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

אי� סאטמאר ארו�  È·¯"Ê Ï‡ÂÈ È¯·„‰ ˜"Ï‰אי� האב געלערנט אי� די ישיבה פו� 
אר או� אי� יעל� ע ביי די "יתו� ל אי� בי� געוואר� אנאכדע� וואס  ,דריי א האלב יאר

אזוי בי� אי� אריי� אי� , ה אי� סאטמאר"� זייד� רבי חיי� קארנבלי עהאב געוואוינט ביי מיי
  .נס ישיבה נא� פאר די בר מצוה'רבי

דארט האט געוואוינט . נאכדע� בי� אי� געפאר� לערנע� אי� די ישיבה אי� מונקאטש
אינע�  ה ער איז געווע� ווי דער ראש ישיבה"ליי� עיודא לייב ק' ג ר"מיי� פעטער הרה

או� דארט האב אי� , דארט האב� געלערנט בחורי� .בעלזער קלויז אי� מונקאטש
  .געלערנט א לענגערע צייט או� אי� האב זי� דארט משלי� געווע� בהוראה

 ט ווע� דער רבי איז געפאר� אוי� א שבת קיי�"צ  ח"עס איז געווע� אי� די יאר� תרצ
יעקב חיי� ' ח ר"א הרה"אבדלחטמיי� ידיד אי� בי� געפאר� צוזאמע� מיט , אורשיווע
צו קענע� זיי� , ויזלוועלכער האט געלערנט מיט מיר אינאיינע� אי� בעלזער ק ה"רוטנער ע
  . � אוי� שבת'ביי� רבי

 .�'עס איז כדאי צו וויס� וואס מיר האב� מקריב געווע� צו קענע� זיי� א שבת ביי� רבי
ווע� מיר זענע� דארט אנגעקומע� האב� מיר נישט , עס זענע� געפאר� אסא� וועגענער

אורשעווע איז געווע� א דאר� או� זי� נישט געקענט  .געהאט מיטגענומע� גארנישט
  .געהעריג צושטעל� פאר� עול�

מיר זענע�  .דארט איז געווע� צוגעשטעלט פאר די געסט א טאפ מיט טשולענט
או� געגעס� , ד או� געשלאפ� אויפ� באנק א גאנ! שבת"� יענע� שבת אי� ביהמאיינגעשטאנע

, סל טשולענט אנשטאט פישסעודה אביאזוי איז געווע� אונזער גאנצע , האב� מיר נאר טשולענט
  .דאס איז געווע� אונזער סעודה... או� אביסל אנשטאט טשולענט, אביסל אנשטאט אייער

נגע� אוי� איז געגא'לאסטערט או� מפווע� אויסגעאוי� די וועג� זענע� נישט גע
ווע� אי� בי� עס ליגט מיר אי� די ביינער . � אי� די בלאטעייברעטער כדי נישט צו ג

האב אי� געמוזט , געגאנגע� יענע� שבת אויפ� ברעט איז קעג� געקומע� א עלטערער איד
או�  .בלאטע ביז צו די קני ע� אי� דיקהאב אי� דעמאלטס איינגעזינ, זייט אאריינגיי� אי� 

במש� גאנ! שבת או� נא� שבת ביז אויפ� גאנצ� וועג אהיי� קיי� מונקאטש בי� אי� 
אבער עס האט זי� דא� געלוינט צו קענע� מיטהאלט� א ... געגאנגע� מיט ווייסע הויז�

  )הערשקאוויטש' אלי, יוס� קארנבלי, חיי� קארנבלי, יצחק הערקאוויטש (. �'שבת ביי� רבי

  אשת' באבע תחיעס דערציילט אונזער עלטער ) נגתתתש
äâä"ø ö 'öæ ïàîãòéøô ìãðòî íçðî" ìø"äáéùéá î"÷  

  .ב בראדנאט"ל שו"נפתלי הירצקא קנאפ� ז' ח ר"איר טאטע האט געהייס� הרה
ב אי� די שטאט איז ער געווע� משועבד פאר די שטאט או� ער האט קיינמאל "זייענדיג שו
, נישט אוי� קיי� שבתי� או� נישט אוי� קיי� ימי� טובי�, עק פאר� פו� שטאטנישט געקענט אוו

  .ה איז ער געווע� דער בעל תוקע"או� ר, ב או� בעל תפילה"דער שוווייל ער איז געווע� 
ווייל באמת , �'אלס זאג� אז אוי� ראש השנה איז ער באמת יא ביי� רביער פלעגט 

נס 'אנפול� פונע� רבי� אזא גרויסער עול� אז זיי זאל� 'וואלט ווע� געדארפט קומע� צו� רבי
   ...וואלט דא� סיי ווי געווע� זיי� פלא! דא אינדערהיי�, ד ביז זיי� שטוב"ביהמ

אוי� שבת חנוכה איז , אבער ער פלעגט זי� אלס אנשטרענגע� צו קענע� פאר� צו צדיקי�
אוי� סוכות . � אוי� סאטמאר'יאוי� שבועות איז ער געפאר� צו� רב, ער געפאר� קיי� דעעש

ער איז געווע� א געהויבענער איד וואס איז געזעס� א גאנצ� (ה "הערש ע' ח ר"פלעגט ער פאר� צו זיי� טאט� הרה

אי� יענע זמני� פלעגט ער שטעל� או�  )ק"או� ער האט נאר גערעדט אוי� לשה, ד"אי� ביהמ טאג מיט טלית ותפילי�
  .ט"� או� יו'ייל אי� יענע צייט פלעגט מע� אוי� שחטוו, � במקומו'איינע� צו שחט

ווייל ער , � ער איז א חסיד'איינמאל האב� אי� די קינדער געפרעגט פו� וועלכ� רבי

ביי א מלחמה איז דא פארשידענע "האט ער געזאגט . ס'פארט דא� צו עטליכע רבי
איינער אויפ� י� , חמהאו� יעדער האט א צווייטע פראנט וואס ער פירט א� די מל, גענעראל�

, איז יעדער צדיק א גענעראל ביי� אייבערשטנס ארמייאזוי אוי� , א צווייטער אוי� די יבשה
או� ווער עס זאגט אז ', או� ביי יעד� קע� מע� ארויסנעמע� אנדערע גוטע זאכ� אי� עבודת ה

איז ', עבודת ה � פאר'איז דא� נישט זיי� ציהל צו פאר� צו� רבי, נאר זיי� רבי איז א צדיק
, יושע פריעדמא�(". טאקע בעסער אז ער בלייבט אינדערהיי� ווייל עס איז א שאד אוי� די שפעז�

  )נפתלי הירצקא ווייס, יצחק מייזעלס, אלכסנדר ווייס, חיי� פריינד, מייזעלס' משה ארי, שמואל יוס� פריעדמא�, מנח� מענדל פריעדמא�

  אשת' באבע תחיעלטער עס דערציילט אונזער ) דנתתתש
äøä"ø ç 'ò øòãðòììàä éáö íé÷éìà"ä  

זיי� . ב אי� בוקארעסט"ה איז געווע� שו"מרדכי פריעדמא� ע' ח ר"איר טאטע הרה
או� ער איז , ה האט לאנגע יאר� נישט געהאט קיי� זי�"יעקב ע' ח ר"פאטער הרה

ער האט אי� ע או� "לע מנדבורנא זי'ק רבי מרדכי"געגאנגע� זי� מזכיר זיי� ביי הרה
לע 'א קורצע צייט דערוי� איז רבי מרדכי. אנגעוואונטש� א אינגל מיט אריכות ימי�

  .או� א יאר דערוי� האט ער געהאט א אינגל, נסתלק געוואר�
איז ער געגאנגע� צו� , ע נפטר געוואר�"אי� יענע צייט איז זיי� רבי דער ייטב לב זי

האט ער געזאגט . זאל געב� פאר זיי� אינגלע פרעג� וועלכע נאמע� ער "ט זי"קדושת יו
ע זאל ער "לע זי'ק רבי מרדכי"אז אזוי ווי דאס קינד איז געבויר� מברכת קודש פו� הרה

  .ה"או� דאס איז געווע� מיי� פאטער ע, או� אזוי האט ער געטו�". מרדכי"געב� א נאמע� 
ווע� צו אריכות או� ער האט זוכה גע, אוי� די צווייטע ברכה איז מקוי� געוואר�

משה יודא , יעקב אליעזר פארגעס, אליקי� געציל פארגעס(. ימי� ער האט געלעבט איבער הונדערט יאר

  )האללענדער

  עלטער זיידע -דערציילט אונזער זיידע עס ) נהתתתש
äøä"ø ç 'éä ïééèù øéàî"å  

 ג"בער� שנת תש, עס איז געווע� אי� סאמע ברע� פו� די צווייטע וועלט מלחמה
או� ער , ש האט געהאלט� אינמיט� זיינע נצחונות"ק ווע� דער דייטשער רשע ימ"לפ

מיט� ציהל איינצונעמע� דאס , האט זי� גערוקט פאראויס אי� ריכטונג פו� אר! ישראל
ווייל דער רשע מיט זיי� , די סכנה איז דעמאלטס געווע� איו� ונורא. מזרח  גאנצע מיטל

שט ווייט או� זיי האב� שוי� געהאט באשטימט א טאג מיליטער האט שוי� געהאלט� ני
  .ווע� זיי וועל� אריינקומע� קיי� אר! ישראל

ק האט דא� גערופ� א גרויסע "צ פו� די העדה החרדית אי� ירושלי� עיה"דאס ביד
  .רבני� או� מקובלי� מטכס עצה זיי� להעביר את רוע הגזירה 40 30אסיפה פו� ארו� 

Ê ¯ÙÂÒ  ‡·È˜Ú È·¯ ˆ" ¯Ú„ Ïˆ"‰‚‰עוואוינט אי� ירושלי� האט דא� ג
Ù¯·¯ ¯Ú‚¯Â·˘Ú .וואס ער איז געווע� , נעב� אי� האט געוואוינט א ענגלישער אפיציר

או� דער פרעשבורגער רב , געשטעלט איבער די ענגלישע סאלדאט� אי� אר! ישראל
אגט אז יענע� טאג קומט אריי� צו אי� דער אפיציר או� ער ז. האט זי� געקענט מיט אי�

ווייל ער פארט אהיי� קיי� ענגלאנד לויט� באפעל , ער קומט זי� געזעגענע� פונע� רב
זאל זאפארט ארויסנעמע� אלע סאלדאט� 'אז מ, פו� די הויפט גענעראל� פו� ענגלאנד

  .פו� אר! ישראל או� אהיי� ברענגע�
י� ווי נאר דער פרעשבורגער רב האט געהערט דערפו� האט ער באפויל� פאר זי

 או� ער האט אי� געהייס� )וואס ער האט מיר דערציילט די מעשה(ה "� הרב בערנפעלד ע'גבאי
דער גבאי . אריבערגיי� צו די אסיפה או� דערצייל� די נייעס וואס ער האט יעצט געהערט
איז דארט , האט אזוי געטו� או� ער איז אריבער געגאנגע� צו� מקו� האסיפה

, ה"ה משה בלוי ע"ה א זו� פו� מו"ה יודל בלוי ע"געשטאנע� א שומר הפתח מו
ווע� ער האט אי� געזאגט אז ער האט א . וועלכער האט אי� נישט אריינגעלאזט



שליחות פונע� פרעשבורגער רב האט ער אי� געגעב� א עצה אז ער זאל שטארק 
י� זאל א'או� אז זיי וועל� הייס� אז מ, ביז די רבני� וועל� הער�, קלאפ� אויפ� טיר

  .אריינלאז� וועט ער אי� אריי� לאז�
או� , יינגערופ�ווע� די רבני� האב� געהערט די שטארקע קלאפ� האב� זיי אי� אר

� אז די ענגלישע סאלדאט� האב� 'ער האט איבער געגעב� די שליחות פו� זיי� רבי
  .באקומע� א שליחות אז זיי זאל� פארלאז� אר! ישראל או� צוריק קומע� קיי� ענגלאנד

˜ ¯·ÓÈÏ˘Â¯È'‰‚‰ ·¯ ¯Ú" ÛÒÂÈ Èווע� ער האט געענדיגט זיי� שליחות האט דער 
ˆÊ ‡È˜Ò�È˘Â„ È·ˆ"Ï ער איז . באדאנקט או� אי� געווינקע� אז ער קע� שוי� גיי� אי�

או� מיטגעהאלט� ווייטער די אסיפה ווע� די רבני� , אבער געבליב� שטיי� ביי די טיר
  .באמערק� נישט אז ער איז דארט געבליב� שטיי�

˜ ¯·ÈÏÚÊ È‚ "‰‚‰ד "ער רב דרייט זי� אויס צו� ראב'הערט ער ווי דער ירושלימ
‚�Ú· Ô·Â‡¯ˆÊ ÒÈ"Ï , איר האט געהערט וואס דער איד האט "או� ער פרעגט אי�

אז איר "האט הרב דושינסקיא געזאגט , "?וואס קע� אי� טו�, יא"זאגט ער , "?געזאגט
  ".קע� טו�'ד דארפט איר זעה� וואס מ"זענט ראב

או� ער האט , "דאר� טו�'אי� וועל איי� זאג� וואס מ"דא� האט דער רב געזאגט 
או� אלע פארזאמעלטע רבני� האב� זי� אוי� , פגעשטעלט אוי� די פיסזי� אוי

ד זאל אי� נאכזאג� ווארט ביי "או� דער רב האט געזאגט אז דער ראב, אויפגעשטעלט
  : ווארט
אי� ראש בית די� פו� ירושלי� בי� גוזר אז דער רשע האט נישט קיי� רעכט "

אלע ". שוי� האב� א מפלהאו� בכלל זאל ער , אריינצוקומע� קיי� אר! ישראל
  ".אמ�"פארזאמעלטע רבני� האב�  גענטפערט הוי� 

עס האט מיר געכאפט אזא פחד אז אי� האב "דערציילט ווייטער הרב בערנפעלד 
קוי� געקענט עפענע� די טיר ארויסצולויפ� או� ווי נאר אי� בי� ארויס פו� צימער בי� 

  ".אי� געפאל� חלשות
רציילט פאר� פרעשבורגער רב אלעס וואס איז געווע� אהיימקומענדיג האט ער דע

  .ביי די אסיפה
עטליכע מינוט שפעטער קומט צוריק אריי� דער אפיציר צו� פרעשבורגער רב או� 

זאל ווייטער קעמפפ� מיט� 'ער זאגט אי� אז עס איז יעצט אנגעקומע� דער באפעל אז מ
  .צו שלאג� מיט� דייטש או� ער דאר� יעצט ארויסשיק� נא� סאלדאט� זי�, דייטש

או� פו� דא� , דער דייטשער רשע האט דא� געליט� א ביטערע מפלה, וכ� הוה
אנגעהויב� האט ער געליט� איי� מפלה נא� די צווייטע ביז ווע� ער האט אינגאנצ� 

, אלימל� שטיי�(. פארלויר� די מלחמה או� זיי� זכר איז אפגעמעקט געוואר� פו� די וועלט

 )משה חיי� שטיי�, יי�אשר לעמיל שט

  זיידעעלטער עס דערציילט אונזער ) ונתתתש
äøä" çø 'éä ùèéååà÷ùøòä íäøáà" åïôøòååèðà  

 52מיט איבער , ק"געוואוינט אי� ירושלי� עיהנא� אי� האב דאס איז געווע� ווע� 
האט מי� געשיקט ווער� א מלמד  È·¯" ˜ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ·ÈÊ"Ú‰נא� איידער , יאר צוריק

או� מיט מיר  ,אי� ירושלי� האב אי� געארבעט אי� פאסט אפיס, אנטווערפ�אי� 
� נא� 'וועלכער איז געווע� א תלמיד פונע� רבי, דוד 'אינאיינע� האט געארבעט א איד ר

  .פו� סאטמאר
, מיט די ביטערע מחלהדיאגנאזירט געוואר�  ע "אי� איינע פו� די טעג איז ער ל

ער איז געוואר� , אבער עס האט ליידער נישט געהאלפ�האט אי� געגעב� מעדיצינע� 'מ
זיי האב� נאר געזאגט אז  .אלס שוואכער ביז די דאקטורי� האב� אויפגעגעב� אוי� אי�

אי� אמעריקע איז דא גרעסערע דאקטורי� מיט בעסערע מעדיצינישע מעגליכקייט� 
  .פאר זיי� רפואה

� 'ט אי� ער אריי� צו� רביאבער צו� ערש, ער איז טאקע געפאר� קיי� אמעריקע
אז ער האט א שטוב מיט אכט , או� ער האט זי� אויסגעוויינט זיי� צובראכ� האר!, ל"ז

  .ע"קינדער או� די דאקטורי� האב� אי� שוי� אויפגעגעב� ל
ער , האט ער גענטפערט אז ניי�, "?ווייסט שוי� פו� דיר דא'מ"פרעגט אי� דער רבי 

פאר "זאגט אי� דער רבי  .� איי� דאקטער אי� אמעריקעאיז נאכנישט געווע� ביי קיי
או� זאג אז די דאקטורי� פו� אמעריקע זאג� אז , גיי צוריק ארבעט� ביי די פאסט, אהיי�

או� בשו� אופ� נישט דערצייל� פאר קיינע� אז דו , שו� מחלה עס איז נישטא קיי� 
  ".ביסט געווע� ביי מיר

צוביסלע� האט ער , � צוריק געקומע� ארבעט�ער איז אהיימגעקומע� או, וכ� הוה
או� ער איז געהעריג געזונט געוואר� או� חתונה , זי� אנגעהויב� צו שפיר� בעסער

  .געמאכט אלע קינדער געהעריג
ט איז ער נאכאמאל קראנק "ב תשל"נס פטירה ביו� כוא'א קורצע צייט נאכ� רבי

האט ער צוזאמע� , ויפגעגעב�געוואר� או� די דאקטורי� האב� אי� ווידער אמאל א
אזוי ווי דער רבי איז שוי� נישט אוי� דע� "גערופ� זיי� גאנצע משפחה או� געזאגט 
או� ער האט דערציילט אז אוי� ביז יעצט "... עול� קע� אי� שוי� דערצייל� די מעשה

או� יעצט אז דער רבי איז שוי� , נס זכות'האט ער געלעבט חו! לדר� הטבע אינע� רבי
או� ער זי� געזעגענט , שטא האט ער שוי� נישט דע� כח וואס האלט אוי� דע� עול�ני

, שמואל צבי הערשקאוויטש(. מיט די קינדער או� עטליכע וואכ� דערוי� איז ער נסתלק געוואר�

יואל , יצחק הערש גראד, דוד מאיר לעבאוויטש, הערשקאוויטש' אלי, יצחק הערשקאוויטש, פערל' אלי, אבא איצקאוויטש

  )מיכאל גראד

  מיי� זיידעדערציילט  עס) זנתתתש

äøä"ø ç 'âéãðéà áééì ïîìæ éä"å  

ל ער איז געווע� דער מקוה איד אי� סאטמאר "נפתלי אינדיג ז' ח ר"זיי� טאטע הרה
ער איז געווע� באקאנט אלס א פלא� פייערדיגער . בעדפארד עוו 550ד אוי� "ביהמ

או� א שטארקער קנאי קעג� די ציוני� או� , È·¯"Ê Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ· ˜È"Ú‰חסיד פו� 
 .זייערע נאכשלעפער

או� , עס איז געווע� איינמאל ווע� עס זענע� געשטאנע� עטליכע איד� נעב� די מקוה
מארג� 'נע� 'געשמועסט איבער די נייעס וואס איז געמאלד� געוואר� אינע� טריפה

לט צו איינע פו� די אז זעקס הונדערט רבני� האב� זי� צוגעשטע' דזשורנאל
וואס זיי האב� אנגעשטעלט א פרומע� פני� אז זיי , די אגודה, סטישע פארטייע�'ציוני

או� די ערליכע רבני� פו� פריערדיג� דור נא� פאר , זאל זי� פיר� ערלי�'גייע� זעה� אז ס
  , זענע� ארויס גאר שאר� דערקעג�, ע"ק זי"די מלחמה ובראש� רביה

דאס זענע� "נגערופ� מיט זיי� כאראקטעריסטיש� אויסדרוק האט זי� דער טאטע א
זענע� א   או� די זעקס הונדערט , ביי� י� סו�"... די שש מאות רכב בחור פו� פרעה

  ".גלגול פו� יענע זעקס הונדערט
פרעגט , ער זעהט ווי דער עול� שמייכלט   ע אנגעקומע� או�"פונקט איז דער רבי זי

אט מע� אי� איבער געזאגט וואס דער טאטע האט ה? ער וואס האט מע� גערעדט
  .געזאגט

וואס איז דער שייכות צוויש� זייערע "דער רבי קוקט איה� א� או� פרעגט איה� 
  ".?רבני� מיט די פערד פו� פרעה

י זאגט דא� אז די זעקס הונדערט פערד זענע� געווע� פו� די "רש"זאגט דער טאטע 
דער רבי האט זי� ..." דאס זענע� געווע� די פרומעמוז דא� זיי� אז ', הירא את דבר ה

  )נפתלי משה טייטלבוי�(. צושמייכלט מיט הנאה הערנדיג דע� איינפאל

  טאטעעס דערציילט אונזער ) חנתתתש
äøä"ø ç ' ãàøâ øæòéìà á÷òééä"å  

או� נא� די חתונה האב אי� זי� , אי� האב געוואוינט אלס קינד אי� אנטווערפ�
קארד וואס דאס איז א   או� אי� האב געדארפט האב� א גרי�, ריקעבאזעצט אי� אמע

או� אי� בי� געווע� מסופק צי אי� זאל דאס  .באשטעטיגונג צו וואוינע� אי� אמעריקע
Í¯·‰ Ô¯Ó � 'בי� אי� אריינגעגאנגע� צו� רבי. מאכ� אי� אמעריקע אדער אי� אנטווערפ�

ÈÊ ‰˘Ó"Ú או� אי� האב אי� געפרעגט די שאלה.  

  ".מא� עס דא, דו וואוינסט דא� דא"ער רבי האט מיר גענטפערט ד

ווייל אי� אנטווערפ� נעמט עס , נס תשובה'עס איז מיר געווע� אינטערעסאנט דע� רבי
אבער אי� האב . או� אי� אמעריקע קע� עס נעמע� צוויי יאר, נישט מער ווי צוויי וואכ�

  .געפאלגט וואס דער רבי האט געהייס�

האב אי� געדארפט , יאר פריער ווע� אי� האב געלערנט דא אי� ישיבה מיט עטליכע
ווי אי� האב אבער אי� בי� דא געבליב� לענגער , האב� א רשות צו זיי� דא אי� אמעריקע

מיר צו געב� די האט מיר געמאכט פראבלעמע� או� די רעגירונג , געהאט די ערלויבעניש
ענגערע צייט ביז ווע� אי� האב ענדלי� דעריבער האט דאס גענומע� א ל, קארד  גרי�

  .קארד  באקומע� די גרי�

אז ווע� אי� וואלט ווע� , אבער איי� זא� האט זי� ארויסגעשטעלט פאר א זיכערע זא�
, � או� אי� וואלט ווע� געפאר� קיי� אנטווערפ�'נישט געפאלגט די ווערטער פונע� רבי

עס איז . אריינקומנע� קיי� אמעריקע וואלט אי� ווע� מער קיינמאל נישט געקענט צוריק
  � אז עס איז מיר כדאי צו מאכ� די גרי�'קלאר געווע� א ווייטזעהנדער בליק פונע� רבי

  )יואל מיכאל גראד, יצחק הערש גראד(. קארד דוקא אי� אמעריקע


