
 ז"ל מוב שם בעל ישראלרבנו
 א.פרק

 ישראל.אור
 בסביבות אוקופ קסנה בעיר נולד ופרשיו, רכבו וקדושו, ישראל אוררבנו

 שרה מרת. ולאמו אליעזר, רבי לאביו ת"ן-נ"ה שנת בערך בטשוטשהעיר
 וספורסמית ידועות שונות אנרות ישנן ילדותו וימי לירתו אודות עלזללה*ה,
 הבעש"ט שי וחינוכו גידולי חרר את דעת למען ואולם כאן, ולשנותן לתזודולמותר

 לר ה' הוכיח אשר האשה כי לדעת עלינו והנשאה, הרסה לסעלתו שהניע עדז"ל
 ,מובא ז"ל קיטובר גרשון אברהם מו"ה הנאון המקובל הדה"ק של אחותוהיתה
 ולתהלה4 לשם העדות, לוחות ובס' ע"נ. סי' חאה"ע סה"ק ביהודא נורעבשו"ת
 כן כאשר בעש-ט, ישראל הרבי אחותו בעי ניסו על תורתו מאור השפיעוהוא
 חזריזות על שהזהיר הבעש"ט, רבו מפי ששמע מה בא פ' טשה דברי בס.ישכיר

 במקום ועוד ז"ל, קיטובר מוהרא"נ הרב ניסו לו הורה שכן בתילה,ומהירות
 סתפלל שאתה זסן .כל : הבעש"ס יגיסו מקיטוב רא"ג הרה"ק שאמר נאמראחר
 נפ'צי אלא התפלה לכוונת הנעת יא עדיין ושומש יודע מלובש הרביר בתוךואתה
יצאה

 בדבדו-
 תצא(. פ' הברבה היכי ובס' מצורע פ' ישראל עבודת וס'

 בס' )סובא דל משה מו"ה המפורספ המקובי בקוטב רב ההוא בעת הי'נם
 סהודו. האציל הוא וגם מעשיית קבלה בעל גם שהי' תזריע( פ' יוסף יעקבתולדות

 לשבת. חיים עונג לספר בהקדסה סובא כאשי הבעש"ט,על
 לשבת. משבת והתענה ההרים בין מתבודד הי' בקוטב הבעש"ס בהיותושם
 להתיחד כדי זה, לתכלית היתה שם היערים סבכי ובין ההרים ביןהתבודדותו

 פניכאן הנפש קול הד את לשמוע מחשבותיו, ועם הרנשותיו עם עצמו, עםעצמו

 והמונה משאונה חיצונית השפעה תערובת שום מבלי וממעמקיה מצויותיהמעמקי
 ולהכניפט ונטיותיו, ורוחו נפשו הלך את היטב להכיר למען והסביבה, השירשל
 לפניפ אשר ותחת חיצונית. צדדית נסי' ס% הנקי השבל שלסון תחתכולם
 ובתחתונים בעליונים הנמצאים כל על לחקור סעינם כל הא?קיים החוקריםשמו

 לכלל אז הבעשיט בא שיה6, ה"אני" את  לדעת ובשרם עצמם את לנמריושכחו
 להשנאש הסשמר על ויעייד פנימה, בנפקת נפש חוקר להיות חדשה, עיונית.חקידה
 נדולח תנועה כל ועל הפנימיים בחותיו בל ועל ונפשי, לבבו בחדרי הנעשה %על

 החוקר הרה"נ יחסר אשי כפי התבודדותו סטרת. היתה אחרת ועודקטנה.
 .החסידות*-:- בספרו ז*ל סארקוס אהרן מו*הומקובל

 ידחך לב *בירי גכ אשר אויב, מפהד מסביב סגור אז שורר- הי'"לאשר
 משחש8ש יהגירם. החורבים להם שתו סביב מאשר אסון יקרם פן לנפשותםמאוד
 נקרי..הששו 4שר ורחח שזד ,שי נוראים מסקדיס תמיד. אזנם שמעה פחדיםוקול
 ור884נ .4שוים 3להות צלמי סלח הישהאלי עולם חלל ה" לזה נוסף עועבכל
 אטח* תתאה. סירחה ותעצבנית הסג8נית החסידות להתפוופטז הנורסים היווהן

 איצ יהרזיץ יזמנו ז"ל הקדוש האר-י הזהיר כבר אודותיה על אשראיצונית,
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 רעהרור.כו

 ,תחת זה: על ההורה הוכיחה כאשר בשמחה, ה' את ולעכוד החיצונית,היראה
 במקומית ההרים בין הבעש"ט התבורר כן על - בשמחה" ה' את עבדת לאאשר
 תתאה היראה על השליט להיות נפשו את להרניל איש, כף שם ררכה לאאשר

 רב דאיהו ' בגין ה' את לירא עילאה כיראה ולהחליסה השממון,עקב
 צבאות". ה' גאון הרר מפחרוש,יט

 דף )קידושין חסידים- רובן "הספנין "חסידיס", הספנין את קראו.חז"ל
 החיצונית היראה על סושלים להיות הורגלי אשר אחרי הספנין אלה כי8"ב,.
 יראה תכלית חל יהגיע יכוליפ המה עיניהפ, לנגר תסיר המרחפת סותמ4רפת
 תענונ "אין : לוי" "קדושת בעי הרה"ק אמר עליה אשר .עילאה יראהפהורה,
 בהררי ושם האמתיים, החסידיפ מררגת שהוא טהורה", ביראה התדבקותכתענוג

 זו מדה לידי בא י"ל. הבעש"ס התכודד אשר והסלעים המערות בקרבהבעסקיד
 עוים". בנבורתו המושי ה' ממשלח תחת ולהביאה חיצוניות יראה כל על מושללהיות

 סלחכת הקודש מלאכת למד התנלותו טרפ כי ז"ל, הבעש"ט על יסופרעוד
 8ת אז וחידש בכפרים, לשו"ב ויהי ורקדוק" הלכות" כל עםשו"ב

 פיפיות, בעל מליסש שחיטה של סכין שיהי' האוקרינית", "השחזה בשםהמכונה ההשחז"
 מרנייות צבי מו"ה הנאון הרכ לבית בפעם כסעם בא שו"ב שהי' ההוא בעתואז

 הבעש"ט מתלמידי אח"כ שהיו זללה"ה, דוב יצחק ומו"ה נתיבים", "מאירז1"ת כעי טאיר מו*ה המפורסמים הנאינים האחיס של אביהם יאלוזביץ,האבד"ק
 והתדבקו הנאון אביהם בבית לימים צעירים כשהיו עוד נדולתו הכירו והם1-ל,

 נפשס. ובכי לבבם בכלאליי
 "רה"ק ויטו ישב אשר העת במשך אס כי השחמש לא שו"בבכהונת

 עמו הוא 03 נסע אז בראדי להעיר משכ דירתי העתיק וכאשר בקוסב,סוהרא"נ
 ולדריס, לארץ להאיר לנו מידה קרניס אשר חדשה תקיפה החלה ישמהיבראדי
 עישרים. אוד זרח זרחוומנוגה

 ב,מע"ק

 מדרשי,כיה
 בראדי18 קלףז .חכפי אריאז מעינית בין שם ברארי, בישראל ואםבעיר

 ועושח ישחמח שוע5 סוב", שם "בעל בתור טתפרסם ושם דירתו, הבעשיס'קבע
 יח*די סנויתו, אנשי בין חכסתו פשינות להפיץ מררשו, בית קבע שפנסל%ות..
 ידי ה5ל יי, ו5הי' הנביאים של המושך בכח לו רכש אשר עליה ובניסגולה

 וחי' כו ~דבקה אותי יאהבה שבי לבבם לקא הגשמיות, בהתשש5ותתפלותיו
 העבורה. דרך יסורהלהם

 נקראת, הבעש*ס של נשיאאו תחת אחת יאגודה שהיתה הקפנההחבורה
 לבנ* נהן בעצפו הבעשךש אם "חשידיפ" בשם שותם קרא סי ; "חסיד*משצשס

 יפד ובזא לחשידיפ, מדרש בית בשק נקרא 5דרזשו ובית לנו, נידע ל8בר8די, העיי סבני זה לוש וכו יתירח באסידות חתנאגותם מצר כי 18 זה, ש8משלנתו
 ה', בחר לעיות החששיפ ה' דורשי 5ל" שצי אלה געד סדרוש בית.8ב5ששס
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כו ז"ל בעש'ט ישראלרבנו

 כימי שהיו סעשה" ואנשי "חסידים למעלת להגיע לסעלה העולה המסילהיהורותם
 לעשות ולמען ברבים. שסים שם לקדש נפלאות ומחוללי הקודש רוח בעליאש"5
 להם, מייחד בנוסח החסידים יתפללו כי מייחדת, לחטיבה הדין קדישא קהלאאת
 הבאים כל עי להסביע וכדי מדרשות, ובתי כנסיות בתי בכל הרגיי בנוסחלא

 עלי', ובני סגלה מיחידי המצוינים, מן שהם תכנית חותם מאנודתו להיותבבריתו
 הראוי ספרד, לנוסח אשכנז מנוסח התפלה נוסח את לשנות למעשה הלכההורה
 חאו"ח ח"ס בשו"ת בזה הדיבור הרחיב האריך ]כאשר ה'. בסוד להבאיםרק

 זצ"ל~. משה ישמח בעל מוהי-ם להגה"קבתשובה
 איך כי הזה, הדבר בגלל ראשו על שהתחוללה הסערה את לצייר לנואפשר

 לעיניהם נרמס וקדיש עתיק שמנהג זה דבר על בשתיקה לעבור הדור נדולייכלו
 חדשים ע"י מתבסל ערוך בשלחן חוקה בספר שנכתב קדס מימי אבותיהםמנהג
 נגר התנגדותם כי ידע בעצמו הבעש"ס וגם ו לטה יד ישיסו והמה באומקרוב
 קהל את הזהיר כן על שיניהם, בין א?בע נתן הוא וכי בצדק, הוא זהדבר

 יש "אם : להם אמי וכה דבר, אותם יענו ולא מתנגדיו בכבוד להזהרחסידיו,
 להם" ויבוסם להם יערב אותי, שיקללו מזה רוח נחת 8כזנג"י5יהצדיקים

 את הקלויז לחכמי ראש ז*ל ?אנזער חחם מו"ה הגאון *י("תרביכאשד
 בשעת : קנקנו על יתהה כי הבושם, ערוגת בע"ס אססרער סשה ר' הרה-קתלמידי
 תספר בעיניך יוכשר לא אשר שכל עליך גוזר העי הבעש"ס, א"לפסירתו,
 יוחנן ר' מנשמת הדור וצדיק גדול הוא הלא כי רוח, נחת לו לעשותלאדוניך
 הזה, בעולם שחוק פיו למלאות לאדם אסור יוחנן ר' כסאמר שחק לחיסעודו

 שונח הוא ולאשר ן עוה"ב לו יקנה ניחוך לידי להביאו רוח נחה לו שיעשהיסי
 בזה חפצי לכן דעתו, לבדח שחוק לידי תביאהו דופי עלי תיבר כאשר אוליאותנו
 ר' הרה"ק נדולת פרשת מביא ושם ק"ז, אות הסוב שמן )ס' רוח נחת לולעשות
 ז"ל(. צאנזערחיים

 החיבורים שכל : ואמר האחרונים, הדורות לגדולי וכבוד אהבה רוחש הי'הבעש"ט
 הוא הקודש ברוח שהוא וכיון הקודש, ברוח היו בכלל ועד המהרש*א עדשנתגלו
 הקודש ברוח שהם בהם יש המהרש"א שלאחר האחרונים בחיבורים וגםתורה,
 אצל רק ואפ" ישראל בני אצל שנתקבלו כיון אבל הקודש, ברוח שלא שהםייש
 הי' מהרש"א ועל בהם. הקודש רוח כח ממשיכין הם ישראל, מבני גדולחלק
 היו הקודש ברוח ומעלתו מהרש"א של נדולתו יודעים היו העולם שאםאומר,
 האחרונים הפוסקים היו שהם אוסר, הי' והש"ך הטו"ז על "(. קבדו אתעשקים
 וכיו*ב מרובה בהפסד לא אם להקל, לא אבל להחמיר דק כנגדם לפסוק'ואין
 הטו-ז שלאחר החיבודים עם לנהוג יש וכן בכה"ג,. להתיר מסכיסים. היו הםשנם

 דודו גדולי כל עם בשלום להיות תמיד השתדל ישראל. בתפוצות שנתקבלווהש"ך
 נודד במדינתו, הוא ארי' שאגת ס' בעל הגאון, כי לו ובהוודע הגאונים,הרבנים

 סן לו והשיבו הזוע בזפן יחדש* על חלום בשאלת הבעש'ט שאל פ-א*(
 בזת צורך מחסת'שהי' יום ארגעים הניהנם את ציננו הב"ח, פטירת אחר כיהשפים
 להביא שלח שחרית ובסעורת להתפלל והקרים . הבעש'ט קם ובבוקר הב*ח,לכבור
 כ"ר(. ע" פוב )וכרון עליו. למטך שסהיר הב*ח כרא' ואפר ושהיע, החדש סןשבר
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 דעהדור:כח

 נזדרז הרודות, סדד בעל הגאון עם לו שהי' המחלוקת בסיבת מינסק ומעירוסמקומו
 לקיים לזאלקאוו נסע וכה חכם. תלמיד שימוש בו ולקיים אצלו להיותהבעש"ט
 פ"א ת"ח. בכבוד נזהר הי' ומאוד שור. תבואת בע"ס בהגאון ת"ח שימושסצות
 שטע השמים, מן זאת לי שהראו כיון אמר שבוע שחילל באחד הבעש"טראה
 שבת. נקרא דת"ח שבת חילול זהו מיחה, ולא מדרבנן דצודבא .זילותא- דשמע עון בידו שיש ונזכר כמעשיו ופשפש שבת חילול עון בידי שישסינה

 שה" וכר(, וצל"ח ביהודא נודע )בע"ס לנדא יחזקאל מו"ה הנאון היבחת
 חדשה נשמה בו שיש עליו ואמר מאוד, ומעריץ מכבד הי' הקלויז, חכמי בין15

 לי וכתב לעולם. הוא שבא עד במרום גנוזה והיתה בעולם, היתה לאשעדיין
 נאבדו אחת שפעם ששמע סעראצק, אבד"ק ז"ל לעווינשטיין יוסף ד' הנאוןהדב
 הבעש-ס של ש"ב היתה והרבנית בבדאדי ז"ל לנדא מוהד"י בבית תכשיטיןתיבה
 ונעשה האבדה, לה שתוחזד שיתפלל בבקשה אליו הלכה ובכן קיטובד, הרא"גוזצד
 מהבעש"ט לה שהף מהמופת ביהודא הנודע לבעלה וספרה האבדה שהחזירו נםלה

 המב"י אודות ודפ"ח דכ"ב הדור מופת בספרי )וע' דבר. אמר ולאושחק
 1"ל(.~בעש"ט

 ז"ל, יהושע פני בע"ם הנאון לב את לאהבה לו לרכוש בידו עלתהוכה
 של בזדע שתפקד בעדה שיתפלל להבעש"ט שתסע הידץ ר, הדב אשת לבתושצוה
 הג-ן, סכום ממנה דרש הבעש"ט לפני ובבואה היא. מי בת לו תגיד ולאקימא,
 ע"כ חוב בעל להיותו אבל יהושע", ה"פני של בתו שהיא יודע הוא כי להו%מר
 שנה ב"הפלס" יהושע הפני תולדות )ראה ונפקדה. לו ונתנה מעות, ממ2הסבקש

 צ"ה(. ע' מרקוס לר"א וב"החסידות" שע"ד, ע'2'
 האבד"ק ז"ל הודוויל איש הלוי מוהרצ"ה הקדוש הגאון הרב עםגם
 והדר"פ מניקולשבורג שמעלקי ר' הדבי הקדושים הגאונים של )אביהםסשאדטקוב

 הטוב שסן בס' אודותם )דאה אהבה ברית כרת זללה"הי, והמקנה הפלאהבע"ס
 ק'(. - צ"חאות

 על התנגד באססראה, אז שישב ז"ל, מדדאהאביטש יצחק מוה"דהדה"ק
 הבעש"ס לו הגיד וכאשר הקדושים בשמות בתנא משתמש שהוא בחושבומבעש"ס
 "ישדאל או אליעור" בן "ישראל בשמו, אם כי הקדושים בשמות פשתמשש%ינו
 ביניהם. שלום נעשה שדה',2ן

 הנחשים מפני העולם לזה לבא דצתה לא שנשמתו _אומד, הי'הגעש"ט
 ששים לו שיהי' שהבטיחוהו עד מפניהם, לקום יוכל דוד_שלא בכל שישיהשדפים
 מעליו, לסלקס כדי לשונאיו וחסד טוב יעשה מצדו והוא לשומדו, לו סביב2בודים
 הי' כן היום, נכון עד ואור הולך מוצאי נכון וכשח- ן ממצו דוחם דפתה כיעד

 שנקכצו עד עליונה בקדושה ולהתקדש להטהר ונשאה דמה שאיפה ובעלי דגשיב בעלי עלי' בני אליו, באו ימרחוק מקרוב ודנים למעלה למעלה הולךוקכעש*ס
 ישדאל. מנבודי נבודים, ששיסשוליו

 כ"ו( )מנילה הנמדא דבדי עם לומר אפשר הבעש"ט, של פדרשו ביתעל
 ה2דויות נ% ספדה ח'( ב', )מלכים דכתיב תפלה, בו שכגדלין מקום נדול,"בית
 דעביד". הוא ברחמי דעביד .ואלישע אלישע, קהצהאשד

 בעשהפ שעשה הגדויות וכל תפלה, בו אמגדלין סדרשו_2ית בית הי'כן
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כפ ו"ל בעש"פ ישראלרבנו

 שנאמר וכמו הלבבית, מרעשת היתה התפלה בשעת עבודתו דעביד, הואברחמי
 בתפלתם ומכווניס מתבודדים "שהיו הראשונים החסידים על צ*ח( סי' או"ח)בשו"ע

 מגיעים שהיו עד השכל ולהתגבדות הנשמיות להתפשטות מניעים שהיועד
 שה" עד בהתפעלות מתפלל שהי' הבעש*ט, על יסופד כן הנבואה",למעלת
 הש"ץ כשהניע המועדים באחד ופ"א חיים. אותות בו נראי ולא כח בלאנופל

 אבל כדדכו, ההלל את הוא שיקרא הבעש.ט אל ופנה ממקומו הלך הלללברכת
 בולטות ועיניו בוערים, היו פניו הגשמיוהע בהתפשטות מקומו על עמדהבעש"ט

 וטליכו בידיהם ויקחוהו תלמידיו מחשובי שנים אליו ויקרבו נוסס, כמו חנועהגלי
 התיבה. אלאותו

 לכל אפשר אי הנשמיות התפשטות של זו למדרגה כי אם אומר: הי'הוא
 הניעו כי בהם שיודע צדיקים עם עצמו לדבק החדם יראה עכשפ להניע,8דם

 דהייט "צדק", שם על .צדיקים" כלומר המלה, מובן במלא צדיקי0 זו,יסדרנה
 צויקים עם להדבק "הפליאה" בספד כמ-ש בידם, והנשמה הנוף שבין המשקלשתי

 הכל דבר סוף שנאמר לזה צוות להיות אלא העולם נברא לא חז"ל אמרוקועליהם
 צ"ו(, ע' מרקוס לר"א )החסידות האדם. כל זה כי כו'נשמע

 מוהדאשג הרה"ק ניסו עם מנחה התפלל שבת בערב ופ"א מאריך. הי'בתפלתו
 והבעש,ם תרנום וא' מקרא שנים הסדרה את העביר תפלתו .את רא*נ ונמרקיטובר,
 התפלה ע"י הכל, חזות ראה בה תפלה, זו שבלב געבודה בתפלתו. עוטדעודנו
 בצרכי נפשו מאויי כל ישיג התפלה ע"י השי"ת, עם דבוק להיות החדםיניע

 המבתג את ולבטל להעביר עובד ה" כחו ובכל ; וכו' נמזוגי תייא בניהחיים,
 אלישע כמו כי ולהראות שעה, וחיי הנוף צרכי לכל בקמיעות להשתמש אזשנהנו
 ברחמים לאפושי רק כעת נם צריכים כן דעביד, הוא ברחמי דעגיד מה כלהנביא
 כבר כי לאשר אמנם , התפלה בכח רק עשה לא שעשה מה וכל התפלה,ככח
 אחתן בפעם ממנהגו העם את להזיז באפשר הי' ולא בקמיעות להשתמש העםגהנו

 לא הבעש"ט של בקמיעות אבל בקמיעוהע להשתמש לפעמים הוא גם נאלץ נןעי
 אליעזר- בן .ישראל שמו כ"א הקדושים שמות בהםנמצא

 שרה", בן .ישראל או
 אם כי, בתנא, ולשמש בקמיעות לשמש צריכים שאין קמיעותיו עאי נםוהראה
 חומר ותנזר כ"ח( כ.ב, )איוב ס*ש בו יקוים אזי ."גדיק" למדרגת האדםיגיע
 כן ע"א(. קשו כ"מ )ע' כפשוסם הדברים פירועו חז"ל קבלו אשר כפי לך,ויקם
 והבעשהט השבעות, ע"י חלום. "שאלות לעשות בימיו המקובלים טהנים היו03

 בדחמים הכל לעשות ושצריכים התפלה, כח להם והורה הארץ, מן זה דברהעביר
 א( ! אלקיך ד' עם תהי' תמים ולקיים -אלישע, שעשה כמוותחנונים

 עלה שלא בזה מתפארים שהיו אנשים והיו ישראל, בני המון בקרב עזדא תקנתץ שנשתכחה כמעס שבימיו בשבת, ואשילו התפלה קודם במקוה לסבול עזרא תקנת .שתי י0ד חזר העבודה, תקוני כל עם תפלה זו שבלב העבודה את להשיבבכדי
 נם 08 כי שקד, לבד עזרא טבילת על ולא ; סימיהם סקוה מי טיפת בשרםעל

 בענין שם האריך החלוט בשסוק ויצא בפ' רבה פדרש ע4 תואר ביפהא(
 בתנא. להשתסש שלא מהם לקבל ירא הי' ודוא שו:'ם באיפנ'םהשבעותי עשי חלום שאלת שואליט שהיו לפקובלים הכיר שהוא ובחכ ח-ום. ושאית החלים(
%
**%
8.
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 דעהדורד

 במקתך שהיא התפלה עבודת שתהא בכדי הזהיר, ככלל לתפלה הטבילהעל
 ואמר ג(, לעבודתם טובלים הכהנים שהיו עבודה, מכשירי פרטי כל עםקרבנות,

 זע*ם ארץ. תצער בזעם י"ב( )ג' דחבקוק קרא על אסמכתא כדרך זה עלרסז
 תצעד שבהם חשובים הנם הללו דברים שלשה 'מקוה. 'עירובין 'זביחה תיבותראשי
 ע*י אסורות ממאכלות לשסירה וראשון הראש היא זביחה, הזה. החל בגלוחארץ

 שבח, ושמירת ; שבת לשמירת הסייג הוא עירובין, דקרוקי'. בכל כשרהשחיטה
 לטהרת הטהרה מקור מקוה, והתבוללות. מטמיעה ישראל שמירת הגורמתהיא

 סוף רמב"כ )ראה ואכזריות רעות מדות מכל הדעת במימי הלב ולטהרתטשפחה,
 האברים. ולקדושת תפלה, זו שבלכ לגבודה המחשבה ולטהרת מקואותן,הל'

 לפניו הי. שלא חדש דבר ותיקן הבעש"ם עסר העבודה-. "סדרולשלימות
 ה', לפני אשר השלחן זה שלחנו, אל תלמידיו עם מסב הי' התפלה שיאחרוהוא,

 הכנפה משום )פירש"י כמזכח מכפר אדם של שלחנו כ"ז(, )חגיגה זילכמאמרם
 השליפ ועליו ה'. לפני אשר השלחן זה אלי ~ידבר שנאמר שלחנו( עלאורחים
 מועדי ובכל בחדשו חודש ומדי בשבתו, שבת ומדי ביומו יום דבר העבידה,סדר
 קזכו, גבוה משלחן אשר הקדשים את במקרש איכלים הכהגים שהיו כעיןה',

 הזבח את יברך הוא כי : כמ"ש שמואל, בימי הבמות היתר בשעת הי' כןוכאשר
 ואכלת : שני במעשר התורה צותה וכן ט'(, א' ישמואל הקרואים יאכלו כןאחרי
 תלמד למען כו' רגנך מעשר שם שמו לשכן יבחר אשר כמקום אלהיך ה'לפני
 כ"ב דף ב"ב במס' ובתוס. שם בספרי ןוע, כ"ני. י"ד, ,דברים הימים כל ד"א אתליראה
 קדשים אכילת כדוגמת הצדיק יפני אשר השלחן זה יהי' למען כן ועלע"אן.
 ובניי אהרן המנתה מן יהנותר כמנחות, מ"ש כעין השיריים אכילת את ג"כהנהיג

 מלן. של שיר-יס שיאכלי אהרן לכני הוא שכח זה, על נאמר רבה ובמררשיאכלוהו
 _ש"צ - בזה"ל כתב ז"ל, זרוע אור מוהר"י הראשונים, החסידים מןאחד

 נאמר זה על ותעלומי', יסורותי' התפלה עיקר מבין יצינו התיבה לפניהיורד
 ש"צ שמינו העם אשמת כשביל פירוש העם, לאשמת יחטא המשיח הכהןאם

 שלא גורם שהוא צבור לשייח ואף כתפלתו, עליי לסומכים אוי הגין,שאינו
 על מכפר שהוא הזה בזמן גדיל כהן בסקים לני שהוא לפ' למעלה, תפלתםתעלה
 העם כל הקרבנות ולהקריו הדברים לכוון מתחיל שהכהן בשעה ושנינוהעם,

 כעין ותחתוניס. עליונים מתברכים הכהן ידי שעל נמצא כף. יבצהלהבשמחה
 ואשר* אשריו הדברים עיקר ויודע יראוי הגון הוא הש"צ אם למטה זודוגמא

שולחיו".

 שהעמידו בזה, הדור עון על גדול רעש קול נשמע הבעש"ט שלכדירי
 עוד קול קולו יתן שור" "תכואת בע"ס הגאון ורבנו מהוגנים, שאינם צבורשלוחי
 בסידור והריעב"ץ הישר, קב ובס' תענית( למס' שור בכור בספרו )ראה זהעל
 תועבה. רשעים זב"ח ואומר החזנים בלב שנון חץ' מביא "הודו". קודם יעקבצית

 טבילח צריך אם השטים פן 11 שאלה ששאל ה' טי' השמים מן כשףתב(
 שפ קרבן ומקריב טפא ואפשר תפלה, זו אלקיבם ח' את "ועברתם : והשיבו וכו'לתפ~ה
 ח41 אך אפשר אי .חר ישראל כל לטהר הפרגוד פאחורי שמעגו השיבו והואחר
 הגואי ביאת את ימהרו במ"ם צבור שלוחייסהרו

 בו'...*
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רבנו
יא ז"ל -עש"ם *שראי

 החזנים את והעביר הבעש"ט עמד הרכה. וכיו"ב 'וינגער 'באס 'תזן ר"תזב"ח
 לבל זב"ח, עלי בריתו כורתי לחסידיו אשר תפלות בתי ומכל מדרשומבית
 ותשבחות יאמרו זמירות יתדיו הקודש הקהל כל אך אנל ומשורריו, החזן עוד*נבנו

 כי אם זו. לעבודה הראויות התפלה כוונת עקרי היורע הגק ש"צ עםישמיעו,
 מסיני של והנגונים הזמירות על מתעננ והי' הנגינה את מאוד אהבהבעש"ס

 ובוואליניא ז*ל, הרה"ק מנכדו אפרים מחנה דגל בספר מובא וכאשר כנודע,בגן
 ונתפתחה נתרחבה הנפש, ועליצת והננינה הזמרה עם הכעש"סנית החסידותערש

 הש"צ ועם התפלה עם לזה אין דבר כי הבעש"ס הראה אסנם שמה,'הנגינה
 את לעשות לו אין בתפלה הש"צ יעמוד אשר ובעת ה', עבודת את לערוךהעומד
 עם הוח נאלץ הזה הדבר ובנלל ושעשועים. העונג והיכל משחק לבית ה'בית
 דוחו כפי העבודה סדר שם להנהינ עצמו בפני סדרש בית לו לעשות חסידיוקהל

 עמי ש"צים, העמידו שכבר הצבור ושאיפת הקהל גדעת תלוי להיות סבלי'וחפצו
 מהם. נוחה חסידים ורוח הכםים רוה שא~ן%רצים,

 נ.פרק

הנס2ות.
 להם הי' עמהם, ופנחס ויהושע משה שהניח גדולה לסנהדרי להם שהי'.יסי
 שיתקדש כדי ארץ דרך ישראל אה ויימדו ישראל... עיירות בכל ויחזרייילך...
 פי"א(. רבה ,תדב-א בעולמו...* הקב-ה שלשמו

 ולקדש חכמתו מעינות להפיץ למסעיו זילך ז"ל הבעש~ס קיים זהמאמר
 וחזק, אדיר רושם השאיר רנלו כף דרכה אשר מקום ובכל ברבים. שמיםושם

 הזה, היום עד אחריהס בניהם ולבני לבניהם נפלאותיו ספרו ההם המקומוחיאנשי
 : מהם מעפ כזה נביארלדונסא

 בשם אחת משפחות, שתי שמה אז היו בקולימיא, מסעיו כדרךבהיותו
 קונטשיס בשם והשנית רל, מקאסיב מענדלי מוהר"מ הרה"ק יצא שסמנהקאפילעטיט

 ובליל הבעש.ס על שחלק מ5ווסם איש בהם יהי ע"ה, קונה מ' הרבניתע"ש
 הבעששס כשהלך כבקר ימעשיותיו. הבעש"ט על ליצנות ורברו אשתו עט ישב,ט"ק
 הבעש-ס לו אמר ביתו 5תח על עומר הדובר האיש אח סצא הסקוה מןז"ל
 סיפר מי האיש  השינ ולה"רו בליצנות ש"ק בליל כשר יהודי מחצהנ בההבי
 הדבר כן הבעש"ס, יו השיב לכבודוי יה"ר מס5רים מלאכים הכי הזה הדברלכם
 רבני לראשוגים .זכרון נברא סמה מודיע שאוא מלאך נברא ולהשר רכילותעשי
 קולי8*א(.העיר

 והי' ר"ל סחוד שנחלה בעהיב שם הר בקולימיא זשל הבעשאש בהיות5"8
 5לוני כי בעיר רעש ונעשה האוששיזין עבור בסאות הביאו אסר לנסיסועסמוך
 לו ה" שלא זה על תמה בשומעו הבעשךס הנ0תרים. מהצדיקים הואהחולה
 להחולה, יו והופב הי' וכן ויחף, שיחרפא בתשלה וושתעצם נסתר 5דיק מ8וטידיעה
 כ"ז כי והודה ז האהששיזין את ראה בשסת ח8ם 8ותו ושאל לבקרו אבעש"8יילך
 ערכ עסהן, ישתדך ומי עניזת יתומות וש98שרנה הבנות לשובת הקצר עצתמי'
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 דעהרורלב

 עותך לשאת יבקשו ורבים נסתר לצדיק שיחשכהו כדי כן לעשות עצתיהיתה
 היצה"ר עם ללחום צריכים איך ראו לתלמידיו הבעש"ט אמר אז נדוניא.בלא
 הבעש"ט של פטירתו שבשעת תימידיו ספרו בן ואמנם )שם,, בתדייתא זיבולאעד

 גאוה. רגל תבואני אל : המלים האחרונים ברגעיו ממנושמעו
 הילד את ילדים של כטפיא בתוך וראה בטשוטש בעיר הבעש"טבהיות

 לו ויגידו 1 העלם זה מי בן ושאל עליו והביט הבעש"ט עמד שמשון, בה"רמשולם
 נשמת הבעש"ס אמר קאלימיא, אבד"ק פישל ר' להגאון ונבד שמשון הוא_ב"דכי
 הנאון הי' והוא יתעבד. רברבא ולאילנא החדשותג( הנשמות מן הוא והעלםזה

 )תולדות מנ"ב. ושם ופרעסבורג סיסמניץ, אבד"ק ז"ל איגרא מש:לם ר' מו"ההנורא
 נ"י(. קנעביל שבח ר' הרב לידידי- המעלות" "גרם בס' חייו ימיוקורות

 בעת ז"ל גוואזדיץ אבד"ק שור יצחק מו-ה הגה"ק אל הבעש"ט באפ"א
 לקיים ומזומן מוכן הנני ואמר, מים קיתון ויקח הבעש"ט וימהר מהמקוה,שבא
 מען אח"כ ידיו, את לנגב מטפחת לו ונתן ידו על המים ויצק ת"ח, שמושמצות
 לדרכי. ויסע פרידה ברכת לקח והבעש"ט שלום. לו והחזיר שלוםלו

 גוואזדיצשדנ_ איציקל רבי : בזה"ל לו ואמר אליו הבעש"ט בא פ"אשוב
 1ל8 בו חפץ לי "אין : ויענהו אליך, יבא בלילה כי להודיעך שלחני הנביאאלף
 ,בהקדסוה. קלה" שעה גם מלמודה לבטל לי והלילה לשמה תורה לומד הנניבך

 שור"(. "כח שו"תלספרו
 "ירינ4 בספרו אוססראה, אבד"ק הכהן שמואל אהרן מו"ה הכולל חכם הגאוןהרב

 שפ"(4 סטעפאן, אבד"ק יואל יוסף ר' הגאון חותנו וו שסיפר ממה מביא,ראש"
 בטרפיהן מקשקשין האילנות והיו היער דרך ונסעו ללותו הבעש"ט עםנסע

 ואמרן והקשקוש הצפצוף ושמע השגלה שתעמור הבעשיט וצוה מצפצפותוצפרים
 מסטעפאן להרב חרה קצת וכמעט בעיר, לו הנחוץ חפץ דבר ששבחו לושאומרים
 ועופות, דקלים שיחות שיודע מי ימצא הללו שבדורות בעיניו רחוק הי'שהדבר
 נ"ו(. צד אוסטראה לגדולי ,מזכרת נחוץ חפץ ששכחו הי' שכן נמצא לבסוףאבל

 ספמ מביא פנחס בפ' ז"ל גדשון מו"ה הרב , מאאמו"ר טוב מבשרובס'
 במלין בכפר ללון נסע ערב צללי נטו וכאשר לדרכו נסע שהבעש"טהשמועה,

 וכלה חתן עס מחותנים שמה באו- בערב ולאנשיה לז מיוחד חדר שמה לוהקח
 לנסיע והכלה והחתן המחותנים יצאו כאשר למחרת נשואיה שמחת שםוחגגו
 וצפצפה, האילן על הרוחמה צפור עמדה כי ראז מבחוץ, אז עסד והבעש"סלדרכם

 סהר"ר שהחסיר 0ביש, ושם וישב פ' ריקנפי ע' החרשות הנשסות פורות עלנ(

 התיטוחנ הנשמות סן הוא אם הכיר הארם ובפני בנשמות סכיר הי' זשל הראבשרבן
 ולספרי השני, הראב-ר א' סערכת ה;רולים ובשם י'נ פרק לחכטה סצרף וע' לא,18

 נש"ה לו שיש ז"ל הנוב-' על נם שאפר הבעש-פ בשס הם' בסוף הרו-מופת
 נחשו ר' חנאון פפי ששפע 8-ד מזקן שטע שהוא בספאניסלב א' זקן ל* יטח -7חרשה.
 פפיספניץ משולם ר' שהנאון בעת כי ו"ל, הכעש"פ פתלס'רי שה" קוליסיעאבר'ק
 ידק' הדבנות את וק'4ל פיססניץ השר עזב וע.כ שבעירו טהחסיד'ם צער הרכה סבלז"ל

 הי4 "לע ו לו ואפר הנ,ל גחפן ר' הנאון אל נחלום ז-ל הכעש"פ ב8פרעסבורנ,

 סשיספנ'ץ* סשולס לרבי טצעריס החסידים 8פ החםירות את לכרואסראי
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לג ר5 בעשיפ -מראלרבנו

 הארץ. 'תחלק "לאיה כעת אומרת הרוחמה להם, וישר אנשיו אל 4נח"-הק
 ובנות בנים להם היו כבר והזוג ועידנין עידן אחרי הדברים, פירוש  ידעו לאוהם
 לשאת"ק וליטע הכל את לעזוב האיש בדעת עלה בנים, בגי גם לראותווכו
 בשוה לנבטי4ון שיחלקו הד'ת ונפסק לד.ת והלכו לזה הסכימה לא זאת אשתואבל
 שאסר סה הבינו או - לאה-ק יט? והוא בחו"ל ותשאר פטורין נס תקבלוהיא

 הארן הארץא, תחלק ,לאלה צועקת הרוחמה כי שמחתם ביום ז"להבעש-ם
 1( באריל נשארה והיא שמה נסע והוא שיתחלקו לחלה נרמההקדדשה

 גבדיהותאן התלמידים אמרו ביער, ללון והוכרחו תלמידיו עם נסעפ"א
 לכמ אכרה למחר הבעש"ט להם רעץ 4רב, 1נו יעשה אשר הסעורה אתנראה
 עש*י בבית ונתאכסנו לעקר באו לסשור מסעמים. מיני מכי גרולה כרהאיה"ש
 נרול .רב דודו הוא החביב, אורחו לכבוד 4דץה סעורה ההוא ביום שעשהאתד
 השלחן אל הקרואים *שבו התפלה אחרי רביס, ימים ראהו לא אשר גדולהבעיר

 בעתשב את האורח הרב וישאל ומתפיל. החדר בירכתי עומד עודנו ושלוהבעששס
 אח?יבר ולא ש46ת מלקךי בעש-ט שהוא ויענהו ז בתפלתו הסאריך האיש והסי
 את .הבעש"ט כשסיים השלחן. אל הוומנו לא הבעש"ט ותלמידי בדבריו,כלל

 עומר קיש קודא שהוא פעם בכל יודעכי ואתוא בסתר לו ויגל הרב' אל נגשתפלתו,
 לו 4יכיח הבעשךט אולמ היזג - שכן להודות רצה ולא כחש הרב וערב, שתינגרו

 התענה כבר הרב כי הזה הדגר נם מסנו נסתר שלא לו נילה כי הדברחסיתת

 ובכה סיוחד לחדר עמו וגכנס הרב הורה אז נענה. ולא תעניחים פשד יה*
 הצדיקיפ אחיי יהרהר לא אם כי רוחו, את הרניע והבעששט לזה, תיקון לו לתתיפניו

 הבעשש5 ממעריצי הי' ומאן יהועילה התרופה את בדק הרב גדולה, כרה להםוה" הס*4די אל ותלמידיו הבעששס- נקרא אז רע.. כל עוד לו יאתה לאאנדתים
ותלמידיו.

 1 הוח אנה בנו אודות על ששאלו אחד לאדם הבעש"ט הגיד שפ"אויסופר
 פלונע בפקום הוא וכי חי, הוא כי לו השיב והבעש-ט ז בחיים עוד הואואם
 1 בדיוק בה . הכל ידע סא-ן. השואל וישאלהו הבעששם דברי נתאמתו ימןואחר
 אדפ ה" בראוש*ת יפי בששת הקב"ה שברא אור הלא ! שוסה :  הבעשיס לואמר
 בתורה. ננזה והיכן וגוא לעתיר לצדיקים וגנזו סופו וער העוים מסוף בומביט
 דגל' ובספר סופו. חגד העולם מסוף רואה חנ' הזוהר ספר את פותה כשאניהכן

 ומ0יימנ בתורא ננזו שהשי-ת הבעשיט, זקמ רברי מביא בראשית פ' אפריםמחנה

 שיחת ענת על ו'ל: אר*י מגענפרס נח י *בסתב תורה- חלק בשי*ה ע'ד(
 נף חיק הברית בסשר ו1 כוע הקול את עייך השמ" עוף בי פ'* ובפידושעיפות
 פבק הקךוש שהאדם אלא -יודשים א"ףשות - שהם 5א ה', 8דק ישפ8אטר

 ששיתא חמר 2ן טחגן ר אצל שהף השחץ תה ר8זיהם, ברוה'ק יודע והואבהם ופביי
 סוו 58שב רפה ביו-א ה5הנר הפייר מ1שת ענין יש ואטנכ כ"4נ דף טובהבפם'
 6יש5 המח וב8רבר פיאשש פחטן 1 השיר זה הקול אה יוליך השפיפ עוף סיל,
 צערברש . פ'ה גיפין וע' פתי. שיף וע*רוך ל,8"

 וק-

 .58שט* *ץ י*כסופה ע*ל*
 8ש שושה לאי חהס אסה י8' א' ' ה48-ח... סטף שסע א8ף לאשתו שק881י

 בשב. שרק ג* פאפר*שראי
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 קיטובער 3רזון ר' המנוח לדו"ז שבתב מה מעוציות כמה ממש עיני שראו"כמי
 באנרת דךו לו והשיב בשבת, לארץ בהוץ אותו שראה הקוושה לארקז"ל

 כהכיל היריעה קצרה אשר וכהנה בחו"ל שהי' נברית מיהי הי' שבתופבאיתו
 שנננז האור אותו ע" הי והכל סופו ועד העולם מסוף ממש הסתכלאשר

בתורה".
 מבאר, נחמן ר' הרה-ק של קברו על הלך באד, בעיר הבעש.ט הי'פ-א
 הבעש-ס ונתן הלבושים בעל זקנו בהיכל אותו שסצא אמר הבעשיסוכשחזר
 רבני לראשונים )זכרון אחת בלחי יבלת לו שהי' אותו שראה לדבריוסיסי

 להניד הקודש ברוח ת ונפלא גרויות למסעיו ביבתו הבעש-ס הראה כהקולימיא:.
 לכל חסאתם את דבים לאנשהב מגיד והי' ביי:ואם. שנחקיימו עתידזתלה5

 שבהם הזקן תענית, סדר ר-ש תענית במס' כם-* תז'ל עשו ]כאשרפשעיהם,
 מעשיהם, סהרי להם שמנלה 5-ח בשם בתיכ' ופירשו כבוקים דברי לפציהםאו0ר
 ברוהיק שהיודע ק"א, סי' אושה רבה וכאל" ו', אעת פ-ב ברנות יו"פ נמעדניוע,
 הבעש-ט הראה ובזה בהעיותךן. פ' אייסלך נועם בס' וע- אדמ, שכיב מהמכיר
 את ינסו אם חז"ל. שעשו כמו ונפל%ית נדזיות לעקית אפשי הזה בומן שנםז"ל

 השם קדושת על נפסם וימשרו בוביקית, ומה:ריב קדושים חייס לחיוח הזה"דבר
 מ~הירות יאיר, בן פנחס ר' שהורה כדרך למדרנה ממדרגה העלי. :עס-יימוהם,
 שבהלמידיו עלי' ובני היהידים עשו וכה ן המתים ותחיית הקודש ירוח עד.וזריוות
 )וע' ברבים. ידס על שמים שכ ונתקד,8 הרבה לדגריכ :זכו יפה עלה'והנסיון
 "ויבפ .הדבקות., על שס מ"ש הצלחה בפרקי הדור" .סאר בינשוביתיוברמב"ם
 בעובריכ-[. כמובעעידות

 . ד'פרק

 היוצר,ביה
 ומשקים הדולים מקשיבים חברים ותלמידים אוהבים, לו רכש אשראחרי

 נאחח להשתקע סנוחה, מקום לו לתור אמר אז ה', לדבר לצמאיםסתורתו
 בזו ובחר במעזיביז או בנעמרוב לדור לו הראו השמים שמן אז,אמרו " גה בחר סדוע מעזיבוז, העיר היתה בבחירתו שעלתה העירהעיירות,

 בכעזיבוז סוב(. )זכרון שבת ליבוד להשינם לו ויקל דגים שם ששכיחיםטפני
 ננד ראפופורס בער דוב ר' ה3אק הרב כי דסתא, הרב מצד התננדות 19 הי'לא

 מ*ם ובשוית נדול. כבוד בו ונהנ בשלום עש התהלך ז"ל כהן חיים ר'משאון
 והבעשיפ ז"ל . עמדין יעקב ר' ה3און בן פאיר ר' להנאון שאלה נמצאהחיים
 הנ-ל הנאק משיב וע"ז מטלופט", בע"ש ישראל .נאם וחותם כותבה עלמעיד

 קטן חיל עושה ובישראל ביהודא "אלוף : האלהגדברים
 ונד~

 כמציא הוא שם
 הרב מ-ה בכלש ונבר ברקת לו חצם בששך הוא גדול איל, אין לנבר ותרףסזור

 נ"י.,.* ישראל סעשה טוב בשם המפורסםהסופלא
 קישה הדבניה ואולם סחחרים, יירתו שפר הי -גכעזיבח התישבותובתחלת

 תלמידינ יס שבר 8-8 ידיעתו, כלי בית לו ובנתה יד על יד וקבצהמעיסתה
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לה ?'ל בעיצ-פ יוטרא?רבנו

 בנתה אשר הוא שלו רואה שהוא החדש הב-ת כי לו ונילו ביתו שם אשדבמקום
 שיהי' דוצה השי"ת אם - ומה' אבות, נרלת והון בית צחות, עיד אמראשתו,
 סשכלת. אשה - לו מומין אזי אבות, נחלת לו אין אם גם ביתלחיש

 בתו עבור לו לחתן יחיאל הד' בנו את ויקח אחד בעה"ב עם נתחתןשם
 לו נילד ת"ק שנת קודם הללו ובשנים ו תצ"ה שנת בעיך אדיל מרתהיחידה

 תקס"ה(. בשנת )שנפטר ז"ל צבי סו"ה הרה"ק יחידובנו
 לא ימעולם לאביוניס, נתן פזר לו הי' אשד וכל לרוחה, פתוח הי'ביתו

 פ-א משבבו. על עלה טים לעניים הכל מחלק הי' רק משות סכום שים אצדולן
 ודאה ראוניא מרא הרב פני לקבל בשנים ורך קמן עריין שהי' יחידו בנו עםהלך
 כ?י לו שיש להרב תקנא בודאי אתה לבנו, אמר כחזירתו הרבה, כסף כיישס
 לצדקה אותם מפור הי' כסף כלי על מעות לאביך הי' אלו לך דע הרבה,ככף

 עניים. בהםלפרגס
 א' יתוס עס ושידכה ביתו בתוך יתומה נידל פ"א יתומים. אבי הי'וכן

 וועבים. מאתיס נדוניא לה ופסק ז"ל קיצעס זאב ר' הרה"ק תלמירו אצי"טעידל
 קיצעס זאב ר' הרב רצה לא הנדן את סילק לא ועדיין החופה יוסכש"3יע
 שלהנו על הזוג להחזיק צריך הלא הוא כי הבעש-ט, אל ואמר סחופה אללילך
 את להבעש"ט הזמין והש'.ת תורה, אין קמח אין ואם תורה החתן עםלימ'ד
 לחופה. ונכנסו הנדן את וסילק נם בדרךה5ך

 כנפשו. מישראל אדם כ? את לאהוב בלבב: תקועה היתה ישראלאהבת
 יותר מישראל אדם לכי אוהב אני כי דע א"ל לבנו, שנשק לתלמידו דאהפ"א
 אומר הי' הבעש"ס אות'. נושק אינ- ואעפ"כ בנך את אוהב שאתה ממההרבה
 מגרעותיך כל את תדע כי אף  עגמן את אוהב שאתה כמו כמוך לרעך~אהבת

 למשוך המושכת לאון-השואבת היתה וו, במדה ישדאל ואהבת הדבים.וחסרונותיך
 אוהב האדם אם לאדם", האדס לב כן יפנים פנים "כמים העברי. הצבור אתאלי:
 בוערת ליא4-אל אהבתי שהיתב כשס וע"כ אותו, יאהבו הבריות 'נם הבריוהאת

 בו. ולדבקה אותו לאהבה ישראע בני הכון לבב את האהבה הלהיבה כןבקרבו,
 סיפורים להם מסמר והי' וברחוב, בשיק . עמהם ומשוחח הצבור עם סעורבוהי'
 את לקחת אפשר וה שבאופן ואמר וד-א, בסוסר לימודיס רצוף הי' בתוכםאשר
 את ששלח למלך "סשל השכינה. כנפי תחת ולהכניסס שבי ישראי בגי המוןלב
 מבן נשכחו הימים וברבות תענוג יותר אח"כ לו שיהי' . כדי למרחקים יחידובנו

 שר לו שנשלח עד לחזור... רצה ולא אחריו ושלח אביו, תענו3י כלהמלך
 אל והשיבו אליו ונתקרב הבן .של כדובמהו ולשונו כסותו שינה עשה מהחכם
 וישב(. פ' אפריס מחנה )דגל גשמיים..." בסיפורים התורה התלבשות וזהו --אביו

 פשעט יעמו יגידו כי המוכיחים את לסבול יכוי הי' לא לישראלבאהבתו
 ההוד?, פרנס אצל והתאכסן אליק בעיר הבעש"ס שבת ופ"א חסאתפ. .עקבולביה
 באו ובינ;ים הדרשנים-הנוסעיכ, אהד ררשת לשמוע בעה"ב הלך המנחהלעת

 ורגז תוכהתו, לו וספרו הדרשן חידש מה אותם שאל והבעש"ט הדישה מןאנשיכ
 גילה והגבאי הבעה"ב, את לקרוא ושלח ישרא? על מישין הוא כו ואסרהבעש"ט
 למחד אהד, אחד נשמטים השויוים והיו הדרשן על כועס הבקש*ט כי אנשיםלכמה
 ממקומו הבעש"ט עמד עליוו הבעש*ם כועס מדוע להוווע הבעש-ט 8ל הדרשןבא
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 רלהחר8

 סישראל איש כי דש יואראל, בני על קשים דברים תדבר .אתה : תמרובכה
 והולך מנחה יזמן יעבור פן יחרד ערב . ולעת דשוקא ביו~א היום בכלחסרוד
 ואופנים . שרפים מלאכים בב"ז שסתפלל, 8ה יודע ואינו ל"תפלליבהכנ"ס
 דבריו. לקול5זדעזעין

 דתה"ק עפ"י ומתן במשא עוסק סישראל אדם : אומר הי' ז*להבעש"ט
 קונה דמשיכה ובפוניא ומעשה, בפועל בחמור פרה הסחליף בתורת עופק הואדצי
 יסודם. מסועת בדיני אשר ספוניות וכיו"ב דהשותפין ובשמעוש4 קונוחע מעותאו
 בהן ועוסק בשוק עוסד או הללו בסוניות ועוסק בבהם"ד יושב חי' אם ליוסה
 התורה שתהי' ארץ, דרך עם תורה פוב חזאל אסרו דא בנון ועל למעשה,מלבה
 וסתן. והסשא דשא -עם5יתד

 הי הירוש חז*ל כפירוש ישראלש רובע את ומספר יעקב עפר מנח.פי
 קדושה הנשמיים במעשיי יעקב בעפר נם רחה הוא קבועה, . לשייהלהביששס
 הסיוחדים המאכלים כמו וסשתה, בסאכל נם בישראל הנהינים המנהנים אתחשצילוחע
 תפוצות בכל הנהונים ידועים תמנים מועד לכל המיוחדים והמאכלים5"ש*ק,
 מעפרם אותם ניער והוא ונשאיש רסים ענינים גהם סרוסח*ם כי הראה"שרחג
 ואיך בהם, הצפון הקדוש הניצוץ את בהם והראה הגשמיי, לבושם פהםופשס
 תורה. הוא ישראלכנהנ

 מליטש, כראי הוא "האדם בישראל", עמל ראה ולא ביעקב אק הביט"לא
 מה ובכן רואה", הוא עצמו נגעי אחרים, אצל רואה שהוא והננעים המומיםאה
 עצמך. ננעי ולא זולתך, חטאי ולחפש לבקר5ך

 יום בכל השומעים צדיקים ישנם בי לי "האמינו : זשל הבעש"ט אסרפשא
 ח"ו אם בי בעצמם, בטוחים אינם זאת ובכל בעצמו, הקב"ה פפי חרשותחולכות
 יאמרו ומה רבה, דתהום  עוטקא עד במפלים להיות יובלו א' רגע אף דעתםהויחו
 קיר". אזוביעוד

 שהם ישראל "בית : האוסר הבדול ר*א בשיפת החזיק ישראל", "כללעל
 לתוכו ירדת ואם לתוכו, תרד אל בו הצצת ואם בו, תציץ אל הקכ"ה שלנהמו

 ונהנית וירדת הצצת ואם ספירותיו, תאכי אל מסנו נהנית ואם סמנו תהנהאי
 הנהנה האיש ו"ל הבעש*ט אמר ובכן פ"ז(. רבה )תדב"א מפירותיו..."יאבלת
 להצ'ץ %א ישראל, על טוב ימליץ שבהם, הסוב את אך יראה ישראל"ס"כלל
 . יאשם אוכליו כל לה' ישראל קודש שבהם, -סומים אחוי לבק- בקורת בעיןבהם

 שבשמים אביהם ואין למקום בנים שנקראים ישואל וחביבים הם, קדושים*,שראל
 ק"נ ע' ה.חסידות" מראה בניו על רע שם יוציאו ביחופו

 נופט, בצרכי עמהם להתעסק' העם, אל ההר מן ירד לישראלובאהבתו
 למלאות ורפואות בפנולות והשתסש שעה, מחיי הנשסיים הצרכים*5מחאיות
 אצלו איתה עיקר בי עם בזסנו, אז הם שנהגו בפי ההסון של ובקשתם,8אלתם
 למעלה. באמורשששפלה

 צרכיהם  שאלות 8ש תבאים פניו מבקשי כל בי חדש, מנהנ הנהינ זשלוהוא
 זה, סנהג ז"ל הנצש"ט לקח סחין בשקויסל". הבקשית יעריכו לפניו,זבקשותיהם

 שסו ירשום הדור, ולצדיקי לפנט יבוא אשר איש כל כי שהנהיג תשני סנהנזנן
 המקור נפשותיהם. עי לכפר נפש. פרען יתן ו*ש כפתקא; וכקשתי ביתו בני5וצם
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:7 ז"ר כלשרצש ישיאלרבנו

 : ודל מ"ה,, פסוק במדבר )פ' ברמב"ן היא קשישאי, מחסירי שמעתייזה,
 בשמו, להם נורע יהוא ה', קדוש ואהיו הנביאים כל אבי לפני הבא כייועוד
 וזכות אל, ישר בני יבכתכ ה' בסור בא כי יהיים זכות זה בדבר לויהי'

 ישימו כי ואהרן משה לפני טימנו במספר זכות לכולם וכן במספרם,הרבים
 ככם עליכם יוסף אבותיכם אלקי ה' רחמים עליהם ינקשו לטובה, עינםעליהם
 נפשותיכ0". על כופר והשקלים מספרכם, ימעיט ולא פעמיםשולף

 בפעם בבואו שאול אצל בנביאים, שנוי להנביא מתנה לתת המנהג כיואם
 השלוני אהיה ואצל ט'(. א', )שמואל האתונות אודות על שסואל לפניראשונה
 התפלל שבא סזהב לו ויתן ויחי : רמז בדרך בכתובים ומשולש י"ד(. א',סלכים

 לא בפתקא ובקשתו שטו לרשום אבל ע"בי, )תהלים יכרכנהו היום כל תסךדבעדי
 ויסדו. וחזר ז"ל הבעש"ם שבא עד מקומן בשוםצשנה

 הימיפ וכרבות נשתמרו לא ובכן בספר, לזכרון נכתבו לא הבעש"טמנהגי
 מכתב נדפס התבל", "מלחמת המלחסה אחרי שנתנלו הבעש"ס ובכתביצשגחו,
 2 בזה"ל ממעזיבוז, מוהר"ב הרה"ק לאחיו אפרים" מהנה "דגל בע"ס הרה"קימנכדו
 הדור מופת צי"ע וטהור הקדוש הרב היקד לאחי לפ"ק, תקל"ב עקב ד' יום.ביה
 הסליחות שכל ז"ל הבעש"ט אא"ז של מנהגו אתה זוכר אם יח", ברוך מו"הוכו'
 שרק לי כמרומה אבל באשמורת, לא בחצות בלייה אמרם נמירא עד א'וזטס
 בצבור לומר הקפיד לבד אותן רק וצ"נ מדוהע ולי*ג ברית, ולזכור הראשוןוויום

 מידו מער עם לעקיח לאנ"ש לחלק סליחות הד' כל אחר שהקפיד ליזכמדומה
 מאוד נכבד ענין לי יתברר ועי"ז לי תכתוב אתה זוכר אם הק' לידיהםוקדושה
 במהרה, יבוא הקרובה השי"ת לישועת מקוה דוש"ת אחיך דברי ותהנה,ץ8אודיעך

 הנ"ל*. דק' מו"ץ ז"ל הכעש"ט נכד מיכל יחיאל מ' בההיץ אפרים חייםסשה
 מנהגיו נשכחו כבר הבעש"ט ספסירת כזה קצר זסן ך במד 5יך יפיאוהדבר

 ל5 מ"א הרגל שהרהיץ מאליו סובן אפרים", מחנה "דגל בע"ם הרה"ק מנכדוצם
 נפ וכן הביקר, כאשמורת הצבור עם "ביחר סליחות אסר רק הבעש"ט מנהג3הג

 הי' ואחד אחד וכל הבעש"ט מנהגי את שמרז לא בנראה ז*ל הבעש"טוזלמידי
 החסירות. ושרשי הח"ן בתורת ובינתם רוחם כפי מגהגים5הה3

 פתים מנחת לאכול החסידים, בפי המסורתי הכעש"ס של המאכל עלוגם
 אומר טדזיקוב, זצ"ל אליעזר ר' הרבי הרה"ק ה" פעודה, לקמח ש"ק בלילושארפעל(
 מעננ הי' בעתירותו אכי ובמערנימ, מפוטמים בתרנגולים השבת את ולענגלכבד בכאי הי' שלא בעניותו, ש"ק לכבוד אוכל הבעו"ט הי' זה מאכל : הלצהבדרך
 ל3ו תורה זו חולין שיחת סעודה. לקנוח מטעמים ומיני מגדים במיני השגתאת
 מנהני נשתמרו לא שבכלל ידע כי בשיניו, חשובה זו "מסורה" היתה לאגי

 חדשים כים ר להם בחרו תלמידיו, ותלמידי תלמידיו והצדיקים דל,וקבעש"ס
 חדשים,ימנהגים
 תכל ה', מבקש לכל לרווהה הפתוח בית לחסידות, היוצר בית ה"בה
 מדרץש ובית לחכמים יעד בית הבית הי' ד'. מבקשי לכל ן לב ושבורי8רי-נפש

 והורה הנפשות את 'וזכך הלבבות, את וטהר וצירף המצרף ישב לאשרלתלמידים,
 אח להפיך יעשו. אשר המעשה את לדעת ללמוד הבאים לבל ה'וויך

 סצוץ- איש ולכל ; לטוהר השמיס לעצם הגס הגשם ואת לצורה,וז15טי
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 דעהדורלח
 נ רב" חוסן צדיק אכית לאביוה ומשנב לרל מעוז בצלו, יהסתופף מנוס ביתהי'

 ה.פרק
 הי8וח.?ניץ

 הנסו4 המבטא את למצוא תלמיריו יכלו לא ז"ל, הבעש"ט שלאישיותו
 בכחר הי' אשר איש חסנו. ושיא גרולתו ערך לפי לו הראוי בשם אותולכנית
 איס4 ; התורה וארירי הלבנון ארזי אליו ולמשוך ישראל, בקרב גרולה תנועהלחולל
 בחירושיר סקוריי הי' אשר איש ן פנימה הנפש ותאי הלב חררי אל חרראשר
 עולננ של ברומו העימדים בדברים חז"ל בדברי ופירושים עילאין רזין גילהאשר
 בסלא הרוחא "ענק הי' אשר איש ן לפניו הצריקים הגאונים קרמוהו לאאשר
 'עשי אם כי מאישיותו נאמן ציור לנו לתת לתלמידיו הי' אפשר אי המלה,מובן

 אשוי אתרי מעשיות, סיפורי ע"י ונבורתו תקפו להשינ כעת אפשר אישלאחריו, ובדוו- בדורו אז משובח אסצעי זה רבר ה" אם אבל ן ממנו וסיפוריםעוברות
 קטני על יתירות ובגוזמאות בהפלגות האחרונים, ברורות צריקים" "סיפורינתרבו
 עלינר כן עי ז"ל, הבעש"ט על מאשר יותר גדולות נפלאות תלמיריו,תלמירי
 והוא4 הבעש"ט של מאישיותו קצת מושנ לנו לתת כדי אחר, באמצעילאחוז
 הרוחניינ4 פניו תואר את במקצת לרעת המראים ממנו, אחרים מאמרים כאןיהציג
 ז"ל: סרקוס ר*א הרה"נ עליהם העיר כאשר הוא, צבאות ה' למלאך רומה רביי

 להודחצ שצריכים מארבעה המדבר שבת, רערב מנחה בתפלת ק"ז מזמוריומר תיש תוב"ב, לאה-ק ליסע ביקש אשר מנסיעתו, בשובו ז"ל"הבעש"ט
 "אשר הטסיק את מבאר זה מזמור על שם ובביאורו באניות. הים יוררי מהםוא'
 בחי* היא ו"יד" ארץ, מחקרי אלא הארץ מחקרי תקרי אל בדרך ארץ" מחקריבידו

 דעווב הרבה אשר הנוים מחקרי ובירה עתה, המנהנת אחרונה מדרגהמלכות,
 שפש והנה בעצמם. חכמיהם ע"י ינרופו כעשן כעת בקרבם, שנשתרשומשובשות

 שער421 לא אשר טבעיות סיאכותיות חכסות רואות עינינו כאשר חכסיהם קלטורב
 סוסדי ובחקרם שלו, קדושה שערי ס' בהקדמת ז"ל מהרח"ו כערותהקרמונים

 קמף עלתה וטרם כוו~לי... בתר דמחזי כמאן להם נתנלה ואילך תק"ם משנתארץ
 הנעלס24 המסורת יבאר רמח"י הרה"ק וקריש עיר שלח הסורות בקצה לנגועדעתם
 ל"ש4 )ל"א, ה2כיא ירמ" בנבואת לבעט ידם שלחו טרם שנה מאה גמורבביאור

 הנביא חגי וכנבואת למטה, הארץ מוסרי ויחקרו מלמעלה שמים ימודואם

 וב-
 ח'ן. רף בראשית סופר )קסת תיראו.,." אל בתוככם עומרת רוחיה.,

 חף* נבואי כח כי מראים המחקרים, על ז"ל הבעש"ט רבר אשר"הרברים
 אריס8ר שיסת את היסוד עד הרסו אשר ולפלאטע קנט החרשים הפילוסופים כיבו.

 דשפ2 איזה כבר הף לוא ונם קטנים, ילרים עור ההוא בעת היו העולםבקרמות
 בשנהפ שנעשה ממה ז"ל כהבעש"ט המתבורר האיש ירע איך מזה, החרשהבמרע
 גצצר בכתגי הרבה עסק הבעש"ט כי ואם החרשה. הפילוסופיא של המרעבבתי
 .81נ 4' מרקוס  יהר"א  וה"חסידות" ליראיו..:" ה' סור הנבואה, משפעת השפעהאם פי 4ה אין יחחד8ה, הסדע אל וקשר יחס שום אין.לו זה רבר אבל גאון,סערי'
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לם ז"ל בעש"פ ישראירבנו

 ,דאס הנעלכ" ה"שכל של המושג את שהמציא הראשון הי' הבעש"ט.מרן
 הי' הוא והפסיכולוגיא, החדשה הפילוסופיא כל את ומקיף הסובבמינבעוואוסטע(

 גילו ובן השכל" "קדמות חדש בשם וקראו הזה הטושג את שהעמידמראשון
 והמושכל השכל אודות על אחדי פ' החיים אור ובס' עטר בן מוהר'ח הרה"ק48
 הי' הוא ומובן, ברור באופן והתוכן הצביון את הלזו להשקפה נתן הבעש"סנץ'(.
 שלימה" "קימה הוא המשכלת מהנפש העולה מחשבה וכל רעיון "כל :18מר
 וקדמות הנעלם השכל ממקור באה היא הראשון, ומקורה תוכנה על טדיקה1צריכה
 גבורה, חסד, : והם שבעה עמודיו אשד נעלה רגש של מיסוד ובאה8,8כי,
 פנימה, חיינו שבגפש יסודות רק אינן וכולן ומלכות. יסוד הוד, נצח,ועפארת,
 הפועל" אל סכח יהוציאן בהופעה1באים

 בידה שעלה הנצחון חנ את כעת חוננת המודדנית הנסיונית.הפסיכולוגיא
 )ע6 כקרבנו" תעלה "המחשבה : לאמור וואונדט, של המוחלט הלימוד שלמההגלות
 הנה רק ברצון חושבים אנו שאין המחליט הזה המאמר איים אונס'. איןרענקט

 המחשבה אל עבדים להיות אותנו משעבד מעצמה, בקרבנו תעלהחסחשבח
 על למושלים אותנו לעשות דוצים וסיעתו כהבעש"ט ישראל חכמי אביעשגקרבנו,
 מונבלה בלתי ממשלה הסושל ולהיות והרגש, תליי_בהשכל בלתי ולהיותהמחשבה,
 הבעש"ט. מרן תורת זהו והמעשה. הדבור ע"י המתבטאות התוצאות ועלעייהס
 העם לנשמת מספר לאין דקים בחוטים קשורה היא ואיש איש כל שיהנשמה
 הקשר אל להכנס להניח שלא ולמען האין-סוף, הבוי"ת אל סקושד הוא יריהםי8ל

 -נ "הרגשות" ובאקצילימשל "מחשבות", של המסוה תחת זרים עצמים הזהחקדוש

 העשרת מתחילים וע"כ הדתיות, המצוות באו - החדשה המדע של הביטויםיפי
 ערוכות שהן מצוות תחמור", "לא הרבור עם וחותמים ד-א- .אנכי עםחדברות
 אלהים יעבדחם יסרתם לפרש, הבעש"ט יאמר ע"כ ואשר והמחשבה, הדגשלעומת
 אלהים ועבדתם המחשבה, היא ה' אל אתכם המאגד הקשר את וסרתםאחרים,
 ק"ה )שבת ז"ל כסאמרם אדם של גופו בתוך דר אל שהוא יצה"ר אחר,אחרים.

 ומ-ד(. ז' ע' מרקוס יהר"א ,החסידות8"בי
 המחשבות בהעלאת שיטהו בנה הסחשבה, קדושת של זאת שיטתו יסורועל
 התפלה שבשעת זרות המחשבות והעלאת ספירות, ועשר בהמדות אשרישרשן
 החוטין את לשזר כדי זה ובל הענין, בזה חדשה שיטה הבעש-ס מרן חידשאשד
 "ולדבקה ב"ה סוף אין הסבות וסבת העלות בעלת אותם ולקשר והנאצליםחדקים
 ה"אין" את' להשיג הנשמיות, להתפשטות לבוא הנביאים עבודת היתה וזאתביש.

 וכה ; והחזיונות ההופעות את ולא העצם את ישיגו ואז עצמו %א עצשצהערת
 ע-י יסודם, המדמה שבכח וחזיונות ההופעות מלבושי להתעדטל ז"ל הבעש"סשעורה
 עליון. בקשר קדושות במחשבות תמידובקות

 יש העולם כרא הבוית"ש : לאמור הלאה, שיטתו ז-ל הבעש"ט הרהיבוכה
 להפוך "אין", ט"יש" לעשות הנשמיות, להתפשטות לבוא יעבוד האדם ועלסאין,
 מכח הבאים והסובכים המקיפים בל מעליו להסיר בלומד ל.אין-, ה-אני".ט~ק

 האמיתית לדבקות יבא ועי"ז לעילא, יעילא לשורעו עד הכי ולהעלותוודמיון,
 יפ6יק שלא ז"ל, יוסף הבית מרן עם הדובר המלאך המניד הזהיר זה עלשושר

 סגסחנ היתה וזאת ונפלאות, נסים ידו על להעשות חז-ל לעעלת יגיע ואזומדביקות
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 רעהרורט

 הרבקות אל להגיע הבעש"ט החכוון וע"כ במבוא( לעיל ,ראה 1"להבעש"ט
 והואל לתלמיריו מסר האמתית הרבקות אל מגיעים איך וה סור ואתהאמחית.
 המקיפים הלבושים כל ואת רבר, מכל החיצוגיות הקליפות כל להסירעלמין, כי והממיא הויות לכל המהוה השי"ת את רק העולם מחויוני דבר בכליראות

 ונעלם הטמיר שבו הקרוש הניצוץ הוא רבר, שבכל ה"אין- על רקולהסתכל
 בהשי"41 האמתית והרבקות האמתי היחור וזהו וב"ש, ב"ה סוף מהאיןוהנאצל
 ה(. הכל את והמחי הכל את המהוה ממעל האלוה חלק את רק ולאהבהייראה

 כפשוטו, כבודו" הארץ כל "מלא עה"כ פירושו בנה זאת סיטתו יסורועל
 מיני פנוי אתר ולית כבודו הארץ כל מלא 1;בוית"ש בכל, היא"שהאלקות
 יסיר אשר אחרי והיינו הבוית"ש", על מסתכל אתה העולם על מסתכלובשאתה
 ואמנמ הכל. את המהוה האלקי הכח הפנימית על ויביט החיצוניותהקליפות

 ב.שיר יללה"ה ייה"ח ובנו הנביא ומהר"ש גאון סערי' מרבנו קדומה שיטההיא
 ע"ש. נ"ב וע' ל"ב ע' הראשונים- "חסירים בספרי בוה הארכתי וכברהיחור".
 פרטים. בפרטי ברחבה ביארה ו"ל שהבעש"טאלא

 בחכמה הבן יצירה, בספר שאיתא ע"ר ה1את האלקיוש בחקירהוההתעמקות
 ב"ה בהאין-סוף ויתקשר "אין" לבחי' ויבא הדמיון מכח ובהשתחרר בביגה,וחכם
 לה4 עזה באהבה הבוער מלב הנובע "הרגש" שהוא "הרעת" ימקור יגיע אווב"ש,

 כלי הנם רעת, בינה, חכמה, והם, ועבודה. בתורה והתפעלות בהתלהכותויתיהב
 ולשעבע- כתר, בחי' אל העליון, הרצון למקור למעלה שורשן אל להעלותןחקר להעמי* הבעש"ט הרחיב ו"הרצון", "הרגש" העקרים שני באלו ונם הנעלם.הרצון
 ותלמידיך כד, רצונו מפני רצונך בטל ז"ל כמאמרם ית"ש יעבורתו הרצוןאת

 ו' ב8רק לקמן וה אודות על אביא )ועור תורה. של לאמתה דבריוביארו
 איה-42_

 : חורבו ס- בראש דעת" *למען ימאמרוע'

 י.פרק
 והמפשה.התלמוד

 הריפ שבמקרא הרים כל אבא ר' "אמר עאהו )תהלים הרים" מסדבר"לא
 מטות(. פ' )רבה הדברים" מן מתרומם אדם שאין רוממות שהוא מוה חוץחם
 מעש-טנ צריכים הרוח להתרוממות לבא כי למעשה. הלכה הבעש"ס הורה%ן

 וצ*ל הלברשטאם מוהר-ח ציס"ע הגה"ק חת לבובן אבד"ק ימיו בסוף )שהי.ז"ל איטיטמי מהרייא הגאון הרב שאף אחת פעם כי שמעתי כאשר נמס"נ,כבירים

 היערח על ישוח *נים בספר ראה בקצרה: טאן האפורים הרברים ביאורי0
 "חשר להרה'נ סו8ר ק*ת בם' וע' באייטות. ע-ש  ידעתי ל* ואנכי גפסוק 1'צאב8'

4 8-ת ובדף ל'בנ דף ושם פרשה בראש ברא*ית 8' ד-ך 8רקוס פוהר'אופקובל  '*8 

 והחבפח עשעי* ,איף בין הבר5 על וצ'ל 5לאך אברהם ר' הרה'ק דבריגביאור

98אין-
 *ל8 ת, רף *בועות פג8י ש*ם העה4 וזשכ5* *קדפות אודות ועל ת8צא.

 עי"ש. יריעה שפה רבו .בית יריעת רבי קסכר אביי*פר
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מא ז"ל בעש"ם ישראלרבנו

 לדרך התורה דרך בין מה רבנו ילמדני חיים, דברי שו"ת בע"ס צאנזהחבד"ק
 כהובים דחסידותא מילי כל עם החסידים של העבודה ררכי כל הלאהעבורהו
 לדרך התורה דרך בין ההבדל איפה יודע במה בן ואם ושו'ע בש"סבחורה

 דע לאמור: והתלהבות, והתרגשות התפעלות של הסערה מתוך ויענהוהעכודה,
 באור בשורשה ותדבק הנפש תשוב כי והרצון החפץ בו להיות הוא התורה דרךבי

 כמסירת בדברו" יצאה "נפשי בבחי' רגע בכי להיות העבודה ודרךהאין-סוף,
 לבד. ברצון להסתפק ולא שעה ובכל עת בכל ממשנפש

 הבעש"ט של החסידות שיטת כל את געלה באיפן הבליט הללו מעטיםבמלים
 ביארנו כאשר יהיא, החסידות, בהחיכדות עיניו נגד שם אשר הגבוה המטרהיאת

 בהם שחיי החיים אופני את ובמציאות בחיים הפועל אל מכח להוציאימעלה,
 ברות הנביאים למעלה הגיעו ידיהם שעל חו"ל, בימי מעשה" ואנשישתסידים
 חייס לחיות וכמעשה, כגסיון ולנסות ; ידיהם על ונסלאות נסים ולהעשותחקודש
 השם קרושת על נפשם שמסרו "הראשונים כמו נפש במסירת וטהוריםקדושים

 את להוציא רק לבד, כרצון להסתפק ולא כ'1, :ברכות ניסא" להוואיתרחיש
 ממש "וכאין", כאפס ולהיות שעה, ובכל עת בכל ממש, הפועל אל מכחהרצון
 ל"אין" שלו, סה"אני" בפועל לעשות תהי'". לכל כעפר "וגפשי במציאית,בסל
 הגיעו ידיהם שעל הנסתרים, הכחות בהם שיש מהדברים דבר בכל וכןיאפם,
 ז.ל הבעש"ט בא ומדרשים, בש"ס אותם וגילו שהגיעו הנבוה למעלתםאזאל
 כחה כי בדורו, גם הקרושה התורה כח את להראות כדי ובפעולה, כמעשהלנסות
 : לדוגמא אחדים בפרטים אבאר כאשר חז"ל, בימי כסאז עמדהחדש

 העוסק כל : האומר מאיר ר' דברי לומדים תושיה והוגי תורה יורעיכל
 לו הוא כדאי העולם שכל אלא עוד ולא כו' הרבה לדברים זוכה לשמהבתורה
 אבל פ"ו(. )אבות וממשלה מלכות לו ונותנת כו' ותושיה עצה ממנו ונהניןכר
 כבר ז הפיעל אל מכח הדבר את להוציא נסו התורה בררך ההולכים כיהאם
 תורה שלמד שיאמר מי כל : הקודש עבודת בם' דל, הרחיד"א הנה"קאסד
 מי לכל שהבטיח ההבטחות כל בו נתקיימו לא שהרי טכחישו, ר"מ החנןלומה
 ר"מ דברי לקיים רוצים תורה לומדי שכל ספק כל אין לשמה, תורה,ילומד
 הזה הרצון את להוציא אך הרבה, לדברים לזכות אגב ובדרך לשמה, תורהייטיד
 אהבת טזבח על ב"ב וכל עצמם את להקריב נפש. מסירת צריכים הפועלאל

 ברצון. וחייכ עם'הרצון, רובם ונשארו לזה מסוגל אדם כל לאו אשרהתוה"ק
 בהיים, גבוה למטרה ר"מ דברי את לו ולקח ז"ל הבעש"ט אסנםבא
 וירד לשמה, שלא הוא ומה לשמה, הוא מה "לשמה" המלה בביאור חקרוהעמיק
 ואיך לשמה, שלא מחשבת נובעת מאין לדעת ונטיות" הנפש ומל עוהקהלתוך
 פ"א כי עליו ויסופר לשמה, שלא לידי המביאות הנטיות אותן את לסלקשופשר
 קול' הוציא שם, רועה שהי' שור געיית ובשמעו השדה פני על אנשיו עםהלך

 עתה : ואמר ענה ? נאנח הוא מה על תלמידיו שאלת על דלבא, מעומקאחנחה
 על גדולה הנאה הנשרף הרגיש מעשה ובשעת השפ קדוש על אחד אישנשרף
 א"ע וימסור תפקידו סמלא הזה השור איך בושה לאותה ואוי בנסיון..,שעמד
 נוצר, שלכך ותעודתו תפקידו לסלאות כדי רק פרטיית, הנאה שום בלייסיתה
 הנאתו בציריף רק שמים, שם לקדש ותעודתו תובתו למלאות ידע לאוהאדס
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 יאאדורמב

 ובכל עת בכי נפש במסירת לחיות לתלמידין העבודה דרך הורה וכההסרטית.
 התנא כן, ואמנס נוצר. לכך כי בעולם ש"ש לקדש תעודתו למלאות רקשעה,
 בהם נתקייסה אשר אחרי לשמה, תורה למדי כי ודכוותי', הבעש"ט על יעידר"מ

 וכו'. הרבה לדבריס ווכוהבטחתו
 לבו"ד אפשר ידי על אשר השמימה, מניע וראשו ארצה המוצבהסלס

 )במתני4 יאיר בן פנחס י' העמיד אשר הוא קדשו, במקום ולעמוד ה' בהרלעלות

 סהר48 סרישות, נקיית, זריזות, זהירות, תורה, : מדרגות העשר עם סוטה(שלהי
 זוכון העליונה המדרגה אל יגיע אשר ומי וקדושה. חטא יראת ענוה,חסידות,

 חיינ* משה ר' הרה"ק בא ואמנם מתים ולהחיות נסלאות ולחילל הקודשלרוח
 דקדוורוע בכי ישריסי מסלח ,בספרו הללו מדרגות העשר את יפירש ז"ילוצ"טי
 הקודאפ לרוח וכה וע"כ בזה, שכתוכ מר זה וקיים כן עשה לביי והואופרטיהן,

 שיסה מזה עשה לא אמנם במבואי. לעיר :ראה השמים מן ולמגיד אלי',וגלוי
 וחתם השעה נסרסה כי כמתכונתו, לעשות המה גם ינסי כי לתלמידיו, גםקבועה
 לעם-הספר. קנין ישרים" "מסלת ספרי נשאד יבכן י"ל, ימי, בחצי ימיואת

 ל* אבל בי1מ1, יוס מדי בססדי ילמדי התורה" ב"ררך ההולכים תורהויודעי
 עפ אולי ונשארו יבמעשה, בחיים הללו המדרגות ע"פ לעלות לנסות הלאהצעדו
 טובה. ומחשבההרצון

 ובחקירח בעיון להסתפק שלא העבודה" "דרך והורה ו"ל הבעש"טבא
 הכחות את ידיהן על להוציא כדי הסעולות ולעשות לנסות אם כי לבר,שכליות
 הנסיונית האלקית החקירה את שהורה הראשון הי' והוא התגלות, לידיהרוחנייס
 במסירת יאיר בן סנחס ר' שהעמיד הסלם שלבי על ועלה בעצמו,והמעשיית

 שיסת* עשה ואז ולתחה-מ. הקודש לרוח וזכה העליונה למדרגה עד והגיענסשו
 לדורוהנ שיטתו ' נקבעה וכה תלמידיי ותלמידי תלמידיו עביר גס קבועהשיטה
 והמעשה" "הנסיין של השיסההיא

 כחחז את שם בהעריכי פרקים, בשמונה הנדול. נפשות הרוסא הרמב"םהנה
 ה*4 )בפרק שם ויפרש חקר יעמיק וכי', המצוות לשמירת מהם והמסתעףהנסש

 ע*ש. זו, למדרגה לבוא האדם יתרגל ואיך דעהו", דרכיך "בכל הכתובאת
 פיק ח"ג )במו"נ תמיד- לנגדי ה' "שויתי הכתוב עם זה ענין עוד לבארוהוסיף
 מאוד נפלא עיון אלי נגלה "והנה . יאמר הדבריס ובתוך גדול, באריכותנ"אי
 בפרקי ביארני כבר שאנחני והוא אלקיות, סודות כי ויתגלו ספקות בויסורו

 השלם והאיש בו, ההשגחה תהי' שכי בעל כל שכל שיעור כפי כיההשגחה,
 לבד בה' חשבי בעח בי ההשגחה תהי' עתים קצה מחשבתו תפנה אשרבהשגתו

 היותו הוא למקרה מופקר אדם מבני איש בהיות הסבה כי לך התבאר הנהכו',
 תירא אל השי"ת אמר רע, כי כו יגע לא בקרבו שאלקיי מי אבל מהשם,נבדל
 כי כל כי ישספוך, לא ובנהרות אני אתך במיס תעבור כי אמר כו' אני אתךבי

 מסנו וימנעי, ההשגהה בו תדבק ההוא השנל עליו ששסע עד עצמושהביא
 הרפ"ח קבע א' בסי' או"ח, בש"ע נקבעו ז"ל הרמב"ם ודברי כולם,..*הרעות
 נקבע רי"א ובסי' תמיר, לנגדי ה' שויתי הכתוב בפירוש שבמו"נ דבריושת
 התורח* ב*דרך ההולכים וכל דעהו. דרכיך בכ? הכתוב בפירוש הרמב"םט"ש

 דלב  על יעיה לא אבל או-ח, ובשו"ע במקורס, הרמב"ם דביילומדים
 לנסהז_
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מג ז"ל בעש"ם ישראלרבנו

 שהוא סי כל כי האומר, הרמב"ם רברי יעמרו האם ולראות במעשה קלהיות
 כי ונם עיקר כל רעה בו יגע לא רגע, ובכל עת בכל בהשי"ת בשכלוקרבוק
 ה"תלמוד בצל נפיון" "בעל הי' ז-ל הבעש"ט אבל ישספוהו. לא בנהרות=ע0ור

 הרה.ק נכדו יספר כאשר הרמב"ם, מ"ש בו ונתקיים יסה, עלה והנסיוןזסעשהש
 פעם איך כעצמו, הבעש"ט שסיסר מה וישלח( )בם' אפרים מחנה רנל ט'בעל
 שרק ואמר צליו ועבר חגורו טניח הי' רק קם, שום בלי הנעססר עברצ8תת

 ז"ל. הבעש"ט של העבורה" "ררך הוא וזה שעבר. הוא גרולה!מזסונה
 ח',, )ברכות 1"ל מאמרם את מבאר זרעים( לסרר )בהקרמתו רלהרמב"ם

 הבריאה כל תכלית' .כי בלבד, הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקנשה לו,צאין
 של אמות בארבע לשמיט, מוקדשים חייו ימיו שכל השלם הארם הצריק,צצא

 כדם-חשוב ולנטוע היופי כליל ארמון לבנות לעבריו יצוה אשר האיש וגםהלכח,
 לאיש מזוטן ההוא הארמון שיהי' ואפשר להם הרומה וכל המלכים שיעשוגמו
 לו ויהי' ההם הקנרות. מן קיר בצל אחר יום ויחסה הימים באחרית יבאאסיר
 צרי סמנו לעשות אחר יום יין כוס ההוא הכרם סן יקחו או סמות, להנצל8בוש

 וכן האפעה, נשכו אשר ושלם תמים איש המות מן בו ויטלפ טריאקה.8צקרא
 אמונת מרחוק עצות הסבע בה העביד אשר וחכמתו הקבשהיצאנ

 פרטית בהשנחה ז"ל הרמב"ס של שיטתו היתה כיו"ב רמה למעלהעד אומן...-
 הרמבשפ דברי לומרים התורה" ב"ררך ההולכים כל ובוראי הבריאה,5תבלית
 מעשח הי' זה בחיים, כן ולהתנהנ לסעשה הלכה לקבוע אבל פהם,ייודעים
 שם שאין שמם במקום אחר תלמיר עם הבעש"ס נסע אחת פעם זיל.שזבעש"פ

 הצמאון, מחסת מסוכן הוא כי הבעש"ס לרבו ואמר למים צמא הי והתלמיר,שרם
 ראה עולמו את הקב"ה שברא שברנע באמת אתה מאמין האם הבעש"ט יויאאר
 הרעת ישוב אחרי לשתותז סים לך והכין מהצמאון צרה כאן לך שיניע זהכל
 הבעששס א"ל אז שלימה. באמונה סאמין הנני פורי רבי : ואסר התלמירי4ה
 לו ונתן קראהו כתפיו על מים נושא אחר עכו"ם ראו הלאה, ונסע מעטועאזן
 המים עם הלום שילחך מי הבעש"ט ושאל לשתות. מים להם ונתן אחרותשרוטות
 שהוא מסעק מים להבא ושלחהו נשתגע הכפר ארון כי להם וסיפר ז הזהבסרכר
 ראה לתלמירו הבעש"ט אמר אז למה. יורע ואינו פרסאות שלש מכאןיזיק

 הסבות. וסבת העלות עלת ית"שהשנחתו
 באחר הבעש"ס ראהפ"א

 שחי~
 לו בא למה בסעשיו לפשפש התחיל שבת,

 זילותא ששסע והיינו שבת, בחילול חטא הוא שנם וסצא עיניו, לננר זהדבר
 שבת. בבחי' רת"ח שבת חלול הוא ת"ח כבור וחילול מיחה, ולא חכםדתלסיר
 שישים כדי שבת, חלול של חטא עיניו לננר לו לסבב ית"ש מהשגחתו היתהובכן
 בירו. שהוא זה מעין חס8 לתקן לבועל

 כתב הצלחה(, פרקי בשם קנ"ה סמ הדור פאר ,בשו"ת ז'להרסב*ם
 בר"ה שוטר בהתקע "ואתה : לו יאמר רבריו ובתוך הרביקות אודוק עליתלכץרו
 השופר, ללקיחת פשוטות יריך באבריך, כלה תנח8תו תהי' הנה והכשרומקופ

  תקיששע בהנעים משמשות הקול וכלי ולשונך גרונך בו, להחזיק סקמצותאצבעותיך
 נרעדים חלקיך ויתר עצומוה ועיניך עומדות ורנליך קשובות אזניךוזהיינה
 על עומד השי"ת אל פונה יהי' והמתפלל והלולב... הטוכה עשה וכןחשרדים,
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 דעהרורמר

 ויתר- מדברים, הוגים ריבורו וכלי פרושות יריו ובשפתיו, בלבו מתענגדגליו
 עצמג מכין מתדבק, ערבים קולות מהנעים יסיר ולא ונרעדים חרדיםהלקיו
 השקיעונ אליו ויגיע ונורא גרול מלך לפני שהוא לפי בוכה ומשתחוה כורעמתחנן

 אותר והוציאה הנלבדה נפשו נכנעה השכלים בעולם נפשו שימצא עדוהפלצות
 שלח מה וישמע ויראה המרמה כח עם ויביט מהם נסתר הוא וכאלו המוחשמן

 הענינים אותם אל אחח במדרגה הם והעוברים שהעתירים ולפי ספק, בויהי'.
 שיביונ כמו בעחירים יביט הנה להם מבוארים בענינים יחד נמצאומ שהםלפי

בעוברים..."
 התורה", ב.דרך ההולכים להלומדים היו הללו והנשאים הרמים הרבריםגם'

 והורה הבעש"ט בא ז"ל הרמב"ם של גרולתו בהם ולראות ולקריאה, ללימוררק
 אל מכח הדברים והוציא כאחד, והמעשה" "התלמור את לאחר העבודה","דרך
 כיו*ב נפלאה בדביקוח ה' את לעבוד הקדושים תלמידיו ע"י וגם בעצמו,הפועל
 י"ל. הרמביםשהורה

 בשמהא, ה' עבודת מענין יספר מ"טן סי' שני ,מאמר בהכוזרי הלוימוהר"י
 בינק ורבקה עבורה היא ר והרי,י הנגון אל השמחה בך תעבור "ואם :ויאמר

 התמה ועבודתו החסיד מעשה לפנינו יציג ה'ו סי' שלישי )מאמר ושםהאלוקי".
 ע5 עלתה ולא חקודש, רוח בעלי ולמררגת האלוקי לדבקות יגיע ירה שעלאיך
 ולעשות לנסות 1"ל, הלוי הר"י אחרי ספרר שבחכמי ומתפ?ספים המתחכמיםדעת
 להכחיש התחכמו רק ומופתים, אותות ויעשו הקודש רוח ישיגו אם ויהווכתכן
 חכסי הורום שכן מפני ונפלאות יבנסים התפלה ובכח התורה בכח ולכפורהכל

 הפילוס.פישב מבעלי היו שלא ז"ל הבע'שיט לפני האחרוניס בדורות וגם!:גוים,
 שב8 עד הפועל, אל מכח הדברים להוציא לנסות לבם שמו לא ג"כהמדרשית,
 בכל נפש במסירת שבכחרי החסיר כמעשה עבודה" "ררך והורה י"להבעש"ט

 שתחול עד המחשבה וקרושת הנפש, וטהרת הלב, ובהזדככות שעה, ובכלעת
 והריקור הנגון אל השמחה בם ותעבור ה(:לקות הדבקותעליהם

 הרובר .כל נאמר: התשצ"ה( סי' מק"נ ובהוצאת מ"י )סי' 1-סידיםבספר
 ושידבר שיחשוב דברים אפילו שקר, לדבר ולא שקר לחשוב רוצה ואינואמת
 ויקפ אומר ותג:ר שנאמר יתקיימו ודבריו מחשבותיו כל להם, יתכוין שלאאע"פ
 אלא דבר מפיי אדם יוציא "לא רה"עו סי' מק": )בהוצאה שם עוד ואמרלך..."
 לך..," ויקם אומר ותגזר א, בדבר, הקב"ה שרצון יורעא"כ

 ושמוח בקמיעות משתמשים היי ז"י הבעש"ט לפני שהיו שמות" "בעליכל
 הפועל אל מכח והוציא בקמיעות השמוש את והעביר הבעש-ט באהקדושים,

 קדושת על נפשו למסור עבודה" "ררך והורה חסידים, שבספר היקרה הסגלהאת
 ישועות* "פועלי יהיו וא1 הבוית"ש, רצון שהוא מה אם כי דבר לעשות ולאחאמחע
 שמואל יוסף מו*ה הגה"ק גם הי' כן וכאשר הקמועוה. מבלעדי הארץבקרב
 הרב שאלהו וכאושר זו, גסגלה משמש פפד-מ אבד"ק הש"ס" .מסורת בעלז"ל

 הישצ ,י חכמה "ראשית : בזה"ל לו השיב זה, דבר שילמדהו מהרשש"ךחנאק
 ה* כן שבשמים, אבי רצון לעשות תמיד ומשתוקק ושמח שש אני וכאשר ה'יראת
 האמוריטש הדברים היו ז"ל הבעש"ט ועד טידי". לא ותו כו', כרצונו רצונךושיעשה נדי כרצונך רצונו עשה ב'י ,פרק באבות וכם"ש יעשה יראיו וצון הוא גםאטוב
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מה ז"ל בעו"פ השראלרננו

 להגות תורה דברי כן גם התורה", ב"דרך ההולכים אלה בעד יבס"וג אבות,במס'
 .דרך להם והורה הבעש"ט באבהם,

 העבודה-
 אך כי הפועל, אל מכח להוציאם

 ! מעשה לידי המביא תלמוד גדול, הוא כזהתלמוד

 ז.פרק

 הקהרש. רוחבעל'
 ההמון-עם4 בעד שלו החסירות שיטת את רל הבעש"ם יסד לאנאמור,

 בעד אם כי ישראי, שבקרב והגמוכא התיכונות השררות ויתר הבעלי-בתיםבער
 לדאות תמריא, למרום נפשם אשר רמות שאיפות בעלי ובני-עלי'יחידי-סגלה

 ממדרנה העולים מן ולהיות בקונם, ולהדבק העליונים, בעולמות ולעילאלעילא
 נדולי רבנים ז"ל הבעש"ט תלמירי היו כמוהם הקודש, רוח למררגת ערלמדרגה
 התויה8 ב"דרך הסתפקו לא אשר האצילות, מהע~ם אישי-הרוח והיראה,התורה
 אל אותם לבם נשא אם כי לבר, בשו"ע מ-ש חת ולקיים ולעשות לשמורלבר
 רוח בעלי למדרגות ונשאות, רמות מדרגות אל המוביל הדרך העבודה","דרך
 ובחר"ל, הזה בזמן נם להשיג שאפשר הבחינות באותן למצער והנבואה,הקודש
 לידי פנימה נפשם בחביון הטמורים הנפלאים הכחות את הי~י מחומרלהוציא
 שיסה ז"ל הבעש"ס לו סלל כן ועל ברבים, שמים שם ידם על לקדשהתגלווע
 במקום ולקום ה' בהר לעלות המתקדשים תלמידיו עבור הלמוד", ב"ררך נםחדשה
 העליונים, בעולמות ה" עסקם כל לפניו שהיו המקובלים אשר ותהתקדשו,

 בסוד לפנים ובמה העליונות, המדות וזווני קומה שיעור בסוד העליונות,ובספירות
 ז*ל הבעש"ם התחיל כלים, ושברי דמיתו, ומלכין התוהו, ועולם והיובלותהשמטות
 שלהם קומה שיעור יתקנו ואיך פנימה, שבנפשם הספירות סוד לתלמיריוללסר
 ואיך ומלכות, יסוד הוד, נצח, תפארת, נבורה, חסד, של המדות תיקוניעפ"י
 את המונעים והמכשולים המעצורים כל על להתנבר וכר נבורה עם חסדלשלב
 ר-ל זרה מאהבה היינו מסט"א הבא החסד על להחגבר וחיך חסד, לעשותהאדם
 עילאח ביראה דקדושה לסטרא הכל ולהביא אחר; בפ' האמור הוא רחסדמסטרא
 של בלבו המזהירים והאורות הספירות אותן את לפניהם האיר וכן עילאה.ואהבה
 באה היא אם פנימה, המושכלת בנפש קשורה היא איך נכונה מרה וכלאדם,

 לפניהט האיד וכן מלמעלה, דקדושה משפע הבא האלוקי מהחור ומצורפתמזוככת
 גם ידיהם על להשכיל ואיך החיים במקור להתדבק איך ורעת, בינה בחכמה,נתיבות

 מקיף, אור בבחי' שהם חולניים והום5ות. חיצוניים ענינים ע"י הבאהבהתעוררות
 דעת בר לכל ראוי אשר דבר, בכל שיש האלקיות ההארות להעלותתריכים
 כדי עד הפנימי האור להעלות המובילים הדרכים יהורם בהם. ולהתבונןלעמור
 יוצר ז-ל הבעש"ט לקח וכה מאלי', עולה ההתלהבות של השלהבתשתהח

 נ"ע ותלמידיו אר-י וסבתבי מזוה"ק ומררשים, מש"ס לפניו, אשר סכלהחסידות,
 שיובילר ובלבד פשט, או סוד או בדרוש או ברמז יהי' לשיטתו, המתאים החומר1"ל,
 בחיימ: שלמותם פסנת מרום אל תלמידיו את להעלות לו, אשר הנבוה המטרהאל

 מעשה. אנשר וחסידים הקורוון רוח בעלי למדרנת ובמעשה,בפועל
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 רעהרורמו

 ונפטר פ"ו ה"א נולד ששת בן יצחק רבי )הרב הריב"ש שכתב אחרממכתב
 המתפלספים מאחר שם שמביא מה מביאים וסודותי', הקבלה אורות על קס"ח(ה"א
 מפני העשירית..." מאמיני והמקובלים השלוש, מאמיני "הנוצרים אומר:שהי'
 לפררס ונכנסו מזוהמתם הטהרו שלא רבים וע"כ הספירות מהות יודעים היושלא

 כיו"ב קרה ז"ל הבעש"ט של ברורו ונם רעה. לתרבות ויצאו ונפגעו הציצוחקבלה
 להר"א שם אנשי תולרות )ראה ברלין אבר"ק ז"ל חסיר סעכל ר' הרב שללבנו

 בהספירות תלמיריו את להעסיק רצה לא וע"כ ז"ל הבעש"ט ראה זאתלנרסהוט(.
 ובנפש בלב שהן ההארות אותן על הספירות, על אור פרש אם כישלמעלה,
 דמרות זווגי אורות תלמידיו עם ללמר רצה לא וכן ולהעלותן, לתקנןהאדם

 פא"פ, ולאה, רחל זווג גשמיים, בלבושים האר"י בכתבי הבאים העליוניםבעולמות
 העבר, מדור אמתיים מצדיקים שקבלו החסידים מזקני קבלתי כאשר וכיו"ב,ואב"א
 שיהי' צריך גשמיים, וכינוים במלבושים המרות מזווני ללמוד שבא מישכל

 של נשמיי זווג יש אם שעה באותה כלל יזכור שלא ער ~גשמיות מןמופשט
 גבולי את להרחיב רצה לא ז"ל שהבעש"ט מפני אחרת, ועוד זאת, בעולם.זו"נ
 כי תורה, ובסתרי מקובליים בעיוניפ אותם ולהעסיק תלמיריו בין הקבלהתורת
 למעית האדם את המביאות הסנולות מהם להוציא נפשו משאת היתה זאתאם

 התורה. כח ידם על שנתגלה השלימים ש/השליסות
 בהלכות המחשבה וטהרת הלב לשמירת ה?בבות, חובח בתורת העסקומלבר

 עמהם, עוסק שהי' ורבקות, עבודה ושפלות, ענוה אהבה, יראה, : כמו ומדותדעות
 : הם ואלו עיקרים, עשרה שלש ז"ל הבעשיט להםקבע

 אחוע מגמה להם אשר קדושים, בקדב ואחדות שלום יה" למצער ת. 1 ד ח אא(
 ]וראה חפצם. מחוז אל להגיע לזה זה ויעזרו שבשמים, אביהם רצוןלעשות
 על ז"ל מענרל זכרי' טו"ה מהרה"ק אלימלך נועם ספד שבסוף הקודשבאגדת
 ביניהם[. שורך שהי' האחדותאוד1ת

 דתוה"ק, וחלול השם חליל שיש במקום צבאות, ה' קנאת לקנא ת. י א נ קב(
 עצסו. לכבוד ולא לאלקיו, קנא אשר תחת כם"ש שמים, לשם דפנחס,בקנאותי'
 חעת שיה" בהם, וי הארם, אותם יעשה אשר המצמ אלה התלהבושט
 ונפש. בלב ורחימו בדחילו ושמחה, בהתלהבות ויעשו במצותדקדושה
 חיזוק צריכים דברים ארבעה ל"ב( )ברכות ז"ל כמאמדם ת. 1 ק ז ח ת הד(
 לשוב ולא ומעצודים, המונעים כל ננד להתאמז וד"א. מע"ט תפלה,תורה,
 כל.מפני

 סבות על ישען ולא בהשי"ת, חזק ובטחון באמונה לאחוז ה. נ 1 מ אה(
 ז"ל הסלאך לאברהם בחסר )וראה יהבם, כל ה' על להשליך אם כיואמצעים,

 ז"ל(. הרמב"ס שי אמונה עקרי הי"געשד
 כח את מבטל חברים דבוק כי בהחסידות, גדול כיל חברים. דבוקו(
 הוא- שנתגרל. הגדול, כל : אמרו צחות וע"ר שלמעלה, בקדושה כח ומוסיףהיצד

 שהוא מפאת ממנו, - בא היצר התגברות נרול, יצרו חברים. דכוק סחמתסחברו,
 טוב. חבד בלאיבדו

 אם מעט אם השתוות, סדת בספרים שיכונה מה כפי או ת. 1 ק פ ת ס הז(
 ולמוטב. לטב חד הכל ~עיניו ויהי' חסדו, לה' יודה ה' חננוהרבח
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מו ז"ל בעש"ם ישראלרב:ו
 דשמיא4 מילי ולכל שבקדושה, רבר לכל שיתעוררו ת. 1 ר ר 1 ע ת הח(
 עושים להיות אם כי נפש, ושויון השתוות במדת ישמשו לא ויהדות, הדתובצרכי
 ומעוררים. עריםומעשים,
 את עבדו ולקיים, בפניהם צהלם תמיד אשר החסידים כמעשה ה. ת מ שט(

 ברננה. לפניו ובואו בשמחהה'
 הנאה איזה פירה, שורש כל לבם מקרב ולשרש לעקור לשמה.יוד(
 האתרון. קצה עד האנכיית, הזאה ולזרות בעבידתם, צדדית ופניהעצמיית

 פעמים שלשה שאומרים מה בפועל סמש לקיים עצמו. ושפלות ה, 1 נ עיא(
 תהי'. לכל כעפר. ונפשי יום,בכל

 כל ועם ע"ש. שם וכפירש"י ! אלקיך ד' עם תהי' תמים תסימות.יב(
 זה. על שנאמרוהפירושים
 השנג קדושת על נפשם שמסרו דקמאי קמאי כסו נפש. מסיהתיט
 ומאודש תפשם לבבם בכל ה'באהבת

 תלמירי בספרי מובאים אשר כפי שבחסידות, עיקרים עשר שלשה הםאלה
 ותלסידי תלמיריו חיו בצלם אשר ופארות, ענפים מסתעפים ומהם ז"ל,הבעש"ט
 פרי. עשו וגם והצליחו וגדלותלמידיו

 ח.פרק

 ישראל. לארץהנם'עה
 הרב סאת החיים", "אור פירוש עם חומשים בווינציא נרפסו תק"בבשנת

 הבעש"פ ליר החומשים והגיעו ת"ו, מירושלים זצ"ל עטר בן מוהר"ח הקדושהגאון
 הוגה גילו בן את הבעש"ט מצא החיים" "אור בפירוש כי מאור, בהם ושמחז"ל
 ושלהבתיה רת אש ורשפי חום מלא התלהבות, מלא רגש לב בעל כמוהו,דעות
 לירושלים, ז"ל קיטובר גרשון ר' הרה"ק גיסו את הבעש"ט שלח אז ה'.לאהבת
 החיים, "אור בעל להרב כי לו הגיר ומראש עטר, בן מהר"ח ישיבת אל לבואלמען

 ויזהיר ח"ן, בתורת אצילות ללמודי ואחת בנגלה, גפ"ת סלמודי אחת ישיבותשתי
 לבעל יג-ר ולא ג"כ, הנסתרה בישיבתו להיות ישתדל כי הרא"ג גיסו אתהבעש"ט
 קיטובר הרא"ג בא באשר והנה מעצמו. הרב בו ירגיש אשר עד הוא מיאוה"ח
 מי וישאלהו מפיו, תורה לשמוע שיניחהו ממנו לבקש אוה"ח לבעל הלךשמה
 רשות לו ויתן הקדוש, מפיו לקח לשמוע וחפץ מפולניא איש לו ויאמרהוא,
 הרב לבית נכנס אח"כ הנגלית. בישיבתו אחד שבוע וילמד מדרשו לביתליכנס
 מי הרב וישאלהו הנסתרה, בהישיבה אצלו ללמוד ירשהו כי מעתו ויבקשאוה"ח
 בע"ש ישראל ר' הרב ורבו גיסו כי לו ויען ז נסתרה ישיבה לי שיש לךגילה
 מראשו עליו הביט כאשר ואעפ"כ ידעהו, לא כי אוה"ח הרב לו ויאמר לו,הגיד
 למד ובאשר לזה, גם רשות לו נתן קבלה ללמור הוא ראוי כי בו ויכר רגלווער
 פניפה, עור לבוא יתנהו לבל הפתח לשומר אוה"ח הרב צוה ימים שלשהשם
 לו אמר הרב ראהו אך ויהי הרבר, סבת ממנו לדעת הרב לבית מוהרא"גוהלך
 עבזני הר"י הוא גיסך כי רק סוב", שם "בעל גיסך על אכרת לא למה עליך8מתי
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 דעהדורמה

 עיפ סכיר סוב שם בעל מוהרק* את אבל ארעהו, לא בע"ש הר"י אתשם",
 צורך לו שאין אסר כ5 עור, הניחו לא ולהישיבה עליונים, מעולמות רקהראי'
 עטר(. בן מוהר"ח תולרות חיים, ימקור הבעש"ט. רב לך יש אם אחר,ברב

 בדעתו הוחלס מוהראיג, גיסו עם להבעש"ס שהי"ל מכתבים חליפותאחרי
 לירושלים לעלות פעמיו לררך הכין תק"ג שנת ובחורף ירושלימה, בעצמולנסוע

 לפני לקאנססנטינאסאל בא ותלאה עמל ואחרי החיים", .אור הרב עםלהתראוח
 זצ"ל כ"ץ נפתלי סוה-ר הרה"ק ה3רול הכהן של קברי על עם וה" הפסח,חג

 ושם מקורם(, שנים כ"ר לא"י בנסיעתו שם ,שנפטר חכמים" *סמיכתבע"ס
 1' וביים במרינתו, תפקירו למלאות לביתו לשוב השמים מן פקודה להבעש"טבא

 והבעשיס ים, שוררי בירי בשביה באה האני' לארעססא, באניה באבחוהמ"פ
 ובהיותו הדאנוי, מוצא יר שעל קילייא, לעיר פסח של אחרון ביום ובא מירם,ניצל

 לומר חסיריו, וקהל שלומו אנשי בין המנה3 את קבע להורות, שצריכיםמארבעה
 לקבלת בפירושו המזמור את ופירש מנחה, תפלת לפני עש"ק בכל שבתהלים ק"זמזמור
 מצותיך(. בנתיב וראה צ"ר. ע"ט עמור ,החסידות, הנס, על הוראה בתורשבת,

 עטר בן הר"ח נפטר תמוז לחורש בס"ו לביתו, שובי אחרי חרשיםשלשה
 אך כאשר שלישיחע בסעורה הבעשאט ישב אשר בעת פנחס פ' ובש"קבירושלים,

 בשבת ריבר לא הבעש"ט כי ~אשר מערבי". נר "כבה : אמר המוציא ברכתברך
 שבת ובמוצאי הרברים, פירוש סמנו שאלו לא ספורות, מלים ואך בלהיקרק

 הי' הוא ני איננו, עטר בן כוהר"ח שהרה"ק הי' כיונתו כי רבריו פירשקורש
 כוונה יש כי להם השיב ו הא למר טנ"ל שאלתם ועל המערב, סארצות"סערבי"
 להר"ח לנחלה היתה והיא בררא, לחד רק אותה מנלין שאין לאכילה יריםבנטילת

 כי האות יזה לי, נתגלה שלישית לסעורה ירים נטילת בשעת ועתה עסר,בן
 המערבי"י נרונבה

 מארץ ז"ל הבעש"ט לגיסו קיטובר מוהרא"ג הרה"ק ששלח אחרבטכתב
 במרורך הוינא כד מילתא ארכרנא ניסי "אהובי : האלה נרברים נאטרישראל,
 ממדינת תובב"א יירועיים חנם שבא במראה שראית אחת פעם לי אמרתקדוש,
 בנגלה נרול חכם והוא יורע אינו בעצמו שהוא רק משיח של ניצוץ והואמערב
 כמרומה ואמרת אותו רואה אתה שאין לי אמרת כך ואחרי בכי, ובעלובנסתר

 האיש מזה לי וספרו הרבר זה אחר חקרתי לכאן וכשבאתי לעולמו, שהלךלך
 בנגלה ובקי וחריף גרול חכם והי. עטר, בן חיים ר' הי' ושמו פלאותפלאי

 ובא גוזמא, בשבחיו וספרו אדם בפני כקוף בפניו ישיאל חכמי כל והיוובנסתר,
 ובעוה"ר ופרישא קדישא הרבה והי' בקישור 3דולים וחכמים תלמירים כמה עםלירושלים

 שנה ר' כמו זה שביק למר וחיי אחת שנ(; אם כי בירושלים ימים האריךלא
 לי-. שאמרת ממש הזמןבוה

 אח הניר לא מוהרא-ג שהרה"ק מתונו 3ראה אשר הזה המכתב אורותעל
 שמוהרא"צ אחרים כמקורים נירע מאשר להיפך הוא ואשר החיים". "אורהרה"ק
 בתולרוח זה אורות ראה למעלה, כאמור החיים אור של בישיבתו הי'ייסובר
 קיטובר מוהרא"ג ב' פרק ושם עטר, בן מוהריח פ"א שלישי חלק ירושליםחנסי

 מ"ו ע' 3יי טר3ל'ות ראובן מו"ה הרה"נ כידי"נ עטר בן היים רבנוובתולרות
 בזה. ואכמ"ל ס-הוע'
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טט ו"י בעעו-ט ישיאייבנו

 זקני מקבלת מביא מצותיך. נתיב בספרו זצ"ל מקאמארנא מוהרי"אוהרה"ק
 על אמר הבעש"ט מרן כי ישראל, לארץ ז"ל הבעש"ט נסיעת אודות עלזותסידים

 מפי תירה שמע לילה ובכל אצילות של דוד מ"רוח" שנשמתו החיים אורכעף
 ביחד שיתקשרו רוצה והי' דאצילות דוד "נפש" הי' ז"ל הבעש"ם ומרןהקב-ה.
 לבעל ושאל האמתית: הנאילה ותהי' דאצילות וחיה הנשמה ותתנלה ורוחנפש
 לירושלים שיסע יכולת יהי' אם מקיט'ב גרשון ר' הרה"ק ניסו ע"י החייםאור

 דמות צלם את שרואה בעת אם לו שיכתיב והשיב פא"פ הקדוש עםייחראה
 הקדוש מרן והשיב לאו, אם ודיוקנו אכריו כל את רואה הוא עליונים בעולמות,שבניחו
 טרחתו, תהי' לחנם כי עצמו יטריח שלא הקדוש ואמר עקביו, את רואהישאינו
 שלא השמים מן לו שאמרו אף ונסע נפשו ומסר ההוא האגרת השינ לאומרן
 ונפלאות נוראות עשה ושם סטאמבול בעיר הי' הפסח ובחג חורף בימי ונסעיסע,
 מן לו ואמרו בספינה, לברוח והוצרך שקי' מה והי' הקיסר בבית שנשמעעד

 ידע שלא ותפלתו תורתו אף המררגות כל ממנו ולקחו רצה ויא שיחזירהשמים
 אדיל הצדקת ובתו הספינה שנשברה עד הכל וקבל כף הסדור בתוך ברוךלומר
 עד נפשו שבאה וצרתו צערו ומרוב אתה, היכן הרחמן אבי וצעקה ביםסבעה
 בא ותיכף לביתי. חוזר אני העולמים רבון אחד ה' א' ה' ישראי שמע אמרושאו5
 נסע ומשם לסטמבול בחזרה ובאו אותם יהציל הנביא השלוגי אחיה רבואליי
 לביתיתיכף

 פפיק

 נשמה.עליףה
 גיסו עם דמכתבים חליפת את הלאה המשיך לביתו שובו אחרהבעש"ט

 הגהאק לתלמידו הבעש"ט שנתן אחד מכתב לפליטה ונשאר ז"ל, מוהרא"נהרה"ק
 שהוא יאה"ק, ןע-ות שביקש יוסףי יעקב תוןדות בע"ס הכהן יוסף יעקב19"ה

 הודיע בו בידו, המכתב ונשאר לארה"ק נסע יא עיכוב ע"י גיסו. לידימסרהו
 : וז"ל בקצרה כאן ואעתיקו לו, שהי' נשמה מעלייתהבעש"ט

 וראיתי לך כידוע נשמה עליית השבעת עשיתי תק"ז שנת השנה,.."בראש
 ואשר דעתי, על עמדי מיום הנה עד ראיתי שלא מה במראה נפלאיםדברים
 אך פה, אל פה_ אפייו ולדבר לספר אפשרי בלתי לשם בהעלותי ולמדתיראיתי
 ושאינם לי הידועים והמתים החיים נשמות כמה וראיתי התחתון לג"עבחזירתי
 עמוד דרך לעולם מעולם לעלות ושוב ברצוא ומספר שיעור בלי ליידועים
 אוזן וכבדה לספר הפה ילאה אשר וגדולה רבה בשמחה ח"ן ליודעיהידוע
 ישמוע.,,"מגשמי

 כמוהו הי לא אשר גדולה בשסחה לקטרג עלה הם"ם כי במראה"וראיתי
 ואחזתני משונות במיתות שיהרגום נפשות כמה על שמד גזרת פעולותיויפעל
 יילך גדולה סכנה כי עמי, שילך ורבי ממורי ובקשתי נפשי ומסרתישלצוח
 גדולוח בעליות על-תי לא עמדי על היותי מיום כי עליונים, לעולסותייעיוח
'כמוהי-.

ד4ל,ון
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 רעהרורנ

 משיח. לומד שום משיח להיכל שנ-נסתי עד מדרנה אחר מדרגה"ועליתי
 גדולה_ שכחה ראיתי ושם רועים שבעה עם יום והצדיקים התנאים כל עםתורה

 ע.שה..," הוא יה זי לשמחה יודע ואיני מאורעד

 בע21 תדע בזאח לי, והשיב מר. אתי חימת המסיח פי אתשושאלתי
 והשגת, אותך שלמדתי מה חוצה מעינותיך יימוצו בעוים ויתגלה למורךשיתפרסם

 עת ויהי' הקליפות כל יכלו ואז כמוך ועליות יחודים לעשות המה נםוןוכלו
 זה מתי כך כל הזמן באריכת גדול צער לי והי' זה על' ותמהתי וישועה,יצן.ן
 הקדושים, שטות ושלשה סגולות, דברים שלשה שם שלמדתי ממה אך להיות,אפשר
 דעתי..." נתקררה ולפרש לימוד בנקלוהם

 נססו4 אשר הזה הגדול האף חרי ומה ככה ה' עשה מס על שם"התפלאתי

 נהרמ ואח"כ שנשתמדו נפשות כמה ומהם להרינה מישראל נפשות כמהלהס"מ
 עי- ראה מה הס"ם פי את ושאלתי בעצמו, הס"מ פי את לשאול רשות ליהמענו
 שמים, לשם שכוונתו לי והשיב נהרגין ואח"כ דתם שימירו בזה דעתו ומהככה
 המירו מהם ושנים נפש-ת כמה על עלילה הי' זסלב שבק' אח"י בעור"ר הי'וכך
 במיתות_ ומחו גדולה בקדושה שמיכ שם קדשו והשאר אותם הרגו ואח"כדתם

 דתם המירו לא ואז דינאוויץ ובק' ט.בטובקע בק' ולילות הי' ואח"זסשונות,
 השם קרוש על נפשם מסרו כילם רק 1', יאסלוב דק' "נ"ל המעשה ראותןאחר

 וכפר. נקמתנו וינקים שיחנו ינוא זה ובזכות בנסיון ועמדו שמים שםוקדשו

 עמו".אדיתו
 עד גדיל קטרוג וראיתי כידוע נשמה עליית עשיתי תק-י שנת"ובר"ה

 נפשי את ומסרתי וקהלות מדינות כללות לחרוב רשות להס"מ ניתןשכמעס

 לרור יסופר ואסלוב כק' שהימה סהעלילה הסעציבה הסאורע אורות על1(
 טשין שלנים הפשרת בעת החורף בסוף תק-ו כשנת : הוה הכי רעובדא נופאאחרון
 הנויה_ לבא?ינורורקי, טואסלוב העולה הררך ע? הבפרים סאחר רחוק לא ניצרינוית
 השלנ, תחת סתנוללת שהיא רב וסן זה שכבר הי' וניבר וורקבה בלוי' היתהכבר
 יהורים פלאה חורף ענלת ערכ לעת ראה ארת שפעם והעיר בא האכרים אחראולם
 ושטחה אורה היתה ובגית שט- וילינו ההוא בכפר אשר ה.הורי של סלון לביהבאה

 ואח"כ ושסחרנ טשתה עשו התפלה ואחר וההפללו בטליתותיהם הקעטפוולמחר
 הנםיך לפקירי הי' שבנקל טוכן וטא?יו הפסח קורם הי' הרבר וסלובה.שבו

 שפה החאספו היהודים כי החירה, לפתור והכוטרים, ההוא הטחוז ארוןסנגושקי
 טשתה עשו בירס שעלתה הסצוה ולכבור לפםח, רפו ולקבל הנוצרי אתל*חופ
 סעורת_ בביתו שהיתה רבר פשר הוריעם הוא בכ?א, הטלון בעל הושם וכבןושפחה,
 אז פקרוביו. אחר ועור השטש הסוהל, הש"ץ, הרב, חבל בה ולקחו טילהברית
 לסערזיבוז- נפשו על להטלפ שהספיק הרב זולת ההם, האנשים כל אוקאספו

 פשעיהפ על יורו ן לפ, ויסנפום ויענום צימוריסקי, הרוכס טטשלת תחת אזשהיתה
 יסורי- כל אחרי פשונות בטיתות אייר "1 ביום נרוגו האסורים חמשת כל רטאו.שלא

 סעי.וים אותם ויצילו רתם להמיר הכוסרים- סחת הוסתו סהם שלשה או שניםענוייףם,
 הנשמה לחיי תטיר רואמם הרחטנים הכוטיים כי ירעו לא האוסלל'ם והם,וססות,
 התחרפ להרנ פוצאים שהם האוטללים ובראות לעוה.ב, חלק זכתיהםיהנחיל
 ן אהר ה' 8' ה' ישראל פ8ע גרול בשלוקרא1

דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



נא ז4ל בעש"ם ישראלרבנו

ו]

 תמורת שיה" רשות לי ונתנו ארם, בירל נפלה ואל ה' כיר נא נפיהוהתפללתי
 טרינות ושאר פולין מרינת בכל כמוהו הי' לא אשי מאור גרולות חולשותיה

 הדבר וגם לשער אין אשר למאור ער החולשה שנתפשס הי' וכך לני,הקרובים
 ה' ביד נא נפלה כעצמך לך בררת אתה הלא השמים מן לי וגילו הנ"ל,הדינין לבסי בהשכמה קסורח לומר שלי החבורה עם ונתתי ונשאתי מדינות,בשאר
 ולא קטורת אמרתי לא ומאז וכו'. קטגור אין הלא לבטל רוצה אתה ולמהוכנ"ל,

 כמה ע"י העולם כי עם לביהכ"נ הלכתי רבה בהושענא רק זה, עלהתפללתי
 הדבר יתסשט שלא כדי קטורת פ"א ואמרתי גדול פחר מחמתהשבעות

 בעיה"ש..." בידינו עלתה וכךלסביביתינו
 רברי בוה אביא נשמה" "עליית ענין הוא ומה הזאת האגרת דברילהבין

 רבתי בהיכלות הספורש זהו לפררס גכנסו ארבעה "ת"ר וז"ל: ז"ל, גאון האירב
 בכתר ומשתמשים בטהרה תפלות ומתפללים מעשים עושין שהיו זוטרתיובהיכלות
 כף סהור שיש אבני אצל מגיעימ כשאתם עקיבא ר' להו וקאמר מהיכלולפנים היני אחר היכל והאיך במעמדם המלאכים משמרות האיך ורואים בהיכלותוצופין
 וצופח הרואה כארם וצופים רואים לבן בחררי אלא למרום עולין שהםולא

 הקירש.,." כרוח הצופה כעין ומרברים ואומרים ושומעים ברור רברכעיניו
 הנת שהוא מי כי סוברים היו החכמים מן הרבה כי יודע אתה"ושמא

 של בהיכלות ולהגיז במרכבה לצפות כשמבקש ומבוארות זכורות מדותבכמה
 בין ראשו ומניח ידועים ימים בתענית שישב לעשות ררמים לו וש מרובמלאבי
 בפניסים מציץ ובכן מפורשות שהן הרבה ותשבחות שירות לארץ ולוחשברכיו

 זח בדבר אותן שונין שהתנאים משניות שתי ויש בו, שיש מה ורואהלהיכל מהיכי נכנס הוא כאלו וצופה שבעה היכלות בעיגיו רואה שהוא כמיובחדרים
 צפיות אותן ועל וידוע, מפורסם זה ודבר זיטרתי והיכלות רבתי היכלותונקראות

 כף..." לפרדס נכנסו ארבעה יה תנאשנה
 הי' זה דבר כי"ודע

 אתד הי' ולא יחדיו כולם הראשונים אצל מקובי
 ירי על ונוראות אותות עושה הקב"ה כי היו אומרים כי בו, מכחישמהם

 נוראות מראות הצריקים את ומראה הנביאים, ע"י עושה שהוא וכמוהצריקים,
 בהם ואין הללו ברברים לעולם יש תקנות כי הנביאים את מראה שהיאכררך
 שבש8ר מה וכל בטלה טענה בו טוענין שאין אלקים יודע כי עיקר כלהפסד
 סבחישיף. ולא בו מאמינים וזולתו דוסא בן חנינא לר'שנעשה

 8ומרק8 נכרים בספרי לקרות שהרבו בו וכיוצא ז"ל גאון שמואל רב"ומר
 בכל וסכחישין לנביא אלא נס יעשה ולא לנביאים אלא נראות הללו המרחותאין

 בסעשא ואף הלכה, זה אין כי ואמרו לצדיקים נס בו נעשה כי שנאמרמעשה
 על וכיויב ישמעאל ת" הקגה בן "חוניא ר' ומעשה בהיכלות שצפה הע"קשל
 הלכה". אינם 'ם אוכר אלהכל

 וייק %א נדולחן ונפלאות לצדיקים נסיפ עושה הקב"ה כי סוברים*ואנו
 פה8ד ואושת סלאכיו, ומעפד היכליו מראות בפנימיות אותם סראה שהואפמני
 לך לתת ויזכך חדריו המיך יביאך ההלקה לחדרי לבוא אומד אתה אשרעינינו
 8"ףר עמו כי תשק" ערניו ונחל ביתו מדשן ותרוה לפניו העומדים עםומהלכים
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 ד?הרורנב

 יעין ובהכותב שיש", .אבן ערך ובערוך צ"ט, סי' הגאונים )שו',ז רב". וישעחיים
 פ"בי. תגיגהיעקב

 הראשונים לדורות האחרונים דורות שבין ההברל וה, בענין נראה גפלאדבר
 בספרי לקרות שהרבו וכיויב נאון שסואל רב מר הראשונים, ברורותלטיבותא.
 3ם. איך נראה האחרונים וברורות במרכבה, צופים הצדיקים כי האמינו יאנכרים
 במרכבה, צופים צריקים כי מאמינים שהם רק לא נ:רים בספרי שקראוסאלו
 לצריקים מראה הקב"ה כי האמונה, להם נתחזקה נכרים ספרי ע"י שעודאלא

 מאריך שם ב' בפרק משה", ועד "ממשה בע"ס הרה"ג הוא אחד נוראות,מראות
 : וז"ל בקצרה דבריו תמצית בוה ואביא הנ"ל גאון האי רבנו דברילבאר

 מעסמער. הי' שמו מהולל רופא גילה למספרם עשרה התשע מאה"בתחלת
 )סהירישער אנימולוס" "מעסמעריזמוס הנקראת נפלאה חכמה פאריובעיר

 החכמה אוצר בספר באראש יהורא הרופא החכם ממנו מספר אשרמאגנעטיסמוס(
 מאניפולאסיאן מאננעטישע לרופאים ירוע באופן הידים סמיכת ירי על :וז"ל
 והנפעל מאגנעטיזאר יקרא הפועל האנימוליא. המאגנעטיסמוס את באדםנוציא
 עמוקה בתררמה המאניפולאטיאן אחרי תיכף יפול הנפעל מאגנעסיוירטער...נקרא
 החולם )העללזעהען( חזיון הנקרא ג' במררגה מדרגות.,. שלש התרדמה בזאתויש
 שבגופו פנימיים אברים כל ורואה חייו,ו מטמוני כל לו ויגלו גופו בתוךמביט
 הוא ונם מובהק, היותר מרופא וברורה טובה יותר הרבה בראי' מחלתוומושב
 תמצא אנה ג"כ ואומר למד, לא אשר אהרים בלשומת לו שעשו הרפואותמזכיר

 ממקומון רחוק פרסה מאות הרבה הגדלים בעשבים לפעמים היא אשרהרפואה
 כל מעתידות 3ם אבל בעצמו לו נונעים אשר מרברים רק ולא מעתידותומרבר
 אשר כל כי אמתיים המה חזיונותיו וכל אותם, ומכיר יו-ע הפועל אשרארם
 והרבה מקודם, הניר החולה אשר והרנע בהשעה ויהי' יבוא מהעתידותיגיר

 בעיניהם אותם ראו לא אשר אלה בם יאמינו לא אשר נפלאים אחריםדברים
 בלשון ימצאו העמים לשונות יורעים אשר מהקוראים לאלה ואולם המחבר,כמו

 ספר הכותב ואני הנפלא... הענין מזה הרבה ואיטלית בריטאנית וצרפת,אשכנז
 הנפלאה החכמה אחר ו?דרוש לחקור מגעת שירי מקום עד יגעתי הואתהאנרת
 נפלאים נ8לאתי נוראות כי על "אורך : הקרוש המשורר עם ואמרתיהזאת,
 בחכמתו המהולל הרופא לנו שהראה מה כל כי מאור", יורעת ונפשימעשיך
 שחולה בעיניו, שראה מעשה תקמ"ח סי' בתשובותיו הרשב"א רבנו לנ) סיפרכבר
 חכמה ובלי תורה בלי אדם הי' וזה הנבואה מדרגת לו והי' עתידות הניראחד
 רבריו ושומע הרואה וכל עתירות, והגיר וראה עוף הנביה טבעיית, הכנהובלי
 המראה על ישתומם לא ומי גרונו. מתוך ריבר הקורש שרוח לומר מוכרחהי'

 שזה לנו ברור כי- יאמר שלא זה הוא ומי ו"ל, הישב"א עליה שמעירהנפלאה
 אותו..." ברא. אלקים בדמות האדם, את אלקים ברוא ביום ארם תולדותספר

 לנשמח אפשר אי אמיץ בקשר בזה זה שק;ורים זסן כל והנשמה"הנוף
 מתהת* בארו אשר רואים הנוף כחות כי ממעל, בשמים אשר שלימה ראי'לראות
 הגוף כחות ואז לנוף הגפש שבין הקשר המנתקים פעולות הרבה ישאמנם
 דמות למדרינת ובאים ממעל בשמים אשר לראות מתנביים הנפש וכחותמעטים
 יוהע* יש זה ובנלל ככת הגוף שאז השינה פעולת ע"י אם טו"רן לדצתאיקים
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 ז'ל בעש"8 הצראלרבמ

 ומהשבתו תמיר לנגרי ה' שויתי שמקיים ומי ממעל, אלוה חלק שהיא לנ8שכח
 שהחולאת חולי ע"י ואם וכט"ב. עתירות בחלומו רואה כזה איש בה', דבוקהתמיד
 שבהרשב~ח עוברא כמהוא הנפש כחות וסתגברים הגוף כחות להחלישתפעל
 הנשמיות הת8שסות הנפעל בגוף הפועל המאגנעסיססוס פעולת ידי על ואםהנ"ל,
 הראשונה בסררגה נפשו ומעמיד.כחות נפרר והנפש הגוף שבק שהקשרונורם

 מעל הגבוה וק~דרון מטמוניו,.. כל לפועלו ומניד האדם, בנוף הבוית"שאוחה כשנסש"
 זריזווק בזהירות, נפשו משלים השלם שהאדם הייונה הקדושה מן הבאהנבוה
 שאן הקודש, ורוח חמידות, חטא, יראת ענוה, קדושה, פרישוהע סהרה,נקיות,
 אדם ת~לדות ספר זה כפ"ש שלקים דמות להיות וזוכים מתגברים הנפשכחות
 חותוש. ישה אלקיםבדמות

 "החסידותש בספרו ז"ל מרקוס מהר"א ומקובל חוקר הרה*נ הואהשצי,
 קאה4 בענני הארון ביסמארק, של ביתו רופא מאת רי"א(, )עמוד שכיספר

 בהמבורג תורה אהל יושב פאללאק געסשה ר' הרב באשת בהיפנוטיזםשהשתמש
 נפלה אשר ובעת ,ססוכנת, חללה שהיתה בעת ולשון, כתב שום ידעה לאשהיא
 חזהו עאג החזיק אשר האגרת את לפניו שתקרא הרופא עלי' פקד התררמהעלי'

 ספן כל את קראה היא עורף אלי' ובפנוחו פסיעוחע כעשרים ממנה ברחוקבעוסדו
 ז בהאנרת מ"ש תראי איכה אותה שאלתו ועל עצומות, בעינים באגרתשכתוב
 שם(. ורש"י ע"ב כ"ח עכו"ם ותום' עשב כ"ד סנילה )ע* ! הלב" "עםהשיבה

 בשנת מווין ורופא חכם שהמציא הזומנאםגוליזסוס, מלאכת שנתבררהוכמו
 יי"ף אשר עד לזה המיוחדים שונים בכלים הח~ה הנוף כחות להחלישתקל"ו,
 בנל וישכיל ורפואתו מחלתו מה ויודיע עתידות יניד ואז חושיו ויבטלוייייע
 הנפש שבכח מהנפלאות והידיעית הללו הסצאות ושיי בו. נשמתו עור הנשםכח יעצרהי ולא שבעתים מזוקקה נפשו ההיא בעת כי דבר, לשואליו להשיב ולשעחכמה
 לקרוא שהרבו המשכילים אלו נם יודו הנכרים ספרי ע"י לרבים ונודעושנתגלו
 בהיבלות מהצופים ז"ל גאון האי רב שכתב הרברים אמתת על נכריםבספרי
 רבים4 ימים חומר בית בחומר שבתה אחרי גם הצדיק נפש כי ויבינו לבבם,בחדרי
 ומסהר למרי יתקרש וכי העליון, לשורשה להמשך ורבה ה~נת תסיר תשוקתהעור
 "הפעל הגופניים, החושים כחות יטרידהו לבל ה' כחפץ להטותם אבריוכל

 והקדושה, הסהרה מצד הרוחני .האשיי והשואב המושך כח בסבת נעיפותמרנשות
 לבבו באדרי שמים שערי לפניו יפתחו השלם, ובריא חי בעודו נם ע"כואשר
 בענין עוד באריכות )וע' כף מעתידות ולשפוע בהיכלצת הנפלאות המראותפנימה,

 הבולל סנוא שיק אברהם ר' מהגאון חברהם עןן וביאודו יעקב לעין במבואזה
 ז"ל. הבעש"ם של נשפה" שעליית היא והיא האגרה(,ההלוכות

 ן8רק

וזיכה8ע
 שיש בעיגיו חשודים שהיו חפ8ריפ ונם חרסה, ער רודף הה הששצייםאת

 מב~ת יצא הנה אסר 8"א העולם. סן לבערם גוזר הי' ששצ מתורת תערובתבהם
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 דשהדויני

 הימימי "חמדת ספר נתפרסם קצר ובזם: לעולם, מינות יביא אשר ספרחדפיס
 לו הראו כי אמר אחת פעם השיציים. מן שתוי החשוד הדסוס מביתשיצא
 פיוד הר"א ויחרר אבוה-ו, דת ששזב הוקן אליזזר הר' סאנ"ש אחד עלבחלום
 הימיכ. חמדת בס' הגה לילה ש6פשאה זה דבר אם בי להגיד מה ידעול8

 על מקפיד הי' מפאריסוב הה"צ אור צדיקים דרך בס' יסיפר כיואם
 שמוציןיכ באומרו הימים, חמדת ס' את סהרהיק דל הבעש"ס בשם כאלוהסיפורים

 קלא אבל זב"ל. שרעבי מהראש שלום נהר בס' כ"ם שמובא זה ספר עללעז
 להר"ז טוב זבד בס' וראה שר"י, העזתי שקר מהנביא שהוא הוא, פסיקדלא

 זו. מדוכה על שעמד ז"ל מפשעם"פלאפאפירש
 יונתן ר' והרכי הריעב"ץ כין הקמיעוח בסיבת שנהיתה הגדולהבמחלוקת

 צר, לאיזה להכריע בה חלק ז"ל הכעש"ט לקח אם כקוס בשומ נזכר לאזליה"ה
 ן כרחוק ויעבור ללכבו קריביב היו הצדדים שני בדבר, להתערב רצה לאכנראה
 בין המכריע להייח נשאל :לא בעילם מוניטון לו יצאו לא ערייז כי מפניואולי
 הללו. הגרוליםההריס

 חלק הבעש"ם לקח זהיעומת
 גד~

 החדשה הכת עם הווכוח בדבר
 היתה הכת אותה של הראשית התעודה שר"י, פראנק יעקב שהעמיד6ראנקיססים,

 התלמוד צוררי הפראנקיסטים כי הממשלה לשרי והבטיחו נבלי ש"ס נגדלהלחם
 ההגמון לב להטות בידם עלתה זה ידי ועל הקטולית, דת עם נאמנה ורוחםהסה,

 ושוטרים ח'ל אנשי המרינה ערי בכל ועברו שטו ובפקורתו אליהםדעמכובסקי
 ספרי וכאלף קאמניץ לעיר ויביאום התלמוד ספרי ויאסמו הפראנקיסטים עםביחד
 1757(, יוני 201 הקי"? בשנת התליון ידי על ונשרפו נדול לבור הושלכוהש"ס
 הרעה השמועה הניעה אשר מקום ובכל ישראל קהלות כל את הקיפה שברזעקת
 ר' הרה-ק אצל אז הי' והבעש"ט וצרקה, ותפלה בתשובה ליהורים, גרולאבל
 גכרא מוהר"ר הרה"ק ולקח התלמוד )שריפת המוגבל יום באותו ז"ל לייקיסדוד

 השמיעו השעה, וכשהגיעה שם, ולמד יי"ש שמבשלים הדוד תחת א"עיחחביא
 אל הר"ר רז אז גמרא, ללמור האיסור חל כבר כי לאות שמע צלצליהפעמינים

 ר' ויקרב הקרושים ברעיונותיו משוטט בבית הלך והבעש"ט גדול ברעשהבית
 לו ויאמר ! ' מחשים אתם למה ! רבי יאמר בהתלהבות הגעש"ט אל לייקיסדוד

 הגזרה ונתבטלה שלהם האש את כבית שלך והתלהבות בהאש כי תדעהבעש"ם
 שמע צרה בעת לעמו העונה השי"ת השינוי, בתכלית המעכד נשתנהפתאום

 משונה כיתה מת דעמבובסקי הנמון והארכי ישרחל, שמו שועת לקול הפעםנם
 קשים ביסורים מותו לפני ההגמון נענה איך יספר ספר( ומגלת ח12מוש, )בספרוי4ל הריעב"ז התלמוד. -ולומדי התלמור נגד והרדיפית הגזירות כרנע חדלו ובמותורשל

 השרופים. ה,ם"ס ספרי בדמות לו סנראו בלהות צלסי עיניו למראהוהשחנע,
 המוקד לתוך השליך ההגמון כי מביא, מ'( ע' 1בשהחסידות" ז"ל מרקוסוהריא
 נסו מעמד באותו שהיו השרים וכל ומת נופל בחולי נפל וסיד מסכתותשבעה
 איש הירש צבי מו"ה הגה"ק של אחת מסכת כי שם יספר ןעוד וחרדה.נבהלא
 מדמעות לחים כולם הדפים והיו להשרף הביחו סשורטקוב אבד"ק זצ"לחורמיץ
 אפשר אי ד"ז אולם - ההוטפים בירי נמסרו טרם בדמעותיו אותם הרסיב6שר
 כאן[. יש שבות הילוף רק ואולי ז"ל, מהיצ"ה נפסר תקי"ד בשנתשצהרי
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נר ז"ל בעש"ט ישראירבנו

 לווכוח, הרבנים את ויזמיני עליהס יגינו אם דתם ימירו כי והבטיחוםההגמונים אי הפעם עיד פני הפרנקיים ר"שי הדשעיס וחרפה, דראון לאות זקכס חצייגלח אי עליהם וננזר בכלא הושמו וה8ראנקיסטים שעה, לפי גתבטלההגזדה

 הפדאנקיססיפ עס להתווכח לבוא הדבנים הזמנו כי הצליחו והובאופן
 סולין ממדינת ישראל דבני שיתאספי מיקאלסקי הבישוף גזר תקי"טבשנת

 וגם שם נאססי איש וארבע?ס הפראנקיסטים, דאשי עם בווכוח לעמודלבובה
 כהן חיים ר. הגאון ה"ה : שלשה נבחרו הארבעיס מן בתיכם, ז"ל בעש"טמהר"י

 יאזלאוויץ. ז"ל,אכד"ק מרנליות בער דוכ ר' הגאין לבוב, האבד"ק ז"לדאפופורט
 בלשון לדבר ויודע גרול למקוכי ידוע שהי' ז"ל בעש"ם ישראל. ד'והרה"ק
 והרבניס כ"ו, יום עד תמוז כ.ג מיום הווכוח הי' ימים שלשה ובמשךפולנית,
 הבטהזם לקיים והוכדהו חפי הפדאנקיסטים ופני נצחון בעטרת ויצאונצחום
 ו(. דתםלהמיד

 שהי1 שבימיו, הרור נדולי אצל הבעש"ם של חשיבותו על מעידה זיעובדא
 הנונע נדול בעמן הישראלית האומה כח לבא בו לבחור וכבוד גדולה לודוחשיס
 לעד. עומדת ותהלתם תפארה בזר יצאו כי הי' כן וכאשראון, בי לצדיק יאונה לא כי זקן אותו של בכחו היו ובטוחים ואורייהא, ישראללכלל

 הפראנקיים את הכריע הבעש-ט של כחו כי נראה הדין עומק את נמצהואם
 ההמון הי' ותימידיו ו"ל הבעש"ט ולולא עילם, לדורות גם אם כי בהווכוח, רקלא

 גם שר"י ש"צ אחרי נגירו כאשר רתם, שהמירו אחר גם הפראנקיים אחרינגדר
 צד מפני ופראנקיים הש"צים אחרי נמשך ההמון כי ישמעאלי, נעשה אשראחרי

 מגדר היוצאים הדברים את אוהב סענזציות, אוהב ההמון בהם, שהי.הסענזציא
 צדיק ויהי' ובעבודה בתורה יעסוק בפשטות יתנהג אשר צדיק יהי' אםהרגיל,

 בי בו, ידבקו ולא ההמין על רושם יעשה לא מעש.ו, בכל וחסיד דרכיובכי

 יספף ל'א, בסי. ז"ל שור יצחק סו'ה הנה'ק פהרב שור כח שו-ת בטפרין
 שנכחר1 הנחונים הרבוים כין וכי הפראנקיסמים, סענין הפחכר נכר הסו'ל הנאון*ס

 שא5 הווכוח וכהסשך ז'ל שור טוהר.י הגה.ק זקינו גם הי' להתווכת תקי.פבש:ת

 כר וזנות ש"ק חלול על לעכור הרהיכ איך הפרנקיים ראש את שור טוהר'יה-ה"ק
 *'צ כ'את זסן ער רק נתנה התורה כי הרסע והשיכ כסינ', שנאסרו דכריםשהם
 כן כי תוכיח כטה פחד"ש וישאלהו יצאה, פאתו חרשה תורה והלאה וממנוטר'י
 שכפלה לך יגידו והפה פתו שסבד ואסך לאביך אקרא אנכי הרסע השיב והוא
 סהריי של וא18 אכיו כדמות נפשות שתי ויבואו כשפתיו פראנק וישרוק טשה,הורת
 אכ לככר ציה פי להס ואפר סור מהר'י ויען הנ"ל. פראנק כדכרי לו ואמרושור
 והכ!? להכותכס. ס:תר הלא בסלה שככר כרבריכם ואם סשה. תורת יק ה?אואם,

 פונהים כ?כים שני נכלווש כולט .רא: סתים לארץ י:פי: ראשם על כסט-1אותם
 זקוס4...* חצי לגלח קשה ויענישם פכשף הוא פרא:ק בי הבישאף הכיר אולפנ'הם
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 רעהתרס

 וע"כ מקודש. .מקודעב אחריו יענו אז בנרר.הרניל, שלא בהנהגזת יתנהנ נאשרפ
 ההסון-עם 8ת להסיע ביכ~ת הי' לא ומד"ק מד-ת צידקים ודברים ווכוחים,עם

 הקדושה, שבכח הקדושים, ותלסידיו ז"ל הבעש"ט בכח אך ובכןמהפרנקיים,
 לב את רכזשו זה ידי ועל ישראל, בקרב הרניל בנדר שלא מרעישה _חדשהעוררו
 התקרבו לאפ ולאט שראי, הפראנקיים של הסומאה מצר אותם והסיעו אליהם,העם
 זשל. ותלסידיו הבעש"ם ומעריצי ינעשו."חס14ים- הקדושה.של

 בנוי הרוחני" .המרכז את אסנם ראה הוא ז"ל, הבעש"ם חלה תק"כבשנת
 הרומסה המסרה לשם סביביו התרכזו אשר קרישתא, חבורתא בהדיןוסשוכלל
 על ראנתו אבל ז'(. ובפרק ב"מבוא", )כם"ש נפשו את נשא אל" אשרוהנשאה
 פ"א יבואו. לימים ידואנ נאנח הי' פעם ובכל מאוד, נדולה היתה שיטתועתידות
 מספר כי שידעתי : אמר אלו, תחת ישב בשדה קצת לטייל תלמידיו עםביכתו
 הולך שהוא יתפאר אחד וכל ושיטתיהם, "הצדיקימש מספר יהי' זה שבאילןהעלים
 : אמר שומשמין של תפוח לפניו ראה כאשר אחת ובפעם ובדרכי..."בשטתי

 )היהודי ובמספרם" בגודלם זה תפוח של לזרעו רומים יהיו הרחוק בעתיד"הצדיקים
 בשמוי.הקדוש

 ודא3ו התלמידים כל עזבוהו לא מחלתו שהתגברה עצרת ועד הפסחמפרוס
 כל נעורים להיות לביתו נתאספו השבועות חנ התקדש בליל ולמ~בו, בריאותולשלום
 נילה בבוקו. כבושים, ודברי חורה דברי לפניהם אמר ז"ל והוא בסביבותו,הלילה
 ובראותו בעבודה, ודרכו שיטתו עמהם ולמר עמהם מדבר והי! יומו, בא כילהם
 יודע כי עצמו על דוא3 הוא .אין : להם אמר מאוד המצטערים התלמידיםצרת
 אחר". בפתח יכנס ותיכף זה מפתח שיצא בבירורהוא

 הסדה כי עצמיית, הנאה שי ע3ין כל מקרבו לשרש מצטער הי' ימיוכל
 מכל להשסר זה על תמיד והזהיר עצמו", .הרנשת אצלו היתה ורועהמיותר
 את האדם ישמור בתרייתא זיבולא שעד תמיד אומר והי' עצמיית, והרגשההנאה
 שפתותיו ההלכרדים ראו נשמתו יציאת ובשעת פרטיית. והנאה "אנכיית" מכל3פשו

 תבואני "אל בשפתיו מרחש אותו ושמעו לשמוע, אליו עצמם והרכינודובבות
 בדברו, יצאה נ5שו הרנע ובזו ממהלכם, עמרי בחדרו שהיו השעוניפ נאוה".יגי

 מתן זמן השבועות דחנ הראשון ביום מחצבתה למקור הטהורה נשמתוועלתה
 ועכ"י. וי"ע ליצירה, תק"כ ה"א בשנתחורה,

 בחלום נתניה דל ווהבעש"ט סיפר, זצ"ל מקארלין אהרן מו"ההרה"ק
 את עובדים איך אבא : אסזו ושאל ז-ל, צבי מו-ה הרה"ק לבנו פטירתויאחר

 על ועמד מאוד עמוק עמק ואצלו השמים תחת נבוה כהר לו ובדמההבוית"ש,
 לו, אמר ואח"כ לשירורין עד אבריו ונתפרקו העמק לתוך א"ע וזרק ההרואש
 אהרןי. )בית הבורא. את עובדיםבך

 תורה דברי לסדר הקדושים תלמיויו נתכנסו ז"ל הבעש"ם של פטירתולגחר
 להם ונתגלה הקדוש, מפיו שוטמע קכועותיו אומר הי' אחד וכל ממנוששמעו
 אתם ואין שאמרתי תורה לדברי לב נותנים אהם למה ואמר, בחלום ז"להבעש"ט
 מנעסכיזי. יצחק )תולדות לי. שהי' שמים להיראת לב3ותנים
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ם ז"ל בעש"פ ישראלרבני
 הבעש*ם על שמספרים מה כל אומר, הי' סראפשיטץ זצ"ל סוהררינהרה"ק

 כהנה יותר ועוד נאלה, ונפלאות גדולות לעשות בכח היו בודאי זללה"הותלמידיו
 הפועל. אל הכח טן יצאו מקצתם ולא מהם לא בפועל, אבלוכהנה,

 נאסדצ כבר אשר ואמתי, חזק יסוד להם שאין בסיפורים אפפל לאוע"כ
 של והמגמות השיטות לברר ורק לכל, ומפורסמים וידתמם פעטים הרבהתשנו
 הזמנים, ובחליפות הימים ברבות כי מגמתי, נל הבעשיסנית החסידותמחוללי
 ז"ל ותלמידיו הבעש"ט של החסידות שנשתכחה כמעם וענינים, השיסותוברבוי
 היער". יתראה לא האילנות רבוי *מתוך הפתגם יאמרוכאשד
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