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תשע"ו

ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם

א איד דארף זיך מתבונן זיין בעפאר יעדע זאך

לפניהם  תשים  אשר  המשפטים  ואלה  פסוק  אויפען 

ָקָדֵמיהֹון".  ִדְתַסַדר  ִדיַנָיא  "ְוִאֵלין  תרגום  דער  טייטשט 

דער הייליגער תפארת שמואל זי"ע ברענגט א פשט אין 

די ווערטער לויט ווי עס איז באקאנט א כלל אין עבודת 

ספרים הקדושים אז א איד דארף שטענדיג  פון  השי"ת 

זיך מתבונן זיין און טראכטן מיט א רואיגקייט און יישוב 

הדעת איידער יעדער זאך וואס ער וויל טוהן, סיי אויב 

ער גייט טוהן א מעשה מיט זיינע הענט, סיי צו ער גייט 

ער  אויב  אפילו  און  מויל,  זיין  פון  ווערטער  ארויסרעדן 

אלעמאל  קאפ,  זיין  אין  מחשבה  א  טראכטן  בלויז  גייט 

זאל ער קודם גוט טראכטן און אריינקלערן אין דער זאך 

צו  זאך  גוטע  א  איז  אויב עס  יעצט טוהן  גייט  וואס ער 

טוהן און ס'וועט ברענגן א נחת רוח פאר'ן אייבישטער, 

אדער פַארקערט ח"ו אז ער גייט יעצט טוהן א זאך וואס 

ער  זאל  אזוי  און  ליב.  נישט  עס  האט  אייבישטער  דער 

שטענדיג גוט אדורכנעמען און 'ָאּפוועגן' אלעס איידער 

ער טוט דאס, און זאל זיך מאכן א שנעלע חשבון הנפש 

אז אויף יעדע מחשבה, דיבור, און מעשה, וועט א מענטש 

דארפן געבן דין וחשבון פאר'ן אייבישטער, און אזוי ארום 

'איידער' ער גייט עפעס טוהן, וועט ער  דורכ'ן טראכטן 

פון שלעכטע  צוריקהאלטן  זיך  און  ווערן  געראטעוועט 

מעשים.

אין פרשת ראה  אינעם פסוק  אויך מרומז  איז  און דאס 

אז  הייסט  דאס  ֵּתֵלכּו"  ֱאֹלֵקיֶכם  ה'  "ַאֲחֵרי  ה'(  י"ג  )דברים 

געשען  עס  זאל  טוהן,  עפעס  ווילסט  דו  ווען  שטענדיג 

שוין  האסט  דו  וואס  נאכדעם  ֱאֹלֵקיֶכם"  ה'  "ַאֲחֵרי  נאר 

אויב  בארעכנט  זיך  און  אייבישטער  פונעם  געטראכט 

נאר  נישט,  אדער  איהם  פאר  רוח  נחת  א  זיין  ס'וועט 

דעמאלטס "ֵּתֵלכּו" זאלסטו גיין טוהן וואס דו ווילסט.

און אזוי זאגן אונז חז"ל )אבות פרק ג' משנה א'( אז א מענטש 

 - ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  ִלֵּתן  ָעִתיד  ַאָּתה  ִמי  "ִלְפֵני  דארף געדענקן 

פאר וועמען ער גייט אפגעבן א דין וחשבון אויף יענער 

וועלט", טייטשט רביה"ק דער תפארת שמואל זי"ע "ִלְפֵני" 

אויף דעם וואס דו האסט נישט אריינגעטראכט און זיך 

איז  אויף דעם  א מעשה,  טוהן  'בעפארן'  געווען  מתבונן 

א מענטש "ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון", ווייל אויב וואלט ער 

זיך אפגעשטעלט איין מינוט טראכטן און קלערן איידער 

ער טוט וואס ער וויל, וואלט ער נישט צוגעקומען צו אן 

עבירה.

און דאס זאגט דא די תורה הקדושה, "ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים 

ֲאֶׁשר ָּתִׂשים" א איד דארף שטענדיג ִמְׁשָּפְט'ן און ָאּפוועגן 

זיינע מעשים "ִלְפֵניֶהם" איידער ער טוט זיי, און ווי דער 

דיינע  מסדר  זיי  ָקָדֵמיהֹון"  "ִדְתַסַדר  צו  לייגט  תרגום 

מחשבות און טראכט פונעם רבונו של עולם בעפאר דו 

האלטסט ביים טוהן סיי וועלכע זאך עס זאל נאר זיין.

)ספה"ק תפארת שמואל אות ג'(

ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם

טראכטן אז ער האלט נאך בעפאר אלעם

מרן דער ישמח ישראל זי"ע האט געטייטשט א פסוק אין 

גלייכע  און  ריכטיגע  די  ִאיׁש"  ִלְפֵני  ָיָׁשר  ֶּדֶרְך  "ֵיׁש  משלי 

אז  טראכטן  אלעמאל  זאל  ער  אז  איז  איד  א  פאר  וועג 

הייסט  דאס  אלעמען"  בעפאר   - "ִלְפֵני  נאך  האלט  ער 

דעם  דינען  צו  אנגעהויבן  גארנישט  נאך  האט  ער  אז 

אייבישטער און ער שטייט נאך ביים שוועל פון עבודת 

אריינגעטרויטען  נאכנישט  אפילו  האט  ער  און  השי"ת 

אינעם  צו  אויך  לייגט  המלך  שלמה  ]אבער  אינעווייניג. 

חלילה  זיך  טאר  מען  אז  ָמֶות"  ַּדְרֵכי  "ְוַאֲחִריָתּה  פסוק 

קיינמאל נישט מייאש זיין און טראכטן אז מען איז שוין א 

אינגאנצן א פַארפַאלענער און מ'האט שוין ח"ו נישט קיין 

האפענונג צו דינען דעם אייבישטער, "ְוַאֲחִריָתּה" איינער 

אינגאנצן  און  'דערנאך'  שוין  איז  ער  אז  טראכט  וואס 

ריכטיגע  נישט  די  ָמֶות"  "ַּדְרֵכי  ח"ו  איז  דאס  פארפאלן, 

וועג, די וועגן פון טויט רח"ל[.

מיט די הקדמה טייטשט דער הייליגער תפארת שמואל 

זי"ע דעם פסוק "ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים" אז א איד 

דארף זיך שטענדיג ִמְׁשָּפְט'ן און טראכטן ביי זיך אז ער 

האלט נאך "ִלְפֵניֶהם - בעפאר אלעם" און ער האט נאך 

עבודת  אין  אריינגעטרעטן  און  אנגעהויבן  נישט  בכלל 

השי"ת, און ער דארף זיך שוין נעמען מיט א פרישקייט 

דינען דעם אייבישטער פון יעצט און ווייטער.

)ספה"ק תפארת שמואל אות י'(

פון אונזער הייליגער וויינגָארטעןמכרם רבותינו

זיך דערווייטערן פון א ליגנט
הרה"ק רבי יצחק מאיר פון גור - דער חידושי הרי"ם 
זי"ע האט נאכגעזאגט אין נאמען פונעם רבי רבי בונם פון 
פרשיסחא זי"ע, אז מיר געפונען נישט אין ערגעץ אין די 
תורה אן ענין פון זיך 'דערווייטערן' פון א געוויסע זאך, 
זענען  וואס  זאכן  זאכן  נאר  מען  געפונט  תורה  די  אין 
די תורה  'מּוָּתר' צו טוהן, אבער  'ָאסּור' צו טוהן אדער 
הייסט קיינמאל נישט פאר א איד זיך צו 'דערווייטערן' 
שטייט  ליגנט  פון  ענין  דער  ביי  דא  אויסער  זאכן,  פון 
"ִּתְרָחק"  ֶׁשֶקר  ִמְּדַבר  מאל  איינציגסטע  די  תורה  די  אין 
צו  סיבה  די  און  דערפון.  דערווייטערן  זיך  מ'דארף  אז 
דעם איז צו ווייזן די הארבקייט פון ליגנט אז דאס איז 
אזא הארבע זאך אז מען דארף טאקע אנטלויפן און זיך 
דערווייטערן דערפון וואס מער.                          )שפת אמת(

ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק 
די  וואס  ווערטער  די  פון  כוונה  די  איז  וואס 
זיך  דארף  מען  אז  ִּתְרָחק,  ֶׁשֶקר  ִמְּדַבר  שרייבט  תורה 

'דערווייטערן' פון א ליגנט?

די  לויט  מסביר  איז  זי"ע  ישראל  ישמח  דער  מרן 
ווערטער פונעם אבן עזרא )יארצייט א' אדר א'( וואס געבט צו 
פארשטיין דער איסור פון "לא תחמוד" מיט א משל אז 
פונקט ווי א פשוטער דארפסמַאן וועט קיינמאל נישט 
טאכטער,  קעניג'ס  דער  מיט  האבן  צו  חתונה  גלוסטן 
וויבאלד דאס איז גאר א ווייטע זאך און לייגט זיך אפילו 
נישט אויף זיין שכל און ער איז אזוי איינגעוואוינט און 
קען  דאס  אז  אהן  קינדווייז  פון  איהם  ביי  איינגעבאקן 
נישט פאסירן, אזוי אויך דארף א איד וויסן ביי זיך קלָאר 
אז יענעמ'ס זַאך האט נישט קיין שייכות צו מיר, און עס 
איז פונקט אזוי ווייט פון מיר ווי דער קעניג'ס טאכטער 

צו א פרָאסטע דארפסמאן...

דער  -זאגט  ליגנט  זאגן  לגבי  איז  זעלבע  דאס 
אזוי  זיין  דארף  א מענטש  אז  ישראל-  ישמח  הייליגער 
צוגעוואוינט אז ער זאל זיין ווייט פון שקר און עס זאל 
איהם בכלל נישט איינפאלן צו קענען זאגן א ליגנט, און 
אויפען  דא  טאקע  זאגט  אונקלוס  תרגום  דער  ווי  אזוי 
ליגנט  זאגן  פון  ָרִחיק"  ֶהֵוי  ְדִׁשְקָרא  "ִמִּפְתָגָמא  פסוק 
זאלסטו זיין ווייט, אז ְּבֶטַבע דארף א מענטש זיין ווייט 
זיין  גוט איינגעקריצט אין  זיין אזוי  פון ליגנט, עס זאל 

נַאטור אז זאל ער נישט קענען זאגן קיין ליגנט.

דער  און דער ישמח ישראל ברענגט פון זיין טאטן 
אלטער רבי זי"ע אז ער האט געזאגט אויף זיך אמאל אז 

ער איז ְּבֶטַבע דערווייטערט פון שקר...
)ספה"ק ישמח ישראל אות י'(

א גליון עוללות הכרם / אלכסנדר

א אוצר פון דברי תורה און 
דערציילונגען פון צדיקים

מדבר שקר תרחק



גליון עוללות הכרם / אלכסנדרב

ַרק ִׁשְבּתֹו ִיֵּתן ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא
"ָּכל  ג'(  משנה  י"ד  )פרק  שבת  מסכת  אין  זאגט  משנה  די 
ְּפַׁשט מיינט אז מ'מעג  )פשוט  ְּבַׁשָּבת"  ִלְרפּוָאה  ָאָדם  אֹוֵכל  ָהֳאָכִלין 
שבת עסן אלע סארטן עסן וואס זענען נישט קיין מעדעצין אדער געאייגנט פאר 

קראנקע מענטשן, זיך צו היילן דערמיט(. דער הייליגער תפארת שלמה 

פון ראדאמסק זי"ע טייטשט די כוונה "ָּכל ָהֳאָכִלין אֹוֵכל ָאָדם 
ִלְרפּוָאה ְּבַׁשָּבת - אז פון אלע מאכלי שבת קען א איד זוכה 
זיין צו א רפואה שלימה" ווייל אין שבת ווערט אפגעטוהן 
אין הימל גאר גרויסע סודות און ייחודים דורך די מאכלי 
שבת און עס איז מסוגל צו רפואה, און ווי חז"ל זאגן טאקע 
"שבת הוא מלזעוק ורפואה קרובה לבא" אז שבת טאר מען 
נאנט  איז  רפואה  די  און  א קראנקער  וועגן  נישט שרייען 
צו קומען דורך די קדושה און כח פון שבת. און מיט דעם 
ִׁשְבּתֹו  "ַרק  תפארת שלמה דער פסוק  טייטשט אויך דער 
ִיֵּתן" מיט'ן כח פונעם שבת און די שבת'דיגע מאכלים "ְוַרּפֹא 
ְיַרֵּפא" וועט דאס ברענגן א רפואה.                     )תפארת שלמה(

ִאם ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְיַׁשֵּלם ְׁשָנִים
דער טעם פארוואס א גנב דארף באצאלן ֵּכֶפל )דאפלט( 
מנה  לו  שיש  "מי  זאגן  חז"ל  וויבאלד  יקר,  כלי  דער  זאגט 
צוויי,  האבן  וויל  ָמנה  איין  האט  עס  ווער  מאתיים"  רוצה 
ווייל א מענטש איז נישט צופרידן מיט וואס ער האט, און 
דער גנב האט טאקע געגלוסט שטענדיג צו פארמערן און 

דָאּפלען זיין פארמעגן און דערפאר האט ער גע'ַגנב'עט, און 
ממילא באצאלט ער טאקע דאפלט.

דער  אז  רמז,  שיינע  א  צו  לייגט  יקר  כלי  דער  און 
ווארט 'ממון' איז צוזאמגעשטעלט פון געדָאְּפלטע אותיות, 
מם, ואו, נון, דער מ"ם האט אין זיך נאך א מ', דער וא"ו האט 
אין זיך נאך א ו', און דער נו"ן האט אין זיך נאך א ן', צו ווייזן 
אז דער מענטש איז קיינמאל נישט צופרידן מיט וואס ער 
האט און ער וויל אלס דאפלט.                                       )כלי יקר(

ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה... ֶאת ֶהָעִני ִעָּמְך 
ְּפִטיָרתֹו  ִּבְׁשַעת  ט'(  משנה  ו'  פרק  )אבות  זאגט  משנה  די 
ֶׁשל ָאָדם ֵאין ְמַלִוין לֹו ְלָאָדם ֹלא ֶכֶסף ְוֹלא ָזָהב ְוֹלא ֲאָבִנים 
טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות ֶאָּלא ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּבְלָבד, ווען א 
מענטש ווערט נפטר וועלן איהם נישט באגלייטן קיין גאלד 
און זילבער און דיימאנטן, נאר די תורה און מעשים טובים 
וואס ער האט געטוהן אויף די וועלט דאס גייט מיט מיט 
איהם אויף יענער וועלט. מיט דעם האט דער קאצקער רבי 
- הרה"ק רבי מנחם מענדל זי"ע געטייטשט דעם פסוק "ִאם 
ֶּכֶסף ַּתְלֶוה" אויב דו ווילסט אז דיין געלט זאל דיר באגלייטן, 
"ִעָּמְך"  ארימעלייט,  פאר  צדקה  געבן  זאלסטו  ֶהָעִני"  "ֶאת 
ווייל נאר דאס וועט בלייבן מיט דיר נאך דיין הונדערט און 

צוואנציג.

)עמוד האמת(

דברי תורה אויף פרשת השבוע און ענינא דיומא פירותיך מתוקים

ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם 
עס האט דערציילט דער גאון און 
ער  וואס  ז"ל  אייזנער  ָגְד'ל  רבי  חסיד 
אינדערהיים  קינד  אלס  געזען  האט 
געווען  איז  ער  ווען  מלחמה  די  פַאר 
אהר'לע  רבי  הרה"ק  פון  שטוב  אינעם 
אן  געווען  איז  אהר'לע  )ר'  זי"ע  קאזניצער 
ער  און  זי"ע,  צדיקים  קאזניצע  די  פון  אייניקל 

און  וואונדערליכע  גאר  מיט  געפירט  זיך  האט 

אינטרעסאנטע וועגן, און זיין שטייגער איז געווען 

מקרב צו זיין ארום זיך די גאר פשוט'ע ַעְמָך אידן 

און עמי-הארצים און זיך אפגעבן מיט זיי(.

פונקט דעמאלטס זענען געקומען 
צו ר' אהר'לע זי"ע צוויי אידן צו האבן 
ביי איהם א 'דין תורה' צוליב א מחלוקת 
זיך  צווישען  געהאט  האבן  זיי  וואס 
די  ִסְכסּוך.  געלט  געוויסע  א  איבער 
אינעם  געזעצן  זענען  מענטשן  צוויי 
דער  אז  געווארט  און  צימער  ווַארט 
דין  די  פירן  צו  אריינקומען  זאל  רבי 
צימער  אין  און  זיי,  צווישען  תורה 
האט געהערשט א פחד און א ציטער, 
קיינער האט נישט ארויסגערעדט קיין 
מיט  געווארט  האבן  אלע  נאר  ווארט, 
הכנעה און דרך ארץ אז דער רבי זאל 
ער  ווי  צימער  זיין  פון  ארויסקומען 
ענדליך  איינגעשפארט.  געזעצן  איז 
זיך  און  אריינגעקומען  רבי  דער  איז 
זיין  אויף  אויבנאהן  אוועקגעזעצט 
פלאץ, און קודם האט ער געזאגט פאר 
נישט  וויל  ער  אז  דינים  בעלי  צוויי  די 
זיי  איידער  ַּפְסק'ענען  צו  אנפאנגען 
וואס  'ְּפַסק-געלט'  געבן  איהם  וועלן 

יעדער  דיין,  מען דארף באצאלן פאר'ן 
פון די בעלי דינים האבן ארויסגענומען 
פון טאש פופציג רובל און אהינגעגעבן 
גערופען  האט  רבי  דער  רבי'ן.  פאר'ן 
א  אין  אויב  געפרעגט  און  משמש  זיין 
איז  שטאט  אין  המדרש  בית  געוויסע 
דא גענוג קוילן אויף צו הייצן אז ס'זאל 
דער  האט  דארט,  ווַארעם  פיין  זיין 
אזוי  אויב  "נו  יא,  אז  געזאגט  משמש 
די  פאר  קעז  און  ברויט  איין  קויף  גיי 
הונגעריגע אידן אין ביהמ"ד זאלן האבן 
באפוילן  רבי  דער  האט  עסן"  צו  וואס 
פאר'ן משמש און איהם אהינגעגעבן די 
הונדערט רובל וואס ער האט נאר וואס 

באקומען.

אהר'לע  רבי  האט  נאכדעם 
געהייסן די בעלי דינים פָארלייגן זייערע 
געענדיגט  האבן  זיי  ווען  און  טענות, 
האט ער זיך אנגערופען "דער ְּפַסק איז 
די  אויף  ַּפְסק'ענען  נישט  וועל  איך  אז 
וויבאלד די גאנצע קריגעריי  מחלוקת, 
איז נאר אויף געלט, און געלט איז נישט 
ער  האט  דערנאך  זאך",  חשוב'ע  אזא 
זיך  זאלן  "אידן  פרעגן  צו  אנגעהויבן 
ארומקריגן וועגן געלט?!" און אזוי האט 
ער איבערגעפרעגט עטליכע מאל ווען 
און  שטערקער  ווערט  שטימע  זיין 
העכער "אידן זאלן זיך ארומקריגן וועגן 
געלט?!" אין צימער האט געהערשט א 
דינים  בעלי  די  און  שרעק,  א  און  פחד 
האבן שוין כמעט חרטה געהאט פאר'ן 

קומען אהער בכלל.  

אהר'לע  רבי  האט  נאכדעם 

רייד  ווייכע  אנגעפאנגען צו רעדן מיט 

זאלן  זיי  אז  אידן  צוויי  די  בעטן  און 

שלום מאכן צווישן זיך און אז ס'לוינט 

און  געלט,  וועגן  קריגן  צו  נישט  זיך 

זיי  צו  גערעדט  לאנג  ער  האט  אזוי 

ביז  טענות,  די  אוועקגעמאכט  און 

שוואכערהייט  האבן  אידן  צוויי  די 

אויסגעשטרעקט די הענט איינער צום 

אנדערן ווי זיי בעטן זיך איבער, אבער 

דער רבי איז נישט געווען צופרידן און 

איך  האב  "דאס  אויסגעשריגן  האט 

פלייש  שטיקלעך  צוויי  אז  געמיינט? 

ָאנרירן איינער דעם צווייטן?  זיך  זאלן 

איבערבעטן  זיך  געמיינט  האב  איך 

מיט'ן גאנצן הַארץ"... הערנדיג די דברים 

אידן  צוויי  די  האבן  הלב,  מן  היוצאים 

איבערצובעטן  אנגעפאנגן  באמת  זיך 

דעם  איינער  זיין  מוחל  זיך  און 

ַאנדערן. פלוצלינג האט איינער פון די 

אנוועזנדע אין צימער אנגעפאנגען צו 

טאנצן און אריינגעשלעפט דעם גאנצן 

ווי  טאנץ,  פייערדיגע  א  אין  אין  עולם 

אויך די צוויי בעלי דינים וואס האבן זיך 

גאנצע הארץ  געווען מיט'ן  שוין מוחל 

און האבן געטאנצט אינאיינעם מיט א 

געשמאק, און מיט דעם האט זיך די 'דין 

תורה' געענדיגט. 

די  אז  דערציילט  האט  ָגְד'ל  רבי 

האט  ער  וואס  ַמחזה  וואונדערליכע 

געבליבן  איז  בייגעוואוינט  דעמאלטס 

אויף  הארץ  זיין  אין   איינגעקריצט 

אייביג...                                        )מסילות גד(

כשר'ע געלט פון דין תורה

ים  שִׂ ר תָּ ִטים ֲאשֶׁ פָּ שְׁ ה ַהמִּ אויפען פסוק ְוֵאלֶּ
דערמאנט  ווערט  דא  אז  רש"י  זאגט  ִלְפֵניֶהם 
דער חיוב אז מ'דארף גיין דוקא צו דין תורה און 
אוֹת. אין  ֶעְרכָּ גוי'אישע  גיין אין די  מ'טָאר נישט 
ילקוט מעם לועז ווערט געברענגט אז געלט וואס 
אוֹת  א איד באקומט דורכ'ן גיין אין גוי'אישע ֶעְרכָּ
געלט(,  דאס  באצאלן  צו  איהם  חבר  זיין  צווינגען  גויים  די  )און 

וועט ער נישט זעהן קיין סימן ברכה אין די געלט 
ס'וועט  און  געלט  דאס  פארלירן  וועט  ער  און 
וועמען  פון  דער  און  איבערבלייבן.  נישט  איהם 
ַסק פון  מ'האט צוגענומען דאס געלט דורך די פְּ
די גויים ער וועט מצליח זיין און דער אייבישטער 

וועט בענטשן זיין פארמעגן.

ן ְוַעִין דער טעם פון שֵׁ

ה ִאיׁש ֶאת ֵעין ַעְבּדוֹ  אין פסוק שטייט ְוִכי ַיכֶּ
אז  ֶחּנּו,  לְּ ְישַׁ י  ַלָחְפשִׁ יל  ַיפִּ וגו'  ַעְבּדוֹ  ן  שֵׁ ְוִאם  וגו' 
טאמער דער האר הַאקט אויס אן אויג אדער א 
ציין פון זיין עבד כנעני אדער זיין שפחה כנענית, 
גייען אזוי ארויס פון איהם און ווערן פריי דורך 
דעם. דער טעם פארוואס דוקא ווערט דערמאנט 
די צוויי איברים די ציינער מיט די אויגן, ברענגט 
נח  וויבאלד  אז  מדרש,  דער  בשם  חזקוני  דער 
האט פַארׁשָאלטן זיין זוהן חם )וואס ער איז געווען דער 
טאטע פון כנען, און דער זיידע פון אלע קנעכט - עבדים כנעניים( 

אויף דעם וואס ער האט געזען ווי נח ליגט נישט 
צניעות'דיג ווען ער איז געווען שיּכוֹר נאכ'ן מבול 
און ער איז געלאפן דערציילן פאר זיינע ברודער, 
ווי עס שטייט אין פרשת נח 'ַויְַּרא' ָחם ֲאִבי ְכַנַען 
האט  ער  אז  אויס  קומט  ֶאָחיו,  ֵני  ִלשְׁ 'ַויַּגֵּד'  וגו' 
'מויל',  זיין  און מיט  'אויגן'  זיינע  געזינדיגט מיט 
און קעגן דעם ווערן דא דערמאנט ביים עבד די 

צוויי איברים די אויגן און די ציינער פונעם מויל.

טריפה פלייש פאר'ן הונט

עסן  נישט  טאר  מען  אז  שטייט  פסוק  אין 
קיין טריפה פלייש נאר מ'זאל עס ווארפן פאר א 
הונט. רש"י ברענגט אז דאס איז א שכר פאר די 
הינט וויבאלד זיי האבן נישט געבילט אין מצרים 
אין  פסוק  אין  שטייט  עס  ווי  בכורות  מכת  ביי 

ֶלב ְלׁשֹנוֹ. ָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ כֶּ ֵני ִישְׂ פרשת בא, ּוְלכֹל בְּ

אין דעת זקנים פון די בעלי תוספות שטייט 
א טעם, אז דאס איז כדי מען זאל נישט זיין א 
כפוי טובה צו די הינט, וויבאלד דער סדר איז אז 
מ'שטעלט א הונט צו היטן אויף די סטַאדעס פון 
אויב  און  וועלף,  די  פון  באשיצן  זיי  און  בהמות 
ס'קומט א וואלף און וויל פארציקן א שעפעלע 
דעמאלטס גייט דער הונט און ער איז זיך מוסר 
וואלף,  פונעם  שעפעלע  די  ראטעווען  צו  נפש 
דעריבער טאר מען נישט זיין קיין כפוי טובה, און 
דעריבער  און  לוין.  זיין  באצאלן  איהם  מ'דארף 
ט טייטשט  שַׁ )פשוט פְּ ווען א מענטש האט א טריפה 
זאל ער עס  געווארן(  וואס איז פארציקט  'טריפה' א בהמה 

טאקע געבן פאר'ן הונט.

אוצר
הכרם

 אן אוצר פון ידיעות, הלכות, 
און מנהגים בענינא דיומא



ג גליון עוללות הכרם / אלכסנדר

געבוירן  איז  זי"ע,  זהב  טורי  דער   - הלוי  דוד  רבי  מרן 

געווארן אין יאהר שמ"ו אינעם שטאט לודמיר צו זיין פאטער 

דער גאון רבי שמואל הלוי וועלכער איז געווען פון די פרנסים 

יונגע יארן  און ראשי הקהילה אין זיין שטאט. און אין זיינע 

שמואל,  רבי  פאטער  זיי  פון  תורה  געווען  מקבל  ער  האט 

דער  יצחק  רבי  הגאון  ברודער  עלטערע  זיין  פון  אויך  ווי 

וואס האט  שאלות ותשובות מהר"י הלוי  מחבר פונעם ספר 

געלערנט מיט איהם. שפעטער האט דער טורי זהב ממשיך 

דער  פייבוש  רבי  גאון  דער  רבי'ן  זיין  ביי  לערנען  צו  געווען 

מחבר פונעם ספר עוללות אפרים אויף הלכות פסח.

דוד'ל  קליינער  דער  האט  יונגל  קליין  אלס  שוין 

גע'ֶׁשמ'ט איבער גאנץ פוילין מיט זיין געוואלדיגע גאונות און 

שוין  ער  האט  דערציילט  ווערט  עס  ווי  און  עילוי'אישקייט, 

אלס יונגל פון זיבן יאהר אלט גוט געקענט די דריי ָּבבֹות - 

בבא קמא, בבא מציעא, און בבא בתרא.

גאון  דער  האט  יארן  די  אין  געקומען  איז  ער  ווען 

)דער מחבר פונעם  רבי יואל סירקיש זי"ע - דער ַּב"ח  און צדיק 

דוד  רבי  און  איידים,  אן  דוד פאר  רבי  גענומען  בית חדש(  ספר 

וואס האט  האט חתונה געהאט מיט'ן טאכטער פונעם ב"ח 

און  בריסק.  שטאט  אינעם  רב  אלס  געדינט  דעמאלטס 

)ווי דער  קיין קראקא  זיך אריבערגעצויגן  זיי  שפעטער האבן 

ב"ח האט געדינט אלס רב(.

איידים  זיין  צו  שרייבט  ב"ח  דער  וואס  תשובה  א  אין 

און  גרויסע  גאר  מיט  אהן  איהם  ער  רופט  זהב  טורי  דער 

די  ט"ז  אויפען  ער  שרייבט  זיי  צווישן  און  טיטלען,  חשוב'ע 

ווערטער "קדוש יאמר לו".

זייענדיג א יונגערמאן פון בערך דרייסיג יאהר אלט איז 

ערשטע  זיין  רב,  אלס  אויפגענומען  געווארן  זהב  טורי  דער 

רבנות ּפָאסטן איז געווען אין א קליין שטעטל ּפָאטליטש ווי 

ער האט געדינט אלס 

רב פאר א תקופה פון 

דריי יאהר. שפעטער 

געווארן  ער  איז 

אויפגענומען אלס רב 

אינעם שטאט פויזנא 

דעמאלטס  איז  וואס 

געווען פון די גרויסע 

אידישע  חשוב'ע  און 

פוילין,  אין  קהילות 

אין  געהאט  האט  און 

חכמים  תלמידי  זיך 

נאך  תורה.  בני  און 

צוואנציג יאהר אין פויזנא איז דער טורי זהב צוריקגעפָארן 
קיין וואהלין וואס איז געווען זיין געבורט'ס ארט )דער שטאט 
געווארן  אויפגענומען  איז  ער  ווי  וואהלין(  אין  זיך  געפונט  לודמיר 

א  געווען  איז  וואס  אוסטראהא  שטאט  אינעם  רב  אלס 
שטארקע מקום תורה און האט פארמאגט א גרויסע ישיבה 
ועל  התורה  על  געזעצן  זענען  וואס  חכם  תלמידי  מיט  פול 
זהב איז אויך געשטאנען אין שפיץ  העבודה, און דער טורי 
פון די גרויסע ישיבה און האט דארט מרביץ תורה געווען. די 
אין  תקופה  גאלדענע  א  געווען  איז  אוסטראהא  פון  תקופה 
זיין לעבן ווי ער האט זוכה געווען צו פארשפרייטן זיין תורה, 
ווי אויך צו באלייכטן די וועלט מיט זיין הייליגער פירוש 'טורי 
זהב' אויפ'ן שולחן ערוך, וואס ער האט געשריבן אין די יארן 

זייענדיג אין אוסטראהא.

א  צו  געקומען  אבער  איז  תקופה  גאלדענע  די 
טראגישע ענדע ווען עס זענען אנגעקומען די ביטערע יארן 
אין גזירות פון ת"ח ות"ט ווען די קאזאקן האבן געמארדעט 
לענגאויס  קהילות  אידישע  הונדערטע  אויסגע'ָׁשחט'ן  און 
זענען  אוסטראהא  אין  אויך  ליטא.  און  אוקריינא,  פוילין, 
פון שטאט האבן געמוזט  די אידן  און  די צרות,  אנגעקומען 
זיך  האבן  אידן  די  רשעים.  די  פון  שוץ  זוכן  און  אנטלויפן 
שטארק  געווען  איז  וואס  אוליק  שטעטל  א  אין  באהאלטן 
און  מויער,  גרויסע  א  מיט  ארומגענומען  און  באפעסטיגט 
דארט האבן זיי זיך איינגעשפארט פאר עטליכע טעג זיך צו 
געוויינט  און  געדאווענט  און כסדר  די קאזאקן  פון  באשיצן 
זיי ראטעווען פון די הענט פון  צום אייבישטער אז ער זאל 
געפונען  דארט  זיך  האט  זהב  טורי  דער  אויך  רוצחים.  די 
אינאיינעם מיט די אידן פון זיין קהילה, און ער האט מתפלל 

געווען און געדאווענט פאר זייער רעטונג. 

גרויס  פון  איינגעשלאפן  זהב  איז דער טורי  איין טאג 
מען  האט  חלום  זיין  אין  און  שוואכקייט,  און  מידעקייט 
ב'  )מלכים  נביא  אין  פסוק  א  הימל  פון  פָארגעליינט  איהם 
קאפיטל כ'( "ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי" ווי 

וועט באשיצן דעם שטאט  זאגט צו אז ער  דער אייבישטער 
איז  דאס  )וואס  דוד  קנעכט  מיין  וועגן  און  מיינעטוועגן  פאר 
ט"ז האט  און דער  דוד(.  געהייסן  וואס האט  ט"ז  אויפען  רמז  א  געווען 

גרויס פרייד און חיזוק, און ער האט  זיך אויפגעוועקט מיט 
ישועה  זייער  אז  זאגענדיג  זיך  ארום  אידן  די  געשטארקט 
וועלן  זיי  און  נסים  געשען  וועט  היינט  נאך  און  נאנט  איז 
געראטעוועט ווערן. און ווי עס ווערט דערציילט האט טאקע 
הטבע,  לדרך  חוץ  נס  גרויסע  א  פאסירט  טאג  יענעם  אין 
ווייל העכער דעם מויער ווי זיי האבן זיך געפונען איז געווען 
אלטע קַאנָאנען וואס זענען געמאכט ארויסצושיסן גרויסע 
קוילן אין פַאל פון מלחמה מיט א פיינט, אבער די קאנאנען 
זענען שוין געווען אלט און פארלָאזט פאר לאנגע יארן און 
האט  פלוצלינג  ווען  געארבעט,  נישט  זיך  פארשטייט  האבן 
זיך דערהערט א רעש און עס האבן אנגעהויבן ארויספליען 
שוין  האבן  וואס  קאזאקן  די  פון  ריכטונג  אינעם  קוילן 
ארומגענומען דעם מויער און זיי האבן איר געוואלט שעדיגן. 
די קאזאקן האבן זיך זייער דערשראקן פון די שיסערייען און 
זיי האבן געהויבן פיס און אנטלאפן, און אזוי זענען די אידן 

געראטעוועט געווארן בדרך נס.

פאר לאנגע חדשים האט נאך דער טורי זהב געמוזט 
ארומווַאנדערן און גיין אין גלות אין עטליכע שטעט ביז די 
און  תי"ד  יאהר  פונעם  און  איינגעשטילט.  זיך  האבן  צרות 
ווייטער איז דער טורי זהב געווארן אויפגענומען אלס רב אין 
לבוב - לעמבערג ווי ער האט געדינט אלס רב פון די קהילה 
ביז צו זיין הסתלקות אין יאהר תכ"ו. )דער ט"ז איז אויך נפטר געווארן 
וועלט  צווייטע  ביים  אבער  לעמבערג,  שטאט  אינעם  לקבורה  געקומען  און 

בית  גאנצע  די  געמאכט  חרוב  און  אויסגעריסן  ימ"ש  דייטשן  די  האבן  מלחמה 

החיים אין לעמבערג ווי עס איז נישט געבליבן קיין זכר פון די קברים און פון די 

הייליגע צדיקים וואס זענען דארט געלעגן, אויסער א געדענקמָאל שטיין וואס 

איז אויפגעשטעלט געווארן אלס א זכר אויפען ארט פונעם בית החיים(.

געווארן  נתקבל  איז  זהב'  'טורי  חיבור  הייליגער  דער 

ביי גאנץ כלל ישראל, און ווי דער פני יהושע דריקט זיך אויס 

אין זיין הסכמה אויפען ספר טורי זהב אויף שולחן ערוך אבן 

זענען  ט"ז  הייליגן  פונעם  ְּפָסקים  און  חיבורים  די  אז  העזר 

גייען  מיר אלע  און  ישראל  בכל תפוצות  געווארן  אנגענומען 

צום שיין פון זיין ליכטיגקייט, און די הלכה בלייבט ווי דער ט"ז 

ַּפְסֶק'ענט אין רוב פלעצער, ווייל ער איז דער גרעסטער פון די 

אחרונים, און זיין ָארט איז דער ערשטער פון די ערשטע וואס 

העכער פון דעם איז נישט דא...

דוב  ישראל  רבי  הרה"ק  פון  ישראל  שארית  ספר  אין 

בעל שם טוב  געברענגט אז דער  ווערט  זי"ע  ווילעדניק  פון 

זי"ע האט געזאגט אז דער טורי זהב מיט דער ַׁש"ך )שפתי כהן 

פון רבי שבתי הכהן, אויך א פירוש אויף טייל חלקים פונעם שולחן ערוך( זיי 

זענען די לעצטע פוסקים, און מען דארף זיין געווָארנט נישט 

צו פסק'ענען קעגן זייער פסק, בלויז אין א פַאל ווען מ'קען 

אז  מ'ווייסט  וואס  סיבה  געוויסע  א  צוליב  זיין  ֵמִקיל  באמת 

דער ט"ז מיט'ן ש"ך וואלטן אליינס מקיל געווען אין אזא פאל.

ווי אויך איז באקאנט פון אסאך צדיקים אז דער טורי 

עס  און  הקודש,  רוח  מיט  חיבור  זיין  געשריבן  האט  זהב 

געפונען זיך אויך באהאלטענע כוונות און סודות התורה עפ"י 

קבלה צווישן זיינע ווערטער, כאטשיג וואס עס זעהט אויס 

בלויז ווי א חיבור אויפען שולחן ערוך עפ"י ִנְגֶלה, דָאך זענען 

דא אין דעם הייליגע כוונות און רמזים פון ֵׁשמֹות הקדושים, 

און דערפאר געפונט מען טאקע טיילמָאל אז דער ט"ז איז 

צו  שפראך  שווערע  א  מיט  און  בקיצור  אביסל  געשריבן 

פארשטיין, ווייל זיינע הייליגע קייד האבן געדַארפט שטימען 

און זיין צוגעפאסט מיט די 'ִנְסָּתר' אויך.

אינעם 'פנקס' פון די קהילה אין לבוב שטייט געשריבן 

די פאלגנדע מעשה: אין שטאט לבוב איז געווען א גביר וואס 

זיין טאכטער איז אריין אין איר א רוח רעה )ווי א דיבוק( און זי 

זיין צרה איז  זינען ל"ע, דער טאטע זעענדיג  איז אראפ פון 

קומען  זאל  ער  אז  ט"ז  הייליגער  דער   - רב  צום  געקומען 

באזוכן זיין קראנקע טאכטער און מתפלל זיין פאר איר און 

איר אויסהיילן פון איר קרענק. דער ט"ז איז אריבערגעגאנגען 

דעם  געעפענט  האט  ער  נאר  ווי  און  שטוב,  אין  עושר  צום 

טיר האט דאס מיידל אויסגעשריגן "ברוך הבא" און זי האט 

תיכף אוועקגעדרייט איר פנים פונעם ט"ז, ווען דער ט"ז האט 

איר געפרעגט פארוואס זי האט זיך אוועקגעדרייט, האט זי 

געענטפערט ווייל רשעים קענען נישט קוקן אין די פנים פון 

א צדיק, און דערנאך האט זי צוגעלייגט "איר זאלט וויסן אז 

אויבן אין הימל רופט מען אייך מיט כבוד מיט'ן נאמען רבינו 

"אויב  געענטפערט  ט"ז  דער  האט  זהב".  טורי  בעל  הגאון 

גוזר אז דו זאלסט  אזוי אז איך בין חשוב אין הימל בין איך 

פארענטפערט  איך  האב  היינט  ווייל  ווערן,  אויסגעהיילט 

אין  פשט  אמת'ע  אן  געזאגט  האב  איך  און  'טֹור'  שווערע  א 

זיינע ווערטער, און אין דעם זכות וועסטו האבן א רפואה". 

און כך הוה דאס מיידל איז אויסגעהיילט געווארן און זי איז 

צוריקגעווארן כאחד האדם.

אז  דערציילט  האט  זי"ע  קאברינער  משה  רבי  הרה"ק 

דער דאזיגער עושר האט שפעטער געוואלט קויפן א מתנה 

זיין טאכטער,  פאר'ן ט"ז אלס הכרת הטוב פאר'ן אויסהיילן 

אבער דער ט"ז האט נישט געוואלט נעמען פון איהם. האט 

דער עושר געקויפט א טייערע טלית געמאכט פון ספעציעלע 

מהודר'דיגע ווָאל און געוואלט ְמַהֶנה זיין דערמיט דעם ט"ז, 

פון איהם,  געוואלט נעמען  נישט  אבער אויך דאס האט ער 

זאגענדיג "איך בין שוין אלט און מיין צייט צו גיין פון די וועלט 

אין  איינוויקלען  מיך  וועט  מען  ווען  שוין,  זיך  דערנענטערט 

מיין אלטע טלית וועט זי קענען עדות זאגן אויף מיר אז איך 

האב קיינמאל נישט געטראכט קיין פרעמדע מחשבה בשעת'ן 

דאווענען, דער טלית איז ביי מיר חשוב און איך וויל עס נישט 

אויפטוישן פאר א נייע"...

הילולא
דצדיקיא

הרה"ק

רבי דוד הלוי  זי"ע
דער טורי זהב

 יארצייט:
כ"ו שבט תכ"ז

א בילד וואס איז מיוחס צום טורי זהב זי"ע



גליון עוללות הכרם / אלכסנדרד

תולדות פון די 
הייליגע רבי'ס 
פון אלכסנדר

מאמר 
כ"א

• פרק ז' •
דאס רבנות אין גריצא און פילץ

אין יענע יארן איז דער אלטער רבי - מרן רבי יחיאל 

ווי  גריצא,  קיין  טארטשין  פון  זי"ע, אריבערגעגאנגען 

ער איז געזעצן אויפען רבנות שטוהל און ממלא מקום 

רבי שרגא  גרויסער טאטע  זיין  פון  געווען דאס ארט 

פייביל זי"ע.

א רבנות מן השמים
אין ספר שמע שלמה )קארלין( ווערט געברענגט אז 

דערציילט,  תפארת שמואל זי"ע האט  הייליגער  דער 

אז אין די תקופה איידער דער אלטער רבי איז געווארן 

רב אין גריצא, איז דעמאלטס אנגעקומען קיין גריצא א 

צדיק מיט'ן נאמען רבי יהודה פסח פון ליפסק )רבי יהודה 

פסח איז געווען דער רב פון שטאט יוזעפאף און נאכדעם אין ליפסק, ער איז נאך 

געפארן צום רבי'ן פון לובלין דער חוזה זי"ע, און איז געווען א תלמיד פון הרה"ק 

הרה"ק רבי ירחמיאל פון  פון  און  זי"ע  רבי מאיר'ל פון אפטא - דער אור לשמים 

פרשיסחא זי"ע און נאך אסאך פריערדיגע צדיקים(, און ווען רבי יהודה 

פסח האט געזען אז די קהילה אין גריצא האט נישט 

רבי יחיאל  זיי גע'עצה'ט צו נעמען  קיין רב, האט ער 

אלס רב אויפען ארט פון זיין טאטן רבי שרגא פייביל, 

מסכים  נישט  האבן  שטאטלייט  די  פון  טייל  אבער 

געווען דערצו, וויבאלד רבי יחיאל איז נאך דעמאלטס 

געווען א יונגערמאן און זיי האבן געהאלטן אז גריצא 

דארף האבן א בארימטער רב וואס וועט פאר זיי זיין א 

כבוד, און רבי יחיאל איז נאך דעמאלטס נישט געווען 

גענוג מפורסם און חשוב פאר זיי, און דעריבער האבן 

זיי זיך קעגנגעשטעלט און נישט מסכים געווען צו די 

ווערטער פונעם צדיק. רבי יהודה פסח האט זיי אבער 

געווארנט אז זיי זאלן וויסן אז אויב וועלן זיי נעמען אן 

אנדערע רב וועט ער זיך נישט האלטן דארט און עס 

וועט נישט האבן קיין קיום זיין רבנות דארט, און נאר 

רבי יחיאל ער איז געאייגענט צו זיין ענקער רב.

נישט  אנהייב  אין  זיך  האבן  הקהילה  ראשי  די 

וויסענדיג געמאכט פונעם צדיק'ס רייד, און זיי האבן 

א  ביז  אבער  רב,  צווייטער  א  אויפגענומען  טאקע 

זיין  פון  יאהר  ערשטע  די  אין  נאך   - צייט  קורצע 

רבנות איז דער נייער רב פלוצלינג נפטר געווארן ל"ע. 

שפעטער האבן זיי פראבירט אויפצונעמען נאך א רב 

וואס איז זיי געפָאלן, אבער אויך זיין רבנות איז שנעל 

דורכגעפאלן ווען ער איז ליידער קראנק געווארן, און 

ער איז נישט געווען אין א צושטאנד צו קענען ווייטער 

אנפירן מיט דאס רבנות אין שטאט. דעמאלטס האבן 

טעות  א  האבן  זיי  אז  געזען  הקהילה  ראשי  די  שוין 

געהאט, און ווירקליך וויל מען פון הימל אז רבי יחיאל 

זאל קומען זיצן אויף זיין טאטע'נס פלאץ, און זיי האבן 

טאקע מכתיר געווען דעם אלטער רבי זאל קומען און 

זיין זייער רב. 

לא תגורו מפני איש
אין גריצא האט דער אלטער רבי געפירט די שטאט 

געשטאנען  איז  און  קדושה,  און  התורה  כח  זיין  מיט 

על המשמר אויף אלע ענינים פון קליין ביז גרויס. ער 

האט זיך נישט דערשראקן פון קיינעם און נישט מורא 

זיין.  ס'זאל  ווער  זיין  זאל  מענטשן  קיין  פון  געהאט 

רנס' פון שטאט וואס יעדער האט  אפילו ווען דער 'פַּ

צו  דערווַאגט  נישט  זיך  און  איהם  פון  געהאט  מורא 

זאגן א ווארט קעגן איהם, ווען ער האט אבער גערעדט 

רב  דער  זיך  האט  המדרש  בית  אין  דאווענען  ביים 

נישט געשראקן פון מוחה זיין און איהם פארשעמען 

דעראויף.

והוי זהיר בגחלתן
ווערט  זכיות  עשר  ספר  אין 

מעשה  וואונדערליכע  א  געברענגט 

וואס דער הייליגער ישמח ישראל זי"ע 

פאסירט  האט  וואס  דערציילט  האט 

דער אלטער רבי  ווען  יענע תקופה  אין 

קהילה  די  גריצא.  אין  רב  געווען  איז 

געלט  איינגעמָאנט  דעמאלטס  האט 

מתפללים  און  איינוואוינער  אלע  פון 

אין שוהל אז זיי זאלן זיך משתתף זיין 

פון  הוצאות  די  אין  נעמען  אנטייל  און 

די קהילה און פון אויסהאלטן דאס בית 

ִית'  ַהבַּ ֶדק  'בֶּ פאר  שטייער  א  מדרש, 

פון די  ווי מ'האט עס גערופען. איינער 

קהילה פירער'ס איז געווען א איד מיט'ן 

נאמען ר' משה און ער איז געשטאנען אין שפיץ פון 

א  ארויפגעלייגט  האט  ער  און  קאסע,  הבית  בדק  די 

באצאלן  דארף  ער  וויפיל  איינעם  יעדעם  אויף  פרייז 

פאר בדק הבית לויט זיין פארמעגן און יכולת, א עושר 

האט באקומען א העכערע פרייז צו באצאלן, און די 

ארימע האבן געדארפט באצאלן ווייניגער. דער משה 

האט צוגעטיילט פאר א געוויסער איד אין גריצא אז 

רובל  פופציג  פון  סכום  גרויסע  א  באצאלן  דארף  ער 

קיין  געווען  נישט  איז  ער  כאטשיג  הבית,  בדק  פאר 

פארמעגליכער מענטש און ער וואלט נישט געדארפט 

באצאלן אזוי פיל, דָאך וויבאלד זיי האבן געהאט צווישן 

זיך עפעס א סכסוך און ר' משה האט געהאט א שווער 

הארץ אויף יענעם דעריבער האט ער זיך נוקם געווען 

איד  דער  פרייז.  טייערע  אזא  בעטן  דורכ'ן  איהם  אין 

האט איהם גערופען צו דין תורה ביים רב - רבי יחיאל, 

דארף  איד  דער  אז  ְסֶק'ענט  גע'פַּ האט  רב  דער  און 

באצאלן נאר פינעף און צוואנציג רובל און נישט מער, 

אבער ר' משה האט נישט געהאלטן ביים פאלגן און ער 

האט ווייטער געפָאדערט פופציג רובל קיין איין פרוטה 

נישט ווייניגער. דער אלטער רבי האט זיך אנגעפאנגען 

צו בעטן ביי איהם אז ער זאל נאכלָאזן און אויספאלגן 

ַסק, אבער ער האט נישט געוואלט, און ער האט  זיין פְּ

זיך אנגערופען מיט חוצפה צום רב "דער רב זאל וויסן 

אז זיינע ווערטער זענען אומזיסט, ווייל איך וועל בשום 

אופן נישט פאלגן, נאר ער וועט מוזן באצאלן די פופציג 

און  געטוהן  קרעכץ  א  האט  רבי  אלטער  דער  רובל". 

ער האט צוזאמגעקלאפט זיינע צוויי הענט מיט צער 

ווי איינער וואס גיבט אויף, און ער האט געזאגט מיט 

ווייטאג "וואס קען איך טוהן מער פון דעם"...

דער  ווען  טאג,  יענעם  אין  שפעטער  אביסל 

פלוצלינג  איז  שוהל  אין  געפונען  זיך  האט  משה  ר' 

אראפגעפאלן א שווערע ּבַאלקָאן )הָאלץ( פונעם דַאך און 

זיין קאפ, און ער איז ליידער  איז ארויפגעפאלן אויף 

פארשטייט  רח"ל.  פלאץ  אויפען  געווארן  גע'ַהרג'עט 

זיך אז עס איז תיכף געווארן א רעש און א טומל אין 

און  געשעעניש,  מורא'דיגע  די  פון  גאנצע שטאט  די 

מענטשן זענען זיך צוזאמגעלאפן פון אלע זייטן. פונקט 

דעמאלטס איז דער אלטער רבי זי"ע געלעגן אין בעט 

אפצורוען,  זיך  אראפגעלייגט  אביסל  זיך  האט  ער  ווי 

ווען פלוצלינג האבן דערגרייכט זיינע אויערן אז עפעס 

דער  זוהן  זיין  אינדרויסן,  זיך  רודערט  און  זיך  קָאכט 

שטוב  אין  אנוועזנד  געווען  איז  וואס  ישראל  ישמח 

כאפ  א  זיך  גיבט  רבי  אלטער  דער  ווי  געהערט  האט 

אויף און זאגט אזוי ווי צו זיך אליין "וואס איז דער רעש 

דארט? אפשר וועגן משה"...

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 ביהמ"ד אין די שטאט ליפסק


