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3 ליו ווה ילקוט

"""""___ געווארן: נשתומם איז אורחים, טריסקער דער אברהמ'עלע רב
j^ttMHR|HjM^ איז ייד דער ז סטייטש  פון זון דער געווען איז מגיד

^EmF^^^mm קדוש א דאך איז ער 7 גנב א טשער מרדכילע) מאטעלע(רב lfpרב iliA ו וטהור געווען איז וועלכער נאבילער,
Ml' "$₪? (רב נחומ'ל רב פון זון ^.1™דער 18 בעל דער האט יא, יא,  .

■ י*1^ * IL   דער טשערנאבילער, ^^מנחםנחום) 0§| א איז ער געענטפערט, שםטוב . י .^^. ן$ן^ . <'><'<'<' פון תלמיד עינים", ,,מאור בעל
₪? ^^ אוועק אונדז פון וועל ער גנב.

י $$ |₪^ מיט גןעדן גאנצן דעם גנבענען ^_^___^^^_^_^^_^
jk ,0^ , וואס אוו ווער
$■ ^8^^ קבר זיין אויף ,,אוהל" דער '

_^^ v <mHH גע צעשטערט איז טריסק j\*j*m\איו yyy sj^tEl ///* .^9^^^^ די פון מלחמה דער נאך ווארן ' '
mKKf i?*J?* JKKKKBm די פון אויס ווייזט ^^אוקראינער, _

ימשו''ז. באהעלפערס, נאצישע
^ךי^ייעי^ ^ז '^ (גע. פטירה זיין נ,ך ,,ר 81 דעם פון שפעטער איו ^י""''ט י ןןעי מירו אןן זיך גע מאטעריאל דאס האט זאלט דב רב מגיד מעזריטשער גרויסן

 צוריקקערן אים צו געוויס 80טו זייו צו ייעיו בי^כט "י
זיין פון ברענגען מיר יואס עטיי^ס מיי געבי י^יצייט)' מיט געהאט חתונה האט ער
א איז ילקוט דעם אין שאפונג ז"ל עגניו ש"י פיו אים יוענו דעם פון טאכטער די גיטעלען,
אפשייד פראזא, אין ליד מין "ש^ אויפו איי ^נדעיע איי יעקבאריה, רב"*רב ,,קאוולער
ארי העברעישן אין ("פרידה" דבייתייה זיינע פוי מעסעי" פון ,,אלטן דעם פון זון דער
הויף, טאטנס זיין וועגן גינאל) אייאייניקל' זייי פיו געז*מלט מורנו  מיהר"ם גיסכיזש",
ברענ_ מין.  רבי טףיסקער שריפט העברעישער באוווסטער מרדכי. רב הרב יורבנו ךערןןייל עס גען ז"ל. טווערסקי יוחנן שטעלער,

^,^",,,^,"^,^ אברהם רב האט געהאט און
עס ה^ן איי איבעיזעצינג נ^י ה*ט טייסלז ייייל איי וולא  מאטעלע רב . זין דריי
אריגי העברעישן אין ביענגען קיין ^יייסנעגעבן ניט איצט ביז לייבעניו יעקב רב רבי; דעווער
"עבי^ו ^יי^ א^י ^ "יי ~>נ"ו איז י' יזכייספ רב^ "קאוו^ר נאכן ^הייסן

לקיט ^ """י פיי ט*?ע טייסק איבעי ביסל * וואס נחומ'ל. רב רבי; טריסקער
w דיכ יייי"יי פיי טיועיסקי' ייחנו י געווארן. נפטר יונגערהייד ^איז פון יבדל''א, אליצקי לייב טער
יידן, ע נ ע ט על ז ע, ט ו ש פ אנדערע. און פערל א. מ. צע האבן חסידים מניד'ס דעם
שטעט וואלינער מאליקע א וואט זיי און תורות זיינע גויפגעזאמלט
רייך אזוי זענען שטעטלעך און jy. זיין 7#0 יאר צוויי *זרויסגע0^,
היינט פןן וןעלן זיי) מ,ט געווען אבר ,,םגן ספר א אין פטירה,
איט בכבודיקן א פארנעמען אן דער י, ק ס ר ע וו ט יוחנן תרמ"ז). (לובלין הם"
אונדזערע פון בלעטלעך די אין יערציילער, יי^י^י^י *""** טשערנאבילער נחומל רב וועגן
אויך וועט טאקע אזוי ילקוטים, העביעישעי יעי איו ^יייף איז מעשה'לע חסידיש א דערציילט
,,דער אפטיילונג. נייע יי הייסו דיכים' צוייי אויר ליטעי^טיר ערשטן צום איז עיר ווען אז
האט ם ל ו ע  ל ש  ו נ ו ב י קענניי^יט איניזעי פיו פייו יי*ס האט בעלשם, צום געקומען מאל
פלעג יידן" ע ט ו ש פ ב י ל היסטארישער  עבי <^ איו לרע געטאן זאנ א בעלשם דער
אויב זיידע. שפאלער דער זאגן פסיכאאנא מיט נעבויט יאמאן * * רביצן. ךי >יתו
עס איז טועה, ניט זיך כ'בין און פארשטענדעניס ליטישער
ווערטלעך. פאפולערסטע זיינע פון פילאזא און פאנטאזיע, רייכער דאזיקן דעם פאר זיך היט 
מיט אפטיילונג די עפענען מיר פארגעסנדיק ניט עסייען. פישע גנב. א איז ער אורח,
דן, חיים ה' פון נאטיצןזכרוגות וואלין פון יידן לביני ביני אויך
קיבוץ פון עסייאיסט העברעישער "אין מויד"' לודמירער ,7//j נעוווסט האט וואס רביצן, די
וואס ברענער, רות און עינת פ*זרשטייט אבער, הויף"). אירע <זלע פון שטיינער דעם
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זאגן צו או>ך איז זעלבע דאס אז בןאמתי, ה' דאקעגן גה'ט האט מיידל ייגג א זייענדיק נאד
ה' פון בילדלעךזכרונות די אויף ,,מאנעוו די פון דווקא אז לאכי. פארשרייבן געווען נוהג זין זי

ל. ע ד נ א מ ו ה י ל א דור א אויסגעוואקסן איז רעס" פאסי און מעשיות פארשידענע
■^ והאראייה... באשיצער, יידישע יידי, וואלינער פון רוגגען
~,y N y™uon>* י " v ur y ". לוד חסידישן איר פון בכדערציילט א פארנעמט ר ע צ ע ז ראיות די אלייו לייענט איז
>ידישער דער אין ארט בןדיק, יי1 י* י 7 ViV הויכער ,,אן ע"ה, זיידן שעימירער ד דעי י א *י" קו 7u בריח זיין אין הירשבערג ה' פון _ייץ1. "יי. ,יד פאר.7.ר/1ר1,ד>7.טר למדו יצחק ליטעראטור; קלוגע, מיט ייד דיקער פקחות
פאר ן ד מ ל ק ח צ טעי*טור' פיו תשובה איו רעדאקציע איו אז האפן מיר אויגן" דערהארציקע אין ארט בכבודיקן 8 נעמט יאיילי; "ו"יזו" r/t האפן, ר מ . גן או קע האנדלטתארצ סוף סוף אמתי. י ווטלו ילסוט פוו לייענטר לייטרפיל דיכטונג העברישער נייער pyii \j\\jjj )1j \y!y"j j'j
.*' 7 '"ו" י "'* העני עי און בלויז השערות ייעגי זיי איי 1אטיילייו זיד רטליימ תלזייו זייו פוו זעצער צ ש ■now י י אין באטייליקן זיך בעלנים זיין
ת7^ י ז פוי זעצעי שצ בעי א אזעלכע אין פוסק לעצטער דער ליוי דאי0 ויאיז אי"ייייי! לדטי א י ר ז ע בן"יר אןן חבר מיד לוי דארף, וואס אפטיילונג, דער

קייי ניט אפשר איז עני>נים ייארשידטיט אויפדטקו פלאו לידטו א אוו ליד א זעצערס אורי; פארשידענע אויפדעקן פלאן, ?7דאיו!זיןטן זעצער7ז ' י א לייענער דער נאר היסטאריקר פארשידט איו שיכטו הן>זסאציאלע טאטנס זיין ןןעגן למדן פןן פארשידע אין שיכטן סאציאלע
מיר ןואס מער> ניטא איז וואס י *ע יידנטוס. וואלינער פון צייטן, נע

פארן איבערזעצן פארזוכט האב ^ ^
יידישלייענער. פון פאלאק, עמנואל אויך אז לייענען צו גוט *ס'איז אין רעדאקציעקאלעגיום אונדזער חסי ארע געהאט האט וואלין

או ימטט דטרציילט ייויארק האבן וו$:ס העולם, אומות זינטדי יאר 25 אךיבער שןין אן כמעט דערצ"קט "יען, 1 j ■

oSw ^>י . nv.O0U איילזיו"ולייו"ו כדי לעבן דאס איינגעשטעלט ארומזין זיד אנגעהויבן האבן מיר אלט אן עפיזאד. אויסטערלישן 1

מיי" ו * " יטריירי זייו פוו בילד אפנער>בו גע זענען זיי יידן. ראטעווען אויףצו חורבן נאצישו נאכן קןקן געבוירנ ו ז פיי 7ד ב ב' ע 
^ לטאייייז שטיי" זאסלאוו שטעטל דאך צאל, אין ווייניק זייער וועגןויען וויכוחים פאלק. אונדזער לעצטנס שטייט זאסלאוו שטעטל

י ,..,,, ^,ר שר,,בטיש זיי אויף איי וועגן געווען. זעלכע א זענען
איו ^" "יי ^ 'יי "ייי צו ברענגט^אים דאס און י א פראנץ טשעד דעם זיי, פון ^נעם 'יי ^ 'ייי ^י ז^ א7 "דא^ ^י^ יע ה אוירו דערציילט דערקאזאק, צוליב טאג היינטיקו ביז זכ און געדאנקען דעיפארשידענע ב צו?  w L n,nuv 7..,^ו "ר אוו רןנות פון פרעזיךוםחכר אלבירט, פווקב לעצטנס אקציע געלונגענער צענויף, קנופט ער און רינות, ן
פון לעצטנס ^ פארגאיי(,יוי. עלעגאנט YJ/O אי, פעדעראציע וואלינער אונדזער
^י ^יייי יי*לינעי ^"^ }Vf^TZ '^Z ^ יידן 31 די פון איינער אמעריקע.
קהילייז אימגקימענע אייביקו דאי *.'^ ^ל^ ,"" דאנק א געזוארי ניצוי^ זנען בייוואס איז שולעס> קינדער דורך דאס ציקינפט... דעי ף או יוינק י   __ vי 
אפהיטן ןועגן וויכוח דער אונדז "פעליעטאן", לייכטעי מיו ** איז "י ק ץ 
דאפלטאקטועל, געדענקען און אים אין ערנסטע מער דאס יי5ס חסיד לוצקער דער איז צי
^ך ממש שט,,^{ מיר ןוייל ן ש וי צו דווקא זיך באהאלט אלס פארצייכנט העולם אומות

לבנך'' ,,והגדת זאנט ווייטער, אויף שורות. די מ'דארף? ווו אזעלכער
טעמא דער אויף <ןרטיקל אין " מאמע ריין אליין שרייבן צו, ער ^
גע ווערט ילקוט הייגטיקן איי ו" בן יעקב פון ארטיקל איין
עט אנווארפן פארזוך *ז מ^כט ■¥ (פאר זכרונות לוצקער אמתי'ס

געדאנקעו ליכע ישעיהו פון דערציילונג די פארגעקומען ניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף" ,,ברנ ס י נ יפ ק  לוצק אין פאגראמען קיין
טארטשין איבער ארטיקל דאס צע זכרונוו קאפיטל א גענטליך א ארויסגערופן האט (29 ילקוט
נ ע ש ר ע ג ם ה ר ב א " ה' פון פון בערך יא s איבער צויגן לוצקער צווישן שטורם א ביסל
המשך אלס זעו מען דארף זאן מע כזורא'דיק'* 5 ד> לעבן. זיין הכל אפ לייקנט בפרט לייענער.
גע זכרונות, טארטשינער די פון א איז כרט יערער חמהיארן. ףון הירשפעלד אברהם ה' בכל

.29 ילקוט אין דרוקט  עפיזאד יערער אמת. שטיק יענע אין האט וואס ב', דגניה
ה' פון רעצעגזיע דער מיט גע אים איז דאך שהיה. מעשה לוצק. אין געלערנט צייטן
איבער שיכאטאוו שעיה א זכרונוע זיינע געבן לונגען טענה'ן מען קאן ווי ,,ס'טייטש,
רע די עפענעןימיר זווהיל ספר אונטער ליטערארישן שיינעם, דערשראקן זיך האבן גויים אז
וואלינער פון צענזיעסאפטיילונג ליטערארישע א ממש שלאג. האבן וואס יינגלעך יידישע פאר

יזכורביכער דערציילונג. טע שטיין". א געווארפן מאל א
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דער פון פלאנטער א>ן ליבנה נתן
(זווהיל) רמתגו

ה>טלערקאטאסטראפע
קינדער? אונדזערע זאגן מיר זאלן וואס

גרונטשולן פון קינדער אפילו בלבולים. דער נאד יארהינדערט פירטל א אריבער
ווי געגאנגען, יידן זענען "צו פראגן: פרעגן פירט היטלערקאטאסטראפע שוידערליכער
א געווען זענען "צו "1 שחיטה דער צו שאף, וועלט יידישער אונדזער אין אלץ נאך זיר
זיי זענען פארוואס "און העלדן?" יידישע סך אויפפאסן אופן וועגן פאלעמיק שטורמישע א
פארוואס "און "1 ישראל קיין געקומען ניט און לערנען און געדענקען פארשטיין. און
זיי פעלקער גוטע און מענטשן גוטע האבן קינדסקינדער ארן קינדער אונדזערע פארזאגן

וו. אז. א. געראטעוועט?" ניט פון פאלק יידישן פון אומגליק גרעסטן דעם
זען מען דארף "צו למשל, ווי, פראגע א פאר רייכע, די טראץ דאס את צייטן. אלע
אויסברוך חיה'שן איינמאליקן אן נאציזם א? ליטערארישע און דאקומענטארישע צווייגטע
פון פאראלעל א ציען ריכטיק איז צי $דער שאפונגען מוזיקאלישע קונסט> ליטעראטור,
און נאציזם ביזן צייטן פריעריקע כארשידענע אונדזערע אין אונת, ביי אויסגעוואקסן איז וואס
אנ צווישן מצב אונדזער ביז נאציזם פונעם קאן. פאלק קיין וואס און לשונות אנדערע את
רופט  טאג?" היינטיקן אין פעלקער דערע שטח דעם אין קאנקורירן ניט זיר, דאכט
צווישן בפרט את יוגנט, ביי בפרט ארייס, אונת. מיט

פאלעמיק. הייסע א ישראל, אין יוגנט אקא טרויער מאסן סימפאזיאנען, בעת
מ'לייגט וואס מי די בארעכטיקט בכן, איז, פאר פארלעזונגען בעת בפרט את דעמיעס
את אויפפלאנטערן ביסל א כדי אריץ, אלץ ניט זיר מיר זעען גימנאזיסטן, את סטודענטן
ניט קאן דאס צי ווייסט ווער מאכן: קלאר וואס פראגן: פון פלאנטער א אין איינמאל
און וועג אונדזער אויף ווירקונג קיין האבן ווי פארגעסן? צו ניט לערנען אזוי ווי און
יוגנט. אונתער אויף בכלל. געדאנקעךגאנג דעם שכל, און לאגיק מייט אויפפאסן' אזוי
"פאראיי שולקינדער ווו ישראל, אין בפרט ניט האט וואס מענטשן, אין אויפברויז חיהשן
שולע, יעדע לערנען' את קהילות חרובע ביקך פון געשיכטע לאנגער דער אין גלייכן זיין
און לעבן איר קהילה", "איר פון געשיכטע די אונדזער זיין דארף צו און' מענטשהייט? דער

שטארבן. ראצ מער אדער עמאציאנאל מער צוגאנג
יש אין פארבאנד. וואלינער אונדזער אין אונדזער אין באשולדיקן ריכטיק איז יאנאלי
אקטועל. זייער לבנך' "והגדת דער איז ראל, גאר אפשר אדער וועלט" '.גאנצע די אומגליק
פת אקציע דערמאנטער דער צוליב שוין זוכן מיר דארפן אפשר אדער זעלבסט, זיר
איצט ביז שולעס, דורד קהילות פאראייביקן אויף ס'שווומען אנדערשווו? ערגעץ שולד די
אנ מיר וועלן איז דערפאלג. געוויסן א מיט מיט האבן וואס .'יודעןראטך וועגן פראגן

דערפון. הויבן שונאים, וועגן און רוצחים די מיט געארבעט,
■¥ וואס אנדערע, און למשל, פארטיזאנער פויליטע
שרייבן שולקינדער וואס ס'לייענט ווער חטאים גרויסע זיך פון אראפווארפן וועלנדיק
נאכדעם יידן פת אומקום שרעקליכן וועגן שרעקלעכע אזעלכע אויסגעקלערט זיי האבן
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1 בכלל און היות?'' ווילדע אין געווארן דלט גע און געהערט און געלערנט האבן זיי וואס
1 זי אז אזא, מענטשהייט די איז "פארוואס חורבן, איר את קהילה "זייער" וועגן לייענט
1 סיזאי אז געשען' אזוינס ס'זאל דערלויבט טרער. א אויס איינמאל ניט געוויס ווישט
1 דעם פון דרייגעל זיי און דערצו?" קומען פילבאר זייער זענען באוווסט' ווי קינדער,
1 וועלט גאנצער דער אין מענטשהייט די אז אויף און טרערן. און ליידן מענטשלעכע אויף
1 יועגן שטייט חרמש אין ווי פארדארבן, איז דרוקן אלגעמיין אין בפרט. קינדער פון ליידן
1 איבער פשוט ליי מ'דארף את המבול דור רירנדיקער פאעטישער, א אין אויס עס זיי
1 קינדער רועו אפיל את אזוי?) (ווי מאכן... שטיי און מעגליכקייטן זייערע לויט פארם.
1 ייייע צו איז :ע:לי, אזוי ויט אייס זיר דרוקן בא וואס עמאציע' ברויזנדיקער מיט גער.
1 צויישן יץדאנקען און תשובות אזעלכע נען פת כוחהחושב. דעם איינמאל ניט גרעניצט
1 שורות. זייערע פון מער קינדער, דענקען. און אריינקלערן

י.עגן פארקלערן זיך ס,כדאי וןאס פראגן וועלט יידישן פת איבער זיר נעמען עלטערע,
1ye האט ,,פארוואס עקוואווילענט ךעף /ז, פארלייענען און שרייבן זייער את שמערץ
גע זיר מען האס 0ארוו¥ס _ געהיגעס קדושיכ, די באוויינען זייער טרערן. מיס
אין דינען אפשר ^ הרגענעי/ לאזט זייער עלטערע. אונת' אויף אויר ווירקט
פון הילף ךער מיט מעגליך) (אןיב לעזןנג זיין מיט יזכוראוונט א אויף למשל, אויפטרעטן,
וועלן (וואס פילאזאפן rVpjp7 היסטאריקען, וויקלט אומקוםליטעראטור פת כארלעזונגען
צןןישן דא ^ין זענען אךער קימען נאך יהמ את טרויער פון הילע א אין איין אונדז
א צי פירן ןןאפ ןןעגן ^ פןן איינע אןנדז) . אליין. זיר אויף נות
את אויפפאסן פון ורענדפונקט וועלכןס'איז מיר דערצו ניט אונדז ברענגט דאס אבער

באגריפן. פארשטיין אנא ביסל א אויר ענין דעם אויפנעמען זאלן
if ליטיש.
ס'זאגן און זאגן, צו אנגענומען איז עס פרעגן וואס קינדער דא ס'זענען געוויס.
פון געראטעוועטע מענטשן עלפירוב עס געגאנ מען איז "פארוואס פראגן: אזעלכע אויר
אדורכ ניט אלי? האבן וואס די אז גיהנום, קעגנ ניט זיר און שחיטה דער צו שאף ווי גען
אייגענער זייער אויף שוידער דעם גמאכט געקו ניט זיי זענען "פארוואס געשטעלט?"
את פארשטיין. ניט אופן בשום עס קאן הויט, אץ באצייטנס?'' ישראל) (קיין אהער מען
שרייבן אדער רעדן ניט אויר דעריבער דארכן זענען וואס אזעלכע געווען זענען "פארוואס 1
קריטיקירן. ניט אודאיאוןאודאי דעם. וועגן מיטן געקעמפט יא און וועלדער אין אנטלאפן 1
בארעכטיקט, אינגאנצן ניט איז דאס אייב נאד ווייסו אלגעמיין' אין קינדער, כיינטי" 1
נאד ס'ניטל^ יא. עס איז בארעכטיקט ביסל א דארף כראגן אז סוד" "ליטערארישן דעם ניט
חז"ל פון מאמר א בעלנסיון. א ווי חכם אזא דווקא ענטפערן קינדער פרעגן. בלויז מען
דו כלזמן חבר דיין משפטן ניט דיר לערנט אז וייסן זיי פראגן. אייגענע זייערע אויף יא
תדון ("אל אומשטענדן זיינע אין ניט ביסט קיין געהאט ניט האבן געטאס די אין יידן
דאס און  למקומו") שתגיע עד חברר את איינער יעדער ניט אז קעגנשטעלן: זיר כוח
פאר צו שווער באמת איז ס'געשעען וואס ווערן און לואלד אין אנטלויפן געקאנט האט

שטיין. גיבור. א

אח געשעענישן פארשידענע דא ס'זענען דווקא קלערן וואס קינדער דא ס'זענען
מענטש דער פון געשיכטע דער אין מצבים מער פרעגן און ענין אינעם אריין שטארק
נויטיק איז פארשטיין צו זיי כדי אז הייט' די האבן "פארואט פראגן: אוניווערסאלערע
ניט באדינגונגען. ענלעכע אין לעבן און שאפן ייאס יידן' אומשולדיקע געמארדעט בכלל טשן
אויספיר זיר פארשטייט דאס איז שטענדיק מענ אז געשען' איז אזוי "ווי און פלוצים?"
איבער" זיר חזר'ט ''געשיכטע הגם ווייל, באר' פארוואנ לענען פאלק קולטורעל א פון טשן
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אויבנדערמאנטע די אננעמען און גלויבן זאלן אייבער ענליר ניט קיינמאל מצבים דאו זענען
מלחמה און שלום פון פראגע די אקסיאמע. איצטיקע אונדזער אז מעגליך צווייטן. צום
היינט אינטערעסירט וועלטטייל. אונדזער אין מל לאנגיאריקע אונדזער ישראל' אין לאגע
זיר ס'פארטיפט ווער און וועלט גאנצער דער שכנים? אראבישע ארומיקע די מיט חמה
זיר פארטיפט ישראל פון שטעלונג דער אין פארטיליקן' אונת שטרעבן בלינד זייער
ביז געשיכטע יידישעי דעי איו אויר במילא פרייז, יעדן פאר ים אין אונת אריינווארפן
ענטפער קלארער דער און  צייטן היינטיקע אליין שטן מיטן בונד פון פרייז פארן אפילו

אויגן. די פאר ממש אים שטייט קאמר אנטירעליגיעזער און איסלאם (דער
אנטיסעמיטיזם דער אז זיך, דאכט מיר זייער ן קעגנזאצן) גוואלדיקע דענען ניזם
אלע פון הויפטסיבה די וועלט, דער אויף טאטאלער מיט אויפהער אן אונת דראען
נאר לעשן זר אנהויבו וועט צרות' אונדזערע מיידאנעקאושוויץ נייעם א מיט פארניכטונג,
פאלקמיטפצלקער # ווערן וועלן מיף ווען אונדז פאר דעמאנסטרירט  בעלזן בערגן
ניט הענ>0 דאמאקלעסשווערד ,7 וואס גלי,ך, היטלערקאטא מוראדיקע די באשיינפערליר
קאפ. זייער איבער האר א אויף שטענדיק טעפ. איר פארזוכן צו אונדז גיט סטראפע.
גע עפעס אליין מיר האבן קודםכל אבער היסטארי און פארשונג וויסנשאפטליכע קיין
לערנען. אלץ נאר דארפן און דערפון לערנט לערנען אזוי ניט אונת קאנען דאקומענטן שע
זיר שלענגלט סיבות פון קייט לאנגע איין פון זיר אפשפיגלען דאס ווי איבערצייגן אח
און געשיכטע גאנצער אונדזער לענגאויס וואס וואלקנס די אין מבול בלוטיקן איין
מיר וועלכע צווישן פעלקער פון געשיכטע ענליכן צווייטן. א מיט אונדז אויף דראען
ס'זעט ווער היינט. ביז לעבן און געלעבט האבן קאפ. אונדזער אויף שוועבן וואס  מבול
קייטלען דאס אט זען ניט וויל אדער ניט כארשטיין צו אונדז העלפט דאס אויך
סטרויס. א ווי נוהג פשוט זיך איז סיבות> פון זיך און שפירן אונת העלפט .. פראבלעם דעם מער
^ שפיגל אין פארגאנגענהייט שרעקליכע די זען

ארום אזיי און צוקונפט און קעגנווארט פון
דויד קהילות פאראייביקן פון ?** ^ם נעכסן, אונחער סיי באגרייפן און לערנען מער
טרוי אפריכטן פון אופן אינעם שולקינדער היינט> אונדזער סיי
מיר וועלכן מיט פאטאס אינעם עראוונטן! ^
וואס צוגאנג א סר א זיגען שרייבן. ^ יעיז אידערש אפשר מיר ויעלו ליכט דער אין
צוגאנג, אנאליטישו ^ צי ™™*? "יי ^ צלוי מנונג אנגענומענע כמעט די אויר זען
מיינונג, זייער לויט פירט' ער נאר יי^ס צווישן תקופה. די און נאציזם פון פארשער שן
אלס פארשונג. פת שליאר ברייטן איי* געווען איז דאס אז פארשער. יידישע אויר זיי
אויר אניעיע צווישז *י זיי ויייזז באיוייז דערשייניבג דורשטיקע בלוט איינמאליקע אן
אויר און מיטלשולן אין קלאסן יעכערע יי אנ און דייטשן צווישן חיהבצורתאדם פון
אין שילער מערהייט די וואס פאקט אייפז שפירן היינטצוטאג' ישראל אין מיר דערע.
מערסטנטייל זענען ישראל) (אין סטודענטן טעזע די אז אזוי. ניט איז זאד די אז בחוש.
בעת אפגעהאלטן גאר אדער צוריקגעהאלטן, דעמאס ווי מאסקירן כדי מער געבויט איז
היטלערקא די לערנען אדער פארלעזונגען טיפע האט אויסברוד חיהשער דער אז קירן

םאסטראפע. פארגאנגענהייט ווייטעי דער אין יוארצלען
גרויסע קייו האמת' למען ניט. זע איר בלינדעל אימאנענטעי. פון פארם דער אין
ס'ניט צוגאנגען: צוויי די צווישן סתירה שנאה א פאלק' "ציגיינער יידישן צום שנאה
זיי. צווישן סינטעזע א געפונען צו שווער אויף כליט און היינט ביז אן האלט וואס
גע א אין אפילו. דערגענצן זיי אז מיין איר סיבית יועלט. ע? אנדעי אן אין מאל אלע
אויב בפרט צווייטן' דעם איינער מאס' וויסער בליט אין נסון אונדזער ניט. שוין פעלן
יעדן אויסער זיין ס'דארף וואס ווילן, מיר מיר כדי רייד צו איז אונדז אויף בעדער
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מענטשןאוךכוחפאר און ארדנונגען טאלע און געווען איז וואס "יש* דעם אפהיטן ספק'
סוףסוף וועט מענטשהייט די אויב געטערונג. און דענקען און לענן אופן דעם מער. ניטא
אריס אירע וועלן לערנען, ניט דערפון אויר גייסטרייכן א פון אוצרות גייסטיקע אלע
זייער זיין צוקונפט בעסערער א אויף זיכטן דורות. פון משך אין פאלק פון טייל גרויסן

טראגישע. און טרויעריקע ניווא און אלטער אין בלויז אנבעלאנגט ס'איז
* פעדאגאגישן ריכטיקן פון און שילער די פון
וואם ארטיקל. דאס שרייבן ענדע ביים טיפע שווערן. צום לייכטן פונעם צוגאנג.
טעזיסן פון אנווורף אלס בלויז זען מדארף פאל דעם אין פארשטענדעניס און געפילן
געפארשט סך א נאד געזאגט' ווי דארפן' וואס צע וואס טראקטאר א צו געגליכן זענען
א טאגצייטונג מיין אין איך לייען ווערן, באדן דעם צו גרייט אץ פעלד דאס אקערט
אזוי "ווי סימפאזיאן א וועגן ידיעה קורצע אנאליטישער  קערנדלעך די אויפנעמען כדי
איינגע היטלערקאטאסטראפע' די געדענקען צוויי דער אויר ווייל געדאנקען. אין צוגאנג
בערגרבעלזךגע פון וועלטבונד פון ארדנט אויסער קודםכל, פאדערט, צוגאנג טער
פראפ. ישראל. הרצליה, אין ראטעוועטע אהבתישראל. סך א מענטשןפארשטענדניס,
ניה פון ליטעראטורקריטיקער קייזין, אלפרעד רייע א פון באשטייט צוגאנג אנאליטישער
פאקט. דעם אנדערע צווישן באטאנט יארק, געשעע פון אנטוויקלונג און סיבות כללים:
יידישער און וועלטמלחמה צווייטע די אז מענ מעגליכקייטן? און אומשטענדן נישן,
לי געהעריקע קיין געבוירן ניט האבן חורבן  מענטשן קרבנות. אומשולדיקע  טשן
צב'ש ווי שריפטשטעלער גרויסע און טעראטיר פון אייגנשאפט די און פחד און מורא וואס
האבן יידן נאר און וועלטמלחמה, ערשטע די איבערגע אפשר איז קאפ דעם אראפבויגן
א געשאפן אץ געשפענסט דאס פאראייביקט קינ צו פאטערס פון בירושה זיי צו גאנגען

דעריבער. ליטעראטור פארצווייגטע און תנאים פון רעזולטאט דער אדער דער.
וואס "פארשווייגן''' דאס ווירקליך. אץ אפשר זיי. אויך  רוצחים מענטשן סביבה;
צווייטער, דער איז שטארקער. אלץ ווערט יוצא אלס קעמפער העלדישע דורדורות. פץ
אינ אץ כוחות שאפערישע פון טעות גרויסער געיאגטע; די פץ מחנה דער אין מךהכלל
ער דאס בדומה פעלקער, אלע פון טעליגענץ אין  געוויינליכע און גתיסע הומאניסטן.
עצם דעם צייט, זיין אין פארשווייגן שטע בארירן מיר ווען אויר מחנה. צווייטער דער
אפשר, אומשולדיקע. מיליאנען פון פארגאזן יחידים אדער "יודעןראטך פון פראגע די
ישראל מדינת הילף אמתע דערלאנגען דאס מיט כביכול אדער מיטגעארבעט האבן וואס
קאך איר, דראט וואס אומקום, טאטאלן פון שטענדיק ס'כמעט אדער שונא, מיטן געארבעט

רייןוואשךזירמיטל. איינציקע אלס דינען און פוילישע אנטיסעמיטישע פון בילבול א
ווייטערע די ציען זיר ווילט דערווייל אבער  ריינוואשן זיר כדי פארטיזאנען, אנדערע
גייס אין סיי פיזישן אין סיי קאיסעקווענץ מחנות, צוויי אונדז פאר שטייען דא אויר

לי". מי  לי אני אין ,,אם פון זין טיקן באדייטעט זיי פון פארשונג גרינדליכע א וואס
גרויסער א פאלק יידישע דאס אבער איז אין פאראויס שריט אלגעמיינער אן אויר
אויס עס ס'האבן ווי המשיח' ביאת פון מאמין וואס פסיכאלאגיע, מענטשן דער פץ פארשונג
זייער פאר קדושים אונדזערע אויר געזונגען כידרע. דארטן, קלאר איז אלץ ניט נאד
אויסגעטרוימטן, פון חסידים הייסע און טויט, זיינע אפשר האט אמת היסטארישער דער
רופט וואס הימים' אחרית פץ שלום אייביקן אפילו פוןאויבן ארויפשווומען פון געזעצן
 תנ''ר פון בלעטלער די פץ אראפ זיי צו אים מען מוז דאי ארופ. יארן סר א איו
און אויגן די פאר אונת שטייט דאס און "תוספות" פארשידענע פון היטן אץ פארשן
א איי גלויבן אלעמען' נאד אונת, לערנט צד. סיאיז וועלכן צו
בעסערער א אין און מענטשהייט בעסערער גייט היטלערקאטאסטראסע עצם פונעם

וועלט. טא פאשיסטישע פון שרעק דער אויף אויר
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עולם און הזר. עולם ס'דא אז זאגן "אלע בראסלאווער: נחמן רבי פון ורערטל א 1
בכלל". ניטא איז הזר. עולם אז מעגליך הבא...

פארפרעמדקייט פון דהיינו: שינחה, און אומקום פון דור אין דור, אונדזער אין
ווי מער ניט איז טריסק אז  מיר זיך ס'דאכט אז זיך מאכט זעלבסטאייגנשאפט, צום
אינעווייניק טיף עס לעבט שטעטל, פונעם זיך דערווייטערן גאנץ מיין מיט ניין, חלום. א

טויזנטער. צענדליקער פון הערצער די אין און מיר. אין
*
געדיכטע שטריימל, האריקער אן  מגיד טריסקער דער עלטערזיידע, דער
פריוואטן זיין מיט ניט  בארד א פון קלין א נאז, הערשערישע בולטע, א ברעמען'
מיטן צייטן, יענע אין שטייגער דער ווי נאר, סך, א פאר אויפגעבליצט ער האט נאמען
געזאגט: אזוי ער האט תורותזאגן זיינע פון איינע אין אברהם". "מגן ספר זיין פון נאמען
אום זאגן ליגן מורא האט עםהארץ אן אפילו שלום. און אמת פון סוד אין איז "שבת
זיין אברהם פון גאט וועט אליין... זיף זיין מקדש והגט מענטש א ווען ווייל, און שבת...
אברהם" מברכת תתברך תיבות: ראשי  'אמתי אין אנגעדייטעט ס'איז ווי בייהילפיק, אים

ברכה). אברהמ'ס פון ווערן געבענטשט (זאלסט

גוף. א אן נשמה א ווי געבליבן איז איצט, מיר זיר דערמאנט וועלכע טריסק,
די אבער קינאה. און ליצנות שינאה, פון זיר איבערווערטלען זיר. ווערטלען פון קולות
אין שטערן בייטשן איר: זע איצט הארצן. אין ווידערקול קיץ ניט איצט האבן קולות
ריח פייכטער א זיר דערטראגט ,,הויף" פון תחום סוף ביים אזיערע דער פון טוריא. טייר
אין אויבן. פון זיר ס'טוט וואס אונטן דארט זשאבעס דערציילן אמאל און לעפעכע. 0ון
כ'הער פוילן. און וואלין עקן אלע פון חסידים און ליכטיק שטארק איז ביתמדרש גרויסן

תיבות: סופ'ן און ראשיתיבות אויף גימטריאות, חריפות'דיקע אויף געבויט תורות
אמת. תיבות; די פון סופן אלקי'ם, בריא בראשי'ת 

עולם. אדון בגימטריא איז סוף אין 
נצחון א זענען יומסוב און שבת דביקות. פון ניגונים שמחה. פון ניגונים כ'הער
די ס'הייסט צייט' די צענעמען דאס זענען זיי וועלט. דער אויף רוגזה פת כוחות די אויף

דאגות. אלע אוועקנעמען דאס גרעניצן.
דינאסטיע, גרויסער א צו פאטער א ארויסגעגעבן האט טשערנאבל ווי פונקט
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זשוריק, לובלין, קאוועל. הויפן: נייע עטליכע צו מוטער א געווארן טריסק אויך אין
יעדן "תחנון' גאנץ זאגן זיין "הויף''. טאטנס אין שלושסעודות די כ'געדענק ווארשע.
ספר א מיט טאנצן אים כיזע תיבה. דער פאר איבערגייענדיק דאנערשטיק און מאנטיק
ניט  הענט די מיט פלעסקען חסידים די אץ הקפות, די בעת ארעמס זיינע אין תורה
פון געפילן, פון זיר אנשטעקן אן דא ס'איז זיין. יוצא אויף פינגער, שפיצן די מיט
מיט תורה דער לכבוד טאנצט ער ווי אים, אין איין זיר קוקן און זינגען זיי דביקות.
איצט זיר אין פארמאגן אלע אלע. נשמה. דער אויף פרייליכקייט א און הארץ צעבראכן א

נשמה. דער אין וואס פייער פון יסוד פון פארשטארקונג א
אירע אין און טריסק אין יםטיפענישן. פון פארשיכורט מאל א ווערן טויכער
פון שיכור אפשר און טיפענישן, פון שיכור געווען מען איז הויפן אנגעשלאסענע

אליין. זיי פון פארבארגן איז וואס הויכעניש א

פעטער פון בילדער לעצטע די פון איינע געזען איר האב צוריק צייט א מיט
ארויף אויף פאררוקט געווען איז שטריימל זיין "תשליר''. צו גייט ער ווי זשוריק, פון
אויפגעשפיליעט געווען איז מאנטל זיין שטערן. גרויסער זיין ארויסגעזען זיר ס'האט און
האט בארד זיין גארטל. ווייסן א מיט ארומגעגארטלט קיטל זיין ארויסגעקוקט ס'האט און
נעבן קינדהייט! מיין אין געזען אים כ'האב זינט געענדערט, זיר ער האט אוי געגרויט.
הענט ביידע זיינע מיט צו האלט ער בלאסער. א יינגערמאן, הויכער אן שפרייזט אים
לויפעניש אץ איילעניש אן זינגט. און אויס) ווייזט (קאלט, קראגן אויפגעשטעלטן זיין
מער! ניטא זענען וואס משה'לעדשלמה'לעד ווארימע נאיווע יענע אוי, קינדער. פון
ניגון א איז וואס ווייל הענטלער' די מיט פלעסקען און ניגץ צום צו שטייען זיי פון סר א

פעטער. נאכן נאר גייט שטעטל גאנצע דאס התפעלות? הארציקע ניט אויב
גרויסער א שבלעצטע: לעצטע די זשוריק, פון פארבליבן איז בילד איין נאר את
הענט זייערע און מויער צום פנימער די מיט שטייען יידן שטיינער. מיט פול הויף,
וועט דען צו תפילה. לעצטע די טון. תפילה טוען זיי זיר' דאכט ארויף. פארריסן זענען
קינדער, מענער, יינג, און אלט פון מאסע לעבעדיקע טונקעלע, א נסו קיין געשען ניט

באפעל: גורלדיקער דער דערטראגן זיר ס'האט געשעען. ניט איז נס דער ניין. פרויען...
פויער! 

ווערטער לעצטע ווערטער? לעצטע זיינע געווען זענען וואס טאטע... דער און
אויף לאטע געלע א געווען איז צוואה. א כמו און נשמה פון תמצית דער אפטמאל זענען
צוגעמאכט ער האט ווו און טליתו א אין איינגעהילט געווען ער איז צו קליידער, זיינע
חרב איז טריסק אז געהערט האט ער ווען מ'דערציילט, אייביקו אויף אויגן זיינע
מצוד, קיין ניט המשר, קיין ניט יידן, קיין פארבליבן ניט כמעט דארט ס'זענען  געווארן
צוריקקערן זיר אץ ווארשע פארלאזן באשלאסן ער האט  מצוה א פץ רעשטל קיין ניט און

שבלעצטע. לעצטע די מיט אומגעקומען דארט איז אץ געבוירנשטעטל זיין אין
זיינע אלע איר: ווייס איינס אבער אמת. דערין ס'דא וויפיל אויף ניט כ'ווייס
איז'ס אפשר אץ  מסירות מיט און גלי מיט אפגעהיט ליכט, די אפגעהיט ער האט יארן
אין אויפגעוואכט ס'האבן ווייל פאמיליע, זיין אין ריס פונעם סיבות די פץ איינע געווען

ווערטן. אנדערע צו האריזאנטן, אנדערע צו שטרעבונגען איר

פרויען דא ס'זענען אץ זיי, איבער וויינען פרויען  מצבות טאטע! טאטע, 
צו געווען זוכה האסטו צי מזבח. א פץ שטיינער געווען וואלטן זיי ווי זיי, קושן וואס

ו קבר דיין אויף טרער א אראפגעלאזט עמיצער האט צי ו מצבה א

ליבנה נ. כתביד: פון יידיש,
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^ללללנל ב^ם עןטעטל א לייבאליצקי 1
(טריסק) גבעתיים ■

גראזן, צווישן אויסבאהאלטן בלויז, תעגל שמאל פאר טריסק האט שטח געאגראפישן אין 1
פאר וויספע די האט טשערעטן' און לעפעכעס שטע קליין א ארט: שפאר קיין נישט נומען 1
עס האט טייר דער באדן; פעטן מיטן אייניקט טל. 1
צוויי, אויף צעטיילט וואסערהאנט א מיט ויי און הויכקייט א אויף האלב געלעגן ס'איז 1
בריק א דורך געווען עס איז פאראייניקט איו עס וועלכער איבער פלאה א אין העלפט א 1
מלחמה נויטפאל, א בעת וואס שליוזן, מיט לעפע צווישן פארבארגן ערטעתוייז פליסט, 1
פאר געקאנט הילף זייער מיט מען האט צייט, רויק שמאל, א  טוריע די טשערעטן, את כעס 1
האט וואסער דאס וואסערשטראם: דעם האלטן טייכל. 1
איז ביעגז' יי איבעי געט® שפ*י * דעמלט דער אז זיר, דאכט זומער און פרילינג 1
דער איז פארכלינעט, זיי "7# יועגל י*0 און וואסעריקער א ארום, דא באח גאנצער
צו נישט זיר פון זכר קייז געייאיז' סרונקען ארויס. אפט זיר סיהייבן וועלכן פון שיטערער,
צי גע^נט יעמלט די™ ''ז*מע?י צים ל™ טריב געדיכטע, נאכט, פאר און פרימארגנס

פויגל * סיידן קומען זשא מיט אנגעווימלט איז נעפלען, ווייסלעכע
איז ריטערשלאס דער אזוי ויי און ווען און טאג ביי ברומען שלעפעריק זייער בעס.
גע נישט זקנים אפילו האבן געווארן, חרוב קווא איבעררופנדיקע מונטערע וואכיקע, דאס
זיין פון האבן יארן לאנגע דערציילן. צו ןןוסט פון חלל דעם פול מאכט אוונטן די אין קען
און דיקן זיין פץ טיילן ארויסגעשטעקט באדן הימל ביזן אזש שטעטל, ארום וועלט דער
אז געשמועסט, מיהאט און פונדאמענט, פעסטן אויף ארום דא זיר שפאצירן דערפאר אריין.
זיינע אין אריינבאקומען נאך זיך קאן מע מיושבדיקרויק אזוי פיס, דארע הויכע די
בר וואסערער נאר קעלערן. נאסע פינצטערע די פארטיליקער, זייערע נישטגעדאגהט, און
דאס דערביי איינשטעלן און טאן עס וועט ךעת באזארגט נישקשה, זענען, זיי באטשאנעס:
און לצים שדים, דאר וווינען דארט ? לעבן דורדורות. אויף זשאבעפלייש, מזונות, מיט
פינצ בלוטיקע, מיט מענטשן רוחות!'סייח אויף פריילער אזוי זיי גרעגערן דערפאר און
אויסבאהאלטן, דארט זיר וועלן נשמות טערע נעסטן רונדע די איבער מפלה זשאבעס די
מכשפות  אויס טאקע זיר באהאלטן אדער שייערן: פון שטרוידעכער די אויף
דערפאר שוין איז פארנאכטצו גזלנים. און באטשאנדלער! קליינווארג' 
פארביי אפילו פארבייצוגיין, דארט שרעק א קוויטש א לופט די דורר דא שניידט אפט
וועלטמלחמה ערשטער דער ביז נאר צופארן הייבן וואס קאטשקעס, ווילדע פון געשריי
מיט שטעטל דאס געשפייזט ארט דאס האט ווילדפארוואקסע דעם צווישן פץ ארויף זיר
וויי א מעשיות. גרויליקע איבערגלויבערישע זו יעדן און טייר. פץ ברעגן די אויף ניש
פארשפארן געוואלט מאל א זיר האט וואס בל, ער לאזט אריין באגינען ביז אוונט מערדיקן
אפגעשטעלט זיר און ווייט, גיין צו טרחה די געזאנג מעלאדיש זיין העת קוסט א פון געץ
גרעט, איר פראטשן "זאמעק"טייכל' ביים דא' סאלאוויי. דער
אזעלכע געווארן: פארציטערט פלוצעם איז הארבעט זומפן די מיטן אין ארט איין אויף
משו ווי געשטאלטן, טונקעלע דורכזיכטיקע, נאד רופט מע וועלכע וויספע, א ארויס זיר
ארומגע האבן פייגל, אומגעהייערע נהדיקע איז דא זאמעק". ,,דער טאג היינטיקן ביזן
האט זומפן. און וואסערן די איבער פלאטער אן פאר אומדערגרייכבאר געשטאנען, מאל א
נאר אהין גיין צו צענטן אין פארזאגט שוין זי א שלאס. פריצס דעם שונא, איבערפאלנדיקן
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1 ברייט גאר זיר פלעגט פסחצייט פאר אתם דער זיר האט ווייבל א איינער ביי מאל! א
1 דעם שרעקן מאל טייל און טוריע די צעגיסן אויפ איבערגעשווענקט, האט זי וואס ליילעד'
1 פארפלייצונג. מיט שטעטל פת ראנד נידעריקן קאר אנגעהויבן זיר וואסער, איבערן געצויגן
1 צום צופארן דעמלט מען פלעגט שיפלער מיט האלבמענטשלער' א באקומען און טשען
1 געשטאנען איז וועלכער ביתמדרש' "הויפישן" זיר פלוצעם און געשטאלט האלבפייגלש
1 קעגנאיבער טייר ברעג ביים פאליעס אויף אן איז, זי אוועקגעפלויגן... און אויפגעהויבן
1 ארעמע די צו און ,,זאמעק", פונעם חורבה דער איז זי נסים, חלשות. געפאלן אפילו' געשריי א
1 עס ווו טייר*' "קאקליערס ביים הייזלער ווייט, ניט אראפשטראם, געווען. אליין ניט
1 "נשים''. די באדן זומער גאנצן א זיר פלעגן פרוי, צווייטע א והגש איר געשווענקט האט
1 גיין פלעגט ראשהשנה טאג צווייטן דעם און איר האט שטראם דער ווען און קריסטין, א

1 אויס~ "תשליר"' צו שטעטל גאנצע דאס אהין זיר זי האט ליילער' ווייבלס דעם צוגעבראכט
 ברעקלער די קעשענעס די פון צוטרייסלען אפגעמינטערט. זי און צוגעלאפן געכאפט,

אריץ. וואסער אין "חטאים" יונגע ווען פאלן, פון דערציילט אפילו מ'האט
בראקערעס זייערע ןואלדסוחרים, די בלויז נאר האבן חתונה, דער נאר ערשט ווייבלעה
לטך בייז איר אןיסנןצן פלעגן שאפערעס אןן די געווען מפיל "זאמעק" ביים געוועש אזא
ווא0ערן ברייטערע אירע ^ געשעפט. בתן זע וואס פרעגט, רחמנאליצלן. ערשטלינגען,
"ביז אזש פליטן ^ געטריבן דעמלט ^ האט מע זיר, דאכט י געגאנגען אהין גאר זיי נען
דעסטוועגן פון איז טוריע די אבער #m?v7 שמעקט! דאס וואס מיט שויו דאר ווייסט
בייז איר אין הינטערשטעליק געבליבן ניט צעטיילט טוריע די איז "זאמעק" דעם ארום
געווארן איז בארואיקט, זיר האט זי קייט: וועלכע וואסערארבלען, דריי אויף געווארן
די געלאזן ברעגן, די אין אריין געזעצט, בילדנ צוזאמענגעקומען, שפעטער זיר זענען
אריס זיר נעצן, זיר אין פארווארפן פישער ,,שיך. ריזיקן א פון געשטאלט דאס דיק
אויפזינגען געלאזט זון, דער קעגן געווארעמט פארביי אוועק זיר זי שלענגלט דאנען פון
 און זשאבעכארן געמויזעכצן אירע איי אונ זיר דורכגנבענענדיק הויף, כריצישן דעם
זיר לערנען באדן, זיר קייס' את קיני קימט' דורכשניידנדיק באנבריק, הילצערנער דער טער
דאס וויפל מיר אין איימשטיפן איו שווימעו באשפרענקלטע "צאצקעס" מיט באזוניקטע,
און גיס דאר איז  גלוסט!... נאר ה*יז תבו הוידאלוגעדיכטבאוואקסענע לאנקעס,
געיא א בריאלי' *  פלוצעם ^י ווייל? דארט און דא פארשווינדנדיק אהפעלדער, 1
געלויף ווילד א שטעטל, איז בהלה * מער' באווייזנדיק זיר ווידער און וואלד שאטנדיקן אין 1

טייר: צום הינטער ,,זאמד" אויפן צעלאכט און שםיפעריש 1
דערטרונקענער! א  באשיידן דורר זיר זי שפאצירט דארט קאוולע.

ווער?  זיר לאזט את שטאט פון טייל נידעריקן דעם
וועמעס?  ערגעץ אנצוקומען כדי ווייטער, רויש אן אוועק

איר. ביי געזעץ אזא געווען שוין ס'איז קאנט, צווייטן א אין שוין אריין פריפעט אין
מכשפה בייזע א וואלט זי ווי טוריע, דער ביי פאלעסיע. אין
קרבן א צו זי נעמט יאראויס יאראיין, זיין: וואס לייט, אלטע דערציילן פלעגן מאל. א
ן יידן א אפשר, צי, גוי, א ? וועמען שטעטל. פון געוואח, ווייניקער אלץ וואסאיאר זענען
פאר א האט, וואס גוי, א מאל א אל. א ווי אפט געווען. טייר היפשער א טוריע די איז
צעבלוטיקטער, את צעשלאגענער זויפטער, און נעצן פארווארפן איר אין מען פלעגט
געקומען איז את יארידמארק דעם כארלאזט זיר א מיט באלאדענע שווערע, זיי ארויסציען
מאל א יוכע; צעקאכטע די אפקעלן זיר אהער פישגעדיכטע צאפלענדיקע און ווארפנדיקע
פון זיר דאט וואס יינגל, יידיש שטיפעריש א אויפן אויסגעליידיקט זיי האט מע ווען ניש.
איז און ארויסגעגנבעט טיש הינטערן פון חדר זת. דער קעגן בליצן אזש עס םלעגט ברעג,
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מגיד אברהמ'עלע ו'
תשכ"ג/1982) תשרי  (תרל"ז/1876

גערעכטער דער ביזט גאט דו עגניו ש"י
געזעסן איז סליחות, פון נאכט ערשטער דער אין מוצאישבתקודש, מאל, איין
זענען אים פאר און שטוב אין זיף ביי לברכה זכרונו טריסק פון אברהם רב צדיק דער
זיין ווי רייד, דערהויבענע און הויכע גערעדט האט ער און מענטשן, עטלעכע געשטאנען
הויכער א אין יידן די זיך געפינען יוםכיפור אום אז געזאגט און שטייגער, הייליקער
דאס נאר מער. זיי פון נישט פארלאנגט יתברך השם דער ממש אז יתברך, השם פאר מדרגה
אום חסושלום' זיר, זיי קערן יוםכיפור נאד וואס פאר אויגן, זיינע אין ווונדער א איז
זיינע פון איינער אריינגעקומען אים צו איז דערנאך מעשים. ערשטע זייערע צו צוריק
ס'איז ווייל אריין, ביתמדרש אין ניט גייט ער וואס פאר געכרעגט, אים את אייניקלעך

געטאן: זאג א צדיק דער אים האט סליחות. זאגן צו צייט שרן
גרייט? שוין ביסט דו און 

געענטפערט: אייניקל דאס אים האט
גרייט? ניט נאד איז זיידע דער את 

אנגערופן: אים צו זיר ער האט
סליחות, זאגן גיין איר קאן ווי ווארן דערצו. גרייט נישט נאר איך בין אוודאי 
גערעכטער, דער ביסט גאט דו  הצדקה" ה' ,,לר מיט אן דאר זיר הייבן סליחות די אז
טאטע' א טוט וואס דאר' איז וועלט דער פון מנהג דער אזוי. ניט ס'איז אז ווייס' איר את
מטיב איז ער זיין? צו ס'באדארף ווי ניט חסושלום אויף זיר פירט וואס זין א האט וואס
און גוט זענען יידן די אז בפרט' און והגוץ. קאליע מער נאר ניט זאל ער כדי אים, מיט

בוראיתברר? דער זיי צו האט וואס ניט ווייס איד אין ארנטלעה
געטאן: זאג א ער האט דערנאר

דערפאר איז אמת, איז דאס פארשעמטע, זענען מיר  הפנים" בושת "ולנו אבער 
סליחות. זאגן גיין לאמיר

סליחות. זאגן ביתמדרש אין גיין געלאזט זיר האט ער את
נוראים") "'ימים ספר (פון

דעם צובינדן הינטל, א אדער קעצל, א כאפן אויף שווימען לערנען זיר געקומען אהער
העלדזל צום שטיין שווערן א מיט שטריקל א דאס (פענכערט'. ,,קאפטשעקעס" פארל א
אין טוריע דער אריין שמיץ א עס טון און פון שוין ארויסגעצויגן יינגל, דערטרונקענע
מען לייזט דעם מיט אריין. שויס פינצטערן ברעג, גריךגראזיקן רעכטן, איר אויף וואסער
געקוקט האבן יידן קרבן. דעם איר ביי אויס א ליגט ברעג, געלזאמדיקן לינקן, אדער
געצנ א עפעס ס'איז קרום. גריילער דערויף גאר  זי און אויפגעבלאזענער, אן בלויער,
שטעטלדיקע די "כפרותשלאגן". דינעריש צו גאתישט פון נישט ווייסט זי גלייר נישט,
פון פריי געמעגט האבן "אויפגעקלערטע" דעם זיר אויף נישט פילט זי גלייר זאגן'
 אבער אפשפעטן. אפחוזקן, "מנהג" דעם וויגן ולאס ,.קאפטשעקעס", דערטרונקענעמס
דעם אויסלאכן געקאנט זיר האבן זיי אבער פון פארםשעפעט שארבנס, הוילע ווי זיך,
ס'איז מיטל. דאס האט געהאלפן גארגל, גאנצן וואסערגעוויקסן. אירע
צוויי שוין והאראיה: סגולהבדוקה. א געווען צוגענומען. קרבן א זי האט יאר יעדעס
צוגע נישט קיינעם האט טייר דער ווי יאר און נישט זיר פעדערט עמעצער אויב  אויב

נומען... צו יידישקייט און הארץ אים ביי ס'קלעקט



ן י ל ה ו ו ט ו ק ל י 14

713 יאףצייט אלץ פערל אליעזר מרדכי

מגיד טריסקער
קולות די את געוויינען די איךלשער. געווען פלעגן פטירה זיין פון טאג אין יאר אלע

הארצרייסנדיק.  בעטנדיקע די פון חסידים הונדערטער פיל טריסק קיץ קומען
אפט מען האט  וואסער! ןואסער! _ אין זיין מתפלל אוקריינע פון און פוילן פון
יידן נעבער האבן דאס געשריי. א דערהערט קאליעקעס סך א קבר. זיין אויף אוהל דעם
היץ דער און דושנעקייט דער פון געחלשט צע זייערע צו רפואה א בעטן קומען פלעגן
ברענענדיקע און לייבער מענטשלעכע פון סך א גלידער, פארקריפלטע את מזיקטע
אין קנייטלער אנגעצונדענע און נשמהליכט נדבות. בעטן פשוט קומען פלעגן ארעמעלייט

געדאיפט זיי מייי^ איז בוימל' מיט גליעזער אנ פלעגן תמוז בי פאר נאכט גאנצע די
מינסערן. מתפלל דארט אוהל, אויפן גיין חסידים, קומען

ייחל ביי צרות געפעלט דאס האבן ווען צוריק פארן נאכט זעלבע די נאך און זיין
גע ביטער זייער אויסגעגאסן יידן דא האבן ליי יעקב רב רבין פון שאסיי דער אהיים.
פאר זיף זאל צדיק דער געבעטן, את מיט דא געווען איז אוהל צום ביז הויף בעניוס
כסא פארן הימל אין אויבן דארט באמיען זיי אויף טישלעך, מיט באשטעלט דארט את

ווערן. גרינגער זיי ס'זאל הכבוד" שטול א אויף און לעמפלעך, ס'ברענען וועלכע
מער שןין קאן איך צךיק' הייליקער _ חסי די פאר שרייבן את ייח זיצן זיי נעבן
פארצווייפלט דאףט שרייט _ לעבן, נישט צום קוויטלעך אוהל, אויפן גייען וואס דים.
באגלייטן ס יידענע צענדליקער אןן יידענע' א לשוך אויף געשריבן זענען קוויטלעך די מגיד.
מקי זענען' זיי ןןעףטער ^ זי באקומט קוויטל אזא אנשרייבן פאת קודש.

L גראשו. עטלעכע שרייבער אויסדער אירע מיט איינפארשטאנדן אלע מעות 1 *
זעלבע. דאס זיי פילן אלע געשרייען. מת זיר פלעגן ליצניהדור טריסקער די

ייד, ד.ויכער א שטייט ווינקל א אין ד^ט מען זעט נאכט דער אין אז וויצלען, נגדיש
פארשטעקט הענט ד, וראנט, די ווי בלאס וואס יידן נסיםונפלאות: בעשיימפערלעך
באוועגט ער פארגלאצט, אויגן ד, גארטל, אין שטומפיק פענעס זייערע זענען יאר גאנץ א
הערט צייט צו צייט פון נאר כמעט' ניט זיך אן לשתקודש שורר, א אנצושרייבן אויף

קרעכץ: טיפן א אים פון מען גאנצע נאכט דאזיקער דער אין ווערן גרייזן,
צאלט מע און לשתקודש' אויף כתבארבאס

...1 יביני'"לעולם אייאיי!  יעיאי! נאו זיי
קעל זיין פון נישט גייען תפילות צ"זיינע ארןיס האףצ גלייך נאר מןיל' אין איבערנעכ בלייבן פלעגן חסידים סך א

הימל מיטן דאוהגנען מארגנס צו אויף כדי טיקן,
ןןינטשט איהל' פןנעם ' אוהל. אויפן אים מיט גיין את צוזאמען רבין

. דעם איינעף זייערע געבן חסידים סך א פלעגן דארט
אל גע9ןעלט י לט איר _ ער אריץ, האנט אין רבין דעם קוויטלעך

גוטסן וואס ארון, אין אריינווארפן זיי זאל אליין
קבר. מגידס ענטפערט:איבערן יענער און

עלינו! יגן זכותו דעמאלט איז אוהל אין ענגשאפט דאס
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די וועגן דורכשמועסן און צוזאמענטרעפן דא דעו פראוועט אוהל, פון צוריקגעקומען
ווי פארגעשלאגן, האבן זיי וואס שידוכים, תורה זאגט און עולם גאנצן פארן טיש א רבי
אדער חתןבחור' א אויף קוק א כאפן אויר זצ''ל. מגיד, פונעם נאמען אין
אז זיך, פארשטייט הי. פץ טאקע כלהמיידל *
חת קומענדיקע די שוין זענען פאל אזא אין
עס ווי אויסגעפוצט, געןןען כלןת אןן נים אויס שטעטל דאס זעט טאג גאנצן דעם
ןואסעף און ןןערן> צו געפעלן אןיף זיך פאסט טאג. וואכעדיקן א אין  יומטוב יומטובדיק.
זיין געקאנט עס האט מיידל אדעף בחיף" אלע שבתיומטובדיק. אנגעטאן זענען אלע
אנ קומען נישט זיי ןןעט עמעץ אז זיכעף' גע זענען עס געסט. מיט פול זענען שטיבער

1 ? קןקן שוועסטער, ברידער, מאמעס, טאטעס, קומען
ליי זיין מוז מע  באקאנטע' גלאט אדער

טריסק אין טאג דעם אין טאקע פלעגן שדכנים האבן דעם אויסער געקליידט. טיש
שידוכים. סר א ווערן געשלאסן זיר זאל מע מחותנים, מיט זיר אפגעשטעלט

שארבן צעבראכענער א
פארהאלטן טריסק' פון אדמו"ר דער אברהם, יי זיר האט נאכט, ביי סוכות מאל, איין
באגלייט, אים האבן וואס חסידים, די סוכה. דער פת שוועל דער פאר צייט לענגערע א
און געטון ציטער 8 ווי האט ער ביז פארווונדערט. און שטום אתם געשטאנען זענען

געזאגט: אזוי
צו מהרהר אנגעהויבן איד האב סוכה, דער צו דערנענטערט זיר האב איר ומגן 
איז מענטש דער אז געזאגט' דאר איר האב ימיםנוראים די פון תפילה דער אין זיין:
אריינגיין איר מעג ווי איז שארבן' צעבראכענעם א צו געגליכן  הנשבר'' כחרס "משול
האב איר אבער כלי? ליימענע קיץ אריינטראגן ניט טאר מע וועלכער אין סוכה, דער אין
צעברעכך. זיי  נאר תקנה' קיין ניט האבן כלים "ליימענע מאמרחז''ל: א דערמאנט זיר
 יבזה" לא ונשבר נדכה "לב וואס בורא, פארן הארץ מיין צעבראכן איר האב דערפאר און

ניט. ער פאראכט הארץ דערשלאגן און צעבראכן א

אריין. סוכה דער אין שוועל די איבערגעטראטן האט ער און

רבי טריסקער דער און דוסא בן חנינא רב אריה
א געווען יארן יונגע זיינע אין איז וואס השלום, עליו מאיר, יעקב רב זיידע מיין
געזאגט מיר ער האט מאל איין געענדערט. עלטער דער אויף זיר האט מתנגד, שטארקער
ער ווען אז דערקלערט, אליין אים האט לייבוניע יעקב רב רבי דער אז ערנסט, זייער
אנגענומען איז תפילה זיין צי ער, ווייסט מתפלל, למשל, קראנקן א עכעצן, פאר איז

מויל. פון ארויס גלאטיק אים איז תפילה די ווי דעם לויט געווארן

דערציילט: אזוי געפונען מדרש אין איר האב שפעטער יארן
קראנקע אויף זיין מתפלל פלעגט ער אז דוסא, בן חנינא רב אויף געזאגט האט "מע
פון  געפרעגט: אים מען האט שטארבן. וועט דער און לעבן, והגט דער זאגן: און
מויל פון ארויס מיר גייט תפילה די אויב  גענטפערט: ער האט  ווייסטו? וואנען
איז זי אז איר' ווייס ניט' אויב און געווארן, אנגענומען איז זי אז איר' ווייס גלאטיק'

געווארן". אפגעווארפן
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תורהווערטער
מג>ד טר>סקער פון
טווערסקי) י. אוראייניקל זיין פון (אויפגעקליבן

שירה וועגן
בעלי "וכל בשיר. ונמשכים בשיר יוצאים השיר בעלי וכל משנה: דער אין ס'שטייט
די דורך  בשיר" "יוצאים לוי'; "שית בבחינת זיף פירן וואס יענע, מען מיינט השיר"
אלע און שלעכטיקייטן אלע פון ארויס זיר רייסן און אוועק זיי גייען תשבחות אץ שירים
זיר זיי ציען תשבחות און שירים די דורך  בשיר" "ונמשכים וועלט; דער אויף תאוות

זיין. געלויבט זאל ער נאמען, זיין מיט באהעפטונג אמתער אן צו זוכה זענען און גאט צו

תפילה א
ואת אחר, ממקום ליהודים יעמוד והצלה רווח הזאת, בעת תחרישי החרש אם "כי
רבונו י"ד). ד', אסתר, (מגילת למלכות" הגעת כזאת לעת אם יודע ומי תאבדי, אביר ובית
אין יידן די ביישטיין נישט וועסטו צייטן ביטערע דאזיקע די אין אפילו אויב עולם! של
וועט דער ערגעץאנדערש, ווערן געראטעוועט זוכן יידן די וועלן  אומגליק זייער
 למלכות" הגעת כזאת "לעת צי ווייסט' ווער און אהין, יענער און אהער, אוועקפארן
מלר קיין ס'ניטא  עם" בלי מלר "אין ווייל קעניגן, צו וועמען אויף האבן וועסט דו צי

פאלק. א אן
* *
ווארט דאס אונקלוס תרגום דער סיפארטייטשט ווי דיבור, פון בחינה די איז רוח

ר. דע ע ר א מללא:  רוח

מידות
אין ווארן שפל"ת. אותיות די פון באשטייט פלש"ת פלישתים'/ בארץ אברהם ,,ויגר

נידעריקע. און שפל'ע ברואים די ווערן נחש סטרא דער פון מלכות יענעם
. .
עמלק. פון בחינה דער אין ער ווערט אלץ, איבער גרייטן זיר וויל מענטש א ווען

פארריסנקייט. און גאווה פון בחינה די ר"ם, בגימטריה איז עמל"ק ווייל
* *
דאס מאל א ער פארגעסט פאלט, וואס דעם נאך שטיין דעם מ'שטופטנאר ווייל
אינערליכן מענטשנס דעם פון בחינה די מאכן מבטל מידארף געטלעכקייט. זיין פון פינטעלע

פאלן.

אברהם" ,,מגן ספר זיין דערהאלטן האט ער ויען
אברהם און  בענקים" הגדול האדם נקרא "ואברהם געשריבן: דא איר האב אט
די זיין מתקן אנגעהויבן האט ער ווייל ריזן, צווישן מענטש גרויסער דער גערופן ווערט
האב וועלט די ער? ווי זיין צו באגערט נישט איר האב צי התוהו. עולמות די פון וועלט
איר בין פונדעסטוועגן געווען. מתקן ניט איר האב טריסק אפילו געווען. מתקן ניט איר

צענערטויזנטער. און טויזנטער צו תורה די איבער פירט וואס (ראר), צינור א געווען
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P צ * 1 ל

קאזאק פראנץ יעקבאלבירט
(לוצק) ניויארק

העולם אומות חס>ד לו>צקער
צדיק! א  גוי א זיין באמת מען דארף דערצו ארן שטעט פארשידענע אין וווניטווו,
קורצו אין דערציילן דא כדאי עלכן איז איינצעלנע געווען זענען וואלין, אין שטעטלעך

צדיק. גויישן לוצקער וועגן האבן וואס אוקריינער, אדער פאליאקן קריסטן,
לענגערע א אדער קורצע א אויסבאהאלטן,

^ ^ על נעגל. נאצישע די פון יידן עטליכע צייט'
א פון זון א געווען איז קאזאק פראנץ פריינט גוטע זייערע געווען דאס זענען פירוב
פויערים טשעכישער פארצווייגטער גרויסער, פרן איינעם יעדן קומט געוויס באקאנטע. און
פון קילאמעטער 8 טערעמנע. אץ פאמ,ליע איז איינער יערער און דאנק גרויסן א זיי
געווען זענען זיי שאסיי. ראוונער אויפן לתיק, פארצייכנט אונת ביי זאל נאמען זיין ראוי
געווען איז ער שוועסטער. איין און ברידער 6 אנדענק''. אייביקן "צום ווערן
אין פאבריקאנט טשעכישן פון איידעם אן רעטערס די פון איינער יערער ניט דאך,
אגריקולטורמאשינען, פון פראדוצירער לוצק, וואס ניט געוויס און צדיקים געווען זענען
א גוי א געווען איז פראקופעק פראקופעק. האבן אלע ניט העולם. אומות חסידי רופן מיר
באוווסט אויר געווען איז און גביר גרויסער און סיבות רייןהומאניטארע אויס געטון עס

אנטיסעמיט. גרויסער אלס פאר געטון עס האבן סך א מענטשןליבע.
זיין פון ענערגיש. זייער געווען איז פראנץ דער ביי פארראטן אויר האבן סך א געלט. גוט
איין אין אומרויקער. אן אויר אפשר נאטור האבן יחידים נאר און געלעגנהייט קלענסטער
אין געווארן הענג ווי אים איז טאג שיינעם צו כדי לעבן דאס איינגעשטעלט באמת זיר
דער מיט זיר רעכענענדיק ניט און דארף זיין יי7/. ראטעווען
און ברידער און עלטערן זיינע פון מיינונג חסידאומות א יחידים, די פון איינער
פרא שווער זיין פץ עצות די אפווארפנדיק דער געווען איז ווארט פון זין פולן אין העולם
און פעלדער זיינע פארקויפט ער האט קופעק, לוצק. פון קאזאק פראנץ טשער
סר א ער האט פארמאגט  פרוכטגארטנס אמתער אן געווען איז קאזאק פראנץ אז
 קאפדרייעניש אן לעבן שיין געקאנט און ער פאקטן: צוויי עדות זאגן הומאניטאר
אויפן וואלצןמיל א בויען געשטעלט זיר און אנטי א פון ארומגערינגלט געווען איז אליין
אינ געווארן איז פראנץ לוצקראוונע. וועג באוויזן אים האבן וואס פאמיליע, סעמיטישער
אינ אליין זייענדיק שווער, זיין דוסטריעלער. אז אותותומופתים, מיט "דאקומענטאריש"'
האט געווען, מסכים אפשר וואלט דוסטריעלער, זיי מיט מ'טאר און שווינדלערס זענען יידן
גע האט ער הלמאי פארדראסן אבער אים זיי, פאר אננעמען זיר ניט און האנדלען ניט
לייבאוויטש פישל יידן: 2 מיט שותפות מאכט די ס'געקומען ווען געטון' ער האט דאר און

קלעפאטש. אברהם און יידן געראטעוועט ס'הייסט זייניקע' דאס צייט,
מיל, די אויפשטעלן מיטן געווארן פארטיק פון לעבן דאס און לעבן זיין איינשטעלנדיק
לאנדווירטשאפטבאנק אין זיר פארבארגט געראטעוועט האט ער פאמיליע: גאנצער זיין
מש א (גענומען חוב היפשן א מיט (,,ראלני") פא זיין מיט שותף יידישן געוועזענעם זיין
גיין אנגעהויבן האבן מיל)> דער אויף כנתא צוריק צייט קורצער א מיט נאר וואס מיל^'ג'
פראנץ אראפ. פוטער דער מיט געשעפטן די אפילו ארויסהעלפן, געוואלט ניט אים ער האט

פרנסה. אן געבליבן ממש איז קאזאק אים... פון געיחוזק'ט אפילו און אנטוישט אים



ווהלין ילקוט 18

ז*1 אז תינטש" לייבאוויטשעס דאס איז ליד שווע דער צוליב ראנגלענישן, לאנגע נאר
גע דער אין בלייבן אץ זיגן זאלן סאוועטן האבן מילן, גרעסערע די פון קאנקורענץ רער
געווארן. צעבראבן מאראליש איז ער גנט.  קאפיטאל פריש צוגעצויגן שותפים די
צ^ און בכלל כדגנטשן צו אמונה טיפע זיין דאס געהאלפן. ניט סיהאט שותפים. נאך
צעשטעיט מאל א מיט איז בפרט פישלען גע נעלם ערגעץווו איז קאפיטאל פרישע
פרא שוועד זיין אויסגערונען. ווי געווארן. אויף געבליבן ווייטער איז פראנץ און ווארן
אינדוסטריע ריימגר אלס האט' וואס קופעק, זיין מענטשן. 5 פון פאמיליע א מיט צרות
האט רוסן, די פון געליטן שוועד אויר לער, בפרהסיא באשולדיקט האט פראקופעק שוועד
מאמענט /קאסיקן רעם געפונען זיר' פארשטיים שווערער איידעמס ^ין'זיין י לייבאוויטש פישל
}/יך אפגענארטן ז^1 זירימיט אפצורעכענען האט ארויסהעלפן אים כדי לאגע. עקאנאמישער
האנדלען| און ו&לי^זי^ קדבן_פון ^ דענ1, פון ווערן פטור תנאי: א געשטעלט אים ער
."עפענער_י* '^ים t^z>*£ ..W.I^ יידן' מי6 ניט האט פראנץ אבער יידן. מיט מסחר זיין

**ייגן". ליי אויף ווארט שלעכט קיין פאלן געלאזט
געווען מען איז שטוב אין אונדז ביי אויר " ""י באוויטשן.
אומטאק זיין מיט פישל, אז דעה, דער ביי w *
ארנק אן פארוואנדלט האט האנדלונג, טישער
שונאיש"1 א אין יידנפריינט, א קר,סט, ליכן מערב באזעצט האבן סאוועטן די .1939 

גרויסע אונתער צו האבן, מיר אבער ףאל, ארויס אנגעהויבן סיסטעמאטיש און וואלין
אפשא  אונחער אין געהאט טעןת א פרייד, ווארשטאטן מילן, פאבריקן, אלע כמעט פירן
ארויסגעוויזן זיך האט קאזאק .פףאנץ צונג. מזרח קייך נאר, זיר דרייט וואס אלץ און
גאריז^כער א פון מענטש מאראלישער אלס ווי פוילן. דייטשאקופירט פון ווייט רוסלאנד'
צו'דעד^ זוכה איז אדם כל לאו וואס מדרגה, גע האט פראנץ מאכן. ניט זיר זאל זאר א
"איבערשטייגך כדי גייסט, אק :Tn"^y*u ענג אז זיכער, געווען כמעט איז און גלויבט'
האבו אומשטענדן און צייט ורעו זיךזע^בסט'. ביי סוףכלסוף ויעלו פראנקרייר יאק לאנד

געפאדערט. אים פון דאס היט צווישו בונד אוממאראלישן דעם קומען
דעריבער וועט וואלין און סטאלינען און לערן
הערשאפט. פרילנס אונטער זיר צוריקקערן

טעמ שנעלן א אין לויפן געשעענישן די דער אין צד א אויסגעפונען דעריבער האט ער
רוסלאנד. מערב כארפלייצט דייטש דער פא. מ'האט און מילן לוצקעד די פון פארוואלטונג
לוצק צוריק. אלץ טרעט ארמיי רויטע די פון עוואקואציע די אויסמיידך צוגעזאגט אים
וואס יידן ביי רויבן דייטשן די גיהנום. א איז אפצאל. געוויסן א פאר וואלצן זיינע
אקו סאוועטישער דער נאר געבליבן סינאר געווארן לייבאוויטש איז צייט יענער י"יא>ן
זייעוי צוריק . קריגו דאקעגן. גויים' פאציע. לעמי קיין געפארן אפט סוחרספעקולאנט' א
צייט זיינער האבן סאוועטן די וואס אייגנטום זיר האט פראנץ געלט. "געמאכט'' און בערג
די צוריק קריגט קאזאק פראנץ קאנפיסקירט. מבטל העלפן אים זאל ער געבעטן אים ביי
זענען ולאלצו די מיט מאשינען די אבער מיל, ווי א*ם הא? לייבאוליטש אבער גזירה, די זיין
איז פישלען אויף כעס זיין ניטא. שויןדארט עד וואסער. קאלט עמער אן מיט אפגעגאסן
קיץ ניט אבער אים טוט ער לשער, אין פון און נאיוויטעט זיין פון גע'חוזקיט האט
ער יידן. לגבי גויים סר א ס'טוען ווי שלעכטס, סאוועטן די אז זיכער, אזוי איז ער וואס דעם
ערל באגעגענען. ניט נאר אים באמיט"^זיך' פארליח און קריג דעם פארשפילן יועלו
אין שפייזפראדוקטן קיין ניט אים ברענגט וואליו
און אונת למשל ברענגט 1וי.ער אריין, געטא ער פיאנצן. דערשלאגן זייער האט דאס
פון ליקווידאציע דער נאר וואסערמאנס. די מיטן איל דינער א ווי געווארן געטראפן איז
ווילקע, אין לאגער בעתץ שפעטער' און געטא איגנט אז געווען' חושד גלייר האט ער טאג.
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£*ל "ווי פארדינט, ניט דאס זיף האט ער ווייל אין פארטון געווען שוין איז פראנץ ווען
^' גאנץגוט.* אליין עס ווייסן צאל די (שפעטערי,איז. יידן 16 אויסבאהאלטן
האבן מעלינע, אונדזער םארלאזן זיין נאר ברידער זיינע ביי זיף, ביי (31 ביז דערגאנגען
פארוואס אריינקלערן: איין אין געהאלטן מיר פאר געדאגה'ט און שוועסטער איינציקער און
אוןזיר דערציילן אונת געקומען ער איז לייבאוויטש פישל זיר 7ד.אט זייער^נת
ניט ער ווייסט צי ? אונת פאר פארענטפערן איבערגע # אין געפונען פאמיליע זיין מיט
וואס אלץ פאר אים זענען מיל. דאנקבאר. ווי א וואראטניאוו' דארף אין סאווכאז בליבענעם
דאס נאר אנדערש, ניט אונת? י פאר טוט ער  לוצק. אונטער קילאמעטער 20
ער האט אפשר און דאר' אים פייניקט געוויסן צו קומט ,1943 ניייאר פאר איינמאל'
ראטע ניט "עבירה" זיין צו שותפים געזוכט ער ווו מעלינע דער אין פראנץ אראפ אונדז
יא_טוןל אפשר עס קאן ער ווען מענטשן ווען זענען יידן 5  אויסבאהאלטן אונדז האט
"ניט מיר זענען טאלק קיין צו אזוי' צו אזוי אונת' דערציילט און  געווען דארט מיר

נאכט. יענער אין דערגאנגען א איבערשיקן אים געלונגען איז פישלען אז
האבן פראגן אונדזערע אויף ענטפער דעם בעט ער ווו טשעד' צווייטן א דורר בריוול
דער מיטן אין מארגן אויף באקומען מיר זיין מיט ראטעווען אים זאל ער אים ביי זיר
פור א מיט געקומען איז קאזאק פראנץ נאכט. וועט ארום טעג עטליכע אין ווייל פאמיליע'
פיך, באהאלטענע געפירט האט ער ווו שטתי שטיל אים האבן מיד ליקווידירן. מעןזיי7
נעבן אפגעשטעלט וויילע א זיר האט ער יידן. פיינ געווען איז אטמאספערע די אויסגעהערט.
ווערטער טרייסט גוטע עטליכע געזאגט אינת. האבן פינצטער געווען ס'איז הגם און לער.
ניט קוזין, א זיינעם צו ווייטער געפארן און אונחערע אהינצוטון ווו געוווסט ניט מיר
'rr'' '"'"" מעלינע;"'י אונדזער פ^ ווייט אים וואס געוווסט ניט וודאי א און אויגן.

|ta ". J u1rr אונדז ער האט שווייגן לאנג נאר ^ענטפערן. זייךהיי^ פאר האלט ער הגם אז דערקלערט'
איבערגעלעבטץי? האבן יידן 4 די אויר קאן, ער נאר וויפל ראטעוהגן פליכט ליקע
און ארגענטינע אין איצט לעבן נאציס.^'זיי£ זיין קאן אין דערביי איינשטעלנדיק אפילו
וא¥ המנוחה אל געקומען האף, איר זענען' בא דאס אויר און פאמיליע' גרויסע גאנצע

הנחלה. קריסט וויילדי: געוויסן' זיין ניט נאר רויקט
זיין לייבאוויטש' פישל דאר זענען דאס יידן, אכזריות'די^יצו אזוי איז וועלט ליכע

קינדער. 2 זייערע און כרוי טון, ניט גארניט פישלען פאר ער וועט דאר

פארגעקומען^ ניט זענען פארוואס רע1אקצ>ע א>ן בר^וו K
לויצק! אין פאגראמען קיין

גךו"יס^  א'זעלכע געווען זייזענעז אז ניט כ'האלט ילקוט אין לייענען געווונד*רט מיך ס'האט
rn' פאר דערשראקן האבן זיר זאלן זיי פחדנים ארטיקל דאס אויפלאגע) (העברעישע 29 נומער
גרויסע'' די וואס שולע, שטאטישער דער פון שילער די בןאמיתי. יעקב ד.' פון נאמען דעם אונטער
קריסט' א געווען אגב, דרר איז, זיי פון מערהייט מיינונג מיין לויט איז, אן גיט ער וואס סיבה

ליכע; אויסגעהאלטן. ניט לחלוטין
געלעבט' כ'האב אנדערש. ביסל א איז אמת דער געלע און דראשקאפאל אין געבוירן בין איך
פעטליורען,* פון צייט דער אץ געגנט יענער אין ערשטער דער פאר פון יארן די אין לוצק. אין רנט
איז כ'געדענק וויפל אויף קימעט. און סיטרוק איר בין אן קינדהייט מיין פון וועלטמלחמה.
וועגז זווהיל. אין נאר פארגעקומען פאגראם א און אוקראינער מיט קאנטאקט עגגן אן אין געווען
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אוקראינער, די פון שונאיישראל גרעסערע סך א פאר צייט זיינער איז סיבות די און פאגראם דעם
די געווען אייגנטליר זענען פאלאקן די הגם אין ארטיקל אויסגעצייכנס אן געווארן עפנטליכט
די פון שנאה ארגאנישער דער פרז הויפטסיבה געווען טאקי איז דאמאלס אטמאספערע די ילקוט.

יידן. צו אוקראינער צע פון הויפטגורם דער אבער פיינדלעך, זייער
^דפ^ע אין אז געדענקען אבער פ.דארף פראוואסלאווישע די געווען איז שנאה די בלאזן
אץ צוזאמען געלעבט nm ביידע האבן צייסן פיטשא אין געווען איז צענטער וועמענס קירכע.
געוןען אמת> וואס ס.זענען באצ,ונגען. שכנישע אקטיוו. געווען גט כמעט דאמאלס איז און ייעוו

אבער ]T, אן,ף אנפאלן אןן פארד פין פאלן פאק רעליגיעזער דער אויפגעוואכט ס'האט ווען
^ rjrv אוועלכן אן און פראפארצ,ע קליינער א ב. צ. ווי יעווסעקציע), יידישער דער (צוליב טאר

אונטערגרונד. ל שרעקלעכער דער אויסגעבראכן איז  זווהיל אין
אויסדרוק צום גקומען אויר איז וואס פאגראם,

איל ישיאל שונא גיייסעי דעי ס'גע?ומעו ביז דערציילונגען. באבעלס אין
אויף מערדערייען מאסן צו אוקראינער םיטגעריסן

יידי דרוש אין געדענק איר וויפל אויף יעדנפאלס,
הירשפעלד א. בי דג:יה געווען זענען דארט, פאליאקן ביסל דאס קאפאל,

פאג די צו געהאט ניס שייכות שום קיץ האבן ענפפערט: בןאטיתיי יעקב
.191920 איו יאמעו גימנאזיע שטאטישער דער אין נאר ניט א)

דערציילט כ'האב וועלכע וועגן יינגלעך' די ג) גע זענען צייט יענער אץ יידן. געלערנט האבן
גע האבן שקצים. די םיט ,,געקעמפט" האבן וואס לערךאנשטאל יידישע ביסל א נאך לוצק אין ווען
יידי די אונטערגעוואקסן, זענען זיי ווען בילדעט. קינדער געלערנט ס'האבן ווו קהילהשולע די טן:
וואס די נאכמער: לוצק. אין זעלבססשוץ שע אונ שולע פאר די יאר; 1516 פון אלטער ביז
קעמפערישע די פון "מנהיגים" די געווען זענען לערער (מיטן לעוו יעקב פון לייטונג דער טער
^^^ דער אין געשטאנען דערנאך זענען ,ינגלעך שולע; דיקשטיינס שקליארסקי); העברעיש פוז
דער ישראל; אין איצס קוין, זעלבסטשוץ: פון יידישער א  און מתוקנים" ,,חדרים עטליכע
רוסישן יידיש פון זון דער ראנץ יוסף סטודענט ארומגענומען האט וואס גימנאזיסטןפארבאנד,
מלחמה' רוסישיאפאנישער דער' בעת גענעראל הירש ה' אויב שטאט. אין שילער יידישע אלע
גא ?nr ברודער זעליגער מיץ און _ ראנץ ד,,ר דאמאלסדיקע די געקאנט ווירקלעך האט פעלד
פאר געהאט מורא טאקע האבן גויים ד, לאמב. דערמאנען אים צופרידן איר בין  לוצק יידישע
פעטליורעס ןוען פאקט. א אזוי, וי נאך זיי> פארגעסן. האט ער וואס פאקטן,
איבער זיי האבן לוצק עוואקואירס האט מיליטער שטאט איינציקע די געווען ניט איז זווהיל ב)
פון גויים שפייזפראדוקטן. מאגאזינען געלאזן פאג שרעקליכע .d^^b פון געליטן האט וואס
מיס פארן צו געקומען זענען אומגעגנט און לוצק פראסקוראוו, אין אויר פארגעקומען זענען ראמען
זעלבסס יידישע די רויבן; אנגעהויבן און פורן באראנאווקע, זשיטאפיר, קאמעניבראד, טשודנעוו,
און באראטונג א אפגעהאלטן גלייד האס שוץ דובנע, האראשקע, טשערניכאוו, סאקאלאוו, קולין,
ס'זאלן ערשטנס, רויב. דעם אפשטעלן באשלאסן רשימה. לאנגע א אנדערע. א. פאלאנע ראטשעוו,
 צווייטנס שפייזפראדוקטן. קיין אויספעלן ניט געווען ניט איז הירשפעלד ה' אז ניט כ'מיץ
ניט זיי ביי זיר זאל רויבן פון יצרהרע יעי בלוטיקע יענע פון געשיכטע דער אין באהאוונט
רוי די צו מארשירס גלייד האבן זיי צעשפילן. פאר פשוט האט ער אוקראינע, גאנץ אין טעג
די פראדוקסן. די צוריקלייגן באפעל מיטן בערס רע דער געטון גוט האט טאקי דערפאר געסן.
נע דערלויבן זיי מ'זאל געבעטן זיר האבן גויים פאר זיין אין ברענגענדיק ילקוט פון דאקטאר
אלץ זיי ביי מ'האט ווייל מעל, זעקלעד צו מעז בלוטיקע קורצע, א (29) ילקוט ןעלבן אין ווארט
זעלבסטשוץ די הונגערן. זיי און קאנפיסקירס פארגעקו זענען 191822 יארן אין סטאטיסטיק:
אלע איבעיגעגעבן און דערלויבט דאס זיי האט אויף פאגראמען 1400 בערר אוקראינע אין מען
פון פארזיצער צום שפייזפראדוקטן אנדערע אין דערפער, און שטעטלער שטעט, 350 אין יידן
צווישן פארטיילן צו כדי קריסט, א שטאטראט, אריבער געווארן דערמארדעט ס'זענען וועלכע

הווה. וכד באפעלקערונג, ארימער דער הירשפעלד ה' וואלס  וו. אז. א. יידן 100.000
געטענהט, ניט ער וואלס דאס. כאטש געלייענט

לכל באשטעטיקט, עפיזאד דער שוין אז כ'מיין פאגראם. א געווען איז זווהיל אין בלויז אז
ס'זענען פארוואס השערה מיין טיילווייז, הפרוות אין צענטער פראוואסלאווישן דעם שייר וואס

לוצק. אין פאגראמען קיץ פארגעקומען ניט ביידע  יעווסעקציע יידישע די און פיטשאיעוו
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זכרונות: למצקער יעקבבןאמתי
(ליונק) תלאביב

שיסן; און ספארט זין לערנען מיר
נסים טוט ,,רבי" אונדזער
געווידמעט ז''ל יוסף ברודער מיין

צווישן דווקא און תושבים, געווארן זענען און לן און יינגלעך יידישע זענען יארן יענע אין
אבער קאטאליש, שטרענג געווען זענעז זיי יידן. ספארט", צו ,,משוגע געווען לוצק אין פיידלעך
צוזא גוט זיר האבן און אנטיסעמיטן קיין ניט געווען איז ספארט היינט. ווי ווייניקער ניט אפשר
דער שכנים. יידישע זייערע מיט מענגעלעבט פארשידענע קולטור, און לערנען מיט פארבונדן
פאר פון געווען איז פאמיליע דער פון פאטער שטאט און קהלישע אין קורסן. און פארלעזונגען
אויף לאקאמאטיוו דעם געפירט און מאשיניסט א גע מען האט מתוקנים" ,,חדרים די אץ שולעס,
געהאט האט ער לוצקקיווערצע. באךליניע דער צו באמיט זיר מען האט בעיקר ספארט. טריבן
שגץ. הויכוווקסיקער שיינער א זון, איינציקו אן איז לאדקעס אויף פארן דאס מוסקולן. אנטוויקלען
אויגן. תמידשמייכלענדיקע בלויע, מיט בלאנד, דאס דערצו. הויפטמיטלען די פון איינע געווען

פוי ווייניק געווען דאמאלס זענען לוצק אין מוס שטארקע געפאדערט ווירקלער האט רודערן
אפגאנג ביים געוווינט האט ער פאמיליעס. לישע אויפן שווימגעוועטן די טרייבקענטענישן. און קולן
גאס. רייןיידישע א כמעט סטיר, צום ןןילקא פון יידישער דער פון קילאמעטערסווייט, ססיר, סייר
דארטן האבן וואס פאמיליעס, רוסישע געציילטע די אויר פאפולער געווען זענען יוגנט דאמאלסדיקער
אויסגעמיטן און געהאט פיינט ער האט געוווינט, ניטיידישער דער צווישן אויר און לוצק אויסער
מיט בלויז גע'חבר'ט זיר האט ער מגפה. א ווי געשווומען מען איז מאל סר א באפעלקערונג.
שטענ זיי האט ער מיידלעך. און יינגלעך יידישע האט שוויםקאנקורס אזא בעת ראזשישטש. ביז
שווי זינגענדיק, טייר צום אראפלויפז געזען דיק ספארטלער פארברענטער א ז"ל, יוסף ברודער מיין
ער איז אליין לאדקעס. די אויף פארן אדער מען אין געווען איז דאס לעבן. מיטן באצאלט געווען,
שטאר א מיט ספארטלער פארברענטער א געווען צוריקגע איז ער הערבסטטאג. אנהויב קאלטן א
האט הויף איו זיר ביי מעכאניק. צו נייגונג קער געשטארבן. דערפון איז און פארקילט שווער קומען
ווארשטאט מעכאנישן גאנצן א אויפגעבויט ער ראווערןגע פון קאנקורסן איינגעארדנט מ'האט
געהייסן צייט. סר א פארברענגען פלעגט ער זזז ,,קאנקעס", און שליטלער מיט _ ווינטער יעג,
איר וויפל אויף זיגמונט, אדער זדיסלאוו ער האט (ענליר ,,גאראדקי" און קראקעט געשפילט מ'האט
יידישן מיטן געקרוינט אים האבן מיר געדענק. אדער "ספיטשאק" און ,,באללינג") היינטיקן צו
אנ אויר ער האט צייט דער מיט זישע. נאמען רינ אין קאנקורסן "בייזבאל". היינט ,.לאפאטא",

יידיש. רעדן אוו פארשטיין געהויבן היינט איבונגען, ספארט אנדערע און שיסן, און גען
לויפן, ווי אטלעטיק, לייכטע אזויגערופענע

כל לאכן. סי * געלעינס אונדז האט זישע אויבנדער די אין אויסער וו. אז א. שפרינגען
פון שפרינגען  אנדעיע צווישו סארסו ערליי פאר געבילדעט אויר זיר האבן שולעס, מאנטע
א געווען איז דאס סטיר. אינעם בריק קראסנעם ספארטגרופן. שידענע
פארן אונדז מיט פלעגט ער לייסטונג. גרויסע

שטענדיק און פ,קנ,קס אויף ש,פלעך א,ן מילא, : קשיא א פרעגן געוויס דאר איר וועט
עיקרכוח זיין אבער ,,הארמאדע". דער מיט פירט ני צאר ביים מען, האט ספארטן אנדערע אלע
גאנץ געווען איז ע. כאטש שיסן. געווען איז י שיסן אבער אויספירן. געקאנט ס'איז ווי קאלאי.
שיסער אויסגעצ,,כנטער אן געווען ער איז יינג< און לערער, און געווער, גענומען מען האט ווו
פאטעו זיין מ,ט ארויסגעפארן אפטטאל איז ער ? דערלויבעניש און ל דערצו פלאץ פאסיקן א
אויסגעשפראכענעי אן געווען איז וואס יאגד> או,ף לערנען דאס איז זכרונות, מייגע אין מיר, ביי
קיין באדארפט ניט האח מיר ספארט. גו,,שער וועלן סיר וואס מעשה א מיט פארבונדן שיסן זיר
אונדז פאר באקומען האט ער אכאטעביקסן. לאקשנברעט". פון נס ,,דער רופן זי
און "מאנטאקריסטא" קלייןקאליבעררעוואלווערן
זיין אין צונויפשטעלן אליין ער פלעג ביקסן
פרימי זייער געווען טאקי זענען זיי ווארשטאט. א געלעבט צייטן יענע אין האט לוצק איז
געטראפן אפילו און געשאסן האבן זיי אבער טיוו, זיי קראיעווסקי. נאמען מיטן פאמיליע פוילישע
איבערגענוג געווען דאס איז אונדז פאר ציל. אין פוי פון צוריק יארן מיט איינגעוואנדערט האבן
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סך א פארםאגט און קאפ" יידישן "א h אויף אונדז ביי האט שיסן סוו באגריף עצם דער  .

הומאר. ס'שווער אפילו ווערט. מאראלישן גרויסן, א ■געהאס
היים א פארן אוי(1געשסאנען זענען מיף פלעג עי .ציל. אין טרעפן ביקסן זיינע מיט געווען
חבר מיין צו און מיר צו צוגעגאנגען ער אי ייזישע קיין נ* פרעמדע, אז קאמביניףן. ^

>טש יינגל געןיען איז 0יניע פיניע< בשעת באפן ניס קיינמאל אונדז זאלן אייגן.
עליני לא גע רעה,, ל אףןיס אין א געווען איז זישע אז זיר, פארשסייט ^מעשה. ז,,ז אז געדענקען> מ.מון פר,,דענקער. א געהאס. ליב אלע אים האבן פיר און משלנו'דיקער

ביתמדרש. ווילקער פון חזן געווען איז ^.

אונדז צו eg זיר רופט  (חברה) "רעביאטא" לאדקעסהארמאדע אונדזער און היום ויהי
די6ויערן. אויף' רחמנות א ,,0'איז _ זישקע דארף. נאנסן א אין פיקניק א אויף ארויס פארט
דעי ,,צערקווע". דער אין לעט לעבן גאנץ זייער נעבן גראז אויםן צעלייגס דארט זיך האבן מיר
ביס קענען זיי זיי, אונטערדריקס צארבאטיושקא ווו ,r'D פונעם ווייס ניט כאטקע פויערשער א
ניס. זיי ער ניט ..צערקווע" א אפילו און שרייבן האבן מיר לאדקעס. אונדזערע געשסאנען ס'זענען

ץ העלפן".: זיי לאמיר ט$ פוטער מיס קארסאפל יינגע פויער ביים באשטעלס
פארווונדער^. ^ א^קוקט ^ 'BftSg סמע פיס יאגאדעס און סינעצעס זויערמילה את

, העל זיי פיף אזןי יי, און וויינשל פיט אדער קעז םיט קנישעס טענע.
 פרישנעמאלקן םילר ווארימעי מיט פארטרינקען

ניט אים י^ישע געזונגען מיר האבן יערנאך קו. דער פון
. לידער, רוסישע ו^סך.,.,,טאון ניט דערפון קן.ינער זאל דריי, אונדז 1

8לאן^גא1" דעם ^ " מיף אן צו^לז צוגעקומען את זינגען םיטן אץ
צ מען קו גע ער ף איינעם חודש גל1ו..מיט פראוואסלאוועי. דיקער ןהייבוויקסיקער
עףקגער1לטן ז^ מיס פיי גרויענדיקער זיר לאנגער א און האר 4לאנגע גףןיסע גע באגריסס פריינטלען אונדז האט ער בארד.
י" ףמיסעף <ייל י^ לס א געלויבט שטארק אוז זינגען מיר וואס פרעגט
האט געפרעגט ק איידעף ויאס דערציילס אונדז האט ער שטימען. ^אונדזערע אס ^ ער בעתן און געמייניע דארפישער זית אין זיר ס'טיס

ברעט י * צייטן. שלעכטע אפגעזיפצט: שווער דערציילן
געווען איז פעלדער די אויף גערעסעניש דאס

ביי אבער געענטפערט, איר האב ,,ניץ.  מ'לעבט ארעט, איז געסיינדע די שלעכטע, 8
'דאס *©זך,",אי! לאקשןברעט, א דא איז אונדז מילר קויפט וואט שמאס, דער פון נאר זכמעט
r, L..,1~J" ". . v.. ,.,. גוס". קלויס6ערל דאס פרוכט. און געמתן פראדוקטן,
pk, געסון. געשריי "א ער האט "ווונדערבאר"!" דורכן אריין ס'רינס חרוב. האלב איז דארף אין
געבעטן. ער האט ברעסל", קליץ א עפעס נאר טויבן ווילדע און צעבראכן זענען שויבן די דאד.
דעם קי^ארויסגעטראגו ^תיזער פון האב איר און איינגענעסטעט דארט זיר האבן פועל און
גע איר האב ^רעטל קליין א און לאקשןברעט איקאנעס. די און געבעטזאל דעם פארשפוציקן

1ט:?נ41^הויף פונןגן גע קליין צו קלויססערל דאס איז דעם אויסער
באפעלקע פון פארגרעסערתג דער צוליב ווארן

"?ומט גע0יו' J*r * עי י'*ט איצט" "איו  איז געמיינדעקאסע דער אן דארף..און איו רונג
' טייר" צים מיי מיט גראשן''. קייז ניפא

ז1>ן קסיד.. צוס אראפ אים מיס זענען מיר
האמער קליינעם א געהאט ער האט טאשן זיינע געענטפערט און אויםגעהערט אים האבן מיר

צוועקעס. םיט אז האפנונג, אונדזער אויסגעדרוקט זיפץ. א מיט
דעם געזאגט אים עמיצער..ה$ס וועס.העלפן. גאט

לאקשןברעט^.,אי0;קגע דעם אייעקגעלייגט ד' מעם עזרי עיגי... .,א^א תהילים /v פסוק
צוגעקלאפס איו "איק3נע" די אים אויף שטעלט זייער אים. האט דאס און וארץ" קזסיס עושה!
מאמענט דעם אין ברעט. דער אויף שטיין זאל זי  י לערפרייט>
הענגען איקאנע דער אויף באמערקט איר האב
מין א אייללאמפ, א קייטל א מיט ^נגעבונדן אנדערער קיץ ניט טאקי אים האט געהאלפן און
די אין אן מ'צינדט וואס להבדיל, ..נרתמיד". געלס. קיין מיס ניט געווס ז אזוי ווי זישקע. ווי
לאמפ דעם האט ער איקאנעס. די איבער צערקוועס קנאפער א און רייך קנאפ געווען דערצו איז ער
צום ברעטל קליינע דאס צוגעקלאפט אנגעצינדן, געוועןי:^אטאליק ~*it דע^^יד אויסער מאמין.
זאל שווימען ביים שטראם אין כדי לאקשןברעט, געהאט :אב$ו^;ער^'האט פראוואסלאוונע. זיי און



23 ין והל ו ילקוט

עףשטער* ך^ף פאך גערשענזא^ אברהם

וועלטמלחמה  
c:

פארשידנארטיק געווען פרנסה די טאקע איז שטעטעלע וואלינער שיין קליין' מיין
בעלימלאכות און קרעמער און הענדלער  לודמירלוצק*). וועג אויפן וואס טארטשין,
גאטספארכטיקע ערלעכע. אלע המינים. מכל יידישע א פארמאגט זי האט 1890 יאר אין נאך
 תלמודיסטן צווישן^זיין^רויסע מענטשן. נפשות. טויזנט 3 פון באפעלקערונג

rrr.qr?nM פשוטע און עסקנים משכילים, וועל פעלדער. ברייטע מיט ארומגערינגלט
א פאר טארטשין געווען איז פאר'שמיט צו באלאנגט האבן וואס לאנקעס, און דער
געטראגן האבן שולן אלע שטעטל? חסידיש פעלדער די ארום אויר פויערים. ..הי^היימישע
די רביץ: חסידישן באוווסטן, א פון נאמען א  קאלאניעס דייטשישע געפונען זיר האבן
אליקער שול. טריסקער די שול, טשארטקאווער מין א  שטעטל ארום גארטל דאפלטער א
נעסכיז' בלאדאווקער, קארלינער, ך^.. שול; ףיי1ץ ד^ פאר שפע אן$". פרנסים פון בטחון
ניט^געטראגן שער^^^ש^,^..!^ י:..!.7/ י . איו^^טל.

qrci^f Yj tvt,  יל^^מ^^ העביעישער זע C
;. :1. .■. ., rr<a rwrttw >. ..<.<■ ,,<,, ,, /. r Trvc^'1cr rr, . . .
'~ ."rwriv w\ vir crro'ir ^ v ./ ■■■ >■.>" vir tivvwr yr rr" r■'*"f:c'r<■■ .. .

"הייליקע זי^^טון"^יי'דארס^ח?^^ ס'וועט צום אוויזיר'י5יטאפשלאגו פאסאן" "עסי,,האלטן
איר אויף צערקווע א מוז זיך, באווייזט מוטער זןרויפלייגן און אויפהויבן חברה, ,.א*צט, ברעג.
געבן וועלן אלע זען, וועסט ווערן. געבזיט נאמען "דו, געטון. אזוי האבן 0יר ל$דקע!". דער אויף

"...! צארבאטיושקא דער אויר געלט, אין ביז פאר לאדקע, דער אין זיך זעץ פינע'/
לאקשן דעם אראפ ל$ז דארט און טייך דעם מיטן

די געקאכס זיר י'^ט צימאיגנס ■י:וכ?היה ס'וךעט וואסער. אויפו פארזיכטיק גאנץ ברעט
יייילי?5 יי געשעו איז ווינדעי א געגנט גאנצע דעכ פארביי אראפ שטראם מיטן שווימען שויז
זיר ™'7'0 באיויזו' דארף איו זיד האט מיטעי 3^£*<כ שנעל^צוריק^ קום דערנ^זד דארף.
ניט ס'האט אבער סקעפטיקער, געפונען אפילו
אייגענע אירע מיס זי האט שיקסע 8 געשטערט. ביז נאר ברעג. אויפן וואר געהאלטן האבן מיר r7
זיך שטעלט געגוג< א,ז דאס און געזען' או,גן אויסגע אים איר האב צוריקגעקומען. איז .9יניע
צושטייער ע5עס האבן יידן פאר ^ אפ,לו 8ז /7^ ליגט וואס ז זיין אצט וועט וואס ..און פארשט:
"א.ספל$ווניק" 7jrj צערקווע> דער אויף געגעבן ז''י^" מעשה גאנצער 'דער אין א^נס
^'^^^^f' y'rr ^ ::י "1עבעטך.'י< י.אט מיט לאקשנברעט ,,דער ^עלאכט. האטזיר עי
.ry,: ./rr rr """ ^"י/י '{,^ ■ נעבן פארביישווימען וועט מוטער" ..הייליקער דער
אויסגעבויט ייי^י איז *יום D"J'. איז> ליכט דאס זען וועט פויערן די פין עמיצער דארף.

^יי איו צעיקייע. נייע ^י^.?.^ לויפן או? נייגעריק זיין וועלן 4 יערווייטנס. פ;
צערקווע געגעבן/0 נאמען א "מירייהאבן^איר " בא די זען זיי וועלן דערווייטנס פון ברעג, צום
זענען הצערקווע חנוכת צום פיון"לאקשנברעט". אבערגלויביקע די און מוטער הייליקע לויכטענע
ניט מכבודנו, במחילה "הויפטמחותנים". די מיר, די אז ידיעה, די פארשפרייטן גלייר פויערן.וועלן
גע דריי^האבן אלע מיר איינגעל^דן^געווארן. מ'וועט ^אוויזן. זיי. צו זיר האט ^ייגי^.,.נוןטער
איריינגע 3ירי וואלטן אנדערש 'פיש, שטומט'ו1י דעם ארכיימענדריט, דעם פאפ. דעם זיין מודיעי

פסק... יענעם כאפט בקיצור. גובערנאטאר. דעס און זןיספראוונ'יק
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לאזט בילד דאס אריץ. שטעטל אין געפירט באלאנגט האבן זיי רביים פון נעמען קיין
פארגעסן. ניט זיר שטאט אין ביתמדרש דער פאלק: פשוטן צום

ניט זיך לאזט שול טשארטקאווער די אןיך פאר דער נעבן שול גרויסע די און ארונטער
לויטער פון שול א געווען איז ^ס f כארגעסן ראלע א געשפילט האט שול גרויסע די שטאט.
פון פני ^ געדאןןנט האבן ^^ לומדים1 רחבות א  אויסערליר לעבן. קהלישן אין
הערשקעס> איציקל לומדים. גרןיסע שטאט> שעבער: נאד  אינעווייניק אריינגאנג. דיקער
ישראל שטיינבערג. ישראל גערשענזאן, חיים ווענט און סופיט באלעמער. רייכער גרויסער' א
און עחר יעקבס, זיסי לייביש ווייסענבערג, שבטים 12 די חומשבילדער: מיט באמאלן
יחיאל^ משה גראפין בערילן טןבלין< אליהן אברהם לוחות די מיט נידערט רבינו משה
קאש יאסע אהרנ'צי פוילישער> תו יע.קל אין באך. און עקידה, דער צו יצחקן פירט
האט דארט נאך> און ןןערבי0> נחמן לייב טאנס> געשניצ שיינער. דער שטייט מזרחוואנט דער
סוגיה א ןןעגן ןיכןח א סיי העףן געקענט איף גילדערנעם שיינעם מיטן ארוןהקודש, טער
וועלטפאליטיק. וועגן סיי גמרא ^ך אין פת קאפ דעם אויף פרוכת. אויסגעהאפטענעם
גע. האבן ןןאס מענטשן> געןוען ןענען דארט מיט לוחות שני די קרוין, א ווי ארוןהקודש.
צ,,טונגען... תסישע און העברעישע n לייענט יינגלאר אונדז אויף זייט. דער ביי כרובים די

רושם. שטארקן א געמאכט דאס האט
באזעצט tt האט יארהונדערט. סוף אין *
ד'ר פעדיצינער, באוווסטער א שטעטל אין חתתות, שטאטישע די פת חופה'ס אלע
גלייכציי אח געלערנטער א ביילין. בןציון שול. גרויסער דער צו געוואח געפירט זענען
איז ער פאלקסמענטש. יידישער אמתער אן טיק פרייען אונטעח געוואח געשטעלט דארט און
טר געזעלשאפטלעכער ערשטער דער געווארן דאס ור פארזאמלונגען, קהלישע אלע הימל.
גענומען זיר אויף האט ער טארטשין. אין ער אין םארגעקומען זענען סטאראסטע' א וויילן
באפעלקערונג די אויפצוהייבן אויפגאבע די אדער בעלדרשן' א קומען ס'פלעגט אז שול.
דעם צו מצב. היגיענישן שרעקליכן איר פון האט שבת' א דאווענען משוררים מיט חזן א
משכילישע די זיר צו צוגעצויגן ער האט צוועק א און שול. גרויסער דער אין געדאוונט ער
הילף זייער מיט און בעליהבתים פשוטע און שול די פלעג מתפללים, שטענדיקע די חוץ
ברוקית פלענער: זיינע דורכפירן אנגעהויבן אנדערע אלע פון יידן פון ווערן באלאגערט
א אויפגעעפנט וואסערפלומפן, בויערן גאסן, אדער דרשה, דער פת האבן הנאה בכדי שולן,
טאר סר א טאקע האבן לייקאסע. שפאראון תפילות. הארציקע זיסע, די פון
אויסגע און הלואות געמאכט יית טשינער טע געווען זענען שולן אנדערע די אויר
דארט, ז^נדיק און אמעריקע' קייו ויאנדעיט ארונטערקו אפט פלעגן רביים זייערע טיק.

דאנק.. א מיט הלואר. די אייסגעצאלט פלעגן אזוי חסידים. זיינע צו יעדער מען.
זיין פארצייכענען צו איז בעיקר אבער אליקער, דער טריסקער. דער קומען ארונטער
"חברת דער ביי פועלץ אויפטו: גרויסן יידן טארטשינער די ביי אבער אנדערע. און
זאלן זיי אז פעטערבורג, אין השכלה'' מפיצי סיאיז רבי וועלכער אויסגעמאכט ניט האט
ווי טארטשין' אין שולע קינדער א עפענען פרייטיק, א איינמאל געדענק איר געקומען.
און רוסיש  שפראכן ביידע געלערנט מ'האט שטעטל. אין אנקומען געדארפט רבי א האט
גע געעפנט איז שולע די ווען אק העברעיש. די אץ קראמען, אלע פארמאכט מען האט
יום גרויסער א געווען שטאט אין איז ווארן, פנים מקבל אים געגאנגען איז שטאט גאנצע
געווען טאג דעם זענען קראמען אלע טוב: פאיע מיטן אנגעקומען איז ער ווען און זיין.
אין אנגעטון געווען זענען יידן געשלאסן. און פערד' די אויסגעשפאנט מען האט טאן.
מיליטערישער א בגדים שבת'דיקע זייערע איינגעשפאנט זיר האבן זיינע חסידים די
פת געוואת אראפגעבראכט איז ארקעסטער אריינ אים געזאנג מיט און פערד' די במקום
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ליטע א געגרינדעט ליטעראטור, יידישער גן א און טאג, גאנצן א געשפילט און לוצק
אלגע שטודירט מ'האט ווו קלוב, רארישן ביי פארגעקומען איז מאלצייט גרויסארטיקער
א געגרינדעט קלאסיקער, יידישע און מיינע און געסט בכבודיקע הויז, אין ביילין א. ד''ר

פאלקסלידער. פאר כאר דעם פון צונויפגעפארן זיר זענען באאמטע
די ליהודים. געווען ס'איז און ראיאן ניטגאנצן זענען גרופן אנדערע די אויר אבער , 

, [ בריינדעלע ביי געווארן געעפנט איז זירשולע האט ספעציעל אונטערשטעליק. געווען ,
, אראפגע זענען לערער מויער. אין איןשטיינבערג מיטיק נאר שבת יעדן זען געלאזט דאס

, ישי ריינעס'ס יעקב הרב פון געווארן דיבראכט זיר פלעג מחנותיווייז מאנאטן: זומער די , ,
, , א אין פעדאגאגן.  לערער ליטע. אין ס'זענעןבה ווו וואלד, סמאליווער אין ציען יוגנט 

,  באוווסט שולע די איז ארום צייט פארלעזונקורצער דיסקוסיעס' געווארן איינגעארדנט  ,  ,
וואלין. אין שולע בעסטע די אלס שטענגעווארן זיר און כארפרווון טעאטעראון גען.

רעוואלוציא פארשידענע מיט געענדיקט דיק אין טעטיק געווען זענען יידן פשוטע אויר
פאלקסלידער. סתם און ציוניסטישע נערע, א מיט אנגעפירט האבן זיי לעבן. קהלישן
און וואלד גאנצן אין אפגעהילכט האבן וואס מיט פערוואלטעט מצוה' לשם לינתהצדק,
אז געדאכט, אונדז זיר האט איינמאל ניט זיר האט ספעציעל וו. אז. א. "הקדש" דעם

אונדז... מיט מיט זינגען פייגל די אויך זיי "חברהקדישא'/ די שטעטל אין אנגעזען
יעדעס פראוהגן פלעגן זיי וואס סעודות' ערע

ווי זיר מיר האבן היים א צוריקגעקערט
,  דער אין גע'שמיט האבן זאתחנוכה אום אוןיאר פעלדער שיינע די גייסט. אין בארייכערט

שטיסביבה. צוגעגעבן האבן (גויישע) ארום גערטנער
פון געצויגן זיר האט טייר שמאלער א מונג. אויפגעשטאנען איז 191012 יארן די אין
וואסער דער צו העטווייט אן ןןאלד מיטן יוגנט, אקטיווע לעבעדיקע א טארטשין אין
נאטיר סך א  טייר פון זייטן די ביי מיל. פארשידענע אין צעטיילט זיר האט וואס
פלעג פארל פארליבט איין ניט קוואלן. ליכע סאציאליסטןבונדיס רעוואלוציאנערן, גרופן:
און קוואלן פון ראנדן די ביי אויסציען זיך ברידער די מיט יידישיסטן את ציוניסטן טן.
מינעראל ממש קילע, מיט דורשט זייער לעשן שפיץ.') דער איו שפראר דוד את פרויקע
מיט געטרונקען האט איינער וואס וואסער, ביבליאטעק, יידישע א געגרינדעט האבן זיי

זשמעניע... צווייטנס פון ליבע ווע לעקציעס און פארלעזונגען איינגעארדנט

.29 ילקוט אין זע שפראך בר^ער די וועגו (.
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< '"'1 f'^r^ir ב^ך,, דא9 פאלאק עמנואל

**דו "פוןיזאסלאווער
>.V_ ' J .Vj ." /י י ■    _ י

און פאטערס אונדזערע און תורה. הייליקע אל אן מיט פאטאגראפירט ממש. בילד א _

אויר און אפגעהיט תורה די האבן וואס זיידעס הילצערנע דריי אויף אפאראט הילצערנעם טן,
אונת לערנט טון. צו אזוי געלערנט אונת. אפגעריבן, אלט, אייך; פאר איז'ס אט פיס.
צום געהער ישראל ארץ אז דאך'דג'^ורה צייטונגסרעדאק עבגלישער אן אין מטושטש.
דערפאר אייביק. ביז אייביק פון ישראל. פאלק קלי א דערפון גענומען מאל א מען האט ציע
מייגע פאר איך זע ספרתורה, א זע איך ווען פאר זענען קלישע דער מיט בילד דאס שע.
אסאציאציע אן ישראל. מדינת אויך אויגן קוקט וואס בילד דאס איז געבליבן שווונדן.

אזא. צייטונג. דער פון מיר צו אראפ
בילד. צום צוריקקערן זיר לאמיר אבער אנגעזען ניט בילד דאס איך האב יארן

* דערמאנט זיר כ'האב אויגן. מיינע פאר מער
וועלן איר' ווי פונקט ייח, זאסלאווער צום מבול. נאצישן בלוטיקן, נאכן דעם אין
געוויס בילד, אויפן בליק ערשטן פון באלד פון ארויסגענומען עס איד האב מאל צווייטן
שטעסל אלט זייער פון ווינקל דאס דערקענען יש מדינת פון אויפשטיין נאכן ארכיוו מיין
זייערע פון עטליכע דערקענען אפשר און אין איינגעפאסט אידס דאמאלס זינט ראל.
אנשטריינגן, זיר וועלן זיי אויב און לאנדסלייט. שרייבטיש. מיין אויף שטייט און ראם א
אין קרובים דערקענען אויר אפשר זיי וועלן מיט בילד דאס האט שייכות א פאר וואס
זיי זעט איר מלבושים. טאגטעגלעכע זייערע אז כימיין שייכות. א ס'האט ישראל? מדינת
און שטיוול אין בגדים, אבגעטראגענע די אין מדינת פון ווארצלען די זוכן צו איז דא
מיט אויסגעזען זיי האבן אזוי קאשקעטן. אלטע ייד, פרוםרעליגיעזער קיץ ניט כ'בין ישראל.
שטעטל. פון אפפארן מיין בשעת צוריק יארן ישראל מדינת נייע אונדזער אז כ'מיין אבער
אדער גרינפעלד. יהושע נעמט למשל, אט, אלטע די פארדאנקען צו קודםכל מיר האבן
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מיינע לאזן וועל איך אבער לאנדסלייט. מיינע יהושע  שטעטל אין רופן אים פלעגט מען ווי
אייגענע. זייערע דערקענען אליין זאסלאווער ווייסן דעם טראגט וואס דער, אט פלעצל,
כ^יל האבן. הנאה מער ארום אזוי ומגלן זיי מען האט פרעגן, איר וועט פארוואס, כאלאט.
צוזאמען זיי האט וואס סיבה, די אופקלערן דא נאר "פלעצל"? נאמען דעם צוגעטשעפעט אים
וואס בילד, מיטן בריוו דעם לויט געבראכט, די אז כ'גלויב מיניה? נפקא די איז וואס
איז דאס ז&סלאוו. פון דערהאלטן האב איך יהושע געדענק איר סיבה. די ווייסן זאסלאווער
נאוועמבער אין .כ'געדענק, וןיגל געווען^ין* בין איך זינט כאלאט ווייסן דעם מיט סלעצל

t1/ir . .1926 נעמען לאמיר אדער שכל. מיין צו געקומען
, בילד אויפן שטייט וועלכער לערנער, שלמה

זעט, איר וואס הויז, ווייסע קליינע ,,דאס ווייטער,, ביסל א פלעצל' יהושע מיט דיצוזאמען אפ היט ער וווינט. שמש דער עוזר ווו איז ,   ,
, געלב געווען שטענדיק איז פנים זיין לינקס.

פארקן געמויערטער דער שטעטל. פון מתים , , ,^ , י בערדל, קורצע דאס אלץ נאד טראגט ער מ'קעןליך. ביתעולם. זאסלאווער פון טייל א איז  ,
י . י פסח. צו פסח פון בלויז ראזירט ער דערוואס לויה. א פאר ס'קומט אז בילד, אויפן זען

דאס כמעט טלית. א מיט צוגעדעקט איז ארון אים. פאר געהאט מורא מאל אלע כ'האב
ארן יונג פרויען, מענער,  שטעטל גאנצע געשראקן, שטענדיק מיד האט אויסזען זיין
7a אח כבוד אפגעבן געקומען זענען אלט, איר מאנאך. א ווי אויסגעזען האט ער ווייל
דעם אין רו. אייביקער זיין צו מת דעם גלייטן איבער איינגעשטעלט נישט קיינמאל זיר j^,rr
אין גוף. קיץ געפונען נישט זיר האט ארון איינמאל הויז. זיין פון שוועל די צוטרעטן
אפגעברענטע געפונען זיר האבן ארון דעם שליחות א מיט געשיקט מיר טאטע מיין האט
סידר מחזורים, משניותן, גמתת, ספרתורות' תשובה. א אויף ווארטן אנגעזאגט און אים צו
פארברענט איז שרפה א אין טליתים. רים, אפגעזאגט זיר איר האב דאמאלס זייט אבער
פייער אין שול. זאסלאווער אלטע די געווארן האט טאטע דער כאטש לערנער, שלמה צו גיין
ארוןקודש, לעגענדארער א אומגעקומען איז וואס וויסן. דאר איר ווילט איז געבייזערט. זיר
און מאנטעלער קרוינען' זילבערנע זיינע כ'האב נאר ווי הערט: געשראקן? מיר האט
זיל און גאלדענע מיט אויסגענייטע פרוכת'ן, שיעור איר בין טיר, לערנעו"ס שלמה געעפנט
ספרתורות די פון טייל א פעדימער. בערנע זעץ א מיר סיהאט געווארן. דערשטיקט נישט
גירוש. שפאנישן פון שטאמען כליקודש און אלטע פון גערור שווערער א נאז אין געטון
באלויכטן האבן אוצרות גייסטיקע הייליקע, די נאר האט וואס בעטגעוואנט' און ספרים
אין יידךלמדנים זאסלאווער פון לעבן דאס זון, דער פון שיין די געזען נישט קיינמאל

יאר. 500 פת משר אטעם. מיין פארכאפט האט פארדעמפעטקייט א
. , מיר ס'האט און געשטאנען איר בין וויילע א

""יי "י"""י אי' שיל י**™ " גאיניטניט האב אייגן. יי פאי געשייינילט
"יא"'י"יי "" *ה*נג פעליי?י הייכי' אי אין געייען אז פינצטעי אזי זען. אונטוגעקאנט געפליסט האט וואס גארין, טייר צום ,/eJ7" u '^JV ^^ '' * ' J אויס אן דערזען איר האב פלוצים צימער.
יףנט' דיקע געי'אט האט שיל יי טאל איו הויקעידיק אן פון האנט דאיע געשטרעקטע
1* ?"אל *"י* איל קיעפאסט' / איז ייי דער אנטפלעקט זיר האט אים נאד און יינגל
אן געווען איז שול די סטיל. אריענטאלישן  ,

צו געשעענישן, "יסטאיישע פןן עדןת שרעק פון לערנער. אויסגעמאגערטער לאנגער
וואס גרו,זאמקייטן. און  ^^ ןןילדע איבעי שנעל אויף געקענט ראב^קיים
אויסגעש^. איז קףילה זאסלאןיעף יידישע די וואר ניט אנטלאפן בין און ליחות ש מיין געבן
די פןן יאןץ' הונדערטעף פןן משך אין נען תשובה. א אויף טנדיק

לעצ די ביז 1648 אין כמעלניצקיפאגראמען פלאץ' .שלום גרץ, שמואל בילד אויפן כ'זע
אין סאלדאטן פעטליורעס פון פאגראמען טע פון געזיכטער אנדערע און קליינער פאליק
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ווערט, היסטארישן גרויסן פת אוצרות, טע אויסבאהאלטן זיר האבן יידן טייל א ווען '1918
געווארן. פארברענט איז היסטארי אלטער דעו פון בוידעם דעם אויף

הילפלאזע און דערשטוינטע דערשיטערטע, שול. שער
געקוקט את געשטאנען יידן זאסלאווער זענען , ,,,~  באלשעוויס די צווישן מלחמה דער מקוםאין אלטן זייער איין שלינגט פייער דאס .ווי שול, די איז ארמייען פוילישע און טרערן.טישע ביטערע מיט געוויינט און ^קדוש רוסי דער נאר געווארן. באשעדיקט שטארק

אלץ געווארן שול די איז רעוואלוציע שער
אויפז אויר זיי שטייען טרערן ביטערע מיט האבן יידן סר א אפגעלאזן. מער און מער
און בילד, אויפן זעען מיר ווי ארט, הייליקן דור, עלטערן פת אנדערע, אויסגעוואנדערט.
רעשטלער די מ'באגראבט ווי צו זיר קוקן הונ פת אלטער, פת אויסגעשטארבן: זענען
דערקלערט ווערט טאג אזא אין הייליקייטן. פון מערהייט די נויט. און קראנקייטן גער,
פייניקן און פאסטן יידן תשעהבאב. יידן ביי רעווא מיט אנגעשטעקט זיר האט דור יינגן

זיף. אין געגלויבט נישט האבן חלומות, לוציאנערע
וואס טאג אין אז דערציילט, אגדה די פארן סםהמוות ווי רעליגיע באטראכט גאט,
געבוירן איז המקדש בית דער געווארן ס'חרוב שול. די באזוכט נישט מער און פאלק
האנט גייען גאולה את חורבן משיח. געווארן יאר אין זומערנאכט פינצטערער א אין
מיינע פת געוויין דאס הער איר בייהאנט.
פון אראפ בילד פון לאנדסלייט זאסלאןוער שול. דער אין פייער א אויסגעבראכן איז 1925

בשורה די אויר איר הער ארויס געוויין זייער שטעטל אין קלויסטער דעם פון גלאקן די
אלץ דאס זע איר וירושלים. ציון בנין פון שטעטל עקן אלע פון צעקלונגען. זיר האבן

אויגן. זייערע מיט פארשלא האלב די צענויפגעלאפן זיר זענען
זיל נייע, א בילד פארן באשטעל איר קליינע די איינוווינער. דערשראקענע פענע,

יאם בערנע האט פייערלעשער די פת פאמפע שטאטישע
פירער ניסן כתביד: פון יידיש, אל אירע את שול די געהאלפן. ווייניקוואס

ניויארק אין אזכרה יערלעכע
און שטיל אז שול אין שטים. פארשטיקטער א וואלינער פון פעדעראציע די זינט יאר, יעדעס
יום ווי אימה, מיט פול איז אטמאספערע די אפגעהאלטן ווערט געווארן, געגרינדעט איז יידן
נשמות די ווי זיר ס'פילט און נדרי, כל פאר כיפור א אופן איינדרוקספולן אן אויף יארק ניו אין
און שול אין זיר געפינען אומגעבראכטע די סרן קדושים. וואלינער די נאר הזכרה
דער ווי  אבלים די מיט מתיחד זיר זיינען שטריכן, קורצע אין איבערגעבן, דא כ'וועל
ובמותם בחייהם והנעימים "הנאהבים : זאגט פסוק טרויעראקאדעמיע. לעצטער דער וועגן

נפרדו". לא קאלטער, א געווען ס'איז .1969 נאוועמבער
מאיר ייד, וואלינער דעם רופס פארזיצער דער דער ווי נאכמיטאג, זונטיק רעגנדיקער נאסעי,
היטלער'ס פון געראטעוועטער א אליין רויטמאן, אומגעקומענע די באוויינט וואלט אליין הימל
באדינען ליכט אנגעצונדן אן מיט זאל ער גיהנום, יידן, וואלינער הונדערטער זענען דאו קדושים.
יעדע הפליטה, שארית דער פון פרויען זעקס די אנדערע און ניויארק פון פרויען, און מענער
מיליאן זעקס די לזכר ליכט, א אנצינדן זאל קדו זייערע זיין מזכירנשסות געקומעו ערסער,

קדושים. שים.
דורך נעםט געוויין שטילער אלגעמיינער אן פול, געווען איז שול צענטעד" ,,פאר די ויען

פארזאמלטע... די דוד (משה בעלל מאריס ד.' פארזיצער, דער האט
(48 זייט אויף (סוף מיט הזכרה די דערעפנט לוצק), פון בעלאאוס,
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וואל>ן אין "דן פשוטע זעלטענע,
תהיליםוועקער דן ^חיים / ^ (הארג*ו1) עיגת קיבוץ

הארכיוו אין
און שטימע ריזיקע א פארמאגט האט ער איר געהאט האט וואלין אין שטעטל יעדעס
אקטאווע, העכסטער דער מיט ער פלעגט וועקן איר אויך און חזן שוחט, (מראדאתרא), רב
און טרויער מיט פול הארציקן, א ניגת א מיט רבנים, תהיליםוועקער. את סליחותרופער
ווער ניגון? דער שטאמט וואנען פון טרייסט. נאכפאל זייערע נאך האבן  חזנים שוחטים,
די צענויפגעשטעלט אייגנארטיק אזוי האט מערהייט, די הגם, טאג, היינטיקן ביז גער
מאמע און לשוךקודש פסוקים, דערמאנטע אנדערן אן פת נוסח, אנדער אן פת זיך, דאכט
נישט קיינער האט דאס  אויסגעמישט לשון ווי כמעט זענען תהיליםוועקערס די שניט.
געצויגן עס זיר האט אזוי דערקלערן. געקאנט היטלערקאטאסטראפע דער נאר פארשווונדן
עס האבן אלע אזוי, צי אזוי דורידורות... פון כדאי אפשר איז לעבנסשטייגער. יידישן פת
נאענט עטוואס אייגנס, זייער ווי געהאלטן זיי פון איינעם פאר דענקמאל א אויפצושסעלן
ניט זיך האבן וואס די אפילו אינטים. און שטעטל מיין אין תהיליםוועקער דעם 
ביתמדרש, אין זאגן תהילים גיין געקלויבן גרונטשטריכן זיינע זענען אפשר הארכיוו.
גערן האבן שחרית, דאוונען פארן פרי גאנץ פון "חברים זיינע פון סך א פאר געמיינזאם
אויפ אויר און שלאף פון אויפגעכאפט זיר אמאל מקומות, אנדערע אלע אין פאך"
דער ווי צוהעח זיר קינדער, זייערע געוועקט ¥

תהילים. צו ייעקס קיקעי *לטעי גע אבער יעקביצחק. ער האט געהייסן
* סגי בלשת קיקער", "דער אים מען האט רופן

אויף בלויז נעבעד ער האט געזען ווייל געצויגןנהור. יעקביצחק ר' האט וואס .פון
' y Y v עולם ביים אזוי. קוק זייטיקן א מיט אויג. איין הויזגעזינד? זיין פאר און זיר פאר חיונה

י  י מיט נאר אנגענומען געווען דערפאר ער איז
ביתמרחץ. אין אויפזעער דער געווען איז ער
י , צונאמען. זירזיין יידן האבן  ערבשבת קומען ^פלעגט לכבןד אףיין באד אין געאיילט געקענט האבן יינג, און אלט קייט, את קינד
_ גאנצע א האףעתאניע שןןערער דעף אים הארצן איו זיר ביי שטיל און קיקער דעם
זיין  האט בעדעף אלטער דעף אןן צום וועקן פלעגט קיקער דער געהאט. ליב
ךער צופריןץ ןיין זאל קהל אז אלץ' זייט האט קול זיין און פארטאג שבת תהיליםזאגן
האט שטיינעף ^ פףן געבףענט> האט אןיןון און גאסן יידישע אלע איבער אפגעהילכט

געווען זענען אלעמען פאר פארע, א געזעצט געסלער:
מ'איז שעפעלעד' מיט בעזימלער אנגעגרייט קדושים, עם ישראל
און געשמיסן זיר טרעפ' הויכע די אויף ארויף נא' קומו
אין געטובל'ט דערנאר זיר מיהאט געשוויצט. נא' עות
גע הנאה מ'האט את  מקווה קאלטער א נא! התיצבו
ארומגע מרחץ פת ארויס זענען אלע האט. אויף, שטייס
דאנק גרויס מיט  גערייניקטע וואשענע, אויף שטייט
גע מזכה זיי האט וואס יעניקו דעם בארקייט  הבורא לעבודת

שבת. לכבוד פארגעניגן אזא מיט ומגן נוצרתם! לכך כי
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פארן אויוון ריזיקן גרויסן, רעם הייצן צייטנס  יישרכוח" 8 קומט מרחץ אזא "פאר
מענטשן זאלן אינדערפרי פרייטיק כדי מרחץ, האט געמיינט בעליבתים. די געזאגט האבן
אץ דאנערשטיק גרייטן. אלעם צו קומען קיקער... דעם אים, מען
לאנג שעה'ן געהארעוועט ער האט פרייטיק געמאכט זיר און געהערט האט קיקער דער
אויף געקוקט נישט ראך, און  שווער גאנץ געשיינט האט הנאה די אבער הערנדיק. ניט
 מצווה זיין אפגעהיט מידקייט, און עלטער זיין אליין, ער אויר אז משמעות געזיכט. זיין אויף
"שטייט פארטאג: שבת תהילים צום וועקן מצווה מער געזען דעם אין האט יעקביצחק, י"

אויף"... שטייט אויף' גע האט באד אין איינגאנג דער פרנסה? ווי
* " אלעמען... פאר צוגענגליר ווייניק' זייער קאסט
הייליקע'י&רי^ליקע" זיין געטון האט ער * י  <■■ י  י ■■■

סיי ווינטער, סיי זומער סיי שטענדיק' פליכט <:בית צום ^וועךיצוגעבייט^ "איז דיויה זיין
פראסטל* ברענענדיקן א אין סיי רעגן א אין טריט אייניקע בלויז האבן דארטן פון מרחץ.
זא גרעסטע די אפגעהאלטן ניט אים ס^אט יעקביצחק ביתמדרש,"ח¥יר' צום געפירט

וויערוכע. יעדע מתפללים. שטענדיקע די פון געווען איז
איף פארטאג. שבתדיקן אזא כ'געדענק אריינכאפן זיר טאקע ער פלעגט שעה פרייע
משוגענעם א נאר יאמערט, און וואיעט דרויסן אריינקוקן אדער תהילים, זאגן ביתמדרש אין
וועלט.2 די זיר סיעקט ממש, ארויסצולאזן. הונס מש^ פרק א לערנען גאר צי "עיךיעקב'/ אין
איבער^ ווארימער דער אונטער זיר טוליע איר ניות.
נאזר די ארויס שטעק איר וואס קוים בעט. ר' איז יוםטוב אדער שבת קומען פלעגט
פון" וואיען מיטן צוזאמען איר' הער אט און וואכע אלע פון אויסגעטון געווען יעקביצחק
עם "ישראל שטימע: זיסע הויכע' זיין ווינט שבתידיקער דער אין אנגעצויגן עניינים, דיקע
וואס וויגליד זיסע א ווי " קדושים ימים די אין מענטש... נייער א  קאפאטע
אלע אין זיר צעגייט איין. צוריק מיר דרימלט קיטל, ווייסן א אין געדאוונט ער האט נוראים

  '.■'■   אברים.' מחזור אין אריינגעטון יראיםושלמים, אלע ווי
מאל, א אייו זיר איר הער טאג היינטיקן ביז עולמות די מיט באהאפטן כוונה, גרויס מיט
צו. שלאפנדיק, האלב וואר האלב קאיאר, שבת עליונים...
אויער*> מיינע אין אפ הילכט וואס געזאנג, זיין אנגע אים ביי זיר האט ערבשבת חגר' 1
פארגאנגענעו?, ווייטער, א פון אפקלאנג אן ווי ברענגען דאר מ'דארף דאנערשטיק: שוין הויבן

וועלט... בא~ אנהויבן און בעזימלער איינקויפן האלץ,

/ r ) .

ן

mm
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ךעךציילט ז,,ךע מ,,ן "'* רותברענער
■ (טארטשיו) תלאביב

וואלץ אץ יידן פשוטע וועגן
צו פארבאטן שטרענג געווען איז פארנע, פלעג זיידע, דער פארן צו קומט היינט 
אדער קויפן גארניט דארט מיטאר האנדלען. י י* ^ פרייליכע. א מאמע' די אנזאגן אונת
גע* דאס האבן גויים סיי יידן סיי פארקויפן. פלעגן זיידע, דער צופארן קומט היינט 
W עבירות^ אן פץ אפגעהיט זיך און וווסט איי פרייליכע איבערגעבן זיר קינדער, מיר,
א ^ ^^ איז דאס ^'' היןם> ןיהי ^^ צווייטן. דעם נער
ווינט ^ פארנאכט. ווינטיקן הארבסטיקן< לודמיר. פון זיידע דער עס: האט געהייסן
psn שטכיקן קליינעם' דעם געשמיסן האט דאנערשטיק אום געקומען ער איז עלפירוב
"רהער^ פלוצים זיך האט אריץ' פנים אץ אירח_,אייף אנגעלעגטער אן פרייטיק: אדער
גע^ הארצרייסנדיק א ווינט' פון דערטראגן ווי  *1J?'7קינ א נאך אמתץ אין יינגל' א פון ןןיין א.הוי; געווען איז לודמיר זדע.פון דער
פןן אפקלאנג אן ןןי געןןען איז געןןיין זיין און אויגן קלוגע גוטע, מיט שיינערייד, כעי,
זענען ורכגייער ד ןןייניקע ^ ןןינט> פןן ןןאיען בארד שווארצע זיין שמייכל. פיקחות'דיקן א
גע איז טראטואר אויפן צענויפגעלאפן. זיך ער פלעגט אויפפיח זילבערן. אנגעהויבן האט
און שיך צעףיסענע מיט יינגל ייךיש א לעגן ,,חסידיש אים, אויף געזאגט מ'האט זיל.^4
אים ארום אויגן. די איבער היטל גרויסע א זעי^צ נגיייש"
צעשא. מיט קוישל א געןואלגערט זיף האט זיידן דעם געהאט ליב האבן קינדער, ...מיר,
אןיפשטיין ^זיף, באמי6 יינגל ^ בייגל> טענע האבן מיר "נגידיש". געווען איז ער ווייל ניט
אלע אויאוי, בייגל. די צענויפנעמען כדי מעשיות שיינע זיינע פאר געהאט ליב אים
מאל א נאך אבער ^ געןןארן נאס זענען בייגל ציגעפאםט,פ^. דערציילן. אונדז פלעג ער וואס
לופט ^ אין הענגען דאסקוישל ער זעט ."... אלטער. זיין לויט אונת' פת יעדן
אףאפ> גלייך פליט אןן ביקס שפיץ ךעף אןיף לייע געקאנט גיס דעמלט שוין האב איך
מיט בריקע א עף באקןמט מאל א נאך אץיך א עפעס און יי^ש. אוי.ך.: שרייבן. את נען

אנידעף. ןריק צ פאלט אןן פןס ^ אז אונטערגעזאגט, מיר האט חוש באזונדערער
■r''ru jrinn. ,ynr Grr£. פאר צו איז...כדאי מעשה'לען זיידנס דעם
בל^ל!.^ מ"יינע בייגל' מיינע  אויס הגר.צייט מיט טאקע איר האב שרייבן.

פאי^ הויכוווקסיקער נייאנגעקומענער, דער שפע די העפטן. זיי.עטלעכע מיט געפילט
מ'האט ווי "פאזנאנטשיקעס", די פון ליציאנט, איינ ווי העפטן די אבער האבן צייטן טערע
אריינגעפאלן שוין איז גערופן, דאמאלס זיי אין געבליבן דאר מיר איז עפעם געשלונגען.
די_ צעשפילט אים אין זיר ס'האט כעס. אין מע זיינע וואס זיר איר ווונדער איצט זכרון.
האט זשידליאקל קליין א הייסט וואס יוכע: זענען קינדער, גרעסערע אונדז פאר שיות,
פרעגן ניט בייגל' די צענויפקלייבן העזה די לעבן יידישן פון שהיו מעשים שטענדיק געווען
"פסיאקרעוו" דערלויבעניש' קיין אים ביי "וועגן מערסטנטייל מקומות. אונתערע אין
או4ן בלוט) הינטיש קללה:. פוילישע (א יידן. ונטע ז גע פשוטע,
ביקס הילצערנער^ייטפון דער מיט זעץ א ^^

געוויין. דאס איין שטילט בייגל קוישל א צוליב
געווארן טראטואר דער איז מאל א מיט ^^^^^^^^^^^^^
שטייען ניטיידן און יידן מענטשן. מיט פול פארן טראטואר ברייטן פון זייט איין אין
שטארל:ער הויכער, דער ווי צו זיר קוקן אןן דער אויף לודמיר, אין קלויסטער פוילישן



ילקוטווהלין 32

דער ניט זיי וועט מען אז ספארטפאראיין, שטופ שטארקן א מאל א נאר גיט פאליציאנט
אנ און פלאץ זייער אויף שטיין מער לויבן אזוי אים וועלנדיק ביקס, דער מיט יינגל, דאס
ארויסגעוואר געווען זענען דראונגען, דערע זיף כאפט יינגל דאס אויפמונטערן. ארום

רייד. פענע "מיינע שלאף: פון ווי שרייט את אויף טאקע
די סאנקציעס. זיי קעגן אנגענומען מ'האט די פאר באצאלט ניט נאר כ'האב בייגל,
געיוען זיר פארשטייט איז שטראף שווערסטע ו'' בייגל
"י איו הונגעיו י*0 איז *יעסט' זייעי צום איינגאנג ביים ווייטער, גאסן עטליכע
ברויט # אפשר משפחות זייערע פוו י'יים טרעגערס יידישע די שטיין פלעגן שולפלאץ,
פאר האבער ביסל * אי איז קינדעי יי ס*י דער אין גייענדיק היים א פורמאנעס. און
ניט חלילה זיי זענעי גבייים ?ייו "יי יי גע אממערסטן האבן זיי ווו גאס, קאוולער

געווען. פארנע. די אדורכגיין זיי פלעגן וווינט,
ארעס געווען זיי זענען צייט היפשע א

 י י  רעגנדיקן אין היים א אזוי זיי גייען איז
י'*ט געייכט דאס איז משפט ביזן טייט יינגל דאס ווי פלוצים העת און פארנאכט,
יעדן טיימע ייאכו 4 יידן' " * פ*ימשפט די פאר באצאלט ניט נאר "כיהאב קלאגט
גע "ניט געשוויגן. האבן יידן אבער איינעם.   "^ ב

פלאץ". אויפן געווען ניט געהערט' ניט זען,  באצאלן! גלייר שוין אים וועלן מיר 
^ כהרףעין און זיי. פון צוויי אפ זיר רופן

די פארשווונדן און ארויסגעכאפט ווערט
געשפרער א אונטערגעהערט ווער ס'האט קנעפ גלאנציקע און דאשעק גלאנציקער ביקס.
מאן איר מיט טוקערן די חייהביילע צווישן מונדיר, נייעם פון אראפגעריסן שנעל ווערן
אים באזוכן איר בעת בעלעגלה, חייםיענקל גלייר אים לייגן קלעפ געזונטע פאר א און

טורמע. אין איז יינגל דאס ווי טראטואר אויפן אוועק
שוין כ,האב דא? זיצטו ווא0 גזלן' _ געלעגן... ערשטדא
און לייכטער די סאמאוואר, דעם פארזעצט

אויר. קאפאטע שבת'דיקע דיין ^
ניט האבן אליין מיר וואס גענוג ניט 
איבערגעלאזן אונח נאר האסטו עסן צו וואס די הושר. טומל. א געווען איז שטאט אין

אויר. פערד) (דיין "פרעסער" דיץ מעשה די איז דאס אז געוווסט, האט פאליציי
וואס אלץ אז גוט, גאנץ ווייסט חייםיענקל פורמאנעס. אדער טרעגערס' יידישע צוויי ^פון האבן קינדער ך, אז אמת. איז זאגט זי איז אליין "פאזנאנטשיק דער ווערן אבער
און ci;l^ אץ א. זיך טוען עסן, צו וואס ניט קיינעם און אנגעקומענער ניי א געווען
אןן עד שטייט איז קאלט< איז שטוב אין געווארן גלייר ער איז דעם אויסער געקאנט.
איר צו רעדט און האר> ך, איבער איר גלעט בעת געזען ניט גארניט און פרעטשמעליעט

זי0. בעלי אלע כמעט ארעסטירט מיהאט מעשה.
און געפץ היים' א חי,הביילעניו גיי _ טרעגערס. און עגלות
הילף גאמס מיט כ'וועל עפעס. נאר פארזעץ אויס פארצווייגטע א געפירט זיר ס'האט
אויסקויפן אלץ און געזונטער א צוריקקומען שום אן אבער נאכט. און טאג פארשונג.

צוריקצאלן. און האט בעליעגלור. די פון קיינער דערפאלג.
איר ער ערייט  חייהביילעניו זע  זאר קיין און געזען. ניט און געהערט ניט
ניט זאלן קינדער די  אוועקגיין ביים נאר מיי זייער ביטן זאלן זיי געווירקט ניט האט
ביסל א קויפן ניט אויר פארגעס און הונגערן, קיין ניט גליקן. צוגעזאגטע קיין ניט נונג,

"פרעסער"... פארן האבער די אויר קלעפ. קיין ניט און רייד זיסע
חייהביילעניו...'' געזונט, זיי טראנ זייער שליסן וועט מען אז דראונגען,
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ע\ר"1ער חאל>נער א אורי עזריאל
(זווהיל) רמתגן

"דנטובו כולו א>ז וואס

זעצערהאט וואס "זוהר" פון ווערט דעם מאכן HHjHH^IHHH
דערשיינונג גייסטיקע זעלטנע א געזעו אים איו 8^^^^^^ ^3^^^
וועלטללי דער אין גלייכן זיין ניט י'אט ייאס ^^Kj£ \J^H

טעראטור. ^^^FWP'  ^* >191^
ורעגן געווען איז ויכוח גרויסער צווייטער א ■HV r *JmBF
לי די און העם אחד פון צענטער" "גייסטיקן i*:I * S|.> *L* ^HH
אין ויכולת" "צורך פון גרעניצן ^JV^^סערארישע J■^■
מערהייט די שאפונג. ליטערארישער jf/tt/Krאונתער ^^"'^^^^H
אחי פון באצויבערט געוועו איז קרייז דעם פוו 1^^^^ ♦ ^^^■י
סטיל, קלאסישן פון אויספירונגען לאגישע העםיס 1^^^^ ^ 0^^|
קאנטאקט ענגן אין אים מיט געשטאנען זענען |^^^^ ■ 1^|נ
נאר היקרים". ציון "בני גערופן זיי האט ער און ^^^^B ■ ^^HH
בערדיטשעווס מיט אחת יד געווען' איז nrirT ^^^^^B ™^BBBWH
מיט גרעניצן די פארברייטערן פאר קרייז, קיס
שיינהייט פץ ווערטן וועלטליכע גייסטיקע אלע פון דעביוט ליטערארישער ערשטער דער
דער געצויגן אויר האט אים פילאזאפיע. און לאומית". ^טורה  עברית "קולטורה זצר ש.צ.
אלע לעזן זאל וואס ציוניזם גרויסן פת וועג אי געווען איז בערנפעלד, ש. ד"ר מיט ויכוח א
ניט און פראבלעמען יידישע אנגעווייטיקטע  יארגאנג ערשטער "הדור", וואכנבלאט נעם
אי ווערטן. גייסטיקע את "יש" דעם היטן נאר אר דאס פרישמן. דוד פון רעדאקטירט תרס"א,
נארדוי מאקס און העם אחד צווישן ויכוח נעם דעם אין ארטיקלען ווייטערדיקע זיינע און טיקל
פון חסיד א זייט. נארדויס אויף געווען ער איז הארטמאן את שטירנער ניטשע, וועגן זשורנאל
תקופה, שטורמישע (יענע מוסקולך. "געזונטע וואס פרישמן געמאכט. פאפולער שנעל אים האבן
אויר האט יאר עטלעכע אנגעהאלטן האט וואס כו שעפערישע יוגנטליכע, געזוכט דעמלט האט
יונגן פון גייסט ראמאנטישן דעם באפרוכפערט אים. מיט בארימט זיר האט חות,
שאפו זיין מיט געווירקט האט וואס פייערבערג, געהאט אויר ער האט ווירקונג באזונדער א
און מדרשים בתי קרייזן, אויפוואכנדע אלע אין זיר האט וואס קרייז' ראמאנטישן היינגן אויפן
זיין נאר אויר זווהיל פון געסלעד ענגע די אין פייערבערג ז. מ. יונגן דעם ארום קאנצענטרירט
גע איז יורש גייסטיקער זיין טויט. פריצייטיקן זע זווהיל. שטאט וואלינער חסידישער דער אין

זעצער). ורעו פון זכרונות זיינע אין איבער אונת גיט צער
מיט געפירט' ווייטער זיר האבן ויכוחים די וי התלהבות'דיקע די וועגן תקופה פייערבערגס
רעוואלוציאנערע די אויף טעמפעראמענט. מער פרייען אונטערן נעכט און טעג גאנצע כוחים
נאכן קריסטאליזירט זיר האבן זיי בירזשעס. ויכוח. איין סלוטש. טייר פון ברעגן די אויף הימל
רעוואלוציע רוסישער 2טער דער פון אויסברור געצויגן זיר האט שפינאזעך', פאר קאמף "דער
האבן זיי מלחמה. וועלט ערשטער דער נאר פאר שפינאזען אנגעגריפן האט ער חדשים. 3
ניטציוניסטן אפילו את ציוניסטן אויף געווירקט יידישרעליג היסטארישן דעם גרינגשעצן זיין
מזרח דעם "בויען ישראל ארץ קיין זיין עזלה הת זיין פאר און קריסטנטום' קעגן קאמף יעזן
פייער אין רוף נחמניס לויט יסודות" נייע אויף אליין האט ער וועלכן פת רמב"ם, צום נגדות

"לאן?". בערגס מבטל זיין פאר מער נאר און געלערנט סר א
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חסדאי ר' און הלוי יהודה די רמב"ם, אין וועג זיין געווען ממשיך האט זעצער צ. ש.
דער פת גרונט9רינציפן די אין און קראשקעש, נא דער אין וווינען אריבער אויר איז ער ווען
פאר זיר דורשט דער אים סיבאערשט הלכה. סך' א געשריבן אץ זשיטאמיר שטאט ענטער
פילזייטי יידישער פת ים" "גרויסן אין טיפן דערהע אין פסעוודאנימס פארשידענע אונטער
"פרוש" אייגנארטיקער אן ווערט ער את קייט אויר געווען פרעסע. יידישער את ברעאישער
פארגאנגענהייט. ווייטער ניט גאר דער אין ווי אין באוועגונג, ציוניסטישער דער אין אקטיוו
בערד^ יוסף מיכה חבר על^רעף זיין ןןי א געווען און "זעלבסטשוץ" דעם ארגאניזירן
חלומות זיינע אויפגעגעבן האט ווא0 טשעווסקי, ואש בדם  נפלה יהודה ואש "בדם פון חסיד
קולטורשא אייראפעישער מאדערנער ןןעגן דעמלט דעם באשיצט האט ער תקום'. יהודה
יידישע אלטע n ;,# פארטיפט זיך אןן פןנג פאר בעלינאוו סטודענט רוסישן אנגעגריפענעם
זיר BDWW מיסטעריען' און אגדןת קןןאלן' פארשפרייט אפילו זיר סהאט יידן. באשיצן זיין
finwD חסידות' פון קןואלן n אין זעצער אויך און גע'הרגט זעצערן מ'האט אז קלאנג, א
את  קבלה את זוהר בראסלאווער, נחמן ר, געווען. מספיד אים מ'האט
אויפדעקן כדי קוואלן, זייערע פון שעפט ער אריינגע את ווארשע קיין אריבער אי ער
זיי פת ווערט ער את אוצרות' גייסטיקע נייע. "הצפירה''. פת רעדאקציע דער אין טראטן
קלאר את לאגיק טיפע זייער פת באגייסטערט. ליטע די רעדאקטירט אויר ער האט שפעטער
דאס מאכן קלאר זיר אויף נעמט ער קייט. דערנאר צייטונג. דער פת ביילאגע רארישע
"עמך", פאף עולם, יידישן ברייטן פארן אלץ רעדאקטאר הויפט געוואח באשטימט ער אי
העפטלעה זיינע אין פארם, פאפולערער א אץ צייטונג טעגליכער יידיש דעמלטיקער דער פת
די אין געתפן זיי האט מע ווי "זעצערלעד"' טעלעגראף". "דער  ווארשע אין
דערנאר זיר זאמלען ^וועלכע קרייזן פאלקס אמעריקע קיץ עמיגרירט ער האט 1912 אין
פארשידענע וועגן ביכער קאמפאקטע אין צענויף ליטע אייגענע אן שאפן דארט געוואלט און
אנטש געשיכטע, יידישער דער אין תקופות ער (רענעסאנס). "תחיה" אויסגאבע רארישע
קבלה אגדה, את הלכה קריסטנטום, פת טייונג קעגנער^ גרויסער א אין אנגעשטויסן זיר האט
ער שרייבט גלייכצייטיק חסידות. זוהר, את "אחי קרייז העברעאישן דעם פת דוקא שאפט
קינסטלער, מענטשן, גרויסע וועגן עסייען אייר מיט דערווארט האט ער וועלכן פון  עבר"
טו פאליטישע געזעלשאפטלעכע און שרייבער אנגעהויבן שוין דעמלט האט "אחיעבר" הילף.

עי "התה וואכנשריפט העברעאישן דעם ארויסגעבן
לע אקטועלע אלע ייעגן אויר שרייבט ער זיי און בריינין, ראובן פת רעדאקטירט רך,
דער אפטמאל ווערט צייט, זיין פת בנספראגן זייער אין שפאלטונג א פאר געהאט מורא האבן
וואס מיאוסקייט ארומיקער דער פת ציטערט צע זיר האט שטרייט דער מחנה. קליינער
לאזט און ווארנט לעבן, אונדזער פארדארבט נחום פת פארמיטלונג דער טראץ פלאקערט

טומאה. דער אין זונקען ניט אונת זעצער'ס בארעכטיקט האט וואס סאקאלאוו,
זיין פון פארווונדערט אפטמאל שטייען מיר *יבעט
פרוש' זיין אין פארשלאסן בלייבן צו עקשנות איז ער און אנטוישט געווארן איז זעצער
אין התמדה גרויסער זיין פון ווינקל, דיקן פרעסע. יידישער אלגעמיינער דער אין אריבער
דאר, שאפונג. פילזייטיקער זיין פון לערנען, אויר ארויסגעבן געשטערט ניס אים האט דאס
האט שאפונגען פ,ל זיינע טראץ אז זיך' דאכט פון און ווארט" "דאס אויסגאבע אייגענע זיין
אויסקריסטאלי אינגאנצן זיך באוויזן ניט ער העברעאישע קליינע זיינע אויר צייט צו צייט
טייל איין נאר אנטפלעקט ווי האט ער זירן. "אהלים". העפטלער
דערפת אפשר טאלאנט. את נשמה זיין פון אין אריינלאזן אנגעהויבן זיר האט זעצער
זיין מיט געראנגל שטענדיקער זיין זיר נעמט דער פת טיפענישן די אין וועלטל". "אייגן זיין
אריינדרינגען לייכט ס'ניט סביבה. ארומיקער אויר ווי קבלה' און זוהר מיסטעריע, יידישער
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פאר און גענוס פונעם פארשיכורט געווען ער שמו זיינע זענען מאל סך א נסתרות. זיינע אין
אים האט ישראל קיץ קומען זיין וואס געניגן, וו. אז. א. אפאריזמען פה, שבעל שיחות עסן,
געשרי ער האט גליקליך, בין "איך פארשאפט. באזונ זיינע' שאפונגען געוויסע פון רייכער
צו חיפה, פון גאסן די איבער שפאצירן בן, יאה. לעצטע זיינע אין דערס
אין בפרט און תלאביב אין כרמל' דעם ^^פיסנס האט יףןשלים' יש קיץ קומען חלום זיין געווען איז טיף
דיינע איר. ewnr1 " אבער האט ער איינווארצלען. דא זיר את ראל
מיסטישן א עפעס ןיך דאכט העףן< אןיעףן אפטרייסלען זיך ער וועט טאמער געהאט מורא
זיך פאר זעען פארכישופטע ייינע ^ דעם מיט זיר ער וועט טאמער ארבעט, זיין פון
דעי אץ _ גיבןרים מלכיט נביאים> אייגנ און וועלט אינערליכער זיין אפרייסןפון
פףעג אין שטיין אפט בלייב איך אףןם לןפט אפגע זיר האט ער וועלכע אין לעבן, ארטיק
גע. ןןכה wjn איך האב פארןןאס אליין זיך פארשלאסן. את גרעניצט

אזא געפילט ניט לאנג שוין האב איר ויען... קראנק זייער ער איז יאר צוויי לעצטע די
און לערנען צו ארבעט, נאר דורשט גוואלדיקן מיט אנגענומען זיר ער האט דעמלט געווען.

ישראל". אין ווי שרייבן, טראץ  ווילן שטענדיקן זיין אויספירן כוח
זיר געקאנט ניט לאנג שוין האט ער אבער ארויס זיר את ארצטן זיינע פת הזהרות אלע
ווייטערדיקע זיינע אין קאנצענטרירן ווייטער גע אים האבן מיר ווען ישראל. קיין געריסן
אין געטראגן נאר האט ער וועלכע שאפונגען געזען האט ער את שיף פת אראפגיין האלפן
כוח פיזישן דעם מער פארמאגט ניט אבער זיר' נייע באגעגנט האבן וואס המונים, די זיר פאר

פאפיר. אויף ארויסברענגען דאס איז ישראל, לעבעדיקע רעשידיקע, דאס עולים,

| ^אען m וו* זעצעי שצ

i איום. איין צווישן איד גיי שאטן א ווי :

/ ווי>סט און אלצדינג זעט וואס שאטן א ווי ;

! נאן אלעס איין טוט און
1 באגעי. קיין און פארלאנג קיין האט און :

/ ארוס. אייך צווישן אין גיי שאטן א ווי ;

/ איר. ווי כ'רעד און איר ווי אויס זע אין
; מער; איד באלאגג אייך צו ניט דאד /

i מער. גארניט שאטן, א נאר שאטן, א בין איך i

\ ארוס אייד צווישן איך גיי שאטן א ווי \

/ ויער. ווי אייד פון פרעמד בין און /

! ארוס אייך צווישן איד גיי שאטן א ווי .

/ ער. ויי אייד, מיט איינס בין און ;
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י1גונט3חבר>ם מאנדעל אליהו
(קאוועל) תלאביב

גאנץ אין נאמען א דעתוארבן שנעל זיר אפ ביסל א פארגעלבטע, קליינע, בילדלעך
ארגאניזאטאר גוטער א געווען איז ער וואלין. פרעסערישע אירע האט צייט די געריבענע.
צענטראלע דער אין רעדנער. גוטער א און חברישע  זייט צווייטער דער אויף ציינער.
אפגע ריכטיק אים מען האט ווארשע אין יידיש' שפראכן": פיר "אלע אויף אויפשריפטן

שאצט. בערך שרייבן אלע פויליש. רוסיש' העברעיש.
יידעלע מין האט געווען עולה בין איך ווען איצט אנדענק". אייביקן "צום זעלבע: דאס
אנקר אויפן ווארטנדיק ווארשע. קיין באגלייט נבואה: שרעקליכע א ווי כמעט ע0 קלינגט
איינגעטענהט מיר מיט ער האט צוג פון מען אייביקייט... דער אין אוועק זענען אלע כמעט
זייערע פאר דארטן, עולים די פון חוב וועגן ווער "חדר", פון ווער זיי זענען געקומען
איינשטייגן פארן דא. חברים איבערגעבליבענע ווער און רוסישער דער פרן ווער ישיבה' פת

זאגגעטון: א ער האט אליין זיר פון ווי שולע. פוילישער דער פון
געלוגגען. זאר די איז דיר זעסט, דו  אי און חלומות וועבן אנגעהויבן זיר האבן
דערצו והגל איר אז הארץ' דאס זאגט מיר, ווו העטווייט צוקונפט' נייער א פון דעען

דערגרייכן. ניט די מיט זיר קושן "צעדער און שיינט זון די
איינגעהאלטי קוים ביידע זיר האבן מיר וואלקנס'י'...

וויינען. פון מער די געווען. מסכים ניט זענען עלטערן
אמת... דעם געזאגט אים האט הארץ דאס אן הייסט וואס פארשטאנען ניט האט הייט

מלחמה די איז אזוי און "אידעעןקאמף".
אדאלף שטוב. אין אויר  פראנטן צוויי אויף געווען
^^"^"™ קאמף דעם קיינמאל האט יוגנט די אבער
אנ איז פאמיליע די יאזענצווייג. איאלי אן פאר געווען מקריב זיר אויפגעגעבן. ניט
"דייטשך דייטשלאנד. פיו ?#77על ?ייי געפאיו זוכה ווייניק נאר האבן ליידער אבער אידעע.

דוייתלאנג. זינט דערגרייכן. צו ציל זייער געווען
געווען שטענדיק איז הויז אין זיי ביי
פלעגן מיר תיק". "דורכאויס שאשטיל. יידעלע
שפיץפינגער. די אויף דארט גיין שטענדיק ^■^^^^

פתי, מיטלוווקסיקע עלטערע, אן מאמע, די האט געהייסן גערופן. אים מען האט אזוי
דער דייטשקע. א ווי ממש אויסגעזען האט גאלפערין. יודל ער
ארומ ווייס, א מיט ייד שיינער א  טאטע אן ווי איז אן יוגנט פריסטער דער פון
יארמלקע קליינע א מיט בערדל. געשוירן דארע שוואכע. זיינע אויף געליגן הארב
קיינ האבן מיר קאפ. ווייסן שיינעם' א אויף שוועס צוויי מיט מאמע עלטערע אן פלייצעס
אזא אזוי ווי פארשטיין, געקאנט ניט מאל ער וואס קירגעשיר פון געוועלב א און טער
קאפ. אויפן זיר האלט יארמעלקעלע קליין לערנען אויר און באארבעטן געדארפט האט
דייטש. נאר שטוב אין מען האט גערעדט געפונען יידעלע האט דאר גימנאזיע. אין
צוגע שנעל גאנץ זיר האט אדאלף אבער יוגנטארגא מיט אפגעבן זיר צייט שטענדיק
פראווינציעלער וואלינער, אונת, צו פאסט דערנאד און הצופים צוערשט ניזאציעס:
גאר אונת. פון איינער געווארן את קינדער ספארט אין אויר גלייכצייטיק את הצעיר השומר
אי איינער אויר געווארן ער איז גיכן אין פת פארשטייער א געווען את חשמונאים קלוב
איינגעבוי פארמאגט האט ער אונת. בער און קולטור פארשידענע אין הצעיר השומר
מנהיג. א אנפירער, אן פון אייגנשאפטן רענע אנשטאלטן. יוגנט

גאס. דער אויף קן. אין שולע. אין האט יידעלע ארבעטזאמער פעיקער, דער



37 ין והל ו ילקוט

מאניק וואס ערשטע די פון געווען איז אדאלף
^^^^^™ קיין אומלעגאל' זיין' עולה געפרוווט האבן
געקנאטן ווי געווען איז גילדווארג מאני? מען האט גרעניץ טשעכישער דער ביי "ארץ".
איינגע שטילער, א חומר. באזונדערן * פיז אים ס'איז צוריקגעשיקט. און געכאפט אים
געטון. שמייכל א זעלטןווען האלטענער. געגאנגען. ניט
שטענדיק איו איבעיגעגעבן *בעי עינסט געווען. מיאש ניט קיינמאל ;י>7 האט ער
*יייפ אים אייי מ'האט יי*0 *לץ או:סגעפייט פרווון פארשידענע נאד געמאכט האט ער
צי יי*0" "* געה*ט האט מאניק ג,עלייגט ניט קיינמאל אים סיאיז אבער זיין. עולה
סיי *ז* שטוב * זיי ביי ס'געייעו לעינען צוריקגעקומען. שטענדיק איז ער געגאנגען.
ציר געווען זענען מאמע זיין סיי טאטע, זיין ,

טןערס> ,יסטישע גע ניט אים איז וועג לעצטן זיין פון נאר
צוריקקומען... לונגען

ווען אוונטן, שניייקע ווינטערדיקע, אין
גילד די ביי צענויפקומען זיר פלעגז מיי ייצעלע
מין א באהערשט אונת האט הויז, אין ווארגס ^^₪^1₪mr
מיט צימער גרויסער א נשמהיתרהגעפיל. אויף ארויפגיין פלעג אטלאס ייצעלע ורעו
אויבן געזעסן איז טאטע יעי טיש לאנגו * "ליטע א אויף קן אין אונדז ביי בינע. דער
דערוואק ווי ממש טיש ^רום ^ע מיי "W פרייטיקצונאכט'סן, די אין אוונט" רארישן
מיט געוווסט האט מאמע די מענטשן. סענע דאס עפענען באדארפט ניט אפילו ער האט
אונ אין זיר פארנעמט אונת פון יעדער וואס געקיי שוין זיך האט ,,עולם" דעף _ מויל
געזעלשאפטלי און איגאניזאציאנעלער דזעי ער איז געווען ווייל געלעכטער, פת קלט
מיר אז געפילט, האבן מיר ארבעט כער מיט הויכינקער, אן דארינקער' א בחורל א
עפעס אויף טוען מיר אז אפגעשאצט. ירעח ניט קיינמאל זענען וואס פענסנע' פאר א
גילדווארג מאמע די עיקר, דער יייכטיקס, דאר א און נאז, דער מיט געווען בשלום

זייער אונדז אכט אלייו פארצעלייען א מיט איינגעצויגן העלדזל,
אן לעגענדע, א זיר האט געוועבט איו דעמלט שוין אויר. בינדע א און קאלנערל.
צרי אלעמען אונת מיט שטוב' שיינע די אט הערינג". "א גערופן עס מיר האבן
אהינצו. אריבערפירן מאל 8 זיי וועט זאמעז' לייענט את בינע דער אויף ער שטייט אט
רארט און חלומות, ארנדזערע פוו לאנד איז "פא אייגענע זיין פאטאס כלומרשטן מיט

סוף. א אן זיין ממשיר מיר וועלן עזיע":
אויר איז לעגענדעס, סי * איו ווי אבער' קימל מיט ב<}שאטן הינזל. דער און
אייבוווינער, אירע מיט שטוב' שיינע די אט דרימל. ^ כ^פם

הויכקייטן. ווייטע די איי ארויר פ^רקלעוט שט^רק ערד, דער אויף און
פערד''. א שטייט

^^^^וועסטעו^ זיר האט ווער איז זיר. אויף אן ווייזט און
איעע נאר זיי זענען שוועסטער פיר ווען בפרט ו געלעכטער פון איינהאלטן געקאנט
אך^ מיט ^ זיין צי געלונגען איז זיי פון באוווס פון הומארעסקעס געלייענס האט ער
דףיי ךי פןן קאןועל אין געבליבן זענען דריי הומאריסטן. טע

זכרון אין אץ בילד אין פארבליבן, מיר איז יוגנט יידישע אונדז, איז שטענדיק ניט
טרוי אונתער צו געהערט האט חוה חוה.  אבער הארצן. אויפן פויגלדיק געווען דעמלט,
שטיל דער אין צוזאמען געשפינט מערקרייז. האבן אונדז, מיט געווען איז ייצעלע והנן
געווען חלום. גאלדענעם דעם קול א אויף און צרות. אלע פת פארגעסן מיר
א מיט יינג. את שלאנק, את שיין' זי איז ניט צרות די סוף, צום האבן, אליין אים
_ אויגן הימלבלויע און האר קאפ בלאנדן אויסגעמיטן...
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ף * ו ר א בארג קיפניס ישעיהו
(ראחגע) לאסאגדזשעלעס

טעג) יענע פון דערציילונגען די (פון

געפילט נישט כ'האב ווארעם. און גרין אונטן לאנקע די און העלבלוי געווען איז הימל דער
ניט כ'האב אז לאנג שוין הויך. גאנץ געפלויגן כ'בין אבער פליגל, אנגוואקסן מיר ס'זענן אז
חלום, א ווי מער ס'ניט אז געוווסט איך האב אונטערבאוווסטזיין אין חלום. שיינעם אזא געזען
גלעט עמיצער ווי געפילט אבער איך האב איבעררייסן. ניט זיר זאל חלום דער געוואלט כ'האב אבער
ראשהשנה, ערב ס'איז יינגעלע, אויף, ,,שטיי אויער: מיין אין שטיל מורמלט און האנט מיין מיר

יומטוב..." מאכן באבען דער העלפן וועלן מיר
חלום. ראזן דעם געזוכט נאד האט אויג צווייטע דאס אויג. איין אויפגעמאכט כ'האב
זיין ווי געשמייכלט. גוטמוטיק און תפילין און טלית אין זיידע מיין געשטאנען איז מיר געבן
איך ווען און לאדן א אויפגעעפנט ער האט אויג אויפגעעפנט מיין זעענדיק געווען. איז טבע

לאדן. צווייטן דעם אויפגעעפנט שמייכלענדיק ער האט אויג צווייטע דאס אויפגעעפנט האב
ציפער. אין אריינגעפלאסן זענען זון אויפגייענדיקער דער פון קאלירן גאלדענע שייגע,
הויז, שפריצ'ס אליהו פון קוימען אויפן געהוידעט זיר האבן פארבן רייצנדיקע און שארפערע נאר

קעגנאיבער.
ארבעט די און קיר אין געשטאנען איז באבע מיין געלעגער. פון אראפ גלייר כ'בין
וויסן און חשיבות גתים מיט האט זי הענט. טייגפארפאטשקעטע מיס אירע אין געברענט האט

קוילעטש. גרויסן א געפלאכטן
ז זיבנפלעכטיקן א צו פינפפלעכטיקז א ליב האסטו וואס 

אנגענומען וואסשיסל. דער צו געאיילט זיר און גוטמארגן א געזאגט איר לאכנדיק כ'האב
העמער צוויי גענומען איר האב שהיות אן ליידיק. געווען איז פעסל דאס אבער  קווארט די
אונדז. פון הייזער דריי גאנצע הויז. סטאליארס דעם שמעון נעבן ברונעם צום גיין געלאזט זיר און
לאגע. שווערע די ארומגערעדט און רעדלער אין מענטשן געשטאנען זענען גאס אין
עצהגעבער, שטענדיקער דער סטאליאר, מיכל און באנק א אויף געזעסן איז קצב דער לייזער
האט עולם מערהיט די איז. ער גערעכט וו אויפגעוויזן אים און אריינגעטענהט אים אין האט
געטענהט עפעס האט לייזער פארדראסן. שטארק אים האט דאס און האנט דער מיט אוועקגעמאכט
1962 אין שטייגערפראצעס דעם דערמאנט האט עמיצער אנטיסעמיטיזם. אייביקן פוילישן וועגן
די פון פראצעס, פשיטיקער מיאוסו פון ראיה א געבראכט האט צווייטער א לעמבערג; אין
יידישע געמארדעט אכזריות'דיק האבן וואס סטודענטן פוילישע פון דעמאנסטראציעס בלוטיקע
זעענדיק. ניט זיר מאכן קרייזן קאטוילישע און רעגירונג פוילישע די אז וויסנדיק חבריםסטודענטן
וואס תכלית: ליב האבן יידן ראוונער אבער לעבעדיקער. אלץ געיוארן איז ויכוח דער
צעגאנגען זיר מ'איז און  ן" א גרעניצן, זיינע אין אריין היטלערן לאזן ער וועט ז טון פאניע וועט

ראדיא. הערן
אנגעטון. יומטוב'דיק כמעט געווען שוין כ'בין געדויערט. ניט לאנג האט זיר וואשן דאס
שווארצע שייגע אין אויסגעפוצט געזעסן שוין איז וואס  זיידן דעם דערלאנגט האט באבע די

* גע שטענדיק מלאך א ווי גוט דערצו און
איר, פלעג צוריק צייט קורצער 8 מיט מיר ווען אפילו פרייליך, געווען און שמייכלט
פאסט מיין איבער זיצן צייט, פרייער מיין אין איאי... אזוי ניט איר ס'איז אז געוווסט האבן
חנוכהלעמפ מיין איבער זאמלונג, מארקעס אנוועזנ איר מיט צוגעגעבן זי האט שטענדיק
זאמלונג ביכער מיינע איבער לעךזאמלונג, דערגרייכן. און לעבן צו חשק א הייט
וועלט. דער גאר אין שולן יידישע אלטע וועגן טאקי זיר מיר דארפן אפשר ווייסט? ווער
קוק און מער איר זיץ מודה, זיר איד בין איצט, גע יידעלע טאקי איז אפשר חטא. על קלאפן
קיינער חלילה, אבער אמאל. פון בילדלער אויף טון צו געווען איז חוב אונדזער געווען. רעכט
איין זיר האלט שטענדיק ניט זען. ניט זאל געטון און  דארטךגעבליבענע די פאר
א פאר עפעס, עס פאסט ווי און טרער, א געטון... ווי גערעדט מער ווייניק. מיר האבן
בפרהסיא ווישן אייר' בעט איר מאנסביל, חברים אלע און שוועסטער אירע און חוה

אויגןו די פון טרערן אייביק. אויף קאוועל אין געבליבן זענען
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ציטרין, מיט טיי גלאז א  קאפ אויםן יארמולקע זיידענע די העמד, שנייווייסע א און הויזן
גאנץ גרייט, געשטאנען שוין זענען יאגאדעפלאדן און צימרינגקיכלעך גרויסע פרישגעבאקענע

טיש. אויפן אפעטיטלעך,
געטרונקען זיידע דער האט זיין טועם עפעס און טיש צום זעצן זיר גרייט געווען כ'בין ביז
קאכעדיק געווען איז טיי די געזונגען. זיר פארשטייט האט סאמאוואר דער טיי. גלאז דריטע די
ליפן. די אפגעבריט זופ ערשטן מיטן טאקע זיר האב איר טרינקען. געוואלט ניט ער האט ניט, אז הייס,
פון אויפגעהויבן גלייר אונדז האט פאל דער פון זעץ שטארקער א פארגעסן. באלד כ'האב אבער
דערשראקענע און בלאסע אנ'ערדציטערניש. ביי ווי ציטערגעטון, א האט הויז גאנצע דאס ערטער. די

פאר, ס'קומט וואס זען ארויסגיין מוט אנגענומען זיר האבן מיר איבערגעקוקט. זיר מיר האבן
לעבן, דיין אין מאל ערשטע דאס זעסט, דו ווען דיר באהערשט געפיל מאדנע א עפעס
גאנצע די הויז. וויניקס גרשון טרעפט באמבע א ווי איר זע אט שטאט. א מ'באמבארדירט ווי
אין פארבלוטיקטע א מען פירט טאכטער סימעס שטויב. און רויד מיט פול איז גאס לאנטשנע
קליינע זייערע דרוקן און וווהין וויסנדטיק ניט ווילדע ווי לויפן מענטשן שפיטאל. יידישן
שפיטאלנע. אויף פאלט באמבע צווייטע א באהאלטן. צו זיר ווו ניט ווייסן ברוסט. צום קינדערלער
פאלט הויז דאס ווייטער. הייזער דריי פארפליט און בוידעם א פון אראפ פאלט מיידל א ווי כ'זע
דייטשעשע, פינף פארווונדעטע. און געהרגעטע דא ס'זענען בוים. אונטערגעשניטענער אן ווי
פון איבער זיר מ'גיט חורבות. אן מאכן און שטאט דער איבער ארום פריי קרייזן פויגל זילבערנע

מוילצואויער:
בכלל. ניטא מער שוין איז וואקזאל דער 

אלע דערהרגעט, טייל א  געווען דארט זענען וואס באטאלינען פוילישע עטלעכע 
צעלאפן. זיר אנדערע

געווער. וואגאנען צוויי אויפגעריסן האט באמבע א 
פארזארגטע, יינגווארג. באקאנטע, כ'באגעגן גאסן. איבער ארומשפרייזן כ'פארזוד
לאבן. שמייכלען, אויפגעהערט מאל א מיט האט יוגנט יידישע פרייליכע ראוונער פארדאגה'טע.
מדרשים, בתי אין גיין זיר לאזן געמיטער שווערע און פנמער אשגרויע מיס יידן, באבערדיקטע
פאר רבונושלעולם פארן עלחטא קלאפן זיר זיי וועלן היינט מחזורים. און סידורים טראגנדיק

גאס. אין גייענדיק שוין קרעכצן זיי זינד. שווערע זייערע
אנדערש דאווענען יידן וועלן געוויס בתימדרשים. מער וואס מארגן באזוכן באשלאסן כ'האב
ניט כ'ווייס י וויינען אויר מענער וועלן יייינען! ווייבער יידישע וועלן אוי, געוויינלעד. ווי

ניט. צו וויינען, מענער וועלן צו טרעפן לעבן אין געגאנגען ס'מיר נאר פארוואס,
האט חזן דער ווען אומעטום, מתפללים. מיט געפאקט געווען זיינען אויסנאם אן שולן אלע
געוויין. הארצרייסנדיקן אן דרויסן אין העטווייט הערן געקאנט מען האט תוקף, ונתנה געזאגט

שטימעס. אוי טענער אקטאוון, פארשידענע אוף
+
הינדל. א ביי ווי אלעמען אונדז ביי געווען שלאף דער איז נעכט מלחמה'דיקע יענע אין
זיידע דער פלעג שלאפלאזיקייט פון צווייטער. דער אויף זייט איין פון געדרייט זיר מ'האט
מיר אז אונטערגעקרעכצט האט באבע די ספר. א אין אריינקוקן און נאכט מיטן אין אויפשטיין
מענטשהייט די דארף אזוי ווי דעם אין אריינגעקלערט מאל סר א האב איד און הערן ני זאלן
וועלן מיר וואס זאר א אוטאפיע, אן בכלל עס איז אפשר און מלחמות, קעגן האלטו מלחמה

דערגרייכן. ניט קיינמאל קיינמאל,
זיינען מיר טיר. אין קלאפן שווער א געהערט מיר האבן פרימארגן אזא איינעם אין
זיי האבן נעכטן ערשט ? דייטשן דאס זיינען אפשר בעטן. די פון אויפגעשטאנען פארציטערטע
געלאנדעט זייערע פאראשוטיסטן האבן אפשר וויסן, קאן ווער אבער ווארשע, ביי געשלאגן זיר
אונדז פאר טיר. די געעפנט הענט ציטערנדיקע מיט פארזיכטיק, האט זיידע דער י ראוונע אין
מבשר אונדז ער האט שמייכלדיקער און צעשטראלטער א פעט. אברהם שכן אונדזער געשםאנען איז
קארעץ. ביי שויו זיינען זיי קומען. רוסן די אז ראדיא אין געהערט ער האט וואס נאר אז געווען,

שטאט. אין זייגער א 2 זיין ארמיי רוסישע די וועט אויסרעכענונגען מאטעמאטישע זיינע לויט
מיר ווער פרייד. פאר טענצל א געגאנגען כמעט און קושן געכאפט זיר האבן מיר
האבן מענטשן מחנות גאס. אין געלאזן זיר הענדופפענדום כ'האב עסן. מיר וואס פרישטיק,
זיר מען האט גאר ביז נייגעריקע געסט. חשובע די זיין פנים מקבל הויפטגאס די אנגעפילט

: געענטפערט און געפרעגט
קאוואלעריען בודיאניס צו פיעכאטע די צוערשט, קומען וועט ווער 
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ו פערד אויף צייטן היינטיקע עפעס עס רייט ווער י קאפ אין פערד די אים גייען וואס 
טאנקן... אויף פארן זיי אז מ'זאגט
הילצערנעז אויף אפשר 

אבער אפטימיסטן. און פעסימיסטן אויף פונאנדערגעטיילט מענטשן זיר האבן אמאל מיט
אז איינדרוק אן מאכנדיק ארעמס, די אויף בענדער רויטע געטראגן האבן זיי יוגנט. די ניט
דעלעגאציע היפשע א געשאפן זיר האט אט באלעבאטים. זיינעז זיי און זייערע איז שטאט די
טיף אין קאראגאנדסק אדער ווארקוטא אין ערגעץווו אז באפרייער. גרויסן דעם זיין מקבלפנים
געוווסט ניט זיי פון איינער קיין האס צוואנגסלאגערן, זיי אויף ווארטן און עקזיסטירן רוסלאנד

טאג. יענעם אין
ניט מען קאן פעט אברהם מיטיק. נאד 3 ערשט באוויזן זיר האבן באפרייער ערשטע די
ארעם שווערטרעטנדיקע, מחנה א געווען איז דאס האנט... דער מיט אינגאנצן אוועקמאכן
גוטמוטיקן מידן, א מיט אבער סאלדאטן. געוואשענע קיץ ניט און באוואקסענע געקליידעטע,
רוסן הונגעריקע די טאבאק. און פאפיראסן מיט זיי מיט געטיילט זיר מ'האט אוען. די אין בליק
מלא געמאכט אונדז האט דאס סוכארקעס. טרוקענע זייערע מיט עולם מיטן געטיילט זיר האבן
אים כ'בין נאז. יידישע א און פנם יידיש א זיר, דוכס מיט, איינעם, געזען האבן איר שמחה.
פארוויינטן א מיט געענטפערט מיר האט ער כוח. יישר א אריינגעשריגן אים און נאכגעלאפן

דערציילונגען. יידישע געוויסע אין ווי ממש ישראל... שמע
אויפהער. אן גיין אנגעהויבו האבן זיי געשטארקט. זיר האט סאלדאטן פון שטראם דער
לייכט און שווער מיס צאל. א אן הימל. אין שטערן די ווי טאג. גאנצן א און נאכט גאנצע א

דייטש. שונא בלוטדורשטיקן דעם אנטקעגן געגאנגען מ'איז געווער.
♦
אלע אז באפעל, א ס'ארויס צוזאמען. גויים און יידן געשעפטן. מאכן אנעהויבן מ'האט
האבן רוסן ווערט. איין  זלאטע און רובל האנדל! פרייער א ווערן. געעפנט זאלן געשעפטן
מיט געטראגן האבן באאמטע רוסישע ציווילע און סאלדאטן געלאזן. נאר זיר ס'האט וואס געקויפט
לאסטאויטאט אנגעפילט האבן אפיצירן פרייז. יעדע געצאלט רובלס. רוסישע מיט זעק גאנצע זיר

רוסלאנד. קיין אהיים, געשיקט זיי און מאנופאקטור מיט
אויסגע אלץ וואגמיסטערס. גאמ'ס, פעטרושקעס, געשעפטן. גרויסע די פארביי כ'גיי
זייגערס און צירונג זייגערמאכערס. געמאכט האבן רוסן די מיט געשעפטן גאלדענע ליידיקט!
דערציילן, זייגערמאכער א געהערט כ'האב שעה. עטליכע פון משד אין געווארן אויסגעכאפט זיינען
בודילניקעס מיט רוסן אים צו געקומען זיינען געווארן, אויספארקויפט איז אלץ ווי נאכדעם אז
גרייס געווען האנטזיעערלעד. עטליכע זיי פון מאכן געבעטן זיר און האנט דער אין (וועקזייגער)

מ'וויל. וופל צאלן צו
געשאפן האח רוסן תורה. רוסישע די אויר צעבליט זיר האט געשעפטן די מיט
פון אידייען די עולם" ,,נארישן דעם אויפקלערן אנגעהויבן און ארגאניזאציעס פארשידענע
פארשידענע אויף מיטינגען געווארן אפגעהאלטן זיינען נעכט און טעג סטאלין. און לענין מארקס.
קאסט איינגאנג דער אז ניט, טאקי פארוואס געפאקט. געווען זיינען קינאס די שטאט. אין ערטער
 געלט רוסישע דאס ווי פונקט פראפאגאנדעקולטור, אומזיסט. אלץ פירער. צעבראכענעם קיין ניט

זעק! פולע
מאל א מיט איז אלץ שטאט. אין בא&עסטיקט פיין מאכט רויטע די זיר האט שנעל גאנץ
האט האניקחודש דער אז דערזען מענטשן האבן טאג שיינעם איין אין געווארן. רוסיפיצירט
האס ראוונע אויסגעליידיקט. געווארן אינגאנצן זיינען געשעפטן די געענדיקט. אויסגעלאזט. זיר
אדורכגעמאכט וואלט זי אויר ווי כדומהלמשל שטעט, רוסישע אנדערע אלע פון פנים א באקומען
זיינען שטאט אין באלעבאטים חשובע באליבטע, פון פנימער באקאנטע רעוואלוציע. רוסישע די
יידן צוגעקומענע און מיליטער צום גערופן מען האט יונגווארג געווארן. פארשווונדן ביסלעכויייז
פינצטערער דער אין שטילעראייד מען האט דייטש, פון אנטלאפן זיינען וואס שטעט, אנדערע פון
אוראל, קאלטן ווייטן אין בהמות, מ'פירט ווי פארפאקטע, לאסטוואגאנעס, אין ארויסגעפירט נאכט
ד,י איד זע הייבט נאר צוריקגעקערט. ניט זיר האט מערהייט דיר וועלדער. און סטעפעס אין
אויסגעהויכס האבו זיי פון וויפל ארגאניזם. שוואכן זייער אויפגעהאלטן האבן וואס ביינער, זעקלער

? ארעמס מיינע אין נשמות זייערע
אוועקגעריסן איר בין פארווען און פארוואס וויסנדיק ניט זיי. פון איינער געווען כ'בין יא.
אויף  נאכט פינצטערער א איינער אין באבע און זיידע מיץ פון ארעמס די פון געווארן

אייביק.
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אפאטישע אן מיך באהערשט עפעס בהמה. א ווי היינגגעפאקט וואגאן אין כ'עזטיי 1
די און בלאזט ווינט דער אליין. זיר אויף רחמנות און הארץקלעמעניש אן צו ביז פוסטקייט, ■
ניטא באבעזיידע. ראוונע. מער ניטא ראוונע. טאקט: ריטמשן זייער מיט צו קלאפן רעדער 1

ניטא. ניטא. מער שוין נטא. ניטא. באבעזיידע. מער 1
* ו
שלאגט הארצן" אין ,,גאט נאר ס'האט ווער הענער. פון פאלק א געתארן זינען מיר 1
די פוי תפילות די אויף נעמט רבונושלעולם דער נאר אנדערש, ניט כפרות. אונדז מיט 1
אלע אונדז האבן פארוואס שחיטה. דער צו געפירט ווערן יידן מחנותמחנות כפרהשלעגער. 1
נאמען אין געשלאגן אונדז זיי האבן שטענדיק הזה. היום עד ? פיינט שטארק אזוי גויים פרומע 1

אידעאלן. און הייליקע. און גאט פןו 1
בשורה, גוטע די הערן געוועו זוכר. כ'האב האנט. איין מיט נאר געשלאגן גאט האט מיך 1
אויפן געפירט זיי האט מלאך גוטער א געבליבן. לעבן זיינען שוועסטער און עלטערן מיינע /y 1
דורכגעמאכט זיי האבן ארבעט קאטארזשנע און קראנקהייטן נויט, און הונגער אין לעבן. פון וועג 1
שווערע די אין בייטאג קאזאכסטאן. קאלטן פון סטעפעס וויסטע די אין מלהמהיארן שווערע די 1
די אין הונגעריקע און אויסגעמאטערטע ביינאכט, און פעלדער די אין בהמות די מיט קעלטן 1

כאלופעס. אזויגערופענע קעלערס, ליימענע שטיקנדיקע קאלטע, 1
מען האט דערויף קוקנדיק ניט אבער לונגען, די אויף געווארן קראנק איז פאטער מיין 1
האט איבונגען שווערע וואכן 2 נאך מונדיר. מיליטערישן אלטן, מין א ארויפגעצויגן אים אויף
געשע?ז דאמאלט זיינען אלעמען, טראץ גיהנםפייער. דייטשישו אין פראנט. אויפו נעשיקט אים מען
די אויסער געבליבן. לעבו איז ער אזוי ווי פארשטין צו ניט איז אנדערש ווייל נסים, אויר
שטעלט היינט געורארן. פארווונדעט שווער מאל פינף אויך ער איז קראנקהייט ,,נאטירלעכע"
מייזע אין געזונטן און לעבעדיקן א זעז אים דערלעבט האב איך והגן שמחה מיין פאר זיר

ארעמס.

וואס אוקראיינע אין ווינטערס יענע פון ווינטער. טרוקענער פראסטיקער, א ס'געווען
אין קלאר איז לופט די אטעם. דעם פארכאפן און שניי דעם סקריפן הויכן ביז פארהארטעווען
מיט באדעקט זיינען פענצטערשויבן קוימענס. פון אלץ נאד זיר שלענגלט רויר דער ריין.
פערד דינגען טעג אזעלכע אין מיר פלעגן צייטן גוטע יענע אין בלומען. פראסטיקע ווייסע,
העלדזער. פערדס די אויף גלעקלעךגעקלאנג פרייליכן פון באגלייט ,,פליען" און אוןשליטנס
גרויסן אונגעהויערן אן מיט און ענערגישע קרעפטיקע, צוריקקומען מיר פלעגן פארן אזא פון

אפעטיט...
שטיי האנט, אין עסנווארג רענצל פשוט א מיט הויזן, וואטענע און בושלאט א אנגעטון
אויפן אומגעדולדיק ווארט און וואקזאל זשיטאמירער אויפן שוועסטער און מאמען מיין מיט איך
פון רינען טרערן און ארום פעסט מיר נעמען שוועסטער און מוטער מיין באן. פון אנקומען

אויגן. יייערע
פאר וווהין י מורא אזוי האסטו עפעס וואס איר, קוש און איר גלעט מאמעלע, 
זיר מיר וועלן מער צוריק. איר קום ארום טעג עטליכע אן ווייט. ניט איז ראוונע ? דען איר
פארבליבן. ס'עפעסוואס צו זען פארן כ'מוז אבער י מאמע איא, שיידן. ניט קיינמאל שוין

דאד... אפשר,
גרויסע א פייף. רוישיקן א מיט אנגעקומען איז לאקאמאטיוו סאפנדיקער גרויסער, א
אויפגעציטערט. ווי האבן מיר באשעפעניש. לאנגע א ווי געשלענגלט זיר האבן וואגאנען צאל
חנ'וודיק מיט דווקא מיר מיט געזעגנט זיר האבן זיי וויינען. אויפגעהערט האבן שוועסטער און מאמע

לאבן. און שמייכלען
ווארימקייט. א געפילט זיר ס'האט אבער באלויכטן. קויםקוים געווען זיינען וואגאנען די
האלב געמאכט מיר האט וואגאן פון זיר שאקלען דאס ווינקל. באקוועם א אויסגעזוכט כ'האב
האבן היים אלטער מאמעס דער אין גראמאפאן גרויסן אונדזער פון ניגונים זיסע שלאפנדיק.
פלאטע אלטע אן וויגליד. א געווען וואלט דאס ווי כדומהלמשל מיר, אין טיף געזונגען זיר

: קול א אויף צעשפילט פלוצים מיר איו זיר האט
גר קיין זיין מער ;יט כ'וןיל

<$הער. ביז נעווען בין איד וזי
היים... 8 פאר איר היים, $ כ'פאר

וויי! און אד אז
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פערעסיאדקא! 
טרייסל היפשן א מין און אריין אויער אין אריינגעשריגן הויך מיר האט קאנדוקטאר דער
ראוונע. פון קילאמעטער 12 וואקזאל. זדאלבונאווער אויפן אפגעשטעלט זין האט צוג דער געטון.

צוג. דעם בייטן מ'דארף
שלאכטן בלוטיקע פון סימנים די פארברענט. און רואינירט אויסגעזען הא זדאלבונאוו
ארוס זיר האב איך וואס שעהן לאנגע אלע די אין טריטאוןשריט. יעדן אויף געזען מען האט
יידיש קיין איך האב צוג, א אויף ווארטנדיק וואקזאל, אויפן און גאסן הרובע די אין געדרייט

געזען. ניט פנים
פון דערפל. קליין א דווארעץ. אדורך צוג דער שנייט אט ווייטער. איך פאר ענדליך
(קלויססער) קאסציאל גרויסן דעם קלאר שויו כ'זע ראוונע. פון קאנטורן די זען צו שוין איז ווייטנס
דעם גענוי ווייזט בירפאבריק פיסיוק'ס פון קוימען דער געפארבט. רויט קאפולן, הויכע די מיט

וואליע. דער צו וועג
הויכער אנגעהויבן רעדער די האבן עפעס שטאט. די אדורך אימפעט מיט לויפט צוג דער
כ'פאר ז חברים באקאנטע, אייגענע, זעז זיין זוכה איד וועל טיאכקעט. הארצן אין אויר קלאפן.

היים... א דאך
שטיינער, צונויפגעקליבענע בערגלעך ווי מער ניט איז וואקזאל גרויסער שיינער, דער
שמאלן א דורך (פארזיכטיק). "אסטראזשנא" אויפשריפט דער מיט ווארנונגען און שילדלעך

שטאס. אין גיין געלאזן רייזנדיקע די זיך האבן ברעטער מיט באצויגן שטעג
כ'דערקען בלאנדזשע. און כ'גיי י ראוונע זיין דאס זאל קאלעיאווער. דער אויף כ'גיי
איינוווינער אלע געקאנט געווען. באקאנט דא שטיינדעלע יעדעס מיר דאו איז שטאט. די ניט
אבער ? שטאט אנ'אנדער אפשר איז'ס אונבאקאנט. פרעמד. אלץ איז איצט נעמען. זייערע ביי
אלטער. אן ווי אויס זעט ראוונע גאנץ סימנים. עטליכע כ'האב שטאט. אלטע מיין ס'איז ניין.

בוים. אפגעברענטער
מאל א ברום. צום האנדליאווע, ביז אדורכשניידן איצט איך קאן קאלעיאווע דער פון
גרויסער איין דא איז איצט געוולבער. גרויסע פיינע, געביידעס. שיינע געשטאנען דארטן זענען
בעקערן. די ריימאן בתיה טעכטער. צוויי אירע מיט שכנה א דערווייטנס פון כ'דערקען ביתעולם.
ארעמס. צווייטנס אין איינער זיר מיר ווארפן אויגן די אין טרערן און געשריי פארשטיקטן א מיט

זיר. מיט מיר פירט און רענצל מיין צו נעמט אפ. ניט מיך לאזט זי
געמיט, שווער א מיט צומארגן, אויף געשלעפט זיר איד האב פארצווייפלט און צעטומלט
דער פון שטראלן קאלטע די טאג. זוניקער שיינער א ס'געווען וואליע. דער אויף בארגארויף
אויףפאראויס. קוקן געווען ס'שווער אז שניי, בלאנקענדיקן ווייסן, אין געבראכן זיר האבן זון
איז וואליע די הויז. זיידנס מיין אין געטראפן דאד איר וואלט אויגן פארבונדענע מיט אבער
ניס מער האט שול זיידנס מיין הייזער. פארברענטע עטליכע צעשעדיקט. ווייניקער געווען

שטיינער. בארג א געבליבן איז גימנאזיע העלערס פון עקזיסטירט.
לאנטשנע. אויף  לינקס און פשיכאדניע. אויף זיר, איך פארדריי שפיטאלנע דער דורר
זענען הייזעד יוגנטיארן. און קינדער מיינע פארבראכט געווארן. אויפגעצויגן כ'בין ווו גאס די
האבן פענצטער עטלעכע פון ברעטער. מיט פארקלאפט פענצטער די ליידיקע. געשטאנען
קצב, לייזער מער ניטא ניין. יידישע. קיין ניט שרעקלץאומבאקאנטע. פנימער, ארויסגעקוקט
האבן וואס געזיכטער ליבע ,,פארלאמענטן", באקאנטע, רעדלער מער ניס מ'זעט סטאליאר. מיכל

גאס. די באלעבט
אוועקגעזעצס שווער זיר כ'האב הויז. זיידנס מיין אין אריינגיין הארץ קיין געהאט ניט
געוויינט כ'האב אויגן. מיינע פון געגאסן זיר האבן טרערן הייסע און אריינגאנג ביים טרעפ די אויף

גאס. מיין פון איינוווינער די פון באבעזיידע. מיין פון גורל ביטערן אויפן
מיט שול פון אום זיר קערט זיידע דער ווי געזען כ'האב פורים. געווען איז טאג יענער
כ'בין הויז. איז זיר ביי עולם, גרויסן א פאר קול א אויף לייענט און האנט אין מגילה דער
המן ווארימע געעסן מיר האבן צוזאמען און טיש ווייסגעדעקטן א ביי טייערע אלע מיינע מיט

פאמעראנצן. רויטע און האניק מיט מאנדלער טאשן,
מיץ איר זע מאל א מיט און באב. תשעה גאר איז היינט פורים. ניט איז היינט אבער
בדד. ישבה איכה קינות. זיר שאקלענדיק זאגט, און פיסביינקעלע נדריק א אויף זיצן באבען
פסוק א אויסזינגען איר כ'הער המקדש. בית חורבן אויפן זי קלאגט אויגן פארוויינטע מיט
שלח ממרום כמכאובי... מכאוב יש אם וראו הביטו דרד. עוברי כל עליכם לא פסוק. א נאר

לייענט. זי וואס פארשטאנען האט זי בעצמותי... אש



43 ליו ה וו ילקוט

יזכורספרים חאלינער
(נאוואגיאד.וואליגסק) ל , ק ן ן / שיכאטאוו שעיה

(יאווגע) אנדזטעלעס לאס

ישראל, אין פארבאנד זווהילעף דעם דויד ארויסגעגעבן יזכורבוך
יידיש. ז. 232 העברעיש; ז. 356 .1957 יאר
די און געביידעס עלטסטע די פון געווען איז רוסישער דער נאך יארן די אין איז זווהיל

שטאס. אין שענסטע יארן די בעת געווארן, רואינירט רעיואלוציע
אין באוועגונג געזעלשאפטלעכע יידישע די די עפידעמיע. טיפוס און פאגראמען פון 191819
פון פעריאד דעם אין געשטארקט זיר האט שטאט אומגעבראכט גענצלעך איז באפעלקערונג יידישע
אין און 1904 יאר אין יאפאן מיס מלחמה דער יארן די אין חורבן היטלער דעם בעת געיוארן
רעווא רוסישער ערשטער דער פון פעריאד דעם דעם צוזאמענשטעלן ביים שוועריקייטן די .1941/42
האבן ארבעטער יידישע .1905 יאר אין לוציע צוליב הויפטזעכלעך געקומען זענען יזכורבוך
בונד דעם ארום קאנצענטרירט דעמלט זיר דער פון זענען לאנדסלייט זווהילער די וואס דעם,
און טארגאוועץ ד"ר פון אנפירונג דער אונטער באלד יאר, 36 פון פארלויף אין אפגעריסן שטאט
אנגעהויבן האבן פעריאד יענעם אין אלגין. מ. גרויס מיט מלחמה. וועלט ערשטער דער נאך
ביר ,,פאליטישע באקאנטע גוט די פונקציאנירן צו איינגעגעח דעריבער זיר האט אנשטרענגונג
קרייזלער שטאט אין עקזיסטירט ס'האבז זשעס". פון אוצר אן מאטעריאלן. נויטיקע די זאמלען

סאציאלרעוואלוציאנערן. די פון מאטעריאלן.

כיי* מיעז געק זענעז יעוי*לוציע יעי נאד , די ווערט ענציקלאפעדיע רוסישער דער לויט
איז 1905 אפריל אין ק*נטררעוואלוציע, פיו ליעס יאר אין דערמאנט מאל ערשטן צום זווהיל שטאט
0™B * *י*י^>™' זשיטאמיי ^ איז צום געהערט לאנג יארן האט שטאט די .1257
איבעי ^'יי* זיי האט כוי*ליע יי*גי*ם יי שטאט די איז 1796 יאר אין פאוויאט. לוצקער

שעטלעי אין שטעט הונדערטעי נא דער און (אויעזד) ראיאןצענטער א געווען
*ייבעי זייי^ל קייז איז פעריאי זעלבן יעס איו נאויאגראד אויף גע>יארן פארענדערט איז מען
איז\י צייט ^י "" תויה"' "אוי י*™' יי די פא4כנט ווערט 1860 יאר אין יואלינסק.
'r*" פאי\אנץ צענטיאלע א געייאיז ישיביי געשפילט האבן יידן די וואס ראל דאמינירנדע די
תלמידיםחכמים, ארייס ענעז * ישיבה יעי פיו לעבן. ווירטשאפטלעכן אין שטאט אין דעמלט
צענ אפילי איינ:קע טיעי' כלל איז ליטעיאטו שוין זענען 1897 יאר פון פאלקסציילונג דער אץ
סוער. ™trv>WJn איז ציוניסטישע טיאלע ניסיידן. 7536 און יידן, 9378 שטאט איז געווען
באווזסטער דער האט ישיבה דער מיט אנגעפירט

שארין. יואל ר' עילוי, זווהילער 16801700 יארן די אין געבויט שול גרויסע די

ארס. פון אויפגעריסן מאל א מיט מיד הא כח שטארקער א ז איינגעשלאפן איד בין צו
אנטלויפן, בארגארויף, העטדארטן, פאראויס. ווייטער. גיין געשטופט מיר האט ווילן שטארקער א

אנטלויפן. אנטלויפן.
■¥

זיר איר האב שטאט, ליבערפארשאלטענער דער פון ראוונע, פון אפפארן מיין פאר
דער טייערע. און אייגענע ס'ליגן וווי קברים די אויף בליק א ווארפן קבראבות. אויף גיין געלאזט
בארגארויף, געגאנגען איד בין הויפטגאס דער דורר ווייטער. א שווערער, א געווען איז וועג
מיין געהאמפט האט שניי הויכער דער תסיסה. שטאטישער און גארטן ליובאמירסקי'ס דויד
מיד ס'האט געארט. ניט מיר ס'האט אבער אויערן. און נאז געציפט האט פראסט דער וועג.
שחיטה. דער צו יידן ראוונער געגאנגען ס'זיינען ווו וועג אויפן געגאנגען כ'בין אפגעשטעלט. ניט
וועג אויפן געלאפן כ'בין לויפן. אן כיהויב ווי געפילט ניט כ'האב גאסן. גאנצע משפחותווייז.
קללות געוויין. און געשרייען אויפגעכאפט האבן אויערן מיינע יסורים. מיינע און זייערע פון
בלעטער ווייסע שניי, ווייסן אויפן ארויף, בארג איר, זע אט קינדער. פון געוויין און עלטערע פון
פון אותיות מיט שרייבט און אים אין שרייבט האנט ריזיקע א זכרונות. ספר גרויסן א פון
פאלן וואס געביידעס גאלדענע פון קאגטורן כ'זע קברים. קיין ניט כ'זע שטראלן. צעזוניקטע
זיר ציען מענטשן מאסן האריזאנט. זוניקן אין העט, שניי. בלאנקענדיקן אין הימל פון אראפ
מיר האלטן שפיזן גלאנצנדיקע ווי שטראלן זוניקע דעריאגן. זיי כ'וויל טאנצנדיק. גייען אהין.

שניי. אין פנים מיטן אום, מאדנע פאל און אויס זיר כ'גליטש אפ.
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כוואלע פרישע א געקומען איז ווייטער וועגונג, פון הויפטבויער די געווען זענען יידן די
אוקראינע. אין יידן אויף פאגראמען פון און ענערגיע זייער מיט האבן זיי און שטאט דער

מאכט פוילישער דער פון זיר באפעסטיקן מיטן קליין און האנדל איר אנטוויקלט איניציאטיוו
פון הילף פון גענאסן זווהיל אין יידן די האבן דצר פון לאגע געאגראפישע די אינדוסטרי.
גע אז ווייטער הילפסקאמיטעט, ווארשעווער בריסק קיין וועג א געווען איז וועלכע שטאט,
געגרינדעט ס'זענען דזשוינט, פון הילף די קומען בערדיטשעוו קיין  זייט צווייטער דער פון און
יתומיםהייזער, קיכן, געזעלשאפטלעכע געווארן אץ אנטוויקלונג. איר צו באווירקט האט קיעוו,
פא ווייטערדקע אין אנשטאלטן. א. א. שפיטאל א דאס פארצייכנט ווערט 1912 יאר פון פעריאד
איבערגעגעבן שטאט די איז אנטוויקלונגען ליטישע קרייזלעך. יוגנס ציוניסטישע די פון אנסשטיין
טייל גרויסער א סאוועטנמאכט. דער צו געווארן פרי אין רעוואלוציע דער פון אויפברויז מיטן
אויף ווייטער, און ראוונע קיין אוועק זענען יידן אץ פלן אנגעהויבו זיר האט 1917 יאר לינג
ישראל. ארץ קיין  טייל א וועלט. ברייטער דער ציוניס פון גרופע א גייסט. נייער א גאר שמאס
אבער איז זווהיל אין יידן פארבליבענע די מיט געזעלשאפטלעכע א געשאפן האבן סוער טישע

קאנטאקט. דער געווארן געריסן ונגע ארגאניזירט אופסניי זיר ס'האבן באוועגונג,
אור רעפרעזענטרט זענען יזכורבור אץ ארבע פאר אוונטקורסן צעיריציון, פון קרייזן

זווהיל ארום שטעטלעד רייע $ קאמף א געווארן געפירט ס'איז יוגנט, און סער
זווה,ל א.; ,,דן רייע א פון א5האנדלונגען גע זיר ס'האט שולן; די אין העברעאיש פאר

אןמ1עג דעמאקרא א פאר וואלן די בעת קאמף א פירט
ךער מיט אןפנים פארשייענע פון טייל באדייטניער א קהילה. יידישער טישער

פאר איו אקטיוו געווען איז יוגנט יידישער דער
תש'ח. יאי ,* *\שראל ' רע אינ^ ארבעטער ציוניסטישער דער פון צויייגן שידענע

  אלגע און ציון, צעירי ציון, פועלי ווי באוועגונג
i""rn ציונימטיקזס מרייזו.

יחיאל דיכטער, העברעישן פיינעם 8 פון זעצער;
אומ און סאוויעטן די דורר פארשיקט  רברבי

*v{ איצט שזר, זלמן פון חבר א  סיביר אין געקומען
שריפט יידישער ; ישראל מדינת פון oayrmB^^ י יצחק אויר אנדערע. און מילער שמואל ₪9שטעלער ~~"* וועגן זווהיל. אין צייט א געלעבט האט למדן

.J&&L י זכרו בילד, א פארעפנטלעכט ווערט סייערבערגן
'' '■^^^Km^m י ערגעץ אין נאד איז וואס מעטעריאל, און ^9^^^^^(נות געווארן. פארעפנטליכט ניס קיינמאל
1^^^^^1^ רב באוווסטע ארויסגעגעבן אויר האט זווהיל
^^^^^^IP^' עילי דערמאנטער שוין דער ווי לומדים, און ^^^^^^^1נים הרב אבביתדין דיין, און רב באוווסטער '^^^^|^נדער .. שלמה'לע, ר' מרדכילע, ר' שדהלבן, *"^BjV^^V^משהשמואל ' \ א., א. ישעיהפישל ר' און אלתר ר' דיינים ^^^|^1די / און רבנים צווישן מפורסם געווען זענען ]^|^111וואס ' לומדים.

מאכט פאר קאמף אין פעריאד ווייטערדיקן אין
מישא" .דיאדיא פארטיזאן געווארן פארנומען זווהל איז אוקראינע אויף

איינגעשטעלט האבן וועלכע דייטשן, די דורך
משי פון נאטיצן צוויי דא זענען בור איו פון משר אין סקאראפאדסקי. פון רעזשים דעם
ביני פארטיזאנער באקאנטער דער גינדעלמאן, די טראץ ,1917 רעוואלוציע דער נאד יארן אלע
משא" ,,דיאדיא פסעוודאנים אונטערן היטלער, האט ארגאנען, מאכט די פון טוישונגען אפסע
מישא ,,דאדא פרז גרופן פארטיזאנער יי וועגו פארצווייגטע א אנטוויקלט אוקראינע אויף זיר

כהנוביץ. מ. אויר שרייבט מיניסטער א מיט ארבעט יידישגעזעלשאפלעכע
צאל גרעסערע א זיר געפונען יזכורבוד אין געגרינדעט זענען עס ; ענינים יידישע פאר יום
געזעל יידישע דאס אפ שפיגלען וואס בילדער, אנ קאאפעראטיווע און עקאנאמישע פיל געווארן
אומגעגנט. אין אוו זווהיל אין לעבן שאפטלעכע בא תרבות די געווארן געשאפו ס'איז שסאלטן,
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למדן יצחק * .'■ W ■

(רמתגן) מליגעיו ! 1

(1900  1955)

ו

^  1 1

איך. בין אט פארזונקענער, וואלד א אויף, גיי אויפס'ניי
איז פארבליבן מיר אין גאב דיין פון וואס אלץ

דיר. צו איצט איך ברעכג
המשומר, ביימערזאנפט דיין פון קריגלעך די אויף עפו

. ר ע כ ע ב איכגאכצן בין איך
? אן גייט'ס וואס  איז צעשפאלטן ער אויב און

! גיס און אן בויג
שאקלעניש, שפילן שפיץביימער, פון הארפן ! א

רויקייט. פון און שטורעםסטרונעס
 טריפט וואס זאנפטכוויין אייער פארשיכורט מיך האט אויפס'ניי

הערן צו גרייט אייך אויפ'סניי כ'בין ! אויף שפילט
חיות! דאס מיר אויסגיין ס'זאל ביז

הויז. טאטנס מיין פון גארטן אינעם עלטסטער דער קאשטאןבוים. יענער
צעצווייגט. גרויסשאטנדיק. הויכוויקסיק.

 פיל אויסגעשטאנען שטורעםווינטן אין
ניטא. לאנג פון שוין מער. ניט דארט שוין שטייט ער

פארשניטן ס'האט ווי בוים. דער איז פארשניטן
פארשאלטענע, האכט, יענע

איז. טייער און ליב וואס לעבנסבוים יעדער
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צער. אין איז אויפגעכאוועט וואס פלאנץ יעדער
אויסגעריסן? געווארן צי געווארן, בוים דער אפגעהאקט איז

ניטא איז ער קלאר: מיר ס'איז סייוויסיי.

גרינס. און הויך גאנצן זיין אין אויפס'ניי, אט, אים, כ'זע אבער
טעג: יענע אין איז ער געווען ווי אים כ'זע

פראכט. זיין און גארטןמלכות אינעם בןמלך
שפיצנקרוין. זיין הויך טראגט

גיכגאלדענע טוי פערל מיט אויסגעפוצט
בלעטערגריווע. שווערע זיין ער צעטרייסלט

געדיכטענעש, זיין אין דאס: אויך כ'זע
פארבארגעכער וואךטורעם און הויכקייטן פון שויס אין ווי

קינד. א אויס זיך באהאלט
וועלט. דער מיט און וווכדער גאטס מיט זיך שטיל סודעט

שטילקייט. פון הארץ פוכעם קלאפן צום צו זיך הערט
שמעטערלינגען. די פון שוועבןטאכצן צום
ניט זעט מע וואס פינגערשפרינגען צום

ווינט פון האנט לייכטער דער פון
צווייגן פון געדיכענעש אין בלעטערטמישט וואס
צעצויגענע. שפינוועבסליכט, מיט קנייפט און
צעשראקן און פארווונדערט אויגאויףאויג און

הויכערפוןפארשטיין, וואס אין ער קוקט
צופילאוסאויפצוכעמען, אין
אייביקייט פון איןסוף אין

אויפגעטרייסלט. זיך ציטערנעש אין האט ער שא.
קוקט ער י געשטערט אים איך האב צי

הויךגשטעל זיין פון מיר צו אראפ
פלוצלינג זיך רייסט וואס גאר פרעמדן א אויף ווי

 אריין הייליקייט זיין אין

אים. אויף איך און מיר אויף אזוי קוקט ער
איך! דאך איך בין דאס מיינער, גאט

ליבנה נתן יידיש:
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וועלטפאובאנד אין
ישראל איו יידן וואלינער פון
אין ביימער פלאנצן באשלאסן האט שטאטראט אין געםירט ווערט מאנאטן לעצטע די אין
און לעא ה' פון נאמען אויפז גבעתיים אץ וואלד ארויס ארום : ארבעט אינסענסיווע אן פארבאנד
אנער אלס ז"ל. טשעקווער טאניא פרוי זעליגער זיין טרויער יזכוראלבאמען; "היכל"; דעם ענדיקן
גע פארטיילט זענען מאל דאס דאנק. און קענונג ביבליאטעק ; קולטורארבעט אזכרהאוונטן; און
שולעס, 7 פון שילער צווישן סטיפענדיעס יוארו וו. אז. . איינריכטונג
פון ווענדונג דער אויף אפגערופן זין האבן וואס
געענט האבן שילערס די פון פארשטייער םאנד. ווהלין יהדות היכל

געדאנקט. און פערט
גע פארטיילט אויר איז געלעגנהייט דער מי און געווען זוכה האבן מיר אז זאגן, קאן מע
שריפט יקישע דערמוטיקן פאר פרייז א ןןארן אויסער אויסגעענדיקט, שוין איז "היכל" דער
דיכ יידישן דעם ל"י) 1000) ןואלין פון שטעלער גרויסע און פאראייביקונגזאל די זאלן: ^ק,,צוויי לייב ה, טער זייער אויף נאך ווארטן וואס פארזאמלונגזאל,

אויסענדיקן. אינערליכן
חנוכתחדרים היגע אלע ארגאניזירט ווערן צוועק דעם צו

געפירט ס'ווערט און לאנדסמאנשאפטן וואלינער
פארגע אויר זענען מאנאטן לעצטע די אין וועט זי אז האפ! מיר זאמלונגאקציע. נייע א
עט פון חנוכתחדרים פון אוונטן שיינע קומען דערפאלג. מיט ענדיקן זיר
קינסט דער אין היכל. אין לאנדסמאנשאפטנ ליכע הזכ די היכל אין פאר שוין קומען דערווייל
באטייליקט אויר זיר האבן פראגראם לערישער ס'הויבן און קהילות וואלינער פארשידענע נאד רות
די פאראייביקט האבן וואס שולעס, פרו שילער באזוכן. אפטערע אן יארס זיר

נאמען. זייער טראגן צימערן די וואס קהילות,
טרויעראוונטן

פארבאנד אין לנדסמנשאפט א כאן
זענען ז"ל אבטיחי אריה פון נ. א. זאל אין

אהרן ה' מיט לאנדסמאנשאפט האראשקער אנ צום טרויעראוונטן לעצטנס פארגעקומען
פארבאנד, אין אנגעשלאסן זיר האבן בראש שמיר צבי פון און ז"ל טשעקווער טאניא פוז דענק
און וואלין" יהדות ,,היכל פארן בייגעשטייערט זיר זע אוונטן די וועגן פרטים גענויע ז"ל. בערגער
אין טישן געדעקטע ביי געשעעניש די געפייערם .29 נומער ילקוט העברעישן אין
רייד זיינע אין באצייכנט האט שמיר ה' היכל.
און איגוד אין זיר אנשליסן פון וויכטיקייט די סטיפענדיעספארטיילונג
קהילה פארשניטענע יאיאשקער פאיאייבי^ז דאס טשעסווערפאנד פון
פון שרייבער פארבאנד, פון סעקרעטאר היכל. איז י 1

פאר פון נאמען אין געדאנקט האט שורות, די אין פארגעקומען איז 1970 יוני 18טן דעם
אויסזיכטן די אויף אפגעשטעלט זיר און באנד פאר אוונט פייערליכער א היכל, אין אבטיחיזאל
וואס היכל, אין זאלן צוויי די אויסענדיקן פון טשעקווער פון פארטיילונג לערןסטיפענדיעס
פאר איז סוף צום תיקון. זייער אויף נאד ווארטו אין וועלטפארבאנד, וואלינער נעבן וואס פאנד

פראגראם. קינסטלערישער א געקומען שילער געסט, וואלינער פיל פון אנוועזנהייט דער
אראפטירט האבן וואס שולעס, פון לערער און

פאר זאמלונג ביכער און ווערטעי ווארימע מיט קהילות. וואלינער
ביבליאטעק דען. שילע אויפגעטראטן זענען פאנד פארן אפשאצונג

וואלינער פון פארזיצער ; גל אברהם ה' דירעקטאר
ביכער אינטענסיווע אן געפירט ווערט לעצטנס נאמנים ראזאווסקי; זלמן אדוו. וועלטםארבאנד
געבויט היכל, אין ביבליאטעק דער פאר זאמלונג בוסתן, א. דלוגאטש, א. חזנוואלד, ח. ה"ה פאנד פון
טאניא און לעא ה' פפן שפענדונג דער פון גב פון שטאטפרעזידענט און טשעקווער לעא ה'
געשפענדעט האבן ביכער מערערע טשעקווער. געלויבט האט וואס קרייזמאן, קובא ה' עתיים
שיינדל פון (ביבליאטעק שלאין יונתן ארכיטעקט און טשעקווער ה' פון ווילן און געדאנק דעם
אין אנד. א. מאנדעל אליהו ה' ; ז"ל) האפמאן און דערצערישע אזא לייסטז פארבאנד וואלינער
אפטיי אן ווערן געעפנט אויר וועט ביבליאטעק דער אז געווען, מודיע און טעטיקייט, נוצליכע
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גע וועס סטאטוס נייער יער ווירקלעכקייס. שילער. פאר לערךביכער לייעןאון פון לונג
פאר דער פאר אקצעפטירונג צו ווערן בראכט שיין די ווערן געעפנט אויר וועט גלייכצייטיק

.1970 יולי 30טן דעם יואלטונג, גודמאן. א. פון נ. א. לייעןזאל סעבלירטע

פאראייביקתגסקאמיטעט לאנדסמאנשאפטן פון אסיפות
צילה ליפשיץ, משה ה"ה די פון באשטייט וואס 14 פון אסיפות פארגעקומעו זענען לעצטנס
לעצטנס ארבעט שפירא, אליעזר און פליישער ארגא באשלאסן האבן וועלכע לאנדסמאנשאפטן,
פאראייביקונגסאל די איבער אינטענסיוו זייער דעם אויסענדיקן פארן שפענדונג נייע א ניזירן

מרובה. והמלאכה באמען. רעזולטאטן. פאזיטיווע דא שיין ס'זענען היכל.
צוגעגרייט. ווערן פארזאמלונגען נאך

אזכרות
לאנרטמאנשאפט ראוונער פון פוןנ!יטי:? אזכרות פין צייט די זיר ס'דערנענטערט   י

לאנדסמאנשאפטן וואלינער אלע קהילות. וואלינער מיטינג א פארגעקומען איז י. ד. יוני ענדע
אין אזכרות זייערע אפהאלטן איינגעלאדז ווערן אבטיחיזאל. אין לאנדסמאנשאפט ראוונער פון

ווהלין". יהדות ,.היכל עקב ה' לאדן, היה פרוי אויפגעטראטן זענען ס
פארדאפ גערופן האבן אלע אנדערע. און זיידל

קאמיטעט לודמירער נייער בנין. דעם אויסענדיקן כדי שפענדונגען די לען

בעט ישראל אין לאנדסמאנשאפט לודמירער סטאטוסקאמיטעט
קאמיטעס, נייגעוויילטן זייער וועגן זיין מודיע
אמפער, שמואל חברים: די פון באשטייט וואס י. הזנוואלד, ח. (."ר. סס^טוסקאמיעעט דער
יוסף בירםאן, בוניא (טענענבוים), ארז אריה פאר צוגעגרייט האבו פינקעל) ה. און מרגלית

זעמל. שמחה און השפעלד ווייל פארבאנד, פון סטאטוס נייעם א פון שלאגן
פיגל)על ח. די מער ניט אנטשפרעכט סטאטוס אלטער דער

קאמוניס די אין בפרט שטייעןאויס, יידן וואס ניויארק אין אזכרה יערלעכע
דעמאקראסישע אין אפילו און לענדער, טישע
פאר ווארט גוט א זעלטן מען הערט לענדער (28 זייט פון (סוף
דער איבער יידן די אז אן, ווייזט ער און ^יידן, פרייגט ע די ןועלט מיט וואלינער), (א גיטעלמאן מאיר ברור הזז
דעף העל ןיי אבהרחמים, זאגט שטים, מתיקות'דיקער זיין

אןפנים> ייך.שער צייטן אלע אין קדושים יידישע נאר תפלה די
זאל גאט אז וויי"געשריי דעם אויס וויינט אז

^ ל ףיכל ישראל פאלק זיין אויף דערבארימען שוין זיר
לעבן קאנען זאלן זיי ושלווה, שלום געבן זיי אין

אוסטראה) (פון ווערטהיים אהרון דר. הרב רופט תפילה די גליק. פעלקער מיט פאלק א ווי
געלע און אוצרות גייססיקע די וועגן דערציילט געוויין. אוו טרערן 8רויס
_ פארמאגס האט וראלין יידישע די וראס רנטע,
און עסקנים לומדים> סופרים> רבנים> צד,ק,ם> פעדע דער פון פרעזידעגט דער רעדט עס
זיין וועס וואלין היכל דער אז פאראויס< זעט עי וועגן פירער, ניסן ה' יידן, וואלינער פון ראציע
און שאפונגען און ווערק פאר זאמלפונקט א רופט און שבט, וואלינער פארשניסענעם דעם
ןועלן וואס אלע פאר פארשונג פאר קוואל א וואלין'/ ..היכל דעם ארויסענדיקן העלפן אלעמען

שבט. וואלינער פון עבר וועגן וויסן וועלן נאר מצבה" ,,לעבעדיקע א אלס דינען וועט וואס
און קהילות יירישע וואלינער פארשניטענע די

ה' חזן באקאנטער דער אייר נאי ס'טרעט אין שרידים זייערע פאר צענטער קולטור א זיין
האר זאגו נאכו ראוונער). (א אפיליייייטש יעקב לדורות. ישראל, גבעתיים,
אלע רחמים. מלא אל ער זאגט תפילות, ציקע
באגלייט בציבור, קדיש זאגן און אויף זיר שטעלן ,,פאלקס דער פון דירעקטאר באקאנטער דער

געוויין. און טרערן מיט יחיאל ה' ישראל", פאר באנדס פון דיוויזיע
גערשענזאן א. ליידן פון בילד א מאלט ראוונער) (א דאבעקירער
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פרטים איבערגעשיקט ניט נאך האט איר אויב
נאטירלעך אויך און קדושים אייערע וועגן

באלד! עס טוט  פארשטארבענע

פאראיי די אין פעלן ניט נאמען איין קיין זאל
יידנטום! וואלינער פון אלבאמען ביקונג

פון כ. א. ווהלין" יהדות "היכל אין ביבליאטעק די

געעפכט. קורצן אין ווערט טשעקווער פאמיליע

איבערווייזן געבעטן ווערן לאכדסמאכשאפטן אלע
קהילות זייערע פון ספרים יזכור פון עקזעמפלארן

ביבליאטעק. דער פאר

אנמעלדן געבעטן ווערן ביכער אנדערע פון שפענדער

טעלעפאניש.

ביי פאראייביקונגקאמיסיע/קולטורקאמיסיע
בישראל ווהלין יוצאי של עולמי איגוד
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