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טעמו וראו כי טוב ה'

חסידישע בחורים אין אמעריקע - היו נכונים!
למערכה האדירה בקרב הישיבות הקדושות

דבר המערכת
'החבורה הגדולה בעולם החסידות' נפתחת עם נושא התפילה

"חבורה" של אלפי בחורים - אשר הבריח התיכון 
עבודת הבורא בדרך החסידות  הוא  ביניהם  המחבר 
- נפתחת בתקופה זו, בישיבות הקדושות ההולכים 
אחד  נושא  כאשר  הק',  ותלמידיו  הבעש"ט  בדרך 
אחד  נושא  בלבבם,  היטב  ומונח  לשונם  על  שגור 
החפצים  בחורים  של  רבים  אלפים  תחתיו  המאגד 
יחדיו, כאיש  ולהתרומם  לעבוד את קונם, להתחזק 

אחד בלב אחד.

לעת עתה - הנושא הוא 'עבודת התפילה' שהיא 
החסידות,  בחצרות  הבולטים  הנושאים  אחד  כידוע 
עליו הניחו צדיקי החסידות דגש גדול, 'עבודת הלב 
- זו תפילה', להתענג על דביקות הנשמה עם יוצרה 

באהבה ויראה.

מעלת  גודל  את  לתאר  קצרות  בשורות  ננסה 
וחיל,  כח  נותנת  אשר  אחת,  בחבורה  העבודה 

וסייעתא ממרומים, להגיע אל תכלית המבוקש.

כח הרבים של בני הישיבה
"עשו  ע"ב(  סג  )ברכות  חכמינו  מאמר  ידוע 
כתות כתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית 
כי  הרבים,  כח  מעלת  גודל  וידוע  בחבורה".  אלא 
יושב  כשהוא  דקדושה  חיות  להרגיש  מאוד  קשה 
אחת  בחבורה  כשנמנים  היא  היעוצה  והעצה  בדד, 
להתעלות יחדיו ולהיות בטל להכלל, ואז יש סייעתא 
ולהתעלות  להתרומם  הרבים,  בכח  מיוחד  דשמיא 
במדריגות העבודה, לעשות נחת רוח לבוראינו ית"ש.

כי ענייני עבודת ה' יש בהם חלקים רבים לאין 
ואינו  זוית  לקרן  דוחק  שהאדם  דברים  ויש  שיעור, 
הרבים  כאשר  אך  בהם,  לעסוק  לבו  על  משים 
יתן  בזה,  ומשקיעים  אחד  בענין  יחדיו  מתאחדים 
היחיד אל לבו אף הוא להתעלות בחלק זה ולהצטרף 
כח  של  זו  מעלה  וחשוב  נחוץ  כה  ולכן  הרבים.  אל 

הרבים בתוך הישיבות הקדושות.

כח הרבים של הישיבות הקדושות יחדיו
הישיבות  כלל  כאשר  לה,  נודעת  יתירה  חיבה 
יחדיו  מתאחדים  זי"ע  שם  הבעל  בדרך  ההולכים 
באגודה אחת, לקחת ענין אחד בעבודת הבורא ית"ש 
ולהתעלות יחדיו, כי אינו דומה מרובים העושים את 
המצוה למועטים העושים את המצוה )תורת כהנים 

ויקרא כו ח(.

אחד  בחור  כאשר  כי  גדולה,  מעלה  בזה  ויש 
מישיבה אחת, פוגש את רעהו הלומד בישיבה אחרת, 
להתעלות  יכולים  שהם  משותף  ענין  בידיהם  יש 
מוסיף  אחד  וכל  חברו,  ידי  את  אחד  ולחזק  יחדיו, 
והרי  זה,  בענין  והתעוררות  חיזוק  דברי  או  חידוש 
וחיל בעבודת  כח  ויתירה, להוסיף  גדולה  זה מעלה 

הבורא ית"ש.

מעלת החבורות בתוך הישיבות הק'
אחד,  בענין  עוסקים  החבורה  בני  שכל  ובשעה 
ו(  מא,  )ישעיה  בבחינת  השני  את  מחזק  אחד  הרי 
ובחור  חזק",  יאמר  ולאחיו  יעזורו  רעהו  את  "איש 
פוגש את רעהו ושואל אותו, איך הולך אצלך בענין 
זה שאנו עוסקים בו, וכל אחד מוסיף כח אצל חברו, 
ואחד מחכים את חברו, וכל אחד מעלה את הנקודה 
שהוא מתמודד בה, ובזה נמצא שהענין מתחדד יותר, 

ומוסיף כח להתעלות יחד בענין זה בעבודת השי"ת.

יש להשקיע כל תקופה בענין אחד
כאשר עוסקים בלימוד ספרי החסידות, מוצאים 
בהם, אם  נושאים שיש להתחזק  וכמה  כמה  תמיד 
בקדושה ואם בתפילה או באהבה ויראה או בטהרת 
יודעים  אינם  העניינים  ומרוב  כיוצ"ב,  וכן  המידות 
זו  לתקופה  ליטול  נושא  ואיזה  יותר,  להשקיע  מה 
לו שום  רוב הנושאים אין  וגם מחמת  בו.  להתחזק 

נושא ברור על בוריו. 

על  תקופה  בכל  יחדיו  עובדים  כאשר  ולכן 
הללו,  הדברים  שני  את  לפתור  אפשר  אחד,  נושא 
שמשקיעים בענין אחד בלבד, ומלבנים את הנושא 
שיהיה ברור כל צרכו, והוא דבר חשוב ונחוץ מאוד 
לכל אחד, להשקיע כל תקפוה בנושא אחד מענייני 
נכון, שמקבל על  עבודת השי"ת, וכאשר עושה כלי 
אזי  מסויים,  בענין  להתחזק  גמורה  בקבלה  עצמו 
ההוא  בענין  בו  ולתמוך  לסעדו  בעזרו  השי"ת  יהא 

שקיבל על עצמו.

סוגיא  כמו  להיות  צריך  ית"ש  הבורא  ועבודת 
בגמרא, שמשקיעים את כל המוח בענין אחד בעיון, 
ויוצאים עם בהירות וסיכום, וכמו כן צריך לקבל על 
בו  ולהשקיע  לחיזוק,  אחד  ענין  תקופה  כל  עצמו 
בצעטיל  מובא  וכבר  הקדמונים,  כל  שכתבו  כדרך 
קטן הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע )אות 
הנעורים  בימי  בפרט  עצמו  על  לקבל  שצריך  טז( 

לחזק עצמו בענין אחד ארבעים יום. עכל"ק.

ספרי החסידות תובעים להתעלות עוד ועוד
שרוצים  מפני  החסידות  ספרי  שלומדים  יש 
לראות מאמרים נפלאים או רעיונות בפרשת השבוע, 
אך לא זה הוא העיקר, כי צדיקי החסידות זי"ע כתבו 
דרכים  משם  שילמדו  כדי  עולם  לדורות  ספריהם 
ולהתחזק תמיד בכל  ית"ש,  איך לעבוד את הבורא 
עת כאשר רואים את דבריהם הקדושים כגחלי אש 
שיבעיר את לבבינו בתבערה גדולה על ידי הדברים 
ולכן  אלו.  קדושים  צדיקים  ידי  על  נחקקו  אשר 
עצמו:  את  לשאול  צריך  החסידות  בספרי  ההוגה 
יצאתי מכאן, מה אני הולך לשפר  עם איזה נקודה 
את מעשי ואת דרכי, כי ספרי החסידות מלאים אור 
וחיות, וצריך לשאוב מהם התעוררות והתחזקות בכל 

עת וזמן. 



ב

ד' אמות שú חסידות 
מראי מקומות בספרי מאורי החסידות - על פרשת השבוע ובענינא דיומא

מתיבות  ואות  אות  בכל  לתיבה'  תעשה  'צוהר 

התפילה יש קדושה נפלאה ונעשה מזה 'תיבה' ובנין 

בעש"ט   - העולמות  בכל  ותענוג  לעשות שמחה  שלם 

ובהערות מקור מים  כ,  ובאות  יז,  טו,  עמוד התפילה אות 

ד"ה  נח  דגל מחנה אפרים פרשת  טו,  ואות  יד  אות  חיים 

ו'  פרק  אבות  ישראל  עבודת  תשים,  בצדה  התיבה  ופתח 

ד"ה משמח 

'בא אתה וכל ביתך אל התיבה' לומר את תיבות 

התפילה בכל כוחו ובכל כוונתו - בעש"ט עמוד התפילה 

שם, קדושת לוי פרשת נח ד"ה קינים תעשה, וראה ערבי 

לו  ד' שתיבות התפילה נעשים  נח סוף דרוש  נחל פרשת 

כתיבת נח להצילו ממחשבות זרות  

רק  הם  התפילה  שדיבורי  ולחשוב  לגשם  חלילה 

תלויים  ואות  תיבה  ויחשוב שבכל  ידע  רק  בפשטות 

ד"ה  ויצא  פרשת  ושמש  מאור   - עולמות  אלפים  אלפי 

ויפגע במקום, וראה זרע קודש פרשת כי תשא ד"ה כי תשא 

רומזים  ופרנסה  רפואה  ]השלישי[ שכל הענינים בתפילה 

לענינים גבוהים 

דיבורי  כמה  עד  להאמין  פשוטים  לאנשים  קשה 

העולמות  שכל  ואיך  ביותר  קדושים  המה  התפילה 

פרשת  נחל  ערבי   - זה  על  והסבר  משל  בהם,  תלויים 

וישב דרוש א' ד"ה וקרוב לענין 

המתקשר בתיבות התפילה ומתלהב בכוונת פירוש 

המילות פועל בתפילתו הרבה יותר מהמכוון בכוונות 

נשגבות - בעש"ט עמוד התפילה אות כו, ליקוטים יקרים 

אות רכז, מאור ושמש פרשת ויצא ד"ה ויקח לו יעקב 

המתלהב ובוער בקדושה בתיבות התפילה נחשב 

לו כמי שמכוין כוונות גדולות - אגרא דכלה פרשת כי 

תבא ד"ה ואמרת לפני 

כמו  היא  בכוונה  כוחו  בכל  נאמרה  שלא  תיבה 

- בעש"ט עמוד התפילה אות כה, ליקוטים  מחוסר אבר 

אבנים  ד"ה  תבא  כי  פרשת  דכלה  אגרא  ב',  אות  יקרים 

שלמות 

אם אינו מכוין בדיבורי התפילה עד שאינו שומע 

באזניו מה שפיו מדבר, אזי לא רק שאינו מתקן אלא 

גם מזיק לאותיות התפילה - מאור עינים פרשת ואתחנן 

ד"ה וכן הענין בכל הדברים שבעולם 

האדם הוא גשמי ואינו יכול לידבק בהבורא ית"ש 

שהוא רוחני, אך על ידי שמשים כל כוחותיו בתיבות 

התפילה הם מנהיגים אותו ברוחניות ומרוממים אותו 

- קדושת לוי פירושי אגדות על בכורות דף ח, ד"ה לפרש 

בעז"ה המימרא הד'  

בהתחלת  מיד  כוחו  כל  את  יוציא  שלא  יזהר 

עמוד  בעש"ט   - למדרגה  ממדרגה  ילך  רק  התפילה 

התפילה אות מז, ליקוטים יקרים אות ט 

עתה בזמן הזה צריך לילך ממדרגה למדרגה ואי 

אפשר להתחיל מיד בהתלהבות אבל לימות המשיח 

 - התפילה  בהתחלת  מיד  בהתלהבות  לומר  נוכל 

ו]כל[שעריך  ד"ה  ישעיה  על  ליקוטים  ח"ב  לוי  קדושת 

מהדו'  תלח,  עמ'  לוי  קדושת  מכון  ]מהדו'  אקדח  לאבני 

פאמ"ק עמ' תתלט[

לו  עזר  שה'  בזה  ישמח  התפילה,  בסוף  כשנחלש 

- בעש"ט עמוד  או חציה  ברוב התפילה  לכה"פ  לכוין 

התפילה אות נ, ליקוטים יקרים אות לד 

ולקיים  להחזיק  כלי  הוא  המצוה  שמעשה  כמו 

רוחניות ופנימיות המצוה, תיבות התפילה הם הכלים 

למחשבות וכוונת התפילה - בעש"ט עמוד התפילה פז 

ושם בהערות מקור מים חיים 

זרות  מי שבאים עליו באמצע התפילה מחשבות 

עמוד  בעש"ט   - בשמים  חשובה  שתפילתו  בגלל  זהו 

התפילה אות קה 

השמים  מן  לו  שולחים  כוונה  בלא  שמתפלל  מי 

במחשבה  שיתפלל  לו  לרמוז  כדי  זרות  מחשבות 

טהורה - עבודת ישראל פרשת תרומה ד"ה ומקבות ]בשם 

הבעש"ט זי"ע[

מה יעשה האדם כאשר באים עליו הרהורי תאוות 

ושאר מחשבות זרות באמצע התפילה? - לקוטי אמרים 

תניא פרק כח 

אם אמר כמה תיבות בלא כוונה לא יחזור ויאמרם 

שוב, רק יהרהר הכוונה של אותם התיבות במחשבתו 

- בעש"ט עמוד התפילה אות קטז בסופו 

ויותר,  יותר  לעלות  צריכה  בתפילה  ההתלהבות 

בפסוקי דזמרה יותר מהודו, ובברכת יוצר עוד יותר 

וכו' - בעש"ט עמוד התפילה אות קמב 

לכל  זרה,  מחשבה  בלי  להתפלל  יכול  אינו  אם 

 - זרה  מחשבה  בלי  שמע  בקריאת  ידקדק  הפחות 

בעש"ט עמוד התפילה אות קמג 

כדי לזכות לכוין בתפילה כראוי מוכרח להתפלל 

קודם התפילה - בעש"ט עמוד התפילה אות מט, ליקוטים 

יקרים אות לד 

הזהירות![  עם  ]יחד  התפילה  בעבודת  הזריזות 

 - מסייעת להנצל ממחשבות אחרות בשעת התפילה 

בעש"ט עמוד התפילה אות קד 

המעורר  ובקול  כוחו,  בכל  להתפלל  עצמו  "ירגיל 

הכוונה לדבק המחשבה לדיבור, ופניו אל הכותל בתוך 

סידור התפילה, ולא יסתכל לצדדין מתחילת התפילה 

ועד סופה" - צעטיל קטן מהרה"ק הר"א מליז'ענסק זי"ע 

אות יא 

יכול לעשות תנועות בידיו כדי להנצל ממחשבות 

זרות בתפילה כמו הטובע בנהר העושה פעולות בידיו 

כדי להינצל  - בעש"ט עמוד התפילה אות קלט 

לא יאמר האדם עתה אין לי מח כראוי להתפלל 

ולא אתפלל עכשיו רק יתפלל כפי העת הזאת - זרע 

ולא אמר באיזה עת,  ואתחנן...  ואתחנן ד"ה  קודש פרשת 

נו בסופו שבזמנינו  וראה עוד ישמח ישראל לחנוכה אות 

אין להמתין עד שיתעורר ויהיה מוכשר להתפלל בכונה כי 

מי יאמר זיכיתי ליבי וכו'.

תחילת כניסת האדם בעבודת ה' הוא ע"י הדבקות 

בתיבות התפילה בכוונה שלימה - קדושת לוי על פרקי 

אבות פרשת שלח בסופו ד"ה ומעתה נבא 

אחר עידן ועידנים שהבאנו במדורנו אמרות טהורות על סדר פרשיות התורה, נתחיל כעת בעזר הבורא סדרה חדשה של 'מראי מקומות' בספרי 
מאורי החסידות מסודרים לפי תוכן הענינים ועשויים פרקים פרקים לפי נושאים, כסדר התכנית החדשה לפיה יעסקו חברי אש החסידות כל 
תקופה בנושא מיוחד בעבודת ה'. הזמן גרמא אם כן להציץ לבית מדרשם של רבותינו הקדושים ולהתבשם ממשנתם הזכה בנושא התפילה. וזה 
לשון קודשו של ספה"ק מאור ושמש זי"ע ]פרשת ויחי ד"ה בן פורת יוסף[ "מעת שבא הבעש"ט הקדוש זצוק"ל הציץ וזרח אור התנוצצות קדושת 

התפילה בעולם אל כל מי שרוצה לגשת לעבודת השי"ת, אבל צריך לזה שימוש חכמים הרבה..."   

הרב אהרן ברקוביץ 

'צוהר תעשה לתיבה'
קדושת תיבות התפילה וכוונת פירוש המילות במשנת רבינו הבעש"ט הק' זי"ע

קטעים מובחרים ומעוררים לב ונפש, רובם מתוך ספר בעל שם טוב על התורה עמוד התפילה המודפס באמצע פרשת 
נח, חלקם מובאים גם בספר ליקוטים יקרים מהמגיד הרה"ק רד"ב ממעזריטש זי"ע, ונוספו עליהם עוד כהנה דיבורים 

קדושים מספרי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם זי"ע 
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אל  הפעם  מצטרפים  הקבועה,  ה'חבורה'  בני 
יחדיו  העוסקים  אני"  חסיד  "כי   - הגדולה  החבורה 

בענין התפילה:

מסכת  בלימוד  שעסקתי  ברגע  התחיל  'הכל 
ראש  חיים,  אברהם  לרבי  משי  בחור  סח   - ברכות' 
החבורה - 'שם בדף לב פגשתי את המילים הבאות: 
ואמר רבי אלעזר מיום שחרב בית המקדש נפסקה 
חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, והרהורים 
כיצד  אפוא  כן  אם  בלבי,  מכרסמים  החלו  זרים 
את  חוסמת  ברזל  של  מחיצה  אם  תפילתי  תועיל 

דרכה מלבוא לאבי שבשמים?!' 

"אין   - - ממשיך אותו בחור  "מיני אותה שעה" 
לי יום שאין קללתו מרובה משל חברתו. אני מיואש 
מעצמי. אין לי חשק להתפלל על שום עניין, הדרך 

אל האושר הפרטי שלי נחסמה".

רבי  מתאר  מענה",  יכולת  ללא  נדהם  "עמדתי 
אברהם חיים, "וכי מה נאמר מול טענה כזאת???"

"ר'  בראשו,  ה'עובד'  מוישה  ר'  מחכך  "אה", 
נקרתה  פרטית  השגחה  איזה  תראה  חיים,  אברהם 
הראויה  'חתיכה  בני  עם  למדתי  עתה  זה  בדרכי. 
'שם  הקדוש  בספר  אחרים  בה  ולכבד  להתכבד' 
משמואל' בפרשת השבוע - פרשת שמות. וכמדומני, 
לאותו  האמיתית  והתשובה  הפתרון  נמצא  ששם 

בחור עדין נפש ואציל רוח".

לארון  העובד  מוישה  ור'  החבורה  ראש  פנו 
החסידות  ספרי  מאות  בין  שם  המפואר,  הספרים 
מצאו את אשר איוותה נפשם - הספר הקדוש 'שם 

משמואל' על ספר שמות )תרע"ז, ד"ה במדרש(.

התיישבו שני הידידים על ספסל העץ הממורק, 
בהתבוננות  משמואל'  ה'שם  בדברי  להגות  ופנו 

ובהתלהבות עצומה.

בחיוך,  מוישה  לר'  חיים  אברהם  רבי  פנה  "נו", 
"השמיעיני את קולך..."

רווי  יוקד  בקול  מוישה  ר'  החל  כך",  "אז   
ד(  אות  מב,  פרק  )ב"ר  במדרש  "מובא  התעוררות, 
מלכויות  ראית  אם  אבינא,  בר  אלעזר  רבי  אמר 
ומבאר  משיח.  לרגלו של  צפה  באלו,  אלו  מתגרות 
שכתוב  מה  עפ"י  הדבר,  בטעם  משמואל'  ה'שם 
כג(  )ב,  השבוע  בפרשת  עה"פ  א(  יט,  )דף  בזוה"ק 
וימת מלך מצרים: 'מאי טעמא, שהורד שר מצרים 
ממעלתו ונפל מגאותו. וכיון שנפל מלך מצרים שהוא 
ושמע  לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  זכר  שלהן,  שר 
תפלתם. אמר רבי יהודה, בא וראה שכך הוא, שכל 
לא  ישראל,  על  שררה  לו  נתנה  שלהם  שהשר  זמן 
נשמע צעקתם של ישראל, כיון שנפל השר שלהם, 
כתיב וימת מלך מצרים, ומיד ויאנחו בני ישראל מן 
שעד  האלקי"ם,  אל  שועתם  ותעל  ויזעקו,  העבודה 

אותה שעה לא נענו בצעקתם', עכ"ל הזוה"ק".

"ומסיק ה'שם משמואל' מדברי הזוה"ק, כי הנה 
ובגדולתה,  בתוקפה  שכשהמלכות  יוצא,  מפורש 
תעלה  שלא  ישראל  תפלת  בפני  מבדיל  מסך  היא 
השמימה. נפלה המלכות מגאותה, נסתלק המסך". 

"וממשיך שם, כי הנה איתא במדרש )שמו"ר א, 
לד( וימת מלך מצרים, שנצטרע, ואמרו החרטומים 
שאין לו רפואה כי אם שישחט מאה חמישים ילדים 
יהודים בבוקר ועוד מספר דומה בערב וירחץ בדמם. 

האמורים, שאחר שמלכות  הזוה"ק  דברי  לפי  והנה 
הגויים נופלת מגדולתה, גודל ועולה כוחם של בני 
הדבר  אירע  כיצד  לתמוה,  יש  אפוא  א"כ  ישראל, 
שאחר שלקה פרעה בצרעת, והיינו שהושפל מרום 
גאוותו, לפתע פתאום נחלש כוח ישראל, עד שהיה 

בכוחו לשחוט ילדיהם". 

זו לא  "מתרץ ה'שם משמואל' שנראה, שגזירה 
היתה מפני גודל כוחו, אדרבה, שהרי נפל ממעלתו, 
אלא מחמת שהיו ישראל במצרים כעובר במעי בהמה 
כמבואר במדרש, והוא כענין מאמר חז"ל )חולין נח, 
היא  נטרפה,  ולבסוף  כשנתעברה  טריפה  בולד  א( 
וולדה נטרפה, ע"כ עם מפלת השר של מצרים, נפל 
עד שגזר  והיו בשפל המצב מאד  ישראל  כח  עמה 
עליהם גזירה כזו. אבל לעומת זה גרמה נפילת השר 
של מצרים הסתלקות המסך המבדיל בפני תפילת 
ישראל כנ"ל, והתפללו ונגאלו. והיינו, שמאחר שהיו 
בני ישראל במצרים כעובר במעי בהמה, ואמרו חז"ל 
שכשבהמה מתעברת ולבסוף נטרפה, אז גם הוולד 
מצרים,  שר  כוח  שנחלש  כיון  ע"כ  נטרף,  שבתוכה 

פרעה  עליהם  שגזר  עד  ישראל  בני  כוח  גם  נחלש 
גזירה אכזרית כשחיטת ילדיהם כדי שירחץ בדמם. 
מצרים,  של  השר  נפילת  ע"י   - מידה  באותה  אבל 
נסתלק המסך המבדיל שחצץ בפני תפילות ישראל, 
ועלו תפילותיהם וזעקותיהם לפני שוכן מרומים, עד 

שנגאלו מבית עבדים".

כאן הגביה ר' מוישה את קולו, באמרו "ראה נא 
את לשון קדשו של ה'שם משמואל' המרעיף טללי 
הקדושים  בדברי  מישראל  ואיש  איש  לכל  תחיה 
נוקבת  זו  מדה  'והנה  עייפה:  נפש  על  קרים  כמים 
והולכת בכל הגליות, אף שכבר יש לישראל מציאות 
באשר  מ"מ  בהמה,  במעי  כעובר  עוד  ואינם  בפ"ע 
מובלעים בין האומות יש כח ביד השר למנוע עלית 
הוא  גם באדם עצמו  נראה שדוגמתו  וכן  התפלות. 
וכל  בתפלה,  והלב  המוח  התעצמות  את  מעכב 
של  שרה  גם  מה  הוא,  מינייהו  התפלה  של  הקושי 
אדום שהי' עולה ואינו יודע כמה, וכמ"ש )עובדי' א, 
ד( אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך וגו', 
כחן  גם  נפל  האומה  בנפול  וכ"כ  עתיקים.  והדברים 
באותו  שאיננו  ואף  במצרים.  כמו  עמן  ישראל  של 
ישראל  קטני  ק"ן  שוחט  שהי'  במצרים  שהי'  אופן 
בהמה  במעי  כעובר  היו  שם  כי  בערב,  וק"ן  בבוקר 
משא"כ בגלות זה, מ"מ א"א שלא תהי' נפילה גדולה 

לשונאי ישראל, ובזה מובן ענין חבלי משיח'.

הקב"ה  עושה  מישראל  זה  ענין  להקל  'וכדי 

שנים  בגשמיות,  וכמו  בזו.  זו  האומות  התגרות 
המתעצמים להפיל אחד את השני בהכרח שהמנצח 
נופל ג"כ אלא שהוא על המנוצח, כן ברוחניות שר 
עדיין  שהוא  אלא  נפילה  בבחי'  ג"כ  הוא  המנצח 
למעלה מן השר המנוצח. ובאשר לפי סדרן ומשטרן 
זה  פעם  גדולה,  במלחמה  גם  מה  המלחמות,  של 
למעלה ופעם זה למעלה, ואפי' אותו שהוא למעלה 
מסך  כ"כ  להיות  יכול  אינו  נפילה,  בבחי'  הוא  ג"כ 
מבדיל בפני תפילת ישראל כנ"ל, וע"כ עולין תפילות 
ישראל ומעוררין את הגאולה. ומ"מ באשר אינם כ"כ 
נופלים בפעם אחת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, 
וכל אחד עדיין מתאמץ ומתפאר להיות הוא המנצח, 
וע"כ א"א שתהי' נפילה גדולה כ"כ לשונאי ישראל, 
ואף שפטור בלא כלום א"א, מ"מ חבלי הלידה הם 
ז, ח(  )מיכה  בנו  ויתקיים  באופן שביכולתנו לסבול 
אשב  כי  קמתי  נפלתי  כי  לי  אויבתי  תשמחי  אל 

בחושך ה' אור לי'.

מעבור  המסך  כזאת  שבעת  הדברים  'וממוצא 
ישראל  איש  כל  ומחויב  מה  בצד  נסתלק  תפילה 
להתאמץ בכל עוז להיות תפילתו רחמים ותחנונים 
לפני המקום. וידועים דבריהם של האר"י ז"ל ובעש"ט 
תקוני  ביותר  מתבקשים  דמשיחא  שבעיקבתא  ז"ל 
לצייר  להתפלל  העומד  איש  כל  צריך  ע"כ  תפילה. 
בנפשו עד כמה גדלה מעלת תפילתו, ועד כמה היא 
לכוון  עליו  נקל  בנפשו  זה  ציור  ומחמת  מתבקשת. 
הכוונה,  קושי  עליו מחמת  לבו  יפול  ואל  בתפילתו. 
שכן היא המדה שסמוך לאור הבוקר מתגבר החושך, 

וכמ"ש הכלי יקר בפסוק עתה תראה עיי"ש'".

עליהם  שומע  שאתה  המלחמות  כל  "הבנת, 
רוסיה,  עזה,  מצרים,  סוריה,  לבקרים.  חדשים 
 - דאע"ש  טאליבן,  אפגניסטן,  איראן,  אוקראינה, 
כל אלו מטרה אחת להם. הקב"ה מראה לנו דרכם 
שהייתה  כפי  אינה  ברזל'  של  ה'מחיצה  שכיום 
הסבר  לפי  הזוה"ק  דברי  את  שלמדנו  כפי  בעבר. 
ה'שם משמואל' ש'כשהמלכות בתוקפה ובגדולתה, 
תעלה  שלא  ישראל  תפלת  בפני  מבדיל  מסך  היא 

השמימה. נפלה המלכות מגאותה, נסתלק המסך'.

"לך נא ותאמר לאותו בחור שהיה שבור ונדכה 
שגם  לדעת  עליו  כל  שטרם  נפש,  של  דכדוכה  עד 
מה שאמרו חז"ל שמיום שחרב בית המקדש, קיימת 
מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים - גם 

לכך יש הסבר ואל יפול ברוחו".

"אבל זאת ועוד עליו לדעת ולחקוק בנפשו את 
השתנה  הזה  המצב  שכיום  משמואל',  ה'שם  דברי 
תפילה  מעבור  המסך  כזאת  'בעת  קדשו:  וכלשון 
להתאמץ  ישראל  איש  כל  ומחויב  מה  בצד  נסתלק 
לפני  ותחנונים  רחמים  תפילתו  להיות  עוז  בכל 
ובעש"ט  ז"ל  האר"י  של  דבריהם  וידועים  המקום. 
תקוני  ביותר  מתבקשים  דמשיחא  שבעיקבתא  ז"ל 
לצייר  להתפלל  העומד  איש  כל  צריך  ע"כ  תפילה. 
בנפשו עד כמה גדלה מעלת תפילתו, ועד כמה היא 
לכוון  עליו  נקל  בנפשו  זה  ציור  ומחמת  מתבקשת. 
הכוונה,  קושי  עליו מחמת  לבו  יפול  ואל  בתפילתו. 
שכן היא המדה שסמוך לאור הבוקר מתגבר החושך', 
קודש,  אש  בלהב  כספירים  מאירים  אלו  דבריו 
מוישה  ר'  סיים  הוא",  במצבו  יהודי  כל  ומחזקים 

במליציות. 

נועם הנשמות 
א חסידישע 'חבורה'

הרב יהודה שוורץ 

שומע  שאתה  המלחמות  כל 
לבקרים.  חדשים  עליהם 
רוסיה,  עזה,  מצרים,  סוריה, 
אוקראינה, איראן, אפגניסטן, 
אלו  כל   - דאע"ש  טאליבן, 

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

"ונהר יוצא מעדן" - הוא הבעש"ט הק' אשר השקה את צאן מרעיתו, תלמידיו הקדושים בני היכלא, ולימד אותם לעבוד את הבורא ית' בפשטות 
ובתמימות, בסילוק הדעת ובאמונה שלמעלה מהשכל, אך מאותו מעיין שמשם יצא האמונה בפשטותה כנער שלא יבין מאומה, יצאו גם מים עמוקים 

- נחלי חכמה ורזין טמירים בענייני האמונה. ועבודתינו איפוא לשלב ביניהם: תמימות מצד אחד, והבנה מצד שני, מזה ומזה אל תנח ידך.

כח המחשבה   מאמר ד 

האם ומתי צריכים לעבוד את 
השי"ת בחלק המחשבה

בספרי החסידות אנו מוצאים שני מבטים כיצד 

שיש  מצינו   - אחד  מצד  המצוות,  קיום  אל  לגשת 

על  כל  כולה,  האדם  קומת  את  המצוה  אל  לשעבד 

ומצד  והעשיה.  הרגש,  המחשבה,  חלקיה:  שלושת 

שני - מצינו בספרים שיש להתעסק עם חלק העשיה 

-  כלומר קיום המצוה, ועם חלק הרגש - אהבה ויראה, 

וצריך  להשאיר  בצד,  יש  המחשבה  חלק  את  ואילו 

לעבדו ית"ש 'כשור לעול וכחמור למשא', ללא הבנה 

והשכלה.

שיש  לראות  נווכח  בדבר,  נעמיק  כאשר  ברם, 

חילוק בין המצוות הכלליות שבתורה, לבין המצוות 

לעיקרי  בנוגע  כי  אמונה.  לעניני  הנוגעות  הפרטיות 

האמונה - שיש מציאות של בורא בעולם, ושהבורא 

ומנהיג  בורא  והוא  הקדומים,  לכל  קדמון  הוא  ב"ה 

ועונש  שכר  כגון  האמונה  עיקרי  ושאר  העולם,  את 

לחקור  תועלת  ולא  רשות  לא  לנו  אין   - וכיוצ"ב 

להאמין  יש  אלא  ומושכלות,  בחקירות  ולהתעסק 

ורבותינו  מאבותינו  שקיבלנו  כפי  פשוטה  באמונה 

דור אחר דור. 

אך בנוגע לשאר המצוות - יש לעבוד את השי"ת 

שני,  מצד  והבנה  אחד,  מצד  תמימות  חלקים:  בשני 

מזה ומזה אל תנח ידך, כפי שיורחב לקמן כיצד ניתן 

לשלב שניהם יחדיו.

אמונה פשוטה
כיון שהאמונה היא דבר נשגב שלמעלה מהשכל 

בך  תפיסא  מחשבה  'לית  הזוה"ק  וכלשון   - האנושי 

כלל', אם כן, ככל שהאדם מבטל את דעתו הגשמית 

ושכלו האנושי, כך נותן מקום אל אור האמונה לשכון 

בו )ראה בהרחבה בספה"ק 'מעין גנים' פ"ה אות ז'(:

וזה לשון הספה"ק ישמח ישראל )פר' פרה(: ויאמין 

באמונה פשוטה בלי התבוננות יתירה, בבחינת 'פתי 

ובן  שחכם  יאמר  ואל  טו(  יד,  )משלי  דבר'  לכל  יאמין 

חכם הוא, ואל יתחכם ביותר ]לאז אפ דיינע חכמות, 

וזו היתה מדתו של דוד המלך  זייא נישט זא קלוג[, 

)תהלים  כדכתיב  ולבהמה,  לבער  עצמו  להחזיק  ע"ה 

עמך'  הייתי  בהמות  אדע,  ולא  בער  'ואני  כב(  עג, 

ולהאמין באמונה פשוטה. ע"כ.

ההבדל בין אמונה לידיעה 
ובזה יש בלבול גדול, כי יש כאלו שרוצים למצוא 

אמתלא למה אינם עוסקים בענייני אלוקות ותולים 

רוצים  ובכך  פשוטה',  'אמונה  של  במושג  עצמם 

היום"  "וידעת  של  דאורייתא  עשה  מצוות  לעקור 

ט( "דע  כח,  א'  הימים  )דברי  ואת הכתוב  לט(,  ד,  )דברים 

הדברים  את  שבוחן  ומי  ועבדהו",  אביך  אלהי  את 

לענין  רק  הוא  פשוטה'  'אמונה  כי  יראה  לאשורם 

'שכר  ויש  הבורא'  'מציאות  שיש  האמונה  עיקרי 

ולהביא  לחקור  אסור  אלו  שבעיקרים  וכו',  ועונש' 

מסורת  על  להסתמך  יש  אלא  אנושי,  בשכל  ראיות 

מצוה  ואילך,  זו  מנקודה  אך  פשוטה,  ואמונה  אבות 

רוחב  וכפי  יכלתו  ככל  כל אחד להעמיק  מוטלת על 

דעתו.

יעבץ  יוסף  רבי  החסיד  דברי  את  לציין  ויש 

)פ"ב(  החיים  אור  בספרו  שהזהיר  ספרד  ממגורשי 

על חומר איסור החקירה, וזה לשונו: אליכם אישים 

בעוה"ר,  גורשנו  אשר  אנו  ספרד,  מגלות  אקרא 

ובמעשים  בחכמה  המתפארים  ורוב  והעצומים 
והנשים  מר,  ביום  כבודם  את  המירו  כולם  טובים 
ועמי הארץ מסרו גופם וממונם על קדושת בוראם. 
ע"כ. ובדבריו אנו רואים כמה חמור הדבר, להתעסק 

עמדו  לא  המתחכמים  כל  כי  ומושכלות,  בחקירות 

בנסיון בעת גירוש ספרד, ואילו עמי הארץ הם אשר 

יתברך.  שמו  קדושת  על  האש  כבשן  לתוך  קפצו 

יוסף יעבץ  יורה דרכו שלא יצא החסיד רבי  והאמת 

להביא  שרוצים  והפילוסופים  החוקרים  נגד  אלא 

ראיה על 'מציאות הבורא' מתוך ראיות וחקירות, אך 

אלוקיים  בעניינים  העוסקים  על  בדבריו  נתכוין  לא 

של ידיעת ה' ואמונתו ית', כי ידוע שהחסיד רבי יוסף 

החקוקים  ונשגבים  עמוקים  בענינים  התעסק  יעבץ 

בספריו 'יסוד האמונה' ו'מאמר האחדות'. 

ומצינו בספה"ק ישמח ישראל )פר' שמיני( וז"ל: כי 

בעניני חקירת ה' אי אפשר שיהיו כולם אחת, כי ודאי 

באורח  ה'  ידיעת  שיודעים  צורה  אנשי  אנשים  יש 

)דברים  וכמו שנאמר  ה',  ידיעת  ומקיים מצות  פרטי, 

בשמים  אלקים  הוא  ה'  כי  וגו'  היום  'וידעת  לט(  ד, 

ממעל' וגו', וכל אחד ואחד לפי דעתו ושכלו שחנן לו 

הקב"ה, אבל בעניני אמונה הכל שוים, וכל אחד ואחד 

צריך להאמין באמונה פשוטה באחדות הבורא ב"ה 

בבחינת  הנמצאים,  כל  וממציא  ומיוחד  יחיד  שהוא 

'פתי יאמין לכל דבר' )משלי יד, טו(, כמו שאמרו חז"ל 

דכתיב  ההוא  אביך'  אלקי  אנכי  'ויאמר  א(  ג,  )שמו"ר 

לנער  קורין  בערביא  שכן  וכו'  דבר'  לכל  יאמין  'פתי 

פתיא. עכ"ד.

זי"ע  יששכר'  'בני  בעל  הרה"ק  בזה  וכבר האריך 

בספרו מעין גנים )פ"ה אות ז'( לבאר חילוק זה, שלענין 

מציאות ה' אסור לחקור, אך לענין יחוד ה' וגדלות ה' 
מצוה עלינו להעמיק במחשבה ]וראה עוד מה שכתב 
בספה"ק אגרא דכלה )פר' ראה( ובספה"ק בני יששכר 

)חודש אדר ג, ג(.

אדם ובהמה תושיע ה'
בחלק  דעתו  להרחיב  שצריך  שידענו  לאחר 

המחשבה בכל מצוה ומצוה ]מלבד בעיקרי האמונה[, 

יש להעמיד חלק נוסף המובא בספרי החסידות, והוא 

המצוה,  מעשה  בעת  המחשבה  את  לסלק  שצריך 

ולעבדו ית' עבודה תמה, כשור לעול וכחמור למשא, 

בלי להבין את טעם הדבר.

זו,  לצד  זו  אלו,  עבודות  שתי  משתלבים  כיצד 

הרחבת המחשבה וסילוק המחשבה?

ברם, מצינו רבות בדברי הבעש"ט הק', כי כאשר 

אלא  אמת,  שניהם  העבודה,  בדרכי  סתירה  יש 

שמדובר בשלבים שונים. 

אחד  שמצד  היסורים,  קבלת  לענין  גם  הוא  כך 

ובדומיה,  בתמימות  באהבה,  יסורים  לקבל  צריך 

ומצד שני צריך להתפלל לקרוע רוע הגזירה ולשנות 

בספר  )מובא  הבעש"ט  ולפי  העליונה.  ההנהגה  את 

דברים נחמדים בסוף ספר גנזי יוסף( יש בזה כמה שלבים, 

ובאמונה  בביטול  צער"  "קבלת  צריך  תחילה  כאשר 

שלאחריו  והשלב  לטובה,  שהכל  ותמימה  פשוטה 

הוא "תפילה" לביטול הגזירה.

קצוות,  שתי  בידינו  שיש  העבודה,  בענין  גם  וכך 

מצד אחד 'ביטול' ללא הבנה בבחינת 'נעשה', ומצד 

שני 'התבוננות' בבחינת 'נשמע'. ומגלה לנו הבעש"ט 

הק' כי השי"ת חפץ בשניהם יחד, תחילה צריך להיות 

'קבלת עול', וכפי עומק הקבלת עול, כך יזכה לחלק 
השני - הבנת טעמי המצוות.

כאן אנו מגיעים למבט מחודש בעבודת הבורא - 

שיש בו כמה שלבים, המשולבים אחד ברעהו:

השלב הראשון - כאשר אנו ניגשים למצוה, צריך 
להיות המחשבה והכוונה הראשונה בבחינת "רחמנא 

עצמינו  לבטל  לנשמע".  קודם  "נעשה  תקעו",  אמר 

וללא  דעת  ללא  גמור,  בביטול  השי"ת  רצון  ולקיים 
שום הבנה - אלא כמו שראינו אצל אבותינו.



ה

 הרה"ג ר' יחיאל יהושע שיינפלד
ממשפיעי אש החסידות

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

בכל  זו  מצוה  לקיים  להתכונן  יש   - השני  בשלב 
לקיימה בשלימות   - קומתינו: בחלק המעשה  חלקי 

ובהידור, באופן של 'לכתחילה'. בחלק הרגש - לגשת 

המביאה  נכונה  בהכנה  ורחימו,  בדחילו  המצוה  אל 

להתבונן   - המחשבה  ובחלק  ויראה.  אהבה  לידי 

בטעמי המצוה, כל אחד כפי ששכלו משגת.

צריך  למעשה,  הביצוע  שלב   - השלישי  השלב 
וחמור  לעול  'כשור   - עול'  'קבלת  מתוך  שוב  להיות 

למשא', כעבד המקיים רצון אדונו, כאשר כל כוונתו 

לקיים רצון השי"ת ולעשות נח"ר לפניו. 

שיש  בשלח(  )פרשת  קודש  זרע  בספה"ק  וכתב 

בהשגה,  עבודה  פשוטה,  עבודה  שלבים:  שלושה 
ואחר כך שוב עבודה פשוטה, וזל"ק: כתבו בספרים 
)עי' גור אריה שמות יד(, על מה שאמרו חז"ל במדרש 

)תנחומא בשלח ט( שתפסו אומנות אבותיהם בידיהם, 

היה  ה'',  אל  ישראל  בני  ש'ויצעקו  שמה  דהפירוש 

אבות  ירושת  מלומדה,  אנשים  מצוות  דרך  על 

השי"ת,  אל  לצעוק  צריך  צרה  שכשבא  שלמדום 

לא  אבל  אומנות,  איזה  מאבותיו  שלומד  מי  כדרך 

זה בשכלם, רק היה מנהג אבותיהם בידיהם,  השיגו 

ית"ש  בעבודתו  להתחיל  האדם  צריך  כן  ובאמת 
זה,  דרך  על  ית"ש  מאתו  ליראה  ולבוא  זה,  דרך  על 
שמעניש  אלוה  שיש  לו  שמסרו  אבותיו  מקבלת 
לעובר על מצוותיו ונותן שכר למקיימין, ועל ידי זה 
עד  למדריגה  ממדריגה  ילך  כך  ואחר  ליראה,  יבוא 
שבעצמו ישכיל ויבין אמיתות מציאותו ית"ש, מצד 
ית"ש.  גדולתו  רב  בהם  שנראה  הנגלים  פעולותיו 
והנה עם כל זה גם לאחר השגה צריך להיות בבחינת 
כי בחכמתו אי אפשר להשיג רק עד מקום  אמונה, 
שיד שכלו מגעת, ובאמת לית מחשבה תפיסא ביה 
להיות  צריך  בחכמתו,  שמשיג  אחר  גם  ולכן  ית"ש, 
האמונה גם כן, וזאת היא אמונה שלימה הבאה אחר 

בספר  האלה  כדברים  ]ראה  עכד"ק  הזאת.  החכמה 
בית הלוי )שמות לא, יג([.

)שער  ישראל  שארית  בספה"ק  כתב  וכה 

להכנס  הרוצה  וז"ל:  א(  מאמר  ה'  דרוש  ההתקשרות 

בעבודת ה' וכו' יכול להגיע לבחינת ת"ח, לעבוד את 

ה' בבחינת השגה וידיעה, ולהתבונן ברוממות השי"ת 
לבחינת  להגיע  צריך  כך  ואחר  ויחודים,  בכוונות 
בבחינת  שאינו  איך  ולהשיג  האמיתית,  העבודה 
ידיעה,  שום  וערך  בגדר  שאינו  פירוש,  כלל,  ידיעה 
וכמאמר תכלית הידיעה שלא נדע, ולא אמר 'שלא 

וליכנס  לבוא  אפשר  שאי  היינו  נדע'  'שלא  כי  ידע', 

והוא סוד רישא דלא אתיידע, דלא  ידיעה,  בבחינת 

כיש  ודלא  רפח:(,  אד"ז  האזינו  זוהר  )ראה  כלל  אתיידע 

נפש  'גם בלא דעת  כי  מרחיקין את הידיעה לגמרי, 
הידיעה  להיות  צריך  ודאי  כי  ב(,  יט,  )משלי  טוב'  לא 
ג"כ, כמו שכתוב )דבה"י א' כח, ט( 'דע את אלקי אביך 
להיות  שלא  העיקר  ג"כ  מקום  מכל  אבל  ועבדהו', 
נשאר רק בידיעה, כי העיקר אחר הידיעה צריך עוד 
וכמאמר  השכל,  מן  שלמעלה  לבחינת אמונה  לבוא 
אסף )תהלים עג, כב( 'ואני בער ולא אדע בהמות הייתי 

וזהו שאחר הידיעה צריך להיות בבחינת 'מה  עמך', 

ידעת ומה פשפשת' כולא סתים כבקמייתא. עכל"ק.

'איך  בין א נאר און גלייב'
כאן בא לידי ביטוי אמרי קדשו של מרן הבעש"ט 

השגות  כל  אחרי  לתלמידיו:  זי"ע  שאמר  הק' 

שהשגתי  למעלה בשרשי התורה והמצוות ואחר כל 

 התענוג מהשגותי, אני מניח את כל  ההשגות ומחזיק 

אני באמונה פשוטה - 'איך  בין א נער און גלייב'.  

מכתב  )ח"ב  העבודה  יסוד  בספר  מובא  זה  פתגם 

כד( בשם הרה"ק רבי נח מלעכאויטש זי"ע, ומסיים: 

בהשורש,  הכל  מאוד  ראה  הבעש"ט  הלא  ראו, 

האמונה  פשוט  ביסוד  והחזיק  זה  כל  הניח  ואעפ"כ 

זי"ע  ]מקאברין[  משה  רבי  הצדיק  ומו"ר  פשוטה, 

'פתי  דכתיב  ואם  זי"ע:  הבעש"ט  פירש  שעוד  אמר 

יאמין לכל דבר', הלא כתיב 'שומר פתאים ה''. עכ"ד.

טז(  מערכה  )ח"ב  שלמה  עטרת  בספר  עוד  וראה 

וז"ל: רבינו הקדוש בעל התפארת שלמה זצ"ל ספר, 

צבי  דוב  ר'  הרב  החסיד  אביו  אותו  לקח  שכאשר 

זצ"ל  מפשיסחא  הק'  היהודי  לאדומו"ר  זצ"ל  הכהן 

זצ"ל שאמר  שנים, שמע אדומו"ר  תשע  בן  בהיותו 

'נאך אלע השגות און מדרגות, ברויך מען אנהייבען 

ההשגות  כל  ]לאחר  יוד'  אפושטער  זיין  ויעלען  צו 

והמדריגות צריך להתחיל להיות יהודי פשוט[ עכ"ל.

התכלית  אם  לכאורה  שכן  ביאור,  טעון  זה  דבר 

צריך  הק'  הבעש"ט  היה  מדוע  כ'נער',  להאמין  הוא 

לעמול ולהגיע  למדריגותיו השמיימיות - כדי להיות 

גם  להיות  אפשר  'נער'  הלא  ו'נער',  פתי  כמו  אח"כ 

לעמול  צריך  שודאי  היא  אמנם  התשובה  זה.  בלי 

הבנה  של  לדרגה  ולהגיע  העבודה  במדריגות 

והשגה, ורק אז, לאחר שמשיגים  את האור האלוקי 

ולהיות  ומתחילים להרגיש תענוג, צריך להניח הכל 

פשוט. 

וכך כתב ה'תולדות יעקב יוסף' )כתונת פסים מג:( 

נחוניא בן הקנה אחר  וזל"ק: 'שמעתי ממורי כי רבי 

שידע כל הכוונות היה מתפלל כתינוק בן יומו'.

מקינון  הר"ש  בשם  להביא  שרגילים  מה  גם 

'לדעת  מתפלל  אלא  בקבלה  עוסק  שאינו  שאמר 

בדברי  הדברים  במקור  נדייק  כאשר  הנה  התינוק', 

כאן  שיש  נראה  צח(  סי'  מהרש"ל  )שו"ת  המהרש"ל 

כוונה אחרת, וזה לשונו: מה יפה כח של רבי שמשון 

מקינון אחר שלמד סתרי הקבלה אמר שהוא מתפלל 

כתינוק בן יומו. ע"כ.

הרה"ק מראפשיץ זי"ע  וכך מובא גם משמו של 

כי כדי להגיע למצות 'תמים תהיה' צריך להיות פיקח 
)פר'  קודש'  שרפי  'שיח  בספר  כמובא  שבפקחים. 
שופטים( וז"ל: פעם אחת אמר הרה"ק הרבי מלובלין 

שהיה  זצ"ל  מראפשיץ  נפתלי  הר"ר  להרה"ק  זצ"ל, 

כתוב  דאינו  כידוע,  גדול  לחכם  העולם  אצל  מוחזק 

בתורה חכם תהיה עם ה' אלקיך, אלא תמים תהיה 

צריך  לזה  זצללה"ה  מראפשיץ  הרה"ק  והשיבו  וגו'. 

חכמה גדולה להיות תמים עם ה', והבן כי עמוק הוא.

מזה ומזה אל תנח ידך
ע"ג(,  יט  טוב,  שם  )כתר  הק'  מהבעש"ט  ומובא 

כי  אבותינו',  ואלקי  'אלקינו  אומרים  למה  הטעם 

האדם צריך לעבוד את השי"ת בשני צדדים: 

ה'  אל  אישי  באופן  להתוודע  צריך   - אחד  מצד 
אלוקיו, ואין הכוונה על ידי חקירות ח"ו, אלא להכיר 

ולפי  תכונותיו  לפי  שלו,  הפרטית  ה'  עבודת  מה 

מתוך  במצוות  להתקשר  וכן  השי"ת,  שחננו  הכלים 

דעת והעמקה, אשר כל זה נכלל בגדר 'אלקינו'. 

בגדר  בתמימות  להתהלך  צריך   - שני  ומצד 
אצל  ראה  כך  כי  המצוות  לעשות  אבותינו',  'אלקי 
אבותיו, וסומך על אבותיו שקיבלו כן מאבותיהם עד 

לאברהם אבינו ראש המאמינים, 'ומי ששתי המידות 

בידו, אין לו למעלה ממנו'.

כאשר  הוא  העבודה  שלימות  עיקר  כי  נמצא, 

בהכנה  והמועד  החג  או  המצוה  לקראת  מתכונן 

המצוות  בטעמי  ארוכים  ימים  ומתעמק  דרבה, 

ובשגב מעלתן, ונכנס לפנימיותן, ובכל זאת, בשעת 

פשוטה  כוונה  מתוך  עשייתו  להיות  צריך  מעשה, 

מזדמן  כאשר  כן  וכמו  ית',  לפניו  רוח  נחת  לעשות 

אצלו  שנראה  אף  אבותיו,  בבית  שראה  מנהג  לידו 

שכלו  את  מסלק  וכיוצ"ב,  ערך  וחסר  מיותר  כדבר 

ומקפיד לקיים בפשיטות את מנהג אבותיו בבחינת 

'אלקי אבותינו'.

כללו של דבר: כל אחד צריך לעבוד את השי"ת 

לו  שהעניק  ומי  טבעו,  ולפי  מזגו  לפי  יכלתו  ככל 

ברזי המצוה  עליו להעמיק  לב מוטל  השי"ת חכמת 

כפי מיסת יכלתו, וגם איש תמים  ולהגדיל האבוקה 

אם יצרף אל המצוה את מחשבת לבו הפשוטה, ויכוין 

שעושה המצוה כדי להתדבק בהשי"ת ולעשות נח"ר 

לפניו, מיד יתעלה כמו הצדיקים הגדולים בעבודתם 

הנשגבה, ואין בין זה לזה אפילו כחוט השערה, אחד 

המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין אדם את דעתו 
לשמים. וכדאיתא בתנא דבי אליהו )רבה פ"ט(: מעיד 
בין  בין עכו"ם  בין ישראל  וארץ,  אני עלי את שמים 

איש בין אשה בין עבד ובין שפחה,  הכל לפי המעשה 

שהוא עושה כך רוח הקודש שורה עליו.  

אמרי  ביטוי  לידי  בא  כאן 
הק'  הבעש"ט  מרן  של  קדשו 
אחרי  לתלמידיו:  זי"ע  שאמר 
שהשגתי  למעלה  השגות  כל 
ואחר  והמצוות  בשרשי התורה 
כל  התענוג מהשגותי, אני מניח 
אני  ומחזיק  כל  ההשגות  את 
א  'איך  בין   - פשוטה  באמונה 

נער און גלייב'.  
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הרהורים | הרב אריה לייב סלומון בני הנעורים

את  מכינים  כולם,  נוהרים  הנוסעים  אולם  אל 
ל'נסיעה' למקומות  היום  יוצאים  הם  הכן.  הדרכון 
המזוודות  ועוד.  אניפולי  מעז'יבוז'  הקדושים 
גם  בקפידה,  ומאורגן  מסודר  הכל  הכן,  עומדות 
הזריזים פחות מבין החבורה התעוררו היום בעוד 
סוכן  הוראת  הנוסעים.  אולם  את  להגיע  כדי  ליל 
הנסיעות הייתה ברורה: עליכם להיות שם לפחות 

3 שעות טרם הטיסה.

נכחו  האולם  אל  נפתלי  ור'  זאב  ר'  כשהגיעו 
באולם,  להתעכב  להם  נכון  רב  זמן  שעוד  לדעת 
הבידוק הבטחוני מתנהל לאיטו, לבודקים יש את 
כל הזמן והסבלנות בעולם. הם פונים אל כל אחד 
ואחד בסבר פנים יפות, ומתחילים בסדרת שאלות 
וכל  תיק  כל  בודקים  מכן  לאחר  ומשונות.  שונות 
נופל איזה שהוא ספק יש עוד סדרה  מזוודה, אם 

של שאלות שהבודקים יודעים אותם על פה.

התור ארוך... מידענו ר' זאב ועמיתו ר' נפתלי 
אינם מבטלים את זמנם, חיש שולפים גמרא ויחד 
צוללים אל הסוגיא האחרונה אותה למדו בצוותא 
ביום קודם, זה מקשה וזה מפרק. האצבעות מונפות 
באוויר, ומי שלא מכיר את המראה מבין כותלי בית 
המדרש, עומד ומשתומם כיצד כך באמצע מקום 
סואן ורועש השנים הללו מנותקים לגמרי מן ההווי 

שסביבם ונמצאים בעולם אחר?!

חלפה לה שעה ארוכה, הדייל נעים הסבר קוטע 
את לימודם הסוער: דרכונים בבקשה, הוא מודיע. 
הם שולפים את הדרכונים ומתקדמים לשלב הבא, 
מעבירים  מתקדמים...  השאלות,  בסדרת  נשאלים 
את מזוודותיהם ונגשים אל הדלפק בו מופיע שם 

החברה בה הם מתעתדים לטוס.

גם כאן כמובן צריך להמתין... סבלנות אין מה 
מחיר  יש  תענוג  לכל  מהחיים,  חלק  זה  לעשות. 
וכעת המחיר הוא להמתין... אין למי להתלונן ושום 
דבר לא יכול לקדם אותם בתור כעת, כך הם לפחות 
ידידו  אליו  פונה  וועלוול,  תראה  ש...  עד  חשבו. 
כשהבעת הפתעה על פניו. ראה מי בין המאחרים! 
לראות  מעניין  יותר.  ולא  פחות  לא  הגביר!  זונדל 
כאשר  הזה,  הארוך  בתור  לעמוד  ירגיש  איך  כעת 
אין מתייחסים לרום מעמדו, שואל, אומר וועלוול!

להפתעתם הרבה! הם חוזים בפלא זונדל ניגש 
לעמוד  טורח  איננו  כלל  הוא  הדיילים,  אחד  אל 
התדהמה  ולגודל  דרכונו,  את  בפניו  מציג  בתור! 
פניו  על  נמתחת  חשיבות  ארשת  כי  רואים  הם 
לזונדל  מעבר  מקום  מפנה  שהוא  תוך  הדייל,  של 
ופמליתו. מפנה אותם לעמדה פנויה, וממלמל מס' 
מילים לתוך מכשיר קטן שבידו. תוך דקות ספורות 
את  מעמיס  וחיש  מיוחד  באופן  נוסף  דייל  מגיע 
הוא  רבות,  שאלות  ללא  הפמליה.  של  כבודתם 
נוטלים מהם את  מיוחד שם  מפנה אותם לדלפק 
דרכוניהם והכרטיסים ותוך מס' דקות הם מועברים 

אחר כבוד אל שער היציאה למטוס.

תגיד  הדייל,  אל  ופונה  חיש  נפתלי מתנער  ר' 
מגיע  ההוא  האדון  איך  הזו?  הפרוטקציה  מה  לי, 
וכך עוקף את התור בלי שום אבחנה? אם זה הוגן? 
אתה  מחלקה  באיזה  ושואל:  אליו  מחייך  הדייל 
טס? במחלקה רגילה כמובן! משיב מיודענו. אז זו 
התשובה! משיב לו הדייל כשאתה תטוס במחלקה 
אישי  גם אתה תקבל שירות  כמו האדון,  ראשונה 
למחלקה  אותנו  תעביר  אולי  אז  כמוהו.  ומיוחד 
בי  לא  בך,  תלוי  זה  מיודענו.  מקשה  הראשונה?! 
כן  אם  זה  במה  כלומר  הדייל.  וברצונותיי! מצהיר 
שלך,  בטיסה  משקיע  אתה  כמה  תלוי  זה  תלוי? 
כלומר כמה כסף שילמת עבור כרטיס הנסיעה. אם 
היית משלם סכום של XXXX דולרים היית נהנה 
במחלקה  טס  כשאתה  כעת  הזה.  מהשירות  גם 

רגילה עליך להמתין כמו כולם. 

סכום כזה?! כמובן שאין לי להשקיע, זה עבורי 
כספי  עם  לעשות  מעדיף  אני  משכורות.  כמה 
למטוס,  התור  את  לקצר  מאשר  אחרים  דברים 
זה  אדוני!  כרצונך  יותר.  נוחה  במחלקה  ולטוס 

הבחירה שלך כלקוח!

• • •

ה' נתן לנו מתנה נפלאה, הזדמנות לבוא לפניו 
יום שלוש פעמים לבקש על כל מה שעובר  בכל 
עלינו. שלוש תפילות שחרית, מנחה, וערבית בכל 

יום. לעמוד לפניו כבן לפני אביו, שהוא מלך מלכי 
המלכים. האם אנו אכן מנצלים את ההזדמנות?

מצליחים  לא  אבל  מגיעים,  אנו  פעמים  כמה 
הדאגות,  אל  נודדת  המחשבה  דעתנו.  את  ליישב 
מסתובבים,  מחכים,  אנו  הולך  לא  זה  הלחצים. 
אולי כעת יהיה לנו המוחין, והדעת הצלולה לגשת 
המלך.  לפני  התפילה'  'עבודת  אל  הדעת  בישוב 
השעה דוחקת והתפילה יוצאת באיכות ירודה מזו 

שציפינו וייחלנו.

מה אנו יכולים לעשות? איך אנו יכולים לגשת 
בספה"ק,  שמבואר  כמו  ויראה?  באהבה  לתפילה 
לפני מלך מלכי המלכים  עומדים  אנו  כי  להרגיש 
הקב"ה והתפילה, תהיה התחברות 'נפתולי אלקים 
נפתלתי' בלי עיכובים בלי מניעות. האם יש קיצורי 

דרך?

ידוע הדבר ומפורסם כי כאשר איש יהודי בא 
מפריעים,  ישנם  שבשמיים  אביו  לפני  להתפלל 
וכדו'  מקטרגים,  מחיצות,  בספה"ק:  הנקראים 
המונעים אותו מלהתקרב אל בוראו. נו... אז מה כן 
המפריעים  כל  על  מתגברים  איך  לעשות?  אפשר 
הללו? צריך להשקיע... נכון לא מדובר בכסף דייקא, 
אך יש כמה עצות שנתנו לנו תלמידי בעש"ט איך 
וכיצד ניתן 'להשקיע' קודם התפילה כדי שכשאנו 

באים יהיו השערים פתוחים מראש.

שעה  שוהים  'היו  היא:  מכבר  הידועה  העצה 
התורה,  בלימוד  משקיעים  אם  ומתפללים,  אחת' 
בהכנת הלב, המח, הרי שכל ההגשה לתפילה היא 

באופן אחר.

במיוחד בסדרות אלו של שובבי"ם כאשר ידוע 
כי אחד מן התיקונים הוא ע"י התאמצות בתפילה, 
וכפי המבואר בספה"ק בסדרות אלו )עיין באוהב 
ותורה,  בצדקה,  הכנה,  ידי  על  כי  בשלח(.  ישראל 
קודם התפילה מזככים את הנשמה. או אז החיבור 
לעמוד  צורך  אין  מיד.  נעשה  התפילה  בשעת 
אתה  ראשונה,  למחלקה  כרטיס  לך  יש  בתור, 
לקוח מועדף. המפריעים ניגפים מפניך והמלאכים 
לתפילה  וההכנה  התורה  מן  שנעשו  הקדושים 
אל  לבוא  בנקל  ואז  מעלה,  היישר  אותך  מעלים 

התפילה ולהתפלל באהבה ויראה כראוי. 

דעו לפני מי אתם עומדים

שאלה: לכבוד הארגון 'אש החסידות'. קודם כל רציתי להודות לכם על האש הגדול שלכם, שכמו אלפי בני ישראל גם אני בזכותכם התחלתי 
]והמשכתי[ להגות וללמוד בערכי וספרי חסידות, ופשוט שחיי נתעלו לאין ערוך ושיעור. רציתי לשאול שאלה שמנקרת בליבי זמן רב, והיות שראיתי 
שמדור זה מיועד לשאלות בעבודת ה', ראיתי לנכון כי יאה ונאה לשאול אותם במדור זה וכדלהלן: אני יודע שאחד מהדברים הגדולים בחסידות הוא 
'עבודת התפילה' וכל השוקד בספרי חסידות מוצא הרבה מאוד עניניים בזה, רציתי לשאול ולהבין בשפת המעשה מה אני בתור בחור פשוט צריך 

לעשות כדאי להתקרב לעבודת התפילה ומה חידש הבעש"ט בעבודה זו. 

בכ"ר י. פ. 

תשובה: 
ושמחנו  כתבת,  ויפה  טוב  וחשוב  יקר  בחור   

אוכל  איננו  והסנה  בוער  הגדול  שהאש  לשמוע 

וכעת  ועוד להתקרב לצור העולמים,  להלהיב עוד 

מקום  כאן  אין  אך  שאלת,  חכם  שאלת  לשאלתך, 

בעניין  בשאלתך  ונתמקד  מדאי  יותר  להאריך 

התפילה.

מאוד  ורחב  ארוך  נושא  הוא  התפילה  עניין 

כי  אלו,  עניניים  לבאר  והזמן  המקום  כאן  ואין 

יכלה הדפים ולא יכלה הדברים ]בימים אלו בעז"ה 

מיוחד  קונטרס  על  המכון שליט"א  חברי  שוקדים 

בשם "אש העבודה" לבאר ללבן ולהסביר את ערכי 

לכל  מאוד  גדולה  תועלת  יביא  ובוודאי  התפילה 

לליגינו  שתצטרף  בוודאי  מובטחני  ה'.  את  מבקש 
של מלך לחבורה הגדולה המתקיימת בכל ישיבה 
ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם[ 
אך בקצירת אמרים נבאר מה שהאירו לנו תלמידי 

הבעש"ט בעניין התפילה.  

אינו  שהתפילה  הוסיפו  הבעש"ט  תלמידי 
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ניצוצות | הרה"ג חיים מאיר כץ שליט"א 
ר"מ בישיבת ויזניץ אשדוד, וממשפיעי אש החסידות

שהיה  "שפערב"  בעיר  אחד  בחסיד  מעשה 

אחד  גוי  בא  בהיר  ביום  צמר,  בצביעת  עוסק 

הימים  עמו,  להתחרות  והחל  "שפערב"  לעירו 

היו בתחילת ימי נשיאותו של כ"ק הגאון הקדוש 

בעל "ישמח ישראל" זצוק"ל. שלח איפוא את בנו 

ונכנס  צרתו.  את  לפניו  להזכיר  החסיד  המופלג 

הגוי.  של  התחרות  מעניין  עמו  לדבר  רבינו,  אל 

להם:  ואמר  פתח  העניין,  זצ"ל  רבינו  כששמע 

יש הבדל בין "איש מופת" ל"בעל מופת". "בעל 

קשה  דבר  עם  לפניו  שבאים  זה  נקרא  מופת" 

מופת".  "בעל  זהו  לטובה,  'בתפלתו'  פועל  והוא 

הרה"ק  אצל  שאירע  כמעשה  נקרא  מופת  ואיש 

איש אלקים נורא, מהר"ש מבעלזא זצוק"ל: פעם 

והגיד  המדרש,  לבית  מבעלזא  הרבי  נכנס  אחת 

לא,  יב,  דברים  ברש"י  )הובא  שמצינו:  מאמר 

לפני  לאביו  שכפתו  בגוי  מעשה  הספרי(  בשם 

כלבו ואכלו. וסגר הרבי מבעלזא הדלת והלך לו. 

כעבור ימים אחדים בא לשם יהודי מכפר סמוך 

וסיפר שאירע לו נס, בכפר שלו היה מתגורר גוי 

פן  מאוד,  ממנו  ירא  היהודי  והיה  ישראל,  שונא 

לאביו  וכפתו  הגוי  של  בנו  בא  אחד  יום  יהרגנו, 

בעל  נענה  כן",  "אם  אותו.  ואכלו  הכלבים  ובאו 

ה'ישמח ישראל' ואמר את לשון המשנה: "הנותן 

צמר לצבע והקדיחו יורה" )בבא קמא ק:( טוב גם 

במקרה דנן. ואכן כך הוה! לאותו גוי ב"שפערב" 

מהעיר  לברוח  והוכרח  הסחורה,  כל  התקלקלה 

בבושת פנים. 

כי  זצ"ל:  מבולגרייא  מהר"ם  הגה"ק  וסיפר 

היו שלשה  זי"ע,  דוב  ישכר  ר'  הק' הרה"ק  לאבי 

של  סוגים  משלושה  ספרים,  מלאים  חדרים 

ספרים, בחדר שהוא ישב, היו רק ספרים שאחז 

שאר  השני,  בחדר  הקודש,  רוח  בעלי  שהם 

שנדפסו  ספרים  היו  השלישי,  ובחדר  הספרים, 

שהוא  או  ספרו  לו  ששלח  מחבר  וכל  בזמנו, 

"ישמח  וספר  השלישי,  לחדר  הכניס  ממנו,  קנה 

ישראל" היה בין אלו של בעלי רוח הקודש בחדר 

שישב בו אבי הק' זי"ע.

ימי  של  בעיצומם  נמצאים  אנחנו  כאשר 

חתיכה  הם  כולם,  הפרשיות  שכל  השובבי"ם, 

ותעל  ויזעקו.  ונצעק.  וזעקה,  תפילה  של  אחת 

השפעת  של  אחת  מקשה  וכו',  וכו'  שוועתם. 

התקשרות והתדבקות באלוקינו אבינו שבשמים, 

האוהב אותנו אהבה עצומה עד אין חקר, וכמובא 

הוא  הפוך  התפילה,  שעניין  הקדושים,  בספרים 

לגמרי ממה שיש מקצת אנשים החושבים וטועים 

לאמור – שכאשר יש צרה ח"ו, צריכים להתפלל, 

והאמת היא, שכמו שרואים בהרבה מקומות אין 

אבינו  כאשר  שהפוך,  הקדושים,  בחז"ל  ספור 

ואיננו,  לתפילתנו,  ומתגעגע  משתוקק  שבשמים 

הגויים...  כל  על  ח"ו  צרה  מלמעלה  נשלחת 

קולך ערב",  "כי  קולך",  – ש"השמיעיני את  בכדי 

שנתחיל להפוך עולמות, ולהתפלל מעומק הלב, 

גזרה  כך  כי  יתברך,  לפניו  ובתחנונים,  בתפילות 

חכמתו יתברך, )בלי להבין למה ומדוע.( שנבקש 

תפילה',  ו'אני  של  בבחי'  הזמן  כל  ונהיה  ונתחנן 

שתהיה במצב של – תפילה לקל – היא – חיי, וכל 

כמה שהאדם מקדים ומתפלל לקל העונה לעמו 

כשטוב  אפילו  דהיינו  אליו,  שוועם  בעת  ישראל 

לו, וכששולחן ערוך – ברוחניות ובגשמיות – מוכן 

וטרדת  מהתלאות  המון  המון  חוסך  הוא  לפניו, 

ולא  כי הוא הרי ממילא מתפלל ומקושר,  הזמן, 

צריכים לנענע אותו ולהזכיר לו.

על  נחל"  "ערבי  בספה"ק  שמובא  וכמו 

שדוד  היום,  כל  אקרא  אליך  כי  ה'  חנני  הפסוק: 

המע"ה התחנן לפני הבוכ"ע, חנני ותן לי כל הטוב, 

שהרי ממילא – אליך אני קורא כל היום – ואינך 

צריך לעוררני עם יסורים ועגמ"נ ח"ו, כי הרי אני 

מתפלל אליך בכל עת מצוא, ובכל זמן ועידן.

זי"ע,  מבארדיטשוב  הרה"ק  שהקשה  וכפי 
הרי  בזש"ק,  מיד  נענתה  ע"ה,  אמנו  לאה  מדוע 
הרי  ולכן  צדיקים,  לתפילתן של  הקב"ה מתאוה 
היו אמותינו עקרות, אלא – מפרש – הרה"ק בעל 
זי"ע, שכידוע, לאה אמנו היתה כל  הקדושת לוי 
תיפול  שלא  כדי  וזעקה,  בכיה  של  במצב  הזמן 
ח"ו בגורלו של עשיו הרשע, ולכן אין מן הצורך 
שתהיה עקרה, כי הרי הקב"ה כביכול ממילא כבר 
מקבל ממנה את תאותו, של תפילה וזעקה, ולכן 
יתפלל  לעולם   – של  בבחי'  בבנים,  מיד  נענתה 
ממה  הגמור  ההיפך  וזהו  שיחלה.  קודם  אדם 
שיש שחושבים, לא התפילה באה בשביל הצרה, 
בשביל  תבוא'(  )'שלא  באה  הצרה  להיפך,  אלא 

הגעגועים לתפילתנו.

זי"ע,  ממעזבו'ז  ברוך  ר'  ר'  שהרה"ק  ומובא 
זה  על  להשי"ת  עת,  בכל  ומשבח  מודה  היה 
)ספר  לעולם  ירדה  הזוהר  שספר  אחרי  שנולד 
'אמרי חיים' – ל"ג בעומר(, כן אנחנו, שזוכים אנו 
ליהנות בחסדו הגדול של בורא עולם, לשפע של 
הזכות  את  לנו  יש  זה  ידי  החסידות, שעל  ספרי 
בכל  התפילה  ידי  על  מופת",  "בעל  גם  להיות 
זמן ועידן, על כל הקורה אותנו, ועוד לפני... עם 
ידי  על  מופת",  "איש  וגם  ידם,  על  כדבעי,  הכנה 
לימודינו במילים קדושים וטהורים, הפייערדיגע 
זי"ע,  ומאורינו  קדושינו  של  דיבורים  ליכטיגע 
כהיום  עמנו  החיים  הצדיקים  של  ולהבדבחל"ח, 
לאוי"ט, שדבריהם, הם הם, אלו שנזכה שעל ידם, 
יבקעו את כל החומות, של כל המימות שבעולם, 
המים הזידונים שבכל אחד ואחד מאתנו, שבעצם 
מתבטל  הקדושים,  מאמריהם  שלומדים  זה 
ונימוח כל המצרים שבקרבנו, עדי נזכה במהרה 
בימינו, ובקרוב, לכימי צאתך מארץ מצרים אראנו 

נפלאות.

תנו לכם אות ומופת

אלא  גרידא,  להודות  או  מה'  לבקש  אמצעי  רק 
גדולה מאוד להתדבק אל השי"ת צור  הוא עבודה 
עולמים, כל תפילה הוא מעיין הנובע ונותן כח לכל 
במאמר שלשי  הכוזרי  וכלשון  לה',  להתדבק  היום 
פרק ה'  ]שכידוע שחסידות לא חידשה רק גילתה 
ועבודתה  ערכה  גודל  וכידוע  והנשכח[  הנעלם  את 
של עבודת התפילה אצל רועי החסידות לדורותיהם 
שהיה למופת וכלשון השו"ע ]או"ח צא[ "התפשטות 
לחודש  ליקוטים  שפ"א  ]וע"ע  כפשוטו  הגשמיות" 

אלול מכתבך קבלתי עי"ש[     

מוציא  החסידות  ספרי  דלתי  על  השוקד  וכל 
חדשים לבקרים חיזוק גדול ועצום בעניין התפילה, 
כדוגמא,  עלינו  שעבר  וארא  פרשת  את  לך  קח 
ותמצא עשרות חיזוקים והדרכות לעבודת התפילה, 

עי'  כוונה  בלא  בתפילה  בעצבות  ליפול  לא  כגון 
מכווין  האדם  אם  וגם  וידבר,  ד"ה  שלמה  תפארת 
בעבור עצמו תפילתו חשובה עי' דגל ד"ה וגם אני, 
פיו  לפתוח  ומשתוקק  מדריגה  שבשפל  מי  וגם 
בתפילה לה' חשובה מאוד הוא, עי' זרע קודש ד"ה 
הנה, ובעניין התפילה והשפעתה ללימוד שאחר כך 
עי' ספר דרך המלך ]להרה"ק מפיאסצנה[ בפרשת 
נמצא  כהנה  כהנה  כאלו  ועוד  ועוד  עי"ש,  וארא 

לשוקד בספרי החסידות. 

בחור  צריך  למעשה,  התפילה  ובעבודת 
דבר  ולהתרגל  לה'  לדבר  כסדרם  תמדים  להתרגל 
אל ה' כדבר איש אל רעהו בדברי רצוי ופיוס בקשה 
ותחנונים, ותדע כי הדיבור התמידי להשי"ת על כל 
דבר קטן כגדול הן כשקשה לך ברוחניות או גשמיות 

והן להודות כשהולך טוב והכל בשפה שאתה רגיל 
להתגבר  היחידה  הדרך  כמעט  הוא  וכדו'  בו  לדבר 
החיים  בנפתולי  ותעצמות  עוז  ולקבל  ולהתעלות 
כסדרם,  תמידים  לפתחינו  העומדים  ובנסיונות 
הרחמן  אב  לאבינו  לדבר  ותוסיף  תרבה  בקיצור, 
שבשמים בכל עת ועונה, ותדע כי התפילה והדיבור 

לה' חביב לה'  מאוד מאוד. 

אינו  המקום  אך  ועוד  עוד  לך  להעתיק  רצינו 
הרבה  שנתן  נפלא  שטיקע'ל  לך  נמליץ  רק  נותן, 
של  המתוקים  בדבריו  הנמצא  ומח  כח  חיזוק 
הקדושת לוי המובא בבראשית פרשת ויחי ד"ה או 
ונכון ובוודאי  יבאר מלת "אתה" למדו ושננו היטב 

תמצא שם נחת גדול מאוד. 

דרך צלחה וישמע הק' תפלתינו לרחמים ורצון 

שואלים ודורשים | הרב חיים שמחה רייזמן
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ישיב"ג סלונים ב"ב
ישיב"ק ויזניץ מונסי בי"ש

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

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

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

ישיב"ג טשערנאביל
ישיב"ג טשכנוב ירושלים

ישיב"ק באיאן ירושלים
ישיב"ק תולדות אברהם יצחק

ישיב"ק בית מרדכי אשדוד
ישיב"ג טשארנאביל אשדוד

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

ישיב"ג ערלוי
ישיב"ק ישועות משה ב"ב

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

ישיב"ק צאנז ירושלים
ישיב"ק חכמי לובלין

ישיב"ק קרעטשניף אלעד
ישיב"ג פיטסבורג

ישיב"ק טשכנוב
ישיב"ג תולדות אברהם יצחק

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

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

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

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

ישיב"ק פיטסבורג
ישיב"ג בעלזא ב"ב

ישיב"ק חכמת אליעזר סערט 
ויזניץ ב"ב

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

ישיב"ג קרעטשניף רחובות
ישבי"ק בעלזא ירושלים

ישיב"ג צאנז חיפה
ישבי"ק חיי משה

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

ישיב"ק זוועהיל
ישיב"ק בעלזא בית שמש

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

ישיב"ג בעלזא ירושלים
 ישיב"ק סערט וויזניץ חיפה

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

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

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

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

אש החסידות העולמית רח' דובר שלום 15 בית שמש
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'החבורה הגדולה בעולם החסידות'

התכנית החדשה 'כי חסיד אני' יצאה לדרך 
"כי  החדשה  התכנית  היוודע  עם 

חסיד אני" של "אש החסידות", התקבלו 

במערכת תגובות חמות ונלהבות מחברי 

'אש החסידות', אשר בירכו על היוזמה 

אל  קודש  ברגשי  והצטרפו  המבורכת 

החסידות,  בעולם  הגדולה  החבורה 

יחדיו  אשר  בחורים,  אלפי  נמנים  בה 

 - צדיקי החסידות  לאורם של  יתחממו 

לאורם נסע ונלך.

השובבי"ם,  ימי  של  זו  בתקופה 

'אש  חברי  אלפי  יחד  מתאחדים 

ומתחילים  ואתר,  אתר  בכל  החסידות' 

בטוב  השי"ת  בעבודת  סוגיות  ללמוד 

את  לדעת  מלאה,  ובהבנה  ודעת  טעם 

וליראה  לאהבה  יעשון,  אשר  המעשה 

של  ובמשנתם  לאורם  ית'  השם  את 
רבותינו הק' מאורי החסידות. 

משפיעי  גדולי  עם  בהתייעצות 
על  יחד  לעבוד  מתחילים  החסידות, 
נושא התפילה, כאשר בראשונה ישקדו 
על ענין "הכנה לתפילה", שכידוע הרבו 
צדיקי החסידות להפליג בגודל מעלתה 
לשעת  להגיע  שיוכלו  כדי  וחשיבותה, 

התפילה לאחר הכנה מעלייתא.

רכזי הישיבות מטעם 'אש החסידות' 
נענו בחמימות יתירה לתכנית זו, כאשר 
בתוככי  'חבורות'  לארגן  בתכניתם 
הישיבה בענין התפילה, וכמה מהרכזים 
צילומים  לערוך  שברצונם  הודיעו 
'הכנה  נושא  על  מקומות  מהמראי 

יש  הנוכחי.  בגליון  המופיעים  לתפילה' 

לציין כי כל אחד מהרכזים שיתף פעולה 

מלאה, וכך נוצר דו שיח בין הרכזים על 

דרכים, עצות ורעיונות, כיצד להביא את 

התכנית להצלחה מרשימה בעזה"י, ויהי 

רצון שחפץ ה' בידם יצליח, להאיר את 

אור התפילה בקרב לבבות ישראל.

מהרה"צ  התקבלה  מיוחדת  ברכה 

שליט"א  ראזנבאום  ישעי'  אשר  רבי 

חיזק  אשר  החסידות'  'אש  ממשפיעי 

בגודל  הארגון  ראשי  של  ידיהם  את 

התפעלותו  את  והביע  עבודתם,  ערך 

אתר  בכל  הבחורים  מהתלהבות 

אחד  בלב  אחד  כאיש  להמנות  ואתר 

ולהתעלות יחדיו על במתי העבודה.  

ממלכת "אש החסידות" העולמית 
קומט אהן אין אמעריקע

מודיע  מיר  טוהן  פרייד  גרויס  מיט 

בחורים  ארה"ב,  תושבי  כלל  פאר  זיין 

בארימטע  אונזערע  אז  יונגעלייט,  און 

וואס  העולמית,  החסידות"  "אש  ארגון 

אריינשיינען  געוועהן  זוכה  שוין  האט 

בחורים  און  יונגעלאט  טויזענטער  ביי 

אין  הקדושות  ישיבות  צענדליגע  אין 

לעכטיגקייט  גרויסע  דאס  ישראל  ארץ 

פון מרן אור שבעת הימים דער הייליגע 

בעש"ט הק' ותלמידיו, וואס האבן אראפ 

עבודת  אין  לעכטיגקייט  א  געברענגט 

השם אז יודן זאלן זיך קענען מחזק זיין 

אין הייליגע באשעפער ביז משיח'ס טאג, 

קומט יעצט אריבער דא קיין אמעריקע 

גרויסע  א  דשמיא  בסייעתא  מאכן  צו 

פון  די הערצער  מהפיכה אויפפלאקערן 

זיך  יודישע קינדער בארצות הגולה אין 

און  קדושה  הייליגע  די  צו  זיין  מחבר 

לעכטיגקייט פון דעם אור החסידות.

די  אין  חלק  א  האבן  ס'וויל  ווער 

גרויסע מערכה אין צו העלפן מיט עצות 

אין רעיונות אדער טעכנישע הילף, רופט 

שוין 7189260874.  

לקראת התחלת נושא התפילה

הוצאה מיוחדת של חוברת "אש העבודה" 
לקראת התחלת התכנית החדשה "כי 
יופק אי"ה חוברת מהודרת  חסיד אני", 
בכמה  לאור  תצא  אשר  העבודה"  "אש 
במתכונת  הכבד,  אל  הקל  מן  שלבים, 
של חוברות "אש המועדים" שכבשו את 
עולם החסידות. עם מבוא מורחב אודות 
ענין התפילה על פי ספרי החסידות, כדי 
התפילה  עבודת  מהי  האוזן  את  לשבר 
לאורם של צדיקי החסידות, באופן שכל 
בחור יוכל להתחבר לעולמה של תפילה 

מתוך בהירות והתעוררות.

של  בסגנון  לאור  תצא  החוברת 
ליקוט מתוך ספרי הצדיקים לפי ערכים 

פתיחה  יופיע  לפניהם  כאשר  ונושאים, 

ומבוא שיעניק בהירות וסיכום תמציתי 

בענייני העבודה.

אדר  חודש  לקראת  יופיע  כמו"כ 

חלק מיוחד שיקרב את עבודת התפילה 

ספרי  מתוך  מלוקט  הנעורים  לבני 

החסידות, עם מבואות והקדמות שיערך 

בטיב טעם ע"י הרה"ח רבי יהודה שוורץ 

שליט"א מעורכי הגליון, שיסייעו להבין 

את דברות קדשם של צדיקי החסידות.

לצד החוברת "אש העבודה" יתחילו 

ואתר  אתר  בכל  הישיבות  רכזי  אי"ה 

להשקיע  בישיבותיהם בנושא התפילה, 

שיעסקו  מיוחדות  'חבורות'  בארגון  הן 

קטעים  בפרסום  והן  התפילה,  בענין 

מתוך ספרי החסידות העוסקים בנושא 

התפילה.

הרשמה  מתחילה  אלו  בשבועות 

רכזי  ידי  על  העבודה"  "אש  לקונטרסי 

המצטרפים  הבחורים  כאשר  הישיבות, 

הוזלה  יקבלו  אני'  חסיד  'כי  לתכנית 

הודעה  תופיע  ]לאברכים  מיוחדת 

מיוחדת אי"ה בגליון הבא, על מוקדים 

לרכישת החוברת[.

היות והתחלנו לעסוק בענין התפילה, על כן נבקש מכל אחד שיש תחת ידו 

'מראה מקום' מיוחד מספרי החסידות שיוכל לחזק את ענין התפילה 
שיואיל לשלוח את המ"מ למערכת ]בצירוף שמו[ ונפרסמו אי"ה בגליון הבא במדור מיוחד

כמו כן, כל מי שיש לו רעיון בהרמת ענין זו של הנושאים נשמח לשמוע לתועלת זיכוי הרבים


