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ַקץ  :[מלכים א ג טו] דאיתא :שאוכלין מאכלי חלב בשבועות טעםא.  ַוּיִׁ

ה ֲחלֹום ַוּיָּ  ּנֵ הִׁ לֹמֹה וְּ ית ֲאדֹנָּ ׁשְּ רִׁ ֵני ֲארֹון ּבְּ פְּ ֲעמֹד לִׁ ַלם ַוּיַ רּוׁשָּ ַעל 'בֹוא יְּ י ַוּיַ
ים ַויַּ  מִׁ לָּ ַעש  ׁשְּ יוֹעלֹות ַוּיַ דָּ ל ֲעבָּ כָּ ה לְּ ּתֶ ׁשְּ מכאן שעושין סעודה  .ַעש  מִׁ

ולכך  - ובשבועות גומרין מצות ספירת העומר .לגמרה של מצוה
לשם זה אין היכר אם  - ואם היו עושין סעודת בשר .עושין סעודה

 ]אמרי פינחס מועדים שער ד אות שכ[          , לכך עושין מחלב:ובטם אם לשם יו
 

יש  יום טובכי בכל  :מה שאוכלים מאכלי חלב בשבועות טעםב. 

 נתמתענין בכורים ובחי סחפרב כי בע .קטנות קודם לגדלות נתבחי
 ם, וקודם פורייפורכם הוא יו - וקודם סוכות וכו'. תענית הוא קטנות

אין שום קטנות קודם, לכך  - אך בחג השבועות .תענית אסתר -
אוכלין  ךכר ואח -ת ם מאכלי חלב וכו' שהוא בסוד קטנואוכלי
 [שטז]אמרי פינחס מועדים אות                                                                         :בשר

 

לם הקטנות קודם ולעו ,שהחלב מורה על הקטנות :טעם ועודג. 

 ךכר ואח ,כי מקבלין אותיות :וזה הדרך בלימוד החכמה .הגדלות
כדרך  - קבלהואחר כך  ,גמראואחר כך  רוש,הפיואחר כך  ,התיבות

 :מלמטה למעלה ]אצילות בריאה יצירה עשייה[ העולמות אבי"ע
 [שיז אמרי פינחס מועדים]
 

ּטֹ  :זמֵ לַר  .אוכלין מאכלי חלב בשבועותד.  ךְּ ֹנֶפת ּתִׁ תֹוַתיִׁ פְּ ה ש ִׁ נָּ פְּ

ה ּלָּ ׁשֹוֵנךְּ  - ּכַ ַחת לְּ ב ּתַ לָּ חָּ ַבׁש וְּ על התורה שנמשלה  [השירים ד יא שיר]ּדְּ
 ]אמרי פינחס מועדים שיח[                                                                                :לזה
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ׁשוֹ משום  :טעם עודה.  ַחת לְּ ב ּתַ לָּ חָּ ַבׁש וְּ  יומא] וכדאיתא בגמרא ,ֵנךְּ ּדְּ

אִׁ  :[פג ע"ב ה מְּ יקָּ תִׁ יֵני מְּ ל מִׁ כָּ ַבׁש וְּ ַהּדְּ םׁשֶ דָּ ל אָּ יו ׁשֶ אֹור ֵעינָּ ין מְּ  ,ירִׁ
 מועדים שיט[ ]אמרי פינחס                                               :מרגילין הלשון לתורה

 

ונולד  ה,פל תורה שבע נתהיה בחי ליו השלוםעהמלך דוד . ו

ולכך בשבת והיה תיכף יחוד.  - וקורין תורה שבכתב ,עותבשבו
ֵרי אֵ  :במנחה ַהרְּ ךָּ ּכְּ תְּ קָּ דְּ ה "צִׁ הֹום ַרּבָּ ֶטיךָּ ּתְּ ּפָּ ׁשְּ  :דינגד דו -הראשון ל מִׁ

 ]אמרי פינחס מועדים שכה[                                                           
 

פירה דנין מצד כי בימי הס :על אמירת רות בשבועות טעם. ז

דנין מצד הגוף  שנההאש בר ןכין שאה הנשמות מצד החסדים, מ
דנין  - כל נשמה שהיא משורש חסד שבחסד :דהיינו .ומצד הגבורות

שאין דנין כל נשמה ונשמה בפני  ,ביום ב' - וגבורה שבחסד ,ביום א'
והדין הוא כדי שיהיה להם עליה  .רק כל שורש בפני עצמו ,עצמה

מכל מקום הוא  ,שבועות אף שהדין הוא לצורך עליהוב .בשבועות
כמו שפעם אחד דנו צדיק גדול מכמה מאות שנים לצורך  .פחד גדול

ולכך אומרים פרקי אבות בשבתות  .ורעדו כל העולמות ,עליה גבוה
ל ולכך אומרים משנת  .לשוב בתשובה ,הספירה שהם דברי מוסר ּכָּ

ֵאל יֵ  רָּ ׁשְּ ם הַ יִׁ עֹולָּ ֶהם ֵחֶלק לָּ אׁש לָּ  כתאף שאינו שייך למס [י א סנהדרין] ּבָּ
 ד רות] וברות כתוב ,בשבועות יש עליה לכל הנשמות ואחר כך .אבות

הָּ  [:ה תוֹ לְּ ת ַעל ַנֲחלָּ ם ַהּמֵ ים ׁשֵ ומשום פסוק זה אומרים אותו  .קִׁ
הוא מה שעל פי דרובא דרובא חל שבועות בפרשת  וכו'.בשבועות 

א  ש  א ֶאת רֹאׁש שיש רמז בפרשה נָּ ש  ם  נָּ ֵבית ֲאֹבתָּ ם ֵהם לְּ ׁשֹון ּגַ ֵני ֵגרְּ ּבְּ
ם חֹתָּ ּפְּ ׁשְּ מִׁ אפילו הנשמות המגורשים והמרוחקים  :דהיינו ,[כב ד במדבר] לְּ

 ]אמרי פינחס מועדים שכט[   :וזהו בשבועות ,היו להם עליה -ברך יתם מהש
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ונקרא בחינה הא' שלא לשמה  .לשמה יש שני בחינות . בלימודא

הכי התורה נקרא  .נגד מדרגה העליונה ממנה וכו' כָּ , כמו ֲהלָּ

ַרבִמי   :ח ע"א[כות ]בר ברכהלכרונם שאמרו חכמינו ז חָּ ֶּ ש   ֹום ש  ְקד ָּ ית ַהמ ִ  ב ֵּ

א ַאְרב ַ  ָּ ל  מֹו אֶּ עֹולָּ רו ְך הו א ב ְ דֹוש  ב ָּ ין לֹו ְלַהק ָּ ה אֵּ כָּ ל ֲהלָּ ֶּ ֹות ש  ע ַאמ 

ְלַבד הוהטעם שנקרא  .ב ִ כָּ  :אמרנו שיש שני מיני לימוד ?ֲהלָּ
  

ה, לקשט :א' ָּ ל  ה שהוא אותיות ַהכ ַ כָּ והוא  בתיקונים, כנזכר ֲהלָּ

י תנאי בלשון אסור ומותר, יגלכך פל .בזוהר חדש לשיר השירים
כי  ,ונודע .יעו"ש ,להתיר קישוט זה מכאן וליתן במקום אחר וכו'

הקישוטי  ָּ ל  כך הלימוד  .הוא על ידי לבושין ותכשיטין טובים ַהכ ַ
שהוא על ידי לבושין או לתכלית עולם הבא או לאיזה סיבה שיהיה 

  :נקרא דרך לימודו במלבושין - לו איזה תועלת
 

האחר כל קישוטי  ,והנה]ב'[  ָּ ל  הוא תועלת שתמצא חן  - ַהכ ַ

ין  אשתלליתואז  ',להתעורר הזיווג לה בּוׁשִׁ לְּ ט מִׁ ַ ׁשּ ּפַ תְּ  ]תיקוני זוהר תיקונאאִׁ

כך יש לימוד לשמה בלי שום תועלת  .והוא דיבוק עצמיי - ס ע"ב[כא 
לה, ופנימיותיו לדבק יוהנאה, לדבק את עצמו באותיות התורה והתפ

 :לה שהוא הנשמה של האותיות, ונקראית התורה והתפבתוך פנימיו

יִקיןסוד  ִ ין: ְנש  יקִׁ ׁשִׁ ינּון נְּ אִׁ א ּבְּ ּכָּ ַמלְּ יּה ּבְּ ַקת ּבֵ ּבְּ ּדַ תְּ אִׁ ַתר ּדְּ ֵרי  - ּבָּ קְּ אִׁ
ת ּנַ ֹׁשַ יב ,ש  תִׁ כְּ ין ּדִׁ גִׁ ים - {ש ה"שירה} ּבְּ ּנִׁ יו ׁשֹוׁשַ תֹותָּ פְּ ים  ,ש ִׁ קִׁ ֲעמָּ ת הָּ ּנַ }זוה"ק ׁשׁשַ

קֵ  ,ח"א רכא ע"ב{ ָּ ׁשּ יהוּ יִׁ יקֹות ּפִׁ ׁשִׁ ּנְּ י מִׁ ן נִׁ יִׁ ּיָּ ים ּדֶֹדיךָּ מִׁ י טֹובִׁ , זיווג [ב ]שיר השירים א ּכִׁ

 ל'תדחא ונשמה בנשמה, סוד וּ חא ברוּ זיווג בפה לדבק ר ,המעולה

"הנשיקין הרמוז באותיות  י ָּ ה אותיות דל'ת, נגד ַהוָּ וכמו  .ַאֲהבָּ
על הזוה"ק  אור יקרות] בזה אורביקורדו בי משהרגאון הרנו שכתב הרב מו

ִקים :{דברים ד ד} ו שכתובכמ ,[תרומה קמו ע"ב בֵּ ם ַהד ְ ֶּ יהֹוָּ  ְוַאת  - ם 'ה ֱאלֵֹהיכֶ 'ּבַ
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ים ֶכם ַהּיֹום ַחי ִ ּלְּ הוייחס אותיות  ]שם[תב . וכן כּכֻ עם אותיות  ַאֲהבָּ

י ָּ"ה ין  דל'תבסוד  ַהוָּ אדמתחברין רּוחִׁ ֲחדָּ ן ּכַ קָּ ּבְּ ּדַ תְּ ין מִׁ יקִׁ ׁשִׁ ינּון נְּ אִׁ , ּבְּ
 :{קמו ע"ב}ר בזוהר תרומה וכמבוא

 

ִני קֵּ ָּ יהוּ  ִיש   יקֹות ּפִׁ ׁשִׁ ּנְּ א מַ  :מִׁ אי קָּ

א ּכָּ לֹמֹה ַמלְּ א ׁשְּ מָּ יל  חָּ עִׁ יהּו אָּ אִׁ ּדְּ
ה  אָּ ּלָּ א עִׁ מָּ לְּ ין עָּ ימּו ּבֵ חִׁ רְּ י ּדִׁ ּלֵ מִׁ

ה אָּ ּתָּ א ּתַ מָּ לְּ עָּ א  ?לְּ ירּותָּ ׁשֵ וְּ
יל  עִׁ אָּ ימּו ּדְּ חִׁ רְּ א ּדִׁ ּתָּ חְּ ּבַ תּוׁשְּ ּדְּ

יהוּ  יַניְּ י  - ּבֵ ֵקנִׁ ָּ ׁשּ יהוּ יִׁ א ?אִׁ א : ֶאּלָּ הָּ
ימּו  חִׁ ֵלית רְּ יהּו, ּדְּ י אִׁ כִׁ הָּ מּוהָּ וְּ אּוקְּ

א  רו חָּ יקו ת ד ְ ְדבֵּ אד ִ רו חָּ ר ב ְ  ּבַ
ה יקָּ ִ י ְנש  יהִׁ אִׁ א, ּדְּ פּומָּ ה ּבְּ יקָּ ׁשִׁ . ּונְּ

ַכד  יֵליּה. וְּ נּו ּדִׁ קָּ א, ּוַמפְּ רּוחָּ א ּדְּ ַמּבּועָּ
ין  ן רּוחִׁ קָּ ּבְּ ּדַ תְּ א, מִׁ דָּ א לְּ ין ּדָּ קִׁ ַנׁשְּ

לֵּ  אִׁ ין ּבְּ ּלֵ יהּו אִׁ ֵדין אִׁ ין, ַוֲהוּו ַחד, ּוכְּ
ימּו ַחד חִׁ  :רְּ

א ִסְפרָּ א  ב ְ בָּ א סָּ נּונָּ ַרב ַהמְּ ּדְּ

א רָּ ַמר ַעל ַהאי קְּ ה אָּ ה, ֲהוָּ אָּ מָּ  :ַקדְּ
ימּו  חִׁ רְּ ה ּדִׁ יקָּ ׁשִׁ ד'  -נְּ ט לְּ ׁשַ ּפָּ תְּ אִׁ

ד'  ין, וְּ ארּוחִׁ ֲחדָּ ן כ ַ קָּ ב ְ , רו ִחין ִמְתד ַ
א  נּותָּ ֵהימְּ מְּ זָּא ּדִׁ יּנּון ּגֹו רָּ אִׁ קִ וְּ ין ְוַסל ְ

ון ד' ַאְתוָּ א , ב ְ מָּ ְ ש  ון ד ִ ו ן ַאְתוָּ ְוִאינ 
א ָּ יש  ין  ַקד ִ אִׁ ַתּתָּ ין וְּ אִׁ ּלָּ עִׁ הּו, וְּ ֵלי ּבְּ ּתָּ

יר  ׁשִׁ א ּדְּ ּתָּ חְּ ּבַ תּוׁשְּ הּו. וְּ ין ּבְּ יָּ לְּ ּתַ
יהוּ  הּו. ּוַמאן אִׁ ֵלי ּבְּ ים ּתָּ ירִׁ ִׁ  ?ַהׁשּ

"ה הַאֲהבָּ אָּ ּלָּ א עִׁ יכָּ תִׁ יּנּון רְּ אִׁ  ,. וְּ
ֵבקוּ  א ּודְּ רּותָּ יּנּון ַחבְּ אִׁ ימּו וְּ לִׁ א ּוׁשְּ תָּ

א ֹכּלָּ ון. ּדְּ ין ַאְתוָּ ֵּ ד' רו ִחין  - ִאל 
ְרִחימו   ו ן רו ִחין ד ִ ו ן. ְוִאינ  ה  ִאינ  וָּ ֶחדְּ וְּ

ַלל.  יבּו ּכְּ א ֲעצִׁ לָּ א ּבְּ יֵפי ּגּופָּ יְּ ל ׁשַ כָּ ּדְּ

ה יקָּ ִ ְנש  ו ן ב ִ ל ַחד ד' רו ִחין ִאינ  , ּכָּ
ֵריהּ  ַחבְּ יל ּבְּ לִׁ ַחד ּכָּ א  ,וְּ ַכד ַהאי רּוחָּ וְּ

יל ּבְּ  לִׁ יל ּכָּ לִׁ א ּכָּ ַההּוא ַאֲחרָּ א, וְּ ַאֲחרָּ
א ֲחדָּ ין ּכַ ֵרין רּוחִׁ ידּו ּתְּ בִׁ עָּ תְּ ַהאי. אִׁ  ,ּבְּ

ֵדין  יקו  ַחדּוכְּ ְדב ִ ן ב ִ רָּ יּנּון  - ִמְתַחב ְ אִׁ
א,  דָּ א ּבְּ ין ּדָּ עִׁ ַנבְּ ימּו, וְּ לִׁ ׁשְּ ע ּבִׁ ּבַ ַארְּ

א: דָּ א ּבְּ ילּו ּדָּ לִׁ ּכְּ תְּ אִׁ   וְּ

ן ְוַכד טָּ ְּ ׁשּ ּפַ תְּ יּנּון  :מִׁ יד ֵמאִׁ בִׁ עָּ תְּ אִׁ

א אַ  יהּו רּוחָּ אִׁ א, וְּ יּבָּ ין ַחד אִׁ ע רּוחִׁ ּבַ רְּ
יק  לִׁ א סָּ דָּ ין. וְּ ד' רּוחִׁ יל מְּ לִׁ כָּ א ּדְּ ֲחדָּ
י  ַגּבֵ יב לְּ תִׁ יָּ יק וְּ לִׁ סָּ ין, ַעד ּדְּ יעִׁ קִׁ ַקע רְּ ּובָּ

ֵרי  קְּ תְּ אִׁ א. ּדְּ לָּ א ַחד ֵהיכָּ לָּ יכָּ הֵּ
ה ַאֲהבָּ ימּו ד ְ חִׁ ל רְּ כָּ א ּדְּ לָּ יהּו ֵהיכָּ אִׁ , וְּ

א הָּ  יא רּוחָּ ַההִׁ יּה. וְּ א ּבֵ יָּ לְּ ֵרי ּתַ קְּ י אִׁ כִׁ

ה ַער ַאֲהבָּ ּתְּ יק אִׁ לִׁ א סָּ ַכד ַהאי רּוחָּ , וְּ
א: ֵעיּלָּ א לְּ רָּ ַחּבְּ תְּ אִׁ א, לְּ לָּ ַההּוא ֵהיכָּ  לְּ

יּנּון ת'לד ון אִׁ וָּ ין ַאתְּ י ד' רּוחִׁ ַגּבֵ  ,לְּ

יּנּון  אִׁ הוְּ הֹוןַאֲהבָּ לְּ א ּדִׁ יּבָּ אִׁ  - . וְּ
ּיַד  א, מִׁ דָּ א ּבְּ ן ּדָּ רָּ ַחּבְּ תְּ ד מִׁ ה. ּכַ ַאֲהבָּ

ַטר  סְּ א ּבִׁ ַער ּדָּ ּתְּ ַטר אִׁ סְּ א ּבִׁ דָּ א וְּ ּדָּ

א.  א',  :א'ּדָּ ר ּבְּ ַחּבָּ תְּ אִׁ יק ה', וְּ פִׁ ד נָּ ּיָּ מִׁ
ידּו  ֲעבִׁ תְּ אִׁ ימּו. וְּ חִׁ רְּ יקּו ּבִׁ בִׁ דְּ ַבק ּבִׁ ּדָּ תְּ מִׁ

ין נִׁ ון ַאֲחרָּ וָּ ֵרין ַאתְּ ה',  :ב' .ּתְּ
יקּו  ּבִׁ דְּ ין ּבִׁ רּוחִׁ ין ּבְּ ילּו רּוחִׁ לִׁ ּכְּ תְּ אִׁ וְּ
יהוּ  יְּ ּנַ ון מִׁ וָּ ין ַאתְּ ּלֵ ין אִׁ חִׁ ימּו, ּוַפרְּ חִׁ רְּ  .ּדִׁ
ן רָּ ַעּטְּ תְּ יק, ּומִׁ לִׁ סָּ א ּדְּ ַההּוא רּוחָּ  ּבְּ

א ֵיאֹות          קָּ דְּ יּה ּכְּ  :, ע"כּבֵ
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צריך אדם השלם להשלים  עיל,לזכרים שני מיני לימוד הנ והנה

הלה למד יתח :וכמו שעשה הרב האר"י זלה"ה .בכל יום כָּ  ֲהלָּ
כי נודע סוד גלות  ומר:לוצה ור .בפלפול כדי לשבר הקליפות וכו'

הקדושה ומכסה אותה הוא מה שהקליפה מלביש את  - נההשכי
יק :[]חבקוק א דבסוד  ּדִׁ יר ֶאת ַהּצַ ּתִׁ ע ַמכְּ ׁשָּ י רָּ ׁשּו  :[]ישעיה נ. וזהו שאמר ּכִׁ בְּ לָּ

רּות ם ַקדְּ ַמיִׁ על ידי לימוד בפלפול כדי לשבר הקליפות,  ,ואם כן .ׁשָּ

ההסיר לבושי השחרות מכדי ל ומרלוצה ר ָּ ל   ולקשטה העליונה ַהכ ַ
, זהו בחינה ראשונה של לימוד בלבושי התורה לבושי הקדושה

, ואחר כך ילמוד בבחינה ב' הנ"ל לזיווג לדבק עצמותו לשמה
 :]פסחים נ ע"ב[ ובזה .ופנימיותו בעצמות פנימיות התורה בלי שום לבוש

ַמר ַרב ה אָּ הּודָּ ַמר ַרב יְּ אָּ הָּ וֹות אֲ  :וְּ צְּ ה ּוַבּמִׁ ּתֹורָּ ם ּבַ דָּ ם ַיֲעסֹק אָּ עֹולָּ ּלּו לְּ פִׁ
ּתֹוךְּ ׁשֶ  ּמִׁ ּה, ׁשֶ מָּ ׁשְּ ּלֹא לִׁ ּה ׁשֶ מָּ ׁשְּ ּה  -ּלֹא לִׁ מָּ ׁשְּ א לִׁ ם   .ּבָּ דָּ ם ַיֲעסֹוק אָּ עֹולָּ לְּ

ּה? מָּ ׁשְּ ּלֹא לִׁ יּלּו ׁשֶ ֹות ֲאפִׁ צְּ ה ּוַבּמִׁ ּתֹורָּ דהיינו שיעסוק  .ציווישהוא  ּבַ

, שהוא נקרא שלא לשמה קישוטי השכינההנקרא  בדרך הראשון

 .דיבוק עצמיי בלי שום לבוש :ה ממנהנגד הבחינה השנייה העליונ
כי בחינה שהוא בתוך  .בא לשמה - שמתוך שלא לשמה :וזהו שאמר

בסוד  שכינה שהיתה מלובשת בתוך הקליפותשלא לשמה שהוא ה
יק ּדִׁ יר ֶאת ַהּצַ ּתִׁ ע ַמכְּ ׁשָּ ל עַ  רָּ ֻעּקָּ ט מְּ ּפָּ ׁשְּ ן ֵיֵצא מִׁ עכשיו בא  -ל ּכֵ

לשמה, שמדבק עצמו  לשמה, שאין לימודו לשום הנאה ותועלת רק
  בפנימיות אותיות התורה בלי לבוש:

 ב ע"ב[קמ אות יב ' שלחרפ וסףיעקב ילדות ]תו                                
 

קֹו  :]חגיגה ט ע"ב[ ברכהלכרונם רבותינו ז . מאמרב רְּ ֵאינֹו ּדֹוֶמה ׁשֹוֶנה ּפִׁ

ה  ׁשֹוֶנה ֵמאָּ ים, לְּ מִׁ עָּ ה ּפְּ  :המיוחד ַאַחתשזה קאי על ה .ְוַאַחתֵמאָּ
 [טומשפטים פר' ו פר' ואתחנן מז בעש"ט עה"ת]                                 :יחידו של עולם

 

כי נסתר נקרא מה  :פירוש .נקרא נסתר - חכמת האמת . לימודג

שאין אדם יכול להשיגו, כמו טעם של המאכל אי אפשר לספר 
דיבור איך לאדם שלא טעם טעם זה מעולם, שאי אפשר לפרש לו ב

כמו כן ענין אהבת הבורא ויראתו יתברך  .ומה, ונקרא זה דבר סתר
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אי אפשר לפרש לחבירו איך הוא האהבה בלב, ולכן נקרא  - שמו
הספר פתוח לפניו ואינו  ,כי הלא כל מי שרוצה ללמוד .זה נסתר

ולפני איש כזה, גמרא  .ואם אינו מבין הרי הוא עם הארץ ,נסתר
רות שבספר הזוהר אלא ענין הנסת .נסתר ותוספות גם כן נקרא

  הכל בנויים על פי הדבקות האלהית: -וכתבי האר"י ז"ל 
 [כד ע"אח"ב  ובטתר שם ]כ                                               

  

מוכיח לאדם אחד על  הבעל שם טוב זי"עאחת היה הרב  פעםד. 

ה מר גם כן דורש מפני מ :והשיב לו איש .מה שדיבר בקבלה ברבים
אני לומד את העולם שיבינו, שבעולם  :והשיב לו הרב ?קבלה ברבים

הזה ובאדם גם כן שייכים כל הדברים שנאמרו בספר עץ חיים, ולא 
אבל מר דורש כל  .שאני נותן להבין את הרוחניי שכתב בעץ חיים

אם כן אתה עושה מרוחניות  !הדברים ככתבן בספר עץ חיים
 הרוחניי:פה יכול לדבר למעלה בעולם גשמייות, שאין ה

 [בעש"ט עה"ת פר' ואתחנן סט]                                                                                 
 

 דן:עוחו נ ובטם של בע רנו הרב רבי ישראלקדוש ה' מו אמרה. 

אשר בלימוד ספרי הקבלה יש ליזהר שלא ידמה הדברים כפשטותן, 
וגם שלא יומשך אחר שאר  .העשר ספירות אלקים או אלוקי וכו'ש

ואף שמכל מקום אמת דברי  .כינויים גשמיים הנזכר שם דרך משל
ַמה  :[ג ב]תהלים נ, וכמו שכתוב ל"המקובלים שבחסד הוא בחינת שם א

ּבֹור ה ַהּגִׁ עָּ רָּ ל ּבְּ ַהּלֵ תְּ ל ַהּיֹום ,ּתִׁ הוא  - ם'ֱאלִֹהי וכן .ֶחֶסד ֵאל ּכָּ
בחינת  :הענין הוא .וכמו שכתוב בזוהר ובכתבי האר"י ז"ל .בגבורה

דת יאור אין סוף ברוך הוא המלובש בכלי החסד וכו' שנתלבש במ
חסד, כמו הנשמה המתלבשת דת היהחסד, שיהיה אור וחיות במ

י ואינו מערך : אף על פי שהגוף הוא גשמעל דרך משל .יבגוף גשמ
ַעל 'ֵחֶלק ֱאלוֹ הנשמה שהוא  ּמָּ ּדַ ּהַ מִׁ ַנֲחַלת ׁשַ ים'וְּ רֹמִׁ ּמְּ , עם [לא ב איוב] י מִׁ

כל זה היא מתלבשת בו ומחיה אותו, עד שהוא חי ממנה ממש, ובו 
כו', שכל זה לא היה נשפע וועל ידו משפעת השפעות גשמייות 

ועם  .מהנשמה אם היתה בלי גוף, כי אם על ידי התלבשותה בגוף
דרך משל  כך על .כל זה הנשמה משפעת, לא הגוף מצד עצמו
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דות ידת החסד ושאר מינמשך אור אין סוף ברוך הוא ונתלבש במ
 .דהיעליונות, ומשפיע בהן ועל ידן עולמות וחיות, בבחינת גבול ומ

לא היה כלל ההשפעה  - שאילו לא היה מתלבש במדות הנ"ל
אור אין  ,והנה .והחיות בבחינת גבול ותכלית, כי אם בלי גבול וכו'

ת חסד דרועא ימינא, לו אנו קוראין השם סוף שהוא נשמה לבחינ
ועל  , שאינו רק כלי לאור ולנשמה זו.ולא להחסד עצמו ח"ו "לא

 ידה עצמהדרך זה ענין השם אלקים בגבורה, אין ר"ל השם על המ
כל השמות אף ששם  :נמצא .אלא על אור אין סוף המלובש בה כנ"ל
ן של השם כיון שהכוונה ועני זה בחסד ושם זה בגבורה, עם כל זה

כולם ר"ל על  ,אם כן .הוא נשמה לחסד וגבורה - הוא לאור אין סוף
וכמו על דרך  .בורא עולם ממש, אף ששם זה בחסד ושם זה בגבורה

משל שנותן המלך מתנה לזולתו, ונתן מתנה מרובה בידו הימנית, 
 - אף שידו השמאלית אינה הימנית :ולפעמים נותן על ידי שמאלו

, כי אין הידים עצמם הנותנים, כי תן הוא המלךבכל הנומכל מקום 
 והרי הכל אור וחיות אחד: .אם חיותו המלובש בהן ובכל גוף המלך

 ע"א[ עא ויקרא פר'קוטי תורה י]ל                                               
  

כך ישתנו מאמרים  - וכפי השנויים .הרבה שינויים בכל רגע ישו. 

אותו בכל יום פירוש אחר, כמו שעושין במתיבתא של הזוהר, לפרש 
בכל יום לומדין ספר הזוהר עם פירוש  :עילאה דקודשא בריך הוא
        כמו שגילה מרן הריב"ש טוב ששמע .חדש מן קודשא בריך הוא

 מרבו אחיהו השילוני ושמע בעצמו במתיבתא דרקיע:        
 ע"א[ עב ' בא ד"ה א"י החודשרפ מ"אדוכן  ל ע"אז ע"א על זוה"ק בראשית קל ]זוהר חי
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 נבעמוד  חמשת ספרי היסוד למורנו הבעל שם טוב
 

 
 שטר אירוסין ותנאים

 שבין ישראל ולאביהם שבשמים

 
הוא יתן  - המגיד מראשית אחרית ל טוב:ולמז רת השם יתברךבעז

תנו בין שני ושנדברו וה שם טוב ושארית לאלה דברי התנאים והברית
ורא כל, יחיד ומיוחד ב :מצד האחד ,דהיינו .הצדדים לשם ולתפארת

חכם קדמון, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, העומד מצד עצמו 
עצם כבודו שאין לשער ולדמות בכל מיני מראות וצורות, פשוט 

 :בתכלית הפשטות, עד אין סוף ועד אין חקר
 

רואה בנעימה, עטרת כנסת ישראל, כלה ק לא היאה :השני ומצד

רתא, יפה כלבנה, לימתא קדישתא שפיוקדישתא, ע תפארת מטרוניתא
בת מלכים יסודי . ברה כחמה, זוהר זריק ניצוצין ומבהיק כברק לעיניים

ושלמה היא מעוטרת  . ובמלכות בית דוידהמה אבות הקדושים :ארעא
שתא סוד תורה שבעל פה, שלומי אמוני יומהודרת בכתר מלכות קד

  :דרגין קדישין ועיקרא דכל דרגין והצינורות לישראל, סופא דכ

 :דבר תראשי

מלך מלכי  לא הואה ,של עולם, החתן המיוחד כארזים, בחירו הבחור

, ישא למזל טוב את בתולת ישראל אשר איש דוש ברוך הואהמלכים הק
 :א, בחופה וקידושין כדת משה וישראלתשילא ידעה, זו שכינתא קד

 

יבריחו ואל יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה מראשית ועד אחרית, רק  ואל

דא מן  ו באהבה ואחוה ורעות, דלא מתפרשןהם איש אל אחיתמיד פני
דא לעלמין, וישלטו בשונאיהון, וזר לא יתערב וערל וטמא לא יגע 

 :במאורות מעתה ועד עולם
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התחייב את עצמו להכניס כל אשר האציל וברא  זכר למעלההנ החתן

הקדושה, כמו שעשה במעמד  הכל למענה ולמען התורה - ויצר ועשה
וכן  השמים וכל צבאם אשר תקנם בזרת, הרכין שמים ושמיש הר סיני

התחייב את עצמו להרכין כל מעשה בראשית ולתת לכנסת ישראל כל 
שכתוב: ואתה על במותימו תדרוך ואילי נביות העמים תחתיה, כמו 

 :ישרתונך

תיכף ששה מאות ושלוש עשרה מאורות הגדולים ליד השליש  וסילק

רעיא מהימנא משה רבינו רב של כל  אוהלא המרוצה לשני הצדדים. ה
הנביאים ושל מלאכי השרת התחייב ליתן שכר טוב עליהם רב טוב 

 :הצפון אשר עין לא ראתה אלקים זולתך, חוץ מרוב של כל העולם הזה

לסבול כנסת ישראל בכל מיני  :את עצמו ליתן סובלנות והתחייב

ה סליחה וכפרה, סבלנות, בבני חיי ומזוני, הן רוחני והן גשמי, ובמחיל
כדי להיות לו ממלכת כהנים וגוי קדוש עד סוף כל הדורות, לבלתי 

 :חליפם באומה אחרת, ולהביאם לציון עיר מלוכה וגברת

ה מיני לבושים ובכ"ד תכשיטין ראת עצמה להלבישה בעש והתחייב

ובד' בגדי לבן בשבת וביום טוב, ולהריק להם שפע וברכה וחיים 
 :למשמרת

שקלי  ואל -כנסת ישראל : נזם זהב בקע משקלו  להכלה מתנות

אלו שני לוחות  –ישראל שהם כופר עליהם מכפרות, ושני צמידים 
ומרגלית טובה  ,ת הדברותאלו עשר - הברית, עשרה זהב משקלם

ידיעת שמותיו וחיפוש גנזיו בכל  - זו חכמת אלקות –תלויה בצוארה 
 :שיהעצירה יריאה בצילות א מותהיכלות ובד' עול

והשגותיו לעולם, יכולתו רוחניותו והשגחתו והשפעתו על  והשגחותיו

התלוי נאבעאל , עם מטבע הנקרא נעדרתכל הנביאים רגע כמימרא בלי 
במרגלית דהיינו נובלות חכמת התורה דלעילא, היא חכמת הפלוסופיא 

 :וחכמת הטבע הגופנית

ובין התלויים בחכמת התורה אשר היא בין עיניה למשמרת,  ומקרים

היא חכמתכם  כי :הכתוב אמרשו העמים תהא לכבוד ולתפארת, כמ
צדיקים יושבים ועטרותיהם  ,ועטרת זהב בראשם ובינתכם לעיני העמים,
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ש כריכות של רצועה באצבע ואלו של - טבעת קידושין ,בראשם
 דבוקה הו יתברך ומאוזרת:האמצעית להיותה 

נוגי העולם הזה הם יעודים הגשמיים ותע - נות קטנותוסבלמ חוץ

לחן ערוך ומטה מוצעת זו מטתו שלשלמה, אשר הם הכנה לעבודת ובש
ירוש האלשיך הקדוש הבורא, הלא הם כתובים בפרשת בחוקותי ובפ

  :לספר תורת משה הנתונה וכתובה לנו בשירות

התחייבה את עצמה להכניס כל  מעלהלזכרת הקדושה הנ והכלה

ועל העבודה לקדש תרי"ג  האצול לה למסור לבבה ונפשה על התורה
וסילקה  ,אבריה וגידיה בתרי"ג מצוות בדבקות ותשוקה בדחילו ורחימו

ו עליו השלום, כשהקדימה נעשה נכף להשליש המרוצה משה רבית
 :ונשמע

בגדי כבוד ותפארת ליום טוב  :הבגדים אשר תלביש את עצמה ואלה

עדים ויום ותיקון הנעשה במאורות עליונים על ידי מצוות התלויים במו
ולקשט את עצמה בכ"ד תכשיטי כלה על ידי מצוות  ,טוב ובגדי שבת

 :הנעשים בשבת חוץ מהתוספות הנעשה על ידי קרבן מוסף שבת

חול חולין היא לה, לבטל חס ושלום הפסוק והגית בו יומם ולילה.  ובגדי

, צעיפים וגם : בכל עת יהיו בגדיך לבניםבגדי לבן כמאמר המלך ע"ה
זה  - עתצמטה מו .דודים ופלפולים לחלוקא דרבנןימעשה ח רדידים זה

הם  - ששים גיבורים סביב לה .מטתו של שלמה המלך עליו השלום
 :הם גופי הלכות אין מספר - ושמונים פלגשים ועלמות .ששים מסכתות

: כובע ישועה בראשו שיש בו שער לבן מעלהלזכר להחתן הנ מתנות

תפלין שבראש ותפילתן של  זו - ושחרות ופארה חבוש על ראשה
זו חמשה חומשי  - וחומש מצופה כסף .ישראל הנעשה כתר בראשו

תורה, ומצופין בפירושים שונים בפרד"ס ולדקדק בהם היטב ולדבר 
 :ר על אופניוודב

דהיינו לעשות  ,עם עור של שועלים ופיע טובהי: מתנה להחתן עוד

דרכם וטבעם מעשים טובים של שועלים שדרכיהם להיות משכילים ב
עובדי השם תמיד דרכיהם להיות  רךלהיות פונים תמיד אחוריהם, כך ד

 :משכילים וטבעם להיות פונים כל אחוריהם ביתה



 בעזרת מלך יחיד אל חי העולמים
 

 נהעמוד  חמשת ספרי היסוד למורנו הבעל שם טוב
 

התחייב את עצמו ליתן מזונות להכלה מטרוניתא  מעלהלזכר הנ והחתן

לחם אבירים אכל  - מזוני רוחני אקדישתא שושבינא כל ימי חייהם, הו
 לחם לאכול ובגד ללבוש בדרך כבוד בזה ובבא - איש, והן מזוני גשמי

  :עד סוף כל הדורות, בלי שום טענות ומענות ובלי עיכוב כלל

לחלצה מלוחציה ומכל  :ושטר חליצה .שכר מצוה :שלישי שטר

 :צרותיה

תהיה במזל טוב בששי בשבת בחודש סיון, שנת שני אלפים  והחתונה

 :על הוצאות החתן .עים לבריאת העולםבוארבע מאות ושמונה ואר
. וברקים ולפידים בוערים ורקיעים נוטפים כל מיני בשמים תלהוציא קולו

י טהם מלאכי השרת ידודון ידודון במזמו - לשמוח הנישואים והבדחנים
נעימות הגלגלים והשרפים ואפנים בשירה  - חתן וכלה, והכלי זמר

בעל  יתנהגו בתקנות צום - חס ושלום הומחמת עידוד וקטט. ובזמרה
  :בכי, בתשובה ומעשים טובים

עליה הכלה לשמוח בכל מיני שירות ותשבחות אחרי קריאת  וקיבלה

כל הנשכחות, ובעל השמחה ממעונו יסלק לכל אחד ואחד הוצאותיו 
 :וחסרונותיו, ישמע חכם ויוסיף לקח ומגדנות ובניסוך היין

 כאשר מצד .מצד בני ישראל :מצד עובר לצד המקיים, דהיינו קנס

  :החתן בל יפול דבר ארצה

 שמים ושרפים ואופנים וחיות הקודש: כל צבא הקבלן מצד החתן ערב

 :לכל שמהן וכנויין וספרין קדישין

  :: צדיקי הדור ותינוקות של בית רבןמצד הכלה ערב

בלי יגיע להם שום נזק וליקוי  מחויבים לפצות הערבים והצדדים

 :המאורות חס ושלום
 

ן חמשה חומשי תורה ותעודה, ארוכה יכלה קנימן החתן וה וקנינא

 :דה ורחבה מני ים, והכל שריר ובריר וקייםימארץ מ
 

 :עד הראשון - השמים ושמי המשמים :נאום

 :עד השני - : הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהםונאום
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מזל  :כולם יענו ויאמרו ,והעם עומדים בעזרה פה במקדש מעט והכהנים

אשרי העם שככה לו  !ומי כעמך ישראל גוי אחד !מו אחדה' אחד וש !טוב
 :!אשרי העם שה' אלקיו

 

 

 
 שטר הכתובה

 שבין ישראל ולאביהם שבשמים

 
בשבת ששה ימים לחודש סיון שנת שני אלפים וארבע מאות  בשישי

 ,וארבעים ושמונה לבריאת עולם למניין שאנו מונין כאן מעמד הר סיני
הוא מלך  ,כארזים בחירו של עולם התחתוןהבחור  מהוללהחתן איך שה

אמר להדא בתולתא כנסת ישראל בת  ,מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
 ,כדת משה וישראל וי לי לאנתוהו :גדולי יוחסין בתו של אברהם אבינו

ואנא  .שתקבלו עליכם תורת משה זו תורה שבכתב ותורה שבעל פה
שתהיו לי ממלכת  - וארחצך במים ואוקיר :כמו שאמר הכתוב ,אפלח

הן מזוני רוחני והן מזונות  ,כי ליכיייזון ואפרנס ית. ואכהנים וגוי קדוש
מלכות  ,כי בני מלכים המה ,איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו ,גשמי

כהלכות גברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין  ,דוד ושלמה
ברוך הוא כך קבל עליו מלך מלכי המלכים הקדוש  .לנשיהון בקושטא

 :כמו שאמר הכתוב ,קר יתהון קדם כל בני עלמאילמפלח קדמיהון ולמ
ועתידה ירושלים  .ולהיות עם קדוש ,ולתתך עליון על כל גויי הארץ

 ,הן בחול והן בשבת ,ולפרנס יתהון בכל מיני פרנסה .שמגעת עד דמשק
הר יויהיבנא ליכי מ .וביום הששי לתת להם לחם משנה איש לפי אכלו

הם אלף עולמות  -: כסף זוזי כי היא בתולה ואיש לא ידעה ,כיבתולי
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ומאתים לנוטרים את  - מאתן .דכסיפין שעתידה לירשה מבית בעלה
הם שאר  - יכייכי וסיפוקיוכסותי יכיומזוני ,פריו דחזי ליכי מדאורייתא

הוא חלוקא דרבנן הנעשים  - כסות ,אלו מזונות - שאר .כסות ועונה
 ,סוד כלת משה ,זו עונתן של תלמידי חכמים - הועונ ,מתורה ומצות

כי יומיעל לותי .ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם :כמו שאמר הכתוב
כאורח כל ארעא, וחייב להכניסם אל ארץ זבת חלב ודבש, ואם 

וה"ה חתן דנן התחייב את  .נתייאפרקינך ואותבינך לי לא - תשתבאי
ניחם שם ביני עצמו למיפרק לה לכנסת ישראל מן גלותא ולא לה

על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, כה אמר  :עממיא, כמו שאמר הכתוב
הנה אשא אל גוים ידי אל עמים ארים נסי והביאו בניך  :אלקים ה'הוי

יך ושרותיהם יבחצן ובנותיך על כתף תנשאנה והיו מלכים אמנ
וכל  .ולחלצה בכל צרה וצוקה .אפים ארץ ישתחוו לך וכו' ,מיניקותיך

להשפיע לה  ייגר ארמלותך את תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסיימי מ
ין מזלין נוצר ונקה דרך צנורות ידות הלח ומתריכל מיני שפע משבע מ

ומשם יגיע השפע עלינו עם ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו  ,הקדושים
ובנין דכרין דיהוו ליכי מנאי אינון ירתין כסף  .בלי שום עיכוב כלל
הוי גביר לאחיך  :בסוד הכתוב ,לקהון דעם אחוהוןוכתובתיך יתר על ח

שהם יקבלו  :ובך לא ימשלו - וישתחוו לך בני אמך, ומשלת בגוים רבים
ואכלתם לחמכם  :כמו שאמר הכתוב .כל השפע וכל השפעות טובות

וכל האומות יקבלו רק  - לך את אוצרו הטוב ה'הוילשובע ויפתח 
ן ליכי מנאי והוין יתבן בביתם ובנן נוקבין דיהוו .מתמצית ארץ ישראל

בל עליו חתן דנן למיהב לה יהכל ק .ומתזנן מנכסי עד דתנסבו לגוברין
וצביאת בתולתא דא והוית  .לכנסת ישראל אפילו בימי מיגר אלמנותה

מצות מילה ופריעה  - הומבי אב ה, ודין נדוניא דהנעלת ליונתילי לא
ת ולקיים את ומסירת נפשה על קדושת השם יתברך לשמור ולעשו

תורתו בין בכסף בין בזהב ללמוד תורתו הנחמדים מזהב ומפז רב, בין 
בתכשיטין לקשט את התורה בפירושים שונים בפשט דרוש רמז סוד 
שבזה מתקשטת הכלה העליונה בכ"ד קשוטין שתוכל למיעל לחופה 

ויש  ,הם מעשים טובים שמהם נעשים חלוקא דרבנן - במאני דלבושא
מושי יעולמות אצילות בריאה יצירה עשיה בש ת'לכל דעליה על ידן ל
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 :ז מאתנוושלא יז ,ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם :בסוד הכתוב ,דירה
הנה זה עומד אחר כתלינו לשמוע קול תפלתינו כשאנו קוראים שמע 

הם עבודת הקרבנות בבית המקדש להיות  - ובשמושי דערסא .ישראל
בל עליו מלך יהכל ק .במעמדם כהנים בעבודתם ולוים בדוכנם וישראל

הם  - מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא חתן דנן במאה זקוקין כסף צרוף
מאה ברכות שישראל מברכין להקב"ה בכל יום ויום ונותנים בזה 

וצבי הקב"ה חתן דנן והוסיף  .ומוסיפים כח וגבורה בפמליא של מעלה
ם סוד מיין ה -לה מן דיליה עוד מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן 

דכורין שיורדין מלמעלה כנגדן מכל עשר ספירות שכל אחד כלול 
הוא שפע היורדת בכל יום אחר  - מאתים כסף צרוף :סך הכל .מעשר

 .ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה :כמו שאמר הכתוב ,קרותפילת הב
היא התורה הקדושה  - אחריות שטר כתובתא דא :וכך אמר חתן דנן

ת לשלם לה לכנסת , היא אחראיעל גבי אש לבנה שכתובה אש שחורה
הם שני צנתרא -נדוניא דין  .ישראל שכר טוב בעולם הזה ובעולם הבא

ותוספתא  .נעשה ונשמע וקבלת עול מלכות שמים ותרי"ג מצות :דדהבא
רבא  ההם תוספות קרבן מוסף שבת ויו"ט ועניית אמן יהא שמי - דא

קבילת עלי  .ד הכתוב תנו עוזשמוסיפין בזה כח בפמליא של מעלה בסו
 .הם צדיקי הדור שיורשים ירושת אביהם שבשמים -ועל ירתי בתראי 

אלף י'ו הם אוצרות שפע עליונה ת - להתפרע מכל שפר ארג נכסין
זקא דכיא וש"ע נהורין המתגלין יאלפין עולמות דכסיפין דחתימין בע

ש מאות ולבאריך ושפע י"ג תקוני דיקנא ותשעה תקוני זעיר אנפין וש
רסיא קדישא שעתיד להנחיל לכל צדיק וזין תחות כוועשר עולמות הגנ

א ושפע ז' רקיעים ווצדיק שי עולמות ורב טוב הצפון לצדיקים לעתיד לב
שהם וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות שבו צדק ומשפט וצדקה 

 - יאתחות כל שמ הינין דאית לייוקנ .גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה
אוצרות וארץ החיים, הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר  ן'יהם ז

ין שמים וארץ, ודעתיד אנא למקני אילון ג' אלף יבהם, דקנאי הם קנ
נכסין דאית לון  .ב"ה לאתבא רוחיה ליה ולשריה ביהודרין דזמין ק

הם ארצות שאר עמין  - הם ארץ אבותינו, ודלית לון אחריות - אחריות
לטלי דמיא כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כי הם כמט
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 - עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה ת'לכתובתא דא אפילו כל הד
הם נעשה ונשמע  - נדוניא דין .הם ערבאין לפרוע שטר כתובתא דא

 .הם תוספות ארץ קיני קניזי וקדמוני - ותוספתא דא .ותרי"ג מצות
מן  .מג' עולמות בריאה יצירה עשיה - ואפילו מן גלימא דעל כתפאי

בל עליו חתן דנן ייומא דנן ולעלם ואחריות שטר כתובתא דא וכו' ק
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כאחריות וחומר כל שטרי כתובות 

ל כשאר תקוני "קון חזיותוספות דנוהגין בבנות ישראל, העשוין כת
לא כטופסי דלא כאסמכתא ד ,בעולמות העליונים דויל הנעשים ע

וקנינא מיניה קנין שמים וארץ למרת בתולת ישראל בת נדיבי  .דשטרא
ד ושלמה, על כל הא דכתב ומפורש לעיל יעמים ויחוסי ארץ מלכות דו

שקבל עליו לפרנס כנסת ישראל בפרנסה טובה בלי שום הפסק ובלי 
שום מניעה בעולם הן פרנסה רוחני והן פרנסת הגשמי בהרחבה גדולה 

 .היא התורה הקדושה שהיא כלי אמנתו - ר למקניא ביהבמנה דכש
ואעידה בם את השמים  :שנאמר ,ועפ"י שני עדים כשרים הם שמים וארץ
 ואת הארץ, והכל שריר וקיים לעד אמן:

 
 מזל טוב לכל ישראל עד עולם
 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וילמדה את בני ישראל

 !מזל טוב
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 ק' זיע"אה הסתלקותו של הבעש"ט

 
 יומו האחרון א. 

הסתלקותו ביום א' דשבועות. ובפסח שקודם זה היה הרב  שהיה
ונחלש מעט. ומפני זה  וב,טם שינחס מקארץ אצל הבעל פ ורנומ

האחרון של פסח היה שקלא וטריא אצלו אם לילך  ובטם בערב יו
  :והסכימה דעתו שלא לילך .למקווה או לא

הבעל שם טוב איך שנגזר על  ראה ,להיז' של פסח בתפ וביום
כמבואר  ,שיסתלק בקרוב, מפני התעצמותו מאוד נגד כת הש"ץ

 :שרצו לשרוף ש"ס בבלי יפוריםכם הלעיל במעשה יו

  :ולא הועיל ,להתעצם בתפילה ינחספרנו הרב הרב מו והתחיל 

כי אילו ראה דבר זה  .מאוד על שלא הלך למקווה ונתעצב
 :במקווה, לדעתו היה מועיל לזה

  :אותו אם הלך אתמול למקווההבעל שם טוב התפילה שאל  ואחר 

  :לא :ויאמר

  :ואין אחר מעשה כלום ,כבר נעשה מעשההבעל שם טוב:  ויאמר 

היה מתחזק מעט  ,ועם כל זה .לשוליהיה לו חולי הש ,הפסח ואחר
  :להתפלל לפני התיבה

 לא הודיעם ,התלמידים שהיו מוחזקים שיתעצמו בתפילה ואותם
  :ושלח אותם למקומות אחרים .כלום

 :לא נסע לביתו ,הנזכר ינחספנו רבי מור והרב

שבועות נאספו אנשי סגולתו להיות נעורים כל הלילה  בליל 
ואמר לפניהם דברי תורה על עניין הסדר ועניין  .קון האר"י ז"לילת

  :מתן תורה

  :שלח לאנשי סגולתו שיתאספו כולם בבוקר

ועוד אחד ששכחתי שמו, שיתעסקו  עסלערייב קל בילר ווהיוצ
  :בקבורתו
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על כל אבר הראה להם סימנים איך נפשו  :אותם על גופו ולימד
מאבר אחר, כדי שיבינו על  ךכר נשאלת ונפטרת מאבר זה, ואח

 :כי הם היו מאנשי חברא קדישא .החולים

 .ווה שיתנו לו הסידוריוצ .ין להתפלל עמוישיכניסו מנ ווהיוצ
 :עי עוד מעט עם השם יתברךאשת :ואמר

נקי לבית המדרש ענחמן מהאראד ביהתפילה הלך ר ולאחר 
  :להתפלל עבורו

אם היה יכול ליכנס  !לחינם הוא מרעישהבעל שם טוב:  ואמר
 :!היה פועל בתפילתו - בפתח זה שהייתי רגיל ליכנס

וגער בו ואמר:  .הזאת נכנס אצלו נשמת מת אחד לתקן אותו ובעת 

צא  ?ה אתה נע ונד ולא שמעת עד היום שאני בעולםשנ שמונים
  !:רשע

אמר להמשרת: רוץ מהר בצווחה גדולה שיפנו מן הדרך, כי  ותיכף
  !:הרגזתי אותו, פן יזיק לאיזה אדם

 :היה, שהזיק בתולה אחת בתו של השמש וכן

אמר: אני מוחל לך אותם הבעל שם טוב המשרת ושמע ש וחזר
 :שתי שעות, ולא תענה אותי

 עם מי רום מעלתו מדבר? לו המשרת: אמר 

 !שהיה תמיד בורח ממני ?אין אתה רואה את מלאך המוות :אמר
ועכשיו  .מגרשו למקום שגדלים הפלפלין השחורים :אינשיכדאמרי 

 :שנתנו לו רשות עלי, נתרחבו כתפיו ושמחה גדולה עליו

  וב:טם באו כל אנשי העיר לקבל פניו ביו ךכ רואח

  :דברי תורה לפניהם ואמר

ווה להמשרת שיתן דבש בצלוחית יצ ,בעת הסעודה כך ואחר
  :גדולה, ונתן בקטנה

ֶות :אמר יֹום ַהּמָּ טֹון ּבְּ לְּ  :אפילו הגבאי אינו מציית לי .אֵאין ׁשִׁ

  :עד כאן גמלתי עמכם חסד, ועכשיו גמלו עמי חסד אמר: כך ואחר

                                                 
 קהלת ח ח א
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ל שא .ורצה המשרת לילך אחריו ,הלך לבית הכבוד כך ואחר
מה ראית בי? ולא  ?מה יום מיומים שאתה רוצה לילך אחרי :אותו

 :הלך אחריו

 :באמר להם הסימן: שכאשר יפטר, יעמדו השני זייגערס גם

  :רחץ ידיו, והזייגער הגדול עמד ובבואו

 :רעשלא יראה עמידת הזייג ,אנשיו אותו וסבבו

ודע ואין אני דואג לעצמי, כי י .רעלהם: ידעתי שעמד הזייג אמר 
 :תיכף אכנס בפתח אחר - אני בבירור שאצא מפתח זה

  :ווה שיעמדו סביב מיטתויעל מיטתו, וצ וישב

 דןעו להם דברי תורה על עמוד שעולין מגן עדן תחתון לג ואמר
, ובביאור על סדר געליון, וכן בכל עולם ועולם היאך הוא בעש"ן

  :עבודה

י ֹנַעם ֲאדֹנָּ  :להם לומר ווהיוצ יהִׁ ֵלינוּ י ֱאלֹ 'וִׁ ֵדינּו  ,ֵהינּו עָּ ה יָּ ּוַמֲעש ֵ
ֵלינוּ  ה עָּ נָּ נֵ  ,ּכֹונְּ ֵדינּו ּכֹונְּ ה יָּ   :דהוּ ּוַמֲעש ֵ

וכיוון בכוונות עד שלא שמעו חיתוך  .וישב כמה פעמים ושכב
  :אותיות

לכסות אותו בסדין, והתחיל להזדעזע ולחרוד כמו בשמונה  ציווהו
 :עשרה

 :קטןר הענח מעט, וראו שעמד הזייג כך ואחר 

 :והניחו נוצה על חוטמו, וראו שנפטר .עד בוש והמתינו 

רץ מעזיבוז שנפטר בא ודשקהילת יעקב מק ביזה שמעתי מר כל 
  ודש:קה

      ב קעסלר ראה יציאת נשמתו כמו שלהבתילי ביאמר שר והרב
 :מראה תכלת                                    

 ]שבחי הבעש"ט מעשה רז[
 
 
 

                                                 
 שעונים אשר בחדרו אחד גדול ואחד קטן ב

 בחינת עולמות זמנים ונשמות –רשי תיבות: ע'ולם ש'נה נ'פש  ג

 הוא מעשה מרכבה בעליית ג קווים כפי שלימד מורנו הבעש"ט בחייו ד
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 לי מה שנטלו ממני" "יחזירוב. 
 

כמה הבעל שם טוב הנ"ל ל קעסלער יבילבי אחת בא ר פעם
 :שבועות קודם פטירתו

  :שבוודאי ימות :לו ואמר

  !:ראש ועיניים תחת עינים וכו' :ב הנ"לילי ביר ואמר

  הבעל שם טוב:רצה  ולא

  !:יחזירו לי מה שנטלו ממני זה ערך שנה :ואמר

 ]שבחי הבעש"ט מעשה רח[       :ים כאלהכי למה לו חי ,רצה לחיות ולא
 

  צוואת הבעש"ט לבנו רבי צבי הירש. ג

 :באיזה יום יפטר לעולמוהבעל שם טוב שאמר  שמעתי

  :צבי ישן ורנויום היה בנו מ ובאותו

  :למה אינו מצוה לבנו?הבעל שם טוב: ל ואמרו

  ?:ומה אעשה שהוא ישן :ואמר

 :ת אביושישן, היה מפני שלא האמין שימו וזה

  !:ואמרו לו: אביך אמר שבוודאי ימות היום ,אותו העירו

  :והתחיל לבכות ,אל אביו ובא

ידעתי שנתתי לך נשמה קדושה, וכשהייתי רוצה  :לו אביו ואמר
היה בכוחי להביא נשמת אדם הראשון בסוד העיבור, והיית יודע כל 

 !:זהמה שצריכין לידע. אבל יש לך נשמה קדושה, ואינך צריך לכל 

  !:ממנו: אף על פי כן, אמור לי איזה דבר וביקש

 :לומר לו והתחיל

 !:: איני מבין מה שאתה אומרואמר

  :ואיני יכול לדבר עמך תקיף לי עלמא,: ואמר

ם אחד ולמד ואלמוד י ותראה אות - תכוון שם זה :ואמר .עמו ׁשֵ
 :עמך

 :לו: שמא אשכח את השם הנ"ל? אמר 

  :השם שיזכור את לו סגולה ואמר

 [ט]שבחי הבעש"ט מעשה ר                                       :שכחתי מה אמר לו אבל
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 דבריו האחרונים של מרן הבעש"ט הק' ביום פטירתו. ד
 

 על הפסוק: דרש

יְבךָּ  ִ ֱהש  יף עֹוד  וֶּ ךָּ לֹא ֹתסִׁ י לְּ ּתִׁ ַמרְּ ר אָּ ֶרךְּ ֲאׁשֶ ּדֶ ּיֹות ּבַ נִׁ אֳּ ם ּבָּ ַריִׁ צְּ ה' מִׁ
הִׁ  ּה. וְּ ֹאתָּ רְּ חֹות לִׁ פָּ ׁשְּ לִׁ ים וְּ דִׁ ֶביךָּ ַלֲעבָּ ֹאיְּ ם לְּ ם ׁשָּ ּתֶ רְּ ַמּכַ ֵאין קֶֹנה -תְּ }דברים  וְּ

 :כח סח{

 : }תהלים לו יב{הקדוש הריב"ש טוב, קודם פטירת נשמתו אמר  מרן

ה  ֲאוָּ י ֶרֶגל ּגַ בֹוֵאנִׁ י -ַאל ּתְּ ֵדנִׁ נִׁ ים ַאל ּתְּ עִׁ ׁשָּ ַיד רְּ  !:וְּ

ם ואמר ם ׁשָּ ּתֶ רְּ ַמּכַ תְּ הִׁ בֶ  -: וְּ ֹאיְּ שאתה תחשוב בכל עת  -יךָּ בלבך, לְּ

בלב נשבר ותחשוד אותך שאתה נמסר ומכור לאויביך ליצר הרע 
חֹות פָּ ׁשְּ לִׁ ים וְּ דִׁ כי כל מעשיך לקבל פרס בבחינת עבד ושפחה.  ,ַלֲעבָּ

ם,  ּתֶ רְּ ּכַ מְּ נִׁ יב וְּ תִׁ א כְּ יב ולָּ תִׁ ם כְּ ּתֶ רְּ ַמּכַ תְּ הִׁ כל זה תחשוב בלבך, כי וְּ
ַאּתּון בּון ּדְּ ׁשְּ חְּ כֹון ּתַ ַבבְּ לְּ יב  ּבִׁ תִׁ ֵאין קֶֹנה ּכְּ ין, ואז וְּ ינִׁ בִׁ ֵכיל  -זְּ יָּ ֵלית ַמאן ּדְּ וְּ

יהּו:  ה ֲעַליְּ אָּ טָּ לְּ ׁשַ  לְּ

ין כשתהיה לבבכם נכנע ונשבר ושפל כי תחשוב בלבך  -קֶֹנה  ְואֵּ

שאתה מלא רע ונמכר ומסור ביד הרע וכל מצוותיך הם לקבל פרס 
חֹות הולכין, ועדיין לא עשית רצון ו - פָּ ׁשְּ לִׁ ים וְּ דִׁ תענוג לבוראך ַלֲעבָּ

ֵאין קֶֹנה .מימיך  :אז: וְּ

 ואמר:

נישט קיין מאכט אין קיין שליטה האבין אויף דיר קיין שום רע!  וועט

 אין דיא וועסט דבוק זיין בחי החיים! -משטין ומקטרג  קיין
 אין ליהודי שום שליטה חיצונית ושום רע אשר ישלוט עליו! ]

 [להיות דבוק בחי החיים! כאשר מבקש –אין ליהודי שום משטין ומקטרג 

ודם תפילת יצא נשמתו ביום ראשון של חג השבועות קובזה 

 :המוסף שנת שכ"ר ]תק"ך[

ין  אֵ אֵּ רּוַח, וְּ לֹוא ֶאת הָּ כְּ רּוַח לִׁ יט ּבָּ ּלִׁ ם ׁשַ דָּ ֶות, אָּ יֹום ַהּמָּ טֹון ּבְּ לְּ ין ׁשִׁ

יו לָּ עָּ ע ֶאת ּבְּ ט ֶרׁשַ ַמּלֵ לֹא יְּ ה, וְּ מָּ חָּ לְּ ּמִׁ ַלַחת ּבַ ׁשְּ ֵאין מִׁ  :לת ח ח{}קה וְּ
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הבעל שם : היאר צייט של שונולה וז ,כתב מהרי"ם ממעזיבוזהרב 

כי ידוע בבירור אשר הוא נפטר ביום ד',  .הוא ביום א' דשבועות טוב
ויום ד' בודאי הוא א' דשבועות, כי יום ב' דשבועות אי אפשר לחול 

 ביום ד'. ושנת פטירתו היה שנת תק"ך: 

א' דשבועות ליתן משקה  היה תמיד ביום הבעל שם טובומנהג 

להעולם, ואמר בזה הלשון: אני נותן מאריטש בעד קבלת התורה. 
ולא רצה  ,ובחג השבועות האחרון יום פטירתו שלח אודות משקה

ֶות!: הבעל שם טובהמוכר ליתן בהקפה. ואמר  יֹום ַהּמָּ טֹון ּבְּ לְּ  : ֵאין ׁשִׁ

 י יודע למה נבראתיאמר בשעת פטירתו: כעת אנ שם טוב הבעל

 :וכוונת בריאתי

עוד שני שעות, סמוך לסילוקו מן העולם היה לו לחיות  וריב"ש

 :ואמר להשם יתברך: אני נותן לך במתנה אלו השני שעות
 

 "יהיה מוכרח לחזור". ה
הבעל שם מהרב דקהילתנו ששמע מרבי יוסף מקמינקע ש שמעתי

צטער היה מצפה לעלות בסערה כמו אליהו זכור לטוב, והיה מטוב 
 : ביתו שהוא מצטער על פטירת אשתוזה בצער גדול. וסברו בני  על

  :דתויאותו, כי ידעו שאין זה מ ושאלו

כי הייתי  .שמוכרחים לנוח באדמה מוחיןשמצטער על אלו  :והשיב
ועל זה אני  .מצפה לעלות בסערה, ועכשו שאני פלג גוף אי אפשר

 :מצטער

מוכרח  - שנה צדק במשך ששים לו לא יבוא הגואלישמעתי: א גם
 :אני לבוא בזה העולם

הבעל שם טוב דקהילתנו אמר ששמע מזקנו ששבת אצל  והרב
שבת אחד קודם שבועות שנסתלק בו, ואמר דבר, והיה לו סופר 

 :אחד

עשרה . ואינו יודע אם אמר: בחמש שיש לו שני ספקות :הרב ואמר
  :או בששים ,עשרה, או בחמשים שנה, אם בשש שנה

 :ששים שנה :רושיחרים בפשמעתי מא ואני
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כי אמר בודאי  :ואמר לי .בוזיזעאת רבי אהרון ממ ושאלתי 
  :אבל לא אהיה כמו שאני עכשיו ,יתגלגל בזה העולם

כי אמר: מי הוא זה שישאל פירושו של אותו  .לא ידעו – והפירוש
 :?דבר

 ]ספר שבחי הבעש"ט מעשה קטז[ 

 יתו של הבעש"טילוו. ו
מה  :תמה מאוד רבי נחמן מהורודנקע ,ובהלווית הבעל שם ט בעת

ראה נוראות  ,וכשבאו סמוך לבית החיים !זה שאין רואה מאומה
 גדולות. ואמר לרבי זאב קיצעס: שבודאי צריך להיות כך: 

 ]שבחי הבעש"ט מעשה צח[ 
 

ָראֵ ז. ייחודי שם   ]א'[ל "ִיש ְ
ׁשוּ : }שבת לא ע"א{גמרא  על יךָּ חֶֹסן יְּ ּתֶ ה ֱאמּוַנת עִׁ יָּ הָּ ַאת וְּ רְּ ַעת יִׁ דָּ ַמת וָּ כְּ ֹעת חָּ

רֹו  יא אֹוצָּ רֹו }ישעיה לג ו{ה' הִׁ יא אֹוצָּ ַאת ה' הִׁ רְּ י יִׁ י: אִׁ ילּו ַהכִׁ ֵאין,  -. ַוֲאפִׁ

א  י לָּ א.  -אִׁ ללָּ ָּ ש  יה!  מָּ ּיָּ ֲעלִׁ ין לָּ ּטִׁ י ּכֹור חִׁ לּוחֹו: ַהֲעֶלה לִׁ ׁשְּ ַמר לִׁ אָּ ם ׁשֶ דָּ אָּ לְּ
י ּבָּ  ּתָּ לִׁ ַמר ֵליּה: ֵעיַרבְּ ה לֹו. אָּ ַלךְּ ֶוֱעלָּ ַמר ֵליּה הָּ ין? אָּ טִׁ אֹו.  :ֶהן ַקב חֹומְּ לָּ

ַמר ֵליהּ  ם ַקב  :אָּ דָּ ֵרב אָּ עָּ ֵעאל: מְּ מָּ ׁשְּ י יִׁ ֵבי ַרּבִׁ א ּדְּ נָּ ! ּתָּ ם לֹא ֶהֱעֵליתָּ ב אָּ מּוטָּ
ם  דָּ ל אָּ א: ּכָּ ה ַבר ַרב הּונָּ ַמר ַרּבָּ ׁש. אָּ ֵאינֹו חֹוׁשֵ ה, וְּ בּואָּ ל ּתְּ כֹור ׁשֶ ין ּבְּ טִׁ חֹומְּ

ֵאין בּ  ה, וְּ ׁש ּבֹו ּתֹורָּ ּיֵ חֹות ׁשֶ ּתֵ רּו לֹו ַמפְּ סְּ ּמָּ ר ׁשֶ ּבָּ זְּ גִׁ ם, ּדֹוֶמה לְּ ַמיִׁ ַאת ׁשָּ רְּ ֹו יִׁ
י ַעֵייל? הִׁ רּו לֹו. ּבְּ א ַמסְּ יצֹונֹות לָּ חֹות ַהחִׁ ּתֵ ַמפְּ יֹות וְּ ימִׁ נִׁ  ע"כ: ַהּפְּ

הוא שהחומטין הם  המשלכי  !אין המשל דומה לנמשל הלא

 ,הוא שהיראה היא עיקרית והנמשל .והחטים הם העיקר ,הטפל
ופומיה ממלל רברבין בסודות הנסתרות  ?הוא הטפל ליראהוהתורה 

פנימיים: כי כשהקדוש ברוך הוא וברוך שמו ברא עולמו, לא היה 
. עד ואהרוך העולם יכול להיות קיים, כי הכל חזר לשורשו לאין ב

"לשברא  אֵּ רָּ "לונתקיים העולם. והשם  - ִיש ְ אֵּ רָּ מורה על זה. כי  ִיש ְ

רָּ של תיבת רי"ש האות  "לִיש ְ  – למ"דוהאות  הוא החכמה, - אֵּ

 יו"ד שי"ן ]י"ש[הדעת, והאותיות  -אל"ף הבינה, והאות 

"לשב אֵּ רָּ הוא הישות של קיום העולם,  -, אותיות הנשארים ִיש ְ

"לונעשה יש מאין. וזהו שם  אֵּ רָּ . וזהו קיום העולמות שנעשה יש ִיש ְ
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"לולכן  .מאין אֵּ רָּ כי באם  .הם הקיום של כל העולמות והבריאה ִיש ְ

"להיה הכל חוזר לקדמותו לאין, והישות שב ,לאו אֵּ רָּ הם  ִיש ְ

"לשל כל העולמות. ודווקא כשאיש ה ישמקיימין כל ה אֵּ רָּ י אין ִיש ְ
אם יש בו יותר  ,לו בו ישות, רק כפי הצורך לקיום העולמות. לאפוקי

 . כי לפי עניות דעתי כל התורה רומז בזה:שלוםוס ח
 

ָרֵא"לח. ייחוד   ]ב'[ ִיש ְ

ד "לֲהוּו  כ ַ אֵּ רָּ ין ִיש ְ אִׁ ר  :ַזּכָּ אֹוַרח ֵמיׁשַ א ּבְּ ֵעיּלָּ יק לְּ לִׁ ה סָּ א ֲהוָּ נָּ נָּ תְּ

יֵפי  ל ַסיְּ כָּ ב אֹו ּבְּ ַטר ַמֲערָּ סְּ י לִׁ ח אִׁ רָּ זְּ ַטר מִׁ סְּ י לִׁ ין, אִׁ פִׁ קּולְּ א ּבְּ טּורָּ עִׁ ּבְּ
א  מָּ מֹאלָּ  -ַעלְּ ש ְּ לִׁ א וְּ ינָּ מִׁ יְּ א לִׁ טָּ א סָּ ַכד לָּ יק. וְּ לִׁ ה סָּ ר ֲהוָּ אֹוַרח ֵמיׁשַ  - אּבְּ

עוּ  ֵדין רְּ א.ּכְּ ַתּתָּ א וְּ ֵעיּלָּ א לְּ ימָּ א ַקיָּ ֵעי  תָּ רְּ תְּ יךְּ הּוא אִׁ רִׁ א ּבְּ ׁשָּ קּודְּ וְּ

ין ּדְּ  דִׁ עֹובָּ "לּבְּ אֵּ רָּ יר ִיש ְ יבּו ַיּתִׁ ַחבִׁ "ל .ח"ב קמח ע"א{ "ק}זוה ּבְּ אֵּ רָּ יק ִיש ְ לִׁ  סָּ

א ֵעיּלָּ וא הרוך בדוש כשברא הק :י"ש רל"א, כמבואר בסוד לְּ
אף על פי שצמצם עצמו מדרגא  .לא היה באפשרות לעמוד העולם,

היו העולמות חוזרין לאור אין סוף,  –לדרגא בגודל אור ותשוקה 

"ללאין. וכשהסתכל הקדוש ברוך הוא ב אֵּ רָּ במצוות ותורה  ִיש ְ

. כי כמו שיש לאורות עליונים ישל איןנתקיים העולם מ -שלהם 
כן יש להם תשוקה רבה  -תשוקה לעלות לשורשן לאור אין סוף 

"ללמטה לנשמות  לחזור אֵּ רָּ  אל"ףלהשתעשע בהם ובתורתן.  ִיש ְ
הוא הדעת, שהוא ג' קוין, והן  - למ"דרומז על הבינה, אם כן  -

 -האבות. ממילא צמצום זה הוא מניה וביה שפנימיות זה הגשמיי 

ההוא הרוחניי. וזהו עניין ה  -פחד וגבורה שהוא הצמצום, כי  ִיְראָּ
וא רומז לצרכי החומר: שצריכין הכל חד. ועניין הקב חומטין שה

 כדי שיהיה מציאות וישות לקיום העולם: - חסדלערב זה לתוך ה
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 תפילה להמתקת הדינים 

ָרֵא"לממורנו רבי   בעל שם טוב ִיש ְ

 
בהשגחה הוא  – שזה הצער והייסורים שבא לי מאמין באמונה שלימה אני

זה בא לי מסיבות וכל . יתברך והנני מקבל עלי באהבה שםפרטית מעם ה
כי אמת עשית ואני  ,וצדיק אתה השם על כל הבא עלי. עוונותי הרבים

והנה . יסורים לכפרה על עוונותי הרביםויהי רצון שיהיו אלו ה .הרשעתי
שבסבתם מצד הדין הייתי צריך לפרט ולשוב להתוודות על החטא והעוון 

ולכן  .ע עד מהאבל גלוי וידוע לפניך שאין אתי יוד ,יסוריםבא לי אלו ה
החטא ועוון ופשע שגרמו יהי רצון מלפניך אבי שבשמים שתמחק ותשרש 

ויתהפכו  ,סורים וימתקו כל הדינים מעלי ומעל כל בני ישראללי אלו הי
   וימשך חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל  ,כל הצרופים לטובה

 :רצון יאמן כן יה ,עד עולם                                 
 

 רבנו בעל מחבר ספר "שומר אמונים הק' זי"ע בספרו: "ואם יאמר זה הנוסח ]והוסיף

ויהיו אז נמתקים ממנו בעזרת השם כל הדינים, ויתהפכו כל הצרופים לטובה,  -
 - בפרט אם ירגיל עצמו לומר זאת גם על כל דבר קטן .יסורים כפרה לכל עוונותיוה

כי דרכו של  .גרום לקב"ה בזה, ושמחה בכל העולמותאז אין שיעור לגודל נחת רוח שי
 גם אם נגזרה עליו אז  ,ואם מתחזק באמונת השם .אלוקינו לנסות את האדם באמונתו

 נימתק הדין מעליו"[ - גזרה חס וחלילה                                

 

 


