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  פעטער מיי� עלטערעס דערציילט ) זצתתתש
äâä"áà ö"øàîèàñ ã -èéìù ìàéøèðàî"à  

פאר אי� בי� בר מצוה . אלס קינד האב אי� געשריב� מיט די לינקע האנט

Ê ·¯ ¯Úˆ"‰‚‰געוואר� איז מיי� טאטע ÚˆÈÈÂÂ ¯Ú„ ˆ"Ï נגע� אל הקודש אריינגעגא

או� ער האט אי� געפרעגט אוי� , Î"‰È·¯ Ô¯Ó ˜"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"Úפנימה צו 
  .וועלכע האנט אי� זאל לייג� תפילי�
ת "שו' עי(ער האט שוי� מברר געווע� אי� א תשובה דער רבי האט גענטפערט אז 

זי� אי� זאל דעריבער , אז דער עיקר קוקט מע� אויפ� שרייב� )'ג' ב' ח סי"דברי יואל או
  .קע האנטאו� לייג� תפילי� אוי� די לינ, אויסלערנע� שרייב� מיט די רעכטע האנט

אי� האב זי� צוגעוואוינט צו שרייב� מיט , אי� האב טאקע אזוי געטו�, וכ� הוה
או� ווע� אי� בי� אלט געוואר� דרייצ� יאר האב אי� אנגעהויב� צו , די רעכטע האנט

  .לייג� תפילי� אוי� די לינקע האנט
בפרט ווע� עס איז אריבער , למעשה איז דאס מיר זייער שווער אנגעקומע�

ווע� אי� האב  או�, טליכע יאר או� אלס בחור קומט שוי� אויס צו שרייב� מערע
איז דעמאלטס מיי� טאטע , געוואלט שרייב� שנעל איז עס מיר אנגעקומע� שווער

א�  מיר או� ער האט אי� דערציילט אז עס קומט, �'ל נאכאמאל געווע� ביי� רבי"זצ
  .אי� שרייב שנעלווע�  זייער שווער צו שרייב� מיט די רעכטע האנט

זאל ער שרייב� ! ?ווער הייסט זי� אייל�"ע גענטפערט "ק זי"האט רביה
ביקש להבהיר שלא יסמכו על מעשה זו  א"צ שליט"הגה(". אבער מיט די רעכטע האנט, שטאטער

מאיר ( ).י שאלת חכ� כל מציאות בפני עצמו"ואי� לפסוק מזה לדינא רק עפ, כי הכל תלוי לפי המציאות להלכה

  )אליעזר מייזליש

  עס האט דערציילט מיי� עלטער פעטער )חתתתשצ
äøä"ø ö 'öæ éæðëùà ïîìæ ìàéúå÷é"ì  

ער אריינגעגאנגע� אל הקודש פנימה צו  איז, ווע� ער איז אלט געוואר� אכצ� יאר
‰È·¯"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"Ú  �פונע� " צעטיל קט�"מיט¯ È·¯ Ô‚ÈÏÈÈ‰ ' ÔÂÙ ÍÏÓÈÏ‡

ÈÊ ˜Ò
ÚÊÈÏ"Ú, אלימל� זאגט אז ' � אזוי ווי דער רבי ר'או� ער האט געפרעגט דע� רבי
ה וואספארא קבלה טוב, ח דאר� א מענטש בעיקר ארבעט� אוי� די מידות"בשנת י

  .ער זאל אוי� זי� מקבל געווע� ביי אזא ערנסט� מאמענט
, "ער זאגט דא�"זאגענדיג , אי� אנהויב האט דער רבי נישט געוואלט ענטפער�

ע זאגט דא� שוי� קלאר את הדר� ילכו "אלימל� זי' ווי צוזאג� אז דער הייליגער רבי ר
  .וויאזוי א איד דאר� זי� צו פיר�, בה

� אז ער האט מקבל געווע� אוי� זי� אז ער וועט טו� 'ביהאט ער געזאגט פאר� ר
האט אי� דער רבי געזאגט די פאלגענדע הייליגע . וואס דער רבי וועט איה� הייס�

  :ל"בזה, הדרכה
ט "יו' חנני("... לערנע�, לערנע�, או� לערנע�, אפהיט� דאס מויל, אפהיט� די אויג�"

  )ליפא אשכנזי

  עלטער פעטער עס דערציילט אונזער ) טתתתשצ
äâä"èéìù êàøá ìàåîù éáø ö" àáà"ùàðàð ã  

ה איז אויסגעוואקס� אלס קינד אי� די "מיי� מאמע הצדיקת מרת רחל ע
  .וואו זי האט אוי� געוואוינט עטליכע יאר נא� די חתונה, ישע שטאט נאנאש'חסיד

זי האט דערציילט פו� אירע זכרונות ביי די ערשטע וועלט מלחמה איז 
טאכטער פונע� הייליג� די , ה"עשרה ע� פו� פויל� הרבנית הצדיקת מרת אנגעקומ
ÂÈ ˙˘Â„˜"ÈÊ Ë"Ú  �פרוי פו� או‰‚‰" ˆ¯ ' „Â„ˆÊ ˜ÒÂÂ‡˜È·Ó"Ï ק רבי"ב� הרה 

 . ע"בעל בני יששכר זי' ב� מר� הק ע"ער זי'ל דינוב'דוד' ק ר"ל ב� הרה"מאיר יודא זצ
  .האט זי� אויפגעהאלט� אי� נאנאשאו� זי 
וענע� אי� ווייבער שוהל מיט קולי קולות או� ווי זי פלעגט דאו טט געדענקהאזי 

געווארפ� מיט די הענט מיט תנועות ווי געהויבענע � דאווענע� 'בכיות זי האט בשעת
  .איד� עובדי הש�

שפעטער ווע� זי איז שוי� געווע� אי� אמעריקע האט זי אמאל געהערט ווי דער 
האט ער געזאגט אז איר קריאת שמע , ט פו� אירדערצייל ÈÊ ‰˘Ó Í¯·"Úרבי דער 

  .יעד� טאג האט גענומע� צוויי שעה

Î"ËÈÏ˘ Âהאט , א"ק כי תשא תשע"עס איז כדאי צוצוגעב� אז ביי� עריכת השולח� ליל שב(È·¯ Ô¯Ó ˜"‡ 

ר� האט ער געזאגט אז ער האט אסא� געהערט פונע� טאט� דער רבי מ, ה"גערעדט פו� די מומע הצדיקת שרה ע

ע האט "ח זי"או� אוי� אז ער האט געזעה� א בריוו וואס דער זיידע דער עצ, ה"ע דערצייל� פו� די מומע ע"מ זי"הבר

ווי ער בעט אז אלע וואס זענע� געווע� נאנט צו� , ע"ט זי"נא� די פטירה פונע� קדיו, ש"געשריב� פאר איר חתונה בזו

ישראל מאיר , יחזקאל שרגא שעהר( )י� משתת� זיי� מיט סכומי� הגוני�טאט� או� זיי� כבוד איז ביי זיי טייער זאל� ז

יעקב הכה� , אברה� שמעו� הכה� גלאנ%, יחזקאל שרגא ברא�, משה שעהר, יושע לאנדא, יעקב הכה� גלאנ%, ברא�

      )גלאנ%

  עס דערציילט מיי� טאטע) תתתת
äøä"ø ç 'éä ñééåå ùøòä íééç"å  

אז זייענדיג אמאל אי� פאראקאוועי , ו"ודער היעס האט מיר דערציילט מיי� בר
יש� 'או� באגעגענדיג זי� מיט א דארטיג� איד וועלכער האט אי� געזעה� מיט� חסיד

, האט אי� יענער געפרעגט צי ער איז א סאטמארער חסיד, טראגע או� ביבער הוט
� בי� דאס וואס אי"האט אי� יענער איד געזאגט , ווע� ער האט אי� גענטפערט אז יא

או� פיר� , או� מיינע זו� או� איידעמער זענע� בני תורה, היינט א שומר תורה ומצוות
  ".ל"� זצ'איז צו פארדאנקע� פאר דע� סאטמארער רבי, ערליכע אידישע שטובער

  : או� ער האט אי� דערציילט די פאלגענדע מעשה
אכט די אי� קו� פונדערהיי� פו� א שטעטל אי� פויל� או� אי� האב מיטגעמ"

נא� די קריג האב אי� , אלע ביטערע צרות ביי די צווייטע וועלט מלחמה
או� אי� האב , אי� בי� געקומע� וואוינע� אי� ניו יארק, איבערגעלאזט אידישקייט

ביי ' טרעי� סטעשא�'געהאט פרנסה פו� א קענדי סטאר וואס אי� האב געהאט ביי� 
  ".� זכר פו� אידישקייט בכללא� קיי� שו, סטע סטריט אי� מאנהעט�'34די 

זע אי� ווי די טרעי� , ווע� אי� בי� אנגעקומע� צו מיי� סטאראיי� אינדערפרי "
, אי� פרעג זי� נא� וואס דא גייט פאר, ישע איד�'סטעישא� איז באלאגערט מיט חסיד

ווער אי� געוואויר אז דער סאטמארער רבי קומט יעצט א� מיט די בא� פו� מיאמי 
או� די חסידי� זענע� אי� געקומע� מקבל פני� , אוי� אפרוה אט געוויילטוואו ער ה

האט מע� באפויל� אלע חסידי� , נאר אזוי ווי עס איז געוואר� אזא אנלויפעניש. זיי�
. "האט זיי נישט אראפגעלאזט צו די סטאנציע'או� מ, � אויב�'זאל� ווארט� דע� רבי

או� די בא� פו� מיאמי איז , יי� שטאק אראפ לויפ� די לאקאלע באנע�א, די בא� סטאנציע לויפט אונטער די ערד(

  ).געקומע� פו� צוויי שטאק אונטער די ערד
או� , געווענלי� זענע� מיינע פארנומענע שעות אינדערפרי ביז צע� אזייגער"

אזוי ווי עס איז יעצט נישט געווע� ביזי אי� סטאר האב , נאכמיטאג פו� צוויי אזייגער
ראכט אז אי� וועל אראפגיי� צו די סטאנציע או� זעה� דע� סאטמארער אי� געט

  ".�'רבי
או�  ,אנגעטו� א קאפל אויפ� קאפווע� דער רבי איז אנגעקומע� האב אי� "

געגעב� די האנט או� מיט א  מיר דער רבי האט. �'צוגעגאנגע� שלו� געב� פאר� רבי
, "ל�יפו� פו"גענטפערט  ב אי�הא, "?פו� וואו איז א איד"ליבליכ� שמייכל געפרעגט 

  "...האב פארשטאנע�'כ"האט דער רבי געגעב� א בלי% מיט די אויג� זאגנדיג 



אי� בי� צוריק געגאנגע� או� , צו� ציבורדער רבי איז באלד ארויס געגאנגע� "
אבער די קורצע , איז געגאנגע� ווייטער זיי� וועגאיד דער אי� מיי� סטאר 

 נס'או� דע� רבי, רוש�א שטארק� מיר האט געמאכט אוי� � 'באגעגעניש מיט� רבי
אי� או� , נישט ארויס פו� געדאנק מירלעכטיגע צורה מיט דע� סבר פני� יפות איז 

וואלט זי� נאכאמאל געוואלט באגעגענע� אי� די גאנצע צייט געטראכט אז האב 
  ."�'או� רעד� מיט� רבי

או� , � אי� שטוב'� צו� רביאנגעקלונגעב אי� אי� איינע פו� די טעג הא
קומע�  קע� אריבער אי�ל ווע� "יוס� אשכנזי ז' ח ר"ק הרה"געפרעגט דע� משב

או� , רבי האלט נא� יעצט פאר שחרית יוס� האט געזאגט אז דער' ר. �'צו� רבי
האב אי� געזאגט  .דער רבי וועט הערשט אהיימקומע� פו� דאווענע� נאכמיטאג

אי� קע� נאר קומע� צוויש� צע� , איז ביי מיר זייער ביזי יוס� אז נאכמיטאג' פאר ר
אבער ער האט געזאגט אז אי� די שעות קע� דער , או� צוויי אזייגער אינמיט� טאג

  . ווייל דער רבי גרייט זי� צו� דאווענע�, רבי נישט אויפנעמע� קיי� מענטש�
יוס� ' ווי ראו� הערט , פונקט איז דער רבי אריינגעקומע� אי� יענע� צימער

האט , פרעגט ער איה� צו וועמע� ער רעדט, אויפ� טעלעפא�עט מיט איינע� 'טענה
� ביי די בא� וויל אריבער 'יוס� געזאגט אז א איד וואס האט באגעגענט דע� רבי' ר

אי� האב זי� באלד . "זאל ער שוי� קומע�"האט דער רבי געזאגט . �'קומע� צו� רבי
  .� אי� שטוב'בער געקומע� צו� רביתיכ� אריאויפגעהויב� או� 
 אי�וואס  מי�או� ער פרעגט ', אויפגענומע� במאור פניו הקמי� דער רבי האט 

, נישט קיי� שו� ספעציעלע בקשה� אז אי� האב 'האב אי� געזאגט פאר� רבי, וויל
א פוילישער אי� בי� געזאגט ביי� בא� אז אי� האב וויל פארשטיי� ווע� אי� נאר 

פו� וואו האט דער רבי געוואוסט אז , "האב פארשטאנע�'כ"בי געזאגט האט דער ר
  ".?א פוילישער אי� בי�

ענטש� קוש� ממיינע , זייער פשוט"דער רבי האט זי� צושמייכלט או� געזאגט 
האב אי� , די האנטאי� פויל� קושט מע� נישט , גיט שלו�'ווע� ממיר די הענט 
  ".איר זענט א פוילישעראז פארשטאנע� 
 ב אי�הא" ?איר טוואס נא� וויל"דער רבי געפרעגט  האט מי� דערנא�

א � 'דע� רביהאב נאר געוואלט געב� אי� , וויל גארנישט ספעציעלאי� "געזאגט 
  ".וויזיט

אי� הא� אז איר , אי� וויל איי� דעמאלטס עפעס בעט�"דער רבי  מירזאגט 
א שווערע מדינה אי� וויל , עמיר וואוינע� דא אי� אמעריק, זאלט מיר נישט אפזאג�

  ".איי� בעט� אז איר זאלט אלעמאל גיי� מיט א קאפל אויפ� קאפ
פו� וואו ווייסט דער רבי אז אי� גיי נישט "� 'האב אי� געפרעגט דע� רבי

  "?אלעמאל מיט א קאפל
געלאזט יינהאט נישט אר'אי� האב געזעה� ביי די בא� אז מ"זאגט דער רבי 
או� איי� האט מע� , יב�האט געדארפט ווארט� או'או� מ, אנציעקיי� איד� ביז די סט

יא צוגעלאזט האב אי� פארשטאנע� אז איר גייט א� א קאפל ממילא האב� זיי 
  ".געמיינט אז איר זענט א גוי
נס חכמה או� פו� דע� סבר 'אזוי נתפעל געוואר� פונע� רביאי� בי� דעמאלטס 

אי� או� , אראפגעשיינט פו� זיי� געזיכט פני� יפות או� אצילות דקדושה וואס האט
  .�'דאס צוגעזאגט פאר� רבי האב
אי� האב , נס בקשה'עס איז מיר נישט לייכט געווע� אויסצופיר� דע� רבי"

או� עס , מיי� קענדי סטאר צוויש� טויזענטער גוי� וואס האב� מי� געקענטגעהאט 
אבער אז אי� האב צוגעזאגט האב  ,איז נישט אזוי גרינג געווע� אנצוטו� א קאפל

אז אי� האב שוי� געהאט א קאפל האב� שוי� מיינע . אי� דאס געדארפט מקיי� זיי�
ממילא האב� זיי שוי� געמוזט גיי� אי� א פרומער� , קינדער אוי� אנגעטו� א קאפל

או� אזוי האט זי� מיי� , ווייל אי� סקול האט מע� אזוי נישט געקענט גיי�, מוסד
, ע בני תורה'ביז זיי זענע� היינט חשוב, גערוקט אלס נענטער צו אידישקייטשטוב 

  )ט ליפא ווייס"יו' חנני(". �'אלעס א דאנק דע� הייליג� סאטמארער רבי

  דערציילט אונזער זיידעהאט עס ) אתתתת

äøä"ø ç 'éä ìòôôà ùøòä íééç"å  

מקורבי� ביי�  ה איז געווע� פו� די גאר נאנטע"ע' גדלי' ח ר"מיי� טאטע הרה
ד "או� ער איז אסא� יאר� געווע� גבאי אי� ביהמ ,Î"ÈÊ ‰˘Ó Í¯·‰ Ô¯Ó ˜"Ú� 'רבי

  .עצי חיי� סיגעט אי� ווייליאמסבורג

˜ ·È·¯" È¯·„ ÏÚ‰ווי , ד"מיי� ברית איז געווע� ערב שבת אי� סיגעטער ביהמ
Ê Ï‡ÂÈ"Ï דער , איז מכובד געוואר� מיט סנדקאותÊ ·¯ ¯ÚÙ‡Ù"Ï או� , תמיט מוהלו
נא� זיי� טאט� דער עצי מיט ברכות וקריאת הש�  Ê ‰˘Ó Í¯·‰ Ô¯Ó È·¯"Ïדער 

  .ע"חיי� זי

אז ער  Ê Ô‡Ó„ÚÈ¯Ù Ô‰Î‰ „Â„ ˜ÁˆÈ È·¯ ˆ"Ï"‰‚‰עס האט מיר דערציילט 
ל אז ביי� ברית "� דער פאפער רב ז'איז געווע� ביי� ברית באגלייטנדיג זיי� רבי

ווע� די רבני� האב� ד� געווע� , יני הלכההאט זי� געמאכט א שיינער שמועס בענ
. אויב איינער מוז עס� שבת אינדערפרי פאר� דאווענע� צי ער איז מחויב בקידוש

  .איז נישט מחויב צו מאכ� קידוש'האט מסיק געווע� להלכה אז מע "זיק "או� רביה

ו פו� סיגעיט וועלכער "חיי� ראזענבערג הי' ח ר"אי� האב געהערט פו� הרה
ק האט זי� אויפגעשטעלט פונע� כסא של "ווע� רביהוי� דארט געווע� אז איז א

ווייל די ציצית האט זי� אריינגעדרייט , אליהו הנביא האט זי� געצויג� דער טלית
איינער . צוויש� מיינע פינגער איז אויסגעקומע� אז אי� האב געשלעפט די ציצית

ארויסנעמע� די ציצית האט פו� די ארומיגע האט געוואלט עפענע� די האנט או� 
  )ביקעל' יוס� אלי, אהר� בערגער( "...ער כאפט זי� א� אי� מצות"זי� דער רבי אנגערופ� 

  טאטעמיי� עס דערציילט ) תבתתת

äøä"ø ç ' ùèéååàìãðòî ùøòä íééçéä"å  

ט איז געווע� ביי אונז אי� "כי תשא העעל' פארגאנגענע� דאנערשטאג פר
האב� איד� געפרעגט דע� . אי� צפת" בת עי�"ת "תשטוב א מסיבה לטובת די 

ו פו� וואו קומט צו איה� אזא מסירות נפש "יונה שנעק הי' ח ר"מנהל המוסד הרה
אי� די צייט וואס ער איז נישט קיי� סאטמארער , ת על טהרת הקודש"צו פיר� די ת

צו  או� אי� גאנ% צפת איז דאס דער איינציגסטער מוסד וואס מוטשעט זי�, חסיד
  .שטיי� א� קיי� שטיצע פו� די ממשלת השמד

האט ער דערציילט אז זייענדיג א קינד האט זי� געעפענט אי� צפת א תלמוד 
האט מיט  Ê ‰˘Ó Í¯·‰ Ô¯Ó"Ïוואס דער סאטמארער רבי , תורה על טהרת הקודש

או� ער , אלע כוחות געוואלט אז זי זאל עקזיסטיר� אי� די הייליגע שטאט צפת
  .פט א האלב מיליא� דאללער אז דער מוסד זאל האב� א קיו�האט פארשא

או� נא� פינ� יאר האט זי� דער , למעשה האט זי� דאס נישט אויסגעארבעט
או� עס האט אויסגעזעה� אז די גאנצע הארעוואניע או� מיה , מוסד פארמאכט

  .ל איז געגאנגע� לטמיו�"� זצ'פונע� סאטמארער רבי

או� , ינדער האב� געדארפט אנהייב� צו גיי� אי� חדרווע� מיינע ק, אבער ניי�"
אי� האב געזעה� אז עס איז נישטא פאר זיי קיי� חדר על טהרת הקודש האב אי� 

או� , גוט געדענקט מיי� גירסא דינקותא ווע� אי� האב געלערנט יענע יאר� אי� חדר
, � מיני�ווי הארב עס איז צו ווער� נתחנ� דור� געלט וואס קומט פו� רשעי� או

האב אי� מחליט געווע� אז אי� , דאס איז מיר געבליב� איינגעזאפט אי� די ביינער
דאר� זי� אזוי 'אפילו מ, וועל מייסד זיי� א תלמוד תורה על טהרת הקודש

נ "אבער דאס איז אלעס מכח דאס מסי, בידי הצליח' וחפ% ה, מוטשענע� דערוי�
גע עסקני� האב� אריינגעלייגט אז וואס דער סאטמארער רבי או� די דעמאלטסדי
   )שמואל מענדלאוויטש(". אי� צפת זאל זיי� א בית חינו� על טהרת הקודש

  עס דערציילט אונזער פעטער) גתתתת

äøä"ø ç 'ë òèð"éä õ"å  

געווע� א גרויסער עסק�  ה איז"שמעו� וואלדמא� ע' ח ר"מיי� שווער הרה
או� אוי� איז ער געווע� א , È·¯"Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜ ÈÊ"Ú‰לטובת די מוסדות פו� 

Ê ·¯ ¯Úˆשטארקער מקורב ביי� Ò‡¯˜"Ï.  

או� ער , ע געקומע� צו פאר� קיי� בארא פארק"ביי מיי� חתונה איז דער רבי זי

Ê ·¯ ¯Úˆהאט אוי� געוואלט דעמאלטס מבקר חולה זיי� דע� Ò‡¯˜"Ï.  

דאר� 'אז מ צוויש� די שמועס� ביי� שבע ברכות האט זי� דער רבי אנגערופ�
  .ווייל אי� בארא פארק גייט מע� פרי שלאפ�, שוי� בענטש�

וואס האט זי� אנגערופ� ה "עשרייבער ' אלי' ח ר"איז דארט געווע� הרה
  ".איז שוי� בארא פארק פופציג פראצענט וויליאמסבורגער איד�היינט צוטאגס "

� אוי� די פופציג פראצענט זענע"האט דער רבי געענטפערט במליצת לשונו 
  )משה עלנבויג�( ..".נאר פופציג פראצענט וויליאמסבורגער איד�




