
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

ותשע"  '()שנה ד  ע"טקגליון   
 

 

 א

 תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים כמעשה ארץ
 שמה כםאת מביא אני אשר כנען ארץ וכמעשה

 משפטי את תלכו לא ובחוקותיהם תעשו לא
 .וגו' בהם ללכת תשמרו חוקותי ואת תעשו

 
 כמעשה להיות צריך דמתחילה טוב ועשה מרע סור ענין בזה שרמוז ל"ואפ
 לעשות יתכן כ"ואח מרע הסור בבחינת תלכו לא וגו' תעשו לא וגו' ארץ

 וגו' תעשו משפטי את הטוב
 

 דאין ל"דקי בהא דן[ שסח מצוה] חינוך מנחתה דהנה נקדים ביאור וביתר
 הרי בהם אסור שהנזיר מהדברים באחד נזירות עליו והמקבל לחצאין נזירות

 דברים שאר על עבר אם לנזיר האסורים הדברים בכל ואסור גמור נזיר הוא
 נזיר שאר כמו יחל דבל לאו משום כ"ג לוקה אי בהם הנזירות קיבל שלא
 עצמו שטימא או שגילח או יין ששתה כגון סורהא דבר איזה על עבר שאם

 כיון דילמא או יחל דבל לאו על כ"ג עובר המיוחד הלאו על שעבר שמלבד
 ורק אחד מדבר רק הנזירות קיבל לא דבאמת בשפתיו הדבר הוציא לא שזה

 דלא דברו יחל דבל לאו בזה שייך לא דברים לשאר גם נזיר נעשה דמאליו
 .שפתיו ומוצא דברו על עבר

 
 אם מדוע הדבר בטעם דהנה[ קב סימן] חפץ אבני ת"שו בספר זה על וכתב

 דאמרינן כמו ל"י לגמרי נזירות עליו חל אחד בדבר נזירות עליו קבל
 הבהמה כל בו תלויה שהנשמה אבר בבהמה הקדיש דאם.[ ז] בקידושין

 אחד בדבר נזירות קיבל אם נ"ה בכולה קדושה דפשטה משום קדושה
 חלה היא מתפשטת כשהקדושה התם כמו ז"ולפי וכו' כולהב נזירות פשטה

 נ"וה להקדש הבהמה ימסור לא אם תאחר בבל יעבור ובודאי דבר לכל
 כל על יחל בל על שיעבור לענין דבר לכל חלה היא מתפשטת כשהנזירות

                                  .                                                                         הנזירות פרטי
 

 שם וגם צריך ערבא דערבך בלבי נתעורר בזה התחקיתי כאשר אכן
 בל שייך אם להסתפק יש הקדושה התפשטות י"ע נתקדשה כשהבהמה

 ואם שפתיו והוצאת הקדישו מחמת הוי לא הבהמה שקדושת כיון תאחר
 וכל מסורל יוכל לא לבדו הזה האבר הרי אבל הקדיש אחד שאבר אמנם

 ואני. נדרו את מלשלם שמאחר לומר שייך ולא יקדיש לא הוא הרי הבהמה
.                     מעילה דין שייך בכולה קדושה שפשטה ג"בכה אם עוד מסופק  

 
 ח"בקצוה דבריו שהבין מה כפי[ עט ב"ב] ן"הרמב מדברי בזה להעיר ונראה

  
 
 
 
 
 

 אף במימיו מועלין ואין בו מועלין בור הקדיש אם טעמא דמהאי' ר סימן
 בפה אדם י"ע שהוקדש בדבר רק שייך לא דמעילה קונה ההקדש שחצר

 יתר שקדושת כיון ל"י נ"ה כ"וא ש"עיי מעצמו שהוקדש מה לא אבל
 בזה שייך לא הקדושה התפשטות י"ע ממילא רק אדם י"ע הוי לא הבהמה

.                                                                                                                מעילה דין  
 

 אבל בפה כשהקדיש רק שייך דלא כן ל"י תאחר בל לענין גם אולי ז"ולפי
 חינוך המנחת לחקירת סמוכין גם למצוא יש ומזה. מעצמו כשנתקדש לא
 וזה ן"הרמב לדברי מעצמה הבאה בקדושה מעילה שייך דלא דכמו ל"הנ

 איסור נ"ה בפה אמירה י"ע הבאה בקדושה דוקא שייך מעילה שענין משום
 בנזירות לא אבל בפה האדם קבלת י"ע הבאה בנזירות רק שייך לא יחל בל

.                                                                                 וכאמור בעצמה המתפשטת  
 

 שכתב[ ז"הי עירוכין מהלכות ה' פרק] המלך שער דברי מביא שם ולהלן
 דהקדש משום בכולה קדושה פשטה לומר שייך לא מומין בעלי דמקדיש

 השתא כלל קדוש דלא מסתברא קרא דגלי לא ואי בא הוא עבירה י"דע גרוע
 מה על שיחול כזה גרוע להקדש ודי תפסת מועט תפסת קרא לי דגלי

 דבר מצדד האלה הדברים י"ועפ. ד"עכ עמו אחר שימשוך ולא שהקדיש
 קרקע דהמקנה[ א"ס ב"ר סימן מ"חו] דנקטינן בהא קנינים בדין חדש

 המטלטלין כ"ג נקנו הקניה רכימד באחד הקרקע שקנה כיון כאחד ומטלטלין
 נעשה המקח אם אבל בהיתר נעשה כשהמקח דוקא דזהו אגב קנין הוא והוא

 י"סוס מ"בחו וכדאיתא חל שהקנין אף בשבת היה שהקנין וכגון באיסור
 של דבמקח המטלטלין ולא הקרקע רק קנה לא גונא בכהאי הנה וכו' ה"רל

                                                                        .                 אגב קנין שייך לא איסור
 

 לומר שייך לא מומין בעלי דבמקדיש המלך השער דברי י"עפ ל"י והסברא
 ודי בא הוא עבירה י"דע הוא גרוע דהקדש משום בכולה קדושה פשטה

 נ"וה עמו אחר עוד שימשוך ולא שהקדיש מה על שיחול כזה גרוע להקדש
 היינו שקנה מה על שיחול די באיסור שנעשה גרוע קנין הוא שהקנין כיון ל"י

 איסור של במקח כ"וע עמו המטלטלין גם לקנות עוד שימשוך ולא הקרקע
.                                                                                        ש"עיי אגב קנין שייך לא  

 
 מתפשטת שהיא קדושה בעניני מציאות שיש זה בכל ואיםר אנופ "ועכ

 ל"שאמז מה וכפי האדם של בקדושתו גם וזהו התחלתה נקודת מכפי ביותר
 מקדש אדם.[ לט יומא] קדושים והייתם והתקדשתם[ כז ויקרא] פ"עה

 לטהר והבא מלמעלה הרבה אותו מקדש ה"והקב מלמטה מעט עצמו
 לו פותחין לטמא הבא ל"אמרז בזהד בטומאה כן לא אמנם אותו מסייעין

           כפי פתוח פתח לו שפותחין אלא מלמעלה סיוע שום כאן שאין והיינו
                                                                                    
 
 

 

 

 
 

 



 

 והמשגיחים ם"הרמי עם ולהתייעץ כהוגן, המוסר בלימוד מאד להשתדל
 בעיון ללמוד הנקבע הזמן זה על ולקבוע ללמוד, מוסר ספר איזה א"שליט

.              פירות ה"אי יעשו ואז לבו על הדברים שיחרטו ולהשתדל במתינותו  
 

 לידע אמיתי לתכלית להגיע יוכלו כהוגן המעשים את לתקן ההשתדלותי "וע
 מה לבבו נגעי יודע אחד וכל יעשה, אשר המעשה ואת בה ילך הדרך את

 פסוקה רמז בדרך ל"אפ ובזה. מגמתו כל לשים צריך ובזה לתקן, שצריך
 וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה בה, שהתחלנו

 את תלכו, לא ובחוקותיהם תעשו לא שמה אתכם מביא אני אשר כנען ארץ
 שנמצאים י"ע דהנה וגו', בהם ללכת תשמרו חוקותי ואת תעשו משפטי
 בנזיקין גרמא דין כנען, ארץ ומעשי מצרים ארץ מעשי ורואים גשמי בעולם

.                                     זו מטומאה קצת נמצא ואחד אחד כל של וכות שבתוך  
 

 שנמצא בה יושב שבעצמו היינו בה, ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה ש"וז
 אני אשר כנען ארץ כמעשה לא תעשו, וגם זה את הללו מטומאות בתוכו
 צטרךי החיים מהלך שבמשך בנפשו יודע שהוא דהיינו שמה, אתכם מביא

 שנותיו מתחילת עכשיו אמנם. רומי של המונה ובקול עיר של לרחובה לצאת
 תלכו, לא ובחוקותיהם תעשו לא בבחינת שיהיה בעצמו, להחליט צריך הוא

 הוא, לזה והעצה שם להיות כשיצטרך אף ומהמונם מהם להתרחק שישתדל
 תעשו משפטי את ד"ביהמ כותלי בין נמצא עדיין שהוא כזאת בעת אשר

 בקרבו להשריש החיים באילן יאחז ז"ועי' וגו בהם ללכת תשמרו חוקותי אתו
.                                           ו"ח רעה השפעה מכל ינצל ז"שעי הקדושה, כוחות  

 

חיים זצ"ל מביא באיזה מקום כשאדם יגיע לבית דין של מעלה,  החפץ
וללמוד כמו בעולם הזה,  יתחילו לבדוק מה שהוא למד, והוא יתחיל להגיד

והרי במח של האדם נרשם הכל, כל פרט ופרט, והוא מביא על זה מדרש 
ילקוט שישאלו לו מה למדת, והוא יתחיל לומר, ובאמצע הלימוד ישמעו 
ממנו דברי הבלים וצחוקים, וישאלו אותו למה הפסקת באמצע הלימוד 

לא על מה שאכן בדברי הבל כאלו, עוד לא ישאלו אותו על מה שלא למד, א
למד, מדוע זה היה נראה כן, הרי לימודו היה חתיכת ליצנות ודברי איסור, 
וביזוי הורים ומורים וכדומה, אני מתבונן תמיד ורואה, איך מזלזלים במצוות 
חשובות מ"ע דאורייתא, לדוגמא יש מצוה מה"ת )ויקרא יט לב( מפני שיבה 

תלוי בזמן, ולא במקום, אינו מן תקום והדרת פני זקן, והוא מצות עשה שאינו 
המצוות התלוייות בארץ, הוא נוהג בכל מקום ובכל זמן, ואין רואים שבכלל 
שמים לב לזה לקיים מצוה זו, כמו כן יש כמה מצוות השכיחות ותדירות, וכן 
יש כמה לאוים ואיסורים, שאנשים דשים עליהם בעקבם, ואין חושבים 

כשיגיע לבית דין של מעלה, ויראו לו עליהם כלל כמה מבוייש יהיה האדם 
את כל זה, יראו לו איך הוא זילזל במצוות ה' בשאט נפש, והמצוות שהוא 
אכן קיים, איזה טעם היה לזה, וכמה הפסקות עשה באמצע לדברי הבל 
ואיסור, ונשאר רק קצת תורה פה ושם, אבל העיקר הוא הדברים בטלים, 

יון נצחי, וזה אינו כמו בעולם הזה, והבושה הזו היא נצחית, הבזיון הוא בז
שאנו רגילים לזה שיש לפעמים בושה, והוא מתבייש קצת, ועם הזמן זה 
נשכח, ככל שעובר יותר זמן זה נשכח יותר, אבל בעולם הבא אינו כן, הבושה 

 תישאר לעד ולנצח, ותלוה אותו תמיד.
 

 כמו נה,ממ אנכי גם אבנה ואולי לבכם, אל יכנסו שהדברים ת"השי ויעזור
 קדושה פשטה דאמרינן מיוחד כח יש שבקדושה הענין בתחילת שדברנו
.                                                     ס"וכט ברוחניות להצלחה כולנו ונזכה בכולה,  

 ב

.ו"ח לרעה בחירתו  
 

 ללכת תשמרו חוקותי ואת תעשו משפטי את שלפנינו במקרא רמוז כ"ג וזה
 של סיועו י"וע מעט שמתחיל הליכה של מציאות יש דושהדבק וגו' בהם
 להזהר יש אמנם ביותר מתפשטת שהקדושה והולך מוסיף הוא ת"השי

 לגרוע ולא להוסיף ולא המצוה בגדרי ההתחייבות כפי יהיה שההתחלה ביותר
 ל"זצ מדובנא מהמגיד המשל וכידוע. המצוה מגדרי יצא כבר זה אז כי ו,"ח

 והוסיף כסף של הכוס לו החזיר כ"ואח כסף, של כוס משמעון ששאל מראובן
 שהכוס לו השיב דבר פשר על לו שאל וכאשר כסף, של קטן כוס עוד לו

 מנורה ממנו שאל מאוחר בזמן ושוב. פעמים איזה עשה וכן קטן, כוס הוליד
 ושאלו ע,"ל מתה שהמנורה לו אמר להחזירו הזמן הגיע וכאשר כסף, של

 כסף של שכוס לי שהאמנת כמו לו, אמר תמות, השהמנור יתכן האיך הלה
 בזה והדוגמא. למות יכול שהמנורה לי תאמין כן אחר, כוס להוליד יכול

 על להוסיף בנפשו עוז מרהיב האדם אם כי תגרע, ובל תוסיף בל באזהרת
 מה המצוה על מוסיף כשאדם ובאמת. ממנה לגרוע גם יכול הוא התורה,

 עושה שהאדם המצוה אלא ת,"השי שצונו המצוה זה אין בה, נאמר שלא
.                                 ושתמות שתוליד בה יתכן שכבר המשל ובבחינת מעצמו,  

 

 באופן המצוה יקיים שלא היינו וגו' בהם וחי הפסוק שסיים מה ל"אפז "ועד
 שיהיה אלא ל,"הנ כמשל מיתה, של מציאות יש שבזה וגרעון הוספה של

 בזה יש ואז ת,"השי של הציווי כפי רק המצוה שיקיים היינו הם,ב וחי בבחינת
. מעט רק מצידו שמתחיל אף הרבה, להתקדש שיזכה קדושה של הסגולה
 זה נצטוה, שלא מה המצוה באופני להוסיף האדם את שמביא מה ובאמת

 ולכן שמיא, כלפי מחויב שהוא מה עושה שאינו בעצמו שמרגיש ממה נובע
 לומד שאינו מרגיש אם כי הדרך, זה לא באמת אבל. ומעצמ להוסיף רוצה
 לא אבל כהוגן, ולהתפלל כהוגן ללמוד ישתדל כהוגן, מתפלל ואינו כהוגן

 לידי האדם את המביא והנה הדרך ,עליה נצטוה שלא חדשים אופנים שיוסיף
 עוד צריך מה לדעת נפשו עם חשבונו תמיד לו שיהיה בקדושה, התאחזות

.                            ברוחניות מצבו יודע הוא הנפש החשבון י"וע במעשיו, לתקן  
 

 ואחד אחד וכל התורה, את העושים מועטים ישנם בתקופתינו ובאמת
 ז"ועד. בשמים גדול רכוש הוא המצות ובשמירת התורה בלימוד המשתדל

 לא של ד"יו עמדה פרעה בת את שלמה שנשא בשעה ל"שאמרז במה ל"י
 ושלמה נשים, לו ירבה לא צוית אתה ע"רבש לפניו ואמרה ה"הקב לפני ירבה
 לא מתורתי אחת ד"ויו יבטל בו כיוצא ואלף שלמה ה"הקב אמר אותי, ביטל
 המלך על רק הוא וגו' ירבה לא של שהציווי דמכיון המפרשים וביארו. יבטל

 ולעניננו. שיקיימוה אחר אין שוב המצוה, מבטל המלך שאם נמצא בישראל
 את העושים מועטים רק שיש שמכיון המצוה, בכלליות בדורינו הוא כן

 גדול חיוב יש לכן ומצוה, מתורה ה"בעו שנתרחקו י"אחב ערך לפי התורה
 י"ע אשר השלימות, בתכלית והמצוה התורה לקיים שיוכלו להשתדל
                  .                                             י"בעזה לזה להגיע יכולים הנפש החשבון

 

 איזה לו שיש אחד שכל הגשמי, ממובן ללמוד יכולים הנפש חשבון וענין
 שהוא מה על וזמן עת בכל חשבון לעשות שצריך ומבין יודע ועסק מסחר

 חשבון רואה לו אין דאם לקרב, ומה לרחק מה להחליט ז"ועי ומוכר, קונה
 לו יש שהאדם וחניותבר הוא וכן. מטה מטה ירד עסקו שכל ברור אזי כהוגן
 הוא אם תמיד להתבונן וצריך רכושו, שזהו גידים ה"ושס איברים ח"הרמ

 הוא ו"ח או ושכר ריוח לו שיביאו מועילים לדברים שלו הרכוש עם משתמש
 ענין לדוגמא ונקח. גמור הפסד לידי אותו שיביאו ע"ל חטא בהם מרבה

 י"שע ק"הזוה ימדבר ל"זצ חיים החפץ שהביא וכמו מאד שחמור הדיבור
 שנחרב ל"שאמרז שמכיון הדברים ומסביר הגאולה, מעכב הלשון חטא

.                              מחדש בנינו מעכב שזה בודאי הרי ר,"לשה עון י"ע ק"ביהמ  
 
 

 הלום והגם המוסר, לימוד י"ע הוא הנפש, חשבון לידי להגיע היעוצה והעצה
 יש הצדקה במצות שכמו ל"זצ טמסאלאנ ישראל רבי צ"הגה בשם שמעתי

 שיוכל להעני מעות שנותנים הוא ביותר הגדולה והמדריגה מדריגות כמה
 המוסר לימוד של הענין הוא כן רגליו, על בעצמו ולעמוד עסק בזה לעשות

 בכל ולהתעלות רגליו, על בעצמו לעמוד שיוכל באופן האדם את שמעמיד
 כמה שמעתי ראיתי ובאזני שבעיני מה כמו נא ואספרה. ש"בתוי הענינים
 שהיה בישיבה, פה שהיה בעת ל"זצ שטייף יונתן רבי צ"הגה אצל פעמים,

 לימודו בעת מרורות בוכה אותו ושמעתי יועץ, פלא בספר לעצמו לומד
[ מיך מען מיינט דאס אלי ]אוי מכוונים הללו הדברים אוי לעצמו, ומדבר

 לשונו על רגיל היה תורהה וכל הדור גדול שהיה ואף פשעתי, עויתי חטאתי
 בפשטות מוסר לומד היה ז"ועכ הנחמדים, מספריו לראות שאפשר כפי

 לבית שהלך שבעת מעשיו וכידוע על הנפש בחשבון חי והיה ובתמימות
להם  ואמר ספריו את ונישק הספרים ארון אל ניגש שהסתלק, קודם החולים
  לכן צריכיםבכבוד ו אתכם החזקתי הלא רחמים, עלי בקשו ממכם, אבקש

    לא

 
 
 

כש''ת, ה''ההחשוב והמרומם  הגאוןמזלא טבא וגדיא יאה לכבוד מעומק הלב משגרים אנו בזה   

שליט"איעקב פנחס פעלדמאן הרה"צ   
 

מח"ס כיבוד אב ואם, קדושת השבת, קדושת המועדים,  ועודו -מיקרי קרתא דשופריא בעיה"ק ירושלים   
 

  כש"ת, החשוב ולחתנו
שליט"אדוד פערל  הרה"ג  

 

 

ני"ו  אברהם יצחקנו הבה"ח לרגל השמחה במעונו באירוסי נכדו/ני  
 בן לחתנו/נכדו החשוב 

שליט"אמענדל וואלף טייטלבוים הרה"ח ר'   
 למז"ט ובשעטומ"צ

 עב"ג בת הרה"ח מוה"ר יעקב אקער הי"ו
 

 
 

 יהי לרצון שירוו רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח, בבריות גופא ונהורא מעליא,
עדי שנזכה  שפע רב לכל בית ישראל, עם נחת לרוב, ומשמחה זו ישפע   

 לקבל פני משיח צדקינו במהרה בימינו  אמן.
 
 

אחיך/דודך בןהמברך   

פעלדמאן  טובי' אביגדור    
  פעלדמאן יחזקאל ברוך ובנו  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
העעל"ט תצוההמשך מפרשת   

 
זה נראה לכאורה שהוא מדבר בזה לאנשים גדולים מאד, אבל אנו  אמנם

אנשים פשוטים, מה אנו יכולים כבר להשיג בעצמינו בעניני הלבבות, מה 
שלא השיגו אפילו חכמי התורה בשעתו כמו שהוא כותב, שהם לא עסקו 

שי של התורה, אבל באמת אינו כן לגמרי, שאינו נכון בזה, רק בחלק המע
לחשוב האם אגיע לזה, כשאחשוב ואתבונן ואדע מה הם מצות הלבבות ואיך 
מקיימים אותם, וכי אגיע באמת לחיות כן, כי עדיין יש חילוק עצום בין מי 
שמשתדל לחשוב בזה אפילו מעט לפי ערכו, לבין מי שאינו מתעסק בזה 

כר במשמעות של כל החיים, וזה מחליטים עכשיו כלל, והחילוק ני
כשלומדים דברים אלו, אם לוקחים את מה שהוא מלמד אותנו, ומחליטים 
להשתדל עכ"פ כמה שאפשר ללכת בדרך זו, הרי שחייו מקבלים משמעות 

.                                           אחרת, הם שונים לגמרי ממי שאינו עושה בזה כלל  
 
 

שהרי גם מי שמתנהג עפ"י תורה בכל מעשיו, ומתפלל בזמני תפלה  דהיינו
ועוסק בתורה, ובעניני מסחר נזהר בכל מה שיודע שיש להזהר, בכל זאת 
עדיין אין זה חיי עובד ה', הוא חי להבדיל כמו הגוי, רק שהגוי עושה עבירות 

ם לא והוא נמנע מזה, אלא עושה מצוות, אבל במשך רוב היום שאין עושי
עבירות ולא מצוות, במה ניכר החילוק ביניהם, החוה"ל מלמד אותנו איך 
שמכל דבר בעולם יש ללמוד דבר הנוגע לו לעבודת ה', וממילא הרי זה אינו 
שייך דוקא לזמני התפלה והמצוות וכדומה, אלא אם ישתדל לחיות באופן 

                                  .                 כזה, יהיו כל חייו מקשה אחת של עבודת השם
 

ועוד, שגם בשעה שהוא מקיים מצוות מעשיות, מכל מקום לא הרי זה  זאת
שמשקיע בעבודת הלבבות, כהרי זה שעוסק רק בחלקי התורה הנוגעים 
למעשה, שהרי זה השני יהיו כל מצוותיו כמצות אנשים מלומדה, וכבר אמרו 

האמוראים היה אומר אנא מחזיקנא בירושלמי )ברכות פ"ב ה"ד( שאחד מן 
טיבו לרישא דכי מטי למודים הוא כרע מנפשיה, שצריך להכיר טובה 
להראש, שהוא זוכר להשתחוות במודים, כי לולא ההרגל לא היה זוכר 
להשתחוות במודים, אלא שההרגל עושה שהראש יעשה כן מאליו, וזה היה 

                                                          .           עוד בזמנם, ומה נאמר אנן בדורותינו
 

החי באופן כזה שהחוה"ל מלמד, הוא גדל והולך בכל רגע, מכל דבר  אדם
שהוא רואה ושומע הוא לומד איזה ענין הנוגע לעבודת השם, וממילא נגדל 
מדרגתו בעבודת ה', ואפשר להיות יהודי בן ע"ח שנה, אבל בעבודת ה' הוא 

צעיר לימים, ואפשר להיות אדם צעיר עם עינים פתוחות, עם שכל של  עוד
יהודי זקן, כשחיים באופן כזה, אז בכל דבר הוא רואה בזה מעשה השגחה, 
וחושב ומתבונן בעומק הדבר, מה זה מראה לי, מה אני צריך ללמוד מזה, 
מדוע הראו לי כן מן השמים, וכמו שמצינו אצל חכמי הגמרא, שעשו חשבון 

כל דבר שאירע להם, אם בענין ממון, עשו חשבון הנפש על מה ולמה, ב
ומצינו )ברכות ה:( אצל רב הונא שהחמיצו לו ד' מאות חביות יין עיי"ש, 
שהיו עושים חשבון במה קלקל, ומדוע אירע כן, וכדומה מצינו כן כמ"פ 

                                                            .                                                             בחז"ל
 

לפעמים אי אפשר לדעת ונסתרים דרכי ה', אבל דבר אחד צריך לידע,  אמנם
שבחנם אינו נעשה שום דבר בעולם, בגמ' איתא )שבת נה.( אין יסורים בלא 

א, חטא, ומדוע אמרו כן, הרי זה אומר לנו שצריך לחפש את החטא, אולי ימצ
אפשר שימצא דבר אחר הצריך תיקון, אבל עכ"פ הנקודה הוא צריך לחיות 
עם חשבון, ולהבין שיש בכל דבר שאירע לו חשבון ושצריך להשתדל 
למוצאו, זהו יהודי יר"ש המתנהג כמו שצריך, לא די בזה שמקיימים את כל 
המצוות המעשיות, אפשר לקיים את כולם ועדיין להיות כבהמה, חובת 

עולמו, הוא לחיות כמו בן אדם, וזה מה שהוא דורש מאתנו, החובות האדם ב
הלבבות אינו מותרות, אינו לפנים משורת הדין, זהו דברים שחיי הנפש 
תלויים בזה, וכל אחד צריך לעבוד על זה, וזהו מה שרוצה לבאר לנו כאן 

                                                       .                                                             בהקדמה
 
 

ממשיך "והשני ממה שאמר הכתוב )ישעיה מ כח( הלא ידעת אם לא  והוא
שמעת אלקי עולם ה' בורא קצות הארץ, אמר הלא ידעת, על הידיעה שהיא 

קבלה והסמך", היינו שסומך על מצד הראיה, ואמר הלא שמעת, על דרך ה
אחר, והוא ההיפוך מן הידיעה שהוא על דרך הראיה, "וכן אמר )ישעיה מ 
כא( הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הוגד מראש לכם, הקדים הידיעה מצד 
הראיה, על הידיעה מצד הקבלה וההגדה", קודם אמר הלא ידעת, היינו מצד 

הקבלה, וכן בפסוק השני הראיה, ואחר כך אמר אם לא שמעת על דרך 
שהביא, קודם אמר הלא תדעו, ואח"כ הלא תשמעו, תמיד מקדים את 

 הידיעה מצד הראיה, לפני הידיעה מצד הקבלה.
 

אמר משה רבינו )דברים לב ו( הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, זכור  "וכן
ק ימות עולם בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך", הפסו

כאן גם כן אומר לך להתבונן בעצמך מן הדורות שעברו, זכור ימות עולם וגו', 
ולהגיע לידי הכרה, ורק אחר כך שאל אביך ויגדך וגו', הקבלה בא בסוף, "וזה 
ראיה על מה שזכרנו, כי הקבלה, ואם היא קודמת בטבע, מפני צורך 

הקבלה  הלומדים אליה תחלה", פירוש כשעוד צעירים צריכין להתחיל עם
מה שיש לנו במסורה, לדעת שכל דברי התורה אמת, וכן אני מאמין ועושה 
מחמת הקבלה כי כך למדוני אבותי ורבותי, כדי שלא נלך ח"ו בדרך הנוגד 
את דרך התורה, אבל אין להישאר בזה, אלא משם צריכין להמשיך לעמוק 
יותר בזה בשרשי המצוות וחלק הלבבות, וז"ש שאמנם הקבלה קודמת 
בטבע, מפני שצורך הלומדים להתחיל בזה, אבל משם צריכין להמשיך 
בעצמינו, "אין מן הזריזות שיסמוך עליה לבדה, מי שיוכל לדעת בירורה 
בדרך הראיות, ומן הדין לעיין במה שיושג מדרך השכל, ולהביא עליו ראיות 

 במופת ששיקול הדעת עוזרו, למי שיש לו יכולת לעשות כן".
 

וכיון שעמדתי על חיוב מצוות הלבבות, ושאנחנו חייבים המחבר,  "אמר
בהם ממה שזכרנו, וראיתי שהונחו ולא חובר בהם ספר מיוחד, והתבוננתי 
מה שהם בו אנשי דורנו מקוצר דעתם להבינם, כל שכן לעשותם ולהתעסק 
בהם, והיה מחסד האלקים עלי, שהעירני על חכמת המצפון", היינו בעבודת 

ימיות של החיים, "וראיתי במעשי קדמונינו זכרונם הלבבות שהוא הפנ
לברכה, ובמה שקיבלנו מדבריהם, כי יותר היו זריזים ומשתדלים בחובת 
עצמם, ממה שהיו משתדלים בתולדות הדינים והשאלות הנכריות הקשות", 
שהסתכלתי בגמ' ומצאתי, שכל החכמים שהיו גדולים מאד בתורה, מכל 

רואים בגמ', זהו רק חלק קטן מעצם מהותם,  מקום חלק התורה הנגלה שאנו
והרבה יותר היו מתעסקים בדברים הנוגעים לפנימיות ולהם עצמם, ממה 

 שעסקו בשאלות נכריות.
 

היתה בכללי הדינים, ולברר ענין איסור והיתר, ואחר כך היו  "ושהשתדלותם
מתעסקים ומשתדלים לברר מעשיהם וחובות לבותם, וכשהיתה באה לידם 

נכרית מתולדות הדינים, היו מעיינים בה בעת ההיא בדרך הסברה, שאלה 
ומוציאים את דינה מן העיקר שהיה בידם, ולא היו מטרידים דעתם עליה 
קודם לכן, מפני שהיו עניני העולם נקלים בעיניהם, וכשהיו צריכין לפסוק את 

ם הדין בענין ההוא, אם היה הדין ברור להם מן היסודות שקבלו משם הנביאי
עליהם השלום", פירוש שלפי היסודות ההם שבידינו היה אפשר לפשוט 
השאלה, אם על ידי גזרה שוה או ראיה וסברא וכדומה, "היו פוסקים אותו 

 על הדרך ההוא".
 

תהיה השאלה מן התולדות שמוציאים דינם מן היסודות ההם, היו  "ואם
וסקים, ואם היו מעיינים בה דרך סברתם, ואם יסכימו כולם לדעת אחת היו פ

חולקים בדין היו פוסקים כדעת הרוב, כמו שאמרו על הסנהדרין )סנהדרין 
פח:( נשאלה שאלה לפניהם, אם שמעו, אמרו להם, ואם לאו עומדים למנין, 
רבו המטהרין טהרו, רבו המטמאין טמאו, ומעיקר שבידם, יחיד ורבים הלכה 

הלימוד של התנאים כרבים", ממילא אנו רואים מן המשנה והגמרא אופן 
 והאמוראים, והאיך היו פושטים שאלות שנזדמנו להם.

 

במסכת אבות מוסרם ויושר מדותם המקובלות מהם, כל איש בזמנו  "וחברו
ובמקומו", שבמסכת אבות אנו רואים מקצת מדרכיהם של התנאים, ששם 
מסופר איך הם התנהגו, מה עשו רבי מאיר ורבי יהודה וכדומה, וקבעו על זה 
מסכתא שלמה, "ואנשי התלמוד אמרו על רבותיהם מה שיורה על עומק 
חכמתם ורוב השתדלם לברר את מעשיהם", כשלומדים בגמ' סוגיות 
אגדתא, הרי הרבה מעומק השתדלותם בעבודת הלבבות, אפשר להבין 

 מתוך הסיפורים ההם.
 

סיפור של מופת על רבי, הרי מתפעלים ורואים מזה כמה גדול  כשמספרים
ח הצדיק שהיה יכול לעשות כן, אבל אין זה התכלית של סיפורי צדיקים, כ

 הרי צריכים להתבונן מדוע הוא כך, מהיכן לקח הצדיק כח הזה, הרי בודאי
 שעשה הרבה בעבודת ה' לפני שהגיע למדרגה זו, וזהו מה שנקרא ללמוד

 כככ
 
 
למוד שעשה הרבה בעבודת ה' לפני שהגיע למדרגה זו, וזהו מה שנקרא ל 

 ג

 

 שיעורי

 
 

()ו –ממרן הגה"צ זצ"ל   
 



 

מצדיק ולספר סיפורי צדיקים ומופתים וכדומה, ומה יש לנו ממופתים, אלא 
צריך ללמוד מזה כמה ה' אוהב את מי שהולך בדרכו, ולכן יש לו כח כזה 
בשמים, צדיק גוזר והקב"ה מקיים, ובשביל זה יש לדבר מזה כדי להשתדל 

"ס, הגמרא מספרת לילך בדרכיהם באפס מעט, וכזה הוא באגדות הש
סיפורים על אמוראים, אבל אנו צריכים ללמוד מזה איך הם היו חיים, איך הם 
גדלו, מה הם עשו, וכמה טוב לחיות כמוהם, איך הם נזהרו בעניני בין אדם 
לחבירו, שלא לצער אחרים וכדומה, ולא שנקח מן הסיפור רק את הפרט 

אפשר להבין מזה כמה הקטן המדובר, אלא אפשר לראות מזה הרבה יותר, 
 בהיר היה שכלם, כמה תורתם היתה תורת אמת, כמה ה' אהב אותם.

 המשך יבוא בעזה"י
 
 
 
 
 
 
 
 

 
~ אדר ב'~ סיפורים, ענינים ממרן זצ''ל, מהצדיקים אשר יומא דהילולא שלהם חל בחודש   

 
 
 
 
 
 
 
)א(. כשמעיינים בצעטיל קטן של הרה"ק ר"ר אלימלך מליזענסק זי"ע, 

קודם התפלה שלו, הרי רואים שם אדם אחר, שונה לגמרי ממה ובתפלה 
שאנו מכירים, אדם שהתייגע להקב"ה, אנשים שהיו מוכנים למסור את כל 
רכושם כדי להנצל מנדנוד קל של עבירה, אנשים שמסרו את גופם ואת 

                     (                                              דף קל"ח ברי יונהנפשם לכל מצוה. )ד
 
)ב(. אמרו חז"ל )שבת קה.( עה"כ )שמות כ ב( אנכי ה' אלקיך, אנכ"י נוטריקון 
אנא נפשי כתבית יהבית. הקב"ה אומר שנתתי את נפשי בתוך התורה, יש 
אימרא נאה שראיתי משני צדיקים ששניהם כיוונו לדבר אחד, הרה"ק הרבי 

ל הירש זצ"ל לפרש הכתוב )שמות ר' אלימלך זי"ע וכן הגה"צ ר' שמשון רפא
לא יז( וביום השביעי שבת וינפש. שבששת ימי בראשית ברא הקב"ה את 
הגוף והחומר של העולם, וביום השביעי כששבת, ברא הקב"ה הנפש של 
העולם, וזהו וינפש, שעשה את הנפש, כמו שאצל אדם יש גוף ונפש כן אצל 

וש של הנפש הפנימית העולם, כל העולם הגשמי, הכל הוא הגוף והמלב
(                                   שהוא הקב"ה, הוא נפש העולם. )דברי יונה ח"ב דף קנ"ג  

 
)ג(. וידוע שהרה"ק רבי ר' אלימלך זי"ע לא הי' מחכך את הגוף כלל, ואמר 

(        שהגוף לא עשה לי שום טובה שאצטרך לחככו. )דברי יונה ח"א דף רי"ז  
 

 מליזענסק אלימלך' ר הרבי, הקדושים האחים משני עובדא )ד(. מספרים
 בגלות לנדוד עצמם על שקבלו, ע"זי מהאניפאלי זושא' ר והרבי ע"זי

 בעיצומו אחד מלון לבית נזדמנו פעם. ישראל עונות על לכפר כדי ולהתייסר
 בינתים. ששרר מהקור להתחמם כדי התנור אצל לנוח ושכבו, חורף של

 לגימה אחר לגימה לשתות והתחילו, ערלים של קבוצה המלון לבית הגיעה
 אליו נגשו, התנור אצל הישן ביהודי הבחינו ביין לבם כטוב. שהשתכרו עד

 שבלית זושא ר"הר זה היה. אתם לרקוד אותו והקימו משינתו והעירוהו
 ולהשתכר לשתות הערלים המשיכו. דקות כעשר אתם לרקוד התחיל ברירה
.                 לנפשו הניחוהו רגעים איזה וכעבור רקידהל אותו לקחו שנית ושוב  

 
 כך וכי! אחי מיילך, לאחיו אמר, התנור אצל להתישב זושא ר"הר חזר כאשר

 נחליף אולי, לרקוד אותי יקחו בפעם פעם שמדי, היושר מדת הוא
 וכשיבואו, במקומך אשכב ואני, במקומי ותנוח זה בצד תבא אתה, מקומותינו

, אמרו כאשר כן האחים ויעשו, במקומי אותך יקחו לרקוד םהערלי שוב
 של שכרותם זושא, כאשרגברה ר"הר של מקומו על שכב אלימלך ר"והר

 בצד שם הנה, ואמר מהם אחד נענה, הרקידה בעבודת שוב התחילו, הערלים
 פעם מדי נקח ולא, אתו הפעם נרקוד הבה, יהודי עוד שוכב התנור של השני

 ויקחו מקומו שהחליף זושא ר"לר הערלים נגשו. הראשון יהיהוד אותו בפעם
, מקומו על והתישב לרקוד כשגמר(. שני יהודי שהוא בחשבם) לרקוד אותו
 אם', ה נגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין! אחי זושא, אלימלך ר"הר לו אמר
      (               לרקוד. )דברי יונה ח"א דף שמ"ט מוכרחים, לרקוד מצוה ת"השי

 

 זכותו הגדול והקדוש יגן על כל ישראל אמן סלה
 
 
 

 

 
 

זה יל"פ משארז"ל )מגילה טו:( כאשר הלך אסתר המלכה לבית  ובענין
אחשורוש, אמר רבי לוי כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה הימנה שכינה, 

י אלי למה עזבתני, ועשתה חשבון הנפש מדוע הוא כן, אמרה )תהלים כב ב( אל
ואמרה שמא אתה דן שוגג כמזיד ועל אונס כרצון, או שמא על שקראתיו כלב 
שנאמר )שם כא( הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, חזרה וקראתו אריה 
שנאמר )שם כב( הושיעני מפי אריה, עיי"ש. ולכאורה צ"ב, הלא היא עברה 

וא מקום משוקץ בעבודה זרה, ומדוע הצטרכה לחפש טעם בבית הצלמים שה
למה נסתלקה השכינה ממנה, וכי זה שקראה לאחשורוש ולהמן בשמות גנאי, 

אלא נראה שחז"ל מלמדים  חמור יותר מעצם זה שהיא עברה בבית הצלמים
אותנו לקח נשגב, והוא כי אסתר עשתה לעצמה חשבון, מדוע הייתי צריך לבוא 

ך לעבור בבית הצלמים, הלא זה לא התחיל מכאן, אם אני למצב כזה שאצטר
צריך עכשיו להיות בבית הצלמים, חייב להיות שהיה כבר לפני זה דבר שלא 
עשיתי כדבעי, לכן אמרה אולי זה בגלל שאמרתי כלב, גם אם הוא השונא הכי 
גדול שיש לי, והוא רשע גמור והכל, מכל מקום אני הייתי צריך לדבר יפה, 

שהקב"ה אוהב שמדברים, הצילה מחרב נפשי או הושיעני מפי אריה, באופן 
אבל מיד כלב יחידתי, ואולי הדיבור הזה מה שגרם שאצטרך לעבור בבית 

 הצלמים, וכיון שאמרה כן באמת השכינה חזרה אליה.
 

 דשמואל, כפאו ואכל מצה יצא, כפאו )ראש השנה כח.( שלחו ליה לאבוה בגמ'
רב אשי שכפאוהו פרסיים ע"כ.  התניא וכו', אמרמאן, אילימא כפאו שד ו

למה נקט דייקא  (ליקוטים) הגאון מראגאטשאוו זצ"ל בצפנת פענח ומדקדק
וברמב"ם )הל' חמץ ומצה  כמו בכל הש"ס שנקראו גוים או עכו"ם פרסיים, ולא
מוזר מאד, היעלה על  כתב אנסוהו גוים. אלא שלכאורה זהו דבר פ"ו ה"ג( אכן

לאכול מצה,  לישראל לאכול מצה, בשלמא שכפאוהו שלא ריחהדעת שגוי יכ
  י"ל עפימ"ש חז"ל )מגילה טו.( על הכתוב זהו שייך ויכולים לשמוע, אלא

שהעביר יום ראשון של פסח בתענית.  אסתר ד יז( ויעבור מרדכי. אמר רב)
אכלו מצה ומרור כי היו  דבאותו שנה בטלוהו למצות ליל הפסח, ולא נמצא

שאם כלל ישראל  והגוים של אותו הדור שהיו פרסיים, ידעו ניתשרוים בתע
כמו  הקב"ה יענה תפילתם, ויהיה להם מפלה מתפללים ושרוים בתענית

רצו שיתענו, כפאוהו לישראל לאכול  שבאמת היה, אם כן יתכן שהגוים שלא
שהגוים יכפאו לקיים מצות  וא"ש שחז"ל רמזו על תקופה זו שהיה שייך מצה
                                                                                                                           .     עשה
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