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 "עאחרון של פסח ה'תש
 

 "סעודת הבעל שם טוב"בסעודת אחרון של פסח הנקרא 
דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים  ,"סעודת המשיח"ו

 מאד לכבוד קדושת היום.
 

בפי  תפתח ואמר מוהרא"ש נ"י, סעודת אחרון של פסח נקרא
ובאמת שני  ,"סעודת המשיח"ו "סעודת הבעל שם טוב"העולם 

ם אחד, כי כל ענין הבעל שם טוב הקדוש זי"ע היה השמות ה
זי"ע  הקדוש טובשם בעל הוהובטח  המשיח בעולם, אורלגלות 

 ,משיח תגלהשבשעה שיתפשט לימודו בעולם, ימפי משיח, 
שכתב הבעל שם טוב  הקדוש היה הגאולה, וכמובא במכתבות

זי"ע לארץ ישראל  י"ע לגיסו הרה"ק רבי גרשון מקיטובהקדוש ז
 ,(זי"ע "תולדות יעקב יוסף"בן פורת יוסף מבעל ה הקדוש ספרהדפס בסוף )ונ

 ?שעשה עליית נשמה, והיה בהיכלו של משיח, ושאל את משיח
כלו ומתי קאתי מר, ואמר לו משיח, כשיפוצו מעיינותיך חוצה ויאי

ך, אזי יכלו כל הקליפות ויבוא ייחודים ועליית נשמה כמו תלעשו
על ידי גיסו רבי הקדוש זי"ע קשר  עשה הבעל שם טובומשיח, 
 ,שהיה בארץ ישראל עם האור החיים הקדוש זי"ע י"עגרשון ז

גם כן בארץ ישראל, וכתב הבעל שם טוב זי"ע מכתב  אז שהיה
שברצונו לבוא לארץ ישראל לפגוש ביחד עם האור החיים  ,לגיסו

ביחד עם האור החיים הקדוש זי"ע ש ,התהקדוש זי"ע, וכוונתו הי
א הגאולה, ואמר האור את נשמתו של משיח בעולם ותבו משיךי

שישאל את הבעל שם טוב  ,י"עלרבי גרשון זזי"ע החיים הקדוש 
אם בשעת עליית נשמתו בעולמות העלונים רואה  ,הקדוש זי"ע

א קומתו מראשו עד רגליו, אזי כדאי לו לבא ולנסוע ומלבאותו 
 כדאי ןאי – מלא קומתובלארץ ישראל, אבל אם אינו רואה אותו 

, והבעל שם טוב הקדוש זי"ע באמת לא היה רואה אותו לנסוע
לא היה רואה,  ומלא קומתו, רק מראשו עד חלציו, אבל את רגלי
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לנסוע כי לא  וולכן אמר האור החיים הקדוש זי"ע שלא כדאי ל
 .יגיע

 
נפשו לנסוע את ומסר נגד, מנפשו  השליךאבל הבעל שם טוב 

ה, שהיה בסכנות גדולות, ובשביעי של , והיה מה שהיבכל אופן
שבר, ובא הס"מ אל יפסח היה על הספינה, והאניה חשבה לה

משתי ברירות  שיש לו אחת ,ואמר לו ,הבעל שם טוב הקדוש זי"ע
להשתיק הים, או לזרוק את הכתבים שלו לתוך הים או לזרוק את 

לתוך הים, והנה הכתבים היו הכתבים של רבי אדם ע"ה בתו אדל 
שמצא הבעל שם טוב הקדוש זי"ע בין ההרים ומהם זי"ע שם  בעל

ויש אומרים , למד סודות התורה, והיו חשובים בעיניו מאד
, ועל כן כתב יד של דוד המלך ע"הב "תהלים" שהכתבים היו ספר

 ע"ה בתו אדלששל הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, היה בדעתו 
ותינצל  ,תכנס לתוך הים, כי היה מובטח שיש לה זכויות רבוית

כתבים אל הזרוק , אבל בתו אדל ע"ה אמרה לו: אבא, המכל רע
תוך הים, כי ממני יצא נכד שיכתוב כתבים יותר יפים מאלו, 

כתב ספרים שהאירו פני ש שהיה נכדה, וכוונתה היתה על רביז"ל
, והיו אנשים שאמרו שרביז"ל נסע של משיח ותבל בלימודי

על שם טוב זי"ע, ואמר נסיעות למצוא הכתבים של זקינו הב
רביז"ל שאינו כן, כי אם היה רוצה הכתבים, היו מביאים אותם אל 

ץ, שאף אחד יאה לעיר קאמיננסיעה מופלפעם רביז"ל ביתו, כי 
לא ידע מה עשה שם, כי היה אסור ליהודים ללון בתוך העיר 

איש שהיה עמו אמר ל ,רביז"ל הגיע לשםוכשבלילה, ץ יקאמינ
בעצמו נשאר ורביז"ל  רב, וימצא אותו בבוקר,שיצא מן העיר בע

מה עשה רביז"ל שם באותו  השם כל הלילה, ואף בריה לא ידע
לילה, רק מן היום ההוא והלאה פתאום הותרו ליהודים להיות שם 

, והיו אלו שאמרו (שבחי הר"ן סדר נסיעתו לארץ ישראל סימן א')עי' בלילה 
הבעל שם טוב  שרביז"ל נסע לשם למצוא הכתבים של זקינו
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אם הייתי רוצה , הקדוש זי"ע, וכששמע זאת רביז"ל צחק ואמר
 ביתי...היו מביאים אותם ל ,זי"ע הכתבים של זקיני הבעל שם טוב

 
באור  ים שהשאיר רביז"ל בעולם האירו פני תבלספרההנה ו

מהו לימודו של משיח, שהיא רביז"ל , ובהם מגלה קותו יתברךואל
ם אל השם יתברך וות, לדבר בכל יבודדתעבודת התפילה והה

, כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל הבתמימות ובפשיטות גמור
ִׂשיח. אילכי אביו,  ִׁשיח. נקרא על שם "מ. )ליקוטי מוהר"ן חלק ב' מים" מ.

כל לבו לפני השם יתברך, וכשאדם את , שאדם ישיח סי' פ"ג(
, ואז ממשיך על עצמו אורו של משיח זאת,העבודה מרגיל עצמו ב

משיח שלו כבר החלק כי דו אין עיכוב לביאת המשיח, ימצזוכה, ש
את ולכן אנחנו חוגגים  ,)ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ע"ט(נמצא בעולם 

ארץ ישראל, וסעודת המשיח בזי"ע סעודת הבעל שם טוב הקדוש 
י אז ניצל הבעל כ באחרון של פסח, חוץ לארץ, ובשביעי של פסחב

קדושים ת לחיים, ונשאר ממנו צאצאים שם טוב הקדוש ממו
והכינו  ,ותלמידים קדושים שהפיצו לימודו הקדוש על פני תבל

 העולם לביאת המשיח.
 
 תורה לקשר היתהזי"ע  הגילוי של הבעל שם טוב הקדושהנה ו

יחד, ללמוד תורה לשמה, ולהתפלל בכל כוחו אל השם בותפילה 
ולהשיג אורו  ,לימותם לבוא לשייתברך, ורק עם שניהם ביחד יכול

בלי תורה אין כלום, וכמו כי היסוד הוא על ידי תורה, ושל משיח, 
צא מבין שני היה יונבואה ורוח הקודש קול השבתורה שמצינו 

ודיברתי אתך מעל  )שמות כ"ה(וכמו שכתוב הכרובים דייקא, 
ם היו על ארון העדות כרוביכי ההכפורת מבין שני הכרובים וגו', 

 .ובלי תורה אין שום נבואה ורוח הקדושששם התורה, 
 

וישכן  )בראשית ג'(כתיב שבפרשת בראשית  ,מצינו דבר פלא והנה
בים" ואת להט החרב המתהפכת לשמור ומקדם לגן עדן את "הכר
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מלאכי ' –כרובים ה את )פסוק כ"ד( ופירש"י את דרך עץ החיים,
ם של הכרובים היו כפני רביא, כפני ,, והוא פלאי, שבמשכן'חבלה

במעשה נבואה ורוח הקדוש, אבל ה התינוקות, ומשם יצא
שני דברים  ואיך אפשר להביןכתיב שהם מלאכי חבלה,  בראשית
ותינוקות אבל החילוק הוא, שאם מכניסים בילדים אלו? הפוכים 

התורה, אזי מהבל פיהם שאין  חשיבות תורה, ומלמדים אותם
אם אין לומדים  הנבואה ורוח הקודש, אבללבסוף בהם חטא יוצא 

כמו אדם הראשון אחר  ,עמהם תורה, והם עומדים מחוץ לגן עדן
רחמנא  ,מלאכי חבלהנעשים כ, אזי שנתגרש מן הגן עדן החטא

ואי אפשר  ,ילדים קטנים כם שלכדר מחבליםו ומזיקיםליצלן, 
הוא אשר ראשית כל דבר, הם כלל, ולכן בוודאי עלילט שתלה

על  התינוקות של בית רבן תור וללמד עם להכניס תורה בעולם,
 .ועל ידי זה יהיה קיום לנבואה ורוח הקודש טהרת הקודש, 

 
תלמידיו זי"ע עם לימודי הבעל שם טוב הקדוש  זה היוהנה כל ו

שהיו שרי תורה גם לפני שבאו אל הבעל שם טוב  ,הקדושים
ונעשו אחר כך נתעלו יותר ויותר בתורה, זי"ע, אבל  הקדוש

שהיו  ,אצל תלמידי המגיד ממעזריטש זי"ע הן היוככשרפי מעלה, 
, וחביריו לפני שבאו אליו, כמו הבעל התניא זי"עגם שרי תורה 

באו אל רבם ללמוד דרך בעיקר אבל אחר כך נתעלו יותר ויותר, ו
לפני שנתקרב זי"ע התפילה והדביקות, וכמו שאמר הבעל התניא 

, ואזי קיבל "ודעללמוד אני יודע, אבל להתפלל איני י" אל המגיד:
ועלה מעלה  ,מן המגיד הקדוש זי"ע דרך התפילה והדביקות

קיבלו ענוה תלמידי המגיד זי"ע , ומדריגות עליונותמעלה ב
לא וטלים בעיניהם מאד, ובוהיו בטילים וממרבם, ושפלות יתירה 

ביקשו שום פירסום ומנהיגות, רק בעל כרחם מן השמים שלחו 
דרך החסידות, וכמו  םד ולקבל מהכדי ללמו וחסידים להם אנשים

התחילו  ,שאחר פטירת המגיד זי"ע ,שהיה אצל הבעל התניא זי"ע
עצמו על הרצפה ובכה  וזרק ,אנשים לבוא אליו, וסגר עצמו בחדרו
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 , ולא רצה לתת?"למה באים אליממני,  "מה רוצים מאין הפוגות:
היתה אשה  ,רנע ע"הכנס אליו, ואשתו מרת טשאיהלרשות להם 

 ךאין האנשים באים אלי" קת ומשכלת מאד, ואמרה לו:צד
 וקיבלת תמה ששמעאת כדי לשמוע  ךרק באים אליאלא , מחמתך
, וכששמע זאת התנחם מדבריה, זי"ע הקדוש ממעזריטש מהמגיד

זה שבאים לשמוע דברי המגיד זי"ע, על אמת, הכך אם " ואמר:
מן  ראיתי וקיבלתיכי הרבה  הגיד,יש לי הרבה מאד לספר ול

, הם דרך ה'לד מאז התחיל לקבל אנשים וללמו ".המגיד זי"ע
 שנראה בחושחידושים וביאורים רבים על תורת רבו, וכמו  והוסיף
הצדיקים ש, הרי הקדושים קות שיש בספריוואלהגילוי עוצם 

היו בטלים בעיני  ,המגיד זי"עתלמידי ו זי"ע תלמידי הבעל שם טוב
מרבם בתורה  תאמיתידרך  , ועל ידי זה זכו לקבלמאדעצמם 

לם, התפשט בעותפילה, ועל ידי זה התחילו לימודי המשיח לבו
בעולם לגמרי  השגילה דרך חדש ,על ידי לימודי רביז"ל יותרוב

)שיחות הר"ן " סדר דרך הלימוד"את תפילה, והוריש לנו בבתורה ו
כל אחד לעבור ולטייל בכל התורה כולה, וכן יכול  שעל ידו ,סי' ע"ו(

לה דרך התפילה והתבודדות, שיכול כל אחד לפרש שיחתו לפני גי
ה בלשון שהוא רגיל לדבר השם יתברך בתמימות ופשיטות גמור

, וזוכים בעולם של משיח ורוח ם, ועל ידי לימודים אלו ממשיכיבה
  לחיות מעין הגאולה ממש.

 
הלימודים הקדושים של כל נו להכניס בעצמינו והשם יתברך יזכ

לימודי ובפרט , וצאצאיו הקדושיםזי"ע ב הקדוש הבעל שם טו
, עדי נזכה הפשיטות גמורברביז"ל, ונזכה לקיים אותם בתמימות ו

נו לכל באי עולם במהרה בימינו גלותו של משיח צדקתלראות בה
      אמן ואמן.

 
 
 


