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כ"ק אדמו"ר מנאראל שליט"א

הדריכני בנתיב מצוותיך
בעבר,  הארגון  פעולות  על  שסיפרנו  לאחר 
של  דברו  את  לשמוע  בקשנו  ובעתיד,  בהווה 
האדמו"ר שליט"א, אשר כמה דורות של צדיקים 
וללמוד  עיניו,  ראו  מעשה  ואנשי  חסידים  אף 
הזה.  ובזמן  ההם  בימים  ודרכיה  החסידות  על 
הספר  ועליה  גמרא,  כרך  היה  מונח  השולחן  על 
'בקודש פנימה' – תולדות הרה"ק רבי אהרן קדוש 
לנו  מבאר  שליט"א  האדמו"ר  זי"ע.  מבעלזא  ה' 
בטוב טעמו את פשר הדבר, כי בטרם פותחים את 
הגמרא יש להתכונן בהכנה דרבה, בלימוד חסידות, 
ובעבור  לתורה.  ללימוד  ומכינה  הלב  את  הפותח 
האדמו"ר שליט"א, כמי שזכה להיות מקורב אל 
אותו צדיק יסוד עולם זי"ע – הרי שהעיון בסיפורי 

תולדותיו – כלימוד ספר חסידות דמי.

מכאן התגוללה השיחה הערבה אודות רבותינו 
צדיקי עולם זי"ע אשר התקרבו אל אורה כי טוב 
של החסידות, לאחר שנים של עמל ויגיעה בתורה 
ובעבודת הבורא, כאשר הבינו שזהו הדרך ישכון 
אור, ללמוד תורה לשמה. וכמו שפירש הרה"ק שר 
שלום מבעלזא זי"ע את הכתוב )תהלים קיט, לה( 
כפל  על  לעיין  יש  כי  מצוותיך',  בנתיב  'הדריכני 
'בנתיב', ולכאורה היה די באומרו  הלשון באומרו 
'הדריכני במצוותיך'. ופירש בקדשו, כי דרך התורה 
אבותינו  מאבות  לנו  הסלולה  הרחבה  הדרך  היא 
הדרך  את  וקבלו  סיני  הר  למרגלות  עמדו  אשר 

העתים  בצוק  אמנם,  תמיד,  בה  ללכת  הזאת 
בנסותו  זו,  בדרך  מוקשים  הרע  היצר  הטמין 
ה'.  בתורת  ההולכים  את  אף  ר"ל  ברשתו  להפיל 
אין  סתומה,  נעשית  והרחבה  הגדולה  וכשהדרך 
וללכת  לצדדים  לפנות  אלא  בה  להולכים  להם 
דרך ה'נתיב', שאמנם צר הוא יותר אך דרכו ניתן 
להגיע ליעד הנכסף. החסידות – היא היא הנתיב 
בה  ההולכים  את  הצילה  התורה,  דרך  של  בצדה 

מפח יקוש. 

למיתב בצילא דמהימנותא
זי"ע  מאמדור  חייקא  חיים  רבי  הרה"ק  על 
מסופר, כי בראשונה היה יושב ויגע בתורה מתוך 
קשים  וסיגופים  לשבת  משבת  צומות  של  דחק 
של  קדשו  ממסעות  באחד  עצמו.  על  שקיבל 
בארץ  זי"ע  מקארלין  הגדול  אהרן  רבי  הרה"ק 
ליטא, הגיע לאמדור, משנכנס לבית המדרש וראה 
תלמידי חכמים המתנצחים בפלפולא דאורייתא, 
ואמרו:  ענו  עוסקים'?  אתם  'במה  אותם:  שאל 
'בתורה לשמה', נענה רבי אהרן הגדול: 'הרי אמרו 
חז"ל בפרקי אבות 'כל הלומד תורה לשמה זוכה 
לדברים הרבה', והיכן הם איפוא ה'דברים הרבה'?... 
הדבר יצא מפי הצדיק והללו כבר הבינו כי מאנשי 
'כת החסידים' הוא, בקשו לנזוף בו אך הוא נשא 
רגליו וברח משם. רק אחד היה רבי חיים חייקא 
עלה  כבר  אהרן  רבי  נשמתו,  בכל  אחריו  שרדף 
על העגלה, אך רבי חיים חייקא לא הרפה ממנו 

והתחנן לו שיעצור את העגלה, אך הוא ציווה על 
נשאר  שלא  שראה  עד  בנסיעה  להמשיך  העגלון 
כח לרבי חיים חייקא להמשיך לרוץ ואז עצר את 
'ילמדנו  חייקא:  חיים  רבי  והעלהו. שאלו  העגלה 
הדברים  את  באמת  להשיג  אפשר  איה  רבינו, 
למעזריטש.  שיסע  אהרן  רבי  לו  ענה  הרבה?', 
זי"ע  הקדוש  המגיד  קיבלו  למעזריטש  משהגיע 
מלאה  זהב  מנורת  "הבאת  אהרן:  לרבי  באומרו 

בשמן שרק צריך להדליקה"...

שלמה  תפארת  בספה"ק  המובא  הדבר  הוא 
וצדיקי  חכמים  ודיבוק  מעלת  "גודל  צו(:  )פרשת 
בעפר  ומתאבק  בצילם  המסתופף  כל  הדור, 
רגליהם, אף כי הוא אינו במדרגה הנכונה, עם כל 
זה אם הוא מחובר לטהור יש לו תקומה להיות לו 
עליה על ידי הצדיק, כי כל המחובר לטהור טהור, 
וכו', כי כן הוא כח הצדיק לתת טעם בתורה ומצוות 
הרב  מאת  ששמענו  כמו  למעלה.  להרימם  שלו 
הצדיק המנוח מהו' חייקא המדורא זלה"ה, שהיה 
משבת  פעמים  כמה  וסיגופים  בתעניות  עוסק 
לשבת, והיה נעור אלף לילות לעסוק בתורה, ועם 
כל זה לא הרגיש בנפשו תיקון השלימות, עד אשר 
ממעזריטש  מוהד"ב  המגיד  הקדוש  הרב  אל  בא 
זלה"ה, ותיכף נגמר תיקונו הראוי, כי הטעם שנותן 

הצדיק בעבודתו הוא העיקר כנ"ל".

תורת החסידות נקנית בחבורה
מה  שמלבד  יודעים,  היו  הראשונים  וחסידים 
- את הנפשות  ומטיב את הנרות  שהצדיק עומד 
נוספת  מעלה  זאת,  גם  אף  קורתו,  בצל  הבאים 
היתה עצם השהות בתוך קיבוץ החסידים ואנשי 
מעלה שבאו למיתב בצילא דמהימנותא, גם מהם 
וכמבואר  נדיבה.  רוח  הקודש,  רוח  שואבים  היו 
יש  "דהנה  )פרשת מסעי(:  ושמש  בספה"ק מאור 
להבין, מה זה תועלת בהתאספו בני ישראל יחד, 
התועלת  הצדיק,  אל  יחד  למסעיהם,  ממוצאיהם 
ישר  איש  דרך  כל  דהנה  כך,  הוא  מהם  היוצא 
ובעל  ולמדן,  וחסיד,  ומחזיק עצמו לצדיק  בעיניו 
שום  בעצמו,  רואה  שאינו  מאחר  טובות,  מידות 

הוד קדומים
בבית נאוה קודש, הבית אשר כותליו ספוגים היטב בתורה, חסידות ויראה טהורה, הבית בו התגורר 
אותו זקן - כ"ק אדמו"ר מנאראל זצ"ל, במשך רוב ימי חייו עלי אדמות, עד עלותו לשמי מרום לפני 
למעלה מעשור. בחדרו האפוף הוד קדומים, גם האיש הפשוט יכול למשש באוויר הזך והטהור, ולהריח 

ביראת ה'.

אכן הצדיק אבד, אבל אין איש שם על לב, שכן גם כהיום הזה, כל הבא אל הבית הזה, זוכה ורואה 
כ"ק  יחידו, ה"ה  בנו  פני  והדרה, על  זיוה  דרכו בקודש, בדמותו העילאית המשתקפת בהודה,  בהמשך 
מבבל,  הארי  עלה  מאז  שנים  כמה  וזה  כבודו,  מקום  את  הממלא  שליט"א,  מנאראל  הגה"צ  אדמו"ר 
שליט"א,  האדמו"ר  והחסידות.  התורה  באור  עליה,  ולדרים  לארץ  הוא  מאיר  הקודש,  בארץ  להשתקע 
כשריד לדור דעה, אוחז מעשה אביו זצ"ל, בהעתקת השמועה והנחלת המסורה לדורות האחרונים, לחזק 

את הלבבות ולרומם את הנפשות בדור עקבתא דמשיחא, לבל נרפה מלהמשיך בכל עוז בדרך ה'.

 

גליון מוגדל לרגל חג הסוכות  
שיחות ומאמרים בענייני פנימיות חג הסוכות 

המשך בעמוד הבא



ב

שמץ קצת דבר, ויצרו גדול ממנו, והגדיל לעשות 
וילך הלוך וגדול. מה שאין כן בהתאסף ביחד אל 
יראים  אנשים  הצדיק  אצל  מוצא  ושם  הצדיק, 
שם  ואנשי  ובמידות,  בתורה  גדולים  ושלמים, 
צעירים בימים, ומתאמצים בעבודת השם יתברך 
נכנעים  המה  כן  פי  על  ואף  בשנים,  זקנים  ואף 
יתברך.  השם  לעבודת  ומשתוקקים  הצדיק  אל 
ואף  גדולים,  עשירים  בהמצאו  והיפוכו,  דבר  וכן 
ונכנעים עד למאד לפני  על פי כן המה נשברים 
עצמם  מפנים  הם  צערם,  לפי  עניים  וכן  הצדיק, 
ודעתם, מעניות וצערם, ומתאמצים לעבוד השם 
יתברך בשמחה. והנה בראותו כל זה, אזי אם לבו 
כאבן ימס בקרבו כמים, ונעשה נכנע ונשבר לבו 
בקרבו לפני כל אחד ואחד מחמת שמחה ואהבה, 
שהיה  אולתו  כל  על  שברים  בשברי  נשבר  ולבו 
ויוכל לבוא  וארציות,  ויוצא ממיצר  לו בראשונה, 
באריכות  )עי"ש  באמת"  יתברך  השם  לעבודת 
לשון קדשו, וכן מה שכתב בפרשת ראה כדברים 

האלה(.

כנפי  על  אותנו  מעלה  שליט"א  האדמו"ר 
האיתנים  ירח  נראה  כיצד  לנו  ומתאר  זכרונו, 
באהלי צדיקים, חסידים ואנשי מעשה, אשר בצל 
במיוחד  מקדם.  בימים  להסתופף  זכה  קורתם 
בצל הקודש בעלזא, שם זכה האדמו"ר שליט"א 
עוד משחר נעוריו להימנות על היושבים ראשונה 
"אכן   - זי"ע  בעלזא  בית  לצדיקי  כנו"נ  במלכות, 

 – שיחו  בנועם  לנו  מספר   – הללו"  במקומות 
"התקיימו במלואם דברי התפארת שלמה והמאור 
ושמש, הדביקות בצדיקים ובחסידים היתה תמיד 
מי  כל  הזה,  היום  עצם  ועד  החסידות,  מיסודות 
שרוצה להתקרב לאורה של החסידות עליו להיות 
מקושר לאחד מאילנות החיים אשר בתוך הגן – 
אלו חצרות הקודש, אשר בראשם עומדים צדיקים 
הממשיכים בדרכי אבותיהם עד למעלה בקודש".

כתפוח בעצי היער
לפרוש  שליט"א  האדמו"ר  מוסיף   – "אמנם" 
החסיד  שיזכה  "בכדי   – הסדורה  משנתו  את 
אור תורת הבעש"ט הק'  הגדול  לקבל את האור 
כך  ועל  ומזומן,  מוכן  'כלי'  להיעשות  עליו  זי"ע, 
ידוע המשל הנפלא משיחם של החסידים בחצר 
האדמו"ר   - הסוכות"  חג  בימי  בעלזא,  הקודש 
ובאותו  זצ"ל,  אביו  בשם  משלו  נושא  שליט"א 

נועם, טוב טעם ודעת:

היה זה כאשר בעיצומו של יום טוב נפל תפוח 
בנוי את סוכתו  אחד מהתפוחין קדישין שפיארו 
של הצדיק, בקול רעש גדול התפוצץ התפוח על 

קרקע הסוכה, ונעשה 'מוקצה'.

שחו החסידים ואמרו: הנה זה התפוח, כאשר 
גדל על העץ, בוודאי היה נושא תפילה ותחנונים 
להגיע  ויזכה  היטב,  ויתבשל  שיגדל  ה',  מלפני 

על שולחנו של יהודי הגון וירא ה', שיעשה עליו 
הקציר  עת  שמים.  לשם  ויאכלנו  בכוונה  ברכה 
לידי  נפל   – העצומה  לשמחתו   – והתפוח  הגיע 
הוא  ואנשי מעשה.  לידי חסידים  הגונים,  יהודים 
הודה לקונו בהודאה על העבר ובבקשה על להבא, 
שאכן יגיע למחוז חפצו לחיים טובים ולשלום. מה 
רבה היתה התלהבותו כאשר זכה ואחד החסידים 
הביאו אל הצדיק, לקראת חג הסוכות, והוא זכה 
תחת  תולה  כשהוא  הרבי,  של  סוכתו  את  לפאר 
אויה,  אך  ולתהילה.  ולתפארת  לשם  הסכך  עץ 
מה קרה לו כעת? מדוע כלתה אליו הרעה ליפול 

ולהתבזות?".

נמנו וגמרו החסידים כי שלש סיבות לדבר: א. 
כנראה לא היה מקושר היטב אל הסוכה, ב. אולי 
רקוב  מבפנים  אך  היטב  בשל  נראה  היה  מבחוץ 

היה כולו, ג. אולי היה כבד מדי...

ברצותו  הקודש,  בצל  ליראות  החסיד  בבוא 
לקבל את האורות הנשפעים מהצדיק ומהנלווים 
ולא  הלב  בפנימיות  כנכון,  להתקשר  עליו  אליו, 
לא  מדי,  כבד  להיות  לא  וגם  חיצוני,  באופן  רק 
לקבל  ולדעת  להיכנע  אלא  בשלו,  להתגאות 
מאחרים גם כן. הן הנה מיסודות החסידות, מהאור 
כי טוב שהאיר הבעש"ט הק' בעולמנו, אור חדש 

על העולם האיר ומי יתן ונזכה כולנו יחד לאורו.

ישמע חכם ויוסיף לקח!   

המשך שיחת החג עם כ"ק אדמו"ר מנאראל שליט"א 

חג הסוכות    
א( בעניין ראשון לחשבון עוונות ביום א' דחג 

הסוכות 

עי' קדושת לוי פר' האזינו ד"ה מי אל כמוך 

עי' ישמח ישראל אות ו' 

ב( בעניין גודל קדושת מצוות סוכה וסגולותיה 

עי' בספה"ק יסוד יוסף פרק ע"ו ופרק ע"ז 

עי' פלא יועץ ערך סוכה 

עי' יושר דברי אמת אות נ"ז 

או  ד"ה  דסוכות  א'  יום  רמזי  ושמש  מאור  עי' 
יאמר ישמעו ויאמרו 

עיי"ש ד"ה ויאמר אברם 

ישמח ישראל אות ה' לסוכות בסה"ד וזה ענין 

י' אות  בני יששכר מאמרי חודש תשרי מאמר 
יג- י"ד – טו 

אי'  ד"ה  תרמ"ד   שנת  לסוכות  אמת  שפת  עי 
בגמ' – ותרמ"ו ד"ה במצוות סוכה 

עי זרע קודש ליל א דסוכות ד"ה בסוכות 

עי' דברי חיים ד"ה הנה בפסח 

ג( בעניין גודל מצוות ד' מינים ורמזיה

עי' חינוך מצווה שכ"ד 

עי' יסוד יוסף פרק ע"ה 

עי' זרע קודש לסוכות יום ' ד"ה ולקחתם לכם 
וכו' הד' מינים 

עי' תפארת שלמה לסוכות ד"ה לולב הגזול 

עי' אור המאיר דרוש לסוכות ד"ה א"י אמרתי – 
בעניין כוונת הנענועים ע"ד עבודה 

עי' שפת אמת תרל"ו ד"ה עניין סוכה ולולב 

הושענא רבה 
א( תפארת שלמה להו"ר ד"ה בגמ' סוכה בעניין 
כבוד  עבור  צ"ל  זה  ביום  התפילות  שעיקר 

השכינה שיתגדל שמיה רבה 

נפלאים  דברים   – ע"ח  פרק  יוסף  יסוד  ב( 
במעלת יום זה 

הקב"ה  זה  ביום   – ל"ב  אות  ישראל  ישמח  ג( 
נותן השפעות בערבון לישראל 

דאף   – שקבעו  מה  ד"ה  תר"נ  אמת  שפת  ד( 
השפלים כערבה נוושעים ביום זה 

עי'   – ה( שפת אמת תרל"ד ד"ה מצוות ערבה 
גם תרמ"ו ד"ה ביום הו"ר בעניין מצווה בערבה 
מצד  בישראל  בוחר  שהקב"ה  להורות  דייקא 

עצמיותם 

שמיני עצרת – שמחת תורה 
א( יסוד יוסף פרק ע"ט 

ב( מאור עינים פר' האזינו, דביום שמיני עצרת 
ישראל עד שבכח כל  כביכול מתיחד עם כלל 

אחד מישראל להיות צדיק גוזר וכו' 

אמור  ד"ה  אמור  פרשת  עינים  מאור  )ועי' 
דבש"ת מתייחדים כל נשמת ישראל בשורשם 

בתורה"ק(

ג( תפארת שלמה ד"ה ביום השמיני )ב( בעניין 
דכל התפילות מתעלות ביום זה 

למה  בעניין  מראשית  ד"ה  שלמה  תפארת  ד( 
עושין שמח"ת ביום זה 

ישראל אותיות מ"א מב מ"ד בעניין  ישמח  ה( 
שמחה אף בחשכות הגלות 

ו( שפת אמת תרל"ד ד"ה שמחת תורה בעניין 
כח  נותן  השנה  בתחילת  בתורה  דע"י השמחה 

להתדבק בתוה"ק כל השנה אף לבעלי בתים 

מראי מקומות  
בספרי החסידות - שוים לכל נפש 

מאת הרה"ג ר' דניאל גראס שליט"א
ראש כוללי 'נעימות החיים' בארא-פארק 

וממשפיעי אש החסידות בארה"ב



תוה"ק צוותה לנו בפסוק )ויקרא כג, מ( 'ולקחתם 
לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ 
כב(  )אמור  ובמדרש תנחומא  וגו'.  נחל'  וערבי  עבות 
הראשון  ביום  אומר  ואתה  ט"ו,  זה   – הראשון  ביום 
וכו', אלא ראשון לחשבון עונות. ובמד"ר )ויקרא ל, ז( 

מוסיף 'מה דאזל אזל, מן הכא נחיל חושבנא'. 

ד'  של  זו  שמצוה  מבאר  המאיר  אור  בספה"ק 
ויוהכ"פ,  ר"ה  ימי  של  העבודה  עם  נכללת  מינים 
איך שמצות  בקט שכלינו  להבין  הק'  מדבריו  ונביא 
ימי חודש תשרי מקשה אחת הן, להתקשר באורות 
המעלות  מרום  שפע  להמשיך  ומשם  עליונים 

למדריגות התחתונים ברוח וגשם.

מיניו  והלולב עם  וזה לשון קדשו בתוך הדרוש: 
בעצמם, הם הם הז' ימי הבנין מחסד עד מלכות. אנו 
והיינו  שלהם,  השורש  עד  ומעלים  אותם  מנענעים 
כנזכר בהיות המשכיל משים רוחו ונפשו יומם ולילה, 
לב  בהשכיל  תתאה.  בחכמה  עלאה  חכמה  לחבר 
ומשפט לעבוד  לו חוק  שבכל דבר בעולם, שם שם 
עבודת הבורא. ליקח לעצמו רמיזא דחכמתא, להשיג 
חכם  ככה  ברא  מה  על  עליונים,  אורות  מגשמיות 
ה'  פעל  כל  כי  בחכמה,  הכל  בודאי  בעולמו,  הפועל 
למענהו, הכל בשביל קילוסו, ובזה כחו יפה להעלות 
לשורשם  אותם  מעלה  שנתפזרו,  קדושות  ניצוצות 
המעלות,  מרום  השפע  הורדת  גורם  וגם  ומקורם, 

למדריגות התחתונים שנתעורר מחמתם. עכד"ק.

ומפרש שם הדברים שנאמרו בספר פע"ח )שער 
מה  מפרש  ובהמשך  הנענועים,  כוונות  פ"ב(  הלולב 
לך  קח  'ואתה  כא(  ו,  )בראשית  לנח  הקב"ה  שאמר 
ולהם לאכלה'.  לך  והיה  וגו'  יאכל  מכל מאכל אשר 
שפרטי  הנשמע,  כלל  לישנא:  בהאי  ע"ז  ומוסיף 
הכוונות מצות סוכה ולולב עם מיניו, תולה מאז מיום 
ראש השנה, כאשר קיבל על עצמו עול מלכות שמים 
שלימה, לבנותה ולתקנה בפרטי עובדותיו. עתה היא 
זמן גמר כוונתו שבלב, לעשות בעבודות ממש. כמו 

שמראה בעמו עם הלולב והאתרוג.

עוד ממשיך שם בזה הלשון: ומעתה תאיר עיניך 
לכם  ולקחתם  פסוק  על  שנתעוררו  דבריהם,  להבין 
והלא  הוא,  ראשון  וכי  הדר,  עץ  פרי  הראשון,  ביום 
הראשון  ביום  שפיר,  יתבאר  דברינו  וכלפי  הוא,  ט"ו 
תקחו  ומקדם  מאז  השנה,  ראש  על  מוסב  דייקא, 
לכם התעוררות קבלה בלב, וכו', שאז בראש השנה, 
כי  וכו',  שבלב  קבלה  רק  הדעת,  בסוד  אם  כי  אינו 
עיקר השלמת נפשו של אדם תולה במעשה שמכניס 
בעובדא תליא,  ועתה בחג הסוכות  בעובדות,  הדעת 
למעלה  כנזכר  ממש,  בעובדא  המצוות  עושין  שאנו 
מאן נצח דינא מאן דמאני קרבא בידייהו, דייקא, וכו' 
להכניס הדעת שקבלנו עלינו בר"ה לעובדות וכו'.לזה 
צוונו הקב"ה תיכף אחר ר"ה ויום כיפור, ליקח לולב 

ואתרוג המורים כללות ז' ימי הבנין כנודע, 

עוד כתב בהמשך דבריו: ובזה תאיר עיניך להבין 
דברי חכמים ורמיזותם, שהעתיקו בדבריהם, ראשון 

לחשבון עונות, מאד צדקו דבריהם לכוון האמת, כי 
מיום הראשון לפי דברינו מוסב לראש השנה, עיקר 
ידוע  כוונתו  שופר,  ותקיעת  התפלות  עם  עובדתינו 
ששם  ראשונות,  שלשה  בסוד  רק  הוא  למשכילים, 
והדעת,  והבינה  והכל בסוד החכמה  למעלה מהזמן, 

ועתה אנו מכניסין את הדעת בהמדות וכו', ע"כ.

הרי לנו שע"י מעשי המצוה בחג הסוכות נשלם 
זי"ע  הק'  האר"י  מכתבי  כידוע  ספירות,  העשר  כל 
ג'  לולב  יחד שבעה, אתרוג  מינים, המהוים  ד'  רמזי 
וב' ערבות, שהם כנגד תיקון סוד הז' מדות  הדסים 
שהם  הראשונות  שלש  ובצירוף  מלכות,  ועד  מחסד 
ביום  קוב"ה  בהמלכת  שניתקנו  ודעת,  בינה  חכמה 
המדות  תיקון  ע"י  ראשון  חלק  שהוא  השנה  ראש 

במחשבה.

ובזה באים אנו לקשר בין העבודה בר"ה לעבודת 
מצות ארבעה המינים בחג הסוכות. כי בעוד שבר"ה 
ובמחשבה,  בלב  בקבלה  הקב"ה  את  ממליכים  הננו 
הרי בחג הסוכות הוא קבלת עול מלכות שמים בעשי' 
בפועל ממש, ע"י מעשי המצוות ובמיוחד במצות ד' 

מינים.

ובראשונה במדרש הנ"ל  זה מבואר בראש  קשר 
ביום  הסוכות  חג  בתוה"ק  שנקרא  מה  בין  שמקשר 
ראשון  על  הרומז  עונות  מחילת  לענין  הראשון 
דאזל  'מה  תנחומא  מד'  כלשון  או  עונות  לחשבון 
אזל מן הכא נחיל חושבנא', עוד אמרו חז"ל במדרש 
)ויק"ר ל, ב( שבר"ה קיים קטרוג בין ישראל ואוה"ע 
ולית אנין ידעין מאן נצח, אלא במה שישראל יוצאין 
יודעים  בידיהן,  ואתרוגיהן  ולולביהן  הקב"ה  מלפני 
אנו שישראל הם שניצחו בדין. הרי לנו קשר חזק בין 
יום הדין ומחילת עונות לבין חג הסוכות בשימת דגש 
מיוחד על מצות לקיחת ד' מינים שבחג המראה על 

כך שישראל נצחו בדין.

א(  רכא,  )ח"א  בזוה"ק  הנאמר  עליהם  נוסף 
ובתיקוני זוהר )כט, א( משמעות הדברים של נצחון 
ישראל מול אוה"ע והמקטרגין, וז"ל: תסתכלון באלין 
נצח  מאן  ותנדעון  בידייהו  קרבא  במאני  דרשימין 
דינא, היינו שע"י מצות ד' מינים מוכיחים ישראל אל 
מול כל האומות שזכו בדין שעמדו בו ביום הדין – 

ר"ה.

וכבר מצאנו בנגלות, בגמ' סוכה )לח, א( רב אחא 
בר יעקב ממטי לי' ומייתי לי' אמר - דין גירא בעיניה 
והמהרש"א  היא,  מלתא  ולאו  מסיק  ובגמ'  דסטנא, 
שם בח"א מבאר שבאמת כן הוא כוונת הנענועין ולכן 
בנענועיו, אך בגמ' אינו  יעקב אמר כך  רב אחא בר 
מורה לכל אדם לעשות כך, משום דאתי לאיגרויי בי' 
וכפירשיז"ל שיתגרה בו שטן שהוא היצה"ר וכו'. היינו 
שבאמת צריך כ"א לכוון בנענועיו כך אך לא לאמרו 
בפה רק במחשבה, וזה י"ל אולי הכוונה "ולאו מלתא 

היא" היינו שלא יאמר כך המילים בפה.

נמצינו למידים מכאן שמצות נטילת לולב מורה 

על התגברות על השטן הוא היצה"ר שמנסה לקטרג 
בדין  זכאין  יוצאין  ואנו  הדין,  ביום  ישראל  עם  על 
ומורים בנטילת ד' מינים מאן נצח והוא גירא בעיניה 

דסטנא.

יעקב  קהלת  בספרו  קלוגר  שלמה  רבי  הגה"ק 
)דרוש ס"א לסוכות( מדייק בדברי המד"ר )ויקרא ל, 
טו( עה"פ ולקחתם לכם ביום הראשון, זש"ה )משלי 
ל, יח( שלשה המה נפלאו ממני, ג' המה פסח מצה 
ומרור, וארבעה לא ידעתים, אלו ד' מינין שבלולב, פרי 
עץ הדר, מי יאמר שהוא אתרוג וכו', ומי אמרם חכמים 
הקשר  על  ומדייק  מחוכמים.  חכמים  והמה  שנא' 
שבין ג' לד' דברים שאמר שהע"ה, ותוכן דבריו ע"מ 
כדברי המדרש,  עונות  ראשון לחשבון  ענין  שמרומז 
העונות  מחילת  כי  מינים.  ד'  לקיחת  במצות  דייקא 
הינו בזכות לקיחת ד' מינים שישראל מקיימין אח"כ 
בחג הסוכות, )עפי"ד חז"ל עה"פ בהוציאך את העם 
ע"ש  הזה.(  ההר  על  האלקים  את  תעבדון  ממצרים 
העתיד, ובתמצית הדברים כי ע"י שישראל מקיימין 
כוונת  לנו  שפירשו  חכמים,  דברי  עפ"י  המצות  את 
ד' מינים מדבר  וגו' על איזה  הפסוק ולקחתם לכם 
הכתוב, שהוא תורה שבע"פ, זוכין כבר למחילת עונות 
שהתפללנו עלי' עוד מיום הראשון של חודש תשרי 

שהוא ר"ה.

שפירש  יור"ד  לחלק  בפתיחה  בחת"ס  מצינו  כן 
מה שאומרים בתפילת ר"ה בזכרונות, ועקידת יצחק 
עפ"י  המצוה  קיים  אאע"ה  כי  תזכור.  לזרעו  היום 
משא"כ  שבכתב,  תורה  בבחי'  שהוא  השי"ת  ציווי 
יצאע"ה קיים מה שאמר לו אביו עפי"ד השי"ת בבחי' 
תושבע"פ, והוא מראה שמאמין לדברי חכמים, ולכן 
כל  כי  הן הדברים שאמרנו  הן  יצחק.  זוכרין עקידת 
עיקר קיום מצות ד' מינים הוא עפ"י פי' דברי חכמים 
שהם תושבע"פ ותלוי במדת אמונת חכמים שבנו כדי 

לקיימם.

ובזה יש לפרש דברי החכם מכל אדם בספר משלי 
הנ"ל, שמקשר בין שלשה המה נפלאו ממני, לארבעה 
לא ידעתים. כי כמו שמצות פסח מצה ומרור כל כולו 
מתקיים עפי"ד חכמים כאשר ביסוד הדברים אמונה 
בדבריהם ז"ל שבזכות האמונה גם יצאנו ממצרים, כן 
במצות ד' מינים תלוי קיומם באמונה בדברי חכמים 
בפסוק  השי"ת  בכוונת  לקיימם  איך  לנו  שפירשו 

ולקחתם לכם וגו'.

ובזכות זה זוכים לנצחון ישראל ביום הדין כנגד 
זו של  כח  אין להם  כי הם  והשטן המקטרג,  אוה"ע 
זכות אבות באמונת חכמים כנ"ל ולכן מובטחין אנו 

לצאת זכאין בדין.

כן יעזרנו השי"ת להידבק באמונת חכמים ולקיים 
דברי חז"ל ודברי חכמים שבכל דור, בעשיית מצות 
ובזכות  ומעשה,  דיבור  במחשבה  בשלימות  השי"ת 
על  לנצח  במהרה  נזכה  יורוך  אשר  ככל  ועשית 
ע"י  ותפארתנו  בית מקדשינו  בבנין  ה'  בית  מלאכת 

משיח צדקנו בב"א.

ג

ולקחתם לכם ביום הראשון
השלמת עשר המידות-בכח אמונת חכמים

פלגי מים
מאוצרות הגה"ח רבי ישראל גבריאל אדלר שליט"א

אב"ד טורדא
יו"ר ממלכת 'אש החסידות' העולמית



ד

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

עבודת הנענועים 
 'בריותיך אנחנו'

נעורים  מרץ  מלאי  צעירים,  אברכים  לראות  ניתן 
עם תכניות למכביר, מנסים לשנות את העולם, לחולל 
מהפיכות, ולשאוף להצלחות ולהישגים, וכעבור שנים 
למטה,  ראש  עם  מתהלכים  אותם  רואים  אנו  מספר 
החיים  נסיון  שיש.  מה  עם  שמחים  ונכנעים,  שפלים 
הוכיח להם שיש מנהיג לבירה, יש בורא שמחליט כאן 
בעולם, וכל אחד מגיע תורו לספוג את התובנה הזאת 

על בשרו באופן אישי.

שיש  להכיר  פירושה   - שמים  מלכות  עול  קבלת 
בפני  מוחלטת  בהתבטלות  ולהתבטל  בעולם,  מלך 
אין  ה'"  ירצה  "אם  אומרים  כאשר  העליונה.  ההנהגה 
זה לתפארת המליצה, ככל שמתבגרים בגיל או בדעה 
הרי זה מתחדד ומתעצם. יש מלך בעולם, ואנו נמצאים 
כאן  נמצאים  אנו  שלשמה  המטרה  ה'.  של  במלכותו 
היא להמשיך ולגלות את מלכותו יתברך בעולם, על ידי 
תורה ומצוות, ועל ידי שאנו מכירים שהוא אלקינו והוא 
בראנו לכבודו, לא לכבודינו. כל מהותינו וכל מציאותינו 
ולומר  נאמן  עבד  להיות  בלבד,  אחת  לתכלית  היא   -
)שמות  הרמב"ן  וכמאמר  'בריותיך אנחנו',  לפני אדונינו 
יג, טז( "והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה 

הראשונה, ואין קל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע 
שבראם  לאל  ויודו  וכו',  שבראו  לאלקיו  ויודה  האדם 

והמציאם, ויפרסמו זה, ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו".

העולם  מלך  את  עלינו  להמליך  מגיעים  כאשר 
נבנה  שבו  חודש  הוא  בכללותו  ]אשר  תשרי  בחודש 
מלכותו יתברך, החל מראש השנה - יום ההמלכה, דרך 
עשרת ימי תשובה שבהם בונים את קומת המלכות בכל 
עשר ספירותיה, וחג הסוכות שבו 'הביאני המלך חדריו' 
אל היכל מלכותו, עד ליחוד השלם בשמחת תורה, שבו 
בלחודוהי'[,  ליה  ונטל  מלכא  עם  דיתיב  'מאן  מתקיים 
הרי זה מתפרש אצל רבים כימים שבהם צריך לעשות 
חשבון הנפש, היכן אני עומד בקיום המצוות, היכן אני 
לכך  מוסיפים  כאשר  נכון  זה  כל  שמים.  ביראת  עומד 

את הנקודה הפנימית - מלכות השי"ת. 

גרידא,  הנפש  חשבון  של  זמן  אינו  השנה  ראש 
לעשות חשבונות של רווח אישי, האם אני הולך לקבל 
אני  האם  הבא,  בעולם  או  הזה  בעולם  שכר  מספיק 
מספיק צדיק או עובד ה', כל זה טוב לערב ר"ח טבת או 
במועד אחר כשעורך חשבון הנפש לעצמו. ראש השנה 
עול מלכות שמים', בראש השנה  'קבלת  זמן של  הוא 
מה  כל  עצמי  על  לקבל  מוכן  שאני  להחליט  הזמן  זה 
שיצווה עלי המלך הקדוש. כמובן ש'קבלת עול מלכות 
שמים' מתבטאת בכך שמקבלים על עצמינו לקיים כל 
התורה וכל המצוות, אבל שורש הנקודה היא קבלת עול 
מלכות. מי שמוסיף קבלות טובות בחודש תשרי משום 
ומתעלם  ונשמתו,  רוחו  נפשו  חלקי  להשלים  שרוצה 
מנקודה זו של 'קבלת עול מלכות שמים', יתכן שישלמו 
אבל  הצדיקים,  במעלות  יתעלה  ואף  פעולתו  שכר  לו 
עליו  לקבל   - אלו  ימים  של  הנקודה  עיקר  את  הפסיד 
עול מלכות שמים, בבחינת 'דבר מלך שלטון' שמלכות 
שומעים  והם  עמו  את  מצווה  כאשר  מתגדלת  המלך 
לדבריו ומקיימים מצוותיו, וכמאמר חז"ל )מכילתא יתרו 
ו( שאמר הקב"ה לישראל: קבלו מלכותי ואח"כ  פרשה 

קבלו גזירותי, בבחינת 'נעשה' הקודם ל'נשמע'.

מקבל  תשרי  חודש  ובכל  בר"ה  בגשמיות.  כן  וכמו 
הנהגת  תחת  מוכנע  אני  לאמר:  עצמו  על  אחד  כל 
מלבד  בחיים  אחר  רצון  לי  ואין  תכניות  לי  אין  המלך, 
לעשות ולקיים רצונו יתברך. לאחר החלטה כזו חוסך 
צורך  אין  חובלים,  ומקל  מוסר  שבט  מעצמו  האדם 
להוכיח אותו משמים בנסיון אישי שיש מנהיג לבירה, 

הוא יודע זאת לבד.

 מלכות - בחינת ביטול והכנעה
היא  הדברים,  את  לעכל  מסוגלת  אינה  הנפש 
אינה מוכנת להתבטל ואינה מסוגלת לקבל על עצמה 
עם  ללחום  להאבק,  מנסה  ולכן  מאחרים,  ומרות  עול 
ההכנעה.  שלב  מגיע  דבר  של  בסופו  אבל  המציאות, 
שהשי"ת  ומודים  מסויים,  בשלב  ידים  מרימים  כולנו 
'מלכות'  של  למצב  נכנסים  ואז  העולם,  מלך  הוא 
'לית לה מגרמה כלום', אין לי שום  שמכריזה ואומרת 
להכשל,  ולא  להצליח  לא  לכלום,  מסוגל  אינני  דבר, 
העושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל. האדם נעשה 

'מקבל' במהותו. השי"ת משפיע, והוא מקבל.

מצב כזה יכול להביא את האדם לידי דכדוך הנפש, 
לעשות,  סיפוק,  להתמלא  להצליח,  רצונה  הנפש  הרי 
להתקדם, וכאן עצרו אותה, דיכאו את רוחה, השפילוה 
עד עפר. אבל לאחר זמן מתחיל האדם להרגיש שהוא 
כפים  'על  העולם,  בורא  של  האיתנות  בידיו  נמצא 
ישאונך', הוא מתמלא תענוג ואושר אין קץ, כי התענוג 
של  מהתענוג  ערוך  באין  ומכופל  כפול  הביטול  של 
העשיה ושל ההצלחה. אין לו מה לדאוג, אין מה לפחד, 
ה' דואג בשבילו, ה' בורא אותו כל רגע יש מאין ודואג 

לכל מחסורו, מכין מזון לכל בריותיו אשר ברא.

כבר  האדם  כאשר  והביטול,  ההכנעה  שלב  לאחר 
התייאש מלבנות את עצמו ולחנך את העולם, בא שלב 
נוסף, האדם כבר יודע שכל מה שנשלח לעולם היא רק 
כדי לגלות את מלכותו ית' בעולם, ולכן מתחיל לחשוב: 
בעולם,  ית'  מלכותו  כבוד  את  יותר  לגלות  אוכל  איך 
מה אפשר לפעול ולעשות עוד כדי לגלות את מלכותו 
להכיר  עליו  תחילה  אנפין,  כמה  בזה  ויש  בעולם.  ית' 
באפסיותו  להכיר  מלכות,  עול  לקבל  ית',  במלכותו 
ית'  הבורא  של  היחידי  ובכוחו  האדם  של  המוחלטת 
ולהחדיר  המלך,  מצוות  את  לקיים  וכמובן  בעולמו, 
טוב,  הוא  שהשי"ת  ישראל  לבבות  ובקרב  לבבו  בקרב 
הוא  אלא  בעולם  מציאות  שום  ואין  להטיב,  רצונו  כל 
פינתו  ואת  מקומו  את  אחד  כל  מוצא  ואז  ב"ה.  לבדו 
עם  אחד  כל  ית',  מלכותו  אור  את  שם  להאיר  בעולם 
הכשרונות והתכונות השמורות אליו בלבד, ובשלב זה 
מתחילה הנפש לפרוח, להוציא את כוחה לפועל, אבל 

כל זה מתוך נקודת השורש של מלכות השי"ת.

נמצא כי יש כאן סתירה מסויימת. מצד אחד צריך 
האדם לפעול ולעשות, לא לתוהו נברא כי אם לשבת, 
ומאידך צריך להתבטל לגמרי, להכנע. לא לשאוף, לא 
לתכנן, כי הכל מידו יתברך אשר הוא מושל בכל ובידו 

כח וגבורה ובידו לגדל ולחזק לכל.

אכן  כי  בנין.  אלא  סתירה  כאן  אין  באמת  אך 
ולהכנע,  להתבטל  צריך  ההכנעה,  בשלב  בתחילה, 
ה'מלכות'  לה  נבנית  כך  ושפלות,  ביטול  עם  להתמלא 
מגרמה  לה  'לית  כי  והכרה  ידיעה  מתוך  האדם,  של 

כלום', כל מהותו הוא 'מקבל' ותו לא. אבל תיכף לאחר 
שיש לו את הבסיס הזה, מיד עליו להתחיל לחבר את 
לעשות  בו  שיש  הרצון  כח  עם  שבתוכו  המלכות  כח 
לאחדים.  והיו  אחד  אל  אחד  מתקרבים  ואז  ולפעול, 
עם  יחד  מתחברים  ההישגים,  התכניות,  השאיפות, 

הביטול וההכנעה.

זה הסוד של 'שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני', 
עולם עם הנבראים  היחוד של מלכו של  שמבטא את 
השלב  בו.  ומתאחדים  אליו  שבטלים  התחתונים 
בחינת  גבורות,  ידי  על  הוא  המלכות  בנין  של  הראשון 
לאחר  אך  ולהכנע.  להתבטל  עצמו,  לצמצם  'שמאל'. 
'ימין',  בחינת  שהם  חסדים  של  השלב  מתחיל  מכן 
ידי  על  בעולם  מלכותו  ולגלות  לפעול,  להתפשט, 

הכוחות שנתן בו הבורא ית', כל אחד בתחום שלו.

 המשכת אור הביטול בתוך המדות
מלכות  עול  וקבלת  ההכנעה  של  הראשון  השלב 
ומקבל  "המלך"  שואג  אחד  כל  השנה.  בראש  מתחיל 
עליו עול מלכות שמים. שלב זה נמשך בכל עשרת ימי 
עצמו,  מבטל  האדם  המלכות,  כח  נבנית  שאז  תשובה 
מכניע את כל כוחותיו, וממשיך בהם גבורות, לצמצם 
עצמו שלא לעשות כלום רק עבור כבוד מלכותו יתברך. 

הפעולה  כח  כוחות:  שני  קיימים  האדם  אצל 
רצון האדם  ה'מידות', שמפעיל את  ידי  על  המתעורר 
ההכנעה  וכח  לחוץ,  כוחותיו  ולגלות  בעולם  להשפיע 
'מקבל'  נעשה  שהאדם  'מלכות',  בחינת  והשפלות, 

ומבין שאינו כלום ואינו יכול לעשות כלום. 

כדי שיתאפשר לבנות את בנין ה'מלכות' שבאדם, 
עול  ולקבל  העליונה  ההנהגה  בפני  לגמרי  להתבטל 
ה'מידות'  את  תחילה  לסלק  צורך  יש  ית',  מלכותו 
להרדים  ולהשגים,  להצלחות  ולהגיע  לפעול  שרצונם 
גבוה  לעולם  להכנס  הביטול,  באור  ולהתדבק  אותם, 
הוא  שהשי"ת  האמיתית  האמת  מורגשת  ששם  יותר 
יוכל איש להרים  ומבלעדי חיותו לא  ופועל הכל,  יוצר 
נמצא  ]המידות[  שלו  הפעולה  כח  וכאשר  ורגליו,  ידיו 
האדם  להבנות,  המלכות  קומת  יכולה  בתרדימה, 
ה'מלכות'  מידת  שהיא  'מקבל',  של  למהות  מתחבר 
אשר 'לית לה מגרמה כלום'. ורק לאחר שנשלמה אצלו 
ביטול,  של  עליון  אור  אצלו  שמאיר  ידי  על  המלכות, 
יכול לעורר את המידות מתרדימתם, ולהתחיל לפעול 
ולגלות כוחותיו ולהשפיע, מתוך מטרה להגדיל מלכות 

המלך בעולם.

של  האור  את  להמשיך  עליו  מוטל  שעה  באותה 
לתוך  גם  אלא  ה'מלכות',  מידת  לתוך  רק  לא  ביטול 
החסד  מידת  את  להפעיל  רוצה  כשהאדם  ה'מידות'. 
מן  החוצה  ורצונותיו  כוחותיו  ולגלות  להתפשט  שבו, 
את  החסד  מידת  בתוך  להכניס  עליו  הפועל,  אל  הכח 
האור של ביטול. הוא הולך להשתמש עם מידת החסד, 
להתפשט, לעשות, לפעול, אבל מתוך ידיעה שהשי"ת 
הוא קונה הכל. וכמו כן במידת הגבורה, הוא רוצה לעצור 
את עצמו שלא לגלות כוחותיו לחוץ מפני שדואג שמא 
את  להמשיך  עליו  אחרות,  סיבות  מפני  או  יצליח  לא 
האור של ביטול בתוך מידת הגבורה, אף אחד אינו יכול 
רוצה  הוא  לחשוש.  מה  אין  לדאוג,  מה  אין  לי,  להרע 
להתפאר במעשיו, עליו להמשיך את האור של ביטול 
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ארחות חיים מבאר קדשו של   מרנא הבעש"ט הק' ובני היכלא דיליה 

מסלק  אילו  חיי,  ומה  אני  מה  התפארת,  מידת  בתוך 
אוכל  האם  שלי,  הכוחות  את  אחד  רגע  ית'  הבורא 
לעשות תנועה קטנה או גדולה? וכמו כן בבואו להפעיל 
את מידת הנצחון, עליו לדעת כי יש מנהיג לבירה, הוא 
ידיעה  מתוך  אבל  הנצחון,  מידת  עם  להשתמש  יכול 
שהכח והגבורה בידו ית'. וכמו כן במידת ההוד, כאשר 
במידת  או  ולהכנע,  להודות  ובוחר  לנצח  רוצה  אינו 
כל  עם  מסויים  לענין  להתקשר  חפץ  כשהוא  היסוד 

מידותיו, עליו להמשיך בתוכם את אור הביטול.

מתעוררות  שהמידות  השני,  השלב  זהו 
המטרה  למען  אבל  לפעול,  ומתחילות  מתרדימתם, 
על  וזאת  בעולם.  יתברך  מלכותו  להגדיל   - המוגדרת 
הנמצא  הביטול  אור  את  בתוכם  ומאיר  שמכניס  ידי 
שלב  לבו.  חדרי  בתוך  אותם  וממשיך  במוח,  למעלה 

זה נעשה ממחרת יום הכיפורים ובעיקר בחג הסוכות.

ביטול דחכמה וביטול דבינה
האור של ביטול נמצא למעלה בשכל האדם, בתוך 
מנהיג  מי  אותו  נשאל  כאשר  מאיתנו  אחד  כל  המוח. 
את העולם, יענה מיד שהשי"ת הוא בורא ומנהיג לכל 
הנבראים. הוא בטוח בכך במאת האחוזים. הבעיה היא 

רק במידות האדם, שם הוא מקום הפירוד. 

את  לו  ואין  חוב  לשלם  נדרש  האדם  כאשר  וכגון, 
הכסף. הראש מאמין שה' יסדר עבורו את הטוב ביותר, 
מוכן  המוח  כי  להרגע.  ומסרב  ודואג  מפחד  הלב  אבל 
שאינו  אף  וכך,  כך  יוצא  החשבון  שלפי  דבר  לקבל 
של  חשבון  עושה  הקר  המוח  בחוש.  בפועל  כן  רואה 
מי  יש  הרי  ברורה.  תוצאה  עם  ויוצא  אחד  ועוד  אחד 
שברא את כל העולם, והוא ברא את הלווה ואת המלוה 
גם יחדיו, וגם ברא את הכסף, והוא יודע מהחוב הזה, 
ויש לו את כל האפשרויות איך הכסף יגיע אלי, ויש לו 
גם את הרצון להטיב ולמלא את רצון האדם, ולפי כל 
הנתונים הללו לא שייך לדאוג. אפשר להרגע ולהשען 
על הבורא ית' בבטחה, אין צורך לסייע לו, הוא לא זקוק 
לעזרתינו. אבל הלב רואה לפניו רק את המציאות, ולפי 
ויש נושה,  המציאות כפי שמשתקף בעיניו - אין כסף 
הלב  הלב,  על  מתיישבים  אינם  הללו  החשבונות  כל 

רוצה לראות מזומנים.

שבתוך  הביטול  אור  את  להמשיך  צורך  יש  כן  על 
אור  עם  הלב  חדרי  את  למלא  הלב.  תוך  אל  המוח, 
החשבונות  עם  מתחשב  אינו  שהלב  וכיון  הביטול. 
כפי  לפי המציאות,  לראות הכל  רוצה  של המוח אלא 
שמשתקף בעיניו, על כן עבודתינו להראות ללב שזהו 
המציאות, המציאות היא שהשי"ת הוא השליט היחיד 
אינה  זו  עבודה  אבל  אחד.  לכל  דואג  הוא  בעולמו, 
שייכת אלא כאשר מאיר באדם אור עצום ונפלא, הוא 
גם  אשר  עד  במוחש,  במציאות,  הכל  את  רואה  אכן 
הלב משתכנע להאמין לו. כח זה נקרא 'דעת'. הדעת 
הוא המוח האחורי שבעורף האדם, שלוקח את המידע 
שיש במוח הקדמי, במוח ימין הנקרא 'חכמה', ובמוח 
שמאל הנקרא 'בינה', ומאיר אותם בתוך הלב להראות 
שכך הוא המציאות, הכל ברור, האדם מתמלא ביטול 
נפלא, הוא מסוגל להשען על ה' אלוקיו בבטחה, לא רק 

בשכל, אלא גם להיות רגוע בלב.

ה'דעת' הוא כח המקשר, העומד בגרון ששם הוא 
אור  מאיר  וכאשר  הלב,  לבין  המוח  בין  החיבור  מקום 
את  להמשיך  היא  רצון  עת  הסוכות,  בחג  כגון  הדעת, 
אור הביטול של מוח 'חכמה' ומוח 'בינה' אל תוך חדרי 

הלב. 

ביטול  היא  האחת  'ביטול',  של  בחינות  שתי  יש 

הנמשך ממוח בינה הנקראת 'אמא', ביטול זה בא מצד 
'בינה' - שמתבונן במוחו שיש בורא בעולם, והוא היוצר 
שיפעלו  למידות  מקום  משאיר  עדיין  אבל  הכל,  את 
את פעולתן, לדאוג ולחשוש. והרי זה 'כגמול עלי אמו', 
התינוק צורח ומבקש אוכל, אבל אין לו ספק-ספיקא 
ואמו  לצידו,  נמצאת  אמו  הרי  האוכל,  את  יקבל  שלא 
יכולה לעשות הכל, ותעשה הכל למענו. וכאשר יעבור 
לצידו כלב או חיה אימתנית, נאחז התינוק בין זרועות 
אמו, הוא יודע שאמו תגן בעדו, אבל מידותיו פועלים, 

הוא ירא וחושש בלבו.

נוסף הנמשך ממוח חכמה הנקרא  ביטול  יש  אבל 
ונפלא כזה של ביטול  'אבא', וכאשר מאיר אור עצום 
כלל,  דואג  אינו  התינוק  לגמרי.  המידות  מתבטלים 

סמוך לבו ובוטח על אביו. 

מהתבוננות  מגיע  אינו  'חכמה'  של  זה  ביטול 
ושכליות כמו הביטול של 'בינה', אלא מאיר עליו אור 
נשגב שנמשך מעל מקום השכל, עד שהוא רואה את 

הדברים כאילו בעיניו ממש, האמונה מאירה אצלו.

כגמול  'אמא'  של  הביטול  דרגת  כי  הדבר,  ושורש 
שני  כאן  יש  הבן.  אל  ומציאות  מקום  נותן  אמו,  עלי 
אבל  בן.  של  ומציאות  האמא  של  מציאות  מציאויות, 
דאבוה',  כרעא  'בנא  בבחינת  הוא  'אבא'  של  הביטול 
הבן אינו מרגיש את עצמו כלל למציאות, כל כולו בטל 
במציאות אביו. והרי גם האמת הטבעית היא כך, שהבן 

הוא תולדת אביו ועצם מעצמותו.

מדעת עליון לנוה אפריון
עומד  האדם  המוחין,  חלק  נבנה  השנה  בראש 
ומחדיר בעצמו שה' הוא האלקים, הוא עומד ומתפלל 
שיחדור לראשו ההכרה שהכל מאת ה' ויתמלא הכנעה 
וביטול של קבלת עול מלכות שמים. "וידע כל פעול כי 
כל  ויאמר  יצרתו,  כי אתה  יצור  כל  ויבין  אתה פעלתו, 
אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך, ומלכותו בכל 
משלה". אך הכל נשאר למעלה, תקוע בתוך מסדונות 
כח  חסר  עדיין  פנימה,  לרדת  יכול  אינו  הוא  המוח. 
שהבורא  כך  הוא  שהמציאות  למידות  להוכיח  הדעת, 

מנהיג הכל, זה לא חשבון בלבד, זה מציאות.

במציאות  לפניו  שרואה  אחד  כמו  הוא  'דעת' 
רואה  הוא  שהרי  לחלוק,  מקום  אין  בבהירות, 
להפריך,  שאפשר  שכל  דברי  זה  אין  כן.  שהמציאות 
חיים  דברי  בספה"ק  שכתב  וכמו  ברורה,  מציאות  זהו 
מהכל,  ברור  היותר  דבר  הוא  ה'ידיעה'  וזל"ק:  )סוכות( 

שידוע  וכמו  אצלו,  הוא  בבירור  יודע,  שאדם  מה  כי 
אם אומרים לאחד: ראובן כך סימנו פניו ותוארו וגודל 
קומתו, הגם שנצייר אצלו ציור ראובן, אינו ברור לו כמו 
אם יודעו מעודו ממש כדאמרינן בש"ס חולין )צו.(. ולכן 
מצות הישיבה בסוכה שמביא לידי בירור גדול בחינתו 

מאד. עכל"ק.

בחג הסוכות, עבודתינו לעלות למעלה אל הדעת, 

לעורר את המוחין העליונים שהם אור עצום של ביטול 
להשי"ת, ולהמשיך אותם על ידי הדעת אל חדרי הלב. 

ובכללות ממשיכים את 'מוח אמא', אור של ביטול 
אילו  כי  לפעול.  למידות  ומציאות  מקום  נותן  שעדיין 
במציאות,  ביטול  שהוא  'אבא'  של  אור  ממשיכים  היו 
כי  המידות,  אל  זה  אור  להמשיך  כלל  מקום  היה  לא 
היו  השואבה  בית  בשמחת  רק  לגמרי.  מתבטלים  היו 
שהוא  'אבא',  של  המוחלט  הביטול  באור  מתדבקים 
שהוא  הקודש'  'רוח  שואבים  ומשם  מים,  בחינת 
הביטול של 'חכמה' )שם משמואל, שחוה"מ סוכות תרע"ד(.

בחג הסוכות מאיר בנו אור הביטול של 'אמא'. אנו 
מרגישים בסוכה 'כגמול עלי אמו', כאמא דמסככת על 
בניה, יוצאים מדירת קבע ונכנסים לדירת עראי, דרים 
במקום הפקר, סמוכים ובטוחים מכל חיה רעה ומשום 
מתפוצץ  היה  שאלמלי  אומרים  היו  צדיקים  פגע. 
מוגן,  הכל  שם  הסוכה,  אל  בורחים  היו  אטום,  פצצת 
'כי יצפנני בסוכֹה', שם אנו נמצאים בצל כנפי השכינה, 
לצל  תהיה  "וסוכה  הקב"ה,  של  זרועותיו  בין  חבוקים 
)ישעיה  יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר" 

ד, ו(, וכדאיתא בזוהר )אמור קג:(.

בידו,  לולבו  עם  הסוכות  בחג  עומד  יהודי  כאשר 
ומכסכס,  מנענע  למעלה,  מיניו  ארבעת  את  ומוליך 
לאחר  דעת.  של  עצום  אור  למעלה  בכך  מעורר  הוא 
לבו.  חדרי  אל  הדעת  אור  את  וממשיך  מוריד  מכן 
חסד  המידות:  ששת  כנגד  נענועים  ששה  ישנם  ולכן 
מעורר  למעלה,  מוליך  יסוד.  הוד  נצח  תפארת  גבורה 
מידת  בתוך  זה  אור  מכניס  למטה,  ומביא  הדעת,  אור 
החסד, ואור הביטול של המוחין העליונים, פועל בקרבו 
למשך כל השנה כולה, לעורר לבו לאהבתו ית', ולדחות 
אהבות רעות, כמאמרם ז"ל )סוכה לז:(: מוליך ומביא - 
לעצור  כדי   - ומוריד  מעלה  רעות,  רוחות  לעצור  כדי 
בהם  שמכניס  המידות,  בשאר  גם  וכך  רעים.  טללים 
את הדעת וממשיך בתוכם את אור הביטול של המוחין 

העליונים.

"ובנענועי אותם תשפיע שפע ברכות מדעת עליון 
לנוה אפריון למכון בית אלקינו". אנו מתפללים קודם 
הנענועים שיהא נמשך בזה שפע והארה מדעת עליון 
מכון  שהיא  אפריון'  'נוה  הנקראת  המלכות  מידת  אל 

ומשכן בית אלקינו.

בחג הסוכות אנו ממשיכים את אור הביטול בתוך 
מה  חסד,  מידת  לך  יש  המלכות.  בנין  לצורך  המידות 
אתה עושה איתה כדי להגדיל על ידה את מלכותו ית' 
בעולם, אני יכול לאהוב את הבורא ית', את תורתו, את 
כי המלך שעמו אוהב  ובכך להגדיל את מלכותו,  בניו, 

אותו מרצון, הרי זה מוסיף לתפארת מלכותו. 

הם  'ישות',  בהם  יש  טבעם  מצד  המידות  אבל 
אוהבים את עצמם, זה לא המוח שיכול לעצור ולחשוב 
לרגע על מישהו אחר, להתבונן בנושא שאין בו תועלת 
לעצמו, המידות כל מהותם הם לחשוב רק על עצמם, 
הנאתם  את  להגדיל  כיצד  עצמם,  את  להגדיל  כיצד 
בעולם, אין בהם ביטול כלל. ולכן כדי שהמידות יאהבו 
חייבים  ית',  לצורך מלכותו  וישתמשו  ית',  את הבורא 
להמשיך בהם את אור הביטול. גם לאחר שממשיכים 
'יש  בבחינת  'יש',  בגדר  נשארים  הם  הביטול  אור  את 
מי שאוהב', זה טבעם וזה מציאותם. הביטול שאפשר 
להכניס בהם הוא שיטו את עצמם לאהוב מישהו אחר, 

לא רק את עצמם.

ראה הרחבת הדברים: דברי חיים על מועדים )סוכות(, 

אור המאיר )דרוש לסוכות(, ישמח ישראל )פר' האזינו(.

ממשיכים  אנו  הסוכות  בחג 
את אור הביטול בתוך המידות 
לך  יש  המלכות.  בנין  לצורך 
עושה  אתה  מה  חסד,  מידת 
את  ידה  על  להגדיל  כדי  איתה 

מלכותו ית' בעולם



ו

בבואינו לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה, 
ובה אנו מקיימים מצוות ארבעת מינים, המוזכרת 
עלינו  משלכם,   – לכם  ולקחתם  בלשון  בתוה"ק 
לדעת פנימיות מצוה זו מה היא, ועל מה זה מצינו 
שרבוה"ק תלמידי הבעל שם טוב הק' היו מאריכים 

רבות בעבודת הנענועים, הלא דבר הוא. 

סוד  מוצאים  אנו  א(  סב,  )מנחות  ובגמרא 
התנופה בלולב בב' דרכים, וזלה"ק אמר רבי חייא בר 
אבא אמר רבי יוחנן מוליך ומביא למי שהרוחות שלו 
ומוריד למי שהשמים והארץ שלו, במערבא  מעלה 
יוסי  רבי  אמר  עוקבא  בר  חמא  רב  אמר  הכי  מתנו 
בר רבי חנינא מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות 

מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים.

שני  כי  מבואר  בכלל  החסידות  בתורת  והנה 
ויום  השנה  בראש  כי  ובהקדים  הם.  אחד  הדרכים 
השכינה  בנין  את  לבנות  עבודתינו  הכיפורים 
הקדושה דהיינו להמליך את הקב"ה בעולם, במלוכה 
שאנו  בכך  היא  זו,  עבודה  של  ועיקרה  שלימה. 
מסתלקים מעצמינו, מחיי היום יום שלנו, ועוסקים 

רק בהמלכת הקב"ה. 

שבראש  חסידות  בספרי  מבואר  הענין  וסוד 
השנה הקב"ה משפיע חיות חדש לעולם, והבריאה 
מתחדשת כולה, ובעומק יותר מבואר בדברי המגיד 
ממעזריטש זי"ע שמחדשים יראה חדשה מהקב"ה, 
שורש  שהרי  הבריאה,  את  מחדשים  זה  ידי  ועל 
יתברך  לפניו  שעלה  העליון  התענוג  הוא  הבריאה 
שיהיו ישראל יראים מלפניו וממליכים אותו. נמצא 
השגה  בעצמו  לעורר  עלינו  בשנה  שנה  מדי  כי 
חדשה בגדלות הבורא ויראה מרוממת יותר מהשנה 

שעברה ובכך אנו מחדשים את הבריאה.

עסוקים  אנו  אין  השנה  בראש  כי  מובן  ממילא 
ית"ש  הבורא  במציאות  רק  עצמינו  במציאות  כלל 
את  כ"כ  הרחיקו  החסידות  שבתורת  הטעם  ]וזה 
עול  הקבלת  גם  כי  בר"ה  העונש  מיראת  המחשבה 
מלכות שמים שנצרכת בתחילה להתחלת העבודה 
היא רק בעיקר בהעברה בעלמא ועיקר היראה היא 
ממעזריטש  המגיד  שהרחיב  וכמו  הרוממות  יראת 

בחיבוריו הק'[.

אחרת,  עבודה  היא  הסוכות  חג  של  והעבודה 
קבלת  ידי  על  בעולם  הדעת  את  להמשיך  וענינה 
עול מלכות שמים, באופן שאנו עסוקים דווקא בכל 
העסקים שלנו בעניני עוה"ז ומבררים אותו להבורא 

ית"ש.

אמרו  שעליה  מאהבה,  תשובה  של  העבודה  וזו 
צדיקים כי חג הסוכות הוא "ראשון לחשבון עוונות", 
עליהם  ששבנו  העוונות  כל  לוקחים  שאנו  דהיינו 
בראש השנה, ואנו חוזרים ומונים אותם מרוב חיבה 
תשובה  עושים  שאנו  מכיון  למצוות  נהפכים  כי 
"זדונות  מאהבה  תשובה  העושה  כל  והרי  מאהבה, 

נעשין לו זכויות".

תשובה  שהעושה  חז"ל  של  זה  מאמר  ובאמת 
ממאמרים  הוא  זכויות  לו  נעשים  זדונות  מאהבה 
מתורת  לטעום  זכה  שלא  למי  שבש"ס  הקשים 
שהעבירה  לומר  אפשר  סברא  איזה  וכי  החסידות, 
נשכר,  חוטא  מצינו  והלא  לזכות,  תהפך  עצמה 
שכל המרבה בעבירות אחר כך יהיו לו יותר זכויות 

מתורת  לטעום  שזכה  מי  אבל  תשובה.  כשעושה 
של  הענין  את  לנו  שגילה  הקדוש  טוב  שם  הבעל 
העלאת הניצוצין הקדושים בדרך התבוננות, דהיינו 
שכל תאוה רעה שיש לאדם, אם בחסד דהיינו אהבה 
או  דמים  שפיכות  או  כעס  דהיינו  גבורה  ואם  רעה 
יראה רעה, אם בהתפארות שרוצה לפאר את עצמו 
את  לשבר  עליו  העבודה  אין  המידות,  בכל  וכן  כו' 
אפשר  שאי  רק  לא  כי  קיימת,  אינה  כאילו  המידה 
במציאות לעשות כן, כי המידות באות מעצם הנפש 
)עי' פ"ג בתניא(, אלא שאף אסור לעשות כן והעושה 
כן הרי הוא כמאבד נפש וכרוצח כי כל מחשבה היא 
עה"ת  בבעש"ט  )כמבואר  שלימה  וקומה  מציאות 
עמוד התפילה אות קטז( משום שכל מידה היא חלק 
מנפש האדם ויש בה חיות אלקית, אלא שהעבודה 
ידי  על  בקדושה  לשרשה  המידה  את  להעלות  היא 
התבוננות, דהיינו שמתבונן במציאותו יתברך שאין 
עוד מלבדו, ואם כן בוודאי אין שום אהבה וחיות או 
הוא  אשר  במעשה  דהיינו  בקליפה  אמיתי  תענוג 
רק  הם  הגשמיים  עניינים  שכל  אלא  ה',  רצון  כנגד 
משל לענינים רוחניים, והתענוג האמיתי הוא דווקא 
בצואה  לעסוק  לא  מה  כן  ואם  הרוחניים,  בעניינים 
ולכלוך זה שהוא העבירה, והלא בוודאי אותו התענוג 
בענינים  ורק  אך  ובאמיתותו  בשלימותו  נמצא 

רוחניים דהיינו באהבת ה' ויראת ה'.

משל למה הדבר דומה, לאדם שבונה איזה ארמון 
מפואר בחול לבנו כדרך התינוקות הקטנים, והתינוק 
לאביו  התינוק  ואומר  הוא,  טוב  כי  בארמון  מתבונן 
רוצה אני לדור בארמון זה כי חדרים רבים נאים לו 
בתכלית השלימות והיופי, אמר לו אביו, ככל החזיון 
והמראה הזה ישנו במציאות, כי ארמון זה שייך לי 
אביך, ואם תבא עימי בדרכי אכניסך לארמון זה ויהיה 
לך בו כל מה שראית בדמיון בארמון זה, ואם התינוק 
אומר, מה לי לבא עימך אבי לביתך, והלא יש לי כאן 
ארמון זה שיש בו כל המעלות, הלא שוטה הוא, כי 
הארמון הזה שבנו לו בחול אינו אלא דמיון ודוגמא 
למציאות אמיתית, אשר המציאות האמיתית יש בה 
חול  הוא  הזה  הארמון  אבל  שבה,  המעלות  כל  את 

בעלמא ואפילו שוה פרוטה אינו.

וככל המשל הזה הוא המציאות הנראית לעינינו 
בעולם הזה, אשר כשאדם רואה איזה ענין הנחשק 
לו ונראה לו כאילו דבר טוב הוא, יחשוב במחשבתו, 
וכי יש עוד תענוג וחיות בעולם מבלעדי חיות השם 
החיים  כל  כן  ואם  מלבדו,  עוד  אין  והלא  יתברך, 
שבעולם באים מאתו ית"ש, וממילא כל התענוגים 
הם  יתברך  השם  חיות  של  רוחניות  התגלות  שהם 
אלוקים  קרבת  של  אופן  ובכל  ובמצוות  בתורה  רק 
ואין עוד טוב בלתו,  ה'  כי טוב  וראו  כי טוב, וטעמו 
אבל הטוב הזה הנדמה כאילו קיים בעניני עוה"ז אינו 
אלא כארמון הזה הנטוע בחול ותכלית נטיעתו אינו 

אלא ללמד כי ישנו דבר אחר שהוא קיים במציאות.

אלא שמקובל מהרה"ק בעל התניא שהתבוננות 
זו שייכת דווקא למי שאינו מונח בתאוות ובזוהמת 
החטא באותה שעה, וכלשונו הק' )פרק כח( "ואפילו 
אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות 
בשעת העבודה בתורה או בתפלה בכוונה, אל ישית 
יהי  אל  וגם  כרגע.  מהן  דעתו  יסיח  אלא  אליהן  לב 
זרה  שוטה לעסוק בהעלאת המדות של המחשבה 

לצדיקים  אלא  ההם  דברים  נאמרו  לא  כי  כנודע, 
שאין נופלים להם מחשבות זרות שלהם כ"א משל 
אחרים. אבל מי שנופל לו משלו מבחי' הרע שבלבו 
עצמו  והוא  למעלה  יעלהו  איך  השמאלי  בחלל 

מקושר למטה?" עכלה"ק.

על כן מטעם זה הקדימה התורה לימי חג הסוכות 
השנה  ראש  שהם  הנוראים  הקדושים  הימים  את 
ויום הכיפורים, שבהם אנו קודם כל "עולים למעלה", 
על  החטא  מזוהמת  ויוצאים  מתעלים  שאנו  דהיינו 
ית"ש  הבורא  וגדלות  במלכות  עוסקים  שאנו  ידי 
בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים ומכח המיוחד 
של הארת ימים אלו שבהם אנו זוכים להשגת גדלות 
הבורא כי נורא הוא )אשר על כן נקראים ימים אלו 
ימים הנוראים(, ובזה אנו מנקים את נפשותינו מכל 
חטא ועוון, כי כל החטאים והעוונות אשר נתלכלכנו 
בהם, היה כל זה רק מפני שהיה חסר לנו התבוננות 
מי  שהרי  ית"ש,  הבורא  בגדלות  כראוי  והתקשרות 
מלכי  המלך  באבינו  למרוד  וכסיל  שוטה  זה  הוא 
המלכים ב"ה, ואלא שרוח שטות אוחזת בנו על ידי 
כאשר  ולכן  אומנתו,  כסילותו  אשר  כסיל  זקן  מלך 
בגדלות  ואמיתית  עמוקה  במחשבה  מתבוננים  אנו 
הבורא אשר אנו זוכים להשיג בנשמת אלוקים אשר 
מחודשת,  שמים  מלכות  עול  קבלת  מתוך  בקרבנו 
הרי התבוננות זו היא התשובה אמיתית, אשר עליה 
נאמר "ולבבו יבין ושב ורפא לו", ולכן בכל שנה ושנה 
ניתוסף כח תשובה מיוחד ומחודש בעולם, כי מדי 
גבוהה  נוספת  דרגה  לנו  נותן  הקב"ה  בשנה  שנה 
זה  ידי  על  ממילא  הבורא,  בגדלות  ידיעה  של  יותר 
אנו שבים באמת ובתמים מחטאינו שהיו רק במצב 

הקודם שלא היה לנו השגה כראוי בגדלות הבורא. 

שבים  אנו  כראוי  זו  עבודה  שהשלמנו  ואחרי 
שאנו  והיא  הסוכות,  חג  ימי  של  השלימה  לעבודה 
עוונות בעבודה של תשובה  שבים לעסוק בחשבון 
מאהבה שענינה להעלות את כוחות הנפש להקב"ה 
עצמכם  את  קחו   – לכם"  "ולקחתם  שנצטויינו  כמו 
חטא  בכל  ולהתבונן  בדווקא,  שלכם  הנפש  וכוחות 
ותשוקה  וחטא בשרשו מהיכן בא, שהרי כל תאוה 
באה מאיזה כח בנפש שלא העלינו כראוי להקב"ה, 
ושורש כל כוחות הנפש הוא בדעת, וממילא נמצא 
כל חטא וחטא בא מאיזו פגם בדעת, דהיינו בחסרון 
התקשרות אלקות במידה מסויימת, שהרי אם חטא 
זכה  שלא  מפני  זה  הרי  אהבה,  של  בחטא  למשל 
להתקשר מקודם כראוי לידיעה זו שאין שום אהבה 
ובוודאי אם היתה דעתו מקושרת  מבלעדי הקב"ה, 
כראוי בכל לבבו להקב"ה באהבה רבה, לא היה נותר 

מקום בלבו לאהבה אחרת. 

להרה"ק  קודש  כתבי  בספר  שכתב  וכמו 
וזה  ממעזריטש,  המגיד  בשם  זי"ע  מברדיטשוב 
ישראל  הם  ז"א  כי  הנענועין  "כוונת  הקדוש  לשונו 
גרועות  אהבות  להם  היה  ואשר  אתפאר,  בך  אשר 
ושם  רעה בהשכל,  ובהנענוע מעלה האהבה  בלבם, 
מתברר ומשיב בדעתו מה לי לאהוב דברים גשמיים, 

טוב לי לאהוב העבדות הבורא יתברך להמליכו".

היוצא מזה כי עבודת הנענוע היא להמשיך את 
טוב  ולברר  המידות  אל  מהשכל  האלוקית  הדעת 
זה הוא ענין אחד ממש עם הכנעת כח  וענין  מרע, 

יסוד החסידות 
הרה"ג ר' יהודה וינגרטן

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

ולקחתם לכם – כח הנענועים הפנימי שבנפש
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אלוקים,  עשה  זה  לעומת  שזה  משום  הקליפה, 
וכשמעלים את המידות הקדושות לשורשן בקדושה 
מכניעים את כח הקליפה, משום שכל כח הקליפה 
הוא בכך שהם נוטלים חיות מהקדושה, וכשישראל 
גם  נתברר  בנפשותיהם,  מהרע  הטוב  את  מבררים 
החיות  את  מאבדין  והקליפות  שבעולם  הרע  כל 

שבעולם.

נמצא כי בעבודת הנענועים אשר עבודתינו היא 
ג"כ  נרמז  זה  ענין  אשר  הקדושים,  הניצוצות  בירור 
ופסולת  אוכל מתוך פסולת  בירור  בבחינת  בנענוע 
מתוך אוכל כידוע, על ידי שאנו עוסקים בכל מידה 
ומידה לברר טוב מרע, כלשון הגמרא "מוליך ומביא 
שהשמים  למי  ומוריד  מעלה  שלו  שהרוחות  למי 
והארץ שלו", וכפי הנתבאר בכתבי האר"י הק' שכל 

צד מורה על מידה אחרת, דהיינו דרום – חסד, צפון 

– גבורה, מעלה – נצח, מטה – הוד, מזרח – תפארת, 

מערב – יסוד, ולכן יש בעבודה זו גם כן נטילת החיות 

"מוליך ומביא  וזה המשך דברי הגמרא  מהקליפות, 

לעצור  כדי  ומוריד  מעלה  רעות,  רוחות  לעצור  כדי 

טללים רעים".

הרהורים | הרב אריה לייב סלומון בני הנעורים

הם היו קבוצה של שרים, אבל לא סתם שרים 
להם  ניתנו  המלוכה.  בית  את  לנהל  היה  תפקידם 
גישה לכל חדרי השירות. ברור  יש להם  סמכויות, 
ומובן כי זכות גדולה נפלה בחלקם, אך יחד עם זאת 
להשתמש  יהינו  לבל  עליהם  המלך  יראת  הייתה 
אחרים  לצרכים  להם  העניקו  אותה  בסמכות 

ובוודאי לא כאלה שאינם כשרים.

שנים  רב  וותק  אשר  שניים  היו  השרים  בין 
זה  בראשונה,  המלך  פני  להם המה המשרתים  יש 
כבר מימים ימימה. תפקידים רמים להם, לנהל את 
ומדינה  מדינה  לכל  לתת  כיאות.  המלוכה  אוצרות 
את הראוי לה, ולנהל את התקציב לכל ימות השנה 
למערכת  מספיק  שיהיה  המזג.  יחסר  שלא  כדי 

החינוך, החקלאות, וכו'.

פני  על  מעיבים  קודרים  עננים  היום  ויהי 
הממלכה, מלחמה נראית באופק. או אז משתבשים 
דרכי האספקה אל המדינות, הדרכים מלאים גייסות. 
אויבים כובשים את חלקים מן הממלכה, המצב בכי 
אותם:  ומדריך  ויועציו  שריו  את  מכנס  המלך  רע. 
מוטלת  עליכם  במלכות,  ראשונה  היושבים  אתם 
לנו  לבלע  המנסים  אלו  נגד  עצה  לטכס  האחריות 
ולכבוש את אדמותינו. שרי המלחמה יפקחו היטב 
על הדרכים, ינהלו מלחמת חרמה באלו המבקשים 
על  המפקחים  והיועצים  השרים  ואילו  רעתם. 
אוצרות המדינה ינהלו אותה בחכמה ובתבונה כדי 
שלצבא המלך יהא די מזון, ציוד, וכלי מלחמה כדי 

לאגוף את האוייב ולהכותו לפי חרב.

זו ההזדמנות שלכם להוכיח את גודל האחריות 
לממלכתנו  נצחון  ולהביא  כתפיכם,  על  המונחת 
גדולה עומדת בפניכם,  גם הזדמנות  הכריז המלך! 
לא די בזה שתנצחו את האוייב עליכם להניס אותו 
שדות  ארמונותיו,  ממלכתו,  אדמותיו,  את  ולכבוש 
נפשכם  שימו  יהיו.  לנו  האוצרות  וכל  וכרמים, 
בכפיכם והביאו נצחון זה על ממלכתנו למען תהיו 

לתפארת.

ישבו שרי המלחמה יחדיו לטכס עצה וראו כי 
המצב אינו בכי טוב, וכי האוייב נגס כבר בחלקים 
המים,  מקורות  על  השתלט  הממלכה,  מן  נרחבים 
עצה  טיכסו  והציוד.  המזון  אספקת  דרכי  ועל 
לעשות להטעות את האוייב כאילו מתקרבים הם 
יעשה  אחר  חיל  בעוד  אותה  לכבוש  ממלכתו  אל 
דרכו בחשאי וישתלט על כל מקורות המים הציוד 
והמזון המצויים בארץ. חיל אחר יסתנן פנימה אל 
כלי  את  יקח  חרב,  לפי  בהם  ויכה  האוייב  שורות 
מלחמתם ויחדור פנימה אל תוך אוצרותיהם ברגע 
שיהיו כל אוצרות כסף וזהב, כלי מלחמה, מזון ומים 

בידינו נוכל להכניע את האויב תוך ימים מספר.

קצרה  תקופה  אחרי  לדרך,  יצאה  התוכנית 
אל  תוכניתם  את  להוציא  הממלכה  חיל  הצליחו 
ללא  שלטון  שלטו  שבועות  מספר  תוך  הפועל. 
מזון  המלחמה,  כלי  המים,  מקורות  על  מצרים 
ומים, ושאר אוצרות הממלכה האוייבת. כאשר הם 
מתגברים ומכניעים את צריהם וממשיכים וכובשים 
שרי  נקראו  כעת  ממדינתם.  חלקים  ועוד  עוד 

הממלכה להעביר את האוצרות למקום בטוח אל 
ארמון המלך, בין אלו היו השניים היושבים ראשונה 
מטרות  לאיזה  להחליט  הסמכות  להם  במלכות 

להעביר את כספי המדינה והאוצרות. 

רבו,  כמו  רבו  המדינה  אוצרות  כאשר  כעת 
ידם על חלק  יצרם. לטשו אלו השניים לשים  גבר 
לנו  הן  הפרטי.  אוצרם  אל  ולהעבירם  מהאוצרות 
לקבל  לנו  מגיע  הלא  הלזו  ההצלחה  בכל  ורגל  יד 
מן האוצרות הללו שהשגנו בעמל וטורח. וכן עשו, 
העבירו הודעות למשלחי האוצרות להעבירם לכל 
מיני מקומות סתר הידועים אך ורק להם באמרם כי 

הוא רצון המלך ובהוראותו המה עושים זאת.   

לקרובי  הדבר  ונודע  הימים  ארכו  לא  אולם 
ולבדוק  לרגל אחריהם  צווה המלך בחשאי  המלך, 
בגדו  או חלילה  אליו?  נאמנים  אורחותם אם המה 
נכון  אכן  כי  למלך  והודיעו  השליחים  חזרו  בו. 
בגדו  הם  למלכות  המקורבים  השניים  אלו  הדבר, 
ידם בממון לא להם. שמו בכפיהם את  בך ושלחו 
מן  ובקשו  שדרשו  אלא  עוד  ולא  המלך,  אוצרות 

החיל כי במצוות המלך המה עושים זאת.

השניים  באו  לדין,  לפניו  להביאם  המלך  צווה 
שעשיתם  הייתכן  ומושפלים.  ראש  חפויי  לפניו 
כדבר הזה?! שאל המלך, וכי כיצד לא יראתם מפני? 
הכיצד ניצלתם את מעמדכם הרם כדי להביא את 
האוצרות לכיסכם הפרטי? הלוא תבושו לעשות כן 
ומעמד  תפקיד  לכם  והעניק  אתכם  שקירב  למלך 

רם כזה על פני כל העם!

עווינו  חטאנו  אכן  מגמגמים,  השניים  התחילו 
ופשענו, מעלנו באוצרות המלך. אך כל זאת באתנו 
כי אין השכר הבא לנו מבית המלוכה תואמת את 
טרחנו  שאנו  האוצרות  מן  לקחת  חפצנו  מעמדנו. 
מרוב  כי  סכלותנו  ברוב  סברנו  עבורם.  ויגענו 
יכולים לעשות בממון כרצוננו.  אנו  קרבתנו למלך 
אשר  כל  את  ונשיב  זאת  על  מתחרטים  אנו  אך 

לקחנו בלא צדק.

עליי  אך  המלך.  אמר  אמת!  דברי  ניכרים  אכן 
לעיין בדינכם, או אז אשפוט אתכם כפי מעלליכם. 
הלכו השניים לדרכם, שחו איש לרעהו, כיצד נוכל 
הבה  לחברו,  אחד  השיב  המלך?  פני  את  לחלות 
נערוך חשבון. נגיש לפניו את חשבון מעשינו אשר 
עשינו למען הממלכה. נוסיף אומץ ונגלה את פניו 
ונבקש  כהוגן  שלא  עשינו  אשר  הדברים  כל  על 
כאשר  השניים,  עשו  כך  וכפרה.  וסליחה  מחילה 
ראה המלך את גודל מפעלם למען העם והממלכה, 
ואת גודל צערם על אשר עשו עוולה. החליט כי הוא 
מעביר פשעם מלפניו, ולא עוד אלא שהוא מקרבם 
אצלו, יותר מבתחילה, ומעלה את שכרם עוד כהנה 
את  שינהלו  ובלבד  מעולם.  קבלו  אשר  על  וכהנה 

אוצרות המלך ויחלקו האפסניה כראוי מבלי פגם.

גודל  את  להם  והודיע  המלך  עליהם  קרא 
ידעו  כיצד  וכי  מעליו.  זדונם  העביר  ואשר  חיבתו, 

החטא  כתם  הן  השניים  שאלו  החצר?  אנשי  זאת 
להרע  המלך  שרי  יבקשו  הלא  לכולם!  הוא  ידוע 
השיב  לכם,  אעשה  זאת  גם  עוללו.  אשר  על  להם 
ובו  המלך  שרביט  את  טלו  עתה  כי  המלך.  להם 
ידעו כולם כי אני הוא אשר נתתי אותו בידכם, מיד 

ישתקו כולם ויסורו מעליכם.

• • •

תמידית,  במלחמה  הזה  בעולם  נמצאים  אנו 
אליו  האוצרות  כל  את  להעלות  הוא  תפקידנו 
ניתנו  אשר  המדות  כל  לשרשם.  להעלותם  יתברך 
לנו החסד, הגבורה, וכו'. כולם לתפקיד אחד נתמנו 
הקב"ה  המלכים  מלכי  למלך  נאמנותנו  להוכיח 
מאוצרות  ועוד  עוד  אליו  להביא  במלחמה,  ולנצח 

הגנוזים אשר חמדו אותם זרים.

אולם ברוב סכלותנו נפלנו, השתמשנו באותם 
ולצרכינו. חטאנו  אוצרות, כוחות ושלטון להנאתנו 
וב"ש.  ב"ה  המלך  באוצרות  מעלנו  כאשר  ופשענו, 
אולם עדיין הכין לנו הבורא דרך לשוב אליו ולעשות 
רצונו. כי אף אנו אחר שחטאנו עווינו ופשענו לפני 
כבתחילה,  אליו  שבנו  ועתה  המלכים,  מלכי  מלך 
פגמנו.  ואשר  מעלנו  אשר  חטאתנו  אליו  התוודינו 
והוא אבינו אב הרחמן, מקבל תשובת עמו ישראל 

ברחמים. הוא מלכינו הוא מושיענו.

בני  אנו  כי  לדעת  צריכים  אנו  בבד  בד  אולם 
קל חי, כפי המובא בספרים הק' בעש"ט ותלמידיו. 
במעשינו  משפיעים  אנו  לנו,  ורק  אך  מעשינו  אין 
על כל הסובבים אותנו ומחיים את כל העולם כולו 
בשפע הבא ע"י מעשה התורה והמצוות אותם אנו 
מקיימים. וכאשר חטאנו עוינו ופשענו הרי שמלבד 
שקלקלנו לנו, מעלנו בתפקיד של ההשפעה על כל 

העולם כולו.

לכן בימים קדושים אלו אנו מבקשים ומתחננים 
בעטיינו.  בעמים  המחולל  כבודו  על  בעיקר  לפניו, 
נשים על לב כי התפילות בימי הדין אינם מוסבים 
כלל על הטובה לנו באופן פרטי אלא על כל העולם 
וידע כל  כולו בכבודך...  כולו; מלוך על כל העולם 
פעול כי אתה פעלתו וכו' כאשר זהו התיקון הגדול 

והחזרת המלכות על כל הנבראים.

יוודע איפוא כי אכן קרבנו הבורא  אולם במה 
לתפקידנו  אותנו  והשיב  לנו,  אהבתו  החזיר  לפניו, 
הרם, הרי עתה בבוא חג הסוכות אשר ידוע כי הוא 
וכפי  הכבוד.  ענני  בצל  יושבים  דמהימנותא  צילא 
ראשי,  תחת  שמאלו  הפסוק  על  בספה"ק  שמובא 
וימינו תחבקני שמאלו תחת ראשי – אלו ראש השנה 
עוד  ולא  הסוכות!  חג  תחבקני-זו  וימינו  ויוה"כ! 
שידוע  כפי  מלך  בשרביטו של  יוצאים  אלא שאנו 
מספה"ק כי ד' מינים הם חותמו של הקב"ה שאינם 
השפע  מקבלים  אלא  המלאכים  לשליטת  נתונים 
וכן לולב בגימטריא חיים.  מידו של הקב"ה עצמו, 
במדרש  שמובא  וכפי  מלך!!  של  שרביטו  הם  הם 
על זה: מי נוצח בדין? כיוון שיוצאין בשרביטו של 
יזכנו הקב"ה בתשובה  'דידן נצח'. כן  מלך מכריזין 

מאהבה, לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם אמן!

'וימינו תחבקני'
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ראיון לחג הסוכות
עם מנכ"ל 'אש החסידות' העולמית

הרב אריה לייב סלומון   

'אש  מנכ"ל  פ.  הרב  עם  מרתק  מסע  לפניכם 

החסידות', אשר שם לו למטרה להפיץ את תורת 

מן  ויוצאת  נפלאה  בהתמסרות  הק'  הבעש"ט 

הכלל. 

הרב פ. ניאות לבקשתינו להעלות את השתלשלות 

האחרונה  בשנה  אשר  המפואר  הארגון  הקמת 

התפתחה באופן יוצא מגדר הרגיל בארץ ישראל 

ובחו"ל, אודותם נשמע ממנו במסע שלפניכם.

•

של  החשובות  בנקודות  לגעת  שנתחיל  לפני  ש. 

תחילה  לשמוע  רצוננו  שעברה,  בשנה  ההתפתחות 

על הקמת הארגון 'אש החסידות' כיצד? איך? ומה 

היתה בעצם המטרה אשר לשמה הוקם?

'חסידים',  הנעלה  בתואר  מתעטרים  אנו  הרי  ת. 

לדעת  הוא  והמתבקש  הראשון  השלב  ולכן, 

הלכה  אותה  מקיימים  ואיך  חסידות?  מהי 

ייתכן להגיע,  ובוודאי שבלי ללמוד לא  למעשה! 

לקיים.  לא  ובוודאי  להתעלות,  להתעורר,  לדעת, 

הרי  מאליו,  מובן  הדבר  היה  עברו  בדורות  אם 

שבדורנו אנו גבר הצורך להאיר עיני צאן קדשים 

קטנים כגדולים, להראותם הדרך יילכו בה, כי אור 

החסידות מכניס את השי"ת בכל מקום, בתורה 

הגשמיים,  העניינים  ובכל  במועדים  במצוות, 

תפקידנו היא להאיר את אש החסידות בלבבות 

כי  וראו  'טעמו  להם  ולהראות  ואברכים  בחורים 

טוב ה'', הבה נתקרב אליו. 

•

ליטול  הרוצה  כל  זווית,  בקרן  מונחת  תורה  הרי  ש. 

הזה,  האור  את  לקחת  לכם  גרם  מה  ויטול!  יבוא 

ישיבה,  פתח  כל  אל  ולהביאה  האש,  את  להעלות 

בחור, ואברך?

ת. כפי שציינתי, אולי לא הדגשתי. כשאנו עומדים 

בדור כה קשה, צעירי הצאן מוקפים בהבלים כה 

את  ומבלבלים  לרגע  מרגע  המתחדשים  רבים 

סיפוק,  ריגושים,  היום  מחפשים  בחורים  מוחם. 

נציע  לא  אם  רחוב.  קרן  בכל  נמצא  וזה  תענוג, 

להם את האור הנפלא והמתוק של תענוג עבודת 

ע"י  רק  הרי  אחריתם.  יהא  מה  יודע  מי  הבורא, 

אבוקה גדולה של אש, כזו המאירה על כל חצר 

שבירושלים, ומעניקה את טוב הטעם של חיים 

של תורה, חיים של רוחניות, מקבלים כל החיים 

נוראים,  ימים  תפילה,  שבת,  רוחניות,  של  צורה 

לדוגמא דבריהם המאירים  אנו מביאים  כך  וכו'. 

אלו  ולהבדיל  שליט"א  החסידות  צדיקי  כל  של 

שאינם כבר איתנו, אשר כולם פה אחד מלמדים 

אותנו כי להשיג את החלק הסגולי וחלק המעשה 

בתורת החסידות הוא ע"י לימוד קבוע בספה"ק 

חק ולא יעבור.

•

'אש  קונטרסים  של  סדרה  שהוצאתם  שמענו  ש. 

שעברה,  השנה  במהלך  עינים  המאירים  המועדים' 

של  המטרה  מהי  מובן.  חסידות  ללמוד  הצורך  אם 

הוצאת הקונטרסים ואיך זה בעצם עוזר ללומדים?

ת. המטרה הנעלית אשר שמנו לפנינו היא, כי הגם 

שבחור או אברך לומדים בכל יום בספרי חסידות, 

לנו  היו  הדברים.  להבנת  אותם  לחבר  צורך  יש 

וגדולים,  קטנים  מהציבור,  דרישות  הרבה  הרבה 

למושגים  מגיעים  פעמים  שהרבה  שטענו 

לענינים  להתחבר  קשה  ומאוד  מובנים,  בלתי 

המופיעים בספרי החסידות, וצריכים עזר בענין 

מחמת  סתומים  בדברים  נתקלים  לפעמים  זה. 

עומק המושג וקוצר המשיג וסוגרים את הספר, 

החסידות.  בספרי  לעסוק  הטעם  כל  יוצא  וכך 

של  שורות  כמה  ואפילו  קצר,  משל  לפעמים 

הסבר, מסוגלים להאיר את העינים, ולעורר את 

הלב באור העבודה אשר צדיקי החסידות האירו 

את עינינו ועוררו את לבבינו בספריהם הקדושים. 

אבל  דבריהם,  את  מבינים  אנו  תמיד  אלא שלא 

כגחלי  הקדושים  דבריהם  את  מבארים  כאשר 

הלבבות.  לעורר  פעולתם  את  פועלים  מיד  אש, 

כי חשבו תמיד שספרי החסידות  רבים מעידים 

רק  השייכים  מובנים  בלתי  במושגים  עוסקים 

רואים שזה שייך אליהם  ועכשיו  לאנשי מעלה, 

בהם  קצר  מעיון  הענינים.  לכל  מחוברים  ונעשו 

מופלא  מיוחד,  אור  ממש  הוא  כי  לראות  תוכלו 

לאורם  להתחמם  ידם  על  זכינו  אשר  ביותר, 

אפשרות  הנותנים  ותלמידיו,  הק'  הבעש"ט  של 

נקודה  וזו  השנה.  מועדי  לפנימיות  להתחבר 

עליה,  ולהרחיב  בה  להתמקד  ברצוני  שבאמת 

ממש  של  למהפכה  גרמו  אלו  וקונטרסים  היות 

לכן  אנו.  בדורנו  לימוד החסידות  הדרך של  בכל 

שעעל"ט  בשנה  כוחות  יותר  להשקיע  החלטנו 

על הוצאת הקונטרסים ובשנה הבעל"ט נתמקד 

בחזרה על ענין קביעות בלימוד ספרי חסידות. 

• 

'אש  קונטרסי  הוצאתם  כבר  מועדים  איזה  על  ש. 

המועדים'? 

חמשה  עולם  לאור  להוציא  ב"ה  זכינו  ת. 

'חנוכה',  השנה',  'ראש  המועדים:  על  קונטרסים 

כבר  וכן  ו'אלול'.  המצרים'  'בין  הספירה',  'ימי 

יצאה לאור מהדורה מצומצמת גם על פסח, ל"ג 

בעומר, שבועות, ובס"ד יעתיד לצאת לאור השנה 

במהדורה מורחבת. זכתה מערכת 'אש החסידות' 

משכמם  שם  אנשי  ד'  יראי  משי  אברכי  בצוות 

עומד  צבאם  ועל  ד',  בתורת  ההוגים  ולמעלה 

יהושע  יחיאל  ר'  החסיד  הרה"ג  ה"ה  המשפיע 

בקדשים  לעסוק  זכה  אשר  שליט"א  שיינפלד 

רבות בשנים, והוציא תחת ידו חיבורים בפנימיות 

והוא  החסידות  מכמני  בכל  לו  רב  ידיו  התורה, 

ובהעמקה  רבה,  בבהירות  וניחון  הבנה,  בעל 

החסידות.  בספרי  המובאים  במושגים  מיוחדת 

המושגים  את  לקחת  הכשרון  את  לו  יש  בנוסף 

ביותר שבתורה החסידות  והנעלמים  המורכבים 

באופן  רבה,  בבהירות  אותם  ולפשט  ולהגיש 

להבינם  יכול  אחד  שכל  כך  נפש.  לכל  השווה 

ולהתחבר אליהם. להתנהג ולהרגיש ולחשוב על 

אותם מושגים נעלים המובאים בספרי הבעש"ט 

הק' ותלמידיו, בדרך שלימדו אותנו רבותינו הק' 

בכל אתר ואתר.

•

אל  פנימה  לקודש  הקונטרסים  הוכנסו  האם  ש. 

צדיקי דורינו שליט"א? ואיך קיבלו הם את הדברים?

עבורי,  עצומה  הפתעה  זו  שהיתה  לציין  עלי  ת. 

בראשונה  הקונטרסים  את  הבאנו  כאשר 

האדמורי"ם  לכ"ק  מלכים,  שולחן  על  להעלותם 

מן  העצומה  התפעלותם  את  וראיתי  שליט"א, 

בתוכו  ומכיל  נפש,  לכל  השווה  הפשוט  החבור 

אוצרות ממש של אור חדש, אור גנוז המבארים 

אני  החסידות.  בתורת  העמוקים  הדברים  את 

יכול לגלות שיש אדמורי"ם דיינים ראשי ישיבות 

ורבנים, שביקשו לקבל לידיהם כל קונטרס היוצא 

לאור, ויוצאים מגדרם בשבחם את החיבור הלז. 

כי  הגדולים,  המשפיעים  מן  אחד  שהתבטא  עד 

בשנים,  רבות  חסידות  בספרי  עוסק  שהוא  אף 

אך עתה עם לימוד הקונטרסים הללו זכה להבנה 

ובהירות רבה שלא היתה אצלו עד הנה. 

•
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ש. ומה היה תגובות הציבור?

המשוב  כל  הכתב  על  מלהביא  הדיו  יכלה  ת. 

שקבלנו בסייעתא דשמיא מכל שכבות הציבור, 

בחורים ואברכים וזקני החסידים, אבל לא אמנע 

מלהביא כמה ציטוטים שקבלנו בכתב כלשונם 

המקורי ]בלי תיקוני לשון[: 

"הקונטרסים מורידים את הדברים עלי אדמות 

ומחברים את הנאמר בספרים על שפת המעשה 

חסידות  הרבה  אברכים שלומדים  הרבה  יש  כי 

בין  ולשלב  יום  היום  בחיי  נופל  זה  איך  אבל 

התבוננות  הרבה  צריך  המעשים  ובין  החכמה 

לתן  וצריך  זאת  את  להבין  יכול  מוחא  כל  ולאו 

שבח והודיה להקב"ה שנתן חכמה רבה ותבונה 

דברים  לקחת  איך  לידע  המחבר  בלב  לעומק 

עמוקים ולפרשם כשמלה". 

עד  ראשו  כמעט  ובלעתיו  בו  עיוני  "שמתי 

לסדר  זכיתי  לראשונה  כאשר  אחת  בבת  גמרו 

הדברים". 

"אחרי שראיתי את הקונטרס המדהים על ר"ה 

ששינה את ר"ה שלי, מעולם לא הייתה לי ר"ה 

מדהים ומלא השראה כזה ואולי אני יכול להגיד 

את  לראות  כדי  רק  לא"י  לבוא  שווה  היה  שזה 

הספר הזה לפני ר"ה". 

"הקירוב של העמקות איך שזה קרוב לכל אחד 

ואחד, זה פשוט מדהים". 

"לא ראיתי כזאת בשפה ברורה ונעימה להסביר 

דברים עמוקים". 

"זה פשוט נותן חשק להתחיל לעבוד". 

"זה נתן לי מבט חדש על כל היו"ט". 

וגדוש  מלא  קנקן  מאוד,  מאוד  נהניתי  "באמת 

דברים עתיקים באור חדש פלאי פלאות לנפשות 

הצמאים בלשון צח ובהירה תורה ברורה ובוודאי 

אני מחכה בתשוקה לקבל יתר הקונטרסים". 

"אין מילים על החומר העצום והעמוק שבו כל 

כך הרבה תובנות ויסודות ובהירות אפשר ללמוד 

ממנו". 

"אחד אמר לי, צריך פשוט למשכן טלית ותפילין 

לקנות הספר". 

חדשים  משקפיים  לי  הלבישו  כאילו  "הרגשתי 

על העולם, ממש כך". 

"מצאנו לנכון להוקיר טובה בפעולתכם הנאמנים 

והחסידות,  התורה  אדני  על  ישרים,  בדרכי 

הילוך  הנהגותיהם,  דרכי  ולבהר  לבאר  מיוסדים 

אבותינו  של  מעשיהם  וצדקת  מחשבותיהם, 

זי"ע  החסידות  אבות  הגולה  מאורי  ורבותינו 

נבג"מ, אכן מלאכה יפה ונאה יוצא מנחתום בית 

המלך, מאן מלכי רבנן רבני אש החסידות". 

•

ש. איך אתה מסכם את פעילות תשע"ז?

התמקדנו  הקודמות  בשנים  כי  לומר,  ניתן 

ישיבות   70 מעל  כאשר  בארה"ק,  בעיקר 

בלימוד  החסידות'  'אש  של  לפעילות  הצטרפו 

ואתר  אתר  בכל  בחורים  אלפי  החסידות.  ספרי 

של  מכבשונו  היוקדת  אש  אבוקת  אל  התחברו 

ההוצאה  מלבד  השנה,  אך  הק',  הבעש"ט  מרן 

להקים  זכינו  המועדים',  'אש  סידרת  של  לאור 

נקודות של אש ברחבי העולם.

זה  לים,  והפניות שהגיעו מעבר  לאור הבקשות 

עידן ועידנים, על ידי רמי"ם ומשגיחים בישיבות 

ואת  ההצלחה,  גודל  את  שראו  בארה"ב  שונות 

ההשפעה הגדולה שחוללה 'אש החסידות' בקרב 

ולהחדיר  נפשם  את  לרומם  בארה"ק,  הבחורים 

הבורא  בעבודת  רוממות  של  מושגים  בקרבם 

ודרכי הדביקות בדרכי החסידות, החליטו ראשי 

בארה"ב  גם  לייסד  השעה  הגיעה  כי  המערכת 

מרכז שיפעיל תחתיו שלוחי הקודש בכל ישיבה 

וישיבה, אשר יחדירו את לימוד ספרי החסידות 

בקרב הבחורים.

יצאה משלחה מכובדת של ראשי  בחודש אדר 

ומשפיעי 'אש החסידות' לארה"ב, שם נערך כנס 

היסוד בראשות הגה"ח אב"ד טורדא שליט"א יו"ר 

ממלכת 'אש החסידות' העולמית, ובהשתתפות 

משפיעים ידועים, ביניהם הרה"ג ר' דניאל גראס 

בבארא- החיים  נעימות  כוללי  ראש  שליט"א 

פארק, במהלכו הוכרז על התייסדות מרכז 'אש 

החשוב  ידידנו  של  בניהולו  בארה"ב  החסידות' 

המשפיע הרה"ג ר יהודה וינגרטן שליט"א. 

ואכן תוך זמן קצר הצטרפו רשימה מכובדת של 

ישיבות לפעילות 'אש החסידות', והתחילו לייסד 

סדרי חסידות במסגרת הישיבה.

'אש  אבוקת  להדליק  זכינו  לונדון  בעיר  גם 

אהרן  ר'  הרה"ח  בהשתדלות  החסידות', 

ועוד  פרידמן  אהרן  ר'  והרה"ח  מושקוביץ 

אור  את  להביא  החפצים  מופלגים  אברכים 

בהפצת  ועוסקים  לונדון  לעיר  הק'  הבעש"ט 

להפיץ  מוקדים  מספר  להקים  דאגו  וכן  הגליון 

אף  ולאחרונה  המועדים',  'אש  הקונטרסים  את 

בספרי  שיעורים  של  קבוצות  שתי  התייסדו 

אחד  ידי  על  שנמסר  הק'  הבעש"ט  תלמידי 

ממשפיעי אש החסידות בארה"ק.

וכן באנטוורפן מתגבשות תכניות לשנה הבעל"ט 

ע"י האברכים המופלגים הרה"ח ר' אהרן אדלר 

והרה"ח ר' אנשיל קרניאול. 

•

ש. וכעת, מה התכניות לשנת תשע"ח, בעזה"י?

רוצים  אנו  הבעל"ט  השנה  לעיל,  כאמור  ת. 

להתמקד שוב בענין חיזוק לימוד ספרי החסידות 

בני הישיבות. ב"ה היתה הרשמה אדירה  בקרב 

בישיבות הקדושות, רכזים מכל חצרות הקודש 

החסידות  אור  בהפצת  חלק  ליטול  התקשרו 

בתוך ישיבותיהם, וההרשמה עדיין בעיצומה, כל 

מי שלא זכתה עדיין ישיבתו להצטרף לרשימת 

לבוא  האפשרות  את  עוד  לו  יש  הישיבות, 

החורף  תקופת  החדש,  הזמן  לקראת  ולהצטרף 

הבעל"ט.

לקראת השנה החדשה, נמצאים כבר ברשותינו 

החסידות  בדרכי  וחיבורים  ספרים  וכמה  כמה 

בסבסוד  הבחורים  בין  ויחולקו  שיוגרלו 

משמעותי. 

אנו  הקדושות,  בישיבות  ההתמקדות  מלבד 

מקווים להמשיך במפעל האדיר של השיעורים 

בארה"ק  להקים  שזכינו  החסידות  ביסודות 

ידי  על  שבוע  מדי  בחו"ל  מוקדים  ובכמה 

מאוד,  גדול  הביקוש  החסידות.  אש  משפיעי 

הציבור מעוניין היום להכנס לפנימיות העבודה 

ולהתעורר במשמעות ענייני עבודת ה' לאורו של 

הבעש"ט הק' ותלמידיו.

מבקשים  אנו  הגדול,  הביקוש  לאור  כן,  כמו 

סידרת   את  להרחיב  בעזרינו  שיהא  להשי"ת 

'אש המועדים', 'אש העבודה' ואת 'אש הפרשה' 

הקורם עור וגידין בימים אלו. 

בדרך הטבע אין הארגון יכול להתעסק בבת אחת 

עם עשרות הישיבות, עם הקמת השיעורים, עם 

אגף ההוצאה לאור, ועם הקמת מוקדים להשגת 

ואנו  סידרת 'אש המועדים', אבל הצמאון גדול, 

הביקוש  מול  ידים  בחיבוק  לעמוד  יכולים  לא 

האדיר. אבל תקוותינו ומשאלותינו הוא שחפץ 

להחדרת  הצינור  להיות  ונוכל  יצליח,  בידינו  ה' 

אורו יתברך בקרב לבבות ישראל.

 - אדירה  טלפונית  מערכת  הקמנו  כן  כמו 

שקלים,  אלפי  של  בהשקעה  פלאם'  'חסידיש 

משפיעי  גדולי  של  קולם  את  לשמוע  יוכלו  בו 

החסידות, וכן יושמעו שיעורים יומיים, וכן יוכלו 

על  חודש  ומדי  שבוע  מדי  להרשם  הבחורים 

לימודם בספרי החסידות, ויתעדכנו על פעילות 

אש החסידות. אך הפרוייקט נתקע בינתיים בשל 

מחסור כספי.

אני רוצה לציין, כי הארגון יש לו תקציב בסיסי 

בעה"י עבור הפעילות בארה"ק ובחו"ל, אבל אין 

שהציבור  הפעילות  הארי.  את  משביע  הקומץ 

ה'  לעזרת  ממתין  עתק,  בהון  שמסתכם  דורש, 

בגיבורים. אנו צריכים להודות על העבר, ששלח 

את  להאיר  החפצים  יקרים  נדיבים  השי"ת  לנו 

העולם עם אורו של הבעש"ט הק' ולהעמיד את 

עמוד העבודה על תילה, אך  פעילות רבה, כנסים, 

מתצמצמים  והגרלות,  מבצעים  לאור,  הוצאה 

הק'  הבעש"ט  של  אורו  תקציב.  חוסר  משום 

ממתין לשותפים יקרים, ומי לא יחפוץ להתעטר 

כ'שותף נאמן' עם הבעש"ט הק'?

אני מודה לה', שהזמין למערכת 'אש החסידות' 

את מיטב הכוחות והכשרונות שעובדים באגודה 

בכל  מלך  הוא  כי  ולהגלות  להתוודע  אחת 

הארץ. הגליון החודשי שלנו מיועד להיות במה 

את  שמחדירים  והמחנכים,  המשפיעים  למיטב 

בדרכו  החסידות  מחשבת  ואת  העבודה  אש 

את  בולע  הקדוש  והקהל  הק',  הבעש"ט  של 

המאמרים כמים קרים על נפש עייפה. 

יש עוד עשרות אברכים, אשר בלי לקבל פרס, 

אש  אבוקת  את  להבעיר  פנימי  רצון  ומתוך 

החסידות בכל אתר ואתר, קיבלו על עצמם לעזור 

ולסייע להקים מוקדים להשיג את סידרת 'אש 

המועדים', 'אש העבודה' וכו', הן בבתי מדרשות 

והן בישיבות. וכאן המקום להכריז: מי לה' אלי! 

כל מי שלבו ער לרומם את עמוד העבודה ואת 

בהקדם,  אלינו  לפנות  נא  יואיל  החסידות,  קרן 

את  נגלה  משותפים  ובכוחות  אתנו,  מקומכם 

והנשגב  הגדול  באורו  בעולם  ית'  מלכותו  כבוד 

שהאיר לנו מרן אור שבעת הימים. 



י

איך נצא מהסוכה ? תלוי!
זכר  הם  הסוכות  הרי  השאלה:  ומפורסמת  ידועה 
בסוכות  כי  דורותיכם  ידעו  "למען   – מצרים  ליציאת 
אותם מארץ מצרים"  בהוציאי  ישראל  בני  הושבתי את 
ואם כך, נחוג את חג הסוכות בחודש הגאולה, חודש ניסן! 

זה  היה  בניסן  סוכה  בונים  היו  שאם  מתרץ  הטור 
נראה כיציאה לבית הקיץ, מה שאין כן שיוצאים לסוכה 

בתשרי, מוכח שהיציאה נעשית עבור קיום המצווה. 

ישנו הסבר נוסף של הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל. 
מסופר בגמרא על יהודי אחד שלקח לו גויה, ורבא גזר 
של  נשמתו  פרחה  מהמלקות,  כתוצאה  מלקות.  עליו 
החוטא. נשמעו הדברים בבית שבור המלך והוא החליט 
של  אמו  הורמיז,  לאיפרא  איפה  נודע  ברבא.  להתנקם 
לרבא אמרה  צרות  לעשות  המלך, שבנה מתכוון  שבור 
מסוכן  ביהודים,  תפגע  אל  היקר,  בני  מלכותו,  "הוד  לו: 
והאלוקים  מתפללים  רק  הם  כי  למה?  איתם"  להתחיל 
שלהם נותן להם את בקשתם" למשל? אם לא יורד גשם, 

הם מבקשים ממנו והוא מוריד גשם. 

גיל  שעבר  קשיש  יהודי  תימני,  מורי  פעם  לי  סיפר 
בחיידר  ילד  שהיה  מהתקופה  עוד  זוכר  והוא  תשעים, 
הודיעו  והישמעאלים  קשה  בצורת  אז  הייתה  בתימן. 
את  שוחטים  אנו  גשם  ירד  לא  מחר  עד  "אם  ליהודים: 

וידוע  גשם".  להוריד  יכולים  רק אתם  כי  כולכם. מדוע? 
כשהערבי מבטיח הוא מקיים. בפרט כשמדובר בשחיטת 
יהודיים. הוא מספר, כי המורי אסף את כל הילדים אל 
ה'מדרש' ואמר להם: אנחנו עכשיו אומרים תהילים עד 
עד  יצאו מה'מדרש'  ולא  למי שלא..  לו  אוי  גשם,  שירד 
שכל תימן נעשתה בוץ. זהו מה שאמרה איפרא הורמיז 
"היהודים  לה:  אמר  יהודים".  עם  מתחילים  "לא  לבנה: 
מבקשים גשם בחורף ואז יורד גשם, נראה אותם מקבלים 
גשם בקיץ!" שלחה איפרא הורמיז לרבא שיתפלל עכשיו 
בתמוז שירד גשם כדי לעצור את הגזרות של בנה. רבא 
התפלל ולא נענה, אמר לפניו: "ריבונו של עולם 'אלוקים, 
בימיהם  לנו פעל פעלת  באוזנינו שמענו אבותינו ספרו 
בימי קדם' לאבותינו פעלת מעל הטבע, ואנו בעינינו לא 
ראינו. התקבלה תפילתו וירד גשם כהגן, עד שמהמרזבים 
אביו  בא  בלילה  החידקל".  לנהר  מים  זרמו  מחוזר  של 
את  הטרחת  "אתה  אותו:  והזהיר  בחלום  אליו  רבא  של 
הקב"ה להוריד גשם שלא בזמנו, שלא כדרך הטבע, יש 
עליך כעס, המזיקים רוצים לטפל בך! הלילה אל תישן 
קרועה  מיטתו  את  וראה  רבא  בא  בבוקר  במיטתך". 

מהחרבות של השדים. 

עם  השנה  את  התחלנו  קלוגר:  שלמה  רבי  אומר 
איזו  יודע  מי  כיפור.  ויום  – ראש השנה  הנוראים  הימים 
בכינו  התשובה,  בימי  ואנחנו,  לבוא.  צריכות  היו  גזירות 

התחננו אל ה' שירחם עלינו, שיבטל את הגזרות הרעות 
וישנה את התוכנית לטובה. הטרחנו את הקב"ה לשנות 
את טבע העולם, לבטל את האמור להיות כפי מעשינו. 
מכך.  כתוצאה  לנו  נשקפת  סכנה  איזה  יודע  מי  כעת 
ובינתיים  עתירה  הגישו  כבר  שהשדים  גדול  חשש  יש 
מצחצחים חרבות. אומר לנו הקב"ה: צאו מביתיכם, אל 
יצפנני  כי  בסוכה.  לכו תסתתרו  הקבועה,  במיטה  תשנו 
בסכה ביום רעה יסתירנו בסתר אהלו" כאן תהיו מוגנים 

מהפגעים הרעים. זהו המהלך של רבי שלמה קלוגר.

רק  ולא  מתחבאים,  האמא,  של  הסינור  מתחת 
בבית  וכמו  הקב"ה,  של  בצלו  זיך  מ'וייקט'  מתחבאים, 
להרבה  שם  ההדברה  ריח  נשאר  הבית,  את  שמדבירים 
זמן, כמובן תלוי לפי "כמות וחוזקו של החומר", ואז יארוך 
להתקרב,  שוב  יעיזו  למיניהם  עד שהחרקים  זמן  הרבה 
כן אנחנו, שמונה ימים ושמונה לילות, אנחנו מסתופפים 
המזיקים  נגד  עצמינו  את  ומדבירים  יתברך,  בצילו 
אם  ויסורים,  עגמ"נ  של  ה"מצרים"  מן  זה  אם  למיניהם, 
זה צרות של אי חשק וטעם בעבודת השם, ויוצאים משם 
עדן,  דגן  דבוסמין  בריח  מריחים  נפלאים,  אוצרות  עם 
ובאנפין נהירין נחזור בהתלהבות ובאש קודש, לספסלי 
ומי  כי הדרך של החורף הוא דרך ארוכה,  דבי מדרשא, 
שסחר והרוויח בימים הקדושים האלו, כמובן באורם של 

רבותינו מאורי אש החסידות, יצא שמח וטוב לב.

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

עוד  תעשו  הבאה  שבשנה  ]ברשותכם[  לבקש  רציתי  שאלה: 
וכל חברי הנפלאים להתמיד בלימוד ספרי החסידות  אותי  ועוד לעודד 
המתוקים מדבש ונופת צופים. כל פעם שהתמדתי בלימוד ספרי חסידות 
ראיתי עליה ושינוי יום יום כל רגע וכל שעה, ובעז"ה קבלתי על עצמי בל"נ 
קבלה אמתית להתמיד בלימוד ספרי החסידות כי בקבלה זו מונח הרבה 

קבלות כי הוא לימוד המביא לידי מעשה.

רציתי כעת לשאול ולבקש ממעלתכם ביאור למעשה מה ואיך צריך 
להיראות היו"ט הקדוש של סוכות הבעל"ט ומה הוא הנקודה הפנימית 
אשמח  המעשה[  בשפת  והמצוות  ההלכות  מקיום  ]חוץ  אבקש  שאותה 

מאוד אם תוכלו לענות לי תשובה כלבבי.

בכ"ר משה ה. י-ם, בית וגן

תשובה: ב"ה יש ב"אש החסידות" תוכניות מרחיקות לכת לקראת השנה 
חסידות, אבל עיקר המהפך וההצלחה הנעשה הוא רק  עוד  שנת  תהא  החדשה 
בסיוע הבחורים היקרים, הרכזים הנפלאים, שהם הם הבונים והעושים בכל ישיבה 
וישיבה, וכל מקום אשר דבר ה' מגיע - הוא בעיקר בזכות אלו שזכו לזכות את 
נופך  עוד  ומוסיפים  והמח  הכח  כל  עם  ועובדים  טובים  רכזים  ולהיות  הישיבה 
מדיליה מה טוב חלקם וחבלם וכבר הפליגו חז"ל במעלת מזכה את הרבים ועוד 

בדבר גדול כזו.

והקבלה שקבלת על עצמך הוא קבלה אדירה ובוודאי כל תלמידי הבעש"ט 
דינים מובטחך  עורכי  ועם כאלו  ומתוקה  יושר בשבילך לשנה טובה  הם מליצי 
ובמה,  מתי,  מה,  קבלתך  את  ולהגדיר  לפרט  לך  כדאי  מאוד  ]ומה  טובה  לשנה 
ללמוד בספרי החסידות כי הכלל הוא שככל שנכנסים יותר לפרטים יש לה קיום 

יותר ויותר[.

אמת  דברי  היושר  בעל  הרה"ק  כתב  כבר  סוכות  של  הפנימית  הנקודה  ועל 
אות נ"א וז"ל: "עיקר כל התורה והמצוות הן דבקות הנפש והרצון בהשי"ת וביותר 
לשמוח  יהודי  של  והרגשות  הלב  הוא  שהעיקר  והיינו  בזמן"  התליות  המצוות 
מצוות  ולקיים  יהודי  להיות  הגדול  בזכות  שיעור  לאין  וגדולה  אדירה  בשמחה 
ובפרט במצוות הבאים מזמן לזמן ומכש"כ ביו"ט של סוכות שהוא כפול ומכופל 

כיודע מפי ספרים וסופרים ואכהמ"ל.

ובאמת לכתוב תפריט מדיוק איך לעשות זה הוא בלתי אפשרי כי כל אדם 
הוא עולם לעצמו וצריך למצוא מה גורם לו להידבק רצונו ונפשו לה' ולהוסיף 

בלבו אהבת ה' עוד ועוד.
יש אדם שלומד ספרים ומעתיק לעצמו דיבורים שדיברו הצדיקים וזה נותן 
לו הרגשה מרוממת, יש אדם שקורא סיפורים מתלמידי בעש"ט איך היה נראה 
לעצמו  ויש שכותב  עליונים,  וגעגועים  כיסופים  בו  וזה מעורר  ה'  אצלם מצוות 

הגיגי ליבו והוא מביאו להתעלות גבוה.
]כמו שראיתי מיהודי פשוט שכתב לעצמו דברים ערבים להתעלותו ומצא חן 

בעיני ואמרתי להעתיקם וכך כתב לעצמו:
צריכים  שאנחנו  ביותר  החשוב  המצרך  וכעת  ברינה,  יבוא  בא  סוכות,  "ערב 
הוא "מחשבה", ואל תחשוב ידידי כי מחשבה הוא דבר של מה בכך, כי כל קומת 
מצבי  הרהורים,  פחדים,  ההרגשים,  את  מביאים  והם  מהמחשבות  באים  האדם 
רוח וכדו', ועוד אפילו יצירת כל דבר הכל מוליד בחכמה בינה דעת שבמח, הכל 
ע"י המח והדברים ארוכים ועמוקים, והוא עניין המחשבה שהוא קומה שלימה, 
והינו להתבונן אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, גדלות נשמת ישראל, 
מתנת המצוות, הסוכה שמות ה' ממש נכנסים לצילא דמהימנתא, וד' מינים מאנא 
דקרבא, והמתבונן יחשוב עמוק באריכות גדולה וחזקה, ובאמת עניין ההרגשות 
הוא עניין נפלא שאי אפשר לבאר ולתאר על דף, כלל וכלל לא ]וכמובא ביושר 
דברי אמת אות נא ד"ה ואין[, כי לבני אדם יש סף יכולת של הסברים וביאורים אך 
משם והלאה נכנסים לעולם חדש נפלא של הרגשות נעלות של נפש יהודי שאי 
אפשר לכתוב כלל כלל לא, הוא כמו כניסה לעולם ענק של נבכי הנפש הגדול, 
הרגשות בטחון שלימות והרגשות נעלים וגבוהים בה' ובתורתו, מי יתן והיה לבבי 

לעובדו באמת וכדברי הצדיקים שלולב ר"ת וטהר ליבנו לעבדך באמת אמן"[.
ויש לך אדם ששומע שיחות קודש מיראי ה' והוא מביאו להתעוררות. בקיצור, 
תענוג  בשמחה  במלכים  מלכי  במלך  להתדבק  בלבבך  מסילות  למצוא  העיקר 

שעשוע וכדומה. 
ובאדם עצמו יש לפעמים שמתעורר בזה הדרך ולפעמים בזה הדרך, ולפעמים 
בדבר אחד עצמו לוקח כמה סוגי התעוררות, והעיקר שצריך לדעת ולזכור, כי כל 
משהו רעותא דליבא משבח את המצווה עשרת מונים וכל מה שבכחך לעשות 

עשה ותתעלה גבוה מעל גבוה.  
וזכור היטב כי הבא ליטהר מסייעין בידו וה' שולח לו בלבבו הרגשות איתנים 

וחזקים לחיזוק שמחה ואהבת ה' לדלק לכל השנה כולו אמן כיה"ר. 

הצלחה רבה, בברכת א פרייליכע יו"ט וכט"ס 

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

שואלים ודורשים | הרב חיים שמחה רייזמן
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		 זמן	החורף	הבעל"ט	
	 					חשון	-	אדר	תשע"ח	

מצטרפים ללימוד ספרי חסידות
ארבע	פעמים	בשבוע	למשך	רבע	שעה	לכל	הפחות

שיתקיים	ברצות	ה'	בחודש	ניסן	תשע"ח
במעמד אלפי בחורי הישיבות הקדושות

בראשות גדולי משפיעי החסידות שליט"א
ובהשתתפות ראשי ומשגיחי הישיבות החסידיות

ועידת	אור	החסידות	|	רב-שיח	|	קורות	ימי	החסידות	|	דיונים	מעמיקים

בנוסף:

מבצעים והטבות להוגים בתורת החסידות

טעמו וראו כי טוב ה'

'כי חסיד אני' 
כנס הוקרה לאלפי הבחורים 
במעמד האדיר



יב

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

ישיב"ק נדבורנה
ישיב"ג אלכסנדר ב"ב
ישיב"ג נדבורנה ב"ב

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

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

ישיב"ג טשערנאביל
ישיב"ג טשכנוב ירושלים

ישיב"ק באיאן ירושלים
ישיב"ק תולדות אברהם יצחק

ישיב"ק בית מרדכי אשדוד
ישיב"ג טשארנאביל אשדוד

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

ישיב"ג ערלוי
ישיב"ק ישועות משה ב"ב

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

ישיב"ק צאנז ירושלים
ישיב"ק חכמי לובלין

ישיב"ק קרעטשניף אלעד
ישיב"ג פיטסבורג

ישיב"ק טשכנוב
ישיב"ג תולדות אברהם יצחק

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

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

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

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

ישיב"ק פיטסבורג
ישיב"ג בעלזא ב"ב

ישיב"ק חכמת אליעזר סערט 
ויזניץ ב"ב

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

ישיב"ג קרעטשניף רחובות
ישבי"ק בעלזא ירושלים

ישיב"ג צאנז חיפה
ישבי"ק חיי משה

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

ישיב"ק זוועהיל
ישיב"ק בעלזא בית שמש

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

ישיב"ג בעלזא ירושלים
 ישיב"ק סערט וויזניץ חיפה

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

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

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

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

אש החסידות העולמית רח' דובר שלום 15 בית שמש 
chasidas1864@gmail.com פל. 0533-120-760 מהשעה 2 בצהרים בלבד | פקס 153-2-502-1864 | דוא"ל

קריאה של חיבה לכל האברכים החשובים ובחורי הישיבות הק' 
הצטרפו ללימוד ועיון בספרי חסידות מדי יום ביומו 

ותזכו להתחמם לאורם של רבותינו הק' תלמידי הבעש"ט ולהתענג על ה' ולהתעלות במעלות העבודה

 ניתן להצטרף ללגיונו של מלך לקראת משך זמן החורף בתכנית "כי חסיד אני" אצל הרכזים החשובים בישיבות
וכמו כן כל בחור, אף שאין בישיבתו רכז רשמי מטעם 'אש החסידות', 

יוכל להתעדכן ולהצטרף בקו מיוחד שתוקם בס"ד בקרוב

מעמד חיזוק לקראת פתיחת הזמן 
עם משפיעים ידועים שליט"א 

יתקיים אי"ה

ביום שני כ"ו תשרי תשע"ח

לכל בחורי הישיבות החסידיות
בביהמ"ד שידלובצא רח' אהלי יוסף 14 ירושלים עיה"ק

 
כל הפרטים יפורסמו

במספר 077-222-44-55 
לנציגי הקודש - תתקיים קודם לכן אסיפה מיוחדת לקראת הזמן החדש - חובה לתאם מראש במערכת ]לא בקו הרכזים[

בחור ואברך שיקבע את לימודו במשך חודש חשון בספרי חסידות
יזכה בסבסוד מיוחד בספר הנפלא

"שבת מלכא קדישא" 
בו מבואר ענייני שבת קודש מדברות קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר מקאסוב שליט"א 

לבחורים: 20 ש"ח ]הנחה בסכום של 40 ₪[
לאברכים: 30 ש"ח ]הנחה בסכום של 30 ₪[ 

כמו כן יתקיימו הגרלות בין המשתתפים על עשרות ספרי 'שבת מלכא קדישא' 

תנאי השתתפות: לימוד ספרי חסידות 4 פעמים בשבוע לכל הפחות למשך רבע שעה 

הננו להודיע כי ניתן להשיג את הספר הנפלא 

"חסידות מפורשת" על ספר בראשית
ביאור נפלא על ספרי תלמידי הבעש"ט הק'

הספר שיאיר את עיניכם בספרי החסידות ויגלה לכם את:
• העומק שבכל תיבה ותיבה מלשונותיהם הקדושים

• השלימות שבהדרכות בעבודת ה' שקיבלו ברוח קדשם
• השמחה שבהבנת מאמרי חסידות על בורים כמקשה אחת

• השייכות של דבריהם הק' לדורינו אנו ולכל אחד ואחד

 ניתן להשיג במחיר מוזל בסך 25 ש"ח
 אצל נציגי 'אש החסידות' בישיבות הקדושות, וכן אצל המערכת

תשית לראשו עטרת פז 
בשיר ושבח נהלל לידידנו החשוב המופלג בתורה ויר"ש מסור 

בלו"נ להפצת אור הבעש"ט 

הרה"ג ר' מנחם פרידמן שליט"א 

לרגל התעטרו לפאר לכהן 
כראש כולל 'תורתם קבע' – סערט וויזניץ בחיפה

יה"ר שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולהרבות כבוד שמים ללמוד וללמד 
לשמור ולעשות ולקיים מתוך רוב נחת דקדושה אמן

ברכת מזל טוב 
זך  ידידינו עוז,  ולבבית שגורה בזאת אל  ברכת מזל טוב חמה 

הרעיון וברוך הכשרון, לשונו עט סופר מהיר 

הרב אריה לייב סלומון הי"ו 
המאיר את גליונינו במדור 'הרהורים' 

המבוקש בקרב בני הנעורים

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו שיחי'
ברכותינו צרופות שתזכה לראות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת 

דקדושה מתוך אורה ושמחה


