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זעקס יאר שמירת עיני
אי האב געהערט פו מיי טאט „"·‡ Ï"ˆÊ ÔÈÈË˘˜Ú ¯ÊÚÈÏ‡ ÒÂÓÈÂÏ˜ È·¯ ˆ"‰‚‰
 ÒÚ¯ÈÈ‡ Ò‡ÚÂ· Ó"¯Âארגענטינא וואס ער פלעגט נאכזאג בש זיי רבי' Ú˘ÂÈ È·¯ ˜"‰‚‰
· „"È‰ Ï"ˆÊ ÌÈÂ·Ò˜Âוואס ער האט געהערט פו זיי רבי' ‚¯Ú·ÚÊ‡¯ Ï‡ÂÓ˘ È·¯ ˜"‰‚‰
 ·¯ ¯ÚÙ¯‡„ÒÂ‡ ¯Ú„ Ï"ˆÊוועלכער פלעגט זאג פאר זיינע תלמידי אי די ישיבה אוי זיי
שפרא" :א בחור וואס ביי די פירצ ,פיפצ ,זיכצ ,זיבעצ ,אכצ ,ניינצ ,קוקט ער ניקס,
נאכדע זעהט ער שוי" ...וואס די כונה איז אז אויב א בחור איז זי מחזק מיט שמירת עיני
אי זיינע ימי הבחרות איז ער זוכה שפעטער צו האב לעכטיגע אויג.
אי האב געטראפ אי ספה"ק בארות המי פו ) Ú"ÈÊ ·ÂÓÈ¯Ó ˘¯Ú‰ È·¯ ˜"‰¯‰פר'
משפטי( עה"פ "כי תקנה עבד עברי שש שני יעבוד ובשביעי יצא לחפשי חינ" זאגט ער אז
ווע א איד זוכט א עצה אי עבודת ה' ,או ער וויל מצליח זיי צו שטייג אלס העכער או
נישט נאכלאז ,איז די עצה אויב זעקס יאר רצופות וועט ער דינע דע אייבערשט ,וועט אי
דאס נאכדע אנקומע לייכטער" .די ווערטער שטעל זי צו מיט די ווערטער פונע
אונסדארפער רב זי"ע אז זעקס יאר עבודת ה' איז א ריכטיגע זמ צו אנקומע צו א מדריגה
אי עבודת ה') .יחזקאל שרגא עקשטיי(
ג' תרפז( עס דערציילט אונזער רבי
à"èéìù õðàâ éáö àáé÷ò 'ø ç"äøä

ככל היוצא מפיו יעשה
אי בי געבויר געוואר איי יאר נא די הסתלקות פו ÚÏ'ÈÚ˘È È·¯ ˜"‰¯‰
˜ .‡"ÚÈÊ ¯Ú¯ÈËÒÚ¯Úכ'געדענק אינדערהיי ווי אינדערהיי פלעג איד רעד או דערצייל
מערערע מופתי או ישועות פו רבי ישעי'לע זי"ע ,יעדער איד וואס איז געקומע צו אי
האט דארט געזעה ישועות.
כ'וועל דערצייל א מעשה וואס כ'האב מקובל פונדערהיי ,עס איז געווע א איד וואס
פלעגט פאר אוי שינאווע ,אמאל האט ער נישט געקענט פאר קיי שינאווע ,האט ער
מחליט געווע צו פאר צו רבי ישעי'לע קיי קערעסטיר .דארט איז דא געווע גרויס פשטות
או דער איד איז געווע אנטוישט אז ער זעהט גארנישט ,ביי טיש פרייטאג צונאכטס האט
רבי ישעי'לע פארגעלערנט פו ספה"ק נוע אלימל "זאגט ער ...זאגט ער ...זאגט ער "...אזוי
איז געווע די גאנצע תורה מיט גרויס פשטות.
האט דער איד געטראכט אפשר ביי די סעודה שבת צופרי וועט ער זעה עפעס מער,
אבער ניי ,רבי ישעי'לע איז געווע פארנומע "ווער ברוי נא טשולענט?! ווער דאר נא
עס?!" .או ער האט גארנישט געזעה בעניני עבודה אזוי ווי ער איז געווע געוואוינט צו
זעה אי שינאווע.
שבת נאכמיטאג זיצט דער איד אי ביהמ"ד או ער האט געטראכט "אמת ער איז
געוואוינט צו זעה די עבודה אי שינאווע ,אבער די וועלט פארט דא צו ר' ישעי'לע ,או
איד זעה דא ישועות גדולות ,עס מוז זיי אז אזוי ווי רבי ישעי'לע האט א הייליג מויל,
ווערט מקוי אלעס וואס ער זאגט ,ווי עס שטייט אי פסוק "לא יחל דברו ככל אשר יוצא
מפיו יעשה" ,אויב מ'היט דאס מויל ,או ער וואונטשט ,העלפט מע אי פו הימל אז אלעס
ווערט מקוי".
אי יענע מינוט מאכט זי אוי די טיר ,רבי ישעי'לע שטייט דארט או ער זאגט פאר
דע איד "יא ,יא ,יא ,לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה"...
אי וויל דערצייל נא א מעשה וואס אי האב געהערט פו א איד וואס האט דאס
געהערט פונע בעל העובדא.
עס איז געווע א מעשה אי בארא פארק ,א שטארק מאדערנער איד קומט אריי צו א
היימיש סופר ,או ער זאגט אי אז ער וויל שרייב א ספר תורה לעילו נשמת È·¯ ˜"‰¯‰
 .Ú"ÈÊ ¯Ú¯ÈËÒÚ¯Ú˜ ÚÏ'ÈÚ˘Èדער סופר קוקט אי א ,ער וואונדערט זי וואס האט אזא איד
מיט רבי ישעי'לע .דערציילט ער אז ער איז א קאנטראקטער ,א בויער ,ער האט געהאט א

שות א גוי ,ער האט אי געמאכט צופיל צרות או ער האט אי נישט געקענט פטר' ,איז ער
געפאר צו די יארצייט אוי קערעסטיר ,ג' אייר תשע"ג לפ"ק ,או ער האט מזכיר געווע ביי
רבי ישעי'לע פאר א ישועה .אפאר וואכ דערוי האט דער שות גע'פגר'ט ,ממילא וויל ער
שרייב א ספר תורה לע"נ רבי ישעי'לע קערעסטירער.
למעשה דער סופר אי ב"פ שרייבט נישט קיי ספרי תורה נאר תפילי ומזוזות ,אבער ער
האט א סופר אי ירושלי וואס נעמט א צו שרייב ספרי תורה ,האט ער אנגערופ דע סופר
פו ירושלי או דערציילט איבער די הצעה פו די ספר תורה ,רופט זי א יענער סופר "אה,
אי זכות פו רבי ישעי'לע קערעסטירער"...
פרעגט אי דער סופר פו ב"פ "ווי קומט אהער רבי ישעי'לע?" ,דערציילט אי יענער
ירושלימ'ער סופר אז שוי א לענגערע צייט וואס ער מוטשעט זי אוי פרנסה ,או ער האט
נישט באקומע קיי ארבעט ,איז ער געפאר קיי קערעסטיר או ער האט זי מזכיר געווע
ביי רבי ישעי'לע ,או דא פלוצלונג באקומט ער אזא הצעה ,פארשטייט ער אז ער האט
גע'פועל'ט אי קערעסטיר...
זאגט אי דער סופר "יא יא ,רבי ישעי'לע האט טאקע געמאכט א גוט שידו" ...זי"ע.
)מפי התלמידי(

ג' תרפח( עס האט דערציילט אונזער עלטער זיידע

ä"ò øòãðòìøòáà øæòéìà 'ø ç"äøä
והיו למשיסה שוסי
זיי פאטער הרה"ח רבי שלו ע"ה איז געווע א משב"ק ביי ÚÏ'ÈÚ˘È È·¯ ˜"‰¯‰
˜ ,Ú"ÈÊ ¯Ú¯ÈËÒÚ¯Úאו אוי זיי זו רבי אליעזר האט זוכה געווע במש די יאר צו זיי
יעדע יו"ט או יעדע יומא דפגרא פונע יאר ביי רבי ישעי'לע.
האט ער דערציילט וואס בדידי הוי עובדא אז עס געווע אמאל ווע א אידיש מיידל איז
פארכאפט געוואר ביי א ערל ל"ע או ער האט געוואלט חתונה האב מיט איר ,או וויפיל
פעולות מ'האט נאר געטו איר צו ראטעווע איז דאס נישט געלונגע .ווע דער זיידע ר'
אליעזר איז געפאר קיי קערעסטיר האט מע אי געבעט אז ער זאל מזכיר זיי ביי רבי
ישעי'לע פאר א ישועה.
ווע ער האט מזכיר געווע האט רבי ישעי'לע געפרעגט "מ'קע נישט רעד צו
שייגע ,"?%האט ער געזאגט אז דער שייגע %האט געסטראשעט אז נא איינמאל מ'וועט
קומע רעד צו איה איבער דע עני וועט ער שיס.
האט רבי ישעי'לע אנגעהויב צו לאכ "אזוי ,ער וועט שיס?! ביי מיי רבי ר'
הערשעלע ליסקער ז"ל איז געווע אמאל ווע א גוי האט געסטראשעט אז ער וועט שיס,
האט ער געזאגט 'והיה למשיסה' אויב וועט ער שיס 'שוסי' וועט ער אליינס געשאס
ווער"...
ווע דער זיידע איז אנגעקומע אהיי האט ער געהערט אז דער שייגע %איז געגאנגע
קויפ פלייש ,או ער האט זי דארט צוקריגט מיט קצב איבער די פלייש ,ביז ווע יענער איז
געוואר אי כעס או ער האט ארויסגענומע א רעוואלווער או אי דערשאס צו טויט .כ
יאבדו כל אויב ה') .לוי יצחק לעווי ,יוס דוד לעווי(
ג' תרפט( עס דערציילט אונזער עלטער באבע  -עלטער מומע תחי' אשת
ìçø úéá ìäðî à"èéìù ùèéååà÷øòá ïäëä ùøòä ïéîéðá 'ø ç"äøä
גדולי צדיקי במיתת
נא די מלחמה איז געווע געווע איינע פו אונזערע באקאנטע וואס איז געווע א
סלאוואקישע בירגער ,זי האט געוואוינט אי פרעשבורג ,או ווע זי איז אמאל געפאר פו
אמעריקע אוי קברי אבות האט זי זי אפגעשטעלט אי פרעשבורג או זי דארט באגעגענט
מיט די אלטע שכני.
צוויש אנדערע האט זי באגעגענט א אלטע שכנ'טע ,וואס האט נאר אביסל געהאלט
אידישקייט ,או יענע האט האט זי אפגערעדט מיט ווייטאג אז איר טאכטער וויל חתונה
האב מיט א שייגע ,%או כאטש זי איז אוי נישט קיי פרומע אידענע ,אבער דאס איז שוי
צופיל פאר איר.
זאגט איר די פרוי 'כ'האב א עצה פאר איי ,אי פאר יעצט קיי קערעסטיר צו רבי

ישעי'לע ,קו מיט מיר ,או מיר וועל דארט פועל' א ישועה'.
רופט זי א יענע פרוי אוי אונגאריש 'וואס קע מיר העלפ א טויטער רב?! ,'...אבער
ווע יענע האט איר מסביר געווע וואס מ'פועל'ט אלס אי קערעסטיר האט זי זי געלאזט
איינבעט או זי איז געפאר מתפלל זיי ביי רבי ישעי'לע.
ווע זי איז אהיימגעקומע ,אראפשטייגענדיג פו די בא האט איר שוי אפגעווארט איר
טאכטער ,דערציילנדיג אז דער שייגע %האט זי פריער אויפגערעגט אוי איר ,או ער האט
איר משלח געווע או ער וויל איר מער נישט קענע .זי"ע) .ארי' לייבוש גלאנ ,%משה יודא שפיטצער ,ישעי' גדלי'
גאנדל ,שמואל דוד גאנדל ,משה ישעי' שפיטצער ,משה שפיטצער ,משה ישעי' עקשטיי ,הערשל עקשטיי(.

ג' תרצ( עס האט דערציילט אונזער זיידע
ä"ò øòâøòá äðç éëãøî 'ø ç"äøä
הכנסת אורחי אונטערוועגנס
אי האב געהערט פו ש"ב הרה"ח ר' שלמה גפ ע"ה אז ווע ÚÏ'ÈÚ˘È È·¯ ˜"‰¯‰
 Ú"ÈÊאיז געווע דאס לעצטע מאל אי צאנז אוי די יארצייט פו הייליג דברי חיי איז ער
געווע זייער שווא ,או ער איז אהיי געפאר מיט די בא ביז פרעשאו ,או פו דארט האט
ער גענומע א טעקסי ביז קערעסטיר .אזוי ווי ער איז געווע פו בארדיוב איז ער מיטגעפאר
מיט רבי ישעי'לע ביז פרעשאו.
האט ער דערציילט אז רבי ישעי'לע האט געהאט מיטגענומע מיט זי א קויש מיט
לעקא או בראנפ ,או ער האט געפרעגט ווער ער דאר א טרונק בראנפ זאל נעמע ,אזוי
האט ער מקיי געווע הכנסת אורחי אוי אונטערוועגנס.
רבי ישעי'לע האט אלס געוואלט אליי טייל דאס עס ,ווע אמאל האט אי איינער
געוואלט העלפ מיט טייל האט ער געזאגט "ווע אי טייל איז דא בריווח פאר יעד" ...וכ
הוה ,רבי ישעי'לע האט געקענט טייל א לענגערע צייט פו איי טאפ וואס האט בכלל נישט
געקענט האלט אי זי אזויפיל עס וויפיל ער האט געטיילט.
אמאל האט ער געטיילט טשאלנט ,או א איד האט געזאגט אז ער ליידט אויפ מאג ,או
שוי אנדערטהאלב יאר וואס ער עסט נישט דע מאכל אויפ אנזאג פונע דאקטער ,האט
רבי ישעי'לע אי געזאגט "מיי טשאלנט איז בעסער" ,או ער האט אי געגעב צו עס ,או
זייט דעמאלטס האט דער איד געהאט א רפואה שלימה או ער האט מער נישט געליט אויפ
מאג) .הב' גדלי' בערגער ,מאיר בערגער ,מרדכי חנה בערגער ,משה בערגער ,וואל בערגער(
ג' תרצא( עס פארציילט אונזער עלטער זיידע

å"éä ïàîùééìô ìàéøáâ äîìù 'ø ç''äøä
א מאמר פאר א יבמה
מיט יאר צוריק איז געווע זייער פארשפרייט דער מנהג ביי ליובאוויטשער חסידי פו
קראו הייטס אז זיי פלעג יעד יו"ט ארומגיי איבער אלע בתי מדרשי זאג א 'מאמר
חסידות' פו זייער רבי' ,אונטער מאנטל פו 'הפצת חסידות'.
אי ערליכע בתי מדרשי פלעגט מע זיי נישט אריינלאז ,ווע די רבני גאוה"צ זצ"ל
האב געוואוסט וואס זייערע פסול'ע מטרות זענע ,או זיי האב זי נישט גענויטיגט אי
אינגעלייטלע מיט מאדנע השקפות זאל קומע 'משפיע' זיי אי זייערע בתי מדרשי.
אמאל איז א אינגער ליבאוויטשער חסיד אריינגעקומע אי ווינער ביהמ"ד אי
וויליאמסבורג ,או ער איז צוגעגאנגע צו ˘ËÈÂÂ‡·ÚÏ ‡„ÂÈ Ï‡È¯ÊÚ '¯ ˆ"‰‚‰ ·¯ ¯ÚÈÂÂ
 ,Ï"Êאו ער האט אי געזאגט אז ער וויל זאג א '.'¯Ó‡Ó
זאגט אי באלד דער ווינער רב" :אינגערמא ,אי בי נישט א יבמה ,כ'דאר נישט קיי
מאמר" ...או יענער האט פארלאזט דאס ביהמ"ד) .משה ווייס ,משה יודא שפיטצער ,חיים יחזקאל
שפילמאן ,הערשל ווייס(.

ג' תרצב( עס דערציילט מיי טאטע
å"éä øòâøòáðééåå ù"éøá ìàåé 'ø ç"äøä
דערקענט דע שר אויפ פני
עס האט מיר דערציילט  Ï"ˆÊ Ô‰‡˜ „Â„ ÈÎ„¯Ó ‰"ÂÓ Ù"ÂÁ Á"‰‚‰ר"מ בישיבה"ק:
"כ'וועל דיר פארצייל א שיינע מעשה וואס כ'האב געהערט פו הרה"ח רבי חיי בער
גרינפעלד ע"ה ,וואס ער איז געווע גבאי ביי "דרכי תשובה" או ביי "מנחת אלעזר" ,אז
ער איז איינמאל געווע אוי די בא צוזאמע מיט' דרכי תשובה ,אינמיט זענע
אריינגעקומע עטליכע גוי'אישע אפיציר אויפ זעלבע וואגא ,רופט זי א דער דרכי
תשובה "כ'וועל דיר זאג ווער די אפיציר זענע ,דער אפיציר איז פו די מדינה ,או דער פו
די מדינה וכו' ,או יענער איז פו דייטשלאנד"...
או ער האט מסביר געווע "יעדע אומה האט זי זיי שר אויב אי הימל ,או די אלע
שרי מעלה אי הימל קוק אויס ווי די אפיציר פו זייערע מדינות ,ממילא לויט דע האט ער

געוואוסט אוי יעדער אפיציר צו וועלכע מדינה ער געהער ,או יענער פו דייטשלאנד ,ער
האט אוי זיי פני סימני פו אידיש אפשטא ,או עס שטייט אי מהרש"ל סו דע
ערשט פרק פו מסכת יבמות )ד יז (.אוי דע וואס די גמרא ברענגט דע פסוק וואס רעכענט
אויס די פלעצער וואו סנחריב מל אשור האט פארטריב די עשרת השבטי )מלכי&ב יח יא( ַוֶיגֶל
ָאל -01רָה וְַ /נ ֵח ְַ .ח ַלח ְ-ב ָחב,ר ְנ ַהר ג,זָ ְו ָערֵי ָמ ָדי ,אי די גמרא זאגט אז
ֶמ ֶל ְ -01ר ֶאת י ְִ2ר ֵ
אי די אלע פלעצער איז דא אויסגעמישט פו די בני עשרת השבטי ,זאגט די גמרא דארט
"וחבור זו חדייב" ,שרייבט דער מהרש"ל דארט אי יבמות אויפ פלא %בש דע ערו )ער
חדייב( "נ"ב ,אר %אשכנז" ,ממילא מוז זיי אז ער איז פו דייטשלאנד ,פו די אפשטאמיגע פו
די עשרת השבטי".
האט ר' חיי בער דערציילט ,אז נאכדע איז מע צוגעגאנגע צו די אפיציר או
געפרעגט יעדע איינע פו ווי ער קומט ,או עס האט געשטימט גענוי ווי דער דרכי תשובה
האט געזאגט.
האט רבי מרדכי דוד צוגעלייגט "דאס וואס ער האט געזאגט פו די שרי מעלה ,דאס
ווייס אי נישט ,אבער די הגהות מהרש"ל אי יבמות ,אז ער האט דאס אויפגע14סט ,דאס איז
מיר געפ5ל ,אי בי עס תיכ געגאנגע נאכקוק") ...נמסר לרגל סיו פ"ק דיבמות במסגרת 'תורת
שעשועי'( )שמעו וויינבערגער(

ג' תרצג( עס דערציילט אונזער זיידע
á"åù à"èéìù õøàååù äîìù êìîéìà 'ø â"äøä
טשעפענע מיט א לבוש איז א סכנה
ווע אי האב געוואוינט אי מאנסי מיט יאר צוריק האב אי אנגעטו פאר מיינע
קינדערלע שיחי' לאנגע ווייסע זאק או שב"ק .מאנסי איז דא א שטאט מיט אלע סארט
מענטש או אלע סארט לבושי ממילא האב אי נישט געהאט קיי געפיל אז מיינע קינדער
זענע אנדערש ווי אנדערע.
אבער ווע אי בי געקומע וואוינע קיי קרית יואל אי די אנהויב תש"מ יאר ,ווי עס
זענע אלע געווע היימישע סאטמארע משפחות ,או קיינער איז נישט געגאנגע מיט דע
לבוש ,בי אי געווע מסופק צי אי זאל ממשי זיי דערמיט ,אז מיינע קינדער זאל זיי
אנדערש ווי אלע היימישע קינדער ,בי אי אריי זי שואל עצה זיי מיט רבי' Í¯·‰ Ô¯Ó
.Ú"ÈÊ ‰˘Ó
האט מיר דער רבי דערציילט אז עס איז געווע א איד פו די נאנטע מענטש צו טאט
דער  Ú"ÈÊ ÌÈÈÁ ÈˆÚוואס האט ל"ע נישט געהאט קיי קינדער ,או ער פלעגט אלס קומע
מפציר זיי ביי עצי חיי פאר א ישועה .האט אי דער עצי חיי געזאגט אז צו פועל א
גרויסע ישועה דאר מע טוה א פעולה פו מסירות נפש ,או אויב ער קע פועל' ביי זיי
בני בית אז זי זאל אויסטוה דאס שייטל או זי אנטו ווי א ערליכע אידישע טאכטער דא
זאגט ער איר צו א ב זכר .די פרוי האט אזוי געטו או צו דער צייט איז זי געהאלפ געוואר
מיט א ב זכר למז"ט .דאס איז דעמאלטס געווע א גרויסער מופת אי די שטאט.
מיט א צייט שפעטער ווע די משפחה האט זי געטראפ אינאיינע זענע געווע וואס
האב חוזק געמאכט פו די פרוי וואס האט זי געטוישט דע לבוש ,זאגנדיג 'וואס פארא
שייכות האט דאס אויסטו דע שייטל מיט האב קינדער?! '...די פרוי האט זי זייער
געשעמט האט זי צוריק אנגעטו דע שייטל ,או דאס קינד איז ביז געציילטע טעג נפטר
געוואר ל"ע.
נא די ימי אבילות איז דער איד אריי צו עצי חיי או ער האט געזאגט אז ער איז
מקבל אוי זי דע די שמי באהבה או ער פארשטייט אז דאס איז א עונש אוי דע
וואס זיי פרוי האט צוריק אנגעטו דאס שייטל ,אבער ער וויל פארשטיי פארוואס האט דאס
אזוי שנעל פאסירט או מע האט אי נישט געגעב פו הימל די געלעגענהייט אז ער זאל זי
קענע מתבונ זיי או האב א רמז פו הימל אז ער זאל תשובה טו?!.
האט אי דער עצי חיי געזאגט "טשעפענע מיט א לבוש איז א גרויסע סכנה ,או
כאטש וואס אוי א שייטל זענע דא אוסרי או עס זענע דא מתירי )דער רבי פלעגט זאג אז די
מתירי האב נאר מתיר געווע די אמאליגע שייטלע וואס האב אויסגעזעה ווי די סחורה אי וואס מ'וויקלט איי די אתרוגי,

אבער די היינטיגע שייטלע האב נישט קיי שו היתר( או מיר האב אנגענומע די שיטה פו דברי חיי אז
דאס איז אסור ,אבער ווילאנג זי איז געגאנגע מיט א שייטל איז נישט שיי געווע אז מ'זאל
איר מעניש זיי דערוועג ,אבער נאכדע וואס זי איז שוי געגאנגע מיט א ערליכע לבוש,
איז ווי נאר זי האט פארשעמט דע ערליכ לבוש או זי האט דאס אויסגעטו האט זי זי
אליינס אריינגעלייגט אי א סכנה פו וואס זי האט זי שוי נישט געקענט ארויסדרייע.
האט דער רבי אויסגעפירט "אי ווייס נישט וואס איז דער עני פו אנטוה ווייסע זאק
פאר קליינע קינדער ,אבער אזוי ווי איר האט דאס שוי אנגעטו פאר די קינדער איז דאס שוי
א סכנה אויסצוטוה) "...מרדכי יאזשע(.

