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שמחה ותענוג
נשאלת  הזו  השאלה  הבעש"ט?  לנו  גילה  מה 
שוב ושוב, במיוחד כשסביבנו אנשים מסוגים שונים. 
במענה לשאלה זו נביא את לשון קדשו של הרה"ק 
מלעכוויטש זי"ע שהבעש"ט בא לעולם כדי להשריש 
אמתית.  ושמחה  אמתית  שפלות  ישראל  בליבות 
קדשו:  לשון  וזה  הבעש"ט  בשם  מביא  ה'תולדות' 
דאגה ועצבות הן שורש כל הקליפות, וכן בעבודת ה' 
אין זו עבודה כשאינה בשמחה. כמו ששמעתי ממורי 
בשם הרמב"ן ששאלו אחד איזהו עבודת ה'? והשיבו 
כל שיש בה שמחה ותענוג. התעוררות פנימית, 'אש 
ע"פ  החסידות  עבודת  של  היסוד  זה  החסידות', 

הבעש"ט.

מתוקן  שאינה  מאכל  לאכול  אפשר  שאי  כפי 
זו  הרי  חיות  עם  שאינה  תפילה  כך  באש,  ומבושל 
את  שאומר  אף  ומבושל  מתוקן  שאינו  כמאכל 
שמובא  כפי  כהלכה,  ומתוקן  ומסודר  המילים  כל 
פרחת  לא  ורחימו  דחילו  בלא  'אורייתא  בתיקו"ז 
המילים  את  לומר  קשה  קצת  במצווה.  וכן  לעילא', 
יודע  לבבות  בוחן  ורק  היות  לעילא'  פרחת  'לא 
הנפשות  כל  לא  וגם  היא אמתית,  איזה התעוררות 
שווים בטבעם, אבל התעוררות וחיות חייבת להיות 

בתפילה ובמצווה.

בלבת אש
זצ"ל,  מרחמסטריווקא  הרבי  אל  פעם  נכנסתי 
אשר זכיתי להיות מקורב אליו. ושח לי, 'אני שבור 
דיבר  לא  והרבי  היות  מאוד,  השתוממתי  מאוד'. 
כמעט, ובפרט לא על עצמו. עד שפתח פיו והסביר 
לי: נכנס אליי בחור שהוא עילוי מופלג ביותר, ואמר 
הרי  מזג  חם  בטבעו  והוא  היות  תוכנית,  לו  שיש 
היה  המדרש,  בבית  הלימוד  בעת  שאלה  כששאל 
ריתחא דאורייתא סביבו. כל הבית מדרש רעש וגעש, 
למסקנא  הגיע  הוא  אך  העניינים.  במרכז  היה  הוא 
לגאות,  מגיע  והוא  היות  כראוי,  איננו  הזה  שהמצב 
נהנה מדברי תורה ועוד כהנה וכהנה. לפיכך החליט 
בזריזות  ילמד  הוא  עצמו,  את  להנמיך  צריך  שהוא 
שיגיע  מצב  יווצר  שלא  כדי  לעיין,  מבלי  ומהירות 
לשמה  תורה  ילמד  וכך  העניינים,  במרכז  להיות 

בכמות ובאיכות.

'אני שבור מאוד'!  על זה התבטא הרבי באומרו 
כיצד יתכן שבחור ידבר דברי הבל שכאלה? הרי כל 
התורה ועבודת ה' צריך להיות בחיות ובריתחא, כל 
קניין התורה הוא ע"י להבה ולהט דקדושה. באומרו 
בהקדמה  נזר,  האבני  דברי  את  בלהט  הזכיר  זאת 
שדברי  מקאצק  הרה"ק  בשם  באריכות.  טל  לאגלי 
תורה צריכים להיות בריתחא, להט ותענוג. שבועות 
מס' אח"כ נכנסתי שוב לרבי והוא אמר: עדיין אינני 
רגוע ממה שאמר לי אותו בחור 'איך עלה על דעתו 
דברי שטות והבל שכאלה' והיה מזועזע מבלי מרגוע 
שהתורה  החסידות  יסוד  זה  שהרי  רב!  זמן  משך 

והמצווה יהיו 'בלבת אש'.

רושם  עליי  והשאיר  לעצמותי  נכנס  זה,  סיפור 
לכל ימי חיי! 

הנסיון בתפילה
הריתחא  על  הוא  הדגש  שבקארלין  הדבר  ידוע 
בקולות  תאמרנה'  עצמותי  'כל  בבחינת  בתפילה, 
וברקים. ראיתי מובא העובדא, כי בשעה שהרה"ק ר' 
שלמה מקארלין היה מתפלל, היה הקיר שלפניו מלא 
כדי  תוך  כשצעק  גרונו,  מתוך  שבקעו  דם  ניצוצות 
תפילתו. כך היתה רתיחתו בתפילה. פעם אחת היה 
קטרוג על אופן התפילה בקארלין ושלחו את הבעל 
מכובד  אדם  הגיע  אחד  יום  בנסיון,  להעמידם  דבר 
בתורה.  וגדוש  מלא  בקארלין,  ביהמ"ד  אל  ביותר 
כל מילה שיצאה מפיו היתה פנינים ומרגליות, ראו 
החסידים כי הרבי מכבדו ביותר ומקרבו. אך חסרון 
ה'  עבודת  והוא שכל  בדרכיו,  מאוד  היה  ניכר  אחד 
אופן  בעיניו  חן  מצאה  ולא  בקרירות,  היתה  שלו 
בריתחא  שמתפללין  וכשראה  בקארלין.  התפילה 
בנועם  וקולות? אי אפשר  אמר: מה הצורך בצעקה 
להפחית  החסידים  שהתחילו  עד  להתפלל?  וברוגע 

את רתיחתם ולהטם בתפילה, עד שפחת עוד ועוד.

ורצוצים  שבורים  נעשו  מעשה  ואנשי  החסידים 
מהמצב, שכל עבודת התפילה והריתחא נפלה כל כך. 
נתנו על לב לדעת על מה זאת? נתקבצו החברייא 
לטכס עצה מה לעשות עם האיש הלזה שהביא את 
אדם  הוא  הרי  התפילה?  בעבודת  לקרירות  כולם 

נעלה ביותר, אמרו זה לזה, אפי' הרבי עצמו מקרבו 
כל כך, ולא ידעו מה לעשות. המצב נעשה גרוע יותר 
גרשו  'חכם',  וגערו באותו  עוז  ועוד, עד שאזרו  עוד 
ופקחותו  חכמתו  גודל  למרות  הכנסת,  מבית  אותו 
וגודל הקירבה שלו לרבי. אך היה עדיין חששם, מה 
יאמר הרבי כשישמע כזאת?! לבסוף נטלו על שכמם 
הרבי  לפני  באו  האחריות,  את  חברייא  מבי  אחדים 

להודיעו מה שנעשה. 

עונג  וכולו  ביותר  מקרבם  הרבי  כי  רואים  הם 
עוד  נהנה  והרבי  הקורות,  את  לרבי  סיפרו  ושמחה, 
הפתעתם,  לגודל  והתפעלותו;  שמחתו  והביע  יותר 
גילה להם הרבי כי אותו אדם היה שליח של הבעל 
דבר, לנסות אותם האם כנים הם בדרכם, בהתלהבות 
וריתחא בתפילה או שישמעו בקולו. עתה שגירשתם 
המשיכו  ביותר!  הנכון  המעשה  את  עשיתם  אותו 

להתפלל כמקדמת דנא כי סר הקטרוג מעלינו. 

אך  דבר.  הבעל  של  התלבשות  היה  זה  מקרה 
אפשר לומר כי נסיון זה פוקד כמעט כל אדם ואדם, 
בדרו בעבודה ה', בתפילה, בלימוד, בהתגברות היצר. 
מבלי לדעת כי באמת הבעל דבר עומד כנגדו, מבלי 
שגילה לו מאן דהו כי היה זה נסיון של עבדו את ה' 
זו  כי  ליבו  על  האדם  שיתן  היא  העבודה  בשמחה. 
היא עצת היצר, ומיד יתגבר עליו ויעשה רצון הבורא 

ית"ש.

שמחה של מצווה
שער  בספרו  ז"ל  האר"י  של  קדשו  לשון  זה 
רוה"ק: וצריך האדם בעת קיימו כל מצוה ומצוה או 
להיות  התפילה.  כשמתפלל  או  בתורה  בהתעסקו 
אלף  מוצא  או  מרוויח  מאשר  יותר  לב  וטוב  שמח 
דינרי  אלפים  אלף  והתבונן,  בין  זהב.  דינרי  אלפים 
אחד  זהב  דינר  של  שוויו  זהב.  דינרי  מיליון   = זהב 
כמה הוא? כעת נכפיל את זה במיליון. זה הרבה יותר 
שזוכה  אדם  בן  מרגיש  איך  נו...  דולר.  מיליון  מ10 
צריכים  אנו  הקדוש  האר"י  לנו  אומר  כזה?  בסכום 
להיות שמחים בכל מצווה או תפילה יותר ממציאה 
וכפי  ויטאל שם:  הר"ח  לשון  והמשך  כזו...  זכיה  או 
לקבל  יזכה  כך  הפנימי,  לבב  וטוב  שמחתו  גודל 
הארה. האור העליון שאדם זוכה לקבל תלוי בשמחה 
שלו בעשיית המצוה והתפילה ואם יתמיד בזה אין 
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ספק שישרה עליו רוח הקודש. זהו הדבר הכי נעלה 
שצריך כל בר דעת לעשות וזו יסוד החסידות.

בצוותא חדא
וכאן הבן שואל נו... איך מגיעים לידי כך? הכלל 
המובא  כפי  חסידים,  בחברת  להסתופף  הראשון 
חכמים.  שימוש  צריכה  תפילה  ושמש, שגם  במאור 
איך  מתפללים!  יידען  חסידישע  איך  רואים  כאשר 
חסידישע יידען מעבירים שבת קודש! לבד בין ארבע 
קירות אי אפשר להגיע לזה. אפשר אמנם להתבודד, 
אם  ורק  אך  להגיע  ניתן  החסידים  למדרגת  אך 
נמצאים בחברת חסידים, אחרת ניתן להגיע לגאות.

המאור ושמש מציין, כי לפני הבעש"ט היו אנשי 
לכם  תארו  לשבת.  משבת  מתענים  שהיו  מעשה, 
עצמם,  סיגפו  בתענית!  שרוי  להיות  לשבת  משבת 
היו ספונים בחדר לפנים מחדר מבלי לצאת החוצה. 
ואומר:  ושמש  המאור  מתבטא  כזו  פרישות  אחרי 
טוב,  לסור מרע! אך לעשה  רק  הוא תועלת  זה  כל 
אפשר להגיע רק אם נמצאים בחברת חסידים ואנשי 
מעשה, ולומדים מהם. 'אז נדברו יראי ה'... ויקשב ה' 
במעלות  להתעלות  אפשר  בלבד,  זו  בדרך  וישמע'. 

החסידות. 

הפסוק  על  מליז'ענסק,  אלימלך  מהר"ר  ומובא 
שאפשר  אראנו',  לא  ואני  במסתרים  איש  'היסתר 
לפרשו בדרך ניחותא כי אם מסתתר איש במסתרים, 
כביכול הקב"ה מסתתר הימנו. כי עי"ז שהוא מסתגר, 
ומגיע  והחסידים,  הצדיקים  בעבודת  רואה  איננו 
למרה שחורה, אזי יכול ליפול חלילה מטה במקום 

לעלות מעלה. אין זו עבודת ה' בדרך זו!

שמחה והתקשרות
ממש  הדבר  בו  שבהתבונן  סיפור  לכם  אספר 
מלובלין  שהחוזה  ידוע  האדם.  נפש  את  מטלטל 
מקצה  ברוה"ק  רואה  היה  מאירות,  עינים  לו  שהיו 
העולם ועד קצהו. בתחילת דרכו כשהיה נוסע להר"ר 
הוא  והנה  האכסניות,  באחת  עבר  בדרך  אלימלך 
רואה כיצד בעל האכסניה עובד את ה' באופן נפלא 
הר"ר  אל  להביאו  השתוקק  עצמו.  לבין  בינו  מאוד, 
שהחליט  עד  הרבי,  של  מגדלותו  לו  סיפר  אלימלך 

האיש לנסוע אל הר"ר אלימלך.

ולעמוד  לצאת  הייתה  אלימלך  הר"ר  של  דרכו 
שהגיע  פעם  בכל  החוזה  של  לבואו  ולצפות  בדלת 
אליו. כעת בהגיעו אל בית הר"ר אלימלך ראה שאיננו 
יוצא לקראתו כמימים ימימה. נכנס הוא פנימה וראה 
שפני הרבי פונים אל הקיר והוא איננו משגיח בו כלל. 
הלך החוזה לביה"כ לשפוך שיח ותחינה לפני בורא 
ובכיות שישוב הרבי להראות  כל עולמים, בתשובה 
ראה  הרבי  לבית  שוב  והגיע  משם  כשיצא  פניו.  לו 
כי הנה ממתין הוא לבוא על מפתן הדלת כמקדמת 
יודע אתה מדוע לא יצאתי לקראתך מקודם?  דנא. 
מפני האיש שהבאת עמך שאינני יכול להביט בפניו. 
ולמרות שהיה האיש נראה כעובד ה' ואע"פ שלומד 
תורה, ועוסק במצוות בוודאי היה בזה פגם או גאות 

וכדו' ובלי עבודת הלב אינה פורחת לעילא.

ועד היכן הדברים מגיעים?! אלו דברי הזוה"ק כי 
איננו  בוודאי  אדם  של  לכפרתו  קרבן  הבאת  בזמן 
עוונותיו  על  מצטער  הרי  הוא  בשמחה,  להיות  יכול 
הזוהר  מקשה  א"כ  עליהם.  ולשוב  להתוודות  ובא 
יכולה להיות עליה לקרבנו של אדם? אם הוא  איך 
שרוי בעצבות. הרי נאמר עבדו את ה' בשמחה, ובלא 
שמחה אין העבודה יכולה לעלות מעלה כלל וכלל! 
ומבאר הזוהר כי ע"י שמחתו של כהן בעת העבודה 

עי"ז יש עליה לקרבן.

עבודת ה' חייבת להיות באש התלהבות וחרדת 
'חרב  אומרת  שהגמ'  וכפי  חסידים.  ובחברת  קודש 
על הבדים' על אותם שיושבים ולומדים בד בבד – 
אלא  עוד  ולא  שמטפשים  אלא  עוד  ולא  בבדידות 
שחוטאים חסידות מלמדת אותנו שהדברים אמורים 
בעבודת  ובהתקשרות  בתפילה,  ה',  עבודת  כל  על 
החסידות. כפי שמובא בגמ' עשו כתות כתות ועסקו 

בתורה.

מעלת החברייא
אם נתבונן בכל ימי עולם נראה שכל הקדמונים 
ר'  של  קדישא  החברייא  בחבורה:  עבודתם  הייתה 
שטר  יש  ז"ל:  האר"י  הראשונים,  יוחאי,  בר  שמעון 
עדיין  ויטאל  הר"ח  עם  החברייא  של  התקשרות 
יד. תלמידי הרש"ש  קיים העתק השטר הזה בכתב 
ולעלות  להתקדש  התקשרות  כתב  ביניהם  היה 
קדישא  והחברייא  הבעש"ט,  ובוודאי  החברייא,  ע"י 
רוממו אל כל באי עולם, המגיד וחבריא דיליה העלו 
מעלה מעלה את כל העולם הזה. וכן בכל דור ודור 
נקנית  התורה  'אין  חז"ל  כפי שאמרו  אנו  ימינו  עד 
אלא בחבורה. זוהי הדרך להגיע לזה: ראשית להיות 
בחבורת חסידים כי אי אפשר להעשות חסיד מתוך 
ובחברייא  ברבותיו  אחד  כל  דבוק  להיות  הכתב, 

קדישא דיליה, וכך להתעלות מעלה מעלה.

החסידים  מן  אחד  כי  חיידער  ברוז'ינער  מסופר 
דבר  הבעל  אותו  פיתה  רבו,  אל  אחת  פעם  בנסעו 
לעבור עבירה. אך הוא סירב באומרו כי הרבי יראה 
על פניו שעבר עבירה. השיא אותו ואמר: אז קח לך 
רבי אחר שאינו יודע לראות על פניך, אך שוב הוא 
לחברייא  פניו  להראות  יוכל  לא  כי  באומרו  סירב 

קדישא שלו שירגישו בחטאו. ובכך דחה אותו.

גאווה דקדושה
לנהוג  להתבייש  לא  החסידות:  דרך  היא  זו 
מבלי  בפרהסיא  בהתגלייא  וחסידות,  בקדושה 
לחשוש מפני המלעיגים. זכורני כי בצעירותי בלמדי 
בישב"ק היה לנו מדריך תלמיד של הבית ישראל זי"ע 
והוא הורה לנו כי שבנסענו באוטובוס )באותו הזמן 
לא היה עדיין דרכא אחרינא(, אם חלילה המכשיר 
יש לחסום את האזניים בשתי  המשמיע פועל. אזי 
ידים, באופן כזה שכל היושבים שם יראו זאת וישימו 
לב! בגאווה דקדושה. פעם אחת כשנאלצתי לנסוע, 
ביניהם  לשוחח  האנשים  התחילו  כך,  עשיתי  אכן 
מדוע  אזניו?  על  ידיו  שם  הוא  מדוע  בהתפעלות, 
בביתו?!.  עושה  הוא  מה  ובכלל  חפץ לשמוע?  איננו 
זו היא הדרך! לא להתפעל משום אדם באשר הוא, 
גם בעבודת ה' בתורה! בתפילה! ובכל התנהגות של 
שיהא  יונגערמאן,  חסידישער  או  בחור,  חסידישער 

הוא דוגמא, ואחרים יראו וכן יעשו.

שאלתי פעם את הרחמסטריווקא רבי מה לומר 
ואמר  קודש,  לשבת  איתם  נוסע  כשאני  לבחורים, 
לי בהאי לישנא: תאמר להם כי היו חסידישע יידען 
צאתה!  עד  השבת  מתחילת  חול  דברי  דיברו  שלא 
המסר היה: כשרואים חסידישע יידען כאלו מבינים 
יודעים  כך  ושומעים  היטב את החסידות שלומדים 

איך חסידישער יוד צריך להתנהג מבלי להתבייש!

התקשרות לצדיקים
יחזקאל, שנסע להרה"ק  יש מכתב של המראה 
לאביו(,  )כנראה  בתשובה  וכותב  מרימנוב.  מנדל  ר' 
וכו'?  אבותיו  מדרך  סר  מדוע  במכתב  ששאלו 
מתשובתו מובן ששאלו, אם יוכל לבוא לפני הרבי? 
לו  ומשיב  ברמב"ם,  לו  שיש  הקושיות  את  לשטוח 

כל  הרי  צחוק,  פי  מלאתי  לישנא:  בהאי  זאת  על 
תלמיד זוטר של הרבי, יוכל להשיב לך על כל קושיא 
שתשטח לפניו. וכי זו היא ראיה ליראת ה' ועבודת 
'אש  פעם  לך  היה  האם  שואל:  הוא  ובהמשך  ה'? 
קודש' בליבך לעבודת ה' ואהבת ה' עד שלא מצאת 
מנוח לכף רגלך? האם היה לך פעם שבמשך שלושים 
זולת עבודת ה'  יום שלא היתה לך מחשבה אחרת 
ויראת ה'? באם לאו?! צרור את מטלטליך וקח את 
רגליך ובא הנה מיד... ידועה היתה עבודתו הטהורה 
של הרה"ק מרימנוב שהיה 'אש שלהבת' בעבודת ה' 
שלא נפרד מדביקותו. ובפרט בספירת העומר שהיה 

חוזר עליו ומזכירו שוב ושוב, כפי שמובא בספר.

אלימלך  נועם  הספר  בסוף  מכתבים  שני  ישנם 
בנו של  והשני מר' אלעזר  זכריה מנדל,  האחד מר' 
הרבי ר' אלימלך. בשני המכתבים מתואר דרכם של 
ואיך צריך  הצדיקים תלמידי המגיד מהי עבודת ה' 
להתנהג ומוסיף הר"ר אלעזר כי היה רוצה להוסיף 
אביו  לו  ודברים שאמר  ועוד.  עוד  למכביר  בדברים 
'דור  דבריו:  היו  וכה  להמשיך,  ממנו  המונעים  הם 
מי  אומרים  ודור  דור  שבכל  מעשיך  ישבח  לדור 
אנחנו ומה אנחנו לעומת גדולים וענקים שהיו בדור 
שלפנינו, הם היו בעלי רוה"ק ולכן אין לנו כעת על 

מי להביט וללמוד הימנו.

נכחך תביט!
הדברים  עדיין  שנים  מאתיים  שחלפו  למרות 
קיימים בהוויתם, אף אנו אומרים 'אין בדורנו צדיקים 
ועובדים' שאפשר להביט על מעשיהם וללמוד מהם. 
דא  ניש  'סאיז  הזה  לא פעם שומעים את המשפט 
אויף וועמען ארויף צו קוקען', אך דעו לכם זהו נסיון 
הוא  רוצה  אדם  אם  מעשיך'  ישבח  לדור  'דור  של 
שיכול  מופלגים  ה'  עובדי  אנו  בדורנו  למצוא  יכול 
ללמוד מהם פרק או שניים בעבודת ה' והתעלות, הם 
ותראה  ביער או במערות. הבט סביבך  לא נמצאים 
שתמצא אותם באותו מקום שאתה שם בד' אמותיך. 
חכמים  שימוש  לעשות  האמיתית  הדרך  היא  זו 

בעבודת החסידות.

בעבר ובהווה!
היום  ישנם  הכינות:  במלוא  לכם  לומר  יכול  אני 
לפני  כמותם  היו  שלא  ה',  עובדי  ואברכים  בחורים 
המלחמה, בקדושתם וטהרתם ויראת חטאם. אין צריך 
אצלך  נמצא  הוא  לגשר,  מתחת  האוצר  את  לחפש 
בבית מתחת לתנור פתח עיניך ותראה ותמצא אותם. 
השי"ת  בעבודת  פרק  מהם  שתלמד  האוצר  בעלי 
יהודה  אליו  'ויגש  הפסוק  על  שנאמר  כפי  באמת 
ויאמר בי אדוני' אם אתה מחפש את הדרך לעבודת 
השם התשובה היא 'בי אדוני' בכל אחד ואחד יש את 

הדוגמאות שיכול ללמוד מהם לעלות ולהתעלות.

יש גם נסיונות, אך אלו לצד אלו תמיד היו וצריך 
אתם  וללמוד,  ולהתעלות  לעלות  הדרך  את  למצוא 
ראשי החבורות הינם דוגמא וחלון הצצה לרצון של 
אלפי בחורים הרוצים ומבקשים לעשות רצון אבינו 
יותר  מונים  היום היא עשרת  והמציאות  שבשמיים, 
ממה שהיינו מצפים לפי עשרות שנים. וצריכים אנו 
להודות להשי"ת על הנחמה בכפליים שנחמנו והקים 
לנו את הדור הזה שיש בו חבורות חבורות עובדים 
ולומדים  בחבורה  שמתקשרים  וע"י  ומבקשים, 
חבורה  ע"י  לומדים,  מה  נפק"מ  ואין  חסידות  ספרי 
השי"ת  ויעזור  בעולם.  וטהרה  קדושה  מוסיפים  זו 
במהרה  ההוא  ביום  לבדו  ה'  לונשגב  כולנו  שנזכה 

בימינו אמן.

עריכה: הרב אריה ליב סלומון

המשך המשא המרכזי של הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א
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ד' אמות שú חסידות 
מראי מקומות בספרי מאורי החסידות - על פרשת השבוע ובענינא דיומא

סידורו של שבת 
)חלק א' שורש ז', ענף ב', עלה ג'(

צריך האדם לספור ספירת העומר והעיקר הוא בלב 
לנקות ולזכך את גופו וכאשר יכין עצמו בנקיות וטהרת 
הלב אז לפי ערך הכנתו כן תתרבה בו אור הקדושה אבל 
אם לא ינקה את גופו מקודם משורש תאות הרעים שבו 

לא תוכל השכינה לשכון בתוכו

בני יששכר 
)מאמרי חודש ניסן מאמר יב - ספירת העומר אות ג'(

ולכן אין קיום  אורות הפסח באו שלא ע"י מעשינו 
אחר  שיום  העומר  ספירת  סופרין  כן  על  ההם  לאורות 
יום נכנסין המוחין לאט לאט ולזה יש קיום כיון שהוא 

על ידי מעשינו

 בני יששכר 
)מאמרי חודש ניסן מאמר יב - ספירת העומר, אות י"א(

עוד  לו  יש  ימים  כמה  לידע  העומר  ספירת  סופרין 
יחד  בחיבור  הם  הימים  וכל  המקווה,  ליום  להמתין 
בתמימות שסופר בתשוקה הנכבדת מתי יבוא יום הנועד 

ההוא יום מתן תורתנו

 זרע קודש 
)פרשת בהר, בא"ד והנה הספירה הוא( 

ימי הספירה הם ימי תשובה שיש נו"ן שערי תשובה 
וסופרין ז' שבועות לבוא לשער הנו"ן ביום החמשים שאז 
נמתקין כל הדינים כי ממדה השמינית אחר ז' שבועות 
בא רפואה והמתקת הדינים, והמ"ט ימים שסופרין הם 

לעשות ל"ב טו"ב לקבלת התורה 

 קדושת לוי 
)פרשת אמור ד"ה או יבואר ותם לכם(

ה'  את  ולעבוד  להתבודד  יש  הספירה  בימי 
וחפצים  שמתעוררים  הספירה  ידי  ועל  המדות  לתקן 
בזה  בפסח,  וקבלנו  שנתגלה  מה  העליון  בהתעוררות 

ניתוסף מלמעלה יותר הארה והזדככות

 זרע קודש 
)פרשת וילך ד"ה וילך משה(

בטהרה  עצמו  לתקן  האדם  צריך  הספירה  בימי 
וכשמטהר  המדות  ויוכללו  שיצרפו  מידותיו  ולשבר 
מידותיו ויכלול את כל מדה מכל הז' מדות זה בזה אז 

זוכה למ"ט פנים של תורה

 זרע קודש 
)פרשת קדושים, ד"ה במדרש קדושים תהיו(

על ידי תיקון המדות נקראים אד"ם וז' פעמים אד"ם 
ואהבה  והתכללות  התחברות  כשיש  ואז  עומ"ר  גמי' 

מתחברים ענפי הקודש זה עם זה

 זרע קודש 
)פרשת אמור, ד"ה לחם אלהיהם הם בא"ד וזהו שנאמר 

אחר כך(
עיקר תיקון למעלה הוא על ידי שעושין מה שצו"ה 
הכל  נתקן  זה  כל  עם  בשלימות  העשיה  שאין  הגם  ה' 
וכל מיני השפעות  ונמשך לח"ם בחינת עומר לגלגולת 

טובות

 עבודת ישראל 
)ליום שני של פסח, ד"ה מיום הביאכם(

יום  חמשים  תספרו  השביעית  השבת  ממחרת  עד 
יכולין  מהספירה  אחד  יום  אפילו  שיש  זמן  כל  רצ"ל 
להאיר כל החמשים יום על ידי תשובה שאז הוא מתדבק 

בהקב"ה באחדות גמור כביכול שלוקח אותו על כתפיו 
כדי שלא יחזור בדרך לא טוב 

 מאור ושמש 
)פרשת אמור ד"ה ועשיתם ביום הניפכם(

בימי הספירה צריכין להמשיך קדושה כל כך שתהיה 
לך על כל השנה כולה מהשארת הקדושה

קדושת לוי 
)לספירת העומר, ד"ה נראה לבאר מפני מה(

כל  כי  העומר  ספירת  על  שהחיינו  מברכין  אין 
הספירה הוא שיגיע זמן הקירוב ויכלה ימי הספירה, ואם 
היה באפשר לכלות ימי הספירה ברגע אחד אז מה טוב 
ומה נעים היה לו בזה, לכן לא שייך לברך שהחיינו על זה 

 בת עין 
)פרשת אחרי, ד"ה כמעשה ארץ מצרים(

תבין  אז  וכמטמונים תחפשנה  ככסף  אם תבקשנה 
יראת ה', פירש כמט"מונים נוטריקון כמ"ט מוני"ם, ר"ל 
אם תבקש יראת ה' כמו שמבקשים אותה בעת שמונין 

מ"ט ימי הספירה, אז תבין יראת ה'

 בת עין 
)פרשת אחרי, ד"ה כמעשה ארץ מצרים, בא"ד ונ"ל גם, 

אם תבקשנה ככסף(
בכל יום מימי הספירה יש לצפות לבחינת החמשים 
ואז יהי' בבחינת קדושה בשלימות בבחינת הכנעה וענוה 
לפני ה' שיבין גדולת הבורא ברוממותו ית' והימים האלו 

מפסח עד עצרת מסוגלים לזה

 מאור ושמש 
)פרשת אמור, ד"ה במדרש רבה(

להיות  זו  מדה  לתקן  האדם  צריך  הספירה  בימי 
באחדות עם כל ישראל כאיש אחד באהבה ואחוה ועל 

ידי זה זוכין להשגת התורה בחג השבועות

 נועם אלימלך 
)פרשת אמור ד"ה ותם לכם(

אף אם יהיה להאדם עת שלא יהי' במדרגה עליונה 
בידכם  יכולת  יהי'  אז  גם  במושבותיכם,  למטה  אם  כי 
להמשיך השפעות, וצריך האדם לראות שכל מעשיו יהיו 

נקיים כסולת נקיה בקדושה וטהרה 

 אור המאיר 
)ספירת העומר, ד"ה בפסוק ותם לכם(

בקשתינו מאתו ית' שיאיר פניו המאירים בהעולמות 
פעולתינו  כשרון  באמצעות  אתנו  ותחתונים  עליונים 
ומעשינו הטובים שאנו עושים, וכל אדם אינו חייב כי אם 
לפי שיעורו וכיון שעושה מלאכתו באמת ובתמים גורם 

בחינת יחוד למעלה

 אור המאיר 
)ספירת העומר, בא"ד ולהבינך כי הנה(

הדעת  ולערך  אדם  בכל  יש  מצרים  יציאת  בחינת 
הדעת  יכנס  כן  האדם  בלב  התקוע  והכרה  והאמונה 
לכבוד  זולת  פעולה  עשות  לבלתי  מידותיו  בבחינת 
לפני  עומד  כאלו  המחשבה  ובהתקשרות  ב"ה  הבורא 
המלך שרואה מצפוניו וגילוייו, וזה תועיל לו כשיבוא חג 

השבועות להיות כלי מוכשר לקבל התורה

 ערבי נחל 
)פרשת שמיני דרוש א', בא"ד וכדי שיובן כל זה(

סגולת מצות ספירת העומר הוא שיוצאין ע"י ספירה 

יום אחד מהיכל אחד של טומאה, מה שאי אפשר לפעול 
על ידי שאר מצות רק בשמונה ימים לצאת מהיכל אחד, 

ע"י הספירה פועלים זאת בפעם אחד

 ישמח ישראל 
)פרשת במדבר אות א'(

ונמחקים  מסתלקים  כהלכתו  שבת  שמירת  ידי  על 
כל המשחיתים שנבראו מחטאים שלו והשבת הוא מרכז 
כל השבוע, לכן צריכין לשמור ביתר שאת שבע שבתו"ת 
יום מזוקקין  כל המ"ט  נעשין  ואז  שהם בתוך הספירה 

ומצורפים

 מנחם ציון 
)דרושים לפסח ד"ה מנהג ישראל תורה(

מנהג ישראל תורה היא שכותבין באגרתות, למספר 
בני ישראל, לפי שאסור להסיח דעתו מהספירה שצריכין 
לומר  נכון  מנהג  הוא  וכן  להיות שבע שבתות תמימות 

כמה פעמים ביום בלי ברכה היום כך וכך לעומר 

 דברי אמת 
)פרשת אמור ד"ה מהחל חרמש(

הוא  זה  אבל  המדות  לתקן  הספירה  בימי  עבודה 
רק קודם הספירה מה שאין כן בעת הספירה יראה רק 
להיות בדחילו ורחימו לקיים רצונו יתברך יתברך שאמר 

ונעשה רצונו.

זאת זכרון 
)פרשת פנחס ד"ה כתיב וביום הביכורים(

האדם צריך לילך מחיל אל חיל לתקן מידותיו וכל 
מה שיתקן יותר יראה על עצמו שאינו ראוי ובאמת יש 

לו לתקן עוד יותר

 מאור עינים 
)פרשת שמיני, ד"ה ויהי ביום השמיני(

 הז' מידות שצריכון לתקן הם ז' ימי בראשית, ועיקר 
התיקון הוא על ידי שפלות שיודע חסרונו ורוצה לתקן

 דגל מחנה אפרים 
)פרשת שמיני, ד"ה ויאמר(

אם המידות צלולות ונקיים ולא עכורים אזי החכמה 
וכפי הנקיות כך החכמה  ויותר,  יותר  מתפשטת עליהם 

נובע ונמשך, וכפי הנקיות כך החכמה נובע ונמשך

 עבודת ישראל 
)אבות, פרק ד', ד"ה והגס לבו בהוראה(

 האדם צריך לשפוט את עצמו בפרט בימי הספירה 
לתקן המידות והשערים שבו

 עבודת ישראל 
)פרשת מקץ, ותאכלנה הפרות(

צריך האדם להזהר שלא יבלע ז' מדות הרעות את ז' 
מדות מצד הקדושה, ולא יהי' נדמה לו שהוא צדיק וישר

 בני יששכר 
)אדר מאמר ג' דרוש א(

מהפכין המדות לטוב על ידי השכל של חכמה בינה 
דעת

 זכרון זאת 
)פרשת כי תבוא, ופירשנו עוד(

ויעיין  המידות  תיקון  ע״י  היא  רצונו  לקיום  ההכנה 
במידות לתקנם ואז בא לעשיית מעש״ט.

ימי הספירה

 נערך ע"י הבה"ח ש. י. פאלמאן בארא פארק 



ד

לטהרנו מקליפותינו 
 'קליפות' - נשמע משהו מפחיד, מלאכי חבלה בעלי 
משהו  מהם,  יתמלטון  אש  זיקי  אשר  שחורות  כנפים 
אימתני ומזרה אימה, ששייך בעיקר לסיפורי הדיבוקים 
 והשדין. האם גם לנו יש קליפות משל עצמינו? היכן הם 

נמצאים? ומהו הדרך להפטר מהם? 

לאלוקיו,  נפשו  כלתה  הוא,  באשר  יהודי  כל  ובכן, 
זאת היא הנטיה הטבעית של הנשמה  האלוקית הבוערת 
בקרב כל איש ישראל, אש אוכלה הכמהה ומשתוקקת 
יסוריו,  סאת  ממנו  את  תוריד  רק  מחצבתה.  מקור  אל 
את חובותיו ואת טרדותיו המבלבלים את נפשו ומוחו, 
ירוץ מאליו אל השי"ת,  ולפתע יתגלה כי יש לו רק דבר 

אחד ויחיד בעולמו - הקב"ה בלבד! 

אלא שכמו שכל פרי יש לו קליפה הסובבת ומקפת 
אותו, כך יוצר האדם לעצמו חומות  ומסכים המקיפים 

אותו וגורמות להבדיל בינו לבין קונו. 

לא  מדובר  גם  ועוונות,  בחטאים  ח"ו  מדובר  לא 
במידת הגאוה שאין כמותה חוצץ בין האדם לבין אביו 
שלפעמים  מאוד,  דקות  בחומות  מדובר  שבשמים, 
יגלה  את  לא  והאדם  שנים  עשרות  לעבור  יכולים 
התופעה הזו, אבל בפועל יוצר לעצמו מדי יום עשרות 
ואפילו מאות 'קליפות' כאלו, הגורמות  נזק חמור לנפשו 

רוחו ונשמתו. 

האדם יוצר חומות וקליפות בכל יום
במה דברים אמורים? 

יהודי עומד בתחנה, ממתין לאוטובוס שיואיל בטובו 
להביאו למחוז חפצו. והנה חולף  האוטובוס בדהרה על 
פניו, עשתונותיו אוזלים, הוא מנסה לאותת לנהג, פושט 
ידיו אילך ואילך, אך הנהג אינו מתייחס וממשיך הלאה. 

הוא הפסיד את האוטובוס! 

הוא  רגעים במוחו?  איזו מחשבות חולפות באותם 
כועס על הנהג, מאשים את החברה,  ולבו מלא זעם.  

למעלה  כעת  יושב  השי"ת  הרי  נכשל!   הוא  הפעם 
וחושב בדיוק על כל פרט? הוא מסבב את כל הסיבות 
כדי  שתפסיד את האוטובוס, יש לו סיבה למה לעשות 
כדי  יתהפך  להיות  שהאוטובוס  חייב  ולא  זה,  את 

שתווכח בכך.

יש  בעולם  שקורה  כל  דבר  כי  מאמין  אתה  הרי 
יושב  בחוטים,  ומושך  זה  מאחורי  שעומד  מישהו 
בשמים ישחק, ומדוע  איפוא תאשים את הנהג? מדוע 

תשפוך חרונך על החברה?

באותם רגעים יצרת חומה - 'קליפה' שתקיף אותך, 
גרמת להבדיל את עצמך מהשי"ת,  והכנסת כביכול את 

הנהג במקומו. 

מאות  ואפילו  עשרות  האדם  על  עוברים  וכך 
נקלע  שאדם  פעם  כל  יום.  מדי  כאלו  מחשבות 
את  גרם  באמת  מי  לדעת  בלי  מסויימת   להתרחשות 
המאורע, הריהו 'מפריד' בין המקרה לבין גורם  המקרה, 
אותו  הסובבת  'קליפה'  עוד  עם  עצמו  את  מוצא  וכך 

ומבדלת בינו לבין קונו.

פירוד,  בזה  גורם  מישהו  על  כועס  כשהוא  רק  לא 
ומחשיב את  דבר  מאיזה  שחושב  ושעה  עת  בכל  אלא 
הדבר ההוא כמציאות בפני עצמה שאינה תלויה בדבר 
הוי"ה המחיה אותו תמיד, גורם בכך ג"כ פירוד במקצת. 

וכה מובא מהבעש"ט הק' )לקוטי אמרים יז(: כשהוא 

נאה  מסתכל על הדבר ההוא ומתמיה עליו, דהיינו מה 
נרגן  והוא  בפני עצמו,  לדבר  דבר  אותו  ועושה  זה  דבר 
דבר  אותו  נפסק  הסתכלותו  ידי  שעל  אלוף,  מפריד 
מהשורש ומהחיות, דהיינו אלהות כידוע, שההסתכלות 

עושה כלי. עכ"ד.

לפי  'חיצונים',  בשם  גם  נקראות   - הללו  הקליפות 
שענין הסט"א הוא לתפוס את הצורה החיצונית של כל 
דבר, ולא את העומק הפנימי של עיני ההשגחה והחיות 

הרוחנית המוסתרת בתוך הבריאה.

חומות אלו שהאדם בונה סביב עצמו ע"י מחשבות 
גם  הרוחני,  אלא  בתחום  רק  לא  מזיקים  פירוד,  של 
בתחום הגשמי. כי כאשר האדם נפרד מהשי"ת שהוא 
מקור השפע, גורם שההשגחה  העליונה כביכול תסתיר 
את עיניה ממנו, ומצב כזה אינו אמור להטיב עם האדם. 

'מזיקין' שגורמים  נקראים  קליפות הללו בשם  לכן 
לכל הצרות שהאדם נקלע  אליהן רח"ל, כי מדרך הטוב 
להטיב, וכאשר האדם מקבל את שפע פרנסתו וחיותו 
ואילו  טוב,  כל  לו  יחסר  לא   - בעצמו  מהבורא  ית"ש 
כאשר גוברים עליו מעיקין שונים בכל תחום שהוא,  אין 
קונו,  לבין  בינו  המבדלת  מחיצה  שיש  מחמת  אלא  זה 

ומחיצה זו גרם הוא עצמו ע"י  מחשבותיו כאמור. 

ח"ג  נבוכים  )מורה  הרמב"ם  בדברי  מובא  זה  יסוד 
פרק נא( וז"ל: והנה התאמתה אצלי זאת האמונה גם כן 
'והסתרתי פני  יז(  ית' )דברים לא,  מדברי התורה - אמר 
ואמר  וצרות,  רבות  רעות  ומצאוהו  לאכול,  והיה  מהם, 
ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות 
אנחנו  הזאת  הפנים'  ש'הסתרת  הוא  ומבואר  האלה'. 
ובינו.  בינינו  המבדיל  המסך  זה  עושים  ואנחנו  סיבתה 
והוא אומרו 'ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל 
הרעה אשר עשה', ואין ספק כי דין היחיד כדין הציבור.

ביטול הקליפות על ידי קר"ש
מחיצות  עשרות  לעצמו  האדם  צובר  זה,  קצב  לפי 
מחיצות  נוספות.  עשרות  צובר  למחרת  יום,  מדי 
מחיצות דקות הן, הם אינן מטונפות ברפש של עבירות, 
אבל בסופו של דבר מבדילות  המה בינו לבין קונו, לא 
יעברו ימים בודדים ואלפי קליפות יעמדו כחומה בצורה 
כיצד  השי"ת,  לבין  בינו  לגמרי  יאיימו  לנתק  סביבו, 
איפוא יוכל לבקוע אותם? מהו החומר ששובר ומבטל 

 אותם לגמרי? 

כי הכרזה אחת   - היא  התשובה המובאת בספה"ק 
בו האדם מחדיר לעצמו בכל תוקף כי   "אין עוד מלבדו!" 
נעשה  הכל  בעולם  שקורה  מה  שכל  בקרבו  ומשריש 
רבבות  אלפי  לעקור  יש  בכוחה   - בלבד!  הקב"ה  בידי 

מחיצות וקליפות בבת אחת ולבטלם כליל!  

וכך אמרו חז"ל )ברכות ה.( כל הקורא קריאת שמע 
על מטתו כאילו אוחז חרב של  שתי פיות בידו, ופירש"י 

להרוג את המזיקין.  

ולבטל  'לאפס'  גורמת  המטה  שעל  שמע  קריאת 
לחלוטין את הקליפות שהצטברו במשך היום ולבטלם 
כליל.  למחרת, חוזר האדם על אותן מחשבות נפרדות, 
ה'  אחד"  אלקינו  "ה'  ויכריז  שוב  יעמוד  היום  בסוף  אך 
ובכך יבוא הסוף על כל אותם מזיקין למיניהם. היצה"ר 
עומל כל היום, מחדיר  לראש עוד מחשבה ועוד מחשבה 
של פירוד, יוצר מחיצה ועוד מחיצה, וממש בסוף היום, 
כמה  דקות לפני שהיהודי הולך לישון - מניח חרב חדה 

כל  המחיצות  את  יד  במחי  ומוחץ  המלאכה  כל  על 
והקליפות, הולך לישון מתוך קרבת אלקים, ומפקיד את 

רוחו הטהור בידו הנאמנה  של אביו שבשמים. 

לזמר עריצים ולהכרית את הקוצים
הבעש"ט הק' מסר לתלמידיו כלל גדול, שמחשבה 
מחשבה  אך  בשורשה,  ומתדבקת  מיד  עולה  טובה 
שאינה טובה נשארת עומדת וקיימת, בבחינת 'רקיעים 
של שוא', עד שהאדם מעלה אותה. ולכן גם אם הכריתו 
את הקליפות בקר"ש שעל המטה, אין זה עדיין באופן 
מוחלט, ועדיין מחשבות אלו צריכות תיקון אחר תיקון 

עד שיתבררו לגמרי.

ומשבח  דזמרה,  בפסוקי  מתחיל  יהודי  כאשר  ולכן 
שקורה  מה  הבריאה  וכל  כל  כי  שוב  ומכריז  לאלוקיו 
בתוכה - הכל הוא מידו הישירה של הבוית"ש, נוטל שוב 
את החרב,  מזמר עריצים ומכרית את הקוצים - בבחינת 

'פסוקי דזמרה' שהם פסוקים המזמרים את הקליפות. 

ועל דרך זה בכל תפילה ותפילה, כשהאדם מתדבק 
דבר  שום  ואין  השי"ת,  מאת  שהכל  ומגלה  בבוראו, 
נעשה מאליו אלא הכל בהשגחה פרטית, באותה שעה 
היום,  במשך  שהתרחשו  המאורעות  כל  לפניו  עוברים 
והוא הפרידם על ידי מחשבתו משורשם העליון, וכעת 
שוב  ולהתדבק  לעלות  נאותה  הזדמנות  מוצאים  הם 

בשורשם. 

כאשר האדם נמצא עמוק באמצע 'פסוקי דזמרה', 
וכיוצ"ב,  כולם'  את  מחיה  'ואתה  בפסוק  כולו  ומרוכז 
שוב  נזכר  הוא  האדם,  של  בזכרונו  צף  האוטובוס  והנה 
מאותו נהג סורר שחלף על פניו. עבודתו באותה שעה - 
היא לא לדחות את האוטובוס ואת הנהג מזכרונו, אלא 
לחזור על אותו מקרה, ולחשוב 'הלא הכל בהשגחה, אין 
שום מקרה בעולם', ובזה חוזר ומדבק את המקרה הזה 

לשורשו ומתקן את פגם הפירוד שעשה במשך היום. 

ויום  יום  כי בכל  לפיכך אין תפילה דומה לחברתה, 
מתחדשת עבודת התפילה לפי המאורעות שהתרחשו 
אצלו באותו יום, וכדאיתא בספה"ק תולדות יעקב יוסף 
ספרים  ומפי  מרבותי  קבלתי  וזל"ק:  וע"ב(  ע"א  )קפא 
שאמרו  וזהו  אחרת,  כוונה  צריך  יום  בכל  דהתפילה 
בש"ס )ברכות כט:( אם יכול לחדש דבר וכו', והנה עינינו 
הרואות שזה אי אפשר שיהיה בכל יום הרהור אחד כמו 
לפי  בה  שיתחדש  התפילה  גם  כן,  ואם  שלשום,  תמול 

ראות עיניו בהרהורים שלו. עכל"ק.

להעלות המחשבה או לדחותה
מובא בספה"ק בן פורת יוסף )נ' ע"ב( וזל"ק: אין לך 
מחשבה שלא יהא בה קומה שלימה, אף מחשבה רעה 
וזרה כשבאה אל האדם היא באה כדי לתקנה ולהעלותה 
הוי  אז  ממנו,  ההיא  המחשבה  דוחה  האדם  ואם  כנ"ל, 

כאילו דוחה והורג קומה שלימה. 

ואם  לדחותה,  שצריך  מחשבה  יש  לפעמים  אמנם 
ואיזה  לדחותה  מחשבה  איזה  אדע  במה  לומר  נפשך 
שבאה  בשעה  אם  האדם  יתבונן  ולהעלותה,  לקרבה 
לתקנה  במה  במחשבתו  עלה  מיד  זרה  המחשבה 
יעלה  לא  ואם  ולהעלותה,  לקרבה  יראה  אז  ולהעלותה 
לבטל  באה  מסתמא  אז  לתקנה,  במה  במחשבתו  מיד 
רשות  יש  ואז  מחשבתו,  ולבלבל  בתפילתו  האדם  את 

לדחות המחשבה ההיא, כי הבא להורגך השכם וכו'.

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

 הרה"ג ר' יחיאל יהושע שיינפלד
ממשפיעי אש החסידות



ה

מאמר הכנה לל"ג בעומר   
אנו עומדים בימים אלו בימי ההכנה ליום הבהיר 

כולנו  הבעל"ט.  בעומר  ל"ג  הקדוש  החג  והנשגב 

שמחים ושרים ורוקדים בשמחה רבה ובהתרגשות 

גדול את הניגון "תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו 

הוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי".

ההתרגשות על המילים "היא ימליץ טוב בעדינו" 

בגשמיות  ישועות  מיני  לכל  נצרכים  שכולנו  מובן, 

וברוחניות ואנו מאמינים ומתפללים שבזכותו הגדול 

ימליץ  בוודאי  רשב"י,  האלוקי  התנא  של  והקדוש 

דמיטב,  מילי  בכל  ולהיוושע  להתברך  בעדינו  טוב 

בגוף ובנפש, ולרוח ונשמה. אבל המילים שבתחילת 

הניגון תורתו מגן לנו "היא מאירת עינינו" צריך קצת 

קצת  לבארו  נשתדל  ובעזהשי"ת  יותר,  רחב  ביאור 

בהמשך המאמר כדי שנוכל באמת להתקשר קצת 

לאורו הגדול של הרשב"י. 

היא  הרשב"י  של  תורתו  במה  בשאלה  ונקדים 

בזמנינו  לבחורים  ובפרט  עינינו',  ומאירת  לנו  'מגן 

תורת  היא  שבעיקרו  רשב"י  של  תורתו  אין  הלא 

הקבלה ופנימיות התורה נלמד ע"י בחורי הישיבות, 

וא"כ במה היא מאירת עינינו לכאו"א מאתנו, ובוודאי 

היא כן, שבאמת היא מאירת עינינו ואור חיינו וחיי 

נפשנו השאלה הוא במה?

המובא  הידוע  במאמר  נקדים  העניין  ולהבין 

בספר דגל מחנה אפרים, פר' בשלח בשם הבעש"ט 

הק' ששאל למשיח צדקינו אימתי קאתי מר והשיב 

כשיתגלה  דהיינו  חוצה,  מעיינותיך  לכשיפוצו  לו 

המשיח,  לביאת  נזכה  אז  הק'  הבעש"ט  של  תורתו 

ישראל  ובני  עה"פ  הנ"ל,  בספה"ק  שם  מובא  עוד 

יוצאים ביד רמה, ותרגום אונקלס ברי"ש גלי ברי"ש 

מן  יפקון  דא  דבספרא  בזוה"ק  ומובא  רשב"י,  ר"ת 

הזוהר  ספר  הק'  ספרו  כשיתגלה  דהיינו  גלותא, 

הק' אז יפקון מן גלותא ועפי"ז מפרש הדגל ד'ובני 

ישראל יוצאים ביד רמה – ברי"ש גלי ר"ת ר' שמעון 

של  תורתם  דבזכות  שם  בעל  ישראל  ור'  יוחאי  בר 

שני המאורות הגדולים הללו נזכה לצאת מן גלותא 

הדין בקרוב בימינו.

"בשכר"  אלו,  מאמרים  לומדים  בפשטות 

ופנימיות  החסידות  וספרי  חסידות  תורת  שנלמוד 

התורה נזכה "לתשלום" שהקב"ה ישלח לנו גואלנו 

"שבשכר"  בתורה  מש"כ  כדוגמת  בימינו,  במהרה 

קיום מצוות כיבוד אב ואם ושילוח הקן נזכה לשכר 

לומר  אפשר  אבל  ימיך,  יאריכון  למען  תשלומין 

הפשט שהיא בעומק יותר שאין ביאת הגאולה "שכר 

תשלום" עבור מצוות לימוד תורת הרשב"י וריב"ש, 

היא  החסידות  ותורת  התורה  פנימיות  לימוד  אלא 

יותר,  לומר  ואפשר  להגאולה.  המפתח  עצם  גופא 

דהיא "עצם" הגאולה לכל הגליות בפרטות ובכלליות 

בגשמיות וברוחניות. וקודם נקדים האיך היא גאולה 

של הגלות הפרטי של כאו"א מאתנו, ובפרט בזמנינו, 

ובפרט ברוחניות. 

היא  זמנינו  נסיונות  שעיקרי  סוד  זה  אין  והנה 

לנו  מראה  שהיצה"ר  עוה"ז,  תאוות  אחרי  להמשך 

וצובע לנו העוה"ז החומרי, עם כל תענוגיה הן בהיתר 

כל  ועם  כל הגוונים השונים  והן באיסור רח"ל, עם 

מיני כלים וכלים שונים, לשחד אותנו לימשך אחרי 

הנצחי.  בעולם  להשקיע  תחת  עובר,  עולם  תענוגי 

רוח  ששורה  בדורינו,  ניסיון  עוד  קיים  שני  ומצד 

של "חוסר הרגש" )אויסגעלאשנקייט( וחוסר חיות 

לדברים שבקדושה ועבודת השי"ת ובתורה ומצוות. 

)ובמאמר המוסגר ראיתי לאחרונה ווארט נפלא על 

הקב"ה  מצא  לא  המקדש  בית  שחרב  מיום  הגמ' 

שבית  דבזמן  הלכה,  של  אמות  ד'  אלא  בעולמו 

המקדש היה קיים העבודת ד' התחיל בחלק ההלכה 

הדביקות  היה  העיקר  אבל  המעשה  חלק  דהיינו 

כמובן, בנוסף לחלק המעשה, אבל לדאבונינו בזמן 

החורבן חסר חלק החיות והדביקות ונשאר לנו אלא 

חלק ההלכה – המעשה( עכ"פ אפשר לומר, דהיות 

כל  ברוח קדשם את  ראו  הק'  והבעש"ט  שהרשב"י 

עצות  חשבו  דמשיחא,  עקבתא  בדור  הנסיונות 

ישלוט  שלא  זרעו,  מפי  תישכח  שלא  ותחבולות 

לאביהם  ישראל  בין  הפנימי  להקשר  ניתוק  ח"ו 

שבשמים, שזהו סכנה גדולה עבור קיום כלל ישראל 

ח"ו, בפרטות ובכללות.

אור  לנו  לגלות  הנכונה  העצה  את  מצאו  ולזה 

קדושת  גודל  פנימיות  דהיינו  התורה,  ופנימיות 

נשמת ישראל, ופנימיות תורה ומצוות, לגלות לנו מה 

נעשה בכל העולמות בשעה שיהודי מקיים מצוות, 

ואיזה נח"ר עושה לאבינו שבשמים, ואיזה שפע רב 

ממשיך בכל מצווה קטנה שעושה, וכל זה גילו לנו 

כדי שיהא לנו חיות וקשר פנימי בתורה ומצוות, ואז 

והנסיונות כדוגמא מי  יתבטלו כל התאוות  ממילא 

שזוכה בלוטו של כמה מיליונים ומציעים לו ברגע 

זו גלידה, הנה הגלידה כלל לא ידבר אליו בכלל ברגע 

זה, כי יש לו עכשיו שמחה ותענוג מהעשירות, הרבה 

הרה"ק  על  שמספרים  וכמו  פשוטה.  מגלידה  יותר 

מבארדיטשוב שסיפרו לו על גראף פאטאצקי, שיש 

הקיץ  ובזמן  שלג,  גלגול  לעשות  גדולה  תאווה  לו 

מגלגל עצמו על כמות גדולה של סוכר ויש לו תענוג 

גדול מזה השיב הקדושת לוי האם טעם פעם תענוג 

בשבת קודש ב'נשמת' או ב'נר חנוכה' הלא תענוגים 

אלו הם פי אלף מהתענוג של גלגול שלג או בסוכר. 

בתורה  לוי שהשיג טעם אמיתי  היה הקדושת  וזה 

בנשמת  ותענוג  להרגיש באמת טעם  וזכה  ומצוות 

כל  על  אלף  פי  עולה  נשמת  שלומר  והרגיש  והבין 

רחוק  עומדים  אנו  לדאבונינו  אבל  עוה"ז,  תענוגי 

עוה"ז  בתאוות  וגעשמאק  תענוג  לנו  יש  ואנו  מזה, 

לנו  העצה  מהו  אז  וכו',  וכו'  וקוגל  פלאפל  פיצה 

שנוכל לזכות להרגיש טעם ותענוג אמיתי בעבודת 

השי"ת? 

מארון  שנוציא  אחד  דבר  היא  לזה  התשובה 

ספרים, הלא המה הספרים הקדושים של רבותינו 

אין איסור  ואף  ותלמידיו,  הקדושים, הבעש"ט הק' 

ללמוד קצת מאמרים הפשוטים שבזוה"ק, שמגלים 

לאבינו  פנימי  הקשר  וגודל  ישראל  נשמת  גודל 

מצב  בכל  בנו  ומשתעשע  אותנו  האוהב  שבשמים 

ובפרט  וכו',  חד  וישראל  וקוב"ה  אורייתא  שהיא, 

מצווה  בכל  להקב"ה  שיש  והנח"ר  התענוג  גודל 

שהספה"ק  בניסיון  ועמידה  היצר  התגברות  ובכל 

נעסוק  ואם  אלו,  המאמרים  כל  עם  מלאים  הנ"ל 

ונתבונן בעיון ועמקות בספרים הקדושים המלאים 

זיין  כלי  לנו  יהא  ממילא  לנשמותינו  וחיות  אור 

חזקים כנגד היצה"ר המתגבר תמיד עלינו בין היצר 

דקדושה  חיות  חוסר  של  היצה"ר  ובין  תאוות  של 

בגלותי  הפרטית  לגאולה  ונזכה  אויסגעלאשנקייט 

יצאנו  לא  שעדיין  אף  דיג  גאולה  שנחיה  לגאלינו 

מגלות הכללי. 

ב'  גם  ישנם  הכללי  הגלות  מן  ישראל  וביציאת 

מהרה"ק  ואיתא  ו"אחישנה"  "בעתה"  אפשריות 

מרוזין זי"ע דאם יהיה הגאולה ח"ו 'בעתה' אז יקנה 

הכישה  של  'משיכה'  בקנין  ישראל  כלל  הקב"ה 

משיכה  קניין  של  אופן  עוד  ישנה  אבל  ח"ו,  במקל 

והיא ע"י 'קורא לה והיא באה' דהיינו 'משכנו אחריך 

זה  ולכל  אהבה.  מתוך  ית'  אליו  נרוץ  שאנו  נרוצה', 

ובלימוד  ותלמידיו  לימוד תורת הבעש"ט  ע"י  נזכה 

גם  שזהו  ואפשר  החסידות,  לספרי  ובהתקשרות 

הפשט במאמר הזוה"ק 'בספרא דא יפקון מן גלותא 

ברחמי', כי 'ברחמי' היינו באהבה ע"י 'קורא לה והיא 

באה', וכידוע כמה מסרו נפשם הבעש"ט ותלמידיו 

לנו  ליתן  כדי  הכל  החסידות  ותורת  דרך  להפיץ 

מתנה טובה זו לעמוד נגד כל הנסיונות ולצאת מכל 

הצרות והגליות. וזהו 'תורתו מגן היא מאירת עינינו', 

ובוודאי 'הוא ימליץ טוב בעדינו' וישמח ליבנו ותגל 

נפשנו שנזכה בקרוב לביאת משיחנו.      

תורתו מגן לנו  
דיבורי התעוררות במעלת לימוד ספרי תלמידי הבעש"ט הק' 

הרה"ג ר' דניאל גראס
רב ביהמ"ד וראש רשת הכוללים 'נעימות החיים' וראש כולל חצות לילה בבארא פארק

ממשפיעי אש החסידות בארה"ב

"אשרינו מה טוב חלקינו - בהילולת הבעש"ט הקדוש"

שמותם של אלפי חברי 'אש החסידות' יזכרו באוהל הקדוש של 
אור שבעת הימים הבעש"ט הק' במעזיבוז 



ו

עלינו  הספירה,  ימי  בענייני  לעסוק  בבואינו 

להבין קודם לכן את החילוק בין העבודה של ימות 

הפסח, לעבודה של ימי הספירה. 

כינויים  שני  שיש  להקדים  עלינו  לכן  קודם 

של  כינוי  הוא  האחד  ישראל:  בני  מכונים  שבהם 

והוא הקשר של בני ישראל להקב"ה  בנים למקום, 

כבן לאביו, אשר קשר זה מתבטא בהיות הבן מקבל 

שהם  והבינה,  החכמה  דהיינו  ה'מוחין',  את  מאביו 

חכמה  הנקראת  הידיעה  עצם  של  באופן  ה'  ידיעת 

והרחבתה הנקראת בינה, כי כמו שבעולם הזה האב 

מלמד את בנו תורה, אשר לימוד זה אינו רק הלכות 

לנו  שציוה  בתורה  הכלול  דבר  כל  גם  אלא  התורה 

באמת  כך  ה',  בידיעת  היא  תחילתה  אשר  הקב"ה 

הקב"ה הוא אב לנו, והוא המלמד אותנו חכמה ובינה 

לדעת אותו, אשר חכמה ובינה זו אינה תלויה באדם 

עצמו אלא באמת הוא מקבל אותם מאביו האמיתי 

כי  כמשמעו,  פשוטו  לנו  אב  שהוא  הקב"ה,  שהוא 

ידי  על  ורק  עמו,  ה'  וחלק  ממעל  אלוק  חלק  אנו 

בחכמה  הקב"ה  את  לעבוד  יכולים  אנו  אלו  כוחות 

אנו  בהם  הפסח,  ימי  עבודת  היא  זו  עבודה  ובינה. 

כבן המיסב על שולחן אביו ומקבלים מהקב"ה את 

המוחין הנצרכים לנו לעבודת ה'.

למקום,  ישראל  בני  של  קשר  עוד  יש  אמנם 

בחינת  שהיא  לבעלה,  אשה  של  הקשר  והוא 

דווקא  שנעשה  קשר  הוא  שענינו  ומקבל,  משפיע 

על ידי כוחות הנפש של האשה, ולקשר זה נצרכת 

עבודת  לבעלה, שהוא  ההכנה העצמית של האשה 

זי"ע  מקוז'ניץ  המגיד  בדברי  כמבואר  הספירה,  ימי 

)בסה"ק עבודת ישראל לימי הספירה(. בגמ' כתובות 

מבואר כי יש זמן הכנה בין האירוסין לנישואין, אשר 

לנישואין,  עצמה  את  להכין  לאשה  מיועד  זה  זמן 

והכנה זו אינה רק הכנה מעשית להכין את כל צרכי 

הכנת  הוא  עיקרה  אלא  עצמה,  וצרכי  הנישואין 

הנפש שהאשה מכינה את עצמה לקשר עם בעלה. 

הוא  למקבל  משפיע  בין  הקשר  של  זה  וענין 

די  אין  זה  שקשר  להקב"ה,  ישראל  בני  בין  הקשר 

להקב"ה,  אמיתי  ביטול  להם  יש  ישראל  שבני  בכך 

הקב"ה  מבלעדי  דעה  שום  להם  שאין  ויודעים 

ובינה לדעת אותו, אלא  שהוא הנותן לאדם חכמה 

ידי שהיהודי מכין את  קשר זה מתבסס דווקא על 

גשמיים,  ככוחות  לו  שנראים  כוחות  שלו,  הכוחות 

הנפש,  כוחות  שאר  וכל  והיראה  האהבה  שהם 

שנקראים בלשוננו "הרגשים", והם כוחות שיש לכל 

אחד ואחד, ודווקא כוחות אלו שנראים לו לפעמים 

דווקא  מאוד,  עד  מגושמים  ולפעמים  כמגושמים 

הוא  ובכך  להקב"ה,  ומכין  מזכך  הוא  אלו  כוחות 

נותן מקום להקב"ה לשרות בנפש שלו, דווקא לפי 

הכוחות המיוחדים שלו.

אודות  רבות  מדובר  טוב  שם  הבעל  בתורת 

עבודה זו, שענינה שדווקא כאשר נראה לאדם שיש 

לו הרגשים רבים שלאו דווקא מקושרים לאלקות, 

האמת היא שדווקא כוחות אלו הם הבסיס לעבודת 

מרובים  שלו  שההרגשים  לו  שנראה  וככל  שלו,  ה' 

שמיועדים  כוחות  באמת  הם  כך  יותר,  ועמוקים 

לו  נראים  הם  כעת  אם  גם  ה',  בעבודת  לו  לסייע 

כמפריעים ומונעים ממנו קרבת אלוקים.

דאגה  של  הרגש  למשל,  לאדם  יש  כאשר 

הרגש  להעלות  יכול  הוא  ה',  בעבודת  לו  שמפריע 

מתבונן  הוא  היראה.  ספירת   – האמיתי  למקורו  זו 

באמת  ומי  העולם,  על  האמיתי  השליט  הוא  מי 

ונמצא שדווקא  ופרט,  מנהיג את העולם בכל פרט 

הרגש הדאגה מסייע לו לעבוד את הקב"ה, כי הוא 

מקשר אותו להקב"ה יותר מאשר קודם לכן, ושורש 

הרגש זו הוא בספירת הגבורה. כך גם כשיש לאדם 

לעבודת  שנוגד  דבר  לכל  או  רעים  לחברים  אהבה 

לו,   ודואג  אותו  אוהב  באמת  מי  להתבונן  עליו  ה', 

הרגש  כל  וכן  בדבר,  תלויה  שאינה  אמיתית  אהבה 

הערצה שיש לו לאיזה אדם או ענין, הרגש שחודר 

סולם  רק  הוא  ה',  מעבודת  ומפריע  הנפש  בעומק 

מיני  בכל  המפואר  באמת  הוא  מי  שיתבונן  כדי 

של  האמיתי  הפאר  באמת  נמצא  והיכן  שלימויות, 

כל המעלות, והרגש זו הוא הרגש התפארת.

עבודה זו היא העבודה של תיקון המידות, והיא 

ה"לכם",  בתוך  דווקא  לכם".  "וספרתם  הנקראת 

המידות העצמיות של הנפש הנקראות "לכם", דווקא 

לפעמים  ה'.  לעבודת  האמיתי  המפתח  נמצא  שם 

כביכול  הוא  ואז  הקב"ה,  את  לעבוד  רוצה  האדם 

של  בעבודה  ושוקע  האמיתית,  מאישיותו  בורח 

או התבוננות  אלוקית  דהיינו השכלה  ובינה  חכמה 

חשובה  עבודה  היא  זו  עבודה  גם  ה'.  בגדלות 

את  מלעבוד  האדם  את  פוטרת  אינה  אבל  ורצויה, 

העבודה של הכנת כוחות הנפש, ה"לכם" להקב"ה. 

בלשון  נקראים  ימי הספירה  זו הסיבה שה"מוחין" 

ספרי החסידות "מוחין דיניקה". בימים אלו כביכול 

כדי  ימי הפסח,  "מסתלקים" ההשגות הנעלות של 

לכוחות הנפש  לב ביתר שאת  יוכל לשים  שהאדם 

אותם  ולהעלות  בהם,  אותו  חנן  שהקב"ה  שלו 

לשרשם האמיתי – המידות שבעבודת ה'.

לכן גם לפעמים בימים אלו תוקפים את האדם 

הרגשים נמוכים, שהוא חושב שכבר מזמן שהתפטר 

לכל  להראות  "ניצוח"  כמו  הרגשים  למשל  מהם, 

אחד איך הוא מצליח בכל דבר גם אם מפריעים לו 

כדי להעלותו ל"ניצוח" דקדושה, או הרגש ה"יסוד" 

מקושר  שהוא  מרגיש  שהוא  דהיינו  דקליפה, 

לדברים נמוכים, שלא מתאים ליהודי בר דעת להיות 

איך  לאדם  מראים  אז  דווקא  כי  אליהם.  מקושר 

ועליו  גדולים שעליו לנצלם,  לו כוחות הנפש  שיש 

מחליט  שהוא  דקדושה,  "יסוד"  ידי  על  להעלותם 

יודע ששם  הוא  כי  להיות מקושר להקב"ה באמת, 

דקליפה הם  כל התענוגים  התענוג האמיתי, שהרי 

מקושר  להיות  הגדול  התענוג  לעומת  פורח  כאבק 

להקב"ה.

"וספרתם  בתיבות  התורה  לנו  אומרת  זה  יסוד 

שלו.  המיוחדת  הנפש  בתוך  אחד  כל  כלומר  לכם", 

ואז  ה',  בעבודת  להתעלות  רוצה  אדם  לפעמים 

אחר  מישהו  מאכין(  )נאך  "לחקות"  מנסה  הוא 

שהעבודת ה' שלו מוצאת חן בעיניו, ומנסה לעבוד 

יכול  שהאדם  היא  האמת  אך  דרך.  באותה  ה'  את 

כמו  שלו,  הנפש  בתוך  דווקא  הקב"ה  את  למצוא 

דווקא  תכנס   – לך"  "לך  לאברהם  אמר  שהקב"ה 

לתוך ההרגשים שלו, לתוך ה"ארצך" הרצון שלך או 

ודוקא שם  "מולדתך" הכוחות שיש לאדם מטבעו, 

ימצא את הקב"ה.

שלו,  הנפש  בכוחות  להתבייש  לאדם  אסור 

להיפך, צריך למצוא את הקב"ה דווקא בתוך נפשו 

נהרות  יש  אדם  לכל  שהרי  העצמיים,  ומידותיו 

מתוך  הנובעים  בנפשו,  ויראה  אהבה  של  גדולים 

שבנפשו,  האלוקית  הנשמה  סוף,  להם  שאין  מעין 

וצריך רק לנתב את הנהר לנתיב הנכון. כאשר האדם 

והיא  אחת  לנקודה  שלו  הרגשות  כל  את  מחבר 

כל הרגשות כאחד  אזי מתיחדים  הדעת האלוקית, 

ונעשים מציאות אחת של חיבור להקב"ה, ואז אינם 

סותרים ונוגדים זה לזה, אלא כולם כאחד מתאחדים 

וממילא אינם  והכיסופים להקב"ה,  באש התשוקה 

הדעת  ישוב  לו  מוסיפים  ורק  האדם  את  מטרידים 

וקדושה גדולה. 

יסוד החסידות 
הרה"ג ר' יהודה וינגרטן

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

וספרתם לכם

הופיע ויצא לאור
הננו להודיע כי ניתן להשיג את הספר הנפלא 

"חסידות מפורשת" )ספר במדבר(
בו מבוארים מאמרי ספרי חסידות באופן השוה לכל נפש 

אצל נציגי 'אש החסידות' בכל הישיבות

במחיר מוזל ומיוחד 40 ש"ח בלבד | לחברי 'אש החסידות' 25 ש"ח בלבד



ז

דבר בעתו - מה טוב
מאוד  גדול  חכם  תלמיד  יהודי  לעצמינו,  נתאר 
מאוד, מגיע לבית אבלים רח"ל, ומתחיל לדרוש דרשה 
שפתיים  ופרח,  כפתור  ממש  חתן,  שמחת  מצוות  על 
זי"ע,  הבעש"ט  מתלמידי  סיפורים  הרבה  עם  יושק, 
והרבה מראי מקומות ממדרשי חז"ל, בעל פה, והדברים 
שמחים ומאירים כנתינתן מסיני. או להיפך, הוא נכנס 
גדול  על  הספד  לדבר  ומתחיל  ברכות,  לשמחת שבע 
נותרת  לא  עין  וממש  חי,  לכל  חיים  ששבק  בישראל 
יבשה, כולם מורידים דמעות על אדם כשר, שהקב"ה 
סופרן ומחביאם בבית גנזיו, הכל טוב ויפה, וכן על זה 
אין ספור דברים, כשדורש החכם בפסח,  ישנם  הדרך 
וכן  שופר,  או  סוכה  בענייני  ורמים,  גבוהים  דברים 
להיפך, בהלכה ובדרוש, ממש שפתיים יושק, וה'רבינו 
בחיי' )פר' תזריע( אומר על כגון דא, "ודבר בעתו מה 
טוב, יאמר כי אף על פי שהאדם מדבר נכוחות ועניינים 
שכליים אמתיים, יש לו להתגבר על תאוותו,  ולמשול 

ברוחו, שלא ידבר מן הנכוחות ההם רק דבר בעתו".

ובכל  עת  בכל  דברו,  את  אומר  כן  גם  היצר  והנה 
רגע ובכל שעה, אבל ממש בהיפך גמור משיטת הרבינו 
בחיי הנ"ל, שלפני כל תפילה שהאדם נעמד להתפלל 
"צמאה  של  לבחי'  להגיע  ומבקש  ויוצרו,  בוראו  לפני 

נפשי לאלוקים", וכן כאשר רוצה לקבל על עצמו, כמה 
שעות רצופות של תורה הק', בחיות ובהתלהבות, ועוד 
שאר דברים שבקדושה, היצר מתעטף בטלית ומתחיל 
דרשה שלימה, ולא סתם, אלא בטוב טעם ודעת, מראה 
חוץ  שלפעמים  הזאת  האמיתי,  פרצופו  את  לאדם 
שהיה  השותף  רק  יודע,  לא  אחד  אף  עצמו,  מהאדם 
בעצה תחילה...  היה  הוא  העבירה, שהרי  עימו בשעת 
וכעת הוא מוציא את כל הגניזה מבפנים בפנים, ומראה 
לו את כל הגועל והרפש שיש בו, ואומר לו, הרי שלך 
ית'  הבורא  נגד  לעמוד  בכלל  מעיז  אתה  ואיך  לפניך, 
ב"ה וב"ש, לדבק עצמיך בו ית', אם ע"י תפילה, או ע"י 
ביסטו  ווער  לחבירו,  אדם  שבין  עבודה  ע"י  או  תורה 
ובפרט  בכלל,  עולם  בורא  נגד  שווה  אינך  אינגאנצן, 
ידיך,  במו  עשית  אף  שיצרת  הסחורה  כל  אחרי  כעת 
הרוח  כל  את  לו  מוציא  הוא  וכך  כמובן...(,  )בעצתי 
יצליח  כן  כבר  הוא  כך,  אחר  אם  ואפילו  מהמפרשים, 
השחרית,  תפילת  של  המילים  כל  את  מפיו  להוציא 
והתלהבות,  בלי אש  לב,  יהיה מבלי  זה  אבל  לדוגמא, 
משה"  ה"ישועות  שלימדוני  כמו  חיות,  ובלי  בקרירות 
זי"ע, 'קר' בגימטריא 'יצר', היצה"ר מוכן שהאדם יעשה 
כל המצוות שבעולם, ובתנאי שתעשנה בקרירות, בלא 
פגע  כשמישהו  שעות  כמה  שלפני  בעוד  התלהבות. 

בו באדם הזה ממש, הוא עמד המום ונפגע עד עמקי 
נשמתו, ולא יכל להוציא הגה מהפה, הייתכן, אותי ביזו 
והשפילו, וכי אינכם יודעים מי אני, איזה חשיבות יש לי, 
ואיך אינכם מכירים בערכי הרם, ומתכנן מה כן להחזיר 
הרע,  יצר  שאותו  שלימה  דרשה  הוא  זה  וגם  לו,  ומה 
הדרשות,  את  מהפך  פשוט  אלא  כולם,  מעשה  דורש 
ענווה כאן וגאווה כאן, וכל הדרשות הם נכונים מאוד, 
אין בו שום שקר בדברי היצר, כל כולו אומר אמת, אבל 
וצווח, דבר בעתו ובזמנו, רק זהו  ה"רבינו בחיי" עומד 
האמת שבאמת, ורק זה הוא האמת בשלימותה ביופייה 
ובהדרה. לפני כל דבר שבקדושה, נילחם בכל עוז נגד 
היצר הרוצה להשפילנו ולהפילנו, ונכין לעצמינו הרבה 
וגודל  פעולותינו,  גודל מעלת  על  חסידיש'ע מאמרים 
לפני  חומר,  קרוצי  מעבודתנו  המגיעים  השעשועים 
מלך קל רם ונישא, ועם כל הפלא שבדבר, נעשה זאת 
הזמן  וזה  דקדושה,  וההתלהבות  הברען  כל  עם  בס"ד 
ל"ויגבה ליבו. ולהיפך כאשר יצא אל מחוץ למחנה, וח"ו 
נגעו בציפורני רגלו, ובהדר כבודו, יזכיר לעצמו את כל 

הדרשה הנ"ל.

ובזה פירש ה"אמרי חיים" זי"ע, איזהו גיבור הכובש 
כדי  ומוציאם  יצרו,  של  דרשותיו  שכובש   – יצרו  את 

להשתמש בהם, בזמן ובמקום הנכון.

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

לכבוד ארגון "אש החסידות". 

חלק  מרגיש  ואני  לומד,  אני  בה  בישיבה  לרכז  להתמנות  זכיתי 
וב"ה  פועלים,  שאתם  האדירה  הפעילות  את  ונושם  חי  אני  מהמערכת, 
זכיתי להעלות עוד בחורים איתי בעבודת הבורא - לאורה של החסידות.

רכז  שאני  היות  הפרק,  על  העומד  בנושא  לשאול  רציתי  כעת   
לפעמים  קורה  בחורים לשקוד בספרי חסידות,  על  ומתפקידי להשפיע 
וחומר  עלונים  שיש  בזמננו  וכהיום  שהיות  אותי  שואלים  שבחורים 
קריאה למאות ולאלפים ויש שם כל מיני סיפורים ומשלים ודברי מוסר 
והתעוררות ורעיונות יפים בעבודת ה', למה אי אפשר לצאת ידי חובתו 
בדברים אלו ולמה לנו להגות בספרי חסידות. מה וכיצד אני אמור לענות 

להם שיובנו היטב? 

בכ"ר ד. ק מישיבה קטנה

תשובה: 
רכז חשוב, ראשית כל וודאי ידוע לך כי "כל המזכה את הרבים אין חטא בא 
על ידו" ומכש"כ כאן שמדובר בזיכוי הרבים שרק יושב תהלות בעצמו יודע מה 
וכמה גדלו ומעלתו, יתכן לפעמים אשר בחור מתחזק בעבודת ה' על ידי הלימוד 
בספרי חסידות ועל ידי כך מעמיד את ימי הבחרות היטיב ונכון, וידוע לכל, כי ימי 
הבחרות ברוב הפעמים מעצבים את התנהגותו של יהודי לכל ימי חייו, וע"י כך 
נשאר בן עליה וזרעו מתהלכים בדרכיו - והכל נזקף לזכותך. ואם כן שכרך הרבה 
מאוד. זאת ועוד, לפעמים על ידי שיש מצב של חיזוק, מתחזקים הרבה, ואחד 
לומד מהשני והכל נזקף לזכותך הרמה לך ולדורתך, המשך ביתר שאת ויתר עוז.

כדלהלן[.  לכתוב  לנו  הורו  יר"ש  עם  ]לאחר שהתיעצנו  לגוף השאלה,  וכעת 
כמדומני שהתשובה פשוטה, אך מטרותינו להגיד גם דברים פשוטים ולחדד את 
הידוע לכולנו )וכלשון המסילת ישרים הידוע(, ולכך נבאר כדבעי ובוודאי תוכל 

לתרגם זאת לשפתך.

החוש מעיד כי "קריאה", ו"לימוד", הן שתי עולמות, והרי זה דומה כמו אכילת 
סעודה טובה לשובע ולנחת, או לתפוס איזה נשנוש קל. וכן ללמוד ספר חסידות 
כדבעי, בלימוד כדבעי, ומי מדבר עוד בהבנה היטב, הוא כמשל להזין את הנפש 
מועטת  אכילה  כעין  הוא  בעלון  או  בספר  ודפדוף  קריאה  אבל  דשנה.  בסעודה 

בדרך עראי, שרק לרגע קטן מדמה שאכל לשובע וכעבור זמן קצר מרגיש שהוא 
שוב רעב.  

ובאמת, לימוד כדבעי, תנאים רבים יש בו, אך התנאי הראשון בזה הוא בלימוד 
עצמו, כגון בזמן הלימוד - לשבת בישוב הדעת בזמן מיוחד, ]ולא בין גברא לגברא 
או שראשו בל עמו[ וכן גם להוציא בשפתיו את דברי התורה שלומד, ואפילו עדיף 
טוב  וכן  בנפשו,  ולהפנימו  ולאמרו לאט  דיבורו,  באידיש כשפת  בטייטש  להגיד 
ויפה לסכם או להדגיש בעט את המילות שמעוררים אותו לגופו ונשמתו. וסימן 
לדעת אם למד כדבעי, הוא באם הדיבורים משאירים עליו רושם גם לאחר שלמד 
ועשו לו מעין חקיקה בנפשו, והמילות הקדושות נקבעו ונכנסו ללבו, ושב ורפא לו, 

על כל פנים לזמן מסוים, זהו לעד וראיה כי אכן "למד" כדבעי. 

וללימוד כנ"ל בהבנה, הוא התנאי להתחבר באמת לספר ולדברים שכתובים 
בו, וכדברי דוד המלך "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים אז תבין יראת ה'" וכמו 
סוגיות  הם  ה'  עבודת  ענייני  כי  ספרו,  בהקדמת  ישרים  המסילת  בעל  שהאריך 

עמוקות וגדלות עד לב השמים. 

בקיצור, אדם שלומד ענייני עבודת ה' כראוי, כגון ענייני "יראת שמים" המובא 
בתניא פרק מ"ט וכדו', השפעתה האמתית הוא על ידי לימוד העיוני, מילה אחר 
עמוקה  חריטה  ללומד  עושה  הלימוד  ואזי  וכדו'.  והתבוננות  במתינות  מילה, 
בנפשו, והשפעתה גדולה, ואם בא יבוא לידי נסיון אפילו שלא יזכור את המילים 
בדיוק  אבל בעומק נפשו יתעורר משהו שנכנס לנשמתו ויתן לו כח ואומץ לעילא 

ולעילא, וכן בכל עניין ועניין.

את  לקחת  ובכוחו  מאוד,  מאוד  גדול  היצר  כי  נשכח  בל  הכל,  ככלות  אך 
התשובה הזאת ולהמציא כעת עילה וסיבה לבחורים מסויימים שאינם לומדים 
בעיון ובעומק כ"כ, לחשוב שהלימוד שלהם במילא אינו כלום ולא שווה ואין בה 
שום תועלת ולגרום להם להפסיק ללמוד וכדו', לכן צריך לצעוק בקול שאגת ארי 
כי מה שעושים ואיך שעושים כל פעם זה חשוב ויותר חשוב, ועדיף לעשות הכל 
מאשר לא לעשות כלום, ואם אתה אנוס ורק כך תוכל ללמוד, הלימוד באיזה אופן 
והיזהר ביותר מהיצר  ידך,  ואל תנח  ניצוץ של עבודה  ויפה ומדליק  שיהיה טוב 
הגדול והנורא הנקרא "ייאוש" שבדורות שלנו זהו כלי מלחמתו ומחפש כל היום 
להכניס רגשי יאוש ובמילא אני לא... ולא הולך לי....  וכדומה, רק אנו דיברנו רק 

איך להתעלות יותר ויהיה גם נעים ומתוקן ואש להבה לעלות עוד ועוד. 

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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ח

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

ישיב"ק דרכי תורה 
ישיב"ק נדבורנה

ישיב"ג אלכסנדר ב"ב
ישיב"ג נדבורנה ב"ב

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

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

ישיב"ג טשערנאביל
ישיב"ג טשכנוב ירושלים

ישיב"ק באיאן ירושלים
ישיב"ק תולדות אברהם יצחק

ישיב"ק בית מרדכי אשדוד
ישיב"ג טשארנאביל אשדוד

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

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

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

ישיב"ק צאנז ירושלים
ישיב"ק חכמי לובלין

ישיב"ק קרעטשניף אלעד
ישיב"ג פיטסבורג

ישיב"ק טשכנוב
ישיב"ג תולדות אברהם יצחק

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

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

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

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

ישיב"ק פיטסבורג
ישיב"ג בעלזא ב"ב

ישיב"ק חכמת אליעזר סערט 
ויזניץ ב"ב

ישיב"ק באר 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

כנס ארצי מרומם עבור רכזי "אש החסידות"
בראשות גדולי משפיעי החסידות שליט"א

ירושלים,  בשעריך  רגלינו  היו  עומדות 
הקודש,  שלוחי  עשרות  יחדיו  בהתאסף 
שליחי  שיחי'  היקרים  הבחורים  המה  הלא 
"אש החסידות" בהיכלי הישיבות הקדושות 
אשר  דעת,  ברי  חמד  בחורי  ישראל,  בארץ 
אש  לפיד  את  להעביר  עצמם  על  נטלו 
החסידות בקרב חבריהם, להבעיר את אשו 
הקדוש  הבעש"ט  רבינו  מרן  של  הגדולה 

זי"ע, עד שתהא כל הגולה כמדורת אש.

אמת מה נהדר היתה אותה כנסיה לשם 
שמים, ליל שישי כ"ה ניסן - יומא דהילולא 
זי"ע,  מצאנז  חיים'  ה'דברי  הרה"ק  של 
באולם שברח' רבינו גרשום בירושלים, בזמן 
הצהריים.  אחר   5 לשעה  שנקבע  האסיף 
המשתתפים התיישבו לחלקה הראשון של 
להם  ניתן  בו  השו"ת,  מושב   – ההתכנסות 
בפני  שאלותיהם  את  להציע  פז,  הזדמנות 
ואנשי  חכמים  תלמידי  חסידות,  משפיעי 
על  ארוכה  שעה  במשך  וענו  שישבו  שם, 
שאלות שונות שהעלו הבחורים מבקשי ה', 
אשר בקשו להבין ולהשכיל יסודות בתורת 
בלבבם  מסילות  למצוא  וכיצד  החסידות, 
שיצטרפו  הישיבה,  לספסל  חבריהם  של 
בתורת  לעסוק  מלך,  של  ללגיונו  הם  גם 

החסידות.

קיבלו  החסידות"  "אש  ומנהלי  ראשי 
הבחורים  את  יפות  פנים  ובסבר  בברכה 
היקרים שטרחו עצמם לבוא מכל קצוי ארץ, 
להתחזק יחדיו ולקבל אורות וכלים להמשך 

פעילותם הברוכה.

את מושב השו"ת ניהל בטוב טעם ודעת 
המשפיע הרה"ג ר' משה רויטמאן שליט"א 

יחד  זאב,  בגבעת  החיים  עץ  כולל  ראש 
הרה"ג   – הדגולים  המשפיעים  שלשת  עם 
מחבר  שליט"א  שיינפלד  יהושע  יחיאל  ר' 
הרה"ג  הנודעים,  המועדים"  "אש  סידרת 
שליט"א  מאסקאוויטש  מיכל  יחיאל  ר' 
משאץ ב"ב, והרה"ג ר' נפתלי פלינטנשטיין 

שליט"א יו"ר מכון שפתי צדיקים.

לאחר מכן התיישבו לחלקה השני של 
חיזוק  שיחת  לשמוע  זכו  בו  ההתכנסות, 
מאורח הכבוד הגה"צ המפורסם רבי יצחק 
את  הלהיב  אשר  שליט"א,  ארלנגר  משה 
כשהוא  קה,  שלהבת  אש  ברשפי  הקהל 
תורת  של  הפנימית  בסודה  לכת  מעמיק 
מהי  חסידות  לבאר  זי"ע,  הק'  הבעש"ט 
ומה טעם יש בה. הגרי"מ העלה על נס את 
שבחם של הבחורים היקרים שלוחי הקודש, 
הם  ישראל,  לבני  המטות  ראשי  הם  הלא 
העומדים על הפקודים, להפיץ את מעיינות 

החסידות ולקרב את ביאת הגואל בב"א.

הנלהבת,  שיחתו  את  הגרי"מ  משסיים 
החסידות"  "אש  פטרון  ברכה  בדברי  פתח 
שליט"א  אדלר  גבריאל  ישראל  ר'  הגה"ח 
על  העומד  האיש  זה  הלא  טורדא,  אבד"ק 
בדבריו  הצלחה.  וברוב  במסירות  המערכה 
הנרגשים המתובלים בד"ת וסיפורי צדיקים, 
הודה לאדון כל ית"ש על כל מה שזכינו עד 
עוד  להפיץ  לבו,  משאלת  את  והביע  הנה, 

ועוד את מעיינות החסידות ברחבי תבל.

התקיימה  שישי,  ליל  הלילה,  ברדת 
התוועדות חסידית מיוחדת במינה, בניהולו 
שליט"א.  רויטמאן  הגר"מ  המשפיע  של 
האורות באולם כובו והגר"מ שליט"א נשא 

שיחת חיזוק משולבת בזמירות רגש וניגוני 
נימי  על  פרט  הנלהבים  בדבריו  דביקות, 
הלבבות, בדבר נחיצות לימוד ספרי חסידות 
בדורנו, והאריך בשבחם של שלוחי הקודש.

עם הדלקת האורות התבשרו הבחורים 
"אש  מבית  החדש  המפעל  על  היקרים 
השיעורים,  מערכת  היא  הלא  החסידות", 
קרוב  בזמן  וגידים  עור  לקרום  העתידה 
בעז"ה, מערכת שתתן מענה לחבורות קודש 
ואברכים צמאי חסידות, אשר  בחורים  של 
בתורת  מסודרים  שיעורים  לקבוע  יוכלו 
משפיעים  של  מפיהם  זי"ע,  הק'  הבעש"ט 
הטובה  השמועה  וידועים.  נבונים  דגולים, 
האחרונים,  בימים  כנפיים  לה  עשתה  כבר 
נתקבלו  כבר  החסידות"  "אש  ובבית 
בקשות מישיבות שונות המבקשים לקבוע 
הבחורים  לטובת  אלו  שיעורים  בהיכליהם 

היקרים שיחי' שוחרי תורה ודעת.

המשתתפים  קבלו  סיום,  לקראת 
הארגון,  ומנהלי  ראשי  מפי  טובה  הדרכה 
הברוכות בקרב  פעולותיהם  לטובת המשך 
דברי  השמיע  מכן  לאחר  הישיבות,  עולם 
שליט"א  סלומון  לייב  ארי'  מוה"ר  נעילה 
חבר מערכת הגיליון, שסיכם בקצרה ובטוב 

טעם את רשמי ההתכנסות.

מתנת  קבלו  שיחי'  היקרים  הבחורים 
"חסידות  החדש  הספר   – מיוחדת  מזכרת 
החסידות"  "יסוד  מכון  בהוצאת  מפורשת" 
טעונים  לביתם  ושבו  יצ"ו,  יארק  בניו 
באוצרות שלא יסולאו בפז, יסודות וידיעות 
רבות בתורת החסידות, עם עצות והדרכות 

לעבודת הקודש אשר עליהם.

‰חסיִדו˙ ֹלימוִד ֹל‰פצ˙ עוֹלמי מרכז

אש
החסיִדות

אש החסידות העולמית דובר שלום 15 בית שמש ׀
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מחפש 
להתעלות בימי הספירה? 

לדעת 
כיצד מתקנים המידות 
לפי הבעש"ט הק'? 

להכיר 
את מערכת 
נפש האדם ומידותיו? 

להכנס 
לעבודה הנשגבה 
של ימי 
ספירת העומר?

הצטרף לאלפי אברכים ובחורים 
המתעלים ומתענגים  לאורה של החסידות

יתוקן מה שפגמתי בספירה
 'הוד שבנצח'

 מה זה אומר לי?

לקראת הילולת הבעש"ט הקדוש 
נפתחת הרשמה אל 'הקוויטל המרכזי' בו יזכרו לטובה ולברכה 
אלפי בחורי חמד ההוגים בתורת הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע. 
קדישא  באתרא  המצויינת  בציון  פנימה  בקודש  יקרא  אשר 

מעזיבוז ע"י שליח מיוחד של 'אש החסידות' בחג השבועות.

המקבל ע"ע לעסוק בספרי תלמידי הבעש"ט במשך השבועות 
ביומא  הבעש"ט  לציון  קוויטל  למערכת  לשלוח  יכול  הבעל"ט, 

דהילולא קדישא להיזכר בדבר ישועה ורחמים.   

מערכת 'אש החסידות' 
ביומו  יום  מדי  ההוגים  החסידות  אש  חברי  כל  את  מברכת 
בספרי תלמידי הבעש"ט, את כל החברותות החשובים, את כל 
הקבוצות העוסקים בנושאים בעבודת השם, את כל משתתפי 
ודעת,  השיעורים, את כל הבחורים שמוסרים שיעורים בטו"ט 
ועל כולם הרכזים החשובים העומדים על המשמר להגדיל תורה 

ולהאדירה ולרומם קרן החסידות בקרב בני הישיבה 

א געזונטן זומער און א זמן מוצלח

מי לה' אלינו 
הבחורים  לכל  קוראים  אנו  לטובה,  עלינו  הבא  הזמן  לקראת 
החסידות  שלהבת  את  להניף  ליבם  נשא  אשר  החשובים 
הרבים  את  לזכות  שכמם  על  המשימה  את  ליטול  בישיבתם, 
אבוקת  את  ולהגדיל  הק'  הבעש"ט  תלמידי  ספרי  בלימוד 

החסידות בקרב בחורי ישיבתו

לפרטים ולהצטרפות - נא לפנות אל המערכת 


