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ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

 די באהאלטענע מחשבות וואס נאר
דער באשעפער און דו ווייסן!

מרן דער תפארת שמואל זי"ע שרייבט, מיר ווייסן אז דער 
עיקר עבודה פון א איד איז אז ער זאל טוהן אלע מצוות 
קיין  אהן  ָׁשַמִים"  "ְלֵׁשם  אינגאנצן  טובים  מעשים  און 
זייטיגע חשבונות און מחשבות פון זיך אליינס, ער זאל 
נישט טראכטן פון כבוד וואס ער וועט באקומען דורך די 
מצוה, ווי אויך זאל ער נישט טוהן ווייל ער וויל די שכר 
פאר די מצוה. נאר טוהן ווייל דער אייבישטער האט אזוי 
געהייסן און ער וויל מאכן א נחת רוח פאר קודשא בריך 

הוא מיט זיינע מעשים.

ְּבֵני  ֶאת  ְּתַצֶּוה  "ְוַאָּתה  און דאס איז מרומז דא אין פסוק 
ִיְׂשָרֵאל" אז משה רבינו זאל באפעלן די אידישע קינדער 
און זיי הייסן אז "ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך" ווען זיי טוען 
לויטער  טוהן  דאס  זיי  זאלן  טובים  מעשים  און  מצוות 
און ריין און אינגאנצן פארן אייבישטער, און ווי רש"י איז 
'ָזך' מיינט 'בלי שמרים - אהן קיין זַאץ', ד.מ.  מסביר אז 
קיין  די מצוות  אין  זיין אריינגעמישט  נישט  זאל  אז עס 
שום פרעמדע מחשבות פון זיך גרויסהאלטן אדער הנאה 

האבן פון די מצוה וכדומה.

און דערפאר הייבט אהן די פסוק מיט'ן לשון "ְוַאָּתה" מיט 
וואס דער  "און דו"  וואס דאס איז טייטשט  ו'  דעם אות 
סדר איז אזוי צו זאגן ווען מ'רעדט פון צוויי מענטשן און 
מ'זאגט "ַאִני ְוַאָּתה - איך און דו", און דאס קומט מרמז זיין 
אויף די באהאלטענע מחשבות פון א מענטש בשעת ער 
טוט א מצוה, ווייל באמת ווייסט דָאך קיינער נישט וואס 
ער האט אינזין בשעת'ן טוהן די מצוה און אויב ער מיינט 
זיך און זיין אייגענע כבוד אדער נישט. און ממילא זאגט 
השי"ת "ְוַאָּתה" )אזוי ווי ַאִני ְוַאָּתה( אז נאר איך און דו וויסן דעם 
אמת אויב די מצוה ווערט געטוהן אויף אן אופן פון ֶׁשֶמן 

ַזִית ָזְך - ריין און לויטער לשם שמים אדער נישט...

)עפ"י ספה"ק תפארת שמואל א'(

ָּכִתית ַלָּמאֹור

ַעָנָוה וואס ברענגט צו ליכטיגקייט

רש"י ברענגט וואס חז"ל דרש'ענען פון דעם פסוק "ָּכִתית 

ַלָּמאֹור ְוֹלא ָּכִתית ִלְמָנחֹות" אז די לויטערע אויל איז נאר 
א חיוב ביי די מנורה אין בית המקדש, אבער פאר די קרבן 
מנחה'ס האט מען געקענט נוצן אויל וואס איז נישט אזוי 

לויטער און ריין.

הרה"ק רבי משה'לע קאזניצער זי"ע )א זוהן פונעם קאזניצער מגיד 
זי"ע(, האט געטייטשט בדרך רמז, אז דאס  דער עבודת ישראל 

גייט ארויף אויף די מידה פון ַעָנָוה ווען א איד 'קלאפט זיך 
אראפ' און ער האלט נישט פון זיך, דָאך דארף ער אכטונג 
קיין  צו  צוברענגן  נישט  ח"ו  איהם  זאל  דאס  אז  געבן 
ַעְצבּות און טרויער, ווייל ער קען זיך ח"ו מייאש זיין און 
טראכטן אז ער איז באמת גארנישט ווערד. און דאס זאגן 
און  זיך צוקלאפן  א איד מעג  ַלָּמאֹור"  "ָּכִתית  אונז חז"ל 
צושטויסן און האלטן קליין אויב דאס וועט איהם ברענגן 
צו לייכטען און שיינען דורך דעם, און ער וועט נאר ווערן 
בעסער דורך די ענוה, "ְוֹלא ָּכִתית ִלְמָנחֹות" אבער נישט 
זיך קלאפן צו ווערן צוגעלייגט )אזוי איינער וואס בלייבט 'מּוָנח' ליגן 

אין זיין קליינע מדריגה און ער וויל זיך מער נישט הייבן דורך די ענוה(.

)ספה"ק ישמח ישראל ותפארת שמואל(

ָּכִתית ַלָּמאֹור

מּוָסר כדי צו באלייכטען

פונעם  נאכגעזאגט  ווערט  דעם  צו  ווארט  ענדליך  אן 
האט  וואס  זי"ע,  יחיאל  רבינו  מרן   - רבי'ן  אלטער 
דו  ווען  ִלְמָנחֹות",  ָּכִתית  ְוֹלא  ַלָּמאֹור  "ָּכִתית  געטייטשט 
גייסט מּוָסר זאגן פאר דיין חבר אז ער טוט עפעס נישט 
זאלן  ווערטער  דיינע  אז  געבן  אכטונג  זאלסטו  גוט, 
איהם חלילה נישט צוקלאפן און וויי טוהן, )וואס דאס איז די 
גוטס(,  אנשטָאט  שלעכטס  נאר  ברענגט  עס  און  מוסר,  פון  ַמָטָרה  פארקערטע 

וועט  עס  אז  אופן  אזא  אויף  מוסר  זאגן  זאלסט  דו  נאר 
איהם דערלייכטען זיינע וועגן און באמת אויפהייבן און 
מיינט  דאס  און  פארקערט.  ח"ו  נישט  און  פארבעסערן 
דיינע  מיט  צוקלאפן  יענעם  מעגסט  דו  ַלָּמאֹור"  "ָּכִתית 
דיין  און  ּתֹוֶעֶלת  א  אויפטוהן  עס  וועט  אויב  רייד  מוסר 
ווערטער,  דיינע  דורך  לייכטען  צו   אנהייבן  וועט  חבר 
"ְוֹלא ָּכִתית ִלְמָנחֹות" אבער נישט צוקלאפן יענעם אויף 
אן אופן ווי ער וועט ח"ו בלייבן ליגן נאכדעם טרויעריג 

און צוקלאפט.

)כתבי חסידים(

פון אונזער הייליגער וויינגָארטעןמכרם רבותינו

אויסרייניגן דאס הארץ
אין ספר פרי צדיק פון הגה"ק רבי צדוק הכהן פון לובלין זי"ע ווערט 
געברענגט אז 'פורים קטן' האט אין זיך די זעלבע כח ווי 'פורים 
גדול' )פון חודש אדר ב'( אין דעם ענין פון מחיית עמלק, אז יעדער 
איד קען אויסמעקן פון זיך אליין און פון זיין הארץ, זיין אייגענער 
יצר הרע און קליפה פון עמלק וואס רוהט אין איהם, און בלייבן 
מיט א ריינע הארץ. און דאס איז פשט וואס דער רמ"א ענדיגט די 
לעצטע ווערטער פונעם שולחן ערוך הלכות פורים מיט'ן פסוק 
ָתִמיד" )דער רמ"א זאגט דעם פסוק לגבי די שמחה פון  ִמְׁשֶּתה  ֵלב  "ְוטֹוב 
פורים קטן(, אז צו זוכה זיין צו א ריין הארץ דאס קען מען שטענדיג, 

סיי אינעם גרויסן פורים און סיי אינעם קליינעם...

די השפעות אין פורים קטן
אמאל  האט  זי"ע,  חיים  דברי  דער   - צאנז  פון  חיים  רבי  הרה"ק 
ביים  פאסירט  האט  וואס  מעשה  א  קטן  פורים  אין  דערציילט 
צדיק דער רבי רבי משה לייב פון סאסוב זי"ע. רבי משה לייב איז 
זוכענדיג  סעודה  די  נאך  כיפור  יום  ערב  ארומגעגאנגען  אמָאל 
הייליגן  גמילות חסד פארן  א  א מצוה אדער  נאך  אריינצוכאפן 
טאג, אזוי גייענדיג האט ער געטראפן אן ארימאן, און רבי משה 
לייב פרעגט איהם "איר ווילט א טרינק בראנפן"?, יא זאגט דער 
איד, און רבי משה לייב האט איהם צוגעפירט צום נאנטן שענק ווי 
ער האט געהייסן איהם אנגיסן א טרינק בראנפן אויף זיין חשבון. 
נאכדעם וואס דער ארימאן האט אפגעטרינקן און הנאה געהאט, 
געוואלט  ער  וואלט  אפשר  צו  לייב  משה  רבי  איהם  פרעגט 
טרינקן נאך א בעסערע און שארפערע בראנפן? יא זאגט דער 
א קרעטשמע  צו  געפירט  איהם  האט  לייב  רבי משה  און  איד, 
עטליכע גאסן ווייטער וואס דארט האט מען געקענט באקומען 
אויך  איהם דאס  לייב האט  רבי משה  און  א בעסערע בראנפן, 
טרינקן  געענדיגט  האט  ארימאן  דער  ווען  טרינקן.  צו  געגעבן 
פרעגט ער דעם רבי'ן "אויב אזוי, פארוואס האט איר מיך נישט 
גלייך אהערגעברענגט דא צו טרינקן פון דעם בעסערן בראנפן"?, 
האט איהם רבי משה לייב געענטפערט אז איך האב דיר געוואלט 
מאכן גוט אויפען הארצן אז דו זאלסט שוין האבן א טרינק אויך 
אויפען וועג אהער, ווי די וועלט זאגט "ביז צום קרעטשמע דארף 
מען אויך א טרינק" )מיינענדיג צו זאגן אז ער האט איהם טאקע געפלאנט צו 
געבן תיכף די טייערע בראנפן, און די ערשטע סטאנציע איז געווען נאר כדי זיך צו 

דערקוויקן און דערכאפן דאס הארץ ביז מ'קומט אהן צום קרעטמשע(...

זי"ע  רב  צאנזער  דער  -האט  פורים  ביי  איז  זעלבע  דאס 
אויסגעפירט- עס שטייט אין ספרים הקדושים אז דער נס פורים 
און די אורות ערוועקן זיך יעדעס יאהר און קומען אראפ אויף די 
וועלט מיט אלע גוטע השפעות. אבער ס'איז זיכער אז היינט פורים 
קטן וועט אונז השי"ת אויך געבן די השפעות פונעם נס פורים, אזוי 

ווי א קליינע טרינק אויפען וועג צום גרויסן קרעטשמע...

)פניני החסידות

בשם הרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא - דער בעל אמרי יוסף זי"ע(

א גליון עוללות הכרם / אלכסנדר

א אוצר פון דברי תורה און 
דערציילונגען פון צדיקים

פורים קטן



גליון עוללות הכרם / אלכסנדרב

ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך... ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד
צבי  אריה  רבי  הגאון  רב  קאזשיגלאווער  דער 
האט  און  צבי,  ארץ  ספר  פונעם  מחבר  בעל  )דער  זצללה"ה  פרוממער 
האט  לובלין(  חכמי  ישיבת  פון  ישיבה  ראש  אלס  תקופה  א  געדינט  אויך 

ריינע  מיט  מצוה  א  טוט  איד  א  ווען  אז  געטייטשט, 
און  כבוד  פון  חשבונות  אייגענע  קיין  אהן  מחשבות, 
אז  מצוה,  די  פאר  'ִקיּום'  א  גיבט  דאס  וכדומה,  שכר 
און  אייביג.  אויף  לייכטען  און  שיינען  וועט  מצוה  זיין 
ַזִית  ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך  "ְוִיְקחּו  פסוק  אין  דא  מרומז  איז  דאס 
ָזְך" וואס דאס איז א רמז אויף א 'לויטערע' מצוה אהן 
קיין אנדערע מחשבות, און דאס וועט זיין "ְלַהֲעֹלת ֵנר 

ָּתִמיד" עס וועט שטענדיג שיינען און לייכטען.

)ארץ צבי(

ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב
אין ספרים הק' ווערט געברענגט אז א איד דארף 
מתפלל זיין אויף די גלות השכינה, וויבאלד די שכינה 
הק' פילט מיט מיט די צער פון די אידן, און ווען די אידן 
זענען אין גלות איז אויך די שכינה הק' אין גלות, און 
זיך מער  מיר דארפן דאווענען אז די שכינה הק' זאל 
נישט דארפן געפונען אין גלות. דער הייליגער תפארת 

"ָׂשָפה"  פסוק,  דעם  אין  ענין  דער  מרמז  איז  שלמה 
דארף  ְלִפיו"  "ִיְהֶיה  דאס  און  'שכינה',  בגימטריא  איז 
שטענדיג זיין ביי א איד אין מויל מתפלל צו זיין אויף 

דעם.

)תפארת שלמה(

ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב
מען  קען  מענטש  א  אז  כלל  דעם  ווייסן  מיר 
מעסטן לויט ווי ער היט זיין מויל און זיין כח הדיבור, 
אויף  אכטונג  גיבט  ער  און  ווייניג  ער  רעדט  טאמער 
זיינע רייד איז א סימן אז ער איז אן ערליכער איד, און 
טאמער נישט, נישט. און דאס איז די עבודה פון א איד 
מקיים צו זיין דעם "ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע" און היטן זיין מויל 

פון שלעכטס. 

זי"ע  פרשיסחא  פון  הקדוש  יוד  הייליגער  דער 
אין  דא  שטייט  דאס  אז  רמז  בדרך  געטייטשט  האט 
א  מאכן  דארף  איד  א  ָסִביב"  ְלִפיו  ִיְהֶיה  "ָׂשָפה  פסוק 
זוים ארום זיין מויל, ווי א גדר וואס זאל איהם היטן און 

אפהאלטן פון שלעכטע רייד ח"ו.

)פרדס יוסף(

דברי תורה אויף פרשת השבוע און ענינא דיומא פירותיך מתוקים

ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵאפֹד 
חסיד  דער  דערציילט  האט  עס 
אוסטראלענקער  אברהמ'לע  רבי 
ווערטער  די  באקאנט  זענען  עס  ז"ל: 
פונעם בעל שם טוב הק' זי"ע, אז יעדע 
זעהט  מענטש  א  וואס  זאך  שלעכטע 
ביי א צווייטן, איז א סימן אז דאס האט 
ווייזט  מען  און  איהם,  צו  שייכות  א 
איהם דאס פון הימל ווייל ער האט עס 
האט  ער  ווייל  כלל  )בדרך  זעהן  געדארפט 
ח"ו(.  עבירה  סארט  אזא  מיט  שייכות  א  עפעס 

און דער בעל שם טוב האט דערציילט 
ער  האט  אמאל  אז  אליין  זיך  אויף 
געזען ווי א איד איז מחלל שבת רח"ל, 
א  געמאכט  זיך  האט  בעש"ט  דער  און 
דאס  ער  האט  פארוואס  הנפש  חשבון 
ביז  אויגן,  זיינע  מיט  זעהן  געדארפט 
ער האט זיך בארעכנט אז ער האט זיך 
אמאל באדינט מיט א תלמיד חכם וואס 
דאס איז געווען א פארשוועכונג אין די 
תלמיד  פונעם  און  תורה  די  פון  כבוד 
א  אז  שטייט  הק'  זוהר  אין  און  חכם, 
ווערט אנגערופען מיטען  תלמיד חכם 
מען  האט  דערפאר  און  'שבת',  נאמען 
איהם געוויזן פון הימל א ענין פון 'חילול 
שבת' וויבאלד ער האט פארשוועכט די 

כבוד פון א תלמיד חכם.

ביים  פאסירט  האט  אמאל 
יחיאל  רבי  הרה"ק   - רבי  גָאסטָאִניֶנער 

אז  יארן  יונגע  זיינע  אין  זי"ע  מאיר 

נאך  ארומגיין  געדארפט  האט  ער 
און  צוועק,  וויכטיגע  א  פאר  געלט 
א  אין  אריינגעקלאפט  האט  ער  ווען 
עס  ווי  געזען  ער  האט  הויז  געוויסע 
אויסגעמישט  דארט  געזעצן  זענען 
זיי  און  פרויען  מיט  מענער  פרעמדע 

שפיל  א  אין  פארטיפט  געווען  זענען 
און האבן פארברענגט אינאיינעם מיט 
געלעכטער און ַקלּות ראש וואס פאסט 
נישט פאר א איד. און עס האט שטארק 
רבי  גאסטאנינער  פאר'ן  געטוהן  וויי 
אזא  זעהן  געדארפט  האט  ער  אז 
האט  ער  און  אויגן,  זיינע  מיט  זאך 
געטראכט אפשר איז מען איהם מרמז 
הימל  פון  שלעכטס  עפעס  דערמיט 
ח"ו. עס איז אדורך א לאנגע צייט פון 
טאג  איין  און  יאהר,  צוואנציג  בערך 
גאסטאנין  קיין  גיין  צו  געקומען  איז 
פָארגעשטעלט  זיך  האט  וואס  איד  א 
אלס א שוחט און א חזן, און ער האט 
אויפנעמען  איהם  מ'זאל  אז  געוואלט 
אלס שוחט און חזן פון די קהילה, און 
נאכען דאווענען פאר'ן עמוד און ווייזן 
מסכים  עולם  דער  האט  קען  ער  וואס 
חזן,  דער  דא  ווערן  זאל  ער  אז  געווען 
און ווען מ'האט איהם געברענגט פאר'ן 
איהם  ער  האט  גאסטאנין  פון  צדיק 
געווען  איז  ער  אז  דערקענט  תיכף 
צווישן די פראסטע מענטשן וואס ער 
מיט  שפילן  געזען  דעמאלטס  האט 
דעם  מיט  און  פריער,  יאהר  צוואנציג 
איז  חזן  דער  אז  געוואוסט  ער  האט 
ערליכקייט,  און  שמים  יראת  פון  ווייט 
געוואוסט  ער  האט  דעם  דאנק  א  און 
איהם אפצוזאגן און נישט נעמען אלס 

חזן אין זיין שטאט.

דער  האט  דעמאלטס 
מיט  אז  געזאגט  רבי  גאסטאנינער 
דעם איז איהם פארענטפערט געווארן 
לאנג  פון  איהם  האט  וואס  קשיא  א 
רש"י  פון  ווערטער  די  אין  געבאדערט 

ווי  גדול,  כהן  פונעם  ֵאפֹוד  ביים  הק' 

"לא  ד'(  פסוק  כ"ח  )קאפיטל  שרייבט  רש"י 

פירוש  בברייתא  מצאתי  ולא  שמעתי 

תבניתו, ולבי אומר לי" רש"י שרייבט א 

לשון א 'זיין הארץ זאגט איהם', עפעס 

וואס רש"י שרייבט נישט אין קיין שום 

פסוק  )אין  שפעטער  און  ָארט,  אנדערע 

איז  אפוד  דער  אז  רש"י  שרייבט  ו'( 

נשים  סינר של  "כמין  געמאכט  געווען 

די  וואס  שירצל  א  ווי  סוסים"  רוכבות 

רייטן  זיי  ווען  אנגעטוהן  גייען  פרויען 

אויף א פערד. האט דער גאסטאנינער 

אמאל  האט  רש"י  אזוי:  געזאגט  רבי 

געזען וויאזוי א פרוי רייט אויף א פערד 

שירצל,  סארט  אזא  מיט  אנגעטוהן 

געטוהן  וויי  שטענדיג  האט  עס  און 

האבן  אויגן  זיינע  פארוואס  רש"י  פאר 

געזען א ְרִאָיה ַאסּוָרה, ביז ווען עס איז 

אפוד  פונעם  פרשה  די  צו  געקומען 

קיין  געטראפן  נישט  האט  רש"י  און 

שום פשט, האט ער שוין פארשטאנען 

דעמאלטס  איהם  האט  מען  פארוואס 

געוויזן פון הימל די שירצל כדי ער זאל 

פארשטיין די אויסזען פונעם אפוד, און 

דאס מיינט רש"י צו זאגן "ולבי אומר לי" 

מיין הארץ זאגט מיר אז פאר דעם האב 

איך געמוזט דעמאלטס זעהן די ְרִאָיה...

דער  האט  זעלבע  דאס 

גאסטאנינער צדיק אויסגעפירט "יעצט 

פארשטיי איך אויך פארוואס איך האב 

ְרִאָיה  אזא  זעהן  געדארפט  דעמאלטס 

ווי די מענטשן שפילן דארט אינאיינעם, 

כדי איך זאל קענען ראטעווען אונזער 

שטאט פון א מכשול יארן שפעטער.

 )ליקוטי אש(

פארוואס ווערט נישט דערמאנט משה רבינו'ס נאמען

אין גאנץ פרשת תצוה ווערט נישט דערמאנט 

)אנדערש פון אלע אנדערע  משה רבינו  דעם נאמען פון 

סדרות פון שמות ביז דברים(, און דער טעם שטייט אין בעל 

הטורים אז וויבאלד משה רבינו האט געזאגט פאר 

השי"ת ווען די אידן האבן געזינדיגט און געמאכט 

זיי  וועט  אייבישטער  דער  טאמער  אז  עגל,  דעם 

ר  ֲאשֶׁ ְפְרָך  ִמסִּ ָנא  ְמֵחִני  ַאִין  "ְוִאם  זיין  מוחל  נישט 

" אז דער אייבישטער זאל אויסמעקן משה  ָתְבתָּ כָּ

רבינו'ס נאמען פון די תורה, און א קללה פון א חכם 

ווערט מקויים )חז"ל זאגן אפילו אויב א חכם האט געמאכט 

וועט  נאר אויב הקב"ה  ווי דא, אז  א קללה מיט א תנאי, למשל 

נישט מוחל זיין די אידן דעמאלטס זאל ווערן אויסגעמעקט משה 

רבינו'ס נאמען, דָאך אבער דארף די קללה אביסל מקויים ווערן, 

אפילו למעשה האט דער אייבישטער יא מוחל געווען די אידן(, 

און דעריבער איז זיין נאמען אויסגעמעקט געווארן 

ווייל דאס איז א  פון די פרשה צוליב יענע קללה, 

ס'איז  און  רייד,  זיינע  פון  טייל  קליינע  א   - 'ֵמֵעין' 

כאילו זיין נאמען וואלט געווארן אויסגעמעקט פון 

די תורה ח"ו.

טעם  א  צו  לייגט  הטורים  בעל  דער  און 

רבינו'ס  משה  איז  פרשה  די  פון  דוקא  פארוואס 

נאמען געווארן אויסעגעמעקט, וויבאלד חז"ל זאגן 

אז משה רבינו וואלט באמת געדארפט זיין דער כהן 

וויבאלד משה רבינו  נאר  לוי,  גדול, און אהרן דער 

ְסֶנה  ביים  אייבישטער  דעם  געפאלגט  נישט  האט 

און ער האט נישט געוואלט זיין דער שליח צו גיין 

קיין מצרים אויסלייזן די אידן, דעמאלטס האט דער 

אייבישטער אוועקגענומען די כהונה פון משה און 

געגעבן פאר אהרן. דעריבער דא אין פרשת תצוה 

ווי עס שטייט וועגן די ענינים פונעם כהן גדול און 

זיינע בגדי כהונה, דא ווערט נישט דערמאנט משה 

רבינו'ס נאמען צוליב זיין עגמת נפש פון די כהונה 

גדולה וואס ער האט פארלוירן.

ז' אדר

דער ווילנער גאון שרייבט אין ספר דברי אליהו, 

אז וויבאלד ז' אדר - דער יארצייט פון משה רבינו 

ַדְוקא  דעריבער פעלט  אין פרשת תצוה,  געפאלט 

דא זיין נאמען אלס א סימן און א דערמאנונג פון 

זיין פטירה.

אין דעם ענין איז באקאנט אז חסידים פלעגן 

דער  הרה"ק  ביי  מען  געפינט  בחינה  די  אז  זאגן 

זיין  אין  וואס  זי"ע,  ליזענסק  פון  אלימלך  רבי  רבי 

הייליגער ספר נועם אלימלך איז נישט דא קיין דברי 

תורה אויף פרשת ויקהל, וויבאלד דער טאג פון זיין 

פרשת  אין  שטענדיג  געפאלט  אדר  כ"א  יארצייט 

דברי  קיין  דארט  דא  נישט  איז  דערפאר  ויקהל, 

תורה, אזויווי מיר געפונען אז משה רבינו'ס נאמען 

ווערט נישט דערמאנט אין פרשת תצוה.

אוצר
הכרם

 אן אוצר פון ידיעות, הלכות, 
און מנהגים בענינא דיומא
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הרה"ק רבי אברהם בארנשטיין - דער מחבר ספרי 

יאהר  אין  געווארן  געבוירן  איז  טל,  אגלי  און  נזר  אבני 

תקצ"ט צו זיין פאטער דער גאון רבי זאב נחום פון ביאלע, 

דער בעל מחבר פונעם ספר אגודת אזוב.

נזר  אבני  דער  האט  אהן  קינדווייז  אלס  פון 

האט  נאמען  זיין  און  תורה,  אויף  געהארעוועט 

זיין  אין  גאון.  א  און  עילוי  אלס  ווייט  גאר  אפגעקלינגען 

פריסטע יוגנט האט ער שוין מחדש געווען וואונדערליכע 

חידושים אין תורה, און ער איז אמאל געזען געווארן אלס 

קינד ווי ער האט דורכגעלערנט גאנץ גמרא מסכת יומא 

ביים דאווענען יום כיפור אין ביהמ"ד צווישן איין תפילה 

און די אנדערע.

ווען ער איז געקומען אין די יארן האט דער אבני נזר 

חתונה געהאט מיט זיין רעביצין די צדיקת שרה צינא ע"ה 

- א טאכטער פון הרה"ק רבי מנחם מענדל פון קאצק זי"ע.

על  געזעצן  נזר  אבני  דער  איז  יארן  זיינע  במשך 

געדינט  האט  ער  און  הדחק,  מתוך  העבודה  ועל  התורה 

און  קראשנאוויץ,  פארציווע,  שטעט  די  אין  רב  אלס 

געליטן  ער  האט  פארציווע  אין  ספעציעל  נאשעלסק. 

רדיפות פון די מתנגדים, און ער האט ממש נישט געהאט 

קיין ברויט אין שטוב, אבער דָאך האט דאס איהם נישט 

עיון און דביקות  זיין הייליגע  פון אנגיין מיט  געשטערט 

זיינע  געווען  מחדש  האט  ער  ווי  הקדושה  תורה  די  אין 

הייליגע טיפע חידושים.

פון  געווען  מקבל  ער  האט  חסידות  און  תורה  זיין 

פון  אויך  ווי  זי"ע,  רבי  קאצקער  דער  שווער  גרויסן  זיין 

הרה"ק רבי יצחק מאיר פון גור - דער חידושי הרי"ם זי"ע, 

זיינע  זי"ע. אויף  רבי רבי העניך פון אלכסנדר  און פונעם 

אז ער האט  געזאגט  נזר  אבני  יארן האט דער  עלטערע 

נאכנישט פארגעסן קיין איין איינציג ווארט פון וואס ער 

האט געלערנט אלס יונגערמאן אין קאצק...

בעל  דער   - וויינגארטן  יהושע  יואב  רבי  גאון  דער 

חלקת יואב פון קינצק זצללה"ה האט דערציילט, אז ווען 

דער אבני נזר איז געווען א יונגערמאן נאך די חתונה און 

ער פלעגט עסן ביים קאצקער רבי אינדערהיים, פלעגט 

איהם יעדן טאג דער קאצקער רבי בעטן אז ער זאל איהם 

איבערזאגן פון די חידושים וואס ער האט מחדש געווען 

אין יענעם טאג, און יעדן טאג פלעגט איהם דער אבני נזר 

איבערזאגן אכצן נייע חידושים וואס ער האט אין יענעם 

טאג מחדש געווען.

זיין נאמען איז געווען שטארק באקאנט אין גאנץ 

זיין  מיט  גערעכנט  זיך  האבן  גדולים  אלע  ווי  פוילין 

'אבני  ספר  הייליגער  זיין  איז  באקאנט  ווי  און  ווארט, 

גרויסע  גאר  פון  ספר  א  אלס  געווארן  פארשפרייט  נזר' 

חידושים און זיין טיפזיניגער וועג פון לערנען. דער אבני 

ווי  אזוי  אז  זיך אליין  אויף  געווען  ֵמִעיד  נזר האט אמָאל 

אויף  הימל  פון  הקדוש  אר"י  דער  אראפגעשיקט  מ'האט 

דער וועלט אז ער זאל אנטפלעקן פאר די וועלט א נייע וועג 

אין ִנְסָּתר )ווי באקאנט איז דאך געווען דער כח פונעם אריז"ל אין קבלה און 

מען  האט  אויך  אזוי  געווען(  ְמַגלה  האט  ער  וואס  התורה  סודות  אין 

נזר(  אבני  )דער  איהם 

אראפגעשיקט 

א  אנטפלעקן  צו 

אין  וועג  נייער 

נגלה.

אויך  ווי 

דער  שרייבט 

אין  נזר  אבני 

זיינע  פון  איינע 

אז  תשובות 

ווערטער  זיינע 

נישט  מען  קען 

זיינע  אין  זיין  גוט מדקדק  נאר מען מוז  'שנעל',  לערנען 

ווערטער כדי זיי אמת'דיג צו פארשטיין.

העניך  רבי  רבי  דער  רבי'ן  זיין  פון  פטירה  די  נאך 

נזר  אבני  דער  האט  תר"ל,  יאהר  אין  זי"ע,  אלכסנדר  פון 

ווי חסידים ואנשי  זיין רבי'סטעווע  אנגעפאנגען צו פירן 

און  איהם  ארום  קלאמערן  אנגעהויבן  זיך  האבן  מעשה 

הערן פון איהם זיינע הייליגע דברי תורה און חסידות.

געווארן  נזר  אבני  דער  איז  תרמ"ג  יאהר  אין 

שוין  איז  ער  ווי  סאכאטשאוו  אין  רב  אלס  אויפגענומען 

פארבליבן ביז צו זיין פטירה.

קיין  געשטראמט  האבן  חסידים  טויזענטע 

סאכאטשאוו, ווי אידן האבן געווארט געהאלפן צו ווערן 

ביים צדיק מיט זיינע הייליגע עצות און ברכות, ווי אויך די 

שווערסטע שאלות אין הלכה זענען געשיקט געווארן צו 

איהם אז ער זאל ענטפערן א תשובה מיט זיין דעת תורה 

און כח אין ְּפַסק הלכה.

אז  אויסגעדריקט  אמאל  זיך  האט  נזר  אבני  דער 

איך  טובה  א  פאר  וואס  געוואוסט  וואלטן  אידן  "ווען 

וואלט זיי געקענט טוהן דורכ'ן לערנען תורה, דאן וואלטן 

זיי נישט איבערגעטרויטן מיין שוועל". מיינענדיג צו זאגן 

ביטול  פילע שעות  די  אויף  א שָאד  איז  אז עס  דערמיט 

איהם  מ'שטערט  וואס  דעם  דורך  האט  ער  וואס  תורה 

פראבלעמען.  און  בקשות  פארשידענע  מיט  לערנען  פון 

לאנגע  פאר  איינשפַארן  זיך  ער  פלעגט  מאל  אסאך  און 

ְמַעֵיין זיין אין א סוגיא, און  שעות צו קענען לערנען און 

ער האט נישט געוואלט מ'זאל איהם דעמאלטס שטערן. 

דָאך אבער פון זיין גרויס חביבות און ליבשאפט צו תורה, 

פלעגט ער שטענדיג אנזָאגן פאר די גבאים און משמשים 

אז אויב ס'וועט קומען צו גיין א ישיבה בחור וואס זיצט 

און לערנט תורה, דַאן זאלט איר איהם אריינזלאזן צו מיר 

סיי ווען, סיי בייטאג און סיי ביינאכט, אפילו אינמיטן עסן 

אדער אינמיטן שלאפן...

דער אבני נזר איז כל ימיו געווען א שוואכע מענטש 

און געליטן פון פארשידענע קרענק און שוואכקייטן. זיין 

האט  זי"ע  משמואל  שם  דער   - שמואל  רבי  הרה"ק  זוהן 

אויפען  געזאגט  האט  רבי  קאצקער  דער  אז  דערציילט, 

אבני נזר אז די סיבה פון זיין שוואכקייט איז, אז וויבאלד 

דער טבע פון א מענטש איז אז אלע זיינע גלידער דארפן 

זיין אייניג, מיט די זעלבע מָאס כח אין זיי, אבער דער אבני 

נזר האט פארמאגט א געוואלדיג גרויסע און טיפע מוח, 

צו שטארק קעגן אלע אנדערע  געווען  איז  זיין מוח  און 

ֵאיָבִרים פון זיין קערפער, דעריבער איז זיין גוף קראנק און 

נישט אייניג  ֵאיָבִרים זענען  זיינע  וויבאלד  אפגעשוואכט 

באלאנסירט. און דער שם משמואל האט צוגעלייגט אז 

טאקע אויף זיינע עלטערע יארן איז דער אבני נזר געווען 

ביי א גרויסן דאקטער א בארימטע פראפעסאר, און נאכ'ן 

אונטערזוכען דעם אבני נזר האט ער געזאגט די זעלבע 

רייד ווי דער קאצקער רבי, אז אזא גרויסער קאפ איז צו 

שוואך פאר זיין גוף...

א מורא'דיגע מעשה ווערט געברענגט אינעם ספר 

וואונדערליכע מעשיות און די תולדות  זיך  )וואס האט אין  אביר הרועים 

אין  נזר געשלאפן  איז דער אבני  נזר(, אז אמאל  פונעם אבני 

איין צימער מיט זיין פאטער דער ביאלער רב - רבי זאב 

ווען פלוצלינג האט אנגעהויבן צו גיסן בלוט  נחום זצ"ל, 

פונעם אבני נזר דורך זיין מויל און נָאז, ווַארשיינליך דורך 

האט  ער  וואס  שוואכקייט  און  קרענק  אינערליכע  אן 

געהאט. ווען זיין טאטע רבי זאב נחום האט זיך דערוועקט 

האט ער געזען ווי זיין זוהן ליגט ממש אין א טייך פון בלוט 

אויף זיין בעט ל"ע, און ער האט תיכף גערופן און געשריגן 

פונעם  געפרעגט  האט  נחום  זאב  רבי  ווען  הילף.  פאר 

אבני נזר פארוואס האט ער נישט געשריגן ווען ער האט 

געענטפערט  נזר  אבני  דער  האט  בלוטן,  צו  אנגעהויבן 

אז צוליב 'כיבוד אב' האט ער זיך איינגעהאלטן פון מאכן 

קולות ווייל ער האט נישט געוואלט אויפוועקן זיין טאטע 

פון שלאף. )דער אבני נזר האט דעמאלטס פארלוירן אזויפיל בלוט רח"ל אז 
זיין לעבן איז געווען ממש אין א סכנה, און נאר דורך א מופת פון זיין שווער דער 

קאצקער רבי, איז ער געווארן אויסגעהיילט(.

און  נזר  אבני  ביים  ישועות  זעהן  פלעגן  אידן 

געביט  דעם  אין  ספעציעל  הטבע,  לדרך  חוץ  מופתים 

געזען  מען  האט  מיליטער  פון  ווערן  געראטעוועט  פון 

וואונדערליכע זאכן ווי דער אבני נזר האט גע'פועל'ט אז 

בחורים זאלן נישט דארפן גיין אין מיליטער. אמאל האט 

זיך דער אבני נזר אויסגעדריקט אז ווילאנג מיין ווייסער 

די  נעמען  נישט  מען  וועט  דא  געפונען  זיך  וועט  בָארד 

און אזוי איז טאקע געווען, אין די  בחורים אין מיליטער. 

צייטן פונעם אבני נזר האט מען כמעט נישט גענומען די 

פטירה   זיין  נאך  קורץ  און  דינסט,  מיליטער  אין  בחורים 

אין יאר תר"ע האט מען אנגעהויבן צוריק שלעפן בחורים 

אין מיליטער אריין.

הילולא
דצדיקיא

הרה"ק

רבי אברהם מסאכאטשוב זי"ע
בעל אבני נזר ואגלי טל

 יארצייט:
י"א אדר א' תר"ע

 



גליון עוללות הכרם / אלכסנדרד

תולדות פון די 
הייליגע רבי'ס 
פון אלכסנדר

מאמר 
כ"ג

אלס רב אין פילץ
נאך אן עפיזאד פון די תקופה אין פילץ, שרייבט 

דער מחבר פון ספר עשר זכיות ווי פאלגענד:

א  און  עושר  אן  איד  א  שטאט  אין  איז  געווען 

די  צווישן  געווען  אויך  איז  וואס  הבית  בעל  שיינער 

זי"ע,  רבי  אלטער  דער   - רב  נייער  פונעם  מתנגדים 

און דער עושר האט זיך נישט מכניע געווען און נישט 

מכבד געווען דעם רב ווי עס דארף צו זיין. אמאל האט 

דער עושר געפראוועט א סיום כתיבת ספר תורה ביי 

זיך אינדערהיים ווי ער האט פאררופן א שיינע סעודה 

די באטייליגונג  לכבודה של תורה מיט  און א מעמד 

פון פארשידענע געסט און גוטע פריינד. אבער דעם 

רב האט ער נישט געזוכט איבעריג מכבד צו זיין, און 

דעפאר האט ער געשיקט דעם שמש פון שטאט אז 

גיין איינמעלדן דעם רב און איהם לאדענען  ער זאל 

זייער  זיך-  וואס דאס איז -פארשטייט  צו די סעודה 

נישט בכבוד'יג ווען מ'גייט נישט אליינס אריבער צום 

רב און איהם רופן געהעריג צו די סעודה נאר מ'שיקט 

דעם שמש, און דער עושר איז געווען זיכער ביי זיך אז 

דער רב וועט טאקע נישט קומען נאך אזא 'העפליכע' 

איינלאדענונג.

באקומען  האט  רבי  אלטער  דער  ווען  דערווייל 

זיינע  געפרעגט  ער  האט  שמש,  דורכ'ן  מעלדונג  די 

זאל  זייער מיינונג אויב ער  וואס איז  שטוב מענטשן 

און  נישט?  אדער  מסיבה  די  אין  נעמען  אנטייל  גיין 

אז  געזאגט  אלע  האבן  קינדער  די  מיט  רעביצין  די 

אודאי זאל ער נישט גיין, א רב טאר נישט דערנידערן 

זיין כבוד אויף אזא אופן... ווען דער אלטער רבי האט 

געהערט זייער מיינונג האט ער זיך אנגערופן "נו, אזוי 

ווי איר זענט אלע ביי די מיינונג און איר זאגט אז איך 

ער  און  גיין"...  יא  איך  וועל  דעריבער  גיין,  נישט  זאל 

האט אנגעטוהן זיין מלבוש און אין דער באגלייטונג פון 

זיין משמש האט ער געוואנדן זיינע טריט צום עושר 

אין שטוב.

איז  רב  דער  אז  דערזען  האט  עושר  דער  ווען   

בושה,  פאר  געווארן  רויט  ער  איז  גיין,  צו  געקומען 

נישט  האט  וואס  רב  פונעם  עניוות  די  זעענדיג  און 

געווארט אז מ'זאל איהם מכבד זיין געהעריג, און איז 

געקומען צו גיין אויפען רוף פונעם שמש, איז ער תיכף 

צוגעלאפן מיט א צובראכן הארץ און אנגעהויבן בעטן 

מחילה, און פון דעמאלטס און ווייטער האט ער שוין 

געוואוסט די ריכטיגע גדלות פונעם רב און זיך מער 

נישט קעגנגעשטעלט.

• פרק ח' •
די הייליגע הנהגה

נאך די הסתלקות פון רבי בעריש ביאלער זי"ע
אין חודש סיון יאהר תרל"ו איז נסתלק געווארן 

ווידערַאמאל  און  הרה"ק רבי בעריש פון ביאלא זי"ע, 

אהן  פאר'יתומ'ט  געבליבן  חסידים  ווארקא  די  זענען 

באלייכטן  און  פירן  זיי  זאל  וואס  מנהיג  און  רבי  קיין 

זייערע וועגן. די חסידים האבן אלע געלייגט אן אויג 

פון  רב  דער  דעמאלטס   - זי"ע  יחיאל  רבי  מרן  אויף 

נאך  תלמידים  גרויסע  די  פון  געווען  איז  וואס  פילץ, 

זוהן  זיין  ביי  דערנאך  רבי'ן,  ווארקער  אלטער  ביים 

דער יונגער ווארקער רבי, און דערנאך ביי הרה"ק רבי 

בעריש ביאלער. די חסידים האבן גוט געוואוסט און 

צדיקים  הייליגע  די  וואס  ליבשאפט  דאס  געדענקט 

האבן ארויסגעוויזן פאר רבי יחיאל'ן נאך אין זיינע יונגע 

יארן, און זיינע גרויסע מדריגות און השגות אין עבודת 

השי"ת, און ועל כולם זיין הייליגע ענוה און צובראכן 

הארץ פאר'ן אייבישטער.

הרה"ק  פון  ימיו  סוף  אז  דערציילט  ווערט  אגב, 

רבי בעריש ביאלער זי"ע איז איהם אויסגעקומען צו 

פארוויילן אין פילץ ביי זיין גרויסן תלמיד רבי יחיאל, 

רבי  ביאלער  ווען דער  געלעגנהייט  א  ביי  און אמָאל 

עס  ער  האט  קאפ,  פון  הוט  זיין  אויסגעטוהן  האט 

געגעבן א לייג ארויף אויפען קאפ פון זיין תלמיד רבי 

יחיאל. חסידים האבן געזעהן אין דעם א צייכן אז דער 

ביאלער רבי שטעלט איהם אוועק אלס דער ממשיך 

דרך מיט די קרוין פון די הייליגע הנהגה פון פרשיסחא 

ווארקא, און מיט דעם האט ער ארויסגעוויזן אז  און 

ער איז פאסיג צו זיין דער מנהיג פון די הייליגע ֵעדה.

די חסידים קומען צו פארן
צוביסלעך האט אנגעהויבן א שטראם פון חסידים 

וועלכע זענען געקומען צו פארן קיין פילץ זיך מסתופף 

זיין ביים צדיק רבי יחיאל. רבי יחיאל האט אבער בשום 

ער  אז  געדאנק  דעם  אננעמען  געוואלט  נישט  אופן 

שטארקט  גאר  זיך  האט  ער  און  רבי,  דער  זיין  זאל 

אוועקגעמאכט פארן יעדעם איינעם זאגענדיג אז ער 

איז נישט ראוי צו זיין א מנהיג ישראל און אז מ'זאל 

בריוו  א  איז טאקע באקאנט  ]ווי עס  איהם אפלאזן. 

האט געשריבן שפעטער  אלטער רבי זי"ע  וואס דער 

קומט  עולם  דער  אז  רבי,  געווען  שוין  איז  ער  ווען 

טאקע צופארן צו מיר אבער איך זאג אויף זיך אליינס 

ָהעוָֹלם ַמְטִעין ּבוֹ - וויי איז צו דעם וואס  אוֹי לוֹ ְלִמי שֶׁ

די וועלט האט א טעות אין איהם, און איך בכלל נישט 

אין דעם גדר צו זיין ראוי צו זיין א מנהיג, און וויפיל איך 

און  אויס...  נישט  קיינער  מיר  הערט  כסדר  דאס  שריי 

אזוי איז דא פיל בריוון און ווערטער וואס דער אלטער 

שטארק  זיך  הארץ  צובראכן  זיין  מיט  פלעגט  רבי 

אוועקמאכן און ארָאּפקלַאפן, כידוע[.

אמאל ווען ס'איז שוין געקומען צו פארן אן עולם 

אויף שבת קודש קיין פילץ, האט דער אלטער רבי זיך 

איינגעבעטן ביי די חסידים אז מען זאל איהם אפלאזן, 

צווישן  אן עצה,  "איך האב  געזאגט  זיי  און ער האט 

די חסידים איז פארהאן א איד א צדיק, א זקן און א 

ירא שמים וואס איז אויסגעטוהן פון אלע וועלטליכע 

זאכן, זיין נאמען איז רבי יעק'לע סָאקעלָאווער, לאמיר 

אלע פארן אינאיינעם צו איהם און איהם מאכן פאר 

רבי, און אויך איך וועל מיטפארן און זיין א חסיד פון 

רבי יעק'לע"... אבער ווי גרויס איז געווען זיין וואונדער 

און ערשטוינונג ווען אויף שבת איז געקומען צו פארן 

סָאקעלָאווער  יעק'לע  רבי  ווי  אנדערער  קיין  נישט 

אליין, וואס האט אויך געוואלט זיין צווישן די חסידים 

וואס נעמען אהן אויף זיך די הנהגה פונעם פילצער רב 

רבי יחיאל.

 דער אלטער רבי איז זייער דערשראקן געווארן 

האט  "וואס  יעק'לע  רבי  פון  געפרעגט  האט  ער  און 

געווען צו קומען  זיך מטריח  איר געטוהן? איר האט 

אהער, איך האב דאך יעצט גערעדט מיט'ן עולם אז 

מיר אלע קומען צו גיין צו אייך"... זאגענדיג דערביי אז 

רבי יעק'לע איז דאך אסאך גרעסער פון איהם. אבער 

זיין חכמה  מיט  צוריקגעענטפערט  יעק'לע האט  רבי 

וועמען,  ווער ס'איז גרעסער פון  "וואס איז א חילוק 

אמָאל מאכט זיך אז איינער טרעפט בעסער צו פון זיין 

חבר, אפילו דער חבר איז גרעסער, דָאך קען אמָאל 

געשען אז דער קלענערער האט בעסער צוגעטראפן, 

דאסמָאל האב איך בעסער צוגעטראפן ווער עס דארף 

זיין דער רבי"...

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	 
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