
פורים קטן
וטוב לב משתה תמיד

בשולחן ערוך אורח חיים )סוף סי' תרצ"ז( הביא ב' דעות 
לענין משתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון, וסיים הרמ"א 
"וטוב לב משתה תמיד". וכבר כתב בספר אורים ותומים 
נתכוונו  שנוכל לפרש בלשון השולחן ערוך אף אם לא 
הנכתב  בדבריהן  נכלל  האמיתי  הענין  מקום  מכל  לזה, 
דלכאורה  אף  זה  בפסוק  שסיים  כאן  וכן  הקודש.  ברוח 

אין לו שייכות לכאן רק לסיים בדבר טוב...

...ולקיים המצוות ב'מעשה' תקנו רק בי"ד שבאדר 
השני, אבל ב'לב' צריך אף באדר הראשון לייחד הלבבות 
שיהיו כל ישראל כאיש אחד בלב אחד, ועל ידי זה זוכין 
להתגלות אור תורה. וכמו במתן תורה דאיתא במכילתא 
ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד ועל ידי זה זכו למתן 
תורה, וכתיב והאמת והשלום אהבו, שעל ידי שכל אחד 
ונעשה  אחד  בלב  אחד  כאיש  נעשים  אמת  דבר  מבקש 
שלום ואוהבים זה את זה. וזה נוהג בלב אף בי"ד שבאדר 

ראשון שהוא גם כן זמן התגלות תורה שבעל פה כנ"ל...

לבער  ויכולים  עמלק  מחיית  זמן  שהוא  זה  וביום 
להרגיש  יכולים  טוב  לב  אך  ולהיות  כסיל  מלב  הרע 
היחוד והשמחה בלב. ובזה שוין י"ד שבאדר ראשון לי"ד 
שבאדר השני, וזה שסיים הרמ"א על זה וטוב לב משתה 
תמיד.                                          )פרי צדיק לר"ח אדר א' אות א'(

רמז בתורה
שלשים יום קודם פורים

הנעשים  ניסים  סוגי  שני  שיש  הוא  הענין  ...כי 
לישראל: אחד, שהשי"ת מעניש את המריעים לישראל 
השרים  לבב  מהפך  שהשי"ת  שנית,  הרע.  חדלו  ואזי 
מצינו  לא  באחשורוש  והנה  לטובה.  עליהם  ויועצים 
שנענש, רק המן, אבל אחשורוש היפך השם יתברך לבבו 

לטובה על עמו בית ישראל. 

וזהו הרמז בתורתינו, שהנה כל מכה שימש חודש 
ומכת  בכורות,  מכת  היה  ניסן  ובחצי  י"ב(,  ט'  )שמו"ר  אחד 
קודם  יום  שלושים   - שבט  בחצי  בתחילה  היה  ארבה 
את  הכבדתי  אני  "כי  ארבה  במכת  הרמז  וזה  לפורים. 
אם  נמצא  מרובה,  טובה  ומדה  אצלי,  מסור  שלבו  לבו" 
מסור אצלי להכביד את לבו, מכל שכן שאוכל אני להפך 
ישראל.  בית  עמו  על  לטובה  והיועצים  השרים  לבב 
היה  כן  החג,  קודם  יום  שלשים  ודורשין  ששואלין  וכמו 
הרמז שלשים יום קודם לפורים, שיהפוך לבב אחשורוש 

לטובה במה שאמר כי אני הכבדתי וגו'.

)ספה"ק קדושת לוי פר' בא(

בעזהשי"ת

פרשת תצוהשנה ז' - גליון קפ"ו
תשע"ו לפ"ק

5:17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הדלק"נ

5:31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עלות

6:43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נץ החמה.

8:50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סוף זמן ק"ש.

5:35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקיעה

6:49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מוצש"ק ר"ת כרם בית שמואל
ת ו ד י ס ח ו ה  ר ו ת י  נ י נ יו"ל בס"ד ע"י מכון כרם בית שמואלפ

שע"י חסידי אלכסנדר
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

א

- הזמנים הם לברוקלין נ.י. -

מאמריםעת הבציר
 מעניני הזמן

זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך

אמרו רבותינו ז"ל )שמו"ר ל"ו א'( "ואתה תצוה הה"ד )ירמי' י"א( 
זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך, וכי לא נקראו ישראל 
אלא כזית הזה בלבד והלא בכל מיני אילנות נאים ומשובחים 
נקראו ישראל... אלא מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין 
אותו ואח"כ מורידין אותו מן הזית ונחבט, ומשחובטין אותו 
אותן  טוחנין  ואח"כ  במטחן  אותן  ונותנין  לגת  אותו  מעלין 
ואח"כ מקיפין אותן בחבלים, ומביאין אבנים ואח"כ נותנין את 
שומנן. כך ישראל באין עובדי כוכבים וחובטין אותם ממקום 
למקום וחובשים אותן וכופתין אותם בקולרין ומקיפין אותן 

טרטיוטין ואח"כ עושין תשובה והקב"ה עונה להם"...

דברי המדרש צריכים ביאור
כוונת הנביא  שלכאורה הרי  המדרש,  ויש לדקדק בדברי 
לפאר ולשבח את בני ישראל ואומר את מעלתם "זית רענן 
יפה פרי תואר קרא ה' שמך", ואיך באו חז"ל ודרשו להיפוך 
ולגנות, שח"ו אין בני ישראל עושים תשובה רק ע"י יסורים 
ישראל  שהרי  צ"ע,  ועוד  אותו.  שחובטין  הזה  כזית  חלילה 
לו  נזדמן  אם  ואף  תמיד,  תשובה  ועושים  חרטה  מלאים 
מתחרט  הוא  הרי  מקרה  בדרך  הישראלי  לאיש  ח"ו  חטא 
הצדיקים  שפירשו  וכמו  הגרוע.  מצבו  על  ומתאונן  מיד 
"ואנחתי ממך לא נסתרה" הכוונה על  )תהלים ל"ח(  עה"פ  הק' 
האנחה שאחר החטא גם ממך לא נסתרה, כי תמיד אני נאנח 
כאן  מבואר  למה  וא"כ  למעלה,  מסתכל  בהיותי  החטא  על 
החבטות  לאחר  רק  תשובה  עושים  ישראל  שבני  במדרש 

והיסורים רח"ל.

מידת הדין אינה הנהגה עצמית, אלא כל כולה חסד
ומפרש כ"ק מרן רביה"ק התפארת שמואל זי"ע את הענין 
ענין  שביאר  זי"ע,  הק'  הבעש"ט  של  קדשו  דברי  בהקדם 
"המתקת דינים בשורשן", היינו שידע האדם כי מקור ושורש 
הדין הוא חסד ומתוק, ואף כי הדבר נראה כרע בעיני האדם, 
חוץ,  כלפי  עיניו  למראה  רק  הוא  שהכל  ויזכור  ידע  מ"מ 
ובאמת כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, וכל עיקר תכלית 
היסורים המה רק לטובתינו שיבוא בזה האדם לידי תשובה 

ומעשים טובים.

ועל דרך זה ביאר בקדשו הרה"ק היהודי הק' מפרשיסחא 
זי"ע דברי הפסוק )תהלים ע"ו( "משמים השמעת דין ארץ יראה 
כביכול  הקב"ה  'משמיע'  רק  השמים  שמן  היינו  ושקטה", 
שיש דין ושבט מושל, אך לאמיתו של דבר עצם בחי' 'דין' 
איננו הנהגה עצמיות למעשה, רק הכוונה ליראות ולהפחיד 
כשישראל  ואח"כ  דיין.  ואית  דין  שאית  להשמיע  בשבט 
שומעים הדין הנורא ומפחדים וזוחלים ורועדים מאימת הדין, 

אז ממילא מתקיימת "ושקטה" שנמתקים ונשקטים הדינים 
והנדרש.  הנרצה  התכלית  את  הביאו  כבר  שהרי  מעליהם, 
עה"פ בתהלים  רש"י ז"ל  בדברי  הזה ממש  כדבר  עוד  ועיין 
)ע"ז( "ואמר חלותי היא" מחשבותי אומרת לי אין זאת אלא 

להחלותי וליראני לשוב אליו.

ומה יקר חסדי ה' שמסבב סיבות מרוב אהבתו לישראל 
שיתן האדם אל לבו מה ראה על ככה ומפני מה הגיע אליו כל 
זה, ויראה בעינים פקוחות לפני מי חטא וכמה רע ומר שהמרה 
נגד יוצרו ובוראו, וממילא יתבונן בחסדי ה' כי שורש הדין היא 
חסד, ואת אשר יאהב ה' יוכיח )משלי ג'( וכמו שאמר דוד המלך 
ע"ה )תהלים י"א( ה' צדיק יבחן, וכפירוש רש"י ז"ל שם "אך כן 
מדתו של הקב"ה לייסר ולנסות הצדיקים ולא את הרשעים, 
מקיש  הוא  יפה  שפשתנו  שיודע  זמן  כל  הזה  הפשתני 
שמתנתקת",  לפי  בכתישה  ממעט  הוא  יפה  וכשאינו  עליה 
)ברכות פ"ט ה"ה( "שאם באת לשנוא דע  הירושלמי  כוונת  וזהו 
שאתה אוהב" והרמז בזה, שאם אתה חושב ומרגיש בהעונש 
ובהיסורים ענין של שנאה ח"ו, דע שאתה אוהב, וכל כולו הוא 
רחמים וחסדים מצד אהבת השי"ת אותנו, ובידיעה ואמונה זו 
היא ממתיק הדינים בשורשן ונעשה כולו חסד בפועל ממש.

בני ישראל אף בצר להם שבים בתשובה
אומות  באין  ישראל  "כך  הנ"ל  המדרש  דברי  יובנו  ובזה 
וחובשין אותן ואח"כ עושין תשובה",  וחובטין אותן  העולם 
עצמם,  מחמת  תשובה  שעושים  די  שלא  בזה,  הכוונה 
ומתחרטים תמידים כסדרם על עוונותיהם באנחה ובשברון 
הלב, אלא אף במצב כזה שחובטין וחובשין ומייסרים אותם, 
צד,  בכל  ולוקים  מוכים  שהם  ואף  תשובה,  עושים  אז  גם 
מתבוננים  אדרבה  אלא  ה',  אל  מלשוב  בכך  נמנעים  אינם 
לשוב  לבם  אל  שיתנו  כדי  שהיא  ומבינים  היסורים  בסיבת 
שיש  להשמיע  כנ"ל  דין"  השמעת  "משמים  בבחי'  ה',  אל 
עליהם  ומקבלין  מאהבה  תשובה  עושים  ואז  ומושל,  שבט 
הדין. אבל אומות העולם מהרהרים אחרי ה' כשמגיע עליהם 
יסורים וצרות, וכמו שאמר שלמה המלך ע"ה )מלכים א' ח'( גם 
רש"י  וגו' אתה תשמע מן השמים, וכמו שפירש  אל הנכרי 
ז"ל שם "בישראל הוא אומר לתת לאיש ככל דרכיו שישראל 
מכיר בהקב"ה ויודע שהיכולת בידו, ואם תפלתו לא תעשה 
פירות תולה הדבר בעצמו ובחטאו, אבל הנכרי קורא תגר וכו' 
לפיכך ככל אשר יקרא אליך תשמע תפלתו", הרי לנו שהגוי 
תגר  קורא  ואדרבה  והיסורים  הדין  ענין  ישיג  ולא  יבין  לא 

כאשר אינה תפלתו נשמעת...

)עפ"י ספה"ק תפארת שמואל בפרשתינו אות ג'(

טיול בכרם ספרי רבותינו הק' ובמשנתם הטהורהמכרם רבותינו



ב

מפרי הכרם
ואתה תצוה את בני ישראל

דקדקו המפרשים למה לא נאמר כאן בלשון 'צו' את 

'דבר' אל בני ישראל כמו בכל המצוות.  בני ישראל, או 

)ברכות ל"ג.( עה"פ מה ה' אלקיך  ויבואר על פי אמרם ז"ל 

שואל ממך כי אם ליראה, אטו יראה מילתא זוטרתא, אין 

לגבי משה מילתא זוטרתא היא. ופירש כ"ק מרן רביה"ק 

הישמח ישראל זי"ע שכאשר קרבו אל משה וראו היראה 

שיש להם ממנו, מפני שנאצל עליו אור העליון, ממילא 

כלם ק"ו בן בנו של ק"ו איך צריכים  שקלו בפלס מאזני שִׂ

אנחנו לירא מהקב"ה, ממילא הגיע להם יראת הרוממות 

בניקל. וזהו פירוש "אין לגבי משה" היינו כשקרבו וראו 

פני משה אז היה היראה מילתא זוטרתא לגבייהו... 

וזהו ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך, היינו 

'הכנעה',  מדת  היינו  'שמן'  להם  ותשפיע  שתמשיך 

כאמרם ז"ל )מנחות פ"ה.( כל מקום ששמן זית מצוייה שם 

חכמה מצוייה, וצירוף "חכמה" היא 'כח מה'. "זך" פירש 

כשירה  ענוה  צדק,  ענות  היינו  שמרים,  בלי  ז"ל  רש"י 

כי  תצוה"  "ואתה  נאמר  ולזה  ה'...  ליראת  מזה  שיבואו 

אתה בעל המדה הזאת, ואתה הוא כמו המַצֶוה על זה...

)ספה"ק תפארת שמואל ב'(

ויקחו אליך שמן זית זך

איתא במדרש בפרשתינו )שמו"ר ל"ו א'( "כל המשקים 

אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון ואיזה עליון אבל 

הוא  שבעולם  המשקין  בכל  מערבו  אתה  אפילו  השמן 

זה  שדבר  זי"ע  אמת  השפת  ומפרש  מהן".  למעלה  נתון 

רמוז בציווי השי"ת "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו 

אליך שמן זית זך" היינו שזה המבוקש מבני ישראל לשמור 

שלא  ישראל,  איש  בכל  שיש  אלקי  חלק   - הפנימי  חיות 

יתערב בגשמיות ח"ו אלא יהיה צף למעלה.

)שפת אמת תרל"ב(

שמן זית זך כתית למאור 

למאור  כתית  זך  פ"ו.(  )מנחות  ז"ל  אמרו  דהנה  ונראה 

ואין זך כתית למנחות. ופירש כ"ק אבי אדמו"ר האבני נזר 

כן  על  לכפרה  הן  באשר  דמנחות  אד"ר(  י"א  )יו"ד  זצללה"ה 

אינו מזיק מעט הפסולת, כי הנצרך לכפרה בהכרח עדיין 

אינו מנוקה מפסולת, וכמוהו כן קרבנו.

)שם משמואל תרע"ב(

והם יקחו את הזהב ואת התכלת
מן  יקחו  לב  שחכמי  שפירש  רש"י  פירוש  עיין 

עושין  שהיו  על  טעם  ליתן  ויש  הזהב.  את  המתנדבים 

בגדי כהן משל ציבור, דהנה הכהן אף שהיה עושה עבודה 

ומקריב קרבנות לא היה עבודתו שלימה אם לא התלבש 

את עצמו באהבת ישראל...
)ספה"ק קדושת לוי, וחסר המשך המאמר(

ולחם מצות וחלת מצות וגו' ורקיקי מצות
)מנחות ע"ז:( שהלחם בקרבן המילואים  במשנה  איתא 

)היינו  ורבוכה  ורקיקין  חלות  שבתודה  כמצה  בא  היה 
שכל קרבן תודה היה בא עם ד' מיני לחם - ג' סוגי מצה ועוד סוג א' של חמץ, 

מה  להבין  ויש  החמץ(.  ולא  בלבד  המצה  סוגי  ג'  רק  בו  היה  והמילואים 

נשתנה קרבן המילואים שלא היה בו גם לחם חמץ כמו 

הקרבן תודה. 

אך יש לומר עפמ"ש הזוה"ק בפרשתינו )קפ"ג:( בטעם 

איסור חמץ בפסח, שהוא משל למלך שהיה לו בן יחיד 

אמרו  לאכול,  החולה  הבן  היה  תאב  אחד  יום  ונחלה, 

שלא  ועד  רפואה(  של  )מאכל  דאסוותא'  'מיכלא  רק  שיאכל 

מאכל  שום  בבית  ימצא  לא  המרפא  מאכל  את  יאכל 

אחר שיוכל החולה לאכלו, ורק משכבר אכל את המאכל 

המרפא מעתה כבר יוכל לאכול גם מאכלים אחרים ושוב 

לו. כיוצא בזה הוא ענין אכילת מצה שבפסח  יזיקו  לא 

ישראל  שיצאו  שבשעה  דאסוותא,  מיכלא  שהוא 

ממצרים לא היו יודעים ומכירים באמונה, ולכן הוצרכו 

לאכול מצה שהוא מרפא את הנפש ומביאו לידי אמונה, 

ואח"כ כבר יכלו לאכול חמץ. ובהגיע חג השבועות שהוא 

זמן קבלת התורה וביטול היצר הרע אז כבר היו יכולים 

גם להקריב חמץ בביהמ"ק - בקרבן שתי הלחם שהיה 

חמץ, ולא היה מזיק להם כלל )עיי"ש בזוה"ק(.

וכעין זה נמי יש לומר בטעם המילואים שבזה נכנסו 

ממצרים  כשיצאו  ישראל  מעין  והיה  כהונה,  לקדושת 

בראשית  שישראל  וכשם  הקב"ה,  לרשות  שנכנסו 

הכהנים  גם  כן  להם,  להזיק  החמץ  יכול  היה  הוייתם 

בראשית הוייתם בכהונה.
)שם משמואל תרע"ג(

פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון 
אחד  קולו  חי  כשהוא  שאמרו  הוא  זה  יהושע  רבי  אמר  מ"ו(  פ"ג  )קינים  במשנה  איתא 

וכשהוא מת קולו שבעה )היינו, כבש כשהוא חי יש לו רק קול אחד שיכול להשמיע בפיו, ובמותו עושים מגופו 

כלים מכלים שונים המשמיעים שבעה מיני קולות( כיצד קולו שבעה: שתי קרניו - שתי חצוצרות, שתי 

שוקיו - שני חלילין, עורו לתוף, מעיו לנבלים, בני מעיו לכינורות, ויש אומרים אף צמרו 

לתכלת. 

 - צמרו  "אף  וז"ל:  לתכלת,  צמרו  שאף  אומרים  היש  דברי  את  בברטנורא  ומפרש 

לעשות ממנו תכלת, עושים מצמרו מעיל שכולו תכלת ועל שוליו פעמונים שמשמיעים 

קול. ותנא קמא תכלת לא קא חשיב, לפי שאין התכלת משמיע קול אלא הפעמונים שעל 

שוליו סביב".

בספר דברי יחזקאל איתא מהגה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע שדקדק פעם 

מאוד,  דחוקים  הנ"ל  הרע"ב  דברי  שלכאורה  קדשים,  סדר  סיום  בעת  קרעניצא  במרחץ 

לתכלת"  צמרו  "אף  אומרים  היש  יאמרו  סביב  המעיל  שולי  שעל  הפעמונים  שבגלל 

דהיינו שהם משמיעים קול, הלא הצמר אינו גורם להשמיע קול ורק הפעמונים לבדם הם 

המקשקשים ומשמיעים קול בשעת הילוכו של כהן גדול.

והנה ברש"י )כ"ח ל"ג( מבואר שכל פעמון היה נתון באמצע בין ב' רימונים בשולי המעיל. 

והקשה עליו הרמב"ן ז"ל "למה עשה הרב הפעמונים לעצמן, פעמון בין שני רימונים, כי אם 

כן לא היו הרימונים משמשין כלום"... 

ומיישב הגה"ק משינאווא זי"ע דהרימונים היו משמשים כדי שיהא 'הפסק' בין פעמון 

לפעמון, כדי שלא יכה פעמון את חבירו ויבלבל קול העינבל שבזג, )היינו שהמטרה לשמוע את 

וזאת היתה מטרת הרימונים  ולא ע"י שמכה כותלו על כותל פעמון אחר(  כל פעמון איך שמקשקש בעצמו, 

לתת הפסק בין כל פעמון לחבירו, נמצא שע"י הרימונים היה נשמע יפה קול כל פעמון 

שמוציא העינבל בקשקושו, הרי לנו שהרימונים היו 'מסייעים' להשמעת קול הפעמונים, 

וזהו שיטת היש אומרים אף צמרו לתכלת, שהרימונים היו מסייעים ומועילים להשמעת 

"וזה נראה לי פירוש אמת, ולפלא על הראשונים ז"ל שלא  הקול. ומסיים הדברי יחזקאל 

פירשו פירוש זה, ומקום הניחו לי להתגדר בו".

גרגירים מאוצר הפלפול
תבואת הכרם והדרוש ובדברי הלכה

לקט אמרי נועם 
ודברי אלקים חיים 
מספרים הקדושים

סיפורי צדיקים 
מבין ערוגות הכרם אשכלות הכרם

והיה על מצח אהרן 
עזות  על  מכפר  שציץ  פ"ח:(  )זבחים  בגמרא  איתא 
פנים, דבציץ כתיב והיה על מצח אהרן, ובעזות פנים 
כתיב ומצח אשה זונה היה לך. ולכן צריך האדם להפוך 
כ"ק  וסיפר  השי"ת.  לעבודת  פנים  עזות  של  זו  מדה 
רבו  בשם  זצוקללה"ה  מפאריסוב  אברהם  רבי  אדמו"ר 
אדר(  ח"י  )יו"ד  זי"ע  מאלכסנדר  העניך  רבי  הרבי  הרה"ק 
פנים, מפני שכן  עזי  על החסידים  מפני מה אומרים 
הדבר שהם עזי פנים, והטעם שהרי שלמה המלך ע"ה 
קרא ליצר הרע "מלך זקן" ומאז ועד עתה הלא הזקין 
יותר ויותר, ולהעיז לזקן כזה צריך חוצפה גדולה, ולכן 
נקראים עזי פנים שיש להם חוצפה גדולה להעיז לזקן 

כזה שלא ישמעו לו... 

ועוד סיפר בענין זה הרה"ק מפאריסוב זצוקללה"ה, 

ז"ל  הגה"ק רבי עקיבא איגר  כי פעם אחת קיבל עליו 

להתענות בהפסקה ג' ימים. ויהי ביום השלישי נחלש 

מאוד עד שלא היה יכול לבוא אל הישיבה ללמוד עם 

התלמידים. נכנס אליו אחד מתלמידיו הגדולים וביקש 

ממנו רשות הדיבור, ואמר התלמיד ברגש הלא מצינו 

ומה כבר  יצר הרע,  לו  יש  זמן שהאדם בגשמיות  כל 

מצווה  כאשר  אלא  רבינו,  את  להסית  היצה"ר  יוכל 

אותו להתענות, יראה נא רבינו מה שהרויח היצה"ר 

דרבים...  תורה  תלמוד  וזה  עמנו,  לומד  אינו  שרבינו 

הצדק  כי  ז"ל  רעק"א  הגאון  לו  הורה  ומיד  ותיכף 

אתו, וציוה להגיש לו דבר מזון ואכל והוטב לו והלך 

להישיבה ללמוד עמהם. 
)זכותא דאברהם(



ג

)שמו"ר וביום השבת יפתח בפרשתינו  במדרש  חז"ל  דברי  ידועים 

רענן  זית  י"א(  )ירמי'  הה"ד  תצוה  "ואתה  א'(  ל"ו 

יפה פרי תואר קרא ה' שמך, וכי לא נקראו ישראל אלא כזית הזה בלבד והלא בכל 

מיני אילנות נאים ומשובחים נקראו ישראל... אלא מה הזית הזה עד שהוא באילנו 

מגרגרין אותו ואח"כ מורידין אותו מן הזית ונחבט, ומשחובטין אותו מעלין אותו לגת 

ונותנין אותן במטחן ואח"כ טוחנין אותן ואח"כ מקיפין אותן בחבלים, ומביאין אבנים 

ואח"כ נותנין את שומנן. כך ישראל באין עובדי כוכבים וחובטין אותם ממקום למקום 

וחובשים אותן וכופתין אותם בקולרין ומקיפין אותן טרטיוטין ואח"כ עושין תשובה 

והקב"ה עונה להם, מנין שנאמר ויאנחו בני ישראל, וכן בצר לך ומצאוך, כי ֵקל רחום 

ה' אלקיך, הוי זית רענן יפה פרי תואר", עיי"ש.

וידועה הקושיא שח"ו לומר שכך היא צורתם של ישראל שאינם עושים תשובה 

עד שבאים עליהם יסורים, וכי אפשר לומר "זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך" 

שהשי"ת קורא כך את שמנו לומר שזאת היא מהותם ועצמיותם של ישראל שאינם 

עושים תשובה עד שכותתים וחובטים אותם.

ודבר נפלא מפרש השם משמואל )בפרשתינו תרע"ג, ויסוד הדברים מבואר  מעלתן של ישראל 
שהם דוגמת השמן 
שבזית

ע"י  כזו  שתשובה  נראה  לכאורה  דהנה  רבותה"ק(  ובספרי  בספה"ק 

יסורים ועונשים רח"ל אין בה כ"כ שבח ומעלה, וזה מה שבאו 

חז"ל להורות ולגלות לנו שאין הדבר כן, שהרי הזית הזה כך הוא צורתו וסדר בריאתו 

שיתן שמנו אחר כל המעשים הנ"ל, ומ"מ זה שבחו, כי ע"י המעשים אינה נולדת לו 

בפסולת  שבחו  טמון  היה  שמקודם  רק  מקודם,  בו  היה  שלא  מה  אחרת  תכונה 

המקיפו, וכמו שמצינו בגמרא )פסחים ל"ג:( הלשון "משקין מיפקד פקידי" )המשקין מופקדין 

הן בתוך הזג - רש"י(, וכשמסלקין הפסולת ממילא נתגלה שבחו וטבעו הפנימי.

כך ישראל ב'עצם' הם טובים בפנימיותם, רק לפעמים במקרה יתכן שיהא הפסולת 

שידועים  וכמו  ישראל.  עצם  נתגלה  ממילא  הפסולת  את  משמסירים  אך  מקיפם, 

דברי הרמב"ם )הל' גירושין פ"ב ה"כ( לענין "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" שרק יצרו 

הוא שתקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו, כידוע.

ומוסיף השם משמואל זי"ע שמדבר זה יש לנו קל וחומר ליום  ביום השבת 
נפתח פנימיות בני 
ישראל

ִיָּפֵתַח"  ַהַּׁשָּבת  "ּוְביֹום  מ"ו(  )יחזקאל  כתיב  דהנה  קודש,  השבת 

נצמח  ומזה  ישראל,  קדושת  עצם  ונתגלה  נפתח  שבשב"ק 

שאפילו עם הארץ אימת שבת עליו )ירושלמי דמאי פ"ד ה"א(, מפני שפנימיותו נתגלה ויוצא 

אל הפועל. וא"כ בודאי יש ביד כל איש מישראל להתעורר להוציא כחותיו הטמונים 

בלבו, ולכן מסוגל השבת לתשובה, וכמו שנרמז ש'בת ב'ו ת'שוב, שהרי אז אין צריכים 

ג'(  )תנחומא בראשית  ז"ל  וכן אמרו  ח"ו ליסורים ולעונשים לַגלות את פנימיות הנשמה. 

שכבוד שבת עדיף מאלף תעניות, והטעם כנ"ל, שהרי כל פעולת התעניות להתיש 

החומר למען תצא לפועל הנקודה הטמונה שבלבו, ק"ו לשבת שממילא נקרע ְסגֹור 

הלב, וע"י עונג שבת מעורר את הנקודה הפנימית שבו בעצמה לצאת מתוך המאסר, 

ולא 'סילוק המונע' לבד... עיי"ש בדבריו הק' באריכות.

והנה ידועים דברי כ"ק מרן רביה"ק הישמח ישראל זי"ע בכמה  ע"י השפלות 
בערש"ק זוכה 
להאיר

מקומות שבמשך ששת ימי המעשה נדמה להאדם שכחו ועוצם 

ידו עשה לו החיל הזה, כי אז היא עלמא דשיקרא, אך בשבת 

קודש כאשר מופיע וזורח אור קדושת שבת קודש אור אמת, ]וכמו שמצינו שעם 

הארץ ירא לשקר בשבת כנ"ל[, ואז זוכה האדם לדעת ולהכיר את אמתית שפלות 

מצבו וגודל רחקותו מאור פני מלך חיים. ושפלות הזה יקר בעיני ה', ובכח זה הקב"ה 

מרומם ומקרב את האדם עד שזוכה להרגיש אור נועם זיו יקרת קדושת שבת קודש. 

וזה הוא ביאור לשון המשנה "ערב שבת עם חשיכה" פי' עם החשכת לבו ומרירות 

נפשו בערב שבת עם חשיכה, כאשר מתבונן אל לבו כי השבת קודש ממשמש ובא 

ואיך יזכה להרגיש קדושת שבת קודש, ואיך יבוא אל שער המלך בלבוש שק, ואז 

בכח החשכות והשפלות הלז זוכה להרגיש עריבות נעימות מתיקות שבת קודש...

בהקדמה זו מפרש כ"ק מרן רביה"ק התפארת שמואל זי"ע )שבת 
מתוך המרירות 
תואר" תצמח המתיקות פרי  יפה  רענן  "זית  הנ"ל  המדרש  דברי  את  ב'(  אות  זכור 

שנמשלו ישראל לזית, הרמז הוא כמו הזית שמה'מרירות' יוצא 

שמן טוב ומשובח, כך גם בני ישראל מתוך החשכות ומרירות לבם נעשה להם ערב 

ומתוק וזוכים לאור פני מלך חיים...

ופריו מתוק לחכי

במקום שדעתו משתוקק שם נמצא
והיינו עפ"י דברי כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה 

משתוקק  אדם  של  שדעתו  מקום  דבכל  שהוכיח 

)פ"ד  ממתניתין דעירובין  הוא שם,  כי  נחשב  לשם 

מ"ז( היה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי בעיקרו 

וכן  בפועל.  שם  היה  כאילו   - שביתה  שם  קונה 

שכל  מאחר  חו"ל  יושבי  אפילו  ישראל  בכל  הוא 

על  תמיד  ומתפללין  ארצם  דרך  היא  תפילתם 

בגבולינו,  אותנו  ולטעת  לארצנו  ישראל  עליית 

נחשב כאילו כולנו שם. 
)לך לך תרע"ב(

עבירה גוררת עבירה
נראה עפ"י מה ששמעתי מכ"ק אבי אדמו"ר 

לא  עבירה"  גוררת  ש"עבירה  שמחמת  זצללה"ה 

היה בדין להעניש את החוטא על עבירה מאוחרת, 

וכמעט  אותה,  גוררת  לה  שקדמה  עבירה  שהרי 

על  הוא  העונש  אלא  לעשותה.  מוכרח  שהוא 

אלה,  לכל  אותו  הביאה  שהיא  הראשונה  העבירה 

עכת"ד. 
)וישב תער"ב(

כפי ערך ההכנעה בתפלה
וכענין ששמעתי מכ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה 

שלכן 'תפלה' נקראת 'קשת', דכמו הקשת כל כמה 

לפנים  החצים  יורה  כך  ביותר,  לאחור  שנמתחה 

ביותר, כך התפילה באותה מדה שהוא מיצר ונכנע 

כך היא עולה למעלה למעלה, עכ"ד. 
)מקץ תרע"ה(

בביאור מידת הענוה
אדמו"ר  אבי  מכ"ק  ששמעתי  מה  עפ"י 

זצללה"ה בענין ענוה, שאין הפירוש שלא ידע את 

אלא,  האדם.  מחובת  שזה  אדרבה  נפשו,  מעלת 

אינם  הנמצאות  שכל  השי"ת  בגדלות  המשכיל 

תופסים מקום כלל כקטן כגדול, מצד זה יהיה עניו 

ושפל בעצמו. ומשלתי זה משל לאיש אחד עני יש 

לו כפלים מהשני, היינו שזה כל הונו מטבע אחת 

וזה יש לו שתים או שלש או עד עשר, וכשתערוך 

זה לעומת זה יש לבעל שתים או שלש מטבעות 

להתגאות על זה שאין לו רק אחת, אבל בבוא כולם 

לפני עשיר גדול מאד, היהיה עוד מקום לבעל שתי 

מטבעות להתגאות על בעל אחת, שכל המטבעות 

'הון  בשם  לכנות  כלל  מקום  תופסין  אינן  הללו 

ועל  מזה.  יותר  ורכושו  הונו  שזה  לומר  ורכוש' 

ויודע ומבין גדלות  כל איש שתגדל מעלת שכלו 
השי"ת תגדל בו יותר ענותנותו...

)תרומה תרע"ג(

מעלת ההשתוקקות
הכ"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  אבי  כ"ק  הנה 
זי"ע אמר שאם תהיה לאדם השתוקקות לעבודת 
יהיה  ואם  בגיהנם.  שיהיה  אפשר  אי  אז  השי"ת 
תוציא  ההיא  שהתשוקה  בדבר  הוא  ערב  שמה, 

אותו החוצה משם כחץ, עכלה"ק. 
)תשא עת"ר(

כח המשלח בתוך מצוותינו
זצללה"ה  אדומו"ר  אבי  כ"ק  שהגיד  עפ"מ 
שלכאורה יש לתמוה איך מעשה בשר ודם קרוץ 
התירוץ  אך  העליונים.  בעולמות  יפעל  מחומר 
הוא, שהאדם הוא שליח מהשי"ת לקיים מצוותיו, 
ושליח לעולם יש בו כח המשלח, ומעשה השליח 
עושה  שהאדם  המצוות  ע"כ  להמשלח,  מתייחס 
הוא  עצמו  שהקב"ה  נחשב  השי"ת  בשליחות 
פועלין  שהמצוות  מה  תימה  אין  וא"כ  העושה. 

בעולמות העליונים, עכ"ד.
)ויקרא תרע"ו(

לא יסתכל בעבירות כלל
יברח  רעות  מחשבות  לאדם  יבואו  כאשר 
כלל  בהן  יהרהר  ולא  מדעתו  תיכף  ויסיחן  מהן 
אם לעשות או לא, וכמו שאמר כ"ק אבי אדומו"ר 
לבבכם"  אחרי  תתורו  "ולא  הפירוש  זצללה"ה 
מלשון 'ויתורו' את ארץ כנען, שלא להסתכל בהן 

כלל, עכתדה"ק.
)מסעי עת"ר(

לימוד סדר קדשים
עוד יש לומר עפ"י מה ששמעתי מכ"ק אבי 
זצללה"ה  זקיני  בשם  שאמר  זצללה"ה  אדמו"ר 
את  מטהר  קדשים  בסדר  שהלימוד  מקאצק, 
זצללה"ה  מגור  הרי"ם  אדמו"ר  ובשם  המחשבות. 
מחשבות  צריכין  קדשים  סדר  שללימוד  אמר 
שלעומת  ביניהם  הכריע  )האבנ"ז(  והוא  טהורות. 
שאדם לומד במחשבות טהורות בה במדה הלימוד 
המחשבה  טהרת  לו  ונקל  המחשבות,  את  מטהר 

בכל פעם יותר, עכת"ד. 

)מקץ - להתחלת חומש של בנו( 

במשעול
הכרמים

לקט אמרות טהורות ופנינים יקרים
בעניני עבודת השי"ת והמסתעף

טיפה מַים-משנתו הטהורה של
הגה"ק בעל אבני נזר מסאכאטשוב זי"ע

מלוקטים מתוך ספר שם משמואל

להיות שש ושמח ומתענג בלימודו
...ומדי דברי זכור אזכור מה ששמעתי 
בענין  השכל  מדרך  טועין  אדם  בני  קצת 
לימוד תורה הק', ואמרו כי הלומד ומחדש 
זה  אין  בלימודו  ומתענג  ושמח  חידושים 
לימוד התורה כ"כ לשמה כמו אם היה לומד 
תענוג,  שום  מהלימוד  לו  שאין  בפשיטות 
והוא רק לשם מצוה, אבל הלומד ומתענג 
הנאת  גם  בלימודו  מתערב  הרי  בלימודו 
ואדרבא  מפורסם,  טעות  זה  ובאמת  עצמו. 
כי זה היא עיקר מצות לימוד התורה להיות 
שש ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה 
תורה  מדברי  שנהנה  ומאחר  בדמו,  נבלעין 

הוא נעשה דבוק לתורה...
)מתוך הקדמת רבינו לספרו אגלי טל(
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ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה )ע"א ט'(
שלא יתיישנו אצלו התורה והמצוות

מצוה  נר  "כי  זקנה,  לעת  תשליכנו  אל  בפסוק 
בחינת  הם  והמצוה  שהתורה  נמצא  אור"  ותורה 
במי  וזהו  שבהם.  ההארה  מצד  ישראל  של  'עינים' 
שמקיים האזהרה של בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, 
אז רואה בהם בכל עת אור חדש, משא"כ מי שהתורה 
ומצוות בעיניו כדיוטגמא ישינה, שעבודת הבורא ב"ה 
נתיישן אצלו, כמאמר דוד המלך ע"ה "אל תשליכנו 
ומצוות, שאז  יתיישן אצלו התורה  זקנה" שלא  לעת 
הכל אצלו כמצות אנשים מלומדה, זה לא יוכל לראות 
לזה, לקשר את עצמו  ועצה  ומצות.  את האור תורה 
במדת האמת, כי מי שמתקשר במדת האמת ועושה 
אע"פ  אליו  מקרבו  הקב"ה  האמת,  בנקודת  מעשיו 

שאינו יודע לכוין כוונות וסודות הנשגבות.
)ספה"ק תפארת שמואל בכ"מ(

ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה )ע"א ט'(
שיזכה לעבוד תמיד בזריזות

האחרון  אדמו"ר  רביה"ק  מרן  כ"ק  דב"ק 
זקנה"  לעת  תשליכנו  "אל  ופירש  הי"ד  זצוקללה"ה 
כלומר שאפילו בימי הזקנה אזכה לעבוד את השי"ת 

בהתלהבות ובזריזות.
)כ"ק מרן רביה"ק אדמו"ר האחרון זצוקללה"ה הי"ד(

ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה )ע"א ט'(
שלא ישאיר לימי הזקנה

זי"ע  מאלכסנדר  העניך  רבי  הרבי  הרה"ק  דב"ק 
)יו"ד ח"י אדר( שהאדם צריך להתפלל על כך שלא ישליך 

עת  לי  יש  עדיין  יאמר  שלא  היינו  הזקנה,  לימי  'הֵעת' 
לתקן.

זקנה  לעת  תשליכני  אל  הפסוק  על  אמר  עוד 
בזה"ל "דו זאלסט נישט מיך אוועק ווארפן ווען איך 
צו  דענסטמאהל  איז שווער  עס  זיין אלט,  שוין  וועל 
רעכטמאכין" שאז לא ישליכני השי"ת שאז כבר קשה 

לתן לעת הזקנה...
)חשבה לטובה(

זמורות הכרם
• אמרות טהורות על ספר תהלים •

הרב ישראל מאשקאוויטש הי"ו, בארא פארק............................... לרגל הולדת בנו
.......................................... לרגל הולדת בתו מו"ה שלמה יודא אפפעל הי"ו, מאנסי
מו"ה נפתלי פעלדמאן הי"ו, בני ברק.................................................................לרגל הולדת בתו
הרה"ח אפרים לסקר הי"ו, בני ברק................................................ לרגל הולדת נכדתו
מו"ה משה אליעזר גרינבערגער הי"ו, בארא פארק................... לרגל הולדת נכדו
מו"ה אפרים שווארץ הי"ו, בארא פארק....................................... לרגל הולדת נכדתו
מו"ה יחיאל מיכל שווארץ הי"ו, בארא פארק................................ לרגל הולדת בתו
הרה"ג שרגא משה ביערמאן שליט"א, בארא פארק ....... לרגל בר מצוה של בנו
מו"ה יעקב טאבאק הי"ו, בארא פארק........ לרגל נישואי בנו החתן יצחק אייזיק נ"י
מו"ה חיים יעקב בעניש הי"ו, בארא פארק................................................ לרגל הולדת נינתו
מו"ה משה אורי הערצאג הי"ו, בארא פארק..................................... לרגל הולדת בנו
מו"ה פינחס פריינד הי"ו, בארא פארק............................................ לרגל אירוסי נכדתו
הרה"ח חיים יחיאל מאנדל הי"ו, בני ברק...................................... לרגל נישואי נכדו
מו"ה חיים רפפורט הי"ו, אשדוד....................................................... לרגל הולדת נכדו
מו"ה אלימלך דייטש הי"ו, בארא פארק.......................................... לרגל הולדת נינתו
מו"ה שלמה כץ הי"ו, אשדוד.................................................................. לרגל הולדת בנו
מו"ה פנחס עמרם ווייס הי"ו, בארא פארק................................... לרגל נישואי נכדתו

יהי רצון שיזכו לרוב תענוג ונחת דקדושה

ברכת מזלא טבא לאנ"ש שהשמחה במעונם

נוטעי הכרם

בוצין בוצין מקטפיה ידיע
אבד"ק  הלוי  אהרן  יעקב  מו"ה  הרה"ח  מו"ר  לי  סיפר 
קאנסטאנטין זצלה"ה איך שאדמו"ר מסאכטשוב זצלה"ה אמר 
לו שבעודו ילד קטן והיה מתפלל בביהכנ"ס עם אביו זצלה"ה, 
וביום הכיפורים בין תפלה לתפלה למד אז במשך היום מסכת 

יומא וגמר עד גמירא.
)שש"ק(

ח"י חידושים בכל יום
מקינצק  יואב  חלקת  בעל  הגדול  הגאון  ממו"ר  שמעתי 

זצללה"ה איך שרבינו סיפר לו כי בעת שאכל על שלחן חמיו 
זצללה"ה אחר החתונה היה חמיו מבקש ממנו שיאמר לו בכל 
יום חידושי תורה מה שחידש באותו יום, ואמר לו בכל יום ח"י 

חידושים שחידש באותו יום.
)שש"ק(

לא רצה לעורר את אביו
סיפר לי הרב החסיד ועניו ר' אברהם לייביש ז"ל מבענדין 
זצ"ל  אבנ"ז-  בעל  רבינו  -אבי  מביאלע  הגה"ק  מגיסו  ששמע 
מעשה נורא, כי דרכו בקודש היה שבכל פעם שהיה בקאצק 
בנו הקדוש העילוי הצעיר הרה"ק  דוקא במטה עם  ישן  היה 
אחת  ופעם  זי"ע.  מקאצק  הרה"ק  חתן  שהיה  נזר  אבני  בעל 
מים  כאלו  שהרגיש  מחמת  השינה  באמצע  עצמו  התעורר 
ראה  הנר  והדליק  כשקם  אך  המטה,  בתוך  תחתיו  נגררים 
מבנו  שופע  היה  הדם  כי  ממים,  ולא  מדם  מלאה  שהמטה 
העילוי הקדוש מפיו וחוטמו, ועשה רעש וקמו כל אנשי הבית 
והתחילו לעשות לו רפואות שונות להעמיד הדם. וכאשר שאל 
לו אביו למה לא צעק מיד והמתין כ"כ עד שנתמלאה המטה 
מהדם, ענהו בנו רבינו הקדוש בצדקתו מפני מצות כיבוד אב לא 

היה יכול לצעוק פן יעורר את אביו ע"י זה משינתו... 
)אביר הרועים אות ס"ב(

התמדת התורה
מווארשא,  ז"ל  עלבינגער  מאיר  יצחק  ר'  הרה"ח  סיפר 
האבני  רבו  שפעם מצא את  בסאכאטשוב,  רבינו  שלמד אצל 
נזר לומד בעמידה ברחוב לאור הפנס המאיר על הבאר, מכיון 
הלכו  רבינו  בו  כשהבחין  כבה.  כבר  המדרש  בבית  שהאור 
ללמוד  רבינו  המשיך  ושם  החסידים,  של  לאכסניא  שניהם 
רעש  נהיה  פתאום  אך  שם,  שהיתה  נפט  מנורת  של  לאורה 
גדול באכסניא שהרי הרבי הגיע. רבינו שלא חפץ לעשות רעש 
ולעורר את הישנים שם, נטל בידו את ר' יצחק מאיר הנ"ל ועזב 
מיד את האכסניא והלכו כשעה ויותר עד בואם לסוף העיירה 
לבית הכנסת של פשוטי הקהל, שם המשיך רבינו ללמוד לאור 

נרות הנשמה שדלקו שם.
)מלכות בית דוד(

בחור הלומד תורה
זצ"ל  קאליש  שלמה  ר'  הגה"ח  רבינו  של  תלמידו  סיפר 
אהבת  ומתוך  מאד,  נפלאה  היתה  רבינו  של  התורה  שאהבת 
התורה צוה למשמשיו שלכל בחור ישיבה תנתן רשות להכנס 
אליו בכל עת שיחפוץ, בין ביום בין בלילה, ואפילו בעת שינה 
או אכילה, תמיד הדלת פתוח לפניו, כיון שבחור שיושב ולומד 
יקר מכל. אך אם בא חסיד מחסידיו  בעיניו אוצר  היה  תורה 
שלא היה תלמיד חכם ולא עסק בתורה עלול היה לחכות בחוץ 
אפי' שש שעות עד שנתנה לו רשות להכנס אל הקודש פנימה.
)זכרונם לברכה(

דבריי צריך לדקדק בהם היטב
...והנני מחוייב להודיעו לא כמתייהר חלילה כי דבריי צריך 
לדקדק בהם היטב, ואחד מן הגאונים המפורסמים שבמדינתינו 
בו  לעיין  קונטרס  אליו  שלחתי  כאשר  אחד  פעם  אלי  כתב 
כי תמיד הוא מעיין בדבריי כמו שהוא מעיין בדברי  לי  השיב 
מעיין  היה  ואם  עכ"ל,  לזה  פנאי  לו  אין  וכעת  ז"ל  הראשונים 

בדבריי מעט עיון היה מרויח לו טובה הרבה...
)שו"ת אבני נזר אבהע"ז סימן קכ"ב(

ואלה תולדות
הגה"צ רבי  נולד בשנת תקצ"ט בעיר בענדין לאביו  רבינו 
זאב נחום אבד"ק ביאלע בעמח"ס אגודת אזוב, ולאמו הצדקנית 

שהיתה מגזע הרמ"א והש"ך.

כבר משחר טל ילדותו פקע שמיה בעולם התורה בהיותו 
חריף ובקי באופן נפלא, ובגיל צעיר כבר התחיל לחדש חידושים 
בטוב טעם ודעת. בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית הצדיקת מרת 

שרה צינא ע"ה בתו של הרה"ק רבי מנחם מענדל מקאצק זי"ע.

וכמו"כ  מקאצק,  הק'  חותנו  רגלי  בעפר  התאבק  רבינו 
הגה"ק בעל חידושי הרי"ם מגור זי"ע  קיבל תורה וחסידות מפי 
ומהרה"ק הרבי רבי העניך מאלכסנדר זי"ע אותם החזיק כרבותיו.

הוכרח  ורבינו  נשבר מטה לחמו  הק'  חותנו  אחרי פטירת 
העיר  כרב  לכהן  נתמנה  בתחילה  רבנות,  עול  עצמו  על  לקבל 
בעצתו  לקוטנא,  הסמוכה  בקראשנאוויץ  ולאחריה  פארציווע, 
ובעזרתו של הגה"ק רבי יהושע מקוטנא זי"ע. בשנת תר"ל כאשר 
נסתלק הרה"ק הרבי רבי העניך מאלכסנדר זי"ע נתמה רבינו לכהן 
באדמורו"ת ונתאספו סביבו חסידים ואנשי מעשה שבאו לשאוב 
לכהן  רבינו  הגדולה. בשנת תרל"ו עבר  וקדושתו  מבאר תורתו 
ברבנות עיר נאשעלסק במקומו של הרה"ק רבי שמואל שינאווער 
זצוקללה"ה בעמח"ס רמתים צופים שנסתלק לב"ע. בשנת תרמ"ג 
עבר רבינו לסאכאטשוב אשר על שמה נתפרסם וכך נשאר שמו 

לדורות עולם.

רבינו חיבר את ספריו הגדולים שו"ת אבני נזר על ד' חלקי 
בגאונותם  הנודעים  שבת,  מלאכות  ל"ט  על  טל  ואגלי  שו"ע 
רבינו  העיד  אף  תבל.  פני  שהאירו  המיוחד  ובסגנונם  העצומה 
דרך  לגלות  לעוה"ז  הקדוש  להאר"י  ששלחו  שכמו  עצמו  על 
חדש בנסתר כן שלחו לו מן השמים לגלות דרך חדש בנגלה. בין 
תלמידיו נמנו האריות שבפולין ה"ה הגאון מקאז'יגלוב בעל ארץ 
צבי, הגאון בעל חלקת יואב מקינצק, והגאון רבי מאיר דן פלאצקי 

בעל כלי חמדה, ועוד, זצללה"ה.

התגברה  האחרונים  ובשנותיו  ומכאוב,  חולי  ידע  ימיו  כל 
כ"ק מרן רביה"ק  מחלתו וחולשתו. ומסופר שלאחר הסתלקות 
הישמח ישראל זי"ע בער"ח שבט שנת עת"ר, נענה רבינו ואמר 
שאין לו מה לעשות עכשיו יותר בעולם הזה, וזמן קצר לאחר מכן 
ביום י"א אדר א' באותה שנה נתבקש רבינו לישיבה של מעלה. 
אלפים  כאשר  סאכאטשוב  בעיר  בביה"ח  לקבורה  הובל  רבינו 
ורבבות צעדו אחר מיטתו, על קברו הוקם אוהל גדול והמקום 
שימשה עד לחורבנו כתל תלפיות להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

הרה"ק רבי אברהם
 מסאכאטשוב  זי"ע, 

בעל אבני נזר ואגלי טל
י"א אדר א' עת"ר

מתוך רגשי גיל וחדוה משגרים אנו ברכת מזלא טבא וגדיא יאה אל מול פני הקודש למעלת הוד 

כבוד קדושת מרן אדמו"ר שליט"א
לרגל השמחה שבמעונו בלידת הנכד

 בן לחתנו הרה"ג ר' יעקב דוד ארנסטר שליט"א
יה"ר שיזכה רבינו וכל המשפחה לרוב תענוג ונחת דקדושה ממנו ומכל יו"ח היקרים, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים מתוך שפעת כל טוב סלה.


