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 י"ט כסלו - חנוכה ה'תשע"ו
'ראש השנה לחסידות'



בשנת תרס"ב, שיגר כ"ק אדמו"ר הרש"ב איגרת ובה כתב על 
אשר  חיים(,  אלוקים  )=דברי  לדא"ח  ראש-השנה  "הוא  החג: 
הנחילנו אבותינו הקדושים... והיא-היא תורת הבעל-שם-טוב" 

לווילנה, התאספו חסידי העיר להתוועדות  כשהגיעה האיגרת 
גדולה. בעיר התגורר רב, שנהג להקל בכמה ענייני הלכה, והוא 
לעג לחסידים לפני הגאון רבי חיים-עוזר גרודוזנסקי, באמרו: 
הוסיפו  החסידים  ואילו  ראשי-שנה,  ארבעה  נזכרו  "במשנה 
מתווסף  "אצלם  בשנינות:  הגאון  השיבו  חמישי".  ראש-השנה 

ואצלנו פוחת" )רמז לקולות שנוהג אותו רב בענייני הלכה(.

)קונטרס ומעין מבית ה’ - הקדמה(
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פתח דבר

החסידות  תורת  מחבבי  בפני  להגיש  מתכבדים  הננו  להשי"ת  והודיה  בשבח 
ולומדיה את הקונטרס המיוחד "זה היום תחילת מעשיך".

"זה היום תחילת מעשיך" - מילים נשגבות ורוויות הוד אלו אשר נאמרו במקורן 
על יום ראש השנה, מקבלות משנה תוקף בעומדנו ביום הגדול והקדוש י"ט 
הגדול  רבינו  יצא  ה'תקנ"ט  בכסלו  י"ט  ביום  לחסידות".  השנה  "ראש  כסלו 
רום  עליו בעטיו של קטרוג בשמי  נגזר  לחירות ממאסרו אשר  'בעל התניא' 
יצא רבינו ממאסרו ובטלו הקיטרוגים  זה אשר בו  על תורת החסידות. מיום 
והמניעות להפצת החסידות, החלה תקופה חדשה של תנופה אדירה בהפצת 

תורת החסידות. 

תורת החסידות שנתגלתה בדורות האחרונים הינה התחלת התנוצצות הגאולה 
שביכולתם  כל  עשו  הגילוי,  גודל  את  המקטרגים  ומשראו  צדקנו,  משיח  ע"י 
למנוע זאת. אך זיכנו בורא עולמים ותורת החסידות נתגלתה ויסודותיה נטועים 

אף אצל קטני קטנים, אשר זהו סימן ברור על התגלותו הקרובה של משיח.

תורת  של  עניינה  נשיאנו,  מרבותינו  קודש  כתבי  מתוך  יבואר  זה  בקונטרס 
החסידות ופעולתה בעולם.

משיח  הרבי  של  מפיו  חדשה  תורה  לשמוע  ומיד  תיכף  נזכה  אשר  רצון  ויהי 
צדקנו.

מערכת 'לכשיפוצו מעינותיך'
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עניינה של
תורת החסידות

בו מבאר הרבי  "עניינה של תורת החסידות"  לפנינו חלק מקונטרס 
שליט"א מלך המשיח בארוכה את עניינה וחידושה של תורת החסידות 
ובייחוד את עניינה של חסידות חב"ד. הקונטרס נחשב כקונטרס יסודי 
בליובאוויטש; המתחילים ללמוד את תורת חב"ד לומדים ראשית כל - 

בדרך כלל - את קונטרס זה.

משכרה נדע מהותה
א. ביאור מהותה של תורת החסידות יובהר ע"י ביאור תוכנו הפנימי של משיח. 
מעינות[  ]הפצת  ידי  על  אשר  ומכיון  מהותה1",  נדע  מצוה(  )של  "משכרה  כי 
החסידות "אתי מר" דא מלכא משיחא2, הרי מענינו של משיח – שכרה, נדע את 

מהותה.

ישראל  גאולת  וכמו:  נעלים.  ענינים  וכמה  כמה  יתחדשו  המשיח  בביאת 
)והשכינה( מהגלות; למעלה מזה: "3יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים 

הסתומים וישיגו דעת בוראם כו' מלאה הארץ דיעה את הוי' כו'"; 

למעלה מזה: שינוי וחידוש במעשה בראשית:

בחינת האלקות שלמעלה מהטבע יהיה אז בגילוי )שלכן יהיו קוראין את השם 
ככתבו, כי בכל העולם כולו יהיה גילוי בחינת שם הוי' – היה, הוה ויהיה כאחד 

- שלמעלה מזמן ומקום, בדוגמת הגילוי שהיה בבית המקדש(.

11 תניא פל"ט )נג, א(.
12 מענה המשיח שאז יבא – וכמ"ש הבעש"ט באגרתו הידועה על דבר עליית הנשמה שלו בר"ה שנת תק"ז, 

נדפסה לקמן.
13 רמב"ם סוף הל' מלכים.

בביאת משיח 
יתבצע 
חידושים 
רבים

יהיה גילוי 
אלקות נעלה
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הגילוי יהיה בכל העולמות

ותוכן ענינים אלו יתחדש לא רק בעולם הזה אלא בכל העולמות. כי ההנהגה 
הקביעות  דרך  ]ועל  הזה  בעולם  ההנהגה  סדר  כפי  הוא  העליונים  בעולמות 
ומכיון  למטה4[.  קביעותם  אופן  כפי  שהוא  למעלה,  ומועדים  חדשים  דראשי 
שבביאת המשיח ישתנה כללות המצב בעולם הזה ופרטיו, הרי שינוי דוגמתו 

יהיה גם בעולמות העליונים.

)ומה שאמרו "5אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד" הוא 
רק בתחלת הזמן של ימות המשיח. ובפרט על פי מה שכתוב ברעי' מהימנא6, 

שמאמר זה נאמר בנוגע לעמי הארץ, מה שאין כן בנוגע לתלמידי חכמים(;

אמנם, אחרי כל הנ"ל, כל ענינים אלה – אף שגדול ורב העילוי וההפלאה שבהם 
– אינם אלא הסתעפות מנקודתו העיקרית של משיח.

14 ראה ר"ה ח, ריש ע"ב. ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג. תנחומא )באבער( בא יג.
15 ברכות לד, ב. וש"נ. רמב"ם הל' תשובה ספ"ט. הל' מלכים פי"ב ה"ב.

16 זוהר ח"ג קכה, א. נתבאר באגרת הקודש )להאדמור"ר הזקן( סכ"ו.

תירוץ על 
סתירה 

שמתעוררת 
ממאמר 

רז"ל

אך לא זה הוא 
עניינו של 

משיח

בשביל להבין יותר את הענין המבואר לקמן, מובאת בזו סקירה קצרה על 
דרגותיה של הנשמה: 

שלושת  ויחידה.  חיה  נשמה,  רוח,  נפש,  דרגות;  חמשה  האדם  בנפש 
הפנימיים  לכוחות  מתייחסים  ונשמה(  רוח  )נפש,  הראשונות  הדרגות 
באדם )הכוחות ששוכנים באיברי האדם בפנימיות – כל אבר לפי ערכו( 
והשתיים האחרונים )חיה ויחידה( הם כוחות המקיפים )שאינם שוכנים 

באיברים לפי ערכם(, וכדלקמן.

כוחות פנימיים:

'נפש' היא הדרגה הנמוכה בנשמה. דרגה זו מתלבשת בגוף להחיות אותו.

'רוח' היא הדרגה השניה בדרגות הנשמה. דרגה זו שוכנת בלב, וענינה 
הוא המדות - אהבה ויראה וכדומה. 

'נשמה' היא הדרגה השלישית בדרגות הנשמה, והדרגה הגבוהה ביותר 
מבין הדרגות המתלבשות באופן פנימי.
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עניינו העיקרי של משיח
ב. ענינו העיקרי של משיח הוא – יחידה. כידוע7 שדוד זכה לבחי' נפש, אליהו – 

לרוח, משה – לנשמה, אדם הראשון – לחיה ומשיח יזכה ליחידה.

ד' הבחינות  וחיה[:  נשמה  רוח,  ]נפש,  נרנ"ח  ד' הבחינות  על  היחידה  מעלת 
נרנ"ח ]נפש, רוח, נשמה וחיה[ הם מדריגות פרטיות, ובחינת יחידה היא עצם 
הנשמה שלמעלה מגדר פרטים, כשמה. ועם היות אשר מבחינת יחידה – עצם 
הנשמה – נמשכות ד' הבחינות נרנ"ח ]נפש, רוח, נשמה וחיה[, אין זה שבחינת 
היחידה היא בגדר מקור ו"כלל" לפרטים אלו – כי לשון "יחידה" מורה על אחדות 
פשוטה המושללת מאיזו שהיא שייכות לפרטים, גם מגדר מקור לפרטים8– כי 
אם שהיא נקודה עצמית של הנשמה, אלא שממנה נמצאות ד' הבחינות נרנ"ח 

]נפש, רוח, נשמה וחיה[.

וכמו שבכל נשמה פרטית, בחינת היחידה היא נקודה העצמית של הנשמה, כן 
הוא ב)החיות ו(הנשמה של כללות השתלשלות העולמות, שבחינת היחידה שבה 
)בחינתו של משיח( היא – עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור. ומנקודה 
וחיה[ דכללות  ]נפש, רוח, נשמה  נרנ"ח  זו, מסתעפות כל מעלות הפרטיות, 

העולמות,

17 ד"ה "וידבר אלקים את כל הדברים" תרצ"ט )השני( ס"ד בשם הרמ"ז. 
18 וכידוע ההפרש בין "אחד ל"יחיד" )שבמילה "אחד" יתכן לאחריה שתים, שיש לו שייכות לחלוקה לפרטים 
שייכות  שמושלל  יחידה  בדרגת  כמו  לפרטים  התחלקות  מושלל  "יחיד"  במילה  כן  שאין  מה  חיה,  דרגת   -

לפרטים.(

היחידה 
- נקודה 
עצמית

היחידה 
דכללות 
ההשתלשלות 
- עצם החיות

כוחות מקיפים:

כוחות אלו אינם יכולים להתגלות בעצמם, אלא רק הארה מהם מפעילה 
את הכוחות הפנימיים.

'חיה' היא הדרגה הרביעית בנשמה. דרגה זו אינה מתלבשת באופן פנימי 
אלא היא בבחינת מקיף. מקיף זה נקרא בשם מקיף הקרוב )כמשל הבגד 
שאף שהוא מקיף את האדם, מכל מקום הוא מקיף שקרוב אליו כיון שהוא 

נמדד לפי גודל גופו(

'יחידה' היא הדרגה העליונה ביותר בנשמה. ונקראת בשם מקיף הרחוק 
)כמשל בית שמקיף את האדם, והוא רחוק ממנו, שאינו נמדד כלל לפי 

גודל גופו(, דרגא זו נקראת בכללות עצם הנשמה.
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כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל. והבלי גבול שלו אינו רק בענין הנצחיות - 
כי כל עצם הוא בלתי משתנה9. אלא גם בענין  שאיננו נתפס בשינויי הזמן, 
בעולמות  כשתומשך  ולכן,  השלימות.  בתכלית  הוא  והמעלה, ששלם  האיכות 

בחי' היחידה ויחיו בחיות עצמי, יהיו במילא בתכלית המעלה והשלימות.

חסידות - מכניסה חיות בתורה
ג. כאמור לעיל, משכרה של ]הפצת ה[חסידות – ביאת המשיח, נדע את מהותה: 
כל החידושים שחסידות חידשה ]בתורה )כולל הבאת חלק ה"סוד" שבה לידי 
המדות(,  טבע  ושינוי  הדין  משורת  דלפנים  )ההנהגה  האדם  בעבודת  גילוי(, 
ואחד  אחד  שכל  חידושים  אינם  מהתעלפות10([,  )התעוררות  העולם  בכללות 
מתחדש הוא בפני עצמו, כי אם, שחסידות היא חיות חדש, חיות עצמי דבחינת 
יחידה. וכאשר חיות חדש זה של החסידות נמשך בעולם ]תורת חסידות הכללית 
ע"י כ"ק הבעש"ט, הרב המגיד ממעזריטש וכו' ואחר כך - תורת חסידות חב"ד 
ע"י ה"11נשמה חדשה" – כ"ק אדמו"ר הזקן בעל השמחה והגאולה[, התחילו כל 
עניני העולם לחיות בחיות חדש – חיות עצמי, ובמילא נתחדשו בהם כמה וכמה 

ענינים.

19 שגם זה מהטעמים שלעתיד לבוא יהיו חיים נצחיים: עכשיו, שנמשך בעולם רק בחי' התפשטות החיות, 
ישנו ענין המיתה. כי בבחינת ההתפשטות שייך ענין השינוי ועד – הפסק וכליון. משא"כ לעתיד שיומשך עצם 

החיות, הרי כל עצמי בלתי משתנה
110 כי ההתעלפות היא רק בנוגע לגילויים ולא בעצם הנשמה, בחי' יחידה, שלכן אפשר להעירו.

111 נשמתו של אדמו"ר הזקן הייתה נשמה חדשה. נשמתו כפי שהיא בעולם האצילות העליון האירה בגופו 
הקדוש, וזאת כדי שְיַיסד את דרך העבודה של חסידות חב"ד. )ספר המאמרים תשי"א(.

עצם החיות 
מעלתו 

שהוא שלם 
בתכלית

חסידות 
- חידושה 

העיקרי 
מכניסה 

את עצם 
החיות בכל 

חלקי התורה 
וממילא 

מחייה אותם 
בחיות חדשה

התגלות העצם בגאולה
המעלה העיקרית דגאולה האמיתית והשלימה . . התגלות עצם המציאות 
דישראל )עצם הנשמה( . . שלעתיד לבוא יראו בפועל ובגלוי את מציאותם 
האמיתית של ישראל, עצם הנשמה שהיא חד עם עצמותו ומהותו ית', 
הדרגות  בכל  ומתגלה  וחודר  שנמשך  כפי  חד",  כולא  וקוב"ה  "ישראל 
דחמשה שמות שנקראו לה, בכל כחות הנפש, תענוג ורצון, שכל ומדות, 
ולבושיהם מחשבה דיבור ומעשה, ובגוף הגשמי, בכל רמ"ח אברים ושס"ה 

גידים, שניכר בהם בפועל ובגילוי ש"ישראל וקוב"ה כולא חד".

)ש"פ תולדות תשנ"ב(
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תורת החסידות - שמן
ד. גם מטעם זה, נמשלה תורת החסידות12 - לשמן, רזין דרזין:

שמן הוא נקודת התמצית )"עסענץ"( של כל דבר. ומזה מוכרח, שמצד עצמו 
מובדל הוא מכל דבר )כי באם היתה לו שייכות לדבר פרטי, לא הי' יכול להיות 
נקודת התמצית של כל דבר(, אלא שהוא בחי' "עצמי", ולהיותו עצמי, נמצא 

הוא בכל דבר13, כי העצמי נמצא בכל.

עד  דתורה,  בנגלה  גם  מתבטא  התורה,  שבפנימיות  הענינים  ככל  זה,  ודבר 
בהלכה למעשה: מצד אחד, השמן אינו מתערב בשאר משקין14, ולאידך גיסא, 

מפעפע הוא בכל דבר15.

112 ובפרט לאחרי גאולת י"ט כסלו )"לאחרי ּפטרבורג"( וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע בזה: "מה 
הזית הזה כשכותשין אותו הוא מוציא את שמנו כו' כן ע"י הקטרוגים שהיו בפטרבורג נתגלה הפנימיות דוקא 

כו'" )תורת שלום ע' 26(
113 ראה תו"א לט, א. קי, ד. לקו"ת נשא כז, ד. אמ"ב שם פנ"ו )נד, ב(.

114 טבול יום פ"ב מ"ה. רמב"ם הל' טומאת אוכלין פ"ח ה"י. 
115 ראה חולין צז, רע"א. שו"ע יו"ד סק"ה ס"ה.

שמן מצד 
אחד נמצא 
בכל דבר 
ומפעפע בו 
ומצד שני 
מובדל ממנו

הדגשת הפצת החסידות בימינו אלה
הפצת מעיינות החסידות חוצה הוא התוכן דביאת המשיח וגאולת השכינה 
ידיעת  הוא שמתגלה בעולם  חוצה  כי, התוכן דהפצת המעיינות  ובנ"י, 
בעולם,  אלקות  ידיעת  בהתגלות  יותר  וניתוסף  שהולך  וככל  אלקות, 
הולכים ומתקרבים יותר ל"אותו הזמן ימות המשיח . . שלא יהי' עסק כל 

העולם אלא לדעת את ה' בלבד" )רמב"ם בסופו(. 

וצריכים  עכשיו,  נמצאים  - שבהם  המשיח  ימות   - אלה  בימינו  ובפרט 
ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית  רק "לפתוח את העיניים", 
והשלימה בפשטות, וכל בנ"י מוכנים בכל הפרטים ופרטי פרטים "לגשת 
ולהסב אל השולחן" "צוגיין און זעצן זיך צום טיש", שולחן ערוך בכל 
מטעמים ובכל טוב, החל מעניני הגאולה, לויתן ושור הבר ויין המשומר, 
ועוד ועיקר, "לדעת את ה'", "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

)י"ט כסלו תשנ"ב(
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ולכן נמשלה תורת החסידות לשמן, כי גם בה – שתי תכונות אלו: מצד ענינה 
העצמי – אינה מתערבת בשום דבר – עצם נקודת החיות שלמעלה מהתפשטות, 

ולאידך גיסא – מתפשטת היא ומפעפעת בכל דבר ודבר, כנ"ל.

לסיכום: עניין ביאת משיח הוא גילוי היחידה שהיא עצם נקודות החיות 
וגילוי זה יפעל ממילא בעולמות שיהיו בתכלית המעלה והשלימות. 
וכך ענין החסידות זה להכניס בשאר חלקי התורה את היחידה )עצם 

נקדות החיות(, וממילא זה יפעל בהם חיות חדשה )כמשל השמן(.

כך גם 
בחסידות יש 
את 2 הקצוות



10

מה שראה הבעש"ט
הקדוש בעת עליית נשמה

בעת שהצדיק רבי גרשון מקיטוב, שהה בארץ הקודש בשנת תק"ז, שיגר אליו 
גיסו הבעש"ט הקדוש, אגרת נפלאה ובה מתאר לו מה שראה ושמע בעת שעשה 
עליית נשמה באותו ראש השנה. האגרת נשלחה על ידי תלמידו הנאמן הרב 
הקדוש רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, שביקש גם הוא לעלות ולחונן את עפר 
נותרה  והאגרת  הנסיעה  התבטלה  עיכובים  מחמת  אך  ירושלים,  הקודש  עיר 

בידו.

וזה דבר ולשון האגרת:

"לכבוד אהובי גיסי חביבי וידידי כנפשי ולבבי ה"ה הרבני המופלא החסיד 
נרו  גרשון  רבי אברהם  ורבנו הרב  מורנו  כבוד  וביראה  בתורה  המפורסם 
יאיר, ולאשתו הצנועה מרת בלומא עם כל יוצאי חלציהם, כולם יעמדו על 

הברכה של חיים אמן סלה.

בראש השנה שנת תק"ז עשיתי השבעת עליית הנשמה כידוע לך, וראיתי 
דברים נפלאים במראה מה שלא ראיתי עד הנה מיום עומדי על דעתי, ואשר 
ראיתי ולמדתי בעלותי לשם בלתי אפשרי לספר ולדבר אפילו פה אל פה. 
אך בחזרתי לגן-עדן התחתון ראיתי כמה נשמות החיים והמתים הידועים לי 
ושאינם ידועים לי, בלי שיעור ומספר, ברצוא ושוב, לעלות מעולם לעולם 
דרך העמוד הידוע ליודעי חן, בשמחה רבה וגדולה, אשר ילאה הפה לספר 

יכבד אוזן הגשמי לשמוע, 
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וגם רשעים רבים חזרו בתשובה ונמחל להם עוונותיהם באשר שהיה עת 
רצון גדול שגם בעיני יפלא מאוד שכמה וכמה נתקבלו בתשובה שגם אתה 
ידעת אותם, והיתה ביניהם גם כן שמחה רבה עד מאוד ועלו גם כן בעליות 
הנ"ל. וכולם כאחד בקשו ממני והפצירו בי עד בוש, באומרם, לרום מעלת 
עמנו  האלה.  מענינים  ולדעת  להשיג  יתירה  בבינה  ה'  חנוך  תורתך  כבוד 
ביניהם  ומחמת השמחה הגדולה שראיתי  ולסעד.  לעזר  לנו  להיות  תעלה 

אמרתי לעלות עמהם.

וראיתי במראה כי הס"מ עלה לקטרג בשמחה גדולה אשר לא היתה כמותה, 
משונות,  במיתות  שיהרגו  נפשות  כמה  על  שמד  גזרות  פעולותיו  ופעל 
ואחזתני פלצות ומסרתי ממש נפשי. ובקשתי ממורי ורבי שלי שילך עמי, כי 
סכנה גדולה לילך ולעלות לעולמות העליונים, כי מיום עמדי על דעתי לא 

עליתי בעליות גדולות כמוהו.

ועליתי מדרגה אחר מדרגה, עד שנכנסתי להיכל משיח, ששם לומד משיח 
תורה עם כל התנאים והצדיקים וגם עם שבעה רועים. ושם ראיתי שמחה 
גדולה עד מאוד ואיני יודע לשמחה זו מה היא עושה. והייתי סבור שהשמחה 
הזאת חס ושלום על פטירתי מעולם הזה, והודיעו לי אחר כך שאיני נפטר 
עדיין כי הנאה להם למעלה כשאני מייחד יחודים למטה על ידי תורותיהם 

הקדושות, אבל מהות השמחה איני יודע עד היום הזה.

בעת  תדע,  בזאת  לי:  והשיב  מר?  קאתי  אימתי  משיח  פי  את  ושאלתי 
אותך  שלמדתי  מה  חוצה,  מעינותיך  ויפוצו  בעולם,  לימודך  שיתפרסם 
והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך ואז ייכלו כל הקליפות 

ויהיה עת רצון וישועה.

זה אפשר  גדול באריכות הזמן כל כך מתי  לי צער  והיה  זה,  ותמהתי על 
להיות.

ושלושה שמות הקדושים  סגולות,  אך ממה שלמדתי שם שלושה דברים 
זה  ידי  ועל  שאפשר  וחשבתי  דעתי,  ונתקררה  ולפרש,  ללמוד  בנקל  והם 
יוכלו גם כן אנשי גילי לבא למדרגה ובחינה כמותי, דהיינו בהיותם יכולים 
להעלות נשמות וילמדו וישובו כמו אני, ולא נתנה רשות כל ימי חיי לגלות 
זאת ובקשתי עבורך ללמד אותך ולא הורשיתי כלל ומושבע ועומד על זה…



12

אצל הרב הקדוש רבי מרדכי מנשכיז היה חיוב ללמוד אגרת זו מדי יום ביומו, 
ומבלי לגרוע כהנחת תפילין ממש. ואמר שמה שכותב הבעל שם טוב שלמד ג' 
שמות שאין ברשותו לגלות, באמת הם רמוזים בהעלם, ואפשר לדעת על ידם 

קץ הגאולה."

)כתר שם טוב; בן פורת יוסף ד' ק"ו ט"ו, רשפי אש השלם, ד' א' ע"ב(



13

הקטרוג השני
שני קטרוגים קשים היו על תורת החסידות בשמי רום. ביאור נפלא 
של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מליובאוויטש בשני הקטרוגים 

)לקו"ש חלק ל' עמ' 170 - מעובד(:

שלב מיוחד בהתגלות פנימיות התורה היה התגלותו של הבעש"ט הקדוש. אשר 
נשלח משמים לעורר את לבבות בני ישראל לאבינו שבשמים על ידי סודות 
נפלאים אלו. ולאחריו המשיכו נשיאי החסידות ללמד יהודים בכל קצווי תבל 

מנפלאות פנימיות התורה. 

בראש השנה שנת תק"ז עשה הבעל שם טוב עליית נשמה והגיע עד להיכלו 
של מלך המשיח. שאל הבעל שם טוב את מלך המשיח: "1אימתי קאתי מר" )= 
מתי יבוא אדון( ענה לו המשיח: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה", כשכוונתו על 

מעיינות תורת החסידות, אותה גילה הבעל שם טוב.

והפצת  לימוד  על  בשמים  גדול  קיטרוג  נעשה  ממעזריטש  המגיד  של  2בזמנו 

החסידות. אחד החסידים ראה 'כתב' של חסידות מתוגולל על הארץ ובהיותו 
קפדן כעס הוא "כיצד יתכן שסתרי תורה עמוקים יתגוללו על הארץ" והיה מכך 

רעש גדול בשמים. 

מיד הרגישוה 'חבריה קדישא' ונצטערו מכך מאוד עד שבא 'בעל התניא' ונתן 
משל מבן מלך שחלה ולא ידעו הרופאים כיצד לרפותו עד שבא רופא עצום אשר 
אמר שבאם יקחו את האבן שבכתר המלך ויטחנו אותה עד אשר דק ויתנו לבן 

המלך לשתות, אולי הוא יבריא.

כך - אמר 'בעל התניא' - בנוגע לתורת החסידות שרוצה מלך מלכי המלכים 
ללמדה לבני ישראל ובלבד שיבריאו באמונה וביראת שמים.

11 כתר שם טוב; בן פורת יוסף ד' ק"ו ט"ו, רשפי אש השלם, ד' א' ע"ב
12 "התמים" ח"ב ע' מט ]עב, א[. אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' שכו ואילך. ועוד.



14

בשמים  שקטה  לא  התניא'  'בעל  בימי 
התורה  פנימיות  התגלות  על  הסערה 
וביום כ"ד בתשרי אסר שלטון הצאר את 
נידון  והוא  הלשנות,  עקב  הזקן  אדמו"ר 
ישב  אשר  בעת  במלכות.  כמורד  למוות 
הבעש"ט  רבותיו  אליו  3נתגלו  בכלאו 
שאל  והוא  ממעזריטש  והמגיד  הקדוש 
לו  וענו  להאסר.  עליו  נגזר  למה  אותם 
על  בשמים  שהיה  קיטרוג  בסיבת  שזהו 
הפצת החסידות ובשל כך ישב ב'תפיסה' 
שבספר  הפרקים  מספר  כנגד  יום  נ"ג 
האם  אותם:  שאל  התניא  בעל  התניא. 
כשאצא אפסיק מלהפיץ חסידות והם ענו 

שכיוון שהתחיל ימשיך ביתר שאת. 

שנתפרסמה  לאחר  תמוהים,  והדברים 
זמן כה רב, ובעל התניא עצמו  זו  תורה 
ביטל )ע"י המשל( את הרעש שהיה בזמן 
היתכן  חסידות  על  ממעזריטש  המגיד 

שהוא יאסר על הפצת חסידות?

מסביר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
את  הפיץ  הזקן  אדמו"ר  מליובאוויטש, 
החסידות בצורה שונה מזו של רבו, ולכן 
התעורר עליו קטרוג חדש. רבו הפיץ את 
קצרים  פתגמים  בצורת  החסידות  תורת 
שהשומעים  ונשגבות,  עמוקות  ואמרות 
להבינם  מבלי  אותם,  דקלמו  )ברובם( 
על  השפיעו  הם  כך  גם  אך  לעומקם. 
הרגש ועל התכונות. אדמו"ר הזקן הוסיף 
והלביש את רעיונות החסידות העמוקים 
בשכל אנושי, באמצעות משלים, דוגמאות 
וטמירים  מופשטים  רעיונות  והסברים. 

13 בית רבי ח"א פט"ז )בהערה(.

ההדגשה בענייני 
גאולה ומשיח

התורה  בלימוד  וההוספה 
והגאולה  משיח  בעניני 
לפעול  ישרה"  ה"דרך  היא 
המשיח  וביאת  התגלות 

והגאולה בפועל ממש.

 - באתי  פועל  של  ועל 
ובודאי יעוררו ויפרסמו בכל 

מקום ומקום:

וביאת  התגלות  לפעול  כדי 
על   - ומיד  תיכף  המשיח 
כאו"א מישראל )האנשים - 
והן  )ישכר(  אוהל  יושבי  הן 
וכן  )זבולון(,  עסק  בעלי 
וחד  חד  כל  והטף,  הנשים 
לפום שיעורא דילי'( להוסיף 
)במיוחד(  התורה  בלימוד 

בענייני משיח וגאולה.

יהי'  שהלימוד   - טוב  ומה 
כי,  בעשרה,  )ברבים( 
ד"עשרה  המעלה  על  נוסף 
בתורה  ועוסקים  שיושבים 
יש  ביניהם",  שרוי'  שכינה 
כשלומדים  מיוחדת  מעלה 
והגאולה  משיח  ענייני 
להתפעלות  בנוגע  ברבים 
הלב,  ברגש  והשמחה 
וגדלה  הולכת  זה  ידי  שעל 
ההשתוקקות והצפיה לביאת 

המשיח.

)ש"פ תזריע מצורע תנש"א(



15

התעורר  כך  ועל  האדם.  של  ודעת  בינה  בחכמה  לקליטים  באמצעותו  הפכו 
הקטרוג החדש.

ההסבר עמו הסיר אדמו"ר הזקן את הקטרוג בחיי רבו מצדיק 'טפטוף' של דברי 
חסידות לשם 'הצלת חיים', אבל לא שפיעת רעיונות שנקלטים ומענגים את 

הגיונו של כל בן אנוש פשוט, בדרך שסלל אדמו"ר הזקן.

עם זאת, אמרו לו הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש, כי "מכיוון שהתחלת אל 
תפסיק, ואדרבה!". ואכן, לאחר יציאתו מהמאסר הוסיף אדמו"ר הזקן להפיץ 

חסידות והסביר את רעיונותיה העמוקים עוד יותר מאשר לפני כן. 

וההוראה )"המעשה הא העיקר"(: שגם מי שלפי דעתו לי מוד פנימיות התורה, 
ובפרט באופן של "חב"ד" )לימוד בהרחבה, הבנה והשגה, "יתפרנסון"(, אינו 
מוכרח להחיות נפשו חייב להכין את עצמו ל"אותו הזמן" ש"לא יהי' עסק כל 
העולם אלא לדעת את ה' בלבד" — על ידי לימוד פנימיות התורה באופן של 
והגאולה  המשיח  מלך  בענייני  בהדגשה  גופא  ובחסידות  דוקא  והשגה  הבנה 

)ראה מסגרת(.

בכל  החסידות,  מעיינות  והפצת  פירסום   — חוצה"  מעינותיך  "יפוצו  ידי  ועל 
מקום ומקום, עד שיגיעו גם חוצה — נזכה בקרוב )כהבטחת מלך המשיח לה

בעש"ט4( לקאתי מר דא מלכא משיחא, שאז יקויים היעוד "5כי מלאה הארץ דעה 
את ה' כמים לים מכסים", ובמהרה בימינו ממש.

14 אגה"ק המפורסמת דהבעש"ט — נדפסה בריש ס' כתר שם טוב. ובכ"מ )נדפסה לעיל(.
15 ישעי' יא, ט.
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סיפור גאולת
רבינו הגדול ממאסרו

י"ט  נ"ע, ביום  'בעל התניא והשו"ע'  סיפור גאולת כ"ק רבינו הגדול 
כסלו אשר הצלתו היתה הצלה לתורת החסידות כולה - יום י"ט כסלו 
נקרא בשם 'ראש השנה לחסידות', שם מיוחד זה מקורו במכתבו של 

כ"ק אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש.

המאסר
חב"ד  ותורת  בכלל  החסידות  שיטת  כך  בעולם,  המתגלה  חדש  דבר  כל  כמו 
בפרט שנתפשטה במדינת רוסיה וליטא ע"י רבינו הגדול ותלמידיו – עוררה 
למדנים  הרבה  גם  היו  המתנגדים  כשבין  מדינות,  באותם  עצומה  התנגדות 

וגאונים מפורסמים.

יד ההשגחה העליונה היתה בזה, שהחרדים והגאונים האלו לא הכירו בהתחלה 
דרכי  בעיניהם  היו  ומוזרים  החסידות  תורת  בשיטת  הגנוז  טוב  כי  האור  את 

הנהגת החסידים.

נוצר דבר אשר אנשי בליעל מסיבות שונות הפיצו שמועות לא טובות  מכך 
על החסידות ועל עדת החסידים לפני הגאונים האלו והם האמינו לדברי אותם 
אנשים. והגיע הדבר לידי כך שראשי מערכת המתנגדים החליטו לעמוד בכל 
תוקף נגד זרם החסידות המתפשט בעולם, ולעקור, היל"ת. את כל דרכי הנהגת 

החסידים.

ההתנגדות החריפה יותר ויותר עד שחלק מהמתנגדים החלו לנקוט באמצעים 
מדיניים והלשינו על אדמו"ר הזקן במרידה כביכול בממשל הרוסי בכדי שיאסרו 
אותו, בחשבם להפסיק ולנתק על ידי זה את התפתחות והתפשטות החסידות. 



17

בעקבות ההלשנה עצרה הממשלה את אדמו"ר הזקן והכניסה אותו למאסר בבית 
כלא מיוחד לפשעים חמורים בעיר פעטערבורג.

של  החשאיים  בחדרים  הושיבוהו  לפעטערבורג,  הזקן  רבנו  את  כשהביאו 
הפרקים  נ"ג  כנגד   – יום  )נ"ג  שבועות  משבעה  למעלה  הפטרובלי.  המבצר 
בספר התניא קדישא(, בשלשת השבועות הראשונים ישב במשטר חמור מאד 
ובחדרים המיועדים למורדים במלכות. שכן אחד מעיקרי המלשינות היה שרבנו 
הזקן מקבץ כספים ושולח לסולטאן הטורקי המתנגד לשלטון הרוסי, אחר כך 

העבירהו למקום נוח יותר במבצר עצמו.

כל ימי שבתו של רבנו הזקן במבצר הפטרובלי, היו ועדות מיוחדות אוספות 
ומעבדות את חומר המלשינות נגד רבנו, ואחר כך חקרוהו ודרשוהו. החקירות 
והדרישות לא התקימו במבצר, אלא במשרדי המועצה החשאית, וכל פעם היו 

מובילים את רבנו הזקן בסירה על נהר הנייבה, מהמבצר למשרדים.

איכה?
אחד מהחוקרים של האדמו"ר הזקן היה אדם מלומד, שידע הרבה. למרות 
שלא היה יהודי, הוא הכיר את התנ"ך. הוא הבין, מי עומד לפניו והיתה זו 

הזדמנות עבורו להחכים.

הוא שאל את הרבי: בספר בראשית כתוב, שאחרי חטא עץ הדעת, ה' שאל 
את האדם הראשון "ַאֶיָכה", כלומר, איפה אתה.  וכי הקב"ה, שיודע הכל, 

לא ידע, היכן נמצא האדם.

שאלו אדמו"ר הזקן: האם אתה מאמין שהתורה היא נצחית וכשענה הלה 
בתשובה חיובית אמר לו אדמו"ר הזקן:

ה' פונה כאן לאדם הראשון בשאלה: איפה אתה?! לאן הגעת?! והשאלה 
אתה  איפה  הדברים:  את  שלומד  אחד  כל  אצל  מהדהדת  הזו  האלוקית 

בעולם?! מה עשית עם עצמך?

הנה למשל, הוסיף אדמו"ר הזקן, אתה בן כך וכך שנים )וכאן נקב בדיוק 
במספר שנותיו של אותו חוקר(, מה עשית עד היום עם עצמך? האם עשית 

טובה למישהו, או שרק על עצמך חשבת?
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שרי המלוכה עצמם חקרו את רבנו הזקן והוא ענה להם על כל שאלותיהם. 
של  בתשובתיו  ראו  כולם  לעיון.  לסנאט  ונשלחו  נרשמו  והשאלות  התשובות 

רבנו הזקן את חכמתו הנפלאה וטהרת לבבו.

השחרור
הבעש"ט  מורנו  שיטת  ולתורתו  הגדול  לרבינו  ניתנה  גמורה  חופשה  "הנה 
י"ט כסלו תקנ״ט נגאל ממאסרו בעיר  י"ט כסלו תקנ״ט": ביום  ג'  נ"ע ביום 
פעטערבורג הרב בעל התניא והשו״ע הנקרא אצל חסידי חב״ד בשם אדמו״ר 

הזקן או רבינו הגדול נ"ע.

ויתעוררו אלפי לבבות בישראל
החסידים  יושבים  המועד  לרגל  לחסידות.  ראש-השנה  בכסלו,  י"ט 
בנועם  שמתוועד  מליובאוויטש  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  עם  בהתוועדות 
ובלבביות. מפעם לפעם מרים חסיד כוסית משקה ואומר "לחיים" והרבי 
נענה בסבר פנים. עם תום ניגון הדבקות, פותח הרבי בדברים מעניינא 

דיומא, מבאר ומסביר אודות מעלתם של יהודים בכלל וחסידים בפרט.

עיניו, מהרהר קמעה, אחר מעביר את  עוצם את  הרבי משתתק לרגע, 
מבטו הזך והטהור על פני המסובים, ומתחיל לספר: מעשה שהיה . . .

והרחבים של פטרבורג הבירה.  גדול היה דר בפרבריה הירוקים  עשיר 
פינה. משרתים  מכל  קרץ  העושר  ומפוארת;  ידיים  רחבת  היתה  דירתו 
לבושי שרד ניצבו דרך-קבע בכל מבואות הבית. מסביב הקיף את הדירה 
גן גדול ויפה, מרהיב עין. קשה היה להאמין שדירה נאה זו שייכת ליהודי, 

ולא סתם ליהודי, אלא דווקא יהודי ששומר ומקפיד על כל תג.

אלא שחלפו הימים, וככל שעושרו של הגביר גדל ועסקיו התרחבו, כן 
פחת הזמן שהקדיש ללימוד התורה. במשך הזמן גם הקפדתו על שמירת 
המצוות הלכה ופחתה. מכיון שהיה תדיר במגעיו עם גבירים ושועי ארץ 
בהם  והשתתף  המפוארים,  בטרקליניו  משתאות  עבורם  לערוך  החל   –
בעצמו עד שעות הלילה הקטנות. ההתדרדרות הרוחנית הנוראה היתה 

רק שאלה של זמן. 
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יום גאולה זה הינו לא סתם גאולה פרטית שלו אלא יום גאולה של כל החסידות, 
שיטת מורנו הבעש״ט נ״ע וביחוד שיטת תורת חב"ד. אשר רבינו הגדול נ"ע 

היה מחוללה ומיסדה, ואשר מסר נפשו עליה במסירות נפש בפועל ממש. 

אופיני הוא הדבר, אשר ביום הילולא רבא של מורו ורבו הרב המגיד ממעזריטש 
כי  נ"ע  רבינו הגדול  בי"ט כסלו תקל"ג( נתבשר תלמידו  )אשר הסתלק  נ"ע 

חירות ניתנה לו ולתורת רבו הק׳.

באחד המכתבים שכתב רבינו הגדול נ"ע אחרי צאתו מהמאסר לאחד מתלמידי 
מורנו הרב המגיד ממעזריטש נ"ע הוא כותב בזה הלשון:

"ברם כגון דא צריך להודיע, כי יום אשר עשה ה׳ לנו, יום י״ט כסלו יום ג׳ 
בספר  וכשקראתי  נ״ע.  הקדוש  דרבינו  רבא  הילולא  יום  טוב  כי  בו  שהוכפל 
תהלים בפסוק פדה בשלום נפשי קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו יצאתי בשלום 

מה׳ שלום".

של  אחד  חפץ  בביתו  הותיר  לחלוטין,  עול  שפרק  למרות  ובכל-זאת, 
קדושה. ספק עם הוא עצמו ידע את הסיבה לכך - אולי עשה זאת בשל 
– אך הכי  ואולי בשל סיבה אחרת  הלחלוחית חסידית שנספגה בליבו, 

אירע עובדא.

הזקן.  אדמו"ר  של  דיוקנו  דמות  לתפארת  תלויה  היתה  האישי  בחדרו 
הדיוקן השקיף כביכול ממרומי החדר על יושביו. על ציור זה שמר מכל 

משמר, וסירב בקנאות-מה, להסירו מקיר חדרו. 

פרט לתמונת רבינו הזקן, שמר הגביר גם על עניין חסידי נוסף; מדי שנה, 
בהגיע י"ט בכסלו, היה מחליף את מלבושיו, וכמו נהפך לאיש אחר. אותו 
יום היה לו ליום של חג והתרוממות הרוח. בשיאו של היום היה עורך 
בביתו התוועדות חסידים אליה הזמין את קהל עדת החסידים שהתגוררו 

בעיר. 

כך מדי שנה היו החסידים יושבים בארמונו, מתוועדים ומספרים מנפלאות 
היום, מסיחים בפרשת המאסר והגאולה בעצבונה ובשמחתה, והיו נותנים 

שבח והודיה לה' יתברך שהפליא לעשות עם הרבי. 

כך היה הסדר בביתו של אותו גביר מדי שנה בשנה. 

באותה שנה בה אירע סיפורנו, התקיימה התוועדות החג, אלא שדבר-מה 
התחולל לפתע...
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מני אז הונהג יום י״ט כסלו לחג הגאולה ויום התוועדות אנ״ש בבל מקומות 
מושבותיהם בכל שנה ושנה. בהתוועדות הלזו נותנים אנ"ש שיחיו שבח והודיה 
להשי"ת על החסד הגדול שעשה ד׳ עמהם ומתעוררים ברגש קודש להתקרב 
לאור החסידות שהורינו רבינו הגדול נ"ע בתורותיו הק׳. בתוך סעודת ההודיה 
החסידים  זקני  הלב.  את  ומרננים  הנפש  את  המעוררים  חב״ד  ניגוני  מנגנים 
מבארים עניני דא״ח, ומספרים מאשר ראו ושמעו מהחסידים הגדולים בזמנם 
ומתלהבים ומתלהטים בזכרון ימי קדם. הצעירים שומעים באזן קשבת לספורי 
ומתעוררים  מתחזקים  כאחד  וכולם  החסידות.  בדרכי  ולהוראותיהם  הזקנים 
להתקשר באילנא דחייא על ידי קביעות עתים לתורה, ושיעורי לימוד דא״ח 

ברבים דוקא למען יתקיים היעוד הידוע "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה".

הרבה נפשות לחסידות עשתה התוועדות החסידים. מה שלא היה בכוחם של 
ויכוחים ואף גם לימודי והשפעות תורת החסידות, עשתה בדרך ממילא ומאיליו 
שיחת רעים והתועדות של אנ"ש בכל זמן וזמן. ההתועדות )פארבריינגען( של 

ישבו החסידים והתוועדו. ניגנו ניגוני דבקות ושמחה, ניגונים שהיה בהם 
כדי לעורר את הנפש ולהשפיע על שומעיהם. כאשר הניגון גווע לאטו 
הוא  היום.  מענייני  בדברים  לפתוח  החסידים  מזקני  אחד  החל  ונאלם, 
סיפר ותיאר בהרחבה את קורות פרשת המאסר והגאולה, הוסיף בדברים 
ונתן שבח והודיה על גודל הטוב שהגדיל והפליא עמנו הקב"ה ועל רוב 

חסדו שעשה מלפנים.

הבורקות  ועיניו  אוויר,  שואף  קלה,  אתנחתא  עושה  היה  לפעם  מפעם 
ולאחר שהות  נודדות על פני החסידים המקשיבים כבוחנות,  והנבונות 
דברים   – לב  בתעלומות  ונוקבים  שיורדים  בדברים  היה ממשיך  קצרה 

שהיו "מזיזים" בפנימיותו של אדם. 

אמרו  כבר  נוסף.  כוס  ולאחריה  הגון  יי"ש  כוס  הגביר  נטל  בינתיים 
"גדולה לגימה שמקרבת", ומכיוון שלגם, פתוח היה לקלוט דברי חסידות 

והתעוררות המשיבים את הנפש, ולבו נפתח לרווחה... 

הבחינו החסידים ביציאתו, אולם לא הבחינו בכניסתו; מסתבר כי למרות 
הלכה  שהשעה  ככל  מלחזור.  הבית  בעל  בושש  ארוכה,  שעה  שחלפה 
והתארכה ובעל הבית בושש מלחזור, החל העניין לתפוס את תשומת לב 
המתוועדים. השחר כבר כמעט הפציע על גגותיה של פטרבורג, ודמותו 

של בעל הבית נפקדה. זה היה יותר ממוזר. 
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חסידים מכנסת רוח חיים בעבודת ה'. ההתועדות של חסידים מעודדת ומרעננת 
את הכחות בחיות חדש ומעמידה את האדם על דרך האמת.

הבקי בדברי הימים של חסידי חב״ד יודע הוא מהרבה לבבות ונשמות ישראל 
בזמנים  החסידים  התועדות  ידי  על  החסידות  מאור  אל  ונתקרבו  שנתעוררו 
שונים. ובפרט בחג הגאולה י"ט כסלו המיוחד בסגולתו הפרטית לעורר את לב 

ישראל להתלהב ולהתלהט באור החסידות.

חלילה,  דבר-מה  לו  אירע  אולי  "שמא   – ולחפשו  לצאת  אפוא  החליטו 
וזקוק הוא לעזרה", סבר מאן דהוא, והחסידים קמו ויצאו לחפשו בחדרים 

הרבים שבבית, כשבלב כולם מקנן חשש עמוק. 

בעל-הבית. בחשש-מה פתחו  ללשכתו של  הגיעו  אחדות  דקות  כעבור 
את הדלת ומיד נרתעו לאחוריהם. לנגד עיניהם המשתוממות נגלה מחזה 

- - -

לרגע קט התקשו להאמין כי זה אכן בעל-הבית הנכבד והנערץ על גדולי 
ועשירי רוסיה. אך מבט שני הסיר כל ספק – זה האיש!

ועיניו  חיוורות  פניו  ההדורים;  בבגדיו  ארצה  קומתו  מלוא  שכב  הלה 
עצומות; דמעות חמות זולגות מעיניו וגופו רוטט בבכי כבוש. מדי פעם 
הוא מדבר אל )דיוקנו של( רבינו הזקן. קולו מר: "אבוי לי, רבי, אבוי לי 

על עצמי. אבוי לי לאן הגעתי. רבי! רוצה אני לשוב בתשובה... " 

רגע שררה שתיקה, ולאחר מכן נשמעה ייללה מרטיטת לב: "רבי, עזור 
לי ..." 

מאז אותו יום שינה הגביר את סדר הנהגתו ואורח חייו. הוא החל להקפיד 
על קלה כבחמורה, להדר במצוות בדרכי החסידות – כבימים עברו.

"אכן" – סיים אדמו"ר הריי"צ את סיפורו - "'זה היום יוקבע למועד תמידי 
לבבות  אלפי  ויתעוררו  רבה,  שמיה  ויתקדש  יתגדל  בו  אשר  בישראל, 

בישראל בתשובה ועבודה שבלב'".



22

ראש השנה לחסידות
יום י״ט כסלו נחשב אצל חסידי חב"ד לראש השנה לחסידות. ביום הזה, ע"י 
בלימוד  השנה  לכל  חדשה  חיות  שואבים  אנ"ש,  והתועדות  החסידות  לימוד 

ובדרכי החסידות.

וכמו שמבואר בתורת החסידות אשר בכל ליל ר"ה הוא עת עליית העולמות 
לקבל חיות חדשה ממקור החיים על כל השנה הבאה, כך יום י"ט כסלו הוא הזמן 
המסוגל להתרוממות ועליית הכוחות למקורם לשאוב חיים פנימיים ועצמיים 
עץ  בענף  עצומה  בהתקשרות  הזה  ביום  המתקשרת  הנפש,  ופנימיות  מעצם 

עבות באילנא דחייא רבותינו הק׳.

ההתייחסות לראש השנה לחסידות מופיעה במכתב אשר כתב אדמו"ר הרש"ב 
נ"ע לבנו יחידו אדמו"ר הריי"צ נ"ע בשנת תרס"ב )301 שנה לגאולת רבינו בעל 
התניא(, באותו הזמן היה בנו המנהל של ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש:

ב"ה יום ד׳ ט"ז כסלו תרס"ב.

ומשגיחיהם  בי״ט כסלו הבע״ל, התלמידים ראשיהם מוריהם  בני שי׳ תאספו 
ותשמחו בשמחת החג אשר פדה בשלום נפשינו, ואור וחיות נפשינו ניתן לנו 
קרוב הדבר אשר היום הזה הוא ״ראש השנה״ לדא״ח )דברי אלוקים חיים – 
כינוי לדברי החסידות( אשר הנחילנו אבותינו הק׳ זצוקללה״ה נ"ע זי״ע והוא 

הוא תורת הבעש״ט נ״ע.

'זה היום תחלת מעשיך' - שלימות הכונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ 
הזה בבחינת  ביום  נמשך  פנימיות התורה הקדושה, אשר  אור  גילוי  להמשיך 
המשכה כללית על כללות השנה, ועלינו להעיר לבבינו ביום הזה בבחי׳ חפץ 
ורצון פנימי ועצמי באמיתת נקודת לבבינו שיאיר נפשינו באור פנימית תורתו 

יתברך.

ממעמקים קראתיך הוי׳, להמשיך בחי׳ עומק ופנימית תורת הוי׳ ומצות הוי׳ 
ועצמיות אור אין סוף ברוך הוא, שיאיר בפנימיות נפשינו  מבחינת פנימיות 
אליו  יהיה  כו'(  וההתפשטות  העצם  מציאותינו  כל  )ר"ל  עצמותינו  כל  אשר 
יתברך לבד, לגרש מאתנו כל מדה רעה ומגונה מהמדור הטבעיים כי אם כל 
עשיותינו וענינינו )הן בעבודה - היינו תפלה, תורה ומצות, והן בעניני העולם 
המוכרחים לקיום הגוף( יהיו בכוונה אמיתית לשם שמים. אשר חפץ הוי׳ כו׳ 

והשם יתברך אב הרחמים ירחם עלינו וינחנו בדרך הטובה והישרה.

ישר יחזו פנימו כו׳.
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)עכ"ל הק׳ בהנוגע לענין זה(.

ולסיום; מסופר שחסידים רצו לכתוב 'מגילת י"ט כסלו', וכבר הכינו נוסח של 
מגילה. אך אדמו"ר הזקן לא קיבל את המגילה, ואמר שסיפור המאסר והגאולה 
אינו צריך להיות כתוב במגילה, מכיון שהוא ישאר חי לנצח בלב ישראל. וכך 
אמר: "זה היום יוקבע למועד תמידי בישראל, אשר בו יתגדל ויתקדש שמיה 
המעשה  כי  שבלב.  ועבודה  בתשובה  בישראל  לבבות  אלפי  ויתעוררו  רבא, 

)=סיפור המעשה( חקוקה בלב ישראל דלעילא וכתובה בלב ישראל דלתתא" 

)ספר התולדות אדמו"ר הזקן עמ' רכ"ב(



לע"נ
הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל 

 ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ
כ"ב ניסן ה'תשע"א

•

לזכות
הרה"ת עקיבא יוסף הכהן שיחי' פרידמן 

לרגל חתונתו עב"ג בשעה טובה ומוצלחת, 
י"ג כסלו ה'תשע"ו


