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ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך 

דינען דעם אייבישטער מיט אלע כחות

עס שטייט אין מדרש רבה )פר' חיי שרה נ"ט ו'( אויפען פסוק 

דא  זענען  מאל  אסאך  אז  ַּבָּיִמים"  ָּבא  ָזֵקן  "ְוַאְבָרָהם 

זענען  זיי  אבער  'ָזֵקן'  טאקע  זענען  זיי  וואס  מענטשן 

מקויים  איז  אבינו  אברהם  ביי  אבער  ַּבָּיִמים',  'ָּבא  נישט 

געווארן ביידע צוזאמען ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים. ]פשוט 

זיי  וואס  מענטשן  דא  ס'איז  אז  מיינט  מדרש  אין  פשט 

ווערן פַאְרֶעלטערט פרי, און אפילו זיי זענען נאך יונג אין 

זייערע יארן און טעג, דָאך זענען זיי שוין 'אלט' געווארן 

אמאל  און  'זקן',  אנגערופען  ווערן  זיי  און  צייט  די  פאר 

איז דא פארקערט א מענטש וואס ער איז אלט אין יארן 

נאכנישט  איז  ער  אבער  בימים'  'בא  א  שוין  איז  ער  און 

זיין  'זקן' נאר ער איז געבליבן אין  זיין א  אנגעקומען צו 

אבער  מענטש.  יונגע  א  ווי  אויסזעהן  זיין  אין  און  טבע 

ביי אברהם אבינו -זאגט דער מדרש- איז געווען ביידע 

מעלות אינאיינעם, אז ער האט זיך געעלטערט לויט זיין 

אמת'ע יארגַאנג, און ער האט געהאט ביידע זאכן, ער איז 

געווען א "זקן" אין זיין אויסזעהן און געשטאלט, ווי אויך 

שוין  איז  ער  ווייל  בימים"  "בא  א  געווען  באמת  ער  איז 

געווען דעמאלטס הונדערט זיבן און דרייסיג יאהר[.

דער הייליגער תפארת שמואל זי"ע איז מסביר א טיפע 

כוונה אין די ווערטער פונעם מדרש, ווייל מיר געפונען 

אין א מענטש'ס לעבן צוויי תקופות, די יונגע יארן און די 

עלטערע יארן, און ביידע האבן א מעלה מיט א חסרון. 

אין די יונגע יארן האט דער מענטש א 'פרישקייט' און ער 

דינט דעם אייבישטער מיט א ברען, היות ער איז נאך יונג 

און ער האלט נאך ביים אנהייב, און עס איז באקאנט דער 

כלל פון "ֵאין חֹוֶזק ְּבֲחִסידּות ִּכְּתִחָלתֹו" עס איז נישט דא 

נאך אזא שטארקייט אין ערליכקייט ווי ביים אנפאנג ווען 

א מענטש הייבט אהן צו דינען דעם אייבישטער ווייל ער 

איז נאך פריש. אבער פון די אנדערע זייט האט א מענטש 

אין די יונגע יארן גאר א שטארקע יצר הרע, דער מענטש 

זיין  און  ברען  א  מיט  כחות  די  אין  דעמאלטס  נאך  איז 

בלוט קאכט נאך אין איהם מיט א שטארקייט, און דער 

יצר הרע קען איהם שנעל איבערעדן צו טוהן אן עבירה, 

קומט אויס ער האט א מעלה אין עבודת השם אבער אויך 

אן  ביי  אבער  איז  פארקערט  הרע.  יצר  פונעם  חסרון  א 

עלטערע מענטש וואס דעמאלטס איז ער שוין אלט און 

מער 'פארשלאפן' ער האט שוין נישט די יונגע כחות און 

פרישקייט פון אמאל, און ער איז שוין נישט אזוי שטארק 

מיט א חיות און לעבעדיגקייט אין עבודת השם, אבער 

פון די צווייטע זייט קען איהם שוין דעמאלטס דער יצר 

וויבאלד  הרע נישט אזוי גרינג איבערעדן צו אן עבירה, 

דער מענטש איז שוין עלטער און באזעצן און ער זינדיגט 

שוין נישט אזויפיל. 

און דאס איז די עבודה פון א איד -זאגט מרן דער תפארת 

ביידע  צוזאמענצולייגן  זעהן  זאל  ער  זי"ע-  שמואל 

מעלות, דאס הייסט, אז אין זיינע יונגע יארן זאל ער זיך 

אן  געווען  יעצט  וואלט  ער  כאילו  עבירות  פון  אפקילן 

יארן  עלטערע  די  אין  און  איד,  פארשלאפענער  אלטע 

זאל ער אנצינדען זיין הארץ מיט א התלהבות און א ברען 

צו דינען דעם אייבישטער ווי א יונגער בחור'ל... און דאס 

איז פשט אינעם פסוק אין פרשת וזאת הברכה "ּוְכָיֶמיָך 

ָּדְבֶאָך" און ווי רש"י הק' ערקלערט דארט אז 'ָיֶמיָך' דאס 

זענען דיינע גוטע טעג פון די יונגע יארן, און 'ָּדְבֶאָך' גייט 

ווען א מענטש פארלירט  יארן  ארויף אויף די עלטערע 

זיינע כחות און ער ווערט אפגעשוואכט, און דאס וויל די 

תורה הק' זאגן אז מען דארף צוזאמלייגען ביידע מעלות 

סיי פון די 'ָיֶמיָך' און סיי פון די 'ָּדְבֶאָך' וואס ביידע האבן אין 

זיך זייערע מעלות ווי געזאגט.

און דאס איז אויך פשט אין מדרש ביי אברהם אבינו אז 

ער האט געהאט ביידע מעלות פון "ָזֵקן" ער איז טאקע 

יצר הרע, אבער  זיין  פון  און אפגעשוואכט  געווען אלט 

פון די אנדערע זייט איז ער געווען "ָּבא ַּבָּיִמים" ער האט 

וואס קומט מיט  יונגע מענטש  א  פון  די מעלה  געהאט 

זיינע בעסטע טעג מיט פרישע כחות און התלהבות צו 

עבודת השי"ת.

און דאס האט משה רבינו געזאגט "ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך" 

מיר דארפן גיין מיט ביידע כחות סיי פון די יונגע יארן און 

סיי פון די עלטערע יארן, מיט ביידע מעלות אינאיינעם 

וועלן מיר דינען דעם אייבישטער ווי עס דארף צו זיין.

)ספה"ק תפארת שמואל ו'(

פון אונזער הייליגער וויינגָארטעןמכרם רבותינו

איך בין א נַער און איך גלייב
רבינו הק' דער ישמח ישראל זי"ע ברענגט אין די וואכעדיגע 
פרשה אז די עבודה פון א איד איז צו טוהן דער רצון השי"ת 
דָאך  ׂשכל,  זיין  מיט  אלעס  נישט  פארשטייט  ער  אפילו 
ווארפט ער זיך אונטער און איז מקיים דעם אייבישטער'ס 
ַמִׂשיג  נישט  זיין תורה און מצוות אפילו ער איז  ווילן און 
דער  ווי  אזוי  און  מצוה.  די  פון  כוונה  די  און  טעם  דער 
הייליגער בעל שם טוב זי"ע האט געזאגט אויף זיך איידער 
ער איז נסתלק געווארן פון די וועלט "איך לייג אוועק אלע 
ער  אז  )ד.מ.  גלייב"  איך  און  נַער  א  בין  איך  און  השגות  מיינע 
גלייבט נישט צוליב זיינע פילע 'ידיעות' און טיפע פארשטאנד און השגות 

וואס דער בעש"ט האט זוכה געווען מיט זיין גדלות און צדקות, נאר ער 

האט ענדערש אלעס געלייגט אין א זייט און געגלייבט אין אייבישטער 

ווי א פשוטער איד מיט 'אמונה פשוטה' און תמימות אהן גארנישט צו 

פארשטיין(.

און דער ישמח ישראל ברענגט בשם זיין זיידע הרה"ק רבי 
דוד  וואס  איז פשט  אז דאס  זי"ע,  שרגא פייביל פון גריצא 
ָוַדַעת  ַטַעם  "טּוב  קי"ט(  )קאפיטל  תהלים  אין  זאגט  המלך 
די  ַלְּמֵדִני" איך בעט דיך רבונו של עולם לערן מיך אויס 
טיפקייט פון די טעמים פון די מצוות אז איך זאל זיי משיג 
זיין און פארשטיין, "ִּכי ְבִמְצוֶֹתיָך ֶהֱאָמְנִּתי" ווייל איך גלייב 
סייווי און איך בין גרייט זיי צו טוהן און פאלגן מיט אמונה 
קען  ממילא  און  טעם,  דעם  נישט  פארשטיי  איך  אפילו 
מיר דער אייבישטער אויך אויסלערנען דעם טעם. אבער 
איינער וואס וויל פארשטיין ווייל נאר דעמאלטס איז ער 
פארשטייט  ער  וואס  און  מצוות,  די  זיין  צו  מקיים  גרייט 
נישט מיט זיין קליינער שכל דאס וויל ער נישט טוהן, אזא 
איינעם וועט דער אייבישטער טאקע נישט אנטפלעקן די 
נישט  דארף  מען  ווייל  מצוות,  די  פון  ענינים  און  טעמים 
אלעס פארשטיין, און מ'טוט נישט נאר וואס מ'פארשטייט, 
אייבישטער  דער  קען  איהם  פאר  באמת,  גלייבט  וואס  דער  נאר  )און 

אויסזאגן דער טעם(.

אמונה אהן קיין 'חקירה'
אין אן אנדערע פלאץ ברענגט מרן דער ישמח ישראל זי"ע 
חסיד  דער  פון  ספר אור החיים  דעם  ב'( בשם  אות  )פר' פרה 

רבי יוסף יעב"ץ זי"ע וואס שרייבט אז אין די שווערע צייטן 
רח"ל,  אידן  אויף  שמד  פון  גזירות  געווען  זענען  עס  ווען 
דעמאלטס האט זיך ארויסגעשטעלט דער חילוק, ווייל די 
אלע פשוט'ע 'ַעְמָך אידן' וואס האבן געגלייבט אין השי"ת מיט 
אמונה פשוטה און מיט א תמימות אהן קיין שום השגות און 
פארשטאנד, די אלע האבן זיך מוסר נפש געווען אויף זייער 
אמונה און זיי האבן מקדש געווען שם שמים דורכ'ן זיך לאזן 
הרג'ענען און שטארבן אויף קידוש השם. מה שאין כן די אלע 
וואס האבן 'חֹוֵקר' געווען און געגלייבט אין אייבישטער נאר 
מיט זייער 'שכל' וויפיל עס האט געשטימט לויט זייערע 
ְרַאיות און זייער פארשטאנד, די אלע האבן ליידער שנעל 
אויפגעגעבן זייער אמונה ביי די גזירות און זיי האבן נישט 

מקדש געווען דעם אייבישטער'ס נאמען.

א גליון עוללות הכרם / אלכסנדר

א אוצר פון דברי תורה און 
דערציילונגען פון צדיקים

אמונה



גליון עוללות הכרם / אלכסנדרב

ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו 
האט  זי"ע  גאסטאנין  פון  מאיר  יחיאל  רבי  הרה"ק 

געזאגט, אז ווען משה רבינו האט געזען ווי שטארק פרעה 

זיין רשעות, און אפילו נאכדעם  'מוסר נפש' פאר  זיך  איז 

ער  האלט  דָאך  מכות,  זיבן  באקומען  שוין  האט  ער  וואס 

זיך פעסט מיט זיין שווערע הארץ, איז משה רבינו געווארן 

זייער באזָארגט אז אפשר וועט דאס ח"ו ערוועקן א טענה 

'ִקְטרּוג' אין הימל קעגן די אידישע קינדער, פארוואס  און 

זעהט מען נישט ביי אייך אזא מסירות נפש צו עבודת ה', 

אזוי  נישט  גייט  עס  און  שווער  אהן  ס'קומט  ווען  אפילו 

גרינג, דאך דַארפט איר זיך מוסר נפש זיין און טוהן ווייטער 

מיט געווַאלד פונקט אזויווי פרעה טוט אויך דאס זייניגע 

מיט אזא שטארקייט און איבערגעגעבנקייט. 

אויף דעם האט איהם דער אייבישטער געענטפערט, 

זארג דיך נישט משה, מיין נישט אז פרעה האט באמת א 

זיין  גארנישט  איז  עס  שלעכט'ס,  טוהן  צו  נפש  מסירות 

איהם  האב  איך  ווייל  לבו"  את  הכבדתי  אני  "כי  נאר  כח, 

זיין הארץ, און אהן מיין הילף וואלט ער זיך  געשטארקט 

נישט געקענט שטארקן.

)מי הים(

ְיִהי ֵכן ה' ִעָּמֶכם... ֹלא ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים 
זי"ע,  ישראל  רבי  הרה"ק   - רבי  מאדזשיצער  דער 

טייטשט דעם פסוק בדרך רמז, אז ווען א איד נעמט אלעס 

אהן באהבה, און ער זאגט "ָּכל ַמה ְדָעִביד ַרְחָמָנא ְלַטב ָעִביד 

- אלעס וואס דער באשעפער טוט איז גוט" דעמאלט'ס איז 

ער זוכה אז דער באשעפער פירט זיך מיט איהם מיט מידת 

הרחמים און ער וועט טאקע געהאלפן ווערן מיט אלעם גוטן 

וואס ער דארף. אבער איינער וואס שטעלט זיך ח"ו אנקעגן, 

און ער איז 'ברוגז' חלילה ווען עפעס גייט איהם נישט גוט, 

מיט אזא איינעם פירט מען זיך ח"ו פון הימל מיט די מידה 

פון 'גבּורה' וואס דאס איז עונשים און דינים רח"ל.

און דאס איז פשט דא אין פסוק "ְיִהי ֵכן" א מענטש 

זאגט  ער  און  ליבשאפט  מיט  אהן  אלעס  נעמט  וואס 

שטענדיג 'ְיִהי ֵכן - זאל זיין אזוי' טאמער דער אייבישטער 

אזא  ביי  אהן,  עס  נעם  איך  און  מסכים  איך  בין  אזוי  וויל 

איינער ווערט מקויים "הוי"ה ִעָּמֶכם" )ווי באקאנט אז דער ֵׁשם הוי"ה 

איז מרמז אויף רחמים און חסדים( דער מידת הרחמים וועט זיין מיט 

גוטן. אנדערש איז  זיין צו אלעם  זוכה  וועט  ענק און איר 

אבער ביי איינעם וואס זאגט שטענדיג "ֹלא ֵכן" ער שרייט 

'ניין' און ער איז נישט מסכים צו די וועגן פון השי"ת וויאזוי 

ער פירט זיך מיט איהם, דעמאלט'ס ווערט חלילה מקויים 

ַהְּגָבִרים" מען וועט זיך פירן מיט איהם  ביי איהם "ְלכּו ָנא 

פון הימל מיט די מידת ה'גבורה' ח"ו וואס איז מרומז אינעם 

ווארט 'גברים' פון לשון גבורה.

)דברי ישראל(

ַוְיִהי חֶֹׁשְך ֲאֵפָלה... ֹלא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו 
דער אלטער רבי פון ווארקא - הרה"ק רבי יצחק זי"ע 

"ַוְיִהי חֶֹׁשְך ֲאֵפָלה" דאס איז די גרעסטע  האט געטייטשט 

פינסטערנישט און טונקלקייט, אויב ח"ו "ֹלא ָראּו ִאיׁש ֶאת 

ָאִחיו" אז איין איד זָארגט זיך נישט פאר א צווייטען און ער 

'זיך' און ער האט  יעדער זעהט  'יענעם', נאר  נישט  זעהט 

נאר זיך אליינס אינזינען און זיינע אייגענע אינטערעסן, און 

טראכט נישט פון יענעם.

)בית יצחק(

דברי תורה אויף פרשת השבוע און ענינא דיומא פירותיך מתוקים

 ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך...
 ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' 

וואס  איד  א  געווען  איז  אמָאל 
מיט  געמוטשעט  זייער  זיך  האט 
שלעכטע מחשבות רח"ל, און וויפיל 
צו שטארקן  זיך  ער האט פראבירט 
און טראכטן פון אמונה און גלייבן אין 
אייבישטער, פלעגן זיך ווירבלען ביי 
מחשבות  שלעכטע  קאפ  אין  איהם 
פון עבודה זרה, און ווען ער האט זיך 
געזאגט  און  דאווענען  געשטעלט 
פלעגן  נאמען  באשעפער'ס  דעם 
קאפ  אין  איהם  ביי  ארויפשווימען 
ער  און  רח"ל,  ֵצלם  א  פון  בילדער 
ווערן  פטור  געקענט  נישט  האט 
מיט  מחשבות.  שלעכטע  די  פון 
צו  איז ער ארומגעפארן  גרויס צער 
זאלן  זיי  אז  ישראל  גדולי  עטליכע 
מָאדנער  זיין  מיט  העלפן  איהם 
געזוכט פארשידענע  און  פראבלעם 
גארנישט  אבער  סגולות  און  עצות 

האט  איינער  ביז  געהאלפן.  האט 
איהם געגעבן אן עצה צו פארן קיין 
שמחה  רבי  צדיק  צום  ָאטווָאצק 
בונם פון ָאטווָאצק )יארצייט ב' שבט, ער איז 
יונגער ווארקער רבי הרה"ק  געווען א זוהן פון דער 

רבי מנחם מענדל זי"ע( און דארט וועט ער 

געהאלפן ווערן. 

אזוי  טאקע  האט  איד  דער 
צדיק  צום  געפארן  איז  און  געטוהן 
פון אטוואצק ווי ער האט דערציילט 
דער  פראבלעם.  זיין  רבי'ן  פאר'ן 
זיינע  אויסגעהערט  האט  צדיק 
"פָאר  געזאגט  איהם  און  ווערטער 
עס  ווער  געוואויר  ווער  און  אהיים 
האט  וואס  מלמד  דיין  געווען  איז 
אלס  בית  אלף  אויסגעלערנט  דיך 
מיט  פאסירט  האט  וואס  און  קינד, 
אהיימגעפארן  איז  איד  דער  איהם". 

זיין  אויף  נאכגעפרעגט  זיך  און 
מלמד, און ער האט געהערט אז זיין 
א' ב' מלמד איז טאקע נישט געווען 
האט  ער  און  מענטש  ערליכער  אן 
רח"ל.  שפעטער  גע'ְׁשַמד'ט  גאר  זיך 
קיין  צוריקגעפארן  איז  איד  דער 
רבי  פאר  דערציילט  און  אטוואצק 
דער  געהערט.  האט  ער  וואס  בונם 
א  ברענגן  געהייסן  איהם  האט  רבי 
טָאוול וואס מ'לערנט אויס דערמיט 
די אלף בית פאר די קינדער, און ער 
דעם  מיט  איבערגעלערנט  האט 
איד אלע אלף בית אזויווי מ'לערנט 
האט  ער  קינדער,  קליינע  מיט 
אלף"  אן  איז  "דאס  געזאגט  איהם 
און ער האט איהם געהייסן ער זאל 
און  בית,  אלף,  אן  איז  דאס  נאכזאגן 
דעמאלט'ס  פון  און  ווייטער,  אזוי 
קיינמאל  מער  איד  דער  שוין  האט 
מיט  פראבלעם  קיין  געהאט  נישט 

אומריינע מחשבות.   

)בישישים חכמה( 

די מכה פון ארבה

ביי די מכה פון ארבה שטייט אין פסוק "ואחריו 
לא יהיה כן" אז עס וועט מער קיינמאל נישט 
קומען אזא מכה אויף די וועלט. רש"י זאגט אז 
צייטן  די  אין  געפונען שפעטער  מיר  כאטשיג 
פונעם נביא יואל איז יא געקומען א מכה פון 
היישעריק און עס איז געווען נאך ערגער ווי די 
מכה אין מצרים, דאך איז דא א חילוק -זאגט 
פון  צייטען  די  אין  היישעריק  די  ווייל  רש"י- 
צוזאמען,  מינים  אסאך  פון  געווען  איז  יואל 
פון  מכה  די  ביי  אבער  גזם.  חסל,  ילק,  ארבה, 
ארבה אין מצרים איז אלעס נאר געווען פון די 

איין מין וואס הייסט 'ארבה'.

אין  אז  רש"י  אויף  אבער  פרעגן  ראשונים  די 
פסוק אין תהלים ווי עס ווערט געברענגט וועגן 
ן  תֵּ "ַויִּ )קאפיטל ע"ח(  די מכות אין מצרים שטייט 
ווי אויך שטייט  ה"  ָלַאְרבֶּ ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל 
ְוֵאין  ְוֶיֶלק  ה  ַאְרבֶּ "ַויָּבֹא  ק"ה(  )קאפיטל  שפעטער 
ר", זעהן מיר פון דעם אז אויך ביי די מכה  ִמְספָּ
אין מצרים איז געווען מערערע מינים, חסיל, 

ארבה, ילק...

דער רמב"ן זאגט אז רש"י מיינט צו זאגען אז 
ביי מכת ארבה אין מצרים איז געווען בעיקר 
נאר די מין 'ארבה' און פון דעם איז געווען גאר 
אסאך, נאך אסאך מער ווי עס איז געווען דער 
מין ארבה אין די צייטן פון יואל, אבער אודאי 
אנדערע  די  פון  'אויך'  געווען  מצרים  אין  איז 

מינים ווי עס שטייט אין תהלים.

דער רמב"ן אליינס קריגט זיך אבער מיט רש"י, 
און ער זאגט אז דער חילוק פון די היישעריק 
איז  יואל,  ביי  היישעריק  די  צו  מצרים  אין 
זיי  אז  איז  היישעריק  פון  טבע  די  וויבאלד 
קומען דוקא אין די צייטן פון א טריקעניש ווען 
עס איז נישטא קיין רעגן )אזוי ווי עס איז טאקע געווען 
אין די צייטן פון יואל( דעריבער איז דאס געווען א 

גרויסע חידוש ביי די מכה פון ארבה אין מצרים 
וויבאלד די ערד אין מצרים איז שטענדיג נַאס 
און פייכט צוליב דעם וואס דער נילוס טרינקט 
אהן די פעלדער, און ממילא קען בדרך הטבע 
ביי  אבער  היישעריק,  צופיל  דארט  זיין  נישט 
מכת ארבה האט דער אייבישטער געמאכט א 
נס אז עס זענען יא געקומען אסאך היישעריק, 
לא  "ואחריו  פסוק  אין  שטייט  דעם  אויף  און 
יהיה כן" ווייל 'אין מצרים' וועט מער קיינמאל 

נישט זיין אזא מכה.

אגב, אין מדרש שכל טוב ווערט געברענגט אז 
עס זענען געווען הונדערטע סארטן היישעריק 
אין מצרים )רוב זענען טאקע געווען 'ארבה' ווי עס שטייט 
אין רש"י, אבער אויסער דעם זענען געווען הונדערטע סארט( 

ווייל עס זענען דא עטליכע מינים וואס הייסן 
חסם,  ירק,  צלצל,  חגב,  חרגל,  סלעם,  ארבה, 
די מינים איז  יעדער פון  גזם, און אין  חנמאל, 
דא הונדערט מינים, ד.מ. הונדערט מיני ארבה, 
הונדערט מיני סלעם, הונדערט חרגל, און אזוי 

ווייטער...

אוצר
הכרם

 אן אוצר פון ידיעות, הלכות, 
און מנהגים בענינא דיומא



ג גליון עוללות הכרם / אלכסנדר

געווארן  געבוירן  איז  זי"ע  לעלובער  דוד'ל  רבי  הרה"ק 

זיין  צו  און  ז"ל  שלמה  רבי  פאטער  זיין  צו  תק"ו  יאהר  אין 

מוטער די צדיקת רבקה, וואס זענען געווען ערליכע מענטשן 

זיי האבן געשטַאמט  פיל מיט תמימות און יראת שמים, און 

פון  געצויגן  זיך  האט  וואס  אפשטַאם  מיוחס'דיגען  א  פון 

"מלכות בית דוד" - אייניקלעך פון דוד המלך.

שוין פון אלס קינד האט זיך אנגעזעהן אינעם קליינעם 

זיך  האט  ער  ווי  הייליגקייט,  און  צדקּות  פון  סימנים  דוד'ל 

געפירט מיט גרויס קדושה וטהרה און ערליכקייט, אין צוגאב 

צו זיין מידת החסד און ליבשאפט צו יעדער איד.

זי"ע(  לעלובער  דוד'ל  רבי  פון  תולדות  )די  דוד  מגדל  ספר  אין 

רבי  רבי  דער  ברודער  הייליגע  די  ווען  אז  דערציילט  ווערט 

רבי רבי זושא זי"ע האבן  און דער  אלימלך פון ליזענסק זי"ע 

וועגן  געהערט  זיי  האבן  גלות,  געגאנגען  און  געווַאנדערט 

דער הייליגער יונגל דוד'ל, זענען זיי געגאנגען צו דער דערפל 

ְּבַיאלא נעבן לעלוב וואס דארט האבן געוואוינט רבי שלמה 

און זיין ווייב - די עלטערן פון דוד'ל, און זיי האבן אנגעקלאפט 

נישט  עלטערן  די  זענען  דעמאלט'ס  פונקט  טיר.  אויפען 

זיך  האט  דוד'ל  קליינער  דער  נאר  און  אינדערהיים  געווען 

זיי דעם טיר,  געפונען אין שטוב און ער האט געעפנט פאר 

זיי האבן איהם געפרעגט ווי איז דיין טאטע, האט ער געזאגט 

ווי  זיין טאטע איז אוועקגעגאנגען אין שטָאט אריין, און  אז 

איז דיין מאמע, זי קומט שוין האט דוד'ל געענטפערט, האבן 

אהיימקומען,  זאל  מאמע  די  אז  געווארט  צדיקים  צוויי  די 

א  אין  גיין  צו  געקומען  איז  זי  געווען  טאקע  איז  אזוי  און 

קורצע צייט. די צוויי צדיקים האבן איר געפרעגט זי זאל זיי 

וויסן  וועלנדיג  פון איר מַאן  די אויפפירונג  וועגן  דערציילען 

אין וועלכע זכות האט ער זוכה געווען צו האבן אזא הייליג 

קינד, אבער די פרוי האט נישט געוואוסט צו דערציילן קיין 

עפעס  מאן  איר  ביי  זעהט  זי  וואס  ענין  ספעציעלער  שום 

איין  "אויסער  דערהויבן.  אדער  הייליג  אויסערגעווענליך 

זושא  די פרוי צום רבי רבי אלימלך און רבי רבי  זאגט  זאך" 

פון  זמירות  די  זינגט  ווען ער  ביי שלש סעודות  וואך  "יעדער 

ְיַצֶּוה צּור ַחְסּדֹו, ווען ער קומט אהן צו די ווערטער ְוִיְזּכּו ִלְראֹות 

ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּוְבִמְצוֹת וויינט ער גאר שטארק 

און ער האקט זיין קאפ אין וואנט אריין פון גרויס געוויין און 

איז  און  אייבישטער  דעם  בעט  ער  און  אנגעשטרענגטקייט 

מתפלל אז ער זאל זוכה זיין צו א ערליכער כשר קינד, און ער 

וויינט אזוי שטארק ביז ער פאלט חלשות און איך דארף איהם 

דערמונטערן און אויפוועקן"... ווען די צדיקים האבן געהערט 

אירע רייד האבן זיי געזאגט אויב אזוי פארשטייען מיר שוין 

וויאזוי ער האט זוכה געווען צו אזא מתנה פון הימל.

ווערט  החסד  מידת  און  גוטהארציגקייט  זיין  וועגן 

אמאל  איהם  האט  שלמה  רבי  טאטע  זיין  אז  דערציילט 

קענען  זיך  זאל  ער  קינד  אלס  מאנטל  נייע  א  געקויפט 

אנווַארעמען אין די קאלטע ווינטער טעג, און דער קליינער 

צומארגענ'ס  מתנה.  די  צו  געפריידט  זייער  זיך  האט  דוד'ל 

געזעהן  האט  ער  און  גַאס  אויפען  געגאנגען  איז  דוד'ל  ווען 

אן ָארים יונגל וואס האט נישט קיין געהעריגע קליידער און 

ער גייט אנגעטוהן אינגאנצן צוריסן אין די קעלט, האט דוד'ל 

אויסגעטוהן זיין נייער מאנטל און עס תיכף אהינגעגעבן פאר'ן 

ארימע יונגל. ווען ער איז אהיימגעקומען און זיין מאמע האט 

געזען אז ער האט נישט דעם מאנטל האט זי איהם געפרעגט 

די  דערציילן  און  זיין  מודה  געמוזט  האט  ער  און  דערוועגן, 

אמת אז ער האט עס אוועקגעגעבן פאר א צווייטן. די מאמע 

גיין צוריקבעטן דעם  האט איהם געהייסן אז ער זאל שנעל 

געוואויר  וועט  איידער דער טאטע  יונגל  יענער  פון  מאנטל 

חלילה  איהם  וועט  ער  און  געטוהן  דא  האט  ער  וואס  ווערן 

שלָאגן. דער קליינער דוד'ל האט אבער געענטפערט מיט א 

מיין  פון  צו כאפן פעטש  גרייט  בין  איך  נאר  "נישט  תמימות 

טאטע, נאר איך וועל איהם אפילו דערלאנגן דעם שטעקן ער 

זאל מיך קענען שלאגן, און דערמיט וועל איך מקיים זיין די 

מצוה פון כיבוד אב, אבער איך בין ְּבׁשּום ָּפִנים נישט מסכים 

מצער צו זיין דער ארימע יונגל און צוריקבעטן פון איהם די 

מאנטל וואס איך האב איהם געגעבן"...

רבי דוד זי"ע איז שפעטער געווען א תלמיד פון רבי רבי 

ווי אויך א תלמיד מובהק פונעם  זי"ע,  אלימלך פון ליזענסק 

רבי'ן פון לובלין דער חוזה זי"ע. ביים רבי'ן פון לובלין איז רבי 

דוד'ל אויך נאנט געווארן מיט דער יוד הקדוש פון פרשיסחא 

)דער  געווען  זיך שפעטער משדך  וועמען ער האט  מיט  זי"ע 

זוהן פון רבי דוד'ל - הרה"ק רבי משה לעלובער זי"ע איז געווארן אן איידעם 

ביים יוד הקדוש(.

רבי דוד'ל האט שטענדיג געלעבט אין ארימקייט און 

ווייניג.  זיך אלעמאל באגנוגט מיט  אין דחקות, און ער האט 

אמאל זענען געקומען צו גיין אסאך געסט אויף שבת, און זיין 

רעביצין די צדיקת חנה האט זיך אפגערעדט פאר איהם אז 

קענען  צו  שטוב  אין  'לעפלעך'  גענוג  נישט  אפילו  האבן  זיי 

ווי שטארק פארשעמט  געבן פאר אלע געסט צום עסן, און 

זי איז דערפון אז זיי פארמאגן גארנישט. האט רבי דוד'ל זיך 

וואלט  איך  ווען  מיר  "גלייב  בארואיגט  איר  און  אנגערופען 

געוואלט, וואלטן מיר געהאט גאלדענע טעלער'ס און לעפלעך, 

איך וויל נאר נישט"...

אמאל  האט  זי"ע  קאצק  פון  מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק 

דערציילט פאר זיין תלמיד דער רבי רבי העניך פון אלכסנדר 

זי"ע אז א שטיק צייט האט רבי דוד'ל געהאט פרנסה פון א 

סחורה געשעפט וואס זיין רעביצין האט געפירט. אמאל האט 

די רעביצין געדארפט אוועקפארן פון שטאט אויף עטליכע 

וואכן, און ווען זי איז צוריקגעקומען האט זי געטראפן אז די 

געשעפט איז ליידיג פון סחורה, קודם האט זי זיך געפריידט אז 

עס זענען געווען אסאך קונים, און אודאי איז אריינגעקומען א 

שיינע סכום ריוח אינעם געשעפט, אבער ווי ערשטוינט איז זי 

געווארן ווען זי האט געעפענט דאס לעדל און זי האט געזען 

אז קיין געלט איז אויך נישט דא. זי האט תיכף פארשטיין אז 

איר מאן רבי דוד'ל האט אודאי געטיילט צדקה און געטוהן 

חסד מיט דעם געשעפט, און געגעבן סחורה אומזיסט פאר 

כל דכפין. מיט א בהלה איז זי געלאפן צו איר מאן און איהם 

גאנצע  זייער  פארטיילט  האט  ער  פארוואס  פָארגעהאלטן 

זי"ע(  )הרה"ק רבי משה לעלובער  זוהן משה'לע  פארמעגן, "אונזער 

איז דאך שוין א בחור אין די יארן און נאך אביסל וועלן מיר 

איהם דארפן חתונה מאכן, און פון ווי וועלן מיר האבן געלט 

ווייטאג.  אויף די הוצאות" האט די רעביצין גע'טענה'ט מיט 

רבי דוד'ל ענטפערט איר מיט א שמייכל "איך האב געמאכט 

א קל וחומר, מה דָאך דו גיבסט פון די סחורה פאר גויים, איז 

פאר  פארטיילן  סחורה  די  דארף  מען  אז  אודאי  און  אודאי 

ערליכע וואוילע אידן"...

דער קאצקער רבי האט צוגעגעבן פאר'ן רבי רבי העניך: 

פארשטייט  וואס  ַּבְטָלן  אזא  געווען  איז  דוד'ל  רבי  אז  נישט 

אמָאל  נאר  בחינם,  געבן  און  פארקויפן  פון  חילוק  די  נישט 

האט ער ליב געהאט צו זאגן 'ְּבֶדֶרך ַצחּות' )א ווערטל( אזוי ווי דו 

האסט ליב צו זאגן ]ווי באקאנט פלעגט דער רבי רבי העניך 

זאגן אסאך ווערטלעך בדרך צחות[.

ווי געזאגט האט זיך רבי דוד'ל אויסגעצייכענט מיט א 

געוואלדיגע אהבת ישראל און ער האט ליב געהאט יעדער איד 

ממש אהבת נפש, ער האט יעדעם איינעם אויפגענומען מיט 

איבערגעגעבנקייט  און  ליבשאפט  מיט  און  פנים  לעכטיג  א 

אהן א שיעור. אין ספר הק' תפארת שלמה )לפורים( שטייט אז 

ער האט געהערט פון דעם הייליגען מויל פונעם אוהב ישראל 

רבי דוד לעלובער זי"ע וואס ער האט געזאגט "וויאזוי קענט 

איר זאגן אויף מיר אז איך בין צדיק הדור אויב איך פיל נאך 

אין זיך אז איך האב ליב מיינע קינדער מער ווי אנדערע אידן, 

ווייל א צדיק דארף זיין ווי א טאטע צו אלע אידן און זיי זענען 

ממש זיינע קינדער"...  

מעיד  האט  זי"ע  פרשיסחא  פון  הקדוש  יוד  דער 

נישט  קיינמאל  זיך  אז ער האט  זי"ע  דוד'ל  רבי  אויף  געווען 

אויפגערערט און איז נישט צוגעקומען צו די מידה פון כעס, 

קיין  אפילו  נאר  געהאט,  נישט  ער  האט  כעס  נאר  נישט  און 

'ַהְקָּפָדה' אויף א צווייטע איד האט ער אויך נישט געהאט, ער 

האט קיינמאל נישט מקפיד געווען אויף קיינעם.

הילולא
דצדיקיא

הרה"ק 

רבי דוד  לעלובער
זצוקללה"ה 

 יארצייט:
ז' שבט תקע"ד

די מציבה פון רבי דוד לעלובער זי"ע אין שטאט לעלוב
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תולדות פון די 
הייליגע רבי'ס 
פון אלכסנדר

מאמר 
י"ח

• פרק ד' •

ביים יונגער ווארקער רבי זי"ע
א הייליג קינד

נאך די הסתלקות פון רבי שרגא פייביל פון גריצא 

ווארקע חסידים געלייגט אן אויג אויף  זי"ע האבן די 

הרה"ק  יונגער זוהן פון  הרה"ק רבי מנחם מענדל דער 

רבי  זי"ע.  ווארקא  פון  רבי  אלטער  דער   - יצחק  רבי 

מענדל איז געווען זייער א באהאלטענער, און פון זיין 

פריע יוגנט האט ער שטענדיג געארבעט מעשׂים זיך 

נישט  זאלן  זיי  אז  אויגן  מענטשנ'ס  פון  באהאלטן  צו 

דערגיין און מיטהאלטן זיין הייליגע עבודה. נאך אלס 

דער  פאטער  זיין  איהם  פלעגט  וויגל  אין  קינד  קליין 

רמב"ם",  "דער  ליבשאפט  מיט  רופן  רבי  ווארקער 

זאגענדיג אז רמב"ם איז ראשי תיבות מ'נחם מ'ענדל 

ב'ן ר'חל, ווי עס איז געווען זיין נאמען.

אלס קליין קינד פון דריי יאהר אלט האט איהם זיין 

מיטגענומען  זי"ע  רבי  ווארקער  אלטער  דער  פאטער 

ווען  זי"ע,  רבי רבי בונם  צום  פרשיסחא  קיין  זיך  מיט 

ער  האט  קינד  דעם  געזען  האט  בונם  רבי  רבי  דער 

א  און  חכם  גרויסער  זיין  וועט  "ער  אויסגעדריקט  זיך 

גרויסער מנהיג פון טויזענטע אידן"...

אמאל ווען דער אלטער רבי פון ווארקא איז געווען 

אין שטאט סאדיגורא ביים הייליגער רוזינער זי"ע און 

ער האט מיטגעברענגט מיט זיך זיין זוהן רבי מענדל, 

האט איהם דער רוזינער געפרעגט "דער ווארקער רבי 

זאל מיר זאגן פון ווי האט ער זוכה געווען צו אזא זוהן?" 

אוצר  "פונעם  געענטפערט  רבי  ווארקער  דער  האט 

)אז דער אייבישטער האט עס איהם געגעבן אלס א מתנה  מתנת חינם" 

בחינם און נישט אין זיין זכות(.

אנגעהויבן  האבען  חסידים  די  ווען  פנים  כל  על 

צו מוטשענען רבי מענדל אז ער זאל נעמען אויף זיך 

זיין א רבי פאר די  די הייליגע עול פון הנהגה און צו 

געוואלט  נישט  ואופן  פנים  בשום  ער  האט  חסידים, 

האט  ער  און  געדאנק,  אזא  פון  געדענקן  און  הערן 

ווייטער ממשיך געווען צו גיין אין זיינע באהאלטענע 

ווארקא  פארלאזט  טאקע  האט  עולם  טייל  א  וועגן. 

האט  עס  ווי  אמשינאוו  קיין  פארן  צו  אנגעהויבן  און 

געוואוינט הרה"ק רבי יעקב דוד - דער אלטער רבי פון 

זוהן פון דער אלטער  געווען דער עלטערער  )וואס איז  אמשינאוו זי"ע 

ווארקער רבי, און א ברודער פון רבי מענדל(, און א טייל חסידים האבן 

אנגעהויבן צו פארן קיין ראדזימין צו הרה"ק רבי יעקב 

דער אלטער  איז  געזאגט  ווי  אריה פון ראדזימין זי"ע. 

יענע תקופה  אין  רבי הרה"ק רבי יחיאל זי"ע געפארן 

קיין בעלזא צום שר שלום זי"ע.

ממלא מקום פון זיין טאטע
זיי  אבער טייל עולם האט נישט נאכגעלאזט און 

האבן זיך געקלאמערט ארום רבי מענדל און געווארט 

אויפען טאג וואס ער וועט מסכים זיין אנצונעמען די 

און  השתדלות,  לענגערע  נאך  זיך.  אויף  רבי'סטעווע 

בפרט פון די צדיקי הדור וואס האבן אלע געלייגט גרויס 

דרוק אויף רבי מענדל אז ער זאל ממשיך זיין ווייטער 

און ממלא מקום זיין זיין טאטע'נס ָארט, איז ענדליך 

רבי מענדל איינגעגאנגען צו נעמען אויף זיך דעם עול, 

און מען האט איהם אויפגענומען אלס ווארקער רבי ווי 

ער האט באקומען דעם נאמען "דער יונגער ווארקער 

רבי", און ער איז טאקע געווען א יונגערמאן פון דרייסיג 

יאהר אלט ווען ער האט אנגעהויבן צו דינען אלס רבי 

פאר די עדה הקדושה פון די ווארקא חסידים, און ביי 

זיין הסתלקות איז ער געווען ווייניגער ווי פופציג יאהר 

אלט. צווישן די חסידים וואס זענען געווארן שטארק 

איז  רבי'ן  ווארקער  יונגער  צום  צוגעקניפט  און  ָדבּוק 

זי"ע  רבי  אלטער  דער  יחיאל  רבי  הרה"ק  געווען  אויך 

וואס האט אנגעהויבן צוריק צו פארן קיין ווארקא.

סייג לחכמה שתיקה
דער יונגער ווארקער רבי האט ווייטער אנגעהאלטן 

מיט זיין דרך, און רוב פון די צייט פלעגט ער שווייגן און 

רעדן גאר ווייניג, קוים האט מען געהערט פון זיין מויל 

געמָאסטן.  געווען  איז  אות  יעדע  תורה,  דברי  אפילו 

אריינשיינען  ער  פלעגט  כח  הייליגער  זיין  מיט  אבער 

אין אידישע הערצער און מעורר זיין צו תשובה דורך 

זיין הייליגע התנהגות און מיט זיין דאווענען און זמירות 

שבת, וואס האט ערוועקט די אינערליכע סטרונעס פון 

די נשמה פון אלע צוהערער. 

רבינו הק' דער תפארת שמואל זי"ע דערציילט )אין 

ספה"ק תפארת שמואל ביי די דברי תורה צום יארצייט פונעם יונגער ווארקער 

"צלם אלקים  א  געווען  איז  צורה  הייליגע  זיין  אז  רבי( 

כמלאך משרת לפני ולפנים בקדושה וטהרה" )א געטליכע 

וטהרה(.  וואס דינט אין קדשי קדשים בקדושה  ווי א מלאך אלקים  געשטאלט 

צדיק  דער  דער תפארת שמואל האט  זאגט  אויך  ווי 

מיט  און  ווערטער  מיט  זיין  מעורר  געדארפט  נישט 

נאר מיט דעם וואס מען האט  פלַאם-פייערדיגע רייד, 

ציטער  א  כאפן  פלעגט  אליין  פנים  זיין  אויף  געקוקט 

פאר מענטשן און מען איז ערוועקט געווארן צו אהבת 

געוואלדיגע  א  געהערשט  האט  אויך  ווי  השי"ת, 

ליבשאפט און אחדות אויף א הפלא'דיגע וועג צווישן 

זיין  זעהן  פון  נאר  אלס  תלמידים,  און  חסידים  זיינע 

לעכטיגע צורה...

חסידים פלעגן דערציילען אז ווען דער ווארקער 

רבי פלעגט זינגען ביים טיש פרייטאג צו נאכט'ס שלום 

עליכם מיט אשת חיל, ווי אויך ביי די זמירות ביי שלש 

סעודות פלעגן זיך גיסן טייכן טרערן פון די צוהערער 

געזאנג,  הייליגע  זיין  פון  ווערן  באנומען  פלעגן  וואס 

און עס האט געהערשט א מורא'דיגע התעוררות פון 

תשובה אין ביהמ"ד בשעת דער רבי האט געזינגען די 

זמירות.

יראת שמים שטענדיג
אין  ברענגט  זי"ע  ישראל  ישמח  דער  הק'  רבינו 

ספה"ק ישמח ישראל )ביי די דברי תורה צום יארצייט פונעם יונגער 

געקענט  מען  האט  רבי'ן  ווארקער  ביים  אז  רבי(  ווארקער 

אזוי  פנים,  זיין  אויף  שמים  יראת  געוואלדיגע  א  זיין 

אין  יראת שמים שטענדיג  זיין  ווייט האט דערגרייכט 

דערקענען  געקענט  נישט  האט  מען  אז  צייט,  יעדע 

זיין פנים, סיי ביים דאווענען, סיי  קיין שום טויש אין 

ווען ער איז געזעצן ביי א סעודת מצוה, און אפילו ווען 

ער איז געזעצן ביי זיך אינדערהיים, שטענדיג האט זיך 

פחד  און  יראה  מָאס  זעלבע  די  איהם  אויף  אנגעזעהן 

פאר'ן אייבישטער.

קיינער האט איהם נישט געקענט
זיין תלמיד הרה"ק רבי דוב בעריש פון ביאלא זי"ע 

געוואוסט  איך  וואלט  אויב  אז  געזאגט  אמָאל  האט 

אז עס געפונט זיך אויף דער וועלט א איד וואס האט 

זיך  געפארן  איך  וואלט  רבי'ן  ווארקער  געקענט דעם 

אוועק  מייל  הונדערט  דריי  אפילו  איהם  מיט  טרעפן 

איהם  האט  באמת  אבער  שוואכקייט,  מיין  כאטש 

ווייל ער איז געווען באהאלטן  קיינער נישט געקענט 

פון יעדער באשעפעניש"...

כ"ק מרן הגה"ק רבי שרגא פייבל מגריצא זי"ע, כ"ב תשרי תר"ט	 

כ"ק מרן רבינו יחיאל - דער אלטער רבי זי"ע, י"ד שבט תרנ"ד	 

כ"ק מרן רבינו ירחמיאל ישראל יצחק - דער ישמח ישראל זי"ע, כ"ט טבת עת"ר	 

כ"ק מרן רבינו שמואל צבי - דער תפארת שמואל זי"ע, כ"ט תשרי תרפ"ד	 

כ"ק מרן רבינו יצחק מנחם - דער לעצטער רבי אין אלכסנדר פולין הי"ד, כ"ג אלול תש"ב	 

כ"ק מרן רבינו יחיאל מנחם - דער רבי זכרונו לברכה, ו' מרחשון תשמ"ט	 

kerembeisshmiel@gmail.com להערות וכן לקבל הגליון באי-מייל

דער אוהל פון דער יונגער ווארקער רבי זי"ע אין ווארשא


