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  זיידעעלטער  אונזער עס דערציילט ) צתתתר
äøä"ø ç ' ùèéååà÷ùøòä íäøáàéä"å ïôøòååèðà  

מענטש מיט� העברעאיזירט� נאמע� אי� האב זי� אמאל באגעגענט מיט א געוויס� 
קאסטנער או� די . צוזאמע� מיט דר, אי� פעסט' יודענראט'ער איז געווע� פונע�  ,'נחמני'

 אנדערע ציוני� וואס האב� געהאנדלט מיט די דייטש� איבער דע� צוג וואס איז ארויס
  . È·¯"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"Ú‰צוויש� זיי אוי� , מענטש� 1600געפאר� פו� פעסט מיט 

קר� 'דער דירעקטאר פונע� , סטישע שישקעס'ער איז געווע� פו� די גרויסע ציוני
האט צוזאמע� געשטעלט די ליסטע פו� די אלע וואס וועל� קענע� 'וע� מאו�  ו. 'קיימת

או� אויפ� בא� איז ער געזעס� , ארויספאר� מיט דע� צוג איז ער אוי� געווע� צוויש� זיי
אי� א  ! צוויש� זיי אוי� קאסטנער  ! מיט אנדערע פינ  גרויסע פירער פו� די ציוני� 

  .באזונדערע וואגא�
די מעשה האט זי� דער בא� אפגעשטעלט עטליכע טעג  ווי עס איז באקאנט

דייטש� האב� געוואלט פיר� דע� בא� קיי� פירער פו� די ווייל די , אינמיט� וועג
ווייל די ציוני� האב� געהאט אויסגעשפילט די , ענע� די אלע איד�'אוישווי# או� הרג

זענע� אלע  יענע עטליכע טעג .או� נישט באצאלט די אפגעשמועסטע געלט דייטש�
  .מענטש� אויפ� בא�  געווע� אי� א שרעקליכע סכנה

פלוצלונג קומט צו , מיר זענע� געזעס� אי� אונזער קאבינע"דערציילט דער נחמני 
, ער איז געווע� אי� איינע פו� די ווייטערדיגע וואגאנע�, יוס  אשכנזי, גיי� א אינגערמא�

או� דער סאטמארער רבי וויל , �'ר רביאו� ער זאגט אז ער איז א שליח פונע� סאטמארע
  ".די יודענראטרעד� מיט איינע� פו� 

אי� האב געטראכט וואס קע� שוי� א רבי , דאס נישט אינטערעסירטמי� האט "
צוויש� אונז איז געווע� איינער לעבאוויטש . בי� אי� געגאנגע� זי� ראזיר�, וויל� פו� אונז

אט ער געזאגט אז ער איז גרייט זי� צו טרעפ� ה, ער איז געווע� א נייגעריגער מענטש
או� ער האט אי� געזאגט אז ער האט עפעס דער רבי איז געקומע� צו איה�  . �'מיט� רבי

אבער ער וויל אז ער זאל אי� געב� תקיעת כ  אז ער וועט נישט , צו רעד� מיט איה�
  ."דערצייל� פאר קיינע� וואס ער האט אי� געזאגט

דא שטייע� טויזנט פינ  הונדערט , �'א חוצפה פו� א רבי"ער זאגט יענער ווייט
שע 'או� ער קומט דא מיט זיינע רבי, מענטש� אי� א סכנה פו� ווער� געפירט צו� טויט

דער לעבאוויטש איז געוואר� אויפגערעגט , או� ער בעט נא� א תקיעת כ , מעשיות
ער ארויסגעגאנגע� או� איז  איז אבער געווע� זייער נייגעריג ער, אוי  די בקשה

� 'ביאו� ער האט נאכדע� פארברענגט מיט� ר, �'געגעב� תקיעת כ  פאר� רבי
ווע� ער איז צוריק געקומע� זענע� מיר אי� באפאל� . אינדערויס� א לענגערע צייט

האט  , יעדער האט געוואלט וויס� וואס דער סאטמארער רבי האט געוואלט פו� אי�
ער האט געזאגט אז ער האט געגעב� תקיעת כ  או� קע� , �ער נישט געוואלט ענטפער

פארט אוי  'א קורצע צייט דערוי  איז געקומע� די ידיעה אז מ .נישט דערצייל�
  ".בערג� בעלז� נישט קיי� אוישווי#

אז דער לעבאוויטש איז פלוצלונג , געווע� אבער אינטערעסאנט איז"
או� ער האט נישט דערלעבט אנצוקומע� קיי� בערג� , געשטארב� דארט אויפ� בא�

  .האט דער נחמני דערציילט" בעלז�
רבי פארארבעט א באהאלטענע פעולה צו  האט דערווי עס זעהט זי� אויס 

או� דער , לייב� אי� א שטארקע געהיימניסאו� דאס האט געמוזט ב, ראטעווע� די איד�
או� אזוי , רבי האט זי� באנוצט מיט דע� לעבאוויטש אז ער זאל דורכפיר� די אקציע

אבער וויבאלד ער איז פלוצלונג , ט געוואר�איז די גאנצע בא� געראטעווע
' אלי, שמואל הערש הערשקאוויטש, יצחק הערשקאוויטש(. יז דאס געבליב� א סודגעשטארב� א

  )פערל' אלי, הערשקאוויטש

  אונזער עלטער זיידעדערציילט האט עס ) אתתתרצ
äøä"ø ç 'ò ïàîèëééì ìà÷æçé äùî"ä  

או� , ט חנוכה"ש איז אנגעקומע� דער יו"ג אי� לאגער ביי די רשעי� ימזייענדי
האט ער נישט , כאטש ער האט דארט מיטגעמאכט די ביטערע צרות פו� די רשעי�

או� ער האט געוואלט מקיי� , מסיח דעת געווע� פו� דע� אייבערשט� או� זיינע מצות
  .זיי� מצות הדלקת נר חנוכה אינע� לאגער

גער האט ער אבער נישט געקענט האב� קיי� אויל מיט וואס צו דארט אי� לא
האט ער זי� איינגעשטעלט אי� א סכנה או� ער איז געגאנגע� צו די באנע� וואס , צינד�

או� ער האט פו� דארט אראפ געקראצט , די רעדער פלעגט מע� באשמיר� מיט אויל
מיט דע� געצינד� די  או�, או� ער האט דאס אריינגעלייגט אי� גלעזלע�, די אויל
' דוד אלי, שמעו� הערש שוואר#) (דחנוכה' היינטיג� פרייטאג יו� ב, ו כסלו"די יארצייט געפאלט כ(. מנורה

  )לעבאוויטש

  עס דערציילט אונזער זיידע) בתתתרצ
äøä"ø ç 'éä õøàååù äîìù êìîéìà" ååù"á  

˜ ·È·¯" È¯·„ ÏÚ‰אי� שטוב פו�  דרייע�מיר זי�  אלס קינדער פלעג�
ÈÊ Ï‡ÂÈ"Ú ה פלעגט אונז נוצ� צו פארשידענע זאכ� וואס זי "או� די רביצי� ע

  .האט געדארפט היל 
ה האט אונז די "איינמאל נאכדע� וואס מיר האב� געהאלפ� די רביצי� ע

ז או� זי האט אונז דערציילט א, קריע�! אייזהיימישע רביצי� געגעב� 
 קריע�! � אייז'איינמאל אי� א הייסע טאג האט זי אריינגעטראג� פאר� רבי

אבער דער רבי . מיט צוקער סמייטע, וואס זי האט אליינס געמאכט פו� אייער
� אז עס איז 'האט זי געזאגט פאר� רבי, "אי� וויל עס נישט"האט געזאגט 

יב עס איז או"האט דער רבי געזאגט , עס� געזונט או� דער רבי זאל עס
אבער , עקסטער די אייער או� צוקער, געזונט גיב מיר עקסטער די סמייטע

חיי� , אברה� עביר שוואר#, יצחק אייזיק סטרולאוויטש(". מאכל צווינג מי� נישט ארוי דאס 

   )אברה� יוס  חיי� שוואר#, מרדכי שוואר#, מענדל שוואר#

  אשת מומעאונזער  עס דערציילט) גצתתתר
äøä"ø ç 'éèùøòáìéæ òùåé íäøáà ïééä"å  

א געלעגענהייט דערציילט  בייה האט "אונזער באבע מרת זלאטא וויינשטאק ע
או� מיט וואס פאר א , זי איז אויפגעוואקס�וואו ישע שטוב 'חסידאיבער די 

ה האט אויפגעצויג� זייער "אלטר ברו� ווידער ע' ח ר"ערליכקייט איר טאטע הרה
  .ביי זיי אי� שטוב צו זייערע עלטער� או� וואס פאר א דר� אר# עס איז געווע�, שטוב

, אז זיי האב� געוואוינט אלס מיידל אי� די שטאט מונקאטש, האט זי פארציילט
דארט האט יעדע מיידל געדארפט גיי� אי� די גויאישע סקול ביז צו די זעקסטע 

ווי ביישפיל צו� , אישע זאכ�'וואס אי� די סקול האט מע� געלערנט אסא� גוי, קלאס
  .וו. א. רונג האט זי� געגרינדעט איגעדי ראזוי 

איבערגענומע� די ט אונגאר� הא –פ יאר� "בער� אי� די תר ! אי� יענע צייט� 
די מודיע געווע� אי� סקול אז האט 'או� מ, שטאט מונקאטש פו� די טשעכ�

וועט קענע� 'מ וווא' מאווי'א ווייז� קומענדיגע ווא� וועט מע� אי� איינע פו� די טעג 
ביז , רישע מיליטער קומט אריי� אי� שטאטאה� די גאנצע ארבעט ווי אזוי די אונגזע

וואס דאס איז געווע� זייער א� אינטערסאנטע זא� , זיי האב� שוי� אלעס איינגענומע�
  .פאר די מיידלע�



, איז אהיי� געקומע� פו� סקול או� דאס דערציילט פאר איר טאטעה "די באבע ע
ער וויל , אז בשו� אופ� טאר זי נישט גיי� יענע טאג אי� סקולהאט איר טאטע געזאגט 

אפילו דע� , גיי�וועט יעדער  ,טאטי"געזאגט  האט זי, ט אז זי זאל זעה� מאוויסניש
האט איר טאטע געענטפערט , "�ס טאכטער וועל� גיי'� דיי�ס טאכטער או� דע'שוחט

אכטער וועל אי� נישט ר מיי� טאבע ,ס טאכטער'אפילו דע� רב ,יעדער קע� גיי�"
  .� גיי�לאז

אפילו עלטערע , אלע מיידלע� זענע� געגאנגע�, עס איז טאקע אזוי געווע�
נאר די , פרויע� זענע� געווע� אינטערעסירט אוי  די מאוויס זענע� אוי� געגאנגע�

  .ה איז געבליב� אינדערהיי�"באבע ע

האט , ו מנחה מעריבאיז געקומע� אי� בית המדרש צ'ווע� משפעטער אי� אוונט 
, אז ער דאר  זייער וויכטיג רעד� צו זיי� ווייב, זי� א איד אפגערעדט אי� בית המדרש

או� ער ווייס נישט ווי אזוי ער קע� זי� א� עצה געב� , או� זי איז ביי די מאוויס
  .ווייל א מא� קע� דא� נישט אהי� גיי� צו די סקול, אנצוקומע� צו זיי� ווייב

זיידע אנגערופ� אז זיי� טאכטער איז נישט געגאנגע� צו די מאוויס  האט זי� דער
או� אויב עס איז זייער וויכטיג צו טוה� א טובה פאר א איד וועט ער איר לאז� גיי� 

אלטר ברו� דו "יעדער האט זי� געוואונדערט או� געפרעגט , ארויסרופ� די פרוי
זי איז נישט  ,ניי�"האט ער געענטפערט   ,"?האסט נישט געלאזט גיי� דיי� טאכטער

דער זיידע איז אהיי� געקומע� או� ער , "או� זי קע� יעצט גיי� רופ� די פרוי, געגאנגע�
  .אז זי זאל גיי� ארויסרופ� יענע פרוי, אונזער באבע ! האט געזאגט פאר זיי� טאכטער 

אבער אזוי ווי  ,אז זי איז געגאנגע� ארויסרופ� די פרוי, האט די באבע דערציילט
אפילו יעצט האט ער , זי האט געוויסט אז איר טאטע לאזט איר נישט זעה� די מאוויס

או� נישט , געגאנגע� מיט פארמאכטע אויג�נאיז זי אריי, איר געשיקט רופ� די פרוי
אפילו זי איז שוי� געווע� אינעווייניג אי� די , געקוקט אוי  די מאוויס אפילו איי� רגע

פו� די יראת ביישפיל דאס איז נאר א  .אזוי האט זי ארויסגערופ� די פרויאו� , זאל
או� זי האט דאס אריינגעלייגט אי� , וואס אונזער באבע איז אויפגעוואקס�מיט שמי� 
דער אויבערשטער זאל העלפ� אז מיר זאל� זי� אפלערנע� פו� אירע , נדעריאירע ק

מרדכי יצחק ( )טע יארצייט'20טבת געפאלט אויס די ' א, ויגש' ווא� מיטווא� פקומענדיגע די ( .מעשי� טובי�

יואל יושע , משה גפ�, אברה� הערש גפ�, דוב אלטר ברו� גפ�, יואל יושע גפ�, משה הכה� שעהנברו�, גפ�

  )משה קטינא, פעלבערבוי�

  עלטער זיידע אונזערעס  דערציילט ) דצתתתר
äøä"ø ç 'ò ïðàî éåìä òùåäé"ä  

עס האט דערציילט . ער איד או� א גרויסער תלמיד חכ�'ער איז געווע� א חשוב
אז ער האט געלערנט , ל דער קאלישער רב"שמחה וואלד זצ' צ רבי אלי"הגה

ק רבי שמואל ראזענבערג "ביי הגה, צוזאמע� מיט אי� אי� די ישיבה אי� אונסדאר 
וואס דאס איז געווע� דער טיטול " שיבהראש י"האט אי� דארט גערופ� 'מאו�  ,ל"זצ

  .פאר� בעסט� בחור פו� די ישיבה

צ רבי שמואל יעקב ראטה "ער איז געוואר� א איידע� ביי אונזער זיידע הגה
או� ער האט אויפגעשטעלט זיי� שטוב מיט אונזער , ב בקליינווארדיי�"ל שו"זצ

ה אי� נירעדהאז וואו ער איז געווע� פו� די "נה עעלטער באבע מרת מרי� ח
ער פלעגט , או� ער האט דארט עוסק געווע� על התורה ועל העבודה, סטע איד�'חשוב

� געטו� אי� או� אוי� האט ער אסא, ב"רי� פאר בחורי� או� בעהעופארלערנע� שי
האב� גערעדט מיט התפעלות פו� זיי�  איד� וואס האב� אי� געדענקט .גמילות חסדי�

ה האט זי� אויסגעדרוקט אז "חיי� הערש יאקאבאוויטש ע' ח ר"ווי הרה, התמדה
  "...ער האט אויפגעגעס� די גמרא פאר אהבת התורה"

אז כאטש זיי האב� ' תחיבאבע עלטער עס דערציילט זיי� טאכטער אונזער 
, קיינמאל נישט געזעה� איר טאט� אי� בעט האט זי, קליינע דירה געוואוינט אי� א

ארטאגס צו� פווייל ער פלעגט ווייניג שלאפ� או� ער איז אלס אויפגעשטאנע� פרי 
אינדערפרי איז זי ערשטוינט געוואר� צו אויפגעשטאנע�  איינמאל ווע� זי איז. לערנע�

אר נישט ל בעפוואס דאס האט נא� קיינמא, טאטע איז נא� אי� בעטזעה� אז דער 
באלד פארשטאנע� אז עפעס א שרעקליכע זא� האט געמוזט זי האט . פאסירט
  .דאס איז טאקע געווע� דער לעצטער טאג פו� זיי� לעב� .פאסיר�

 34ווע� ער איז געווע� א אינגערמא� פו�  י טעגעס איז געווע� אי� איינע פו� ד
או� , ה"# ע"משה אליעזר כ' ח ר"איז ער אריי� אי� געשעפט פו� זיי� ידיד הרה, יאר

משה אליעזר ' האט אי� ר .שפירט זי� נישט גוט ער ער האט זי� אפגערעדט אז

האט ער ערענסט גענטפערט ? געפרעגט מיט א ווערטל צי ער וויל שרייב� א צוואה
א פאפיר או� אויפגעשריב� זיי� צוואה או� ווי אזוי דארט גענומע�  או� ער האט. אז יא

ע פאר� זו� "די שו, ה"ס פאר די טאכטער הענדל ע"דער ש, ער צוטיילט זיי� ירושה
  .'ד וכדו"היה "אברה� ע

ט "כ � או� נפטר געוואר� אינגערהייטע קראנק געוואר"ל ער איזבאלד נאכדע� 
, משה דוד טעללער, בנימי� יוס  מאיר טעללער( )דחנוכה' די יארצייט איז קומענדיג� מאנטאג ה(. ה"כסלו תרצ

פנחס נחמ� , דוד גאלדשטיי�, אווידאוויטשדישכר בער , ששמואל הילמא� דאווידאוויט, צקיעבוקאמשה דוד מ

  )יושע טעללער, יוס  מאיר טעללער, מרדכי אפרי� פישל טעללער, נחס נחמ� גלויבערפ, וויינגארט�

  ה אשת "באבע עדערציילט אונזער האט עס ) הצרתתת
äøä"ø ç 'éáåè 'éä êàøá"å  

אי� די בראשית יאר� פו� די סאטמארע , יאר צוריק 50עס איז געווע� מיט בער� 
רבי יודל הכה� ב החסיד איז איר טאטע הר, "מחנה רב טוב"זומער קעמפס 

  .ה מיט זיי� משפחה ארויסגעפאר� אי� קעמפ מיט א באס"ראזענבערג ע

או� , הייוועי אוי� נישט די טראוועי 17אי� יענע יאר� איז נאכנישט געווע� דער 
  .איז געפאר� דור� אנדערע ראודס'מ

ר באס געבליב� סטאק אוי  א דעאזייגער פארנאכטס איז  7ג בער� עאינמיט� וו
עס איז נא� דעמאלטס נישט געווע� קיי� סעלפאונס צו קענע� , פארשטופטע פלא#

זאל 'האט נישט געזעה� קיי� קאר פאר די אויג� פו� וועמע� מ'או� מ, רופ� פאר היל 
  .קענע� בעט� היל 

או� קוד� איז ער אריי� צוויש� די , ה איז אראפ פו� באס"עיודל ' דער זיידע ר
גלייכצייטיג  או�, ביימער אי� וואלד או� אראפגעלייגט א ווארעמע� מנחה מעריב

נאכדע� האט מע� . זאל זי� אויסלאז� צו� גוט�עס מתפלל געווע� אז אל
או� אלע קינדער האט מע� , ו� דאכענעסאראפגענומע� פו� באס אלע קישענעס א

ווע� דער זיידע בלייבט ווא� אכטונג צו געב� , געלייגט שלאפ� אונטער� פרייע� הימל
  .אוי  די קינדערלע�

, י געהאלפ� רופ� נא� היל אינדערפרי איז אנגעקומע� דארט א קאר וואס האט זי
  .איז ענדלי� אנגעקומע� אי� קעמפ'ביז מ

ה איז "טער איז דאס געווע� ווע� דער זיידע רבי יודל עבער� צע� יאר שפע
האט  ,אלע ביי� התייסדות פו� קרית יו"זי ק בעל דברי יואל"� רביה'געווע� מיט� רבי

ער אויסגערעכענט אז גענוי אוי  דע� מקו� ווי דער רבי האט געגרינדעט זיי� הייליג 
צוויי ווארימע  ייגטט ער שוי� גענעכטיגט או� אראפגעלשטעטל קרית יואל הא

אפשר האט "האט ער דאס דערציילט או� צוגעלייגט . תפילות מיט צע� יאר פריער
יודא (". דערצו' או� מיר האב� געהאט די זכי, מע� דא געדארפט מטהר זיי� דע� אוויר

      )פריעד

   אונזער עלטער זיידע עס האט דערציילט) וצתתתר
äøä"ø ç 'ò ñ÷àñ óñåé"ä  

באלד נא� די מלחמה האט ער אנגעהויב� עוסק זיי� אי� פארשפרייט� או� 
אוי� האט ער . פארקויפ� ספרי קודש כדי איד� זאל� האב� אי� וואס צו לערנע�
, ווי אגרא דכלה, איבערגעדרוקט אסא� ספרי� וואס זענע� נישט געווע� צו באקומע�

משניות קאמארנא , האיפהעשירית , מלוא הרועי�, חובת הלבבות, ראשית חכמה
  .ועוד

ער האט אריינגעלייגט עקסטערע כוחות איבערצודרוק� די משניות ששה סדרי 
או� פירוש ע# חיי� , אותיות מאירת עיני� מיט ברטנורא טיגעמשנה מיט שיינע לעכ

וואס , ע"ר שמואל חאגיז זי"ק רבי יעקב ב"פו� איינע� פו� די פריערדיגע גדולי� הרה
או� פו� דעמאלטס איז , ק"ז לפ"שטע מאל געדרוקט געוואר� בשנת תיאיז דאס ער

ווייניג מאל געוואר� איבערגעדרוקט או� עס איז כמעט נישט געווע� צו  יער דאס זי
או� ער האט שווער געארבעט , ער האט זי� זייער געמוטשעט דערוי . באקומע�

  .לחלק� ביעקב ולהפיצ� בישראל

ח "ע שרייבט אז פו� ר"וואס דער חת� סופר זיער פלעגט שטענדיג נאכזאג� 
ט משניות אי� דע� פירוש וואס אי� דע� איז 'חזר'האט ער גע' אלול ביז נא� יו� הק

משניות נא� געדרוקט אי� די אוי� האט ער . כולל גאנ# בבלי או� גאנ# ירושלמי
   )מעו� גוטמא�ש, יעקב יצחק גוטמא�, ליפא גוטמא�( .ע"וקדושי� זי י� פו� צדיקי�פירוש

   




