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

קיי אי� געקומע צו פאר פו מאנטשעסטער בי ק "ז לפ"שבת פרה תשנ
שה ק בעל בר� מ"ק מר רבינו הגה"וויליאמסבורג להסתופ� בצל קדשו פו כ

  .ע"זי
 האט מי� דער רבי געפרעגט 'ווע אי� בי אריינגעקומע צו� רבי

 אז עס שטייט 'האב אי� געענטפערט פאר רבי, פארוואס אי� בי געקומע
 'דא� פונע� רביÈÊ ·Â�‡ÓÈ¯Ó ˘¯Ú‰ È·¯" Ú �אז שבת פרה פארט מע צו

אבער אז דער רבי האט מי� , 'כאטש געווענלי� פלעג אי� נישט אזוי רעד צו� רבי(. צדיק הדור

  ).געפרעגט האב אי� נישט געהאט קיי ברירה או געמוזט ענטפער
 ביי יענע געלעגענהייט האט זי� געמאכט א שמועס איבער מיי זייד

‰‚‰"ˆÊ Ô‡Ó„ÚÈ¯Ù ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ˆ"·ÂÁ‡¯ ¯Ú„ Ï'·¯ ¯Ú , מגדולי תלמידי
 וואס אי� 'אגט פאר רביהאב אי� נאכגעז ,ע"ק בעל עצי חיי� זי"מר הגה

פונע� עצי ' ל וואס ער איז געווע ביי די לוי"האב געהערט פו מיי זייד זצ
�ע "ק בעל דברי יואל זי"או ער האט געדענקט דע� הספד פו רביה, חיי

וואס ער האט געזאגט מיט בכיות נוראות אנהייבנדיג מיט , אויפ ברודער
ל איז נסתלק געוואר אי "זדער טאטע , בחודש הזה לקינו פעמיי�"פסוק 

געוואר אי נסתלק איז אוי� דער הייליגער ברודער ממלא מקומו , חודש שבט
אוי� ער הייליגער ברודער האט געלעבט האט דער טאטע דווילאנג , שבט

כמותו נאמר בו  שהניח ב דדו) ז"ב ד� קט"ב(זאגט  די גמראווייל  געלעבט
מע גייט פו די וועלט או מע לאזט איבער זיינס אז אויב , שכיבה ולא מיתה

גלייכ שטייט נישט קיי מיתה ווייל עס איז גליי� ווי ער לעבט נא� אוי� די 
ביז יעצט כל זמ דער ממלא מקו� פונע� טאט איז געווע צוויש , וועלט

אבער יעצט , אונז איז דאס גליי� געווע ווי דער טאטע איז ווע צוויש אונז
ז מע האט שוי דע� הייליג ברודער דע� ממלא מקו� אוי� צוגענומע א

�  ..".יעצט בי אי� געוואר א יתו
 עס איז מיר געווע א חידוש אז אי� האב איבער געזאגט דע� הספד פאר

, או עס האט אויסגעזעה ווי דער רבי הערט דאס יעצט די ערשטע מאל, 'רבי
כאטש ער אליי איז , דיגע ווערטער' די מוראער איז געווע מלא התפעלות פו

או עס האב גערינע טרער פו זיינע הייליגע , דא� אוי� געשטאנע דערביי
  .אויג

דיגע מעשה וואס אי� האב מיטגעהאלט 'האב אי� זי� דערמאנט א מורא
  .ק"לפ ח"שקלי� תשכמשפטי� ק "מוצשמיט בער� דרייסיג יאר פריער 

, ד אי בארא פארק"י שלש סעודות אי סיגעטער ביהמאי� בי געווע בי
אינמיט הבדלה האט עמיצער . או נא� מעריב האט דער רבי געמאכט הבדלה

דערציילט שטילערהייט אז עס איז געקומע א ידיעה פו וויליאמסבורג אז 
איז נישט אריינגעקומע שבת צו� דאווענע , ע"דער רבי מר הדברי יואל זי

  .ווייל ער פילט נישט גוט, דרשאי בית המ
ווייל , ל רוש� אויפ ציבורציעעדי ידיעה האט נישט געמאכט קיי ספ

, ק"האט דא� נישט געטראכט אז עס איז די רעדע פונע� ביטער סטראו'מ
אבער דער רבי האט . איז סת� א פארקילעכטס'האט געמיינט אז ס'מ

אר זייער אנגעצויג איז ער באלד געוו, רעדט עפעס שטיל'באמערקט אז מ
או נא� אינמיט הבדלה האט ער זי� אפגעשטעלט או געווינקע מיט די 

  .רעדט'זאל אי� זאג וואס מ'האנט  אז מ

איז געקומע א ידיעה אז דער פעטער פילט 'האט מע אי� געזאגט אז ס
ער איז ממש , אי יענע מינוט איז דער רבי נשתנה צורה געוואר. נישט גוט

ווע מיר אלע , או ער האט שנעל געענדיגט הבדלה, ר היסטערישגעווא
שטייע או שטוינע נישט פארשטייענדיג פארוואס דער רבי איז געוואר אזוי 

  .צוקאכט
ד או ארויפגעלאפ די טרעפ "דער רבי איז תיכ� ארויסגעלאפ פו ביהמ

ייט צו זי� אליי אי� בי אי� נאכגעלאפ הער אי� ווי ער שר. צו זי� אי שטוב
  ". !עס איז שבט !עס איז שבט, געוואלד, אוי"

דער רבי האט באלד גערופ א קאר או אריינגעפאר קיי וויליאמסבורג 
וועלכער איז ליידער דעמאלטס אוועק געפאל , ע"באזוכ ביי� פעטער זי

פו וואס ער האט שוי געליט די קומענדיגע על� , ק"מיט שווער סטראו
  .עד פטירתו לחיי העול� הבא יאר

˜ ·È·¯" Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ‰הערנדיג פונע� הספד פו , מיט יאר שפעטער
ÈÊ"Ú �מ "האב אי� שוי פארשטאנע פארוואס דער רבי הבר, אויפ עצי חיי

 יושע מרדכי אלעזר ( ". עס איז שבט! געוואלד"האט אזוי געציטערט או געשריג

  )הורווי#

  לט אונזער עלטער זיידעעס האט דערציי) תתתתיט
äøä"ø ç 'ò ïéåøá äãåäé íäøáà"ä  

 ווע . איז געווע זייער גרויס È·¯"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"Ú‰זיי דבקות אי
ע לאחר פטירתו איז געקומע א איד או דערציילט אז "איז געזעס שבעה ל'מ

 איז , ק"ח לפ"ע באקומע דע� סטראוק בשנת תשכ"האט לל "דער רבי זווע
או מע האט כסדר , ד משמורות תהילי�"געווע אי סאטמארער ביהמ

'אויסגעזאגט מניני� תהילי� לרפואת דע� רבי.  
ד או "זענע געווע צוויי איד וואס זענע געזעס א גאנצ טאג אי ביהמ
דאס . האב געזאגט תהילי� מיט אלע מניני� במש� דע� גאנצ טאג ברציפות

   .ל"או דער זיידע ז Ï‡˜ÊÁÈ È·'ˆÊ ı¯ÚÓ Ú"Ï˜ ¯"‰¯‰איז געווע
איר האט דא� א שטוב מיט , יודל' ר'ווע דער איד האט אי� געפרעגט 
ווי קענט איר זיצ א גאנצ טאג אי , קינדער או איר דארפט ברענגע פרנסה

אי� האב גענומע אורלויב פו די "האט ער געענטפערט ', !?ד"ביהמ
   .)צ ברוי"שמעו ברמ, וימ בר"שמעו ברי(". ארבעט

  דערציילט אונזער זיידעהאט עס ) כתתתת
äøä"ø ç 'ò ãìòôðéøâ áééì ãåã"ëä ä"î  

 וואס , Ê Ï˜�Ú¯Ù ÈÎ„¯Ó ÍÂ¯· È·¯ ˜"Ïˆ"‰¯‰מיר זענע אייניקלע� פו
 או אז ער איז געווע א , ו צדיקי� נסתרי�"איינער פו די לער איז געווע

מע דערציילט אז איינמאל איז ער , בקי אי קבלה צדיק חסיד וקדוש או זייער
דער עול�  איזפאר מנחה  ÈÊ ‡ÊÏÚ·Ó ÌÂÏ˘ È·¯"Úק "געווע שבועות ביי הרה

ט ווע עס איז געקומע די צייט פו דאווענע מנחה או "לכבוד יו געטאנצ
דער בעלזער רב איז געווע אי בית המדרש האט יעדער אויפגעהערט צו 

  .וואס האט ווייטער געטאנצ או געשפרונגע, ל"# דער זיידע זא חו, טאנצ
האט , טאנצאיז געקומע דער גבאי זאג אז ער זאל שוי אויפהער צו  

ער טאנצט , לאזט דע� איד פו אונגאר"אנגערופ  ל"זי� דער בעלזער רב ז
  ".וואויל

ט אלט ע איז נפטר געוואר יונגערהיי"ברו� מרדכי זי' דער זיידע ר
 צוליב זיי מסירות נפש פאר די מענטש פו זיי , יאר 36זייענדיג אינגאנצ



ו איז אויסגעשפרייט "געווע איז דאס אי יאר תרט, שטאט קליינווארדיי
אי די גאנצע געגענט אוי� אי , ל"געוואר א שרעקליכע מגיפה ר

ע געפאל ווי קליינווארדיי איז נעבע� געווע די מגיפה או מענטש זענ
  .ל"נפטרי� ר 58אי איי ווא� זענע געווע , פליג

אריבערגעגאנגע צו� רב פו קליינווארדיי ברו� מרדכי ' איז דער זיידע ר
‰‚‰"¯ ˆ 'ˆÊ ¯Ú‚¯Ú·�ÈÈÂÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡"˜ÁˆÈ È�Ù ÏÚ· Ï  געזאגט צו או
 �מע , צוהאלטאזוי ווי דער רב זעהט איז דער מצב אי שטאט נישט אויס"אי

ד של מעלה אז די "או גיי רעד צו� בי, דאר� זעה צו טוה דערוועג
או ער האט זי� , "שרעקליכע מגיפה זאל זי� זאפארט אפשטעל

, או זיי א כפרה פאר די גאנצע שטאט, אונטערגענומע אליי נפטר צו ווער
באלד דערנא�  ער איז טאקע, טרא# זיי יונגע עלטער ווי פריער דערמאנט

  .או די מגיפה האט זי� אויפגעהערט, ו"אב תרט' נפטר געוואר ח
אז מע , אזוי ווייט איז געוואר מפורס� זיי קדושה או מסירות נפש

אוי� די ,  א ישועה'פלעגט קומע צו גיי צו זיי ציו פו גאר ווייט צו פועל
נ עד "פ"דער נוסח פו די מציבה  דאס איז( .מציבה ווערט ברמז דערמאנט די פאסירונג

הגל הזה ועדה המציבה על האי גברא רבא ונשמתו בגנזי מרומי� איש שהכל בו מלא זיו ואורה ביצונא 

ל שבק ל חיי� ביו� "ר אליהו זצ"ר ברו� מרדכי ב מוה"דנהורא דנפק בצפרא מגו עלמא הרבני החסיד מוה

  .)שאול יחזקאל גרינפעלד, הערשל גרינפעלד ,משה אייגנער( )ה"ק תנצב"ו לפ"מנח� אב תרט' ח

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

¯·ÏÚ· È ווע דער  אז א"מאיר ליפשי# שליט' ח ר"ער האט געהערט פו הרה
ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„"Ú  אר# ישראל בשנת תשטאיז ' ה ק איז ער געפאר"ו לפ"געווע אי

או אוי� די אנדערע . ל"פונע� אריז' אב קיי צפת זי� משתטח זיי אויפ ציו הק
  .וואס זענע דא אי גליל' מקומות הק

דער רבי איז דעמאלטס ארויסגעפאר פו ירושלי� זונטאג פארטאגס גליי� 
האט גענעכטיגט 'וואו מ, או פארנאכטס איז מע אנגעקומע קיי צפת, קיי מירו

  .'מרגליות' א האטעל אי
 דארט אי צפת איז געווע א עלטערע אלמנה וואס זי האט עוסק געווע

או זי האט געהאט א גאנצע , אי צוזאמע שטעל געלט פאר ארימע אלמנות
ימה מיט נעמע פו אלמנות פאר וועמע זי האט צוזאמע געשטעלט שר

ב האט "זיי באזו� בשנת תשיאו ווע דער רבי איז געווע אי צפת ביי  .געלט
'זי געברענגט איר רשימה פאר רבי , או דער רבי האט איר געגעב א גרויס

זי האט שוי דארט (. ר יעדע אלמנהא באשטימטע סכו� געלט פא, ו� געלטסכ

 ה האט דארט געוואוינט אלס"יוס� אשכנזי ע' געוואוינט צענדליגער יאר או זי האט נא� געדענקט ווע ר

יוס� דאס הויז וואו זיינע עלטער האב געוואוינט ווע זיי האב נא� ' או זי האט געוויז פאר ר, קינד

  .)געוואוינט אי צפת
יעצט האט דער רבי געשיקט רבי יוס� מיט מיר אז מיר זאל איר געב א 

. ב"לויט די רשימה וואס דער רבי האט געדענקט פו תשי, גרויסע סומע געלט
האט זי געהייס אז מיר זאל ווייז , ווע מיר האב איר געברענגט דאס געלט

 אז זי האט א נייע רשימה מיט פרישע נעמע פו אלמנות וואס 'פאר רבי
  . זענע צוגעקומע במש� די עטליכע יאר

אויפ וועג אהיי� האט זי� רבי יוס� אפגעשטעלט באזוכ זיי פעטער 
יוס� אז ער האט א ' וועלכער האט געוויז פאר ר, ה"עבעריש זאל# ' ח ר"הרה

יוס� צי דער רבי ' או ער האט געפרעגט ר, מגילה פונע� הייליג ישמח משה
   .ראש המשפחהדער וויל אפקויפ די הייליגע מגילה פו זיי זייד

 'יוס� איז אנגעקומע אי האטעל האט ער דערציילט פאר רבי' ווע ר
או ער האט געפרעגט דע� , ע"לה פונע� ישמח משה זיאז עס איז דא א מגי

דער רבי האט דאס אוועק געמאכט .  צי ער וואלט דאס געוואלט אפקויפ'רבי
געווע דע איז משה  חדער ישמ! ?וואס הייסט א מגילה פונע� ישמח משה"

 א צווייטעאיי יאר האט ער געליינט אי די מגילה איי יאר אי  !?א סופר
יוס� האט דעמאלטס ' ר(. אס נישט געוואלט אפקויפד או דער רבי האט ".מגילה

  ).אפגעקויפט די מגילה פאר זי�
האט דער ,  די רשימה פו די אלמנות'ווע מיר האב געוויז פאר רבי

או ער איז געווע זייער בצער אז ער , רבי מער נישט געהאט ביי זי� קיי געלט

לט פאר די אלמנות וואס ער האט נאכנישט האט נישט צוצוגעב קיי גע
  .געגעב
או , ה א סלונימער חסיד"עיאסל וויינבערג ' ח ר"דארט געזעס הרה איז

 'ער האט געפרעגט דע� רבי"אי� קע  ?געלט סאטמאר רב איר ווילט בארג
או דער רבי האט גענומע ביי אי� א הלואה אז ער זאל קענע , "איי� בארג

  .אר די איבריגע אלמנותשיק געלט פ
האט געפרעגט דע� 'ווע מ, גיב א קוק"יוס� ' האב אי� געזאגט פאר ר

 וועג א מגילה פו ישמח משה האט ער דאס נישט געוואלט אפקויפ'רבי ,
איז ער גרייט געווע אפילו , אבער אז עס זענע דא נא� אלמנות וואס דארפ געלט

זכותו יג ". צו קענע טו גמילות חסד, עהאטצו בארג געלט וואס ער האט נישט ג
  )ליפא אשכנזי(. עלינו

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

 ÈÊ ˘‡�‡�Ó ı¯‡ ÈÒÙ‡ ÏÚ· ˜"Ú"‰‚‰עס איז געווע אמאל ווע דער זיידע 
 Ë‡˜�ÂÓ ÈÎ¯„ ÏÚ· ·¯ ¯Ú˘האט זי� באגעגענט ביי א אסיפת הרבני� מיט

ÈÊ ‰·Â˘˙"Ú , זי� צי עס איז ענדערש או זיי האב געשמועסט צוויש
קע נישט 'איז נישט געזונט או מ'אויסצולעב די באשערטע יאר אפילו אויב מ

קע 'קומט א צו א מצב אז מ'אדער אויב מ, געהעריג דינע דע� אייבערשט
ד אוועק גיי פו ע ענדערש באלזאל מ ווי געהעריג' נישט אנגיי מיט עבודת ה

�  .דע� עול
וואס , אויב נישט צו דינע דע� אייבערשט"או דער זיידע האט געזאגט 

ע האט געגעב רעכט פאר "או דער דרכי תשובה זי, !"?דע לעב �דאר� אי
  .זייד

ביידע צדיקי� זענע געווע געזונט ובצלילות הדעת ביז די לעצטע , וכ� הוה
 משה , יושע לאנדא, יעקב הכה גלאנ#, ישראל מאיר ברא�, יחזקאל שרגא שעהר( .זייער לעברגע פו

  ) יעקב הכה גלאנ#, אברה� שמעו הכה גלאנ#, יחזקאל שרגא ברא�, שעהר

  עס האט דערציילט מיי	 עלטער זיידע) תתתתכג
äøä"ø ç 'ò øòâøòáðééåå ùéøòá"ä  

 'אי� בי געווע ביי מיי רבי‰‚‰"· ˜˜ÂˆÊ ¯ÊÚÏ‡ ˙Á�Ó ÏÚ"Ï , עס ווע
¯ "ÂˆÊ ‰Ë‡¯ Ô¯‰‡ È·¯ ˜"ÂÓ„‡ Ï˜"‰¯‰איז געקומע צו פאר אוי� שבת 

ÌÈ�ÂÓ‡ È¯ÓÂ˘Ó. או אוי� , דער מונקאטשער רב האט אי� שטארק מכבד געווע
     .געגעב שישי ביי� ליינע

�או , ביי� טיש האט דער מנחת אלעזר געטיילט שיריי� פו אלע מאכלי
 . א רבי נישט געוואלט נעמע קיי שיריי�"א געוויס מאכל האט דער שופו

, דע� מאכל האט אי� דער מונקאטשער רב געפרעגט פארוואס ער נעמט נישט
  .א רבי געזאגט ווייל עס שאדט אי� פאר מאג"האט דער שו

, ווע ליידט איר אויפ מאג"האט דער מונקאטשער רב איה� געפרעגט 
  . האט ער געענטפערט אז זונטאג, !"?אגשבת אדער זונט

 ˘ÚÂÂ‡�È¯ ¯·א דערציילט אז ער איז אמאל געווע ביי� "האט דער מנח
געוואלט עס  ע או עס איז געווע די זעלבע מעשה אז איינער האט נישט"זי

האט אי� דער שינאווער . שיריי� ווייל דער מאכל איז אי� גור� יסורי� שפעטער
האט דער , האט ער געזאגט זונטאג, האט די יסורי�רב געפרעגט ווע ער 

ווער זאגט אז מע זאל האב א פארשטערט שבת או א "שינאווער רב געזאגט 
או א צושטערט , שבתענדערש זאל מע האב א גוט , גוט זונטאג

  !".?זונטאג
 די מעשה האט ער אנגעהויב דער שומרי אמוני� רבי האט געהערט ווע

אזוי ווייט אז זיינע מקורבי� האב געזאגט אז זיי האב , ק צו לאכזייער שטאר
או דער מנחת אלעזר האט . אי� נא� קיינמאל נישט געזעה אזוי שטארק לאכ

  .אי� געגעב שיריי� פו יענע� מאכל
א האט געענדיגט טייל שיריי� פאר גאנצ עול� "נאכדע� וואס דער מנח

 �האט ער דאס אוי� , אינע� טעלער פו דע� מאכלאיז נא� אלס געבליב שיריי
אברה� וואל� ( ".דאפעלט איז שטארקער" זאגנדיג 'א רבי"געגעב פאר שו

    )וויינבערגער
   




