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  זיידעאונזער דערציילט האט עס ) נטתתתש
äøä"ø ç 'ò ãðééøô íäøáà"ä  

˜ ¯·ÊÚÈÏ‡ ÌÂÏ˘ È¯ "‰¯‰זוכה געווע� זי� צו ווייק� ביי אי� האב 
Ë¯ÚÙˆ‡¯Ó ÈÊ"Ú ,או� געהערט פו� איה� מערערע עניני� נפלאי�.  

האט געוואלט אז  ÈÊ ·¯ ¯ÚÊ�‡ˆ"Úדער רציילט אז איינמאל האט ער דע
ב חלות וואס "פלעגט ער זיי געב� זיינע י, זיינע קינדער זאל� האב� טאש� געלט

או� פו� דע� , זיי האב� פארקויפט פאר די חסידי� וואס זענע� געקומע� צו פאר�
 טשעחויבערלע 'או� ער האט געזאגט פאר רבי ישעי. האב� זיי געלייזט א מטבע

או� , זאל פארקויפ� פאר די פוילישע חסידי� ווייל ער וועט זיי� א פוילישער רבי
רבי שלו� אליעזר זאל פארקויפ� פאר די אונגארישע איד� ווייל ער וועט זיי� א 

  ...אונגארישער רבי
ב חלות האט דער צאנזער רב אי� געזאגט אז "� געב� די י'איינמאל בשעת

חלות פאר טייערער ווייל די חלות זענע� זייער די ווא� קע� ער פארקויפ� די 
, אוי� האט ער געזאגט אז ער קע� האלט� די חלות ביז איבער פסח. געראט�

  .דורכ� דאס ארומברענע� אזוי אז דאס זאל זיי� נפסל מאכילת כלב
אי� האב נישט געפאלגט או� אי� "האט רבי שלו� אליעזר אויסגעפירט 

ווע� אי� האב ווע� נא� היינט די , ת איבער פסחהאב דאס נישט געהאלט� די חלו
יואל נת� ( ..."חלות ביי מיר וואלט אי� ווע� געקענט מחיה מתי� זיי� דערמיט

   )יחיאל מיכל לאנדא, אשר לעמיל לאנדא ,יושע לאנדא ,פריעדמא�' משה ארי, פריעדמא�

  האט דערציילט אונזער עלטער זיידעעס ) סתתתש
äøä"ø ç 'éåð øéàî óñåéò ùèéååà"ä  

וואו ער איז געווע� א , אלס בחור איז ער געפאר� לערנע� קיי� פרעשבורג
ווי דער זיידע האט . זעקס יאר Ê ¯ÙÂÒ ‡·È˜Ú È·¯ ˆ"Ïˆ"‰‚‰תלמיד פו� 

איז ער געווע� א , דערציילט איז געווע� ווע� ער איז אנגעקומע� אי� פרעשבורג
י� נאכנישט אויסגעקענט אי� או� ער האט ז, ל פו� אונטערלאנד'פרעמדער בחור

או� דער עול� , ט זי� עפעס'האט ער געזעה� ווי אוי! די גאס טומל, די שטאט
האט ער געמיינט אז , עט זי� הוי�'קופקעס או� מע� טענה עשטייט אי� גרויס

ווע� ער , עפעס האט פאסירט אי� די שטאט או� איבער דע� איז דא דער טומל
המו� ע� איז זי� גאנצער ער געזעה� ווי דער איז צוגעגאנגע� נענטער האט 

וואס מע� האט דעמאלטס אנגעהויב� צו " מתו�"מפלפל אי� די סוגיא פו� 
  .לערנע� אי� די ישיבה

ווע� ער איז נא� די חתונה אמאל צוריק געקומע� קיי� פרעשבורג או� ער איז 
איבער  האט ער, Ê ·¯ ¯Ú‚¯Â·˘Ú¯Ù"Ïˆ� דער 'געגאנגע� באזוכ� ביי זיי� רבי

האט אי� זיי� רבי געזאגט אז ווע�  .�'דערציילט דע� עפיזאד פאר זיי� רבי
האב� אלע גוי� אי� ' טיפת חלב'האט אי� די ישיבה געלערנט די סוגיא פו� 'מ

אזוי ווייט איז געווע� די אהבת ', טיפת חלב'פרעשבורג נאכגעשריג� די איד� 
אט האב� געוואוסט אי� וועלכע התורה אי� פרעשבורג אז אפילו די גוי� אי� שט

  .סוגיא מע� איז עוסק אי� די ישיבה
פו� די ווערטער וואס ער פלעגט זי� ארויסכאפ� רעדענדיג דברי מוסר צו די 

ישע יאר� אי� 'או� ער פלעגט דערמאנע� מיט בענקשאפט זיינע בחור, אייניקלע�
זוי זיי� פו� דע� האט מע� געקענט נעמע� א שטיקל בילד ווי א, פרעשבורג

אומצאליגע מאל האט מע� פו� אי�  .התמדה אי� פרעשבורג האט אויסגעזעה�
" אי� פרעשבורג האט מע� געוואוסט וואס מיינט ל"רנע�"געהערט ווי ער זאגט 

זאל ל"רנע� אזוי ווי אי� 'ער האט אלס אנגעזאגט די קינדער אז מאו� ) ח"מיט א פת(
  .פרעשבורג

, איז ער שוי� אויפגעשטאנע� צו� לערנע� אזייגער דריייעד� פארטאגס 
' ג ר"צוויש� זיינע חברי� צו� לערנע� האט ער געלערנט בחברותא מיט הרה

  .ס בירורי השיטות"מ בישיבת נייטרא מח"ל ר"בנימי� חיי� שטיינער ז
דעריבער האט ער נישט , נישט געהאט ביי זי� קיי� אייג� געלטהאט ער 

, ינגע� א קווארטיר וואו ער זאל איינשטיי�געהאט קיי� מעגליכקייט� צו ד
איז ער גאר , וויבאלד ער איז אבער געווע� א בחור א תלמיד חכ� וירא שמי�

אינדערהיי� אי� די ישיבות איז געווע� איינגעפירט אז די עלטערע (בחור # שנעל געוואר� א חזר

או� דאס האט מע� , וויס� אפצאלבחורי� די תלמידי חכמי� האב� געלערנט מיט יונגערע בחורי� פאר א גע

  .או� פו� דע� געלט האט ער געהאט צו באצאל� פאר� קווארטיר). בחור#גערופ� חזר
עס איז געווע� א תקופה ווע� ער האט טאקע נישט געהאט קיי� געלט צו 

או� פאר� איינשלאפ� , באצאל� פאר א אכסניא איז ער דא� געשלאפ� אויפ� באנק
  .גמרא אוי! אויסנווייניג ט בלעטער'האט ער געחזר

געווע� איז . דער זיידע אליי� האט דערציילט וועג� דע� ביי א געלעגענהייט
האט דער זיידע געוואלט קובע , �"בשנת תש, דאס שוי� אוי! די עלטערע יאר�

אי� , א יונגל אונטער די בר מצוה, זיי� א שיעור מיט איינע� פו� די אייניקלע�
איז 'דער פאטער האט אבער געקלערט אז ס, בא מציעאפרק שני� אוחזי� אי� ב

קידושי� זאל� אנהייב� צו ' צו שווער פאר חדר יונגלע� וואס לערנע� אי� חדר מס
או� האט זי� פרובירט צו , בבא מציעא' לערנע� ביינאכט א שווער� פרק אי� מס

 ,אבער דער זיידע האט זי� געהאלט� ביי זיינס, דינגע� מיט� זייד� דערוי!
בי� געשלאפ� אוי! די באנק אי� 'דע� פרק האב אי� געלערנט ווע� כ: "זאגענדיג

  ".דאס וויל אי� מיט אי� לערנע�, פרעשבורג
דערציילט אז ער האט , לערנענדיג אמאל מיט א� אייניקל מסכת בבא מציעא

יענער . 'הער לינק'אי� פרעשבורג האט ער געהאט דע� קווארטיר ביי א געוויס� 
או� דער וועג צו גיי� הי� או� צוריק , אוינט א מהל� רב פו� די ישיבההאט געוו

האט ער דא� קובע געווע� א , פו� או� צו די ישיבה האט גענומע� זייער לאנג
או� דער וועג איז מיר שוי� "� מסכת בבא מציעא אויפ� גאנצ� וועג 'שיעור צו חזר
 ויהלמשה יונה ) (ט"ח שבט הבעל"וא� כדי יארצייט געפאלט קומענדיג� מיטו( ".קור% געוואר�

  )פריעדמא�הלוי פנחס דוד , גלאנ%וואל! , בנימי� יוס! מאיר טעללער, פריעדמא�

  עס דערציילט אונזער זיידע) אתתתשס
äøä"ø â 'èéìù àãðàì àãåé êìîéìà" àø"äáéùéá î"÷   

ו איז מיט אסא� יאר� "אביש פערלמוטטער הי' ח ר"מיי� שוואגער הרה
  .אי� אנטווערפ� צוריק געווע� מלמד

, Ê Ï˜ÈˆÈ‡ È·¯ ˜"˜Ò¯‡ÂÂÚ˘ÙÓ Ïˆ"‰¯‰איינמאל ווע� ער איז געווע� ביי 
דער הייליגער רבי פו� לובלי� האט געזאגט "האט אי� רבי איציקל געזאגט 

ווע� די וועלט וואלט ווע� געוואוסט וואס פארא פני� א רב טראגט אוי! יענע� "
עס מוז דא� פארט זיי� , זיי� קיי� רבוואלט ווע� קיינער נישט געוואלט , עול�

אזוי , דעריבער האט מע� צוגעלייגט א בינטל כבוד, ווער עס זאל וועל� זיי� א רב
  ".דא ווער עס כאפט זי� דערוי!איז 

ווע� די וועלט וואלט געוואוסט וואס פארא חשיבות עס איז אוי! יענע� "
ס קע� דא� נישט זיי� ע, וואלט יעדער געוואלט זיי� א מלמד, עול� א מלמד
אזוי וויל זי� נישט יעדער , האט מע� צוגעגעב� א בינטל בזיונות, יעדער א מלמד
אשר לעמיל , ברא�שרגא יחזקאל , יושע לאנדא, משה שעהר, גא שעהריחזקאל שר( ".צוכאפ� דערצו

  )יחיאל מיכל לאנדא, לאנדא



  האט דערציילט אונזער עלטער זיידעעס ) בסתתתש
äøä" çø 'òììòè ãåã äùîø ò"ä  

ל איז געווע� א געוואלדיגער איש "יחזקאל משול� ז' ח ר"זיי� פאטער הרה
  .או� ער האט זי� אוועק געגעב� בלב ובנפש צו העלפ� יעד� איד, החסד

א אי� די שטאט נאפקער עפט אמאל איז אריינגעקומע� צו איה� אי� געש
ער איז געגאנגע� אנגעטו� מיט , שנארער וואס האט אויסגעזעה� שרעקלי�

די הויז� , קליידער וואס זענע� געווע� נישט מער ווי עטליכע צוריסענע שמאטעס
אז די לייז איז , ער איז געווע� לויזיג פו� קאפ ביז פיס, פארקניפט אוי! ארוי!
או� ער . או� א שווערער ריח האט זי� געטראג� פו� אי�, ממש גערינע� פו� אי�

, א חתונה שטעטלווייל עס איז דא אי� , אז ער איז זייער צובראכ�רופט זי� א� 
ער איז אוי� , או� אלע ארימעלייט זענע� געלאדנט געוואר� צו די חתונה

  .אהינגעגאנגע� אבער נאר אי� לאזט מע� נישט אריי�
אנגעקוקט האט ער גענוי פארשטאנע� וואס די סיבה דער זיידע האט אי� 

ער האט גענומע� דע� ארימא� או� אי� ארויסגעטראג� אי� גארט� ... דערפו� איז
ער האט גענומע� א גרויס� טאפ . ט פו� די גאספו� הויז וואס איז געווע� פארדעק

אוועק גענומע� זיינע צעריסענע דא� האט ער , או� אויפגעקאכט הייס וואסער
אז די לייז , קליידער וואס איז געווע� מער לייז ווי סחורה או� דאס פארברענט

  .זאל זי� נישט ווייטער פארשפרייט�
או� , שער מאשינדל או� אפגעשויר� זיינע האר דא� האט ער גענומע� זיי�

או� מיט א , וואנע וואס ער האט אי� צוגעגרייט עהייס� א אי� אריינגעזעצט אי
בארשט או� זיי! האט ער אי� געריב� דע� קערפער וואס די לייז זענע� געקראכ� 

או� , צורעכט געמאכט זיי� בארד או� פיאותהאט ער דערנא�  .אוי! אי�
ארויסגעברענגט זיינע אייגענע שיינע בגדי� או� אי� שיי� אנגעטו� ווי א 

יעצט "או� מיט א שמייכל האט ער אי� געזאגט , אריסטאקראטישער מענטש
  "...קענסטו גיי� צו די חתונה

ער שפעטער ביינאכט ווע� דער זיידע איז געגאנגע� צו די חתונה האט 
געזעה� דע� ארעמא� זיצענדיג געהעריג צוויש� דע� ציבור שמח וטוב לב או� 

   .געניסנדיג פו� די סעודה
געזעה� האט ער , אויפצומארגנס איז דער ארימא� צוריק געקומע� צו� זייד�

� אנצוג ווי דער ארימא� האט שוי� במש� די נאכט באוויז� צו צערייס� דע� נייע
די הויז� זענע� שוי� געווע� פארבינד� אוי! ארוי! ווי שמאטעס או� פו� , זיינע�

דע� גאנצ� שיינע� געשטעל וואס ער האט נעכט� געהאט איז שוי� געווע� א 
  .שוואכער אנדענק

בפרט ווע� אי� יענע צייט� האט מע� נישט , ווי ווייטאגלי� עס איז געווע�
האט אבער , ר נישט טעגלי� או� אוי� נישט יערלי�געקויפט קיי� נייע קליידע

ער האט פארשטאנע� אז דאס איז דער , דער זיידע דאס אוי� אראפגעשלונגע�
 .או� ער האט אי� קיי� ווארט נישט פארגעהאלט�, פראבלע� מיט דע� מענטש

יעקב , יוס! טעללער, משה טעללער, משה דוד פריעדמא�, בעצקיומשה דוד מאק, ווידאוויטשישכר בער דא(

 )דוד גאלדשטיי�, פינחס נחמ� גלויבער, � וויינגארטע�מפנחס נח, דוד סופר, יצחק טעללער, טעללער

  מומע אשתעלטער עס דערציילט אונזער ) גסתתתש
äøä" çø 'îìæò ñéìãééà ï"ä  

ה איז אמאל געקומע� פו� "ניימא� ע' ה נחמי"ווע� מיי� עלטער זיידע מו
אונטערוועגנס האט ער געדארפט אריבער פאר� א קליינע בריק מיט זיי� פערד או� 

ווע� ער איז אנגעקומע� אויפ� בריק זענע� אנטקעג� געקומע� א גרופע גוי� . וואג�
  .אוי! די צווייטע זייטפונע� בריק או� ווארט�  וואס האב� אי� געהייס� אראפגיי�

ווייל די , עס האט זי� ארויס געשטעלט אז עס איז געווע� א גרויסער נס
בריק האט זי� פלוצלונג איינגעבראכ� או� די גוי� זענע� אריינגעפאל� אי� 

ה שלמה מנש, יעקב ביטמא�( .ו"או� ער איז ניצול געוואר� פו� א זיכערע טויט ח, וואסער

    )מרדכי יודא ביטמא�, ביטמא�

  עלטער זיידע-אונזער זיידעעס דערציילט ) דסתתתש

äøä"ø ç ' øòìâéñ á÷òé äùîéä"å  

מיר האב� געהאט א מיל וואו גוי� פלעג� , אי� האב געוואוינט אי� ניאמ%
  . באצאלט דערפאר או� זיי האב� , קומע� מאל� זייער וויי% או� קאר�

או� זיי , אישע שכני� אוי� געעפענט א מיל'גויאיינמאל האב� אונזערע 
, האב� זי� געשטעלט אויפ� גאס או� גערופ� אלע גוי� זאל� קומע� מאל� ביי זיי

  .או� די גוי� זענע� טאקע געגאנגע� מאל� די וויי% ביי די נייע מיל
ווייל ער האט דערלייגט , מיי� טאטע איז געוואר� זייער צובראכ� דערפו�

אז ער וויל  או� ווע� איינער האט זי� געמאלד� ביי איה�, ערסזיינע קאסטומ
האט ער זי� זייער געפרייט דערצו או� ער האט געזאגט אז ער , אפקויפ� די מיהל

  .וועט זי� איבערטראכט� או� געב� תשובה ביז עטליכע טעג
וואו עס האט געוואוינט דער צדיק , איז ער געווע� אי� יאסאי� יענע טעג 

‰¯‰"·¯ ˜È˙˙Ó Ì‰¯·‡ È 'ÈÊ Ë˘Ú�ÈÙÚË˘Ó"Ú ,בארימט  וועלכער איז געווע�
או�  דער טאטע איז אריי� צו� צדיק מיט א קוויטל. אלס א גרויסער בעל מופת

האט דער שטעפינעשטער רבי . ארקויפ� די מיהלער האט געפרעגט צי ער זאל פ
דער אייבערשטער זאל העלפ� אז די גוי� זאל� , פאר אהיי�"געענטפערט 

  ".פארשעמט ווער�
, דער טאטע האט געטראכט אז דער רבי האט נישט פארשטאנע� זיי� בקשה

אי� א "האט דער רבי געזאגט , האט ער נאכאמאל איבער געזאגט זיי� בקשה
פאר אהיי� דער אייבערשטער , האלבע שעה ארו� פארט די לעצטע בא� אהיי�

  "... זאל העלפ� אז די גוי� זאל� פארשעמט ווער�
� ער איז אנגעקומע� אהיי� איז ער אריי� צו� שטאטס רב מיט וועמע� ווע

, או� ער האט אי� געפרעגט די זעלבע שאלה, ער איז געווע� שטארק נאנט
דער אייבערשטער , גיי אהיי�, דו קומסט דא� פו� יאס"ענטפערט אי� דער רב 

אנע� דער טאטע האט פארשט"... זאל העלפ� אז די גוי� זאל� פארשעמט ווער�
  .אז עפעס וועט דא שוי� זיי�

אז , אנקומענדיג אהיי� איז מע� אי� שוי� קעג� געלאפ� מיט די בשורה
אישע 'נט ווע� די גוי� זענע� געקומע� זענע� זיי אלע געגאנגע� צו די גויהיי

אישע אייגענטימער 'או� די גוי, אינמיט� איז די מיהל צוזאמע� געפאל�, מיהל
האב� מיט בזיונות צוגעקוקט ווי יעדער איז צוריק געגאנגע� צו די אידישע 

  )� שוואר%שמואל מנח, שלו� אלעזר סאנדעל, בנימי� סאנדעל(. מיהל

  עס דערציילט אונזער זיידע) התתתשס
äøä"ø ç 'éä ñééåå òùåé íäøáà"å  

ה האט געוואוינט אי� אר% "משה יודא ווייס ע' ח ר"מיי� טאטע הרה
או� ער איז ארויס געקומע� קיי� אמעריקע נא� געלט לטובת די שומרי , ישראל

י� משפחה מיט או� ער האט איבערגעלאזט אי� שטוב זי, שמיטה אי� קוממיות
  .קינדער

˜ ·È·¯" È¯·„ ÏÚ‰נאכ� זיי� דא א שטיק צייט איז ער אריינגעגאנגע� צו 
ÈÊ Ï‡ÂÈ"Ú אבער דער . או� ער האט אי� געפרעגט צי ער קע� שוי� אהיימפאר�

  .רבי האט אי� געזאגט אז ער זאל נא� דא בלייב� או� ווייטער גיי� נא� געלט
ה א מעלדונג אז דער דאקטער "אבע עאיי� טאג האט ער באקומע� פו� די ב

דער זיידע איז . דאר! ארויסנעמע� די מאנדלע� פו� א קינד'האט געזאגט אז מ
  .עס איז פונקט געווע� א� אסיפה, � אי� שטוב'אריבער געגאנגע� צו� רבי

האט אי� , נס צימער'ווע� ער האט געעפענט די טיר אריינגעקוקט אינע� רבי
, קענסט אהיימפאר�, לע'יודא' ר"האט זי� אנגערופ�  דער רבי באמערקט או� ער

  ".אלעס איז ביי דיר אי� ארדענונג
האט נישט געדארפט 'או� מ, ער איז טאקע דעמאלטס אהיימגעפאר�

או� ביז� היינטיג� טאג האט מע� נישט געדארפט , אפעריר� דאס קינד
  )משה יודא ווייס ,משה יודא לאנדא, משה יודא האללענדער(. ארויסנעמע� די מאנדלע�

  עס דערציילט אונזער זיידע) ותתתשס

äøä"ø ç 'éä íéåáìèééè ÷çöé"å  

„ "‡· Ê ¯Ú‚‡¯Ù ÍÂ¯· ‰ÓÏ˘ È·¯ ˆ"Ïˆ"‰‚‰אונזער זיידע איז געווע� 
‡ÏÚÒ‡ÂÂ‡¯ËÚÙ ,ער איז געווע� א גרויסער ערליכער איד.  

� או� ער האט געהאלט, אי� פעטראוואסעלא איז געווע� א איד א עני ואביו�
פאר� חתונה מאכ� א קינד או� ער האט נישט געהאט קיי� געהעריג� מלבוש וואס 

, רב ווע� ער איז אריינגעקומע� או� זי� אויסגערעדט פאר�. אנצוטו� ביי די חתונה
האט דער רב אויסגעטו� זיי� אייגענע� מלבוש או� אוועק געגעאב� פאר דע� 

  )לייביש פראנקעל, משה נת� נטע פערל(. איד




