
 

 

 
 
 

 

  

  אשתע"ה  עלטער באבעדערציילט אונזער האט ) עס סאג' תק

ö"äâä  'ø ì"öæ ïøòèù áàæ íçðîìåàù úòáâ ã"áà  

   צניעות פו� דריי ברכות אי� זכות
ז דא� געווע� איינגעריס� ביי די קליינע אי� סיגעט איקליי� מיידל א געווע� זי איז ווע� 

‰‚‰"ˆ טאטע  איר .וואס איז געווע� די מאדע מיידלע� אז מע� פלעגט גיי� מיט א סארט היטל
ÏÚ· Ï"Ê ¯È‡Ó ÈËÂ˜ÈÏ יטל.הזאל גיי� מיט אזא זי אז לט האט נישט געווא  

רצייט ו' שבט, שב"ק פר' בא הבעל"ט) אי(הזי"ע  ‰‚‰"˜ ·ÌÈÈÁ ÈˆÚ ÏÚמרא דאתרא  �אריי� צואיז זי 

דע� רב'ס טאכטער, דע� יעדער גייט אזוי, מעג גיי� מיט אזא היטל, ווייל זי געפרעגט צי או� 

   .וויל נישט זיי� אנדערש פו� יעד�זי או� ראה"ק'ס טאכטער, 

ע�, אבער אז דו וועסט האט דער עצי חיי� געזאגט "אמת, אלע שיינע איד� גייע� מיט ד

  נישט גיי� דערמיט זאג אי� דיר צו גוטע קינדער, א חשוב'� מא�, או� אריכות ימי�".

זצ"ל, חשוב'ע  איבריג צו זאג� אז די באבע האט זוכה געווע� צו א געהויבענע� מא�

ס ציהט זי� ב"ה א הערליכער קינדער, או� אריכות ימי� ביז העכער די ניינציג יאר, או� ע

  .בעצקי)וקא(משה דוד מ גאלדענער קייט ווייטער.

  ) עס דערציילט אונזער זיידעבסג' תק

"äøäâ  'ø à"èéìù ïàîãòéøô ïäëä äçîù íäøáà  

  ארויסקלאפ� חלומות פו� קאפ
אז עס איז  ‰¯‰"‚ ¯·È˘È· Ó"¯ Ï"ˆÊ Ô‰‡˜ „Â„ ÈÎ„¯Ó È·‰"˜אי� האב געהערט פו� 

, או� ער ו�חלדיגער געווע� אמאל א בחור אי� די ישיבה וואס האט גע'חלומ'ט זייער א שרעקע

איז געווע� זייער פארלויר� דערפו�, האט ער געטראכט צו פאסט� א תענית חלו�, ווי די גמ' 

אבער ער האט געוואלט פרעג� , 'יפה חלו� לתענית כאש לנעורת'ע"א)  ד! י"א( תשבזאגט אי� מס' 

דוד  האלט דערפו�, האט ער געבעט� פו� רבי מרדכי Ú"ÈÊ È"¯·„‰ ˜"‰È·¯ Ô¯Óוואס דער רבי 

  ז"ל, אז ער זאל פרעג� דע� רבי'� דערוועג�.

האט רבי מרדכי דוד געפרעגט דע� רבי'� אז עס איז דא א בחור וואס האט געהאט א 

  זאל פאסט� אדער עפעס אנדערש. יל וויס� וואס ער זאל טוה�, צי ערשרעקליכער חלו� או� ער וו

 דאס ארויסקלאפ� פו� קאפ!".האט אי� דער רבי געזאגט מיט א שטרעג� טא� "ער זאל זי� 

  (אהר� הכה� פריעדמא�, אהר� דאסקאל, שמעו� ווייס).

  עס דערציילט אונזער זיידע) גסג' תק

"äøäç õèòîðééèù àãåé 'ø å"éä  

  געדענקט די ווערטער פונע� שימלויער רב
‰‚‰"˜ ¯·ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È איז געווע� א תלמיד פו� משה אליעזר ע"ה מיי� טאטע הרה"ח ר' 

¯�¯‰Ú‰ÓÏ˘ ÌÁÏ ÏÚ· ÈÂÏÓÈ˘ „"·‡ Ï"ˆÊ ÍÈÈ  פאר אכט יאר. דער שימלויער רב איז געפאר�

אוי! א באזו� קיי� אר# ישראל אי� די סו! תר"פ יאר�, ווע� ער איז אהיימגעקומע� קיי� שימלוי 

האב� די תלמידי� געהערט פו� איה� איבער אלעס וואס ער האט דא� געזעה� אי� אר# ישראל, 

נג איבער די מחלוקת וואס איז געווע� צוויש� די 'העדה החרדית' או� די 'רבנות או� זיי� מיינו

 ‰‚‰"˜ ¯·ÌÈÈÁ ÛÒÂÈ Èהראשות', די ערליכע איד� וואס האב� זי� געהאלט� אונטער די רבנות פו� 

Ï"ˆÊ „ÏÚÙ�Ú�‡Ê או� די ציוני� וואס האב� זי� געוואלט פארפרומע� אונטער דע� מאנטל פו� ,

  ברה� יצחק קוק שר"י.דע� צבוע'ניק א

דער שימלויער רב האט אי� יענע יאר� געשריב� א בריוו אי� וועלכ� ער דערמאנט דע� קוק, 

וואס עס איז 'שמ� קיק',  (ד! כ"א ע"ב)מיט א רמז פו� חז"ל, ווע� רש"י איז מסביר אי� מס' שבת 

  זאגט רש"י אז דאס איז א 'מי� עו! טמא ושמו קוק'...

צוואנציג יאר שפעטער ווע� מיי� טאטע ע"ה איז אנגעקומע� קיי� אר#  עס איז געווע� באלד

ישראל, עס איז געווע� אי� די ערשטע יאר� פו� די מדינה, או� מ'האט אי� גערופ� צו קומע� צו א 

  יארצייט סעודה פו� קוק וואס מ'האט געמאכט אי� ביהמ"ד.

בער איי� זא� ווייס אי� יא אז האט דער טאטע געזאגט "כ'ווייס נישט ווער דער קוק איז, א

מיי� רבי דער שימלויער רב האט אוי! אי� געשריב� "עו! טמא" או� אי� וועל אוודאי נישט גיי� 

  צו זיי� יארצייט.

אט די איינגעבאקענע שנאה לרשעי� האט אי� מקרב געווע� צו רביה"ק זי"ע, או� במש� 

"ב, או� ער האט זוכה געווע� צו דורות אלע יאר� איז ער געווע� מחשובי חסידי סאטמאר אי� ב

  (משה אליעזר בליי�, מאיר שטיינמעט#, יעקב יצחק מאיר הערשקאוויטש)ישרי� ומבורכי� בקרב אנ"ש. 

  ) עס דערציילט אונזער רבידסג' תק

à"èéìù õðàâ éáö àáé÷ò 'ø ç"äøä  

  דער רבי ביי אסיפות מלמדי�
, Ô'È·¯ È"¯·„‰ ˜"‰È·¯ Ô¯ÓÚ"ÈÊ ביי�  געווענלי� פלעג אי� דאווענע� נאר אי� ביהמ"ד

א גאר קאלטער וועטער וכדומה, פלעג אי� אדער אבער אמאל אויב עס האט גערעגנט, 

  ‰¯‰"˜ ¯·Ï"˜ÂˆÊ ı¯ÚÓ Ú'Ï‡˜ÊÁÈ È.דאווענע� ביי 

עס איז געווע� אמאל ווע� אי� האב געדאוונט ביי רבי יחזקאל'ע, עס איז געווע� אי� 

שמחה, אבער רבי יחזקאל'ע האט באפויל� אז מ'מוז געב� א� עלי' ביהמ"ד א חת� מיט א גאנצע 

פאר� 'מלמד', אפילו עס איז געווע� דארט מחותני� או� בעלי שמחה, אבער א מלמד איז אי� 

  געווע� וויכטיגער. 

 ¯·Ú"ÈÊ È"¯·„‰ Ô¯Ó ˜"‰Èאי� האב זוכה געווע� צו זיי� ביי אלע 'אסיפות מלמדי�' וואס 

די מלמדי�, וואס דעמאלטס פלעגט דער רבי רעד� מיט די מלמדי� זייער פלעגט אפהאלט� מיט 

  היימיש.

דער רבי פלעגט ארויסברענגע� ווי חשוב עס איז יעדע מינוט וואס א מלמד לערנט מיט די 

  ."מ'זאל נישט שפעטיג� ווייל יעדע מינוט איז זייער חשוב"קינדער, פלעגט ער זאג� אז 

סגעדרוקט "דער אייבערשטער וועט העלפ�, משיח וועט דער רבי האט זי� דעמאלטס אוי

  קומע� וועט מע� אוי� ברויכ� מלמדי�"... 

עס  ?".ס"וואס טוט מע� מיט די עקסידענטדע� רבי'� איינער פו� די מלמדי� האט געפרעגט  

איז געווע� א פחד צו זעה� דע� רבי'נס צורה דעמאלטס, ער האט אנגעקוקט יענע� מלמד מיט א 

עקסידענט�?". האט יענער מלמד מסביר געווע� אז בשעת די קינדער  ,דיגע בליק "וואספחד'ימ

  .או� מ'צוקלאפט זי� די קני וכדו' שפיל� זי� לויפ� זיי אריי� איינער אי� צווייט�, אנדערע פאל� או�,

דאס איז אוי� א צרה פו� אמעריקע, מ'שפארט אפ א גאנצ� בלאק האט דער רבי געזאגט "

זי� אויסשפרינגע�, אז מ'שפרינגט ביי� שפיל� שפרינגט מע� אוי� ביי� עס�,  �זאלנדער די קיאז 

או� אוי� ביי� לערנע�, מ'בלייבט ביי� שפרינגע�, אוודאי דארפ� קינדער שפיל� אבער נישט צו 

ט לויפ� ווי א חי' אז מ'זאל זי� אזוי צוקלאפ� ה"י, או� זי� מזיק זיי� איינער דע� צווייט�, ווער הא

  (מפי התלמידי�) אזוינס געהערט?!".

  ) עס דערציילט אונזער זיידעהסג' תק

 à"èéìù õøàååù äîìù êìîéìà 'ø â"äøäá"åù  

  כרח� אב על בני�
מיי� טאטע הגה"ח ר' מרדכי ז"ל האט געלערנט איי� זמ� אי� די ישיבה אי� פאיע, ביי 

„"È‰ Ï"ˆÊ ¯Ú‚¯Ú·�ÈÈÂÂ ‡‚¯˘ Ï‡˜ÊÁÈ È·¯ ˆ"‰‚‰רב איז געווע� א גרויסער ת"ח  , דער פאיער

  או� ירא שמי� או� געפירט א גרויסע חסיד'ישע ישיבה.

איינמאל רופט אי� דער פאיער רב אריי�, או� ער זאגט אי� אז ער וויל אי� זאג� מוסר, היתכ� 

וואכ� אי� די ישיבה, או� ער האט באקומע� א בריוו פו� זיי� טאט� פו�  7&6ער לערנט שוי� דא 

ז ער האט נישט באקומע� קיי� איי� בריוו פו� די ישיבה, או� ער פארשטייט נישט "היתכ�, א קאלוב א

  בחור ווי דו זאל נישט אהיימשרייב� א בריוו פאר� טאט�, או� מקיי� זיי� מצות כיבוד אב".

האט דער טאטע גענטפערט אז ער קע� ברענגע� אלע בריוו וואס ער האט אפגעשריב� יעדע 

אלעס וואס איז געווע� אי� די ישיבה א גאנצע ווא�, אוי� די שבת תורות פו� רבי'�, ווא� פרייטאג 

ער לייגט דאס אריי� אי� א קאנווערט, אבער ער האט נישט קיי� געלט פאר א פאסט מארקע, ממילא 

  ער טוט דאס זייניגע או� ווע� ער וועט האב� געלט ווע� ער ארויסשיק� אלע בריוו אויפאמאל...

ער רב איז אזוי נתפעל געוואר� דערפו� אז ער האט ארויסגענומע� געלט פו� טאש, דער פאי

או� ער האט אי� אויסגעצאלט די פאסט מארק'ס אז ער זאל אהיימשיק� אלע בריוו וואס ער האט 

  געשריב� ביז יעצט.

  ת"ת תורה ויראה
  דרב"י מסאטמאר 

  קרית יואל

בנשיאות כ"ק מר� 
 אדמו"ר שליט"א

  גליו�

   א"ית 
  באפרשת 

  שנת תשע"ו לפ"ק

 

 בעזהשי"ת



אזוי האט מע� דארט געלערנט תורה מתו� הדחק, מ'האט געהונגערט ממש, דער טאטע 

"מ'האט געהונגערט יעד� טאג ביז צוויי נאכמיטאג, דעמאלטס האט מע� זי�  פלעגט זאג�

  אפגעשטעלט או� אפגערוהט או� נאכדע� האט מע� ווייטער געהונגערט..." 

ווע� עס איז געקומע� סו! זמ� אהיימצופאר� או� ער איז אריי� צו זיי� רבי'� זי� געזעגענע�, 

אי� וואס דו  ספרר נאכזאג� א עני� פו� א חסיד'יש זאגט אי� דער פאיער רב "כ'וויל זאלסט מי

  ביסט עוסק".

האט ער געזאגט אז ער לערנט דע� ספה"ק בני יששכר, או� ער קע� נאכזאג� אויסווייניג 

אלע דרושי� פו� דארט, או� דער טאטע האט זי� גענומע� זאג� אלע דרושי�, בפשט, רמז, דרוש, 

  ר גוט פארשטאנע� אוי� די רמזי� ע"ד החסידות והח"�.סוד, זייענדיג א קאסאניער חסיד האט ע

ווע� ער האט געענדיגט האט אי� זיי� רבי געגעב� א קוש אי� שטער� או� ער האט אי� 

געזאגט "אוי! דיר זאגט די גמרא אי� חולי� "מרדכי מ� התורה מני� שנאמר מר דרור זאגט דער 

  תרגו� מירא דכיא, לויטערע בשמי�"...

אנגעקומע� אהיי� איז ער געווע� אזוי דאר, אז מ'האט געזעה� אויפ� האלז ווע� ווע� ער איז 

ער האט אראפגעשלונגע� דאס עס�. זעהנדיג דאס האט אי� זיי� פאטער שוי� נישט געלאזט 

צוריק פאר� אי� די ישיבה. אזוי האט מע� געלערנט תורה אי� די ישיבה אמאל, או� אזוי זענע� 

  (מרדכי יאזשע!).  כמי�.אויסגעוואקס� תלמידי ח

  ) עס האט דערציילט אונזער עלטער פעטערוג' תקס

 ä"ò øòìæééä íééç äîìù 'ø ç"äøä.ô.á èòâéñ íééç éöò ìä÷ ÷"äàø  

  דער רבי איז נישט שולדיג געבליב�
איינגעלאדענט געוואר� דור� זיינע  ¯·Ú"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„‰ Ô¯Ó Èמיט יאר� צוריק איז דער 

וואס זענע� געווע� אייניקלע� פונע� קאלבסוב'ער  &� ר' לייביש פרענקל ע"ה קרובי� ר' יוס! או

פלא# &אז דער רבי זאל קומע� אוי! אפרוה ביי זייער רעזארט  & Ú"ÈÊ ·Ï ·ËÈÈרב א זו� פונע� 

אי� מאנטרעי שוויי#. דער רבי איז געקומע� צו פאר� אהי� אוי! שבת חזו�, או� ווי 

צו פאר� אסא� געסט או� מע� האט זיי אלע צוגעשטעלט  פארשטענדלי� זענע� געקומע�

  אכסניות אז זיי זאל� קענע� מיטהאלט� דע� שבת בצל הקודש.

שבת אינדערפרי קומט צו צו מיר הרה"ח ר' יוס! אשכנזי ע"ה או� ער אנטשולדיגט זי� אז 

אל קענע� ער האט נישט גענוג עליות צו געב� פאר אלע געסט, או� אז ער זעהט נישט אז אי� ז

באקומע� א� עלי' לתורה. אי� האב אי� געזאגט אז אי� האב בכלל נישט ערווארטעט קיי� עלי', 

  או� ער דאר! זי� נישט אנטשולדיג�. 

ווע� עס איז געקומע� צו קריאת התורה ביי מנחה האט דער רבי אי� באפויל� אז ער זאל מיר 

געווע� או� אי� האב געזאגט די צווייטע ברכה  געב� א� עלי', וכ� הוה. נאכדע� וואס אי� האב עולה

או� אי� האב געוואלט אוועק גיי� פו� די בימה האב אי� באמערקט אז מיי� גארטל האט זי� געהאט 

פארטשעפעט אינע� קנעפל פונע� רבי'נס בעקיטשע, האט זי� דער רבי אנגערופ� מיט א שמייכל 

  נד� צו מיר"..."ס'וועט דיר גארנישט העלפ�, דו בלייבסט צוגעבי

במש� אלע יאר� ווע� אי� האב בסייעתא דשמיא זוכה געווע� צו זעה� הצלחה אי� די 

געשעפט�, האב אי� כסדר געשטיצט דע� רבי'� או� זיינע מוסדות אלעס מיט איי� ציהל להחיות 

  נפש צדיק או� כדי אנצוהאלט� מיי� קשר עליו� אינע� אילנא דחיי.

י� מיט א קוויטל אל הקודש פנימה צו� רבי'� ז"ל, איז דעמאלטס איינמאל ווע� אי� בי� ארי

געווע� א צייט וואס מ'האט זי� זייער שווער געמוטשעט מיט געלט אי� די מוסדות. אינמיט� איז 

די רביצי� אריינגעקומע� או� ווע� זי האט מי� דערזעה� האט זי זי� אנגערופ� "דער רב זאל הייס� 

האט זי� דער רבי אנגערופ� "פאר שלמה  נע� סכו� פאר די מוסדות".פאר שלמה זאל געב� א שיי

  דאר! מע� נישט הייס�, ער פארשטייט אליי� וואס צו געב�"...

עס איז ידוע אז דער רבי האט זי� אויסגעדרוקט אז ווער עס וועט העלפ� זיינע מוסדות 

געזעה� בחוש מערערע  וועט ער נישט שולדיג בלייב�. דאס קע� אי� מעיד זיי� וואס אי� האב

מאל ווי דורכדע� וואס אי� האב געשטיצט דע� רבי'נס מוסדות האב אי� זוכה געווע� צו זעה� 

(ישראל דוד קאפפעל, אברה� אבא קאפפעל, ווי די ברכה פונע� רבי'� ווערט מקוי� אוי! א ברייט� פארנע�. 

  למה אשר אנשיל קאפפעל, שלו� יוס! פערל).ישראל דוד אבערלענדער, שבתי האפפמא�, שלמה אשר אנשיל פערל, ש

 ) עס דערציילט אונזער זיידעזג' תקס

ñééåå ììéä 'ø ç"äøä å"éä 

  אויב אזוי דערצייל עס נאכאמאל
האט געגליכ� צו הער�  ‰‚‰"˜ ¯·Ú„‡Ò‡�Ï"˜ÂˆÊ „�ÈÈ¯Ù Ú˘ÂÈ Ì‰¯·‡ È¯ ¯· דער 

יט פלעגט ער הייס� זיינע . או� ביי יעדע געלעגענהיÌÈÈÁ È¯·„ Ú"ÈÊמעשיות פונע� הייליג� 

  אייניקלע� אז זיי זאל� איה� דערצייל� מעשיות פונע� צאנזער רב זי"ע.

ווע� ער האט איינמאל האט א� אייניקל דערציילט א געוויסע מעשה פונע� צאנזער רב 

געענדיגט רופט זי� א� דער נאסאדער רב "א פלא פו� א מעשה, פו� ווי האסטו געהערט די 

האט דער , "אי� האב דאס געהערט פו� דירער אייניקל געזאגט "זיידע, ?", האט דמעשה

ערט האו� ער איז געזעס� או� איבערגע "...נו, דערצייל עס נאכאמאלנאסאדער רב געזאגט "אזוי, 

  (הערשל ווייס)ומי יבא בסוד ה' בקדושי�. די מעשה וואס ער אליי� האט דערציילט, עטליכע מאל 

 אונזער זיידע) עס דערציילט חסג' תק

õ"ë ìåàù 'éìà 'ø ç"äøä å"éä 

  אנהאלט� די מסורה פונע� ישמח משה

‰‚‰"ˆ ¯·ËÈÏ˘ ı"Î ·Â„ ¯Î˘È È·ˆ È"‡ ‡·"„ ˜"˜ אי� האב געהערט פו� ש"ב 
‡È˜Ò�È˘Â„ ווע� ער האט געלערנט אי� בני ברק בשנת תשכ"ה ביי זיי� זייד� , אז ˆ"‰‚‰

Ï"ˆÊ ÚÂÂÚ˜ÒÈ¯Ó איז דער רבי , È"¯·„‰ Ô¯ÓÚ"ÈÊ  איז ער דערביי בני ברקגעקומע� באזוכ� אי� ,

‰¯‰"‚ ¯' ÈÎ„¯Ó א חשוב'ער רב געווע� בשעת מעשה. ווע� עס איז אריינגעקומע� צו� רבי'� 
Ï"Ê Ô‡ÓÙ‡‰  ער איז געווע� א תלמיד פו�˜"Î ‰"‰ÏÊ Ë"ÂÈ„˜‰ Ô¯Ó . ער איז געקומע� מקבל

טיר או� ער האט געזאגט הוי� אויפ� קול די  פני� זיי� דע� רבי'�, ער האט זי� אפגעשטעלט ביי�

  ., דער רבי האט אי� אנגעקוקט או� הוי� גענטפערט 'אמ�''שהחיינו' בש� ומלכותברכה 

עס איז געווע� אי� איינע פו� די פריערדיגע יאר� ווע� אי� אר"י אז ר דערציילט עאוי� האט 

 ÂÊÁ‰"‰ÏÊ ˘È‡ Ôאריי� צו�  הרב האפמא� ז"לאיז געווע� א גרויס� הונגער ל"ע, פאר פסח איז 

או� געזאגט אז ער וויל זי� מתיר נדר זיי�, היות ער פירט זי� אלע יאר� נישט צו עס� קיי� מצה 

גאנ# פסח נאר די כזיתי� צו� סדר, אבער יעצט אז עס איז נישטא וואס צו עס� וויל ער זי� מתיר 

  נדר זיי� צו מעג� עס� מצה.

  או� מ'דאר! דאס נישט מתיר זיי�".דאס איז א נדר בטעות, ו� איש "זאגט אי� דער חז

זאגט דער רב "אזוי האט זי� געפירט דער הייליגער ישמח משה, או� א טייל פו� זיינע 

ליסקער רב האט זי� אוי� אזוי געפירט". האט זי� דער חזו"א תלמידי�, או� אוי� דער 

אזא זא�. האט אי� דער חזו� איש געזאגט  געוואונדערט אז ער האט קיינמאל נישט געהערט

  דע� נדר, איר דארפט גיי� צו א צווייט� רב". אי� קע� עס איי� שוי� ניט מתיר זיי�"

או� אינצוויש� איז אנגעקומע� א גאנצער שיפמענט מיט קארטאפל קיי� אר# ישראל, 

כי�, האט דער מ'האט געברענגט דערפו� פאר� חזו"א אז ער זאל קענע� טייל� פאר איד� נצר

ר פיר� לויט חזו"א קוד� אריבערגעשיקט דערפו� פאר הרב האפמא� אז ער זאל זי� קענע� ווייטע

 (אברה� הערש כ"#).  זיי� קבלה ומסורה".

  מע� דערציילט אוי� אונזער עלטער זיידע) סחקג' ת

ä"ò ùèéååà÷øòá ïäëä 'éòùé äùî 'ø ç"äøä  

  כסא הכבוד

איז אנגעקומע� אי� אר# ישראל אי� יאר תשט"ו איז א  È"¯·„‰ Ô¯ÓÊÚ"È ווע� דער רבי 

גרויסער עול� ארויסגעפאר� צו אפווארט� דע� רבי'� ביי� שי! פארט אי� חיפה, בשעת דער 

 &א תלמיד פו� רבי'� אי� סאטמאר  &עול� איז געשטאנע� דארט, איז דער זיידע ע"ה 

נדיג פו� גרויס אזוי זינגענדיג או� טאנצ�', או� ארומגעגאנגע� מיט א זעקל 'לעקא� או� ברוינפ

שמחה איז ער געגאנגע� פו� איינע� צו� צווייט� דאס אויסטיילנדיג פאר� עול�, דאנקנדיג דע� 

  הייליג� באשעפער פאר די גרויסע זכי' אז מע� קע� מקבל פני� זיי� דע� הייליג� רבי'� זי"ע.

ר'  האט הגה"צאי� יאר תשי"ב "ק ווע� דער רבי האט זי� אויפגעהאלט� אי� ירושלי� עיה

יוס! אשכנזי ע"ה אז עס הרה"ח פו� ירושלי� דערציילט פאר'� גבאי  דוד מאיר ווייס שליט"א

געפונט זי� ביי אי� אי� שטוב א גרויסע או� ברייטע באקוועמע שטוהל וואס מע� האט נאכ� 

ל פו� זיי� זיידע קריג אריבערגעברענגט פו� די שטאט סאטמאר, או� עס איז א ירושה בענק

‡Ó�ÈÈÏ˜ 'ÈÚ˘È '¯ ‚"‰¯‰Ê Ô'ÈÚ˘È Ô¯˜ Ò"ÁÓÚ· Ï"ˆ  וועלכער איז געווע� א דיי� אי� שטאט

בענקל האט א ספעציעלע חשיבות ווייל דער רבי זי"ע פלעגט אוי! דע� זיצ�  אססאטמאר, או� ד

 גרויס כבודנא� אי� סאטמאר ווע� ער פלעגט גיי� באזוכ� זיי� זיידע, או� עס וואלט געווע� א 

פאר'� רבי'� אז מע� זאל דאס אריבער ברענגע� צו� רבי'נס שטוב אז דער רבי זאל דאס קענע� 

ניצ� אי� די צייט וואס ער האלט זי� אוי! אי� אר# ישראל, עס איז אבער געווע� זייער א שווערע 

  עבודה וויבאלד דאס איז זייער א גרויסע שטוהל.

ילט פאר אונזער זיידע ר' משה ישעי' ע"ה וואס איז געווע� ווע� ר' דוד מאיר האט דאס פארצי

זיינס א חבר, איז ער תיכ! מיטגעגאנגע� צו זיי� הויז או� גענומע� די בענקל אוי! די פלייצע או� האט 

דאס געשלעפט אויפ'� קאפ ביז צו� רבי'נס אכסניא, ער האט ממש געטאנצט מיט'� בענקל פאר 

  מחי' צו זיי� דע� צדיק אמת דער הייליגער רבי זי"ע.גרויס שמחה האבנדיג די זכי' 

דער רבי זי"ע האט זי� טאקע אסא� באנוצט מיט דע� בענקל אי� אר# ישראל, אוי! דע� 

(משה  בענקל איז דער רבי געזיצ� ווע� ער האט אויפגענומע� דע� עול� או� געליינט די קוויטלע�.

  גאנדל, משה ישעי' שפיטצער, משה שפיטצער, משה ישעי' עקשטיי�, הערשל עקשטיי�)יודא שפיטצער, ישעי' גדלי' גאנדל, שמואל דוד 


