
שמחה בהשי"ת
מרבין  אדר  משנכנס  )כ"ט.(  תענית  במסכת  איתא 
שזכינו  במה  בה'  לשמוח  הוא  השמחה  וענין  בשמחה, 
להיות מחלקו ונחלתו, כדכתיב )דברים ל"ב( כי חלק ה' עמו 
)עי' שהש"ר א' ג'( "דבר  יעקב חבל נחלתו. וכדברי המדרש 
עשה  היום  זה  פתח  אבין  רבי  בך,  ונשמחה  נגילה  אחר 
ה' נגילה ונשמחה בו, אמר רבי אבין אין אנו יודעין במה 
נגילה  ופירש  לשמוח אם ביום אם בהקב"ה, בא שלמה 

ונשמחה בך בהקב"ה"...      )כ"ק מרן רביה"ק אדמו"ר הזקן זי"ע
ספה"ק ישמח ישראל לר"ח אדר, ועיי"ש(

משנכנס אדר מרבים בשמחה
שיתקיימו  הרוצה  ט"ו:(  )ביצה  חז"ל  שאמרו  וזה 
אצלו  שיתקיימו  הרוצה  רצ"ל  אדר,  בהן  יטע  נכסיו 
יטע  הדינין,  ישלטו  שלא  הרכוש,  וכל  ומצות  התורה 
ר'אש  תיבות  בראשי  שמרומז  אמת  מדת  'אדר'  בהן 
יהי' כלי מוכשר לקבל הטוב והחסד.  ואזי  ד'ברך א'מת, 
וחדוה  עוז  כי  ממעל,  בשמים  וחדוה  שמחה  בזה  ויגרום 
הרה"ק  שאמר  וכמו  טוב,  כל  לבניו  משפיע  אם  לפניו 
של  כתרו  שזהו  ישועה"  "כתרו  זצללה"ה  ממעזיבוז 
אדר  "משנכנס  וזהו  לישראל.  ישועה  שמצמיח  הקב"ה 
מרבה  אמת  במדת  שעובד  מה  שע"י  בשמחה"  מרבין 
שעל ידי זה נעשים כלים  שמחה וחדוה בשמים ממעל, 

מוכשרים לקבל הטוב והחסד מהמקור החסדים.
)מתוך ספה"ק תפארת שמואל משפטים ד'(

בעזהשי"ת

פרשת תרומהשנה ז' - גליון קפ"ה
תשע"ו לפ"ק

5:08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הדלק"נ

5:41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עלות

6:52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נץ החמה.

8:55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סוף זמן ק"ש.

5:27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקיעה

6:40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

מאמריםפריו בעתו
 מעניני  הפרשה

ועשו לי מקדש בכח ההכנעה והשפלות

המשכן  תבנית  את  אותך  מראה  אני  אשר  "ככל  בפסוק 
ואת תבנית כל כליו וכן תעשו" ופירש רש"י ז"ל: וכן תעשו 
- לדורות, אם יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית 
עולמים וכו' כתבנית אלו תעשו אותם. והקשה הרמב"ן ז"ל 
שעשה  המקדש  בית  שהלא  כן,  מצינו  לא  הרי  שלמעשה 

שלמה לא היה כתבנית בית המקדש הזה.

העיקר היא הדביקות בהשי"ת ע"י ענוה
עפ"י  זי"ע  שמואל  התפארת  רביה"ק  מרן  כ"ק  ומפרש 
דבוק  להיות  היא  מישראל  איש  כל  עבודת  שעיקר  הידוע 
)בספה"ק  זי"ע  מקאזניץ  המגיד  הרה"ק  שכתב  וכמו  בהשי"ת, 
לדבק  רק  היא  כולה  התורה  שכל  מ"י(  פ"ג  אבות  ישראל  עבודת 

כל  אחרי  ע"ה  רבינו  משה  סיים  ולכן  הוא,  בריך  בקודשא 
ל"א.( שהורה  )שבת  מצינו  וכן  תדבק".  "ובו  י'(  )דברים  התוכחות 
לו הלל לגר שבא להתגייר על מנת שילמדנו כל התורה כולה 
על רגל אחת, למדו הלל "מה דעלך סני לחברך לא תעביד", 
ומביא העבודת ישראל בשם רבו הרה"ק המגיד ממעזריטש 
זי"ע ביאור דברי הלל לגר שכל מה ד'סני לחברך' היינו ששנוי 
שלא  תעביד,  לא  זה  הקב"ה,  אל  ל'התחברותך'  ומפריע 
תעשה דברים שימנעוך מדביקות הבורא ב"ה, וזהו כל התורה 

כולה, עכתדה"ק.

בהשי"ת,  דביקות  זה של  ענין  על  חז"ל  ותמצא שאמרו 
)כתובות קי"א.( וכי אפשר לאדם לדבק בהקב"ה הלא אש אוכלה 

אף  רחום  הוא  מה  במדותיו  הדבק  היא  העצה  אלא  היא, 
אתה רחום, והענין בזה הוא כי "עולם חסד יבנה", וצריכים 
לעורר את מידת החסד והרחמנות, שע"י אתערותא דלתתא 
איתער לעילא רחמים רבים על העולם כולו, וזה שאמרו חז"ל 
)שבת קנ"א.( כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, 

העולם.  כל  ועל  עליו  השמים  מן  רחמנות  אור  שנתעורר 
והנה התעוררות רחמנות האדם היא לאו דוקא בעניני צדקה 
וגמילת חסדים, אך גם ברוחניות ש'ירחם' על העולם שלא 
ֵיָעְנׁשּו על ידו, וכמו שכתוב במדרש )ויק"ר פ"ד( "מה ׂשה הזה 
כך  מרגישין,  אבריו  וכל  באחד מאיבריו  או  ראשו  על  לוקה 
הן ישראל אחד מהן חוטא וכולן מרגישין". והאדם החושש 
תמיד שלא יחטא ושלא יגרום עונש וצער לעולם ע"י מעשיו, 
הרי הוא דבוק בקוב"ה ומקיים את ה"ַהדבק במידותיו" לעורר 
רחמים וחסדים על העולם. ועיקר הדבר והעצה לבוא לידי 
דביקות הבורא ב"ה היא ע"י הכנעה ושפלות באמת, וכמאמר 
הכתוב )ישעי' נ"ז( אני אשכון את דכא, שמי שהוא שפל ונכנע 
הקב"ה  שמשרה  הכנעתו  ע"י  גורם  הוא  הרי  'דכא'  בבחי' 

שכינתו עליו וממילא דבוק הוא אל השי"ת כראוי.

שהקב"ה  בתוכם"  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  מצות  וזהו 
צימצם גדלו ותפארתו והשכין שכינתו על בני אדם שהמה 
גשמיים, והראה בזה כמה יקר וספון מדת הכנעה אצלו ית' 
שמוכן הוא לרדת ולשכון כבוד אצלינו. וזהו "וכן תעשו" שגם 

אתם תשפילו ותכניעו את עצמכם, וממילא אשכון שכינתי 
אצליכם, וזהו 'תעשו לדורות' שתכניעו ותשפילו את עצמכם 
בכל  זה  על  זה  ותרחמו  ובמדותי  בי  דבוקים  שתהיו  תמיד 

הענינים ותמשיכו בזה ישועה וחסד לכל העולם.

הקב"ה נמכר כביכול עם התורה למקום נמוך
והנה ידועים דברי המדרש )שמו"ר ל"ג א'( "ויקחו לי תרומה, 
הה"ד כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אל תעזובו 
את המקח שנתתי לכם... אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם 
תורתי כביכול נמכרתי עמה שנאמר ויקחו לי תרומה, משל 
למלך שהיה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה ביקש 
לילך לו לארצו וליטול לאשתו אמר לו בתי שנתתי לך יחידית 
היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול 
לפי שהיא אשתך אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה 
הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם שאיני יכול להניח 
את בתי, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל נתתי לכם את 
התורה לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני 
יכול אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור 

בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש". 

תרומה  לי  ויקחו  של  זה  מפסוק  מוכח  מה  לדקדק  ויש 
המדרש  דברי  גם  עמה,  נמכר  שהקב"ה  מכאן  נשמע  והיכן 
"לפרוש הימנו איני יכול" צריך ביאור. אך לפי דברינו מובן, 
וכמו שכתב בכלי יקר שלכן ב' תרומות הראשונות שהיה יד 
כל אדם שוה בהם, כי העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ואין 
מקום לשום אחד להתגאות על חבירו לומר תרומתי גדולה 
לי תרומה  "ויקחו  וזהו  אליו,  ייחס השי"ת  אותן  מתרומתך, 
- לי לשמי" שמורה על ענוה שכל אותיות השם הוי"ה ב"ה 
מורים על גדר הענוה, ובכל מקום שיש שם גדר ענוה והכנעה 
דכא  את  השוכן  הקב"ה  עוזו של  חביון  התחתונים שם  בין 
ושפל רוח, וכמו שאמרו ז"ל )תענית ז.( אין התורה שורה אלא 
במקום נמוך. וזה שאמר המדרש מכרתי לכם תורתי וזה יכול 
כי שם  נמוך, וממילא כביכול נמכר עמה  להיות רק במקום 
חביון עוזו של הקב"ה, שנאמר ויקחו לי תרומה, תרומה כזו 

שהיא הענוה והכנעה ייחס השי"ת אליו לי לשמי. 

אחד  בית  הולכים  מקום שאתם  כל  המדרש  וזה שאמר 
עשו לי שאדור בתוכה, היינו בכל מקום ובכל זמן אף שבית 
המקדש נחרב בעווה"ר, עם כל זה בית אחד עשו לי שאדור 
חביון  שם  כי  והכנעה  ענוה  של  בית  שתעשו  היינו  בתוכה, 
עוזו של הקב"ה, ואני אשכון את דכא. ובזה מבואר גם המשך 
הכתובים "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת 
שמבואר  כמו  והכנעה,  ענוה  על  שמורים  כליו"  כל  תבנית 
)חצאי אמות(  בשל"ה הק' שהיו במידות הכלים אמות שבורות 
המרמזים על לב נשבר, וכן תעשו לדורות, וקרוב ה' לנשברי 

לב.                           

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

טיול בכרם ספרי רבותינו הק' ובמשנתם הטהורהמכרם רבותינו

אדר מלשון חיזוק
במדרש בפרשתינו )שמו"ר ל"ג א'( אמר הקב"ה  איתא 
עמה  נמכרתי  כביכול  תורתי  לכם  מכרתי  לישראל 
שנאמר ויקחו לי תרומה, משל למלך שהיה לו בת יחידה 
בא אחד מן המלכים ונטלה ביקש לילך לו לארצו וליטול 
לפרוש  היא,  יחידית  לך  שנתתי  בתי  לו  אמר  לאשתו 
ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא 
הולך  שאתה  מקום  שכל  לי  עשה  טובה  זו  אלא  אשתך 
יכול להניח  לי שאדור אצלכם שאיני  קיטון אחד עשה 
את בתי, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל נתתי לכם 
אל  לכם  לומר  יכול,  איני  הימנה  לפרוש  התורה  את 
בית  הולכים  שאתם  מקום  בכל  אלא  יכול  איני  תטלוה 

אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש... 

על  הגיד  זצלה"ה  הרי"ם[  ]החידושי  מו"ר  ...ואא"ז 
חודש 'אדר' שהוא על שם מה דאיתא במדרש הנ"ל עשה 
יתברך,   ממנו  שהכל  לידע  פי'  ביניכם.  'ואדור'  קיטון  לי 
וזה נותן חיזוק לאדם, ו'אדר' הוא מלשון 'חיזוק' כמ"ש 

אדיר במרום ה'...                                      )שפת אמת תרל"א(



ב

מפרי הכרם
ויקחו לי תרומה

זהו   - תרומה  לי  "ויקחו  תנחומא  במדרש  איתא 

שאמר הכתוב כי לקח טוב נתתי לכם, אמר רשב"ל שני 

פרקמטוטין )סוחרים( עומדין זה עם זה, אחד בידו מטכסא 

ואחד בידו פלפלין, אמרו זה לזה בוא ונחליף ביני ובינך 

נטל זה את הפלפלין וזה המטכסא, מה שביד זה אין ביד 

זה ומה שביד זה אין ביד זה, אבל התורה אינה כן זה שונה 

סדר זרעים וזה שונה סדר מועד, השנו זה לזה נמצא ביד 

זה שנים וביד זה שנים, יש פרקמטיא יפה מזו הוי כי לקח 

את  לנו  וגילו  חז"ל  ששיבחו  לנו  הרי  לכם".  נתתי  טוב 

מעלת התורה שנקראת "לקח טוב" ששונה היא משאר 

לא  זה  תמורת  זה  אותם  שכשמחליפים  סחורה  מיני 

נשאר ביד כל אחד כי אם דבר אחד, משא"כ בתורה יש 

בה מעלה מיוחדת שכל אחד יש בידו כל מה שלמד וגם 

אדמו"ר  רביה"ק  מרן  כ"ק  והקשה  לאחרים.  שלימד  מה 

הזקן מהרי"ד מאמשינאוו זי"ע הלא גם בשאר אומניות זה 

חייט וזה זהוב ומלמדין זה לזה אומנותם הרי נמצא ביד 

כל אחד שני אומניות. 

עפ"י  זי"ע  ישראל  הישמח  רביה"ק  מרן  כ"ק  ומתרץ 

בחכמה  פתחה  פיה  דכתיב  מאי  מ"ט:(  )סוכה  חז"ל  דברי 

ותורת חסד על לשונה, וכי יש תורה של חסד ויש תורה 

תורה  היא  זו  )לאחרים(  ללמדה  תורה  חסד...  של  שאינה 

חסד,  של  שאינה  תורה  היא  זו  ללמדה  שלא  חסד,  של 

"ללמוד  התורה,  בלימוד  סוגים  שני  יש  הנה  כי  עיי"ש. 

'תורת חסד'  זו  ו'ללמד'  זו תורה סתם,  'ללמוד'  וללמד", 

לזה  וזה  זרעים  סדר  לזה  שונה  וכשזה  לאחר.  שמלמד 

סדר מועד נמצא דיש בכל אחד ואחד שני מיני לימודים 

הן של 'ללמוד' והן של 'ללמד', וזה הוא ויש ביד כאו"א 

שניהם, ודבר זה הוא רק בתורה, אבל באומנות מה יתרון 

בהמלמד לאחרים מהלומד לעצמו...
)עפ"י ספה"ק ישמח ישראל אות ח'(

מאת כל איש אשר ידבנו לבו 
מה שאמרה תורה "מאת כל איש אשר ידבנו לבו" 

בבני  שנמצא  הנדיבות  ע"י  נעשה  המשכן  כי  לומר  יש 

בוחן  הוא  הקב"ה  כי  העתידים,  הדורות  בכל  ישראל 

מחשבה  נוצרה  שלא  שעד  במדרשים  כדאיתא  כליות 

נשאר  לכן  למעשה.  ומצרפה  רואה  הקב"ה  שבאדם 

ועשו  וזהו הפירוש  ומקדש לכל הדורות,  הארה ממשכן 

לי מקדש וגו' וכן תעשו, ופירש"י וכן תעשו - לדורות, היינו 

שמידת ההשתוקקות והנדיבות של עשיית המקדש נמצא 

בכל הדורות.                                                      )שפת אמת תרמ"ט(

מאת כל איש אשר ידבנו לבו 
ומפרש  לבו",  ידבנו  "אשר  עתיד  לשון  כתוב  הנה 

הגאון רבי אריה צבי פרוממער זצללה"ה הי"ד מקאז'יגלוב, 
בני  דהנה עיקר קדושת המשכן הוא מן התשוקות של 
ישראל שנתנו בתשוקה ובשמחה גדולה, ובכח תשוקה 
ז"ל.  האלשיך  שכתב  כמו  המשכן  קדושת  נעשתה  זו 
אמנם עיקר תשוקת האהבה באה לישראל אח"כ, כאשר 
קרבנות,  והקריבו  בנוייה  תילה  על  היתה  כבר  המשכן 
כי לשון 'קרבן' ענינה לקרב לבבם של ישראל לאביהם 
ופועל דמיוני הוא האש של מעלה שבא על  שבשמים, 
המזבח להעלות בשר הקרבן, וכמו"כ בא אש של מעלה 
מעמקי  הבהמית  נפש  להעלות  ישראל  בני  לבות  לתוך 

שאול ומתשוקות הארציות לשמי מרומים.

שתהיה  אפשר  היה  לא  המשכן  בנין  קודם  וא"כ 
יודע  שהוא  השי"ת  אך  השלימות,  בתכלית  האהבה 
עתידות צירף אל הנדבה את האהבה והתשוקה שתהיינה 
לאיש זה אחר בנין המשכן, ותשוקה זו ג"כ נכללה בכלל 
נדבתו שהתנדב עכשיו, ונצטרפה תשוקתו מן העתיד אל 
קדושת המשכן. וזה "מאת כל איש אשר ידבנו לבו" לשון 
עתיד, כי הנדיבות של העתיד תסייע ותתחבר אל הנדבה.
)ארץ צבי תרפ"ז(

ועשו לי מקדש
וברש"י "ועשו לי מקדש - ועשו לשמי בית קדושה". 
זצוקללה"ה,  מאמשינאוו  יצחק  רבי  אדמו"ר  כ"ק  וביאר 
שרש"י מרמז לנו בדברי קדשו שזהו ענין המקדש שכל 
אחד ואחד יתנהג בקדושה בביתו.                      )אמרי קודש( 

ועשו ארון וגו' אמה וחצי ארכו 
איתא בבעל הטורים מפני מה כל אמות שבארון היו 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ודב"ק  עיי"ש.  אמות  בחצאי  שבורות 
רבי יעקב יהודה מנאדערזין זצוקללה"ה שהרמז בזה מפני 
חפץ  שמניח  כמי  האדם  אצל  להיות  צריכה  שהתורה 
בכיס מלא נקבים שנופל מה שנותן לתוכה, כך ֵידע האדם 
ויחשוש תמיד שמא נופל מאתו ולא ישאר אצלו כלום אם 
יתפאר ח"ו ע"י התורה או שיקח שאר הנאות מן התורה. 
וזהו הרמז בהאמות השבורות דהיינו שיכול ליפול כל מה 

שניתן לו ולא נשאר אצלו כלום.
)ישרש יעקב(

קדושת האולם לפני האוהל מועד 
בספר שם משמואל בפרשתינו )שנת תרע"א( האריך לפרש שפרוכת המסך שהיתה תלוייה 

הפרוכת  'לפני'  עומדים  העמודים  ונמצאו  העמודים,  מערב  בצד  תלוייה  היתה  המשכן  לפני 

רש"י  על  המזרחי  ולפני האוהל מועד והיו נראים מבחוץ ולא מבפנים )עיי"ש שרוצה ליישב בזה קושיית 

שם, ואכמ"ל(.

והנה כתב הרמב"ם )הל' בית הבחירה פ"א ה"ה( וז"ל: ואלו הן הדברים שהם עיקר בבנין הבית, 

עושין בו קודש, וקודש הקדשים, ויהיה לפני הקודש מקום אחד והוא הנקרא 'אולם', עיי"ש. 

)ואכן בביהמ"ק היה מקום צר לפני ההיכל הנקרא 'אולם' כמבואר במקראות ובמשניות, ובפתח האולם לא היה דלתות כי 

אם פרוכת תלוייה רחבה עשרים אמה וגובהה ארבעים(.

ולכאורה יש להקשות הרי במשכן לא היה 'אולם' לפני האוהל מועד, ומנא לן שצריכים 

אולם. אמנם לפי האמור -מחדש השם משמואל- יש לומר ששטח הנ"ל של בין העמודים שהיו 

לפני אוהל מועד, זה נקרא אולם, ואף גם מצינו בפסוק "וכפלת את היריעה הששית אל מול פני 

האוהל" נמצא שלשטח זה של בין העמודים היה לו שלשה כותלים וגג, וזהו ממש תבנית אולם, 

ובמשכן היה שטח  )רק פרוכת כאמור(.  לו דלתות  היו  וכמו שמצינו באולם שבביהמ"ק שג"כ לא 

זה רחב אמה אחת כעובי העמודים, ולמרות שהיא רק אמה אחת בלבד מ"מ יש לומר דמאחר 

שהמקום רחב ששה טפחים הוי ליה מקום חשוב בפני עצמו.

והנה המעיין בסוגיא דמסכת זבחים )נ"ה:( "שלמים ששחטן קודם שנפתחו דלתות ההיכל 
פסולים שנאמר ושחטו פתח אהל מועד, בזמן שהוא פתוח ולא בזמן שהוא נעול". ודן השם 
הגה"ק בעל אבני נזר זי"ע שלכאורה איך יתכן מציאות כזו שיהיו דלתות  משמואל לפני אביו 
להכשיר  כדי  כהיכל  נחשב  שה'אולם'  א(  דברים:  ב'  מבואר  שם  בסוגיא  שהרי  סגורים,  ההיכל 
כפתח  אלא  סגור  כדלת  נחשב  אינו  ד'פרוכת'  מבואר  גם  ב(  קדשים.  לשחיטת  העזרה  כל  את 
פתוח. וא"כ האולם היה פתוח תמיד שהרי אין לו דלתות כי אם פרוכת, וממילא לא שייך פסול 
בשחיטת שלמים ששחטן קודם שנפתחו דלתות העזרה, שהאולם הפתוח נחשב כאילו דלתות 

ההיכל פתוחות.

וכותב השם משמואל: ורציתי לחדש דאולם יש לו קדושה רק כשדלתות ההיכל פתוחים, 
מאירה קדושתו להאולם, ולא כאשר דלתות ההיכל נעולות, )וממילא צריכים דלתות ההיכל פתוחות, כדי 
שהאולם יקבל קדושת ההיכל, ורק אז נחשב האולם כהיכל( ודחה הוא ז"ל )האבנ"ז( סברתי ונשארתי בקושיא. 

אמנם לאור האמור מיישב השם משמואל שפיר, שהרי גם במשכן היה אולם כנ"ל, ועם כל 
זה אמרה תורה "ושחטו פתח אהל מועד - בזמן שהוא פתוח ולא בזמן שהוא נעול", הרי בהכרח 
שמיעטתה תורה אף בכהאי גוונא כאשר דלתות האולם פתוחות, שאל"כ אין לנו מציאות במשכן 

שלא יהא מותר לשחוט קרבן, ועל כרחן מוכח מכאן דבעינן "פתיחת דלתות ההיכל בפועל". 

)ובתוך דבריו מבאר השם משמואל אגב גררא, דבודאי הפרוכת שבפתח אוהל מועד שבמשכן לא נחשב כפתח פתוח 

דומיא דפרוכת שלפני האולם ]כמו שהבאנו למעלה מדברי הגמרא בזבחים נ"ה:[, דאל"כ יוקשה שהרי גם במשכן היה 

'בנין'  אבנים נחשב  תמיד פתח פתוח מפני שהיה שם פרוכת בלבד, וע"כ צריכים לחלק ולומר דדוקא בביהמ"ק שהיה 

פרוכת כפתוח, אבל במשכן שלא היה בנין, אף פרוכת נחשב כסגור, ופשוט(.

גרגירים מאוצר הפלפול
תבואת הכרם והדרוש ובדברי הלכה

לקט אמרי נועם 
ודברי אלקים חיים 
מספרים הקדושים

סיפורי צדיקים 
מבין ערוגות הכרם אשכלות הכרם

את העדות אשר אתן אליך
הקדוש  היהודי  להרה"ק  שמועה  הגיע  פעם 
מפרשיסחא זי"ע מביתו שהילד שלו ר' אשר'ל זצללה"ה 
נפל פתאום במחלה כבידה עד נואש, לכן מיהר ושב 
לביתו תיכף. ובבואו לביתו מצא את הילד שלו גוסס 
ליציאת נשמתו הטהורה,  וכמעט שהיה סמוך  רח"ל, 
הרה"ק  ותלמידו  זי"ע  היהודי הקדוש  ועמד עליו אביו 
רצה  הקדוש  היהודי  והנה  זצללה"ה,  הכהן  פרץ  רבי 
הזאת  וברגע  האמת.  דיין  ברוך  עליו  לברך  להתחיל 

השלחן  על  מונח  היה  אשר  חומש  פרץ  רבי  פתח 

לפניו, והנה נפתח בפסוק "ואל הארון תתן את העדות 

ר אתן אליך',  אשר אתן אליך" והיה קורא רבי פרץ 'ָאשֵׁ

וכאשר שמע היהודי הק' את דבריו, נתחזק ואמר "הנני 

מנדר כל אשר לי הבית וכל כלי הבית והבגדים מחוט 

לשומם  או  לעניים  בעינם  ליתנם  או  נעל  שרוך  ועד 

בדמים והדמים יחלקו לעניים", ואמר אז אף שאין דרך 

הטבע לחזור גוסס כזה לחיות, אמנם גם זאת אין דרך 

הטבע שיתן איש כל אשר לו ולהשאר גברא ערטילאי. 

ואז תיכף נראה הטבה להילד והוטב לו מיום אל יום 

עד שהבריא.                                                       )כתר היהודי(



ג

תורת ושכנתי בתוכם בספרו  האלשיך הק'  הנה ידועים דברי 

ושכנתי  אומרו  אל  לב  "בׂשּום  וזל"ק  משה 

'בתוכם' ולא אמר 'בתוכו', והוא כי הנה שמעתי לומדים מכאן כי עיקר השראת שכינה 

באדם הוא ולא בבית, מאומרו בתוכם"... והאלשיך ממשיך לבאר את סדר הכתובים 

על זה הדרך, שעיקר השראת השכינה במשכן היתה בתוך בני ישראל, ורק כאשר 

בנ"י ראויים להשראת השכינה בקרבם ממש, אזי בא הקב"ה ומשרה שכינתו בביתו 

המיוחד, לא כן כאשר לא יהיו נפשות בני ישראל ראויים לכך, אז אין הקב"ה משרה 

שכינתו במקדש, וכפי שכותב האלשיך ז"ל בהמשך דבריו: והוא מאמר הכתוב )ירמי' 

ז'( היכל ה' היכל ה' היכל ה' המה, לומר אל יעלה על רוחכם כי היכל ה' הוא )הביהמ"ק( 

ואיך יניחהו הוא יתברך, כי הלא היכל ה' 'המה' )בני ישראל( וכאשר המה ראויים להשרות 

אתם  להיות  למענם  כי  ה',  היכל  אל  השפע  ויתפשט  ישתלשל  בנשמותם  שכינה 

משכן את שמו יתברך במקום ההוא. כי נפשותם הם המשכן האמתי ומהם יתפשט 

אל המקום המיוחד ההוא. וזה מאמר שלמה באומרו )מלכים א' ח'( יהי ה' אלקינו 'ִעָמנּו' 

עבדיו,  וישראל  יצחק  אברהם  אבותינו  עם  היה  כאשר  בעצמנו,  שכינה  שתשרה 

כי האבות הן הם המרכבה, ועל ידי כן אל יעזבנו ואל יטשנו, מה שאין כן בהעותנו 

)-בחטאינו( שיעזוב היכלו ויסתלק, כי אין חפץ ה' לשכון בארץ כי אם על ידי השראתו 

בנפשות ישראל שמהם עושה עיקר ובהנשאם מהיותם מרכבה אל השכינה ינשאו 

משכנות לאביר יעקב לעומתם כי מהם ימשך, ובהעדרם מהיות ראויים לכך, עזוב 

יעזוב את המשכן או מקדש אשר בחר לשכן את שמו שם...

)שער האהבה פ"ו( "ועשו לי מקדש  בספר ראשית חכמה  וכך איתא  המתבונן בכך 
יתלהב נפשו 
בתוך באהבה פירוש  בתוכם  אלא  נאמר  לא  בתוכו  בתוכם,  ושכנתי 

באהבה  נפשו  יתלהב  זה  בענין  האדם  יסתכל  וכאשר  קרבם... 

ויאמר בלבו הראוי אני בן אדם קרוץ מחומר עפר ואפר שהקב"ה ששמי השמים לא 

והוא רוצה לדור עמי ומה אני שיבא המלך העליון לדור בביתי, ראוי הוא  יכלכלהו 

שאעשה לו דירה נאה שיבא לדור עמי, על דרך שאמר דוד המלך עליו השלום )תהלים 

ק"א( מתי תבוא אלי".

וכן מבואר באריכות בספה"ק שתכלית האדם לקדש את עצמו  האדם יכול 
לעורר את המידות 
ולעשות את גופו מקום הראוי להשראת השכינה. וכן האריך בזה העליונות

'כינויים' כלפי  ז.( שהנה מצינו  )כתר שם טוב ח"ב  הבעש"ט הק' זי"ע 

מעלה כמו עין, אוזן, ידים, וכמו שכתוב הנה עין ה' אל יראיו, וכתיב ואזניו אל שועתם, 

היד ה' תקצר, ועמדו רגליו ביום ההוא, וכהנה רבות. והרי אין לו ית"ש דמות הגוף, אלא 

שיש למעלה מדה עליונה שהוא משגיח על כל העולם להטיב, ונקרא עין, וח"ו אין 

שם דמות עין שלנו, אך האדם כשמקדש עיניו לראות בתורה ואותיותיה הקדושים, אז 

נעשה העין שלו מרכבה למדה עליונה שנקרא עין, וכן יש מדה עליונה המאזין תפלות 

ומקשיב תחינות, וכשאדם מקדש אזניו לשמוע דברי תורה אז נעשים אזניו מרכבה 

למדת אוזן העליון, וכן יש מדה עליונה הנותנת לכל העולם השפע האלקית הנקרא 

בדרך משל יד, וכשאדם מקדש ידיו לעשות עמהם מצוות מעשיות וצדקה, אז ידיו הם 

מרכבה למדה עליונה הנקרא יד, וכו'. 

ולכאורה  וכליו,  המשכן  ודקדוקי  פרטי  תורה  לנו  סיפרה  ולכן  עלינו ללמוד 
מהמשכן להיות 
יאמר האומר מה נפקא לנו מזה והרי מאי דהוה הוה וכבר עבר, מרכבה לשכינה

שכל עיקר בניית המשכן וחכמי לב הכל  הבעשטה"ק  ומאריך 

היה בחכמה ובתבונה ובנבואה להעתיק את משכן ומקדש העליון הנמצא בעולמות 

העליונים, ולעשות דוגמתם בעצים ובאבנים בעולם הזה, ומה היתה התכלית בזה, 

"וכל זה היה להראות לעם בני ישראל, כי כמו שיכולין להעתיק מקדש העליון וכל 

צירופי השמות במשכן הזה שהוא מדברים דוממים וגשמיים עצים ואבנים זהב וכסף 

ונחושת, כל שכן האדם שהוא עיקר משכן ה', כי היכל ה' המה, וכמו שכתוב )תהלים ע"ח( 

ויטוש משכן שילה אוהל שיכן באדם, וכמו שכתוב )מלכים א' ח'( לא בחרתי בעיר וגו' 

ואבחר בדוד, כל שכן שיוכל האדם לעשות עצמו מרכבה לקדושה עליונה, להעתיק 

בעצמו ובאבריו כל העולמות וצירופי שמות רוחניות עליונה, וכל זה היה ללמד דעת 

לבני ישראל. וזהו שכתוב ועשו לי מקדש, פי' איני אומר יעשו לי 'בית להיות מקודש', 

אלא ועשו לי תיכף המקדש העליון יעתיקו הם, כי ושכנתי בתוכם" עכדה"ק.

ופריו מתוק לחכי

ע"י העמל והטורח מתקנים את הרע
...וזה הוא דברי החכם אשר ישים אל לבו 

הם  איך  והמשפטים  והחוקים  העדות  היטב 

נעשים, כי לא המעשה אכילת מצה בלבד הוא 

העיקר, רק שצריך לכוין כל הכוונות והיחודים. 

ע"י  היינו  הפסח"  כהלכות  לו  אמור  אתה  "ואף 

הגעלה  דרבה  בהכנה  והטורח  והיגיעה  העמל 

כל  נתקן  בזה  המצות,  ושמירת  ובדיקה  וביטול 

הרע...
)ספה"ק ישמח ישראל לפסח קי"ד(

העמל והיגיעה בתורה גורם לקיומה
ופירש"י  תלכו"  בחקותי  "אם  בפסוק 

קיום  הרי  תשמרו  מצותי  ואת  אומר  כשהוא 

המצות אמור ומה אני מקיים אם בחקותי תלכו 

שתהיו עמלים בתורה. אולי המכוון ברש"י ז"ל 

עפ"י דברי התוספתא "אדם שלומד תורה ואינו 

עמל בה דומה לזורע ואינו קוצר", היינו כי העמל 

והיגיעה בתורה גורם לקיום התורה, ושתצמיח 

פרי' בעתה ויקצרה, שיזכה האדם ממנה למדות 

ועל  התורה,  מפרי  ה'קצירה'  ענין  שזה  טובות, 
ידו  שעל  התורה,  בעמל  דלתתא  אתערותא  ידי 
שפע  לגרום  זוכה  בתורה,  לקצירה  זוכה  הוא 
וברכה מלעילא, ושיתנו השמים גשמים בעתם 
היטב,  יתבשלו  והתבואות  הפירות  ושיצמחו 
בהפסוק  וכמבואר  ברכה,  ברב  לקצירה   ויזכו 

כאן.                               
    )ספה"ק ישמח ישראל בחקותי א'(

לפום צערא אגרא
מקאזניץ  המגיד  בשם  אומרים  שמעתי 
זצ"ל שבכל דור ה'עבדות' הוא גדול יותר. והענין 
המבלבלים  יותר  נתרבה  פעם  בכל  כי  הוא, 
רוצה  אשר  האדם  את  שמטרידין  והמטרידים 
אבל  השי"ת,  עבודת  לעבוד  ולפתוח  להתחיל 
)מציל עצמו( מאוד  זיך'  'ראטיוועט  כל אחד ואחד 
או  במשניות,  או  עליהם,  להתגבר  ומשתדל 
יכלתו  כפי  ואיש  איש  בתהלים,  או  בגמרא, 
וזהו  כדי להיישיר ולכוון את לבו לפני השי"ת. 
שאדם  מה  לפי  פירוש  אגרא"  צערא  "לפום 
המטרידים  על  כשמתגבר  עצמו  את  מצער 
הוא  ואגרא  הוא מתרומם,  כן  אותו  והמבלבלים 
לשון 'גבוה'. והעיקר הוא שלא יהא נשאר עומד, 
אף שלפעמים יש עת שממש אינו יודע כלל מה 
שהפה מדבר אעפ"כ לא ישגיח על זה כלל רק 

יעשה שלו...

שמעה  ה'  ה'  קראתיך  "ממעמקים  ...וזהו 
והמציקים  המעיקים  מרוב  כלומר  בקולי" 
אשר יש לאדם והוא קורא וצועק אז להשי"ת, 
המגיד  בדברי  הכוונה  וזהו  בקולו.  שומע  ה' 
יותר גדול,  זצ"ל שבכל דור ודור העבדות הוא 
את  ומתגבר  עובד  שהוא  מי  דייקא,  ה'עבדות' 
עצמו על המבלבלים שמבלבלים אותו, בודאי 

גדול הוא ומרומם מאד עבודתו.
)אמרי נועם

להרה"ק בעל עבודת יששכר מוואלבראז'(

צריך להתאמץ בעזות
]החידושי  אדמו"ר  זקיני  מפ"ק  שמעתי 
"והוי עז כנמר" שהנמר אינו גיבור  הרי"ם[ ז"ל 
באמת רק מדת עזות יש בו, ואמר כי מתחלה 
צריך  הק'  לעבודת  ליגש  אדם  כשמתחיל 

להתאמץ אף שאין בו כח מקדושה...
)שפתי צדיק במדבר י"ז(

אשכלות
הכרם

לקט אמרות טהורות ופנינים יקרים
התאמצות בעבודת השי"ת

מקשה תעשה אותם
דב"ק כ"ק אדמו"ר רבי שמעון שלום 
תעשה  "מקשה  זצוקללה"ה  מאמשינאוו 
דהיינו  'קשה',  מלשון  מקשה  אותם" 
שעיקר השכר הוא על הקושי, וככל אשר 
קשה לעשות רצון השי"ת יש יותר שכר 

עבור זה.                      
     )בישישים חכמה(

הנדבה שלא היתה חשובה
צריך לדעת למה כתיב "אבני שוהם 
הי"א  כל  אחר  בסדר  מלואים"  ואבני 
קודם  לסדרם  לו  היה  הראוי  ומן  מינים, 
זהב וכסף כי הם מעולים מהם. ואולי כי 
אותם  הביאו  שהנשיאים  שמצינו  לצד 
כל  ישראל  שהביאו  כשראו  באחרונה, 
הצורך למשכן, ותמצא שאמרו ז"ל )במד"ר 
י"ב ט"ז( שהקפיד ה' על זה, וחסר אות אחת 

מהם "והְנִׂשִאם" כתיב, לזה סדרם השי"ת 
מכולם,  למטה  הם  כי  לומר  באחרונה 
שבאו  )מפני  באחרונה  שהם  עצמו  ומהטעם 

באחרונה( והבן...

עוד נראה על פי דבריהם ז"ל שאמרו 
את  מביאים  היו  שהעננים  )ע"ה.(  ביומא 
אבני השוהם וכו', אם כן משלחן גבוה היו 
מביאים בלא טורח ויגיעה, ולא חסרון כיס, 
אשר על כן סדר נדבתם אחר כל הנדבות 

שמביאין מכיסם ועל ידי טורח.
)אור החיים הק' בפרשתינו(



• ברכת מזל טוב חמה ולבבית •

לידידינו היקרים והנכבדים הני ממשפחת אפרתים
משפחת הרה"ח המפואר

 מוה"ר יחיאל ראזענבלאט ע"ה
מחשובי חסידי אלכסנדר

הלא המה צאצאיו החשובים והנכבדים המסורים בלב ונפש לכל קדשי בית אלכסנדר

הרב משה שרייבער שליט"א
ולבנו ידידינו

מו"ה עקיבא יואל הי"ו
לרגל שמחת נישואי נכדו/בנו החתן המופלג בתוי"ש

החתן מנחם נ"י
וצרופה ברכתינו שיזכה מעכ"ת לרוב תענוג ונחת דקדושה לאיוש"ט

ד

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

ֱאֹלַקי ַּפְּלֵטִני ִמַּיד ָרָׁשע )ע"א ד'(
העבירה היא רק בחיצוניות

בספה"ק תפארת שמואל הביא משמו של כ"ק מרן 
רביה"ק הישמח ישראל זי"ע לפרש לשון המדרש )ויק"ר 
כ"א ד'( "בקרוב עלי מרעים - אלו שרי אומות העולם, 

לאכול את בשרי - לפי ששרי או"ה באים ומקטרגין 
עובדי עבודה  ואומרים אלו  לפני הקב"ה  ישראל  על 
זרה ואלו עובדי עבודה זרה וכו' ומפני מה אלו יורדין 
לגיהנם ואלו אין יורדין וכו', אם תחנה עלי מחנה של 
שרי או"ה לא יירא לבי". היינו שקטרוגם של שרי או"ה 
הוא רק על מעשה החומר והבשר, כמו שאמר "לאכול 
את בשרי" לפי שגלוי וידוע להיודע כל תעלומות יתברך 
שמו שלא נגעה העבירה עד הלב, רק שלא יכול להתגבר 
על היצר סוכן בו, ואין זה מרצונו ולבו, והוא מעשה בלי 
מחשבה, ושגגה היא... ולכן אמר דוד המלך ע"ה )תהלים 
או"ה  שרי  של  מקטריגים  מחנה  עלי  תחנה  אם  כ"ז( 

לא יירא לבי, כי הלב טהור ומנוקה מכל שמץ ודופי 
לפני יודע תעלומות יתברך שמו, כמו שאמר הכתוב 
)ירמי' י"ז( אני ה' חוקר לב, ועיקר היא המחשבה שבלב, 

עכתדה"ק.

האחרון  אדמו"ר  רביה"ק  מרן  כ"ק  ודב"ק 
זצוקללה"ה הי"ד שדבר זה נרמז גם בפסוק זה "אלקי 
שאדם  העבירות  כי  לרמז  שבא  רשע"  מיד  פלטני 
עושה הם רק בידים לבד, ולא בלב, והיינו 'מיד' רשע 

דייקא ולא בפנימיותו.
)כ"ק מרן רביה"ק אדמו"ר האחרון זצוקללה"ה הי"ד(

ַּפְּלֵטִני ִמַּיד ָרָׁשע ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ )ע"א ד'(
ג' קליפות הרמוזים כאן

ביאר כ"ק מרן רביה"ק אדמו"ר האחרון זצוקללה"ה 
הי"ד כי יש שלשה קליפות החופפים על ליבו של אדם 
להשקיע  רוצים  והם  טוב,  מלעשות  אותו  ומונעים 
אותו לתוך נ' שערי טומאה רח"ל. ועל זה התפלל דוד 
המלך ע"ה אלקי פלטני מיד 'רשע' מכף 'ְמַעוֵּל ְוחוֵֹמץ', 

היינו משלשה קליפות אלו רשע מעול וחומץ.          
)כ"ק מרן רביה"ק אדמו"ר האחרון זצוקללה"ה הי"ד(

זמורות הכרם
• אמרות טהורות על ספר תהלים •

מו"ה אליעזר לערנער הי"ו, בארא פארק.....................................לרגל נישואי בתו

מו"ה ישראל אהרן אלבוים הי"ו, בני ברק..... לרגל אירוסי בתו והולדת נכדתו

מו"ה זאב ברוך ווערצבערגער הי"ו, וויליאמסבורג.................... לרגל הולדת בנו

................................ לרגל הולדת בתו מו"ה אשר יהודה קליין הי"ו, וויליאמסבורג

מו"ה יונתן בנימין שטערן הי"ו, וויליאמסבורג........................... לרגל הולדת בתו

יהי רצון שיזכו לרוב תענוג ונחת דקדושה

ברכת מזלא טבא לאנ"ש שהשמחה במעונם

נוטעי הכרם

מאוצר הנשמות
רבינו  על  אמר  זי"ע  מפרשיסחא  בונם  רבי  הרבי  הרה"ק 

אוצר  של  המפתח  מסור  היה  מטשעכענוב  הצדיק  של  "לזקינו 

הנשמות, לפיכך עלה בידו להוריד נשמה כזו לנכדו". 
)שיח שרפי קודש( 

בזכות המסירות נפש
מסופר על אביו של רבינו, רבי רפאל שהיה איש צדיק וירא 

אהוב  היה  והא  יי"ש,  לממכר  חנות  קטן  בכפר  ברשותו  והיה  ה', 

ונכבד אצל כל גויי הסביבה. לימים נתמנה בכפר כומר חדש שונא 

ישראל שהרבה להסית את הגויים שבכפר כנגד רבי רפאל לבל 

יקנו בחנותו, אולם לא עלה בידו הדבר. עד שעלה בדעתו רעיון 

לגוי,  חמצם  את  היהודים  כל  מוכרים  פסח  שבערב  שידע  חדש 

הלך הכומר אל הגוי שהיה רגיל לקנות את החמץ מר' רפאל ונתן 

לו פי חמשה ממה שהיה רגיל לקבל דמי טרחה בכל שנה, ואיים 

עליו לבל יקנה את החמץ, וגם את יתר תושבי הכפר הזהיר לבל 
יעיזו לקנות את החמץ. ובהגיע ערב פסח אכן סירבו כל הגויים 
לקנות את החמץ, ויהי כאשר קרב זמן איסור חמץ ראה רבי רפאל 
גזרה מן השמים, פתח את דלתות החנות לרווחה  שנגזרה עליו 
והכריז בקול גדול שהוא מפקיר את כל היי"ש שבחנות וכל הרוצה 

יבוא ויטול, ונסע לעיירה כשהוא שמח בשמחת החג כהרגלו. 

לאחר הפסח בדרכו לכפר, פגש את אחד מאיכרי הכפר ושאלו 
האם נהנו מן היי"ש שהפקיר, השיבו הכפרי "שני כלבים שמרו על 
הפתח ולא נתנו להכנס, גם אני בעצמי רציתי להכנס לשתות אולם 
מפניהם".  להימלט  הצלחתי  ובקושי  עלי  התנפלו  הכלבים  שני 
ורק כשקרב רבי רפאל לחנות אזי קפצו הכלבים לקראתו ואח"כ 
נעלמו מעיניו, והרגיש רבי רפאל שיש דברים בגו, אמנם אעפ"כ 
התחזק ואמר "חמץ שעבר עליו הפסח לא יהיה בביתי, בל יראה 
ובל ימצא" וניגש לחביות והחל פותח את הברזים לשפוך את כל 
מה  לשאול  לרב  שילך  ותבעה  זעקה  קול  הרימה  אשתו  היי"ש. 
לעשות, והלכו שניהם להגאון מהרא"ל צינץ מפלאצק זי"ע, שהיה 
ידוע בכינויו רבי לייבוש חריף, והוא פסק שהיי"ש מותר בהנאה, 
אולם רבי רפאל רצה להחמיר על עצמו ולא להסתמך על ההיתר, 
ושפך את כל היי"ש עד הטיפה האחרונה. כשנודע הדבר לאשתו 
פרצה בבכי גדול במר נפשה נסעה אל הרב מפלאצק וזעקה "כל 
רכושי הפסדתי, בנים אין לי, מר לי"... אמנם הרב הרגיעה ואמר לה 
שלא תדאג כי בזכות מעשה זה את חובקת בן שיאיר בצדקתו את 
כל העולם כולו. ונתקיימה הבטחתו ונולד לה בנה הגדול - רבינו 

הגאון מטשעכענוב זי"ע.                                                   )זכותא דאברהם(

קדוש מרחם
כאשר רבינו היה ילד מוטל בעריסה אחז שתי ידיו על ראשו, 
ולקחו הוריו את ידיו מן הראש והתחיל לבכות, כן היה כמה פעמים 
לכיסוי כובע  לו  ועשו  כובע,  בלי  ללכת  רוצה  לא   והבינו שהילד 
 ראש.                                                                                                      )תפארת חן(

הגאון רבי עקיבא איגר זי"ע )שהיה מבוגר מרבינו בהרבה( היה חרד 

שהצדיק  בזמן  היה  כך  שהיה  ומעשה  רבינו.  של  ולזכרו  לשמו 
עבר  בפלאצק,  חותנו  שולחן  על  סמוך  היה  עוד  מטשעכענוב 
ונזדמן לו לשוחח עם רבינו במילי  דרך פלאצק הגרעק"א זצ"ל, 
שהיה  פעם  בכל  כך  ואחר  ובטיבו.  בו  הרגיש  ומיד  דאורייתא, 
הגה"ק בעל  כן סיפר  הגרעק"א מזכיר את שמו היה קם מכסאו. 
רבה  מפי  ששמעו  קוטנא  של  רבה  משה  רבי  והגאון  נזר  אבני 

הגרעק"א תלמידי  מגדולי  שהיה  ז"ל  משה  רבי  הגאון  לאדז'   של 

 זצ"ל.                                                                      )מתוך הקדמה לשמש ומגן(

מהליכותיו בקודש ודבריו הק'
מביא בתוך דבריו  הגה"צ האב"ד זאוויערציע  נכדו ותלמידו 

בספרו ויעש אברהם ממנהגי זקינו הק' מטשעכענוב זי"ע, וז"ל: 

לא ראיתי מעולם שישכב ביום לנוח קצת אפילו בלא שינה, 
שיהא  פעם  שום  ראיתיו  לא  וגם  מגבורות...  יותר  זקן  שהיה  אף 
הולך החוצה או לחצרו לטייל מעט אפילו לא בימי הקיץ החמים. 

)אות ס"ט(

כשהיה ישן בערך שעה או יותר נתעורר משינתו ונטל ידיו 
מבהילים,  בקולות  וצעק  ואנה  אנה  בהחדר  והלך  ממטתו  וקם 
עמו,  בת  שבר  על  וכצועק  ובקשות  תחנות  כאומר  נראה  והיה 
בכל פעמים  הרבה  עשה  וכן  שאומר  מה  להבין  יכולתי  לא   אבל 
 לילה. )אות ע"ג(                                                                          )ויעש אברהם(

חודש שמרבים בו בשמחה
רבינו הק' נסתלק בחודש אדר א' חודש שמרבים בו בשמחה, 
הקדושה  נשמתו  את  השיב  שמחה  שמתוך  בידינו  היא  "וקבלה 
של  בקדושה  ונתעלה  למרום  עלה  מחצבתה,  למקום  והטהורה 
מעלה כששפתותיו דובבו "שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים 

לי בית ה' נלך".
)הקדמת ספר צלותא דאברהם(

ואלה תולדות
רבינו נולד בערך בשנת תקמ"ט לאביו רבי רפאל דובזינסקי 
למרות  ולתורתו,  לה'  נפש  מסירות  ובעל  גדול  אדם  שהיה  ז"ל 
שכלפי חוץ היה נראה כיהודי פשוט. ומסופר שאף זכה רבי רפאל 

לגילוי אליהו שבא והצילו פעם בעת צרתו.

במעלליו יתנכר נער שזכה לנשמה קדושה וטהורה, והיה 
זכה  כבר  לימים  צעיר  יניק  ובהיותו  וטהרה.  בקדושה  מתנהג 
היו  הדור  גדולי  אשר  ונפלאים  עמוקים  תורה  חידושי  לחדש 
העולם  את  הרעיש  בחרותו  ובימי  בהתפעלות.  עליהם  חוזרים 
ברוב גאונותו וחריפותו, ובהתנהגותו בקדושה ובעבודת השי"ת. 
בהגיעו לפרקו נלקח כחתן אצל הגאון רבי דן לאנדא זצללה"ה )שם 
משפחתו של רבינו נקרא ע"ש משפחת חותנו(. ובתקופת אירוסיו כבר כתב 

עליו הגרעק"א את התואר "ארי דבי עילאי".

בצעירותו נסע רבינו להרה"ק רבי פישל מסטריקוב זי"ע, אך 
לא הלך בדרך החסידות. באותם הימים אף רצו לקרבו להיהודי 
הקדוש מפרשיסחא זי"ע, )וי"א שרצו להביאו להרבי רבי בונם מפרשיסחא 
ולכן  לפרשיסחא  שיסע  רצה  לא  מתנגד  שהיה  חמיו  אך  זי"ע(, 

לא נסע. וכל ימיו הקפיד רבינו על חמיו בשביל כך. היהודי הק' 
כתב עליו "ידעתי כי קדוש הוא מרחם ְולּו היה בא אצלי כאשר 
בקשתיו אזי הייתי נותן לו כל קרן אור שלי והיה מאיר בתורתו על 
כל ישראל". והרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע העיד על רבינו 
שמימות הבעשטה"ק זי"ע לא היה עוד צדיק במדריגה גבוהה כזו 

בלי סיעת צדיקים.

בהיותו כבן שלושים שנה נתמנה ברבנות עיר טשעכענוב 
בה שימש ברבנות במשך כחמישים ושש שנה עד לפטירתו. ואף 
סירב  גדולות  עיירות  ברבנות  ולכהן  לבוא  הפצירוהו  ימיו  שכל 

רבינו ולא רצה לעזוב את משמרתו.

רצו  וכאשר  ושררה,  ממנהיגות  רבינו  התרחק  ימיו  כל 
לבוא אליו גדולי הדור לשבת סירב לקבלם. אולם לאחר פטירת 
החידושי הרי"ם מגור זי"ע בשנת תרכ"ו הפצירו בו קבוצה גדולה 
מחסידיו שיקבלם, ובראשם הרה"ק רבי יחיאל מאיר מגאסטאנין 
זי"ע, והגאון רבי אלעזר הכהן מפאלטאסק בעל חידושי מהרא"ך 
זצללה"ה )חתנו של בעל הנתיבות המשפט(, ובנו של רבינו הרה"ק רבי 
זאב וואלף מסטריקוב זי"ע, בתחילה לא רצה רבינו לקבלם, אולם 
לאחר הפצרות מרובות הסכים לקבלם תוך שהוא מתנה עמם 
שלא יצטרך לשנות את דרכו בקודש, ואכן כל ימיו נשאר במנהגיו 
נוהרים  היו  פולין  קצוות  מכל  וכדומה.  אשכנז  בנוסח  והתפלל 
נושעו  והמונים  ולהתברך מפיו,  לרבינו לשאול את עצת קדשו 

מברכותיו הטהורות. 

כמחצית השנה לפני פטירתו חלה רבינו, וביום ה' אדר א' 
שנת תרל"ה נצחו אראלים את המצוקים ונסתלק רבינו. וכל בית 

ישראל בכו וספדו אחריו. 

זכותא  אברהם,  בית  הספרים:  נדפסו  תורתו  מחידושי 
דאברהם, אהבת חסד, חסד לאברהם, צלותא דאברהם, ועוד.

הרה"ק רבי אברהם
לאנדא זי"ע, אב"ד טשעכענוב

 מח"ס צלותא דאברהם ועוד
ה' אדר א' תרל"ה


