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ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה 

וויסן אז אלעס קומט פון השי"ת

ִלי  "ַיְפִריׁשּו  רש"י  זאגט  תרומה,  לי  ויקחו  פסוק  אויפען 

ִמָממֹוָנם ְנָדָבה" אז די אידן זאלן אפשיידן פון זייער געלט צו 

מיר א נדבה. מרן דער תפארת שמואל זי"ע טייטשט בדרך 

עבודת  אין  כלל  א  הק'  תורה  די  אונז  לערנט  דא  אז  רמז, 

השי"ת, אז א איד זאל זיך נישט גרויס האלטן מיט זיין געלט, 

מיט  דעם  צו  געווען  זוכה  האט  ער  אז  טראכטן  נישט  און 

זיין אייגענע כח און זכות, נאר ער דארף שטענדיג וויסן און 

געדענקן אז השי"ת איז דער וואס גיבט איהם דאס געלט, 

און ער גיבט די כח פאר א מענטש צו קענען ארבעטן און 

"ִלי  ב'(  קאפיטל  )חגי  זאגט  נביא  דער  ווי  און  געלט,  פארדינען 

ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ה' ְצָבקֹות" אז דער אייבישטער זאגט 

ווייל אלעס קומט  זיינע,  זילבער איז אלע  אז די גאלד און 

דאך פון איהם אליין.

און אז א איד ווייסט ערליך אז דאס געלט איז פונעם רבונו 

ווי  נעמען אליינס מער  גארנישט  זיך  מ'קען  און  של עולם 

ס'איז איהם באשערט, פארשטייט זיך אז דעמאלטס פירט 

שטארק  איז  ער  און  געלט,  זיין  מיט  ערליך  אויף  זיך  ער 

געווָארנט נישט צו בא'ַגְנֶב'ענען אנדערע מענטשן און נישט 

אויסנַארן א צווייטן, נאר ער האנדלט שטענדיג ערליך ווייל 

ער ווייסט אז אלעס קומט פונעם אייבישטער. און איינער 

זוכה  איז  דער  געלט,  זיין  מיט  ערליך  אויף  זיך  פירט  וואס 

ווייל דער איביישטער רוהט ביי אזא  צו השראת השכינה, 

איינעם וואס האט ריינע הענט פון גזל, ווי דוד המלך זאגט 

ִּבְמקֹום  ָיקּום  ּוִמי  ה'  ְבַהר  ַיֲעֶלה  ִמי  כ"ד(  )קאפיטל  תהלים  אין 

ָקְדׁשֹו, ווער איז זוכה צו זיין נאנט צום אייבישטער "ְנִקי ַכַּפִים 

ּוַבר ֵלָבב... ְוֹלא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה" דער וואס האט ריינע הענט 

און ער שווערט נישט פַאלש צו ַגְנֶב'ענען פון א צווייטן.

און דאס איז מרומז דא אין די ווערטער פון רש"י "ַיְפִריׁשּו 

געלט  זיין  אפשיידן  דארף  איד  דער  אז  ְנָדָבה"  ִמָממֹוָנם  ִלי 

"ִלי" צו מיר )צו השי"ת( און וויסן אז עס איז א מתנה פון מיר 

און ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב, און זיין גאנצע פארמעגן איז באמת 

דעם אייבישטער'ס. און טאמער ווייסט א איד אזוי און ער 

ביי  ווערן  מקויים  וועט  דעמאלטס  ערליך,  אויף  זיך  פירט 

איהם אויך די המשך פון די פרשה פון "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש" אז 

זיין געצעלט ווערט א הייליגע ָארט אזויווי דער בית המקדש 

"ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" און ער איז זוכה אז דער אייבישטער רוהט 

טאקע ביי איהם, וויבאלד ער איז א ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב וואס 

דאס ברענגט השראת השכינה ווי געזאגט.

די  זי"ע  שמואל  תפארת  דער  אויך  עקלערט  דעם  מיט 

זאגט  מדרש  די  פרשה,  אונזער  אין  מדרש  פון  ווערטער 

"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה, דאס איז וואס ס'שטייט אין פסוק ִּכי ֶלַקח 

אונז  אייבישטער האט  דער  )אז  ַּתֲעזֹבּו"  ַאל  ּתֹוָרִתי  ָלֶכם  ָנַתִּתי  טֹוב 

געגעבן א גוטע תורה און מיר זאלן דאס נישט ָאּפלאזן(, און לכאורה דארף 

וואס האט  מען פארשטיין די שייכות פון די צוויי פסוקים 

ויקחו לי תרומה צו טוהן מיט כי לקח טוב נתתי לכם.

נאר, זאגט דער הייליגער תפארת שמואל, פונקט ווי ביי געלט 

פון  וויסן און אנערקענען אז אלעס קומט  דארף א מענטש 

השי"ת און אליינס קען ער גארנישט טוהן, אזוי אויך ביי תורה 

און עבודה, ווען א איד איז זוכה צו דינען דעם אייבישטער 

ווען ער לערנט גוט און ער דאווענט גוט וכדומה, דארף ער 

אויך וויסן און אנערקענען אז ער קען גארנישט טוהן אליינס, 

און אלעס וואס ער האט זוכה געווען אנצוקומען איז אלס נאר 

מיט די הילף פון השי"ת וואס האט איהם געהאלפן דערצו. 

]ווי עס איז שוין מרומז דער  און ממילא דא ביי די פרשה 

יסוד ביי 'געלט' פון א מענטש[ ברענגט די מדרש דער פסוק 

ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם, אז א איד דארף וויסן און געדענקן 

ָלֶכם' דער אייבישטער  'ָנַתִּתי  אז די תורה איז א בחינה פון 

זאגט "איך געב דאס פאר אייך" און אליינס קענט איר נישט, 

מען מוז צוקומען צו דעם אייבישטער'ס מתנה כדי זוכה צו 

זיין צו די תורה. און דער אייבישטער בעט פון אונז אז מיר 

ווייל אויב ח"ו נישט, נאר א  וויסן און געדענקן,  זאלן דאס 

מענטש וועט זיך גרויס האלטן און טראכטן אז ער איז זוכה 

צו די תורה און צו עבודת השי"ת אין זיין אייגענע זכות און 

מיט זיין אייגענע כח, און ער איז א בעל גאוה ח"ו, מיט דעם 

שטופט ער דאך אוועק כביכול דעם אייבישטער'ס פיס, און 

עס ווערט דאס פַארקערטע פון השראת השכינה, ווי חז"ל 

זאגן אונז )סוטה דף ה.( כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה 

אין אני והוא יכולין לדור בעולם, אז דער אייבישטער זאגט 

אויף א בעל גאוה אז איך מיט איהם קענען נישט וואוינען 

קומט אויס אז אויב א איד האלט זיך גרויס  אינאיינעם ח"ו. 

מיט זיין תורה, לאזט ער איבער דעם אייבישטער ח"ו און אויך 

די תורה, ווייל השי"ת וויל נישט זיין צוזאמען מיט איהם, און 

אונז  אייבישטער בעט  ַּתֲעזֹבּו" דער  ַאל  "ּתֹוָרִתי  מיינט  דאס 

אז מיר זאלן אנערקענען און וויסן אז אלעס קומט פון איהם, 

און זיך האלטן קליין מיט אונזער עבודת השי"ת, און ממילא 

וועלן מיר נישט איבערלאזן די תורה.

)ספה"ק תפארת שמואל אות ג'(

פון אונזער הייליגער וויינגָארטעןמכרם רבותינו

די קדושה אין משכן דורך נדבת הלב
זענען  אידן  די  ווי  המשכן'  'נדבת  פון  פרשה  די  ביי 
משכן,  פאר'ן  נדבות  זייערע  ברענגען  צו  געווארן  באפוילן 
שטייט אין פסוק "ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו" אז מען האט 
געדארפט האבן 'ִנְדַבת ַהֵלב' דאס ווילן פונעם הארץ, אז דער 
הארץ זאל וועלן געבן מיט א געפיל און א געטריישאפט און 

מיט א גוטע ווילן.

ווערט  ב'(  אות  פקודי  )פרשת  ישראל  ישמח  ספה"ק  אין 
געברענגט בשם דער אלטער רבי פון ווארקא הרה"ק רבי יצחק 
געווען אינעם  וואס איז  אז די עיקר קדושה און חיות  זי"ע, 
זוכה  דארט  מ'האט  וואס  השכינה  השראת  די  און  משכן, 
געווען, אלעס איז געווען מכח די נדבת הלב און די גוטע 'ווילן' 
פון די אידן וואס זיי האבן געברענגט זייערע נדבות מיט הארץ 
און געפיל, און דאס האט אריינגעשיינט א קדושה אינעם משכן.

די נס פון די מנורה
דער שפת אמת שרייבט, מיר געפונען ביי די מנורה אז 
משה רבינו האט געהאט שוועריגקייטן און ער האט נישט 
געקענט מאכן די מנורה אליינס, האט איהם דער אייבישטער 
געהייסן אריינווארפן דאס גאלד אין פייער און עס איז געשען 
רש"י ברענגט  ווי  א נס און ס'איז ארויסגעקומען די מנורה, 
אויב דער  צו פארשטיין,  אזי שווער  און לכאורה  פון חז"ל. 
אייבישטער האט געוואוסט אז משה רבינו וועט סייווי נישט 
קענען מאכן די מנורה אליינס, אויב אזוי פארוואס האט ער 
איהם אויסגעלערנט און געגעבן צו פארשטיין אלע פָרטים 
און די סדר פון די מנורה, השי"ת וואלט איהם גלייך געקענט 
הייסן אריינווארפן דאס גאלד אין פייער און ס'וועט ווערן א 

מנורה.

נאר דא שטייט א געוואלדיגע יסוד -לערנט אונז דער 
זיין  און  'וועלן'  מענטש  דער  דארף  קודם  ווייל  אמת-  שפת 
הארץ דארף באגערן, איינמאל ער וויל שוין באמת, דעמאלטס 
העלפט מען איהם פון הימל און עס געשען זאכן וואס קענען 
מצוה,  יעדע  ביי  איז  אזוי  און  הטבע.  בדרך  געשען  נישט 
כמעט  מענטש  א  וואלט  באמת  אז  דָאך  ווייסן  מיר  ווייל 
גארנישט געקענט טוהן אליינס, און נאר ווייל ער 'וויל' און 
ער 'פראבירט' צו טוהן גוטס, דעריבער העלפט איהם דער 
אייבישטער אז ער זאל טאקע קענען אויספירן זיינע גוטע 
פלענער )זעה באריכות דא אין 'מכרם רבותינו' פון ספה"ק תפארת שמואל(. 
און דעריבער האט השי"ת קודם געדארפט אויסלערנען פאר 
משה רבינו די אלע פרטים און ידיעות פון די מנורה, כדי ער 
זאל עס קודם וועלן בויען, און איינמאל ער וויל, דעמאלט'ס 
וועט איהם דער אייבישטער שוין העלפן און ס'וועט אפילו 
געשען א נס, אבער אהן דאס ווילן פון דער מענטש און זיין 

הארץ, וועט גארנישט געשען פון זיך אליין.

א גליון עוללות הכרם / אלכסנדר

א אוצר פון דברי תורה און 
דערציילונגען פון צדיקים

נדבת הלב



גליון עוללות הכרם / אלכסנדרב

ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה
די מדרש זאגט אויפען פסוק ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה אז 

דאס איז וואס שטייט אין פסוק "ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם 

ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו".

געזאגט  האט  זי"ע  קאצק  פון  דוד  רבי  הרה"ק   

וואס  סוחר  א  צו  משל  א  מיט  פסוק  דעם  אויף  פשט 

האט  ער  וואס  געלט  געהאט  שָאדן  אמָאל  האט 

געלט  קיין  פארדינט  נישט  האט  ער  און  אויסגעגעבן 

וואס ער האט געּפלַאנט, דָאך וועט ער נישט וועגן דעם 

ָאּפשּפַארן דאס גאנצע געשעפט און זיין גאנצע מסחר, 

ווייל ער ווייסט ביי זיך אז אויב גיבט ער אויף אינגאנצן, 

וועט ער מיט דעם אלעס דערלייגן און מער קיינמאל 

נישט פארדינען קיין איין פרוטה. נאר וואס דען, דער 

סוחר שטארקט זיך, און פראבירט נָאכַאמאל זיין מזל, 

און ער ארבעט ווייטער מיט א פעסטקייט כדי אז דאס 

נעקסטע מאל זאל ער יא פארדינען און מצליח זיין און 

אויפבויען דאס געשעפט.

זיך אז עס  אזוי אויך ביי די תורה, אמָאל מאכט 

און  זיך  מוטשעט  ער  איד,  א  פאר  שווער  אהן  קומט 

פלאגט זיך און ער פארשטייט נישט, דָאך זאל ער נישט 

'ָאּפשּפַארן דאס געשעפט' און איבערלאזן ח"ו די תורה, 

ווייל דעמאלטס וועט ער זיכער גארנישט האבן און ער 

וועט אלעס דערלייגן ח"ו. נאר די עצה איז צו פראבירן 

ער  ביז  זיין  מחזק  זיך  און  נָאכַאמאל  און  נָאכַאמאל 

וועט מצליח זיין און זוכה זיין צו פארשטיין און קענען 

די תורה. און דאס שטייט אין פסוק "ִּכי ֶלַקח טֹוב" די 

מען  וואס  געשעפט  גוטע  א  צו  צוגעגליכן  איז  תורה 

גיבט נישט אויף, "ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו" פַארלָאזט נישט די 

תורה, נאר זייט זיך מחזק איינמאל און נָאכַאמאל ביז 

מען איז מצליח.

)מעינה של תורה(

 

ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם
חז"ל זאגן אונז אז יעדער זאך וואס משה רבינו 
אויף  שטיין  געבליבן  וואלט  געבויט  אליינס  וואלט 
ער  וואלט  אויב  און  געווארן,  חרוב  נישט  און  אייביג 
געבויט די משכן מיט זיינע הענט וואלט עס געבליבן 
אויף אייביג. און דאס איז א טובה פאר די אידן אז דער 
חרוב  געקענט  יא  האבן  המקדש  בית  דער  און  משכן 
דער  האט  געזינדיגט  האבן  אידן  די  ווען  ווייל  ווערן, 
די  אויף  צָארן  זיין  אויסגעגאסן  כביכול  אייבישטער 
העלצער און שטיינער פונעם משכן און בית המקדש 
און ער האט נישט אויסגע'ַהרג'עט די אידן ח"ו )ָׁשַפך ַחָמתֹו 

ַעל ֵעִצים ְוַאָבִנים ווי חז"ל ברענגן(.

הרה"ק רבי ישעיה מּוְׁשקַאט פון פראגא זי"ע )בעל 
מחבר ספר ראשי בשמים, ער איז געווען א תלמיד פונעם רבי'ן פון לובלין דער חוזה 

זי"ע, און פון דער קאזניצער מגיד זי"ע, זיין יארצייט איז ה' אדר( טייטשט מיט 

אייבישטער  דער  ִמְקָּדׁש"  ִלי  "ְוָעׂשּו  פסוק  דער  דעם 
זאלן מאכן' דער משכן,  זיי   - 'ְוָעׂשּו  אז  געהייסן  האט 
ַדְוקא די אנדערע מענטשן ווי בצלאל און די חכמי לב, 
און נישט משה רבינו אליין, ווייל "ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" אזוי 
וועל איך קענען בלייבן רוען ביי זיי אויף אייביג און איך 
דער  וויבאלד  ח"ו,  פַארלענדן  נישט  אליינס  זיי  וועל 
משכן און ביהמ"ק וועלן חרוב ווערן אנשטאט די אידן, 

און די אידן וועלן בלייבן אויף אייביג.

)ראשי בשמים(

 

ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם 
הרה"ק רבי שמעון שלום פון אמשינאוו זי"ע האט 
געטייטשט "ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם" לויט ווי שווער עס 
איז פאר איד צו טוהן א מצוה אדער א גוטע זאך, )ִמְקָׁשה 
איז א לשון פון ָקֶׁשה( אזוי וועט ער באקומען שכר, ווייל אלעס 

ווענדט זיך אין די שוועריגקייט פון די עבודה.

)בישישים חכמה(

דברי תורה אויף פרשת השבוע און ענינא דיומא פירותיך מתוקים

ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה 
צו הרה"ק רבי הירש פון רימאנאוו 

פשוט'ער  א  געקומען  אמאל  איז  זי"ע 

דָארפס איד אן ארימאן, און דער צדיק 

גרויסע  א  איהם  פון  פארלאנגט  האט 

אלס  געבן  זאל  ער  וואס  געלט  סומע 

א 'פדיון'. דער איד האט נישט געהאט 

געהאט  נישט  האט  ער  און  געלט  קיין 

סכום,  גרויסע  אזא  נעמען  צו  ווי  פון 

פארלוירן  אזוי  געשטאנען  איז  ער  און 

צו  וואס  וויסענדיג  נישט  צובראכן  און 

דער  געווען  דארט  איז  פונקט  טוהן. 

ער  און  הירש,  רבי  רבי  פונעם  איידים 

האט געבעטן ביי זיין שווער אז ער זאל 

נישט פארלאנגען אזא גרויסע פדיון פון 

דעם ארימער איד. וויבאלד דער איידים 

האט געבעטן, האט דער רבי רבי הירש 

זיין בקשה, און ער  מווּתר געווען אויף 

געלט  דאס  געבעטן  נישט  מער  האט 

פונעם דָארפס איד.

עס איז אדורך א קורצע צייט, און 

ביי  פייער  א  אויסגעבראכן  האט  עס 

רח"ל  אינדערהיים  איד  דָארפס  דעם 

און דאס ביסל פארמעגן וואס ער האט 

איז  אלעס  בהמות,  זיינע  מיט  געהאט 

אינגאנצן פארברענט געווארן, און דער 

ל"ע.  גארנישט  אהן  געבליבן  איז  איד 

צו  נָאכאמאל  געקומען  ער  איז  גלייך 

לויפן צום צדיק מיט א געוויין, און ער 

אומגליק  גרויסן  דעם  דערציילט  האט 

וואס האט איהם געטראפן.

רבי  רבי  דער  האט  דעמאלטס 

און  איידים  זיין  רופן  געלזאט  הירש 

פארשטיין  וועסטו  יעצט  געזאגט: 

וואס מיר געפונען אין די תורה אז עס 

שטייט "ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה", און לכאורה 

איז שווער, עס וואלט געדארפט שטיין 

"ְוִיְּתנּו ִלי ְּתרּוָמה" אז די אידן זאלן 'געבן' 

א תרומה, און פארוואס שטייט ְוִיְקחּו א 

לשון פון נעמען?, נאר די תורה לערנט 

זעהט  ער  ווען  אז  צדיק  פארן  אויס 

הדין'  'מידת  די  שוועבט  עס  אז  אמָאל 

ווארט  עס  און  איד  געוויסער  א  אויף 

דער  זאל  דעמאלטס  צרה,  א  איהם 

צדיק טוהן "ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה - ער זאל 

'נעמען' געלט ביי יענעם מיט געוואלד" 

האט  ער  אדער  נישט  וויל  ער  אפילו 

נישט צו געבן, און אזוי וואלט ער איהם 

געקענט ראטעווען פון זיין צרה...

)יגדיל תורה(

ַחׁש דער נאמען פונעם תַּ

ביי די יריעות פונעם משכן האט מען גענוצט 

האט  וואס  חיה  א  פון  ֶפעל  די  ים'  ָחשִׁ תְּ 'עוֹרוֹת 

די  אז  חז"ל  פון  ברענגט  רש"י  און  ַחׁש,  תַּ געהייסן 

חיה איז נישט אייביג געווען אין די בריאה, נאר עס 

איז באשאפן געווארן אין יענע צייט פאר די משכן. 

און רש"י ברענגט ווייטער פון די גמרא אז די ֶפעל 

האט געהאט אין זיך אסאך קאלירן, און דעריבער 

ַחׁש - 'ַסְסגוָֹנא' א לשון  טייטשט דער תרגום אויף תַּ

לוֹ" ווייל דער  ַגְווִנים שֶׁ ֵאר בְּ ש ּוִמְתפָּ שָׂ פון פרייד "שֶׁ

זיינע פארבן וואס ער האט  ַחׁש פריידט זיך מיט  תַּ

ש- אויף זיך )'ַסְסגוָֹנא' איז צוזאמגעשטעלט פון די ווערטער שָׂ

ַגְווָנא(. און לכאורה דארף מען פארשטיין פון ווי האבן 

חז"ל געוואוסט אז דער תרגום זאגט 'ַסְסגוָֹנא' אלס 

א לשון פון פרייד, אפשר איז דאס טאקע די נאמען 

ַחׁש אויף די אראמישע שפראך. פונעם תַּ

דער רבי רבי העשיל פון קראקא אין זיין ספר 

אראמישע  די  וויבאלד  ענטפערט,  התורה  חנוכת 

הפלגה  דור  ביים  אנגעפאנגען  זיך  האט  שפראך 

ווען דער אייבישטער האט צושפרייט די מענטשן 

איז  דעמאלטס  און  שפראכן,  זייערע  צוטיילט  און 

ַחׁש פארהאנען אויפען וועלט,  נאכנישט געווען א תַּ

שפעטער  געווארן  באשאפן  נאר  דָאך  ס'איז  ווייל 

חז"ל  האבן  דעריבער  משכן,  פונעם  צוועק  פאר'ן 

ַחׁש האט  געוואוסט אז ס'קען נישט זיין אז דער תַּ

א נאמען אויף אראמיש )ווייל ס'האט נאך דעמאלטס נישט 

ַחׁש(, און ממילא מוז מען זאגן אז דער  עקזיסטירט קיין תַּ

תרגום שרייבט 'ַסְסגוָֹנא' אלס א לשון פון פרייד.

און ממילא פאנגט טאקע רש"י אהן קודם מיט 

ַחׁש איז נישט אייביג געווען,  די הקדמה אז דער תַּ

און נאכדעם שרייבט רש"י דער פשט אויף 'ַסְסגוָֹנא', 

וויבאלד די צוויי זאכן זענען געבינדען איינער צום 

צווייטן, און אהן די ערשטע חלק וואלטן מיר נישט 

געוואוסט די צווייטע חלק.

די צורה פונעם ארון

ים, שרייבט  טִּ ֲעֵצי שִׁ ְוָעשּׂו ֲארוֹן  אויפען פסוק 

רגלים, עשויים  "כמין ארונות שעושים בלא  רש"י 

איז  ארון  דער  אז  שוליו"  על  יושב  ארגז...  כמין 

געווען ווי א קעסטל וואס האט נישט קיין פיסלעך 

פון אונטן, נאר עס זיצט אויף זיין אונטערשטע טייל.

אין  א'(  אדר  א'  )יארצייט  עזרא  אבן  דער  אבער 

ע  ַאְרבַּ ַעל  ה  "ְוָנַתתָּ פסוק  דעם  טייטשט  י"ב  פסוק 

ֲעמָֹתיו" אז דער ארון האט געהאט פיר פיסלעך,  פַּ

ֲעמָֹתיו' איז א לשון פון 'פיס' ווי מיר טרעפן  און 'פַּ

און  ָעִלים.  נְּ בַּ 'ְפָעַמִיְך'  יָּפּו  ַמה  ז'(  )שיר השירים קאפיטל 

דער אבן עזרא לייגט צו א סברא, ווייל ס'איז נישט 

קיין כבוד פאר'ן ארון אז עס זאל ליגן גלייך אויף דער 

פיר פיסלעך  ערד, און דעריבער האט עס געהאט 

פון אונטן.

אוצר
הכרם

 אן אוצר פון ידיעות, הלכות, 
און מנהגים בענינא דיומא



ג גליון עוללות הכרם / אלכסנדר

איז  זי"ע  לאנדא  אברהם  רבי   - גאון  טשעכענאווער  דער 

געבוירן געווארן בערך אינעם יאהר תקמ"ט צו זיין פאטער רבי 

רפאל. רבי רפאל איז געווען א צדיק און א ירא שמים, און כאטשיג 

ער האט זיך געפירט ווי א פשוט'ער תמימות'דיגער איד, ווערט 

ווען  גילוי אליהו, אמָאל  זוכה געווען צו  דערציילט אז ער האט 

ער האט זיך געפונען אין א צרה, און אליהו הנביא איז געקומען 

איהם ראטעווען.

רבי רפאל האט געהאט א ברוינפען-ברענעריי אין א קליין 

האט  ער  וואס  ּפרענטשאוו,  שטאט  זיין  פון  ווייט  נישט  דערפל 

אפגעדינגען פונעם ארטיגן ָּפִריץ און דארט פלעגט ער מאכן און 

פארקויפן ברוינפען און שארפע געטראנקן פאר די גויים פונעם 

דָארף. און יעדן ערב שבת און יו"ט ביי חצות פלעגט רבי רפאל 

און  שטאט,  זיין  צו  אהיימפארן  און  געשעפט  דאס  פארשפארן 

אויף פסח פלעגט ער פארקויפן דאס געשעפט פאר א גוי אינעם 

דָארף ווי דער דין פארלאנגט, וויבאלד די געטראנקען זענען אלע 

געווען חמץ, און דאס געשעפט פלעגט בלייבן פארשפארט אויף 

גאנץ יום טוב.

פאסירט האט אמאל אז צום דארף איז געקומען א נייער 

גלח א רשע און א שונא ישראל וואס האט נישט פארגינען פאר 

רבי רפאל, און ער האט איהם פראבירט קַאליע צו מאכן די פרנסה 

דורך אפרעדן די גויים פון גיין קויפן ביי רבי רפאל אין געשעפט, 

זייענדיג  רייד,  זיינע  אפגעקויפט  נישט  האבן  גויים  די  אבער 

צוגעוואוינט צו רבי רפאל'ס איבערגעגעבנקייט און ערליכקייט. 

זיך  האט  ער  און  געדאנק,  א  איינגעפאלן  איז  גלח  פאר'ן  ביז 

געוואנדן צום גוי וואס פלעגט ָאּפקויפן יעדעס יאהר די חמץ פון 

רבי רפאל, און ער האט איהם שארף געווָארנט און געסטרַאשעט 

פונעם  חמץ  די  קויפן  צו  דערווַאגן  נישט  זיך  ער  זאל  מער  אז 

דָארף  פונעם  גויים  אלע  געווארנט  ער  האט  אויך  אזוי  און  איד, 

אז קיינער זאל נישט קויפן די חמץ פון רבי רפאל. און אזוי איז 

טאקע געווען, ווען עס איז געקומען ערב פסח האט רבי רפאל 

האט געזען זיין מצב אז ער האט נישט קיין איין קונה וואס וויל 

קויפן פון איהם די חמץ, די צייט רוקט זיך און עס דערנענטערט 

זיך שוין דער זמן פון ביעור חמץ. רבי רפאל האט נישט געמאכט 

קיין חשבונות נאר ער האט ברייט געעפענט די טויערן פון זיין 

געשעפט און אויסגערופן הויעך אויפען קול אז דאס געשעפט 

בלייבט אפען און הפקר פאר ווער עס וויל נאר קומען טרינקען. 

און מיט דעם איז רבי רפאל אהיימגעפארן קיין ּפרענטשאוו אויף 

פסח, ווי ער האט געפראוועט דער יום טוב מיט גרויס פרייד און 

דערהויבנקייט ווען ער דערציילט נישט קיין איין ווארט פאר זיין 

פרוי.

דָארף  צום  צוריקגעפארן  איז  רפאל  רבי  ווען  יו"ט  נאך 

גוי'אישע  די  פון  איינער  וועג  אויפען  באגעגנט  האט  ער  און 

דָארפסלייט, און ער פרעגט איהם וויאזוי איז געווען די ברוינפען 

פון זיין געשעפט וואס איז געווען אפן פאר יעדן אומזיסט, זאגט 

איהם דער גוי, וואס עפעס אפען? צוויי גרויסע הונט זענען דָאך 

יעדעם  זיי האבן  און  געשעפט  דיין  פון  ביים שוועל  געשטאנען 

ווייל  געוואונדערט  זיך  האט  רפאל  רבי  דארט.  פון  פארטריבן 

ער האט נישט געשטעלט קיין הונט צו היטן אויף זיין געשעפט. 

ער  האט  געשעפט  זיין  צו  נָאנט  געקומען  איז  ער  ווען  אבער 

נאך געזען די צוויי גרויסע הונט וואס האבן זיך געפרייט צו זיין 

ָאנקום און זיי זענען באלד דערנאך פארשוואונדען געווארן פון 

דארט, און ער האט פארשטאנען אז פון הימל האט מען איהם 

צוגעשטעלט א 'שמירה' דורך די צוויי הונט, אז קיינער זאל איהם 

נישט קענען שָאדן מאכן.

וויל  זיך אז ער  רבי רפאל האט אבער מחליט געווען ביי 

נישט הנאה האבן פון די חמץ, און אז עס איז דא אין דעם א שאלה 

געוואלט  ער  האט  דעריבער  און  הפסח"  עליו  שעבר  "חמץ  פון 

האט  ווייב  זיין  נאר  ווי  אבער  ברוינפען.  פעסער  אלע  אויסגיסן 

געהערט זיין געדאנק האט זי געשריגן אויף איהם אז ער מאכט 

א  פרעגן  גיין  מ'דארף  אז  און  פרנסה,  גאנצע  זייער  קַאליע  דָאך 

רב וואס צו טוהן מיט די ברוינפען. זענען זיי ביידע געפארן קיין 

רבי  )הגאון  לייביש חריף  רבי  און צדיק  גאון  גרויסער  פלאצק צום 

אריה לייב צינץ זי"ע( און איהם געפרעגט איבער די ברוינפען, און דער 

גאון האט זיי מתיר געווען צו האלטן די ברוינפען און אז מ'דארף 

עס נישט אויסגיסן. רבי רפאל איז אבער נישט געווען רואיג מיט'ן 

ְּפַסק פונעם רב און ער האט באשלאסן מחמיר צו זיין אויף זיך, און 

אנקומענדיג צום געשעפט האט ער געעפענט די קרַאנען פון די 

פעסער, ווען די ברוינפען הייבט אהן צו גיסן פון אלע זייטן ביז עס 

איז מער גארנישט איבערגעבליבן. 

צום  געפארן  זי  איז  געהערט  דאס  האט  ווייב  זיין  ווען 

פלאצקער גאון און זיך אויסגעוויינט פאר איהם איבער דעם וואס 

איר מאן האט דא געטוהן, "קיין פרנסה האבן מיר שוין נישט, קיין 

קינדער האב איך אויך נישט, עס איז מיר גאר ביטער דאס לעבן" 

האט רבי רפאל'ס ווייב געוויינט. דער פלאצקער גאון האט איר 

אבער בארואיגט און געזאגט "זארג זיך נישט, אין די זכות פון דיין 

מַאנ'ס מסירות נפש נישט הנאה צו האבן פון די ברוינפען, וועסטו 

זוכה זיין צו האבן א זוהן וואס וועט באלייכטן די וועלט מיט זיין 

תורה", און טאקע ביז א יאהר איז געבוירען געווארן צו רבי רפאל 

און זיין ווייב, זייער זוהן וואס זיי האבן א נאמען געגעבן אברהם, 

און  גאון  טשעכענאווער  דער  אויסגעוואקסן  שפעטער  איז  און 

צדיק.

קליינעם  אינעם  אנגעזען  זיך  האט  קינד  קליין  אלס  פון 

זייענדיג  זיך א הויכע נשמה. נאך  אברהם אז ער פארמאגט אין 

קליינע  זיינע  האלטן  ער  פלעגט  וויגעלע  אין  קינד  פיצל  א 

מ'האט  וויפיל  און  צוצודעקן,  עס  קאפ  אויפען  הענטעלעך 

פראבירט אוועקצוריקן זיינע הענט איז עס נישט געגאנגען, ער 

פלעגט תיכף אויסברעכן אין א געוויין און צוריקלייגן זיינע הענט 

א  נייען  געלאזט  איהם  האבן  עלטערן  זיינע  ביז  קאפ.  העכערן 

ספעציעלע היטל ווי א קַאּפל אויף זיין קאפ, און פון דעמאלטס 

און ווייטער איז ער שוין געלעגן במנוחה.

אין  געהָארעוועט  שוין  ער  האט  יונגל  קליין  א  זייענדיג 

גדולי  די  וואס  חידושים  טיפזיניגע  געווען  ְמַחֵדׁש  און  לערנען 

הדור אין זיין תקופה זענען נתפעל געווארן דערפון. א שטיק צייט 

האט ער געלערנט אינעם שטאט פלאצק ביים גאון רבי לייביש 

און אלס יונגער בחור האט ער  חריף - דער מהרא"ל צינץ זי"ע. 

שוין גע'ֶׁשמ'ט איבער די גאנצע סביבה מיט זיין ְגאֹונּות.

אינטערסאנטע  אן  דערציילט  ווערט  שידוך  זיין  איבער 

רבי  צדיק  און  גאון  דער  געוואוינט  האט  פלאצק  אין  עפיזאד, 

יארן,  די  און  וואס האט געהאט א טאכטער  איצעלע פלאצקער 

ער  האט  עילוי,  יונגער  פונעם  געהערט  האט  ער  וויבאלד  און 

מיט  רעדן  גיין  זאל  ער  אז  לאנדא  ָדן  רבי  איידעם  זיין  געשיקט 

איהם אין לערנען און זעהן צו דאס איז א פאסיגע שידוך פאר רבי 

איצעלע'ס טאכטער. רבי דן האט טאקע פארברענגט מיט'ן בחור 

אין תורה,  גרויסקייט  זיין  פון  געווארן  זייער נתפעל  איז  און ער 

און ער האט תיכף ומיד מחליט געווען פארוואס זאל ער איהם 

)רבי דן( האט  'אוועקגעבן' פאר זיין שווער אלס א חתן, ער אליין 

דָאך אויך א טאכטער, און ער האט באלד געשלאסן שידוך און 

געכאפט דעם טשעכענאווער גאון פאר זיך... )די לעצטע-נאמען פונעם 

טשעכענאווער גאון און זיין פאטער רבי רפאל איז באמת געווען דאבזשינסקי, נאר 

למעשה האט רבי אברהם צוליב א סיבה געטוישט זיין נאמען צו לאנדא אזוי ווי זיין 

שווער'ס נאמען, און אזוי איז פארבליבן זייער משפחה נאמען(.

אין זיינע יונגע יארן איז דער טשעכענאווער גאון געפארן 

איז  פישעלע  ]רבי  זי"ע,  סטריקובער  פישעלע  רבי  הרה"ק  צו 

געווען א חסיד'ישער רבי א תלמיד פונעם מעזריטשער מגיד דער 

רבי רבי בער זי"ע, ווי אויך א תלמיד פונעם רבי רבי אלימלך פון 

ליזענסק זי"ע און פונעם בארדיטשובער רב דער קדושת לוי זי"ע[, 

אבער דאך איז דער טשעכענאווער גאון קיינמאל נישט געווארן 

א 'חסיד', ער האט זיך ווייטער געפירט אויף זיין שטייגער מיט די 

מנהגים ווי ער איז געווען געוואוינט פון זיין טאטענ'ס שטוב, און 

ער האט געדאווענט נוסח אשכנז.

מען  האט  אלט  יאהר  דרייסיג  בערך  פון  יונגערמאן  אלס 

ווי  טשעכענאוו  אין  דינען אלס רב  רבי אברהם צו  אויפגענומען 

צו  ביז  יאהר  און פופציג  זעקס  ימיו, פאר  כל  איז פארבליבן  ער 

זיין הסתלקות. און כאטשיג עס זענען כסדר געקומען צו פארן 

ווי  קהילות  אידישע  ריזיגע  און  שטעט  גרויסע  פון  שלוחים 

לובלין, לאדזש, און פלאצק, וואס האבן איהם געבעטן צו קומען 

דינען אלס רב ביי זיי, דָאך האט ער שטענדיג אפגעזאגט די אלע 

זיין  אין  פארבלייבן  געוואלט  ענדערש  האט  און  פארלאנגען 

באשיידענעם ווינקל אין טשעכענאוו.

ווי  חסידים  תקופה,  זיין  אין  צדיקים  און  גדולים  אלע 

דעם  געווען  מחשיב  און  געשעצט  זייער  האבן  אלע  מתנגדים, 

טשעכענאווער גאון.

פון  אויפשטעלן  זיך  פלעגט  זי"ע  איגר  עקיבא  רבי  הגאון 

פונעם  נאמען  דעם  דערמאנט  נאר  האט  ער  ווען  בענקל  זיין 

טשעכענאווער גאון, אלס דרך ארץ און כבוד פאר זיין גרויסקייט 

אין תורה )און דאס איז כאטשיג וואס רבי עקיבא איגר איז געווען היבש עלטער 

גרויסע  גאר  איהם  אויף  געשריבן  ער  האט  אויך  ווי  איהם(,  פון 

טיטלען.

האט  זי"ע  חיים  דברי  דער   - רב  צאנזער  הייליגער  דער 

געזאגט אויפען טשעכענאווער גאון "אז זייט דער בעל שם טוב 

וואס זאל  איז נאכנישט געווען א צדיק אין אזא הויכע מדריגה 

אליינס אנקומען אזוי הויעך אהן די הילף פון צדיקים". ווי אויך 

זאגט מען אז דער צאנזער רב האט זיך אויסגעדריקט "אז ווער 

און  גאון  טשעכענאווער  פונעם  דור  אינעם  געלעבט  האט  עס 

ספעציעל אין זיין לאנד, און ער איז נישט געפארן צו איהם, וועט 

געבן אויף דעם דין וחשבון אין הימל פַארן נישט פָארן".

 - גור  פון  מאיר  יצחק  רבי  הרה"ק  פון  הסתלקות  די  נאך 

דער חידושי הרי"ם זי"ע אינעם יאהר תרכ"ו, זענען געקומען צו 

וואס האבן געוואלט אז דער  גרויסע קבוצה פון חסידים  גיין א 

אויך  איז  זיי  צווישן  רבי,  זייער  זיין  זאל  גאון  טשעכענאווער 

געווען הרה"ק רבי יחיאל מאיר פון גאסטאנין זי"ע, און דער גאון 

פון  איידעם  אן  מהרא"ך,  חידושי  )בעל  פאלטאסק  פון  הכהן  אלעזר  רבי 

דער גאון רבי יעקב פון ליסא דער מחבר פונעם חוות דעת און נתיבות המשפט( 

הילולא
דצדיקיא

הרה"ק

רבי אברהם לאנדא זי"ע
דער טשעכענאווער גאון
מח"ס צלותא דאברהם

 יארצייט:
ה' אדר א' תרל"ה

המשך בעמוד הבא



גליון עוללות הכרם / אלכסנדרד

תולדות פון די 
הייליגע רבי'ס 
פון אלכסנדר

מאמר 
כ"ב

אלס רב אין פילץ
דער  האט  גריצא,  אין  רב  אלס  תקופה  די  נאך 

אלס  געדינט  אויך  זי"ע  יחיאל  רבי  מרן   - רבי  אלטער 

דער  האט  פילץ  אין  אויך  פילץ.  שטאט  אינעם  רב 

פירען  מיטען  עבודה  א שווערע  געהאט  רבי  אלטער 

אויך  האנט.  שטארקע  א  מיט  שטאט  אין  ענינים  די 

פאר'ן  מתנגדים  קיין  געפעלט  נישט  האבן  פילץ  אין 

נייער רב וועלכע זענען איהם געשטאנען אין זיין וועג. 

אבער דער אלטער רבי האט זיך נישט געשראקן פון 

קיינעם, און ווי זיין הייליגער שטייגער איז ער ווייטער 

אנגעגאנגען מיט זיין עבודת הקודש און געטוהן וואס 

ער האט געהאט צו טוהן אין פירן זיין הייליגע קהילה.

די ברכה פונעם צדיק
די  געברענגט  ווערט  זכיות  עשר  ספר  אין 

די  אין  זי"ע  רבי'ן  אלטער  פונעם  מעשה  פאלגענדע 

תקופה פון פילץ:

בעל  נגיד'ישער  א  געוואוינט  האט  פילץ  אין 

איז  וואלוויש  ר'  דער  ר' וואלוויש,  נאמען  מיטן  הבית 

פונעם  אנהענגער'ס  די  פון  געווען  נישט  אנהייב  אין 

נייעם רב און ער האט זיך נישט מכניע געווען פאר'ן 

אלטער רבי זי"ע. ר' וואלוויש האט געפירט א גרויסע 

געשעפט, און ער האט פארמאגט א פאבריק אינדרויסן 

גוט געשיינט,  פון שטאט, און די הצלחה האט איהם 

אפילו די רעגירונג האט באשטעלט ביי איהם סחורה 

וואס ער האט  פאר די מיליטער און דאס גלייכן, פון 

גאר שיין פארדינט. ר' וואלוויש האט אמָאל גענומען 

אלס שותף אין א געוויסע גרויסע באשטעלונג וואס 

ער האט געדארפט צושטעלן פאר די רעגירונג  א גוי 

ר וואס איז געווען איינגעשטעלט  א 'ּפָאלקָאווניק' )א נידריג-ראנגיקער שַׂ

און  אנגעגרייט  זיי  האבן  אינאיינעם  און  רעגירונג(,  די  ביי 

פארשטייט  סחורה.  פארלאנגטע  די  צוגעשטעלט 

זיך אז די תאוה צו מאכן גרויס געלט האט זיך ביי זיי 

געשטארקט, און דעריבער האבן זיי זיך נישט געפירט 

אינגאנצן ערליך, און זיי האבן מיט פארשידענע זאכן 

געלט.  נאך  צו פארדינען  כדי  רעגירונג  די  ָאּפגענַארט 

פלוצלינג קומט איין טאג זיין שותף דער 'ּפָאלקָאווניק' 

צו לויפן מיט א בהלה און ער דערציילט פאר ר' וואלוויש 

די שלעכטע נייעס אז ער האט נָארוואס באקומען א 

טעלעגראם פון די 'הויכע פענסטער' אין די רעגירונג 

ר א שליח  אז מארגן וועט קומען צו גיין א גרויסע שַׂ

פון די רעגירונג און ער וועט פערזענליך אדורכקוקן די 

זיי  ווי  ביכער און דער געשעפט אויב אלעס שטימט 

האבן פארלאנגט. און די רעגירונג בעאמטע האבן שוין 

פון פָאראויס אראפגעשיקט א שליח זאל גיין אינעם 

פאבריק און צושפארן אלע ביכער מיט א זיגל אז מ'זאל 

זיי מער נישט קענען עפענען און טוישן די זאכן וואס 

שטייען דארט געשריבן... ווארשיינליך האבן זיי געהאט 

הונדערט  דארטן  נישט  טויג  עפעס  אז  'געשמעקט' 

אליינס  געוואלט  זיי  האבן  דעריבער  און  פראצענט, 

איינער  איידער  סחורה  די  און  ביכער  די  אונטערזוכן 

קען טוישן די אמת'ע אינפָארמַאציע. פארשטייט זיך 

אז דאס איז געווען גאר שלעכטע נייעס פאר זיי, און ר' 

וואלוויש איז שטארק דערציטערט געווארן וויסענדיג 

וואס עס קען איהם ח"ו אפווארטן אלס א שטראף פאר 

זיינע מעשים.

ר'  האט  ברירה  אנדערע  קיין  האבענדיג  נישט 

וואלוויש זיך בארעכנט אז אפשר וואלט כדאי געווען צו 

גיין צום רב און איהם דערציילן פון די גרויסע צרה וואס 

האט איהם באפאלן, אנדערע זאגן דָאך אז דער רב איז 

א צדיק און א תלמיד חכם -האט ער געקלערט ביי זיך- 

אפשר וועט ער מיר קענען העלפן. אומר ועושה, מיט 

א שווער הארץ האט ר' וואלוויש געוואנדען זיינע טריט 

אלטער  צום  אנגעקומען  איז  ער  און  הויז,  רב'ס  צום 

רבי בשעת ער האט געהאלטן אינמיטן פָארלערנען א 

שיעור פאר זיינע תלמידים. ווי נאר דער אלטער רבי 

האט געזען ר' וואלוויש שטיין דארט, האט ער תיכף 

פארשטאנען אז ר' וואלוויש געפונט זיך אין א קלעם, 

זיין טרויעריגע געזיכט האט שוין אלעס דערציילט פון 

האט  זאך  וויכטיגע  א  איז  עס  אז  זעענדיג  אליין.  זיך 

דער אלטער רבי איבערגעהאקט דעם שיעור און ער 

וואס  וואלוויש  ר'  זייט הערן פון  איז געגאנגען אין א 

עס האט איהם געטראפן, און ר' וואלוויש האט תיכף 

דערציילט פון זיין שווערע מצב אין וואס ער געפונט 

פארטראכט  שטארק  זיך  האט  רבי  אלטער  דער  זיך. 

מיט  אהער  און  אהין  צימער  אינעם  שפאצירט  און 

זאגט  און ער  זיך אפ  ביז ער שטעלט  דביקות,  גרויס 

מעריב,  דאווען  רואיג,  אהיים  "גיי  וואלוויש  ר'  פאר 

זאלסט עסן און שלאפן געהעריג, און דער אייבישטער 

וועט דיר העלפן עס וועט גארנישט זיין"... ר' וואלוויש 

ער  רב האט  פונעם  ָאפענע הבטחה  אזא  נאכ'ן הערן 

האט  עצה  אנדערע  קיין  און  בארואיגט,  שטארק  זיך 

די  געפאלגט  ער  האט  געהאט,  נישט  סייווי  דָאך  ער 

ווערטער פונעם צדיק מיט גרויס בטחון און געהאפט 

אויף דאס בעסטע.

געקומען  ר  שַׂ דער  איז  אינדערפרי  צומארגענס 

צו פארן, און מ'האט געשיקט רופן ר' וואלוויש אז ער 

זאל מיטקומען מיט זיי צום פאבריק בשעת מען גייט 

האט  ציטער  און  שרעק  מיט  ביכער,  די  אדורכקוקן 

זיינע  מיט  ר  שַׂ נאכ'ן  נאכגעשלעפט  וואלוויש  ר'  זיך 

באגלייטער. די וועגן אינדרויסן פון שטאט זענען געווען 

נַאס און פיל מיט בלאטע, ווען פלוצלינג האט זיך דער 

זיך  און ער האט  אויף דער ערד  אויסגעגליטשט  ר  שַׂ

צובראכן א פוס און געליטן גרויסע יסורים. תיכף האט 

מען גערופן פאר הילף און מען אוועקגעטראגן דעם 

וואלוויש איז לעכטיג  ר'  ר אויף א בעטל, און פאר  שַׂ

געווארן, די גאנצע אונטערזיכונג איז בטל געווארן, און 

אלעס איז געשטעלט געווארן אין פלאץ. פארשטייט 

וואלוויש  ר'  איז  ווייטער  און  דעמאלטס  פון  אז  זיך 

רבי'ן  אלטער  פונעם  חסידים  גרויסע  די  פון  געווארן 

אלכסנדר  זי"ע, און פלעגט אויך שפעטער פארן קיין 

ווען דער אלטער רבי האט זיך אוועקגעצויגן פון פילץ 

קיין אלכסנדר.

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

און נאך גאונים און צדיקים. נישט 

דער  האט  ברירה  קיין  האבענדיג 

מסכים  גאון   טשעכענאווער 

אבער  רבי,  זייער  זיין  צו  געווען 

מיט  אויסגענומען  זיך  האט  ער 

נישט  וועט  ער  אז  תנאי  א  זיי 

ווייטער  און  מנהגים  זיינע  טוישן 

דאווענען נוסח אשכנז וכדומה ווי 

ער איז געווען געוואוינט שטענדיג.

זיין הייליגער נאמען איז ברייט באקאנט געווארן און פון 

אלע עקן פון פוילין זענען אידן געקומען צו פארן מיט קוויטלעך 

ווינדערליכע  גאר  און  טשעכענאוו,  פון  צדיק  צום  בקשות  און 

מעשיות און מופתים זענען פארשפרייט געווארן אויף איהם.

ווייניג געשלאפן, און נישט הנאה  כל ימיו איז דער צדיק 

געהאט פון וועלטליכע זאכן, ווי אויך פלעגט ער זיך נישט אפרוען 

נאר  יארן,  עלטערע  זיינע  אין  אפילו  טאג  אינמיטן  קיינמאל 

אלעמאל עוסק געווען אין תורה ועבודה, און געטוהן צדקה און 

חסד פאר אידן.

דער  איז  יאהר  אכציג  און  זעקס  ארום  אלט  זייענדיג 

יאהר  אין  א'  אדר  ה'  אין  געווארן  נסתלק  גאון  טשעכענאווער 

תרל"ה, און זיין פטירה האט אויסגערופן גרויס טרויער ביי גאנץ 

כלל ישראל. מערערע הספדים זענען אפגעהאלטן געווארן אויף 

אין  געווארן  געדרוקט  זענען  זיי  און  שטעט  אסאך  אין  איהם 

פארשידענע ספרים און קונטרסים.

א גרויסער חלק פון זיינע חידושי תורה פלעגט דער גאון 

בכלל נישט פארשרייבן, נאר זיי זענען געבליבן איינגעקריצט אין 

זיין גרויסער מוח, בלויז א קליינע טייל פון זיינע הייליגע חידושים 

זענען געדרוקט געווארן אין זיינע הייליגע ספרים בית אברהם, 

זכותא דאברהם, אהבת חסד, חסד לאברהם, און נאך...

זכותו יגן עלינו.

הילולא
דצדיקיא

 המשך 
מעמוד הקודם


