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ְלַמד פנימיות - תיגאל
הרופא בחן ובדק את הבחור מכל היבטיו, ואז הרים את מצחו ואמר: “הוא לא סובל 

מכלום. הבחור הזה מתגעגע לאביו”

מעשה בבן ישיבה שגלה למקום תורה, הרחק מביתו ומהוריו.

בצוות  ומוריו  בישיבה  חבריו  קשות.  נחלה  והבחור  היום,  ויהי 
הישיבה סובבו עמו בין הרופאים, אך פשר המחלה לא התבררה. 
ותעלה  נכזבו,  תקוות  ספור,  אין  התרוצצויות  נשפך,  רב  כסף 

וארוכה לא עלתה לבחור החולה שמצבו מידרדר מיום ליום.

עד שיום אחד החברים שמעו על רופא עם מבט בוחן ומעמיק. 
אינו מסתפק בהבטה שטחית.   - - אמרו השמועות  הזה  הרופא 

הוא מסתכל פנימה, ולפי זה הוא קבוע.

את  שהובילו  עד  הימים  את  וספרו  תור,  לקבוע  מיהרו  הם 
האלונקה לבית הרופא.

ואז הרים את מצחו  ובדק את הבחור מכל היבטיו,  הרופא בחן 
ואמר: “הוא לא סובל מכלום. זה בכלל משהו נפשי שממוטט את 

גופו. הבחור הזה מתגעגע לאביו”.

הביאו את הבחור קרוב לאביו ושב ורפא לו.

הפנימיות חודרת
כי  הידועים  דבריו  את  אפרים’  מחנה  ה’דגל  אומר  בפרשתנו 

הגאולה תתרחש עם התגלות חכמת הקבלה והחסידות.

כלשון קדשו: "או יאמר 'בריש גלי'. על דרך דאיתא בזוה"ק )הקדמת 
יותר,  עוד  ועיין שם שמבואר  גלותא',  מן  יפקון  דא  'בספרא  הזוהר( 

בפסוק  וזהו שמרומז  גלותא.  מן  יפקון  בדא  הזוהר  כשיתגלה הספר 
ותרגומו  רמה',  'ביד  כנ"ל,  הגלות  מן  היינו  יוצאים'  ישראל  'ובני 
'בריש גלי' - 'בריש' - ראשי תיבות ר'בי ש'מעון ב'ר י'וחאי, 'גלי' 
- כשיתגלה ספרו הקדוש ספר הזוהר אז 'בדא יפקון מן גלותא' והבן.

ליפא  מוהר"ר  המפורסם  הקדוש  הרב  שאמר  מה  פי  על  יאמר  "או 
מחמעלניק, ועל דרך דאיתא באגרת הקודש של אא"ז זללה"ה הנדפס 
בספר הקדוש של הרב מפולנאי ע"ה, ששאל למשיח 'אימתי אתי מר', 
והשיב כשיתגלה תורתך ויפוצו מעינותיך חוצה עיין שם. וזה יש לומר 
שמרומז בפסוק 'ובני ישראל יוצאים מן הגלות בריש גלי', 'בריש' - 
ראשי תיבות ר'בי י'שראל ב'על ש'ם, 'גלי' - היינו כשיתגלה תורתו 

ויפוצו מעינותיו, אז יפקון מן גלותא והבן".

שמוציאה  היא  והחסידות,  הקבלה   - ה’פנימיות’  חכמת  דווקא 
הוא  כן  באמת? משום שלפני  ולמה  לגאולה.  מגלות  האדם  את 
את  לתקן  למחלותיו,  מזור  למצוא  לרופא  מרופא  הסתובב 
מידותיו, לשפר את דרכיו, בתקוה שכך תבוא הגאולה, אך האמת 
היא שאין כאן מחלות ואין כאן פגעים, יש כאן סיפור אחד גדול 
של געגוע לקשר עם השי”ת. בחיצוניות נראה שיש כאן כל מיני 
והכל  השי”ת  זה  הכל  איך  מגלה  הפנימיות  חכמת  אבל  דברים, 
מוביל להתקשר עם השי”ת, שזוהי עצמה הגאולה, שבה נתייחד 

ונראה את השי”ת עין בעין והיה ה’ אחד ושמו אחד.

סולם  מציבה  הקבלה  שחכמת  אמרו  חסידים  פארצייטישע 
סולם  צריך  שלא  מגלה  החסידות  וחכמת  השי”ת,  על  לעלות 
ההסתכלות  כך,  או  כך  כאן.  אותו  למצוא  אפשר  כי  אפילו, 
הפנימית והחודרת מגלה איך שכל הבריאה ותכליתה, כל התורה 
והמצוות, כל הגלות והגאולה - הכל רק ענין של קשר עם השי”ת, 
וממקדת את כל העבודה במקום האמיתי, וכמו שפירש הבעש”ט 

הקדוש “קרבה אל נפשי - גאלה”, קירבת הנפש להשי”ת, היא 
ידי הגאולה הפרטית תבוא הגאולה  ועל  היא הגאולה הפרטית, 

הכללית.

דווקא תורה
אולם יש לעצור על דיוק חשוב בדברי ה’דגל’: גאולתנו הקרובה 
בתורת  הזוהר,  בספר  הפנימיות!  תורת  גילוי  עם  דווקא  תתרחש 

הבעש”ט הקדוש!

הבעש”ט הקדוש יסד דרך שלימה, שכוללת לא רק תורה, אלא 
גם הנהגת חיים מפורטת, אולם כשמדברים על הגאולה הפרטית 
מתדבקים  כשאנו  דווקא  זה  הרי  עמנו,  שתתרחש  והכללית 

בתורת הבעש”ט הקדוש. דווקא תורה!

מה הביאור בזה? ייתכן לומר בזה שתי תשובות אמיתיות:

קודם כל, כדי לשנות את כל הדרך, לעלות לגמרי על המסלול של 
קשר עם השי”ת, זה לא קורה בהנהגות גרידא. בשביל זה צריך 
לשנות את המבט, בשביל זה צריך לסגל הסתגלות של פנימיות, 
להתחיל להסתכל על כל דבר כחיות אלקית, לראות ביהודי חלק 
בכל  לראות  השי”ת,  אור  ומצוות  בתורה  לראות  ממעל,  אלוק 
פרט ופרט קשר עם השי”ת. שינוי ההסתכלות והשקפת החיים - 
קורה רק בלימוד, בתורה, ולכן צריך דווקא לעסוק בלימוד תורת 
החסידות עוד ועוד )וכדמרגלא בפומא דרביה”ק זי”ע שבלא לימוד חסידות 

קבוע אין חיות בעבודת השי”ת(.

והתשובה השניה: תורת הפנימיות אינה השקפה רעיונית, היא תורת 
ה’. זה לא עובד סתם בגלל שמדובר ברעיונות נפלאים, אלא זה 
עובד בגלל שזה אור השי”ת שמשפיע עלינו עזר וסיוע להתקשר 
אליו. אם היו אלו סתם רעיונות, לא היה לנו כלום מזה. כי הקב”ה 
הוא אין סוף והגיגים נפלאים ככל שיהיו אינם עוזרים להתקשר 
אליו. אבל כשמדובר באור ה’, הרי אם תורת הנגלה מגלה לנו 
אור ה’ בבחינה חיצונית, באה תורת הפנימיות ומגלה לנו אורו 
יתברך בבחינה פנימית. לכן לימוד הזוהר והחסידות )ובאמת ספרי 
החסידות אינם כי אם ביאור לדברי הזוהר הקדוש כיצד לחיותם כאן בהאי עלמא( 

הוא סגולה ופעולה שממשיכה עלינו אור ה’ בפנימיות, ומסייעת 
לנו להתדבק בו בקשר פנימי.

ולזכות  ולקיים,  ולעשות  לשמור  וללמד  ללמוד  שנזכה  יה”ר 
במהרה בימינו בגאולה הפרטית והכללית אמן.

)ושתי הערות בעלמא: א. בימינו וככל שעוברות השנים, רואים בחוש שגם כל 

ספרי הדור מושפעים מתורת הקבלה והחסידות, הן בהבאתם מדברי הצדיקים, 

והן בקבלת ההשפעה הכללית של גישת הפנימיות לראות את השי”ת בכל דבר 

הגאולה  התקרבות  על  מעיד  זה  והרי  השי”ת,  עם  קשר  זה  הענין  שכל  ולהבין 

נופל  הקודש  באגרת קדשו של הבעש”ט  רבים המסתכלים  ב.  בימינו.  במהרה 

מורך בלבם, כי כתוב שם שמשיח צדקנו אמר לו שיבוא “בעת שיתפרסם למודך 

גם  ויוכלו  והשגת,  אותך  מה שלמדתי  חוצה  מעיינותיך  ויפוצו  בעולם  ויתגלה 

בדורנו  לכך  לזכות  נוכל  כיצד  וחושבים,  כמוך”,  ועליות  יחודים  לעשות  המה 

ולעשות עליות נשמה כמו הבעש”ט הקדוש?! אך  יחודים  ליחד  השפל, שנזכה 

כפי שרואים כאן בדברי ה’דגל’, השמיט שורה זו, וביאר כל הענין רק על התגלות 

תורת הבעש”ט הקדוש, ואין כאן המקום להיכנס בביאור הדברים, אך הדברים 

ברורים שהתגלות תורת החסידות היא העיקר(.
נהנית מהגליון? זו ההזדמנות שלך להאיר ליהודים נוספים

נפשות ישראל רעבים גם צמאים לדבר ה'! תן להם 
לזכות לאורו של מרן הבעש"ט הק' בשפת המעשה

לתרום נקודת הפצה, התקשר: 05041-31519
קו ישיר לתרומות בנדרים פלוס: 0799-696-620

ענין המן הוא האמונה, 
שעל ידה זוכה לקבלת פני 
שכינה, וכמידת האמונה כך 

נשפע השפע לטוב
אמר רבי שמעון בר יוחאי במסכת יומא )עו.(, שהטעם שהמן ירד 
בכל יום ויום ולא אחת לכל השנה, מפני שרצה השי"ת שיקבלו 
פניו ויכוונו לבם אליו בכל יום ויום. ויש לבאר הכוונה בזה שרצה 

שיקבלו פניו בכל יום.

בו  רק  תלוי  השפע  שכל  האמונה  את  מביא  שהמן  הוא  והענין 
יתברך, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ולא רק זה, 
אלא שעל ידי האמונה נשברות כל מחיצות הטבע, ומוציא לחם מן 
השמים. על ידי שמכיר שהכל הוא חיות השי"ת, וכל מציאות 'יום' 
להתפלל  ראוי  לבדו  לו  כן  ואם  מ'טובך",  ו'יתענגו  "י'שבעו  היא 
ולעבדו ולהיות דבוק בו. ואם כן המן לא רק מביא את האמונה 
שנתדבק  שהיא  יום,  בכל  השי"ת  פני  הקבלת  אלא  יום,  בכל 

בהשי"ת בכל יום.

לעולם השפעות  הפרנסה שהשי"ת משפיע  כל שפע  תלוי  ובזה 
שכתב  כמו  בכלים.  תלוי  רק  כך,  בין  משפיע  השי"ת  כי  טובות. 
האלשיך הקדוש )שמות טז, ד( על הפסוק "הנני ממטיר לכם לחם מן 
השמים", והסמיך במסורה "ימטר על רשעים פחים אש וגפרית" 
ובין כך, אך צורת השפע  ו(. לרמז שהמטר הוא בין כך  יא,  )תהלים 
תלויה ב"לכם", שיש מי שנשפע אליו בצורת לחם מן השמים, ויש 

מי שנשפע אליו רח"ל אש וגפרית.

ענין  כל  היה  והדביקות  והביטחון  האמונה  של  הזאת  ולתכלית 
קריעת ים סוף. שכל ענין מצרים הוא דעת דקליפה, גלות הדעת, 
שלא תהיה בהירות האמונה. ובקריעת ים סוף היה איבוד קליפת 
היינו  נוכח,  בלשון  קלי",  ל"זה  זכו  זה  ידי  ועל  לגמרי,  מצרים 
לבהירות האמונה עד שאומר להשי"ת בלשון נוכח, ולכן "ואנוהו", 

וכתרגומו "אבני ליה מקדשא", היינו השראת השכינה בנו.

וממפסידי האמונה והדביקות הוא היפך קדושה וטהרה. וכן כתוב 
"וילקט יוסף את כל הכסף" )בראשית מז, יד(, שכל ההשפעות תלויות 
וכמו שנתבאר  בין בגשמיות,  בין ברוחניות  יוסף הצדיק,  במידת 

שתליא הא בהא.

ובזה יובן הכתוב "והיה אם שמוע תשמעו בקול ה' אלקיך וגו' כל 
ה' רופאך"  כי אני  המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך 
דביקות  הדעת, שחסרה  גלות  היא  מצרים  של  כו(. שהמחלה  )טו, 
כמו  מעט,  אפילו  שמרמז  שמוע",  "ואם  נאמר  זה  ועל  בהשי"ת. 
שאמרו חז"ל "שמוע מעט משמיעין אותו הרבה" )תנחומא בשלח יט(, 
"בקול ה' אלקיך" - הבת קול שיש בכל יום שכל מציאות העולם 
היינו  רופאך",  ה'  אני  "כי  מחלה,  תהיה  לא  אז  השי"ת,  רק  היא 
שידיעת מציאות השי"ת בדעתך היא רפואתך בין בגשמיות ובין 

ברוחניות.
מקור: רעוא דרעוין תשע"ט; הדעה והדיבור ת"ל
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2000 גליונות לזיכוי הרבים
נדבת הרה"ח ר' יהודה טרייטל 

לויפער שליט"א
לרגל הולדת בנו למזל טוב

בזכות מרן הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע ירווה ממנו רוב נחת

ברכת מזל טוב
לידידינו היקר והחשוב הרה"ח

ר' ישעי' אלעזר יאראוויטש שליט"א
מחשובי התומכים

לרגל נישואי בנו למזל טוב
בזכות מרן הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע ירווה ממנו רוב נחת
שיתקיים בע"ה יום ג' באולם "אינזליכט"

ברכת מזל טוב
לידידינו היקר והחשוב הרה"ח

ר' י. י. יחזקאל פריש שליט"א
מחשובי התומכים

לרגל הולדת בנו למזל טוב
בזכות מרן הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע ירווה 

ממנו רוב נחת

500 גליונות
נתנדב לעילוי נשמת הרה"צ ר' 
דניאל ב"ר נפתלי הירצקא 

זצ"ל בעל 'מתוק מדבש'
נלב"ע י"ד שבט תשס"ה

ע"י בנו הרה"ח ר' אברהם פריש שליט"א

500 גליונות
נדבת הרה"ג ר' אברהם

ברייער שליט"א
לרגל נישואי בתו למזל טוב

בזכות מרן הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע יזכו לבנות 
בית נאמן בישראל

נדבת
הרה"ח ר' יהוסף 

שווארטץ שליט"א
לרגל נישואי בתו 

למזל טוב
בזכות מרן הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע יזכו 

לבנות בית נאמן בישראל

נתנדב לעילוי 
נשמת המשפיע הרב 
חזקיהו אלכסנדר 

סנדר יצחק בהרה"צ 
חיים אריה זצ"ל 

ערלאנגער
נלב"ע ח"י שבט תשפ"א

הדרכה לימי הבחרות - בחדר המשפיעא חסיד'ישער בחור

על  גדול  כח  יישר  כל  קודם  וברכה.  שלום  יצחק:  אברהם 
השיחה של שבוע שעבר! זה קלע ממש למטרה!. דיברנו על 
חותרים  אנו  להיכן  רוצים,  אנו  מה  השובבי"ם,  מהות  עצם 
הבהירות  לעניין.  ממש  היה  וזה  השובבי"ם.  בימי  להגיע 

הוסיפה לי הרבה.

משפיע: ברוך השם. הנושא אכן היה נושא נחוץ מאד, כי זה 
ברור שרק כאשר אדם יודע להיכן הוא רוצה להגיע, יש לו 

את מרץ והחשק להשקיע כמה שיותר.

אברהם יצחק: בינתיים דיברנו רק שהנושא הוא 'תיקון הנפש' 
שקבלנו  והמתנה  בקליפות,  שנפלו  חלקיה  כל  את  לקבץ 
שנתנו לנו ימים אלו, ימי השובבי"ם, שהימים עצמם יש בהם 

כח וסגולה לסייע לנו לתקן את הנפש.

משפיע: נכון, זה אכן תמצית העניין שדיברנו.

אברהם יצחק: אבל עדיין הייתי רוצה לדבר עוד על שובבי"ם. 
אני מרגיש שיש עדיין מה לדבר.

משפיע: הבה נשמע מה רצונך לדבר. נסה נא להבהיר לעצמך 
במילים איזה נקודה צריכה עוד ללבן.

על מה אנו 'שומרים'?
אברהם יצחק: תראה, זה ברור אז מ'דארף זיין הייליג, צריכים 
שלא  מתנהגים  שאם  ברור  וזה  וטהורים.  קדושים  להיות 
השאלה  כבר.  שדיברנו  כמו  הנפש  חלקי  נפגמים  בקדושה 
'קדושה'?  פירוש  מה  קדוש'?  'להיות  נקרא  זה  מה  רק  היא 

איך מגדירים את זה?

משפיע: אם אני מבין טוב אתה מתכוין לשאול כך, אני יודע 
אמנם שאם לא שומרים את העינים המחשבה הידיים והפה 
פוגמים במידת הקדושה, השאלה היא אבל מה היא הקדושה 

עצמה שבה פוגמים? קדושה זו מה היא?

מרגיש  אני  מאוד.  פשוטה  שאלה  בעצם  זה  יצחק:  אברהם 
שהתשובה צריכה להיות פשוטה מאוד. אבל בכל זאת אולי 

יתברר הדבר יותר.

משפיע: אם אתה כבר שואל, אסביר לך איזה נקודה הצריכה 
בירור. כי זה כבר ידוע לכולנו שהדרך להתקדש היא על ידי 
ומתחזקת  נבנית  הנפש  אומרת שקדושת  זאת  מרע",  "סור 
אשר  שככל  טוהן,  נישט  דורך  העשיה,  אי  ידי  על  דווקא 
מוכרח  אבל  הקדושה.  מתרבה  אסורים  מדברים  נזהרים 
שלא  שומרים  אנו  שעליה  קדושה  של  מושג  שיש  להיות 
לפגום אותה, וממילא מוכרח להיות שיש איזה סוג של מצב 
בנפש האדם, אשר אפשר להגדיר אותה כמהות לעצמה גם 
לשמור  צריך  האדם  הזה  המצב  את  אשר  לפגם,  קשר  בלי 
וסייגים  גדרים  והצבת  בנסיון  עמידה  וכל  ולבנותה,  עליה 

בונה ומחזקת אותה.

אברהם יצחק: לא חשבתי אמנם כל כך עמוק, אבל בעצם זה 
זה  למה  וגם  קדוש?  להיות  פירוש  מה  מה שרציתי לשמוע 

נקרא קדושת הברית? מה פירוש ברית?

בהבנת  במפתח  נגעת  עתה  הנקודה.  זה  ברית!  אה,  משפיע: 
זאת  הברית',  'קדושת  נקראת  הקדושה  כל  הרי  כי  העניין. 
אומרת שיש לנו ברית עם הקב"ה שקשר אותנו עמו כביכול, 
וכאשר  כי הרי הקב"ה הוא מקור הקדושה,  וזו היא קדושה, 
האדם קשור עם הקב"ה נקרא 'קדוש', וא"כ מה שאנו מצווים 
הוא שלא לפגום את הקשר הזה, אשר זה נקרא שמירת הברית.

אברהם יצחק: זאת אומרת שעל ידי 'שמירת עינים' וכדומה 
אנו שומרים על הקדושה והקשר שיש לנו עם הקב"ה. וכאשר 

האדם מתרפה ומתפתה מיצרו הוא מאבד את הקשר הזה.

ברית - דביקות גם בגוף
משפיע: נכון מאוד. עתה נתקדם הלאה. תחילה אנו צריכים 

כריתת  היא  מה  ברית?.  כריתת  המושג  פירוש  את  להבין 
זה, ומבקשים שהאהבה  זה את  ברית? שני חברים אוהבים 
מהם  אחד  שכל  מאחר  אך  לנצח,  תישאר  ביניהם  והקשר 
כן  הוא מציאות לעצמו, עם רצונות עצמאיים אשר מחמת 
את  להפסיק  שיביאו  בעולם,  סיבות  מיני  כל  לבוא  יכולים 
האהבה שביניהם, שיפרדו כל אחד לדרכו, ולכן הם כורתים 
ברית. הם קושרים את עצמם ומתאחדים בהסכמה נפשית 
שלא תיפסק אהבתם לעולם, כאלו הם מציאות אחת שאיננה 

יכולה להחלק ולהפרד.

להווצר  שיכול  מציאות  יש  כאשר  שרק  מעצמו  מובן  אך 
אנשים  בשני  שמדובר  הזו,  בדוגמא  כמו  פירוד,  של  מצב 
המבקשים להתאחד, רק אז באה המציאות של כריתת ברית, 
בין  בינו לבין עצמו,  אינו צריך לעשות ברית  כי הרי אדם 
יד ימינו ליד שמאלו, כי הם בכל מקרה מציאות אחת ובכל 

מקרה אינם יכולים להפרד.

ואם כן נבין שכל עניין הברית ביננו לבין הקב"ה לא שייך 
ממעל  אלוק  חלק  הרי  היא  הנשמה  כי  הנשמה.  מצד  כלל 
ממש, שכל מציאותה היא מציאות אחת קשורה ודבוקה עם 
הקב"ה בלי יכולת של פירוד כלל. ורק כיון שהנשמה שלנו 
עצמאית,  מציאות  כשלעצמו  שהוא  גשמי,  בגוף  התלבשה 
כביכול, יש לו את המשיכות שלו והתענוגים שלו, ומצידו 
אכן יכול האדם להפרד ולהתרחק מהקב"ה - רק לכן ציווה 
אותנו הקב"ה לכרות עמו ברית, אשר זו היא חקיקה שנחקקה 
בבשרינו כאות ברית קודש, שבזה אנחנו מקושרים ודבוקים 

בהקב"ה גם מצד הגוף והחלק הגשמי שלנו.

ועתה אם כן אנו מבינים לנכון למה כאשר האדם משתמש 
ומתנהג עם כל כוחות הגוף שלו רק כפי רצונו יתברך ורק 
עבור עשיית רצונו, הוא נקרא 'קדוש', כי הרי מתגלה ממש 

על גופו קדושת הברית והקשר עם הקב"ה!.

וממילא ככל שנזהרים יותר שלא ללכת אחרי תענוגי הגוף 
לעשות  שלא  והחושים  האיברים  עם  שומרים  ומשיכותיו, 
מהגוף מציאות לעצמה, מוסיפים יותר ויותר קדושה, והגוף 

נעשה יותר ויותר ראוי להשראת השכינה בתוכו. 

אברהם יצחק: זאת אומרת שכל הסוגיא של ברית וקדושה 
שייכת רק בנוגע לגוף שלנו, להשתמש עמו כראוי ולהזהר 

שלא להשתמש בו שלא כראוי...

משפיע: לא. זה לא נכון שכל המושג ברית שייך רק בנוגע 
לגוף. ברית פירושו קשר. והקשר אל הקב"ה מתבטא בעצם 
מציאות החיים שלנו, כאשר התשוקות המשיכות והתענוגים 
שלנו נמשכים רק כלפי הקב"ה, אשר זה מתבטא בכל עניני 
אמיתית,  בקדושה  לעשותם  צריך  שהאדם  השי"ת  עבודת 
דהיינו מתוך התקשרות ודבקות ותענוג פנימי, כי זה הפירוש 

של קשר של ברית.

אלא מאי? אילו לא היינו בתוך גוף גשמי לא היינו צריכים 
בכלל לכרות ברית, כי מעצמינו היו כל התשוקות והתענוגים 
ולכן הסברתי לך שמצד הנשמה לא  יתברך,  מכוונים אליו 
היה צורך בכריתת ברית, ורק בגלל שיש לנו גוף גשמי שהוא 
מושך אותנו להתענג ולהתקשר בדברים גשמיים, וגורם לנו 
לשכוח את הקשר עם הקב"ה, וגורר אותנו להרגיש שהגוף 
ובשביל  שייכים  אנו  להיכן  ולשכוח  לעצמו  מציאות  הוא 
מי אנו חיים, לכן צריכים לחקוק אות ברית על גופנו ובזה 
המציאות  אבל  הקב"ה.  אל  הגוף  כוחות  כל  את  לשעבד 
העצמית של ברית וקשר הוא שהאדם מאסף את כל הכוחות 
בכדי  המצוות  בעשיית  רק  מסתפק  ואינו  הקב"ה,  אל  שלו 
לצאת ידי חובה, אלא מכניס את כל תשוקת לבו וכל מאוויו 
נפשו  מציאות  וכל  והמצוות,  התורה  ידי  על  הקב"ה  אל 

קשורה בהקב"ה מתוך תענוג ודבקות. 

עם  ודבקות  קשר  נקרא  ברית  מאוד.  ברור  יצחק:  אברהם 
הקב"ה. אבל למה זה נקרא 'קדושה'? מה שייך קשר לעניין 

קדושה?

הקדוש  והבדלה.  פרישות  פירושו  קדושה  כי  משפיע: 
שום  לנו  אין  כי  הוא'  ברוך  ה'קדוש  הוא  בתכלית  האמיתי 
מכל  ומופרש  ונבדל  נעלה  והוא  יתברך,  במציאותו  השגה 
השגה ורעיון, וזאת על אף שהוא מחיה ומהווה את העולם, 
ונמצא בכל מקום ובכל גשם, הוא מובדל ומופרש בתכלית 
ההבדלה והפרישות. זה נקרא 'קדוש'. ואם תרצה תוכל לעיין 
בהקדמת המהר"ל לספרו גבורות השם, בהקדמה השניה שם 
מבאר היטיב את הכינוי 'קדוש' שאנו מכנים אותו יתברך, 
שום  לנו  אין  כי  לומר,  יכולים  שאנו  היחידי  הכינוי  שהוא 
השגה בו יתברך, ואנו יכולים רק לומר שאין לנו השגה בו 

דהיינו שהוא 'קדוש'.

אברהם יצחק: ומה זה קשור לאדם קדוש?

משפיע: כי האדם החי בתוך גוף גשמי, והוא מחיה את הגוף 
הגשמי בזה שהוא נותן לה את צרכיה, ובכל זאת הוא מקושר 
גם  נקרא  לעצמו,  כמציאות  לגוף  מתייחס  ואינו  להקב"ה 
הוא קדוש, כי הוא מתדמה לדרכי השי"ת, ולכן מקבל אכן 
מקדושת השי"ת השורה עליו, כמאמר הכתוב 'קדושים תהיו 
מלמטה  עצמו  המקדש  כל  חז"ל  אמרו  ולכן  אני',  קדוש  כי 
צריכים  באמת  הקדושה  את  כי  מלמעלה,  אותו  מקדשים 
לקבל מאת הקב"ה, כי רק הוא הקדוש באמת, אלא שהאדם 
הקשור בו ומתקדש למטה בתוך הגוף שלו, מקדשים אותו 

ומשפיעים עליו קדושה מלמעלה.

אברהם יצחק: נמצא ששמירת עינים וכדומה זה פשוט גדרים 
והרחקות המיועדים בשביל לשמור על הקשר והדבקות עם 
הקב"ה. זה לא רק איזה מצוה פרטית שלא להכשל בעבירה, 
זה הרבה יותר מזה, זה שמירה על הקשר שלנו עם הקב"ה, 
ואם מתרפים ומתפתים אחרי נטיות הגוף, אז לא רק שיש 
והדביקות  הקשר  את  לאבד  גורמים  הם  אלא  עבירה  כאן 
עם הקב"ה. זה הסתכלות חדשה על כל עניין שמירת גדרי 

הקדושה...

לא רק לשמור על 
הקשר, גם לבנות אותו

משפיע: נכון מאוד. והעיקר מה שיצא לנו כמה נחוץ לבנות 
את הקשר עם הקב"ה. ולא רק להישמר מלהיכשל במעשים 
הפוגמים את הקשר, אלא להשקיע מח ולב איך לבנות ולטפח 
רצונות  בליבנו  לעורר  הקב"ה.  עם  הקשר  את  ויותר  יותר 
וכיסופין להקב"ה, לשפוך את הלב לפניו יתברך, ולהרגיש 
כמה אנו אהובים ורצויים לפניו, וכמה רק הוא כל מציאות 
החיים שלנו, ובלעדיו אין לנו שום מציאות כלל. ובנוסף לזה 
לחשוב על אפסיות הבלי העולם הזה, ולהתנתק כמה שיותר 
אלו  גשמיים. מחשבות  תענוגים  אחר  רדיפה  סוג של  מכל 

בונים ומייסדים את הקשר והברית שלנו עם הקב"ה.

אברהם יצחק: אה, עתה אני תופס הסתכלות חדשה על כל 
עניין השעות רצופות וההשכמה וכל המצב שיש בשובבי"ם, 
שזה לא רק תיקון לפגמים, אלא הרבה יותר מזה, התכלית 
ידי  זה היא לבנות את הקשר שלנו עם הקב"ה על  של כל 

התורה הקדושה בלימוד שעות רציפות וכדומה.

אלא  ברציפות,  הלימוד  עצם  לא  הוא  העיקר  ולכן  משפיע: 
להשקיע  הוא  העיקר  כי  בזה.  שיש  והתענוג  החשק  החיות 
את הלב שלנו שיהיה מחובר לתורה מחובר לקרבת השי"ת, 
עיקר  זה  דקדושה.  וחיות  בהתלהבות  התפלה  אל  מחובר 
ומקושרים  מחוברים  יותר  שאנו  ככל  כי  הנפש,  תיקון 
אליו יתברך, אנו ממשיכים על עצמינו יותר ויותר קדושה 
ממשיך  זה  כי  העבר,  על  גם  תיקון  זה  וממילא  מלמעלה. 
ונפלו  מאתנו  שנתרחקו  הנפש  חלקי  כל  על  גם  קדושה 
בקדושת  ומתאחדים  הקדושה  אל  חוזרים  ועתה  בקליפה, 

הבורא יתברך.

אברהם יצחק: ברור מאוד. יישר כח גדול.

למה שמירת גדרי הקדושה אינה עוד מצווה, אלא מיסודי 
היהדות?  ואיך מטפחים את הקדושה והקשר? שמירת הקשר
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רשפיה / כללי וחיצי קודש ממאורי החסידות
אף כשיש ליהודי רצון שיהיה לו רצון שיהיה לו רצון לרצות לעבדו 
עבודה תמה, ואפילו אלף פעמים ככה, גם כן חשוב ומקובל ומרוצה 

הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע )זהב המנורה, עבודת ה'(לפני הבורא כל עולמים
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שישנם  טובים  ימים  מספר  על  לנו  ידוע  כללי  באופן 
הקדוש  ויום  השנה  ראש  רגלים,  שלוש  ישנם  בשנה, 
ופורים  חנוכה  את  יש  ולצידם  התורה,  מן  חגים  שהם 
שהם מדרבנן. אך לכאורה מנין המקור ליום טוב הנקרא 

חמשה עשר בשבט?

הימים  לכל  שבנוסף  חיים(  עץ  )פרי  האריז’’ל  מרן  וגילה 
טובים ישנם שני זמנים - שהם חמשה עשר באב וחמשה 
עשר בשבט - שהם ימים טובים לכל דבר וענין. הימים 
האלו הם זמן של התעלות והתקרבות ישראל לאביהם 
שבשמים כמו בכל יום טוב, וגם בימים טובים אלה כמו 
זוכים לעלות וליראות את פני  בשאר ימים טובים אנו 

האדון ה’, בהתגלות אלקותו יתברך.

השנה  מבאר שכל  הקדוש  אלא שהאר’’י  בלבד,  זו  לא 
הרה’’ק  משם  שמתאמרא  וכפי   - שלימה  קומה  הוא 
מהרי’’ד מבעלזא זי’’ע בשם הבעש’’ט זי”ע שכשאומרים 
‘כל השנה’ הכוונה היא לימים טובים, כי כל השנה הוא 
ש’לפני  ימים  הם  שביניהם  החול  וימות  טובים  הימים 
אחד  חלק  הוא  חג  וכל   - טוב’  יום  ו’אחרי  טוב’  יום 
השי’’ת,  של  החסד  אור  מתגלה  בפסח  השנה,  מקומת 
הוא  שבועות  הגבורה,  מידת  ענין  הוא  האיתנים  בירח 
מדת התפארת, וחנוכה ופורים הם נצח והוד, והשלמת 
ושבט!  באב  עשר  בחמישה  הוא  היסוד,  מידת  הקומה, 

ובלעדי שני ימים טובים אלו אין הקומה שלימה.

כי  בשבט,  עשר  חמשה  יום  על  יותר  התמיהה  וגדולה 
הלא בחמשה עשר באב משנה מפורשת היא )תענית פרק 
ד’ משנה ח’( ‘’לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר 

באב”, אך חמשה עשר בשבט הוא לא יותר מראש השנה 
לאילנות, ולכאורה הלא ישנם עוד ראשי שנים, למלכים 
לשטרות וכו’ ועדיין לא מצינו שהם יערכו כימים טובים. 

ומה נשתנה יום זה.

ומשמו של הרה’’ק מרוז’ין זי’’ע מתאמרא שחמשה עשר 
בשבט הוא ה’כתר’ של כל הימים טובים, כי הלא התורה 
תולה את חגי השנה בדברים הצומחים, החגים נקראים, 
חג האביב, הקציר והאסיף, נמצא אם כן שחמשה עשר 
הוא הכתר של  האילנות,  לצמיחת  באב שהוא השורש 
שני  בין  קשר  יש  ובוודאי  מבהילים,  והדברים  החגים. 

הדברים, הן שהוא מדת היסוד והן שהוא כתר החגים.

 א 
יום טוב של התקשרות

לבאר  קודם  צריך  היטב  הדברים  את  להבין  כדי 
כח  אחת  במילה  היא  היסוד  מידת  היסוד.  מידת  מהי 
ההתקשרות וההתחברות. ישנו הבדל - בלתי ניכר מבחוץ 
שניהם  לדוגמא,  טוב  יום  שעורכים  אנשים  שני  בין   -
עושים את מצוות היום ושניהם מכינים את עצמם אליו. 
טוב  היום  עם  האחד שמח  ביניהם,  גדול  הבדל  יש  אך 
כיון שהוא שובר את שגרת החיים הרגילה, משנה את 
הסדר ומכניס צבע בעיתים, ולעומתו השני שמח עם זה 
ש’הוא’ חוגג את היום טוב, ]ולכן כמובן הוא הרבה יותר 
חי עם היום טוב[. ההבדל בין שני האנשים האלו הוא, 
שהראשון מסתכל על היום-טוב כדבר נפרד ממנו, הוא 
רואה את עצמו מצד אחד ואת היום-טוב מצד אחר, והם 
משתלבים יפה מאוד. השני לעומתו, היום טוב הוא חלק 

בלתי נפרד ממנו ממש.

מכר  של  חתונה  כשמתקיימת  הוא  לזה  פשוט  משל 
הם  להם,  טוב  ודי  לחתונה  כאלו שבאים  יש  קרוב;  או 
מתענגים במאכלים הערבים ושמחת הריקודים, אך מי 
שהוא חבר קרוב אמיתי לחתן או למחותן אינו צריך את 

כל הסיבות האלו כדי לבוא לחתונה, הוא מגיע לחתונה 
כדי לשמוח עם חברו, והוא מרגיש שבלעדיו לא תהיה 

שמחת חבירו מושלמת.

הסתכלות  אופני  שני  שיש  ה’.  בעבודת  הדבר  הוא  כן 
הוא  ה’  הוא שעבודת  הנכון  והאופן  ה’,  כל עבודת  על 
חלק בלתי נפרד מהאדם עצמו. הספה’’ק מבטאים זאת 
ונוקטים כדוגמא את ארבעת המינים, ארבעת המינים 
אין להם שום קדושה עד שלא נעשה בהם מצות הנטילה, 
ולכשנעמיק בזה נמצא שרצון הקב’’ה הוא ש’יהודי’ יקח 
את ד’ המינים וינענעם, א’’כ נמצא שהיהודי הוא חלק 
בלתי נפרד מקיום המצוה, וכשם שהוא יכול לנשק את 
הלולב והאתרוג בחיבה של מצוה הוא יכול לנשק את 
שני ידיו באותה חיבה ממש, כי הם ‘חלק’ מהמצוה ממש.

יחיה באופן הנכון עם מדת  לכן מוכרח מאוד שהאדם 
היסוד שע’’י כך לא תהיה עבודת השי’’ת חלק ‘מוסיף’ 
חלק ממנו ממש. וזהו כחה של מדת היסוד,  עליו, אלא 
מדת  הוא  ע’’ה  רבינו  משה  כי  בזה’’ק  שמבואר  וכפי 
ותחתונים  עליונים  בין  מקשר  שהוא  מפני  היסוד, 
‘חלק  שהם  עד  שבשמים  לאביהם  ישראל  בין  ומקשר 
אלוק ממעל ממש’. כי מדת היסוד מחוללת התקשרות 

אין קץ עד שהופכת את שניהם לדבר אחד ומיוחד.

המושג ‘התקשרות לצדיקים’ הוא דוגמא מצוינת לכך; 
הענין הוא דוקא להתקשר לצדיק כי ‘צדיק יסוד עולם’ 
בשבעה  צדיק  ‘יסוד  הפייט  שאמר  וכפי  כה(  י,  )משלי 

נעלם’, כי צדיק הוא מידת היסוד, וכשחסיד מתקשר אל 
רבו הוא נעשה חלק בלתי נפרד ממנו ממש.

 ב 
ההקדמה בנפש

אך יש תנאי גדול קודם לכל: כדי שהאדם יוכל להיות 
כל  קודם  להיות  צריך  הוא  שהוא,  דבר  לכל  מקושר 
אדם, ואז יוכל להיות אדם שמתקשר. לדאבון לב ישנם 
כ’’כ עסוקים באחרים עד שאינם מוצאים  הרבה שהם 
זמן לפנות אל עצמם, ומדת היסוד אינו עובדת אצלם 

בצורה נכונה.

רוב הצרות בעולם הם צרות בנפש, אנשים מתמודדים 
עם קנאה ותחרות וכו’ כי הם כל הזמן מודדים את עצמם 
והקשיים  המועקות  לכל  השורשית  העצה  אחרים.  עם 
האלו הוא פשוט לשכוח מכל הסובבים ולהתכנס בתוך 
יחסר  לא  ואז  עצמיותו  לעצם  להתקשר  הנפש,  עצם 
‘’לחברי יש ולי אין’’,  לו כלום. הפירוט של קנאה הוא 
יש או לא, אך מה  ואפשר תמיד להתווכח אם לחברך 
ודווקא המציאות שחסר לך  – אין.  כי לך  שבטוח הוא 
אם  מאוד:  פשוטה  בצורה  למלא,  שאפשר  דבר  הוא 
שלא  תראה  לאחרים  ביחס  עצמך  את  למדוד  תפסיק 

חסר לך כלום.

הרה’’ק מראפשיץ זי’’ע אמר בצורה חדה: אנשים בוכים 
‘מי  אומרים  מכשהם  יותר  יחיה’  ‘מי  אומרים  כשהם 
ימות’, הם דואגים הרבה יותר מי יחיה לאחר שימותו, 
אנשים  יהיו  ועדיין  ימותו  לסבול שהם  יכולים  לא  הם 

עם  תמיד  נמדדים  אם  נראה  זה  כך  לחיות...  שימשיכו 
הסובבים. לכן ‘יחיה’ כזה הוא לא חיים אמיתיים.

 ג 
עומק היסוד: נקודת הנפש

לכן הדבר החיוני והבסיסי הוא קודם כל להתקשר לעצם 
הנפש, ל’אני’ שבקרבו ]ואין בזה משום גאוה וישות, כי 
שבקרב  היהודי  לנקודת  דווקא  מתחברים  זו  בעבודה 
ויום חמשה עשר בשבט הוא היום טוב שנועד  הנפש[. 

למידה זו.

חמשה עשר בשבט הוא זמן של התחדשות, כל הבריאה 
עד  העולם,  על  חדשה  אלקית  התגלות  יש  מתחדשת, 
הגשמים  ימות  רוב  ‘’עבר  כבר  חורף מכאן  היה  עכשיו 
ועלה השרף באילנות” )רש’’י ר’’ה יד.(, כבר מתחיל להריח 
‘’תשש  כבר  באב  עשר  בחמשה  כמו’’כ  האביב,  חודש 
כפי  הוא  הענין  עומק  אך  לא.(.  )תענית  חמה’’  של  כוחה 
הוא  זה  ליו’’ט  המקור  כי  זי’’ע  מרוז’ין  הרה’’ק  שמבאר 
“כי האדם עץ השדה” וטמון בזה  יט(  כ,  )דברים  מהכתוב 

יסוד גדול לענין שנדון כאן. 

הנה באריז’’ל איתא שיש עבודה מיוחדת מפעם לפעם 
לצאת השדה ]האר’’י הקדוש בעצמו יצא בכל ערב שבת 
לשדה[ ולראות את הבריאה של הבורא יתברך. מטרתה 
כדי  לבריאה  האדם  את  לחבר  כדי  הוא  זו  עבודה  של 
שיבין את הטמון בה. וכשיתבונן האדם על העצים ישים 
לב שכל העצים צומחים בלי חשבונות ורצונות עצמיים, 
בלי  כך  לחיות  האדם  ילמוד  ומהם  צומחים,  פשוט  הם 

מחשבות ורצונות עצמיים המעקמים את הלב.

הרה’’ק הררמ’’ז זי’’ע סיפר על עצמו שכשחשש מפניות 
עצים,  שהם  סביבו  האנשים  על  חשב  הוא  והתפעלות 
העצים שהם  על  חיצונית חשב  יראה  פעם  לו  וכשהיה 
אנשים... כי בכח האדם להתבודד בתוך עצמו ולחשוב 

על הסביבה שהם עצים אילמים.

היסוד  מדת  מספה’’ק  שכידוע  היסוד,  מדת  עומק  זהו 
היא ‘נקודה קטנה’ ובדרך העבודה הוא הענין להתקשר 
לנקודה של הנפש, ואיתא שמידת היסוד הוא שם שק-
י, כי הוא נוטריקון ש’אמר לעולמו ‘די’ ונרמז בזה ‘שדי 
כוונת  זה  כי  יז,א(,  בראשית  )רש’’י  בריה’  לכל  באלקותו 
במידת  נכונה  בצורה  חי  שכשאדם  האמורים,  הדברים 
די לו במה שיש לו, הוא לא נמדד באחרים  היסוד אזי 

והוא חי חיים שמחים בטוב לב.

זהו מדת היסוד, כח ההתקשרות וההתחברות, הן לעצם 
הם  ההתקשרות  שלאחר  אחרים,  לדברים  והן  הנפש 
נעשו מאוחדים עם הנפש המתקשרת עד שנעשים חלק 

בלתי נפרד ממנו ממש.

לכן חמישה עשר בשבט הוא ‘כתר’ לכל הימים טובים, 
להיות  האדם  יוכל  שבו  וההתקשרות  היסוד  בכוח  כי 
מקושר בעבודת ה’ באופן המבואר למעלה, שתהא חלק 
ממנו, ובכללם גם הימים טובים יערכו בצורה שהם חלק 
בלתי נפרד ממנו בהתקשרות והתאחדות, ביחוד גמור 

ושלם.

 חמשה עשר בשבט     
מה ענין המועד של “חמשה עשר בשבט”?  מהו עומק מדת היסוד המאיר ביום זה?  מהי 

ההקדמה בנפש למידת היסוד?  נקודה מאירה במעלת היום
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שאלות והתלבטויות בעבודת השי"תאנה אבקשך

האם אהבת חברים היא סתירה לאהבת ישראל?
שאלה:

למה אצל חסידים עשו עסק כה גדול של אהבת ישראל, עד שהפכו 
בין תרי”ג  אותה לאחד מעיקרי תורה? לכאורה מדובר בעוד מצוה 
מצוות - איך הפכה מצוה זו ליסוד ושורש שכל גופי העבודה תלויים 
ישראל,  באהבת  החסידות  דרך  מצאה  מה  אחרות,  ובמילים  בה? 

שהפך אותה למצוה שורשית?

המשך תשובה:
קיצור: כפי שהקדמנו בשבוע שעבר, כדי להבין למה צריכים לאהוב יהודי, 
צריכים להבין מקודם מהו יהודי. ועל כן הקדשנו את היריעה לביאור מהות 

קדושת ישראל.

ממעל  אלוק  חלק  הוא  אלא  מאוד,  מרומם  משהו  אינו  שיהודי  הרחבנו 
ממש, והוא דבוק בהשי”ת בקשר עצמי, ומציאותו היא מציאות אלקית, 
השלילה  בחלק  גם  )והורחב  עליו  זאת  רואים  ואין  בגלות  כרגע  הוא  אם  גם 
אודות קליפת הציונות וכל מיני קליפות לאומיות בדומה לה, שרואים בכלל ישראל ַעם 

ייחודי גרידא בעל כשרון וכו’, ח”ו, כי האמת היא שאנו עם אלקי ממש הדבוק בהשי”ת(.

לכל  ויסודית  נוגעת  יהודי  של  קדושתו  כיצד  להתבונן  הרחבנו  זאת  לצד 
התורה והמצוות, וסקרנו זאת בשלשה רבדים, שהצד השווה שבהם היא 
שנתבאר  )וכפי  ומצוות  תורה  אינה  יהודים  בלי  ומצוות  שתורה  המסקנה 
באריכות(, ולכן אמר הלל הזקן לאותו גר שיתחיל במצות אהבת ישראל, כי 

היא המפתח והשורש לכל התורה והמצוות.

ה.
בקדושת  ההבנה  את  ולהשלים  לעצור  רצוי  ישראל,  לאהבת  שנמשיך  לפני 

ישראל.

כי עד עתה דיברנו בינתיים במילים גבוהות. אמרנו שיהודי הוא חלק אלוק 
ממעל ממש, הוא מציאות אלקית, הוא דבוק בהשי”ת, אבל ישאל השואל: 
איך זה מתבטא בפועל? האם זה רק משהו שנראה בימות המשיח כשיתגלה 

לעין כל אור השי”ת, או שגם עתה בימינו אנו יכולים לראות זאת?

והתשובה היא שזה ברור לעין כל גם בעולמנו הגשמי הזה, וכל יהודי ניכר 
בכך שהוא דבוק בהשי”ת.

וכלל הדברים בקיצור, כפי שהספרים הקדושים מרחיבים על כך לאין סוף, 
הוא שיהודי הוא מאמין בהשי”ת. ועל פי הכלל הידוע מהבעש”ט הקדוש 
שהאמונה היא הדביקות, כי אכן, דביקותו של יהודי בהשי”ת מתבטאת 
באמונתו. העובדה שיהודי מאמין בלי כל הבנה והשגה, נובעת מן העובדה 
שהוא חלק אלוק ממעל ממש, וכמו שאף אחד לא צריך הבנה והשגה לגבי 
מציאות עצמו, כי בעצם מציאותו הוא יודע על מציאותו, כך יהודי לא צריך 
שום הבנה והשגה לגבי מציאות השי”ת, כי עצם מציאותו של יהודי אומרת 

לו מציאות השי”ת. וזה מבטא את עומק הדביקות שלנו עם השי”ת.

קשורה  ישראל  שקדושת  הקודם  בגליון  שהורחב  למה  קשור  גם  וזהו 
בתורה ובמצוות, ואי אפשר לקיום התורה והמצוות בלא יהודים. והענין 
כולה  התורה  כל  ואף  אמונה,  בעל  הוא  יהודי  ורק  שיהודי  כאמור  הוא 
אמונה”,   - מצותיך  “כל  הקדוש  הבעש”ט  שאמר  כמו  אמונה,  תכליתה 
וכפתגם הידוע של הרבי ר’ אלימלך זי”ע “וידבר אלקים את כל הדברים 
האלה לאמר - אנכי ה’ אלקיך”, שכל התורה והמצוות מובילות לאמונה 

ודביקות השי”ת, ולכן רק יהודי יכול לקיים תורה ומצוות.

ולפני שהשואל ינסה להתקומם, הרי ישנם עוד מיליוני מאמינים באמונות 
טפלות בעולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ולמה אנו אומרים שדווקא 
האמונה של יהודי מעידה על מציאותו האלקית? התשובה כבר נאמרה 
לפני כמה שורות... כי אכן אמונה גרידא נוכל למצוא גם בקרב אומות 
אמונה  והמצוות,  התורה  כל  לשמירת  שהופכת  אמונה  אך  העולם, 
שמקיפה את כל חייו של יהודי ומשעבדת את כל כולו, אמונה שמוכנים 
אמונתו  רק  זוהי   - להוכחות  נצרכת  ואמונה שאינה  עליה,  נפש  למסור 
של יהודי )גם כשיהודי שואל שאלות באמונה, הוא רוצה ומשתוקק לתשובות. כי הוא 
מרגיש את האמונה מבפנים, וזה בוער לו שאינו מבין, וזה עצמו זועק עד כמה מאמין הוא(.

ו.
על כל פנים התחדד לנו באריכות מי הוא יהודי. יהודי הוא חלק אלוק 
מתחיל  הכל  הבריאה,  תכלית  וכל  והמצוות,  התורה  שכל  ממש,  ממעל 
התורה  בקיום  ועיקרי  יסודי  חלק  שהוא  מאוד  אפוא  מובן  בו.  ונגמר 

והמצוות וכל עבודתנו עלי אדמות.

וכאן באנו למצות אהבת ישראל. מפני שכדי שנוכל להתחבר עם נקודה זו 
של קדושת ישראל, אנחנו צריכים להרגיש זאת דווקא כלפי יהודי אחר; 

היינו לראות בו מציאות אלקית, ולאהוב אותו משום כך.

ואם תשאל: הרי גם אני יהודי, אז למה אני צריך להתעסק דווקא באהבת 
את  להעריך  לאהוב את עצמי,  יותר  עוד  אולי אתחיל  יהודים אחרים?! 

עצמי עוד ועוד, ובכךא להגיע לקדושת התורה והמצוות?

ייתכן  עצמנו,  את  אוהבים  שכשאנחנו  היא,  הפשוטה  התשובה  אולם 
מסתבר  יותר  אך  האלקית,  המציאות  מאהבת  זאת  עושים  שאנחנו 
שאנחנו פשוט אוהבים את עצמנו מאהבת היש הנפרד ח”ו. ייתכן הרבה 

יותר שאנחנו לא קולטים בכלל שאנחנו מציאות אלקית, ואנחנו בסך הכל 
מעריכים את הישות החיצונית שלנו.

ליהודי  טוב  עושים  ואנחנו  אחר,  יהודי  אוהבים  כשאנחנו  זאת,  לעומת 
יגיע מתוך הכרה  יותר מסתבר שזה  אחר, ומעריכים יהודי אחר, הרבה 
והפנמה בקדושת ישראל, מתוך ידיעה שיענקל הזה הוא מציאות אלקית, 
ושהוא דבוק בהשי”ת, והוא תכלית כל התורה כולה, ורק על ידו אפשר 

לקיים תורה ומצוות.

ז.
שאנחנו  הכרנו  בטרם  לבוא  יכולה  אינה  ישראל  אהבת  שני,  שמצד  אלא 

בעצמנו מציאות אלקית.

כי בעצם, רגש האהבה נובע מאחדות וקשר שבין שני האוהבים. אם אין 
קשר מסוים בין שני האוהבים, אין סיבה שיאהבו אחד את השני, גם אם 
תהיה הערכה גדולה ביניהם. וגם כשמדובר באהבת ישראל, היא נובעת 
שגם אני וגם אתה יהודים. זאת אומרת: לא רק מפני שפלוני דבוק  מכך 
בהשי”ת אני אוהב אותו, אלא מפני שגם אני דבוק בהשי”ת, ואני והוא 
שנינו משתייכים ודבוקים להשי”ת )כי כנסת ישראל היא קומה אחת, וכל הנשמות 

הן חלקים מקומה אחת, כיד ורגל של אותו האדם. כי אין פירוד באלקות ח”ו(.

לכן, כל עוד שלא קלטנו שגם בלבנו שורה השכינה כביכול, וגם אנחנו 
מקודשים בקדושה עליונה, ויש בנו אותה אמונה טבעית כאמור, אזי לא 

תבער בקרבנו האהבה.

במילים אחרות: הכתוב אומר “ואהבת לרעך כמוך”, והראשונים מתקשים 
דברינו  לפי  אבל  ממש,  “כמוך”  הזולת  את  לאהוב  יכול  אדם  כיצד 
האמורים, אהבת יהודי אחר נובעת מאהבת עצמי ממש, והיא חלק מאותה 

אהבה ממש. אם אני אוהב את עצמי אני אוהב אותו.

אלא שכמובן וכאמור, צריכים להסתכל קודם על עצמנו כמציאות אלקית. 
שאנחנו  החיצונית  למציאות  החיצונית  מהאהבה  ולהשתחרר  לצאת 
הפנימית  למציאות  הפנימית  לאהבה  ולהיכנס  מה שאנחנו,  טועים שזה 
והאמיתית שלנו, הלא היא מציאותנו האלקית, ואז כל יהודי באשר הוא 
מעצמו נכלל בתוך אהבת עצמנו. הרבה יותר קל אז לאהוב יהודים, כי אם 

אני אוהב את עצמי, אני אוטומטית אוהב גם כל יהודי בעולם.

העצמית  הקליפה  החיצונית,  הערלה  הסרת  את  הרווחנו  גם  כבר  ובכך 
הנפרדת, וזכינו להתחבר עם מציאותנו האמיתית הדבוקה באלקים חיים.

ח.
באהבת  עסק  כבר  שיהודי  לאחר  לכאורה,  נפלאה:  תופעה  מגיעה  וכאן 
היא מציאות  יהודי  כי מציאותו של  ולהפנים  לגלות  זכה  וכבר  ישראל, 
אלקית, היה צריך להיות שלב, שבו הוא מתחיל גם להעריך את מציאותו 

האלקית, ולכאורה היה יכול להיות מצב שבו הוא גם אוהב את עצמו.

מציאות  שהוא  קולט  הוא  שיותר  וכמה  הפוכים,  הדברים  למעשה  אך 
ליהודים  אהבתו  כל  את  נותן  אלא  עצמו,  את  אוהב  לא  הוא  אלקית, 

אחרים. והדבר צריך ביאור.

להתבטל  היא  יהודי  של  האלקית  שמציאותו  הוא,  בכך  הפנימי  והטעם 
להשי”ת, ולכן כמה שיותר הוא קולט מציאות זו, הרי שאינו פונה לאהוב 
את עצמו משום כך, אלא אדרבה, להתבטל עוד יותר, ורק כלפי יהודי 
לתת  כדי  בצד  עצמו  את  מניח  הוא  ולכן  האהבה.  את  מפנה  הוא  אחר 

ליהודי אחר.

אולם יש גם טעם פרקטי לכך. כי כשיהודי כבר מחובר היטב למציאותו 
האלקית, וחי בדביקות בהשי”ת, וכל כולו התפעלות והערכה ליהודי כי 
יהודי הוא דבוק בהשי”ת, הרי שהוא רוצה להרחיב את האהבה עוד ועוד 
ועוד, ולכן אינו מתמקד בעצמו, אלא מחפש עוד יהודי ועוד יהודי, ורוצה 
להיטיב עמהם ולאהוב אותם עד בלי די, כי רואה בהם עוד ועוד דביקות 

בהשי”ת.

ועוד  עוד  להוסיף  רוצה  הוא  ה”כמוך”,  את  יותר  מרגיש  שהוא  כמה 
ב”לרעך”.

ט.
ונסיים בעבודה למעשה:

כמציאות  אותו  לראות  אלא  שטחי,  במבט  יהודי  על  להסתכל  לא  א. 
אלקית, חלק אלוק ממעל ממש.

ב. להבין שגם אני מציאות אלקית. אמנם יש לי גוף, אבל זה לא אני. זה 
כמו העסק שלי. אני זה נשמתי, ונשמתי חבוקה ודבוקה בהשי”ת.

כך  כל  אנחנו  בחיצוניות  אחת.  מציאות  ישראל  וכל  שאני  להתבונן  ג. 
)היינו הגופים התכונות  ‘עסקים’ שונים  וזאת מפני שאנחנו מנהלים  שונים, 

וכו’(. בנשמות אנחנו אחת יחידה ומאוחדת.

ד. וכאן מגיע השלב שהלב מתפרץ לתת ליהודי עוד ועוד ועוד. לתת את 
כי האהבה מתבטאת בפרץ של  עצמי לגמרי בשביל חלק אלוק ממעל. 
נתינה. אהבה בלי נתינה אינה אהבה אלא משהו כמו שקוראים היום ניצול 

קשרים. אהבה אמיתית היא נתינה אין סופית.

ואהבה זו, היא המפתח לכל התורה והמצוות.

בהצלחה וסייעתא דשמיא!

אלמלא השמחה היו צומחים עליי למה אהבת ישראל היא מיסודות היהדות? )ב(
עשבים...

הרה"ח ר' אהרן פאמפ שליט"א

עברו  ז"ל  יהושע  שלום  ר'  הרה"ח  אאמו"ר 
עליו הרבה צרות והרפתקאות בימי חייו, אך 
הוא החזיק במידת השמחה, והיא הצילה אותו 
יזכרו  רבים  הקשים.  החיים  מאורעות  מכל 
השמחה שהיתה נסוכה על פניו באופן תמידי, 
פניו  מאיר  היה  מאוד.  קשות  בתקופות  גם 
בחיוך לכל אדם, מנגן ניגון שמחה, ולפעמים 
היום.  באמצע  ככה  בריקוד  יוצא  היה  אף 
התפילה  שעבודת  הרבה  שדיבר  זאת  מלבד 

צריכה להיות בשמחה ובחיות.

פעם לחש לי באזני, שאלמלא מדת השמחה 
עליו  צומחים  היו  מזמן  כבר  בו,  שהיתה 

עשבים...

השמחה והחיות בעבודת ה' 
מושכת אותי

הרה"ח ר' אהרן הויזמאן ז"ל

זקיני הרב החסיד רבי מאטיע סופר )רכטשפר( 
בצל  היה מסתופף  ט' שבט, תש"ב(  )היא"צ  זצ"ל 
זי"ע,  הקודש של הרה"ק מהרי"א מזידטשוב 
בקרב  ה'  בנחלת  הסתפח  לארה"ק  בהגיעו 
להגיע  מרבה  היה  זאת  עם  קארלין.  חסידי 
להסתופף אצל רביה"ז זי"ע. ולמשל זכור לי 
פעם כשחל שב"ק בערב שבועות, ומיד בתום 
הסעודה שלישית בקארלין רץ זקיני אל רבינו 
פעם  שלישית.  מהסעודה  חלק  לחטוף  הזקן 
שאלתי אותו: זיידע, למה אתה מרבה כל כך 
להגיע אצל ר' אהרלע? מה מצאת שם שכל כך 
מושך אותך? ענה לי זקיני: "השמחה והחיות 
בעבותות  אותי  שמושך  זה  היא  ה'  בעבודת 

אהבה לצדיק זה ולמקום זה!".

חסיד, סוחר, וירא שמים
הרה"ח ר' שלמה הירש שליט"א

הרה"ח ר' אייזיק פינקשלטיין ז"ל היה סוחר. 
לפרנסתו  מתעסק  היה  ביום  שעות  כמה 
בעסק הקרקעות - נדל"ן, אבל עבודתו היתה 
משכמו ומעלה, והצטיין באופן נפלא בשלשת 

עמודי עולם.

תפלתו היתה בחיות ובהתלהבות, הקדיש זמן 
רב לעבודת התפלה באריכות, וגם כשסוחרים 
חיכו עליו, לא השגיח בהם, בעת התפלה היה 
גמר  התפלה  לאחר  וגם  העולם,  מכל  שוכח 
שיעוריו וסדריו, ורק אחר כך לבש בגד מיוחד 

ונסע לעבודתו בערים שונים.

כשמגיע  אותו  ראה  כאשר  סיפר,  ראיה  עד 
פלוני  שסוחר  לו  אמרו  ביתו  ובני  הביתה, 
השני  בחדר  מחכה  כבר  והוא  לכאן,  הגיע 
מזה,  נתפעל  לא  אייזיק  ר'  אבל  כחצי שעה, 
דר"ת,  תפילין  להניח  צריך  שעדיין  והבהיר 
"אני חושש שרבינו תם יקפיד עלי אם אעשה 
אמר  שלו",  התפילין  אניח  בטרם  ביזנעס 
תפילין  אחר שהניח  ורק  ביתו,  לבני  בצחות 
דר"ת ואמר הד' פרשיות וכו', התפנה לאותו 

סוחר.

ואכן  דבר.  לשם  היו  בה'  ובטחונו  שלוותו 
לו  והיה  בפרנסתו  שהצליח  סיפרו  מקורביו 
מסובביו  לכל  בזה  והראה  בהרחבה,  פרנסה 
התפלה  חשבון  על  תבוא  לא  שהפרנסה 
והלימודים בשום אופן. וכן היה מקפיד מאד 
על שיעוריו בתורה הק' בבוקר ובערב, והיה 

מפורסם כתלמיד חכם מופלג.

זכרונות חסידיםאוצרות


