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 שליט"א  אליהו עטיה הרה"ג / פ"ה'תש 'פרה'שבת  –' שמיני' 

 אמו של רבינו הקדוש גא  סיפורים על פיי

  (א)ח"  'כ תורה ליקוטי מוהר"ןמבוסס על 

משה קרא לזקנים כדי שלא תהיה מחלוקת על  /  ארבע בגדי כהונה וחלוק לבן של משה
י"ט אדר היארצייט של של הרבנית פייגא אמו של  /  קשר פרשיות שמיני פרה/  הכהונה

  /  לנסוע לארץ ישראל על מטפחת/  עולה כתר -אדל בתו של הבעש"ט  /  רבינו הקדוש
השידוך של /  הויכוח בכוונות המקוה/  הבעש"ט היה השדכן של הסבים וההורים של רבינו

הסיבה שר' נחמן מהורדנקא ברח /   נחמן! מה תתן לי דמי שדכנות? /ר' נחמן מהורדנקא
ההתבטלות של /  צריך להאמין שאפשר לבקש מה' ית' גם על דברים גדולים/   אחר החופה

צריך לישון על /  המעשה שהיה בלידת רבינו הקדוש/  ל רבינו לרבינור' יחיאל אחיו הגדול ש
לחיות כמעט בלי אוכל /  אני סר מרע באמת/  מיטות שישנו עליהם אנשים טובים וצדיקים 

משה רבינו קיבל את    / רבינו לא היה חזן ואפילו לא היה מקריא לתקיעות/  רק מכח החכמה
תברך  /   חשוב מאוד להדליק נר לכבוד הצדיקים שנפטרו/  פירושי התורה דרך אחותו מרים

המעשה בר'   / הרוח הקודש הגדולה שהיתה לרבנית פייגא/  אותו שלא יהיה עליו מחלוקת
 כשתזכירו אותי תזכירו ר' נחמן בן פייגא /  ו הגדול של רבינוישראל מת אחי 

 וחלוק לבן של משה  ארבע בגדי כהונה

ה : "א(  )ויקרא ט,   הפרשה פותחת בפסוק   א. ֶׁ ִמיִני ָקָרא ֹמש  ְ יֹּום ַהש ּ ַוְיִהי ּבַ

ָרֵאל ּוְלִזְקֵני ִיש ְ ּוְלָבָניו  שמשה   למה כתוב  ,שאלהויש כאן  "  ְלַאֲהרֹן 

הוא    עניןכל ה, ו יםכהנהרי זקני ישראלים אינם    ,לזקני ישראלקרא  

שבוע הרי ב , ששמשו בכהונה בניו שהם ילאהרן ו  -  לכהניםלקרוא  

היה כהן  ו,  שימש בכהונה גדולה  רבינושל חודש אדר משה  האחרון  

בגדי  'כי הם    ,כהן גדולה  אבל הוא לא לבש את הבגדים של,  גדול

שימש בחלוק לבן שאין  משה    אלא  ,ומשה לא היה כהן  -  'כהונה

  אחד   בגד שהוא    הסוד בזה, החלוק לבא )תענית סוף יא:(. ומרילו א

גבוה  -פשוט   מעל  ש  .גבוה  הדיוטכה ידוע  ב  ן   בעהארמשמש 

ובגדים גדולכ ,  משמש  ו  ,שמונהב  הן  גדול  כהן  גם  כיפור  רק ביום 

ש  .לבן  בגדי  ארבעהב בגדים    עניןה כתוב  ארבעה    ד' כנגד    -של 

נרמז הוא  החלוק לבן,    -  רבינומשה  הבגד של  ו  .ה"שם הוי  אותיות

וזהו הכח , בחינת 'קוצו של יו"ד'הוא ו  ,הוי"האותיות  ד'שורש של ב

  ע"ה. רבינושל משה הגדול 

 מחלוקת על הכהונה  משה קרא לזקנים כדי שלא תהיה

שבת  דף  )   , שעליו אמרו חז"לניסן  'א-ב   היהמלואים  ליום שמיני  ב.  

  , לנשיאים ראשון    ,למעשה בראשית ראשון  )  -אותו יום נטל עשר עטרות'   (ז:פ

ראשון    ,לאכילת קדשיםראשון    ,לירידת האש ראשון    ,לעבודהראשון    ,לכהונה ראשון  

שכינה ישראלראשון    , לשכון  את  הבמות ראשון    , לברך  לחדשים  ,לאיסור    . ( ראשון 

ניסן,יום  בו א'  ו  -  שניהםשימשו    הזה  בתחילה   ביחד.  אהרןמשה 

לשמשובאמצע    ,שימש  רבינומשה   אהרן  גם  וכדינכנס   לא ש  . 

שחלקו תו  עם קרח ועד כמו שהיה  על הכהונה,  מחלוקת    "ותהיה ח 

 תקרא גם לזקני ישראל   ,אמר למשה  ?עשה הקב"ה  מהעל משה,  

רש"י:ו  - הד"  פירש  פי  שעל  ומשמש ילהשמיעם  נכנס  אהרן  בור 

  ".בכהונה גדולה, ולא יאמרו מאליו נכנס 

בלי  רבינו ע)מוהר"ן    קוטיהקדוש   , אחר  פשטמסביר    ח"א(  ' תורה 

כל אחד  ו   .תמנותה זה היום שמקבלים את ה  -שיום א' ניסן  ואומר:  

הזמן שבו נקבעת ההתמנות    ,תפקידאו  רה  או שרשמקבל התמנות  

מקבלים את ההתמנות  כים  א המל  )ואפי'   זה ביום א' ניסן,  -שלו מהמשמים  

ניסן בא'  י'   תניינא ה'    התורבליקו"מ    כמובא   ,שלהם  זה  פלו  ,(אות   הסיבהי 

   .כדי למשוך להם התמנות -זקני ישראל ל קרא רבינושמשה 

 פרה  פרשיות שמיניקשר 

בג.   מעוברתאנו  זו ו  ,שנה  פרשת שמיני    שתפר  בשבת  גם   נקרא 

גם בפסח  ו אחרי פסח  ולפני    פסח,  סביב  תשמיני מסתובב   פרשתפשוטה    השנ ב)  .פרה

המועד  חול  של  טוב    ,במנחה  יום  חל  אם  יקראו  באו  ידוע  ו.  (' שמיני ' '  רפשבת 

כמו   לווית, בין הפרשה הנלקשר בין הפרשה העיקרית    שתמיד יש

ש שמינכאן  היא  שבוע  וישיפרשת  אדומה   ,  פרה  ומה   . פרשת 

כתוב יב,  פסוקב  הקשר?  ִמְזמֹור "  א(   )תהלים  ִמיִנית  ְ ַהש ּ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ

זה    –"  ְלָדִוד  ִמיִנית"מה  ְ הזוהר    ?" ַהש ּ יתרו(חדש  אומר  זה ש  : )פרשת 

 –  רות מלמטה למעלהיספהעשר    שהרי לפי חשבון  '.ינה'בספירת ה

  , חסד   ,גבורה   ,תפארת   ,נצח   ,וד ה   ,יסוד   ת,לכו )מ  ספירת ה'בינה היא השמינית.

הבינה  -  (בינה  ספירת  היא  א  הופר  ,זו  הגם  דומה    ', בינה' בספירת 

דף רמג:() בזוהר פינחס ח"ג  רמז ל  ',פרהו'  'שמיני'  וזהו הקשר בין  , כמבואר 

בפר שיש  הגדול  הכוח  מהספירה   ,אדומה  האת  מגיעה  שהיא 

   '.בינהשל ' קדושהה

 א אמו של רבינו הקדוש ארצייט של של הרבנית פייגי"ט אדר הי

 . של רבינו הקדוש והנורא  אמו  אגישל פי  טרצייאיום היהיום זה    ד.

זכה  שהוא    וטען שכל מה  ,החזיק כל חייו טובה לאמו  רבינוידוע שו

ומסופר   הצדקת פייגא.זכות אמו  הכל זה ב  –הגיע  לכל המדרגות ש

של הבעל   ןיו צרגילה להיות ב  היתה  רבינוכל ההריון של  שבמשך  

טוב הקדוש  הזמן    ,שם    רבינו )  שלה מתפללת על העובר    היתהוכל 

ל  ,(הקדוש  למשוך  היום    וטהרה.קדושה    וכדי  השורש עונלמד  ל 

פר סנוכדרכנו    נו.אמו של רבי  אגייפ  שיש בצדקנית  והקדוש  םהעצו 

  .רותיספה עשרלפי סיפורים 

 ולה כתרע -ו של הבעש"ט ל בתאד

ה'כתר'ה.   פייגאהשורש    -  בספירת  של  שלה   וז  העיקרי  האימא 

 א תה לי גימטרילעו  .שהיא הבת של הבעל שם טוב הקדוש'אדל'  

עולה    'אדל'ש  ,יפה   למ"ד   דל"ת  אל"ףכזה:    (620)'  כתר' במילוי 

הסבתא  בת הבעש"ט ו  אדלבאמת ו .(620  עם הכולל 619  = 111+74+434)

נרמזת  נוצדיקה של רביה הבעל שם טוב הקדוש    '.כתר ' ב  הקדוש 

לג,  הפסוקסוד ראשי תיבות  ב  ,'אדל'  בתוקרא ל   ִמיִמינוֹ "  :ב(  )דברים 

הקדוש    "מוֹ 'לָ   ת'ּדָ   ש  'אֵ  טוב  שם  להבעל  שם  וקרכשרצה  בת לא 

והוציא את    ,נמצא בתורה הקדושה שהסתכל באור הגנוז  הוא    ,שלו

   ."מוֹ 'לָ  ת'ּדָ  ש  'אֵ " :הפסוקמר"ת של  השם

ש את  אפעם  הבע  ,רבינולו  שלו   מהבת   מאוד החזיק    ש"ט למה 

איתו את  לארץ ישראל הוא לקח    עו סנכשהוא רצה לאפילו  ו  ?אדל

קדוש רבי  ה  נובאפילו יותר מיותר    ,הבת שלומחזיק  ה  והוא  .'אדל'

יש לך נשמה '  :לשוןזו האמר לו ב  הבעש"טש  שהיה צדיק גנוז  ,צבי

משך את  הוא  שהבעש"ט  אמר    אדלעל  . ו'גדולה ואינך צריך דבר

לקח אותה איתו לארץ הוא  ו  ,'אוצר הנשמות הטהורות'נשמתה מ

  .ישראל

 מטפחת לנסוע לארץ ישראל על 

הבעל שם טוב הקדוש בדרך לארץ ישראל ש  ,יש סיפור מבהילו.  

רצה   בים רצה  אלא    ,יות נואבלי  לנסוע  הוא  מטפחת  לפרוש 

ישראל לארץ  להגיע  וכך  עליה  אבי  כמו  .ולעמוד  על   שמסופר 

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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זמן  היה מ  הזו  אצירר' שמואל אבוח  ,הצדיקים  חציראאבו  משפחת

ויטורבי    "לז  י"ארה שמואל    .לאחיים  ולמה רבי  אלבז,  שמו  היה 

  . תלאבי המחצז"א  מחצלת    זה  ? אבוחצירא'בוחצירא 'א הוא נקרא  

ולא היה   ,באוניהרצה לעלות    ארץ ישראלל לה  ע  הואש ? כהיה  מהו

ולכן   חובל,  לרב  לשלם  כסף  עליהלו  ועמד  מחצלת  פרס   , הוא 

  .הגיע לארץ ישראל עד שליד האוניה ל הים עשט  הצדיק וככה

ם  הו  מטפחת,ה  נסוע ע"ירצה ל  ,ר' שמואל( היה אחרי )ש   ש"טהבעגם  כך  ו

היו   א  שלושה,הם  ובתו  הקדוש  טוב  שם  ר'    וותלמיד  דל, הבעל 

הבע )צבי סופר  הירש   אני אגיד    הבעש"ט:ואמר להם    ,ש"ט( הסופר של 

קדושים שמות  הדרך  ינש   לכם  כל  אותם  ארץ לגיע  נכך  ו יחד 

בשמות  ש  תזכרואבל    .ישראל הדרך  כל  מרוכזים  להיות  צריך 

האל לא  א )  ,וקודש  ליפול(ב   ורכזיתם  יכולים  אמר  ואז  .הם  אני ה:  אדל 

צבי  בלא  .מסכימה מסוגל  : אמר  רבי  לא  שת   לזה,  אני  איר שאו 

קנה כרטיסים תאז    אמר לו הבעש"ט:אותי פה, או שניסע באוניה.  

   ה.עיסנל

 בת הבעש"טהילדים של אדל 

אסבי    ,רבינומר  ואז.   היה  כך  כל  הקדוש  טוב  שם  את  הבעל  הב 

ל הזמן חיפשה איך אני יכולה לשמח את היא כבגלל שבתו,  אדל  

דבוקה    יותר,הקב"ה   יותר  להיות  יכולה  אני  כל ול  ,קב"ההבאיך 

  .גיעה היא חיפשה להגיע עוד יותר ועוד יותר גבוהיא המעלה שה

 תהשאיר את הבית שלו לבהוא    ,כשנפטר הבעל שם טוב הקדוש

ולא היה צריך    ,לו נכסים  והיו  עשירצבי היה  כי בנו ר'    ,ו אדללש

הבית. טוב  ואדל  את  שם  הבעל  של  בבית  לה    ,גרה  נולדו  ושם 

ורבי ברוך   קוב,לדירבי אפרים מס  ה.הילדים הקדושים של שלושת  

שהאחים הקדושים שלה היו קוראים   -  (רבינו )אם    אופייג  ממעז'יבוז',

פייגא   ב'כתר',    וזהו  .הנביאה לה  השם  מילוי  כי  והרמז  הסיפור 

   .עולה בדיוק כתר עם הכולל 'אדל'

 הורים של רבינוההסבים והבעש"ט היה השדכן של 

ה'ח.   העיניים  -'  חכמהבספירת  שם  על  זה  של   .חכמה  השידוך 

נעשה ע"י    , פייגאת  אמו הצדקני עם  מחה  י שבר  -של רבינו  אבא  

הקדוש טוב  שם  זה    ש"טהבעאך    .הבעל  את  להגיד  צריך  היה 

חשוב ו   ,נו הקדוששל רבי  לידתעשה  סיפור זה הוא חלק מ  .פעמיים

לדעת  ו ל  אותו,כדאי  כך:  היה  טוב  והסיפור  תלמיד היה  בעל שם 

קבור בטבריה    הוא הקדוש, ו   רבינו הסבא של  ) נקא  מהורד שקראו לו רבי נחמן  

   .( שלו  קדושעכשיו הרבה עולים לציון ה   "הבו  תקכ"הב' בתמוז  נפטר ביום  

 ה ונות המקוהויכוח בכו

סיפור,  ט.   תוך  סיפור  היה לנספר  עם    ופעם    ענין ב  הבעש"טויכוח 

ה של  הכוונות  ב  "טבעשהכי    ,מקוהשל  כוונות  שהם   מקוהחידש 

  ש"ט הבע , ופשוטים שמות  עשה    אר"י ה)  אר"י.ה   עשהקצת שונים מהכוונות ש

התווכח נחמן    רביו  .(כתר שם טוב  כמובא בתחילת ספר  ,את השמות במילוי עשה  

הבע העם  הרי  לא  "ארש"ט,  לו   "טהבעש  ואז  .ךכמו  אמרי  עשה 

עד   היכל,ל  היכלוהם עלו מ  ,איתו יחד  והעלה אותו  ,עליית נשמה

איך הבעל שם טוב   רואה  רבי נחמןשם  ו  האר"י,שהגיעו להיכל של  

וזה מביא ראיות  ,י"ארעם ה מתווכח   בסוף ש  עד  ,זה מביא ראיות 

  ט "אומר לו הבעש  ,יורדים   כשהם  אזו   .ניצח הבעל שם טוב הקדוש

  .שאני צודק הודהי " שאפילו האר אתה רואה נחמן 

 השידוך של ר' נחמן מהורדנקא

מהורדנקא,י.   נחמן  גם  וה  רבי  היה  הבעא  של    ל א  ש"טהשליח 

הגיע  אלמןהיה  והוא    ,ויותשליחהרבה   תלמיד   ש"טבעל  ואז    עוד 

יצחק    שמו מוצלחת  היתהש  , מדרובהיטשרבי  מאוד  אחות    , לו 

היא ו  ,התאלמנה   שגם היא  כלילת המעלות,ו  ,יפה  ,עשירהצדקת,  

מצא  י הבעל שם טוב הקדוש כדי שאל  ר' יצחק    הבאה עם אח של

ל   והבעש"ט  .שידוךה  ל שה:  אמר  לשכן,  מאוד   שידוך  ויש    טוב 

נחמן מהורדנק התלמיד שלי    זה  -  בשביל  ט אמר "שוהבע   ,ארבי 

יהיה   בצעמו  .  עושה?...(   ט "שהבעש  שידוךמטוב  יותר    ה )מ  , שדכןה שהוא 

   השידוך.ת א  וסגר תלמידודיבר עם רבי נחמן   והבעש"ט

 נחמן! מה תתן לי דמי שדכנות? 

את  ביא.   כשעשו  וסיום  טוב   ועשהתנאים  שם  הבעל  אז  לחיים 

דמי   ה עםמ  ,מצאתי לך שידוך  'נו,  לרבי נחמן החתן:הקדוש אומר  

  מאוד   זה ענין  ' נותדכש ' הכסף של    אצל האשכנזיםשידוע    .ס געלט ' )שדכונשדכנות?  

מאודו חשוב   לש   , חמור  משלמים  יהיה  שלא  מגרדים  ו  דכן, ומה  כדי  מה אפילו  תקרה 

ואז רבי    .(הרבה סיפורים  עם  אודמ  גדולותקפדות  ה הזה    עניןעל ה יש  ו  דכן.לש  לםלש 

דמי לא צריך את ה  הבעש"טבין ש ה   )הוא   נחמן הסתכל על הבעש"ט וחייך.

   .( שלו  שדכנות

 ד המלך הבעש"ט לדו סיחו

לוויב.   מה  :מעצמו  הבעש"ט  אמר  לך  אגיד  הדמי    יהיה  אני 

יכש  .נותשדכ  השם  לכםובעזרת  שלי    אדללו  ,בן  ולד  יוולד הבת 

כזה תשלום אני  רבי נחמן  אמר   .שידוך  בינהםשה  אז נע בת,  "הבעז

מוכן ללא  אמר  'ו  .  מחות וכי  הבעש"ט:  להיות  רוצה  לא    ן אתה 

שאע"פ שאתה מורי ורבי, אבל שידוך זה    רבי נחמןאמר לו    '?איתי 

נחמן  ר'  אמר  כי  אחר,  דור שביעי    משהו   ,מהר"ל מפראגלשהוא 

מילא ומ   ע"ה,המלך    ודדרש"י ורש"י צאצא מ צאצא של    והמהר"ל

מורי  אתה    ואמנם  .עד דוד המלך  -מיוחסת    מאודהמשפחה שלו  

שידוך אני רוצה לעשות רק עם המשפחה את ה אבל    ,רבי בתורהו

המלך  לש טובאו  .דוד  שם  בעל  לו  אני  '  :מר  דוד ד  ע   מיוחסגם 

לו  ו  ',המלך הוא   -  שלו  יןחסוי  מגילתהבעש"ט  הוציא  שגם  איך 

מסכים    שהואאמר:    אואז רבי נחמן מהורדנק  .דוד המלךלמתייחס  

  .את השידוך של הילדים שלהם מראשכבר סגרו וכך  - 'לשידוך 

 הסיבה שר' נחמן מהורדנקא ברח אחר החופה

אחות של רבי יצחק הבין    ,שידוך האת  עשו  "ה  בוכשהגיע הזמן  יג.  

נחמן    מדרובהיטש רבי  זמן  וה  מהורדנקא.עם   עשו ו  , חתונההגיע 

נעלם, חופה   החתן  ואח"כ  של    וכו'  הנהגות  זה  שאלות)ככה  בלי    . (צדיקים 

נתת  חתן  איזה  '  ובוכה:  בעל שם טובל  הכלההולכת    ,אחרי יומיים

ונעלם  רק קידש  ,לי וברח  הבעל שם ו  ן'.חתלי    יןא  ועכשיו  ,אותי 

אני אדאג ו  ,באמת לא ראיתי אותו כמה ימים'  :אמרוזדעזע  הטוב  

הרי הוא  )   אותו  חפשומיד פנה ל  הרגיש מחויב  הבעש"ט  '.בעז"ה   לזה

מצא אותו איפה ואז הוא    ,ומחפש איפה הואפר  סתח  ופהוא    .(השדכן 

גיע מקודת רבו  בפ  .שלח לו שליח לקרוא לו דחוףו  ,הוא מתחבא 
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 םמו  מה  ,גן אישה עככה ל'  :אומר לו  ש"טהבעו  רבו,  אלנחמן    ירב

 ?  עשית כזה דברשקרה  מה בה, מצאת

נח  לו  ענה זכה    מן,רבי  ראה שאשתו ו  ,רוח הקודשלשבחופה הוא 

 .רטיד אחרי הלידה היא תיפאבל מ  , בר ותלד בן צדיק וקדושעתת

נעורי  ולכן ימי  על  ת   אםאמרתי    ה,חסתי  והיא  ביחד    תעבר נחיה 

ועכשיו    ,אלמנה  היתהכבר  היא    ,כל כך צעירה  תיפטרהיא    ,ותלד 

 : שם טובמכאן. אמר לו הבעל  תי  ברח  ולכן  ?ר טתיפ  היא בעצמה

)ז"א    את האשה קודם'.אבל דברים כאלה צריכים לשאול    ,בסדר'

  . (עושים   צריך לשאול מהש  א אל  ,רוח הקודש של רבי נחמן ה מתווכח עם    הבעש"ט לא 

ברוח   אתרואה זום בעלי כל כך קדוש א  :היא אמרהו ,אז קראו להו

 שה מה יע הקב"ה  ש  "כואח  ,הקודש שלו אני מוכנה להתעבר ממנו

   .הצדקתאשתו כך אמרה   .רוצההוא ש

צדיק  ילדהוברה  עהת   היא  ,היה  ךוכ יכשהיו  ,בן  בן  ה  אתלדה  א 

בידי   ,הצדיק אותו  תפסה  לי '  :ואמרה  ה,היא  תן  בבקשה  הקב"ה 

  ת א ה  גדל   היאשבאמת    ,וכך היה  '.יםמי  להשתעשע עם בני חודש

צטער על זה המאוד  בעלה  ורבי נחמן    ימים ואז נפטרה.  חודש  בנה

היית  ו   בשמים,  ןת רצו ע   וכז  היתה  :אמר ו  .ק חודששהיא ביקשה ר

  .יכולה לבטל את הגזירה לגמרי

 צריך להאמין שאפשר לבקש מה' ית' גם על דברים גדולים

, כשאתה לקב"ה  'הנחות' לעשות    שאסורמהסיפור הזה למדנו  יד.  

שאתה  מה  כל  מהקב"ה  לבקש  תתבייש  אל  ישועה  לבקש  בא 

  מאה תן לי  '   , מבקש מהקב"ה:שקל  מאהאדם צריך  למשל    .רוצה

רצון  ואז    ',שקל עת  יש  הוא מקבל מאה  אם  ומתקבלת תפילתו, 

לאבל    .שקל הרי  זה  חבל  יכולעפעמים  והיה  רצון  תפלל לה  ת 

יָך " (:יא   )תהלים פא,  בפסוק  כתוב היה מקבל.ולקבל עשירות,   ב ּפִ ַהְרחֶׁ

בברכות    ."ַוֲאַמְלֵאהוּ  בגמ'  נ.( אמנם  א )דף  העמידה  הזה  ,  הפסוק  ת 

אכן כל זה  ם גשמיים ראוי לבקש קצת,  בדברי תורה, אבל בדברי

רק מתי שמבקש דברים גשמיים בשביל הגשמיות, אבל אם מבקש 

שיהיה לו רווחה כדי שיוכל ללמוד תורה, הרי שבקשתו היא בכלל 

 מבקש על דברי תורה, ולכן ראוי וצריך לבקש בשפע גדול. 

 . חסרון אמונהאדם מבקש רק מעט, מחמת  פעמים  שללדעת    צריך

אנחנו   ל  ,יםחושבכאילו  יתן  יתברך  השם  קטן  דבר   ,ידבר  אבל 

  ילא מגיע לש  ,אמונה בעצמנו בחסרון  שזה    או  .גדול הוא לא ייתן

כך תכל  אלא  קטן.  דבר  רק  מבקש  אדם  ואז  מה,  שאתה   בקש 

בגדול יחליטשומה    ,רוצה  לך  הקב"ה  כבר    ,לתת   , שלו  ענין זה 

הנחות   אל תעשה  ו  תפילהקב"ה בלהאבל  כי שלך,  תפסיד  למה 

הקפיד על רבי נחמן  ולכן    .גדולשפע  יחליט לתת לך  אולי הקב"ה  

בקש למה  הצדקת  חודש  האשתו  חיים    ,רק  מבקשת    והיית היית 

  , אך היא נפטרה. מאריכה ימים

 ר' שמחה אבי רבינו גדל בבית הבעש"ט 

הצדיק  טו.   שמחהשלהם  לבן  ה   ,קראו  רבישהוא  של   נואבא 

נחמן  ראה  והקדוש.   נהיהשמהורדנקא  רבי  עם    הוא  צעיר  אלמן 

כלום לא    מטרנה,  )איןתינוק   אין  קח אותו לבית ול  ?יעשה  מה  ,(סימילאק 

הבע שיטפל ש"טשל  מי  יש  שלה,  והבת  הרבנית  את  יש  ששם   ,

גדל בבית של    רבי נחמן שמחהבן של  הר' שמחה  אמת  וב  .בילד

וראה את התינוק החמוד ש"ט  הבעיום אחד    .הבעל שם טוב הקדוש

הוא אמר  ,הזה ששתי בזה  יש  )  ,ואז  לומר  אוהב  ואני  נוסחאות   : (נכונות   הןשתי 

'א'נוסחה   בעיני:  חן  מוצא  הזה  יותר   היא   ב'נוסחה  '.  התינוק 

'חסידית הזה  :  יפותלתינוק  עיניים  ה   הבת  '.יש   שמרה דקת  צאדל 

שמחה '  רכרון של את השבח שאמר הבעל שם טוב הקדוש על  יבז

אדל  יגא גדלה,  פיוכשבתה    ,(חן בעיניו   מוצא או ש )שיש לו עיניים יפות  

פייג  התניח שמחהר  האת  אמרהו  . בי  שלי אלחינם    אל  :היא  בא 

יפות    ש"ט אמרהבע עיניים  לו  בעיניוששיש  חן  מוצא  ודאי   ו, הוא 

  .ך עמושתד שנ  - כווןת ה  הוא לזה

  ש"ט הבע  ,רואים שכדי לסגור את השידוך של ההורים של רבינוו

)בין רבי נחמן לפייגא בתה של    השידוך   עשה את פעם אחת    , עבד פעמיים

יהיה  וביקש    אדל( שנייה    שדכנות,הדמי  שזה  אומר כש ופעם  הוא 

ש   ולבת בעיניאדל  חן  מוצא  הזה  יפות ו  הילד  עיניים  לו  יש 

, שהביא רבינו  ועוד  )ע' תורה נ"ט ורכ"הפעמים    כמהאמר    רבינוו  .דושותקו

הקדושות של    יםנייהע  ואלו  ,כמהע"ש הח  שעיניים  ("י בזה את דברי רש

   .רבינואביו של  רבי שמחה

 מו של רבינוארבעה הילדים של פייגא א

ה'טז.   אדל    אפייג  -'  בינה בספירת  של  שלהבת  הבעש"ט,    בתו 

  . ילדים  ארבעהלה  היו    ",הבנים שמחה הללויההיתה בבחינת "אם  

ישראל   לבן לו  קראו  סיפור(  הראשון  עליו  נספר  נפטר   ,)ובהמשך   והוא 

נולד  .צעיר ימיםוהיא    רלעקראו לה פש   בת  הואחר כך   , האריכה 

נתאלמנה  כך  ואחר  ז"ל  מטשהרין  צבי  ר'  היה  הראשון  בעלה 

ז"ל מאיר  פנחס  לר'  ונישאה  ישראל,  לארץ  ילדה   "כואח  .ונסעה 

ר'  )ששמו    לאדשל    עלהב  אביהע"ש    .יחיאלנוסף שנקרא  פייגא בן  

הסבש  כיון   ,(גרמניה  זה דייטש    ,גרמניה מ  דויטש  יחיאל היה  שמו   א הוא  על 

  .יחיאל וקראו ל

 נושל ר' יחיאל אחיו הגדול של רבינו לרבי תההתבטלו

יחיאל  יז.   בשנה  יותר  היהר'  מרבינו  לחלוטין   ,גדול  מבוטל  והיה 

רבי פעם אחת    ,כמה סיפורים  יש על זה  אחיו הקטן.  היהש  ,רבינול

אצל    יחיאל ר"מ(  בשבת   רבינוהיה  אות  מוהר"ן  חיי  שבת  ו  ,)ע'  בליל 

הרבה    רבינו יחיאל    ,תורהאמר  ההנהגה של ורבי  בעיניו  חן  מצא 

שבבוקר    למחרת  .רבינו רבבסעודה  עלאל  כל ו  ?חדשות ה  ינו 

היה   הבוקר  של  שבת  חולין  השולחן  של שיחת  חדשות  סיפורי 

ס  בזמנם.  ושהי  ותהמלחמ כך  שלישיתדו עואחר  במוצאי    ואז  ,ה 

'? ענה נהנית השבת 'האם    יחיאל:  רביאחיו  את    רבינושבת שאל  

כל   יבשבת בבוקר לא נהנית  .בליל שבת נהניתי מאוד  רבי יחיאל: 

  ים.סיפוראלא רק  ,תורה  תםר כי לא אמ  ,כך

וז"לומובא שם בחיי מוהר"ן  זִ :  ,  נּו  ַרּבֵ ה ָאַמר לֹו  ַהַאּתָ ִלְבָרָכה  ְכרֹונֹו 

ת   אֶׁ זֹוֵכר  ָהָיה  ְולֹא  ֲחִרית,  ַ ש  ּבְ ְלָחן  ֻּׁ ַהש ּ ַעל  ָהיּו  ֶׁ ש  ּפּוִרים  ַהּסִ ל  ּכָ זֹוֵכר 

ת   לֶׁ ת ַהּדֶׁ ם. ְוָהַלְך ְוָנַעל אֶׁ ּלָ ת ּכֻּׁ ינּו ַז"ל ֲאִני זֹוֵכר אֶׁ ם. ְוָאַמר לֹו ַרּבֵ ּלָ ּכֻּׁ

ל ַחְדרוֹ  ֶׁ ל הַ   ,ש  ר ְלָפָניו ּכָ יר לֹו ְקָצת ָמה  ְוִהְתִחיל ְלַסּדֵ ּפּוִרים, ּוְלַהְסּבִ ּסִ

ָהיּו   ְוַהַחּלֹונֹות  ַהיֹּום  ַעל  עֹות  ש ָ ֵאיזֶׁה  ַעד  ִעּמֹו  ר  ְוִדּבֵ ִעְנָיָנם,  ָהיּו 

יט   ְך ִהּבִ ּכָ ְזַמן )רבינו(  ְסתּוִמים. ְוַאַחר  יַע  ִהּגִ ֶׁ עֹות ְוָרָאה ש  ְרֵאה ש ָ ַעל ַהּמַ
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ָבר ֲחִרית ִמּכְ ַ ל ש  ֶׁ ַמע ש  ְוָהַלְך  ְוִהְפסִ   ,ְקִריַאת ש ְ ּבּור.  ַהּדִ ְיִחיֵאל יק  י  ַרּבִ

ַעד  ִנְפָלא,  ּוְבִהְתעֹוְררּות  דֹוִלים  ּגְ ּוְבַגְעּגּוִעים  דֹוָלה  ּגְ ְבִכיָּה  ּבִ ּנּו  ִמּמֶׁ

ב  ָיש ַ ַרק  ְוכּו'  ֹן  ִליש  ְולֹא  ֱאכֹל  לֶׁ ָיכֹול  ָהָיה  ּלֹא  ֶׁ ש  ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ָעְברּו  ֶׁ ש 

דֹולֹות ֵמֲחַמת ְבִכיֹּות ּגְ ְעּגּוִעים ְוִהְתעֹוְררּות ִנְפָלא   ּבִ ְוַהּגַ ּוָקה  ש  ל ַהּתְ ּגֹדֶׁ

נּו  ַרּבֵ ל  אֶׁ ִנְתָקֵרב  ּוֵמָאז  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ִמּדִ ָאז  ְתעֹוֵרר  ּנִ ֶׁ ש 

י ָעצּום ְוִנְפָלא ְמֹאד ִהְתָקְרבּות ֲאִמּתִ  . ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ

 המעשה שהיה בלידת רבינו הקדוש

זה  יח.   בקודש  גדול  ו  .הקדוש  רבינווהרביעי  סיפור  הלידה על  יש 

את    סיפרההיא זו ש  הצדקת  ופייגא  .פשוטה  היתהלא  ש  נושל רבי

 נותלמידי רבי  ופעם אחת דברו  , כירבינו תלמידי  לכל הסיפור הזה  

אני אספר '   :אמרהו   והיא בדיוק נכנסה  ,אהר ומה והנוהעצ  מגדולתו

רבי :  של רבינוהלידה  סיפור  סיפרה את  ו  . 'רבי שלכםי זה הלכם מ

רשמחה   צ בינו  אבי  כן  גם  הרבה   ,גנוז  דיקהיה  עושה  והיה 

בודד כמה שבועות  הת  הואתקופה ש  ואיזוהיתה    ,התבודדויות וכו'

לבית.   חזר  פייגאטבל  ילזמן  הגיע  אז  ו ולא  הרבנית  של  )אם    ילה 

שבתב  (רבינו נמצא   מאוד  הצטערההיא  ו  ,ליל  לא    , שבעלה 

זה   התפללהו ו,  על  חלות  אפתה  כך  חלהעשת אחר  הפרשת   ,ה 

בעלה ולא    את  שכדי לחפם  יחודיעשיית החלות עשתה  ותוך כדי  

נרותש   עד  כלום.  המצא הדלקת  זמן  נרות  ו)   ,הגיע  מדליקים  היו  הם 

רות הלכה  דליקה נאחרי שה   ,המנחה(   שעתיים לפני צאת הכוכבים בזמן פלג כ

  יון דבוקה בצ  יתה מאודהיא הכי    ,הבעל שם טוב הקדוש  לציון של

והוא   ,בהקיץש"ט  את הבע  ושם זכהת וראתה  הבעש"ט.  השל סב

כבר 'הוא  לה:  שמחה וה  '.יבואעוד  הוא  ושבת    חוםבת  אומר  יא 

   .וחזרה הביתה בשמחה מאוד,

כי  היא יודעת שהוא יבוא    אך  ,מגיע  לא  ובעלה  חכה,א מיעדיין הו

ועשה   רבי שמחההגיע  הוא ובסוף באמת   הבעש"ט,  אהסב אמר   כך

רבי  כזה קידוש בחיים לא שמעתי מבעלי  ' ש  :פייגאש, ואמרה  קידו

באותו לילה היא התעברה ו  ,עבודה קדושה  וכזבהכל היה    ,'שמחה

נחמןב רבי  הקדוש  בקדושה  ש   ,בן  בקדושהוהורתו   רבינוו.  לידתו 

מ )בש   תזריעפרשת    בשבתנולד    הקדוש בענה    , תקל"ב(  ניסןא'  וברת 

היתה בשבת כן  גם  שלו  בשבת ש  יוצא  .והברית  היה  העיבור    , גם 

דושות של שבת  ק  שלושמשולש ב  ,והברית בשבת   ,הלידה בשבתו

 . הקדוש נוהלידה של רביסיפור זה  ו .קודש

 צריך לישון על מיטות שישנו עליהם אנשים טובים וצדיקים 

מסופר ו  .לאורחים  המיטה  ת הצע  ענין  הז  -  'חסד'ה   בספירתיט.  

מוהר"ן   תקל"ה(בחיי   אחת    )אות  שלו   רבינופעם  אימא  עם  נסע 

יהודי    צ'מע[קר]אכסניה  ל   נכנסוהם    בדרך ו  א,פייג   האכסניות רוב  )של 

יהודים היו   מתעורר    ,(של  הלילה  באמצע  לא מ  רבינוואז  חלומות 

 ה: אמר? והיא  אימא איך ישנת  וא שאל:ה  רהגיע הבוק. וכש טובים

מצוינ יש' ל  ן'.תי    , כן '  :לו   האמר  '?חלום   איזה  חלמת'  ה:אמר 

ג של  הפתח  לפני  אותי  שמעבירים  עדן'.  חלמתי  להן  אני  '  : אמר 

תי לפני י חלמתי חלום הפוך שמעבירים אונוא  ,תי מאוד גרועניש

לא אני    אם  ,ות האלהטימזה המה  צריך לברר  ו  יהנם.הפתח של הג

מצו  ,טובישנתי   ישנת  ה  ין,ואת  בגלל   טהמיה ם  שא  ,יטותמזה 

   .פךילה -פך יאז גם חולמים חלומות טובים ואם לה בה,טו

אז    ?הסיפור של המיטות האלה  ושאלו אותו מה  ,הלכו לבעל הבית

זו המיטה שאותה אני    ,המיטה שנתתי לאימא המבוגרת   הוא אמר:

היא   .עליה  נושירים ש"ומדולאנותן רק לצדיקים   והמיטה השנייה 

אז אומר רבי    .פריציםהגויים  השל  מיטה  מיטה נוחה אבל זה  ן  גם כ

מבינה'   לאימו:  נחמן את  יש  ,עכשיו  מיטה  ת  נ את  של על 

של פריצים   מיטה  לאני ישבתי ע  אז חלמת על גן עדן.  ,רים"ו מדא

חלמתי   גהינםאז  כתוב  .ישמור  'ה   על  אותה   םוג "  :ושם  על  ישנה 

שישנה קודם לכן על  כנראה    אחתאיזה מרשעת    היתה  ",ה וכו'מיט

   .המיט אותו 

צ   ולכן יש  לש  דיקאם  כשאתבית  הגיע  מציע  שלך,   מיטה ה 

 רבי בנימין   שאמר  כמו,  קדושה תהיה  מיטה  צריך גם שה  ,אורחיםל

ס" מבאר הקדוש    נורביו  ,ו:(ברכות  )   "ה למיטתימוכשתהיה תפילתי 

הסוד מוהר"ן  בהזה    את  ט'(ליקוטי  התפילה  )תורה  סמוך    שתהיה 

  .בחסדסיפור  זהו . קדושהב למיטה שתהיה

 סר מרע באמת אני 

  ה לאפעם אחת ש   )אות רל"ח(מובא בחיי מוהר"ן    -  בגבורהסיפור  כ.  

איזה בן  אומרים לי    ,כל מקוםש  ואמרה  בי נחמן:רבנה  את    פייגא

אמת המדרגה  מה ב  ך, משבחים אות  מאודו  ',דתו יולאשרי  יש לך, ' 

הזה. אני לא מצליחה להשיג את    ?גבוהה שלך  "כהכ אמר   הדבר 

'אני באמת סר מרע'.לה   דברים   הלא רצה להגיד לרבינו    רבינו: 

עושה שהוא  מרעטובים  סר  באמת  שהוא  רק  עצמו  זה  אבל    ., 

נדבק בו שום  אעצמו של לעמדרגה מאוד גבוהה שאדם יכול לומר 

הוא  ו  רע ה  תגבר על היצרלה   -  'ורהבג'ל  ש  עניןזה  ו  רע.דבר של  

   .לגמרי מרער ס

 ק מכח החכמהכל ר לחיות כמעט בלי או

הוא   , נחמן גילה את הסוד הגדול של ההתבודדות  נובישר  עדכא.  

  , נחמן '   :אמו אמרה לו  ויום אחד  .היה גם כן עוסק הרבה בסיגופים

ואמרה: תאכל  ו  בדחקה  והיא    ',אוכל  שיבקו  האת  ,אתה חי  ממה

'אני  או  עכשיו.קצת   ז,  מבחינתחי  מר לה:  "יב(  )קהלת  ַעת  :  ּדַ ְוִיְתרֹון 

יהָ  ְבָעלֶׁ ַחיֶּׁה  ּתְ שי"ַהָחְכָמה  לה  וסיפר  ל,  הם  שכאלה  תלמידים    וש 

ל כמעט   צריכים  אוכלים    אכול,לא  חיים    ,טיפה הם  רק והם 

 .  החכמהמ  חיותגם אני יכול ל וא"כ , שאני מגלהוהחכמה רות ותמה

ח,כתוב   ָניו "  (:א   )שם  ּפָ ִאיר  ּתָ ָאָדם  להסביר  ו   ,"ָחְכַמת    קצצת אפשר 

טבע פי  בלי    על  בכמעט  ושמחה  מחכמה  לחיות  יכול  אדם  איך 

אוכליםכש ש  ועיד  .כלאו מ  ,אנחנו  מהאוכל  מפרק  שלנו  ה הגוף 

לעצמו  אשהו וזה  הכל    אחוזותישע  תשעים    מעלו  ,לוקח  פסולת 

אדם  ש כ  ,וידוע  .לא נשאר כמעט שום דברו  ,כמותרותיוצא החוצה  

את  הוא    ,שמחהב  הוא מהאוכל  להוציא  יותר   םויטמיניהמצליח 

  בעצבון בחינת '  "וח  הואיותר מאדם ש  ,מהאוכל  חלקים המזיניםוה

'אוכלי לחם העצבים'...(   נה'כלא ת   ך בשמחה כ יותר    ככל שאדםו  .)בבחי' 

גופו,  בריאמיותר  שלו  מאכל  ה יותר   את  אצלו  מתפרק  המאכל 

וטוב לאם    ולכן  .יותר  אותו  ןמזי,  ית  לתכ  היאש   'חכמה'מגיע 
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ָניו"  כמ"ש:,  השמחה ּפָ ִאיר  ּתָ ָאָדם  ע"י ו  ,חכמהע"י  אז    -"  ָחְכַמת 

שב החכמהאשמחה  בתוך  לוקח    ,ה  מהגוף  מאכל  גם  מאוד  מעט 

כמה   לע   חיותשאפשר לידוע  כמו שהיום    .שהוא צריך  מה  כל  את

דבר  ,יניםויטמ  יכדור שום  לאכול  צריך  שמחה ולכן    .ולא  כשיש 

מתוך  גדולה   גדולהשבאה  ממאכל א  ,חכמה  להוציא  מצליח    דם 

של הצדיקים שהיו אוכלים   דוזה הסו   .צריךהוא  ש  מהכל  את    מועט

 . צריכים  היו  לא  הם  באמתו  .יהםמעב  ךמתבר זה היה  ו  ,מעט מעט

כל ו .שהם צריכים  ל את כל מהאכהגוף שלהם יכל להפיק ממעט מ

 ל ולחכמה. הקדוש הזה גם לשכ עניןכדי לקרב את הזה 

 לתקיעות ריאהיה חזן ואפילו לא היה מק רבינו לא

  . ברכות סוף נח.( )ע'   הקדושה התורה  זותפארת   –'  תפארת סיפור ב' כב.  

הקדוש    רבינוכל שנה  ו  ,דראבי"ט    זה  אשל הרבנית פייג  היארצייט

  לא היה   רבינו)כי    קדישאומר  והיה    ,ביום השנה  הדבוכהיה מדליק נר ל

  . (ואמירת תורה   בשבת,  קידוש  : שני דבריםחוץ מ ,שום דבר בציבור  הש ו עולא חזן   עולה 

בעל ליד    סומךעומד  הרב  אצל האשכנזים ש  נהוגשהיה    מה  ואפילו

ראש את    מכבדיםתמיד  ו  ,(וכו'   תרועה  ,שברים )תקיעה    לו  מקריאותוקע  

הוא גם כן זה  ו ,איקרמיהיה הוא ש ,בית הכנסת בראו את  ,הישיבה

השופרא  שפוסק ענייני  בכל  ההלכות    ראוי כ  היתהיעה  תקשה  ,ת 

   .אפילו את הדבר הזה לא רצה לעשות נורביו ויצאו ידי חובה.

רבי שנה  שלו    יוםה  השזשכח    נובאותה  אימא  של  היארצאייט 

נתן    רבינו,  תקס"הדר  אבי"ט  נה  באותה ש  ?עשה  רבינו   מה  א.גייפ

 .פנקס שלומה  את התורה שאמר בראש השנהלהעתיק    רבי נתןל

  אלא   ,ילפני ואחרכתוב    ראה מהנתן ילא רצה שרבי    נואבל רבי

ה  את  הדפים  ולכן  .הזאת  תורהרק  זו   של  הוא חתך מהפנקס את 

דבר   שניהצד  המ  ההי  -העמוד הראשון של התורה    התורה, אבל

לו  רבינוש רצה לתת  להקרי  רבינולכן  ו,  לראות   לא  פה א  בעל  ו 

ל  הדפים  לגיע למקום שיעד ש  ,את העמוד הראשון נתן  ר'  שהוא 

ומה הוא לא   ,הוא מגלה  מהד  ומאהיה נזהר    רבינו  כי  .נתן להעתיק

לו  מ  רבינוו  .מגלה הקדושה  את  קריא  בליקוטי  תורההתורה   כ' 

מוהר"ן      מוהר"ן. בחיי  י"ד()או ומסופר  וז"ל:  ת  ִנְתַלֵהב  ,  ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 

ְוהִ  ּוְמִאירֹות,  ימֹות  ַמְאּדִ ָהיּו  ּוָפָניו  ְוָהָיה ְמֹאד  ְקָצת,  ְמַצע  אֶׁ ּבָ ְפִסיק 

הּוא   ְיָלה  ַהּלַ זֹּאת  ֶׁ ש  ָלנּו  ר  ִסּפֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  דֹוָלה.  ּגְ ִליָאה  ּפְ ְצֵלנּו  אֶׁ

י ָהָיה ָאז י"ט ֲאָדר ל ִאּמֹו, ּכִ ֶׁ ַכח ְולֹא ִהְדִליק ֵנר ַהיָּאְרַצייט ש  , ְוהּוא ש ָ

הַ  זֹאת  ִתיַבת  ּכְ ּוְבתֹוְך  וכו',  יש   ַקּדִ ָאַמר  ְצלֹו  ְולֹא  אֶׁ ִאּמֹו  ָאה  ּבָ ּתֹוָרה 

העליון( ְוָלַמד   )מהעולם  ִמְנָין  ָקָרא  ף  ְוֵתכֶׁ ַהיָּאְרַצייט.  אֹותֹו  יָרה  ְוִהְזּכִ

ִבילָ  ש ְ יש  ְוִהְדִליק ֵנר ּבִ ָניֹות ְוָאַמר ַקּדִ  ּה. ִמש ְ

 מעולם. הוא עשה  שהוא לא  משהו    ועשה לאימ   רבינובאותה שנה  ו

. ישיםקד ר את כל הואמ  ע,פרס על שמו  ,בבוקר  תירבשח  חזןה  לע

ה  נתן  ורבי ) כל  את  יום'   .ם קדישי מפרט  של  ב'שיר  'תתקבל',  ב'יוצר',  ו'עלינו    קדיש 

 ו פעם היחידה ששמעה  וזובעצם    (קדיש דרבנן   מרוא   ד משניותמוגם ל   לשבח',

   .מתפלל חזן אותו

 ותו מרים משה רבינו קיבל את פירושי התורה דרך אח

 מה ו  נו.לבין אמו של רבי  כ'יש קשר בין תורה  שי נתן  רב  ורומזכג.  

ע:  כךפותחת  התורה    ?הקשר יֵּש  ,  ּדַ ֶׁ ָמה  ש  עֹוָלם  ְנש ָ ַעל  ּבָ ֶׁ  ָיָדהּ   ש 

ה ּלֶׁ אּוֵרי  ִנְתּגַ י  ּבֵ ֵ ת  ְוִהיא  ַהּתֹוָרה   ּוֵפרּוש  לֶׁ ּבֶׁ ִיּסּוִרין  ְמסֻּׁ ת  ּבְ ַלח  ּפַ ּמֶׁ   ּבַ

ּוָרה  ּוְבַמִים,  אַכלּתֹ  ש  ּמְ ה  ּבַ ּתֶׁ ש ְ י,  ּתִ ךְ   ּכִ הּ   ּכָ ְרּכָ ל  ּדַ ֶׁ   . ( פ"ו  ָאבֹות)  ּתֹוָרה  ש 

י  ְוָכל ֵ ִלין  ֵהן  ַהּתֹוָרה  ְמָפְרש  ָמה   אתִמזֹּ  ְמַקּבְ ש ָ ים  יודעאנחנו    ".ַהּנְ

מסיניקיבל  שמשה   רביו   ,תורה  משה  דרך  קיבלנו  התורה   נו.את 

 רבינו   ?תורהה   שיפירובעצמו לקבל את    רבינואבל מי גרם למשה  

 . מרים הנביאה היה דרך אחותו הזמחדש ש

אדומהבש  ה,ראיוהביא   פרה  פרשת  חוקת  נו  שאנח  -  פרשת 

ָרֵאל  "  (, א )פרק ככתוב    אחר כך  ומיד  ,קוראים השבוע  ..ַויָֹּבאּו ְבֵני ִיש ְ

ִצן   ר  קָּ   ...ִמְדּבַ ַוּתִ ִמְרָים  ם  ש ָ ָמת  ם:ַוּתָ ש ָ ָלֵעָדה   ֵבר  ַמִים  ָהָיה  ְולֹא 

ַאֲהרֹן ְוַעל  ה  ֶׁ ֹמש  ַעל  ֲהלּו  ּקָ ה ַויִּ ֶׁ ֹמש  ִעם  ָהָעם  ב   רבינוומסביר    ,"ַויָּרֶׁ

  משה מה קרה  רבינובאו ואמרו למשה  ואז    ש'אין מים אלא תורה',

אנחנו רגילים תמיד לשמוע   ,אתמול  לעל השיעור ששחזרת  היום  

להם משה:   אמר  ?ואתה אומר את אותו דבר  ,ממך חידושי תורה

 להם   רבו עם משה שלא אומר   הם  ואז  '.לא קיבלתי חידושי תורה '

תורה של  היה  זה  ו,  חידושי  העמוק  ישראל העומק  מי ב  טענת 

   כ'.ן תורה "רההקדוש בליקוטי מו רבינושל  ביאורו על פי ,מריבה

 , סבלה הרבההיא    ,לת בייסוריםבמסו  היתהמרים    ?עניןה  היה  הומ

הזאת  הדרך    דוקאו לגרמנשמה  התורה  לירידת  משה   באה  אל 

אומר  לו  .רבינו ש  ,רבינוכן  נשמה  יש  דור  סובלת   דוקאשבכל 

   .התורה קבלתודרכה יש את  ,יסורים על התורה

 חשוב מאוד להדליק נר לכבוד הצדיקים שנפטרו

תקס"ה כד.   השנה  בראש  נאמרה  הזאת  אלול   בחודשו  ,התורה 

מו  ואה על שם אשהיתה קר  -  נורביל  הבת ש  אקודם נפטרה פייג

וג"כ  והיא    ,של רבינו   , תינוקת  נפטרהוסורים  י  הרבהסבלה  חלתה 

שהנשמה שדרכה    רמז  נתן  רבי. ו(י"באות  ן  " רה סיפור שלם בחיי מו  על זה  יש)

ואחר כך היתה זו הבת    א,פייג  ואימ  היתהאת התורה    רבינוקיבל  

פייגא.   רבינו  ה  רבינוכש  ולכןשל  על  נשמה   עניןדיבר  של 

בייסוריםהמ אמו  סובלת  נשמת  את  בזה   א גיפיאימו    באה  ,ועורר 

זה  :לו  והזכירה חשוב   '.נרהדלקת    לאושלי    היארצייט  'שהיום 

לאביו לאמו ביום השנה    וכן  של צדיק,להדליק נר לכבוד הנשמה  

  הקדוש   רבינוו  .ד שהנר יהיה משמן זיתיהקפ  רבינוו  וכו',  סבו וסבתו

  .בתפארת  וזה אימו פייגא, מנשמתתורה את  משך

 ברך אותו שלא יהיה עליו מחלוקתת

ספירתכ הידוע    –'  נצח'ה   ה.  הסיפור  של  זה   , הקדוש  רבינובברית 

ברוכ'ל  '  יבוז', ואמרה לו:ממעז'ברוך  רבי  אחיה    אל  פייגא  שבאה

שלי הבן  את  לה:א   נחמן'.  תברך  שאני  'מה    מר  רוצה  ברך יאת 

  ר לה:אמ   '.ברך אותו שלא יהיה עליו מחלוקת'ת  :אמרה לו  '?אותו 

גדולה אי אפשר   וכז  מהנשכי    ,(אבודמקרה  כבר  זה  )   אל'פאר  פ  ערד'

כל כך    הכי האור של  ,מחלוקת  יהתהיה על  אל תתגלה בעולם וש

  .כזה  צדיקהאור של רק מחלוקת יכולה להעלים את ו ,גדול

עד שפעם אחת   ,הקדוש רבינו על בעצמו בסוף חלק אפילו ר' ברוך

, והתפלל הרבה ביןההוא נתקע ולא  ו  ,הוא למד את הזוהר הקדוש 

תקבל על עצמך לא  '   :וה לאמרו  א,אחותו פייג  באהעד ש  ?על זה

 בן, כמו  וכך היה  !!!הר'אתה תבין את הזו  , ואזלחלוק על הבן שלי
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אז הוא  ו  ,שהקדו  רבי נחמןהוא קיבל על עצמו להפסיק לחלוק על  

של מחלוקת ה עניןאנחנו לא יכולים להבין ב .את הזוהר  ןזכה להבי

להתגלות בעולם לה  לא יכ  רבינו  תנשמ  אבל  .הצדיקים הקדושים

עליה.י  בל ואנצח"  אמר:  רבינו  אבל  שיחלקו  כל    -  "ניצחתי  את 

והצדיקים והחולקים  את    ברוךרבי  כש  המתנגדים  נחמן תפס  ר' 

ה,   הפסוק ויתקיים בו    שלו 'נחמן',השם  :  אמר  ,התינוק   : כט(  )בראשית 

ָיֵדינוּ " בֹון  ּוֵמִעּצְ נּו  ֵ ֲעש  ִמּמַ ְיַנֲחֵמנּו  ֵאְרָרּה    זֶׁה  ר  ֶׁ ֲאש  ָהֲאָדָמה    , ה'" ִמן 

  .באה לעולם"טובה  -  לעולםבא  דיקצ " :אמרו וסיים

 הרוח הקודש הגדולה שהיתה לרבנית פייגא

הבסיפור  כו.   הפס  -'  וד 'הספירת  גם  זה  ההוד  רוח  ל  ש  עניןירת 

מ'הוד'.הקודש שבאה  המלכות  ספירת  זה  הקודש  רוח  כי  נבואה  )   , 

 רבינו ו  ,בעלת רוח הקודש  היתה  א הצדקתפייגידוע שו  (מהנצח באה  

אמר ש אעלת  מב  בעצמו  הקודש  ההימו  רוח  ק"ס  תבשנת    .לה 

 , חתונה ב  היתהאמו הצדקנית  ו  אדל,  את בתוהקדוש חיתן    רבינו

)וזה היה    .לחתונה  מגיעוהיא אמרה שהיא ראתה את הבעל שם טוב  

 . (כ" נפטר בשנת תקש  בעש"ט, ה אחרי פטירת  ארבעים שנה

אפרים(ברוך  )רבי    שלההצדיקים  האחים    גם היו   ,ורבי  כשהם  פעם  כל 

 , קורה למעלה  רוצים לדעת מהו  של רוח הקודש  עניןצריכים איזה  

שהיא    כי ידעו  ,הקטנה  א אחותםגייפ  היתהשלהם    תומים'ורים ו 'אה

מה למעלה    יודעת  הקודש  ב  שמיםבקורה  , שלה  פלאיתהרוח 

   .'ביאה נפייגא 'וקראו לה 

 ו הגדול של רבינוהמעשה בר' ישראל מת אחי

ה בסיפור  כז.   לצדיקים שהיה ה  ענין  זה  –'  יסוד'ספירת  התקשרות 

לההתחתנה  פייגא  כש  א.גיילפ נולדו  והיא    ,ילדיםמיד    לא 

שנפקדהה עד  טוב  שם  הבעל  של  בציון  הרבה  וכשנולד    ,תפללה 

  יו אחהוא  )   '.בעל שם טוב'שם של ה  על  ' ישראל'  היא קראה לובן  ה

 . (בחוץ  הבעש"ט הוא קבור ליד הציון של נו, הגדול של רבי 

היה חולה מאוד    ישראלר'    ,ילד קטןעוד  כשהיה    שנים  כמהאחרי  

חולה  ראתה  ופייגא כך  כל  כבר  )  שהוא  שהוא  אומרים    , (נפטר ויש 

פייגא זאת  ושמ   וכשראתה  אותו  הציו   ההיא לקחה  של   ןאותו על 

תיקח   ,אם הוא נפטר  ש"טהבע'  :ואמרה  ה,הבעל שם טוב והתפלל

אתה אותו    ,אותו  לוקחת  היא כך  ו   -'  בריא  ואשהכ  רקפה  מאני 

ו הבעש"ט,  עזבהעשתהף  של  המצבה  על  לבית  אותו    ה. וחזרה 

שעה   להיא  אחרי  צועקים  אנשים  'פייגא,שומעת  שלך   ה:  הבן 

 מיד  ',צועק ו בוכה    , והואשל הבעל שם טוב  יוןצל ה נמצא עהתינוק  

 . 'הבריא  הואש סימן ,צועקובוכה היא שמחה ואמרה: 'אם הוא 

בא אליה  והוא ,ל שם טובראתה את הבע שוב אחר כך היא ראתה

גדולהבלנבקו ב  ?עשית   מה"  :א  לחפש  צריך  אלפים ין  הייתי 

שלוה   את  ,נשמות   של  ורבבות שהבעש"ט    !!!'נשמה  אומרים  ויש 

 הנשמה שלו, ומצא איזה נשמה פנויההוא לא מצא את  לה ש  אמר

 ש"ט.  וזרק אותו לתוך הגוף של הבע 

 

 

 ז את האדם ממקומואסור להוזיבמות קליני 

ח  כלליש  כח.   כזה  יש   "ואם  מות קליני   מקרה  כגון  נפטר  שאדם 

שלו מהמקום  אותו  להוזיז  אם    ,אסור  לצדיקאפי'  לרוץ    , רוצים 

 וביאור הדברים  .אתה מפריד אותו מהנשמה שלו אזש מכיון מה?ול

יב,כתוב   א"  :ו(  )קהלת  לֹֹֽ ר  ֶׁ ֲאש  ף  ַעד  סֶׁ ַהּכֶׁ ל  בֶׁ חֶׁ  הנשמהכש  –  "יֵָרֵתק 

מהגוףי רוצהו  ,וצאת  עדיין  קליניבמ  כגון  ,לחזור  היא  היא   , ות 

חו עדיין  יכולה  משאירה  שהיא  דק  לגוף  דרכוט    ישוהיום  )  ,לחזור 

מעניינות מאוד  זה  עדויות  כהן(  ,על  זמיר  הרב  של  בספר  הנשמה וכש  .שמובאות 

אז היא ו  ע,עד שהוא נקר  יותר ויותר,דק    נעשהחבל  ה  ,עולהועולה  

לחזור יכולה  לא  מוזלגוף   כבר  אתה  ואם  ממקו,  האדם  את  מו יז 

את הח לקרוע  יכול  הזה.אתה  רמ  בל  בפסוק  ו וזה  א"ז  לֹֹֽ ר  ֶׁ ֲאש   ַעד 

ף סֶׁ ַהּכֶׁ ל  בֶׁ חֶׁ לציו ולכן    ."יֵָרֵתק  מהבית  אותו  לקחה  של   ןכשהיא 

קדוש  ה   לכן הבעש"טו  ,ניתקה את החבלבעצם  הבעל שם טוב היא  

ורבבות נשמות  ולש  את הנשמהצריך לחפש  ה  הי או    ,בין אלפים 

מר אש אלא    ,את הנשמה שלו  שהוא לא מצא  כמו הגירסא השניה

   .שלך ןוזרקתי אותה לב ,מצאתי נשמה

ולכן קראו לו   ,רנפטהיה נראה כמו  אבל הוא    חי,  ר' ישראלף  ובסו

ישראל   זה  )  'ר עיטטו'ר'  היו    ולמה?  ,מת(ביידיש  אנשים  ים נבהלכי 

גם לא והוא    בר מינן,של נפטר  לו פנים    ורוב שהימ  ,לראות אותו 

מתים שעשה הבעל שם טוב  החיית  תהיה    וזו  . אחר כךך ימים  ירהא

פטירתו אחרי  פייג  בזכות  הקדוש  רבי  אמא  אהתפילה של  נו. של 

ה'ב  זההוהסיפור   ה   , 'יסוד ספירת  כאמור  התקשרות  השל    עניןכי 

 הוא ב'יסוד'.   צדיקיםל

 כשתזכירו אותי תזכירו ר' נחמן בן פייגא

בכט.   ה סיפור  בספירת   םשה  -  'מלכות' ספירת  הוא  האדם  של 

ביקש  רבינוו  .'מלכות'ה פייגא,  הקדוש  אימו  שם  על   להיקרא 

אותו  שיכו '  ,בהתקשרותזכירו  פנחמן    רבינויאמרו    )למרות   א'גייבן 

מסביר  תן  נ  בי כמו שרו   , שהרבה פעמים אנחנו מזכירים צדיקים בשם של האבא שלהם

הלכות  ב פטירת  אחשליקוטי  שלו ה  בשםאותו    יםמזכיראדם  הר  יש   .(אבא   היום 

הזהש בנושא  להתחכם  נחמןולהגיד    ,התחילו  שמחה   'רבי   בן 

בשם של  דוקאזכירו אותו  שיביקש  רבינווזו התחכמות, כי  ',ופייגא

שלו מהכי    ?ולמה  .אימא  שכל  אמר  לשהוא    הוא  למה הגיע  זכה 

היה   והקדושה  שהגיע,  התפילות  בזכות  שוהטהזה   אימו   לרה 

ל  פייגא,  הצדקת מחזיק  הוא  ש  ,טובהה  ולכן  יזכירו  וביקש  תמיד 

של  בשםאותו   אימא  ב   ו.של  בהתקשרות    'הכלליתיקון  ' ולכן 

' בן  רבינויאמרו  שם    –פייגא'    נחמן  את  גם  ולומר  להתחכם  ולא 

שנ  רבינוכי    האב, לצדיק  אותו    זכיררוצה  של בהתקשרות  בשם 

 .אמן  ,על כל ישראלו עלינו  זכותם הקדושה תגן - אימו פייגא

 עריכה: ליאור גבע שבת שלום ומבורך 

 


