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 צדיק כתמר יפרח
 

 תולדות צדיק פרקי חייו של

 מרן רביה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים זצוקללה"ה
 בעל עצי חיים -אבדק"ק סיגעט 

 
מובן מאליו שאי אפשר לתאר את האדם הגדול בענקים בקוים קצרים, ואף 
שכבר נכתב ונדפס הרבה עליו מגדולת תורתו וצדקתו וחכמתו ומכח הנהגתו, 
מכל מקום אין בהם אף מקצת מן המקצת מלהכיל את כל מסכת חייו הקדושים, 

 אחד מני אלף מדרכיו ומהליכותיו הקדושים:וגם פה לא באנו רק לספר אך חלק 
 

 תולדותיהם של צדיקים
כידוע הי' למרן הגה"ק רבינו בעל הקדיו"ט זי"ע צער גידול בנים ולא נתברך הרבה 
שנים בזש"ק, מרן בעל הקדיו"ט זי"ע הי' ממקורביו ומתלמידיו המובהקים של מרן 
הקדוש בעל דברי חיים מצאנז זי"ע והסתופף בצלו צל הקודש והי' דבוק בו בלב ובנפש, 

קדיו"ט זי"ע מצער גידול בנים הזכיר עצמו הרבה וכמובן אשר באותן השנים שסבל מרן ה
פעמים אצל מרן הק' מצאנז זי"ע שיברכו בברכת הבנים, ובשנת תר"ל לפ"ק שהה בצאנז 
אחיו של מרן הקדיו"ט זי"ע ה"ה הגה"ק ר' משה יוסף זצוק"ל לחסות בצל כנפיו חו"ז 

כת השלחן העמיד צלוחית ובעת ערי)רמ"י היה חתן הגה"ק ר' דוד מקשאנוב זצוק"ל( הדברי חיים 
יין עבור אחיו הקדיו"ט וכאשר שמע הדברי חיים שמו של הקדיו"ט ענה ואמר "איך האב 
אים הערשט אינזין געהאט" וכאשר כותב ר' משה יוסף ז"ל את כל הדברים לאחיו מרן 

 הקדיו"ט בהוספה למכתב קדשו של מרן הד"ח זי"ע וז"ל המכתב:
 

 ב"ה א' ויקהל תר"ל לפ"ק צאנז
החיים והשלום לכבוד ידידי מחו' הרב המאוה"ג החריף החסיד המפורסם בש"ק 
כש"ת מו"ה ליפא ני"ו האבד"ק טעטש יע"א והגליל יצ"ו קבלתי לנכון ט"ו ר"כ מיד 
ח"ב הוא אחיו הרב החריף כ' מהרמ"י ני"ו ה' ר"כ לפ"נ ועשרה ר"כ אשר אסף 

ה' והנני להתפלל בעדכם וקיבץ מאת אנשי שלומינו החסידים היקרים יחי' יראי 
שיברך אתכם השי"ת בבני חיי ומזוני רויחי ותצליחו בכל אשר תעשו ותזכו 
להחזיק תמיד ידי תלמידי חכמים ולעסוק במצות ומעש"ט מתוך נחת והרחבה ולא 
יתייאש עצמו וזוגתו תחי' כי בצפייתנו צפינו שלא ימנע מכם פרי בטן וה' הטוב 

רע ברכת ה' כנפשם ונפש ידידו דבש"ת באהבה יחמול עליכם ובמהרה תושעו בז
 ונ"ח.

 הק' חיים הלברשטאם



 

 

 מכתב קודש ממרן הדברי חיים זי"ע למרן הקדושת יו"ט זי"ע

כי בצפייתנו צפינו שלא ימנע מכם פרי בטן וה' 
 הטוב יחמול עליכם ובמהרה תושעו בזרע ברכת ה'

  

גם אנכי דו"ש כבוד אחי ידידי וכו' הנה עשיתי בקשתו והעמדתי יין עבורו בשעת 
הסעודה גדולה והשיב לי הרה"ק בזה הלשון "איך האב הערשט אינזין געהאט". 

הרה"ק שיברכני  והנה גם ממך אבקש לשלם שכר טרחתי להזכירני לפני כ' אבי
 בממון וד"ל. דברי ידידו אחיו הדו"ש באהבה העומד לשרתו בכל עת.

 הק' משה יוסף ט"ב

 בצפייתינו צפינו
 רביה"ק בעל ברך משה זי"עמונח בבית גנזיו של כ"ק מרן היה מכתב קודש הזה 

זי"ע דייק בחיבה יתירה בכל אות בעל דברי יואל וכאשר הראה את המכתב לרבינו הק' 
ואות בלשון קדשו 

של מרן הד"ח 
וכפל ושילש 

"א פלא א  :ואמר
 ,לשון פון א צדיק"

ואמר שהד"ח ז"ל 
 :כתב לשון

ו" "בצפייתינו צפינ
שהוא לשון ראי' 
מלשון הכ' צופה 
נתתיך כי כבר אז 
ראה מרן הק' 
ברוח קדשו את 
הבנים שעתידין 
להוולד להקדיו"ט 
ולכן לא כתב 
בלשון אצפה, או 
אחכה או אקוה 
וכדו' רק דייקא 

 בלשון זה.

ומספרים זקני 
החסידים בשם א' 

הצדיקים שאמר 
שע"כ כתב מרן הק' 
מצאנז בכפל לשון 

נו" שראה שתי ראיות על שתי הבנים הקדושים שעתיד הקדיו"ט להוליד "בצפיתינו צפי
  :זי"עק "ורביה י"עהעצי חיים ז

זכה מרן הקדיו"ט ז"ל ונולד לו  )תר"מ(ברכת הצדיק עשתה רושם ובשנת תמ"ר יפרח 
בנו בכורו הרב הגאון הקדוש המפורסם פאר הדור כבוד קדושת שם תפארתו מרן רבי חיים 

צוקללה"ה אשר מילא מקום אבותיו הק' בעיר סיגעט וחיבר ספרי עצי צבי טייטלבוים ז
ז"ל כי רביה"ק בעל דברי יואל וסיפר  .חיים על התורה ומועדים שו"ת ועל מסכתות הש"ס

בלילה לפני שנולד אחיו בעל עצי חיים ראתה אמו הרבנית הצדיקת ע"ה בחזיון לילה 



 

 

יה, ואמר לה מרן הק' אל תבהלו כי צורת מרן בעל דברי חיים זי"ע ונבהלה למראה עינ
)שרעק דיך נישט איך בין געקומען ווייזן אז איך בין נישט באתי להראות שלא נשארתי שקרן 

והקדיו"ט סיפרו לאביו הק'  ,הרבנית סיפרה את חזיון החלום להקדיו"ט געבליבן קיין ליגנער(
לד הערשל, ע"ש הייטב לב ואמר על זה הייטב לב, "בדעתי היה לקרות לשם בנך הנו

החכם צבי אך יען שהזקן הטריח עצמו כ"כ יקרא הנולד גם על שמו", ונקרא שמו בישראל 
 חיים צבי:

 ויקרא בהם שמי
שכשנפקד מרן הקדיו"ט בזרעא חיא  רביה"ק בעל ברך משה זי"עסיפר כ"ק מרן 

לב וקימא ונולד לו בנו בכורו הגה"ק בעל העצי חיים ז"ל גדלה שמחת אביו הק' הייטב 
מאוד שאחר שנות סבל ותלאה שסבל הקדיו"ט מצער גידול בנים זכה להבנות ולראות 
זרע ברך ה' ונסע הייט"ל ז"ל במיוחד לשב"ק לטעטש מקום כהונת הקדיו"ט בימים ההם 
כאב בי"ד דמתא והיה הייט"ל בחדוה רבה ובליל שב"ק בסעודת השלום זכר אמר אז 

נו הקדיו"ט יעלו בדרגא עילאי עד כדי כך שהוא הייט"ל שתפילתו בפיו שהבנים שיוליד ב
יתכבד בהם ועליה רמזי דין הוא זקינם של אלו ובתוך דבריו אמר אז דבר נחמד ומביאו 

בספרו על התורה ח"א פ' נשא ומגודל ענותנותו דהגה"ק העצ"ח הסתיר  יים זי"עחי העצ
 ולא גילה מתי אמר הייט"ל דבר זה וזה לשון קדשו שם:

ודש אבי אמו"ר זללה"ה שאמר משמיה דאביו מרן בעל ייטב לב שמעתי מפי ק
זללה"ה לפרש הכתוב מה שבירך יעקב אבינו ע"ה את מנשה ואת אפרים ויקרא בהם שמי 
ושם אבותי דהכוונה דהנה מדרך העולם אם הבן הוא אב בחכמה ומפורסם בעולם לשם 

רים זהו אביו של פלוני ולתהלה יותר מאביו אזי האב מתיחס ונקרא על שם בנו ר"ל שאומ
וכמו שאמר הכ' יתרו חותן משה וכן אם אביו יותר מפורסם ונודע טבעו יותר מהבן, אזי 
הבן נקרא על שם אביו והיינו שבירך יעקב אבינו ע"ה את נכדיו ויקרא בהם שמי היינו 
אשר שמו של יעקב יקרא על שם בניו וכלום מתקנא בבנו ור"ל אשר בניו יהיו חשובים 

  אים בעולם יותר ממנו והוא יקרא בהם עכ"ד ז"ל:ונקר

הבטחת מרן הק' מצאנז זי"ע "כי בצפיתינו צפינו זרע ברכת ה'" נתקיימה במילואה 
ובניו הק' של הקדיו"ט היו מלאים ברכת ה' והאירו פני תבל בתורתם צדקתם וקדושתם 

 ובהם יבורך כל בית ישראל:

זי"ע היו משתבחים ומתפארים עם בני  בניו ותלמידיו וחסידיו של מרן הק' מצאנז
הקדיו"ט והרבו להללם ולשבחם ולספר הודם כי הם נולדו מברכתו הקדושה של מרן הק' 
מצאנז והגה"ק הר"ב אבד"ק גארליץ זצ"ל בראותו פעם את תואר פניהם של הילדים 
הקדושים בני גיסו הקדיו"ט אמר בעבור שני ילדים יפים אלה הרעיש כ"ק אאמו"ר זי"ע 

 עולמות:

הני תרי צנתרי דדהבא האחים הק' העצ"ח ז"ל ורבינו ז"ל נתגדלו ביחד בבית אביהם 
הק' רבן של ישראל הקדיו"ט ז"ל ועוד בשחר טל ילדותם פקע שמייהו לט"ב בכל המדינה 

 ובני הרב מסיגעט היו לשם ולתפארת בקדושתם ותורתם וקלסתר פניהם המאירים:

ז"ל האב"ד דקהילת קראסנא ששמע מאביו הגה"צ  סיפר הגה"צ ר' הלל ליכטענשטיין
ר' ברוך בענדיט ליכטענשטיין זצ"ל האב"ד קראסנא שפעם דיבר עם הגאון המובהק ר' 
עמרם בלום בעל בית שערים ז"ל והי' נראה להגה"צ מקראסנא כאילו הבית שערים אינו 



 

 

הק' ושאל  משיג את גדולתו של הקדיו"ט שכידוע הסתיר מאוד את מדריגותיו והשגותיו
אותו הגה"צ מקראסנא איך יוכל כבודו לגרוע מכבודו של הגה"ק מסיגעט הרי כבודו רואה 
את שני בניו המאורות הגדולים שהוריד הרב מסיגעט לעולם וכי מילתא זוטרתא היא 
והודה לו אז הבית שערים כי הצדק עמו ואמר כי מגדולתם של הבנים יוכל לשפוט ולדעת 

ילד כבן ח'  ה"ק זי"עשהעצ"ח היה בסך הכל בחור כבן ט"ו ורביגדולת אביהם ולפלא 
 ואעפ"כ יצא שמם המזהיר דרך עוז בשמי היהדות בכל המדינה:

הגה"צ ר' שמואל בראך זצ"ל אבד"ק נירמאדא שהיה מסתופף בצל הרבה צדיקים 
אמר פ"א זהו דבר נדיר מאוד ששני בניו של אדם אחד  י"עבימיו ובתוכם אצל הקדיו"ט ז

יו שני מוצלחים ומושלמים כ"כ בתורה ובקדושה ודבר כזה לא ראה אצל שום אחד יה
 מגדולי אבותיו:

 קדושת נעורים
הגה"ק המפורסם ר' אליעזר פיש זצ"ל האדמו"ר מביקסאד הי"ד שהי' ידיד נעורים 

והוא הי' אומר "חבל חבל שהחדר שבו נתגדלו האחים י"ע ושל העצ"ח ז רביה"ק זי"עשל 
רבינו ז"ל לא נתברך בכח הדיבור שאלמלי היה החדר יכול לדבר היתה הק' העצ"ח ו

הולכת ומספרת מגודל הקדושה והטהרה שנתגדלו בו הני תרי צנתרא דדהבא המאורות 
הגדולים העצ"ח ורבינו הק' זצ"ל ואז היינו יכולים להבין איך הגיעו למה שהגיעו להיות 

 רבן של ישראל":

פ"א בסיגעט וראה את שני המאורות העצ"ח ורבינו גם הגה"ק מגארליץ זצ"ל כשהיה 
 ז"ל בילדותם ישינים במיטתם נענה ואמר "זיי שלאפן שיין":

ומרגלא בפומי' דהגה"ק ר' שאול בראך ז"ל שלמד בישיבת הקדיו"ט ז"ל והיה מכיר 
את האחים הק' העצ"ח ורבינו ז"ל מנעוריהם, שאמר כי האחים הללו נתגדלו בקדושה 

  דמה אשר תחת רגליהם אדמת קודש הוא:ובטהרה עד שהא

בילדותו כשהיה ילד קטן פ"א בהושענא רבא כשיצא אביו בעל הקדיו"ט מבתי הכנסת 
ראה שהוא משחק בחצר אמר לו הלא אתה יודע שהיום הוא הושענא רבה וצריכים להיות 

אין  בבית הכנסת לומר תהלים, ויען הילד הלא יכולים לומר תהלים גם בחוץ ויאמר לו הלא
לך ספר תהלים ויען אני יכול לומר תהלים בעל פה ובחן אותו וידע כל התהלים בעל פה 

 )בית אליהו( ויתפלא אביו הצדיק שהעלים ממנו כל זה עד היום:

מרן הקדיו"ט היה עורך את השולחן ברבים בכל יום כדרך הצדיקים וכדרך רבו הק' 
מצאנז, וביום שישי עש"ק היה המנהג שלא לחתוך את הלחם בסכין אלא לשברו בידים 
ומרן העצ"ח בעת שהיה ילד צעיר נענה פעם ואמר לאביו שהוא יודע טעם למנהג הלזה 

יש להשחיז הסכין בעש"ק, ובכן כיון שנותנין ש )סי' ר"נ סעיף א'(כי הרי איתא בשו"ע 
בעש"ק להמשחיז את הסכין שישחיזנו הרי אין סכין בבית ומוכרחים לשבור את הלחם 

 בהידים ונהנה מרן הקדיו"ט מדברי בנו היניק:

בימי בחרותו נסע העצ"ח ללעמבערג לקבל עטרת ההורמנא מן הגאון בעל בית 
באי, והעצ"ח השתוקק מאד שהבית יצחק יצחק, ושלח הקדיו"ט עמו את ר' אשר ג

יעמידנו על כור המבחן כראוי, על אף שהוא בנו של הרב מסיגעט, וע"כ כאשר הגיעו אל 
הבית יצחק צוה העצי חיים לר' אשר שישאר בחוץ, ונכנס לבדו אל הבית יצחק, 
וכשהבית יצחק שאלו על שמו, השיב העצ"ח, שמי חיים הירש ט"ב, הבית יצחק בחן 



 

 

והתפעל אותו 
מעוצם גאונתו, 
וכתב לו התרת 
הוראה, ויהי כאשר 
יצא העצ"ח מחדר 
הבית יצחק הבחין 
הבית יצחק בר' אשר 
גבאי שישב בחוץ, 
הבית יצחק שלא 
הכירו חשב שיהודי 
זה בא אליו עבור 
מה, ושאל לו מה 
שאלתו, השיב ר' 

כי הוא הגבאי  אשר
של הבחור הלזה, 
הבית יצחק שתמה 
לשמע תשובתו חזר 
ושאלו, ומי הוא זה 
הבחור, השיב ר' 

אשר הלא זהו בן הרב 
מסיגעט, נשתומם הבית 

יצחק, וביקש מן העצ"ח את 
כתב ההורמנא אשר נתן לו, כי ברצונו לשנות את נוסח ההורמנא כראוי וכיאות לבן הרב 

, והשיב לו בחכמה, באתי לקבל התרת הוראה עבורי, לא מסיגעט, אמנם העצ"ח מיאן
 )אלה מסעי( עבור אבי:

כשהגיע לפרקו נשא את מחברתו הטהורה הרבנית הצדיקת ברכה סימא ע"ה בתו של 
הגאון הקדוש ציס"ע רבי שלום אליעזר האלבערשטאם זצוק"ל בנו של מרן הק' מצאנז 

 זי"ע:

 הרבנות בסיגעט
ק בעל "הרביויהי בשנת תרס"ד אין ויהי אלא לשון צער עלתה נשמתו הק' של מרן 

הקדיו"ט זי"ע השמימה ובשבת קודש שלפני הפטירה שבת פ' משפטים צוה למרן הק' 
בעל עצ"ח זי"ע לערוך את השלחן בליל שבת קודש בבית המדרש ובאותה השבוע 

ל מעלה עלה מרן העצ"ח זי"ע שנשבה ארון אלקים ומרן הקדיו"ט זי"ע עלה לישיבה ש
על כסאו ונתקבל למנהיג אלפי ישראל חסידי אביו הק' בפרט ובכללות במדינת אונגארן 

 שכידוע חדרה השפעתו הק' בכל ערי המדינה ומשקל רב נתנו לדעתו ולדבריו הק':

 



 

 

 עבודתו הקדושה
 סיפר לי הרה"ג ר' זאב טירנויער שליט"א משאמקאט שרבינו הקדוש ר' חיים צבי

טייטלבוים זי"ע האב"ד סיגעט אמר לו שהוא בעל יסורים גדול שאי אפשר לשער ממחלת 
הלב והכליות והרגלים ובלוט דרוק והיה מתענה הרבה כמעט בכל בה"ב ולא היו יודעים 
הבעה"ב מזה רק הרב הנ"ל בליל שב"ק לא דיבר כלום רק ישב באימה וביראה אשרי מי 

שלחן שהיו יכולים לשאוב יראת שמים במידה גדושה שראה אותו איך שישב רבינו אצל ה
 )ספר צדיק כתמר יפרח( שלא ראו כזאת בדוגמתו וכן הוא בליל יו"ט א' שלא דיבר כלום:

כאשר ניהל את השלחן שררה דומיה של קדושה במשך כל זמן הסעודה ישב ישר את 
 )האדמו"ר מסאטמאר( כף האוכל קרוב אל הפה בלי לכופף את גופו:

למידו הרה"ח ר' ישעי' מרדכי וויינבערגער ז"ל שכידוע היה למרן בעל עצ"ח סיפר ת
י התעוררות וחידושי תורה היה פחד  זי"ע קול דממה דקה ועכ"ז בהיותו דורש דרוש

ואימה בכל הביהמ"ד והיה שקט ושאנן ולפלא היה שהגם שרק ראו את פניו הקדושים ולא 
רות עצומה ובכיות נוראות בעת הדרשה שמעו את דיבוריו הק' על אף זאת היה התעור

  וכיבס אלפי לבבות ישראל לבוראן ית"ש:

 סדר יומו
בכל יום ויום כאשר השכים הבוקר לבש שני זוגות תפילין קטנים של רש"י ור"ת יחד, 
לתפילין האלו קראו "שימושא רבא תפילין" והתפילין האלו היו אצלו בירושה ממרן 

הברכות להניח תפילין ועל מצות תפילין ובתפילין אלו הייט"ל זי"ע ועליהם בירך שני 
אמר ברכת התורה וקרא קרי"ש של שחרית ואח"כ אמר בהם מזמורי תהלים ברוב 
השתפכות הנפש ואח"כ ישב ועסק בתורה בקדושה ובטהרה עד לערך השעה תשע ואז 

 רק  הלך לבית המדרש להתפלל ולבש תפילין של רש"י הגדולים ועל התפילין האלו בירך

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 סיגעט בחורבנהב"שוהל הויף" ה                          סיגעט בבנינה    ב"שוהל הויף" ה    
 
 
 
 

שעומדת כהיום על המקום מציבה ה
: על המצבה נחרתה. "שוהל הויף"של ה

קרבנות  "צום אייביגן אנדעק פאר די
פונעם אכזרישן פאשיזם אין 
 אוישוויץ"



 

 

להניח תפילין ואחר התפילה לבש תפילין דר"ת הגדולים ולמד בהם שיעור החק לישראל 
 )אלה מסעי( מידי יום ביומו ובעת שגמר את עבודתו הק' היה כבר קרוב לחצות היום:

ות בחורים אחר שסיים עבודתו הק' בינו לבין עצמו הלך לישיבתו בה למדו שלוש מא
)ומספרים זקני התלמידים שהרבה בחורים מסרו ממש נפשם לעבור את כולם אהובים כולם ברורים 

גבול מדינת רומניא והבריחו את הגבול באמצע הלילות הארוכים על אף הסכנה הגדולה ששרה שם אך ורק 

 כדי לזכות ללמד ולשמוע דברי אלקים חיים מפה קדוש(

ודיו עם בני הישיבה בשעות אחר הצהרים לימד שיעור כידוע היה דייקן בזמני לימ
פשוט כשלושה דפי גמרא לשבוע עם רש"י ותוס', ובשעות לפני הצהרים לימד שיעור 

למרות היותו טרוד בצרכי ציבור היה מופיע לשיעוריו בדייקנות  1עד שעה  11עיון משעה 
דש את שמו ואת שם ללא איחר וללא חיסור, בראשית זמן הלימוד היה שואל כל תלמיד ח

אמו ולאחר מכן זכור כל אחד מהם בשמו, את שיעוריו היה פותח במשנה או בקטע של 
גמרא ומיד צלל לים של חידושים ופלפולים חריפים בשיעור עיון עמד על דברי 
המהרש"א המהר"ם קצות החושן מהר"ם שיף ואחרים ביחוד היה מדגיש את דברי הפני 

גם פסקי הלכות או תשובות שהוא עצמו היה משיב יהושע, בשיעוריו היה משלב 
לשואליו, הבחורים שהשתתפו בשיעורים אלה היו ברובם בחורים גדולים מופלגים בתורה, 
הם באו לסיגעט לאחר שלמדו במשך שנים רבות בישיבות אחרות ורצו בסיגעט לספוג 

ו את שיעוריו, חסידות ופרישות וחריפות, בחורים צעירים לא באו לשיעוריו כי לא הבינ
הם שיננו את חומר לימודיהם באכסניות עם ה"חזר בחור" שלהם. יחסו אל תלמידיו היה 
בבחינת "לא הקפדן מלמד" ותמיד היתה רוחו טובה עליו, פעם פתח את שיעורו בקושי' 
ותלמיד הגיב באמרו: מורי ורבי קושי' זו מופיעה כבר במהרש"א, השיב לו: "ומה בכך גם 

ות המהרש"א", פעם נכנס למענזא וראה שאחד הבחורים אוכל ובו בזמן אני יכול להי
מעיין בספר, ניגש אליו ואמר לו: האם בשעת האוכל הנך לומד או בשעת הלימוד הנך 
אוכל, עוד מספרים תלמידיו שפעם כאשר לימד שיעור באורח חיים באו והודיעו לו 

דו ואמר לתלמידיו בבדיחותא: שאדמו"ר אחד מחוץ לעיר בא לבקרו, מיד הפסיק את לימו
עלי להפסיק ללמוד הפעם, אחרת יאמרו אלי שאינני אדמו"ר כי מקובל לומר שאדמורי"ם 
אינם לומדים ועוסקים כל הזמן בחסידות, הבחורים הביטו בו בגיל וברעדה כל אחד היה 
מאושר לעמוד במחיצתו לשרתו ולהיות מנושאי כליו, הבחורים הצעירים התקרבו אליו 

וף התפילה ועמדו לידו וציפו לזכות במצוה לקפל את טליתו או את תפיליו, כאשר ראה בס
שבחור מסוים התאכזב כי לא עלה בידו לשרתו במשהו, פיצו אותו ונתן בידו ספר או חפץ 
אחר שיקח לביתו מלבד האושר לעמוד במחיצת האדמו"ר חש כל בחור חרדה של 

 )האדמו"ר מסאטמאר( קדושה:

 אהבת התורה
ומגודל התמדתו הנפלאה של העצ"ח ביום ובלילה סיפר מרן רביה"ק בעל ברך משה 

ל העצ"ח ממכאובים רבים ונסע לויען לדרוש ברופאים, הרופא ששבסוף ימיו  ,זי"ע
בשמעו את סדר יומו ביום ובלילה אמר לו שמניעת שינתו די הצורך מזיק לבריאותו ופקד 
עליו שצריך לישון יותר בלילה וגם ביום צריך לישון קצת, ויהי כאשר חזר העצ"ח לביתו 

לרדום קצת ולא עלתה בידו בשום  וחזקו עליו פקודת הרופאים שישכב קצת ביום וניסה
אופן לקח ספר בידו והשכיב את עצמו בחדר הספרים וקרא לחדרו את בני בניו הגאון 
הצדיק רבי זלמן לייב זצ"ל ומרן רביה"ק בעל ברך משה זי"ע ולמד עמהם באומרו שאינו 



 

 

יצא  יכול בשום אופן לישון באמצע היום כי היאך יכולים לבטל את הזמן היקר בשינה ובזה
 )אלה מסעי( ידי חובתו בשינת היום:

א"א לתאר גודל ועוצם שקידתו בתורה ממש לא יאומן ובעת לימודו כשהתנמנם קצת 
היה רושם זמן הנמנם והשלים את הלימוד בלילה פי כמה יותר מהרגילות והיה לומד נגד 

 )בית אליהו( הנימנום כפלי כפלים:

געט שאחר שגמר העצ"ח זי"ע את מהימים ההם בסיזצ"ל סיפר מביקסאד הגה"ק 
עריכת השלחן אשר לפני ה' בליל שב"ק עם החסידים היה העצ"ח זי"ע אומר לו בא נניח 

 ("לאמיר אוועק פאקן די רעביסטעווא און גיין לערנען" :)ובלשון קדשובצד את הרבנות ונלך ללמוד 
  ולמד עמו עד אור הבוקר:

רן הגה"ק זי"ע אשר כל ימי חייו היה וכן בקדוש חזיתי אצל כבוד קדושת אאמו"ר מ
חטיבה אחת בהתמדת התורה ועבודת הבורא, מדי שבת בשבתו ומדי מועד במועדו 
ארשת שפתיו נטפו מור בחידושי תורה נחמדים ומתוקים, ובכל עת ובכל שעה השתעשע 
בפלפולא דאורייתא ודרוש ואגדה, ובעמדו בבית ה' בלילות היה מושך בקסת הסופר 

ות לחרוט עלי גליון חידושיו הנפלאים, אשר חלק מהם נשאר בכתי"ק ונאבדו שעות ארוכ
בשנות הזעם, ותהילה לקל על אלו החידושים אשר ראו אור הדפוס בספריו הקדושים עצי 

 )הקדמת ספר הק' ברך משה( חיים המלאים זיו ומפיקים נוגה לכל העולם:

שהיה האדם יכול לחשוב גודל תשוקתו ויגיעתו ושקידתו עד אין חקר כי גם בעת 
שלבו מופנה לדברי רשות אבל לבסוף כאשר גמר דבריו הוברר הדבר למפרע שגם עת 
דיבוריו בעניני חול היה לבו פנוי לקודש כי במשך העת שדיבר דברי רשות במצפון לבו 
ומחשבתו היה חושב איזה ענין עמוק לפרק ולתרץ איזה קושי' חמורה או בירר וליבן איזה 

נשאל ביום ההוא מאת שואליו ונתברר זאת כי הרבה פעמים אחר גמר השיחה  הלכה אשר
הנאה נכנס תיכף תוך כדי דיבור לחדרו ונטל הנייר וכתב בעט ברזל ועופרת בספר זכרון 
לפניו כל הני מילי מעלייתא שנפל ברעיונו במשך העת שדיבר עם אוהביו ודופקי דלתותיו 

ה נודע ונתברר כי כל עשתונותיו קידש באהבתו של וכן היה כמעט על פי הרוב ועל ידי ז
תורה בלתי הפוגות כל היום וכמעשהו ביום כך מעשהו בלילה ששם לילות כימים למצוא 

 )הקדמת שו"ת עצי חיים( חלקו שחלקו לו מן השמים:

 גדולתו בתורה
פעם הגיע לסיגעט ממדינת פולין "ש"ס איד" אשר ידע את כל הש"ס בעל פה 

לה והבחורים ישבו וניסו אותו בשאלות שונות בכל המסכתות הש"ס והוא בבקיאות מבהי
השיב על הכל וכולם התפעלו מעוצם גאונותו האדירה, לפתע נכנס העצ"ח לביהמ"ד 
והבחורים סיפרו לו מטובו של היהודי הזה התיישב העצ"ח והתחיל להבחן עם היהודי 

א העצ"ח מביהמ"ד שאל לו הזה ושאלו אחד מהשני שאלות רבות מכל הש"ס וכאשר יצ
הבחור המשב"ק איך ההין רבינו להבחין עם יהודי הזה לפני התלמידים והלא אלמלא ידע 
רבינו את כל מה ששאל ממנו הרי היה הדבר יכול להיות לחרפה בפני תלמידיו, השיב לו 

 )אלה מסעי( העצ"ח בביטול, מה שהוא יודע גם אני יודע:

י הגאון הצדיק רבי שמואל דוד הכהן פריעדמאן פ"א אירע שאלת היתר עגונה לפנ
זצ"ל ראבדק"ק חוסט יצ"ו ושלח את השאילה אל הגאון הגדול שר התורה רבי שמואל 
ענגיל זצוק"ל האבדק"ק רדימישלא יצ"ו אשר עיין בהשאלה ובירר והעלה להיתר, רק 



 

 

ע התנה בדבר שגם הגה"ק מרן אדמו"ר בעל עצ"ח מסיגעט זי"ע יסכים להתירו והגי
השליח לסיגעט והגה"ק בעל עצ"ח דרכו היה לפנות ערב לצאת אל גינתו ולהנפש קצת 
וכאשר הגיע שם השליח נתנו לו אל הגינה ולהציע את השאילה, וכאשר עיין הגה"ק בתוך 
תשובתו של הגאון מראדמישלא זצוק"ל ענה אל השליח שיבא אליו למחרת בבוקר קודם 

א השליח אל מרן העצ"ח זי"ע אמר לו שילך אל התפילה, ויהי בהיות הבוקר כאשר ב
משמשו ר' משה קאהן המכונה ר' משה נאנאשער והנה השליח לא ידע פשר הדברים מה 
לו עם ר' משה נאנאשער אמנם כאשר נצטוה על כך על כן לא הסס רק הלך אליו ואמר לו 

את  כי הרבי שלחו אליו וענה לו המשמש בקודש שטוב ונכון ומיד הוציא מאמתחתו
תשובת הגאון מראדמישלא וכן את תשובת העצ"ח שהיה כבר ערוכה וגמורה ומסרם בידו 
על מנת למסרם אל יד הגאון מראדמישלא והשליח חזר והגיע עוד באותו יום אל הגאון 
מראדמישלא ומסר את התשובה לידו וכאשר עיין בהתשובה קרא ואמר מתוך התפעלות: 

דו ביסט דאך הערשט נעכטן דא געווען", אז סיפר "ווען האט ער געשריבן די תשובה, 
השליח לפניו איך שלפנות ערב הציע הדבר לפני העצ"ח והוא הגיד לו לדפוק על דלתו 
בבוקר וכאשר שמע זאת אותו גאון זצ"ל היה נבהל ונשתומם ותמה בתמהונים על גודל 

 )גדולת יהושע( גאונותו ורב כח תורתו של הגה"ק בעל העצ"ח זכותו יגן עלינו ועכי"א:

 תורת הנסתר
ה"ק בעל ברך משה זי"ע שמרן העצ"ח היה גדול מאוד בסתרי תורה ורב רביואמר מרן 

חיליה בספרי חכמת האמת וכתבי האריז"ל ועכ"ז לא שמעו מפיו אפילו תיבה אחת 
מסודות התורה העיז אחד החסידים ושאל את מרן בעל ברך משה זי"ע אם כן מנין יודעים 

בקבלה הקפיד רבינו על שאלתו והתחיל לחשוב את שמותיהם של גדולי בעלי את גדלותו 
 )אלה מסעי( המקובלים אשר היו בסיגעט אשר עמהם היה העצ"ח עוסק בסתרי תורה:

 שני מוחות
גם זאת היתה לפלא כי כאשר באו לפניו לשאול ממנו עצה ותושיה כאשר ישאל איש 

האחת וכתב בה פרי עשתונותיו בפלפול  מדברי אלוקים חיים היה העט והקולמוס בידו
וסברא ובידו השני הראה במחוג את חוות דעתו הזכה והטהורה בדבר שנשאל ממנו 
ולהרואה היה נראה כאילו משתמש בשני חושים בחוש האחד השיב בדברי תורה ובחוש 
השני היה שפתותיו ברור מללו על דבר העצה שנשאל עליו ועבד עבודתו בכפליים פעל 

ם בו נגד בני אדם בחיי שעה ובאותה השעה עבד ג"כ עבודתו ועשה לנשמתו אשר לחוסי
 )הקדמת שו"ת עצי חיים( חנן ה' אותו בחיי עולה:

ער האט נישט מסיח דעת געווען פון לימוד התורה אפילו איין רגע ער האט געקענט 
רעדן מיט איינעם און שמועסן און בשעת מעשה טראכטן פון לערנען, מען האט 

עקענט מיינען אז ער האט אים אינזינען געהאט און גוט אויסגעהערט און דערווייל ג
הייבט זיך גארנישט אן, ער איז געווען פארטראכט אין לערנען, ער האט געהאט צוויי 

עס האט מיר  מוחות, ער האט געקענט מיט איינעם רעדן און לערנען אין די זעלבע צייט.
ן אז ער האט מיט אים גערעדט וועגן זיינע זאכן עס דערציילט דעם טעטש'ער רב'ס זו

איז געווען דעמאלט פוליטישע ענינים אין טעטש מחלוקת און דער טאטע האט 
געשריבן האט ער אויף געהערט צו רעדן, זאגט אים דער טאטע פארוואס זאגסטו נישט 

יר דאך ווייטער, ענטפערט ער דער רבי שרייבט דאך, זאגט דער טאטע נו, איך הייס ד



 

 

וועגן דעם זאגן, אים האט עס הפנים אויסגעפעלט אז מען וועט צו אים רעדן וועט אים 
 ה"ק בעל ברך משה זי"ע חנוכה תשנ"ה(רבי)מרן  בעסער ארבעטן דער מוח:

 זכרונו הנפלא
 גלוי וידוע לכל שהי' בעל זכרון נורא ונפלא ולא שכח את כל מה שראו עיניו:

משה זי"ע כי בשנת תרמ"ג שנתו האחרונה של מרן ה"ק בעל ברך רביפר מרן יוס
הייט"ל נסע הקדיו"ט מטעטש להסתופף בצל אביו הק' על חג הסוכות ובימים האחרונים 
של החג צוה הייט"ל שיביאו לו את העצ"ח שהיה אז ילד פחות משלוש שנים ולקחו על 

מיו היה מתאר ברכיו והשתעשע עמו ומרן העצ"ח נחקקה אז במוחו צורת זקנו הק' ובכל י
 את צורתו:

שהקדיו"ט היה פעם במסיבת פדיון הבן ה"ק בעל ברך משה זי"ע רבימרן עוד סיפר 
ולקח אתו את העצ"ח שעדיין היה אז צעיר לימים והכהן אצל הפדיון הבן היה הגאון בעל 

פני מבין מאויוואראש 
והפני מבין אמר אז 
איזה פלפול, ויהי 
ברבות הימים ומרן 

וישב  העצ"ח נתעלה
על כסא הרבנות בק"ק 
סיגעט נזדמן לו פעם 
להיפגש עם הפני מבין 
שהיה כבר אז בא 
בימים, הפני מבין 
שלא הכיר את העצ"ח 
שאלה מי אתם, 
העצ"ח השיב לו כי 
הוא הרב מסיגעט 
והמשיך ואמר לו, אני 
זוכר עוד את הפלפול 
אשר אמרתם לפני 
הרבה שנים אצל 
הפדיון הבן ואני זוכר 

עלתה עוד מה ש
במחשבתי אז להפריך 
את הפלפול וחזר לו 
על המקום על כל 
הפלפול וגם מה 
שחשב אז להקשות 

 על דבריו:

מרן וכעין זה סיפר 
ה"ק בעל ברך משה רבי



 

 

ששמע מאבדק"ק ריסקעווע ז"ל מתלמידיו החביבים של העצ"ח שפ"א בליל שב"ק זי"ע 
רכו בקודש ישב על מקומו בעת שרקדו החסידים במחול אז ביום השביעי נחת, העצ"ח כד

והתבונן לפני החסידים, ניגש אליו הרב מריסקעווע ואמר לו איזה דבר חידוש שעלתה 
ברעיונו, העצ"ח לא הגיב כלל על דבריו והיה נראה כמי שלא שמע מה שאמר, והרבה 
שנים אח"ז הזדמן להרב מריסקעווע לדבר עם העצ"ח באיזה ענין, אמר לו העצ"ח, 

י ממך בשנים קדמוניות דבר חידוש, וחזר לו על מה שאמר לו אז בליל בסוגיא זו שמעת
שב"ק, וסיפר הרב מריסקעווע שאף הוא בעצמו לא זכר כבר מה שאמר אז להעצ"ח, ככה 

)עיין בשו"ת עצ"ח אבה"ע סי' כ"א שכותב העצ"ח להרב מריסקעווע בזה היה זכרונו הק' להפליא, 

ירנא כי כד הייתי בצוותא חדא לפני חמשה שנים בשבתי בשב"ק הלשון מ"ש לתרץ דברי הב"י הסותרים דכ

 )אלה מסעי( בביסטריץ אז אמר לי דבר זה וכבר קדמו בשו"ת השיב משה(:

וסיפר לי ר' חיים יודא לעווי נ"י שהיה אצל רבינו הק' מרן בעל עצ"ח זי"ע בסיגעט 
ם מה שלמד ועיין על שבת קודם שנסע לרבינו לקלוו"ד ורבינו אמר לו אז שלא שכח מעול

 )צדיק כתמר יפרח( אז בפנקס בתשובות שלו ואמר לו רבינו שאינו בוש משום גדול:

פ"א היה מסדר קידושין אצל אחד מהתלמידים והמנהג היה אז שהחתן היה אומר 
דרוש פלפול לפני החופה, לאחר שהחתן גמר את הדרוש אמר לו הרה"ק אתה זוכר את 

ך וענה שאינו זוכר ואמר לו הרה"ק את כל הדרשה הדרשה שאמרת בעת הבר מצוה של
 )בית אליהו( ועליו נאמר בור סיד שאינו מאבד טיפה: -והיה לפלא לכל הנוכחים 

זי"ע בעת הרצאת השיעור בישיבתו הק'  דברי יואלפ"א אמר מרן רביה"ק בעל 
בברוקלין כשציטט דבר מחידושי הרמב"ן בעל פה מדף אחד אמנם כאשר חיפשו את 

ו בהרמב"ן מצאוהו בדף אחר ואמר אז רבינו הק' אצל אחי העצ"ח לא היה בנמצא מקומ
 :דבר כזה שיטעה מדף אחד לשני כי ממש השכחה לא שלטה עליו

 הסתרת גדולתו
שם הרבה ישבו בסעודת ר"ח בראצפערט שפעם בעל ברך משה זי"ע סיפר כ"ק רבינו 

זה אומר גדולי ישראל ושוחחו בדברי תורה ונתהוה ביניהם פלפול גדול באיזה ענין, רבנים 
ולא הגיב והתעמק במחשבתו ומרן העצי חיים ישב כל הזמן ושתק בכה וזה אומר בכה, 

חוות דעתו את ה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ושאל ר, אח"כ פנה אליו העל דבריהם כלל
בתוס' פלוני במס' פלוני בדף פלוני, מבואר הדבר  , וענה העצי חיים שפתרוןהמדובר בענין

אשר האיר את עיני כולם בפתרון לא רק מזה  ,ונתפעל הגה"ק מהרי"ד זי"ע עד למאד
: עוצם גאונותואת לגלות  יבלמנפשו עד כדי כך בעל שעצר בעיקר אלא  הענין המוקשה,

 )אלה מסעי(

דה שאין למעלה ממנו העיד עליו ג"כ הגה"צ אב"ד ראדומישלא זי"ע שהיה לו מי
שלא בייש לשום אדם והיה לו מדת סבלנות מאוד וסיפר שהי' מפלפלים ב' בני אדם בתוס' 
אחד, אחד אמר שהתוס' הוא שם והשני אמר בדף אחר, ורבינו היה אז שם ולא השיב להם 

)צדיק  כלום שהיה לו כל כך כוח המעצר שלא דיבר בתוכו מפני שלא רצה לבייש אותם:

 ח(כתמר יפר

באטור לשבות שמה על שב"ק ונהרו אליו אלפי -פעם נסע מרן העצ"ח זי"ע בעיר ניר
חסידים ואנשי מעשה מכל הסביבה ובין הבאים היה גם איזה רב גדול ליהודים זקן מופלג 
בשנים, מגדולי רבני עדת האשכנזים, תלמידי העצ"ח ראו כן תמהו על מה ולמה ראה לבא 



 

 

לימים, והוא הרב זקן מופלג מגדולי הרבנים, ובפרט שהוא למרן העצ"ח בזמן שהוא צעיר 
אדמו"ר ורבי לחסידים, ומה לו ולחסידים ונגשו כמה מחשובי החסידים לשאלו ע"ז וענה 
להם הרב ואמר אספר לכם סיפור נורא ונפלא מעשה דבי רב אשר עיני ראו ולא זר ובזה 

הסתלקות מרן הקדיו"ט זי"ע  כבר תבינו הכל וגופא דעובדא הכי הוי, ימים אחדים אחרי
נסעתי לעיר סיגעט בכדי להשתתף בשמחת נישואין אצל אחותי שגרה אז בעיר סיגעט, 
וכשבאתי לעיר סיגעט התיישבתי בדעתי אם אלך לבקר אצל הרב דהיינו רבכם העצ"ח 
שהיה צעיר לימים מאוד אבל התיישבתי שעכ"ז אכנס אליו שכן היא מן הנימוס שרב 

יר בכל אופן והמשיך הרב לספר שבהכנסו אל העצ"ח כיבדו העצ"ח נכנס להרב שבע
לישב ומיד נסתבכה שיחה ביניהם בחידו"ת ואגדה ובקשתי מהעצ"ח שיאמר לי איזה 
חידוש ענה לי אולי יאמר כבודו איזה חידוש ופלפול ואמרתי לו איזה חידוש והיה נראה 

י מכבד את אביו הקדיו"ט בעיני שהוא מתנמנם ורציתי להפסיק אולם חשבתי שבזה אנ
ולכן לא פסקתי וכשגמרתי אמר לי רבכם עכשיו אני יגיד איזה חידוש ואמר איזה פלפול 
ולא נראו הדברים בעיני והקשיתי לו כמה קושיות חזקות על זה, כעבור כמה דקות אמר לי 
עכשיו אני יאמר לכם אומ"ר בא מן החדש שנפל לי כעת ברעיוני ואמר לי פלפול יפה 

ר נראה בעיני וככה המשכנו לדבר בדברי תורה זמן רב ולקחתי ברכת פרידה ונסעתי שכב
לשלום, על אם הדרך בנסעי הביתה על מסילת הברזל חזרתי ברעיוני את כל הפלפולים 
שאמר ושאמרתי וכשהתעמקתי בהם ראיתי דבר פלא שבפלפולו הראשון של רבכם 

קשיותי אז בפלפולו השני תירץ את  הפריך את חידושי שאמרתי לו ואח"כ כשהקשיתי לו
קשיותי ונשארו שני פלפוליו על מקומם, וחידושי וכל קשיותי נפרכו מכל וכל, ועכשיו 
תבינו בעצמכם למה באתי אל רבכם שהתפעלתי ממנו מגודל כח התאפקותו מלהראות 

 )מפי זקני גודל תוקף תורתו וגאונותו, וזה הביא אותי לכאן לשהות במחיצת צדיק כזה:

 חסידים(

 צדקת ה' עשה
היה אבי יתומים ודיין אלמנות, אשר מעשיו בהצנע לכת, ולא נודע הדבר עד אחר 
הסתלקותו שאז נתפרסמו פעולת הצדיק לחיים ביתר שאת עד כמה השכיל להסתיר 
דרכיו בצדקה וחסד שעשה, שאז הרבו האלמנות והיתומים לספר מכל אשר פרנסם 

ים את משפחת העצ"ח מהמון חובותיו שנצטברו ועלו וכלכלם, ובעלי החובות היו נוש
 למעלה ראש:

הגה"צ ר' שלמה ברוך פראגער זצ"ל אב"ד פעטראוואסעללא בהספידו שהספיד את 
העצ"ח ז"ל סיפר שהעצ"ח ז"ל אמר לו פעם, שאת כל כסף משכורתו שמקבל מקופת 

לימוד  הקהל לא הספיק לו כלל, כי היה מפזרו לילדי העניים לשלם בעבורם שכר
 למלמדים מומחים שיוכלו ללמוד תורה:

ווילידזש, שהעצ"ח אמר לו -סיפר הרה"ח ר' מרדכי לייב קאהן ז"ל הי"ד מווישעווי
פעם, אחר שנסע לשבות כמה שבתות, שמכל הכסף שנתאסף אצלו לא נשאר בידו 
לצרכי ביתו כי אם כדי לקנות טלית אחד לשבת, ואת הכל פזר נתן לצדקה וחסד לעניים 

 ואביונים:

וכן בשבת האחרונה שלפני הסתלקותו ששבת העצי חיים בקליינווארדיין הי' נסיעתו 
בעיקר לקבץ כסף במיוחד עבור עני הגון אחד שמצבו הי' דחוק מאוד וניאות העצי חיים 

  לנסוע לשבות בעיר קליינווארדיין עבורו וליתן לו את כל הכסף שיכנס לידו:



 

 

 פועל ישועות בקרב ישראל
דודי אב"ד האדאד זצ"ל נסע ג"כ עם העצ"ח אל מרן הק' משינאווע ובעת שבאו לקבל 
ברכת פרידה ממרן משינאווע זי"ע היה מרן שוכב על המטה מפני חולשת כוחו, וכן היה 
מקבל האנשים שבאו אליו, וכשבאו אצל הקודש פנימה צוה הרה"ק משינאווע שמרן הק' 

קאות של כל האנשים שבאו אז לקבל פניו הק', בעל עצ"ח יקרא לפניו הפתקא וכן הפת
ואח"כ כשסיפרו זאת לדו"ז רבינו הק' מנאסאד זי"ע, אמר על זה שכוונת הרה"ק 

)גדולת  משינאווע זי"ע בזה לסמכו בסמיכה לרבי שיהיה פועל ישועות ויקרא פתקאות:

 הושע(י

מכת רעה בעל ברך משה זי"ע כי בימים ההם היתה מכת העכברים  רביה"קסיפר מרן 
וקשה עד מאוד, והיו מכלים ומפסידים הרבה בבתי ישראל, וידוע שמרן העצ"ח היה יחיד 
מומחה בענין הזה לגרש העכברים והגדיל בכוחו הגדול להושיע ליהודים הרבה מצרה 
הלזו, והיה פעם בליל שב"ק והעצ"ח חזר מביהכ"נ מעוטף בטליתו, ומרן בעל ברך משה 

זלמן לייב הלכו לפניו ויהי בפתחם את דלת הבית המה ראו לנגד רבי הגה"ק זי"ע עם אחיו 
עיניהם שני עכברים גדולים ונבהלו נחפזו וקפצו לאחוריהם, העצ"ח עמד והתייצב על 

מו והתעמק במחשבותיו הטהורות, ופתח ואמר בתנועת ניגון מיוחד "עכברים איז דא ומק
)אלה  עוד בביתם אף עכבר אחד:גענוג", ומאז נעלמו העכברים לגמרי, ומעולם לא ראו 

 מסעי(

, שפעם אחת נסע מרן הק' העצ"ח זי"ע לשהות הרמ"א זי"ע סיפר כ"ק מרן הגאב"ד
באיזה עיר באונגארן בשב"ק, והמוני אלפי ישראל הריעו לכבודו והכינו לו קבלת פנים 
מפוארת, ובזמן ההוא היה שם עצירת גשמים ורוב ימי החורף כבר עבר וגשם לא ראו, 

כראות הערלים את ההכנות הגדולות לקראת בואו של צדיק, להגו בדברי לצון לאמור, ו
נראה אם יכול הצדיק לפעול בבואו לעירינו שירדו גשמים, וכך הוה, כשנכנס מרן העצ"ח 

 )מפי השמועה( זצ"ל לשערי העיר התחיל לירד גשמים, והיה קידוש ה' גדול ונורא:

 רוח הקודש
ברך משה זי"ע ששמע מגיסו הגה"ק ר' חיים יצחק אייזיק ה"ק בעל רביסיפר מרן 

לברשטאם זצ"ל האבדק"ק סלאטפינא, שמימי נעוריו נתחתן אצל אחד מאדמור"י בית אה
קאסוב, ונזדמן לו להיות בסיגעט אצל מרן העצ"ח, והעצ"ח קירבו עד מאוד וכיבדו 

זמן נתבטל השידוך  ביותרת הכבוד, יותר מאשר כיבד לרבנים גדולים אשר היו שם, ולאחר
ההוא, והעצ"ח לקחו לחתן לבתו מרת דבורה לאה, ואמר הרב מסלאטפינא למרן בעל ברך 
משה זי"ע, כי בשעתו חשב בנפשו שהעצ"ח מכבד בכבוד כזה לכל בנש"ק, אבל אח"כ 
כאשר זכה להכנס אל ביתו נאוה קודש ראה שאין הדבר כך, ורוח הקודש ממש הופיעה 

 ברוח קדשו שעוד יהיה נמנה בין צאצאיו:בבית מדרשו, בראותו 

עוד סיפר, כי בסיגעט היה שוחט אחד אשר מרן העצ"ח לא רצה לאכול משחיטתו, 
והדבר היה לפלא בשעתו, כי הוא היה ירא ושלם ככל שאר השוחטים, ופעם אחת בימי 
ילדותו שאל מרן בעל ברך משה זי"ע את אביו הק' לסיבת הדבר, והעצ"ח לא רצה לגלות 

ו טעמו ונמוקו ודחאו בקש, באמרו שהשוחט הזה שוחט עם סכין של חלב, והרי אסור ל
לאכול בשר בחלב, והבין מרן בעל ברך משה זי"ע שלא רצה לגלות לו סיבת הדבר, והיה 
לפלא בעיניו כל הימים, אח"כ כאשר עברו ימים ושנים נודע שבניו של השוחט הזה יצאו 



 

 

בניו סבלו בנ"י צרות שונות, אז ראה והבין רוח קדשו לתרבות רעה, ואף גם שמאחד מבני 
 )אלה מסעי( וראות עיניו הטהורים של אביו הק':

סיפר לי איש אחד שבדידהו הוי עובדא, בשעת מלחמת העולם הראשונה עת שהיה 
לכ"ק מרן הגה"ק רבי  ,צריך להתייצב לעבודת הצבא, והלך מקודם להתברך, געזעגענען

"א, אבדק"ק סיגעט יצ"ו, בעל מחבר ספר עצ"ח, וכשעזב את בית חיים צבי ט"ב זיעועכי
מרן זי"ע עלה בדעתו שיעשה איזה מכה בידו כדי שיהיה לו איזה מום בידו ר"ל, וממילא 
יתפטר מעבודת הצבא, וכן הלך איזה רגעים עמוק במחשבותיו, ופתאום בא אליו במרוצה 

"ה ואמר לו בזה הלשון: "הרבי הגבאי של מרן העצ"ח הרב החסיד מו"ה אשר שווארץ ע
 )גדולת יהושע( אמר לי שאצוה לך שח"ו לא תעשה לך איזה מום בגופך" ע"כ זיעועכי"א:

בזמן מלחמת העולם הראשונה כשברח מרן  ,ה"ק בעל ברך משה זי"ערבימרן סיפר 
העצ"ח זי"ע בערב חג הסוכות מעיר סיגעט מצא על אם הדרך את הגאון בעל קרן לדוד 

יזה בית יהודי שיוכלו לקיים מצות ישיבת סוכה, ולשמחתם הגדולה מצאו בית וחיפשו א
ישראל ובתוכו סוכה מהודרת, ומיד כשנכנסו נכנסו לסוכה, ובעל הקרן לדוד היה מרוצה 
מאוד ואמר להעצ"ח צריכים להודות לה' על שהמציא לנו סוכה מהודרת בכל ההידורים, 

ה שאלו לפשר הדבר, ענה לו העצ"ח וכראותו שהעצ"ח לא משתתף בשמחתו הגדול
שהסוכה נבנתה מקודם הסכך, ואח"כ הדפנות, ושאלו הקרן לדוד מהיכן יודע כבודו זאת, 
וענה לו העצ"ח ככה אני רואה וקראו לבעל הבית ושאלוהו באיזה אופן בנה את הסוכה, 

  ולמרבית הפלא אמר, שבנה מקודם הסכך ואח"כ הדפנות, ויהי למופת:

 הציונותמלחמתו נגד 
גם המשיך במלחמות אבותיו ועמד בראש השער, ומילא מקום אביו בנשיאות 
הקאנצלייא של קהילות הארטאדאקסן באונגארין אם כי היה אז צעיר לימים כבן כ"ד 
שנים ורבני הקהילות שעסקו עמו בהנהגת האורטאדאקסיא הי' גדולי וזקני הדור. וגם 

בעד המשחית הציוני להתפשט בעיר סיגעט,  לחם בכל תוקף נגד כיתות הציונים, ועצר
 .ועל זה היה לו רדיפות נוראות

סיפר שזוכר שבימי ילדותו התאספו הרבה פעמים בעל ברך משה זי"ע כ"ק רבינו 
 )התקוה(ריקים ופוחזים מהציונים תחת חלונות ביתו של העצ"ח ושרו את הניגון הציוני 

 כדי להטרידו ממנוחתו.

היה רב אחד באונגארין והרב גלאזנער שמו וגר בעיר קלויזנבורג והוא היה דרכו 
לנסוע מעיר לעיר ולדרוש דרשות של דופי לטובת הציונים וגדולי המדינה יצאו נגדו 
במלחמה כבידה שנים רבות להחליש השפעתו, ופעם נסע העצי חיים לקלויזנבורג מקום 

דרשה חריפה בביהכנ"ס של העיר נגד הרב  כהונתו של הרב ההוא ובמסירות נפש דרש
גלאזנער המרא דאתרא, ואמר שהוראתו אסורה ואסור לו להיות אב"ד בעבור שנתפס 
לציונות. פעם אחת עשו הציונים מגבית לטובתם והזמינו את הרב גלאזנער שיבוא לדרוש 

וש, לטובתם, העצי חיים שלח לו אזהרה שבל יעיז לבוא, והוא לא שמע לקולו ובא לדר
העצי חיים הכריז איסור חמור לילך ולהשתתף בהכינוס, אבל ראה"ק שהי' איש נכבד 
ות"ח לא שמע לקול העצי חיים והלך ולקח חבל בהכינוס, העצי חיים בתור אב"ד העבירו 
ממשמרתו, ונעשה מזה רעש גדול ופנה אל גדולי הדור לשמוע חוות דעתם בזה וכולם 

העצי חיים לא נח וכתב מכתבים לגדולי ולזקני המדינה הסכימו עמו שצריכים להעבירו. ו



 

 

שיחלצו חושים וירעשו עולמות שלא יתנו להתפשט הנגע הצרעת הציונית בעיר מחוזם, 
 :ודבריו עשו פירות

שבעיר סיגעט הי' ביהכ"נ ישן שהי' קדוש אצל בעל ברך משה זי"ע  רביה"קסיפר כ"ק 
קו שם בגלל שהישמח משה דרש שם כל אחד אפי' אצל הילדים ולא דברו שם ולא שח

דרשה, וגם ר' אלעזר ניסן והייטב לב והקדויו"ט וגם הוא העצ"ח בעצמו דרש שם כמה 
דרשות אבל הי' זמן שהביהכ"נ עבר לרשותם של הציונים והם עשו אצל הארון הקודש 
איזה חבל שמצד אחד המשיכו והעלו הפרוכת ומצד אחד הורידוהו והם עשו זאת מצבע 

לבן, ואמר העצי חיים שאסור ליכנס לביהכנ"ס זו למרות גודל קדושתו ולא תלו שם כחול ו
שבסוף ימיו של העצי בעל ברך משה זי"ע דגל רק צבע של הדגל. ועוד סיפר כ"ק רבינו 

חיים הי' בסיגעט ציונים שרצו להעמיד "העברעישע שולע" והעצי חיים רדפם עד חרמה 
 קיין העברעישע שולע נישט זיין" וכן הוה.ואמר בל"ק "ווילאנג איך לעב וועט 

בא"י שנת תשנ"ד בעת מסיבת  הכששהבעל ברך משה זי"ע  רביה"קועוד סיפר כ"ק 
 ,קרן הצלה, שפ"א הי' בטשאד שהי' מהגלילות של סיגעט והי' שם ביהכ"נ וביהמ"ד

ונכנס לביהמ"ד וראה  ,בביהכ"נ התפללו המון עם, ובביהמ"ד התפללו הת"ח וחסידים
 ,ולא רצו ת זהשתלוי שם מפת א"י חשש שנתפסו בציונית, וביקש מהגבאים שיורידו א

אמר העצ"ח שאינו נכנס לביהמ"ד והלך לביהכ"נ ודרש שם דרשה ובכה שם בכי' רבה נגד 
הצינות ומוסיף רבינו שהעצ"ח לא הי' בעל בכי גדול על כל זה שם בכה מאין הפוגות והי' 

בעל ברך משה  רביה"קוררות גדול בעיר עד שגם הגבאים הורידו את המפה, כ"ק שם התע
 שצער ועגמת נפש שהי' לעצ"ח מצרת הציונים קצרו ימיו. ,אמרזי"ע 

 וצניעותחינוך 
שבביתו לא הי' בעל ברך משה זי"ע  רביה"ק מרןוסיפר  ,הזהיר מאד על הצניעות

את הבגד לבדקו אם היא בתכלית רשאית בנותיו ללבוש שום בגד עד שהביאו לפניו 
כשבחן את בניו אז הכניסו  ,הכשרות עם גדרי הצניעות, ודרכו הי' שבשבת קודש ביום

אליו בנותיו את בגדיהם ובדק אותם, וגם הקפיד שהבנות ילכו בשערות קלועות, ופ"א בא 
אמר לו רק בתנאי שאשתו תפשוט את  ,אליו אחד והזכיר עצמו להפקד בזרע של קיימא

 אה הנכרית.הפ

 אחרית ימיו 
בראשית השנה של שנת תרפ"ו שנת פטירתו כבר רמז שדינים שורים בעולם, ובאמצע 
הקפות אמר לאחד ממקורביו, אילו ידעתם מה שאני יודע "וואלט איר איינגעריסן פאר 

 מיר". 

אחר הימים טובים האחרון נסע העצ"ח לשבות באיזה עיר בקרב חסידיו ותלמידיו, 
נו זי"ע הי' באיזה עיר בקירוב מקום, ביום ראשון נסע רבינו זי"ע לבקר את אחיו ואחיו רבי

העצ"ח זי"ע, כשנכנס רבינו אצל העצ"ח ביקש העצ"ח מכל העומדים שם לצאת מהחדר 
כי רוצה לדבר עם רבינו ביחידות, ורק המרא דאתרא מפני כבודו נשאר שם מן הצד, רבינו 

איך שמרגיש בבריאות גופו, העצ"ח שם את ידו על התיישב שם ליד אחיו ושאל בשלומו 
לבו ואמר "נישט גוט" ואח"כ נתקרבו זה לזה ודברו בחשאי בלי שנשמע קולם ובתוך כך 
 געו שניהם בבכי ודמעות נשרו מבין ריסי עיניהם הק', והעצ"ח לחץ ידי רבינו זמן רב ולא 



 

 

 
 
 

  



 

 

רבינו עד פתח הבית וחזר,  דברו כלום רק נשמע קול בכייתם, אח"כ ליוה העצ"ח את
כשרבינו יצא דיבר עם המרא דאתרא בהתרגשות גדולה ובעינים דומעות מהעצ"ח, וסיפר 
המרא דאתרא שהי' ניכר אל פניהם שליבם יודע שזו פגישתם האחרונה עלי אדמות 

 ונפרדו זה מזה מעלמא הדין.

יו אשר שבת אחרונה שבת וארא נסע העצ"ח לקליינוואדיין לשבות בקרב חסיד
באונגארין, חסידים רבים באו מכל המדינה לחסות בצל הק' של העצ"ח ביום ב' באו ראשי 
הקהילה דעיר קלייד' ושאלו ממנו איזה שאלה מהלכות ביהכנ"ס וציטט מזכרונו את 
הלכה מאיזה סעיף משולחן ערוך, וכאשר הובא לפניו השולחן ערוך לעיין בפנים ראו 

רגיש בזה העצי חיים, נענה במרירות ואמרו "אוי עס איז שטעה בציון הסעיף, וכאשר ה
נישט גוט" כי לא אירע לו שום פעם דבר כזה שיטעה מסעיף אחד להשני כידוע מזכרונו 
הנפלאה, כשהגיע זמן תפילת מנחה, יצא מחדרו להתכונן לתפילה והתאחר לחזור, יצאו 

ב על הארץ מחוסר החסידים לראות מה קרה ונזדעזעו כולם בראותם את העצ"ח שוכ
אונים בלי הכרה ותיכף העלוהו והשכיבוהו על המטה והזעיקו את הרופא שקבע שאחזו 
שבץ וסכנה מרחפת לחייו, חיש מהר התפשט הידיעה הלא טובה על דבר מחלתו  של 
העצ"ח, ובכל מקום שהידיעה הגיע פחד גדול נפל על היהודים ונקהלו היהודים לעורר 

ב כל הזמן בלי להזיז שום אבר רק מפעם לפעם העביר את ידיו רחמים עליו, והעצ"ח שכ
על פאותיו או 

 על הציצית.

חסידים 
רבים באו 
לקליינווארדיין 

לעקוב מקרוב 
על המתרחש 
ובין הבאים הי' 
כמובן אחיו 
רבינו זי"ע, וגם 
חותנו הרה"ק 
רש"א בא 

מראצפערט 
ונכנס לחדרו 

נישט פארן" ויצא, ונכנס לביהמ"ד ששכב העצ"ח ואמר "איך האב דיר געבעטן זאלט 
ופתח את הארון קודש והרעיש עולמות עבורו, וגם שלחו לאה"ק שליחים להתפלל 

 לסגולה. "יוסף חיים צבי"פו לו שם יבמקומות הקדושים, והוס

הרה"ק רש"א ביקש מרבינו שיושיב בי"ד מיוחד שיפסקו בכח תורתם פסק דין ע"פ 
ה"ק עלמא הדין שהקב"ה ישלח לו רפ"ש, ורביהלכה של תורה שצריכין את העצ"ח ב

הושיב בי"ד של עשרה ת"ח יראי ה', אלמנות ויתומים באו לפני בי"ד וטענו  זי"ע
שהעצ"ח הי' מקור מחייתם ובאם יסתלק יפסק מקור מחייתם, היללות והבכיות בקעו 

מה רקיעים ורבינו הוסף לטעון כי הילדים רכים וצריכים להתגדל על ברכיו ואל הצאן 
חטאו מה נורא הי' המחזה כשרבינו התחיל לדבר ולא שמעו רק כמה מילים ותיכף פרץ 
בבכי ואתו בכו כל מי שנוכח שם, לאור הטענות אלו יצאו פסק הדין מבי"ד על פי דין תורה 
לטובת העצ"ח שהקב"ה ישלח לו מהרה רפו"ש וכו' וכתבו וחתמו אור ליום ה' לסדר ולכל 



 

 

ו' שבט תרפ"ו, אבל לא אכשר דרא ונצחו אראלים את המצוקים ב"י הי' אור במושבותם 
 ונשבה הארון הקודש.

הידיעה המעציבה, התפשט בכל המדינות ואנשים נשים וטף בכו ברחובות, ובפרט 
היכן יניחו את זי"ע בעיר קליינווארדיין ששם נפטר, אחד מהמקורבים שאל את רביה"ק 

לא בא לפניו שאלה כזו, והניחו אותו בחדר  הספר תורה ופרץ רביה"ק בבכי ואמר שמעולם
הספרים וחפרו בחצר הבית באר והטבילו את גופו הטהור והתחיל מסע הלוי' מעיר 
קלינווארדיין עד עיר סיגעט ונסעו עם ארון דרך מסילות הברזל ובכל תחנה המתינו אלפי 

דקדקו עם  אנשים ועלו על הרכבת ונכנסו מהחלונות ועמדו על הגג נפתחו הגבולות ולא
הניירות כי גדול הי' שמו גם בין הגויים, ואלפים ובראשם רבני וגדולי המדינות באו מכל 
קצוות לסיגעט להלוי' והקהל נאמד כעשרים אלף איש, הנהלת הקהילה החליט לקבל בנו 

יקותיאל יודא למלא מקום אביו כשיגדל ויסמך להוראה כי הי' רק בן י"ד  ביבכורו הבחור ר
 נתקשר אז בקשרי החיתון עם הבתולה רחל ע"ה בת רביה"ק זי"ע.שנים וגם 

בשעה אחד הובא הארון לביהכ"נ הגדול ושם הספידו בנו ממלא מקומו, וחתנו הגה"צ 
מסלאטפינא ז"ל משם הלכו לבית החיים וליווהו אנשים לרבבות, ראשון המספידים היה 
אחיו כ"ק רביה"ק זי"ע שהספידו בקול בוכים אשר נמס כל לב, וסיפר הגה"צ רבי שלמה 

ומא דהילולא דילי' חל בשבוע זו ה' שבט[  שהי' שם זצ"ל האב"ד ראחוב ]יפרידמאן זלמן 
באותו מעמד שרביה"ק אמר בתוך הדברים שעתה מת אביו הקדויו"ט כי הלא אמרו חכז"ל 
המניח אחריו בן כמותו כאילו לא מת, אחי העצי חיים היה דומה לגמרי לאבי וכל זמן 

רי הוא כאילו עכשיו שאחי ממלא מקומו הי' קיים היה אבי קיים אבל כעת שנסתלק אחי ה
מת אבי, ואחר הספדו של רביה"ק זי"ע הספידוהו גדולי הדור ומפני קדושת השבת 
הפסיקו באמצע והמשיכו ביום ראשון, וגם בארץ ישראל נספד ע"י מרא דארעא דישראל 

 הגה"ק רבי יוסף חים זאנענפעלד זי"ע.
  

 מרן העצי חיים זי"ע שלציון המצוינת 
  



 

 

 צופה נסתרות
וממקורביהם של  ש"בהגאון הצדיק המפורסם רבי שמואל זצ"ל אב"ד קראלי סיפר 

רבותינו עצי התמרים, שבהיותו נער צעיר לימים נסע פעם לעיר סיגעט ביחד עם אביו 
הגדול זצ"ל להסתופף בצל תומ"ר מרן רבינו העצי חיים זי"ע, וכאשר ישב בביתו נאוה 

ין אשר שם כתב מרן רבינו הקדושת יום טוב קודש מצא על השולחן מונח ספר עתיק יומ
 זי"ע את סדר תולדות בניו הק' ובנותיו.

וראה שאצל רבינו העצ"ח זי"ע היה כתוב "בני חיים צבי נולד ביום י"ג טבת שנת 
תמ"ר"  ואצל רבינו הק' זי"ע היה כתוב "בני יואל לאורך ימים ושנים טובים נולד בי"ח 

 ו ע"ה.טבת תרמ"ז" וכ"כ אצל שאר בנותי

והיה לפלא בעיניו למה אצל רבינו העצ"ח זי"ע לא כתב אביו הק' "לאורך ימים ושנים 
טובים" ורק אצל רבינו ושאר בנותיו, אבל באמצע כאשר נכנס העצ"ח זי"ע לחדר קדשו 
וראה את הגה"צ מקראלי זצ"ל איך שהוא מעיין בזה, הוציא את הספר מידו ואמר לו 

 ן".    "נישט איבעראל מעג מען קוק

ביום ו' שבט תרפ"ו כאשר נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש ורבינו הק' 
העצ"ח זי"ע עלה בסערה השמימה והוא בן ארבעים ושש שנים בלבד, או אז הבין הגה"צ 

 מקראלי זצ"ל את הפשר הנפלא אשר העצ"ח זי"ע רצה לכסות ממנו.

 מורשתו הרוחנית
 )מ"ו שנים(השאיר הרבה חידושי תורה בכתב יד קדשו למרות שמועטים הי' מספר ימיו 

כי דרכו היה להעלות על הכתב מה שחידש ובירר שעות רבות ביום ובלילה, כמו שמביאין 
בהקדמה לספר עצי חיים עה"ת  י"עזלמן לייב ז ביבניו הק' ה"ה בנו מ"מ הגה"צ ר

ך משה, שכל ימיו למרות חולשתו ומכאוביו היה מושך בספרו ברזי"ע כ"ק רבינו וומועדים 
בקסת סופר שעות רבות אבל לא סדרם ולא זכה להוציאם לאור עולם כי בחצי ימיו הלך 

בניו הק' הוציאו לאור רק חלק מחידושיו ה"ה עצי חיים עה"ת ומועדים ב'  .למנוחות
)שנסדרו ע"י שו"ע  לחלקים בדרך דרוש ואגדה ובדרך הפילפול והלכה, שו"ת עצי חיים ע

ועצי חיים על הלכות ( בבני ברק קהילתנוריסקעווע והגה"צ ר' אברהם שלמה כ"ץ זצ"ל אב"ד 
מקוואות ועצי חיים על מס' גיטין, ועוד הי' הרבה חדושי תורה על מס' בבא מציעא ועל 
מסד' פסחים וקידושין וגם הגהות על שו"ת השיב משה אבל בעוה"ר הכל נשרף במלחמה 

בהקדמה לספר עצי חיים על גיטין שנדפס  בעל ברך משה זי"עמביא כ"ק רבינו כמו ש
 רצונו הק'. ל פילאחרונה בפעם שני' ע

 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן
סיפר לי ר' אלי' פאלאק מבארשא שסיפר לו הרה"ג האב"ד מטארץ ששאל שאלה 

להרב הנ"ל עתה אין לי פנאי העצ"ח איזה שבועות קודם שנסע לקלוו"ד והשיב  מהעצ"ח
בקלוו"ד היה לו להרב העצ"ח רק כשאבא בחזרה מקלוו"ד אז אשיב לך תשובה, וכשנפטר 

נשאר לו בע"ח להשיב לו על השאלה ופ"א נרדם הרב ובא העצ"ח עגמת נפש מפני ש
בחלומו ואמר לו שנשאר לו בע"ח שצריך להשיב לו תשובה על השאלה  העצ"חאצלו 

 )צדיק כתמר יפרח( ובה על כל השאלה הלז:הנ"ל ואמר לו תש

 זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק מהקול קורא נגד הציונים שהופיע בדעעש
 דייטש-ונכתב בשפת אידיש

 
  בין החותמים הוא מרן בעל עצי חיים זי"ע



 

 

 אמרות טהורות
הננו מגישים לפניכם  ,ברוב חדוה וגילה ובשבח יקר וגדולה לקל נורא עלילה

קדישין, הנחמדים מזהב ומפז ומדבש מתוקים,  ןברכה, אמרות טהורות ופתגמי
מלוקטים מס' הק' עצי חיים עה"ת  ,דברי מוסר והתעוררות לכל השנה

ומועדים, לכבוד יומא דהילולא קדישתא של מרן הקדוש בעל עצי חיים 
וכל הצמא לדבר ה' יביאם אל תוכו ונפשו ויתעדן בתורתו ומשנתו  זיעועכי"א.

 תורת אמת וחיים עולם.

בעל ההילולא וגודל לימוד ספריו של צדיק שהוא בעולם העליון כתב מרן 
אם אומרים שמועה "זצוקללה"ה בפ' תרומה וזל"ק:  עצי חיים רביה"ק בעל

מפי ת"ח עי"ז הם חיים וקיימים אתנו לעולם ושפתותיהם מרחשין בקבר 
ם בעבודת השי"ת הי' בכוונה יסקובתורת ד' תמימה וממילא כמו המה אשר ע

עצומה רק לשמו ית' כמו כן מכחם יפעל בנו לעשות הכל לרצון לפני ה' ית"ש 
 עכלה"ק:

ויהי"ר שע"י לימוד משנתו ותורתו הק', נזכה להתקשר בנשמתו הטוהרה, 
 וימליץ טוב בעדינו להוושע בכל מיני ישועות, אמן ואמן.

 

 

 א
 אהבה ויראה

דזהו ממידותיו ית"ש אשר חשב 
בכל לבו מאימת הדין כי יחול 
ומיראת העונש אז אח"כ הקב"ה 

לו ונותן מדת אהבה בנדבה עוזר 
היינו שנתעורר בעזרת השי"ת 
שישוב אח"כ אל ה' בתשובה 

 מאהבה:
 )מועדים ר"ה(

 אחדות
כשיש אחדות בין בני ישראל אז 
נפעל ע"י שמירת שבת אף במי 
שאינו זוכה להבין ולהשכיל כיצד 
צריך לשמור את השבת רק בלתי 

לה' ובכוונה רצוי' כראוי וכנכון, עכ"ז 
וע"י אחדות בישראל קל בהקהל 

כביר לא ימאס ויקבלנו ע"י השבת 
בתשובה שלימה להפוך מהעבירות 

 לזכיות:
 פ' ויקהל()

 אכילה
הפילוסיפים יש מהם שמנעו עצמם 
מאכילת בשר באמרם מה נשתנה 
זה מזה היתכן שישלוט האדם 
בבהמה כל כך אשר בשביל חיי 
שעה ותענוג עובר ימית את בעלת 
חי מאחר שתש כחה מהאדם ולא 
תוכל עמוד נגדו והנה האמת לא כן 
היא דהכל נברא בשביל האדם וזה 
הוא המעלה נשגבה לתכלית 

א בעולם אם יזכה השלימות לנבר



 

 
 

להיות ממסייעים לאדם אשר נברא 
לעבוד את הבוב"ה וכל העולם לא 
נברא אלא בשביל זה ונצוות לזה 
כמאמר חז"ל והנה אם באמת האדם 

שחוט יחשוב בלבו ורק בעבור זה י
כדי להעלותו אל תכלית היותר 
נעלה היינו בכח האכילה ההוא ילך 
לעבודתו עדי ערב עבודה תמה בכל 
לבבו ונפשו למצות הבוב"ה היינו 
היא דאהני לי' לאכול לשובע נפשו 
אבל בלא זה הא באמת קמה וגם 
נצבה קושי' הפילוסיפים מהיכי 
תיתי ירהיב בנפשו עוז להכות נפש 

 :בעל חי בעד מאכלו
 )פ' פנחס(

וכמו שידוע ע"פ טבע דהנאכל 
מתהפך אל עצם האוכל ולכן מוליד 

 תכונה ההוא שיש במאכל להאוכל:
 )מועדים שבת תשובה(

 אכילת עראי חוץ לסוכה
יתבאר הטעם למה אוכלין עראי 
חוץ לסוכה ומה נשתנה מצוה זו 
משאר מצוות כמו מצה דמקיים 
בפסח מצה זו שאוכל ואפי' אם הי' 

קיים המצוה אמנם לפי  רק עראי
הנ"ל דהרמז במצות סוכה לעשות 
מעוה"ז עראי ולא לעשות קביעות 
מעוה"ז א"כ שפיר דבאוכל עראי 
פטור מן הסוכה דהא בלא"ה הוא 
עראי ואפי' הוא אוכל בבית ודוקא 
באוכל אכילת קבע מחויב בסוכה 
להראות בזה כי האכילה וחיי 
העוה"ז הוא רק עראי ואפי' הוא 

 לת קבע:אוכל אכי
 )מועדים שבת תשובה( 

 אכילת מצוה נקראת עבודה
בפסח דקדשנו השי"ת במצותיו 

וצונו על זביחה ואכילת הפסח 
לכאורה הוא דבר ניקל לקיימה 
ולשמרה דהלא גם בלא זה כל איש 
יאכל בשר על השובע וא"א לאכול 
כזית בשר בלי שחיטה א"כ מסברא 
דאינו טירחא לאיש ולא יקרא 

רבה לשחוט ולאכול  נלאכה ועבודה
הבשר בלילה הזה רק כיון שזה הוא 
אחת מכל מצות ה' אשר צוה 
לעשותם על כן הוא טרחה ועשיי' 
ואחשבה הכתוב לעבודה ויגיעה 
רבה וזה שאמר הכתוב ושמרתם 
את העבודה הזאת דהיינו אכילת 
הפסחים נקראת עבודה כיון שהוא 
מצוה נקרא עבודה וצריך ע"ז 

 צוה:להזהיר לשמור את המ
 )מועדים פסח(

 אכילה ושתי' מרובה 
 עבירה יקרא

בפורים העיקר אצלינו למחות זרעו 
של עמלק מתחת השמים וזה עוד 
לא נתקיים בנו והאיך נודה בפה 
ולשון אם עוד לא ערבה לנו שום 
שמחה ומה זו עושה וזאת עצה 
היעוצה לנו להרבות בסעודה 
ולבסומי בפוריא דידוע דאכילה 

א שלא כדת של ושתי' מרובה הו
תורה ועבירה יקרא רק בפורים 
השתי' כדת כיון שנצטוינו מפי 
חכז"ל וא"כ הוא כמו עבירה לשמה 
דבפנימיות היא מצוה כפי הזקנים 
אשר הורינו והמעשה בעצם היא 
כמו עבירה ובסגולת זה נוכל 
לימחות זרעו של עמלק ולהפיל 
שונאי ישראל כמו בכל עבירה 

ה רק לשמה דסגולתה ימשוך ממנ
 רע על כל שונאי ישראל:

 )מועדים פורים(



 

 אמונה

 האמונה מצלת מהיצר
ושמרתם את דברי הברית הזאת וגו' 
למען תשכילו את כל אשר תעשון 
וסמוך לי' אתם נצבים כולכם לפני 
ה' וגו' ר"ל בזה שתדעו נאמנה בכל 
עת אשר אתם נצבים לפני ד' ורואה 
במעשיכם ע"כ תשכילו בכל אשר 

אין דומה ישיבת האדם תעשון כי 
ותנועותיו כשהוא יושב לפני מלך 

 גדול:
 )פ' נצבים(

 להאמין שהכל הוא מחסדי הקב"ה
אמרתי הטעם במה שצונו הבוב"ה 
ליתן תרומה ומעשר לכהנים 
ומשיחי ד' דהנה יחשוב האדם 
וידמה בלבבו כי כחו ועוצם ידו 
עשה לו החיל הזה ובפועל ידיו קבץ 

צוה הקב"ה ואסף הונו ורכושו וע"כ 
לתת חלק בראש מכל עמלו לאיש 
זר אשר לא יגע ולא פעל מאומה 
בפירותיו מזה ישכיל בדעתו ויזכור 
כי זה שיש לו אינו שלו רק הקב"ה 
בחסדו ובטובו נתן לו אחר כל 
המעשים והיגיעות שיגע ועבד 

 בשדה ובכרם:
 )פ' לך(

 רק ע"י התורה נוכל לקיים 
 את האמונה

א האמונה י"ל דהנה אנכי וגו' הו
הקבוע בלב האדם לעבדו ית"ש 
בכל לבבו ונפשו והא דלא יהי' לך א' 
אחרים היינו כמו המצוות אשר צונו 
בתורה דאסור להשתתף וע"כ 
כשיצאו ישראל ממצרים וקבלו 
עליהם התורה וצריך שתהי' יראת 
חטאתם קודם לחכמתם ע"כ הקדים 
להם אנכי ואח"כ לא יהי' לך אבל 

ליהם התורה לאח"כ כשכבר קבלו ע
לעבדו בלבב שלם א"כ צריך לדעת 
מקודם עיקר התורה ובזה יודע 
האיך ומה לעשות לקיים את 
האמונה שקבל עליו וע"כ כתיב 
בתהלים קודם לא יהי' לך שהוא 
חכמת התורה ואח"כ האמונה שהוא 

 אנכי:
 )מועדים פסח(

 אמת

 האמת הוא נצחי
כתב הרמב"ן בפ' קטונתי מכל 

כי וישלח( )החסדים ומכל האמת 
החסדים הקיימי' נקראו אמת, ועד"ז 
פרשתי מה שאנו אומרים בתפלה 
וטהר לבנו לעבדך באמת דהא 
לכאורה קשה כפל הלשון דאם 
השי"ת יטהר לבנו אז בודאי יהי' 
באמת רק דהכוונה היא שיהא 

 באמת ר"ל נצחי וקיים עדי עד:
 )פ' בהעלותך(

 ארץ ישראל
אוירא דא"י מחכים היינו שקדושת 

מקום גורם תכונה קדושה ושם ה
 בניקל יותר לעבודת השי"ת:

 )פ' בהעלותך(

בחו"ל שהוא תחת שרי מעלה יש 
לירא מפני שרי החיצונים שלא 
יסטים ויקטרגו לעכב מעבור את 
התפילות לעלות למעלה אבל בא"י 
הוא תחת ידי הקב"ה בעצמו ושם 

 אין שטן ואין פגע רע:
 )פ' ואתחנן(

זבם את על מה אבדה הארץ על ע
תורתי דהנה כל זמן שעסקו בתורה 
והקב"ה השגימ עליהם בעצמו לא 
ע"י מלאך ע"כ הי' בבחי' זו 



 

 
 

שהשגחת הש"י עליהם הוא רק 
משכינת עוזו ית"ש אבל לא כן 
כשעזבו את תורתו אבדה הארץ כי 
מה להם לשבת בה אם אינם כדאי 

 להשגחת השי"ת לבדו:
 )פ' קדושים(

 ב
 בטחון

הטבע היא דבר נמצא שכאשר כפי 
הנמנע להציל אז אדרבה אם בוטח 
בד' ממנו יושע אבל אם במחשבתו 
איזה צד ואופן שיוכל להציל עצמו 
כפי הטבע אז באמת יש לו לירא 

 יותר:
 )פ' בלק(

 בטלה
הטעם דאמרינן עשה דוחה לא 
תעשה דאם יקיים הל"ת וידחה את 
הנעשה בזה יעבור על שני מצות 

ר עשה האחד מה שדחה מצוה אש
בא לידו ולא קיימה והשני מה שלא 
עשה מצוה בעת שקיים הל"ת כי 
בכל שעה ושעה אם לא יקיים 
מצוה הרי הוא כשב ועבר על מ"ע 
אבל אם יקיים המ"ע לא יעבור כי 
אם על ל"ת ומוטב יקיים שניהם 

 ויעבור על ל"ת אחד:
 )פ' תצא(

קשה מה שנאמר והקללה אם לא 
תשמעו וגו' וסרתם מן הדרך דהוא 
כפל לשון דהא בזה דכתיב וסרתם 
מן הדרך הוי בכלל זה ג"כ הא דלא 
תשמעו אך יש לומר דישמיענו 
הכתוב דאם ישב בטל ולא תשמעו 
אל מצות דהיינו שלא יעשה מצוות 
אפי' ישב ולא עבר עבירה עכ"ז 

עבירה הוא בידו דהאדם לא נברא 
 אלא לעשות מצוות:

 )פ' ראה(

 ביהכנ"ס וביהמ"ד
שתוקק לחזור כיון שהנשמה מ

ולשוב למקורה ושורשה אשר 
נחצבת משם ועל כן זאת עשו וחיו 
שהנשמה לא תגעל אתכם לשכון 
בבתי כנסיות ומדרשות אשר שם 

 משכן שכינתו ית"ש:
 )פ' ואתחנן(

 בית המקדש
משום דכל איסורי דרבנן הם משום 
גדר וסייג שלא לעבור על האיסור 
תורה ולא משום דהם בעצמם 

במקום המקדש  אסורים ועל כן
דקדושת המקום הי' מסייעו שלא 
לעבור על איסור תורה וגם דכהנים 
גופי' עם קדוש הם לא' וא"כ אפי' 
בלא גדר וסייג הם נזהרים ונשמרים 
מבלי נגוע בקצהו בחקת ה' ולכן 
במקדש אין צורך לגדרים וסייגים 
וע"כ אמרי' אין איסור שבות צריך 

 במקדש:
 )פ' מטות(

 בעל תשובה
חז"ל בפ' אין עומדין דף ל"ד  אמרו

במקום שבעלי תשובה עומדין אין 
צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם 
ובמהרש"א שם נתקשה בזה הטעם 
למה וי"ל דהכוונה דבעלי תשובה 
כיון שע"י תשובתם הו' סליחה 

)כדאיתא יומא ומחילה לכל העולם 
והוא כמזכה את הרבים ואין  פ"ו(

אבל  לידו )כדאיתא באבות(חטא בא 
הצדיקים גמורים אינם במדריגה זו 

 כי הן בקדושיו לא יאמין:
 )מועדים שבת תשובה(



 

 בריאת העולם

 תכלית הבריאה
תכלית בריאת העולם הי' למען 
יכירו וידעו גם בעולם השפל הזה כי 

 מלכותו בכל משלה:
 )פ' בא(

 ברי"ק
זה שאמרו בישראל שלא שינו 
שמם ר"ל שם וחותם אשר בבשרם 

 והבן:
 ויחי( )פ'

יעקב ובניו כשירדו למצרים בזה 
תמכו יתידותם שלא ישתקעו שם 
אף כי הבינו וראו בניהם אשר יקומו 
אחריהם לא יהיו ראויים לגאולה 
בזכות עצמם אך בזה אשר ישמרו 
את השבת וגם את ברית מילה ינצרו 
הי' בטחונם חזק ואמיץ אשר ה' 

 ירחם עליהם:
 )פ' שמות(

 ג
 גדולים וקטנים

ואמרת להזהיר גדולים על אמור 
הקטנים היינו הגדולים הם 
מוזהרים על הקטנים אשר 
בעבודתם יפעלו התעוררות ושפע 

 קודש להקטנים:
 )פ' אמור(

 ד
 דאגה ואנחה

בכל העבירה אם לא עשה אותה 
במחשבה רעה אדרבה הי' בלבו 

דאגה ואנחה על שלא יוכל לכבוש 
יצרו אע"ג דעשה איסור בשעת 

כ כשעשה מעשה מ"מ הא אח"
העבירה בשברון רוח ונפש אם כן 
איגלאי מילתא למפרע שלא עשה 

 איסור כ"כ:
 )מועדים שבת תשובה(

 דביקות
בזמן שישראל מסתכלין כלפי 
מעלה ר"ל שהם דבקים בד' הם 
מתרפאים ולא יוכל לחול עליהם 

 שום נזק ורעה אליהם לא תאונה:
 )פ' חקת(

 דיבור
מה שאמרו חז"ל מצורע חשוב כמת 
היינו משום דצרעת בא על עון 
לה"ר והיינו דברים בטלים ואסורים 
ועובר בזה על רציחת דמו בנפש 
עצמותו שמקצר ח"ו ימיו בזה וע"כ 
נקרא חשוב כמת כיון דע"י לה"ר 
פסק לחיותו דילי' שמריק כחות 

 נפשו:
 )פ' מצורע(

 דין וחשבון
במשנה אבות איזה דרך טובה 
שידבק בה האדם וכו' הרואה את 
הנולד דעיקר תכלית האדם 
שיחשוב בלבו בכל עת שהוא מוכן 
ועתיד ליתן דין וחשבון לפני ממ"ה 
הקב"ה ואם לא יחשוב כן ח"ו בעודו 
בחיים חיותו כראוי וכנכון יתחרט 
ח"ו וע"כ בלבבו יבין ובעיניו יראה 

כן שלא את הנולד מה שיהי' אחרי 
יצטרך לעתיד לבא לדאוג על 

 מעשיו:
 )פ' נח(



 

 
 

 ה
 הון ועושר

אם יבורך גבר בהון ועושר ורכוש רב 
מה הוא לו וכן מה שיש לו הא הרי 
הוא כאילו עוסק בשדות אחרות 
ואינו שלו רק אם מזכה את ארחו 
לשמור פקודי ה' וצדקה וגמ"ח 
ירבה בברכת ה' אשר הופיע עליו אז 

אילו הוא שלו כל רכושו יחשב לו כ
 קנין עצמיות: 

 )פ' תרומה(

 הודאה

 אף בעת צער
יש לפרש הכתוב אודך כי עניתנו 
ותהי לי לישועה ר"ל אם אודך גם כי 
עניתנו בשעה שהוא ח"ו בעוני 
וצער ג"כ הוא מהלל ויודה לה' כי 
מאמין באמונה שלימה שהכל 
מאתו רק טוב וא"כ מגלה הטוב 

 הצפון ויהי' לי לישועה נגלה:
 ועדים שמח"ת()מ

 הסתפקות
והי' כי תבא אל הארץ ודרשו 
חכמינו ז"ל כל מקום שנאמר והיה 
הוא לשון שמחה היינו במה שתבא 
אל הארץ לעסוק בעניני עוה"ז תהי' 
בו שמחה במדת הסתפקות שלא 

 יתאוה ליותר: 
 )פ' תבא(

 השתוקקות
ולקחת מראשית כל פרי האדמה 
היינו מראשית של פרי האדמה 
והוא כינוי לעניני עוה"ז שהם עניני 
ארציות וכו' ואמר הכתוב שתקח 

הראשית ממנו בעוד אשר תכסוף 
בהשתוקקות לעניני עוה"ז והלכת 
במדה זו אל המקום אשר יבחר ד' 
היינו שתקח זה המדה שיש באדם 
כח המתאוה ותוליכנה אל המקום 

קומו של עולם לעבוד בו את מ
השי"ת להשתוקק לעלות בכל פעם 

 במדרגה היותר נעלה: 
 )פ' תבא(

 התחברות
ידוע דהד' מינים שבלולב באים 
לרמז דאותן אנשים ריקים מתורה 
ומצוות ודומים כמו שאין להם טעם 
וריח יבואו ויאגדו אלו עם אלו ויש 
לומר דהיינו כנ"ל ללמד מהם האיך 

מדרך הרעה ומהם להתנהג ולפרוש 
נקח נסיון שלא לעשות כמעשיהם 
והיינו שאמר במדרש ראשון 
לחשבון עונות ע"י הד' מינים בזה 
נחשבה חשבון של עונות מה שהוא 

 עונות או לא: 
 )מועדים סוכות(

 התחזקות
וידבר "אלוקים" אל משה ויאמר 
אליו אני "ד'" ר"ל מזה הדיבור 
הקשה "ומדה"ד" יתמלא עליהם 

כי אם שחה לעפר נפשם "ברחמים" 
אז בהכרח יבא עזרת ד' להמיחלים 

 לו: 
 )פ' וארא(

והנה סלם מוצב ארצה ירמוז על 
האדם אף שהוא מוצב ארצה 
שצריך לאחוז במדת ענוה להשפיל 
עצמו עדי ארץ כמו"ש חז"ל מאד 
מאד הוי שפל רוח עכ"ז לפעמים 
יראה האדם לחלק הטוב והמעולה 

ה שבו והיינו וראשו מגיע השמימ



 

שיאמר האדם הלא אני חלק אלקי 
 ממעל בשמים: 

 )פ' ויצא(

 התעוררות
מה שאמרו ישראל והקדימו נעשה 
לנשמע ר"ל שקבלו עליהם אשר 
התעוררות שלהם יבא עליהם 
מעצמם מלמטה תחלה ואח"כ יבא 
אליהם התעוררות העליון לסייע 
להם והיינו שאמרו נעשה מעצמינו 
תחלה ואח"כ ונשמע לשון הבנה 

 התעוררות העליון לסייע להם:הוא 
 )פ' עקב(

 ו
 ויגבה לבו

לפעמים צריך האדם להגביה עצמו 
היינו לעבודת השי"ת אל יאמר מי 
אנכי לבא עד הלום לעסוק בתורת 
ד' כי אם יביט אל מקור מחצבתו 
נצר גזעי מעשי ידי הקב"ה להתפאר 

 נפשו אשר הוא חלק אלקי ממעל: 
 )פ' תשא(

 ז
 זכות אבות

בכל המצוות שאנו עושים אף כי 
אין אתנו יודע עד מה האיך לכוין 
בכל המצות אך אנו סומכין על מה 
שהאריכו לנו אבותינו מדור דור ועל 
כוונתיהם אשר היתה רצוי' לפני 
המקום ב"ה נעשה סולם לנו גם 

 עתה: 
 )פ' מסעי(

 ח
 חינוך

העיקר לירא את ה' להניח אחריו 
באאע"ה זרע ברך ד' כמו שמצינו 

שלא הניח מכל מצות התורה שלא 
קיימם ואפי' עירוב תבשילין ועכ"ז 
רק בזאת אישתבח ובזה בחר בו ד' 
בשביל שצוה את בניו ואת ביתו 
אחריו ושמרו דרך ד' לעשות צדקה 

 ומשפט:
 )פ' וישב(

החיוב מוטל על האבות לגדל בניהם 
לת"ח ביראת ד' טהורה ולזכר עולם 
יהי' שמם לטובה ולברכה ויחשבו 
מה יהי' בסופם לאחר אריכת ימיהם 
כי ירגיזם ממנוחתם כי יזכרו להם 
מעשה בנים לאבות אשר הניחו 
אחריהם בנים משחיתים עזבו מקור 
מים חיים לחצוב להם בארות 

 נשברים: 
 )פ' וישב(

 יםחסד

 צריכים להיות גלוים
החסדים המה מוכרחים להיות 
גלוים לעין הרואה עפי"ד הגמרא 

דבמתנא דלא עבידא  )ביצה דף ט"ז(
לגלויי הנותן מתנה לחבירו צריך 
להודיעו ועיי"ש דגם הקב"ה מתנהג 
כן עם בנ"י ומוכיח לו מהכתוב 
לדעת כי אני ה' מקדישכם ולפי"ז 
י"ל דהחסדים והטובות שעושה 

ה עמנו בכל עת צריכים להיות הקב"
גלוים כדי שנדע גם אנחנו מהטובות 
והקב"ה צריך להודיע אותנו עפ"י 
דת ודין אבל לא כן מהפורענות ח"ו 
הגם שהוא ג"כ מהא' הטוב ובודאי 



 

 
 

גם זה לטובה אבל אין אנו רואים 
 הטובות: 

 )מועדים חנוכה(

 חק בכל התורה
זאת חקת התורה צריך לקיים כל 

חק ולא מפני הטעם  התורה מטעם
והשכל שיוכל האדם להשיג כי אם 
מפני הטעם של המצווה ית"ש ואז 
נעשה התיקון בשורשו למעלה 

 יותר מהשגת האדם:
 )פ' חקת(

 ט
 טבילה

כיון דהבעל תשובה צריך לתקן 
מעשיו שעשה עד כעת וכאילו לא 
עשה מן העבירות כלל ולא יזכרו 
ולא יעלו על לב לעולם ע"כ צריך 

במים כי להיות מחובר טבילה 
לטהור וכמו שהמים קדמו לעולם 
שהי' קודם כל נברא כן הבע"ת על 
ידי חרטה הוא כמו שלא בא עד 

 כעת לעולם:
 )פ' שמיני(

 טהרה

 מרושם החטאים
אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל 
לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר 
אתכם אביכם שבשמים וקשה כפל 
 הלשון וי"ל להנ"ל דאע"ג שהקב"ה

מטהר אותנו מהעונות ביוה"כ שלא 
יגיע עליהם עונש מ"מ ילמדנו בזה 
שצריכים ג"כ לטהר עצמם שלא 
יהא נשאר רושם מהחטא ע"י 
תשובה והחרטה והיינו לפני מי 

אתם מטהרין אתם מעצמיכם אע"פ 
 שאבינו שבשמים מטהר אותנו:

 )מועדים יו"כ(

 טובה ברוחניות
אם יעשה טובה לבני אדם במה 

ותם חקי ומשפטי ד' על שילמוד א
 זה יגיע לו שכר גם בעוה"ז: 

 )פ' משפטים(

 י
 יצה"ר

כי תצא למלחמה על אויבך 
מלחמת היצר ונתנו ה"א בידך הלא 
תדע כי בזה שבית "שביו" של 
היצה"ר עצמו כי רצונו של היצר 
שתוכל לכבשו כדי שיושלם 
עבודתו אשר בראו הי"ת להטיב 
לאדם ללחום נגדו ולהתגבר עליו 
וע"כ פירש"י לא דברה תורה אלא 
כנגד יצה"ר ר"ל מה שנוגע להיצה"ר 

כי ברצונו הוא אשר האדם לעצמותו 
 יתגבר נגדו: 

 )פ' תצא(

 יראה
מותר להתפאר במדת היראה כדי 
לפרסם שראוי לירא אותו עבור 
הגדולות והנוראות אשר ברא שמים 
וארץ והוא תפארת לו כביכול 
שראוי לירא ממי שברא אלה 

 השמים והארץ תבל ומלואה:
 )פ' ברכה(

 יראת הרוממות
עיקר התשובה לא מחמת יראת 
העונש כי אם מחמת יראת רוממותו 
ית"ש ובאופן כזה צריך לשוב אל ה' 



 

כי על ידי העונות נתרחק מה' והוא 
הבדל בינו לבין אלקיו ולבו אטום 
וסתום באין מבין כי זה עצמו הוא 
לו לזכות ועונג אם יוכל להתאמץ 
מעתה ועד עולם בתורת ומצות ה' 

ה"ז מכל חיי ויפה שעה אחת בעו
 עוה"ב: 

 )מועדים ר"ה(

 ישראל
והי' מספר בני ישראל כחול הים 
היינו כיון שכל אחד מישראל יהא 
כח בידו להכריע את העולם לטוב 
וע"כ אף אם בנ"י לא יהי' רק 
במספר עכ"ז יוחשבו כרבים אשר 
לא ימד ולא יספר כיון שרבים 

 צריכין להם: 
 )פ' דברים(

בישראל עם קרובו ובהתורה אשר 
נתן להם הם קודמים לעולם וחוקי 

 הטבע לא שלט עליהם: 
 )פ' מקץ(

 ישראל ואומה"ע
האומות היו רוצים לקבל התורה 
אבל לא ע"מ לעשות כי אם להגות 
בה בלבד  ולא לקיימה והיינו תורה 
שלא לשמה וכו', אבל לא כן 
בישראל שאמרו נעשה ונשמע 

ע דהעיקר והקדימו נעשה לנשמ
הוא להם לעשות את התורה אך 
מכיון דאי אפשר לעשות בלתי אם 
ילמוד וע"כ אמרו ג"כ נשמע היינו 
להבין ולהשכיל בתורה שידעו מה 

 לעשות: 
 )פ' יתרו(

 כ
 כוונת המצוות

כוונת המצוה אף על פי פשוטו היא 

חיות המצוה ועשיית המצוה בפועל 
ממש היא הגוף ומובן מאליו דמה 

וף מונח בלי שום חסרון בצע אם הג
מבחוץ וכח חיוני ורוחו אין בקרבו 
כך בעשיית המצוה בלי כוונה היא 

 כדבר שאין בו רוח חיים:
 )פ' האזינו(

 ל
 לשון הרע

אם דבר לה"ר מאי אהני לי' כל 
עמלו אף אם יגע בתורה ומצוה אם 

 נוטלין ממנו הכל:
 )פ' מצורע(

מה שאמרו חז"ל מצורע חשוב כמת 
דצרעת בא על עון לה"ר כי ידוע 

והובא בספרים דמי שמדבר לה"ר 
נוטלין ממנו כל המעשים טובים מה 
שעשה וע"כ אמרו דמצורע חשוב 
כמת כיון דלית לי' מגרמי' כלום 
ומאי אהני לי' במה שבא לעוה"ז 
שיגע לריק שאין לו כלום משלו 
ועזב לאחרים חילו וע"כ נקרא מת 
כי הוא כמו כעת שבא לעוה"ז מבלי 

 סות ושלמה משלו:כ
 )פ' בהעלותך(

 לשם ד'
אשר תשים לפניהם אמר לו הקב"ה 
למשה לא תעלה על דעתך לומר 
אשנה להם הפרק וכו' ואני מטריח 
עצמי להבינם טעם הדבר ופירושו 
לכך נאמר אשר תשים לפניהם 
כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני 

כשלחן ערוך כמו  )ויל"פ(האדם, 
שצריך לאכול לא בשביל הנאת 
עצמו כ"א יעשה הכל אפי' צורך 
גופנו לשם ה' ובכל דרכיך דעהו כמו 



 

 
 

כן יקיימו המשפטים לא בשביל 
טעם המובן כי אם בשביל לקיים 
מצותיו ית"ש ובשביל זה יבינם 
הטעם שיהא שכרם כפול ולא יעשו 
מחמת הטעם רק בלתי לשם ה' 

 לבדו:
 ()פ' משפטים

 מ
 מדות

בז' מדות דקדושה נוכל לבטל 
 ולבער רוח הטומאה מעל הארץ:

 )פ' תבא(

 מילי דשמיא ומילי דעלמא
במילי דשמיא צריך האדם בכל 
פעם לחקור על מעשיו ולראות את 
הנולד אבל לא כן במילי דעלמא 
מצינו בתורה תמים תהי' עם ה' 
אלקיך ופירש"י התהלך עמו 
בתמימות ותצפה לי ולא תחקור 

 אחר העתידות:
 )פ' נח(

 מסירת נפש
י"ל דבר"ה דישראל עומדים 
ומייחלים לה' ומצפים שישמע את 
תפלתינו לרצון לכן בזאת נוכל 
לרצות את רבונינו במה שנקבל 

 עלינו למסור נפשינו לה':
 )מועדים ר"ה(

 מצווה ועושה
גדול )דף ל"א( אמרו חז"ל בקידושין 

המצווה ועושה ממי שאינו מצווה 
ונתקשו המפורשים מאי ועושה 

טעמא והיא היפך הסברא, ולהנ"ל 
י"ל כיון דמצווה ועושה הוא נעשה 
שלוחי דרחמנא, וע"כ נולד בו 

תכונה קדישא מצד המצווה והוא 
)כמ"ש המשלח הבוב"ה כביכול 

האוה"ח הק' פ' שלח דתכונת המשלח 
אבל לא כן כשאינו  נולד בהשליח(

מצווה ועושה רק יעשה עפ"י דעתו 
 יולד בו בחי' הקדושה: מאין

 )פ' וירא(

 מצוות
כל המצוות המה רק כגזירה על בני 
מלכותו כמשל מלך בשר ודם שגוזר 
לפעמים על חיילותיו ואין בה שום 
תכלית וטעם רק לראות אם הם 
נאמנים בבריתו לשמור פקודתו, 
וזש"ה זאת חקת התורה ר"ל בכל 

 התורה הוא רק בגזירתו ית"ש:
 )פ' חקת(

 קדושה על האדםממשיכים 
יש לומר מה שמברכים קודם 
עשיית כל מצוה אשר קדשנו 
במצותיו וצונו דהול"ל אשר קדשנו 
וצונו ל"ל במצותיו, וי"ל דר"ל אשר 
קדשנו היינו שנמשיך לנו קדושה 
במצותיו ע"י מה שאנו עושים 
המצוה בזה נמשך לנו קדושה 

 להבא:
 )מועדים שבת תשובה(

 עשיית המצוה נקרא עלינו
הדבר אשר צוה ד' תעשו, ר"ל  זה

מה שהקב"ה צוה עלינו אף שהכל 
בא בעזר ד', מ"מ תעשו ר"ל העשי' 
נקרא עלינו כאילו אנחנו עשינו בלי 

 עזר:
 )פ' שמיני(

 נ
 נסיון

הקשו בתוס' למה כפה עליהן הר 



 

כגיגית הא כבר הקדימו נעשה 
לנשמע, ולהנ"ל אפשר לומר דג"כ 

מה עשה ה' ככה לנו להגדיל הנסיון 
שקבלנו התורה הזאת על כן בעת 
ההוא בעמדינו תחת ההר לקח 
ממנו כל המדריגות אשר השגנו 
בקרבנו לפני הר סיני, ועל עת 
ההוא כפה עלינו הר כגיגית ואעפ"י 
שכבר אמרו נעשה ונשמע כאשר 
פסקה זוהמתן לא כל העתים הי' 

 שוות:
 )מועדים שבועות(

כיון דיודע הי' אברהם דרק מבנו 
צחק יתקדש שמו ית' בעולם יחידו י

וא"כ הי' יכול לבקש ולשאול בדין 
גמור לבטל הגז"ד בשביל כבודו 
ולמען תורתו ולא הי' צריך לבקש 
תחנונים בשביל הדבר הנוגע לו 
לעצמותו כי אם בשבילו כביכול אך 
למען אהבתו ית"ש לא רצה לעשות 
שום תחבולה לבטל עצמו ממצות 
השי"ת וזירז עצמו למצות ולא 

שיב כלום וא"כ מיושב בזה דנסיון ה
הי' לאברהם יותר מיצחק כיון 
דיצחק לא הרהיב עוז בנפשו ליטול 
את השם לבטל את גז"ד לאמור כי 
הנוגע לעצמותו הוא בשביל כבודו 

 ית"ש:
 )מועדים ר"ה(

 נסים

 עצה לעוררם בכל דור
כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה 
הזאת לכם, היינו לעצמיכם ר"ל 

וכל להמשיך לנו מאותן האיך נ
הנסים אשר נעשו לאבותינו בימים 
ההם גם על זמן הזה ואמר הכ' 
דהעצה לזה ואמרתם זבח פסח וגו' 
היינו במה שנאמר הנסים בפה 

באותו זכירה תגרום גם היום 
להתעורר עלינו הנסים בכל דור 

 ודור:
 )פ' בא(

ושמרתם את הדבר הזה היינו חקת 
הפסח תמתינו ותהי' יושבים 
ומצפים על זה לעשות כי עי"ז 
תגרום במעשיך להיעשות כן גם 
היום שיהי' הנסים האלו גם לך 
ולבניך עד עולם גם היום הזה אשר 

 תעשה הזכירה להנס:
 )מועדים פסח(

 ס
 סור מרע ועשה טוב

ושמרתם את חקתי וגו' אשר יעשה 
אותם האדם דהמצות אשר האדם 
עושה צריך שמירה והיא אזהרה 

עד אשר יטהר נפשו שלא לעשות 
 טהור גברא:

 )פ' אחרי(

 סליחה ומחילה

 בדין
פירשתי הסמיכות מה שאנו 
אומרים בעשי"ת אבינו מלכינו 
חטאנו לפניך, אבינו מלכינו אין לנו 
מלך אלא אתה וכו' וה"פ אף 
דחטאנו לפניך עכ"ז אנו מבקשים 
בדין לסלוח לנו על חטאתינו כיון 
דאין כאן רק שגגה ורוח שטות 

לנו מלך אלא אתה ר"ל שאנו  שאין
מאמינים בד' ובמלכותו לעולם ועד 
שהוא בוחן כליות ולב  ואין דבר 
נסתר ממנו וא"כ איך יתכן לעבור 

 עבירה וע"כ הוא רוח שטות:
 )פ' בלק(



 

 
 

 מחמת כובד הגלות
ממעמקים קראתיך ה' א' שמעה 
בקולי וגו' כי עמך הסליחה וגו', יש 
לפרש וכו' ממעמקים מתוך עומק 

צרות קראתי אל ה' בשביל ה' ולכן ה
א' שמעה בקולי כי עמך הסליחה 
ר"ל מה שתסלח לנו הוא עמך 
בשבילך דמחמת כובד הגלות בא 
ההעדר מעבודת ה' כראוי וע"כ אז 

 אקרא ויענני:
 )מועדים סוכות(

 ע
 עבד

 הרודף אחר תאוות עוה"ז 
 הרי הוא עבד

יש לפרש מה שאמרו חז"ל )אבות 
חורין אלא מי פ"ו( אין לך בן 

שעוסק בתורה וקשה מאי שייך 
לומר על מי שעוסק בתורה הלשון 
בן חורין, ולהנ"ל י"ל כי מי שעוסק 
בצרכי עוה"ז בלילה לא יישן וביום 
לא יניח רודף אחר הון הנה הוא 
עבד ללחם ולמזון וכמאה"כ בקהלת 
מלך לשדה נעבד וע"כ הוא אינו בן 
חורין ועבד יקרא, אבל לא כן מי 

סק בתורה ההוא יקרא בן חורין שעו
כיון שאינו משעבוד בגופו בעבודת 

 שדה וכרם היינו צרכי עוה"ז:
 )מועדים פסח(

 עבודה
אף בהתחלת עבודתו מאז עוד לא 
השלים חקו וטבעו לטובה בלי שום 
נטי' לרע אעפי"כ שלם יחשב אף 
בעת ההוא כיון דכן הוא דרך עבודה 
בכך שלא להיות בכל השלימות 

 בתחילה:
 )פ' תצא(

יתרו לא אבה ומיאן ללכת לארה"ק 
מכיון דשם עבודת השי"ת בניקל 
לעשות ולא כל כך בעמל ויגיעה 

 רבה כמו בארצי חו"ל:
 )פ' בהעלותך(

נראה דגם בהתחלת עבודת האדם 
אשר עוד בו נטי' לרע ורק בכחו 
יגבר על יצרו עכ"ז גם בעת ההוא 
יקרא שהגיע אל תכלית השלימות 

ירצה האיש את  כיון דרק בזאת
מעשיו אם בבחרותו הוא לוחם 
מלחמת ה' ואח"כ יתגבר על יצרו 
עד שיהא שלם ונאמן בעבודתו 

 ית"ש:
 )פ' חיי שרה(

בכל העבודה ומצות ה' אשר יעשה 
אותם האדם ולא עשה אותו לבדו 
כי לא יכול להתגבר על יצרו כי אם 
ע"י עזר וסיוע נמי י"ל כן דלגמ' דידן 

בו ממש א"כ דמשמע דמסייע אין 
הוא כאילו עשה כולה מעצמו בלתי 

 עזר מזולתו:
 )מועדים שבת תשובה(

 העבודה ביגיעה וטורח
י"ל דהרשע אמר מה העבודה הזאת 
לכם כיון דהרשע כבר נשתרש 
בחטאיו ואין לו שום הנאה מעצם 
קיום המצוה וכמו עבודה וטירחה 
יתירה הוא לו וע"כ יחשוב לו עון 

רק למי שאין לו לעשות המצוה ד
שאין התורה והמצוה לטורח זהו 
צריך לעשות הכל כמצווה עלינו 
כיון שאין לו בזה טירחא כל כך אבל 
אם הוא עבודה גדולה אינו צריך 
לייגע עצמו כל כך וע"כ יאמר 
הרשע בלשון הזה מה העבודה 
הזאת אבל באמת אפי' למי שהוא 
לו לעבודה ג"כ צריך לעבוד את 

מצרים בוראו ית"ש וכמו צאתנו מ



 

דזהו נחשב לנו לזכות דאע"פ שהי' 
במצרים במקום טומאה ומושרש 
מזוהמתם אפ"ה קבלו עליהם 
התורה והיראה וע"כ התשובה 
להרשע בעבור זה עשה ה' לי 
בצאתי ממצרים היינו דאדרבה 
בשביל שהי' התורה לטורח בזכות 

 זה הי' ראוים לעשות להם נס:
 )מועדים שבה"ג(

 עבודה תמה
דמשו"ה כשהיו יש לומר ג"כ 

ישראל שרויין על אדמתם איש 
תחת גפנו ואיש תחת תאינו באין 
מחסור כל דבר לכן צו ה' אותנו 
לתת מברכת ה' עלינו לכהנים 
וללוים למי אשר לא יגע ולא עמל 
בעבודתו מאומה כי זה עבודה תמה 
ונרצה לו לפני ה' באם יש לו הכל 
ומזומן לפניו כל דבר ועכ"ז בכוחו 

תת מפרי בכורי יגבר איש ל
תבואותיו אשר בעדו בכפו יבלענה 
לאיש אשר לא כל אלה לו ואז על 

 ידי זה אשריו בעוה"ז ובעוה"ב:
 )מועדים ספירת העומר(

 על מנת לקבל פרס
י"ל דבשביל אהבת השכר באופן 
וכוונה זה לא למלאות תאוותו כי 
אם בכדי שיהא לו לב פנוי והרחבת 
הדעת לעובדו ית"ש זה לא מיקרי 
על מנת לקבל פרס שכר מצוה, 

 באופן ועל כוונה זה הוא מצוה:
 )מועדים שבת תשובה(

 בכל יום צריכים להתחדש
 בעבודת ד'

והוא יושב פתח האהל, היינו שבכל 
יום ישב על פתח האהל שפתח 
במדריגה חדשה לעבודת השי"ת 
שנקרא אוהל מה טובו אהליך יעקב 

והיינו כחום היום ר"ל בכל יום 
ום הוא ישב על פתח כשהאיר הי

שהתחיל ופתח במדריגה חדשה וזה 
שאמר המדרש פתח טוב פתחת ר"ל 
דממנו ללמד יצא לכל עוברים 
ושבים וכן פתח טוב הוא לגרים 
ללמד מן אברהם כמו שהוא פתח 
בכל יום במדריגה חדשה כן כל אדם 
וכן הגרים יכולים לעבוד ה' אף שלא 

 ע"האעשו עד עתה כלום כמו שא
פתח בכל יום בעבודה חדשה כן כל 

 איש יכול לפתוח בעבודה חדשה:
 )מועדים סוכות(

 עינים
אברהם אבינו ע"ה תיקן פגם 
העינים חטא אדה"ר וע"כ היו אבריו 

 :)והשיגו תורת ד' מעצמם(משכילים 
 )פ' ויחי(

 פ
 פרנסה

כי חק לישראל הוא, ר"ל גם מה 
שלישראל היא חק לישנא דמזונא 
היא משפט לאלקי יעקב ר"ל בזה 
הם מקיימין משפטים ודינים לד' 

 ית"ש:
 )פ' נצבים(

 פרנסה שלא בצער
אם אדם עושה רצון קונו אינו חסר 
ממנו והוא חסר בשלימות ברמ"ח 
אבריו וגידיו וגם הוא בטבע הבריאה 

 שלא בצער:מטובי ית"ש שיתפרנס 
 )פ' בחקותי(

 פשיעה

 השוכח ב' פעמים נקרא פושע
השוכח פעם ראשון נקרא שוגג אבל 



 

 
 

השוכח ב' פעמים נקרא פושע 
ומשו"ה באם חטא בפעם ראשון 
יבא הצרעת בביתו אבל לא בגופו 
כיון דחטא בא מחמת שכחה ונקרא 
שוגג בפעם ראשון ואף דשוגג ג"כ 
צריך כפרה מ"מ לא יגיע לו עונש 

ו בחטאו בשגגה ואם חזר בו בגופ
מוטב ואם לאו יבא במצעות ובגופו 
ממש כיון דמפעם שנית ואילך 

 נקרא פושע:
 )פ' מצורע(

 צ
 צדיק

הצדיקים אשר בחייהם היו 
מעוררים לבבות ישראל בדברות 
קדשם בלהבות אש לפני ה' כמו כן 
גם במותם לא נפרדו, גם לאחר 
הסתלקותם מהעולם הזה ואין 

ממש לעורר לבבות בכוחם בפועל 
ישראל עכ"ז יעזרו אותנו כאשר 

 בחיים:
 )פ' משפטים(

אם אומרים שמועה מפי ת"ח, על 
ידי זה הם חיים וקיימים אתנו 
לעולם ושפתותיהם מרחשין בקבר 
בתורת ה' תמימה, וממילא כמו 
המה אשר עסקם בעבודת השי"ת 
הי' בכוונה עצומה רק לשמו ית' 
 כמו כן מכוחם יפעל בנו לעשות

 הכל לרצון לפני ה' ית"ש:
 )פ' תרומה(

 צערן של ישראל
למה הרעות וגו' למה זה שלחתני, 
ר"ל דהרע למשה מאוד שבגרמתו 
בא צער גדול לישראל אף שקיים 
בזה שליחות מהקב"ה ומצוה 

קעביד עכ"ז טוב היה לו יותר אם 
הקב"ה לא הי' שולח אותו ואינו 
חפץ בשכר מצוה ולא יועילנו שום 

בשביל צערו מה שע"י  הון ושכר
גרמתו הרע לעם הזה וע"כ הי' קובל 
על אשר שלחו ה' וכו', כי צערן של 
ישראל הוא יותר מזה באין ערוך 

 אליו בשום ערך בעולם:
 )פ' שמות(

 צרכי עוה"ז לשם שמים
גם בעסקו בעוה"ז כיון דכוונתו בהם 
לש"ש ג"כ מצוה קעביד והם 
נחשבין בכלל עשייתו כאילו עשה 

אם אתה עושה כן י"ל דשוב מצוה ו
טוב שנברא, וז"ש חז"ל ועכשיו 
שנברא יפשפש במעשיו, ר"ל 
במעשיו של עניני האדם אשר 
עושה צורך בהם לעניני עוה"ז 
יפשפש בהם שימצא כוונה לשם 
שמים ועי"ז טוב שנברא משלא 

 נברא:
 )פ' אמור ח"ב(

 ק
 קניני עוה"ז

ע"כ צותה התורה אשר בעת האסף 
יעשה חג את תבואת השדה 

הסוכות ר"ל דהשמחה הוא לו רק 
בבחינת סוכות שהוא בנין עראי ולא 
כן בדברים שהם לו לקנין עצמית 
היינו מצוות ומעש"ט אשר יעשה 
אותם האדם הם בדרך קביעות 

 ועיקרית:
 )פ' קרח(

 קרבן
מה שהאדם מביא קרבן כפרה אין 
זה שום ויתר רק בדין הוא כיון 



 

דלאחר ששב האדם אין זה הוא 
שהי' בעת שחטא כיון שנתעלה 
לבחי' אדם וצריך להביא קרבן 
תמור נפש הבהמה שהי' האדם 

 בעת החטא:
 )פ' שמיני(

 ר
 ראש חודש

בר"ח כביכול מתחרט על שמיעט 
את הירח ולכן י"ל דבר"ח יותר נוח 
להתעורר רצון עליון להתחרט על 
מה שברא את היצה"ר כיון 
שנתעורר כבר מדת החרטה בזה 

ח ובזה נתעורר ג"כ שמיעט היר
החרטה כביכול למעלה על מה 
שברא היצה"ר וע"כ בעת ההוא זמן 

 כפרה:
 )מועדים ר"ה(

 רב ותלמיד
י"ל מה שאמרו חז"ל ומתלמידי 
יותר מכולם היינו במה שמלמד 
לזולתו תורה ומוסר, על ידי זה גם 
לעצמו מועיל כי הקב"ה מצילו מן 
החטא וע"כ הרי הוא כאילו לומד 

 מהם מוסר:
 )פ' ויקרא(

 ש
 שבירת התאוות

כאשר תכניע כח הבהמיות אשר 
בקרבך כן בזה כל שתהא תחת 
רגליך ואתה כמלך על הכל ומושל 

 בכל:
 )פ' עקב(

 שבת קודש
תשובה לא מהני רק לכפר על 
חטאיו מה שעבר עבירה אבל לא 
על מה שלא עשה מצוה בשעת 
עשיית העבירות, ורק ע"י מה 

לו ששומר שבת כהלכתו מוחלין 
 ג"כ על זה שלא עשה מצוה:

 )פ' בראשית(

יעקב ובניו כשירדו למצרים בזה 
תמכו יתידותם שלא ישתקעו שם 
אף כי הבינו וראו בניהם אשר יקומו 
אחריהם לא יהי' ראויים לגאולה 
בזכות עצמם, אך בזה אשר ישמרו 
את השבת וגם את ברית מילה ינצרו 
הי' בטחונם חזק ואמיץ אשר ה' 

 ירחם עליהם:
 )פ' שמות(

הנה ידוע דתשובה צריך 
התעררותא דלתתא, האדם צריך 
להתחיל מעט בתשובה ואח"כ 
הקב"ה עוזרו, אמנם בשבת מעורר 
אותנו בתשובה בלי התעררותא 

 דלתתא:
 )פ' תשא(

אמרו חז"ל כל השומר שבת 
כהלכתו אפילו עובד ע"ז כדור אנוש 
מוחלין לו, וי"ל דמשו"ה צריך שני 

שבת ראשונה שבתות כדי שיהי' 
מועיל למחילת עונותיו וטהר גברא 
ואח"כ יהי' כלי מוכן וראוי לקבל 
שבת הבאה ולשמור אותו כהלכתו 
וע"כ אמרו בדיוק אלמלי שמרו 
ישראל שתי שבתות מיד היו 

 נגאלין:
 )פ' תשא(

פ"א בליל שב"ק אחד כאשר ישב 
הגה"ק מרן בעל עצי חיים מסיגעט 



 

 
 

זי"ע על יד שולחנו הטהור והשעה 
היתה כבר מאוחר ונרות של שב"ק 
טרם יכבו ועוררו אותו כי עוד מעט 
ויכבו הנרות וענה על זה איך האב 
גיהערט פון הייליגן טאטע ז"ל אז 
שבת איז דא א ברכה אין אלעמען 
אפילו אין די ליכט שבת ברענען די 
לעכט לענגער וכן הוה שהנרות 
דלקו לזמן הרבה ולא זו בלבד אלא 

ת הי' בכלותן גם כאשר הפתילו
והלהבים התנועעו עצמן הי' ג"כ 
מתנועעים עד זמן הרבה והי' 

 לפלא:
 )גדולת יהושע(

שבת הוא עיקר האמונה וגם ביום 
הזה ניתנה התורה ונזכור עי"ז לקבל 
התורה וממילא כשאנו מאמינים 
וממליכום עלינו את הבוב"ה ביום 
השבת יחשב לנו הכל כשגגות 

 ונסלח לכל עדת בני ישראל:
 )מועדים ר"ה(

בשבת אפילו בלא תפילה יכול 
לבטל כל הגזירות כמו בחי' חכמה 
ובעלה דמטרניתא שיכול לגזור 

 והקב"ה מקיים:
 )מועדים ר"ה(

 דיבור בשב"ק
ששת ימים תעשה מלאכה, ר"ל גם 
אם תעשה מלאכה בששת ימי 
המעשה ע"י אחרים עפ"י דיבורך 
ולא תעבוד בעצמך כי אם ע"י 

מזה ביום השביעי שולחך עכ"ז גם 
תנח ידך ויהי' לך קודש כי שבת 
שבתון לה' צריך לשבות ממלאכה 
כאשר שבת קל מכל המעשים 
ושביתתו הי' רק מדיבור וא"כ גם 
אתה צריך לעשות כן לעצור את 

 עצמך ביום השבת מהדיבור:
 )פ' ויקהל(

 הכנה לשב"ק
אמרו חכז"ל לעולם ישכים אדם 
להוצאת שבת שנאמר והכינו את 

יביאו היינו שצריך להשכים  אשר
ולהכין את עצמו שיהא כלי מוכן 

 לקבל בעצמו אור קדושת שבת:
 )פ' צו(

קודם השבת צריך לטהר עצמו מכל 
עונותיו כדי שיוכל לשמור את 

 השבת בקדושה וטהרה:
 )פ' תשא(

ידוע ומקובל לנו כי באופן אחר לא 
נוכל לקבל הארת אור שב"ק 
ולטעום מעין עולם הבא מנוחה 
מחדותא דמלכא כי אם באם 
נפשפש במעשינו ערב שבת עם 
חשיכה מה שעבר עלינו בששת ימי 
המעשה ולקבל על עצמינו מעתה 
לעבוד הבוב"ה מעתה עבודה תמה 
וכו' ואז כשנגיע לידי מדה זו נהי' 
כלי מוכן ומוכשר לקבל טהרה 

 מקדושת אור שבת קודש:
 )פ' תולדות(

 שכינה

 השראת השכינה מסייע
 שם ד'לכוין ל

י"ל דמה"ט אין לך כל פסח שלא 
נמנו עליו פחות מעשרה דהא כל 
בי' עשרה שכינתא שרי' וא"כ 
עשרה שאכלו את הפסח ביחד והי' 
שכינה שרוי' ביניהם בניקל הי' להם 

 לכוין באכילתם בלתי לה' לבדו:
 )מועדים שבה"ג(

 שכר מצוה בהאי עלמא
אם האדם יבקש שכר מצוה בעוה"ז 

יגן עליו מן החטא, היינו שהמצוה 
אז הדין עמו שיטול שכרו בעוה"ז, 



 

כי בזה לא שייך הטעם דשכר מצוה 
בהאי עלמא ליכא, שאין העוה"ז 
כדאי הוא לו, כי אדרבה מטרת 
השכר הוא כדי להרבות שכרו 
לעוה"ב שיגן עליו המצוה מן החטא 

 שלא יבא לידי עבירה:
 )פ' ראה(

 שלום
כה תברכו את בני ישראל אמור 

דייקא לשון רבים ואז ברבים להם, 
ודאי יניח ברכה על ראשם באין 
מפריע מכל צר ומסטין, וידוע דאם 
שלום על ישראל נקראים בלשון 
יחיד כמשה"כ ויחן שם ישראל 
ופירש"י כאיש אחד בלב אחד, 
משא"כ באם ח"ו יש פירוד ביניהם, 
רבים המה, וע"כ אמר הכתוב יברכך 

 לשון יחיד:
 )פ' נשא(

 שמחה
לבכם אחר תעבורו, ר"ל  וסעדו

שיהי' לכם שמחה ועונג וטוב לב 
אחר תעבורו, כי בשמחה של מצוה 
יש לשוש ולשמוח גם אחר עבור 
סיבת השמחה וזהו לאות בשמחה 

 של מצוה:
 )מועדים קהלת(

 שמחה ועצבות
יתבאר דברי הכתוב שוא לכם 
משכימי קום, ר"ל דוד התרעם 
עליהם ואמר כי הם טועים לעשות 

רך התורה אשר בעניני היפך מד
עוה"ז צריך להתנהג במדת השמחה 
ובעניני גבוה צריך לאחוז מדת 
השתוקקות והיינו שאמר שוא לכם, 
שהולכים בדרך שוא להיפך ממה 
שצריך לעשות, משכימי קום היינו 

שהם משכימים לעשות מה שצריך 
שלא להשכים וגם מאחרי שבת 
שהם מאחרים לשבת מה שצריך 

ינו שאוכלים להשכים ואמר דהי
לחם העצבים ואין להם מדת 
השמחה בעניני עוה"ז ואמר כן יתן 
לידידו שנה כמו שפירש במצודת 
למי שמנדד שנה מעיניו ועוסק 
במלאכת שמים שישתמש במדת 
העצבות שישתוקק לעשות יותר 
ולעלות במעלות בחפצי שמים אבל 

 לא כן בעניני עוה"ז:
 )מועדים סוכות(

 ת
 תאוות

הם נצחיים, כמו"כ מי כמו דהתאוות 
שפירש מהם, שכרו להיות דיבורו 

 נצחי וקיים לעד:
 )פ' ויחי(

 תורה
לעברך בברית ה"א, על ידי התורה 
שהיא נקראת ברית כמ"ש ושמרתם 
את בריתי, ע"י התורה תראו להנצל 
מיצה"ר כי את אשר ישנו פה וגו' 
ואת אשר איננו פה היינו דורות 
העתידים להיות, ר"ל אם תכבשו 
היצה"ר ע"י התורה זכות זה יעמוד 

 לכם גם לדורות:
 )פ' נצבים(

פירשתי דברי הגמ' אם רואה אדם 
שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו 
פשפש ולא מצא יתלה בביטול 
תורה, והקשו המפורשים הלא מי 
יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאי ולא 
נמצא עליו חטא ולא עלתה בו, 

היא, ועוד, הכי ביטול תורה ניקל 



 

 
 

ולהנ"ל יתבאר פשפש ולא מצא, 
ר"ל שלא מצא שיתחייב על העונות 
כיון שהכל היא מפאת היצה"ר, 
וע"כ יתלה בביטול תורה, כלומר, 
דע"י התורה יוכל להתגבר על יצרו, 
וא"כ תלוי בבחירתו שיוכל לכבוש 

 ולהתיש כח היצר ע"י התורה:
 )פ' וילך(

כמו שהי' חירות מן הגליות 
חילת קבלת וממלאך המות בת

התורה, כן נתעורר עליו בכל פעם 
בעת שיקבל עליו העול תורה מדה 
זו סגולות ופעולות החסדים 

 הנמשכים ע"י התורה:
 )מועדים ר"ה(

בראתי יצה"ר בראתי תבלין, והיינו 
דבלתי התורה א"א להזהר מבלי 
יעבור על חקי רצון הבוב"ה והאדם 
מוכרח לחטוא מטבעו הכרוך מצד 

ע"י התורה יוכל לשבר תולדתו, רק 
את יצרו ולהכניע חומרי טבעתו, 
וע"כ התורה היא התבלין של 

 היצה"ר:
 )מועדים זכור(

 התורה מבער את היצה"ר
יתבאר מה שאמרו במנחות כל 
העוסק בתורה אין צריך לא עולה 
ולא מנחה, היינו כיון דהתורה מבער 
את היצה"ר, וממילא לא בא לידי 

ה ומנחה חטא ואין צריך להביא עול
כדי שיכפר עליו דהא לא בא לידי 

 כך כלל:
 )מועדים שבה"ג(

 התוה"ק מטהרת את נפשינו
כדי לידע את המצוות מה לעשות 
ואת אשר לא תעשנה, הי' די 

מהחודש הזה,  )להתחיל את התוה"ק(

אבל כיון דע"י עסק התורה יזדככו 
אברינו וניתוסף בנו קדושה וטהרה 

תן במה שאנחנו עוסקים אפי' באו
הדברים אשר אינם להלכה 
ולמעשה כי אם בדרך דרוש וקבל 
שכר, אם כן י"ל דמשו"ה התחילה 
התורה מבראשית, הגם שאין נפ"מ 
בזה לדינא, מ"מ מועיל לנו לטהרנו 

 את נפשנו:
 )פ' בראשית(

 תכלית קבלת התורה
י"ל אשר כל עיקר קבלת התורה הי' 
רק לעסוק בדברי התורה הזאת כדי 

לעלות עוד במעלה לזכך אברינו ו
העליונה ע"י עסק התורה הק', וא"כ 
לא הי' קבלת התורה כדי לידע מה 
לשמור ולעשות, כי על זה לא הי' 

התורה )כי צריכין להודיע אותנו את 
ישראל השיגו כל התורה עד שלא ניתנה 

 :כידוע(
 )פ' בראשית(

 תמימות

 קיום המצוה בתמימות
פירשתי משה"כ יהי לבי תמים 

ן לא אבוש, ר"ל דנעשה בחקיך למע
החקים בתום מבלי לחקור אחר 
טעם המצוות למען לא נבוש 
לעוה"ב דהא במצות שכלי הוא 
בניקל לעשותם וא"כ איפוא ביום 
מחר כי נבוא על שכרינו יהי' נהמא 
דכסופא לכן לבי תמים בחקיך מבלי 
לחקור אחרי טעמי המצוות והקושי 
יותר לקיים המצוות בחקים אשר 

מם ויגיע לנו השכר מדין לא נדע טע
 ולא הוי נהמא דכסופא:

 )מועדים פרה(

 תפילה
שמואל הקטן  )דף כ"ה(במס' תענית 



 

גזר תעניתא וירדו להם גשמים 
קודם הנץ החמה כסבורין העם 
לומר שבחו של ציבור הוא, אמר 
להם אמשול לכם משל למה הדבר 
דומה, לעבד שמבקש פרס מרבו 
אמר להם תנו לי ואל אשמע קולו 
עכל"ה, וז"ש רצון יראיו יעשה ואת 
שועתם ישמע ויושיעם היינו בזה 

אשר ישמע  עצמו יעשה רצון יראיו
את שועתם ולא יאמר להם אל 

 אשמע קולם:
 )פ' ואתחנן(

כי אתה שומע תפלת כל פה, ר"ל 
כיון דאפילו מי שהוא הגון וכדאי 
שיקובל תפלתו עכ"ז לפני הקב"ה 
אינו חשוב והגון, ואם כן עי"ז שומע 
תפלת כל פה דהא אין חילוק בין זה 
או זה ולפניו ית"ש כולם אינם 

 הגונים:
 ()פ' שמות

 בעבור כבוד שמו ית'
יתבאר הכתובים זכור ה' לדוד את 
כל ענותו ופירשו שהתפלל שיזכור 
לו ענוי נפשו עד אמצא מקום לה' 
היינו אע"פ שהי' לו ענוי נפש עכ"ז 
לא התפלל בעבור עצמו אלא 
בשביל המקום שיתקדש שמו ית' 
ולכן בשכר זאת נתמלא בקשתו 
שיהי' ישועה נצחית דבכה"ג אם 

עבור קדושת שמו ית' הוא מתפלל ב
ישועה נצחית לד, ואמר הכתוב 
דנשבע ה' לדוד אמת, ופירושו 
שבועה אמיתית ולא יחזיר 
מהשבועה גם בניהם ישבו לכסא 
לך עדי עד היינו לעולם לנצח, 
משום זה דכל כוונתו בעת ענוי 
נפשו התפלל בעבור כבוד המקום 

 ב"ה ולשמו ית':
 )מועדים סוכות(

 על הנס
דאין להתפלל שיעשה לו י"ל דהא 

נס היינו דוקא אם הנס הוא לטובת 
עצמו וגופו כיון דע"י הנס ינוכה לו 
מזכיותיו, אבל אם הנס הוא כדי 
שיוכל לקיים המצוות אשר צונו 
ית"ש, א"כ בזה אין לומר שלא יתכן 
להתפלל כדי שינוכה לו מזכיותיו, 
דהא אדרבה ע"י הנס יתרבה 

 הזכיות:
 )מועדים חנוכה(

 בהתשו
התשובה שהיא החרטה ועזיבת 
החטא לא נמנה למ"ע בפני עצמו 
כמבואר ברמב"ם הל' תשובה, 
ולהנ"ל יונח מכיון שכל המצוות 
אשר יעשה אותם האדם בעודו 
נקרא רשע לא יחשב לו למצוה ולא 

לבעלים רק לחובה, וע"כ לפי  עלו
זה לא יתכן למנות למ"ע החרטה 
ועזיבת החטא מכיון שזה בא בעודו 

 א רשע:נקר
 )פ' אחרי(

 תשובה מאהבה
בתשובה מאהבה שזדונות נעשות 
לו כזכיות אז על ידי אלו המצוות 
הנעשים מעבירות בזה יתעורר 
לנקום נקם ברשעים הצוררים את 
ישראל כיון שגם זה בעצם הוא 
עבירה ורק נתהפך ע"י התשובה 
לטוב, וע"כ יש באיכותה כח הנעשה 
מעבירה שהוא בעצמותה וסגולתה 

ורר מדה"ד על שונאיהן של לע
ישראל ויעורר ג"כ הטוב לישראל 
כיון שעתה הוא מצוה ונחשב 

 לזכיות:
 )מועדים שבת תשובה(



 

 
 

יש לומר דאע"ג דהל"ת הם יותר 
מהמ"ע, מ"מ נוח שנברא דהא 
מהני תשובה מאהבה להיות הכל 
כמ"ע גם הל"ת, והיינו שאמר בגמ' 
ועכשיו שנברא כיון דמקור הטוב 
רוצה להטיב א"כ למה נברא הא 
יותר טוב שלא נברא, לכן קאמר 

דיפשפש במעשיו היינו שיעשה 
ויהי' כל ימיו תשובה מאהבה 

בתשובה ובזה הל"ת יהא נחשבים 
לזכיות לקבל שכר כמו המ"ע, 
וא"כ טוב שנברא עי"ז יפשפש 

 במעשיו:
 )מועדים י"ג מדות(
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