפלאה  גדולה  מעלה  למקבל 

והיא שהמקבל כאשר הוא ממשיך את אור האלקות 

כי  למשפיע.  ממקבל  נעשה  הוא  החושך,  לתוך 

ולא  חדש,  כח  המשכת  היא  ההשפעה  של  ענינה 

לו.  שמשפיעים  הקיימים  הכוחות  על  רק  להשען 

להמשיך  אפשרות  למקבל  אין  הסתר,  אין  כאשר 

כל  והרי  במהותו,  מקבל  שהוא  כיון  חדש,  כח 

היא  זו  המשפיע.  מכח  נמשכים  וקיומו  מציאותו 

נעשית  כביכול,  ההעלם  ידי  על  שדווקא  הסיבה, 

ההמשכה החדשה וההשפעה ההופכת את המקבל 

למשפיע.

שהיא  "חלל"  בתיבת  נרמז  זה  נפלא  כח 

בגימטריא "חיים", ובחשבון תיבת "חכם". הכח של 

המשכת האור לתוך החושך, הוא כח שבפנימיותו 

נתברר  שבו  האמיתי,  המצב  של  גילוי  בעצם  הוא 

והחושך  הצמצום  וכל  והסתר,  צמצום  כלל  שאין 

הוא רק מצד הגילוי ולא במציאות. כח זה הוא כוחו 

החכמה  ידי  על  והוא  בראשו,  שעיניו  החכם,  של 

כחושך  שנראה  הזמני  הכח  מעל  מתעלה  שבו, 

ועל  בלבד,  וההסתר  ההרגש  מצד  שהוא  ואפילה, 

מוגבלת,  בלתי  לראיה  הנחשב  החכמה  כח  ידי 

עיני  עיני  עיניו בראשו, הוא מבטל את המצב של 

ירדה מים, הפגם בכח הראיה הנצחי שהוא שורש 

החושך.

נמצא כי דווקא הזמן של חורבן בית המקדש, 

הוא  זה  חודש  אב.  חודש  להקראות  הראוי  הוא 

כח  בעולם,  החכמה  כח  להמשכת  השורש 

ההתגברות על כל החשכות. ומי שחושב שתכליתו 

להתעצב  בחושך,  להדבק  הוא  אב  חודש  של 

כי  החסידות.  תורת  של  מאורה  טעם  לא  ולבכות, 

שדווקא  הוא  אב,  חודש  של  האמיתית  מציאותו 

אזי  השכינה,  בצער  בחושך,  שמכירים  ידי  על 

האיש ישראל האוהב את אלוקיו אהבה עזה, הוא 

הממשיך ומגלה את אור האמת לתוך צער השכינה, 

ומיחד בין המשפיע למקבל, בהיותו הופך את כח 

השכינה שבתוכו לכח המשפיע, והוא המזריע את 

כוח הצמיחה בתוך הזרע.

יסוד נפלא זה מבואר בסה"ק "עבודת ישראל" 

שיתקן  ותוחלתינו  בקשתינו  ועיקר  באב(:  )לט"ו 

העיינין, ואז תהיה כלה שעיניה יפות אין כל גופה 

בקשת  לשון  בכל  הפירוש  וכמ"ש  בדיקה.  צריכה 

ידי  והאר עינינו בתורתך, שיאירו על  העיינין. כמו 

התורה. וכן ועינינו תראינה מלכותך, כי הקב"ה הוא 

הללו  בחדשים  אפילו  ויהיה  הוה  היה  בעצם  מלך 

ברצונו  והכל  בכחו  היה  הכל  כי  הבית,  שהחריבו 

חורבן  על  הבריאה  מראשית  ומביט  צופה  והיה 

וד' גליות וביאת המשיח, וכמ"ש חז"ל )ב"ר  הבית 

ב( בפסוק )בראשית א, ב( ורוח אלהים מרחפת וגו' 

עיינין  בחינת  נסתמו  האלו  שבחדשים  רק  עי"ש. 

למטה בלי ראות בגלוי מלכותו".

נמצא אם כן, כי לאחר שאנו משתתפים בכל 

ונוריד  הוא,  ונורא  איום  כי  השכינה  בצער  לבנו 

זוכים  ואינם  שנפגמו  עינינו  על  שליש  דמעות 

לראות את אור השכינה בגלוי, עבודתינו היא לגלות 

את אור החכמה שבתוכינו, כח המשפיע המתגבר 

ומסלק את כל המניעות, כח הראיה הרוחני שהוא 

ונתברר  מעיקרו,  החושך  את  שמסלק  האור  כח 

למפרע כי ה' אחד ושמו אחד, ומלכותו בכל משלה.

להכרזה  לבנו  את  מכינים  אנו  זו  בראיה 

השלימה של חודש תשרי, וידע כל פעול כי אתה 

והמכין  יצרתו,  אתה  כי  יצור  כל  ויבין  פעלתו 

משלים  המלוכה  להכרזת  אלו  בחודשים  עצמו 

וכמו  אלול,  חודש  עבודת  את  למעשה  הלכה  בזה 

שכתב מרן המגיד מקאזניץ זי"ע בדבריו הק' שם: 

"והנה שמעתי מכבוד הגאון קדוש ה' החסיד מהו' 

ניקלשבורג,  דק"ק  אב"ד  ז"ל  שמעלקא  שמואל 

פירוש ורמז הפסוק )איוב לא, א( ברית כרתי לעיני 

להתבונן  העולם  מדרך  כי  בתולה,  על  אתבונן  מה 

ולשוב אל ה' בחודש אלול המוכן לתשובה, אבל מי 

שמשכיל ועיניו פקוחות הוא עובד הש"י כל השנה 

שלא  ואב  תמוז  בחודש  אפילו  עצמו  את  ושומר 

ליפול ממדרגתו וכורת ברית עם ה' ואז ממילא אין 

לו להתבונן יותר בחודש אלול, כי הוא מוכן ומזומן 

וק"ו  הנמוכים,  בחדשים  אפילו  ה' מקדם  לעבודת 

רמז  וזה  שאת,  ביתר  הקדושה  שבו  אלול  בחודש 

הכתוב ברית כרתי לעיני, פירוש שאני כורת ברית 

לעיני, הם החדשים שנקראו עיינין כמ"ש לעיל, לכן 

מה אתבונן על בתולה, שהוא אלול במזל בתולה, כי 

אני מוכן לעבודת ה' מלפנים".

יסוד החסידות 
הרה"ג ר' יהודה וינגרטן

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

חודש אב – החכם עיניו בראשו
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גבול דק מאוד מפריד בין שני דרכי החיים שהשתרשו בקרב בני ישראל מאז ומקדם. הדרך האחת מציעה: לעבוד, להתייגע, להשקיע בתחום 
לייחד, להתעסק  והדרך השניה דוגלת באפיק אחר: להתעלות, להתענג,  ולהגיע לשלימותו הרוחנית,  המעשה, לפרוש לחלוטין מכל דבר גשמי 
בגשמיות לצורך גבוה, כאשר המטרה בכל זה הוא להגביה את השכינה לעשות נח"ר לבוראינו ולפעול תיקונים בעליונים. הבסיס לשתיהם הוא קיום 
תרי"ג מצוות בתכלית השלימות, אך השאלה היא מה מעבר לכך, האם להשקיע יותר ב'כלי' - בחיצוניות, או ב'אור' - בפנימיות. אלו הם שני חלקי 
המלכות: 'רחל' החיצונית - עלמא דאתגליא, ו'לאה' הפנימית - עלמא דאתכסיא, כלל ישראל נלחמו לאורך כל הדורות בחרב ובחנית - 'מי בראש', 
החל מיהודה ויוסף, בני לאה ובני רחל, דרך דוד ושאול, ירבעם ורחבעם, עד לגאולה השלימה בדמותם של 'משיח בן יוסף' מזרע רחל, ו'משיח בן 

דוד' מזרע לאה, שאז יתאחדו שניהם לאחדים - 'ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם'    

משיח בן דוד ומשיח בן יוסף

שני חלקים בשכינה - רחל ולאה
חורבן  ועל  השכינה  צער  על  האבילות  עם  יחד 
הבית שאנו משתדלים להתעורר בהם בימים אלו, יש 
של  קרנה  את  להרים  טצדקי  כל  ולעשות  לדאוג  גם 

השכינה ולהביא לתוצאה המיוחלת של הגאולה.

השכינה  את  ולרומם  להגדיל  מבקשים  וכאשר 
כעין  דארעא  'מלכותא   - הוא  בזה  הכלל  הקדושה, 
מלכותא דרקיעא' )ברכות נח.(, ולכן כאשר נתבונן בכל 
לשני  נחלקת  שה'מלכות'  נראה  שבעולם,  'מלכות' 
הוא מצד הבחינה החיצונית,  חלקים: החלק הראשון 
תושבים,  אלפי  רבבות  עם  גדולה  מדינה  למלך  שיש 
ואלפי עבדים ועשרות שרים, אשר כל זה משפיע על 
השני  והחלק  המלכות.  את  שמגדיל  החיצוני  הרושם 
שתחתיו  מלך  יש  כי  הפנימית,  הבחינה  מצד  הוא 
גזירותיו,  מקיימים  וכולם  אנשים,  מיליוני  נמצאים 
בקרב  אבל  מאוד,  גדולה  מלכות  לו  יש  ולכאורה 
ומתייחסים  אליו,  ואהבה  הערכה  אין  המדינה  יושבי 
ונמצא  והערצה.  קירבה  ללא  בלבד,  שליט  כמו  אליו 
מפוארת,  ממלכה  אכן  לו  יש  החיצוני  החלק  שמצד 
מלכות  לבנות  וכדי  כלום.  לו  אין  בפנימיות  אבל 
והן  החיצוני  בחלק  הן  מושלם  שיהא  צריך  מושלמת 
החלק  הוא   - המלכות  שעיקר  וכמובן  הפנימי.  בחלק 
החיצוני, שבזה נמדד עיקר המלכות, אבל איזה פנים 
יש למלכות גדולה כשאין בה פנימיות, והכל מן השפה 

ולחוץ.

ועל דרך זה, כדי להגדיל את כבוד מלכותו יתברך 
בתחתונים[,  כאן  ששוכנת  ]לפי  'שכינה'  הנקראת 
צריך להשקיע בשני חלקים: החלק החיצוני - להגדיל 
ידי שכל קהל ישראל מקיימים  ית' על  כבוד מלכותו 
והחלק  ודקדוק.  הידור  את המצוות בשלימות, מתוך 
משקיעים  והמצוות  התורה  בתוך  כאשר   - הפנימי 
אמונה  ה',  וקירבת  דביקות  פנימית,  ויראה  אהבה 
עבודה  אלא  חוץ,  כלפי  ניכר  אינו  זה  כל  אשר  ויחוד, 

פנימית היא, כל אחד - בינו לבין קונו.

לכן מובא מהבעש"ט הק' )כתבי קודש יז.( שהשכינה 
ולאה',  'רחל   - הנקראים  חלקים  לשני  נחלקת  הק' 
כאשר 'רחל' היא עקרת הבית, והיא מבטאת את חלק 
הגדלת המלכות מצד החיצוניות - 'עלמא דאתגליא', 
מצד חלק המעשה, שאם כלל ישראל שומרים התורה 
והמצוות - יש מלכות בעולם, ואם חלילה אין איש שם 
ואילו  מלכות.  כאן  אין   - המלך  גזירת  לקיים  ליבו  על 
החלק  את  דאתכסיא',  'עלמא  את  מבטאת  'לאה' 
ללא  לבוראו,  מישראל  אחד  כל  קירבת  של  הפנימי 
נקודה  טמון  בפנים  אחד  בכל  כי  למעשיו,  שייכות 
פנימית שאיננה נפגמת לעולם. ואין ספק שפנימיות 
לבד בלי חיצוניות אינה כלום, והרי זה כמלך שאין לו 
אנשים במלכותו אבל יש שאוהבים אותו אהבת נפש, 

וכי לזה יקרא 'מלכות'? אך הפנימיות באה לרומם את 
רוח  בה  להפיח  וכמה,  כמה  פי  ולהגדילה  החיצוניות 
גם  אלא  כמות  מבחינת  רק  לא  אותה  ולבנות  חיים 

מבחינת איכות.

 מכירת הבכורה ליעקב
העליון,  בשורשו  הרשע,  עשו  כי  בספה"ק  איתא 
יצחק  ולא לחינם ביקש  יותר מיעקב אחיו,  גדול  היה 
אבינו ע"ה למסור הברכות לעשו, יען 'כי ציד בפיו' - 
עבודתו היתה להתעסק בגשמיות ולהוציא ולהעלות 
יותר גדולה  ניצוצי הקדושה, שהיא עבודה  משם את 
מיעקב אבינו ע"ה שהיה 'איש תם יושב אוהלים' דבוק 
כולו ברוחניות, ללא שום שייכות לגשמיות, ואפילו לא 

ישן י"ד שנה בבית שם ועבר.

המכפלה  במערת  ראשו  ונקברה  עשו  זכה  לפיכך 
)תרגום יונתן בראשית נ, יג(, כדאיתא בשם משמואל )ויחי 

כידוע,  נשמות קדושות  היו  כי בראשו  וזל"ק:  תרע"ח( 

וכמו שהגיד הרה"ק ר"ב  אבל הלב היה מפורד מהם, 
זצללה"ה מפרשיסחא על עשו שהיה משמר את לבו 
שלא תכנס בו שום הארה מהשכל שבראשו, עכל"ק 
תולדות  ז. שפת אמת,  דרוש  יערות דבש,  בספה"ק  ]ועד"ז כתב 

היא  העבודה  תכלית  כי  כסלו[.  חודש  נועם,  אמרי  תרמ"ד. 

לעבוד בגוף, ביגיעה, ורק לאחמ"כ אפשר להוסיף את 
הראש ואת המחשבה. 

ולכוין במחשבתו  - להתעסק בגשמיות  זו  עבודה 
לצורך גבוה לשם שמים, אף שאינה מכובדת כ"כ, אך 
בריאת  תכלית  עיקר  שהרי  כפול,  הוא  כך  על  השכר 
הגשמיות  בתוך  ה'  כבוד  את  לגלות  כדי  הוא  העולם 
הנוטל  'בכור'  בבחינת  זו  עבודה  נחשבת  ולכן  דייקא, 
ביום  'והיה  טז(  כא,  )דברים  הכתוב  וכמאמר  שנים,  פי 
הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבכר את בן 
ומובא מהרה"ק  האהובה על פני בן השנואה הבכור'. 
על  רומז  האהובה'  'בן  כי  זי"ע,  ממעזיבוז  ברוך  רבי 
הבריות,  בעיני  שאהובה  ותפילה,  תורה  של  העבודה 
בעניני  הגשמית  לעבודה  רומז  השנואה'  'בן  ואילו 
שאינה  דעהו',  דרכיך  'בכל  בבחינת  ומשתה  מאכל 
הנחילו  ביום  'והיה  זאת  ובכל  הבריות.  בעיני  נחשבת 
את בניו' לעתיד לבוא, 'לא יוכל לבכר את בן האהובה' 
לא יעדיפו את העבודה בעסק הרוחני, 'כי את הבכור 
בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו, כי 
הוא ראשית אונו, לו משפט הבכורה', כלומר 'עבודת 
הרע' להתעסק בגשמי ולהתגבר על הרע, חשובה פי 
שנים מ'עבודת הטוב', ושכרה כפול כמשפט הבכורה.

הבכור,  עשו  עבור  המיועדת  העבודה  היתה  זאת 
כשהגיע  ולפיכך,  בשליחותו.  הצליח  שלא  אלא 
באותו  עבירות  חמשה  ועבר  מוחלטת,  עול  לפריקת 
להסתלק  ע"ה  אבינו  אברהם  שהוצרך  עד  היום, 

יעקב  קנה  יום  באותו  הנה  התורה,  במדרשי  כמבואר 
את הבכורה מעשו, ומעתה נתעטר יעקב אבינו בשתי 
עטרות, הן עבודת הבכורה - לעסוק בגשמיות לצורך 
וכמ"ש  ולהפוך חומר לצורה,  גבוה, להתגבר על הרע 
חז"ל שקנה מעשו את חלק הקרבת הקרבנות השייכת 
והן  ניחוח,  לריח  הגשמיות  העלאת  שהיא  לבכורים 
כולו  לעסוק   - אהלים'  'יושב  של  הרגילה  העבודה 
ויצא(  )פר'  ישראל  עבודת  בספה"ק  וכתב  ברוחניות. 
שלכן כאשר הגיע אל אביו ואמר 'אנכי עשו בכורך' לא 
הוציא מפיו שפת שקר חלילה, רק תורת אמת היתה 
עצמו  הוא  שהרי  בשפתיו,  נמצא  לא  ועוולה  בפיהו, 

בחינת 'עשו הבכור' אשר קנה לו לחלקו.

קנה  אשר  הבכורה',  'עבודת   - הראשונה  העבודה 
יעקב מעשו, נקראת בשם 'ישראל', בחינת 'לי ראש', 
לפי שהאדם מתעסק בגשמיות ומכוין בראשו לצורך 
במעשה  רק  העוסקת  השניה  העבודה  ואילו  גבוה. 
שהוא בחינת רגלים, נקראת בשם 'יעקב', י' עקב. ולכן 
כאשר הודה שרו של עשו על הברכות, לאחר שנאבק 
עם יעקב, קרא לו בשם 'ישראל', להורות שיעקב נטל 
וישראל.  יעקב  נקרא  ומעתה  אחיו,  עשו  וחלק  חלקו 
עיקר  ישראל  אלא  ממקומו,  יעקב  שם  שנעקר  לא 
ויעקב טפל לו )ברכות יג.(. עיקר העבודה - היא לשלב 
בלבד,  במחשבה  להתעסק  לא  יחדיו,  שתיהם  את 
המחשבה  את  להכניס  אלא  בלבד,  במעשה  לא  ואף 

הפנימית בתוך העשיה החיצונית.

שילוב החיצון עם הפנימי
 - לאה  בנות:  שתי  ללבן  היו  ויעקב,  עשו  כנגד 
בחדרי  הנעלמת  הפנימית  העבודה  על  שרומזת 
המחשבה - 'עלמא דאתכסיא', ורחל - בחינת מעשה 
)ב"ב  חז"ל  ואמרו  דאתגליא'.  'עלמא   - לכל  המגולה 
יש לה לרבקה,  בנים  היו אומרים: שני  בני אדם  קכג.( 

עשו ויעקב, שתי בנות יש לו ללבן, לאה ורחל, גדולה 
לגדול וקטנה לקטן. ומבואר בספה"ק עבודת ישראל 
)שם( כי אכן מן הדין היה לאה ראויה לעשו הרשע, אבל 

וקנה את חלק  בכורך'  'אנכי עשו  יעקב  מכיון שאמר 
בכורתו, אם כן היתה לאה חלקו מן השמים.

עבודה  היא   - המעשה  חלק   - 'רחל'  של  העבודה 
ברורה ומסודרת. כל אחד יודע היכן הוא עומד בחלק 
המעשה, בתורתו בתפילתו במידותיו ובקדושתו, ולפי 
רוב עבודתו, כך תולה את קירבתו להשי"ת. אם למד 
הרבה ושנה הרבה, מרגיש קרוב יותר, ואם העביר את 
וזהו  יותר,  היום בדברים בטלים, מרגיש שהוא רחוק 

בחינת 'עבד' - הכל לפי רוב המעשה.

כל  כי  ופנימית.  נעלמת  'לאה'  של  העבודה  אך 
השי"ת  אל  בעצם  דבוק  הוא,  באשר  ישראל  איש 
מחמת נקודה הפנימית שבקרבו - בחינת 'בן', ישראל 
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את  לנתק  יכול  לא  דבר  ושום  למקום,  בנים  נקראו 
דאתכסיא'  'עלמא  וזהו  'בן'.  של  העצמית  הנקודה 
והמוסתרת  הנעלמת  הנקודה  מצד  הדביקות  שהיא 
בדבר'  תלויה  שאינה  'אהבה  ישראל,  איש  כל  שבלב 
אינה  לאה  עם  היחוד  ולכן  לעולם.  מתבטלת  ואינה 
אלא באתכסיא - 'ויהי בבוקר והנה היא לאה' )זוהר ויצא 
היא, שלא כדרך  ונעלמת  פנימית  כי עבודה  יען  קנג.(, 

לכל  ניכר  שהוא  המעשה,  בחלק  'רחל'  של  עבודתה 
ומתדבק  מתייחד  שהאדם  רואה  אחד  וכל  באתגליא, 

עם קונו בעת הלימוד או בשאר חלקי המעשה. 

להעריך  שאפשר  עבודה  היא  'רחל',  של  עבודתה 
שזכה  לאחד  כבוד  תעודת  להעניק  אפשר  ולהוקיר, 
לסיים את הש"ס, לאחד שלומד ח"י שעות ברציפות, 
אפשר  אי  אך  המעשה,  בחלק  שתלוי  דבר  לכל  או 
ה'  אהבת  לו  שיש  לאחד  הוקרה  תעודת  להעניק 
בעסק  נאמנה  מלאכתו  שעושה  לאחד  מופלגת, 
עבודה  בכל  שעוסק  או  גבוה,  לצורך  ומכוין  הגשמי 
דרשות  יוסף  פורת  )בן  ה'תולדות'  כותב  ולפיכך  פנימית. 
והוספות שבת תשובה( ש'לאה' שהיא העבודה הפנימית, 

את  רק  שמחשיבים  האנשים  בעיני  היא  'שנואה' 
הפעולות החיצוניות השייכות ל'רחל'. 

'ויאהב יעקב את רחל', יעקב שהוא בחינת מעשה, 
אהב את בת זוגו - רחל, שהיא עקרת הבית. ואילו לאה 
הגשמי  בעסק  הפנימית  העבודה  כדרך  שנואה,  היה 

השנואה בעיני הבריות. 

שכיון  פ"ה(  ז  שער  ושערים,  )הקדמות  ה'לשם'  וכתב 
שרו  עם  כשנאבק  'ישראל'  לבחינת  'יעקב'  שנתעלה 
של עשו, מיד אח"כ מתה רחל, משום שהיא הבחינה 
החיצונית, ולא היתה יכולה לקבל ריבוי האור הפנימי. 

בעבודה  עצמו  את  להשקיע  היא  העבודה  נקודת 
החיצונית, קיום המצוות במלוא ההידור, שהוא חלקה 
של 'רחל', אך מתוך לב ומחשבה פנימית שהיא חלקה 
של  חשבונה  על  באה  אינה  אחת  עבודה  'לאה'.  של 
עבודה האחרת, והגם שכל אחת שוללת את רעותה, 
יש  זה מזה, אך  ויש כאן שני קצוות רחוקים לחלוטין 
לשלב ולמזג שניהם יחדיו, ככתוב )רות ד, יא( 'יתן ה' את 
האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם 

את בית ישראל'.

זרע רחל וזרע לאה טוענים לכתר
לאורך כל הדורות אנו רואים כיצד זרע רחל וזרע 
בחלק  שעבודתם   - רחל  זרע  ביניהם.  נלחמו  לאה 
המעשה, אינם מבינים כיצד יכול יהודי לבטל כ"כ הרבה 
ביחודים,  ותשבחות,  בשירות  פנימית,  בעבודה  זמן 
יקרות  הרי בשעות  וכיוצ"ב,  ויראה  בדביקות, באהבה 
גמ'  דף  עוד  להרויח  ועוד,  עוד  'לעשות'  אפשר  אלו 
ועוד סימן בשו"ע. ואילו זרע לאה - שעבודתם בחלק 
כ"כ  ללמוד  אפשר  כיצד  להבין  יכולים  אינם  הפנימי, 
בתוכן  להשקיע   - לתכלית  להגיע  בלי  שעות  הרבה 

מעט אהבה ודביקות. 

דיבתם  כשהביא  לאה,  בני  באחיו  יוסף  נלחם  כך 
ולעומתם  ההלכות.  בדקדוק  נזהרים  שאינם  על  רעה 
נטלוהו אחיו והורידוהו מצריימה כי 'אותו אהב אביהם 
אותה  משום  יוסף,  את  אהב  אבינו  יעקב  אחיו',  מכל 
לחלקו  שייכים  היו  שניהם  רחל,  את  שאהב  סיבה 
יוסף  כאחד,  לשניהם  נתון  הכתר  באמת  אך  ונחלתו. 
חלם שכולם משתחוים לו, וגם השבטים בני לאה טענו 
לכתר מלכות שהוא בחלקו של יהודה, ושניהם צדקו 

יחדיו, כי אכן שני כתרים המה, ושני מלכים המה, 'כי 

הנה המלכים נועדו עברו יחדיו' - זה יהודה ויוסף )ב"ר 

צג, ב(.

מזרע  המלך  שאול  של  מחלוקותו  גם  היתה  כך 

בנימין בן רחל, שרדף את דוד המלך מזרע לאה )ראה 

היכל הברכה פר' עקב, עטרת ישועה פר' אמור(, כל אחד היה 

את  הכניס  והשני  רוחני,  כולו  אחד  שרשו,  לפי  מלך 

הרוחניות בתוך הגשמיות. ומבואר בספה"ק פרי צדיק 

)פרשת זכור, אות י( ובספה"ק שם משמואל )וישב תרע"ז( 

משנה  היה  ושאול  מלך,  ע"ה  המלך  דוד  היה  שאם 

יז(  כג,  א'  )שמואל  לדוד  בנו  יהונתן  שאמר  ]כמו  למלך, 
למשנה'[,  לך  אהיה  ואנכי  ישראל,  על  תמלוך  'אתה 
היה נשלם הכוונה, ששאול יגמור כל המלחמות כדרך 
משיח בן יוסף, ואח"כ תופיע מלוכת דוד המלך דוגמת 
גילוי  עניינו רק להמשיך  דוד לעתיד שיהיה  בן  משיח 
בספה"ק  מבואר  עוד  ביהמ"ק.  ולבנות  האלקי  האור 

לבנות  יש  תחילה  כי  א(  אות  וישב  )פר'  חיים  מים  באר 
לאחר  ורק  המעשה,  חלק  שהוא  'רחל'  מלכות  את 
'לאה' שהוא חלק  בנין מלכות  לבנות את  מכן אפשר 

המחשבה, ולכן הוצרך שאול למלוך קודם דוד.

את  להעלות  שעבודתו  לאה,  מזרע  המלך  דוד 
הגשמיות, נפלה בחלקו הזכות לבנות את בית המשכן 
את  להוריד  בתחתונים,  השכינה  משכן  הוא  ששם 
ואמרו  דייקא.  הגשמית  העשיה  בתוך  הרוחני  האור 

חז"ל )מגילה כו.( מה היה בחלקו של יהודה - הר הבית, 
הלשכות והעזרות. ומה היה בחלקו של בנימין - אולם 
יוצאת  היתה  ורצועה  הקדשים.  קדשי  ובית  והיכל 
ובה  בנימין,  של  בחלקו  ונכנסת  יהודה  של  מחלקו 
מזבח בנוי, והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום 
לבולעה. ע"כ. כלומר, בנימין מזרע רחל, שבחלקו היה 
וקודש הקדשים, בכל זאת היה רוצה  האולם, ההיכל, 
העבודה  נעשתה  ששם  החיצון  המזבח  את  דוקא 
אך  לרוחני,  מגשמי  הקרבנות  העלאת  של  הגשמית 

עבודה זו נתונה בחלקו של יהודה ומלכות בית דוד.

חלקים,  לשני  מכן  לאחר  התחלקה  דוד  מלכות 
ירבעם בן נבט מזרע יוסף היה 'מלך ישראל', ורחבעם 
מזרע דוד המשיך את מלכות בית דוד, גם הם נחלקו 

'מי בראש', ודרשו חז"ל )סנהדרין קב.( שתפשו הקב"ה 
לירבעם בבגדו, ואמר לו: חזור בך, ואני ואתה ובן ישי 
נטייל בגן עדן, אמר לו, מי בראש, בן ישי בראש, אי הכי 
גלו עשרת השבטים לפנים  - לא בעינא. בעקבות כך 
שבטים,  שני  רק  בתוכינו  ונשארו  סמבטיון,  מנהר 

יהודה מזרע לאה, ובנימין מזרע רחל.

כל  על  למלך  ירבעם  את  הכתיר  השילוני  אחיה 

ישראל, כי ירבעם היה גדול הדור בתורה, וכמו שדרשו 
כל  דופי,  שום  בה  היה  לא  ירבעם  של  תורתו  )שם( 

תלמידי חכמים דומין לפניו כעשבי השדה, וכמאמרם 
ז"ל )זוהר חדש אחרי מח.( שכמה רבבות מלאכי השרת היו 
נהנים מזיו תורתו של ירבעם טרם שחטא. אך משום 
שחשש לכבודו ולא נתן רשות לעלות לבית המקדש 
)סנהדרין  הרבים  את  והחטיא  וחטא  נפל  דוד,  שבנה 
רבי  של  רבו  ]שהיה  השילוני  אחיה  עתיד  לימים  קא:(. 

את  להחזיר  ע"ה[  המלך  דוד  מזרע  בעש"ט,  'ישראל' 
שהכתיר  בעת  שאמר  כמו  דוד,  לזרע  המלכות  כתר 
את ירבעם )מלכים א יא, לט( 'ואענה את זרע דוד למען 
זאת אך לא כל הימים' ופירש רש"י 'כי לימות המשיח 

תשוב המלוכה אליו'. 

דברים  שני  בין  מחלוקת  היא   - זו  שמחלוקת  כיון 
את  רואה  אחד  וכל  לאמיתו,  אמת  מהם  אחד  שכל 
עצמו צודק לחלוטין, לכן לעתיד לבוא יהא 'קניגון של 
צדיקים' - שעשועי מלחמה - בין 'שור הבור' שרומז על 
עבודה ויגיעה למעשה בגלוי - כשור לעול, לבין הלויתן 
שהוא בחינת תענוג פנימי הנעלם תחת המים - 'עלמא 

דאתכסיא' )ראה בהרחבה בליקוטי תורה פר' שמיני(.

אחד  ומלך  יחדיו  שניהם  יתאחדו  דבר  של  בסופו 
טז- לז,  )יחזקאל  שכתוב  וכמו  דוד,  מזרע  עליהם  יעמוד 

כד( "קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל 

אפרים  עץ  ליוסף  עליו  וכתוב  אחד  עץ  ולקח  חבריו, 
וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד לך 
לגוי  אותם  ועשיתי  וגו'  בידך  לאחדים  והיו  אחד  לעץ 
אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכולם למלך 
ולא יהיו עוד לשני גוים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות 
לכולם".  יהיה  ורועה אחד  דוד מלך עליהם  ועבדי  וגו' 
לעתיד  כי  סה(  עמ'  שלום  )נהר  הקדוש  מהיהודי  ומובא 

יהיה המשיח כלול משני המשיחין ביחד, בגוף אחד. 

שבית  שכב(  )אות  דפרקא  אגרא  בספה"ק  ואיתא 
ובית  רחל,  נגד  שני  בית  ובנין  לאה,  נגד  היה  ראשון 
בספר  הוא  ]וכן  שניהם  מעלת  בו  יהיה  השלישי 

הליקוטים להאריז"ל )תהלים קלב([. 

רחל  זרע  ביניהם  שנלחמו  רבים  כה  דורות  לאחר 
וזרע לאה, הגיע דור הגאולה בו מוטל עלינו לאחד את 
שתי הבחינות - 'לאה ורחל' - שבקרב כל אחד מאיתנו, 
וכנזכר לעיל שבנין המלכות צריכה להיות מושלמת הן 
וכל אחד משלים את  והן מצד הפנימי,  מצד החיצוני 

חבירו )ראה רמח"ל - קנאת ה' צבאות ח"ב(.

כאשר עבודתה של רחל תהא מושלמת לחלוטין, 
'משיח  בבחינת  השלימה  הגאולה  תהא  גופא  הא 
העבודה  את  גם  לכך  יוסיפו  כאשר  ואח"כ  יוסף',  בן 
הפנימית - בחינת לאה - עד שתהא מושלמת לחלוטין, 
יושלם הגאולה גם בבחינת 'משיח בן דוד' בגילוי האור 

האלוקי כאן למטה.

יוסף'  בן  'משיח  בכל הדורות היו צדיקים בבחינת 
בעבודת  ולהשקיע  המחשבה  לסלק  היתה  שדרכם 
המעשה ביגיעה עצומה, ומאידך היו צדיקים בבחינת 
הדביקות  בעבודת  יותר  שהשקיעו  דוד'  בן  'משיח 
והמחשבה מתוך תענוג וביטול. אך בימינו אלה, כאשר 
ראוי  יחדיו,  העבודות  שתי  את  לאחד  עלינו  מוטל 
ממנו,  חסר  חלק  איזה  עצמו  אצל  אחד  כל  שיבדוק 
לגאולה  יבוא  כך  הבחינות,  בשתי  עצמו  את  וישלים 
הכללית,  הגאולה  תבוא  כך  ובעקבות  שלו,  הפרטית 

בב"א. 

לאחר דורות כה רבים שנלחמו 
לאה,  וזרע  רחל  זרע  ביניהם 
מוטל  בו  הגאולה  דור  הגיע 
עלינו לאחד את שתי הבחינות 
כל  שבקרב   - ורחל'  'לאה   -
המלכות  בנין  כי  מאיתנו,  אחד 
צריכה להיות מושלמת הן מצד 
וכל  הפנימי,  מצד  והן  החיצוני 

אחד משלים את חבירו

הרה"ג ר' יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א 
ממשפיעי אש החסידות
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הרהורים | הרב אריה לייב סלומון בני הנעורים

"אנו עומדים בראש חודש ניסן בו נחוג בעז"ה 
זו הזדמנות להכיר לכם את החגים  את חג הפסח, 
את  במיוחד  ישראל.  עם  מסורת  את  המלווים 
'שלושת הרגלים' בהם נהגו כל עם ישראל לעלות 
לבית המקדש להקריב את הקרבנות. כעת נתמקד 
ובא..."  הקרב  בחג  הקריבו  אותו  פסח  בקרבן 
מבהיר  הוא  כאשר  א',  הרב  דבריו  את  פתח  כך 
שהתלמידים  כדי  ובהדגשה  בהטעמה  דבריו  את 
החביבים יקלטו את הדברים בצורה ברורה ובהירה.

היה זה שיעור אותו מסר הרב א' בפני עולים 
אחרי  מיד  שנים  כ-26  לפני  מאתיופיה  חדשים 
הם  ספק,  כל  ללא  יהודים  היו  הם  ארצה.  שהגיעו 
השנים  במשך  אולם  ומנהגים.  חגים,  שבת,  שמרו 
לפיכך  ישראל  ומועדי  חגי  לבין  בינם  נתק  נוצר 
החליט הרב להציג את כל הפרטים הקשורים לחג 

ובמיוחד לשלוש הרגלים.

בשאלה;  התלמידים  אחד  אליו  פונה  הרב... 
אתה היית פעם בבית המקדש?

נפל  שכנראה  הבנתי  א'.  הרב  מספר  חייכתי, 
לא!  דבריי.  את  להסביר  ועליי  בלבול,  איזה  כאן 
היה  זה  עניתי,  המקדש  בבית  הייתי  שלא  בוודאי 
ממש מזמן. טוב, התעקש התלמיד. מזמן, אבל אז 

מזמן היית שם? בבית המקדש? 

חשתי  ממש,  של  מבוכה  הרגשתי  כבר  כעת 
בלבול בעצמי. תהיתי ביני לבין עצמי האם השפה 
ההבנה  לאי  הגורמת  היא  להם  זרה  עדיין  שהיא 
שנוצר. החלטתי להבהיר את דברי פעם נוספת; בית 
המקדש היה לפני הרבה הרבה שנים, זה המון זמן. 
ההמולה  אולם  כראוי.  הבנו  דברי  כעת  כי  קיוויתי 
ללא  לדרך  הגעתי  כי  לי  הבהירה  בכיתה  שנוצרה 

מוצא.

שאלות;  עליי  להמטיר  החלו  הצדדים  מכל 
ראית  האחד.  שאל  המקדש?  בית  נראה  איך  הרב, 
השתתפת  השני.  אחריו  החרה  הגדול?  הכהן  את 
הלוויים...  זמרת  את  שמעת  הקרבנות?  בהקרבת 
כמערבולת  אזניי  תוך  אל  וגעשה  הלכה  ההמולה 
מה  להבין  באמת  שמבקשות  בשאלות  סוחפת 

קורה בבית המקדש וכיצד הדברים מתנהלים שם.

בבית  הייתי  לא  מעולם  בפסקנות  עניתי  לא! 
המקדש! אבל למה? למה אף פעם לא היית שם? 
לבית  הגעת  לא  לירושלים?  נסעת  לא  פעם  אף 
שקט!!  במקהלה.  כולם  לעברי  צעקו  המקדש? 
הרוחות.  את  להרגיע  בנסיון  מצווה!  בקול  קראתי 
'הקשיבו' בבקשה, היה לנו 'בית מקדש' לפני הרבה 
נשרף!  אין! הוא חרב! הוא  היום  מאוד שנים, אבל 
אני לא הייתי שם, גם אבא שלי לא היה שם, אפילו 
שנה  אלפיים  כמעט  כבר  שם.  היה  לא  שלי  סבא 
הללו  המילים  על  חזרתי  מקדש!!!  בית  לנו  שאין 
כולנו  שנולדנו  המציאות  זו  והסברתי:  ושוב,  שוב 

לתוכה, מה לא מובן?!

רק  בכתה  ההמולה  לשווא,  נאמרו  דברי  אך 
לשוחח  החלו  הם  ורעשה.  געשה  וגאתה,  הלכה 
מתווכחים,  האמהרית,  בשפה  עצמם  לבין  בינם 
מתרגמים, מסבירים, וצועקים אלו על אלו ועליי... 
הגלים עלו וגאו עוד ועוד, הסדר בכיתה כבר לא שב 
לכנו, את השיעור אותו הכנתי כבר לא היה סיכוי 

לפני  עוד  וכך  שנוצר.  במצב  לתלמידים  להעביר 
שהפעמון צלצל, נטלו התלמידים את תרמילם ופנו 
ללכת לביתם, גם אני צררתי את תיקי ופניתי לצאת 
ומבולבל  וכך כשאני מותש  את שערי בית הספר. 
דרכי הביתה, מנסה להרגיע את עצמי  עשיתי את 

בתקווה כי מחר יגיע יום חדש ומוצלח יותר.

מקצועות  ללמד  תכננתי  שלמחרת  ביום 
אחרים, כך שארועי יום האתמול כמעט ולא הטרידו 
שאותו  החדש  בחומר  שקוע  הייתי  יותר.  אותי 
כמעט  שוכח  היקרים,  לתלמידים  היום  אמסור 
לגמרי מסערת יום האתמול. וכך אני צועד לי בנחת 
ובשלווה לעבר בית הספר, לקראת יום חדש ורענן.

את פניי מקבל שומר בית הספר במבט תמה 
ומבוהל קמעה, תוך שהוא שואל אותי: מה קורה פה 
היום? יש לך מושג? לא, השבתי בפשטות, לא זכור 
תוך  היום.  שחל  מיוחד  אירוע  שהוא  איזה  על  לי 
שאני מנסה להזכר אם יש היום איזו שהיא פעילות 
מיוחדת. למה? למה אתה שואל? השבתי בשאלה 
בידו  השומר  החווה  לי,  לענות  במקום  לשומר. 
לכיוון חצר בית הספר. הרמתי את עיני ואז ראיתי, 
הורים של  ובאו.  התקבצו  אתיופיה  מעולי  עשרות 
תלמידים, חלפה מיד המחשבה במוחי. מעניין מה 

מבוקשם ומדוע באו הנה?

התקרבתי למקום התקהלותם והנה אני שומע 
אותם צועקים ומתווכחים באמהרית. ממעט השפה 
שהכרתי ניסיתי להבין במה העניין, נגשתי אל תוך 
ההתקהלות ושאלתי; מה קרה כאן? מדוע הגעתם 
הנה? ואז... השתררה דממה, אחד הזקנים פנה אליי 
השבתי.  כן,  התלמידים?  של  הרב  אתה  בשאלה. 
הילדים חזרו אתמול הביתה וסיפרו שלימדת אותם 
כי 'אין בית מקדש', איך אתה יכול להגיד להם דבר 
אתה  איך  מעיניו.  נשקף  כשכעס  בי  הביט  כזה?! 

יכול?! זעקו כל העיניים של ההורים שסבבו אותו!

יותר.  עוד  כעת  מבולבל  פי,  את  פתחתי 
הסברתי שוב את הידוע לכולנו, אין לנו בית מקדש! 
חורבת  את  רק  יש  היום  של  בירושלים  חרב!  הוא 
האיש  הבנתי.  לא  הכעס  מה  על  המקדש,  בית 
תרגם את דברי לקהל ההורים, ההמולה התחדשה 
באמהרית כמובן, בטון גבוה יותר מאשר קודם. עד 
בשאלה;  אליי  וחזר  אותם  השתיק  שבהם,  שהזקן 
אתה בטוח??? מה בטוח? שאלתי מבולבל, אם בית 

המקדש חרב?! כן, בטוח! השבתי בתרועת נצחון.

כעת תרגם האיש בשנית את דבריי, אולם מה 
שקרה לאחר מכן לא אוכל למחות לעולם מזכרוני. 
בבכי  פרצה  הרצפה, השניה  על  נפלה  אישה אחת 
מר. האיש שעמד לידן הביט בי במבט קפוא, כאילו 
תוך  בבכי  הם  אף  פרצו  הילדים  עולמו.  עליו  חרב 
ביניהם  דיברו  חלקם  בהוריהם,  חזק  נאחזים  שהם 
לילל  הנשים  אחת  החלה  שפתאום  עד  בשקט 
הרגשתי  בבכיה.  כולם  געו  כך  מר.  בבכי  ולקונן 
להם  בישרתי  כאילו  איוב,  בשורת  להם  שבישרתי 

על אסון שאין גדול ממנו.

יהודים  מול  עמדתי  בחיי,  הראשונה  בפעם 

זה  עבורם  המקדש.  בית  חורבן  על  שמתאבלים 
ברגשותיי  שלטתי  לא  אלו.  ברגעים  קרה  ממש 
חשתי  מעיני.  זלגו  דמעות  בבכי,  אני  גם  ופרצתי 

ממש 'מתו מוטל לפניו'.

כאשר  שנה.  ובכל  שנה,  באותה  באב  בתשעה 
התמונה  חוזרת  איכה'  'מגילת  באמירת  מתחילים 
אני  דמעות,  מוצפים  עיני  עיני,  מול  וברורה  חדה 
רואה מול עיני האכזבה הרבה של העולים שציפו 
וקיוו להגיע לארץ ישראל ולראות את בית המקדש 
בתפארתו. את הבכי המר של ההורים ההמומים על 
כך ש'אין לנו היום בית מקדש'. אני רואה וחש את 
ואז אני דומע  החורבן כאילו הוא מתרחש עכשיו. 

ומקונן כראוי על חורבן בית מקדשנו. 

• • •

הגמרא מתארת לנו את רבי עקיבא ותלמידיו, 
מגיעים למקום שריד בית מקדשנו. מה הם רואים 
שועלים...  מתהלכים  הקדשים  קודש  של  במקום 
אדיש?!  ולהישאר  כזה  דבר  לראות  אפשר  האם 
הם פורצים בבכי ודמעות זולגות מעיניהם, באותה 
שעה פורץ רבי עקיבא בשחוק, ושמחה מציפה את 
תלמידיו.  את  שואל  הוא  בוכים?  אתם  למה  פניו! 
והם משיבים לו 'שועלים הילכו בו' ואנו לא נבכה?! 
זו  והוא משיב להם: לפיכך אני משחק, אם נבואה 
שנבואת  וודאי  מתקיימת,  בו'  הילכו  'שועלים  של 

הגאולה ובנין הבית מתקיימים.

ר"ע  עליהם  שמקשה  הפלא  מה  להבין  וצריך 
מדוע אתם בוכים? הרי הדבר הכי טבעי כשרואים 
קודש  במקום  מהלכים  'שועלים  שכזה  חורבן 
למדנו  מדבריו  אלא  בזה?  הפלא  מה  הקדשים'. 
שהשאלה הייתה מהי מטרת הבכי? האם זה ייאוש? 
אין בית מקדש! ואין לנו יותר מה לעשות ועל זה 
שלא  שכל  כך  על  צער  מחד  בו  שיש  או  בוכים, 
נבנה בימיו כאילו חרב בימיו, ומאידך השתוקקות 
וגעגועים, מתי תמלוך עלינו בקרוב בימינו לעולם 
ועד תשכון! ולזאת כיוונה שאלת ר"ע לתלמידיו אם 
אתם מצטערים ובוכים ותוך הבכי יש לכם געגועים 
בנבואת  גם  תתבוננו  תנחמנו,  מתי  לאמר  ותקווה 
עליה  ובקשו  להתקיים.  בוודאי  שעתידה  הגאולה 

לאמר: השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.

מתוך  דווקא  כי  יודעים  יידען  חסידישע  אנו 
ההסתר דווקא משם מתחלת צמיחת הגאולה 'קרא 
עלי מועד' כשיצאו לגלות נכנסו רשעים להיכל וראו 
את הכרובים דבוקים זה בזה, סימן שהיה מראה על 
היא שבעת  לכך  לבניו. הסיבה  אהבתו של הבורא 
ששפך האב חמתו על עצים ואבנים, כלתה חמתו, 
ושם בתוך החורבן מתנוצצת חמלתו ואהבתו לבניו. 
בניו שיודעים להצטער בצערו עליהם  דווקא  ולכן 

הוא חומל ואומר נחמו נחמו עמי.

ובפרט שיש לנו את הכלים להגביר את האור 
חוצה,  המעיינות  הפצת  ע"י  הגאולה  את  ולקרב 
נעשה אף אנו פעולות הן בלימוד והגברת והחדרת 
חברים,  בדיבוק  הקדוש  טוב  שם  הבעל  תורת 
למעשה  והלכה  וטהרה.  בקדושה  התורה  בלימוד 
לאור  בוודאי  נזכה  וכך  כראוי  בדביקות  בתפילה 
יחד מהרה לאורו  ונזכה כולנו  ציון תאיר  חדש על 
של משיח בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן! 

נחמו נחמו עמי

אל מנהלי ישיבות / כוללים / קבוצות / חבורות / קעמפים וכיוצ"ב

להזמנת חבורות ושיעורים על ידי משפיעים חשובים שליט"א במחירים מיוחדים ומסובסדים ע"י המערכת
ניתן לפנות בעוד מועד אל נציגנו: 058-323-7342
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ניצוצות | הרה"ג חיים מאיר כץ שליט"א 
ר"מ בישיבת ויזניץ אשדוד, וממשפיעי אש החסידות

עורו נא
מסופר על אחד מחסידי בעל התניא שהתלונן 
בעל  התפילה,  בזמן  הטורדות  על מחשבות  בפניו 
התניא אמר לו מאמר חסידות וזה עזר לו לתקופה 
אחת, לאחר מכן שוב נתעוררו הנסיונות, וחזר שוב 
אל בעל התניא ואמר לו עוד תורה, וכך היה כמה 

פעמים. 

שלמה  רבי  אל  חסיד  אותו  נסע  לימים 
מבלבלות  מחשבות  על  אצלו  והתלונן  קארלינער 
בשעת התפילה, אמר לו הקדוש רבי שלמה, שיבא 
בא  למחרת  מתפלל.  שהוא  איך  ולשמוע  לראות 
אותו  ושמע  שלמה,  רבי  של  מדרשו  לבית  האיש 
מתפלל שחרית, כשאמר מזמור לתודה, סיים "ועד 
דור ודור אמונתו" בקולי קולות, רבי שלמה נעץ בו 
בלבולי  כל  נתבטלו  והלאה  ומאז  הטהורות,  עיניו 

מחשבותיו. 

לו  וסיפר  התניא  בעל  לרבו  חזר  מכן  לאחר 
המעשה. השיב בעל התניא ואמר: שני בחינות יש 
הרבי  אם  ירושלים,   - ובחי'  ציון   - בחי'  בצדיקים, 
הוא בחי' - ציון צריך מאמר תורה, "כי מציון תצא 
בבחי'  צדיק  הוא  קרלינער  שלמה  רבי  אך  תורה". 
השם  דבר  מאמר,  לומר  צריך  אינו  הוא  ירושלים, 
את  עובד  שהוא  איך  ושמעת  ראית  בירושלים, 

השי”ת, וסגי בזה.

ירושלים עיר הקודש היתה עיר של מעורר, של 

צעקה על לב האדם מה לך נרדם, כשהיו צריכים, 
משיתה"  "יוסף  של  סיפורו  ומפורסמת  ידועה 
)ב"ר ס"ה( שעד לפני רגעים מספר היה במצב של 
ובחוצפה,  ובעזות  בגאווה  ולפנים  לפני  להיכנס 
ובין  והטהורה,  הקדושה  המנורה  את  ולהוציא 
רגע הפך למצב של מוסר את נפשו לה', ביסורים 
מכעיס  איני  באמרו:  למאוד,  עד  ונוראיים  איומים 
את בוראי! מה קרה, הוא ספג לרגע את ה'אינפוזיה' 
של הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, פשוטו 
כמשמעו, ראו את זה עין בעין, איך נהפך לבבו והיה 
לאיש אחר, לאיש אשר כל רצונו הוא לעשות רצון 

אביו שבשמים במסירות נפש ממש.

בחינה  בחינות,  שני  ישנם  הגוף,  וכמו שבחולי 
ייסוריו  מרוב  לבב  במר  שצועק  אדם  של  אחד 
ומכאוביו כי רבים המה, וצריכים להרגיעו בכל מיני 
הוא  יותר, שהאדם  עוד  גרועה  בחינה  ויש  הריפוי, 
מוכה וחבול מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, עד 
כדי כך, שכבר אינו מרגיש שום הרגש של כאב, "בלי 
הכרה" קרינן ליה, הוא אינו צועק ואינו מרעיש, אבל 
אע"פ  הראשון,  מהחולה  בהרבה  הוא  גרוע  מצבו 
שההוא צועק וההוא לא, ובגמרא מובא אפילו אופן 
של אדם שהתיזו כבר את ראשו, ואומר לחבירו תנו 
וכן  איתו,  קורה  כלל מה  ואינו מרגיש  גט לאשתי, 

ממש הוא בחולי הנפש.

וכמובא משמו של האהבת ישראל זי"ע שהיה 

אומר בבדיחותא – מי הוא תלמיד חכם, זה שאינו 
לומד! ומי הוא ירא שמים, זה שאינו עוסק בספרי 
יראה וחסידות! כי זה שלומד, רואה שיש עוד הרבה 
מקומות שעוד לא זכה להבין, ואינו ת"ח כלל, וזה 
שאינו שקוע בספרי המחשבה וההתבוננות, מרגיש 
לו  יודע כלל שחסר  אינו  כי  מאוד טוב עם עצמו, 

משהו, "בלי הכרה" קרינן ליה.

ירידת  לאמור  עצמו,  את  האדם  יתרץ  ואם 
הדורות גרמה לי, שהייתי במצב חלש כזה, חלי ולא 
מרגיש, לא ידעתי את ה', בצורה חזקה, מה הטענה 
צריך  היה  ולעבדו,  ה'  את  לדעת  הרצון  אבל  אלי, 
כי  ירושלים  על  המתאבל  של  לעבודה  להביאך 
משם תצא התורה והדבר ה', באופן הכי חזק ונעלה 
ואמת שמכלל  בלבב שלם,  ולעבדו  ה'  את  ליראה 
ועכשיו  אבל  רגע,  ובכל  עת  בכל  דרישה"  ד"בעי 
והמתאבל  התקנה,  נתקנה  בה  אלו  בימים  ביותר 
באופן  כמובן  בישועתו,  ורואה  זוכה  ירושלים  על 
של לעודד ולחזק את המלך כביכול, כמובא בספרי 
החסידות, וכלשונו הזהב של ה'עבודת ישראל' זי"ע 
- "רק בזמן שבית המקדש חרב יש עצב בבתי בראי, 
אל  ולכנוס  להתחזק  בלבו  ה'  מי אשר  צריכים  אז 
בתי גוואי ולהפשיט עצמו מכל מיני עצבות ולשמח 
וגם  מעולם  מלכנו  אתה  לפניו  ולומר  המלך  כבוד 
ועלו  נגדך,  כאין  והכל  ועד  לעולם  ותמלוך  עכשיו 
מושיעים בהר ציון ויאתיו כל לעבדך ויתנו לך כתר 

מלוכה".. 

שאלה: 
נמנה  שאני  שנים  כמה  כבר  ב"ה  החסידות",  "אש  הארגון  לכבוד 
מאז  הכל  ובסך  כרגיל[  וירידות  עליות  שהיה  ]למרות  הארגון  חברי  בין 
שהתמדתי בלימוד ספרי החסידות חיי השתנו, אני מרגיש רוממות וטהרה 
וכדו' ]יש לי גם פינקס שאני כותב שם שטיקלע'ך חזקים שמעוררים אותי 

וזה מוסיף לי הרבה ב"ה[ 

ששובר  חודש  זה  קודמות  משנים  לי  וכזכור  אב  חודש  מגיע  כעת 
אותי, בתחילת החודש הרגשתי הוא שהם ימים עצובים ועוד מאשימים 
אותנו שכל שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, ובפרט אחר כך שיוצאים 
מהמסגרת לבין הזמנים ועסוקים ב... והוא מלווה בהרגשת נמוכה וגרועה 

וכו' בקיצור איך מסתדרים עם חודש אב 

בכ"ר י.צ  

תשובה: 
 להבחור החשוב והיקר, התרגשות גדולה הרגשנו במשרדי הארגון לראות 
ממש  האדיר  הפנקס  ועוד  וטהרה"  רוממות  מרגיש  "אני  וכלשונך  מכתבך 
פלאי פלאים, היה שווה כל הארגון אפילו רק לבחור כמותך, ממך יראו וכולם 

ילמדו ממך, אשריך ואשרי חלקך

לא  אותך,  ומאשימים  עצובים  הם  אב  שימי  כתבת  העניין,  לגוף  וכעת 
ידענו למה הנך מרגיש כך ומי הגיד לך כזאת, להיפך הוא הנכון, "עצבות" מאן 
דכר שמיה, להיפך, כיודע כל רודפיה ]את הקב"ה[ השיגוה בין המצרים, וימי 
חודש אב הם ימים גבוהים ]ע' תורת אמת פרשת מסעי, אור לשמים פרשת 
בלק[, ולהיפך, הם ימים נשגבים מאוד ובפנימיותם יש בהם שמחה וקירבת 
ה' וכמו שהמליץ החוזה מלובלין - משנכנס אב ממעטים החורבן ע"י שמחה. 
החזק  הקשר  במוחש  אלו  בימים  מרגיש  הישראלי  שהאיש  הוא  וההסבר 

לך לקחת את  כדאי  ומאוד  אבינו שבשמים,  עם  לנו  והנפלא שיש  המתוק 
הספר אוהב ישראל בפרשת פנחס וכמו כן הקדושת לוי בליקוטים ד"ה ולא 
הביישן, ללמדו ולהעתיק משם שטיקלע'ך בפנקסך המיוחד דברים ערבים על 
גודל עומק הקשר שיש לנו לאבינו שבשמים והגעגועים וההתקרבות שאנו 
חשים ומרגישים בימים אלו וצועקים מנהמת הלב בקול גדול אבינו הגדול 

אנחנו אוהבים וחפצים בך, הגלה נא ופרוס חבבי עלי את סוכת שלמך...

ועל מה שכתבת "מאשימים" אותך, לא ידענו מניין לך כזאת, ומה כוונתך, 
בביהמ"ק,  חלקו  בונה  התמה  בעבודתו  אחד  שכל  מובא  בספה"ק  ולהיפך, 
וכידוע מהשלה"ק וכן בזרע קודש פרשת כי תצא עי"ש וע"ע בבית אהרן סוף 

פרשת קורח ובשפ"א דברים תרל"ד ועוד.    

ולענין ימי 'בין הזמנים', תדע יקירי, כי שמענו מהרבה בחורים כי דווקא 
היום,  סדר  של  תוכניות  לעצמם  ועשו  גדולה,  עליה  להם  העניק  אלו  ימים 
חזרות, ולימוד דברים חדשים וערבים בעצמם, ובחברותא וכדו', וגם יש כאן 
הזדמנות נפלאה לקיים המצווה הגדולה של "כיבוד אב ואם" ועזרה וחסד, 
וגם חולין הנעשה על טהרת הקודש בדרך התורה בלי פריקת עול ח"ו ל"ע, 
כדי לאגור אומץ וכח לזמן החדש, וכבר הגידו לנו תלמידי בעש"ט כי העושה 
"וכל  גבוה  מעל  גבוה  והוא  יחשב,  לקדוש   - לשם שמים  הגשמיים  מעשיו 

דרכיך דעהו" וכמבואר בשו"ע ס' רל"א ובנו"כ שם. 

לכן אחי, שנס מתנים, ובמחשבה נכונה והכנה פורתא תגיע גבוה גבוה, 
באיזה  לספר   - נוסף  מכתב  אב  חודש  לאחר  לנו  שתשלח  מקווים  ואנחנו 
צורה נעלית עברה עליך חודש אב, ומשיח צדקינו יקרא המכתב שלך ויספר 

לנו שבזכותך ובזכות בחורים שכמותך הוא בא לגאלנו במהרה בימינו אמן.
  .

אשריכם ואשריכם,

 הצלחה מרובה וגדולה 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 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

‰חסיִדו˙ ֹלימוִד ֹל‰פצ˙ עוֹלמי מרכז

אש
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משמר היוצא 
רבנן  בשם  בזה  לשגר  הננו  העעל"ט,  הקיץ  זמן  סיום  עם 
ותלמידיהון, אלפי בני הישיבות הק', איחולי תודה והערכה 

אש  נציגי   - קדישתא  חבורתא  להני 
החסידות בכל ישיבה וישיבה

שזכו לעמוד ולשרת בקודש בהיכלו של רבינו מרן אור שבעת 
הימים זי"ע בהפצת אור תורתו בקרב בני ישיבתם במסירות 

נאמנה להרבות כבוד שמים וכבוד החסידות במשך השנה 

לכם  תעמוד  הקדושים  רבותינו  שזכות  צרופות,  ברכותינו 
בכל צעד ושעל כל ימי חייכם בכל הברכות ובכל מילי דמיטב 

ותזכו להתעלות במעלות התורה היראה והחסידות.

ואתר  אתר  בכל  המועדים"  "אש  הקונטרסים  הפצת  למען  ונפש  לב  בכל  מאוד  המסורים  קדישא  חבריא  להני  והודאות  ברכות 
שהפיצו את הקונטרס במסירות נפלאה בכל רחבי תבל

ירושלים הרה"ח ר' יעקב שפרונג, הרב מרדכי רוזנפלד, הרב אבא חייא רייזמן.  בני ברק הרב משה פיליפ, משפ' פאנעט, הרב מנדל 
פרידמן, הרב יהושע מושקוביץ. אשדוד נציג הראשי הרב חיים רוזנברג, הרב חיים שלמה רוזנפלד, הרב הלל ווינד. בית שמש הרב 
חיפה הרב אלימלך רוזנפלד, הרב מנחם  פלטיאל קליין, הרב שלום פנחס קנובליך, הרב אהרן שלום חריטן, הרב יצחק סלומון. 
פרידמן. קרית גת הרב אברהם יצחק פרלשטיין. ביתר הרב יצחק שפר. עפולה-מגדל העמק הרב אלטר שטרן. ארה"ב הפצת 'שירה'. 

אנטוורפן הרב אהרן אדלר, הרב אנשיל קארניאול.
ברכה מיוחדת שגורה בזה להני צנתרא דדהבא הרב אהרן מושקוביץ הרב אהרן פריעדמאן ואתם הרב אהרן יצחק רויד שהפיצו 

במסירות מיוחדת את הקונטרסים בלונדון 

יהי רצון שזכות הארת עיני אלפי הלומדים תעמוד לזכותם להתברך בכל מילי דמיטב 

 וכל אשר יעשה יצליח 
ברכות חמות ולבביות שגורות בזה אל מע"כ ידידינו החשוב 
ויר"ש איש חי כביר המעש  והנעלה האברך המופלג בתורה 
ומתוך  פנים  גבולי החסידות בהארת  ורב הפעלים להרחבת 

חפץ לב מתוך כשרון מבורך והצלחה מרובה

הרב מרדכי רוזנפלד שליט"א 
שעומד לימיננו בכל עת ועונה במסירות ובנדיבות, בלב ונפש 
חפיצה ובמאור פנים, יום וליל לא ישבות לרומם ולהפיץ את 

אור החסידות בקרב ישראל 

 ברכות והודאות 
אל חלק מנציגי הקודש, הלא המה הבחורים היקרים והנפלאים 

המסורים בכל לב ונפש למען הפצת אור החסידות 

הבה"ח זרח אייזנבאך ני"ו
ישיבת פרמישלאן 

רכז וותיק במערכת אש החסידות מיום היווסדה 

הבה"ח אהרן אשר ני"ו
ישיבת וויזניץ אלעד 

אשר דואג בכל לב ונפש למען בני הישיבות באלעד בכללות 

הבה"ח הרשל מילר ני"ו
ישיבת טשארנוביל אשדוד

אשר עמד במסירות למען הרמת קרן החסידות בישיבתו הק'  

הבה"ח אלימלך וובר ני"ו
ישיבת בעלזא אשדוד 

אשר עמד במשמרת הקודש מדי חודש בחדשו בנאמנות יתירה 

הבה"ח ישעי יעקב ווינער ני"ו
ישיבת מחנובקה-בעלזא אלעד

שניהל ביד רמה את קרן החסידות בישיבתו 

ברכה מיוחדת שגורה אל
הבה"ח מנדל שטיין ני"ו 

שעמד לימיננו במשך זמן ארוך וניהל את המערכת על צד הטוב ביותר 
בעיר התורה והחסידות בני ברק

וכן שגורה ברכה מיוחדת אל

הבה"ח אברהם דוד פאנעט נ"י 
על התמסרותו למען המערכת 

קריאה של חיבה
אל נציגי הקודש - הפועלים בקרב הישיבות הק' ברחבי ארה"ק

לקראת התחלת השנה החדשה הבעל"ט - בחודש אלול תשע"ז

הננו נערכים להרשמה מחודשת של כל הרכזים בקרב הישיבות הקדושות 

הטבות מיוחדות לנציגי הקודש 
א. יזכו להכנס להגרלה בין הנציגים - שתתקיים מדי חודש בחדשו

ב. יזכו לקבל חינם את הספרים והחוברות היוצאים מבית 'אש החסידות'
ג. יוכלו להשתתף בכינוסי נציגי הקודש בהשתתפות משפיעים ידועים ומפורסמים 

בנוסף לרשימת הישיבות הרשומים כבר בפעילות 'אש החסידות' 

נפתחת הרשמה של ישיבות ורכזים חדשים 
החפצים להכניס בין כתלי הישיבה את אור תורת הבעש"ט הק'

בתיאום עם צוות הנהלת הישיבה

נציגי הקודש 
אלפי תלמידי הישיבות ממתינים לכם!

גם הרכזים הפועלים כבר בישיבותיהם - חובה לעדכן בקו הרכזים 


