ת"ת תורה ויראה
דרב"י מסאטמאר
קרית יואל

גליו

בעזהשי"ת

ת"ר

פרשת כי תבא
שנת תשע"ט לפ"ק

בנשיאות כ"ק מר אדמו"ר שליט"א

ד' תתקנט( עס דערציילט אונזער זיידע
å"éä âéðòä ïéîéðá ïúðåé 'ø ç"äøä

דע שארמאשער רב'ס תקיעת שופר
במש יאר פלעגט אא"ז כ"ק הגה"צ המפורס רבי נפתלי הירצקא העניג זצ"ל אב"ד
שארמאש זיי דער בעל מקריא ביי די תקיעות ראש השנה אי ביהמ"ד הגדול ביי רבי' ז"ל.
או עס פלעגט זיי טיילמאל ווע דער רבי האט זי שטארק געמוטשעט מיט די תקיעות או ער
האט נישט מצליח געווע ,האט ער איבערגעגעב דע שופר פאר שארמאשער רב.
עס איז געווע זומער תשל"ח לפ"ק ,ווע עס האט מיר דערציילט הרה"ח ר' פישל פריינד
הי"ו אז ער איז געווע בקודש פנימה ביי כ"ק מר רביה"ק זלה"ה ,או ער האט מיטגעהאלט ווי
דער רבי האט אנגערופ צו די מקורבי "מ'דאר צוגרייט א בעל תוקע אוי ראש השנה ,ווייל
אי וועל נישט בלאז" ,האט מע פרובירט קוד צו זאג אז דער רבי וועט יא בלאז ,אבער דער
רבי האט נישט געוואלט דאס מקבל זיי ,האט מע געזאגט עטליכע נעמע פו חשוב'ע בעלי
תוקע'ס פו וואס דער רבי איז נישט געווע צופריד ,ביז ווע מ'האט געזאגט פאר רבי' אז
אפשר שארמאשער רב?" ,האט דער רבי געזאגט "אה ,ער קא גוט בלאז".
א צייט דערוי איז דער זיידע ז"ל ארויסגעקומע קיי קרית יואל זי געזעגענע ביי רבי'
לכבוד די הייליגע טעג ,האט אי דער רבי געזאגט "שארמאשער רב ,איר וועט בלאז דע ראש
השנה די תקיעות" .דער זיידע איז שוי געווע היבש אפגעשוואכט או ער איז נישט געווע בכח
צו בלאז ,האט ער געזאגט "דער רבי וועט אי"ה בלאז אזוי ווי אלע יאר" ,דער רבי האט אי
אוי דע גארנישט געענטפערט.
פארשטייענדיג אז ער וועט דארפ בלאז פאר ציבור דע קומענדיג ראש השנה ,ווי נאר
דער זיידע איז אהיי געקומע קיי וויליאמסבורג איז ער אריי אי זיי ביהמ"ד אוי  136ראסס
סט .או ער האט פרובירט צו בלאז ,אבער לגודל חולשתו איז איה דאס נישט געלונגע ,ער
האט פרובירט יעד טאג מיט אנדערע שופרות ,אבער ער האט נישט מצליח געווע צו קענע
געהעריג בלאז.
עס איז געקומע ראש השנה תשל"ט ,דער ביהמ"ד הגדול אוי ראדני סט .איז געווע מלא
וגדוש עד אפס מקו מיט אלפי מישראל וואס זענע געקומע הער תקיעת שופר פו רבינו
הק' מלא ה' צבקות ,דאס לעצטע יאר בחיי חיותו עלי אדמות .אי האב זוכה געווע צו שטיי
פאר באלעמער מכח א טאפעלטער זכות ,אלס אייניקל פונע בעל מקריא דער שארמאשער רב
ז"ל ,או איידע ביי הרה"ח ר' יחזקאל משמש ע"ה.
דער רבי נעמט דע שופר אי די הענט או ער מאכט די ברכה בקול חוצב להבות אש ,או
תיכ גיט ער איבער דע שופר פאר זייד אז ער זאל בלאז .דער משב"ק הרה"ח ר' עזריאל
גליק ע"ה האט פרובירט צו שתדל' אז דער רבי זאל בלאז האט ער צוריק גענומע דע שופר
או געגעב פאר רבי' ,אבער דער רבי האט א שריי געטו 'נו ,נו '...וואס מ'האט געהערט
איבער ביהמ"ד.
דער זיידע האט גענומע דע שופר או ער האט אנגעהויב צו בלאז ,מה אומר ומה
אדבר ,יעדע תקיעה איז ארויסגעקומע קלאר א קיי שאלה או ספק ,כאטש וואס גאנ $חודש
אלול האט ער בשו"א נישט געקענט בלאז קיי איי תקיעה האט ער דא אפגעבלאז אלע
תקיעות א קיי שו אפשטעל .עס איז בלי ספק געווע דער כח המשלח פו רביה"ק ז"ל וואס
האט אי באגלייט אי זיי הייליגע עבודה תעיר ותריע להכרית כל מריע) .הערשל קויפמא ,הערשל
רובינשטיי ,משה רובינשטיי ,יחזקאל רובינשטיי ,קלונימוס אליעזר עקשטיי ,יצחק עקשטיי ,שלמה לייב גרובער ,יחזקאל שרגא
עקשטיי ,קלונימוס אליעזר עקשטיי ,נפתלי הירצקא עקשטיי ,יחזקאל שרגא ביטמא ,יחזקאל שרגא שטער ,חיי מיכל שטער ,משה
שטער ,אליעזר שטער ,משה יודא העניג ,הערשל העניג ,ישעי' ביטמא ,ברו עקשטיי(

איז געווע איי אינדערפרי ווע מיי טאטע איז געקומע צו רבי'נס אכסניא אי מלו
צפני' ,ווילנדיג באגלייט דע רבי' צו דאווענע שחרית אי ביהמ"ד אוהל רחל .עס זענע
דארט געווע עטליכע מקורבי ,וואס האב געווארט אויפ רבי' .עס איז געווע א פלא צו זעה
ווי דער רבי קומט ארויס פו זיי עבודה בהכנה לתפילה או ער וואשט זי נישט די הענט נאר
ער נעמט די בעקיטשע או גרייט זי ארויסצוגיי פו שטוב.
די מקורבי האב זי איבערגעבליקט מיט וואונדער ,יעדער האט מורא געהאט צו
דערמאנע דע רבי' אז ער האט זי נאכנישט געוואש די הענט .זיי האב געוואונקע צו מיי
טאט אז ער אלס תלמיד או מקורב זאל דערמאנע דע רבי' .אבער דער טאטע איז געווע אזא
חסיד פונע רבי' ,או ער האט זי אוי נישט געטרויעט גארנישט צו זאג.
דער רבי איז ארויסגעגאנגע מיט שנעלע טריט צו די מקוה או צו דאווענע אויפ וועג
קיי רחוב יואל ,אנקומענדיג צו ווינקל פו רחוב יחזקאל איז דארט געשטאנע או געווארט
רי"מ לעווי ,דער ראש האגודה ,או ער גייט צו צו רבי' "שלו עליכ סאטמארער רב" ,דער
רבי האט אי תיכ געענטפערט "כ'האב נישט קיי געוואשענע הענט" ...או ער האט אי נישט
צוריק געגעב די הענט.
אלע מקורבי וואס זענע דערביי געווע האב אויפגעציטערט זעהנדיג בחוש דע רבי'נס
ווייטע הרגשה ,או ווי ווייט ער האט נישט געוואלט געב א האנט פאר דע מענטש וואס האט
געטראג אוי זיי אחריות דע חורב פו אריבערפיר די אגודה צו ציונות) .הערשל גראס ,שמחה
עהרנפעלד ,רפאל מארקאוויטש ,עזריאל פריינד(

ד' תתקסא( עס דערציילט אונזער זיידע
å"éä ñééåå óñåé 'ø ç"äøä

דער רבי האט שוי מני
מיט עטליכע וואכ צוריק דערציילט מיר ידידי הרה"ח ר' שלמה הלוי ווערצבערגער )משמש(

הי"ו ,בש הגה"ח רבי מרדכי דוד קאה ז"ל ר"מ בישיבה"ק ,וואס האט געהערט א עני פלא
פו זיי פאטער הרה"ח ר' יחזקאל משמש ע"ה.
עס איז געווע א קורצע צייט נא די הסתלקות פו כ"ק מר רביה"ק הדבר"י זלה"ה,
ווינטער תש"מ לפ"ק ,האט ער געזעה א חלו ווי דער רבי ז"ל שטייט נעב ביתו נאוה קודש
אוי  500בעדפארד עוו .או קוקט אוי אלע זייט ,פרעגט ר' יחזקאל 'וואס זוכט דער רבי'?'
זאגט דער רבי "אי דאר א צענט צו מני"...
"אינמיט זעהט ער ווי עס גייט אדור הגה"צ רבי יצחק אייזיק ליבערמא זצ"ל דער
בעסערמינער רב ,או דער רבי זאגט "אי האב שוי מני" .והנה חלו.
די מעשה איז געווע א פליאה עצומה ,דער גאנצער חלו האט נישט געהאט קיי פשר ,או
דער בעסערמינער רב איז געווע געזונט או שטארק .ר' יחזקאל האט דאס דעמאלטס איבער
דערציילט פאר חתנו רבי מרדכי דוד ז"ל.
א קורצע צייט דערוי י"ט אדר תש"מ ,האט זי נא דער בעסערמינער רב באטייליגט ביי
די שמחת בר מצוה פו הגה"צ אב"ד דקהלתינו הק' וויליאמסבורג שליט"א ,דער עלטסטער
אייניקל פו כ"ק מר רבינו הבר משה זלה"ה וועלכער האט אי יענע תקופה עולה געווע על
כס הרבנות אי ק"ק סאטמאר ,או יענע נאכט איז ער פלוצלונג נפטר געוואר לעולמו.
אי די לעצטע טעג איז מיר אויסגעקומע איבערצוגיי די רשימת הנפטרי וואס ליג דא
אויפ בית החיי ,האב אי צו ערשט מאל אי אכט גענומע אז דער בעסערמינער רב ז"ל איז
געווע דער צענטער נפטר וואס איז נטמ געוואר דא אויפ בית החיי אי קרית יואל ...או דער
חלו איז געוואר פארשטענדלי ) .יושע ווייס ,אשר זעליג ווייס ,אשר לעמיל בערגער ,שלמה אלעזר ווייס ,יעקב קאה,
משה קאה ,מרדכי אפרי פישל פייערווערקער ,שמואל יצחק מאשקאוויטש ,מרדכי אהר מאשקאוויטש(

ד' תתקס( עס דערציילט אונזער זיידע
å"éä ùèéååà÷øàî 'éîçð 'ø ç"äøä

ד' תתקסב( עס דערציילט אונזער זיידע
å"éð ñééåå øæòéìà 'ø ç"äøä

אי שלו ל...
מיי טאטע הרה"ח רבי עזריאל שו"ב ז"ל שו"ב שטראסבורג איז געווע א תלמיד פו
רביה"ק מר הדברי יואל זלה"ה ,או ווע דער רבי פלעגט פאר קיי אר $ישראל ,פלעגט ער זי
משתדל זיי מיטצופאר .נא אונטערוועגנס פלעגט ער מיטקומע אוי די שי ,או באגלייט
דע רבי' אוי ביי די גאנצע נסיעה אי אר $ישראל ,וואו עס האט אוי געוואוינט זיי גרויסער
שווער הגה"צ רבי מנח זאב שטער זצ"ל אב"ד גבעת שאול.

מי שענ"ה לפנח"ס בקומו מתו העד"ה
אי געדענק ווע אי בי געווע א יונגער בחור ,בער שנת תשכ"ד ,ווע אי האב
געוואוינט אי ירושלי ,איז פארגעקומע בחירות הטמאות פו די מדינה הציונית פאר זייער
כנסת המיני ,או דער ביד" $העדה החרדית בירושלי עיה"ק האט פאררופ א גרויסע עצרת
פארנט פו די בניני העדה"ח אי ככר זופניק אלס א טייל פו די מערכה פו דע איסור חמור
קעג די השתתפות לבחירות וועלכע איז גע'אסר'ט געוואר דור די גאוני וצדיקי מרנ חברי

הביד" $ועל צבא דער גאב"ד מר רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע ,די חברי הבי"ד וואס איז
דעמאלטס באשטאנע פו גאוני פונע פריערדיג דור או שפי $פונע ראב"ד הגאו האדיר
רבי פנחס עפשטיי זצ"ל ,זענע אלע געזיצ אויפ פארטש פונע בני או דער עול איז
געשטאנע אונט אויפ שטח.
אינמיט ווע דער ראב"ד זצ"ל האט משמיע געווע זיינע פייערדיגע דברות קודש ,איז
פונקט דא אריבער געפאר א טרעקל מיט גור'ער יונגעלייט וועלכע זענע ארומגעפאר מיט
הויעכהילכערס אוי די גאס או פראקלאמירט צו גיי צו די בחירות או שטימע פאר די
'אגודה' פארטיי ,אזוי דורכ'פארענדיג נעב דע פארזאמעלט ציבור האב זיי דווקא
אפגעשטעלט דע טרעקל או אנגעצינד די הויעכהילכערס אויפ העכסט טא וואס ס'האט
נאכאמאל או נאכאמאל געזינגע דע טרויער באקאנט ניגו אוי די ווערטער 'ויעשו כול
אגודה אחת לעשות רצונ בלבב של'!!!
ווע דער ראש בי"ד האט דאס געהערט האט ער זי אפגעשטעלט ,או ער האט
אויסגערופ מיט א ברע "אי הער זינגע ויעשו כול אגודה אחת" ,יעה! ...אבער וואס
שטעהט ווייטער ,לעשות 'רצונ ' בלבב של! ..איז דע דאס דער רצו הש? ..או ער האט
ממשי געווע מיט א רוח קנאות! זיי זענע מחוצפי וכו' ,או ער האט זי אויסגעדרוקט בהאי
לישנא :ווער לערנט 'אכצ צוואנציג שעה' א מעת לעת? מיר! אדער איר!..
נא א פאל ליגט מיר אי זכרו מורא'דיגע ווערטער וואס דער ראש בי"ד האט זי
אויסגעדרוקט ,דאס איז געווע ביי א אסיפה וואס בי"ד האט פאררופ לחזק גדרי צניעות ,או
ווי ס'איז דער שטייגער פלעגט דעמאלטס דער בי"ד לאז אויסצוהענגע אוי די גאס די
פלאקאט פו די מודעות פו די חברי גאו"צ הביד" $וואס האט גערופ דע ציבור איבער די
דברי הצריכי תיקו ,געדענק אי ווי דער ראש בי"ד האט דעמאלטס געזאגט ביי זיי דרשה אז
ער האט געזעה איינע פו מודעות אוי די גאס איז געווע צוריס ,או ער האט זי
אויסגעדרוקט שארפע ווערטער וואס אלע אנוועזנדע זענע צוטרייסלט געוואר דערפו" :אי
בי בטוח! אז די האנט וואס האט עס אראפגעריס וועט ווער אפגעהאקט"...
אזוי שטארק האט געברענט או איה זיי רוח קנאות למע קיו התורה והקדושה ,זכותו
יג עלינו) .משה יודא שפילמא ,ישראל יעקב ווייס ,אהר יוס עקשטיי ,משה לאנדא ,חיי ווייס ,משה מארמארשטיי ,יהושע
פראנקעל ,משה פר"מ(
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אי האב נישט געגעס קיי פלייש אי אר ישראל
עס איז געווע בער תשל"ג ווע די ממשלה אי בוענאס איירעס האט ארויסגעגעב א
געזע $אז מ'טאר נישט אריינברענגע קיי פלייש פו שלאכט+הוייז צו די פלייש געשעפט ,נאר
אויב עס איז געווע דריי טעג פארפרויר אי אייז )דעמאלטס פלעגט מע נא ווייק או זאלצ אי די בוטשער
סטאר( .דאס האט געמיינט א מורא'דיגע סכנה פאר איד מדקדקי בכשרות ,ווייל פלייש וואס
ליגט דריי טעג א ווייק אי וואסער איז אסור משו 'עובר' ), ,יו"ד סי' ס"ט סי"ג(.
דער טאטע הגה"צ אב"ד בוענאס איירעס זצ"ל האט באלד איינגעגעב א ביטע ביי
אגריקולטור מיניסטער אז ער וויל זי טרעפ מיט אי ,ווילנדיג שתדל'ע אז ער זאל אפרופ
דע געזע ,$או ער האט באקומע א אוידיענ .$אבער ווע ער איז אנגעקומע אי ווארט+זאל
איז ער איבערראשט געוואר צו זעה אז מ'האט געגעב אי די זעלבע צייט אוי א אוידיענ$
פאר רב הראשי פו די שטאטישע עדת הספרדי הרב יצחק שחיבר ז"ל ,וואס האט אוי
געהאט געבעט א אוידיענ ,$ממילא האט דער אפיס געגעב פאר ביידע רבני אי די זעלבע
צייט .פאר טאט איז דאס נישט געווע אזוי איינגענע צו גיי מיט אי אינאיינע ,אבער ער
האט נישט געהאט קיי ברירה.
אריינגייענדיג צו מיניסטער האט דער רב הראשי פארגעלייגט די בקשה להעביר את רוע
הגזירה ,דער מיניסטער האט אי אויסגעפרעגט פארשידענע קשיות אוי וואס יענער האט
געענטפערט.
צוויש אנדערע האט ער אי געפרעגט "אז אי ארגענטינא איז שוי דא צענדליגער יאר א
שחיטה פו גסות ,וואס די ראבינאט 'רבנות הראשות' פו מדינת ישראל גיט דערוי א הכשר,
או די געפרוירענע פלייש ווערט געפירט במש לענגערע טעג אויפ שי בעפאר ווייק ,ווי
אזוי קענט איר זאג אז דאס איז נישט אויסגעהאלט לויט די אידישע הלכה ,ווע אוי אי די
אידישע מדינה ,מדינת ישראל ,נעמט מע די פלייש?".
דא האט דער טאטע ז"ל געזאגט פאר יענע רב 'אנטשולדיגט ,דאס וועל אי ענטפער',
או דער טאטע האט געזאגט "הער מיניסטער ,אי בי געווע א רב אי אר $ישראל ניי יאר ,או
אי האב נישט אריינגענומע קיי שטיקל בהמה פלייש אי מויל ,או אויב די גזירה וועט
ארויסגיי ,מיינט דאס אז א ערליכער איד אי בוענאס איירעס וועט נישט קענע עס קיי שטיקל
פלייש"...
די ווערטער האב געמאכט א שטארק רוש אויפ גוי'איש מיניסטער או ער האט טאקע
צוריק געצויגו די גזירה) .קלמ אליעזר גאנדל ,נפתלי הירצקא עקשטיי ,משה עקשטיי(
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דע רבי'נס זארג פאר יעד לפי ערכו
מיט עטליכע וואכ צוריק איז נסתלק געוואר אי ירושלי עיה"ק הגאו החסיד רבי מרדכי
אהר שיינבערגער ז"ל מיקירי וחשובי זקני עיה"ק ירושלי ת"ו ,אי עלטער פו  93יאר .דאס
האט אויפגעברענגט מחשבות פו גוטע זכרונות פו ווע ער איז אמאל געקומע קיי אמעריקע
נא געלט .דאס איז געווע לויט חשבו אי חודש אלול שנת תשכ"ו.
דער עול דאהי האט איה אינגאנצ נישט געקענט ,מ'האט געהערט אז ער איז א ברודער
פו הרה"ג ר' מנח שיינבערגער ע"ה ,וואס איז דא געווע באקאנט פאר עול ,ווייל ער פלעגט
קומע קיי אמעריקע מערערע מאל ,או ער האט זוכה געווע משמח צו זיי דע עול ביי
שולח הטהור פו רבי' ז"ל  +רביה"ק בעל דבר"י זי"ע  +ווע ער האט געטאנצט אויפ טיש
פרייליכע אלטע ירושלימ'ער ניגוני לכבוד ל"ג בעומר ,שוש פורי וכדומה ,לשמחת כל
הציבור מנער ועד זק.
דער עלטערער עול האט אוי געדענקט א אנדערער ברודער פו רבי מרדכי אהר ,דאס
איז געווע הרה"ג ר' ישעי' שיינבערגער ז"ל ,וואס פלעגט קומע אהער אי די פריערדיגע יאר
אי שליחות פו די 'העדה החרדית') .זיי זענע געווע קינדער פו הרה"צ רבי יוס חיי שיינבערגער ז"ל ,או רבי מרדכי
אהר איז געווע א איידע ביי הרה"צ רבי שמואל דייטש ז"ל ,ביידע זענע געווע גדולי בתורה ובעבודת השי"ת ,מנקיי הדעת
המפורסמי בעיה"ק ירושלי + .רבי מנח האט אוי עוסק געווע אי פארשפרייט די ספרי קר אורה אוי כמה מסכתות הש"ס ,פו
וועמע זיי זענע געווע אייניקלע  ,אגב ,זענע זיי אוי געווע אייניקלע פו הרה"ק רבי אברה מרדכי מפינטשוב ז"ל דער שווער פו
הרה"ק רבי אייזיק'ל מקאמארנא ז"ל(.

רבי מרדכי אהר ז"ל איז געווע א שטילער איד ,ער איז געזעס או געלערנט ש"ס
ופוסקי פאר זי מיט גרויס התמדה ,מיט באשיידנהייט או מיט ענות ח ,אי אלט גרויס
ביהמ"ד דקהלתינו הק' )בעדפארד קאר .ראס(.
דער רבי ז"ל פלעגט קומע יעד טאג צו דאווענע כדרכו בקודש ,או ווע מ'האט
געענדיגט שחרית ,או דער רבי האט אוי געענדיגט זיי עבודת הק' ,ברית' ,מיט זיינע לימודי
וואס ער האט געהאט א קביעות צו לערנע יעד טאג מלובש מיט די תפילי דרבנו ת ,חומש
רש"י בעיו מיט די אנדערע מפרשי על הסדר ,נאכדע וואס ער האט געענדיגט דע גאנצ 'יו
תהלי' )וואס ער פלעגט אנהייב נא אינדערפרי פאר לערנע(.
עכ"פ ווע דער רבי האט אויסגעטו דע טלית מיט די תפילי דר"ת ,איז שוי געווע גוט
שפעט ,למעשה האט דער רבי באמערקט ווי רבי מרדכי אהר זיצט אזוי רוהיג אי ביהמ"ד
פארטיפט אי לערנע ,איז דער רבי צוגעגאנגע צו אי או געפרעגט מיט א שמייכל בצהלת
פניו הקדושי כנהוג "אי ירושלי איז נישטא קיי גמרות?!"...
רבי מרדכי אהר האט גליי פארשטאנע די שאלה פונע רבי' ,אז זיצ או לערנע קע
ער דא אוי אי ירושלי ,או אז ער האט זי מטריח געווע צו קומע אהער האט ער דא
געוואלט עפעס אויפטוה ,האט רבי מרדכי אהר געענטפערט אז ער איז א גרויסער בייש ,או
עס איז איה שווער צו גיי נא געלט .עס האט זי געמאכט א שמועס אוי די גמרא )שבת ד ק"ד(
ווי די דרדקי האב געזאגט אז ג' ד' איז מרמז אוי ג'ומל ד'לי או די גמרא רעדט דארט
ווייטער פו די צורה פו אות ג' או ד' .נאכדע האט איה דער רבי געגריסט או ער איז
אהיימגעגאנגע.
דער רבי ז"ל האט געלאזט רופ הרה"ח המפורס ר' שלו' לויפער ע"ה וואס איז געווע א
גבאי צדקה ביי רבי' ,או ער האט אי געזאגט אז מ'זאל זעה צושטעל ווער עס זאל מיטגיי
מיט ר' מרדכי אהר נא געלט ,וואס אויסערדע וואס ער וועט באקומע פונע רבי' א שיינע
סכו האט דער רבי געוואלט אז ער זאל אוי ארומגיי נא געלט.
אי האב געהאט די זכי' צו זיי איינער פו די שלוחי וואס זענע ארומגעגאנגע מיט רבי
מרדכי אהר ז"ל .פאר מיר איז אויסגעקומע צו גיי מיט רבי מרדכי אהר ווע מ'האט מסדר
געווע צו גיי אי די געגענט פו קרוי+הייטס ביי עטליכע פו די חשוב'ע רבני או רבי'ס וואס
האב נא דעמאלטס געוואוינט אי קרוי+הייטס ,צו וועמע מיר האב געקענט צוקומע,
ובראש כ"ק הגאוני הצדיקי דער באבובער רב )בעל דברי שלמה( ,דער סקולענער רבי )בעל נוע
אליעזר( דער קאזלובער רבי )הגה"צ רבי משה רוקח( ז"ל .איבעראל האט זי געמאכט שיינע שמועס מיט
כבוד או הערצה ,דורכדע וואס ער האט געמאכט א גרויס רוש מיט זיי גדלות בתורה
ובענוה.
מ'האט שוי דעמאלטס געזאגט אוי אי אז ער איז בקי אי יעד תוס' אי ש"ס) .אגב ,אויפ
וועג האט ער געהאט מיטגענומע מיט זי איינס פו די חלקי פו דע לומד'יש ספר 'לפלגות ראוב' פונע גאו וצדיק ר' זעליג ראוב
בענגיס ז"ל וואס איז געווע ירושלימ'ער רב גאב"ד העדה החרדית בעפאר מ'האט אויפגענומע דע רבי' אלס רב אי ירושלי בשנת
תשי"ג ,או ער האט אי דע מעיי געווע אויפ וועג ווע ער האט נאר געהאט צייט) .יחיאל שלמה פריעדמא ,יעקב הכה פריעדמא(

