
1

ימים  והסליחות,  הרחמים  ימי  אלול.  חודש 
בהם עלה משה רבינו אל ההר ובסיומם ירד עם 
לבעלי  שהיו  עם־ישראל  אל  השניות  הלוחות 

תשובה.

מעורר  השופר  קול  תשובה.  של  זמן  זהו 
הצדיקים  גם  ודרכנו.  מעשינו  את  לשפר  אותנו 
אולי  במעשיהם,  מפשפשים  שבנו  והמסולתים 
לעמוד  רוצים  כולם  כלשהו.  דופי  בהם  יימצא 
בימי  כרימון  זכויות  מלאים  יתברך  הבורא  לפני 

הדין המשמשים ובאים, ולזכות בדין.

ובתוך ימי "אלול" אלו, ביום ח"י בו, באו לעולם 
שתי נשמות גבוהות, הלוא הן נשמת אור שבעת 
רבינו  ונשמת  הקדוש,  הבעל־שם־טוב  הימים 

הזקן בעל התניא והשולחן ערוך.

תורת  את  בעולם  שגילו  הם  אלו  ענקים  שני 
החסידות, שהכניסה חיות מחודשת בכל עבודת 

השם, ובקיום התורה והמצוות.

אלול  "ח"י  הזקנים  נאמר בשם החסידים  וכבר 
חיות  מכניס  באלול",  חיות  שמכניס  היום  הוא 
שתשובה  ומכיוון  התשובה,  בעבודת  מיוחדת 
היא מצוה כללית ממילא מכניס הדבר חיות בכל 

התורה והמצוות. 

ידיעת המחלה
חצי  המחלה  "ידיעת  היא  מפורסמת  אמרה 
מלמדת  החסידות  תורת  כל  ראשית  תרופה", 

אותנו על "רוממות הא־ל ושפלות בני האדם". 

לחשוב  מסוגל  החסידות  את  למד  שלא  אדם 
תורתו  בעבור  לו"  הוא  כדאי  כולו  העולם  ש"כל 
ומעשיו הטובים, ושהוא כבר "מסודר" עם כתיבה 
וחתימה טובה, כאשר ייתכן שבאותה שעה הוא 
מלא ב"גאווה" ו"ישות", "כעס" ועוד ועוד מידות 
ואחרות, עליהן אמרו חז"ל  ומגונות כאלה  רעות 
שהוא  שמי  מפני  וזאת  ונוראים,  איומים  דברים 

שפל וגס אינו מרגיש בגסות שלו ובִשפלותו.

בעומק יותר, ייתכן וכל עבודת השם שלו אינה 
באמת "לשמה", אלא "לשמו", כדי שייקרא רבי, 
צדיק חסיד וכו', ואמת אינו לכבוד השם יתברך, 
אלא הכול הוא לצורך עצמו. האדם עלול לחשוב 

שהוא בעל מדרגה נעלה, ובאמת הוא שבוי אצל 
יצרו הרע, שמסית אותו לגדל את עצמו, ולדאוג 

לעצמו.

שהיה  למדן  אברך  אותו  על  הידוע,  וכמשל 
מתגאה מאוד, והציעו לו שילמד על מידת הענווה, 
כדי שיפסיק להתגאות, אך כל זה לא הועיל כלל, 
המוסר,  בספרי  ללמוד  סיים  כאשר  מייד  שכן 
התגאה הלה והשוויץ שכעת הוא גם "עניו", ומי 

ידמה לו ומי ישווה לו..

וכעת נתבונן, האם אנו יודעים באמת עד כמה 
לשוב  שנוכל  כדי  יתברך,  מהשם  אנו  רחוקים 
אל..  ושבים  עצמנו,  את  מרמים  שאנו  או  אליו? 

עצמנו?

הקב"ה "כול יכול"
מסופר על אחד מחסידי האדמו"ר הזקן שעשה 
דברי  לקבל  כדי  לליאדי  מירושלים  דרך  כברת 
אלוקים חיים, וכאשר שאלו אותו מה השתנה בין 
לפני שהיית חסיד, לאחרי שנהיית לחסיד, הוא 
השיב: "השאלה השתנתה והתשובה נשארה אותו 

הדבר".

למראה פליאתם של בני שיחו הוא הסביר את 
מהיכן  חשבתי  חסידות  שלמדתי  "לפני  דבריו: 
לומד  אני  הרי  בשבילי,  עדן  גן  הקב"ה  ימצא 

והשבתי  וכו'?  טובות  מידות  ובעל  הפסקה,  ללא 
כבר  הוא  ובמילא  יכול"  "כול  שהקב"ה  לעצמי 
והבנתי עד  יסתדר. אבל אחרי שלמדתי חסידות 
ובמדרגתי האמיתית,  הייתי מוטעה בעצמי  כמה 
לסבול  הקב"ה  יכול  הכיצד   – השתנתה  השאלה 
שפל־אנשים שכמוני, ומדוע לא יפיל את קורת 
הגג על ראשי? אבל התשובה היא אותה תשובה 
– הקב"ה "כול יכול", ובכן הוא מסוגל לסבול גם 

אותי".

לעזוב את דרך הרשע
החסידות מלמדת את האדם ש"אין עוד מלבדו" 
גם במישור האישי. כל רצונותיו ומחשבותיו של 
יתברך  הבורא  רצון  סביב  להיות  צריכים  האדם 
שמו. הקב"ה הוריד את נשמתו של כל אחד כדי 
לבצע שליחות מסוימת בעולם, ו"אני לא נבראתי 

אלא כדי לשמש את קוני".

מן  לצאת  היא  בעיקר  התשובה  עבודת  ולכן, 
שלי,  והמחשבות  שלי,  והתאוות  שלי,  הרצונות 
 – לה'  יהיה  שהכול  שמים,  מלכות  עול  ולקבל 
"יעזוב רשע דרכו, ואיש אוון מחשבותיו", צריך 
החטאים,  את  רק  לא  הרשע,  דרך  את  לעזוב 
והדרך של כל החטאים היא כאשר האדם מונח 

ב"לעשות לעצמו".

איך אפשר אחרת
החסידות מלמדת אותנו שתשובה היא הדביקות 
בה' יתברך, לשוב ולדבוק בו בכל מעשינו ודרכנו.

מסופר על כמה חסידים שיצאו מרוסיה בשנות 
משה  רבי  הגאון  אל  אותם  שלח  והרבי  הלמ"ד, 
"יראים  אותם  לראות  שהתפלא  פיינשטיין, 
המגף  תחת  שנים  הרבה  כל־כך  אחרי  ושלמים" 
זה  כיצד  באוזניהם  התפלא  הוא  כאשר  הרוסי. 
החזיקו מעמד בקיום התורה והמצוות, נענה אחד 

מהם ואמר בפשטות "איך יכולנו אחרת?".

על־פי דין ודאי שהם היו פטורים מכמה וכמה 
עניינים, אבל כאשר רוצים להיות מחוברים לה', 

אזי "איך אפשר אחרת".

מייד הן נגאלין
"עתידין  הרמב"ם(  פסק  )וכן  הובטחנו  וכבר 
הן  ומייד  גלותן  בסוף  תשובה  לעשות  ישראל 

נגאלין".

 כתיבה וחתימה טובה 
לשנה טובה ומתוקה!

פנימיותפנימיות
מחשבת החסידות לעולם התורה
גיליון 118  �  אלול ה'תשפ"ב

באמת להשתפר

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יוצא לאור על ידי

מרכז את"ה בארץ הקודש - אור תורת החסידות
merkazato@gmail.com 0765100470 'ת"ד 18, כפר חב"ד 6084000, טל' 03-5785302 פקס

הנהלה: הרב מנחם פרלשטיין, הרב שמואל פרלשטיין עריכה: הרב יוסף אברהם פיזם

קול השופר מעורר אותנו לתשובה, לשוב אל ה' – אך האם 
אנו יודעים באמת מהיכן עלינו לשוב?

ב"ה



2

דמות של חסיד   דבר מלכות
מתורתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ מליובאוויטש

אחד הטעמים מדוע אין מזכירים 'ראש חודש' 
השטן,  "לערבב  הוא:  השנה',  'ראש  בתפילות 
שלא ידע שהיום הוא ראש חודש תשרי )ולא יבוא 

לקטרג(".

שאין  למנהג   – השטן  ערבוב   – הסיבה  גם  זו 
בשבת  תשרי  חודש  את  ומברכים  מזכירים 
שלפניו, כבכל שבת מברכים. עניין זה מופיע גם 
חודש  במשך  בשופר  לתקוע  למנהג  טעם  בתור 
אלול – שבזה מערבבים את השטן – "שלא יבין 

מתי ראש השנה". 

שאף  למנהג  כטעם  גם  הדבר  מובא  כן  כמו 
שראוי היה לקרוא פרשת בראשית בראש השנה, 
מתחילים לקרוא פרשת בראשית בשמחת תורה 

כדי שהשטן לא יבין את ראשית השנה..

השטן מתבלבל
מלאך,  הרי  הוא  השטן  מובן:  אינו  ולכאורה 
הדבר  ייתכן  ואיך  וכו',  מעלה  דין של  לבית  ובא 
שהוא לא ידע עקב מנהגים אלו שהיום הוא ראש 
השנה?? דבר שהוא כה מפורסם, נדפס ב'לוחות 

השנה' וכו'!

ואילך(  )ר"ה ט"ז, סע"א  בזה: בגמרא  ויש־לומר הביאור 
בשייכות   – השטן  ערבוב  עניין  את  אנו  מוצאים 
לר"ה ותקיעת שופר: "א"ר יצחק… למה תוקעין 
כשהן  ומריעין  ותוקעין  יושבין,  כשהן  ומריעין 
רש"י:  ומפרש  השטן".  את  לערבב  כדי  עומדין 
את  מחבבין  ישראל  כשישמע  ישטין,  "שלא 

המצוות מסתתמין דבריו".

כבר זכו בדין
לתקיעות  בנוגע  גם  להסביר  ניתן  זה  דרך  על 
שבחודש אלול: תקיעות אלו עניינם כידוע – )פדר"א 

תשובה,  שיעשו  ישראל  להזהיר  "כדי  כ'(  אות  פמ"ו 

בזה  ולכן  בעיר"..",  שופר  יתקע  "אם  שנאמר 
ומתעוררים  בשופר  תוקעים  ישראל  שבני  גופא 
שכבר  בהבינו  מעורבב,  השטן  נעשה  בתשובה 
ידי תשובתם  על  בדין,  ישראל  זכו  אלול  בחודש 
בחודש זה, ולכן הדבר חסר תועלת, ואין לו מה 

לקטרג בראש השנה – "מסתתמין דבריו".

וזהו הפירוש במילים "שלא יבין מתי יהיה ראש 
הכתוב  התאריך  את  )לא  יודע  שאינו  השנה": 
הדין   – היום  של  יחודו  הוא  מתי  אלא(  ב'לוח', 
והמשפט דראש השנה – שאז הוא זמנו לקטרג, 
מתי  יודע  "ואין  בפירוש:  כותב  שהמהרי"ל  וכפי 

הדין ויקטרג".

בטרם  תשובה  עושה  יהודי  כאשר  כלומר: 
שמגיע ראש השנה, הרי שהדין שלו כבר נפסק 
כבר  ישראל  חושב שעם  השטן  ובמילא  לטובה. 
זכו בדין על ידי התעוררות התשובה בחודש אלול, 
יוצא  כך  מאומה.  לפעול  יכול  אינו  כבר  וקטרוגו 
מ"ספק"..  רק  הוא  השנה  בראש  שלו  שהקטרוג 

ולכן אינו בתוקף.

ראש  בערב  תוקעין  ש"אין  הטעם  גם  וזה 
השנה, כי אז יהיה סבור השטן שעבר יום הדין" 
התעוררות  עקב  בדין,  זכו  שכבר  סבור  השטן   –
ולכן בערב ראש  התשובה שבמשך חודש אלול, 
השנה פסקו מלתקוע, שכן אין הם זקוקים יותר 

להתעוררות שמהשופר, כי כבר זכו בדין.

חלישות בקטרוג
אי   – שהזכרנו  הנוספים  העניינים  לג'  ובנוגע 
תשרי.  שלפני  בשבת  א'.  חודש:  ראש  הזכרת 
לקרוא  שמתחילים  זה  וכן  השנה,  בראש  ב'. 
הביאור  לומר  יש   – תורה  בשמחת  "בראשית" 

בתוכן העניין "לערבב את השטן" שבזה:

דהנה כאשר השטן רואה שבקשר עם יום ראש 
השנה, חסרה אצל בני ישראל ההזכרה – ובמילא 
זה  דרך  ועל  חודש,  ראש  של   – ההתעוררות 
המעלה שקשורה לסיום ולהתחלת התורה, פועל 
הדבר חלישות בקטרוגו – בחשבו, שחסר בעבודת 
בני ישראל, ובמילא אין הוא צריך להתאמץ לחפש 

אצל בני ישראל חסרונות נוספים.

ריחוק בשביל קירוב
השני:  מהצד  שאלה  מתעוררת  שכעת  אלא 
ייקחו את כל המעלות הללו מבני  הייתכן שאכן 
ישראל? סוף סוף חסרים הרי בני ישראל ביום זה 

עבודות אלו?!

הביאור בזה: עובדה זו גופא, שנמנעים מדברים 
אלו כדי לערבב את השטן, צריכה להביא ומביאה 
יותר,  עוד  עמוקה  תשובה  להתעוררות  בפועל 
מכפי זו שהייתה נפעלת על ידי ג' העניינים הנ"ל.

היוצא  "קול  של  באופן  התשובה  התעוררות 
מפנימיות הלב" באה לידי ביטוי "על ידי המרירות 
ממנו  רחוק  אשר  מה'  ריחוקו  על  שבנפשו 

בתכלית" )לשון הלקו"ת לנצבים(. 

אצל  מורגשת  מה'"  ריחוקו  "על  זו  ומרירות 
יהודי באופן חזק ביותר – על ידי התבוננותו בכך 
שמונעים ממנו את העניינים הטובים הנ"ל, כדי 
"לערבב השטן". הוא מרגיש את מצבו שלשטן יש 
כלפיו כוח שכזה, עד שעקב כך יש כורח לקחת 

ממנו עניינים כה נעלים..

ברכת הקב"ה 
על פי זה יש לתווך את הטעם הזה של ערבוב 
ידי העדר ברכת החודש שלפני ראש  השטן על 
השנה, עם הטעם שהובא בשם הבעל שם טוב  
)"היום יום" כ"ה אלול( שהקב"ה בעצמו מברך את חודש 

תשרי, שהיא הנותנת:

על  זה,  חודש  מברך  בעצמו  שהקב"ה  מכיוון 
כפי  עמוקה,  תשובה  בהתעוררות  צורך  יש  כן 
שהוסבר, הבאה מהתבוננות במצבו הוא, ועל ידי 
לברכתו  שלים",  "אתר  בבחינת  "כלי"  נעשה  זה 

של הקב"ה, המברך בעצמו חודש זה.

מקוצר ומעובד לפי לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 222 ואילך.

הבלבול שמעורר
כיצד ייתכן לבלבל את השטן בתאריך של ראש השנה? מדוע 

לוקחים מעם ישראל כמה מעלות חשובות? וכיצד אפשר להיות 
כלי שלם לברכתו של הקב"ה?

"על ידי זה שהאדם יקיים ה"ונס שמה", לרוץ לתוך חודש אלול – 
ינצל מגואל הדם, "הוא השטן", "הוא היצר הרע" המסית לחטוא..

השטן הוא גואל הדם הטוען: פלוני הרג את הנפש, הרג את הנפש 
האלוקית שבו, שופך דם האדם דקדושה באדם הבליעל. 

ימות  ולא  )הדם(,  מגואל  למקלט  הערים  לכם  "והיו  לזה:  והעצה 
הרוצח עד עמדו לפני העדה למשפט". 

וגם אפילו אם היו עניינים שעשה במזיד, הנה עד הדין ומשפט של 
ראש השנה יכולים להפטר גם מזה על ידי תשובה.

וזהו העניין שצריך לפרסם:

הקב"ה אומר לישראל:

במשך  אשר  יום,  שלושים  ותשעה,  עשרים  לכם  נותן  אני 
הימים האלו אם תנתקו עצמכם מהרגילות וההנהגות הלא טובות 
"ונס שמה" תנוסו לתוך הסדר והנהגה של   – שנהגתם עד עתה 
אלול להשתקע שם – אזי תוכלו לתקן כל מה שלא היה כדבעי 
למהוי עד עתה, ובמילא יהיה למקלט מגואל הדם מכל הקטרוגים.

לו כשגגות,  מיראה, שנעשו  ידי תשובה, בתחילה תשובה  ועל 
ואחר כך תשובה מאהבה שנעשו לו כזכויות – תכתבו ותחתמו – 

לאלתר בספרן של צדיקים, לשנה טובה ומתוקה".
שיחת שבת מבה"ח אלול ה'תשי"א, נדפסה ב"תורת מנחם" חלק ג'.

לרוץ למקלט הגאולה
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חסיד נאמן
הרבי  הבאה:  הסיטואציה  את  לעצמכם  דמיינו 
אומר דרוש חסידות. תורה מן השמים. בעיצומה 
יוצא  בעקבותיה  אשר  נפלאה,  לדבקות  נכנס 
אצל  שייכת  זו  שמילה  כמה  )עד  מה'שגרה' 
גדולי עולם(, מתגלגל בשרעפיו ארצה ובתוך כך, 
ממשיך לקלוח דברי אלוקים חיים. )מעניין, נכון? 
אחר  בדריכות  העוקב  הנאמן,  חסידו  רגע..(  חכו 
כל מילה ומנציחה לדורות הבאים, מתחקה אחר 
תנועותיו של הרבי, מטה אוזן וממשיך לתעד כל 

הגה, לבל יפסיד חלילה מאומה. 

החסיד הלזה הוא ר' פינחס רייזעס, מהיושבים 
אשר  ודעת,  בינה  החכמה,  במלכות  ראשונה 
 – )הנחות  שכתב  החסידות  ממאמרי  ה'הנחות' 
תורות האדמו"רים שנכתבו על ידי החסידים ועל 

פי הבנתם( ידועות כמדויקות ביותר.

המוצא והתפנית
הוא מהמשפחות  פינחס  ר'  מוצאו של החסיד 
המכובדות שבקרב בני התורה. אביו הוא הגאון ר' 
חנוך העניך שיק, אב בית הדין ב'מעוז' המתנגדי 
'שקלוב'. אף הוא עצמו נמנה על בחירי למדניה 

של העיר, ושמו הטוב הלך לפניו. 

דור דעה, חלה  אולם, ככל חסידי הדור ההוא, 
התכניות  וכל  בהתפתחות  צפויה  לא  תפנית 
דחיי,  אילנא  עם  ההיכרות  השתבשו.  המקוריות 
לאחד  היה  פינחס  ורבי  הקלפים  כל  את  טרפה 
ונודע במסירותו  הזקן,  רבינו  מגדולי חסידיו של 
בכתיבת  המירבית  ובדייקנותו  הרבי  של  לענייניו 

דברי תורתו. 

המקרה ששינה..
והוא עודנו סמוך על שולחן חותנו,  בצעירותו, 
לבקר  הזקן  אדמו"ר  הגיע  חותנתו,  דיוק,  ליתר 

בעיר. 

)כפי  מה'כת'  צעיר,  אברך  בפלא:  שחו  הכל 
עומד  מתנגדיהם(,  בפי  החסידים  אז  שנקראו 
למתקפה צולבת מצד המוחות הטובים שבקהילה 
הלמדנית.. אך בעוד שעל כל השאלות שנשאל, 
הרי  טעם,  ובטוב  במתינות  הזקן  אדמו"ר  ענה 

ששאלותיו שלו, נותרו בחלקן ללא מענה. 

עמוקות  התרשמה  העשירה,  החותנת  רייזע, 
והבטחה  האורח  של  שגרתית  הלא  מאישיותו 
מעניינת יצאה מפיה: מי שיסע אל הכוכב העולה 

בשמי היהדות, יזכה בכל הונה. 

ראו  מאשר  בעצמו  נפעם  שכנראה  פינחס,  ר' 
נפשו  נקשרה  ואמנם,  נוסע!  הנני  החליט:  עיניו, 

בנפש הרבי ודרך החסידות הייתה לדרכו בחיים. 

האוצר לָיָקר
והחותנת? זו קיימה הבטחתה ורבי פינחס מיהר 
אל רבו למסור לו את אוצרותיו החדשים )שהרי 
והיקר  הטוב  את  לה';   – חלב  'כל  הכתוב:  אמר 

לחסיד, יעניק לרבו, באהבתו אליו כי עזה היא(. 

הרבי דחה את מתנת הלב והורה לחסידו הנאמן 
להשתמש בכספו בדרך הנכונה )אם תרצו, הוראה 
כללית יש כאן: אל לו ליהודי להתנזר מן העולם, 
אלא להתערות בו, כמובן במשנה זהירות! להעלות 

את ניצוצות הקדושה שבו(.

תפילה עושה פירות
שלו.  הנפלאה  ה'  בעבודת  נודע  פינחס  רבי 
ונפשו  דבקות  בנעימת  לוותה  הלבבית  תפילתו 
מאזיניו  יתברך.  אותו  באהבתה  תדיר  השתפכה 
אחת  לא  יצאו  נכר(  בני   – ולהבדיל  ברית  )בני 
מכח  חייהם  אורחות  ששינו  היו  ואף  מכליהם 

השפעת תפילתו של החסיד הלזה. 

של  מעגלוניה  אחד  על  מספר  הריי"צ  הרבי 
שמו,  נחומוביץ'  נחום  ליובאוויטש,  העיירה 
לבית  להיכנס  שוק  'סתמי' של  ביום  לו  שנזדמן 
המדרש. רבי פינחס שקוע היה בעולמות טמירים. 
נפשו של העגלון יצאה מכליה ורוח טהרה עברה 

בליבו. 

ליטול  ומיהר  נחום,  של  התרגשותו  גברה  כה 
בתפילות  חטא'  ל'ועל  דפדף  סידור,  לידיו 
התוצאה  חזהו.  על  מכה  והחל  הכיפורים  יום 
יכולים  והבהמה  אני  "אין  לכת:  מרחיקת  הייתה 
להשתוות!" קרא העגלון התמים, "לא אחזור עוד 
בית  לשמש  אהיה  מעתה  וההצלפה.  השוט  אל 

הכנסת, אהפוך ל'כלי קודש'". 

האמצעי, התפעל  אדמו"ר  כך  על  כאשר שמע 
ליהודים  שבח  )–כינוי  אלה  עץ  "גולמי  ואמר: 
'פשוטי  כמעלת  הלב,  עיקשות  ללא  תמימים 
מגאון  נעלים  טומאה(  מקבלים  שאינם  עץ'  כלי 

הגאונים!" 

הידוע  והחסיד  בטן  לפרי  זכה  לא  פינחס  רבי 
רבי הלל מפאריטש המליץ על מתן גט לאשתו 
הרבי  אך  תולדות,  לו  שתעמיד  אשה  ונשיאת 
האמצעי עצמו התנגד לכך: "בתפילותיו עשה רבי 

פינחס בעלי תשובה לאין שיעור!"

ענווה נכונה
כדרכן של הבריות, נשאלה תדיר השאלה: מה 
תורה  לומדים  אנו  אף  )והלא  החסידות?  חידשה 
דיונים  ניהל  פינחס  רבי  אף  מצוות!(  ומקיימים 

בנושא עם אביו, התורני המופלג. 

בסבלנותם",  וידועים  ענווים  הינם  "חסידים 

השתבח הבן באוזני אביו. "מה בכך?" הקשה האב, 

"והלא אף אני אוחז במידת הענווה!"

את  להוכיח  כדי  שובב:  בצעד  נקט  פינחס  ר' 

את  להפוך  האב  נתבקש  ענוותנותו,  של  גודלה 

העיר.  מבני  אחד  של  לשמשו  ולהיות  היוצרות 

מראש דאג ר' פינחס להכינו ולחש על אוזנו: "בל 

הרב־האב  ואמנם,  שירות…"  בבקשות  תחסוך 

בבית  הרחיצה  ובעת  כלים,  לנושא  היה  החשוב 

גבו של הלה… הרב־ לגרד את  נתבקש  המרחץ 

האב נשך שפתיים ומילא את המבוקש. 

הייתה העבודה  איך  "נו,  הבן:  מכן שאל  לאחר 

על מידת הענווה?" התשובה שקיבל הייתה: "לו 

יש חרב בידי…" חייך רבי פינחס והפטיר: "אצלנו, 

החסידים, דבר זה אינו נחשב לניסיון כלל…"

מחובר לרבי
הזקן  רבינו  של  בסוכתו  שמחתנו.  זמן  ימי 

הצטופפו חסידים רבים, בעלותם לראות פני ה'. 

ומקומו של מי נפקד? של רבי פינחס. חולה היה 

ולא נותרה בידיו ברירה אלא להישאר בביתו. 

לפתע, החל הרבי לפתע לדבר על חסידו הנאמן: 

"פינחס זקוק לישועה", אמר. "מה שאין ביכולתי 

נותן, אולם רפואת הגוף, הנני  אינני  לו,  להעניק 

נותן לו". 

לימים  ותמהו.  שמעו  הרבי  של  לקחו  שומעי 

פנחס  רבי  קרא  בדיוק  שעה  באותה  התברר: 

בהתלהבות: "כעת הרבי העלה אותי במחשבתו!" 

לכששבו  החסידים  תמהו  לך?"  מנין  "הא 

מחצר הרבי. תשובתו של רבי פינחס מגלה טפח 

הראשונה  "ביחידות  דחיי:  באילנא  מהתקשרותו 

שלי;  ה'נפש'  את  לו  מסרתי  הרבי,  אצל  שלי 

בשלישית  ה'רוח';  דרגת  את   – השניה  ביחידות 

הוא  אני  לא  ממילא,  ה'נשמה'.  את  מסרתי   –

חדר  הרבי  אל  הביטול  עומק  )כלומר,  היודע…" 

אל תוככי אישיותו(.

הרגש  "זהו  הריי"צ:  הרבי  זה חתם  סיפורו  את 

פנימי".

'משקה' המשמח
טרם עלתה נשמתו השמימה, ביקש רבי פינחס 

לנחם את אחיו החסידים מיגונם על הלקחו מהם: 

עשרים וחמישה רובל כסף הותיר אחריו לקניית 

'משקה'…

דמות של חסיד

המצביא החסידי
פנינים מחייו של הרב החסיד הרב פנחס רייזעס ע"ה

מאת הרב רפאל בכר
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וכיוונים  מסוגים  וצדיקים  מקובלים  נסתרים 
הדרך  את  וסללו  היהדות  בחיי  פעלו  שונים, 
תורת  ולהתגלות  הקדוש,  הבעש"ט  להופעת 
ויתגלה  יבוא  חוצה  הפצתה  ידי  שעל  החסידות, 

תיכף ומיד משיח צדקנו.

מהי קבלה?
מלבד  פה,  שבעל  תורה  שישנה  וידוע  גלוי 
מאז  לדור,  מדור  נמסרה  וזו  שבכתב,  התורה 
הדורות הראשונים של עם ישראל, אלא שחלק מן 
להיכתב  והותר  ל"נגלה",  התורה שבעל פה הפך 
למשך  נשאר  השני  החלק  ואילו  ולהתפרסם, 

דורות נוספים ענין "נסתר", והוא תורת הקבלה. 

לדור  מדור  לעבור  התחילה  זו  שתורה  מקובל 
עוד מימי אדם הראשון. "ספר יצירה", המכיל את 
יסודות הקבלה, הגיע מאדם הראשון אל אברהם 

אבינו, ומאז עבר מדור לדור עד דורנו. 

תורת הקבלה מסבירה את סוד הבריאה ואת רזי 
מסתוריו  מרכבה",  ו"מעשה  בראשית"  "מעשה 
של הקב"ה בכבודו ובעצמו. על ידי הקבלה מסוגל 
נוצר  כיצד  ולהבין  עולם,  רזי  אל  לחדור  האדם 
"יש" מן ה"אין", וכיצד מתגלה כוח היצירה לא רק 

בעצם קיומה אלא גם בהמשכיותה והתפתחותה.

יש "קבלה מעשית" ויש "קבלה עיונית".

ויישום את  ביטוי  לידי  "קבלה מעשית" מביאה 
העולם.  נברא  שבו  האלוקי  הכוח  על  הידיעות 
אותיות  בצירופי  או  באותיות  טמון  הזה  הכוח 
נברא  מאמרות  "בעשרה  חז"ל:  כמאמר  שונות, 
ניתן בכוח צירופים מתאימים ליצור  העולם". כך 
דבר או לבטל קיומו של דבר. "קבלה עיונית" היא 
התורה המדריכה כיצד להבין אלוקות ואת ההגות 
ההתעמקות  שיא  את  מגלמת  היא  היצירה.  של 

ושיא ההתעלות של השכל האנושי. 

השתלשלות תורת הקבלה
תורת הקבלה עברה מדור לדור – מזקנים לנביאים 
כנסת  מאנשי  הגדולה  כנסת  לאנשי  ומנביאים 
הגדולה לתנאים, מתנאים לאמוראים, מאמוראים 
ודור מן  לגאונים ומהם ליחידי סגולה שבכל דור 
הדורות הבאים. הדבר נעשה בסתר ובחשאי, על 

פי הכלל של "אין מגלין אלא לצנועין". 

על  בפירושיהם  הכניסו  והרמב"ן  בחיי  רבנו 
התורה ביאורים על פי הקבלה, וגדולים אלה גילו 
את חכמתם בקבלה לתלמידיהם הרבים, שמצדם 
הכניסו אותה ללבושים רגילים של השכלה והבנה 
הפכה  כך  בכך.  החפץ  לכל  מובנים  שיהיו  באופן 
מתלמידי  רבים  של  קניינם  להיות  הקבלה  תורת 

נשארה  לעומתה,  המעשית,  הקבלה  החכמים. 
חתומה וסתומה כנחלת יחידים בלבד. 

בני התורה בספרד ופורטוגל עסקו בעיקר בצד 
חוברו  אלה  במדינות  הקבלה.  של  עיוני  הרעיוני 
שבמקובלי  הגדול  עיונית.  בקבלה  רבים  ספרים 
בשנת  )נולד  גבאי  בן  מאיר  רבי  היה  ופורטוגל  ספרד 
ה'ר"מ(, שחיבר את הספרים: "תולעת יעקב", פירוש 

הספירות,  עשר  על  אמונה"  "דרך  התפילות,  על 
ו"עבודת הקודש". 

ספרים אלה התפשטו למרחקים בצורה נרחבת 
באמצעות  הלומדים.  חוגי  של  לבם  את  ושבו 
לאיטליה,  הספרים  הגיעו  מספרד  המגורשים 
שבהן  אחרות  וארצות  פולין,  בוהמיה,  צרפת, 
בהתעניינות  והתקבלו  יהודיים,  ריכוזים  נמצאו 
שקדו  מקום  בכל  התרבו.  הקבלה  לומדי  רבה. 

יהודים למדנים על ספרים אלה והתעמקו בהם.

ההתנגדות לקבלה
אך בשעה שבארצות אירופה התמסרו ל"קבלה 
עיונית", והצד המחשבתי רעיוני של תורה זו. הרי 
טורקיה,  ישראל,  ארץ   – כמו  המזרח,  בארצות 
מצרים ותימן, התפשטה בעיקר הקבלה המעשית. 
וגם  יד  בכתבי  הופיעו  זו  בקבלה  רבים  ספרים 
בדפוס. היו ספרים שעסקו ב"חכמת היד" ו"חכמת 
נכללו  כן  קדושים.  ובשמות  בהשבעות  הפרצוף" 
פתרונות  אותיות,  צירופי  לחשים,  מהם  בכמה 
הגיעו  רעות. ספרים אלה  רוחות  וגירוש  חלומות 
התנגדות  מיוחד  באופן  שעוררו  והם  לאירופה 
רחבה בחוגי הלומדים, לא רק לספרים אלה אלא 

גם ללימוד תורת הקבלה בכלל. 

עוד לפני כן בזמן הרשב"א נחלק עולם הלמדנים 
להתמסר  יש  כי  סבר  אחד  מחנה  מחנות.  לשני 
ולא  ומפרשיה,  גמרא  שבתורה,  לנגלה  בעיקר 
ללימודים נסתרים. בין אלה היו אף שסברו כי יש 
סבר  שני  מחנה  ומדרש.  אגדה  מלימוד  להימנע 
כי יש לעסוק דווקא בלימוד סודות התורה. מובן 
שהמשיכו ללמוד ולעסוק גם בנגלה, אמנם אגדה 

ומדרש למדו ופירשו על פי הקבלה.

לא  זמן  באותו  הראשון  המחנה  של  התנגדותו 
הגיעה למימדים גדולים עד כדי גרימת מחלוקת 
ופירוד בחיי העם היהודי. כך נמשך הדבר דורות 
המעשית  הקבלה  ספרי  שהגיעו  עד  מספר, 
שהוזכרו, אלה עוררו את זעם הלומדים שראו בזה 
לעיסוק  יביא  שהדבר  חששו  הם  חמורה.  סכנה 
שאינם  כאלה  מצד  גם  מעשית,  בקבלה  המוני 

ראויים לכך. 

כדי לעצור ולמנוע את לימוד הקבלה המעשית 
לימוד  על  באיסור  אירופה  מגאוני  כמה  יצאו 

הקבלה בכלל, כולל קבלה עיונית. 

התגלות ספר הזוהר
שי"ח  בשנת  לראשונה  נדפס  הזוהר  ספר 
במונטובה ובקרימונה שבאיטליה. גאוניה הנודעים 
של איטליה באותה עת, רבי עזריאל טרביטו, ראש 
ישיבת אסקולה, ורבי יוסף איטלינג, ראש ישיבת 
והמקובל  הגאון  אל  הספר  את  שלחו  קרימונה, 
רבי אליעזר, רבה של פרנקפורט שעל נהר המיין. 
באמצעותו התוודעו גדולי התורה של גרמניה דאו 

אל הספר וסמכו עליו ידיהם בהתלהבות. 

באותה העת התפרסם גם שמו של הגאון הגדול 
והצדיק ר' פנחס זעליג משפייער. הוא היה אדם 
וידידותי, עניו גדול וסבלן. עם זאת חונן  טוב לב 
ברצון עז שאינו ניתן לשינוי. ר' פנחס זעליג ניהל 
זה זמן רב מלחמה נגד תורת הקבלה בכלל, ונגד 
ספר הזוהר בפרט. למן היום הראשון שספר הזוהר 
באיטליה,  שנדפס  לאחר  גרמניה,  רבני  אל  הגיע 
זה,  ספר  נגד  רבה  בחריפות  פנחס־זעליג  ר'  יצא 

למרות היותו אז צעיר לימים. 

תוך זמן קצר השיג תומכים לדעתו, שיחד אתו 
הכריזו מלחמה בזוהר, בקבלה ובעוסקים בהם.  

הרמ"ק והאריז"ל
עיר  בצפת  התגלו  יותר,  מאוחר  שנה  כעשרים 
הקודש שתי שיטות יסוד בקבלה: שיטת האר"י, 
משה  רבי  הרמ"ק,  ושיטת  לוריא,  יצחק  רבי 
שבהן  ישיבות  קיימו  השיטות  שתי  קורדובירו. 
המסוימת.  השיטה  לפי  הקבלה  תורת  את  למדו 
בדרך זו קיבלה תורת הקבלה אחיזה רצינית בעולם 
תלמידים  יצאו  הישיבות  משתי  שכן  הלמדני, 
לפי  הקבלה  את  שהפיצו  ובנסתר  בנגלה  גדולים 

שיטת הישיבות שמהן יצאו.

המקובל הגדול האר"י הקדוש חי תחלה במצרים 
של  גדול  מרכז  אז  שהייתה  בצפת,  לדור  ועבר 
תורה, נגלה ונסתר. רבי משה קורדבירו, הרמ"ק, 
שלו הייתה שיטה משלו בקבלה, היה שם שנים 
בגדלותו  מפורסם  היה  משה  רבי  כן.  לפני  רבות 
בתורת הקבלה, והיו לו תלמידים ומעריצים רבים. 

למרות שהאר"י והרמ"ק היו בעלי שיטות שונות 
ובתקופה  משותפת,  שפה  להם  הייתה  בקבלה, 

שהיו בצפת מצאו בדברים רבים דרך אחידה. 

רבי חיים ויטאל, הרח"ו, היה המבאר והמסביר 
של תורת האריז"ל, ומי שֵקרבּה אל השכל האנושי.

מפיץ הקבלה מוורמייזא
חרף  מרובה  בהצלחה  הקבלה  את  שהפיץ  מי 
ההתנגדות העזה היה הגאון רבי אליהו הבעל שם 
מוורמייזא. הוא היה אחד מבעלי המוחות הגדולים 
נער  בהיותו  עוד  תורת הקבלה.  וספג את  שקלט 
בר מצוה, היה יוצא ונכנס בחדרי תורה נרחבת זו.

בכושר  שניחן  במינו,  מיוחד  הגיון  בעל  בהיותו 
הסברה ושפה ברורה, הצליח הבעל שם מוורמייזא 
להפיץ את תורת הקבלה ברבים. הודות לו החלו 
קבלה,  ללמוד  תקופה  אותה  של  רבות  בישיבות 
לאחר שהצטיידו, כמובן, במטען גדול של ידיעת 

תורת הנגלה.

פנימיות המועדיםדברי ימי החסידות 
מאת הרב יהודה לייב ויסגלס

השתלשלות הקבלה
פרק ראשון � כיצד נמסרה תורת הקבלה מדור דור? ומתי וכיצד 
הפכה להיות נחלת הכלל? ומה ההבדל בין קבלה עיונית וקבלה 

מעשית? � מתוך ועל פי כתבי ושיחות רבותינו נשיאינו
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ראש השנה הוא יום המשפט לכל באי עולם, ובו 
נידונים גם כל צורכי האדם, הגשמיים והרוחניים.

לה'  אנו מעתירים תחנונינו  לכן בתפילות החג 
וליקירינו  לנו  יעניק  הרבים  שבחסדיו  ומבקשים 
ויסייע  ברווח  ופרנסה  ילדים  איתנה,  בריאות 

בעדנו להצליח בתחומים הרוחניים.

ט  ָפּ ִמְשׁ הּוא  ָרֵאל  ְלִיְשׂ ֹחק  י  "ִכּ הפסוק:  וכלשון 
ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב" )תהלים פא, ה(.

בשיחת קודש של הרבי )בראש השנה תשנ"ב( 
אחד  לכל  מזמן  הקב"ה  השנה  שבראש  מודגש 
כולה  השנה  לכל  צרכיו  כל  מישראל  ואחד 
בשלמות ורווחה כראוי למוגש על שולחן המלך, 
ק כל  וזאת בזכות עצם מציאותם, בלי קשר לֶהסּפֵ

שהוא או לאיכות עבודתם את ה'.

הרבי קובע שהקב"ה נותן לכל יהודי באופן של 
אחת  מסיבה  למה?  התחשבנות.  בלי  'עשירות' 
ויעקב.  יצחק  אברהם  בני  שהם  משום  ויחידה: 
עובדה זו די בה כדי לקבוע שמגיע להם בלי גבול! 
לא מסתפק  ה'  כלומר:  בשעתו,  כסעודת שלמה 
יותר  הרבה  להם  נותן  אלא  מחסורם  כל  במילוי 
– מביא אותם לעשירות של ממש ועד לעשירות 

של שלמה המלך בשעתו. 

ראש השנה הוא זמן שַעם ישראל עומד כביכול 
השוטחים  למקטרגים  מסנגרים  בין  בתווך, 
טענותיהם לפני ה', אך הרבי בשיחתו קובע )וגם 
 – לטענה של משמאילים"  "אין מקום  כי  פועל( 
שכן כל השקלא וטריא מוסבים על העבודה, אבל 
לא על השכר כלל, שכן גובה השכר איננו מחושב 
לפיה. השכר ניתן, כאמור, הודות לעצם מציאותם 

של ישראל, שהם בני אברהם יצחק ויעקב.

עבודה  מהיהודי  נדרשת  הזה  בעולם  אומנם 
עלינו  המוטלת  העבודה  השנה  ובראש  עצמית, 
בעולם, אך  – המוסיפה שלמות  ה'  היא המלכת 
צריך  הקב"ה   – מאיתנו  הנדרשת  העבודה  לצד 
למה  בלי קשר  די,  בלי  עד  לנו שפע  ונותן  ליתן 
 – לעבודתנו  קשר  בלי  עשינו,  לא  או  שעשינו 

לאיכותה או לכמותה. 

הם  ה'  של  הנתינה  וציר  שלנו  העשייה  ציר 
או  ביניהם תלות  ואין  קווים מקבילים,  כעין שני 
הפיוט  בעומק  שמצוי  הרעיון  בעצם  זה  התניה. 
"היום  השנה:  ראש  בתפילת  אומרים  שאנו 
יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים ואם 
כעבדים: אם כבנים – רחמנו כרחם אב על בנים; 

ואם כעבדים – עינינו לך תלויות עד שתחוננו". 

נמצאים במקום  איננו  הרי   – בנים  היותנו  מצד 

שבו אנו עומדים למשפט )"כרחם אב על בנים", 
ועם  בנים(.  היותנו  עצם  בזכות  עלינו  מרחם  ה' 
זאת, נדרשת מאיתנו עבודה חשובה, העבודה של 
המלכת הקב"ה עלינו למלך )"ואם כעבדים"(, שם 

אכן יש דין ומשפט.

לא לשפיטה חיצונית
לכל  בחיינו  אותנו  מלווים  והשיפוט  השפיטה 

אורך הדרך.

ביום,  רבות  פעמים  לשפוט  נוטים  אנחנו 
ואנחנו עושים זאת אפילו מבלי לשים לב שאנו 
את  שופטים  אנו  ובראשונה  בראש  כן.  עושים 
עצמנו: "מגיע לי", "לא מגיע לי"; "אני בסדר", 
"אני לא בסדר"; "למה עשיתי ככה" ו"למה לא 

עשיתי אחרת". 

במעגל השני אנחנו נוטים לשפוט את הסביבה 
שלנו, למתוח ביקורת, לבדוק את הזולת ולהגיע 
ובין שאינן  בין שהן צודקות  למסקנות בעניינו, 
במציאות  ואחיזה  בסיס  להן  שיש  בין  צודקות; 

ובין שהן מופרכות ונטולות יסוד.

הרבי  של  האמורה  השיחה  את  כשלומדים 
לראש השנה, נזכרים שכולנו בנים של הקב"ה 
– בני מלך. משא ומתן בין מסנגרים למקטרגים 
מתנהג  אכן  והקב"ה  מלכים,  לבני  קשור  איננו 
איתנו בדרך זו – וגם אנו צריכים לנהוג כך כלפי 
מלייסר  ולחדול  עצמנו  את  לשפוט  לא  עצמנו: 

את עצמנו. 

עבודה אכן נחוצה, אבל חשוב שהיא תיעשה 
גישה  מתוך  הרוח,  והתרוממות  שמחה  מתוך 
המכירה את מקומנו – כל אחד מאיתנו הוא בן 

אברהם יצחק ויעקב. 

אהבה ללא תנאים
הדברים אמורים לגבי עצמנו, ועל אחת כמה 
וכמה לגבי הסובבים אותנו, אלו שמפעם לפעם 
אנו נוטים למתוח עליהם ביקורת, לבחון אותם 

במבט שיפוטי.  

העיקרון  עומד  העצמית'  'השפיטה  בבסיס 
במעשיי  תלוי  עצמי  בעיני  שלי  הערך  שלפיו 
ושרטטנו  מדדים  קבענו  ובכמותם.  באיכותם   –
סרגל, ואנו בוחנים עד כמה אנו מצליחים לעמוד 
אנחנו  כמה  עד  או  לעצמנו  שקבענו  ב'תקן' 

חורגים ממנו.   

כשאנחנו מבקשים לשפוט את עצמנו או את 
שאנו  לעובדה  הדעת  את  לתת  עלינו  זולתנו, 

בנים של הקב"ה: אם הקב"ה אוהב אותנו אהבה 
ללא גבולות, גם אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו 

בלי תנאים!

וכך גם ביחס לאחרים ובמיוחד לבני משפחתנו, 
הורים  ילדינו:  עם  שלנו  בקשר  נתבונן  ולדוגמה 
רבים נוטים לבקר את ילדיהם, לשפוט אותם על 
פי אמות מידה שנראות להם נכונות וראויות. לא 
פעם הורים מחמירים עם הילדים שלהם יתר על 

המידה על דא ועל הא. 

עלינו לזכור כי אנחנו אכן מצווים בחינוכם, אבל 
בעודנו ממלאים תפקידנו, עלינו לזכור דבר נוסף 
– ילדינו אינם חדלים להיות ילדינו אפילו לרגע, 
ולקבלה ללא  ראויים לאהבה  כך הם  ורק משום 

תנאים.  

ו"מידה כנגד מידה": ככל שנתייחס כך לעצמנו, 
ליחס  נזכה  אותנו,  ולסובבים  משפחתנו  לבני 
גלוי כזה גם מלמעלה. זו הבנה שחשוב שתהיה 
החדשה,  לשנה  שניכנס  בשעה  בתודעתנו 
בטוב  ומתוקה  טובה  לשנה  ניכנס  ובעזרתה 

הנראה והנגלה.

פנימיות המועדים
מבט פנימי על מועדי השנה

לא רק משפט
 מבט פנימי על ראש השנה, לאור שיחתו הקדושה של הרבי 

בראש השנה תשנ"ב � מתוך הספר החדש "מֹוֲעִדים ּומּוָדעּות – 
מודעות חסידית סביב מעגל השנה" של הרב יצחק ערד

 ניתן להשיג 
 במרכז ההפצה - חיש, קה"ת, 

חב"ד שופ, בחנויות וריכוזי חב"ד 
לפרטים נוספים: 054-6427705 

chasidutlakol@gmail.com
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מעשה ביהודי אחד שגדל במשפחה שלא שמרה 
את מצוות התורה. ה' יתברך חנן אותו בכישרונות 
של יצירה, כתיבה, ציור ודרמה, ומכל אחד מהם 

– בשפע רב. 

ויצר  וערך  כתב  בכולם.  השתמש  מצידו,  הוא, 
חותם  שהשאירו   – הללו  היצירות  וכל  והציג, 
לדרך  זרות  היו   – רבים  של  בנפשותיהם  עמוק 
את  השקיע  הוא  השם.  לרצון  ומנוגדות  התורה 
כל משאבי נפשו – כוחותיו, זמנו ומרצו בעניינים 

אלו. עליהם הייתה תפארתו. 

במיודענו  נתקיימה  הימים  ברבות  והנה, 
ההבטחה האלוקית: "כי לא ידח ממנו נידח". יד 
ה' קשרה את חייו בחייו של יהודי חסיד, שופע 
תורה ותבונה. זה מצא מסילות ללבבו של האמן 
התורה  של  טעמה  מטוב  לו  הטעים  המזדקן, 

והראה לו אל נכון את דלותו של השקר. 

החסיד  ובקרב  והתעבה,  הלך  ביניהם  הקשר 
התחזקה התחושה כי בקרוב יבצע ידידו סיבוב־
ישראל  בדרך  כישרונותיו  ניצול  עבר  אל  פרסה 
מלהגיע.  בושש  הסיבוב־המיוחל  ואולם,  סבא. 
נראה היה כי ליבו של האמן נוטה ומושך אותו 
במאמץ־אדירים,  הוא,  אך  התורה,  חיי  לעבר 

בולם אותו מלשנות את חייו־שלו.

בהזדמנות אחת של קרבת־רוח־ולב, מצא החסיד 
את שעת־הכושר לרדת לעומקם של דברים: "מה 
איתך?", דחק ברעהו, "אתה הרי יודע את האמת. 
אתה כבר מזמן נכון לשינוי. מה מעכב בידך?…". 

התלבטות  ואחרי  רב־אמן,  של  פניו  התקדרו 
אורחות  את  כי  היא  "האמת  פלט:  הוא  קצרה 
הכח  בי  אין  אך  מזמן,  כבר  לשנות  יכולתי  חיי 
להעלות במחשבה כי את מיטב חיי וכוחותיי 
את  לשאת  בכוחי  אין  שקר.  לאליל  הקדשתי 
תחושת ההחמצה הנוראית הזו. מוטב לי לחיות 
ולו  להודות,  מאשר  ימי  שארית  את  הגדר'  'על 
ביני לבין עצמי, כי הורדתי לטמיון ארבעים שנה 

פוריות"… 

מה תשובה נענה לו, לאותו יוצר־מתייסר? 

כיצד, אם בכלל, ניתן להשיב לתמיהה־כאובה זו, 
שאיננה רק נחלתו של חוזר־בתשובה בן שישים, 
ממנו  צעירים  אצל  גם  מסוימת  במידה  אלא 
בשנים; גם של מי שגדל בבית של תורה־ומצוות: 

לכל מי שנושא עיניו לאחור, לעבר חודש של 
'נפילה', יום שהתחיל ונגמר ב'רגל שמאל', שעה 
)ח"ו(,  עבירה־קלה  של  רגע  בטלה,  שיחה  של 
של  רגש  בו,  פושטת  עמוקה  ותחושת־החמצה 
ל  ּטֵ ּבִ ׁשֶ ֶזה   – ִלְתקֹן  יּוַכל  לֹא  ת  "ְמֻעּוָ בזבוז־מייסר, 
ֲחִרית, אֹו  ל ׁשַ ַמע ׁשֶ ל ַעְרִבית ּוְקִריַאת ׁשְ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ
ֲחִרית" )ברכות כ"ו ע"א(.  ל ׁשַ ה ׁשֶ ִפּלָ ל ַעְרִבית אֹו ּתְ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

האדם לחזור בתשובה, לתקן את  יכול  אף אם 
מעשיו ולהיטיב את דרכו, לכפר את אשר עשה 
בפחזות ובקלות־דעת, הרי הרגע, המעשה, הכח 
– הלך לטמיון )במקרה הטוב(, או לשאול תחתית 

)במקרה הגרוע(. האם אכן, זהו המצב הסופי?

תשובה מאהבה
אדמו"ר  פורש  התניא  ספר  בפרק השביעי של 
הזקן תמונה כללית של המציאות הגשמית בעולם: 

חיים  בעלי  נפשות  שבישראל,  החיונית  נפש 
המותרים  כל   – דומם  צומח,  למיניהם,  טהורים 
באכילת האדם, כולם יונקים מקליפת נוגה, טוב 

ורע מעורבים. 

כך גם כל מחשבות, דיבורי ומעשי האדם שאינם 
לשם שמים אלא רצונו הבסיסי של הגוף – כולם 
קדושה  לרע,  טוב  בין  הממוצעת  נוגה,  מקליפת 

וטומאה. 

בשלוש  נכללת  שהיא  פעמים   – נוגה  קליפת 
פעולתו  פועל  האדם  כאשר   – הטמאות  קליפות 
בעניינים אלו ומורידם לרע גמור. ופעמים שהיא 
נכללת בקדושה: כאשר האכילה או יתר פעולות 
החולין נעשים לשם שמיים, הופכים פעולות אלו, 
וכל הדומם, צומח וחי בהם הם נעשים, לנכללים 

לחלוטין בקדושה. 

גם אם האדם זלל וסבא לתאוות רוחו, ואחר כך 
חזר ועבד את ה' – מתעלים הם אל צד הקדושה.

לגבי אדם שאכל  ומה  היתר.  בדברי   – זאת  כל 

להתעלות  יכול  האיסור  גם  האם  איסור?  דבר 

לקדושה כאשר האדם חוזר ומתקן את דרכו? 

משיב אדמו"ר הזקן:

ּוִביאֹות ֲאסּורֹות,  ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות  ְבּ ן  ֵכּ ֵאין  ֶשּׁ ַמה 

ֲאסּוִרים  ֵהם  ְלַגְמֵרי,  ֵמאֹות  ַהְטּ ְקִליּפֹות  לֹשׁ  ִמָשּׁ ֵהן  ֶשׁ

ם ַעד  יֵדי ַהִחיצֹוִנים ְלעֹוָלם, ְוֵאין עֹוִלים ִמָשּׁ ּוְקׁשּוִרים ִבּ

תּוב: "ְוֶאת  ָכּ מֹו ֶשׁ ֶות ָלֶנַצח, ְכּ ע ַהָמּ י ָיֹבא יֹוָמם ִויבּוַלּ ִכּ

רּוַח ַהּטּוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ".

בו  וכרוך  קשור   – הטומאה  צד  ביד  האסור 

לעולם. אין לו התרה. האדם יכול לשוב בתשובה 

נתון  מעשהו  יהיה  ועדיין  דרכיו,  ולתקן  שלימה 

בידי החיצונים והקליפה. עד עת קץ, עד הגאולה 

השלימה, בה יבער ה' את החיצונים כעשן כלה, 

או אז לא תהיה נתינת מקום לצד הטומאה. 

ועל  כבודו,  משכן  הוא  שחביון  עוד  כל  אבל 

הארץ רומשים ושורצים הקליפות, הרי, לכאורה, 

יהיה אחוז הוא בידי הרע?

ממשיך רבינו לבאר:

ְזּדֹונֹות ַנֲעשֹּו  ְך ֶשׁ ל ָכּ דֹוָלה ָכּ ׁשּוָבה ְגּ ה ְתּ ֲעֶשׂ ַיּ אֹו ַעד ֶשׁ

ֵמעּוְמָקא  ֵמַאֲהָבה  ׁשּוָבה  ְתּ ִהיא  ֶשׁ ׁש,  ַמָמּ ְזֻכּיֹות  ִכּ לֹו 

יָקה ְוֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה ְלָדְבָקה ּבֹו  ה ַוֲחׁשֵ ַאֲהָבה ַרָבּ א ְבּ ְדִלָבּ

ה, ִלְהיֹות  ֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְוִצָיּ ֵרְך, ְוָצְמָאה ַנְפׁשֹו ַלה' ְכּ ִיְתָבּ

ִהיא  ְוַצְלָמֶות,  ה  ִצָיּ ֶאֶרץ  ְבּ ַנְפׁשֹו  ָהְיָתה  ה  ֵהָנּ ַעד  י  ִכּ

ַתְכִלית. ְוָלזֹאת  ֵני ה' ְבּ ְטָרא ַאֲחָרא, ּוְרחֹוָקה ֵמאֹור ְפּ ַהִסּ

יִקים,  ִדּ ַהַצּ ַנְפׁשֹות  אֹון  ְמּ ִמִצּ עֹז  ֶיֶתר  ְבּ ַנְפׁשֹו  ָצְמָאה 

כו'.  עֹוְמִדים  ׁשּוָבה  ְתּ ֲעֵלי  ַבּ ֶשׁ ָמקֹום  ְבּ ַז"ל:  ַמֲאָמָרם  ְכּ

ְזּדֹונֹות ַנֲעשֹּו לֹו  ה זֹו ָאְמרּו ֶשׁ ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ַרָבּ ְוַעל ְתּ

ה זֹו. א ְלַאֲהָבה ַרָבּ ְזֻכּיֹות, הֹוִאיל ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָבּ ִכּ

דרך אחת יש להעלות את הזדונות, את ניצוצי 

הזמן  את  הקליפות,  בידי  השבויים  הקדושה 

אם   – ברע  שהושקעו  הכוחות  את  המבוזבז, 

הנפילה והירידה הזו תהפוך להיות מנוע לקדושה. 

באהבה  התעוררות  נגד',  'תגובת  תיצור  היא  אם 

ותשוקה וצימאון לחזור אל גבול הקדושה, לחזות 

באור פני ה'. תשוקה שכזו, שעוצמתה באה לה 

דווקא מן המרחק ומן החושך. "צמאה לך נפשי… 

בארץ ציה ועיף, בלי מים". 

הייתה  לא  הנפילה,  אלמלא  המרחק,  אלמלא 

הדהרה אל הקדושה מלווה בעוצמה כה רבה – 

עליה",  ל"צורך   – הירידה  הופכת  אז,  כי  הנה 

והרע נעשה חלק מסיפורו של הטוב. "הואיל ועל 

ידי זה בא לאהבה רבה זו".

זוהי  דברינו.  מראשית  האמן  של  תשובתו  זוהי 

דרך סלולה לכל מבקש לשוב בתשובה. הרגשת 

הריחוק, מאיסת החטא – צריכים להפוך ל'קרש 

נעשים  וכך,  רבה,  בעוצמה  לעליה  קפיצה' 

הירידות כולם, הבזבוז והריקנות, שלבים בתהליך 

של עליה גדולה. 

הם לא היו לשווא, משום שבלעדיהם, לא זכינו 

לכל מה שישנו עכשיו.

בעקבות התניא 
נקודה למעשה על פי פרק ז'

סיפורי המאורות

 חייך חייך
    לא ילכולא ילכו

לטמיוןלטמיון
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זה לא מכבר מלאו לו לברוך ארבע עשרה שנה 
וכבר נאלץ הוא ללוות את אביו אל בית עולמו. 

ומאיימים  גואים  רגשותיו  ומורתח,  קרוע  ליבו 
מגלה  ברוך  והאבל..  היגון  בתהומות  להטביעו 

כוחות על אנושיים: הוא לא ייכנע! 

ולא, אין בכוונתו להיענות בחיוב להצעת העזרה 
את  גם  ואשתו.  קדיש  ר'  דודיו,  מצד  הנדיבה 
ניסיונות האימוץ של הסבא, ר' משה, ברוך שלל.  

מחובר לאבא
שנחרתו  העבר  זיכרונות  אל  כעת  צולל  ברוך 
נצחי.  רושם  בה  והותירו  הצעירה  בנפשו  עמוק 
מתרפק הוא בערגה על הימים הטובים לצד אביו 
שעות  לזה.  זה  השניים  היו  קרובים  כה  המנוח. 
ארוכות היו מבלים בצוותא בשיחות נפש עמוקות, 

תורניות והשקפתיות כאחד.

יחד נהגו לצאת אל הטבע, לחזות בהדר הבריאה 
של הקב"ה, ליהנות מהפריחה המרהיבה, מזרימת 
מי הנחלים ומקול ֶהְמָיָתם של בעלי החיים. רחוק 
משאון הכרך ריחפו לעולמות טמירים, נשגבים. 

גדיעה שהובילה לצמיחה
קשים  היו  והבדידות  היתמות  נגדע.  הכל  כעת 
את  הולידו  והדמעות  הכאב  דווקא  אך  מנשוא. 
אותה החלטה איתנה ותקיפה: ברוך ייקח אחריות 
עצמאית על חייו! לא, הוא לא יאפשר לכאב לנֵצח. 
שברון הלב יהפוך למנוף אדיר שירומם אותו אל 

פסגת שליחותו בעלמא דין. 

אותה  של  טיבה  להגדיר  יודע  אינו  עדיין  נכון, 
על  נשען  לדרך,  לצאת  הוא  נחוש  אך  שליחות, 
חייו  את  ישתית  עליהם  אשר  ברזל,  עקרונות 

ובעזרתם יחפש, וודאי ימצא, את שתאהב נפשו.

את  קשרה  ברוך,  שאימץ  הראשונה  ההחלטה 
גורלו בלימוד התורה תוך התמסרות אין קץ. בה 

יהא שיחו ושיגו ועליה ימסור את נפשו. 

החלטה נוספת: ליהנות רק מיגיע כפיו. 

כשרוצים מצליחים
לשלב  ניתן  זה  הכיצד  גבה:  מרים  ודאי  הקורא 
שני דברים מנוגדים אלה? ובכן, כלל קבעו חכמים: 

אין דבר העומד בפני הרצון!

של  חייו  מסלול  על  מתחקים  כאשר  ואמנם, 
ברוך, להלן רבי ברוך, מגלים: אפשר גם אפשר. 

ואין זה אומר שהמטרה מושגת בקלות. הרי רק 
במצרים 'אכלנו חינם' והקושי, או אם תעדיפו – 

האתגר, הוא מסימניו של דבר שבקדושה. 

היא  בניסיונות,  והעמידה  ההתמודדות  דווקא 
הבחינה המאמתת של העבודה התמה. 

במחוזות  גם  עברה  ברוך  רבי  של  דרכו  ואכן, 
ויתור  תוך  עיקשת,  ועמידה  הקרבה  של  כאלה 

ותשלום מחיר אישי. 

לימוד בצניעות
)קודם שנמשיך לטוות את מסלול חייו של עובד 
ה' זה, עלינו לתת תודה לבבית לנכדו הגדול של 

יצחק  יוסף  רבי  האדמו"ר  הוא  הלוא  ברוך,  רבי 
בסדרת  המאלפת  החשיפה  על  מליובאוויטש, 

תגליות שהונצחה ב'ספר הזכרונות'(.

המטרה  חדור  העלם  שילב  להחלטתו,  נאמן 
בין שתי ההחלטות: את רוב זמנו הקדיש ללימוד 
לכת'.  'הצנע  על  קפדנית  שמירה  תוך  התורה, 
במעט  להשתכר  יצא  חסכונותיו,  אזלו  כאשר 

פרוטות. לא נרתע גם ממלאכות מפרכות. 

אחדות,  פרוטות  ברשותו  שהצטברו  לאחר 
שאיפשרו את קיומו הצנוע, שוב חזר בהתרפקות 

אל אהבת חייו – התורה הקדושה. 

התבוננות אמיתית
של  אביו   – ברוך  רבי  של  הטמירה  אישיותו 
פני  על  בנדודים  נרקמה   – חב"ד  חסידות  מייסד 
ערים ועיירות יהודיות, תוך התבוננות במאורעות 

שנקרו בדרכו ובסיפורים הרבים ששמע. 

רבי ברוך עקב בסקרנות רבה אחר שתי דרכים 
בה  התורנית־מסורתית,  זו  האחת,  ה'.  בעבודת 
תקופה.  אותה  של  הלמדני  הציבור  רוב  צעד 
הדרך השנייה הייתה דרכה של תורת החסידות, 
שאורה הפציע אך זה לא מכבר, והחלה כובשת 
והבשורה  הייחודיים  חידושיה  בשל  את מקומה, 

הנפלאה שהביאה עמה.

מקור השראה 
זו היוותה תחנה חשובה בחיי  דוברומיסל. עיר 
רבי ברוך ובה זכה להתפתחותו הרוחנית. כאשר 
לו  שהעניקה  נוחה,  לאכסניה  זכה  לכאן,  הזדמן 
משקפת, בעזרתה יבחן את דרכו שלו בעבודת ה'.

ביתו של ר' אליעזר ראובן, תושב העיר, שימש 
הוא,  פשוט  יהודי  נוחה.  אכסניה  ברוך  לרבי 
ידיעותיו  אליעזר ראובן, נפח במקצועו. דלות הן 
בתורה, אך ליבו פתוח כאולם. הידורי המצוה שלו 

ותום ליבו כבשו את ליבו של רבי ברוך.

שכונו  לאלה  פנים  האיר  הדרך,  ישר  המארח 
מזמנו  להקדיש  תמיד  היה  ונכון  ארצות'  'עמי 

לעודדם  גם  כמו  למצוקותיהם,  אוזן  ולהטות 
ולאמצם בשל מעשיהם הטובים. 

לזכות  הייתה  הנפח  של  הגדולה  משאלתו 
יעשה"  יראיו  "רצון  ואמנם,  תורה.  בני  בחתנים 
תורה,  בני  חתנים  לשלושה  זכה  הדרך  ותמים 
אשר סמוכים היו על שולחנו. כל אחד מהם היה 
למדן מופלג בזכות עצמו, אך בעיניו של רבי ברוך, 
צמא הדעת, שונים היו השלושה זה מזה בתכלית. 
המוכרת  ה'ישנה',  בדרך  צעדו  מתוכם  שניים 
ואילו החתן השלישי, הצעיר, הלא הוא רבי יצחק 

שאול, התהלך בדרך שונה. שונה בתכלית.

דוגמא חיה
רבי  בנו של  יצחק שאול, שהיה  ר'  דמותו של 
ניסן – אחד מראשוני חסידיו של מורנו הבעל שם 
טוב ושליחו לעיירה הרקי – העניקה לרבי ברוך 

מקור בלתי נדלה של השראה רבת רושם. 

הליכותיו והנהגתו של חסיד פיקח זה, היוו אבן 
דרך חשובה בחייו של רבי ברוך. הלה חיפש כל 
הזדמנות ושתה בצמא כל תגלית אודות התנועה 

החדשה שהחלה מכה שורשים. 

לחתן  הגדולים  החתנים  שני  בין  ההבדלים 
התחומים.  בכל  היטב  ניכרו  הצעיר,  השלישי, 
של  בעולמה  היטב  התגדרו  שהראשונים  בעוד 
הרי  הארצות,  עמי  את  מעליהם  והרחיקו  תורה 
)"יגיע  כפיים  במלאכת  בחר  שאול  יצחק  שרבי 
פטנטים  שמו  על  רשם  ואף  תאכל"(  כי  כפיך 
בתחום הנפחות, אותם הגה מתוך לימודו הפורה.

הוא אף עסק כל העת בטיפוחם של בני העניים 
זכה  נחום,  שמואל  הנפח,  של  בנו  אף  )בדעת(. 
לעדנה רוחנית בזכות עידודו הנמרץ של ר' יצחק 
שאול. בהמלצתו נסע לישיבה, בה פרח והתעלה 

מחיל אל חיל.

אט אט התגבשה התודעה בליבו של רבי ברוך 
היא  החסידות  תורת  איתנה:  להחלטה  והפכה 

דרכי ועליה אשתית את אורחות חיי.

ברכה עם הוראה
לחסידיו  היו  רבקה,  הרבנית  וזוגתו  ברוך  רבי 
הנאמנים של מורנו הבעל שם טוב. כאשר בושש 
נסעו  להגיע,  רבקה  הרבנית  זוגתו  של  הריונה 

השניים אל הרבי וזכו לברכתו. 

הלא  בכורם,  בנם  את  חבקו  תק"ה,  אלול  בח"י 
הוא רבי שניאור זלמן, בעל התניא והשולחן ערוך, 

מייסד חסידות חב"ד. 

ושורה  הבשורה  על  לרבי  סיפרו  מתרונן,  בלב 
של הוראות קיבלו באשר ליחס המיוחד שעליהם 
ככל  להסתיר  מהם:  אחת  הקדוש.  לרך  להעניק 
לבל  יותר,  ומאוחר  הולדתו  עובדת  את  האפשר 
ספר מאומה מחכמותיו )לבטח רבות היו(, כדרכם 
מאומה  לו  לגלות  לא  אף  נרגשים..  הורים  של 

אודות רבם הגדול – מורנו הבעל שם טוב.

רבי  תחתון',  וב'דעת  אחד  במשפט  לסכם  אם 
ברוך מייצג בדרכו האישית את דרישתה העקבית 
תתייגע  עצמו.  בכח  עבודה  תורת החסידות:  של 

– תגיע!

 תמצית ממסע חייו 
של הרב החסיד רבי ברוך, 

אביו של מייסד חסידות חב"ד

גם 
ברוך
יהיה

על גדולי החסידות
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אחד מספרי היסוד של תורת 
חסידות חב"ד - שחובר על ידי 
אדמו"ר ה'צמח צדק', השלישי 
הוא   - חב"ד  נשיאי  בשלשלת 
ספר "דרך מצוותיך", הנודע גם 

בשם "ספר טעמי המצוות".

בענייני  הראשון  הספר  זהו 
חסידות של רבינו הצמח צדק 

שנדפס על שמו.

לראשונה  נדפס  זה  ספר 
תרע"א.  בשנת  בפאלטאווא, 
הופיע  תנש"א,  בשנת  בדורנו, 
ומתוקנת,  חדשה  בהוצאה 
עם  מרובעות  באותיות 
ומפתחות,  הערות  הוספות, 
על־ידי הוצאת הספרים קה"ת.

שהתחלת  פעמים  כמה  הציע  מה"מ   הרבי 
דווקא  תהיה  למתחילים  חסידות  בענייני  הלימוד 
דרך  ספר  את  "ילמדו  הרבי:  כותב  וכך  זה.  בספר 
הוא  כתוב  אשר  צדק,  הצמח  לאדמו"ר  מצוותיך 
בסגנון יותר רגיל ובמידה מסוימה כל ענין מבואר 

בפני עצמו" )אגרות קודש חלק ט"ו, עמוד רצג ועוד(.

הספר נחלק לשלושה חלקים:

א( "ספר טעמי המצוות", והוא כולל ביאורים על 
חסידות  דרך  פי  על  מצוות,  מתרי"ג  רבות  מצוות 

חב"ד, על יסוד דרושי אדמו"ר הזקן בעל התניא.

בדרך כלל סודר ביאור כל מצוה באופן כזה: 

וביאורה  מנָינה  את  צדק  הצמח  מביא  תחילה 
ו'ספר המצוות' לרמב"ם, אחר כך  מ'ספר החינוך' 
מוסיף מטעמי המצוות על פי הסוד שבזוהר הקדוש 
וטעמי המצוות שבלקוטי תורה להאריז"ל, ולאחר 
מכן מתחיל להסביר את העניין על דרך החסידות.

מטעם שאינו ידוע לנו לא הגיעו לידינו ביאורי כל 
ובהוספות  מהמצוות.  חלק  רק  אלא  מצוות  תרי"ג 
בחסידות  אחרים  למקומות  ציין  הרבי,  שכתב 

תורת רבותינו נשיאינו
סקירת ספריהם של אדמו"רי חב"ד־ליובאוויטש

ISSN 0793-0356

ספר 'דרך מצוותיך'
לכ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' נ"ע 

שבהם נתבארו שאר המצוות. 

ב( "שורש מצות התפילה", 
ויסודי  ארוך  ביאור  והוא 
במהות ענין התפילה וקריאת 

שמע על דרך החסידות.

ענין הדגש על התפילה הרי 
שיטת  ועיקרי  מיסודי  הוא 
זה  ארוך  ובמאמר  החסידות, 
)שיש בו מ"ט פרקים( מאריך 
בהרחבת  צדק  הצמח  רבינו 
ואופן  התפילה  בענין  הביאור 
כדי  ותוך  למעלה,  פעולתה 
ענינים  ריבוי  מבאר  הוא  כך 
החסידות,  בתורת  עיקריים 
כגון מהות הספירות שלמעלה 

ועוד.

ג( לקט מאמרים מאדמו"ר הצמח צדק.

לקט זה כולל כמה מאמרים מאדמו"ר הצמח צדק 
)וכן מאמרי אדמו"ר הזקן עם הגהות הצמח צדק( 
בחסידות,  כלליים  עניינים  כמה  מבוארים  שבהם 
כגון ענין תוהו ותיקון, ענין "עשר ספירות הגנוזות 
לספר  קיצורים  הנסיונות,  עבודת  ענין  במאצילן", 

התניא. ועוד.

ידי  "ספר טעמי המצוות" על  זמן כתיבת  לעניין 
הצמח צדק כותב הרבי )ב"פתח דבר"(: 

ה'צמח  ידי  על  זה  ספר  כתיבת  זמן  לקבוע  "יש 
צדק' לשנות תקע"ד־תקפ"ח, כי בתחילתו במצוות 
שנדפסה  הקודש  לאגרת  מציין  ורביה  פריה 
וקרוב  לראשונה בשנת תקע"ד )אחר חודש אייר(, 
אדמו"ר  את  מביא  אדומה  פרה  במצות  לסופו 
האמצעי )שנסתלק בשנת תקפ"ח( בתואר "שיחי'".

גם  החסידות,  תורת  של  היסוד  ספרי  שאר  כמו 
לספר זה ערך הרבי מה"מ "מפתח עניינים", וממנו 
זה מבוארים עניינים רבים  יש ללמוד כיצד בספר 

מעיקרי תורת החסידות.

 אדמו"ר הזקן 
 מברך "שהחיינו"

בשם ומלכות

ה'צמח  אדמו"ר  של  בנו  מספר 
אדמו"ר  שמואל,  רבי  כ"ק  צדק', 

המהר"ש:

הגדול  רבינו  קרא  תקס"ז  "בשנת 
)הוא כ"ק אדמו"ר הזקן, בעל התניא 
)הרבנית  אמי  את  ערוך(  והשולחן 
חיה מושקא, אשת אדמו"ר ה'צמח 
צדק'( ואמר לה להביא לו קונטרסים 
שכבוד־קדושת אדוני אבי מורי ורבי 

)הוא ה'צמח צדק'( כותב לעצמו.

אמי לא ידעה איזה מהקונטרסים 
חבילות  הרבה  היו  כי  להביא, 
אחד  גדול  קובץ  וכשראתה  כתבים, 
אותו,  הביאה  בקונטרסים  מרובה 
והוא "שורש מצות התפילה" מדרך 

מצוותיך.

אחיו,  את  הגדול  רבינו  קרא  אז 
דודינו הרב יהודה ליב )הוא מהרי"ל 
יהודה(  שארית  שו"ת  ספר  מחבר 
רייזעס,  פינחס  ר'  החסיד  ואת 
ברכת  לברך  צריך  כי  להם  ויאמר 
אמן,  יענו  שהם  ורוצה  "שהחיינו", 

ועל פי שנים עדים יקום דבר.

ימושו  לא   … זאת  "ואני  כתיב 
זרעך",  זרע  ומפי  זרעך  ומפי  מפיך 
ויספר להם על הדרוש שורש מצות 
ברכת  וברך  ועמד  שראה,  התפלה 
"שהחיינו" בשם ומלכות, וענו אמן, 
ועתה יקים ה' את דברו הטוב "אמר 

ה' מעתה ועד עולם" וענו אמן".

 )ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש, 
בעריכת כ"ק אדמו"ר מה"מ, עמוד 9(


