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לעבעדיג צוןיק טויט פון

 װאהרע אשײנע זעהר בעשריבען װערט ךא
 פעךלאפקיךם זיןז האט יעם װעלכעס געשיכטע

 לעבעדיג צוךיק טויט ךעכט פון איז פריוי אײנע
 מפךאנ הרב צךיק גרויםען ךעם דוו־־ןי גיװאךין

’.שטיץ בײא אויינז זאלי זכות זײן
נב״ד פון פערפאםט  

פיעטרקוב אין טױם נ״י ליבעםקינד בנימין י׳ אייגענטהוט
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ע ד ע י ר א ?

 אײך דא געבץ מיר וואם געשי^טע וואהרע ךיזע
ם א געטראכטע איויס נישט.קײנע איז לעזען « ב  מעשה י
 אײנע איז זיא ךען ךאמאן פוםטער רןינע נישט איױןי אװ

 וואם עךצאהלװג אשאדזנע אונ װאהךע הי?וטארישע
 פעתעניגען פיעל װעלען לעזערען ד:אונ לעזער יעדער
 ךאש האף פאר איןלי געשיכטע ךיזע לעזענדיג גיניםען

:ךעם דאנקין וועט עטץ
פערפאסער ײ ל V4 * . ־ Л1 י״י V мл•,*.. >- - /**л I ־

פערפאםער/ פרן עךלויבענעש אהן נא?ךרוק
טק שמךענק איזט א :פעךב
ןי ־ V י ̂«к 8 ׳ 1 י י• י י י ׳׳•■ *. т •״ ־,־ -.׳ ך ׳

בפיעטרקוב ליבעםקינד בנימין לר׳ לצמיתות נמנר ומכות



♦ א

 מורינו פון ערצאהלונג ווינךעךליכע אײן
ןךאגי♦ פדן לאט־ע ז״ל לחזנןאל ױי הרב

 גיװאהןט האט ׳ פךאג שטאט ךיא אין ,פראג בעיר
 אונ / גיטער זײנע גיהאט האט ער ,לושר אגרױםער

 פאןיכטיגער אגאטעם גיוועזען ער איז אויףי הייזער,
 עם וןעהר ,לײט ארעמע פיל גישטיצט האט ער ,מאן
 אריוים איז הינגעךיג היויז זײן אין גיגאנגען ארײן איז

 .?נר איז. יך1א ,נךבה אהיפשע מיט ךעריצול אוינ זאט,
 האבען ךעם איבער ,אלמדן אונ צךיק אגרויסער גיװעזין

 גישקיט, אונ גיאכט זעהר פראג שטאט ךיאיגאנצע איהם
 האט עו־שר ךער ,צײט אזיױאיפאךאיבעריאלאנגע עםאיז

 פיל זעהר האט אונ ,פערגעניגען פיל איץ גילעבט זיןז
 ביי־א גימא^ט זיןד האט מאהל איין מיט ,גיגעבין צדקות

אוזן האבען גישעפטין ךיא ענדעתנג פיל עו־שר ךעם
גיהױנען



 איז ער ביז שלעכטער אוב שלעכטער גײן צוא גיה־ויןען
 זעלבםט זיף־ האטיפאר ער ךאם ,גיווארין ארום גאנצין אין

 צוא י לעבען ךאם וואס מיטי ױהאט נישט שיוין א־ױןי
 אננער טו״ן צוא וואם ץיף בײא ער.קלעהךט ,עךהאלטען

 איהם זאל ךאם װאם מיטעל אײנציג יכןײן נישט גיפינט ער
 גיגאנגען ארײן ער איז דאן ניױט״ זײנע פוין העלפק ארוים

 איהם פאר צװוײנט שטארק זיך האט אוינ מפראג הרב צו
 האךץ ביטער’ גאנץ זייין פאךטריױעט ־כב פאר האט ער
 אז־ױא וויא עצה ארעכטעגע ד׳כב פיון פאךלאנגט האט אונ

 וױאדער ,זיינע'ניויטען פון װעלין גיהאלפען״צוא אריוים
 איהם ךאם האט צרות גו־־ױםע זײנע גיזעהן האט רב

 אגיבעט גישךיבען אן ד״אט רב דער ,איבעךגנומען זעהר
 זײן ‘גישריבען איין איהם ער האט בךמזף ד־עם אין בריעף

 אײן פךי^ר גיוועזין איז ער ד־אש געשיכטע לעבין גאנצעם
 ער איז יעצט אוינ - גיגעבין צדקות פיל האט אװ עיושר

 מיט זײן איהםיעךערער זאל דך־יבער גיװאךען בדלית
 אץ גיגעבין כב דער איהס האט ןו־שף ךיזען ,העלפיג

 .ער / וועלט ךיא א־ױף ’ װאנךעךען גיהײםען איד״ם האט
 טאכןע איהם האט בךיןןף דער אין גיטמנן אזיוי דזאט
 ארב גיקומען איז ער ווי ד־ען״ גיטוען טיובה ןדע?«טע ךיא

 כב גרו־יםען דעם פון בך־יעף ךעם גיוויזען נאר האט
 באהילפיג איהם גיםטאךעט זי־ ;ײדערער האט מפראג

 נאמעןיפון ךער ךען ופן,':א בעסטען איױףךעם צואזײן
או־יף גיוועזען גישעצט אונ ךויס זעהר איז מפךאג הרכ
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א  גיגאל^ק אודח ךעם האט ךד־יבער ,װעלט גאנצע ך
:מיה מיטװײװג געלד־ פיל’ זאמלען צו אהן

 אן איז עושר ךער גיװעזען איז עס ,הייום ויחי
 האט ער וויא אװ ארײן שטאט אגרױסער אין גיקומען
 אידזם ער האט ישטאט פון פךנס ךעם בריעף■ ךיעם גװויזען
 אויף עסין צום גביר נרויםען איין בײא גיאכט אהן באלד
 דרשער אבעל גיגעסין האט גביר דיזען בײא א־ריף שבת

 עםיןיהאט מוטען אין שבת קומט עס רוסיע■״ מדי־נת פון
 האט איורח ךעם פון ברלעף ךעם גינומן ךוגית בעל ךער

 זעהר האט אונ קאהל אצוױיטען גילעזין איבער איהם
 גינוטען איבער איהם האט щ ךען גיזיפצט ביטעהליןז

 פראגי פין הגאיון רבי ךער אז ובכ־כט ’ ךחמנו־ת’ ךאם
ר גיוויס טוען גוטעס איהם מיט זאל מען שרײבט  איז/נ

ר ,מענטיש בנם־ךיגער אײן זײהר ע ע  איהם ער האט דו
 אי־דזם האט אונ װערטער ליבע פיל מיט ױטרייםט זעהר
 איוזם ער וועט שבת נאף באלד ךאמ גיזאגט צוא איױןז

 זיין בהילפעג איהם זעהן װעט ארנ ,נךבה אהיפשע געבין
:איופן בעםטען’ ךעם איויף

 ךער װיא גידזערט גךאךע האט דרשן בעיל ךער
 אוךוז ךעם שטארק אזו־י באךאערט גביר ךער בלת בעל

איןי קריג װיא זיןז בײא ^ראקט ער בךיעף* ךעם פאךלאג



 צוא אז־ויא וױא גץױקןט יאז איןי וואלט ברלעף ךיזען אפ
 איהש מימ ךאןז וואלט איןז ךאלע״ אגרויסע שפילען
 פאראיבער אז־ו איז עס לעבען, מיץ צײט גיװעהן “^לי^י

 בײא עצות גיזיבט אלטץ האט דיךשן בעל דיער שבת ךעם
 ברי׳נף- ל־עם צוא.קךיגעןי אחיים אזו־י וױא האךצץ אין זיןי

 אורח ךער זי־ך האט נאכט צו שבמ גיקןמען איז עםי וויא
על • ןייא גראךע...פאךשפעטיגט ב ײן  ךעסי.גמר., בית ז

 האנען זײא װאם מלבה קולוה ישעודת ךיא י איבער
 , ךר האט ךךיןער גאבט און.דער ביז,שפעט גי^ראװ.עט

 .ךעם מיט ;זאמען’ צוא נעכטיגין פערבליגב$ גיטטט אלרח
 ׳גיוואךין איז עס וויא• אמ ׳’^ניר 'בײ.א.יעם ,דךשן. בעל

 גיט גיהאט ש׳וין איז אוי־ח׳. ךער אונ נאכט בײא שפעט
 ׳ דךשן^גיטיאפט בעל ארנזער .זיף האט גישלאפען איין

 ׳ ױיטיגק דעם כןךיגען צו אהן צײט ןעשטע ךיא איז יעצט
 נלייך האט אונ גיטראכט לאנג שטלני האט ער בף־עף״,

 ■ גיפרבען. האט ער ביז ךעםיאורחבאזוכט פנן ךיאיבגךים
 4.ךער װאם .םאמע.ג^לױ אדזיפשע איױך בריעף״אונ ךעם

 האט אללעם אס1 גץןליבען אהן גיהאט איורח״האט.ןיך
ק ער ^ גינ ל צ ןז י :... א^טלאפץ אכט3§א }לײף איז אונ ז

X г•׳ ? '
* Г י ■״' .־ Г'״*״-** ״*־ ׳י*י,״׳ז* * * 4• *ч Г . V *•- יי*י* *
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נןריא/ ךער אין גיקומען איז עם וויא בבונןר, ױהי
 אז דעךזעחן האט ער ווי גישטאנען׳ א־ױף איורח דעו־ איז

 פאר־ ז^לבםט פעלט, בךיעף ךעםי מיט געלד ךאס
 ביטער זײן וויא אונ לאגע טר־ױריגע זיץ שטענךליף

 תיכף האט ^ביר ךער גיװעזען׳ דאמאלס איז האךץי
 בעל פאלטשען ךעם זיכען איריף מענטשין פיל גישייקט

 וויא , אומזי;םט גיוועזען איז זיכען זייער אבער ,דךשן
 שום יכןײן זיך װײזט ד־אםי^ס גיזעהן האט אורה ךער

 איז דאן זאנםט, אום איז ווארטען זיין אונ האפענװנ
ט פון אװעק ער א ט ש רי ע  אצויבראכען זעהר מיט ךז

 עם וואס בך־יעף ליבען ךעם אהן אין געלד אהן’ הארץ
 .ער געלד׳ דאם וויא גיררעזען טײערערי איהם בײאי איז

 היידער ךיא אין גײן נעביןי גימוזט י.עצט שוין האט
 פיל מיט זאמען צוא נךביות קליינע קליױבען ניויף צוא

 ער < ערהלטען צו לעבען זײן כךי לײט ארעמע אנך־ערע
 צװײטער ד־ער אונ שטאט אײן פון גיגאנגען אזויא אייז

 קרענכןענישיאיז פיל פון האךץ צובךאכען א זעהר מיט
 זיך האט גיזעבט זײן ךאס גיוואךק שװאןי זיעהר ער

̂נס אז גיןיטען איןער גאנצין איין איהפי  איהם איז *
’ •*ךעייכןענען צוא ךע?ט ’גיװעזען ןישט

— 8 —
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 גקרייגען אהן נאר האט ;ןר וויא דךשן ב;יל ךער
 איז געלד ךאס מיט 'בר;?יף דעם ארײן האנט זײן אין
א צוא שטאט אײן פון גיפאךיןי ער  אץ צװײטע, ך

 האט בריעף ךעם גױןיז״ן האט’ ער וויא שטאט יעדערע
 אײנ־ האט ער ביז גיגעייין נדביות שײנע פיל איהם מען

 אגאנץ ױפיערט ?ןר האט אז־ויא ,געלד פיל גיזאמעלט
 גישטארבק .ער איז אחם אציי־ט אין ביז ״ צײט לאנגע

 שטאט ךיא פוין װײט זעהר ששאט גרויםע איץ איןי
 וויא רעבט ז_ײן טאהן גיגאנגען איז ךאםכןהל וויא ,פךאג
 דיא אין איהם בײא גיזו?ט האט מען איז מנהג ד־ער

ךי בגךים  האט איז װער.ער רעכטיג גייץ ךער זאל מען נ
 אז־יןי אונ מפראג הכב פון בךמזף דיזען גיפרנען״ מען

י :יגעלד םאטע אהיפישע

מפראג רב צום גישיקט אפ באלד האט מהל דאם т т » т  т *־• : т ״ • ;т ; •  - I

 דער אז ױשריבען איהם ארנ בךיזלף ךעם מיט געקד ךאם
ש $ן י’גישטאךבען, איז ןךיעף ךיזען פװ מ ד  עײג ךאם נ

עגונהי: אייביגע ןלײבען.קײן גיט זאל זײגס
#'П



רנ וױא  שרענןלינע ךיזע האט;עךהאלטען מפךאנ ה
ױיבאונ גיטאהן ציוױםץ תיכף. נאנךינט:האט.;יר איו  ךי

 דיאט*>ר א־ויןז אונ באענטפערט״ י געלד דאם איהר האט
 חתװה מענ זיא ךאס שריפט אײן גייגעבען ארוים איהר

 איז מנהג ךער וױא אזיויא מאןי אצװײטען מיט האבען
 ךאש אגיוויס פאר גירעכינט ךאןי האט רב ךער ךען

שטארבקיפאךלאג איז מאן איהר  רא#י דיא וױא גי
 צװץק איהס אוייןי אונ גילטר־בין א־הם דזאבען הרןימל

 האט,מיט װאס^ר אייגענעלהאנטישךיפט זײן גישיכןט
מאױ איהר־ גיגעבק

 צײט אהיפשע גיגאנגען פאךאיבער אזיױ איז עס
א  מאן צוױיטק א מיט גיהאט חתװה האט אלמנוז ך
 האפען״זיך זייא וויא פראג,. שטאט זעלבע ־ךא אויס

 ךאם גיכעט אפ זיןל' צוױשען זץא האפײן ױווען טתחתן
 זכר אבן ,מיט העלפען השי״ת .נאןז זײא װעט פיליכט

 גאנצע סעוךה אהערליבע 'זעיהר מאכען זןיא וועלין ךאן
 לײט גיוועד^ןיאלטע "שיױן זענען זייא דען טאיג א;ט

 װעט ןיגא אז זיך,.גינימק איױף זײא האבען ךעךיבער
 .פאר־ לײאץזאלק’זכר' אבן האבען צוא ען'(דלר יא־נאןי
 'טען אול ס^דית ךיא איױף לײט ארעמע אללע בעטען

ל עס ידווה עןי נד־בות, שייינע טיילען יעדען זאל  פאר־ א
אי האט צײטי כןאךצע איץ אי־בער  אי£ל גידזאט װייב ך

 שטחה גרױםע שטעלין.זייער פאהר זיןי בןאן מען זכר ןן
׳גצאפןע האטז מאן ןזער ױװען איז זייא בײא ןןיאס

טהאלטען '׳
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 אז־יס באפ־ולץ האט .ער ךען זאג צוא זײן גיהאלטען
 קוממען זאלין לײט גימיינע אללע ךאס ריפען צוא
ק זײא וױא אזיויא ךיא״םעװיה אויף איהם צוא אב  ה
ר דןי :גינרמען פיו̂י
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 פאךציילען צוךיק מיר וועלען נד;אצו
אורדו: אךעמען אונזער פון

V־>•• • י4 •0:’לנ'"י ־'* . .'**
 גיארוױס אונ נאקיט ונד נע נעניןי ננען;גיגא איז ער

 נעמין זאמען צוא צוױיטער ךער צוא שטאט אייין פון
 אונ ביז האלטעןי דער צוא׳ לעבען ז_יין אידום נךביות
 אץ צזיךיק זײן צןלא »:■גיקומען אוים איהם איז אצייט

 גיוועזען איז דאטאלס ,פראג שטאט זעלבער ךער
 ־מיט גימאכט האט װייב זײן װאס םעודה העךל־־נע ךיא

 פארבעטען גיװארען אויןז איז ;־ר מאן, ?װײטען איהר
 ךיא לייט ארעפע אללע ?װישען םעוךה דיא א־ױף

 גומ ז_עהר יזץי האנען 'לײט ארעמע אובערעגע אללע
 ךןד טךעפט םעוךה אזעלכע ךען גיהאלטק, אל;טער

א‘װעט מען אז ובפרט ,י ווײנוג זעהר ךאף י  נאךל ד
ה אהי$שע לעןען צוא ךי עי ’ אויןי ; אועער אן

ארעמער



 נישט גאהר נעבעןז איז איהם א־ורח ארעמער
 דיען טךיגקען כןיץ ניישט ^םין כןײן נגען:גיגא איין
 ביטערניש זיין גישפױנךט אזיויא נאןז ךען האט ווער
 ישטאט ךיא פון ארנ י ,זעלבםט זיך בײא ער װיא
 ךען ’ .ערקענט נישט כןיינער איהם האבען לײט

 בפרט אונ גיזיכט אנדערי אייין יעצט גאר האט ער
 לאטע אײן ’גירוסען אפ מלבושים אזעלכע אין

 ךיא איז א־ורח ךער ןכןיצװ־ ,צװײטע דיא איויף
 דיא אונ גיזעסען םעװיה ךיא פון צײטי גאנצע

 גאר איויגען זײנע פוין ’גיפליכןט האבען טרערײן
 גיזעהן האט בית בעל ךער’ וויא ,הער יאן־יף אהן
 גיבעטען איהם .ער דזאט ווײנען איורח ךעם אהן
 פארלעגינהייט זײן פאךצײלען איהם זאל ער’ ךאס

 צוא י הילפוג בײא איהם מעגלקז איז פילײכט
 פאר־ ןןר ךאס איהם 'ענטפערט אורח ךער זײן

 דאס יזאןי אײן נאר נישט גאר איהם 'פון לאנגט
 ױלדות דיא פרוי ז.ײן צײא פירען ארײן איהפ יזאל ערי
 בית בעל ךער ’נישט, מער קופןען אפ נאר זיא וױל ער

 אווײנזוניגען פאר גיױעכולט איהם ער האט אנפאנגס
 ארעמען איין פץ ‘ידאס איז אפאךלאנגי װאס ךען

 שמחה’ זײןי פערקטעלין צױא נישט’ כךי נאר ,בעטלער
 איהם ער האט באפרודעקט זיין ״זאלין אללע ראס כךיי
 וועט ער ערפילעןנאהר צוא ווינטש גיזאגטיזײן ציא
ק ךב׳מר-ראנ דעם ^וצײלען פךיער ךאם יאיז הרב ך

..кг אויך
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 וויא ,מצוה םעװית דיא אויף גראךע גיװעזען אױך
ער האט רב דעם פארציילט דאס האט בית בעל דער : т т ■־*•.. — • • : ־ т ־־ г •% ־

 ױלדות״ ךיא צוא פירען צוא ארײן עךלויבט איל.ם
 נאר האט איורח אךעמער ךער וױא באלד אז־ויא אונ

א איױף גיטךעטען ארויף  הךר ווײבס זײן פון שװעהל ך
 זיא א־ורח דעם אויף גיטאהן אקוק װײב דאם האט
 איז שרעק גרו־יס פאר אונ ךעת־ןענט תיכף אים האט

:גישטאךבען ךעכט איויף גלײןי זיא
 שרעק ךיא נןארשטעלען רעכט זיןי .קען ימען

מק, פאהר ךאמאלס איז’װם,;>ס גךיד־ער ד־עם מיט קו  גי
 פיל זעהר ’ נעבעף מען האט אוךח אךעמען ךיעם

 בךעננען אום תיפף גיװאלט איהם האבען פיל גישלאגין
 דעם האט מיה גר־וים פיל זיעהר מיט נאהר ,לעבען ךאם

 זאל מען דאם בעטען צוא אפ זי־ןד גיגאלטען איורח
 װעט איהם פאר ;מפראג הרב צום פיךען אךײןי איהפ

 אךײן איהם האט כען וויא ,עךצײלין אללעס ערי
 האט _עױכןענט ךב דער איהם האט רב צום גיפיעךט

אונדער אפ איהם זאל מען באפיולען תיכף ער ען\  לאז
 גישעכטע גאנצע זיין הרב פאר פאךצײלט האט איוךח

 מיט אויןי ארנ ךעד־גאנגען איהם מיט איז אזו־יא.;>ס וויא
 ארוים איהם פון האט אצווײטער װיא בריעף ךעם

 וױא צואגיגאנגען, איז עם װיא אזויי אללעס ניואנבת
א גיהארעכט האטיאיויס הרבי  עךצײלװג” גאנצע ך
איז יעצט ציטערנייש גרו־ים מיט גיזאגט הרב האט



א דאןי  מתיר האב איןי װאם מיר א־וף שילד גא?צע ך
 צװײטעז א מיט האבען צוא חתונה װײב זײן גיװעזען
א ױךארעפט נאןד האב איןי װעךליג  עךישטין צום זאןי ך

האט ,פארשטען ציוא נאןז אונבעסער מעהר נאך  ךאן
 שטאט ךיא פון צדיקיםי פיל גיריפען זאמען צוא הךב

 ױלדות דיא פון חךר אונ גיגאנגען ארײן איז אונ ?ראנ
 מתפלל האט ארנ טויט רעבט גיװעזין שױן איז װאם

 האט’ װערין, לעבעדיג צוךיק זאל זיא ךאש גיוועזין
 ,גיװאךין לעבעךינ צוריק איז יאםיזיא גיהאלפץ השי״ת

 בײךע פון גט נעטען זאל' זיא גיהײפען ןיא האט רב ךער
 גאגצע ךיא האט דאמאלס ,איז ךין ךער וויא אזיוי מאנען
 הייליגען ךעם פין גרויסקײט ךאם זעהן ךער פד־אג שטאט

ק ך  ךעכט מויט פון גינןענט האט ער ךאס מפךאג דירב צ
 אללע או;ז איויף זאל ןכות זײן ,מאפען לעבעךיג צוךיק
:אמן שטײן בײא
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בעקאגטמאנונג
פון ביקהא^ל^ג דעם אין

ד3לי ״בױמין י ץ ק פיעטרקוב ¥ן%^
 אללער פרײז אבילליגען זעהר אויף מען באקומט

ם י סאךטין י אללע איויף םפריפי׳' . האגד רי ת  פאר־ םי
ם, *צייקע׳ די הזז ם׳ מ שי מ ם, חו קי סו ם פ שי ר ד  ,מ

ר, דרױשי םפרים/ פילפול ;ש״ם ס  הא,ד אללער מו
 ,זשאךגאן ’ אונד הק־ודש, לשו־ן אויף ביכ^רי מפוךשים,
 §אר־ ראטאדעם אוצע^יקיס; ,שטיכןעס _ טהעאטער

 ציצית, ,.קאפלעןןגארטלען’ שפאנעם׳ ;טליתים ,ישידעכע
 מסחר צום צױאי נאףי קיטטי זואס אללעםי אונד מזוזיות.
 װעדור פרײז אבייליגען ז.עהר צום אללעס דאס ,ספךים

 צוא דזעכםט זיץ וןעט״ האנךלען בײאימיר װעט עס
 נזיאמיםיאן איויף יםפרים איך״אוזן נעם אוייןד פךיךע]/

 עם וועהר אין ,כפךים מ־וכרי פון אדער מחבךים פרן
:נןרידען צוא זעהר זיין װעט מיר מיט וןעמ'הא?דלען

у



פון ביבל;אטעק לײה נײעם ךעם אין

ליבעסקינד בנימין י״
»г פיעטרקוב

 לעזען צוא צײט יעדער מען באקומט
 העןךעאישע , בוכער פאךשייךענע

 אגא?ץ אויף , זשאךגאנעשע אמד
 נעמט עס וועהר פרײז, בילליגען

 הע?סט איז לעזען צוא מיר בײא
:?ךיךען צוא

אלי אררעפםע
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