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  זיידע אונזערעס דערציילט ) צתתתש
äøä"ø â 'èéìù àãðàì àãåé êìîéìà"à ø"äáéùéá î"÷  

ער איז געווע� א גרויסער תלמיד (Ê Ï·ÚÂÂ˘ ¯˘‡" Ï' ‚ ¯"‰¯‰אי� האב געהערט פו� 

פלעגט זיצ� או� ער . ל אי� לעמבערג"ו� הגאו� הבית יצחק זד פ"זיי� פאטער איז געווע� א חבר אינע� בי, חכ�

צ רבי מיכאל בער ווייסמאנדל "זייענדיג א נאנטער ידיד מיט הגה, לערנע� אי� די נייטרא ישיבה אי� מאונט קיסקא

עסטריי� קיי� בעלזא   וואס ער האט דערציילט אז ער איז געפאר� פו� וויע�). ל"זצ
או� ער האט דארט צו , Î˘È È·¯ ˜ˆÊ ·Â„ ¯"‡ÊÏÚ·Ó Ï"‰‚‰בצל קדשו פו� 

זעהט ווי שאר" דער בעלזער רב איז געווע� קעג� 'פו� וואו מ געזעה� א מעשה נורא
  .סיי וועלכע שייכות כל דהו צו די ציוני� או� זייערע נאכשלעפער

אי� יענע יאר� איז נאכנישט געווע� שיירות מצויות וואס זענע� געפאר� אזוי 
דעריבער האב� אסא� איד� פו� וויע� , דינה צו די צווייטעאפט פו� איי� מ

ממילא האט אי� דער גבאי . מיטגעגעב� קוויטלע� מיט פדיונות פאר� בעלזער רב
או� ער האט אי� געגעב� א גוט� פלא# ביי� , ה מקרב געווע�"אהר� יושע ע' ר

  .ממש אונטער� בענקל פונע� בעלזער רב, טיש

א אי� פונטקלי� שבת אריינקומע� צו� טיש  יעד�דער בעלזער רב פלעגט 
יענע ווא� האט ער געדארפט אריינקומע� אכט . פאראויס באשטימטע צייט

עול� געשטאנע� אוי" די או� א היבשע צייט פריער איז שוי� דער  ,אזייגער
יענע� שבת . או� געווארט אז דער בעלזער רב זאל אריינקומע� צו� טישפלעצער 

פארוואס דער האט זי� זייער געוואונדערט או� דער ציבור  ,מטהאט ער זי� פארזוי
  .צייטלי� רב קומט נישט אריי� צו� טיש

ער , ה"עאהר� יושע ' ק ר"קומט ארויס דער משבבער� א פערטל נא� אכט 
וואס איז געזעס� פו� א גרויסע שטאט ע רבני� 'גייט צו צו איינע� פו� די חשוב

יענער רב האט , ה� עפעס אריי� אי� אויעראויפ� אויבנא� או� ער רוימט אי
. געווארפ� קאליר� או� ער האט זי� אויפגעשטעלט או� ארויס געגאנגע� פו� טיש

יענער רב האט זי�  .איז דער בעלזער רב אריינגעקומע� צו� טישבאלד דערנא� 
  .ד א גאנ# שבת"מער נישט באוויז� אי� ביהמ

או� אי� אהר� יושע ' ר געגאנגע� צובי� אי� צוזונטאג "ל "אשר ז' דערציילט ר
  ."האב אי� געפרעגט וואס עס איז דא פארגעגאנגע� מיט יענע� רב

, 'סיי�'אז אי� יענע תקופה איז געווע� וואל� צו� פויליש� מיר ער דערציילט "
או� דער קאנדידאט איז , או� די מזרחי האט ארויסגעשטעלט א קאנדידאט

ער ווע�  .זאל וועל� פאר אי�'אז מיינע� קאמפארומגעפאר� פו� שטאט צו שטאט 
זאל וועל� פאר 'הייס� אז מבעט� אז ער זאל שטאט געקומע� צו דע� רב אי� אנאיז 
, אי� בי� א בעלזער חסיד! ?דו ביסט משוגע? וואס"האט ער איה� געזאגט , אי�

  ".ווי קע� אי� הייס� וועל� פאר דיר, ביי אונז איז די מזרחי חזיר טרי"

האט אריינגעלאזט דע� וויבאלד ער ער אב"געזאגט בעלזער רב  דערהאט "
וויל ע   ש מיט דע� ר ,או� אי� נא� מכבד געווע� מיט א טיי, סט אי� שטוב'מזרחי

  )יחזקאל שרגא ברא�, יושע לאנדא, משה שעהר, יחזקאל שרגא שעהר("... זיצ� ביי� טישאי� נישט 

  זיידע עלטער-דערציילט אונזער זיידעהאט עס ) צאתתתש
äøä"ø ö 'ñåéó æ õðàìâ ïäëä íééç"ì ëä" îáåéãøàáî  

אויפגעהאלט� אי� דייטשלאנד מיט זיינע עלטער� נא� די מלחמה האט ער זי� 
  .ווארטנדיג צו קומע� אוי" אמעריקע ,או� געשוויסטער

אי� די איסט סייד האט דער זיידע געהאט א קרוב וואס ער האט אסא� 
פאר אונזער זיידע האט מע� די  .נויטיגע פאפיר�צו באקומע� די ט 'שתדל'גע

ממילא איז ער געקומע� קיי� אמעריקע קוד� אליינס , ערשטע ערלעדיגט די פאפיר�
אבער  ,א� זיינע עלטער� נא� אלס בחור או� איז איינגעשטאנע� ביי דע� קרוב

פו� איז ער אוועק געגאנגע�  ,דארט איז די שטוב נישט געווע� אזוי ערלי�וויבאלד 
נס 'או� זי� אריינגעזעצט אינע� רבי, דארט או� געקומע� קיי� וויליאמסבורג

עטליכע איד� האב� , ד או� עוסק געווע� בתורה א גאנצ� טאג בהתמדה רבה"ביהמ
  .נישט געקענט שטער� פו� לערנע�איה� האט 'אז ממעיד געווע� 

האט מע�  ,זיצ� או� לערנע�ווייטער געוואלט נא� די חתונה האט דער זיידע 
דזשוינט דאס האט געהייס� א  געקענט באקומע� געלט פו� דידעמאלטס 

אזוי האט דער זיידע ווייטער , פאר די מלחמה איבערלעבער 'פארגיטיגונגס'
אבער שפעטער מיט די צייט האט די געלט אויפגעהערט , געקענט זיצ� או� לערנע�

  .צו קומע�

צו טוע� שתדלנות אבער עס האט נישט געהאלפ� ער דער זיידע האט פרובירט 
אי� ו מוז� גיי� "ער וועט ח, האט זי� שוי� אנגעפאנגע� צו זארג� וואס וועט דא זיי�

  .קאליע ווער� ו"מע� קע� דא� ח ,נע גאס� מאכ� געשעפט�'די טמא

. רעדטאו� ער האט זי� אפגע È·¯'Ê Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· Ô"Ïאיז ער געגאנגע� צו� 
 זענט איר געקומע� אוי" אמעריקע צו לעב� !?וואס מיינסטו"זאגט אי� דער רבי 

או� מע� גיי ארויס אוי" די גאס מע� וועט זי� היט� די אויג�  !?דזשוינטפונע� 
דאס האט דער  ,האנדלע� או� פארדינע�או� מע� וועט  ,וועט זי� אכטונג געב�

  ."�מע� טו דאס דאר"או� געוואלט באשעפער 

אוי" די סענטער  אי� דיימאנדדעמאלטס איז דער זיידע געגאנגע� ארבעט� 
. יאר באמונה 40העכער אי� מאנהעט� וואו ער האט דאס אנגעהאלט�  גאססטע '47

  .אויפ� וועג צו די ארבעט פלעגט ער לערנע� דע� חק

איז דא עטליכע ביזנעס דימאנט� דער זיידע האט דערציילט אז אי� די 
� 'דער זיידע האט אמאל געפרעגט פונע� רבי .וואס מע� קע� צוקומע� מדריגות צו

וואס , ע מדריגה אי� אויסארבעט� דימאנט�וויל זי� לערנע� א העכערל אז ער "ז
דער רבי געזאגט אז מע� איז דעמאלטס וועט ער פארדינע� מער געלט האט אי� 

, ב גלאנ#"יעקב הכה� בר( .צופריד� אוי" איי� פלא# דאר" מע� נישט זוכ� קיי� בעסערס

   )י גלאנ#"יעקב הכה� ברא, אברה� שמעו� הכה� גלאנ#

  זיידעדערציילט  אונזער עס ) צבתתתש
äøä"ø â 'èéìù ïàîãòéøô ïäëä äçîù íäøáà"à  

ל איז געווע� צוויי יאר "ז) ה"יפ(יעקב הכה� פריעדמא� ' ח ר"זיי� טאטע הרה
ווי ר דערציילט וואס ער געדענקט האט ע, ה"תרצ ג"א יושב אי� בעלזא בשנת תרצ

אז ווע� , ווייט דאס קנאות ביי די בעלזער יושבי� איז געווע� עד קצה האחרו�
ל האט מייסד געווע� די ישיבת חכמי לובלי� האט מע� "הגאו� רבי מאיר שפירא זצ

האט דאס אנגעטראג� פאר 'או� מ, געזוכט א משגיח פאר די ישיבה א גדול תורה
ח או� ערליכער איד וואס פלעגט "פוילישע רבני� א גרויסער ת איינער פו� די

האט יענער געזאגט אז היות ער איז א בעלזער חסיד . קומע� צו פאר� קיי� בעלזא
  .דאר" ער גיי� נעמע� רשות פונע� בעלזער רב צי ער מעג אננעמע� דע� פאסט�

נישט  'יושבי�'ווע� יענער רב איז אנגעקומע� קיי� בעלזא האב� אי� די 
אז ער האט געהאט א ספק שאלה ' עבירה'די בלויזע צוליב , געגעב� קיי� שלו�

ישיבה וואס דער לובלינער רב איז געווע� א חבר  אאנצונעמע� דע� פאסט� אי� 
עס איז כדאי צו באמערק� אז די אגודה אי� יענע יאר� איז נא� געווע� פולפאכיג ( ...אי� אגודת ישראל

  )יעקב קרויס, חיי� יוס" הכה� פריעדמא�( )די אגודה שטעלט מיט זי� פאר היינט צוטאגס בעסער ווי דאס וואס



  מיי� זיידעעס דערציילט  ) צגתתתש
äøä"ø ç 'éä øòììòè òùåé"å  

איז געווע� ער , ל"אי� בני ברק האט געוואוינט דער אלטער מאחנובקער רבי זצ
ש� או� מע� האט אי� מיט קיי� מענט ער האט כמעט נישט גערעדט, א איש פלא

  .ווייניג געזעה� ברבי�בכלל 
ט אי� בני ברק בי� אי� איינמאל "זייענדיג א בחור אי� די סאטמארע ישיבה מהרי

' ג ר"באגלייטנדיג מיי� ראש ישיבה הרה, י"אוי" רחוב רשאריבער געגאנגע� זיי� הויז 
בי שטייט ביי� מיר ווי דער מאחנובקער רזעה� פלוצלונג  ,ל"יעקב שלו� פריינד זצ

אי� האב זי� ". קו� אהער, ל'בחור, ל'בחור" פו� פענסטער פענסטער או� ער שרייט
או� אי� בי� באלד אהי� , זייער געוואונדערט וואס דער מאחנובקער רבי וויל פו� מיר

ל וועלכער איז אוי� נייגעריג "יעקב שלו� ז' � ר'געגאנגע� צוזאמע� מיט מיי� רבי
  .אס דער מאחנובקער רבי וויל זאג�געווע� צו הער� וו

או� ער האט אונז  אינצוויש� איז דער מאחנובקער רבי ארויסגעקומע� צו די טיר
או� ער , האט אי� יענע טעג געבויעט'ד וואס מ"ארויפגעטראג� צו זיי� נייע� ביהמ

או� ביי� שפי# איז דא א  ,"ד ווערט דער דא� שי" ארוי"אינמיט� ביהמווייזט אונז אז 
  .או� אויפ� פענסטער איז דא א ציור פו� א מג� דודפענסטער 

ל איז אוי� "דער טאטע ז, אי� בי� קעג� ציונית"זאגט דער מאכנובקער רבי 
מיט דע� מג� דוד וואס  אי� ווייס נישט וואס אי� זאל טו�, געווע� קעג� ציונית

דאס הייס� אראפ נעמע� קע� דאס זיי� א  אויב וועל אי�, האט דא ארויפגעלייגט'מ
סטישער 'אויב זאל אי� דאס לאז� איז דאס דא� דער ציוני, בזיו� פאר דוד המל�

  ".ד"אי� וויל דאס נישט האב� אי� מיי� ביהמ, סימבאל
ווע� אי� האב ארויפגעברענגט פו� רוסלאנד "נאכדע� האט ער ווייטער געזאגט 

האט די מענטעלע אוי� געהאט אוי" זי� א , 'קדי ספר תורה פונע� בעל ש� טוב ה
  ".אוי" ספרי קודשהאט דאס גענוצט 'אז מזע אי�  ,מג� דוד

ווי . או� דער מאחנובקער רבי האט געווארט צו הער� אונזער מיינונג
או� מיר זענע� געבליב� , פארשטענדלי� האב� מיר זי� נישט געטרויעט צו ענטפער�

האט עס שוי� 'אז מ"� נישט האט ער געזאגט זעהנדיג אז מיר ענטפער. שטיל
ק בעל דברי יואל "עס איז וויכטיג צוצוגעב� אז רביה( ".מיי� אי� אז שב ואל תעשה עדי", געמאכט

או� ער האט דערוי" געזאגט , אראפ נעמע� דע� מג� דוד פו� אלע פרכת או� מענטעלע�למעשה ע האט יא געהייס� "זי

) 'פי שהיתה אהובה בימי האבות עכשיו שנאוה מאחר שעשוהו אלו חוק לעבודה זרה א" על' 'י הק"דע� לשו� פו� רש

  )דוד גאלדשטיי�(

  טאטעעס דערציילט אונזער ) צדתתתש
äøä"ø â 'èéìù ùéìæééî áàæ øæòéìà øîúéà"à  

ק בי� אי� געפאר� דאס ערשטע מאל קיי� פויל� מתפלל זיי� "ט לפ"בשנת תשנ
  .הצדיקי� אשר באר# המהאוי" די מקומות הקדושי� קברי 

ממש פאר� ארויספאר� צו� עירפארט ווע� די באסעס זענע� שוי� געשטאנע� 
˜ "Îבי� אי� אריינגעלאפ� לביתו נאוה קודש פו� , גרייט ארויסצוטראג� דע� ציבור

ˆÊ ‰˘Ó Í¯·‰ Â�È·¯ Ô¯Ó"Ï , 20או� אי� האב אי� געגעב� א קוויטל מיט א פדיו� $
  .קדשו צו די נסיעהאו� גענומע� ברכת 

או� נאכדע� האט ער , דער רבי האט מיר קוד� געשריב� זיי� אייג� קוויטל
או� ער פרעגט מיר צי אי� האב מיטגענומע� געלט אוי" די , געליינט מיי� קוויטל

אי� האב גארנישט מיטגענומע� ווייל דער טראוועל , האב אי� געזאגט אז ניי�. נסיעה
  .עשטעלט פו� פאראויסאגענט האט שוי� אלעס צוג

עס איז געווע� , דער רבי נעמט ארויס פו� טאש געלט או� ער ציילט עס אפ
עס , פונקט גוט, זייער פיי�"האט ער מיר דאס געגעב� או� געזאגט , זיבעציג דאללער

, דו וועסט דא� דארט דארפ� געלט, שטייט דא� ימי שנותינו בה� שבעי� שנה
  ".זאלסטו האב�

אי� האב "או� ער פרעגט מי� נאכאמאל , נאכאמאל אריי� אי� קוויטלדער רבי קוקט 
  ".דער רבי האט מיר געגעב� זיבעציג דאללער, יא"האב אי� געזאגט , "?דיר געגעב� געלט

גייט אויפ� בית החיי� דאר" מע� דארט 'דו ווייסט אז ווע� מ"זאגט דער רבי 
זאלסטו האב�  )אב געגעב� פאר� פדיו�וואס אי� ה(נע� דע� צוואנציגער , באצאל� פאר� שומר

או� אי� בי� געפאר� , דער רבי האט מי� אנגעוואונטש�". וואס צו געב� פאר� שומר
  .אי� א גוטע שעה

אנקומענדיג אי� עירפארט האט זי� ארויסגעשטעלט אז עס איז געווע� א 
 האט'ביז מ, האט געדארפט פריש מסדר זיי� די פלעצער'מיספארשטענדעניש או� מ

או� , מי� מסדר געווע� מיט נא� עטליכע איד� אוי" א צווייט� פליגער קיי� לאנדא�
ווע� מיר זענע� אנגעקומע� קיי� ווארשע . פו� דארט זענע� מיר געפאר� קיי� ווארשע

, עול� נישט דארט געווע� וואס האב� אויפגענומע� דע� גאנצ� זענע� שוי� די באסעס
מע� א קאר או� אליינס ארומפאר� צו מערערע האב� געמוזט אליינס נע או� מיר

  .פלעצער ווייל די אנדערע מענטש� זענע� שוי� געפאר� פאראויס
איז , נאכ� ארומפאר� מיט די קאר האב� מיר זי� צוטיילט מיט די הוצאות

  ...אויסגעקומע� אז יעדער האט געדארפט באצאל� פונקט זיבעציג דאללער
או� מיר זענע� געווע� , שומר א דאללער נאכדע� האב אי� געגעב� פאר יעד�

  )יואל אלימל� מייזליש, חיי� מרדכי מייזליש(. גענוי ביי צוואנציג בתי חיי�

  אשת ' באבע תחיעס דערציילט אונזער ) צהתתתש
äøä"ç ø 'éä øòãðòììàä àãåé ìàéúå÷é"å  

ל לאנג "רבי יעקב אליעזר בערקאוויטש ז' ח המפו"איר טאטע איז געווע� הרה
  .עריגער מלמד מומחה אי� די סאטמארע תלמוד תורהי

ע נא� אי� איז ארויפגעקומע� א איד או� "איז געזעס� שבעה ל'בשעת ווע� מ
איי� טאג קומט , אז ווע� ער האט געלערנט ביי� זייד� אי� חדר, דערציילט א מעשה

ע� אריי� דער מנהל או� ער זאגט פאר� מלמד אז ער האט געזעה� ווי קינדער פו� ד
צדקה געלט וואס איז $ 20או� אויפ� טיש איז געווע� , חדר לויפ� ארויס פו� אפיס

  .וויל ער יעצט אויסטאפ� יעדנס טאש או� טרעפ� דע� גנב, נעל� געוואר�
או� , אי� וועל שוי� אויסטאפ� די טאש� פו� די קינדער"האט דער זיידע געזאגט 

ער האט געהייס� אלע  ".עס געטראפ� אי� וועל מודיע זיי� פאר� מנהל אויב אי� האב
או� , קינדער זי� שטעל� ביי די וואנט או� ער האט יעד� אויסגעטאפט די טאש�

  .נאכדע� האט ער זי� געהייס� צוריק זעצ� אויפ� פלא#
, "?וואו איז דער גנב"או� געפרעגט  אריינגעקומע� אי� חדרווע� דער מנהל איז 

אבער אויב עס , דר זענע� נישטא קיי� גנבי�אי� מיי� ח"האט דער זיידע געזאגט 
  ".פעלט א צוואנציגער פו� אפיס האב אי� עס דא

איז א בחור ארויפגעקומע� צו� זייד� אי� שטוב או� געזאגט אז , יאר� שפעטער
ער דאר" גיי� אונטער די חופה אבער ער קע� נישט גיי� צו די חופה פאר ער 

האט אי� געראטעוועט זיי� גאנצע  באדאנקט זי� נישט פאר זיי� מלמד וואס
  .אידישקייט

עט דע� 'גנב'דער חת� איז געווע� דער אינגל וואס האט גע: מעשה שהיה
האט ער , או� ווע� דער מנהל האט געוואלט אנהייב� אויסטאפ� די טאש�, צוואנציגער

ו ארויס לתרבות "או� ער וואלט ח, געוואלט אנטלויפ� פו� חדר פאר גרויס בושה
ער האט אויסגעטאפט , א דאנק וואס דער מלמד האט רחמנות געהאט אוי" אי�, רעה

זאל באמערק� ווער עס האט דאס 'או� ער האט נישט געלאזט אז מ, יעדנס טאש
דאס האט אי� , או� ער האט אזוי צוריק געגעב� דאס געלט פאר� מנהל, עט'גנב'גע

� או� ווייטער געשטיג� אי� או� אזוי איז ער געבליב� מיט א גוט� נאמע, געראטעוועט
או� שפעטער , ער בחור'תורה ויראת שמי� או� אויסגעוואקס� א חשוב

דוד , יעקב אליעזר פארגעס, אליקי� געציל פארגעס(. אויפגעשטעלט א שיי� אידישע שטוב

  )יושע יואל בערקאוויטש, בערקאוויטש

  זיידע  מיי� עלטערעס דערציילט ) צותתתש

äøä"ø ç 'ìà÷æçé øúìà ÷éìâ éä"å  

, אינמיט� ווינטער È·¯'ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· Ô¯Ó Ô"Úאיינמאל איז ער געקומע� צו� 
או� ער איז נישט , עס איז געווע� ווע� דער רבי איז געווע� אוי" די עלטערע יאר�

או� צו זיי� , עס איז געווע� א שטארקע קעלט אינדערויס�. ע"געזונט געווע� ל
זיצ� אינדערויס� אנגעטו� מיט� גרויס� טילעפ או� די  �'וואונדער זעהט ער דע� רבי

דער רבי האט געהאט א ספעציעלע ווארימע קוטשמע וואס איז געווע� געמאכט פו� די זעלבע סחורה . (קוטשמע

   ).דער רבי פלעגט דאס אנטו� אי� די קאלטע ווינטער טעג. פו� זיי� טילעפ
האט ער זי� אנגערופ� צו , � אזויווע� דער רבי האט געזעה� ווי ער וואונדערט זי

, עס שטייט אי� ספר הברית אז דער ווינט איז זייער געזונט פאר געוויסע מחלות"אי� 
או� דער רבי האט ". אינדערויס� אוי" די קעלט עס זאל זיי� צו רפואהאי� ממילא זי# 

 לוי יצחק(. דעמאלטס אנגעצייגט גענוי ווי עס איז דער מראה מקו� אינע� ספר הברית

  )גליק




