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  מיי� זיידעעס דערציילט ) פבתתתש
äøä"ø ç ' øòâøòáðééåå éëãøî íåçðéä"å ïàãðàì  

דער ערשטער טאג נא� די תצוה איז אויסגעפאל ' פארגאנגענע
 זונטאג פר
  .ה"ר עאהר צבי וויינבערגע' ח ר"השלשי
 לפטירתו פו זיי טאט הרה

ט ווי זיי טאטע קומט צו אי
 או ער זאגט אי
 'חלומ'יענע נאכט האט ער זי� גע
, "לעילוי נשמת מיינע עלטער קו
 זעה די כיתה וואס אי� האב מנדב געווע, מאטל"

, "דאס האב אי� מנדב געווע"או ער ווייזט אי
 , זיי גייע אינאיינע
 אריי אי א כיתה
וואו איז דער טאוול מיט די לעילו נשמת "י� או
 אוי� אלע זייט או דא קוקט ער ז

דא האט איינער  ,עס הענגט נישט קיי שו
 טאוול, "?וואס אי� האב געגעב
או געוויז אז עס איז געווע א טאוול נאר עס  ,ארויסגעצויג דע
 טאוול פו ערגע!

  .או ער האט זי� אויפגעוועקט .איז אראפ געפאל
 ווייל ער האט , זיידע האט נישט געוואוסט צי דער חלו
 מיינט עפעסמיי

. א כיתההאב מנדב געווע יי טאטע זאל געוואוסט בפרטיות וואו זקיינמאל נישט 
ו האט ער איה
 דערציילט דע
 "ה שלו
 יצחק הי"אבער רעדנדיג מיט מיי טאט מו


פו די מוסדות ו "היר לאנדא דוד אה' אפשר קענסט פרעג ר"או ער זאגט אי
 , חלו
  ".?קרית יואל צי מיי טאטע האט אמאל מנדב געווע א כיתה אי די מוסדות

אבער נאכקוקנדיג די אלטע , דוד אהר האט נישט געדענקט אזא זא�' ר
ק ווע מע האט געבויעט די ישיבה לצעירי
 אוי� "ז לפ"דאקומענט פו שנת תשמ

עט דור� די הנהלת 'חתמ'געטראפ א שטר וואס איז גע האט ער. געציל בערגער בלווד
א אז דער זיידע האט מנדב געווע א כיתה "ק מר רבינו שליט"המוסדות או דור� כ

  ...אי די ישיבה
 
מיי טאטע איז אריבער געפאר אי די ישיבה או ער האט דורכשפאצירט דע

יתות האב געהאט טאוולע או צו זיי שטוינונג האט ער באמערקט אז אלע כ, בני
או דאס איינציגסטע וואס האט , נ זייערע קרובי
"מיט נאמע פו די מנדבי
 או לע

וואס דער טאוול , ה האט מנדב געווע"געפעלט איז געווע די כיתה וואס דער זיידע ע
האט בו ביו
 באשטעלט 'איבריג צו זאג אז מ .איז טאקע אראפ געפאל במש� די יאר

  )יואל וויינבערגער(. ייע
 טאוולא נ

  עס דערציילט אונזער זיידע) תתתשפג
äøä"ø ç 'èéìù ïôâ çð" àåù"÷ä åðéúìä÷ã á'  

ה האט זי� אמאל נישט גוט געשפירט יו
 הקדוש "יושע ע' ח ר"מיי טאטע הרה
ה מענדל "או ער איז ארויס זי� אפרועה אינע
 אפיס פונע
 משמש מו, ביי
 דאווענע

   .ה"פעלדמא עגרשו
 ד צו
 ליינע איז ער "איז אריינגעקומע אי ביהמ È·¯"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„‰ ˜"Ú‰ווע

האט ער איה
 געפרעגט ווי אזוי , או זעהנדיג מיי טאט, דורכגעגאנגע דע
 צימער
  ?ער פאסט

אז ער האט געענטפערט פאר , פו יענע רגע האט ער אנגעהויב צו שפיר בעסער
או לייכט , חדשה' או ער האט זי� ווייטער געשפירט ווי א ברי, "ש
ברו� ה" 'רבי

ער איז ניטאמאל ארויסגעגאנגע צו נעילה או מעריב ביי
 , געפאסט א גאנצ טאג
    )יואל יושע פעלבערבוי
, יואל יושע גפ, מרדכי יצחק גפ, משה קטינא( .ערשט מני

  ידעעס האט דערציילט  אונזער  עלטער זי) דפתתתש
äøä"ø ç ' øòâøòáðééåå ïåòîù íééçò"ä  

יעדער , האט ער געוואוינט אי די שטאט פעלידהאז ו"נא� די מלחמה בשנת תש
איז נא� דעמאלטס געווע שבור ורצו! פו די שווערע מיטמאכעניש פו די מלחמה 

או מיט גרויסע שוועריגקייט , האט ליידער פארלויר א שטוב מיט קינדער'וואו מ
  .אט מע פרובירט זי� צוזאמע קלויב או ווייטער אנגייה

אדר איז ער אריבער געפאר קיי קאלוב ווי עס איז געווע ' ווע עס איז געקומע ז
ער האט נישט געהאט צופיל כח האט ער געטראכט . איינגעפירט אלע יאר אי אונגאר

ווע ער איז . פונע
 אוהל אז ער וועט זאג אפאר קאפיטלע� תהילי
 או ארויסגיי
א עלטערער איד זיצ ביי
 ציו פו הייליג געזעה אנגעקומע צו
 ציו האט ער 

 
קאלובער או ער האט דארט געזאגט תהילי
 מיט אזא השתפכות הנפש גאנ! תהילי
האט ער געטראכט אז יענער עלטערער איד האט כח אזויפיל צו זאג . מתחילה ועד סו�

  .או אזוי האט ער טאקע אויסגעזאגט גאנ! תהילי
, י� דא בלייב או זאגוועט ער או
 ˆ ¯·È "‰‚‰שפעטער איז ער געוואויר געוואר אז דער עלטערער איד איז געווע

ˆÊ ¯ÚÎÈÈ¯ËÒ‡ „Â„ ‰˘Ó"·¯ ¯ÚÙÓÈ˘Ë ¯Ú„ Ï. ) חיי
 שמעו , וויינבערגערל "ברשחיי
 שמעו

  )ש וויינבערגער"בהרב

  יילט  עס דערצ) הפתתתש
ë"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à  

ע זייער "וועלכער איז ל, אי א קליי דאר� נעב סיגוט האט געוואוינט א איד
או דער דאקטער פו די געגענט האט אי
 געראט אז ער זאל פאר צו , קראנק געוואר

בער דער דאקטער האט א. דאקטורי
 אי וויע וואס זי קענע הייל די מחלהדי גרויסע 
לייבט נישט אז ער וועט דורכמאכ דע
 וועג ער גאז , צוגעגעב אז ער איז אזוי קראנק

  .ביז וויע
או ער  ,ÂÈ ˙˘Â„˜"Ë ÈÊ"Úדער איד איז אריבער געפאר קיי סיגוט צו
 זייד דער 

ביז וויע נע
 "ט געזאגט "האט דער קדיו, האט דערציילט די ווערטער פונע
 דאקטער
  ".דו וועסט אנקומע אי� אחריות אז

, ט"דער איד האט זי� ארויפגעכאפט אוי� די קלארע ווערטער פונע
 קדושת יו
וואוסנדיג אז ביז ער קומט נישט א קיי וויע איז , או ער איז נישט געפאר קיי וויע

  .נס אחריות'ער אויפ רבי
ארטירט קיי עפדאי
 אי
 'ווע מ, דער איד האט מארי� ימי
 געווע ביז די קריג

או זייענדיג אי וויע איז ער נפטר , אוישווי! איז זיי וואגא דורכגעפאר עסטריי�
  )קלונימוס אליעזר בנעט) (א"ק משפטי
 דהאי שעת"ט ליל שב"בשולה(. געוואר

  דערציילט אונזער זיידעהאט עס ) תתתשפו
äøä"ø ç 'ò øäòù äùî" ääàø"÷ä åðéúìä÷ã ÷'  

דע
 ה איז געווע א איידע
 או תלמיד ביי "שלו
 יצחק ע' רח "מיי פאטער הרה
וועלכער . 
 אי סאטמאר"ל ראש השובי"עזריאל שוואר! ז' ח ר"ב הרה"בארימט שו

  .איז געווע דער רבי פו הונדערטער שוחטי
 אי סאטמאר והגלילות
אס וו, ב אי א שטעטל איבארדער אי ענגלאנד"איז ער געווע שופאר די מלחמה 

 פלייש פאר גאנ! 'שחט'האט גע'דארט איז געווע א גרויסע שלאכט הויז וואו מ
מיט צוויי , א טייערע דירה, האט אי
 דארט געצאלט א גרויס געהאלט'מ . ענגלאנד

  .ער האט ממש געלעבט ווי א מל�, משרתי

 די בעלי בתי
 אנגעהויב צו פארלאנגע אז ער זאל נאכלאז מיט די צייט האב
אבער ער האט נישט מסכי
 . בעניני כשרותעוויסע חומרות וואס ער האט געהאט ג

איז דעמאלטס אריבערגעקומע דער רב המכשיר וואס האט געוואוינט אי , געווע
עט מיט 'טענה'או ער האט זי� גע, ח אבער אוי� א קל"או איז געווע א ת, לאנדא

  .אי
 אז ער זאל נאכלאז
או ער האט עומד È·¯"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜" Ú‰ געווע מיטער האט זי� מתייע! 

האט האט אלעס איבערגעלאזט או ער האט זי� געצויג קיי , געווע בנסיו העושר



או א לענגערע , וואו ער האט געוואוינט אי א קעלער א קיי שו
 פרנסה, לאנדא
  .צייט האט די משפחה ממש געהונגערט צוליב זיי מסירות נפש

ע מיט אי
 היתכ ער האט מפקיר 'זיינע נאנטע מענטש זענע געקומע טענה
או ער איז סייווי נישט , או דאס שטיקל ברויט פו זיי משפחה, געווע אזא פרנסה

ווע אי� וועל ליג "האט ער גענטפערט , אחריות אוי� די שחיטה נאר דער רב המכשיר
  ".ירוצי
 נישט העלפאויפ טהרה ברעט וועל מיר די אלע ת

איז ער געגאנגע רעד , וואוסנדיג אז אוי� אי לאנדא עסט מע פו יענע שחיטה
, מיט די ראשי הקהילה או זיי מעורר געווע אז די שחיטה איז נישט אי ארדענונג


איז ער ארויפגעגאנגע אויפ . אבער קיינער האט זי� נישט וואוסנדיג געמאכט פו אי
אי� "או ער האט אויסגערופ פאר די אפענע ספר תורה ,  ליינע'שעתבאלעמער ב

  ".שווער אז די יעצטיגע שחיטה איז נבילה וטריפה
אז די קומענדיגע צוויי יאר האט ער , ק זענע געווע אזוי ברוגז אוי� אי
"די ראה

  .לתורה' נישט געקענט באקומע א עלי
או ער האט פו זיי אייג , ויסער עושרעטליכע יאר דערוי� איז ער געוואר א גר

ער האט אליינס אויסגעוועלט , געלט אויפגעשטעלט א בית השחיטה בתכלית הכשרות

דיגע שחיטה 'וואס דאס איז געווע דער יסוד פו די מהודר, או ממנה געווע די שוחטי

  )ישראל יעקב עקשטיי, רובינשטיי 'איתמר טובי, שלו
 יצחק עקשטיי, שלו
 לאנדא(. וואס גייט א ביז היינט

  עס האט דערציילט אונזער עלטער זיידע) פזתתתש
äøä"öæ ñéåø÷ ìàåîù éáø ö"ì çîòá"ïç éúôù ñ  

 .געוואר א יתו
 אלס קליי קינדע "לל איז "קרויס ז' צ רבי ישעי"זיי זיידע הרה
È˘ ·¯ ¯ÚÂÂ‡�ÈÊ" Úז דער געהערט אאיינמאל ווע ער איז אלט געווע צע יאר האט ער 

וקה צו זיי דארט אוי� שער געהאט א שטארקע תהאט , קומט אוי� שבת קיי גראסווארדיי
אבער אזוי ווי ער האט נישט געהאט קיי געלט האט ער זי� זונטאג ארויסגעלאזט , שבת

  .או ביינאכט האט ער זי� אפגערוהט, או ער איז געגאנגע א גאנצ טאג, אויפ וועג
האט ער זי� פאראינטערעסירט , צופרי איז ער אנגעקומע אי א שטעטל פרייטאג

האט מע אי
 , צי עס איז נא� מעגלי� אנצוקומע צופיס אוי� שבת קיי גראסווארדיי
געזאגט אז נאר אויב ער וועט זייער שנעל לויפ קע ער נא� אפשר אנקומע אוי� 

אג צונאכטס נאכ זמ איז ער מיט די או פרייט, ער איז געלאפ מיט אלע כוחות. שבת
  .אנגעקומע קיי גראסווארדיי לעצטע כוחות 

טעלט דאווענע ד האט ער זי� געש"דער שינאווער רב איז שוי געווע אי ביהמ
האט געהאפט אז נאכ דאווענע וועט זי� איינער מרח
 דאס קינד . מנחה או קבלת שבת


ווע עס איז געקומע נאכ דאווענע , למעשה. י סעודהאו אי
 רופ צו ד, זיי אוי� אי
אבער דע
 קליינע
 , האט מע מסדר געווע אלע געסט ביי די בעלי בתי
 פו שטאט


ווייל יעדער האט , ל האט קיינער נישט באמערקט אז ער האט נישט וואו צו עס'יתו
אז גרויסער בייש האט ער או זייענדיג . געטראכט אז ער וועט אוודאי עס מיט זיי טאט

הונגעריג נאכ גארנישט , ד"או ער איז געבליב אליי אי ביהמ, זי� גארנישט אנגערופ
  .או אויסגעמוטשעט נאכ לויפ א גאנצ טאג, עס א גאנצ טאג

האט ער דעמאלטס מחליט געווע אז ווע דער רבי וועט אריינקומע צו
 טיש 
'נעב דע
 רבי וועט ער זי� שטעל אויבנא , 
או ער וועט יוצא זיי קידוש פונע

  .או פו דאס ביסל שיריי
 וועט ער זי� דערכאפ דאס האר!, 'רבי
ער האט געוואלט זיי ווי או יעד, אבער ווע דער ציבור האט אנגעהויב צו קומע
ביז ווע ער האט זי� געטראפ , נענטער האט מע איה
 אוועק געשטופט פו אויבנא

, עס איז איבריג צו זאג ווי אזוי ער האט זי� געשפירט. ד"שטיי ביי
 טיר פו ביהמ
האט ער דעמאלטס מחליט געווע אז אזוי ווי ער . צוקלאפט או צובראכ, טרויעריג

וועט ער גליי� נאכ יוצא זיי קידוש פונע
 , שוי מוז הונגער א גאנצע נאכטוועט 
אזוי וועט ער כאטש  . ארויסגיי אי הוי� או טרינקע וואסער פונע
 ברונע
'רבי

   .ביטער דארשט קיינישט לייד פו
או אט , ער זינגט שלו
 עליכ
, פלוצלונג קומט דער שינאווער רב אריי צו
 טיש

או דער שינאווער רב , ער רב הייבט אוי� דע
 בעכער'א חשוב, האלט מע ביי קידוש
אויב עס איז "או ער רופט אויס , קוקט אריי אינע
 כוס או ער לייגט עס צוריק אראפ

  ".דא איינער וואס האט נאכנישט יוצא געווע קידוש זאל ער מוחל זיי אהער קומע
דער . אבער קיינער איז נישט געקומע, דע
 צווייט דער עול
 קוקט זי� א איינער

או ער קוקט אריי אינע
 , שינאווער רב נעמט נאכאמאל דע
 בעכער אי די האנט
  .בעכער או ער זאגט נאכאמאל איבער די זעלבע ווערטער

האט הוי� 'או מ, ע זא�'דא האט מע שוי געזעה אז עס איז נישט קיי פשוט

לע האט דאס 'ביז ווע דער קליינער ישעי, נס ווערטער'ד דע
 רבי"יהמאויסגערופ אי ב
  .או ער האט זי� אנגערופ אז ער האט נאכנישט געהערט קידוש, געהערט ביי די טיר

או מע האט אי
 ארויפגעטראג ביז צו
 , האט אי
 גענומע אוי� די הענט'מ
, זאגט ער ניי" ?הערט קידושגעדו האסט שוי "פרעגט אי
 דער שינאווער רב , 'רבי

נא� קידוש האט אי
 דער שינאווער רב געגעב צו ". בלייב דא"האט ער אי
 געזאגט 
, דערנא� האט ער אי
 געגעב חלה, או ער האט אי
 געהייס זי� וואש, טרינקע וויי

ביי די פיש האט ער נישט געטיילט קיי שיריי
 נאר גליי� געגעב פאר דאס קינד צו 
נאכ בענטש האב זי� שוי עטליכע . או אזוי ווייטער ביי די זופ או די פלייש, עס

ביז ווע דער ראש הקהל האט זי� , איד אנגעטראג אז זיי וויל האב דאס קינד ביי זי�
 או ער האט אי
 אריינגענומע צו זי� אי שטוב ביז , "דאס איז מיי גאסט"אנגערופ
  )הערשל סופר, יעקב קרויס, שמואל זיינוויל קרויס, ויסאהר קר(. נא� שבת

  זיידע עס דערציילט אונזער ) פחתתתש
äøä"ø ç 'éòùé ñçðô 'éä éìáðøà÷"å  

ק "עס איז געווע אי די צייט וואס אי� פלעג זיי אי שערא ספרינגס מיט רביה
. וד שבת לכב'או אי� פלעג צוגרייט די מקוה פאר רבי, ע"בעל דברי יואל זי

 או 'איינמאל ערב שבת האב אי� זוכה געווע א לענגערע צייט צו זיצ מיט רבי
  .שמועס פארשידענע עניני הלכה בנוגע מקוואות וכדומה

 !"?האסט שוי געהערט די מעשה פו דיי זייד"ד רופט זי� א דער רבי "בתוה
ל וואס ער "ז' יצחק אלי' ר ח"או דער רבי האט דערציילט די מעשה פו מיי זייד הרה

  )'זקני� ויאמרו ל�'די מעשה איז שוי געדרוקט אי (. ע"האט געהאט מיט הייליג דברי חיי
 זי
 דער רבי "ווע דער רבי האט געענדיגט דערצייל די מעשה האב אי� זי� אנגערופ
 
אי� וועל האט מי� דערציילט א מעשה פו מיי זיי מצד האב מיט הייליג דברי חיי

  ".פו מיי זייד מצד הא
 מיט צאנזער רב א מעשה 'דערצייל פאר רבי
האט מיר ה "מיכל פעלבערבוי
 ע' ח ר"האב אי� דערציילט אז מיי זיידע הרה

טאטע &או זיי שטי�, ע"יעריג קינד איז ער געווע א יתו
 ל 11דערציילט אז אלס 
ט 'שמ'ער האט שוי דעמאלטס גע. ע"
 זיהאט איה
 גענומע צו
 הייליג דברי חיי

ווע ער איז בר מצוה געוואר האט ער אי
 נאכאמאל גענומע קיי צאנז . אלס עילוי
אי יענע צייט האט מע , ע צובראכ די פיס"האט ער זי� לאי יענע צייט . לייג תפילי

האט אי
 'ו מע א"קרו
 לאיז ער געגאנגע , נישט געקענט געהעריג פאררעכט די פיס
   .'דער קרומער מיכל'גערופ

האט ער זי� אנגערופ צו , ווע דער צאנזער רב האט געזעה אז ער שלעפט א פיס
 
ל געענטפערט אז ער איז אראפגעפאל או 'האט דער בחור, "ע'וואס איז מיכל"אי

 אוי�, עס שאדט נישט"האט דער הייליגער צאנזער רב געזאגט . זי� צובראכ א פיס
, ע"כידוע אז דער הייליגער דברי חיי
 זי( ."מיר זאגט אוי� די וועלט אז אי� בי א קרומער צדיק

ל האט געהערט די מעשה האט ער דאס מסביר געווע אז "צ מוואוידיסלאוו זצ"ווע הגה. האט כל ימיו געשלעפט א פיס


"שלאס מ'
 א "אי יענע געגענט אינדערהיי
 פלעג מע רופ א ענדע מ ,'א ', או א ענדע !, ו"לאנגער וא'א ' א ענדע 

  )הערשקאוויטש' אלי, יצחק הערשקאוויטש, יצחק קארנבלי. ('קרומער צדיק'

  זיידעעלטער מיי� דערציילט האט עס ) טתתתשפ

äøä"ø ç 'éøà äùî ' ñàøâò"ä  

ווע ער האט געדארפט איינרוק אי מיליטער אי די תקופה פו די צווייטע וועלט 
ה געבעט אז ער זאל מקבל זיי "צבי ע' טובי' ח ר"האט אי
 זיי טאטע הרה, מלחמה

   .קיי טריפותאוי� זי� אז ער וועט נישט עס
או צוזאמע מיט נא� דריי בחורי
 האט ער געמאכט , ער האט טאקע אזוי געטו

גע צו או עס איז זיי געלונ .אז זיי וועל נישט עס קיי טריפות א שטארקע קבלה
 ביי זייער אויפזעהער אז ער זאל זיי געב אנדערע זאכ אז זיי זאל נישט דארפ 'פועל

יענער האט מסכי
 געווע מיט איי תנאי אז יעדע ווא� וועט מע זיי . עס קיי טריפות
וועט זעה אז זיי וועג ווייניגער ווי די אנדערע סאלדאט וועל 'או אויב מ, אפוועג
  .טראפט ווערזיי באש

האט אפגעוואויג דע
 זייד האט מע געזעה אז ער וועגט 'איינמאל ווע מ
עט אז 'פסק'או מע האט אי
 געפירט צו
 קריגס געריכט וואו זיי האב גע, ווייניגער

  .ער דאר� שטיי א גאנצע נאכט צוויש צוויי גרויסע שווארצע הונט
או די , אזוי געשטאנע א גאנצע נאכט עס איז געווע א אפענער נס אז ער איז

אלעס אי זכות פו זיי אפגעהיטנקייט פו נישט עס , האב אי
 גארנישט געטוהונט 
  )ל קרויס"סג' משה ארי(. טריפות




