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  פעטער-עס דערציילט אונזער זיידע) תתתשעג
äøä"ø ç 'éä õøòî á÷òé äîìù"å  

Ï‡˜ÊÁÈ È·¯ ˜' Ú"‰¯‰אי� האב זוכה געווע� צו משמש זיי� ביי אונזער קרוב 
˜ÂˆÊ ı¯ÚÓ"Ï ער איז ל"ב לפ"בשנת תשל �"ק ווע�ע נישט געזונט געווע.  

האט געטראפ� ביי אי� די ביטערע 'עס איז געווע� אי� די ערשטע תקופה ווע� מ
 או� עס זענע� געווע�, ע או� ער איז געווע� אי� מיימאנידיעס שפיטאל"מחלה ל

זאל איה� טראג� קיי� ראטשעסטער ווי עס איז דא 'עסקני� וואס האב� געהאלט� אז מ
  .אי� די וועלט פאר די מחלה וואס איז די גרעסטע שפיטאל, די מאיא קליניק

האט ער געענטפערט איי� זא� , האט אי� געפרעגט זיי� מיינונג דערוי�'ווע� מ
� אז עס זאל� זי� נישט דרייע� קיי� פרויע� נוירסעס אי� 'קע� דארט פועל'אז אויב מ

אב� ווע� די עסקני� ה). אי� מיימאנידיעס איז טאקע אזוי געווע�(זיי� צימער קע� ער באשטיי� 
, � ביי די שפיטאל באאמטע אי� ראטשעסטער'קע� דאס נישט פועל'געזעה� אז מ

  .ע געזאגט אז ער וויל בשו� אופ� נישט אהינגיי�'האט רבי יחזקאל
ע או� "ק בעל דברי יואל זי"זענע� די מקורבי� אריבער געגאנגע� צו רביה

ע '� ביי רבי יחזקאל'או� געבעט� צי דער רבי קע� פועל, דערציילט וואס דא גייט פאר
דער רבי האט אהי� . אז מחמת פיקוח נפש זאל ער יא מסכי� זיי� אריבער צו גיי� אהי�

או� ער האט ) 'ה' א סעי"כ' ז סי"אבהע(געשיקט איינע� פו� די מקורבי� מיט א שולח� ערו� 
א אז במקו� שהרבה בני אד� מצוי� "איה� געהייס� פארלערנע� דע� לשו� פונע� רמ

�"מע� זי� באדינע� מיט א שפחת עכו ש� מעג.  
דער "ע 'ע זאגט ער פאר רבי יחזקאל"ווע� דער מקורב איז אנגעקומע� מיט� שו

ע געזאגט 'האט רבי יחזקאל, "א"רבי האט מי� געשיקט פארלערנע� א שטיקל רמ
א גיט אי� רבי "ווע� ער האט געענדיגט אפזאג� דע� לשו� פו� רמ, "לאמיר הער�, נו"

ח וואו "א קלאפ אי� די האנט או� ער ווייזט אי� אז ער זאל אריינקוק� אי� ב ע'יחזקאל
ע גיט 'או� רבי יחזקאל. על כ� שומר נפשו מתרחק מזה, "והנמנע מתבר�"עס שטייט 

אבער אי� דאר� די ברכה פונע� , אי� ווייס פו� די הלכה'א שמייכל ווי איינער זאגט 
  .ח"ב

או� לפלא האב� זיי דעמאלטס צו� , געפאר� ע יא אהי�'למעשה איז רבי יחזקאל
ערשט� מאל מסכי� געווע� נאכצוגעב� אז קיי� נשי� זאל� נישט אריינקומע� אי� זיי� 

ב נצחו אראלי� את המצוקי� "סיו� תשל' א קורצע צייט דערוי� ביו� ט. צימער
  )יוס� גאלדבערגער, יואל זוסמא� גאלדבערגער, שמעו� מער"(. ע"ונלב

  האט דערציילט  אונזער  עלטער זיידע עס) תתתשעד
äøä"ø ç 'éîçð 'ò øàæàì"ä  

או� ער , אלס אינגערמא� האט ער געוואוינט אי� א שטעטל אי� שכנות פו� דעעש
ווע� ער האט געהאט א , Ó È·¯ ˜'ÈÊ ¯Ú˘ÚÚ„ ÚÏ"Ú˘‰"‰¯‰איז געווע� א חסיד פו� 

ארא נאמע� צו געב� � או� געפרעגט וואס פ'אינגל איז ער אריי� צו� דעעשער רבי
האט דער דעעשער רבי געזאגט אז ער זאל געב� א נאמע� יחזקאל נאכ� , פאר� קינד

  .ע"מראה יחזקאל זי
„·¯ÌÈÈÁ È ט ווי ער זעהט דע� הייליג� 'חלומ'די נאכט פאר� ברית  האט ער גע

ÈÊ" Úאז ער האט געהאט א אינגל �פרעגט אי� דער דברי חיי� , או� ער דערציילט אי
האט ער געזאגט אז ער וועט געב� א נאמע� יחזקאל , "?אמע�נוועמע� געסטו א  נא�"

  .�'נאכ� דעעשער רבי
ער  ,"?פארוואס געסטו נישט א נאמע� נא� מיר"פרעגט אי� דער צאנזער רב 

האט . האט זי� אויפגעוועקט מיט וואונדער ווייל דער צאנזער רב האט נא� געלעבט
אינצוויש� ביז� ברית איז אנגעקומע� . ברי� בטלי�ער געטראכט אז דער חלו� איז ד

 �א טעלעגרא� וואס האט געמאלד� די ביטערע בשורה איבער די הסתלקות פונע
או� ער , ער חלו�'האט ער פארשטאנע� אז דאס איז א אמת, ע"הייליג� דברי חיי� זי

משה יודא , נ ניימא�"משה יודא בר, י ניימא�"משה יודא בר( ".חיי� יחזקאל"האט געגעב� א נאמע� 

ברו� , צ עקשטיי�"ברש' משה ארי, ב עקשטיי�"בר' משה ארי, משה יודא לאנדא, משה יודא ווייס, האללענדער

  )הערשל ניימא�, ניימא�' אלי, י ווייס"יואל בר, ניימא�

  עס דערציילט  מיי� זיידע) התתתשע
äøä"ø ç 'éä ãìòôðøäò ùøòä ïøäà"å  

ה איז אמאל געזעס� ביי א סעודת ברית פו� א� "ע 'טובי' ח ר"מיי� פאטער הרה
. ש"לרפו ‡"¯ Î"ÂÓ„‡ ˜"ËÈÏ˘ ˘‰‡ËÓא "אייניקל ווי עס איז אוי� געזעס� יבדלחט

דער איד האט מי� געראטעוועט פו� "אינמיט� האט זי� דער טאהשער רבי אנגערופ� 
  ".שלעק

ה איז "די מעשה איז געווע� אי� די שווערע מלחמה יאר� ווע� מיי� טאטע ע
או� , א"� שליט'געווע� ביי די שווערע צוואנגס ארבעט צוזאמע� מיט� טאהשער רבי

. דער טאהשער רבי האט שוי� דעמאלטס געדאווענט מיט די תנועות אזוי ווי היינט
, איינמאל אינמיט� דאווענע� איז אריינגעקומע� א אפיציר או� אי� געזעה� דאווענע�

� ער איז צוגעלאפ� צו איה� מיט א רציחה או� אי� יענער איז געוואר� אי� כעס או
מיי� טאטע האט דאס געזעה� איז ער צוגעלאפ� . געוואלט דערלאנגע� אפאר שמו"

דו זעהסט נישט אז ער איז ? וואס ווילסטו פו� איה�"או� געזאגט פאר דע� רשע 
 דער רשע האט דאס אנגענומע� או� ער האט אפגעלאזט!" ?נישט ביי� פול� זינע�

  .דע� צדיק
  )עהרנפעלד' טובי(  .דער טאהשער רבי האט דאס מכיר טובה געווע� פאר מיי� טאט�

  עס דערציילט אונזער עלטער עלטער פעטער) עותתתש
äøä"ø â 'èéìù øòùéô áåã óñåé" à÷ã áø ' äøåú éãîåì- úåáåçø   

י ה האט מיר דערציילט אז עס איז געווע� אי� ד"שמשו� ע' ח ר"מיי� טאטע הרה
ה וועלכער איז געווע� א תלמיד מובהק פונע� "שלושי� פונע� זייד� רבי גבריאל ע

  .גיטי�' ל או� ער האט געמאכט א סיו� אוי� מס"� שיק זצ"מהר
יענע נאכט האט ער געהאט א חלו� ווי ער זעהט א טיש ווי עס זיצ� תלמידי 

�זיצט א מענטש וואס או� אויבנא� , או� זיי� טאטע זיצט די דריטע פו� אונט�, חכמי
ווער איז דער איד וואס "האט ער געפרעגט זיי� טאט� , זיי� פני� שיינט זייער שטארק

 חדאס איז דער הייליגער ישמ"האט אי� דער טאטע גענטפערט , "?זיצט דא אויבנא�
  )אליקי� פישער, ישראל פישער, מנח� זאב פישער, יושע צבי פישער(". ע"משה זי

  ט אונזער זיידעעס דערצייל) זתתתשע
äøä"ø ç 'éä õèòîðééèù àãåé"å  

˜ "Â�È·¯ Ô¯Ó ‰‚‰יעדעס מאל ווע� אי� בי� אריינגעגאנגע� בקודש פנימה צו 
ÈÊ ‰˘Ó Í¯· ÏÚ·" Ú �זייד �מיי �מיט התפעלות פו �צו רעד �פלעגט ער אנהייב

  .ה פו� סיגעט"שוואר" ע' אלי' ח ר"הרה
לט� מיי� האנט פאר באלד צע� ביי איי� געלעגענהייט האט דער רבי אנגעהא

�דערציילנדיג אז ער איז געווע� א , מינוט או� גערעדט מיט התרגשות פו� איה
או� ער פלעגט אפט תהילי� זאג� פאר� עמוד ביי אלע , הויכער לעבעדיגער אידל

ער , יעד� שבת אינדערפרי, או� גאנ" חודש אלול, געלעגענהייט� ווי פאר סליחות
  .הוי� קול וואס האט מעורר געווע� דע� גאנצ� ציבורפלעגט זאג� מיט א 

ד פונע� "ער האט אנגעפירט מיט די חברת מורא מקדש אי� סיגעט אינע� ביהמ
ÈÊ ÌÈÈÁ ÈˆÚ"Ú , זיכער געמאכט אז קיינער �או �דאווענע �ער פלעגט ארו� גיי� ביי



' יהא שמי, אמ�'או� אז די קינדער זאל� הוי� נאכזאג� , רעדט נישט ביי� דאווענע�
  .'רבא

ע אז ווע� ער הערט רעד� אי� "איינמאל האט ער געבעט� דע� עצי חיי� זי
וואס דאס וועט העלפ� אז די , ד ביי� דאווענע� זאל ער זי� אויסדרייע�"ביהמ

האט אי� דער עצי חיי� , שמועסערס זאל� מורא האב� צו רעד� ביי� דאווענע�
, ו� פאר� אייבערשט� הער אי� גארנישטווע� אי� דאו, וואס זאל אי� טו�"געזאגט 

  )יחיאל שטיינמעט", משה אליעזר שטיינמעט"(". אי� בי� נישט דא

  עלטער זיידעאוי� אונזער דערציילט 'מ) חתתתשע

äøä"ø ç 'ò øòììòè ãåã äùî"ä  

או� אז ער האט געדארפט דרייוו� א קאר , ער איז געווע� א גרויסער איש החסד
ס זייער שטארק אויסגענוצט צו קענע� כסדר טו� חסד או� האט ער דא, לצור� פרנסה

�  .העלפ� אנדערע איד� מיט דע
עס איז געווע� אמאל ווע� די מקוה נעב� זיי� הויז אי� בני ברק איז געווע� 

האט געדארפט גיי� א לענגערע 'או� מ, האט דאס איבערגעבויעט'פארשפארט ווע� מ
לעגט ער ארומפאר� פאר פיר אזייגער פ, וועג ביז צו די מקוה אי� זכרו� מאיר

פארטאגס אוי� די גאס� אויפצונעמע� די איד� וואס דארפ� גיי� דע� לאנג� וועג ביז 
  .ד"או� ער האט זיי דערנא� צוריק געברענגט צו זייער ביהמ, צו די מקוה

איז נישט געווע� ביי אי� , אזוי אוי� ווע� ער האט באמערקט א איד דאר� היל�
וועג� זיי� אייגענע� כבוד זאל ער זי� צוריק האלט� או� נישט גיי� העלפ�  אזא זא� אז

עס איז געווע� נישט איינמאל ווע� ער האט געזעה� ווי א איד שטייט . א איד
אומבאהאלפ� אינמיטט� די גאס ווע� ער האט געהאט סיי וועלכע פראבלע� צי מיט 

קוקנדיג אוי� זיי� חשיבות  או� נישט, האט ער זי� אפגעשטעלט. זיי� קאר וכדומה
�  .האט ער געטו� אלעס אז יענער זאל געהאלפ� ווער� פו� זיי� פראבלע

באזונדער איז געווע� זיי� מידת החסד וואס ער פלעגט כסדר טו� צו העלפ� זיי� 
או� ער  וועלכער פלעגט מאכ� וויי�, ל"צ רבי שמעו� עוזר ווייס ז"שוואגער הרה

�ארומטראג� די וויי� פאר די אלע וואס האב� דאס  פלעגט פאר די ימי� טובי
ווייל ער , דער פעטער פלעגט נישט פארקויפ� די וויי� פאר יעד� איינע� .באשטעלט

או� ער האט נישט געוואלט אז , פלעגט דאס מאכ� מיט שטארקע זהירות או� כוונות
 .נישט גאר ערליכע איד� זאל� טרינקע� פו� די וויי�

ל ווע� ער האט געברענגט א שווער� קעסטל וויי� צו� שטוב עס איז געווע� אמא
או� יענער האט אי� נישט געקענט ער האט געמיינט אז ער איז א , פו� א איד

ברענגט דאס ביטע ארוי� צו� דריט� "זאגט ער אי� , געדונגענער דעליווערי מא�
געשלעפט  דער זיידע האט נישט געזאגט קיי� ווארט או� ער האט זי� ארוי�, "שטאק

אי� א אינעוויינגסט�  �רופעאו� דארט האט אי� דער איד אריינג, דערמיט דריי שטאק
או� דער זיידע האט , צימער או� געהייס� ארויפקריכ� או� דאס לייג� העכער א שאנק

או� כאטש עס איז נישט געווע� לפי כבודו כדי מקיי� , דאס געטו� א� זאג� קיי� ווארט
ישכר בער , משה דוד טעללער, בנימי� יוס� מאיר טעללער( .ת חסדי� בשלימותצו זיי� מצות גמילו

  )משה דוד פריעדמא�, פינחס נחמ� גלויבער, פנחס נחמ� וויינגארט�, שמואל הילמא� דאווידאוויטש, דאווידאוויטש

  אשת' באבע תחיעס דערציילט אונזער ) תתתשעט

äøä"ø ç 'ò ñééåå ìàéøáâ"ä  

א דאנק די , ה האט זוכה געווע� צו אריכות ימי�"איר באבע מרת רחל סאפיר ע
ביי� סו� דאס איז געווע� . „ Ê ‡¯ÈÙ˘ ·˜ÚÈ È·¯ ˆ"·‡ Ï"Ï‡ˆ¯ÚËˆ"‰‚‰ברכה פו� 

ווע� די איד� זענע� ריינגעוואש� פו� די פרשה פו� דע� עלילת ד� פו� טיסא עסלאר 
מיט זייער שוידערליכע שנאת  גוי�די אבער , געוואר� פו� דע� שרעקליכ� בלבול

זי� האב� זיי געזוכט , ישראל האב� נישט מסכי� געווע� צו� אויסגאנג פונע� משפט
טע שוחטי� איז א� גאו� הערנדיג אז איינער פו� די אנגעקלא, נוק� צו זיי� אי� די איד�

ס או� האב� זיי מחליט געווע� אויסצוגעב� זייער כע, איידע� ביי� טערצאלער רב
  .נקמה אויפ� אידיש� רב

וואס די גוי� אויפ� מארק די באבע איז געווע� א יונג מיידל או� זי האט געהערט 
איז זי באלד געקומע� צו לויפ� צו� הויז פונע� רב , האב� אפגעשמועסט צוויש� זי�

דער רב איז געוואר� , ס הויז'או� דערציילט אז די גוי� וויל� יעצט קומע� צו� רב
האט זי זי� אנגערופ� אז ?' וואס קע� מע� טו�'ר פארלויר� או� ער האט געפרעגט זייע

  .קומע� צו זיי אי� שטוב או� זי� אויסבאהאלט� עד יעבור זע� דער רב קע� אריבער

או� זי האט אי� באהאלט� אינע� , דער רב איז אריבער געקומע� צו זיי אי� שטוב
האב� זיי , זענע� אריבער געקומע� זוכ� דע� רב ווע� די צולאזטע גוי�, אויוו� פו� הויז

זי האט . זאל עפענע� די טיר'אריינגעקלאפט אי� שטוב או� פארלאנגט אז מ
אנגעשטעלט א שטייפ� פני� או� אריינגעלאזט די אומגעוואונטשענע געסט או� זיי 

י� או� עס איז זיי נישט איינגעפאל� צו זוכ� א, געלאזט אונטערזוכ� דאס גאנצע הויז
  .אויוו�

שפעטער האט איר דער רב געבענטש מיט א ברכה פו� אריכות ימי� או� אז קיי� 
, יאר 106וכ� הוה זי האט געלעבט . איי� קינד זאל נישט שטארב� ווילאנג זי לעבט

וואס דאס איז געווע� א זעלטענע זא� אי� , או� קיי� איי� קינד איז נישט אוועק בחייה
  )משה ביקעל, יונת� בנימי� וועכטער, אברה� מאיר ווינקלער, וייסמשה הכה� ו( .יענע תקופה

  מיי� זיידעעס דערציילט ) תתתשפ

äøä"ø ç ' ïåøáìééä øæòéìàéä"å  

איינמאל האט איר ברודער פינחס , האט געוואוינט אי� קראסנא' זיי� מאמע תחי
או� ער ע "ה אלס קליי� אינגל אריינגעטרעט� אי� א ראסטיג� נאגל ל"גרינשטיי� ע

אי� יענע צייט האט  .או� עס איז געווע� זייער מסוכ� האט באקומע� א אינפעקשא�
  .ע"געליט� א לונגע� אנטצינדונג ל' אוי� די באבע תחי

ל "צדוק ז' ב בקראסנא ב� הרב ר"ל שו"יצחק יודא היילברו� ז' איר זיידע הרב ר
אלטר דוד טעביל  ' � רע האט געשיקט א קוויטל צו זיי� זו"ק ביי� ייטב לב זי"משב

נס ישיבה אז ער זאל מזכיר 'מ אי� רבי"ה קיי� סאטמאר וואו ער איז געווע� א שו"ע
  .�'זיי� ביי� רבי

נעכא לרפואה ' פנחס ב� חי"� או� מזכיר געווע� 'ער איז שנעל געלאפ� צו� רבי
האט ער איבער , דער רבי האט אי� איבער געפרעגט וואס ער זאגט, "שלימה
אבער דער רבי האט עטליכע מאל איבער געפרעגט ווי ער הערט נישט וואס  ,געזאגט

רעכל "האט ער מחליט געווע� מזכיר צו זיי� די באבעס נאמע� או� געזאגט  .ער זאגט
ווע� ער . או� דער רבי האט תיכ� אנגעוואונטש� א רפואה שלימה, "נעכא' חנה בת חי

  .דער רבי ווייטער נישט געהערטהאט , האט ווידער געוואלט מזכיר זיי� פינחס

שפעטער האט זי� ארויס געשטעלט אז ווע� ער האט מזכיר געווע� איז שוי� 
�ה געהאט א רפואה "האט  ב' או� די באבע תחי. פינחס נישט געווע� בי� החיי

�  )ישראל פישער(. שלימה לאור� ימי� ושני� טובי

  עס דערציילט  מיי� עלטער זיידע) פאתתתש
äøä"ø ç 'ééä ùøéä óñå"å  

משה ' ח ר"ה איז געווע� א זו� פו� הרה"יוס� ע' ח ר"מיי� טאטנס טאטע הרה
ע אוועק יונגערהייט איבערלאזנדיג א שטוב מיט ניי� יתומי� "ער איז ל. ה"בער ע

  .או� ער איז געווע� דער בכור צוויש� זיי, ע"ל

 �או� זי האט  Ê ÛÒÂÈ È¯Ó‡ˆ"Ïזיי� מאמע די אלמנה איז געפאר� קיי� ספינקא צו
, או� זי קע� זיי נישט אויסהאלט�, זי� מזכיר געווע� אז זי האט א שטוב מיט קינדער

האט דער ספינקער רבי געזאגט אז זי זאל זי� אריינציעה� אי� די דערנעבנדיג שטאט 
או� דער אייבערשטער וועט העלפ� אז , או� דארט עפענע� א וויי" געשעפט, באניע

האט דער ? האט זי געפרעגט ווער זאל אנפיר� מיט� געשעפט. העס וועט זיי� פרנס
  .רבי געזאגט אז דער זו� יוס� זאל דאס אנפיר�

או� ער האט שיי� מצליח געווע� , ער איז אריי� אי� געשעפט אלס בחור, וכ� הוה
אבער ווע� ער איז געקומע� אי� די יאר� פו� . או� געברענגט פרנסה אי� שטוב

  .ווייל ער איז דא� נישט געווע� קיי� ישיבה בחור, נגע� שווערשידוכי� איז געגא

אברה� ' זיי� טאטנס ברודער וואס האט געהייס� ר, ער האט געהאט א פעטער
או� ער האט געהאט א  ,ÈÊ ¯ÙÂÒ ·˙Î"Úער איז געווע� א איידע� ביי� , ה"יעקב ע

רביצי� אי� ה די פרעשבורגער "טאכטער שרה וואס האט געוואוינט ביי די באבע ע
  .שטוב

או� זי , יוס�' די פרעשבורגער רביצי� האט געוואוסט פו� די שטוב פונע� זייד� ר
ער בחור נאר ער האט געמוזט גיי� 'האט געוואוסט אז דער זיידע איז גאר א חשוב

האט זי אנגעטראג� דע� שידו� , ארבעט� כדי צו שפייז� די מאמע מיט די משפחה
וי איז דער זיידע אריינגעקומע� אי� די משפחה פונע� כתב או� אז, פאר איר אייניקל

  )יחזקאל שרגא הלוי ווערצבערגער(. סופר

  




