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מבוא

זיכה  מליובאוויטש,  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוד 
אותנו במידע יקר ערך, ששמע ורשם משחר טל ילדותו אודות תחילת 
דרך החסידות אותה סלל רבי ישראל בעל־שם־טוב ותלמידיו ממשיכי 

דרכו, מזמנו של רבי אדם בעל שם ועוד לפני כן, עד זמנו 
כרכי  ארבעה־עשר  בסיס  הינו  בפז,  יסולא  לא  אשר  זה,  מידע 
הידיעות  את  הכוללת  התולדות"1,  "ספר  המונומנטלית  הספרים  סדרת 
והסיפורים שלוקטו וסודרו, תורגמו ונערכו על ידי הרה"ח הרב אברהם 

חנוך שי' גליצנשטיין מכתבי רבותינו נשיאינו 
"תולדות רבותינו נשיאינו" מכיל ראשי פרקים וקטעים נבחרים מכרכי 
סיפור  והוא  אחד,  בכרך  מחודשת,  בעריכה  שקובצו  האמורה,  הסדרה 
פועלם וחייהם של מייסדי החסידות וששת אדמו"רי חב"ד לדורותיהם, 

בצורה תמציתית ומעוררת עניין  

*
סיפורי צדיקים בכלל, וסיפורי צדיקי החסידות בפרט, מהווים מסד 

עיקרי לדרכי החסידות, שכן כוחם רב לעורר את השומע לעבודת ה' 
עניינו ותוכנו של הסיפור החסידי בא לידי ביטוי באמרת כ"ק אדמו"ר 

הריי"צ נ"ע2:
והמוח  הלב  את  ולפתוח  ב'עבודה'  תועלת  להביא  סיפור  כל  "על 
ל'השכלה'  ספר בראשית הוא ברובו סיפורי מעשיות, ונקרא 'ספר הישר', 
שכן הסיפורים הקדושים מביאים ישרות בלב ובמוח האדם, שיהיו כלים 

לקבלת תורה ועבודת ה' "

*
החסידות עוררה את העם היהודי לעיין מחדש בהגדרת רגש האמונה 
ה'  והרחיבה את הדרך לעבודת  היהודי; חסידות חב"ד סללה, העמיקה 

מתוך התבוננות שכלית המעוררת את רגש הלב 
קורות חיי רבותינו נשיאינו תורה הם, אך יחד עם זאת מסקרנים ומלאי 
ענין  הם משלבים הנהגת החסידים והחסידות ופיתוחה, עם הנהגת כלל־

ישראל בכל מקום שהשיגה ידם  הם עמלו רבות למען רווחתם הגשמית 
של היהודים באותם זמנים שהשלטונות הכבידו עּולם עליהם; בה בעת, 
לחמו כאריות למען שלמות רוחנית אל מול זרמים שונים שרצו להסיטם 

מדרך ה' 

מבוא



תולדות רבותינו נשיאינו IV

כל  את  לקרוא  עליו  רבותינו,  בכתבי  הטמון  העושר  בכל  החפץ 
לקריאת  לעורר  כדי  אך  התולדות",  "ספר  סדרת  כרכי  עשר  ארבעה 
כל פרטי קורות חיי רבותינו, מוענקת בזה לקורא הזדמנות להציץ אל 
אורח חיי רבותינו נשיאינו משחר ילדותם, עוד טרם החלו להנהיג את 
החסידים; להתפעל מקדושתם וגדלותם המופלאה; להכיר את האתגרים 
שעמדו בפניהם כמנהיגי החסידות; להתרשם מעוז רוחם ומאבקם למען 
עמם בתקופות קשות, והעיקר - להפנים וללמוד מדרכיהם הקדושות 

על מנת ליישם בחיי היום־יום 

סדרת 'ספר התולדות', החלה לצאת לאור בי"ב סיון תש"כ, בו יצא–לאור הכרך הראשון   1
 - ז"ל"*  הבעל–שם–טוב  של  להסתלקות–הילולא  שנה   200 "במלאת  זו,  סדרה  של 
בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע להוסיף את המסופר בכתבי חמיו אדמו"ר הריי"צ**, 
האמצעי  אדמו"ר  הזקן,  אדמו"ר  חיי  תולדות  את  הסוקר  רבי'***  'בית  לספר  כהשלמה 

ואדמו"ר ה'צמח צדק' 
הרבי אף הורה להוסיף גם את הסיפורים המצויים בכתבים אחרים של האדמו"רים )כגון:   
סיפורים  להביא  לא  אך  נ"ע(,  מוהרש"ב  אדמו"ר  לכ"ק  שלום,  תורת   - השיחות  ספר 
'ספר  לוקט  שכך,  כיון  החיבור****   בטיב  לפגוע  לא  כדי  מוסמכים,  שאינם  ממקורות 

התולדות' בעיקרו מכתבי רבותינו נשיאינו 
ליקוטי דיבורים חלק ראשון, עמוד 257 )בלה"ק עמוד 178(   2

"ספר התולדות רבי ישראל בעל–שם–טוב"  בשנת תשמ"ו י"ל הספר בשני כרכים    *
"ספר התולדות רבי דוב בער המגיד מעמזריטש" - בכ' מנ"א תשל"ה   

"ספר התולדות רבי שניאור זלמן רבינו הזקן" - בי"ט כסלו תשל"ח  בשנת תשמ"ו י"ל   
בד' כרכים 

"ספר התולדות אדמו"ר האמצעי" - בכ"ד טבת תשכ"ח   
"ספר התולדות רבי מנחם מענדל אדמו"ר הצמח צדק" - במוצש"ק יו"ד שבט תשכ"ז   

"ספר התולדות רבי שמואל אדמו"ר מהר"ש" - בימי הסליחות תשכ"ט   
"ספר התולדות רבי שלום דובער אדמו"ר מוהרש"ב" - בכ' מרחשון תשל"ב   

"ספר התולדות רבי יוסף יצחק אדמו"ר מוהריי"צ"; כרך א - ט' שבט תש"ל  כרך ב' -   
י"ג תמוז תשל"ב  כרך ג' - ח"י אלול תשל"ב  כרך ד' - ל"ג בעומר תשל"ד 

אגרות–קודש כרך ה, אגרת א'שסה מכ"ג טבת תשי"ב  כרך ז, אגרת ב'י מי"ג שבט תשי"ג    **
י"ל )ברדיטשוב, תרס"ב( ע"י הרב חיים מאיר הילמן  נדפס כעת )תשע"ד( מחדש במהדורה   ***

חדשה ומתוקנת עם הערות וציונים 
אגרות–קודש כרך ח, אגרת ב'רנט מט' מ"ח תשי"ד   ****

מבוא
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היכל ראשון

רבי ישראל
בן רבי אליעזר ושרה

הבעל־שם־טוב
ח"י אלול ה'תנ"ח - חג השבועות ה'תק"כ



הבעל־שם־טוב לאחר  התחבר  צעיר,  בגיל  מהוריו  שהתייתם 

פולין,  בעיירות  שפעלה  ה'נסתרים',  הצדיקים  לעדת 

ושילבה התעלות בעבודת ה' בסתר, עם התחברות וסיוע גשמי ורוחני ליהודים 

הכפריים.

תוך כדי פעילותו עם הצדיקים הנסתרים פיתח את שיטתו המשלבת את 

"עבדו את  יחד עם  ישראל,  ואהבת  ה', אהבת התורה  שלוש האהבות: אהבת 

ה' בשמחה". באותן שנים עסק בפדיון שבויים, חיזוק אהבת ה', אהבת התורה 

ואהבת ישראל בקרב היהודים הפשוטים והפצת רעיונות החסידות.

ובמשך עשור  ורבו אחיה השילוני  מורו  26 שנים, התגלה אליו  לו  במלאות 

החל  והוא  בעולם,  להתגלות  מורו  ציווהו   ,36 לו  ובמלאות  תורה.  סתרי  לימדו 

להפיץ את שיטתו. בהמשך התיישב במז'יבוז' וריכז סביבו תלמידים רבים.

וסלל הבעל־שם־טוב, קנתה שביתה בלבבות.  דרך החסידות, אותה חידש 

עיקרי תורתו נלקטו בספרים 'כתר שם טוב' ו'צוואת הריב"ש'. תלמידיו הוסיפו 

להרחיב את הדרך והשיטה, והפיצו את דבר החסידות על פני כל הארץ.

היכל ראשון

רבי ישראל
בן רבי אליעזר ושרה

הבעל־שם־טוב
ח"י אלול ה'תנ"ח - חג השבועות ה'תק"כ



בזכות הכנסת אורחים
רבי אליעזר ושרה, הוריו של בעל־שם־טוב, היו עקרים מלידה. הם גרו 
נטל רבי אליעזר חלק קטן  והיתה להם פרנסה ברווח. לעצמו,  בישוב 
ביותר, כשאת עיקר ממונו הוציא על הכנסת אורחים. בכל שבת סעדו 

על שולחנו 20-30 אורחים.
פעם אחת, ביום השבת קודש, הגיע אורח אחרי הסעודה השניה. אף 
יגיע אורח באמצע השבת, לא  שזה היה תמוה, כיצד בישוב קטן כזה 
שאל אותו רבי אליעזר מי הוא ומהיכן הוא בא. הוא רק שאל אותו אם 
כבר עשה קידוש, וכשנענה בשלילה, נתן לו לעשות קידוש והכין לו 

סעודת שבת, כלכל שאר האורחים.
יתכן  כיצד  הבית.  בעל  את  וקנטרו  ציערו  זאת,  בראותם  האורחים 
לארח יהודי שוודאי הגיע בשבת מחוץ לתחום? על אברהם אבינו שהיה 
מכניס אורחים הגדול ביותר, כתוב במדרש1 שאחרי הסעודה היה מצווה 

על אורחיו לברך ברכת המזון, וכשלא רצו - הכריח אותם!
טענותיהם הציקו לבעל הבית, והוא נכנס לחדר צדדי ופרץ בבכי. אך 
הוא שיער מיד, שבעקבות יציאתו יהיה לאורח לא נעים, לכן חזר לאורח 

וכיבד אותו עוד יותר מאשר קודם. כך גם עשה בסעודה שלישית.
רבי אליעזר נהג שכל האורחים שבאו אליו לשבת, נשארו אצלו עד 
יום ראשון אחר הצהרים. כך נהג גם באורח זה. הוא ערך לו מטה נוחה, 
וביום ראשון אחרי הצהרים כאשר האורח היה צריך ללכת, הוא ליווה 

אותו. 
בדרך, אמר האורח לרבי אליעזר: "דע לך כי אני הוא אליהו הנביא, 
אורחים,  הכנסת  בי  תנהג  כיצד  אותך  לנסות  אותי  השמים שלחו  ומן 

ואכן עמדת בנסיון."
והוסיף: "בעבור הכנסת האורחים שלך תזכה שיוולד לך בן."

בן שנתיים  יהיה  לך  שיוולד  וכשהילד  תורה,  לך  "אומר  לו:  ואמר 
וחצי, תמסור לו: הוי' אלקים אלקי השמים והארץ ממנו תירא, ומשום 

בריאה בעולם לא תירא מבלעדו יתברך", ונפרד ממנו.
כעבור זמן, נולד לו בנו יחידו, הבעל־שם־טוב2.

ח"י אלול - שנת נח"ת
מורנו הבעל־שם־טוב נולד ביום שני ח"י אלול, שנת תנ"ח, בישוב הקטן 

אוקופ.

בראשית רבה מט, ד.  1
ספר השיחות תרצ"ז, עמוד 161 ואילך.  2
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אחרי דין ודברים החליט בית דין של מעלה ששכרו יהיה לרדת שוב 
לעולם הזה ויכפו עליו להתגלות, ועל ידו תתגלה דרך חדשה בעולם, 
לבסס ולטהר את העולם ברוח טהרה ורוח הקודש, ויאיר אור חדש בלב 
כל אחד ואחד. ועל ידו יתקדש שם שמים ומלאה הארץ דעה שיקרב את 

הקץ6.
נשמתו של היהודי הצפתי - היא נשמת מורנו הבעל־שם־טוב.

במחיצת הצדיקים הנסתרים
מאבי  כשנתייתמתי  הייתי  שנים  בן חמש  סיפר:  הבעל־שם־טוב  מורנו 
ומאמי ז"ל. דברי צוואתו האחרונים של אבי היו: "ישראל'יק אל תירא 

משום דבר רק מהקדוש ברוך הוא בעצמו".
וליער  לשדות  ללכת  מאד  השתוקקתי  אבי,  של  לציוויו  בהתאם 
הגדול שליד עיירתנו. משגמרתי את לימודי ב"חדר", הייתי הולך לשדה 
וחוזר בעל פה את אשר למדתי בחדר. לעתים קרובות הייתי ישן בלילה 

בשדה או ביער. כך נמשך הדבר כשנתיים.
אדם.  קול  שמעתי  ותיקין,  מנין  אחרי  ליער  בבואי  אחת,  פעם 
הלכתי אחרי הקול וראיתי יהודי עומד עטוף בטלית ותפילין, ומתפלל 
בהתלהבות כזו שאף פעם לא שמעתי. התחבאתי מאחורי אחד האילנות, 
בוודאי  שזהו  וחשבתי  מאד,  התפלאתי  היהודי.  של  מתפלתו  ונהניתי 
סיים את תפלתו,  יהודי קדוש, אחד מל"ו הצדיקים הנסתרים. הצדיק 
ישב  כך  אחר  רבה.  במתיקות  תהלים  ואמר  וטליתו  תפיליו  את  פשט 
היהודי ולמד בעונג רב משך זמן, ולאחר מכן אסף את ספריו, טליתו 
בידו  מקלו  את  לקח  כתפו,  על  השק  את  שם  בשקו,  והניחם  ותפיליו 

והתחיל ללכת.
יצאתי ממחבואי וצעדתי אל מול היהודי. משראני שאל: איך מגיע 
ילד קטן לבד ביער? עניתי שאני אוהב את השדה ואת היער משום שאין 
שם אנשים בעלי גאווה ושקרנים, איני ירא משום דבר, הנני יתום בלי 
אל  ישראל׳יק  פטירתו:  לפני  לי  אמר  השלום  עליו  אבי  אב,  ובלי  אם 

תירא משום דבר רק מהקב"ה לבד, ולכן אין אני ירא משום דבר.
בחיוב  לו  כשעניתי  אליעזר?  רבי  של  בנו  הנני  אם  שאלני  היהודי 
- הוציא משקו מסכת פסחים ולמד אתי משך זמן. הלכתי איתו מבלי 

לדעת להיכן אנו הולכים.
כפרים  שונות,  ובעיירות  בערים  מתעכבים  היינו  נדודינו  בדרך 

ראה "התמים" חוברת א, עמודים יב־יג.  6
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לא  פעם  ואף  אתי,  לומד  היה  יום  כל  ידעתי.  לא  שמו  את  וישובים. 
נמשך  כך  הזמן.  כל  אותי  פרנס  והוא  נדבות מאף אדם,  לוקח  ראיתיו 

הדבר כשלש שנים.
פעם אחת בהיותנו במושב קטן, אמר לי: לא רחוק מכאן ביער גר 
יהודי ירא שמים ולמדן, רבי מאיר שמו, אשאיר אותך אצלו למשך זמן. 

וכך היה, היהודי הלך אתי לבית, מסרני בידי בעל הבית והלך לו.
ארבע שנים התעכבתי אצל רבי מאיר בביתו ביער, וכל הזמן למד 
אתי בשקידה עצומה. כל יום היה הולך איתי למושב, להתפלל בציבור. 
אף אחד מהישוב, לא ידע שרבי מאיר הוא גאון וצדיק נסתר. בעיניהם 

היה רבי מאיר, בעל מלאכה פשוט.
אצל רבי מאיר, נודע לי מהצדיקים הנסתרים ומהגאון הצדיק הגדול 
והתחלתי  הנסתרים,  הצדיקים  לעדת  צורפתי  ואז  שם,  בעל  אדם  רבי 
שוב לנדוד מעיר לעיר וממושב למושב, בשליחויות שונות, שהנהלת 

הצדיקים הנסתרים הטילה עלי.
גדולה  די  ידיעה  לי  היתה  כבר  שנה,  עשרה  משש  פחות  בהיותי 
בקבלה, ומזמן לזמן התפללתי על פי קבלת האריז"ל עם ייחודי השמות, 

כפי שלימדני הצדיק הנסתר קדוש ונורא רבי חיים ז"ל.
הבית,  בעל  קטן.  בישוב  הייתי  תע"ד,  אלול  ח"י  הולדתי7  ביום 
ואת  בקושי,  רק  ידע  להתפלל  בתכלית.  פשוט  יהודי  היה  הפונדקאי, 
פירוש המלות כלל לא ידע. הוא היה ירא שמים גדול, והיה רגיל לומר 
על כל דבר ובכל זמן: "ברוך הוא ומבורך לעולם ועד". זוגתו, הפונדקית, 

היתה רגילה לומר "יבורך יהיה שמו הקדוש".
שביום  הקדמונים,  סדר  כפי  בשדה,  להתבודד  יצאתי  יום  באותו 
ההולדת צריכים להתבודד במשך זמן מסוים8. בעת התבודדותי אמרתי 

מזמורי תהלים ועסקתי בייחודי שמות הקדושים.
ראיתי  פתאום  סביבי.  הנעשה  את  הרגשתי  לא  בזה,  בהיותי שקוע 
לבדי  שבהיותי  מאד  התפלאתי  שפתיו.  על  וחיוך  הנביא  אליהו  את 
זכיתי לגילויו של אליהו הנביא. אצל הצדיק רבי מאיר וכן בהיותי עם 
הצדיקים הנסתרים זכיתי לראות את אליהו הנביא. אך לזכות לגילויו 
בהיותי לבד, זו היתה הפעם הראשונה והתפלאתי מאד. אך לא יכולתי 

לפרש את חיוכו של אליהו הנביא.

השש־עשרה.  7
ראה 'היום יום' יא ניסן: "ביום ההולדת, על האדם להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן   8

בהם, והצריכים תקון ותשובה, ישוב ויתקנם".
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בהתלהבות כזו שאף פעם לא שמעתי. התחבאתי מאחורי אחד האילנות, 
בוודאי  שזהו  וחשבתי  מאד,  התפלאתי  היהודי.  של  מתפלתו  ונהניתי 
סיים את תפלתו,  יהודי קדוש, אחד מל"ו הצדיקים הנסתרים. הצדיק 
ישב  כך  אחר  רבה.  במתיקות  תהלים  ואמר  וטליתו  תפיליו  את  פשט 
היהודי ולמד בעונג רב משך זמן, ולאחר מכן אסף את ספריו, טליתו 
בידו  מקלו  את  לקח  כתפו,  על  השק  את  שם  בשקו,  והניחם  ותפיליו 

והתחיל ללכת.
יצאתי ממחבואי וצעדתי אל מול היהודי. משראני שאל: איך מגיע 
ילד קטן לבד ביער? עניתי שאני אוהב את השדה ואת היער משום שאין 
שם אנשים בעלי גאווה ושקרנים, איני ירא משום דבר, הנני יתום בלי 
אל  ישראל׳יק  פטירתו:  לפני  לי  אמר  השלום  עליו  אבי  אב,  ובלי  אם 

תירא משום דבר רק מהקב"ה לבד, ולכן אין אני ירא משום דבר.
בחיוב  לו  כשעניתי  אליעזר?  רבי  של  בנו  הנני  אם  שאלני  היהודי 
- הוציא משקו מסכת פסחים ולמד אתי משך זמן. הלכתי איתו מבלי 

לדעת להיכן אנו הולכים.
כפרים  שונות,  ובעיירות  בערים  מתעכבים  היינו  נדודינו  בדרך 

ראה "התמים" חוברת א, עמודים יב־יג.  6
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ייחודי  את  לכוון  רב,  בעמל  מתייגע  הנך  לי:  אמר  הנביא  אליהו 
השמות הקדושים, היוצאים מפסוקי התהלים שדוד מלך ישראל סדרם. 
את  יודעים  אינם  הפונדקית,  רבקה  וזלטה  הפונדקאי  שלמה  אהרן 
ועד"  לעולם  ומבורך  הוא  מ"ברוך  היוצאים  הקדושים  השמות  ייחודי 
מה שהפונדקאי אומר ו"יבורך יהיה שמו הקדוש" שהפונדקית אומרת, 
והייחודים מהדהדים בכל העולמות, הרבה יותר מאשר ייחודי השמות 

שהצדיקים הגדולים מכוונים.
בשמים,  כביכול,  רוח,  הנחת  גודל  אודות  לי,  סיפר  הנביא  אליהו 
ובפרט  הקב"ה,  את  מהללים  וטף  נשים  שאנשים  והתהילה  מהשבח 
כשההלל והשבח באים מפי אנשים פשוטים, ובפרטי פרטיות כשההלל 
והשבח הם באופן תמידי - הרי הם דבוקים תמיד בהשם יתברך באמונה 

טהורה ובתמימות הלב.
להשתדל  בעבודה,  דרך  לי  לקחתי   - הבעל־שם־טוב  סיפר   - מאז 
שיהודים אנשים נשים וטף, יאמרו דברי שבח לה' יתברך, על ידי שתמיד 
הייתי שואל אותם על מצב בריאותם, על מצב בריאות ילדיהם ועל מצב 
פרנסתם, והם היו עונים לי בדברי שבח שונים להקב"ה, כל אחד כדרכו.
מסוימת  ובאסיפה  זו,  עבודה  בדרך  בעצמי  התנהגתי  שנים  משך 
קיבלו ]הצדיקים הנסתרים[ דרך עבודה זו שהיא המבוא לפרסום עבודת 

אהבת ישראל.9

פרנסתו של הקב"ה
בהיותו נסתר ונודד מעיר לעיר ומכפר לכפר, אחת מעבודות הקודש של 
הבעל־שם־טוב הקדוש היתה, לשאול כל יהודי שפגש, אנשים ונשים, 
לשמוע  רצון  שבע  והיה  פרנסתם,  ועל  בריאותם  על  וצעירים,  זקנים 
תשובותיהם החביבות עליו, בדברי שבח לה' יתברך, ברוך השם, השבח 

לא־ל וכדומה.
פעם אחת הגיע הבעל־שם־טוב לישוב מסוים ונהג בהנהגתו האמורה, 

לזכות בני ישראל, אנשים נשים וטף, בדברי שבח לשמו יתברך.
באותו ישוב גר יהודי קשיש, תלמיד חכם גדול ופרוש מכל עניני 
העולם. למעלה מחמשים שנה הוא ישב יומם ולילה ולמד את התורה 
בטלית  עטור  בתענית,  ישב  ימיו  כל  ובקדושה.  בפרישות  הקדושה 
ערבית  תפלת  אחרי  ורק  המאוחרת,  מנחה  תפלת  לשעת  עד  ותפילין, 

טעם חתיכת לחם טבולה במים.

ספר השיחות תש"ג, עמוד 165 ואילך.  9
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כשנכנס הבעל־שם־טוב אל גאון זה, לחדר הפרישות שלו שבפינת 
כדי  לו  יש  אם  בריאותו,  למצב  הבעל־שם־טוב  שאלו  הכנסת,  בית 
כאדם  לבוש  הבעל־שם־טוב, שהיה  אל  לב  לא שם  הגאון  הצטרכותו. 
כפרי פשוט. הבעל־שם־טוב חזר כמה פעמים על שאלותיו עד שהגאון 

נתכעס ורמז לבעל־שם־טוב על הדלת, כלומר שילך לו.
שאל הבעל־שם־טוב את הגאון: רבי, מדוע אינכם נותנים ל'כביכול'10 
את פרנסתו11? הרי חס ושלום תרעיבו את הכביכול עד שהוא ילך מן 

העולם!
אודות  מדבר  כפרי  יהודי  התבלבל.  הגאון  הדברים  את  בשמעו 
שה'כביכול'  לדאוג  ויש  פרנסה,  ל'כביכול'  לתת  ה'כביכול', שצריכים 

לא ירעב וילך מן העולם.
הבעל־שם־טוב הכיר במחשבות של הגאון, ואמר לו:

- יהודים "יושבים"12 על הפרנסה שהשי"ת נותן להם, על איזו פרנסה 
"יושב" ה'כביכול'? - אומר לנו דוד המלך בתהלים: "ואתה קדוש" על 
איזו פרנסה אתה "יושב"? - "יושב תהלות ישראל", ה'כביכול' "יושב" 
הבריאות  עבור  אותו  משבחים  ישראל  שבני  והתהילות  השבחים  על 
והפרנסה שהוא ב"ה נותן להם. ועבור דברי שבח אלה נותן להם השי"ת 

בני חיי ומזוני רויחא.13

שליח מן השמים
במכתבו מיום ג׳ פרשת דברים תצ"ג14, מספר הבעל שם טוב:

שנים  חמש  לי  וכשמלאו  תנ"ח,  בשנת  'אוקופ'  בעיירה  נולדתי 
נתייתמתי מאבי ומאמי זכרונם לברכה . . והלכתי מעיר לעיר וממושב 
למושב, עד שבאתי לעיר ברודי, בהיותי בן י"ח שנים, ונעשיתי למלמד 
נתגדל  ובביתו  מקיטוב,  גרשון  רבי  הקדוש  גיסי  גר  זו  בעיר  דרדקי. 
יתום אחד ומסרו לי גם אותו שאלמד אתו חומש, ועל ידי זה נתגלגל 
שנעשיתי גיסו, שזוגתי היא אחותו. ואני לא ידעתי אז שבזכות אבותיי 

הקדושים יש לי נשמה גבוהה. 

כינוי לה'.  10
ראה במאמר שבהערה 13, סעיף ב, ביאור מאמר רז"ל )שיר השירים רבה, פרשה א, ט(   11

"רעייתי - מפרנסתי".
מתפרנסים, מתקיימים.  12

ספר המאמרים - אידיש, עמוד 138 )בלה"ק עמוד 192( ואילך. וראה לקוטי שיחות חלק   13
ז, עמוד 135 ואילך.

ראה 'התמים' חוברת א, עמודים יט־כא.  14
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אחרי  אחת  בשעה  וישב,  פרשת  קודש  שבת  ערב  ביום  אחת  פעם 
חצות היום נרדמתי, ובחלומי איש זקן אומר לי: ישראליק, היודע אתה 

מי אני? עניתי שלא. 
ויאמר לי: דע שנשלחתי מן השמים ללמוד אתך, ואסור שאף אחד 
הגדולים  ההרים  בין  תהיה  ויום  יום  בכל  זוגתך.  לא  גם  זאת,  יידע 
שסביבות העיר, ואבוא ללמוד אתך ולגלותך איך להתנהג. ואל תספר 
אודות החלום הזה לאף אחד עד שארשה לך. כששאלתיו לשמו - ענה 

לי שבהמשך הזמן תדע. הזקן נעלם, ואיקץ.
חלומות,  כשאר  לזה  לב  לשים  ואין  הוא  חלום  שרק  בלבי  דימיתי 
במים,  ראשי  הכנסתי  כאשר  קודש.  שבת  לכבוד  לטבול  תכף  והלכתי 
חזיתי את הזקן בעיניים פתוחות - כי כך דרכי לפתוח את העיניים בתוך 
המים - ומורא ויראה גדולה נפלו עלי, והרגשתי שנהפכתי לאיש אחר 

ורוח קדושה מרחפת עלי מעתה.
בעת קבלת שבת ראיתי שאנשי הקלויז מביטים עלי ולא ידעתי למה.
אל  ישראליק,  בני  לי:  ואמר  בחלום  זקן  אותו  אלי  בא  שבת  בליל 
תדמה שהיה זה רק חלום בצהריים. דע, שאלו דברים אמיתיים, והא לך 
ראיה שביום ראשון תצא אל מחוץ לעיר ותפגוש אותי בין ההר השני 
לשלישי, ולמען השם, לפני שתצא לשם תטבול במקווה ארבע פעמים, 

ונעלם.
כשהקיצותי משנתי הבנתי שאין הדברים כפשוטם. זה אינו רק חלום, 
ז"ל שהם השתדלו  בזכות אבותיי הקדושים  וזה  מן השמים  אלא דבר 
והרבו תחינה ובקשה לפני כסא הכבוד, שירחמו עלי מן השמים ואזכה 

להגיע למדרגה גבוהה, כך הבנתי.
בתפלת שחרית של שבת קראוני לתורה וכבדוני ב"מפטיר", וזה היה 
פלא גדול יותר בעיניי, כי עד אז לא זכיתי אף פעם שיכבדוני ב"מפטיר" 

בקלויז. ויהי הדבר לפלא בעיני מאוד.
בעת הסעודה השלישית של שבת קודש, בבית גיסי הקדוש נ"י קרא 
על  גדול  שינוי  רואה  אני  לך?  קורה  ישראליק, מה  ואמר:  למקומו  לי 
כפי  מאומה,  לו  עניתי  לא  אבל   - מה?  או  הבריאות,  בקו  אינך  פניך, 

שפקד עלי מורי ורבי הקדוש.
במוצאי שבת קודש בביתי, אחרי הבדלה, כשאמרתי "אליהו הנביא" 

שאלה אותי עקרת ביתי: מה אתה חיוור כל כך? וגם לה לא עניתי.
אני עשיתי את שלי.  אך  גדול,  ירד שלג  ראשון פרשת מקץ  ביום 
בשעה אחת לפני חצות היום הלכתי לטבול במקווה, ומיד שמתי פעמי 



תולדות רבותינו נשיאינו 10

אל מחוץ לעיר . . אל המקום המיועד בין ההר השני לשלישי והלכתי 
בין שני ההרים. והנה הזקן מורי ורבי הקדוש עומד לנגדי ואמר לי לך 
מלאה  אחד, שהיתה  צור  בנקרת  מערה  תוך  אל  אחריו,  הלכתי  אחרי. 

אורה ושם היו שולחן אחד ושני כסאות.
הכסא  על  לשבת  לי  והורה  אחד  כסא  על  הקדוש  ורבי  מורי  וישב 
השני. הוציא מחיקו ספר אחד, שעדיין אי אפשר לגלות את שמו הקדוש, 

אבל האמת אומר שזו היתה הפעם הראשונה שראיתיו.
היו  אותיותיו  וקרא.  בו  הבט  לי  ואמר  בתחילתו  אותו  פתח  הוא 

מזהירות ומבריקות ככוכבים, והרגשתי כאילו נשמה יתירה נכנסה בי.
כשהתחלתי לקרוא בו בקול, והוא נשא את כפיו מעל לראשי, כאילו 
שהוא מברכני, ולמרות שלא ראיתי הספר הקדוש הזה מימי, הבנתי בו 
מאוד, וממש האירו עיני ונהירין לי שבילין דרקיע ונפתחו לפני שערי 

בינה. וממש היה כמעמד הר סיני.
כעבור כשעתיים אמר לי: בני, מספיק. ואם ירצה ה' תבוא מחר שוב, 
ותמצא אותי במערה כמו היום, אך השמר לך שלא לספר לאף אחד חס 

ושלום.
שאלתי את מורי ורבי הקדוש לשמו, וענה לי שעוד לא הגיע הזמן 

שתדע. עוד יגיע הזמן ותדע בעצמך.
נטלני ביד ימינו ויצאנו מהמערה. הוא ליווני עד שער העיר, ושם 
הניח שתי ידיו הקדושות על ראשי וברכני. אבל לא שמעתי את הברכה.
כך נמשך הדבר מדי יום ביומו, יותר משנה, ולא ידעתי את שמו של 
מורי ורבי. פעם אחת בקיץ, לפני שנפרדנו ליד שער העיר, גילה לי את 
תורה  עלי, על שזכיתי לקבל  ופחד שנפל  מורא  ומרוב  שמו הקדוש15 

ולקח מרב קדוש ונורא כזה - התעלפתי, אך בעזרת ה' שבתי לאיתני.
מורי ורבי אמר לי שאשנה את מקום עיר מגורי לכפר, ובעזרת ה' 
יחי', שיניתי מקום מגורי לכפר סמוך לעיר  גיסי הקדוש  ובהשתדלות 
קיטוב. שם עשיתי לי בית מזיגה ומשבת לשבת הנני בהתבודדות בין 
ההרים, ובכל ערב שבת אני הולך לביתי. ובכל יום ויום מימות החול, 
אני מקבל את פני מורי ורבי הקדוש, והוא מגלה לי רזין דרזין, אשר ב"ה 

כל רז לא אניס ליה.
לפני כחודש ימים בא אלי מורי ורבי הקדוש באשמורת הבוקר ואמר 

כפי  תורה,  ולימדו  הבעל־שם־טוב  אל  השילוני  אחיה  התגלה  תפ"ד–תצ"ד  השנים  בין   15
שכתב הבעל־שם־טוב לתלמידו רבי יעקב יוסף הכהן נ"ע, בעל "תולדות יעקב יוסף" - 

ראה לקוטי דיבורים כרך א, עמודים לא־62.
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אחרי  אחת  בשעה  וישב,  פרשת  קודש  שבת  ערב  ביום  אחת  פעם 
חצות היום נרדמתי, ובחלומי איש זקן אומר לי: ישראליק, היודע אתה 

מי אני? עניתי שלא. 
ויאמר לי: דע שנשלחתי מן השמים ללמוד אתך, ואסור שאף אחד 
הגדולים  ההרים  בין  תהיה  ויום  יום  בכל  זוגתך.  לא  גם  זאת,  יידע 
שסביבות העיר, ואבוא ללמוד אתך ולגלותך איך להתנהג. ואל תספר 
אודות החלום הזה לאף אחד עד שארשה לך. כששאלתיו לשמו - ענה 

לי שבהמשך הזמן תדע. הזקן נעלם, ואיקץ.
חלומות,  כשאר  לזה  לב  לשים  ואין  הוא  חלום  שרק  בלבי  דימיתי 
במים,  ראשי  הכנסתי  כאשר  קודש.  שבת  לכבוד  לטבול  תכף  והלכתי 
חזיתי את הזקן בעיניים פתוחות - כי כך דרכי לפתוח את העיניים בתוך 
המים - ומורא ויראה גדולה נפלו עלי, והרגשתי שנהפכתי לאיש אחר 

ורוח קדושה מרחפת עלי מעתה.
בעת קבלת שבת ראיתי שאנשי הקלויז מביטים עלי ולא ידעתי למה.
אל  ישראליק,  בני  לי:  ואמר  בחלום  זקן  אותו  אלי  בא  שבת  בליל 
תדמה שהיה זה רק חלום בצהריים. דע, שאלו דברים אמיתיים, והא לך 
ראיה שביום ראשון תצא אל מחוץ לעיר ותפגוש אותי בין ההר השני 
לשלישי, ולמען השם, לפני שתצא לשם תטבול במקווה ארבע פעמים, 

ונעלם.
כשהקיצותי משנתי הבנתי שאין הדברים כפשוטם. זה אינו רק חלום, 
ז"ל שהם השתדלו  בזכות אבותיי הקדושים  וזה  מן השמים  אלא דבר 
והרבו תחינה ובקשה לפני כסא הכבוד, שירחמו עלי מן השמים ואזכה 

להגיע למדרגה גבוהה, כך הבנתי.
בתפלת שחרית של שבת קראוני לתורה וכבדוני ב"מפטיר", וזה היה 
פלא גדול יותר בעיניי, כי עד אז לא זכיתי אף פעם שיכבדוני ב"מפטיר" 

בקלויז. ויהי הדבר לפלא בעיני מאוד.
בעת הסעודה השלישית של שבת קודש, בבית גיסי הקדוש נ"י קרא 
על  גדול  שינוי  רואה  אני  לך?  קורה  ישראליק, מה  ואמר:  למקומו  לי 
כפי  מאומה,  לו  עניתי  לא  אבל   - מה?  או  הבריאות,  בקו  אינך  פניך, 

שפקד עלי מורי ורבי הקדוש.
במוצאי שבת קודש בביתי, אחרי הבדלה, כשאמרתי "אליהו הנביא" 

שאלה אותי עקרת ביתי: מה אתה חיוור כל כך? וגם לה לא עניתי.
אני עשיתי את שלי.  אך  גדול,  ירד שלג  ראשון פרשת מקץ  ביום 
בשעה אחת לפני חצות היום הלכתי לטבול במקווה, ומיד שמתי פעמי 
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לי: יודע אתה ישראל׳יק בני, שתיכף יגיע הזמן שתתגלה, שכך נכתב 
ונחתם בשמים שכשימלאו לך ל"ו שנה - תתגלה. עד כאן לשונו הקדוש 

של מורי ורבי הקדוש.
כפי הנראה, הרי שאם ירצה ה' בשנת תצ"ד אהיה מוכרח להתגלות. 
ומצטער אני צער רב מזה, כי מה אני נופל יותר משאר חבריי הקשישים 
ומחלוקות  גדולות  שערוריות  מזה  שיצמח  אני  שרואה  גם  ומה  ממני. 

רבות, ויהיו לי מנגדים רבים, שירצו לבלעני חנם.
ולמרות שלבי נכון ובטוח בחסדי ה׳ אשר מעודי לא עזבני עד היום 
שודאי לא ייטשני חס ושלום לנצח, אך למה לי כל התלאה הזאת, הלא 
כעת תהילה לה' טוב לי מאד, כי אני לומד תורה בסתר וזוכה אני מדי 
יום ביומו לקבל את פני מורי ורבי הקדוש, ורחוק אני מהבלי העולם 

השפל ועתה יבוא עלי זמן נורא ואיום כזה.

ימי ההסתר
ותמיד  כפרי,  כאדם  לבוש  הבעל־שם־טוב  מורנו  היה  ההסתר,  בשנות 
בחברת אנשים פשוטים. חיזק אותם באמונה פשוטה, והרגילם לא ללמוד 
מהנכרים יושבי הכפרים, ולשמור לשונם מלשון הרע, רכילות וקללות.

חילק אגוזים ותפוחים לילדים קטנים והרגילם לברך עליהם, וענה 
אמן אחרי ברכותיהם, בדביקות עצומה.

רגיל היה הבעל־שם־טוב - באותן שנים - להניח את ידו הקדושה 
על לב הילדים ולברכם: תהיה יהודי חם )"א ווַארימער איד"(16.

התגלות הבעל־שם־טוב
בכל  כל החסידים,  היום המאושר האמיתי, אצל  הוא  תנ"ח  אלול  ח"י 

רחבי תבל. יום זה הנו היום בו נולד מורנו הבעל־שם־טוב.
ח"י אלול תפ"ד, יום גדול ונעלה. מורנו הבעל־שם־טוב נהיה בן כ"ו 
שנה ובשמים פסקו, שאחיה השילוני יתגלה אליו ויגלה לו את המאור 

שבתורת הנגלה והקבלה, כמו שלומדים בגן עדן.
ח"י אלול תצ"ד מלאו עשר שנים מאז החל אחיה השילוני ללמוד עם 
הבעל־שם־טוב ולהדריכו. במשך עשר שנים אלו, ניהל הבעל־שם־טוב 

לקוטי דיבורים כרך ג, עמודים תקכז־1654.  16
ב'היום יום' י"ד טבת מסופר: הסבא משפולה - "דער שפאלער זיידע" - היה איש נלהב   
מאד, ביתר שאת ויתר עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן, 
סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעל שם טוב, ו"הוא הניח את ידיו הקדושות 

על ליבי, ומאז חם לי".
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את עדת הצדיקים הנסתרים. נדד ממקום למקום בין היהודים הפשוטים 
ומספר להם סיפורים ממעלתם של ישראל, מדות טובות ויראת שמים.

משנשלמו עשר שנות לימודים אלה - בח"י אלול תצ"ד - נתגלה 
הבעל־שם־טוב על פי תוקף הוראת ודרישת מורו אחיה השילוני, כבעל־

שם־טוב, עושה נפלאות ומגלה עמוקות.17

עם ישראל בתקופת התגלות הבעל־שם־טוב
היה זה אחרי הגזירות האיומות שניתכו על העם היהודי, הידועות בשם 
חיו בתנאים  אירופה  מזרח  ות"ט". המוני העם במדינות  "גזירות ת"ח 

קשים. מצבם הכלכלי היה ירוד ביותר.
ל"פריצים"  ההשתעבדות  ונפשם,  רוחם  את  דכדכה  לכך,  בנוסף 
הגדולות,  האחוזות  בעלי  בכיפה  משלו  תקופה  באותה  הגויים. 
"הפריצים", שחיו חיי מלכים מלווים חיי הפקרות. היהודים באותה עת, 

היו להם עבדים נרצעים, והיה עליהם למלא אחר כל משוגותיהם.
כמצבם הגשמי כך היה גם מצבם הרוחני: המוני העם היו פשוטים 
ביותר ורחוקים מחיי תורה. תלמידי החכמים שבדור היו מובדלים ביותר 
רוחנית  וייסורים מבחינה  חיי צער  חיו  ואלו האחרונים,  מהמוני העם, 
וגשמית גם יחד. במצב מחפיר וירוד זה, דרוש היה איש אשר רוח בו, 
לרומם את העם משפלותו, להכניס בו רוח חיים של חיי תורה ומסורה 

ולהחדיר בו שמחת חיים.
בתקופת שפל זו נתגלתה נשמתו האצילית של רבי ישראל בעל־שם־
טוב, אשר ניצוצי־זוהר משמשו הזורחת, התלקחו והיו לשלהבת, והפיחו 
רוח חיים חדשה בהמוני העם התמימים והישרים, כשגם גדולי וראשי 
העם הושפעו מאורו. לכולם ניתן לטעום מטעמו של עץ־החיים שצמח 

ונבט, גדל והתרחב בתורתו ושיטתו של הבעל־שם־טוב.
עצמת אור תורת הבעל שם טוב, נותנת מקום לחשוב - מה חלילה 
היה קורה עמנו לולא אור תורתו של הבעל־שם־טוב. לא מופרך להניח 
כי החושך היה פורש שליטתו על שמי היהדות, לכסות את הבהירות 

ולטשטש את סגולת תעודת עם ישראל בעולם כולו.

תנועת ותורת החסידות
תנועת החסידות שחולל רבי ישראל בעל־שם־טוב, הטיפה לנוסח חדש 
בעבודת ה', שהיה מכוון לתיקונה של נפש האדם הפרטית. החסידות 

לקוטי דיבורים כרך ג, עמודים תעד–946. ספר השיחות תש"ה, עמוד 122.  17
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לי: יודע אתה ישראל׳יק בני, שתיכף יגיע הזמן שתתגלה, שכך נכתב 
ונחתם בשמים שכשימלאו לך ל"ו שנה - תתגלה. עד כאן לשונו הקדוש 

של מורי ורבי הקדוש.
כפי הנראה, הרי שאם ירצה ה' בשנת תצ"ד אהיה מוכרח להתגלות. 
ומצטער אני צער רב מזה, כי מה אני נופל יותר משאר חבריי הקשישים 
ומחלוקות  גדולות  שערוריות  מזה  שיצמח  אני  שרואה  גם  ומה  ממני. 

רבות, ויהיו לי מנגדים רבים, שירצו לבלעני חנם.
ולמרות שלבי נכון ובטוח בחסדי ה׳ אשר מעודי לא עזבני עד היום 
שודאי לא ייטשני חס ושלום לנצח, אך למה לי כל התלאה הזאת, הלא 
כעת תהילה לה' טוב לי מאד, כי אני לומד תורה בסתר וזוכה אני מדי 
יום ביומו לקבל את פני מורי ורבי הקדוש, ורחוק אני מהבלי העולם 

השפל ועתה יבוא עלי זמן נורא ואיום כזה.

ימי ההסתר
ותמיד  כפרי,  כאדם  לבוש  הבעל־שם־טוב  מורנו  היה  ההסתר,  בשנות 
בחברת אנשים פשוטים. חיזק אותם באמונה פשוטה, והרגילם לא ללמוד 
מהנכרים יושבי הכפרים, ולשמור לשונם מלשון הרע, רכילות וקללות.

חילק אגוזים ותפוחים לילדים קטנים והרגילם לברך עליהם, וענה 
אמן אחרי ברכותיהם, בדביקות עצומה.

רגיל היה הבעל־שם־טוב - באותן שנים - להניח את ידו הקדושה 
על לב הילדים ולברכם: תהיה יהודי חם )"א ווַארימער איד"(16.

התגלות הבעל־שם־טוב
בכל  כל החסידים,  היום המאושר האמיתי, אצל  הוא  תנ"ח  אלול  ח"י 

רחבי תבל. יום זה הנו היום בו נולד מורנו הבעל־שם־טוב.
ח"י אלול תפ"ד, יום גדול ונעלה. מורנו הבעל־שם־טוב נהיה בן כ"ו 
שנה ובשמים פסקו, שאחיה השילוני יתגלה אליו ויגלה לו את המאור 

שבתורת הנגלה והקבלה, כמו שלומדים בגן עדן.
ח"י אלול תצ"ד מלאו עשר שנים מאז החל אחיה השילוני ללמוד עם 
הבעל־שם־טוב ולהדריכו. במשך עשר שנים אלו, ניהל הבעל־שם־טוב 

לקוטי דיבורים כרך ג, עמודים תקכז־1654.  16
ב'היום יום' י"ד טבת מסופר: הסבא משפולה - "דער שפאלער זיידע" - היה איש נלהב   
מאד, ביתר שאת ויתר עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן, 
סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעל שם טוב, ו"הוא הניח את ידיו הקדושות 

על ליבי, ומאז חם לי".
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באה ונתנה לאיש הישראלי סיפוק רוחני אישי. היא הכריזה על דביקות 
על  יתברך,  לה'  ותפלתו  בעבודתו  ההתלהבות  על  באלוקיו,  היהודי 

עבודה מתוך שמחה ועל השמחה שבחיים בכלל.
תורת החסידות, תורה שלמה היא, הנותנת לאדם להבין את אפסותו 
ועד כמה ביכלתו להתעלות18. היא מלמדת את האדם לדעת את מהותו 
העצמית, את מעמדו בהבנת התורה ולימודה, ואת מצבו בקיום המצוות. 

מלמדת את האדם לדעת את החסר לו ולתת לב למלא את החסר.
את  ומדגישה  מראה  ומוצאת,  חוקרת  מחפשת,  החסידות  תורת 
ה"נשמה" שבכל דבר, מפתחת ומסבירה את החיות של לימוד התורה, 
טובה  מדה  של  העדינות  בתפלה,  הכוונה  מצוה,  קיום  של  החיות 

והרוחניות שבכל דבר גשמי.
תורת החסידות מראה בראיות שכליות, ברעיונות אלוקיים מובנים 
ובמופתים חותכים, את החיות ואת הנשמה של כל דבר. השמש זורחת 
במזרח ושוקעת במערב, כל העניינים הטבעיים הם זהים כל פעם, כל 

אחד עומד על מקומו, קפוא, מת, היום כאתמול ומחר כהיום.
באה תורת החסידות ומראה את החיות שבכל דבר, את ההשגחה גם 
נידף, מעוררת את האמונה הפשוטה, מחיה את הביטחון  בנוגע לעלה 
בה' יתברך, מחממת את הלב, מחדדת את המוח, פותחת את העיניים 

לראות את האלוקות פנים אל פנים.
מקום,  ובכל  דבר  בכל  ה"א־ל מסתתר"  את  מראה  החסידות  תורת 

בשוק וברחוב, ומכרזת בהתלהבות "בכל דרכיך דעהו".
הכוונה  שלמות  את  הנשמה,  חיי  את  לנו  מגלה  החסידות  תורת 
האמתית, מה עושה האדם בעולמו זה, את ה"מעמקים" של חיי התורה 
הפנימית, את המטרה וההתנהגות של חיי אור ואורה אפילו בעולם זה 

של חושך ואפילה19.

כל אחד יכול
מורנו רבי ישראל בעל־שם־טוב פתח את צינור היכולת בעבודת השם 
יתברך. בהוראה והדרכה אשר כל אחד ואחד מישראל יכול לעבוד את 
ה׳ באהבה וביראה. גם אנשים פשוטים, הנה על־ידי תמימות עבודתם 
ואהבת   - המלות  פירוש  יודעים  כשאינם  גם  אף   - תהלים  באמירת 

ראה גם 'היום יום' י"ט אייר.  18
לקוטי דיבורים חלק ד תשס, א )בלה"ק חלק ה עמוד 1111(.  19
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ישראל, מתקרבים הם בהתקרבות פנימית אל ה', להיות כי העיקר הוא 
המעשה והעבודה בתום לב20.

כך כותב הרמ"מ מויטבסק, במכתבו, אודות מורו ורבו הבעל־שם־
טוב: "היו היה דבר השם ביד הבעל שם ויגזור אומר ויקם. אחד היה, 

ומהקדמונים לא קם כמוהו, ואחריו לעפר מי יקום"21. 

הקמת תנועת החסידות, הפצת תורתה ודרכה
לעתים  שונות,  נסיעות  לערוך  נהג  הבעל־שם־טוב,  התגלות  בתחילת 

קרובות, במקומות שונים, בערים הגדולות, בעיירות ובישובים.
נסיעותיו אלו של הבעל־שם־טוב היו למען שלשה דברים:

הפונדקים,  ובעלי  הישובים  לפדות את תושבי   - פדיון שבויים  א( 
בעלי  ידי  על  נאסרים  היו  החכירה  דמי  לשלם  יכולתם  אי  שבגלל 

האחוזות.
ב( לעורר את בני ישראל ללימוד התורה ואהבת ישראל.

ג( לגלות לבני תורה את פנימיות התורה.
בזמנו.  שהיו  הגדולות  הישיבות  בכל  כמעט  ביקר  הבעל־שם־טוב 
פנימיות  להם  וגילה  והתלמידים הקשישים,  הישיבות  ראשי  עם  נפגש 

התורה.
פינסק  בסלוצק,  פעמיים  בבריסק,  פעם אחת  ביקר  הבעל־שם־טוב 
מאות  עם  מפורסמות  ישיבות  היו  בהן  וסמארגון,  מינסק  והלוסק, 

תלמידים22.
רבנו הזקן סיפר לנכדו הרבי ה"צמח צדק", שמורנו הבעל־שם־טוב 
אמר, שתחילת עבודתו יחד עם חבריו הצדיקים הנסתרים היתה, להבריא 

את גופם של ישראל, ואחר־כך להבריא את רוחם ונפשם.
לכן, כל זמן שמורנו הבעל־שם־טוב היה נסתר, היתה כל עבודתו, 
האנשים  עם  היה  עסקו  ועיקר  פרנסה.  בענייני  לישראל  לעזר  להיות 
הפשוטים שהם גופם של ישראל. אחרי־כן, כשנתגלה, התחיל לעסוק 

עם תלמידי החכמים ובני התורה, שהם נפשם של ישראל23.
את  אנו  רואים  כבר  התגלותו,  לאחר  שנים  כחמש  ה'ת"ק,  בשנת 

אגרות קודש אדמו"ר הריי"ץ כרך ד, עמוד שיג.  20
פרי הארץ - מכתבים, דף ל עמוד ב.  21
ספר השיחות קיץ ה'ש"ת, עמוד 83.  22

)'שיחות קודש' תשל"ו  ב' דראש השנה תשל"ו  ביום  זי"ע  נתבאר בשיחת כ"ק אדמו"ר   23
חלק א, עמוד 10(. וראה לקוטי שיחות חלק כא, עמוד 53. 'ספר הזכרונות' לכ"ק אדמו"ר 

מהוריי"צ נ"ע חלק ראשון, פרק ט.
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באה ונתנה לאיש הישראלי סיפוק רוחני אישי. היא הכריזה על דביקות 
על  יתברך,  לה'  ותפלתו  בעבודתו  ההתלהבות  על  באלוקיו,  היהודי 

עבודה מתוך שמחה ועל השמחה שבחיים בכלל.
תורת החסידות, תורה שלמה היא, הנותנת לאדם להבין את אפסותו 
ועד כמה ביכלתו להתעלות18. היא מלמדת את האדם לדעת את מהותו 
העצמית, את מעמדו בהבנת התורה ולימודה, ואת מצבו בקיום המצוות. 

מלמדת את האדם לדעת את החסר לו ולתת לב למלא את החסר.
את  ומדגישה  מראה  ומוצאת,  חוקרת  מחפשת,  החסידות  תורת 
ה"נשמה" שבכל דבר, מפתחת ומסבירה את החיות של לימוד התורה, 
טובה  מדה  של  העדינות  בתפלה,  הכוונה  מצוה,  קיום  של  החיות 

והרוחניות שבכל דבר גשמי.
תורת החסידות מראה בראיות שכליות, ברעיונות אלוקיים מובנים 
ובמופתים חותכים, את החיות ואת הנשמה של כל דבר. השמש זורחת 
במזרח ושוקעת במערב, כל העניינים הטבעיים הם זהים כל פעם, כל 

אחד עומד על מקומו, קפוא, מת, היום כאתמול ומחר כהיום.
באה תורת החסידות ומראה את החיות שבכל דבר, את ההשגחה גם 
נידף, מעוררת את האמונה הפשוטה, מחיה את הביטחון  בנוגע לעלה 
בה' יתברך, מחממת את הלב, מחדדת את המוח, פותחת את העיניים 

לראות את האלוקות פנים אל פנים.
מקום,  ובכל  דבר  בכל  ה"א־ל מסתתר"  את  מראה  החסידות  תורת 

בשוק וברחוב, ומכרזת בהתלהבות "בכל דרכיך דעהו".
הכוונה  שלמות  את  הנשמה,  חיי  את  לנו  מגלה  החסידות  תורת 
האמתית, מה עושה האדם בעולמו זה, את ה"מעמקים" של חיי התורה 
הפנימית, את המטרה וההתנהגות של חיי אור ואורה אפילו בעולם זה 

של חושך ואפילה19.

כל אחד יכול
מורנו רבי ישראל בעל־שם־טוב פתח את צינור היכולת בעבודת השם 
יתברך. בהוראה והדרכה אשר כל אחד ואחד מישראל יכול לעבוד את 
ה׳ באהבה וביראה. גם אנשים פשוטים, הנה על־ידי תמימות עבודתם 
ואהבת   - המלות  פירוש  יודעים  כשאינם  גם  אף   - תהלים  באמירת 

ראה גם 'היום יום' י"ט אייר.  18
לקוטי דיבורים חלק ד תשס, א )בלה"ק חלק ה עמוד 1111(.  19
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מורנו הבעל־שם־טוב מעוטר בתלמידים גיבורי־כח, גאונים במלחמתה 
משמרת  על  איש  איש  רב,  ומרץ  מסודר  בסדר  העובדים  תורה,  של 
את  להפיץ  הבעל־שם־טוב,  מורנו  מאת  לו  המיוחד  במקום  כהונתו, 
תורת החסידות ודרכיה. דרכו של מורנו הבעל־שם־טוב באהבת ישראל 
והתעמולה במסירות נפש ממש, של כבוד קדושת תלמידיו הקדושים, 
הביאו במשך כחמש עשרה שנה לידי כך, שלא זו בלבד שתורת הבעל־
שם־טוב נפוצה בכל מרחבי המדינה, אלא גם רכש לו לב ישראל, לא רק 

בפולין אלא גם בליטא.
רבנו הזקן סיפר לנכדו הרבי ה"צמח צדק" שמורנו הבעל־שם־טוב 
בסדר  מסודר  היה  והכל  ביותר,  חזקה  ובמשמעת  ברמה  נשיאותו  נהג 

יפה24.

שמוע בין אחיכם
עוררה  הבעל־שם־טוב  מורנו  שהנהיג  החסידות  שדרך  עקא,  דא  אך 
'ועד ארבע הארצות'25 שלח שלשה אנשים אל מורנו  התנגדות חזקה. 
הבעל־שם־טוב למסור לו התראת בית דין, שיפסיק את הנהגתו, ובאם 

לאו ינדוהו ויכריזו עליו חרם.
כבוא השלוחים אל מורנו הבעל־שם־טוב, קבלם בסבר פנים יפות 
ודיבר עמהם בדברי תורה בסוגיות עמוקות, מה שהפליא אותם מאד. 
ונוכחו לדעת שהוא אדם גדול בתורה, בנגלה ובנסתר, ואיש בעל שיטה, 

עם רצון תקיף ודעת חזקה.
שני ימים ושני לילות התווכחו עם מורנו הבעל־שם־טוב. ולמרות 
שמורנו הבעל־שם־טוב ניצח בכל העניינים, מכל מקום אמר להם שהוא 
מוכן לעמוד לוויכוח עם גדולי התורה ב'ועד ארבע הארצות' ולעמוד 
אחרי כן למשפטם. והוכיח את השלוחים על אשר הגדולים דנוהו שלא 
בפניו, ועברו על מה שכתוב בתורה26 "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" 

וכדרשת רז"ל בענייני דינים ומשפטים.
ארבע  'ועד  לשלוחי  הבעל־שם־טוב  מורנו  אז  אמר  המסורה  לפי 
הארצות', שבלימוד התורה יש שתי בחינות: א( תורת המוח. ב( תורת 

הלב. המוח משכיל, מבין ומשיג, והלב מרגיש.

'התמים' חוברת ב, עמודים מד־מו.   24
ועד ארבע ארצות - המוסד המרכזי של יהדות פולין בין השנים ה'ק"פ - תקכ"ד, שאיגד   25

את הקהילות שהיו בשליטת פולין באותה תקופה.
דברים א, טז.  26
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אתם - אמר מורנו הבעש"ט לשלוחים - וגדולי התורה, יודעים את 
התורה כמו שבאה בהשגת המוח, ואנכי באתי לגלות את התורה כמו 
שהיא באה גם בהרגש הלב. ויבאר להם את הכתוב "שמוע בין אחיכם" 

בשלשה אופנים:

שמוע - מי שיש לו חוש השמיעה רוחני, ושומע מה גדולה 
היא אהבת הבורא לכל יהודי, איך שכל יהודי יקר למעלה - איש 
גדולתם של  זה מבין  בין לשון הבנה, איש  בין אחיכם,  הוא  זה 

ישראל.
שמוע - מי שיש לו חוש השמיעה רוחני, הוא בין אחיכם, הוא 

קשור בישראל ומרגיש עונג רוחני מכל יהודי.
שמוע - כדי שהאדם ירכוש לו חוש שמיעה רוחני, להרגיש 
גדולתם של ישראל, הנה בין אחיכם, זהו על ידי שהוא קשור עם 

ישראל, וכל אחד מישראל אף הפשוט שבפשוטים הנו אחיו27.

גודל קדושת הבעל־שם־טוב
כותב רבי יעקב קדנר28:

אשר  נ"ע,  הזקן  אדמו"ר  ישראל  קדוש  מפה  פעמים,  כמה  שמענו 
ממזריטש[,  ]המגיד  דובער  רבי  האמיתי  הגאון  הקדוש  רבו  מפה  שמע 
שפעם אחת דרש הבעל־שם־טוב בפני תלמידיו רזין דאורייתא, אשר לא 
שמעה אוזן מעולם, ואין נמצא מזה כלל בספרי המקובלים הראשונים 

ולא בכתבי האריז"ל.
דובער,  רבי  האמיתי  הגאון  ובפרט  עולם,  גאוני  היו  תלמידיו  כל 
אשר ידוע ומפורסם לכל, שעובד אלקים זה, לא הניח שום ספר בנגלה 
ובנסתר, אשר נמצא במדינתנו, אשר לא חזר עליו ק"א פעמים. וזה היה 
קודם התקשרותו לרבו האלקי הקדוש הבעל־שם־טוב, ואמר לאדמו"ר 

הזקן בזה הלשון:
בפעם הזאת ששמע]נו[ ממנו רזין דאורייתא נבהלנו ברעיוננו, 
ודם,  מבשר  הגשמי  בגוף  המלובשת  שנפש  להאמין,  שאין  עד 
יגלה רזין טמירין אשר בוודאי כמוס ונעלם ממלאכי מרום. עלה 
בדעתנו שבוודאי, הגשם חלף הלך לו ורק הנשמה הקדושה לבד 

ספר המאמרים תש"י, עמודים 217-218. וראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע כרך   27
ד, עמודים צו־צז.

מחסידי כ"ק אדמו"ר האמצעי, בספרו 'סיפורים נוראים', עמודים יט־כ.  28
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מורנו הבעל־שם־טוב מעוטר בתלמידים גיבורי־כח, גאונים במלחמתה 
משמרת  על  איש  איש  רב,  ומרץ  מסודר  בסדר  העובדים  תורה,  של 
את  להפיץ  הבעל־שם־טוב,  מורנו  מאת  לו  המיוחד  במקום  כהונתו, 
תורת החסידות ודרכיה. דרכו של מורנו הבעל־שם־טוב באהבת ישראל 
והתעמולה במסירות נפש ממש, של כבוד קדושת תלמידיו הקדושים, 
הביאו במשך כחמש עשרה שנה לידי כך, שלא זו בלבד שתורת הבעל־
שם־טוב נפוצה בכל מרחבי המדינה, אלא גם רכש לו לב ישראל, לא רק 

בפולין אלא גם בליטא.
רבנו הזקן סיפר לנכדו הרבי ה"צמח צדק" שמורנו הבעל־שם־טוב 
בסדר  מסודר  היה  והכל  ביותר,  חזקה  ובמשמעת  ברמה  נשיאותו  נהג 

יפה24.

שמוע בין אחיכם
עוררה  הבעל־שם־טוב  מורנו  שהנהיג  החסידות  שדרך  עקא,  דא  אך 
'ועד ארבע הארצות'25 שלח שלשה אנשים אל מורנו  התנגדות חזקה. 
הבעל־שם־טוב למסור לו התראת בית דין, שיפסיק את הנהגתו, ובאם 

לאו ינדוהו ויכריזו עליו חרם.
כבוא השלוחים אל מורנו הבעל־שם־טוב, קבלם בסבר פנים יפות 
ודיבר עמהם בדברי תורה בסוגיות עמוקות, מה שהפליא אותם מאד. 
ונוכחו לדעת שהוא אדם גדול בתורה, בנגלה ובנסתר, ואיש בעל שיטה, 

עם רצון תקיף ודעת חזקה.
שני ימים ושני לילות התווכחו עם מורנו הבעל־שם־טוב. ולמרות 
שמורנו הבעל־שם־טוב ניצח בכל העניינים, מכל מקום אמר להם שהוא 
מוכן לעמוד לוויכוח עם גדולי התורה ב'ועד ארבע הארצות' ולעמוד 
אחרי כן למשפטם. והוכיח את השלוחים על אשר הגדולים דנוהו שלא 
בפניו, ועברו על מה שכתוב בתורה26 "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" 

וכדרשת רז"ל בענייני דינים ומשפטים.
ארבע  'ועד  לשלוחי  הבעל־שם־טוב  מורנו  אז  אמר  המסורה  לפי 
הארצות', שבלימוד התורה יש שתי בחינות: א( תורת המוח. ב( תורת 

הלב. המוח משכיל, מבין ומשיג, והלב מרגיש.

'התמים' חוברת ב, עמודים מד־מו.   24
ועד ארבע ארצות - המוסד המרכזי של יהדות פולין בין השנים ה'ק"פ - תקכ"ד, שאיגד   25

את הקהילות שהיו בשליטת פולין באותה תקופה.
דברים א, טז.  26


