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ענבי הכרם פון אונזער הייליגער וויינגָארטעןמכרם רבותינו

ִאם ְּבֻחקַֹתי ֵּתֵלכּו 

גיין אין די וועגן פון די עלטערן

דער בעל הטורים שרייבט א רמז אז די ראשי תיבות 

דער  מרן  'ָאבֹת'.  איז  ת'לכו  ב'חקותי  א'ם  ווערטער  די  פון 

תפארת שמואל זי"ע איז מסביר דער רמז, אז א איד דארף 

די  זיין  וועגן פון די אבות, און מקיים  גיין אין די  שטענדיג 

ער  וואס  מעשים  און  מנהגים 

האט געזען ביי זיינע עלטערן, 

'קליגער'  זיך האלטן  נישט  און 

טראכטן  צו  ח"ו,  בעסער  און 

פון  מער  פארשטייט  ער  אז 

וואס  און  ריכטיג  איז  וואס  זיי 

נישט. ווייל אויב א איד טראכט 

אז ער פארשטייט בעסער פון 

ער  און  דורות,  פריערדיגע  די 

מעג ְמַׁשֶנה זיין און פארענדערן 

פון זיין מסורה, קען ער ח"ו פון 

צו  שפעטער  צוקומען  דעם 

אלע עבירות רח"ל.

ערקלערט  דעם  מיט 

דער תפארת שמואל פשט אין 

די ווערטער פון חז"ל וואס זאגן 

הקב"ה  האבות  בדרך  "ההולך 

האבות"  בזכות  לו  מתקומם 

אז דער וואס גייט אין די וועגן 

דער  איהם  וועט  אבות,  די  פון 

זכות  אין  העלפן  אייבישטער 

ווייל  פארשטיין,  צו  שווער  איז  לכאורה  און  אבות.  די  פון 

אויב דער איד גייט אין די וועגן פון די אבות און ער פירט זיך 

ערליך, דעמאלטס האט ער דָאך שוין סייווי אייגענע זכותים 

פון זיינע גוטע מעשים, און פארוואס דארף ער צוקומען צו 

'זכות אבות'. 

נאר מ'קען פארשטיין דער ענין לויט א הקדמה וואס 

ווערטער  די  צווישן  חילוק  איז מסביר, דער  יקר  כלי  דער 

'הליכה' און 'נסיעה' וואס ביידע האבן לכאורה דעם זעלבן 

באדייט, און ביידע ווערטער נוצט מען ווען מ'וויל זאגן אז 

איינער גייט פון איין פלאץ צום אנדערן. זאגט דער כלי יקר, 

אז 'הליכה' איז טייטש ווען איינער איז טאקע געגאנגען מיט 

די פיס, אבער זיין הארץ און זיין מחשבה איז נאך געבליבן 

וואו ער איז אוועקגעגאנגען.  פון  אינעם פריערדיגן פלאץ 

זיך  ציהט  איינער  ווען  מיינט  'נסיעה'  ווארט  די  דאגעגן 

אינגאנצן אוועק סיי מיט די פיס און סיי מיט'ן מחשבה. 

און דאס איז מרומז אין די ווערטער פון חז"ל "ההולך 

בדרך האבות" ער גייט מיט די בחינה פון 'הליכה' כאטשיג 

אין זיין הארץ און מוח פארשטייט ער נישט די טעמים, און 

ער איז נישט אלעס מׂשיג, דָאך 

גייט ער ערליך בדרכי האבות 

חכמות  קיין  ָאן  טוהט  ער  און 

עלטערן  די  האבן  אזוי  "ווייל 

וועט  איינער  אזא  געטוהן", 

אז  העלפן  אייבישטער  דער 

אנקומען  ער  וועט  סוף  צום 

און  זיין  משיג  באמת  צו 

פארשטיין. 

רמז  דער  איז  דאס  און 

בחקתי  "אם  פסוק  אינעם  דא 

תלכו" און די ראשי תיבות איז 

'אבת', אפילו מ'איז נאר אין א 

ָאן  הליכה"   - "תלכו  פון  מצב 

פארשטאנד,  און  וויסן  קיין 

זאגט אונז די תורה הק' אז מיר 

די  פון  וועגן  די  אין  גיין  זאלן 

אבות, און אין דעם זכות וועלן 

ברכות  אלע  צו  זיין  זוכה  מיר 

וגו'  בעתם  גשמיכם  ונתתי 

בגשמיות און ברוחניות.

)ספה"ק תפארת שמואל ב'(

ְוִהִׂשיג ָלֶכם ַדִיׁש ֶאת ָּבִציר 

אז מ'וויל ַמִשׂיג זיין דעם אייבישטער 

יעקב  רבי  הרה"ק   - ראדזימין  פון  רבי  אלטער  דער 

זי"ע:  לובלין  פון  רבי  דער  בשם  געזאגט  האט  זי"ע  אריה 

דיש איז א רמז אויפ'ן אייבישטער, ווייל 'דיש' איז די זעלבע 

אותיות ווי שד"י. און דאס זאגט אונז די תורה "והשיג לכם 

דיש" אז איינער וויל ַמִשׂיג זיין דעם אייבישטער, איז די עצה 

צו דעם "את בציר" זאל ער זיך האלטן קליין מיט הכנעה )וויר 

מיר געפונען אין חז"ל די לשון 'בציר' חדא(.

)ספה"ק ישמח ישראל ב'(

עס וועט נאך ווערן זיס
מיר ווייסן אז די עיקר עבודה פון א איד, איז צו דינען דעם 
אייבישטער אפילו ווען ס'גייט איהם שווער, אפילו ער שפירט 
נישט קיין טעם און קיין זיסקייט אין די מצוות ח"ו, און אזוי אויך 
ביי תורה, אפילו ער לערנט מיט גרויס שוועריגקייט, עס קומט 
נישט ָאן לייכט, ווי רש"י ברענגט אין אונזער פרשה "ִאם ְּבֻחקַֹתי 

ֵּתֵלכּו - ֶׁשִּתְהיּו ַעֵמִלים ַּבּתֹוָרה".

ההתחלות  "כל  פון  כלל  אייזערנעם  דעם  ווייסן  מיר  און 
גייט עס  ָאן, אין אנהייב  וואס מ'הייבט  זאך  יעדער  קשות" אז 
לייכט,  ָאן  נישט  טאקע מיט שוועריגקייטן און ס'קומט בכלל 
אבער מיט די צייט איז מען זוכה אז מען עפנט פארן מענטש די 
טויערן פון הימל, און ער וועט זוכה זיין נאכדעם צוצוקומען צו 

פילן א זיסקייט און א טעם אין די תורה און מצוות. 

מרן דער ישמח ישראל זי"ע ערקלערט, אז דאס איז פשט 
אין די ווערטער פון חז"ל )אבות פרק ד' משנה י"א( "כל המקיים את 
התורה מעוני סופו לקיימה מעושר" ווער עס לערנט די תורה 
פון 'עוני' איז א רמז אויף שוועריגקייט און ָאן שפירן א טעם, 
"סופו לקיימה מעושר" דער וועט צום סוף זוכה זיין צו פילן א 
זיסקייט און א געשמאק אין תורה ווי א עושר. )זעה ספה"ק ישמח 

ישראל אות ב'(

ווארט  די  נפלא:  דבר  א  שטייט  אהרן  בית  ספה"ק  אין 
לשון  פונעם  איז  איינס  ענינים,  צוויי  באדייטן  קען  "ְּבֻחקַֹתי" 
'חוק' ווי א געזעץ וואס האט נישט קיין טעם, און די צווייטע 
ביידע  'חקיקה' איינגעקריצט און צוגעבינדן. און  ווי  לשון איז 
זענען ריכטיג, קודם דארף מען דארף מען טוהן רצון השי"ת און 
ווי א "חוק בלי טעם" אפילו מען  זיין תורה און מצוות  מקיים 
פארשטייט נישט און מ'שפירט נישט קיין זיסקייט, און דערנאך 
ָדבּוק  ווערן  וועט  זוכה צו "חקיקה" אז דער מענטש  איז מען 
צום אייבישטער און אנהייבן שפירן א טעם און א געשמאק אין 

עבודת השי"ת. 

דאס איז מרומז אינעם לשון פון "ְּבֻחקַֹתי" וואס איז א לשון 
רבים, צוויי מאל 'חוק', מרמז צו זיין אויף ביידע סארטן, קודם 
וועט ער טאקע אנהייבן ווי א חוק בלי טעם, אבער נאכדעם קען 
מען זוכה זיין צו 'חקיקה' און דביקות השי"ת וואס האט נישט 
קיין שיעור און קיין סוף נאר ווערט אלס שטערקער און זיסער. 
און דערפאר שטייט טאקע נאכדעם "ֵּתֵלכּו" א לשון פון 'הליכה', 
ווייל דעמאלטס האלט דער מענטש אין איין שטייגן, וואס מער 
ער איז מקיים די תורה און מצוות וועט ער שפירן א גרעסערע 
נאנטקייט און קשר צו השי"ת און א זיסערע טעם אין עבודת 
ה', און ער קען כסדר גיין ווייטער און ווייטער פון איין מדריגה 

צו די אנדערע.

פרקי אבות - פרק ה'

ְוִגּבֹור ָּכֲאִרי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשָמִים

מיר געפונען אין די רייד פון דוד המלך 
ע"ה צו זיין זוהן שלמה איידער ער איז נפטר 
צווישן  באפוילן  איהם  ער  האט  געווארן, 
ְלִאיׁש".  ְוָהִייָת  "ְוָחַזְקָּת  ב'(  א'  )מלכים  אנדערע 
יצחק  רבינו  מרן  הי"ד  רבי  לעצטער  דער 
זי"ע האט געטייטשט אז דא שטייט  מנחם 
ְוָהִייָת"  "ְוָחַזְקָּת  איד,  יעדער  פאר  לימוד  א 
מען מוז זיך שטארקן און ווערן א מענטש, 
ווערט  וואס  אייבישטער  צום  "ְלִאיׁש" 
אנגערופן ה' 'ִאיׁש' ִמְלָחָמה. א איד דארף זיך 
שטארקן פארן אייבישטער ווען ס'קומט צו 
עבודת ה' און מקיים זיין דעם וחזקת והיית 

לאיש.

)תפארת רבותינו(



גליון עוללות הכרם / אלכסנדרב

ִאם ְּבֻחקַֹתי ֵּתֵלכּו 
ספרים  אלע  אין  באריכות  מבואר  ווערט  ענין  דער 
זיין  צו  מקיים  באפוילן  אונז  האט  השי"ת  אז  הקדושים 
זיינע מצוות, כאטש מיר פארשטייען נישט די טעמים און 
די סודות, דָאך זענען מיר מחוייב זיי צו טוהן מיט אמונה 
פשוטה און תמימות, ָאן קיין 'חקירה' און פַארשטַאנד וואס 
דער מענטש רעדט זיך איין אז ער פארשטייט עפעס אדער 

ווייסט עפעס באמת. 

ְּבֻחקַֹתי  "ִאם  הקדושה,  תורה  די  דא  זאגט  דאס  און 
ֵּתֵלכּו" אויב וועט איר גיין אין מיינע וועגן און היטן די תורה 
ומצוות אזויווי א 'חוק בלי טעם', איר זענט גרייט צו טוהן 
ִמְצוַֹתי  "ְוֶאת  דאס  איז  דעמאלטס  פארשטיין,  ָאן  אפילו 
מיינע מצוות. דאגעגן אויב א  ִּתְׁשְמרּו", איר היט דערמיט 
ער  און  איז משיג דעם טעם  אויב ער  נאר טוהן  וויל  איד 
איז  דאס  נאר  'ִמְצוַֹתי',  נישט  שוין  איז  דאס  פארשטייט, 
ענקערע אייגענע מצוות ח"ו, ווייל אזא איינער דינט נישט 

דעם אייבישטער, ער דינט זיך אליינס.

)דברי בינה(

ְוִאם ְּבֵאֶלה ֹלא ִתָוְסרּו ִלי 
האט  זי"ע  פרשיסחא  פון  בונם  רבי  רבי  דער  הרה"ק 

געטייטשט די פסוק אין די תוכחה, אז השי"ת זאגט אונז 

צו, "ְוִאם ְּבֵאֶלה ֹלא ִתָוְסרּו" אפילו אויב איר וועט ח"ו נישט 

נעמען די מוסר און איר וועט זיך נישט אויסלערנען פון די 

אלע שטרָאפן, דָאך זענט איר "ִלי" איר בלייבט מיינע"... 

)חשבה לטובה(

ְוָכל ֶעְרְּכָך ִיְהֶיה ְּבֶׁשֶקל ַהקֶֹדׁש 
עס זענען פארהאן אזעלכע מענטשן וואס ווען עס 

געברויכן,  אייגענע  זייערע  פאר  געלט  אויסצוגעבן  קומט 

דארט זענען זיי זייער ברייט און לאזן זיך וואוילגיין, אבער 

ווען עס קומט צו א דבר מצוה, דארט 'דערמאנט' זיך דער 

מענטש פלוצלינג אז ער האט נישט אזויפיל געלט, אדער 

אז ער איז א בעל חוב וכדומה, און ער הייבט ָאן צו קארגן.

זאגט  דעם  אויף  אז  טייטשן,  מען  קען  צחות  בדרך 

דיינע  אלע  ַהקֶֹדׁש,  ְּבֶׁשֶקל  ִיְהֶיה  ֶעְרְּכָך  ְוָכל  תורה,  די  אונז 

שאצונגען זאלן זיין די זעלבע ווי ביי א ֶׁשֶקל ַהקֶֹדׁש, דאס 

א  צו  קומט  עס  ווען  זיך  פירסט  דו  וויאזוי  פונקט  הייסט 

דיינע  ביי  פירן  זיך  זאלסטו  זעלבע  דאס  שבקדושה,  דבר 

אייגענע זאכן, עס ּפַאסט נישט צו מאכן א חילוק צווישן זיי.

)פרדס יוסף(

דברי תורה אויף פרשת השבוע און ענינא דיומא פירותיך מתוקים

הרה"ק רבי מרדכי פון לעכאוויטש זי"ע האט געזאגט:
 השי"ת וועט באשטראפן די וואס פירן זיך מיט מרה שחורה און רופן עס ָאן

יראת שמים...
א נקודה...

אמאל איז דער צדיק הרה"ק דער 

זי"ע  פרימישלאן  פון  מאיר'ל  רבי  רבי 

)יארצייט כ"ט אייר( אנגעקומען אין א שטאט 

אויף שבת, און אין די זעלבע צייט איז 

געוויסער  א  אויך  אהין  אנגעקומען 

אין  ארומגעפארן  איז  וועלכער  מגיד 

שטעט און געהאלטן דרשות מעורר צו 

געהאלטן  האט  מגיד  יענער  אידן.  זיין 

ער  און  ציבור  פארן  דרשה  שיינע  א 

מעלה  די  איבער  ארומגערעדט  האט 

פון מצות צדקה און די חשיבות פון די 

אידן וואס שטיצן די תורה און תלמידי 

שבת  מוצאי  ווייטער.  אזוי  און  חכמים, 

זיין אכסניא  איז דער מגיד געזעצן אין 

האבן  ווערטער  זיינע  אז  געהָאפט  און 

אין  רושם  ריכטיגן  דעם  געמאכט 

אידישע הערצער, און יעצט וועט דער 

עולם אודאי קומען און מקיים זיין דאס 

וועלן  זיי  און  געהערט,  האבן  זיי  וואס 

איהם בַאלַאגערן מיט געלט און נדבות 

און  חכם  תלמיד  א  זיין  צו  מחזיק  כדי 

גרויס  ווי  אבער  ארויסהעלפן.  איהם 

ער  ווען  ערשיטערונג  זיין  געווען  איז 

האט זיך איבערצייגט אז קיינער קומט 

נישט... ווייזט אויס אז דער עולם האט 

נישט דעהערט זיינע רייד. 

קומט  קיינער  אז  זעענדיג 

באשלאסן  ער  האט  איהם,  צו  נישט 

זיך  און  געלעגנהייט  דעם  אויסצונוצן 

הרה"ק  פון  אכסניא  צום  אריבערכאפן 

ברכה  א  נעמען  און  זי"ע  מאיר'ל  רבי 

פון איהם. אנקומענדיג אהין זעהט דער 

מגיד ווי עס שטייט א ריזיגע ציבור אידן, 

דער עולם שטופט זיך, עס איז א רעש 

צוקומען  וויל  יעדער  און  טומל,  א  און 

וואונדער  זיין  איז  מער  נאך  רבי'ן.  צום 

צום  אריינקומענדיג  ווען  געשטיגן 

טיש  אויפן  באמערקט  ער  האט  צדיק 

א גרויסע פושקע אגעפילט מיט געלט 

פון די פדיונות וואס די אידן האבן דארט 

ער  האט  דאס,  זעענדיג  איבערגעגעבן. 

ער  און  איינהאלטן,  געקענט  נישט  זיך 

רבינו,  "ילמדנו  מאיר  רבי  פון  פרעגט 

איך האב דָאך גע'ַדרש'ענט און גערעדט 

איבער די חשיבות און די מעלה פון געבן 

צדקה,  און  חכמים  תלמידי  פאר  געלט 

נישט  קיינער  מיר  האט  דערווייל  און 

געשאנקן קיין איין פרוטה, דאגעגן איר 

רבי, איר האט דָאך נישט גערעדט קיין 

פון  מצוה  די  איבער  אידן  די  צו  ווָארט 

צדקה, און דער עולם ברענגט אייך אזוי 

שיין און מיט א ברייטע האנט". 

זי"ע  מאיר'ל  רבי  איהם  האט 

ערקלערן  אייך  כ'וועל  געענטפערט, 

ער  ווען  ַדרשן  בעל  יעדער  ענין.  דעם 

משפיע  ער  איז  ציבור,  פארן  רעדט 

אויף זיי פון דאס וואס עס טוט זיך אפ 

ער  וואס  דאס   - אינעווייניג  איהם  ביי 

טראכט און האט אינזין באמת. ממילא 

די  במשך  געהאט  האט  איר  וויבאלד 

הממון,  תאוות  אייער  דרשה  גאנצע 

עולם  דער  אז  געוואלט  נאר  האט  איר 

דעריבער  געלט,  געבן  און  קומען  זאל 

אנגעהויבן  אויך  עולם  דער  האט 

תאוות  דעם  זיין  צו  מרגיש  שטארק 

ליב  אנגעהויבן  האט  יעדער  הממון, 

ווייל  זיין געלט נאך מער,  צו באקומען 

בשעת  כוונה  אייער  געווען  איז  דאס 

די דרשה, און עס איז אריין אין זייערע 

יעצט  האבן  זיי  וויבאלד  און  הערצער. 

זיי  איז  געלט,  דאס  ליב  שטארק  אזוי 

עס  און  דערפון  שיידן  צו  זיך  שווער 

אוועקגעבן פאר אייך. אבער איך -האט 

האב  איך  אויסגעפירט-  מאיר'ל  רבי 

וואס איך  בטבע פיינט געלט, און דאס 

פדיון  פאר  נאר  איז  עולם  פונעם  נעם 

האב  איך  ווען  דעריבער  און  שבויים, 

גערעדט צו די אידן, איז אריין אין זיי א 

גרויסע שנאה צו געלט, אזויווי ס'האט 

און  הארץ,  מיין  אין  אפגעשפילט  זיך 

דעריבער האט זיך טאקע יעדער גרינג 

און שנעל געזעגנט פון זיין געלט און עס 

מיר געגעבן פאר די געהויבענעם צוועק 

פון פדיון שבויים.

ָך ִיְהֶיה  ְוָכל ֶעְרּכְ
ֶקל ַהקֶֹדׁש  ׁשֶ ּבְ

די טעג פון חודש סיון

אין רמ"א שטייט )סי' תצ"ד סעיף ג'( אז מען זאגט נישט קיין 
תחנון פון ראש חודש סיון ביז נאך אסרו חג שבועות, 
און ווי דער מגן אברהם ברעגנט דער טעם, וויבאלד ב' 
סיון האט שוין משה רבינו גערעדט צו די אידן און זיי 
טעג  די  זענען  דערפאר  התורה,  קבלת  צו  אנגעגרייט 

אזויווי א יום טוב. 

נאך ברענגט דער מגן אברהם בשם הגהות מיימונית אז 
אין די דריי טעג איידער שבועות זאל מען נישט פַאסטן 
צוליב דעם וואס דאס זענען די שלשת ימי הגבלה אין 
וועלכע מ'האט זיך געגרייט צו מתן תורה. און דער מגן 
צו  נישט  זיך  מען  פירט  למעשה  אז  צו  לייגט  אברהם 
פַאסטן אפילו ב' סיון אויך נישט וויבאלד אין דעם טאג 

האט זיך שוין אויך אנגעהויבן די הכנה.

אגב איז אבער אינטערסאנט צו באמערקן, אין ספר טור 
ברקת פון די גדולי המקובלים, שטייט אז די אידן אין 
מדבר האבן געפאסט במשך די דריי טעג איידער מתן 

תורה כדי זיי זאלן זוכה זיין צו די אור פון תורה.

ב' סיון דער יום המיוחס

און ווי מיר ווייסן ווערט געברענגט אין ספרים אז דער 
חשיבות  די  צוליב  המיוחס"  "יום  הייסט  סיון  ב'  טאג 
אייבישטער  דער  האט  דעמאלטס  וואס  טאג,  פונעם 
געזאגט פאר כלל ישראל "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים 
וגוי קדוש". נאך א טעם ווערט געברענגט אין ספרים אז 
אין וועלכע טאג פונעם וואך עס פאלט ב' סיון, וועט אויך 
דערפאר  און  אויספאלן,  כיפור  יום  קומענדיגער  דעם 
ווערט עס אנגערופן יום המיוחס צוליב יום הקדוש ]זעה 
אין די פיוטים פון מוסף יום כיפור, "יום מימים הוחס יום 

כפור המיוחס"[.

פון צדיקים ווערט געברענגט אז וויבאלד דער טאג פון 
ב' סיון געפונט זיך צווישן צוויי גרויסע טעג, פון איין זייט 
געפונט זיך ראש חודש, און פון די צווייטע זייט קומען די 
שלשת ימי הגבלה, טאקע דערפאר ווערט עס אנגערופן 
יום המיוחס. )וואס על פי סוד איז דאס די מידה פון 'מלכות' וואס איז 
די יעצטיגע מידה פון די ספירה טעג, מלכות האט גארנישט אליין, נאר 

איז בלויז א 'מקבל' און שפיגלט אפ פון אלע אנדערע מידות ארום איר(.

די סגולה פון די טעג

ספה"ק  אין  ס'שטייט  וואס  ברענגן  צו  כדאי  איז  עס 
עבודת ישראל פונעם קאזניצער מגיד זי"ע )לחג השבועות( 
הדבר  נתגלה  עולם  ימי  כל  ושנה  בכל שנה  "כי באמת 
אורות  געוואלדיגע  די  אז  ההם"  בימים  שהיה  ההוא 
און השפעות טובות וואס זענען געווען אין די טעג פון 
ראש חודש סיון ביז מתן תורה, די טעג ווען כלל ישראל 
האט זיך געגרייט צו קבלת התורה און השי"ת האט זיי 
אויסגעוועלט אלס זיין עם הנבחר, דאס ַחזר'ט זיך איבער 
יעדעס יאר פון דאסניי, און דעריבער זאל מען אין יעדן 
טאג פון די טעג עוסק זיין און לערנען אין די תורה, די 
געשעעניש פון דעם טאג, כדי ממשיך צוז יין אויף זיך די 

קדושה וואס איז נתגלה געווארן אין דעם טאג. 

וואס  טעג  די  אז  שרייבט  ספר לב דוד  אין  חיד"א  דער 
אידישע קינדער האבן גערוהט פארן בארג סיני זענען 
הייליגע טעג און מסוגל פארן נפש זיך צו רייניגן און קונה 
זיין די מידת הענוה און אחדות, ווי אויך זענען דאס טעג 

וואס זענען מסוגל משיג צו זיין און פארשטיין תורה.

אוצר
הכרם

 אן אוצר פון ידיעות וענינים, 
בענינא דיומא ובפרשת השבוע



ג גליון עוללות הכרם / אלכסנדר

איז  זי"ע  זווָאלין  פון  טויב  אליהו  שמואל  רבי  הרה"ק 
שטאט  אינעם  תק"פ  יאר  אין  שבט  ל'  געווארן  געבוירן 
פלונסק אין פוילן צו זיין גרויסע טאטע הרה"ק רבי יחזקאל 
רעביצין  די  צדיקת  די  מאמע  זיין  צו  און  זי"ע.  קאזמיר  פון 
פון  רב  דער  משה  רבי  הגאון  פון  טאכטער  די  ע"ה  מיכלא 

קיקעל. 

ווערט דערציילט אז אין די תקופה  לויט איין גירסא 
ווען רבי שמואל אליהו איז געבוירן געווארן, איז דעמאלטס 
האט  ער  וויבאלד  אינדערהיים,  געווען  נישט  טאטע  זיין 
געוויסע רדיפות  זיי שטאט צוליב  פון  געדארפט אנטלויפן 
און סיבות וואס ער האט מיטגעמאכט. און איינער פון זיינע 
קינד  פארן  נאמען  דעם  געגעבן  האט  תלמידים  גרויסע 

אנשטאט דעם טאטן. 

איז  קאזמירער  יחזקאל'ע  רבי  הרה"ק  ווען  שפעטער 
צוריקגעקומען אין שטאט, האט ער געפרעגט פון זיין תלמיד 
נאך וועמען ער האט געגעבן דער נאמען, האט ער געזאגט 
אז וויבאלד זיי האבן נישט געוואוסט וועלכע נאמען צו געבן, 
רבי  הרה"ק  נאך  'שמואל'  אויסגעקליבן  זיי  האבן  דערפאר 
שמואל פון קארוב זי"ע. דער צדיק פון קאזמיר פלעגט זיך 
מסתופף זיין בצל קדשו פון רבי שמואל פון קארוב וועלכער 
איז געווען פון די גרויסע תלמידים פון הרה"ק דער רבי רבי 
זי"ע,  רבי'ן פון לובלין  זי"ע און פונעם  אלימלך פון ליזענסק 
און ער איז טאקע נסתלק געווארן א קורצע צייט פריער. און 
זיי צוגעלייגט וויבאלד דער טאטע איז נישט  'אליהו' האבן 
אליהו הנביא קומט דָאך צו א ברית,  געווען ביים ברית, און 
אליהו  פון  נאמען  אויפן  גערופן  איהם  זיי  האבן  דעריבער 
הנביא זכור לטוב. און רבי יחזקאל'ע האט זיי געזאגט אז זיי 
האבן ריכטיג צוגעטראפן וויבאלד ער האט טאקע משתוקק 
געווען צו געבן א נאמען נאך זיין רבי, רבי שמואל פון קארוב 

זי"ע.

מפורסם  געווען  איז  זי"ע  אליהו  שמואל  רבי  הרה"ק 
אלס א געוואלדיגער איש אמת, ער האט שטענדיג געהיטן 
זיינע רייד, און פלעגט אסאך מאל מוסר זאגן פאר די חסידים 
אדער  געשוינט  נישט  קיינעם  האט  ער  אמת,  גאנצן  מיט'ן 

אפגעגעבן פאלשע כבוד.

האט  קאזמירער  יחזקאל'ע  רבי  הרה"ק  טאטע  זיין 
מעיד געווען אויף איהם "מיין זוהן שמואל אליהו האט נאך 
ווי לאנג ער לעבט נישט מוציא געווען קיין ווארט ליגנט פון 

זיין מויל"...

נאך די הסתלקות פון זיין טאטע הרה"ק רבי יחזקאל 
זי"ע, אין י"ז שבט תרט"ו, האט רבי שמואל אליהו אנגעהויבן 
פירן זיין עדה אינעם שטעטל זוואלין וואס געפונט זיך אין 
ביז א קורצע צייט איז  פוילן צווישן פילוב און ראדום. און 
גרויסע  א  און  צדיק  א  אלס  געווארן  נתפרסם  נאמען  זיין 
פועל ישועות ביי וועמען אידן זענען געהאלפן געווארן פון 
האבן  חסידים  אסאך  און  תפלות,  און  ברכות  הייליגע  זיינע 

אנגעפאנגן שטראמען קיין זוואלין.

הרה"ק רבי שמואל אליהו איז געווען א זעלטענע בעל 
מנגן און ער האט געהאט א מורא'דיגע כח הנגינה, פילע אידן 
פלעגן קומען הערן זיין נעימות'דיגע קול פון זינגען און זיינע 
ווארימע תפלות פיל מיט רגש און התלהבות דקדושה וואס 

האט באנומען יעדע הארץ.

זי"ע  פון ראדאמסק  הרה"ק דער תפארת שלמה  אויך 
ווען  דאס  איז  געווען  הנגינה,  כוח  זיין  געווען  מפליא  האט 
דער תפארת שלמה איז אמאל געווען אויף שבת קודש אין 
קאזמיר ביי הרה"ק רבי יחזקאל זי"ע, און ביי שלש סעודות 
אליהו  שמואל  רבי  ווי  געהערט  שלמה  תפארת  דער  האט 
זינגט דעם זמר פון "כי אשמרה שבת", און ער האט געפרעגט 
פון זיי משמש ווער איז דאס דער וואס האט געזינגען, האט 
א  דען  איז  וואס  נייגער  מיט  געפרעגט  צוריק  משמש  דער 
חילוק ווער עס איז געווען?, האט איהם דער תפארת שלמה 
"ִמַיְלֵדי  אז  מנגן  בעל  אויפן  דערקענט  ער  אז  געענטפערט 
ָהִעְבִרים ֶזה"... דער צדיק האט מרגיש געווען א קדושה אין 
זיין געזאנג, טראצדעם וואס ער האט נישט געוואוסט ווער 

עס זינגט.

שפעטער  רבי  זוואלינער  דער  האט  למעשה, 
אלס  שוין  אמאל  דאס  איז  געווען  זינגען.  צו  אויפגעהערט 
רבי פון חסידים, איין שבת ביי שלש סעודות ווען די חסידים 
זענען געשטאנען און געווארט אז דער צדיק זאל אנהייבן 
אנגעהויבן  ער  האט  פלוצלינג  ווען  מנהג,  זיין  ווי  זינגען  צו 
און  כח,  גרויסע  איר  און  נגינה  פון  ענין  די  וועגן  ארומרעדן 
מנגן'  'בעל  אינעם  זיך  ווענדט  אלעס  אז  געזאגט  האט  ער 
וואס ער זינגט, און וויאזוי ער זינגט, און ער האט צוגעגעבן 
אז "א ניגון קען דערהייבן א מענטש גאר הויעך, אבער עס 
תחתית".  שאול  אין  אראפ  דערנידערן  ח"ו  אויך  איהם  קען 
אויפגעהויבן  ער  האט  נושא  די  אין  זיין  מאריך  נאכ'ן  און 
זיין קול און געפרעגט די ארומיגע, ווער פון ענק איז גרייט 
לשמה,  שלא  זינגען  צו  סכנה  א  אין  נפש  זיין  אריינצולייגן 
פון  און  תחתית?...  שאול  צום  זעהל  זיין  דערנידערן  און 
דעמאלטס און ווייטער האט ער שוין מער נישט געזינגען, 
בלויז אין עטליכע געציילטע און געהויבענע זמנים האט מען 

נאך געקענט הערן פון איהם זינגען, ויהי לפלא. 

די  פון  איינער  אז אמאל האט  ווערט דערציילט,  עס 
עלטערע חסידים זיך אנגעגארטלט מיט מוט, און געפרעגט 
פונעם רבי'ן ַהִיָּתֵכן אז ער פירט זיך אזוי, ער האט דָאך זוכה 
געווען צו אזא שיינעם קול און א מתנה פון הימל צו קענען 
איהם  האט  אויס.  נישט  דאס  ער  נוצט  וויאזוי  איז  זינגען, 
אזא  נאך  פארהאן  נישט  ס'איז  אז  געענטפערט  צדיק  דער 
גרויסע 'ִסיגּוף' וואס א מענטש קען זיך מסגף זיין, אויב ער 
איז געשאנקן געווארן מיט א שיינעם קול צו זינגען, און ער 
האלט זיך איין און ער זינגט נישט. דערפון האבן די חסידים 
פארשטאנען אז ער האט אויך אן עבודה אין זיך מסגף זיין 

נישט צו זינגען. )היכל הבעש"ט, י"א(

]און עס איז אינטערסאנט צו באמערקן דער פאקט אז 
זיינע קינדער נאך איהם, די צדיקי בית מאדזישץ זי"ע האבן 

יא ממשיך געווען מיט די עבודת הנגינה ווי באקאנט[.

אפרוה  אויף  געווען  רבי  זוואלינער  דער  איז  אמָאל 
שטאט  די  נעבן  זיך  געפונט  וואס  מיכאלעוו  דערפל  א  אין 
אסטראווצע, און דער אלטער רבי – מרן רבינו יחיאל זי"ע איז 
געווען דארט אין די סביבה אין אן אנדערן דָארף, איז דער 
אלטער רבי געגאנגען באזוכן דער זוואלינער רבי. ווען דער 
אלטער רבי איז אריינגעקומען צו איהם, האט דער זוואלינער 
רבי געזאגט, די משנה זאגט )סוף מסכת עוקצין( אז יעדער צדיק 
האט ש"י עולמות )דריי הונדערט און צען וועלטן(, און אויב אזוי ווען 
ס'טרעפן זיך צוזאמען צוויי צדיקים, איז דא צוויי מאל ש"י, 
וואס דאס באטרעפט צוזאמען "כתר" )זעקס הונדערט און צוואנציג(, 

וויבאלד זיי מאכן אינאיינעם א קרוין פארן אייבישטער.

דער סדר פונעם זוואלינער רבי זי"ע איז געווען אז ווען 
פלעגט  נעמען,  שלו'  איהם  צו  אריינגעקומען  איז  חסיד  א 
דער צדיק רעדן צו איהם וועגן רוחניות'דיגע זאכן, ענינים פון 
תורה, חסידות, און עבודת השי"ת. אמָאל איז אריינגעקומען 
א חסיד, און די ערשטע זאך האט ער געוואלט זיך שואל עצה 
וועגן עפעס אן ענין פון מסחר און פרנסה. האט איהם  זיין 
דער צדיק מּוסר געזאגט מיט זיין שארפקייט, "מיר האבן א 
יראת  קעסטל אנגעפילט מיט גאלד, דאס איז חסידות און 
שמים, אבער דו ווען דו קומסט אריין הייבסטו גלייך ָאן צו 

זוכן אינעם מיסט קַאסטן".

א  אין  געקומען  איז  רבי  זוואלינער  דער  ווען  אמאל 
געוויסע שטאט, איז געקומען צו גיין דער דארטיגער שוחט 
עזות  א  און  גאוה  בעל  א  אלס  באקאנט  געווען  איז  -וואס 
פנים- און ער האט געוואלט ווייזן זיין 'ַחָלף' פארן רבי'ן ווי עס 
איז געווען דער סדר. אבער דער צדיק האט נישט געוואלט 
אנקוקן דעם מעסר, און ער האט געזאגט "מיר קוקן אויפן 

שטערן פון דער שוחט, נישט אויפן מעסער". 

הרה"ק בעל דברי ישראל פון מאדזשיץ זי"ע  זיין זוהן 
האט מיט דעם געטייטשט בדרך רמז דאס וואס מ'זאגט אין 
שטערן  דער  דורך  "ְלִמְצָחא"  סעודות,  שלש  ביי  זמירות  די 
"ֲעֵדי ְיהֹון ַחְלִפין" פון דעם קען דער צדיק זיין א ֵמבין אויפן 

חלף...

זוואלינער רבי זי"ע  אמאל איז א חסיד געקומען צום 
און מזכיר געווען זיין זוהן וועלכער איז ל"ע שטארק נישט 
געזונט און ער געפונט זיך אין שווערע צושטאנד, אז אפילו 
די דאקטוירים האבן שוין אויפגעגעבן האפענונג אויף איהם 
און האבן זיך מייאש געווען פון זיין לעבן רח"ל. האט דער רבי 
זיך אנגערופן, חכמינו ז"ל דרש'ענען )ב"ק פ"ה.( פונעם פסוק אין 
פרשת משפטים "ורפא ירפא - מכאן שניתנה רשות לרופא 
לרפאות", אז דא האט די תורה אונז געלערנט און געגעבן 
וואלט א  נישט  )ווען  רשות אז א דאקטער קען היילן א מענטש 
מענטש געדארפט האבן בטחון אין השי"ת און לאזן אז נאר דער אייבישטער זאל 

איהם אויסהיילן, נאר דא געפונען מיר אז מ'מעג זיך ווענדן צו א דאקטער(, נו, די 

תורה האט טאקע געגעבן רשות פאר א דאקטער צו היילן, 
אבער די תורה האט נישט געגעבן קיין רשות פארן דאקטער 
אז ער זאל באשליסן אז מ'דארף זיך מייאש זיין, און דערביי 
האט דער צדיק אנגעוואונטשן אז השי"ת אליינס זאל שיקן 
א רפואה. און כך הוה, דער חולה האט זיך געשטארקט און 

זוכה געועון צו א רפואה חוץ לדרך הטבע. )ישא ברכה, כי תצא(

במשך צוויי און דרייסיג יאר האט דער צדיק געפירט 
זיין עדה קדושה אין זוואלין, און אום כ"ו אייר שנת תרמ"ח, 
ער  איז  טעג,  ספירה  די  פון  שביסוד'  'יסוד  פון  טאג  אינעם 
געווארן  געווארן לגנזי מרומים, און איז געברענגט  נסתלק 

לקבורה אינעם בית החיים אין זוואלין.

כ"ק מרן אדמו"ר   
הרה"ק רבי שמואל אליהו 

פון זווָאלין זי"ע
 יארצייט:

כ"ו אייר תרמ"ח

הילולאהילולא
דצדיקיאדצדיקיא
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די געוואלדיגע מידת השתיקה
אין צוגאב צו זיין באהאלטנקייט פון מענטשן, האט 
ְמַמֵעט  שטענדיג  אויך  זי"ע  רבי  ווארקער  יונגער  דער 
געווען אין רעדן, און כמעט אלעמאל געשוויגן אינגאנצן. 
די  מיט  אנגעהאלטן  רבי  ווארקער  דער  האט  ימיו  כל 
צו  זאך  זעלטענע  געווען א  איז  פון שווייגן, עס  עבודה 
הערן פון איהם סיי וואס פאר א דיבור, און ווען ער האט 
שוין יא געזאגט א ווארט איז עס געווען געמָאסטן און 

געוואויגן, און מיט גרויס איינגעהאלטנקייט. 

ווארקא  אין  אז  זאגן,  צו  געוואוסט  האבן  חסידים 
דינט מען דעם רבונו של עולם מיט מחשבה... ווייל קיין 

סאך רייד האט מען דארט נישט געהערט.

זיינע תלמידים, ובראשם הרה"ק רבי דוב בעריש פון 
ביאלא זי"ע פלעגן ָאפלערנען די הייליגע ווערטער פונעם 
יונגער ווארקער רבי זי"ע, און מפרש זיין טיפע ַּכָוונֹות און 
סודות אין יעדן דיבור ממש, וויבאלד יעדע ווָארט האט 
געטראגן גרויס געוויכט און טיפע באדייט. אפילו בלויז 
געציילטע ווערטער און דברי תורה וואס דער רבי האט 
געזאגט בקיצור נמרץ, דאס זענען געווען גענוג פאר זיין 
תלמיד רבי בעריש, רבי בעריש פלעגט מסביר זיין פאר 
די חסידים יעדן ווארט וואס דער רבי האט נאר געזאגט, 
און ער האט ערקלערט אין זיי פארשידענע ְּפָׁשִטים און 
דערמיט.  זאגן  צו  געמיינט  האט  רבי  דער  וואס  כוונות 
יעדע אות פון זיין רבי'ן איז געווען ביי איהם ווי א 'תורה 
שלימה' אויף וועלכע ער האט געבויט גרויסע יסודות אין 

תורה און חסידות. 

דער  אויב  געפרעגט  איהם  מ'האט  ווען  אמאל 
זיינע  מיט  געמיינט  דאס  טאקע  האט  רבי  ווארקער 
געענטפערט  בעריש  רבי  האט  ווערטער?,  געציילטע 
מיט התבטלות "דער רבי האט אינזין געהאט נאך אסאך 

מער פון דעם".

אמאל  טאקע  זיך  האט  רבי  ווארקער  דער 
אויסגעדרוקט אויף זיין גרויסער תלמיד רבי בעריש, אז 
ער גנב'עט פון איהם זיינע ווערטער מיט דעם וואס ער 
ערקלערט ריכטיג די כוונה פון זיינע רייד, "בעריש דער 

גנב פארשטייט מיינע ווערטער"...

אמאל  האט  ויקהל(  פרשת  )גליון  דערציילט  שוין  ווי 
הרה"ק רבי בעריש זי"ע געפעלט פון ווארקא במשך א 
איהם  מ'האט  וואס  צייט  יאר  א  כמעט  לאנגע תקופה, 
הויף.  אין  רבי  ווארקער  אלטער  ביים  געזעהן  נישט 
האבן  פריינט  זיינע  און  געקומען,  איז  ער  ווען  ענדליך 

געוואלט וויסן וואו ער איז געווען און פארוואס ער איז 
נישט געקומען צו פָארן צום רבי'ן, האט ער געענטפערט, 
"איך האב געהערט עטליכע דיבורים פון רבי מענדל'ע 
און איך האב געדארפט הָארעווען אויף זיין במשך א דריי 

פערטל יאר"...

א שטיל שווייגענדיגע געשריי
דער יונגער ווארקער רבי זי"ע האט אמאל געזאגט 
אויף זיך, אז טאמער ווערט ער מיד פון שווייגן, דאן רוהט 

ער זיך אפ אביסל, און ער שווייגט ווייטער.

רבי  ווארקער  דער  זיך  פלעגט  אמָאל  אמָאל 
שטיל-שווייגענדיג  א  שרייען  "לאמיר  אויסדרוקן, 
געשריי", דאס הייסט, ווען א איד שרייט שוין יא, דארף 
דאס אויך זיין א שטילע געשריי וואס קיינער דארף נישט 

הערן. 

און אזוי האט ער געטייטשט וואס שטייט אין פרשת 
שמות ווען בתיה די טאכטער פון פרעה האט געפונען 
שטייט  וואסער,  אויפן  רבינו  משה  מיט  קעסטל  דער 
ּבֶֹכה",  ַנַער  ְוִהֵנה  ַהֶיֶלד  ֶאת  ַוִּתְרֵאהּו  "ַוִּתְפַּתח  פסוק  אין 
עס שטייט נאר אז זי האט 'געזעהן' ווי דאס קינד וויינט, 
"זי  וויינט,  ווי ער  'געהערט'  זי האט  אז  נישט  ס'שטייט 
זי  ווען  און  געשריי"  שווייגענדיג  שטיל  א  געזעהן  האט 
האט דאס געזען האט זי באלד געזאגט "ַוּתֹאֶמר ִמַיְלֵדי 
ווייל נאר א  זיין א אידיש קינד,  ֶזה", דאס מוז  ָהִעְבִרים 
איד קען שרייען צום אייבישטער ָאנדעם וואס ער זאל 

מאכן קולות...

ענדליך צו דעם, א ראיה דערצו אז השי"ת הערט 
אפ  זיך  טוט  וואס  געשריי  שווייגענדע  שטיל  די  אויס 
רבי  ווארקער  דער  האט  נפש,  אינעם  אינעווייניג  טיף 
געברענגט פון וואס מיר געפונען אין פסוק אין פרשת 
וירא ביי ישמעאל, ַוִיְׁשַמע ֱאֹלִקים ֶאת קֹול ַהַנַער, אז דער 
אייבישטער האט געהערט דעם קול פון ישמעאל, אבער 
לכאורה איז שווער, וואו געפונען מיר דען אז ישמעאל 
האט בכלל געוויינט?. נאר זעען מיר פון דעם -האט דער 
אייבישטער דערהערט  אז דער  געזאגט-  רבי  ווארקער 
דעם אינערליכן געוויין, ָאנדעם וואס דער מענטש וויינט 

פון אינדרויסן.

געהערט אין די שטילקייט
זענען  חסידים  דערהויבענע  די  און  דבר  יודעי  די 
געווען מבינים אויך אויפן רבי'נס שווייגן, אפילו ווען דער 
צדיק האט גארנישט געזאגט מיט זיין מויל, האבן זיי אויך 
געקענט הערן דעם שטיל שווייגענדן געשריי, זיינע רייד 
וואס זענען געזאגט געווארן אינעוויינג, טיף אין די נשמה.

אמאל זענען אריינגעקומען א קבוצה יונגעלייט צו 
מרן דער ישמח ישראל זי"ע, און געוואלט הערן חסידות 

פונעם רבי'ן, האט זיי דער ישמח ישראל זי"ע דערציילט 
ווי פאלגענד: מיין טאטע דער אלטער רבי זי"ע האט מיך 
אמאל גענומען צום ביאלער רבי'ן )הרה"ק רבי בעריש פון ביאלא 
זי"ע( און ער האט געבעטן אז דער ביאלער רבי זאל מיר 

זאגן חסידות, האט דער ביאלער רבי זי"ע זיך אנגערופן, 
"איך בין אמאל געווען ביי מיין רבי'ן אין ווארקא במשך די 
גאנצע נאכט, דער רבי האט געשוויגן די גאנצע צייט, איך 
האב געהערט, אבער איך האב גארנישט געענטפערט"... 

געוויסע  א  ביי  אמאל  אז  דערציילט  ווערט  אויך 
געלעגנהייט איז רבי בעריש ביאלער זי"ע ארויסגעקומען 
דערביי האט  און  זי"ע,  רבי  ווארקער  פונעם  טיש  נאכן 
איך  בין  היינט  אנוועזנדע חסידים,  די  געזאגט פאר  ער 
מיך  האט  רבי  דער  'פַארהער',  שווערע  א  אריבער 
באטראכט אדורך און אדורך און פארהערט אלע מיינע 
איברים, און איך האב געענטפערט אויף יעדע זאך... און 
געהערשט  האט  עס  וואס  טראצדעם  געווען  איז  דאס 
נישט  מ'האט  טיש,  גאנצן  דעם  במשך  שטילקייט  א 
געהערט רעדן קיין ווארט, נישט פונעם רבי'ן און נישט 
אין  'צונויפגערעדט'  זיך  זיי  האבן  דָאך  תלמיד,  פונעם 
די שטילקייט, און פארשטאנען איינער דעם אנדערן'ס 

שווייגן ָאן ארויסרעדן קיין איין איבריג ווארט פון מויל.

וואס מער מ'קען עס אפשטיפן
ווי פאסיג איז די באקאנטע תורה וואס דער יונגער 
ווארקער רבי זי"ע האט אמאל געזאגט אויפן פסוק אין 
ְלָפָניו...  ַמְלָאִכים  ַיֲעקֹב  ַוִיְׁשַלח  וישלח,  פרשת  אנהייב 
ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאדֹום, ווי רש"י ברענגט אויפן ווארט 
"ַאְרָצה" ֵׂשִעיר, כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל 
לה הכתוב ה"א בסופה, אז א ווארט וואס דארף האבן א 
אות ל' פון אנהייב, האט די תורה געלייגט אנשטאט דעם 
די  איז  ַאְרָצה  און  ווארט,  פונעם  ענדע  ביים  ה'  אות  די 

זעלבע ווי ס'וואלט געשטאנען "ְלֶאֶרץ".

האט דער ווארקער רבי געפרעגט, אז לכאורה וואס 
מיט'ן  גארנישט  דָאך  פַארדינט  אויפטוה, מען  דער  איז 
פארטוישן דעם ל' מיט ַא ה', ביידע וועגן האט דָאך די 
ווארט פיר אותיות, און אויב אזוי האט דָאך שוין די תורה 
געקענט שרייבן געהעריג מיט ַא אות ל' פון אנהייב. נאר 
די תורה הק' וויל אונז דא אויסלערנען א וויכטיגע כלל 
-זאגט דער ווארקער רבי- אז אפילו א זאך וואס מ'וועט 
עס  מען  זאל  דָאך  מויל,  מיט'ן  זאגן  מוזן  סוף  כל  סוף 
ָאפלייגן אויף שפעטער, מ'מוז עס נישט יעצט זאגן. און 
וואלט  ל'  ווייל דער אות  דאס האט מען דא פארדינט, 
געווען ביים אנהייב פונעם ווארט, און די תורה האט עס 
צום  ערשט  קומט  וואס  ה'  אות  א  מיט  אויפגעטוישט 
סוף. און דאס איז א מוסר השכל פאר א איד אז ער זאל 
זיך קיינמאל נישט איילן צו רעדן וואס ער דארף נישט, 
וואס מער מ'קען עס אפשטיפן זאל מען דאס אפשטיפן.
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