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ראזשיסש אין רבנים
רחמיאלי אבנר

אנדערער דער אץ "שטאטרב" געווען איז איינער : רבנים צוויי געהאט האט ראזשישטש
חסידים. אליקער די פון רב געווען איז

גיטמאן אברהםבער ר'
שאלות פרעגן געקומען מען איז אים צו "שטאטרב". געווען איז גיטמאן אברהםבער ר'
צוויי צווישן געלטסכסוך א אויסגעבראכן ס'איז ווען דיךתרה, א מיט און כשרות וועגן
דער אין דאוונען ער פלעגט לרוב פשרהמאכער. אלס געווען באקאנט איז ער יידן.
ער האט צייטנווייז עמוד. פארן דאוונען צייטצוצייט פון פלעגט ער ווו שול, גרויסער
זיין טעכטער. בלייז געהאט האט ער שול. טריסקער דער אין שבת געדאוונט אויר

תורה. לערנען צייט גאנצע זיין געווידמעט האט איסר'ל, ר' איידעם,

ספעקטאר (סוויניכער) משה'לע ר'
און למדן גרויסער א געווען איז ספעקטאר' (סוויניכער) משה'לע ר' רב, צווייטער דער
צווישן מאכן שלום און שאלות פסקנען פלעגט ער אויר פוסקים. און ש"ס אין בקי געווען
געהאט האבן וואס גויים, אז געטראפן, פילמאל ס'האט געלטסכסוד. א בעת יידן
גיין לאמיר : ה. (ד. ראבינא" דא "פוידעם : געזאגט האבן ייד, א מיט געלטסכסור א
פלעגט ער הייליק. געווען גויים די ביי אויר איז פסקדין משה'לעס ר' רב דעם רב). צום

שול. אליקער דער אין דאוונען לרוב
האט העניר זין דער טעכטעי. צוויי און זין דריי געהאט האט משה'לע ר' רב דער
געהאט האבן ריקל, טאכטער. די און מאיר, זון, צווייטער דער שידגעשעפט. א געהאט
דעם געווען איז אהר'לע, זון, דריטער דער ביכער. און שרייבמאטעריאל פון געשעפט א
נאר אפגעגעבן זיר האט ער כסהרבנות. דעם ירשנען געזאלט האט און שטאלץ פאטערס

היתרהיראה. באקומען און לערנען מיט

פון זכות אין
רביץ.~ קאשיווקער

ראזשישטש שטעטל אין געווען זענען מיר
האט גערופן שוועסטער. 2 און ברידער 4
: נאמען מאמעס דער אויף אונדז מען

קינדער. מאטילס
מאטילס, שלמה ברודער, עלטערער מיין
מיליטער צו שטעלן געדארפט זין האט
לוצק. אין ,פריסודסטווע" , דער אין דינסט
,1912 יוני 16טן דעם אויסגעפאלן ס'איז
דער מיט געפארן ער איז שבתשבועות.

פרייטיק. (קארעטע) בויד
שוועסטער מיין געוווינט האט לוצק אין
בא גוטע געהאט האט זי קולינער. ברכה
,וואיענ , דעם געקענט האבן וואס קאנטע,
אים מ'האט אז און נאטשאלניק", סקי
געהאלפן אמאל האט רובל, הונדערט געגעבן

ניט. אמאל און
שבועות דער איז שטוב אין אונדז ביי

תשעהבאב... געווען
עליה מאמע, מיין האט מיטאג נאך
אויפן געגאנגען און גענומען מין השלום,
מאמע מיין שילכל. קאשיווקער אין בארג
דעם געעפנט ארוןקודש, צום צוגעגאנגען איז
: געשריגן און צעוויינט ביטער זיך און פרוכת
זון מיין מיר, העלפט ספרים, ,הייליקע ,

הענט111" גויישע אין אוועק גייט



קאשיווקער דער אריינגעקומען איז פלוצים
: מאמען מיין צו געשריגן און רבי

מען טאו שבת 7 וויינסטו וואס "מאטיל,
וויינען". ניט

: הענט די פארברעכט מאמע מיין
אוועק גייט זון מיין צדיק, ,הייליקער ,

ו" ראטעוועט הענט, גויישע אין
: רבי דער איר זאגט

אהיים. גיי און קינד דיין נעם "מאטיל,
טרעפן וועסטו אהיים, קומען וועסט דו ווען
געקריגן האט זון דיין אז טעלעגראם, א

". יאר.. א אויף ,סטראטשקע" , א
גע זענען מיר ווען געווען. איז אזוי און
אונדז פאטשטיליאן דער איז אהיים, קומען
גוטע די געבראכט האט ער אריינגעקומען.

בשורה.

קאנאדע , מלמדיעקבי צאלי

רעליגיעזער דער מיט סימפאטיזירט האבן אהרן זון זיין און משה'לע רב דער
א אין בחורים יונגע גרופע א ארגאניזירט אפילו האט אהרן ישראל". "אגודת פארטיי
שאפיה שייקע : חברים געווען זענען קרייז דעם אין בחורים'/ "תפארת נאמען מיטן קרייז

קאצאן. פישל און גוראלניק יאסל םקורניק, שלמה
שטאט. אין ביתמדרשזיצער לעצטע די געווען זענען שייקע און פישל אהרילע,
צייט דער אין אבער פארלאשן. ווערן נישט זאל גחלתהתורה די אז געהיט האבן זיי
גע אויר שייקע און פישל האבן תורה דער בלויז אפגעגעבן זיר האט אהר'לע וואס
תבואה. מיט געהאנדלט האט שייקע און עלטערן זיינע געהאלפן האט פישל האנדלט.
געקענט מען האט נעכט גאנצע און תורה דער געווידמעט געווען זענען נעכט די אבער

צוזאמען. לערנען ביתמדרש אין בחורים דריי די זעען
געפירט משה'לע יי רב דער האט מאכט, פוילישער דער בעת יאה, לעצטע די אין
דער פון רב "אפיציעלער" אלס גערעכנט זיר האט ער קהילה. דער פון עווידענצן די

קהילה.
אין שיל אין געהאלטן האט ער וואס דרשות' זיינע פון באקאנט געווען איז רב דער
משהי/ "דברי ספר זיין געשריבן רב דער האט יארן לאנגע ימיםטובים. און שבתים די
דערציער און שרייבער העברעאישער דער דרשות. זיינע פון זאמלונג א אנטהאלט וואס
פון געדענקט ער אז דערציילט, מיר האט ראזשישטש, פון שטאמט וואס שמאלי, אלעזר
צום אריינגייער די ביי בעטו זיר פלעגן בניבית די און רביצן די ווי קינדעריארן' די
: ספר זיין שרייבן ביים רב דעם שטערן נישט כדי רואיק, זיין זאלן זיי אז שטוב, אין רב

ספר..." א שרייבט רב דער שא, "שא,
בית פין ביבליאטעק אין געבראכט האט משה" "דברי ספר פון עקזעמפלאר איין
האט ער קאנאדע. פון (מלמד) מילער סאל חבר אונדזער תלאביב אין ראזשישטש
ארגון דעם שפענדן דאס געבעטן אים און ברוקלין, אין באקסער ל. ביי געזעען ספר דאס
גאנצער דער פון פארבליבן סיאיז וואס אלץ איז ביד דאס ישראל. אין רוז'ישץ' יוצאי

משפחה. טייערער
געבליבן. נישט קיינער איז גיטמאן אברהםבער ר' רב פון פאמיליע דער פון אויר

(קאנאדע). מלמדיעקבי צאלי


