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ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

דורך עָנָוה קומט מען אהן גאר הויעך

חז"ל זאגן אין מדרש )שמות רבה ל"ט א'( אז דער אייבישטער 

מיר  זענען  אידן  די  אז  רבינו  משה  פאר  געזאגט  האט 

שולדיג א חֹוב, און זיי דארפן מיר באצאלן דאס וואס זיי 

זענען מיר שולדיג, און דאס איז מרומז דא אין פסוק "ִּכי 

ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" ווייל די ווערטער "ִּכי ִתָּׂשא" 

איז די זעלבע לשון פון "ִּכי ַתֶּׁשה" ְבֵרֲעָך ַמַּׁשאת ְמאּוָמה 

פון  לשון  א  דאס  און  תצא,  כי  פרשת  אין  שטייט  וואס 

'איינמָאנען א חוב' פון א צווייטן.

מרן דער תפארת שמואל זי"ע איז מסביר די כוונה פונעם 

דא.  מ'רעדט  וואס  פון  חוב  דער  דאס  איז  וואס  מדרש, 

דאס איז די עָנָוה פון אידישע קינדער און זייער צובראכן 

נישט  האבן  זיי  אז  שטענדיג  ווייסן  זיי  וויבאלד  הארץ 

אלעמָאל  פילן  זיי  און  אייבישטער,  דעם  געדינט  גענוג 

אז זיי האבן נאך א 'חֹוב' אין עבודת השי"ת צו טוהן נאך 

אסאך מער ווי ביז היינט, און זיי וויסן אז דאס ביסל וואס 

זיי האבן שוין יא געטוהן ביז יעצט איז אויך נישט געווען 

השי"ת  פון  קומט  אלעס  נאר  זכּות,  אייגענע  זייער  אין 

וואס ער העלפט אונז טוהן די מצוות און מעשים טובים.

וואס  השקל  מחצית  פון  ענין  דער  טאקע  איז  דאס  און 

שטייט דא אין די פרשה, וויבאלד פון די מחצית השקל 

משכן,  פאר'ן  שוועלן  די  'ַאָדִנים'  די  געמאכט  מען  האט 

זענען א  ליגן אונטן אויף דער ערד, און  די אדנים  וואס 

רמז צו עָנָוה זיך צו האלטן קליין. און למעשה ווער עס 

אייבישטער  דער  הייבט  איהם  קליין,  טאקע  זיך  האלט 

אויף גאר הויעך.

און דעריבער געפונען מיר אז טאקע די אדנים פון אונטן 

זיי זענען פַאקטיש דער 'ְיסֹוד' וואס האלט אויף זיך דעם 

גאנצן בנין און אהן זיי וואלט גארנישט געקענט שטיין, 

און זיי זענען באמת גאר חשוב און וויכטיג. און דאס איז 

מרומז אויך אינעם נאמען פון די 'ַאָדִנים' וואס איז אויך א 

לשון פון 'ָאדֹון - א הַאר' א חשוב'ע זאך. און ממילא ווען 

שולדיג  זענען  זיי  אז   - ַתֶּׁשה  "ִּכי  זיך  ביי  טראכטן  אידן 

פאר'ן אייבישטער" און זיי האלטן זיך צובראכן און קליין, 

דעמאלטס ווערט מקויים ביי זיי "ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל" אז זיי ווערן חשוב און דערהויבן גאר הויעך דורך 

זייער עָנָוה.

)ספה"ק תפארת שמואל אות ב'(

ַוִּיְתַאָּבלּו ְוֹלא ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָליו

 די עבירה פון די אידן איז געווען 
אז זיי זענען געווען בעצבות

ווען מרן רבי שרגא פייביל פון גריצא זי"ע איז געווען די 

ערשטע מָאל אלס יונגערמאן ביים רבי'ן פון לובלין - דער 

חוזה זי"ע אויף א שבת, האט ער געהערט פונעם חוזה א 

חטא  נאכ'ן  אז  פרשה,  אונזער  אין  פסוק  אויפען  ווארט 

העגל האבן די אידן געטרויערט אויף דעם וואס זיי האבן 

געזינדיגט, און ווי די תורה זאגט "ַוִּיְתַאָּבלּו ְוֹלא ָׁשתּו ִאיׁש 

זיך  זיי  ָעָליו", אז פון גרויס טרויער און צער האבן  ֶעְדיֹו 

נישט אנגעטוהן זייערע קרוינען אויפען קאפ. האט דער 

הייליגער חוזה זי"ע געטייטשט אז די עיקר עבירה פון די 

אידן איז געווען אז זיי זענען געווען טרויעריג, זיי זענען 

'זייער  געדענקט  נישט  האבן  זיי  און  ְּבַעְצבּות,  געווארן 

קרוין' דאס מיינט אז יעדער איד האט אין זיך א הייליגע 

נקודה, א פינטעלע איד וואס איז א חלק פונעם הייליגער 

באשעפער אליין וואס רוהט אין יעדער איד, און דאס איז 

אונזער קרוין און שטָאלץ אז מיר האבן אין זיך א "ֵחֶלק 

אין  זיך  געפינט  וואס  השי"ת  פון  חלק  א  ִמַמֲעל"  ֶאלֹוַקי 

אונזער נשמה, און א איד טאר קיינמאל נישט פארגעסן 

דערפון. און אנשטָאט די אידן זאלן זיך דעמאלטס מחזק 

פאר'ן  באוויליגט  נאך  זענען  זיי  אז  שטארקן  און  זיין 

אייבישטער און אז הקב"ה האט זיי נאך אלס ליב אפילו 

זיי האבן געזינדיגט, האבן זיי פארגעסן פון דעם קרוין, און 

זיי זענען געווארן טרויעריג, און דאס אליין איז די גרעסטע 

עבירה פון א איד...

]און ווי באקאנט איז רבי שרגא פייביל זי"ע דעמאלטס 

'ָדבּוק' און צוגעקלעבט  -נאכ'ן הערן די תורה- געווארן 

צו  געווען  מחליט  האט  ער  און  חוזה,  הייליגער  צום 

'נוטעי  ווי דערציילט באריכות אינעם  בלייבען א חסיד, 

הכרם' אפטיילונג אין מאמר ג'[.

)תפארת ישראל(

פון אונזער הייליגער וויינגָארטעןמכרם רבותינו

יעדער איד האט א שייכות צו די קדושת שבת
מֹות  ְמַחְלֶליָה  ַהַּׁשָּבת...  ֶאת  "ּוְׁשַמְרֶּתם  פסוק  אין  שטייט  עס 
האט  זי"ע  פרשיסחא  פון  בונם  רבי  רבי  הייליגער  דער  יּוָמת". 
זיך  ביי  זיי טראכטן  ווען  א טעות  אז מענטשן מאכן  געזאגט, 
"וואס האב איך שייכות צו די קדושה און געהויבנקייט פונעם 
שבת קודש, די שבת איז דָאך אזוי גרויס און הייליג און איך בין 
א פשוט'ער מענטש וואס איז אינגאנצן נישט אין די מדריגה פון 
קענען זוכה זיין צו די קדושה פון שבת קודש". האט דער רבי 
רבי בונם עקלערט, אז פונקט ווי מיר געפונען ביי דער עונש פון 
חילול שבת אז ווער ס'איז מחלל שבת באקומט סקילה רח"ל, 
קיין שום  אהן  יּוָמת"  מֹות  "ְמַחְלֶליָה  פסוק  אין  ווי עס שטייט 
אונטערשייד צו ער איז א פשוט'ער איד אדער אן ערליכער איד, 
יעדער האט די זעלבע שייכות ווען עס קומט צום עונש. אויב 
אזוי איז דאס זעלבע לגבי די קדושה פונעם שבת אז יעדער איד 
האט א שייכות דערצו און קען זוכה זיין צו די קדושה פון שב"ק.

דורך די קדושה פון שבת
די גמרא אין מסכת ביצה )דף ט"ז.( ַדְרֶׁש'ענט פונעם פסוק ּוַבּיֹום 
ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש - "ִּכיָון ֶׁשָׁשַבת ַוי ָאְבָדה ֶנֶפׁש" אז ווען עס 
קומט שבת קודש באקומט א איד די נשמה יתירה, און דערנאך 
ס'ווערט  און  מענטש  פונעם  אוועק  יתירה  נשמה  די  גייט 
אוועקגענומען און פארלוירן פון איהם, און דאס איז דער לשון 

פון "ַוִּיָּנַפׁש" ווי איינער קרעכצט ַוי ָאְבָדה ֶנֶפׁש.

אבער לכאורה איז שווער צו פארשטיין, וויבאלד ווען דער שבת 
און  יתירה  נשמה  די  'קומט'  דעמאלטס  גיין,  צו  קומט  קודש 
מ'דארף זיך פרייען, נאר מוצאי שבת ווען די נשמה יתירה גייט 
אוועק דעמאלטס דארף מען קרעכצן אויף דעם פארלוסט, און 
אויב אזוי פארוואס זאגן חז"ל ִּכיָון ֶׁשָׁשַבת ַוי ָאְבָדה ֶנֶפׁש, וואס 
איז משמע אז ווען 'עס ווערט שבת' קרעכצט מען אויף די נפש. 
דער קאצקער  ספר שם משמואל ברענגט ער פון זיין זיידן  אין 
רבי - הרה"ק רבי מנחם מענדל זי"ע וואס האט געזאגט פשט, אז 
ווי נאר דער שבת קודש קומט צו גיין און די קדושה פון שבת 
שיינט אריין אין די נשמה פון א איד און זיינע רוחניות'דיגע אויגן 
ווייט  ווי  צו אנערקענען  זיך אויף און ער הייבט אהן  עפענען 
ער איז פונעם אייבישטער און וויפיל ער דארף נאך פאררעכטן, 
פאנגט ער אהן צו שרייען ַוי ָאְבָדה ֶנֶפׁש - איך בין א פארלוירענע 
נשמה און ווי האלט איך אויף די וועלט?! און דורך דעם טוט 

ער תשובה.

אויסנוצן די נשמה יתירה
ענדליך  אן  דא  איז  וילך(  נצבים  )פרשת  ישראל  ישמח  ספה"ק  אין 
ווארט: "ִּכיָון ֶׁשָׁשַבת" אויב א איד היט אפ דעם שבת ערליך, איז 
ער זוכה נָאך שבת צו מאכן א חשבון הנפש און ער טראכט ביי 
זיך "ַוי ָאְבָדה ֶנֶפׁש" איך האב דָאך געהאט ביי מיר די נשמה יתירה 
און איך האב איר נישט אויסגענוצט און גארנישט אויפגעטוהן 
דערמיט, און דורך דעם וועט ער צוקומען צו הכנעה און עָנָוה, 

און דאס וועט איהם העלפן אויף ווייטער.

א גליון עוללות הכרם / אלכסנדר

א אוצר פון דברי תורה און 
דערציילונגען פון צדיקים

שבת קודש



גליון עוללות הכרם / אלכסנדרב

ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו
אין פרשת מטות ווי עס שטייט וועגן ַּכֶׁשְר'ן ֵּכִלים 
אז עס  וגו'  ַהָּכֶסף"  ְוֶאת  ַהָּזָהב  ֶאת  "ַאְך  די תורה  זאגט 
דארף זיין בלויז די זילבער און די גאלד )דאס ווארט 'ַאְך' איז 
שטענדיג א 'מיעּוט' וואס מיינט צו זאגן 'נאר דאס' און נישט עפעס אנדערש( און 

חז"ל עקלערן אז דאס מיינט אז די כלי דארף זיין גוט 
אפגערייניגט אהן קיין שום 'ַחִציָצה' אויף זיך, נאר מ'מוז 
אפקרַאצן צום ערשט אלע שמוץ און זאכן וואס זענען 
אנגעקלעבט אויף די כלי, און ווען עס בלייבט איבער 
"ַאְך ֶאת ַהָּזָהב - נאר די גאלד אדער די זילבער פונעם 

כלי אליין" דעמאלטס קען מען איר ַּכֶׁשְר'ן.

הרה"ק רבי יהודה לייב פון גור - דער שפת אמת 

זי"ע טייטשט מיט דעם בדרך רמז, אז דאס שטייט דא 

אין פסוק ביי שבת "ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו", אז קודם 
דארף מען מקיים זיין ביי זיך דעם 'ַאְך' וואס שטייט ביי 
די כלים, אז דער מענטש מוז זיך גוט אויסרייניגן פון 
עבירות מיט תשובה און פאררעכטן זיינע מעשים ביז 
ער וועט שוין זיין אינגאנצן ריין, און נאכדעם קען מען 

זוכה זיין צום הייליגקייט פונעם שבת.

)שפת אמת(

ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת
די אידן האבן  אז  ביים חטא העגל  געפונען  מיר 

געשטרויכלט  נישט  איז  לוי  שבט  אבער  געזינדיגט 

געווארן אין די עבירה פונעם עגל. 

געראטעוועט  איז  לוי  שבט  פארוואס  טעם  א 

געווארן פון דעם חטא, האט געזאגט דער אמשינאווער 

אדר(,  י"ט  )יארצייט  זצללה"ה  יצחק  רבי  אדמו"ר  כ"ק   - רבי 

ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי בֵֹׁשׁש  רש"י זאגט אויפען פסוק  וויבאלד 

מֶֹׁשה, "בא השטן וערבב את העולם והראה דמות חשך 

ואפילה וערבוביא לומר ודאי מת משה" אז דער שטן 

האט טונקל געמאכט די וועלט און ער האט צומישט די 

וועלט, און ער האט געזאגט פאר די אידן אז משה רבינו 

איז זיכער נפטר געווארן ח"ו. 

די  מיט  געקומען  איז  שטן  דער  אז  אויס  קומט 

ַעְצבּות און ער האט טונקל געמאכט אידישע  כח פון 

הערצער מיט די שלעכטע בשורה אז משה רבינו איז 

ח"ו נפטר געווארן, און מיט דער כח פון ַעְצבּות האט 

ער געקענט געווינען די אידן און זיי מכשיל זיין אין די 

עבירה. אבער שבט לוי האט אין זיך די כח פון 'שמחה' 

און זיי זענען דאס פארקערטע פון ַעְצבּות, און ווי מיר 

געפונען אז אין בית המקדש איז זייער עבודה געווען צו 

זינגען שירה פאר'ן אייבישטער, און ממילא מיט זייער 

כח השמחה האט זיי דער שטן נישט געקענט פאנגן אין 

זיין נעץ פון עצבות און טרויער.

)אמרי קודש(

דברי תורה אויף פרשת השבוע און ענינא דיומא פירותיך מתוקים

ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו וגו' ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם 
ט"ז.(  )ביצה  זאגט  גמרא  די 
אני  כי  "לדעת  פסוק  דעם  אויף 
הקב"ה  לו  אמר   - מקדשכם  ה' 
יש  טובה  מתנה  משה,  למשה, 
ואני  שמה  ושבת  גנזי  בבית  לי 
מבקש ליתנה לישראל, לך והודיע 
האט  אייבישטער  דער  אז  אותם" 
ער  אז  רבינו  משה  פאר  געזאגט 
אידן  די  פאר  מתנה  גוטע  א  האט 
מתנה  די  און  אוצרות,  זיינע  אין 
איז דער שבת, גיי און זיי זיי מֹוִדיַע 

דערוועגן.

- מרן  זי"ע  רבי  דער לעצטער 
האט  הי"ד  מנחם  יצחק  רבינו 
וואס  מעשה  א  דערציילט  אמאל 
הרה"ק  צדיק  ביים  פאסירט  האט 
)רבי  זי"ע  ְזּבַאִריֶז'ער  וועלוועלע  רבי 
וועלוועלע איז געווען א זוהן פונעם זלאטשובער 

אמאל  אז  זי"ע(,  מיכעלע  רבי  רבי  דער  מגיד 

איז געקומען צו איהם אן ארימאן 
רבי  אבער  צדקה,  געבעטן  און 
וועלוועלע האט גארנישט געהאט 
איהם צו געבן, דעריבער האט ער 
טייערע  רעביצינ'ס  זיין  גענומען 
פאר'ן  געגעבן  דאס  און  רינגל 
ארימאן אז ער זאל עס פארקויפן 

און באקומען געלט דערפאר. ווען 
די רעביצין איז אהיימגעקומען און 
רינגל איז  זי האט דערזען אז איר 
נישט דא, און זי האט פארשטאנען 
אז איר מאן האט עס אוועקגעגעבן 
וואס  וואס איז נאר  פאר'ן ארימאן 
"וואס  זי געזאגט  דא געווען, האט 
דָאך אזא  איז  האסטו געטוהן, עס 
דער  נאר  ווי  רינגל"...  טייערע 
איז  געהערט  דאס  האט  צדיק 
אנגעהויבן  און  ארויסגעלאפן  ער 
און  ארימאן,  דעם  נאכצולויפן 
רבי  אז  געזען  האט  ארימאן  דער 
וועלוועלע לויפט איהם נאך האט 
האט  אפשר  אז  געהאט  מורא  ער 
ער חרטה געהאט אויף די טייערע 
מתנה וואס ער האט איהם געגעבן 
דעם  צוריקבעטן  וויל  ער  און 
רינגל, דעריבער האט דער ארימאן 
אנגעהויבן אנטלויפן נאך שנעלער 
אז רבי וועלוועלע זאל איהם נישט 
און צוריקבעטן דעם  קענען כאפן 
וועלוועלע האט  רינגל. אבער רבי 
איהם נאכגעשריגן מיט זיין גאנצע 
כח "איך וויל דיר נאר מודיע זיין אז 
כ'האב געהערט אז עס איז גאר א 

איך  וויל  דעריבער  רינגל  טייערע 
נישט  עס  זאלסט  דו  אז  זאגן  דיר 
נאר  געלט,  קליין  פאר  פארקויפן 
גוטן  א  דערפאר  בעטן  צו  זעה 
פרייז דערפאר"... דער צדיק האט 
נישט חרטה געהאט פון זיין נתינה, 
דער  אז  געוואלט  פשוט  האט  ער 
די  שעצן  און  וויסן  זאל  ארימאן 

ריכטיגע ווערד פונעם רינגל.

שבת  מיט'ן  איז  זעלבע  דאס 
רבי  לעצטער  דער  -זאגט  קודש 
זי"ע- דער אייבישטער זאגט פאר 
גוטע  א  האב  "איך  רבינו  משה 
מתנה אין מיינע אוצרות" שבת איז 
טאג,  חשוב'ע  און  הייליגע  א  גאר 
וואס מ'דארף זעהן עס אויסצונוצן 
רוחניות  אין  זיין  צו  דארף  עס  ווי 
שירות  און  תפלה  און  תורה  מיט 
און  אייבישטער.  פאר'ן  ותשבחות 
דערפאר האט השי"ת געבעטן פון 
זאלסט   - והודיע אותם  "ֵלך  משה 
זיי מֹוִדיַע זיין" די ריכטיגע חשיבות 
און ווערד פונעם שבת אז זיי זאלן 
און  ח"ו  ביליג  האלטן  נישט  עס 

נישט גוט אויסנוצן...

)כ"ק מרן רביה"ק אדמו"ר האחרון 
זצוקללה"ה הי"ד(

רוֹר וואס איז געווען די ָמר דְּ

די ראשונים וואס האלטן
אז עס קומט פון א טמא'נע חיה

ביי די שמן המשחה געפונען מיר אין פסוק ַקח 
רוֹר" ֲחֵמׁש ֵמאוֹת וגו', וואס איז  ִמים רֹאׁש "ָמר דְּ שָׂ ְלָך בְּ
רוֹר? ]ווי אויך ביי די קטורת אין בית  דאס דער ָמר דְּ
מ'זאגט  ווי  מין,  דעם  פון  גענוצט  מען  האט  המקדש 
ֵנְרדְּ  ּבוֶֹלת  שִׁ ּוְקִציָעה  'מוֹר'  רבנן  תנו  אין  טאג  יעדן 

ְוַכְרּכוֹם...

דער רמב"ם און נאך ראשונים לערנען אז דער 
'מוֹר' איז א זאך וואס קומט ארויס פון א געוויסע חיה 
וואס איז עדנליך צו א הערש, און די טבע פון די חיה 
איז אז עס זאמלט זיך אהן אין איר בויך בלוט, און ווען 
חיה  די  ווען  טעג  זוממער  הייסע  גאר  די  קומען  עס 
גייט שפאצירן צווישן די ביימער און געוויקסן דארט 
טוט זי אויסשפייען פון איר קערפער פון די בלוט, און 
נאר עס קומט  רינענדיג,  נישט ארויס  די בלוט קומט 
ארויס פַארהַארטעוועט ווי א שטיין. און אין די מדינות 
ווי די חיות געפונען זיך, קען מען קלויבן פון די סארט 
זיך,  דרייען  חיות  די  ווי  ביימער  די  צווישן  'שטיינער' 
וואס דאס איז  'מוֹר'  און דעריבער הייסט עס טאקע 
א לשון פון 'צוזאמקלויבן' וואס מ'קלויבט עס צוזאם 
פון די ערד. ]און די דאזיגע מַאטריאל ווערט אנגערופען 'מוסק', זעה 
די מפרשים אויף מסכת ברכות דף מ"ג. און אין ספר שפתי חכמים דארט[.

און דער רמב"ן לייגט צו, אז די חיה האט גאר אן 
אינטערסאנטע טבע, אז ַדְוקא ווען זי געפונט זיך אויף 
דער פריי, דעמאלטס פראדאצירט איר קערפער גאר א 
גוטע ָמר וואס האט א גוטע גערוך, אבער אויב די חיה 
ווערט געפאנגען דורך א מענטש, וועט איר גוף שוין 
נישט מאכן פון דעם ָמר, און אפילו אויב יא וועט עס 
נישט זיין אזוי גוט ווי די ָמר וואס זי מאכט פרייערהייט, 
און דעריבער האט די תורה מקפיד געווען אז מ'זאל 
'ְדרוֹר'  ווי באקאנט איז  רוֹר" וואס  נעמען בלויז "ָמר דְּ
טייטש פרייהייט, נאר פון א פרייע בעל חי און נישט 

פון א געפאנגענע.

בשמים וואס האט א גוטע ריח
דער ראב"ד )הלכות כלי המקדש פרק א' הלכה ב'( פרעגט 
אבער אויף דעם פשט אז וויאזוי קען מען זאגן אז אין 
די הייליגע שמן המשחה און אין די קטורת איז אריין 
דער  לערנט  דעריבער  און  חיה.  טמא'נע  פון  בלוט 
רוֹר איז א ווארצל פון א בוים וואס האט  ראב"ד אז ָמר דְּ
ראשונים  אנדערע  ֵריַח.  גוטע  און  א שטארקע  זייער 
ָרף( וואס טרָאּפט אראפ  לערנען אז דאס איז א זַאפט )שְׂ

ִמים ביימער און האט זייער א גוטע שמעק. שָׂ פון בְּ

פונעם  קשיא  די  אויף  ענטפערט  רמב"ן  דער 
א  פון  בלוט  טאקע  איז  דאס  כאטשיג  אז  ראב"ד, 
געווארן  איז שוין  וויבאלד עס  דָאך  חי,  טמא'נע בעל 
געווען  איז  עס  און  פארטרוקענט  שטארק  אזוי 
נישט  ווערט עס מער  אזויווי הארטע ערד, דעריבער 
ווערט  עס  ווי  ]און  האסור.  דבר  א  ווי  גערעכענט 
געברענגט אין טור אורח חיים )סי' רט"ז( איז דאס אפילו 

ר צו עסן און עסן האט נישט קיין דין פון בלוט[. מותָּ

אוצר
הכרם

 אן אוצר פון ידיעות, הלכות, 
און מנהגים בענינא דיומא



ג גליון עוללות הכרם / אלכסנדר

מכרם המועדים

הרה"ק דער רבי רבי אלימלך זי"ע איז געבוירן געווארן 

בערך אינעם יאהר תע"ז צו זיין פאטער רבי אליעזר ליפמאן 

וואס  פון א מיוחס'דיגע משפחה  געווען  וועלכער איז  זצ"ל, 

רבי  זי"ע.  הקדוש  רש"י  צו  ביז  אפשטַאם  איר  געצויגן  האט 

רבי  הגאון  פון  אייניקל  אן  געווען  אויך  איז  ליפמאן  אליעזר 

חסד  ספר  פונעם  מחבר  דער  זצללה"ה  ליפשיץ  אברהם 

לאברהם וואס האט געוואוינט אין בריסק אין ליטא.

אליעזר  רבי  טאטע  זיין  אז  דערציילט  ווערט  עס 

געפארן  ער  איז  אמאל  און  סוחר,  א  געווען  איז  ליפמאן 

אונטערוועגנס צוליב זיין הַאנדל, ווען ער האט געזען ווי א 

פריץ שלעפט א איד וואס איז געווען צוגעבינדן צו זיין ווָאגן 

און ער וויל איהם אריינווארפן אין א פינסטערע גרוב ווי עס 

רבי  צייטן.  יענע  אין  די פריצים  פון  די שטייגער  געווען  איז 

און  איד,  דעם  אויף  געהאט  רחמנות  האט  ליפמאן  אליעזר 

פָאר,  דא  גייט  עס  וואס  פרעגן  פריץ  צום  געגאנגען  איז  ער 

האט איהם דער פריץ דערציילט אז דער איד האט געדינגען 

באצאלט  נישט  האט  ער  און  קרעטשמע  דער  איהם  ביי 

דאס געלט שוין א לאנגע צייט און דעריבער וויל ער איהם 

זיך  האט  ליפמאן  אליעזר  רבי  גרוב.  אינעם  דא  שטרָאפן 

אנגעהויבן איינצובעטן ביים פריץ אז ער זאל רחמנות האבן 

באצאלן,  צו  נישט  האט  וואס  איד  אומגליקליכען  אויפען 

אפילו  הערן,  געוואלט  גארנישט  פון  האט  פריץ  דער  אבער 

ווען רבי אליעזר ליפמאן האט איהם אנגעבאטן צו באצאלן 

רבי  האט  נישט,  גייט  עס  אז  זעענדיג  חוב.  פונעם  חלק  א 

וואס, איך בין  ווייסטו  אליעזר ליפמאן געזאגט פאר'ן פריץ, 

איך  וואס  פארמעגן  גאנצע  מיין  אוועקצוגעבן  דיר  גרייט 

פַארמאג אז דו זאלסט אפלאזן דעם איד, און סייווי לוינט זיך 

דיר דאס ווייל טאמער וועסטו איינשפארן דעם איד וועסטו 

דָאך גארנישט פארדינען דערפון קיין געלט... צו דעם האט 

שוין דער פריץ איינגעשטימט, און רבי אליעזר ליפמאן האט 

ער  און  פריץ,  פאר'ן  געלט  גאנצע  זיין  אוועקגעגעבן  טאקע 

האט באפרייט דעם איד.

רבי אליעזר ליפמאן האט אהיימגענומען דעם איד צו 

זיך אהיים און ער האט איהם געגעבן צו עסן און צו טרינקן 

ביז ער איז צוריקגעקומען צו די כחות. ווען דער איד האט זיך 

געזעגנט פון רבי אליעזר ליפמאן האט ער איהם געפרעגט 

וואס קען איך טוהן דיר צוריק צו צאלן פאר די געוואלדיגע 

אבער  געטוהן?  מיר  מיט  האסט  דו  וואס  טובה  און  חסד 

נישט  דארף  ער  אז  געענטפערט  האט  ליפמאן  אליעזר  רבי 

געטוהן,  האט  ער  וואס  חסד  די  פאר  באצאלט  גארנישט 

איך  מוז  עפעס  געמוטשעט-  איד  דער  -האט  דָאך  אבער 

אייך צוריק צָאלן און איך קען נישט אוועקגיין אהן גארנישט, 

איך  וועל  וועלט  יענער  אויף  אז  דא  איך  זאג  דעריבער  און 

דער  האט  אזוי  דיר!  אנשטאט  גיהנום  אין  חלק  דיין  נעמען 

איד געזאגט פאר רבי אליעזר ליפמאן, און מיט דעם האט זיך 
געענדיגט זייער באגעגעניש. 

יארן זענען אדורך און רבי אליעזר ליפמאן האט שוין 
ליפמאן  אליעזר  רבי  מעשה.  גאנצע  די  פון  פארגעסן  לאנג 
זעלבסט האט אויך געהאט א קרעטשמע ווי אידן פלעגן זיך 
אפשטעלן און עסן און טרינקן דארט. איין טאג קומט אריין א 
איד, און רבי אליעזר ליפמאן האט איהם געוואלט מכבד זיין 
מיט א גלעזל בראנפען, האט דער איד געזאגט אז ער דארף 
נישט, נאר ער איז גָאר א גַאסט פונעם עולם העליון! ווען רבי 
אליעזר ליפמאן האט דאס געהערט האט ער געפרעגט פונעם 
דערציילט  איד  דער  האט  געקומען,  ער  איז  פארוואס  איד 
האט  ליפמאן  אליעזר  רבי  וועמען  מענטש  דער  איז  ער  אז 
ער  און  פריץ,  פונעם  פריער  יארן  אסאך  מיט  געראטעוועט 
ער  און  צוריק,  יאהר  ּפָאר  שיינע  א  געווארן  נפטר  שוין  איז 
האט געגעבן א דין וחשבון אויף זיינע מעשים, און מען האט 
וועט מוזן  איהם גע'ַּפְסֶק'ענט אין בית דין של מעלה אז ער 
פון  אויסגעלייטערט  ווערן  צו  כדי  גיהנום  קודם  אדורכגיין 
זיינע עבירות. און יעצט ווען ער האט געענדיגט זיין עונש אין 
גיהנום וואס איז געווען שרעקליך פיל מיט שווערע יסורים 
און עונשים רח"ל, האט מען איהם געזאגט אז יעצט מוז ער 
צוריקגיין נָאכַאמָאל אזויווי ער האט זיך אונטערגענומען אז 
גיין אנשטאטס רבי אליעזר ליפמאן, אויסער  ער וועט אויך 
טאמער ער וועט גיין פרעגן פון רבי אליעזר ליפמאן און ער 
וועט  דעמאלטס  צוזָאג,  איד'ס  דעם  אויף  זיין  ְמַווֵּתר  וועט 
געקומען  יעצט  איז ער  און דעריבער  לָאזן,  מען איהם פריי 

בעטן אז רבי אליעזר ליפמאן זאל איהם מוחל זיין אויף זיין 
גאנצן הארץ" האט  אייך מוחל מיטן  איך  בין  "אודאי  צוזָאג. 
רבי אליעזר ליפמאן געענטפערט, "צו דען וועל איך צולאזן 
אז א צווייטער איד זאל גיין אין גיהנום צוליב עבירות וואס 
ער האט בכלל נישט געזינדיגט, און בכלל, איך האב לכתחילה 
נישט  האב  איך  און  פָארשלַאג  אייער  אנגענומען  נישט 
און  מיר"  אנשטאט  גיהנום  אין  גיין  זאלט  איר  אז  געפלַאנט 

מיט דעם האבן זיי זיך געזעגנט.

של  דין  בית  צום  צוריקגעקומען  איז  איד  דער  ווען 
מעלה, איז געווארן דארט א גרויסע רעש און א טומל אויף 
די ִצְדקּות פון רבי אליעזר ליפמאן וואס ער האט אזוי שנעל 
ְמַווֵּתר געווען אויף דעם אז א צווייטער איד זאל איבערנעמען 
זיין חלק אין גיהנום, ספעציעל נאכדעם וואס ער האט אליינס 
געהערט פון דעם איד ווי שווער און ביטער דאס גיהנום איז, 
דָאך  און  דערפון,  ארויסדרייען  געקענט  זיך  וואלט  ער  און 
האט ער דאס נישט געטוהן. און דעמאלטס האט מען מחליט 
געווען אינעם בית דין של מעלה אז אין דעם זכות וועט רבי 
אליעזר ליפמאן זוכה זיין צו גרויסע און הייליגע קינדער וואס 

זיי וועלן ראטעווען אנדערע אידן פון גיהנום...

פון  רבי אליעזר ליפמאן האט געהאט פינעף קינדער, 

צווישן זיי זענען באקאנט דער הייליגער רבי רבי זושא זי"ע 
)וואס איז געווען עלטער( און דער הייליגער רבי רבי אלימלך זי"ע.

אין זייערע יונגע יארן זענען די צוויי הייליגע ברודער 
נישט געווען קיין חסידים. דער ר"ר אלימלך האט געוואוינט 
אין די שטאט שינאווע ווי דארט איז ער געזעצן על התורה 

ועל העבודה, און זיין נאמען איז געווען שטארק באקאנט אין 
די גאנצע סביבה אלס א מתמיד עצום און א למדן וואס זיצט 
און לערנט טאג און נאכט מיט גרויס התמדה. ווי אויך האט ער 
אסאך עוסק געווען אין תורת הנסתר און געלערנט קבלה, און 
זיך געפירט ווי די מקובלים מיט פילע תעניתים און סיגופים 
צו צוברעכן זיין הייליגע גוף און אנקומען צום שלימות אין 
קענען  געקענט  נאך  וואלטן  זיי  כאטש  און  השי"ת.  עבודת 
דעם הייליגן בעל שם טוב וואס האט דעמאלטס געלעבט און 
צוויי צדיקים  די  זענען  געווען דעם דרך החסידות,  מפרסם 

קיינמאל נישט אנגעקומען צום בעל שם.

בעש"ט  פונעם  הסתלקות  נאכן  שוין   - אמָאל  ביז 
פעטער  זיין  צו  אנגעקומען  זושא  רבי  רבי  דער  איז  זי"ע, 
ביים  משמש  א  געווען  איז  וואס  ברודער  טאטע'ס  זיין   -
זיין  דורך  און  זי"ע,  בער  רבי  רבי  דער  מגיד  מעזריטשער 
פעטער איז ער נאנט געווארן צום הייליגן מגיד און ער האט 

זיך באהאפטן צו די וועגן פון חסידות.

א צייט שפעטער איז דער ר"ר זושא אנגעקומען קיין 
האט דעמאלטס  ר"ר אלימלך  זיין ברודער דער  ווי  שינאווא 
די  געוואוסט  נישט  מען  האט  אנהייב  אין  געוואוינט. 
גרויסקייט פונעם ר"ר זושא, ער איז געגאנגען אנגעטוהן מיט 
אלטע צוריסענע קליידער און אויסגעזען פון אינדרויסן ווי א 
ארחי פרחי. דער ר"ר אלימלך האט צוגעשטעלט אן אכסניא 
פאר זיין ברודער ביים בעקער פון שטאט, אבער דער בעקער 
מיט זיין משפחה זענען זיך געקומען אפרעדן נאך א קורצע 
צייט אז זיי קענען נישט שלאפן צוליב די קולות פונעם גאסט 
אויפען  און דאווענט  און ער לערנט  ווי ער פראוועט חצות 
קול בייטאג און ביינאכט. דעמאלטס האט דער ר"ר אלימלך 
אריינגענומען זיין ברודער דער ר"ר זושא צו זיך אין שטוב כדי 
ער זאל נישט שטערן קיין אנדערע. ווען ער האט געזען און 
מיטגעהאלטן פון דער נאענט די גרויסע קדושה און צדקות 
שטארק  זייער  אנגעהויבן  איהם  ער  האט  זושא  ר"ר  פונעם 
מכבד צו זיין, און ער האט געהייסן אנגרייטן א גרויסע סעודה 
לכבודו. דער ר"ר זושא האט אבער געמאלדן אז ער עסט נאר 
פלייש וואס ער האט בוֵדק געווען דעם מעסער פונעם שֹוחט 
פאר'ן ֶׁשחט'ן דעם עוף. ווען דער שוחט האט אנגעגרייט זיין 
מעסערל צו שחט'ן און דער ר"ר זושא האט עס בודק געווען 
פראבירט  האט  שוחט  דער  געפָאלן,  נישט  איהם  עס  איז 
נאכַאמָאל, אבער רבי זושא איז נאך אלס נישט צופרידן, דער 
שוחט האט געברענגט אנדערע מעסערס פון זיין הויז, אבער 
איז  שוחט  דער  ביז  גע'ַּפסל'ט,  אלעס  האט  זושא  ר"ר  דער 
געווארן זייער צובראכן און ער האט פראבירט נאך איין מָאל 
אנצושטעלן דעם מעסער ווי עס דארף צו זיין, און דָאסמָאל 

האט שוין דער ר"ר זושא מסכים געווען.

ווען דער ר"ר אלימלך האט געפרעגט פון זיין ברודער 
די  געווען  דָאך  זענען  מעסערס  די  געווען,  דא  איז  וואס 
זעלבע גוט די גאנצע צייט, און דער שוחט איז א ירא שמים, 
און פארוואס איז ער נישט געווען צופרידן. האט איהם דער 
ּפָאר מָאל האט דער  די ערשטע  אז  זושא געענטפערט,  ר"ר 
שוחט אנגעגרייט דעם מעסער מיט אביסל גאוה אין זיך, און 
דעריבער איז עס מיר נישט געפאלן, אבער צום סוף האט ער 
שוין  איך  בין  דעריבער  און  הארץ,  צובראכן  א  געהאט  שוין 

געווען גרייט צו עסן פון זיין שחיטה.

ווען דער ר"ר אלימלך האט דאס געהערט איז ער זייער 
נתפעל געווארן פון די געהויבענע וועגן פון זיין ברודער, און 
ער האט איהם געבעטן אז ער זאל איהם אויסלערנען דעם 
אזוי  אויך  וויל  ער  ווייל  השי"ת,  עבודת  אין  וועג  ספעציעלן 
רבי  דער  איהם  האט  דעמאלטס  אייבישטער.  דעם  דינען 
רבי זושא געטראגן קיין מעזריטש און איהם געברענגט צום 
הייליגן מגיד, וואס האט תיכף גאר שטארק מקרב געווען און 
ארויסגעוויזן ליבשאפט צום הייליגער רבי רבי אלימלך וואס 

איז פון דעמאלטס נתקרב געווארן צו חסידים און חסידות.

המשך קומענדיגע וואך אי"ה

הילולא
דצדיקיא

הרה"ק דער רבי

רבי אלימלך פון ליזענסק זי"ע
נועם אלימלך

 יארצייט:
כ"א אדר תקמ"ז
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מאמר 
כ"ד

אנגענומען די הנהגה
די  אז  געזען  האט  זי"ע  רבי  אלטער  דער  ווען 

צו  פָארן  צו  קומען  זיי  און  נָאך,  נישט  לאזן  חסידים 

איהם אין די מאסן, האט ער מיט זיין הייליגע עניוּות 

זיך געזעצט שרייבן א בריוו צום גאון און שר התורה 

איידעם דער  זיין  צו  און  רבי יהושע'לע קוטנער זי"ע 

קָאלישער רב הגאון רבי חיים אלעזר וואקס זי"ע - דער 

נפש חיה, און ער האט זיי אנגעפרעגט א 'שאלה' צו 

די  פון  קרוין  דער  זיך  אויף  ָאננעמען  בכלל  מעג  ער 

רבי  אלטער  דער  זיך  האט  געזאגט  ווי  ווייל  הנהגה, 

נישט געהאלטן פאסיג צו זיין א רבי און א מנהיג פון 

די חסידים, און ווי ער האט כל ימיו געשריגן אז ער איז 

נישט קיין צדיק און ער איז נישט ווערד דערצו, און 

ער האט געשריבן אויף זיך אז "ער איז דאס ארגסטע 

פון די ערגסטע"... און דער אלטער רבי האט דעריבער 

אנגעפרעגט פון די גאונים אויב ער מעג ָאננעמען אויף 

זיך די רבי'סטעווע, היות זיי זענען געווען זיינע פריינט 

זיי איהם אודאי ענטפערן דעם אמת וואס ער  וועלן 

האט צו טוהן דא.

רבי יהושע'לע קוטנער האט דעמאלטס געזעצט 

א בית דין פון דריי רבנים, צווישן זיי אויך זיין איידעם 

ְסֶק'ענט אז  דער נפש חיה, און זיי האבן אינאיינעם גע'פַּ

דער אלטער רבי איז מחוייב צו נעמען אויף זיך דעם 

עול. און זיי האבן איהם צוריק געשיקט א בריוו מיט 

זייער פסק הלכה "אז טאמער עס איז דא איינער וואס 

איז געאייגנט און ער קען אויסלערנען פאר כלל ישראל 

נישט  עס  נעמט  ער  און  השי"ת  עבודת  פון  וועגן  די 

אהן אויף זיך צו טוהן, איז דאס ח"ו א גרויסע עבירה"... 

ווען דער אלטער רבי האט באקומען דעם בריוו האט 

ער שוין מורא געהאט פון דעם איסור און די הארבע 

רבנים האבן איהם באשולדיגט אויב  די  וואס  עבירה 

אין שפיץ  צו שטיין  זיך  אויף  נעמען  נישט  ער  וועט 

ער  האט  ברירה  בלית  און  געמיינדע,  הייליגע  די  פון 

צוגעשטימט צו ווערן דער רבי פון די חסידים. אבער 

ביי זיך איז ער ווייטער געבליבן מיט די זעלבע עָנָוה פון 

פריער און מיט די זעלבע צובראכן הארץ ווי אמאל, 

נישט האלטנדיג פון זיך גארנישט.

געטרינקען לחיים
עס האט דערציילט אן עלטערע חסיד וואס איז 

געווען א משמש אין יענע תקופה ביים אלטער רבי פון 

אמשינאוו - הרה"ק רבי יעקב דוד זי"ע, אז איין טאג 

וויין  האט דער אמשינאווער רבי איהם געשיקט אין 

קעלער אז ער זאל ארויפברענגן א גוטן פלעשל וויין, 

און מ'האט געטרינקן א לחיים. און דער אמשינאווער 

רבי האט זיך אנגערופן איך טרינק לחיים לכבוד דער 

נייער רבי אין פילץ )-דער אלטער רבי זי"ע וואס איז דעמאלטס געווען 

רב אין פילץ( וואס האט יעצט אנגעהויבן צו פירן די ֵעָדה 

זיך דער אלטער  ווארקא חסידים... אזוי האט  פון די 

רבי פון אמשינאוו מיטגעפרייט מיט די שמחה פון די 

ווארקא חסידים.

עס איז נישטא קיין פלאץ
פרייליכע  די  פארשפרייט  זיך  האט  שנעל  בליץ 

בשורה אז דער אלטער רבי האט אנגענומען אויף זיך 

די הייליגע הנהגה, און פון אלע זייטן האבן אנגעפאנגן 

צו שטראמען חסידים קיין פילץ, זיך מסתופף צו זיין 

אויך  זענען  חסידים  די  צווישן  צדיק.  הייליגן  ביים 

געווען די קינדער פון הרה"ק רבי בעריש ביאלער זי"ע 

- דעם אלטער רבי'נס רבי, וואס האבן זיך אלע מכניע 

געווען און אנגענומען אויף זיך דער אלטער רבי אלס 

זייער רבי און וועג ווייזער.

פילץ  אין  פלאץ  דאס  איז  צייט  קורצע  א  ביז 

געווארן ענג, און מ'האט שנעל איינגעזעהן אז מ'דארף 

וועט  רבי  אלטער  דער  ווי  פלאץ  פאסיגע  א  טרעפן 

אויפשטעלן א בית המדרש מיט א הויף ווי די פילע 

חסידים וועלן קענען קומען צופארן און מיטהאלטן די 

הייליגע עבודה פונעם רבי'ן.

דער רבי רבי העניך פון אלכסנדר
פארקויפן  צום  געשטאנען  איז  צייט  יענע  אין 

עס  ווי  אלכסנדר,  שטאט  אינעם  המדרש  בית  דאס 

רבי  הרה"ק דער  געפירט  און  געוואוינט  פריער  האט 

רבי העניך פון אלכסנדר זי"ע. דער רבי רבי העניך איז 

פרשיסחא,  פון  הקדוש  יוד  פונעם  תלמיד  א  געווען 

פונעם רבי רבי בונם זי"ע, און דערנאך פון הרה"ק רבי 

יצחק מאיר פון גור - דער חידושי הרי"ם זי"ע. דער רבי 

רבי העניך איז געווען א גרויסער גאון און א חריף, און 

ער האט במשך זיינע יארן געדינט אלס רב אין עטליכע 

קהילות אין פוילין און צווישן זיי איז ער אויך געווען רב 

אינעם שטאט אלכסנדר, און נאכדעם אין נאך אנדערע 

שטעט. אויף זיינע עלטערע יארן האט דער רבי רבי 

העניך זיך צוריקגעצויגן קיין אלכסנדר ווי ער האט שוין 

געוואוינט פון פריער, און אין יאהר תרכ"ו נאכ'ן פטירה 

חסידים  די  זענען  אדר(  )כ"ג  חידושי הרי"ם זי"ע  פונעם 

פונעם חידושי הרי"ם געפארן צום רבי רבי העניך קיין 

אלכסנדר, ביז צו זיין פטירה געציילטע יאהר שפעטער 

אין ח"י אדר תר"ל. ]דערנאך האבן די חסידים פונעם 

רבי רבי העניך אנגעהויבן צו פארן צוריק קיין גור, צו 

הרה"ק רבי יהודה לייב - דער שפת אמת זי"ע, וועלכער 

איז געווען אן אייניקל פונעם חידושי הרי"ם. אזוי ארום 

איז איבערגעבליבן דאס ביהמ"ד פונעם רבי רבי העניך 

ליידיג אין אלכסנדר[.

פון פילץ קיין אלכסנדר
דאס הויף און בית המדרש פונעם רבי רבי העניך 

רבי יחיאל פישל  זוהן  זיין  צו  בירושה  זענען אריבער 

און  פארקויפן,  געוואלט  דאס  האט  וואס  זצ"ל  הכהן 

דעמאלטס זענען די חסידים פונעם אלטער רבי'ן זי"ע 

אויפגעקומען מיטן געדאנק אז דאס וואלט געווען א 

ווי דער  צוגעהערן  נויטיגע  פאסיגע פלאץ מיט אלע 

וועט קענען פירן די עדה הקדושה. עס  אלטער רבי 

קיין  שלוחים  אריבערגעשיקט  געווארן  תיכף  זענען 

אלכסנדר אדורכצופירן דעם מקח און אפקויפן דעם 

יחיאל  רבי  הויף.  דער  און  בית המדרש  פונעם  שטח 

פישל האט זיך געפרייט אז זיין טאטע'נס שוהל גייט 

אריבער צו די הייליגע הענט פונעם אלטער רבי'ן זי"ע 

וועמען ער האט נאך געקענט פון אלס יונגערמאן ווען 

דער אלטער רבי האט געוואוינט אין פרשיסחא, און 

ער האט געוואוסט פון זיין קדושה און צדקּות.

פון דעמאלטס האט זיך אנגעפאנגען די גאלדענע 

אלכסנדר וואס איז פארבליבן די הייליגע  תקופה פון 

הקדושים  רבותינו  פון  קדשם  משכן  מקום  שטאט, 

פלעגן  חסידים  טויזענטע  הונדערטע  ווי  לדורותיהם, 

שטראמען שבתים און ימים טובים און הייליגע טעג, 

זיך מסתופף זיין אין זייער הייליגער שָאטן און ָאנשעפן 

יראת שמים,  פילע הויפענעס פון תורה חסידות און 

וואס האט געהאלטן אין איין וואקסן און בליען דארט 

אין שטאט פאר איבער זעכציג יאהר ביז צום גרויסן 

חורבן ביי די צווייטע וועלט מלחמה.

דער אלטער רבי  זיך  שוין אין יאהר תרל"ז האט 

פרייד  די  צו  אלכסנדר,  קיין  אריבערגעצויגן  זי"ע 

צופרידנהייט פון די פילע חסידים וואס האבן געוואנדן 

מיט  ווערן  צו  געהאלפן  אלכסנדר  קיין  טריט  זייערע 

ברוחניות  השפעות  גוטע  און  רפואות  און  ישועות 

ובגשמיות.

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

דער הויף אין אלכסנדר


