סדרת סיפורי חסידים.

בס"ד .אלול תשע"ח.

על חשבון ועל נפש..
סיפורים מרבי ישראל בעל שם טוב:
הרב ר' מיכל הנ"ל בעת אשר הסתיר מעשיו מבני אדם וישב אז בברוסילאוו ואחר כך נתגדל ונתגלה מעט
מעט ואירע בעיר הנ"ל שאיש אחד חילל שבת בשוגג שאיחר בנסיעתו בערב שבת קודש ממניעת העגלה
ואחר זה בא אצל הרב ר' מיכל לבקש ממנו שיתן לו תיקון על חטאו הגדול חילול שבת החמור וסידר לו
הרב תשובה חמורה מאד כפי שכתוב ברוקח ושאר ספרים להעמיד סכום רב ולגלגל עצמו בשלג ולישב
במים קרים בימות הגשמים בעת הקרח כדי צליית ביצה קלה .וכאשר התחיל האיש הנ"ל לנהוג עצמו
בסדר הנ"ל הבין בעצמו שלא יוכל לקיים כראוי בשום אופן מרוב תשות כחו .ונזדמן הדבר שהבעש"ט בא
לעיר חאדירקלאוו הסמוך לעיר הנ"ל ותיכף נסע האיש הנ"ל על שבת להבעש"ט [הבעל שם טוב] ושאל
מאתו תיקון על חילול שבת .אז השיב לו הבעש"ט תקח אחד פינט נרות ותדליקם בבית הכנסת על שבת
קודש וזה תיקון שלך .ויהי בשמעו האיש דברי הבעש"ט זכרו יגן עלינו נשאר עומד כמתעתע בחשבו מה
יועיל לו נדבה מועטת הזו לחילול שבת החמורה מאד ,והבין הבעש"ט זכרו יגן עלינו כי האיש משתומם
ומחריש ושאל לו הבעש"ט מה לך זאת ,וסיפר לו האיש כל המאורע ואיך שסידר לו הרב ר' מיכל תיקון
חמור מאוד שאי אפשר לסובלו .ענה אותו הבעש"ט עוד הפעם אל תירא כלל רק תעשה ככל אשר ציויתיך
ולך קח ליטרא נרות ותתן לבית הכנסת להדליקם בשבת וזה תהיה תשובתך ותיקונך .והלך לו האיש שמח
וטוב לב ותיכף בבואו לביתו לקח אחד פינט נרות ונשא אותם בשמחה רבה לבית הכנסת ליתן אותם
לשמש בית הכנסת .ויהי בבואו לבית הכנסת ולא ראה אז את השמש כי הלך לו לקח את הנרות ותלה
אותם על יתד אחד והלך לו לדרכו ואירע הדבר שקפץ כלב אחד ואכל את הנרות (עבור חולשת הדעת
דהרב ר' מיכל הנ"ל) ויהי כאשר ראה האיש הנ"ל דבר זה כי מתנתו נמסרה לכלב נוסף לו יגון על יגונו
ושבר על שברו ותיכף קם ונסע עוד הפעם להבעש"ט זכרו יגן עלינו וסיפר לו כל המאורע ואיך שהכלב
אכל את תיקונו .ענה הבעש"ט ואמר לו תיקח עוד הפעם ליטרא נרות כבראשונה ותתן אותם לבית המדרש
ולא יאכל אותם עוד הכלב והרב ר' מיכל מצחק עמי אמור לו שגזרתי עליו שיבוא אצלי על שבת הבאה
לעיר חוואסטוב שאשבות שם אי"ה וקיים האיש הנ"ל כאשר נצטווה מפי הבעש"ט זכרו יגן עלינו .והרב
ר' מיכל קיים גזירת הר' הבעש"ט וביום ערב שבת קודש אסר מרכבתו ליסע לעיר חוואסטוב ונתגלגל
הדבר בסיבת העגלה שחשכה לו בדרך סמוך לעיר הנ"ל והלך ברגליו עד שבא להבעש"ט באישון לילה.
ובעת בואו על פתח הבית אחז הבעש"ט את הכוס על ידו לקדש וכאשר ראה הבעש"ט אותו נתן לו שלום
ואמר לו בזה הלשון ר' מיכל מעתה תדע האיך ליתן לתיקון חמור למחלל שבת וכי אפשר אנוש כזה שלא
טעם טעם חטא מימיו ולכן אינו יודע מכאב ושבירת לב בקרב איש הישראלי כשנכשל חס וחלילה בעבירה
ואיך יוכל אתה ליתן תיקוני תשובות .להוי ידוע לך שבשבירת הלב שהיה לאיש הלזה מהחילול שבת
שאירע לו כבר נתקן ונמחק החטא לגמרי ואתה לא טעמת טעם חטא ולא טעמת שבירת הלב .ואחר כך
עשה הבעש"ט קידוש

סיפורים מגדולי ישראל .הרב רבי אלימלך
פעם אחת בערב יום הכיפורים אמר הרב הקדוש לתלמידיו אם רצונכם לדעת איך עושים כפרות
בעיוהכ"פ [בערב יום הכיפורים] ,תלכו אל החיט אשר גר בקצה העיר .וילכו התלמידים כעלות השחר
ויעמדו אצל חלון ביתו של החיט ,וראו שהחיט ובניו התפללו בפשטות כמו כל החיטים .אחרי התפלה
לבשו כולם בגדי שבת והדליקו נרות ויערכו שלחן עם כל מעדנים וישבו אל השולחן בשמחה רבה ,ויקח
מהארון ספר אחד שהי' כתוב בו כל העבירות שעשה במשך השנה מיום כפורים שעבר עד יוהכ"פ הבא,
והתחיל כך :רבש"ע [רבונו של עולם] ,היום הגיע הזמן לעשות בינינו חשבון על כל העבירות שעשינו כי
זמן כפרה הוא לכל ישראל ,והתחיל לחשוב ולמנות כל העבירות שעשה במשך השנה שכולם היו נרשמים
בס' הזכרון הזה .ואחר שגמר חשבון העבירות הוציא מהארון ספר גדול וכבד יותר מהראשון ואמר:
רבש"ע ,מקודם חשבתי העבירות שאני עשיתי .ועכשיו אמנה את העבירות שעשית אתה .וחשב כל הצער
והיסורים ,צרות ועגמת נפש וחלאים רעים והפסד ממון אשר עברו במשך כל השנה עליו ועל נפשות ביתו.
וכשגמר החשבון אמר כך :רבש"ע ,אם נחשוב באמת עפ"י יושר אתה חייב לי יותר ממה שהנני חייב לך,
אך לא ארצה לבא עמך בחשבון המדוקדק כי הלא ערב יוהכ"פ היום ,ומוכרח כל אחד להתפייס עם חברו,
ולכן הננו מוחלים לך על כל העבירות שעשית נגדינו ,וגם אתה תמחול לנו על כל העבירות שעשינו נגדך.
וימזוג כוס יין שרף וברך שהכל ואמר בקול רם :לחיים! רבש"ע ,הננו מוחלים זה לזה כל מה שחטאנו
איש לרעהו וכל העבירות הן שלנו והן שלך הן בטלות ומבוטלות כמו שלא היו כלל בעולם .ואח"כ אכלו
מאד.
רבה
בשמחה
ושתו
התלמידים הק' חזרו ויספרו להרה"ק את כל מה שראו ושמעו ,ויאמרו כי דברי החיט הם בעיניהם דברים
קשים ,וחוצפה יתירה כלפי שמיא .ויען הרה"ק ויאמר ,דעו לכם כי הקב"ה בכבודו ובעצמו עם כל הפמליא
של מעלה באים לשמוע דברי החיט הנאמרים בפשטות גדולה ,ומדברי אמת שלו נעשה רצון וחדוה ושמחה
גדולה בכל העולמות.

