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  עס דערציילט אונזער זיידע) לדתתתש

äøä"â ø 'èéìù ìøòô ãåã"à  

ק ווע� ער האט געלערנט "ה לפ"עס איז געווע� איינמאל ניטל נאכט שנת בשנת תשכ
י� אי� ק איז ער געזעס� מיט עטליכע חבר"אי� די ישיבה תולדות אהר� אי� ירושלי� עיה

  .ד או� געשמועסט"עזרת נשי� פו� ביהמ
געהאט זיי�  Î"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"Ô¯‰‡ ˙Â„ÏÂ˙Ó ¯ ˆÊ"Ïממש נעב� דע� האט דער רבי 

או� ער האט געהערט אז בחורי� זיצ� דארט או� שמועס� איז ער , חדר מיוחד
שמועסט 'האט די בחורי� געזאגט אז מ? ארויסגעקומע� או� געפרעגט וואס מע� טוט דא

  .אזוי סת�
דער רבי איז צוגעגאנגע� צו� , האט ער זיי אריינגערופ� צו זי� אי� זיי� חדר מיוחד

שאנק או� ער האט פו� דארט ארויסגענומע� א טעיפ רעקארדער או� ער האט אנגעצינד� א 
˜ ·È·¯" ÏÚ‰ו  פו� די משמשי� בקודש ביי "עזריאל גליק הי' ח ר"טעיפ ווי אזוי הרה

ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„"Ú יילט איבער מעשיות וואס דער רבי האט דערציילטדערצ.  
דעמאלטס זענע� זיי געוואויר געוואר� אז פו� זיי� גרויס התקשרות או� השתוקקות 

� האט ער '� האט ער זייער געוואלט האב� א שייכות או� התקשרות מיט� רבי'צו� רבי
עשיות וואס דער רבי ו אז ער זאל אי� אריינרעד� אי� א טעיפ מ"עזריאל הי' געבעט� פו� ר

. או� יעצט איז ער געזעס� ניטל ביינאכט או� זי� צוגעהערט צו דע� טעיפ, האט דערציילט
  )משה פריעד, אברה� יצחק טייטלבוי�(

  דערציילט אונזער עלטער זיידע עס) התתתשל

äøä"ø ç 'éä øòùéô ìàéøáâ"å  

או� איז געווע�  ,ה איז געווע� א גרויסער ערליכער איד"מיי� טאטע רבי שמשו� ע
אזוי ווייט אז עס איז נישט געווע� קיי� שבת , שטארק באקאנט מיט זיי� הכנסת אורחי�

  .וואס ער זאל בענטש� א� קיי� מני�
ער איז , ה"עס פלעגט ביי אונז איינשטיי� א עלטערער בחור מיט� נאמע� אנשיל ע

אי� שטוב פונע� הייליג� או� ער איז נתגדל געוואר� , נעבע� געווע� א קיילעכיגער יתו�
. ער פלעגט מאכ� קידוש מיט א שטארקע התעוררות או� מתיקות, ע"דברי חיי� זי

אי� מא� "האט ער געזאגט , איינמאל נא� קידוש האט מע� אי� געפרעגט דערוועג�
אליקי� (". ע"קידוש אוי" דע� אופ� ווי אזוי אי� האב געהערט פונע� הייליג� דברי חיי� זי

  )יושע צבי פישער, ישראל פישער, נדל וואל" פישערמע, פישער

  עלטער זיידע - עס דערציילט אונזער זיידע ) לותתתש

äøä"ø ç 'éä øòìâéñ á÷òé äùî"å  

פאר די צווייטע וועלט מלחמה אלס קליי� קינד האב� מיר געוואוינט אי� ניאמ# 
יג או� ער האט ער איז געווע� היבש נידר. Ê ·¯ ¯ÚˆÓ‡È�"Ïדארט האט געוואוינט דער 

או� דער דאקטער האט אי� נישט געלאזט ליינע� ביינאכט ווייל , געליט� אוי" די אויג�
פלעגט ער מי� נעמע� ביינאכט אז אי�  זאל אי� . דאס האט אי� אנגעשטרענגט די אויג�

פארשטייט זי� אז , או� ער האט געלערנט אוי" אויסווייניג, ע"פארזאג� די גמרא או� שו
  .ער האט געלערנט אוי" אויסווייניג האט געקענט בעסער ווי אי� אינעווייניגער ווע� 

אמאל ווע� אי� האב אי� געוואלט אנטו� דאס מאנטל האט ער מיר נישט געלאזט 
דו מעגסט 'אבער ווע� מיי� טאטע האט אי� געוואלט אנטו� ... זאגנדיג אז אי� בי� זיי� רבי

  .'דו ביסט מיי� תלמיד, יא
˜ "¯·È‰ק ווע� ער האט געהערט אז דער רבי "ה לפ"א כסלו תש"� כשפעטער נא
ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ·"Ú  איז געראטעוועט געוואר� איז ער געווע� אזוי בשמחה אז די בשורה

עס איז דעמאלטס געווע�  א� אסיפת הרבני� אי� . האט אי� אויסגעהיילט זיי� אויג� קרענק

יאמצער רב האט זי� אויפגעשטעלט אוי" א או� דער נ, � שוהל אי� בוקארעסט"די מלבי
ביי יענע געלעגענהייט האט ער דערציילט די , בענקל צו קענע� זעה� די אלע מסובי�

בשורה טובה פאר� עול� אז זייענדיג א זק� איבער די שמוני� האט ער געהאט א רפואה 
  . נס הצלה'אוי" די אויג� הערנדיג איבער� רבי

געווע� דער וואס האט אויפגעטו� גדולות ונצורות בעניני התרת כידוע איז דער ניאמצער רב 

טויזענטער מענער או� פרויע� געקענט חתונה האב� נא� די קריג או� עגונות או� א דאנק אי� האב� 

  )שמואל מנח� שוואר#, שלו� אלעזר סאנדעל, בנימי� סאנדעל( .אויפשטעל� ווייטער אידישע דורות

  יילט אונזער זיידע עס דערצ) זלתתתש

ë"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à  

, אי� קע� איי�, רבי"זייענדיג אמאל ביי א דאקטער האט זי� דער דאקטער אנגערופ� 
אי� בי� געווע� אייער טיטשער ביי ענגליש אי� די דריטע קלאס פו� די סאטמארע תלמוד 

  ".תורה אוי" בעדפארד עוו
 ¯·Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· Èנע� ערשט� יאר וואס דער או� דער דאקטער האט דערציילט אז אי

ÈÊ"Ú האט מע� געזוכט א אינגל וואס זאל פרעג� די , ק"ז לפ"איז געווע� אי� אמעריקע תש
האט מע� איינגעלאדענט צו� סדר זיי� טאט� וועלכער איז געווע� א , קשיות ביי� סדר נאכט

או� ער האט אי� , ל"בעריש ווישעווער ז' ח ר"זו� פונע� בארימט� בעל מנג�  הרה
   )מאיר אליעזר מייזליש, ליפא אשכנזי(. רעגט די קשיותנס סדר או� ער האט געפ'מיטגענומע� צו� רבי

  זיידע אונזערדערציילט  עס) חלשתתת

äøä"ø ç 'ïôâ çð éä" ååù"á  

איז געווע� א , ל פו� קליינווארדיי�"שמשו� אליעזר גפ� ז' ג ר"מיי� זיידע הרה
ער  )ט"שבט הבעל' ו, בשלח' יומא דהילולא רבא ביו� ג( ÈÊ ÌÈÈÁ ÈˆÚ"Úפונע� הייליג�  גרויסער חסיד

ער האט געהאט א סדר (פלעגט פאר� יעדע צווייטע יאר אוי" די צווייטע טעג סוכות קיי� סיגוט 

� בעל דברי יואל 'וע צו� רביל או� איי� יאר איז ער געפאר� קיי� אורשיו"אז איי� יאר איז ער געפאר� קיי� סיגוט צו� עצי חיי� ז

האט דער זיידע רבי שמשו� אליעזר אמאל אי� א געלעגנהייט דערציילט אי� זיי�  )ל"ז
ישיבה אי� קליינווארדיי� פאר זיינע תלמידי� די השתלשלות ווי אזוי ער איז געוואר� אזא 

  .ל"ז ÌÈÈÁ ÈˆÚגרויסער חסיד פונע� 
אליעזר האט געלערנט אי� די סיגוטער  דער זיידע רבי שמשו�', כ� הי' ומעשה שהי

איז נסתלק  ע"זי ˜„ÂË ÌÂÈ ˙˘Â·ווע� דער , ק"ד לפ"ישיבה דע� לעצט� זמ� חור" תרס
אבער , ע אלס ממלא מקו�"או� מע� האט אויפגענומע� דע� עצי חיי� זי, ה"געוואר� לחה

באקווע�  רטהאט זי� נישט געשפי, ו� עצי חיי�דער זיידע וואס איז געווע� זייער נאנט צ
  .איז ער אוועק געפאר� דע� אנדער� זמ� פו� סיגוט, צו ווער� א חסיד פו� זיי� חבר

איז דער  ÈÊ ·ÂË ÌÂÈ ˙˘Â„˜"Úק צו די ערשטע יארצייט פונע� "ה לפ"ווינטער תרס
אזוי ווי ער איז  .כדי צו זיי� אי� טאג פו� די יארצייט אי� סיגוט, זיידע געפאר� קיי� סיגוט

אפשר גייט , סיגוט האט ער געטראכט ביי זי� אז ער איז סיי ווי דא אי� סיגוט געווע� אי�
ער אריי� זי� באגריס� מיט זיי� חבר או� ידיד פו� ישיבה דער הייליגער עצי חיי� וואס איז 

  .אי� סיגוט געוואר� דא רב
דער עצי חיי� האט דעמאלס , ע"זי ÈˆÚ ÌÈÈÁער גייט אריבער צו� , אומר ועושה

לט� אינמיט� אויפנעמע� די חסידי� ואנשי מעשה וואס זענע� געקומע� זי� מזכיר געהא
אזוי ווי רבי שמשו� אליעזר איז אנגעקומע� האט זי� דער עצי חיי� זייער געפרייט צו , זיי�
  .או� עס איז פארפירט געוואר� א שיינע שמועס אי� לערנע�, אי�

יז אריינגעקומע� א איד אינמיט� ווע� ער איז געווע� דארט אי� שטוב א
וואס זאל אי�  ,רבי"או� ער וויינט , צובראכענערהייט או� פו� זיי� פני� רינט טרער�

, שוי� א לענגערע צייט וואס אי� האב א שידו� געטוה� מיט איינע� דא אי� סיגוט !?טוה�
 � תנאי� האט מע� באשטימט א סכו� געלט וואס יעדע זייט דאר" אנגרייט� צו'או� בשעת



או� מיי� מחות� גייט , אבער וואס זאל אי� טוה� אז אי� האב נישט קיי� געלט, די חתונה
בקרוב אנהייב� צו בעט� או� פארלאנג� די סכו� וואס א� דע� קע� מע� נישט באשטימע� 

או� ווי אזוי וועל אי� , או� אי� האב גארנישט קיי� געלט, א טאג ווע� די חתונה גייט זיי�
הייליגער , ו דארפ� אפלאז� דע� שידו�"מע� וועט ח, ייז� פאר מיי� מחות�מי� קענע� באוו

  ."העל" מיר אי� מיי� צרה ,רבי
או� זאגט אי� נישט קיי� שו� ווארט , דער עצי חיי� זיצט או� הערט אויס דע� איד

ער שטעלט זי� אפילו נישט אפ קיי� רגע צו טראכט� וואס ער זאל יעצט זאג� פאר , חיזוק
אי� זאג דיר גיי שוי� אריבער צו דיי� "נאר ער ענטפערט אי� תו� כדי דיבור , דע� איד

  ".מחות� או� זאג אי� אז דו ווילסט באשטימע� א טאג ווע� די חתונה גייט זיי�
אי� האב , ווי אזוי קע� אי� גיי� צו מיי� מחות� ,רבי"דער איד הייבט א� צו וויינע� 

דער עצי חיי� זאגט אי� נאכאמאל , "יג� פאר אי�דא� נישט קיי� איי� פרוטה אראפצולי
גיי שוי� אריבער צו דיי� מחות� או� זאג אי� אז דו ווילסט באשטימע� א טאג ווע� די "

  ."חתונה גייט זיי�
ס שטוב או� געגאנגע� צו 'מיט א שווער געפיל איז דער איד ארויס פונע� עצי חיי�

ציטער וואס דער מחות� גייט אי� זאג�  זיי� האר# האט אי� געקלאפט פאר, זיי� מחות�
  .יעצט ווע� ער קומט צו אי� א� קיי� געלט

וואס דער עצי חיי� האט אי�  דע� לשו�או� ער זאגט אי� , ער קומט א� צו� מחות�
אבער ווי , אז ער איז יעצט געקומע� צו באשטימע� א טאג ווע� די חתונה זאל זיי�, געזאגט

ע� דער מחות� זאגט אי� אז ער זאל נא� אביסל ווארט� ביז איבעראשט איז ער געוואר� וו
מע� באשטימט די חתונה ווייל ער  האט נא� נישט די סכו� וואס מע� האט אפגעשמועסט 

  ...ביי� תנאי� צו האב� פאר די חתונה
קע� ! נו, דעמאלס איז דא� זייער גוט אי� האב אוי� נישט" זאגט ער פאר זיי� מחות�

אזוי האב� זיי , "ישטנ� די חתונה ווייל אי� האב נישט או� דו האסט מע� שוי� באשטימע
  .באשטימט א זמ� פאר די חתונה

געבליב� אי� שטוב או� פארברענגט אי� לערנע� במש� די צייט ל איז "דער זיידע ז
אינמיט� מאכט זי� אוי" די שטוב או� דער איד וואס איז פריער דא , � עצי חיי�'מיט

נאר מיט א , אבער יעצט קומט ער שוי� נישט אריי� טרויעריג, אל דאגעווע� איז נאכאמ
גרויסע שמייכל אויפ� פני� או� ער הייבט א� צו דערצייל� פאר� עצי חיי� אז די גאנצע 

ווייל דער , עני� פו� געלט האט זי� ברו� הש� געענדיגט א� קיי� צער או� עגמת נפש
מחותני� האב� זי� מוחל געווע� דע� גרויס�  או� ביידע, מחות� האט אוי� נישט קיי� געלט

או� מע� האט טאקע גראד , סכו� וואס קיינער פו� זיי האט נישט געקענט אהערשטעל�
  .�'פונע� רבי ממש א אפענע רוח הקודש, געקענט באשטימע� די חתונה

דער עצי חיי� האט אי� ווארע� אנגעווינטש� אז די חתונה זאל זיי� בשעה טובה 
  .געגאנגע� ו� דער איד איז ארויסומוצלחת א

מסתמא ביסטו "� זייד� אזוי ווי דער איד איז ארויס רופט זי� דער עצי חיי� א� פאר
וויס� זאלסטו אז דאס איז בכלל , נתפעל געוואר� פו� אזא גרויסע מופת או� רוח הקודש

האלבע  ווייל דער אנדערער מחות� איז דא געווע� פאר א, נישט געווע� קיי� רוח הקודש
או� יעצט איז דא , שעה צוריק או� זי� אויסגעוויינט אז ער האט נישט קיי� געלט

מחות� או� די זעלבע זא� זי� אויסגעוויינט האב אי� אנגעקומע� דער צווייטער 
פארשטאנע� אז אויב ער וועט גיי� צו� ערשטער מחות� או� זאג� אז ער וויל באשטימע� 

  ."די חתונה וועט דער ערשטער מחות� מסכי� זיי� ווייל ער האט אוי� נישט קיי� געלט
נגערופ� אז יעצט איז ער האט ער זי� א, ווע� דער זיידע איז ארויסגעקומע� פו� שטוב

ווייל ווע� דער רבי זאגט אי� ווע� גארנישט וואלט ער , געוואר� א חסיד פונע� עצי חיי�
או� דאס וואס ער האט אי� , ק אדער א מופת"דא� זיכער געטראכט אז דאס איז רוה

או� תיכ" איז ער געוואר� , דערציילט די מעשה האט אי� געצייגט אז ער איז כל כולו אמת
מרדכי , משה הכה� שעהנברו�( .יראקמי מ אא חסיד אי� זי� אינטערגעווארפ� אינטער אי� כעבד

  )משה קטינא, משה גפ�, יואל יושע פעלבערבוי�, יואל יושע גפ�, אברה� הערש גפ�, דוב אלטר ברו� גפ�, יצחק גפ�

  פעטערעלטער עס דערציילט אונזער ) טלתתתש

äøä"ø ç ' âøòáðòæàø ìàéçééä"å  

ש זענע� אריינגעקומע� "די נאציס ימאיינמאל שבת אינדערפרי ווע� איז געווע�  עס
ווע� קיינער , געהייס� אלע איד� ארויפגיי� אוי" די באנע�או� , האלאש% קישק�צו אונז קיי� 

  .פארט'האט נישט געוואוסט וואו מ
די האט בשו� אופ� נישט געוואלט ארוי" גיי� אוי" ה "די באבע לאה ראזענבערג ע

ל האט "יצחק שוואר# ז' ג ר"כאטש דער דיי� פו� אונזער שטעטל הרה, בא� או� שבת
נישט "האט אבער די באבע געזאגט , געזאגט אז עס איז פיקוח נפש וואס איז דוחה שבת

נא� א שטיק צייט איז מע� געוואויר  ".אי� או� נישט מיינע קינדער וועל� פאר� או� שבת
או� קיינער איז נעבע� נישט צוריק , גאנגע� קיי� אוישווי#געוואר� אז די בא� איז גע

  . געקומע�
או� זיי האב� צוזאמע� גענומע� , צע� טאג שפעטער זענע� די רשעי� צוריק געקומע�

האלב איז , די מענטש� פו� די בא� אויפ� וועג האב� זיי אפגעטיילט, די איבריגע איד� 
ווי די , יגע האט מע� געשיקט קיי� עסטריי�או� די איבר, ל"געגאנגע� אוי" אוישווי# ר

ט די מלחמה אי� זכות פו� מסירות נפש בה איבערגעלע"באבע מיט די משפחה האב� ב
חיי� יחזקאל , הערשקאוויטש' שמעי' טובי, גאנז' משה ארי, אברה� צבי אלימל� שטער�( תפאר שמירת שב

   ) רעזאב וואל" פריעדלענד, הערשקאוויטש

  זיידעילט אונזער עס דערצי) מתתתש

äøä"ø ç 'éä èãàèùééð àôéì"å  

ה איז געווע� א גרויסער חסיד או� שטארק אדוק אי� "יושע ע' ח ר"מיי� טאטע הרה
  .ע"ק בעל דברי יואל זי"רביה

, � פו� מאנטריאל'איינמאל שבת חנוכה האט מיי� טאטע געוואלט קומע� צו� רבי
. א געהאט פו� א סכנה אויפ� וועגאבער היות עס האט שוי� געשנייט האט מע� מור

וועלכער איז געווע� א , ה"אהר� שוואר# ע' ח ר"צוזאמע� מיט אי� איז געפאר� הרה
� אי� שטוב מזכיר זיי� אז 'או� ער האט אנגערופ� צו� רבי, � פונדערהיי�'תלמיד פונע� רבי

ר� דורכ� � אז ער וויל הע'או� ער האט געבעט� פונע� גבאי. זיי זאל� אנקומע� בשלו�
ווי באקאנט האט דער רבי (. או� ווי אזוי דער רבי וואונטשט א�, טעלעפא� ווי אזוי ער איז מזכיר

  . )נישט גערעדט אויפ� טעלעפא�
עס איז געווע� לפלא ווי אויפ� גאנצ� וועג האב� זיי באגעגענט געשטראנדעטע קארס 

קענענדיג ווייטער פאר� אי� זענע� געבליב� ליג� אוי" די זייט� פונע� ראוד נישט  וואס
ה אנגעקומע� בלי פגע "אבער זייער קאר איז געפאר� רואיג או� זיי זענע� ב, דע� וועטער

  )שמעו� הערש שוואר#, לעבאוויטש' דוד אלי(. ומכשול

   זיידע אונזער עס דערציילט) אמשתתת

äøä"ø ç ' ñééåå óñåééä"å  

ה "קלמ� ווייס ע' ח ר"געווע� א זו� פו� הרה ה איז"מרדכי אהר� ווייס ע' ח ר"מיי� טאטע הרה
ה וועלכער איז געקומע� פאר די קריג קיי� "חיי� ע' ער האט געהאט א ברודער ר, פו� סאטמאר

  .אמעריקע צוליב געשעפט� או� ווע� די קריג האט אויסגעבראכ� איז ער שוי� דא געבליב�
איז אנגעקומע� צו� ' וע� די לויו. ק"ד לפ"וירא תשכ' ב מרחשו� ד"ער איז נפטר געוואר� י

געהאט  Ô¯Ó"ÈÊ È"Ú ‰„·¯האט זי� שוי� דער רבי . ד אוי" בעדפארד עוו"סאטמארער ביהמ
ווייל ער וויל ' זאל צו ווארט� מיט די לוי'האט ער געבעט� אז מ, געשטעלט דאווענע� שחרית

  .אי� קענע� מלוה זיי�
� 'ע� זי� געזעגענע� ביי� רבידעמאלטס האט מע� דערציילט אז ווע� ער פלעגט קומ

אבער ער האט געוואונקע� אז ער , פלעגט מע� אי� וועל� אריינלאז� פריער צוליב זיי� עלטער
או� ער האט זי� געשטעלט ביי די וואנט . קע� נאכנישט אריינגיי� ווייל ער איז נאכנישט גרייט

אריינצוגיי� גרייט געווע�  או� ער האט שטילערהייט געזאגט א לענגערע צייט ביז ווע� ער איז
  .בקודש פנימה

. �'אזוי האט אויסגעזעה� ווי א פארצייטישער איד האט זי� געגרייט אריינצוגיי� צו א רבי
  )יואל רובינשטיי�, יעקב זאב בערגער, מאיר דוד ווייס(

  זיידע עלטער עס דערציילט אונזער ) במתתתש

äøä"ø ç' ÷éìâ ìà÷æçé øèìà éä"å  

אמאל ווע� ער איז געפאר� מיט נא� איד� קיי� שערא� ספרינגס אוי"  עס איז געווע�
  .È·¯'ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· Ô¯Ó Ô"Úשבת צו� 

מיט קיינע� ' אבער בחסדי ה, ע פאסירט א� עקסידענט"וועג האט לאינמיט� 
אי� יענע צייט איז . או� זיי זענע� ווייטער געפאר� קיי� שערא� ספרינגס, גארנישט פאסירט

ווע� קיי� סעלפאונס או� עס איז נישט שיי� געווע� צו קענע� מודיע זיי� נישט גע
  .אונטערוועגנס וואס עס האט פאסירט

נס הויז זעה� זיי דער רבי שטייט אויפ� פארטש 'ווע� זיי זענע� אנגעקומע� צו� רבי
אי� , כ�שלו� עלי"אזוי ווי ער האט זיי באמערקט האט זי� דער רבי אנגערופ� . אנגעצויגענערהייט

  .או� ער איז באלד אריי� אי� שטוב רוהיגערהייט"... האב זי� שוי� געזארגט וואו עטס זענטס
האב� זיי דעמאלטס געזעה� אז דער רבי האט מרגיש געווע� אז זיי זענע� געווע� אי� 

ב אליעזר יעק, דוד בערקאוויטש, ליפא בערקאוויטש' טובי( .או� זיי זענע� ניצול געוואר� בזכותו,  א סכנה

  )אליעזר בערגער, יואל בערגער, בערקאוויטש




