
 

 

 

 

 

 

 

  

  )יז, יט(.ויוצא משה את הע� לקראת האלהי� מ� המחנה
שביו מת� תורה בקשו להתנמנ בבוקר ) ש(דהנה איתא במדרש 

. ש"ה לקבל את התורה עי"עד שעורר� משה רבינו ע, ושנת ערבה לה
חלילה לחשוב על ע , ]מברדיטשוב[ל "ר לוי יצחק זצ"הרומק "הגהואמר 

ה "ביו הנכבד שידעו שית� הקב, ת העצלות והשינהקודש שנפלו בתרדמ
שמיו שני , דכוונת היה לש שמי, אלא יש לומר. את תורתו לה

 בסיו� שהתחילו לעשות הכנה לקבלת התורה ועבדו בכל כוח
והיו מתייראי , ובמחשבת הקדושי עד שנפל עליה ליאות ועייפות

על כ� נתנו שינה , ראויפ� לא יוכלו לקבל את התורה במחשבה צלולה כ
בכדי שיתחדשו מוחותיה ויתחזקו , לעיניה ולעפעפ תנומה

והנה מפשוטו של . ל"עכ, עשתונותיה בבהירות לקבלת תורה הקדושה
ה פשוטי ' ע'ובכל מקו דכתיב , מקרא דכתיב ויוצא משה את הע

� ולכ� ניחא לומר עליה שהיו ישני ונרדמי עד שהקיצ, בני אד כנודע
ל "וא" ג לפי מה שאמר החסיד הנ. ויוצא אות לקראת האלקי, משה

מכל מקו מוכרע שלא היו אות האנשי , דכוונת היה לש שמי
אינו צרי# להכנה ומתחזק ' כי מי שנכו� לבו בטוח בה, במדרגה גדולה

ולעבודתו ומ� השמי ירחמו לחזק מוחו ולתת לו ' בבטחונו להלו# אל ה
אמנ מי שאינו דבוק בבוראו בדביקות כראוי אינו בטוח . בהירות הראוי

בו כראוי ומתנהג על פי דר# הטבע ושומר מוחותיו ומחשבתו ויש� בשעת 
מכל מקו אינו , הג שג זה לש שמי. וכ� שאר עניני, שינה

ואינו משגיח על עצמו לשמור נפשו , יהבו' במדריגה גדולה כמשלי# על ה
  )עבודת ישראל(                                                                    .על פי דר# הטבע

  )יז. יט. (ויתיצבו בתחתית ההר
' ט הק"שמעתי מפי מורי הבעש )שבת(מלמד שכפה עליה ההר כגיגית 

ללמד שג שאינו חושק , ה על ישראל הר כגיגית"ע לכ# כפה הקב"זי
, רק יעשה בעל כרחו, � חורי� ליבטלמכל מקו אינו ב', לתורה ועבודת ה

והוא דר# טוב לאיש ישראלי , וידמה כמי שכפו אותו לעשותו בעל כרחו
, שאי� חושקכג ', שלא יבטל מעסק למודו ועבודת ה, לימי הקטנות

שהדיבור נקרא מעשה ולכ# ג שהיה בלי , דמכל מקו עשה מעשה
  )ב� פורת יוס"(             . כוונה יצא

  ) יז ,יט( .ת ההרויתיצבו בתחתי
ה עליה את ההר כגיגית ואמר לה א את "מלמד שכפה הקב

שמעתי מפי מורי  .)שבת פח.('מקבלי התורה מוטב וא לאו וכו
ל שכפה עליה ההר כגיגית א "ע וזה אשר אמרו חז"זי' ט הק"הבעש

אמנ בעת ההוא , הג שהקדימו נעשה לנשמע, תקבלו התורה מוטב
והשרה עליה השכינה והיה לה , ברורי וצלוליהיו ישראל זכי ו

אז , אבל כשמחשבות לא יהיה זכי וצלולי, התפשטות הגשמיות
למה כפה ' ומתור$ קושית תוס... לא יקבלו עליה עול מלכות שמי

ויהיה רואי� בעי� שכל האי# שכל אבר ואבר חיות שלה , עליה
י כפה עליה "והש, והאבר הרוחני היא המצוה, במצוה הקבועה בה

אפילו כשיחזרו , ל- ההר כגיגית שיקבלו התורה ויעשו מצות הא
ח "ולא ישיגו את מתיקות התורה ורמ, ישראל למחשבה עבה וגסה

, ואז לא יתאוו לקיי התורה, ח מצות עשה"אברי חיות שלה ברמ
שא" על פי כ� יקבלו את עול מלכותו , כפה עליה ההר כגיגית

אפילו כשיהיו במחשבה גסה ולא ישיגו את , תיועליה ותורתו ומצו
כי טעמי התורה ומצותיו אינ יכולי� להשיג , מתיקת התורה הקדושה

ובעביות השכל ובגשמיות , רק ברוחניות השכל וברוחניות העולמות
  )     קדושה ראשונה לפורי(קדושת לוי (      . העולמות טעמיה ופרושיה מכופי

  )יז ,טי( .ויתיצבו בתחתית ההר
בשבת ' והנה בתוס.)שבת פח(ה עליה הר כגיגית "מלמד שכפה הקב

אחא בר יעקב ' אמר ר, על הא דמייתינ� ש ה# מימרא דרב אבדימי.) פח(
ז "ק דע"והא דאמרינ� בפ, ל"וז' והקשו בתוס, מכא� מודעא רבה לאורייתא

דמשמע דא היה כופה עליה לא היה , כלו כפית עלינו הר כגיגית
 ל דהנה "והנ. ש"תשובה והכא אמרינ� דמודעא רבה לאורייתא עלה
ל הקשה על הא דקאמרינ� מכא� מודעא רבה לאורייתא הא "א ז"הרשב

ה דמחוייבי� לקבל גזירתו "ש אצל הקב"ל דדינא דמלכותא דינא ומכ"קי
והרב בעל פרשת דרכי בדר# הערכה , והאי# שיי# בזה טענת מודעא

ש בפסקיו על הא דאמר שמואל דינא "הראש "ע מ, תיר$) ב"דריש כ(
ל דלא אמרינ� דינא דמלכותא דינא אלא "ת ז"דדעת ר, דמלכותא דינא

בדבר הכולל לכל בני מלכותו אבל א אינו גוזר רק על מדינה אחת לאו 
כ שפיר שיי# טענת מודעא דהא לא נת� את התורה אלא "וא. דינא הוא

קושיית  ז יתור�"ועפי .ש"תו עלישראל בלבד ואי� גזירתו על כל בני מלכו
דשפיר יטענו אומות העול כלו כפית עלינו הר כגיגית , ל"הנ' התוס

דא היה כופה ג עליה אזי היה הדבר כולל , כמו שכפית על ישראל

כדבר , ואי� לה תו טענת מודעא דדינא מלכותא דינא הוא, לכל מלכותו
  )י התלמוד(           .זה נכו�ו, ל"א ז"הכולל לכל בני מלכותו כמו שכתב הרשב

  )ו, ה, כ. (י� אשר הוצאתי� מאר� מצרי�קאל' אנכי ה
ר פנחס בר חמא ממת� "א? איתא במדרש מהיכ� זכו ישראל לקרות שמע

ה בסיני אלא "לא פתח הקב? כיצד, תורה זכו ישראל לקרות קריאת שמע
' ה: רונענו כול� ואמ, אלהי#' אנכי ה, שמע ישראל: אמר לה�, בדבר זה

, ברו# ש כבוד מלכותו לעול ועד: ומשה רבינו אמר, אחד' אלוהינו ה
חייב אד לבר# על הרעה כש "ל "להבנת המדרש יש להקדי מאמר חז

משמעות הדברי הוא שהרעה למעשה הוא הטבה " שמבר# על הטובה
ל לא כעול הזה "ואמרו עוד חז, וכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד

ועל בשורות , ז על בשורות טובות אומר הטוב והמטיב"ההעו, העול הבא
כי אז , ולעול הבא כולו הטוב והמטיב, רעות אומר ברו# דיי� האמת

' וש ה, כידוע מורה ש אלוקי על מידת הדי�, ייראה שהכל היה לטובה
כל זה לפי ראות עיני האד אשר אינו מבי� שכל , על מידת הרחמי

וכל , אול היודע ומבי� שהכל לטב עבד, עמנו ה� לטובה' הנהגות ה
במצרי ראו , בעל הרחמי' לגביו אלוקי הוא ה, מעשיו יתבר# ברחמי

כאשר יצאו מש ראו את מידת , את מידת הדי� מתוחה קושי השעבוד
הזכיר " אלהי# אשר הוצאתי#' אנכי ה"ת "כנגד זה אמר השי, הרחמי

 את הרחמיבזה את שני השמות המבטאי ג את הדי� וג , שאות
דהאמת הוא שג הדי� שהיה , ראו בשעבוד מצרי וביציאת מצרי

שהרי מטרת השעבוד הקשה היתה לזכ# , במצרי היה למעשה רחמי
זיכו# זה היה " ויוציא אתכ מכור הברזל ממצרי"כמו שנאמר , אות

וכאשר , נחו$ כדי לעשות ראויי לקבלת התורה ולהיות לע סגולה
למעמד הנשגב של קבלת התורה הבינו למפרע כי כל מה שעשה  הגיעו

' הכל רק ה" אחד' אלהינו ה' ה"לפיכ# ענו ואמרו , היה לטובה' את ה
שאי� שו הבדל בי� הטוב " אחד' ה"וזוהי אכ� משמעות , מידת הרחמי

ועל זה ענה משה , כי הרע נצר# לטוב וסו" מעשה במחשבה תחילה, והרע
רצה לומר בזה שא " # ש כבוד מלכותו לעול ועדברו: "רבינו ואמר

, יבינו שג הרעה היא בעצ טובה ומאתו יתבר# לא יצאו דברי רעי
  )כתב סופר(       .                                     לעול ועד' בוודאי יברכו את ש ה

   )טו, כ(.וירא הע� וינעו ויעמדו מרחק
" -" וינועו", ונ� בעול התורה והמצוותכשראה הע והתב -" וירא הע

, נזדעזעו בני ישראל וחששו שמא לא יוכלו לקיי את התורה כתיקונה
להעמיד את התורה באמצעות  -" ויעמדו מרחוק: "א# מצאו עצה לכ#

  . על ידי התרחקות מאיסורי ועשיית גדרי וסייגי לתורה, "מרחוק"
  )אוהב ישראל(                                                               

. ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהי� פ� נמות
כ אמרו "ת ואח"לכאורה תמוה על הדור דעה ששמעו הדברות מהשי )טז, כ(

מעל תכלית נפש , שנראה שחששו ביותר על חיות גופ', דבר אתה וגו
 תצא בדברו וודאי טוב יהיה לה והלא א נפש, ש"שהיא הדביקות בו ית

ועוד קשה תשובת משה על זה אל ? ולמה נתייראו פ� ימותו, ולנפשות
 איזה ניסיו� יש בזה , )יז, כ(תיראו כי לבעבור נסות אתכ בא האלהי

יפה ) אבות(ל "א# העני� הוא כי אמרו חז? ש"בהוצאת נפש בדברו ית
א# יפה שעה אחת , ז"ב מכל חיי העוה"שעה אחת של קורת רוח בעוה

ט גור נחת "כי העושה מעש, ב"ז מכל חיי העוה"ט בעוה"בתשובה ומעש
אי� השכר נחשב בעיניו נגד , באמת ובאהבה' ומי שעובד לו ית, ת"רוח לבוי

 התענוג הזה שיש לו בעת עשיית המצוה כשזוכה לעשות נחת רוח
כי שעה , ב"ט נגד כל העוה"ולכ� יפה שעה אחת בתשובה ומעש, ה"להקב

וזה שאמרו הדור , של נחת רוח לקונו יפה לו נגד תענוגי העול העליו�
כדי שנחיה ונוכל לעשות מצוות " דבר אתה עמנו ונשמעה", דעה למשה

, "א ידבר עמנו אלהי"אבל , ז"ט ולגרו נחת רוח לבוראינו בעוה"ומעש
בוטל מכל מקו פ� נמות וי, א" שתענוג גדול הוא לנו ללמוד מפי הגבורה

ה מכל דביקותינו "וטוב לנו הנחת רוח של הקב, ש"ר ליוצרינו ית"ו הנח"ח
כי לבעבור נסות אתכ "ואמר לה משה , ושכרינו כשנמות בכלות הנפש

שזה היה ניסיו� א חפצי ביותר בצאת נפש ובדביקותה " בא האלהי
רוח או חפצי לעשות נחת , ב עד לאי� ער#"בנוע עליו� ליהנות מזיו העוה

וזה , לקונ מתו# שיחיו ויתגברו על יצר ויעשו מצוות ומעשי טובי
אלוקינו ' שאמרו ישראל למשה ואתה תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה

כלומר שא אתה תדבר אז ושמענו ) כד, דברי ה(אלי# ושמענו ועשינו 
ת אלינו אז נמות "כ א ידבר השי"משא, ה"ועשינו ויהא נחת רוח להקב

ששפיר עמדו , ת הטיבו כל אשר דברו"ז אמר השי"ש וע"תענוגו יתויחסר 
  )זרע קודש(                                       .בניסיו� ונראה מזה גודל אהבת לקונ

  ).כו, במדבר כח( .וביו� הבכורי�
על ש , יו הבכורי, ואפשר אשר מטע זה נקרא חג השבועות
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כי בכורי הוא לשו� , נעשה לנשמע שהקדימו, פזיזות של ע ישראל
בעודה בכפו ', כביכורה בטר קי$ וכו, על פי הפסוק הנזכר, מהירות
פ� , רד הע בע"בכל זאת בא הציווי , וא" שקבלו שכר על זה, יבלענה

רק יעמדו , יכנסו לפני ממדרגת, ומחמת מהירות, לראות' יהרסו אל ד
  )חת סופר(                  .ויקבלו שכר על הפרישה, במקומ

הטיבו כל אשר ' אלי וגו' את קול דבריכ� בדברכ� אלי ויאמר ה' וישמע ה
, לכאורה תמוה הלא מוטב היה שישמעו מפי הרב )כה, דברי� ה. (דברו

 דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו') טז, שמות כ(ומה שאמרו 
, רות נפשכי אדרבה יתעלה נפשינו במסי, אי� זה טענה' פ� נמות אלקי

ונראה לי העיקר השבח  .זהו עיקר עבודה ועליות הנשמה ותשוקתה
 ששיבח אות בזה אשר תפסו במדת האמת לדבר כאשר היה אז ע

הטיבו כל אשר דברו לא כ� המתקרבי ומפתי בפיה : "וזהו. לבב
  ". מי ית� והיה לבב זה כל הימי'): פסוק כו(ולזה אמר . ולב בכל עמ

  )ישראלאוהב (    

  ). יא-י ,דברי� טז( .'ושמחת לפני ה' וגו ועשית חג שבעות
יו שניתנה בו ? מאי טעמא  -" לכ"הכל מודי בעצרת דבעינ� נמי 

: אמר, עבדי� לי עגלא תלתא: רב יוס" ביומא דעצרתא אמר... תורה הוא
פסחי . (כמה יוס" איכא בשוקא] של חג השבועות[אי לאו האי יומא 

שהיה עניו מופלג  -שרב יוס" , כיצד יתכ�: המפרשי ותמהו) ב,ח"ס
? יתפאר בעצמו בכ# שאינו כשאר האד  -) כמובא בסו" מסכת סוטה(

שרב , )א,ז"בבא קמא פ(על פי מה שמסופר בגמרא , נית� להסביר זאת
כי גדול שכרו של , וכאשר שמע את המאמר, )עיוור-(נהור  -יוס" היה סגי 

, חשש שמא ההלכה היא -מצווה ועושה המצווה ועושה ממי שאינו 
. הוא איננו בכלל המצווה ועושה, וא כ�. שסומא פטור מ� המצוות

כשהגיע חג השבועות היה רב יוס" שמח בשמחת של , ולמרות זאת
וא" על פי שעל . באותו יו נעשו מצווי ועושי ושכר רב, שכ�. ישראל

ומא פטור מ� דשמא ההלכה היא שס -עצמו לא היתה שמחתו שלמה 
בכל זאת שמח רב יוס" בשמחת  -המצוות ואינו בכלל המצווי לעשות 

נעשו מצווי ועושי ושכר  -של קבלת התורה  -שביו זה , כלל ישראל
אי לאו האי יומא דקא גרי כמה יוס" : "וכ# אמר רב יוס". נעשה מרובה
תורה  שבו נצטוו ישראל על, חג השבועות, לולא יו זה -" איכא בשוקא

פטורי מ� , הרי כול היו כמוהו -" כמה יוס" איכא בשוקא", ומצוות
שכר של ישראל גדול  - א# משניתנה תורה . ולא היה שכר רב, המצוות
ששכרו מועט כיוו� , ואי� ה כמוהו, שהרי ה מצווי ועושי, משכרו

שה מצווי ועושי  -ועל זה . שמפאת עיוורונו הוא אינו מצווה ועושה
הא יש ענווה . שמח רב יוס" בשמחת כלל ישראל - ומקבלי שכר רב 

  )חסד לאברה(                            ?גדולה מזו 

  )יב, ב. (אשר באת לחסות... פעל� ותהי משכרת� שלמה' של� הי
גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ): "ב, קידושי� לא(ל "אמרו חז

עוד " הוגד לי כל אשר עשית את חמות#"רות לפיכ# אמרו בועז ל". ועושה
וא" על פי כ� כ# לא , טר שהתגיירת שעדיי� לא היית מצווה על המצוות

שכר# " תהי משכורת# שלמה"א# ". פעל#' ישל ה"יקופה שכר# ו
על מה שתפעלי לאחר שבאת " אשר באת לחסות,.בשלימות ישול ל# 

וגדול המצווה , ועושה שהרי את כבר מצווית, לחסות תחת כנפי השכינה
  )חת סופר(                               . ועושה

  

שיר השירי� . (בצלו חמדתי וישבתי, כתפוח בעצי היער כ� דודי בי� הבני�
, התפוח הזה אי� לו צל) ש רבה ש"שה(ואיתא במדרש אגדה  )ג, ב

כ# ברחו כל האומות מעל הקדוש ברו# הוא , לפיכ# הכל בורחי הימנו
ולכאורה סו" דברו , אבל אני בצלו חמדתי וישבתי, מת� תורהבשעת 

ואחר כ# אמר , באומר אי� לו צל ולפיכ# ברחו הימנו, סותר ראש דברו
כיו� שאי� , ואיה איפוא הצל לישב תחתיו, אבל אני בצלו חמדתי וישבתי

ומדרש , ק שער הגדול"הובא בשלה(על דר# מדרש  ויוב� .לתפוח שו צל
מה הצל הזה , צל#', ה, )ע"זי' ט הק"דמר� הבעש' פומימרגלא ב' זה הי

כ# הקדוש , משחק נגד#, וא אתה שוחק, כשאתה בוכה הוא בוכה נגד#
, כי באמת זאת עיקר תורת עבודתינו, ש"ברו# הוא הוא כבחינת הצל ע

באתערותא דלתתא ככה אתער , א פרטי עובדותינו מקט� ועד גדול
אשר אנחנו בני ישראל מעוררי למטה ואי� ל# שו דבר בעול , לעילא

שלא יתער דוגמתו בעולמות העליוני א רע א טוב וזה היחוד דייקא 
אשר בפרטות עובדותיה מעוררי , לע קרובו ישראל הוא בבחינת צל

ואינ , סר צלו יתבר# מעליה, לשלול זולת עמי, דוגמת למעלה
שו במדרש אגדה ושפיר דר, בהתעוררות ככה לעילא, פועלי כלו

אי� לו צל ולפיכ# ברחו האומות , מוסב על הקדוש ברו# הוא, התפוח הזה
לאפוקי , להתעורר דוגמת, לה דייקא אינו נעשה צל, בשעת מת� תורה

, ובנענע הענ" ככה מתנענע בשורש, אנו בני ישראל חלק אלוה ממעל
  )אור המאיר(                                                   .    ולפיכ# בצלו חמדתי וישבתי

באותה שעה שעלה משה לקבל התורה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה 
אמר לה� , ה קלסטירי� של פניו של משה דומה לאברה�"עשה בו הקב

לא זהו שירדת� אצלו ואכלת� בתו� , ה אי את� מתביישי� הימנו"הקב
ד היה אפשר לנצח ל דבאמת יש להקשות כיצ"י )א, שמות רבה כח. (ביתו

וכי המלאכי אכלו אצל , את המלאכי בטענה כזו שלא נכונה כלל
י על הפסוק "כדברי רש, הרי בכלל לא שיי# אצל אכילה, אברה

נראו כמו  –" והוא עומד עליה תחת הע$ ויאכלו) "ח, בראשית יח(

ה רימז בזה למלאכי שהתורה שייכת "ל שהקב"אפ ,אלא .'שאכלו
לא זהו "וזהו שאמר לה , וישראל שה בעלי נימוסומתאימה למשה 

ה "כלומר כשירדת את לאאע, "שירדת אצלו ואכלת בתו# ביתו
וא" שאברה הכיר בכ וידע שאת מלאכי , בדמות אנשי ירדת

בכל זאת לא העליב אתכ ולא גילה סודכ לאמור , ]�"כדברי הרמב[
  כמו לאנשי התייחס אליכ, אלא אדרבה" ,מלאכי את"לכ

אי# את מתנהגי , ואת, בהכנסת אורחי והכנת כל מיני מאכלי
, רק בנשמתו לבד" מיט די שטיוועל"הלא לא הגיע לכא� , עכשיו ע משה

ואת מיד גילית את סודו וצעקת לעברו , מלא# כמוכ, כדמות רוחני
יי וממילא אינכ ראו, הרי שאת לא מנומסי, "מה לילוד אשה בינינו"

  )ע"ק הרבי הזק� מאלכסנדר זי"ישמח ישראל בש כ(                 .  לקבל את התורה

  .)שבת קמו. (ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמת�
לא יהיה ב# ) י, א"תהלי פ(על הפסוק :) ה"שבת ק(ל "ל לפי שאמרו חז"י

וזהו , איזהו אל זר שיש בגופו של אד הוי אומר זה יצר הרע, אל זר
, ר הוא הגאוה והגדלות שבאד"וידוע שעיקר היצה, הזוהמא שבאד

שהוא דוגמת שאור שמתפיח , שאור שבעיסה.) ז"ברכות י(ל "קראוהו חז
ה "טע שהשרה הקב) 'סוטה ה(ל "והנה אמרו חז, העיסה ומגביה למעלה

ולכ� השרה , שכינתו על הר סיני כדי ללמד את בני ישראל מדת הענוה
ולכ� אמר ישראל שעמדו על הר , ני שהוא נמו# שבהרישכינתו על הר סי

, ז נזדככו ממדת הגאוה שהוא השאור שבעיסה וזוהמא שבאד"ועי, סיני
  )מאור עיני(                  .     לכ# פסקה זוהמת�, ולמדו מש שורש ענוה

  .)שבת פז. (הוסי# יו� אחד משה מדעתו
ותחתוני היו מחכי שהרחיב זמ� מה שהעליוני , התמיהה מבוארת

, איוב כב(' ותגזר אומר ויק ל#' ,א� מבואר .ומצפי על יו קדוש כזה
ה מקיי  וזהו אחת "הצדיק גוזר והקב, ה גוזר והצדיק מבטל"הקב, )כה

, וא אחד אינו מאמי� בזה אינו בכלל יהודי, מהאמונות החזקות שבידינו
הראות בזה כא� ה ומשה ל"ולזה רצה הקב. ולזה שייכי כל התפלות

וג להודיע , ה"להתנות בתנאי קוד למעשה ע הקב, קוד מת� תורה
דהיינו שבטל מיד דברי , זאת לישראל הכח שביד א ישמרו התורה

ה מסכי "להורות שיש ביד ישראל הכח לעשות כרצונ והקב, י בזה"הש
שזה  דהיינו, )לא, שמות יד(' ובמשה עבדו' ויאמינו בה': וזה פירוש. עמה

ובידו להפו# מדת , )א, דברי לג(' איש האלקי'אמונה אחרת שמשה 
איש 'ולזה נקרא משה ', אלקי'שבמדת הדי� נקרא , הדי� למדת הרחמי

, י שמות יד"ראה רש(' אי� לנו אלא דברי ב� עמר'וזה פירוש . 'האלקי
ה כמבואר "הלא היו הדברי אשר יצאו מפי הקב, לכאורה קשה, )ב

והאמינו בזה דאפילו א , ת צוה כ�"רק שה לא ידעו א השי בפסוקי
ובזכות , ת ע משה ויעשה עמנו נסי"מסכי השי, ת לא צוה"השי

  . שהאמינו במשה) מכילתא בשלח ג(כמבואר במדרש , האמונה נגאלו
  )תפארת שלמה( 

  :)פסחי� סח( .הכל מודי� בעצרת דבעינ� נמי לכ�
, רה היה העול חוזר לתוהו ובהואלמלא קבלו ישראל את התו, הנה

הכל : "וזהו. ועל ידי ישראל מתקיי העול.) שבת פח(ל "כמאמר ז
כי בכ# שקיבלו את התורה קיימו את  -" מודי בעצרת דבעינ� נמי לכ

  )ע"ק רבי מנח מנדל מרימינוב זי"הרה.    .העול
  :)פסחי� סח( .הכל מודי� בעצרת דבעינ� נמי לכ�

יו מת� , א" המקטרגי חייבי להודות ביו זה -" תהכל מודי בעצר"
יו שבו קיבלו ישראל את התורה ואותה ה מקיימי במש# כל , תורה

 - " לכ"שזקוקי וראוי ה ישראל ל - " דבעינ� נמי לכ" -הדורות 
  )ע"ק מאוסטרובצה זי"הגה(        .שכ� א אי� קמח אי� תורה, לפרנסה וכל טוב

ת שיקבלו את ומוה חיזר על כל הא"שהקב )ב, זרה ב-דהעבו(ל "מצינו בחז
והרי ידוע , וכי איכא ספיקא כלפי שמיא: ותמוה. התורה וה מיאנו בדבר

ש היתה בכדי שלא יהיה "אמנ כוונתו ית? בבירור שלא ירצו לקבלה
ו הוא א "שהרי ק, קיטרוג על השפע שישפיע לישראל בניו אהוביו

לא חסר כלו ונשפע , לקבל את התורה  שמיאנו"י רצונו העכורלעוב
על אחת כמה וכמה שישראל קדושי , לה כל מחסור ועוד יותר

בודאי שמגיע לה כל טוב , שקיבלו את התורה והקדימו נעשה לנשמע
   )ע"ק החוזה מלובלי� זי"הרה(      להשפיע לה חכמה עושר וכבוד"ה וראויי

   .�בעצרת העול� נידו� על פירות האיל
כי האד ע$ ): "יט, דברי כ(כמו שנאמר , רומז על האד" איל�ה"

לפי קבלת התורה של האד בחג העצרת משפיעי עליו ". השדה
   )סוד העבודהי(                                             .השפעה רוחנית בכל השנה

נכד אור שבעת הימי , ע"רבינו ברו� ממעזיבוז זי' ק קדוש ה"הרה
כי , שהוא מתירא משבועות יותר מראש השנה: היה אומר' ט הק"הבעש

 קוליעטש ארוי" אַ  אַ , בראש השנה העיקר המשפט והדי� על הגשמיות
, "בעצרת על פירות האיל�: "ל"אבל שבועות אמרו רז' קולעיטש אראפ וכו

  )בוצינא דנהורא(                            .על נשמות ישראל' ופירוש בזוהר הק
ולכ� שתי . חג השבועות הוא שורש התורה של כל השנה הלח� שתי

והוא . ר"ביטול יצה' דבעצרת אית בי) ש(ק "ש בזוה"הלח בא חמ$ כמ
, ד"א פגע ב# מנוול זה משכהו לביהמ) ב, קידושי� ל(' ד שאמרו בגמ"ע

, ולפי שזה היו שורש התורה. א אב� הוא נימוח א ברזל הוא מתפוצ$
  )שפת אמת(                .ר"ר שהתורה תבלי� כנגד היצה"יצההוא ג ביטול ה

) ח"ד ה"פ(ה "ובירושלמי ר, )ב, ק אמור צז"זוה(יש ביטול היצר הרע  בשבועות

 ב



מכיו� , ה"אמר לה� הקב, ובעצרת אי� כתיב חטא, בכל הקרבנות כתיב חטא
. שקבלת עליכ עול תורה מעלה אני עליכ כאילו לא חטאתכ מימיכ

, ה עצמה היא במקו גבוה שאי� שו חטא ופג יכול לשלוט שהתור
כי ".ואי� עבירה מכבה תורה, עבירה מכבה מצוה) "א, סוטה כא(כדאיתא 

כמו דאיתא שא היו ישראל נשארי עוד זמ� מה ', שבועות הוא השער הנ
ולא היו יכולי לצאת מש , ו"שערי טומאה ח' במצרי היו נשקעי בנ

אי אפשר לקלקל ' וכשבאי לתו# שער הנ', כ הנ"בקדושה ג מול זה, לעול
  ". לא יגור# רע) "ה, תהלי ה(כדכתיב , כי ש לא שולט שו חטא ורע, ש

  )אמרי אמת(  

  .אוכלי� מאכלי חלב
ראשי  –שבועותיכ 'ב' ה'דשה ל'נחה ח'מ): כו, במדבר כח(וסמכינ� אקרא 

אמנ , אוכל מפסולת, רהכי החלב היא אופ� הברירה מהפ', מחלב'תיבות 
אזי א נברור ג החלב עצמה , אחרי שנחלבה הפרה והוציא החלב ממנה

והנותר יעשה ממנו , השומ� הוא החמאה החשוב שבה: מיני' תחלק לג
, שאינו שוה כלו, מי החלב –והשלישית , והוא הבינונית, חריצי וגבינות

שת� בצירופ טוב אמנ בלי ברירה אלא יניח כמות שהיא מעורב הרי של
 .והיא מחיה אד ובהמה בראשית הווית, והיא משקה חשוב מאוד, מאוד

, ע כמוציא החלב מהפרה"אלו נבררו מפרות הבש� אוה', ע ה והכי נמי
, בבחינת חמאה –ויהיה בני עליה , וא ג עתה נברור החלב עצמו

 חלב כמי  –ו "וישארו שארי עמא דארעא ח, בבחינת גבינה –והבינוני
אלא ישארו בתערובת , ולא ניחא למרייהו למימר הכי, שאי� בה צור#

ומשו כ� נתנה התורה , ותהיה משקה המחיה כל העול שוה לכל
ולא היינו , במעמד הנבחר והנפלא הזה בתחילת צאתנו מעבודת מצרי

, ולא יתייאש אד מחלקו בתורה, להורות כי אי� מעצור, כדאי לזה
  ". מכל מקו כמוהו כמו הגדול שבגדולי, שפל המדרגהאפילו א יהיה ב

  )חת סופר(            
   .לרמז על פרנסה בלא יגיעה -מאכלי חלב אוכלי� 

ונוהגי� לאכול מאכלי חלב ביו ): "ג"ד ס"ח סימ� תצ"או(א "איתא ברמ
 - יש לדקדק מדוע מאכלי חלב ולא חלב בלבד ". ראשו� של שבועות

כפי שכתבו בזה הטע ) יא,ש ד"שיה" (חת לשונ#דבש וחלב ת"לרמז על 
אמנ ידוע אשר בשעת חטא הקדמוני נתקלל האד ). ועוד, נב' כל בו סי(

ט מלאכות כי אי� ל# שו מאכל בעול שלא "ולכ� צרי# ל, ט קללות"בל
בלי שו , כי אפילו דבר שגדל מעצמו, יצטר# איזה עני� של מלאכה

אפילו ביצה שנולדה מעצמה יש בה ו. מכל מקו צרי# תלישה, נטיעה
אי� , מה שאי� כ� החלב. עני� מוקצה בשבת הנוגע ג כ� באיסור מלאכה

ט לתו# מאכל "בו שו איסור מלאכה ומותר לכתחילה לחלוב בשבת ויו
בשעת קבלת , והנה]. ורק כשחולב שלא לתו# מאכל יש בו איסור מפרק[

העגל היו נפטרי ולולא שחטאו אחריו בחטא , התורה פסקה זוהמת�
כי  -" לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המ�: "וזהו שאמרו. ט קללות"מכל הל

 מאכליועל כ� לרמז זה אוכלי� . המ� היה ג כ� בלי שו מלאכת אד
שנזכה על ידי התורה להשפיע פרנסה בלי עמל ויגיעה " -חלב דייקא 

  )אמרי נוע(                                               ".ללא צור# עשיית מלאכה
ש "פ הוא יי� ע"דתורה שבכתב היא חלב ותורה שבעויחי ' ק פ"בזוה' אי

נח איתא שכפה עליה את ההר שיקבלו ' ובתנחומא פ, במקדש מל#
כ אוכלי� חלב "קבלו מיד ברצו� הטוב ע' פ נמצא שתורה שבכ"תורה שבע

� בפורי כי בחג השבועות על קבלת התורה שבכתב ומטע זה שותי� יי
  )ער# שי(          .                      פ שמרמז ליי�"אז קבלו ברצו� תורה שבע

   .עליוני� נעלו בעדו בית פצו מה אנוש
... בשעה שעלה משה למרו אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברו# הוא

) שבת פח א(? ...למצרי ירדת: אמר לה משה... תנה הוד# על השמי
מכילתא (ל "דרשו חז" ועברתי באר$ מצרי) "יב,שמות יב(על הכתוב 

, ל"ופירש על כ# האריז". ולא מלא# -אני , ועברתי): "והגדה של פסח
שאפילו מלא# היה מתיירא לעבור באר$ מצרי שלא יפג על ידי ריבוי 

למצרי : זהו שטע� משה כלפי המלאכי. כוחות הטומאה ששלטו ש
  - אר$ זו שאת , רו באר$ מצרי שני רבותואול בני ישראל ג? ירדת

 ולמרות זאת יצאו מש ביד , לא היית מסוגלי לעבור בה -המלאכי
  .ועל כ� רק ישראל ראויי לקבל התורה, רמה טהורי וכשרי

  )עבודת ישראל(  

   .נוהגי� צדיקי� וחסידי� להארי� בברכת אהבה רבה ביומא דשבועות
וט כי אז הזמ� להתפלל לפתיחת עיני חג הקדוש הזה ומלבד טע הפש

תולדות יעקב "י המבואר ב"ל עפ"עוד י, והארת הלימוד בתורה לשמה
שנאמר לו מ� ) ע"זי' ט הק"רבנו הבעש(בש רבו ) בפרשת וארא" (יוס"

וא זהו , השמי טע איחור ביאת משיח שאי� מאריכי� באהבה רבה
בחג השבועות יפקו�  ק כי"כ ביו הזה אשר מבואר בזוה"לכל יו עאכו

כ כיו� שהוא זמ� הגאולה צריכי� להארי# ביותר בברכת "ע, מ� גלותא
ב ודבר בעתו מה "אהבה רבה כדי שלא לאחר ביאת המשיח רק לקרבו ב

  .טוב
�אנשי  .ויחד לבבנו לאהבה ליראה את שמ�' וגו והאר עינינו בתורתי

קנו בקשה כנסת הגדולה הקדימו בקשה על לימוד תורה ורק לאחריה תי
בשכבנו ובקומנו נשיח "תחילה מבקשי : וכ� בערבית. 'על אהבת ה

אי� זאת אלא ".ואהבת# אל תסיר ממנו לעולמי"ורק לאחר מכ� " בחוק#
כשיהגה האד בתורה . י לימוד התורה"באה ע' מפני שעיקר אהבת ה

  ) ע"זי ק רבי זרח איידלי$ מפראג"הגה(       .'לבטח יבוא לידי אהבת ה, יומ וליל

לעסוק 'ולא " תורה בדברילעסוק "מפני מה אומרי  .לעסוק בדברי תורה
א# אי� הכוונה . שהיא מורה ומלמדת לאד', מורה'לשו�  –' תורה'. 'בתורה

שהלא ג בלימוד ענייני התורה , למה שמלמדת אותו חוקי ומשפטי
אלא על כרח# הכוונה ". עוסק בתורה"שאי� בה הלכה למעשה נחשב 

המאור "על דר# ', ואת הדביקות בו ית' התורה מורה לאד את דר# הש
היינו שסגולת אור התורה להג� ולהציל מ� החטא ,"שבה מחזיר� למוטב

שאז , א# כל זה דוקא בעוסק בתורה לשמה. ולקרב את האד אל בוראו
אבל העוסק בתורה שלא לשמה אינו משיג . התורה נעשית לו ס חיי

ונמצא . וממילא אינה מחזירתו למוטב, כה לסגולתהאת אורה ואינו זו
 היינו , "פטטיא דאורייתא"אלא הוא בכלל , "תורה"שעל זה לא תופס ש

כל ): ירושלמי שלהי ברכות(ל "שעליה אמרו חז, גרידא' דברי תורה'
מלבד , רע –שכל דיבור , והיינו, פטטיא בישי� חו$ מפטטיא דאורייתא

בדברי לעסוק "אנו אומרי בברכת התורה  פיכ�ול       .דיבורי של תורה
כי מי אנו שנוכל לומר על עצמנו שנעסוק , "לעסוק בתורה"ולא " תורה

, "דברי תורה"ולכ� אנו מבקשי שלכל הפחות נזכה ל, ממש "תורה"ב
שמברכי  –והראיה , פ יש מעלה ומצוה"שג בה עכ', פטטיא דאורייתא'ל

והערב ": ועל כ� מוסיפי אנו לבקש". וצונו במצוותיואשר קדשנו "על כ# 
והמתיקות של דברי התורה  י הערבות"שע, "ולומדי תורת� לשמה... נא

ואז נהיה בגדר , "לשמה"תתגבר בנו חשקת התורה ונזכה לעסוק בתורה 
פסחי נ (ל "וכמו שאמרו חז. 'תורת# דברילומדי 'ולא " תורת�לומדי "
  )ל"ק רבי צדוק הכה� מלובלי� זצ"הגה(        .שמתו# שלא לשמה בא לשמה) ב"ע

  אשר בחר בנו מכל העמי� מכל העמי� ונת� לנו את תורתו
ת קוד מת� תורה חזר על כל "הרי השי, לכאורה יש מקו לתמוה

מלבד ע ישראל שהסכימו , העמי והציע לה את התורה ולא קיבלוה
הרי ו, "אשר בחר בנו מכל העמי�"א כ� הכיצד אומרי אנו . לקבלה

אי� מזל ): "א"ע, שבת קנו( ל"א� אמרו חז .אנחנו בחרנו את תורתו
כי כל , כי הרי אברה אבינו ראה באיצטגנינות שאי� הוא מוליד, "לישראל

ולפיכ# , ת הגביהו מעל המזל"א# השי. המזלות מתנגדי לו להקי זרע
 ולפיכ#. נמצא כי כל קיומו של ע ישראל מעל המזל הוא. נולד בנו יצחק

מוכרח הוא , כי מי אשר נתו� תחת המזל, יכולי ה לשמור תורה ומצוות
, לכ� מיאנו אומות העול לקבל את התורה. במעשיו ונעדר בחירה

א# . ביודע כי ה תחת שליטת המזל והוא הגור לה להרע או להיטיב
כי , יכול הוא לבחור בטוב ולמאוס ברע, בהיותו מעל המזל, ע ישראל

 ת"זו הבחירה עליה מודי אנו להשי. כריחו לכא� או לכא�אי� המזל מ
ולפיכ# ונת� , בכ# שהגביה אותנו מעל המזל, אשר בחר בנו מכל העמי

כי לו היינו תחת השפעת , לנו את תורתו בשל בחירה זו קיבלנו את תורתו
בהיותנו נעדרי כח , כמעט לא היה באפשרותנו לקבל תורה, המזל

ת לכפות עליה הר כגיגית "ע צרי# היה השימדו בכ� מוב�.  הבחירה
ש תהא  –וא לאו , מוטב –א את מקבלי התורה : "ולומר

ע ישראל חששו פ� נתוני ה להשפעת ). א"ע, שבת פח" (קבורתכ
ה כי טועי "על כ# אמר לה הקב. המזל ולכ� נרתעו מלקבל את התורה

זל היו נאבדי מ� ולו היו תחת שלטו� המ, והמזל אינו שולט בה, ה
לכ� א יקבלו את התורה מתו# . שהרי יצחק אבינו לא היה נולד, העול

בחושב שה , א# א יסברו לקבלה, מוטב –הכרה שאי� מזל לישראל 
  כי המזל יגרו לאובדנ, "ש תהא קבורתכ"תחת שליטת המזל 

  )יערות דבש(
  . ות� התורהנ' אשר בחר בנו מכל העמי� ונת� לנו תורתו ברו� אתה ה

" חדשי ג ישני] "יד, שיר השירי ז[כתיב ] עירובי� כא[ איתא
יש לבאר דהנה ', וכו" חדשי דברי סופרי ג ישני דברי תורה"

, נת� לשו� עבר, ונת� לנו את תורתו' בברכת התורה אשר בחר בנו וכו
וכ� בהברכה שלאחריה . נות� התורה נות� לשו� הוה' ברו# אתה ה

 .פתח בעבר וסיי בהוה, נות� התורה' ברו# אתה ה' לנו וכו אשר נת�
אמנ יתבאר דידוע הוא מה שכתבו כי התורה שבכתב כבר נתנה 

פה הג ורמוזה  א# התורה שבעל, הש יתבר# לנו וכתיבא וקיימא
ג כל מה שתלמיד ותיק , בהתורה שבכתב והכל נמסר למשה בסיני
ל ידי פלפולו וליבו� ובירור עתיד לחדש בכל דור ודור עד אי� ק$ ע

וקודשא ברי# הוא יתיב , שמעתתא אליבא דהילכתא א כיו� האמת
ג זה ניתנה לו מפיו , וגמיר שמעתתא מפומייהו דכולהו רבנ�

היינו התורה , "ית� חכמה' כי ה] "ו, משלי ב[יתבר# כמו שכתוב 
הוא מה , "מפיו דעת ותבונה", שבכתב הנתונה לנו בפומבי בסיני

סיפי החכמי בכל דור ודור להבי� דבר מתו# דבר הוא ג כ� שמו
, "אני חכמה שכנתי ערמה] "יב, משלי ח[ש "כמ, מאתו יתבר#

להוסי" ציצי ופרחי בכל דור וזמ� לפי העת הכל מאתו יתבר# 
כמו , והוא הנות� התורה הזאת הג כי המחדשי המה חכמי הזמ�

וזהו שאמר ".מפי הגבורה"בגמטריא " מדרבנ�"שרמזוהו בעלי הרמז 
וחיי עול נטע "ועל ידי , אשר נת� לשו� עבר הוא התורה שבכתב

שנוכל לחדש תורה חדשה ציצי ופרחי בכל דור ה דברי " בתוכנו
דנמשלו דברי סופרי כדרב� הזה :] חגיגה ג[ש "וכמ, ל"סופרי כנ

שמכוו� את הפרה לתלמיה להביא חיי לעול כ� דברי תורה 
 וכמסמרות . 'לב לומדיה להביא חיי לעול כי הוא חיי# וגומכווני

מה נטיעה זו פרה ורבה א" דברי תורה פרי ורבי מזמ� , נטועי
להמציא חידושי תורה להבי� דבר מתו# דבר , לזמ�  ומדור לדור

 ג



שמביאי " וחיי עול"וזהו שאמר . ולהוסי" ציצי ופרחי חדשי
וזהו שדרשו , זו שפרה ורבה כנטיעה" נטע בתוכנו. "חיי לעול

ישני זו תורה , ל כא� חדשי וג ישני דודי צפנתי ל#"רבותינו ז
שבכתב חדשי דברי סופרי שמתחדשי מפלפול של חכמי 

  )ע"א זי"הגר(                                                                                          . הזמ�

הש יתבר# נת� לנו את  ?"ונת�"בלשו�  :אמר .תורתו ונת� לנו את

ד "דאפילו למ) [א, ב סה"ב" (והנות� בעי� יפה הוא נות�", התורה
אבל הנות� מתנה , מוכר בעי� רעה מוכר וצרי# הלוקח ליקח לו דר#

, ]משו דנות� בעי� יפה הוא נות�, לו דר#ליקח לחבירו אי� צרי# 
בודאי הוא ג נות� לנו את הדר# , "נות� התורה"ה שהוא "כ הקב"וא

ונות� לכל אחד ואחד את הכוח ואת השכל אי# , שנוכל לבוא אליה
"חידושי הרי(                                                                   לבוא אל התורה(  

  ט מבעלזא"דברי תורה מרבותינו הקוה
  )א ,שמות יט( .ביו� הזה באו מדבר סיני

בשעה שהנ# ). י"רש(תורה חדשי עלי# כאילו היו נתנו שיהיו דברי  –ביו הזה 
זאת משו שחשבונות אלו עלולי , עוסק בתורה  אי� מקו לחשבונות העבר

שיהיו "מ� הראוי , לפיכ#. ג להתרשלות –וכתוצאה מכ# , להביא# לידי ייאוש
   .כאילו רק כעת התחלת לראשונה ללמוד תורה" דברי תורה חדשי עלי#

  )ע"ש זי"ק מר� מהר"כ(                                                                      

  )ג, שמות יט. ('ומשה עלה אל האלקי� וגו
עלית למרו שבית ') יט, תהלי סח(הדא היא דכתיב ): "א, ר כח"שמו(ובמדרש 

ה קלסטירי� "עשה בו הקב, באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה... 'שבי
לא זהו שירדת אצלו ואכלת בתו# : אמר לה, פניו של משה דומה לאברה

שעל ידי , כי תכלית נתינת התורה לישראל היתה, כוונת המדרש יש לפרש ".ביתו
ועל כ# , התורה יזככו את הגו" ויהפכו את החומר לצורה ואת הגו" לבחינת נשמה

כמבואר בגמרא , )ב, תהלי ח" (תנה הוד# על השמי: "היתה טענת המלאכי

שה קרוצי חומר ועלולי , שאי� ראוי שתינת� התורה לבני אד, היינו, ☺שבת פח(
ועל כ# השיב לה . ואינה ראויה אלא למלאכי מעלה שה רוחניי, לבא לידי חטא

כי , והכוונה בזה, בתמיה –" יצר הרע יש ביניכ, קנאה יש ביניכ: "ה"משה רבע
ויצר , ה הוא דייקא מבני אד בעלי בחירה"ש להקבעיקר התענוג והנחת רוח שי

ר ומזככי את הגו" ומהפכי אותו לבחינת "כיו� שמתגברי על היצה, הרע ביניה
ר המעכב לעשות "כ המלאכי שאינ בעלי בחירה ואי� לה יצה"משא, נשמה

 א� כאשר הבחינו .ה לקבל מה"איזה תענוג ונחת רוח יוכל הקב, ש"רצו� הבורא ית
והיינו , "ומשה עלה אל האלקי"דכתיב בו , מלאכי בגודל מעלתו של משהה

וג הגו" נהפ# ונזדכ# עד שלא היה לו , מצד חלק אלוקי שבו, שנעשה כולו רוחני
באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע ", שו שייכות ע עניני החומר והגו"

תנה הוד# על : ישראלחזר ונתעורר קטרוג על נתינת התורה לבני , פירוש, "במשה
במה יפה כוחו יותר מה לקבל את , כי מאחר שהוא במדריגת מלא#, "השמי
לא זה : פניו של משה דומה לאברה ואמר לה רה קלסט"עשה בו הקב" התורה

: ☺מ פו"ב(ל "פ מה שאמרו חז"ל הכוונה ע"י, "שירדת אצלו ואכלת בתו# ביתו
ומלאכי , עלה למרו ולא אכל לח שהרי משה, לעול אל ישנה אד מ� המנהג

ה למלאכי בכ# "וזהו שהראה הקב, השרת ירדו למטה ונראו כמו שאכלו לח
, "אלקי"לומר לה שזה שנתעלה משה לגמרי לבחינת , שעשה דומה לאברה

אבל בתמידות אינו במדריגה , שלא לשנות מ� המנהג, הוא רק לאותה שעה בלבד
וזאת הברכה אשר בר# משה איש : "כדכתיב, "איש אלקי"אלא בבחינת , זו

מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה ): "ד, ר יא"דב(ל "וכמו שפירשו רז, "האלקי
' עי(והיינו שג בעניני הגו" לא היה כמו שאר בני אד שדומי� לבהמה , "האלקי

אשר תנה הוד# "וא כ� שפיר אי� מקו לטענה ', איש'כי א בבחינת , .)חגיגה טז
  )א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ(                                                               ".מיעל ש

  ) ח ,שמות יט( .'וישב משה את דברי הע� אל ה
וחזר משה ית פתגמי עמא בצלוי קד : "וכ# נאמר בפסוק זה בתרגו ירושלמי

' יב משה רבנו להאותה הש, מה עניינה של תפילה לתשובת הע: ותמוה הדבר". 'ה
' וידוע שהנהגתו של ה, מאחר שישראל הקדימו נעשה לנשמע: והתשובה? יתבר# 

, תפילתו של משה –היתה בקשתו  –יתבר# ע ע ישראל היא מידה כנגד מידה 
יתבר# את ' כ# יקיי ה, כי כש שישראל הקדימו עשיה לשמיעה, הרועה הנאמ�

ויעשה את רצו� ישראל עוד , )כד,יה סהישע" (והיה טר יקראו ואני אענה"הפסוק 
  )ע"ש זי"ק מר� מהר"כ(       .מידה כנגד מידה: לפני שישמע בקשת  וזאת כפי הנהגתו

  ) ח ,שמות יט( .'וישב משה את דברי הע� אל ה
וחזר משה ית פתגמי עמא בצלוי קד : "התרגו ירושלמי אומר בביאור פסוק זה

מה עני� : ויש לדקדק. ה לפני הש יתבר#השיב את דברי הע בתפיל משה –" 'ה
. ע הלכות יו הכפורי"ויש לבאר זאת על פי מה דאיתא בטוש? התפילה בכא� 

וג נוהגי לבקש , יש אומרי שמוציאי ספר תורה בליל יו הכפורי: ש נאמר
מחילה מהתורה הקדושה על מה שפגמו כל השנה ולקבל על להבא לקיי את 

ע אמר בעת אוחזו הספר תורה בידו בלשו� "החוזה מלובלי� זיק "מר� הרה. התורה
רבונו של עול אי� אנו אומרי בלשו� הבטחה שנשפר ונטיב דרכינו כי  - : זה

יראי אנו משבועה בנקיטת חפ$ רק אנו אומרי בלשו� תפילה שתסייענו לזה 
הר בעת מעמד : וזה ביאורו של התרגו ירושלמי. שנשפר מעשינו ונטיב דרכינו

סיני וקבלת התורה היו נראי דבריה של ישראל וקבלת באמירת נעשה ונשמע 
, כשבועה ומשה רבינו בחששו מפני השבועה השיב את דברי הע בלשו� תפילה

כלומר שהתפלל לפני הש יתבר# שיעזור לה שיוכלו לקיי את התורה כפי 
  )ע"ד זי"ק מר� מהרי"כ(                .         שה מקבלי עליה ושלא תהיה בשבועה

  )א ,שמות כ( .וידבר אלהי� את כל הדברי� האלה לאמר
ומפרשי את הדברי על ). י"רש. (לאמר  מלמד שהיו עוני� על ה� ה� ועל לאו לאו

שא נזדמ� לאד לעשות מצות עשה וקשה ע "זיפי דברי הבעל ש טוב הקדוש 
כפי , שיאמר בפיו את המצוה, העיצה לכ# היא –לו לקיימה מחמת סיבות שונות 

וא . ועל ידי האמירה בפה יתאפשר לו לקיימה בפועל, שהיא כתובה בתורה

המסית אותו , לעמוד כנגד יצרו, לאד, נזדמנה לפניו מצות לא תעשה וקשה לו
וכ# , כפי שהוא מופיע בתורה, יאמר בפיו את הפסוק של הלאו –לעבור על הלאו 

להי את כל הדברי -וידבר א: "ולפי זה. תעשה זה יוכל להינצל מלעבור על לא
על , כלומר: לאו –ה� ועל לאו  –י שאמרו על ה� "וכפי שפירש רש, "האלה לאמר

, שיאמרו את המצוה עצמה, דהיינו, יאמרו ה� –שהיא בבחינת ה� , כל מצות עשה
יאמרו  –שהיא בבחינת לאו , ועל כל מצות לא תעשה. כפי שהיא כתובה בתורה

   )ע"י זי"ק מר� מהר"כ(   . שהיא כתובה בתורה, יאמרו בפיו את הלא תעשה, דהיינו, לאו

  )א ,שמות כ( .וידבר אלהי� את כל הדברי� האלה לאמר
ע יש "ט זי"ע בש הבעש"י מבעלזא זי"ק מר� מהר"ל מכ"ועל פי ההסבר הנ

אי� המצווה נקראת אלא על מי ): "א,דברי ח(, י"לפרש את הכתוב ברש
, מי שגומר: ופירושו". גמרא גמור"כמו , הוא מלשו� לימוד –" גומרה"  "השגומר

ללא שו , דהיינו לומד הלכותיה של המצווה הוא הוא שזוכה לקיימה בשלמות
  )ערוגת הבוש(                                              .ונקראת המצווה על שמו, מניעה

  )ז ,שמות כד( .נעשה ונשמע' כל אשר דבר ה
היה לה לחשוש שמא ? האי# הקדימו ישראל ואמרו נעשה קוד לנשמע , לכאורה

, על כ� היה לה מתחילה לומר נשמע, ית� לה מצוות שלא יוכלו לעמוד בה
אמרו , כאמור, ויש לבאר. יאמרו נעשה –ולאחר מכ� א יראו שיכולי לעמוד בכ# 

ומוכני היו ' ו מיחדי את הכלומר שישראל הי, "אחד' ה"תורה  ישראל בעת מת�
וכיו� שהגיעו למדריגת מסירות נפש יכלו לקבל . למסור נפש על אמונת היחוד

לפי זה . דאי� שו עיכוב מצד הגו" ולפיכ# הקדימו נעשה לנשמע, עליה הכל
וכדי " ובאו כול בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד"עולי יפה דברי הזמר 

' ופתחו וענו ה: "די נעשה לנשמע ממשי# הפייט�שיוב� האי# היה בכוח להק
רק על ידי כ� , שמסרו נפש על אמונת היחוד, אחד' שעל ידי אמירת ה" אחד

" ברו# הנות� ליע" כח: "ג המש# הזמר יתבאר על פי זה. הקדימו נעשה לנשמע
התחילה . פרחה נשמת" אנכי"בשעה ששמעו ישראל בסיני : משו דאיתא במדרש

כלו יש מל# משיא ! רבונו של עול : ואמרה לפניו, שת רחמי עליההתורה מבק
מיד חזרה ! ?ובני# מתי . כל העול כולו שמח? את בתו והורג אז את בני ביתו 

אחד ' אחר שמסרו ישראל נפש באמר ה: וזה כוונתו של בעל הזמר. נשמת
  )ע"ד זי"ק מר� מהרי"כ(                  .הוכרח הקדוש ברו# הוא להפיח בה כוח ולהחיות

אחד ברו� הנות� ' ה ופתחו וענו, נעשה ונשמע אמרו כאחד,, ובאו כול� בברית יחד
משפטי ' דהנה בפר, ע לפרש החרוז"ד זי"ר מר� מהרי"ושמעתי מאאמו .ליע# כח

ויכתוב משה ) "ז, ש ד(כ "ואח, "נעשה' את כל אשר דבר ה"כתוב קוד ) ג, כד(
ויב� מזבח תחת ההר ושתי עשרה מצבה לשני עשר שבטי ', ווג' את כל דברי ה

נעשה ' ויאמרו כל אשר דבר ה, ויקח ספר הברית ויקרא באזני הע' ישראל וגו
כ אמרו נעשה "ואח, ודקדקו המפרשי למה מקוד לא אמרו רק נעשה, "ונשמע
 ואליבא דרבנ� נת� משה רבינו, בזה דאיתא במכילתא פלוגתא א� העני� .ונשמע

והרמז בזה דהנה איתא בקדמוני א" שבפועל , ב מצבה"ה לכל שבט ושבט י"ע
, אבל על ידי קדושת התורה כל אחד נכלל בכל הקדושות, גבולות בעולמו' חלק ה

ועל כ� נת� משה רבינו , ובמצוות שאי אפשר לקיימ�, ובקדושת כהונה לויה ומלכות
, ועל כ� .ושת כל השבטילרמז כי כל שבט נכלל בקד, ב מצבות"ה לכל שבט י"ע

, ב מצבות"וכשראו שכל שבט היה לו י, מקוד לא אמרו רק נעשה הכונה בפועל
, וראו וזכו לקדושת התורה, וג ויקח משה את ספר הברית ויקרא באזני הע

שעל ידי שמיעת התורה יזכו לכל הקדושות " נעשה ונשמע' כל אשר דבר ה"אמרו 
נעשה ונשמע ", י ספר הברית"ע" כול בברית יחדובאו "וזהו . ג מצוות"וכל התרי

ג המש# החרוז  ויש לפרש .ל"ק ז"אד, כ"שאמרו נעשה ונשמע אח" אמרו כאחד
י "והנה ע, וג יומא דנשמתא, ק שבת קודש יומא דאורייתא"בזוההסמו# ואיתא 

ומצד הנשמה נשמת , כי אז יומא דנשמתא, שבת קודש יש שייכות ע כל התורה
" המור יו השביעי זכור ושמור דבר בקדשו בהר" זהוו .חדות הקדושהישראל ה א

שיש לכל אחד מישראל " וכל פקודיו יחד לגמור"וממילא , שנצטוו על שבת קודש
דאיתא , כ החרוז השני בדר# זה"ג ויש לפרש .חלק בכל התורה ובכל מצוות התורה

ב הכא זכור את כתי, דכולי עלמא בשבת נתנה תורה לישראל) "ב, פו(שבת ' במס
וכתיב הת ויאמר משה אל הע זכור את היו הזה אשר , יו השבת לקדשו

ואיתא , "א" כא� בעיצומו של יו, מה להל� בעיצומו של יו, יצאת ממצרי
ל דמהאי טעמא היה מת� תורה בשבת קודש "וי, ק שבת יומא דאורייתא"בזוה

, באופ� אחר' וכדו, ד אב ואוהנה כגו� כבו .להמשי# על יו השבת קדושת התורה
אבל , וכ� אחרת, שכשמגיע למצות כיבוד אב וא מקיי מצוה זו, הכל בזמנו

הג דבעצומו של יו רק , וממילא מוב� .ק כולל התורה והכל אחדות דקדושה"שב
וממילא , ק כולל כל התורה"אבל כיו� ששב, מצות זכור את יו השבת לקדשו

נעשה ונשמע אמרו "ועל כ� אחר שאמר , רהק מקדושת כל התו"נמש# על שב
דבר בקדשו בהר "ממשי# הפייט� , שעל ידי התורה נתאחדו כל הקדושות, "כאחד
וכל ", רק זאת אמר בעצומו של יו] א[א" " יו השביעי זכור ושמור, המור

והוי כמו שכל התורה כולה נאמרה , כי התורה אחדות הקדושה" פקודיו יחד לגמור
  )ע"א זי"ק מר� מהר"כ(                 .שמקיימי אותה כמו שבת קודש, בעצומו של יו

  לשבועות משל ונמשל
) ו, יט. (ואת� תהיו לי ממלכת כהני� וגוי קדוש

ואת תהיו לי : "ואומר ה משתבח בישראל"הקב
כלומר את תהיו אלה " ממלכת כהני
את המושג הזה אפשר לבאר , הממליכי אותי

מליכי מל# מתקבצי כל כשמ :משלבדר# 
וה ה הזוכי לשי , גדולי המלכות והשרי

זהו אחד מ� , את כתר המלכות על ראש המל#

אבל המל# אינו , החוקי בהמלכת המלכי
מל# חפ$ , רוצה להישע� רק על שריו ונכבדיו

ולכ� , שג הע על כל שדרותיו יחלוק לו כבוד
: לאחר הכתרתו פונה המל# אל השרי ואומר
, אמנ יודע אני כי לפי חוקי המלכות ונימוסיה

אול כדי לכונ� את , את הממליכי אותי
מלכותי בצורה איתנה עלי להישע� ולהיסמ# על 

אות תושבי הכפרי לעת , האזרחי הפשוטי
ולא את , סכנה וא" שופכי דמ במלחמות

בעיתות , השרי היושבי ראשונה במלכות
הרחק מ� , ותמלחמה יושבי את בארמונ

ומש מנהלי את מהלכי , החזית המסוכנת
ובנוס" לכ# המו� הע הוא שמשל , המלחמה

ולא את , את מרבית המיסי והארנונות

 ד



והיה א אזרחי המלוכה הפשוטי , השרי
" יחי המל#"בעיירות ובכפרי יריעו לכבודי בקול 

וכדברי  הנמשל, רק אז אדע כי מלכותי איתנה
אמנ יש לי : לישראל ה"המל# אמר הקב

א# ג , במרומי מלאכי ושרפי לאי� ספור

אי� כתר מלכותי של עד , א ה המליכוני
שאת בני מתייצבי עלי אדמות וקוראי בקול 

רק , ימלו# לעול ועד' ה, מל#' ה, מל#' ה: גדול
משו , קריאה זו היא היא הכתרתי וכינו� מלכותי

' יתנו ל# ה כתר"כ# אומרי בקדושה של מוס" 

אול רק ע " אלוהינו מלאכי המוני מעלה
ה "וזה שהשתבח הקב, "עמ# ישראל קבוצי מטה"

" ואת תהיו לי ממלכת כהני: "בישראל ואמר
כלומר את ולא רק המלאכי תהיו אלה אשר 

  )עבודת ישכר(                                 .ימליכו אותי

 סיפור לשבועות
הנה א כי תלמוד תורה כנגד  גד כול�ותלמוד תורה כנ

ח וכבר "מ אי� ל# רשות לפטור ממצות וגמ"כול מ
האריכו בזה בהקדמה לספר ראשית חכמה ובסדר 

ואעתיק מה ששמעתי בזה בש הרב הקדוש . היו כא�
ע שפע אחת בא לאיזה עיר והיה ש "ה זוסיא זי"מו

ח ובא "איש אחד שהיה עוסק בתורה אבל לא בגמ
ל וביקש אותו שיקב$ בעבורו מעות "ק הנ"רהאצלו ה

ת "ת כי ת"ל  שאי� רצונו לבטל מת"והשיב האיש  הנ

ה זוסיא שיספר "ואמר לו הרב הקדוש מו, כנגד כול
בעיר אחת היה עשיר אחד וקנה בגד , לו איזה מעשה

ס "עליו� שקורי� טיליפ יפה מאוד וכאשר בא לביהכנ
והיה ש ', יופימלובש בטיליפ ותהו כל העיר על רוב 

איש עני ונתקנא מאוד על זה ומכר כל אשר לו וקנה 
ס "ג כ� טיליפ כמוהו וכאשר בא האיש העני לביהכנ

ותצחק כל העיר וחרה מאוד , מלובש ע הטיליפ
להאיש העני ושאל הלא הטיליפ שלי הוא ממש כמו 

והשיבו לו הלא הנגיד , של הנגיד ומדוע צחקת עלי
עד ראש ע בגדי יקרי א# מלובש מכ" רגל ו הוא

אמנ לא כ� אתה , האמת שהטיליפ הוא יקר מכל
כמו כ� ממש כוונת המשנה  .שאתה הול# בלא נעליי

וזה הוא הבגדי מכ" רגל ', הלז שחושב כיבוד אב וכו
ועד ראש א# תלמוד תורה היא הטיליפ שהוא יקר מכל 
אבל מי שהוא ערו ויח" ואי� לו רק הטיליפ הלא א# 

  )ח סדר ברכת השחר"לקוטי מהרי( .                     ק הואלצחו

  יומא דהילולא
  ק"כ לפ"סיו# תק' א שבועות ו"ק רבינו ישראל בעל ש� טוב זיע"ג אור שבעת הימי� מר# הרה"רבינו רשכבה

 'רבינו איש אלקי� קדוש ונורא הבעל ש� טוב הק
ס וקיבל מאחיה "תא "ת וי"האיר אור עול בשנת נח

פרשת (ק תולדות יעקב יוס" "לוני כמובא בספההשי
ה והיה "אחיה השילוני שקיבל ממשה רבינו ע) "בלק

ה "כ מבית דינו של דוד המל# ע"מיוצאי מצרי ואח
ק "הרה. ה"והיה רבו של אליהו הנביא ורבו של מורי זלה
היו היה : "רבי מנח מנדל מוויטעבסק כותב במכתב

אחד היה , ר ויקדבר הש ביד הבעל ש ויגזור אומ
  ".ומהקדמוני לא ק כמוהו ואחריו על עפר מי יקו

הפצירו צדיקי שיורידו את  חמש מאות שנה
רק , א# לא נתרצה לירד, לעול' ט הק"נשמת הבעש
: וכ# היה מעשה. בעבור לא ידח ממנו נדח, לבסו" ירדה

שנשמות צדיקי , פע נתעורר רעש גדול בשמי
, לה השלימה כי בא מועדהרעישו שכבר תהיה הגאו

, לעומת� היו שטענו כי עדיי� אי� השעה כשירה לכ#
ומה , שכ� עדיי� נמצאות נשמות רבות הצריכות לתיקו�

שאי� על כל כלל ישראל : והללו טועני? תהא עליה�
והסכימו כול שמכיו� ? לסבול בגי� נשמות אלו

ומששאלו . ונמצאת אית נשמה גדולה ישאלו את פיה
) יד, יד, שמואל ב(הלא מפורש בקרא : שיבהה, אותה

הרי כלל ישראל כבר : אמרו לה". לבלתי ידח ממנו נדח"
לכ� ? ועד מתי יסבלו, סובל מחמת� זה זמ� רב כל כ#

. דרשו הימנה שתרד היא לעול ותתק� אות� נשמות
ופע אחת . ט לזה העול"וכ# ירדה נשמת הבעש

: השיבו לו מ� השמי, ט להביא הגאולה"הרעיש הבעש
הלא אתה עכבת את הגאולה עד שיבואו כל הנשמות 

  ?ומה א כ� רצונ# עתה, על תיקונ�
ד נתגלה ויצא "ו שנה בשנת תצ"לו ל ביו� מלאות

. קוד לכ� ניהל עדת הצדיקי הנסתרי, טבעו בעול
פע , "ושעפני יה"תחת מרותו של ה, ב"ג שימש כשו

את השוחטי להראות לו הסכיני " פני יהושע"קרא ה
י שאליו לא "אמר לו הפנ, בתוכ' ט הק"ובא ג הבעש

הכירו עוד " פני יהושע"שה' ט הק"ואמר הבעש. התכוו�
' הרבי ר, נכדו של רבינו. טר הכירוהו מלאכי עליו�

אני באתי : ע גילה בש זקינו רבינו"יבוז זי'ברו# ממעז
 הזה להראות דר# שיראה האד להמשי# על לעול

ואהבת ' היינו אהבת ה, עצמו שלושה דברי הללו
אל . ישראל ואהבת התורה ואי� צרי# לעשות סיגופי

אחד מהצדיקי הגיע פע יהודי שהיה צ משבת 
הרי לצו : באומרו, הוכיחו הצדיק על מנהגו, לשבת

השיב . 'משבת לשבת אינו מדר# הבעל ש טוב הק
בצאתו מביתו בראשית ' ט הק"הלא ידוע שהבעש: ההל

ובשובו , היה לוקח עמו את מזונו לכל השבוע, השבוע
: ענה לו הצדיק. בערב שבת היה משיב את הכל

אלא שעסוק היה , היה לוקח כדי לאכול' ט הק"הבעש
אבל לצו מלכתחילה , בדבקות עד ששכח מלאכול

  .זאת לא עשה
ו� זי# נישט פ: "'ט הק"בש הבעש מובא מאמר

אל ". [או� אי� יענע נישט אריי� קוקע�, ארויס קוקע�
 ].ואל יביט בנעשה בזולתו, יסיר אד את מבטו מעצמו

בנער , ביו הכפורי' ט הק"עובדה הוי אצל הבעש
וכשראה הנער אי# הציבור מתפלל , שלא ידע להתפלל

חשקה נפשו לומר ג כ� דבר , בהתלהבות ובהתעוררות
החליל שלו וציפצ" בהתלהבות לכבוד נטל את , מה

שבכח צפצו" זה ', ט הק"על כ# אמר הבעש, ת"השי
, היה רועה אחד' ט הק"אצל הבעש. נתבטלו כמה גזירות

בר היות . ת"שבערה בליבו אהבה להשי, איש פשוט
שלא ידע במה לבטא את השתוקקותו היה מתגלגל על 

  .'האר$ מרוב אהבתו לד
' ט הק"הבעש :ע"זי ק רבי שלו� משא�"סיפר הרה

בא פע אחת לאיזה עיר וביקשו אותו להתפלל בבית 
ובבואו בבית החיצו� הוא , הכנסת והל# להתפלל

, נ להתפלל"הפאליש אמר כא� אתפלל ולא נכנס לבהכ

ואמר לה זה , ונחלש דעת הבעלי בתי המנהיגי
ובחור" ) שואב מי(כמה שני היה כא� איש פשוט 

לכל הבעלי בתי מי כמו  בקור הגדול הל# לחלק
אבל מרוב הקור התמהמה בהילוכו , בכל יו ויו

וחילוקו ובא לבית אחד ושאל מה השעה ואמרו לו 
א וצעק בקול מר עדיי� לא התפללתי "למשל שעה י

נ ועמד בהפאליש להניח "ור$ לבהכ, תפילת שחרית
תפילי� אבל הבית יד שלו נקרש ונדבק מרוב הקור 

ד במהירות מהיד והתחיל הד להיד וקרע הבית י
ש מזה בשמי ונעשה ש "ונעשה רע, לשטו" מהיד

ע להתפלל "זי' ט הק"ר התפילה ורצה הבעש"שע
  .במקו הזה

שומה עלינו , בר) בהעלות#( מובא בהיכל הברכה
ובאמצעות , לדעת כי כל פעולותיו היו בכח קדושתו

וכל המופתי שעשה "כמו שמובא , תפלתו ודביקותו
פיתח , ריפא חולי גוססי, ש טוב"ב� שרה הריב י"האר

, מופתי, פתח מעינות, סומי שנתעוורו עיניה
, פליאי שלא נשמעו מימות רבי חנינא ב� דוסא וחבריו

הכל היה מייחד ומתפלל לתק� זה העני� למעלה 
וממילא נמש# למטה כל טוב וכל מיני , בכנסת ישראל

  ".תיקו�
שאל פע את  ע"ק בעל תפארת שלמה זי"הרה

ע א כל הסיפורי "ק בעל דברי חיי זי"הרה
ענה לו הצאנזר , ה נכוני' ט הק"שמספרי על הבעש

ט היה יכול "אבל אני יודע שהבעש, איני יודע: רב
והיה יכול א" להחיות , לעשות הרבה יותר פלאי

ל "א� זצוק' מברעז"כתב הגאו� האדיר המהרש. מתי
ק רבי חנו# "עתי מפי הגהאציגה נא מה ששמ"במכתבו 

ל ששמע מפה חותנו הגאו�  "ק אלעסק זצ"העני# אבד
ששמע , ע"ק בעלזא זי"ש אבד"מר� מהר' הקדוש וכו

שאמר א יבוא , ע"מפי מורו הקדוש הרבי מלובלי� זי
, אד ויאמר לי שראה שעשה הבעל ש טוב סול

אאמי�  –ועלה לשמי בחיי חיותו בגופו ובמלבושיו 
  .       ע ראוי להאמי�"ט זי"מה שאומרי על הבעש כי כל, לו

הדפיסו ספר  ע"ק המאור עיני� זי"בזמנו של הרה
כשראה המאור ', ט הק"של סיפורי ומעשיות מהבעש

כל מה שכתוב : "נענה ואמר, עיני את הכתוב בספר
" ט"בעש"ע כל זאת , כא� יכולני א" אני לפעול

התאספו ' ט הק"שאחרי פטירת הבעש מסופר".אינני
צבי ' ק ר"ונרד בנו הרה, תלמידיו וסיפרו ממנו מופתי

ואמר , ע"ט זי"ע ואמר שראה עכשיו את אביו הבעש"זי
מוטב שתספרו על , לו למה את מספרי מופתי

העבודה והיראת שמי שלי ואז יהיה טובה עבורי 
והראה לו האי# עומד על ראש הר גבוה וזרק , ועבורכ

מאיר ' ברי קטני וכל שבר היע ממנו ונעשה לש"א
תספרו אז . 'נ עבדתי את ה"ואמר בכזה מסי, כיהלו

פאר יעד� קלייניקייט איז ביי אונז רעכט געווע� זי# 
אראפוורפ� פו� בארג או� צובראכ� ווער� אוי" פיל 

שעל קו$ ותג מהיהדות הייתי מוכ� לזרוק [פיצאלא# 
סי את עצמי מהר גבוה א" א תשברנה עצמותי לרסי

  ].קטני
התפלל ' ט הק"הבעש :ע"י� זי'ק מרוז"סיפר הרה

פע ביער ובעמדו בתפילת שמונה עשרה בא לפניו 
' אריה'כי , ביראת שמי' ט הק"ונתלבש הבעש, אריה

וכשגמר את תפילתו מצאו את האריה , ה'א'ר'אותיות י
ע את הכתוב "זי' ט הק"ובזה פירש הבעש. קרוע לשני

, ואתנ לו מורא, לו מורא וייראניואתנ ) ה, מלאכי ב(
עליו , ת נות� לאד יראה מדברי גשמיי"כשהשי

להרי את היראה לירא , להרימה ולקיי בה וייראני
  .וממילא יסור ממנו הפחד משאר דברי, ממנו יתבר#

ט היה "קבלה מצדיקי שהבעש מובא בבית אהר�
מאות� הנשמות שנסתלקו וברחו קוד חטא ע$ הדעת 

מובא בשארית ישראל . טעמו מע$ הדעת ולא

ט ואיל# התחיל להתנוצ$ התגלות "מהבעש"
חג [מובא בעטרת יהושע דידוע שבחג זה ".המשיח

, הוא התנוצצות הגואלי משיח ב� יוס"] השבועות
על כ� דייקא הוא יומא דהילולא של , משיח ב� דויד

שעולה " ישראל בעל ש טוב"רבינו הקדוש מר� רבי 
משיח ב� יוס" ] "במספר, מספר אל"[� מספר מכוו

, שאמרו מובא בש� הצדיקי� מקארלי� ".משיח ב� דויד
כמו נשמת הבעל ש טוב באה לעול פע אחת "

" ישראל בעל ש טוב"ואולי לכ� רבי , "לאל" שני
כי נשמה כזו באה פע באל" שני , עולה למספר אל"

שמשיח השיב , ק של התולדות"כ בספה"וג לפימש
כשיתגלה ' בעל ש טוב הקדוש שהגאולה יהילה

עולה ' ז שמו הק"ולפי, תורתי# ויפוצו מעינותי# חוצה
וליכא מילתא , משיח ב� דוד, כמספר משיח ב� יוס"

  .דלא רמיזא
ט "הבעש"כי  ע"ק רבי יצחק מנשכיז זי"סיפר הרה

מה שעשה המנג� מיו , ע היה מכיר בניגו� הכלי זמר"זי
ע אחד מתלמידיו ' ט הק"פע חל" הבעש". הולדו

" אור גדול מאיר פה"סמו# לחלו� בית המדרש ואמר 
 נכנסו לבית המדרש ומצאו ש שני זקני שאלו אות

  .אמרו שמספרי מעשיות מצדיקי? במה עוסקי
, סיפר ל"צ המפורס� הרב מגאלאנטא זצ"הגה

ד מבעלזא "ק מר� מהרי"שבהיותו בשנה אחת אצל כ
עריכת השלח� הטהור אשר  ע בחג השבועות בעת"זי

ע בדיבורי אודות תלמידי "ק מר� זי"הארי# כ', לפני ה
והנה כשנתאחרה השעה התלחשו ', ט הק"הבעש

שצרי# ] אויבערלאנד[ביניה שני יהודי מגליל עליו� 
ק מר� "לפתע נענה כ, כבר ללכת ולומר את התיקו�

איז צו רעד� , דע גרעסט� תיקו� אוי" דע עול, ואמר
  .� תלמידי בעל שפו

 :ל"סיפר הגאו� האדיר רבי מאיר אריק זצ
, קיבל הזמנה מחכמי הקלויז בבראד' ט הק"דהבעש

, ל"ק רבי חיי הכה� ראפאפורט זצ"שבראשו עמד הגה
בדר# הצטר" , ד להסביר את שיטתו"שיבוא לפני הבי

הדר# היתה , ע"ק רבי זאב וואל" קיצעס זי"אליו הרה
. ו בשבט"והיה אז ט, יערמכוסה בשלג ונסעו דר# 

עמו פירות לבר# עליה ' הצטער שלא הי' ט הק"הבעש
וידע כל פעול כי אתה : "ויגש לאיל� ואמר, שהחיינו

וגדלו תמרי , "פעלתו ויבי� כל יצור כי אתה יצרתו
וואל" שליווהו חשב ' ק ר"הרה. וביר# עליה שהחיינו

 ד"שזו הזדמנות נפלאה להוכיח כעת בפני הבי, בלבו
הוא אס" ', ט הק"את כשרותו וגדלותו של הבעש

מהתמרי והניח בקופסא על מנת להראות לחכמי 
כי באותה תקופה בשנה לא היו תמרי לחי , הקלויז

ז יראו בחוש את גדלותו שהוא איש "ועי, באר$ ההיא
עס צק רבי וואל" קי"ד פתח הרה"כשהגיעו להב, אלקי

וב בהלה שאל בר. ולא מצא בה רק מי, את הקופסא
' ט הק"וענה לו הבעש, לפשר הדבר' ט הק"את הבעש

וג בשמי , י אותות ומופתי"אי� לנצח בבית די� ע
וישנ דרכי אחרי כדי להוכיח צדקת , אי� רוצי בזה

כ באיזה דר# הוכיח "א, ק"שאלנו להגה".מעשינו
והשיב על פי מעשה אודות ? את שיטתו' ט הק"הבעש

ע אביה של "ארטקובער זיק רבי הערשל טש"הרה
 מניקלשבורג ק רבי שמעלקא "בעל ההפלאה והרה

גאו� ' וג הוא בעצמו הי, ששניה היו גדולי אר$, ע"זי
  .עול

כל לילה , ממארי דחושבנא' היק רבי הערשל "הגה
עבר על כל מעשיו שעשה במש# , בטר לכתו לישו�

פע בעשותו . פ� טעה בו, ועל כל פסק די� שפסק, היו
התבונ� בפסק די� בנוגע לשאלה הכרוכה , חשבו� הנפש
ונזכר שיש תוספות מפורש להיפ# ממה , באיסור כרת

ו באיסור "והחל לדאוג מאד שעל ידו יכשלו ח. שפסק
ק רבי הערשל החל לפשפש במעשיו מה גר "הגה. כרת

 ה



' ט הק"דהיות והבעש, ובא למסקנא, לו לבוא לידי זה
, הסמוכה לטשורטקובבשכנותו בעיר קאליסק ' שהי(

התחיל אז ) ד"ק רבי הערשל כאב"שבה שימש הגה
, על כ#' ט הק"הוא לא רד" את הבעש, בדרכו החדשה

אבל מכיו� , ל"כ החליט שזו הסיבה שנכשל בפסק הנ"ע
החליט לנסוע לקאליסק , שאי� יכולי לדונו אלא בפניו

ראה כיצד שתי  ,כשהגיע לש� בבקר .'ט הק"להבעש
ומבקשות ' ט הק"ומדות לפני הבעשנשי עגונות ע

הל# להכי� עצמו ' ט הק"הבעש. שירח עליה� ויושיע
שמע ', ט הק"וכשגמר הכנותיו ויצא הבעש, לתפלה

פונה לשתי הנשי ' ט הק"הערשל שהבעש' ק ר"הגה
. ואומר לכל אחת מה� את המקו היכ� נמצא בעלה

, הערשל החלו לעלות מחשבות' ק ר"בלבו של הגה
? ק במקו שאינו נקי"# להשתמש ברוהכיצד שיי

: פנה אליו ואמר לו, שראהו עומד בפינה' ט הק"הבעש
לא טעית , אל תדאג, רבי הערשלע טשארטקובער"

' ט הק"הבעש. והביא לו, "תביא לי גמרא, בשו פסק
והוכיח לו , ישב ולמד אתו כל הסוגיא ע התוספות

אז . שדברי התוספות אינ סתירה לפסק די� שפסק
אי� אנו מתפעלי : "ק רבי הערשיל ואמר"ענה הגהנ

משו שה יכולי ג לבוא , מאותות ומופתי
אבל הפשט שלמדתני בתוספות הוא , מסיטרא אחרא

, א ללמוד תורת אמת"ואי� כח בידי הסט, תורת אמת
כ "אח .מאז והלאה קיבלו לרבו". שלו עלי# רבי ומורי

י# יתכ� א"' ט הק"ק רבי הערשל את הבעש"שאל הגה
 שאחר שיצאת ממקו שאינו נקי אמרת דברי

ידעתי שבעליה� של אלו ' ט הק"ענה לו הבעש". ק"ברוה
לכ� בזמ� שאני יכול , נמצאי במקומות מתועבי

אול . להרהר בדברי תורה איני מסתכל במקומות כאלו
, במקומות כאלו שאי אפשר להרהר בה בדברי תורה

ק רואי אנו "גהוסיי ה". אז הסתכלתי ומצאתי
רק , י מופתי"שיכנע את מתנגדיו לא ע' ט הק"שהבעש

  .י לימוד פשט לאמיתה של תורה"ע
ע "זי' ט הק"שבימי הבעש ע"סיפר הבית אברה� זי

, ע"זי' ט הק"מאנשי הבעש" חסיד"אחד , היו שני חברי
. והיו אוהבי זה את זה אהבת נפש, "מתנגד"ואחד 

פנה אליו , העולבהגיע זמנו של החסיד להפטר מ
מאחר שהיינו חברי טובי : חברו המתנגד ואמר לו

הבה נישאר ידידי טובי ג בעול , בהאי עלמא
כי לאחר פטירתו ' תקיעת כ"'נת� לו החסיד . העליו�

בערב שבת . יספר לו מה נעשה עמו ש בעול האמת
ע "זי' ט הק"לעת תפילת המנחה היתה דרכו של הבעש

ק "בתפלת מנחה של עש. וכידוע', מהעליית נש''לערו# 
ח ובפרט "כמה שעות בתפלת י' ט הק"עמד הבעש

ק בעת "ואמר הטע כי בעש, בברכת מחיה המתי
כ "ע, המנחה הוא זמ� תיקו� ועליית הנשמות למעלה

 בברכת מחיה המתי מבקשי ממנו אלפי אלפי
ולכ� הוא מארי# בברכה זו עד שמתק� , נשמות שיתקנ

  .את כול
התאונ� , פגש באותו חסיד א בעת עליית הנשמה"פ

אול דבר , כי אמנ הכניסוהו לג� עד�, לפניו החסיד
וג , אחד מפליא אותו שא" אחד אינו חפ$ לשוח עמו

ויאמר לו . אינו מקבל מענה, כשהוא שואל דבר מה
דכל מי , ע כי קיי חק בעול העליו�"זי' ט הק"הבעש

לכ� , עילוי בג� עד�שמחדש חידושי תורה מעלי� אותו 
וכאשר תאמר , מוקשה' תיקוני זוהר'אגלה ל# פירוש ב

בעול , וכ# הוה. את הפירוש תהא ל# עליה כדבעי
ואמר , ונתקשו בפירושו' תיקוני זוהר'העליו� למדו ה

א# שו ', ט הק"אותו חסיד את הפירוש ששמע מהבעש
ט "לשבת הבאה בעת שעשה הבעש. דבר לא השתנה
ויספר לו החסיד כי כבר אמר , שו שובעליית נשמה פג

. א# לא הועיל מאומה ועדיי� אי� מדברי עמו' חידוש'ה
מאחר שהחק הוא , כי יטע� ש' ט הק"ל הבעש"א

לכ� מ� הדי� , שהמחדש חידושי תורה מעלי� אותו
, ע"טע� זאת החסיד בג. להעלותו בדרגה ולדבר עמו

עדיי� כי לא נית� לדבר עמו מחמת שיש לו , והשיבו לו
, קשר ע העול השפל בזה שנת� תקיעת כ" לחבירו

שיל# אליו ויספר לו מה שעשו עמו בעול , ועתה
נתגלה החסיד לחבירו ויספר לו את כל אשר . העליו�
באותו ' ט הק"וכ� גילה לו פירושו של הבעש, קרהו

מתוק" גודל , כיו� ששמע המתנגד. 'תיקוני זוהר'
ובא , ל# אליוגמר בלבו לי' ט הק"קדושת הבעש

ט מקשה את "ושמע שהבעש' סעודה שלישית'ב
ט "נדחק המתנגד אל הבעש', תיקוני זוהר'הקושיא ב

זה שמעת : ט"נענה הבעש. והציע לו הפירוש' הק
  .מידיד# הטוב שנפטר

 ,ע"ק רבי ישראל מטשארטקוב זי"סיפר הרה
ק בעל התניא היה פע אחת בדר# בעיר של "שהגה

עד שהשומעי יצאו , נפלאמתנגדי ואמר ש דרוש 

, בעל התניא, אמת שרבינו: ואמרו לו, ממש מכליה
ע "ט זי"אבל רבותיכ המגיד והבעש, הוא גדול בנגלה

שלא רק המגיד , והשיב לה הרב, אינ גדולי בנגלה
הוא גדול מאד ' ט הק"אלא ג הבעש, גדול בנגלה' הק

ואמר לה דרוש עמוק , ממש כמעט כמו אביי
שלא יכלו להשיגו בשו אופ� מעוצ ' קט ה"מהבעש

  .עמקות הדרוש הזה
ע לעיני "ט זי"אשר עשה הבעש מופתיו ונפלאותיו

. אי� לספר ואי� לשער, רבו כמו רבו, רבי וכ� שלימי
רק מצד גודל , וכל היו בלי השבעות ובלי קמיעות

צדיק מושל ביראת ) ג, כג' שמואל ב(על דר# , קדושתו
הרב הקדוש מסדילקאב בספרו  ]נכדו[ל "וז. אלקי

 וישלח בפסוק כי במקלי ' פ(הקדוש דגל מחנה אפרי
ע "על דר# שסיפר אדוני אבי זקני נ) עברתי את הירד�

, הנעסטער בלי שו ש] נהר[ה שפע אחת עבר "זלה
ואמר שבאמונה גדולה , רק היה מניח חגורו ועבר עליו

  ל "הוא שעבר עכ
ר "ב הקדוש מוהרשהיה בחברת הר ,וסיפר זק� אחד

שהיו במסבה , ע"ט זי"ע תלמיד הבעש"וואל" קיצעס זי
כל אלה "ה וואל" בזה הלשו� "אז אמר הרב מו, אחת

ל שהיה "י ז"ממר� האר] י"בשבחי האר[הדברי שנזכרו 
, יודע בשיחות העופות ודקלי ואילנות ועשבי

והיה מדבר ברוחות . ושלהובי פחמי ושיחת מלאכי
וע נשמות הצדיקי . שמות בני אדובנ, מהגלגולי

והיה יודע לית� תיקו� לכל אד כפי שורש . ב"שבעוה
והוא . ע"ט זי"כול היו במורי הקדוש הבעש. 'נשמתו כו

ועיני ראו ולא זר . דבר קט� מאוד למה שראיתי עי� בעי�
מחמת , נפלאותיו העצומי אשר רבו למעלה למעלה

שהיה מלא , וגודל קדושתו ועוצ חסידותו ופרישות
וכל , ויראת שמי ואהבתו יתבר#, חסידות וענוה יתירה

  ".אשר הביאו אותו לרוח הקודש, ל"המדות שמנו חז
וסאת צרותיה ' ט הק"שני אנשי� באו אל הבעש.

עד , האחד סבל מאשה רעה שהציקתו מאוד, בפיה
, שכשל כח סבלו ובא לשאול עצה מפיו הא לגרשה

ובעבור כ# הוא , מסחר גדול והשני התאונ� שיש לו בית
צרי# ללוות מאנשי וה נושי בו ואינו יכול לסבול 

ורוצה לסגור עסקיו בכדי להפטר מ� החובות ומ� , עוד
ב הראשו� שלא "להבעה' ט הק"ואמר הבעש, הנושי

וכ� , יגרש את אשתו אלא יסבול הכל באהבה ובדומיה
להשני שלא יעזוב את עסקיו אלא ימשי# על א" 

ט "הראשו� שמע בקול הבעש .ו מחובותיו ונושיודאגת
א# השני לא אבה לשמוע וסגר את , ככל אשר צוהו' הק

בית מסחרו ופתח בית מסחר קט� אשר ממנו נתפרנס 
 .בדוחק א# בהרחבת הדעת מבלי טרדות חובות ונושי

ושלח את , ב השני במחלה אנושה"לימי חלה הבעה
, י בעדולעורר רחמ' ט הק"חבירו שיסע אל הבעש

דע ל# שכשבאת אלי : ע"זי' ט הק"ואמר לו הבעש
ולכ� צויתי ל# , ראיתי עליכ שת ונשל קצבת חייכ

כי מי שיש לו אשה רעה אי� , שתשאר ע אשת# הרעה
וכ� אמרתי , חייו חיי ובאופ� זה תוכל להשאר בחיי

 לחביר# שישאר במסחריו כי על ידי זה שיש לו נושי
א# מה אעשה לו , וכל להשאר בחייאי� חייו חיי וי

 ע"ט זי"רבינו הבעש .שהפר את עצתי ולא שמע בקולי
כדי שתהיה , התחבא ביערות ובמערות, טר התגלותו

למע� לא יתבטל , ש"לו התבודדות בינו ובי� קונו ית
ולרוב היה מחבואו בי� . ה"מעבודתו ודביקותו בבורא ב

 אשר שמה בי� ההרי הגדולי. עיר קיטוב ובי� קאסיב
ג היה לו . וש התבודד ימי רבי, יש מערה גדולה

  .לטבול עצמו בכל פע ופע, ש מקוה מי
אות ( בספר לקוטי� יקרי� מהמגיד ממעזריטש

ק רבי ישראל בעל "אמרו עליו על הרה: כתוב) ח"קע
, ע שזכה לכל ההארות והמדרגות שהיו לו"ש טוב זי

. מאד בטבילותשהיה מתמיד , הכל מחמת המקואות
שהתענית . והמקוה בתמידיות טוב יותר מהתענית

יותר טוב שהכח , ועוד. מחליש הגו" מעבודת הש
שהוא מניח בתענית ית� הכח ההוא בלמוד התורה 

ובזה ישיג ויבא , ובתפלה שיתפלל בכל כחו וכוונתו
' ק ר"ובספר יושר דברי אמת להרה. ל"למדריגה עכ

שאמר ) ב"אות מ(ל "משול פייביש מזבריזא זצ
הכל , ע שזכה לכל המדריגות שלו"זי' ט הק"הבעש

ובאמת זהו עני� , בעבור שהתמיד בטהרת המקוה תמיד
מובא . כי המקוה מטהר את הגו" והנפש, גדול מאד

ע אמר בש אביו "משה מזוועהיל זי' ק ר"בשמו שהרה
ע ששמע מפה "ק הרבי רבי מיכל מזלאטשוב זי"הרה

פעלתי אצל : מר בזה הלשו�ע שא"ט זי"קדוש הבעש
שהטבילה שאד טובל את עצמו במקוה , ת"השי

  "ה כמו תענית יו אחד"יהיה נחשב לפני הקב, בבוקר
ק  "באו לידו כתבי מהרה ע"ט זי"רבינו הבעש.

איש , מקובל גדול ונורא, ע"ט זי"ה אד בעש"מו

אשר השאיר אחריו כתבי בחכמת , אלקי קדוש
שיפעל שיגיעו כתביו ליד , רהאמת ובצוואתו לבנו אמ

ע לא "ט זי"והבעש. ע"ט זי"ה ישראל בעש"הקדוש מו
וכאשר התחיל . רק בזמ� מאוחר ממנו, היה אז עדיי�

הגיעו , ע"ט זי"להתנוצ$ אור שבעת הימי הבעש
באמת כל הכתבי שלו לידו ע ספר תהלי שלו 

   .כמפורס הדבר
ע "ט זי"הגדולה של הבעש והנה בעני� הנסיעה

ח "להתראות ע הרב הקדוש בעהמ, ר$ הקדושהלא
ה יהודה "ע ואמר הרב הקדוש מו"ספר אור החיי זי

תלמיד מובהק של הרב , ע מסטרעטי�"צבי הירש זי
שאמר כי , ע"ה אורי מסטרעליסק זי"הקדוש השר" מו

, ע"ע והאלקי האור החיי זי"ט זי"האלקי הבעש
ע "זיט "והבעש, היה נפש דוד ורוח שלמה' ח הק"האוה

, לכ� אהבו זה את זה מאד, היה נפש שלמה ורוח דוד
חיי שרה כי ' פ] י"להאר[על דר# שנזכר בלקוטי תורה 

היה רוח של זכריהו ב� , ע"מ קורדווארי זי"הרב מוהר
שחיבר ספר ספר , ה אליהו די ווידאש"והרב מו, יהוידע

. עיי� ש. לכ� אהבו זה את זה, היה נפשו, ראשית חכמה
לכ� . קרב הנפש אל הרוח אז היתה הגאולהוא היה מת

להתראות ע הקדוש ולא היה יכול , מ� השמי עכבוהו
המפורסמת  בדר� נסיעתו. ע"זי' בעל אור החיי הק

אמר שראה ש אברכי שהיו  סטנבולנאיב' י כשהי"לא
לה נשמות גבוהות מאד והסביר שזכו לכ# בזכות 

  .�אימותיה� הצדקניות מחמת הצניעות שהיתה בה
ע לגלות "י זי"מילא אחרי הארע "ט זי"רבינו הבעש

כי . האלקות בעול השפל התחתו� הזה בכל פרט ופרט
ע הוא בשמי ממעל בעולמות "י זי"כל אשר גילה האר

, ולאו כל מוחא סביל דא. העליוני ואורות העליוני
ע גילה את "ט זי"והבעש. להשיג אשר למעלה למעלה

 התחתו�בפרט באד. האלקות פה באר$ , שאי� בו שו
אבר ושו כח שאינו לבוש לכח האלקי אשר טמו� וגנוז 

וכ� בכל הדברי הנמצאי בעול ממש לית . בקרבו
וגדול כח הצדיקי שמדמי� צורה , אתר פנוי מיניה

כי אי� ל# תנועה ודיבור וכח שאינו מורה על . ליוצרה
והורה אי# לקשר את עצמו . ויתעלה' יחוד שמו ית

על . ד שמו הגדול והנורא אפילו בשיחות בטילותביחו
זו שיחת , ועלהו לא יבול) ב, ז יט"ע(ל "דר# שאמרו ז

  . חולי� של תלמידי חכמי
ע "זי' ט הק"א היה הבעש, ע אמר"הבעל התניא זי

וא היה בימי , בימי התנאי היה מצוי� שבתנאי
וא היה בימי האבות , הנביאי היה המצוי� שבנביאי

כי בזה , ע אמר"איש מסוי המגיד ממעזריטש זיהיה 
כי , ע"ט זי"הוא שונה מכל התלמידי של רבינו הבעש

יורד , ט רוצה ליקח לעיסה לאכול"רואה בעת שהבעש
  . אש מ� השמי ולוקח את המאכל למעלה בשמי

תיק� נפשות ישראל מחמש  ע"ט הקדוש זי"הבעש
לא ע "הצמח צדק מליובאוויטש זי. מאות שנה קוד

ער , ע רק כמה דקות"זי' ט הק"היה יכול לדבר מהבעש
. פלעגט זי# אזוי צוגיס� אז סי איז גיווע� סכנת נפשות

נשנה , ע ע החבריא קדישא"ט הקדוש זי"אצל הבעש
ה ע "עוד הפע דוגמת התנא רבי שמעו� בר יוחאי ע

ע אמר כי רבינו "הבעל התניא זי. החבריא קדישא
ול לעלות בסערה השמי כמו ע היה יכ"זי' ט הק"הבעש

רק היה רוצה אדורכגיי� דע אל , ט"אליהו הנביא זל
  .עפר תשוב

כל מה  ע"זי" צמח צדק"ק רבי מענדעלי ה"אמר הגה
נגד גדולת , הכל אפס ואי�, ט"שכתוב בו בהשבחי בעש

ק רבי שניאור "שמעתי מזקיני הגה: ואמר' הק! ט"הבעש
ששמע , ל"ע זצוק"ס התניא והש"בעמח, זלמ� מלאדי

כי , שאמר, ע"מרבו המגיד הגדול ממעזריטש זי
לראות ארבע מאות , היה לו ראיה' ט הק"הבעש

ט "ובנו של הבעש, פרסאות על ארבע מאות פרסאות
לראות , היה לו ראיה, ע"ק רבי צבי זי"הוא הרה' הק

ק "וסיי  הגה, ארבעי פרסאות על ארבעי פרסאות
שזה היה בלי , "ניותרוח"לא תסבור ראיה , רבי מענדעלי

  .רק היה ראיה גשמית ממש, שיעור
ק מורנו "כנהוג אצל כ ע"סיפר הבעל התניא זי

ע היו האורחי הבאי סועדי אצל "זי' ט הק"הבעש
רק שתי סעודות מהשלש , ע"ט זי"ק מורנו הבעש"כ

ק כי סעודה אחת מיוחדת רק בשביל "סעודות דש
 הרשות' התלמידי חבריא קדישא ואז לא הי

פע באחד . ג לא לעמוד מרחוק, להאורחי לבוא
משבתות הקי$ אירע מאורע אשר הבהיל והרעיד את 

. החבריא קדישא' ט הק"ק מורנו הבעש"כל תלמידי כ
ק ההוא באו הרבה אורחי ובה אנשי פשוטי "לש

עובדי אדמה בעלי מלאכה סנדלרי , בעלי מוכס�
, ועופות מגדלי בהמות, נוטעי כרמי וגנות, חייטי

בשבת קודש בסעודת הלילה הראה . סוחרי שוק וכדומה

 ו



ע התקרבות גדולה "זי' ט הק"ק מורנו הבעש"כ
קירובי שוני שהפליא ... לאורחי האנשי הפשוטי

האורחי ביודע כי לסעודה . את החבריא קדישא מאד
ק מור ורב מורנו "אי� לה רשות להכנס לכ' השני

מיוחדת בשביל החבריא כי הסעודה ה' ט הק"הבעש
ק התקבצו לבית "הנה אחרי אכל סעודת ש, קדישא

ע אנשי "זי' ט הק"ק מורנו הבעש"הכנסת של כ
פשוטי ביותר שלא ידעו מאומה רק אמירת העברי 

התחילו כל אחד ואחד לאמר , דחומש ותהלי
בעת הסעודה אחדי מהחבריא קדישא הרהרו .תהלי

וא כאשר מתקבצי אבל לא כ� ה, שכ# הוא טוב מאד
ק מור "האנשי הפשוטי הבלתי מביני כלל מה שכ

ק "והרהרו מדוע כ, ע אומר"זי' ט הק"ורב מורנו הבעש
מקרב את האנשי ' ט הק"מור ורב מורנו הבעש

ט "ק מורנו הבעש"בקירובי נעלי ונשגבי כאלו כ
ואמר לה לנג� כמה , ע ישב בראש השולח�"זי' הק

וככלות לנג� ציווה , שבי משולביניגוני כשה יו
עליה כי יעצמו עיניה ולא יפתחו עד אשר יצוה 

וישי את שתי ידיו הקדושי יד ימינו על כת" , לה
התלמיד היושב מימינו ויד שמאלו על כת" תלמידו 

לפתע פתאו שמעו כל התלמידי . היושב משמאלו
שיר וזמרה נעימה ועריבה כלולה ע קול תחנוני 

, זה מזמר ואומר אוי רבונו של עול, חריד את הנפשהמ
אמרות טהורות כס" צרו" בעליל לאר$ ' אמרות ה

' בחנני ה, ע"וזה מזמר ואומר אוי רבש, מזוקק שבעתי
זה שר ואומר טאטע , ונסני צרפה כליותי ולבי

נפשי ובצל ' חנני אלקי חנני כי ב# חסי, הארציקער
שר ואומר אוי וזה . כנפי# אחסה עד יעבור הוות

יקו אלקי יפוצו , געוואלד זיסער פאטער אי� הימעל
זה צועק בקול מר ואומר , אויביו וינוסו משנאיו מפניו

ג צפור מצאה בית ודרור ק� לה אשר , טייערער טאטע
, צבאות מלכי ואלקי' את מזבחותי# ה' שתה אפרוחי

וזה צועק בקול תחנוני ואומר ליבער 
שובנו אלקי ישענו והסר  ,דערבארעמדיקער טאטע

  .כעס# עמנו
השומעי קול השיר והזמרה של  החבריא קדישא

וא כי עיניה , אמירת תהלי זוחלי ורועדי
, הקדושות עצומות הנה דמעותיה נגררי מעצמ
, ולב שבור ורצו$ מקול תחנוני בעלי השיר והזמרה

וכל אחד מהחבריא קדישא מתבר# בלבבו כי יעזרנו 
ק מורנו "כ.בכעי� זה' זכה לעבוד את הת שי"השי

הסיר את ידי קדשו מעל כתפי שני ' ט הק"הבעש
 התלמידי אשר ישבו מימינו ומשמאלו ואט אזניה
מלשמוע עוד בקול השיר והזמרה באמירת מזמורי 

' ט הק"ק מורנו הבעש"ויצו לה כ, תהלי כבתחילה
אשר יפתחו עיניה הקדושי ואשר ינגנו כפי אשר 

בעת ההיא ששמעתי את . לה איזה ניגוני לנג�אמר 
ק "השיר והזמרה דאמירת מזמורי תהלי מספר כ

ק הבעל "ע להגה"ממעזריטש זי' מורנו הרב המגיד הק
לי כעי� שפיכת הנפש וגעגועי גדולי ' הי, ע"התניא זי

, באהבה בתענוגי אשר כמוהו לא זכיתי עדיי� עד אז
דמעות של תשובה הנעלי שלי היו רטובי מזיעה ו

ט "ק מורנו הבעש"כשפסק כ, פנימית מעומקא דלבא
ק "וכ, ע לנג� ברגע נשתתקו כל החבריא קדישא"זי

, בדביקות גדולה מש# זמ�' ע הי"זי' ט הק"מורנו הבעש
השיר והזמרה אשר , ואחרי כ� פתח עיני קדשו ואמר

 שמעת הוא השיר והזמרה של אנשי פשוטי
מקרב ולב עמוק באמונה האומרי תהלי בחמימות 

  .פשוטה
שנשתנו פניו פע� ראו תלמידיו החברייא קדישא 

ק רבי "ונכנס תלמידו הרה, פתאו מאוד מרוב פחד
ושאל , מענדלי מבאר שלו היה הרשות לשאלו תמיד

הנה עכשיו דיברתי ', ט הק"ואמר לו הבעש. לפשר הדבר
ע אליהו הנביא זכור לטוב ותו# כדי כ# בא אלי מורי 

ונתיישבתי , יה השילוני ונעמד אליהו אצל הפתחאח
איש כמוני אשר אחיה השילוני מדבר עמי , בדעתי

ובכל זאת איתא ואל , ואליהו הנביא עומד אצל הפתח
  .ומזה יראתי ונתפחדתי מאד! תאמי� בעצמ#

 סיפר הגאו� האדיר רבי שמשו� אהר� פולנסקי
שבעת , מגדולת הצדיקי הראשוני ל"מטעפליק זצ

תולדות יעקב "א מירושלי ע הבעל ה"שת החידפגי
כיו� ששמע אותו מדבר על הגילויי , בפולנאה" יוס"

כשהתפלל קבלת ' ט הק"הנשגבי שראה אצל הבעש
": תולדות"כשהקי$ אמר לו בעל ה, שבת מיד התעל"

ואנ� ג בעת שגילה לנו , מר התעל" מ� השמועה גרידא
א" אחד  ,את עצ הגילויי והאורות' ט הק"הבעש

בנשימה אחת הוסי" הטעפליק , מתלמידיו לא התעל"
בעת הגילוי היה מרומ ' ט הק"הבעש: רב ופירש

וממילא היו , ומנשא ג את תלמידיו לדרגא עילאה

 מה שאינו כ� , לקלוט את ההשגות" כלי"לה
  .א"בהחיד

התפלל ' הקט "הבעש: ע"ק מרוזי� זי"סיפר הרה
על חגורו וניגש זקני פע לפני התיבה ונגרר טליתו מ

ונפל פחד , וקיפל את הטלית ותחבו בחגורה' המגיד הק
בסכנה גדולה עד ' הש על המגיד והתחיל לרעוד והי

בכדי , מדבקותו 'הק ט"שהוכרחו להפסיק את הבעש
וסיי הנה כבר אמרתי . להשקיט את המגיד מפחדו

הכביכול וזקני המגיד לא ' לא הי' ט הק"לכ שהבעש
 'הק ט"ובכל זאת כשנגע בלבוש הבעש, להבעל עג' הי

התבוננו נא הרי כל העול הוא , נפל עליו פחד כזה
א , ה כביכול שקדושתו מתלבש בה"לבושו של הקב

על האד כשנוגע בדבר מ� ' כ� כמה צרי# ליפול פחד ה
   העול

סבר בתחילה שכל גדולת  ק מפולנאה"תלמידו הרה
א# לא השיג , הוא מגודל חכמתו' ומפעלות רבו הק

' ט הק"פע נסע ע הבעש. עדיי� גודל עבודתו ויראתו
ט בחיל "על הדר# וכאשר נטו צללי הערב נענה הבעש

ונפל מהעגלה , "דאר" שוי� דאווינע� מנחה'מ: ורעדה
ט "א הבעש"פ. ואז השיג את גודל יראתו, מרוב פחד

והגיע לזמ� מנחה , נסע ע בעל התולדות בדר#' הק
' ט הק"אז נפל הבעש, לנטילת ידילו מי ' ולא הי

ע א לא "בפישוט ידי ורגלי על האר$ ואמר רבוש
ותיכ" נעשה שמה מעיי� , לי מי למה לי חיי' יהי

ט "ומאז נכנע מאד התולדות להבעש, ורח$ ידיו לתפלה
לא מחמת המופת על שעשה במקו מעיי� של ', הק

נ למצוה קלה "אלא כי ראה גודל מס, מי חיי
  .יהמדבר

: אמר' מר� אור שבעת הימי� הבעל ש� טוב הק
אחר כל השגותיי אני לוקח את עצמי לאמונה פשוטה 

) טו, משלי  יד(וא" שכתוב "!. אי# בי� א נער או� גלייב"
שומר ) ו, תהלי קטז(הא כתיב , פתי יאמי� לכל דבר

צוליב איי� פינקל מיט� : אמר' ט הק"הבעש. 'פתאי ה
! איז כדאי די גאנצע וועלט, ג�ס ווע'אויג פאר גאט

כדאי היא כל הבריאה כולה עבור רפרו" עי� אחד [
  ]. לכבודו יתבר#

וואויל איז צו , וועלטעלע וועלטעלע :פע� אמר
וואויל איז צו דע , דע וואס איז נישט געווע� אי� דיר

. וואס איז יא געווע� בא דיר או� ניט געעווע� אי� דיר
] ומה טוב , י שלא היה אצל#מה טוב למ –עול עול

פע שררה ] למי שהיה אצל# א# לא היה בתוכ#
ק רבי נחו מטשערנוביל "דחקות נוראה בבית הרה

ושאלו , ואחד מאנשי שלומו החיה את נפשו, ע"זי
רק , וענה הלה שאינו חסר דבר, ק מה רצונו על כ#"הרה

ע "זי' ט הק"רצונו לדעת מהו החילוק בי� תלמידי הבעש
מי : והשיב, ע"תלמידו המגיד ממעזריטש זילתלמידי 

שיודע ומבי� מה בי� תנא לאמורא הוא יודע להבחי� מה 
לבי� תלמידי המגיד ' ט הק"בי� תלמידי הבעש

ד "ק רבי יצחק אייזיק מספינקא הי"הרה .ממעזריטש
ע  היה "ט זי"כידוע שנשמת רבינו האלוקי הבעש"כותב 

ינו הקדוש כידוע המעשה שרב, כלול כל נשמות ישראל
ע היה לו צער "ענסק זי'והנורא מר� רבי אלימל# מליז

והיה לו על זה , ט"גדול מדוע לא הכיר את הבעש
ופע אחת דפקו בחלונו , השתוקקות נפלאה לראותו

, ט הקדוש"בחצות הלילה שכעת יוכל לראות את הבעש
וראה עליו אש גדול , וכנגד ביתו היה הר נמו#

ואמרו לו שזה , אדובתו# האש כדמות , מתלקחת
כ נתפוצ$ האש על ששי רבוא "ואח, ט הקדוש"הבעש
, ט הקדוש"ובכל ניצו$ היה דמותו של הבעש, נצוצי�

ט היה נכלל מכל ששי רבוא נשמות "לרמז שהבעש
  ". ישראל

ועמדו , נסע פע בדר# ע תלמידיו 'ט הק"הבעש
' ט הק"הבעש, לפוש בביתו של איש עני שמכר יי� שר"

ואמר האיש שיש לו רק מעט , מנו להכי� סעודהביקש מ
והגיש . שית� כל מה שיש לו' ט הק"ואמר הבעש. אוכל

האיש מעט לח יש� ע כד האחרו� של יי� שר" שהיה 
אחר כ# , ותלמידיו אכלו ושתו' ט הק"והבעש, בידו

, ח זהובי לפדיו�"מ� האיש י' ט הק"ביקש הבעש
שימשכ� ' ט הק"אמר הבעש, וכשאמר האיש שאי� לו

באי� . ח זהובי"וילוה על זה הי, את הכר והכסת שלו
נסע מש ע ' ט הק"והבעש, ברירה עשה האיש כ�

כראות האיש שנשאר בלא אוכל ובלא כלי . החבריא
ועמד להתפלל מנחה בבכי גדול , נשבר לבו מאד, מטתו

, אחר מנחה דפק על דלת ביתו גוי שיכור. ובשברו� לב
אבל , ובאמת לא נשאר לו כלו, וביקש מעט יי� שר"

, שט" את הכד הריק ע מי, כיו� שנזקק מאד למעות
הגוי שתה ושיבח מאד את . ונת� להגוי כוס מזה לשתות

ואמר הגוי שאי� לו ממו� , נת� לו. וביקש עוד, היי� שר"
ואינו יודע כמה ה , אלא יש לו מטבעות שמצא, לשל

הביא ולמחרת כש, לקח האיש את המטבעות. שוי
נודע לו שה� מטבעות ישנות השוי , למבי� לדעת ערכ

זמ� מה אחר כ# בא שוב . עד שנתעשר מזה, הו� עצו
, והאיש קיבלו בספר פני יפות, לביתו' ט הק"הבעש

דע ', ט הק"ואמר לו הבעש. וסיפר לו האי# שנתעשר
אלא , שהשפע הזה כבר היה מוכ� עבור# כמה שני

חה אחת בלב נשבר כדי שנזקקת להתפלל תפילת מנ
לקח ממנו ' ט הק"ואז הבי� שהבעש. לקבל את האוצר

למע� יזכה , כדי לשבר את רוחו, את כל אשר יש לו
וכבר העיד . אחר תפלת מנחה בבכיות לישועה גדולה

ספר בעל ש טוב (ע "ק רבי מרדכי מטשרנוביל זי"הרה
אנו מאמיני שעד ביאת ) "הקדמה אות סד, על התורה

כל מה שיאנח איש אחד , הרה בימינוהגואל במ
הכל הוא מכח , מישראל וישבר לבו בהרהורי תשובה

ק רבי מרדכי "וכ� מובא בש הרה".ע"הבעל ש טוב זי
ע לעול "זי' ט הק"מיו שירד הבעש"ע "מלכובי$ זי

אי� אד יכול להגיע בעצמו לשלימות הפנימית 
  ".בלי רבי' בעבודת ה

שבימיו העלילו  ושט הקד"עובדא הידועה על הבעש
ק שדה לב� אשר בפולי� הרוסית עלילת ד "הגויי בק

ולאחר , ל"ועינו בעינויי נוראי ר, על חשובי העיר
, ל יניחו לנפש"מכ� אמרו לה שא ישתמדו ר

 והמה לא עמדו בנסיו� ובכל זאת לא הועיל לה
ונודע הדבר , והרגו בעינויי קשי ושרפו חיי

ונפל על פניו ארצה , ק בבוקר"עש' ט הק"להבעש
והטיח את ראשו בקרקע וגעה בבכיה ביללות גדולות 

כ לליבו "והדבר נגע כ, הנביא בעת החורב�' כירמי
עד שלא יכלו , מגודל אהבת ישראל אשר יקדה בקרבו

והמה ראו כ� תמהו כי לא הורגלו , תלמידיו לדבר עמו
, ווהמתינו לעת ינטו צללי ערב ויתקדש הי, בכגו� דא
נ ולא הל# "לא ק מ� האר$ א" להדה' ט הק"א# הבעש

רק היה מוטל על פניו , למקוה ולא לבש בגדי שבת
, ארצה ומירר בבכי עד שנתחלחלה האר$ מדמעותיו

ושמעוהו אומר בתו# , ולא ק להתפלל תפילת שבת
בכייתו ברו# הבא אברה וברו# הבא יצחק וברו# הבא 

, וקר עד חצי היוובכה כ� כל הלילה וכל הב, יעקב
ובחצי היו שבה אליו רוחו וק מ� האר$ ורח$ את 
, פניו ועמד להתפלל וקידש על היי� כקידוש הלילה

לתלמידיו שמ� השמי ' ט הק"כ הגיד הבעש"ואח
הטעוהו והבטיחוהו שלא יאונה כל רעה לאנשי שדה 

, כ כי היה לבו סמו# ובטוח שינצלו"ולכ� חרה לו כ, לב�
  .בכוחו לסבול את גודל הצער' יומפני כ� לא ה

, ואמר שעלה מעול לעול 'ט הק"והמשי� הבעש
ובכל מקו בואו ברחו המלאכי מפניו ונחבאו מפניו 

ובקשו לנחמו מ� השמי ושלחו , כי היו בושי הימנו
את האבות הקדושי לנחמו וימא� להתנח ולא אבה 

ע בעצמו ועמד לפני כסא "לסלוח עד שנגלה עליו הבוכ
פסיקתא (וזה כעי� דאיתא . כבוד וש קיבל תנחומי�ה

ת "דלעתיד לבא ישלח השי) 'ודנחמו ג' דבכה תבכה ז
את הנביאי ואת האבות הקדושי לנח את כנסת 

ולא תקבל תנחומי� עד , ישראל על סבלה בעת הגלות
נחמו ) א, ישעיה מ(ה בעצמו כדכתיב "שינחמנה הקב

ט "ת להבעש"השיואז הבטיח . נחמו עמי יאמר אלקיכ
ואכ� , שמהיו והלאה לא יהיו עוד גזירות שמד' הק

פ "לא היו עוד גזירות שמד עכ' ט הק"מזמ� הבעש
   .ברבי שיאנסו לעבור על הדת
לתלמידיו שיכינו  'ט הק"ביו� המחרת אמר הבעש

מ בעצמו שיבוא אליו  וצוה "את עצמ כי הוריד את הס
כדי , צחלתלמידיו שיגביהו מגבעותיה ויתגלה מ

מ יראה את הצל אלקי על פניה ויתירא "שהס
ו "וצוו שיזהרו בעצמ מאד שלא יתפתו ח, מפניה

ולאחר שגמרו , ממנו ולא יעשו דבריו עליה שו רוש
ד לעיני "מ לביהמ"להתפלל נפתחה הדלת ונכנס הס

, והמה גילו את מצח כמו שנצטוו, החבריא קדישא
שזה לו א# בפע ' ט הק"מ ואמר להבעש"ונענה הס

בפע הראשונה , השלישית שירד לזה העול בעצמו
ק "ובשניה ירד כשחרב ביהמ, י במדבר"ירד כשחטאו בנ

ט דהא "ושאלו הבעש. ועתה ירד בשלישית, בראשונה
תינח מה שחפ$ שיצאו לשמד אי� לו טענה עליו בזה 

, ולצור# זה נברא. ר"כי הרי זו היא אומנתו של יצה, כ"כ
מ שבמה "וענהו הס, א נסתפק בזה והרגא# למה ל

י "שהרג היתה כוונתו לש שמי שלא ידמו להינצל ע
מ פתח "לדבר ע הס' ט הק"אחר שסיי הבעש. שמד

מ את פיו והתחיל להלל ולפאר את מעלת תלמידי "הס
אשר צל אלקי על פניה כשעת ' ט הק"הבעש
ואמר שכמה רבתה שמחתו על שזכה להסתכל , לידת�
, ה הקדושי שכמות לא ראו עיניו זה זמ� כבירבפני

והמה לא שעו , וביקש שיסתכלו בפניו כדי להנאותו
מ היה "שהס' ט הק"ולאחר מכ� הגיד הבעש, אל דבריו

 ז
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áãåð ò" ãáëðä áéãðä éãéñçä áøä  
ø 'é÷æçé á÷òé 'íéåá èéìù"à  
ìâøì åðéúøåú ïúî ïîæ úåòåáùä âç ÷ä'  

ëì 'äéãîåìå äøåúä  

 áãåðò" ãáëðä áéãðä éäãéñçä áø   
ø 'èéìù øìãà ìàéøáâ ìàøùé" à  
 ìâøìåðéúøåú ïúî ïîæ úåòåáùä âç ÷ä'  

ëì 'äéãîåìå äøåúä  

áãåð ò" ãáëðä áéãðä éãéñçä áøä   
ø ' éìúôðäò à÷öø ïäëäìâðò èéìù"à  

 âç ìâøìåðéúøåú ïúî ïîæ úåòåáùä ÷ä'  
ëì 'äéãîåìå äøåúä  

ה "א# בעז, י דיבוריו"חפ$ להכשיל במחשבות גאוה ע
  . לא עלתה בידו

  מאמרותיו הקדושי�
ו בש רבינ ע"ק מר� רבי שלו� מבעלזא זי"אמר כ

" ואמרת במה אהבתנו"כתיב : ע"ט זי"הקדוש הבעש
יהודי צרי# לזכור תמיד שפלות עצמו ). ב, מלאכי א(

 אלוקי# ' מה ה. "א". מה"וגדלות הבורא מצינו שני פעמי
). ח, שמות טז" (ונחנו מה. "ב). יב, דברי י" (שואל מעמ#

ולא יכלו "ע "ק מר� מבעלזא זי"ועל זה אמר כ
שלא יכלו לקיי , פעמי' ב, )לט, בשמות י" (להתמהמה

ולכ� , ט שערי טומאה"שכבר היו שקועי במ, פעמי' הב
ואמרת במה "וזה שאמר הנביא , הוציא מקוד

לכ� , "מה"' משו שאנחנו נקיי הב, מה' ב" אהבתנו
  .אהבתנו

יהודי אינו : אמר ע"מקרלי� זי" בית אהר�"ק ה"הרה
ט הקדוש אמר "שהבע, צרי# להתבייש לבקש על הפרנסה

היינו בדורות הראשוני ' ק צווחי� וכו"מה דאיתא בזוה
אבל בדורות אלו צרי# , שהיו שהיו בריאי ועשירי

  .ת"לבקש על הפרנסה מהשי
והתאונ� לפניו כי ' ט הק"יהודי אחד בא אל הבעש

העצה לפרנסה ' ט הק"ל הבעש"א. קשה לו בעניני פרנסה
הקדוש של שר  כי הש, וסימנ#, היא להיות בשמחה

, פותח את יד#): טז, תהלי קמה(הפרנסה היוצא מפסוק 
) טו, דברי טז(ת של הפסוק "הוא ג ס, #"ת חת"ס

אי# אפשר לי להיות בשמחה : ושאל הלה. והיית א# שמח
וכי מה : 'ט הק"השיבו הבעש? בעוד שאי� הפרנסה מצויה

  ?לא עושי בשביל פרנסה
מו שאני בעצמי וכ: שמיני' פ מובא בעבודת ישראל
ושאלתי , ע בחלו"ש זי"הריב' פע אחת ראיתי רבינו הק

אותו מפני מה בתחילת עבודתי כאשר נכנסתי אצל 
והרגלתי את עצמי לעבוד , הצדיקי ללמוד ממעשיה

בעסק , הרגשתי בעצמי שינוי לטובה מיו ליו, ת"השי
ועתה אינני , התורה לשמה ובכוונת התפלה ושאר מעשי

, ונדמה לי כמו יו אתמול כ� היו, ל השינוימרגיש כל
כשהתינוק לומד , והשיב לי בדר# משל. וכמו כ� יו מחר

מידי יו ביומו ניכר השינוי בו , או סידור או חומש' ב' א
למשל בשבוע העבר , שלומד יותר ממה שלמד אתמול

, פרשיות וכיוצא בו' למד פרשה אחת חומש ועתה לומד ב
ת ע "ומתגדל ולומד בעצמו גפ מה שאי� כ� א הול#

אי� ניכר בו שינוי יו , והוא מפולפל גדול, הפוסקי
אמנ לפי ראות עיני השכל בודאי מה שהאד . מיומו

הוא גדול אל" אלפי , נעתק בגדלותו יו מיומו במדרגה
כי , פעמי בכל המדריגות שהתינוק נעתק בכל השנה

  .ה נפלאהוהוא דבר חכמ, ח"ודפח. ל"עכ, המה בקטנות
ע "זי' ט הק"הורה לנו הבעש :מובא בתפארת שלמה
לרומ , מכל הדורות שלפניו' והפליא עצה והגדיל תושי

ת שמו והרבה תלמידי ויורה לנו דר# טהרה "כבוד הבוי
והכנת הקדושה והכנת תפלה וכל , וקדושה בתורה לשמה

כל ' ט הק"וכה אמר הבעש. הדבוק בה יצליח ויעשה פרי
היות משובתי שבת מאוכלי שלחנו נות� בו מי שזוכה ל

ולהוושע בכל מיני ישועה , ס חיי להיות בקרבו רפואה
דרכי , מכל התאוות ופועל להיות בביתו בטהרה וקדושה

הרפואה היא לרפא מחולי הקדו ויכול החולי לחזור 
אבל כח הצדיק יפה ויפה שעל ידי שלחנו , ל"אליו ר

ת "כל רע השיהטהור נות� שמירה להבא להנצל מ
אמאי נותני ע "זי' ט הק"אומרי� בש� הבעש. ישמרנו
כ "ולכאורה היה צרי# לית� יי� כמאה, ש"משקה יי, לתיקו�

, א# העול אומרי שעל כל מת יש תירו$, ויי� למרי נפש

שהבריות מדמי שא היו קוראי לרופא פלוני או 
, והיה נשאר בחיי, נותני תרופה פלונית היה עוזר

ולכ� תקנו . ברי הללו הוא פג באמונה ופג לנפשוהד
שהכל נהיה מאת , ולבר# שהכל נהיה בדברו, ש"לשתות יי

  . ה"הקב
היה לו קבלות ל "עליחובער זצ'ק רבי שימעלי ז"הגה

הוסי" שני ' ט הק"ע ואמר שהבעש"ט זי"מתלמידי הבעש
שכל המאורעות ' א, "ג עיקרי של הרמב"עקרי על הי

שבכל דור ודור יש צדיקי  'ב, ביל ישראלבעול הוא בש
ד יפתח "וכמוב� שהכוונה ע, רועי' אבות והז' כמו הג

  .בדורו כשמואל בדורו
שאלו תלמידי ): חיי שרה' פ( מובא באגרא דכלה

מה יעשה האד שיש , לרב קדוש ישראל' ט הק"בעש
וא כ� נהנה , לו תענוג מדברי תורה ולבו שש ושמח

ו מסגולת התורה בעצמה שהיא והשיב שזה. מהתורה
א" על פי שאי� כוונת , משמחת ומשישה נפש האד

א" על פי כ� ', האד רק לעשות נחת רוח להבורא ית
וא כ� הוא מוכרח , בטבע בא לו התענוג הנפלא בהכרח

ה בא בטרוניא ע בריותיו לומר להאד "ואי� הקב, בדבר
  .למה נהנית מכבוד התורה

וכמו ): בלק' פ( ק מטריסק"מובא במג� אברה� להרה
ק רבי מרדכי "ה הרה"ה[שאמר אבא מארי 

ע שג זה "זי' ט הק"ע בש הבעש"זי] מטשערנאביל
האיש המוטרד בעסקיו כל היו בשווקי וברחובות 
וכמעט ששוכח שיש בורא עול רק בעת שמגיע זמ� 

וגונח . תפלת המנחה עולה על זכרונו שהגיע זמ� התפלה
, ננות אי# שפנה כל היו בהבלי עולונאנח בלבו בהתבו

 והוא ר$ לסימטא אחת מ� הצד ומתפלל מנחה הג
ז ג זה חשוב ויקר "עכ. שאינו יודע כלו מה הוא מדבר

ל "ה והאנחה שלו בוקעת רקיעי עכ"מאוד לפני הבורא ב
ע על מה שאנו "זי' ט הק"דהבעש' משמי' מטו בי. הזהב

צויתנו על ידי ע אתה "אומרי אחר ספירת העומר רבש
משה עבד# לספור ספירת העומר כדי לטהרנו 
 מקליפותינו ומטומאותינו כמו שכתבת בתורת# וספרת

ולכאורה היכ� מצינו בפסוק זה , לכ ממחרת השבת
שמצות ספירת העומר הוא כדי לטהרנו מקליפותינו 

שהנוטריקו� של ' ט הק"ואמר בזה הבעש. ומטומאותינו
וזהו הכוונה , קליפותינו'הרנו מט'די ל' הוא כ"תיבת לכ

 ממחרת השבת"כמו שכתבת בתורת# וספרת לכ ,
שהפסוק מרמז שעיקר מטרת ימי הספירה הוא כדי 
לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו ולקדשנו בקדושה של 

   .מעלה
ק רבי דוד "הרה ע"זי' ט הק"תלמידו של רבינו הבעש

היה ו, ע סיפר כי כשחלה אור שבעת הימי"פורקעס זי
נכנס אל רבינו בשאלה כיצד יוכל להתפלל , הול# ונחלש

לרפואתו באופ� שלא ירגישו המקטרגי שזו היא תפלה 
עד , והחל לומר לו ופניו נעשו בוערות כלפידי, לבריאותו

לאחר מכ� גילה לו כי רבו הנביא . שנפל עליו פחד ויראה
ואליהו הנביא זכור לטוב , אחיה השילוני עמד מצד אחד

ע ראה "ק רבי פנחס מקורי$ זי"כי הרהומסופר  .שני מצד
, ברוח קדשו בשביעי של פסח כי כבר נגזרה הגזירה

מאחר שלא , והצטער מאד שלא היה בכחו לבטל אותה
בי� . יכול היה לטבול במקוה בערב החג בגלל חולשתו

 וע כל זה היה "פסח לעצרת חלה אור שבעת הימי
פני התיבה כדרכו וא" עבר ל, מתאמ$ להתחזק בתפלה

  ".בקודש
נאספו אנשי סגולתו להיות " בליל חג השבועות

ט "ואמר רבינו הבעש, נעורי כל הלילה באמירת התיקו�

, לפניה תורה בעני� הקשר שבי� פסח וחג מת� תורה
באשמורת הבוקר של יו הראשו� מחג השבועות שחל 

ק רבי "ועל כ# המלי$ לאחר מכ� הרה. אז ביו רביעי
ע כי ביו שניתלו בו המאורות "ר זלמ� מלאדי זישניאו

ברקיע השמי ביו הרביעי בו ביו ניטלו המאורות 
וביקש בלשו� , קרא לכל תלמידיו". ונסתלק אור העול

ואילו עתה אבקשכ , עד עתה גמלתי עמכ חסד: זו
כאשר נתאספו התלמידי . לעשות עמי חסד של אמת

ית הנשמות מעול אמר לפניה דברי תורה בעני� עלי
והעידו עליו כי צורתו האירה כבשעת קבלת שבת , לעול

לאחר מכ� נת� לה סימ� כי בשעת יציאת . בכל שבת
ואכ� כ# היה כי , נשמה יעמדו שני השעוני שהיו בביתו

להזדעזע כמו שהיה רגיל בעת ' לפתע החל גופו הק
ק רבי גדליה מליני$ "וסיפר תלמידו הרה, עמדו בתפלה

כי ראו בחוש את יציאת הנשמה " תשואות ח�"בעל  ע"זי
  ". כמו שלהבת מראה תכלת"

כי , היה רגיל לספר ע"ק רבי פנחס מקורי� זי"הרה
כי היה לו עוד , שמע מפה קדשו בטר עלותו למרו

ואמר בלשונו הטהור כי הוא נות� , שעתיי לחיות בעול
ק "הרה, והוא מסירות נפש אמיתית. אות במתנה לגבוה

" היכל הברכה"ע בספרו "רבי יצחק אייזיק מקומרנא זי
ע "זי' ט הק"זיכה אותנו בדברי קדשו של רבינו הבעש

 ביו ראשו� של חג "שאמר לפני הסתלקותו מ� העול
: לאחר שהביא בקשתו".שבועות קוד התפלה שנת שכר

הוסי" שאמר דברי תורה על , אל תבואני רגל גאוה
# לעבדי ולשפחות ואי� והתמכרת ש לאויבי: הכתוב
, בלב# –והתמכרת ש ) "סח, דברי כח(קונה 

ותחשוד , שאתה תחשוב בכל עת בלב נשבר –" לאויבי#"
לעבדי ", ליצר הרע –אות# שאתה נמסר ומכור לאויבי# 

כי כל מעשי# לקבל פרס בבחינת עבד  –" ולשפחות
ולא , והתמכרת כתיב: "כי, כל זה תחשוב בלב#, ושפחה

ואז , בלבבכו� תחשבו� דאתו� זביני�, ונמכרת :כתיב
' עי" (כתיב לית מא� דיכול לשלטאה עלייכו" ואי� קונה"

פסוק זה שבתוכחה , כלומר). א בפסוק זה, זוהר חדש ס
בתור רמז ) ש בזוהר חדש"עיי(טומ� בקרבו ברכה רבה 

שמחובת ישראל להיות תמיד באותה , רוחני נעלה
הוא מכור ליצר הרע  כאילו, הרגשה של שפלות רוח

או , "בלבבכו� תחשבו� דאתו� זביני� –והתמכרת כתיב "
אז יהיה לבו סמו# ובטוח שלא יהיה לרע שליטה עליו 

כשתהיה לבבכ נכנע  –ואי� קונה "וזהו ההמש# . כלל
ונמכר , כי תחשוב בלב# שאתה מלא רע, ונשבר ושפל

לעבדי , וכל מצותי# ה לקבל פרס, ומסור ביד הרע
ועדיי� לא עשית רצו� ותענוג לבורא# , שפחות הולכי�ול

וועט  –בלשו� אידיש המדוברת  –אז ואי� קונה , מימי#
או� קיי� שליטה האבי� אוי" דיר קיי� , נישט קיי� מאכט

  ".קיי� משטי� ומקטרג, שו רע
בשעת יציאת  המילי� האחרונות שנשמעו מפי קדשו

: האמור נשמתו הטהורה היו בתור סיו לרמז הפסוק
או� די ועסט דבוק זיי� בחי החיי ובזה יצאה "

והרי , מעניי� ביותר שהתעלה למרו בתיבת חיי".נשמתו
א "כ# מצינו אצל התנא האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי זיע

: שהסתלק בסיו הפסוק) ב, ג רצו"ק ח"אידרא זוטא זוה(
אבא ' את הברכה חיי עד העול אמר ר' כי ש צוה ה

   .   'בוצינא קדישא למימר חיי וכולא סיי
  זכותו הגדולה יעמוד לנו שנזכה

  ר"צדקנו אכיי משיח "להגאל בקרוב ע 
  אוצר ישראל, מאמר מרדכי, אור יקרות: מקורות

  
  

 ה.ב.צ.נ.ב ת"ל נפטרה בליל חג השבועות תשס"יוס( ז' ח ר"ה בת הרה"האשה החשובה מרת רבקה אונגר ע תמלעלוי נש
  
  

  לעילוי נשמת

  ל "ז אונגר דוד יוס( 'ח ר"הרה

   ל"ז אברה� יהודה 'ח  ר"ב� הרה
  ëùú"à א כסלו"ע כ"נלב

ú.ð.ö.á.ä 

  
  

  

  ה "ע רבקהחיה מרת  החשובההאשה  נ"לע

  ל "ז' שמואל ארי' ח ר"בת הרה
  ט"תשל ט סיו�"נפטרה י

  י"הונצחה ע
 א"שליט ברגר הלל בנימי#' ח ר"הרה 

  

  ה"ע רבקה פיגלאהאשה החשובה מרת נ "לע

  ל "ז שמחה בונ� בוי�' ח ר"בת הגה
  א "אשת שיבדלחט

א "שליט שלמה אביגדור איגל' ח ר"הרה
  ע"ניס� תש' נפטרה כ

    ה.ב.צ.נ.ת

  
  

  עילוי נשמתל
  ל"ז דוד רובינשטיי#' ח ר"הרה

  ל"ז איר צבימ' ח ר"ב� הרה
  מרת וזוגתו  האשה החשובה

  ל "זפנחס  'ח ר"בת הרה ה"טויבא ע
 

  

   לעילוי נשמת

  ה"ע חיה בריינדל האשה החשובה מרת
   ח המפואר"ל אשת הרה"ז אשר אנשיל הלוי' ח ר"בת הרה

  ט"סיו� תשס' ל נפטרה ה"זצ שמחה בונ� קליי# רבי

 א"שליט מנח� קליי# 'ח ר"י בנה הרה"הונצחה ע

  ל"ז אליעזר צבי 'ח ר"הרה נ"לע

  ל"בנימי� זנת#  'ח ר"ב� הרה 

  ה"ע הענדיל נ האשה החשובה מרת"ולע

  ל"ז יוס( מאיר 'ח ר"בת הרה

 שיחיו מאייער י משפחת"הונצחו ע

  

  ה"ע פייגא מרת האשה החשובה נ"לע

  ל"ז יהושע פאליק 'ח ר"בת הרה
  ח "א הרה"אשת שיבדלחט

   א"שליט פנחס זעליג הכה# הרשקובי+' ר
  ע "אדר תש  'חנפטרה 

  י בני המשפחה שיחיו"הונצחה ע

  

   לוי נשמתלעי
  האשה החשובה 

   צפורה מרי�מרת 
  ה"ע  רובינשטיי#

  ל"ז מנח� הלל' ר ח"בת הרה
 

  

  ה "עיוכבד האשה החשובה מרת  נ"לע

  ל "ז שלמה אבלס' ח ר"בת הרה
  . א"נפטרה בחג השבועות תשס

  י חתנ� "הונצחו ע
  א"שליט י� וולק#אהר# חי' ח ר"הרה

 א

  

   ל"ז אליעזר' ח ר"הרה לעילוי נשמת

  ל "ז מנח� צבי 'ח ר"ב� הרה

   ה"ע שיינדל מרת וזוגתו  האשה החשובה

    א"שליט משה 'ח ר"א הרה"בת שיבדלחט

  א"שליט אשר שטיסל 'ח ר"י בנ� הרה"הונצחו ע
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