
 

 
 

 

 ('יגפסוק  'ל' קאפ)זה יתנו 

 .הראה לו כמין מטבע של אשי "זאגט רש 

א מענטש וואס דער אייבערשטער האט איהם געבענטשט מיט 

אזוי ווי . דארף וויסן אז געלט איז צוגעגליכן צו א פייער, עשירות

פייער פארברענט און מאכט קאליע אלע זאכן וואס געפונען זיך 

אויב א מענטש פיהרט זיך נישט אויף . אזוי אויך געלט, ום איהםאר

און ער גיבט נישט קיין צדקה וועט דאס , דערמיט אזוי ווי מען דארף

פון פייער האט מען א , און אזוי ווי. געלט זיין פאר איהם א אומגליק

אויב , אזוי אויך מיט געלט, קאכן און באקן, צו ווארעמען, סאך נוצן

ברענגט דאס צו א , זיך אויף דערמיט אזוי ווי מען דארף מען פיהרט

 (נועם אלימלך)            .סאך זכותים און גוטס

 ('טופסוק ' ל' קאפ) העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל

גיבן זיי אויס , אז פאר זיך, דער סדר פון אסאך רייכע מענטשן איז

לייט קארגן זיי צו געבן מעעאבער פאר אר, געלט וויפיהל זיי קענען

און די , און זיי טראכטן אז וויפיהל זיי גיבן איז צופיהל, צדקה

און טראכטן אז וויפיהל מען , מעלייט האבן שטענדיג טענותעאר

דער " העשיר לא ירבה"דאס זאגט די פסוק . גיבט זיי איז צו ווייניג

 ה רייכער מענטש זאל נישט טראכטן אז ער האט געגעבן א סאך צדק

און דער ארימאן זאל נישט " והדל לא ימעיט", מאןעפאר דעם אר

נאר , האבן טענות און טראכטן אז מען האט איהם געגעבן צו ווייניג

 .ער זאל זיין צופרידן מיט וואס ער באקומט

 (ע"זין רבי מאיר פרעמישל)

  ('טופסוק ' ל' קאפ) העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל

לא ", ר וואס איז רייך מיט מצוות ומעשים טוביםדע, "העשיר"

אייביג זאל ער , "מחצית"זאל זיך נישט האלטן גרויס נאר " ירבה

און ער האט נאך אסאך , טראכטן אז ער האט נאר געטוהן האלב

און דער וואס איז ארעם מיט מצות ומעשים " והדל", מתקן צו זיין

און טראכטן אז ער , זאל זיך נישט מייאש זיין" לא ימעיט", טובים

נאר אייביג קען מען תשובה טוהן , קען שוין נישט תשובה טוהן

 (נועם אלימלך)         ".'לתת את תרומת ה"

 ( 'ידפסוק ' לא' קאפ) 'ושמרתם את השבת כי קודש הוא לכם וגו

אז יום טוב טיילט מען :( ו"ט)מסכת ביצה  עס שטייט אין גמרא

עלפט פאר דעם אייבערשטן און ה" וחציו לכם' חציו לה"איין 

אפילו דער חלק פון די , אבער ביי שבת קודש. העלפט פאר די יודן

כי קודש הוא . "יודן דארף אויך זיין הייליג פאר דעם אייבערשטן

 (קדושת לוי)           .אפילו די חלק פון ענק זאל זיין הייליג" לכם

  
 

  (.'פסוק יד' לא' קאפ) ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם

ע פארוואס ער האט זוכה "ר אלימלך זי"מען האט געפרעגט דעם ר

איז אזוי שטארק אויפגענומען ' נועם אלימלך'געוועהן אז זיין ספר 

ר אלימלך געענטפערט אז צוליב די קדושת שבת "האט ר? געווארן

וואס אין  יעדע  ערב   שבת  , וואס האט געהערשט אין זיין שטוב

רשט  א  געוואלדיגע יראה וואס אפילו די באדינערס האט  געהע

, וואס די גאנצע וואך האט זיך געקענט מאכן זיי זאלן זיך קריגן

האבן זיך פאר שבת איבערגעבטן און געבעטן איינער פארן צווייטן 

 .  און עס האט אויסגעזעהן ממש ווי ערב יום כיפור, זאלן מוחל זיין

 ('פסוק לג' לב' קאפ) י נא מספרךואם אין מחנ... ועתה אם תשא

ת "אז אויב השי' טוב'י זאגט אז אין די פסוק פעלט די ווארט "רש

. וועט מוחל זיין איז גוט און אויב נישט זאל ער אויסגעמעקט ווערן

, פארוואס שטייט אויב אזוי נישט קלאר אין פסוק די ווארט טוב

רף וואס עס איז געוועהן א דא משלקען מען מסביר זיין מיט 

האט אין איר געפעלט א רב וואס זאל אויפלעבן מיטן אויפשטעלן 

זענען זיי געגאנגען צום פריץ וואס . צדקה וחסד, מוסדות פאר חינוך

און געבעטן אז , האט געהערשט אויף אלע שטעיט און אויך די דארף

דער , עס איז זיי זייער וויכטיג און זיי דארפן האבן די געלט דערפאר

אט גלייך מסכים געוועהן און געשיקט מיט גרויס כבוד עם צו פריץ ה

דער פריץ האט שטארק הנאה געהאט פון דער נייע רב און , ריפן

עס איז אריבער א צייט און . האט יעדן חודש געצאלט זיין געהאלט

מען האט עס , עט'גנב'די שיינע און טייערע פערד פון דער פריץ איז גע

די , עס איז געטראפן געווארן אין די דארף זייער שטארק געזיכט און

     

 כי תשא פרשת ק"עש ד"בס
 ו"תשע 'א אדר 'יז

 

 ק"נ    מוצש"הדלה                         

    

 6:55 5:82 נוי יארק
 6:55 5:82 מונטריאל

 6:95 5:25 לונדון  

 6:59 5:85 סטר'מנצ
 5:12 5:55 אנטווערפן

 5:25 5:95 ציריך    
 6:95 5:25 וינה    
 5:26 5:95 לברוןמ    



ס מענטשן זענען גלייך מיט א ציטער געקומען צום רב זאל 'דארף

האט  ,  געבן א עצה אז דער  פריץ  זאל  נישט  בייז  זיין  אויף  זיי

ער . ס אויף מיר און איך וועל עס ארלעדיגען'דער  רב  געזאגט לאזט

ן זיך ארויס געלאזט אויפן האט זיך אנגעטוהן מיט בגדי שבת או

אזוי ווי די פריץ האט נאר דערזעהן די רב , וועג צום פאלאץ פון פריץ

און דער רב זאגט , האט ער עם מיט גרויס כבוד שיין אויפגענומען

הויעך געשעצטער פריץ איך בין געקומען צוריק געבן די 'פארן פריץ 

וואס איז דער פריץ פרעגט עם גלייך ', !כתב רבנות פארן פריץ

אז ביי מיר 'און דער רב ענטפערט , געשעהן אז דו זאלסט דאס טוהן

ס 'ענען דעם פריץ'אין דארף האט געקענט געשעהן אז מען זאל גנב

דער פריץ האט גלייך זיך ', !פערד וויל איך דא מער נישט זיין

אנגעהויבן בעטן ביים רב ער זאל דאס נישט טאן און מען וועט נאר 

איז  נמשלדי . גנב און נישט די גאנצע דארף באשטראפן דעם

משה רבינו האט געזעהן די קיטרוג וואס קען זיין אויף די אידן האט 

ער געזאגט רבונו של עולם מעק מיך אויס פון דיין ספר סיי צו דו 

ת געזאגט אז ער וועט נאר "האט עם השי, ביסט יא מוחל סיי נישט

דאס קען זיין , יטן עבירהשטראפן די וואס האבן געהאט א שיכות מ

 .די כוונה פארוואס שטייט נישט די ווארט טוב

 

ד "ט אדר תרל"יארצייט י - ע"זי ס צמח דוד"ק רבי דוד שפירא פון דינאב מח"הרה

דער , ד"רבי דוד מדינוב איז געבוירן בערך אין יאר תקס -וזרח השמש 

יצחק  רבי. ער בני יששכריונגסטער זון פון זיין גרויסן טאטע רבי צבי אלימלך ד

אייזיק פון זידיטשוב הָאט דערציילט ַאז דער בני יששכר הָאט געזָאגט אויף זיין זון 

און ער האט . רבי דוד ַאז ער הָאט אים ממשיך געווען ַא נשמה פון עולם האצילות

, אויסגעפירט ַאז טרָאץ דעם ווָאס עס איז שווער פון דָארט ממשיך צו זיין ַא נשמה

 .ער אויב רבי הערש אלימלך הָאט ַאזוי געזָאגט איז זיכער ַאזויָאב

: דער בני יששכר הָאט געגעבן דָאס קינד ַא נָאמען -ויקרא שמו בישראל 

וואס אויף עם ווערט דערציילט . על שמו פון רבי דוד מליזענסק, "דוד"

כט איינעם אלימלך הָאט חתונה געמַא' ַאמָאל ווען דער רבי ר. וואונדערליכע ענינים

ווָאס , און עס זענען געווען דארט ַאסַאך צדיקים און קדושים, פון זיינע קינדער

הָאט מען דָארט , "די גרויסע חתונה"צוליב דעם הָאט מען גערופן יענע חתונה 

אויסגערופן ַאז ווער עס הָאט נישט מתקן געווען זיינע עבירות פון יוגנט זָאל נישט 

ָאבער ווער עס : "און געזָאגט, דוד פון ליזענסק' געשּפרינגען ראיז אויפ. גיין טַאנצן

און ער ". דער הָאט יָא רשות צו טַאנצן, הָאט בכלל נישט געהַאט קיין חטאת נעורים

ער איז 'ווען רבי דוד דינוב -. הָאט ָאנגעהויבן טַאנצן מיט ַא געווַאלדיגע התלהבות

ששכר געשיקט איינרייסן אויפן קבר פון ַאמָאל נישט געזונט געווען הָאט דער בני י

רבי דוד איז אין ַא תקופה שטַארק קרַאנק געוועהן הָאט  ווען. רבי דוד פון ליזענסק

: מען זָאל אים רופן, ד צו זיין נָאמען"אים דער בני יששכר צוגעלייגט דעם אות יו

דברי חכמינו ער הָאט מסביר געווען ַאז ָאט די סגולה געפינט מען שוין אין . "דויד"

און  'ואוקמיהד צום נָאמען "מען הָאט צוגעשטעלט דעם אות יו" ידיה"יהב ליה ':( ברכות ה)ל "ז

דער בני יששכר איז ַאמָאל  ווען. אויך איז דָאס מצד סגולה, ער האט געהאט א רפואה

 וועלכער איז נָאך דַאן, געווען ביי רבי הירש פון זידיטשוב צוזאמען מיט זיין זון דוד

ק נעבן דער "איז דער בני יששכר געזעסן ביי די סעודת פון שב, געווען ַא ּפיצל קינד

ביים , ווען דָאס יונגל דוד איז געשטַאנען צווישן די צוויי בענקלעך, הערש' רבי ר

זָאגן לחיים הָאט ַא געוויסער יונגערמַאן וועלכער איז געגַאנגען ָאנגעטָאן מיט ַא 

ווי עס איז געווען דער דרך פון די , ָאט געהַאט דערויף ַא שיין טיכלווייסן קרָאגן ווָאס ה

און וויבַאלד דער בני . אויסגעשטרעקט די הַאנט צו זָאגן לחיים דעמָאלטדיגע מתחדשים

הָאט ער , יששכר הָאט געפירט ַא שארפע מלחמה קעגן ַאלע סָארט התחדשות

הירש פון ' ווען דער רבי ר. גןן קרָא'אויפגעהויבן זיין הַאנט און געוויזן אויפ

זידיטשוב הָאט דָאס דערזען הָאט ער געפרעגט דעם בני יששכר וואו איז מרומז אין 

די תורה ַאז די אבות הקדושים הָאבן נישט געטרָאגן ַאזַא סָארט קרָאגן און א טיכל 

הָאט ער געענטפערט , ווען דָאס קליין קינד דוד הָאט געהערט די שאלה? אויף דעם

, ווָאלטן געגאנגען אנגעטוהן מיט אזא סארט לבוש' ווען די אבות הק: מיט חכמה

ווָאלט דָאך נישט רבקה געדַארפט ָאנטָאן פאר יעקב אבינו די פעל פון ציגן אויף זיין 

דורך ַאזַא סָארט , ווייל ָאן דעם ווָאלט דָאך יצחק אבינו אויך נישט דערקענט, הַאלץ

 … לבוש

ני יששכר הָאט גָאר שטַארק געווָאלט משדך זיין זיינע דער ב -האיש מקדש 

בערך ַאכט יָאר , ווען זיין זון רבי דוד איז נָאך געווען זייער יונג. קינדער יונגערהייט

, עס שטייט מצא אשה מצא טוב: הָאט דער בני יששכר ַאמָאל געזָאגט, ַאלט

הָאט דער בני יששכר  פארדעם? לכאורה ווָאס פַארַא מציאה איז שייך ביי א שידוך

ווער עס וועט , דעמָאלט בַאשלָאסן צו טָאן ַא שידוך אויף ַאן אופן פון ַא מציאה

יעצט ַאריינקומען מיט ַא קוויטל און ער וועט הָאבן ַא גערָאטענע און געלאנגענע 

ּפונקט , זָאל זיין ווער עס זאל נאר זיין, וועט ער זיך מיט אים משדך זיין, טָאכטער

' ר, נגעקומען צום בני יששכר ַא איד ַא נגיד ווָאס הָאט געהַאנדלט מיט ווייןאיז ָא

, הָאט אים דער בני יששכר געפרעגט צו ער הָאט ַא טָאכטער, הירץ פון טורקא' ישעי

הָאט אים דער בני , הָאט געענטפערט ַאז ער הָאט ַא יונגע טָאכטער' ישעי' ווען ר

' ווי פַארשטענדליך הָאט ר, מיט אים משדך זייןיששכר געזָאגט ַאז ער וויל זיך 

. דער נגיד בַאלד מסכים געווען בלב שלם און מען הָאט געשלָאסן דעם שידוך' ישעי

און ער איז געגַאנגען ַא גַאנץ , רבי דוד הָאט חתונה געהַאט איז דא א געוויסע נוסח אז ביי די עלף יָאר ווען

ָאבער עס איז פַארהַאן ַאן ַאנדערער נוסח ַאז ער הָאט חתונה געהַאט . ליןיָאר מיט ַא טלית גדול ָאן קיין תפי

ווייל , די חתונה איז רבי דוד פַארבליבן בצל זיין גרויסע טאטע נָאך. ביי די פערצן יָאר

ַאזוי הָאט זיך דער בני יששכר אויסגענומען מיטן מחותן ַאז ער וויל ַאז זיין זון זָאל 

. דיג מקושר מיט זיין טאטע'בי דוד איז געבליבן מוראר. ביי אים פַארבלייבן

און , איינמָאל שוין נָאך די פטירה פון בני יששכר הָאט רבי דוד גערעדט פון טַאטן

און פון דעמָאלט הָאט ער מער נישט , הָאט ָאנגעהויבן זייער שטארק צו וויינען

 .געווָאלט רעדן פון טַאטן

ר איז נפטר געווָארן הָאט ער ווען דער בני יששכ -על כס הרבנות 

דער . רבי שמואל און רבי דוד, רבי אלעזר פון לַאנצהוט, איבערגעלָאזט דריי זוהן

איז דעריבער , עלסטער רבי אלעזר איז שוין דעמָאלט געווען רב אין לַאנצהוט

ָאבער ער הָאט מותר געווען , געקומען דָאס כסא הרבנות אין דינוב פַאר רבי שמואל

רבי דוד ... מען ברויך אים געבן ַא רבנות, ער איז ַא בטלן: זָאגנדיג, בי דודלטובת ר

ָאבער גַאנץ שנעל הָאט זיך אין אים מדבק , איז דעמאלס נָאך געווען ַא יונגערמַאן

, געווען ַא גרויס חלק פון די בני עליה ווָאס הָאבן זיך מסתופף געווען ביי זיין טאטע

די . וקדוש ווָאס איז ראוי צו פירן ַאן עדה בישראלזעענדיג אין אים דער גדול 

ק "מען פלעגט זָאגן ַאז ַא מנחה עש', ער חסידים זענען געווען גרויסע עובדי ה'דינוב

פונדעסטוועגן , אין דינוב איז געווען מיט ַאזַא התעוררות ווי ַא תפילה פון יום כיפור

י מעשה הָאבן מעיד געווען ַאז אנש, איז ַאלעס געווען געמישט מיט שמחה דקדושה

ַאז אין דינוב שּפירט מען מער הרגשה און ַא גרעסערע הארה אין שמחת תורה ווי 

 .אין יום הקדוש

גדולים וקדושי , ער איז געפָארן צו צדיקים'רבי דוד דינוב -בקרב קדושים 

 .וועלכע הָאבן אים שטַארק מחשיב געווען כפי רום קדושתו, דורו

. ק מרן דער שר שלום פון בעלזא"פלעגט ַאסַאך פָארן צו כ רבי דוד -בעלזא 

. יעדעס מָאל ווָאס ער פלעגט קומען קיין בעלזא הָאט מען אים זייער מכבד געווען



זי זָאל ָאנגרייטן ַא , ק דער שר שלום געזָאגט פַאר די רעביצין מלכה"ַאמָאל הָאט כ

הָאט די רעביצין . ער רב'דער דינוב, ן גַאסט'סעודה ווייל מיר הָאבן ַא חשוב

ווָאס איז דער , ס'עס קומען דָאך ַאהער ַאסַאך אנשי מעשה און רבי: געפרעגט

ס איז דָא 'רבי: הָאט דער ערשטער רב געענטפערט? גרויסער עסק דוקא מיט אים

ס אכסניה אין בעלזא איז 'דוד רבי! ָאבער ערליכע אידן איז נישטָא ַאזויפיל, ַאסַאך

ע 'ווָאס דָאס הָאט געהייסן זייער ַא חשוב, סוכה פונעם ערשטער רב געווען אין די

הָאט ער אים , איינמָאל ווען ער הָאט זיך געזעגנט פונעם ערשטער רב. אכסניה

הָאט רבי דוד געענטפערט בצחות לשון , פַארבעטן צו בלייבן אויף נָאך ַא שבת

די רעביצין מיינע ברויכן וועט , "סוכה"אויב איך וועל דָא בלייבן אין די : קדשו

קשר צו בעלזא איז געווען ַאזוי  זיין... [בָארגן געלט אויף צרכי שבת]" הקפות"מַאכן 

ַאז ַאמָאל ווען רבי אלעזר דער זון פונעם ערשטער רב ווָאס זיין צורה איז , שטַארק

 הָאט זיך, איז אים געקומען בַאזוכן אין דינוב, נס'געווען זייער דומה צום טאטע

און ער איז געפַאלן אין חלשות , געדַאכט פַאר רבי דוד ַאז דָאס איז דער ערשטער רב

ביז מען הָאט עם דערמונטערט און אויפגעקלערט דעם טעות אז דאס איז רבי 

 .אלעזר

דָאס ערשטע מָאל ווָאס ער . ער'רבי דוד איז אויך געפָארן צום רוזינ -רוזין 

ָאבער ווען ער הָאט , ער געווען ַא סגי נהור'רוזינאיז ַאהין געפָארן איז שוין דער 

איר זענט דער זון פונעם : הָאט ער זיך ָאנגערופן, ס הַאנט'ָאנגעכַאּפט רבי דוד

און די צוויי צדיקים הָאבן ַא ... איך וויל רעדן מיט אייך ביחידות, ער צדיק'דינוב

הָאט אים , קיין רוזיןרבי דוד איז געקומען  ווען. לַאנגע צייט גערעדט אינאיינעם

איך בין דער : הָאט ער געענטפערט" ?ווער זיינט איר: "ער געפרעגט'דער רוזינ

הָאט ער ? ס זוהן'איר זענט עס דעם בני ישכר: הָאט ער ווידער געפרעגט! דינובער רב

ָאבער ער הָאט , "זעצט אייך: "ער געזָאגט'הָאט אים דער רוזינ! יא  : געענטפערט

נישט ווייט פון אייך שלָאפט : "ער ממשיך געווען'הָאט דער רוזינ. נישט געווָאלט

, אלימלך ווָאס ליגט אין ליזענסק נישט ווייט פון דינוב' מיינענדיג דעם רבי ר? דער גרויסער רבי מלך

? איז דָארט דָא ַאסַאך זעלנער? נישט ווייט פון אייך איז דָא ַא שטָאט ּפרעמיסל

ער הָאט געהערט די 'ווען רבי דוד דינוב? ווָאספַארַא אויבער שלַאג טרָאגן זיי

ּפגעזעצט, שאלות גיב : "און זיך ָאנגערופן צו זיין משמש, הָאט ער זיך בַאלד ַארא 

 "...דַארף מיר ָאנשַארפן דעם מח צו דעם שמועסאיך , מיר די טַאבַאק ּפושקע

ער און 'בַאזונדער גרויס איז געווען דָאס ידידות צווישן רבי דוד דינוב -צַאנז 

דער . דער דברי חיים פון צַאנז וועלכער הָאט זייער משבח געווען זיין גרויסקייט

ָאט זיך ַאמָאל ער רב ה'און דער צַאנז, ער רב הָאט ַאסַאך בַאזוכט ביי אים'דינוב

ער און רבי הערשל פון זידיטשויב העלפן אים 'ַאז רבי דוד דינוב: אויסגעדריקט

און איז , איז רבי דוד געקומען קיין צַאנז ביינַאכט ַאמָאל!. 'ַאסַאך צו אין עבודת ה

ער רב ַאִהין ָאנגעקומען און 'אינמיטן נַאכט איז צַאנז. צוגעגַאנגען צו די אכסניה

פון וואו הָאט איר : הָאט אים רבי דוד געפרעגט, ן פענסטער'אויפגעקלַאּפט 

ַאז מיין גוטער : "הָאט דער דברי חיים געענטפערט? געוואוסט ַאז איך בין אין צַאנז

זענען געקומען קיין צַאנז  ַאמָאל"... ?פריינד איז דָא אין שטָאט זָאל איך נישט וויסן

זָאגנדיג , הָאט זיי נישט געווָאלט אויפנעמעןָאבער דער דברי חיים , ע חסידים'דינוב

ביי !" ער איז דָאך דער צדיק הדור: "ווייל, ַאז זיי זָאלן פָארן ווייטער קיין דינוב

מיט ווָאס קען איך : ער רב געפרעגט'איינע פון די בַאגעגענישן הָאט אים דער צַאנז

ער 'דער צַאנז"... אמתמיט ַא ּפיצעלע ": הָאט רבי דוד געענטפערט? אייך מכבד זיין

זענען  ַאמָאל". אין דינוב קען מען שעּפן יראת שמים מיט עמערס: "רב הָאט געזָאגט

און גערעדט צווישן זיך ווער , ס צימער'ער קינדער געזעצן נעבן זייער טאטע'די צַאנז

הָאבן זיי בַאשלָאסן ַאז זייער טאטע דער דברי חיים איז . עס איז דער צדיק הדור

און , ער רב ַארויסגעקומען פון זיין צימער'ּפלוצלינג איז דער צַאנז. דיק הדורדער צ

הָאבן ? פרעגנדיג ווָאס זיי רעדן, זיי געווינקען מיט זיין הַאנט ַא סימן פון ַא שאלה

הָאט זיי . זיי דערציילט ווָאס זיי הָאבן דָא גערעדט און ווָאס זיי הָאבן בַאשלָאסן

זן ַאז זיי הָאבן נישט גוט מכון געווען און ער הָאט זיי געוויזן ער רב געווי'דער צַאנז

זיי , מרמז צו זיין ַאז דָארט וואוינט דער צדיק הדור, מיט די פינגער צו איין זייט

הָאט ער געשָאקלט מיטן ! זידיטשוב: הָאבן פַארשטַאנען די כוונה און זיך ָאנגערופן

ּפ אויף יא   מָאל געוויזן מיט די פינגער אויף ַאן ַאנדערע דערנָאך הָאט ער נָאכַא. קא 

הָאט דער ! דינוב: און זיי הָאבן פַארשטַאנען די כוונה און זיך ָאנגערופן, זייט

 .ער רב געשָאקלט אויף יָא און איז צוריק ַאריין צו זיך אין צימער'צַאנז

און  דריי זוהן, ער הָאט איבערגעלָאזט זרע קודש'רבי דוד דינוב -' זרע ברך ה

נפתלי ' זיין עלסטער זון רבי ישעי( א: ַאלע גאונים צדיקים וקדושים, פיר איידעמער

; וועלכער הָאט ממלא געווען מקום אביו אין דינוב, ס הנותן אמרי שפר"הירץ מח

רבי מאיר יהודא ( און ג; ס צבי לצדיק"רבי צבי אלימלך פון בלָאזוב מח( ב

ַאז , ער רב בעל דברי חיים הָאט געזָאגט'נזצַא דער. ס אור למאיר"מביקָאווסק מח

תורה עבודה און גמילות , עמודי עולם' ער הָאט איבערגעלָאזט ג'רבי דוד דינוב

ער , נפתלי הירץ איז געווען דער עמוד העבודה' זיין עלטסטער זון רבי ישעי. חסדים

אפילו , ווענעןַאז נָאך יעדן דַא, איז געווען בַאוואוסט מיט זיין גרויסן כח און עבודה

איז זיין טלית געווען דורכגעווייקט פון שווייס און מען הָאט עס , אינמיטן ווינטער

, רבי צבי אלימלך פון בלָאזוב איז געווען ַאן עמוד התורה; געמוזט שטעלן טריקענען

איידעמער  זיינע. און דער ביקָאווסקער רב איז געווען ַאן עמוד פון גמילות חסדים

ק "א אייניקל פון כ, א זוהן פון רבי אלעזר רוקח, רבי יהודה רוקח( 2: עןזענען געוו

רבי משה חיים ( 1; ד דיבעצק"רבי מענדל מריליס אב( 8; מרן דער שר שלום

ּפשיץ, מגלָאגוב , ד מַאדן"אב' רבי שמחה טובי( 9און ; ער רב'אן אייניקל פון דער רא 

 .א זוהן פון דער אמרי נועם פון דזיקוב

. רבי דוד פלעגט זָאגן פיל דברי תורה ביי יעדע סעודה -צמח דוד  די ספר

זיך דער צַאנזער הָאט  ,ַאמָאל פרייטָאג צו נַאכט ווען ער איז געווען ַא שבת אין צַאנז

טָאר נישט , הָאט נישט געהערט תורה אין הימל'ווער ס: רב ָאנגערופן ביים טיש

זער רב אויסגעדרייט צו רבי דוד און אים בַאלד הָאט זיך דער צַאנ. זָאגן קיין תורה

איך הער : ָאבער ער בענוותנותו הָאט געענטפערט. מכבד געווען צו זָאגן דברי תורה

סיבה פַארווָאס עס איז נישט געבליבן פַארשריבן  די. נישט קיין תורה אין הימל

, בירך יושע' איז צוליב ווָאס ַא חסיד מיטן נָאמען ר, אסאך פון זיינע דברי תורה

פלעגט שרייבן די דברי תורה פון , וועלכער הָאט געוואוינט אין ַא דָארף נעבן דינוב

און ער הָאט שוין געהַאט ביי זיך פַארשריבן גַאנצע בענדער , ער'רבי דוד דינוב

איז יענער חסיד , איינמָאל איז רבי דוד אים געקומען בַאזוכן. חידושי תורה

און געוויזן דעם רבי ַאז , ַארויסגענומען ַא ספר, ַאנקצוגעגַאנגען צו זיין ספרים ש

ּפגעשריבן די חידושי תורה ער הָאט , דָאס איז ַא כתב יד ווָאס ער הָאט א 

ַאלעס דיקע בענדער , ַארויסגענומען נָאך ַא ספר און דערנָאך נָאך איינס

פון : איםהָאט זיך רבי דוד ָאנגערופן צו . פַארשריבענע חידושי תורה פון רבי דוד

ווען יענער חסיד הָאט דָאס ? וואו ווייסטו ַאז דָאס הָאב איך אינזין געהַאט

, אויב הָאב איך נישט מכוון געווען לדעתו הגדולה, הָאט ער בַאשלָאסן, דערהערט

צו ווָאס , ווָאס דַארף איך זיך מטריח זיין, ס דברי תורה'און עס איז נישט דעם רבי

ער איז ַאריין אין קָאך און ַאריינגעווָארפן ַאלעס אינעם ? רדַארף איך די ַאלע בענדע

איז עּפעס דָא : רבי דוד איז נפטר געווָארן הָאט ער געפרעגט פאר. ברענענדיגן אויוון

און פון , יעדער ווָאס הָאט געדענקט, מען הָאט גלייך ָאנגעהויבן קלויבן? פון מיר

ָאבער ווי פַארשטענדליך איז דָאס  .דעם איז שּפעטער געווָארן דער ספר צמח דוד

זון רבי צבי אלימלך פון  זיין. נאר גאר א קליין חלק פון ווָאס ער הָאט געזָאגט

איז ווָאס זיין , בלָאזוב הָאט געזָאגט ַאז דָאס ווָאס עס שטייט אין ספר צמח דוד

זיך אויך און דעריבער הָאט . פרישטָאג" ָאנבייסן"טַאטע הָאט געקענט זָאגן בעת איין 

, מתנגד געווען זיין זון רבי מאיר יהודא פון ביקָאווסק ַאז מען זָאל דרוקן דעם ספר

דוד  רבי. ער'ן גרויסקייט פון רבי דוד דינוב'ווייל עס איז נישט גענוג מעיד אויפ

פלעגט אויך זאגן אסאך וואונדערליכע ווערטער וואס מענטשן האבן עס אנגענומען 

ווען איינע פון די צוהערער  -ט רבי דוד ַאמָאל ַאליין געזָאגט ווי מלתא דבדיחתא הָא

האט ער זיך  –" ווערטל"איז נָאר ַא 'הָאט מעיר געווען אויף זיינס ַא שמועס ַאז ס

עס ". ווערטל"איך הָאב נָאך קיינמָאל נישט געזָאגט קיין ! אויסגעדריקט חלילה

דוד , 'ויברך דוד את ה. ''וגו לעיני כל הקהל ויאמר דוד' ויברך דוד את ה'שטייט 

לעיני ָאבער , המלך הָאט שטענדיג געבענטשט דעם אויבערשטן מיט ַאלע זיינע רייד

ווי ער , ויאמר דוד, פאר אנדערע מענטשן הָאט עס ַאמָאל אויסגעקוקט כל הקהל

 ...זָאגט סתם ווערטלעך

וב ַאלס רבי אליעזר צבי פון קָאמַארנא איז געפָארן קיין דינ -סיפורים 



ווען ער איז ָאנגעקומען הָאט ער זיך געשטעלט אונטערן אויוון און נישט . יונגערמַאן

, ביי די ערשטע הוספה נָאך ששי, ביי קריאת התורה. דערציילט קיינעם ווער ער איז

: הָאט ער געענטפערט, איז דער גבאי צוגעגַאנגען און אים געפרעגט זיין נָאמען

ווען ער איז ַארויף צו . און הָאט גָארנישט צוגעלייגט" ייזיקאליעזר צבי בן יצחק א"

הָאט רבי דוד געקוקט אויף אים און זיך , די בימה און געווָאלט מַאכן ַא ברכה

און הָאט בַאלד ! ?יצחק אייזיק' אליעזר צבי בן ר: "ָאנגערופן מיט וואונדער

מורה מורינו הרב יצחק  מורינו הרב אליעזר צבי בן: "געהייסן נָאכַאמָאל אויפרופן

טרָאץ ווָאס , ער הָאט געליינט אין די תורה ביז סוף סדרה ַאלס אחרון". יהודה יחיאל

 און דָאס איז געווען נאר די ערשטע הוספה, איז געווען דער מנהג צו מַאכן הוספות יעדע דריי פסוקים'ס

הדברים אים  און בתוך, נָאכן דַאווענען הָאט אים רבי דוד געלַאדנט צו קידוש

מילא אויף דיין כבוד מעגסטו מוותר , איך ווייס ווער דו ביסט, יונגערמַאן: געזָאגט

אליעזר צבי הָאט  רבי... ?ָאבער קענסטו דען מוותר זיין אויף דיין טַאטנס כבוד, זיין

דערציילט ַאז ווען ער איז ַאמָאל געווען אין דינוב הָאט ער געהערט די דברי 

און דער ַארומיגער עולם הָאט געלַאכט , בי דוד פלעגט זאגןבדיחותא וואס ר

צוליב די רזא , "און מיך הָאט עס דורכגעשטָאכן דָאס הַארץ", הערנדיג די ווערטער

ער איז 'רבי דוד דינוב ווען .דרזין ווָאס עס איז געוועהן בַאהַאלטן אין יעדן ווָארט

ער 'ק ביים צַאנז"געבליבן אויף שבאיז ער , ַאמָאל געווען אונטערוועגנס צו קרעניץ

ר רב געגַאנגען צום 'איז דער שינָאווא, זונטָאג איז דַאן אויסגעפַאלן ראש חודש. רב

במשך דעם ראש חודש טיש הָאט רבי דוד פארמערט צו זָאגן מילי . טיש פון רבי דוד

ון די ביי די זייט איז געשטַאנען דער טירווער רב וועלכער איז געווען פ. דבדיחותא

און זיינע אויגן הָאבן געגָאסן מיט טרערן הערנדיג די , ער חסידים'גרויסע דינוב

ָאבער דער שינָאווער רב הָאט אינגַאנצן נישט צוגעלייגט קיין , דברי בדיחותא

ווען רבי דוד הָאט , ביים ענדיגן די סעודה. כאילו ער וויל נישט אויסהערן, אויער

: הָאט זיך דער שינָאווער רב ָאנגערופן, צום בענטשן געהייסן ברענגען מים אחרונים

הָאט רבי דוד " ?אפשר וועט איר זָאגן עּפעס ַא דבר תורה פַארן בענטשן"

ר רב האט זיך ַאזוי 'דער שינָאווא !?און ביז יעצט ווָאס הָאב איך געזָאגט: געענטפערט

ע 'ער רעדט פשוט'ַאכט זיך כאילו רבי דוד דינובווייל עס הָאט אים וויי געטָאן ַאז פַארן ציבור ד, ָאנגערופן

ווען דער . ררב הָאט געוואוסט ַאז עס ליגט דערין בַאהַאלטן גרויסע סודות'און דער שינאווא, רייד

הָאט ער בַאלד נָאכן בענטשן געבעטן פון ַא , ר רב הָאט געהערט די ווערטער'שינָאווא

ים איבערזָאגן דעם שמועס פון רבי ער זָאל א, חסיד וועלכער איז דארט געשטַאנען

ער הָאט זיך ַאלס פַארצייכנט אויף ַא ּפַאּפיר און ַאריבערגעברענגט , ער'דוד דינוב

ער רב הָאט אים מסביר געווען דעם גַאנצן 'דער צַאנז. דעם צעטל צו זיין טאטע

שמיעס און דעם טופקייט פון די דיבורים און אים געהייסן ער זָאל בַאלד גיין 

, ער רב'ַא שטיק צייט שּפעטער איז דער בלָאזשוב. ער'יבערבעטן רבי דוד דינובא

הָאט דער דברי חיים אים דערציילט דעם . דער זון פון רבי דוד געוועהן אין צַאנז

הָאט ער , מיין יחזקאל איז דָאך ַא שטרענגער: "און אויסגעפירט, גַאנצן ענין

דער צַאנזער רב הָאט אים ". גן דברי תורהגעזָאגט פַאר אייער פָאטער ער זָאל זָא

ר רב הָאט זיך פַארשריבן די שמועסן 'געוויזן דעם ּפַאּפיר אויף וועלכן דער שינָאווא

נעבן דינוב א קליינע דערפעל  אין .און אים געגעבן דעם צעטל במתנה, פון רבי דוד

זיי פלעגן  האבן געוואוינט א קבוצה חסידים וואס האבן דארט געהאט א שטיבל ווי

איינמאל האט זיך געמאכט , דאווענען אין איינע פון די צימערן פון די קרעיטשמע

ער האט אנגעהויבן שטארק צו , אז א גוי א שיכור וואס האט זיי כסדר געבאדערט

טשעפענען דעם חזן און דער בעל הבית פון די קרעטשמע וואס האט שוין מער נישט 

אבער דער , ער עם געגעבן א שטופ אוועק פון דארטגעהאט קיין כח צו דעם גוי האט 

די שרעק איז געוועהן זייער גרויס און די . גוי איז געפאלן אויפן ערד א טויטער

, האבן זיי געשיקט שלוחים קיין דינוב, חסידים האבן נישט געוויסט וואס צו טאן

יינע רבי דוד וואס האט מיט ז. און ביזדערווייל האבן זיי באהאלטן דער גוי

, לעכטיגע אויגן אלעס געזעהן האט באפוילן מען זאל יעצט קיינעם נישט אריין לאזן

ווען די שלוחים זענען אנגעקומען האבן זיי געמאכט א טומל אז זיי דארפן א גרויסע 

דערנאך איז רבי דוד ארויס געקומען צו זיי און האט זיי איבערגעגעבן א , ישועה

און עם זאגן שטילערהייט אז דער , ן אויפן גויטיכל און באפוילן אריבער פיר

די שלוחים , ער רב דוד בן חנה מירל האט באפוילן זאלסט שוין אהיים גיין'דינוב

און צו זייער וואונדער האט , זענען אהיים און אויסגעפירט די ווערטער פון רבי דוד

ווען דער גוי איז . זיך דער גוי אויפגעהויבן און איז אהיים געגאנגען אויף זיינע פיס

דיגע פנים אויפן 'אנגעקומען אהיים האט עם זיין ווייב אויפגענומען מיט א ברוגז

האט זי עם געגעבן א שטופ וואס פון דעם איז ער געפאלן , אהיים קומען אזוי שפעט

 .א טויטער
ער איז געווען זייער ַא שוואכע מענטש און 'רבי דוד דינוב -אשכבתיה דרבי 

ד איז ער "ָאבער אינעם יָאר תרל, רן האט ער זיך שטארק געמיטשעטאלע זיינע יא

אין יענעם . שטַארק קרַאנק געווָארן און געשּפירט ווי זיינע כוחות פַארלָאזן אים

הָאט אים רבי דוד דערציילט , יָאר הָאט ער זיך ַאמָאל געטרָאפן מיטן משינָאווא רב

, איך הָאב געטרינקען דָארט ַאביסל, עאיך בין געווען אין ַא קרעטשמ: בצחות לשונו

ביז איינער איז צוגעקומען צו , דערנָאך בין איך ַאוועק אין ַאן ַאנדערע קרעטשמע

ווען דער שינָאווער רב איז פון . [אויף ּפויליש לָאמיר גיין]" עטשמע": מיר און געזָאגט

מרמז געווען וועגן הָאט ער געזָאגט ַאז רבי דוד פון דינוב הָאט אים , דָארט ַארויס

הָאט , געציילטע טעג פאר ער איז נפטר געווָארן, יָאר פורים יענעם. זיין הסתלקות

די דָאקטורים הָאבן שּפעטער . ער געליינט די מגילה בציבור מיט ַאלע כוחות

פַאר די פטירה . געזָאגט ַאז ער הָאט נישט געהַאט אין זיך אפילו ַא רביעית בלוט

זיי הָאבן , ס ווייניג געלערנט'איך הָאב פון די ַאלע רבי: "ערופןהָאט ער זיך ָאנג

ט אדר איז זיין נשמה ַארויס בקדושה "אין די טאג י". ָאבער ביי מיר יָא געלערנט

ער ָאנגעהויבן אין זיין 'און פינקט אין יענע שעה הָאט דער רָאזווָאדוב. ובטהרה

אפילו מען הָאט נָאך דָארט , ער ניגון'שטָאט צו זינגען אשת חיל אויפן דינוב

 .ערשט שּפעטער איז ָאנגעקומען די ידיעה פון די הסתלקות, גָארנישט געוואוסט

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
 ,ת על רוב חסדו שגמל לנו"להשי' בשמחה וגילה ובשבח והודי

 חותינולראשי משפלבביות חמות ושולח ברכות  יהננ 
  א"שליטשלמה שטראוס  'ג ר"ר הרה"אמו
 א"שליטאהרן דוד וועבער  'ג ר"ח הרה"ואמו

 ובשעה טובה ומצלחת מזל טובב 'תחילרגל שמחת הולדת נכדתם 
 כי תשא' ק זו פר"ת בשב"קדושא רבה תתקיים בעזהי

  ד המרכזי דחסידי בעלזא במאנטריאל"בביהמ 
  ,ם טוביםשנזכה לגדלה לתורה לחופה ולמעשי ר"ויה

  .ס"צ מתוך כט"יוחמכל ממנה ונחת דקדושה  תוורלו


