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כל יהודי מאמין, יש בקרבו מידה של יראת שמים, עאכו"כ 
בדרכי  ולהתחנך  ללמוד  וזכה  החיים'  מ'עץ  שטעם  מי 
ה'  את  לעבוד  רצון  בקרבו  פועם  ספק  ללא  הרי  החסידות, 

מתוך רגש פנימי ואמיתי.

מנסים  כאשר  הלב  ושברון  האכזבה  היא  רבה  מה  ולכן, 
לעלות ולטפס בדרך המובילה בית א-ל, אבל "ס'גייט נישט", 
עדיין  בשלישית  ואף  מצליח,  לא  ושוב  נוספת  פעם  מנסה 
ממשיך  הרע  היצר  ומאידך,  המיוחל.  השינוי  את  רואה  לא 
לשקוע  אותו  לגרור  מצליח(  אף  )ולפעמים  בנסיונותיו 

בתאוות ותענוגי העולם הזה. 

אכן, כשמתאמצים מרגישים קצת התלהבות, אבל הכל הוא 
בבחינת 'מקיף', ואילו בפנמיות עדיין רחוקים מאד מעבודת 
ה' באמת, שלא לדבר על רגשות אהבה ויראה שמלכתחילה 

נראים כשייכים רק ליחידי סגולה ובעלי מדרגה גבוהה.

ומתוך הצער והכאב האברך חושב לעצמו: מה יהיה הסוף? 
האם יש לי סיכוי ותקוה? האם אי פעם אזכה להיות עובד ה'?

והענין יובן על פי משל פשוט:

חומה  את  חש  והוא  האש  אל  ידו  את  מקרב  אדם  כאשר 
הגדול, הרי מובן שתיכף ימהר לסלק ידו כדי שלא יכוה ולא 

ינזק ח"ו. 

והנה אע"פ שברגע שהיד קרובה לאש, חום האש נרגש בה 
ידו מן האש, שבה היד להיות  היטב, הרי ברגע שסילק את 

קרה לגמרי כמקודם.

לעומת זאת, כאשר אדם יוצא מביתו ביום קיץ חם להליכה 
רב  זמן  לו  ייקח  לביתו  בחזרתו  הרי  שעתיים,  או  שעה  של 

להתקרר מחום השמש.

ולכאורה מאי טעמא? הרי ללא ספק חום האש גדול הרבה 
יותר מהחום ברחובה של עיר בקיץ!

אלא ההבדל ברור: חום האש הוא חום חיצוני לגמרי שלא 
חדר לאדם עצמו, ולכן ברגע שהאדם הרחיק את ידו מהאש 
ע"י  משא"כ  כבתחילה,  קרה  והיא  כלל  חום  בה  נשאר  לא 
שהות של שעה או שעתיים בחום השמש, החום חודר לתוך 

האדם, והוא מחמם את תוכו ופנימיותו.

והוא הדין והוא הטעם לגבי חום הנשמה וכל מיני הרגש של 
אהבת ה' ויראת ה':

לתוכו  חודרים  הם  אם  רק  נשארים  והחמימות  התוקף 

ופנימיותו של האדם והופכים להיות חלק בלתי נפרד מעצם 
יהי' לאדם רגש חזק של אהבה  גם אם  כן  ואילולא  מהותו, 
ויראה וחמימות גדולה כחום האש, לא יהי' לכך קיום, והם 
אינם אלא "דמיונות שוא" )כמבואר בפרקין(. כי התעוררות 
של תשוקה להתקרב לאלקות מחמת לימוד ספר חסידות או 
שמיעת דברים המעוררים את הלב וכיו"ב, אע"פ שהיא דבר 
טוב מאד לכשעצמו, אין היא אלא אש וחום מדברים שחוץ 

הימנו, אבל החום טרם נכנס וחדר בו בפנימיות.

בו  יחדור  להשי"ת  האהבה  שחום  כדי  האדם  יעשה  ומה 
שלא  כך  ממנו,  נפרד  בלתי  חלק  להיות  ויהפוך  בפנימיות 

יתקרר ויצטנן מיד בחלוף הרושם של ההתעוררות?

ויתחמם  ומחממת,  המאירה  השמש  אל  ייצא   - עצתו  זאת 
ממנה אט אט ויכניס את חומה לקרבו פנימה צעד אחר צעד. 
ויתבונן  כדבעי,  החסידות  ספרי  בלימוד  שיתעסק  ע"י  וזאת 
ה'ציור'  כח  כל  את  בזה  וישקיע  יום,  אחרי  יום  ה'  בגדולת 
והן  זמן  של  בכמות  הן  כלומר  שלו,  וההעמקה  העיון  וכח 
"ווייקן  רבה  יגיעה  סוף לאחרי  וסוף  כוחות הנפש,  באיכות 
זיך אין דעם", בוודאי "וועט זיך עפעס צוקלעפן" ויגיע גם 

להתעוררות ולרגש שיש להם קיום. 

עמוקה  סוגיא  לומד  אדם  שכאשר  במוחש,  שרואים  וכפי 
בש"ס כגון 'תקפו כהן' או 'רוב וחזקה' וכיו"ב, ואחרי משך 
איזה חידוש  עולה במוחו  ויגיעה רבה, לפתע  זמן של עמל 
או ראי' חזקה בענין שבו הוא עומד, או ששומע איזה חידוש 
מחבירו, הרי הוא מתרגש ומתלהב מזה מאד. כי דווקא הבקי 
את  ויודע  המושגים  את  ומכיר  קודם  רקע  לו  שיש  בענין 
הנושא היטב לעומק ולרוחב, מתפעל ומתרגש מכל חידוש 

נוסף בסוגיא המוכרת לו וקרובה ללבו. 

ק"ו בן בנו של ק"ו כאשר מדובר אודות קרבת ה', התקשרות 
ו"לית  מהשגתנו  מעלה  שלמעלה  הקב"ה  אל  והתחברות 
מחשבה תפיסא בי' כלל", ואין לנו שום דרך להשיגו ולתפסו 
או לציירו באיזה ציור שהוא, הרי מובן שכדי שהאדם יתרגש 
ומתלהב  שמתרגש  למדן  כאותו  אלקות  מענייני  ויתלהב 
אלקות  בענייני  שקוע  שיהי'  בתנאי  זה  הרי  מהחידוש, 
ובביאורי תורת החסידות על גדולת ה' ואחדות ה', שהקב"ה 
באופן  במציאות,  אליו  בטלים  וכולם  כולם  את  מחיה 

שהדברים יהיו קרובים ללבו.

וכשנהיה מונחים בדברים אלו בכל כחותינו, בודאי "וועט 
זיך עפעס צוקלעפן" ונבוא לידי התעוררות רגשות אליו ית'.

דבר המערכת
כותב  התניא  לספר  בהקדמתו 

המחבר:

"וכולם הן תשובות על שאלות 

בעצה...  שואלין  אשר  רבות 

עצות  לשית  ערכו,  לפי  אחד  כל 

כן  על  ה'...  בעבודת  בנפשם 

כל  על  התשובות  כל  רשמתי 

כי  לאות...  למשמרת  השאלות 

ועצה  לנפשו  מרגוע  ימצא  בהן 

עליו  הקשה  דבר  לכל  נכונה 

בעבודת ה'".

כמה  לקטנו  שלפנינו  בגיליון 

שניתן  התניא  מספר  ענינים 

ללמוד ממנו הוראות בעבודת ה' 

בחיי היום יום - מתוך פרק ג.

וזאת למודעי:

התניא  מפרקי  ופרק  פרק  בכל 

נושאים  ללמוד  ניתן  קדישא 

ופרק  פרק  ובכל  רבים,  וענינים 

של  אוצרות  גבי  על  אוצרות  יש 

ה',  בעבודת  והדרכות  הוראות 

להביא  כוונתינו  אין  וכמובן 

המופיעות  הנקודות  כל  את  כאן 

הפרק  כל  תוכן  או  פרק  בכל 

פרטים  כמה  מתוכו  לקחת  אלא 

ולהציגם בתוך הגליון. 

אנו תפלה שיקויים במהרה מה 

בסוף  התניא  בעל  רבינו  שכותב 

יזכנו  חיים  "ומחיה  ההקדמה 

ילמדו  לא  אשר  לימים  ויחיינו 

כלם  כי  וגו'  רעהו  את  איש  עוד 

הארץ  מלאה  כי  וגו'  אותי  ידעו 

דעה את ה' וגו' אמן כן יהי רצון".

ארגון לימוד התניא

דמיונות שוא

ב"ה

ר  ֶקֶשׁ ְעּתֹו ְבּ ר ַדּ ׁ ַקֵשּ ְמּ רּות, ֶשׁ רּות ְוִהְתַחְבּ ׁ ׁשֹון "ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוּה", ְוהּוא ְלׁשֹון ִהְתַקְשּ ַעת הּוא ִמְלּ ְוַהַדּ

הּוא  י ַאף ִמי ֶשׁ ְעּתֹו. ִכּ רּוְך הּוא, ְוֵאינֹו ֵמִסיַח ַדּ ת ֵאין סֹוף ָבּ ְגֻדַלּ ֹחֶזק ִבּ ְבּתֹו ְבּ יץ ְוָחָזק ְמֹאד, ְוִיְתַקע ַמֲחַשׁ ַאִמּ

ֹחֶזק ּוְבַהְתָמָדה, לֹא  ְבּתֹו ְבּ ְעּתֹו ְוִיְתַקע ַמֲחַשׁ ר ַדּ ׁ ה ִאם לֹא ְיַקֵשּ רּוְך הּוא, ִהֵנּ ת ֵאין סֹוף ָבּ ְגֻדַלּ ָחָכם ְוָנבֹון ִבּ

ּדֹות ְוִחּיּוָתן. ַעת הּוא ִקּיּום ַהִמּ ן ַהַדּ ְוא. ְוַעל ֵכּ ְמיֹונֹות ָשׁ י ִאם ִדּ ית, ִכּ ַנְפׁשֹו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ֲאִמִתּ יֹוִליד ְבּ



והתבוננות  השגה  הבנה  שהן  חב"ד,  על  דגש  שם  התניא  בעל  למה 
באלקות, הרי "המעשה הוא העיקר" - לעשות ולקיים את רצון ה' בפועל 

ממש?

יש שתי מצוות יסודיות ותמידיות שכל יהודי חייב בהן - יראת ה' ואהבת 

ה'. ובנוסף לזה שהן מצוות בפני עצמן, אהבה ויראה גם מכניסות חיות בכל 

שאר המצוות, וכפי שיבאר להלן בפרק ד שכדי לרצות לקיים את רצון ה' 

באמת, יש לאהבו, וכדי להמנע מלעבור על רצונו ית', צריך ליראה ממנו ית'. 

כיצד יבוא אדם ליראתו ואהבתו? היאך מי שחי בעולם הזה הגשמי ויש לו 

תאוות לדברים גשמיים ותענוג בעניני העולם, והוא ירא מבעלי כח גשמי, 

אעפ"כ יהיה ירא מהשי"ת ואוהבו, היינו לא רק לקיים מצוותיו בפועל, אלא 

להרגיש אהבה ויראה בלב? 

על כך כותב בעל התניא )ראה גם רמב"ם הל׳ יסודי התורה פ"ב, ב, וספר חובת הלבבות 

ריש שער הבחינה( שהדרך לאהבה ויראה היא ע"י התבוננות בגדולתו ית', איך 

שהשי"ת הוא בורא העולם ומקור החיים של כל המציאות, ולא עוד, אלא 

שהוא ית' מרומם ומתנשא מהעולם בלי גבול )כפי שמבואר באריכות בתורת 

ורצון  יראה,   - ית'  מפניו  ביטול  הרגשה של  בו  תוולד  זה  וע"י  החסידות(, 

להיות מקושר אליו ולדבקה בו ית' - אהבה. 

כי  שבנפש,  חב"ד  של  ה'  עבודת  ענין  את  להדגיש  הצורך  מובן  וממילא 

זהו המפתח להגיע לאהבת ה' ויראתו בפועל ממש, וע"י זה - לקיים את כל 

המצוות כדרוש, בחיות, בשמחה ובהתלהבות.

הרגשתי  התפלה  ובמהלך  התפלה,  לפני  חסידות  בספרי  למדתי  אם 
התעוררות להתקרב אל הקב"ה ולדבקה בו יתברך, האם ניתן להסיק 

מכך שנולדה בקרבי אהבת ה'?

כשיודעים ומבינים איזה ענין לעמקו, הרי זה משפיע על רגש הלב, אבל 

ומהי  ופנימי.  אמיתי  רגש  ולא  חיצונית,  ענין של התפעלות  רק  יתכן שזהו 
הדרך להגיע לרגש אהבה אמיתי?

בעל התניא מגלה לנו, שהכח העיקרי להוליד אהבה ויראה הוא כח הדעת, 
היינו להתקשר אל הענין, עד שהדבר יהי' נוגע לו ואיכפת לו באמת, ולולא 
זה, הנה מצד ההתבוננות בחכמה ובינה בלבד, אזי כנ"ל תהי' רק התפעלות 

חיצונית, אבל לא הרגש אמיתי, ובלשון רבינו - "דמיונות שוא". 

הדבר דומה לאדם השומע סיפור מסעיר ומזעזע, שיתכן כי בשעת מעשה 
יתרגש מאוד ואף יבכה הרבה, אבל כיון שאין לו נגיעה אישית לענין, ואיננו 
לו  דואג  אינו  וממילא  בליבו,  הנטועה  באהבה  המעשה  בעל  של  אוהבו 
ייעלמו לחלוטין,  בדאגה אמיתית, הרי כעבור זמן קצר, ההתרגשות והבכי 
מעולם.  הסיפור  את  שמע  לא  וכאילו  שלשום  כתמול  לעסקיו  יחזור  והוא 
משא"כ אם המאורע המזעזע אירע לו עצמו, או לאחד מקרוביו או אוהביו, 
הרי בוודאי שוב לא יהיה מסוגל להסיח דעתו ממנו, שכן אין זו רק  ידיעה 
והבנה )"חכמה ובינה"( של הענין, אלא גם "דעת" – התקשרות והתחברות 

ונגיעה אישית קרובה. 

ועד"ז בענייננו - כשאדם מתבונן בגדלות הבורא, הנה ע"י כח הדעת הרי הוא 
פועל על עצמו שהענין יהיה נוגע לו, ואזי רגשות האהבה והיראה שנולדים 
מהתבוננות הם רגשות אמיתיים ופנימיים. וכמובן, כדי להגיע לזה דרושה 
התבוננות באריכות וביגיעה רבה, להעמיק בעניני אלקות ולהתקשר באלקות 

כדבעי, והמתייגע באמת, סוף סוף יבוא לאהבת ה' וליראת ה' באמת.

ויש להבהיר:

שלגבי  כזו  והתפעלות  התעוררות  ואפילו  התעוררות,  שום  של  בחשיבותה  למעט  הכוונה  אין 
אהבה ויראה אמיתית הרי היא נחשבת ל"דמיונות שוא". שכן כל התעוררות בעבודת ה' חשובה 

ומועילה מאד, והלואי שכולנו נתפעל רק מרוחניות ולא מגשמיות. 

ומכל מקום, מי שרוצה לעבוד את השי"ת באמת, צריך לדעת להבחין בין התפעלות חיצונית לבין 
אהבה ויראה אמיתית ופנימית, ולא להסתפק בהתעוררות מועטת, אלא להתייגע בכל כחות המוחין 

שלו עד אשר יוליד אהבה ויראה אמיתית.

חב"ד - חכמה בינה דעת

השכל שבנפש המשכלת שהוא המשכיל כל דבר נקרא בשם חכמה כ"ח 

לאשורו  דבר  להבין  בשכלו  שמתבונן  הפועל  אל  כחו  וכשמוציא  מ"ה 

ולעמקו מתוך איזה דבר חכמה המושכל בשכלו נקרא בינה ...והדעת הוא 

מלשון והאדם ידע את חוה והוא לשון התקשרות והתחברות.
 ]תניא פרק ג'[ 

להבין בחינת מציאות ג' מוחין חכמ"ה בינ"ה ודע"ת בשכל האדם, דמושכל ראשון 

שנופל בשכלו לעשות דבר מה זה נקרא חכמ"ה כ"ח מ"ה שהוא רק מחשבה פשוטה 

בלי התפשטות עדיין באורך ורוחב איך ומה יעשה הדבר )ולכן בחינת חכמה הוא 

]אות[ י נקודה בלי התפשטות(, ואח"כ כשמתבונן האיך ומה יעשה הדבר, זה נקרא 

והיינו מתוך דבר המושכל הראשון, ע"כ נקראת בינה  בינ"ה מבין דבר מתוך דבר 

]אות[ ה שהוא התפשטות קו לאורך ולרוחב ובתוכה ה]אות[ י' הנקודה הראשונה( 

הדבר  יניח  אם  דבר,  איזה  לעשות  ובינתו  בחכמתו  האדם  יתבונן  אפילו  והנה 

ממחשבתו לא תוגמר לו העשיה אשר גמר בדעתו, עד אשר יקשור הדבר במחשבתו 

בהסכמה שלא ישקוט עד אשר יעשה הדבר הנרצה לו, הנה ההסכמה ההיא נקראת 

והוא  במחשבתו,  הדבר  שמקשר  אדם(  וידע  מלשון  התקשרות  לשון  )הוא  דע"ת 

התקשרות המחשבה עם המעשה, על כן הדעת הוא סוף המחשבה ותחלת המעשה, 

]ליקו"א  זצ"ל  מהרז"ש  החסיד  הגאון  שחיבר  התניא  בספר  הדבר  מפורש  כן  הנה 

פ"ג[. וראיתי רבים חולקים עליו בהבנת בחי' הדע"ת, אבל הדין עמו כי כן מבואר 

הענין בספר לימודי אצילות.

]אגרא דפרקא אות קל"ב[ 

ככה הענין מי שרוצה לדבק עצמו בהשי"ת צריך להיות לו חכמה בינה דעת, וחכמה 
ר"ל קבלה מאבותיו ורבותיו שיש אלקים בעולם, והוא מחשבת גולם בלבד, ואחר כך 
צריך להבין דבר מתוך דבר, ולחשוב תמיד בהבנתו איך שהשי"ת משגיח על כולם, 
שרואה  מה  מכל  ומבין,  מחשב  וזהו  העולמות,  כל  ממלא  והוא  כולם,  את  ומחיה 
בעולם מבין בהבנתו ומחשב שמוכרח להיות כאן כחו ית"ש, וזהו מבין דבר, ר"ל 
דבר השי"ת, מתוך דבר העולם, ואחר כך כשנגמר ציור זה תמיד בדעתו, ואין דעתו 
פנוי מציור זה, כי בהבנה עדיין הדבר פעמים במחשבתו ומבין ומהרהר בה הרבה, 
ולפעמים אינו במחשבתו רק דברים אחרים ח"ו, אבל כשהכריח מחשבתו והבנתו על 
זה, ונגמר מאד דעתו על זה בודאי, נקרא זה דעת, שהוא מקושר תמיד בזה, והולך 
תמיד בזה, וכל מה שרואה רואה תמיד השי"ת, כמו שכתבתי לעיל )סימן י"ב( במשל 

בגדי האשה.

וזה על ידי התפשטות הגשמיות, כי הכל תלוי בזה, כי בלעדי זה, התאות ימשכוהו 
לדברים חומריים מהעולם ורהביו ולא יהיה לו דעת, וזהו שאמרו בגמרא )סנהדרין 

צ"ד ע"א( כל מי שאין בו דעת וכו'.
  ]צפנת פענח, פרשת ויקהל[

בספר תניא, כי הדעת הוא לשון התקשרות. וזה שכתב )ירמיה כב, טז( הלא היא 
משוטט  להיות  מאד,  וחזק  אמיץ  בקשר  דעתו  שמקשר  פירוש  ]וגו'[,  אותי  הדעת 
במחשבתו בגדלות האין סוף ברוך הוא. וזה שכתוב )ירמיה ט, כב( אל יתהלל חכם 
בחכמתו כו', כי אף שהוא חכם בחכמת אלוקות, אם לא יקשר דעתו וידבק מחשבתו 
בחוזק ובהתמדה גדולה בדביקות אלוקות, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית. 

וז"ש כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל "וידוע" אותי.

]אור הגנוז לצדיקים להרה"ק ר' אהרן מנעליחאוו[

שו"ת בעבודת ה'

תניא כוותי' דרב

המשך בעמוד האחרון <<<



צריך להשיג את הסחורה
כידוע, קודם שנעשה המגיד ממעזריטש תלמיד 
והיה  הנסתר  בתורת  גדול  היה  הבעש"ט,  של 
מתפלל עם כוונות האריז"ל. אולם לאחר שנעשה 
יותר  הרבה  להתפלל  תלמיד של הבעש"ט, החל 

באריכות.
אדם שהיה  עם  המגיד  הרב  נפגש  ימים  באותם 
חברו בימים שקודם התקרבותו לחסידות, ואותו 
חבר התפלא על השינוי שחל בתפילתו של המגיד, 

שהרי גם קודם ידע וכיוון את כוונות האר"י.
יהודי היה עוסק  לו המגיד במשל: אותו  השיב 
בשנה  שבועות  וכמה  התורה,  בלימוד  השנה  כל 
בלייפציג  ליריד  ונוסע  מלימודו  מפסיק  היה 
וממנה  לקנות סחורה עבור חנות שניהלה אשתו 
התפרנסו. אמר לו המגיד: "יש לי בשבילך רעיון 
- במקום לבטל תורה כמה שבועות ולנסוע ליריד, 
העיניים  את  תעצום  אחר:  משהו  תעשה  אולי 
ותחשוב שאתה שם ואח"כ תחשוב שאתה חוזר 

חזרה – וכך תחסוך את כל זמן הנסיעה".
בער,  "רבי  הבין:  ולא  במגיד  החבר  הביט 
את  צריך  אני  הרי  בטלן.  כזה  שאתה  ידעתי  לא 

הסחורה ומה יועיל לי לחשוב על לייפציג"?
"זהו בדיוק הענין", השיב המגיד. "בעת התפלה, 
צריך להשיג את הסחורה, להיות באמת בעולמות 
העליונים ולדבר עם הקב"ה. ולשם כך לא מספיק 
ללמוד  צריך  אלא  האר"י,  כוונות  את  להרהר 
ולהעמיק  עולמות  אותם  הם  מה  היטב  תחילה 
שהדברים  עד  התפלה,  לפני  כך  על  ולחשוב 

מתעצמים איתך לגמרי"...
]מגיד דבריו ליעקב[

מה התחדש בלימוד 
החסידות?

הרה"ק מבארדיטשוב זיע"א שהה פעם במחיצת 
רב  זמן  זיע"א  ממעזריטש  המגיד  של  קדשו 
מאד. כאשר חזר לביתו, שאלו חותנו, מה למדת 
רב  זמן  שם  לשהות  לך  כדאי  שהיה  במעזריטש, 
כזה. והשיב, שלמד שם שיודע "אז סי איז דא א 
באשעפער אויף די וועלט" )שיש בורא לעולם"(. 
ושלח  שחוק,  פיו  את  מילא  כן,  חותנו  כשמוע 
לקרוא את השפחה היהודיה, ושאלה: "דו ווייסט 
אז סי איז דא א באשעפער אויף די וועלט" )האם 
יודעת את שיש בורא לעולם?"( והשיבה: "וודאי 
לחתנו  פנה  הוא  לעולם".  בורא  שיש  אני  יודעת 
הרה"ק מבארדיטשוב, ואמר לו: "זעהסטו אפילו 
השפחה  שגם  )"תראה  אויך"  ווייס  דינסט  די 
לנסוע  צריך  היית  זה  על  והאם  כן"(,  יודעת 
מבארדיטשוב:  הרה"ק  לו  השיב  למעזריטש?". 
"זי זאגט, און איך ווייס" )"היא אומרת כן, אבל 

אני יודע"(.
על  פעמים  כמה  חזר  יהודה'לע  רבי  והרה"ק 
דברים אלו בהתלהבות: "זי זאגט און איך ווייס" 
)"היא אומרת כן, אבל אני יודע"(. והוסיף ואמר: 
גייט דורך א שוידער  ווארט  זאגט אזא  "ווען מי 
קערפער"  גאנצען  אין  קעלט  א  ביינער  אלע  אין 
)"כאשר משמעים ביטוי כזה, פחד ורעדה אוחזת 
בכל העצמות, וקור וכפור עובר בכל האברים"(. 
זו  שעובדא  אף  זיע"א:  יהודה'לע  רבי  אמר  עוד 

סיפורים  כלל  ובדרך  העולם,  בפי  שגורה 
נראה שעובדא  כאלו אינם אמתיים, אולם 

זו אמיתית.
]החסידות על העליונה[

"ישים בלבו"
פעם נפגש הרה"ק רבי משה מקאברין עם הגאון 
בשו"ע  לומד  ומצאו  מבריסק  הלוי  הבית  בעל 
או"ח סימן א'. ושאלו אם קיים מה שכתוב שם: 
הקב"ה  הגדול  שהמלך  לבו  אל  האדם  כשישים 
ורואה  עליו  עומד  כבודו,  הארץ  כל  מלא  אשר 
במסתרים  איש  יסתר  אם  שנאמר  כמו  במעשיו, 
ואני לא אראנו נאם ה' )ירמיה כג, כד(, מיד יגיע 
אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו 
ולא  לקיים  ניסה  שאכן  הלוי  הבית  ואמר  תמיד. 
עלתה בידו ולכאורה הלשון הוא כהבטחה, שאם 
יקיים מה שכתוב, מיד יגיע אליו היראה. והשיב 
לו הרה"ק מקאברין שלשון המחבר הוא "שישים 
אם  ולכן,  בראשו".  "שיחשוב  כתוב  ולא  בלבו" 
הענין הוא רק במחשבה, הדבר אינו פועל. והבית 

הלוי הפליא פירוש זה.
]מובא בספר מזקנים אתבונן )ח"ב שמ"ב([

"דָאס מיינט מען אים"
מחסידי  נעוולער,  מיכאל  ר'  הנודע  המשפיע 
נוהג  הי'  זצ"ל,  מליובאוויטש  הרש"ב  אדמו"ר 
לחזור ולומר לתלמידים שכאשר לומדים חסידות, 
הרי זה צריך להיות לא כמו שלומדים או קוראים 
מה  אודות  בריוו"(  )"פרעמדע  זרים  מכתבים 
שהדברים  לדעת  צריך  אלא  ב"שמים",  שקורה 

מכוונים אליו )"דָאס מיינט מען אים"(!...
וביאר זאת ע"פ משל:

שלצורך  יהודים   – "ישוב'ניקעס"  היו  פעם 
יהודים,  מעט  היו  שבהם  בישובים  גרו  פרנסתם 
או אפילו כאלו שגרו לבדם. ובמשך הזמן, בגלל 
הניתוק מסביבה יהודית והעדר האפשרות ללמוד 
שלמרות  כאלו  ביניהם  היו  וחדרים,  בישיבות 
היותם יראי שמים גדולים )כפי שהי' המצב פעם 
אצלם  הי'  הידיעה  העדר  ה"ישוב'ניקעס"(,  אצל 

עד כדי כך שלא ידעו לקרוא.
לאחד  רחוק  ממקום  מכתב  הגיע  פעם 
הביא  לקרוא,  ידע  שלא  וכיון  ה"ישוב'ניקעס", 
הסדר,  אז  שהי'  כפי   – ל"מלמד"  המכתב  את 
עבור  מלמד  שוכרים  היו  "ישוב'ניקעס"  שכמה 
ילדיהם, והיו מושיבים אותו במקום שהי' במרחק 
לכל  נוח  שיהי'  שבסביבה,  הישובים  לכל  שוה 
ה"ישוב'ניקעס" שבסביבה שיש להם ילדים – כדי 

שה"מלמד" יקרא עבורו את המכתב.
 – המכתב  את  לקרוא  התחיל  המלמד  כאשר 
וכדרך המלמדים פעם שהיו קוראים כדבעי, ללא 
המכתב  שתוכן  התברר   – ובהטעמה  נקודות... 
עלינו,  לא  נפטר,  ה"ישוב'ניק"  של  שאביו  הוא 

וכשקרא זאת, התעלף ה"ישוב'ניק".
והי' ר' מיכאל מסיים ואומר לתלמידים:

לכאורה אינו מובן: את המכתב קרא ה"מלמד", 
כתוב  מה  לקרוא  ידע  לא  ה"ישוב'ניק"  ואילו 
נקודות,  עם  הי'  המכתב  אילו  אפילו   – במכתב 
לכאורה  וא"כ,  נקודות,  ללא  בהיותו  ועאכו"כ 
שכתוב  מה  והבין  שראה  מי  להתעלף  צריך  הי' 

במכתב, ולא מי ששמע את תוכן המכתב ממישהו 
אחר, ואעפ"כ, מי התעלף? – לא ה"מלמד", אלא 

ה"ישוב'ניק"?!
אך התירוץ על זה הוא – שאצל המלמד הי' זה 
יהודי זר, ואילו אצל ה"ישוב'ניק" – הרי זה אביו 

)"דָאס איז זיין טַאטע"(!...
והנמשל מובן:

כאשר מישהו לומד חסידות וחושב שזהו "אבא 
חסידות,  ללמוד  יכול  אזי   – אחר"  מישהו  של 
ללא  גם  שכתוב,  מה  כל  ולדעת  נכון  לקרוא 

נקודות... ואעפ"כ, הוא לא יתעלף;
משא"כ כאשר מישהו שומע אפילו את לימודו 
מכוונים  שאליו  יודע  הוא  אבל  חבירו,  של 

הדברים, וזהו "אביו שבשמים" – אזי יתעלף!
]לקוטי סיפורים[

לומדים חסידות ולא נרגש 
שינוי...

בעיה  לו  שהיתה  לאדם  שאמר  לרופא  משל 
בריאותית כל שהיא שעליו לאכול שמנת )'סאוער 

קרים'( כדי לעלות במשקל. 
כפית  אכל  שמנת,  לקח  לביתו,  האיש  כשהגיע 
אחת ורץ לבדוק אם כבר עלה במשקל. כך המשיך 
ואכל עוד כפית שמנת ועוד כפית עד שסיים את 
כל השמנת שבידו. ושוב בדק האם עלה במשקל 

אך למרבה הצער, לא ראה שום שינוי.
חזר האיש לרופא ובפיו טענה: עשיתי כמצותך, 
כן לא עליתי במשקל  אדוני הדוקטור, מדוע אם 

כלל?
שבאכילת  חשבת  האומנם  הרופא:  לו  ענה 

קופסא אחת של שמנת תראה תוצאות? 
עליך להתמיד בפעולה זו במשך תקופה ובמשך 

הזמן תראה את השינוי המיוחל...
והנמשל - יתכן שבחור ילמד ספר חסידות, דברי 
אלוקים חיים, ואחרי הלימוד יבוא בטענה: נאמר 
לי שתורת החסידות מאירה את הנשמה ומכניסה 
חיות בעבודת ה' והנה למדתי בספרי חסידות ואין 
התעוררות  לי  אין  שמים,  ביראת  התעוררות  לי 
ובסך  לי חיות חדשה.  להתקשרות להקב''ה, אין 

הכל הלימוד לא פעל אצלי שום שינוי... 
בין  מתרחשים  אינם  אלה  דברים  לו:  אומרים 
לילה. תלמד עוד ספר חסידות ועוד ספר, תעסוק 
שהלימוד  תשתדל  יום,  ועוד  יום  עוד  בחסידות 
תתחיל  הזמן,  במשך  וכך,  פנימה  בתוכך  יכנס 

להרגיש ולחשוב אחרת...
]מהגה"ח ר' יואל כהן שליט"א[

פחד של חסיד 
מרחיבין  נאים  וכלים  נאה  דירה  נאה,  "אשה 

דעתו של אדם". 

התבטא על כך אחד מחסידי קמאי: 

מזה אני פוחד. שהרי דעת הוא מלשון התקשרות, 
חיבור. פוחד אני שג' דברים הללו יגרמו לי חיבור 

חזק ]"מרחיבין דעתו"[ לענייני העולם... 

]אוצר פתגמי חב"ד[

א חסידישע מעשה



ר' זוסיא וספר התניא

פעם היתה אסיפה אצל הרבי ר' זוסיא אניפולי, וכל התלמידים היו יושבים 
שורות שורות, פניהם לכותל אחד שהיה ללא חלון ואחוריהם אל הפתח, ור' 
זוסיא יושב כנגדם. לפתע קם הרבי ר' זוסיא ממקומו ועמד על רגליו, וכל 
התלמידים קמו גם הם, אבל הם לא יכלו לראות מפני מי קם הרבי ר' זוסיא 
)לנוסח אחר, גם הר"ר זוסיא עצמו ישב וגבו אל הפתח(. והנה נכנס בעל 
התניא והוא לבוש פרווה ועליה חגורה, וניגש לרבי ר' זוסיא. נתן לו הר"ר 
זוסיא שלום, ושאל אותו: 'מה הבאתם מה'גראבע ליטא' )כך כינו תלמידי 

המגיד ממעזריטש את ליטא(.

ר'  הרבי  הביט  זוסיא,  ר'  לרבי  ונתן  מחיקו  כתבים  התניא  בעל  הוציא 
זוסיא בכתבים ואמר: 'ליכטיג ליכטיג'. )לנוסח אחר, נתן בעל התניא כמה 

קונטרסים גם להרה"ק ר' יהודה לייב הכהן זי"ע שהיה שם(.

נתנו כל התלמידים שלום לבעל התניא, ואחר כך הלכו לישון. ביתו של 
הלכו  הגדולים  והתלמידים  התלמידים,  את  מהכיל  צר  היה  זוסיא  הר"ר 
לישון בביתו של הרה"ק ר' יהודה לייב הכהן, ואף שגם אצלו היה רק חדר 

אחד, אבל התנור שבביתו היה גדול, ויכלו לישון על התנור.

גם הרה"ק ר' יהודה לייב הכהן עיין בכתבים, "האט ער זיך אנגיהויבען 
ברענין", ורץ להרבי ר' זוסיא. וגם אצל הרבי ר' זוסיא "האט אנגיהויבען 

ברענין", ורץ להרה"ק ר' יהודה לייב הכהן, "און ס'האט גיברענט".

בהם,  אחזה  וההתפעלות  הקונטרסים  את  הצדיקים  שני  שקראו  אחרי 

יצאו ללכת זה לקראת זה והגיעו לנהר, שעליו היה מונח דף עץ שרק אדם 
אחד היה יכול לעבור עליו. עבר אחד מהם את הנהר ונפגשו יחדיו, והחלו 
להסיח איש לרעהו את גודל התפעלותם מן הקונטרסים של בעל התניא, 

והיו בהתפעלות גוברת והולכת.

לבעל  השניים  אמרו  זוסיא,  ר'  הרבי  לבית  התניא  בעל  כשבא  בבוקר, 
התניא, שצריכים להדפיס את הספר, פרץ האדמו"ר בבכי ואמר: הגדולים 
אינם זקוקים לספר זה, ולקטנים לא תהיה ממנו תועלת. אך הם השיבו לו: 
בעל  כשהחליט  לפיכך,  תועלת.  תהיה  לקטנים  וגם  לו  צריכים  הגדולים 
התניא להדפיס את ה'תניא', שלח אליהם לקבל מהם "הסכמה". ]יש להעיר 

ששני צדיקים אלו ר' זוסיא ור' יהודה לייב הכהן נקברו ליד המגיד זה מימינו וזה משמאלו[

החסידות על העליונה

התניא הקדוש

שמעתי מחסידי צאנז שפ"א שמע הרה"צ משינאווי ז"ל )בנו של הרה"צ 
הנזכר  הרה"צ  לי'  ואמר  הקדוש,  התניא  ספר  שאמר  אחד  מאיש  מצאנז( 
שאין אומרים קדוש אלא לשלושה ספרים, ספר הזוהר הקדוש, ספר השל"ה 
ספר  הוא  השלישי  אולי  בזכרוני  ספק  )נפל  הקדוש  אלשיך  ספר  הקדוש, 
אוה"ח הקדוש(, אח"כ התבונן הרה"צ הנזכר שפגע בזה בכבודו של ספר 

התניא והתענה ע"ז כמה תעניתים.

מגדל עוז

 גדולי הצדיקים
וספר התניא קדישא

מספר לפרסם  הננו  הרבים   לתועלת 
לפתוח  אפשרות  יש  שבו   HOTLINEה
הבנה  חסורי  קשים  לנושאים  שאלות 
שרבים  מיוחדים,  הסברה  בעלי  לפני 
העידו על תועלת העצומה שראו בקבלת 
התניא! בלימוד  ובהירה  ברורה  תמונה 

 כל הדבר
הקשה יביאון...

להערות והקדשות ניתן 
 להתקשר למספר
845-582-1705-1-8

845-582-1705

לזכות הילדה
חי' מושקא בת אבא תחי'

נולדה בכ"ט טבת תשע"ט
 לאריכות ימים ושנים טובות

לעילוי נשמת
 ר׳ יצחק אייזיק

ב״ר נפתלי צבי ע"ה
 נלב״ע ט״ז אייר תשס״ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
האשה החשובה

מרת בתיה דבורה בת אבא ע"ה
 נלב"ע ח"י כסלו תשס״א

ת.נ.צ.ב.ה.

איד  לחסידישער  מתאים  שלא  היטב  מבין  שאני  לאחר  גם  מדוע 
לקרר את  לאכול בהתלהבות, ויש להתגבר על התאוות, אינני מצליח 

ההתלהבות והתענוג בדברים גשמיים?

כדי לחדול מלהתלהב מעניינים גשמיים, לא די בעצם הידיעה שהדבר גרוע, 

אלא מוכרח שיהי' רגש לעניין. 

הדבר דומה לאדם המבין היטב שהעישון אינו בריא, ואעפ"כ הולך ומעשן. 
וסיבת הדבר היא משום שהשכל אותו הוא מבין היטב לא נגע ללבו, מאחר 

שהוא לא הפעיל את כח הדעת בעניין זה. 

וכך כדי שהאדם לא יתלהב מתאוות גשמיות, צריך שתהי' לו דעת באלקות, 
כלומר שיתעמק בגדולת ה' ויתחבר ויתקשר לזה, וכאשר ענין האלקות יהי' 

נוגע לו ואיכפת לו באמת, אזי כל רצונו יהיה באלקות.

<<< שו"ת בעבודת ה' - המשך

התודה והברכה למשתתפים בהוצאת הגליון


