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מיינע (. ע"ד איז געווע� א תלמיד פונע� עצי חיי� זי"עזרא הי' ח ר"מיי� טאטע הרה

� אי� טשארדע "ב ומו"ל שו"בי שמואל מרדכי זח ר"דער זיידע הגה, זיידעס זענע� געווע� דורי דורות מקושר לבית סיגעט

� וואס איז דער מקור צו מנהגי בית סיגעט או� "ל ספר ליקוטי ש"הו, ע"נעב� סיגעט איז געווע� א תלמיד פונע� ייטב לב זי

  ).ע"האט א ווארימע הסכמה פונע� עצי חיי� זי
נע� אי� ה לער"ל האט געשיקט מיי� טאט� ע"ישראל צבי ז' ח ר"מיי� זיידע הרה

או� , אי� יענע צייט איז געווע� די ערשטע וועלט מלחמה. ע"סיגעט ביי� עצי חיי� זי
איז ער געגאנגע� צו� עצי חיי� זי! . האט אי� גערופ� זי! שטעל� צו� מיליטער דינסט'מ

האט אי� דער עצי חיי� געזאגט אז ער זאל מקבל זיי�  .מזכיר זיי� אז ער זאל ניצול ווער�
או� ער וועט קיינמאל נישט נאכלאז� , דבר טוב וואס ער וועט זי! פיר� דערי� אוי" זי! א

  .או� דער זכות וועט אי� ביישטיי�, דערפו�
האט אי� מיי� טאטע געפרעגט צי א קבלה אז ער וועט יעדע ווא! עס� מלוה מלכה 

אז  �יח געוועאו� ער האט אי� ווארע� מבט, האט דער עצי חיי� געזאגט אז יא, איז גוט
כל ימיו האט ער אנגעהאלט� די קבלה טובה צו עס� מלוה מלכה מיט (. בזכות המצוה וועט ער ניצול ווער�

ד אי� סאסרעג� "אי� ווינטער פלעגט דאס זיי� אינע� ביהמ, ה פלעגט צושטעל� יעדע ווא! בארשט"או� מיי� מאמע ע, מני�

  ).קומע� ביי אי� אי� שטוב וזאמע�או� אי� זומער פלעגט מע� זי! צ, וואו ער האט געוואוינט
או� מע� האט אנגעהויב� צו כאפ� , מיט די צייט איז דער מצב געוואר� זייער שווער

איז מיי� טאטע אוועק געפאר� , בחורי� אי� די גאס� או� זיי געשלעפט צו� מיליטער
 דארט האט ער. וואו ער האט זי! באהאלט� ביי א מומע, קיי� הארינטש נעב� מונקאטש

ווייל יענער האט נישט געקענט קיי� אונגאריש , געטראפ� ח� ביי� אפיציר אי� די שטאט
אזוי אז ער האט אי� נישט גענומע� צו� , או� דער טאטע פלעגט אי� ארויסהעלפ�

  .מיליטער
אי� איינע פו� די טעג איז אנגעקומע� א מעלדונג צו� אפיציר אז מארג� וועט זיי� א 

דער אפיציר . שטאט צו טרעפ� די אלע אנטלאפענע פו� מיליטעראונטערזוכונג אי� די 
או� ער האט באלד גענומע� די בא� או� געפאר� דור! , האט דאס דערציילט פאר� טאט�

ד "א היבשע צייט אי� ביהמ' טמיר ונעל�'סיגעט קיי� גראסווארדיי� או� ער איז געווע� 
נא! בחורי� האב� זי! ווי , ל"� בעל אהבת ישראל זצ'פונע� וויזניצער רבי

 .אויסבאהאלט�
ד זי! אביסל אויסלופטער� או� עפעס "איי� נאכט איז ער ארויסגעגאנגע� פו� ביהמ

או� דא� האב� אי� די פאליציי געכאפט או� זיי האב� אי� געטראג� אי� די , איינקויפ�
 וועט אי�'פאליציי סטאנציע וואו ער האט געדארפט ווארט� ביז אינדערפרי ווע� מ

די סטאנציע איז געווע� . שטעל� צו� משפט פאר� זי! ארויסדרייע� פו� מיליטער דינסט
  .ארומגענומע� מיט פאליציי פו� אינעווייניג או� פונדערויס�

האט ער , פלוצלונג זעהט ער ווי דער פאליציי נעב� אי� איז איינגעשלאפ�
, "! וועל ניצול ווער�� אז אי'אי! האב דא! א ברכה פו� מיי� רבי"געטראכט ביי זי! 

האט ער אויסגעטו� די שי! או� שטילערהייט האט ער אנגעהויב� ארויסצוגיי� פו� זיי� 
איז ער , זעהט ער ווי יענער פאליציי שלאפט אוי!, צימער ביז צו� דרויסנדיג� טיר

  .ד פונע� אהבת ישראל"אנטלאפ� פו� דארט או� צוריק אנגעקומע� צו� ביהמ
איז , יטמאכעניש� האט ער שוי� מורא געהאט דארט צו בלייב�אבער נא! די אלע מ

זייענדיג שרעקלי! . או� דארט האט ער געטראפ� א גוי, ער אנטלאפ� צו א דאר"
זאגט אי� דער . דארשטיג האט ער געפרעגט דע� גוי צי ער קע� האב� אביסל וואסער

  ".ויסבאהאלט� ביי מירדו קענסט זי! א, אי! זע אוי" דיי� פני� אז דו ביסט א איד"גוי 
איינמאל זענע� די . ער האט זי! טאקע אויסבאהאלט� ביי דע� גוי א שטיק צייט

האט אי� דער . זשאנדאר� געקומע� זוכ� צי עמיצער באהאלט� זי! אויס אי� דע� הויז

גוי געגעב� א לייטער או� ער איז ארוי" געקראכ� אוי" די ריזיגע הויפענעס שטרוי וואס 
או� ער האט זי! דארט , ט געהאט וואס איז געווע� עטליכע שטאק הוי!דער גוי הא

מיט שמעק הונט ביי  טזיי האב� דארט ארומגעזוכ. באהאלט� אינעווייניג אי� די שטרוי
ביז ווע� , אבער וויבאלד ער איז געווע� אזוי הוי! האב� זיי אי� נישט געכאפט, די שטרוי

  .זיי זענע� אוועק געגאנגע� פו� דארט
� או� 'אזוי האט ער געהאט ניסי ניסי� די גאנצע צייט בזכות די ברכה פו� זיי� רבי

  )קלונימוס אליעזר בנעט(. בזכות זיי� קבלה טובה

  זיידע מיי
 עלטערדערציילט האט עס ) חתתתשס
äøä"ø ç 'ò ùèéååàìãðòî øòá ìàøùé"ä  

וע� זייער גרויס ב אי� פיזאשאב� איז געו"ל שו"נפתלי היר� ז' ח ר"מיי� טאטע הרה
, יעדער איד האט ביי אי� געטראפ� א אפענע טיר, אי� די מצוה פו� הכנסת אורחי�

אפילו עניי� ואביוני� וואס זענע� געווע� ארע� או� אפגעשליס� זענע� ביי אי� 
  . האט זיי צוגעשטעלט אלע געברויכ�'או� מ, אויפגענומע� געוואר� מיט� גרעסט� כבוד

ט אז די קא! איז געווע� אויסגעלייגט מיט מענטש� אזוי ווי גאנ� אפט האט פאסיר
או� ווע� די טעכטער פו� , אז עס איז נישט מעגלי! געווע� אריבער צו גיי�, א פאדלאגע

זענע� זיי פשוט ארויסגעקראכ� פו� , שטוב האב� אינדערפרי געדארפט ארויסגיי�
  ...פענסטער

אסא! פו� די געסט זענע� , קלאס נישט געווע� אלע פו� בעסער�זענע� די געסט 
, אמות' וואס מע� האט קוי� געקענט שטיי� אי� זייערע ד, געווע� פשוטע בעטלערס

, ווער רעדט נא! אז אסא! זענע� געווע� אנגעשטעקט מיט די דריטע מכה פו� מצרי�
ה האב� נישט געקוקט "אבער מיינע עלטער� ע, או� האב� איבער געלאזט נא! זי! שפיר�

  .דע� או� מיט� גרעסט� כבוד אריינגענומע� די איד� אי� שטוב אוי"
האב� , יעד� אינדערפרי ווע� די מאמע מיט די טעכטער האב� אויפגערוימט די דירה

ווע� עס רינע� דערפו� קריכעדיגע , זעק# זיי ארויס געטראג� די אויסגעשלאפענע שטרוי
  .אז מע� האט געמוזט אנטלויפ� דערפו�, לייז

או� איינע פו� די טעכטער האט , � די שמו� או� לייז האב� זי! געמערטאמאל ווע
או� האב� פארלאנגט אז , זי! באקלאגט דערוי" פאר� טאט� אז עס איז ממש געפערלי!

אריינצונעמע� אלע , ער זאל שוי� אויפהער� מיט די אפענע טיר� פו� הכנסת אורחי�
  .סארט ארימע אפגעריסענע געסט

ערופ� איינע� פו� די געסט וועלכער איז געווע� א שיינער האט דער טאטע צוג
או� איז אוי! געווע� , וואס האט אויסגעזעה� צו זיי� פו� בעסער� קלאס, הויכער מענטש

שמוציג או� , אבער פונע� וואנדער� איז ער געוואר� נאכגעלאזט, א שטיקל תלמיד חכ�
ווער זענט : "פו� די טעכטער טואראו� דער זיידע פרעגט אי� אי� געגנו. וו.א.לייזיג א

  "?איר או� פו� וואו קומט איר
אי! בי� געווע� פו� די בעסטע תלמידי� פונע� ערוגת "ענטפערט דער גאסט 

ביז אי! בי� , ט אל� א גרויסער עילוי'ש�'או� אי! האב גע, דער חוסטער רב, הבוש�
דאס רעדל א דריי  אבער ליידער האט זי!, געוואר� א� איידע� ביי א גרויס� עושר

או� זיינע אלע געשעפט� זענע� צוביסלע! , מיי� שווער איז אוועק פו� די וועלט, געטוה�
אי! האב פרובירט צו ארבעט� או� ברענגע� פרנסה עס האט  , ע"צוגרינד געגאנגע� ל

אצינד זענע� מיינע צוויי קינדער אונטער געוואקס� . אבער ליידער נישט מצליח געווע�
איז מיר נישט געבליב� קיי� צווייטע ברירה נאר צו זיי� נע , אר" זיי חתונה מאכ�ד'או� מ

או� אז ... גיי� איבער שטעט או� דערפער צונויפקלויב� נדבות פו� אידישע קינדער, ונד
  ..."מע� וואנדערט ווערט מע� אזוי נאכגעלאזט

איד וויפיל צרות איז דער : "האט דער טאטע אויסגעפירט פאר די טעכטער
או� פאר מיר , אריבער ביז ער האט אויפגעקליב� די שמו� או� לייז וואס ער האט



ווילט עט� אפשר אז אי! זאל דארפ� , ברענגט מע� דאס אהיי� א� קיי� שו� טירחא
פו� דעמאלטס א� !..." ?מיטמאכ� די אלע צרות או� אזוי צוזאמע� קלויב� די סחורה

או� , קע� באדינע� יענע�'אז מ' או� א זכי האב� אלע קינדער געשפירט פאר א שמחה
   )שמואל מענדלאוויטש(. דאר" נישט אליינס גיי� וואנדער�'מ

  עס האט דערציילט  מיי
 עלטער זיידע) טסתתתש

äøä"ø ç 'ò øòâøòá äðç éëãøî" äïàãðàì  

עס איז געווע� אי� קלויזנבורג א וויי� סוחר וואס האט נישט געפירט קיי� געהעריגע 
בצר לו איז ער . ט'מסר'האט אי� פאר'או� מ. מיט חשבונות פאר די רעגירונג ביכער

˜ "‰¯‰האט ער איה� געשיקט צו , Ó È·¯ ˜'ÈÊ ¯Ú˘ÚÚ„ ÚÏ"Ú˘‰"‰¯‰געלאפ� צו 
È¯·„ ÏÚ· ÈÊ ÚÂÂ‡�È˘Ó Ï‡˜ÊÁÈ"Ú . נאר וואוסנדיג אז ער איז נישט פו� קיי� משפחה פו�

� 'אז ער זאל דערצייל� דע� גבאי, טו� האט ער איה� מדרי! געווע� וואס צו, חסידי�
או� ער וועט דאס שוי� , אז ער זאל דאס אריינשרייב� אי� קוויטל, דע� פראבלע�

  .וכ! הוה. �'איבערגעב� פאר� רבי
ווי אזוי פארט מע� "ווע� דער שינאווער רב האט דאס געהערט האט ער געפרעגט 

או� זיי וועל� אהיי� , נעמע� די בא� האב� זיי געזאגט אז זיי" ?צוריק קיי� קלויזענבורג
זאל איינטייל� די 'האט דער רבי געזאגט  אז ער מיינט אז מ. פאר� במש! די נאכט

או� דארט נעכטיג� אי� א האטעל נעב� די  וזאל זי! אפשטעל� אי� פרעשא'אז מ, נסיעה
זע קיי� או� אויפמארג� וועט מע� ממשי! זיי� די ריי, או� זי! אויסרועה�, בא� סטאנציע

  .קלויזנבורג
או� זיי האב� געטו� ווי , דער שינאווער רב האט זיי אוי! געגעב� א שאכטל צוגאר�

, אנקומענדיג צו� האטעל האב� זיי זי! געלייגט שלאפ�. דער שינאווער האט זיי געהייס�
או� ער זאגט זיי אז אי� , אינמיט� די נאכט קלאפט א משרת אויפ� טיר פו� זייער צימער

או� , או� זיינע ציגאר� זענע� אויסגעגאנגע�, האטעל שטייט איי� א גרויסער פרי� דע�
  .ער דרייט  זי! ארו� זוכ� ציגאר� פאר� פרי�

נא! א קורצע צייט , זיי האב� אי� געגעב� א ציגאר או� זי! צוריק געלייגט שלאפ�
שט אז דער פרי� זאגט אז ער האט נא! קיינמאל ני, קלאפט דער משרת נאכאמאל

זענע� זיי אריבער געגאנגע� צו� . צי ער קע� האב� נא! איינס, געהאט אזא גוט� ציגאר
דער פרי� האט זי! , פרי� מיט� שאכטל ציגאר� או� זי! צושמועסט מיט אי�

  .ביז ווע� ער האט דערציילט איבער דע� פראצעס, פאראינטערעסירט אוי" אלע� ארו�
י� איז געווע� צוויש� די שופטי� אינע� דא� האט זי! ארויס געשטעלט אז דער פר

או� ווע� עס איז געקומע� צו� משפט האט דער פרי� אי� באלד באפרייט , געריכט
  )אהר� בערגער(ע "זי. ער בלבול'זאגנדיג אז דאס איז א פשוט

  עס דערציילט  מיי
 זיידע) תתתשע

äøä"ø ç 'éä ïééì÷ çð"å  

„ ÔÂÈˆ Ô· È·¯ ˆˆÊ Ô‰‡˜ Ô‰Î"·‡ Ï" ¯ÚËÚÙ�ÚÒ ‰"‰‚‰עס האט מיר דערציילט 
ÁÓÚ·Â"Â˘ Ò"ÔÂÈˆ È�·‡ ˙,  אז ער האט אלס בחור געלערנט אי� די ישיבה אי�

או� דער פרעשבורגער רב פלעגט זי!  ,Ê ¯ÙÂÒ ‡·È˜Ú È·¯ ˆ"Ïˆ"‰‚‰פרעשבורג ביי 
  .מיט אי� פארקוק� דע� שיעור

ערנט מיט � בשעת ווע� ער איז געזעס� או� געל'איינמאל אי� די פארמיטאג שעה
דער פרעשבורגער רב האט . הערט מע� א שטארק� קלאפ� אויפ� טיר, �'זיי� רבי

˜ ¯·ÔÂ‡" ÏÂ‡˘ È ‰‚‰, געעפענט די טיר זעהט ער א פיאקער שטייט נעב� זיי� הויז
ˆÊ Í‡¯·"Ï ·‡"ÈÂ˘‡˜ „  #  "וועלכער איז דעמאלטס געווע� רב אי� מאגענדאר # 

  .שטייט ביי די טיר
שלו� עליכ� "האט אי� אויפגענומע� מיט שמחה דער פרעשבורגער רב 

נאר , אבער דער קאשויער רב האט נישט צוריק געגעב� די האנט, "מאגענדארפער רב
  ...".אי� שלו� ל"ער האט שאר" געזאגט 

ער האט פארשטאנע� אז אויב , דער פרעשבורגער רב האט זי! זייער דערשראק�
האט ער אי� . דער קאשויער רב רעדט אזוי שאר" מיינט דאס אז ער האט געטו� א עולה

  ".מה פשעי ומה חטאתי"געפרעגט 
ביי איי! אי� די שטאט וועט פארקומע� א� אסיפה "האט דער קאשויער געזאגט 

  ".איר שטעלט דאס נישט אפפו� די מזרחי או� 
דער . רב געפרעגט געררהאט דער פרעשבו" ?וואס קע� אי! דע� טו� דערקעג�"

" אויפ� פיאקער או� ער נאר ער איז באלד ארוי, קאשויער רב האט נישט געענטפערט
  .איז אוועקגעפאר�

ב פו� דע� זאל וואו די "דע� בעהדער פרעשבורגער רב האט באלד געלאזט רופ� 
די אפשטעל� או� ער האט אי� געהייס� אז ער זאל , האט געדארפט פארקומע�אסיפה 
ע� אז ער האט דאס שוי� ארויסגעדינגע� או� ער 'יענער האט אנגעהויב� צו טענה, אסיפה

אויב דו שטעלסט "האט אי� דער פרעשבורגער רב שטרענג געזאגט , קע� גארנישט טו�
י פארשטענדלי! האט דאס עושה רוש� וו ".� דע� זאל'דאס נישט אפ וועל אי! אסר

  )אהר� קליי�(. או� די אסיפה איז צושטערט געוואר�, געווע�

  עס האט דערציילט  מיי
 עלטער זיידע) אתתתשע
äøä"ø ç 'ò øòììòè ãåã äùî"ä  

ˆ ¯·ÊÈÈ¯‚�ÂÈ ÛÒÂÈ ·˜ÚÈ È "‰‚‰ער האט געלערנט אי� די ישיבה אי� מאדא ביי 
ˆÊ"Ï , פאר די קריגדער לעצטער רב אי� מאדא.  

ביי בעלי  'טעג'איינגעפירט אז די בחורי� פלעג� עס� געווע� יענע צייט איז אי� 
או� עס האט זי! אפטמאל געמאכט אז א בחור איז , בתי� איבער די שטאט

או� ער האט , אריינגעפאל� ביי א משפחה וואו ער האט נישט געלעקט קיי� האניג
לע! איז געווע� 'אסא! מעשה .גלי!טאג טעגעמוזט מיטמאכ� היבש עגמת נפש 

  .באקאנט אי� די ישיבה וועלט איבער בחורי� וואס האב� מיטגעמאכט ביי� עס� טעג
אויסגעקומע� צוויי מאל א ווא! האט ער געגעס� ביי א משפחה ווי דע� זייד� איז 

. האט געגעב� צו עס� א סארט לאקש� וואס ער האט נישט געקענט נעמע� אי� מויל'מ
י בחורי� האב� זי! געמוזט אהערשטעל� כדאי זיי זאל� טראג� א אנשטענדיג� אבער ד

האט נישט ליב א 'דעריבער איז נישט שיי! געווע� צו זאג� אז מ, נאמע� ביי די בעלי בתי�
  .או� איבערלאז� דאס עס� אי� טעלער איז אוי! געווע� א נישט שיינע זא!, געוויסע מאכל

באהאלטענערהייט אריינצושיט� די לאקש� אי�  בלית ברירה האט ער אנגעהויב�
או� ער , או� די באלעבאסטע איז געווע� צופריד� זעהנדיג אז די טעלער איז ליידיג, טאש

או� די הונגעריגע בחורי� פלעג� זי! מחיה זיי� , איז אזוי צוריק געקומע� אי� די ישיבה
  .מיט זיינע שיריי� פו� זיינע סעודות

באסטע באמערקט ווי זיי� טעלער ווערט זייער שנעל איינמאל האט די באלע
אוי "האט זי זי! אנגערופ� , האט זי פארשטאנע� אז ער עסט מיט גרויס אפעטיט, ליידיג

  .או� זי האט נאכאמאל אנגעפולט זיי� טעלער ".וויי דער בחור איז הונגעריג
געשטאנע� איינמאל ווע� ער האט אריינגעגאס� דאס עס� אי� די קעשענע איז דארט 

או� זי איז באלד געלאפ� , או� זי האט דאס באמערקט, א קליי� מיידל פו� די משפחה
ווי נאר די באלעבאסטע האט דאס געהערט איז זי געקומע� צו . דערצייל� פאר די מאמע

 ?נע�'פארוואס דאר" מע� גנב ,בחור"או� זי האט אי� אנגעשריג� , לויפ� מיט איי� כעס
ביז ווע� אלעס האט , או� זי האט אי� געגעב� נא! או� נא!, !"?ער�געב אי! דע� נישט ג

  .זי! געענדיגט
יעצט זאלסטו , אלעס האט א שיעור"נאכ� בענטש� האט זי אי� שטרענג געזאגט 

או� דער זיידע איז צוריק געגאנגע� אי� ". ענע�'זי! גיי� זוכ� א צווייטע פלא� וואו צו גנב
בנימי� יוס" מאיר (. ער איז פטור געוואר� פו� די עגמת נפשמיט צופרידנהייט אז די ישיבה 

פנחס נחמ� , שמואל הילמא� דאווידאוויטש, ישכר בער דאווידאוויטש, יצחק טעללער, משה דוד טעללער, טעללער

  )משה דוד פריעדמא�, משה דוד מאקובעצקי, י גלויבער"פינחס נחמ� ברא, מ גלויבער"פינחס נחמ� ברי, וויינגארט�

  עס דערציילט מיי
 זיידע) עבשתתת

äøä"ø ç 'éä õèøàååù òùåé"å  

מיי� , ק"ח לפ"ב כסלו תשכ"י איז געבויר� געוואר� י"יעקב נ' זו� ר רמיי� עלטסטע
  .È·¯'ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· Ô"Úזיידע איז געגאנגע� פרעג� דע� 

האט דער רבי געזאגט אז די ווא! ליינט מע� וישלח יעקב זאל זיי� דער נאמע� 
דער מוהל איז . ד"דער רבי איז געווע� ביי� ברית נאכ� דאווענע� אי� זיי� ביהמ. עקבי

  .ה"אליעזר ליימזידער ע' ח ר"געווע� הרה
) ה"יפ(יעקב הכה� ' ח ר"הרה, ד"דער פדיו� הב� איז אוי! געווע� אי� ביהמ

� נאכ� פדיו� האט דער עול� געכאפט קנאבל או, ל איז געווע� דער כה�"פריעדמא� ז
. דער רבי האט געעפענט זיי� בעקיטשע או� אריינגעלייגט אי� וועסטל טאש. צוקער

דאס איז געווע� פו� די לעצטע שמחות וואס דער רבי האט אנטייל גענומע� 
ווייל באלד נאכדע� איז ער אוועק געפאר� קיי� פלארידע או� אוי" שבת , געזונטערהייט

  .וויש� דע� עול�שקלי� איז ער שוי� נישט אריינגעקומע� צ
ביי� אהיימגיי� האט מיי� , ד צו� פדיו�"איז אוי! געווע� אי� ביהמ' מיי� באבע תחי

דער רבי האט זי! , ע אז די יולדת שטייט דא"� זי'זיידע געזאגט פאר� רבי
געדענקט די ברכות ביז� היינטיג� ' די באבע תחי. אויפגעשטעלט אנצוואונטש� פאר איר

 )יחזקאל שרגא שפילמא�, למא�מנח� יודא שפי(. טאג




