
 

 

 

 

 

 

à ñòâàøô òãðòâìàô éã ïéà úåòéãé òøòééà èáåøô àáøã
 íòã ïéà èøòôèðòøàô èééøá èøòåå ñàååøôñ ïùéøàèñéä...

1 . −ëþ  ó¼ð  ö¾−îî®  ¾−ò¼è¼èêë  ¼¬¾þ¼  −ð  öí¼ï¼è½−îê  ¬êí  −îïê  −îî’ ö

ï"í−ëþ þ¼¬¼õ ö¬−ô ñ"ï ñêî− −þëþ ñ¼ë š"−ñðè óî® ñ ’¾³"ï? 

2 .  ó−þîõ óîê ññí ¬èêï¼è −ëþ þ¼ð ¬êí ö¼îî? 

3 .  ö−−ï ö¼îî¼è ¼ëîš −ëþ þ¼ð ¬êí ö¼îî"íñ®í óî−"?  

4 . íèí  ¬êí  ½êîî"þ  ì  ’þêîî¾  −×ðþôï  ±" ¬êí  þ¼  ö¼îî  ¬ò−−ô¼è  ñ

−ëþ ó¼ð ¬þ¼í¼è’þ¼èêñ ö−ê íþî³ öèêï ö? 

5 . ð  ¬êí  ¬ò¼ôîšêð  êþêõ  ½êîî  ¹−îê¼è  −ëþ  þ¼’ô³ì’ ó−þîõ  ñ−ñ  ¬¼

¾³"ì? 

6 . í−ëþ  ¬êí  îêîî "þëðí  š"−ï  −"¾³  ì½õ  ñ¾  öîþìê  ¬ò¼îîêð¼è  ¼" ï

õñ"š? 

7 . ¬¾−ò  −ð  ö¼ò¼ï  ½êîîþêõ-−ëþ  öõ−îê  ïèîþë  −îïê  öþêîî¼è  ¼×−ñþ¼’ µêò  ö

−þ −ð ¹−îê ðõ½í ö−−ï"¹−−ï ¹? 

8 . −ëþ ó¼ò−ê ö¼èò−ï¼è ¬êí þ¼îî’ ½ò’þêš ’¾³ í×îòì"¬¼è−½ ö−ê î  ? 

9 .  íò¾í  ¾êþ  í¾þð  þõî¾  ³¼−š³  −ð  ¬èêï¼è  −ëþ  þ¼ð  ¬êí  −îïê  −îî

¾³"õñ ï"š? 

10 .íþ−õ½í −ô− −ð ö−ê öþ¼¾ µ−ï ð−ê ê öñ−îõêë −ëþ þ¼ð ¬êí ö¼îî? 

11 .  öè−−ñî®š¼îîê  öñ−îõêë  −ëþ  þ¼ð  ¬êí  ½êîî" ¬þ¼ðòîí  −ð  µêò  ¹−îê

è−®òêîî® öîê"? 

12 . î®  ¬¾−ò  ¹þêð½ô−¼þ  ö−ê  öð−ê  −ð  þêõ  ö¼èòîñ¼è  ï−ê  −îïê  −îî

¾³ ¾îðší óî− ö¬¼ëþê öõþêð"í? 

13 .ë¾ ³îðî¼½ −ð ðîë×ñ ïêþè ö½−þ¼è ö¼ô ¬êí ö¼îî"š? 

14 .ïê  −îî  ê  ¬êí  −î’íòêþî  íòê®  ’−ëþ  ó¼ð  ¬¼îî¼¬êþ¼è’ ö−ê  ö

¬ê¬¾ò¼−ï¼þ¬? 

15 .îîíèí  öîõ  ö¬¼ë¼è  −ëþ  þ¼ð  ¬êí  í¾šë  êþêõ  ½ê"ôþ  ®" ðò−−þõ  ê

®ï"þêô¬ê½ ö−ê è−ðò¼−−ï ñ?  

16 . ³ìô¾  ¹−îê  þêîî¾¼ô¼¬  ö−−š  öþêõ  î®  ö¼ôîš¼è  ½ñê  ï−ê  þ¼îî

íþî³? 

17 .®ï ëþ þ¼ò−îî þ¼ð ¬êí ½êîîþêõ"−ëþ ó¼òîõ ö¬¼ë¼è ñ’ó−−þ−¾ ö? 

18 .îîñ−õ−ô  ö¼îî  ¬êí¼è  −ëþ  þ¼ð  ¬êí  ö¼ô−¬¾  ’ ¬ñ−−îîþ¼  óí−ê  ¬êí

ê¬ò¼ï ö−ê ëþ ½ñê? 

19 .−ëþ  öþêõ  öë¼è¼è  ¬êí  þ¼îî’ ö×êò  ñ¬−îîš  ¼¬¾þ¼  ½êð  ö

èòîê−−þõêë? 

20 .½−îê  ¬êí  −îïê  −îî öëþîì  öþ¼¬−ë  ö×êò  ³îðí−í  ë®ô  þ¼ð  öí¼ï¼è

¼õêþ−−ê? 

21 .þ  ¬êí  ½êîîþêõ  ’¼  ¾¬−îîêšòê−  ñðò¼ô" ó−−ë  ¬ò−−îî¼®  µ−ï  í

 ö¼èò−ï’µô¼ óî® í®þ−?’ 

22 .þêîî¾¼ô¼¬ ö−ê è−ðò¼−−ï ¬®îò¼è −ëþ þ¼ð ¬êí ö¾îš ½ò¼ô¼îî? 

23 . −ð  ö¾−îî®  óîñ¾  ¬èò¼þë¼è  íô×ì  ö−−ï  ¬−ô  −ëþ  þ¼ð  ¬êí  −îïê  −îî

öþêèòîê ö−ê ð¼îîí −òëþ? 

24 .îò¼ò  −ð  ¬×êô¼è  −ëþ  þ¼ð  ¬êí ó−¼½  −ð  ¬−ô  "ìô¾  ³" ö−ê  ³

þêîî¾¼ô¼¬? 

25 .í−ëþ  ¬êí  −îïê  −îî"þëð  ñ¼ë  š"ï  −"ðòþ¼í  ¬þ−èê¼þ  ñ þ¼ðïê  è−

ëîšõêþ¬½’× −−ë šðò½ ö¼îî¼è ï−ê ëþ þ¼"¬−ñ¾ îò−ëþ š"ê? 

26 . ê öí¼ï¼è½−îê ¬êí −îïê −îî"¬×êò þð½ "þ¼èêñ ö−ê? 

27 .−ëþ  þ¼ð  ö¼îî¼è  ï−ê  þ¼îî’ ö−ê  ö¼òþ¼ñ  óî®  ê³îþëì  ½ò

¬ê¬¾ò¼−ï¼þ¬? 

28 .®ï  ëþ  þ¼®ôê−ò  þ¼ð  ¬ë−−þ¾  ½êîî"−ëþ  öõ−îê  ñ’ þ¼ôîï  ó¼ò¼−  ö

¾³"í? 

29 .þ  ¬êí  ½êîî  ’ñ¼½ôê  ñþ¼ë¼  "í−ëþ  ö¼îî  ¬èêï¼è  í" ¬êí  š

−ëþ öþêõ ëî¬ ñïô ö¾¬ò−îî î® öêõ¼ñ¼¬ ó¼ð ö¼ôîò¼è’ï ö"ñ? ? 

30 . −ëþ þ¼ð ¬êí −îïê −îî’¬èò¼þë¼èš−þî® ’ öîõ ðò−š ½êð’ñ−¬¼ −ëþ?’ 

31 .í−ëþ  ï−ê  ½êîîþêõ"þëð  ñ¼ë  š"ï  −" þ¼¬½ò¼õ  ó−−ë  ö¼òê¬¾¼è  ñ

íòì  ³−òëþí  ½êîî  ó¼ð×êò’¼  ¼ñ"−ê  óí−ê  î®  ö¼ôîš¼èòê  ï−ê  í ö

ëî¬¾? 

32 .íþ®  ³¼ë  ¬×êô¼è  −ëþ  þ¼ð  ¬êí  þðò  êþêõ  ½êîî  , −îïê  −îî  öîê

ö¼îî¼è ó−−šô ½êð þ¼ ¬êí? 

33 .ëîšõêþ¬½  þ¼ð  ¬êí  ½êîîþêõ’ ö¾¬ò¼ë  ½êð  öë¼è¼èš¼îîê  ëþ  þ¼

−ëþ öþêõ ³îðî¼½ ¾ñ¾ −−ë’ï ö"ñ? 

34 .þ  þêõ  ¬èêï¼è  −ëþ  þ¼ð  ¬êí  ½êîî  ’ï  ±þêîî¾  êõ−ñ" î®  è−ðò¼−−è  ñ

íèí öîõ íõîì −ð"ëê ®"î ð¬−ñ¾ èþîë½ôê−ñ−î"ê? 

35 .¬½¼õ ö−ê í¾þð −ð −−ë ö½¼ï¼è −ëþ þ¼ð ï−ê ½êîîþêõ? 

36 . ¬þ−šê¾  −îïê  ö¼îî¼è  ö−®¼þë¼ð  ö−ê  öð−ê  −ð  ö¼ò¼ï  ½êîîþêõ

−ëþ ó¼ð è−ðòþ¼í’þ¼¬þ¼îî ½ò? 

37 .þ  ¬êí  ½êîî  ’ï  þ¼èþ¼ë®þ¼îî  óíþëê" ó−þîõ  ¾−¬  öõ−îê  ¬ôêþè¼è  ñ

ô¾³"ë? 

38 .−ëþ ó¼ð ö¼îî¼èö¼ò¼ï þ¼îî’−ð−ôñ³ ¼¬¾þ¼ ½òè−þš ö×êò ó? 

39 . ó−−ë  ¬ò−−îî¼è  µ−ñþ¼¬−ë  −îïê  öð−ê  þ¼þêîî¾¼ô¼¬  öëêí  ½êîîþêõ

−ëþ’í¾þð þõî¾ ³¼−š³ ½ò? 

40 .  −−ë  öþê−  ¼ñê  ¬èêï¼è  −ëþ  þ¼ð  ¬êí  ì½îò  ö×ñ¼îî ’ì®òôñ  ’ þêõ

−š³"¾? 

41 . þ¼ò¼ñîš½  ó¼ð  öþ¼þ¬  ¬−ô  óñî¼  ö¬−ô  ö¼èò−ï¼è  −ëþ  þ¼ð  ¬êí  ö¼îî

 ¹−îê öîè−ò"µ−ðë¼ñ þëð þ×ï"? 

42 .¾  ½êîîþêõ þêò  ¬½¼  þ¼  ïê  èêþõ  öîõ  îî−þë  ê  ö−ê  −ëþ  þ¼ð  ¬ë−−þ

ö¼ò−ðþê½ ,³îþ−õ öîê èò−þ¼í? 

43 .þ ö−òô ö−−š ¬êí¼è ¬¾−ò −ëþ þ¼ð ¬êí ½êîîþêõ "−ôê−ô ö−ê í? 

 éã ïòðåôòâ øéà èòåå íéàìôð íéðéðò øòèøòãðåä òøòãðà òâéìàöîåà óéåà êàð ïåà éã óéåà
ôñ ïùéøàèñéä ïëéìøòãðåàåå íòðéà ñøòôèðò ø"äòåø äéä äùîå "éùéìù ÷ìç 

ã éã âéãðøòèòìáëøå500íéãåîò  

øôñ íòééð íòðåô 

 חלק שלישי" ומשה היה רועה"
וואונדערליכע ,  וועט  איר  זי�  באגעגענע�  מיט  צענדליגער  או�  הונדערטער  היסטארישע  פאקט�

יע  פו� וואס  האט  שייכות  מיט  די  לעבענס  ביאגראפ,  מערקווירדיגע  געשעהעניש�,  פאסירונגע�

וואס  איר  האט ,  סאטמאר  בכלל�סיגעטאו�  שלשלת  בית  ,  ע"ק  זי"אבינו  רועינו  רבינו  הגה

    מעגלי� ביז היינט נישט געוואוסט                                     



 àìôðä øôñ ïåô øåàì íéàéöåî éã èéî åéååøòèðéà øòìòéöòôñ"äòåø äéä äùîå "éùéìù ÷ìç 

צו�  ערשיינונג  פונע�  דריט
  באנד  "  מזל  טוב"צו�  ערשט
  וויל
  מיר  איי�  ווינטש
  א  :  רעדאקציע
 ".ומשה היה רועה"אי
 די סעריע 

 .ביי איי� אוי� שמחות, ברוכי� תהיו: ומשה היה רועה
ל "
  ז'גאס  וואונדערט  זי�  באמת  ווי  אזוי  איז  מעגלי�  צו  די  צווייטע  יארצייט  פונע�  רבידי  :  רעד

דאס  איז  זייער  שנעל  לויט  ווי  עס  זעהט  אויס  ביי ,  שוי
  צו  ערשיינע
  מיט
  דריט
  באנד  פו
  די  תולדות
ו
  א דערזעהט  זי�  מיט  א  ספר  תולדות  פ'אנדערע  עורכי  הספרי�  וואס  נעמט  לאנגע  יאר
  ביז  ווע
  מ

 ?צדיק
או�  מיר  זענע�  פשוט  אי�  א  געיעג  מיט  די  צייט ,    ביי  איי�  הייסט  דאס  שנעל:ר"ומה

 ...ארויסצוקומע� וואס שנעלער מיט נא� א באנד או� נא� א באנד
אפשר  איז  צייט  ארויסקומע
  מיט  א  באנד  איינמאל ?  פארוואס  יאגט  איר  זי�  טאקע  אזוי:  רעד

 ?אי
 עטליכע יאר
  אזוי  ווי  אנדערע –"  ומשה  היה  רועה"אונזער  ספר  :  י�  עפעס  דערצייל�  לאמיר  אי:ר"ומה

  איז -ספרי  תולדות  וואס  קומע�  ארויס  פו�  צדיקי�  וואס  זענע�  נסתלק  געוואר�  אי�  די  לעצטע  יאר�  
בעיקר  צוזאמע�  געשטעלט  געוואר�  פו�  זכרונות  פו�  איד�  וואס  געדענקע�  נא�  או�  האב�  נא� 

 .רעדט אינע� ספר'ש� פו� וואס ממיטגעהאלט� די געשעהעני
דאס  רעדט  פו�  א ,  חלק  שלישי"  ומשה  היה  רועה"לאמיר  נעמע�  א  ביישפיל  דע�  ספר  

פו� ,  תקופה  ווע�  דער  רבי  איז  געווע�  אי�  די  מלחמה  או�  די  תקופה  אי�  סיגעט  נאכ�  חורב�
�  או�  קענע� או�  איד�  וואס  זאל�  געדענקע,  דעמאלטס  איז  שוי�  פארלאפ�  נאנט  צו  זיבעציג  יאר

או�  מיר  קענע�  איי� ,  ט"דערצייל�  איבער  יענע  תקופה  דארפ�  שוי�  זיי�  אי�  די  הויכע  שמוני�  לאויש
עס  איז  אונז  ליידער  געבליב�  א  מקצת  מ�  המקצת  פו�  עלטערע ',  ראיתי  בני  עליה  וה�  מועטי�'זאג�  

�  דערצייל�  קלארע או�  עלטערע  איד�  אי�  די  יאר�  וואס  זאל�  אונז  קענע,  איד�  שארית  הפליטה
 .אויטענטישע זאכ� איז ממש א יקר המציאות

ק  פו� "במש�  די  אנדערטהאלב�  יאר  זינט  מיר  האב�  זי�  אריינגעווארפ�אי�  די  עבוה
מיט  יעד�  טאג ',  יפה  שעה  אחת  קוד�'�  האב�  מיר  געזע�  אז  'צוזאמענשטעל�  די  תולדות  פונע�  רבי

�  אי�  יענע  תקופות 'ד�  וואס  איז  געווע�  מיט�  רביוואס  מיר  כאפ�  אריי�  צו  טרעפ�  א�  עלטער�  אי
 .או� מיט יעד� פארבייגייענד� טאג האב� מיר דאס פארפאסט, האב� מיר געכאפט א� אוצר

 ?גיט אונז א ביישפיל, וואס מיינט איר צו זאג
: רעד
נס 'מיר  האב�  געוואלט  באשרייב�  דע�  רבי,    מיר  קענע�  איי�  געב�  דוגמאות  לרוב:ר"ומה
ה "לייזער  בער  דייטש  ע'  ח  ר"זענע�  מיר  אריבערגעגאנגע�  צו  הרה,  ר  יאר�  אי�  סיגעטקינדע

חיי� '  ח  ר"זאגט  ער  אונז  אז  זיי�  עלטערער  ברודער  הרה,  וואוסענדיג  אז  ער  איז  א  יליד  סיגעט
או�  ווע� ,  �  אי�  חדר'ווייל  ער  האט  געלערנט  מיט�  רבי,  ה  וועט  אונז  קענע�  בעסער  העלפ�"אייזיק  ע
ביז  ווע� .  עט  קומע�  צו  א  שפעטערע  תקופה  ווי  ער  געדענקט  גוט  וועט  ער  אונז  קענע�  העלפ�עס  וו

או� ,  �  האט  ער  אונז  איבערגעלאזט'חיי�  אייזיק'  מיר  האב�  זי�  מסדר  געווע�  צו  גיי�  צו  ר
' האט  באשריב�  די  תקופה  פו�  סיגעט  נאכ�  חורב�  איז  ר'אנקומענדיג  צו�  חלק  שלישי  ווע�  מ

 ...ה אוי� נפטר געוואר�"עלייזער בער 
אברה� '  מיר  האב�  געהאט  גרייט  אויפגעשריב�  דע�  טעלעפא�  נומער  פו�  ר:  נא�  א  ביישפיל

ווי  נאר  מיר  האב�  איה� ,  נס  א  נאנטער  ידיד  פו�  קערעצקי'דע�  רבי,  ה  פו�  לאנדא�"משה  כהנא  ע
א  מזל  מיר .  ואר�געהאלט�  ביי�  טעלעפאניר�  האב�  מיר  געהערט  אז  ער  איז  פלוצלונג  נפטר  געו

האב�  געהאט  פו�  אי�  א  טעיפ  ווע�  ער  האט  אונז  דערציילט  פארשידענע  זאכ�  מיט  עטליכע  יאר 
 .האב� מיר געקענט נוצ� דע� חומר, פריער

ער  חסיד  פו�  לאנדא� 'ל  א�  אלטער  גור"פייוויל  דזשילאווסקי  ז'  גענוי  אזוי  איז  געווע�  מיט  ר
יעקב  ווייס '  ג  ר"פאר  א  יאר  ביי  די  יארצייט  ווע�  הרה.  ריג�  אי�  ק'וועלכער  איז  געווע�  מיט�  רבי

ביי  די  ארטיגע '  נוא�  הכבוד'מ  ישיבת  פאפא  איז  געפאר�  קיי�  לאנדא�  צו  זיי�  דער  "א  ר"שליט
  זייענדיג  אי�  די  טיפע –�  'פייוול'  יארצייט  סעודה  האב�  מיר  איה�  געבעט�  אז  ער  זאל  רעד�  מיט  ר

אבער ,  ה�  גערעדט  או�  אונז  איבערגעגעב�  פארשידענע  פרטי�ר  יעקב  האט  מיט  אי"  הג–תשעי�  
מיר  האב�  אנגערופ�  זיי� .  ער  האט  אונז  מייע#  געווע�  אז  עס  איז  כדאי  צו  רעד�  מיט  אי�  פערזענלי�

זו�  או�  אפגעשמועסט  א�  אפוינטמענט  ווע�  אונזערס  א�  חבר  מערכת  פו�  לאנדא�  וועט  דארט  זיצ� 
ווע�  מיר  האב�  געקלונגע�  צו  די  אפגעשמועסטע  צייט  האט ,  עפא�או�  מיר  וועל�  זיי�  אויפ�  טעל

מיר  האב�  זי�  געשפירט  ווי  אי�  א  געיעג ,  ממש  אזוי..."  ברו�  דיי�  האמת"מע�  אונז  גענטפערט  
 ...מיט� מלא� המות

נס 'א  עבודה  קשה  האב�  מיר  ארייניגעלייגט  צו  טרעפ�  מער  אינפארמאציע  איבער  דע�  רבי
הערנדיג  אז .  סיפות  הרבני�  וואס  זענע�  אפגעהאלט�  געוואר�  נא�  די  קריגטעטיגקייט�  ביי  די  א

האב�  מיר ,  �  צו  די  אסיפות'ל  פו�  אנטווערפ�  איז  מיטגעפאר�  מיט�  רבי"הערצל  שפירא  ז'  ח  ר"הרה
ע  ביטער  קראנק "זענע�  מיר  געוואויר  געוואר�  אז  ער  איז  ל,  זי�  פרובירט  צו  פארבינד�  מיט  איה�

א  חבר  המערכת  פו�  אנטווערפ�  איז  עטליכע  מאל  אריבער  איה�  מבקר  חולה .  ומוטל  על  ערש  דוי
אבער  אוי�  ער  איז  נפטר ,  או�  געצויג�  ווערטער  וויפיל  עס  איז  נאר  שיי�  געווע�,  זיי�  אי�  שפיטאל

 .געוואר� נא� עטליכע טעג
  זיי� ,זיי�  שמייכל,  ה"אברה�  פריינד  ע'  ח  ר"ממש  יעצט  איז  נפטר  געוואר�  הרה,  גיט  א  קוק

זיי�  סבר  פני�  יפות  מיט  וואס  ער  האט  אונז  דערציילט  פו�  לאגער  או�  פו�  זיי�  שייכות ,  ליבליכקייט
 .אבער ווי נאר מיר זענע� אריי� אי� דרוק איז ער נישט דא געווע�, � איז אי� לשער'מיט� רבי

... �  אזויאו�  איר  פרעגט  נא�  פארוואס  מיר  יאג�  זי,  מיר  קענע�  אזוי  דערצייל�  כהנה  וכהנה
 .יעד� פארבייגייענד� טאג איז א� אבידה שאי� לה תמורה

ווע�  דער  ציבור  וואלט  געהאט  שכל  או�  פארשטאנע�  וואס  פארא  אוצר  יקר  וחביב  איז ,  אוי

 .יעדער עלטערער איד וואלט מע� דאס ווע� בעסער אויסגענוצט
איר  קענט  דא�  דאס ,  דערהאב
  דע
  די  איד
  נישט  דערציילט  זייערע  זכרונות  פאר  די  קינ:  רעד

 ?הער
 פו
 זייערע קינדער
עס  זענע�  דא  איד�  וואס  האב�  דערציילט  פו� ,  עס  ווענדט  זי�  ווער  או�  וואו,    יא  או�  ניי�:ר"ומה

בעלי ,  זיי  זענע�  דייקני�,  או�  די  קינדער  האב�  דאס  גענוי  אויפגענומע�,  זייערע  איבערלעבעניש�
, אבער  אזויפיל  איד�  זענע�  דא  וואס  האב�  נישט  גערעדט.  ייזענע�  מיר  טאקע  נהנה  פו�  ז,  מספרי�

או�  אפילו  אויב  יא  געדענקע�  זיי  נישט  אזוי  פונקטלי�  אז ,  אדער  האב�  די  קינדער  נישט  געפרעגט
 .מיר זאל� קענע� נהנה זיי� דערפו�

יד �  אי�  לאגער  איז  געווע�  א  א'צוויש�  די  איד�  וואס  זענע�  געווע�  מיט�  רבי,  נעמט  א  דוגמא
וואס  האט  יערלי�  ביי�  סדר  איבערגעזאגט  פאר  זיי�  משפחה  די  חידושי  תורה  וואס  דער  רבי  האט 

קיינער  האט ,  צו  זיי�  אלמנה,  מיר  האב�  גערעדט  צו  אלע  זיינע  קינדער,  משמיע  געווע�  אי�  לאגער
 דאס  איז  א.  נישט  געדענקט  איבערצוזאג�  א  גאנ#  ווארט  אז  מיר    זאל�  דאס  קענע�  מעתיק  זיי�

 .מציאות
מיר  לייג� ',  כלי  ראשו�'באזונדער  מיר  וואס  מיר  זענע�  אזוי  מדייק  צו  הער�  יעדע  זא�  פו�  א  

פארקויפ�  נאר  דע�  אמת  באזירט ,  אריי�  ממו�  ודמי�  צו  קענע�  ארויסגעב�  א�  ארגינעלע  ווערק
, �  אליי�איז  אונז  גאר  וויכטיג  צו  קענע�  דאס  הער�  פו�  די  עלטערע  איד,  אוי�  פאקט�  או�  מציאות

 .או� אינאיינוועגנס הער� פארשידענע דעטאל� ארו� או� ארו�
 ?פו
 וואס באשטייט דער עיקר פו
 דע� ספר: רעד
כאפט  א  בליק  אוי�  די ,  בלעטערט  אדור�  דע�  ספר!    פו�  אויטענטישע  זכרונות:ר"ומה

קור  פו� או�  איבערצייגט  איי�  ווי  מיר  שרייב�  אוי�  יעדע  זא�  א  מ'  נאוטס-פאד'הונדערטער  
 .או� צוויש� דע� זענע� דא איד� מקצה העול� ועד סופו, וועמע� מיר האב� דאס געהערט

 ?ווי אזוי זענט איר טאקע אנגעקומע
 צו די אלע איד
: רעד
אנצוקומע� ,    דאס  איז  די  עיקר  שווערע  עבודה  וואס  מיר  לייג�  אריי�  אי�  א  ספר:ר"ומה

אדער  באגעגענע�  מיר ,  יר  הער�  נאר  א  נאמע�  פו�  א  אידווע�  מ.  פערזענלי�  וואו  עס  איז  נאר  שיי�
או�  מיר  שמועס�  מיט ,  אי�  אדער  זיינע  קינדער,  זוכ�  מיר  אי�  אוי�,  א  נאמע�  אוי�  א  דאקומענט

 .אי� אויפ� טעלעפא� אדער גייע� מיר אראפ פערזענלי�
 ?וואס איר פארט קיי
 אויסלאנד שמועס
 מיט איד
: רעד
אבער  בעיקר  האב�  מיר ,    דאס  שוי�  אוי�  געטו�  מער  ווי  איינמאל  גראדע  האב�  מיר:ר"ומה

אי� ,  אי�  קרית  יואל,  אי�  וויליאמסבורג,  טעטיגע  יונגעלייט  וואס  פארשטייע�  צו  די  פא�  איבעראל
הערט  אז  עס  איז  דא 'או�  מיר  זענע�  נאכאנאנד  אי�  קאנטאקט  ווע�  מ,  אי�  אייראפע,  אר#  ישראל

פארדינט  דערפו�  א 'או�  מ,  הערט'ייט  מע�  אראפ  צו  די  איד�  או�  מג,  וואס  צו  הער�  פרישע  זאכ�
 .געוואלד

איז  דא  צוויי "  ומשה  היה  רועה  חלק  שלישי"אי�  דע�  נייע�  ספר  ,  נעמט  א  ביישפיל
, "ד  סיגוט"אב"ג  "פרק  ל,  "די  ימי�  טובי�  אי�  טעמעשוואר"א  "דיגע  קאפיטלע�  פרק  ל'שכינות

בו  בזמ�  וואס  אינע�  טעמעשווארער ,  �  איז  עד  אי�  לשערדער  חילוק  צוויש�  די  צוויי  קאפיטלע
מיר  קענע�  זאג�  אז ,  קאפיטל  האב�  מיר  געהאט  צענדליגער  איד�  וואס  האב�  געהאט  צו  דערצייל�

די ,  די  דרשות,  צענדליגער  איד�  האב�  געשילדערט  די  תפילות....  'יעדער  איז  דארט  געווע�'
מיר  האב�  געהאט  געציילטע  עמודי�  מיט ,  עווע�  ארי�ג'  סיגוט'איז  דאס  קאפיטל  פו�  ',  הקפות  וכו

נס 'או�  מיר  האב�  קוי�  געטראפ�  ווער  עס  זאל  קענע�  דערצייל�  פו�  דע�  רבי,  א  קורצ�  שילדערונג
 .תקופה אי� סיגוט

מיר  האב� ,  מיר  האב�  געטראפ�  עטליכע  צייטונגע�  פו�  סיגוט  בימי�  הה�,  היתה  זאת'  מאת  ה
מיר  האב�  זיי ,  איד�  פו�  אנדערע  קרייז�  וואס  זענע�  דארט  געווע�אנדעקט  נעמע�  פו�  פרעמדע  

מיר  קענע� ,    א  אוצר  רב  הער�,  או�  דא�  האב�  מיר  ערפינד�  א  פריש�  אוצר,  אויפזוכט  או�  געטראפ�
  פראצענט  פרישע  זאכ�  וואס 80-90ער  רבנות  איז  'איי�  זאג�  בפה  מלא  אז  דאס  קאפיטל  פו�  סיגוט

 .עוואוסט ביז היינטש האט נישט ג"קיינער מאנ
�  אראפגעשטעלט  אי�  א  ניי  בילד  וואס  קיינער  האט  איה�  נישט 'דאס  האט  דע�  רבי

 . געקענט
 ?וואס מיינט איר צו זאג
 מיט די ווערטער: רעד
מיר  שפיר�  אי�  די  ארבעט  א  געפיל  פו�  א�  עבודת ,    וואס  מיר  מיינע�  צו  זאג�  איז  אזוי:ר"ומה
פ  רבי  שמואל  בנימי�  קרויס "צ  חו"ווי  הגה...  �  א  צדיק  נסתר'מיר  האב�  געהאט  א  רבי,  הקודש
דער  רבי ..."  האט  איה�  אביסל  מגלה  געווע�'מ"א  האט  זי�  אויסגעדרוקט  אוי�  דע�  ספר  "שליט

או�  ער  האט ,  ער  האט  קיינמאל  נישט  גערעדט  פו�  זי�,  אליי�  האט  זי�  אלע  יאר�  געפירט  בפשטות
ויסער  אויב  ער  האט  געזעה�  דערי�  א  תועלת  פו� קיינמאל  נישט  דערציילט  סת�  עניני�  א

 .ונפלאותיו' ארויסברענגע� חסדי ה
א  או� "פו�  די  מלחמה  יאר�  האט  דער  רבי  כסדר  דערציילט  פאר  די  קינדער  שליט,  גיט  א  קוק

יעדער  האט  געוואוסט  צו ,  פאר  די  מקורבי�  די  אלע  נסי�  ונפלאות  וואס  האט  מיט  איה�  פאסירט
אבער  פו�  זיי�  ערשטע  שטוב  או� ,  �'ג�  וואס  ער  האט  געהערט  פונע�  רבידערצייל�  או�  נאכזא

פו�  זיינע .  קינדער  וואס  ער  האט  דארט  פארלויר�  האט  מע�  קיינמאל  נישט  געהערט  קיי�  ווארט
הערשט  ווע�  מיר  האב�  גערעדט  צו .  ביטערע  צרות  ותלאות  האט  מע�  נישט  געהערט  גארנישט

האב�  מיר  צוזאמע�  געשטעלט  דאס ,  �  מיט  אי�  אי�  די  קריגצענדליגער  איד�  וואס  זענע�  געווע
 .שרעקליכע בילד ווי עס איז געשילדערט אי� ספר

אונזער  ציבור  האט  נישט  געוואוסט  אז  דער  רבי  איז  שוי�  אינדערהיי�  אי�  זענטא  געווע�  א  רב 
א א  רב  וואס  האט  געפירט  א  שטאט  ווי  ,  אוי�  אזא  מעכטיג�  פארנע�,  א  ראש  ישיבה,  ד"אב



ווי ,  ווי  אזוי  ער  האט  מחזיר  געווע�  העטרה  ליושנה,  בפרט  נא�  די  קריג  אי�  סיגוט.  ריכטיגער  רב
, ווי  אזוי  ער  האט  ממנה  געווע�  רבני�,  אזוי  ער  איז  געווע�  דער  נשיא  הוועד  אוי�  גאנ#  מארמאראש

לטע ווע�  נישט  די  געציי,  געווע�  אחראי  אוי�  אלע  עניני  הדת,    געבויעט  מקוואות,  שוחטי�
שאפט  או�  די  ארגינעלע  דאקומענט�  וואס  מיר  האב�  געשאפ�  וואלט  דאס  געבליב�  א  סוד 'עדות

 .אוי� שטענדיג
ער  האט  זי�  איינגעהילט  אי�  א ,  דער  רבי  האט  זי�  קומענדיג  קיי�  אמעריקע  באהאלט�

יג� או�  זי�  אונטערגעווארפ�  בביטול  גמור  אונטער  די  פליגל  פו�  זיי�  הייל,  שלייער  פו�  פשטות
כאטש  זיינע  חסידי�  האב�  ערווארטעט  פו�  איה�  אז  ער  זאל .  ע"ק  בעל  דברי  יואל  זי"פעטער  רביה

או�  ער ,  ד  פריער  פונע�  פעטער"ער  האט  געהאט  א  שיינע�  ציבור  מיט  א  ביהמ,  זי�  אליינס  בויע�
או�  במש�  אלע ,  ער  האט  דאס  אבער  נישט  געוואלט,  האט  געהאט  אלע  אויסזיכט�  פאר  א  הצלחה

או� '  רב�  של  ישראל'אפילו  ווע�  ער  איז  געווע�  דער  ,  עד  יומו  האחרו�',  לא  נטל  עטרה  לעצמו'ר�  יא
שומר 'האט  ער  זי�  אהערגעשטעלט  ווי  א  ,  א"ק  זיע"ממלא  מקומו  פו�  זיי�  גרויס�  פעטער  רביה

 .או� זי� אליינס געמאכט כאי� וכאפס' הפקדו�
טער  שטיקלע�  אינפארמאציע  מפי  זקני קלויבנדיג  טויזענ,  טוענדיג  אי�  די  עבודת  הקודש

ווער�  מיר  געוואויר  אז  מיר  האב�  בכלל ,  או�  פרובירנדיג      צונויפצושטעל�  דאס  בילד,  החסידי�
נישט  געהאט  קיי�  השגה  וואס  פארא  צדיק  אמת  פו�  פריערדיג�  דור  עס  האט  געלעבט  צוויש� 

לות  מיט  וואס  ער  האט  זי� או�  ווי  דיק  איז  געווע�  דער  שלייער  פו�  פשטות  או�  התבט,  אונז
 . ארומגענומע�

 .דאס איז דער הייליגער געפיל וואס באגלייט אונז אי� די עבודת הקודש
' דרשות'אזעלכע  גרויסע  ,  ס'נאד-פאד'וואס  איז  די  סיבה  אז  דער  ספר  האט  אזויפיל  :  רעד

 ?מתחת לקו
רטער  שטיקלע� עס  זענע�  דא  הונדע,  ע'ע  או�  א  אמת'  די  סיבה  איז  זייער  א  פשוט:ר"ומה

וואס  שטערט  דע�  ליינער  צו  ליינע�  דע�  ספר  ד�  נא�  ד�  פרק  נא� ,  אינפארמאציע  אדער  פרטי�
פו�  די  אנדערע  זייט  זענע�  דא  אזויפיל  וויכטיגע  או�  היסטארישע  ידיעות  וואס  מוז� ,  פרק

לעס או�  מיר  שפיר�  אלס  אונזער  אחריות  דאס  א,  פארצייכענט  ווער�  או�  פארבלייב�  למזכרת  נצח
דעריבער  איז  די  עצה  צו  שטעל�  יעדע  זא�  מתחת  לקו ,  וואס  מיר  הער�  צו  ברענגע�  לידיעת  הציבור

או�  גלייכצייטיג  ליגט  דארט ,  אזוי  אז  עס  שטערט  נישט  דע�  ליינער  צו  ליינע�  דע�  המש�  הסיפור
וואס ווי  אזוי�  פארשידענע  עניני�  בהלכה  ומנהגי�    ,  א�  אוצר  בלו�  מיט  ידיעות  או�  היסטאריע

 .מיר טוע� דארט אויסברייטער�
קוד�  ליי� 'עס  האט  אונז  געזאגט  א  איד  א  גרויסער  היסטאריקער  אז  ער  קויפט  דע�  ספר  

 ...'אי� דור� אלעס וואס שטייט אונט�
 '?דאקומענט
'וואס האט איר פריער געזאגט איבער : רעד
  וואס  מיר  לאז�  זי� ,איז  ביי  אונז  גאר  א  שטארקער  יסוד  אינע�  ספר'  דאקומענט�  ':ר"ומה

 .צוליב צוויי סיבות, קאסט� דערפאר ממו� ודמי�
עס ,  ער  רעדט  פאר  זי�,  ווייל  א  ארגינעלער  דאקומענט  איז  ווי  א  לעבעדיגער  עדות,  איינס

וואס  צוליב  דע�  גייע�  מיר  נא�  יעד� .  או�  דערציילט  דברי�  כהוויית�,  שטעלט  אראפ  א  מציאות
  אזעלכע  וואס  מחמת  סיבות  שונות  קענע�  מיר  דאס  נישט אפילו,  דאקומענט  וואס  איז  שיי�

 .איז דאס אבער וויכטיג פאר אונז ארויסצוהאב� דע� קלאר� בילד פו� די זא�, אריינלייג�  אי� ספר
זענע�  די  דאקומענט�  די ,  היות  מיר  האב�  א  פרינציפ  נישט  אריינצולייג�  קיי�  בילדער,  והשנית

עפעס  וואס  מאכט  דע�  ליינער  קוק�  או�  זי� ,  דע�  ספר'  �אויפלעב'איינציגסטע  זא�  וואס  טוט  
 .איבערצייג� אי� דאס ארגינעלקייט פו� דאס געשריבענע

 .יעדער לייגט שוי
 היינט בילדער? פארוואס טאקע לייגט איר נישט קיי
 בילדער: רעד
ב�  דע� מיר  שפיר�  אז  אויב  וויל�  מיר  ארגינעל  באשריי,  איז  נישט  קיי�  תירו#'  יעדער  ':ר"ומה

האט 'או�  מיר  געדענקע�  זייער  גוט  ווי  אזוי  דער  רבי  פלעגט  זי�  אזוי  מצער  זיי�  ווע�  מ,  ל"�  ז'רבי
נישט  איינמאל  האט  ער  זי�  אויפגעהויב�  או�  ארויסגעגאנגע�  אינמיט� ,  גענומע�  פו�  איה�  בילדער

או�  דרוק� '  לשפא'קענע�  מיר  נישט  זיי�  אזוי  ,  האט  גענומע�  פו�  אי�  א  בילד'א  מסיבה  ווע�  מ
 .בילדער נגד רצו� קדשו

 .א"ק מר� רבינו שליט"דאס איז אויסערדע� וואס מיר האב� דאס אלס א� הוראה פו� כ
 ?א געגעב
 פאר
 ספר"ק מר
 רבינו שליט"וואס פארא אנדערע הוראות האט כ: רעד
�  תוכ� סיי  אינע,  יעדע  שאלה  או�  יעדע  ספק  וואס  מיר  האב�  אינע�  ספר?    וואס  נישט:ר"ומה
או�  דער  רבי  איז  מורה  באצבע ,  סיי  זייטיגע  שאלות  ברענגע�  מיר  אריי�  אל  הקודש  פנימה,  הספר

או�  דאס  וואס .  או�  מיר  ריר�  זי�  נישט  אוועק  פו�  זיי�  הוראה  מיט  גארנישט.  גענוי  וואס  צו  טוה�
 .איז צו פארדאנקע� פאר דע� מציאות', טעמט'אזוי בא, דער ספר איז אזוי ארגינעל

 ?וואס מיינט איר צו זאג
 דערמיט: עדר
,     ווי  פריער  געזאגט  זענע�  מיר  זי�  משתדל  נאכצוגיי�  יעדע  זא�  פונע�  ערשט�  מקור:ר"ומה

אויב  האב�  מיר  סיי  וועלכע ,  או�  אפילו  ווע�  מיר  הער�  פארשידענע  אינטערעסאנטע  זאכ�
זענע�  מיר ,  אר  געשמאקאפילו  ווע�  די  מעשה  איז  ג,  דיגקייט  פו�  די  זא�'פראבלע�  מיט�  אמת

 .ווילענדיג אז דער ספר זאל זיי� אמת לאמיתה הונדערט פראצענט, מוותר דערוי�
א  איז  אי�  אלגעמיי�  נישט  צופריד�  נאר  אויב  דער  ספר  איז  דברי� "אבער  דער  רבי  שליט

ס  זאגט או�  דא,  דער  רבי  איז  נישט  סובל  קיי�  גוזמאות  או�  הפרזות.  כהוויית�  אי�  פול�  זי�  פו�  ווארט
פו�  וועמע�  האט  מע� "אזויפיל  מאל  רעאגירט  דער  רבי  .  ער  אונז  א�  כסדר  נאר  שרייב�  ארגינעל

או�  נאר  ווע�  מיר  געב�  א�  א  קלאר� "...  אי�  האב  דאס  נישט  געהערט  פונע�  טאט�,  דאס  געהערט
 .מקור איז דער רבי צופריד� דערפו�
ק  רבינו "פר  עטליכע  מאל  פאר  כק  האב�  מיר  געגעב�  דע�  ס"במש�  די  צייט  פו�  די  עבוה

ק  האט  דאס  דער  רבי "טרא#  זיינע  אומגעהויערע  טירדות  בעבוה',  א  לשו�  עיניו  עלי"שליט
ק  אדער  קיי�  לאנדא�  האט  זי�  דער "צי  אונטערוועגנס  קיי�  ארה,  מיטגענומע�  זייענדיג  אוי�  אפרוה

ביי  איינע  פו�  די ,  ילצו�  ביישפ.  רבי  געמאכט  צייט  איבערצוגיי�  דע�  ספר  תחת  שבט  הביקורת
איז  געשריב� 'ס"געלעגענהייט�  האט  דער  רבי  געזאגט  איבער  דאס  קאפיטל  פו�  די  מלחמה  יאר�  

מיר  זענע�  דא�  איבערגעגאנגע�  די  קאפיטלע�  יעדעס  מאל  וואס  עס  איז  געשטאנע� ..."  צו  ברייט
  מיר  האב�  נישט זאכ�  וואס,  וכדומה"  הונדערטער  איד�"אדער  אויסדרוק�  ווי  ,  איבריגע  הרגשי�

 .געהאט באשטעטיגט קראנט האב� מיר ארויסגעשניט�
עס  האט  אבער  פו�  די "  שמאל#"עס  איז  אמת  אז  דער  ספר  האט  דא�  פארלויר�  אסא�  

 ".אמת"אנדערע זייט צובאקומע� אסא� 
עס  ליגט  ביי ,  א"דער  מציאות  איז  אז  דער  ספר  האט  שטארק  נושא  ח�  געווע�  ביי  רבינו  שליט

או�  במש�  די  פארגאנגענע  טעג  זייט  דער  ספר  איז  ארויסגעקומע�  האט  ער ,  ויפ�  טישאי�  אסא�  א
דאס  איז  פאר  אונז  די ,  או�  ער  זאגט  אונז  כסדר  שטארקע  דברי  חיזוק,  אסא�  מעיי�  געווע�  דערי�

 .ה א� ארגינעלער ווערק"אז עס איז ב' שטארקסטע ראי
א  פרישע "�  שליט'ל�  פאר�  רביאזוי  אוי�  ווע�  אימער  עס  קומט  אויס  אז  איד�  דערציי

זאל    דאס  אונז  איבערגעב� 'האט  דער  רבי  געבעט�  אז  מ,  ל"�  זצ'אינטערעסאנטע  עניני�  פונע�  רבי
 .צו קענע� אריינדרוק� אינע� ספר

בשעת  ווע�  דער  רבי  קוקט  אינע�  ספר  איז  זלגו  עיניו ,  בעינינו  ראינו  מער  ווי  איינמאל,  אגב
 .שי�עס ערוועקט שטארקע הרג, דמעות

עלטערע  איד
  מאנשי  שלומינו  זאג
  אז  דער  ספר  שפיגלט  אפ ,  דער  ציבור  זאגט  אוי�  אזוי:  רעד

 אזוי ער איז געווע
'ארגינעל דע� רבי . 

ער  האט  אזוי ,  ווער  עס  געדענקט  ווי  ארגינעל  דער  רבי  איז  געווע�...    והיה  זה  שכרינו:ר"ומה
ווי  קע�  מע� ,  ר  פלעגט  דאס  אזוי  אוועקמאכ�ע,  קיינע  הגזמות,  נישט  סובל  געווע�  קיי�  שקרי�

 !?קריכט אוועק פו� זיי� אייביגער רצו�'� ווע� מ'באשרייב� דע� רבי
וואלט  נישט  שענער  געווע
  ווע
  עס  קומט ?  פארוואס  איז  דער  ספר  געשריב
  אוי"  אידיש:  רעד

 ?ארויס אזא ספר אוי" לשו
 הקודש
עס  זענע�  דא  עלטערע  בעלי  בתי� ,  ע�  שענערעס  וואלט  הונדערט  פראצענט  געוו,    יא:ר"ומה

אבער  עס ',  א  מעשה  ביכל'וואס  האב�  אפילו  געהאט  טענות  אוי�  אונז  פארוואס  מיר  געב�  ארויס  
או� ,  ל"�  ז'מיר  וויל�  מגלה  זיי�  דמות  דיוקנו  פו�  אונזער  רבי,  וואלט  דא�  נישט  געדינט  אונזער  ציהל

ציאות  אז  עס  ווערט  נישט  געליינט  דור�  א  גרויס� א  ספר  וואס  איז  נישט  אוי�  אידיש  איז  דער  מ
 . נישט נאר נשי� וט� נאר אפילו יונגעלייט או� טייל בעלי בתי�. טייל פונע� ציבור

 .עס איז ריכטיג: רעד
האט ,  א"ד  ירושלי�  שליט"ק  הגאב"  ווע�  מיר  האב�  איבערגעגעב�  דע�  ספר  פאר  כ:ר"ומה

חו#  מזה  וואס "ת  או�  ווע�  מיר  האב�  איה�  געזאגט  אז  ער  אויפגענומע�  דע�  ספר  מיט  גרויס  חביבו
האט  ער  אונז  דערציילט  אז  זייענדיג  א  בחור ".  דאס  איז  אוי�  אידיש  איז  דאס  א  ספר  לכל  דבר

וועלכער  איז ,  ל"צ  רבי  נפתלי  הכה�  שאקאוויצקי  זצ"האט  ער  געלערנט  אי�  גיעטסהעד  ביי  הגה
ווע�  בחורי�  פו�  די  ישיבה  האב�  אמאל ,    גדול  מאדל  או�  א  אד�"געווע�  א  תלמיד  פו�  חפ#  חיי�  זצ

געוואלט  ארויסגעב�  א  ספר  פו�  א  ליטוויש�  גדול  האב�  זיי  מסופק  געווע�  צי  זיי  זאל�  אריינדרוק�  א 
, בילד  פונע�  מחבר  אויפ�  פאדערשט�  בלעטל  ווי  עס  איז  איינגעפירט  אי�  טייל  ליטווישע  מקומות

וואס  איז  דער "האט  דער  רבי  גענטפערט  אזוי  .  �  חוות  דעתו'יאיז  ער  אריינגעגאנגע�  פרעג�  זיי�  רב
א  ספר  אז  עס  פאלט  אראפ  אוי�  דער  ערד  הייבט  מע�  דאס  אוי� ?  חילוק  צוויש�  א  ספר  או�  א  בו�

וואס  וועט  זיי�  אז ,  נו,  קושט  דאס  נישט'א  בו�  הייבט  מע�  אוי�  אבער  מ,  גיט  דאס  א  קוש'או�  מ
לייגט  א  בילד  ווערט  דאס 'אז  מ,  ניי�!...  ?קוש�  דאס  בילדדער  ספר  וועט  אראפפאל�  וועט  מע�  

 !..."אויס ספר

אז  איר  האט  נישט  געדרוקט  קיי�  בילדער  איז  דאס "ער  רב  אויסגעפירט  'האט  דער  ירושלימ
 !"א ספר נישט קיי� בו�

 .די ווערטער איז אונז געווע� א שטארקער חיזוק
 ?ר געהערט דברי חיזוקפו
 וועמע
 נא� פו
 די גדולי ישראל האט אי: רעד
או� ,  ל"�  ז'אלע  רבני�  גאוני�  וצדיקי�  וואס  זענע�  געווע�  נאנט  צו�  רבי,    זייער  אסא�:ר"ומה

אפגערעדט  פו�  די  קינדער  או� ,  ק"האב�  געזעה�  דע�  ספר  האב�  אונז  מחזק  געווע�  מיט  די  עבודה
וואס  העלפ� ,  א"וני�    שליטע  אייניקלע�  הרבני�  הגא'או�  אזוי  אוי�  די  חשוב,  �'איידימער  פו�  רבי

 .אונז ארויס אוי� טריט או� שריט בלב ובנפש אוי� א געוואלדיג�  פארנע�
אבער  א  חיזוק  ווארט  וואס  איז  אונז  אריי�  אי�  די  ביינער  קענע�  מיר  נאכזאג�  וואס  ער  האט 

צ  נעמנדיג  דע�  ספר  אי�  די  האנט "א  חבר  הביד"צ  רבי  מאיר  בראנדסדארפער  שליט"געזאגט  הגה
האט ,  ל"ר  מתולדות  אהר�  זצ"ק  אדמו"כ,  מיי�  רבי,  זייער  גוט  אז  עס  איז  אוי�  אידיש"אריי�  

ווייל  דברי  אמונה  ובטחו�  דאר�  זיי�  אוי� ,  געהייס�  זיי�  ספר  דברי  אמונה  אוי�  מאכ�  אוי�  אידיש
 "...אידיש פאר אנשי� נשי� וט�

 ?� צו דרוק
 אי
 די סעריעוויפיל בענדער פלאנט איר נא, זאגט אונז נא� איי
 זא�: רעד
ווע�  מיר  האב�  אנגעהויב�  די  ארבעט  האב�  מיר ,  תשובה'    זהו  שאלה  שאי�  עלי:ר"ומה

מיר ...  למעשה  זעהט  איר  דא�  וואס  האט  דא  פאסירט,    בענדער  איז  די  והותר2-3געקלערט  אז  
עט  ווייטער מילא  קענע�  מיר  דאס  נישט  פאראויס  זעה�  וואס  וו,  שטייע�  נא�  ווייניגער  ווי  האלב

מיר ,  או�  מאכ�  ווי  מער  בענדער,  אזויפיל  איז  קלאר  אז  מיר  זוכ�  נישט  צו  שרייב�  וואס  מער.  זיי�
 . קע� נישט ארויסלאז� מתולדותיו של אותו צדיק'מוז או� וואס מ'ה שרייב� וואס מ"וועל� בע
זאג
  פאר
 צו�  ענדע  וואס  האט  איר  צו  ,  אונזער  שמועס  האט  זי�  זייער  לאנג  פארצויג
:  רעד

 ?ברייט
 ציבור אנשי שלומינו
  מיר  האב�  א  בקשה  צו�  ברייט�  ציבור  אז  יעדער  זאל  זי�  אנשליס�  אי�  די  עבודת :ר"ומה
ווע�  אימער  איבער�  יאר ,  יעדער  זאל  זי�  זעלבסט  באטראכט�  אלס  חבר  המערכת,  הקודש

, וייסט  פו�  א  דאקומענטו'מ,  דערוואוסט  זי�  פו�  א  איד  וואס  האט  צו  דערצייל�  א  ארגינעלע  זא�'מ
מיר  לייג� ,  זאל  מע�  דאס  נישט  איגנאריר�,  טראכט  אז  עפעס  קע�  זיי�  פאר  אונז  אינטערעסאנט'מ

זאל  דאס  נוצ�  או�  אונז 'או�  מיר  בעט�  אז  מ,  אי�  יעד�  ספר  א�  אדרעס  מיט  א  טעלעפא�  נומער
 .וכל המרבה הרי זה משובח, איבערגעב�

 .והצלחה אי
 אייער עבודת הקודשברכה , א גוט
 טאג, יישר כח: רעד
 א יישר כח,  אמ�:ר"ומה
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