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  עס דערציילט אונזער זיידע) בתתתתי
äøä"ø ç 'èéìù ïôâ çð"à åù"á  

שמשו� אליעזר גפ� ' ג ר"אי� די שטאט קליינווארדיי� ווי אונזער זיידע הרה
ל האט געוואוינט איז געווע� איינגעפירט אזוי ווי אי� אלע גרויסע שטעט "ז

מע� האט געזוכט א , אויפצונעמע� לכבוד חודש אדר א פורי� רב, נדערהיי�אי
או� מע� האט , וואס איז ראוי אנצונעמ� דע� פאסט�, תלמיד חכ� וירא שמי�

  .ל אלס פורי� רב"דארט אויסגעקליב� אונזער זיידע ז
ער האט , ל האט דאס אנגענומע� מיט� פולסט� ערענסטקייט"דער זיידע ז

  .ישועות או� רפואות, רכות פאר נצרכי�געוואונטש� ב
אז ער האט , ה"ע תלמידי� ע'עס האט דערציילט איינע פו� זיינע חשוב

מע� , ע געוואר� זייער נישט געזונט"וואס איז ל, געהאט א שוועסטער א מיידל
איז געלאפ� פו� איי� דאקטער צו צוויט� או� דער מצב איז גארנישט בעסער 

האט זיי� טאטע נישט , נגעקומע� דער יו� טוב פורי�ביז עס איז א, געוואר�
שמשו� אליעזר ' געטראכט אסא� נאר ער איז אריבער געגאנגע� צו� פורי� רב ר

  .או� האט אי� מזכיר געווע� זיי� טאכטער וואס דאר� א גרויסע ישועה, ל"ז
נאכדע� , ל האט זי� פארטראכט אוי� א שטיקל צייט"רבי שמשו� אליעזר ז

  .אז מע� זאל אי� אהער ברענגע� א קלייד פו� איר, פאר איר טאטעזאגט ער 
איר טאטע איז שנעל אהיימגעלאפ� או� גענומע� איינע פו� אירע קליידער 

ער האט גענומע� דאס קלייד או� , או� דאס געברענגגט פאר רבי שמשו� אליעזר
נאכדע� האט ער געזאגט פאר איר טאטע אז ער זאל , דאס אפגעשפראכ�

  .וע� דאס קלייד פאר זיי� טאכטער או� זי וועט האב� א ישועהאנט
עס האט נישט גענומע� קיי� לאנגע צייט פו� ווע� די מיידל האט אנגעהויב� 

או� זי האט אנגעהויב� פו� טאג צו טאג צו פיל� בעסער או� , גיי� מיט דאס קלייד
ה געהאט זי האט או� דערנא� חתונ, ביז זי איז געוואר� אינגאנצ� געזונט, בעסער

ש "געלעבט ביז צו די קריג ווי זי איז אומגעקומע� צוויש� אלע קדושי� עקדה
יואל יושע , אברה� הערש גפ�, משה גפ�, דוב אלטר ברו� גפ�, מרדכי יצחק גפ�, משה שעהנברו�( .ד"הי

  )אליעזר גפ�, משה קטינא, יואל יושע פעלבערבוי�, גפ�

  עעס דערציילט אונזער זייד) גיתתתת
äøä"ø â 'èéìù ìøòô ãåã"à  

איז פורי� געווע� א  Î"‰‚‰ Ô¯Ó ˜"ˆÊ Ô¯‰‡ ˙Â„ÏÂ˙Ó ˜"Ï� 'ביי מיי� רבי
או�  .ד"געהויבענער טאג או� עס האט געהערשט א גרויס התעוררות אי� ביהמ

דער פורי� רב האט געהאט א גרויסע עבודה ארויפצוברענגע� א שמייכל אוי� 
  .זיי� הייליגע צורה
או� עס איז נישט אפיר , ט"וע� עטליכע טעג פאר פורי� תשכעס איז געו

האט מי� דער רבי געלאזט רופ� או� , געקומע� קיי� פורי� רב אי� די קהילה
אז דער רבי האט אזוי ". אי� וויל אז דו זאלסט זיי� פורי� רב, דוד"געזאגט 

או� אי� האב דאס געמוזט , געזאגט איז נישט געווע� קיי� צוויי ברירות
  .אננעמע�

אי� האב , ט"אי� האב זי� אוועק געזעצט אנגרייט� די סחורה אוי� יו
או� אי� האב ', אשת חיל'או� ' שלו� עליכ�'געמאכט גראמע� לויט� ניגו� פו� 

� פו� אלע נייע לוקסוס כלי� וואס 'חוזק'זי� געמאכט די געלעגנהייט אפצו
פו� ' ב' לויט� סדר הא או� דאס איז געגאנגע�, קומע� ארויס היינטיגע צייט�

  .פסוקי�

אי� די יאר� ווע� אי� האב געלערנט אי� די ישיבה איז געווע� מיי� מגיד 
או� עס איז מיר , ˆ"Ê ıËÈÂÂ‡�È·‡¯ ÔÈÓÈ�· È·¯ ˜"„È·‰ ¯·Á Ïˆ"‰‚‰שיעור 

דיג קאכ� יעדעס מאל וואס ער 'געלעג� אי� די ביינער ווי ער פלעגט זי� מורא
ווי איינמאל האט ער געהערט ווי א , פו�  א תפילה האט געזעה� מאכ� א חוזק

האט ער געקאכט ביי א מוסר , "יתגדל ויתקדש שמעק טאבאק"בדח� זאגט 
או�  ."ווי אזוי קע� מע� חוזק מאכ� פו� קדיש"שמועס או� געשריג� מיט ווייטאג 

דיג� 'מיט א מורא" עשוני בני� כזמירות"ל "ער פלעגט רעד� פו� דע� מאמר חז
  . ווי גרויס עס איז די עולה צו שפעט� פו� הייליגע פסוקי�ברע� 

דעריבער יעצט ווע� אי� האב זי� צוגעגרייט מיי� פורי� דרשה געפלאכט� 
בי� אי� אריבער געגאנגע� צו אי� איבערשמועס� דאס עני� או�  ,מיט פסוקי�

  .הער� זיי� מיינונג
ק רבי עקיבא "ההאט ער מיר דערציילט א מעשה וואס איז געווע� ביי הג

או� , האט אמאל אריינגעברענגט צו עס� א מאכל מיט א איי'ל אז מ"אייגער ז
האט זי� , דאר� מאכ� פריער א ברכה'האט גערעדט אוי� וועלכע מאכ� מ'מ

ווייל עס , דאר� קוד� מאכ� א ברכה אוי� די איי'דארט איינער אנגערופ� אז מ
קיבא איגער האט זי� זייער או� רבי ע "...והעי מקד�"שטייטט אי� פסוק 

אויפגערעגט אוי� דע� תלמיד או� אי� נישט געקענט מוחל זיי� אוי� דע� וואס 
או� אוי� רבי בנימי� האט געזאגט אז ער איז זייער  .ער מאכט חוזק פו� א פסוק

  .נישט צופריד� פו� נוצ� פסוקי� פונע� אשת חיל אי� מיינע חרוזי�
או� אי� האב , בטל געווע� דע� גאנצ� זמראי� האב באלד מ, עשיתי כדבריו

עס איז מיר . � אוי� א ערליכ� אופ�'ה מצליח געווע� משמח צו זיי� דע� רבי"ב
געווע� זייער שווער או� אי� געדענק נא� ביז היינט ווי אנגעצויג� אי� בי� 
געווע� צו גיי� צוויש� די טראפ� ארו� פרוביר� צו זאג� מילי דבדיחותא אי� אזא 

, שמחה קויפמא�' ארי, ליפא פריעד, חיי� אברה� פראנקעל, אברה� יצחק טייטלבוי�(. נסט� זמ�ערע

  )מנח� מענדל קויפמא�, משה פריעד

  עס דערציילט אונזער זיידע) תתתתיד
äøä"ø ç 'éä õèòîðééèù àãåé"å  

ק איז א אומפארגעסליכער פורי� ביי די איד� וואס האב� "ט לפ"פורי� תשל
דער איינציגסטער פורי� וואס דער , געוואוינט אי� קרית יואלשוי� דעמאלטס 

  . האט געפראוועט אי� קרית מל� רב È·¯ Ô¯Ó"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"Ú‰רבי 

אי� האב געהאט א גרויס� הוט געמאכט פו� פאפנדעקל וואס איז געווע� 
או� אי� פלעג דאס אנטו� לכבוד , עטליכע פיס לאנג או� עטליכע פיס ברייט

  .�פורי

עס זענע� בלויז , ד דאווענע� מנחה"נאכמיטאג בי� אי� געגאנגע� אי� ביהמ
  .או� מע� האט געווארט אוי� מני�, דארט  געווע� דריי מענטש�

דארט ווי דער רבי האט , פלוצלונג עפענט זי� אוי� די טיר פו� מזרח זייט
א גוט� "� או� געזאגט 'בי� אי� צוגעגאנגע� צו�  רבי, ט"געוואוינט שבת ויו

דער רבי האט אויפגעהויב� זיינע הייליגע אויג� או� מי� , "א גוט� פורי�, פורי�
  .האט ער זי� שטארק צושמייכלט, געזעה� מיט� גרויס� הוט

אבער דער רבי , �'נאכ� דאווענע� האט מע� אנגעהויב� צו טאנצ� פאר� רבי
  .איז די גאנצע צייט געווע� זייער ערנסט

' גבאי� געזאגט אז אי� האב געהאט א גרויסע זכי שפעטער האב� מיר די
ווייל דאס איז געווע� דאס ערשטע מאל וואס דער רבי האט געשמייכלט יענע� 

  )יחיאל שטיינמעט", משה אליעזר שטיינמעט"(. פורי�



  עס דערציילט מיי� זיידע) טותתתת
äâä"áà ö"èéìù øòèñòùèðàî øàîèàñ ã"à  

Î"‰‚‰ ˜"‰ÓÏ˘ È·¯ ˆ ˆÊ Ô‡Ó„ÚÈ¯Ù ÔÓÏÊ"·ÂÁ‡¯ ¯Ú„ Ï' ¯Úמיי� זיידע 
ואל "זאגט ביי� דאווענע� די תפילה 'האט אמאל געפרעגט אוי� דע� וואס מ ¯·

א איד בעט שתרגילנו , לכאורה וואס פארא בקשה איז דאס, "תביאנו לידי נסיו�
�זאל זיי� נאנט 'וואס דאס זענע� אלע בקשות אז מ, בתורתי� ודבקינו במצוותי

אבער די גרעסטע שמחה פאר א איד איז דא� ווע� ער איז  ,צו� אייבערשט�
פארוואס זאל א איד בעט� אז ער זאל נישט קומע� בכלל צו קיי� , עומד בנסיו�

  .נסיו�
דיג� תירו" ווייל מיר זעה� די משנה זאגט אי� 'האט ער געענטפערט א הפלא

, כול�ה איז געפרובט געוואר� מיט עשרה נסיונות ועמד ב"אבות אז אאע' מס
ה אז ער "לכאורה איז שווער וואס פארא מעלה איז דאס פאר אברה� אבינו ע

זענע� דע� נישטא היינט איד� וואס גייע� , האט עומד געווע� מיט עשרה נסיונות
  ?אריבער עשרה נסיונות יעד� איינציג� טאג

נאר דאס עני� איז אז עס זענע� דא אמאל זאכ� וואס עס קע� זיי� א נסיו� ביי 
למשל ביי א , או� ביי א צווייט� איז עס בכלל נישט בגדר נסיו�, י� מענטשאי

יעדע שבת או� יעדע מניעה , בעל תשובה קומט א� זייער שווער צו היט� שבת
אבער ביי אונז קומט שמירת שבת , פו� א מלאכה איז ביי איה� זייער שווער

מיר האב� אנדערע  אבער. נאטורלי� או� עס איז בכלל נישט קיי� שווערער נסיו�
שענע� זי� דערמיט טעבירות מיט וואס מיר דארפ� זי� פארמעסט� או� מיר מו

אי� די צייט וואס ביי גרעסערע צדיקי� פו� אונז איז דאס אוי� נישט בגדר נסיו� 
  .ווייל זיי זענע� שוי� פיל העכער או� גרעסער פו� דע�

אז מיר  ·Â�È˜·„Â ÍÈ˙¯Â˙· È�ÏÈ‚¯˙˘ ÍÈ˙ÂÂˆÓדאס איז אונזער בקשה אז 
נישט יעדע קלייניגקייט זאל , זאל� זיי� אוי� א מדריגה ואל תביאינו לידי נסיו�

נאר טאקע ערענסטע או� גרעסערע נסיונות אזוי ווי די , ביי אונז זיי� א נסיו�
ה ווע� ער האט אוועק געווארפ� די גאנצע וועלט אלעס צו "נסיונות פו� אאע

  .'קענע� טו� דע� רצו� ה
ה פו� לוגאנאו האט איבערגעזאגט דאס ווארט "יוס� פרענקל ע' ח ר"ההר

וועלכער האט זייער שטארק נהנה געווע�  È·¯"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"Ú‰פאר 
או� דאס האט געהאט א חשיבות ביי� זייד� וועלכער פלעגט נאכזאג� , דערפו�

יושע , ווי"אלתר יעקב יצחק הור( .דאס ווארט אז דער רבי האט דאס משבח געווע�

  )הורווי"

  עס דערציילט מיי� פעטער) טזתתתת
äøä"ø â 'èéìù éæðëùà ìùøòä" àø" î úáéùéäøåúä øàá   

וואס ער האט זוכה  א"מאיר ליפשי" שליט' ח ר"ער האט געהערט פו� הרה
אי� שוויי"  È·¯"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"Ú‰געווע� צו זיי� צוויי וואכ� צוזאמע� מיט 

וואס אי� יענע צוויי וואכ� האט ער זוכה געווע� מיטצוהאלט� , ק"ט לפ"זומער תשי
  .� מערערע עניני� נפלאי�'או� הער� פונע� רבי

עס איז געווע� ערב שבת ווע� דער רבי האט זי� געזארגט אוי� די חלות 
בנימי� הערש ' ח ר"האט דער רבי איה� געשיקט צוזאמע� מיט הרה, פאר שבת

אישע בעקעריי או� דארט 'זאל� גיי� צו די גויא אז זיי "בערקאוויטש שליט
זאל דארט קענע� באק� די חלות אוי� '� או� צושטעל� דע� אויוו� אז מ'כשר
  .שבת

זיי האב� אזוי געטו� או� זיי האב� צוגעשטעלט דע� אויוו� מיט אלע 
� או� פאר� גאנצ� 'או� מע� האט דארט געבאק� די חלות פאר� רבי, צוגעהער�

אינמיט� די ארבעט האט ער באמערקט . וואס איז דארט געווע� היימיש� עול�
�האט ער אי� געפרעגט וואס , ווי דער גוי שמירט עפעס א� אוי� די בעקעלע

, האט דער גוי געזאגט אז דאס איז פעטנס פו� פארשידענע געווירצ�, דאס איז
  .וואס האט נישט קיי� פראבלע� מיט כשרות

ה פו� לוגאנא וועלכער איז "יוס� פרענקל ע' ח ר"האט ער געזאגט פאר הרה
' ר. זאל נוצ� די חלות'� צי מ'אוי� דארט געווע� אז ער זאל גיי� פרעג� דע� רבי

ווייל עס איז שוי� געווע� צוויי אזייגער , יוס� האט נישט געוואלט גיי� פרעג�
אבער ער האט , צייט או� עס איז שוי� נישט געווע� צופיל, נאכמיטאג

מוז מע� טו� נאר לויט� , �'עט אז אויב איז ער א שליח פונע� רבי'טענה'גע

האט ער גענומע� א טעקסי או� איז ארויפגעפאר� אויפ� . נס אנווייזונגע�'רבי
או� ער האט , בארג וואס דארט איז געווע� די אכסניא וואו דער רבי איז געווע�

  .נוצ� די חלות � צי ער זאל'געפרעגט דע� רבי
די שיי� נאכאמאל איינמייער� א� האט דער רבי געפרעגט אויב עס איז 

נאר די ערשטע געבאקענע , אויב יא זאל מע� איבערבאק� די חלות, שמירעכטס
נאר דער בעקער זאל זי� זארג� דאס צו געב� , חלות זאל ער נישט אוועק ווארפ�

  .פאר ארימע גוי�
ינגעקנעט� א טייג או� איבערגעבאק� אלע האט נאכאמאל אי'מ, וכ� הוה

נס בקשה אז די 'איש� בעקער דע� רבי'או� איבערגעזאגט פאר� גוי, חלות
  .או� ער האט אזוי געטו�. געב� פאר ארימע גוי�ערשטע חלות זאל ער 

האט אי� דער , איש� בעקער'מאנטאג איז ער נאכאמאל געווע� ביי� גוי
האט דער , ווע� ער איז געגאנגע� אי� תיפלהבעקער דערציילט אז נעכט� זונטאג 

גלח דערציילט אז פרייטאג צונאכטס איז ער אריבערגעגאנגע� נעב� די שוהל ווי 
או� , או� ער האט געהערט ווי אזוי דער רבי דאווענט, דער רבי האט געדאווענט

ווע� מיר וואלט� אזוי געדאווענט ווי די איד� וואלט� מיר ווע� געהאלפ� "
  ". �געוואר

האט דאס איבער , �'שפעטער ווע� ער איז געגאנגע� שפאציר� מיט� רבי
או� דא� האט ער אי� , דער רבי האט זי� פארטראכט, �'דערציילט פאר� רבי

זיי זאג� אז אי� ": או� געזאגט בלשו� קדשו, שטארק אנגעכאפט ביי די האנט
וואס איז , עסט אי� וואשינגטא�ח איז געווע� דער ערשטער פראט"זומער תשי( מא� א חילול הש�

דער , ק"דיגע גזירות או� עקירת הדת בארה'קעג� די רשעות, ע"ק זי"פארופ� געוואר� בפקודת הקודש פו� רביה

� 'סט� האב� איבערגעדרייט די וועלט קעג� דע� רבי'או� די ציוני, דיג� טומל'פראטעסט האט געמאכט א מורא

געלויבט דער  ,)ט� גיי� רעד� פאר די גוי� קעג� די איד�מי' שרייענדיג אז ער מאכט א חילול ה
טארט עזיי זאג� אז מהאט נישט ג, אי� גיי איז א קידוש הש� אואייבערשטער וו

פאר פינ� טאלער זענע� זיי גרייט צו גיי� צו אלע שוואר"  )וואשינגטא�קיי� (גיי� 
קענע� זי� אי� וועל גיי� קעג� כסא הכבוד וועל אי� , צו אלע ערכאות ,יאר

איז געגאנגע� קיי� 'אויפטו� אז אי� האב אראפגענומע� א חרו� א� פו� איד� אז מ
  )ט ליפא אשכנזי"יו' חנני( ".וואשינגטא�

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

�‡˘ „ �‡"ÂˆÊ ¯ÙÂÒ Ï˘ÈÙ ÌÈ¯Ù‡ Ï‡¯˘È È·¯ ˜"·‡ Ï˜"‰‚‰דער זיידע 
ÁÓÚ·"ı¯‡ ÈÒÙ‡ Ò ,א גרויסער יושב בתענית ועובד האי �' ז געווע�סיגופי �, מתו

גאנצע נעכט פלעגט , או� דא� פלעגט ער לערנע� בעמל ויגיעה בעמקות ובפלפול
, וואס האט שווא� געשיינט נאפט לאמפקליינע� ער אויפזיי� או� לערנע� ביי א 

גאס אז אי� שטוב איז דא  או� עס האט זי� נישט ארויסגעזעה� אוי� די
  .ליכטיגקייט

די מענטש� פו� שטאט האב� געהאלט� אז ער לערנט נישט ביינאכט ווייל זיי 
פט 'רוד'או� זיי האב� איה� גע, טונקל ביי אי� אי� שטוב איז עס אזהאב� געזעה� 

  .געענטפערט מיט קיי� ווארטאבער ער האט קיינמאל נישט , וועג� דע�
צ "פלעגט ער יעדע נאכט לערנע� מיט זיי� אייניקל הגה אי� די לעצטע יאר�

אפילו די לעצטע נאכט מימי , ס דברי שיר"ל בעמח"רבי שמואל יעקב ראטה זצ
עס איז געווע� שפעט נא� חצות הלילה האט מע� . האט ער געלערנט מיט אי�חייו 

האט געזאגט , �"געדארפט נאכקוק� א מראה מקו� אי� שער המל� אויפ� רמב
דע� שער � אייניקל אז ער זאל אהיימגיי� שלאפ� או� ער וועט שוי� נאכקוק� פאר

  .המל� אינדערפרי
ה איז שוי� געווע� "עס איז ארו� פיר אזייגער פארטאגס ווע� די רביצי� ע

או� יעצט האט זי געזעה� ווי ער איז נא� אי� , צוגעוואוינט צו הער� זיי� קול תורה
האט זי געזעה� אז ער איז שוי� נישט , ואס גייט פאראיז זי געגאנגע� קוק� ו, בעט

  .אוי� דע� עול�
ש� דער קדושת ארוב, א ריזיגער עול�' עס איז געקומע� צו פאר� צו די לוי

ער איז געווע� . ערוגת הבש� או� נא� אנדערע גדולי ישראל, דרכי תשובה, ט"יו
� בימי� הה� א ע וואס איז געווע"פו� די לעצטע גדולי תלמידי החת� סופר זי

האט געזאגט אוי� אי� אז ער איז ארוי� אי� הימל מיט� שער 'מ .גרויסער יחוס
�יחזקאל , משה שעהר, יושע לאנדא, יעקב הכה� גלאנ", ישראל מאיר ברא�, יחזקאל שרגא שעהר( ...המל

�  )    יעקב הכה� גלאנ", אברה� שמעו� הכה� גלאנ", שרגא ברא




