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  דערציילט אוי� אונזער זיידע 'מ) תדתתת
äøä"öæ õøòî àâøù ìà÷æçé éáø ÷"ì  

' ח ר"פו� הרהד תולעת יעקב א חברותא "יעד� פארטאגס פלעג� לערנע� אי� ביהמ
  .ו"ערגער היישראל דוד וויינב' ח ר"ח הרה"ה מיט להבחל"אברה� ווערצבערגער ע

ד אי� א "ישראל דוד איז אנגעקומע� זייער פרי אי� ביהמ' איינמאל ווע� ר
ווי ער  Ï‡˜ÊÁÈ È·¯' ÚÈÊ ı¯ÚÓ"Ú˜ "‰¯‰פראסטיגע ווינטער נאכט טרעפט ער 

או� ער פרעגט איה� וואס , ער האט זי� זייער געוואונדערט דערוי�. שטייט אי� גאס
. סל פו� די פאפא מקוהזאגט דער זיידע אז ער דאר� דע� שלי. ער קע� אי� העלפ�

  .)ד"פונקט קעג� איבער די פאפא ביהמ. ד תולעת יעקב געפונט זי� אוי� בעדפארד עוו"זיי� ביהמ(
�ע 'האט רבי יחזקאל, ווע� ער האט אי� געזאגט אז דער שמש שלאפט נא

ישראל דוד איז געגאנגע� או� אויפגעוועקט ' ר. זאל אי� אויפוועק�'געבעט� אז מ
או� ער איז געבליב� שטיי� דארט . ר האט געברענגט דע� שליסלדע� שמש או� ע

  .פאר נייגער זעה� וואס דא וועט ווייטער זיי�
ע קומט ארויס פו� מקוה או� זיינע בגדי� 'ווי רבי יחזקאלהאט ער באמערקט 
או� ער בלייבט אזוי שפאציר� אוי� די גאס ביז ווע� דאס , זענע� דורכגעווייקט נאס

דערוי�  .ער איז ממש געוואר� א שטיק אייז, רויר� געוואר� אוי� אי�אייז איז פארפ
  .ד או� זי� געזעצט לערנע� כאילו לא היה"איז ער אריי� אי� ביהמ

ער איז געקומע� צו לויפ� צו רבי , ישראל דוד איז געווע� אויסער זי�' ר
ווע� ער אפילו , האט ער נישט געוואלט, ע או� געפרעגט צו ער וויל א טיי'יחזקאל

האט אי� געבעט� אז ער זאל זי� זעצ� נענטער צו� סטי� האט ער נישט מסכי� 
' ח ר"מפי הרה(. או� ער איז געבליב� אזוי לערנע� עטליכע שעה ביז� דאווענע�, געווע�

  )יחזקאל שרגא פיש, יחזקאל שרגא פילעפ�, אברה� נת� נטע מער") (ה בש� בעל העובדא"מרדכי ווייס ע

  פעטערמיי� עס דערציילט ) התתתת

äøä"â ø 'èéìù éæðëùà ìùøòä" àø" î úáéùéäøåúä øàá   

ק איז "ו לפ"א אז בשנת תשט"מאיר ליפשי" שליט' ח ר"ער האט געהערט פו� הרה
מירו� צפת ' אוי� די מקומות הק È·¯'ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· Ô¯Ó Ô"Úער מיטגעפאר� מיט� 

  .ק אי� צפת"אב אויפ� ציו� פו� אריה' דער רבי האט דעמאלטס געוואלט זיי� ה. 'טברי
יז געקומע� אוי� א או� עס א, יגט אי� צפתעכטניענע נאכט האט דער רבי גע

או�  געווע�וואס דער רבי האט אי� זייער מערי" , Ù‡˜¯ÚˆÈ�˘È ˆÊ È·¯"Ïבאזו� דער 
  .ער פלעגט אי� אלעמאל אויפנעמע� מיט גרויס כבוד

האט דער , אינדערויס�באגלייט ארויסווע� דער רבי האט אי� באזו�  נאכ�
� א טייטש בשמו אדער בש� אביו אויפ� מאמר 'קאפישניצער רבי געזאגט פאר� רבי

נט אז דאס מיי, "ב� דוד בא עד שתכלה פרוטה מ� הכיס אי�"סנהדרי� ' ל אי� מס"חז
בעט 'דיגע בקשות או� מ'נעמט אוועק אלע פרטיות'נאר ווע� מדי גאולה וועט קומע� 

מפליא שטארק אויסגעהערט או� ער האט אי� דער רבי האט ". אר פאר כבוד שמי�נ
  .געווע� דע� חידוש

� 'דע� רביט רעגה געפ"ק רבי יוס� אשכנזי ע"שפעטער האט דער משב
נטער א� א באקדאדאס איז , חידושפארוואס דער רבי האט אזוי מפליא געווע� דע� 

  ?פונע� ישמח משהייטש ט
אבער לאמיר די� אויסלערנע� אז ! ?ווייס אי� דע� נישט"געזאגט רבי האט דער 

  ".שוי� שטייט נישט זאג� אז עס� מע� דאר ,יענער קומט זאג�
: ק"רעדנדיג פו� מידת החסד האט דער רבי געזאגט בלשביי א געלעגענהייט 

צו זיי� א גוטער , די מדה פו� טוב קע� נישט זיי� א גרויסער מענטש איידער מהאט'מ"
  ."זו מידת טוב�, צו זיי� א גדול, י זאגט את גדל�"ווי רש, מענטש פאר אנדערע

‡ÔËÈÈÂÂˆ ‡ ¯‡Ù „ÓÚ‰ ‡ Ô·Ú‚ Âˆ ˜ÚÂÂ "ק "האט דער רבי אויסגעפירט בלש
È‡„ÈÒÁ ‡ ÌÈÂ˜ Í‡� ÔÚÓ Ê'„È‡ ¯Ú˘È"... )אשכנזי ט ליפא"יו 'חנני(  

  דערציילט אוי� אונזער עלטער זיידע'מ) ותתתת
äøä"ø ç 'ò øòììòè ãåã äùî"ä  

יעדער לב נשבר או� יעדער וואס , ער איז געווע� א געוואלדיגער איש החסד
האט נישט געהאט צו וועמע� זי� צו ווענד� האט געזעה� אי� אי� א נאנטער ידיד 

או� זיי� , מיט האר" או� געפילוואס פארשטייט אי� או� וועט אי� אויסהער� 
  .שעה א טאג 24שטוב איז פאר אי� אפ� 

דארט האט , �"ד אוי� רחוב רמב"ער איז געווע� גבאי אי� סאטמארער ביהמ
געדאווענט א איידעלער אינגערמא� וואס האט אסא� מיטגעמאכט אי� זיי� לעב� 

ער איז בניסי או� , ער איז אלט געווע� צוויי יאר ביי די ביטערע מלחמה, ע"ל
  .ד"נסי� איבער געבליב� איינער אליי� פו� זיי� גאנצע משפחה הי

או� אסא� , ער האט שפעטער חתונה געהאט מיט א נישט געזונטע פרוי
דער אינגערמא� . ע"יאר� נא� די חתונה האט ער נישט געהאט קיי� קינדער ל

געווע� א  אבער ער איז, פלעגט דאווענע� מיט גרויס ווארעמקייט או� ברע�
, קיי� שו� משפחה קרובי�, ער האט נישט געהאט קיי� קינדער, גרויסער רחמנות

ה האט זי� אפגעגעב� מיט אי� או� אי� "דער זיידע ע. או� נישט קיי� פרנסה
או� געווע� זיי� נאנטסטער מענטש וואס האט זי� געזארגט , געזוכט צו העלפ�

  .פאר איה�
איינמאל חנוכה אינמיט� צינד� די חנוכה געדענקע� ווי ' די קינדער שיחי

לעכט איז דער אינגערמא� אריינגעלאפ� צו� זייד� אי� שטוב אינגאנצ� 
או� ער איז געווע� אזוי ערשעפט אז ער איז ממש אראפ געפאל� , היסטעריש

אי� די רגע , על געברענגט וואסער צו טרינקע�האט אי� שנ'אויפ� קאוטש או� מ
עס  ,משה דוד' מזל טוב ר"צו זי� האט ער אויסגעשריג�  וואס ער איז געקומע�

די שמחה אי� שטוב איז דעמאלטס געוואר� עד ". איז געבויר� געוואר� א אינגל
האט דער אינגערמא� דערציילט אז ווי נאר דאס קינד איז געבויר� איז . אי� שיעור

ר כדאי צו ער געקומע� צו לויפ� אויפ� גאנצ� לאנג� וועג צו� שפיטאל ביז אהע
כער פרייע� ווי א יער וועט זי� ז"ווייל , קענע� דערצייל� פאר� זייד� די בשורה

אי� יענע צייט איז נא� נישט געווע� קיי� טעלעפא� ביי די (". טאטע וואס אי� האב ליידער נישט

  .)האנט צו קענע� רופ� יעדע מינוט
איינמאל ווע� , אזוי אוי� האט זי� דער זיידע אלעמאל אנגענומע� פאר אי�
או� ער האט , ער האט געהאט יארצייט האט ער געדאוונט מוס� פאר� עמוד

או� איינער פו� די מתפללי� וואס , געדאווענט מיט קולות או� געשרייע� כדרכו
דיי� טאטע האט "האט נישט געקענט סובל זיי� די קולות האט אי� א זאג געטו� 

ווע� דער זיידע האט דאס ". די� געמאכט פאר א יתו� נישט פאר קיי� בעל תפלה
געהערט האט ער געהאט אזא עגמת נפש דערפו� אז ער האט נישט געקענט עס� 

  ".אזוי מעג מע� אזוי פארשעמע� א יתו� ווי. "די סעודה פאר ווייטאג
Ê ÒÏÚÊÈÈÓ ÛÒÂÈ Ô˙� È·¯" Ïˆˆ "‰‚‰ווע� , א"איז געווע� איינמאל זומער תשמ

איז דער , איז געקומע� קיי� בני ברק זאג� א דרשה קעג� די בחירות הטמאות
זייענדיג , ד הגדול אי� שיכו� קרית יואל צו די דרשה"זיידע געפאר� צו� ביהמ

אינמיט� וועג אוי� רחוב ב� זכאי באמערקט איינער פו� די קינדער ווי דער 
האט ער א זאג געטו� פאר� זייד� אז . יס צו די דרשהאינגערמא� שלעפט זי� צופ

ווי ער פלעגט טו� אלעמאל זי� אפשטעל� , ער זאל אי� נעמע� אוי� א היטש
ער קע� גיי� צופוס : "צו זיי� וואונדער רופט זי� דער זיידע א�. פאר יעד� איינע�



�, טבעוווייל דאס איז ממש געווע� היפ� , עס איז געווע� א גרויסע פלא". !אוי
  . בפרט פאר דע� אינגערמא� וואס ער פלעגט זי� כסדר אוועק געב� פאר אי�

, ח"מיט יאר� שפעטער נא� די פטירה פונע� זייד� ממחרת יו� כיפור תשמ
האט ער דערציילט א מעשה אז , איז דער אינגערמא� געקומע� מנח� אבל זיי�

ט האבנדיג קיי� ניש, מיט יאר� פריער איז ער געווע� אי� א געדרוקט� מצב
איינמאל איז . ע נישט געזונט געווע�"או� סיי ער סיי זיי� פרוי זענע� ל, פרנסה

דער טאטע צוגעקומע� צו אי� או� ער גיט אי� א ריזיג� סכו� פו� טויזענטער 
או� זאגט אי� אז ער גיט אי� דאס אלס הלואה או� ער וועט דאס , שקלי�

אי� געווע� א ישועה מ� השמי� אי� יענע  דאס איז. באצאל� ווע� ער וועט קענע�
  .שווערע צייט�

צוויי יאר האט ער זי� געשפארט א פרוטה צו א פרוטה ביז ווע� ער האט 
או� ער איז געקומע� צו� זייד� זאג� , צוזאמע� געשטעלט א חלק פו� דאס געלט
  .אז ער וויל צוריק געב� א חלק פו� די הלואה

או� , "ס נישט פו� וועלכע הלואה דו רעדסטאי� וויי"זאגט אי� דער זיידע 
וויפיל יענער האט פרובירט צו דערמאנע� האט דער זיידע נישט געוואלט הער� 

אבער יענער האט זי� געהאלט� ביי זיינס אז ער , פו� צוריק נעמע� דאס געלט
עט אז ער וויל נישט נעמע� בשו� 'טענה'וויל באצאל� או� דער זיידע האט גע

זוי פלעג� זי� יעדעס מאל ארומקריג� איבער דע� ווע� יענער האט או� א. אופ�
  .געוואלט באצאל� או� דער זיידע האט נישט געוואלט נעמע�

 �דעמאלטס האט מע� צוזאמע� געשטעלט די מעשה ווע� דער זיידע האט זי
, אז דאס איז געווע� אי� יענע  תקופה, נישט אפגעשטעלט אי� צו געב� א היטש

אז ער זאל נישט האב� , דע האט זי� פרובירט ארויסצודרייע� פו� אי�או� דער זיי
בנימי� (. קיי� געלעגנהייט צוריק צו געב� דאס געלט וואס ער האט אי� געבארגט

שמואל הילמא� , פינחס נחמ� וויינגארטע�, פנחס נחמ� גלויבער, משה דוד מאקאבעצקי, יוס� מאיר טעללער

   )ישכר בער דאווידאוויטש, דוד גאלדשטיי�, דאווידאוויטש

  עס דערציילט אונזער עלטער פעטער ) זתתתת

äâä"èéìù êàøá ìàåîù éáø ö" àáà"ùàðàð ã  

„ �‡�‡˘ "ÂˆÊ ¯ÙÂÒ Ï˘ÈÙ ÌÈ¯Ù‡ Ï‡¯˘È È·¯ ˜"·‡ Ï˜"‰‚‰דער זיידע 
ÁÓÚ·"ı¯‡ ÈÒÙ‡ Ò ,ע או� "וע� מגדולי תלמידי מר� החת� סופר זיאיז געו

 Ô‚ÈÏÈÈ‰È¯·„ ÌÈÈÁ אסא� יאר� פלעגט ער פאר� צו� , ע"זי ישמח משהפונע� 
ÈÊ"Ú  קיי� צאנז או� צו�Í‡ È¯Ù ‰‡Â·˙ ע קיי� ליסקא"זי.  

. או� ער האט כסדר געפאסט תעניתי�', ער איז געווע� א גרויסער עובד ה
ק נא� הבדלה האט ער "מוצש. 'דרייערלע�'זיי� סדר איז געווע� צו פאסט� 

דא� האט ער עפעס טוע� , או� געפאסט ביז דינסטאג נאכט, געגעס� מלוה מלכה
האט אי� געבעט� אז ער זאל 'וויפיל מ. געווע� או� ווידער געפאסט ביז שבת

אויפהער� מיט דע� מנהג ווייל עס שאדט פאר זיי� געזונט האט עס נישט 
ט האט אי� געהייס� אויפהער� מיט "וואס דער קדושת יונאר נאכדע� . געהאלפ�

או� ער האט אויפגעהערט , דע� דר� האט ער געזאגט מצוה לשמוע דברי חכמי�
  .מיט די תעניתי�

איידער ער האט א שידו� געטו� מיט זיי� טאכטער מיט� סאבראנצער רב 
האט , דו�ע בעט� א הסכמה אויפ� שי"איז דער חת� אריי� צו� ייטב לב זי, ל"זצ

פו� אלע היינטיגע רבני� זע אי� נישט נא� , גלייב מיר"דער ייטב לב געזאגט 
ישראל מאיר , יחזקאל שרגא שעהר( ".איינע� מיט אזויפיל מעלות ווי דער נאנאשער רב

�יעקב , אברה� שמעו� הכה� גלאנ", יחזקאל שרגא ברא�, משה שעהר, יושע לאנדא, יעקב הכה� גלאנ", ברא

      )"הכה� גלאנ

  זיידעאט דערציילט מיי� עלטער עס ה )חתתתת
äøä"ø ç 'ò øòâøòáðééåå ùéøòá"ä  

האט ער אמאל  ÂˆÊ ¯ÊÚÏ‡ ˙Á�Ó"Ï˜זייענדיג א תלמיד או� מקורב ביי� 
ק צו� מונקאטשער רב או� "מיטגעהאלט� ווע� איינער איז אמאל געקומע� שב
ק אפצורייס� פאפיר פאר� "געפרעגט אז היות ער האט פארגעס� פאר שב

  .וואס ער זאל טו� ,ס"ביהכ
דער קאמארנער זיידע "ק "האט אי� דער מונקאטשער רב געענטפערט בלש

  ".אי� משניות אוי� כלל גדול האלט אז עס איז מותר

מיכל גאלד ' ג ר"באלד האט זי� דער מונקאטשער רב אויסגעדרייט צו הרה
 או� דו מיכל זאלסט דאס נישט"או� געזאגט , ס דרכי חיי� ושלו�"ה בעמח"ע

  )אברה� וואל� וויינבערגער(". דרוק� בשמי

א ראש "י הגאו� הגדול רבי אליקי� שלעזינגער שליט"וכא� המקו� למסור מה שנתעוררנו ע(

, המובא בגליונינו על שו� סיפור או עובדא להלכה ולמעשה לא יסמכוא "שבשו, ישיבה הרמה לאנדא�

עובדות שיש ג� יונינו והג� שאנו מביאי� מפע� לפע� בגל, רק מה שנשאל לרב ומורה הוראה במיוחד

  )מ חס ושלו� להסיק מזה שו� מסקנות להלכה בלי שאלת מורה הוראה"מ, בזה הוראות

  זיידעעלטער עס דערציילט אונזער ) טתתתת

äøä"ø ç ' ïåøáìééä ÷çöééä"å  

ËÈÈ· ק ביי� "ל משב"צדוק היילברו� ז' ח ר"ל איז געווע� הרה"מיי� זיידע ז
ÈÊ ·Ï"Ú ,ב� , ד אדא"ל אב"צ רבי יעקב היילברו� זצ"זיי� פאטער איז געווע� הגה
  .ד זענטא"ל אב"צצ רבי יצחק היילפרו� ז"הגה

עס איז אינטערעסאנט צו באמערק� אז דער זענטער רב האט זי� געשריב� 
זייענדיג אייניקלע� . או� אזוי שטייט אוי� אוי� זיי� מציבה', מיט א פ'' היילפרו�'

, Ê ÔÈ¯ÚÙÏÈÈ‰ ˜ÈÊÈÈ‡ ˜ÁˆÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰"Ê ˙Â¯Â„‰ ¯„Ò ÏÚ· ÔÂ‡‚‰ Ô· Ï"Ïפו� 
או� פונע� אדא רב . או� ביז דוד המל�, ל"הרשוואס דער יחוס ציעהט זי� ביז� מ

דער נאמע� . 'מיט א ב' היילברו�'או� ווייטער האט מע� זי� אנגעהויב� צו שרייב� 
דעריבער שרייבט מע� דאס נאר מיט א , ברו� מיינט א ברונע� וואס היילט) הייל

  .  'היילברו�' 'ו
. ע"זי ÙÂÒ Ì˙Á¯ ל איז געווע� א תלמיד חביב ביי� הייליג�"דער אדא רב זצ

פאר�  שרייבט אי� דער חת� סופר א תשובה )א"ל' ח סי"או(ת חת� סופר "אי� שו
או� ביי� סו� פו� די תשובה נאכדע� וואס ער שרייבט זיי� , ל"זענטער רב זצ

' ובלאו הכי יפה אמר בנו תלמידי הב"שרייבט ער , חוות דעת אי� די שאלה
  )ישראל פישער( ".כיו� ויפה' י וכו"ה יעקב נ"המופלג בתורה כ

  אונזער עלטער זיידעעס דערציילט ) יתתתת

äøä"ø ç 'ë äîìù"õ éä"å  

ה אמאל "האט מיי� מאמע ע, ווע� אי� בי� נא� געווע� א קינד אינדערהיי�
פלעגט האלט� 'געוואלט ארויסנעמע� ברויט פו� א ספעציעלער האלטער וואו מ

האט געבעט� א צווייט� זי . אבער זי האט דאס נישט געקענט עפענע�, ברויט
  .אבער עס האט זי� נישט געעפענט, מענטש� אז ער זאל דאס עפענע�

זאל אריינלייג� געלט אי� פושקע פו� 'אז מהאב אי� זי� דעמאלטס אנגערופ� 
האט פרובירט צו 'או� ווי נאר מ, מיי� מאמע האט אזוי געטו�. 'רבי מאיר בעל הנס'

�  .געעפענט עפענע� דאס קעסטל האט זי� דאס תיכ

יעדע פראבלע� א גרויסע צי א , ביי יעדע געלעגענהייטזייט דעמאלטס 
או� ' רבי מאיר בעל הנס'לייגט געלט אי� די פושקע פו� 'ווייס אי� אז מ, קליינע

ישראל ברו� , אהר� יעקב געשטעטנער, יואל גאטליעב( "דאס איז די גרעסטע סגולה בדוק ומנוסה

  )שאול יחזקאל גאלד, ישראל חיי� גאטליעב, טנערמשה אליעזר געשטע, ""הכה� כ

  מיי� עלטער זיידעעס דערציילט ) איתתתת

äøä"ø ç 'ïàîèëéì ïîìæ éä"å äàø"á åðéúìä÷ã ÷"ô  

די ראשי הקהילה פו� קהלתינו הקדושה זענע� אלע יאר� געשטאנע� זייער 
יי זיי או� גארנישט איז ב, ע"ק בעל דברי יואל זי"געטריי לימי� קדשו פו� רביה

  .נישט געווע� צו טייער פו� קענע� אויספיר� רצו� קדשו

ע איז געקומע� אוי� א "עס איז געווע� ביי א געלעגענהייט ווע� דער רבי זי
זאל קענע� פיר� 'ד וואו מ"האט געדונגע� א מאדערנע� ביהמ'פ או� מ"שבת קיי� ב

ד האב� "ביהמ די גבאי� פו� יענע�. טיש אז דער גאנצער ציבור זאל האב� פלא"
אז זיי נעמע� זי� אונטער  זי� אויסגענומע� אז זיי פארדינגע� דאס נאר בתנאי

  .ד"איבערצופעינט� דע� גאנצ� ביהמ

מוצאי שבת גליי� נא� הבדלה האט דער זיידע פארשאפט א קעסטל פעינט 
�או� ער מיט נא� עטליכע פו� די חשובי ראשי הקהלה , מיט עטליכע בערשטלע

כאטש עס , ויפגעשארט די ארבל או� איבערגעפעינט די גאנצע שוהלהאב� זי� אר
. � האט זיי אלעס געפאסט'אבער לכבוד דע� רבי, איז נישט געווע� לפי כבוד�

  )שמעו� יואל ליכטמא�(




