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אור הבעש"ט בדורות אחרונים
דעות,  תמים  מפלאות  הוא  זה  דבר  ואכן 
ישראל  כלל  את  עזב  ולא  הזניח  לא  שהקב"ה 
בגלות. כי מי פלל שאחר התקופה הקשה שעברה 
שלאחמ"כ  ות"ט,  ת"ח  בגזירות  ישראל  כלל  על 
הרבה  והיו  מאוד,  שפל  במצב  ישראל  כלל  היו 
נסיונות, שעוד תבקע אור היהדות ותאיר על פני 
ארץ במידה מרובה כל כך. ואף שבוודאי היו גם 
אז הרבה תלמידי חכמים גדולים וצדיקים ויראי 
ולפתע  מאוד.  שפל  מצב  אז  היה  אבל  שמים, 
פתאום האיר אור הבעש"ט, והאור הזה עשה ממש 
של  המונים  קהל  היו  שמעתה  בעולם,  מהפיכה 
קודש  באש  בוערים  שיהיו  ישראל  אלפי  רבבות 
ויהיו עסוקים בעבודת ד' באופנים נעלים ביותר.

 

החסידות רוממה והגדילה את 
הסטאנדארט

ונעלות  וע"י החסידות קבלו השגות אחרות 
החסידות  כי  והעבודה,  התורה  עניני  בכל  ביותר 
של  הסטאנדארט  ואת  ההשגות  את  הרימה 

עבודת ד'. 

וניתן לדמות בדרך משל, שהנה במדינותינו 
כלים  מיני  וכמה  כמה  עם  לחיות  התרגלנו 
ולרווחת  לנוחיות  שונים  ורהיטים  ומכשירים 
האנשים, וזה כבר נחשב לשיגרת החיים הרגילה 
בית  לו  נחשב שיש  אלו  דברים  לו  מי שיש  וכל 
לו  נצרכים  וכל אדם מרגיש שדברים אלו  רגיל, 
למדינות  באים  כאשר  ואילו  מבלעדיהם,  וא"א 
העניות כגון במזרח אירופה וכדו', רואים שהם לא 
והסטאנדארט  כזאת  החיים  לדרך  כלל  התרגלו 
שלהם הוא הרבה יותר נמוך, וכמו כן בדור הקודם 
רהיטים  להם  שהיה  אנשים  היו  שלא  כמעט 
בביתם אלא כל אחד היו לו כמה כסאות רעועים 

ושולחן פשוט של עץ וכדומה.

יכולים  ברוחניות  שגם  לדעת  צריך  כן  וכמו 
בעבודת  ההשגות  יהיו  מה  סטאנדארט  לקבוע 
השם, ומה יחשב לדבר רגיל ומקובל שאי אפשר 

צריכה  כיצד  הרגיל  הדרך  מהו  וכגון  מבלעדו, 
ליראות שבת קודש. 

ובכן ניתן לומר שהחסידות רוממה והגדילה 
מחדש  וקבעה  ברוחניות,  ההשגות  את  מאוד 
הרגילות  ההשגות  יהיו  מה  הסטאנדארט  את 
והמקובלות בכל הענינים השייכים לעבודת השם. 

איזה  לו  עצמינו שמתגורר  את  לצייר  ונוכל 
חסיד בעיירה קטנה, ונזדמן לו להתפלל בהושענא 
הבעלי  כל  עם  יחד  העירוני,  הכנסת  בבית  רבה 
חובת  את  מקיימים  הם  והנה  הפשוטים,  בתים 
ועושים  הלולב  את  מנענעים  פשוט  בדרך  היום 
והחסיד  חובתם.  ידי  לצאת  כדי  ההקפות  את 
תשעה  האם  כאן  נעשה  מה  יודע  אינו  הלזה 
באב היום, או הושענה רבה, הלא אינו רגיל כלל 
שיעבירו את היום הקדוש הזה בפשטות כל כך, 
כי הוא רגיל שבהושענא רבה עומדים אצל הרבי, 
ושומעים דברי תורה ודברי התעוררות ומעוררים 
רחמים על הגאולה, וכן כל צדיק היה לו את דרך 
עבודתו הקדושה בהושענא רבה לפי דרכו וענינו 
והושענא רבה היה נחשב אצל חסידים כיום נשגב 

ונעלה ביותר.

את  והגדילה  רוממה  שהחסידות  ונמצא 

הסטאנדארט וההשגות של הושענא רבה וקבעו 

רגיל,  רבה  הושענה  נקרא  מה  חדשות  השגות 

ומעתה יש לו לאדם צרכים והשגות גדולות יותר 

מהיום הזה, וכיוצא בזה הגדילו את כל ההשגות 

שיש להם שייכות עם היסודות שבאים מפנימיות 

התורה שניתנה רשות לבעש"ט ולתלמידיו לגלות 

ולהוריד זאת באופן שיכולו לחיות ולהרגיש זאת 

בפועל ממש.

השראת השכינה שנמשכת 
בדורינו מיחודים של הבעש"ט 

ידוע שדרך החסידות גרמה מהפיכה גדולה 

קיום  של  האופן  שכל  כהפגנה,   – העולם  בכל 

צורה  קיבל  החסידות  דרך  גילוי  אחר  תו"מ 

חדשה לגמרי, הגם שבתקופות הקודמת היו ג"כ 

וימים  שבתות  שערכו  וחשובות,  טובות  קהלות 

שקבעה  העבודה  צורת  אבל  נאה,  באופן  טובים 

החסידים  חבורות  לייסוד  גרמה  החסידות  דרך 

שהסתובבו בה בעלי מדריגה ממש בעלי מסירות 

האמונת  והדביקות,  והיראה,  האהבה,  נפש, 

היה  קבעה,  שהחסידות  הצורה  וכל  צדיקים, 

בצורה נשגבה ונוראה מאוד. 

לכל  חיות  איזה  המשיך  שהצדיק  והפשט, 

הדור בכלל, ולכל הנלווים אליו בפרט, ומהו הסוד 

של הצדיק, כיצד ממשיך אותם? ומהו הסוד שכל 

חיות  איזה  הרגישו  הצדיק  בקירבת  שבאו  אלו 

בתפילות  מתיקות  והרגישו  מרוממת,  דקדושה 

איזה  הרגישו  ובכלל  התורות,  ובאמירת  הצדיק, 

מאין  הצדיק,  של  וצורתו  מהותו  בכל  קדושה 

יפים?  ופירושים  תורות  באמירת  הכי  נובעת, 

מדריגה  מאיזה  נובע  זה  כל  רק  שלא!  בוודאי 

בסביבות  הנמשכת  השכינה  השראת  של  ובחינה 

והשורש  מהיסוד  נובעת  זו  והשראה  הצדיק, 

וחברייתו  הבעש"ט  בחדר  שעסקו  היחודים  של 

היחודים עצמם וגם אופן ההכנה של היחודים. 

נבנה  הבעש"ט  אור  כל  והנה 

והאריה"ק  רשב"י  של  האור  על 

והוא מפתח שפתח השי"ת במיוחד 

לדורות הגלות הוא המשכה ישירה 

מביהמ"ק - כיצד נמשך אור ביהמ"ק 

בביהמ"ק  שנפעל  מה  וכל  בגלות, 

בזמן שהיה קיים נמשכה בנפש אצל 

ובעקבא  הדורות,  במשך  הצדיקים 

מיוחד  באור  אותנו  חנן  דמשיחא 

שהוא הסוד של בהאי חיבורא יפקון 

מגלותא ברחמי )זוה"ק ח"ג קכד(.



ב

"המלך בשדה" | מאוצרות 'אש המועדים' - הסידרה שכבשה את עולם החסידות
קטע נבחר מתוך חוברת 'אש המועדים' - חודש אלול

איזה רצון קודם?
כעין  שיש  יראה  אלול,  בעבודת  המתבונן  כל 
ביארו  'סתירה' בספרים הקדושים, אשר מצד אחד 
את  לברוא  העליון  הרצון  מתעורר  אלול  שבחודש 
העולם, ועל ידי זה מתעוררים גם התחתונים ברצון 
 - ומאידך  מעשיהם,  את  ולבדוק  שלם  בלב  לעבדו 
לו  ואין  ונעלם  גבוה  הקב"ה  כי  בספרים  רואים  אנו 
כביכול רצון להשפיל עצמו ולמלוך על העולם, וכל 
ית'  רצונו  את  לעורר  הוא  תשרי  בחודש  עבודתינו 
למלוך עלינו, וככל שיש בנו יותר רצון אליו, כך אנו 

מעוררים את רצונו אלינו.

רצון  האם  למי?  קודם  מי  השאלה  ונשאלת 
רצונינו מעורר  רצונינו, או שמא  השי"ת מעורר את 

את רצונו ית'. 

"המלך בשדה"
וביאור הענין מובא בספה"ק באר מים חיים )פר' 
הראשון  שני מהלכים. המהלך  כאן  יב(, שיש  לך,  לך 

הוא עבודת חודש אלול, שאז מתגלה הרצון העליון, 
ועל ידי זה מתעורר רצונינו אליו ית'. והמהלך השני 
הוא עבודת חודש תשרי, שהיא עבודה אחרת לגמרי, 
ורק על ידי שאנו מעוררים רצונינו בחודש אלול, יורד 

המלך העליון ממרום קדשו ומגלה רצונו אלינו. 

ומבאר, כי בחודש אלול מתגלה לנו הקב"ה כמו 
מלך טרם עלותו על כס המלוכה, שמסתובב ברחובה 
של עיר ומראה פנים שוחקות לכולם, הוא אוהב את 
חפץ  רואים שהמלך  העם  וכאשר  בהם,  ורוצה  עמו 
רצון להתקרב אל  זה מוליד בהם  בהם באמת, הרי 

מלכם, ולקיים מצוותיו בלבב שלם.

כסא  על  המלך  יושב  חודש תשרי,  בהגיע  ברם, 
מלכותו, איש אינו יכול להתקרב אליו, שריו ועבדיו 
עומדים ממרחק, זוחלים ורועדים. באותה שעה ניכר 
עד  הפשוט,  האיש  לבין  המלך  בין  הגדול  המרחק 
שהאיש הפשוט עומד מבוטל כולו בפני מלכו, הוא 
הוא  רצונו  וכל  המלך,  עם  להפגש  שייך  שלא  יודע 
לעורר את המלך העליון שיתייחס אליו ויתגלה אל 
עמו. וכאשר המלך רואה שיש כאן אכן רצון עצום 
ונפלא מצד העם אשר צועקים שוב ושוב - 'רצונינו 
להתגלות  רצון  בו  מתעורר  מלכנו',  את  לראות 

אליהם.

כתר  כבודו,  כסא  על  היושב  למלך  דומה  הדבר 
באימה  ניצבים  וסביביו  לראשו,  עטור  המלכות 
עומדים  ויועציו  שריו  וגם  ומשרתיו,  עבדיו  ויראה 
נכד  ניגש  הזה  המעמד  בתוך  והנה  הכבוד.  ביראת 
ניגשים  ותיכף  ברכיו,  על  להתיישב  ורוצה  המלך 
שני משרתים זועפים ותופסים אותו בכח ומסלקים 
אותו. והנכד הקטן נעלב עד עמקי נשמתו, הלא זקני 
והוא משתעשע  יום  יושב עמו מדי  הוא, הלא אנכי 
פשוטים  דברים  על  בחיבה  עמי  משוחח  הוא  עמי, 
ביותר, ומה קרה עכשיו, האם כועס עלי, למה כולם 
עומדים בחרדת כבוד. ועבדי המלך משיבים לו: אכן 
המלך הוא זקנך, הוא אוהב אותך באמת גם עכשיו, 
ומצד  'מלכות',  של  אחרת  הנהגה  יש  כעת  אבל 

הנהגת המלכות יש גבולות וגינוני המלכות.

בנין  יום  ההכתרה,  יום  השנה,  בראש  כן  וכמו 
'המלך  בתואר  השי"ת  אלינו  מתגלה  המלכות, 
הקדוש', קדוש ונבדל, רם ונישא, שאי אפשר להשיגו, 

בבחינת  אצלו,  מקום  תופסים  אינם  והעולמות 
'מרחוק ה' נראה לי'. הנה באותה שעה תיפול אימה 
מלך  נורא,  עליון  ה'  "כי  תבל,  יושבי  כל  על  גדולה 
גדול על כל הארץ" וגם אנו בניו של מקום מתמלאים 
אחד  וכל  ארץ,  יעמיד  במשפט  ומלך  ופחד,  יראה 
וצריך  המלך,  פי  את  המרה  כיצד  נפשו  מרת  יודע 
רחמים גדולים ומרובים לעורר רצון המלך עלינו ע"י 
השופר ותפילות היום, ועומדים ומבקשים 'מלוך על 

כל העולם כולו בכבודך' וכו'. 

המלך  כאשר   - אלול  בחודש   - לכן  קודם  אך 
יש הנהגה אחרת,  עדיין אינו נמצא בהיכל מלכותו, 
אליהם,  פנים  ומאיר  כולם,  עם  לשוחח  יכול  הוא 
ובפרט כשהוא מהלך בדרכים ששם מתמעטים יותר 
גינוני המלכות, וכל אזרח רשאי להתקרב אל המלך 

ולדבר עמו.

רצון חיצוני ורצון פנימי
תורה  לקוטי  בספה"ק  מבואר  יותר  ובעומק 
)פר' ראה(, שכאשר המלך  זי"ע  להרה"ק בעל התניא 
מסתובב בשדה, וכל אחד יכול לגשת אליו, מתגלה 
הפנימי  במהותו  לא  החיצוניים,  בלבושיו  המלך  אז 
שמראה  ידי  ועל  אנשים.  בין  כאדם  אלא  כ'מלך', 
חיבה יתירה לכל הסובבים אותו, מתגלה בלבם רצון 
אליו, אבל הרצון הזה הוא רצון חיצוני, לא אל מהותו 

הפנימי המלך, אלא לפי הופעתו החיצונית.

יושב על כסא מלכותו, באותה שעה  אך כאשר 
מצד  מנושא  שהוא  הפנימית,  מלכותו  מתגלה 
מתבטל  שם  עמו.  מכל  קץ  אין  עד  ומרומם  עצמו, 
של  החיצוני  הרצון  וגם  המלך,  של  החיצוני  הרצון 
ומצד  כי אז מתגלה הפנימיות,  האדם מתבטל שם, 
מדריגות  אלפי  רבבות  פי  המלך  נעלה  הפנימיות 
עצמו  להשפיל  יכול  שהמלך  ואף  הפשוט,  מהאדם 
אל האיש הפשוט, אבל כל זה יהיה מצד החיצוניות 
רואה את הלבוש החיצוני  בלבד, שחיצוניות האדם 
של המלך, אבל איך יוכל המלך לגלות את פנימיותו 
אל האיש הפשוט שאין לו אפילו כלים להשיג את 

גודל רוממות המלך.

וכדי לעורר בכל זאת את פנימיות המלך אל עמו, 
הנפש. לא מספיק  נקודת  פנימי מעומק  רצון  צריך 
רצון חיצוני שהאדם מסכים להמליך עליו את המלך, 
אלא צריך להתבטל אליו מכל וכל, לשכוח מעצמו, 
שנובע  כזה  פנימי  רצון  מהמלך.  ורק  אך  ולחשוב 
פנימיות  את  לעורר  כדי  בו  יש  האדם,  מעצמיות 

המלך אל עמו.

המלך בשדה והמלך בהיכלו
גדול  אכן  החיצוני  הגילוי  בשדה',  'המלך  כאשר 
מה  כל  אבל  אליו,  להתקרב  יכול  אחד  וכל  יותר 
החיצונית  השגתו  לפי  הוא   - במלך  מבין  שהאדם 
הפנימית  מהותו  ואילו  והדל,  הפשוט  שכלו  ולפי 
של המלך מכוסה ונעלמת ואין כאן גילוי פנימי של 
המלך  אין  אכן  בהיכלו',  'המלך  כאשר  אבל  המלך. 
אבל  אליו,  להתקרב  אפשר  ואי  בחיצוניות  מתגלה 
נמצאת  ומרומם,  מנושא  כמלך  הפנימית  מהותו 

בתוקף הגילוי.

ובמילים אחרות. כאשר 'המלך בהיכלו' מתעורר 
כל אחד ביראה ופחד, ויש כאלו שנאלמה לשונם ולא 
יכלו לדבר עד סוף ימיהם מרוב פחד ואימה בראותם 

פנימיות  של  עצום  גילוי  שיש  ונמצא  המלך.  את 
פנים  מראה  המלך  אין  שבחיצוניות  אף  המלך, 
גילוי  כאן  אין  בשדה'  'המלך  כאשר  אבל  שוחקות. 
כל אחד מתעורר  פנימי של עצם מהות המלך, לא 
ביראה ופחד מאימת המלך, אבל ניתן להתקרב אל 

חיצוניות המלך יותר מתמיד. 

עבודת 'חודש תשרי' דומה ל'המלך בהיכלו', כל 
אחד מתעורר מלמעלה ביראה ופחד, ועבודת האדם 
'תוצאה' בלבד מגילוי המלך. אבל עבודת  היא כמו 
חודש אלול דומה ל'המלך בשדה', שאז נפתח פתח 
אך  השנה,  מכל  יותר  המלך  אל  להתקרב  ושער 
העבודה עצמה באה מהאדם, והגילוי הוא רק 'נתינת 

כח' מלמעלה להתקרב אל ה'.

של  החיצוניים  הלבושים  אל  שהתקרב  לאחר 
ערך  לפי  המלך  גדלות  את  לתפוס  ומנסה  המלך, 
למלך  שיש  בנפשו  לדמות  והמצומצם,  הגס  שכלו 
חכמה ופקחות וגבורה ועושר פי אלפי אלפים ממנו, 
מבוטל  נעשה  הוא  המלך  היכל  אל  בהכנסו  אזי 
לגמרי, כי רואה שהמלך גבוה מעל גבוה, ושכל אנוש 
לא יוכל להשיג אפס גדלותו, ואז תפול עליו אימתה 
נחשב  אינו  המלך  ערך  שלגבי  רואה  כאשר  ופחד 
אחת  שחוקה  פרוטה  של  וערך  ביחס  רק  לא  כלל, 
ויחס  בערך  שלא  אלא  זהב,  דינרי  מיליארדי  מול 
כלל, כמאמר הכתוב )ישעיה מ, כה( 'ואל מי תדמיוני 

ואשוה'.

נמצא אם כן, כי המושג 'המלך בשדה' משמעותו 
את  לברוא  רצונו  מתעורר  ב"ה  העליון  שהמלך 
העולם, כי לפני כל 'מעשה' יש 'רצון', וכמו כן לפני 
העולם,  על  למלוך  היכל מלכותו  אל  נכנס  שהמלך 
הוא נמצא בחוץ, בשדה, שמבטא את הרצון הקודם 
למעשה. ובכל עת רצון מתעורר אהבה ותענוג, ולכן 
מגלה הקב"ה רצונו אל ישראל עמו באהבה וידידות 
והוא  וכיון שהקב"ה נמצא בחוץ,  לי'.  'דודי  בבחינת 
מתעורר  אני  כן  על  אלי,  גדולה  ואהבתו  קרוב,  כה 
ברצון  שמתבטא  ית',  אליו  ויתירה  גדולה  באהבה 

עצום לעבדו ית' ולבטל כל רצון אחר.

מפני  הוא  אלול,  בחודש  שמתעורר  הרצון 
להתקרב  ואפשר  אלי  קרוב  כה  שהקב"ה  הקירוב, 
אליו. אך בחודש תשרי, הרצון להתכלל אל פנימיות 
המלך הקדוש הוא מפני שהאדם תופס גודל הריחוק, 
שהקב"ה הוא כה מרום וקדוש, לית מחשבה תפיסא 
כל  ועושה  מפציר  אני  הריחוק  ולגודל  כלל,  ביה 

טצדקי שיתעורר רצונו ית' אלי.

אלול ותשרי - רחמים ודין
פר'  פענח  )צפנת  ה'תולדות'  מבאר  זה  דרך  ועל 
מה  הרחמים,  שם  מאיר  אלול  בחודש  כי  וארא(, 

שאין כן מראש השנה ואילך הם ימי דין. וכן מבואר 
בספה"ק תולדות אהרן )פר' ראה(  שחודש אלול הוא 

'חודש האהבה', וחודש תשרי הוא 'חודש היראה'.

המה,  עבודות  - שתי  אלו  חדשים  ומכאן ששני 
בכל אחד מתגלה אלינו הקב"ה באופן אחר - ולפי זה 
הקב"ה  מתגלה  באלול  אליו.  להתעורר  צריכים  אנו 
אותנו,  רוצה  והוא  והרחמים  אור האהבה  אלינו עם 
ומשום כך אנו מתעוררים אליו ברצון. ואילו בתשרי 
ואנו  והדין  היראה  אור  עם  אלינו  הקב"ה  מתגלה 
מעוררים  אנו  ובזה  מוחלט,  ברצון  אליו  מתעוררים 

את רצונו העליון למלוך עלינו.
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הראיה  כמו  מוחלט,  כך  כל  ניגוד  אין  כי  דומה 

הנכונה על חודש אלול, כפי שלימדה אותנו תורת 

לבין  התורה,  מפנימיות  שמשתקף  וכפי  החסידות 

חודש אלול כפי שהצטיירה במבטם של ה'מגידים' 

שקדמו להתגלות הבעל שם טוב, מבט הבא מתוך 

הענין  כפי  ומצוות  בתורה  המצומצמת  הראיה 

התורה  פנימיות  בלשון  הנקרא  ועונש,  שכר  של 

'מוחין דקטנות', ואשר כפי דברי הרמב"ם בהלכות 

יסודי התורה שייך בעיקר לקטנים ועמי הארץ, או 

לאנשים הנמצאים במצב כזה.

התורה  פנימיות  של  מבטה  כפי  אלול  חודש 

הוא מחד ה'מסקנא' של כל השנה, התכלית שאליה 

והמרוממים  הנשגבים  הימים  לאחר  מגיעים  אנו 

מההכתרה  החל  האחרונה,  בשנה  שעברנו 

המרוממת של ראש השנה, הכפרה המוחלטת של 

יום הכיפורים, השמחה הנעלה של שמחת התורה 

באור  אותם  ומאירה  הנמוכות  לדרגות  עד  היורדת 

של  ודעת'  מטעם  'למעלה  של  האור  החנוכה,  ימי 

מקבלים  אנו  אותם  דגדלות'  ה'מוחין  הפורים,  ימי 

בחג  וכלה  בימי הספירה  החל מחג הפסח, המשך 

'בין  בימי  השכינה  בצער  וההשתתפות  השבועות, 

המצרים'. 

התכלית של כל ימים מרוממים אלו הוא להגיע 

בן  השגת  מכדי  והנעלה  הנשגב  המרומם  למצב 

לא  אותו  בפסוק  הפוסקים  בלשון  שהוגדר  אנוש, 

היינו יכולים להעלות על דל שפתינו אילולי נאמר 

לדודי".  "אני  והוא  השירים,  בשיר  הקודש  ברוח 

היחוד הגמור, בו אורו של הקב"ה מתגלה בשלימות 

בכנסת ישראל, עד שכביכול כנסת ישראל נמצאת 

"ישראל  בבחינת  להקב"ה,  "משפיע"  של  במצב 

בונים  שהם  ידי  על  שבשמים",  לאביהם  מפרנסין 

לאור  בשלימות  כמרכבה  מידותיהם  בנין  כל  את 

הקב"ה, עד שביכולתם להמשיך אור חדש לעולמות 

הקב"ה  התגלות  אור  את  מחדש  ולעורר  העליונים 

בעולם. 

"אני  הפסוק  בתיבות  ביטוי  לידי  בא  זה  מצב 

בשלימות  שקבלה  ישראל  כנסת  כלומר  לדודי",   –

באהבתה  אותה  ומשפיעה  חוזרת  הקב"ה  אור  את 

אביו  אור  את  בשלימות  שקיבל  כבן  להקב"ה, 

את  ומגלה  שכשחוזר  עד  לאביו,  שלימה  ואהבתו 

וישפיע  אביו  שישוב  בזה  גורם  הוא  לאביו  אהבתו 

לו אור חדש ומחודש בהארה מחודשת שלא היתה 

בשנה  להתגלות  העתיד  אור  לי",  "דודי   – מעולם 

החדשה על ידי ימים הנוראים.

היותו  מכח  דווקא  שאלול,  הסיבה  גם  זו 

ה'מסקנא' וה'תכלית' של כל ימות השנה, הוא הוא 

החודש שבו ישראל מכינים את עצמם, את מוחם 

ליבותיהם ומעשיהם לקראת השנה החדשה, בו אנו 

מלכות  עול  'קבלת  ליבותינו,  בתוך  לגלות  עתידים 

שמים' מחודשת, התגלות מחודשת של אור הקב"ה 

האלוקית  הנפש  בתוך  דווקא  שתתגלה  בעולם, 

באופן  האחרונה,  בשנה  שנבנית  המחודשת 

שקיבלנו  המרוממים  ה'מוחין'  כל  לאחר  שדווקא 

בשנה האחרונה בכל הימים הטובים, אנו באים לידי 

השתוקקות מחודשת וכלות הנפש רעננה החודרת 

ידי  על  שבאה  הטבעית,  הנפש  נימי  כל  תוך  עד 

ההכרה השלימה כי 'לית לה מגרמה כלום', אין לה 

כל חיות עצמית מבלעדי חי החיים ברוך הוא, ואין 

אלא  בעולם  כל שהיא  'חיות'  כלל של  מציאות  כל 

הוא לבדו הוא, אין עוד מלבדו.

חודש אלול במבטה הנכון של תורת החסידות, 

גילה  הקדוש  האר"י  רשמי.  בלתי  טוב  יום  הוא 

עשרה  שלש  בעולם  בגלוי  מאירים  זה  בחודש  כי 

שורש  של  הפנימית  ההנהגה  הרחמים,  מידות 

כל  לצורך  רק  נועדה  הבריאה  כל  שלפיה  הבריאה 

ישראל ואין כל מצב היכול למנוע מאיש ישראל את 

הטוב הראוי לו, מתעוררת בימים אלו שבהם היתה 

ה'מחשבה' הראשונה של בריאת ישראל, שעיקרה 

ההשתלשלות  סדר  התחיל  שבה   – באלול  מי"ז 

היא  לפועל  והתגלותה  המקובלים,  גדולי  לפי 

ההשתלשלות  סדר  התחלת  שבה  באלול  בכ"ה 

אלו  בימים  וממילא  בפועל,  העולמות  ובריאת 

"ישראל  של  העליונה  הכוונה  בשלימות  מאירה 

כל סדר הבריאה  עלו במחשבה תחילה", שתכלית 

והאצלת העולמות העליונים הוא רק בשביל ישראל 

וחיותו  אורו  את  וממשיכים  הקב"ה  את  שעובדים 

זהו  אשר  ומושלם  פנימי  באופן  ליבותיהם  בתוך 

התענוג והשעשוע של הבורא ב"ה.

העבודה  החסידים  בחצרות  שבו  אלול  חודש 

הוא  גלויה,  ובשמחה  מסותרת  בלתי  באהבה  היא 

הבעל  הנוראים.  הימים  עבודת  על  האמיתי  הגילוי 

זהב  "תורי  הפסוק  את  מפרש  הקדוש  טוב  שם 

נעשה לך עם נקודות הכסף", על כך שכל העבודה 

מלכות  עול  קבלת  היא  שמהותה  "זהב"  הנקראת 

בכל  והמצוות  וקיום התורה  יראה אמיתית  שמים, 

והנקודה  הפנימי  הבסיס  לאחר  רק  באה  פרטיהם, 

האמיתית של "נקודות הכסף", כיסופי השתוקקות 

להשם  הנפש  וכלות  אש  כרשפי  אהבה  וערגה, 

יתברך.

התולדות יעקב יוסף מביא על כך בספרו משל 

בשם הבעש"ט הק', לנפח שרצה ללמוד את מלאכת 

עד  והתכתם  מתכת  כלי  ייצור  דהיינו  הנפחות, 

הבאתם לידי גמר בצורה הנכונה שאליה הם נועדו, 

נפח מומחה,  כללי המלאכה אצל  ללמוד את  והלך 

ולמעשה  בפועל  הכללים  את  ליישם  כשרצה  אך 

רבו  את  וכשבא לשאול  במלאכתו.  כלל  הצליח  לא 

רבו  בו  גער  שגה,  ואיך  טעה  במה  המומחה  הנפח 

הנפח וכי כסיל ושוטה אתה שאינך יודע את היסוד 

הראשון להתכת כלי מתכת שנעשה על ידי הנחת 

הכלי בתוך האש הבוערת כרשפי אש, אשר דבר זה 

אין צורך לאמרו ולכתבו כי זה הוא העיקר וזה הכל, 

וזה המשל לאהבת השם יתברך והשמחה בעבודתו, 

כל  של  והנקודה  הבסיס  שהיא  יודע  שאינו  שמי 

עבודת ה' בכל פרט ופרט, משום שלא תמיד נכתבה 

בהדיא בנגלות התורה, נמשל הוא לאותו נפח כסיל 

שלא הבין כלל את יסודות המלאכה שבו הוא עוסק.

המשך  החושבים,  שיש  כפי  אינו  אלול,  חודש 

של ימי בין המצרים, י"ז בתמוז ותשעה באב... כלל 

סליחות  הם  אלול,  חודש  של  ה'סליחות'  לא.  וכלל 
של  סליחות  לדודי",  "אני  של  לרעהו",  "איש  של 
מתוך  המלך  באביו  ופשע  שמרד  שלאחר  מלך  בן 
ריחוקו מארמון המלך ואי הכרת גדלו, גילה לפתע 
קרבת  של  והתענוג  הנעימות  גודל  את  אביו,  את 
המלך, ומבין את גודל האהבה של אביו המלך אליו, 
יכול היה  וכלימה עצומה, איך  ואוחזת אותו בושה 
תחת  וריחוק  אהבה  תחת  שנאה  לאביו  להשיב 
קירוב. כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, אין לנו מילים 
אלו  בימים  בשלימות  יודעים  כשאנו  לפתוח  ופה 
שהקב"ה  איך  בנו,  מאירים  הרחמים  מידות  שי"ג 
ואנו  ואמת,  חסד  ורב  אפים  ארך  וחנון  רחום  הוא 
של  בהנהגה  להקב"ה  התייחסנו  טיפשותינו  ברוב 
עצמו  החושב  תינוק  של  בהנהגה  המוחין,  קטנות 
לו  להשפיע  הרוצה  מאביו  בורח  כשהוא  לחכם 
הוא  פחדו  עיקר  עוד  כך  ואחר  שבעולם,  טוב  כל 
מהעונש שיעניש אותו אביו כשיגלה כשברח ממנו, 
במקום להבין את גודל הטיפשות והכיסלות לברוח 
הבושה  ועקרבים.  נחשים  של  בורות  לתוך  מאביו 
גדולה  אביו,  הוא  מי  ומבין  כשגדל  מבין  שהתינוק 

יותר מכל עונשים שבעולם.

הוא  אלול,  בחודש  עבודתינו  עיקר  כי  נמצא 
בימים  שנתגלה  להקב"ה  קרבתינו  בגודל  לעסוק 
אלו, אשר "המלך בשדה", הקב"ה מאיר פניו אלינו 
ברוב חיבה וקרבה, וקורא לנו לבא ולהכתירו בלבב 
אלינו  הקב"ה  באהבת  לבנו  בכל  להתדבק  שלם, 
ובשמחתינו בו והוא בנו, ולשמוח בו בבחינת נגילה 
ונשמחה בך. בימים אלו כל עיסוק בנושא של שכר 
תורת  של  מאורה  לטעום  שזכה  דעת  לבר  ועונש, 
ונופת  מדבש  מאירה  לב  כל  המשמחת  החסידות 
למי  רק  השייך  מתאים,  בלתי  עיסוק  הוא  צופים, 
תינוק  של  מהראיה  להתרומם  זכה  לא  שלצערינו 
לבוראו  שלו  היחיד  והקשר  הספר,  מבית  הבורח 
שכר  של  בחשבון  ותן",  "קח  של  בחשבון  מסתכם 
חשבונותיו  ספרי  את  מכין  הוא  ותמיד  ועונש, 
להקב"ה, כמה גן עדן הוא "חייב" לו לאחר כל מצוה 
ומצווה, וכמה מלקות של אש יקבל על כל עבירה 

שעשה. 

הבטוחים  כסילים  לאותם  מתאימה  זו  ראיה 
שנה,  ועשרים  מאה  לאחר  להקב"ה  שכשיבואו 
להם  להביא  עדן'  'גן  מספיק  לו  יהיה  אם  יודע  מי 
לאחר כל הטובות שגמלו לו, בהואילם ברוב טובם 
תמיד  לחילופין,  או  יום,  בכל  מצוות  כמה  לקיים 
הם עוסקים במלקות של אש שיקבלו רח"ל לאחר 
של  המצומצם  מהמבט  לצאת  במקום  פטירתם, 
השמחה  האלוקית,  הנפש  וגילוי  הבהמית  הנפש 
רצונו  את  לעשות  חפצה  ורק  יתברך  בהשם  תמיד 

בלבב שלם.

לימים  יחד  כולנו  עצמינו  את  נכין  אלו  בימים 
שלא  העצומה,  הזכיה  לנו  תהיה  בהם  הנוראים, 
את  להכתיר  שרף,  ושום  מלאך  לשום  ניתנה 
הקב"ה בעולם, לגלות את אורו בכל הנבראים ובכל 
להכתיר  אכן  נזכה  זו  השתוקקות  וברוב  המעשים, 
שבהם  נפשינו  נימי  כל  בתוך  המלך  אבינו  את 

נכללים שורש כל הברואים.

יסוד החסידות 
הרה"ג ר' יהודה וינגרטן

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

חודש אלול
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עבודתינו בחודש אלול היא לבדוק את הדרך הכללי בה אנו פוסעים, האם דרך זו מוליכה אותנו אל השי"ת או לאו. יתכן שאנו מתאמצים לקיים כל 
סעיף בשו"ע, אבל לא נמצאים כלל במסלול הנכון. כיצד אכן נדע האם אנו נמצאים בכיוון הנכון להתקרב בו אל אבינו שבשמים? על כך הורו לנו 
חכמינו ז"ל "מאי דכתיב: 'אחרי ה' אלקיכם תלכו', וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, והלא כבר נאמר: כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא. אלא להלך 
אחר מדותיו של הקב"ה". חז"ל מעניקים לנו מפה ברורה - ובה מסומנות הדרכים המובילות כלפי מעלה - 'מה הוא רחום אף אתה רחום'. זהו ה'דרך' 
המומלצת לקיים בה מצות 'והלכת בדרכיו', ובכך זוכים לעורר את י"ג מידות של רחמים המאירים בימים אלו - ימי חודש אלול  |  נחפשה דרכינו ונחקורה

הדרך אל השי"ת

התעוררות מידות הרחמים ע"י 
מעשה

בימים נעלים אלו - ימי חודש אלול - עסוקים כולנו 
לפשפש במעשינו, כל אחד מאיתנו מקבל התעוררות 
יותר  להתקרב  יוכל  איך  לבדוק  אלו,  בימים  תשובה 
בעוונותיו  התרחק  אשר  את  לתקן  ואיך  השי"ת,  אל 
ונשובה  ונחקורה  דרכינו  'נחפשה   - מהשי"ת  הרבים 
י"ג מידות של רחמים  זאת משום הארת  וכל  אליך'. 
שמתעוררים בחודש אלול, והם אשר גורמים לעורר 

את לב כל איש מישראל אל אבינו שבשמים.

בימי  נתגלה  ורצון'  'רחמים  של  זו  הנהגה  גילוי 
רבינו  משה  כאשר  העגל,  חטא  לאחר  אלול,  חודש 
עלה למרום ארבעים יום, ולימד אותו י"ג מידות של 
פניו  על  ה'  'ויעבור  יז:(  )ר"ה  בגמ'  כדאיתא  רחמים, 
ויקרא, אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר 
לאומרו, מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור, והראה 
שישראל  זמן  כל  לו:  אמר  תפילה.  סדר  למשה  לו 

חוטאין - יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחל להם'.

יום  עד  אלול  חודש  מראש  יום,  ארבעים  באותם 
רחמים,  של  מידות  י"ג  לראשונה  התגלו  הכיפורים, 
ורק לאחר שנתגלה מקום נעלה זה של 'רחמים ורצון', 
היה שייך לכפר על חטא העגל. מני אז, מתגלה הארת 
הרחמים והרצון בכל שנה ושנה בהגיע חודש אלול, 

בהם מאירים י"ג מידות של רחמים. 

ברם, יש מרבותינו הראשונים הסוברים כי הזכרת 
מידות  את  לעורר  בכוחם  אין  רחמים  של  מידות  י"ג 
הרחמים העליונות, אלא צריך לעורר אותם במעשינו, 
כשאנו מתנהגים במידות של רחמים, 'מה הוא רחום 
- אף אתה חנון' וכיוצ"ב, וכמדוייק בלשון הגמ' 'יעשו 

לפני כסדר הזה', עשיה דוקא.

וראה בראשית חכמה )שער הענוה פ"א באמצע ד"ה 
הגאונים  משם  ושמעתי  הלשון:  בזה  שכתב  והכלל( 

כי על כוונה זו אמרו )ר"ה יז:( על )שמות לד, ו( "ויעבור 
ה' על פניו ויקרא", אמר רבי יוחנן וכו'. והדבר קשה, 
שהרי אנו רואים שכמה פעמים אנו מזכירין י"ג מדות 
'יעשו  כוונת  כי  הגאונים  אומרים  אלא  נענים.  ואינם 
טלית,  עטיפת  על  לבד  הכוונה  אין  הזה'  כסדר  לפני 
למשה  הקב"ה  שלמד  המדות  סדר  שיעשו  אלא 
אתה  אף  רחום  מהו  דהיינו  וחנון,  רחום  אל  שהוא 

תהיה רחום וכו' וכן לכל י"ג מדות. עכ"ל.

מאמר  מאמרות  )עשרה  הק'  השל"ה  זה  על  וכתב 
שביעי אות קצה(: ביאור הענין, פשט הגאונים אמת, כל 

י"ג  ויעשו מעשה  הזה, שילכו  זמן שבני עושין כסדר 
מדות. מכל מקום גם זה אמת, שהזכרת המדות הוא 
טוב, כפי משמעות הפשוטו 'מלמד שנתעטף הקב"ה 

כשליח ציבור' כו', שזה קאי על הזכרת המדות כו'.

ז( וז"ל:  ועל דרך זה כתב האלשיך הק' )תהלים קג 
אומרים  פעמים  כמה  הלא  כי  יקשה  אשר  על  והנה 
לבנת  נענים, שמעתי בשם בעל ספר  י"ג מדות ואין 
אמרו  ולא  וכו'  לפני'  'עשו  אומרו  שמדקדק  הספיר 
ז"ל שאמר 'אמרו לפני', שרמז כי לא חפץ ד' בהזכיר 
מדותיו יתברך בפה ולא יעשה אותם בפועל, כי אם 
רחום  הנאמרים  המדות  כי  אותם  עושין  יהיו  שגם 
'עשו  וזהו  אותן,  המזכירים  עושים  יהיו  וכו'  וחנון 

לפני'. עכ"ל.

דע מה למעלה - ממך
במהלך  נוסף  עומק  מצינו  הק'  הבעש"ט  במשנת 

זה. 

אתה   - הרחמנות  במידת  מתנהג  אתה  כאשר 
אתה  אחרות,  ובמילים  עליך.  ירחם  שהשי"ת  גורם 
מייצר ומוליד בזה את מידת הרחמנות העליונה אצל 
השי"ת. כי אנו התחתונים, קרוצי חומר, מסר הבורא 
ית' בידינו כח לברוא רקיעים חדשים ועולמות שלמים 
שכתב  וכמו  ומחשבותינו,  דיבורינו  מעשינו  ידי  על 
מטשערנאביל  ר"מ  להרה"ק  תורה'  'ליקוטי  בספר 
באמונה  להאמין  'וצריך  לשונו:  וזה  ב'(  )הדרכה  זי"ע 
שלימה כשאדם מנענע אפילו באצבע קטנה מנענע 

עולמות עליונים רוחנים כמו שאמר הבעש"ט ז"ל'.

ושורש הדבר הוא, כי השי"ת אין לו סוף ולא גבול, 
ואין בו שום הגדרה והשגה, 'לאו דאית ליה מדה ולא 
שם ידיע' )זוה"ק פנחס רנז:(, 'לאו מכל אלין מדות כלל' 
ולא  אהבה  שייך  לא  ית'  ומצידו  יז.(,  הקדמה  )תיקו"ז 

בתכלית  פשוט  הוא  כי  רחמנות,  ולא  דין  ולא  רצון 
כפי שאנו התחתונים מביטים  והכל תלוי  הפשיטות, 
עליו. אם אנו חושבים שהשי"ת רוצה אותנו וחפץ בנו, 
נברא על ידי זה היכל הרצון, והוא ית"ש רוצה אותנו. 
ואם אנו חושבים שהשי"ת אוהב אותנו, אנו מולידים 
וכמאמר  אותנו,  ית"ש אוהב  והוא  האהבה,  היכל  את 
דמשער  מה  לפום  בשערים,  'נודע  קג:(  )וירא  הזוה"ק 

בלביה - הכי אתידע בלביה'.

וזל"ק:  נשא(  )פר'  לוי'  ה'קדושת  דברי  וידועים 
בזה  העולם  את  תמיד  מוכיח  היה  טוב  שם  הבעל 
שהצל  כמו  דהיינו  צלך',  'ה'  ה(  קכא,  )תהלים  הפסוק 
עושה מה שאדם עושה כך הבורא ברוך הוא כביכול 
לעשות  האדם  צריך  ולכך  עושה.  שאדם  מה  עושה 
שיעשה  כדי  העניים  על  ולרחם  צדקה  וליתן  מצות 

הבורא ברוך הוא גם כן עמו טובות. עכל"ק.

הק'  בשל"ה  )הובא  המדרש  בדברי  הדברים  ומקור 
צלך  מה  כצלך.  צלך',  'ה'  מהו  וז"ל:  הגדול(  השער  ריש 

אם אתה משחק לו הוא משחק לך, ואם אתה בוכה לו 
הוא בוכה כנגדך, ואם אתה מראה לו פנים זעומות או 

מסוברות, אף הוא נותן לך כך, אף הקב"ה צלך, כשם 
שאתה הווה עמו, כך הוא הווה עמך. עכ"ל.

קכג(  אות  הריב"ש  )צוואת  הק'  הבעש"ט  פירש  וכה 
'דע מה למעלה ממך', פירוש, דע, שכל מה שלמעלה 

- הכל הוא ממך. עכל"ק.

של  מידות  י"ג  התעוררות  לענין  גם  זה  דרך  ועל 
עקב(  )פר'  יוסף  יעקב  בתולדות  כדאיתא  רחמים, 
דבוק  הוא  הטובים  מעשיו  ידי  על  האדם  כי  וזל"ק: 
'והלכת  ט(  כח,  )דברים  שכתוב  וכמו  ממש  יתברך  בו 
נתעורר מדה  ידי שהוא רחום מלמטה  ועל  בדרכיו', 
שכתבתי  וכמו  העולמות,  בכל  למעלה  רחום  של  זו 
ביאור )אבות פ"ב מ"א( דע מה למעלה ממך, רצה לומר 
ממך תדע, איזה מדה שנתעורר בך שכך הוא למעלה. 
עכל"ק. וראה כדברים האלה בספה"ק נועם אלימלך 

)ליקוטי שושנה ד"ה בשרת(.

'דרך' - ללכת בדרכיו
חלק  יש  חלקים,  וכמה  לכמה  נחלקת  התורה 
'משפט'  'חוק'  הנקראים  חלקים  ויש  'מצוה'  הנקרא 
'דרך',  נקרא  אלו  מחלקים  אחד  וכיוצ"ב.  'עדות' 
אלא  המצוות,  קיום  על  בפרטות  מתייחס  אינו  והוא 
יתכן שהוא מקיים את  על ה'דרך' הכללי של האדם. 
ובדקדוק, אך הוא מושחת,  כולה, בהידור  כל התורה 

מידותיו אינן ישרות, הוא הולך בדרך לא טוב. 

לאור כך, צריך מלבד קיום כל המצוות, לבדוק את 
ה'דרך', והוא מצוה מן התורה 'והלכת בדרכיו' )דברים 
כח ט(, וכמו שכתבו בספרי המצוות, שנצטוינו ללכת 

בדרכיו של השי"ת, מה הוא רחום אף אתה רחום, מה 
הוא גומל חסדים - אף אתה גמול חסדים.

שכתב  וכמו  התורה,  במצוות  יש  חלקים  שמונה 
הרד"ק )תהלים קיט( וז"ל: אשרי תמימי דרך ההולכים 
דוד  וחיברו  נכבד מאד,  הוא  ה'. המזמור הזה  בתורת 
שמונה  בו  יש  אות  בכל  כי  בי"ת,  אל"ף  שמונה  על 
פסוקים. ובכל פסוק ופסוק יש בו דרך, או תורה, או 
עדות, או פקודים, או מצוה, או אמירה, או דיבור, או 
משפט, או צדק, או חוקים, או אמונה. ואלה המלות 
הם חלקי כל התורה. 'תורה' היא תכונת המצות היאך 
נעשות, כמו תורת החטאת, תורת האשם, וכן בשאר 
אף  חנון  הוא  מה  המדות,  תיקון  הוא  'דרך'  המצות. 
רחום,  היה  אתה  אף  רחום  הוא  מה  חנון,  היה  אתה 
נגלה  שלא  המצות  הם  'חוקים'  המדות.  בשאר  וכן 
שילוח  כגון  מצוה,  בהם  נאמר  אשר  'מצות',  טעמם. 
טמאים )במדבר ה, ב(, והפרת נדרים )שם ל, ב(, וכיוצא 
בהם. 'משפטים' הם הדינין שבין אדם לחבירו. 'עדות' 
הם המצות אשר הם עדות וזכר, כמו שבת ומועדים, 
המצות  הם  'פקודים'  בהן.  וכיוצא  ותפילין,  ציצית 
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וכדבר  כפקדון  שהם  עליהם,  מורה  השכל  אשר 
בצדק  כי  המצות,  צידוק  הוא  'צדק'  האדם.  בלב  גנוז 
וזכר  המצות,  לכל  כלל  הם  ואמירה'  'דיבור  נאמרו. 
דיבור ואמירה גם כן להבטחה שהבטיחו האל, וזכר גם 
כן דיבור לכינוי רצונו בבריאת העולם, וכן אמונה קיום 

דברו בבריאת העולם. עכ"ל.  

כל פעם שנזכר ענין המידות בתורה, הם נקראות 
וכמו שפירש רש"י  'והלכת בדרכיו',  כמו  'דרך',  בשם 
)דברים יא( 'ללכת בכל דרכיו' - הוא רחום ואתה תהא 

רחום, הוא גומל חסדים ואתה גמול חסדים. 

השכינה,  אחר  והולכים  פוסעים  אנו  זו,  ב'דרך' 
וכמו שאמרו חכמינו ז"ל )סוטה יד.( מאי דכתיב: 'אחרי 
אחר  להלך  לאדם  לו  אפשר  וכי  תלכו',  אלקיכם  ה' 
שכינה, והלא כבר נאמר: כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא. 
אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש 
ערומים, אף אתה הלבש ערומים; הקב"ה ביקר חולים, 
אתה  אף  אבלים,  ניחם  הקב"ה  חולים;  בקר  אתה  אף 
נחם אבלים; הקב"ה קבר מתים, אף אתה קבור מתים.

בדרכיו'  'והלכת  של  עשה  במצות  כתב  והרמב"ם 
שצונו  היא  לשונו:  וזה  ח'(  עשה  מצות  המצות  )ספר 

'והלכת  אמרו  והוא  היכולת,  כפי  יתברך  בו  להדמות 
בדרכיו', וכבר נכפל זה הציווי ואמר 'ללכת בכל דרכיו'. 
ובא בפירוש מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון, 
מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה הקב"ה 
נקרא חסיד אף אתה היה חסיד. וכבר נכפל זה הענין 
ובא  תלכו',  ]אלקיכם[  ה'  'אחרי  ואמר  אחר,  בלשון 
הטובות  בפעולותיו  ההדמות  לומר  שרצה  בפירוש 
צד  על  יתעלה  האל  בהן  שיתואר  הנכבדות  והמדות 

המשל יתעלה על הכל עילוי רב, עכ"ל.

כאשר אברך עוזר בביתו או מסייע למישהו אחר, 
זו הוא  כי בשעה  ידע  זמן,  בזבוז  ומרגיש תחושה של 
מקיים חלק בתורה שנקרא 'דרך', הוא עולה כעת על 

המסילה העולה בית-קל, ומתדבק בבורא יתברך.

זו,  ב'דרך'  אלא  לבוראינו  להתקרב  אפשר  אי 
וכמו שכתב בספר כד הקמח )אמונה(: כל המכוין את 
ית'  בוראו  אל  המתקרב  הוא  האמת  אל  פעולותיו 
העצום  השכר  הוא  הזה  והקירוב  אמת.  אחד  שהוא 
והזכות הגדול הנקרא חיי העולם הבא ואי אפשר לו 
לאדם שיתקרב אצלו ית' עד שיתדמה לו וילך בדרכיו 
שכן נצטוינו והלכת בדרכיו, ומפורש אמרו ז"ל מה הוא 
רחום אף אתה היה רחום מה הוא חנון אף אתה היה 

חנון. עכ"ל.

אלול,  חודש  בימי  עלינו  המוטלת  העבודה  זהו 
לבדוק את ה'דרך' שלנו, האם אנו בכיוון הנכון, האם 
אנו מהלכים במסלול הנכון - אחרי ה' אלקיכם תלכון, 
ומתדבקים  מקום  של  בדרכיו  מהלכים  אנו  האם 
במידותיו. כי אם אנו לא משקיעים בחלק המידות, אנו 

לא במסילה הנכונה.

חסד - לא רק לשם מצוה!
יהודים שהולכים לפי ה'שולחן ערוך' בלי לזוז  יש 
חלקם.  ואשרי  אשריהם  יו"ד.  של  מקוצו  מאומה 
עזרה,  או  טובה  איזה  מהם  מבקש  מאן-דהו  וכאשר 
הם בודקים האם זה מסתדר להם על פי 'שולחן ערוך', 
האם יש הלכה שבמצב כזה צריך לעזור לאחרים, ואם 
בצרתו,  אותו  משאירים  הם  בהלכה,  כן  מפורש  לא 

ופונים להם לדרכם.

הושמט  דעות'  'הלכות  רוב  כמעט  כי  לידע  יש 
דאורייתא  עשה  מצוות  ביניהם  יש  ערוך',  מה'שולחן 
הובאו  לא  אך  ברמב"ם,  הנזכרים  דאורייתא  ולאוין 
לערך  מפרט  סק"ב(  קנו  )סי'  והמג"א  בשו"ע,  להלכה 
מ"ו הלכות נוספות הנוגעות ברובן ל'בין אדם לחבירו' 

שלא נזכרו בשו"ע, אך יש עוד כהנה וכהנה.

מדוע לא נזכרו הלכות אלו בשו"ע?

'מצוה  נזכר בשו"ע שיש  כי אילו היה  יש אומרים 
זוכים  היינו  לא  לחבירו,  'חסד'  לעשות  דאורייתא' 

לקיים מצוה זו.

כולו  מתאמץ  רעהו,  עם  חסד  גומל  ואדם  יתכן 
קיים.  לא  הוא  'חסד'  מצות  את  אך  הזולת,  למען 
עשה  מצות  לעשות  שעה  באותה  התכוין  כי  ומדוע? 
של חסד! כל כוונתו היתה לקיים רצון ה' ולעשות נחת 
רוח ליוצרו, ודווקא כוונה זו - היא זו שגרמה לו שלא 

לבצע את המצוה בשלימותה. 

'חסד' היא שהאדם  כוונת הבורא בעשיית  שהרי, 
יטה את לבו כלפי חברו, ויפעיל את נפשו למען טובת 
היתה  כוונתו  כל  מיודעינו.  קיים  לא  זה  ואת  הזולת, 
ואילו  'טכנית' שנקראת חסד.  ורק לעשות מצוה  אך 
כזו שהכוונה  נותן התורה חפץ דייקא בעשיית חסד 
להטיב עם הבשר-ודם שעומד מולך ומשווע לעזרה, 

ולא בחסד שנועד לשם מצוה - בלתי לה' לבדו.

סח פלוני שנקלע למקום זר, כולו נבוך, אנה יפנה, 
נעמד הלה על שפת הרחוב  לימין או שמא לשמאל. 
אותו  שיסיע  'טרמפ'  מחפש   - אצבעו  את  והושיט 
למחוז חפצו. והנה עוצר לו יהודי נכבד, והכניסו לרכבו.

בעל הרכב, כנראה 'עובד השם' מופלג, פותח על 
מתייעץ  הוא   - לי  תגיד  צדקות:  מלאה  בשאלה  אתר 
לקיים  זוכה  אני  מצוה  איזה   - שלו  הטרמפיסט  עם 
עמו'?  תעזוב  'עזוב  או  כמוך'  לרעך  'ואהבת  כעת? 
מצוה  היתה  שלא  נגיד  בשאלה:  לו  משיב  ומיודעינו 
כזו, האם לא היית מעלה אותי לרכבך? ואותו עובד ה' 
אפילו לא טורח לחשוב מעט, ובכזו פשטות משיב לו 
כוונתו  כל  לרכב.  אותו  להעלות  חושב  היה  לא  שאכן 
ורצונו היא לקיים מצות חסד כפשוטו - לשם ציווי ה'. 

אה! איזה דרגה! בלתי לה' לבדו!

ניתן לחדד את הדברים באמצעות הסיפור הבא: 
וחברו  רפואי,  במרכז  להתאשפז  נזקק  חולה  יהודי 
שנמנה על אותו סוג של 'עובדי השם', ביקש לבקרו. 
לבקרו,  התאים  לא  והזמן  רע  שהרגיש  חולה  אותו 
ביקש לדחות את הביקור, אך ה'עובד השם' התקומם: 
וכי כך אתה רוצה למנוע ממני מצות 'ביקור חולים'?! 
ובעיניו מצטייר אותו חולה כלולב ומזוזה ושאר חפצא 

של מצוה. 

אהוב   - כמוך  לרעך  ואהבת  מצדיקים:  ווארט  יש 
אף אחד אינו  את רעך כמו שאתה אוהב את עצמך. 
אוהב את עצמו משום שזו מצוה; אהבתינו העצמית 
אהבתינו  גם  להיות  צריכה  כך  ומיידית,  טבעית  היא 

לזולת.  

האהבה  של  החופשית  שהזרימה  אנשים  יש 
לאחרים נחסמה אצלם, משום שהחליפו את האהבה 
)ראה  השם'  'עבודת  של  בצורה  והרגשית  האמיתית 
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אותם  של  מעוותת  בגישה  נעוצה  הבעיה  שורש 
רציני,  כדבר  בעיניהם  מצטיירת  ה'  שעבודת  אנשים 
מלווה בתנועות פיזיות של קמיצת אגרופים ועצימת 
עינים, או בהשראה רוחנית גבוהה. אצליהם אי אפשר 
צד.  לכל  פעמים  כמה  להתנענע  בלי  ה'  את  לעבוד 
כל  ולהתעסק  רגע  כל  לפעול  מהם  תובעת  זו  גישה 
שאינם  כך  כמובן,  רוחנית  בפעילות  עצמם  עם  הזמן 
הנפש  בהתפשטות  רגעים  כמה  לשבת  מסוגלים 
שאינה  לחלוטין  גשמי  בדבר  להתעסק  או  ובביטול, 

נכללת אצליהם כחלק מ'עבודת השם'.

אך רבותינו כבר הורו לנו את ה'דרך' איך לילך אחר 
שכינה, והוא על ידי שאנו משתדלים לעורר בקרבינו 

את מידת הרחמנות, להטות ליבנו לאחרים.

ו,  )דברים  זו  תופעה  על  הצביע  כבר  ז"ל  הרמב"ן 
בתורה  להזכיר  אפשר  שאי  לפי  גדול,  ענין  "וזה  יח(: 

כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו 
שהזכיר  אחרי  אבל  כולם,  והמדינות  הישוב  ותקוני 
ולא  תקום  'לא  רכיל',  תלך  'לא  כגון  הרבה,  מהם 
חרש',  תקלל  'לא  רעך',  דם  על  תעמוד  'ולא  תטור', 
בדרך  לומר  חזר  בהן,  וכיוצא  תקום',  שיבה  'מפני 
בזה  והישר בכל דבר, עד שיכנס  כלל שיעשה הטוב 
שהזכירו  מה  וכגון  הדין,  משורת  ולפנים  הפשרה 
בדינא דבר מצרא )ב"מ קח(, ואפילו מה שאמרו )יומא 
שיקרא  עד  הבריות,  עם  בנחת  ודבורו  נאה  פרקו  פו( 

בכל ענין תם וישר".

נעמיד בקצרה את משנתו של  ולסיכום הדברים. 
ולדבקה  וזל"ק:  עקב(  פרשת  תורה  )אור  הק'  הבעש"ט 
בו. הדבק במדותיו, רצה לומר מה הקב"ה משפיע אף 

אתה תהיה משפיע. עכל"ק.

כל זמן שהאדם רוצה 'לקבל', לקבל שכר או תענוג 
ובמצוות, לקבל סיפוק ממעשיו, לקבל כיבוד  בתורה 
צדיק  שהוא  אף  מאחרים,  הערכה  לקבל  כבוד,  או 
מוחלט, אבל ה'דרך' איננה נכונה, ובנוסף לכך יחיה כל 
חייו באכזבה, כי אף אחד אינו מקבל את מה שסובר 

שמגיע לו. 

רק כאשר ישנה את הדרך, ויטה את תנועת נפשו 
להשפיע כלפי חוץ, להעניק לכל סביבתו, לגמול חסד 
עם השכינה, לעשות נחת רוח לבוית"ש, לעזור לסייע 
ולשמח אחרים, באותה שעה עלה על הדרך הנכונה, 
את  ברא  הקב"ה  מה  מקום,  של  ב'דרכיו'  ומתדבק 
עולמו רק להשפיע, להטיב, להיות רחום וחנון וכו', אף 

אתה תשתדל 'להשפיע' לאחרים. 

הנכונה  הדרך  על  ונעלה  הכיוון  את  נשנה  וכאשר 
מיותר  לאחרים,  'להשפיע'  מהותינו  כל  את  להפוך   -
להשפיע  העליונים  הרחמים  מידות  שמתעורר  לציין 
י"ג  שמאירים  אלול  בחודש  כעת  במיוחד  ולהטיב, 

ארחין ]-'דרכים'[, שהם מידות הרחמים.  

זהו העבודה המוטלת עלינו בימי 
חודש אלול, לבדוק את ה'דרך' 
הנכון,  בכיוון  אנו  האם  שלנו, 
במסלול  מהלכים  אנו  האם 
הנכון - אחרי ה' אלקיכם תלכון, 
של  בדרכיו  מהלכים  אנו  האם 

מקום ומתדבקים במידותיו

הרה"ג ר' יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א 
ממשפיעי אש החסידות
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הם עושים את מלאכתם נאמנה, לבושים במיטב 
פוסעים  הם  השורה.  מן  כאזרחים  נראים  המחלצות 
בטבעיות אל העיירה הקטנה, נכנסים לעסק הראשון 
עוברים  והשלישי.  השני  לעסק  וכך  רכישה,  מבצעים 
בין המדפים, סוקרים את הסחורות השונות המוצעות 
מבצעים  ושוב  המוצרים  מחיר  את  בודקים  למכירה. 
רכישות במיטב כספם. חזותם אינה מוכיחה דבר על 
מבאי  כאחד  נראים  הם  היטב,  מוסווים  הם  כוונתם, 
הגיעם  עם  כעת  בטבעיות.  ויוצאים  נכנסים  המקום, 
למרכז החנויות הם ניגשים אל חנותו של זעמל מוכר 
באידיש  איתו  מדברים  עמו,  מתיידדים  הם  היי"ש. 
עסיסית ומחליפים מידע על דא והא בנעשה ונשמע 

בעיירה ומחוצה לה.

עגלה  עם  מגיעים  הם  ביקורים  מספר  לאחר 
הם  מטבעות,  גדוש  כסף  צרור  אביר,  לסוס  רתומה 
נגשים לפעולה. באנו לרכוש כמות גדולה של משקה 
הם  שבוע  בעוד  להתקיים  שעתיד  אירוע  לרגל  יי"ש 
מודיעים חגיגית לזעמל. מצויין! מתלהב זעמל אמכור 
לכם כל כמות שתידרש. ומה עם המחיר? שואל מיד 
אחד הסוחרים. המחיר?! מהמהם זעמל, תלוי בכמות 
שתרצו לרכוש! אנחנו מעוניינים לרכוש 15-20 חביות 
של יי"ש, באיזה מחיר נוכל לקבל אותם? זעמל מהרהר 
קמעה, ואז אומר המחיר הוא 15 רובל לחבית בעבור 

כמות כזאת אני מוכן למכור תמורת 12 רובל לחבית.

קורא  אתה  לזה  מה?  אפו,  את  מעקם  הסוחר 
ביותר. אולי בכל  הגון  זהו מחיר  כן, אכן  מחיר טוב?! 
חביות   20 אם תקחו  עוד משהו?  להוריד  תואיל  זאת 
אני מוכן למכור לכם תמורת 11.5 רובל לחבית מודיע 
זעמל חגיגית. ההא, עקשן אתה מסנן הסוחר, מתלחש 
ונדון  עם רעהו... בא זעמל, הבה נשב על כוס משקה 

בצדדי העסקה, מכריז חגיגית הסוחר. 

כוס משקה... בשמחה רבה, הבה נשב קורא זעמל, 
תוך שהוא מחווה בידו למוזג להגיש משקה לאורחים 
כי  מוודא  הוא  כן?!  המשובח...  הסוג  מן  החשובים. 
הכוסות  האורחים.  של  ערכם  את  יודע  אכן  המוזג 
המיושן  כזה  במיוחד,  משובח  במשקה  חיש  נמזגים 
מחמיא  משקה  הגוטע  הא,  הווו  במרתף.  רבות  שנים 
זעמל.  מאשר  הטובים  אחד  זהו  אכן  לזעמל.  הסוחר 
בשקט,  ואומר  נגיעה  מרחק  לזעמל  מתקרב  הסוחר 
עונה  לא!  במחיר?  נוסף  משהו  להוריד  ניתן  אולי 
במחיר.  מזה  יותר  להוריד  יכול  אינני  זעמל,  מיידית 
לזעמל  מתקרב  הסוחר  האחרון.  המחיר  זה  מבחינתי 
ואומר לו בקול לחש 'בלי מיסים', לא צריך חשבונית. 
זו עבירה על  יכול לעשות זאת! משיב זעמל,  אני לא 
החוק. אני בעסק הזה הרבה שנים, העונש על עבירה 
נעשה  לא  אנו  אז  כן,  אם  טוב  ביוקר...  לי  תעלה  כזו 
איתך עסקים, הזעיף את פניו הסוחר. אחז בידו רעהו 
ושניהם יצאו משם בהתרסה. יש לנו מספיק סוחרים 
לעשות איתם עסקים, יש לך מתחרים נכון?! אנו נעשה 
איתם עסקים אם אתה לא מעוניין. ומשם פנו השניים 

לבית העסק של ידידו חצקל.

כאן חזרו הסוחרים על כל הטקס כאשר לבסוף 
חשבונית,  ובלי  מיסים  בלי  'בשחור'  עיסקה  נחתמה 
חצקל מכר לסוחרים 20 חביות, שלשל לידיו את סך 
רובלים ששולמו במזומן. הוא טפח לעצמו  עתק של 
על השכם עסקה מצויינת! שיבואו עוד כאלה למה לא. 
החביות העומסו על העגלה והסוחרים עשו את דרכם 
החוצה מן העיירה, תוך שהם חולפים על פתח חנותו 

של זעמל. שיראה בעיניים את אשר הפסיד!

היה  זאת  בכל  אולי  נצבט.  לבו  ראה,  אכן  זעמל 
חצקל  את  פגש  ערב  לעת  לעסקה?!  להסכים  צריך 
ביצעתי  מוצלחת  עיסקה  האח  מאושר,  וצוהל  קורן 
הזו הוצעה  יודע שהעסקה  היום! בישר לזעמל. אתה 
לי שואל אותו הלה? לא, לא ידעתי? ומדוע לא ביצעת 

אותה? לא, אביתי למכור לסחורים במחיר שרצו, וגם 
לא לעשות עסקה שאינני שלם איתה מבחינה חוקית. 
ובמיוחד  קבוע,  באופן  זה  את  עושה  אני  לא?  למה 
כאשר מדובר בעסקה כל כך גדולה. ההפסד כולו שלך, 

קבע חצקל.

חודש ימים מאוחר יותר, הם שוב הופיעו בשערי 
העירה. כן! הסוחרים גם הפעם הם בקשו לרכוש כמות 
גדולה של יי"ש. גם הפעם הם שמו את פעמיהם קודם 
את  'לשכנע'  החליטו  הם  ידידנו, הפעם  זעמל  אל  כל 
להתפרנס  אפשר  אי  אמרו,  הם  זעמל  תקשיב  זעמל! 
כל  של  מדוייק  רישום  עם  רגילה  מהתנהלות  היום 
עסקה. כאשר המדינה לוקחת ממך את הרוב לא נשאר 
לך כלום... בא נעשה עיסקה זה לא חייב להיות בהיקף 
גדול אפילו 5-10 חביות במחיר רצפה כמובן בתנאים 
מהורהר...  הפך  זעמל  הקודמת.  בפעם  שסוכם  כמו 
נכנס לחדרו התהלך אנה ואנה, כשהוא חוכך בדעת כן, 
כן, לבסוף לאחר חיבוטי הנפש הוא החליט:  לא, לא, 

אם כולם עושים את זה, גם לו מותר פעם אחת...

לזעמל  אגרת  מביא  הדוור  חודשים:  מס'  חלפו 
עליו מתנוסס סמל המדינה, מעניין מה זה?! הוא פותח 
והפרת  מס  בהעלמת  מואשם  הוא  חשכו.  עיניו  והנה 
לעצמו  מסכם  הוא  מלכודת!  זו  היתה  המסחר.  חוקי 
בעגמה. מה אעשה כעת? כשהוא אבל וחפוי ראש, הוא 
מתהלך ברחובות העיירה. מולו מגיע חצקל, כשעל פניו 
מעיבה עננה כבדה. הא גם אתה קיבלת מכתב ממס 
הכנסה הוא שואל מיידית את זעמל, כשהוא רואה את 
תוך שהוא משחרר  זעמל  פולט  ההא,  העגומות.  פניו 
זו  אנחה כבדה. מי המלשין? שואל חצקל בתרעומת, 
הסוחרים  את  זוכר  זעמל.  לו  משיב  ידידי,  מלכודת! 
הללו שסגרו איתך עיסקה מוצלחת במיוחד... הם לא 
את  לפתות  שמנסים  החוק  מפקידי  יותר  ולא  פחות 
לבדוק  בכדי  הגונות  לבצע עסקאות שאינן  הסוחרים 
למרות  זעמל  מוסיף  ואני,  למלכות.  נאמנים  הם  אם 
הציידים  של  ברשתם  נפלתי  וישר,  חוק  שומר  היותי 
הללו. מה אעשה כעת. ואני? שואל חצקל בשפל קול 
שינחה  עו"ד  לקחת  חייבים  ברירה  אין  בא.  אני  אנא 

אותנו בדרך הנכונה, וכך אכן הם עשו.

יום המשפט הגיע, אל דוכן הנאשמים עלה חצקל. 
את  הסנגור  נגדו, השמיע  הטיעונים  לאחר שהושמעו 
אני  השופט,  שואל  להגנתך?  לטעון  תוכל  מה  דברו. 
יודע כי עברתי על החוק אך אני מביע חרטה עמוקה 
ומכיר בחומרת המעשה. מעתה אשפר את התנהלותי 
ואנהג ביושר. השופט הרהר מעט, ואז פסק אני ממתיק 
את עונשך לקנס כבד אותו יהיה עליך לשאת, רישום 
העבירה על שמך יישאר כשוגג עד שנראה את המשך 
התנהגותך. אנחת רווחה פרצה מפיו של חצקל, למרות 

שלא יצא זכאי עונשו הומתק.

לאחר  הוא,  אף  הגיע  זעמל  של  משפטו  מועד 
דבר  לומר  זעמל  קם  דברו  את  השמיע  שהסנגור 
איש  הנני  כי  העיירה  אנשי  לכל  ידוע  ובכן  להגנתו. 
אלא  בלבד  זו  לא  המדינה,  לחוקי  צייתי  תמיד  ישר, 
שאני יודע כי מטרתם של המיסים הינם לטובת אנשי 
נתיניו  טובת  הודו,  ירום  המלך  כי  בהכירי  הממלכה. 
עומדת מול עיניו. וכל שאיפתו של המלך היא להטיב 
לעמו. כך גם כספי המיסים מושקעים לפיתוח הערים 
והדרכים. הוכחתי את אהבתי למלך ירום הודו במשך 
הנני  כעת  גם  ובצדק.  ביושר  נהגתי  בהן  רבות  שנים 
אוהב את המלך ואינני מזלזל בחוקיו. אך במקרה זה 
אותי,  לנסות  הגיעו  המלך  שליחי  מעידה,  זו  הייתה 
אני מתחרט  המפתים.  ברשת  ונפלתי  בכך  לא חשתי 
על  לעבור  לא התכוונתי  אך מעולם  על מה שנעשה, 

המלך  מצוות  את  ולקיים  לחזור  ורצוני  המלך  חוקי 
כבתחילה.

זעמל,  של  מדבריו  עמוקות  התרשם  השופט 
בפניו  שהגיש  מהחומר  גם  אמת  דברי  ניכרים  אכן! 
עוה"ד והסניגור עולה כי האיש אכן נפל לפיתויי של 
יימחק  העבירה  רישום  זכאי!   ופסק! אתה  הסוחרים, 
ובמקומו תירשם לך הערת זכות! תקבל גם הטבת מס 
הוא  הדין,  פסק  את  חצקל  כששמע  הקרובה.  לשנה 
נותר פעור פה. המילים הבודדות שהצליח לומר היו, 

איך עשית זאת זעמל? איך???

• • •

נו מה דעתכם? האם זה נראה לכם הגיוני?  איך? 
ייתכן  הכיצד  בכלל!  הגיוני  לא  זה  אותי,  תשאלו  אם 
שאדם שפעל בניגוד לחוק, עבר עבירה כזו או אחרת 
ולא  בדין  זכאי  יוצא  הוא  למשפט  עומד  הוא  וכאשר 
עוד אלא שמהפכים לו את החובה לזכות! לא פחות, 

ואף יותר.

הבורא ב"ה ברא את העולם כדי להיטיב לברואיו, 
זו  למטרה  בספה"ק.  כמבואר  הבריאה  מטרת  כל  וזו 
אף ברא את היצה"ר כדי שיפתה את האדם לעבור על 
יצרו  על  יתגבר  שהאדם  ומצפה  יושב  והקב"ה  רצונו, 
יזכה לרב טוב הצפון לו בזה ובבא. אולם  ידי זה  ועל 
פעמים שהאדם נכשל, אינו עומד בפיתוי ונופל ברשת 
מחצבתו  כור  אל  לחזור  חזרה,  דרך  יש  עדיין  יצרו. 
את  לבחון  האדם  צריך  אולם  ה'.  עד  ישראל  'שובה' 
עצמו האם הוא שב כי ירא מפני העונש, אזי תשובתו 
היא מיראה. או שכואב לו על שהתרחק ממלך מלכי 
שבשמים  אביו  קרבת  את  יותר  חש  שאינו  המלכים, 

כבתחילה אזי תשובתו מאהבה.

האלשיך הק' מביא את את דברי הגמ' אמר ריש 
כשגגות,  לו  נעשות  שזדונות  תשובה  גדולה  לקיש 
כאן  ומתרץ  כזכיות.  לו  נעשין  כי  אומר  ובמקום אחר 
כזה  הבדל  ייתכן  איך  ושואל  מאהבה.  כאן  מיראה, 
תשובתו  מגמת  כאשר  כי  ומסביר  לאהבה.  יראה  בין 
של האדם היא, כדי להרגיש קרבת ה'. וזו עיקר צערו 
החרטה  אביו שבשמים,  אהבת  מקרבת  שנתרחק  על 
ורצונו  ה',  את  אוהב  כי  היא  עושה  שהוא  והתשובה 
אזי  אלו'.  ה'  את  ואהבת  המצווה  את  ולקיים  לחזור 

מהפכין לו את הזדונות לזכויות.

אנו  השנים  במרוצת  גם  אולי  יום,  היום  במהלך 
ה' היא חלק מאיתנו. חלק מסדר  מתרגלים שעבודת 
היום, חלק מהמטלות שאנו חייבים לעשות. הרגל זה 
גורם לנו לפעמים לטשטוש הערך של העבודה שלנו. 
שהמהות  התפילה  בתפילה.  ובמיוחד  מצוות,  בתורה, 
עולמים,  כל  בורא  עם  והתחברות  קרבה  הוא  שלה 
הופכת לפעמים למצוות אנשים מלומדה, ומאבדת את 
איזו  לנו  שולח  ה'  לפעמים  לכן  האמיתי שלה.  הערך 
תזכורת, היצר מתגבר עלינו באיזה שהוא נושא. או אז 
אנחנו שמים לב, התרחקנו... כואב, להיות רחוק מאבא! 

מה עושים כדי לחזור?

הבעש"ט  תלמידי  של  המאירים  דבריהם 
אותם  המעשים  בחשיבות  להתבונן  לנו  מאפשרים 
יתברך.  אליו  ולהתקרב  ולחזור  יום,  מידי  עושים  אנו 
במיוחד בתפילה שהיא אחד מהעמודים המרכזיים של 
נתבונן בדבריו של  והסליחות, לכן הבה  ימי הרחמים 
התולדות בעניין התפילה 'כמו ששמעתי ממורי' שרוב 
גורם שנתרחק מעבודת השי"ת  ענוותנותו של האדם 
שמצד שפלותו אינו מאמין כי האדם גורם ע"י תפילתו 
ניזונין  המלאכים  וגם  העולמות  כל  אל  שפע  ותורתו 
ע"י תורתו ותפילתו, שאילו היה מאמין כמה היה עובד 
ה' בשמחה וביראה, וכו' ויותר ממה שכתבתי לפניכם 
כתוב שם, עיי"ש. זו היא הדרך לשוב ולחוש קרבת ה' 

ולזכות לתשובה שלימה מאהבה.

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

לקראתנו,  עלינו  הבא  ההתחדשות  עם  בבד  בד 
שנת  הלימודים,  זמן  ולשלום,  ארוכים  טובים  לחיים 
די  העולם  ובשערי  העומדת בפתח  הלימודים החדשה 
ונשגב המתרפק  גדול  זמן  בו  ואתר, מתערב  בכל אתר 
הלבבות  את  ומרעידים  ליבינו  ופתחי  דלתי  גבי  מעל 
העבר  מכל  ולהתרחץ  מעשינו  את  לשפר  שופר  בקול 
 – מסוימת  במידה  הם  שונים  אולם  דשמיא.  בסייעתא 

חודש מחודשו – חידוש מחידושו. 

ר' העניך מאלכסנדר  ישנו סיפור מפורסם שהרבי 
מאלכסנדר  העניך  ר'  הרבי  סיפר  מספרו.  הי'ה  זי"ע, 
זיעועכי"א, בשם הרבי ר' בונם זיעועכי"א, מפרשיסחא: 
שהתגאה  שבעשירים  עשיר  אחוזות,  בבעל  מעשה 
מרוץ  סוסי  שלו,  והנדירים  היקרים  הסוסים  באורוות 
יגנבו  בל  האחוזות  בעל  פחד  דוגמתם.  שאין  למיניהם 
את הסוסים היקרים שלו, בנה אורווה כשלפתחה חדר 
יום ולילה. פעם רכש סוס  משמר, שם הושיב שומרים 
המרוץ  הסוס  את  הכניס  רב,  שמחירו  שביקרים  יקר 
אחוזות  בעלי  בו  מקנאים  כי  ידע  בחרדה,  לאורווה 
בסביבה על רכישתו, יסיתו ללא ספק גנבים כי יגנבו את 
לרגע,  ופקד עליו לא להירדם אף  הסוס. הושיב שומר 
לשבת בחדר שליד פתח האורווה, להרהר במה שירצה 
והעיקר, לשמור על הסוס בשבע עיניים. בלילה, נדדה 
השינה מעיניו של בעל האחוזה, ירד לאורווה ממיטתו, 
ובא  ולהציץ בסוס היקר. הלך  ובמעשיו  לבחון בשומר 
הסוס עומד לו בשקט והשומר יושב ומהרהר. במה אתה 
עוסק שאלו בעל האחוזה, חוקר אני לדעת מה הרגשתו 

של הנשר כשהוא מתרומם בטיסתו, האם רגש בדידות 
מעיק עליו או להיפך, עליצות. יפה אתה חוקר, השיבו 
בעל האחוזה ומהרהר, העיקר שלא יירדם, שישמור על 
הסוס. כעבור שעה ובעל האחוזה אינו מסוגל להירדם, 
הסוס.  את  יגנבו  אולי  מפחד  והלאה,  ממנו  השלווה 
הסוס,  לעבר  להציץ  סר  לאורווה,  שוב  ויורד  מתלבש 
פונה לשומר היושב מהורהר ושאלו, במה אתה מהרהר. 
הנשרים,  הם  האם  לדעת  חוקר  השומר,  משיבו  אני, 
או  יכולים  שאינם  משום  גבוה-גבוה  מתרוממים  אינם 
, מעודדו  יפה אתה חוקר  רוצים להרחיק לכת.  שאינם 
מתעורר  בוקר,  לפנות  לביתו.  ופונה  האחוזה  בעל 
יושב  פוגש את השומר  לאורווה,  וממהר  בעל האחוזה 
בעל האחוזה.  מהורהר, במה אתה מהרהר, שוב שאלו 
אני , משיבו השומר: חוקר לדעת, אם אני ישבתי כאן כל 
הלילה, ער ולא ישנתי ולאורווה אין כניסה ויציאה אלא 

דרכי, "איך נגנב הסוס מבלי שהרגשתי בדבר"... 

ומבורך הוא  נמצאנו למדים שכל דבר טוב, מצוין 
באופן  הפלפול  לימוד  ובמקומו.  בזמנו  בעתו  ורק  אך 
כתלי  בתוך  היא,  ויפה  טובה  ומחשבה  עיון  עומק  של 
הישיבה והכולל, בספרים ובלימודים החדשים כל אחד 
ואחד במקומו. אבל כאשר אנו מגיעים לזמן של חשבון 

מוחינו  את  בהכין  נפשו,  מרת  יודע  לב  כל  של  נפש 
שכולנו  ובאים.  הממשמשים  הדין  ימי  לקראת  וליבינו, 
כולנו – נעבור לפני מלך עליון כבני מרון. לא כאן המקום 
השו"ת.  של  הנרחבים  והדיונים  העומק  העיון  לסוגיית 
בשנה  הרי  ערכי?  במיעוט  התשובה  מועיל  מה  כגון: 
שעברה גם עסקנו בתשובה, ואני נראה היום בדיוק אותו 
דבר? הרי אני מבין לבד איך אראה בשנה הבאה אחרי 

הימים הטובים? וכו' וכו'. 

מקום  להם  יש  ודומיהם,  וחקירות  אלו  קושיות 
בתנאי  ורק  אך  ספרים  החסידי'שע  של  המדרש  בבית 
הלב  את  לגרות  כדי  קושיות   4 בתור  באים  הם  כאשר 
השומע לקבלת ה-"עבדים היינו" – במילואו ובשלימותו, 
משא"כ כאשר הם באים בתור "תירוץ" – מדוע אני לא 
מתחיל לשוב ולהתעסק בנושאי התשובה והסליחה, כי 
הרי איני שווה כלל להתחיל בתשובה, או בנוסח אחר, 
בדיוק  ו"מה  ממני",  גם  מבקשים  "האם  יודע  שאיני 
מבקשים". אז בסוף, הסוס שלנו יברח מהר מהר, וכחלוף 
זמן רב שנראה כמועט, מיד נמצא את עצמינו בחודש 
חשון, והרי יכולנו לכבוש את העולם, בתשובה ותפילה 
ותחנונים, איפה היינו? עסקנו בחקירות – וה"סוס שלנו" 
ובאותו  סוס,  באותו  בתשובה  לשוב  לנו  לעזור  האמור 
עצמינו  את  שנמצא  ממה  חוץ  ברח...  פשוט  מקום...  
ל-ו"בכן  ומרוחק, בהגיענו  נעים  במצב מאוד מאוד לא 
בזמן.  עצמינו  את  ונתפוס  בואו  יכתירו",  הכל  ולך 
לעבודה,  מביאים  בתנאי שהם  רק  ודרישות",  "חקירות 

ולא, "תירוצים" הם ולא שאלות.

'תשובה'
לחקור או לא

ה'ראש  וגם  מהעלון  נהנה  מאוד  מאוד  אני  כל,  ראשית  שאלה: 
טוב,  כל  ומהמאמרים המלאים  אוהב לצטט תמיד מהעלון  חבורה' שלי 
וממליץ לנו תמידים כסדרם לקרוא את המאמרים הטובים וזה מוסיף לנו 

הרבה בעבודת ה'.

רציתי לשאול ולהתייעץ בעניין חודש אלול הבעל"ט שכידוע מעלתו 
גבוה מעל גבוה, ראשית כל, שאלתי באופן כללי איך מתכוננים לחודש 
אלול ותשרי, כמ"כ רציתי לשאול בהרגשה מסיומת שיש לי בכל חודש 
אלול שאני מרגיש שההתנהגות והערנס'קייט הנעלית שיש לי נראה קצת 
כמשחק כי הרי אי אפשר להתהפך ברגע למלאך ]וגם שמעתי מהמשגיח 
שליט"א שאין זה רצון ה'[ ואם כן כל ההתעלות נראה כעין איזה הצגה, 
נראה שאינו תואם אם  זה  כן  ואם  יהיה אמיתי  ה' שיהודי  רצון  הרי  וגם 
האמת כי ככלות הימים הנוראים חוזר להיות מה שהוא באמת, וכדומה 
יש לי עוד כאילו הרהורים שאני מתבייש לשאול וגם בעניניים של תחילת 
הזמן הייתי מאוד שמח אם תתנו לי בהירות מסיומת בדרכי בחודשי אלול 
ותשרי.                        בברכה, י. ע. ד.

סיוע  לך  מוסיפים  שהעלונים  לשמוע  שמחנו  החשוב,  להבחור  תשובה: 
בעבודת ה', וב"ה אנחנו מקבלים תגובות מכל העולם, ואנחנו בטוחים שהעלון גם 
מביא את עיקר מטרות ארגון "אש החסידות" והוא התמדה בלימוד ספרי חסידות 

תמידים כסדרן וחיזוק בעבודת ה'. 

וכעת לגוף העניין, ראשית כל, עצם ההכנה שלך לחודש אלול וטרדת מחשבותך 
על אופן ההכנה וכדו' חזינן שמדובר בבחור מבקש ועובד ה', ואם כן למה חשבת 
כי בחודש אלול זה משחק והצגה, האמת הוא להיפך, כל השנה שאנחנו לא כמו 
בשביה  היא  ולפעמים  העליונים  מן  הוא  ישראלי  נפש  כי  המשחק,  זה  באלול, 
ובגלות, האם לכך נאמר שהאדם נולד לחיות בשביה, כן ממש כך כשאדם עובד ה' 
הוא אף פעם לא במשחק ורק כשאינו מתנהג כשאיפת נשמתו אזי הוא במשחק.

זאת ועוד, הלומד בספרי חסידות רואה להדיא כי להיפך חודשי אלול ותשרי 
דלק  שממלאת  המכונית  והאם  ה',  ואהבת  ליראה  השנה  לכל  דלק  ממלאים 
תחשוב שלא התמלאה עם דלק היות שלא נמצא כל הזמן בתחנת הדלק, לא ולא, 

כשממלא דלק הוא במקום התדלוק ואחר כך יכול כבר ליסוע עם מטען מלא, כן 
הוא ממש ועוד יותר, החודשים המאירים והגבוהים שלפנינו ממלאים תדלוק לכל 
השנה ממש, וככל שממלא יותר דלק בכמות ואיכות, כל השנה נוסע נפש הישראלי 
עם כח הדלק שבו, ועיין בספר הקדוש 'יושר דברי אמת' קונטרס שני ]מאות נא[ 

שמבאר זאת בארוכה נפלאה עי"ש ותמצא נחת. 

ומה שאמרת שאי אפשר להפוך ביום אחד למלאך, בטוח שכן הוא, ואינו רצון 
על  במעלות  תעלה  'לא  בספרים  וכנאמר  יעלה השמימה  אחד  ביום  ה' שהאדם 
ויכולים לקבל על עצמנו  יכולים  כי  נאמנה  ערוותך', אבל תדע  פן תגלה  מזבחי 
קבלה קטנה בעניין אחד או בכמה עניניים ולעקוב אחר זה, ובשנה שאחר כך עוד 
קבלה וכו' והגיד לי נאמנה אדם גדול יר"ש משפיע ומדריך רבות בשנים, כי אלו 
אשר קבלו על עצמם קבלות, ובמשך הזמן הוסיפו, ובכל אלול עשו חשבון הנפש 
ואפילו פורתא  עוד  יכולים לקבל על עצמם  ומה  ובעיקר פרטי מה מצבם  כללי 
פורתא, הם עלו ונתעלו גבוה מעל גבוה, אבל באם ח"ו אמרו נואש וכבר בגיל צעיר 
החליטו כי במילא זה כלום ובמילא ובמילא... נשארו עד זקנה ושיבה באותו מצב 

ממש ולפעמים להיפך ל"ע.

ובסוף  לאלול"  מתכוננים  "איך  כללי  באופן  שאלתך  בראשית  שכתבת  ומה 
שאלתך הבעת "שיש לך עוד הרהורים... ובעניין תחילת הזמן" אנחנו לא יודעים 
מה כוונתך בדיוק, רק נראה מנוסח העניין שיש לך מחשבות ושאלות שמטרידות 
אותך וכדו' כדאי לך מאוד מאוד לפרוש את שאלתך ובקשתך לפני צוות הישבה 
או משפיעים שבסביבותך וכדו' ולפעמים משום בושה או אי נעימות לא שואלים 
ספיקות  שנים  למשך  מיותרים  ודברים  ובלבולים  ספיקות  וסוחבים  ומתייעצים 
והרבה  ונאור,  ברור  והכל  הסבר  מענה  יש תשובה  דבר  תדע שלכל  מאוד,  וחבל 
בחורים יש להם את אותם מחשבות כמו שלך וזהו הדרך להיבנות לחיים רק החכם 
שואל ומתייעץ ועובר הכל על מי מנוחות והטיפש אינו שואל ומסתובב רק בפחי 

נפש ספיקות והרהורים וכדו'

"אחת שאלתי  ואמור מילה ככתוב בספרים  - שפוך תפילה  ועיקר העיקרים 
בנועם  לחזות  ה'  בבית  ש"שבתי  חיי  כל  שאיפותי  ויהיה  אבקש  שזהו  ה'"  מאת 
להייליג'ע טעג  גדולים  ומוחות  כוחות  ולהכין  ונזכה להתכונן  בהיכלו"  ולבקר  ה' 

הבעל"ט מתוך רוב ברכות וכח"ט ושנה ברוכה מבורכת ושמחה. 

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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ברכת מזל טוב 
דדהבא  צנתרא  תרי  להני  בזה  שגורה 
המסורים בלב ונפש להפצת אור הבעש"ט 

יהושע העשיל ברים הי"ו  החתן 
– ארה"ב 

רכז בישיבת באיאן
 

החתן אשר אנשיל ווייס הי"ו 
רכז בישיבת ברכת אהרן בעלזא 

לרגל נישואיהם בשעטו"מ 

הברכות  לכל  שיזכו  צרופה  ברכותינו 
הבעש"ט  תלמידי  ושזכות  בתורה  האמורות 
מילי  בכל  להתברך  הדרך  לאורך  אותם  ילוה 

דמיטב 

כעתירת וברכת 

מערכת אש החסידות 

הרשמת תשע"ח בעיצומה
בחורי החמד שחשקה נפשם לזכות את הרבים ולרומם את קרן החסידות בין כותלי הישיבה, יכולים בהזדמנות זו לקחת חבל וליטול 

חלק בזיכוי הרבים העצום להאיר את אור הבעש"ט הק' ותלמידיו בהיכל הישיבה. הזדרזו כדי להתעדכן לקראת השנה הבעל"ט

היו שותפים בהפצת אור הבעש"ט 
בכל רחבי העולם 

קו  דרך  אשראי  בכרטיס  לתרום  ניתן 
 037630585 פלוס'  'נדרים  של  התרומות 

ולהקיש קוד 978 

וכן אפשר לתרום בביהכנ"ס במכשירי 'נדרים 
פלוס' קוד מוסד 978

 ברכה לראש משביר  
בקול תרועות חדוה, נמלא שפתותינו רינה, במצהלות עוז וחדוה, ושיר ושבחה נביע בחדוה, קדם האי גברא נודע לתהילה, פאר היחס 
שלשלת היוחסין מגזע אראלים ותרשישים, נודע בשערים בפעליו הכבירים להגדיל תורה ולהאדירה, איש תבונות זך הרעיונות, 
אשרי לו שככה, ליטול חלק ונחלה בהעמדת קרן החסידות על תילה, הוא הגבר הוקם עול, ביד רחבה ונפש חפצה, להרחיב גבולי 

הקדושה, ולהרים אבוקת אש החסידות בכל פזורות גולה, שמו מפארים בכל שירי הילולים

כש"ת הגה"ח ישראל גבריאל אדלר שליט"א
אב"ד טורדא

יו"ר ממלכת "אש החסידות" העולמית

לרגל עוז וחדוה השרויה באהלו באירוסי נכדתו הבכורה למזל"ט ובשעטו"מ 

המברכים בשפתי רננות 
בשם אלפי החברים המחוברים ומקושרים לאור החסידות

משפיעי אש החסידות          אגף הישיבות          אגף ההוצאה לאור          עורכי הגליון

אלול !!!

חודש אלול

 "כך אנו פוגשים את היהודי 
בחודש אלול, עם לב מלא רצון 
וחשק לקראת הימים הנשגבים 
הממתינים לו, והוא עומד עם 
רגשות מעורבות וחוכך בדעתו: 
"מה עלי לעשות בימים נעלים 
אלו?!", הרי כל ספר מושך אותי 
לעבודה אחרת, האם עלי להסתגר, 
להתבודד, או שמא להרבות 
באחוות רעים. האם עלי להשקיע 
בחשבון הנפש, או בהוספת 
לימוד שעות רצופות. האם ימים 
אלו עצובים ומלחיצים, או שמא 
מאירים באנפין נהירין. 

וספרי החסידות עומדים ומאירים 
את החשיכה, מבהירים את 
העלטה, מגלים את השורש, 
מבטאים את הרעיון המרכזי של 
חודש אלול - הוא סוד ה'רצון', 
אשר מקפל בתוכו את התשובה 
ואת החרטה, את ההתקרבות ואת 
הנעימות, את הפחד לצד הארת 
הפנים, ואת החשש מהעתיד לצד 
התענוג של ההווה. כל הדרכים 
מובילים למקום אחד - 'הרצון'.

הצטרף לאלפי אברכים ובחורים 
המתעלים ומתענגים לאורה של החסידות

מוקדים לרכישת 'אש המועדים'
מתאריך ז' אלול 

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

0533160848

בני ברק
חנות הספרים רח' קדושת יו"ט 	 
מרכז העיר - הרב משה פיליפ 	 

0504173033
משפ' פאנעט רח' אהבת שלום 12 	 

קומה 5   

חיפה 
הרב מנחם פרידמן שיכון סערט וויזניץ 	 

0548477761
הרב אלימלך רוזנפלד ביהמ"ד בעלזא 	 

רח' הרצוג

אשדוד
הרב חיים רוזנברג רח' ר' טרפון 10 	 

0548478281
הרב הלל וינד רובע ז' 0548436175	 
הרב חיים שלמה רוזנפלד רובע ג' 	 

קרית גת 

הרב אברהם יצחק פרלשטיין 	 
0533184487

בית שמש 
בית "אש החסידות" דובר שלום 15 	 

0533120760
חפציבה - הרב יצחק סלומון 	 

0548598993
קריה החרדית ביהמ"ד לעלוב - הרב 	 

אברהם גוטליב
הרב פלטיאל קליין רמב"ש 0548465881	 

ביתר 
הרב פנחס טייבר גבעה א 0527649992	 
הרב יצחק שפר גבעה ב 0527609031	 

 עפולה 

הרב אלטר שטרן 0527670913	 

הקונטרס מופץ בכל ריכוזי היהדות החרדית בארה"ק, ארה"ב, אנטווערפן ולונדון. המעוניין לזכות את חביריו או את בית מדרשו והסביבה נא 
לפנות למערכת בפל. 0533-120-760.


