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עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק עפ"י העמוד היומי בליקו"מ


מעלת הלימוד

ּמּוסר לְ רָ עָ ה חַ ס וְ ָׁשלוֹם רַ ק לְ טו ֹבָ ה
וְ עַ ל ּכֵ ן צְ רִ יכִ ין לִ ּזָהֵ ר ְמא ֹד ֶׁשֹּלא לְ קַ ּבֵ ל הַ ּיִ רְ ָאה וְ הַ ָ
ֶׁשּמֵ ע ֹצֶ ם הַ ּיִ רְ ָאה יְ חַ ּזֵק אֶ ת עַ צְ מו ֹ לְ קַ ּיֵם ּדִ בְ רֵ י רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ֶׁש ִהזְ ִהירָ נּו לְ הַ אֲ ִמין ְּבחַ ְסּדו ֹ
וְ טּובוֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשאֵ ינוֹ נִ ְפ ָסק לְ עוֹלָ ם ּולְ חַ ּזֵק אֶ ת עַ צְ מו ֹ ּבְ כָ ל עֵ ת מֵ חָ דָ ׁש ּבְ כָ ל מַ ה
ּׁשּיּוכַ לּ ,כַ ְמב ָֹאר ּבִ דְ בָ רֵ ינּו ּכַ ּמָ ה ִשיחו ֹת ְקדו ֹׁשו ֹת וְ נו ֹרָ או ֹת ּבְ עִ נְ יָן זֶהּ ,פּוק עַ ּיֵן ,וְ ִת ְׁשּכַ ח ,אַ ְׁשרֶ יָך ִאם
ֶ
ּת ֹאחֵ ז ּבָ הֶ ם.

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

תורה רט"ו  -כ"ד מיני פדיונות

מלחמה בפעור
"ּכָ ל זְ מַ ן ֶׁשּיֵׁש עַ ּכּו"ם ּבָ עו ֹלָ ם חֲ רו ֹן ַאף ּבָ עו ֹלָ ם'.
יקין הַ ּדִ ין וְ הַ חֲ רו ֹן ַאף ,נִ ְמּתָ ק הָ עַ ּכּו"ם
ּוכ ֶׁשּמַ ְמ ִּת ִ
ְ
וְ ַנ ֲע ִש ֹין ּג ִֵרים.
מׁשה רַ ּבֵ נּו ,עָ לָ יו הַ ָּׁשלו ֹםּ ,כָ ל
וְ זֶה הָ יָה עֲבו ֹדַ ת ֶ
יְ מֵ י חַ ּיָיו ,וְ גַם לְ ַאחַ ר מו ֹתו ֹּ ,כִ י ִה ְׁשּתַ ּדֵ ל לְ קָ רֵ ב
הָ עֵ רֶ ב רַ ב ְּכדֵ י לַ ֲעשֹו ֹת ּגֵרִ ים ,וְ גַם ּבְ מו ֹתו ֹ נִ ְקּבַ ר
מּול ּבֵ ית ְּפעו ֹרּ ,כְ דֵ י לְ הַ ְמ ִּתיק הָ עַ ּכּו"ם ּכְ דֵ י
מׁשה,
ֶ
ֶׁשּיִ ְהיּו ַנ ֲע ִש ֹין ּגֵרִ יםּ ...כִ י ּכָ ל עֲבו ֹדַ ת
לְ הַ ְמ ִּתיק הַ חֲ רו ֹן ַאף ֶׁשל הָ עַ ּכּו"ם לְ רָ צו ֹן ,וְ עַ ל
מׁשה
מׁשה עו ֹמֵ ד ּבֵ ין ְׁשמָ ד לְ רָ צו ֹןּ ,כִ י ִמ ְסּפַ ר ֶ
ּכֵ ן ֶ
[ ]345הּוא ְממֻ ּצָ עּ ,בֵ ין ִמ ְסּפַ ר ְׁשמָ ד [ ]443לְ ִמ ְסּפַ ר
רָ צו ֹן [ִּ .]346כי הּוא עו ֹמֵ ד ּתָ ִמיד לְ הַ ְמ ִּתיק הַ ְּׁשמָ ד
לְ הָ ְפכָ ּה לְ רָ צו ֹן ּכַ ּנַ"ל".

עבודת הצדיק
מובחר הבריאה ...משה רבינו עליו השלום
ראש לנביאים ,רבן של כל עם-ישראל .עיקר
עבודתו בחייו ולאחר פטירתו הוא רק איך
להכניע את השמד ,את החרון-אף הנמשך
מהעכו"ם .ולהפוך את הכל לרצון - ...רצון
מוחלט של ביטול להשם יתברך ,עד יתגלה שם
השם בעולם ,ויעבדו כל באי עולם את השם
יתברך שכם אחד.
גם עלינו מוטלת החובה לעזור לצדיק לגלות
את הרצון ,וזה על-ידי הרצונות והכיסופים
הטובים שלנו.
"הַ ְּשא ֹר ֶׁשּבָ ִע ָּסה הֵ פֶ ְך הָ רָ צו ֹן הָ עֶ לְ יו ֹן ,וְ ִאי
אֶ ְפ ָׁשר לְ הַ ְמ ִּתיקו ֹ ּולְ בַ ְּטלו ֹ ּכִ י ִאם עַ ל יְ דֵ י הֶ ָארַ ת
מֵ צַ ח הָ רָ צו ֹן .וְ עַ ל ּכֵ ן ּבֶ אֱ מֶ ת ִהזְ ִהיר אֲ דוֹנֵנּו ,מו ֹרֵ נּו
וְ רַ ּבֵ נּו זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ ְברָ כָ ה ְמא ֹד ְמא ֹד ֶׁשּיִ ּזָהֵ ר הָ ָאדָ ם
לְ ִה ְתּגַּבֵ ר עַ ְצמו ֹ ְמא ֹד ֶׁשּיִ ְהיֶה לו ֹ ּתָ ִמיד רְ צו ֹנו ֹת
ּסּופין חֲ ז ִָקים לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,כִ י הָ עִ ּקָ ר
טו ִֹבים וְ ִכ ִ
הּוא הָ רָ צו ֹן וְ כּו' ,וְ כַ ְמב ָֹאר ּבִ דְ בָ רָ יו ּבִ ְמקו ֹמו ֹת



רַ ּבִ ים אֵ ין ִמ ְסּפָ ר .וְ יו ֹתֵ ר ִמּזֶה ִהרְ ּבָ ה לְ דַ ּבֵ ר עִ ּמָ נּו,
ּכִ י ִאם הָ ָאדָ ם הּוא ּכְ מו ֹ ֶׁשהּוא ּכָ ל זְ מַ ן ֶׁשאֵ ינו ֹ
ּומ ְתּגַּבֵ ר ּבִ רְ צו ֹנו ֹת טו ֹבִ ים לְ הַ ֵּׁשם
ְמיָאֵ ׁש עַ צְ מו ֹ ִ
יִ ְתּבָ רַ ְך וְ תו ֹרָ תו ֹ וְ כּו' ,עַ ל יְ דֵ י זֶה מו ִֹסיף ּכ ֹחַ יו ֹתֵ ר
לְ הַ ּצַ ּדִ יקֵ י הָ אֱ מֶ ת ֶׁשעו ְֹס ִקים ּתָ ִמיד לְ הַ ְמ ִׁשיְך
מֵ צַ ח הָ רָ צו ֹןֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י זֶה מַ עֲלִ ים ִמ ְּׁשמָ ד לְ רָ צו ֹן
וְ כּו' ...וְ צָ רִ יְך לִ ְהיו ֹת חָ זָק ּבָ זֶה ְמא ֹד ְמא ֹד ּבְ לִ י
ִׁשעּור וְ עֵ רֶ ְך וְ ָאז סו ֹף ּכָ ל סו ֹף יִ זְ ּכֶ ה ּבְ וַּדַ אי ֶׁשּיִ ְהיֶה
נִ ְמּתָ ק הַ ּכ ֹל עַ ל יְ דֵ י ּכ ֹחַ הַ ּצַ ּדִ יק ֶׁשעו ֵֹסק ּבַ ִּפדְ יו ֹן
הַ ּכו ֹלֵ ל הַ ּנַ"ל ,וְ ָאז יִ ְתהַ ּפֵ ְך הַ ּכ ֹל לְ טו ֹבָ ה ּכִ י ָׁשם
תקָ ן הַ ּכ ֹל1".
נִ ְ

המלחמה
מלחמת הסטרא אחרא חזקה ונוראה כל כך ,עד
שאלמלא מלחמתם של משה רבינו והצדיקים
שבכל דור שהם בבחינת משה ,המוסרים את
נפשם על מנת לעלות את כולם ל'רצון' ,לא היה
באפשר לנצח את היצר הרע.
ֻּׁשת ִאיׁש הַ ּיִ ְש ֹרְ אֵ לִ י!!! ּכִ י ּכָ ל
"ובָ זֶה ּתָ לּוי ּכָ ל ְקד ַ
יִ ְשרָ אֵ ל ּכְ לּולִ ים ּבְ מ ֶֹׁשה ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת הַ ּצַ ּדִ יק
הָ אֱ מֶ ת ֶׁשּבְ כָ ל ּדו ֹר ֶׁשהּוא ּכָ לּול ִמּנִ ְׁשמו ֹת יִ ְשרָ אֵ ל,
ּכִ י ִא ְתּפַ ְׁשטּותָ א ּדְ מ ֶֹׁשה ּבְ כָ ל ּדָ רָ א וְ דָ רָ אּ .ובְ כָ ל
אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ ל יֵׁש ּבו ֹ ּבְ ִחינַת נְ קֻ ּדָ ה טו ֹבָ ה
ֶׁש ִהיא ּבְ ִחינַת מ ֶֹׁשהֶׁ ,שּמ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו ְמלֻּבָ ׁש אֵ צֶ ל
ּכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ ל ּבְ כָ ל אֵ בָ ר וְ אֵ בָ ר וְ כּו'.
וְ ז ֹאת הַ ּנְ קֻ ּדָ ה ּבְ ִחינַת מ ֶֹׁשה ֶׁש ְּמלֻּבָ ׁש אֵ צֶ ל ּכָ ל
אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִהיא עו ֹמֶ דֶ ת ּבֵ ין ְׁשמָ ד לְ רָ צו ֹן ֶׁשהּוא
ֻּׁשה ,וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה ּכָ ל
ּבֵ ין הַ ִּס ְטרָ א ָאחֳ רָ א וְ הַ ְּקד ָ
ּכ ֹחו ֹ לְ ִה ְתּגַּבֵ ר לָ צֵ את ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם מֵ רַ ע לְ טו ֹב ֶׁשהּוא
ּבְ ִחינַת ִמ ְּׁשמָ ד לְ רָ צו ֹן.
ֻּׁשת ִאיׁש הַ ּיִ ְש ֹרְ אֵ לִ י
וְ עַ ל ּכֵ ן ּבֶ אֱ מֶ ת ּכָ ל עִ ּקַ ר ְקד ַ
הּוא עַ ל יְ דֵ י ִה ְתקָ רְ בּות לְ צַ ּדִ יקֵ י אֱ מֶ ת ֶׁשהֵ ם
ּבְ ִחינַת מ ֶֹׁשה ֶׁשהּוא ּכָ ּלּול ִמּכָ ל
המשך בעמ' הבא
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לקוטי-הלכות

הלכה למעשה
עפ " י הד ף ה י ומ י בל י ק ו " ה

הל' ערב ג'

א .הַ יְ רִ ידָ ה ִהיא ּתַ ְכלִ ית הָ עֲלִ ּיָה
ּכַ ּמּובָ א .וְ לִ ְכאו ֹרָ ה הַ ּדָ בָ ר ּתָ מּוּהַ
וְ אֵ ינו ֹ מּובָ ן מַ ּדּועַ עַ ל יְ דֵ י הַ יְ ִרידָ ה
ּדַ יְ קָ א יִ זְ ּכֶ ה לַ עֲלִ ּיָה?!
ּכִ י עִ ּקַ ר מַ ה ֶּׁשּבָ א הָ ָאדָ ם לָ עו ֹלָ ם הַ ּזֶה
הּוא ּבִ ְׁשבִ יל הָ רָ צו ֹן ,עַ ל ּכֵ ן ּכְ ֶׁשּיו ֹרֵ ד
וְ נו ֹפֵ ל ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,לְ אֵ יזֶה ּתַ אֲ וָה
או ֹ עֲבֵ רָ ה ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,וַאֲ זַי נִ ְתרַ חֵ ק
יו ֹתֵ ר וְ יו ֹתֵ ר .וְ ָאז ִאם זו ֹכֶ ה ַאחַ ר ּכָ ְך
לְ הַ זְ ּכִ יר אֶ ת עַ ְצמו ֹ וְ לָ ׁשּוב ּבִ ְתׁשּובָ ה
לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ,אֲ זַי ַאחַ ר ּכָ ְך ּבְ וַּדַ אי
ִמ ְתּגַּבֵ ר הָ רָ צו ֹן יו ֹתֵ ר וְ יו ֹתֵ ר מֵ חֲ מַ ת
ֶׁשּיו ֹדֵ עַ ּבְ עַ ְצמו ֹ ּג ֹדֶ ל רִ חּוקו ֹ מֵ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
עַ ל יְ דֵ י רִ ּבּוי עֲוו ֹנו ֹתָ יו עַ ל ּכֵ ן ּבְ וַּדַ אי
רְ צו ֹנו ֹ חָ זָק וְ תַ ִּקיף וְ אַ ִּמיץ ְמא ֹד ְמא ֹד
לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ לִ י ִׁשעּור וָעֵ רֶ ְך וְ עַ ל ּכֵ ן
יָכו ֹל לִ זְ ּכו ֹת עַ ל יְ דֵ י זֶה ּדַ יְ קָ א לְ מַ עֲלָ ה
יְ תֵ רָ הּ ,כִ י ּבְ מָ קו ֹם ֶׁשּבַ עֲלֵ י ְתׁשּובָ ה
יקים ּגְ מּורִ ים יְ כו ֹלִ ין
עו ְֹמדִ ין אֵ ין צַ ּדִ ִ
לַ ֲעמ ֹדּ ,כִ י הֵ ם זו ֹכִ ין לְ רָ צו ֹן חָ זָק יו ֹתֵ ר
מֵ חֲ מַ ת ֶׁשּנִ ְתרַ חֲ קּו יו ֹתֵ ר! (ג  -ד)
"בֶ אֱ מֶ ת ּכְ ֶׁשּיֵׁש לְ הָ ָאדָ ם יְ ִרידָ ה ק ֹדֶ ם
הָ עֲלִ ּיָה הּוא ָאז ְּב ַסּכָ נָה עֲצּומָ הִּ ,כי
ירידָ תָ ם רַ חֲ מָ נָא
הַ רְ ּבֵ ה נִ ְׁש ְקעּו ִּב ִ
לִ צְ לַ ן ּכַ ּמּובָ א ּבַ ְּספָ ִריםִּ ,כי ַאף עַ ל
ִּפי ֶׁשעַ ל יְ דֵ י הַ יְ ִרידָ ה וְ הַ ִה ְתרַ חֲ קּות
ִמ ְתּגַּבֵ ר הָ רָ צו ֹן ְּביו ֹתֵ ר ,הַ יְ נּו ִאם
יִ זְ ּכֶ ה לִ זְ ּכ ֹר אֶ ת מַ עֲלָ תו ֹ וְ לִ ְבלִ י
לִ ְׁשּכ ֹחַ לִ ְכס ֹף ְּברָ צו ֹן חָ זָק ּתָ ִמיד
לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ,אֲ בָ ל יָכו ֹל לִ ְהיו ֹת ,חַ ס
וְ ָׁשלו ֹםֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י ֶׁשּיָרַ ד וְ נִ ְתרַ חֵ ק
יִ ְׁשּכַ ח ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,אֶ ת ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
וְ יִ ּפ ֹל ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ,לִ ְרצו ֹנו ֹת ְּד ִס ְטרָ א
ָאחֳ רָ א ֶׁשהֵ ם ּתַ אֲ וו ֹת עו ֹלָ ם הַ ּזֶה .עַ ד
ֻּׁשה
ֶׁשּיּוכַ ל לִ ְׁשּכ ֹחַ אֶ ת הָ רָ צו ֹן ִּד ְקד ָ
לְ ג ְַמרֵ י וְ עַ ל ּכֵ ן ּבֶ אֱ מֶ ת ְּבוַּדַ אי אַ ְׁשרֵ י
ִמי ֶׁשֹּלא חָ ָטא".
________________________

בִ .אי אֶ פְ ָׁשר לְ בָ אֵ ר ִּב ְכתָ ב ע ֹצֶ ם
מַ עֲלַ ת הָ רָ צו ֹן וְ הַ ִּכּסּופִ ין ִּד ְקד ָֻּׁשה

ְּכפִ י מַ ה ֶּׁשהֵ בַ ּנּו ִמּדִ בְ רֵ י רַ ּבֵ נּו
הַ ּקָ דו ֹׁש זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ הּ ,כְ פִ י מַ ה
ֶּׁשּז ִָכינּו לִ ְׁשמ ֹעַ ִמּפִ יו הַ ּקָ דו ֹׁש ּבְ עַ ְצמו ֹ,
ִּכי ִּב ְכתָ ב ִאי אֶ פְ ָׁשר לְ בָ אֵ ר אֲ פִ ּלּו קָ צֶ ה
אֲ פִ ּלּו חֵ לֶ ק מֵ אֶ לֶ ףּ .וכְ בָ ר ּגִ ּלָ ה ּכַ ּמָ ה
וְ כַ ּמָ ה ּתו ֹרו ֹת ּגְ בו ֹהו ֹת עַ ל זֶה אֲ ֶׁשר
נִ ְדּפְ סּו ְּכבָ ר  ,אֲ בָ ל יו ֹתֵ ר ִמּזֶה הֵ בַ ּנּו
ּומ ְּתנּועו ֹתָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים
ִמּפִ יו הַ ּקָ דו ֹׁש ִ
ּור ִמיזו ֹתָ יו הַ ּנִ פְ לָ ִאים ּבְ עֵ ת ֶׁשּדִ ּבֵ ר
ְ
ִמּזֶה ּכַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה ּפְ עָ ִמים .וְ צָ רִ יְך ּכָ ל
ָאדָ ם ְּכפִ י מַ ה ֶּׁשהּוא לְ הַ רְ ּגִ יל עַ ְצמו ֹ
ְמא ֹד ּבָ זֶה לִ כְ ס ֹף ּולְ ִה ְׁשּתו ֹקֵ ק ּתָ ִמיד
לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ רָ צו ֹן חָ זָק וְ תַ ִּקיף וְ דָ בָ ר
זֶה יָכו ֹל ְּבוַּדַ אי ּכָ ל ָאדָ ם לְ קַ ּיֵם אֲ פִ ּלּו
חּותים וְ ִאי אֶ פְ ָׁשר
הַ ּפָ חּות ֶׁשּבַ ּפְ ִ
לְ קַ לְ קֵ ל וְ לִ ְסּת ֹר עֵ צָ ה הַ ּז ֹאת ּבְ ׁשּום
א ֹפֶ ן ִמי ֶׁשּיִ ְרצֶ ה לְ קַ ּיְ מָ ּה( .ג  -ה)
"ּב ְׁשלָ מָ א ּכָ ל הַ ּדְ בָ רִ ים וְ הָ עֵ צו ֹת
ִ
ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם יָכו ֹל הַ ּבַ עַ ל ּדָ בָ ר לְ ִה ְתּגַּבֵ ר
לִ ְבלִ י לְ הַ ּנִ יחַ אֶ ת הָ ָאדָ ם לַ ֲעשֹו ֹתָ ם,
אֲ בָ ל רָ צו ֹן לְ בַ ד זֶה ִאי אֶ ְפ ָׁשר לִ ְסּת ֹר
ְּבׁשּום א ֹפֶ ן ּכִ י יִ ְהיֶה אֵ יְך ֶׁשּיִ ְהיֶה,
ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן אֲ נִ י רו ֹצֶ ה לָ ׁשּוב לַ ה'
יִ ְתּבָ רַ ְך ְּברָ צו ֹן חָ זָק".
________________________

גְׁ .שקּולָ ה ִמ ְצוַת ְצדָ קָ ה ּכְ ֶנגֶד ּכָ ל
הַ ּתו ֹרָ ה וְ כָ ל מָ קו ֹם ׁשֶ ּנִ זְ ּכָ ר ִמ ְצוָה ְסתָ ם
ִהיא ִמ ְצוַת ְצדָ קָ ה ּכַ ּמּובָ א( .ג  -יא)
"עִ ּקַ ר הַ ּצְ דָ קָ ה הּוא הָ רָ צו ֹן טו ֹב,
לַ הֲ פ ְֹך הָ רֹגֶז וְהָ ַאכְ זָרִ ּיּות לְ רָ צו ֹן .וְעַ ל ּכֵ ן
צָ רִ יְך לִ ּתֵ ן צְ דָ קָ ה ּבְ רָ צו ֹן טו ֹב ּבְ לִ י ׁשּום
ר ֹעַ הַ ּלֵ ב ּכְ דֵ י לְ בַ ּטֵ ל הָ רֹגֶז ּולְ הַ ְמ ִׁשיְך
הָ רָ צו ֹן ֶׁשּזֶהּו עִ ּקַ ר הַ ּצְ דָ קָ ה".
________________________

ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם
דּ .בֶ אֱ מֶ ת ְ
לִ בְ רָ כָ ה ,הַ רְ חֵ ק ִמן הָ עֶ רְ בו ֹנו ֹתּ .כִ י ַאף
עַ ל ּפִ י ֶׁשהּוא ִמ ְצוָה ּגְ דו ֹלָ ה לְ הַ לְ וו ֹת
לֶ עָ נִ י וְ ִאם ּכֵ ן ּגַם זֶה הֶ עָ רֵ ב ּבְ וַּדַ אי
עו ֶֹש ֹה ִמ ְצוָהּ ,כִ י עַ ל יָדו ֹ ִהלְ וָה הַ ּמַ לְ וֶה
לְ הַ ּלוֹוֶה ,אֲ בָ ל ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן הּוא
צָ רִ יְך לְ ִה ְתרַ חֵ ק ִמּזֶה ּבְ כָ ל הָ אֶ פְ ָׁשר,
ּכִ י ִמי יו ֹדֵ עַ ִאם יִ ּמָ לֵ ט מֵ הֶ פְ סֵ דּ ,כִ י
זֶה ֶׁשּבָ א לִ ידֵ י ּכָ ְך עַ ד ֶׁשּצָ רִ יְך לִ לְ וו ֹת
וְ לִ ְהיו ֹת ּבַ עַ ל חו ֹב קָ ֶׁשה ְמא ֹד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה
לִ פְ ר ֹעַ ּכָ רָ אּוי( .ג  -יב)
________________________

הִ .מי ֶׁשּמַ חֲ זִ יק ּתַ לְ ִמיד חָ כָ ם
נֶחֱ ָׁשב ְּכ ִאּלּו ִה ְקרִ יב ּכָ ל הַ ּקָ רְ ּבָ נו ֹת,
ִּכי אֲ ִכילַ ת הַ ּצַ ּדִ יק ּגָדו ֹל יו ֹתֵ ר
ִמּקָ ְרּבָ נו ֹת( .ג  -כה)
________________________

ו .עִ ּקַ ר הַ ְּבכִ ּיָה ֶׁשל יִ ְש ֹרָ אֵ ל ְצרִ יכָ ה
לִ ְהיו ֹת ְּכמו ֹ ִּתינו ֹק הַ ּבו ֹכֶ ה ִמּג ֹדֶ ל
הַ ּגַעְ ּגּועִ ים ֶׁשּיֵׁש לו ֹ לְ ָאבִ יו ּכְ מו ֹ
ֶׁש ָּׁשמַ עְ ִּתי מֵ רַ ּבֵ נּו ז"ל( .ג – כט)

ָׁשמַ עְ ִּתי ּבִ ְׁשמו ֹ עַ ל מַ אֲ מַ ר
רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה
ֶׁשָאמַ ר רַ ּבִ י יו ֹחָ נָן ּבֶ ן זַּכַ אי 'וְ ֹלא
עו ֹד אֶ ּלָ א ֶׁשּיֵׁש ְׁשנֵי ּדְ רָ כִ ים לְ פָ נַי
ֵיהּנָם וְ אֵ ינִ י
אֶ חָ ד לְ גַן עֵ דֶ ן וְ אֶ חָ ד לְ ג ִ
יו ֹדֵ עַ ּבְ אֵ יזֶה ּדֶ רֶ ְך מו ֹלִ יכִ ין או ִֹתי',
ֶׁשָאמַ ר וְ כִ י ַׁשּיְָך ֶׁשרַ ּבָ ן יו ֹחָ נָן ּבֶ ן זַּכַ אי
יִ ְהיֶה ְמסֻ ּפָ ק ּבָ זֶה ִאם יו ֹלִ יכּו או ֹתו ֹ
ֵיהּנָם?
לְ ּג ִ
אַ ְך הַ ּצַ ּדִ יק הַ ּגָדו ֹל מו ֹלִ יכִ ין או ֹתו ֹ
ֵיהּנָם ּכְ דֵ י
ַאחַ ר מו ֹתו ֹ ּדֶ רֶ ְך הַ ּג ִ
לְ הַ עֲלו ֹת ִמ ָּׁשם נְ ָׁשמו ֹת ּכַ ּיָדּועַ  .נִ ְמצָ א
ֶׁשהַ ּצַ ּדִ יק הַ ּגָדו ֹל הּוא עו ֹבֵ ד אֶ ת ה' ּגַם
ַאחַ ר מו ֹתו ֹ ּכִ י הּוא עו ֹסֵ ק ּגַם ַאחַ ר
מו ֹתו ֹ לְ הַ עֲלו ֹת נְ ָׁשמו ֹת הַ ּנְ פּולו ֹת
מֵ הַ ְּמקו ֹמו ֹת ֶׁשּנָפְ לּו לְ ָׁשם ּולְ הַ חֲ זִ ירָ ם
לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך .וְ זֶהּו" :וַיְ ִהי ַאחֲ רֵ י
מו ֹת מ ֶֹׁשה עֶ בֶ ד ה' ֶׁשּגַם ַאחֲ רֵ י מו ֹת
מ ֶֹׁשה הָ יָה עו ֹבֵ ד ה' ּכִ י מ ֶֹׁשה עו ֹבֵ ד ה'
ּגַם עַ ּתָ ה ַאחֲ רֵ י מו ֹתו ֹּ ,כִ י הּוא עו ֹסֵ ק
לְ הַ עֲלו ֹת נְ ָׁשמו ֹת הַ ּנְ פּולו ֹת לְ הַ ֵּׁשם
ּקּוטי א' ִסימָ ן רט"ו
יִ ְתּבָ רַ ְך .וְ עַ ּיֵן ּבְ לִ ֵ
ָׁשם ְמב ָֹאר ּגַם ּכֵ ן ֶׁשּמ ֶֹׁשה ּגַם עַ ּתָ ה
לְ ַאחַ ר מו ֹתו ֹ הּוא עו ֵֹסק לְ הַ עֲלו ֹת
ּולְ תַ ּקֵ ן נְ פָ ׁשו ֹת לְ הַ חֲ זִ ירָ ם ּבִ ְתׁשּובָ ה
וְ לַ ֲעשֹו ֹת ּגֵרִ ים.
וְ זֶה ֶׁשהָ יָה רַ ּבָ ן יו ֹחָ נָן ּבֶ ן זַּכַ אי ִמ ְתיָרֵ א
ּומ ְסּתַ ּפֵ ק ִאם יו ֹלִ יכּו או ֹתו ֹ ּבְ גַן עֵ דֶ ן
ִ
ֵיהּנָם ּכִ י הָ יָה חו ֵֹׁשׁש ֶׁשּיו ֹלִ יכּו
או ֹ ּבְ ג ִ
ֵיהּנָם ּבִ ְׁשבִ יל לְ הַ עֲלו ֹת
או ֹתו ֹ ּדֶ רֶ ְך הַ ּג ִ
נְ ָׁשמו ֹת ּכַ ּנַ"לָ( .אמַ ר הַ ּמַ עְ ִּתיק עַ ּיֵן
ּבְ הָ רִ י"ף לְ עֵ ין ַי ֲעק ֹב ְמפָ רֵ ׁש ּגַם ּכֵ ן
ּבְ א ֹפֶ ן זֶה) ּכָ ל זֶה ָׁשמַ עְ ִּתי ּבִ ְׁשמו ֹ ,אַ ְך
ּבְ עִ נְ יַן רַ ּבָ ן יו ֹחָ נָן ּבֶ ן זַּכַ אי נִ ְסּתַ ּפְ קּו
הַ ּׁשו ְֹמעִ ים ּבְ פֵ רּוׁשו ֹ עַ ל ּפִ י הַ הַ ְקּדָ מָ ה
הַ ּנַ"ל ִאם הַ ּכַ ָּונָה ֶׁשרַ ּבָ ן יו ֹחָ נָן ּבֶ ן
זַּכַ אי הָ יָה ּבו ֹכֶ ה ּפֶ ן יו ֹלִ יכּו או ֹתו ֹ ּדֶ רֶ ְך
הַ ּגַן עֵ דֶ ן מֵ חֲ מַ ת ֶׁשאֵ ינו ֹ ּגָדו ֹל ּבְ מַ עֲלָ ה
ֵיהּנָם לְ הַ עֲלו ֹת
ּכָ ל ּכָ ְך ֶׁשּיּוכַ ל לֵ ילֵ ְך לַ ּג ִ
ִמ ָּׁשם נְ ָׁשמו ֹת ,נִ ְמצָ א ֶׁשהַ ּפֵ רּוׁש הּוא
ּבְ הֶ פֶ ְך ִמּפֵ רּוׁש הַ ּפָ ׁשּוט ,או ֹ ֶׁשהַ ּפֵ רּוׁש
ּכִ פְ ׁשּוטו ֹ ֶׁשהָ יָה ִמ ְתיָרֵ א ֶׁשֹּלא יו ֹלִ יכּו
ֵיהּנָם הַ יְ נּו ּבִ ְׁשבִ יל לְ הַ עֲלו ֹת
או ֹתו ֹ לַ ּג ִ
נְ ָׁשמו ֹת ּכַ ּנַ"ל וְ ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן הָ יָה
ִמ ְתיָרֵ א ְמא ֹד ּובו ֹכֶ ה עַ ל זֶהּ ,כִ י ַאף
עַ ל ּפִ י ֶׁשהָ יָה צַ ּדִ יק ּגָדו ֹל ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן
ִהיא עֲבו ֹדָ ה ּגְ דו ֹלָ ה לְ הַ ּצַ ּדִ יק וִ יגִ יעָ ה
ּגְ דו ֹלָ ה ּופַ חַ ד ּגָדו ֹל ּכְ ֶׁשּצָ רִ יְך לֵ ילֵ ְך
ֵיהּנָם ּבִ ְׁשבִ יל לְ הַ עֲלו ֹת נְ ָׁשמו ֹת,
לַ ּג ִ
וְ כַ ּמּובָ ן ְקצָ ת ּבַ ְּספָ רִ ים.
(חיי מוהר"ן – תר"ב)

המשך מעמ' קודם יִ ְשרָ אֵ ל וְ עו ֹמֵ ד ּבֵ ין ְׁשמָ ד לְ רָ צו ֹן
תו' רט"ו
לְ הַ עֲלו ֹת הַ ּנְ פָ ׁשו ֹת מֵ רַ ע לְ טו ֹב
ִמ ְּׁשמָ ד לְ רָ צו ֹןּ .כִ י ְּבוַּדַ אי הָ ָאדָ ם ְּבעַ ְצמו ֹ אֵ ין ּבו ֹ
ּכ ֹחַ לָ זֶהּ ,כִ י זֶה יָדּועַ ֶׁשּכָ ל ָאדָ ם הּוא ְּב ַסּכָ נָה
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ ְכרוֹנָם
ּגְ דו ֹלָ ה ּבְ כָ ל עֵ ת ּכְ מו ֹ ֶׁש ְ
לִ בְ רָ כָ ה יִ צְ רו ֹ ֶׁשל ָאדָ ם ִמ ְתחַ ּדֵ ׁש עָ לָ יו ְּבכָ ל יו ֹם
וְ ִאלְ מָ לֵ א הַ ּקָ דו ֹׁש ּבָ רּוְך הּוא עו ֹזְ רו ֹ וְ כּו' .וְ ִעּקַ ר
הָ עֵ זֶר וְ הַ ִּסּיּועַ ּדִ לְ עֵ ּלָ א הּוא עַ ל יְ דֵ י הַ ּצַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת
ֹלקים'...
ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת 'צַ ּדִ יק מו ֵֹׁשל ְּביִ ְרַאת אֱ ִ
יקים
עַ ל ּכֵ ן ּבֶ אֱ מֶ ת ּבְ כָ ל ּדו ֹר וָדו ֹר ִעּקַ ר הַ ּצַ ִּד ִ
וְ הַ יְ רֵ ִאים ֶׁשּבְ כָ ל ּדו ֹר הֵ ם או ֹתָ ן ֶׁשּנִ ְתקָ רְ בּו
וְ נִ ְקרְ אּו עַ ל ׁשם הַ ּצַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ֶׁשּבַ ּדו ֹרִּ ,כי ִעּקַ ר
הַ ּכ ֹחַ לְ ִהּנָצֵ ל ּבְ כָ ל עֵ ת ִמּמַ ה ֶׁשּצָ ִריְך לְ ִהּנָצֵ ל הּוא
רַ ק עַ ל יְ דֵ י הַ ּצַ ּדִ יק ְּב ִחינַת מ ֶֹׁשה ֶׁשעו ֹמֵ ד ּבֵ ין
ׁשמָ ד לְ רָ צו ֹן2".
ְ

רצון
כשזוכים ל'רצון' ,לאור שמשה רבינו מגלה
בעולם .אזי האדם זוכה לביטול מוחלט לה',
הוא מפסיק להאמין בטבע ובגשמיות ומתחיל
להיות מחובר רק לרצון האלוקי.
האור הגדול והקדוש הזה יורד ומתגלה במיוחד
בחג השבועות.
"יִ ְשרָ אֵ ל ֶׁשעָ ְמדּו עַ ל הַ ר ִסינַי ּפָ ְסקָ ה זֻהֲ מָ תָ ן.
ירין ִמּמֶ ּנּו
וְ עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל הַ ְמקַ ּבֵ ל עָ לָ יו ע ֹל ּתו ֹרָ ה מַ ע ֲִב ִ
יכין לְ קַ ּיֵם הֱ וֵי
ע ֹל מַ לְ כּות וְ ע ֹל ּדֶ רֶ ְך אֶ רֶ ץִּ ,כי ְצ ִר ִ
ְממַ עֵ ט ּבְ עֵ ֶסק ַו ֲעס ֹק ּבַ ּתו ֹרָ הִּ ,כי ּכָ ל הַ ּפַ ְרנ ָָסה
ִמּמֶ ּנּו יִ ְתּבָ רַ ְך לְ בַ ד ,וְ זֶה זו ִֹכין עַ ל יְ דֵ י ְּב ִחינַת
ָׁשבּועו ֹת ֶׁשהּוא קַ ּבָ לַ ת הַ ּתו ֹרָ ה ֶׁשָאז נִ ְמ ָׁשְך
עֵ ת רָ צו ֹן הַ ּנַ"לֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י זֶה נִ ְמ ְּתקּו הַ ִּדינִ ים
ּבִ ְׁשלֵ מּות עַ ד ֶׁשּנִ ְתהַ ּפֵ ְך הַ ִּדין לְ רַ חֲ ִמים עַ ד ֶׁשּנִ ְכלָ ל
הַ ֶּטבַ ע ּבַ הַ ְׁשּגָחָ ה ֶׁשּזֶהּו ְּב ִחינַת ֶׁשּנִ ְמּתָ ק ְּב ִחינַת
יאין חָ מֵ ץ ּדַ יְ קָ א
הֶ חָ מֵ ץ ּבִ ְׁשלֵ מּות ,וְ עַ ל ּכֵ ן ָאז ְמ ִב ִ
לְ קָ רְ ּבָ ןּ ,כִ י נִ ְמּתָ ק הַ ִּדין ּכָ ל ּכָ ְך עַ ל יְ דֵ י ִּפ ְדיו ֹן
הָ עֶ לְ יו ֹן הַ ּנַ"ל עַ ד ֶׁשּמַ אֲ ִמינִ ים ְּבהָ אֱ מֶ ת ֶׁשּגַם
הַ ֶּטבַ ע ּבְ עַ צְ מָ ּה ֶׁשהּוא הָ עֵ ֶסק ְּבמַ ָּשא ּומַ ּתָ ן הּוא
תּבָ רַ ְך3".
רַ ק הַ ְׁשּגָחָ תו ֹ יִ ְ
מול בית פעור
זו הסיבה שמשה רבינו ע"ה נקבר בחוץ לארץ,
אל מול בית פעור  -דווקא שם מול מקום
הסטרא אחרא.
כי משה רבינו נשאר שם בכדי להלחם ולהכניע
את הסטרא אחרא ,את השמד ולגלות 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
בקבורתך ,אי לא הוית קבור בחוץ לארץ לא
הוה ישראל נפקין מן גלותא ,ובגינך אתמר
'והוא מחולל מפשעינו'  -איתעבידת חול בגין
חובה ופשע דישראל בקבורה דילך וכו' ,והאי
איהו 'ובחבורתו נרפא לנו' – בחבורא דאתחביר
המשך בעמ' הבא
עמנא בגלותא נרפא לנו וכו'4".

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
ולקשרם לרצון העליון ,וגם עתה אחר הסתלקותו ,עדין הוא עומד ומתפלל על כל הנדחים והרחוקים מאמונתך ,לגיירם
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)

המשך מעמ' קודם
תו' רט"ו

אומן

"אמר המחבר ,אי לאו
דמסתפינא הוי אמינא ,שבזה רימז רבינו
זצ"ל לענין הסתלקותו באומין ,שהיה לו
בענין זה סודות נפלאים מאד .ומעט מן
המעט אשר נשמע ממנו בענין זה הוא ,מפני
שהיה שם קדושת ה' הרבה מאד על ידי
הקדושים שנהרגו שם הרבה אלפים נפשות
על קידוש ה' (בגזרת שמד רחמנא ליצלן,
ונשמתם עלה לרצון לפני ה' כידוע).
ואמר רבינו ז"ל על הקלי עולם שהיו
שכיחים אז בימיו ז"ל באומן ,שהם מבחינת
סוספיתא דדהבא ועל כן הם אפיקורסים
וכו' ,אך גם שם יש איזה טוב וכו' ,ועל
כן היה לו ז"ל עסק עמהם קצת ,והם גם
נמשכו אחרי רבינו ז"ל באהבה גדולה מאוד.
וקצת מהם אמרו בפירוש ,שאלמלא לא
נפטר רבינו ז"ל כל כך במהרה אחר התחלת
ישיבתו באומן ,בוודאי גם הם היו נעשים
בעלי תשובה באמת4".

רבינו הקדוש אף-על-פי שרצה להיקבר
בארץ-ישראל ,בכל זאת הוא מסר את נפשו
ונקבר באומן בכדי להכניע את הסטרא
אחרא.
"מצאו פעם קמיע שנתן רבי נפתלי כ"ץ
זצ"ל נגד איזה רוח שנתלבש באיש אחד,
והיה כתוב בו "לך אל אומין פלך קיוב אל
יער גרעקוב כי שם מקומך"( .וראה בחיי
מוהר"ן מה שאמר רבינו שעיר אומין הוא
בבחינת קצה הקדושה בבחינת 'עיר קצה
גבולך')"5
הּוטב ּבְ עֵ ינָיו לִ ְׁשּכַ ב ּבְ אּומֶ ין מֵ חֲ מַ ת ֶׁשהָ יָה
"ׁש ַ
ֶ
ָׁשם ִקּדּוׁש הַ ֵּׁשם הַ רְ ּבֵ ה ְמא ֹד ּכַ ְמפֻרְ ָסםּ .גַם
עִ ּקַ ר ִה ְסּתַ ּלְ קּותו ֹ מֵ חֲ מַ ת הַ ְּקדו ִֹׁשים ֶׁשּנֶהֶ רְ גּו
ָׁשם ּכַ אֲ ֶׁשר הֵ בַ נְ ּנּו ִמּדְ בָ רָ יו ֶׁש ִּסּפֵ ר ּבְ אּומֶ ין ֶׁשּיֵׁש
ָׁשם רִ בְ בו ֹת נְ ָׁשמו ֹת ֶׁשהּוא צָ רִ יְך לְ הַ עֲלו ֹתָ ן...
ּגַם ּבַ ּלַ יְ לָ ה ֶׁשּלְ ַאחֲ רָ יו ִסּפֵ ר ּגַם ּכֵ ן מֵ עִ נְ יַן זֶה
וְ ָאמַ ר ֶׁשּכַ ּמָ ה ִמ ְׁשּפָ ִטים וְ כַ ּמָ ה ְקדו ִֹׁשים וְ כּו'
הָ יּו ּבְ כָ אן .וְ ָאמַ ר מַ ה ּלָ כֶ ם לִ דְ א ֹג מֵ ַאחַ ר ֶׁשאֲ נִ י
ָׁשינּו ֶׁשּמֵ תּו
הו ֹלֵ ְך לִ ְפנֵיכֶ ם ,אֵ ּלּו אֲ נ ִָׁשים מֵ אֲ נ ֵ

ִמּק ֹדֶ ם הָ יָה לָ הֶ ם חֲ ָׁשׁש ,אֲ בָ ל אַ ּתֶ ם מֵ ַאחַ ר
ֶׁשאֲ נִ י הו ֹלֵ ְך לִ ְפנֵיכֶ ם אֵ ין לָ כֶ ם לָ חּוׁש ְּכלָ ל.
ּומָ ה ִאם הַ ּנְ ָׁשמו ֹת ֶׁשֹּלא ִה ִּכירּו או ִֹתי ְּכלָ ל הֵ ם
ׁשּכֵ ן אַ ּתֶ ם6".
ְמצַ ִּפים עַ ל ִּתּקּונִ ים ֶׁשּלִ יִ ,מּכָ ל ֶ
______________________________
 .1ליקוטי הלכות או"ח  -ברכת השחר ה' – כ"ב.
 .2שם ס"ק ג' .3 .שם ס"ק י"ב .4 .פרפראות לחכמה
על התורה .5 .שיח שרפי קודש ג – תקצ"ח .6 .חיי
מוהר"ן – קצ"א.

עניין אחד

שמונה-עשרה

מתורה רט"ז



בכוחם של ח"י ( )18הברכות,
חוץ מברכת המינים ,שיש בתפילת
שמונה-עשרה מבטלים את הטבע,
הנקראת בפי האפיקורסים
אם כל "חי" .ומכניעים ומבטלים
את המינים והאפיקורסים.

שרפי-מעלה
סיפורים ושיחות
מפי חסידי ברסלב
המשך משבוע שעבר-וכשמוע המלך את כל הנעשה ואת כל
גבורותיו של המלך הקטן הזה בערה בו חמתו
מאוד ,ואמר" :האם במלך קטן כזה לא
תתנקם נפשי על המרדו בי ועל כל חיילותי
שהשמיד?!" וקיבץ תיכף כל החיילות ,וכל
גיבורי המלחמה עם כל כלי זיין ,שלישים
על כולה ,עם ראש המלחמה עליהם ,וצווה
עליהם 'שאל יחמלו ולא יחונו נער וזקן ,כי-
אם השמד תשמידון אותם מנער ועד זקן
טף ונשים ,ואת כל טירותם ועריהם תשרפון
באש ,למען תנקמו מהם את כל חיילותי
שהשמידום' ,וכן עשו.
ויצאו שרי המלחמה עם כל חיילותיהם
הרבים וכל הגיבורים ואנשי המלחמה
בסוסים ורכב ופרשים והולכי רגל עם כל כלי
זיין ,וילחמו עם המלך הקטן .ויעברו כמה
וכמה שנים ולא עשו שום נצחון ,רק אדרבא
המלך הקטן הולך וכובשם והורג מהם
לאלפים ולרבבות ואין מציל .וכראותם את
כל זאת ,כתבו להמלך את כל הנעשה עמהם.
וכשמוע המלך את כל זאת ותבער בו חמתו
מאוד ויאמר" :הלא בושה וחרפה וכלימה
הוא מלפני ,כי מלך קטן כזה יכבוש מלך גדול
ואדיר וחזק כמוני ,ועל-כן אני אחגור כל
כוחי וגבורתי ,ואקבץ את כל חיילי לא ישאר
אחד בביתו ,אין נקי מזה מלילך במלחמה,
ואני אנקום את נקמותי ,ואני בידי אלו
אתפוש חיים את המלך הקטן הזה ואשמיד
את כל אנשיו מנער ועד זקן טף ונשים בלי
חמלה ובלי רחמים וכו'" .וכן עשה ,ויתן כרוז
ופקודה מטעם המלך להיות כולם מוכנים
למלחמה מנער ועד זקן אין נקי.

ויצאו כולם למלחמה ומלכם בראשם ,והוא
מאמיץ בדעתו רק לתפוש המלך הקטן בידיו,
אבל לא כאשר דימה כן היה ,רק להיפך
ממש ...כי המלך הקטן גבר גם במלחמה
הזאת והרג הרבה מאוד מחיילותיו ,ותפש
את המלך הגדול חיים בידיו ופשט ממנו נזרו
ובגדי מלכותו ולבשו אותו בגדי הסחבות
הבלויים ונתנו אותו בתוך בית הסוהר בחדר
אפל וחושך בתחתית הארץ ,ורק חלון קטן
אחד למעלה.
***
והוא רעב וצמא ,אסיר בזיקים .והמלך הקטן
הנ"ל כבש כל המדינות של המלך הגדול,
וישב על כסאו ולבש בגדי מלכותו ונזרו וכו'.
והמלך הגדול הנ"ל יושב בצרה וצוקה בחדר
האפל הנ"ל ,ויתגבר מאוד עד שזכה לקפוץ
על החלון ולהביט מעט החוצה ,וראה והנה
הגור אריה הולך בחוץ ,וזעק אחריו "לייבלי
שלי עזור לי מצרה הזאת וקח אותי חוצה
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
מפה ואביא אותך לפלטין שלך ואשב אותך
על כסאך ,האם תבטל גזרתך"
והשיב לו המלך" :מה אתה מדבר דברי
שטות כזה? הלוואי תקח אותי מפהואהיה
עבדך כל הימים!"
והשיב לו הגור אריה" :אני אקיים כמו
שאמרתי כי אקח אותך והביאך לפלטין
שלך וכו' וכו' כנ"ל ,רק תתן לי את המפתח
של התיבה שלך אשר שם מונח הגזירה על
היהודים ואקרע אותם".
וכן עשה ונתן לו המפתח ולקח את כתב
הגזירה וקרעם .ואחר כך לקח את המלך
והביאו לפלטין שלו והושיבו על כסאו ולבשו
את נזרו.



***
והמלך הקיץ משנתו ויסוריו וצערו ,ואמר
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!
ולקח הגור אריה את השעון והראה לו ,כי
אין יותר מחמשה עשר מינוט מעת שהניח
את עצמו לישון בהגן שלו!!!.
(כי הגור אריה הרימו למעלה מהזמן ,וסיבב
לו חלום כזה ולקח ממנו המפתח וקרע את
הגזירות מעל ישראל ,וכל המעשה מהמלך
הקטן שמרד בו והמלחמות שנלחמו בו היה
רק חלום.
רק לקחת המפתח מאת המלך ,לקרוע
הגזירות זה היה ממש ,כי ממש לקח אז הגור
אריה המפתח ונכנס לפלטין המלך וקרע
הגזירות ואחר כך נכנס להביתן שהמלך ישן
כנ"ל ולקחו ונשאו לתוך הפלטין וישבו על
כסאו כנ"ל).
(כתב יד ר' שמואל הורביץ)

השקפה
ו') בתחילת ההתקרבות מראים אור
גדול כדי שידע האדם לאיזה דבר
להשתוקק ,אבל אחר כך נוטלים
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).

עניני דיומא  /חג השבועות 

סיפור הסתלקות הבעל שם טוב הק' זי"ע

העיקר להיות נעור

לכבוד יארצייט הבעש"ט החל בשבועות.

ה

סתלקות הבעש"ט הייתה ביום א'
דשבועות .בפסח שקודם זה היה הרב
ר' פנחס מקוריץ אצל הבעש"ט ,ונחלש מעט,
ומפני זה בערב יום טוב האחרון של פסח
היה שקלא וטריא אצלו אם לילך למקווה
או לא ,והסכימה דעתו שלא לילך .וביום
ז' של פסח בתפילה ראה איך שנגזר על
הבעש"ט שיסתלק בקרוב ,מפני התעצמותו
מאוד נגד כת ש"ץ  -כמבואר לעיל במעשה
יום הכיפורים  -שרצו לשרוף הש"ס.
התחיל הרב ר' פנחס להתעצם בתפילה ,ולא
הועיל .נתעצב מאוד על שלא הלך למקווה,
כי אילו ראה דבר זה במקווה לדעתו היה
מועיל לזה .אחר התפילה שאל הבעש"ט
אותו אם הלך אתמול למקווה ,ואמר - :לא.
– אמר הבעש"ט - :כבר נעשה מעשה ,ואין
אחר מעשה כלום- .
אחר הפסח היה לבעש"ט חולי השלשול,
ועם כל זה היה מתחזק מעט להתפלל לפני
התיבה .ואותן התלמידים שהיו מוחזקים
שיתעצמו בתפילה לא הודיעם כלום ,ושלח
אותם למקומות אחרים .והרב ר' פנחס לא
נסע לביתו.
בליל שבועות נאספו אנשי סגולתו להיות
ערים כל הלילה לתיקון האר"י ז"ל ,ואמר
לפניהם דברי תורה על עניין הסדר ועניין מתן
תורה .בבוקר שלח לקרוא לאנשי סגולתו
שיתאספו כולם .וצווה לר' ליב קיסלר ועוד
אחד ,שכחתי שמו ,שיתעסקו בקבורתו.
למד אותם על גופו :על כל אבר הראה להם
סימנים איך נפשו נשאלת ונפטרת מאבר
זה ,אחר כך מאבר אחר ,כדי שיבינו על
החולים ,כי הם היו מאנשי חברה קדישא.
אחר כך צווה שיכניסו מנין להתפלל עמו.
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- .
באותה שעה נכנסה אצלו נשמת מת אחד
לתקן אותו .גער בו ואמר - :שמונים שנה
אתה נע ונד ,ולא שמעת עד היום שאני
בעולם! צא ,רשע!  -ותכף אמר למשרת- :
רוץ מהר בצווחה גדולה שיפנו מן העיר ,כי
הרגזתי אותו ,שמא יזיק לאיזה אדם- .
וכך הווה ,שהזיק בתולה אחת ,בתו של
השמש .חזר המשרת ושמע שהבעש"ט
אומר" :אני מוחל לך אותן שתי שעות ,ולא
תענה אותי".
אמר לו המשרת" :עם מי רום מעלתו
מדבר?" אמר" :אין אתה רואה את מלאך
המוות ,שהיה תמיד בורח ממני ,כמו
שאומרים הבריות :מגרשו למקום שגדלין
פלפלין שחורים ,ועכשיו כיון שנתנו לו רשות
עלי נתרחבו כתפיו ושמחה גדולה עליו".

אחר כך באו כל אנשי העיר לקבל פניו ביום
טוב ,ואמר לפניהם דברי תורה .אחר זה,
בעת הסעודה ,צווה למשרת שיתן דבש
בצלוחית גדולה ,ונתן בקטנה .אמר" :אין
שלטון ביום המוות! אפילו הגבאי אינו
ציית לי".
אחר כך אמר" :עד כאן גמלתי עמכם חסד,
עכשיו תגמלו עמי חסד".
אחר כך הלך לבית הכבוד ,ורצה המשרת
לילך אחריו .שאל אותו" :מה יום מיומיים,
שאתה רוצה לילך אחרי? מה ראית בי?"
ולא הלך אחריו.
גם אמר להם הסימן ,שכאשר יפטר מן
העולם יעמדו שני מורי השעות .בבואו רחץ
ידיו ,ומורה השעות הגדול עמד בהליכתו.
סבבו אנשיו עליו ,שלא יראה עמידת מורה
השעות .אמר להם - :ידעתי שעמד מורה
השעות .אין אני דואג על עצמי ,כי יודע אני
בבירור שאצא מפתח זה ותכף אכנס בפתח
אחר - .ישב על מיטתו ,וצווה שיעמדו סביב
מיטתו .אמר להם דברי תורה על עמוד
מעלין מגן עדן תחתון לגן עדן עליון ,וכן
בכל עולם ועולם האיך הוא בעש"ן עולם,
שנה ,נפש בביאור על סדר עבודה .וצווה
להם לאמר "ויהי נועם" .שכב וישב כמה
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.
המתינו עד בוש ,והניחו נוצה על חוטמו.
ראו שנפטר.
וכל זה שמעתי מר' יעקב מק"ק מזיבוז,
שנפטר בארץ הקדושה .והרב אמר שר' ליב
קיסלר ראה יציאת נשמתו כמו שלהבת
מראה תכלת.
שמעתי ,שאמר הבעש"ט באיזה יום יפטר
לעולמו .ואותו היום היה בנו ר' צבי ישן.
אמרו לבעש"ט ,למה אינו מצווה לבנו.
אמר" :מה אעשה ,שהוא ישן ".וזה שישן
היה מפני שלא האמין שימות אביו.
עוררו אותו ואמרו לו" :אביך אמר
שבוודאי ימות היום ".בא אל אביו והתחיל
לבכות .אמר לו אביו" :ידעתי שנתתי לך
נשמה קדושה .וכשהייתי רוצה היה בכוחי
להביא נשמת אדם הראשון בסוד העיבור,
והיית יודע כל מה שצריכין לידע .אבל יש
לך נשמה קדושה ואינך צריך לכל זה".
ביקש ר' צבי ממנו" :אף על פי כן אמור לי
איזה דבר ".התחיל לומר לו .אמר" :איני
מבין מה שאתה אומר ".אמר" :תקיף לי
עלמא ואיני יכול לדבר עמך ".למד עמו שם
אחד ,ואמר" :תכוון שם זה ותראה אותי
ואלמוד עמך ".אמר לו" :שמא אשכח את
השם הנזכר?" אמר לו סגולה שיזכור.

לתרומות והנצחות להחזקת העלון פלא'050-418-0673 :

.

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

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

תורה רכ"ח
ּכְ ֶׁשהַ ּקָ דו ֹׁשּ-בָ רּוְך-הּוא ִמ ְסּתַ ּכֵ ל

ּבַ ּנְ ָׁשמָ ה ֶׁשּתּוכַ ל לְ הַ חֲ זִ יר ּבְ נֵי ָאדָ ם
ִּב ְתׁשּובָ ה וְ לַ עֲׂשו ֹת ּגֵרִ ים
ָאז הּוא יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ עַ ְצמו ֹ ּכִ בְ יָכו ֹל ְמבַ ּקֵ ׁש
וְ רו ֹאֶ ה ֶׁשּיִ ְהיֶה מַ חֲ ֹלקֶ ת עָ לֶ יהָ .

(שבחי הבעש"ט)

ת.ד.

 5136ירושלים (לציין" :אור הגאולה")

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"

.

מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל

להשיג057-3155-466 :

ניתן לראות את העלון ב:

shuvubonim.com

