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  זיידעעלטער  אונזער דערציילט האט עס ) כהשתתת
äøä"ö ø 'æ ñéåø÷ ìàåîù" ìçîòá"ïç éúôù ñ  

·‡¯ פונע� האט אלס בחור געלערנט אי� די ישיבה  Ê ·¯ ¯ÚË�‡Ï‡‚"Ïˆזיי� רבי דער 
ˆÊ Ï‡ÂÓ˘"Ï וע צו� הייליג� או� ער איז פו� דארט געפאר� קיי� שינאו, אי� אונסדאר�

ÈÊ Ï‡˜ÊÁÈ È¯·„"Ú.  
איינמאל ראש השנה ביינאכט ביי� טיש איז ער געשטאנע� אונטער� בענקל פונע� 

קוד� � עס� די פיש האט דער שינאווער רב 'האט ער געזעה� ווי בשעת, שינאווער רב
  . געגעס� די אויג פו� די פיש

פארוואס דער , אז דער טע� זיי� ביי זי�  אז עס קע�האט דער גאלאנטער רב געטראכט 
ווייל די נאטור פו� די פיש איז אז די אויג� זענע� , רבי עסט צו� ערשט דע� אויג פונע� פיש

או� דאס איז א רמז אוי� די עינא פקיחא פונע� אייבערשט� וואס קוקט , שטענדיג אפ�
� פיש מעורר או� דער רבי איז מכוי� מיט� עס� די אויג פונע, אלעמאל אוי� אידישע קינדער

  .צו זיי� אי� הימל אז דער אייבערשטער זאל אכטונג געב� אוי� אונז מיט זיי� עינא פקיחא
 �דער "אי� יענע מינוט דרייט זי� אויס דער שינאווער רב או� ער רופט זי� א� הוי

מיר עס� די אויג פו� די פיש כדי מעורר צו זיי� ! דער בחור האט רעכט! בחור האט רעכט
 )הערשל סופר, יעקב קרויס, אהר� קרויס, שמואל זאנוויל קרויס( ."ת"פקיחא פו� השידי עינא 

  עלטער זיידע אונזערדערציילט האט  עס) כושתתת
äøä"ø ç 'ò ïàîãòéøô äîìù íäøáà"ä  

איידע� אי� אמעריקע איז געבויר�  או� ביי זיי�, ער האט געוואוינט אי� אר# ישראל
האט אי� דער איידע� געשיקט א טעלעגרא� מיט די בשורה , געוואר� א אינגל למזל טוב

ויקרא שמו בישראל יוס� "האט ער צוריק געשיקט א טעלעגרא� מיט די ווערטער . טובה
  .ה"ע או� לייב נא� זיי� שווער, ה"יוס� דוד ע' יוס� נא� זיי� טאט� ר, "לייב

או� ער האט  È·¯"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"Ú‰פאר� ברית איז דער בעל שמחה אריי� צו 
אז זיי� שווער האט אי� געהייס� � 'אי� געוויז� דע� טעלעגרא� או� געזאגט פאר� רבי

אבער יוס� , געפעלט מירלייב דער נאמע� "רבי אנגערופ�  האט זי� דער. מע�געב� דע� נא
די אנדערע נאמע� וואס דאס איז  "דוד לייב"או� ער האט געהייס� געב� א נאמע� , "נישט
  .יוס� דוד' פו� ר

ער אי� וועלכ� ער � פאר� שוונאכ� ברית האט דער איידע� געשיקט א טעלעגרא
האט  ע� וואס דער שווערשט געגעב� דע� נאמאנטשולדיגט זי� פארוואס ער האט ני

פאר� איידע� אז ער וויל קומע� וואוינע� קיי�  ב�געשריהאט דער שווער צוריק . געהייס�
ינע� ביז היינט אי� וואלט וואונישט גע כאטש ער האט, �'נאנט צו� רבי אמעריקע כדי צו זיי�

ווייל דער נאמע� , ווייל ער זעהט אז דארט איז דא א צדיק וואס האט רוח הקודש, אמעריקע
האט אי� דאס צוגעגעב� 'נאר מ, פו� זיי� טאט� גער איז טאקע נישט געווע� דער ריכטי יוס�

  )חיי� יחזקאל הערשקאוויטש, הערשקאוויטשיוס� ( .ע"ווע� ער איז נישט געזונט געווע� ל

  עלטער זיידע -אונזער זיידע  עס דערציילט) כזתתתש
äøä"ø ç 'éä øòìâéñ á÷òé äùî"å  

או� אי� האב זוכה געווע� צו דאווענע� מיט , Ê ˘È‡ ÔÂÊÁ"Ïנא� דע� אי� געדענק 
  .אי� זיי� מני� אי�

ער פלעגט זי� שטעל� דאווענע� שמונה . מ.ד, דאווענע� ותיקי�יעד� טאג פלעגט ער 
קע� שוי� 'ער פלעגט נישט קוק� אויפ� זייגער צו וויס� ווע� מ .עשרה ביי� נ# החמה

או� איז געשטאנע� נעב� דע� ' צור ישראל' נאר ער פלעגט זי� אפשטעל� פאר, דאווענע�
פלעגט ער דארט שטיי� מיט� האנט , דארט איז געווע� א פענסטער צו מזרח, בעל תפילה

אויפ� ווע� עס האט אנגעהויב� צו ווער� ליכטיג רויט , ביי� פענסטער או� ארויסגעקוקט

או� זי� געשטעלט דאווענע� " צור ישראל"האט ער באלד אנגעהויב� צו זאג� הימל 
  )שמואל מנח� שוואר#, שלו� אלעזר סאנדעל, בנימי� סאנדעל(. מונה עשרהש

  פעטערעלטער עס דערציילט אונזער ) כחתתתש
äøä"ø ç 'á÷òé ìàåîù  øòììòèéä"å  

ט ווע� עס איז מיר געבויר� געוואר� מיי� עלטסטע "יתרו תשל' עס איז געווע� פר
קיי� קרית יואל ווילנדיג האב� די ק "או� אי� בי� ארויסגעפאר� אוי� שב', טאכטער תחי

  .È·¯"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"Ú‰צו געב� דע� נאמע� ביי ' זכי
או� געזאגט אז אי� וויל ל "יוס� אשכנזי ז' רח "הרהק "משבאי� האב אנגערופ� דע� 

, יוס� געזאגט אז עס איז א שטיקל פראבלע�' האט ר, �'קומע� געב� א נאמע� ביי� רבי
ת יאו� די עלי, קומענדיגע ווא�די � מאכחתונה וועט א "רב שליט ווייל דער שאפראנער

 �קע� '� מאופרשת יתרו איז א קליינע סדרה או� , �'רבי ביי�החת� לתורה וועט זיי� די ווא
וועלכער איז , ל"משה דוד ז' נאר לכבודו פו� מיי� טאט� ר, נישט מאכ� צופיל הוספות

וועט ער פרוביר� אלעס , ק"� או� זיינע מוסדות אי� ארה'געווע� זייער געטריי פאר� רבי
  .�'אז אי� זאל עולה זיי� לתורה או� קענע� געב� א נאמע� ביי� רבי ע� טו�וואס ער ק

או� פרייטאג פארנאכטס שוי� נאכ� זמ� בי� , אי� בי� ארויסגעקומע� קיי� קרית יואל
ד הגדול או� "דיגע דירה ביי� מזרח וואנט פו� ביהמ'� אי� די שבת'אי� אריי� צו� רבי

עס איז געווע� א פלא אז . גענומע� ברכת קדשו או� זי� שואל עצה געווע� איבער� נאמע�
  .וע� היבש נאכ� זמ� או� דער רבי איז נא� געזעס� מיט� ביבער הוטעס איז שוי� געו

עס זענע� געווע� אוי� , ד"שבת אינדערפרי האט מע� געדאווענט אי� גרויס� ביהמ
ווייל , נס פלא#'האט געליינט אוי� מזרח נעב� דע� רבי'או� מ, מתפללי� 150שבת ארו� 
  .מער� איז שווער געווע� צו גיי� ביז� באלע'פאר� רבי

עס איז אבער געווע� , זאל מי� אויפרופ�'למעשה ביי� ליינע� האב אי� געווארט אז מ
כמוב� האט מיר דאס זייער וויי . 'צופיל מיוחסי� או� אי� האב נישט באקומע� קיי� עלי

� או� געב� דע� נאמע� נא� 'געטו� אז אי� בי� נישט זוכה עולה צו זיי� לתורה ביי� רבי
או� בשעת מעשה . רופט מי� אוי� צו גלילה'צו� סו� הער אי� ווי מ אבער. אלע טירדות

  .או� אי� האב געגעב� דע� נאמע� 'מי שבר�'האט מע� געמאכט דע� 
  .כמוב� אז אי� האב געהאט עגמת נפש אבער אי� האב גארנישט געזאגט פאר קיינע�

מיר אז דער  או� ער זאגט ו "יצחק שווארט# הי' אינמיט� די הפטורה קומט צו צו מיר ר
�עס איז נישט , ווי פארשטענדלי� האב� מיר אלע ביינער געווארפ� פאר שרעק. רבי רופט מי

  ...'דער רבי רופט די�'שיי� מסביר צו זיי� היינט דע� געפיל ווע� א אינגערמא� הערט אז 
או� דער , אי� בי� אריינגעגאנגע� אינעווייניג אינע� צוי� וואו דער רבי איז געזעס�

או� דא� האט ער אויפגעהויב� זיינע , האט מיר געוואונטש� א ווארעמע� מזל טוב רבי
  "...יט א גלילה קע� מע� אוי� זיי� א ערליכע אידענעמ"צוויי הייליגע הענט או� געזאגט 

אי� האב דעמאלטס פארשטאנע� אז דער רבי מיט זיינע לויטערע מידות האט 
האט ער אינזינע� ', נישט באקומע� א� עלינ אז אי� האב "אז אי� האב עגמדערשפירט 

או� דאס איז שוי� געווע� ווע� דער רבי איז געווע� , געהאט מי� צו רופ� או� מחזק זיי�
ישכר בער , בנימי� יוס� מאיר טעללער( .ה"שטארק שווא� געציילטע חדשי� פאר די פטירה לחה

משה דוד , פינחס נחמ� גלויבער, פינחס נחמ� וויינגארט� ,דוד גאלדשטיי�, שמואל הילמא� דאווידאוויטש, דאווידאוויטש

  )מרדכי דאווידאוויטש, משה דוד טעללער, מאקובעצקי

  עס דערציילט אונזער זיידע) טכתתתש
äøä"ø ç ' øòâøòáãìàâ éëãøîéä"å  

או� ער . � אוי� בעדפארד עוו'געוואוינט נעב� רבי' בראשית יאר�'ער האט אי� די 
מיט זיי�  È·¯' ÔÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· Ô¯Ó"Úצו פיר� דע� ' די זכי האט עטליכע מאל געהאט

ש וואס האב�  "אי� יענע צייט� ווע� עס זענע� געווע� גאר א קליינע צאל איד� מאנ, קאר



נס מויל 'או� דערביי האט ער זוכה געווע� צו הער� פונע� רבי, געהאט אייגענע קארס
  .פניני� יקרי�

קיי� אי� שטוב  ל"זער רב 'איז געווע� אמאל ווע� דער רבי איז געפאר� צו� מוזשוי
דער רבי איז שוי� געווע� אי� די קאר  .במעונושמחה לרגל שהאפגעב� א וויזיט פלעטבוש 

או� צוליב א סיבה איז אי� די לעצטע מינוט נישט געווע� ווער עס זאל , גרייט צו פאר�
אט אי� אי� שטוב או� ער ה איה�א שליח איז גי� אריבערגעלאפ� צו , דרייוו� די קאר

  .דערציילט אז דער רבי זיצט שוי� אי� די קאר גרייט צו� פאר� או� מע� זוכט א דרייווער
, �'או� געפירט דע� רבי, ווי פארשטענדלי� איז ער באלד אראפגעלאפ� צו די קאר

ווע� ער איז אריינגעקומע� אי� די קאר איז דער רבי געווע� פארטיפט אי� א שמועס איבער 
או� דער רבי איז געווע� זייער צוקאכט אוי� דע� וואס , ער וויל בויע�דע� שטעטל וואס 

אפילו פו� די גאר נאנטע מענטש� , פו� אלע זייט� פרובירט מע� אי� אפצורעד� דערפו�
� אז ער זאל אויפהער� צו רעד� פו� דע� 'או� מקורבי� האב� אלעמאל געארבעט אויפ� רבי

  .דאס זייער וויי געטו�� האט 'או� דע� רבי, עבענדווייל דער פלא� איז נישט מאסג, שטעטל
אי� בי� מאמי� באמונה "בתו� הדברי� האט זי� דער רבי צושריג� מיט א ברע� 

אי� , שטעטל שלימה אז אי� בי� וועג� דע� געבליב� לעב� כדי אויפצושטעל� א אידיש
אי� וועל נישט ! ז�אי� וועל מי� אבער נישט לא, ווייס מע� לייגט מיר שטיינער אויפ� וועג

  ".אי� וועל נישט קוק� אוי� דע�, רועה�
  ".ווער עס וועט צוהעלפ� דערצווואויל וועט זיי� פאר "עזאגט דערוי� האט דער רבי ג

ער רב האט דער רבי ממשי� 'אוי� שפעטער אנקומענדיג אי� שטוב פונע� מוזשוי
� 'עהויב� צו פרעג� דע� רביער רב האט אנג'או� ווע� דער מוזשוי, געווע� דע� שמועס

פארוואס ער וויל שוי� אנטלויפ� פו� וויליאמסבורג ווע� מע� האט זי� קוי� אנגעהויב� 
אזוי אז , האט דער רבי אי� ווידער שאר� אפגענטפערט, דארט צו באזעצ� או� מסדר זיי�

ועט זיי� או� ער ו, � בנפשו'מע� האט  געזע� אז דאס שטעטל איז א זא� וואס גייט דע� רבי
  .�שטעלונג קיינמאל נישט טויש
ל האט מייסד געווע� דע� "רבי ז ערנאכדע� וואס דאז , עס איז כדאי צוצוגעב�

גבאי צדקה אי� וויליאמסבורג   זיידע לאנגע יאר� געווע� דערדער איז , שטעטל קרית יואל
או� ער האט שטענדיג , ע מוסדות'צו גיי� ביי די חתונות נא� געלד פאר די קרית יואל

וואויל ", ווייל די ווערטער פו� רבי� קלונגע� אי� אי� די אויער�, ט דאסגעזאגט אז ער טו
, ישי גאלדבערגער, ליפא ברא�, משה יוס� גאלדבערגער( ."וועט זיי� פאר דע� וואס וועט צוהעלפ� דערצו

�  )אליעזר ליפא ריי

  זיידעעלטער  אונזערדערציילט האט עס ) לתתתש
äøä"ø ç 'øòöðàìâ ïäëä á÷òé íäøáà ò"ä  

·Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ � 'נע� רביק פו"פלעגט אל# נאכזאג� וואס ער האט געהערט מפער 
ÊÈ"Ú "קומט ארוי� אי� הימל פרעגט מע� יעד� איד 'לאחר מאה ועשרי� שנה ווע� מ
מי� וועט מע� פרעג� צו , אויב מע� האט געהאנדלט ערלי�" ?נשאת ונתת באמונה"
  ..."האב געבויעט א שטעטל'כ

דער רבי פלעגט זאג� אז נאר מיט א שטעטל איז ער פארזיכערט אז זיי� עול� זאל 
אז מע� וויל נישט די , מיי� מיינונג איז אנדערש ווי די גאנצע וועלט"די שיטה  בלייב� ביי

גייסט פו� די גאס זאל אריינקומע� צוויש� אונזער עול� דאר� מע� זי� אפזונדער� פו� די 
  )יואל שלמה זלמ� גוטמא�, דוד מאיר גוטמא�, דוד מאיר ווייס, חיי� הערש גלאנצער( ".וועלט

  אשת' תחי) שטער�(אונזער באבע דערציילט  עס) לאשתתת
äøä"ç ø 'òì øùàìéî àãðàì éä"å åù"á  

גאס וואו עס האט  לבענט אי� א שטעטל רעמיט אוי� די זעמיר האב� געוואוי
היי� אי� דער אלטער ( . או� דארט איז אוי� געווע� די שוהל, שמש, שוחט, געוואוינט דער רב

אישע 'קהל או� אלע, די מקוה, געווע� די שוהלדארט איז ', די שוהל הוי�'האט גערופ� 'מ אסס וופלעגט זיי� איי� גא

   ).שמש, ב"שו, דיי�, ווי דער רב, או� אוי� האב� דארט געוואוינט אלע ממוני� פו� קהל, אנשטאלט�
 ס א באאמטע מחליט געווע� אז זיי וויל� בויע� אוי� די גא גאיינמאל האב� די רעגירונ

, די ערליכע איד� אראס האט געמיינט א שרעקליכע צרה פוואס ד, גרויס� שטאטיש� בני�
וואס וועט זייער שטער� פאר , שמוציגע גוי� ייע�אוי� דע� פלא# וועל� זי� יעצט דרווייל 

די ערליכע איד� וואס וויל� זי� פיר� אפגעהיט� או� זי� נישט באגעגענע� מיט 
  .אומגעוואונטשענע עלעמענט�

דער  È·¯ ¯ÚˆÈ�˘ÊÈÂÂ'ˆÊ Ô"Ïה איז דא� געפאר� זי� מזכיר זיי� ביי� "מיי� באבע ע
ווע� דא "פלא� או� געוויז� ) רבי געעפענט זיי� האנטוויזשניצער האט דער  ,אהבת ישראל

  ".דארט בויע� מע�  וועט וואקס� האר וועט

די גוי� האב� אהינגעברענגט מאשינע� מיט טראקטארס או� זיי האב� זי� , וכ� הוה
א פייכטע ערד . ה.ד' לענד) וועט'האב� זיי געזעה� אז עס איז א , געוואלט נעמע� בויע�

ויסגעדרייט מיט א תירו# פארוואס זיי האב� רהאב� זיי זי� א, קע� נישט בויע�'ס מאוי� ווא
. או� די איד� האב� פריי אפגעאטעמט, מחליט געווע� נישט צו בויע� אוי� דע� פלא#

  )וי�אברה� יצחק טייטלב(

   זיידעעלטער  אונזער דערציילטהאט עס ) לבשתתת
äøä"ø ç 'ò ñ÷àñ óñåé"ä  

ד "יעד� טאג פלעגט ער זיצ� אי� ביהמ. ער האט געהאט א סדר היו� פול מיט מצות
גלייכצייטיג ארויסגעשטעלט בתורה ובתפילה ביז נא� חצות היו� או� אי� בארא פארק 

נאכמיטאג איז ער אריבערגעפאר� קיי� וויליאמסבורג וואו ער  .�זיינע ספרי� צו פארקויפ
או� מיטגעהאלט� די שיעורי תורה , ד"ביהמ ר� סאטמארעי� מיט זיינע ספרי� אאיז געזעס

  .ביז חצות הלילה פארגעלערנטהאט 'וואס מ
עס , אוי� אלע וועג� פלעגט ער גער� מיטנעמע� איד� וואס האב� געזוכט א היטש

 או� ער פלעגט, זענע� געווע� איד� וואס האב� שוי� געהאט א קביעות צו פאר� מיט אי�
או� צוגעטראג� יעד� ביז צו זיי� שטוב וואו ער , מאכ� פלא# פאר יעד� בסבר פני� יפות

  .האט געוואלט אויסשטייג�
אוי� זענע� געווע� עטליכע רבני� וואס האב� געוואוסט אז ווע� זיי דארפ� ערגע# 

ו� או� ער איז געווע� גרייט דאס צו טו� בלי ש, וואו צופאר� קענע� זיי רופ� דע� זייד�
  .צו משמש זיי� תלמידי חכמי�' שפירנדיג א זכי, תשלו� גמול

È·¯' È¯·„ ÏÚ· Ô¯Ó Ôאלט פאר� צו� געוו ÚÊ ·¯ ¯Ú�ÈÓ¯ÚÒ"Ï·איינמאל האט דער 
ÈÊ Ï‡ÂÈ" Úער וועט קענע� ר האט באקומע� א� אפוינטמענט וועאו� ע, קיי� בעל הארבער �

רבי איז שוי� נישט געזונט געווע� איז שוי�  ראי� יענע צייט� ווע� דע, �'אריינגיי� צו� רבי
האט ער געבעט� אז דער זיידע . צו קענע� אריינגיי� ווע� אימערזוי לייכט געווע� נישט א

  .או� דער זיידע האט דאס אוודאי זייער גער� געטו�, זאל אי� ארויספיר�
עט או� אפגערעדט אז עס ווערט שוי� שפסערמינער רב עאינמיט� וועג האט זי� דער ב

אבער דער . ט� זמ�ארשפעטיג� אנצוקומע� צו� אפגעשמועסער האט מורא אז ער וועט פ
וועט אנקומע� פונקט 'או� מ, באשעפערעס איז דא א גרויסער "געזאגט ר דע האט כסדזיי

  ".ווע� עס איז באשערט
די טיר איז געווע� , אנגעקומע� האב� זיי קיינע� נישט געזעה� אינדערויס�ווע� זיי זענע� 

שפעטער האב� זיי געהערט אז , � או� זי� געזעגנט'זענע� זיי באלד אריי� צו� רבי, אפ�
פריער ווע� עס איז געווע� די באשטימטע צייט פונע� אפוינמענט איז געווע� א גרויסער 

או� יעדער איז , �'נישט אריינגעלאזט צו� רביהאט דעמאלטס קיינע� 'אבער מ עול�
או� נאר זיי וואס האב� געשפעטיגט זענע� אנגעקומע� . אהיימגעפאר� אומגעזעגענט

�  )שמעו� גוטמא�, יעקב יצחק גוטמא�, ליפא גוטמא�( .כל עכבה לטובה. צייטלי

  זיידע עס דערציילט אונזער ) לגתתתש
äøä"ø ç'  ãìòôðéøâ áééì ãåãéä"å  

˜ ·È·¯" Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ‰אי� די תקופה וואס אי� האב געלערנט אי� די ישיבה פו� 
ÈÊ"Ú דאווענע� שחרית אי� גרויס� ביהמ .אוי� בעדפארד עוו �ד "פלעגט דער רבי געווענלי

ארו� זעקס בחורי� וואס א סדר פו� או� עס איז געווע� באשטימט , אי� די מיטאג שעות
אבער יעדע ווא� מיטווא� פלעגט דער רבי . נס מני�'רביהאב� אויסגעווארט דע� 
  .בעדפארד עוו 500אוי� דש י ביתו נאוה קו"שעד "דאווענע� ביי זי� אי� ביהמ

עס איז געווע� איינמאל מיטווא� ווע� עס איז אויסגעקומע� מיי� רייע צו דאווענע� 
ד או� דער רבי וויל זי� "נס ביהמ'מיר זענע� אריבער געגאנגע� צו� רבי, נס מני�'מיט� רבי
יעקב ' בחור ר) דער רבי זוכט דע� הויז... אבער זיי� גארטל איז נישטאאווענע� שטעל� ד

או� דער רבי קע� זי� נישט , אבער ער איז נישט געווע� צו� געפונע�, ו"הערש ברייער הי
  .שטעל� דאווענע�

ער רבי שטייט או� זעהנדיג ווי ד, אי� האב געהאט א דיקער� גארטל צו� דאווענע�
האב אי� געטראכט אז עס איז א געלעגענהייט וואס אי� קע� זוכה זיי� אז , זוכט א גארטל

גענומע� מיי� גארטל או� דאס האב אי� ארויס, זאל דאווענע� מיט מיי� גארטלרבי  דער
  .אי� די הענט מיט יראת הכבוד לט�געהא

דער רבי האט דאס באמערקט קוקט ער מי� א� או� ער פרעגט מי� מיט זיי� ליבליכ� 
  !"...?אבער מיט וואס וועסטו דאווענע�"שמייכל 

האט צוויי דינערע  רהערשט נאכדע� וואס א צווייטער בחור האט זי� אנגערופ� אז ע
�ארטל או� ער האט או� ער וועט מיר בארג� זיינס האט דער רבי אנגעטו� מיי� ג, גארטלע

  )משה אייגנער, הערשל גרינפעלד, שאול יחזקאל גרינפעלד( "...געדאווענט דערמיט


