משמחת הנישואין
של
יוסף יצחק וחי‘ מושקא שיחיו
גרינבערג
ד‘ ניסן  -חודש הגאולה
הי‘ תהא שנת עוז בכל

ב"ה

פתח דבר
בשבח והודיה להשי"ת על נישואי צאצאינו היקרים החתן התמים הרב מ' יוסף יצחק
עם ב"ג הכלה המהוללה מ' חי' מושקא שיחיו,
הננו שמחים להגיש בפני ידידינו וקרובינו שבאו מרחוק ומקרוב ליטול חלק בשמחתנו
 'תשורה' מיוחדת ,למזכרת נצח משמחת החתונה ,על יסוד התשורה שחילק כ"ק אדמו"רהריי"צ בחתונת בתו עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ,כפי שהונהג לאחרונה בקרב אנ"ש
לכבד את הבאים להשתתף ב"סעודה של שמחה" (ברית ,בר מצוה ,חתונה וכדומה),
בנוסף ל"מטעמים ומעדנים" גשמיים גם ב"מטעמים ומעדנים" רוחניים.
'תשורה' זו כוללת:
א .מכתבי הרבי לחתונות הורי החתן והורי הכלה.
ב .מכתבי הרבי להולדת החתן והכלה ולאפשערניש החתן.
ג .מכתבי הרבי לזקני החתן.
ד .מכתב ברכה מהרבנית נחמה דינה ע“ה לחתונת זקני החתן.
ה .מכתבי 'טיוטא' מסב אם הכלה ,הרה"ח צבי מאיר ע"ה שטיינמץ לכ"ק אדמו"ר מה"מ
נשיא דורנו ,הכתובים בלשונו הציורית ,העשירה והמיוחדת ,בצירוף כתי"ק ומענות הרבי
עליהם (הנמצאים תח"י) וכמה שירים הנזכרים במכתבים (שפורסמו תחת שם העט 'צבי
יאיר').
ב'תשורה' זו נדפסו מכתביו מתקופת השנים תשמ"ו  -תשנ"ג [בהמשך לתשורה
הקודמת בה נדפסו מכתביו משנת תשמ"א – תשמ"ה] .ועוד חזון למועד להדפיס את
מכתביו משאר השנים.
ו .סיפור זכרונות מאם אבי הכלה ,מרת יוכבד ע"ה זלמנוב שכתבה באידיש ובלה"ק ,על
נסיעתה באווירון מטשקנט למוסקבה לאחר המלחמה.
הא  -ל הטוב ,הוא יתברך ,יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו ,בתוך כלל אחב"י יחיו,
בברכות מאליפות מנפש ועד בשר ,ויהי רצון שתיכף ומיד ממש נזכה לקיום היעוד
"מהרה  . .ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול
כלה" בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לעין כל בשמחת הנישואין של הקב"ה וכנסת
ישראל" ,ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים ,והוא
יגאלנו".
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
מוקיריהם ומכבדיהם
הורי הכלה
הורי החתן
מנחם מענדל ופרומט מינדל זלמנוב
ישראל ומאשא פערל גרינבערג
3

מכתבי הרבי

מכתב ברכה לרגל נישואיהם של הורי החתן
4

מכתבי הרבי

מכתב ברכה לרגל נישואיהם של הורי הכלה
5

מכתבי הרבי

מכתב ברכה להולדת החתן
6

מכתבי הרבי

מכתב ברכה לאפשערניש החתן
7

מכתבי הרבי

מכתב ברכה להולדת הכלה
8

מכתבי הרבי

מכתב הרבי לסבתא אבי החתן
9

מכתבי הרבי

מכתב הרבי לסב החתן
(כדי לציין שהרבי שינה את התאריך מי“א סיון לחי“ת תמוז)
10

מכתבי הרבי

מכתב הרבי לסב החתן
11

מכתבי הרבי

מכתב הרבנית לרגל נישואיהם של זקני החתן
12

מכתבי צבי לצדיק

הרבי נותן כוס של ברכה להרה“ח צבי מאיר ע“ה שטיינמץ
13

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי:
הרי בעשי"ת מוסיפים שיר בכל יום
[= שיר המעלות ממעמקים]

14

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם

15

מכתבי צבי לצדיק

16

מכתבי צבי לצדיק

17

מכתבי צבי לצדיק

18

מכתבי צבי לצדיק

19

מכתבי צבי לצדיק

20

מכתבי צבי לצדיק

21

מכתבי צבי לצדיק

22

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם
23

מכתבי צבי לצדיק

השירים מוזכרים במכתב הקודם
24

מכתבי צבי לצדיק

המשך השיר ”ספור על בן מלך“
25

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם
26

מכתבי צבי לצדיק

השיר ”ספור על בן מלך“ באידיש (הודפס ב“די אידישע היים“)
27

מכתבי צבי לצדיק

28

מכתבי צבי לצדיק

29

מכתבי צבי לצדיק

תוכן ההרצאה המוזכר במכתב הקודם
30

מכתבי צבי לצדיק

31

מכתבי צבי לצדיק

32

מכתבי צבי לצדיק

33

מכתבי צבי לצדיק

34

מכתבי צבי לצדיק

35

מכתבי צבי לצדיק

36

מכתבי צבי לצדיק

37

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי המוזכר במכתב:
אדרבה זהו חייו וכמ"ש חז"ל שיותר ממה שבעה“ב עושה עם העני העני
עושה עם בעה“ב .ויתירה מזו אמרז“ל שנשמה יורדת לעולם  07-07שנה,
והכל בכדי לעשות פעם א‘ טובה ליהודי.
38

מכתבי צבי לצדיק

39

מכתבי צבי לצדיק

40

מכתבי צבי לצדיק

41

מכתבי צבי לצדיק

42

מכתבי צבי לצדיק

43

מכתבי צבי לצדיק

פיענוח הכתי"ק:
כמנהגו יותר מג"פ השיר? ()1
נת' ות"ח והמצו"ב אזכיר עה"צ לכהנ"ל – ובפרט בקשר עם יום ההולת וכו' –
ושימשיך לבש"ט ובהוספה וכו' ()2
הערה יפה ביותר ובפרט שקשורה והיא בפרש"י ()3
כמדומה – להעיר עכ"פ מלקו"ת ע"ד (ראה מפתחות) ()4
וכנראה זה ענין אחר לגמרי מענין "נשמה חדשה" ,שלא היתה עוד בגלגול בעולם ()5
44

מכתבי צבי לצדיק

שיר לי“א ניסן ,תשמ“ז
(הרב שטיינמץ מספר :על השיר ” קול דודי “ הודה הרבי בצורה מעניינת :זה הי ‘
בליל שבת בסיום קבלת שבת ואני עומד ליד הפתח האחרון של הזאל ,ממנו יוצא
כ “ ק אדמו “ ר שליט “ א ועולה במדריגות .ובכן המתנתי שם וכשעבר הרבי זכיתי
ל“גוט שבת“ ,הרבי ממשיך ,יוצא מן הזאל ,ולפתע סב הוא על עקביו ,נכנס חזרה
לזאל ופונה אלי ואומר” :יישר כח פארן שיר“).
45

מכתבי צבי לצדיק

46

מכתבי צבי לצדיק

47

מכתבי צבי לצדיק

48

מכתבי צבי לצדיק

49

מכתבי צבי לצדיק

50

מכתבי צבי לצדיק

51

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי:
כל הנ"ל והמצו"ב נת' ות"ח ואזכיר על הציון לתוספת הצלחה בכ"ז ומתוך שמחה וט"ל
ולחה"פ כו"ש
[לאחר השם] בתור הכנה לתכלית כל שיר (לשיר) אותו בלי מרכאות

52

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם
53

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם
54

מכתבי צבי לצדיק

המשך השיר ”סיפור על הארז ועל הגפן“
55

מכתבי צבי לצדיק

56

מכתבי צבי לצדיק

57

מכתבי צבי לצדיק

58

מכתבי צבי לצדיק

59

מכתבי צבי לצדיק

60

מכתבי צבי לצדיק

61

מכתבי צבי לצדיק

62

מכתבי צבי לצדיק

63

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם
64

מכתבי צבי לצדיק

65

מכתבי צבי לצדיק

66

מכתבי צבי לצדיק

67

מכתבי צבי לצדיק

68

מכתבי צבי לצדיק

69

מכתבי צבי לצדיק

70

מכתבי צבי לצדיק

71

מכתבי צבי לצדיק

72

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי:
השיר נתקבל לת"ח .כיון שבשלהי אלול (יום האחרון שבו) לובשים לבנים וכו‘ כי
כבר זכו בדין ותוכן המצו“ב נהפך לזכיות כדאי שזה יתבטא בשיר חדש של יום
יגמה“ר והשם יצליחו גם בזה—וע“ד הצחות :כשמו להאיר בשיר ובזריזות כצבי.
אזכיר עה“צ חתימה וגמר חתימה טובה.
וכ“ק אד“ש הורה למזכיר הריל“ג שי‘ שיחפש את הרב צבי מאיר שטיינמיץ
בדחיפות וימסור לו את המענה בזריזות .הנ“ל קיבל את המענה .ומיד הכין שיר
חדש המתאים לתוכן י“ג מדות הרחמים והפיכת זדונות לזכיות והכניס את השיר
לרבי שליט“א ביום שישי בשעה  00:11ערב שבת תשובה .וב 00:01חפש המזכיר
את הנ“ל ומסר לו את המעטפה שעל גבה כתוב:
מדה כנגד מדה למסור בזריזות.
והמענה עצמו היה בזה“ל:
נתקבל ערש“ק ביום שמחתכם—אלו השבתות ובפרט ערש“ק שובה בהיותו קרוב
אעה“צ חתימה וגמר חתימה טובה.
73

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם

74

מכתבי צבי לצדיק

75

מכתבי צבי לצדיק

76

מכתבי צבי לצדיק

77

מכתבי צבי לצדיק

78

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי על המכתב הקודם:
כל המברך מתברך
בברכתו של הקב"ה
שתוספתו מרובה על העיקר
אזכיר על הציון

השיר מוזכר במכתב הקודם

79

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי:
נת' ות"ח ת"ח שני דעות במד"ר תר"ט

80

מכתבי צבי לצדיק

81

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם
82

מכתבי צבי לצדיק

המשך השיר ”הלבנים לבנין הגאולה“

מענת הרבי על המכתב הקודם:
אזכירם (איש וביתו)
על הציון לבש"ט
ובאופן דמוסיף והולך
והזמן גרמא וכו',
ת"ח במיוחד על השיר וכו',
חג הפסח כשר ושמח.
מנהגי יום הולדת.
83

מכתבי צבי לצדיק

84

מכתבי צבי לצדיק

85

מכתבי צבי לצדיק

...

86

מכתבי צבי לצדיק

[]...

87

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי (כנראה על מכתב זה):
שיתמעטו הבלבולים ועד שיתבטלו
זכות הרבים מסייעתו.

88

מכתבי צבי לצדיק

89

מכתבי צבי לצדיק

90

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי :
נלקח ות"ח אזכיר על הציון
מנהגי יום הולדת
ולחג הפסח כשר ושמח במיוחד
91

מכתבי צבי לצדיק

92

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם

מענת הרבי :
וכל המברך – וביחוד כשמצורף ומבורר ומתעלה בשיר וכפי' בדא"ח במאמר חז"ל
כל בעלי השיר עולים וכו' – מתברך בברכותיו של הקב"ה המרובות על העיקר
אזכיר על הציון
93

מכתבי צבי לצדיק

94

מכתבי צבי לצדיק

95

מכתבי צבי לצדיק

[]...

96

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי על המכתב הקודם :
 .1וגודל זכותו וזכותם וכו' כפשוט
 .2וגודל זכותו וזכותם וכפשוט וביתר שאת וכו'
הרבי הדגיש את המילים "מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים"
 .3ות"ח על הערתו והארתו זו
 .4כמפורש בכמה וכמה מקומות על דבר ת"ת דרבים
ולהעיר שבנידון דידן הרי בזה גם [לא ברור] הצ"צ
 .5אזכיר על הציון
 .6בודאי שיתף אותה בפעולות הנ"ל (כותב הבפו"מ) שלהם
שאז זהו ע"ד ושכר [לא ברור]
 .7לפלא גדול שחושדני בזה
 .8מעין חשדו הנ"ל נפקד שיר במכתב זה
[מפני חשד זה לא הכניס שיר]
 .9פטפוטי דאורייתא כל' הירושלמי דטבין הן
 .11חג הגאולה שמח אזכיר על הציון

97

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי (כנראה על מכתב זה):
והזמ―ג להצלחה רבה בהנ―ל וכיו―ב והענינים כולל—נקודה עיקרית :מאך דא ארץ
ישראל כמדובר קצת בפרטיות בההתוועדות ש―פ פינחס (מלא יו―ד בגמטריא
יצחק) .אזכיר עה―צ.
98

מכתבי צבי לצדיק

99

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי:
תהא פעולה נמשכת ובהוספה
אזכיר על הציון והזמ"ג ער"ה תשנ"ב (בכל) כולל שיר חדש (כל בקשתו
בהמעטפה) שדר' רז"ל הגאולה שאין אחרי' גלות גאולה לנצח נצחים

100

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם
101

מכתבי צבי לצדיק

102

מכתבי צבי לצדיק

103

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם

מענת הרבי:
ויוסיף בבש"ט בכלל ובפרט
ובפירות הן חטה  ...דבש
ות"ח במיוחד על השיר המצ"ב
ונזכה כולנו בתוך כלל ישראל לשיר חדש
אזכיר על הציון
104

מכתבי צבי לצדיק

105

מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי:
 ...והטרחתו ?!
ידוע המשל
שמטען אבנים טובות אינו טרחה
כי אם נח"ר וכו'
אזכיר על הציון

106

מכתבי צבי לצדיק

107

מכתבי צבי לצדיק

108

מכתבי צבי לצדיק

פיענוח הכתי"ק:
אוה"ת לאיכה (ע'  )22ועוד הובאו ב' הגרס'
ועיי"ש ובאוה"ת לד"ה :אי' שקו"ט .וש"נ.

109

מכתבי צבי לצדיק

110

זכרונות

טאשקענט .קיץ שנת  5491אחרי מלחמת עולם השני'ה...
נכתב ע"י אם אבי הכלה מרת יוכבד ע"ה זלמנוב

סיפור אישי באווירון
ווען די אויסטערליש-געהיימע ידיעה
נזאגנדע מיר
רוסלאנדַ ,א ָ
ַ
רלאזן
פא ָ
וועגן ַ
האט
טאטןָ ,
דורך מיין טייערע ליבנדן ַ
זיך אין מיין יוגנטלעכער ניט
קלאפט ו וי ַא
פראקטישקייט ָאפגע ַ
ַ
איבערמענטשלע אילויזיע פון ַאן איבער
נטאסטישן געדיינק...
פא ַ
 מענטשלעכן ַווי קען מען שמוגלען רוסישע גרענצן,
קאפ מיט אייזן
וואפנטע ביז איבערן ָ
בא ָ
ַ
רלאזן
פא ָ
שטאל? ...ווי קען מען ַ
ָ
און
נאך פרישן קבר פון אונדזער
דעם ָ
מאמע'לע
ליבער ,טייערער ,הייליקער ַ
וואלקנס"
"קראץ ָ -
ַ
און ַאנטלויפן צו די
פיטאליסטישערַ ,ארבעטס-
ַ
קא
פון דער ַ
ל ָאז ע ר  ,א ו נ ט ע ר ד ר י ק נ ד ע ר  ,נ י ט
מענטשלעכער וועלט ...פון
איבערלאזן די געליבטע
ָ
קספלוטאציע;
ַ
ַא
האט זיך געלערנט
שוועסטער ,וועלכע ָ
לענינגראד ,דעם טייערן ברודער,
ַ
אין
מאסקוועַ ,אלע שוועסטער
זייענדער אין ָ
איבערלאזן דעם
ָ
 קינדער ,קרובים,נטאזיע"
"פא ַ
לערנען מיט ַאלע מיינע ַ
צילן ,צו לערנען ,לערנען און לערנען,
שטרעבן און שטרעבן ,צו עפעס
וויסנשאפט...
ַ
דערגיין ...צו
געדאנק...
ַ
ַאנטלייפן – ַא ווילדער
טאטע זיין ציל אין
ָאבער מיין הייליקער ַ
ל ע ב ן א י ז פ ָאר ן א ו ן ז יי ן אי ן ד ע ר

לאנד – זיין שטרעבונג איז
הייליקער ַ
באוואוסט שוין פון מיין געבוירן!...
מיר ַ
אויסגעמאטערטן
ַ
פזאגן דעם ליבן
ָא ָ
צארן און פיינען ,פון
טאטן פון טורמעסָ ,
ַ
מסירה' ס  ,שט ענ דיק ער מ ו רא פ ו ן
ַארעסטירונג ,פון געהיימער אידן-שנאה,
פון שטענדיקן הונגער און צרות וכו'...
בא
נאר ַ
פארן געווען ָ
איז מיין ניט וועלן ָ
פארן ,ניט
הארצן ..ניט ָ
מיר טיף אין ַ
נאך אימעצנס
ַאנטלויפן ,ניט ציען זיך ָ
דאס
זאגן ָ
רשלאגָ ...
ָ
פא
פאר מער ווייטן ָ
ַ
פאר
טאטן איז ַ
פאר'יתום'טן ליבן ַ
מיין ַ
אומעגלאך ...מיין ליבן
ַ
מיר געווען
טאטן ,מיט וועלכן איך גיי מיט עם
ַ
קאפ .אין
טראט ,ווי אייגן אין ָ
בא ָ
טראט ַ
ָ
טאג טעגלעכן
ַאלע שוועריקייטן פון ָ
יאך ,מיט מיין אמת'ער
שווערן לעבן ָ -
טאכטער-הילף
איבערגעגעבנקייט פון ַא ָ
מאמע
נאך דער ליכטיקער הייליקער ַ
ָ
נ"ע!...
בין איך זיין ערשטע הילףַ - .אלע
צעפארן צוליב
ָ
קינדער זיינען זיך
בא מיר איז מיין
געוויסע אומשטענדןַ .
ט ַאט ע  ,ה צ ד י ק  ,מ י י ן א י נ ג ע ר ע ר
האט געלערנט
ברודערקע שי' ,וועלכער ָ
רקאנד (אי ן ישיב ה)  ,די
מא ַ
סא ַ
אי ן ַ
שוועסטערקע ,דער עלטערער ברודער
זיי זיינען געווען די הויבט אין לעבן .אין
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ָאנדיינק פון מיין ליבער ,שטענדיק
מאמען –
פאר מיר הייליקער ַ
לעבנדער ַ
הארציקע
טעג און נעכט פלעג איך מיט ַ
הייסע טרעטן ריידן מיט מיין שטענדיק
ליבנדער איבערגעגעבנקייט חכמה -
מ ַאמ ע ' ל ע  ,ב ע ט ן א י ר ש ט ע נ ד י ק
ריכטיקע עצה דורך איר הייליקן
ש ו ו ע ב נ ד ן גיי סט פ ו ן מ ח י ל ה א ו ן
פאר אונדז
זארגן ַ
שטענדיקער ברכהָ ...
מאס  ...איר ליבע צו אונדז קינדער
ָאן ָ
(מאס) און
געהאט קיין שיעור ָ
ַ
האט ניט
ָ
קיין ברעג ,איר חסידישע
אינטעלעגענטע איידלקייט - ,מיט
טאנ ד פ ו ן ק י נ ד ע ר
פאר ש ַ
ה ע כ סט ן ַ
ערציאונג וכו' איז אונדזער וועג -
ווייזער אין לעבן! ...שטענדיק די
בא מיר ַאלץ און אין
מאמע'לע איז ַ
ַ
ַאלץ!...
נאך אונדזער ביטערער ,שווערער
ָ
צעבראכנקייט ,פון
ָ
ריאסעמונג און
פא ָ
ַ
מאמעס ַאוועקגיין ,איז
דער הייליקער ַ
טאטע און ַא
טאטע געווען ַא ַ
דער ַ
האב ן עם געהיט מיט
מאמע  .מיר ָ
ַ
רלאפן ַאלע
פא ָ
ָאפפער צווייענדיק; ַ
האב
שוועריקייטןַ ,אלע וועגן .איז ווי ָ
טאטן
פזאגן מיין טייערן ַ
איך געקענט ָא ָ
פארשטייט זיך
מיטפארן?ַ ...
ָ
און ניט
מיט דער הסכמה פון מיין טייערע
שוועסטערקע און ברידער...
געדארפט זיין
ַ
האט
באשלוס ָ
דער ַ
בליץ שנעל ,במשך עטלעכע טעג...
האבן מיר בכלל ניט
פארן ָ
געלט צום ָ

צעשטאכענע פון
ָ
צעבראכנע
ָ
געהאט,
ַ
מאמעס טייט ...פון די שווערע
דער ַ
ע ו ו ַאק ו ַאצ י ע ה ו נ ג ע ר י ָאר ן  ,פ ו ן
פאר
פאטער ַ
שטענדיקע רדיפעס צום ָ
פאר זיין חסידישער
יידישקייט און ַ
מסירות-נפש'דיקער טעטיקייט אין טעג
און נעכט ַאלס ַא שליח אין קרים פון
דעם רבי'ן ריי"צ זצ"ל ...זיין טעטיקייט
יארן -
טאשקענט – אין די מלחמה ָ
אין ַ
עוואקואירטע ,אופהייבן פון
ַ
ראטעווען
ַ
רלארענע קינדער
פא ָ
רלאזעַ ,
פא ָ
גרונט ַ
היימלאזע,
ָ
פון זייערן עלטערן ,קינדער
גאסן און אין די
הונגעריקע ,פון די ַ
סעדלאך וכו' ...לערנען זיי אידשקייט
ַ
זארגן מיט שפייזונג אין שווערע
בא ָ
און ַ
יארן ...געעפנט פאר
מלחמה הונגערָ -
זיי ַא פנימי'ה מיט ַא חדר ,ווי ַא קליינע
ישיבה.
האט
וועקפארן ָ
ָ
געדאנק וועגן ַא
ַ
דער
האב
געעקערט די נשמה ...פלוצלונג ָ
יינלאדונג ַאף ַא
ַ
באקומען ַאן ַא
איך ַ
בא איר אין הויז
באגעגעניש פון חברות ַ
ַ
אין זעלבן ָאווענט .ווענדיק אין צווישן
האט זי מיר ַאריינגערעדט דער ענין איז
ָ
שטרענג ,די צייט איז קורץ...
האבן מיר
איינמאל אין ַא שבת ָ
ָ
...
צוזאמענגעקליבן זיך
ַ
מיידלאך ,שכנעס,
ַ
ב ַא ַא ח ב ר ' ט ע צ ו ל ע ר נ ע ן ע פ ע ס
האט זי מיר ַאריינגערעדט ַא
צוזאמעןָ ,
ַ
סודַ ,אזוי ווי איר עלטערע שוועסטער
האט ַא זון
ַארבעט מיט ַא שותף און ער ָ
וואס לערנט און לעבט אין
ַא סטודענטָ ,
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קאנטער ,קען
בא ַ
מאסקווע ,אונדזער ַא ַ
ָ
שאפן ַא כרטיס צו פליען צו
ער מיר ַ
פאר
מאסקווע אין ַא ָ
זאמען מיט עם אין ָ
ַ
טעג ַארום 9 ,אין ָאוונט( ,ווייל דער
געווארן
ָ
געשאפן
ַ
הויפט צענטער איז
מאסקווע).
אין ָ
האב
רשלאג"!ָ ...
ָ
פא
"נאך ַא ווילדער ָ
ָ
געטראכט" – .איך
ַ
פארשטיינט
איך ַ
ראטן מיט מיין טייערן
בא ָ
דארף זיך ַ
ַ
פאטער און דעם ליבן ברודערקע ,ווי
ָ
איבערלאזן ַאליין ַאף
ָ
קען איך עם
האט זי צוגעגעבן" - :דיין
הפקר"?!ָ – ...
פארן
פאטער און דיין ברודער'קע וועלן ָ
ָ
רויספארן
ָ
מאסקווע מיטן צוגַ ,א
קיין ָ
פארן שפעטער" .איך וועל
וועלן זיי ָ
פארן מיטן אווירון און זיי וועלן קומען
ָ
מאסקווע מיטן צוג אין זעקס טעג
אין ָ
ַאר ו ם ַ . . .אל ע ס א י ז ז י י ע ר נ י ט
רשטאנדיקַ ...אלעס גייט ווי פון
ַ
פא
ַ
ראפָ .. .אבער ,קיין ַאנדער
הימל ַא ָ
מ'האט
ָ
געהאט,
ַ
האבן מיר ניט
ברירה ָ
באשטימען,
געדארפט ַאלעס שנעל ַ
ַ
טאן און בסודי -סודות...
ַאלעס שנעל ָ
האט ג ע ל ע בט מיי ן
מאס ק ו ו ע ָ
אי ן ָ
האט
עלטערער ברודער וועלכער ָ
געהאט.
ַ
ערשט חתונה
בא אונדז ניט
קאפקע געלט איז ַ
קיין ָ
געשארט ַאף די
ַ
צוזאמען
ַ
געווען ..קוים
פלאץ
ַ
פארן צום לופט
כרטיסים צו ָ
טאטן
פאר דעם ַ
טאשקענטַ ,
וואס אין ַ
ָ
פאר מיר אין איין
ַאהין און צוריק און ַ
וואס איז
וועג .די עטלעכע פונטָ ,
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ג ע ו ו ע ן א י ן ש ט ו ב  ,ה ָאב ן מ י ר
אויסגעגעבן ַאף שיינע גרייסע עפל ,צו
פאר מיין
מאסקווע מתנות ַ
פירן אין ָ
ברודערקע מיט דער משפחה ,ניט
וויסנדיק ַאז מיין רייזע איז אין דעם
טאג...
זעלבן ָ
 ...גרייס די עגמת-נפש ,און שווער-
הארציק די צעשיידונג ...אפשר כדאי
ַ
דער ריסק (סיכון)?! .מיין הייליקער
פ ָאט ע ר ה ָאט מ י ך ב ַאג ל י י ט מ י ט ן
סטאנציע
ַ
מוואי (חשמלית) ביז ַא
טרא ַ
ַ
פ ַאר ד ע ם ל ו פ ט פ ל ַאץ  ,מ י ט
א ו מ ג ע ה ו יר ע ש ו ו ע ר ק י י ט ן  . . .פ ו ן
אונדזער צעשיידונג (צייטווייליקער).
האבן מיר ָאפגערעדט צווישן זיך,
ַאזוי ָ
האט אויסגעזעהען
זאך ָ
גאנצע ַ
ווייל די ַ
– ָאן הענט און ָאן פיס ...עפעס ווי ַא
פארעטונגָ ,אדער ַא רעטענישָ ,אדער ַאן
ַ
זאך...
אויסגעטראכטע ַ
ַ
האב
קיין בילעט צוליב דעם אוירון ָ
האנט .און דער
געהאט ַאפן ַ
ַ
איך ניט
האב איך דעם בחור
עיקר מהכלָ ,
בא
האלבן בליק ַ
מאל מיט ַא ַ
געזעהען ַא ָ
מיי ן ח בר' ט ע אי ן ה ו י ז  ,א י ך ה ָאב
געדיינקט ַאז איך וועל עם בכלל ניט
האב איך אין
טאטן ָ
דערקענען ,זיין ַ
צוגעזאגטע
ָ
לעבן ניט געזעהען ,די
פארן מיטן צוג זיינען
פאַרן ָ
בילעטן ַ
ג ע ו ו ע ן א י ן ח ל ו ם ַ . . .אל ע ס ה ָאט
אויסגעזען גיין ַאף ַא ריזיקע (סיכון)...
טאטע
געוואלט ַאז מיין ַ
ָ
האב איך ניט
ָ
פארמישט אין דעם פעלשונג
זאל זיין ַ
ָ
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מאדנע מעשה ,ווער
(זיוף) – און די ָ
דאס צופירן ,מיין
וואס קען ָ
ווייס צו ָ
פאטער איז שוין גענוג "טרייף" געווען
ָ
וואס
אין די אייגן פון נ.ק.וו.ד... .מיט ָ
האט מיין
הארץ ָ
צעבראכענער ַ
ָ
פאר ַא
ַ
באגלייט איז
טאטע מיך ַ
טייערער ַ
נאר איך
פארשטעלן זיךָ ...
שווער צו ָ
ה ָאב ע ם ג ע ק ע נ ט מ י ט פ י ל ן  ,א ו ן
האב געקענט ,מיט
טרייסטן וויפל איך ָ
הארץ -
פארקלעמטע צעווייטיקטע ַ
ַ
האבן געריסן מיין
געפילן ,...וועלכע ָ
נשמה ַאף שטיקער...
קזאל
ווא ַ
ווען איך בין ָאנגעקומען ַאפן ַ
סטאנציע ,איז שוין געווען
ַ
 לופטפינסטערלאך ,איך בין אויך געווען
ַ
גאנץ גוט ָאנגעצייגן מיט שרעק און
ַ
זאך...
גאנצער ַ
אומזיכערקייט פון דער ַ
ָאבער יוגנט נעמט איר'ס ...קענפט
זא שרעקלעכקייטן ....מיט
איבער ַא ַ
באשלוס איבערקענפן ַאלע
שטארקן ַ
ַ
שרעקן ...מ'איז פעסט און ָאן מורא;
דאך ,בין איך ניט ַאריין אין
ָאבער ָ
גאנצן ָאוונט ביז
זאל ,דעם ַ
ווארט ַ -
ַ
פעראן
ָ
געשטאנען ַאפן
ַ
נאכט
האלבע ַ
ַ
א י ן ד ר ו י ס ן ב ַאם ַאר י י נ ג ַאנ ג א י ן
ט ע ר מ י נ ַאל מ י ט מ י י ן ַאל ו מ י נ י ו ם
טשעמדאן (מזוודה) מיט עטלעכע
ַ
קילג' עפל...
האב אויסגעמיידעט צו זיין
איך ָ
מעגלאך,
ַ
באמערקט ַאף וויפיל עס איז
ַ
געווארט ַאף ָאנקומענדן
ַ
גלייך ווי

ג ַאס ט ַ .אב י ס ל ז י ך א ו מ ג ע ד ר י י ט ,
געלייענט ַאלע מעלדונגען ַאף די
רומגעגאנגען מיט
ַ
געשטאנעןַ ,א
ַ
ווענט,
הארץ
כאטש די ַ
ערהייבענער שטימונגָ ,
געזארגט
ָ
האט געוויינט און געקלעמט,
ָ
טאטן ,וועגן מיין שוועסטער
וועגן דעם ַ
האט
ברידערלאך ...קיין שום בחור ָ
ַ
און
ריזאנט...
הא ָ
זיך ניט געזעהען ָאפן ָ
נאכט
בא ַ
פלוצלונג ַאזייגער דריי ,פיר ַ
האב איך ב כ ל ל ניט
(קיי ן זייג ער ָ
געהאט) לייענדיק עפעס ַא מעלדונג
ַ
מאל) ,איז פלוצלונג,
(אפשר ָ 011
צוגעגאנגען צו מיר ַא לופט
ַ
אומגעריכט
פליער (טייס)ַ .א הייכער יונגער מענטש
פילאט צייכנס ַאף זיינע
ָ
מיט פיל
קליידער און געפרעגט שטרענג- :
"ביזטו י .ג[ ".יעווא גרליק]? – "יע"! -
האב איך געענטפערט צעטומלט ניט
ָ
האט זיך אויסגעוויזן
מיט מיין קול ,עס ָ
גאנצע נ.ק.וו.ד .איז הינטער
– ַאז די ַ
מ י ר  .ב י ן א י ך ב ַאל ד ג ע ב ל י ב ן
נאך
פאר'חלש'ט ָאפן ָארט" - ...קום ָ
ַ
געכאפט מיין
ַ
באפוילן,
האט ער ַ
מיר!" – ָ
געשטאנען
ַ
דאן ,וועלכער איז
טשעמא ַ
ַ
האט מיך געוואונדערט,
ַאן ַא זייט; עס ָ
דאס איז מיינער.
ווי ווייס ער ַאז ָ
ריינגאנג שנעל
ַ
דורך ַא זייטיקן ַא
געלאפן צו ַאן אווירון ,וואס איז
ָ
שנעל
גאנץ ווייט אין פעלד ,בין
געשטאנען ַ
ַ
כגעלאפן ,צוגייענדיק
ָ
נא
איך עם קוים ָ
האט ער שנעל געעפנט ַא טירל פון
ָ
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פלאן( ,פון דעם
ערא ַ
ָ
דעם ניט גרויסן
ב ַאג ַאש ) ַ ,אר י י נ ג ע ל י י ג ט מ י י ן
געזאגט צו מיר– :
ָ
דאן ...און
טשעמא ַ
ַ
פארן שען
"קריך ַאריין שנעל – מיר ָ
האב איך געזעהען ַאף
ָאפ"!ַ ...אן אוירון ָ
בילדערָ ,אדער ווען ניט ווען פליענדיקן
אין די הייכע הימלען...
רמאכט,
פא ַ
האט זיך שנעל ַ
די טירל ָ
האסטיק געווען אין
דער אווירון איז ַ
לופטן ,און איך אין ַא פינסטערן ָארט,
לאדענעם מיט פעק .קוים געפונען
בא ָ
ַ
ַאן ָאר ט צ ו ז ע צ ן זי ך ַאף ע פ ע ס ַא
פעקל...
ד י א ו י ס ט ע ר ל י ש ק י י ט ה ָאט
הארצן...
גענאגט אונטערן ַ
ָ
געמאטערט,
ַ
האט זיך
דער אווירוןַ ,א קליינערָ ,
ג ע ו ו יג ט הי ן א ו ן ה ע ר ַאז ו י ו ו י ַא
לאסטיקטע הוידלקע
בא ַ
שרעקלעכע ַ
( נ ד נ ד ה ) ַ . . .אן א י נ ו ו י י נ י ק ס ט ע
פאר'חלש'דיקייט ,ווי ַא פוסטער ָארט
ַ
ָאן ג ע פ י ל ן ָ ,אן פ ַאר ש ט ַאנ ד ה ָאט
פ ַאר פ י ל ט ז י ך א ו נ ט ע ר ה ַאר צ ' ן
פארוואונדערונג,
רשמאכט ...מיט ַ
ַ
פא
ַ
מ י ט ָאנ ש ט ר י י נ ג ו נ ג  ,מ י ט נ י ט
פאר ?!...
דא ָ
וואס קומט ָ
רשטאנדָ ,
ַ
פא
ַ
איך פ לי ד ע ם ער שט ן מ ָאל ַאף ַאן
האב
דאס ? – ָ
פארט מען ָ
אווירון; ַאזוי ָ
איך זיך געוואונדערט" – .וואו זיינען די
מ י ט פ ָאר ע ר ' ס ? פ ַאר ו ו ָאס א י ז
פאר" ?
דא ָ
וואס קומט ָ
פינסטער ? ָ
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באהערשט...
האט ַ
ָאבער די מידקייט ָ
טראכט ן א ו ן
ַ
דארף איך פי ל
וואס ַ
ָ
טראכטן! ...מיר הייבן זיך נעהענטער
בא ַ
ַ
באשעפער ,ער וועט העלפן! ...דער
צום ַ
באלייכט מיין
מאמע'ס ליכטיקע גייסט ַ
ַ
גייסטי קע וועג און דעם הייליק ן
טאטנ'ס ברכות גיין מיט מיר אין וועג...
ַ
ראן ,מ'קען עטעמען...
פא ַ
דא ַ
"לופט איז ָ
האב איך ַאליין
שלאף ,רו זיך ָאפ" – ָ
ָ
איז
דאך אין
צו זיך גערעדט – "איך פלי ָ
מאסקווע ...צו ַא געוויסן הייליקן ציל"!.
ָ
וואו איז דער בחור ,עקזיסטירט ער
זאך ,איך
ערגעץ צי ניט ,ס'איז ניט מיין ַ
וויל ניט קענען ,ניט זעהען ,ניט ריידן
מ י ט ע ם  .ו ו י ק ע ן ע ר ָאפ ט ָאן ַאז ַא
וואס בין איך
זאךָ ...
נידערטרעכטיקע ַ
פאר'יתום'טער יינגעלע,
עם עפעס ַא ַ
בענקלאך פון
ַ
פארנדער אונטער די
ָ
היימלאזער
ָ
צוגַ ...א הונגערדיקער
מ'באשרייבט וועגן ַאזעלכע
ַ
קינד ,ווי
אין ביכער ?...
פאר שעה,
געפלייגן ווייסט אויס ַא ָ
געכאפט ַא
ַ
האב
(שעות ַאף שעות) ,איך ָ
שלאףַ ,אביסל
צעריבענעם ,דרעמל ָ -
ָאפג ע ר ו ט  .ד ער א ו ו יר ו ן ה ָאט ז י ך
וואס
פלאזןַ ,אלעס ָ
רא ָ
ָאנגעהויבן ַא ָ
געווען בא מיר אינווייניק איז ווידער ווי
קאלט ,ווי
געפאלן ערגעץ ,...פוסט און ַ
ַ
האט
פגעשטארבן ...דער אווירון ָ
ָ
ָא
האט זיך שנעל ַאן
געלאנדעט .די טירל ָ
ַ
האט
טאג ָ
עפנגעטאןַ ,א ליכטיקער ָ
ָ
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גאנצער
שיינגעטאן ,ווי דער ַ
ָ
פריילאך ַא
ַ
הימל איז פלוצלונג ַאריין אין דעם
פ י נ ס ט ע ר ן ק ַאט ו ך ( ַא צ י מ ע ר ל –
רשטאפטן העק).
ָ
פא
ַ
האט מיך
נאך" ?! – ָ
" - ...דו לעבסט ָ
פריילאך און מוטיק
ַ
דער ַטיָ ס געפרעגט
– "קריך ַארויס! שפרינג ַארויס! ...קום
לייפן שנעל צו יענער שטיבל ,וועלכע
דארט וועל איך
זעט זיך פון ניט ווייטָ ,
פארן ווי ַא
דיר קייפן ַא בילעט ,וועסטו ָ
מענטש ווי ַאפרינצעסן"...
געגאנגען און איך
ַ
ער איז שנעל
נאך עם ...מיט הינטער וועגן
געלאפן ָ
ָ
פארקויפער
איז ער ַאריין צום בילעט ַ
(קופה) ,שנעל געקייפט ַא בילעט,
ָאנווייזנדיק ַאף מיר ,און מיר זיינען
געלאפן צוריק צום אווירון ,וואו ער
ָ
האט געעפנט די הויבט טיר ,מיך
ָ
פלאץ ,אין דער
ַ
באזעצט ַאף ַא גוטן
ַ
ערשטער ריי (שורה) ,געגעבן עפעס ַא
"דאס
זאגנדיקָ - :
רפאקטן פעקעלעָ ,
פא ַ
ַ
איז אויב עס וועט זיך וועלן ברעכן"...
בליץ שנעל איז דער אווירון שוין
גאנצע
ווידער געווען אין לופטן ...די ַ
געטאן צו
ָ
האב איך זיך ניט ַאקער
וועג ָ
פארט מיט ...פיל
זעהען צי דער בחור ָ
געבראכן ,געקרעכצט ָאן
ָ
האבן
מענטשן ָ
אופהער .דער אוירון איז געווען ַא
ק ל י י נ ע ר א ו ן ע ס ה ָאט ז י י ע ר
גארנישט
האט ָ
געטרייסלטָ ,אבער מיר ָ

געדאנקען זיינען
ַ
געשאט ...מיינע
ַ
ניט
געווען מיט מיינע טייערע ליבע מיט
גאנצער משפחה...
דער ַ
ָאב ער ס ' ה ָאט מ ָאד נ ע ג ע נ ו ד ע ט ,
גענאקט ,געקילט ,געפוסטעוועט
ָ
הארצן ...אייך געעקבערט די
אונטערן ַ
האט זיך ניט
פירונג פון בחור ,ער ָ
פגעטאן מיר
ָ
מאל און ָא
באוויזן קיין איין ָ
ַ
ניטא,
ָ
דא
זא שפיצל ...אפשר איז ער ָ
ַא ַ
וארט ן ,
ניטא פ ון וו ע מע ן צ ו ו ַ
ָ
אי ז
טראכטן ,און ער איז ניט ווערט -
ַ
דארף עם
פארדריסן – איך ַ
ס'זאל מיר ַ
ָ
מאסקווע!,
פארן קומען אין ָ
דיינקען ַ
גאזש-
בא ַ
ָאבער ניט פאר דעם זיצן אין ַ
נאכט איז מע ן
האלב ע ַ
צימערלַ .. .
סטאנציע –
ַ
ָאנגעקומען ַאף דער לופט
געזאגט דער
ָ
האט מיר
ביקאווא – ַאזוי ָ
מאסקווע,
דאס איז  01ק"מ פון ָ
טייסָ ,
טראלייבוס.
פארן מיט ַא ָ
מ'דארף ַאהין ָ
ַ
טראלייבוס ָאן
ָ
פארט מען מיט ַא
"ווי ָ
זא גרייסער
ביינאכט – אין ַא ַ
ַ
געלט,
האב
וואס" ? ָ ....
שטאט ָאן וויסן וואו ָ
ָ
געטאן.
ָ
טראכט
איך ַא ַ
צוגעגאנגען ַא בחור
ַ
אין דעם איז
האב עם
(ס'האט זיך מיר געדוכט איך ָ
ָ
ד ע ר ק ע נ ט ) ה ָאט ז י ך ז י י ע ר פ י י ן
באגריסט ,ווי ַא זשנטעלמען ,גענומען
ַ
געזאגט" - :מיר
ָ
דאן און
טשעמא ַ
ַ
מיין
טראלייבוס!" .קעגן
ָ
דארפן גיין צום
ַ
בא
האט ַ
דעם בחור מיט זיין אופפירונג ָ
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גאנצער וועזן– ...
מיר געברענט מיין ַ
פארן,
"מיט אייך וועל איך ווייטער ניט ָ
דאנק
געפארןַ ...א ַ
ָ
געפארן ווי
ָ
ביז ַאהער
האף אייך אינגיכן
דערפאר! איך ָ
ַ
אייך
דא אין ביקאווע
די געלט אומקערן!ָ ...
וועל איך זיצן ביז מיין ברודער וועט
פילאט (טייס)
ָ
מיך קומען נעמען" .דער
געהאט הנאה פון מיינע רייד,
ַ
האט
ָ
זאגנדיק" - :
געלאכט און געקוועלןָ ,
ַ
דער בחור איז דער בעסטער מענטש,
באגעגנט"! ...ער
האב ווען ַ
וועלכן איך ָ
דאן" - :מיר
טשעמא ַ
ַ
געכאפט מיין
ַ
האט
ָ
דא
טראלייבוסָ ,
ָ
פארן ַאלע מיט דעם
ָ
ניטא וואו צו זיין"ַ ...אזוי זיינען מיר
ָ
איז
ָאנגעקומען אין דער גרייסער טרוים -
שטאט פון
ָ
מאסקווע! די הויבט
שטאט – ָ
ָ
רוסלאנד! ...בין איך מיט דעם
ַ
מעכטיקן
האבן עם
געפארן ,עס ָ
ָ
בחור מער ניט
האל פ ן קיין ש ום ריי ד א ו ן
ניט ג ע ָ
איינרעדענישן!
געהאט קיין
ַ
האב ניט
וואס איך ָ
דאס ָ
ָ
האט ער ניט געקענט
גראשן געלט ָ
ָ
געזאגטָ ,אבער
ָ
האב עם ניט
וויסן ...איך ָ
פאטער זייער געדיינקט
עם און זיין ָ
הארציקייט[ ,איך
פאר זייערע גוט ַ -
ַ
דאנק זיי ביז יעצט! ]...גענומען דעם
ַ
ַאדרעס ,כדי אומקערן זיי דעם חוב...
מ י ט ד ע ם ע ר ש ט ן ָאנ ק ו מ ע נ ד י ק ן
וועקגעפארן ,ער
ָ
טראמויי פלוצלונג ַא
ַ
א י ז ג ע ב ל י ב ן ָאפ ן פ ע ר ָאן
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האב איך עם ניט
פארוואונדערט .מער ָ
ַ
געזען און ניט געהערט.
בא מיין
שפעטער ,זייענדיק שוין ַ
האב איך געהערטַ ,אז זיין
ברודערָ ,
פארנעמט זיך מיט העלפן די
פאטער ַ
ָ
ל י ו ב ַאו ו י ט ש ע ר ַאר ו י ס פ ָאר ן פ ו ן
האבן
רוסלאנד ,און העלפט די וועלכע ָ
ַ
דעמאלט
ָ
ניט צו דעם קיין געלטָ ,אט
האב איך דערפילט מיין אייגענ ע
ָ
נישטיקייט און דער זעהען די
ליובאוויטשער
ַ
גרייסקייט פון אונדזער
ברודערשאפט – ָאפפערן מיט זיך
ַ
יידן-
פארן
גאנצן אייגענעם וועזן ַ
און מיטן ַ
מאמע
טאטע און ַ
צווייטן( ,ווי מיין ַ
ה ָאב ן ַאל ע מ ָאל ג ע ט ָאן ָאן ג ע ל ט
באלוינוג)...
ַ
געפארן אין
ָ
צום ברודער בין איך
ט ר ָאל י י ב ו ס ן א ו ן מ י ט ד ע ר
קאפקע
(א צוג) ָאן ַא ָ
עלקטריטשקע ַ
קאנדוקטער ַאז
זאגנדיק צו יעדן ָ
געלטָ ,
באצאלן,
ָ
וואס צו
האב ניט מיט ָ
איך ָ
שטאט ,מיינע
ָ
ערשט ָאנגעקומען אין
קאנטע ווייסן ניט פון מיין קומען,
בא ַ
ַ
וואקסן
ָאבערַ ,אז איך וועל אונטער ַ
וועל איך אונדזער גרייסער ,מעכטיקער
פצאלן מיט
מאסקווע ָא ָ
שטאט ָ
ָ
הויבט
מעשים טובים! ...און ב"ה ָאנגעקומען
בשלום.
טראמוויי ַאף מיין
ַ
ראפגיינדיק פון
ַא ָ
דארטן געווען
סטאנציע איז ָ
ַ
נויטיקער
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שמאלע וועג (שביל) און ַארום
ָ
לאנגע
ַא ַ
איר ַא גרייסע שלולית (שוין ַא גרינע).
געגאנגען ַא פרוי
ַ
פלוצלונג איז דורך
געזאגט צו מיר" - :זעסט מיין קינד,
ָ
און
רוסלאנד" ...מיט גרייס
ַ
ַאזוי זעט אויס
האבן ָאפגקלונגען
פארדרוס און ווייטיק ָ
ַ
ב י י מ י ר א י ר ע ו ו ע ר ט ע ר  .נ ָאך ַאן
ָאנגרייפונג ַאף מיין געוויסן ...איך בין
געווארן
ָ
רוסלאנד ,ערצויגן
ַ
געבארן אין
ָ
רוסלאנד ,צווישן צוויי וועלטן :אין
ַ
אין
טאטע
אונדזער טייערער הייליקער ַ
מ ַאמ ע ה ו י ז  ,א ו ן א י ן ַא ל ַאנ ד פ ו ן
ציאליזם  -צוויי נפשות אין איין
סא ַ
ָ
שאפט ,
נפ ש  . . .ג ע ל ער נט מיט לי ב ַ
וויסנשאפט אין
ַ
איבערגעגעבנקייט צו
נאר לויט דער
פיל געביטן .אידישקייט ָ
פירונג פון אונדזער טייערער
ל י ו ב ַאו ו י ט ש ע ר ה ו י ז א ו ן ד י
דערציילונגען פון אונדזער הייליקע
עלטערן  -וועגן תורה און חסידישע
סיפורים....
בא מיין
האב דערציילט ַ
ווען איך ָ
ברודער אין הויז ,ווי ַאזוי זיינען געווען
פארענישן ָאן געלט אין
מיינע "חויות" ַ
האבן זיי זיך ַאלע
מאסקווע גופעָ ,
ָ
געקייקלט פון געלעכטער ביז אונטערן
גאסט ַאף
טיש ...ריכטיקער ,זייענדיק ַא ַ
שבת אין דער הערלעכער,
פריינטלעכער הויז פון ר' שמואל לייב
ליובאוויטשער רב אין
ַ
הלוי לוין ,דער

מאסקווע .מיין ברודער ר' בן-ציון איז
ָ
פארשטייט זיך ַאז
דעם רב'ס איידים! ַ
גאר ווייט
גארָ ,
זאך ָ
דאס איז געווען ַא ַ
ָ
שפאס
ַ
פון געלעכטער צו דערציילן אין
– מ י ט ַאס ַאך פ ַאר ב י ט ע ר ו נ ג א י ן
פארן ָאן געלטַ ,אפן
הארצווייטיקןָ ,
ַ
בא אונדז אין הויז
חשבון פון צווייטןַ ...
פארן צווייטן...
איז ַאלעס געווען ַ
מיין שוועסטער'קע איז אייך
ָאנ ג ע ק ו מ ע ן א י ן מ ָאס ק ו ו ע פ ו ן
וואך זיינען געקומען
לענינגראד ,אין ַא ָ
ַ
פאטער און מיין ליכטיקער
מיין ליבער ָ
ליבער ברודערקע שי' .גלייך זיינען מיר
געפארן אין לעמבערג ,חוץ מיין
ָ
ַאלע
עלטערן ברודער ,ער מיט זיין פרוי
געדארפט ָאנקומען שפעטער...
ַ
האבן
ָ
יאר ַארום
מענגעפארן ב"ה אין ָ 52
ָ
(צוזא
ַ
אין ארץ-ישראל) .אין לעמבערג זיינען
דאן
מיר געווען ַא קורצע צייט יחסיתַ ,
רויסגעפארן מיטן צווייטן עשאלון ,ווי
ָ
ַא
באשריבן אין דער פריעדיקער
ס'איז ַ
דאס איז מיין פערזענלעכער
העפטָ ...
רויספאר!.
ָ
ַא
זא רייזע קען מ ען אייביק ניט
ַא ַ
האט זיין
פארגעסן .יעדער איינער ָ
ַ
מעשה און זיינע איבערלעבונגען
פארבונדענע מיט דעם ,יעדערער ַאף
ַ
זיין השגחה-וועג...
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טאשקענט .קיץ שנת  5491אחרי מלחמת עולם השני'ה...
נכתב ע"י אם אבי הכלה מרת יוכבד ע"ה זלמנוב

דרך צלחה
באחד מימי השבת קודש ,הוזמנתי
למפגש עם בנות -השכונה על מנת
ללמוד משהו יהודי ביחד .במהלך
המפגש ,ניגשה אלי בחשאי אחת
הבנות ולחשה באוזני" :ביקשו ממני
למסור לך משהו שאינו סובל
דיחוי ...הישארי!".
נשארתי.
אחרי המסיבה היא ניגשה אלי
ודיברה ישר לענין" :נוכח המצב
שנוצר כעת בין אנ"ש ,ופרטיו בוודאי
ידועים לך – כולם מחפשים אפשרות
והזדמנות לנסוע מכאן לעיר
מוסקבה ,ומשם ללבוב  -יש
הזדמנות מיוחדת עבורך לנסוע
למוסקבה עם בחור ,סטודנט ,החוזר
לשם".
היא הוסיפה והסבירה" :הבחור
הינו מכר שלנו – אחותי הגדולה
עובדת עם שותף ,והבחור הזה הינו
בנו .המרכז בו הוא לומד נמצא
במוסקבה .הוא יכול לספק לך
כרטיס נסיעה במטוס .אבל ,יחד
איתו .עליך להיות בשדה -התעופה
מחרתיים ,בשעה תשע בערב".
"דרך אגב" ,הוסיפה" ,הבחור מכיר
אותך ,כי הוא ראה אותך באיזו
מסיבה".

הופתעתי .נדהמתי עד תום נפשי...
בן -רגע 'נדלקתי' כמו גפרור" ...מי
החליט עבורי החלטה כה נועזת?
בחור לא ידוע?" שאלתי
בהשתוממות" .איזה סיפור ,ממש מן
האגדה."...
המחשבות רצו במוחי:
'לנסוע מכאן מחרתיים ,כהרף -
עין ...ולהשאיר הכל כך  -את אבא,
את אחי הצעיר ,פה לבד ,מופקרים!
לא ולא! בשום אופן לא!'....
'להשאיר את הקבר הטרי של
אמא'לא האהובה שלנו – לעולמים....
לא ולא'....
המחשבות בתוך -תוכי גרמו לי
לפרוץ בבכי ללא מעצורים....
'ומדוע שאני אסע עם איזה בחור...
לא מוכר! מה עוד?!' - - -
עניתי לה נחרצות" :בשום אופן לא
ולא ,אין על מה לדבר".
היא המתינה בסבלנות ,ואז אמרה:
"ברצוני להרגיעך ,וליידע אותך
שאביך ואחיך יקבלו שני כרטיסי
נסיעה ברכבת בעוד יומיים .הם
יגיעו למוסקבה בערך שישה ימים
אחרייך .את ,תיסעי בינתיים במטוס
 על מנת להכין את העניינים עםאחותך שבלנינגרד ,ועם האח הגדול
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שגר במוסקבה".
כששמעתי את דבריה האחרונים -
התחלתי להירגע .כשיכולתי לדבר,
הגבתי" :אלו הם דיבורים אחרים –
אדבר ואתייעץ עם אבא שלי".
בימים שלאחר מכן הייתי טרודה
ומבולבלת .הכל היה כל כך לא מובן
וחסר בהירות .כאילו רעיון זה נחת מן
השמיים ,חסר כל קשר למציאות ...כל
הענין נראה בלי ידיים ורגליים ,כך
דיברנו בינינו לבין עצמנו ,והרהרנו.
כאילו שזהו משחק ילדים ,לשם
שעשוע ,ללא בדל של מחשבה והיגיון.
היתכן שנוכל לצאת מרוסיה?
אבל ,לא היה זמן לתהיות .ברירה
אחרת לא היתה ,והמחשבה היתה כי
הסיכון הזה כדאי .היה צורך לארגן הכל
במהירות ובזריזות ,בסודי סודות.
לא היה ברשותנו אף סכום הגון,
אפילו לא קופיקה אחת .אביו של
הבחור השיג עבורנו כרטיסי רכבת
לנסיעה לשדה התעופה של טשקנט –
בשביל אבי כרטיס הלוך ושוב ,ובעבורי
– כיוון אחד.
את הפרוטות האחרונות שהיו בבית,
ניצלנו על מנת לרכוש בהם תפוחים
גדולים ויפים ,כדי שאקח איתי
למוסקבה – מתנה לאחי היקר שהתחתן
זה עתה ומתגורר שם.
כדי לא ליצור תשומת לב ושהחשד
לא יפול עלינו ,הוחלט שאבא הצדיק
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ילווה אותי רק עד לתחנה שלפני שדה-
התעופה .יהודי עם זקן ופאות בשדה
התעופה היה סימן מידי מחשיד בימים
ההם.
אבא'לע ,מלא הדאגות והסבל ,בקושי
רב ירד מהרכבת ,שבור לב ורצוץ .ואני,
מליאת מתח ,כאב לב וכאבי ראש –
המשכתי בנסיעה לשדה התעופה.
כרטיס למטוס – לא היה בידי .ועיקר
העיקרים ,את הבחור ההוא ראיתי פעם,
בחצי מבט בביתה של חברתי .הודיתי
לה' בכל ליבי שלא אכיר אותו בכלל...
את אביו לא ראיתי מעולם .הכרטיסים
שרכש עבורנו לנסיעה ברכבת היו
נראים ,במבט לאחור ,כמו בחלום...
אני לא רציתי שאבי יהיה מעורב
בזיופים וכדומה ,והמעשיה המוזרה
הנוכחית ,חשבתי לעצמי ,מי יודע לאן
תוביל אותנו ...אבי כבר היה מספיק
"טרייף" בעיני סוכני הנ.ק.וו.ד .וקשה
היה להעריך מה עבר עליו בתוכו עת
ליווה אותי ברכבת ...רק היות שהכרתיו
היטב ,הרגשתי אף אני את שעובר עליו,
ודפיקות הלב כמו קרעו את נשמתי
לגזרים...
כאשר הגעתי לטרמינל ,היה כבר
חשוך בחוץ .בתוכי רעדתי כולי ,אך
החלטתי החלטה נחושה ואיתנה שלא
להתפעל מן הפחד ומן החרדה .ועם כל
זאת ,לא נכנסתי לטרמינל – חדר
המתנה המרכזית ,ובמשך כל אותו
ה ע ר ב ה ס ת ו ב ב ת י בר ח ב ה ש ל פ נ י
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הכניסה .את מזוודת האלומיניום הקלה,
שבה היו כשני ק"ג תפוחי-עץ – הנחתי
בצד.
עשיתי את עצמי מלאת מרץ ,כאילו
אני מחכה לאורחת חשובה שתופיע
בכל רגע; קראתי את כל המודעות,
סקרתי כמה פעמים את כל התמונות
שהיו לרוב על הקירות ,בלי סוף ,כאילו
בהתענינות רבה  -אך בתוך תוכי הייתי
במתיחות ,בהתרגשות נרגשת ובציפייה
דרוכה לבלתי הצפוי; כך הסתובבתי,
כך עברו שעות אחרי שעות ...מתשע
בערב עד שלוש-ארבע לפנות בוקר .אף
בחור לא נראה באופק.
בזמן שקראתי מודעה כלשהיא (אולי
בפעם המאה ,)...שמעתי לפתע מאחורי
קול גברי" :את ייבא גרליק"? - - -
מהפתאומיות ,עניתי מיד "כן"! אולם
הקול שיצא מגרוני לא היה הקול שלי...
הייתי בטוחה שכל הנ.ק.וו.ד .נמצאים
בעקבותי וכמעט שהתעלפתי על מקום
עמדי...
כשהסתובבתי ,עמד על ידי טייס ענוד
אותות ומדליות ,גבוה ,תמיר ויפה.
"רוצי אחרי!" השמיע פקודה נמרצת.
הוא נטל את המזוודה שלי בידו,
ומיהר בפסיעות ענק לשביל צדדי,
שבסופו היתה פירצה בגדר – פירצה
שהובילה אל שדה המטוסים.
מרחוק ראיתי אווירון קטן שנראה
הי ה ב עי ני כמ ו צ עצו ע ג דו ל  .לא

הספקתי להתפכח ולהבין מה קורה
איתי ורצתי אחריו כמו ילדה קטנה .אף
פעם לא טסתי ומעולם לא ראיתי
אווירון מקרוב – רק ראיתי מטוסים
בשמיים ,וכמו כולם התפעלתי מכך.
בזמנים דאז היה אווירון דבר פלא ,לא
כמו כעת.
הגעתי מתנשמת ומתנשפת
מהמרוצה .הטייס פתח במהירות דלת
קטנה בטבור המטוס  ,הכניס לשם את
מזוודתי ופקד עלי" :היכנסי!".
נכנסתי ,ותיכף נסגרה הדלת מבחוץ.
כהרף עין נעשה חושך איום
שהתפשט ,אכל את הנשמה ,אכל את
הלב ..וכל אבר כמו בוכה וצעק" :מגיע
לך עונש עבור הסכמתך לנסיעה נועזת,
בלתי מחושבת".
אך מהר תפסתי את עצמי בידיים:
"לא להיות פחדנית ,מיואשת – לא
להוסיף דאגות ויסורים על יסורים ...לא
להוסיף שטות על שטות ...מה שהשם
עושה – הוא עושה לטובה ,מה שמגיע
לי .כך הרי למדו אותי ההורים היקרים
הצדיקים :אסור ליפול בנפילת -רוח
וביאוש ...לא לפחד ולקוות לחסדי
השם!".
נעשה חושך – כך השם עשה ...כך
הוא רצה ,הוא החשיך – גם הוא יאיר.
והכל לפי רצונו .לא יעזור לי ,לא
לצ עו ק ,לא לד פו ק ,לא לב כות. . .
ובמילא בכיתי...
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אנחנו כבר טסים בשמים ,מעל מעל...
אולי כדאי לשבת ולנוח בתקוה טובה
ולהרדם אפילו מעט ...כשהתישבתי על
משהו הוקל לי בהרבה.
מרוב עייפות וחשיכה נרדמתי בשינה
שבורה .האווירון היטלטל מצד לצד
כמו מבוהל ,בלי רחמים .ציפור ברזל
קטנה בגובה כה רב ובמרחבים אין -
סופיים היטלטלה כמו שיכור .כל
האיברים כמו נפלו למטה .בפנים נעשה
ריקנות וקרירות ,כאילו הכל מת...
כביכול הכל הלך הבל-הבלים ...לסוף...
האווירון טס כמו מטורף ,ולפתע נחת
בבקעה קטנה הדומה לשקע שיוצר
מטאור.
הדלת הקטנה נפתחה לרווחה ...וזרם
של אוויר טרי ,טהור ,נקי וצח ,ואור
בהיר כמו מלאך -שמים ,חדר פנימה,
מחיה מתים...
רגע לאחרי זה נשמעה פקודת הטייס
שהמתין על הקרקע" :תצאי! אם את
עוד חיה! ...ורוצי אחרי ,אקנה לך
כרטיס טיסה!".
קפצתי ,רצתי אחריו בלי כוח ובלי
חשק ,לבנין כלשהוא שנראה מרחוק,
בשדה הפתוח .הייתי די מטושטשת
וכוחותיי כאילו עזבו אותי ,כמטה
ליפול...
הטייס כבר חזר לקראתי ,מרוצה
ושמח .הוא נופף בכרטיס שבידו,
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באמרו" :כעת ,תוכלי לנסוע כמו
"נסיכה" ,אף על פי שאין נסיכות אצלנו,
בזמננו!" ָר ַמז למשטר הקומוניסטי
שדגל ב'שיוויון-זכויות'.
הישיבה בשורה הראשונה של המטוס
נראתה כקסם שמימי ...הנידנוד-טלטול
של המטוס כאילו נעשה קל יותר ,בלי
להשוות ...ישבתי בלי לזוז ,כמו בובה
אילמת ,בכוו נה תחילה  -כדי לא
להיפגש ,אפילו במבט עם הבחור הקיים
(או אולי כלל לא קיים) פה...
הייתי נסערת וכעסתי עליו בלי
גבול ...חוצפה שכזאת! למה לא אמר לי
על דבר זה קודם? כך ,בבטן המטוס?!
מצד שני ,סלחתי לו עבור גבורתו
והסיכון .כי אין להשיג כרטיסים בצורה
רגילה .ובכל זאת ,אבל ,לא יכולתי
להצדיק כזו רמאות :היו צריכים לבקש
ולקבל את הסכמתי ...או את אי -
הסכמתי' ...כשעושים טובה לשני – לא
מכ ני סים בת ו כ ו ד בר ר ע  ,מ פ חי ד
ומסוכן' כך חשבתי.
בביתנו ,במשפחתנו ,גדלנו והתרגלנו
להבנה ,אהדה ואהבה נפשית אחד
לשני ,באמת לאמיתו כיסוד חיינו;
מאוחדים ,יפים ,בלי שמץ של רמאות
ו"ד ַריי ְ -ש ַמיי"; באהבה נעלית אחד
ְ
לשני ,בלב ונפש ,על יסודי אמונה
יהודית על כל שעל ,ובאחריות אנושית.
לעשות כך וכך  -על מנת למנוע צער
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מהשני.
אמנם ,מחשבות אלו באו ועברו
כבדרך-אגב .כי עיקר כל העיקרים היו
המחשבות האחרות שקדרו את ְש ֵמי
נשמתי :הדאגות למצבם העכשווי של
משפחתי ...על התשלום עבור
הכרטיסים של הנסיעות כעת ...כי
המטוס טס ,ויחד עימו טסו המחשבות
לכל עבר...
עד שנחתנו ,ובשמחה כפולה :ראשית
– שנחתנו לשלום ,ברוך השם .שנית -
שהגענו למוסקבה המפורסמת!!! עיר
הבירה המושכת מזמן ...עיר הבירה של
רוסיה הנהדרת בתכלית .מאז ומתמיד
קינן בי רצון עז ומשיכה לבקר בה.
אך ,הטייס הודיע שאנחנו עדיין לא
במוסקבה :הגענו ל"ביקובה"  -עיירה כ
 01ק"מ ממוסקבה .מיד אחרי הנחיתהיעלו כל הנוסעים על אוטובוס מיוחד
למוסקבה' .הורדתי את האף'...
רציתי מאוד להזמין טקסי [= מונית]
כדי לנסוע ישירות לאחי היקר,
למוסקבה ,ושם להשיג כסף לתשלום
הכרטיס.
כמו כן רציתי להודות כראוי לטייס,
ולבחור – שלא ידעתי מי הוא וכיצד
הוא נראה – עבור המאמצים הרבים
עבורי .אפילו שהם טפשיים ומוזרים
כמו לא-מהעולם-הזה ...שבעצם אינני
יודעת איך להודות להם! דבר טוב ניתן

בקושי ...אבל ראיתי והרגשתי טוב.
בינתיים ניגש אלינו בחור נאור ,קצת
מבוייש ,ואמר" :להגיע למוסקבה אין
זה דבר של מה בכך – להגיע למוסקבה
רבתי!!! כל אזרח רוסי משתוקק להגיע
לעיר זו"...
"נכון" ענה הטייס ,והוסיף" :בעבור
היותך כאן – אין את צריכה להודות לי,
אלא לבחור הזה! אם את עדיין לא
יודעת  -אין עוד כמוהו בעולם! ...הכול
ביוזמתו ובעזרתו .הוא ממש גאון בכל
המובנים!".
שתקתי .תארתי לעצמי שהוא אומר
זאת בגלל כספו של הבחור .אבל עניתי:
"ברצוני להודות לשניכם! עבור
מאמציכם האדירים! ועל האומץ!
נסיעה כזאת לא נשכחת ולא נמדדת על
משקל – בשבילי ....תודה ,תודה מעומק
נפשי להשם המבורך! ולכם ,עבור
גבורתכם".
(לאחר מעשה ,התפלאתי על עצמי:
מאיפה הגיע לי אופן דיבור כזה,
ואומץ! כאשר בדרך -כלל אני שקטה,
ביישנית ורחוקה מדרשנות שכזאת....
על אף כל היסורים שעברתי במהלך
הטיסה ,כלפיהם זה הי' אמת
לאמיתו.)...
כמו שלובי-פאר נראתה לי הסביבה,
כשהגענו למחוז חפצנו בלי שהי'...
הטייס הזריז נפרד מאתנו בלבביות
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רבה ,בתודות וידידות ,וכמו "על כנפיו"
הלך לדרכו.
כשהלך ,אמר הבחור" :כעת ניסע
לביתינו!" כך ,בפשטות ,כאילו בלי שום
ספק" ...לבית הוריך?" שאלתי .הוא לא
ענה.
כברק מהיר ומאיר עברה בי מחשבה
טהורה :מי אני? בת של מי? איפה
הצניעות! לנסוע עם איזה בחור ,מי
יודע לאן ,למי?...
ואולי הכל זה רק אופיורה (כדי
להוציא ממני נתונים סודיים?)...
ואיפה טיפ-טיפה שכל ,הבנה ,כשיש
לי אח יקר ואהוב כאן בעיר ,וגם
הכתובת שלו כתובה אצלי על הפתק?
עניתי לבחור פשוט" :כעת אני אסע
לאחי .אין מילים בפי איך להודות
לכם!!! את החוב עבור הכרטיס -
אשתדל לשלם במילואו .אבל עבור
המסירות -נפש שלכם והאומץ ועבור
טוב לבכם  -השם ישלם לכם בפי
כמה"...
לא רציתי לבקש ממנו כסף עבור
הרכבת קלה (טראמוויי) – כי לא רציתי
לפשוט יד לנדבות חלילה...
ברגע שסיימתי לומר את דברי -
הופיעה רכבת קלה כלשהיא; הקהל
התפרץ פנימה ,וגם אני כאילו נדחפתי
בכוח פלאי בתוכם ...כשסובבתי לרגע
את ראשי – הבחור עמד בחוץ עם פה
פעור ,כאילו בתמיהה...
הקהל סביב הי' רב .לכרטיסן לקח די
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הרבה זמן עד שסיים לגבות מכולם את
המחיר עבור הכרטיסים .הרכבת קלה
עברה כמה תחנות ,אבל כיסי הי' ריק –
לא היתה פרוטה לפורטה ...ובליבי,
עגמת נפש מזה ,בלתי ניתנת לשיעור...
כשהרכבת קלה עצרה – ירדתי מהר,
במחשבה' :יותר לא לנסוע בלי כרטיס,
כמו ילד מסכן בלי בית'...
ללכת ברגל ...שזה בלתי אפשרי,
בלתי ידוע .איך? ולאן?
טוב לחכות קצת כאן ,אולי יזדמן
איזה יהודי עם זקן ופאות ,ואבקש ממנו
להלוות כמה לירות  -או שאשלח לו
החוב בדואר או אשים את הכסף בקופת
 צדקה ...כך זה יותר סביר .יהודי כזהיודע שעל תורה ,תפילה וגמילות
חסדים עומד העולם...
עמדתי וחיכיתי שעה קלה ,אבל "לא
דובים ולא יער"...
נזכרתי ,שפעם חברות דיברו ביניהם,
שהן מכירות קבוצה סטודנטים שיום
יום נוסעים ברכבות בלי כסף על ידי
"פטנט" שהמציאו :חלק קטן מהם
נכנסים לרכבת עם שטר גדול ,כ011-
רובל .לקופאי אף פעם אין עודף לסכום
גדול כזה .הם נוסעים בנעימות כאילו
מחכים שיהי' לו עודף ...כשבאים
לתחנה הנחוצה שלהם הם יורדים
כשהשטר בידיהם ...אחד מהם חוזר עם
השטר ומעביר עוד קבוצה באותה
"חכמה" וכך הלאה והלאה ...לרכבת
אחרת.
בזמנו ,כששמעתי על זה ,התקוממתי
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נגד התנהגות כזאת .טענתי אז" :אסור!
אסור! חלילה ...זה כמו גניבה ,כמו
גזילה ...ובכלל לא תרבותי!".
כעת ,הייתי במצב דומה ...וחשבתי
כמו שאבי תמיד אומר" :הוו מתונים
בדין" בוודאי יש סיבה – אין לשפוט את
השני בלי לדעת את עומק הענין...
בלית ברירה ,מצאתי פיתרון :לשים
יום יום בקופת-צדקה סכום שווה-ערך
לכל הנסיעות שלי ברכבות ביום זה,
ואף יותר מכך (כך אני נוהגת כל
הימים ...אם אין כסף יום-יום ,אני שמה
סכום אחר-כך ,כשיש ...עד היום הזה).
כך המשכתי את נסיעתי מרכבת
לרכבת ,עד שסוף -סוף הגעתי בשלום
לתחנה הנדרשת (אין כאן המקום לספר
בפרטי פרטים את ההרפתקאות שעברו
עלי ברכבות.)...
[כשירדתי מהרכבת האחרונה שלי,
הי' שם שביל צר וארוך ועל ידו שלולית
גדולה ,ביצה ירקרקה עם ריח לא
נעים...
על ידי עברה איזה אשה רוסי'ה
ואמרה לי" :את רואה ילדתי – כך
נראית כל רוסי'"...
בכאב גדול שמעתי את דבריה ...עוד
כאב למצפוני הפגוע ...נולדתי ברוסי',
גדלתי שם ,חונכתי בין שתי עולמות -
בבית הקדוש והאהוב עם תוכן,
ובאוירה כללית של סוציאליזם ...שתי
נפשות בנפש אחת - – -
למדתי הכל באהבה; ברצון לידע,
ידע ,ועוד ידע!!!].

 ...בחיק משפחתי נתקבלתי בשמחה
ובעונג ,והקדשתי קצת מהזמן המוגבל
שלנו להגשים את מאוויי  -טיולים
במוסקבה!
אחרי כמה ימים הגיע אבי היקר,
אחותי ואחי הקטן שיחיו עד ,051
האהובים והיקרים מכל!!!
באחד הימים אמר לי אבא'לע הצדיק:
"שמעתי על הנסיעה שלך ה"מוזרה",
עשית מה שעשית – כך צריכה להתנהג
במקרים כאלה בת ישראל! החוב עבור
הכרטיסים של כולנו שולם [ולא פירט].
על זה א ל תדאגי  ...רצו ן ה' מע ל
הכול!!!".
שהינו במוסקבה כשבוע והמשכנו
ללבוב ,חוץ מאחי הגדול שי' שגר
במוסקבה .כשהוא ומשפחתו הגיעו
ללבוב ,כבר התפשטו שם מעצרים
ורדיפות וחיפושים אחרי
הליובאוויטשער'ס ,בתוקף; ס כ נ ת
נפשות ממשית...
בלית ברירה חזרו אחי ומשפחתו
למוסקבה ,לביתם ...שם המשיכו
להתגורר עד שנת  0990בסבלם צרות
צרורות.
הפירוד היה קשה מנשוא; מלא יגון,
מייגע ,מייסר ומעורר געגועים עזים,
בצפיה לבואם לארץ ישראל ,ארץ
הקודש אליהם כמו שמצפים למלאכי
עליון – במשך קרוב ל  52 -שנים ...אז
הגיעו צליחה ושוב התאחדנו בשמחה.
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לעילוי נשמת
מרת הדסה ע"ה בת הקדוש ר' פנחס הלוי הי"ד (לבית סגלוב)

נפטרה י"ד אייר תשס"ו
גרינבערג
*

הרה"ח ר' הלל בן הרה"ח ר' יעקב ע"ה
נפטר ח"י טבת תשנ"ו
וזוגתו מרת אסתר מרים מלכה בת הרה"ח ר' ברוך פנחס ע"ה (לבית גולדברג)
נפטרה כ"ד תמוז תשס"ה
לוינזון
*
ר' משה ב"ר ברוך ע"ה
נפטר ז' כסלו תש"מ
וזוגתו מרת בינה בתי'ה בת ר' עקיבא ע"ה (לבית חמלניצקי)
נפטרה ביום הולדתה כ"ה אדר תשס"ד
גרינבערג
*
הקדוש ר' פנחס הלוי הי"ד ב"ר ירחמיאל הלוי ע"ה
נפטר כ"ה אלול תשט"ז
סגלוב
מרת רבקה בת ר' אברהם ארי' לייב ע"ה (לבית מענקין)

נפטרה כ"ד אלול תשמ"ט
סגלוב
*

הרה"ח ר' יעקב ב"ר דוד ע"ה
נפטר ה' אדר שני תשכ"ב
וזוגתו מרת רבקה ב"ר ישראל משה ע"ה (לבית ראזענטאל)
נפטרה ו' טבת תשמ"ח
לוינזון
*
הרה"ח ר' ברוך פנחס ב"ר רפאל חיים בנימין אפרים ע"ה
נפטר כ"ג ניסן תשד"מ
וזוגתו חנה שפרינצא ב"ר יהודה דוד ע"ה (לבית גולדברג)
נפטרה ט"ו ניסן תשמ"ה
גולדברג
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הרה"ח ר' ישראל יצחק בן הרה"ח ר' שמואל ע"ה
נפטר י' אדר א' תשמ"א
וזוגתו מרת יוכבד בת הרה"ח ר' חיים מאיר ע"ה (לבית גרליק)
נפטרה ב' מנחם-אב תשס"ט
זלמנוב
*
הרה"ח ר' שמואל בן הרה"ח ר' יחיאל מיכל יהודה לייב ע"ה
נפטר ט' ניסן תשט"ז
וזוגתו מרת רחל בת הרה"ח ר' ישראל יצחק ע"ה (לבית סווירסקי)
נפטרה י"א אייר תשכ"ג
זלמנוב
*
הרה"ח ר' חיים מאיר בן הרה"ח ר' בן ציון ע"ה
נפטר כ"ז שבט תשל"ו
וזוגתו מרת רבקה לאה בת הרה"ח ר' משה ע"ה (לבית ריבלין)
נפטרה ח"י מרחשון תש"א
גרליק
*
הרה"ח ר' ישעי' בן הרה"ח ר' משה ע"ה
נפטר כ"ד תמוז תשמ"ח
וזוגתו מרת פראדל בת הרה"ח ר' יהושע פנחס ע"ה (לבית גונזברגר)
נפטרה ח"י מרחשון תשל"ד
לאזאר
*
הרה"ח ר' צבי מאיר בן הרה"ח ר' שלמה דוב ע"ה
נפטר י"ב אלול תשס"ה
וזוגתו מרת דבורה בת הרה"ח צבי הירש ע"ה (לבית אייזנברג)
נפטרה ח' אייר תשס"ז
שטיינמץ

ג' דורות באים ומשתתפים
ויש לומר ,שבמתן תורה שהו"ע הנישואין דכנס"י עם הקב"ה ("יום חתונתו זה מתן
תורה") באים ומשתתפים גם האבות אברהם יצחק ויעקב (כשם שבשמחת נישואין דכל
חתן וכלה בישראל באים ומשתתפים הוריהם וזקניהם וזקני זקניהם ,ג' דורות ,גם אלו
שנמצאים כבר בעולם האמת) – שבזה מודגש( :א) שעבודת הבנים (לאחרי החתונה
דמ"ת) היא בכח האבות (שבאים להחתונה)( ,ב) שכח האבות (העצם) מתגלה ע"י
ההמשכה למטה בעבודה הבנים.
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(ספר השיחות ה'תשנ"ב כרך א' ע' )262

לזכות
כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח
מהרה יגלה אכי"ר
*
לזכות
החתן התמים הרב יוסף יצחק שי'
והכלה המהוללה מ' חי' מושקא תחי'
גרינבערג
לרגל נישואיהם בשעטומו"צ
יום שלישי ד' ניסן  -חודש הגאולה
תבא עלינו שנת ברכה
נדפס ע"י הוריהם
הרה"ח ר' ישראל וזוג' מרת מאשא פערל וב"ב שיחיו
גרינבערג
הרה"ח ר' מנחם מענדל וזוג' מרת פרומט מינדל וב"ב שיחיו
זלמנוב
וזקניהם
הרה"ח ר' ברוך עקיבא שיחי'
גרינבערג
הרה"ח ר' משה וזוג' מרת העניא יהודית שיחיו
לאזאר

