
תורה רט"ו - כ"ד מיני פדיונות

"ָּכל ְזַמן ֶׁשֵּיׁש ַעּכּו"ם ָּבעוָֹלם ֲחרוֹן ַאף ָּבעוָֹלם'. 
ּוְכֶׁשַּמְמִּתיִקין ַהִּדין ְוַהֲחרוֹן ַאף, ִנְמָּתק ָהַעּכּו"ם 

ין ֵּגִרים. ְוַנֲעשִֹ

ָּכל  ַהָּׁשלוֹם,  ָעָליו  ַרֵּבנּו,  מֶׁשה  ֲעבוַֹדת  ָהָיה  ְוֶזה 
ְלָקֵרב  ִהְׁשַּתֵּדל  ִּכי  מוֹתוֹ,  ְלַאַחר  ְוַגם  ַחָּייו,  ְיֵמי 
ִנְקַּבר  ְּבמוֹתוֹ  ְוַגם  ֵּגִרים,  ַלֲעשֹוֹת  ְּכֵדי  ַרב  ָהֵעֶרב 
ְּכֵדי  ָהַעּכּו"ם  ְלַהְמִּתיק  ְּכֵדי  ְּפעוֹר,  ֵּבית  מּול 
מֶׁשה,  ֲעבוַֹדת  ָּכל  ִּכי  ֵּגִרים...  ין  ַנֲעשִֹ ֶׁשִּיְהיּו 
ְוַעל  ְלָרצוֹן,  ָהַעּכּו"ם  ֶׁשל  ַאף  ַהֲחרוֹן  ְלַהְמִּתיק 
ֵּכן מֶׁשה עוֵֹמד ֵּבין ְׁשָמד ְלָרצוֹן, ִּכי ִמְסַּפר מֶׁשה 
]345[ הּוא ְמֻמָּצע, ֵּבין ִמְסַּפר ְׁשָמד ]443[ ְלִמְסַּפר 

ָרצוֹן ]346[. ִּכי הּוא עוֵֹמד ָּתִמיד ְלַהְמִּתיק ַהְּׁשָמד 
ְלָהְפָכּה ְלָרצוֹן ַּכַּנ"ל."

עבודת הצדיק

השלום  עליו  רבינו  משה  הבריאה...  מובחר 
עיקר  עם-ישראל.  כל  של  רבן  לנביאים,  ראש 
איך  רק  הוא  פטירתו  ולאחר  בחייו  עבודתו 
הנמשך  החרון-אף  את  השמד,  את  להכניע 
רצון   - לרצון...  הכל  את  ולהפוך  מהעכו"ם. 
מוחלט של ביטול להשם יתברך, עד יתגלה שם 
השם  את  עולם  באי  כל  ויעבדו  בעולם,  השם 

יתברך שכם אחד.

לגלות  לצדיק  לעזור  החובה  מוטלת  עלינו  גם 
והכיסופים  הרצונות  על-ידי  וזה  הרצון,  את 

הטובים שלנו.

ְוִאי  ָהֶעְליוֹן,  ָהָרצוֹן  ֵהֶפְך  ֶׁשָּבִעָּסה  "ַהְּשאֹר 
ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֶהָאַרת  ּוְלַבְּטלוֹ  ֶאְפָׁשר ְלַהְמִּתיקוֹ 
ֵמַצח ָהָרצוֹן. ְוַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת ִהְזִהיר ֲאדוֵֹננּו, מוֵֹרנּו 
ָהָאָדם  ֶׁשִּיָּזֵהר  ְמאֹד  ְמאֹד  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ְוַרֵּבנּו 
ְרצוֹנוֹת  ָּתִמיד  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ְמאֹד  ַעְצמוֹ  ְלִהְתַּגֵּבר 
טוִֹבים ְוִכּסּוִפין ֲחָזִקים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִּכי ָהִעָּקר 
ִּבְמקוֹמוֹת  ִּבְדָבָריו  ְוַכְמבָֹאר  ְוכּו',  ָהָרצוֹן  הּוא 

ַרִּבים ֵאין ִמְסָּפר. ְויוֵֹתר ִמֶּזה ִהְרָּבה ְלַדֵּבר ִעָּמנּו, 
ֶׁשֵאינוֹ  ְזַמן  ָּכל  ֶׁשהּוא  ְּכמוֹ  הּוא  ָהָאָדם  ִאם  ִּכי 
ְלַהֵּׁשם  טוִֹבים  ִּבְרצוֹנוֹת  ּוִמְתַּגֵּבר  ַעְצמוֹ  ְמָיֵאׁש 
ִיְתָּבַרְך ְותוָֹרתוֹ ְוכּו', ַעל ְיֵדי ֶזה מוִֹסיף ּכַֹח יוֵֹתר 
ְלַהְמִׁשיְך  ָּתִמיד  ֶׁשעוְֹסִקים  ָהֱאֶמת  ְלַהַּצִּדיֵקי 
ְיֵדי ֶזה ַמֲעִלים ִמְּׁשָמד ְלָרצוֹן  ֵמַצח ָהָרצוֹן, ֶׁשַעל 
ְּבִלי  ְמאֹד  ְמאֹד  ָּבֶזה  ָחָזק  ִלְהיוֹת  ְוָצִריְך  ְוכּו'... 
ִׁשעּור ְוֵעֶרְך ְוָאז סוֹף ָּכל סוֹף ִיְזֶּכה ְּבַוַּדאי ֶׁשִּיְהֶיה 
ַּבִּפְדיוֹן  ֶׁשעוֵֹסק  ַהַּצִּדיק  ּכַֹח  ְיֵדי  ַעל  ַהּכֹל  ִנְמָּתק 
ָׁשם  ִּכי  ְלטוָֹבה  ַהּכֹל  ִיְתַהֵּפְך  ְוָאז  ַהַּנ"ל,  ַהּכוֵֹלל 

ִנְתָקן ַהּכֹל."1

המלחמה

מלחמת הסטרא אחרא חזקה ונוראה כל כך, עד 
שאלמלא מלחמתם של משה רבינו והצדיקים 
את  המוסרים  משה,  בבחינת  שהם  דור  שבכל 
נפשם על מנת לעלות את כולם ל'רצון', לא היה 

באפשר לנצח את היצר הרע.

"וָבֶזה ָּתלּוי ָּכל ְקֻדַּׁשת ִאיׁש ַהִּיְשְֹרֵאִלי!!! ִּכי ָּכל 
ַהַּצִּדיק  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְּבמֶֹׁשה  ְּכלּוִלים  ִיְשָרֵאל 
ָהֱאֶמת ֶׁשְּבָכל ּדוֹר ֶׁשהּוא ָּכלּול ִמִּנְׁשמוֹת ִיְשָרֵאל, 
ּוְבָכל  ְוָדָרא.  ָּדָרא  ְּבָכל  ְּדמֶֹׁשה  ִאְתַּפְׁשטּוָתא  ִּכי 
ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ֵיׁש ּבוֹ ְּבִחיַנת ְנֻקָּדה טוָֹבה 
ֵאֶצל  ְמֻלָּבׁש  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  מֶֹׁשה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְוכּו'.  ְוֵאָבר  ֵאָבר  ְּבָכל  ִמִּיְשָֹרֵאל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 
ָּכל  ֵאֶצל  ֶׁשְּמֻלָּבׁש  מֶֹׁשה  ְּבִחיַנת  ַהְּנֻקָּדה  ְוזֹאת 
ְלָרצוֹן ֶׁשהּוא  ְׁשָמד  ֵּבין  עוֶֹמֶדת  ִהיא  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ָּכל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוַהְּקֻדָּׁשה,  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ֵּבין 
ּכֹחוֹ ְלִהְתַּגֵּבר ָלֵצאת ְּבָכל ַּפַעם ֵמַרע ְלטוֹב ֶׁשהּוא 

ְּבִחיַנת ִמְּׁשָמד ְלָרצוֹן. 

ַהִּיְשְֹרֵאִלי  ִאיׁש  ְקֻדַּׁשת  ִעַּקר  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  ְוַעל 
ֶׁשֵהם  ֱאֶמת  ְלַצִּדיֵקי  ִהְתָקְרבּות  ְיֵדי  ַעל  הּוא 

ִמָּכל  ָּכּלּול  ֶׁשהּוא  מֶֹׁשה  ְּבִחיַנת 

אור הגאולה
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הל' ערב ג'

ָהֲעִלָּיה  ַּתְכִלית  ִהיא  ַהְיִריָדה  א. 
ָּתמּוַּה  ַהָּדָבר  ְוִלְכאוָֹרה  ַּכּמּוָבא. 
ַהְיִריָדה  ְיֵדי  ַעל  ַמּדּוַע  מּוָבן  ְוֵאינוֹ 

ַּדְיָקא ִיְזֶּכה ַלֲעִלָּיה?! 

ִּכי ִעַּקר ַמה ֶּׁשָּבא ָהָאָדם ָלעוָֹלם ַהֶּזה 
ְּכֶׁשּיוֵֹרד  ֵּכן  ַעל  ָהָרצוֹן,  ִּבְׁשִביל  הּוא 
ַּתֲאָוה  ְלֵאיֶזה  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְונוֵֹפל, 
ִנְתַרֵחק  ַוֲאַזי  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ֲעֵבָרה,  אוֹ 
ָּכְך  ְוָאז ִאם זוֶֹכה ַאַחר  ְויוֵֹתר.  יוֵֹתר 
ִּבְתׁשּוָבה  ְוָלׁשּוב  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַהְזִּכיר 
ְּבַוַּדאי  ָּכְך  ַאַחר  ֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ַלה' 
ֵמֲחַמת  ְויוֵֹתר  יוֵֹתר  ָהָרצוֹן  ִמְתַּגֵּבר 
ֶׁשּיוֵֹדַע ְּבַעְצמוֹ ּגֶֹדל ִרחּוקוֹ ֵמה' ִיְתָּבַרְך 
ְּבַוַּדאי  ֵּכן  ַעל  ֲעווֹנוָֹתיו  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל 
ְרצוֹנוֹ ָחָזק ְוַתִּקיף ְוַאִּמיץ ְמאֹד ְמאֹד 
ֵּכן  ְוַעל  ָוֵעֶרְך  ִׁשעּור  ְּבִלי  ִיְתָּבַרְך  ַלה' 
ָיכוֹל ִלְזּכוֹת ַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ְלַמֲעָלה 
ְתׁשּוָבה  ֶׁשַּבֲעֵלי  ְּבָמקוֹם  ִּכי  ְיֵתָרה, 
ְיכוִֹלין  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ֵאין  עוְֹמִדין 
ַלֲעמֹד, ִּכי ֵהם זוִֹכין ְלָרצוֹן ָחָזק יוֵֹתר 

ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְתַרֲחקּו יוֵֹתר! )ג - ד( 

"ֶבֱאֶמת ְּכֶׁשֵּיׁש ְלָהָאָדם ְיִריָדה קֶֹדם 
ִּכי  ְּבַסָּכָנה ֲעצּוָמה,  ָהֲעִלָּיה הּוא ָאז 
ַרֲחָמָנא  ִּביִריָדָתם  ִנְׁשְקעּו  ַהְרֵּבה 
ַעל  ַאף  ִּכי  ַּבְּסָפִרים,  ַּכּמּוָבא  ִלְצַלן 
ְוַהִהְתַרֲחקּות  ַהְיִריָדה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִּפי 
ִאם  ַהְינּו  ְּביוֵֹתר,  ָהָרצוֹן  ִמְתַּגֵּבר 
ְוִלְבִלי  ַמֲעָלתוֹ  ֶאת  ִלְזּכֹר  ִיְזֶּכה 
ָּתִמיד  ָחָזק  ְּבָרצוֹן  ִלְכסֹף  ִלְׁשּכַֹח 
ַחס  ִלְהיוֹת,  ָיכוֹל  ֲאָבל  ִיְתָּבַרְך,  ַלה' 
ְוִנְתַרֵחק  ֶׁשָּיַרד  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְוָׁשלוֹם, 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶאת  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ִיְׁשַּכח, 
ְוִיּפֹל, ַחס ְוָׁשלוֹם, ִלְרצוֹנוֹת ְּדִסְטָרא 
ָאֳחָרא ֶׁשֵהם ַּתֲאווֹת עוָֹלם ַהֶּזה. ַעד 
ִּדְקֻדָּׁשה  ָהָרצוֹן  ֶאת  ִלְׁשּכַֹח  ֶׁשּיּוַכל 
ַאְׁשֵרי  ְּבַוַּדאי  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  ְוַעל  ְלַגְמֵרי 

ִמי ֶׁשֹּלא ָחָטא."
________________________

עֶֹצם  ִּבְכָתב  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ב. 
ִּדְקֻדָּׁשה  ְוַהִּכּסּוִפין  ָהָרצוֹן  ַמֲעַלת 

מלחמה בפעור

מעלת הלימוד

ְלטוָֹבה  ַרק  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ְלָרָעה  ְוַהּמּוָסר  ַהִּיְרָאה  ְלַקֵּבל  ֶׁשֹּלא  ְמאֹד  ִלָּזֵהר  ְצִריִכין  ֵּכן  ְוַעל 
ֶׁשֵּמעֶֹצם ַהִּיְרָאה ְיַחֵּזק ֶאת ַעְצמוֹ ְלַקֵּים ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ֶׁשִהְזִהיָרנּו ְלַהֲאִמין ְּבַחְסּדוֹ 

ְּבָכל ַמה  ְּבָכל ֵעת ֵמָחָדׁש  ִנְפָסק ְלעוָֹלם ּוְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמוֹ  ִיְתָּבַרְך ֶׁשֵאינוֹ  ְוטּובוֹ 

ֶּׁשּיּוַכל, ַּכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו ַּכָּמה ִשיחוֹת ְקדוֹׁשוֹת ְונוָֹראוֹת ְּבִעְנָין ֶזה, ּפּוק ַעֵּין, ְוִתְׁשַּכח, ַאְׁשֶריָך ִאם 
ּתֹאֵחז ָּבֶהם.

)ליקוטי הלכות יו"ד - בכור בהמה טהורה ד(



ְּכִפי ַמה ֶּׁשֵהַבּנּו ִמִּדְבֵרי ַרֵּבנּו 
ַמה  ְּכִפי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  ַהָּקדוֹׁש 
ֶּׁשָּזִכינּו ִלְׁשמַֹע ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש ְּבַעְצמוֹ, 
ִּכי ִּבְכָתב ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֲאִפּלּו ָקֶצה 
ַּכָּמה  ִּגָּלה  ּוְכָבר  ֵמֶאֶלף.  ֵחֶלק  ֲאִפּלּו 
ֲאֶׁשר  ֶזה  ַעל  ְּגבוֹהוֹת  ּתוֹרוֹת  ְוַכָּמה 
ֵהַבּנּו  ִמֶּזה  יוֵֹתר  ֲאָבל   , ְּכָבר  ִנְדְּפסּו 
ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש ּוִמְּתנּועוָֹתיו ַהְּקדוִֹׁשים 
ֶׁשִּדֵּבר  ְּבֵעת  ַהִּנְפָלִאים  ּוְרִמיזוָֹתיו 
ְוָצִריְך ָּכל  ְוַכָּמה ְּפָעִמים.  ִמֶּזה ַּכָּמה 
ַעְצמוֹ  ְלַהְרִּגיל  ֶּׁשהּוא  ַמה  ְּכִפי  ָאָדם 
ָּבֶזה ִלְכסֹף ּוְלִהְׁשּתוֵֹקק ָּתִמיד  ְמאֹד 
ַלה' ִיְתָּבַרְך ְּבָרצוֹן ָחָזק ְוַתִּקיף ְוָדָבר 
ֶזה ָיכוֹל ְּבַוַּדאי ָּכל ָאָדם ְלַקֵּים ֲאִפּלּו 
ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ֶׁשַּבְּפחּוִתים  ַהָּפחּות 
ְּבׁשּום  ַהּזֹאת  ֵעָצה  ְוִלְסּתֹר  ְלַקְלֵקל 

אֶֹפן ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ְלַקְּיָמּה. )ג - ה(

ְוָהֵעצוֹת  ַהְּדָבִרים  ָּכל  "ִּבְׁשָלָמא 
ְלִהְתַּגֵּבר  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ָיכוֹל  ֶׁשָּבעוָֹלם 
ַלֲעשֹוָֹתם,  ָהָאָדם  ֶאת  ְלַהִּניַח  ִלְבִלי 
ֲאָבל ָרצוֹן ְלַבד ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ִלְסּתֹר 
ֶׁשִּיְהֶיה,  ֵאיְך  ִיְהֶיה  ִּכי  אֶֹפן  ְּבׁשּום 
ַלה'  ָלׁשּוב  רוֶֹצה  ֲאִני  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ִיְתָּבַרְך ְּבָרצוֹן ָחָזק."
________________________

ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְצָדָקה  ִמְצַות  ְׁשקּוָלה  ג. 
ַהּתוָֹרה ְוָכל ָמקוֹם ֶׁשִּנְזָּכר ִמְצָוה ְסָתם 

ִהיא ִמְצַות ְצָדָקה ַּכּמּוָבא. )ג - יא(
טוֹב,  ָהָרצוֹן  הּוא  ַהְּצָדָקה  "ִעַּקר 
ַלֲהפְֹך ָהרֶֹגז ְוָהַאְכָזִרּיּות ְלָרצוֹן. ְוַעל ֵּכן 
ָצִריְך ִלֵּתן ְצָדָקה ְּבָרצוֹן טוֹב ְּבִלי ׁשּום 
ּוְלַהְמִׁשיְך  ָהרֶֹגז  ְלַבֵּטל  ְּכֵדי  ַהֵּלב  רַֹע 

ָהָרצוֹן ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַהְּצָדָקה."
________________________

ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ָאְמרּו  ֶּבֱאֶמת  ד. 
ִלְבָרָכה, ַהְרֵחק ִמן ָהֶעְרבוֹנוֹת. ִּכי ַאף 
ְלַהְלווֹת  ְּגדוָֹלה  ִמְצָוה  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל 
ְּבַוַּדאי  ֶהָעֵרב  ֶזה  ַּגם  ֵּכן  ְוִאם  ֶלָעִני 
עוֶֹשֹה ִמְצָוה, ִּכי ַעל ָידוֹ ִהְלָוה ַהַּמְלֶוה 
הּוא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֲאָבל  ְלַהּלוֶֹוה, 
ָהֶאְפָׁשר,  ְּבָכל  ִמֶּזה  ְלִהְתַרֵחק  ָצִריְך 
ִּכי  ֵמֶהְפֵסד,  ִיָּמֵלט  ִאם  יוֵֹדַע  ִמי  ִּכי 
ִלְלווֹת  ֶׁשָּצִריְך  ַעד  ִליֵדי ָּכְך  ֶזה ֶׁשָּבא 
ְוִלְהיוֹת ַּבַעל חוֹב ָקֶׁשה ְמאֹד ֶׁשִּיְזֶּכה 

ִלְפרַֹע ָּכָראּוי. )ג - יב(
________________________

ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֶׁשַּמֲחִזיק  ִמי  ה. 
ַהָּקְרָּבנוֹת,  ָּכל  ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  ֶנֱחָׁשב 
יוֵֹתר  ָּגדוֹל  ַהַּצִּדיק  ֲאִכיַלת  ִּכי 

ִמָּקְרָּבנוֹת. )ג - כה(
________________________

ְצִריָכה  ִיְשָֹרֵאל  ֶׁשל  ַהְּבִכָּיה  ִעַּקר  ו. 
ִמּגֶֹדל  ַהּבוֶֹכה  ִּתינוֹק  ְּכמוֹ  ִלְהיוֹת 
ְּכמוֹ  ְלָאִביו  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּגְעּגּוִעים 

ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמַרֵּבנּו ז"ל. )ג – כט(

ְלָרצוֹן  ְׁשָמד  ֵּבין  ְועוֵֹמד  ִיְשָרֵאל 
ְלטוֹב  ֵמַרע  ַהְּנָפׁשוֹת  ְלַהֲעלוֹת 
ּבוֹ  ֵאין  ְּבַעְצמוֹ  ָהָאָדם  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ְלָרצוֹן.  ִמְּׁשָמד 
ְּבַסָּכָנה  הּוא  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ָידּוַע  ֶזה  ִּכי  ָלֶזה,  ּכַֹח 
ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ֵעת  ְּבָכל  ְּגדוָֹלה 
יוֹם  ְּבָכל  ָעָליו  ִמְתַחֵּדׁש  ָאָדם  ֶׁשל  ִיְצרוֹ  ִלְבָרָכה 
ְוִעַּקר  ְוכּו'.  עוְֹזרוֹ  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ְוִאְלָמֵלא 
ָהֵעֶזר ְוַהִּסּיּוַע ִּדְלֵעָּלא הּוא ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת 
ֱאֹלִקים'...  ְּבִיְרַאת  מוֵֹׁשל  'ַצִּדיק  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ַהַּצִּדיִקים  ִעַּקר  ָודוֹר  ּדוֹר  ְּבָכל  ֶּבֱאֶמת  ֵּכן  ַעל 
ֶׁשִּנְתָקְרבּו  אוָֹתן  ֵהם  ּדוֹר  ֶׁשְּבָכל  ְוַהְיֵרִאים 
ְוִנְקְראּו ַעל ׁשם ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּבּדוֹר, ִּכי ִעַּקר 
ְלִהָּנֵצל הּוא  ֶׁשָּצִריְך  ְּבָכל ֵעת ִמַּמה  ְלִהָּנֵצל  ַהּכַֹח 
ֵּבין  ֶׁשעוֵֹמד  מֶֹׁשה  ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק  ְיֵדי  ַעל  ַרק 

ְׁשָמד ְלָרצוֹן."2

רצון

מגלה  רבינו  שמשה  לאור  ל'רצון',  כשזוכים 
לה',  מוחלט  לביטול  זוכה  האדם  אזי  בעולם. 
הוא מפסיק להאמין בטבע ובגשמיות ומתחיל 

להיות מחובר רק לרצון האלוקי. 

האור הגדול והקדוש הזה יורד ומתגלה במיוחד 
בחג השבועות.

ֻזֲהָמָתן.  ָּפְסָקה  ִסיַני  ַהר  ַעל  ֶׁשָעְמדּו  "ִיְשָרֵאל 
ְוַעל ֵּכן ָּכל ַהְמַקֵּבל ָעָליו עֹל ּתוָֹרה ַמֲעִביִרין ִמֶּמּנּו 
עֹל ַמְלכּות ְועֹל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ִּכי ְצִריִכין ְלַקֵּים ֱהֵוי 
ַהַּפְרָנָסה  ָּכל  ִּכי  ַּבּתוָֹרה,  ַוֲעסֹק  ְּבֵעֶסק  ְמַמֵעט 
ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  זוִֹכין  ְוֶזה  ְלַבד,  ִיְתָּבַרְך  ִמֶּמּנּו 
ִנְמָׁשְך  ֶׁשָאז  ַהּתוָֹרה  ַקָּבַלת  ֶׁשהּוא  ָׁשבּועוֹת 
ַהִּדיִנים  ִנְמְּתקּו  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהַּנ"ל,  ָרצוֹן  ֵעת 
ִּבְׁשֵלמּות ַעד ֶׁשִּנְתַהֵּפְך ַהִּדין ְלַרֲחִמים ַעד ֶׁשִּנְכָלל 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִּנְמָּתק  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ַּבַהְׁשָּגָחה  ַהֶּטַבע 
ֶהָחֵמץ ִּבְׁשֵלמּות, ְוַעל ֵּכן ָאז ְמִביִאין ָחֵמץ ַּדְיָקא 
ִּפְדיוֹן  ְיֵדי  ַעל  ָּכְך  ָּכל  ַהִּדין  ִנְמָּתק  ִּכי  ְלָקְרָּבן, 
ֶׁשַּגם  ְּבָהֱאֶמת  ֶׁשַּמֲאִמיִנים  ַעד  ַהַּנ"ל  ָהֶעְליוֹן 
ּוַמָּתן הּוא  ְּבַמָּשא  ָהֵעֶסק  ְּבַעְצָמּה ֶׁשהּוא  ַהֶּטַבע 

ַרק ַהְׁשָּגָחתוֹ ִיְתָּבַרְך."3

מול בית פעור

זו הסיבה שמשה רבינו ע"ה נקבר בחוץ לארץ, 
מקום  מול  שם  דווקא   - פעור  בית  מול  אל 

הסטרא אחרא. 

כי משה רבינו נשאר שם בכדי להלחם ולהכניע 
את  ולגלות  השמד  את  אחרא,  הסטרא  את 
הרצון. ולולא זה, לא היו ישראל יכולים לצאת 

מהגלות חלילה.

"ועיין גם בזוהר פרשת תצא )דף ר"פ( מענין 
סוד קבורת משה בחוץ לארץ: "בארץ ציה ועיף 
בלי מים וכו', דהא אנת תועלת גדול לישראל 
לא  לארץ  בחוץ  קבור  הוית  לא  אי  בקבורתך, 
אתמר  ובגינך  גלותא,  מן  נפקין  ישראל  הוה 
'והוא מחולל מפשעינו' - איתעבידת חול בגין 
חובה ופשע דישראל בקבורה דילך וכו', והאי 
איהו 'ובחבורתו נרפא לנו' – בחבורא דאתחביר 

עמנא בגלותא נרפא לנו וכו'."4

המשך מעמ' קודם
תו' רט"ו

      ותעורר רחמיך הגדולים וחסדיך המרובים, ותשבר ותמגר ותכניע ותעקור ותבטל כל הכפירות מכל העולם כולו, ובפרט 
מכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם. וברחמיך הרבים תעורר ותמשיך עת רצון בעולם תמיד, ותהפוך השמד לרצון, בכח 
וזכות משה שהוא עומד בין שמד לרצון, אשר מסר נפשו כל ימי חייו לעשות גרים להוציאם משמד וכפירות ולהעלותם 
וגם עתה אחר הסתלקותו, עדין הוא עומד ומתפלל על כל הנדחים והרחוקים מאמונתך, לגיירם  ולקשרם לרצון העליון, 

ולקרבם אליך, ולבטל כל המינות והכפירות מן העולם, ולהעלות משמד לרצון, ולעשות גרים ובעלי תשובה הרבה בעולם    
)לקוטי תפילות ח"א – ק"ד – על התורה(

ַמֲאַמר  ַעל  ִּבְׁשמוֹ  ָׁשַמְעִּתי 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו 
'ְוֹלא  ַזַּכאי  ֶּבן  יוָֹחָנן  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר 
ְלָפַני  ְּדָרִכים  ְׁשֵני  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא  עוֹד 
ְוֵאיִני  ְלֵגיִהָּנם  ְוֶאָחד  ֵעֶדן  ְלַגן  ֶאָחד 
אוִֹתי',  מוִֹליִכין  ֶּדֶרְך  ְּבֵאיֶזה  יוֵֹדַע 
ֶׁשָאַמר ְוִכי ַׁשָּיְך ֶׁשַרָּבן יוָֹחָנן ֶּבן ַזַּכאי 
אוֹתוֹ  יוִֹליכּו  ִאם  ָּבֶזה  ְמֻסָּפק  ִיְהֶיה 

ְלֵּגיִהָּנם? 

אוֹתוֹ  מוִֹליִכין  ַהָּגדוֹל  ַהַּצִּדיק  ַאְך 
ְּכֵדי  ַהֵּגיִהָּנם  ֶּדֶרְך  מוֹתוֹ  ַאַחר 
ְלַהֲעלוֹת ִמָּׁשם ְנָׁשמוֹת ַּכָּידּוַע. ִנְמָצא 
ֶׁשַהַּצִּדיק ַהָּגדוֹל הּוא עוֵֹבד ֶאת ה' ַּגם 
ַאַחר  ַּגם  עוֵֹסק  הּוא  ִּכי  מוֹתוֹ  ַאַחר 
ַהְּנפּולוֹת  ְנָׁשמוֹת  ְלַהֲעלוֹת  מוֹתוֹ 
ֵמַהְּמקוֹמוֹת ֶׁשָּנְפלּו ְלָׁשם ּוְלַהֲחִזיָרם 
ַאֲחֵרי  "ַוְיִהי  ְוֶזהּו:  ִיְתָּבַרְך.  ְלַהֵּׁשם 
מוֹת מֶֹׁשה ֶעֶבד ה' ֶׁשַּגם ַאֲחֵרי מוֹת 
מֶֹׁשה ָהָיה עוֵֹבד ה' ִּכי מֶֹׁשה עוֵֹבד ה' 
ַּגם ַעָּתה ַאֲחֵרי מוֹתוֹ, ִּכי הּוא עוֵֹסק 
ְלַהֵּׁשם  ַהְּנפּולוֹת  ְנָׁשמוֹת  ְלַהֲעלוֹת 
ִיְתָּבַרְך. ְוַעֵּין ְּבִלּקּוֵטי א' ִסיָמן רט"ו 
ָׁשם ְמבָֹאר ַּגם ֵּכן ֶׁשּמֶֹׁשה ַּגם ַעָּתה 
ְלַהֲעלוֹת  עוֵֹסק  הּוא  מוֹתוֹ  ְלַאַחר 
ִּבְתׁשּוָבה  ְלַהֲחִזיָרם  ְנָפׁשוֹת  ּוְלַתֵּקן 

ְוַלֲעשֹוֹת ֵּגִרים.

ְוֶזה ֶׁשָהָיה ַרָּבן יוָֹחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִמְתָיֵרא 
ֵעֶדן  ְּבַגן  יוִֹליכּו אוֹתוֹ  ּוִמְסַּתֵּפק ִאם 
ֶׁשּיוִֹליכּו  ָהָיה חוֵֹׁשׁש  ִּכי  ְּבֵגיִהָּנם  אוֹ 
אוֹתוֹ ֶּדֶרְך ַהֵּגיִהָּנם ִּבְׁשִביל ְלַהֲעלוֹת 
ַעֵּין  ַהַּמְעִּתיק  )ָאַמר  ַּכַּנ"ל.  ְנָׁשמוֹת 
ֵּכן  ַּגם  ְמָפֵרׁש  ַיֲעקֹב  ְלֵעין  ְּבָהִרי"ף 
ְּבאֶֹפן ֶזה( ָּכל ֶזה ָׁשַמְעִּתי ִּבְׁשמוֹ, ַאְך 
ִנְסַּתְּפקּו  ַזַּכאי  ֶּבן  יוָֹחָנן  ַרָּבן  ְּבִעְנַין 
ַהּׁשוְֹמִעים ְּבֵפרּוׁשוֹ ַעל ִּפי ַהַהְקָּדָמה 
ֶּבן  יוָֹחָנן  ֶׁשַרָּבן  ַהַּכָּוָנה  ִאם  ַהַּנ"ל 
ַזַּכאי ָהָיה ּבוֶֹכה ֶּפן יוִֹליכּו אוֹתוֹ ֶּדֶרְך 
ַהַּגן ֵעֶדן ֵמֲחַמת ֶׁשֵאינוֹ ָּגדוֹל ְּבַמֲעָלה 
ָּכל ָּכְך ֶׁשּיּוַכל ֵליֵלְך ַלֵּגיִהָּנם ְלַהֲעלוֹת 
ִנְמָצא ֶׁשַהֵּפרּוׁש הּוא  ִמָּׁשם ְנָׁשמוֹת, 
ְּבֶהֶפְך ִמֵּפרּוׁש ַהָּפׁשּוט, אוֹ ֶׁשַהֵּפרּוׁש 
ִּכְפׁשּוטוֹ ֶׁשָהָיה ִמְתָיֵרא ֶׁשֹּלא יוִֹליכּו 
ַלֵּגיִהָּנם ַהְינּו ִּבְׁשִביל ְלַהֲעלוֹת  אוֹתוֹ 
ָהָיה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַּכַּנ"ל  ְנָׁשמוֹת 
ִּכי ַאף  ֶזה,  ַעל  ּובוֶֹכה  ְמאֹד  ִמְתָיֵרא 
ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ַצִּדיק ָּגדוֹל ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ִהיא ֲעבוָֹדה ְּגדוָֹלה ְלַהַּצִּדיק ִויִגיָעה 
ֵליֵלְך  ְּכֶׁשָּצִריְך  ָּגדוֹל  ּוַפַחד  ְּגדוָֹלה 
ְנָׁשמוֹת,  ְלַהֲעלוֹת  ִּבְׁשִביל  ַלֵּגיִהָּנם 

ְוַכּמּוָבן ְקָצת ַּבְּסָפִרים.

)חיי מוהר"ן – תר"ב( 

המשך בעמ' הבא  



אומן

לאו  אי  המחבר,  "אמר 
רבינו  רימז  שבזה  אמינא,  הוי  דמסתפינא 
לו  שהיה  באומין,  הסתלקותו  לענין  זצ"ל 
מן  ומעט  מאד.  נפלאים  סודות  זה  בענין 
המעט אשר נשמע ממנו בענין זה הוא, מפני 
ידי  על  מאד  הרבה  ה'  קדושת  שם  שהיה 
הקדושים שנהרגו שם הרבה אלפים נפשות 
ליצלן,  רחמנא  שמד  )בגזרת  ה'  קידוש  על 

ונשמתם עלה לרצון לפני ה' כידוע(. 

שהיו  עולם  הקלי  על  ז"ל  רבינו  ואמר 
שכיחים אז בימיו ז"ל באומן, שהם מבחינת 
אפיקורסים  הם  כן  ועל  דדהבא  סוספיתא 
ועל  וכו',  טוב  איזה  יש  שם  גם  אך  וכו', 
גם  והם  קצת,  עמהם  עסק  ז"ל  לו  היה  כן 
נמשכו אחרי רבינו ז"ל באהבה גדולה מאוד. 
לא  שאלמלא  בפירוש,  אמרו  מהם  וקצת 
נפטר רבינו ז"ל כל כך במהרה אחר התחלת 
נעשים  היו  הם  גם  בוודאי  באומן,  ישיבתו 

בעלי תשובה באמת."4

להיקבר  שרצה  אף-על-פי  הקדוש  רבינו 
בארץ-ישראל, בכל זאת הוא מסר את נפשו 
הסטרא  את  להכניע  בכדי  באומן  ונקבר 

אחרא.

כ"ץ  נפתלי  רבי  שנתן  קמיע  פעם  "מצאו 
אחד,  באיש  שנתלבש  רוח  איזה  נגד  זצ"ל 
אל  קיוב  פלך  אומין  אל  "לך  בו  כתוב  והיה 
בחיי  )וראה  מקומך".  שם  כי  גרעקוב  יער 
הוא  אומין  שעיר  רבינו  שאמר  מה  מוהר"ן 
קצה  'עיר  בבחינת  הקדושה  קצה  בבחינת 

גבולך'("5

"ֶׁשהּוַטב ְּבֵעיָניו ִלְׁשַּכב ְּבאּוֶמין ֵמֲחַמת ֶׁשָהָיה 
ַּגם  ַּכְמֻפְרָסם.  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ַהֵּׁשם  ִקּדּוׁש  ָׁשם 
ֶׁשֶּנֶהְרגּו  ַהְּקדוִֹׁשים  ֵמֲחַמת  ִהְסַּתְּלקּותוֹ  ִעַּקר 
ָׁשם ַּכֲאֶׁשר ֵהַבְנּנּו ִמְּדָבָריו ֶׁשִּסֵּפר ְּבאּוֶמין ֶׁשֵּיׁש 
ְלַהֲעלוָֹתן...  ָצִריְך  ֶׁשהּוא  ְנָׁשמוֹת  ִרְבבוֹת  ָׁשם 
ֶזה  ֵמִעְנַין  ֵּכן  ַּגם  ִסֵּפר  ֶׁשְּלַאֲחָריו  ַּבַּלְיָלה  ַּגם 
ְוכּו'  ְקדוִֹׁשים  ְוַכָּמה  ִמְׁשָּפִטים  ֶׁשַּכָּמה  ְוָאַמר 
ָהיּו ְּבָכאן. ְוָאַמר ַמה ָּלֶכם ִלְדאֹג ֵמַאַחר ֶׁשֲאִני 
ֶׁשֵּמתּו  ֵמֲאָנֵׁשינּו  ֲאָנִׁשים  ֵאּלּו  ִלְפֵניֶכם,  הוֵֹלְך 

ֵמַאַחר  ַאֶּתם  ֲאָבל  ֲחָׁשׁש,  ָלֶהם  ָהָיה  ִמּקֶֹדם 
ְּכָלל.  ָלחּוׁש  ָלֶכם  ֵאין  ִלְפֵניֶכם  הוֵֹלְך  ֶׁשֲאִני 
ּוָמה ִאם ַהְּנָׁשמוֹת ֶׁשֹּלא ִהִּכירּו אוִֹתי ְּכָלל ֵהם 

ְמַצִּפים ַעל ִּתּקּוִנים  ֶׁשִּלי, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ַאֶּתם."6
______________________________

כ"ב.   – ה'  השחר  ברכת   - או"ח  הלכות  ליקוטי   .1
2. שם ס"ק ג'.  3. שם ס"ק י"ב.  4. פרפראות לחכמה 
6. חיי  ג – תקצ"ח.   5. שיח שרפי קודש  על התורה.  

מוהר"ן – קצ"א. 

 

-המשך משבוע שעבר-

כל  ואת  הנעשה  כל  את  המלך  וכשמוע 
גבורותיו של המלך הקטן הזה בערה בו חמתו 
לא  כזה  קטן  במלך  "האם  ואמר:  מאוד, 
חיילותי  כל  ועל  בי  על המרדו  נפשי  תתנקם 
וכל  החיילות,  כל  תיכף  וקיבץ  שהשמיד?!" 
שלישים  זיין,  כלי  כל  עם  המלחמה  גיבורי 
וצווה  עליהם,  המלחמה  ראש  עם  כולה,  על 
עליהם 'שאל יחמלו ולא יחונו נער וזקן, כי-

זקן  ועד  מנער  אותם  תשמידון  השמד  אם 
טף ונשים, ואת כל טירותם ועריהם תשרפון 
חיילותי  כל  את  מהם  תנקמו  למען  באש, 

שהשמידום', וכן עשו.

חיילותיהם  כל  עם  המלחמה  שרי  ויצאו 
המלחמה  ואנשי  הגיבורים  וכל  הרבים 
בסוסים ורכב ופרשים והולכי רגל עם כל כלי 
כמה  ויעברו  הקטן.  המלך  עם  וילחמו  זיין, 
וכמה שנים ולא עשו שום נצחון, רק אדרבא 
מהם  והורג  וכובשם  הולך  הקטן  המלך 
וכראותם את  ואין מציל.  ולרבבות  לאלפים 
כל זאת, כתבו להמלך את כל הנעשה עמהם.

וכשמוע המלך את כל זאת ותבער בו חמתו 
וכלימה  וחרפה  בושה  "הלא  ויאמר:  מאוד 
הוא מלפני, כי מלך קטן כזה יכבוש מלך גדול 
כל  אחגור  אני  ועל-כן  כמוני,  וחזק  ואדיר 
כוחי וגבורתי, ואקבץ את כל חיילי לא ישאר 
במלחמה,  מלילך  מזה  נקי  אין  בביתו,  אחד 
אלו  בידי  ואני  נקמותי,  את  אנקום  ואני 
אתפוש חיים את המלך הקטן הזה ואשמיד 
בלי  ונשים  טף  זקן  ועד  מנער  אנשיו  כל  את 
חמלה ובלי רחמים וכו'". וכן עשה, ויתן כרוז 
מוכנים  כולם  להיות  המלך  מטעם  ופקודה 

למלחמה מנער ועד זקן אין נקי.

ויצאו כולם למלחמה ומלכם בראשם, והוא 
מאמיץ בדעתו רק לתפוש המלך הקטן בידיו, 
להיפך  רק  היה,  כן  דימה  כאשר  לא  אבל 
במלחמה  גם  גבר  הקטן  המלך  כי  ממש... 
ותפש  מחיילותיו,  מאוד  הרבה  והרג  הזאת 
את המלך הגדול חיים בידיו ופשט ממנו נזרו 
הסחבות  בגדי  אותו  ולבשו  מלכותו  ובגדי 
הבלויים ונתנו אותו בתוך בית הסוהר בחדר 
קטן  חלון  ורק  הארץ,  בתחתית  וחושך  אפל 

אחד למעלה.
***

והוא רעב וצמא, אסיר בזיקים. והמלך הקטן 
הגדול,  המלך  של  המדינות  כל  כבש  הנ"ל 
וישב על כסאו ולבש בגדי מלכותו ונזרו וכו'.

והמלך הגדול הנ"ל יושב בצרה וצוקה בחדר 
לקפוץ  שזכה  עד  מאוד  ויתגבר  הנ"ל,  האפל 
והנה  וראה  ולהביט מעט החוצה,  על החלון 
הגור אריה הולך בחוץ, וזעק אחריו "לייבלי 
חוצה  אותי  וקח  הזאת  מצרה  לי  עזור  שלי 

מחצר מוות הזאת".

והשיב לו הגור אריה: "לא לחינם באת לזה, 
מדוע גזרת גירוש וכליון על אחי בחינם וכמה 
שבקשתיך ולא הועיל? ועתה אם אקח אותך 
ואביא אותך לפלטין שלך ואשב אותך  מפה 

על כסאך, האם תבטל גזרתך" 

דברי  מדבר  אתה  "מה  המלך:  לו  והשיב 
מפהואהיה  אותי  תקח  הלוואי  כזה?  שטות 

עבדך כל הימים!"

כמו  אקיים  "אני  אריה:  הגור  לו  והשיב 
לפלטין  והביאך  אותך  אקח  כי  שאמרתי 
שלך וכו' וכו' כנ"ל, רק תתן לי את המפתח 
על  הגזירה  מונח  שם  אשר  שלך  התיבה  של 

היהודים ואקרע אותם".

כתב  את  ולקח  המפתח  לו  ונתן  עשה  וכן 
המלך  את  לקח  כך  ואחר  וקרעם.  הגזירה 
והביאו לפלטין שלו והושיבו על כסאו ולבשו 

את נזרו.

***
ואמר  וצערו,  ויסוריו  משנתו  הקיץ  והמלך 
לו: "לייבלי שלי ממש החיית אותי! אבל מה 
הכרחת לצער אותי כל-כך ימים ושנים עבור 

הגזירה???"

והשיב לו: כמה שנים כבר עבר?

והשיב לו: י"ג שנה, מיום שמרד המלך!

כי  לו,  והראה  השעון  את  אריה  הגור  ולקח 
שהניח  מעת  מינוט  עשר  מחמשה  יותר  אין 

את עצמו לישון בהגן שלו!!!. 

)כי הגור אריה הרימו למעלה מהזמן, וסיבב 
וקרע את  ולקח ממנו המפתח  לו חלום כזה 
מהמלך  המעשה  וכל  ישראל,  מעל  הגזירות 
הקטן שמרד בו והמלחמות שנלחמו בו היה 

רק חלום. 

לקרוע  המלך,  מאת  המפתח  לקחת  רק 
הגזירות זה היה ממש, כי ממש לקח אז הגור 
וקרע  המלך  לפלטין  ונכנס  המפתח  אריה 
הגזירות ואחר כך נכנס להביתן שהמלך ישן 
על  וישבו  הפלטין  לתוך  ונשאו  ולקחו  כנ"ל 

כסאו כנ"ל.( 
)כתב יד ר' שמואל הורביץ( 

סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב

שרפי-מעלה

אור  מראים  ההתקרבות  בתחילת  ו'( 
דבר  לאיזה  האדם  שידע  כדי  גדול 
נוטלים  כך  אחר  אבל  להשתוקק, 
ממנו זאת בכדי שילך לבד, כמו תינוק 
שבתחילה מוליכים אותו ביד ואחר כך 

עוזבים לו ללכת לבד.
)ר' שמואל טוקצינסקי,

מה ששמע מר' שמואל הורביץ ז"ל.(

השקפה

מתורה רט"ז  
 עניין אחד

שמונה-עשרה

בכוחם של ח"י )18( הברכות,
חוץ מברכת המינים, שיש בתפילת 

שמונה-עשרה מבטלים את הטבע, 
הנקראת בפי האפיקורסים

אם כל "חי". ומכניעים ומבטלים 
את המינים והאפיקורסים.

המשך מעמ' קודם
תו' רט"ו



תורה רכ"ח
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הספר הנדיר "יחוס הגדולים"
מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל

   להשיג: 057-3155-466

א' ה ביום  הייתה  הבעש"ט  סתלקות 
היה הרב  זה  בפסח שקודם  דשבועות. 
ר' פנחס מקוריץ אצל הבעש"ט, ונחלש מעט, 
פסח  של  האחרון  טוב  יום  בערב  זה  ומפני 
לילך למקווה  וטריא אצלו אם  היה שקלא 
וביום  לילך.  שלא  דעתו  והסכימה  לא,  או 
על  שנגזר  איך  ראה  בתפילה  פסח  של  ז' 
הבעש"ט שיסתלק בקרוב, מפני התעצמותו 
- כמבואר לעיל במעשה  נגד כת ש"ץ  מאוד 

יום הכיפורים - שרצו לשרוף הש"ס. 

התחיל הרב ר' פנחס להתעצם בתפילה, ולא 
הועיל. נתעצב מאוד על שלא הלך למקווה, 
היה  לדעתו  במקווה  זה  דבר  ראה  אילו  כי 
הבעש"ט  שאל  התפילה  אחר  לזה.  מועיל 
אותו אם הלך אתמול למקווה, ואמר: - לא. 
– אמר הבעש"ט: - כבר נעשה מעשה, ואין 

אחר מעשה כלום. -

השלשול,  חולי  לבעש"ט  היה  הפסח  אחר 
ועם כל זה היה מתחזק מעט להתפלל לפני 
מוחזקים  שהיו  התלמידים  ואותן  התיבה. 
שיתעצמו בתפילה לא הודיעם כלום, ושלח 
אותם למקומות אחרים. והרב ר' פנחס לא 

נסע לביתו.

להיות  סגולתו  אנשי  נאספו  שבועות  בליל 
ז"ל, ואמר  ערים כל הלילה לתיקון האר"י 
לפניהם דברי תורה על עניין הסדר ועניין מתן 
סגולתו  לאנשי  לקרוא  שלח  בבוקר  תורה. 
שיתאספו כולם. וצווה לר' ליב קיסלר ועוד 
בקבורתו.  שיתעסקו  שמו,  שכחתי  אחד, 
למד אותם על גופו: על כל אבר הראה להם 
מאבר  ונפטרת  נשאלת  נפשו  איך  סימנים 
על  שיבינו  כדי  אחר,  מאבר  כך  אחר  זה, 
כי הם היו מאנשי חברה קדישא.  החולים, 
עמו.  להתפלל  מנין  שיכניסו  צווה  כך  אחר 
צווה שיתנו לו הסידור, ואמר: - אשתעי עוד 
מעט עם השם יתברך. - לאחר התפילה הלך 
ר' נחמן מהורודינקה לבית המדרש להתפלל 
עבורו. אמר הבעש"ט: - לחינם הוא מרעיש. 
אם היה יכול ליכנס בפתח זה שהייתי רגיל 

ליכנס היה פועל בתפילתו. -

אחד  מת  נשמת  אצלו  נכנסה  שעה  באותה 
שנה  שמונים   - ואמר:  בו  גער  אותו.  לתקן 
שאני  היום  עד  שמעת  ולא  ונד,  נע  אתה 
 - למשרת:  ותכף אמר   - רשע!  צא,  בעולם! 
רוץ מהר בצווחה גדולה שיפנו מן העיר, כי 

הרגזתי אותו, שמא יזיק לאיזה אדם. -

של  בתו  אחת,  בתולה  שהזיק  הווה,  וכך 
שהבעש"ט  ושמע  המשרת  חזר  השמש. 
אומר: "אני מוחל לך אותן שתי שעות, ולא 

תענה אותי."
מעלתו  רום  מי  "עם  המשרת:  לו  אמר 
רואה את מלאך  מדבר?" אמר: "אין אתה 
כמו  ממני,  בורח  תמיד  שהיה  המוות, 
שגדלין  למקום  מגרשו  הבריות:  שאומרים 
פלפלין שחורים, ועכשיו כיון שנתנו לו רשות 

עלי נתרחבו כתפיו ושמחה גדולה עליו."

אחר כך באו כל אנשי העיר לקבל פניו ביום 
זה,  אחר  תורה.  דברי  לפניהם  ואמר  טוב, 
דבש  שיתן  למשרת  צווה  הסעודה,  בעת 
"אין  אמר:  בקטנה.  ונתן  גדולה,  בצלוחית 
אינו  הגבאי  אפילו  המוות!  ביום  שלטון 

ציית לי."

אחר כך אמר: "עד כאן גמלתי עמכם חסד, 
עכשיו תגמלו עמי חסד."

המשרת  ורצה  הכבוד,  לבית  הלך  כך  אחר 
לילך אחריו. שאל אותו: "מה יום מיומיים, 
בי?"  ראית  מה  אחרי?  לילך  רוצה  שאתה 

ולא הלך אחריו.

מן  יפטר  שכאשר  הסימן,  להם  אמר  גם 
העולם יעמדו שני מורי השעות. בבואו רחץ 
בהליכתו.  עמד  הגדול  השעות  ומורה  ידיו, 
סבבו אנשיו עליו, שלא יראה עמידת מורה 
מורה  שעמד  ידעתי   - להם:  אמר  השעות. 
השעות. אין אני דואג על עצמי, כי יודע אני 
בבירור שאצא מפתח זה ותכף אכנס בפתח 
אחר. - ישב על מיטתו, וצווה שיעמדו סביב 
עמוד  על  תורה  דברי  להם  אמר  מיטתו. 
וכן  עליון,  עדן  לגן  תחתון  עדן  מגן  מעלין 
עולם,  בעש"ן  הוא  האיך  ועולם  עולם  בכל 
וצווה  עבודה.  סדר  על  בביאור  נפש  שנה, 
כמה  וישב  שכב  נועם".  "ויהי  לאמר  להם 
פעמים. כוון בכוונות, עד שלא שמעו חיתוך 
אותיות. צווה לכסות אותו בסדין. התחיל 
להזדעזע ולחרוד כמו בשמונה עשרה. אחר 
כך נח מעט. ראו שעמד מורה השעות הקטן. 
חוטמו.  על  נוצה  והניחו  בוש,  עד  המתינו 

ראו שנפטר.

מזיבוז,  מק"ק  יעקב  מר'  שמעתי  זה  וכל 
שנפטר בארץ הקדושה. והרב אמר שר' ליב 
שלהבת  כמו  נשמתו  יציאת  ראה  קיסלר 

מראה תכלת.

יפטר  יום  באיזה  הבעש"ט  שאמר  שמעתי, 
ישן.  צבי  ר'  בנו  היה  היום  ואותו  לעולמו. 
לבנו.  מצווה  אינו  למה  לבעש"ט,  אמרו 
שישן  וזה  ישן."  שהוא  אעשה,  "מה  אמר: 

היה מפני שלא האמין שימות אביו.

אמר  "אביך  לו:  ואמרו  אותו  עוררו 
שבוודאי ימות היום." בא אל אביו והתחיל 
לך  שנתתי  "ידעתי  אביו:  לו  אמר  לבכות. 
נשמה קדושה. וכשהייתי רוצה היה בכוחי 
להביא נשמת אדם הראשון בסוד העיבור, 
יודע כל מה שצריכין לידע. אבל יש  והיית 

לך נשמה קדושה ואינך צריך לכל זה."

ביקש ר' צבי ממנו: "אף על פי כן אמור לי 
"איני  אמר:  לו.  לומר  התחיל  דבר."  איזה 
לי  "תקיף  אמר:  אומר."  שאתה  מה  מבין 
עלמא ואיני יכול לדבר עמך." למד עמו שם 
אותי  ותראה  זה  שם  "תכוון  ואמר:  אחד, 
את  אשכח  "שמא  לו:  אמר  עמך."  ואלמוד 

השם הנזכר?" אמר לו סגולה שיזכור.
)שבחי הבעש"ט(

העיקר להיות נעור

אמר רבינו: בשבועות עיקר העבודה הוא 
להיות נעור, ובהושענא רבה העיקר הוא 
האמירה. "בשבועות איז דער עיקר דאס 
עיקר  דאר  רבה  הושענא  און  זיין,  אויף 

דאס זאגן."
)אבני"ה ברזל(

טבילת המקוה של שבועות

טבילת המקוה בשבועות הוא חסד עליון 
כי  מאד.  נפלא  ודעת  גדולים  ורחמים 
שבועות הוא שכל דק ועליון וגבוה מאד 
כי  מאד,  גדולים  ורחמים  חסדים  שהוא 
שנתבאר  כמו  הדעת,  כפי  הם  הרחמים 
במקום אחר. אשרי הזוכה לקבל קדושת 
שבועות  של  המקוה  בפרט  שבועות 
שהיא מקוה של שער החמשים שמשם 
נמשך הקדושה והטהרה על ישראל אז.

)לקוטי עצות - מועדי ה' - ספירה ושבועות(

ְּכֶׁשַהָּקדוֹׁש-ָּברּוְך-הּוא ִמְסַּתֵּכל 

ַּבְּנָׁשָמה ֶׁשּתּוַכל ְלַהֲחִזיר ְּבֵני ָאָדם 
ִּבְתׁשּוָבה ְוַלֲעׂשוֹת ֵּגִרים

ָאז הּוא ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמוֹ ִּכְבָיכוֹל ְמַבֵּקׁש 

ְורוֶֹאה ֶׁשִּיְהֶיה ַמֲחֹלֶקת ָעֶליָה.

סיפור הסתלקות הבעל שם טוב הק' זי"ע 
לכבוד יארצייט הבעש"ט החל בשבועות.


