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  עלטער זיידע - זיידע עס דערציילט  אונזער ) מגתתתש
äøä"ø ç 'éòùé ñçðéô 'éä éìáðøà÷"å  

אז ביי , ה פו� סאטמאר"חיי� קארנבלי ע' ח ר"אי� האב געהערט פו� מיי� זייד� הרה
ינגערמא� או� די גזירת המלכות איז די ערשטע וועלט מלחמה איז ער שוי� געווע� א א
  . געווע� אז ער האט געדארפט איינרוק� אי� מיליטער

דער סדר אי� אונגאר� איז געווע� אז די אלע וואס האב� נישט געוואלט גיי� דינע� אי� 
דאס איז געווע� א נישט געזונטער מענטש וואס האט ', כפרה'מיליטער האב� גענומע� א 

שיי� פו� די � יענער האט גענומע� די געבורט, דינע� אי� מיליטער סיי ווי נישט געקענט
מענטש� וואס האב� אי� געשיקט או� ער האט זי� פארגעשטעלט ביי די אונטערזיכונג 

או� דאס האט געווענלי� פיי� . או� אזוי האט מע� אי� באפרייט, אנשטאט דע� מענטש
אי� יענע צייט האט נא� די דאקומענט� נישט (האט געמאכט געלט דערפו� ' כפרה'או� דער , געארבעט

  ).זאל זיי כאפ�'צו טו� אזעלכע שטיקלע� אנדע� וואס מגעהאט קיי� בילדער או� עס איז געווע� פיל גרינגער 
א נידריגער אידל וואס האט געהאט א טאפעלט� ' כפרה'דער זיידע האט געטראפ� א 

אבער ער איז פריער געפאר� צו , שיי�וועמע� ער האט איבערגעגעב� זיי� געבורט, הויקער
‰‚‰"ÈÊ ‡ÊÏÚ·Ó ·Â„ ¯Î˘È È·¯ ˜"Ú או� ער האט מזכיר געווע� אינע� , נעמע� א ברכה

  .'כפרה'קוויטל אז ער גייט נעמע�  א 
ער נעמט , הערט נאר"או� ער נעמט זי� שרייע� , דער בעלזער רב ליינט דאס קוויטל

דער  )האט נישט געוואוסט וואס דאס איז'או� מ, עווע� איינגעפירטאי� פויל� איז דאס בכלל נישט ג(" א כפרה
בעלזער רב האט דאס איבערגעזאגט באלד צע� מאל או� ער האט ממש געלאכט אויפ� 

ער 'אז ער האט געדארפט אנכאפ� דע� קאלפיק זאל נישט אראפ פאל� פו� קאפ , קול
ער וועג ווי אזוי דער בעלזער עס איז געווע� זייער אויפפאלנד ד. 'א כפרה, נעמט א כפרה

רב האט רעאגירט צו די בקשה מיט אזא סארט לאכ� וואס איז נישט געווע� זיי� סדר 
  .או� דער זיידע איז אהיימגעקומע�, נאכדע� האט ער אי� שיי� אנגעוואונטש�, קיינמאל

געווענלי� פלעגט די רעגירונג האלט� בסוד וועלכער דאקטער עס וועט אונטערזוכ�  
זאל נישט קענע� אונטערשמיר� דע� 'וואס זענע� ראוי צו גיי� אי� מיליטער כדי מ די

דער סדר איז געווע� אז דער וואס האט זי� געדארפט שטעל� אי� מיליטער . דאקטער
ביז� דאקטער או� ווע� יענער איז ארויסגעקומע� ' כפרה'פלעגט באגלייט� זיי� 

  .'זל טובמ'באפרייטערהייט האט ער אי� געוואונטש� 
ווע� דע� זיידנס כפרה איז געגאנגע� זי� שטעל� צו� מיליטער האט אי� דער זיידע 

אינמיט� קומט צו גיי� דער דאקטער או� , אוי� באגלייט או� אפגעווארט אינדערויס�
דער דאקטער האט אי� ', א גוט מארג� הער קארנבלי'זעהנדיג דע� זייד� זאגט ער אי� א 

פארשטייט , זיטדע איז געווע� ביי אי� צוויי וואכ� פריער אוי" א וויגעקענט ווייל דער זיי
או� ער , זי� אז עס איז אי� געוואר� ביטער פאר די אויג� ווייל דער דאקטער קע� אי� גוט

  .זענע� נישט ריכטיג' כפרה'וועט באלד זעה� אז די שריפט� ביי� 
עגאנגע� או� ער האט צוויי דער זיידע האט זי� ביטער דערשראק� או� ער איז אהיימג

ט אז די זשאנדאר� זאל� אי� קומע� ראו� ער האט נאר געווא, מאל אויסגעזאגט תהילי�
  ...ארעסטיר�

צו ... 'איר זענט באפרייט, מזל טוב'ביני לביני קומט א� דער כפרה או� ער רופט אויס 
צו� דאקטער ווע�  אז נא� איידער ער איז אנגעקומע�' כפרה'זיי� וואונדער דערציילט דער 

ער איז נא� געשטאנע� אי� א דרויסענדיג� צימער האט מע� אי� געהייס� אויסטו� די 
או� די באאמטע האב� אנגעהויב� זייער , קליידער פאר די געווענליכע אונטערזיכונג'

ווייל מיט זיינע צוויי הויקערס האט ער אויסגעזעה� , שטארק צו לאכ� הוי� אויפ� קול
אפילו , האט אריינגעהערט ביי� דאקטער די הויכע געלעכטערס'או� מ, עזייער מאדנ

נאכדע� וואס דער דאקטער האט זיי געהייס� שטיל זיי� האב� זיי זי� נישט געקענט 
ביז ווע� דער דאקטער איז  , איינהאלט� או� זיי האב� זי� געווארפ� פאר געלעכטער

האט מע� אי� געזאגט אז דער ? כטעראריינגעקומע� או� געפרעגט וואס איז דא די געלע
ווארפט אי� ארויס "האט דער דאקטער געזאגט , מענטש מיט די הויקערס מאכט זיי לאכ�

דער דאקטער !". גיט אי� א באפרייאונגס צעטל או� שטערט מי� מער נישט דא, פו� דא
  .או� אזוי איז ער באפרייט געוואר�, האט ניטאמאל געפרעגט זיי� נאמע�

האט מע� פארשטאנע� וואס דער בעלזער רב האט משפיע געווע� מיט דעמאלטס 
 )יוס" קארנבלי, חיי� קארנבלי(. זיי� לאכ�

  זיידעעלטער דערציילט אונזער האט עס ) מדתתתש
äøä" çø 'ò ãìàååðéøâ àãåé íé÷éìà"ä  

דארט האב אי� . אי� קאלוב Ê È„‡¯· ÌÁ�Ó È·¯ ˜"Ïˆ"‰‚‰אי� האב געלערנט ביי 
ע וואס פלעג� קומע� צו פאר� "צו זעה� מערערע רבני� גאוני� וצדיקי� זי� געווע זוכה

  .ÈÊÈÈ‡ È·¯'·ÂÏ‡˜ Ï'ÈÊ ¯Ú"Ú˜קיי� קאלוב צו די הילולא קדישא פונע� הייליג� 
פארגאנגענע� ( ÈÊ ÌÈÈÁ ÈˆÚ"Úאיינמאל נא� די ערשטע וועלט מלחמה איז דער הייליגער 

ק איז דער "ערב שב. געווע� אי� קאלוב אוי" שבת חזו�) דישאאיז געווע� די הילולא ק, שבט' ו, דינסטאג
או� אסא� בחורי� זענע� ', צו� ציו� הק ÌÁ�Ó ·‡¯עצי חיי� געגאנגע� צוזאמע� מיט� 

האט . או� גייענדיג אויפ� זאמדיג� פעלד איז געוואר� א שטארקע שטויב, מיטגעגאנגע�
ר ווייל עטס שטויבטס אויפ� בחורי� גייט פארנט אפאר מעטע"דער באר מנח� געזאגט 

  ".סיגוטער רב
געקומע� אי� שטוב פונע�  ÌÈÈÁ ÈˆÚאיז דער ' נאכ� מתפלל זיי� ביי� ציו� הק

·ÂÏ‡˜'·¯ ¯Ú האט אריינגעברענגט א טעפל זויערע מיל� פו� וואס דער 'או� מ, טוע� זיי�
 � האטחאבער דער באר מנ, או� איבערגעלאזט שיריי�עצי חיי� האט געטרונקע� 
ווייל אי� האב מורא , אי� לאז נישט כאפ� שיריי�, בחורי�"געכאפט דאס טעפל זאגנדיג 

  ".או� די רביצי� האט נישט נא� א טעפל, אז עטס וועטס צוברעכ� דאס טעפל
ק האב� "די ראה, אוי" יענע� שבת איז געקומע� צו פאר� א ריזיגער עול� געסט

) זוי האט מע� דארט גערופ� דע� מושל העירא(ריכטער � מורא געהאט פונע� שטאטיש� שטוהל

או� ער קע� זי� וועל� נוק� זיי� אי� די איד� אז ער , א שונא ישראלוועלכער איז געווע� 
האט זיי געקלערט אז זיי וועל� פאראויס גיי� צו� מושל , וועט זעה� אזא ריזיג� ציבור איד�

כדי ער זאל נישט ווער� , פאר� או� אי� מסביר זיי� די סיבה פארוואס די איד� קומע� צו
  .אזוי אי� כעס

, וועט מתפלל זיי� אוי" רעג�'זאל אי� זאג� אז מ'געזאגט אז מÌÈÈÁ ÈˆÚ האט דער 
  .וויבאלד עס איז דעמאלטס געווע� א גרויסע טרוקעניש או� עס איז נישט געוואקס�

ק "מוצשאזוי ווייט אז , ק האט זי� טאקע אראפגעלאזט א שווערער רעג�"יענע� שב
האט געדארפט גיי� צו די קינות האט מע� נישט געקענט גיי� מיט די תשעה באב 'ווע� מ

דערנא� . האט מע� געמוזט גיי� מיט הויכע שטיוול צוליב די בלאטעס, ד"שי� אי� ביהמ
, אליקי� יודא גרינוואלד(. או� עס איז געווע� א גרויסער קידוש הש�, איז שוי� פיי� געוואקס�

    )יואל פייערשטיי�, אליקי� יודא קרויס, ו� גרינוואלדאברה� של

  אשת' באבע תחידערציילט אונזער  עס) המתתתש
äøä"ø ç ' ïàîèèåâ ñçðôéä"å  

Ê ¯Ú·ÚÂÂ ÛÒÂÈ ÔÈÓÈ�· È·¯ Á"¯ Ï" ‡Ù‡Ù ˙·È˘È Óˆ"‰‚‰איר טאטע איז געווע� 
ÁÓÚ·" ·È·‡‰ È˘Â„ÈÁ Òתעוררות וועלכער איז בעיקר בארימט מיט די מערערע ניגוני ה

  .'אוי" אידיש וואס ער האט פארפאסט או� זענע� מעורר דאס האר% לתשובה ולעבודת ה
או� ער האט קיינמאל , ער איז געווע� זייער א געהויבענער או� אפגעהיטענער איד

האט ער געהאט מיט וואו ער איז נאר געגאנגע� . נישט מבטל געווע� קיי� איבריגע מינוט
  .וואס ער האט שטענדיג געלערנט זי� אי� טאש א ספר אי�



או� אינמיט� וועג האט מע� , איינמאל האט ער געדארפט ערגע% פאר� מיט� טרעי�
וואו עס , ער איז ארויסגעגאנגע� אי� א אונטערערדישע סטאנציע, געדארפט טויש� טרעי�

  .ס"אינצוויש� האט ער דארט געזוכט א ביהכ, האט געדארפט קומע� א צווייטע טרעי�
או� עס איז געווע� א געווענליכע ערשיינונג אז , איז געווע� זייער שטיל או� ליידיגעס 

  .ע או� אנדערע פארברעכנס"ס ל'אפ� זאל דארט הער� פו� האלד'מ
אריינגיי� ביז  אבער ער האט נישט געוואלטס "ענדלי� האט ער געטראפ� א ביהכ

ווע� ער האט זיכער געמאכט אז עס איז דא א סינק אז ער זאל זי� דארט קענע� וואש� די 
האט ער געעפענט די טיר או� ווע� ער האט געזעה� אז עס איז דא א סינק האט ער . הענט

ל אי� טאש איז ער צוריק ארויסגעגאנגע� זוכ� וואו ער 'זי� געכאפט אז ער האט זיי� ספר
  .אראפלייג� זיי� ספרקע� 

עס . או� די טיר האט זי� פארהאקט אוי" אי�... אי� יענע רגע האט ער געהערט א זע%
האט זי� ארויסגעשטעלט אז אונטער די טיר האט זי� באהאלט� א פארברעכער וואס 

או� ווע� יענער וועט אליי� זיי� אי� צימער , האט געווארט אז עמיצער זאל אריינקומע�
� אז די טיר האט זי� ווע� ער האט געזע. רהאק� די טיר או� אי� באפאל�וועט ער פא

, אויפגעמאכט האט ער געמיינט אז איינער איז אריינגעקומע� האט ער פארהאקט די טיר
אבער וויבאלד דער זיידע איז נישט אריינגעקומע� ווייל ער האט געוואלט אראפלייג� דע� 

 )ד שבט"י, זיי� יארצייט געפאלט קומענדיג� מיטווא�(. א סכנה ספר איז ער געראטעוועט געוואר� פו�

  )בנימי� יוס" מאיר טעללער, שמעו� גוטטמא�, בנימי� יוס" סופר(

  עלטער זיידע -דערציילט אונזער זיידע האט עס ) ומתתתש
äøä"ø ç 'éìãâ 'ò ìòôôà"ä  

  .ד או� א גוטהארציגער מענטשסער איז געווע� א גרויסער בעל ח
או� דער זיידע האט אי� , ד נא� געלט"אמאל ארומגעגאנגע� א איד אי� ביהמ עס איז

איז א איד ). געווע� מער ווי היינט א דאללער אי� יענע צייט איז דאס(געגעב� א קוואדער 
ווייל ער פארט ', דיי�'צוגעקומע� צו אי� או� געזאגט אז דע� איד איז גענוג צו געב� א 

  .או� ער גייט דארט נא� געלטיעדעס יאר קיי� אר% ישראל 
אזוי וועל אי� וויס� פו� , זייער גוט אז איר זאגט מיר"האט זי� דער זיידע אנגערופ� 

ווייל אויב פו� מיי� קוואדער קע� ער פאר� קיי� , היינט א� אי� צו געב� צוויי קוואדערס
ע צוגעגעב� או� ער האט אי� טאק". זאל ער שוי� מיטנעמע� זיי� ווייב אוי�, אר% ישראל

  )יעקב אפפעל, קלמ� אליעזר אפפעל, יעקב יושע ביקעל, אהר� בערגער, משה הכה� ווייס( .נא� א קוואדער

  עלטער פעטערעס דערציילט אונזער ) זמתתתש
äøä"ø ç 'éä øòììòè á÷òé ìàåîù"å  

אי�  È·¯"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜"Ú‰אי� האב אלס בחור געלערנט דא אי� די ישיבה פו� 
  .ק"או� מיינע עלטער� האב� געוואוינט אי� ארה. סטסענדז 

, ו"ה איז דא געווע� לרגל די חתונה פו� מיי� עלטער� ברודער הי"ווע� מיי� טאטע ע
אבער אזוי ווי אי� בי� נאכנישט אלט געווע� אכצ� , האט מע� אנגעטראג� פאר מיר א שידו�

פו� די צווייטע זייט , שידו� טו�יאר האט מיי� טאטע מסופק געווע� צי ער זאל אזוי פרי א 
האט ער , או� אי� פלעג עס� יעד� שבת ביי קרובי� וכדומה, האט ער דא� נישט דא געוואוינט

� 'איז ער אריינגעגאנגע� צו� רבי. געטראכט אז אפשר איז יא מ� הראוי יעצט צו טו� א שידו�
ב� שמונה "ל זאג� דא� "נו זווייל חכמי, ל או� געפרעגט צי ער זאל אזוי שנעל טו� א שידו�"ז

  ".עשרה לחופה

דאס מיינט , גבול ערשמנה עשרה לחופה איז שוי� ד "ק "האט דער רבי גענטפערט בלש
או� אוודאי אויב קע� מע� א , האט מע� שוי� עטוואס פארשפעטיגט  גליי� ביי שמנה עשרה

משה דוד , מאיר טעללער בנימי� יוס"(. צ"ה בשטומ"וכ� הוה בע". שידו� טו� דאר" מע� ווי פריער

  )יצחק טעללער, טעללער

  זיידע אונזערדערציילט  עס) חמשתתת
äøä"ø ç 'éä âéðòä ïéîéðá ïúðåé"å  

פלעגט זי�  „ ˘‡¯Ê ‚È�Ú‰ ‡˜ˆ¯È‰ ÈÏ˙Ù� È·¯ ˆ"·‡ Ï"˘‡Óˆ"‰‚‰אונזער זיידע 
ע ארומדרייע� פאר� דאווענע� מלובש בטלית ותפילי� ווע� זיינע ליפ� האב� זי� א לענגער

  .צייט געשאקלט
ס סייעתא "א מח"גרינבוי� שליט' ג רבי שמעי"איינמאל איז צוגעגאנגע� צו אי� הרה

גייט 'מ"האט דער זיידע געענטפערט . או� ער האט אי� געפרעגט וואס ער זאגט, דשמיא
מידות כדי צו וויס� ' מילא לערנט מע� מס, תפילות במקו� תמידי� תקנו, דא� יעצט דאווענע�

ק איז אויפגעבויעט לערנט ער "או� אז דער ביהמ, ק האט אויסגעזעה�"י דער ביהמווי אזו
  ". תמיד כדי צו קענע� מקריב זיי� א קרב� תמיד' מס

דאס איז נא� געווע� אויסער דע� שיעור אי� אכצ� פרקי� משניות וואס ער האט 
חזקאל שרגא י(. או� יעד� חודש געמאכט א סיו� אוי" ששה סדרי משנה, טעגלי� געלערנט

    )יחזקאל שרגא עקשטיי�, רובינשטיי�' איתמר טובי, נפתלי הירצקא קויפמא�, קויפמא�

  זיידעעלטער עס דערציילט אונזער ) טמתתתש
äøä"ø ç 'éä ãòéøô äùðî ÷çöé"åù å"á  

ה געדארפט שטעל� צו� מיליטער "א האט זי� מיי� ברודער משה יעקב ע"בשנת תרצ
ה געפאר� קיי� סענפעטער צו די יארצייט פו� מיי� "מיי� טאטע ע אי� יענע טעג איז. דינסט

זייענדיג אי�  .ל וואס ער איז דארט געווע� דער רב"צ רבי חיי� פריעד זצ"זייד� הגה
ע איז אי� די דערנעבנדיג Ê ıÈ�ÊÈÂÂÓ Ï‡¯˘È ˙·‰‡"Ïסענפעטער האט ער געהערט אז דער 

אריינגעגאנגע� זי� מזכיר זיי� מיט א איז ער אהינגעפאר� או� ער איז  .שטאט מישקאל%
  .קוויטל ביי� אהבת ישראל

ווע� דער אהבת ישראל האט געליינט דאס קוויטל אז משה יעקב זאל באפרייט ווער� 
עלה 'י י'איז ראשי תיבות מ, טל'� י'עקב ב'שה י'מ"האט ער זי� אנגערופ� , פו� מיליטער

  ".'הר ה'ב
זי� אט קיינע� נישט דערציילט אז ער האט דער טאטע איז אהיימגעקומע� או� ער ה

  .�'מזכיר געווע� פאר� וויזניצער רבי
איידער מיי� ברודער איז זי� געגאנגע� שטעל� צו� מיליטער האט ער אויסגעזאגט 

זאג� תהילי� רופט  ווע� ער האט געענדיגט. אזוי ווי אלע בחורי� פלעג� טו�, גאנ% תהילי�
  ".טל'� י'עקב ב'שה י'ת מ"ר איז', הר ה'עלה ב'י י'מ"ער זי� א� 

ווע� צומארגנס איז ער זי� געגאנגע� שטעל� צו� מיליטער דינסט איז ער באפרייט 
   )מאיר פריעד, ליפא פריעד, פריעד' אלי(. געוואר� באופ� פלא

  זיידעמיי� עס דערציילט ) נתתת
äøä"ø ç ' ùèéååàìãðòî íäøáàéä"å  

˜ "¯·È‰דריטע טאכטער איז ער אריי� צו  ווע� עס איז געבויר� געוואר� צו אי� דאס
ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ·"Ú  געפרעגט או� ער האט , פארגעלייגט דריי נעמע� פו� די באבעסאו�

  .וועלכע פו� די דריי נעמע� ער זאל געב�
האט ער , !"?סטו'שוי� דאגה"דער רבי האט זי� צו שמייכלט או� געפרעגט 

. נא� קענע� געב� אלע נעמע� או� ער וועט, פארשטאנע� אז ער וועט האב� נא� טעכטער
  )יעקב מענדלאוויטש(. ר"ער האט טאקע געהאט צע� טעכטער בליעה

  מיי� פעטער עס דערציילט) אנשתתת
äøä"ø ç ' ïøòèù ìàåîùéä"å  

אז זיי� הויז איז געווע� ' ה האט געהאט די זכי"יצחק שלעזינגער ע' ח ר"מיי� זיידע הרה
האט געוואוינט ביי אי� אי� שטוב  È·¯"ÏÚ· ˜ ‡ÂÈ È¯·„ÈÊ Ï"Ú‰וואו , צדיקדי אכסניא של 

  .אי� קרית יואל כמעט פינ" יאר.  קערטאו� רדיאוי" בע

או� געווענלי� זענע� דארט געווע� , כידוע פלעגט דער רבי דאווענע� אביסל שפעט
   .אזוי האט דער רבי געהאט מני�, או� געסט וואס זענע� דארט געווע�, עטליכע מקורבי�

 עס איז, געווע� דער ערשטער ווינטער וואס דער רבי איז געווע� אי� קרית יואלעס איז 
די . צו� דאווענע� או� עס איז נישט געווע� קיי� מני�, געווע� אסא� שניי או� א גרויסע פרעסט

אי� אזא וועטער וועט שוי� קיינער נישט אנקומע� צו�  פארשטאנע� אזגבאי� האב� 
ווייל עס  שחריתזאל זי� שוי� שטעל� דאווענע� '� אז מ'דע� רבי געבעט�האב� זיי , דאווענע�

או� דער זאל ווארט� 'אבער דער רבי האט געזאגט אז מ .וועט סייווי נישט זיי� קיי� מני�
  .אייבערשטער וועט שוי� העלפ� או� עס וועט זיי� מני�

� פובחורי� אביסל שפעטער איז אנגעקומע� א קאר או� עס זענע� ארויסגעקומע� זיב� 
אז זיי האב� פונקט געהאט א קאר האב� או� זיי דערצייל� , פו� ניו יארק' רה ודעתתו'ישיבה 

, � ביי� דאווענע�'זיי מחליט געווע� צו גיי� זעה� די הייליגע עבודה פונע� סאטמארער רבי
עס האט . זיי זענע� הערשט יעצט אנגעקומע�או� , או� זיי האב� זי� פארשפעטיגט אויפ� וועג

, ארויסגעשטעלט אז עס זענע� געווע� זיב� בחורי� וואס האב� געהאלט� פאר� דאווענע�זי� 
  .שטעל� דאווענע� מיט מני�אז ער קע� זי� , דער רבי האט אויפגעשיינט פאר שמחה

דער , עלטערע בחורי� או� האב� זי� גענויטיגט אי� א שידו� די בחורי� זענע� געווע� 
 .או� נא� יענע� יאר זענע� אלע זיב� בחורי� געוואר� חתני� רבי האט זיי געגעב� ברכת קדשו

  )מנשה הורווי%(




