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מאמריםעת הבציר
טיול בכרם ספרי רבותינו הק' ובמשנתם הטהורהמכרם רבותינו מעניני הזמן

פרקי אבות פרק ה'
ֹלא ִיֵּתן ְוֹלא ִיְּתנּו ֲאֵחִרים ָרָׁשע )משנה י"ג(

לא יתן כשהלה כבר אין לו תקוה
יתנו  ולא  יתן  "לא  המשנה  דברי  על  הקושיא  ידוע 
מדות  ד'  בין  נחשב  איך  יתן  לא  אם  הרי  רשע",  אחרים 
של נותני צדקה. דברים נחמדים כותב על כך הגה"ח רבי 
יוסף  פרדס  בספרו  )נלב"ע כ"ה אייר(  ז"ל  יוסף פאצאנאווסקי 
בפרשת תרומה: יש לומר שרמזה לנו אופן נתינת צדקה 
לא כמו שציותה תורה וכי ימוך אחיך והחזקת בו, ודרשו 
שנותן  מדובר  כאן  אבל  ויפול,  שירד  תניחנו  דאל  חז"ל 
כאנשי סדום, על ידי שבע דרישות וחקירות, באופן שידע 
יקבל  שלא  שבטוח  האחרונה,  הנתינה  היא  שהנתינה 
וזה  יותר...  לחיות  יכול  לא  אשר  במצב  הוא  שעתה  עוד, 
הרעיון "לא יתן ולא יתנו אחרים" היינו שנותנים רק באופן 

שבטוחים שלא יהיו נצרכים לתת לו עוד.

התוספות  הקשו  דהנה  צחות,  פי  על  לומר  יש  עוד 
)חגיגה ה. ד"ה זה הממציא( על שמואל שדרש על פסוק )דברים 

ל"א( והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות, זה הממציא 

לעני בשעת דוחקו, וקשה מיבמות )ס"ג.( שדרשו המקרא 
אז תקרא וה' יענה, זה המלוה לעני בשעת דוחקו.

מעות",  לעני  "הממציא  של  שהפירוש  ליישב  ויש 
והרבה  הבקורת,  שבט  תחת  העני  את  יעבירו  כאשר 
ואומרים  דוחקו',  'ימציאו לעני בשעת  פעמים המבקרים 
עליו שיש לו מעות ובאמת הוא בשעת דוחקו. וזה שאמר 
צרה  עכשיו  שנוספה  היינו  וצרות"  רבות  "רעות  שמואל, 
לעני שאומרים עליו שיש לו ממון. ומדוקדק היטב בלשון 
הגמרא 'הממציא' לעני מעות, לאפוקי במסכת יבמות, שם 
איתא 'המלוה' לעני בשעת דוחקו.                        )פרדס יוסף(

ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא )משנה כ"ב(
אם תלמוד אז תצליח

בראשית  ז"ל:  בוים  משה  רבי  הישיש  הרה"ח  סיפר 
נוסע  היה  זי"ע  אמת  שפת  בעל  הרה"ק  של  הנהגתו 
פרשיסחא,  ליד  אשר  היערות  באחד  אויר  להחליף  אז 
את  ולהכיר  לראות  עזה  תשוקה  איזו  חשתי  לפתע  ואני 
האדמו"ר מגור הצעיר, נתלווה אלי אבי מורי הרב החסיד 
לראות  מעוניין  "הייתי  באומרו  מפרשיסחא  קלמן  רבי 
אברך צעיר שכל כך הרבה חסידים נדבקו אליו". כשהגענו 
אל השפת אמת, נתפעל אבי מאד ממראה פניו הבוערות 
שזכה  לו  וסיפר  מגור  האדמו"ר  אל  אבי  ניגש  כלפידים, 
עוד להסתופף בצלו של הרבי רבי בונם מפרשיסחא זי"ע. 
הרים האדמו"ר מגור את עיניו הקדושות, והביט עמוקות 
בפניו של אבי. ואני העזתי לומר שמבקש אני ברכתו, היות 
השפת  עלי  תמה  ההוראה,  בלימוד  להצליח  אני  שרוצה 

אמת, "ברכה? אם תלמד אז תצליח!"... 
)סיפוריו של איש פרשיסחא(

השכר הטוב על העמל והיגיעה ביראת שמים
הנה בפרשתינו אמרה תורה אם בחקותי תלכו ואת מצותי 

וגו'.  יבולה  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמיכם  ונתתי  וגו'  תשמרו 

לן דשכר מצוה  הלא קיימא  המפרשים,  כל  בזה  וכבר עמדו 

הייעודים  כל  כאן  תורה  נתנה  ואיך  ליכא,  עלמא  בהאי 

הגשמיים ושכר בעולם הזה.

מעלת היראת שמים מעמל ויגיעת האדם
בהקדם  זי"ע  שמואל  התפארת  רביה"ק  מרן  כ"ק  ומבאר 

זי"ע  ממעזריטש  הגדול  המגיד  הרה"ק  של  הידועים  דבריו 

יותר מירא  כפו  "גדול הנהנה מיגיע  ח.(  )ברכות  על דברי חז"ל 

שמים, גבי ירא שמים כתיב )תהלים קי"ב( אשרי איש ירא את 

וטוב  קכ"ח( אשריך  )שם  כתיב  כפו  מיגיע  בנהנה  ואילו  וגו'  ה' 

לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא". והקשה המגיד 

נהנה מיגיע כפו, אמנם  גדול הוא להיות  זי"ע, שבודאי דבר 

האם גדול הוא כ"כ יותר מיראת שמים, ומדוע יגדל כח הנהנה 

מיגיע כפו יותר מירא שמים. 

מי  נקרא  כפו'  מיגיע  ש'נהנה  הענין  זי"ע  המגיד  וביאר 

שמעורר את עצמו להיות עובד ה' ביראה ובפחד באתערותא 

גדרים  לעצמו  ועושה  עצמו,  מצד  כך  על  שעמל  דלתתא, 

לעבוד  שיוכל  כדי  לו,  במותר  אף  עצמו  את  לקדש  וסייגים 

כפו'  'יגיע  בחינת  וזהו  חטאיו,  מצד  מפריע  בלי  השי"ת  את 

שנתייגע ועמל על כך משל עצמו, והוא גדול מ'ירא שמים' 

פי' ממי שזכה ליראה מכח אתערותא דלעילא, שהשפיעו לו 

רק מלעילא  היא  ה'שמים' שאז ההתעוררות שלו  מן  יראה 

ולא מצד יגיעתו שלו, עכדה"ק.

שלא נתן המצוות לישראל אלא לצרף אותם
ובזה מפרש התפארת שמואל את דברי המדרש תנחומא 

איזה  עקיבא  רבי  את  הרשע  טורנוסרופוס  שאל  תזריע(  )פר' 

של  ליה  אמר  ודם,  בשר  של  או  הקב"ה  של  נאים  מעשים 

בשר ודם נאים... אמר לו הואיל והוא חפץ במילה למה אינו 

לישראל  הקב"ה  נתן  שלא  לפי  לו  אמר  אמו,  ממעי  מהול 

ה'  אמרת  כל  דוד  אמר  וכך  בהם,  לצרף  אלא  המצוות  את 

בו,  החוסים  לכל  הוא  מגן  צרופה  ה'  אמרת  ואומר  צרופה, 

עיי"ש. והכוונה בשאלת טורנסרופוס הרשע יש לומר שהוא 

ליראת  ידם  על  לבוא  שייך  אשר  האמורים  האופנים  ב'  על 

שמים, ששאל איזו יראת שמים חשובה ורצוייה יותר, האם 

מן  דלעילא  באתערותא  ה'  מאת  שמים  יראת  שמקבל  מי 

השמים, שזה 'מעשה הקב"ה' מלמעלה, או 'מעשה בשר ודם' 

פי' מי שבא לידי יראת שמים מכח יגיע כפיו ועמל ידיו ע"י 

הגדרים והסייגים שעשה בעצמו כנ"ל. ועל כך השיב לו רבי 

עקיבא שמעשי בשר ודם חשובים טפי, בבחי' "גדול הנהנה 

עקיבא  רבי  לו  סיים  ולכן  זי"ע.  המגיד  וכדברי  כפיו"  מיגיע 

דבריו באמרו "שלא נתן הקב"ה את המצוות לישראל אלא 

לצרף אותם" היינו התכלית היא שכל איש מישראל יקדש 

את עצמו במותר לו ויעשה סייגים וגדרים.

גדרים וסייגים על קדושה שהוא קיום הבריאה
ושיקדש  וסייגים  גדרים  הוספת  של  זו  עבודה  ועיקר 

קדושה  עניני  על  היא  הכוונה  לו,  במותר  עצמו  את  האדם 

ומדת היסוד שהוא יסוד כל היהדות. וענין זה נרמז כאן ביותר 

היינו אם תהיו נשמרים  במקראי קודש "אם בחקתי תלכו" 

בקדושת הברית שנקרא חק, על דרך חק בשארו שם, וכמו 

שאנו אומרים )תהלים ק"ה( ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית 

עולם. וכן מרומז בדברי התרגום שכתב "אם בקיימא תהכין" 

וכדאיתא  הבריאה,  כל  את  המקיים  זו  קדושה  על  הרומז 

בזוהר הק' )ח"א צ"ג.( "לית עלמא מתקיימא אלא על האי ברית 

לא  וארץ  שמים  חקות  ולילה  יומם  בריתי  לא  אם  דכתיב 

שמתי, דהא שמיא וארעא על דא קיימין בגין כך, כל זמנא 

דישראל מקיימין האי ברית נמוסי שמיא וארעא מתקיימין 

בקיומייהן", וזהו פירוש אם 'בקיימא' תהכין פירוש בקדושת 

אות ברית קודש שעל ידי זה נמוסי שמיא וארעא מתקיימין 

בקיומייהן. 

ועל כך אמרה תורה אם בחקתי תלכו וכתרגומו אם בקיימי 

תהכין, אם תקדשו עצמיכם במדת יסוד, ובבחינת 'יגיע כפו' 

שתעשו עצמיכם סייגים וגדרים שתוכלו לעבוד את ה' בלי 

ולעשות  לשמור  תזכו  תשמרו"  מצותי  "ואת  ואז  מפריע. 

מצוות ה' כראוי וכנכון ובלב טהור, כי מי שפוגם חלילה בעוון 

הזה ח"ו, הרי לבו אטום וסתום במחיצת מסכים המבדילים 

ואינו יכול לקיים כל מצוות השי"ת כראוי. אבל המקדש עצמו 

בקדושת ה' הרי שכר מצוה מצוה, זוכה לעשות עוד מצוות ה' 

בקדושה וטהרה ובלי מפריע. וממילא תזכו ש"ונתתי גשמיכם 

בעתם" ותזכו גם לשכר גשמי, וכפי שאמרו ז"ל במאמר הנ"ל 

דגדול הנהנה מיגיע כפו משום דכתיב בו "אשריך וטוב לך - 

אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא", נמצא שהשכר על 

בהאי  בתורת שכר המצוה  זה  ואין  הזה.  בעולם  גם  הוא  כך 

עלמא, רק משום יגיע כפיו בבחי' "ועץ השדה יתן פריו" פרי 

עמלו ויגיעתו בשכר שקדש עצמו במותר לו.

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

- הזמנים הם לברוקלין נ.י. -

מבה"ח סיון, המולד: מאנטאג נאכמיטאג
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מפרי הכרם
אם בחקותי תלכו

הנה  וגו'  תשמרו  מצותי  ואת  תלכו  בחקותי  אם 

כדרך  האדם  יאמר  שאל  היינו  טעם,  בלי  הם  חוקים 

הפילוסיפים והחוקרים שרוצים לעמוד על עקרי טעמי 

המצוות, אלא יקיים רצון השי"ת בבחינת חוק בלי טעם. 

וזהו אם בחקותי תלכו, אז "ואת מצותי תשמרו" שאכן 

יהיו מצותי, אך אם תעמדו על הטעם אזי לא יהיו 'מצותי' 

השכל  מצד  מבינים  שאתם  מה  רק  השי"ת,  של  היינו 

והטבע ונמצא עובדים את עצמם לא את השי"ת. 
)דברי בינה(

ונתתי גשמיכם בעתם 
לשמור  זוכה  האדם  אם  הקדושים  בספרים  מבואר 

ולעשות מצוות ה' במחשבות קדושות בלתי לה' לבדו, יש 

להמצוות קיום לעולם, ופרחית לעילא, וכשם שהשי"ת 

כך  עולמים,  ולעולמי  לעד  וקיים  ותכלית  סוף  אין  הוא 

ורצון טוב  וגורמת השתוקקות  יש להמצוות קיום לעד 

פ"ד(  )אבות  חז"ל  שאמרו  וזה  אחרות.  מצוות  עוד  לעשות 

שיוסיף  השתוקקות  לו  שגורמות  מצוה,  מצוה  שכר 

לקיים עוד מצוות ה'. אבל אם המצוות הם בפניות וגיאות 

ומחשבות זרות, לא פרחית לעילא והם כלים ונפסדים, 

כשם שהאדם הוא כלה ונפסד כך אין קיום למצוותיו. 

וזה הוא פירוש "אם בחקתי תלכו" שתלמדו ותעשו 

וכמו שכתב  קיום,  וכיאות שיהא להם  ה' כראוי  מצוות 

לעד,  יתקיימו  שהמצוות  תהכון,  'בקיימי'  אם  התרגום 

תשמרו"  מצותי  "ואת  וזהו  וטהרה,  בקדושה  שיהיו 

שתשמרם ממחשבות זרות ופניות שיהיו בלתי לה' לבדו. 

מרומז  גשמיכם  פירוש  בעתם",  גשמיכם  "ונתתי  אזי 

לבחינת השפעה, שתזכו להשתוקקות השפעות רצונות 

טובות לעשות עוד מצוות ה' ביתר שאת וביתר עוז. )עיי"ש(
)תפארת שמואל, ה'(

ושכבתם ואין מחריד
לייב  משה  הר"ר  הרה"ק  שפירש  דרך  על  על  י"ל 

כי  וגו'  חנם  רדפוני  שרים  הפסוק  על  זי"ע,  מסאסוב 

לבו  אל  שישים  כדי  הוא  רדיפה,  אדם  על  כששולחים 

מורא שמים, ודוד המלך ע"ה אמר שרדיפת השרים עליו 

חנם, כי בלי זה "מדברך פחד לבי". כן היא הבטחת התורה 

כאן שלא נצטרך למחריד להזכירנו מורא שמים כל כך, 

וכדכתיב שכב כארי.
)שפתי צדיק, כ"ו(

והיה הוא ותמורתו יהיה קודש 
ומעשר מכל מה שחננו השי"ת,  ליתן צדקה  מצוה 

ובל יתחכם האדם לומר כשיזדמן לו עניים בני טובים, או 

כאשר ארויח הרבה אזי אתן צדקה ומעשר, רק כפי אשר 

יזמין לו השי"ת. וזהו "לא יבקר בין טוב לרע" לא יבקר על 

שום אדם מישראל אם טוב ואם רע ח"ו, כי אין בודקים 

ידקדק  לא  הוא  וכאשר  לא,  או  ראוי  הוא  אם  למזונות 

על אחרים, אזי "לא ימירנו" וממילא גם מן השמים לא 

ידקדקו עליו. אבל "ואם המר ימירנו" אם הוא מדקדק 

מימר  כמו שהוא  פי'  ותמורתו"  הוא  "והיה  עם אחרים, 

"יהיה קודש" פי' שגם מן השמים ידקדקו  כן  ומדקדק, 

עליו.
)אמת ליעקב, בלענדוב( 

לא יחליפנו ולא ימיר אתו 
לפרשת  תמורה  איסור  של  הציווי  נסמך  בכדי  לא 

הכל  אף  שעל  ישראל  מעלת  גודל  ללמדנו  התוכחה, 

ולמרות הכל אין להם תמורה, וכמו שאמרו ז"ל )גיטין נ"ז:( 

כבר נשבענו להקב"ה שאין אנו מעבירין אותו באל אחר 

לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת.  נשבע  הוא  ואף 

ישראל  של  הדיבור  חשיבות  אנו  למדים  כן  על  יתר 

קדושים, שלא רק שיש בכוחם להקדיש בהמה לשמים, 

אלא אפילו באיסור תמורה שאינם רשאים להמיר, הרי 

שבכל זאת נעשה "והיה הוא ותמורתו יהיה קודש", וק"ו 

בן בנו של ק"ו כמה גדול כוחם בתורה ובתפלה. 

וזאת ועוד, מאחר שישראל הם בגדר קדשי שמים, 

כדכתיב )ירמי' ב'( קדש ישראל לה' ראשית תבואתה, אם כן 

שייך בהם איסור זה של תמורה. ולכן מיד לאחר התוכחה 

ועוונות, רצה הכתוב לחזק את לבם  הבאה על חטאים 

זה  ציווי  נסמך  ולפיכך  ברוחם,  יפלו  שלא  ישראל  של 

להראות עד היכן מגעת מעלתם וחשיבותם. 
)באר משה, אוז'רוב(

חידוש נחמד בדין פדיון הקדש   
הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל רבה של אנטווערפען בבחרותו בעיר קראקא, נודע לו  בהיותו 

שהגאון ר' יוסף ראזין זצ"ל הראגאטשאווער, עובר ברכבת דרך קראקא, הוא היה אז בדרכו לעיר וויען 

עמו  להצטרף  החליט  קרייזווירט  הגר"ח  רח"ל.  שפקדתו  קשה  מחלה  עקב  הרופאים  בטובי  לדרוש 

ברכבת עד גבול פולין, ברצותו לנצל את ההזדמנות להכירו ולזכות לשמוע ממנו דברי אלקים חיים 

לטעום מנועם תורתו ולהנות מזיו יקרו.

בדברי  הפשט  מה  שאל  הראגאטשאווער  נסיעה,  מאותה  באמתחתו  שנותרו  מהפנינים  אחד 

)בערך( אלא בחקירת דמים... ואם פדה יד  )הל' ערכין פ"ז הי"א( "אין פודין את ההקדש אכסרה  הרמב"ם 

הקדש על העליונה, כיצד פרה זו תחת פרה זו של הקדש, טלית זו תחת טלית זו של הקדש, הקדשו פדוי, 

ויד הקדש על העליונה, אם היתה השניה יפה מן הראשונה ביותר לוקחין אותה הגזברין ושותקין". ושאל 
מה כוונת הרמב"ם 'ושותקין' שתיקה זו לשם מה באה.

איהו מותיב ואיהו מפרק, ופתח ואמר עפ"י דברי הירושלמי )מעשר שני פ"ד ה"ב( הקדש שפדאו יותר 
מדמיו תופס את הכל, מעשר שני שפדאו יותר מדמיו לא תפס את הכל, מה בין מעשר שני להקדש, 
אמר רב אימי שכן אדם מצוי להיות מרבה בהקדש, בעי רב זעירא נבדוק אותו האיש ואמר לא לכך 
נתכוונתי, לכשיבדוק. ]ביאור הדברים, כשפודים מהקדש ונותנים ממון יותר משיעור שווי החפץ, כל 
שמדעתו  ואמרינן  בהקדש,  מרבה  להיות  מצוי  אדם  שכן  והטעם,  הקדש.  בקדושת  נתפסים  הדמים 
הוסיף. ועל כך בעי רב זעירא שהרי יכולים לשאול ולבודק את האיש אם אכן התכוין לכך, ועל כך משיב 
הירושלמי "לכשיבדוק", היינו שאם בדקוהו הולכים אחר דבריו, אבל כל זמן שלא נבדק אמרינן בסתמא 

שלכך התכוין[. 

סיים הגאון מראגאטשאוו זצ"ל, זה הפשט "ושותקין", שהגזרים נוטלים והולכים בשתיקה, ואין 
בודקים אותו. )זכרונם לברכה, ח"ב עמ' תס"ז(

גרגירים מאוצר הפלפול
תבואת הכרם והדרוש ובדברי הלכה

לקט אמרי נועם 
ודברי אלקים חיים 
מספרים הקדושים

סיפורי צדיקים 
מבין ערוגות הכרם אשכלות הכרם

אם בחוקותי תלכו
הרה"ק  על  בשינה  לילה  חצות  עבר  לא  מעולם 
ובאותן  אייר(  י"ט  )יו"ד  זי"ע  מרימאנוב  מענדל  מנחם  רבי 
הכין  מנהגו:  היה  כה  חצות,  עד  ישן  שהיה  השעות 
לפני מטתו על שלחנו ספרים שלמד בהם. כאשר אך 
ידיו,  ונטל  הקיץ  דקים,  עשרה  או  חמשה  מקיץ  היה 
ומשמשו שהיה יושב סמוך למטתו הוציא את הכלי, 
ששה  חמשה  כמו  שהכין,  בהספר  לומד  היה  והוא 
דקים במהירות, וישכב ויישן מיד. ואחרי שינתו דקים 
אחדים, הקיץ ונטל ידיו ולמד בספר אחר, פעם זוהר 
וכה היה בכל משך  וכיוצא בזה.  הק' פעם במשניות 

השעות האחדות שישן עד חצי לילה. 

דפים  ח"י  יום  בכל  ללמוד  לו  היה  קבוע  שיעור 
גמרא ופירוש רש"י ותוספות, ואם אירע לו אונס שלא 
היה יכול להשלים שיעורו אז היה משלים ביום השני 
הרה"צ רבי נתן  בכפלים. בערב פסח אחד אמר לבנו 
לייב זצללה"ה, ראה בני כי היום ערב פסח והטרדות 
גמרא  דפים  הח"י  את  זאת  ובכל  ראש,  למעלה  רבו 

ותוספות גמרתי ולא יחסר המזג. 
)עטרת מנחם, אות קט"ז, עיי"ש(

ואם בחוקותי תמאסו
סיפר כ"ק אדמו"ר רבי יצחק מאמשינאוו זצללה"ה 
שפעם אחת שלח הרה"ק הרבי רבי העניך מאלכסנדר 
זי"ע לקרוא לאיש אחד לבוא אליו, וסיפר לו מעשה 
מביש(  )בן  קינד"  אויסגעלַאסען  "ַאן  לו  שהיה  באב 

כדי  המטונפים  במקומות  יסתובב  שלא  עליו  ופקד 
אביו  בקול  שמע  לא  הבן  אך  ויתלכלך,  יתטנף  שלא 
ונהג כרצונו. קרה פעם שקראו אביו לבוא, אז מיהר 
לרחוץ את עצמו, וכך הופיע לפני אביו, אמר לו אביו 
כאשר  מרגישים".  עדיין  אבל  התרחצת,  כן  "אמנם 
העניך  רבי  רבי  דער  "האט  המעשה,  לספר  סיים 
איהם אנגעכאפט ביים קַארג באומרו, הָאסט זיך שוין 

טאקע אפגעווַאשן, אבער מען שפירט נאך"...
)ימות עולם(

וזכרתי את בריתי וגו' והארץ אזכור
ענוותן ושפל ברך עד להפליא היה כ"ק אדמו"ר 
רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זי"ע, ולא היה פוסק אך 
לרגע מלחזור בתשובה. לעתים תכופות היה סוגר את 
דלת חדרו במנעול, ופעם אחת כשהיו תאבים לדעת 
מה עושה שם רבי דוד'ל, הציצו מבעד לחור, וראו איך 
ידים  פרש סדין על הרצפה, נפל על הארץ בפישוט 
ומתודה  כילד  בוכה  בחזקה,  לבו  על  וחובט  ורגלים 
פייגא מה עשית  בן מאטיל  צבי שלמה  "דוד  ואומר 
במקום פלוני, ובמקום פלוני מה עשית, מה?", ומיבב 

ומילל ומתחנן כי יסלח לו ה' ויראה לו קרן אור. 

ופעם אחת סיפר על עצמו, הנה אמרתי "וזכרתי 
את בריתי יעקב ואך את בריתי יצחק ואך את בריתי 
אברהם אזכור והארץ אזכור" והרהרתי, ודוד מדוע לא 
רגל  שהוא  ומדוד  מהאבות  היא  המרכבה  הרי  נזכר, 
הרביעי?, ומיד הוחוור לי, כי "והארץ אזכור, זהו דוד", 

דוד נמוך כאדמה, כארץ.
)תפארת בית דוד( 



תמכין דאורייתא
בספר הנפלא מיכאל באחת, תולדותיו של הגאון החסיד רבי 
מיכאל,  תורת  בעמח"ס  זצ"ל  פארשלעגער  הכהן  אלעזר  מיכאל 
בעיר  התגורר  ימיו  ובערוב  סאכאטשוב,  חסידי  מגדולי  שהיה 
באלטימור בארה"ב, מתואר להפליא אודות הליכותיו של הגאון 
ישיבות  והחזקת  התורה  החזקת  למען  ולעזר  לסעד  להיות  הנ"ל 
המובאים  וסיפורים  קטעים  כמה  הבאנו  זה  במאמרינו  קדושות, 

שם בענין זה:

הזמן הכי בטוח בבריאות
מעבר לקופת הצדקה שהקים, היה מקדיש כסף רב שאסף 

מנדיבי עם לעשרות סוגי צדקות, מינים ממינים שונים, כך שחלק 

מהם היה עבור תשלום הוצאותיהם של בחורים החפצים לנסוע 

וללמוד תורה בארצות אירופה, חלק עבור הדפסת ספרי רבותיו 

הסכמי  עבור  חלק  ותלמידיהם,  זי"ע  סאכטשוב  לבית  הקדושים 

התורה  לומדי  ובין  הגבירים  בין  עורך  שהיה  וזבולון  יששכר 

שבבאלטימור, והחלק הארי עבור מוסדות תורה וחסד שבארצות 

אמעריקא, ובשאר תפוצות הגולה.

שלמה  יוסף  רבי  הגאון  הגיע  שכאשר  יצויין,  קלה  כדוגמא 

כהנמן ז"ל גאב"ד פוניביז' לבאלטימור לאסוף כספים עבור הישיבה 

שהקים בבני ברק, היה נוהג בסיום המגביות לקרוא בקול רם את 

שמות התורמים והסכומים שהעניקו. והנה מידי שנה בשנה היה 

ז"ל  מפוניביז'  כשהרב  הרשימה,  בראש  מתנוסס  רבינו  של  שמו 

מכריז בפה מלא, "הגאון הרב פארשלעגער, שלושת אלפים דולר"... 

ובשנים ההם היה זה סכום עצום ששוה למשכורת שנתית הגונה... 

מידו  הגונה  לנתינה  שנה  מידי  זוכה  היתה  טלז  ישיבת  גם 

כשהוא מוסר את הכסף לראש הישיבה מקורבו הגדול הג"ר מרדכי 

גיפטער ז"ל. 

אך לא היה זה רק סיוע בממון, אלא גם סיוע בגוף ממש, שכן 

כך נהג כל השנים, כשהגיעו ראשי ישיבות מעבר לים לגיוס כספים 

עבור ישיבותיהם, היה מטריח את עצמו והולך עמהם מבית לבית 

להתרים נדיבי עם, מבלי להתחשב כלל במצב בריאותו. כשהגיע 

באחרית  זה  והיה  לישיבתו,  תומכים  לאסוף  מפוניביז'  הרב  פעם 

שנותיו של רבינו, כשכבר היה זקן וחלוש, ניסו ילדיו למנוע ממנו 

למעלה  הדבר  כי  באזניו  ודיברו  בעזרתו,  הגדולה  הטירחה  את 

מכוחותיו, ומוטב שבפעם הזאת יוותר על מנהגו, שכן עלול הדבר 

כלאחר  דבריהם  את  דחה  הוא  אולם  ביותר.  לבריאותו  להזיק 

וכי מה  ויצא לדרכו עם הרב מפוניביז' כשהוא לוחש באוזניו,  יד, 

מבינים הם, הרי הזמן הכי בטוח בבריאותי הוא הזמן שאני הולך עם 

הרב מפוניביז'... 

התשובה המאלפת
על  מיכאל  רבי  הג"ר  רבינו  את  פעם  שאלתי  תלמיד:  והעיד 

כיסוי פלסטיק מסויים שהיה נהוג באותם ימים להניח על הכובע 

אם מותר ללובשו בשבת ולצאת עמו לרשות הרבים. במקום לענות 

לי על שאלתי באופן ישיר, אמר לי רבינו: כשהגיע לכאן הג"ר יצחק 

הלכתי  ישיבתו,  עבור  כספים  לאסוף  מסלבודקה  ז"ל  שר  אייזיק 

עמו מבית לבית לסייע בעדו, והנה נפתחו ארובות השמים וגשם 

חזק החל לרדת, ואני שלא הצטיידתי כראוי לגשם נרטבתי כולי... 

כל  את  ומשם  ראשי,  את  והרטיבו  כובעי,  את  אפילו  חדרו  המים 

גופי מלפנים ומאחור... וכך הלכנו יחדיו זמן רב כשאני רטוב לגמרי 

למטה. עכשיו תתאר לעצמך, אילו היה לי אז את כיסוי הפלסטיק 

הלזה, הלא הייתי מציל את גופי"... 

את  'מתיר'  שהוא  כדי  שתוך  תלמיד,  אותו  הוסיף  הבנתי, 

ואכן  הזולת.  עם  חסד  בעשיית  בינה  לאלפני  הוא  רוצה  הכיסוי, 

כולו  הולך רטוב  זה, למדתי שיהודי חסיד  למדתי הרבה מסיפור 

אינו  האחר  אם  ואף  ישיבה,  לבנות  לסייע  בשביל  זלעפות  בגשם 

'חסיד' כמוהו.

לאו כל אדם זוכה לכך
כשדיבר הג"ר רבי מיכאל פארשלעגער זצ"ל עם נדיבי העם 

היה מסביר להם בפשטות כי לאו כל אדם זוכה להיות "תומך תורה", 

בשביל לזכות לזה צריכים להיות בעל זכויות גדולות, וראוי להם אם 

כן לנסות ולהשיג דרגה זו. 

וכה סיפר תלמידו המובהק הג"ר משה יעקב בוראק ז"ל: פעם 

עברה שמועה בעיר, שפלוני הגביר שתרם עבור ישיבת נר ישראל 

סכום של עשרים וחמש דולר, העניק עבור בית ספר לאחיות של 

גויי המקום, סכום עצום של מליון דולר! ותהום העיר, היעשה כזאת 

בישראל.

או אז מצא רבינו מקום לגבות את חובו, וסיפר בפני סובביו 

)בפסוק  ואתחנן  פרשת  הברכה  בהיכל  המובא  הנפלא  הסיפור  את 

הצדיק המפורסם  היטיבו כל אשר דברו( בהאי לישנא, "סיפר לי מו"ח 

קדוש  אלקים  מאיש  ששמע  מפינטשוב,  מרדכי  אברהם  מוהר"ר 

מוהר"ר ר' זוסיא מאנאפאליא, שסיפר לו היאך בעניותו היה שמש 

בעיר אוסטרהא, והיה דרכו להתענות שנים ושלושה ימים, ואחר 

כך היה הולך לבקש מאיזה בעל הבית שיתן לו על לחם להשיב 

נפשו. ופעם אחת אמר בלבו שזהו חסרון אמונה לילך ולבקש לחם, 

אלא יבטח באלקיו באמונה שלימה שלא יחסיר מזונו. ופעם אחת 

לו  ואחר התענית לא היה מי שיתן  ימים כדרכו,  התענה שלושה 

מעט לחם, והתענה והלך עד שהיה קרוב למות, ולא היה מי שיתן 

מי  המקום  בכל  היה  ולא  למעלה,  גדול  רעש  והיה  דבר.  שום  לו 

שיזדמן לפניו זה המצוה הגדולה לקיים נפש קדוש כזה, אף שהיו 

שם אנשים כשרים הרבה, אבל לא היו ראויים לדורון נפלא כזה. 

וברא לו השי"ת שני דדין בפיו, אחד הוציא דבש ואחד הוציא חלב, 

ושלושה חדשים היה ניזון מזה הדבש וחלב שהיה יונק מן הדדין 

שבפיו. ואחר עבור שלשה חדשים בא אליו אחד ואמר לו, זוסא קח 

לך ששה גראשין וקנה לך לחם, אזי ברגע נפסק זה הדבש וחלב. כך 

סיפר הצדיק בפיו למורי חמי" עכלה"ק. 

וסיים רבינו ואמר, הנה רואים אנחנו שרק מי שאכן ראוי הוא 

'זוכה' להחזיק תורה ולומדיה, ומה לכם אם כן כי תתמהו על אותו 

גביר שהעניק מליון דולר לבית ספר לאחיות ולא לישיבה, פשוט 

אין בידו את הזכות להיות מתומכי התורה הקדושה...

מסוגל לזרע של קיימא
בגנזים  מובא:  באחת,  מיכאל  בספר  שם  הדברים  בשולי 

יעקב  הג"ר  הוא  סאכטשוב,  בית  מתלמידי  אחד  אחריו  שהותיר 

יעקב, אשר אף הוא התגלגל ברבות  ז"ל בעמח"ס חמדת  בוימאן 

יקרים  מכתבים  ב'  מצאנו  שבאמעריקא,  ללאס-אנג'לס  הימים 

הרה"ק רבי דוד מסאכאטשוב הי"ד בעל החסדי דוד,  ששלח אליו 

הגה"ק  זקני אדומו"ר  כ"ק  כי  ואודיעהו  נכתב לאמר:  ובאחד מהם 

)האבני נזר( זצוקלל"ה היה אומר סגולה לחשוכי בנים שישתדלו הרבה 

בסיוע לתלמוד תודה ולימוד תינוקות של בית רבן וישיבות, והראה 

ואשלם  מקור לזה ממדרש רבה פרשת אמור עה"פ מי הקדימני 

]ראה ויק"ר כ"ז ב' רבי תנחומא פתח מי הקדימני ואשלם תחת כל 

השמים לי הוא )איוב מ"א( זה רווק הדר במדינה ונותן שכר סופרים 

ומשנים, אמר הקב"ה עלי לשלם גמולו ושכרו וליתן לו בן זכר[. ובכן 

כן יעשו... והש"י יפקוד אותם, כי רחמי שד"י מרובים... 

מוגש לקראת הדינער 'תפארתינו'
לטובת החזקת ישיבתינו הקדושה 

תפארת שמואל ד'אלכסנדר

גגגגגגגגגג

מכתב קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
לקראת הדינער לטובת הישיבה

בס"ד

ג' אייר ח"י למטמוני"ם, שנת אשר נדבה רוחו לפ"ק

הישיבה  ובוגרי  תלמידי  ישיבה"ק,  ותומכי  אוהדי  ואנ"ש  ידידינו  למע"כ  סלה  טוב  וכל  רב  וישע  שלום 
והוריהם החשובים, כל אחד בשמו הטוב יבורך. 

השיר והשבח לחי עולמים שזכינו לרוב סייעתא דשמיא והצלחה בישיבתינו הקדושה והמפוארה ה"ה 
ישיבה תפארת שמואל ד'אלכסנדר המתנוססת לשם ולתהלה ומשמשת כבית היוצר להעמיד תלמידים 
זכות  ובודאי  צרופה.  שמים  ויראת  והחסידות  התורה  בדרך  ישראל  בית  בכרם  והגונים  חשובים  הרבה 
אבותינו ורבותינו הק' בגנזי מרומים המה שעמדה לנו, אשר על שמם ועל זכרם הטהור נתייסדה ישיבה"ק, 
וזכות כ"ק אאמו"ר זצללה"ה מייסד הישיבה ומקים עולה של תורה במקום קדוש הזה, בכחם ובזכותם 
הגדולים באנו והגיענו עד הנה, וכה יוסיף וכה יתן השי"ת הלאה להעמיד לגיונו של מלך, עדרי צאן קדשים 

לפתוח להם שערי התורה בעיון ובעמקות ובהבנה איתנה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא.

אלו  בשורות  באתי  הישיבה,  לטובת  הנערכת  'תפארתינו'  הדינער  בשער  עכשיו  בעמדינו  כזאת  ולעת 
בקריאה אישית למען אחי ורעי אדברה נא בזה, לבוא ולהתייצב לעזרת הישיבה הק' להשתתף בעין יפה 
בגוף ובממון ביתר שאת וביתר עז. וזכות החזקת התורה וזכות אבותה"ק ורבותה"ק בטח יעמוד לנו ויגן 

בעדנו להיוושע בכל מילי דמיטב ברו"ג עדי נזכה לגאולה השלימה בב"א.

                                    הכ"ד ידידכם דורש שלומכם טובתכם כל הימים,
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kerembeisshmiel@gmail.com להערות וכן לקבל הגליון באי-מייל

מחלוקת היפוך הטהרה
וזאת צריך למידע שהמחלוקת היא מדה גרועה 
מאד כידוע ואין להאריך כי ידוע לכל. אך זאת צריכין 
למידע שע"י המחלוקת יוכל האדם לבוא בלילה ח"ו 
אבל  בו,  מתדבקים  הקליפות  כי  טהור  בלתי  למקרה 

כשיש לו שלום אין לו לפחוד מזה כלל.
)מאור ושמש(

אם אינו מתחבר לצדיק
וידוע מ"ש בספר מאור ושמש בשם הרב הקדוש 
מוהר"א בעהמ"ח ספר נועם אלימלך שאמר על איש 
לשבת  לו  טוב  כי  בדעתו  וחשב  בדורו  שהיה  אחד 
השקט בביתו ולשקוד על לימודו, והשיב לו הרב הנ"ל 
ואני  במסתרים  איש  יסתר  "אם  כ"ג(  )ירמיה  זה  הפסוק 
לא אראנו נאום ה'" פי' אם יעלה בדעתו להיות נסתר 
בביתו ולא להתחבר עם יראי אלקים לבא אל הצדיק, 

אזי "ואני לא אראנו נאום ה'"...
)תפארת שלמה(

קודם יעשה ואח"כ יראה
התורה והמצוות אשר צונו לעשות, צונו ללמוד 
גבול  השערת  כפי  לא  נפש  ובכל  לבב  בכל  ולעשות 
בלי  רצונו  לקיים  רק  המעשה,  טובת  לערוך  שכלינו 
שום הכנה מצד האדם ולהביט נוכח השי"ת ולהמשך 
עומק  את  לאדם  הקב"ה  ַיראה  ואח"כ  רצונו.  אחר 

החכמה והטוב הצפון בזה המעשה.
)מי השילוח(

רק בכח ההכנעה
כמו חרישה שהיא הכנה לזריעה, ובלא החרישה 
התורה  כל  אין  הכנעה  בלא  כן  הזריעה,  מועיל  איננו 
עומדין  אין  חז"ל  אמרו  וכמו  מאומה,  שלו  ותפילה 
להתפלל אלא מתוך כובד הראש, ופירש"י ז"ל הכנעה.

)ישמח ישראל, ב'( 

מעלת דיבוק חברים טובים
האדם  נעשה  הטובים,  חברים  דיבוק  ידי  שעל 
מופרש ומובדל מכל התאוות והחטאים, וביותר מחטא 

הגאוה שהוא מעין גילוי עריות רח"ל...
)ישמח ישראל, ג'( 

מאכל הבא ממקום קדוש
של  לבו  מטמטמות  אסורות  דמאכלות  דכמו 
אדם, כי דבר הנאכל ישוב להיות גוף האוכל, כן להיפוך 
מאכלות שהם ממקום קדוש רם ונשא, כשהם נהפכים 
להיות גוף האוכל, הם מפקחים השכל וממשיכים אותו 
להיות גם הוא דבוק בשרשם, וממילא הוא חוזר להיות 

ירא שמים.
)שם משמואל, תרע"א(

כח הנקודה הפנימית
ניצוץ יהדות שנשרש בנו מאבות הק', ששמעתי 
אי  זו  שנקודה  ז"ל  הרי"ם[  ]החידושי  זקיני  מפ"ק 
יוכל  ידה  ועל  גדולים,  בחטאים  אף  לאבדה  אפשר 

לשוב בתשובה הקל שבקלים.
)שפתי צדיק, כ"ז(

גרגירים
ניצוצי אורה
מבין בתרי הספה"ק
בפרשתינו

המשך בעמוד ג'

נוטעי הכרם

מדבר שקר תרחק
רבי  הרה"ק  בפני  רבינו,  אחי   – צבי  דוד  רבי  הרה"ק  העיד 

ז"ל  טאטן  פון  געהערט  האב  "איך  זי"ע  מקאצק  מענדל  מנחם 

דו  מיר,  צו  געזאגט  האט  ער  ווי  זי"ע(  מקאזמיר  יחזקאל  רבי  )הרה"ק 

ווייסט מיין זוהן שמואל אלי' האט נאך ווי לאנג ער לעבט נישט 

מוציא געווען קיין ווארט ליגנט פון זיין מויל"...

)אמת ליעקב(

לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות
בכפר  פעם  היה  זי"ע  מזוואלין  אליהו  שמואל  רבי  הרה"ק 

צח,  אויר  לשאוף  אוסטראווצא,  העיר  שבסביבת  מיכאלעוו 

פאניק  בכפר  אז  שהה  זי"ע  מאלכסנדר  יחיאל  רבי  והרה"ק 

מאלכסנדר  הרה"ק  ובא  צח.  אויר  מקום  כן  גם  שהיה  הסמוך, 

להתראות עם הרה"ק מזוואלין, וכאשר נועדו יחדיו פתח הרה"ק 

מזוואלין ואמר, הלא כל צדיק וצדיק יש לו ש"י עולמות, אם כן 

כאשר נועדים יחד שני צדיקים, מתחברים יחד שני פעמים ש"י 

בגימטריא כתר, והרי הם עושים כתר להשי"ת. 

)תורת יחזקאל(

הטיבו נגן בתרועה
המונים היו באים אל רבינו לשמוע אל הרינה ואל התפלה, 
שהיה ממטיבי נגן והיה לו כח נפלא בנגינה בנעימות דקדושה, 
אשר צדיקי דורו העידו על שירתו גדולות ונצורות. עד שפעם 
אודות  קדשו  בדברי  פתח  בשב"ק,  דרעוין  רעוא  בעידן  אחת 
ערכה של הנגינה ורב כחה למעלה בשמים, ובתוך דבריו אמר 
וכשם  ל'בינה'  רומז  ב'תרועה  נ'גן  ה'טיבו  של  תיבות  שהראשי 
שהחיים והמות ביד הלשון, כך מסורה עליית הנשמה וירידתה 
בפה המנגן, ואחריות כבדה אדם לוקח על עצמו כשהוא משקיע 
מנגן,  הוא  וכיצד  מנגן  שהוא  במה  במנגן,  תלוי  הכל  כי  ברינה, 
והניגון עלול להעלותו עד גבהי מרומים ולהורידו ח"ו עד שאול 
למעט  האחרון,  יומו  עד  עוד  מלנגן  הפסיק  אז  ומני  תחתית... 

פעמים בודדות בזמנים מיוחדים בהם היה שר.

עוז  שהרהיב  החסידים,  זקני  מחשובי  אחד  על  ומסופר 
אדיר  בקול  מחונן  שהרבי  היתכן  רבינו  פי  את  ושאל  בנפשו, 
ונעים, ואינו מנצלו לשירה ורנה. והשיב לו רבינו, אין לך סיגוף 
הנפש גדול מזה, מאדם שהוא מחונן בכשרון נגינה ונותן מחסום 
לפיו מלמלא פיו שירה. ומכך הבינו שיש בזה גם עבודת סיגוף 

להימנע מכחו הגדול בשירה וזמרה.
)היכל הבעש"ט, י"א(

מילדי העברים זה
סיפר לי החסיד הישיש מו"ה אברהם לייב ז"ל שהיה משמש 
בקודש אצל זקני הרה"ק בעל תפארת שלמה מראדאמסק זי"ע, 
קודש  שבת  על  בהיותו  זי"ע  שלמה  התפארת  עם  פעם  שנכח 
אצל הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע. ובסעודה שלישית שמע 
זצ"ל  אליהו  שמואל  מו"ה  הרה"ק  שאדמו"ר  שלמה  התפארת 
מזוואלין מזמר פזמון 'כי אשמרה', שאל זקני למשמשו מי הוא 
המזמר, השיב לו המשמש למאי נפקא מינה, השיבו זקני שמכיר 

מהמנגן "שמילדי העברים הוא"... 
)אהל שלמה(

למצחא עדי יהון חלפין
אליו  נכנס  אחת,  לעיר  זי"ע  מזוואלין  הרה"ק  שבא  מעשה 
סכינו,  לו  להראות  וביקש  מצח,  ועז  גאה  שהיה  דמתא  השו"ב 
וסירב הרה"ק והשיב לו "אין אנו מסתכלין על החלף כי אם על 

המצח" עכלה"ק. 

ממאדז'יץ  ישראל  דברי  בעל  אדמו"ר  כ"ק  בנו  ואמר 
היכלא  בני  בזמר  אומרים  שאנו  מה  לדבר  רמז  זצוקללה"ה 

"למצחא עדי יהון חלפין" היינו מן המצח ניכר החלף.
)אמרי שאול(

ניתנה רשות לרופא לרפאות
פעם אחת בא אל הרה"ק מזוואלין זי"ע חסיד אחד והזכיר 
לו  אומרים  והרופאים  מסוכנת,  במחלה  למשכב  שנפל  בנו  את 
נואש. ואמר לו הרה"ק הנה כתיב בתורה )שמות כ"א( "ורפא ירפא", 
ואמרו חז"ל )ב"ק פ"ה.( מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות, מכלל 
זה אתה למד שלרפאות ניתן רשות לרופא אבל לא לייאש, ומן 

השמים ישלחו לו רפואה. וכן הוה, ועלתה לו ארוכה.

)ישא ברכה, כי תצא(

כמו המזוזה
וערך  שישב  מזוואלין  אליהו  שמואל  רבי  בהרבי  מעשה 
עומד  תורה  ובן  זקן  פלוני,  לו:  ואמרו  באו  שבת,  בליל  שולחנו 
ליד  לשבת  נתכבד  לא  כי  ומתרעם  מתמרמר  המדרש,  בבית 
ר'  הרבי  להם  החזיר  התורה...  כבוד  מכובד,  במקום  השולחן, 
בתורה  עליו  העולה  המזוזה  הנה  יתמרמר.  אל  אליהו:  שמואל 

ובקדושה, ואין היא מתרעמת כשמשאירים אותה ליד הדלת.

)חסידים מספרים(

ברכת מזל  טוב לאנ"ש  שהשמחה  במעונם 
הרה"ג עזריאל מאיר איגר שליט"א,............................................................................................................................................................................................................... לרגל בר מצוה של נכדו 
הרב עקיבא איגר שליט"א,...................................................................................................................................................................................................... לרגל בר מצוה של בנו הב' שלמה נ"י 
מו"ה ראובן פעדערמאן הי"ו, בארא פארק.......................................................................................................................................................................................................... לרגל אירוסי נכדתו
מו"ה ישראל דוד דייטש הי"ו, לאנדן.......................................................................................................................................................................................................................... לרגל הולדת בתו 
הרב מנחם מענדל פאללאק שליט"א,................................................................................................................................................................................................................. לרגל הולדת נכדתו

בעיר  תק"פ  בשנת  שבט  ל'  ביום  נולד  רבינו 
מקאזמיר  יחזקאל  רבי  הרה"ק  לאביו  שבפוילן  פלונסק 
זי"ע, ולאמו הרבנית הצדקנית מרת מיכלא ע"ה בתו של 

הרה"ג רבי משה אבדק"ק קיקעל זצללה"ה.

אביו  היה  לא  רבינו  של  לידתו  שבתקופת  מסופר 
נוכח בעיר, ואחד מגדולי תלמידיו של הרה"ק מקאזמיר, 
הרה"ק  ע"ש  שמואל  הנימול  רך  של  שמו  שקרא  הוא 
הרבי  הרה"ק  תלמידי  מגדולי  זי"ע  מקאריב  שמואל  רבי 
רבי אלימלך מליזענסק זי"ע שנפטר זמן קצר קודם לכן, 
ואף  והרה"ק מקאזמיר היה מן המסתופפים בצל קדשו. 
נתנו לו השם אליהו על שם אליהו מלאך הברית שהיה 
נוכח בשעת הברית מילה במקום האב שלא בא. וכשחזר 
הרה"ק מקאזמיר נהנה מאוד לשמוע שנקרא שם בנו ע"ש 
רבו הק' מקאריב מאחר שהשתוקק הוא בעצמו לתת לו 

שם זה, וכיוונו לדעתו הק'.

בי"ז  זי"ע  מקאזמיר  הרה"ק  אביו  הסתלקות  לאחר 
כס  על  זי"ע  אליהו  שמואל  רבי  עלה  תרט"ו,  שנת  שבט 
וראדום  פילוב  בין  השוכנת  זוואלין  בעיירה  האדמורו"ת 
קדוש  אלקים  כאיש  שמו  נתפרסם  מהרה  עד  בפולין. 
וכפועל ישועות בקרב הארץ, ורבים נהרו אליו להסתופף 

בצל קדשו. 

טמיר ונעלם היה רבינו בהליכותיו ובמעשיו וביראתו 
האמת  בחריפותו,  רבינו  היה  נודע  לחכמתו.  הקודמת 
היתה תמיד נר לרגלו, ולפעמים היה משמיע דברי מוסר 

ותוכחה נוקבים לחסידיו ולא נשא פני איש.

ל"ב שנים ישב על כסא קדשו, עד הסתלקותו ביום 
לקבורה  והובל  תרמ"ח,  שנת  שביסוד  יסוד  אייר  כ"ו 
על  הקימו  ואוהל  זוואלין,  שבעירו  בביה"ח  רב  במספד 

קברו.

כ"ק מרן אדמו"ר
הרה"ק רבי  שמואל אליהו

מזוואלין זי"ע
כ"ו אייר תרמ"ח


