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 ,יקחו לי תרומהופ׳ תרומה בעל מדרש  ,מעדיעש-ניר ני' אבדק"ק לעמל וואלנער "המוג כ"רהמאוה"ו הה ששמעתי מאממ
 .ויקחו לי תרומה נמכרתי עמה שנא' מכרתי להם תורתי כביכול :ה לישראל"ל הקבבא ,מקח שמי שמכרו נמכר עמו יש לך

 י שנתתי לךתב אמר לו ,שתוביקש לילך לו לארצו וליטול לא מן המלכים ונטלה, דחא אבלו בת יחידה  משל למלך שהי'
שכל מקום  ,אלא זו טובה עשה לי ,אשתךתטלה איני יכול לפי שהיא לומר לך אל  ,ה איני יכולית הי', לפרוש ממניחיד

נה , לפרוש הימנתתי לכם את התורה ,ה לישראל, קיטין אחת עשה לי שאדור אצלכם כו', כך אמר הקב"שאתה הולך
ועשו לי  , שנ'ור בתוכועשו לי שאדבית אחד  ,אלא בכל מקום שאתם הולכים ני יכול,אים אל תטלה , לומר לכיכולאיני 

  .מקדש עכ״ל

אין החכמות  מוד שאריכי בל ,קימוד של שאר חכמות ומדעות ובין לימוד תוה"בין הליש  ל כי זה החילוקופי' אמ"ו הנ"
ומי הוא חקר אותה ואזן ותיקון  ,החכמהתה או היינו מי הוא זה אשר הוציא ,הלומד צריך להרבות ולהסתכל אל מקורה

שבת ללמוד אותה כיאות ולחקור אחריו עד מח יביטו וחושיו לא יתפעלו רק אל המלאכתלא  ה, כי יהי' מי שיהי' עיניוב
ואין לזה הממציאה חלק אתו בחקירת מה, זו החכבותיו חוצה יפוצו מעינר שעדי א שיעמוד על בורי' והידיעה תאמנה,

ולהרוס הבנין אשר בנה הראשון לא יועילהו גם אם ידע מי הוא החוקר הראשון כי אם ימצא מקום לסתור כי  ,החכמה
ת ללמוד התורה מבלתי "מאת יו אין אדם הורשה ל אדם מהבל המה יחדיו. אבל בלימוד תוה"ק הוא הפך זה האמור,

ה', ואשר ראינו את אשו הגדולה ואת  תורה מידמקורה האמיתי שהוא  ואל, וחצבה ממנוהשיסתכל ויביט אל צור אשר 
ק ממקורה ולא "והתשיפריד ונחלוק . כי מבלתי זאת באם ו הוא אשר יקום לעולםקולו שמענו מתוך האש, ודבר אלקינ

כאשר אנו תה למוד אונו "ב,מאתו ית אנקדים בכוונתינו שהי
הממציא, לומדים בשארי החכמות זולת הידיעה מי הוא 

, ויתפקר וימרוד שמור לבעליו לרעתוושר ערק באופן זה הוא 
 םעש"אל תהמשנה ר וכמאמ. ל"מזחכהמה  ,ומשיחו נגד ה'

", כי אורייתא וקב"ה עטרה להתגדל ולא קרדום לחפור בה
  .הואחד 

כמו שהמלך אינו רוצה ויכול לפרוד מבתו  המדרש, וזה שאמר
הרשה ולא  ,קוה"אינו יכול להפריש מת ההקב"כך  ,היחידה

וכביכול נמכרתי , בלתי זאת הכוונה המעולה ללמוד אותה
 "כ שמעתי מאתו שי'.ע .עמה

 כתבי מהרי"ח, דרוש לנישואין א', עמוד ב'

--- 

הג"מ ר' אשר לעמל וואללנער זצ"ל אבד"ק 
זשאמבאקרעט, בן הג"מ יצחק ליב וואלנער זצ"ל אבדק"ק 

וחתן הג"מ ר' וואלף תרצה'ס זצ"ל אב"ד גאלאנטא, 
טאפאלשאן. נפטר בשנת תרל"ט. הספד עליו בליקוטי 

"ד דף צ"ד; תשובה אליו בשו"ת מהר"ם חבר בן חיים ח
 שיק יו"ד סי' קל"ז.

נמצא שני אברהם הויער: ר' מצבת  -אבני אוזד )מאמר ב( 
חלקים, אחת הנושא את זהות הנפטר, וחלק התחתון 
תוארים המתחילים באותיות שמו אברהם. לחלק התחתון 

סיום ד השמאל, ונחסר קצת צ - עליוןהָצר יותר מחלק ה –
 ניתן להשערת הקורא.השורות 

 

 פ' נ'
 היקר והנכבד כ"ה

 אברהם
 ע"הדוד ולאה הויער בן כ"ה 

 שנפטר בש"ט בן ע"ג לימי חייו
 ביום א' דסוכות תרפ"ב לפ"ק

 
 גר בקיץ לחמו ובקצ...א
 יגיע כפו טרח להמציא...ב
 בנן היה מוקיר תמיד...ר
 יות עוד רד עם אל..ה
 כבוד בשלוה..נוחתו יהי מ
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גדר סביב בית העלמין ם להוצאת דמי הקמת סכומים הגוניברונה לאחהשתתפו אשר ואלה שמות 

 :צ"ו, ידק"ק באליאק, אוזד

  על השנות האלף פעָמים , שר האלף,הי"ו אבא חייא בוכינגערמו"ה 

  וגם לרבות

  הי"ו, על נדבתו השלישית! נחום גרינוואלדמו"ה 

 הי"ו, שהוסיף תרומה על תרומה. אברהם דוד בוכינגערמו"ה 

 הי"ו על תרומתו ההגונה. גרינוואלדצבי, שיכון סקווירא(  )בן הרה"ח ר' מאיר פנחסמו"ה 

 

  ברכה מיוחדת למעכ"ת

  הרב יהושע העשיל הכהן קאצבורג שליט"אהגה"צ 

 דומ"ץ קהל חסידי בעלזא ב"פ

  נכד אחי רבינו, מו"ה משולם זלמן ז"ל

 על נדבתו החשובה באיכות ובכמות

 

 מהם ילמדו וכן יעשו - כו ממעל בזכות הזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהםתברי

 

 , ור מחצבתםאנו מתחננים לכל מוקירי צ

 להתאמץ עוד הפעם לעשות חסד של אמת, 

 ולהשתתף במגבית זו האחרון, 

 ואין המצוה נקראת אלא על שם שגומרה.

 טייערע בחורים און זיסע קינדערלעך, 

 אייניקלעך פון גרויסען זיידען, 

 הכהן קאצבורג זצ"ל! הגאון הצדיק רבי ישראל חיים 

 זאמעלט געלט פאר אונזער הייליגע צוועק, 

 צוצוענדיגען די לעצטע וואנט פון די בית החיים.

 מי חכם ויקנה אלה? 

 $6,000הוצאת דמי גדר הרביעי, האחרונה, 

HFPJC – AVOYSEINU   616 Bedford Ave, Suite 2-B    Brooklyn, NY 11249  

http://hfpjc.com/donate/ Please enter OZD for Description 
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