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  זכרונותי  

  ה"ב

  מבוא

ר "ק אדמו"הורה כ, ז-ו"בשנים תש, ש מרוסיה"אחרי יציאת אנ
ש שירשמו את כל מה שזוכרים "ה מאנע לכמ"צ נ"מוהריי

ש "ואת שמותיהם של אנ, מהפעילות שנעשתה על ידם ברוסיה
  .והתלמידים שעסקו בזה למקומותיהם וזמניהם

ע אל "צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"ט כתב אודות זה כ"ח טבת תש"בי
  ):שסה'י אגרת ג"ק ח"אג(בנציון שם טוב ' ח ר"ר הרה"השד

ו "ק ת"ש והתמימים יחיו באה"יבוא בכתובים משמי עם ידידנו אנ
ולשלוח , ובשאר המקומות שאפשר להתדבר עמהם בכתב בענין זה

ויחדתי מי שיסדר כל המכתבים והידיעות אשר יגיעו , הכל אלי
  .בענין זה

  ):שצח'שם אגרת ג(ט כתב לו שוב "ד שבט תש"ובכ

נהניתי במאד מהחלטתו הטובה למלאות בקשתי אשר יעורר את 
ועל , להשתתף אתו עמו, עליהם יחיו' ד, ש"דים ואנידידיי התלמי

ידו למלאות את אשר העמסתי עליהם לרשום איש איש מכללות 
ת "והשי. ח בארץ מולדתינו"העבודה בהחזקת התורה ולימוד דא

  .יצליחם ויגיד לכולם ברכתי בגשמיות וברוחניות

, בהתאם להוראה הנזכרת, אחד מאלו שכתבו אז את זכרונותיהם
ר "ק אדמו"אשר כ, ה"מאיר גורקאוו ע' ח ר"היה חותני הרה

  ):תריב'שם אגרת ג(י "ח תש"ב מ"ע כתב לו בכ"צ נ"מוהריי

ונכון . תודה וברכה, קונטרס הזכרונות ששלח נכון נתקבל במועדו
ירשמו זכרונותיהם ' הוא וראוי אשר כל התלמידים הזקנים שי

  .הראוים לזכור

. י.נ(הזכרונות דברי הימים ' הזכרונות הנזכרים נדפסו בספרו ס
  ).ו"תשל

*  *  *  

לא בבת אחת . במשך השנים התחלתי גם אני לרשום את זכרונותי
התחלתי . כי אם מזמן לזמן במשך השנים, נכתבו הרשימות הללו

 שנים 35והמשכתי בכתיבתן במשך , כ"לרשום אותן לערך בשנת תש
כשהייתי מעלה בזכרוני את דברי הימים , בזמנים הפנויים, הבאות
  .ההם
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שלום ' ת ר"י בני הרה"קטעים אחדים מהזכרונות התפרסמו ע
ת "קה(, "ד ברוסיה הסובייטית"תולדות חב"בספרו ' דובער שי

על מנת להכינם , ובקיץ הזה מסרתי לו אותן בשלימותן). ט"תשמ
  .לדפוס

ל ולנכדי "וכאן המקום אתי להביע את תודתי העמוקה לבני הנ
אשר שקדו בעריכת והכנת , קעלער' ייוסף יצחק ש' ת ר"הרה

  .בצורה נאה ומסודרת, הזכרונות האלו לדפוס

*  *  *  

  :יורשה לי לומר כמה מלים אודות תוכן הזכרונות

הנסיונות היו איומים ומסירות , ימי חיי ברוסיה קשים ומרים היו
רק אחד מני אלף . הנפש שנדרשה להן היתה למעלה מכח בשר ודם

ורק , ת להשאר בחיים וחזק ביהדות"ומרבבה הצליח בעזהי
האמונה והתקוה אשר יבוא יום שנשתחרר מהגיהנום הרוסי ונזכה 

היא שעמדה לנו בכל התקופה , להתראות פנים אל פנים עם הרבי
  .האיומה הלזו

ונסיעתי הראשונה לרבי היתה , ו"ליציאה מרוסיה זכינו בקיץ תש
את בתיאור החודש הזה מסיים אני . ג"לקראת תשרי תשכ

  .זכרונותיי הרשומים בזה

שבאו בהמשך , הזכרונות הניתנות כאן מתחילות מימי הפרעות
כאשר משפחתינו הוכרחה לברוח , למלחמת העולם הראשונה
  .פ"בחורף תר, מעירינו זיוויטוב אל ליפאוויץ

בהגיענו לליפאוויץ מתחילה תקופת השתלטות היבסקציה על 
סגירת כל מוסדות הדת וההתנכלות לכל מי שנשאר , הרחוב היהודי

  .שומר דת

שם נודע לי על רשת , ז"נסעתי ללמוד בישיבה בקיוב בקיץ תרפ
ואז התחילה תקופת נדודיי בישיבות , הישיבות תומכי תמימים
עד לנישואיי בחרקוב ,  שנים10במשך , המחתרתיות ברחבי רוסיה

  .צ"בשלהי חורף תרח

ברחנו מעיר לעיר ,  השנים האלו נסגרו ישיבות בזו אחר זו10במשך 
נתפסנו כמה פעמים למאסר . והמשטרה החשאית אחרינו

, וכששוחררנו ברחנו לעיר אחרת שבה פתחנו שוב ישיבה מחתרתית
  .עד אשר עלו על עקבותינו
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  זכרונותי  

, קיוב, פערעיאסלאוו, נדודיי בתקופה הזאת היו בעיירות וויטבסק
, טשערניגאוו, קיוב, מוסקבה, קיוב, קולאש, כותאיס, באקו

  .קריוואיראג וחרקוב', וואראניז,  מוסקבה, לנינגרד, מאלאחאווקא

לא רק האיסור ללמוד בישיבות והמעקבים של הבולשת אחרינו היו 
  :אלא גם שאר החוקים ומשפטים בל ידעום, בעוכרינו

שבה מפורט , אסור היה להסתובב ברחוב בלי תעודה מאושרת
יה להתגורר אסור ה. אם הוא לומד או עובד, מצבו של הבחור

מוכרחים . ב"בעיירות הגדולות בלי אישור מיוחד בתור פועל וכיו
שהושמדו מזמן לזמן בעת , היינו לסדר לעצמינו ניירות מזוייפים

  .המאסרים

שיכולים להתחבאות תמיד , ש"כ לבני אנ"אם המצב אינו קשה כ
מה יעשה לו בחור צעיר שאין לו קרובים ; ש"בבית קרוביהם מאנ

משפחתו גרה בעיר רחוקה באוקראינה והוא נודד מעיר , ש"בין אנ
ס הפתוח "מתגורר בדרך כלל בביהכנ, לעיר וחי בישיבות במחתרת

או עם , מסתובב בלי אישור מגורים ובלי שום ניירות. לעין הבולשת
, כאשר כל מאסר יכול לגרור אתו משלוח לגלות, ניירות מזוייפים

כך התקיימו . רוע מזהעבודת פרך בלי רשיון התכתבות או גם ג
  ! שנים-10החיים במשך קרוב ל

שבו אין שום זכות קיום למי , פתאום מגיע גיל ההתייצבות לצבא
מספרים על בחור אחד שנלקח לצבא ולא רצה לאכול . ששומר דת

האשימו אותו שעושה זאת כדי , עשו לו משפט, נבלות וטריפות
  .ד"הי, להחליש את כחו של הצבא הרוסי ודנו אותו למשפט מות

כ בחור מפלך וויניצא שבאוקראינה שמגיע לגיל "מה יעשה א
מאחוריו כמה , רחוק מהבית ומהמשפחה, ההתייצבות לצבא

  .מאסרים ואין לו תעודת זיהוי ראויה

בעיר , ו"א תשרי תרצ"חל זמן ההתייצבות בי, ואם זה לא מספיק
אשר רק שבועות אחדים קודם אסרו שם את כל ראשי , מוסקבה

  .ש ושלחו אותם לארץ גזירה"אנ

שבמשטרה החשאית מתעניינים אודות , פתאום מודיעים לי חבריי
  .שעל פי הסימנים נראה שהכוונה היא אלי, בחור אחד

ע את העצה "צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"ודווקא בשעה הזאת מורה לי כ
ת יעזרהו "והשי, ילביש משקפיים: "הנכונה להפטר מהצבא
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ז פטור "ובאופן נסי שלמעלה מדרך הטבע לגמרי קבלתי עי, "ר"בגו
  .'וברחתי מיד ממוסקבא לוואראניז, מוחלט מהצבא

כעבור שנה שולחת אותי הנהלת רשת הישיבות המחתרתית לנהל 
ובזה עסקתי עד לנישואיי , מחלקה מחתרתית בקריוואיראג

  .צ"בשלהי חורף תרח, צ בחרקוב"בשעטומו

הועיל , ישת המשקפייםי לב"ע, הפטור מהצבא שקבלתי באופן נסי
ולתקופת מגורי , קריוואיראג', לי לתקופת לימודיי בוואראניז

שאז הפסיקו להתחשב עם ,  עד לתקופת מלחמת העולם-בחרקוב 
כל אדם צעיר שהיו לו ידיים ורגלים , שהיה כבר לאדם" פטור"

  .רבים מחבריי נלקחו אז לצבא ולא חזרו. לקחו אותו למלחמה

הוכרחנו לברוח לאסיה התיכונה , המלחמה מגיעה לחרקוב
  .והתיישבנו בסאמארקאנד

קשה היתה מדאי , שלשה שבועות בקרון מסע, דרך הנדודים הזאת
. ובהגיעינו לסאמארקאנד נפטר, עבור בנינו יחידינו בגיל שתים וחצי

  .רק אחרי יציאתינו מרוסיה זכינו שוב להפקד בבנים

והוכרחתי , אבסאמארקאנד לא הצלחתי לקבל פטור חדש מהצב
קבלתי ניירות בתור פליט פולני בשם נפתלי . לרדת שוב למחתרת

לא יכלתי לחיות בגלוי בניירות . שאותם עדיין לא לקחו לצבא, באט
ש שלא יכלתי לעבוד "מכ. מבלי ידיעת השפה הפולנית, אלו

, הסתתרתי ועבדתי על שם זוגתי. ולהתפרנס על פי הניירות האלו
  .כאילו היא העובדת

וניירות פולנים אלו הועילו לי אף לעזוב את , המלחמה הסתיימה
יחד אתי נסעה זוגתי שנרשמה . ש"מבין הראשונים מאנ, רוסיה

  .כאילו היא נישאה שוב לפולני בשם נפתלי באט

אחרי תקופת נדודים של שלושה שנים הגענו . ו"זה היה בקיץ תש
  .ד"בוהתיישבנו בכפר ח, ט"ק בתחלת קיץ תש"צ לארה"בשעטומו

עד אשר התחלנו , ד היו קשים מאד"השנים הראשונות בכפר חב
  .ז"להסתדר קצת בבתים החדשים שנבנו עבורינו בשנת תשי

, מיד כשהתחלנו להסתדר התחלתי להכין את עצמי לנסיעה לרבי
  .ב"שלזה זכיתי בשלהי אלול תשכ

בתיאור חודש החגים אצל הרבי מסתיימים זכרונותיי המתוארים 
, ר שבמהרה בימינו נזכה להתראות שוב עם אבינו רועינו"ויה, כאן

בהתגלות משיח צדקנו , ומלכינו בראשם, והקיצו ורננו שוכני עפר
  .בגאולה האמתית והשלימה בקרוב ממש
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  זכרונותי  

  ישראל יהודה לוין

  ה"תשנ'י אלול ה"ח' יום ד
ק"ד ארה"כפר חב

  

  
 'מאיר שי' ח הת"ה קעסלער ועם בנו יבדל"עט "יו' נחמי' ת ר" ביחד עם חתני הרה-קבלת דולר מהרבי לצדקה 
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 י זכרונות  

  תוכן הענינים

  א. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בית אבא. א

  ד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ימי הילדות בזיוויטוב. ב

  ו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ימי המלחמה והמהומות. ג

  י. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ההגירה לליפאוויץ. ד

  יב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שלטון הזדים. ה

  יט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מלחמת קיום. ו

  כא. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנסיעה לישיבה בקיוב. ז

  כז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת בוויטבסק"הנסיעה לישיבת תו. ח

  ל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הלימודים בישיבה בוויטבסק. ט

  לה. . . . . . . . . . סגירת הישיבה בנעויל פולוצק וקרעמענטשוג. י

  מ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סגירת הישיבה בוויטבסק. יא

  מג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בישיבה בעיירות גרוזיה. יב

  מט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הישיבה יורדת למחתרת. יג

  נב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הישיבה בקיוב. יד

  נד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנסיעה למוסקבה. טו

  נז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המאסר והבריחה. טז

  נט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ערניגאוו'הלימוד בצ. יז

  סא. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הרישום במוסקבה. יח

  סג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יבה במאלאחובקההיש. יט

  סו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנסיעה ללענינגראד. כ

  סט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מכתב מהרבי. כא

  עד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המשך הלימודים במוסקבה. כב

  עז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עזר מהרבי. כג
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  עט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ש בפרברי מוסקבה"הסתדרות אנ. כד

  פב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המאסרים. כה

  פט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ההתייצבות לצבא. כו

  צב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'הלימוד בוואראניז. כז

  צו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הישיבה בקריוואיראג. כח

  צט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנישואים וההגירה לחרקוב. כט

  קג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הבריחה מחרקוב. ל

  קה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ההסתדרות בסאמארקאנד. לא

  קיא. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ההתכתבות עם הרבי. לב

  קטו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . היציאה מרוסיה. לג

  קיט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "עשאלון"הנסיעה ב. לד

  קכב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מגיעים לגבול פולין. לה

  קכו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'תחנת לאדז. לו

  קל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . גניבת הגבול. לז

  קלה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחנה פאקינג. לח

  קמא. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תחנת פאריז. לט

  קמה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד"ההסתדרות בכפר חב. מ

  קמט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנסיעה הראשונה לרבי. מא

  קנב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג אצל הרבי"ראש השנה תשכ. מב

  קנה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . יחידויות והתוועדויות בחודש החגים. מג

קנט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת"צ ושמח"שמע. מד



   תוכן הענינים  

 

11  
 

 י זכרונות  



 תוכן הענינים

 

  ב

  ה"ב

   אפרק

  בית אבא

הסמוכה (בעיר זיוויטוב , ב"תמוז תער' ז, נולדתי ביום השבת קודש
ר אפרים "לאבי מוהר, שבאוקראינה) פלך וויניצא, לטיטוב ודאשוב

ר ישראל "שמואל בן הרב יוסף ולאמי מורתי מרת לאה בילא בת מוהר
  .ב מדאשוב"ביליענקי שו

אפרים שמואל ' ר: ר"אבי אאמו(ה "יוסף ע'  הרב ר-ל "ר ז"כבוד אאזמו
במחוז , עיירה הסמוכה לדיראזשנע( לעטיצוב -נולד בעיירה ) ל"ז

יירות הוא שימש ברבנות בע. ב"בערך בשנת תרי) פודולסק-קאמיניץ
בסביבת אומאן (ליניץ ; דאשוב; )הסמוכה לטיטוב(זיווטוב ; לעציטוב

  .ט"נפטר לערך בשנת תרמ). אוקריינע,  קיעוו-בפלכי וויניצע 

: עם שלשה יתומים. אלמנה, מרת שרה יהודית, בפטירתו נשארה הסבתא
והיה אז בן , ח"שנולד לערך בשנת תרל(ה "אפרים שמואל ע' אבא מארי ר

  .ואחיו אברהם יעקב, אחותו חיה ברכה, )א שנה"י

הדודה חיה . ובצעירותו נפטר שם, ב בבחרותו"אברהם יעקב נסע לארה
ליד (וגרה עם משפחתה בדיראזשנע , מאלכימאן' ברכה התחתנה עם ר

  .ומני אז לא נודע אודותם, עד מלחמת עולם השניה) קאמיניץ פודולסק

והתחתן עם אמי מורתי לאה . ל למד בישיבת בארדיטשוב"ר ז"אאמו
  .ישראל ומרת חוה ביליענקי מדאשוב' בת ר, ד"בילה הי

, )מדאשוב(ישראל ביליענקי ' הסבא ר
חתנו ' והי. ב בדאשוב"היתה לו משרת שו
  .של הרב ראבינאויץ

אודותם ואודות המשפחה כתוב ברשימה 
ק "ה אל כ"שכתבה אמי מורתי ע

שמור (ה "צ זצוקללה"ר מוהריי"אדמו
  ):בארכיון הספריה

חקת שנת ' ח תמוז פ"ה אדר"ב
  ליפאוועץ, ד"תרצ

  
  יהודה ביליענקי' ר

 אחיו של הסבא

  :[1אי]הערה



 זכרונותי  ב

 

' ר[אבי . נולדתי בלינעץ... 
ה "ע] ישראל ביליענקא

היו מנכדי ] מרת חוה[ואמי 
. אברהם יהודה מלינעץ' ר

  .נתגדלתי בעיר דאשוב

יוסף ' ה ר"אבי אמי מו
ב על עיר "ל שו"יהודה ז

חמן נ' מנכדיו של ר, חדש
ל "משה ז' ל ור"קאסעווער ז

  .בנו

ל היה איש תם וישר "אבי ז
לדאבוני מת אבי באבי ... 

ימיו ונשארנו שבעה יתומים 
הגדול מאתנו היה . קטנים

, בן שמונה עשרה שנה
, ב בדאשוב"ונתמנה לשו

ה "כ נשאתי לבעלי המנוח מו"אח... ב "ומזה כלכל אותנו ואת ב
היה מלמד . ל מזיוויטוב"יוסף ז' אפרים שמואל בן הרב ר

  .היה גדול עד מאד' ויראתו את ד

ואמי מורתי ישבה בהחנות בימי , להורי היתה חנות קטנה בזיווטוב
  .ל עוזר לאמא בהחנות"ובהירידים היותר גדולים היה אבי ז, הירידים

ה היה בביתינו חדר של תלמידים קצת מבוגרים שלמד אתם "לאבא ע
שלמד עם , אבא החזיק בהחדר גם מורה מלומד. לימודי קודש

כדי שכל , וחשבון, דקדוק, ך"נ, התלמידים בשעה מיוחדת קרוא וכתוב
כי בצעירותה , אמי מורתי היתה מלומדת. היום יהיו הנערים בהחדר

). שגם בנות ילמדו בחדר, ככה היה אז המנהג בהמחוז ההוא(למדה בחדר 
, והיו זמנים שהיא היתה המורה שלימדה את התלמידים קרוא וכתוב

  .'דקדוק וכו, ך"נ

  :ד"בחודש אייר תרצ, ע"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"ובמכתב שכתבתי אל כ

ה היה "ר אפרים שמואל בהרב יוסף ע"ה מהור"אדוני אבי ע
וחינך את בניו ובנותיו בדת , מלמד תינוקות בעיר ליפאוויץ
ן לא הלכו אחותיי ועד זמן האחרו, היהדות במסירות נפש ממש

פ שפעמים רבים באו להכתיב אותן "אע, בבית הספר שלהן
  .כ לא שמעו להן"ואמרו שיקנסו אם לא ילכו אעפ, ס"לבה

  
  מרת לאה בילא-תמונת האם 



 ג  בית אבא  

 

 
 

  זכרונותי  

ג נלקח עטרת ראשי כבוד "ובחמשה עשר לחודש שבט שנת צ
אחי הגדול , והניח אותנו, ה שבק חיים לכל חי"אדוני אבי ע

מלאו לו , ד"בפורים משנה הזאת שנת צ', ר יוסף יח"ממני מה
ש לי "ואותי בשבעה בתמוז ימלאו איה, עשרים וחמשה שנים
הגדולה מהן מרת , ואחותיי הקטנות ממני, עשרים ושנים שנה

ואחותי , ש ימלאו לה עשרים שנים”כ איה"ביוה' שרה תחי
ש ימלאו לה "באמצע הקיץ איה' הקטנה ממנה מרת רבקה תחי

' מרת פריידע תחיואחותי הקטנה ממנה , שמונה עשר שנים
ואמי האלמנה . ל"בעשרה לחודש אדר מלאו לה תשעה שנים ת

היא חולה במחלת הלב ואינה יכולה ' ביילא תחי-מרת לאה
  .להשתכר והוצרכה לפרנס אחותיי הקטנות היתומות

  

  

 
 שלושת האחיות



 זכרונותי  ד

 

  פרק ב

  ימי הילדות בזיוויטוב
ו מסרו אותי הורי ללמוד התחלת הלימוד בחדר של מלמד "בשנת תרע

  .ל"ז התחלתי ללמוד בחדר של אבא ז"ובשנת תרע. דרדקי

ובעיירה היתה עוד . יהודי זיווטוב היו יראי שמים ושומרי תורה ומצוות
  .בחגים היו הבתי כנסת מלאים. שמירת הדת באופן טוב

  .ובית כנסת מרכזי גדול, וקלויז, בזיווטוב היה בית מדרש גדול

פעם בחג . ה"ולמד בהחדר של אבא ע, יק היה יליד זיווטוב'החזן פינצ
) כי היה עדיין צעיר לימים(הפסח הביאוהו על הכתפיים אל בית הכנסת 

. והתפלל בתור חזן לפני הקהל בליל פסח, ומתוך חיבה העלוהו על הבמה
דודו (שקולניק '  ר-הוא היה תלמיד מהמקהלה של החזן הגדול בעירנו 

  ).של מר לוי אשכול

: וקראו לו. אברהם' בעירנו היה זקן אחד מופלג בזקנה בשם ר
ובכל שמחת תורה אחרי התפלה והסעודה אסף ". אברהמיניו המלאך"

, ושר ברחובות, ויצא בחוצות והנערים והילדים אחריו, נערים וילדים
ויצאו מהבתים וחילקו להם , ושר עם הילדים, ונעצר על יד כל בית ובית

  .והיה שמח בכל העיירה, ומזונות, שתייה ומיני מתיקה

לקחו וגייסו את אבא ) ח"ע-ז"שנות ע(באמצע שנות המלחמה הראשונה 
אמא ישבה בחנות ופירנסה . והמלחמה היתה אז בעוצמתה, להמלחמה

: היינו אז ארבעה ילדים. וגם חינכה אותנו ולימדה אותנו, אותנו בדוחק
ושתי . ל"אחי הגדול ממני בשלוש שנים היה שמו יוסף על שם הסבא ז

ורבקה ,  היתה אז בת שלוש-שרה יהודית-הבכירה (ממני  אחיות קטנות
  ).היתה אז בת שנה אחת

ח נשתחרר אבא מהצבא ופתח שוב את החדר ללמוד תורה "בשנת תרע
ר אחרי שהורידו את הצא; ואז התחילה צרת המפלגות. לילדים ונוער

והמפלגות קלקלו את , נעשה רוסיא לריפובליקה והרשו לייסד מפלגות
  .והעביר את הנוער על הדת, הנוער

ודברה , הביאו בחורה לבית הכנסת; בפעם הראשונה ששמענו דבר כזה
והצעירים עמדו בעזות ובחוצפה נגד הזקנים שסירבו , בפני הקהל

  .והכריחו לשמוע אותה מדברת בבית הכנסת, להרשות דבר כזה



 ה  ימי המלחמה בזיוויטוב  

 

 זכרונותיה  

וגם בין המשפחות . והתחילו מריבות וקטטות בין הצדדים של המפלגות
  .עצמן נעשו מריבות בין ההורים ובין הבנים והבנות

ג בעומר נאספו על "פעם בל, כשהתחילו המפלגות התחיל לנשוב רוח חדש
וזה היה ממפלגות הציונים שהם היו , מגרש גדול קהל גדול וילדים

  .'וממתקים ונשאו נאומים וכווחילקו שתיה , הדוברים



 זכרונותי  ו

 

  פרק ג

Iימי המלחמה והמהומות
  

ש "ימ) מחנות הפורעים(ט באו ההיידאמאקיס "בתחלת קיץ תרע
באו כמה פורעים יחידים ואספו . וכבר נפל פחד על העיירה. לזשיווטוב

אנו יכולים : מיהודי זשיווטוב אמר' א. את אנשי העיירה ונתנו פקודות
לרמוס את השקצים הספורים האלו אבל מי יודע מה יאמרו הגוים 

ונתנו פקודות להביא . וכך התגבר הפחד על עיירתינו. הסובבים עיירתינו
  .וקיימו מה שדרשו, להם כסף או אוכל או לעבוד עבודות

ואז היתה באוקריינה מלחמת אזרחים בין מחנות דניקין למחנות 
ו מחנות קטנות וגם הי. והתקרבו לעיירתינו זשיוווטוב, ש"פטליורה ימ
ולקחו את אנשי . ובכל פעם באה אחרת, סוקולוב, טיוטוניק; של פורעים

ולקחו , מחוץ לעיירה") אקופעס("העיירה זשיוואטוב לחפור תעלות הגנה 
וכל , מחנת פורעים אחת הולכת והשנייה באה. גם את אבא לחפירות
גם הרעב . והפחד היה נורא, בכל יום רצחו יהודים. אחת שודדת ורוצחת

, האוקראינים, גם תושבי הגוים שבמדינתנו. התחיל לתת את אותותיו
  .ש"הצטרפו אל הצוררים ימ, הידועים באכזריותם

וכל פעם הטילו מס יותר גדול על , בתחלה הטילו מס גדול על קהילתינו
ולא פשטו ידם , קהילתינו וחייבו את הקהילה לאסוף בשבילם המס

באו לזיווטוב צוררים נוראים ) פ"ף תרוהעיקר בחור(כ "אבל אח. בהרג
והתחילו לעשות הריגות בעירתינו ובעיירות , הורגי נפש צמאי דם

  .הסמוכות

בכל יום מחנה רוצחים אחד הולך ומחנה אחר . מזמן לזמן גברו הרציחות
  .אבל בלילה היו שותים וודקה ומשתכרים, עיקר הרציחות היו ביום. בא

ונכנס רוצח אחד , אני ואחי ישנו במטה תחת השמיכה, פעם בבוקר השכם
וכיוון את , ואמר לאבא ולאמא שיעמדו, לביתינו עם רובה מזויין בידו

ואם לאו , תנו כסף): "בצעקות גדולות כשכור(ואמר להם , הרובה נגדם
אם הרובה הזאת ) מתחת לשמיכה(שאלתי את אחי !". אני יורה בכם
 והתכרבלנו היטב תחת נבהלנו ונפחדנו. והשיב בחיוב, יכולה לירות

עם ) כמו תיבה(והיה לנו ארון ". איפה הכסף: "והרוצח צעק. השמיכה
. והם הראו לו את התיבה, )זהו הסוג של ארונות שהיה אז(פתח למעלה 

                                                           
I  (הזכרונות דברי הימים ' אודות המסופר בפרק זה ראה גם ס)ז"תשל. י.נ, גורקאוו (
 .ט-וראה גם שם פרקים ח. קכט' עמ
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 זכרונותיז  

, התחיל לספור עד שלוש. ולא היה שם רק פרוטות אחדות, ופתח אותה
וככה ספר שלוש , ואמר שאם עד פעם השלישית לא יתנו לו אזי יירה בהם

עד , וכל פעם דחף את הורינו עם הקנה רובה לחדר אחר, פעמים שלוש
: וספר, והמשיך לכוון את הרובה נגדם, שדחף אותם אל החדר שישנו בו

ופתאום חטף את ". אני יורה, הנה: "ואמר... שלוש ... שתים ... אחת 
יא טאזשע "ואמר ברוסית , והתחיל לצעוק ולבכות, הרובה בידו

ונגש , ועזב את ביתינו ויצא לרחוב, ")כ סבלתי"אני ג "-" (לסטראצא
הוא עשה (השכן ישב ליד החלון ועבד . וירה לתוך החלון, לחלון בית השכן

ומקול ") אימם"שהלביש על ה, לנעליים היינו הכנות לנעליים" אימם"
  .ל"היריה נסתם אזנו ופסק לשמוע ר

אז כל יום היו ההורים עוזבים את , כיון שעיקר הרציחות היו רק ביום
ואת הילדים הקטנים שלחו לשוטט , הבית ומתחבאים באיזה מקום

כי , נתנו להילדים ללכת ברחובות, למרות שהיה חורף ושלגים. ברחובות
  .בדרך כלל לא עשו הפורעים שום דבר לילדים קטנים

וראינו בעד , באיזה בית) ועוד ילדים, ד"ואחי יוסף הי, אני(פעם היינו 
, ן שהצוררים תפסו את אביהם של הילדים שהיו אתנו בבית זההחלו

וחתכו אותו לחתיכות עם חרבותם , ולא היה לו, ואמרו לו לתת להם כסף
וגם , יצאו הילדים הקטנים, ש"כ כשהלכו הצוררים ימ"אח. על השלג

ואספו החתיכות והדם של ההרוג , ד"הבנים המבוגרים של ההרוג הי
  .להביאו לקבורת ישראל

ואמרו , השכנים' פעם היינו הרבה משפחות ביחד עם ההורים בבית של א
, ויצאו אחדים מהבית החוצה, כ רעה להעיירה"שבאה מחנה אחת לא כ

ומהיד אצל , פתאום בא אבא בריצה אל הבית. ל יצא"וגם אבי מורי ז
מהפורעים ' כי א: כ סיפר"ואח. חבשו את היד. הקיבורת שלו נשפך דם

וקבל , והגין על עצמו עם ידו על הראש, ו עם חרבוהכה אותו על ראש
  .ונמלט לנפשו, מכה מהחרב על ידו

היתה תקרה , נ"ותחת הגג של ביהכ, נ גדול וגבוה"בעירנו היה ביהכ
והנכרים לא ידעו , "מקיף"ואנשי העיר קראו לה , מסותרת כמין כיפה

וכל אנשי עיירתינו התחילו להתחבא שם כשנתגברו . דרך מבואה
ונתנו להם פרוסת לחם , ורק הנערים הקטנים השאירו בחוץ, הרציחות

, )כי לא בכל יום היו באים רוצחים(ושלחו אותם בחוץ להיוודע מהנעשה 
ומחמת שנערים קטנים לא היו רוצחים היו שולחים אותם להודיע 

  .או שיכולים לחזור הביתה, אם צריכים לישב במחבוא, לכיפה



 זכרונותי  ח

 

פעם אחת באו . קל שהיה גר בבית הכנסתבשם יענ' בעירנו היה איש א
והנכרים שבעיירתינו סיפרו להם שכל אנשי העיר , מהרוצחים לעיירתינו

והלכו . מתחבאים בבית הכנסת אבל אינם יודעים מקום המחבוא
שאלו . ומצאו שם את יענקל, ועלו לעזרת נשים, הרוצחים לבית הכנסת

, וגערו בו שיאמר. ושתק" היכן נמצאים היהודים: "אותו הרוצחים
ובכיפה היה נשמע (ושתק , והוא לא התפעל, והתחילו להכות אותו. ושתק

וחשבו כי הגיעו , ולכן רעדו כולם פחד מוות, כל צעד וצעד מעזרת נשים
ת במחשבותיהם "וכולם מפילים תחינה להשי, ו הרגעים האחרונים"ח

ואם , עמוד וקרב אל הקיר: "כ אמרו לו הרוצחים"אח). שירחם עליהם
והכין את , והוא קרב אל הקיר, "לא תגיד לנו היכן המחבוא נירה בך

עד , והרוצחים התפלאו ממנו מאד. ואף הגה לא הוציא מפיו, עצמו שיירו
  .ובחסדי אל עליון ניצלה העיירה. שנלאו והלכו להם

בסוף החורף בא לעיירתינו . ומחנה באה, מחנה עוברת, כך עבר כל החורף
והוא עם מחנהו היו רוצחים ,  עם מחנהו-ש"שמו סוקולוב ימ-רוצח אחד 

יצאו ,כשבא לעיירתינו . ובעיירתינו לא ידעו שהוא מתכונן להגיע, איומים
וגם , כל אנשי עיירתינו עם נכבדי העיר בראשינו לקראתו עם לחם ומים

ובקשו ממנו שיצווה על אנשיו שלא יהרגו אנשי , נשאו ספר תורה עמהם
וצווה שכל אנשי העיר יצאו עם משפחותיהם , בעיניוכל זה הוטב . העיר

וגם אמר שכעשרה אנשים ודאי יהרגו כי עשרה מאנשיו , לרחוב הגדול
וביניהם היתה , ד"מיד נשמע שעשרה מאנשי העיר נרצחו הי. יצאו לעיר

  .ל"וכך ניצלו מהרוצח הנ, ל"חיים ז' גם אשת הרב דמתא ר

ש "ל ימ"כשבא לשם הרוצח האיום הנ, בעיר טיטוב הסמוכה לעיירתינו
טיטוב . ד"והרג כמעט את כל אנשי העיר הי, עמדו נגדו צעירי הגברים

וכל אנשיה היו יראי אלקים ושומרי תורה ומצוות , היתה עיירה דתית
והיו בו גם חסידים מגזע שאר , רובם היו חסידי טשערנאביל. בהידור

  .תלמידי המגיד

כל אנשי (אז כולנו .  נוראיםפעם באו ואמרו לנו שבאה מחנה צוררים
שאפינו קצת מסובין (לקחנו איזה דברים ולחם של סובין ) זיוויטוב

הלכנו לשדות . וברחנו כולנו מהעיירה) שהתבקעה והתפרדה לחתיכות
הילדים . ולא ידענו לאן ולמה אנו הולכים, התעייפנו מאד. בדרך לא דרך

אני הייתי אז כבן שמונה ונפלתי מרגלי . מבן שש ולמעלה הלכו רגלי
  .מטורח הדרך

שמעיירת טיטוב עולה עשן שריפה עד , בדרך הילוכנו ראינו מרחוק
לבסוף נודענו שכל אנשי העיר טיטוב נקבצו לבית הכנסת . לשמים
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והרוצחים שרפו את בית הכנסת של טיטוב עם יהודי טיטוב שהתחבאו 
פים עיר טיטוב היתה בת שמונה אל. וזהו העשן שריפה שראינו, שם

כה . והעיקר יתומים קטנים, נפשות ונשארו בחיים פחות משני אלפים
  .נאבדו כמה אלפים נפשות מישראל

וחזרנו , ואמרו שכבר עברו הפורעים מעיירתינו, הלכנו והלכנו ונתעייפנו
  . לעיירתינו
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  פרק ד

  ההגירה לליפאוויץ

אז הודיעו לנו שצריכים לברוח ). פ"שנת תר(כך נמשך עד אחר הפורים 
וגם הרוצחים מהכפרים נבער , כי הולכים מחנות רוצחים. מהעיירה

שכרו עגלות , כל אנשי העיירה אספו את נכסיהם. בקרבם אש הרציחה
ולקחו את , ל שכר עגלה ביחד עם מכירינו"גם אבי ז. והתחילו לברוח

  .והתחלנו לנסוע, משפחתינו עם עוד כמה משפחות

ים רבות הוצרכנו לרדת מהעגלה ופעמ, כל הדרך היתה מלאה רפש וטיט
ת "כך נסענו כמה ימים עד שבאנו בעהי. ועזרנו לדחוף העגלה מהטיט

  .לעיר ליפאוויץ כמה ימים לפני הפסח

והעגלון , העמסנו כמה שיכולנו מחפצינו על העגלה, בנסעינו מזיווטוב
ובבקר . ולנו אצלו, הביא אותנו לביתו שבכפר על הדרך לעיר ליפאוויץ

כל , ל"ה ות"ב. ובאנו ממש לפני פסח אל עיר ליפאוויץ. המשכנו
  .משפחתינו שש נפש

בים אל בית יהודי "הביאו אותנו הרב והשו, כשהגענו לליפאוויץ
איש זקן מנכבדי העיר אשר היתה לו , משה ליטוואק' מליפאוויץ בשם ר

וכך עשה אבא את . והביאו לנו מצות בשביל המשפחה. דירה גדולה
  .חג הפסחהסדרים ואת כל 

הלכה אמא אתנו להראות לנו את בית , אחרי הדלקת הנרות, בליל פסח
זאת היתה הפעם הראשונה שראינו איך נראה . הכנסת  ובית המדרש

כי ליפאוויץ היתה גדולה בהרבה ; נ בעיירות הגדולות יותר"ביהכ
  .מזיוויטוב

ל התחיל להתפלל "אבי ז. אחרי חג הפסח מצאנו לשכור איזה דירה
' ב ר"שלמה שטרנברג והשו' ששם התפלל הרב ר, באחד מבתי המדרש

  .והם אנשים נכבדים וטובי לבב, לוי

בליפאוויץ . פ היתה מלחמה גדולה בין הפולנים לבולשביקים"בקיץ תר
כי הם ברחו לליפאוויץ (והם לא רצחו , בא גדוד של הפולנים

 או ,או לחם אפוי, רק בקשו קמח, )מהבולשביקים מקיוב ומהמחוזות
הם הביאו לנו קמח לאפות להם . לקחת חייל הביתה לתת לו ארוחה

  .וגם חייל פולני הביאו אלינו הביתה לתת לו ארוחה, לחם

, והשאר ברחו, אחרי זמן גבר הצבא הסוביטי ולקחו את הפולנים בשבי
  .ומאז שקטה עירינו ממלחמות



 יא  ההגירה לליפאוויץ  

 

 זכרונותייא  

אחרי זה היה מקרה שבאו חיל פרשים בולשביקים מלובשים היטב עם 
כ "וג, רכובים על סוסים דוהרים) מיני מכנסים רחבים כאלו(גאליפע 
שנתקו עצמם (כ אמרו שאלו פלוגה מהגענעראל באדיאנא "ואח. שדדו

  .כ"ואפשר שענשו אותם אח. אבל זה היה מאורע חד פעמי, )ממפקדתו

' ה, ה ואמי ונפלו למשכב במחלת הטיף"פ נחלשו אבי ע"בסוף קיץ תר
, רק אני לבדי נשארתי בבריאות, תינו נפלו למשכבוכל משפח, ישמרנו

ת רחם "והשי, ולא יכלתי לעזור מאומה, ואני הייתי אז כבן שמונה שנים
ביום הקדוש . א קמו ממשכבם ממחלתם"עלינו ובחדש תשרי שנת תרפ

ת היה בעזרינו "והשי, פ שהיו חלושים מאד ממחלתם"אע, לא אכלו הורי
  .ואחר הימים טובים נתרפאו כולם לגמרי

ל דירה חדשה מאת אלמנת "א שכר אבי ז"אחרי שמחת תורה תרפ
כי היתה לה דירה בת שלשה חדרים עם חדר , גדליהו שמואל' המלמד ר
וחדר הבישול , והיתה גרה בחדר אחד ולנו השכירה שני חדרים, הבישול
ל תלמידים הרבה ולמד עמהם כל היום "ואז קיבץ אבי ז. לשנינו' היה א

וזה היה החדר היותר גדול , י"ש עד חומש עם פרשמהתחלת חומ
כי היא למדה עם התלמידים לכתוב , ל"גם אמי עזרה לאבי ז. בליפאוויץ

  .עברית וגם חשבון
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  פרק ה

  שלטון הזדים
והנה אחרי הפרעות והשמדות נשארו הרבה יתומים ויתומות שהיו גועים 

והבולשביקים ריכזו אותם לערים יותר , ל בעיירות הקטנות"ברעב ר
  ).בתי יתומים, מוסדות נוער" (פריוטין"ועשו מהם , גדולות

-שהיו יהודים אנטי) המחלקה היהודית" (יעווסקציה"אז התחיל מגפת ה
. והמטרה שלהם היתה להעביר בני ישראל מהדת. דתיים קומוניסטים

כי כל מטרתם היתה , והם היו גרועים יותר מהקומוניסטים עצמם
  ".פריוטין"ם ניהלו את הוה. להחריב את הדת

עיר ליפאוויץ היתה גדולה מהעיירות הסמוכות והיא היתה המרכזית 
ואליה הביאו את היתומים מהעיירות טיטוב וכדומה שהרוצחים , שבהן

  .ועשו מהם שני בתי יתומים, עשו בהן פרעות

בים וגוטע "ובני רבנים ושו, בדרך כלל היתומים היו מבתים חסידיים
שראו (אף שהיו קטנים מאד ושבורים מהריגת הוריהם , הילדים. אידן

קדיש על ) או שיגידו אתם(רצו ללכת לבית הכנסת להגיד , )בעיניהם
אבל המנהלים לא הרשו . ל על קדוש השם"ההורים שנשחטו ונשרפו ר

-היתומים בקשו והפצירו בהם . להם בשום אופן ועשו מהם צחוק
אבל ,  פעם אחת להגיד קדיש שירשו להם לכל הפחות-בדמעות בעיניהם 

רק האכילו . כל בקשותיהם והפצרותיהם היה לשוא ולא הרשו להם
  .והרגילו אותם בכל מיני תועבות ופריקת עול, אותם טריפות ונבילות

היו גם ילדים קטנים כאלו שמרוב הסבל והצרות והפחדים שעברו עליהם 
, אמי מורתי היתה בבית ידידה. שכחו את שמותיהם ושמות משפחתם

, ובנה הביא פעם כמה ילדים לביתו, ")פריוט("שבנה עבד בהבתי יתומים 
וראה אחד מהיתומים . ושאלו אצלם את שמם ושם משפחתם ולא זכרו

שם , הנה נזכרתי: "ונזדעזע וצעק בבכי" שפירא"את שם המשפחה 
) פ מקוריץ"נכדי ר(מסתמא היה ממשפחת הצדיקים " (שפירא: משפחתי

רחמו עלי והרשו לי ללכת להגיד : "ש בתחנונים ובבכיוביק, ")שפירא"
  .אבל לא הרשו לו, "קדיש בשביל הורי

ש גם על כל אלו "ואמנם כעבור חמש עשרה שנה יצא קצף מסטאלין ימ[
" טרוצקיסטים"שהיו מקודם יעווסעקים נאמנים ואמרו עליהם שהם 

וייסרו אותם בשילוח למחנות , כלומר בוגדים" קונטורעוואלוציאנערן"
וגם . וכבר לא ראו אור עולם יותר, עבודת פרך ובשאר מיני יסורים קשים
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אבל . האסירים בבתי הסוהר שנאו אותם בתכלית השנאה ונקמו בהם
  ].ע סבלו מהם"לע

אצל ביתינו החדש היה עומד בנין גדול מאבנים ואנשי העיר קראו להבנין 
אבל ,  העירמסתמא היה זה מקדם התלמוד תורה של, "טאלמעד טוירע"

בערב כשבאו . ויתמי בעל הבית שלנו למדו בו, עכשיו למדו בו אידיש
הלזו סיפרו לנו מה שהם לומדים שם והראו לנו את " טאלמעד טוירע"מה

ושם משמדים , ל של העיר ליפאוויץ"שמד ר-ספריהם וראינו שזאת הבית
  .לא רק את הילדים מהבית יתומים אלא גם את ילדי העיר

והתפרקו . גם נערי העיר הסתובבו ברחובות עיר בלי חינוך כל היום
  .והשתוללו

הרוצחים , כמו שקודם. בזמן ההוא התחילו לעשות מיני משחקים כאלו
ככה עשו מחנות , )אדומים, כחולים, ירוקים, לבנים: כמו(להם שמות ' הי

, ונלחמו מחנה במחנה. של הנערים האלו וקראו להמחנות בשמות האלו
והיה מקרים שהוציאו מנערים את העינים .  אבנים ומקלותעם, אלו באלו

כ סיוע "ומהממשלה היה ג. ושברו העצמות אלו לאלו. עם זריקת האבנים
פעם בא חייל בולשביק עם רובה ולימד אותם לירות ברובה . לזה

ולהנוער היה שמחה שמלמדים , )המלחמה עוד נמשכה עם הפולנים(
כי כל המגמה היתה להרגיל הנוער בפריקת עול . אותם לירות ברובה

  .ובהפקירות

כשהלכתי ברחוב . לילדים דתיים נעשה אז ללכת ברחוב סכנה גדולה
עניתי שאינני , לאיזה מהמחנות אני שייך: ופגשוני הבריונים ושאלו אותי

ואם אלה שפגשו אותי היו מהירוקים התחילו להרביץ בי . שייך לאף אחת
. אז היה להיפך, ו מהלבנים פגש אותיואם מישה. כי אמרו שאני מהלבנים

עד ". מדוע אינך מצטרף למחנינו: "בטענתם, ואלה גם אלה הרביצו לי
  .שנעשה סכנה לצאת להרחוב

ועשו צחוק מנרות , א עשו אחת מפעולותיהם האנטידתיות"בחנוכה תרפ
הלכו ברחובות עם כל . IIל ומכל המשפחה שלנו"חנוכה ומאבי ז

, ונערים וילדים, זקנים לבשו עניבות אדומות, קהל גדול, התלמידים
ציירו קריקטורות איך . והלכו במסע נגד היהדות עם תלמידי בית ספרם

ועשו צחוק מהחדר שיש אצלינו ומהתורה , שאבי מורי לומד עם תלמידים
זה היה פעם הראשון שבביתינו הרגישו סכנה חדשה . ל"ומכל עניני הדת ר

                                                           
II  ( ד-לג' עמ" ד ברוסיה הסובייטית"תולדות חב"אודות המסופר כאן ראה גם. 



 זכרונותי  יד

 

כשבאו לאמי מורתי וסיפרו לה . הנשמהלא רק על הגוף לבד כי אם גם על 
ה והתורה "אם שיתפו את משפחתינו עם הקב: "מכל הנעשה אמרה

  ".ועושים מכולנו צחוק הרי זה זכות גדול בשבילנו

אנו לא למדנו לימודי . ובפרט להיות מלמד תינוקות. המצב נעשה מסוכן
וגם את לימודי הקודש למדנו רק ביחד עם התלמידים שבחדר של , חול
  .לפי ידיעותינו, אבל בשבילנו היה זה רק על קצה המזלג. אבא

ומי שעוד המשיך , כי דוחק הפרנסה התגבר, ובזמן הזה נעשינו עניים
והרגיש , לשלוח את בנו ללמוד אצל אבא היה זה מסירות נפש אצלו

  .וזה החליש את המשמעת אצל התלמידים, שהוא עושה טובה גדולה

עד שבאו , לשלוח ילדיו לבית ספר שלהםכ אמרו שכל אחד מוכרח "אח
לבית הספר , היינו אותנו, ואמרו לההורים שאם לא ישלחו את ילידיהם

ואף שהיתה סכנה גדולה למי שלא שלח . שלהם אזי יאסרו את ההורים
כ ההורים שלנו לא שלחו אותנו לבית ספר "את הילדים לבית ספרם אעפ

  .שלהם

והם , בבתי הכנסת כבר לא היה נוער. היעבסיקציה עבדה את עבודתה
יצאו לשדות , ועוד כהנה חגיגות,  במאי1כמו חגיגות של , עשו חגיגות

אבל , גם אנחנו יצאנו כדי לא להראות מרדינו בגלוי. ולכפרים במצעדים
  .גם ניצלנו את זה לצאת לחוץ ולשאוף קצת אויר זך

ת  במאי היה גשמים ובוץ ובפרט בעיירות קטנו1עד ה, בתקופה ההיא
אני הייתי . היה יום בהיר ושמשי,  במאי1ובאותו יום ה. שהבוץ הוא נורא
, תראה! אתה מאמין בבורא עולם, הנה: "והם אמרו לי. עדיין ילד קטן

ואף !". איזה שמש, ותראה היום, עד היום איזה מזג אויר ובוץ היה
מזה נראה שיש מנהיג עם איזה , אדרבה: חשבתי, שהייתי ילד צעיר

  .אבל פחדתי לפתוח את הפה. כוונה

, ובהתחלה לא ידענו מגמתם האמיתית. גם נעשה אז חבורת פועלי ציון
. כ נגד הדת כמו כולם"אבל תיכף נודע לנו שהם ג, ונמשכנו להחבורה

כי הראשונים הצעירים לא ידעו כבר , ואדרבה אצלהם היה יותר גרוע
ל אלו אב, וחרפו בלי דעת, רק סתם בורים, כ אודות עניני דת"כ

שעשו (והמנהיגים האמתיים שלהם , האחרונים היו ממשפחת משכילים
היו גדולים ולימדו אותם איך לפתות את הנוער שעוד ) מגמתם בסתר

  .מחזיק קצת בדת ואיך להתווכח ולהקשות קושיות על התורה והמצוות

. והמצב נעשה מאוים, אלו האחרונים מסרו עצמם להיעבסעקציה, לבסוף
הפכו את משפחתינו . ושעמום, והשמצה ובדידות, סבלנו מעניות ורעב



 טו  שלטון הזדים  

 

 זכרונותיטו  

 זאת אומרת שהיה אסור לנו להצביע בבחירות ולקחו III,"לישענציעס"ל
אבל המשמעות האמיתית היתה . מאתנו את כל זכויות האזרח

ואסור , ו להיות הפקר לכל המתנפל עלינו"שמפקירים את משפחתינו ח
ודעת . ישמרינו' ו ה" דמינו חומפקירים את, לנו לערער על הפגיעות בנו

ולא היה במה . ישמרנו' לנבון נקל משמעות ההפקרה כשהנוער משתולל ה
כי אפילו הבודדים , וכמעט שהגענו ליאוש, להתעודד כדי להחזיק מעמד

  .שראו אותם בשבת בבית הכנסת התחילו להתמעט הלוך וחסר

ועכשיו גילו פרצופם , בכלל בליפאוויץ היו מקודם הרבה משכילים
יוויטאוו ובטיטוב ועוד כאלו עיירות קטנות לא היו הרבה 'בז, האמיתי
  .משכילים

מי שהיה לו קרובים עשירים . הרבה משפחות העתיקו מושבם מליפאוויץ
בחוץ לארץ ששילמו בדולארים בעד כרטיסי נסיעה באניות נתנו להם 

 ולכן נתנה, כי היה דוחק להממשלה בדולארים. התירי יציאה מרוסיה
ומשפחות אחרות . הממשלה היתר יציאה אם הקרובים שילמו בדולארים

ובליפאוויץ נשארו רק . העתיקו מושבם לערים הגדולות, בעלי יכולת קצת
בשביל , אז התחילו למכור הבתים להריסה. משפחות עניות ופשוטות

  .ונעשו חורבות, עצים לבישול ולחימום הבתים

, )ועברית(ק "ואז התחלתי לקרוא ספרים מיושנים בלה, ישבתי בבית
כי ללמוד (כמו דברי ימי ישראל וספר יוסיפון , שעוד יכלו למצוא אז
. ובזה ביליתי את זמני כדי לצאת מן הבדידות, )גמרא לא יכולתי לבד

ובספרים . מספרים שמצאתי בלשון הקודש" שמות"קראתי גם כל מיני 
נה וביראת כ כאלו שהיה בהם כדי לקלקל המוח באמו"הלללו היה ג

  .הרוב מרובה על המיעוט. שמים

מה יהיה : "ואז התחילו אפילו יהודים דתיים לשאול אותנו ואת ההורים
כפי (בחגים הסתכלו עלינו . וכל זה שבר את רוחי מאד, "התכלית מכם

. כשאמרנו את הפיוטים שבמחזורים) שמסתכלים באנשים משונים
ואפילו הזקנים התחילו . ואפילו המתפללים הסתכלו עלינו בחצי צחוק

  .מקוצר רוח ומעבודה קשה לעזוב את הדת

כ התחילה הממשלה להכריח משפחות עם ילדים קטנים להעתיק "אח
על יד , בירכתי המזרח הרחוק, מקום רחוק ושמם" (בירוביודזשאן"ל

, הוצרכו לעמוד שם בתוך שלולית מים. לעבוד שם ביערות) גבול סין

                                                           
III  ( פרק מ" ד ברוסיה הסובייטית"תולדות חב"אודותם ראה. 



 זכרונותי  טז

 

ולשלוח אותם ,  אותם על קרונות משאלהעמיס, ולכרות עצי היערות
היו שם כאלה זבובים . בתי מגורים, וגם לבנות מהם בתים. למרכז רוסיא

את כל זה שמעו [וגם היה שם רעב גדול , ל"שהביאו מחלות נוראות ר
והממשלה הכריחה יהודים ]. כ כשמישהו הצליח לברוח משם"אח

  .מהעיירות הקטנות באוקראינה לנסוע לשם

והם הכריחו . ש רצה לשלוח לשם כל היהודים ולעשות געטא"סטאלין ימ
כ "ואח,  בתעמולה גדולה-מתחילה בפה רך . לזה עם כל מיני אמתלאות

או אם החליפו , שלחו לשם הנשפטים לשילוח לסיביר הרחוק. כ"בע
מילאו קרנות עם . למישהו מהנשפטים שילוח במקום להמית ביריה

יעברעיסקא "הולכים לעשות ואמרו להם ולכולם ש, יהודים לשם
  ).א אידישע מדינה( אוטונומיה מיוחדת בשביל יהודים -" אוטונומיה

ועשו , "עמעס"והדפיסו עתון אידי בשם , גם היעבסעקציה באו לשם
ואלו , הרבה משפחות שחיו בדוחק נתפתו. תעמולה גדולה לנסוע לשם

. שלחו אותם בכל מיני אמתלאות, שלא עזר התעמולה שירצו לנסוע
נמשכה אז כארבעים ימי , הנסיעה לשם עם רכבת הנוסעת יומם ולילה

  .נסיעה

, ככה נעשה המצב קשה. היתה סכנה למשפחות עם נערים קצת מבוגרים
ת "ל שהשי"ה ות"ובכל זאת ב, והיו נסיונות גדולים לקיום תורה ומצוות

  .הציל אותנו ועזר לי להחזיק מעמד

בשכינות להקלויז שאצל . הג בתחלת החורף עברנו דיר"בשנת תרפ
שכן אחד שלנו היה ]. חלקה  גדולה של אדמה עם עצי בר[=הבאשטון 

אז באו תלמידים אל . והיה איש דתי וטוב, שהיה עושה חביות עץ, בונדור
, כי אנשים היותר יראים שהחזיקו עוד ביהדות, ביתינו ללמוד אצל אבא

ובבית שלנו היה חדר גדול של , נתנו את ילדיהם לאבא ללמוד בחדר
  .הרבה תלמידים

הלכתי עם אחי . חנוכה קוויטליך, על חנוכה עשינו עם אחי הגדול ממני
אחרי שאבינו בירך על הנרות (ובבית בערב , בכל יום להתפלל ולהגיד הלל
  .שחקנו בקוויטלאך) חנוכה ואמא עשתה לאטקעס

 ומהממשלה חילקו אז אוכל. היה הרעב נורא) ג"שנת תרפ(באותו זמן 
עם , וחתיכת לחם, וחילקו אוכל מבושל). ומסתמא קיבלה מהדזשוינט(

הבנים . ובשביל החתיכת לחם עמדו בתור לקבל את האוכל. בשר מבושל
למדו בהחדר , בתור פקיד הממשלה, של בעל הבית שחילק את האוכל

  .ולכן לקחנו הלחם כמעט בלי תור, שלנו



 יז  שלטון הזדים  

 

 זכרונותייז  

, באותו זמן. ושם היה לנו יותר תלמידים, אחרי חג הפסח עברנו דירה
, IVה התחבר עם הילד מרדכי בן הרב שלמה שטרנברג"יוסף ע' אחי ר

חגגו את הבר , באותו קיץ. י ותוספות"לימד אותם גמרא ופירש' ומלמד א
ואחי ישב ליד חתן הבר מצוה עם , מצוה של הבן יחיד של הרב שטרנברג

  .המלמד שלהם

הקומוניסטית בסוף כנראה שבגלל המחלוקת אז בהצמרת של המפלגה 
  .הושקטה קצת הרדיפה של הדת, ד עם טרוצקי"שנת תרפ

ד הלכנו אני ואחי ובן הרב שטרנברג לבית החיים "בתשעה באב תרפ
זה היה . והדרך עבר על כבישים כפריים, זה היה רחוק מהעיר. בליפאוויץ

  .הטיול הראשון והאחרון שלי עם נערים דתיים

ובסוף השנה העתיק הרב מליפאוויץ , ה עברנו עוד דירה"בחורף תרפ
החדר . ש לעבוד ולפעול בכל תקפה"אז התחילה היעבסעקציה ימ. לקיעב

התחילו לעשות . והתחילו לפחד, ונתמעטו התלמידים, נתקטן אצלנו
, מהיעבסעקציה ומהמפלגה, שבא  אחד מהמרכז. וויכוחים אודות הדת

תיק את מושבו כשהרב הע. וקראו את הרב להתווכח בפומבי אודות הדת
וכשקראו אותו ללכת להמועדון של , נעשה הדיין במקום הרב, מהעיר

העיר לא רצה או עשה עצמו חולה ובמקומו הלך כזה שהיו דעותיו גרועות 
התנפל עליו בבית , וכשראה פעם איך שאבי לומד אתי מסכת קידושין[

. איך מבלבלים את המוח אצל נער קטן עם ענינים כאלו: הכנסת וצעק
וכשנסעתי לקיוב ללמוד בהישיבה קטנה התווכח עמי בפני קהל הנוסעים 

לא יכולים לעשות עמו : וכששתקתי כל הזמן אמר להקהל. Vאודות דת
והוא עמד בהוויכוח והתיימר , ]שום דבר כי אינו רוצה אפילו לשמוע

  .כ הלכתי לשמוע את הוויכוח"ואני ג. לייצג את הדת

, והיה קהל גדול והרבה בני נוער, הלבתחלה דיבר היעווסעק בפני הק
. ל ושאלות של כפירה"והייעווסעק דיבר נגד הדת בדברי צחוק והיתול ר

אך , וכמעט שהודה להיעווסעק, כ דיבר קצת המשכיל מליפאוויץ"אח
ובזה נגמר . כ הדת טוב כדי להחזיק את הנוער שלא יתפרעו"סיים שאעפ

ולא , וזה שבר את לבי ורוחי. וזה יצא כאילו שהייעווסק ניצח. הוויכוח
  .מצאתי מנוחה לנפשי

                                                           
IV  (ו יצא "בתש. ת בנעויל ובחרקוב"למד בתו. ב" בני ברק תשנ-ר "ליפאוויץ עת

 .ג בבני ברק"משנת תשכ. מרוסיה
V  (כפי שיסופר לקמן. 



 זכרונותי  יח

 

והבתי , בחוץ ברחובות השתובבו והשתוללו הקומוסמול והפיאנערן
ואחר , נ"רק בלילי שבת היו מתפללים בביהכ. כנסיות התחילו להתרוקן

  .התפלה היה מישהו מספר חדשות מהעתונים

  



 יט  מלחמת קיום  

 

 זכרונותייט  

  פרק ו

  מלחמת קיום
  :בזמן ההוא בהשגחה פרטית נעשה דבר חדש

כיון שהממשלה לקחה את כל הקרקעות מהפריצים והרגו את הפריצים 
התחילו לחלק , או שלחו אותם לסיביר ולא היה מי שיעבד את הקרקעות

את הקרקעות לקומסומול או איזה מיוחסים אחרים שיעבדו את 
  .הקרקעות לעצמם זמנית

או שהיו . להבעל הבית שלנו ששכרנו אצלו את הבית היה שני בנים
או לפי שאביהם היה חולה גדול וכל ימיו היה חייט שבזמן , קומוסמולים

. נתנו לבניו חלקת אדמה מחוץ לעיר, ההוא היה נחשב לאיש חשוב
והציעו לאחי שיעבד אתם ביחד , והבנים לא יכלו לעבד את האדמה לבד

  .כ יחלקו ביניהם את היבול"את האדמה ואח

עתינו אני ואחי יוסף ושתי כי היינו ארב. זאת היה טובה גדולה עבורנו
, 11אחותי שרה יהודית בת , 13אני הייתי בן , 16אחי היה בן ; אחיות

זרענו , אחרי פסח יצאנו כולנו לעבוד את האדמה. 9ואחותי רבקה בת 
שם , עשינו בהחלקה סוכת שומר. תפוחי אדמה וקצת מלפפונים ועוד
בבקר , היה זה קיץ נחמד בשבילנו. ישבנו קצת לנוח מהעבודה ולאכול

אחרי , זה היה כל כך נחמד. וכל היום היינו בשדה, השכם יצאנו לעבודה
לצאת החוצה ולא לפחד מהפוחזים , כל הרדיפות האלה והפחדים

  .והאנטידתיים

כי , וכבר היתה סכנה, באותו הזמן נתמעטו התלמידים מהחדר של אבא
. וויניצאבכלל התחילו כבר לאסור אנשי דת ולשלוח אותם לבית סוהר ל

. אבא התחיל ללכת אל הבתים ללמוד עם כל ילד וילד לחוד בביתו בערב
ושנית כי הרבה כבר הלכו להבתי , ראשית כל פחד ללמד אותם בצהרים

בשביל מה : האחיות של הילדים התווכחו כבר וצחקו. ספר שלהם
  .צריכים ללמוד תורה

, גם היינו עייפים מהעבודה. עבודתינו בשדה שיכחה מאתנו את הצרות
במשך הזמן התחלנו להביא חלק של תפוחי . וכשבאנו הביתה רצינו לנוח

כלומר לקחת מהאדמה קצת [מזה שצריכים לדלל , אדמה החדשים
וזה , תפוחי אדמה קטנים בשביל לתת מקום להנשארים להתפתח ולגדול

גם לקחנו לפעמים . ה כבר בישלה מהיבול שלנו"ואמא ע, ]נקרא דילול
ככה הקלנו קצת . שזה כבר היה דבר יקר, ים והבאנו הביתהקצת מלפפונ
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שיכולנו להחזיק מעמד להניח תפילין , חיינו הגשמיים והעיקר הרוחניים
  .ולאכול כשר ולשמור שבת

ממש פחדו וסבלו . ה נעשה המצב ביהדות נורא"לקראת סוף הקיץ תרפ
ה שהחזקנו "ובכל זאת ב. והיינו הפקר לכל המתנפל עלינו, מהשכנים

  .מעמד

, ושם היה מרתף. ב"לוי השו' ו עברנו דירה לביתו של ר"לחורף תרפ
, והיה לנו אוכל על החורף, ומלאנו את המרתף עם תפוחי אדמה מהיבול

  .וחג הפסח

קנינו בהשוק אצל הנכריות . בחורף התחלנו אני ואחי לסחור עם ביצים
. לארץששלחו הביצים לחוץ ) חברה ממשלתית(ביצים ומכרנו להטרעסט 

אבל הכל , מקומינו היה כבר בין הגוים והגויות שהיו מוכרים את הביצים
  .היה כדי להחזיק מעמד

וכבר כתבתי שהתחילו למכור בתים בשביל ; אחרי פסח עברנו דירה
רבים מנערי העשירים מאלו שעוד . הריסה כדי למכור העצים להסקה

נשארו בליפאוויץ התחילו ללכת אל הנפחים והפחחים ללמוד מלאכת 
והיתה , אבל עקרו עצמם מהדת, נפחות ופחחות כדי להקרא בעלי מלאכה

  .סכנה להכנס בתוך חבורה כזו

אני ואחי התחלנו ללכת לחפש לקנות בקבוקים ישנים מהבתים ולנקות 
גם לקחנו בלון גדול של מי . אותם ולמכור להחנויות שמוכרים סודה ועוד

, לבסוף עשינו חשבון. מכרנו כוסות גזו, ונסענו על יריד לכפר, סודה עם גז
או , ולא נתנו לנו בלון מלא, או שרימו אותנו. ונתברר שלא הרווחנו כלום

  .שהגוים לקחו וגנבו ולא שילמו
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  פרק ז
  הנסיעה לישיבה בקיוב

  :כ גאולה אמיתית בשבילי"ואח, אחרי זה היתה גאולה זמנית לאחי

' ו נתקבל מכתב לאחי מחבירו ר"בקיץ תרפ
כי נמצא ישיבה בקיעב רק , מרדכי שטרנברג

ומקבלים , בשביל בחורים גדולים ומבוגרים
ומזמין את אחי , ושהוא לומד שם, 18רק מגיל 
ותיכף נסע , זו היתה הצעה נפלאה. לבוא לשם

הראש ישיבה היה הרב . אחי ללמוד בהישיבה
והישיבה היתה תחת הנהלתו של . מורגנשטרן
הרב חיים מאטאסאוו , שי מקיעווהרב הרא

  .ל"ז

, רחוב חוראוואיא, הנה בפודאל, כשבא לקיעב
חסיד באיאן , גר חבירו של אבא מימי נערותו

  .והתקרב אליו, שלמה טעלינגאטער' בשם ר

. בתחלה קבלו ההורים מכתבים המניחים את הדעת והיינו מאושרים
בא לשם פתאום . אבל כנראה שמהיעבסעקציה שלחו מרגל להישיבה

. ולכן יכלו לשלוח לשם בחור כזה, הישיבה היתה ליטאית, בחור עם זקן
וגידל את זקנו כדי להכנס לישיבה ולקלקל את , הוא היה קומסומולץ

  .הבחורים

כי הישיבה בקיעב היתה רק בשביל [ז הייתי לבד בבית "בחורף תרפ
וזה היה לי בעוזרי ] עירואני עוד הייתי צ,  ולמעלה18בחורים מגיל 

כי , הרבה פעמים נשארתי לבד בבית הכנסת. צ"שאשאר יהודי שומר תומ
למרות שפחדתי להיות לבד בבית , היה חור בהדלת ונכנסתי בעדה

ובקשתי ,  ואמרתי תהלים, מצאתי שם דפים ישנים של תהלים. הכנסת
  .ת שאשאר יהודי"תחנונים מהשי

והלכנו בחורף לכפר הנקרא , הצטרפתי לבחור אחר
" קלאטשע"וקנינו , להבתים של הכפרים, קאמינקה

אני , לקחנו שני שקים). כותנה(היוצאת מחלאפקה 
זה היה כמה . והלכנו רגלי, לקחתי שק והוא לקח שק

ובהעיר היה המחיר חמש , קילומטר מהעיר
וככה , ואנחנו קנינו בזול יותר, קאפיקעס לקילא

  
 המחבר בצעירותו

  
הרב חיים 
 מאטאסאוו
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  . גם מזה שהייתי עסוק קצתואני הרווחתי. הרווחנו קצת כסף

לו ' והי, מחותנו של הרב הארנשטיין, רובינפיין' שם אחד ר' כ הי"אח
ובקשתיו שיקנה אצלי בשביל , )או שהוא היה המנהל(רחיים בשותפות 
וכשהתקרבנו למקום , הרחיים שלו היה באמצע הדרך. לקנח המכונות

או שאתה תקנה , למה לנו ללכת לעיר: הזה אמרתי לבחור שהלך אתי
הוא מכר לי והבאתי . הכל או שאני אקנה הכל באותו מחיר שנקבל בעיר

  .הכל אל הרחיים וקנו אצלי

והביא , בזמן ההוא בא בחור אחד עם משפחה שבאה מהשבי מגרמניה
בלילות החרפיים . ונתן לי, ספר עם פירוש על התורה בשפה הגרמנית

החלון הכה הגשם וב, כשאבא הלך להבתים בהבוץ ובחושך ללמד נערים
וקראתי בשפה הגרמנית , ישבתי לבד בבית, ואמא והאחיות ישנו, הסתווי

  .ככה ביליתי את החורף. את החומש

ז בא אחי מהישיבה ואמר שיותר לא "על פסח תרפ
מה שגרם לנו צער, יסע להישיבה

VI
אבל פתאום . 

כי בקיעב יש ישיבה קטנה בשביל נערים , סיפר
בעבור הבשורה המשמחת היקרה הזו הנני [צעירים 

ת ישלם לו כל טוב אמיתי "והשי. מכיר לו טובה
)]. כי נאבד בזמן המלחמה(באיזה אופן שהוא נמצא 

  .ואחי התחיל עוד הפעם לסחור מה שמצא

תיכף הכנתי עצמי לנסוע , ז"בקיץ תרפ, אחרי פסח
  .גם אחי עזר לי על הכרטיס כשנסעתי. לקיעוו

והיו , רחוקה מליפאוויץתחנת הרכבת היתה 
כשבאנו . צריכים לנסוע הרבה זמן עם עגלון בעגלה

כי היא באה בלילה , עם העגלון חכינו הרבה זמן עד שתבוא הרכבת
וכשבאה , אני עוד לא ראיתי בחיי לא רכבת ולא טראמוואי. מאוחר מאד

וכל זה היה חידוש , קטור מרחוק כמו שני עינים'נראה הפרוז, הרכבת
  .אצלי

                                                           
VI  (ח "ע באדר"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"אל כ, במכתב שכותבת האם מרת לאה בילא

  :ד"תמוז תרצ

עד כי נבאו עליו שהוא יהיה גדול , בני יוסף יחיה נתגדל בלימוד תורה וביראת שמים
כ נסע "ואח, עד שמונה עשרה שנה למד אצל הרבה מורים גמרא ופוסקים. בישראל

ובבואו על חג הפסח הביתה . לקיעוו ולמד בהישיבה אצל מארגענשטערען שנה תמימה
מאיר כתב לו מכתב שצר ' ה ר"גם רבו מו. ולא יועילו כל בקשתינו, החליט להיות בכלל

 .לו עליו

  
  יוסף-האח 
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, פתאום הגיע גם המשכיל הליפאוויצי המתווכח, כשנכנסתי להרכבת
תיכף . אבל מה יכלתי לעשות, נבהלתי קצת לראות אותו. הנזכר לעיל

עניתי לו . לאן הנך נוסע: ושאל אצלי, ניגש אלי כשהרכבת התחילה לנסוע
אבל הוא נטפל אלי והתחיל להתווכח אתי . להפטר ממנו, בסתמיות

כ " שלא צריכים להיות כ- בפני הנוסעים -הוכיח לי וניסה ל, אודות הדת
רק בקשתי , ולא עניתי מאומה, אני בלמתי את פי. ועשה צחוק ממני. דתי

: והוא אמר אל הקהל.  שלא יכנסו דבריו למוחי- במחשבתי -ת "מהשי
הוא אפילו לא מקשיב מה שמדברים , אי אפשר לעשות אתו שום דבר"

  .כך נסענו כל הלילה". אתו

אמרו לי על איזה טראמוויי , בבוקר כשבאנו לתחנת הרכבת בקיעב
איפה : שאלתי,  תחנה אחרונה מהטראמוויי-כשבאתי לפאדול . לנסוע

טעלינגאטער ' כשמצאתי את הכתובת של ר. 12רחוב חאראוואיא מספר 
כי הוא כבר נסע לארץ , שלמה' כבר לא היה שם ר, ונכנסתי אל הבית

  .ובנו ובתו, שהונשארה שם איזה א, הקודש

, נכנס בחור מהישיבה לאכול אצלם את יומו, באותו זמן שנכנסתי
שם אמרו לי . והבחור הזה לקח אותי והביאני אל הישיבה של מורגנשטרן

בטח הם פחדו להחזיק . 14ואני הייתי אז בן , 18שלא מקבלים רק מגיל 
אבל יותר ,  נחשב לעצמאי בדעות18כי בן ,  שנה18יותר צעירים מגיל 

  .ל הכל היתה לטובתי ולהצלתי"ה ות"וב. צעיר היתה סכנה לחנך אותו

יעקב דער בעקער ' לבסוף נודע לי מהישיבה קטנה שמנהל בפועל ר
בנימין גורדצקי ' ובעקיפין ניהל את הישיבה הרב ר', שיחי) האופה(

. די ברחוב שציקאוויצקי"די בבית הכנסת החב"שהיה הרב החב, VII'שיחי
  .ונצלתי בגשמיות וברוחניות, ה"ל וב"ת, יבהנתקבלתי להיש

. 5רבינוביץ הגר ברחוב זשיטני מספר ' בהישיבה סיפרו לי שאחי לן אצל ר
. ושם קיבלוני ללינה, רבינוביץ' לקחתי את החפצים שלי והלכתי לבית ר

, באתי אל הישיבה. ולא היה להם בנים ממנה, אשתו היתה אצלו השניה
 עזר לי VIIIשמעון שטילרמאן' ר. כל יום אצל אחר, וחילקו לי ימים

  .בלימודים

                                                           
VII ( 22-23' עמ"  זכרון"ראה ספרו. 

VIII  (ט "משנת תרפ, ת בוויטבסק קורסק ועוד"למוד בתו. ה" סידני תשמ-ו "קיוב תרע
 .א באוסטרליה"משנת תשי. ז יצא מרוסיה"בשנת תש). לקמןכפי שיוזכר (ז "עד תרצ
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בהישיבה סיפרו לי כי להישיבה הליטאית בא 
אחד בשם יעקב וקוראים לו יאשע והוא 

ומהקומסומול שלחו אותו , קומסומוליץ
רי הישיבה נגד בשביל להסית את בחו, להישיבה

אבל . ודרך עליה, הוא זרק גמרא על הארץ. הדת
, הישיבה קטנה שלנו היתה באופן אחר לגמרי

מנהליה היו מוכנים למסור את נפשם כדי 
  .והחינוך היה לפי ערך די טוב, להרביץ תורה

הוא למד . יעקב קאנאטאפער' ר' מ שלנו הי"הר
כי לא ידעתי , וחברי עזרו לי, אתנו פרק המפקיד

ולא הורגלתי בלימוד כל היום , ללמוד כל כך
הייתי מבוגר . י העזר הצלחתי בלימודי די טוב"וע, בשיעור מסודר

ובהכתה היה ,  שנה15ועוד מעט ימלאו לי ,  שנה14הייתי כבר בן ; בשנים
  .עוד נערים שהיו לפני הבר מצוה

ואחרים נתנו לי כסף , ולארוחת ערב נתנו לי אתי אוכל, אכלתי ימים
ולסוף הזמן הלך אתי המגיד , התחלתי לקבץ הכספים מהארוחות. לקנות

  .וקנה לי מכספי חולצה עם מכנסיים חדשים  עבור יום טוב, שיעור שלי

הלכתי כמה פעמים לבית , בקיץ בעת לימודי
רב בית . ד ברחוב שציקאוויצקה"כנסת חב

', בנימין גורודצקי שיחי' הכנסת היה הרב ר
, וראיתי איך שמראה תמונה להבעלי בתים

זאת היתה התמונה של . ואמר שמצוה לראותה
אני לא ידעתי עוד אז כל . ע"צ נ"ר הריי"אדמו
. ב תמוז"אבל כנראה שהיה אחרי י, הענין

  .ראחרי שהרבי יצא מבית הסוה

, וראיתי שהולך אדם, פעם הלכתי ברחוב
הסתכלתי , ונראה עליו פנים קדושים וצדקות

ופעם הייתי . IXיצחק מתמיד' כ נודע לי שזה היה החסיד ר"ואח, עליו
ובראש השולחן , והיה שם עם רב וקהל גדול, "מאקארוב"בבית כנסת 

                                                           
IX (ד "רבי יצחק הלוי הורביץ הי)מפורסם ). ב" ריגא תש-נ "ברעזנעוואטע לערך תר

ר "ק אדמו"ר של כ"ומאז שד, ג יצא מרוסיה לריגא"בשנת תרצ. בקדושתו ופרישותו
 .ב בריגא"כסלו תש' ש בי"ניספה עקה. ב ולארצות אירופה"ע לארה"צ נ"מוהריי

  
 שמעון שטילרמן' ר

  
  ק"תואר פני הוד כ

 ע"צ נ"ר מוהריי"אדמו
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חמיו של הרבי . Xוועלוועל מרחמוסטריבקה' ישב איזה זקן וזה היה ר
  ).ניץ'זקנו של הרבי מוויז (XIניץ הזקן'מוויז

אכלתי ביום שישי אצל הרבנית , בהימים שלי שאכלתי אצל הבעלי בתים
בשבת ). XIIר מהארניסטייפעל"אלמנתו של האדמו(מהארניסטייפעל 

 -דובינסקי ' ר, אכלתי אצל הגבאי של בית הכנסת של הארנוסטייפעל
משה דובינסקי ' עם בא אליו רפ. 'משה דובינסקי שי' ח ר"דודו של הרה

עכשיו אני . וגם אצלי, והיה זה מוזר אצלם, ולא אכל אצלו סעודת שבת
בשבת . אבל אז לא הבנתי פשר הדברים, מבין שמסתמא היה זה הידור

  .עם בעל הבית שלי ביחד, התפללתי בבית הכנסת מהארנאסטייפעל

י שעזרו לי "ע, ה בלימוד הגמרא"ז עליתי הרבה ב"בקיץ הזה תרפ
והיתה לי מחשבה לבקש מהמגיד שיעור שיעביר אותי , החברים מהכתה
  .להכתה הגבוהה

, ב בחן אותי"הרב ליוי השו. נסעתי הביתה, חופש החג, על חודש תשרי
אחרי החגים חזרתי לקיוב . וסיפר לאבא שעליתי בלימודים והצלחתי

  .להישיבה

 להוציא לפועל והתחלתי. והתחלתי ללמוד, ח חזרתי לקיוב"בחורף תרפ
' ר(בקשתי מהמגיד שיעור שלי . כמו שכתבתי לעיל, את מחשבתי ורצוני
וענה לי שזה דבר קשה , להעבירני אל הכתה הגבוה) יעקב מקאנאטופ

מ הוא "מ, ואף שהוא בעצמו חושב על זה שהיה ראוי לעשות ככה, במאד
ראשית שלא יקנאו בי תלמידי הכתה ; הכתות' מפחד מהתלמידים מב

וגם תלמידי הכתה הגבוהה לא ירצו , הקטנה מדוע העבירוני ממנה
, אם אסכים לזה, הוא אמר לי שינסה באיזה אופן שהוא. שאכנס אליהם

לבסוף העביר . הסכמתי על הכל. ושמסתמא אני אצטרך לסבול בשביל זה
ז באתי "כי עי, אבל הכל היה כדאי, אותי להכתה הגבוהה וסבלתי

אז . צ"ל נשארתי יהודי שומר תומ"ה ות" וב.לתומכי תמימים לויטעפסק
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו "התחלתי להרגיש הפירוש 

  ".עליה

                                                           
X  (ובה נסתלק , בסוף ימיו עלה לירושלים. רבי זאב ואלף ברבי יוחנן מרחמיסטריווקא
 .ז"ניסן תרצ' בכ
XI  (ניץ'ברבי ישראל מוויז, רבי חיים מאיר האגר. 
XII ( בשנותיו . נכד רבי מרדכי דוב מהורניסטייפעל,  רבי משולם זושא טברסקי-כנראה

 .פ" תרשבט' נפטר ב. ר בקיוב"האחרונות אדמו



 זכרונותי  כו

 

ופחד התחיל לרחף באויר על , הזמנים התחלפו
התחלנו . בפרט על הלימוד עם תלמידים, שמירת הדת

כל הכתה שלנו היה רק . ללמוד במחתרת ובהחבא
כי לא הורגלתי , אינני יודע הסיבה, כמה תלמידים

זה , פעם למדנו בבית כנסת גדולה. עדיין בהכתה הזו
מ אמר "והר, ישבנו ארבעתינו. היה באמצע החורף

האצבעות של , והקור היה נורא, לפנינו השיעור
ופחדנו ללכת למקום , הרגליים שלי כאבו כמו אש

, XIIIזלמן לוין מקורסק' ופעם למדנו בביתו של ר. אחר
וכך אמרו את השיעור , זלמן לוין ישבנו על המטה' ראצל . בחדר קטן
זלמן לוין את ' מני אז התחיל לחזור אתי ר. מפני הפחד, בדוחק גדול

כי , וזה עזר לי מאד בלימודי, והוא בעל כשרון, היה לו ראש טוב, השיעור
והצלחתי , והוא למד אתי, אני עדיין לא יכלתי להכין את הגמרא לבד

  .והרגשתי קצת מנוחה, ה"ב

  

                                                           
XIII  (ב עלה מרוסיה "בשנת תשל. ז"תשמ. י. נ-ה "קיוב תרע. ה"יקותיאל זלמן ע' ר
 .י.מ בנ"ומשנת תשד, ק"לארה

  

 
 יקותיאל זלמן לוין מקורסק' ר



 כז  ת בוויטבסק"הנסיעה לישיבת תו  

 

 זכרונותיכז  

  פרק ח

  ת בוויטבסק"הנסיעה לישיבת תו
בהכתה הגדולה למד לפני זמני בחור אחד בשם 

, הוא נסע לוויטעבסק על החורף. גדליה מרעציצא
נתקבלו ממנו . XIVולמד שם בישיבת תומכי תמימים

. איך ששם הישיבה מפותחת ולומדים טוב, מכתבים
המכתבים נעשה אצלי חשק לנסוע לוויטעפסק מ

, XVגם אתי היה אברהמלע קוואש מקאמיניץ. ת"לתו
אבל אז באמצע . כ השתוקק לנסוע לוויטעבסק"וג

  .החורף הוצרכו להחזיק את זה רק במחשבה

ט כסלו אמר לי הרב בנימין "על י
שאאסוף אצל התלמידים קצת כסף ', גורודצקי שי

זאת . ועשו התוועדות, אספתי. ושנעשה התוועדות
היתה אצלי הפעם הראשונה בחיים שלי לעשות 

  .ט כסלו"ולהשתתף באיזה התוועדות בחג הגאולה י

באותו זמן התהלכו שמועות שמתחילים לבלוש אחרי 
 הרב -והמגיד שיעור , והנערים. הישיבה קטנה

גם לא הרשו לנו ללמוד . התחילו לפחד, מקאנאטאפ
, כי אז סגרו ברוסיא הרבה בתי כנסיות,  הכנסתבבית

. זלמן לוין מקורסק' בלית ברירה למדנו בבית חברינו ר. והגבאים פחדו
  .ארבעה אבותולמדנו , ולפעמים עם שנים, מ ישב עם שלשתינו"הר

ש "ושם היה חורבן ממש בגשמיות וכ. על חופשת חג הפסח נסענו הביתה
אפילו הזקנים . אני נשארתי נער דתי יחיד בכל ליפאוויץ. ברוחניות

י היעבסעקציא הכריחה לעזוב "כי הממשלה ע, התחילו לעזוב את הדת
התחילו ביתר תוקף לקחת משפחות ולשלוח . את הדת ופרנסה לא היה

  .אותם לבירובידזשאן

ח באנו חזרה לקיוב אני ואברהמלע קוואש "תיכף אחר חג הפסח תרפ
ו לנסוע לוויטעבסק בלי שאילת והחלטנ) כ מקאמיניץ"ג (XVIודוד גרין

                                                           
XIV ( פרק עב" ד ברוסיה הסובייטית"תולדות חב"אודות הישיבה הזאת ראה. 

XV  ( אחרי לימודו בוויטבסק גנב את הגבול לפולין ולמד בישיבת תומכי תמימים
 .ניספה בשואה. בווארשא אטוואצק

XVI  (גרין' אביו של הרב יקותיאל שי. 

  
 אברהם קוואש

  
 הרב בנימין גורדצקי



 זכרונותי  כח

 

אף שאמרו לנו שלא יקבלונו ויחזירו אותנו , ולקיחת רשות ממישהו
  .ונסענו, חזרה

כ הרבה "ראיתי בפעם הראשונה כ, כשבאתי לתחנת הרכבת וויטעבסק
כי וויטעבסק היתה תחנת רכבת , צעירים עם פאות והתחלת צימוח הזקן

ששם הוצרכו להחליף הרכבות אלו שנסעו לללמוד בישיבת , מרכזית
וגם הרבה באו לוויטעבסק , XVIII ולנעוועלXVIIתומכי תמימים שבפולוצק

  .עצמה ללמוד שם

. בערל יפה' ח ר"ובאתי לביתו של הרה, הנערים כבר אמרו לי לאן לנסוע
, המקומות האלו היו מושכרים(וגם לנתי שם , שם כבר הייתי במשך היום

  ).והיה מקום פנוי,  להתוועדותוהלכו, אבל בלילה זו היה ראש חודש אייר

שם היה דער . למחרת באתי לבית הכנסת שבחלק העיר הנקרא זארוטשיי
היה שם שמש . י היה עוד בית הכנסת בנוי"וע, הילצענער בית מדרש

קנינו . והוא ואשתו עשו תה ונתנו להנערים, שמאד אהב את הנערים
ביום הראשון לביאתי , והשמש סדר אותנו ואכלנו, ועוד איזה דבר, לחם

  .לבית הכנסת

באיזו עיירות , היה אז התחלת הזמן והוצרכו לסדר  את התלמידים
היו צריכים לסדר , ואלה שנשארו ללמוד בוויטעבסק גופא, לשלוח אותם

  .אותם באיזה כתה ילמדו

והתרגשתי לראות כל כך הרבה נערים עם הפאות , באו הרבה מאד נערים
כשבעירי , י"והסידורים נוסח האר, רוכותוציציות ליובאוויצער דקות וא

ה זכיתי ובאתי "כתבתי הביתה כי ב. לא ראיתי אף ילד ונער אחד דתי
  .א ממש"לארץ ישראל תובב

יצחק ' ח המפורסם ר"והרה, בוויטעפסק היה בין השמשות ארוך מאד
. והיה קהל גדול בנוסף להנערים, מתמיד חזר מאמר בין מנחה למעריב

  .ואת המאמר אמר בהתלהבות גדולה, בית הכנסת היה מלא

לי לא . בשני הבתי כנסיות ובעזרת נשים, בלילה שכבנו על כל הספסלים
והרגלים , הראש היה על סוף ספסל אחד: ושכבתי באופן כזה, היה מקום

וסוף כל סוף , ל שהצלחתי"ה ות"ב. והגוף באמצע באויר, על ספסל שני
  .י כל זה"נשארתי יהודי ע

                                                           
XVII ( פרק סט" ד ברוסיה הסובייטית"תולדות חב"אודות הישיבה הזאת ראה. 

XVIII  ( פרק סח" ד ברוסיה הסובייטית"תולדות חב"אודות הישיבה הזאת ראה. 



 כט  ת בוויטבסק"הנסיעה לישיבת תו  

 

 זכרונותיכט  

שלחו נערים מוויטעבסק שיודעים הכתובות של בעלי למחרת בבוקר 
ונכנסו להבתים של , שילכו עם נערים שבאו עכשיו מערים אחרות, בתים

  .הבעלי בתים ואמרו להם ששלחו להם מהישיבה לתת לו יום אוכל

היה מאורע שאחד מנערי העיר הלך עם נער שבא מעיר אחרת לאחד 
הנער שבא מהעיר האחרת נכנס והנער . ואמר לו להכנס לבית, הבתים

, מה הוא רוצה: שאלו את הנער שבא מהעיר האחרת. השובב הלך לו
  .והוכרח להשיב בעצמו ששלחו אותו לאכול יום

  



 זכרונותי  ל

 

  פרק ט

  הלימודים בישיבה בוויטבסק

: ושמותיהם. מחלק אותם,  דווינה-והנהר , מחוזות' בעיר וויטעבסק יש ג
לפי התכנית סידרו שכיתתנו . טקליינע זיי) ג. אזוריע) ב. זארוטשיי) א

ושם חילקו , לכן הוצרכנו ללכת לבית כנסת מאיזוריע. תלמוד באיזוריע
  .זה היה מרחק כמה קילומטרים. לנו הימים

שאני צריך להכין את עצמי להשיעור בפרק ; אמרו לי, בנוגע ללימוד
ושאלך לקליינער זייט בליוובאוויצער , "חייא' תני ר"שניים אוחזין דף ג 

) בהגדולה(ושם . כי ממול היתה הליובאויצער שול הגדולה[שול הקטנה 
נהרג בבית (ד " היXIXליב מדליה' ח הרב שמרי"ג הרה"התפלל הרה

  ".מנה לי בידך, חייא' תני ר"ושם יבחנו אותי ב, )]הסוהר הקומוניסטי

 XXאברהם מאיארער' ח ר"והרה, הכנתי את הגמרא
נחום ' הבחינה ישב שם גם  רבשעת . בחן אותי

, ב החשובים שבבית הכנסת"מהבעה(גוטערמאן 
כ שאל ממני כמה "וג) ועזר הרבה לישיבה, למדן גדול
  .נראה שתשובותיי הניחו את דעתם. שאלות

' אחרי הבחינה אמרו לי שאני אלמד בהשיעור של ר
, בזארוציי היתה כתה קטנה(אברהם מאיארער 

כ "אח). אברהם בריינין' ח ר"מ היה הרה"והר
  .התחלנו ללמוד בהשיעור

. בסוף איזוריע, השיעור הראשון היה בבית הכנסת
אברהם מאיארער נתן לי להגיד את השיעור ' ר. זה היה מרחק גדול מאד

,  תלמידים40בהכתה היו ). אותו השיעור שבחנו אותי בו" (חייא' תני ר"ב
וזה היה . הרוחואני אמרתי את השיעור בהתרגשות ובהרגש של גבהות 

  .מספיק בשביל השובבים להתעסק אתי אודות הגבהת הרוח שלי

                                                           
XIX (כ במוסקבה"רב בוויטבסק ואח. 
XX (ת בליובאוויטש" תולמד בישיבת. ב"תשנ. י. נ-א "מאיארער תרס. דרייזין ,

מנהל רשת . ת בפולוצק ובוויטבסק"מ בתו"ר. פולטבה ועוד, רוסטוב, קרעמענטשוג
ת בלוד "מ בתו"ר. ו יצא מרוסיה"בשנת תש. ה-א"ת ברוסיה בשנים תרצ"הישיבות תו
 .י.ז בנ"משנת תשט. ז"תשט-י"בשנים תש

  
אברהם ' ר

 מאיארער



 לא  וויטבסקהלימודים בישיבה ב  

 

 זכרונותילא  

ואכלתי , ישנתי בזארוציי. כ התחילו ללמוד השיעור בקליינער זייט"אח
ומשם הוצרכתי ללכת ללמוד את השיעור , את היום בסוף איזוריע

  .בקליינער זייט

נתנו לו ארבעים גרוש שיקנה לו לבד , מי שלא קבל יום אצל בעל הבית
. כי ללכת כל כך הרבה היה לי קשה מאד, ביקשתי כמה ימים כסף. אוכל

ובכלל רצו לשלוח אותך , אתה יודע שבאת הנה בלי אישור: אמרו לי
  .מה אתם אומרים לו: אברהם מאיארער אמר להם' אבל ר. חזרה

כי אם אני רוצה להניח . עשיתי חשבון נפש שצריכים להיות בזהירות
אין לי ברירה רק , שבת ולאכול כשרות לכל הפחותתפילין ולשמור 

והחלטתי לחטוף , ו"הנני אבוד מיהדות ח, ואם ישלחוני הביתה, להכנע
  .כל רגע ורגע ולנצלו להתקדמות בלימוד בשקידה

כ כתה של "ג בעומר למדו בקליינער זייט כי שם היתה ג"עד אחרי ל
' ור, ל"אבא ראמענער לוין ז' בין התלמידים מהפארזיך היו ר. פארזיך

  .כתתינו רק שמעה את השיעור  שם. ל"מיכל פיקארסקי ז

' ג ר"ח הרה"הרה) בקליינער זייט(ג בעומר עוד שהה בוויטעפסק "בל
ג "שבל, אברהם מאיארער באמצע השיעור' ואמר לר, יצחק מתמיד

יצחק ' ר. וצריכים להתוועד, בעומר צריכים לקצר השיעור עם התלמידים
שהיה , חיים שמואל מליובאוויץ' ח ר"ביתו של הרהמתמיד התוועד ב

  ".פארזיך"ואצלו אכלו הבחורים הגדולים מה, השמש בבית הכנסת הזו

בזאראנאווער " איזוריע"ג בעומר התחילו ללמוד השיעור שלנו ב"אחרי ל
שאם , הנה בכל שיעור עמד תלמיד אחד ליד החלון ושמר, לפי התור. מנין

  .בפרט המגיד שיעור, יבא מישהו מהבולשת שיברחו כולם

שאסף כסף בשביל . מינץ' בזאראנאווער מנין היה איש חשוב בשם ר
והיה בעל הכנסת , ומלפני זמן היה עשיר ונדבן גדול, תומכי תמימים

וגם ישנתי במשך השבת , שלחו אותי על שבת לאכול אצלו. אורחים
 לאכול ובשבתות ובחגים, כ לקח אותי ללון אצלו כל הזמן"ואח, בביתו
ששם למדנו , וזה היה קרוב לזאראנאווער מנין, היה לו חצר גדול. אצלו

' בזארוטשיי אמר ר. ליב ליפסקער' ח ר"והמשגיח היה הרה, כל היום
  .' שיXXIאבא פליסקין' ח ר"והמשגיח היה הרה, אברהם בריינין השיעור

                                                           
XXI  ( ח"ה עד שנת  תרפ"ת בחרקוב ונעויל משנת תרפ"למד בתו. ה" תרס-נולד בפליסא .

גר מספר שנים . ז יצא מרוסיא"בשנת תש. ת בוויטבסק" משגיח בתו-ט "בשנת תרפ
 .י.א בנ"ומשנת תשכ, באוסטרליה
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 - XXIIזלמן אלפערט מקורעניץ' ח ר"אמרו לנו שהרה
מהנהלת ) XXIIIיהודה עבער' ביחד עם ר(שהיה 

 יבא לבחון אותנו את העשר דפים -תומכי תמימים 
  .מפרק שנים אוחזין

, בחודש סיון לפני שבועות, בוויטעפסק בזמן ההוא
למדתי בשקידה . היום ארוך מאד והלילה קצרה

כ כשבאתי לבית מלוני יצאתי "ואח, ביחד עם כל החברים לשיעור
וחזרתי את הלימוד מאוחר בלילה , ופרחיםשם היו עצים , להחצר

  .ה בסדר"היה ב, כ כשבחנו"ואח, ובבוקר עד זמן הסדר

מנדיל ' הת; בכתה שלנו היו הבחורים הכי טובים
קצנלסון ] באסוב[בן ציון ' הת. זשעבינער
ושקידתם , הם היו מבוגרים יותר. XXIVמהאמיל

היתה ) לאו דוקא לפני הבחינות, כל הזמן(
' הת, XXVמאיר זרחי' הת' אחריהם הי. מצוינת

הם היו נערים צעירים בעלי . יוסף סושטארוויץ
, ויוסף היה שקדן ובעל מדות טובות, כשרונות

ואצלי היתה תשוקה גדולה להתקרב ולהתחבר 
  .עם אחד מאלו

                                                           
XXII (ת בעיירות שונות ברוסיה בשנים "למד בתו. ב" לנינגרד תש-ד "קורניץ תרס
נפטר מרעב במצור ). ט-ח”תרפ(ת בנעויל "מ וחבר הנהלת תו"ר. ח"תרפ-ח"תרע
 .גרדבלנינ
XXIII (שצעדרין, ת בליובאויטש"למד בתו. ב" ריגא תש-א "קראסנאלוק תרס ,

-ג"תרפ(נעויל ובוויטבסק , רוסטוב, ת פולטבה"מ ומשגיח בתו"ר. קרמנטשוג ורוסטוב
ש "בשנת ת). ט"תרצ-א"תרצ(ווארשא ואטוואצק , ת בווילנא"וראש ישיבת תו) צ"תר

 ".שערי יהודה"מחבר ספר . ניספה בשואה. ניצל מווארשא לריגא
XXIV (אחר פטירת אביו נישאה אמו אל . בן הרב יהושע חיים באסאוו הרב מגריווא

  .ואז שונה שמו לקצנלסון, אברהם קצנלסון מהאמיל' אחיו של החסיד הזקן ר

וכשהלך מבית , ה היה במוסקבה"בשנת תרצ. משה בנציון היה מהמצויינים שבכתה
עינו אותו ביסורים נוראים עד , תו בדרךאסרו או, עם התפילין בידיו, הכנסת לביתו

 .ל"רח, אשר יצא מדעתו
XXV (מאלאחאווקא , כותאיס, ת בוויטבסק"למד בתו. ה"תשל. י. נ-ה "וויטבסק תרע

 .י.א בנ"משנת תשי. ו יצא מרוסיא"בשנת תש). ו"תרצ-ז"תרפ(ועוד 

  
אבא ' ר

 פליסקין

  
 קצנלסון] באסוב[בנציון 



 לג  וויטבסקהלימודים בישיבה ב  
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ואמרו . ח נתנו זמן בשביל חזרה"בחודש אלול תרפ
אני . לבחון) ד"הי(יהודה עבער ' ג ר"שעכשיו יבא הרה

בן ציון קצנלנבויגין שילמוד ' התחלתי לבקש מהת
בשעה , לבסוף פעלתי אצלו שבבוקר השכם. קצת אתי

  .לא ידע' ואף א, יחזור אתי החזרה, 5

' מ ר"התיעצו ביניהם הר, יהודה לבחון' כשבא ר
' אברהם מאיארער והמשגיח אודות כל א

מי : כלומר, מהתלמידים איך לשלוח אותם להבחן
' והיה להם רשימה אודות כל א. ילך עם מי

אותי שלחו . שלחו קבוצות, כ להבחן"וכששלחו אח, מהתלמידים
, יוסף סושטארוויץ, מאיר זרחי, אברהמלה קוואש: בקבוצה ביחד עם
ואני הייתי המבוגר , הכי טובים והכי צעיריםכולם . שמעון שטילערמאן

  .ומישהו הגיד שיעשו כתה חדשה מאתנו על החורף, שביניהם

, גילטיק אצלי-כ גלייך"וזה לא היה כ, ל המבחן היה בסדר אצלי"ה ות"ב
צ או להיפך "אם אשאר יהודי שומר תומ, כי בזה היה תלוי כל העתיד שלי

  .נגאלתי ונצלתי ונשארתי יהודי כשר, י שידעתי היטב בבחינה"וע, ל"ר

יחזקאל ' ג ר"ח הרה"ט בא אלינו לוויטעפסק הרה"ה תרפ"על ר
) כי בפאלאצק סגרו את המקוה(מ מפאלאצק " הרXXVIהימלשטיין

  .והתפלל אתנו בזארונאווער שול

עוד לפני שהתחיל הסדר של , אחרי הימים טובים התחלנו ללמוד
והתחלנו , אתי בחברותאבקשתי מיוסף סושטרוויץ שילמוד . השיעורים

כי לא , אני לא ידעתי להכין את הגמרא. להכין את הגמרא בפרק הזהב
הגם , ויוסף. וזה היה אצלי רק השנה השניה ללימודי, למדתי הרבה גמרא

, ובכלל היה נחמד ונעים, שהיה צעיר ממני למד הרבה וידע היטב להכין
, התחלנו ללמוד בחברותא]. מי יודע היכן נמצא עכשיו[ובעל לב טוב 

  .ולשמחתי לא היה גבול

                                                           
XXVI  (ת "משגיח בתו. ת בליובאוויטש"למד בתו. ב" ריגא תש-ה "שצעדרין לערך תרמ

. ג היגר מרוסיה לריגא"בשנת תרצ. האמיל וחרסון, פולוצק, קרמנטשוג, בליובאוויטש
 .ניספה בשואה

  
 בערהרב יהודה ע
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יהודה ' ג ר"י הרה"כ אמרו לנו התלמידים מהקבוצה שנבחנו יחד ע"אח
כי שם היה ; ואנו עוברים לקליינערזייט, שעושים מאתנו כתה, עבער

והוא יגיד לפנינו שיעור , ר משגיח עליהםאברהם מאיארע' ור, הפארזיך
הנה , ואודות שאר התלמידים. בעמקות יתר

' ר, והכתה שנשארה, כמה מהם שלחו לפאלאצק
ואמרו . גבריאל כגן יאמר לפניהם שיעור

שמהקבוצה שלנו מכינים על השנה החדשה 
יהודה ' ח ר"ג הרה"אחרי פסח כיתה להרה

  .עבער

וכמו שכתבתי , למדתי עם חבירי בשקידה גדולה
הפסקנו . ואהבתי אותו אהבת נפש, שהיה נחמד

וההורים של , לאכול ימים אצל הבעלי בתים
יוסף בישלו בשביל התלמידים ' חברי ר

כי , הרבה באו לאכול. ואכלו בביתם, ובשביל כתתינו" פארזיכניקעס"ה
והיו צריכים הרבה זמן לחכות עד שהגישו , אכלו אצלם" פארזיך"גם ה

' שאני חבירו של ר, אבל אני הייתי כבר מיוחס. ת האוכללכל אחד א
. וגמרנו והלכנו ללמוד, הגישו לנו תיכף את האוכל, וכשבאנו שנינו, יוסף

וגם , )לפי ערך מצבי עד אז(התקופה הזאת היתה אצלי תקופת הזהב 
  .ל"למדנו פרק הזהב כנ

  
 גבריאל כגן' ר
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  ד"פרק יו

  סגירת הישיבה בנעויל פולוצק וקרעמענטשוג

בנעוויל היה המרכז של רשת ישיבות תומכי 
ח "והמשפיע הרה, שם היה הזאל. תמימים ברוסיה

זלמן ' ח ר"ג הרה"הרה. XXVIIניסן נעמענאוו' ר
גם . היו שלש כתות בזאל. קורניצער היה על נגלה

, יהודה עבער' ג ר"היה שם השיעור של הרה
וגם היה שם . ישראל כהנסון' ח ר"והמשגיח הרה

' ג ר"ח הרה"והרה, בית המדרש לרבנים, הכולל
וכל גדולי החסידים .  המנהלXXVIIIשמואל לוויטין

  .היו שם

וכולם , באמצע החורף באו לאסור את תלמידי ומנהלי הישיבה בנעוועל
הכתה האמצעית וחלק מהקטנה של הזאל עברו ללעניגראד . ברחו משם

שבה היו , הכתה הגדולה. ניסן נעמענאוו' ח ר" הרה-עם המשפיע 
נחום ' אבא פליסקין ור' ר, XXIXמ פוטעאפאס"רמ: התלמידים הגדולים

נחום גולדשמיד נעשה ' ח ר"והרה, עברו לוויטעבסק, XXXגולדשמיד
יודא עבער עברה דרך ' ג ר"והכתה של הרה. המשפיע על הכתה הקטנה

  .ואנחנו ראינו את החורבן הנורא. XXXIוויטעבסק ליעקאטרינוסלאוו

                                                           
XXVII  (בשנים . ח"ז עד שנת תרפ"ת משנת תרע"למד בתו. מ" פריז תשד-ד "זלאבין תרס
. צ נאסר ונשלח לגלות"בשנת תר. ת בנעויל ולנינגרד"ח בתו"צ משגיח בדא"תר-ח"תרפ

ו יצא "בשנת תש. פאקינג ופריז, ת בסאמארקאנד" ומשפיע תוד ואילך מנהל"משנת תש
 .ח בפריז"משנת תש. מרוסיה

XXVIII  (רק ברקשיק . ת בליובאוויטש"למד בתו. ד"תשל. י. נ-ד "פאהאר תרמ)ו"תרס-
ד לרבנים "מנהל ביהמ). פה-ו"תרע(ק לגרוזיא "שליח רבוה). ו-ה"תרע(וקירסאנוב ) עה

ז יצא מרוסיא והתקבל "בשנת תרצ. ט נאסר ונשלח לגלות"בתרפ). ט-ה"תרפ(בנעויל 
 .י.ת בנ"ש משפיע בתו"מת. ב"ר לארה"ט נשלח כשד"בתרצ. שוב לרב ברקשיק

XXIX  (נעויל ובוויטבסק , ת בחרקוב"למד בתו. ה" לונדון תשנ-ז "פלעשצעניץ תרס- 
ניהל את . ת ביקטרינוסלב ואודיסה"צ משגיח בתו"בשנת תר. ט"ה עד תרפ"משנת תרפ

משנת . ד"יצא מרוסיה בשנת תשכ. ז"נאסר בתש). ו-ג"תש(אמארקאנד ת בס"תו
 .כ"ושם מנ, בחצי שנה האחרונה היה אצל בנו בלונדון. ח"ת בכפ"ב משפיע בתו"תשל

XXX  (נעויל , חרקוב, ת ברוסטוב"למד בתו. ו"א תשל" ת-ה "יקטרינוסלב תרס
ה עלה "בשנת תרצ). ט"תרפ(ת בוויטבסק "ח בתו"משגיח על דא). ח-ד"תרפ(ובוויטבסק 

 ".ג על התניא"ביאורי הרנ"מחבר ספר . ק"מרויסה לארה
XXXI  (ד ברוסיה "תולדות חב"ת ביקטרינוסלב באותה שעה ראה "על הישיבה תו

 .פרק עד" הסובייטית

  
 ניסן נמנוב' ר
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ואסרו ,  את תלמידי ומנהלי הישיבה בפולוצקאסרו, בקירוב זמן, כ"אח
. XXXIIIושלחוהו לפאלטאווא, XXXIIשלמה חיים קעסעלמאן' ח ר"את הרה

וויטעבסק , כי כמו שכתבתי לעיל. והכל על דרך וויטעבסק, הנערים ברחו
  .וקישרה הרבה תחנות רכבות, היתה תחנת רכבת מרכזית

והתווכחה עם ההורים כי יוסף , בסוף החורף באה אחותו של חברי יוסף
אברהם ' ההורים וכן ר. צריך לנסוע למקומה ללעניגראד ותסדר אותו

, אבל מחמת הצרות והחושך והפחדים שהיה אז, מאיארער התווכחו עמה
מני אז לא שמעתי עליו . והיא לקחה אותו אליה, לא פעלו מאומה

  .ובאמת היה צר לי עליו מאד, מאומה

אמרו לנו שאף אחד לא יבא , הכשנסענו על חג הפסח הבית, בסוף החורף
  .חזרה בלי שיקבל מכתב מפה לאן לנסוע

. ולא קבלתי שום מכתב, עבר הפסח. ובעירנו החורבן נורא, באתי הביתה
ועוד לא קבלתי , והרגעים והשניות התחילו להתארך אצלי, יום רודף יום
ראיתי בחורף . ומה אני יכול לעשות, התחלתי ליפול ביאוש. שום מכתב

ומלכות . ובלי רשות איני יכול להרשות לעצמי לנסוע. המצב של הישיבות
וישבתי והתבוננתי בהמצב , הלכתי על שפת הנהר. הרשעה מתגברת

שאמרו לקרובי , פתאום אני רואה שם על הנהר חבורת נערים. הנורא
  .נבהלתי לשמוע את השיחה, למה אתה לא עושה עמו תכלית: ומכירי

אתה צריך : "וכתוב, קבל גלויה ממאיר זרחיוהנה אני מ, עברו שבועיים
ואתה תלמד . יודא עבער אומר לפנינו שיעור' ג ר"הרה. לבוא לוויטעבסק

  .והיה אצלי כמו תחיית המתים". בהשיעור

אבל לא היה כרטיסים . תיכף נסעתי עם עגלה לתחנת הרכבת ליפאוויץ
. לנסיעת הרכבת המהיר שהולכת בלי תחנות ביניים על יד וויטעבסק

והוצרכתי לרדת ולחכות כמו עשרים , נסעתי כל השבוע עם תחנות ביניים
, קאלינקאוויץ, קאראסטען, קיאזיאטין: בהתחנות, שעה בכל תחנה

ה באתי "עד שב, בכל תחנה חכיתי כמעט יום או פחות. זשלאבין
  .לוויטעבסק

                                                           
XXXII  (ט "משנת תרס, ת בליובאוויטש ועוד"למד בתו. א"ח תשל" כפ-ד "זיטאמיר תרנ
. ב נשלח כמשפיע לפולוצק" בשנת תרפ).ב-א"תרפ(ת "ח בתו"משגיח דא. פ"עד תר

ט נאסר ונשלח לגלות "בשנת תרפ. ת שם"ט גם כמשפיע מחלקת תו-ו"בשנים תרפ
לוד , אביב-ת בתל"ט משפיע בישיבת תו"משנת תש. ז יצא מרוסיא"בשנת תש. לפולטבה
 .ד"וכפר חב

XXXIII  (רעו' ד ברוסיה הסובייטית עמ"ראה תולדות חב. 
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ולא יכולתי , הוצרכתי ללכת לעיר או לעיירה להתפלל, בכל התחנות
פתאום נזדמן איזה גוי .  החפצים וללכת אתם מרחק גדוללקחת אתי

וחשבתי , לא היה לי מה לשלם לו. צעיר שנתרצה לשמור על החפצים
ואומר , והנה הוא יושב, בכל פעם באתי מאוחר מאד. שבטח יגנוב אותם

כ נשארו החפצים על "בתחנה השניה ג. למה זה לקח כל כך הרבה זמן: לי
אבל הוא שמר , יהא לו אשר לו, ואני חשבתי שאם יקח אותם, יד הגוי

עד שבאתי , וגם עזר לי לסחוב את החפצים, עליהם בכל התחנות
  .לוויטעבסק

הנה הכתה למדה כבר עד דף ה בקידושין בפרק , כשבאתי לוויטעבסק
 שקדן נפלא ובחור -מרדכי זלמן פאריצער ; התלמידים היו. האשה נקנית

 בעל -מתתיהו לעכיוויצער . ור חשוב בר דעת ובח-יהושע מקיעב . מצוין
משה . היה לו מח כמו מחשב אלקטרוני, כשרון נפלא
 בחור -משה שושונקין . מאיר זרחי). רובינסאהן (XXXIVקאראלאוויצער

  .צבי צעצערסקער. שמעון שטילערמאן. מצוין ובעל לב טוב

היה יכול לדבר בהשיעור , יהודה עבער'  ר-מ "הר. השיעור היה מקסים
' ח ר"המשגיח היה הרה. וכל מלה היתה כמו פנינים ומרגליות, בלי גבול

ככה למדנו בקיץ פרק ". האדיצער "XXXVזלמן לויטין
, צ התחלנו פרק האיש מקדש"בחורף תר. האשה נקנית

  .ודיבר בשיעורים אודות שליחות

אחרי שקיבל  (XXXVIיודא לריגא' החורף נסע רבאמצע 
-והתחלנו ללמוד לבד כמו פאר, )רשות לעזוב את רוסיא

 המשפיע שלנו למד אתנו -זלמן לויטין ' ח ר"והרה. זיך
  .הרבה לקוטי תורה

, כי סגרו הישיבה בקרעמענצוק, נתוספו בחורים אצלינו
יוסף ' ר; הצטרפו אלינו. והתלמידים ברחו ובאו אלינו

                                                           
XXXIV  (כותאיס, וויטבסק, ת בפולוצק"למד בתו. ט" פריז תש-ע "קורולביץ תרד ,

ת בברדיטשוב "ניהל את מחלקת תו. ז"ז עד תרצ"משנת תרפ, נובוזיבקוב וקאראלעוויץ
ז "בשנת תש. ת בסאמארקאנד ופריז"מ בתו"ר. ץ נאסר שם"בתרח. ח-ז"בשנים תרצ

 .יצא מרוסיא ומאז בפריז
XXXV  (נעויל, פולטבה, חורול, וגת בקרמנטש"למד בתו. ז"תשל. י. נ-ו "האדיטש תרס ,

ט היה "מאז עד שנת תשי. ט"תרפ-ח"בין השנים תרע, חרקוב ובוויטבסק, אסטאשקוב
 .י.ט בנ"משנת תשי. ו יצא מרוסיא"בשנת תש. ת"משגיח במחלקות שונות של תו

XXXVI  (ב אגרת תצח"ע ח"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"ראה אג. 

  
 זלמן לויטין' ר



 זכרונותי  לח

 

מיכאל ראפופורט ' ר. XXXVIIגולדבערג מטיראספול
. XXXIXזאב זלמנוב מקורסק' ר. XXXVIIIמפערעיאסלאוו

' ר. יצחק מראמען' ר. XLחיים וואלאוויק מראמען' ר
  .ועוד. דוד ליב חן מנעוועל

צ התחלנו ללמוד מסכת "בקיץ תר
והמשגיח בנגלה היה , בבא בתרא

נחום לאבקאווסקי ' ח ר"הרה
למדתי בחברותא . XLIמקרעמענצוק

למדתי אתו פרק לא . דוד ליב חן' עם הבחור התמים ר
' כ נסע ר"אח. והוא היה שקדן יוצא מן הכלל, יחפור

  .נחום מאתנו

אלחנן ' ח הר"הרה; באותו זמן ברחו מנעוול
רפאל ' ח הרב ר"ג הרה"והרה, XLIIמאראזאוו

. ובאו שניהם לוויטעבסק, XLIIIגעאמאנאוויצער כהן
ונתן לנו כחות להשאר , אלחנן מאראזאוו פעל עלינו' ח ר"תפלתו של הרה

                                                           
XXXVII  (כותאיס, וויטבסק, ת בקרמנטשוג"למד בתו. ה" פריז תשמ-ע "טירספול תרד ,

מ "ש ר"ו עד שנת ת"משנת תרצ. ו"ז עד תרצ"משנת תרפ, נובוזיבקוב וקאראלעוויץ
ת "מ בתו"ז ר"משנת תש. ז יצא מרוסיה"בשנת תש. ת בכמה מחלקות"ומשגיח בתו

 .בפריז
XXXVIII  (ת בקרמנטשוג"למדו בתו. ג"ד תשמ" נחלת הר חב-ע "פערעיאסלאוו תרד ,
. ו" עד תרצ-ז"משנת תרפ, ברדיטשוב וקורסק, זיטאמיר, קיוב, וזיהעיירות גר, וויטבסק

מ "שם שימש כר, ד"והתיישב בנחלת הר חב, ק"א עלה מרוסיה לארה"בשנת תשל
 .ת"בתו

XXXIX  ( וויטבסק וכותאיס, ת בקרמנטשוג"למד בתו. ו" תרע-נולד בבאגאראדסק ,
 .ק"ו עלה מרוסיה לארה"בשנת תרצ. ב"ז עד תרצ"משנת תרפ

XL  (פולטבה, וויטבסק, ת בנעויל"למד בתו. ג"ד תשנ" נחלת הר חב-ד "ראמען תרע ,
 .ק"ב עלה מרוסיה לארה"בשנת תשל. חרקוב ועוד

XLI  ( קרייקאוו)ת בקרמנטשוג משנת "למד בתו. ב" פריז תשמ-ח "תרס) י קרמנטשוג"ע
בשנת . צ"ת בוויטבסק ויקטרינוסלב בשנת תר"היה משגיח בתו. ט"ב עד תרפ"תשפ
 .ת בפריז" יצא מרוסיא ומאז משגיח בתוז"תש

XLII  ( יוזאווקא)ת "מתלמידיה הראשונים של תו. צ" לנינגרד תרח-ז "תרל) י טשרקס"ע
ע "צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"מזכיר כ. ת בליובאוויטש"ח בתו"משגיח דא. בליובאוויטש

צ וכעבר זמן קצר הוצא "נאסר שוב בתרח. ז ונשלח לגלות"נאסר בתרפ). ז-ב"תרפ(
 .ד"הי. להורג
XLIII  (רב באוסוויעט. ת בליובאוויטש"למד בתו. ב" ריגא תש-נ "גרמנוביץ לערך תר ,

 .נספה בשואה. נעויל וריגא, שצדרין

  
 זאב זלמנוב

  
 נחום לבקובסקי' ר



 לט  סגירת הישיבה בנעויל פולוצק וקרמנטשוג  

 

 זכרונותילט  

' ח ר"הרה. ביהדות למרות הנסיונות וההעלמות והסתרים הכי חזקים
רפאל כהן אמר לפנינו ' ג ר"הרה. כ" אתנו גאלחנן מאראזאוו התוועד

  .כי התחלנו ללמוד מסכת כתובות, פלפול במסכת כתובות

אלחנן ' ח ר"רפאל כהן והרה' ח ר" הרה-בכל התוועדות היו שניהם 
ר "מ ניגן את העשרה ניגונים של אדמו"הרא.  מנגנים ניגונים-מאראזאוו 

רפאל ' ג ר"והרה, ב בעצמו"ר הרש"ק אדמו"כפי שלימדו כ, XLIVהזקן
  .כהן ניגן ביחד אתו

  .אמנם בתקופה הזאת הכל היה כבר תחת פחד תמידי

  

                                                           
XLIV  (מג' א עמ"הניגונים ח' ראה ס. 



 זכרונותי  מ

 

  פרק יא

  סגירת הישיבה בוויטבסק

שהיה מול הבית , במשך הזמן לקחו את הבית כנסת ליובאוויץ הגדולה
והיהודים עם בכיות נשאו את הספרי תורה משם לבתי , כנסת שלנו

ושרו , ל"מועדון ר, ו מהבית הכנסתהיעבסקים עש. כנסיות שעוד נשארו
  .הצרות מאז ידוע לכל, בקיצור. וזה היה מול עינינו, ורקדו שם

זרקו לחוץ את ] החורף קר וקשה מאד, ושם[באמצע החורף 
מהבתים באמצע הלילה אנשים נשים ] משוללי זכויות" [לישענציס"ה

, עם תנוקת בת כמה חדשים, ואז זרקו באמצע הלילה משפחה אחת, וטף
שהיינו [שאבי המשפחה בנה מכספו את הבית כנסת ליובאוויטש הקטנה 

נ מחמת הקור "מ באו לביהכ"אבל מ, הם לא היו דתיים]. נמצאים שם
ואנו היינו , ונכנסו עם התנוקות לעזרת נשים, והשלג והקרח שברחוב

  .למטה

הרב מדליה ברח . ובפרט לדתיים היה נורא, ככה היה בכללות המצב
  .כי רצו לאסרומוויטעבסק 

' ח ר"ג הרה"מהרה, א שאז נתקבל מכתב מריגה"זה היה בחורף תרצ
, א אמר הרבי שהוא מגלה סוד"יהודה עבער שבשמחת תורה תרצ

 -וכולם . XLVב פרקים תניא עם ההקדמה"פ הי"שצריכים לחזור בע
  .פ" התחילו לחזור תניא בע-ש ומהתלמידים "מאנ

נכנסו כמה מהם , לפני פורים. בסוף החורף התחיל הגלות בפועל ממש
וגם לקחו שני יהודים שנמצאו . ואסרו אותנו, לבית הכנסת שלמדנו שם

הביאו . מהם היה מתקן ובודק תפילין' א, בשעת מעשה בבית הכנסת
 והתחיל -. או.פ.מהג,  כנראה-ולפנות ערב בא אחד , אותנו להמשטרה

כל על המקיף מקודם לקח את הכובע מהיהודי הזקן והסת. לבדוק אותנו
כמו ,  לא עגול כמו כיפה-והמקיף אצל הבעלי בתים הוא ישר , שלו

והחוטים , הוא גם בדק אצלו את הציציות. כי אם כמו של חזנים, שאצלנו
, כמו כן בדק את היהודי השני. ושלח אותו הביתה, היו גסים וקצרים
הנה : ואמר, ראה את המקיף עגול, כ בדק אותנו"אח. ושיחרר גם אותו

 ליובאויצער -כ בדק את הציציות שלנו והן דקות וארוכות "ואח. זהו
ובלילה , והשאיר אותנו במשטרה, כן אצל כולנו. הנה זה: ואמר, ציצית

  .שחררו אותנו

                                                           
XLV  (מ"כ ובכ'ה-יג'ג אגרות ה"חי. ג אגרת תתב"ע ח"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"ראה אג. 



 מא  סגירת הישיבה בוויטבסק  

 

 זכרונותימא  

מיכאל : כ אסרו את הבחורים מהזאל"אז נודע לנו שבזארוציי ג
וכל הרבנים , אברהם אהרן חן, XLVIIהרצל מינקאוויץ, XLVIטייטלבוים
וחשדו , XLVIIIונשאר רק הרוסיער רב גולדבערג. והשובים ברחוהחסידים 

 אביו -ב צבי זרחי "והשו, אליהו פאר' אז אסרו את ר. שהוא עובד אתם
  .של מאיר זרחי

 15יודא עבער שמשתדלים אודות ' קצת לפני זמן הזה נתקבל מכתב מר
. ביניהם היה מיכאל טייטלבוים, בחורים לשלוח להם וויזות מריגה

 ס  15: וכתב בלשון  סתמי, י עבער היה אותיות קטנות מאד"הכתב של הר
, סימנים: ת"והר, 'סאבל ההנהלה ידעו שהנקודה היא , )נקודה כזו(

  .בחורים: וסימנים פירושו

ושאלו אצלם מהו הפירוש , ש"בגפאו הראו את המכתב להאסירים מאנ
 .ובאמת לא ידעו,  אמרו שאינם יודעים- הבעלי בתים -והם , סשל  

 15היא , הפירוש של הנקודה: ואמר להם,  היה גוי- ראש הגפאו -והחוקר 
ואמר , הנה רק עכשיו היה אצלי זקן: ואמר להם? איך: ואמרו. בחורים

אתם רוצים לשלוח ; לי שהנקודה היא סימנים והסימנים פירוש בחורים
  .והם ישבו בבית סוהר הרבה זמן.  בחורים לחוץ לארץ15

מיכאל ' כ אשת ר"שנעשית אח(אליהו פאר ' כמו כן אסרו את הבת של ר
, צמו בכל הפסח, אליהו פאר' גם הבת של ר, כל האסירים). ליפסקר

  . ימים9ואכלו רק חתיכה אחת של סוכר ביום וצמו 

זלמן ' ח ר" הרה-ח "המשגיח והמשפיע בדא; אז ברחו כולם מוויטעבסק
 הם אמרו שכל אחד .אליעזר גורעוויץ ועוד'  ר-המשגיח בנגלה ; לויטין

אצל מי שיכולים לנסוע וללמוד בהעיר , מכתתינו יסע עם חבירו לעירו
אני עמדתי עם מיכאל טייטלבוים וחילקנו את הכסף על הוצאות . שלו
שכשיבואו הביתה יש להם אחיות ודודות : היו נערים שבכו ואמרו. הדרך

אבל מה יכולים . ותיכף הם יתקלקלו, ועוד מיני קרובים קומוניסטים
; ומיכאל טייטלבוים לא יכל להתאפק ובכה, הלב התכווץ, לעשות

  .ומוכרחים היו במהירות לברוח

                                                           
XLVI  (צו-ז"ת בשנים תרפ"מד במחלקות שונות בתול. ב" תער-לוקי -נולד בוועליקי .

. ו יצא מרוסיה"בשנת תש. ת במחתרת ברוסיה"ט ניהל כמה מחלקות תו-ז"בשנים תרצ
 .י.בנ.  מיסד ומנהל ישיבת אהלי תורה-ז "משנת תשט. י.ב בנ"משנת תשי

XLVII  (משנת , פולוצק ובוויטבסק, ת בנעויל"למד בתו. ה"תשמ. י. נ-ב "נעויל תער
 .י.ג בנ"משנת תשי. ו יצא מרוסיה"בשנת תש. ג"ד עד תרצ"תרפ

XLVIII  (מתלמידי סלבודקא. ר ישראל משאט"מאיר יצחק ב' ר. 



 זכרונותי  מב

 

רי מיכאל ראפופורט אני נסעתי עם חב
שם התחלנו ללמוד , עירו של מיכאל, לפערעיאסלאוו

וגם קיבלתי , על פסח קבלתי חבילה מצות. חסידות
ח הרב שליט "קצת כסף מהרה
מסתמא שלחו (מבעשענקאוויץ 

אף שלא הכרתי , לו כתובתי
הרב מפעריאסלאוו ). אותו טוב

יהושע זעליג ' ג ר"הרה
 בעל מדות - XLIXדיסקין

ואז קבלנו , למדנו עד חודש תמוז.  עזר לי-תרומיות 
וגם קיבלנו כסף על הוצאות , שניסע לבאקו, מכתב
  .הדרך

וזאת היתה הפעם האחרונה . נסעתי הביתה לליפאוויץ
ל בן "ר אפרים שמואל ז"ות את אאמושזכיתי לרא
בעירנו היה . ד"ל ואת אחותי רבקה הי"הרב יוסף ז
התחלתי לבכות , וכשראיתי את המצב. המצב נורא
כי התדברתי עם ; ותיכף נסעתי לקיוב, מהשוד ושבר

ב "חברי מיכאל ראפופורט שהוא יבא לקיוב על שבת י
וגם אני באתי על , תמוז
  .ב תמוז"שבת י

בקיוב היתה ישיבת 
תומכי תמימים של בחורים גדולים 

' המשפיע היה הבחור התמים ר. בדימיעווקע
כ גיסו של מיכל "שנעשה אח(בנימין ממינסק 

הוא התוועד עם הבחורים בשבת ). ראפופורט
  .ב תמוז בחמימות"י

  

                                                           
XLIX  (ק "ואחרי שעלה לארה, רב בפערעיאסלאוו. ב" תשל-ח "תרנ)רב בפרדס ) ד"תרצ
 .חנה

 
 מיכאל ראפופורט

 
 הרב הלל שליט

  
הרב יהושע זעליג 

 דיסקין

  
בנימין בינש ליפמן 

 ממינסק



 מג  בישיבה בעיירות גרוזיה  

 

 זכרונותימג  

  פרק יב
  בישיבה בעיירות גרוזיה

וע ברכבת הוצרכנו לנס. אן'ארביז'אז, ביום ראשון נסענו מקיוב לבאקו
"). בלית ברירה("והיינו מתפללים ומניחים תפילין בפני כולם , כמה ימים

, היתה משפחה שלימה עם סבתא, )החדר שלנו בהרכבת" (קופה"בה
ופחדנו ולא ידענו מה , הנחנו תפילין והתחלנו להתפלל, מסתמא רוסיים

, עמדנו וישבנו בפינות והתפללנו. להגיד להם אם ישאלו אותנו מה זה
שאלה , כשגמרנו להתפלל וסדרנו התפילין. והם הסתכלו עלינו בתמהון

השבנו , "?זהו רפואה שאתם מקבלים ועושים לעצמכם: "הסבתא אצלינו
  .ה הכל עבר בטוב"וב, יותר לא שאלו אצלנו. בחיוב

 Lשמואל' ת ר"ח הרה"הרה.  מעלות50כשהגענו לבאקו היה שם חום 
אבל לא , דל בשבילנו בגשמיות השת-ב מבאקו " השו-ש התמימים "מאנ

לא יכלנו . גרוזיה, ונסענו לכוטאיס, יכולנו להסתדר בלימודים בבאקו
 רובל בעד כרטיס שלמנו ארבעים בעד 5ובמקום , להשיג כרטיס נסיעה

  .כרטיס במחלקה הראשונה

מקום הולדת " (גורא"כשנסענו ליד התחנה , אחרי שעברנו את טיפליס
ופתאום באו מהגפאו , דיבר אתנו איזה יהודי גרוזיני) ש"סטאלין ימ
  .ואמרו לנו לרדת בגורא, ואסרו אותנו

, באקו, י רוסטוב"מדוע כשנסענו ע: ושאלנו אותו, היהודי הזה נסע אתנו
ופה בעיירה קטנה , לא אסרו אותנו) בירות-(שהם ערים גדולות , טיפליס

  .והגפאו כאן חזקה, ואמר שכאן נולד סטאלין? אוסרים אותנו

ז "עם גוי גרוזיני שישב לפני, ורידו אותנו והושיבו אותנו בבית הסוהרה
הוא היה גבור נורא ועם אצבעותיו שבר לוח עבה מאד (בבית הסוהר 
  ).פחדנו שלא יבלע אותנו. לעינינו ולארכו

התחיל מיכאל ראפופורט לדפוק בהדלת בחזקה , כשהתחיל היום לרדת
עד שבאו מהגפאו . גם אני התחלתי לדפוק בחוזק יותר. תפילין: וצעק
. אמרנו שאנו מבקשים את התפילין להתפלל? למה דופקים: ושאלו

ובא עוד הפעם וצעק , התחלנו עוד הפעם לדפוק. והלך לו, הסתכל בנו
, לבסוף נתן לנו את התפילין. תנו לנו את התפילין: התחלנו לצעוק. עלינו

  .והתפללנו

                                                           
L  (וויעטקא , ב בעיירות האמיל"שו. ת"למד בתו. ב" באקו תרצ-ד "האמיל תרנ. צירקין

 .ובאקו



 זכרונותי  מד

 

אנו מכירים את אברהם קוואש ביום שישי באו מהגפאו ושאלו אותנו אם 
אבל ראינו שהם כבר אסרו גם ; השבנו בשלילה. ואת משה רובינסאהן

  .אותם

ושם שחררו , כ בא אותו היהודי ולקח אותנו לטיפליס עם הרכבת"אח
  .אותנו

ובעלי בתים לקחו אותנו על , כ לבית הכנסת"ואח, הלכנו לבית המרחץ
התפללנו , הלכנו לבית הכנסת, השארנו את החפצים שלנו אצלם. שבת

. כ הלכנו להבעלי בתים לאכול ולישון אצלם"ואח, קבלת שבת וערבית
  .ביום ראשון נסענו לקוטאיס

ושם היו מיהודי גרוזיה שלמדו . הגענו לקוטאיס לפני ערב תשעה באב
גם היו שם תלמידים אברכים . לפני זה בוויטעבסק ובנעוול ובליובאוויץ

  .אל לויטיןח הרב שמו"מהישיבה של הרה

הוא , ב"אליהו חיים שו' ר: ואלו הם שאני זוכר שהיו אתנו בהתקשרות
כך (משה גרוזינער ' ח ר"הרה. ח בשבת"וחזר מאמרי דא, התפלל בארוכה

יצחק שלמד קצת ' ר) . שם למד בתומכי תמימים, קראו לו בוויטעבסק
' ר. משה' ר. רפאל' ר. שבתי שלמד בנעוועל' ר. יוסף' אחיו ר. בליבאוויטש

ועוד הרבה מאלה שהיה להם . פנחס מטיפליס' ר. הרב יעקב. מרדכי
כ נסעו מהם לישיבת תומכי "ואח. ל"שייכות להישיבה שיסד הרש

  .תמימים

ואספו כספים , נתנו לנו לאכול, הם קיבלו את פנינו בסבר פנים יפות
  .להוצאתינו

יוסף , אברהם קוואש, משה רובינסאהן' ר: היינו שם
אחרי תשעה באב סדרו . ואני, מיכל רפפורט, גולדברג

,  בא לקוטאיסLIמיכאל ליפסקר' גם ר. אותנו קצת
כ "בתחלה בא לבאקו ואח. והיה משגיח עלינו

  .והכין את המקום בשבילנו, לקוטאיס

ועכשיו , התחלנו ללמוד בבית הכנסת המרכזי שנשרף
  . התחילו לתקנו

                                                           
LI  (משנת , אסטאשקוב ונעויל, ת בקרמנטשוג"למד בתו. ה"תשמ. י. נ-ז "פולטבה תרס
ו יצא "בשנת תש. משך זמן ניהל את המחלקות שבקיוב וכותאיס. ט"א עד תרפ"תרפ

משנת . מרוקו, ד במקנס"ט מנהל מוסדות חב"א עד שנת תשכ"משנת תשי. מרוסיה
 .י.ט בנ"תשכ

  
 מיכאל ליפסקר' ר



 מה  בישיבה בעיירות גרוזיה  

 

 זכרונותימה  

הממשלה רצתה לסגור אותם , היה שם חצר של בתי כנסיות שנשרפו
אבל יהודי גרוזיה ; בכדי להעבירם על הדת, לגמרי ולקחת את המגרש

 עמדו בתוקף -ד "מיכאל הי'  ובראשם החכם הראשי ר-מכוטאיס 
הם .  כנסיותוהתחילו לבנות ולתקן הבתי, במסירת נפש גדול בפועל ממש
, בכל השבוע לא אכלו רק דברים פשוטים. נתנו על זה ממון רב מאוד

ולא , בשבת עשו מאכלים מעדני מלך. חוץ משבת, ולבשו בגדים קרועים
ואכלו מעדני מלך , כי התלבשו בבגדים יפים מאוד, הכירו אותם בשבת
ובנו הבתי , ועל זה נתנו כל כספיהם, והכניסו אורחים, עם יין הכי משובח

  .כנסיות

הנה בנו פה בהחצר מקוה גדולה , בנוסף לבתי כנסת שהיו להם בחצר
  .כי כולם שמרו טהרת המשפחה, ורחבת ידים

תדעו שאחרי כל המעלות שאתם : מיכאל' פעם אמר לנו החכם הראשי ר
רק , הם פשוטים, אל תלמדו מכל הנהגותיהם של האנשים שלנו, רואים

ג "כי הרה, הוא סיפר לנו. ם ומורכםתלכו בהדרך שהדריכו אתכם רבכ
אסף את כל ) ששמו היה קדוש אצלם(שמואל לעוויטין ' ח ר"הרה

  .ח והלכות"החכמים שלהם ולמד אתם תניא ודא

ח "היה למדן גדול בנגלה ובדא, LIIהרב אברהם לויק סלאווין, הרב דמתא
מטופל , אבל היה עני גדול. וכל היום ישב ולמד והתפלל, ובעבודת התפלה

כי אצלהם היה העיקר , כי אז בגרוזיה לא העריכו את הרב כראוי; בבנים
. ודיבר לפניהם ודרש מהתורה, החכם שהתפלל לפני התיבה וקרא בתורה

ההכנסה של הרב . והיה חכם של החכמים, ל הנהיג את החכמים"הרש
אבל הם לא ידעו כי צריך , סלאווין צריכה היתה להיות ממכירת החמץ

  .כי לא הרגילו אותם, ה להרבלתת כסף עבור ז

פעם . אבל היה בדוחק גדול, אברהם לויק עזר לנו על הוצאות הישיבה' ר
, ואמרו לנו שגם את זה הם לא יכולים לתת, קראו לנו הוא ועוד מישהו
או לקבל רק מה שהם יכולים , או לנסוע משם; ועכשיו זה תלוי ברצוננו

  .ומה שיהיה יהיה, אנחנו הסכמנו להישאר שם. לתת

שם מכרו בערבים . ואכלנו רק פרוסת לחם, למדנו אז בשקידה גדולה
, שלא יתקלקלו, שלא יכלו להשאיר אותם ליום שלאחרי זה, תאנים

אבל בשבת הלכנו , כן היה בימות השבוע. את זה קנינו. ומכרו אותם בזול
  .והם נתנו לנו אוכל שהיה מספיק לשובע על כל השבוע, לבעלי בתים

                                                           
LII  ( קולאש , רב בבברויסק. ת בליובאוויטש"למד בתו. ש" כותאיס ת-? רוגוטשוב

 .ט נאסר והוגלה ונפטר בגלות"בשלהי תרצ). ט"תרצ-א"תרע(וכותאיס 



 זכרונותי  מו

 

כי הם פוסקים שצריכים ,  יכלנו לאכול  אצל הבעלי בתיםלא לכתחלה
 שאין צריך לחתוך LIIIא"כשיטת הרשב, למלוח הבשר רק מצד אחד

. ולכן לא חתכו, חתיכת בשר רחבה על חתיכות דקות קודם המליחה
רק לקחו , ולא חתכו אותם, שהם מלחו עופות ואווזים שלמות, והעיקר

ולכן לא , וכך צלאו אותם, הכל מבפנים ומלאו אותו עם דברים טעימים
הם רצו מאד שנאכל אצלם . ומלחו רק שלימות, היו יכולים לפתוח אותם

ופעלנו אצל כמה , כי אורח לשבת היה אצלם הדבר הכי חשוב, בשבתות
כ ימלאו "ואח, וימלחו אותם מבפנים, משפחות שיחתכו ויפתחו האווזים

  .אותם ויתפרו אותם ויצלו אותם כמו שלימות

ש והתמימים והתלמידים בביתו "ב עשינו מנין של אנ" השנה תרצבראש
אחיו של חכם יצחק שלמד בליבאוויץ והתפללו בדביקות , יוסף' של ר

, ב התפלל בדביקות ובבכיות"חיים השו' אלי' ר. ממש כמו בוויטעבסק
  ].ט"תרפ [מריביויחתו ' ה: ה חזר המאמר"ובמוצאי ר

במוצאי יום . בימים נוראים התפללו הבעלי בתים ברוב שירה וזמרה
בחג הסוכות היתה . ובשמחה גדולה, כיפורים הלכו ברחובות עם משואות

  .ובשמחת תורה היתה השמחה גדולה עד מאד, השמחה גדולה יותר

אני .  ומאיר זרחיLIVשלמה מאטאסאוו: בחורף באו אלינו עוד תלמידים
הייתי . וסיהנסעתי לבאטום כי אמרו שיכולים לגנוב את הגבול ולצאת מר

כמו כן . שנתנו לי את הכתובת שלו', דזשאנושווילי מגרוזי' בשבת בבית ר
שם שמעתי שאי . ברוך לבקיבקר' ח ר"ב הרה"הלכתי אל ביתו של השו

  .וחזרתי לכוטאיס, אפשר אפילו לחשוב על דברים כאלו

. זלמן לויטין הנקרא זלמן האדיטשער' ח ר"באמצע החורף בא אלינו הרה
, שרש מצות התפלה; וללמוד אתנו חסידות, והתחיל להדריך אותנו

כ התחלנו ללמוד המשך "אח. ועוד פרקים מדרך מצותיך, האמנת אלקות
  .פ"והוצרכנו לחזור כל מאמר בע, ט"רנ

                                                           
LIII  (נ"וש, ד"סט ס' ד סי"ע חיו"ראה טוש. 

LIV  ( כותאיס, מוהילוב, ת בוויטבסק"למד בתו. ז" תרע-נולד בוויטבסק ,
ג " בשנת תרצ.י"ז עד תש"משנת תרפ, פאקינג ופריז, סאמארקאנד, מאלאחאווקא
ד היה "עד שנת תש. ה נאסר במוסקבא ונשלח לגלות"ובשנת תרצ, נאסר בכותאיס

א מנהל מוסדות "א עד תשנ"משנת תשי. ו יצא מרוסיה"בשנת תש. במאסר ובמחבוא
 .י.א בנ"משנת תשנ. אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בקסבלנקה



 מז  בישיבה בעיירות גרוזיה  

 

 זכרונותימז  

זאב , משה רקסין מזלאבין; גם באו אז אלינו עוד הרבה תלמידים
יל גם זלמן לויטין התח' ח ר"הרה. ועוד, LVאברהם קיעוומאן, זלמנוב

  .והנהיג את הישיבה ביד רמה, לקבל כספים

ג "שם כיהן ברבנות הרה. חערא'והתישבו בסאצ, באו גם בחורים גדולים
כ "כי שמש ג, וכיהן ביד רמה. LVIח הרב מרדכי חערסאנער פערלאוו"הרה

אבא לעווין ' ר; בין הבחורים הגדולים שבאו לשם היו. כחכם בית הכנסת
דוד '  ר-גם בנו של הרב מרדכי . LVIIIוהרב אלימלך קאפלאן, LVIIמראמען

  . למד אתם-פערלאוו 

                                                           
LV  (קרמנטשוג, ראמען, ת בנעויל"למד בתו. ז"ק תשי" ארה-ה "וויעטקא תרע ,
משנת . ו יצא מרוסיה"בשנת תש. האמיל ומאלאחאווקא, קולאש, כותאיס, ערניגאוו'צ

 .ק"ו בארה"תש
LVI  (ד עד "ת בליובאוויטש משנת תרס"למד בתו. ח" מלבורן תשל-ט "חרסון תרמ
). פ-ט"תרע(ת מחלקת חרסון "מ בתו"ר). ט-ה"תרע(רב בבעריסלאוו פלך חרסון . ב"תרע

וכששוחרר , ג נאסר"בשנת תרצ). צג-ט"תרפ(סאטשאחערי ) ח-ב"תרפ (רב בעיר וואני
כעבור שש שנים ניצל . ו נאסר שוב ונשלח לגלות"בתרצ. ד היגר לכותאיס"בחורף תרצ

ט "ט נתמנה לרב במילנו ומשנת תשי"בשנת תש. ז יצא מרוסיה"בשנת תש. משם
 .ס גט למעשה ולקוטי ספורים"מחב. באוסטרליה

LVII (נעויל, ת בקרעמענטשוג"למד בתו. א"ד תשנ" כפר חב-א "סמארגאן תרע ,
ובשנת , ג נאסר בכותאיס"בשנת תרצ. ג"ו עד שנת תרצ" משנת תרפ-וויטעבסק והאמיל 

ט בכפר "משנת תש. ז יצא מרוסיה"בשנת תש. ה נאסר במוסקבה ונשלח לגלות"תרצ
 .ד"חב



 זכרונותי  מח

 

, ש לקוטאיס"בנתיים באו משפחת ליפסקר ועוד כמה משפחות מאנ
, LIXישראל ליבוב' ח ר"גם באו ההורים של הרה. די"ונעשה ישוב חב

  .ב"ב תמוז תרצ"ובבית אביו התוועדנו בי

  

                                                                                                                            
LVIII  (ו "משנת תרפ, דת בקרמנטשוג ונעויל ועו"למד בתו. א" לוד תשמ-ג "מאלט תרע

 .ת בלוד"מ בתו"ט ר"משנת תש. ו יצא מרוסיה"בשנת תש. ב"עד תרצ
LIX  (בשנת . ו"ד עד תרפ"ת משנת תרפ"למד בתו. ד"ד תשנ" כפר חב-א "ניקופל תרע
ד "ר צעירי אגודת חב"ח יו"משנת תשי. ד"ט בכפר חב"משנת תש. ו יצא מרוסיה"תש

 .ק"בארה
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 זכרונותימט  

  פרק יג

  הישיבה יורדת למחתרת

ונעשה , בסוף הקיץ התחילו לשמוע שמועות לא רצויות
 שלח אותי ואת שלמה -ל " רז-המשפיע . פחדים

היינו שם עד יומיים לפני שבת . מאטאסאוו לבאקו
אבל ; וחזרנו, ולא יכולנו להישאר שם, ג"תשובה תרצ

שהוא , ובאנו לפני השקיעה לתחנת ריאון, הרכבת איחרה
ירדנו . מרחק של רבע שעה נסיעה ברכבת לכוטאיס

. ונשארנו תקועים בתחנה כל השבת תשובה, מהרכבת
ועמדנו , כי אסור לטלטל בשבת, השארנו את החפצים שלנו במקומם
בקשנו חתיכת , התפללנו בליל שבת. לידם ושמרנו אותם במשך כל השבת

ככה עברה עלינו השבת תשובה .  ועשינו קידוש,נטלנו ידינו, לחם מאנשים
  .ובאנו לקוטאיס, ק לקחנו את החבילות"במוצש. ג"תרצ

כל השבתות התפללנו . ג התוועדנו בביתו של ליבוב"בשמחת תורה תרצ
האמא של משפחת , ה"ולמדנו בביתה של הרבנית בת שבע ליפסקר ע

  .ליפסקער

ואת יצחק הכהן , ל אותי"ט כסלו שלח הרז"ועל י, הפחדים התגברו
ח הרב דוד "בן הרה(ואת אברהם קיעוומאן , )בן רב ממוסקווה(שטעטין 
אברהם . ולמדנו שם, שם קיבלו אותנו היטב. לקולאש, )מהורודוק

  .והם למדו בחברותא, קיעוומאן ויצחק שטעטין היו מתמידים נלהבים

. רק מנורה קטנה מנפט, בבית הכנסת שלמדנו שם לא היה במה להאיר
, רהם קיעוומאן היה מתמיד גדול ולמד עד אחרי שתים עשרה בלילהאב

כדי שלא לאחר את הזמן העמיד את . ובשעה חמש בבוקר כבר ישב ולמד
שתיכף בהקיצו משנתו יראה את השעון , המנורה למעלה ליד השעון

  .כך נמשך החורף עד חודש שבט. ויקום ללמוד

,  יהודי גרוזיני קומוניסט-ישבו ראש המועצה , בלילה אחד בחודש שבט
, ושתו והשתכרו, באיזה בית, ועם עוד איזה מהגדולים, עם חבר מהגפאו

ראו איזה , בהלכם ליד בתי הכנסת באמצע הלילה. כ הלכו הביתה"ואח
דפקו . וראו אותנו ישינים) מזה שעמדה המנורה גבוה(אור שבקע החוצה 

רו לנו לקחת אמ. וכשראו אותנו החליטו לאסור אותנו, בדלת ונכנסו
שם . בבית הסוהר של המשטרה, והביאו אותנו למעצר, החפצים שלנו

י "וכשראו אותנו ע, בבוקר באו הרבה נשים. היה בלילה מאד קר
. והתחילו לבכות ולצעוק וליילל, הסדקים התחילו להכות כף על כף

  
שלמה ' ר

 מאטאסאוו



 זכרונותי  נ

 

אני הייתי .  לבית הסוהר המחוזי-לבסוף הובילו אותנו לסאמטרעדיע 
נתן לי הסוהר המפקד סטירה חזקה , ותיכף כשנכנסנו, בחור גבה קומה

היו , למזלי. כ התנפלו עלינו האסירים"אח. כן היה הנוהג אצלם; בפרצוף
; )סוג טאבאק שמעשנים ברוסיה(הכיסים שלי מלאים עם מאחארקע 

  .ונתנו לי מנוחה, האסירים ניקו את הכיסים שלי

להוביל , סיעה בשבילנולמחרת שלחו איש מהמשטרה ונתנו לו כרטיסי נ
אבל כשבאו אל הרכבת היה שם קהל , הוא נסע אתנו. אותנו לאוקריינה

ומכיון , האיש נתן לנו את הכרטיסים; גדול מאד ודוחק גדול
שהיתה תחנה (הנה כשבאנו לשאראפאן , שהכרטיסים היו בידינו

ירדנו מהרכבת והלכנו , )שממנה יכולים לנסוע לסאצחירה, המקשרת
  .לקנות כרטיסים לסאצחירה

עם רובה ) מהגפאו של תחנת הרכבת(פתאום התקרב אלי איש הגפאו 
ואמר לי לעלות תיכף , עניתי לו ברוסית? לאן אתה נוסע: ושאלני, טעון

הוא . והוא רדף אחרי, ברחתי ממנו. חזרה אל הרכבת שהולכת לרוסיה
י ואני בעצמי לא יודע מאיזה כח עשית; עצמו נתפעל והתרגש מבריחתי

  .זאת

שמתחילים מצד אחד של הפסי רכבת , היה שם גשר עם מדריגות מברזל
, כי שאראפאן היא תחנה מרכזית(ונגמרת בצד השני של כל הפסים 

עליתי על ; ובין מדריגה למדריגה היה חלל, )המקשרת הרבה תחנות
ושכבתי עם הראש על המדריגה העליונה , והיה שם חושך, המדריגות

וכך שכבתי , והרגלים על המדריגה השניה התחתונה והגוף באמצע החלל
  .ולא מצא אותי, הוא רץ וחיפש). ל"כמו בבואי להישיבה בוויטעבסק כנ(

. כבר קנו בשבילי כרטיס לסאצחערי, היהודים הגרוזינים שראו את כל זה
, וכשראו שהוא רץ אחרי ולא מצא אותי וחזר, הם נכנסו לתוך הרכבת

הם . אני ירדתי ונכנסתי להקרון! א כבר עברהו, רד: באו אלי ואמרו לי
  .כדי שלא יראו אותי, וישבו מסביב , הושיבוני באמצע

הבחורים . כ חזרנו לקוטאיס"ואח, היינו שם קצת זמן. באנו לסאצחערי
כי אסרו , בבאטום. ד.וו.ק.הם ישבו בבית סוהר הנ. הגדולים לא היו שם

  .והתלמידים הגדולים, ש"הרבה מאנ

ל נפטר "ר אפרים שמואל ז"בקוטאיס קבלתי מברק מביתי כי אאמו
  .ישבתי שבעה בבית הכנסת בקוטאיס. ו בשבט"בט
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 זכרונותינא  

כי גם , חברי התחילו לברוח מגרוזיה. אחרי השבעה חשבתי איך לברוח
. ד.וו.ק. אסרו והושיבוהו בבית סוהר הנ-ל " הרז-את המשפיע שלנו 

  .בבאטום

עם אביו , LXין קפלןמשה בנימ' הנער ר, בזמן הזה באו לכוטאיס
,  הרב אלימלך קפלן-ורצו להשתדל אודות האח והבן ,  ד" היLXIג"הרה

ולבסוף גם הם , הוא למד קצת בכותאיס. שישב בבאטום בבית סוהר
  .חזרו לקיעב

  

                                                           
LX  ( קריוואיראג , ברדיטשוב, זיטאמיר, ת בקיוב"למד בתו. פ" תר-נולד בקיוב

ז היגר "בשנת תשט. ו יצא מרוסיא"בשנת תש. ז"ט עד תרצ"משנת תרפ', ובוואראניז
 .א בירושלים"ומשנת תשנ. י.מלונדון לנ

LXI  (גליון " ד"כפר חב"אודותיו ב. כ בקיוב"רב בקסאווראוו ואח, ליב קפלן' הרב ארי
 . ואילך70' עמ) ב"א תשרי תשנ"י (543



 זכרונותי  נב

 

  פרק יד

  הישיבה בקיוב

, LXIIש ותלמידי הישיבה"בקוטאיס נאסרו הרבה מאנ, ג"ערב פסח תרצ
, ה"זלמן לויטין ע' ח ר"ובתוכם המנהל והמשגיח והמדריך שלנו הרה

  .מי שנשאר מהתלמידים היה צריך לברוח. זלמן האדיטשער' הנק

, לקחתי אתי קמח שמורה בשביל לאפות מצות. אני ברחתי לקיוב
, ובדקו אותי ואת החבילות, נסעתי כמה ימים בדרך. וברחתי עם הרכבת

  .כמה פעמים, ובפרט החבילה של קמח

. אתי ישיבה של עשרה בחורים יותר מבוגריםשם מצ, ה באתי לקיוב"ב
ובכלל היו . והתפללו באריכות, למדו בשקידה גדולה, הם היו בחורי חמד
  :LXIIIעם מוחין ובעלי עבודה, בחורים רציניים

' ח ר"היה חתנו של הרה. ד"הרב יעקב שץ הי) א
בלי , נשלח ממוזייסק לערבות סיביר. ל"שאול ברוק ז

דובער ' ר) ב. רשות התכתבות
' אחיו של ר, ה"גולדשמיט ע

הרב ) ג. נחום גולדשמיד
ד היה "אליעזר פינסקי הי

נשאר עם . מר חזןגיסו של 
. ש"משפחתו אצל הנאצים ימ

שנאבד , מיכל קוזניצאוו' ר) ד
משה ' ר) ה. בזמן המלחמה

) ו. לא ידוע איפוא הוא]. מעניק'יאצ[מקרעמענצוג 
אברהם זעליג גאנזבורג שנאבד בזמן המלחמה ' ר

' ר) ז. אחיהם של הגאנזבורגים מהאדיץ. בצבא
' ר) ח. 'נחום וואלאסאוו שיחי

כ "אח' הי]. ראיזען[בנציון 
מיכאל ' ר) ט. בקלימאוויץ
  .יעקב גאנזבורג מהאדיץ) י. ראפופורט

בקיוב . הבאתי הקמח שמורה משעת קצירה, כשבאתי
רק משעת , לא היה להם קמח שמורה משעת קצירה

ואת המצות שלי חילקנו לכל , אפו את המצות. טחינה
  .אחד בשביל הסדרים

תא עם מיכל אחרי חג הפסח התחלתי ללמוד בחברו

                                                           
LXII  (ד ברוסיה הסובייטית פרק קיג"אודות המאסרים האלה ראה תולדות חב. 
LXIII (אודות התלמידים האלו ראה שם פרק עט. 

 
 ד"יעקב שץ הי

  

  ד"אליעזר פינסקי הי

  
אברהם זעליג 
 גאנזבורג
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 זכרונותינג  

  .שלמדתי אתו עוד בכותאיס ובוויטעבסק, ראפופורט

ג היתה "הגם ששנת תרצ. באותו הזמן היה רעב גדול מאד באוקריינה
ש גזר גזרות כאלו שלא היה "אבל סטאלין ימ, שנה מבורכת ביבול גדול

כשהיה מגיע , ולפעמים, עמדו בתור ימים ולילות בשביל לקבל לחם. לחם
  .כבר נגמר הלחם, תורו של העומד בתור

כשהשיגו כסף קנו לחם [כ הוצרכו לעמוד בתור "תלמידי הישיבה ג
שני בחורים היו עומדים ]. אבל זה היה ביוקר מאד, מאופים פרטיים

, כ היה בא עוד בחור כשכבר התקרבו אל החלון לקבל הלחם"ואח, בתור
נשים  כשבאו עוד א-כעבור קצת זמן . וכך לקחנו תור, ואמרנו שהוא עמד

, וכך עשינו הרבה פעמים.  היה אחד מאתנו הולך לשם ולוקח עוד תור-
  .לבסוף כשקבלנו הרבה לחם ישבנו ולמדנו. והוספנו עוד בחורים

זה : היה מישהו העומד בתור מתחיל להגיד, כשהיו עושים דברים כאלו
והמוכר כבר לא היה נותן לו לחם אף כשהגיע אל , כבר קבל פעם אחת

  .ולכן פחדו לעשות את זה; החלון

מקודם לא ידענו (לבסוף נודע לנו שהם יהודים . המוכרים היו אב ובנו
כשבא ; פעם אחד). ופחדנו מהם, ולא הכרנו אותם והם לא הכירו אותנו

הם כבר : התחיל אחד להגיד עלינו, אחד מאתנו פעם שניה לקחת לחם
ולנו נתנו , ולא נתן לו לחם, הצעיר מהמוכרים התחיל לצעוק עליו. קבלו
כי היה תור גדול והיו יכולים , באמת עשו זאת במסירת נפש. לחם

אבל ; כ סכנה כי היו יכולים לשפוט אותם"ומהממשלה היה ג, להתפרע
כנראה הבחינו (הם לא אמרו לנו מאומה ואפילו לא הסתכלו לעברינו 

וחיכו ; נתנו תיכף לנו, רק כשהתקרבנו) שאנחנו תלמידי ישיבה מזוקנים
  .שמישהו מאתנו יצטרף אלינו ונתנו לו לחם

איך  . כששנים מאתנו הגיעו לתור הצטרפנו; כ כבר סדרנו את עצמינו"אח
השתדלו במהירות לתת לנו ובאופן שכל אחד , שהמוכרים ראו אותנו

אפילו להגיד ). ולא שני לחמים בבת אחת(מאתנו מקבל רק לחם אחד 
רק , ובפרט להגות מלה, עלינוכי הם פחדו להסתכל , להם תודה לא יכולנו

  .ככה למדנו. התפעלנו מטוב לבבם ומסירת נפשם. נתנו לחם

  



 זכרונותי  נד

 

  פרק טו

  הנסיעה למוסקבה
ש החליטו "כי רבים מאנ, ד"במוסקבה היה אז המרכז הגדול של אנשי חב

 - בתור עיר הבירה -ובמוסקבה , להשתדל אודות היתר יציאה מרוסיה
היו רושמים את עצמם . LXIVהיתה איזה תקוה שיקבלו היתר יציאה

כי היתה אז ; במקומות המרוחקות ממוסקבה יותר ממאה קילומטר
 שהיה צריך להיות השתדלות גדולה לקבל אישור להיות -פספורטיזציה 

ואפילו אלו שגרו במוסקבה הרבה , רשום במוסקבה עד מאה קילומטר
ה אבל רחוק ממוסקבה יותר ממא; לא כולם קיבלו אישור רישום, שנים

ולהגיש בקשה , והיו יכולים להרשם שם, קילומטר היה מותר לגור
י השתדלות להרשם במוסקבה "ומי שפעל ע. להיתר יציאה מרוסיא

 הגיש את הבקשה - כמו מאלאחאווקא -עצמה או בפרברי מוסקבה 
  .להיתר יציאה יותר בנקל

. כי הזקן התחיל לצמוח אצלי מאוחר, הייתי בחור גבוה ולא היה לי זקן
והבחורים היותר מבוגרים החליטו לשלוח אותי , היינו זקוקים לכסף

  .ש כסף בשביל הישיבה"למוסקבה בשביל להשיג מאנ

בכדי לנסוע מקיוב למוסקבה הוצרכו אז להצטייד עם 
, )רשיון נסיעה כדי לקבל סחורה בשביל בית חרושת" (קאמאנדיראווקא"

  .לא היה בקלותאבל גם להשיג כרטיס נסיעה ; ועשו לי רשיון כזה

ככה קראו לרכבת שמקושרים " (מקסים גורקי"השיגו כרטיס של רכבת 
וזמן הנסיעה מתארכת פי שניים או , קרונות נסיעה יחד עם קרונות משא

לבסוף . אלא גם באמצע השדות, שנעצר לאו דווקא על התחנות, )יותר
כשהתקרבנו לדרך מוסקבה נתעכבה הרכבת באמצע השדות על יד בקעת 

אני . וקהל גדול ירד מהרכבת וקטפו עשבים ואכלו בתיאבון, עשבים
כ מן "ירדתי ג. חשבתי שזהו איזה מין עשב מיוחד שיש לו טעם מיוחד

רק מפני , הרכבת וקטפתי עשבים וטעמתי וראיתי שהם עשבים פשוטים
  .הרעב הם אוכלים אותם בתיאבון

ו באמצע והרבה אנשים הוריד, בכל הדרך בדקו את רשיונות הנסיעה
וכיון , כ"אותי בדקו ג. כי הרשיונות שלהם לא היו בסדר, הדרך
ה "באתי ב, שלי היתה בתכלית ההידור" קאמאנדיראווקא"שה

  .למוסקבה

וראיתי בפינה עומדים ומוכרים , כשבאתי למוסקבה יצאתי מיד לרחוב
: ואמרה, אשה אחת נגשה עם לחם טוב. לחם וחתיכות לחם ולא ביוקר

וקניתי שלא , )חנות של הנקווד(מ "זה לחם טוב שקבלתי בשק, קנה
  .ביוקר

                                                           
LXIV (שנא' עמ, ד ברוסיה הסובייטית פרק קג"ראה בזה תולדות חב. 



 נה  המאסר והבריחה  

 

 זכרונותינה  

ובליל ראש חודש , הגעתי למוסקבה בסוף חודש סיון
הנמצא כעת (דובער גורעוויץ ' תמוז נסעתי עם חברי ר

, ]היצחקי[ משה זלמן' ח ר"אל הרה, לאילינקע) בפאריז
יעקב ' ת ר"ח הרה"לשם בא מחארקאוו הרה. להתוועד

מ התוועד "ח רז"הרה). כ גיסי"שנעשה אח(גורקאוו 
כי אמר . ב תמוז"לכבוד ההכנה לי, כ גדולה"בשמחה כ

  .שמראש חודש צריכים כבר להתחיל בשמחה גדולה

בתחלת תמוז פגשתי את אחד מהבחורים שהכרתי 
שם יש הלילה התוועדות , סע למאלאחאווקה: ואמר לי, מהישיבות מכבר

אשתו ( כי נולדה לו בת -זלמן בוטמאן ' ח ר"ש אצל הרה"גדולה של אנ
ובאתי לבית , נסעתי למאלאחאווקה). 'יואל כהן שיחי' ח ר"של הרה

  .ב"הרז

קיבלו , כשראו אותי. ש והתמימים שיחיו"ישבו שם זקני אנ, כשנכנסתי
נפלאתי . ונתנו לי שלום עליכם רחבנעמדו , אותי בקבלת פנים חמה
ולא , כי את רובם ראיתי זה הפעם הראשונה, והשתוממתי על המראה

אמרו ) ש דמוסקבה"מבני אנ(אבל כמה מחבריי מהישיבה . הכרתי אותם
אברהם מאיארער שהכיר אותי מכבר והבין ' ח ר"כי שמעו שהרה, לי

  .מטרת בואי שיבח אותי בפניהם בשביל הצלחת השליחות

זלמן משה ' היו שם החסיד המפורסם ר. היתה התוועדות יוצאת מהכלל
, ש"ורבים מצעירי אנ, שמואל אבא דוליצקי' ר, שמואל לעוויטין' ר, ל"ז

  .והתוועדו כל הלילה

.  שהיה צריף עץ-נשארתי ללון בלילות בבית כנסת של מאלאחאווקא 
  .מהבעלי הבתים שבעיר, הגבאי היה מר קליאט

שתו , ש והתמימים"הגאולה היתה התוועדות גדולה של אנב תמוז חג "בי
ה "המאמר ד, צ"ר הריי"ק אדמו"אז נתקבל לכבוד החג מכ. משקה לרוב

' אל אלקים ה: ק המתחיל"וגם מכתב כי, LXVנתת ליראיך נס להתנוסס
בהמאמר מבואר אותו . LXVI'צבאות אשר ברא יצר ועשה את הטבע וכו

ושתו , קראו את המכתב, למדו את המאמר. הענין הנכתב בהמכתב
  .ת שזכיתי לזה"נתתי שבח להשי. משקה

כך קרא (ובמכתבו כותב , יהודה עבער' ג ר"ח הרה"היה גם מכתב מהרה
ר להעתיק מושבו "ק אדמו"אשר בדעת כ): ח הרב שמואל לויטין"הרה

ק "ברצון כ. מריגא לווארשא וצריכים לזה סך אלף וחמש מאות דולאר
כנראה שקיימו הרצון . ש דפה" יהיה מאנר שהוצאות ההעתקה"אדמו

  ).וזה היה דרכם לעשות בצנעה, כ בהענינים"אני לא הייתי כ(

                                                           
LXV (289' א ע"מ תשי"נדפס בסה. 

LXVI (ב אגרת תרלב"ק שלו ח"אג. 

  
 דובער גורעוויץ



 זכרונותי  נו

 

ש "בכל יום ובפרט בשבתות היה תענוג נפלא לשמוע עבודת התפלה של אנ
כששמעו תפלתו , זלמן משה עבד כמו אריה ממש' ר. ש"בפרט של זקני אנ

תפלתו של הרב שמואל . החריד את הנפשות הבהמיות אפילו של הזולת
' ח ר"תפלתו של הרה.  היה ממש כמו שסופרים יהלומיםLXVIIלויטין

היה מוחין " פיניע ראקשיקער' ר"פנחס שרייבער הנקרא 
' ר' ח הת"ונגינתם של הצעירים הרה. עריבים ומתוקים

  .וחבורתו היה יוצא מהכלל LXVIIIןיצחק גולדי

, כ קשה"הנסיעה חזרה לא היתה כ(כשחזרתי לקיוב 
התחלתי להכנס חזרה במסלול ) ועברה בלי בדיקות

  .ככה למדנו כל הקיץ. למדנו אז מסכת חולין. הלימודים

בא אלינו , בפרט בחג הסוכות, ד"בחודש תשרי תרצ
מרדכי לייזער ' ת ר"ח הרה"מזיטאמיר הקרובה לקיוב הרה

' אלי' ח ר"ושל הרה, יונה כהן' ח הרב ר"גיסו של הרה(לאפאטאווסקי 
הוא סיפר . והתוועד אתנו באופן של מסירת נפש, )חיים רויטבלאט

 מסירת נפש יוצא מן -כ מאופן עבודה כזו "ג, סיפורים מליובאוויטש
  .הכלל

                                                           
LXVII  (רב בראקשיק . ת בליובאוויטש"למד בתו. ד"תשל. י. נ-ד "פאהאר תרמ)ו"תרס-
ד לרבנים "מנהל ביהמ). פה-ו"תרע(ק לגרוזיא "שליח רבוה). ו-ה"תרע(וקירסאנוב ) עה

ז יצא מרוסיה והתקבל "בשנת תרצ. ט נאסר ונשלח לגלות"בתרפ). ט-ה"תרפ(בנעויל  
 .י.ת בנ"ש משפיע בתו"מת. ב"ר בארה"ט שד"מתרצ. שוב לרב בראקשיק

LXVIII (קרעמענטשוג , שצעדרין, ת בליובאוויטש"למד בתו. ל"תש. י. נ-ס "רוגוטשוב תר
ת "א שימש כסגן מנהל תו"בחורף תרפ. ב"ע עד שנת תרפ" משנת תרד-ורוסטוב 
ש "ח ניהל את העזרה לפליטי אנ-ז"בשנים תש. ו יצא מרוסיה"בשנת תש. ברוסטוב

 .י.ס בית רבקה בנ"ד מנהל ביה"לערך משנת תשי. מרוסיה בפולין

  
 לדיןיצחק גו' ר



 נז  המאסר והבריחה  

 

 זכרונותינז  

  פרק טז

  המאסר והבריחה
למדנו . אחרי שמחת תורה ושבת בראשית התחלנו ללמוד ולשמור הסדר

כ התחנכו על ידינו שני נערים "ושם ג, למעלה בבית הכנסת בעזרת נשים
משה בנימין קפלן ' ר; צעירים מאתנו

  .LXIXמשה אהרן גייסינסקי' ור

פתאום בעסקינו בלימוד נכנסו שני 
גברים מלובשים ומגולחים לפי 

, והתקרבו אל שני הנערים, האופנה
והתחילו , והסתכלו בהגמרא שלומדים

כעבור . לבחון אותם ולהתפלפל אתם
, קצת זמן אמרו לנו שאנחנו אסורים
. ועל יד הדלת כבר עמדו שוטרים

מישהו מחבריי התחיל להתגנב 
מהחלונות של עזרת נשים ולרדת 

מכיון שנאסרתי כבר כמה . באיזה דרך
, כ רצתי וירדתי"התגנבתי ג, פעמים

והתחלתי , ופתאום הרגשתי שאני בחוץ
  .ה ברחתי"וב, לברוח

 -אבל המזוודה שלי , אני ברחתי לבד
הכל היה , ואפילו תעודת הלידה שלי, שבה היו כל התעודות והניירות

את שאר הבחורים עם כל המזוודות . אצלי לא נשאר שום נייר. מונח שם
  . לקחו אל הנקווד- אפילו של אלו שברחו -

יהודי אחד שעבודתו היתה שהוא . בלילה משחשכה חיפשתי מקום ללון
מסר את נפשו ונתן לי רשות , שומר לילה בבית חרושת של ברזל ופחים

בחוץ היה קר מאד בקיוב אחרי . להכנס פנימה ולהיות סגור כל הלילה
בל גם א; וגם היה מסוכן להסתובב בלילה בלי שום תעודות, החגים

ולשבת על הפחים , כי הפחים היו קרים כמו קרח, בפנים היה לי מאד קר
עמדתי במקום אחד כל . ואפילו לנגוע בהם היה נורא, היה קר מאד

וכשהזזתי את עצמי תיכף נגעתי בפחון , הבית היה מלא פחים. הלילה
  .ככה עברה עלי הלילה. והיה כואב כמו אש

ובקיוב , החוקר שלהם מנקווד היה יהודי כנראה. למחרת שבו הבחורים
, הוא החזיר להם את תעודות הצבא. בדרך כלל יהודים אוהבים יהודים

פספורט מקיוב : ואמר להם, אבל את הפספורטים מקיוב לא החזיר להם

                                                           
LXIX (379גליון " ד"כפר חב"זכרונותיו מאותה תקופה נדפסו ב) עמ) ט"כח ניסן תשמ '
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 זכרונותי  נח

 

והיה אושר גדול כשקבלו , אז היתה פאספורטאציה. לא יהיה לכם
פסלוהו , תם לפי דע-אבל אם היה על אדם איזה כתם ; פספורט מקיוב

  .מלקבל פסספורט

 ככה -פתחו החוקרים את המזוודות , כשהביאו את הבחורים להנקווד
וגם , ושם היו ניירות, גם את המזוודה שלי פתחו. סיפרו הבחורים

וגם הפספורט מקיוב שקיבלתי על סמך , הקאמאנדיראווקא למוסקבה
  .הקאמאנדיראווקא

 כי שם החזיקו גם -כשהחוקרים ראו את הניירות מהמזוודה שלי 
כשהחזירו .  נפחדו החוקרים והחוירו-הניירות בשביל בחורי הישיבה 

ביקשו , החוקרים את הניירות עם המזוודות להבחורים חוץ מהפספורט
הבחורים שיחזירו להם גם את המזוודה שלי עם תעודת הלידה שלי ועוד 

ים אבל הבחור; "שיבוא בעצמו אלינו: "החוקרים אמרו. כמה ניירות
  .אמרו שזה מסוכן שאלך בעצמי אליהם

. ושאלו אותו איך להתנהג, כמה בחורים הלכו לעורך דין וסיפרו לו הכל
מגיע לכל אחד מהם , שכפי איך שהם מספרים את זה, ד אמר להם"העו

כי באמת ; ושהחוקרים היו אנשים טובים, לא פחות מחמש שנים מאסר
ובשביל זה החזירו להם את כל , אין אפילו מה לחשוב לקבל פספורטים

  .הניירות כדי שיברחו תיכף ויצילו את עצמם

ויעצו לי שאברח עם , הבחורים אמרו לי שאני צריך תיכף לברוח
ביום . ערניגאוו'מקיוב לצ,  אניה שהולכת על הנהר דניעפר-" פאראחוד"

וקניתי , שישי לפנות ערב קניתי כרטיס ועליתי על האניה לפני השקיעה
 אופן אמרו שמצוה לברוח אפילו בשבת כי בורחים מפני בכל[שביתה 
את , באניה זו הובילו האיכרים של הכפרים שעל יד הדניעפר]. הסכנה

אני . ובכל תחנה של כפרים נעמדה ונעצרה, נסעתי כל השבת. סחורותיהם
  .הייתי כל הזמן על הקומה העליונה ולא ירדתי למטה

  



 נט  ערניגאוו'הלימוד בצ  

 

 זכרונותינט  

  פרק יז

  ערניגאוו'הלימוד בצ
ולא ידעתי לאן , בידי היו רק התפילין. ערניגאוו'ביום ראשון באתי לצ

אבל היה זכור , התחלתי ללכת ופתאום ראיתי איש בלי זקן. ללכת ולמי
והנה הוא , התחלתי לדבר אתו. לי שהוא מוכר לי קצת מאיזשהו מקום

בהישיבה של , ז בקיוב"שלמד בשנת תרפ, אברהם פאדאבראנקער
תחת הנהלתו של הרב ,  מורגנשטערןג"מ היה הרה"שהר(הליטאים 

הוא כבר . הוא לקח אותי לביתו).  הרב מאטאסאוו-הראשי מפודול 
יכולתי . והוצרכתי לשלם לו קצת,  אבל העניות בבית היה נורא-התחתן 

לא כמו הרבה מחבריו (הוא עוד החזיק קצת מעמד ביהדות , להיות אצלו
). ועזבו את היהדות לגמרי, שלא יכלו לעמוד בהנסיונות החזקים דאז

  .הייתי אצלו כמה ימים

גבריאל כגן ' ח ר"ושם היה הרה. בינתיים מצאתי את בית הכנסת
ח יהודה ליב דון "ג הרה"והרב ששימש ברבנות היה הרה. LXXל"ז

כי היה חסיד קאפוסט " מגן אבות"בשבת חזר מאמרים מ[ל " זLXXIיחיא
אביו , ל"הן זכ היה שם הרב מנחם מענדל שניאורסא"כמו]. ובאברויסק
ח הרב יהודה "ג הרה"וחותנו של הרה, זלמן שניאורסאהן' של הרב ר
  .ה"זלמן בוטמן ע' ד ושל ר"עבער הי

מעניק הגיע 'משה יאצ' ערניגאוו חביריי ר'כעבור כמה ימים באו לצ
 LXXIIיעקב גאנזבורג' ור, )יעקאטרינאסלאוו(מדניעפרופטרובסק 

 התחיל ללמוד אתנו - שהיה למדן גדול -דון יחיא ' ג ר"הרה. מהאדיטש
ה השתדל להשיג בשבילנו קצת "גבריאל כגן ע' ור. שיעור במסכת חולין

, בתו של הרב שלמה הכהן(ג דון יחיא היתה מיוחסת "אשת הרה. גשמיות
ובשלה , ובעלת מדות טובות") בנין שלמה"רבה של ווילנא ובעל ה

  .בשבילנו

ו והתפלל "רסהיה שם יהודי זקן חסיד שלמד חסידות והמשך ת
גבריאל ביקש '  כי ר-גבריאל מתווכח עמו ' ושמעתי איך שר, באריכות

כ "אח. ולא הבנתי? איך, מה ישיבה: והוא אמר, ממנו עזר בשבילינו
שמלפנים החסידים לא שלחו את בניהם , ה"גבריאל ע' הסביר לנו ר

                                                           
LXX (ה עד שנת "ת בליובאוויטש משנת תרס"למד בתו. ב"ח תשל" כפ-ט "נעויל תרמ
 .ח"ב בכפ"ט שו"משנת תש. ז יצא מרוסיא"בשנת תש. ט"סתר

LXXI (ריסא ד, וויעטקא, רב לחסידים בשקלוב. ב"ק תש" ארה-ל "האראדישץ תר
 .ק"ו עלה לארה"בתרצ. וטשערניגאוו

LXXII ( זיטאמיר, קיוב, קרעמענטשוג, ת בראמען"למד בתו. ע" תרד-נולד בהאדיטש ,
. ז יצא מרוסיה-ו"בשנת תש. ב"ו עד שנת תרצ" משנת תרפ-טשערניגאוו וברדיטשוב 

 .י באיטליה"ת תשלערך משנ



 זכרונותי  ס

 

כ ראו שישיבת תומכי תמימים היא "ואח, לישיבות כי בישיבות נתקלקלו
גבריאל הסביר לו ' ר. אבל הוא עוד מאלה שעוד לא יודעים, ישיבה אחרת

רק ישיבה שבה לומדים חסידות ומתפללים קצת , שזה לא סתם ישיבה
  .כ התחיל להבין"אח. באריכות

וממש לא היה לנו , המצב הכספי שלנו היה דחוק. כסלו' ככה נמשך עד י
  .מלבד זאת הרי הייתי בלי שום ניירות. ממה להתקיים

, חשבתי אודות המצב שלי שזהו סכנה להיות ברוסיה בלי שום תעודות
ערניגאוו אברך אחד שלא היה לו זקן 'ת שהגיע מקלימוביץ לצ"ועזר השי

אחיו של אברהמלע (ושמו איסר פטרקוב , אבל היה לו לב טוב
כשראה אותנו התידד . הוא היה פקיד מנהל באיזו משרה). פעטערקאווער

של )  תעודת לידה-" ( מאטריקע"הוא הביא לי . אתנו וספרתי לו מצבי
כתבנו על נייר ארוך כל . מישהו בשביל לעשות ממנה העתקה בנוטאריוס

כתבנו ) דהיינו תאריך יום ההעתקה(ואת התאריך , הלשון שהיה כתוב
קרא אותה והחתים את החותמת על , כשבאתי אל הנאטאריוס. למטה

. כ גזרנו את כל הלשון מהשם הישן"אח. נייר החדש למטה על יד התאריך
כתבו את שמי ושם משפחתי ושנותי , מכיון שנשאר נייר חלק עם חותמת

, באתי עוד הפעם אל הנאטאריוס עם נייר חדש שהעתקתי מזו. ושם עירי
וברוך ). היינו נוטריון מנוטריון(והוא שם את החותמת על הנייר החדש 

) תעודת לידה(=כך קבלתי מטריקה . שעבר בהצלחה, ל"השם ות
רשיון נסיעה כדי לקבל סחורה (הוא סידר לי קאמאנדיראווקא  . מסודרת

ונתן לי תעודה ששולחים אותי מהמשרד , למוסקבה, )בשביל בית חרושת
  .ושם נשארתי, תיכף נסעתי למוסקבה. שלו למוסקבה

  



 סא  הרישום במוסקבה  

 

 זכרונותיסא  

  פרק יח

  הרישום במוסקבה
  . עם פספורטבמוסקבה היו מוכרחים להחזיק וללכת . באתי למוסקבה

ש ומהליטאים ורבנים הרוצים לקבל רשיון "היו שם הרבה אנשים מאנ
כדי להגיש בקשה במוסקבה . ו"י ת"יציאה לחוץ לארץ והעיקר לא

או בתוך מאה , מוכרחים להיות רשומים בפלך מוסקבה כדייר במוסקבה
רפאל כהן ' ג הרב ר"ח הרה"הרה. קילומטר או מחוץ למאה קילומטר

 בא למוסקבה LXXIII)הרב מנעוול, רפאל גערמאנאוויץ' הנק(מנעוול 
בכפר , הוא שכר מקום לינה ביעגארעווסק. להשתדל אודות רשיון יציאה

  .ונרשם שם כמו דייר, אגריסקווה

, לקחתי הכתובת ונסעתי ליעגארעווסק. כ ככה"נתנו לי עצה שאעשה ג
והלכתי למשטרה לבקש בקשה , ונרשמתי, ושילמתי, לכפר אגריסקווה

רשמתי . אבל לזה צריכים להיות רשום כפועל; )תעודת זהות(אספורט לפ
הבאתי דבק וקרטונים . ועוסק בכריכיה) עובד ביתי(=שאני קוסטאר 

גם הוצרכתי . והעמדתי בפינה בבית, וסמרטוטים ותיקים ישנים מקרטון
גם . כי הוצרכתי ללכת למשטרה לתת בקשה בשביל פספורט, ללון שם

  .הוצרכתי לשלם מס הכנסה בעד עבודתי

ובתוכם גם , ליעגאראווסק שלחו בימי הצאר אסירים שנשפטו לשילוח
  .נמצאו כמה יהודים שנשארו שם מהזמן ההוא. יהודים

, הקטנים) הנערים הגוים(השקצים . והיו שם גם צוענים, אני הייתי בכפר
ואמרו , )יהודי" (=יעברעי"ואמרה שזה , כשראו אותי שאלו לאמם מה זה

ה שלהם סיפרה להם שיהודים לא יודעים מה זה סאמאוואר שהמור
 שהשתמשו בו בימים -י גחלים "כלי שמבשלים בו חמים ע, מיחם(=

בכלל היה תענוג . ושאלו אצלי אם אני יודע מה זה סאמאוואר, )ההם
  .להיות שם

וביקשה , פתאום נזכרה בעלת הבית שאני כורך. בעל הבית היה שיכור
תיקיות של קארטון בשביל בית " (פאפקות"ממני שאעשה להילדים 

. אבל היה מסוכן להגיד שאני לא יכול; לא יכולתי לעשות מאומה). הספר
כ יום "ישבתי א. ודיווחתי להמשטרה ולמס הכנסה, הרי עשיתי שלט

, הם קבלו את זה. עד שיצא משהו, והדבקתי קרטון לקרטון, ויומיים
  .ת"והודיתי להשי

כל יום , כך דחו אותי בלך ושוב. י לבא למחרתאמרו ל, כשבאתי למשטרה
ולא היה לי מכיר , הם היו שיכורים ושונאי ישראל. אמרו לי לחזור למחר

                                                           
LXXIII (רב . ת בליובאוויטש"למד בתו. ב" ריגא תש-נ "גערמאנאוויטש לערך תר

 .נספה בשואה. נעויל וריגא, דריןשצ, באסוויעט



 זכרונותי  סב

 

הנה הולך : מהמשטרה אמר לי) כמדומני החצרן(עד שאחד . שם
תפסתי אותו . תגש אליו ותבקש ממנו, )מפקד המשטרה" (נאטשאלניק"ה

ודחה אותי לפעם !". מצויין"והרוסית שלי היה , ובקשתי, על המדרגות
עד שפעם אחד , התחלתי לעמוד שם כל יום ולתפוס אותו עוד פעם. אחר

וכשלקח , הפקיד נכנס אתי לפנים. אמר לאחד מפקידי המשטרה לטפל בי
תעודת הלידה שלי שהיתה כתובה באוקראינית כמו שכותבים 

קי אני לא יכול לקרוא זשעדאווס: וצעק; ערניגאוו התחיל לקרוא'בצ
לסוף נתן לי תעודה על שלשה ). והיה אנטישמי, הוא חשב שזה אידיש(

כדי שאחרי שלשה חדשים אצטרך לבא , והשאיר צד אחד חלק, חדשים
כמו (חדשים ' ובזה מאריכים על עוד ג, ומעמידים חותמת, עוד פעם

ה שקבלתי את "אבל ב). שנותנים לנשפטי שלוח למקומות רחוקים
  .חדשים' התעודה והיה לי מנוחה ג

  



 סג  הישיבה במאלאחובקה  

 

 זכרונותיסג  

  פרק יט

  הישיבה במאלאחובקה
. ט כסלו היתה שם התוועדות יוצאת מהכלל"בי. באתי למאלאחובקה

שזכיתי בחיים שלי להיות ולהשתתף ' נתתי שבח והודיה לשמו ית
לא תארתי לעצמי כי עוד יבא . בהתוועדות כזו עם חסידים גדולים כאלו

ובשבילי , -770קודש ביום ואזכה להיות בהתוועדות אצל הרבי בחצרות 
נ " בפרט אחרי הסבל והעגמ-היה זה הרגע הכי מאושר בחיים שלי עד אז 

  .שהיה לי עד שהגעתי לזמן המאושר הזה

. באמצע יער, מרוחקים זו מזו, היתה בנויה בתים מעץ" מאלאחאווקא"
פקידים גבוהים שגרו במוסקבה . זו היתה נאות דשא בשביל חופש הקיץ

" מאלאחובקה"וזהו היסוד של המושבות , בנו להם ווילות באמצע היער
  .ועוד" ראמענסק" "אילינקה"

גדולה ) בנין חדש(במאלאחובקה עמוק בתוך היער עמדה בנויה ווילה 
תי מצוי אז שהיה לגמרי בל(עם מטבח גז ותאורה חשמלית , ורחבת ידים

עשו ). שעבר לבנין חדש(שהיה שייך למשרד הבריאות ) ברוסיה בכפר
הממשלה העמידה איזשהי . והיו צריכים לשמור אותו, תיקונים בבית

כי שם לנו רופאים , כנראה בלשים מהגפאו;  בעל ואשתו-משפחה 
לא נמצאו , כשלא היו תיירים. והם בלשו אחריהם, ותיירים מחוץ לארץ

נתנו לנו רשות שנהיה שם כדי , כדי שהבית לא יהיה ריק. הזוג הזה בבית
שמצאנו מקום טוב , ת"והיה זה מפלאי השי. שנשמור את הבית

  .להתאכסן בו

מקודם היה שם הרב כץ 
שבא למוסקבה , מנאוואבוריסאוו

. אודות השתדלות בענין היתר יציאה
ולקח אתו לשם , הוא השיג את הבית

ה " עLXXIVאברהם קיובמאן' את הת
דוד ' ג ר"ח הרה"בנו של הרה(

דוד ' ר' הנק, קיובמאן
, הם סיפרו לי מזה). האראדאקער

  .ולמדנו שם משך זמן, כ שם"ולנתי ג

כשכבר התחלפו המשמרות , כ"אח
הוצרכנו לעזוב , של המשרדים בבית

  .את הבית

                                                           
LXXIV (קרעמענטשוג, ראמען, ת בנעויל"למד בתו. ז"ק תשי" ארה-ה "וויעטקא תרע ,

ו יצא מרוסיה ועלה "בשנת תש. האמיל ומאלאחאווקא, קולאש, כותאיס, טשערניגאוו
 .ק"לארה

  
 מאיר אבצן' ר



 זכרונותי  סד

 

מאיר אבצן ' ח ר"שם היה בית שבו היה נמצא הרה, "אילינקה"עברתי ל
מאיר הכהן ' ח ר"וחברי הרה, )שהיה עדיין בחור באותה שעה(' שיחי

אל המשפיע " מאלאחאווקע"ובערבים נסענו ל, שם למדנו. ה"זרחי ע
הוא למד אתנו . ה"שלמה שלמה חיים קסלמן מפאלאצק ע' ח ר"הרה

  ".ר"עת"ההמשך 

, ד"ט כסלו תרצ" חג הגאולה י-כשהגיע חג החגים , באמצע הזמן הזה
יגה הזו בבית הכנסת באופן חסידותי את החג" מאלאחווקא"חגגו ב

  .היוצא מהכלל

הבעלי (ואז פקידי הממשל , במוסקבה הזמן הזה הוא באמצע החורף
והם סוגרים את , כי עיקר דירתם שם, גרים במוסקבה) בתים של הדירות

ובתקופה זו שכרו אצלם הבתים הרבה , בתיהם במושבות עד הקיץ
בתוך המאה , ש שהיו רשומים במוסקבה עצמה"אלו מאנ(ש "מאנ

כ הלשינו "אא, כ מענינים לא רצוים"המקום היה שקט בד). קילומטר
  .ו בכוונה"ח

ש ובחורים תמימים שברחו "מוסקבה נתמלאה עם הרבה מאנ
ש "הרבה מאנ. ש וילידיהם"ת מקרובי אנ"ממקומותיהם ובחורים מתו

 בים"שו, רבנים, ש"רבים מאנ. באו להשתדל אודות היתר יציאה מרוסיה
ובאו , ברחו מעריהם כי חפשו אחריהם לאסרם, וכלי קדש

ממילא נתקבץ קיבוץ גדול , ועוד מיני סיבות כאלו, למאלאחאווקא
  .ש"ש ובחורים וילדי אנ"מאנ

ש "באו הרבה מאנ, ל"היה בחורף מקום צנוע כנ" מאלאחובקה"כיון ש
  .ש על ההתוועדות"וזקני אנ

" קאשע"ולבסוף נזכרו שעוד לא אכלו , ההתוועדות נמשכה כמה לילות
  .והתוועדו עוד לילה" קאשע"ובישלו , כהמנהג

בנו של , היה הבחור גרשון בער" קאשע"הממונה על סידור בישול ה
הבחור . ח גרשון דוב הגדול"נקרא על שם הרה(שמואל לויטין ' ח ר"הרה

היה , הוא היה בחור מצוין וממונה בלילה זו על ההתוועדות). גרשון דוב
  .ד"הי, ת תרומיותבעל מדו

ופעם באמצע , החסידים שתו משקה לרוב
ל על שולחן ופאותיו "ההתוועדות נעמד הרש

אבל כל , כי היו לו פאות ארוכות(היו על פניו 
אבל עכשיו , הזמן היו מקושרות על הראש

ששמעתיו אז (ושר ניגון , )היו על הפנים
איז דאך , אז דער רבי איז דא) "לראשונה

, "'האדרת וכו, האדרת והאמונה אודאי דא
והמילים , זה היה נהדר. וכולם שרו אתו

הגווע ממצבי , והשירה נכנסו בעומק לבי
הפרטי ומהמצב הכללי השורר אז מחוץ 

  
 הרב שמואל לויטין



 סה  הישיבה במאלאחובקה  

 

 זכרונותיסה  

  ".מאלאחובקה"ל

ר בבית כנסת עברתי לגו, לבסוף. ד"כך עבר רוב החורף תרצ
כי אפילו על הוצאות כרטיסים , וגם ללון שם" מאלאחובקא"
  .גם לא היה שם יותר מקום. הלוך וחזור לא היה לי" אילינקה"ל

ש הגרים "וגם היו הבנים של אנ, ש"היו בחורים שהיו להם קרובים מאנ
וכמה שבאו , כמה קבועים, בחורים-וגם היו וואלגער, במוסקבה והמחוז
' נתנו לנו ג. אני הייתי בין הקבועים ולא היו לי קרובים. לתקופות קצרות

. וזה היה בשביל לעמוד בתור ולהשיג לחם, )ולא בכל יום(רובל ליום 
באופן שהרוב היה , ופעם היו גם סוכריות, ופעמים נתנו בהחנות שום

  ".מציאה "-" הזדמנות"וזה כבר היתה , ומעורב קצת סוכר, קמח

  .נו לחשוב להשתדל אודות היתר יציאה מרוסיהאני ועוד בחורים התחל

ובנייר כזה לא היו , חדשים' ביעגערובסק האריכו לי הפספורט רק על ג
והוצרכתי עוד , חדשים' כמדומני שכבר נגמרו הג. יכולים להגיש הבקשה

  .פעם בעוד חדש להאריך או לקחת חדש

, ובלי שאלה? אבל איך ומה לכתוב, רציתי מאד לכתוב מכתב להרבי
ובלי קבלת מענה , מי מהבחורים מקבל מכתב מהרבי, ואפילו עם שאלה

  ?מה זה יתן ועם מי להתיייעץ

כי כל , ולא היה לי עם מי לדבר, לא יכלתי לטכס עצה מה עלי לעשות
ואף אחד לא ביקש ממני לבוא , אחד שבור ורצוץ מהפעקלאך שלו

והיה רעב , "מאלאחאווקה"הכפור היה אז כארבעים מעלות ב. למוסקבה
  .ומצוקה

, כשממלאים את הבקשה להיתר יציאה צריכים לכתוב לאן רוצים לנסוע
היתה אצלי . ובעד הגשת הבקשה היו צריכים לשלם כשלש מאות רובלים

יש שהגישו : היו בזה בכללות שתי אפשרויות. לאן להשתדל, שאלה
  .בקשה להיכנס לארץ ישראל ויש שהשתדלו לצאת לריגה

, אחרי שברחנו מוויטעבסק, א"בשנת תרצ" פערעיאסלאוו"בהיותי ב
' ג איש האשכולות בעל מדות תרומיות הרב דמתא ר"התידדתי עם הרה

והוא כתב אודותי , יהושע זעליג דיסקין ובמשך הזמן התכתבתי אתו
ובסוף קיבלתי מכתב שעושים לי , י הרב קוק"מכתב להרב הראשי לא

  .ניירות

י יותר קל מאשר לקבל היתר "אמרו לי אשר לקבל היתר יציאה לא
מכיון , י משתלם יותר לממשלת רוסיה"כי על היציאה לא(יציאה לריגא 

, שצריכים לנסוע עם ספינה סובייטית ומשלמים בעד הכרטיס דולארים
  ).כ לריגה קונים הכרטיסים בדמי רוסיה"משא

מ שמחתי מעצם העובדה "מ?  מאין לקחת את הכסף-אבל שוב איני יודע 
לאן : שלפחות עכשיו כבר היה לי שאלה שאני יכול לשאול אצל הרבי

  .אבל עדיין קשה היה לי להתיישב ולשאול? להגיש את הבקשה
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 סז  הנסיעה ללענינגראד  

 

 זכרונותיסז  

  פרק כ

  הנסיעה ללעניגראד
' ח ר"ושם אדבר עם הרה, בינתיים הוצעה לי הצעה שאסע ללעניגראד

שישלחו כסף ) שמואל אבא דוליצקי' בנו של החסיד ר(נפתלי דוליצקי 
  .ל"חאבקה בשביל עזר הישיבה הנלמאלא

היתה לי השתוקקות " חטוף ושתי, חטוף ואכול"ל "בהתאם למאמר חז
כי בתקופה זו אסרו ; ש ולראות התוועדויות"לחטוף לראות חסידים מאנ

ואם לא עכשיו , ש ושלחום לערבות סיביר ולמקומות אחרים"הרבה מאנ
  .ונסעתי ללעניגראד, קבלתי את ההצעה. מי יודע מתי אזכה

והוא , ה"יצחק ראסקין ע' ח ר"באתי לבית הרה, כשבאתי ללעניגראד
כי , וזה היה מסירת נפש בפועל ממש. קיבלני בסבר פנים יפות ללון אצלו

היה יותר קשה מאשר במוסקבה להחזיק אנשים לא " לעניגראד"ב
  .רשומים בבית

נגש אלי הבחור התמים המופלג , יום ששי כשהלכתי לטבול במקוהב
שמואל מורוזוב הנקרא , בעבודת החסידות ובפרט בעבודת התפילה

' ח ר"בנו של הרה" מוליע"
: ל"ואמר לי בזה, אלחנן מורוזוב

האבא ביקש שתאכל אצלינו 
רק שתקנה לחם בשבילך , בשבת

. ותביא אלינו ערב שבת
ובלעניגראד היה יותר קל להשיג 

כי עמדה קבוצה ומכרה , לחם
כי הם (את המנות לחם שקיבלו 

אכלו בהמסעדה של מקום 
  ).עבודתם

שמחתי מאד שאזכה לשבות 
אלחנן מורוזוב ' ח ר"אצל הרה

כי היה , ביחד עם הבנים שלו
יקר אצלי מאד אפילו רק 

וגם בניו היו חביבים , לראותו
הוא דר בחדר קטן בשכנות (עלי 
). חק ראסקיןיצ' ח ר"להרה

  .והבאתי, קניתי לחם

אחר קבלת שבת קרא אותי 
מרוזוב " מוליע"' הבחור הת

. ללכת לאכול סעודת שבת
, כשנכנסתי לחדר התפעלתי

  
  אלחנן מרוזוב ובניו' אשת ר
 משה ושלום, מנחם מענדל, דוד ליב



 זכרונותי  סח

 

שאת כולם הזמינו אל , ראיתי מנין אורחים כמוני
אנשים שהיה אסור , סעודת שבת בזמן רעב כזה

התיישבנו בדוחק גדול כי . להם להמצא בלעניגראד
. אבל הסעודה היתה נחמדה, החדר היה קטן

לשבת עם חאניע ומשפחתו 
זו היתה חוויה , בסעודת שבת

  .עולמית

ביום ראשון למדתי בבית כנסת 
ושם היה , ש מתפללים שם"שאנ
חיים ' אלי' ח ר"הרה

רב באו כמה בע. LXXVרויטבלאט
ביניהם , מנינים בחורים צעירים

שלמדו אתי , היו כמה מחברי
ביחד בוויטעבסק בשנות 

נחום טרעבניק ' ח ר"ג הרה"הרה. ט"תרפ-ח"תרפ
  .והיה זה כעין תפארת בחורים, אמר לפניהם שיעור

פ פקודה מהממשלה שמוכרח להיות רב "כמדומני ע(בזמן ההוא קבלו 
ג "למשרת רב של לעניגראד את הרה) בשביל החוץ, בעיר גדולה כזו

והוא חזר על ) י רמז מהממשלה"זה היה ע(ח הרב גלוסקין ממינסק "הרה
  .הבימה מאמר חסידות

. אלחנן מרוזוב' ח ר"בפורים התוועדו אצל הרה
שמואל נעמוטין ' ח ר"כ הלכו אל בית הרה"אח

חייקל חייקין בא אז בקישרי ' ח ר"הרה(
עם , ועדות גדולהוהיתה התו, שידוכים עם בתו

כל המשתתפים היו . שולחנות ארוכים בגשמיות
ה הרויחו אז "כי הם ב, מלובשים יפה ומודרני

והחיים היו אצלם לפי ערך באופן טוב , היטב
  ).ה"ב

פרץ מוצקין שתה משקה והתוועד ' ח ר"הרה
מחותנים . ש"ש וצעירים מאנ"והיה קהל מאנ

' ח ר"גדולים בהתוועדות הפורים הזאת היו הרה
, מנשה אלטהויז' ח ר"ברוך שיפרין והרה

אני הקשבתי . ובכללות לפי לניגראדסקי טיפ, והשניים התחרו ביניהם
פרץ מוצקין והשתדלתי לקחת מוסר השכל ' ח ר"היטב למה שדיבר הרה

  .אל עצמי

                                                           
LXXV ( ו יצא "בשנת תש. ט"תרפד עד שנת "ת משנת תרפ"למד בתו. ז" תרס-נולד בנעויל

 . משפיע בישיבת אהלי תורה ובשכונת קראון הייטס-. י.ז בנ"משנת תשט. מרוסיה

  
חיים ' אלי' ר

 רויטבלאט

  
 רוך שפריןב' ר

  
 מיכאל דווארקין’ ר



 סט  הנסיעה ללענינגראד  

 

 זכרונותיסט  

, כ ממוסקבה"ל שבא ג"מיכאל דווארקין ז' ח ר"כ היה שם אז הרה"כמו
כמדומה שכבר הובטח לו אז שמקבל ; כי הוא הכין עצמו להעתיק לריגא

. והיה   עניניו במקום מגורו בלנינגראד לפני נסיעתו לריגא, היתר יציאה
  .יצחק ראסקין' כ לן אז בביתו של ר"הוא ג

שמקודם עושים , עבדו טריקו) ואולי גם משפחת ראסקין(חאניע ובניו ' ר
כ מסדרים אותם "ואח, מהמכונה עיגולים גדולים של סחורה טוויה

ולקחו את העיגולים הגדולים ופשטו . וחותכים לחתיכות לפי המדות
אבל זה . שלנו שעל זה ישננווזה היה הכרים והכסתות , אותם על הרצפה

. ו"ו וח" אם מישהו מהממשלה היה מרגיש בנו ח-היה מסירת נפש ממש 
  .ככה ביליתי כחודש ימים בלעניגראד

  



 זכרונותי  ע

 

  פרק כא

  מכתב מהרבי
חזרתי למאלאחובקה . ד חזרתי מלעניגראד למוסקבה"ערב פסח תרצ

  :והייתי שקוע במחשבותי

הרבה מחברי ? האם אשאר וואלגער בחור ללא צורך לאף אחד, מה אעשה
נתקלקלו ולא יכלו לעמוד בנסיונות מהמשפחה האחים והאחיות 

ואצל אחדים גם ההורים ) שנתמוטטו מהנסיונות המרים(והדודים 
ומה יהיה , הרי אוסרים ושולחים לסיביר, מה יהיה הסוף מכם: שתבעו

  .וזה פעל על החברים? האם תחזיקו שם בהדת, לכם בסיביר

ששם , ות חבירי אלו שנשארו בעריהם בהמחוזות הרחוקיםמי מדבר אוד
כבר מתמוטטים ונוטים , ואם עובדים; היה ממש סכנה שלא לעבוד

  .מהמסלול

כ מבין חבירי שהתמוטטו ולא יכלו לעמוד "היו ג, במוסקבה גופא
אבל היו כאלו שהצליחו . בנסיונות קשים וחזקים ומרים כמו אלו

כ הסירו "אף שאחדים מהם ג; והסתדרו ועבדו טריקו כמו בלענינגראד
  .את הזקן

לא נשאר . הרי זה נגד החוק, ובכלל מי יתן לי עבודה? מה אני יכול לעשות
ואיני יודע את , כי אין לי לא כסף ולא מכונה; לי אלא להיות עבד לעבדים

לבקש מבחור שהוא בעצמו , האפשרות היחידה שנשארה לי היא, העבודה
, וגם זהו נגד החוק. יתן לי משעותיו קצת לעבודשהוא , עובד אצל מישהו

  .כי אני לא נרשמתי במחוז מוסקבה

  ?ולפני מי אשפוך את לבבי, כך יושב אני ודואג וחושב

זלמן משה מתפלל בהבית כנסת ' ח ר"והנה רואה אני איך שהרה
אחרי תפלתו דיבר . ובעבודת התפלה יוצא מגדר הכלל, באריכות גדולה

וסיפרתי לו קצת , התחלתי להתקרב אצלו. אתנו קצת ושאל על שלומינו
ובעיקר אודות הפספורט שלי שנגמר התאריך ואני צריך , מדאגותי
מ עודד "הרז. הוא רשע ושונא ישראל, והממונה ביעגארעווסק, להאריכו

אמר לי , וגם אודות שאלותי לאן להשתדל לנסוע. ונתן לי ברכה, אותי
  .לשאול בעצת הרבי

בשבת אחד בבקר . באלקין' אלי' ח הרב ר"ה שם הרהבאותה תקופה הי
בינתיים . השכם בא אל בית הכנסת ועמד על יד התנור להתחמם קצת

  .ס המלובש בגוף"רבי הוא עצמות א, מה זה רבי: דיבר אתנו ואמר לנו

אם להגיש בקשת היתר : ושאלתי את שאלותי, כתבתי מכתב להרבי
  .י או לריגא"יציאה לא



 עא  מכתב מהרבי  

 

 זכרונותיעא  

כ לא היה מן הדברים "ג, להשיג כתובת לרשום בשביל מענה של הרבי
ל נתן לי את "חיים עזרא בראנשטיין ז' ח ר"הרה. הקלים בזמן ההוא

  .כתבתו

כשספרתי . ה קבלתי פספורט זמני"וב, בינתיים נסעתי ליעגאראווסק
  ".רצון יראיו יעשה"? ככה: אמר, מ"להרז

בליל . צ"א של הציום ההילול, ג ניסן"הוא אמר לי לבוא להתוועד בליל י
. ישבתי על יד הכירה ונרדמתי, ג ניסן הייתי עייף והיה קר"י

כ מכיון "אעפ. היה מאוחר בלילה ולא ידעתי השעה, כשהתעוררתי
לא היה לי . מ לדפוק בדלת"והלכתי בלילה אל הרז, שהבטחתי התחזקתי
הוא . מ פתח לי"והנה הרז, אבל משכתי את הידית, אומץ לעשות זאת

, והוא כבר הציע את הכרים על השולחן, כבר פשט את מעילו העליון
. ש על המטה"ומסתמא כבר קרא ק, מסתמא זה היה מיטת השכיבה שלו

עשיתי כך . מזג לי כוסית וודקה ואמר לי להגיד לחיים, כשראה אותי
  .ולא ידעתי מה לעשות, ונשארתי לעמוד

ונכנס , מ פתח"הרז.  דפקו בהדלת-מים  כמו מלאך מן הש-פתאום 
] גרפינקל[בעריל ' ח הרב ר"ג הרה"הרה

  LXXVIקורניצער

בעל כשרונות . הוא היה פאר התמימים מרוסטוב[
פעם חזר באחד . ח"נפלאים וגאון אמיתי בנגלה ובדא

 - היה נפלא לשמוע אותו -ח "השבתות מאמר דא
רק , כ דיברו התמימים שהמאמר לא יצא בכתב"ואח

ולפי . ומזה הוא חזר אותו, הוא שמעו ברוסטוב
ורצה , שהיה מתרועע אתנו, גדלותו היתה ענותנותו

 -ולקבל השלשה רובלים ביום , לחיות החיים שלנו
היה , אף שאם היה רק מסכים.  כמונו-ולא בכל יום 

שהיה ממונה על הכספים (זלמן שניאורסאהן ' הרב ר
כי אמר שהוא , לא רצה, בנותן לו הרבה כסף בכבוד ר) ש"של רבני אנ

  ]ת"רוצה להיות בתו

אשתו של . ז שניאורסאהן אודות עניני כספים"שבא עכשיו בשליחות מהר
מ מסר לאשתו את "והרז, מ התעסקה בנסיעות בענינים אלה"הרז

אני הייתי . ד קורניצער לשבת ולהגיד לחיים"כ אמר להר"ואח, השליחות
  .מאושר

יעקב ' ח ר"ונכנס הרה, הדלת נפתחת. פתאום דופקים שוב בדלת
שבא במיוחד להתוועד עם , "יעקב זשוראוויצער"מאסקאליק הנקרא 

  .ג ניסן"מ בי"הרז

                                                           
LXXVI  (משגיח . ז-ו"בשנת תרע, ת בליובאוויטש"למד בתו. ג" פולין תש-ד "קורניץ תרס
 .נספה בשואה. ווארשא ואטוואצק, ת בחרקוב"בתו

  
הרב דובער גרפינקל 

 קורניצער



 זכרונותי  עב

 

ושמעתי את , ואני הייתי מן הצד, שלשתם התיישבו להתוועד
  .ההתוועדות היתה מעניינת מאד. ההתוועדות

חיים עזרא ברונשטיין והביא לי גלויה ' ח ר"אחרי כמה ימים בא הרה
המכתבים (וזה בערך הלשון , חיים ליברמן מהרבי' ח ר"מת הרהבחתי

עם כל הגזרות , מהרבי לא יכולתי להחזיק אתי במשך הזמן ברוסיא
  ):ואני רשמתי רק בערך לפי זכרוני, והחיפושים

  .ר"ת יעזרהו בהדרוש לו בגו"יגיש לריגא והשי

יותר יקר , זה היה לי עידוד גדול מאד, כיון שקבלתי מכתב מהרבי
עצם הענין לקבל מכתב הראשון , מהמענות הפרטיים על השאלות שלי

  .והיה לי בטחון חזק, ובו ברכה מהרבי, בהחיים שלי מהרבי

והעובדים שם היו כנראה ,  זה היה מין סניף גפאו-א "אני נסעתי לאונ
אחרי השתדלויות מרובות .  ובקשתי טופס של היתר יציאה-אנשי גפאו 

 - יש הרבה שאלות על כל החיים ועל ההורים  ושם-קבלתי את הטופס 
  .לבסוף מלאתי בזיעה ובדמעה

בין כך , למה אתה צריך להגיש: ותיכף אמרה, שם היתה איזה מרשעת
  .קבלתי מכתב סירוב, כעבור זמן מה; וכן היה. יתנו לך סירוב

וכן שאר , מכתבי זה[אחרי שהגשתי את הבקשה בקשתי ברכה מהרבי 
ר "ק אדמו"נשמרו בארכיון המכתבים של כ, מכתבי המועתקים בספר זה

  ]:ד"ע אשר בספרית אגודת חסידי חב"צ נ"מוהריי

 



 עג  מכתב מהרבי  

 

 זכרונותיעג  

  ]ד"ח ניסן תרצ"כ[ק לסדר שמיני "ה עש"ב

  ש"ק אד"כ

להיות שהגשתי על רשיון נסיעה לכן אבקש לעורר עלי רחמים ממקור 
, בן לאה ביילא' ם והחסדים האמיתיים בעבורי ישראל יהודהרחמי

  ]יונות[ויתנו לי רש] ונות[ת חני בעיני השרים הנותנים רשי"שיתן השי

  ה"בן המנוח אפרים שמואל ע' ממני ישראל יהוד

אודות הגשת , כתבתי עוד הפעם אל הרבי, אחרי שקבלתי מענה שלילי
  :בקשה ואודות מצבי הכללי

ת בעיר וויטעבסק "ח אחר הפסח התחלתי לעבוד עבודתי בתו"בשנת פ
וכל , הנמצא עכשיו בעיר ריגא', אברהם קוואשע יחי' ביחד עם הבחור מ

ועכשיו . ואחר קאלאש עבדתי בעיר קיוב עבודתי. הזמן עבדתי עמו ביחד
  .אני עובד פה

, בעיר הרחוקה ממאסקווא מאה פרסאות קבלתי פאס על שלשה חדשים
, וצריך לעשות איזה עבודה, חליפו על שלשה שניםואחר כך צריכים לה

ת יחוס ויעזור לי שיתנו לי פאס על "השי. ואין לי שום עבודה להראות
  .שלשה שנים

וכדי להגיש עוד הפעם , נסיעה שהגשתי לא נתנו לי רשיון-על רשיון
ויש מקום אחר שמגישים לשם . ע שלשה חדשים"צריכים לחכות לע

וממני אינם רוצים לקבל בקשה כי אומרים , בקשה לבקש רשיון
צריכים להראות שאינם שייכים , עשר שנה לחשבונם-שמשנת החמשה

  .לאנשי הצבא

  .אבקש להודיעני אם להגיש עוד הפעם אודות רשיון

  .ר"ח בהמשך עת"ג ובדא"חולין פ' כעת אני עוסק בנגלה במס

  ליעווין' ממני ישראל יהוד

  :קבלתי מענה

  .יגיש עוד הפעם

כי בעלה נמצא , ראיתי שם אשה מספרת בבכיה. א"משרד באונחזרתי ל
  .והיא מבקשת היתר יציאה להצטרף עם בעלה, בגרמניה

יכולים להכנס להמנהל של , שאם מקבלים סירוב, LXXVIIהסדר הוא
אם גם . אבל זה מאד קשה כי לא נותנים רשות להכנס אליו, א"אונ

ואל ) אשתו של מקסים גורקי(הולכים לפאשקובה , המנהל עונה בשלילה

                                                           
LXXVII (ד-שנב' ד ברוסיה הסובייטית פרק קג עמ"ראה בזה תולדות חב. 



 זכרונותי  עד

 

הולכים , ואם גם שם עונים בשלילה"). צלב האדום"נציג ה(ווינאווער 
  .אבל בדרך כלל לא מרשים להכנס אליו;  נשיא רוסיה-לקאלינין 

בשביל מה את צריכה היתר : ושאל אותה, היא כבר היתה אצל קאלינין
  !?חסר לך פה בעלים: ואמר לה, בשביל להצטרף לבעלי: ואמרה. יציאה

שם בהבית אסור . עתי את הסיפור הזה שסיפרה בבכיות ובצעקותשמ
  .שיכירו שאתה מתרגש מדברים כאלו

וכשהגשתי לה , והיתה שם אותה מרשעת, מילאתי עוד הפעם את הטופס
; וכן היה. בין כך תקבל סירוב, חבל לך על הכסף: את הטופס אמרה לי

  .כעבור זמן מה קבלתי מכתב סירוב

  :וקבלתי מענה, כתבתי עוד הפעם אל הרבי

ויפרוש , ב"ומצב ב, יכתוב מצבו. ת יהיה בעזרו"יגיש עוד הפעם והשי
  .ר"ויגיד להם ברכתי בגו', גיני בשלום הקרובים שיחי

והוא חיזק , מ"הראיתי כל מכתב להרז. המכתב הזאת נתן לי חיות חדש
  .אותי עוד יותר

  



 עה  המשך הלימודים במוסקבה  

 

 זכרונותיעה  

  פרק כב

  המשך הלימודים במוסקבה
וידברו אודות , וועדות חסידותי בבית הכנסתד היתה הת"בקיץ תרצ
רפאל כהן מנעוועל יתחיל ' ח ר"ג הרה"ויסדרו אשר הרה, הבחורים

אבל בכלל , אלחנן מאראזאוו למד אתנו פעם מאמר' ר. ללמוד אתנו נגלה
המשך ) הנקרא פיניע ראקשיקער(פנחס שרייבער ' ח ר"למד אתנו הרה

  .ו"תרס

מיכל ' ר. ה"מאיר זרחי ע' ר. שלמה מטוסוב' ר: הבחורים שלמדו אתי
אברהם יהושע ' ר. חיים ליפא לוין' ר]. קוזניצאוו[מקרעמענטשוג 

וקצת זמן ). ל המשפיע מליובאוויץ"שילם ז' ח ר"בנו של הרה(קוראטין 
הירשל ' ר. דובער גורעוויץ' ר. יוסף ווילענקין' ר. מיכאל טייטלבוים' גם ר
' ר). ל"בנו של הרש(בנימין לויטין ' ר). רפאל כהן' ג ר"בנו של הרה(כהן 

היה . ועוד) דוד הורודוקער' ח ר"ג הרה"בנו של הרה(אברהם קיובמאן 
 -ובמשך הזמן בא למוסקבה . והיו שבאו זמנית, ל"כאלו שהיו קבועים כנ

  .מענדעל מאראזאוו' ר' והצטרף אלינו גם הבחור הת, מאלאחאווקע

שצריכים שכל אחד צריך להיות לו חבר , בהיותינו במאלאחאווקע נוכחנו
בפרט בזמן . וזה עוזר לעבודה, ושיגלו זה לזה נגעי לבבו גם ברוחניות, טוב

רוצים לעשות כל דבר המועיל , ר ושבארזים נפלה אש"מסוכן כזה בגו
מיכאל ' אני נבחרתי להיות חבירו של הת. ז ביהדות"להתחזק עי
  .טייטלבוים

כ "והתעמקנו כ, ודיברנו) ייטלבויםאני ומיכאל ט(פעם הלכנו לפנות ערב 
ונמשך להרבה , זה בתוך יער גדול" מאלאחאווקע"בדיבור עד ששכחנו ש
פתאום הרגשנו . ונעשה לילה, הלכנו על יד העצים. הרבה קילומטרים

לא ידענו . והלילה נחשכה, לא ראינו בתים, שתעינו ונקלענו לאמצע היער
ואין ענין ללכת הלוך , כי טעינו בלילה ביער גדול, ולאן ללכת, מה השעה

  .ושוב

והנה , התקרבנו אל האור. פתאום ראינו מרחוק בתוך העצים מאיר אור
ונגש , אבל מיכאל לא פחד, אני פחדתי לגשת. בתוך היער עומד בית

פתאום קפץ כלב גדול שחור והתחיל . והתחיל לדפוק בהדלת או בהחלון
והתחלתי לצעוק , לתי מאדנבה. ונעמד על שתי רגליו, לנבוח בקול וצעקה

קומו : ואמר, הדלת נפתחה ויצא גוי צעיר עם רובה בידיו. בצעקות בהלה
מי הביא אתכם בלילה הנה ! גנבים אתם, ונלכה למועצה או למשטרה

  ?כ רחוק ביער"כ

משטרה , רק זה היה חסר לנו בזמן ההוא, אנחנו נבהלנו עוד יותר
. רק טיילנו ותעינו, התחלנו לבקש ולהגיד שאנו אנשים ישרים. וממשלה

ואמר לנו הגוי שהכלב נמצא כל הזמן קשור . והראינו הציציות שלנו
ולכן התרתי , רק אתמול היתה פה גניבה. לשלשלת כי הוא טורף אנשים



 זכרונותי  עו

 

רק מפני , ואני לא הייתי מרחם עליכם. שיטרוף הגנבים, אותו מהשלשלת
מזה אני , שהתפלאתי איך זה שהכלב לא עשה לכם שום דבר רק נבח

הוא . אבל עוד פעם אל תלכו בלילה ביער; רואה שאתם אנשים ישרים
מובן שאצלי היה ברור שזהו ". מאלאחאווקע"הוביל אותנו על הדרך ל
  .ל בעד הכל"ות. 'זכותו של מיכאל שיחי

אבל מובן שזה לא היה ; וגם ישננו שם" מאלאחובקע"למדנו בבית כנסת 
אחד היה . בעלי בתים, הגבאים היו אנשים מוסקבהים. מקום קבוע

שהשכיר , והבעל הבית של הבית כנסת). לא היה לו זקן(נקרא קליאט 
. כ איש כזה שבניו ובנותיו היו פקידים בממשלה"היה ג, ביתו בשביל זה

. רק באקראי יכלנו לישון שם, הם לא הרשו לנו לישון שם בקביעות
מעבודתו אלמד שעד שיבא , ניסיתי לבקש מבחור אחד שעבד במוסקבה

  .'ש לא ברוחניות וכו"אבל לא היה לזה טעם לא בגשמיות וכ. בביתו

היה לבד . ושם היה יהודי נקרא בשם מר לוריא. לבסוף נסעתי למוסקבה
כבר כתבתי שבמוסקבה היה אז הרבה . והיה מכניס אורח, בבית

  .שם נפגשתי עם ליטאים. וגם אני הייתי אצלו כאורח, אורחים

וכיבדו , עשו מנין תחת המדרגות. בשבת הלכתי אתו לבית כנסת הגדול
כשגמרתי את ההפטורה עם הפסוק . אותי במפטיר בפרשה בחוקותי

  .הרגשתי הבקשה בעומק לבבי" 'הושיעני ואושעה וגו' רפאני וגו"

פעם אחת כשנכנסתי לבית הכנסת הגדול לפני מנחה ביום חול וראיתי 
אביו של , ק רבי לוי יצחק"הרהשהאולם מלא ביהודים ועל הבימה יושב 

הוא ' ר'ס'ס'באמצע המאמר אמר בקול רם אשר ס. וחוזר מאמר, הרבי
  .ונבהלתי לשמוע דברים ברורים כאלו, בגימטריה מצרים

הישיש , שם היה השמש. נמצאתי וישנתי אז בבית כנסת מארינה רושציע
היה לו חדר שלו בבית . הוא היה באמת איש פז. LXXVIIIזושיע פז' ר

 -אמנם שם היה הפרעזידענט איש אחר לגמרי . ושם ישננו, הכנסת
שעד חצי : זוסיע' אמר לי ר) לפני מנחה(פעם . ופחדו ממנו, מוסקבהי

. כי הגבאי צריך לבא, שעה או שעה אחרי מעריב אתה לא צריך להיות פה
הוא הציע לי ללכת ולחזור כעבור . יגרשו אותך לגמרי, ואם יראו אותך

היתה שדרה עם עצים , לא רחוק משם. הסתובב ברחובפחדתי ל. שעתיים
נכנסתי . ושם היה מלא גוים בחורים ובחורות צעירים וצעירות, וספסלים

ותיכף התחילו להסתובב מסביבי נערות גויות צעירות , וישבתי על ספסל
והסתכלתי , הוצאתי מהכיס שלי איזה מכתב. בלי שום בושה, פשוטות

מה יכולתי . הם התיישבו מסביבי והתחילו להסתכל בהמכתב ולדבר. בו
עד שסוף סוף הגיע הזמן . כל דקה היה אז אצלי כמו שעה, לעשות

ככה . ועדיין פחדתי אולי הוא מדאי מוקדם, ונכנסתי חזרה לבית הכנסת
  .עברה לילה

                                                           
LXXVIII ( יארק-מזלאבין לניו"אודותיו) "24; 9' עמ) שוסטערמאן. מ. 
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 זכרונותי  עח

 

  פרק כג

  עזר מהרבי
והיתה פנה מכוסה מכל , בחצר בית הכנסת היה גדר אחרי הבית כנסת

אין אף אחד , הרים נכנסתי בהפינה הזו ונתיישבתי לבדיבצ. הצדדים
מארינא "ככה ישבתי בהחבא תחת הבית כנסת . מהאנשים רואה אותי

  :והתחלתי להתבונן במצבי, "רושציע

, ומדוכא בנסיונות רעים ומרים, אני רעב ואין לי פרוטה, מה לי לעשות
  .כל לינת לילה זה ענין נסי, אין מקום שאוכל להיות שם יום שלם

נשארה אמי , ל"אפרים שמואל ז' ר ר"ג כשנפטר אאמו"ו שבט תרצ"מט
ואחותי שרה , אחי יוסף. מורתי  אלמנה עם שלוש בנות ואחי ואותי

האח והאחיות לא הבינו אותי . יהודית למדו בחרקוב להיות רופא ואחות
מדוע אני לא מתחיל לעבוד או ללמוד ולגמור : ותבעו, כלל וכלל
כ מתקרב הזמן שצריך "כמו. כ לעזור להמשפחה"כ ג"חוא, בטכניקום

שאם לומדים כמו סטודנט הולכים לצבא רק ; וכתבו לי, להתייצב לצבא
  .אבל ככה צריכים ללכת לצבא לשלוש שנים, תשעה חדשים

ו "ואהיה ח, אני לא אחזיק מעמד, מה אעשה; ישבתי והתבוננתי היטב
  .כמו כמה מחברי שהיו הרבה יותר טובים ממני ביראת שמים ובאומץ

עלה על דעתי ונזכרתי מההתוועדויות ושיחות , בישבי ומתבונן על מצבי
בזה מעוררים באותו זמן , שכשמתבוננים באהבת החסיד אל הרבי; קודש

  .ומושיעו ומצילו, אהבת הרבי אל החסיד

והחלטתי לשבת ולכתוב אל הרבי , התרגשתי מאד מההתבוננות הזו
, ום ליום נעשה יותר קשה ההתכתבות עם הרבימי. ממצבי ומצב משפחתי

  .אבל הוצאתי את מחשבתי אל הפועל וכתבתי המכתב

וזהו הלשון לפי זכרוני . תשובה) ד"קיץ תרצ(להפתעתי קבלתי בזמן הזה 
  :בערך

ויכתוב מתי . 'וארבעה בשביל אמו שתחי, הנני שולח לו שלשה שקלים
  .ת יחזק דעתם"והשי, יגמרו אחיו ואחיותו לימודם

, אז היה חושך כזה. והעידוד שלי מהמכתב, אין כבר לתאר גודל שמחתי
  .אשר תכופות מאד הוצרכו לעידוד

, איך מגיעים לרוסיא דולארים. שקלים שהזכיר הרבי היו דולארים' הג
אלא שהממשלה לא העבירה את ? שהיה אז אסור בתכלית האיסור

  :א לעצמה"כ, הדולארים לנמענים

ורצתה שאנשים יהיו מעונינים לבקש ,  לדולריםהממשלה הוצרכה מאד
נפתחו אז חנויות שנקראו בשם ; ל דולרים"מקרוביהם בחו



 עט  עזר מהרבי  

 

 זכרונותיעט  

דברים , בחנויות האלו היה כל דבר שישנו במציאות". LXXIXטורגסין"
אפילו , מכל מאכל אשר יאכל, שלא ראו אותם ברוסיה הסובייטית

המחיר היה . קמח, סוכר, אורז, ומלוחים, כל מיני דגים, תפוזים מיפו
  .בעד כמה סענט יכלו לקנות דברים טובים, מאד בזול

כי , הוא לא קיבל את הדולרים עצמם, כאשר נתקבלו דולרים על שם איש
, ועשרות, היו שם תלושי סענטין". טורגסין"אם תלושים עבור חנויות ה

  .כ עם תלושים כאלו"נתנו עודף ג, אם היה המחיר פחות מדולר. ודולר

לרים שקבלתי קניתי כל מיני דברים שאינם בנמצא בשלושת הדו
ואמי . ושלחתי חבילות לשם, )כמו אורז וכדומה(בהעיירה של משפחתינו 
ועוד מיני דברי , כמו מזונות שהיא בעצמה אפתה, מורתי שלחה לי דברים

  .למשך זמן לא קטן. והיה מזה עזר לי ולמשפחתי, מאכל

מכתב , ד"באותו קיץ צ, וכתבתי עוד הפעם, כ היה עוד הפעם קשיים"אח
  :ל בערך"קיבלתי מענה וז. אל הרבי

  .ר"ת יעזרהו בהמצטרך לו בגו"השי

  

                                                           
LXXIX (ד ברוסיה הסובייטית פרק לד"ראה תולדות חב. 



 זכרונותי  פ

 

  פרק כד

  ש בפרברי מוסקבה"הסתדרות אנ

  :נחום לאבקובסקי דירה שאוכל ללון בה' ח ר"בינתיים הציע לי הרה

שהיו לפנים , זו היתה דירה שהיתה שייכת לחסיד אחד זקן וזוגתו
ועכשיו כשבאו הקומוניסטים , והיה לו בית גדול, סקבהמהעשירים במו

הנה מכיון שבניהם ובנותיהם וחתניהם וכלותיהם הם , ולקחו את הבתים
והיו במסיבות עם , "קרעמיל"וגם עבדו ב, פקידים גבוהים בהממשלה

  .נתנו להם את הבית לחלקם, ש"סטאלין ימ

והזקן והזקנה נמצאים , והילדים היו בבית ספר, הם כולם הלכו לעבודה
עכשיו בקיץ רוצים שהזקנים יסעו . בבית עד שהם חוזרים מעבודתם

וגם , אני אהיה בבית כל היום, וכדי שהבית לא ישאר ריק, לנאות דשא
  .עד שהזקנים יחזרו מהנאות דשא, בלילה אלון שם

  .אני קיבלתי את ההצעה וישבתי שם ולמדתי

לבדוק , בה במשפחהשהיתה החשו, שבשבת רצתה בתו, פעם קרה מקרה
היא צלצלה בלי . ולא עניתי, וצלצלה הביתה בטלפון, אם אני נמצא בבית

  .ובערב חזרה הביתה ושאלה מדוע לא עניתי, הרף

שאז נתמלאה שנה מאז באתי , ד"ב תמוז תרצ"ככה המשכתי עד י
ד "ב תמוז תרצ"בי, ואז, ג"בקיץ תרצ, למאלאחובקא בפעם הראשונה

התחלתי עוד . והיתה שם התוועדות, "מאלאחובקא"חזרתי ממוסקבה ל
  .הפעם להשאר ללון בבית הכנסת במאלאחובקא וללמוד שם

התחילו לבא עוד ועוד ; שהגזרות נתרבו בכל המדינה, בזמן ההוא
על יד , וגם התחילו לשכור עוד בתים במושבות, ש"משפחות ובחורים מאנ

עוד מקומות ונעשו . ובחוץ מהמאה קילומטר, בתוך התחום, "מוסקבה"
  .כמו מאזייסק ועוד, ש"של אנ

לכיוון " ריאזיאן"ממאסקווא למאלאחובקא נסעו מתחנת הרכבת 
ועוד מקומות שהיו  , ואילו הם היו לכיוון קיוב ורוסיה הלבנה, סיביר

  ".מוסקבה"לכיוון תחנות רכבת אחרות של 

עד , מזמן לזמן נעשה יותר ויותר קשה להגיש ניירות בקשה להיתר יציאה
אני הגשתי . שלבסוף העבירה הממשלה בגלוי את המשרד למוסד נקווד

  .וקבלתי עוד הפעם סירוב, עוד פעם בקשה להיתר יציאה

וקיבל , סיפרו שאחד שאל מהרבי אם להשתדל אודות היתר יציאה
, כיון שכבר סבלת שם חבלי משיח"ז "ונכתב טעם ע". LXXXלא: "תשובה

  ".ם חבלי משיחלמה אתה צריך לבוא הנה לקבל עוד הפע
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 פא  ש בפרברי מוסקבה"הסתדרות אנ  

 

 זכרונותיפא  

ושכרו עוד , ש ובחורי התלמידים"נתרבו אנ, ה"על חודש תשרי תרצ
בבית הכנסת התפללו . ש"מקום מיוחד לתפלה בימים נוראים בשביל אנ

כי גם סתם משפחות דתיות נתרבו ממקומות מפוזרים , כ"בעלי בתים בד
ש ובחורי "התפללו רק אנ, במאלאחובקע ובבית התפילה החדש. מרוסיא
ש "ש וצעירי אנ"תפלת זקני אנ, זה היה ממש כמו בליובאויטש. הישיבה

בחג הסוכות ובשמחת תורה התוועדו באופן יוצא . והבחורים בעלי עבודה
  .מהכלל

וסדרו שכל אחד , ש"ה היתה התוועדות של פעילי אנ"ת תרצ"אחרי ש
גורלי נפל שאני ושלמה . מהמשפיעים ילמוד חסידות עם כמה בחורים

הוא בא כמעט כל יום . ניסן נעמינאוו' ח ר"ד אצל הוהמטוסוב נלמ
כ שכרו בשביל כמה בחורים "כמו. ד"ולמד אתנו המשך רס, מאילינקה

ה שכרנו הדירה "אני ומר אברהם קיובמאן ע. ש ללון"חדרים אצל אנ
ככה . ל"זלמן קורניצער ז' זלמן אלפערט הנק' ח ר"ג הרה"אצל הרה

  .למדנו והתפללנו בבית כנסת

שבהיותו ילד , נתן ברונשטיין וסיפר לנו' פעם נכנס אלינו לבית כנסת ר
בקיץ הימים שם ארוכים . ולמד שם שנה" ליובאוויטש"הביאו אותו ל

ואחרי שגמרו את סדר הלימודים והתפללו מנחה עדיין נשאר הרבה , מאד
שרו , בזמן הזה שבין מנחה למעריב הם ישבו בחצר. זמן עד מעריב
מי יודע עוד כמה זמן אזכה לתענוג ,  אז חשב לעצמו.ניגונים חסידיים

  .כ ככה"וחשבתי אז ג, הסיפור הזה נכנס ללבי. כזה

ה בהצלחה בלימוד נגלה וחסידות ותפלה "ה ב"ככה נמשך החורף תרצ
  .והתוועדויות

  .וכתבו מכתבים, ש קיבלו היתרי יציאה ונסעו"אחדים מאנ

בכללות הליטאים והמון העם קיבלו הרבה יותר היתרי יציאה מאשר 
  .ש קיבלו רק אחדים"ומאנ. ש"אנ

, בערל גורעוויץ' הבחור הת) לבית הכנסת(פעם לפנות ערב בא אלינו 
לך תביא : מ אמר לו"והרז, זלמן משה' וסיפר שפגש בתחנת הרכבת את ר

וקבלתי , ה אני בא ממוסקווה"ב; אלי את הבחורים אל ביתי ונתוועד
  .ו"ק ת"היתר יציאה לנסוע לאה

והרביעי איני , ובערל גורעוויץ, תיכף הלכתי לביתו עם שלמה מטוסוב
. אברהמל וויעטקער' הנק, או אברהם קיובמאן, או מאיר זרחי, זוכר

נתן לכל , מ בעת ששתה הרבה משקה"והרז, ההתוועדות היתה נפלאה
אחד ואחד מאתנו הבטחה בתקיעת כף אשר נזכה לקבל רשיונות ולצאת 

  .מרוסיא

. מאיר זרחי הכהן התפלל בעבודת התפילה בחוזק יד' ר. למדנו והתפללנו
מאיר לוקח אלקות מיטן קולאק : ח הרב אלחנן מרוזוב אמר עליו"והרה

ועוד בחורים . בחוזק, הוא באמת התפלל עם יד קמוצה). עם האגרוף(=
  .התעסקו בעבודת התפילה



 זכרונותי  פב

 

זלמן ' ח ר"ג הרה"ה היתה התוועדות בביתו של הרה"בפורים תרצ
יונה כהן ' ח ר"והרה, אלחנן מרוזוב התוועד' ח ר"הרה. ורניצערק

יונה ' ר. ושתה הרבה משקה, הוא היה מנגן נפלא עם לב בוער, השתתף
  .ובעומק, ההתוועדות היה מוחין ולב. אלחנן דיבר' ניגן ור

, התביישתי? חסיד של מי אתה: אלחנן' באמצע ההתוועדות שאל אותי ר
אז הוא שאל . ושתקתי, ולפני קהל קדוש כזה, ובפרט שאני יודע את עצמי

שאל . של הרבי: ושלמה ענה? חסיד של מי אתה: את שלמה מטוסוב
: מ"ואמר הרא. לא: ושלמה ענה? )את הרבי(ראית אותו : אלחנן' אותו ר

שאף מי שלא ראה אותו הוא חסיד שלו עד , הנה זה כוחו של הרבי
  .פ"מסנ

, אבינו מלכנו זהו רבי: מ"סביר הראוה. 'אבינו מלכנו וכו: מ"ושר הרא
ר הזקן הוא "שכמו שאדמו, ואין לנו מלך אלא אתה, ואתה זה עצמות

ר הזקן היו "חסידיו של אדמו; ויתירה מזו. עצמות כן הרבי הוא עצמות
א היו חסידיו גם כאלו שלא "ר שליט"אבל אצל אדמו, אלו שראו אותו

ואומן לשון , פ"הדסה זה מסנ, וזהו ויהי אומן את הדסה. ראו אותו
ככה . פ"הרבי מאמן ומרגיל את חסידיו עם כח המסנ, אומנות ורגילות

  .התוועדו באופן נפלא

  



 פג  המאסרים  

 

 זכרונותיפג  

  פרק כה

  המאסרים

המועצה והמשטרה המרכזית של המושבה מאלאחאווקא היתה 
באחד הלילות באו בלילה . עיירה יותר קרובה למוסקבה, ה'בליוברצ

הקיצו , זלמן קורניצער' ביתו של ר, ומהבולשת אל הבית שהיה בית מלוננ
כיון שלא היינו . מהשינה ובדקו אותנו) אברהם קיובמן ואני' ר(אותנו  

והובילו את , רשומים בתוך המאה קילומטר ממוסקבה אסרו אותנו
הניחו אותנו בחדר אחד עם גנבים שודדים . ה'שנינו לבית הסוהר בליוברצ

  .ורוצחים והיה ממש סכנה לשבת יחד אתם

למחרת בבוקר סובבוהו האסירים . לאברהם קיובמאן היה זקנקן אדום
והוא נשבר , היה רחמנות לראות צערו. והתחילו לקטוף השערות של זקנו

  .מאד מאד מזה

שאם ימצאו , והחתימו אותנו, אחרי כמה ימים לקחו אותנו לאיזה חדר
 הם. נחרץ המשפט שלנו לשילוח לשנתיים, אותנו עוד הפעם במאסקווא

או בכלל , אבל כבר לא יכולנו ללון יותר באותו הבית, שיחררו אותנו
  .במאלאחאווקא

אכלתי . זלמן ליברמן' והייתי בביתו של החסיד ר, החלפתי את הבית
  .כי היה עני ושילמו לו, אצלו פסח

ביחד , אחרי פסח התחלתי עוד הפעם ללון בבית כנסת במאלאחאווקא
  .שמשון חאריטאנאוו' עם הבחור הת

באמצע הלילה שמענו קולות ונקישה בהחלונות והרגשנו , באחד הלילות
וראינו הרבה , ")באטערי"מפנסי (אורות מסנוורים על העינים שלנו 

, פתחו את הדלת בכח, כשראו אותנו שוכבים על הספסלים. בלשים
  .כנראה חשבו שיש פה הרבה בחורים. והתחילו לצעוק עלינו

שניים מהבלשים .  יד תחנת הרכבתכ לקחו אותנו להמועצה על"אח
. השניים שכבו ונרדמו. והשאר נסעו, נשארו אתנו לחכות עד אור הבוקר
, תיכף חטפתי התפילין שלי והנחתי, כאשר ראיתי שמתחיל להאיר היום

  .ש והתפללתי"וקראתי ק

ואני כבר נאסרתי זה הפעם ; ה'כ הם קמו והובילו אותנו לליוברצ"אח
, וכבר חתמתי להם בפעם הראשונה שאם ימצאו אותי עוד הפעם, השניה

  ).ל"כנ(נחרץ המשפט שלי לשילוח לשנתיים 

ח הרב יעקב "הלכתי פעם עם הרה, בין מאסר אחד לשני, באמצע הזמן
וסיפרתי לו שהמצאי כאן הוא , במלאחובקה) זוראוויצער(מאסקאליק 

שאם יחטפו אותי נחרץ המשפט שלי לשנתיים , כי אני חתמתי, מסוכן
כי אז יצא בכלל חוק של קאלינין שאם ימצאו את מישהו ; בית הסוהרב

  .ובפרט שאני חתמתי, בלי רישום אז מגיע שנתיים



 זכרונותי  פד

 

כי פעם היה ליהודי אחד , ח הרב יעקב מאסקאליק"סיפר לי אז הרה
כל דבר שברא : "צ"אמר לו הצ. צ וסיפר לו"ובא אל הצ, משפט חמור

סע , ה עכברים"בשביל מה ברא הקב, ה זהו בשביל איזה צורך"הקב
כשבא הזמן של . מה הפירוש, היהודי לא הבין שום דבר". לשלום
, והוא הלך, והנה שלחו את המזכיר להביא ניירותיו של הנשפט, המשפט

כ "אח. מדוע לא בא: השופט והעורכי דין חיכו ותמהו. ושהה זמן ולא בא
פליאה ו, מהארון של ברזל ומתכת, הוא בא והביא המגירה של ברזל

. והראה להם כי הנייר של המשפט הזה אכולות מעכברים. גדולה אצלו
ואיך יכול להגיע לשם , כי זה ארון מתכת וחתום היטב, והם התפלאו

כ אמר לי "וכך ג. שחררו אותו, ולבסוף כיון שלא היו ניירות. עכבר
  .אל תדאג: ס"הרימ

דהיינו הורגי נפש , והושיבני השוטר עם הגדולים, אני הייתי בחור גבוה
בשביל מה יושבים : מוכרחים לספר להאסירים, כשבאים לשם. וכדומה
, כשבאתי. מקבלים מהם מכות וצרות, אם לא רוצים לספר להם. במאסר

בשביל : עניתי, שאלו אצלי האסירים בשביל מה הושיבו אותך במאסר
הפירוש . כ צריכים לרשום אותך"א: אמרו האסירים. שלא הייתי רשום

והאסירים הרביצו לו , הם הביאו גוי שכור[' להרביץ ולהכות עד כו, בזה
זאת אומרת תחת הרצפה ששכבנו , הוא שכב תחת הלאבראס. עד מות
  ].הוא בכה והם התענגו. עליה

אני שכבתי בשכנות עם הכי גבור . ת רחום וחנון ומציל דל"אבל השי
תשיר איזה : הוא אמר לי). ודרסו במכונית, הוא הרג שוטר(שביניהם 

איזה ניגון אני יכול לשיר שהמוחות הגוים האלו : התחלתי לחשוב. שיר
והנה עלה . ובפרט שאין לי בכלל חוש בנגינה, יבינו אותו וייטיב בעיניהם

והוטב , ושרתי, "על אחת כמה וכמה"במוחי ובמחשבתי שאשיר הניגון 
ן השכ. צריכים לרשום אותו: כ התחילו עוד הפעם לדבר"אח. בעיניהם

ועזבו , עם השיר שלו" הוא כבר רשום: "אמר) שהיה הראש שלהם(שלי 
  .אותי

היו השוטרים צריכים מישהו מהאסירים ללכת למקום מסויים , למחרת
השוטרים פחדו . עם שוטר להביא לחם לחלק להאסירים) לאיזה חנות(

, הלכתי. ולקחו אותי אתם, לקחת אתם מהגזלנים ללכת ברחובות
, ישבו כל המפקדה של המשטרה; כשנכנסתי חזרה. והבאתי אתם הלחם

בשביל : המפקד הראשי שלהם שאל אצלי. וכשראו אותי התחילו לצחוק
היינו " הרוסית שלי"לפי " [מוליטוויניקי"בשביל : עניתי. מה אסרו אותך

, אם אתם רוצים: אמרתי להם. מה זה: והם שאלו אותי].  תפילין-תפלה 
הראיתי להם את המקום שבו הניחו . וקכולם התחילו לצח. אראה לכם

,  תנו לי התפילין-אם אתם רוצים : ואמרתי להם, את התפילין שלי
תיכף הנחתי . הם צחקו ונתנו לי התפילין. ואראה לכם איך שמתפללים

כי חשבתי , אני לא אכלתי עד אז. והם צחקו, התפילין וקראתי שמע
  .אודות התפילין



 פה  המאסרים  

 

 זכרונותיפה  

תפתחו ,  בהחדר השני נמצא הנער-אם אתם רוצים : כ אמרתי להם"אח
ונתבלבלו , הם פתחו בצחוק. כ יראה לכם איך שמתפללים"לו והוא ג

ורצו אל דלתו של שמשון , )שהיה אסור להם להפגיש אותנו(לגמרי 
, נצל את ההזדמנות! שמשון: נגשתי אליו ואמרתי לו. ופתחוהו, חריטונוב

עשתונותיו ולא הבין מה הוא התבלבל ונפחד ואיבד את . ולך תניח תפילין
והלך , אז הבין. בא אתנו מהר ותניח תפילין: אמרתי לו. שאני מדבר אליו

  .אתנו ונתנו לו את התפילין שלו והניח

מה : ואמר לי החוקר. אותו יום קראו אותנו לאיזה חדר לחקור אותנו
לא : אמרתי. והנה עוד הפעם תפסו אותך, תגידו עכשיו הלא כבר חתמת

תפשוט את הכובע , מה אתה אומר: החוקר התרגז ואמר לי. חתמתי
הלא פה בחדר הזה , ותיישר את המעיל ותגביה את הראש ותסתכל בעיני

  .היית עם הבחור הזה

, ובפרט לטעון בחוזק בעצמו, באמת קשה מאד להגיד דבר שקר לגמרי
זה הרבה , אבל אם החוקר טועה באיזה דבר. כשמתחילים לענות בעינוים

וגם אז , כיון שבפעם הראשונה שחתמתי לא הייתי בחדר הזה. יותר קל
אף פעם לא : התחלתי לצעוק, הייתי עם קיובמאן ולא עם חריטונוב

כנראה שנאבד . ופעם ראשונה שאני יודע הנער הזה. הייתי בחדר זה
  .ולא הביאוהו, הפתק שכתבתי

, והמבוגר הראה עלי להצעיר. צעיר ופשוט' מבוגר וא' א; באו שנים
הנה : והחוקר אמר לי. כנראה שיבקר עלי לאן אלך, מתחת כתפי ברמיזה

  .ועכשיו משחררים אותך! ותזכור אם ימצאוך עוד הפעם, עכשיו תחתום

תדע שאתה צריך ! אתה משתחרר: אמרו לי האסירים, כשנכנסתי בפנים
כי מנייר העתון עם המאכארקה יעשו , למסור לנו עתון חדש ומאכארקה

נכון אמנם שלא מאשרים למסור . יקראו את העתוןסיגריות אחרי ש
אבל תעטוף המאחארקה בתוך העתון כמו נייר עטיפה , דברים כאלו

  .ותמסור

כי ברחוב לא מוכרים , אני יצאתי והלכתי עד שבאתי אל תחנת הרכבת
אבל , אני פחדתי מאד לשוב עוד הפעם לבית הסוהר. עתונים ומאחארקה

 שנות שילוח 15 - 10העליתי במחשבתי כי הרי להאסירים האלו מגיע 
ש והתמימים כבר נאסרו ונשלחו "והרבה מאנ, לסיביר עם עבודת פרך

ולמענם צריכים לעשות שלא יהיה בלבם טינא , ובטח יפגשו, לעבודת פרך
קניתי עתון . צריכים לקנות אהבתם קצת, ואדרבא. על אנשים כמוני

  .ר להאסיריםחזרתי למשטרה ובקשתי למסו, ומאכארקה והעטפתי

*  *   *  

והיה לי , שמעתי שהרבי כתב שישלחו לו תמונות, עוד לפני שאסרו אותי
  .צר מאד בשבתי בבית הסהר למה לא שלחתי תמונתי



 זכרונותי  פו

 

, תיכף נסעתי נסעתי ליעגאראווסק, כשחזרתי מהמשטרה בפעם שניה
. פחדתי להמשיך להסתובב בלי להיות רשום וכתוב) כי א, לאגריסקובה

  .לנוח קצת מהבית סהר) ב

ביום שישי בבוקר נכנסתי לצלמניה . אחרי כמה ימים נסעתי למוסקבה
ובימים ההם לא עשו מהר , בקשתי לעשות לי מהר. וצילמתי את עצמי
בקשתי מהם שיגמרו . ואמרו לי שזה יהיה מוכן בערב, ממש כמו עכשיו

וממש , הכנתי מעטפה עם כתובת ומכתב ובולים. את זה לפני השקיעה
  .ונכנסתי לדואר ושלחתי, שקיעה קבלתי התמונותלפני ה

  :כתבתי) השמור עתה בארכיון(במכתב המצורף 

  אייר' ק לסדר אמור ז"ה עש"ב

  ש"ק אד"כ

בן לאה ' ר עבורי ישראל יהוד"ואבקש לעורר ר, ק"הנני שולח תמונתי לכ
  .ש פנים בפנים"ק אד"ת יעזור לי שאתראה עם כ"ביילה שהשי

  ה ליעווין"בן אפרים שמואל ע' ממני ישראל יהוד

 



 פז  המאסרים  

 

 זכרונותיפז  

  .ברונשטיין] זרא[חיים ע' אדרסתי היא על שם ר

והנה מה . ז סיון"על המכתב רשום שהתשובה למכתב הזה הושב בט
  :לפי זכרוני, שקבלתי מענה מהרבי

',  והקרובים שיחי,ויפרוש בשלום חביריו, נהניתי לראות תמונתו
  .בעזרו' ת יהי"והשי

  .נתנו לי שמחה ועידוד, המכתב והברכה של הרבי

לבסוף היה יהודי אחד שהיה מקורב עם . הייתי קצת זמן במוסקבה
. ששם המשרד לרשום בהמושבות עד אילינקה, המשטרה בראמענסק

אז , ואמר לי שאם אלמד עם בנו התחלה, היהודי הזה גר באילינקה
  .והסכמתי, ירשום אותי בביתו

והיא , נתתי את הפספורט שלי, היהודי שלח את אשתו לראמענסק
שהפספורט שלי הוא של נאשם , הם אמרו לה. השתדלה עד שרשמו אותי

  .אבל אני כבר הייתי רשום וכשר במחוז מוסקבה, ואיש שלוח מהמחנה

*  *  *  

הם , LXXXIלמאלאחאווקה. ד.וו.ק.ה באו חוקרי נ"בתחלת אלול תרצ
: ושאלוהו) זלמן אלפערט' ר(זלמן קורניצער ' ח ר"סו לביתו של הרהנכנ

מ לקחוהו "מ! אני זלמן אלפערט, לא: והשיב? אתה זלמן קורניצער
  .והביאוהו למועצה של מאלאחאווקא

בישבו שם שמע שאחד קורא רשימה להשוטרים שילכו ויביאו את 
שלמה חיים פאלאצקער , )ל לוין"הוא הרב רש(שמואל ליב פאריצער 

זלמן קורניצער נבהל מזה ' ר. ועוד) דרייזין(אברהם מאיארער , )קסלמן(
הוא קפץ ממקומו . ש ממאלאחאווקא"שראה שהולכים לאסור את כל אנ

אני זלמן , אני לא זלמן קורניצער, מה אתם רוצים ממני: "והתחיל לצעוק
  .ונתנו לו לחזור לביתו" עזבוני, אלפערט

ואמר להם , ש ששמע שמותיהם"ל אנאך הוא רץ מיד אל הבתים ש
  .ש"וכך הציל הרבה מאנ, שיברחו

ש "עצרו שני נערים מאנ. ד.וו.ק.החוקרים של נ: ומעשה שהיה כך היה
, ש ממאלאחאווקא"י התחכמויות שונות הוציאו מהם השמות של אנ"וע

: ולכן נתנו השמות, אבל הנערים חשבו שאלו הם שמות משפחותיהם
  .פאריצער, מאיארער, פאלאצקער

*  *  *  

                                                           
LXXXI (ד ברוסיה הסובייטית "ב אלול ראה תולדות חב"על המאסרים במאסקווא בי

 .פרק מה



 זכרונותי  פח

 

יונה כהן ולקח ' ח ר"פ ממש הרה"בזמן ההוא קם בגבורה אדירה ובמסנ
  .על עצמו להשתדל בשביל התלמידים ולעודד אותם

פגש בו , איך שבאותו הזמן ובאותם הימים ממש, מענדל מרוזוב סיפר
ועודד אותו וחיזק , יונה על תחנת הרכבת של מאלאחאווקא' ח ר"הרה
  .אותו

פ באותו זמן ולהשתדל "נה כהן לקח על עצמו להכנס במסנח הרב יו"הרה
וקיבל תשובה , וכתב לרבי, ש"אודות התלמידים והבנים קטנים של אנ

  ".LXXXIIחזק בזה' שיהי"

ולמצוא כתובת בשביל קבלת , הזמן הזה בכתיבת מכתבים להרבי
  .פ בפועל ממש"היו צריכים לזה כוחות מסנ, התשובה

*  *  *  

ישראל ' בת ר, באותו השנה קבלתי מכתב מביתי כי אמי מרת לאה בילה
והעמידה היתה על , עמדה בתור שחילקו דברי מאכל, ב מדאשוב"השו

  .ותפרה ראשה, ונפלה ונפצעה בראשה, וגוי דחף אותה, איזה מדרכה

מל קוואש 'אברה' כתבתי לחבר כתתינו ר. ולא קבלתי מענה, כתבתי לרבי
וענה לו כי היה , ל"כיר הרחושאל להמז, )שגנב הגבול ולמד באטוואצק(

  :מענה וזהו

  .ויחזקה ויאמצה' ת ישלח רפואה שלימה לאמו שתחי"השי

  ):השמור עתה בארכיון(גם אמי מורתי כתבה באותה שנה מכתב להרבי 

  יתרו שנת תרצה' יום שנכפל בו כי טוב פ

  !ס"י א"שלום וברכה בכ

  .לאה בת חוה, ר"לישועה ולרפואה בגו

פה אותי ושברה את ]ח[זה כבר שלא כתבתי לקודש מפני יד עשו שד
ל "ל שזכות יתומי עמדה לי ות"ות, כאשר הודיעו ילדי לקודש, עצמותי

ת "אבל אקוה להשי, נגד זאת שעוד לא נרפאתי כלל, ששם נפשי בחיים
  .י בכלל ובילדי בפרט"ב לראות ישועות ונחמות באחב"שאזכה ב

הראתה לי מכתב , תיו אצל חברה של אמי מור"ק ת"בהיותי פה בארה
שהיא קבלה מכתב "ובו כתוב , ה מאמי מורתי"שהיא קבלה בשנת תרצ

את ". ושהדוד יקרא לפני החברה את המכתב, מהרבי ושלחה אותו להדוד
אבל מה שאמי , מה כתוב בו כי לא היה אצלה, המכתב בעצמו לא ראיתי

  :מורתי כותבת אודות המכתב הוא

                                                           
LXXXII (550גליון " ד"כפר חב"ראה אודותיו ב) ואילך14' עמ) ג"כסלו תשנ' ח . 



 פט  המאסרים  

 

 זכרונותיפט  

, דאס שרייבט דער צדיק הדור וועלכער אפפערט זיין לעבן לטובת הכלל
, פון וויינען און פאסטען אויף צרות הכלל, אין וועלכער ער איז שלאף

אזוי ווי ער שרייבט אז דאקטוירים האבען אים געשיקט זיך קארירען 
  .קיין מארינבאד

  



 זכרונותי  צ

 

  פרק כו

  ההתייצבות לצבא
בזמן ההוא התקרב הזמן שהוצרכתי להתייצב לצבא וזה היה סכנה 

ולא רצה לאכול את המאכלים של , ש נלקח לצבא"אחד מאנ. שממ
עשו עליו משפט שהוא שונא הממשלה ורוצה להחריב את הצבא ; טריפה

  ".נעלם"האדום ולכן אינו אוכל ו

אז כבר . כי הייתי צריך להתייצב ביעגאראווסק, אני הייתי שבור ורצוץ
ואמרו שגוי אמר ששאלו עלי , ש והתיישבו שם"באו הרבה מאנ

  .מהבולשת

גם . וכתבתי זה להרבי, י שברון הלב שלי נעשו אלי הזיות ודמיונות"ע
והזכרתי האפשרות שאלביש , כתבתי מכתב מה לי לעשות אודות הגיוס
  .משקפיים ואומר שאיני יכול לראות טוב

הושבתי שלשה מגדולי . פחדתי מזה מאד ולא ידעתי מה לעשות
, יעקב מאסקאליק ועוד אחד' ח ר"הרה, ניסן נמנוב' ח ר"הרה, התמימים

זה האחרון אמר שזוהי סכנה גדולה לנסות . ושאלתי אותם מה לי לעשות
ל אמרו שאם אקבל "יעקב הנ' ניסן ור' ואילו ר, לרמות בענינים כאלו

  .תשובה חיובית מהרבי אעשה זאת מבלי לחשוש

, להתרגל בלבישת משקפים לפני שאני הולך להתייצב, כדי להכין עצמי
, כשהם בחנו אותי רימיתי אותם. הלכתי למרפאה המרכזית סימאשקא

  .ונתנו לי משקפי קריאה לאיש זקן

ושאלני אם כתבתי , יעקב מאסקאליק' ח ר"פעם אחד פגש אותי הרה
ושם היה כתוב רשימה , יעקב לקח נייר' ר. כן: ואמרתי, מכתבים להרבי

יש בשבילך : ואמר לי, )זה היה פתק מחתרתי(ש "של הרבה תשובות לאנ
  :שתי תשובות

או , במחשבת תורה, הוא לשעבד המחשבה, עצה להזיות ודמיונות) א
  .בעזרו' ת יהי"והשי, ולא להיות בבדידות, ענין שכלי

  .ר"ת יעזרהו בגו"והשי, ילביש משקפים) ב

, והייתי גבה קומה, והייתי לבוש מעיל גשם, הלבשתי משקפיים
ומסרו שמחפשים בחור גבה , ש ביעגאראווסק"והוצרכתי להיות אצל אנ

' שלמה שי' כ סיפר לי ר"אח[מלובש במעיל גשם ומשקפיים , קומה
שבעת חקירותיו שאלו אצלו , שנאסר באותה שעה ונשלח לגלות, מטוסוב
  ].אודותיי

בימים נוראים ובסוכות . ו"א תשרי תרצ"זמן ההתייצבות היתה בי
  .התפללוו, ש"מנין של אנ, ש"מאנ' ו עשו בבית של א"תרצ



 צא  ההתייצבות לצבא  

 

 זכרונותיצא  

כ נכנסתי לרופא "אח. ובדקוני כל מיני רופאים, ביום ההתייצבות נכנסתי
כי , פחדתי מאד לפני שפתחתי את הדלת. מלובש בהמשקפיים, עיניים

, אבל נזכרתי שהרבי כתב לי, אם יתפסו אותי זה משפט חמור
, "'יוציאם גו' יגמור בעדי גו"אמרתי את הפסוקים של הרבי . והתחזקתי
  .ונכנסתי

הרופא הראה לי לוח קיר עם אותיות שונות ושאל אותי על , כשנכנסתי
לפי המשקפיים שלי ). הגדולות(האותיות של השורות הראשונות 

אבל אני ראיתי אפילו , הוצרכתי לא לראות אפילו השורה הראשונה
  .שורה האחרונה

' ברוסית ועל אות ז' כששאל אותי אמרתי לו את כל האותיות עד אות ז
  ? מה: הרופא אמר לי). 'שהיא דומה קצת ברוסית לאות ז(י לו ח אמרת

ורצה , והניח ידו על המשקפיים, שם עמד שולחן עם הרבה זוגות משקפים
כי מיד (וזה יכל להיות סכנה ממש , לבחון אותי עם המשקפיים ההם

תלבוש , הרי יש לך משקפיים: פתאום אמר לי). יתפסו שאני משקר
ואמרתי לו אותו , הראה לי השורה הראשונה עוד הפעם. המשקפיים שלך

הרופא . אמרתי עוד הפעם ח' ועל אות ז', הדבר כל האותיות עד אות ז
שאצלי הם משקפי קריאה כמו , ועניתי לו? גם עם המשקפיים, מה: אמר

  .ושלח אותי, הרופא רשם. המשקפיים של זקן

א כשר ואמרו שאני ל, עשו צחוק ממני, כ כשחילקו פנקסי הצבא"אח
  .ופטרוני אפילו מהשנה הראשונה, לגמרי לצבא

. וגם הם הציגו עצמם כחולים, ש התייצבו באותו יום"עוד שנים מאנ
שזמן ההתייצבות הוא שנה אחת לפני שהולכים , וברוסיה היה החוק

אבל במשך , נותנים לו פנקס פטור, כשרואים שמישהו חולה. לפועל לצבא
ואם , השנה צריך הוא להתייצב מזמן לזמן לבדיקה אם כבר הבריא
ואלו . רואים בתום השנה שהוא חולה ממש אזי מקבל פטור לגמרי

השנים קיבלו כזה פנקס שצריכים להתייצב לבדיקה מזמן לזמן במשך 
  .אמנם אני קבלתי פנקס פטור לגמרי, השנה

לפי שהודיעו לי שמחפשים , רציתי לעזוב מיד את יעגאראווסק ולברוח
ונוכחתי שהפנקס היה בלי חותמות , אבל הסתכלתי בפנקס. אותי מנקווד

  .והיה חסר ארבע חותמות, הצבא

ושמתי את האצבעות על יד כל דף , למחרת באתי אל המפקד של הצבא
, ונגשתי אל המפקד הראשי, ונכנסתי אל המפקדה, שצריך חותמת

המפקד אמר . בבטלנות גדולה, ודברתי חצי אידיש חצי רוסית
, והסתכלו בי והראיתי המקום של החותמת? מה הוא רוצה: להמזכירים

, המפקד אמר להמזכיר תן לו חותמת. וסימנתי בידי לדפוק החותמת
, באותו רגע דפדפתי עם האצבעות את המקום השני. וחתם עם החותמת

ונוכח שאני לא בטלן , המפקד הסתכל עלי, דפדפתי מקום שלישי. וחתם



 זכרונותי  צב

 

ותיכף . אני יצאתי קצת לאט.  חתםאבל הפקיד, ולבי נמס מפחד, כל כך
  .ברחתי לחדר מגורי

ת נסעתי לבית "על הושענה רבה ושמח
שם נמצאתי , כנסת של מארינה רושצה

' ח ר"הרה. ימי השמחה בלילה בסוכה
שתה ) לברטוב(דוב קובעליאקער 

וסיפר שכבר קראו אותו לנקווד , משקה
  .ומי יודע אם לא יקחו אותו

ג "בליל הקפות היה בבית הכנסת הרה
ח בעל מוח חריף הרב מענדל לייב "הרה

היה הגזבר , ש"ממשפחת אנ(יעקבסאהן 
ולא , הוא עמד בפנה, )של הכספים
ופתאום , אבל לקח משקה, הסתכל עלינו

  .התחיל לרקוד אתנו

 להתוועד ביום שמיני עצרת פחדנו
ש ישבו "כי הרבה מאנ, באיזה בית
הלכנו לאיזה ). בבית סהר(=בבוטערקה 

ואצלו , איש טוב ובעל חסד, ליטאי
ביתו היה ממש ליד בית . התוועדנו

שתינו משקה ודברנו , הרב מלך קאפלאן היה אתנו). הבוטערקה(הסהר 
היתה התוועדות . על כך שהנה ממש לידינו יושבים אחינו בבית הסוהר

  .לבבית

  

  
 דובער לברטוב' ר



 צג  'הלימוד בוואראניז  

 

 זכרונותיצג  

  פרק כז

  'הלימוד בוואראניז
יונה רצה שהבחורים ' ח ר"כי הרה. 'אחרי החגים נסעתי לוואראניז

יקבלו תחלה השפעה , המבוגרים שבקרוב יצטרכו להתעסק בשידוכין
  .LXXXIIIח הרב בצלאל ווילשאנסקי"אצל הרה

שאול פראפויסקער , מיכאל טייטלבוים: שם היו, באתי לווארוניז
  .ולמדנו. ם ווילענקיןשלו, )שטיינבאך(

והנהיג את הסדר , בעל שכל ומסודר, איש מתון' שאול הי' ר' הבחור הת
  .הגשמי

' לפני שנסעתי לנסעתי לוואראניז
ה שאני נוסע "כתבתי לאמי ע

ממאסקווא אבל עדיין איני יודע 
, היא מספרת על כך בצער. להיכן

שמור (במכתב שכתבה אז לרבי 
  ):בארכיון

ה ישראל "קבלתי מכתב מבני מו
ל "דעי לך אמי שנתנו לי ת, יחיה

אתה חפצתי לכתוב ... חופש לגמרי 
כי , לו שיבא הביתה על כמה ימים

זה יותר משנים ארבעה שלא 
ועתה קבלתי כרטיס ... ראיתיו 
, ובו כתוב, ה ישראל יחיה"מבני מו

אמא אני נוסע על איזה זמן אל איזה 
מקום אל תכתבי אלי מכתבים עד 

  .אשר אכתוב לך

א "ק חי"אג(והרבי השיב לה על כך 
  ):עה'אגרת ד

בעזרו להתעסק ' ת יהי"והשי' י שי"לשמוח בהנהגת בנה רי' עלי
  .ר"בעבודת מלאכתו ולהצליח בה בגו

                                                           
LXXXIII (ת בליובאוויטש "למד בתו. מ" מלבורן תש-ח "י חרסון תרנ"מושבה נהר טוב ע

. ד לרבנים בנעויל"ה למד בביהמ"בשנת תרפ. פ"ב עד שנת תר"תער משנת -ובחרסון 
ט "משנת תש. ז יצא מרוסיה"בשנת תש. 'ת בוואראניז"ח משפיע בתו-ו"בשנים תרצ

 .רליהבאוסט

  
 בצלאל ווילשנסקי' ר



 זכרונותי  צד

 

הלא בכלל , הלא השתחרר מעבודת הצבא, מה זאת עוד הפעם גלות
 שנים 8הלא זה , ולמה עליו עוד הפעם לנוע, אנשים יש לו הרשיון לחיות

  שהוא נע ונד וכל ימי עלומיו מתנודד בכל הארץ

  ):המכתב שמור בארכיון(ישבתי וכתבתי לרבי , מיד שקבלתי את הפטור

  א לחדש השביעי"ה יום שנכפל בו כי טוב י"ב

  א"ק אבי שליט"כ

כן , ל חפש לגמרי" עמדתי על ההאטשאט ונתנו לי תהנני לבשר כי היום
  .ת על אחי"ירחם השי

  'ממני ישראל יהוד

  .נתתי את הכתובת של אמי מורתי, אם יהיה, הכתובת לתשובה

דרו אז בעיירה ליד , אמי מורתי ואחותי רבקה שנאבדו בעת המלחמה
). אשר ססונקין' ח ר"שהיא אשתו של הרה(עם אחותי פריידא , קמיניץ

ו עם בתה "ק ת"הנמצאת עכשיו באה(ואחי יוסף ואחותי שרה יהודית 
  .למדו בחארקאוו) וחתנה וילידיהם שיחיו

  .שישלחו לי העתקה, שאם יתקבל מכתב מהרבי עבורי, כתבתי הביתה

קודש -אגרות(קבלתי העתק ממכתב הרבי שנתקבל ' בלמדי בווארוניז
  ):ג אגרת תתד"ח

בעבודת מלאכתך בשקידה גדולה ' וברוך תהי, ט חילך לאורייתא"מז
ולהשתדל לפעול עבודת המלאכה גם , ח"בסדר מסודר בנגלה ובדא

 
 



 צה  'הלימוד בוואראניז  

 

 זכרונותיצה  

ש וברכה לאחיך וחבריך "ומסור פ, ר"בעזרך בגו' ת יהי"והשי, בזולתך
ואיש את רעהו , העוסקים במלאכה ומזמן לזמן תודיעו מהנעשה אתכם

  .ר"ת יעזרכם בגו"והשי, יחזקו לנצח בשקידת המלאכה

  ):המכתב שמור בארכיון(השיבה אמי לרבי , בקבלת המכתב הזה

שכותב שם , שלחתי לו הכרטיס שקבלתי מאבי, כאשר כותב אלי בני
וכאשר , כ כתב לי שאשלח לו את הכרטיס"ואח, והעתקתי... שאעתיק 

קרה איני יכול לתאר לך גודל העונג אמי הי, קרא את הכרטיס כתב לי
והחדוה יתירה והשמחה רבה שלי על זאת שמשפחתינו זכו לאור כי 
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ומרוב ההתפעלות שלי איני יכול להתאפק ואני קורא בקול גדול , טוב
  .אשריך, מזל טוב

  .לכך] כינו[גם אני אומרת מזל טוב שז

אני התחלתי . בצלאל התוועד אתנו לעתים קרובות' ור', למדנו בוורוניז
ח רפאל "הרה: עכשיו(בנו פאלקע , ץ" של רב12-ללמוד עם הנער בן ה

  .ועזרתי לו בלימודים, LXXXIV)ווילשאנסקי

לשלוח אותו ללמוד , ובעיקר אמו, כ התחלנו אני ומיכאל לשדל הוריו"אח
שם היתה כתה , ף אני נסעתי והבאתי אותו לקורסקלבסו. בקורסק

  .וחזרתי לווארוניז, עם מגיד שיעור, לנערים בגילו

כעבור זמן בא השנה עת צרה היא ליעקב 
ממש , "יעזאוושצינא"ז בתקופת "שנת תרצ

אסרו ברחובות אנשים ושלחו לסיביר והיה 
  .ולא יכולתי להחזיק מעמד, פחד נורא

, נסעתי לפני פורים על קצת זמן למוסקבה
וחזרתי על פסח , יונה כהן' ראיתי את ר

אפינו מצות בתכלית ההידור . 'לווארוניז
גם באו . צ"תחת השגחתו ועבודתו של רב

' ור, אלינו הבחור שלום מענדיל קלמנסון
והיינו ביחד , )גולדברג(יוסף טיראספולער 

  .צ"בפסח אצל רב

  

                                                           
LXXXIV (משנת -קורסק ברדיטשוב ועוד ', ת בוואראניז"למד בתו. ה"נולד בשנת תרפ 
משנת . מזכיר הלשכה לעזרת הפליטים. ז יצא מרוסיה"בשנת תש. ז"ז עד תש"תרצ
 .י.ב בנ"תשל

  
 רפאל ווילשנסקי



 צז  יראגהישיבה בקריווא  

 

 זכרונותיצז  

  פרק כח

  הישיבה בקריוואיראג

 מיכאל -ונה כהן קורא אותי על אסיפת בחורים המבוגרים י' מסרו לי  שר
' יונה עשה אסיפה בבית גיסו ר' ר.  ובאתי למוסקבה-נסע בשליחות כזו 

ודיבר שצריכים לנסוע למקומות ולקחת כמה נערים , ה"זלמן פרוס ע
. א. ז-כשנתאסף שנית : ואמר בהאסיפה. ש וללמוד ולהדריך אותם"מאנ

פעם היתה האסיפה בבית .  נדבר הלאה-אם לא יקחוני לבית הסוהר 
  .משה כצמן במאלאחאווקא' ח ר"הרה

שם כבר הביא , אני נשלחתי ממוסקבה לקריוואיראג
יואל , קין'לייבקע מוצ: מיכאל טייטלבוים ארבע נערים

ואמר , ]רסקין[ושע קצנלנבויגין יה, מנדל רסקין, דוכמאן
הם (וקשה לו עם קטנים כאלו , לי שהם שובבים גדולים

שם יהיו , ואמר שהוא יסע לזיטומיר).  לערך12היו בני 
  .ואני אשאר עם הקטנים, יותר מבוגרים

זה היה מצדו , ל"יואל איטקין ז' כולנו ישנו בבית ר
: כ נוספו"אח. ואני נשארתי להדריך, מיכאל נסע. פ יוצא מהכלל"מסנ

ישראל , )אויערבאך(וועלוועל מנשקיס , חצקל ברוד, צבי בראסלעווער
  .מאדעס

  .למדתי אתם פרק שנים אוחזין

 -שכמו שצריכים לשמור על הבראסלאווער , יונה כהן' קבלתי פקודה מר
, כי רצו לנסוע לאומאן והיתה סכנה בשביל הישיבה בזמן ההוא להסתובב

ש שישמרו סדרי הלימודים כי היו כאלו "בני אנככה צריכים לשמור על 
, קטנים ורצו להתפלל באריכות ועוד לא הבינו שום דבר בחסידות וגמרא

  .והוצרכו יד תקיפה

נערים ' כי היה מדובר בתחלה שרק ד, אחרים שלחתי למקומות אחרים
  .י הוראת הרבי"ואמרו שזה עפ, ילמדו במקום אחד

, אם לא; הזהירוני שאסע עם הנערים מפה, במשך הזמן שלמדתי אתם
שאני עובד , כתבתי מכתב לרבי. ויאסרוני, יש כאלו שילשינו עלי

  .וכן שמות הנערים ושם אמם ובקשתי רחמים, ושמי ושם אמי, בארטעל

בעיר הסמונה , פעם אחת נסעתי לגייס כספים עבור הישיבה
, הרביאביו של , ק רבי לוי יצחק"נכנסתי לביתו של הרה. דניפרופטרובסק

שאמרה לי שהוא בבית , רק הרבנית מרת חנה, והוא לא היה בבית
  .הלכתי לבית הכנסת ושם ראיתיו יושב ומתפלל. הכנסת

ב תמוז הוצרכתי להאריך הפאספארט שלי והייתי מוכרח לנסוע "לפני י
ואת מקומי בקריוואיראג מילא בחור ', נסעתי לוואראניז. 'לוואראניז

  .אחד

  
 יהושע רסקין



 זכרונותי  צח

 

 שני -היה שני בחורים מצויינים ומופלגים בלימוד הנגלה ' בווארוניז
משה אהרן ' ור, משה בנימין קאפלאן' ר; הנערים שלמדו אתנו בקיוב

. ושאני אהיה המדריך, נתנו לי הכסף וההנהלה, כשבאתי. גיייסינסקי
וכך , שאוכל לדבר אתם בנגלה, אמרתי להם שיתחילו ללמוד שנים אוחזין

, לבוים לא היה מרוצה מזה שהחלפתיכ שמעתי שמיכאל טייט"אח[עשו 
  ].אבל לא היה לי ברירה

הביאו מכתב בשבילי , בצלאל' כשישבתי ושוחחתי עם ר, פעם אחד
וכותב שסגרו הבית כנסת בצהרים בשביל , מהבחור מקריוואיראג

. נבהלנו לקרוא את זה. והבעלי בתים לא נותנים להם להכנס, הנערים
  :ל"בסוף מכתבו כתב הבחור שנתקבל בשבילי מכתב מהרבי בזה

ת יעזרכם שתצליחו "והשי, נהניתי לשמוע מעבודתכם בארטעל
, בכל הדרוש לכם בגשמיות וברוחניות, ת יעזור לכם"והשי, בעבודתכם

  .ר"ומזמן לזמן תודיעו מהנעשה אתכם בגו, וטוב יהיה לכם

  .כשקראנו המכתב שמחנו וקיוינו שהכל יהיה בסדר

תיכף באתי אל שמש בית .  לקריוואיראגכשקבלתי את הפספורט חזרתי
 5תיכף נתתי לו .  והוא קיבל אותי בשלום עליכם גדול-יהודה '  ר-הכנסת 
אמרתי . כי לא הרויחו בעיירות, אז זאת היתה נתינה הגונה' ברוסי, רובל
ראשית כל תפתחו את בית , לפני שאתם מתחילים לדבר, יהודה' ר: לו

ואני , הוא פתח את בית הכנסת. כ נדבר"ואח, הכנסת בשביל הנערים
במשך הזמן נהיה סכנה להיות כל הזמן עם . התחלתי להגיד השיעור

כ סידרתי שהשיעור אמרתי לפניהם "אח. הנערים כל היום בבית הכנסת
ושם חזרו על , שלנו ונמצאו שם, כ הלכו לבתיהם"ואח, בבית הכנסת
  .הלימודים

וכתבתי , כולתי להתחזקבקיץ היה המצב שלי נורא עם הפחדים ולא י
בתחלה הסכים . ובקשתי מיהודי אחד שאכתוב על הכתובת שלו, לרבי

, אבל לבסוף אשתו פחדה מאד, ]ומסרתי אז לרבי את הכתובת שלו[
אבל לא יכולתי , ואמרו לי שאם יתקבל מכתב על כתובתם יקרעו אותו

כי הרבי כתב לי כתובתו ] שהיהודי חזר בו מהסכמתו[לכתוב לרבי 
אבל מכתב אחד מהרבי הביא לי היהודי וזה בערך הלשון . מקוהרארט

רק , כבר כתבתי כי את המכתבים לא יכולתי להחזיק אצלי כי היה סכנה(
  ):מה שאני זוכר בזכרוני וזהו לפי זכרוני

בסדר , ובלימוד בשקידה, באה על ידי עבודה, הגברת הצורה על החומר
יואל איטקין ' יני בשלום רויפרוש ג, ר"ת יעזרהו בגו"והשי. מסודר
  .'שיחי

  .ואיני יודע אם נתקבלו או לא, ויותר לא מסרו לי מכתבים

וסידרנו שיהיה לנו , מיכאל ראפופורט' ץ בא אלינו ר"על חדש תשרי תרח
ובבית אחר , ל"יואל איטקין ז' התפללנו ימים נוראים בביתו של ר. מנין
ובחג הסכות , כי בבית הכנסת התפלל חזן מקרמנצוג בשם גלזמן, כ"ג



 צט  יראגהישיבה בקריווא  

 

 זכרונותיצט  

, בחור אחד שהביאו מדניפרופטרובסק, התפלל בבית הכנסת בתור חזן
  .ופחדנו שכולם יראו אותנו

והנה הבחור החזן , בשמחת תורה נכנסנו בהחבא לראות את ההקפות
, כ שאלנו אותו מיהו"אח. ד"הנזכר רוק עד הספר תורה ושר ניגוני חב

אוניברסיטה ואמר לנו שהוא מתלמידי הטכניקום או ה
  .ק רבי לוי יצחק לומד ומתוועד אתם"והרה, בדניפרופטרובסק

שיש פה , פעם אמרו שבהקומסומול דיברו. כ התחילו לחפש אותנו"אח
אני . ובלילה ילכו לחפש אותם, ומלמד לומד אתם,  ילדים11חדר עם 

  .והתחבאתי כל הלילה בהמקוה של בית החיים, פחדתי וברחתי

והתחילו להעתיק את , במקומות אחרים התחילו לאסור מחברינו
  .אני נשארתי עם שני תלמידים, התלמידים לקוטאיס

  



 זכרונותי  ק

 

  פרק כט

  הנישואים וההגירה לחרקוב

התנאים עם זוגתי מרת בחדש שבט באתי בקישורי 
שגר אז (מאיר גורקאוו ' רח "ג הרה"איטה דבורה בת הרה

  ).בחרקוב

, יכולים לבוא ולאסרניכשהתראינו אמרתי לה שבכל יום 
כ היתה מוכנה "היא גכי בכלל , כ היתה מרוצה"אעפ

וביום ה לחודש . ד"וחבשיכולים לאסור אותה מפני דת 
  .צ היתה החתונה"תרח'ניסן ה

בקריוואיראג נסעו התלמידים שנשארו 
מ "עם הר,  תלמידים-12הכי בברדיטשוב אסרו ; לקוטאיס

ער 'קאראלעוויצמשה ' ח ר" הרה-
  .ל"ז) ינסאןרוב(

ובאו , זוגתי דירה בעדינוחיפשו הורי , כשבאתי לחרקוב
רק , העיר בית להשכירשאין בנמצא במרכז ; ואמרו

ובאמת זה היה . הגדוליםי הבתי חרושת "ע, בקצה חרקוב
. ושמחתי, "טוב"אמרתי . כי פחדתי לגור במרכז, רצוני

הראשונה אתה רוצה כבר מרגע : "אמר לי חותני
ולא יכולתי לאמר , "?שמחכ "למה אתה כ, לברוח מהחותן
  .שזהו מפני הפחד

יונה הכהן ' ח ר"הרהלקראת חג המצות שלח לי 

מפאלטאווא קמח 
למצה שמורה 
עבור כל חג 

הקמח . הפסח
הגיע אלי 

וזה , מהאדיטש
היה אז יקר 
. המציאות ממש

גם שלח לי לקראת החתונה טלית גדול 
יד מעשי ידי גרי הצדק שעל , מהודר ביותר

!שגיאה

 
המחבר 

 -וזוגתו 
בתור 
חתן 
 וכלה

  
   מאיר גורקאוו' אבי זוגתי ר

אם זוגתי מרת פייגא רבקה 
 גורקאוו



 קא  הנישואים וההגירה לחרקוב  

 

 זכרונותיקא  

מגודל היוקר והחביבות לטלית הזה דייקתי להתפלל בו במשך (' וואראניז
  ).ד"גם אחרי בואינו לכפר חב, שנים רבות

ג "גם חברי מיכאל טייטלבוים התחתן עם בת הרה, במשך זמן קצר
חותן גיסי הרב יעקב , דוואסקין(ח הרב אליעזר ציצרסקער "הרה

התוועדנו , היינו ביחד. וגם שכר דירה לא רחוק ממני, )ה"גורקאוו ע
  .ושוחחנו

. וברחו התלמידים, לבסוף אסרו גם בקורסק את הישיבה
, הם היו אצלי ואצל מיכאל, כמה נערים באו אז לחרקוב

 LXXXVזלמן לוין' ר' בין הנערים הי. ומיכאל למד אתם
, יום ולילה, היה אצלי כמה שבועות, )ד"ר חבכעת בכפ(

דובער קיובמאן בא אז ' גם ר. ומיכאל למד אתו
ועוד גדולים וקטנים . והיה אצלי ואצל מיכאל, לחארקאוו
  .היו אצלינו

ואחר , בשבת מברכים אמרנו תהלים שנינו ביחד. אנחנו שנינו נתחזקנו
אף , ל"אברהם קצנלסון ז' גם החסיד הזקן ר. התפלה התוועדנו שנינו

מ "ומ, שהיה מרחק גדול מהבית כנסת שנמצא שם במרכז העיר עד אלינו
כי , וקצת למדנו. והתוועדנו יחד, היה בא לפעמים רגלי בשבת מברכים

  . בטריקוטאזש-היייתי עסוק בעבודה 

, לממשלה) הנורמה(=בפרנסה עבדתי רק מה שמוכרחים למסור הפלאן 
אחרי שכל הזמן , ני בשביל שטויותכי לא רציתי שיאסרו(ולא בשחור 

ולא , )וגם הפחד שלי היה רק בשביל זה, אסרוני רק בשביל הלימוד
  .הרווחתי אפילו על אוכל

שגר לא ) גוי גרמני(כשנתקלקלה המכונה קראתי לטכנאי , פעם אחד
  .ותיקן לי, רחוק מביתי

זוגתי . וגם היו חורים בהטריקוטאזש, אני עבדתי קשה מאד עם הידיים
ובמקום עבודתי , אבל הסחורה נשארה פגומה, ישבה כל הזמן ותיקנה

אסדר לך המכונה על , אם אתה רוצה: אמר לי הטכנאי. היו להם טענות
, הסכמתי לזה. אתה רק תסתכל ותשמור, ויעבוד לבד, אוטומאט-מאטאר

, וקניתי מאטאר, ועל השולחן העמיד את המכונה, ועשה לי שולחן
  .והתקין לי

וחשבו שזה , תי צחקו ממני כשספרתי להם שאני עושה זאתמשפחת זוג
אבל . וכולם עבדו ככה בימים ההם, כי הם זקנים ועבדו בידיים, רמאות

אני רק ישבתי , במשך זמן קצר התקין לי את המכונה והתחילה לעבוד
והסחורה היתה ישרה ובלי , ולפעמים הוצרכתי לתקן קצת החוטים

  .חורים
                                                           

LXXXV  ( מעליטאפל וחרקוב, קריוואיראג, ת בקורסק"למד בתו. ד" תרפ-נולד בנעויל ,
 .ק"ז בארה"משנת תש. ה יצא מרוסיה"בשנת תש. צ"ו עד שנת תרח"צמשנת תר

  
 זלמן לוין' ר



 זכרונותי  קב

 

, פתאום בא יהודי ושאל אם אני רוצה לקנות מכונת בוקלע עגולה
ואמרו לי שאני צריך , ובקש ממני עשרים וחמש רובלים. טוב: אמרתי

בפרט שאת הכסף נתתי ליהודי עני , ונתתי לו, לשלם לו משהו יותר
כי במכונה , לא האמינו שזו תסתדר אצלי. והמכונה היתה במחיר מציאה

. ובזול מאד, כ אוטומאט" לי גותקנו,  זו בלי אוטומאט לא יכולים לעבוד
  .המשפחה של זוגתי התפלאה על זה

וזה לא היה מספיק אפילו על ,  רובל בחודש150מקודם הרווחתי 
אני .  רובל בפעם אחת1200ופתאום ראיתי שהרווחתי , ההוצאות
כי ידעתי המצב של חברי שבכל יום הם נאסרים ונשלחים , נבהלתי

  .ואני פתאום מתעשר, לסיביר בלי רשות התכתבות

בצלאל ' כ נעשה חתנו של ר"שאח(שמעון שטילערמאן ' לפתע בא אלי ר
ח "ומספר כי הוא שליח מהרה) מיכל ווישעצקי' ווילשאנסקי וחותנו של ר

 רובל על וצריכים לאסוף שמונים אלפים, ניסן נעמענאוו' ר
ונעשה , נתתי תיכף אלף רובל לשמעון. ש"ענין עיקרי של אנ

הנה זה לא מכבר היה לי רק : ממשפחתי התפלאו עלי. נוח לי
  .ופתאום נתתי את כל עשרי, לחם צר

' ח ר"שכאשר ביקש ממני הרה, כ בדוחק"המצב מקודם היה כ
נתתי , רובל' הלואה ג) שגר אז בחרקוב (LXXXVIיהושע קארף

וממש , ה התחיל לשחק לי המזל"וכעת ב, לו במסירות נפש
  .מאין בא עזרי

כ "אח. ולן אצל חמי, ע לחרקוב'פתאום בא המלשין דוד איצ
כי , והתחבא בביתי ולן אצלי, ובא חמי אצלי, אמרו שצריכים לברוח

אבל מי ישמע ', אני יעצתי שנעתיק לגרוזי. הייתי רחוק משאון העיר
ט באו לביתו "ובשושן פורים תרצ, יתולבסוף חזר חמי לב. לבטלן כמוני

מאיר ' ג ר"ח הרה"ואסרו את חמי הרה, ועשו חיפוש, .ד.וו.ק.מהנ
, גם קראו לבניהם אל החוקרים. ש במאסר חזק"מאנ' גורקאוו ועוד ג

אבל , כשנפגשו לא הסתכלו זה על זה, הפחד היה נורא. וחקרו את הבנים
  .אני ומיכאל נהגנו הסדר שלנו כמקודם

, והברית מילה עשיתי עם מנין אנשים, ט נולד לי בן"באב תרצ' בט
  .אפרים שמואל, ר"וקראתי שמו בישראל על שם אאמו

, ובא אלינו לחארקוב' בצלאל ווילשאנסקי מוואראניז' כ ברח ר"אח
  .והיינו ביחד

  

                                                           
LXXXVI (רוסטוב, ת בקרעמענטשוג"למד בתו. ה"נולד בקרעמענטשוג בשנת תרס ,

ט ניהל את מחלקת "בשנת תרפ. ח"ז עד שנת תרפ" משנת תרע-ב פאלטאווא וחרקו
ס לקוטי באורים "מח. י.ב בנ"משנת תשי. ו יצא מרוסיה"בשנת תש. ת בחרקוב"תו

 .בתניא

  
 יהושע קארף' ר



 קג  הבריחה מחרקוב  

 

 זכרונותיקג  

  פרק ל

   הבריחה מחרקוב

רצינו אני ומיכאל שישתדלו ) 1941 יוני -22ב(כשהתחילה המלחמה 
כ היה "ואח, אבל לא שמעו לנו, ג ניירות ולעזוב את חרקוב ולברוחלהשי
  .קשה

אברהם קצנלסון ' אני ומיכאל והחסיד הזקן ר, באו הימים נוראים
ולא לנסוע בעשאלון בכל חגי , החלטנו לחכות עד אחרי שבת בראשית

כולם כבר נסעו , דוקא בחדש תשרי התחילו לברוח. ושבתות חדש תשרי
ועוד כאלו שמרוב התמרמרות על השלטון , ונשארנו רק אנחנו

  .הקומוניסטי רצו להשאר אצל הדייטש

ונשותינו ובני , אני ומיכאל היינו בבית אחד, הגרמנים הפציצו את חרקוב
איפה שהיינו . ובלילה הזה היתה התפוצצות הכי גדולה, היו בבית אחר

בלילה שמענו . ונפצץ חצי הקומה ונעשה חושך, היה חומה מהרבה קומות
כשנגמרו . נ אל הרבי"באמצע ההפצצות כתבנו פ. איך שמקבצים הרוגים

קראנו להם . ההפצצות יצאנו והלכנו לראות אם משפחתינו עוד בחיים
  .ה חיים"והנה ב, בשמם

 -י דרישת זוגתי מרת איטא דבורה " עפ-אחרי שבת בראשית החלטנו 
  .אברהם נסע אתנו' ח הזקן ר"וגם הרה. לנסוע מחארקאוו

, כרים וכסתות ואוכל, הוצרכתי לקחת המזוודות שלי. הייתי עם ילד קטן
תחנת הרכבת הראשית של חרקוב . והיו לי הרבה חבילות, והמכונות שלי

הבית שלי . רק התחנה של קרונות משא, ולא עבדה, כבר נפצצה לגמרי
. ושל מיכאל היה מלמטה, היה למעלה על ההר) היכן שהיו החפצים שלי(

ולא , ואני הוצרכתי להוריד למטה, א החבילות ישר לרכבתהוא הבי
אבל , איני יכול לנסוע, אין לי ברירה: ירדתי ואמרתי למיכאל. יכלתי לבד

ויכול להיות , כי לא ידעו הזמן מתי היא תזוז; אתה תכנס אל הרכבת וסע
והיה לי צער . כ אשאר"אני ג, אם אתה תשאר: מיכאל אמר לי. שתיכף

  .אני אהיה אשם בעד שתי משפחות, כפול ומכופל

אני אשלם : "אמרתי להם, פתאום בא נכרי עם נכרית גבוהים וחזקים
איך . והם הסכימו, "לכם אם אתם רוצים לעזור להביא לי את החבילות

אני , יהיה מה שיהיה עם שאר החבילות: אמרתי, שהביאו כמה חבילות
  .נוסע

 למיכאל שיכנס לנסוע ורצתי למטה להגיד, נכנסתי עם משפחתי להרכבת
ופתאום , לא ידעו מתי הרכבת מתחיל לנסוע, כי כאמור, כי אני כבר נוסע
  .ואנו ישבנו, אברהם הזקן' וגם ר, מיכאל נכנס. היא יכולה לזוז

. וככה הביאו את כל החבילות, אחד אחרי השני, הגוים הביאו החבילות
  .ככה נצלנו ממות בטוח. והלכו, שלמתי להם שלושים רובל



 זכרונותי  קד

 

ולבי כואב עלי למה הוא רוצה להשאר עם , ינער בא להפרד מאתנו'האינז
  .משפחה גדולה

וקצין צבא אמר , הרכבת נעמדה. ותיכף התחילו להפציץ, אנחנו זזנו
עם הילד בן , התחלנו לצאת מהרכבת. לכולנו לרוץ לאיזה צד שהראה

 ,ונשאר על מקום קרוב, אברהם לא היה יכול ללכת' ר. השנתיים ורבע
פתאום התחילו להפציץ על אותו המקום שכולם רצו . כ נשארנו"ואנו ג
  .רק ישבנו בתוך הרכבת, הנה בפעם הבא לא רצנו, כשנוכחנו בזה. לשם

ושם ירדנו מהרכבת עם החבילות נכנסנו לדירה של , באנו לסרטוב
והבית הזו היתה לא רחוק . כי הזכרים כולם היו על המלחמה, נכריות

  .מהמקום שנעמדה בו הרכבת

ושאל , הגויה נתנה לו סופגניה. ואפרים שמואל היה רעב, היינו רעבים
על עצם (ונתכווץ לבי , היא שאלה אצלי. לאמא אם מותר לו לאכול מגוי

ושואל על ,  רעב-אפרים שמואל ,  הבן שלי-העובדה שתינוק בן שנתיים 
  ).יאכלמסתמא אמרתי ש(ולא יכולתי לענות ) אם מותר לו לאכול, מזונות

, ובקשנו מהקונים חתיכת לחם ונתנו לנו, הלכנו ברחוב על יד חנות לחם
' ח ר"שבתנו שבת בסרטוב אצל הנכבד הרה. והבאנו הביתה קצת לחם
: והוא אמר לנו, )כ מלא עם צרות"שהיה ג(יעקב אייזיק קאראסיק 

  .כולם נוסעים לסאמארקאנד, נסיעתכם זה הוא כבר לחוץ לארץ

ועל שבת מברכים כסלו באנו , כ התחלנו לנסוע עם רכבת אחרת"אח
ובלילה היה קור , כ רעב"שם היה ג. ושבתנו שם בשבת" אורדה-קזיל"ל

  .וביום חום, נורא

  



 קה  ההסתדרות בסאמארקאנד  

 

 זכרונותיקה  

  פרק לא

  ההסתדרות בסאמארקאנד
כי באו הרבה , LXXXVIIולא היה לאן להכנס, לבסוף הגענו לסאמארקאנד

, ם עם אנשיםוהרחובות היו מלאי, וגם אז שחררו את הפולנים, משפחות
והיה , הרעב היה נורא. וממש נפלו באמצע הרחובות, כ המחלות"ואח

  .ורפואות היה קשה להשיג, ל"חלאים רעים ר

היה אז . ובעוד יום כבר איננו, הנה ראו את מישהו; בכל יום מתו אנשים
שאז , כך היה עד אמצע החורף(בזמן קרוב נפטר , שמי שרק נחלה, תקופה

  ).התחיל המצב להשתנות קצת לטובה

שהיה אז (ב הלכה זוגתי עם בנינו אפרים שמואל "כסלו תש' בערב שבת ט
מי ; בכלל. ה"תנצב. לבית רפואה ושם יצתה נשמתו) ילד בן שנתיים ורבע

  .כמעט שלא יצא חי, שרק נכנס אז לבית הרפואה

. כ כשאמרו לי נתבלבלתי"ואח, והייתי מבולבל, אני עוד לא ידעתי שמת
זה היה מרחק כמה (ונשאתי אותו לבית החיים , אחרי שבתלקחתי אותו 
מזה לבד היה אפשר . הלכנו ונשאנו) אני וזוגתי(ושנינו , )קילומטרים

ת שלא אאבד אמונתי "רק אני בקשתי מהשי, להתייאש מן החיים
  .והתקשרותי בהרבי

דווים ) אני וזוגתי(נשארנו . וגמרתי את חיי, חשבתי אז שאני כבר זקן
שבכלל לא היו לו , וכך היה גם מצבו של מיכאל טייטלבבוים. וסחופים

  .עדיין ילדים

*  *  *  

אסור היה . ולא היה מקום לאן להכנס, באנו לסאמארקאנד בחודש כסלו
והניירות , מפני המלחמה והחשש שיגייסו אותי למלחמה, ללכת ברחוב

  :שהיו לי לא הספיקו

רה עם תעודת הלכה הכלה למשט, צ"כשהתחתנתי בחרקוב בשנת תרח
וקבלה עבורינו תעודת זיהוי , הזיהוי שלי ופנקס הפטור מהצבא שהיה לי

אמנם כשהתחילה המלחמה בשלהי . חדש עם פטור מהצבא לחמש שנים
להתייצב , א התחילו לקרוא מחדש את כל אלו שיש להם פטור"שנת תש

  .לבדיקה מחודשת

אבל , והיה בידי תעודת פטור מהצבא, אמנם ברחתי לסאמארקאנד
שאז לא , כשהתחילו לעשות חיפושים אחרי משתמטים מהצבא

השגתי . אז הוכרחתי להחבא, מסתכלים על שום פטור ולוקחים למפקדה
  .ושם גרנו, איזו חורבה להתחבאות בה

                                                           
LXXXVII (ד ברוסיה הסובייטית פרק מט"בהבא לקמן השווה תולדות חב.  



 זכרונותי  קו

 

כי אסור היה , ה היתה רגילה לקום בבוקר ולסגור הדלת מבחוץ"זוגתי ע
אף שסיכנה את , היא השתדלה להרויח משהו בשוק. לי לצאת החוצה

, ומכרה בשוק לאוזבקים ואוזבקות, היא קנתה משהו בחנות. עצמה
, בערב היתה חוזרת הביתה עייפה מהקור ומהגשם. והרויחה משהו
וסלק , והביאה קצת חתיכות בקעת עצים שקנתה מרווחה, פתחה הדלת

, הסיקה התנור הפחי שקנינו פה. כ ביוקר"אדום שיכלו להשיג לא כ
והשאירה לי קצת מה לאכול , ואכלנו, בישלה. וחיממה קצת החדר

  .למחרת

  .וככה התנהגה מדי יום ביום, למחרת הלכה עוד הפעם לשוק על כל היום

 -" בוקלע"הבאנו אתנו מחרקוב : כ התחלתי גם אני לעבוד קצת"אח
ולי , אבל היו צריכים להרשם באיזה בית חרושת לסריגה, מכונה לסריגה

  .הייתי מתחבאכי , לא היה רשות לעבוד

, לקבל עבודה לעבוד בבית, זוגתי הלכה ונרשמה באיזה בית חרושת
ה "אבל ב, זה היה בהשתדלות גדולה. ולהביא לשם העבודה לפי הזמנה

, אני עבדתי על זה בבית, הם נתנו חוטים במשקל. מצאנו בית חרושת כזה
זוגתי היתה . והם קבלו בחזרה סחורה עבור החוטים לפי אותו משקל

. ז קיבלה שש מאות גרם לחם ביום"ועי, מוסרת בכל פעם את העבודה
. וזוגתי הוסיפה ללכת בכל יום אל השוק כמקודם, אני עבדתי בהיחבא

  .והעניות נוראה, אמנם הרעב היה עדיין גדול

לקחו . והוכרחנו לברוח מהבית, בהחצר גרה שכנה נכרית והלשינו עלינו
  .ו הביתוהחלפנ, מאתנו כסף שוחד שלא יאסרונו

*  *  *  

בההתוועדות דיבר . יהושע קארף' ו בשבט התוועדנו בביתו של ר"בט
' אז נחלה ר. ש ועל כלל ישראל"מיכאל שצריכים לעורר רחמים על אנ

והזכירו , כתבו מכתב. אברהם זעליג גאנזבורג' ור, אהרן יוסף ביעליניצקי
  .והם הבריאו, את שניהם

בזמן ההוא הגיע . ת"מוכרחים לעשות פה ישיבת תו: מיכאל אמר לי אז
שאסרוהו ] לברטוב[דובער קובליאקער ' ח ר"שלום בנו של הרה

כ "כמו. ובנו בא עכשיו לסאמארקאנד, במוסקבה ונפטר בבית הסוהר
, זעליג: משה כצמן ואשתו ושני בניו' ח ר"הרה, הגיעו לסאמארקאנד

נשארו ו, משה ואשתו נפטרו באמצע הרחוב' ר; )שהיה אז ילד קטן(והלל 
  .השני יתומים

, שלום לעווערטוב וזעליג כצמן, מיכאל אמר שנקח את שני הנערים
. והוא ילמד אתם, שיאכלו ימים? ואיפה יקחו על ההוצאות. ת"ונעשה תו

ואז נוכל לדבר עם , ואני אקח, אתה תקח על יום בשבוע: הוא אמר לי
כי , והיום הזה היה אצלי כמו יום טוב, אני לקחתי. כ יקחו"אחרים שג

ובישלנו , ב"וגם קניתי חתיכת ריאה מהשו, השתדלתי שיהיה יותר לחם
  .והיה יום טוב, מרק עם ריאה



 קז  ההסתדרות בסאמארקאנד  

 

 זכרונותיקז  

בתו של , שנכנס אל בית מרת מאניע דובראווסקי: כ אמר לי מיכאל"אח
וגם בתה , כי מת אצלה בעלה. ח הרב מנדל דובראווסקי"ג הרה"הרה

ונבקש , )ע דובראווסקייהוש(היישקע , ונשאר אצלה נער, הילדה נפטרה
  .ת"ממנה לרשום אותו בהישיבה תו

ומיכאל התחיל לדבר שתתן הנער , ושכב נער חיור על מטה, נכנסנו
הוא , מה לתת לכם: ואמרה, היא היתה שבורה מאד. ת"לישיבת תו

היה הפירוש " חולה"כשאמרו המלה , בזמן ההוא(אתם רואים , חולה
תרשמו אצלינו , מה אתם תפסידו: מיכאל אמר). שהתייאשו ממנו

  .תרשמו אותו: היא אמרה. ויהיה לו רפואה שלימה, בהישיבה

והתחילו , הילד נתרפא. וכבר היה לנו ישיבה משלשה נערים. הלכנו
  .ללמוד

ח "מענדעל פוטערפאס והרה' ח ר"באותה שעה באו לסאמארקאנד הרה
ים בימ. הם שכרו מלמדים ופתחו וניהלו את הישיבה, אבא פליסקין' ר

. ונתרבו התלמידים, התחילו להרויח, אלה כבר התחיל המצב להשתפר
ת "ישיבת תו: הישיבה התרחבה במהירות ובהתרחבות גדולה ונקראה

פעם הראה לי או סיפר לי שהאוצר של הישיבה אצלו . דסאמארקאנד
  .תיבה מלאה זהב

*  *  *  

נכנס אלי מישהו ושאל אותי אם אני רוצה לקנות ; ב"אחרי פורים תש
, שאלתי אותו מהו המחיר, לא ידעתי עדיין מה אעשה עם חוטים, חוטים

. והלך, והשאיר אצלי סחורה, והוא ענה לי שזה מאתיים רובל לקילו
בא אלי יהודי מהבוכארים ושאל אותי אם , כעבור זמן קצר, באותו היום

ארבע : וענה לי, כמה אתה משלם: שאלתי אותו, יש לי חוטים למכור
כי היתה סכנה ללכת , רק צריכים להביאם לביתו, קילומאות רובל ל

  .הסכמתי. ברחוב בלי אישור מאיזה משרד

, "חודזום"והוצרכתי ללכת ברחוב , לי בכלל היה סכנה לצאת לרחוב
לקחתי שבע קילו חוטים . ועל יד השוק, רחוב מרכזית בעיר הישנה

, פ קצת תניא במחשבתי מה שידעתי"וחזרתי בע, ופחדתי מאד, והלכתי
וקבלתי את הכסף , ה ונתתי את הסחורה"באתי ב. וכך הוקל לי הפחד

אבל , כ סכנה"ללכת עם כסף בחוץ היתה ג.  רובל1400והרווחתי פתאום 
  .וחזרתי שלם, ה באתי הביתה בלי ניירות"ב

, החלפתי דירה. נעשה קצת יותר קל הפרנסה, ומני אז, זה היה ההתחלה
 מכונת -" סטאנאק"ה "חס לויטין עפנ' וקניתי בשותפות עם המנוח ר

והתחלנו להרויח , המכונה היתה בביתו. ועבדנו בשותפות, אריגה של עץ
  .אבל ביתי היתה סגורה, קצת

*  *  *  



 זכרונותי  קח

 

למצוא מי ששייך לעבודת הצבא ולקחת אותם , כשעשו חיפושים מהצבא
  .התחבאתי בביתי עם מנעול סגור על הדלת מבחוץ, למלחמה

ושמעתי , ה סגרה מבחוץ"התחבאתי בביתי וזוגתי ע, ג"בקיץ תש', פעם א
בהבתים בסאמארקאנד היו . שחיילים נכנסו להחצר לעשות חיפוש

, )כמו שעושים בארונות קיר עכשיו(בתוך הקירות ) כניסות-(חללים 
, התחבאתי בתוך חלל הקיר. ובהחללים החזיקו חפציהם וכרים וכסתות

ל הדלת שלי מבחוץ ורצו החיילים באו א. והיה וילון תלוי על החלל
  .כיון שראו שהדלת סגורה עם מנעול, לחזור

ממקום מחבואי בחלל הקיר תחת הוילון שמעתי שכן אחד אומר 
ותוציאו , תשברו את הדלת ותכנסו, בפנים הבית ישנו אחד: להחיילים

 -ר "ק אדמו"ולמדתי את המאמר של כ, אני ישבתי תחת הוילון. אותו
נבהלתי ופחדתי , כששמעתי מה שהשכן אומר להם. צ"ה דרשו תר"ד

, הם שברו את המנעול. ת שירחם עלי ויצילני"ובקשתי מהשי, מאד
אחד '? מה יכולים לחפש בחדר א, והתחילו לחפש, ונכנסו בחדר אחד
וכמדומני שראה , י הסדק הסתכלתי בעיניו"וממש ע, מהם נגש אל הוילון

  .השבורוסגרו הדלת עם המנעול , הם יצאו מהבית. אותי

ונגשו אל הבית , כ באו להחצר עוד חיילים חדשים לעשות חיפושים"אח
פה "ושמעתי איך שהחיילים שהיו בביתי אמרו להחיילים החדשים , שלי

  .והלכו כולם, "כבר בדקנו

והיא ידעה שברחובות ) ה"איטא דבורה ע(כעבור קצת זמן באה זוגתי 
; וכשנגשה אל הדלת וראתה המנעול והדלת שבורה, עושים חיפושים

עניתי מתחת הוילון ". ישראל: "ואמרה לעצמה, ונכנסה להבית, נזדעזעה
כל זה היה נס . ת בביתינו"והיה שמחה ושבח והודיה להשי". ה"כן ב"

  .גלוי מסכנת מות להצלה

, ראיתי שאין זה תכלית להשאר כך בתור נחבא ומפחד מחיפושים
נת לשחרר אותי התדברתי עם מישהו שישלם לרופא של הצבא על מ

  .לגמרי

נפל עלי פחד . באתי למפקדה להתייצב אמרו לי לפשוט בגדי לבדיקות
. ל"ושם נהרגים מיד רח, שהנה לוקחים אותי ושולחים אותי לקרב

. טייטלבוים' מיכאל שי' חשבתי איך אעשה זאת מבלי לדבר עם חברי ר
התלבשתי חזרה יצאתי לחצר ומשם הביתה , הבחנתי שלא שמים לב עלי

  .ואף אחד לא הבחין בי

, שכל הניירות שלי נשארו אצלם, מיכאל וספרתי לו מה שנעשה' באתי לר
ו בשום אופן "הוא השיב לי שח. יחד עם התמונה ואיני יודע מה לעשות

  .כך נשארתי בבית בלי שום ניירות. ת יעזור"והשי, לא לחזור לשם

', לדמאן שיכעבור זמן קצר בא אלי איש יקר מיהודי פולין בשם ווא
והביא לי ניירות על , ואמר לי לא לדאוג, סיפרתי לו את כל מה שקרא לי

  ).שנשלח לסיביר ושם נפטר(שם אחד מפליטי פולין 



 קט  ההסתדרות בסאמארקאנד  

 

 זכרונותיקט  

וואלדמאן והביא לי ' פגשתי שוב את ר. לבסוף התקלקל אצלי הנייר הזה
בניירות . בשם נפתלי באט, ניירות  אחרים על שם עוד אחד מפליטי פולין

, עדיין הוצרכתי לחיות בהחבא. האלו חייתי כמה שנים בסאמארקאנד
  ?שאיך אני הולך בניירות של פולני ואיני יודע השפה

*  *  *  

לחפש על ידו הנעדרים , דיעיניג סיפרו שישנו עכשיו משרד מו"בקיץ תש
, זוגתי כתבה להם לחפש מישהו ממשפחתי. ונאבדים מתחלת המלחמה

ומצאו שאחותי פריידע 
נמצאת באיזה מחנה ' תחי

היא . על יד סטאליניגראד
התחילה להשתדל להשיג 
בעבורה ניירות אישור לבוא 

כי בלי אישורים , משם
אסור לנסוע משם ולבוא 

  .הנה

אני הייתי חי אז תחת השם 
אבל , ל"כנ, נפתלי באט

, זוגתי נשארה על שם לוין
וכיון ששמות שתיהן היה 

לכן יכלה להציג " לוין"
ובאה , הנה סוף כל סוף השיגה ניירות בשבילה, עצמה כאחותה או גיסתה

  .אצלינו ונשארה שם

ואחותי עזרה , סדרתי מכונת אריגה בביתי. בסוף הקיץ עברנו דירה
  .בעבודה

. אשר ססונקין' ח ר"בתמוז שדכתי את אחותי עם הרהד "בשנת תש
ה היה "וב, והוא התחיל לעבוד בקיוסק בחלוקת לחם, שכרתי להם דירה

  .להם פרנסה

ובא ,  מאיר גורקאוו' ח ר"ג הרה"ד נשתחרר חמי הרה"בקיץ תש
  .ושכרו להם דירה, לסאמארקאנד עם חמותי פיגה רבקה

ע ולא "ל(ה נחלתה זוגתי איטא דבורה במחלת ברושנוי טיף "בחורף תש
, ושכבה בבית, והיה סכנה לשלוח אותה לבית רפואה, )על כל ישראל

אחרי המחלה הועברה . אבל היתה חלושה מאד, ל נתרפאה"ה ות"וב
  .ואז החלפתי דירה, זוגתי לבית הוריה

ת שיחוס וירחם עלינו ויזכה אותנו בזרעא "באותו הזמן בקשנו מהשי
  .'שפכנו דמעות לפניו ית, "רידי כנחל דמעההו"קיימנו . חיא וקימא

  
זוגתו פריידא ובנם יוסף , ה”אשר ששונקין ע' ר

 יצחק שיחיו



 זכרונותי  קי

 

  פרק לב

  ההתכתבות עם הרבי

-ד"בפרקים הקודמים ספרתי על המכתבים שקבלתי מהרבי בשנים תרצ
ג לא היתה שום אפשריות להתכתב "צ עד שנת תש"משנת תרח. ז"תרצ

י "וע, ק"ג נוצרה אפשרות להתכתב עם ארה"בשנת תש. עם הרבי מרוסיה
  .ק היה אפשר להתכתב עם הרבי"ש בארה"אנ

אמנם בארכיון , ג איני זוכר שכתבתי מכתב לרבי"גם משנת תש
מיכאל ' המכתבים של הספריה נמצא המכתב שכתבתי יחד עם חברי ר

  .טייטלבוים' שי

. ה"לייב כהן ע' י ר"ע, ]ג"תש[לסדר במדבר ' את המכתב כתבנו בא
  :יכאלוכך כותב בו מ. מיכאל התחיל לכתוב אותו ואני סיימתי

  צוא מיין טהאיירין פעטער זאל לעבין אין פרייד

איך קען דיר שרייבון אז איך און מיין ברודער ישראל יודא לאה בייליעס 
ת זאל העלפון אויף "השי. ה גיזונט און בא אונז איז קיינע נייס"זיינען ב
  ...ווייטער 

ת "השי. א"איך בעט איבער געבון פון אונז א געריס דעם זיידען שליט
זאל אונז היטון פון אלע שלעכטץ וואס קען טרעפון אין דער שווערער 

און מיר זאלין זוכה זיין ' און מיר זאל זיין עבדים לה, מלחמה צייט
זעהענזיך אין פרייד און 
דערציילן אין גיכון דיא גרויסע 

 האט אונז ת"נסים וואס השי
  ...גיטאן

  'פון מיר מיכאל בן צבי

גיב איבער אגריס דעם זיידען 
  א"שליט

בן לאה ' פון מיר ישראל יהוד
  ביילא

לייב כהן לא ידע מי הם כותבי ' ר
ושלחו לרבי בצירוף , המכתב
  :הערה

זה המכתב קבלתי עתה מרוסיא 
ואינני יודע מי , מסאמארקאנד
על הקאנווערט . המה הכותבים

'  א-כתוב אדרעס לשם בשם 
    .דוואסקינא



 קיא  ההתכתבות עם הרבי  

 

 זכרונותיקיא  

) ערסק'יצ'בת הרב אליעזר דוואסקין מצ(הכתובת היא של מרת אסתר 
  .מיכאל טייטלבוים' אשת ר

אבל עתה נמצא בארכיון מענה , מעולם לא הגיע לידינו מענה למכתב הזה
, ל"משה גורארי ז' ח ר"י הרה"ע, ד"שכתב הרבי בהתחלת קיץ תש

  :ולשלוח לי המכתב מענהבצירוף הוראה למצוא כתובתי 

  ד"ד ניסן תש"ה כ"ב

  ברוקלין

  ',ה ישראל יהודה שי"ידידי מו

  !שלום וברכה

ויתן לו , בזרעא חייא וקימא.... ת את"ישמח השי, במענה על כתבו
  .בגשמיות וברוחניות, בהרחבה ובמנוחה, פרנסה טובה

מבין אני איך הצלחתי לצאת , עתה אחרי שאני רואה את המכתב הזה
', כמה דמעות שפכנו כו. כארבעים שנה לא ידעתי מהמכתב הזה. מרוסיה

ולא ידענו שיש עבורינו מכתב מהרבי שאנו עתידים לזכות לראות בנים 
כנראה הוצרכתי לשפוך , אמנם הכל הוא בהשגחה פרטית. 'ובני בנים וכו

כדי לזכות שהברכה תתקיים ', לבי בדמעות שליש בלב נשבר ונדכה וכו
  .עשרה טפחים בעולם הזה הגשמי והחומריבפועל למטה מ

*  *  *  

' עוד מימי בחרותי ממוסקוה ומלחוובקה התרועעתי עם ר, כל הזמן
מיכאל היה בא ' ר. ובפרט בהיותנו בסאמארקאנד. מיכאל טייטלבוים

וכל הזמן . אלי לביתי ביום שישי אחרי שגמר לימודיו עם התלמידים
או לראות איזה תיבה או כמה אותיות , השתוקקנו לשמוע אודות הרבי

  .שמישהו כותב למישהו אודות הרבי

  .והיינו מתוועדים ביחד, ש מצימוקים"אני הייתי מבשל קצת יי

לימד אותי ) דתי, איש יהודי נחמד, מיהודי בוכארא(הבעל הבית שלי [
הסדר . ונתן לי הכלים והמקום המוכן אצלו בשביל זה, איך לעשות יש

, 96' יותר ממס, ש חזק"הם יי, האדיםשהטיפות הראשונות מ, הוא
מסירים . עד שנחלש לגמרי בהאדים האחרונים, כ מתמעט החוזק"ואח

ועושים החוזק לפי המספר והצורך , כ מערבים ביחד"ואח, ראשון ראשון
והשארתי אותו קצת בהחוזק הכי גדול , לקחתי קצת מהראשון. שרוצים

  ].לבד

שהיה (בהבית שגרנו בה בהשנה האחרונה לפני שעזבנו את סאמארקאנד 
בחדר זה עמדה . היה לנו רק חדר אחד קטן, )ל"שייך ליהודי הבוכרי כנ

. ותפסה כמעט חצי חדר, )ל"כנ" סטאנאק"הנקרא (מכונת האריגה שלי 
כי , ואז היינו ישנים בחצר, וקשה לישון בהחדר הצר הזה, בקיץ היה חם

  .י השער"ישנתי עו, והשער היה סגור בלילה, להבית היה חצר עם שער



 זכרונותי  קיב

 

: שאלתי, אני שומע שדופקים בשער; פתאום בשעה שתיים בלילה בערך
וענה לי ? מה קרה: שאלתי. פתחתי לו ונכנס, מיכאל דופק' והנה ר, מי זה

וכותב המכתב כותב לו בתוך המכתב כמה , ל"שמישהו קיבל מכתב מחו
אבל העיקר שנתקבלו , מלים מענה מהרבי אודות ענינו הפרטי של האיש

ולכן בא אלי בשעה שתיים בלילה להתחלק עם , כמה אותיות מהרבי
וכי מי יבין לרוחו וישתתף עמו ; השמחה וההתרשמות וההתרגשות

  .בשמחה

התלבשתי קצת והשתתפתי ואמרתי שזה בטח השגחה פרטית שהשארתי 
והוא נעשה , נתתי לו להגיד לחיים מאותו המשקה. מהמשקה החזק
  .נו והתוועדנוישב. בשמחה עוד יותר

ניסן נעמענוב להתוועד ' ח ר"נלך להרה: באמצע שמחתינו אמר לי
כי בכלל לא היה לי שייכות ? מה אתה מדבר: אמרתי לו. בשמחה

והייתי מוכן , רק את הרבי אהבתי בכל לבי, לעובדים וחסידים כאלו
כ "אמרתי לו שאני מייעץ לו ג. בשביל ההתקשרות לרבי לתת את הכל

למחרת שמעתי שהיה . לבסוף הוא גמר להתוועד אצלי והלך. שלא ילך
  .כי הוא כן הלך, שמח

*  *  *  

מפעם לפעם היה בא מטאשקענט לסאמארקאנד התמים הנכבד והנעלה 
הוא היה ידיד שלי ושל . ד"יונה כהן הי'  רLXXXVIIIת הקדוש"ח הרה"הרה

  .יונה היה מגיע לסאמארקאנד היינו מתוועדים אתו' וכשר, מיכאל

כי בני אפרים [מה שנים מנישואינו ולא היו לנו ילדים עכשיו כבר עברו כ
]. ולמיכאל עוד לא היה ילדים כלל, שמואל נפטר כשהגענו לסאמארקאנד

ל טען ותבע שלא צריכים לשבת בחיבוק ידים וצריכים "יונה ז' ת ר"הרה
וצריכים לעשות הכל , להשתדל בכל המרץ ובכל מיני השתדלויות

  .ת בטח יעזור"והשי, ת"ולבקש מאת השי, שביכולת

ולכן , לי לא היו ידידים אמתיים: ואמר לנו, הוא בעצמו היה חשוך בנים
ואשתדל לעשות כל מה , אבל אתם יש לכם ידיד נאמן, אני סובל

שם , שילחו את נשותיכם לטאשקענט: לבסוף אמר. שביכולתי לעזור לכם
, תן להרופאיםואני אלך א, והן יהיו בביתי, יש רופאים גדולים מומחים

ויתעכבו שם , והלך אתן לרופאים, שלחנו אותן לטאשקענט; וכן היה
  .ו"זה היה בחורף תש. חודש ימים

*  *  *  

                                                           
LXXXVIII ( לאחר זמן כשזכיתי להכנס ליחידות לרבי בפעם הראשון שנסעתי הזכרתי את

ולהגיד , והרבי אמר לי לעשות יארצייט אחריו". הקדוש"יונה בפתק שכתבתי בתואר ' ר
  .י שיסופר לקמןכפ, וללמוד משניות ביום השנה שלו, קדיש



 קיג  ההתכתבות עם הרבי  

 

 זכרונותיקיג  

, והידיעה הכי משמחת, ה נשמע החדשות"סיון תש' ביום ה, ל"ה ות"ב
מיכאל טייטלבוים בא אלי ' ר. כי נגמרה המלחמה, והבשורה הטובה
  . והיינו בשמחה גדולה מאד, ושתינו לחיים, והתוועדנו שנינו

כי היו כאלו שהרויחו טוב  ? כ"מה זו השמחה כ: היו כאלו שאמרו לנו
להם ניירות כשרות שיכלו ללכת ' והי, בסאמארקאנד בתקופת המלחמה

. ואחרי המלחמה נעשה קצת שקט בהרווחים הגדולים, ולנסוע בהם
 שנשארנו ת על כל הטובה"הודינו להשי, אמנם אנחנו שהיה רע ומר לנו

ושהחיינו וזיכה אותנו לחיות ולזכות לשמוע הבשורה הטובה , בחיים
ושמעכשיו יש תקוה שנוכל קצת , ובפרט דם יהודי, שנגמר מלשפוך דם

נתמלאנו בתקוה ובטחון שנוכל . כ פחדים"לצאת מהבית לרחוב בלי כ
  .סוף כל סוף לכתוב ולקבל ברכה מהרבי



 זכרונותי  קיד

 

  פרק לג

  היציאה מרוסיה
שפליטי פולין יכולים לחזור , אחרי המלחמה נשמע שיצא חוק

אז כל , ואם מתקשרים ומתחתנים עם פליט מפולין; LXXXIXלפולין
 עם - אני ומיכאל -וכיון שהיינו . המשפחה יכולה לנסוע מפה לפולין
, התחלנו לחשוב על זה ולהתעניין, ניירות מפולין כמו אזרחי פולין

  .והתחלנו ללמוד קצת את השפה הפולנית

וכפי המובן מהמכתב שדעת ,  קראנו מכתב שקיבל אחד מקרובופעם
הרבי שאם יכולים לצאת מפולין הלאה למחוז הכיבוש האמריקאי 

אבל להשאר בפולין לא , מגרמניה אז כדאי לצאת מרוסיה דרך פולין
  .ולא ידענו אם יכולים להמשיך מפולין הלאה. כדאי

הכננו את הניירות . אף שגם על זה היה פחד, "אוביר"הגשנו בקשות ל
  .בשביל היתר יציאה מרוסיה

כשרציתי להגיש בקשה לעזוב את המדינה הוצרכתי לרשום גם את זוגתי 
כדי שגם היא תוכל לקבל רשיון ,  נפתלי באט-על שמי החדש הפולני 
  .לעזוב את רוסיה יחד אתי

, היה לה תעודת זהות שרשום עליו ששם משפחתה הראשון הוא גורקאוו
כ לרשמה "ואיך אוכל א, י נישואיה שם משפחתה הוא לויןואשר אחר

  ?כאשתי

כולל הדף הזה שרשום , תלשנו כמה דפים מהפספורט שלה, מה עשינו
כי הדפים , היה בזה סיכון גדול(עליו ששם משפחתה היה גורקאוו 

והציגה עצמה כאילו שם משפחתה מלידה , )בפספורט היו ממוספרים
  .ועתה התחתנה עם נפתלי באט, הוא לוין

והחתימה בחותמת שלה , ל שהפקידה לא שמה לב לחסרון הדפים"ת
" אוביר"ה ל"בניירות אלו הלכה זוגתי ע. שגברת לוין התחתנה עם באט

וקבלה שם רשיון יציאה מרוסיה יחד .") ד.וו.ק.נ"מחלקת ההגירה של ה(
  .אתי

כ יעבור הזמן של "כי אח, הוכרחנו להגיש הבקשות תיכף ובמהירות
החלטנו להעמיד את . ו"ת בקשות כאלו ונאחר את ההזדמנות חקבל

ואם נקבל היתרי יציאה אז נווכח ונתוודע , עצמינו בסכנה בשביל זה
כי לא .  אם יכולים לצאת מפולין- אם עד אז יתבררו הענינים -ונראה 

  .רצינו לבזבז את הזמן

                                                           
LXXXIX (ד ברוסיה הסובייטית פרק קטו"בהבא לקמן השווה תולדות חב.  



 קטו  היציאה מרוסיה  

 

 זכרונותיקטו  

ויצאו , לבסוף שמענו שנתקבלו מכתבים מאנשים שבאו מפה לפולין
  ".אוביר"והתחלנו לחכות לתשובות מ. 'למקומות הכיבוש בגרמני

' ח ר"הלכתי אל גיסיי הרה, כשהגשנו הבקשות, ו"באמצע החורף תש
והצעתי להם שגם הם יגישו , אשר ססונקין' ח ר"והרה, יעקב גורקאוו

והייתי , כי גם אצלם היו תעודות פולין, כשם שאני הגשתי, לרשיון
  .כמצחק בעיניהם

פתאום :   היה מקרה כזה- אחרי שהגשנו הבקשות -ורף במשך הח
נכנסו הקווארטקום ועוד איזה , וכשפתחתי, באמצע הלילה דפקו בהדלת

. והתחילו לשאול שאלות) תארנו בעצמנו שאלו הם נקוודיסטים(אנשים 
כ שאל אחד "אח. והם שאלו השאלות, הקווארטקום רק ליוה אותם

, ענינו על השאלות? אם אנחנו הגשנו בקשה להיתר יציאה מרוסיה: מהם
כי חשבנו שכבר נגמר ,  זה על זה-אני וזוגתי-והסתכלנו , אבל נחרדנו מאד

כי המלחמה כבר (ו "ומסתמא יקחו אותי וישלחו לסיביר ח, העסק
אבל , ו על העמדות הקידמיות במלחמה"בעת המלחמה שלחו ח; נגמרה

  ).ו"עכשיו זה חזרה לסיביר ח

בפרט אחרי ; אבל הפחד נשאר עלינו, לכו להםוה, הם שאלו ושאלו
ו לא נהין "ויעצו לנו שח, ש הפחידו אותנו עוד מקודם"שהרבה מאנ
והיה , ואף אחרי הגשת הבקשה יעצו לנו לבטל הבקשה, להגיש בקשה

שאפילו אם ; אבל אני אמרתי. כאלו שבטלו בקשותיהם מטעמים שלהם
 אחוז שישלחו אותנו לסיביר וספק של אפילו פחות 99יהיה חשש יותר מ

. הנני מוכן על כל דבר, מאחוז אחד שאולי כן נצליח ונתראה עם הרבי
  .מ בפועל פחדנו"מ

והפחידו אותי ואיימו שזו סכנה גדולה , פתאום באו אלי הרבה ידידים
אבל אנו התחזקנו . והרבה יועצים נעשו לי, מה שאני הולך לעשות

  .בעקשנות גדולה

, היתה התוועדות בביתי; בת חנוכהו בש"פעם בחורף הזה תש
דוב חן ועוד ' ח ר"הרה, ג הרב נחום ששונקין"ח הרה"בהשתתפות הרה
מיכאל ' ומובן וגם פשוט שגם ובעיקר חברי ר, מגדולי החסידים

) וכולם שתו משקה, ההתוועדות היה בחדרי הקטן(טייטלבוים היה שם 
איך אתה והוא הולכים לעשות דבר כזה בעצמכם : ואמרו למיכאל

  ).להחליט לנסוע(

: והכריז ואמר, הוא לקח הרבה משקה, מיכאל היה שתוי ובגילופין' ר
אתם רוצים להיות , ה טוב לכם בגשמיות ומתוק לכם ברוחניות"אתם ב

קשה לנו בגשמיות ומר לנו , אני וישראל. תעשו מה שאתם רוצים, פה
נו בעזרתו ת יצליח ל"והשי, נשתדל ונעשה כל אשר ביכלתינו, ברוחניות

  .'ית

ועלינו , "אוביר"ל בשעה טובה ומוצלחת קבלנו היתר יציאה מ"ה ות"ב
  .'ג' מס" עשאלון"היה לנסוע בה
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הסדר היה שבתחלה היתה תלויה ברחובות סאמארקאנד רשימת שמות 
אז צריך . האנשים שמקבלים היתר יציאה ובאיזה עשאלון צריכים לנסוע

, בעיר החדשה" אוביר"בסניף של ה, כל אחד ללכת בעצמו לנקווד
 הוא צריך לגשת לחלון ולחתום בעצמו על קבלת -וכשקוראים שמו 

  .ההיתר יציאה

; ולחתום על קבלת ההיתר" אוביר"כשהוצרכתי לקבל ההיתר יציאה מ
עד שהגעתי . אבל לא היתה לי ברירה והלכתי, הנה אף שפחדתי ללכת

. לו לעמוד שםופחדתי אפי, לשם כבר עמדו שם הרבה יהודים מפולין
, פתאום קראו את שמי. ורעדתי מפחד, עמדתי קרוב לחלון ופחדתי

ופחדתי להתקרב , אנשים קירבו אותי כששמעו שזה שמי. פחדתי לגשת
הוא , עד שמישהו מהאנשים שבפנים הבחין בפחד שלי, ממש אל החלון

ותיכף , והגיש לידי את הנייר שאחתום, הוציא בעצמו את הנייר מהחלון
כך עשה האיש הזה שמבפנים לעוד אנשים (נתן לי את ההיתר יציאה בידי 

  .XC)מרוסיה כמוני שפחדו לגשת לקבל

באיזה עשאלון צריכים לנסוע ומתי , כ היתה הרשימה של השמות"אח
סיון יום ' ד, בשלישי לחודש יוני', ג' עלינו היה לנסוע בהעשאלון מס. יוצא
  .לסדר נשא' ב

*  *  *  

                                                           
XC (כ כשהגענו "אח, ומה נעשה פה,  ולא הבנתי מי הוא זהבאותה שעה לא ידעתי

  :לפאקינג נודע לי מי הוא

, והסתכל בנו, "עמך"אדם מ, נכנס לישיבה איש צעיר בלי זקן, פעם בשבתינו בפאקינג
עכשיו אתם לא : פתאום התחיל להגיד לנו. ולא ידענו מי הוא, אנו הסתכלנו עליו

, אבל בסאמארקאנד כשהוצרכתם לקבל רשיון יציאה, צריכים אותי ולא מכירים אותי
  :וסיפר לנו סיפור כזה. הרגשתם אותי

היתה להם איחוד או מפלגה בשם , שבאו מהמחנות, ליהודי פולין הצעירים ברוסיה
רוסיה בעת המלחמה לפני יציאתם מרוסיה וחזרתם  שהיתה מאושרת ב."פ.פ.ז"

אבל ; הם החליטו שטוב לעזור ליהודים שיצטרפו להם ושיבואו אתם לפולין. לפולין
ואמרו , של הנקווד" אוביר"באו נציגיהם למשרד . ידעו שיפחדו לעשות ניירות ולקבלן

וקשה לכם לקרוא הניירות , בשבילכם זה יהיה טרחה גדולה לעשות הניירות: להם
. ויעזרו לכם,  ניתן לכם אנשים.פ.פ.זאתם לא יכולים לקרוא בפולנית אנו מ, בפולנית

וסדרנו בראשונה את אלו הניירות שהתחתנו עם , ובאמת עבדנו קשה. והרשו לנו
כדי , נתתי לכם הכל מוכן מהחלון, וכשבאת לקבלם, אז ישבנו מבפנים. פולנים

  .שבמהירות תקבלו הניירות

  .ל בעד הנסים האלו"ה ות"וב. והודינו לו על כל הטובה, שמחנו אתו
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ביניהם ( ילדים קטנים - שעות ביום עם תלמידים באותו זמן למדתי כמה
' ח ר"בבית הרה) ח מיכאל משולבין ועוד"הרה, מרדכי בלינר' ר: היו

  .שמואל יוסף

ראיתי , כשיצאתי מהמקום שלמדתי אתם ללכת הביתה, פעם אחד
שיש ; כ סיפרו לי"אח. בפינות הרחוב אנשים מוזרים כמו אנשי נקווד

,  צילום קטנטונת כמו קופסת גפרורים-להם בידיהם מכונות פוטו 
וראיתי שהם כבר , מובן שנפל עלי פחד. ומצלמים את מי שחושדים בו

התחילו להכין עצמם לפי הפקודה ממוסקווה על הגזירות שלאחרי 
  .ת שירחם עלינו"אבל חכינו וקוינו אל השי; המלחמה

ון החלטנו לנסוע בהעשאל. חכינו בכליון עינים על יום היציאה מרוסיה
הכננו . ולא לבד ברכבות ובתחנות, ביחד עם הרבה יהודים פליטי פולין

והכננו המזוודות והשקים עם הסמרטוטים שהיה , את עצמינו להנסיעה
אף שהרבה הטילו ספיקות אם ; ובלב פועם ומתרגש חכינו להנסיעה. לנו

  .ו לסיביר"ל או ח"זו נסיעה לחו

יונה כהן ' ת ר"ח הרה"לפני נסיעתי בא אל ביתי איש המסירת נפש הרה
; ת יעזור לכם בהדרוש לכם"השי, שמע. אתם נוסעים! נו: ואמר לי, ד"הי

, תצליח: ואמר. והתנשק, "אני רוצה להתנשק אתך: "ואמר. תזכור אותי
  .זה היה כמים קרים על נפש עייפה וצמאה. ותזכרני
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  פרק לד

  "עשאלון"הנסיעה ב

בשעה טובה ומוצלחת ארזנו בבוקר ו "סיון שנת תש' ד' ל ביום ב"ה ות"ב
השכם את החפצים על מכונית משא ונסענו אל תחנת הרכבת כדי לנסוע 

בתחנת הרכבת , באנו אל התחנה. 'ג'  עשאלאן מס-עם הרכבת משא 
רצינו לעלות , עמדנו על פסי הרכבת, נאספו כל הנוסעים במסע זו

לפנות ערב . וככה חכינו כמעט כל היום, אבל לא הרשו, להרכבת פנימה
, ל ובשבח וזמרה תוך לבותינו פנימה"ה ות"ב. הרשו לנו לעלות להרכבת

כ לאחר משך זמן "ואח. נכנסנו בשעה טובה ומוצלחת אל הרכבת
  .התחילה הרכבת לזוז

אבל , הרכבת זזה לאט לאט. בלי חלונות, ל"הרכבת היתה רכבת משא כנ
. בים ברכבת וזזיםכי כבר יוש, ת בליבותינו"הודינו להשי, כל דקה ודקה

כי אפילו , אצלי היתה זו הפעם הראשונה שיצאתי מסאמארקאנד
ומי חשב עוד לנסוע , בהרחובות לא העזתי לצאת ולהסתובב מרוב פחד

ת וזכינו להשאר בחיים מכל "ועכשיו הצליח לנו השי; מסאמארקאנד
ועוד לצאת מסאמארקאנד חי עם הרבה , המאורעות ומהמלחמה הנוראה

עוד יכול לבוא זמן שנזכה , ומי יודע. ג"לזכות בהמצטרך ברו, תקוות בלב
ולקבל , פ עם הרבי"ואפשר עוד נזכה להתראות פב, למכתב קודש מהרבי
  .ברכותיו והוראותיו

שנה אחרי שנודע לנו , ו"סיון תש' ה, ביום המחרת יום שנכפל בו כי טוב
ל אשר כבר סיפרתי איך שהתוועדתי עם מיכא, אשר המלחמה נגמרה
רציתי , סיון ערב חג השבועות' ה, באותו יום; ואמרנו לחיים ושמחנו

  .ביחד עם מיכאל לטבול לכבוד החג

ולא רחוק מפסי הרכבת , ליד שדה, פתאום נעצרה הרכבת באמצע הדרך
, שמחנו על ההזדמנות הנפלאה. היתה איזו שלולית מים עם רפש וטיט

כי , תיכף חזרנו להרכבת. וטבלנו בהשלולית, וירדנו במהירות מהרכבת
, הרכבת התחילה לזוז הלאה. לא אמרו לנו מתי תזוז הרכבת בדיוק

  .ת בעבור הנסים האלו"והודינו להשי, הייתי בהתרגשות גדולה מאד

והיה ספק בלבם אם אנו נוסעים לפולין או , ל היו שפחדו ולא האמינו"כנ
 ולבטוח והשתדלנו להתחזק, והספק הזה תקף קצת את לבנו, ו לסיביר"ח

  .ת שירחם עלינו ויביאנו למחוז חפצנו לשלום ולשמחה"בהשי

ואנחנו השתדלנו לא , ש שנסעו ברכבת הזאת"היו עוד אחדים מאנ
ולא להרבות בירידות מהרכבת בזמני עצירת , להתבלט יתר על המדה

  .רק מה שמוכרחים, הרכבת

והלכו , ש ירדו לעיר"אחדים מאנ. כ נעצרה הרכבת בטאשקענט"אח
. ש לכל הנוסעים"ש מאנ"הביאו ד; וכשחזרו, ש"למכירים מאנ
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 זכרונותיקיט  

העיקר , והיה לנו ממונה שקיבל המנות וחילק לנו, בהעשאלון חילקו מזון
  .שנתנו לנו מנת לחם

אחרי שהרכבת עזבה את טאשקענט היא התחילה לנסוע קצת יותר 
  .במהירות

קרוב לאמצע , רק ככה, לא על התחנות, באמצע הדרך נעצרה הרכבת
ערמות ערמות , ליד הפסים היו מונחות קופות גדולות של מלח. שדותה

כי בכלל יהודי , ידענו שהם סוחרים(ירדו אנשים מאנשי פולין . גדולות
) פולין הם מלומדים במסחר ומבינים מעצמם לעשות מסחר מכל דבר

, כ הרבה מלח"אנו לא הבנו בשביל מה הם צריכים כ. ואספו הרבה מלח
, הלכה קצת, הרכבת זזה. אספנו גם אנו קצת מלח, אבל כשכולם אוספים

ונתנו בעד , למי יש מלח: ואז באו אנשים מהסביבות וצעקו, ונעצרה שוב
גם אנו החלפנו ). מין טבק שמעשנין ברוסיה(המלח טאבק מאכורקה 
  .המלח שאספנו בעד טאבק

והיה ליד פסי הרכבת ערימות . ושוב נעצרה, נסעה קצת, הרכבת זזה
זה כבר דבר שצריכים את , אספנו תפוחי אדמה. ת של תפוחי אדמהגדולו
כי בהרכבת היה תנור שיכלו לאפות עליו , ויכולים להשתמש בהם, זה

  .תפוחי אדמה

למי יש : ובאו אנשים מהסביבה וצעקו, ועוד הפעם נעצרה, הרכבת זזה
גם החליפו לנו . שזה כבר בכלל דבר יקר, ונתנו לנו בחליפין אורז, טאבק

  .כך ראינו בעינינו את הסדר המסודר במדינה. בעד תפוחי אדמה אורז

, ל אנו מתרחקים מיום ליום מסאמארקאנד ומאוזבעקיסטאן"ה ות"ב
ככה . אבל אותו הדרך מוביל גם לסיביר, ומתקרבים לרוסיא המרכזית

הרכבת נעצרה ליד . עד שבאנו לסאראטאוו, נסענו ונסענו לאט לאט
כי הרכבת תעצר , כולים ללכת על כמה שעות לעירשי: ואמרו לנו, התחנה

  .הרבה זמן

ובהחנויות היו , ונכנסנו להחנויות, מיכאל טייטלבוים' ירדתי עם הר
אצלי ואצל . סחורות שלא היו בנמצא בסאמארקאנד כמו לבנים וסדינים

וקנינו סחורות בהחנויות בעד הרובלים , מיכאל היו כמה אלפים רובלים
, בפעם הראשונה כשהיינו פה(וחזרנו להרכבת , הרוסים שהיו אתנו
ל אנחנו כאן בפעם "ה ות"ועכשיו ב, כמסופר לעיל, כשברחנו מחארקאוו

  ).ביציאתינו מסאמארקאנד, השניה

בהמחוזות הנקרא , והלכה לאט לאט, אחרי כמה שעות זזה הרכבת
שהוא מחוז ) מחוזות האדמה השחורה" (=ארניא זיעמליא אבלאסט'צ"

ועמדה , הרכבת הסתובבה. 'וואראניז, טאמבאוו, טאווהערים סארא
  .בעצירותיה יותר מהילוכה

, והיה שם גשר, והנה ביום טו סיון נעצרה הרכבת על יד שדות ונהר
ואשר הדרך , אשר זה לא רחוק מטאמבאוו: אמרו. ונעמדה הרבה זמן

, ויצא קול שכל העשאלונים שיצאו לפנינו, הזאת מובילה גם לסיביר



 זכרונותי  קכ

 

ואשר יש חששות שמובילים גם , מסתובבים עדיין ונמצאים ברוסיא
  אותנו לסיביר

כי הרי כל , ויתכן שאצל הגדולים בעצמן לא היתה החלטה ברורה בזה[
כ גנרל אמריקאי שדיבר במחוזות "כמו שאמר אח, הענין הזה היה נסי

שכל הענין שסטאלין החליט לתת ליהודים לצאת היה : הכיבוש ואמר
  ,]מעשה נס

אז הלבבות פעמו , ואומרים שמועות כאלו, נחנו כבר עייפים מאדוכשא
, הרי מלכתחילה נסענו על הספק, אבל מה אפשר לעשות, אצלנו חזק

  .ת שהכל יהיה לטובה"וקוינו אל השי

למחרת ראינו . פתאום זזה הרכבת והתחילה ללכת קצת במהירות יותר
, לקיוב, זו הדרך לאוקריינה. שאנו נוסעים על דרך קורסק) ואמרו לנו(

אבל , הלבבות שקטו קצת מהפחדים ואי הבהירות. שהיא הדרך לפולין
, אחרי יום נסיעה עברנו את קורסק. עוד לא ידענו בבירור לאן נוסעים

  .והרכבת התחילה לזוז במהירות יותר

כ "ואח, נעצרה הרכבת על הרבה זמן ליד דארניצע, כשבאנו על דרך קיוב
אז , ליד דארניצע, גשר הארוך של הדניעפרונסעה על ה, התחילה לזוז

  .ו"ז סיון תש"זה היה בי. ראינו בבירור שנוסעים על הדרך לפולין

ת על זה שאנו זוכים לראות בעינינו "בלבנו אנו מודים ומשבחים להשי
אין בנו אותיות . שנוסעים על הדרך הזה לצאת מהמיצר אל המרחב

ת על להבא שאל יעזבנו "ואנו מבקשים מהשי. ת"להודות ולשבח להשי
  .ואל יטשנו

כשיצאה הרכבת . כ התחילה הרכבת להמשיך ולהאיץ את המהירות"אח
ראינו חלקות אדמות , לעטיטשוב, על הדרך לדיראזשנע, ממחוז קיוב

שהגבעות האלו הם ; ואמרו לנו. כמו הרים נמוכים, נגבהות מהמישור
ד חיים " היש קברו את היהודים"המקומות שהגרמנים והאוקראינים ימ

אצל הרבה מאתנו היו בהעיירות האלו קרובי . בתוך האדמות האלו
אבל , הלבבות נחרדו בקרבנו מהמראות המוראות האלו, משפחות

  .הרכבת רצה במהירות הכי גדולה



 קכא  מגיעים לגבול פולין  

 

 זכרונותיקכא  

  פרק לה

  מגיעים לגבול פולין

בבוקר אמרו לנו שהיום נגיע להגבול הישן ) ט סיון"או אולי י(ח סיון "בי
ואכלו ארוחת , התפללנו; כשקמנו בבוקר השכם. בין רוסיה לפולין בבוקר

אמנם מרוב התרגשות לא , כ לאכול"ואמרו לי שאוכל ג, הבוקר משהו
  ;יכלתי לאכול

, כל כך התרגשתי מהעובדה שמגיעים למקום גבול רוסיא אפילו הישן
כ וקיויתי שאפשר אזכה להגיע למקום גבול "אשר כל החיים ציפיתי כ

ד מהרבי מענה על שאלתי " אחרי שקיבלתי בשנת תרצבפרט. רוסיא
" אונא"וכששללו ב". ת יהיה בעזרו"והשי, להגיש לריגה"והמענה היה 

קיבלתי מענה ; את בקשתי) משרד נתינת האישורים להיתרי יציאה(
עוד הפעם " אונא"וקיבלתי מ, "יגיש עוד הפעם: "מהרבי באותו קיץ

שתים עשרה שנה קיויתי וציפיתי לאותו הרגע שאזכה . תשובה שלילית
  .והנה עכשיו מגיע הזמן, )ולא התיאשתי(לראות את הגבול 

אבל לדידי , וכעת היה זה כבר מחוז רוסיה, אף שזה היה כבר הגבול הישן
היתה זו אצלי ענין , שברוסיה היתה סכנה בשבילי אפילו לצאת מהבית

יסעו לסיביר בפרט שרבים הפחידוני ש. ופעלה עלי התרגשות גדולה, נפלא
  .במקום לנסוע להגבול

אמרתי שכל זמן שלא , פ שהפצירו בי לאכול"אע, מחמת התרגשות זאת
  .נגיע לגבול הישן אני לא יכול לחשוב אודות אוכל

נפתחו המקלות הצבועות .  לפני הצהרים בערך נעצרה הרכבת11בשעה 
והרכבת המשיכה להתקרב ,  סימון הגבול הישן-בפסים אדום ולבן 

כי פחדתי , בתוך לבי פנימה(ת "הודיתי בכל לבי להשי. להגבול החדש
עדיין להראות בגלוי גודל שמחתי כל עוד אנו נמצאים ברוסיה ובהרכבת 

  .כ אכלתי"אח). הרוסית

ת עוזר לאדם קטן ושפל "איך שהשי', התחלתי להתבונן בנפלאות ה
מיצר ומה שאני זוכה לאחר שפלותי לראות במו עיני היציאה מה, כמוני

ואזכה , ת עוד יעזור"שהשי, ונכנסו מחשבות בטחון בקרבי. להמרחב
ועוד יותר לקבל , ולזכות לכתוב מכתב לרבי, לבוא למקום מבטחים יותר

  .מבורך בבנים ובנות, ולזכות לבנות בנין עדי עד עם זוגתי, ברכה מהרבי

הרכבת התחילה עוד . ואני מתרגש מאוד, המחשבות הללו עפו במוחי
פתאום שמענו . ופתאום נעצרה הרכבת על יד יער, הפעם לזוז לאט לאט

. ולא ידעו מה לעשות, שבשעת העצירה נעשתה שריפה באחד מהקרונות
הוא קפץ ויצא . מיכאל התחיל לצעוק שילכו להציל ולכבות השריפה

  .ולקחו מים וכיבו השריפה, ואחריו יצאו עוד, מהקרון



 זכרונותי  קכב

 

, טח אוקראינה המערבית הפולניתנסענו בש. והמשכנו לנסוע, הרכבת זזה
, ש"ימ" בענדעראווציס"שם היו בהיערות מחנות שודדים איומים בשם 

  .שונאי ישראל

אבל אמרו כי נהגי , לא ידענו הסיבה, בלילה נעצרה הרכבת על יד יער
ובשביל , ש"הקיטור של הרכבת משתפים פעולה עם הבענדעראווציס ימ

וכבר , והם שותפים, זה הם מעמידים הרכבת על יד יערות כדי לשדוד
ישראל קוק שהוא ' סיפר ר' כשהגענו ללודז (2' שדדו את העשאלון מס
  .וככה רצו לעשות בהעשאלון שלנו)  ושדדו אותם2' נסע עם העשאלון מס

כי זה רכבת משא ובהמות , חלונות לא היו בהקרונות של העשאלון
וזה היתה , ן שלנוורצו לפתוח הדלתות מהקרו, באו אנשים מבחוץ). ל"כנ(

והם , מיכאל טייטלבוים סגר מבפנים הדלתות). ל"כנ(באמצע הלילה 
ולנסות לפתוח , התחילו לדחוף האצבעות בתוך ידי הדלתות והחריצים

ונפלה חרדה , מיכאל לקח בקבוקים ריקים והכה באצבעותיהם. בחזקה
ככה לחמו אתם מבעד . מיכאל צעק לכולם שיעזרו, ופחד על כולנו

, ובינתיים התחיל להאיר הבוקר, ולא יכלו לפתוח הדלתות, הדלתות
התחלנו . ל שיצאנו מהסכנה הזו"ה ות"וב, והרכבת התחילה לזוז

  .להתקרב אל הגבול העכשוי החדש שמשם באים כבר לפולין

לא ראינו את . אבל לא נעצרה בלבוב רק עברה, הרכבת עברה על יד לבוב
ונעצרה , הרכבת התקרבה עד הגבול. רק אמרו לנו שעברנו את לבוב, לבוב

  .סיון' זה היה בערך בכ. על יד שדות זרועות שבלים גבוהות לפני הקציר

אנשי הגבול באו ואמרו לנו שצריכים ללכת לתחנת הגבול להחליף 
לי ולמיכאל היו כמה . הרובלים הרוסים שיש לנו על זלאטעס פולנים

שכאשר יעברו את הגבול משלמים בעד רובל , סיפרו לנו. אלפים רובלים
ופה בהבאנק הממשלה הרוסית משלמת בעד , רוסי שלש זלאטעס פולניות

. ולכן הרבה מהנוסעים לא הלכו להחליף, פולנית' רובל רוסי רק זלאטע א
ת עוזר לנו לדבר כזה שקוינו וחכינו "כשראינו שהשי, אמנם אני ומיכאל

אפילו על , לו על ספקאפי, לא רצינו לסכן עצמנו בשביל כסף, לו כל חיינו
ומה שוה אצלנו כסף כשמדובר בענין יציאה מהמיצר אל , מאלף' חלק א
  .והלכנו והחלפנו את כל הרובלים שלנו, המרחב

ומהקרונות , רמזו כמה בחורים מפולין; בעמדינו עם הרכבת על הגבול
כנראה שלא היה , קפצו בחורות והלכו להשדות והתחבאו בתוך השבלים

  .להם שום ניירות

נכנסו כמה , וגמרנו להחליף את הרובלים בזלאטוס, כשחזרנו מהתחנה
וכל , ואחד החזיק רשימה וקראו את השמות, פקידים ממשמר הגבול

ולא הסתכלו , ולא חפשו שום דבר, כן: ז"אחד שקראו את שמו ענה ע
כשיצאו . רק לידם עמדו כמה מיהודי פולין ועזרו להם, אפילו על האנשים
והן נכנסו , רמזו הבחורים להבחורות בהשדות; ה קרונותהפקידים מכמ

  .לאלו הקרונות ששם כבר בדקו וקראו את השמות



 קכג  מגיעים לגבול פולין  

 

 זכרונותיקכג  

. זמן קצר אחרי שגמרו הפקידים לבדוק את כל הקרונות זזה הרכבת
  .נעצרה הרכבת בפשעמישל בפולין, ובתוך זמן קצר

, למי יש רובלים: נכנסו סוחרים פולנים וצעקו, תיכף כשנעצרה הרכבת
ל יצאנו "ה ות"אז ידענו והרגשנו כי ב. ושילמו שלש זלוטות בעד רובל

הנה הרגעים , כ קיוינו וחיכינו וציפינו"הקיווי החזק שבלבנו שכ. מרוסיה
אבל כל זמן שעוד , הייתי בהתרגשות גדולה עד למאד. ה"האלה הגיעו ב

פחדתי להראות בגלוי גודל שמחתי , נמצאתי בהרכבת מרוסיה
  .יוההתרגשות של

ועל התחנות נכנסו צעירים , הרכבת התחילה ללכת במהירות גדולה
כל אחד היה בא ושואל אם , מי רוצה לרדת ולהתקשר עם מפלגה: ושאלו

. להשומר הצעיר: בכלל היו אומרים. רוצים להתקשר עם המפלגה שלו
אבל ראינו שהם . או גורדוני, אנו לא ידענו עדיין מה זה שומר הצעיר

  .בכלל לא מעוניינים בדתיים

אחרים ירדו כדי לנסוע , היו כאלו שירדו מהרכבת והצטרפו אליהם
מפני (אבל דברו על כך שהם מעמידים את עצמם בסכנה , להעיירה שלהם

כ שהיו מקרים "ובאמת שמענו אח, )הגויים הפולנים שהיו שונאי ישראל
  .ל"לא טובים ר

 -אחרונה ולהגיע להתחנה ה, לנו אמרו שצריכים לנסוע עם הרכבת
  .ושם נראה מה לעשות, )קאטאוויץ, לא רחוק מביטון(וורוצלאו 

בתחנה עלו על הרכבת יהודים מקראקא . נסענו עד שהגענו לקראקא
הם . אחדים שאלו מהם דרישות שלום. שחזרו לשם תיכף אחר המלחמה

ואמרו לנו שצריכים , היו מפוחדים מאד כשראו אותנו מגודלי זקנים
אנו . להסיר הזקנים כי יש סכנה ללכת פה עם זקנים מפני הפולנים

כ אמרו לנו "אבל אח. ולא יכולנו להבין מה הם סחים, הסתכלנו עליהם
זה (הנוסעים שאנו מעמידים אותם בסכנה ומוכרחים להסיר את הזקן 

שברוסיה : אמרנו). ע"היה זמן קצר לפני המאורעות והפוגרום בקיעלץ ל
ואף פעם לא עלתה אפילו על , ם זקןהיתה סכנה יותר גדולה כשהלכו ע

כ הפסיקו "אח. ואין מה לדבר אתנו אודות זה, מחשבותינו דבר כזה
  .לדבר אתנו אודות זה

על יד , באו הרכבת והעשאלונים, א לחדש סיון"כ' למחרת ביום ה
שם עמדו עוד . ואמרו לנו שזו תחנה אחרונה, הרכבת נעצרה. וורוצלאוו

. שם גרים גרמנים ופולנים. עם הרבה יהודים פליטים, רכבות ועשאלונים
הנה עוד הרבה , אלו באים מרוסיה: ש ניגש אלינו ואמר"גרמני אחד ימ

ואז התחלנו לחשוב , נבהלנו לשמוע דברים כאלו. יהודים נשארו בחיים
  .שעוד רבה הדרך והתלאות לפנינו

באו יהודים . ולא ידענו מה לעשות, ועמדנו, ירדנו מהרכבת עם החפצים
רק ', ואמרו לנו שיכולים לשכור קרון אחד מרכבת מיוחדת ולנסוע ללאדז

יש כבר קיבוץ מיהודים וגם ' ושם בלאדז, צריכים לשלם הרבה כסף



 זכרונותי  קכד

 

ונכנסנו , שילמנו. ובמשך הזמן נסדר הרכבת, תיכף הסכמנו. ש"מאנ
  .'ונסענו ללאדז, להרכבת

ש לא רחוק מפסי "עמדו שקצים פולנים ימ', כשהתקרבנו לפרברי לאדז
כשראו שהרכבת שלנו עוברת . והסתכלו להחלונות של הרכבת, הרכבת

והיו בו , זה היה כבר רכבת נוסעים(ומהחלונות ראו יהודים נוסעים 
ואמרו לנו , אנו לא הבננו מה זאת. הראו לנו עם מקלות על גרונם) חלונות

אז התחלנו . ת ישמרנו מזה"ל השי"ו ור"שהם מראים לנו שהם ישחטו ח
ומדוע כתב וצוה , ומה עבר פה על עם ישראל, הבין קצת מה זה פולניםל

  .ו"הרבי שבשום אופן לא להשאר בפולין ח



 קכה 'תחנת לאדז  

 

 זכרונותיקכה  

  פרק לו

  'תחנת  לאדז
להרשות ' לא רצו שירותי הנהלת הרכבת בלאדז' כשבאנו לתחנת לאדז

אבל אל ; וביום זה היה חופש אצלם, כי צריכים לסדר ניירות, לנו לרדת
שכבר הגיעו לפולין לפנינו וכבר דרו , ש"התחנה באו לקבל פנינו כמה מאנ

, לקבל מתת יד, זאת היתה כוונת הפקידים(ונתנו להם מתת יד ', בלאדז
על מנת , אז נתנו לנו רשות לרדת). ש"שהוא דבר האהוב על הפולנים ימ

  .ביום שאחרי החופש', שיסדרו את הניירות אחרי כן בעיר לאדז

ירדנו מהרכבת עם .  שכרו אוטו משא בשבילינו,ש שבאו לקבל פנינו"אנ
ששם גרו אז כל , 42והביאו אותנו לרחוב זאחאדניע מספר , החפצים

  .ש שבאו מרוסיה לפולין בבית אחת"אנ

הלכנו אני ומיכאל לחצר של בתי , אחרי שבאנו והבאנו החפצים אל הבית
וכל המוסדות והישיבות שנתאספו מהפליטים שבאו לעיר , הכנסיות
. ששם יש בית מרחץ עם מקוה: אמרו. 66ברחוב זאחאדניע מספר , לודזש

 ולטבול - שנסענו כל הדרך עם אותם הבגדים -הלכנו להתרחץ מכל הדרך 
  .בהמקוה

, שאף שזה באמצע היום, אמר לנו היהודי העובד במקוה, כשבאנו לשם
 שלא -ומקוה חמה , כ עשה במיוחד בשבילנו מים חמים למרחץ"אעפ

  .וה כזה אף פעם בהחיים שלנו ברוסיאראינו מק

ו לתנור להשרף "ע להזרק ח"שהוא כבר היה מוכן ל; הוא סיפר לנו
, ושכב כבר על יד התנור מוכן להזרק, )ש"י הגעסטאפו ימ"ע(באושוויץ 

  .ובאיזה נס נשאר בחיים

כי עד אז לא שמענו ברוסיה פרטים , מתחלה לא הבננו מה שהוא מספר
איך שזרקו יהודים חיים לתוך תנור , וסיפר לנו כל המאורעות, כאלו

ופתאום , ו"והוא היה כבר מונח על יד התנור להזרק לשם ח, ל"שריפה ר
ה נשאר "והעיקר כי הוא ב, ש ברחו"והגרמנים ימ, נכנסו הכובשים

, ת על כל הטובה שהצילנו"אנחנו כולנו מודים ומשבחים להשי. בחיים
  .ושהחיינו לזכות להנצל

, התחלנו לחשוב איך לקיים את התנאי של הרבי, דרנו קצתתיכף כשהסת
ולהשתדל להגיע , להמשיך הלאה ולעזוב את פולין במהירות הכי אפשרי
השתדלנו , והעיקר. אל איזור הכיבוש האמריקאי בגרמניה או מקום אחר

שזאת היתה עיקר מגמתינו ומשאת נפשינו , למצוא איזה קשר עם הרבי
  .ר"בגו, נ ממש"בכל עבודתינו במס

טלפנתי להם . וגיסי עם משפחותיהם, בסאמארקאנד נשאר חמי וחמותי
' ה יצאנו מרוסיה בהצלחה והננו נמצאים כעת בלאדז"והודעתי שב

אמר לי , מאיר גורקאוו היה בפאריז' ח ר"ג הרה"כ כשחמי הרה"אח[



 זכרונותי  קכו

 

אבל אחרי שנסענו , שהוא לא חשב כלל לעת זקנתו להעתיק מחוץ לרוסיא
  ].ל הצליח ובאו לפאריז"ה ות"וב, כ לנסות"החליטו ג, וטלפנו להם

והתקשרו עם מוסדות אודות עזר , ש"נתייסד ועד מאנ' בלאדז
וגם השתדלו אודות ) י שליחי הדזשאינט"כנראה היה זה ע(להמשפחות 

  .המשך הנסיעה

, ב"מסרו לנו שיבוא הרב הראשי מארה;  הראשון לבואינוXCIבשבוע
את הפליטים שבאו ' לבקר בלאדז, XCIIאליעזר סילווער' ג הרב ר"הרה

ומשרידי , ומהמחבואים, ומהפרטיזאנים, מרוסיה: היינו, מכל המקומות
  .ועוד, המחנות

בהמזכירות (היתה תכונה רבה והכנה קדחתנית אצל המפלגות הדתיות 
, )והפועל המזרחי, והמזרחי, )שהיו עדיין ביחד(ופועלי אגודה , של אגודה

  .ם להאורח החשוב רם המעלהאיך להעריך הקבלת פני

כי , וברוסיה סבלנו מאד מהמתנגדים, אנו שמענו שהוא מתנגד
ואנו כן , המלומדים שבהם לא יכלו לעמוד בהנסיונות הקשים ומרים

. וסבלנו, ז בא לפעמים לידי ניגוד דעות"ועי, עמדנו במסירות נפש עזה
  .ועכשיו לא ידענו איך להתנהג

יום או יומיים לפני בוא האורח החשוב קבלנו זה בפעם הראשונה אחרי 
נדפס באגרות [ו "ז אייר תש"כ הרבה שנים מכתב ארוך שכתב הרבי בכ"כ

במכתב כותב לנו הרבי אודות גדלותו וחשיבותו של , ]קכח' ט ע"קודש ח
ושהוא , ומסירת נפשו בשביל טובת והצלת יהודים, ג הרב סילווער"הרה

ומבקש בהמכתב , נות המוחיןמרומם בפעולותיו על פוליטיקה של קט
שנתכונן לקבל את פניו בכל אותות כבוד ויקר כראוי והגון לאיש רם 

  .המעלה כמוהו

כשקבלנו את המכתב היה זה ממש אור לעינינו והצילנו והוציא את 
כשקבלנו . וראינו בזה גילוי ניסי ראשון בשבילנו מהרבי, הספיקות מאתנו

והננו נותנים , התחלנו להתכונן לקבל פניו כמצוות רבינו, את המכתב
שבשביל , שזיכנו תיכף בבואינו לקיים מצוות רבינו, ת"תודה ושבח להשי

  .זה לבד היתה כדאי כל הסבל והטרחות שלנו

ו אחרי הצהרים "ט לחדש סיון תש"קרח כ' ק פ"עש' ביום ו; ל"ה ות"ב
עשו להרב הראשי קבלת פנים מנציגי כל הוועדים של המפלגות והעדות 

תיים בבית המזכירות של אגודת ישראל בחצר בית הכנסת רחוב הד
  .66זאחאדניע מספר 

' ח ר"ג הרה"הלא הוא הרה, ש היה הנציג של הליוובאוויטשער"מאנ' א
הוא . שמואל לויטין' ג ר"ח הרה"חתנו של הרה', בנימין גורודעצקי שיחי

                                                           
XCI (ד ברוסיה הסובייטית פרק קיז"בהבא לקמן השווה תולדות חב.  

XCII (ס ענפי ארז וצמח ארז"מח. ב וקנדה"הרב דסינסינטי ונשיא אגודת הרבנים בארה. 
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 זכרונותיקכז  

אמר שיש לו , וכשנתנו לו רשות הדיבור, הביא אתו את המכתב של הרבי
  .מכתב מהרבי אודות הקבלת פנים להרב סילווער

, אמנם הרב סילווער אמר, שאר הנציגים אמרו שזה יקח הרבה זמן
ושיקראו את , שבשביל כבודו של הרבי מליובאוויץ הוא מוותר על הזמן

כ "והראה בידו להרב סילבער שג, הנציג שלנו נעמד על רגליו. המכתב
. שזה בשביל כבוד המכתב,  עם המכתבורמז להרב סילווער, יקום ויעמוד

והוא קרא את , וכל הנמצאים הוכרחו לקום, הרב סילווער קם ונעמד
  .ש"היתה זאת ההצלחה הראשונה של אנ. המכתב

כי כבר היה קרוב , וכבר הגיע הזמן להתפלל מנחה, כשגמרו את האסיפה
הרב סילווער . הלכו כולם לבית הכנסת באותו חצר להתפלל, להשקיעה
אבל הרב בנימין גארעדעצקי התחמק ; וכל הנציגים אחריו, הלך בראש

ונעמד במקום השני בצד ימין של , ונכנס ראשון לבית הכנסת, מכולם
 הוא בראש -כשהרב סילווער נכנס עם הקהל לבית הכנסת . הארון קודש

וכיון , התקרב הרב סילווער אל ארון הקודש, והרבנים הנציגים אחריו
, י נציגנו"ונעמד ע, התקרב הרב סילווער אל נציגנו, שםשרק נציגנו עמד 
  .ודיבר אתו כמה מילים, ונתן לו את ידו

ג "והתפלאתי על הרב, אני ראיתי ששאר הנציגים והמתנגדים מקנאים
הן רק עכשיו הגיע לחוץ לארץ , כ מהר"איפא כבר התלמד את כל זה כ

  .וכבר הוא עובד כמו בעל מקצוע רגיל בקי וחריף, מרוסיה

אחר התפלה . י קבלת שבת ביחד עם הרב סילווער"התפללנו קהל גדול כ
אחרי , דראש חודש תמוז' א, ה מחר ביום שבת קודש"שאי, הכריזו
בשבת . 'א בלאדז"במ, ידרוש הרב סילווער בבית הכנסת השני, הצהרים

ק "שאחרי ש, אמרו. והרב סילווער דרש, י"קורח התאסף קהל רב כ' פ
כל מפלגה , שי עם כל קבוצה של נציגים של מפלגותיתוועד הרב הרא

  .לחוד

כ אמר הרב "אעפ. ש"אלא קבוצה קטנה של אנ, אנחנו לא היינו מפלגה
שמפני כבודו של הרבי מליובאויץ הוא קובע זמן להתאסף אתנו , סילווער
  .והשעה הקבועה, כולנו התאספנו להיום הקבוע. במיוחד

נ "אתם חושבים שהמס: ואמר, דיבר אודות גדלותו של הרבי, באסיפה
, כשהולכים במדבר שמם, למשל? שלכם ברוסיה היא מכוחכם בעצמכם

ופתאום רואים אילן גדול ורענן וענפיו מלאים , ורואים רק חול ושמש
ומחיה נפשות עם צל גדול , ומתפשטים בהתרחבות גדולה ונותנים צל

 באמצע הנה מי שאינו מבין מתפלא מאיפה יונק העץ, באמצע המדבר
אבל אדם , וחושב לפי תמימותו שהאילן צומח מעצמו, מדבר חריבה וציה
יש מעין גדול , רחוק מאוד ממקום האילן, שבטח מרחוק, נבון ופקח מבין
ובתוך גידי האדמה נכנסים מי המעין ונמשכים עד , מתחת האדמה
והחזקתם , נ"ככה אתם עמדתם במס. ומזה יונק האילן, תחתית האילן

אבל הכח ינקתם מהמעין הגדול הוא , נ"מעמד בתורה ומצוות עד מס
  .נ"שהוא המשיך לכם הכח על המס, הרבי
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אתם לא יכולים להבין מה . נ"ב במס"הרבי עובד גם בארה: והוסיף ואמר
אבל הרבי , יכולים להעיק להמוסדות. נ"אבל יש מס, ב"נ בארה"זה מס

מוכרח על ידו גם אני . נ"לא מתחשב עם שום דבר ועובד עבודתו במס
  .נ"להתחזק ולעבוד במס

כ התחיל הרב "אח. ש החי הזה הראשון"אנו נתפעלנו ונתרגשנו מהד
באמצע הזמן . הראשי להשתדל בשבילנו שנקבל דרכונים מפולין לפראג

  .והפולנים התחילו להרים ראש, ע הפוגרום של קיעלץ"הזה היה ל

*  *  *  

  :וזהו לשון המכתב. כתב לי הרבי מכתב בכתב יד קדשו' בהיותי בלאדז

ת ישמח לבבם בזרעא חייא "והשי, ברוך בואם צלחה, במענה על מכתבו
ולהסתדר בסדר חיים מאושרים , ויתן להם פרנסה טובה, וקיימא

  .ר"בגו

ולא יכולים לתאר , כל מלה ומלה היה כמו מים קרים על נפש עייפה
  .בכתיבה



 קכט  גניבת הגבול  

 

 זכרונותיקכט  

  פרק לז

  גניבת הגבול

ת בשעה טובה ומוצלחת קבלנו "שיל ושבח לה"ה ות"ב, סוף סוף
בקשו מאתנו שם . לקאטאוויץ' א נסענו מלאדז"מנ' ביום י. XCIIIדרכונים

  .שלא לצאת מגודלי זקן ברחוב

, לעבור הלאה, י בריחה"הוא נסע לפני זמן לשטעטין ע, נפרדתי ממיכאל
היינו . לנסוע לפראג עם דרכון, ואני נסעתי עם הקבוצה לקאטאוויץ

והיה אתנו מר , כ התוועדנו"ואח, ובשבת נחמו התפללנו במעון, במעון
  .שבא מלונדון, ליף מהאגודה

על הגבול נעצרה . פראג-אחר שבת נסענו בהרכבת המהירה ווארשה
, הם בדקו. ובדקו את הדרכונים, י משטרת הגבול של צכיה"הרכבת ע

כ נתנו "ואח, שעוד לא ראינו בדיקת ניירות באופן כזה, והתנהגו באדיבות
ת "הרכבת זזה ואני מתרגש ומודה ומשבח להשי. ת לנסוע ולהמשיךרשו

, הרכבת התחילה ללכת במהירות גדולה. על כל הטובה שזכיתי בחיים
ואשא "מתקיימת בנו : ואמר לי' יהודה חיטריק שיחי' ח ר"לידי ישב הרה

  ".אתכם על כנפי נשרים

סיפרו לנו , עוד לפני שבאנו לפראג. א באנו לפראג"ז מנ"י' למחרת ביום ד
 אשר הרבי שלח אותו במיוחד לקבל -שבפראג כבר נמצא שליח של הרבי 

ג "השליח היה הרה.  ומחכה לבואינו-ולסדר נסיעתינו הלאה , את פנינו
  .XCIVישראל דזשייקאבסאן' ח הרב ר"הרה

כי החפצים הגדולים כבר (בתחנת הרכבת בפראג ארזנו חפצינו הקטנים 
) וזה הבאגאזש כבר לא ראינו ונאבד, שלפראג עם באגאז' שלחו מלאדז

ושם היה מחנה , ונסענו למחנה על יד יער, ולקחנו על מכונות משא
  .פליטים

להתפלל בבית , א נסענו כולנו לעיר פראג"י מנ"עקב ח' ביום חמישי פ
אחרי התפילה הלכתי עם זוגתי מרת איטה . ל מפראג"הכנסת של המהר

ית ימלא "לבקש ולהתפלל שהש, ל מפראג"דבורה על אוהל המהר
, הבית חיים הוא ליד בית הכנסת. להתברך בזרעא חיא וקימא, בקשתינו

. י זה"ל הם זה ע"ל והאהל של הצדקת אשת המהר"האהל של המהר
, כי עכשיו אנחנו זכינו ועומדים על יד מקום קדוש מאוד, אמרתי לזוגתי

                                                           
XCIII (ד ברוסיה הסובייטית פרק קיח"בהבא לקמן השווה תולדות חב.  

XCIV (משנת -ת בליובאוויטש ושצעדרין "למד בתו. ה"תשל. י. נ-ו "זוראוויץ תרנ 
ו היגר "בשנת תרפ. ב"ת בהאמיל בשנת תרפ"ניהל את תו. ח"ח עד שנת תרע"תרס

ב "ד בארה"מנהל אגודת חב. ב"ממייסדי אגודת התמימים בארה. ב"מרוסיה לארה
ית מייסד ומנהל ארגון ב. ב"מייסד אחי ואחות תמימים בארה. ש"ת-ה"בשנים תרצ
 .י.ת בנ"ומשפיע בישיבת תו. י.רבקה בנ
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ותינו ת ימלא כל משאלותינו ובקש"ובטח השי, ת"וצריכים לבקש מהשי
  .ר"לטובה בגו

ו הביאו מהעיר אל המחנה שלנו  "א תש"ט מנ"עקב י' ק פ"ביום שישי עש
ג " הרה-זכינו ששליח הרבי , בסעודת ליל שבת קודש. הרבה משקה

היה זה פעם ראשונה . ישראל דזשייקאבסאהן התוועד אתנו' ח ר"הרה
ה "ב, ששליח הרבי שנשלח במיוחד לקבל פנינו מתוועד אתנו, בחיים שלי

  .ל"ות

והנה . ב ממהדרין"השליח לא רצה לאכול רק מה שהוא הביא מארה
יהודה ' ור, קנתה זוגתי עוף, כשהיינו בקאטאוויץ, בהשגחה פרטית

וגם אפתה , וזוגתי בעצמה הכשירה ומלחה אותו, חיטריק שחט אותו
. י דזשייקאבסאהן"הבאנו את זה אתנו על שבת והצענו מזה להר. מזונות

ח "ג הרה"ואמרו לו שהיא בתו של הרה, מי היא: ודות זוגתיהוא שאל א
הוא היה , אני מכירו, מאיר גורקאוו' ר! א: ואמר. מאיר גורקאוו' ר

  .והתוועדנו, הוא אכל מזה. חברי

ושיברך אותה שנזכה בזרעא , בקשה ממנו שיגיד לחיים, כששתה לחיים
שזכינו לראות ; ואצלינו היתה זאת שעה מאושרת. ובירך, חיא וקימא

מענדל מארוזוב ' ת ר"הרה. ומברך אותנו, במו עינינו שליח של הרבי
  .ואני שתינו הרבה משקה מרוב התרגשות' שיחי

, ואני אל החדר של השליח' מענדל שי' בלילה אחרי ההתוועדות נכנסנו ר
, ג והלאה"וישב ועיין בספר המאמרים מלוקטים בקופיר משנות פ

כי היה ידידותי , הסתכלנו בהמאמרים. סיהיקירי ערך ברו' מאמרים שהי
  .מאד

אבל השליח אמר , ק אחרי התפלה היתה שוב התוועדות"בש, למחרת
  .וכמובן ששמענו להשליח של הרבי, שלא נשתה הרבה

לבית , ו נסענו יחידים עוד הפעם לפראג"א תש"א מנ"ראה כ' פ' ביום א
ק "אחרי התפילה דרש הרב הראשי מאה. ל מפראג"הכנסת של המהר

. ו"י ת"שצריכים לנסוע לא, והבכן היה, על פרשת ראה, הרב הרצוג, ו"ת
, ממכרינו מרוסיה מסאמארקאנד, היו שם תלמידים מישיבות ליטאיות

  .מפליטי פולין

פתאום נתפרדו כולם כל אחד . יצאנו ביחד מבית הכנסת, כשגמרו
 של ולא זכרתי אפילו השם, בלי ניירות, ואני נשארתי לבדי, למקומו

, כים'וגם לא יכולתי לדבר השפה של הצ, ש נמצאים שם"המחנה שאנ
  .ולא ידעתי מה לעשות

ובדרך היו , כמדומני שהלכתי לצד צפון, התחלתי ללכת לבד חוץ לעיר
בפרט שהיה (למישהו ' פחדתי אפילו לדבר מילה א. כים גוים'בתים של צ

ה "אבל ב, )סכנה אחרי המלחמה בשביל יהודי עם זקן ללכת לבד בין גוים
במשך הליכתי הייתי צמא מאוד . הצכים שפגשתי היו אנשים אדיבים

כית דומה קצת 'וצ(, וואדא: ואמרתי ברוסית, נכנסתי לבית, למים



 קלא  גניבת הגבול  

 

 זכרונותיקלא  

אמרתי המלה , אחרי ששתיתי. ונתנו לי מים, והבינו אותי) לרוסית
  .וככה באתי, והלכתי, והראו לי ללכת ישר ליד היער, לאגער: ברוסית

ומשם , כבר עמדה מכונית משא לנסוע אל תחנת הרכבת, יכשבאת
כי הרב ; וגם זוגתי היתה עליה, וכל החפצים היו כבר על המכונה, להגבול

, כ אסע אל תחנת הרכבת"דזשייקאבסאהן אמר שכשאני אבוא אני ג
והכל היה , כ"אמרו שאני אבוא אח, וכשראו שאני לא בא, וחיכו עלי

  .בהשגחה פרטית

י "אבל הר, מקודם היו כאלו שחשבו לנסוע לבלגיה או לצרפת
עכשיו החליטו לנסוע . דזשייקאבסאהן אמר שצריכים לנסוע אל הגבול

י אמר "והר, כי קנו את שומרי הגבול, לגנוב את הגבול, אל הגבול הגרמני
  .ולא יתנו לנו לעבור את הגבול, יתחלפו השומרים, שאם לא יסעו עכשיו

, אם אתה רוצה לנסוע לפאריז: ואמר, עי לאן לנסו"אני שאלתי להר
שלפי ידיעתו : ואמר? לאן לנסוע, ק הרבי"איך רצון כ: ושאלתיו. תוכל

  .רצון הרבי הוא שיסעו לגרמניה

גם הרב דזשייקאבסאהן , התחלנו לנסוע, כשבאתי תיכף עליתי על האוטו
בתחנה פגש רב צבאי מצבא האמריקאי . נסע אתנו אל תחנת הרכבת

  .ובקש ממנו שיעזור לנו בנסיעתינו, שהיה פעם תלמידו

שעומדת על הגבול בין צכיה לגרמניה שתחת הכיבוש " אש"נסענו ל
  .בדרך כיבד אותנו בשתיית בירה שקנה על התחנות. האמריקאי

. שם היו אנשי הבריחה, הביאו אותנו למעון פליטים" אש"כשבאנו ל
. ל שלש סעודותוראש הקהילה הביא לנו אוכל בשבי, היינו שבת בהמעון

והיה שם . שהיתה בית מרחץ רפואי, בערב שבת הלכנו לבית מרחץ
  .אמבטיות בנויות בתוך אדמה כמו ביטון

ביום . ה שנגמר בטוב ובחסד וברחמים"אבל ב, הוצרכנו עוד קצת לסבול
א לקחו אותנו על מכונת משא והביאו אותנו "ח מנ"פרשת שופטים כ' א

ובאה , אבל המשמר כבר התחלף, וירדנו מהאוטו, יצאנו לצד השני. לגבול
 ואמרו לנו לעלות חזרה על M. P.משטרה צבאית אמריקאית הנקראת 

העמיסו אותנו בכח , כשהתחלנו לבקש מהם. האוטו ולנסוע חזרה
 וביניהם היתה בת -וזרקו על האוטו אפילו נשים הרות , ובאכזריות

,  וגם תינוקות-' יאליהו גרשוני שיח' אשת ר, פנחס שרייבער' ח ר"הרה
  .וחזרנו חזרה למעון

. כ התחילו להתעסק בנו אנשי הבריחה לעזור לנו לגנוב הגבול"אח
שהיה יותר , החלפנו המקום למעון אחר שהיה מקודם מחנה צבאי גרמני

  .'שופטים במחנה צבאי הב' וכבר שבתנו שבת פ, קרוב אל הגבול

לקחו אותנו אנשי הבריחה במשאיות והביאו , אלול' תצא ו' פ' ביום ב
וישבנו שם על יד , ושם היתה אורוות סוסים, אותנו לאיזה בית על יד יער

ואמר לנו ללכת , בלילה בא אחד מחברי הבריחה. הבית בחושך וחיכינו



 זכרונותי  קלב

 

והלכנו בלי , והחזקנו איש ברעהו, והיה חושך, נכנסנו ליער. אחריו רגלי
  .ביער גדול ועבות, סוף

 זה היה -יפים 'השני של היער נוסעים גבאמצע הלילה שמענו שמצד 
והתחילו ,  וכנראה ששמעו רשרוש בתוך היער- M.P.משמר הגבול של ה
ואחר זמן , שכבנו בשקט, המדריך אמר לנו לשכב. לירות לתוך היער

  .צוה לנו המדריך להמשיך בהליכה, כשנסעו משם

ואנחנו מתקרבים לכיבוש , באמצע ההליכה בחושך הבחין המדריך שטעה
ככה הלכנו .  והחזיר אותנו לכיוון אחר- מובן שנבהלנו מאד -הרוסי 

  .עייפים מאד, כמעט כל הלילה בלי סוף

כשהתחיל להאיר השחר אמר לנו המדריך לצאת מהיער וללכת על 
זוגתי מרת איטה . והוא הלך לפנינו, הכביש במהירות ובשקט מוחלט

אני בכל כוחותי ו, דבורה הלכה בכל כוחותיה במהירות גדולה אחריו
ת ובחסד עליון ורחמים רבים הגענו לשער "ל בעזהשי"ה ות"וב. מהרתי

, ו"תש, תצא' פ, יום שנכפל בו כי טוב, אלול' ביום ז, א"של חצר אונר
וזוגתי מרת איטא דבורה נכנסה , המדריך נכנס. בשעה טובה ומוצלחת

ולאט , כ נכנסתי"ואח, והמדריך אמר עליה שהיא חברמנית, ראשונה
  .לאט נכנסו השאר

כי זה היה , המדריך אמר לנו שחס ושלום וחס וחלילה לא לצאת מהשער
והחוק הוא כי מי שהוא בתוך השער הוא כבר ברשות , א"השער של אונר

היינו , D.P. CARDומי שהוא יוצא מן השער ואין לו עוד ה, א"האונר
ת לא הבננו א, כיה'מחזירים אותו חזרה לצ, א"הניירות של אונר

  .אבל שמרנו על זה, החוקים

 - M.P.לא באה מכונת דזשיפ של , נס גדול היה מה שלפני שנכנסנו להשער
  .כי הם מסתובבים כל הזמן כי זה נקודת הגבול

, מפוחדת, למחרת באה יהודיה פליטה. הכפר או המושב נקרא רעי[
, וסיפרה כי היא הלכה עם עוד מאה וחמישים איש, בריצה לתוך השער
ואותה הצילה איזה ,  חטפו אותם חזרהM.P.וה, ש"ביניהם הרבה מאנ

ועכשיו היא באה במרוצה אל תוך , גויה גרמניה שהתחבאה על ידה
  .השער

נסע על יד השער דזשיפ של , כ כשעמדנו בפנים החצר מול השער"אח
, הם הסתכלו עלינו בכעס, מאלו שחטפו אותנו בפעם הראשונה, M.P.ה

והיה אסור להם להכנס בתוך החצר , תוך השעראבל אנחנו כבר היינו ב
ת "ת התחלנו להודות ולשבח בגלוי להשי"ה ותודה להשי"וב, א"של אונר

  .על הישועות נסים ונפלאות שעשה לנו והביאנו מן המיצר אל המרחב

קומה של מטות על גבי , באופן של  כמה קומות, בהמחנה הזה היו מטות
  .עלינו על המטות ושכבנו עייפים מאוד, כמה קומות זו על גב זו, קומה



 קלג  גניבת הגבול  

 

 זכרונותיקלג  

כ עייפים "אבל היינו כ, רשמו אותנו בספר הפליטים ונתנו לנו אוכל
: וצעקו, דפקו על המיטות, וכל זמן אוכל, שנשארנו לישון על המטות

, רצינו לישון ולישון. ולא ידענו מה הם מדברים אלינו, הגיע הזמן לאכול
  .וןוהמשכנו ליש, ואחרי האוכל תיכף ישננו

כי כך מסר . התחלנו לדבר אודות יהדות, כ כשנחנו קצת מהעייפות"אח
שהעיקר , ישראל דזשייקאבסאן' ח ר"ג הרה"הרה, לנו השליח של הרבי

  .שצריכים לדבר עם יהודים אודות יהדות

: ואמר, התחלנו לדבר עם המנהל אודות דת; אחר הצהרים, פעם אחד
, ולא רצה לשמוע בתחלה, מה שקרה, איזה צרות ראיתי בעיני, עזבו אותי

, ובעל מדות טובות, אבל בכלל היה איש נחמד; כי היה ממורמר מאוד
  .והוא בעקשנות לא רצה לשמוע, ואנו לא נתננו לו מנוח

הוא עומד ומתפלל מנחה בבכי , תסתכלו: ש"מאנ' כ הראה לנו א"אח
ל שלמד בהישיבה ש, וסיפר לנו, כ התחלנו לדבר אתו"אח. ובדמעות שליש

אבל מה שעבר עליו ועל משפחתו שברו אותו , והיה בשטיבעל, חסידים
ונתן לנו אוכל מן , ז התקרב אלינו והתחיל להתפלל"אח. מאוד

  .המהדרים

 שהיה כבר -חייקל חייקין ' ח ר"בא אלינו הרה, אלול' ט, תצא' פ' ביום ה
שזהו מחנת פליטים " האף"ולקח אותנו ל,  עם מכונית מסע-" האף"ב

א אלול "י, תצא' שבתנו שם שבת פ, גדולה של יהודים ומרוחקת מן הגבול
  .ו"תש



 זכרונותי  קלד

 

  פרק לח

  מחנה  פאקינג
מחנה גדול עם שבעת , "פאקינג" לוואלדשטאט XCVאחרי שבת נסענו
  .לא רחוק ממינכן, י"אלפי יהודים כ

בלוקים עם ' ב, באופן זמני, הקציבו לנו בתחלה, כשבאנו לוואלדשטאט
עד שיקציבו עבורנו מקום קבוע ,  ימיםלהיות פה כמה, מטות

לכל , כמה בלוקים בשביל הליובאוויטשער בזוית מיוחדת, בוואלדשטאט
  .משפחה חדר מיוחד

, ניסן נמנוב אסיפה' עשה ר; ליל חמישי, תבא' יום רביעי פ, ו אלול"בט
וגם את מיכאל טייטלבוים מינה בתוך ,  ועד- בהסכם כולם -ובחר ומינה 

והיינו כולנו בשמחה , )בוואלדשטאט נפגשנו עוד הפעם עם מיכאל(הועד 
  .גדולה

נ בבית הכנסת של "ח הרנ"ו התוועד הרה"י אלול שנת תש"בשבת ח
  .שרו ורקדו, כ שמחה"ההתוועדות היתה כ. האגודה

הפליטים היהודים דיירי המחנה פליטים וואלדשטאט היו שבורים ביותר 
שזכינו לצאת , הגדולהולא הבינו את שמחתינו , מכל הצרות שעברו

  ?ולשמחה מה זו עושה, מה זו השמחה: הם שאלו. מרוסיה

ושמעתי איך , ושמעתי השמחה והקולות והריקודים, הלכתי ברחוב
זו לא : "והשני אמר לו, "?אגודה, מי הם"שאחד מהפליטים שואל מהשני 

א "זו איזה : ואמר לו השני, "אז מה הם: "חזר הראשון ושאל". אגודה
  ].י שכל"לא עפ, אגודה משונה" [=מעשוגענע אגודה

נ שכולם ילמדו שיעורים בבית כנסת כמה שעות "אחרי שבת סידר הרנ
רק מקבלים אוכל , הרי בין כך לא עובדים ולא עושים שום דבר; ביום

, סוכר,  קמח-D.P. CARDא על ה"כ התחילו לחלק מהאונר"אח. מהמטבח
  .ישראל קוק'  שהקצב היה ר-בשר גלאט כשר 

מיכאל טייטלבוים נעשה . נ את הישיבה עם מלמדים"כ סידר הרנ"כמו
למיכאל נתנו . כ כתה ללמד אותה"ואחרי קצת זמן נתנו לי ג, תיכף מלמד

מיכאל אמר . והשניה נתנו לי, כתה יותר גבוה במדרגה אחת ממני
וכשהוא צריך ללכת לסדר ענינים , כי אני והוא עובדים ביחד: לתלמידיו

  כי באותה תקופה היו צריכים לסדר מזמן לזמן את (
עצים לחמם את הבית , ולקבל על ידם מזונות והלבשה, -D.P. CARDה

וכך אמרתי גם להכתה ; אהיה אני משגיח גם על הכתה שלו) ועוד, החדר
למדנו אותה . הוא יהיה המשגיח עליכם, שכשאני אלך לסדר ענינים, שלי
  .בבא מציעא בפרקים הראשונים, גמרא

                                                           
XCV (ד ברוסיה הסובייטית פרק קיט"בהבא לקמן השווה תולדות חב.  



 קלה  מחנה פאקינג  

 

 זכרונותיקלה  

אחרי , נ להיות משגיח על הכתות הגדולות"כ מינה אותי הרנ"אח
הייתי לפעמים משגיח על הכתה של . שאגמור ללמוד השיעור עם כתתי

  .'יהושע קארף שיחי' ח ר"ג הרה"הרה

נתנו לי ולמיכאל חדרים לגור , כשחילקו את החדרים לכל המשפחות
והקיר של חדרי היתה מפסיקה בין חדרי ובין הזאל , בהבלוק של הישיבה

  .ובחורים של הזאל, שלמדו שם נערים יותר מבוגרים

ת "קיוינו ובטחנו שהשי. ל במצב מרומם מאד"ה ות"אני ומיכאל היינו ב
אבל צריכים התקשרות עם הרבי , ר"בטח ימלא משאלותינו לטובה בגו

ולזכות , היינו לכתוב מכתב אל הרבי, ורצינו להגיע אל התכלית, בפועל
. אז לא היה עדיין קשר ישיר עם הרבי. כה להמצטרךלקבל תשובה ובר

ולא , התחלנו להרעיש ולתבוע שימצאו איזה דרך להתקשר עם הרבי
כי כשהיה מדובר , מי אני ומה אני, הסתכלתי ולא התחשבתי עם מדרגתי

  .על זה מסרנו נפשנו ותבענו ודרשנו, אודות רבי והתקשרות

וסיפר לי שמישהו , מיכאל טייטלבוים'  בא אלי רXCVIבאיזה ערב, פעם
התחלנו להתוועד , תיכף.  מכתב ברכה מהרבי-י איזה אופן " ע-קיבל 

ובכל זאת ; זה היה כבר אחר הסדר. אף שבזהירות, ולשתות משקה
. מהקיר המשותף שביני ובין הזאל, "זאל"נשמעה ההתוועדות הזאת ב

 מה לשמחה: וכששאל אצלנו. ונתנו לו לחיים, נ"מאוחר יותר בא גם הרנ
  .אמרנו לו שמישהו קיבל בענין פרטי גשמי מכתב ברכה מהרבי? זו עושה

י הלשכה בפאריז שסידר הרבי "לבסוף התחילו לשלוח מכתבים לרבי ע
שלחתי את המכתב לרבי , כתבתי מכתב אל הרבי. ש הפליטים"בשביל אנ

  :י הלשכה מפאריז"ובאריכות הזמן קבלתי מכתב מהרבי ע, על ידי פאריז

  ז"כג שבט תש

  !שלום וברכה

ת יחזק בריאותו ובריאות "והשי, ברוך בואם לשלום, במענה על כתבו
מתוך הסתדרות , ויעזרם בהדרוש להם בגשמיות וברוחניות', זוגתו תחי
  .ר"טובה בגו

  ק"חתי

כ כתבתי עוד "אח. ל שהחיינו לזמן הזה"ה ות"וב. על זה חכינו כל הזמן
  .שבה דיבור ומעשהוכתבתי בפרטיות ממצבי במח. מכתב לרבי

ג מהרבי "עם הרש' בנימין גאראדעצקי שי' ז באו ר"לפני פסח תש
שלמה מטוסוב ' אחר השבת הביא לי ר. ג התוועד בשבת"והרש, לפאקינג

והרבי כותב לי שלא אחשוב , ג בשבילי"י רב"שנמסר לו ע, מכתב מהרבי
  :ובסוף המכתב כותב, על זה

                                                           
XCVI (כמסופר לעיל, כבר היה מעשה כעין זה בסאמארקאנד.  



 זכרונותי  קלו

 

  .ת יעזור"כלך מדרך זו ועסוק בלימוד בשקידה והשי

  .כ הביאו אתם מאמרי הרבי משנה זו"כמו

  :י הלשכה עוד מכתב"כ קבלתי ע"אח

  ז"ז ניסן תש"ה כ"ב

  !שלום וברכה

ת יחזק את בריאותו ובריאות "השי, לחדש זה' במענה על מכתבו מס
  .ר"ויעזרם בהמצטרך להם בגו. ב יחיו"ב

 -כתבים והביא לנו עוד מ', חיים אשר שי' ג בעומר בא מפאריז ר"בל
מענות על המכתבים שכתבנו אחרי שקבלנו המכתבים הראשונים עם 

  .הברוכים הבאים

  ):המכתב בארכיון(כשקבלתי את המכתבים האלו כתבתי שוב 

  א"ר שליט"ק אדמו"אל כ

כן , א"ר שליט"ק אדמו"ת שזכיתי לקבל עוד מכתב מכ"תודה להשי
ר "ק אדמו"ת לזכות אותי בקבלת עוד מכתבים מכ"יוסיף השי

  ...א"שליט

ר מקור הרחמים והחסדים האמתים עבור אחותי מרת "הנני לעורר ר
בן הרב , ועבור בעלה התמים אשר בן שרה, פריידע מעני בת לאה ביילה

שנשארו בלבוב , ועבור בתם חוה, מבאטום] סאסאנקין[שמריהו 
ת ישלח להם רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת "שהשי, "רוסיא"

' ת ממיצר ומכל פגע כו"ושיחלצם השי' ה גידי"ושס' ח אברי"הגוף לרמ
א בקרוב "ר שליט"ק אדמו"ש להתראות פנים עם כ"ושיזכו בכלל כל אנ

  .ממש

  :י הלשכה בפאריז"והרבי השיב לי על כך ע

  ז"ט סיון תש"ה כ"ב

  ישראל יהודה לוין' ידידי כו

  !שלום וברכה

ת יחזק את בריאותו ובריאות "השי, ט אייר העבר"במענה על כתבו מי
  .ר"כל הנזכרים בכתבו זה ויעזרם בהדרוש להם בגו

*  *  *  



 קלז  מחנה פאקינג  

 

 זכרונותיקלז  

' בא אלי ר, ז"לפני שבועות תש
כי נתקבל מכתב , מיכאל וסיפר לי
מאת , ש בפאקינג"לכמה מראשי אנ

שביקר אז בפאריז (ש "הרמ) הרבי(
 הרבנית חנה כדי להביא את אמו

למה יושבים : וכותב, )ב"לארה
ולא , בחיבוק ידים מאפס מעשה

מתעסקים עם יהודים שלא 
  .וחינוך ילדיהם, ש"מאנ

התחלנו שנינו להתדבר שצריכים 
מכיון . לעשות משהו באופן פרטיזני

היה נהוג , שאז היה אחרי השואה
בזמן ההוא אצל כל הפליטים 

על , כל בני מחוז, לעשות הזכרות
  .יהודי מחוזם

כי אם נשאל שאלות יכול כל הענין (החלטנו מיכאל ואני על דעת עצמנו 
ונלך ממשפחה , נלך להבלוקים, כי ביום שבועות בבקר השכם, )להתבטל
ונקרא את כולם , כי כל משפחה גרה בחדר אחד בתוך הבלוק, למשפחה
התחלנו . ערס'בבית הכנסת של הליובאוויצ" F"בבלוק הזכרה לבוא ל

כי היו אז שבעת אלפים פליטים , והתעיפנו, ת מחדר לחדר בכל בלוקללכ
כי בוואלדשטאט , ולא הספקנו לבקר הרבה, התעיפנו מאד. יהודים

וזהו מקור השם (הבלוקים הם בת קומה אחת בתוך יער ארוכה 
  ).וואלדשטאט: בגרמנית

בעת היותי . 'אברהם לעווקיווקער שיחי' בעת הילוכנו פגשנו את ר
: שאלתי אותו. י בקשת אביו"עפ, בכוטאיס בגרוזיא למדתי אתו

ואני הלכתי עם , מיכאל החליט ללכת לבד. והוא הסכים? התצטרף אתנו
אמר לי , כשהלכנו קצת. ובדרך ממילא הספקנו בכפלים, אברהם לבד' ר
מה נספיק עם , למה לנו ללכת מחדר לחדר: 'אברהם לעווקיווקער שי' ר
? איפוא הבלאקאווע: ר כמו בקול פקודהואמ, הוא נגש להבלוק? זה

 Fלהבלוק , כולם צריכים לבא בשעה חמש: ואמר. מה זה: ושאלו אותו
  .שם תהיה אזכרה גדולה, של הליובאוויטשער

זה יכול להיות נוגע , מוכרחים לבוא: כ אמר בקול יותר שקט"כמו
ובכללות היה נראה אז כמו , הוא היה לבוש מעיל גשם ורוד. -CARDSלה

התחילו . או משהו כזה, חשבו שהוא איזה נציג מהדזשאינט; אדם חשוב
כך הלכנו במהירות . וכל הפרטים? מתי? איפוא: לרוץ אחרינו ולשאול

  .עד שגמרנו את כל המחנה, מבלוק לבלוק

ס של "התחיל להתאסף קהל גדול בביהכנ, אחרי הצהרים לפני שעה חמש
חברי , ו לקהל שיבואו הנהמיכאל ואני פחדנו לספר שאנחנו הודענ. ד"חב

היתכן שעשיתם לבד על דעת עצמכם : ההנהלה עוד עלולים להגיד לנו



 זכרונותי  קלח

 

. אנו התחבאנו והסתכלנו בהחלון וחכינו לראות מה יהיה. דברים כאלו
הלא אמרו שהיום ? איפא האזכרה: ושואלים, בא ומתרבה, הקהל זורם

  .יהיה פה אזכרה

לוי איטשע שפירא ועוד . חברי ההנהלה הבינו שזו מעשה של מיכאל ואני
והם התחילו , יצאנו אליהם. איפא הם: באו ושאלו לנשותינו אודותינו

תראו איך , מיכאל אמר עכשיו זה לא הזמן להתוכח? מה עשיתם: לטעון
ומיכאל אמר , הם שאלו מה לעשות. צריכים פעולות, שהקהל מתרבה

' ח ר"הפלוטקין והר' ח הרב אברהם אלי"ג הרה"תבקשו מהרה: להם
  .ישראל מנעוועל שיבואו וידברו לפניהם

באו מראשי ; והבלוק של הבית כנסת היה מלא, הם הלכו וקראו להם
הרבנים התחילו לדבר לפני . ל מר פוגל"והמפקד של חרות ואצ, המזרחי

  .כל הקההל דרשות חוצבי אש להבות

. XCVIIא פלוטקין"א' ח הרב ר"ג הרה"אני עוד זוכר מהדרשה שאמר הרה
. שזהו יום הזכרון שלו, כיון ששבועות שייך לדוד המלך: הוא אמר

אבא מונח בחוץ והכלבים , ששלמה שאל לחכמים; והגמרא מספרת
וענו לו שיקחו כיכר לחם או , )מכיון שזה היה בשבת(ומה לעשות , רעבים
הוא היה ממש . והתחיל לקשר תינוק עם ענין של חינוך תינוקות. תינוק

  .הל נתעורר ונתרגש מאדהק. פה מפיק מרגליות

ולמה , הלא קראו אותנו הנה לאזכרה: ראש המזרחי התחיל לצעוק
והמפקד של , ואז היה פירוד בין המזרחי ובין חירות! ?מדברים על חינוך

, אל תתפעלו: ג"אל הרה, התחיל לצעוק לעומתו) 'מר פוגל שי(החירות 
  .מחר אני נותן לכם חמש מאות ילדים לחנך, תמשיכו לדבר

כיון שאין בלוקים ריקים בשביל כל כך , לבסוף הוחלט בינינו וביניהם
, שהליובאויטשער ישלחו מלמדים להבתי ספר שלהם, י"הרבה ילדים כ

ויקבעו עם הילדים זמן לתת להם חינוך תורני , אחרי הלימודים
  .חסידותי

, המלמדים מליובאויץ התחילו לתת שעות חינוך בהבתי ספר: וכך היה
פגשתי אברך יהודי סתמי , שפעם אחד אחרי הרבה שנים, כ"וזה פעל כ

: ושאלתי אותו, ראיתי בו חמימות יהודית, ומדי דברי אתו, "עמך"מ
הרי אני למדתי בפאקינג בבית , מה השאלה: ואמר? מאיפוא קיבל זאת

אם פוגשים כאלו שהיו ילדים או , ועד היום. הספר עם הליבאוויטשער
מהבתי , יש להם קצת או הרבה חמימות ליהדות, ז"נערים בפאקינג בתש
  .ספר דפאקינג מאז

*  *  *  

                                                           
XCVII (רב באוסוויעט. ת בליובאוויטש"למד בתו. ט" פריז תש-ט "רוגוטשוב תרמ ,

 .ס בירורי הלכות"מח. ז בפריז"משנת תש. ו יצא מרוסיה"בשנתתש. אסטאשקאוו ועוד



 קלט  מחנה פאקינג  

 

 זכרונותיקלט  

כי לא היו , אחרי שרוב הקהל נסעו משם, אני ומיכאל נשארנו בפאקינג
. ולמדנו עם תלמידים, )כנראה מסיבות הפרטיזניות שלנו(לנו ויזות 

כיון שנתקלקלו הוויזות שהיה , והיה קשה מאד, השתדלנו אודות וויזות
כ חמי הרב מאיר גורקאוו וחמותי מרת פיגה רבקה "חא. בשבילנו

מיכאל ' ור, שנמצאו כבר בפאריז השתדלו להשיג בשבילי ויזה לפאריז
  .ב"השתדל להשיג ויזה לארה

עוד , ל ושבח לאל בורא עולם"ה ות"וב, ת מילא בקשותינו לטובה"השי
ילדה לי זוגתי איטה , ז"ד אלול שנת תש"ביום כ, לפני שכולם נסעו מפה

מאיר גורקאוו בשעה טובה ומוצלחת בת לאריכות ימים ' דבורה בת ר
  .'שטערנא שרה תחי: ונקראה שמה בישראל, ושנים טובים

ושתו הרבה משקה , המבשלות של הישיבה עזרו להכין קידוש גדול וארוך
, ושתה הרבה, אברהם מאיאר היה שמח' ח ר"הרה. והתוועדו עד הערב

  .וגלגל עצמו על הספסלים

וקבלתי , כתבתי לרבי, )שהיתה תינוקת(ח חלתה בתנו "לת חורף תשבתח
  :מענה

  ח"כסלו תש' ה ה"ב

  לעווין' ישראל יהודא שי' ידידי כו

  !שלום וברכה

ט בעד הבת שנולדה "מז, ח העבר"ח לחדש מ"במענה על מכתבו מיום כ
מתוך הסתדרות טובה , ויגדלוה לתורה חופה ומעשים טובים, להם

  .בדשמיות וברוחניות

  א"ר שליט"ק אדמו"  בשם כ

מיכאל כיבד ' ר. מיכאל בן בשעה טובה ומוצלחת' ח נולד לר"ובחורף תש
אבל הוא רצה שאני , אף שאמרתי שיכבד מישהו אחר, אותי בסנדקאות
והייתי סנדק אצל , ולסנדקאות לא יכולים הרבה לסרב, אהיה הסנדק

  .'אליעזר יחי: וקראו לו בשם, בנו



 זכרונותי  קמ

 

  פרק לט

  פאריזתחנת  
וכשבאנו לפאריז קבלתי . XCVIIIח קבלתי הויזה לפאריז"אחרי פסח תש
  :מכתב מהרבי

  ח"א סיון תש"ה כ"ב

  !שלום וברכה

, הנני בזה לברכם בברכת ברוכים הבאים, לרגלי בואם צלחה לפאריז
ויעזרהו בהסתדרות , ב יחיו"ובריאות ב, ת את בריאותו"ויחזק השי

  .מתוך התעסקות בתורה ועבודה, בפרנסה בהרחבה, טובה

  ר"  המברכם בגו

  ק"חתי

כתבתי על כך . ולמדתי לעצמי, בתקופה הראשונה לא היתה לי תעסוקה
  :לרבי ושאלתי במה להסתדר

כי הנני מחכה על , עכשיו הנני יושב פה בבעזאן ואינני עושה מאומה
ח המאמרים "ט ומעט דא"ס' ד סי"הנני לומד במעט יו. ק"תשובת כ
  .שנתקבלו

  :קבלתי מענה

  ט סיון "ה כ"ב

  לוין' ישראל יהודא שי' ידידי כו

  !שלום וברכה

יתיישב עם , ג סיון בדבר שאלתו בענין ההסתדרות"במענה על כתבו מכ
  .ה"ש יחיו ויודיעני חוות דעתם בזה ואשיבו אי"ידידיי זקני אנ

  א"ר שליט"ק אדמו"  בשם כ

. ואמרו לי שאסתדר במלמדות. ועוד, ישראל נח' ח ר"התיישבתי עם הרה
  :וקבלתי מכתב, כתבתי לרבי

  ח"א תש"א מנ"ה כ"ב

  ברוקלין

  לעווין' ר ישראל יהודא שי"א מוה"ח אי"ידידי וו

                                                           
XCVIII (ד ברוסיה הסובייטית פרק קכ"בהבא לקמן השווה תולדות חב.  



 קמא  תחנת פאריז  

 

 זכרונותיקמא  

  !שלום וברכה

, בדבר ההצעה שיסתדר בתור מלמד תינוקות או נערים, במענה על כתבו
, ת יחזקהו ויתן לו לשון למודים"והשי, היא הצעה נכונה מאד לפניו

הן בעצם הלימוד שיבינו היטב מה שלומדים והן לפעול על התלמידים 
בהשפעה עליהם בהנהגה ישרה ובנועם דרכי החסידים ויהיה לו פרנסה 

  .בריוח

    המברכו בגשמיות וברוחניות

  ק"חתי

אחרי קבלת המכתב התחלתי ללמוד עם ילדים ונערים צרפתים מיהודי 
גרנו בבעזאן ונסעתי לעיר אל הבתים שלהם לפי הכתובות שנתנו . צרפת
ולמדתי , והוא שילם לי, ]סעראבראנסקי[זלמן בריינער ' ח ר"י הרה"לי ע
  .אתם

שעדיין לא התחילה אז תנועת הלימוד , זה היה דבר חדש בתקופה ההיא
כמו בעלי , וקראו להם פטרונים, הם היו יהודים. עם בעלי תשובה בצרפת

אתם ומימיהם לא ראו דבר כזה שיבוא אל ביתם ללמוד , בתי חרושת
, פעם עמד הפטרון והסתכל. לפעמים עמדו והסתכלו בהתפעלות. יהדות

. בכבוד: אמרתי לו? המותר לי להביא עוד ילדים מהשכנים: ושאל אותי
  .ועזר לי בשמחה, והביא ילדים

הוא לקח אותנו לחדר . אני אראה לכם דבר מעניין מאוד: פתאום אמר
 והתחיל לנגן עליה את פיאנהופתח , ) אינני זוכר בדיוק-או באותו חדר (

  .התקוה בהתלהבות ואמונה גדולה

  .ש בבעזאן"כ התחלתי ללמוד עם כמה מנערי אנ"אח

  :ח דיווחתי לרבי"א אלול תש"בי

ש בזה שהנני הולך בכל יום "ק אד"ע התחלתי לקיים עצת ופקודת כ"לע
פ שבניהם "והנני לומד עם בניהם של תושבי עיר פאריז אע, לעיר פאריז

מ הנני לומד עמהם קמץ "מ,  רק צרפתית ואינם מבינים לשונינומדברים
וגם הוריהם עוזרים לי להתדבר עמהם וזה , אלף ומניח עמהם תפילין

  .פועל מעט גם על הוריהם להתקרב ליהדות

ל יש לי "מתחלה התחלתי ללמוד עם תלמיד אחד או שנים ועכשיו ת
פ שקשה עלי העבודה כי לא הורגלתי עם "אע. שמונה תלמידים
  .תלמידים כאלו

בתחלה התחלתי עם תלמיד כזה אשר אמו התנתה שלא , אביא לדוגמא
, אבל לא בעניני מצות, אלמוד עמו רק מה שצריכים לידע כמו הציונים
ואתמול הלביש כובע , ולמד בפעמים הראשונים קמץ אלף בלא כובע

  .והניח תפילין



 זכרונותי  קמב

 

אמרה אמו ' פעם הבוכשבאתי ב,  גם היה לי תלמיד שהנחתי עמו תפילין
ואתמול באתי אליו ושם עובדים אנשים . שאינו רוצה בשום אופן ללמוד

כי כשאני לומד עם נער (הלא אני לומד עמו בחנם , ודברתי עמו על ידם
ושואלים אותי אם לשלם לי הנני עונה שאם יכולים ישלמו ואם לאו 

וגם אני נוסע מרחוק , )ובית הנער הזה אינם משלמים, אינש צריכים
אבל לא להניח , כ הסכים ללמוד"ואח. ומה יזיק לא אםילמוד, מבעזאן

ש ילביש כובע "אבל אקוה אשר בקרוב איה. תפילין ולא להלביש כובע
  .בעת הלימוד

גם הנני מביא להם הקונטרסים על שפת צרפתית מה שנתקבלו ממרכז 
  .לעניני חנוך והם נהנים מקריאותם

כתבתי על כך . ש בפריז"ת בני אנט התחלתי ללמד א"בתחלת שנת תש
  :י כסלו"בח

ל נסתדרתי במלמדות והנני לומד עם בנים הקטנים "הנני להודיע כי ת
ת שיצליחו התלמידים "יעזור השי, הדרים פה בבעזאן' ש שיחי"של אנ

  .בלימודם

*  *  *  

  :וגם מכתב ברכה לראש השנה, במשך זמן זה היו לי הרבה מכתבים

  ט"ה תש"ה ער"ב

  לוין' ר ישראל שי"א מוה"ח אי" ידידי וו

  !שלום וברכה

, לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה
בברכת כתיבה , ב יחיו"הנני בזה לברך אותו ואת ב, ברוחניות ובגשמיות

ש "הדו. לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות, וחתימה טובה
  ר"ומברכם בגו

  ק"חתי

*  *  *  

בני הרב שלום , בשעה טובה ומוצלחת, נולד אצלינוח "ז אלול תש"בכ
  :כתבתי לרבי וקבלתי מכתב. 'דובער שיחי

  ט"ה תשרי תש"ה כ"ב

  'ר ישראל יהודא לוין שי"א מוה"ח אי"ידידי וו

  !שלום וברכה

ט לרגלי הכניסו את בנם לבריתו "ט מז"הנני לברכו מז, במענה על כתבו
, ויזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים מתוך הרחבה, ה"של אאע

  .בגשמיות וברוחניות



 קמג  תחנת פאריז  

 

 זכרונותיקמג  

  ר"ש ומברכם בגו"  הדו

  ק"חתי
  

  
   חדשים5עם הבן בהיותו בן , ט"שבט תש



 זכרונותי  קמד

 

  פרק מ

  ד"ההסתדרות בכפר חב
  :וקבלתי מכתב, שאלתי לאן לנסוע. ט התחילו לנסוע"בסוף החורף תש

  ט"ט שבט תש"ה י"ב

  !שלום וברכה

ק "נכון אשר יסע לאה, על אודות שאלתו לאן לנסוע, במענה על כתבו
' ש והתמימים שי"יפנה לועד המסדר של אנ, ובבואו צלחה לשם, ו"ת

ויתייעץ עמהם איך , גורארי' מ שי"זיסלין ור' ד שי"בתל אביב הרב רש
ת יעזרו בנסיעה "והשי, ויסייעו על ידו כפי האפשרי, ובמה להסתדר

  ר"כשורה והסתדרות טובה בגו

  א"ר שליט"ק אדמו"  בשם כ

כשהודעתי לרבי . כי נסעו קבוצה גדולה, ט סדרתי לנסוע"בחודש ניסן תש
  :קבלתי מכתב מהרבי, שאנו נוסעים

  ט"א ניסן תש"ה י"ב

  ליעווין' ר ישראל יהודא שי"א מוה"ח אי"ידידי וו

  !שלום וברכה

ק "ב יחיו לאה"סדר נסיעתו צלחה עם בי, ז"לחד' במענה על כתבו מד
או בגידול עופות , ויסתדר בעניני פרנסה מתאימים בעבודת אדמה, ו"ת

  .ת יעזרם בנסיעה כשורה ובהסתדרות טובה"והשי, והדומה

    המברכם בגשמיות וברוחניות

, שלמה חיים היה בין הנוסעים' ר. על יד מארסיי, נסענו אל הים
ביום ראשון . והתוועדו, קין'פרץ מאצ' ח ר"אמור בא הרה' ק פ"ובמוצש

  .בהר נסענו באניה' פ

  :הודעתי לרבי על ביאתינו, ק"כשבאנו לאה

אל כפר ' וגם באנו בעזרתו ית... ו "ק ת"ת באנו צלחה לאה"תודה להשי
ת "כן תודה להשי. ש בהשקאת פרדסים"והנני עובד פה בעזה, ספריה

  .'הוטב בריאות ילדינו יחי

  :קבלתי מכתב

  ט"א תש"ז מנ"ה כ"ב

  לעווין' ר ישראל יהודא שי"א מוה"ח אי"ידידי וו

  !שלום וברכה



 קמה  ד"ההסתדרות בכפר חב  

 

 זכרונותיקמה  

ק "צלחה לאה, ב יחיו"ז לחודש זה אשר בא עם ב"במענה על כתבו מט
ת יעזרם בהסתדרות "והשי, הנני מברכם בברכת ברוכים הבאים, ו"ת

  טובה בפרנסה טובה גשמית ופרנסה רוחנית

  בגשמיות וברוחניות, ש ומברכם"  הדו

  ק"חתי

ט "כמנהגו בקודש מחודש שבט תש, ד מודגשת"ק היתה היו"בחתי
  .וכך גם במכתב הבא. כידוע, ואילך

  :לקראת השנה החדשה קבלתי מכתב מהרבי

  י"ה תש"ה ער"ב

  לעווין' ר ישראל יהודא שי"ח מוהר"ידידי וו

  !שלום וברכה

ני הנ, לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה
' ה, ש"ובתוך כללות אנ, י"בתוככי כלל אחב, ב יחיו"מברך אותו ואת ב

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה , עליהם יחיו
  בגשמיות וברוחניות

  בגשמיות וברוחניות, ש ומברכם"  הדו

  ק"חתי

  .היו לי עוד מכתבים מהרבי

אבל אני החייתי את נפשי עם , ק היה המצב קשה מאד"כשבאנו לארה
  .שחכיתי עליו כל החיים שלי, התענוג הזה

. אבל פרנסה היה בצמצום גדול, והיה לנו עופות, התחלנו לעבוד האדמה
. והעובד של הבאר שהיה נותן לנו את המים היה ערבי, עבדתי בלילות

  .בסוף אמרו לי שאני מסכן את עצמי לעבוד בלילה רחוק בפרדס

ותקנו , החורבות, הישניםהרסנו הבתים , כ עבדנו בבניה בכפר"אח
כ "אח. אחד בשם ספקטור היה מנהל הבניות. הבתים שיכלו לחיות בהם

, הסמוכה לכפר שלנו, התחיל לבנות המחסנים של הסוכנות בסאראפאנד
  .ועבדנו אצלו

כ "אח). כ את הסמינר"שעל מקומה בנו אח(כ עבדתי במשתלה "אח
י "בשלהי חורף תש. לימדתי בתלמוד תורה של הכפר ושל הבוכארים

יעקב ' ג ר"תחת השגחת הרה, ץ"עבדתי במאפיית המצות בפרדס כ
  .לאנדא

ראיתי , וכשהייתי בתחנה המרכזית, א שבט נסעתי לבני ברק"י' ביום א
 עבודת השגחה -באתי לעבודה . צ"ר הריי"בעתון אודות הסתלקות אדמו



 זכרונותי  קמו

 

, בקשתי מאחד שיעשה לי קריעה. ולא ידעתי מה לעשות, על המצות
  .שבתי על הרצפהוי

תחת , ק"בעניני ח, כ התחלתי לעבוד בוועד הקהלה של תל אביב"אח
  .הרבנות הראשית

  :ל"וז, א קבלתי את המכתב הראשון מהרבי"ה תשי"על ר

  'ה ישראל יהודא שי"מו' א וכו"ח אי"ח הוו"הרה

  !שלום וברכה

  .מ"ר הכ"ח אדמו"ק מו"נ על ציון כ"ואקראהו בל, נ שלו נתקבל"הפ

בטח יתן ברכתו , דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, וצדיקא דאתפטר
  .ת ימלא ברכתו בגשמיות וברוחניות"והשי

  ט"בברכת חוגמח

  ק"חתי

  א"בין כסא לעשור תשי

, מ"ר הכ"ח אדמו"ק מו"כ בהיכל כ"ה על הציון ואח"נ בער"קראתי הפ
  .צריך להודיעו' והנותן כו. שלשם נכנסים לנתינת פדיונות וליחידות

ע מה נעשה בזה במשך חדש ]י[ובבקשה להוד,  ראה מכתבי הכלליבטח
  .ח מראש"ות. הכללי הוא חדש תשרי

ושכבתי , א נחליתי"לבסוף בקיץ תשי. ופרנסה היה בדוחק, עבדתי קשה
שלמה קעסעלמאן כתב מכתב ' ח ר"הרה. בסאראפאנד במצב קשה

שיעורים וכל ' יתחזק בשמירת הג: "והרבי ענה לי, אודותי אל הרבי
שתקותי חזקה שבמהרה יוכל "והעיקר כתב ". התקנות אודות תהלים

ה "וב". לבשר מהטבת בריאותו ההולכת וטובה עד שיחזור לאיתנו לגמרי
  .י אלול הייתי כבר על חנוכת הבית בישיבת לוד בהפרדס"בח



 קמז  ד"ההסתדרות בכפר חב  

 

 זכרונותיקמז  

ז עברנו "ובשנת תשי, שמונה שנים גרנו בבתים הנטושים של הערבים
  .בורינו בכפרלדירות החדשות שנבנו ע

  .לובה ופייגא רבקה שיחיו, במשך הזמן הזה נולדו לנו עוד שתי בנות

  
  ח" בשנת תשי-עם האשה והילדים 



 זכרונותי  קמח

 

  פרק מא

  הנסיעה הראשונה לרבי
. בדרך כלל היה בשנים האלו מצב כבד בקושי העבודה ובעניות ובבריאות

אבל עיקר העיקרים היה הרצון להתראות עם . קבלתי מכתבים מהרבי
שאת הרגש הזה קבלתי מהחסידים , ולהיות על יחידות, פ"הרבי פב
היה , לפי ערך המשכורת בתקופה ההיא, אבל כרטיס הטיסה. ברוסיה

  .וגם היה קושי בהשגת הניירות, צריך עבור זה תשלום של הרבה חדשים

, ל בשעה טובה ומוצלחת"ה ות"ב. ב"ככה עברו כמה שנים עד אלול תשכ
  .וטסנו אל הרבי,  טיסת טשארטערבסוף חודש אלול היה

נסעתי , ב"ו לחדש אלול תשכ"כ, יום שהוכפל בו כי טוב, ה ביום שלישי"ב
בשעה שתים עשרה יצא המטוס משדה . בפעם הראשונה אל הרבי

אחרי . התעופה לוד
ארבע שעות טיסה 

חנינו , בערך
הוצרכו . בפאריז

לרדת מהמטוס על 
שעתיים עם 
החפצים האישיים 
ולהכנס בחדר 

בלי , ההמתנה
רשות לצאת 

  .לפאריז העיר

ש "באו מאנ
מפאריז לקבל 

אבל לא , פנינו
הרשו להם להכנס 

מחיצת . אלינו
זכוכית עבה 
הפסיקה בינינו 

ראינו זה , וביניהם
את זה אבל לא 
. שמענו את קולם

הכרנו את כולם 
ושוחחנו אתם 

רק . ברמיזה
רפאל ' ת ר"להרה

ווילשאנסקי הרשו 
הוא . להכנס אלינו   

  ה"דובער חן ע'  עם החסיד ר-באחת הנסיעות לרבי 



 קמט  הנסיעה הראשונה לרבי  

 

 זכרונותיקמט  

  .מסר לנו דרישת שלום מכולם

היום הזה היה . י"טסנו מפאריז לנ, לפי שעון פאריז, בשעה רבע לפני חמש
יותר , כל הזמן זורחת השמש. כי כל הדרך היה יום ארוך מאד, יום ארוך

  .מעשרים שעות

והביא אותנו , שם חכה עלינו אוטובוס. באנו לשדה התעופה לניו יארק
יצא הרבי מחדרו , כשבאנו. הרבי חיכה עלינו עם תפילת ערבית. 770ל

  .להתפלל ערבית למעלה בהישיבה

זאת . גם מיכאל בא, ידידים ומכירים מכבר, כולם קיבלו אותי בידידות
הייתי . ל זכיתי לזה"ה ות"וב, היתה אצלי השעה שקוויתי לה כל החיים

כל אחד ואחד מתלמידי . ן לתאר אותה בכתבבהתרגשות גדולה שאי
  .הישיבה היה נחמד בעיני

לא יכולתי לישון בלילב מרוב . מיכאל לקח אותי עם המזוודות לביתו
ש שגר "למחרת ביום רביעי העבירוני עם המזוודות לאחד מאנ. התרגשות
בניו יארק היה בזמן הזה גשמים . כי מיכאל גר רחוק מאד, 770קרוב ל
וערדלאות , וקניתי מעיל גשם וכובע גשם, נסענו לאיסט סייד. גדולים

  .בשביל הגשמים

, צ"יום ההולדת של הצ, ט אלול"אור ליום שישי כ, ביום חמישי בערב
אני התפעלתי מזה שהיה . הרבי התוועד ודיבר ברמקול. היתה התוועדות
והרבי דיבר לפניהם , ובעזרת נשים היה מלא נשים, ה"זה לילה שלפני ר

  .שיחה

גדולה הכנסת אורחים יותר , הרבי דיבר אודות מצוות הכנסת אורחים
 את כל האורחים שבאו -י שיחה זו קיבלו אותנו "וע. מקבלת פני שכינה

והרבי , ואמרתי, נתנו לי לחיים להגיד לרבי.  ביתר אהבה וחיבה-הנה 
שכל הנסיעה היתה , הייתי במצב רוח מרומם כזה. לחיים ולברכה: ענה

  .לי כדאי רק בשביל ההתוועדות הזו

מאן פני "ואמר לשון הזוהר הקדוש , י"בשיחה דיבר הרבי אודות הרשב
כי הנה הדברים יכולים , והתבוננתי באותה שעה". י"דא רשב' אדון ה

  .שלא יכולים להעלות על הכתב, הייתי בהתרוממות כזו. להגיד על הרבי

, היה קהל גדול. יאמרנו סליחות עם הרב, ה"ערב ר' בבוקר השכם יום ו
אחרי הסליחות . שבאו על ימים נוראים ועל כל חדש תשרי, אורחים

אחרי התפילה אמר הרבי התרת נדרים לפני מנין . התפללנו עם הרבי
אחרי התרת . וענינו מה שאומרים, שמענו ההתרת נדרים. ש"מזקני אנ
נתתי את הפדיון לידיו הקדושים של . קיבל הרבי את הפדיונות, נדרים
  "א כתיבה וחתימה טובה"והרבי אמר , הרבי

שמי שהביא פדיונות בשביל אחרים , ביום הקודם אמרו מהמזכירות[
  ].ומסרתי הכל להמזכירות. ימסור אותם להמזכירות



 זכרונותי  קנ

 

ומסרו לרבי , ש"וזקני אנ, נכנס הוועד המסדר, נ לרבי"אחרי נתינת הפ
. נ" דמי פנ ונותנים דולאר"כל אחד שנמצא פה חותם על הפ, נ כללי"פ

  .הרבי מברך, נ הכללי"ובעת נתינת הפ

  ):1' ג עמ"שיחות קודש תשכ(וזהו לשון הברכה שהואיל הרבי לברך 

לשנה טובה , דער אויבערשטער זאל געבען א כתיבה וחתימה טובה
  .לכל אחד ואחת מבני ישראל, בטוב הנראה והנגלה, ומתוקה

 וקראת לשבת -ה שחל להיות בשבת "ט של ר"איז דאך יו'אזוי וויא ס
, זאל זיין א שנה מלאה פון שמחה, וואס עונג איז כולל אויך שמחה, עונג
  .ביז אין בני חיי ומזוני רויחא, ועונג

זאל נמשך ווערן דער תענוג העליון עד , עונג איז דאס פנימיות עתיק
ן שיגאלנו ויוליכנו 'וואס דאס איז דער גילוי פון משיח, למטה מטה

אמן , בקרוב ממש,  את כל אחד ואחת בתוך כלל ישראל,קוממיות לארצנו
  .א כתיבה וחתימה טובה. כן יהי רצון

גם ראיתי . כמו שנוהגים, נ"ומסרנו שם פ', אחרי זה נסענו על האהל הק
כ קרע אותם לכמה "ואח, את הפדיונות' איך שהרבי קרא על האהל הק

, ק"ראיתי פדיונות ואגרות מאה. וזרק על הציון הקדוש, חתיכות
  .הכרתים לפי הבולים



 קנא  ג אצל הרבי"ראש השנה תשכ  

 

 זכרונותיקנא  

  פרק מב

  ג אצל הרבי"ראש השנה תשכ

כדי לשמוע , נדחקו אל הבימה, לקריאת התורה, ה"דר' ק א"יום ש
. אז עוד לא שמעתי הוראות מהרבי שלא להדחק[המפטיר מהרבי 

) וכן כל הזמן(שבליובאוויטש ; שמעתי שחסידים מספרים, וברוסיה
  ].הרביולשמוע המפטיר מ, נדחקו לתקיעות

והוא , מכירי מאז, XCIXמרדכי שוסטערמאן' ור, אני עליתי על הבימה
ואני נכנסתי להפנה , מרדכי זז קצת' ר. עמד שם, הבעל קורא של הרבי

אף שאמרו לי שעל הבימה צריכים . השמאלית של שולחן הספר תורה
: וחשבתי, אבל אני שתקתי, לעלות רק אלו שקוראים אותם להתורה

דוד ראסקין שעמדו ' יואל כהן ור' גם ר. צריכים לעמוד, יהיה מה שיהיה
והגבאים לא יתנו לי לעמוד , שזה לא יעזור לי: אמרו לי, למטה מהבימה

  .פה

הרבי אמר המפטיר בכזה נועם ועריבות . לבסוף קראו את הרבי למפטיר
כיסיתי פני עם . שלא יכולתי לעצור עצמי מדמעות, ובבכיות פנימיות

, ודקרתי את גופי להחזיק מעמד, חזור תחת הטליתעם המ, הטלית שלי
כל מלה ומלה . רק דמעות ובכיה חרישית, כדי שלא להתפרץ בקול בכיה

  .החריד את כל גופי, ששמעתי מהרבי, מהפטרת חנה

אמרו לי , אחרי התפילה. לא היו תקיעות, ה בשבת"דר' מכיון שחל יום א
אבל מחר לא תוכל לעשות את , אתה חברהמן: דוד ראסקין ויואל כהן

  .מחר יהיה תקיעות, זה

מרדכי זז עוד ' ור, עליתי עוד הפעם על הבימה, ת"קודם קרה, למחרת
עכשיו : אנשי הוועד המסדר אמרו לי. ועמדתי על מקומי הראשון, הפעם

אתה נמצא פה ! יונגערמאן: אחד אמר לי. עולים כל אלה שיש להם עליות
אמרתי לו ? היה בעוד כמה ימיםמה י, וכבר בתוקף כזה, רק כמה ימים

והוא (? אתה שלמת כסף: הוא אמר לי. שלמתי בעד כרטיס: סתם
פה צריכים לעמוד רק : ואמר לי עוד הפעם) מהעשירים שנותן הרבה כסף

? איזה עליה: ושאל. כ יהיה עליה"לי ג: אמרתי. אלו שיש להם עליות
בעד גלילה משלמים כמה אלפי ? מה גלילה: ואמר. גלילה: אמרתי

לא ארד אלא , אני לא יכול לשלוט בעצמי: וחשבתי, שתקתי. דולארים
  .כך עמדתי עד סוף הקריאה. אם כן יגרשו אותי בידיים או הרבי ירמז

כיבד זה , להגבה. והרבי בירך את ברכת התורה, למפטיר קראו את הרבי
כ אמרו לזה שקנה את הגלילה "אח. שקנה הגבה למישהו מהאורחים

, אתה רוצה לכבד מישהו במקומך: שאלו אותו. הוא לא עלהאבל , שיעלה
אני לא הכרתי ? את מי אתה מכבד: שאלו אותו. כן: והוא מרחוק מרמז

                                                           
XCIX ( יארק-מזלאבין לניו"תולדותיו בספרו) "ד"ד תשנ"כפר חב.( 



 זכרונותי  קנב

 

? את מי אתה מכבד, שאלו אותו עוד הפעם. והראיתי לו על עצמי, אותו
  .ונתנו לי גלילה. והראה עלי

, ואת ההכנות לתקיעת שופר, מובן ששמעתי את ההפטורה מהרבי
, ובכה, הרבי כיסה עם טליתו הקדוש את החבילות של הפדיונות. למנצח

והרבי תקע רק תקיעה , ואמר הפסוקים וברכות של תקיעת שופר
  .כ אמר את הפסוקים שלאחרי התקיעות"אח. ראשונה

בסדר , כ מרומם ונפלא"זה היה כ. אחרי מנחה הלכו עם הרבי לתשליך
ד "ש מכפר חב"ואחריהם אנ, אחריו הילדים, ראשון הלך הרבי. מופתי

השדרות של איסטערן פארקוועאי . בסדר מופתי, ואחרינו כל הקהל, ו"ת
וכולם הסתכלו על זה בהדרת , אפילו אינם יהודים, היו מלאים אנשים

דבר זה אין ביכולת לספר ההרגשים וההתעוררות וההתפעלות . הכבוד
  .אמרו שקירוב כזה שהראה הרבי אלינו עוד לא ראו אף פעם. בכתב

כי אחרי ההתוועדות (ונטלו ידיים להמוציא , כ היתה התוועדות"אח
' ניגון הג: ההתוועדות התחילה עם הניגונים). היתה חלוקת כוס של ברכה

. כל זה היה כל כך מרומם, ר הזקן"ט הרב המגיד ואדמו"בבות של הבעש
, את המאמר הזה חזרתי(" יבחר לנו את נחלתינו"הרבי אמר את המאמר 

  
  ח"חזרת המאמר בכנס צא



 קנג  ג אצל הרבי"ראש השנה תשכ  

 

 זכרונותיקנג  

  ).חשון' ק בכ"ח בארה"על הכינוס של צא

וחילק כוס של , הרבי עשה הבדלה. התפללו מעריב, אחרי ההתוועדות
היינו ששפך , והרבי נתן לכל אחד כוסית, היו תורים ארוכים. ברכה

מזג , וכשנגש, כי לפני שנגשו אל הרבי נתנו לכל אחד כוסית ביד, להכוסית
. והרבי ענה להם, היו כאלו שביקשו ברכות. ואמרו לחיים, הרבי לכוסו

עשה עם , בעת חלוקת הכוס של ברכה, והרבי, הבחורים שרו כל הזמן
  .ושרו בחזקה יותר, או עם ראשו הקדוש, ידיו הקדושים

וזהו הלשון בערך , אמר הרבי, ה אחרי חלוקת הכוס של ברכה"במוצאי ר
  ):3' ג עמ"ראה שיחות קודש תשכ(

וואס האט זיך , יבעררשטער זאל העלפן אז דער מתעשרת בסופהדער או
אנגעהויבין גלייך נאך תקיעת שופר זאל עס אראפקומען בטוב הנראה 

ה גייט מען אריין אין "און אזוי ווי פון ר. והנגלה למטה מעשרה טפחים
ה "און מען זאל ארויסגייען מר, זאל מען אריינגיין בשמחה, נייעם יאר

  . כי בשמחה תצאו:)והתחיל בעצמו לנגן(זאל זיין 'און ס, בשמחה ובששון



 זכרונותי  קנד

 

  פרק מג

  יחידויות והתוועדויות בחודש החגים

ו למסור את "ד ת"ד תשרי נכנסנו אנשי כפר חב' אור ליום ג' בליל ב
בעת מסירת האתרוג הואיל הרבי . ו אל הרבי"ד ת"האתרוג מכפר חב

  .לברך אותנו

  ):4' ג עמ"שיחות קודש תשכ(וזאת הברכה 

און אזוי ווי דאס איז , אלע מעלות, אזוי ווי אתרוג האט א טעם און א ריח
זאל דאס נמשך ווערן , א חודש הכללי און א מצוה כללית פון א חג כללי

, בתוככי כלל ישראל, ד ביחוד"ולכפר חב, ש בתוכם"ולאנ, לכל ישראל
ענינים פון טעם און ענינים פון ריח על כל השנה , יעדער איינעם ביחוד

  .כולה

  .ן איבערגעבן'א יישר כח פאר

נכנסתי ליחידות , לפני שלש בלילה, ת"לעשי' ו', אור ליום ה' בליל יום ד
, אלו היו הרגעים הכי גדולים ומופלאים בחיי. עשיתי שהחיינו. אל הרבי

ת שסוף סוף יעזרני "שכל החיים שלי חכיתי וציפיתי וקיויתי להשי
  .פלאיםויצליחני לאותם הרגעים הנ

וקבלתי תשובה על כל השאלות , כמו שנהגו אז, כתבתי צעטיל ארוך
הרבי . ושאלתי איזה פרט, היו דיבורים שלא הבנתי איזה פרט. באריכות

  .התחיל לחזור הדברים מלה במלה

ולא ישנתי בכלל , כל הזמן בשהותי אצל הרבי הייתי בהתרגשות גדולה
וגם נעשה , התחיל לגרד לי העור, והזיעה, וגם הדחיקות כל פעם, בלילות

  .לי אבעבועות בהעור

, וקבלתי מענה ללכת אל הרופא זעליגסאהן, כתבתי פתק אל הרבי
כ שלח אותי הרופא זעליגזאהן לרופא עור "אח. והרופא נתן לי רפואה

  .בנוא יארק

מה עם : שאל אצלי הרבי; כשנכנסתי על יחידות בפעם השניה אל הרבי
  ".א עבירה די צייט: "ואמר הרבי.  לרופא עורעניתי ששלחוני? הבריאות

בשנה זו היתה . ד" לאמי מורתי הי-יארצייט-תשרי יש לי יום השנה ' בח
, והתפללתי לפני העמוד כל התפלות של שבת קודש, בתשרי שבת שובה' ח

יוחנן ' אך הגבאי החסיד ר, למוסף פחדתי לגשת. בבית מדרשו של הרבי
, "שביעי"וגם נתנו לי עליה לתורה , גורדון דחף אותי אל העמוד להתפלל

  .ועמדתי במילא ליד הרבי באמירת המפטיר

ונתן לי המאמר של , ש שעובד בהדפסה"מאנ' לפני שבת שובה נגש אלי א
. מודפס בעלון ערוך כמו שמכינים לדפוס" וכל אדם"צ "ר הצ"ק אדמו"כ

שהרבי צוה לקחת את המאמר מהביכעל שהביאו עכשיו ; ואמר לי



 קנה  יחידויות והתוועדויות בחדש החגים  

 

 זכרונותיקנה  

ולפי שהוא ידיד שלי , ויש רק כמה עלונים כאלו בהכנה לדפוס, וסיהמר
ש אחרי שעה אחת "בש. ש"וכנראה שהרבי יגיד ממנו בש; הוא נותן רק לי

  ".וכל אדם"והיה מאמר , וחצי היתה התוועדות

שנה "הרבי נתן לי לקח ואמר , ערב יום כיפור היה תור לקבל לקח מהרבי
  .'וגם נתן לי חתיכת לקח בשביל בתי תחי, "טובה ומתוקה

שיחות קודש (ובקול רם אמר , נעמד הרבי על הכסא שלו, אחרי מנחה
  ):12' ג עמ"תשכ

דער אויבערשטער זאל געבן יעדערן און יעדערע בתוך כלל ישראל א 
למטה , בטוב הנראה והנגלה, לשנה טובה ומתוקה, חתימה טובה
  .בבני חייא ומזונא רויחי, מעשרה טפחים

וואס שבת איז דאך ,  דער יאר האט זיך אנגעהויבן מיט שבתאזוי ווי
און ממשיך זיין ביז אין א , רופן און אראפרופן, וקראת לשבת עונג
אז ער זאל אראפקומען אין דעם , דעם עונג שלמעלה, התלבשות פנימית

' ביז אין די ג, און דורך דעם אין אלע כוחות פנימיים, עונג שלמטה
', זאל דאס זיין אזוי סיי אין עבודת הוי. מחשבה דבור ומעשה, לבושים

און ,  זו עבודת התפלה-ובתוכיותם , לימוד התורה און קיום המצוות
און פון דעם אויך אין צרכים הגשמים , אויך אין בכל דרכיך דעהו

אזוי ווי מצד , אז די אלע ענינים זאלן זיין אן מדידות והגבלות. כפשוטם
הקדמה וכלי ,  און דאס זאל זיין א הכנה.התגלות כח התענוג שלמעלה

וואס וועט נתגלה ווערן דורך , צום גילוי פנימיות עתיק פנימיות חכמה
, בגאולה האמיתית והשלימה, שיבוא ויגאלנו בקרוב ממש, משיח צדקנו

  .אמן כן יהי רצון. ויוליכנו קוממיות לארצנו

, פ"אמרו לי בעיוהכ, בערל יוניק שהתאכסנתי אצלם' ר' ממשפחת הת
. כ אתו"ושאלך ג, שהוא הולך לבקש לעקאח מהרבנית חנה אם הרבי

, שאלתיה אם היא זוכרת אותי. והיא נתנה לנו לעקאח וברכה, נכנסנו
  .בפאקינג הייתם ביחד עם מיכאל טייטלבוים, כן: ואמרה

ושרו המארש של , כשגמרו. בכה הרבי הרבה מאד, בתפלת נעילה
 ועשה חזק עם ידיו הקדושים שישירו נעמד הרבי על כסאו, נאפוליון
  .והיתה שמחה גדולה, וירקדו

דחג הסוכות עמדנו בתור על יד הסוכה של הרבי להכנס לברך על ' ביום ב
נתנו לי להכנס מוקדם ). של סכות היה שבת' יום א(האתרוג של הרבי 

וכל הזמן , כשנכנסתי להסוכה עמד הרבי בפנה עם ספר בידו. בתור
מינים על ' תיכף כשנכנסו להסוכה היו הד. והתרגשתי מאד, הסתכל עלי

שלא , ת"בקשתי במחשבה מהשי. היכן שנכנסים, השולחן אצל הדלת
ואת האתרוג כמו , ושאקח את הלולב ביד ימין, אתבלבל מרוב התרגשות

  .ולברך כהלכה, שצריך

ובלילה עוד הפעם חילק , אחרי מנחה היתה התוועדות בסוכה הגדולה
  .ברכה בסוכההרבי כוס של 



 זכרונותי  קנו

 

בהושענות הלכו . מ התפללו עם הרבי במנין"בכל יום מחג הסוכות וחוה
וזה היה יופי ותפארת לראות את , להקיף את הבימה, כולם אחרי הרבי

, חיכה עד שכולם יגמרו להקיף את הבימה, כשהרבי חזר אל מקומו. הכל
  .והסתכל על הקהל

ובאו הרבה בחורי ישיבה , מ סוכות היתה התוועדות גדולה"בחוה
הרבי אמר שיחה . כי הודיעו בעתון שיהיה התוועדות, מישיבות אחרות
  .מינים' פלפול אודות הד

ד "קרוב לסוף ההתוועדות אמר ברכה מיוחדת לאורחים שבאו מכפר חב
  ):46' ג עמ"שיחות קודש תשכ(

וביניהם דער זכה , ד "אזוי ווי דא איז דא עטליכע פון תושבי כפר חב
ס ער איז דאך גיקומען א בא כוח פון די אלע וואס זייהאבין ווא, בגורל

און אזוי אויכעט אט די אלע וואס זיינען , זיך משתתף גיווען בגורל
וואס זיי זיינען דאך , ד"אלץ באי כח פון כפר חב, ד"גיקומען פון כפר חב

זאלן זיי זאגן , ו דא למטה מעשרה טפחים"ק ת"אונזערע באי כח אין אה
און זאלן ממשיך זיין די שמחה פון אלע , ואחריהם כל הקהל כולו, לחיים

י משיח "ע, ב"ו ב"ק ת"און אלע ענינים פון אה, ד"ענינים פון כפרחב
וואס מתפשטת בכל הארצות אז , י"און אויך אין דעם ענין פון א, צדקנו

וואס דעמאלט , דאס זאל אראפקומען בפועל ובגילוי בכל הארצות כולן
ם ווערן אויכעט בגלוי די בקשה תמלוך על כל העולם כולו וועט דאך מקוי

און אין אן , ביז אין אן אופן פון והנשא על כל הארץ ביקריך, בכבודיך
ויבין כל , וידע כל פעול, וואס דאמאלט וועט זיין, אופן פון התנשאות

דורף דערוף , אלקי ישראל מלך' אז ה, יצור און כל אשר נשמה באפו
וואס אידן האבן אים גימאכט פאר אלקי ישראל מלך איז מען דערנאך 

  .לחיים. ממשיך ומלכותו בכל משלה

? ד"וואו איז דא נאך איבעריקע פון כפר חב? ד אידן"וואו איז די כפר חב
ער וואוינט דאך אויך אין , פלס, לוין! ד אידן"לאזט פריער די כפר חב

רופט זיך ? ד"ווער איז דא נאך פון כפר חב. לחיים ולברכה, ד"כפר חב
ספיקא , נו גוט! רופט זיך אפ? ד"עס איז דא נאך פון כפר חב! אפ

כל ! נוא איצטער זאגט כל העולם כולו? ד"נאך פון כפר חב. לקולא
  .העולם כולו בכבודיך

ראיתי ששולחים . ס נסעתי לשמח בשמחת בית השואבה"דחוהמ' בג
ביקשתי שישלחוני ,  בן גיסי-ושם דר שמואל דוד גורקאוו , לפראווידענס
. 'ב שמואל דוד שיחי"כ בא ש"ואח, באנו לבית הכנסת. לפראווידענס

באו גם ילדים . והוא היה המורה של העיר, התוועדנו עם הבעלי בתים
לקחו אותנו אל , אחרי ההתוועדות. והוא היה המנחה, שהיו תלמידיו

אבל שנים , ובבקר נסענו חזרה לקראונהייטס, לנתי אצלו. הבית שלו
נשארו שם כדי להתוועד , שמדברים אנגלית, מבינינו שנסעו אתנו

  .למחרתו עם ילדי בית הספר



 קנז  יחידויות והתוועדויות בחדש החגים  

 

 זכרונותיקנז  

לא ידעתי אם . וירדו דמעות, התחיל לכאוב לי העין; ס"דחוהמ' ד' ביום ה
כי בלילה צריכים . הצטערתי מזה מאד. זה הצטננות או איזה ענין אחר

 שמיני -ועיקר החגים . והעיקר שאומרים עם הרבי ביחד. להגיד תיקון
והעין נוזלת דמעות ואני לא . וההקפות של הרבי, עצרת ושמחת תורה

  .יכול לראות

, אפשר נכנס איזה דבר להעין, בקשתי מכמה אנשים שיסתכלו בהעין שלי
, בערב בא הרבי להתפלל ערבית. ואמרו שלא רואים שום דבר, והסתכלו

כי בא קהל (הקהל ופתאום הרבי הסתכל עלי בתוך , והסתכלתי על הרבי
וההבטה , )לההתוועדויות והקפות, ממדינות שונות ומערי השדה, גדול

  .של הרבי עלי עודד את רוחי

מרדכי שוסטערמאן ובקשתי ממנו ' אחרי תפלת ערבית נגשתי לר
ואמר . ואמר שכמדומה יש שם איזה דבר, והסתכל, שיסתכל בהעין שלי

ואם יש איזה דבר הם , והם עושים משהו, שיכולים להכנס לבית מרקחת
: ואמר. אבל כבר מאוחר וכבר הבתי מרקחת סגורים, מוציאים אותו
  .אפשר שהיא עוד פתוחה, על יד המקוה יש בית מרקחת, תנסה להכנס

, ותפשתי את הבעל בית מרקחת שמכין עצמו לסגור, תיכף הלכתי
, יונגב העין של, וחזר ולקח צמר גפן וטבל באיזו מין, הראיתי לו העין

ותיכף נעשה . והראה לי על הצמר גפן איזה נקודה שחורה, ותיכף הוציא
והרגשתי . עם הרבי, ואמרתי תיקון ותהלים עם הקהל, חזרתי. לי קל

  .שרק הבטה אחד של הרבי הצילני



 זכרונותי  קנח

 

   פרק מד

  ת"צ ושמח"שמע
והלכנו למקומות רחוקים , התפללנו מנחה, ק בהושענה רבה"עש' ביום ו

עד שבאנו כבר היה . לשמח יהודים בהקפות, לפי הרשימה, בבתי כנסיות
ושימחנו , ורקדנו ושרנו, ב הקפות"ועשינו עם הבע, זמן להתפלל ערבית

  .את המתפללים

, התאספנו כולנו לבית הכנסת של הרב יעקב העכט, כשגמרנו ההקפות
עד שבאנו , ברחובות, בשיר ובריקוד, ועשינו קידוש והלכנו כולנו ביחד

  .770ל

והתחילו . שכל אלו שהלכו לשמח יגידו לחיים: ואמר, התוועדהרבי 
איך , וזה היה השיא של השמחה, להגיד את אתה הראיתה והקפות

ג בהקפה "שהרבי אמר פסוקי אתה הראית ופרצת ואיך שרקד עם הרש
  .ואי אפשר לתאר בכתב', וז' א

 היתה ההתוועדות 770כשבאנו ל. ת הלכנו קצת יותר קרוב"בליל ש
אני עמדתי . וההקפות היו עד שעות המאוחרות בלילה, מאוחר יותר
באמצע ההקפות הראה לי הרבי בידו הקדושות שארקוד . במקום גבוה

  .ואשיר יותר חזק

ובאותו רגע כבר הייתי למטה עם ספר תורה , באותו רגע כיבדוני בהקפה
ומה , הייתי בהתרגשות כזו. כי כבר עזרוני לרדת ולקבל הספר תורה, ביד
אני לא יודע איך לקחוני מגובה של כמה קומות . וד שכבר עשיתי קידושע

והנה אני רוקד עם ספר תורה בידיי בהקפות של . ספסלים ושולחנות
  .הרבי

שלפנות בוקר ; כי אמרו, חיכינו, מאוחר בלילה, אחרי שגמרו ההקפות
  .ושר ניגון חדש, הרבי מחלק משקה בשביל הוספה בלימוד

מהתמימים שלמד אצלי קצת , קלמן בריקמאן' כשחיכיתי בא אלי ר
הא לך זה מהצלחת של : ואמר, ונותן לי חתיכת בשר, בבעזאן בפאריז

  .כי הוא היה משמש בסעודת הרבי, הרבי

סטאוו יא "כ בא הרבי וסיפר הסיפור והשיחה אודות הניגון של "אח
ם הניגון היה במילי. עמדתי ממש ליד הרבי. והתחיל לשיר הניגון, "פיטו

והרבי . ולא תפסו את הניגון, ואז עוד לא באו בחורים מרוסיה, רוסיות
זה היה . יואל כהן תפס את הניגון' עד שר, שר את הניגון הרבה פעמים

  .כ נחמד ונעים ונורא"כ

. והנחתי תפילין והתפללתי כדין בן ארץ ישראל, כ הלכתי להאכסניה"אח
והייתי במנין שהתפללו , והלבשתי הטלית, 770ובאתי ל, כ נחתי קצת"אח

והקיפו שלש וחצי , כ מכרו האתה הראית ועשו הקפות"אח. עם הרבי
  .ג"כ רקד הרבי עם הרש"ואח, פעמים



 קנט  ת"צ ושמח"שמע  

 

 זכרונותיקנט  

גם . וכולם יצאו מהסיבוב, בתחלה עשו מהשלחנות מחיצה מסביב לבימה
ואמר , שלום בער פעווזנער' ח ר"אבל על ידי עמד הרה, אני רציתי לצאת

והרבי רקד ממש על , נשארנו שנינו.  תעמוד פה,למה צריכים לצאת: לי
  .ידינו

  .אחרי מנחה, כ היתה התוועדות גדולה מאד"אח

ק "שכל אלו מאה, פתאום אמר הרבי, בההתוועדות במוצאי שמחת תורה
. שיעלו על השולחן ויגידו לחיים, ו שהיו פעם בצבא או במילואים"ת

מהזקנים ' וא. כ יגיד לחיים"שהרבי ג: אמרתי, ראיתי שזה דבר לא פשוט
, מי נתן את ההצעה: הרבי שאל. אמר זה לרבי, ו"ד ת"מכפר חב, ש"מאנ
ואמר . הצעה טובה: הרבי אמר. ו"ד ת"אחד מנציגי כפר חב: ואמר
  .לחיים

ואמר ". והיה מחניך קדוש שלום על ישראל"כ אמר שאנחנו נגיד "אח
 ".ן שרעק' מיטזאל יוצא זיין'מ": ואמר הרבי. וכן עשינו. שישירו וירקדו

שזהו כנראה לפי שהתקרבו הטילים של , כ אמרו"אח. לא הבינו מה זה
  .סקע מעשה'אבל היה בזה בעל שמ. רוסיא לקובה

וגם , והרבי נתן לי, נגשתי לקחת הכוס של ברכה, בחלוקת הכוס של ברכה
, בכוס של ברכה" לחיים"א "אמרתי לרבי שליט. 'כוסית בשביל בתי תחי

והרבי נתן , חזרתי. והנה לפתע אני מרגיש שסוחבים אותי, והלכתי הלאה
  .ק"לי משקה יין לחלק בעבודתי בארה

: הזכירני הרבי על זה ואמר לי, ח מרחשוון"ביחידות השניה בליל ר
  .שאגיד לפניהם ואחזור לפניהם מחסידות

חילקתי מהכוס של ברכה מהבקבוק , לבסוף עשו במקום עבודתי מסיבה
) גם המנהלים(כולם . ששמעתי מהרבי, חדש תשריוחזרתי מאמר מ, יין

ד מיפו חתם על המכתב "ג באב"גם הרה. חתמו על מכתב תודה לרבי
  .כ נתקבל מהרבי מכתב ברכה על הבעת תודה"אח. לרבי

  .חוץ מהענינים שלמעלה מהשגה, לי בפרט יצא טובה גדולה מאד

*  *  *  

בערך , ג"ח מרחשוון תשכ"ליל ר'  בהיחידות השניה שנכנסתי אור ליום ב
  .הגשתי צעטיל ארוך, לפני שעה עשר

הרבי שאל אצלי . יונה כהן' ת ר"ח הרה"בסוף הזכרתי את הקדוש הרה
אתם : ואמר לי, שבא אלי לפני נסיעתי מסאמארקאנד; וספרתי, אודותו
גם אמרתי ). כמסופר לעיל(ואל תשכח עלי , ת יצליח לכם"והשי, נוסעים
הנה להזכיר אותו פה זה דבר , יונה' קדוש רשכפי שאני מכיר את ה, לרבי

  :ז"הרבי השיב לי ע. היותר חשוב אצלו

און גיט מיר דעם נאמען פון זיין ? איר ווייסט געוויס אז ער איז ניטא
  !ווייסט דעם טאג'און אויב מ, מוטער



 זכרונותי  קס

 

  :ואמר לי. וכן שם אמו, ואני לא יודע את היום, עניתי שככה אמרו לי

ווייסט 'זאלט איר אריינשיקן און אויב מ, אז איר וועט זיך דערוויסען
און זאגן , זאל מען אפשטעלען א טאג יארצייט, געוויס אז ער איז ניטא

זאל מען דעם , ווייסט דעם טאג' און אויב מ, קדיש און לערנען משניות
  .טאג

סיפרתי , כשיצאתי. למחרת הוצרכתי לנסוע. 'אור ליום ב, זה היה בלילה
חיים רויטבלאט הוא ' אלי' ח ר" אמר לי שהנה הרהומישהו, הדברים

  .תיכנס אליו ותשאל, יונה' ח ר"גיסו של הקדוש הרה

ב "שזה היה בכ: אבל כשמצאתי אותו בביתו אמר לי, זה היה מאוחר
שכשאוודע אודיע , הרבי אמר לי ביחידות. פראדע: ושם אמו, שבט

ומסרתי לו פתק , א חודוקוב"ח רחמ"נכנסתי תיכף להרה. למזכירות
ה "למחרת לפני נסיעתי קרא אותי הרה. השם של אמו ויום השנה, לרבי

ואמר לי שהרבי ענה שאעשה את היארצייט ושאלמד , הרב חודוקוב
  .משניות ואגיד קדיש

  .גם בקשתי ברכה בהיחידות שאזכה להתראות עוד הפעם עם הרבי

והעיקר . ועודד ונתן תקוה ובטחון, הרבי קיבל את כולם בסבר פנים יפות
, ו"ק ת"בשובי לאה, ושאכתוב בשורות טובות לפה, תבע שאהיה בשמחה

  .ושאמסור דרישת שלום מכל מה ששמענו וראינו

  .ת שהצליח אותנו וזכינו לכל זה"ל בעד הכל להשי"ה ות"וב


