
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  שם התלמיד

  הכתה

  מספר חייל

 
 
 
 
 
 



 !  תלמיד יקר

 

כבכל שנה גם השנה תחגוג את יום י"ט בכסליו בהתוועדות  
ובשמחה שכן תורת החסידות ניצלה מהגזירה שנגזרה עליה  
מלמעלה, מהי תורת החסידות שאנו כה שמחים על נצחונה  

 ? 
ושגים בסיסיים בחסידות  בחוברת שבידך ישנו תמצית של מ

שכשתלמד אותם, תדע בראשי פרקים מהי תורת החסידות,  
 ושמחתך השנה תהיה אמיתית ומליאת תוכן בע"ה. 

 
 !!!בע"ה יתקיים חידון נושא פרסים על המושגים האלה.

 

 פרק א' 

 חסיד 
זהו חסיד המקיים תורה ומצוות כיון שהוא מרגיש את חשיבותן   - פנימי * 

 פת לו כלל אם מישהו רואה אותו או לא .הגדולה, ולא איכ
 

זהו אדם העושה את מעשיו בגלל שהשני רואה אותו, ורוצה   -חיצון * 

 שיעריכו אותו על כך שהוא מקיים תורה ומצוות. 

שירגיש  -והוא  -מצב נפשי שחסיד אמיתי מביא את עצמו לכך  - ביטול* 

 שכל רצונותיו ומאוויו בטלים לרצונו של הקב"ה.
 

חסיד כזה שלא רק שהכל אצלו בסדר כמו שצריך, אלא  - ד ה'עוב* 

יתירה מזו הוא עושה עוד משהו בתורה ומצוות יותר מרגילותו, למשל אם 
פעמים, הוא מוסיף עוד חזרה אחת ואז  100התרגל לחזור על הגמרא 

 נקרא "עובד ה'".
 

זהו חסיד שבכל מקום שהוא נמצא, חסידותו ויראת   - נרות להאיר* 

ם שלו מאירה החוצה ויוצרת אוירה של חסידות ומשפיעה בכך  השמי
 לטובה על כל מי שבא אתו במגע.

 



חסיד שבזמן התפלה מתרכז בכל לבו ומכוין במלות  - עבודה שבלב* 

התפלה עד כדי כך שכאשר מגיע למילים "ואהבת את ה' אלוקיך" ומרגיש  
או  את האהבה לה' בלבו, כמו למשל שילד מרגיש אהבה לצעצועים

 לממתקים.
 

האדם נברא בצורה כזו שכאשר לבו רוצה  - המוח שליט על הלב* 

  -יש בכוחו של האדם  -מאוד משהו לא טוב, מוחו אומר לו שזה דבר רע 
לשלוט על לבו ולהכריח את עצמו לעשות רק את  -אם הוא רוצה כמובן 

 הרצוי. 
 

צריך  ישנם זמנים )כמו למשל יום הולדת( שבהם אדם  - התבודדות * 

להתבודד דהיינו להיות לבד עם עצמו,לעשות לעצמו חשבון נפש מה הוא 
 צריך לתקן כדי להיות יהודי יותר טוב. 

 

שאדם מחליט שבזמן מסוים  -ישנה קביעות בזמן  - קביעות בנפש * 

במשך היום או הלילה הוא ישב וילמד תורה בקביעות, וישנה קביעות  
שהוא לומד לא קיים אצלו שום דבר  שבאותו זמן  -שהיא יותר מכך  -בנפש 

 אחר לא טלפונים ולא דברים מענינים אחרים אלא הלימוד בלבד.
 

ישנם כאלה שכל מה שעולה על ליבם לעשות הם עושים   - קבלת עול* 

ואינם חושבים אם באמת כך צריך לעשות. דרך זו אינה טובה . חסיד צריך  
בכל דרכיו לפי רצונו  לקבל על עצמו את העול של התורה והמצוות וללכת 

 של הקב"ה.
 



  פרק ב'

 רבי 
צדיק שלא רק שהוא עסוק בעשית מצוות ובלימוד תורה   - צדיק גמור* 

אלא יותר מזה אין לו בכלל יצר הרע האומר לו   -כי זה גם בינוני  –בפועל 
כל כולו קודש לתורה ולמצוות וכל מעשיו בכל היממה מכוונים    -לחטוא 

 כל דור ישנם אנשים מועטים שהם צדיקים גמורים. בדיוק לפי התורה . ב
 

דהיינו כמו שהחיות  -ראש בני ישראל  -ראשי תיבות של המילים  - רבי* 

ראשו וראשו זהו המקום שבו נמצאת עיקר החיות של האדם עוברת דרך 
של האדם, כך הרבי הוא ראש של עם ישראל וכל החיות של עם ישראל 

 בי.)והעולם כולו( עוברת דרך הר
 

עושה זאת על ידי  -מי שרוצה להתקשר ולהתחבר לרבי  -התקשרות * 

שלומד את תורתו של הרבי, שומע להוראותיו משתתף בהתוועדויות  
 ומקשיב היטב לדברי התורה והתעוררות הנאמרים בהם.

 

זהו זמן שבו החסיד מתייחד עם הרבי, ואז הוא מברכו, פותר   - יחידות* 

 רכו בחיים. את בעיותיו ומתווה את ד
 

נס שהרבי עושה ליהודי שנמצא בצרה, או לעם ישראל כולו,  - * מופת

ניסים כאלה ישנם אלפים רבים והם מתפרסמים בעתון "כפר חב"ד" ובעוד  
 מקומות.

 

 פרק ג' 

 תורת החסידות 
 

הקב"ה רצה  - נתאווה הקב"ה יתברך להיות לו דירה בתחתונים 

תורה בעולם הזה התחתון, ועל ידי   מאוד שבני ישראל יקיימו מצוות וילמדו 
שיקדשו את מקומם הוא יוכל לבוא ולהיות במקום שמתקדש על ידי קיום  

 התורה והמצוות.
 



ישנה שאלה: האם חסר משהו להקב"ה שהוא צריך  - * צפור המדברת

את מצוותינו ? התשובה מבוארת בחסידות על ידי משל: נדמיין לעצמינו  
לא חסר לו כלום, איזה מתנה נוכל לתת לו שישנו מלך שיש לו הכל הכל ו

שתענין אותו, הלא יש לו הכל ? והתשובה : צפור מדברת ! אם ניתן לו  
משהו פלאי כגון צפור שיודעת לדבר, הוא יהנה מכך בגלל החידוש 
שבדבר. כך אנו עם ישראל נמשלנו לצפור וכאשר אנו עושים מצוות (אפילו  

צר) הרי זה כאילו שהצפור  שזה הרבה פעמים מצריך מלחמה עם הי
 מדברת ומזה שאנו מתגברים על עצמנו הקב"ה נהנה.

 

הקב"ה משגיח על כל מעשי האדם ומפקח על כל  - השגחה פרטית* 

הקורה אתו, ולא רק עם האדם אלא ההשגחה הזו קיימת על כל בריאה 
 וחפץ בעולם וידוע על זה ספור הבעש"ט עם העלה והתולעת.

 

  -יהודי יש נשמה מיוחדת שישנה רק אצל יהודים  לכל - * נפש אלוקית 

לנשמה זו קוראים "נפש אלוקית" מפני שבנשמה זו יש חלק מהקב"ה 
 בעצמו. הנשמה הזו נקראת היצר הטוב שכל רצונו לקיים תורה ומצוות. 

 

בהמות, חיות, גוים ולהבדיל יהודים   -לכל החי בעולם  - נפש בהמית* 

נפש הזו מחייה את האדם וכל רצונה יש נפש הנקראת "נפש הבהמית" ה
ותאוותה הוא שימולאו רצונות ותאוות הגוף כגון אוכל ממתקים וכו' . אצל  
יהודי הנפש הבהמית שונה מנפשו של הגוי מכיון שהוא מקליפת נוגה ולכן 

 יהודי יכול לגרום לכך שאפילו נפשו הבהמית תרצה עניני קדושה. 
 

הוא בלב. בלב יש שני חללים מקום הנפש הבהמית  - החלל השמאלי* 

ימני ושמאלי, הנפש הבהמית נמצאת בחלל השמאלי, ולזה התכוין דוד  
המלך כשאמר "ולבי חלל בקרבי" שהוא הוציא לגמרי את היצר הרע  

 מהחלל השמאלי שבלב.
 

צורכי גופו של האדם, כגון אוכל, בגוד, שינה, טמפרטורה   - גשמיות* 

 נוחה, מקום מגורים וכו' . 
 

צורכי נשמתו של האדם. כגון למוד תורה, אהבת ה' , קיום  - חניותרו* 

 מצוות והתקשרות לבורא העולם.



 

כל דבר גשמי בעולם בנוי מחומר, למשל השולחן בנוי מעץ,  - חומר* 

מכונית בנויה מברזל, בית בנוי מאבן, כל אלה נקראים חומר. גם גוף  
 האדם בנוי מחומר והוא עפר מן האדמה.

 

הצורה שנותנים לחומר, למשל הנגר נותן לעץ צורת שולחן,  - צורה* 

הבנאי נותן לבטון צורת בית, כמו כן אדם יכול לתת לעצמו צורה של אדם  
 מאיר אם יעבוד על מדותיו והנהגותיו וישפרם. 

 

תרגומן של מילים אלו הוא צד אחר והכוונה לא צד   - סטרא אחרא* 

 הקדושה אלא צד הטומאה, צד היצר הרע. 
 

כל הדברים הטמאים והרעים בעולם )ויש   - קליפות הטמאות  3* 

הרבה כאלה( מתקיימים ע"י הסטרא אחרא.  הסטרא אחרא מקבלת 
מהקב"ה כח מיוחד כדי לקיים את כל הטומאה והרשע, הכח הזה נקרא ג'  

 קליפות הטומאות.
ישנם דברים שאינם קדושה וגם אינם טומאה כמו למשל,  -* קליפת נוגה 

או עוגה וכו' והם מתקיימים לא על ידי הסטרא אחרא אלא על ידי גלידה 
 קליפת נוגה הנמצאת בין הקדושה לטומאה.

 

בכל הדברים המתקימים מקליפת נוגה למשל אוכל  - בירור ניצוצות* 

שהם אינם אסורים( ישנם ניצוצות של  -כשר, משחקים כשרים וכו' )הכוונה 
הדברים האלה  -ם קדושה קדושה. אם האדם משתמש בדברים אלה לש

מתקדשים והניצוצות הקדושים שבהם חוזרים ומתקבצים יחד בצד  
הקדושה כמו למשל כשמתפזרים למישהו הרבה יהלומים בחול והוא  
מקבץ אותם. תפקידינו בעולם הוא לברר את ניצוצות הקדושה שבכל 

 מקום.
 

ד ישנם חוץ מהעולם הזה הנקרא "עולם העשיה" עו - ארבעה עולמות* 

שלושה עולמות רוחניים, העולמות האלה נקראים : אצילות שהוא העולם  
עולם היצירה ואחריו עולם הזה   -הכי קדוש, אחריו עולם הבריאה אחריו 

 הנברא עולם העשיה.
 



כמו שלאור המאיר ישנם גוונים שונים, כך גם באור   - * עשר ספירות 

 -ספירת החסד  הקדושה ישנם גוונים שונים הנקראים ספירות. לדוגמה:
  -זוהי ספירה בקדושה שענינה לעשות חסדים עם כולם. ספירת הגבורה 

זוהי ספירה שנלחמת בגבורה עם הדברים הרעים. עשרת הספירות הם :  
 חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות

 

כשהבעש"ט נפגש עם המשיח שאל אותו:   - יפוצו מעינותיך חוצה* 

את עם ישראל ? ענה לו המשיח ל"כשיפוצו מעינותיך   מתי תבוא לגאול
חוצה". הכוונה בדברים אלו היא שכאשר תורת החסידות תופץ בכל 

 המקומות הוא יבוא  וזוהי עבודתנו!!! 
 

מכיון שלכל יהודי יש נפש אלוקית שהיא חלק מהקב"ה לכן כל  - אמונה * 

לא רואים עליו  יהודי מאמין בה' ואפילו שהוא לא יודע שהוא מאמין, או ש
בחוץ   -הוא וודאי מאמין, וזה כמו יהלום המכוסה בבוץ  -מבחוץ בפנימיותו 

 זה נראה בוץ אבל בפנים ישנו יהלום.
 

חסידות נקראת פנימיות התורה מפני שהיא מגלה  - פנימיות התורה * 

ומסבירה את הכוונות הפנימיות שבתורה, ולמודה מגביר את הרצון והעונג  
 שבעשית המצווה.

חוץ מכך שכל יהודי מאמין בה' הוא גם אוהב את  -* אהבה מסותרת 
הקב"ה, גם אם הוא אינו מרגיש זאת כעת, אבל בפנים עמוק הוא אוה 
באת הקב"ה, כמו למשל שבן אוהב את אביו, אין הוא מרגיש את האהבה 
הזאת כאשר הוא שקוע באיזשהו משחק עם חבריו. אבל כאשר הוא נקלע 

לאביו שאוהב אותו. כך גם כל יהודי לגבי   -דע למי לפנות לצרה ח"ו הוא יו
 הקב"ה. -אביו 

 

כפיה, כשילד או מבוגר מקבל החלטה טובה שלא היה  - אתכפיא* 

מורגל בה עד כה הוא צריך להתגבר ולכפות את עצמו כדי לקיים את 
החלטתו החדשה עד שיתרגל מעצמו לעשות את המעשה הטוב בלי 

 התאמצות וכפיה.
 

התהפכות, זהו השלב השני של ה"אתכפיא" כאשר ילד או  - פכאאתה*

ם את החלטתו בלי מאמץ סימן שרגילותו  מבוגר מתרגל מעצמו לקי



הקודמת התהפכה ובמקומה באה רגילות חדשה וטובה. ענין זה נקרא גם  
"הרגל נעשה טבע שני" כאשר עושים משהו חדש )למשל החלטה טובה( 

 ז זה נהיה דבר טבעי ורגיל.הרבה פעמים מתרגלים אליו וא

בניגוד לגאולות הקודמות שהיו זמניות, הגאולה   גאולה אמיתית

 שתבוא תהיה לנצח, לתמיד, ולכן היא נקראת גאולה "אמיתית".

דרגות הנקראות "נפש" "רוח"  5, יש בנשמה של כל יהודי נר"נ ח"י

"נשמה" "חיה" "יחידה" חלק מהנשמה נמצא בגוף, חלק נמצא מסביב 
 גוף, והחלק החשוב ביותר )חיה ויחידה( נמצא למעלה בשמים.ל

איך יתכן דבר כזה? תשובה:  משיח ילמד את כל עם ישראל תורה 

הלימוד בימות המשיח יהיה בשיטה שונה מהיום. היום כדי ללמד 
צריך המורה לומר את שעורו והתלמיד מקשיב ויודע. זה תהליך לא קל 

הלמוד יהיה בשיטה של ראיה. זאת ולפעמים גם ארוך. בזמן הגאולה 
כמו שלא צריך להסביר לאף אחד מה הוא רואה, כי הוא מבין מה   -אומרת 

שהוא רואה, כך הלימוד יהיה באופן כזה שלא יצטרכו להסביר כלום כי זה 
 יהיה כמו ראיה.וכולם יתפסו ויבינו את הכל מייד! 

 
 

 ---סוף---


