
ישיבה די
רחמיאלי אבנר

דיכט סיאיז שטאט. אין אנשטאלט דערציאונגם עלטסטער דער געווען איז "ישיבה" די

א "ישיבה" דער אין געלערנט נישט האט וועלכער מאן, איין קיין געווען נישט זיך

צייט. לענגערע אדער קורצע,
לערנען אנגעהויבן מען האט דא סטאדיע, ערשטע די דורכגעגאנגען יינגל דאס איז דא

מלמדים דרדקי ביי ראשונים נביאים און תפילה חומש, חשבון, שרייבן, און לייענען עברי,
תלמיד דער איז שפעטער ווישינקער. יצחק ר' מלמד דעם ביי יארן לעצטע די אין און
און רש"י אין חומש געלערנט האט וואס יונה, ר' מלמד אלטן דעם צו לערנען אריבער

גמרא. בלאט א אויך
ז"ץ, שלמה ר' געפירט יארן לעצטע די אין האט מדרגה העכערער א פון כיתה די

וואווציעס שמואל מיט געהאט חתונה האט וועלכער ישיבה, קארעצקער דער פון מוסמך א
ראזשישטש. אין סטאביל באזעצט זיך האט און טאכטער

יונה ר' רבי דער

עס פלעגט מען ווי אדער רואך, דער פון פרשה די איבערחזרן מען פלעגט פרייטיק יעדן

פאפילערע באוווסטע א געור'גן איז יונה די מלמד דער סדרה". די זיין "מעביר : פשוט זאגן
ביי האבן שטאט אין מענער די פון טייל גרעסטער דער כמעט און שטאט אין געשטאלט

לעבן. זייער פון צייט געוויסע א געלערנט אים

קורצזיכטיקער. א און באשיידענער א געוווקס, נידעריקן א פון געווען איז יונה די
כלים די פון ארוים ער פלעגט אויפרעגן, אים פלעגן  שטיפער די  תלמידים די ווען

א געווען איז וואס ווישינקער, איציק ר' ווי אזוי נישט פאטש, לייכטן א געבן און
מיהאט אז פאטש, שטארקן א דערלאנגען ער פלעגט האנט לאנגער זיין מיט און הויכער

געדענקט... לאנג אים
האבן חדרים זיינע ישיבה. די געפונען זיר סיהאט ווו הויז אין געוווינט האט יונה ר'

גלאז א ברענגען פרוי זיין אים פלעגט איינמאל נישט ישיבה. דער מיט געגרענעצט זיך
הנאה, גרויס מיט שיעור דעם פון צייט דער אין זופן פלעגט ער וועלכער פון "ציקאריע"
ציקאריע". "טרינקט רבי דער ווי צוקוקן זיר געהאט ליב האבן תלמידים די אויר אין

און "באמבעגאסא" דער אויף הויז א אויסגעבויט ער האט צייטן שפעטערדיקע די אין

שעהן נאכמיטאג די אין פארקומען אויר פלעגן לימודים די רררינען. איוין אריבער איז

פינצטער, דער אין אהייפ אומקערן זיר מען פלעגט נעכט ווינטערדיקע די אין און
זיר מ'האט וואס פאפיר, פון מערסטנטייל לאמטערן, א מיט וועג דעם באלייכטענדיק

אליין. מאכן אויסגעלערנט

אבות. פרקי נאכמיטאג לערנען קומען אויר מען פלעגט שבתים זומערדיקע די אין

ווינטער. א אדער זומער א פון משך אין ,זמן". , דער געווען איז לערנען פון פעריאד דער
ראשהשנה. ביז פסח נאך פון און פסח ביז סוכית נאד אנהויבן זיר פלעגט ,זמן" , דער

נישט לגמרי האט לערנען דאם און אלטמאדישע געווען זענען לערנען פון מעטאדן די

אלגעמיינער דער שלעכטע. געווען זיינע לערךבאדינגובגען די אויר צייט. די אנטשפראכן
און אפגעלאזענעם א אין געווען איז געלערנט, מיחאט ווו חדרים, די פון אויסזען
זייער אין תלמידים די האבן אלעם, דעם טראץ און פינדעסטוועגן צושטאנד. נעבעכדיקן
דא ! מצוות און תירה אין וויסן עלעמענטארן דעם באקומען דא דווקא, צאל גרעסטער

און פאלק דאס האבן ליב אנגעהויבן תלמידים די האבן ישיבה דער אין און חדר אין
לשוךהקודש... און ארץישראל צו ליבע די געפלעגט מען האט דא ; געשיכטע זיין

קאשיוו לעצטער ז"ל, שפירא לייזערקע ר'
צוגעשיקט אונדז האט בילד דאס רבי. קער
(מרדכי ערליכגערעכט מונציע אייניקל זיין

. צדקיני)

דער פון זכות אין
פאטשיילע

פיל נישט געווען זענען חסידים קאשיווקער
אי און געטרייע די צווישן ראזשישטש. אין
מיין געווען זענען רביו צום בערגעגעבענע
מענדל פעטער מיין און ז"ל שמואל פאטער

גראבארסקי.

איז לייזערקע, ר' אדמו"ר, לעצטער דער
הייליקן פון יורש דער און איידעם דער געווען
באזוכן צייט צו צייט פון פלעגט ער איו רבין

שטאט. די

,פרא , און דאוונען צו מנהג א געווען ס'איז
"קאשיווקער קליינעם דעם אין טיש" ויען
,בארג". , צום וועג אויפן בריקל, ביים שילכל",
פון שם א געהאט האט לייזערקע ר'
פלעגט צרה עת אן אין און בעלמופת א
זיין מתפלל זאל ער אים צו ווענדן זיך מען

גזרה. די מאכן מבטל כדי
קליי א געווען איז ביתהקברות דעם אויף
,אוהל", , דער גערופן מ'האט וואס געביידע, נע
קאשיווקער די פון איינעם פון קבר אויפן
וועלכע אזעלכע, געווען ס'זענען און צדיקים
וואס "קוויטלעך'/ בקשות, שרייבן פלעגן
מיהאט ,אוהל". , אין אריינגעלייגט מ'האט
זכות אין קומען וועט ישועה די אז געגלויבט

צדיק. הייליקן דעם פון



קו פלעגט אדמו"ר פריערדיקער דער ווען
קיין וועלטמלחמה ערשטער דער פאר מען
פון גאסט דער זיין ער פלעגט ראזשישטש,
גאנצע די , גראבארסקי שלמה דוד זיידע מיין

שטעטל. אין באזוך זיין פון צייט
געווארן קראנק זיידע מיין איז איינמאל

רבין צום געווענדעט זיך האט באבע די און
דער געזונט. זיין פאר זיין מתפלל זאל ער
הילף גאטס מיט ,אז , צוגעזאגט, האט רבי
צוזאג זיין אבער ווערן", געזונט ער וועט
זיידע דער און געווארן מקויים נישט איז
אויף געקלאגט האט באבע די געשטארבן. איז
זי איז טרויער מיט און טויט זיידנס דעם
: טענה דער מיט רבין צום געקומען
איצט ? צוגעזאגט דאך האסט דו ן ,ס'טייטש ,
האבן טעכטער די צרה. גרויסע א אין איך בין
דארפן זין די און געהאט חתונה נישט נאך

צאר". ביים סאלדאטן אלס דינען גיין
באבע דער פון טענות די אויסהערן נאכן
זין דיינע ,נישט , : געענטפערט רבי דער האט
אין דינען וועלן אייניקלעך דיינע נישט און

ארמיי". דער

איך קען ,ווי , ; געטענהט באבע די האט
ל" רבי הייליקער גלויבן, איצט דיר

פאטשיילע א ארויסגעצויגן האט רבי דער
צוזאג זיין אז משכון אלס געגעבן איר און
טאקע איז אזוי און ויערך. מקויים וועט
שמואל אברהםיצחק, לאזער, זין די געווען.
צארס אין געדינט נישט האבן מענדל און
זענען און געווארן באפרייט זענען זיי ארמיי.
צייט דער אין געווארן מאביליזירט נישט

מלחמה. דער פון
פא רבינס דעם געהיטן האט באבע די
לעבן. גאנץ איר קאפ אין אויג אן ווי טשיילע
עלטער דער אויף אריבער איז זי ווען אפילו
דעם אפגעהיטן זי האט אונדז, צו וווינען
ווען אוצר. גרויסן א ווי פאטשיילע רבינס
פאטשיי די איז געשטארבן איז באבע די
און עטל, מוטער מיין צו בירושה אריבער לע
דעם ווי געהיטן פאטשיילע די האט זי

פארמעגן. טייערסטן
און איך בין פאטשיילע דער פון זכות אין
מיר וואס טראץ ז"ל, שלמה ברודער מיין
און ספארטלער אויסגעצייכנטע געווען זענען
די פון געווארן באפרייט  פיזיש געזונט
ארמיי... פוילישער דער אין דינען צו פליכט
וועלט צווייטער דער פון צייט דער אין
רוס קיין אנטלאפן בין איך ווען מלחמה,
פאטשיילע די מיטגענומען איך האב לאנד
איר אין נישט אויב ווייסט, ווער קמיע. אלס
פיל אזוי נאך געבליבן, לעבן איך בין זכות
סכ מיט פול וואגלענישן, שווערע און לאנגע
מיטלען שום קיין אן קעלט, און הונגער נות,
דערגרייכט האב איך ביז עקזיסטענץ, פון
נייעם א אנגעהויבן און לאנד פון ברעגן די

לעבן.
אמן.  עלינו יגן הצדיק של זכותו

גראבארסקי חיים

געלעגנ פארשידענע ביי נוהג זיר זענען שטאט דער פון אפשטאמיקע אלע כמעט

קינדעריארן, די פון פארגאנגעהייט, ווייטער דער פון זכרונות דערציילן צו הייטן
די פון טייל גרעסטער דער אז זיף פארשטייט ישיבה. דער אין געלערנט מ'האט ווען

יונה. ר' רביץ מיטן פארבונדן זענען סיפורים און מעשיות

פלעגט און וואך דער פון פרשה די לייענען פלעגט יונה ו" אזוי ווי זיר סיגעדענקט
מיט רש"י לויט פירוש זיין צוגעבן ער פלעגט צייטנווייז יידיש. אין פארטייטשן זי

: ויחי) (פרשת ". ארט.. מפדן בבואי "ואני : פסוק דעם אזיף ניגון באזונדערן ספעציפישן' א

בקבר ארץישראל, אין זיין מקבר ביינער מיינע זאלםט דו זיך בעט איך ,כאטש ,

מקבר זי האב איך געטאן. אזוי נישט איך האב רחל מוטער דיין צו אבער אבותי,

זאגן, דיר איך וועל ? פארוואס : פרעגן דאך וועסטו ביתלחם. קיין וועג אויפן געווען
זיי וועלן אריין, גלות אין גיין וועלן יידן די ווען אז הדיבור, עלפי געלוען ס'איז או
רחל מוטער די וועט וויינען, און שרייען און אמנו רחל פון קבר ביים דורכגיין

ברמה קול : שטייט פסוק אין ווי קינדער, אירע פאר בעטן קבר איר פון ארויםגיין

ועיניך מבכי קולך מנעי : ענטפערן גאט איר וועט בניה, על מבכה רחל נשמע...
". לגבולם.. בנים ושבו לפעולתך.,. שכר יש כי מדמעה,

ישראל צווישן ליבשאפט פון ספר א ווי שירהשיריט לערנען מען פלעגט פסח פאר
: ניגון ספעציעלן זיין מיט פארטייטשן יונה ר' פלעגט אזוי און הקב"ה... דעם און

איין פון ווערן פארטריבן וועלן יידן די אז הקודש, ברוח געוען האט המלך .שלמה ..,,
אלמנה, לעבעדיקער א צו יידן די צוגעגלייכט ער האט אריין, גלות צווייטן אין גלות

וועט מאן איר אז טאג, יעדן דאך זי האפט לים, מעבר אוועק איז מאן איר וואס

אומקערן. צוריק זיי צו זיך וועט ער אז גאט, צו יידן די האפן אזוי צוריקקומען,
געזונגען, האט המלך שלמה וואס געזאנג, דער  שיר
געזאנגען, אלע פון בעסער און שענער איז  השירים

קדשים. קודש איז געזאנג דער  קודש איז געזאנג אנדער אן

מלך. בן מלך א געזאנג דעם  מלך א געזונגען האט געזאנג אנדער אן

". גאט.. צו יידן די זאגן  חכם, בן חכם א נביא, בן נביא א

צייט קורצער א נאד ישיבה די פארלאזן תלמידים פיל האבן יארן לעצטע די אין
באזונדערס זיי האט וואס "תרבות"' ביתספר דעם אין אריבער זענען און לערנען
באדינגונגען בעסערע די צוגעצויגן סיהאבן שפראך. העברעאישע די לערנען צו געצויגן

האבן וועלכע לערער גוטע די אלעמען צו און "תרבות", אין ארדנונג בעסערע די און
ציוניסטישע די אין געווארן אנגעשלאסן זיינען אייניקע שיטית. נייע מיט געלערנט
ווילנע, ווארשע, אין לערנען אוועק זענען יוגנטלעכע טייל א און יוגנטארגאניזאציעס

לוצק. אץ ראוונע

שטעלונג קריטישע א געהאט האבן שטאט דער פון אפשטאמיקע די וואס דעם טראץ
פאר ביי איצט און גוטן, צום דערמאנט פונדעסטוועגן איר מען האט ישיבה דער צו

זכרונות דערציילן אן מ'הויבט אין צוזאמען זיך טרעפט מען ווען געלעגנהייטן, שידענע
ליבסטער דער ישיבה די איז נישטא, מער ליידער איז וועלכע היים, אלטער דער פון

פאר" "שטעלט מלמד בונים ווען באגעגעניש יעדער ביי טעמע. ליבסטע די אביעקט,
געלעכטער... פון חברה די פלאצן  מלמד יונה ר'

ז"ץ שלמה ר'

וואס ז"ץ, שלמה די געווען איז ראזשישטש פון פערזענלעכקייטן שענסטע די פון איינע
שול. טריסקער דער אין בעלקורא געווען איז

חתינה האט ער ישיבה. קאצקער דער אין רבנות אויף סמיכות באקומען האט ער
א אלס געווארן אנגענומען איז און וואווציס, שמואל ר' פון טאכטער דער מיט געהאט
שיטה דער פון חסיד א מאן, איידעלער אן זייער געווען איז ער ישיבה. דער אין מלמד

"תלמידים קבוצה א זיר ביי צונויפגעזאמלט האט ער "ביתיוסף". פון מוסר, פין
קאפל ווייםבערג, מאטל געלערשטיין, בערל : זיי צווישן ישיבה, דער אין מתקדמים"



צענדליק א נאך און שקורניק פייוול יוקלזאן' משה שקורניק, ברוך שפיטאלניק,
יונגעלייט. פעאיקע

זיין מיט צייט. קורצער א אויף ישיבה די געראטעוועט האט יונגערמאן דער אט
ער האט תורה, דער צו ליבע זיין מיט און איבערגעגעבנקייט אויסערגעווענליכער
און ווילן ארויסגערופן אויר האט און ישיבה דער אין לעבן אריינברענגען באוויזן
"תרבות" די ווען צייט א אין דאס ארן גמרא. לערנען צו יינגלעך, צען די ביי התלהבות
האבן יינגלעך פיל שטאט. פון יוגנט טייל בעסטן דעכו זיר צו צוגעצויגן האט שילע
אדער לערךאנשטאלטן, העברעאישע די צו וועגן געזוכט האבן און ישיבה די פארלאזן

שולן. פוילישע די צו
די ווען צייט דער אין פארעלטערט אויסגעזען האט ישיבה די און גמרא לערנען דאס
אינגאנצן געבלאזן דאן סיהאבן ניי. און פריש אויסגעזען האט שפראך העברעאישע
האט באוועגונג חלוצישע די און ציוניזם דער גאס. יידישער דער אויף ווינטן אנדערע

שטעטל. פון יוגנט פארגעשריטענע און בעסטע די צוגעצליגן
"בבא קמאי/ "בבא מסכתות די מיט פארנומען זיך מען האט ישיבה דער אין בעת
פון ביבליאטעק דער אין באהאלטענערהייט באקומען געקענט מען האט מציעא",

קבק. פון ,הנצחון" , און שפרנוב" "דניאל "לבדה"' טרילאגיע די "תרבות"
תלמידים זיינע פון אייניקע אז גרויס, אזוי געווען איז ד'ץ שלמה ר' פון השפעה די
געווען איז וואס ישיבה קארעצער בארימטער דער אין לערנען פארגעזעצט אפילו האבן

פאלטאווע. פון עיללי דער געשטאנען ס'איז וועלכער פון בראש אין געגנט, דער אין
פארגעזעצט האבן און לערנען צייט קורצער א באך ישיבה די פארלאזן האבן פיל
צום ווי הכשרה' אויף אוועקגעפארן ס'איז ווער ריכטונגען. פארשידענע אין וועג זייער
סיהאט ווער אידעע, חלוצישע די פארווירקלעכן צו כדי געלערשטיין, בערל ביישפיל
מיט האט שקורניק ברוך בלויז אז זיד דוכט מיר עניינים. אנדערע צו גענומען זיר
סמיכות באקומען האט אלן ישיבה דער אין לערנען פארגעזעצט ערנסט און עקשנות

רבנות. אויף
איז און השחיטה תורת געלערנט שלמה ר' האט שואה, דער פאר יארן לעצטע די
טומאהדיקע די דערגרייכט אים סיהאט ביז קהילה יידישער דער אין שוחט געווען

האנט. נאצישע


