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ז"פנמאכער. אוליע ר'

ראזשישטש אין באפעלקערונג יידישע גאנצע די איז וועלטמלחמה ערשטער דער פאר
דערציאונג גייפטלעכע די האט יוגנט יידישע גאנצע די אין רעליגיעז, זייער געווען

ישיבה. דער אין אין חדרים די אין באקומען

מלמדים

חומש, און עברי געלערנט מ'האט וו גראד, ערשטן פון חדרים געהאט האט ראזשישטש
לשמו. כמעט געטאן אלץ באמת, האבן, וואס יידן, הארציקע מלמדים, געווען ס'זענען און

זעט. דער צו געגעסן ניט אפשר, האבן, זיי
אלקנה. און שמעון שמערל, לאזער, חיים : מלמדים די דערמאנען איך יויל זיי צווישן
א געווען איז לאזער חיים רבי מיין למשל, מעלות. זיינע געהאט האט זיי פין יערער
האט ער ווען בארד. ווייסזילבעתע שיינע א מיט הויכער א : הארץ גוט א מיט ייד
נישט אפילו מ'האט אז גרינג, אזוי געווען פאטש זיין איז קאנטשיק דעם באנוצט אמאל

שמייכל. מיט געגעבן איבו האט ער ווייל געפילט,
דער און ווייטיק, מער מיט געפילט זיך האט קאנטשיק מלמד'ס שמעיה דאקעגן
איז קאנטשיק זיין אבער הייזעריק, גערעדט ייד, בייזער א געווען איז שמערל ר' מלמד
קלינגנדיקער א זייער געווען איז קלאפ זיין געווען... נישט הייזעריקער קיין גאר שוין

ווייטיקלעכער. און

מען האט מלמד העניד ביי יונה. יי און העניו מלמדים די געווען .זענען  דערנאך
די צו נאר נישט גוטער, א זייער געווען איז מלמד יונה גמרא. בלאט א געלערנט שוין
חטא א געפונען יא שיין האט רבי דער ווען פאמיליע. זיין צו אויר נאר תלמידים,

מליץיושר. דער געווארן און אריינגעמישט זיר ווייב זיין האט תלמיד, זיין אויף

תלמוד אין האבן איז, שטייגער דער ווי ישיבה. א און תלמודתורה א געווען ס'איז
רייכערע. די געלערנט האבן ישיבה דער אין קינדער. ארעמע אלע כמעט געלערנט תורה

געלערנט איך האב תנ"ך גמרא. אין תנ"ך פין לערער גוטע געווען אויר ס'זענען
פון שטעטל, קליין א פון געווען איז ער שוסטער דוד אליהו לערער ליבן מיין ביי

אסאך. ער האט געקענט אבער טראבימבראד,

מנהגים זיינע אויף מענטש. טיפ אנדער אן גאר געווען איז אידעסעס משה רבי דער
אז געזאגט, מ'האט מבינים. גיטע זיין געדארפט מען האט בקיאות גרויס זיין איף און

צדיקים. ל"ו די פין איז ער
פארטאג 4 פון פארטאג. זייגער א 4 פרי, זייער אויפצושטיין געווען איז מנהג זיין
אז געזאגט, מ'האט דאווענען. און לערנען איין אין געהאלטן ער האט אזייגער 8 ביז

קבלה. קען ער
לערנען. אונדז מיט געזעצט ווידער זין ער האט קומען, פלעגן מיר ווען אזייגער, 8
ער אייסנווייניק. ש"ם גאנץ געקענט האט ער תלמידחכמ, גרויסער א געווען איז ער
זעט, איר קענען. איר וועט התמדה מיט "לערנט : זאגן אין מוסרן כסדר אונדז פלעגט

אביסל". איך קען רבץ, מיין געפאלגט האב איך אז
איבערייס אן מיט אוונט, 8 ביז פרי 8 פון לערנען אונדז מיט ער פלעגט אזוי
צוגע פלעגט עמוד צום מנין. א מיט חדר אין דאוונען מיר פלעגן מנחה מיטאגעסן. פון

הדיביר. חיתוך ריינעם א געהאט האט וואס תלמיד, דער ווערן לאזט
און אליין, פלעגט ער וווי שול' אין אוועק רבי אונדזער פלעגט ביינאכט אזייגער 8



שעד; 20 לערנט מענטש א אויב באנאכט. 2 ביז לערנען מענטשן, עלטערע פאר אויר
צדיקיט... ל"ו די פון זיין דאר ער מיז מעתלעת, א אין

דעם צדקה. צונויפנעמען פין אויסהאלטן זיר פלעגן ישיבה די און תלמודתורה די
חיים ר' תלמודתורה חגר פון גבאי געווען איז יארן אסאך פורים. מאכן זיי פלעגן עיקר
אמאל פלעגט ער ווייל גענומען, זיר האט "ראזנאשטשיק" צונאמען זיין :נאשטשיק. רא

עולם. יידישן דעם צווישן פאסט פון בריוו פארטיילן
דאס איז  כעסנים זענען כהנים אז מ'זאגט, כאטש און כהן א געווען ער איז אליין
גוט געווען ער איז תלמודתורה, דער צו באלאנגט וואס אבער ריכטיק, געווען אויר אפשר

געטריי. און
שוין : תלמודתורה דער לטובת אויפטאן פורים פלעגט ראזנאשטשיק חיים די
גרויםע א און חברים נאד מיט צוזאמען פארשטעלט, זיר ער האט באנאכט אסתרתענית
תלמוד דער פאר מתנות אין געלט זאמלען הייזער די אין ארומגיין און יונגווארג, צאל
האט שושןפורים אפילו און טאג גאנצן דעט רואך דער אויף געשטאנען איז ער תורה.

פארענדיקט. געהאט ניט נאד ער
זיר זענען מענטשן אלע און שטוב, אין זיר ביי געזעסן זענען בעלבתים די ווען
געזאמלט און פארשטעלט ארומגעגאנגען דווקא ער איז  פאמיליע דער מיט משמח

תלמודתורה. דער פאר געלט

חזנים און שולן
גרויסע די כאראקטער. באזונדערן א מיט נאמען באזונדערן א געהאט האט שול יעדע
גוטן א מיט באזארגט כסדר געווען איז הויפטשול, די געווען איז וועלכע למשל, שול,
חזנים. אויף מבינים גוטע געווען זענען יידן די ווייל כאר, גוטן א מיט אויר ווי יארחזן
דאם און שניידערשילעכל דאס : שילעכלעך זייטיקע צוויי געווען דארט סיזענען
און שול טריסקער אין געדאלונט האבן טריסק פין חסידים די שילעכל. (קצבים) קוילער
געקומען םיאיז ווען אז געשטערט, נישט האט דאס שול. אליקער דער אין אליקער די

פארקערט. אויר און טיש זיין ביי זיין אליקער פין חסידים זאלן רבי, טריסקער דער
בעלי צוויי איך געדענק דארטן פון שול. נייטראלע א געווען איז ביתהמדרש דער

מעלות. באזונדערע זיינע געהאט האט איינער יעדער און תפילות
איינציקע זיינע געווען איז דאס פאר, פין חזן א געווען איז דוד ר' חזן דער
האט ער חזן. א פאר געהער עס ווי געווען זענען המילות פירוש זיינע באשעפטיקונג.
די פארענדיקן פלעגט ער ווען נגינה. אלן נוסח דעם געטריי און הארץ מיט געדאוונט
אזוי געווען דאס איז כלנדרי, ביי אדער כפור, יום און ראשהשנה פון שמונהעשרה

חיים לגגוד ביתראזשישטש אין באנקעט
לכבוד און ארגענטינע פון 3עפער חייקע און
איז וואס אמעריקע, פון פריי און מונק יאסל
.1971 אקטאבער 26סטן דע0 פארגעקומען



נאםקייט. פון בייטן קיטל, זיין מיט צוזאמען העמד, זיין געמוזט האט ער אז הארץ, מיט
העמדער... ווי קיטלען ווייניקער נישט דארף חזן חגר אז זאגן, מ'פלעגט

פיל מיט חזן א געווען איז ער קצב. שמריה ר' געווען איז חזן צווייטער דער
ווי חזנים, גרויסע צו צוגעגלייכט אים מיהאט ווען הנאה' אן געהאט האט ער געזאנג.

ראוונער. זיידל
באקומען ניט האט ער פירושהמילות. געוווסט אויך ער האט נגינה אויסער

שמים. לשם געדאוונט האט ער באצאלט!
שיינער א געווען איז ברוך ברוך. און חיים : זין צוויי געהאט האט קצב שמריה
א געווען צייט יענער אין איז דאס און לינגעךקראנקער א אבער בחור, איידעלער און

יונג. זייער געשטארבן איז ער טויט. צום פארמשפטער
פלעגט, עס אז טרויער, מיט פול געווען דאווענען שמריהם איז טויט זיין נאד
פון חזן א געווארן איז חזן, גוטער דער מנגן, בעל דער און הארץ, דאם רייסן ממש'

טרויער.
דערפאר, און הארץ אויפן חלוש א שוחט. וועלוול בעלתפילה, א נאד געווען ס'איז
פלעגט ער זייגערמאכער. א געווען אויד איז ער שטיל. און ווייניק זייער געדאוונט טאקע,
מענטש דער שוין איז זייגערל, א פארראכטן עמיצן האט ער ווען זייגערלעך. פארריכטן
שוחט וועלוול ר' ביי געלעגן כסדר איז זייגערל זיין און קליענט שטענדיקער זיין געווען
אזוי גיין, געקענט ניט האט שחיטה דער נאד בהמה די ווי אזר זייגערמאכער). (אדער

גיין... געקענט נישט פארריכטן זיין נאך זייגער דער האט

מייקע און אולי פעטער דער
איז ער כאטש פעטער, אים רוף איך אולי. פעטער דעם דערמאנען אויך וויל איך
צוליב אים האבן אלע שטאטפעטער. דער געווען איז ער קרוב. מיין געווען נישט
האט ער ייד. טייערער און וווילער א געווען איז ער אולי. פעטער גערופן רעספעקט
ספעציאליסט. א געווען און זייף, פון פאבריק א געהאט יתום. אלם אויפגעהאדעוועט זיר
די מאכט ער אזוי ווי קיינעם נישט דערציילט און בסוד האלט ער אז זאגן, פלעגט מען

זייף. גוטע פרענטשעס ווייסבלויע
ער אז מ'דערציילט, משוגענער. א געווען איז און מייקע געהייסן האט זון זיין
א :ן געג7 האט זי באן. די דורכגעפארן סיאיז ווען גאס דער אויף געשטאנען אמאל איז
אויסגעיארן מ'איז זינען. פון אראפ און איבערגעשראקן זייער זיך ער האט פייף, שטארקן

געהאלפן. גארנישט סיהאט אבער דאקטוירים, פארשידענע צו וועלט, א אים מיט
פאטער, אויפן רחמנות א געווען םיאיז שטאטמשוגענער, דער געווען איז מייקע

הדרתפנים. און בארד ווייסער שיינער א מיט ייד א


