
 
 
פון  זכרונות
 גולַאג

זכרונות פון סָאוועטן מיינע 
 פַארבַאנד

ַא קורצליכער איבערזיכט פון דער געשיכטע פון מיין 
היים; מיין -שטָאט; מיין עלטערן-געבורט; מיין געבורטס

אונטערן  פַארבַאנד-סָאוועטןיָאר אין  06 מיינע און יוגנט
 קָאמוניסטישן רעזשים 

 פון

 ברוך מרדכי ליפשיץ
 )"מָאטל דער שוחט"(

 
 
 

 , ברוקלין, ניו יָארקהייטס-קרַאון
 לבריאה וחמש ששיםשנת חמשת אלפים שבע מאות 

 



 

 זכרונות פון גולַאג
 מפתח כללי

 III  ...................................................................................  ַאריינפיר
 V  ................................................................................ מפתח פרטי

 א  ...........................................................................  ערשטער טייל
 כט ...........................................................................  צווייטער טייל
 קיב .............................................................................  דריטער טייל
 קכד ............................................................................  פערטער טייל
 קפג ...........................................................................  פינפטער טייל

 

 זה נדפס באדיבותספר 

 הומינערשי'  יצחקובעלה  נחמה דינהנכדתי 

 משה דודומנחם מענדל בניהם 

 שיחיודבורה ובתם 
 

 

 

 
 

“MEMOIRS OF THE GULAG” 

“ZICHRONOS FUN GULAG” 

© 2004 By Rabbi Levi Haskelevich 

Published by Lubavitch House at the University of Pennsylvania 

4032 Spruce Street, Philadelphia, PA 19104 

Telephone: 215.222.3130 • Fax: 215.222.9635 

E-mail: rabbi@pobox.upenn.edu 

www.LubavitchHouse.com 

Typesetting and layout by Tzvi H. Notik   • סדר ועימוד ע"י 

Tel: (718) 773-4552 / 363-0045 • E-mail: hirshel@netzero.net 

Photo editing and layout: Rabbi Levi Haskelevich 

Cover design: Asher Hecht, (brightideasinc@optonline.net) 

Cover photos: Courtesy of the Gulag Museum (perm36@permonline.ru) 

Back cover photo: Alfred Savarani Photography (www.alfredfoto.com) 

 



 III/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 ַאריינפיר

 ַאריינפיר
 יולדו ר אחרון בניםלמען ידעו דו

 יקומו ויספרו לבניהם
 )תהילים עח, ו(

 שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך
 )האזינו לב, ז(

מיט לויב און דַאנק צו השי"ת בין איך צופרידן צו טיילן זיך מיט 
-אייך, חשוב'ע לייענער, מיינע זכרונות פון קָאמוניסטישן סָאוועטן

 פַארבַאנד.

געשיכטע  נות ווערט דערציילט, אין קורצן, דינדע זכרועאין די פָאלג
יוגנט;  היים; מיין-שטָאט; מיין עלטערן-פון מיין געבורט; מיין געבורטס

 יָאר אין 06": מיינע איבערלעבענישן במשך פון שנות ראינו רעהדי "
פַארבַאנד אונטערן קָאמוניסטישן רעזשים, און די יָארן אין -סָאוועטן

 שמחנו כימותייז מקויים געווָארן דער "וועלכע עס איז טיילוו
-סָאוועטן מיינע "פריילעכערע יָארן": דָאס ַארויספָארן פון –"... עיניתנו

 .רבי'ןליובַאוויטשער פַארבַאנד און ָאנקומען קיין ַאמעריקע, צום 

 מיינעווָאס עס הָאט מיך מָאטיווירט צו דערציילן און פַארשרייבן 
 איז: –זכרונות 

וואוסט אנווייזונג פון ליובַאוויטשער רבין צו פַארהיטן די די בַא (1
נפש פון אידן אין -זכרונות פון עלטערע חסידים און די מסירות

 פַארבַאנד.-סאוועטן

אייניקלעך -בַאקַאנט צו מַאכן מיינע קינדער, אייניקלעך און אור (2
זיידע, -מיט דער געשיכטע פון זייער פָאטער, זיידע און עלטער

למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקומו דער בחינה פון "אין 
 –" שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך", און "ויספרו לבניהם

לויטן ָאּפטייטש פון תרגום אונקלוס: "שאל אבוך ויחוי לך, 
 .סבייך ויימרון לך"

דָאס מערסטע פון די פָאלגענדע זכרונות קען זיכער  (3
היסטָארישער -לס קווַאל פון אידישאינטערעסירן און דינען ַא

אינפָארמַאציע אויך פַאר ַאנדערע אידן, אויסער מיין אייגענער 
פַאר די ווָאס זיי ַאליין )ָאדער זייערע  –משּפחה, און סּפעציעל 

-עלטערן( קומען פון געוועזענעם סָאוועטן-עלטערן און אור
 פַארבַאנד. 



IV  /מָאטל דער שוחט ___________________________  

 ַאריינפיר

* * * 

זענען פַארצייכנט געווָארן  ַא טייל פון די פָאלגענדע זכרונות
שריפטליך דורך מיר ַאליין, און ַא טייל הָאב איך דערציילט און 
רעקָארדירט אויף קַאסעטעס. דער גַאנצער מַאטעריַאל איז שּפעטער 
איברגעשריבן געווָארן, רעדַאגירט געווָארן און צוגעגרייט געווָארן צום 

 וועמען איך דַאנק זייער.שי',  ר' צבי הירש נָאטיקדרוק דורך הרה"ת 

איך וויל אויך אויסניצן די געלעגנהייט צו בַאדַאנקען מיינע 
 תחי' נחמה איידלאון זיין פרוי  שי'ר' לוי יצחק אייניקלעך, הרה"ת 

, שלוחים פון רבי'ן אין אוניווערזיטעט פון ּפענסילוועניע, חזקלביץ'
ברענגען דעם געדַאנק פַאר מיר מעורר זיין צו שרייבן מיינע זכרונות און 

ממש, און פַאר זיין ַאריינלייגן גרויס מי און כוחות -צו ֹא פועל
 איבערצוקוקן דָאס ווערק און עס פַארטיק צו מַאכן צום דרוק.

 ר' יוסף יצחקאויך וויל איך דערמָאנען און בַאדַאנקען: הרה"ת 
רבי'ן סעקרעטַאר פון  קליין, שי'בנימין  ר', הרה"ח הרה"ת ' גוטניקשי

 הומינער,שיחיו דיני און זיין פרוי ר' יצחק און מיין אייניקל הרה"ת 
פַאר זייערע גוטהַארציקייט זיך משתתף צו זיין אין די הוצאות פון 

)בר"י( שי'  ר' לייזעראון הרה"ת  גופיןשי'  ר' וועלעוועלדרוק; הרה"ת 
בוך; , פַאר זייער חלק אין איבערקוקן און רעדַאגירן דעם מישולבין

, פַאר יעקב יהודא ליב חזקלביץ'און  מנחם מענדלמיינע אייניקלעך 
אין  גולַאג מוזעאוםזייער הילף מיט די בילדער. ַא סּפעציעלן דַאנק צום 

בילד און ַאנדערע בילדער, און צו דעם -רוסלַאנד פַאר דעם טָאוול
 הייטס.-אין קרַאון אגודת חסידי חב"ד פון ַארכיוו פון ביבליָאטעק

ויהי רצון, ַאז ַאזוי ווי השי"ת הָאט מיר געהָאלפן ביז איצט, וועט 
ער מיר זיכער העלפן אויך ווייטער, צו געזונטע לַאנגע יָארן, און צו 

אייניקלעך, לאורך -הָאבן נחת פון מיינע קינדער, אייניקלעך און אור
 ימים ושנים טובות.

 ברוך מרדכי ב"ר זלמן ע"ה ליפשיץ
 "מָאטל דער שוחט"(שו"ב דמוסקבה )

 פורים תשס"ה, קרַאון הייטס, ברוקלין

בַאמערקונג פון מחבר: אומעטום אין די פָאלגענדע זכרונות )ביז פרק ס"ג( וואו 
עס ווערט דערמָאנט דער "רבי" )סתם(, ווערט מיט דעם געמיינט דער פריערדיקער 

ט דערמיט געמיינט ווער אין די ווייטערדיקע פרקים נ"ע.כ"ק אדמו"ר ר' יוסף יצחק 
 .ר נשיא דורינו"ק אדמו"כליובַאוויטשער רבי,  דער 



 V/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 מפתח

 

 זכרונות פון גולַאג

 מפתח פרטי
 

 ערשטער טייל

 א ............................................... מיין געבורט און מיין יוגנט פרק א:
  ים"חדר-די "אונטערגרונט

 ב ...................... דער "אונטערשטער" טייל –די שטָאט קיעוו  פרק ב:
 כיּפור אין-השנה און יום-די שולן אין "אונטערשטן" טייל פון קיעוו / ראש

 תורה אין שול -"אונטערשטן" טייל פון קיעוו / קָאמוניסטן בַאפַאלן אידן שמחת

 ד ....................... בערשטער" טיילדער "אוי –די שטָאט קיעוו  פרק ג:
 די "ברָאדסקע" און "קוּפעטשעסקע" שולן

 ו ................................... דער "סָאלָאמענקא" רַאיָאן פון קיעוו פרק ד:
רַאיָאן / ר' -דער געזעץ פון די קָאלכָאזן / אידן בַאזעצן זיך אין סָאלָאמענקא

יב קַאּפלַאן, ר' חיים אייזיק קרַאסניַאנסקי; ר' ברוך משה קָאליקָאוו, ר' ארי' ל
תורה אין סָאלָאמענקא / -עצרת און שמחת-גָאד און ר' משה ווינַארסקי / שמיני

  דער "ַארטעל" פון שמאי בַארָאן

 ט .................... ליובַאוויטש אין "אונטערשטן" טייל פון קיעוו פרק ה:
די אונטערגרונט חדרים און ישיבות / הרב בנימין ר' יעקב מייזליק און 

אויף ַא מקוה -גָארָאדעצקי ווערט רב אין קיעוו / ר' בנימין גָארָאדעצקי שטעלט
  אין ר' יעקב מייזליק'ס היים

 יא ......................ישיבת תומכי תמימים ליובַאוויטש אין קיעוו פרק ו:
/ די יעווסעקציע צעשמעטערט די שול אויף  דער משּפיע ר' בנימין ליּפמַאן

סָאלָאמענקא וואו עס הָאט זיך געפונען די ליובַאוויטשער ישיבה / ישיבת 
  תמימים ליובַאוויטש אין קיעוו שליסט זיך-תומכי

 יג ..................... די ישיבה אין קיעוו פַאר די אינגערע תלמידים פרק ז:
-די אינגערע תלמידים שליסט זיך / די נישט די קיעווער ישיבה פַאר

  ליובַאוויטשע ישיבה אין ּפָאדָאל

 טו ............ די "קוסטַארן", די "נַאדָאמיעס" און די "ַארטעלן" פרק ח:

 טז .................. היים-דער עקָאנָאמישער מצב אין מיין עלטערן פרק ט:
 ו ַארבעטן איך פַאנג ָאן צ

 יז .............................................. "תפארת בחורים" אין קיעוו פרק י:
בחורים" / חסידישע -שוועריקייטן אין ַא געהעריקן ּפלַאץ פַאר "תפארת



VI  /מָאטל דער שוחט ___________________________  

 מפתח

  בחורים" גרוּפעס-פַארברענגענס אין די "תפארת

 יח ........................................... ַארעסטן פון אנ"ש-די מַאסןפרק יא: 
פַארבַאנד / -ווסעקציע" פַארמעסט זיך צו פַארניכטן חב"ד אין סָאוועטןדי "יע

 דער קיעווער מסור

 כ ............ שמש פון ליובַאוויטשער שול אין קיעוו ַארעסטירט פרק יב: 
ָאן -ָאבער ער ווערט פַארדעכטיקט / וואלף ּבער טוט –דער שמש ווערט בַאפרייט 

ער שול / וואלף ּבער דערציילט, ַאז די "יעווסעקציע" ווייסט היזק אין קיעוו
נעמען פון אנ"ש אין קיעוו / ַא י"ט כסלו פַארברענגען ָאן דער ָאנוועזנהייט פון 

 וואלף בער 

 כג ............................................... איך שטעל זיך צום ּפריזיוו פרק יג:
דינסט / מיין -ון ַארמייאיך לָאז ווַאקסן ַא בָארד כדי ּפטור צו ווערן פ

  דינסט-קָאמיסיע / מיין בַאפרייאונג פון מיליטער-אויספָארשונג ביי דער ּפריזיוו

 כז ....................................................... האיש מקדש...פרק  פרק יד:
  און ווער גלייך אין דער זעלבער נַאכט ַארעסטירט –איך שליס ַא שידוך 

 צווייטער טייל 

 כט ................................................................. סטמיין ַארע פרק טו:
ספרים ווערן קָאנפיסקירט / מיין ערשטע נַאכט אין טורמע / מען -מיינע חב"ד

פירט מיר צו מיין ערשטער אויספָארשונג / די אויספָארשונג / איך גרייט זיך 
  דורכצוגיין ַא שווערע צייט

 לג .....................איך בַאקען זיך מיט די ַאנדערע ַארעסטַאנטן פרק טז:
נַאטשַאלניקעס! / די ענגשַאפט אין -ַארעסטַאנטן זענען "נ.ק.וו.ד."-מיינע מיט

  טורמע / דער אורטייל פון די נַאטשַאלניקעס פַארהַאלט זיך...

 לו ............................................ איך 'פייער' ּפסח אין טורמע פרק יז:
רשונג די ערשטע נַאכט ּפסח / די אויספָארשונגען מען רופט מיר אויף ַאן אויספָא

נַאכט / איך ּפרַאווע -שעה'ן / עס ענדיקט זיך מיין ערשטע "גיהנום"-אין די נַאכט
דעם "סדר" מיט פיל "מרור", ָאבער ָאן מצה! איך דערהַאלט זיך ביים לעבן 

  גַאנץ ּפסח בלויז אויף צוקער

 מ ................................................ די לַאנגע אויספָארשונגען ח:יפרק 
איך ווער ווידער גערופן צו אויספָארשונגען / ביים אויספָארשער / דער 
אויספָארשער בעט מיר פָארלייענען פון דעם מאמר "תשורי מראש אמנה"... / 
דער אויספָארשער ּפרובירט מיר "מזכיר נשמות" זיין... / דער אויספָארשער 

ר מיין כלה... / מען פָארשט מיר וועגן דעם משּפיע סטרַאשעט מיט ברענגען ַאהע
ר' בנימין ליּפמַאן / דער אויספָארשער פרעגט מיר: פַארווָאס הָאט בנימין 
ליּפמַאן געמוסר'ט ַא בחור ווָאס הָאט געהַאט ַא טשוּפ? / ר' ארי' ליב קַאּפלַאן 

ייערע ווערט ַאריינגעברַאכט צו מיין אויספָארשונג! / צו ווָאס נוצן ז
אויספָארשונגען? / מען פָארשט מיר וועגן ַא בַאמערקונג ווָאס איך הָאב געמַאכט 



 VII/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 מפתח

בעת דעם ַארעסט פון הרב מָארגנשטערן / מען פָארשט מיר וועגן ַא בילד ווָאס 
  איך הָאב געשיקט צום רבי'ן

 נַאטשַאלניק-דער געוועזענער אידישער "נ.ק.וו.ד." ............... פרק יט:
 נד ......................................................................... דערציילט 

דער דירעקטָאר פון דעם גרעסטן און שענסטן הָאטעל אין קיעוו ווערט 
ַארעסטירט / ַאן עלטערער גוי ווערט ַארעסטירט פַארן קוקן אויפן "קרעמל"... / 
דער ַאלטער גוי זָאגט, ַאז איך דערמָאן אים די מעשה פון ּפּפוס בן יהודה מיט 

יכער שּפַאציר אין טורמע / מיין פריינט, דער רבי עקיבא... / דער טעגל
נַאטשַאלניק בעט ביי מיר איך זָאל פַאר אים זינגען עּפעס פון "כל -"נ.ק.וו.ד."

  נדרי"...

 נט .............. יָאר! 3מיין שטרָאף: פַארשיקונג קיין סיביר אויף  פרק כ:
שטריכן פון דעם -יּפטמיין מוטער קומט זיך געזעגנען פון מיר / הו

  ַאקט-בַאשולדיקונגס

 סב ..................................................... אויפן וועג קיין גלותפרק כא: 
סיבירסקי / מיין זעקל מיט עסנווַארג ווערט -אונזער ערשטע סטַאציע: נָאווא

  צוגעגנב'עט! / אויפן וועג צו אונזער לעצטער סטַאציע

 סד ............................................................ אין גלות סיביר פרק כב: 
מען מעלדעט אונזער וועגן אונזער ַארבעט אין לַאגער: זעגן בוימער און לָאדענען 

  ווַאגָאנען / מיר ווערן "דערצויגן" צו זיין מענטשן...-זיי אויף בַאן

 סז .......................................... די שווערע ַארבעט אין לַאגער פרק כג:
וימער / די ַארבעט ביים ָאנלָאדן די בוימער אויף די די ַארבעט ביים זעגן די ב

  ווַאגָאנען-בַאן

 סח .......................................... ( אין סיביר0491ּפסח ת"ש ) פרק כד:
מיין מוטער שיקט מיר  –/ ּפסח דערנענטער זיך.  1496דער קַאלטער ווינטער פון 

ַארשיקטע אידן אין מצות! / איך טייל זיך מיט מיין מצה מיט די ַאנדערע פ
  סיביר / די התעוררות תשובה ווָאס דער כזית מצה הָאט גורם געווען

 עא ............... איך ווער באשטראפט פאר נישט ארבעטן שבת פרק כה:
טעג אין קַארצער פַאר נישט ַארבעטן שבת / איך ווער געשטעלט פַאר ַא  16

  קָאמיסיע-דָאקטוירים

 עג ............................ איך ווער פַארשיקט צו ַאן ַאנדער לַאגער פרק כו:
חיים! / דער העגייענישער -מען שטָאּפט אונז ַאריין אין ווַאגָאנען פון בעלי

צושטַאנד אין דעם ווַאגָאן / מיר שּפעקולירן, ַאז מען פירט אונז אין דעם 
יסן זיך, ַאז מען פירט זיי אין שרעקליכן לַאגער פון קַאלימַא / מענטשן דערוו

דעם שרעקליכן לַאגער פון קַאלימַא און זיי נעמען זיך דָאס לעבן / מיר פָארן 
  ווייטער



VIII  /מָאטל דער שוחט __________________________  

 מפתח

 די לעצטע סטַאציע  –וולַאדיווַאסטָאק  .................................. פרק כז:
 עח .................................................... אויפן וועג קיין קַאלימא   

פילן נישט דעם רעגן בעת אונזער  מיר קומען ָאן קיין וולַאדיווָאסטָאק / מיר
 שלָאף / מיט ַא שיף אויפן וועג קיין קַאלימַא 

 עט ....... איך קום ָאן אין דעם שרעקליכן לַאגער אין קַאלימַא! פרק כח:
מען טיילט אונז פַאנַאנדער אויף גרוּפעס און מען שיקט אונז גרָאבן גָאלד אין די 

  בערג-ָאן צו די טייגאַ -מיר קומען בערג /-טייגאַ 

 פא .......... בערג אין קַאלימא  -די שווערע ַארבעט ביי די טייגא   פרק כט:
פַאנַאנדער דעם גָאלד פון דער -דָאס גרָאבן פַאר גָאלד / די מַאשין ווָאס טיילט

יק שעה! / מיר לייגן ערד / מיר ווערן געהַאלטן ביי דער ַארבעט פַאר גַאנצע דרייס
חדשים -זיך שלָאפן מיט אונזערע נַאסע קליידער / די צוויי זומער'דיקע ַארבעטס

טָאג / געוועזענע קָאמוניסטישע -ָאן ַא רו –חדשים -/ די ַארבעט אין די זומער
  רעווָאלוציָאנערן ַארבעטן נישט און פַאלן טויט ווי די פליגן!

 פה ............................. אין קַאלימא  ( 94-0490ווינטער תש"ב ) פרק ל:
ָאן צו ווערן ווינטער / מיר הַאקן הָאלץ אויף צו ָאנווַארימען אונזערע -עס פַאנגט

בַארַאקן / ווער געניסט פון דעם ָאנגעהייצטן אויוון אין בַארַאק? / די ַארבעט 
ירענע ערד מיט בעת עס ווערט גָאר שטַארק קַאלט / דָאס אויפרייסן די פַארפרו

דיגריס צעלסיוס! / די הענט ווערן פַארפרוירן  -94דינַאמיט / מיר ַארבעטן אין 
ביי דער ַארבעט / דער נָאז ווערט פַארפרוירן פון קעלט! / מענטשן בַאּפוצן זיך 
מיט גָאלד צוליב וועלכן ַאנדערע מענטשן זענען געפַאלן קרבנות / די ווָאס 

נישט קיין עסן, און שטַארבן פון הונגער / איך  בַאקומען –ַארבעטן נישט 
  בַאשליס צו ַארבעטן גוט כדי צו בלייבן לעבן!

 צא ....................... מען שניידט ביי מיר ָאּפ ַא פינגער פון פוספרק לא: 
ַא בָאד איין מָאל אין ווָאך! / איך ַאנטדעק ַאן אינפעקציע אין פינגער פון פוס / 

שּפיטָאל / -קט מיר ָאּפ ַא הַאלבן פינגער / איך דערהָאל זיך אין לַאגערמען הַא
דער דָאקטָאר בַאשליסט, ַאז מען דַארף נָאכַאמָאל שניידן דעם פינגער! / איך 

  פַאנג ָאן ַארבעטן צוביסלעך אין שּפיטָאל

 צד ........... דער בַאן ווָאס פירט ַאוועק די טויטע פון די לַאגערן פרק לב: 
בַאן פירט -דורך די לַאגערן אין קַאלימַא / דער קוילן-ליניע ווָאס שניידט-די בַאן

ַארויס די טויטע קערּפערס פון די לַאגערן / רבונו של עולם: ברענג מיר כָאטש צו 
  קבר ישראל!

 צו ...... דָאס זיין אין שּפיטָאל הָאט מיך גערַאטעוועט פון טויט פרק לג:
איך ווער פולקָאם געזונט און איך קער זיך אום צו דער ַארבעט / רוב 
לַאגערניקעס זענען געשטָארבן פון דעם קַאלטן ווינטער! / דָאס זיין אין שּפיטָאל 

  חדשים הָאט מיך גערַאטעוועט פון טויט-אין די קַאלטער ווינטער

 צז ............. דַארפן ַארבעטן שבת איך בין זיך משתדל נישט צו פרק לד:
דָאקטָאר -ַא איד / דער אידישער לַאגער –דָאקטָאר -איך בַאקען זיך מיטן לַאגער

העלפט מיר איך זָאל נישט דַארפן ַארבעטן שבת / ַא הויכע קָאמיסיע בַאזוכט 
צלונג "קרַאנק"! דעם לַאגער און וואונדערט זיך, הלמאי יעדן שבת ווער איך ּפלו



 IX/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 מפתח

/ דער לַאגער דָאקטָאר קען מיר מער נישט העלפן איך זָאל זיין ּפטור פון 
  ַארבעטן שבת

 צט ................... איך ווער זייער ָאּפגעשווַאכט פון דער ַארבעט פרק לה:
ר אימּפרָאוויזירטע "שיך" ווען אונזערע פיס ווערן געשווָאלן פון קעלט און הונגע

  / מען בַאשליסט מיך ַאריבערצופירן צו ַא גרינגערע ַארבעט

 ווינטער תש"ב ביים רייניקן דעם שניי ................................. פרק לו:
 ק .................................................... פון דער קַאלימסקער וועג 

  צו דעם קַאלימסקער וועג-די קַאלימסקע וועג / די שטַארקע שנייען ווָאס דעקן

 קא .. טערמין ענדיקט זיך-ן פַארשיקונגסמיי –פרילינג תש"ב  פרק לז:
מלחמה ווערן נישט בַאפרייט פַארשיקטע וועמענס -צוליב דער ָאנגייענדער וועלט

טערמין עס הָאט זיך פַארענדיקט / דער נַאטשַאלניק מעלדעט מיר, ַאז מען פירט 
  מיר איבער צו ַארבעטן אין מיין פַאך

 קב ....... גַארַאזש-ָאן ַארבעטן אין ַאן אויטָאמָאבילן-פַאנג איך פרק לח:
מיין פַאך אין מַאגַאדַאן: צונויפצושמעלצן צעברָאכענע מעטַאלענע זַאכן / דער 
נַאטשַאלניק ּפרואווט מיר אויס צי איך קען די נייע מלאכה / די מענטשליכע 

ם ּפלַאץ / דער "לַאנגער רובל" / איך ווער אומשטענדן אין דעם נייע-ַארבעטס
  בַאצָאלט פַאר מיין ַארבעט; איך קויף זיך לייטישע קליידער און שיך

 קד ............................ איך בַאקום ַא בַאגרעניצטן ּפַאסּפָארט פרק לט:

 קה ................ כיּפור תש"ג אין מַאגַאדַאן-השנה און יום-ראש פרק מ:
כיּפור / איך בַאקען -השנה און יום-איך ּפרוביר אויסגעפינען ווען עס איז ראש

ָאבער אויך זיי ווייסן נישט  –זיך מיט ַא רומענישן אידן און מיט ַא ּפוילישן אידן 
ווען עס איז ר"ה און יוהכ"פ / מיר בַאשטימען ַא טָאג אין וועלכן מיר הַאלטן 

  כיּפור-יום

 איך דערוויס זיך, ַאז מיין משּפחה איז אומגעקומעןפרק מא: 
 קו .............................................................. יַאר"-אין "בַאבי 
ָאן אין מָאסקווע אין ביורָא פַאר אויפזוכן קרובים, צו זוכן מיין מוטער -איך גיב

און מיין ברודער / מען מעלדעט מיר פון מָאסקווע, ַאז מיין משּפחה איז 
  דער שחיטה אין "בַאבי יַאר"! אומגעקומען אין

 קח ............................... דער קיעווער יונגערמַאן טענענבוים פרק מב: 
מען ַארעסטירט דעם נַאטשַאלניק און צוזַאמען מיט אים אויך זיין ווייב און 

ַא  –טענענבוים / פרישע ּפירות און גרינצייג  –קינדער און... זיין שָאפער 
אין מַאגַאדַאן / טענענבוים ברענגט צוריק אין בַארַאק ַא פריש  זעלטענהייט
 אוגריקע! 

 קי ..................... די מלחמה פַארענדיקט זיך –( 0491תש"ה ) פרק מג:
ָאן בַאפרייען פַארשיקטע ווָאס הָאבן פַארענדיקט זייער טערמין / -מען פַאנגט

ווע מען זָאל ַארָאּפנעמען פון מיר די שולד ָאן קיין מָאסק-דער נַאטשַאלניק גיט
און מיר ַארויסגעבן ַא ּפַאסּפָארט, איך זָאל קענען צוריקפָארן ַאהיים / מָאסקווע 



X  /מָאטל דער שוחט ___________________________  

 מפתח

נעמט פון מיר ַארָאּפ די שולד און מען גיט מיר ַארויס ַא נייעם רעגולערן 
  ּפַאסּפָארט

 דריטער טייל 

 קיב ........... היים קיין קיעוואיך פָאר צוריק ַא –( 0491תש"ו ) פרק מד:
איך בַאזוך דעם הויף אין קיעוו וואו מיין משּפחה הָאט ַאמָאל געוואוינט; איך 
געפין, ַאז דער הויף איז געווָארן "יודענריין"! / גוי'אישע שכנה דערציילט ווי 

י דערמָארדעט אין ַאזוי די דייטשן הָאבן ָאּפגענַארט די אידן פון קיעוו און זי
  "בַאבי יַאר"

 קיג ........................................................ באתי ואין איש... פרק מה:
איך טרעף נישט אין קיעווער שול קיינעם פון די ַאמָאליקע ליובַאוויטשער 
חסידים / מיין ערשטער אידישער שבת נָאכן צוריקקומען פון פַארשיקונג / איך 

ס זענען ַאהינגעקומען מיינע ליובַאוויטשער געבער וואו ע-פרעג מיין גַאסט
  חברים פון ַאמָאל

 איך דערוויס זיך, ַאז די ליובַאוויטשער חסידים .................... פרק מו:
 קטו ............................................. געפינען זיך אין לעמבערג... 

דער יונגערמַאן מיט דער געלער בָארד דערציילט מיר, ַאז זיי ווַארטן דָארט 
רן קיין ּפוילן! / איך שרעק זיך איבער אומזיסט / דער יונגערמַאן ַאריבערצופָא

  מיט דער געלער בָארד ַאנטּפלעקט זיך צו מיר, ַאז ער איז פון אנ"ש

 קטז ......................... איך פָאר קיין לעמבערג –( 0491תש"ז ) פרק מז:
ָאן קיין לעמבערג -ך קוםאיך בַאקום ַא בריוו פון יחיאל מיכל רַאּפָאּפָארט / אי

ביינַאכט און איך געפין קוים די הויז פון חיים ווָאלָאוויק )רָאמענער( / איך 
בַאגעגן זיך מיט מיין טייערן פריינט מיכל רַאּפָאּפָארט / יחיאל מיכל 

  רַאּפָאּפָארט דערציילט מיר ווָאס עס טוט זיך אין לעמבערג

 קיט .................................. ק(ר' שמואל קריסלַאווער )נָאטי פרק מח:
ר' שמואל נָאטיק )קריסלַאווער( מיט זיין משּפחה ווַארטן איבערצופָארן דעם 
גרעניץ / עס קומט נישט ָאן קיין ענטפער פון ר' שמואל נָאטיק / ר' שמואל 
קריסלַאווער )נָאטיק( מיט זיין משּפחה איז ַארָאּפגענומען געווָארן פון בַאן און 

  ַא טייערער איד –רעסטירט געווָארן / ר' שמואל קריסלַאווער )נָאטיק( ַא

 קכב .................... די עשַאלָאנען פון לעמבערג שטעלן זיך ָאּפ פרק מט:
  אנ"ש ווָאס געפינען זיך אין לעמבערג ווערן ַארעסטירט

 פערטער טייל 

 קכד .................... עמבערגאיך הָאב חתונה און בַאזעץ זיך אין ל פרק נ:
איך הָאב חתונה / מיין ַארבעט אין לעמבערג / דער געשעפט וואו איך הָאב 

 געַארבעט שליסט זיך 



 XI/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 מפתח

 קכה ּפלַאץ אין לעמבערג-מיין נייער ַארבעטס –( 0491תש"ח )פרק נא: 
מיר בַאפרייען פון צו ַארבעטן שבת און  איך רעד ָאּפ מיט מיין בעה"ב ער זָאל

טוב / איך ווער גערופן פַאר ַא קָאמוניסטישע קָאמיסיע פַאר נישט ַארבעטן -יום
  שבת

 קכח ............... איך בין געצוואונגען צו ַאנטלויפן פון לעמבערג פרק נב: 
סעגַאל טענה'ט, ַאז איך ווער "בַאפרייט" פון מיין ַארבעט / רביצין חיה'קע 

  ס'איז פַאר מיר ַא סכנה צו בלייבן אין לעמבערג / איך ַאנטלויף קיין חַארקָאוו

 איך פָאר קיין טשערנָאוויץ –( 0494תש"ט ) ........................... פרק נג:
 קל ....................................................... צו לערנען זיך שחיטה 

ַא שוחט און ַא  פָאר, ַאז איך זָאל ווערן-מיין שווָאגער ּפסח משה זיידה שלָאגט
ָאן קיין טשערנָאוויץ / איך בַאקום "הודעה" און "קבלה" אויף -מוהל / איך קום

  שחיטה פון טשערנָאוויצער רב

 קלב ..................................... איך ווער ַא שוחט אין חַארקָאוו פרק נד:
זער ווילן היי-איך פָאר צוריק ַאהיים קיין חַארקָאוו / ביידע חַארקָאווער שלַאכט

מיר נישט ָאננעמען ַאלס שוחט! / איך ווייז צוריק ָאנבָאט צו גיין שחט'ן איבער 
און מען נעמט  –די הייזער / איינער פון די חַארקָאווער שוחטים איז געשטָארבן 

  מיך אויף ַאלס שוחט אויף זיין ּפלַאץ

 קלג ........ די ישיבה פַאר רבנים אין מָאסקווע –( 0411תשי"ז ) פרק נה:
ָאן קיין מָאסקווע און איך ווער אויפגענומען פון הרב שלייפער, דער -איך קום

רב פון מָאסקווע / מען פַארהערט מיר און איך ווער ָאנגענומען ַאלס -הויּפט
צופָארן צו -תלמיד אין דער מָאסקווער ישיבה / תלמידים פון איבערַאל קומען

ישיבה אין -נייער מאסקווער ישיבה / דער מלמד און דער ראש לערנען אין דער
דער נייער ישיבה / הרב שלייפער נפטר געווָארן; הרב לעווין ווערט דער נייער 

ישיבה / מיר -רב פון מָאסקווע און הרב טרעבניק ווערט ראש-הויּפט
  ּפרַאקטיצירן שחיטת עופות און שחיטת גסות

 קלח .................................... וערן מוהליםמיר לערנען זיך צו ו פרק נו:
די ּפרַאקטיקע ווָאס עס פָאדערט זיך פון ַא מוהל / מיר ּפרַאקטיצירן מילה ביי 

מילה / מיר -יַאנקל דעם מוהל / די שוועריקייטן ביים ּפרַאקטיצירן ַא ברית
  סטיּפענדיע פון דער מָאסקווער ישיבה-בַאקומען ַא געלט

 מיר פַארענדיקן דָאס לערנען –( 0411) תשי"ח ....................... פרק נז:
 קמ ............................................ און שטעלן זיך צו די פַארהערן 

די קעגנערשַאפט פון ליעּפליער רב צו דער מָאסקווער ישיבה / דער ליעּפליער רב 
בַאטייליקט זיך אין די פַארהערן און ווערט בַאאיינדרוקט פון די תלמידים פון 

  וער ישיבה / מיר ווערן מוסמך ַאלס שוחטים און מוהליםדער מָאסקו

 קמג ............................. איך ווער שוחט און מוהל אין פרונזה פרק נח:
איך פָאר צוריק קיין חַארקָאוו צו מיין משּפחה / הרב לעווין שלָאגט מיר פָאר 

זה הַאלטן זיך צוריק איך זָאל ווערן שוחט און מוהל אין פרונזה / אידן פון פרונ
  פון לָאזן מיר ַמל זיין זייערע קינדער



XII  /מָאטל דער שוחט __________________________  

 מפתח

 קמה ............................ מילה אין פרונזה-מיין ערשטע ברית פרק נט:
אליהו מלאך הברית איז מצליח מיין ַארבעט / מען לַאדענט מיך איין צו ַמל זיין 

 קינדער אין ַאלמַא ַאטַא 

 קמו ............................... טן אין ַאן ַארטעלָאן ַארבע-איך פַאנג פרק ס:
איך ַארבעט אין ַאן ַארטעל וואו מען מַאנופעקטירט קנעּפלעך פַאר ווייבערשע 

  קליידער

 קמח.................................. איך ווער גערופן צו דער מיליציעפרק סא: 
רבעט און עס דרָאט איך ווער בַאשולדיקט אין בַאשעפטיקן זיך מיט "טריפה" ַא

מיך צען יָאר פַארשיקונג! / די "נ.ק.וו.ד." שלָאגט מיר פָאר, איך זָאל פַאר זיי 
בתים פון פרונזה ווָאס מען הָאט -"ַארבעטן"... / איך דערציילט נישט די בעלי

פון מיך געווָאלט אין מיליציע / איך בַאשליס, ַאז יעבור עלי מה, ָאבער איך ווער 
 ין "מסור" און מלשין אויף אידן! נישט ח"ו קי

 קנ .......................... איך בין געצוואונגען צו פַארלָאזן פרונזה פרק סב: 
איך בין מודיע דעם נַאטשַאלניק, ַאז איך פַארלָאז פרונזה און פָאר צוריק קיין 

יין חַארקָאוו / עס קָאסט מיך ָאּפ ַא בכבודיקע מטבע כדי צוריקצובַאקומען מ
ּפַאסּפָארט פון דער מיליציע / איך בין מודיע די גבאים פון פרונזה ַאז איך 

  פַארלָאז תיכף פרונזה

 קנב ......................................... צוריק אין חַארקָאוו –תש"כ  פרק סג:
איבער ָארט פון חַארקָאווער שוחט / איך ַארַאנזשיר אימיצער זָאל -איך נעם

  אין פרונזה איבערנעמען מיין ָארט

 קנג ָאן מיט דער אידישער קהילה אין סווערדלָאווסק-איך פיר פרק סד:
הרב לעווין ווענדעט זיך צו מיר, איך זָאל ָאננעמען ַאמט אין סווערדלָאווסק / 

ָאנגעלעגנהייטן אין סווערדלָאווסק / איך גיי זיך -ָאן מיט די אידישקייט-איך פיר
רעגיסטרירן אין דער סווערדלָאווסקער מיליציע ַאלס היגער תושב / דער 
נַאטשַאלניק פָאדערט, די קהילה זָאל קויפן ַא הויז פַאר מיין משפחה איידער 

נַאטשַאלניק ַאנטזָאגט זיך צו -מען רעגיסטרירט מיך ַאלס תושב / דער הויּפט
בתים -ערדלָאווסקער בעלירעגיסטרירן מיר ַאלס תושב פון סווערדלָאווסק / סוו

  רופן אסיפה

 קנז ............. איך בין געצוואונגען צו פַארלָאזן סווערדלָאווסק פרק סה:
בתים, ַאז איך -איך ווער גערופן צום נַאטשַאלניק / איך בין מודיע די בעלי

  / מען טָאר נישט איבערכַאּפן די מָאס! פַארלָאז סווערדלָאווסק

 קס ............. איך ווער שוחט און מוהל אין מָאסקווע –תשכ"ז  ק סז:פר
הרב לעווין רופט מיך ַארויס קיין מָאסקווע איבערצונעמען דעם ּפלַאץ פון יַאנקל 

  מיט ַא ברַאסלעווער אייניקל –בזיווג שני  –אלישביץ / איך הָאב חתונה 

 קסב ..................................... ילהי מָאסקווער אידישע קהד פרק סח:
ַאריינפיר / די אידישע רעליגיעזע קהילה פון מָאסקווע אונטער קָאמוניסטישער 

נַאטשַאלניק -ַא געוועזענער "ק.ג.ב." –הקהל -דער מָאסקווער ראש אויפזיכט... /
  קדושה קלייטל אין דער מָאסקווער שול-/ די תשמישי



 XIII/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 מפתח

 קסד .............. נט אין דער מָאסקווער שולַאגע-דער "ק.ג.ב." פרק סט:
קָאנטַאקט -ַאגענט פון שול פרעגט ביי מיר, צי איך שטיי אין בריוון-דער "ק.ג.ב."

ַאגענט פון שול פָארשט מיר, ווער -מיט שניאורסָאן אין ַאמעריקע / דער "ק.ג.ב."
ַאגענט פון שול הָאט -.ב."עס הָאט מיך בַאזוכט שּפעט אין ָאוונט / דער "ק.ג

טענות, הלמאי די יוגנט גיט נישט ָאּפ דעם געהעריקן "כבוד התורה" צו הרב 
  שַאיעוויטש

 קסז ....................... טויזנטער ספרים אין דער מָאסקווער שול ע:פרק 
-ליקודש אין דער מָאסקווער שול? / די יונגע בע-פון ווַאנען קומען ַאזויפיל ספרי

תשובה אין רוסלַאנד "גנב'ענען" ספרים פון דער מָאסקווער שול כדי צו קענען 
לערנען / "ק.ג.ב." בַאפעלט גבאי פון מָאסקווער שול צו פַארשליסן די ספרים, 

 כדי אידישע יוגנטליכע זָאלן זיי ח"ו נישט נוצן

 קסט ......................... פַארבַאנד-מילה'ס אין סָאוועטן-בריתא: פרק ע
אמירת תחנון אין ַא  –מילה ָאן ּפרסום / "עת לעשות לה' הפרו תורתך" -ברית

הקהל פָאדערט, ַאז ַאלע -טָאג ווען איך פיר דורך ַא ברית / מָאסקווער ראש
הקהל -ברית'ן זָאלן דורכגיין דורך דער מָאסקווער אידישער קהילה / דער ראש

ען זיך נישט רעגיסטרירן צו אים פַאר הָאט צו מיר טענות, הלמאי מענטשן קומ
  מילה'ס-ברית

 קעב ........ ּפרעזידענט ניקסָאנ'ס בַאזוך אין מָאסקווע – 0414 ב: פרק ע
רב / -הקהל ווערט אויפגעפָאדערט צו געפינען ַא נייעם הויּפט-מָאסקווער ראש

וע! / נייער "רב" בלייבט רב פון מָאסקו-ָאנגעשטעלטער ווערט הויּפט-טעַאטער
 רב אויך נָאך ניקסָאנ'ס בַאזוך -הויּפט

 קעה ............................ רבנים פון אויסלַאנד בַאזוכן רוסלַאנד ג:פרק ע
-ּפרָאדוקטן / הרב טייץ ברענגט-מיט כשר'ע שּפייז-אויסלענדישע רבנים ברענגן

טן פון די אויסלענדישע מיט מאמרים און שיחות פון רבי'ן / די שוועריקיי
ּפרָאדוקטן צו די רוסישע אידן / די -בַאזוכער ביים איבערגעבן די כשר'ע שּפייז

ַאגענט אין שול / הרב משה דַאווידָאוויטש )משה -"משרתים" פון דעם "ק.ג.ב."
  בן גיטל( פון בעלגיע

 קפ .................................... מיין טָאכטערס חתונה –תשל"ג  ד:פרק ע
אין קען זיך נישט בַאטייליקן אין מיין טָאכטערס חתונה / דער רבי איז נישט 

  מסכים איך זָאל פַארלָאזן רוסלַאנד אפילו אויף ַא קורצע וויילע

 פינפטער טייל 

 איך גרייט זיך צו פָארן צום רבי'ן –שמ"ז ת .......................... ה:פרק ע
 קפג ................................................... אויף ר"ה תשמ"ח 

יבערשטער וועט געבן געזונט און לעבן, וועלן מיר פָארן צום רבי'ן"... "ַאז דער או
אויס משה תמרין די אומנות הזביחה והמילה / איך קום צופָארן -/ איך לערן
  צום רבי'ן!



XIV  /מָאטל דער שוחט __________________________  

 מפתח

 קפה ....................................חודש תשרי תשמ"ח ביים רבי'ן ו:פרק ע
ין / איך בלייב אויף דער בימה השנה ביים רבינ'ס מנ-לתורה ראש-איך בין עולה

בימה / דער רבי -צו דעם רבינ'ס תקיעות / איך זיץ אויף דעם רבינ'ס פַארברענגען
  גיט מיר ַא שטיקל מזונות ביים פַארברענגען פון שבת שובה

 קפח ...................................... איך בַאקום ד' מינים פון רבי'ן ז:פרק ע
רבי'ן ערב סוכות / איך בַאקום פון רבי'ן ַא לולב,  די חלוקה פון ד' מינים דורכן

הדסים! / איך ווינטש דעם רבי'ן ער זָאל הָאבן נחת פון די  11ַאן אתרוג און 
חסידים / מען איז מיר מכבד מיט דַאווענען פַארן עמוד ביים רבינ'ס מנין די 

  ערשטע נַאכט סוכות

 קצא ....... הקפותתורה ביים רבינ'ס -עצרת און שמחת-שמיני ח:פרק ע
-מיין ּפלַאץ ביי הקפות נעבן דעם רבינ'ס בימה / מען איז מיר מכבד מיט ַא ספר

  תורה ביי דער ערשטער הקפה

 קצד ........................................... איך געזעגן זיך מיטן רבי'ן ט:פרק ע
רבי זָאגט מיר, איך זָאל  דָאלַאר! / דער 30דער רבי גיט מיר ַא פלעשל משקה און 

איבערגעבן אין מָאסקווע, ַאז "משיח גייט, און מ'זָאל זיך גרייטן צו זיין 
קומען"! / ברוקלינער אידן בעטן מיר מיטנעמען געלט א.ד.גל. פַאר זייערע 

  קרובים אין מָאסקווע

 קצו ....................................... די נסיעה צוריק קיין מָאסקווע פ:פרק 
ּפלַאן פַארהַאלט זיך אין ּפרַאנקפורט צוליב שלעכטן וועטער / ּפַאסַאזשירן עראָ 

איבער אין ַא הָאטעל אין פרַאנקפורט / "לופטהַאנזַא" איז גרייט צו -נעכטיקן
פליען קיין מָאסקווע / ערָאּפלַאן בַאשליסט אין לעצטער מינוט, ַאז עס איז 

ט זיך אום קיין פרַאנקפורט! / איך אוממעגלעך צו לַאנדן אין מָאסקווע און קער
הָאב נישט גענוג כשר'ע עסן אויף דער פַארלענגערטער רייזע / מען מעלדעט אונז, 
ַאז מיר וועלן פָארזעצן אונזער רייזע ערשט פרייטָאג נָאך מיטָאג! / עס איז מער 

ן און מיר זענען געצוואונגען צו נעכטיקן אי –נישטָא קיין ָארט אין די הָאטעלן 
בַאקומען ַא ּפלַאץ אין ַא הָאטעל  –ָאן הצלחה  –פעלד / איך ּפרוביר -לופט

איבערצונעכטיקן / איך דַאווען מעריב מיט בכיות / דער אויבערשטער הערט 
מיינע תפילות און איך ווער געהָאלפן / איך פלי קיין מָאסקווע מיט סּפעציעלן 

ָאּפ מיין בַאגַאזש מוצ"ש פון -נעםּפרטית! / איך -ערָאּפלַאן / ַאלץ איז בהשגחה
פַאנַאנדער דעם רבינ'ס משקה און דעם -פעלד / איך טייל-מָאסקווער לופט
  רבינ'ס דָאלַארן

 רד ........... פַארבַאנד צעברעקלט זיך-דער סָאוועטן –תשמ"ט פא: פרק 
  אידן, כַאּפט ַאריין מסירת נפש!

 לָאז רוסלַאנד אוןאיך פַאר –תשנ"ג  ..................................... ב:פרק פ
 רה .................................................... בַאזעץ זיך אין ַאמעריקע 

מיין פרוי איז נפטר געווָארן / דער רבי דערלויבט מיך צו  –כ' שבט תשנ"ג 
 הייטס-פַארלָאזן רוסלַאנד / איך בַאזעץ זיך אין קראון



 א

 געבורט און מיין יוגנט מיין

 
זכרונות 
 פון גולַאג
זכרונות פון 

 פַארבאנד-סָאוועטן
 

 טיילערשטער 

  –פרק א  –

 מיין געבורט און מיין יוגנט

(, 1410, טן24 אגוסט דעםתרע"ו ) ל' אבאיך בין געבוירן געווָארן 
 פרומא שרהאון  ר' זלמןאין דער שטָאט קיעוו, צו מיינע עלטערן 

עליהם השלום. מיין פָאטער איז געווען פון די טשערנָאבילער חסידים, 
 פון די הָארענסטייּפעלער חסידים.און מיין מוטער הָאט געשטַאמט 

יָאר ַאלט, הָאבן מיינע עלטערן מיך  0בעת איך בין געווָארן לערך 
 געשיקט לערנען אין חדר.

 חדרים"-די "אונטערגרונט

, איז אונטערן קָאמוניסטישן רעזשים )אין די 1ווי בַאוואוסט
)און  ָאנפַאנג צווַאנציקער יָארן( זענען געשלָאסן געווָארן די חדרים

ישיבות(, און עס איז געווען שטרענג פַארבָאטן ָאנצוהַאלטן ַא רעליגיעזן 
זענען געווען  –חדר. די חדרים וועלכע הָאבן יָא עקזיסטירט 

", וועלכע זענען געגרינדעט געווָארן דורך חדרים-אונטערגרונט"
ליובַאוויטשער חסידים, אין שליחות פון דעם פריערדיקן 

–––––––––– 
 ", פרק א.תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטיתיספירליך זעט "( מער או1



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  ב

 דער "אונטערשטער" טייל –שטָאט קיעוו  די

, אויף וועמענס כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"עי'ן, ליובַאוויטשער רב
נפש געווען צו גרינדן ַאזלעכע -בקשה זיינע חסידים הָאבן זיך מוסר

 .2חדרים" און צו ווערן מלמדים אין די דָאזיקע חדרים-"אונטערגרונט

חדר" טַאקע הָאבן מיך מיינע עלטערן -און אין ַאזַא "אונטערגרונט
 געשיקט לערנען.

נפש צו לערנען מיט קינדער אין ַאלגעמיין, און -דָאס מסירות
איז אין לשער.  –חדר" -סּפעציעל צו זיין ַא מלמד אין ַאן "אונטערגרונט

שטרָאף, אויב מען זָאל ח"ו געכַאּפט -עס הָאט ּפשוט געדרָאט מיט טויט
 ָארגַאנען לערנענדיק מיט אידישע קינדער.-ווערן דורך די מַאכט

, ר' אליעזר )לייזער( ּפאיקןי ַאזוי מיין מלמד, איך ַאליין געדענק וו
איז געכַאּפט געווָארן לערנענדיק אין ַאזַא חדר מיט אידישע קינדער. די 

, "למען 4הָאט דורכגעפירט ַאן עפענטליכן ּפרָאצעס 3"יעווסעקציע"
איך געדענק נישט איצט ּפינקטליך ווָאס עס איז  –ישמעו וייראו". 

טָארף פון דעם מלמד, ווָארום דער מלמד איז דעמָאלט געווען דער ש
געווען ַא בן תשעים... ָאבער נָאכדעם, פַארשטייט זיך, איז שוין מער 

 קיין מלמד נישט געווען.

זעט ביטע  –חדרים אין קיעוו -]מער וועגן די "אונטערגרונט"
 ווייטער, אין פרק ג'[.

 –פרק ב  –

 דער "אונטערשטער" טייל –די שטָאט קיעוו 

יך וויל ַאביסל אויסמָאלן ווי ַאזוי קיעוו הָאט אויסגעזען אין א
 מיינע קינדערשע יָארן.

קיעוו איז געווען פַאנַאנדערגעטיילט אויף צוויי טיילן: דער 
"אויבערשטער" טייל פון שטָאט און דער "אונטערשטער" טייל פון 

נדער דער שטָאט )"ּפָאדָאל"(, צווישן די צוויי טיילן שטָאט טיילט פַאנַא

–––––––––– 
 ( מער אויספירליך וועגן דעם, זעט דָארט פרק ז.2

זעט דָארט  –רעליגיעזע ַאקטיוויטעטן פון דער "יעווסעקציע" -( מער וועגן די ַאנטי3
 פרקים יח; לז.

 –די חדרים ( מער אויספירליך וועגן די עפענטליכע ּפרָאצעסן קעגן די מלמדים אין 4
 זעט דָארט פרק ז )ע' לב ואילך(.



 ג/  זכרונות פון גולַאג _______________________________ 

 דער "אונטערשטער" טייל –שטָאט קיעוו  די

 .ךטיי-ניעּפער

ביז דער רעווָאלוציע, הָאבן אידן אין קיעוו געמעגט וואוינען בלויז 
אין "אונטערשטן" טייל פון שטָאט, און דָארט איז טַאקע געווען דָאס 
עיקר אידישקייט פון קיעוו. אויך די קיעווער חדרים און ישיבות, זענען 

וו. דָארט בין איך אויך ַאלע געווען אין אונטערשטן טייל פון קיע
 געבוירן געווָארן.

 די שולן אין "אונטערשטן" טייל פון קיעוו

שולן, אין  26אין דעם "אונטערשטן" טייל פון קיעוו זענען געווען 
וועלכע עס זענען ָאּפגעהַאלטן געווָארן מנינים אינדערפרי און ביינַאכט, 

ווסקע גַאס וואו איך שיעורים. בלויז אין דער יַארָאסלַא-ווי אויך תורה
 5שולן, און אין איין "הויף" זענען געווען  1הָאב געוואוינט זענען געווען 

 מקוואות.

עס פלעגן קיין קיעוו אויך קומען צופָארן גרויסע חזנים פון איבער 
 דער גָארער וועלט, כדי דָארט צו דַאוונען.

יי שולן צום גרויסן בַאדויערן זענען אין קיעוו אויך געווען צוו
ָארטָאדָאקסיש. איינע הָאט געהייסן -וועלכע זענען נישט געווען שטרענג

)"וואדא" מיינט וואסער. דארטן האבן געדאווענט די  "ווַאדַאנָאיע"
"די שניידערישע  –און די ַאנדערע  וואס האבן געארבעט אויף די טייכן(.

דער בימת  הקודש מיט-שול". אין די דָאזיקע צוויי שולן איז דער ארון
הקריאה געווען אינאיינעם. בעת עס פלעגן קיין קיעוו קומען צופָארן 
חזנים צו דַאווענען שבת, פלעגן די דָאזיקע צוויי שולן ַאוועקשטעלן 
אימיצן ביי דער טיר פרייטיק צו נַאטכס, כדי קיינעם נישט ַאריינלָאזן 

הָאבן  –געלט", צו הערן די חזנים ָאן פריער ָאּפצָאלן. "דער חזן דַארף 
 די ָאנפירער פון די דָאזיקע שולן געטענה'ט.

 כיּפור אין "אונטערשטן" טייל פון קיעוו-השנה און יום-ראש

השנה פלעגט מען פַארענדיקן דַאווענען מנחה כמעט אין ַאלע -ראש
קיעווער שולן אין דער זעלבער צייט. ַאזוי, ַאז ַאלע קיעווער אידן פלעגן 

צו "תשליך" אין דער זעלבער צייט, און די קיעווער זיך ַארויסלָאזן 
גַאסן זענען געווען שווַארץ פון די אידן פון די לַאנגע סירטוקן. ס'איז 

 געווען ַא בזיון ַא איד זָאל גיין מיט ַא קורצן רעקל )ַא "פינדזשַאק"(.

אויס דער -כיּפור פלעגן די קיעווער אידן אויסשטעלן לענג-ערב יום
מיט "לעקַאח". ווָאס עס הָאט זיך ָאּפגעטָאן מיט  גַאס טישלעך



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  ד

 דער "אויבערשטער" טייל –שטָאט קיעוו  די

 "כפרות" אין קיעוו איז אוממעגליך צו בַאשרייבן.

 תורה אין שול-קָאמוניסטן בַאפַאלן אידן שמחת

, הָאט אין קיעוו 5די תקופה פון "נעּפ"אין (, 1420תשרי תרפ"ז )
 געטרָאפן ַא גרויסער אומגליק.

שול געדַאוונט ַא חזן מיט ַא  תורה הָאט אין דער טַאלנער-שמחת
כָאר. די שול איז געווען געּפַאקט מיט פַארמעגליכע אידן; אידן וועלכע 
הָאבן געטרָאגן גָאלדענע זייגערלעך, און זייערע פרויען זענען געווען 
בַאּפוצט מיט גָאלדערע רינגעלעך אויף זייערע פינגער און אויף זייערע 

 אויערן.

ָאמוניסטן ימ"ש ַאריינגעקומען אין שול און ּפלוצלונג זענען די ק
פינסטער -ָאּפגעשניטן דעם לעקטריציטעט. אין שול איז געווָארן חושך

און עס הָאט אויסגעברָאכן ַא גרויסער טומל און ַא ּפַאניקע. אידן הָאבן 
ָאנגעפַאנגען שטרָאמען צו דער טיר. ַאזוי ווי די שול אויפן צווייטן 

הָאבן אידן ָאנגעפַאנגען צו  בלויז איין טיר,שטָאק הָאט געהַאט 
שּפרינגען פון די פענסטער. עטליכע אידן זענען דורכדעם אומגעקומען. 

קָאמוניסטישע מערדער בַאפַאלן די  3אין דער זעלבער צייט זענען 
 ַאנטלויפנדע פרויען, און פון זיי ַארָאּפגעריסן די גָאלדענע רינגעלעך.

 –פרק ג  –

 דער "אויבערשטער" טייל –עוו די שטָאט קי

איצט וויל איך ַאריבערגיין צו דערציילן, אין קורצן, ווי ַאזוי עס 
הָאט אויסגעזעען אין מיינע קינדערשע יָארן דער צווייטער טייל פון 

 קיעוו, דער "אויבערשטער" טייל )"אין דער הויך"(.

בלויז ביז דער רעווָאלוציע הָאבן אין דעם טייל שטָאט געוואוינט 

–––––––––– 
פַארבַאנד איינגעפירט -( ָאנפַאנגענדיק פון יָאר תרפ"ג )ביז תרפ"ט(, איז אין סָאוועטן5

", די נייע ווירטשַאפטליכע איינשטעלונג, ווָאס הָאט דערלויבט נעּפגעווָארן דער "
ַארבעט -און הַאנט ּפריווַאטע מענטשן ָאנצופירן מיט אייגענע, קליינע מסחרים

ָארטעלן. דָאס הָאט געהָאלפן די פרומע אידן צו קענען הָאבן ּפרנסה, ָאן צו דַארפן 
טוב )ווי עס איז געווען איינגעשטעלט אין די גרעסערע -ַארבעטן שבת און יום

 פַאבריקן, וועלכע הָאבן בַאלַאנגט צו דער רעגירונג(.

" פרקים ה; טז; ד ברוסיא הסובייטיתתולדות חב"זעט " –מער וועגן דעם "נעּפ" 
 כח.



 ה/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 יילדער "אויבערשטער" ט –שטָאט קיעוו  די

אידן וועלכע הָאבן )צוליב מסחר און דָאס גלייכן( געמעגט וואוינען 
 אויסערן "תחום המושב".

בכלל, אין דעם טייל פון קיעוו פלעג איך נישט ָאפט זיין. איך הָאב 
דָארט ּפשוט נישט געהַאט ווָאס צו טָאן, ווָארום דער עיקר אידישער 

 אונטערשטער" טייל פון שטָאט.לעבן איז געווען אויף "ּפָאדָאל", דער "

 די "ברָאדסקע" און "קוּפעטשעסקע" שולן

דעריבער טַאקע הָאב איך נישט געוואוסט ּפינקטליך וויפל שולן עס 
זענען דָארט געווען. נָאר דָאס הָאבן ַאלע געוואוסט, ַאז עס זענען דָארט 

, און די געווען צוויי גרויסע שולן. איינע איז געווען די "ברָאדסקע" שול
 די "קוּפעטשעסקע" שול. –צווייטע 

איז געבויט געווָארן מיט לערך הונדערט יָאר  ברָאדסקע שולדי 
. די דָאזיקע שול איז ברָאדסקיצוריק, דורך ַא רייכן איד, מיטן נָאמען 

במשך יָארן פַאררעכנט געווָארן ַאלס די גרעסטע שול אין איירָאּפע. כדי 

ט אויפצובויען די שול, איז ברָאדסקי צו בַאקומען דעם ּפערמי
ָארגַאנען צו בויען פַאר -געצוואונגען געווָארן דורך די סָאוועטישע מַאכט

זיי, פון זיין אייגענעם געלט, פַארשידענע בנינים, ווי צום ביישּפיל ַא 
 און דָאס גלייכן. ,גרויסן שּפיטָאל

און זי שול געפינט זיך אין צענטער פון קיעוו -די ברָאדסקע

 
 די "ברָאדסקע" שול צום היינטיקן טָאג

 



  ____________________________ מָאטל דער שוחט/  ו

 "סָאלָאמענקא" רַאיָאן פון קיעוו דער

 פַארנעמט גַאנצע צוויי גַאסן.

איז געווען זייער ַא שיינע. פון אונטן איז  קוּפעטשעסקע שולדי 
געווען ַא קליין "שטיבל", און אין דער הויך הָאבן געדַאוונט די שיינע 

תורה און לומדים. דָארט הָאט געדַאוונט ַא -בתים, חסידים, בני-בעלי
איז געווען חזן קרָאמסקי. ער הָאט אין חזן מיט ַא כָאר. זיין נָאמען 

זיין כָאר ַאריינגענומען אויך מיידלעך. דעריבער הָאבן טַאקע ַאלע 
ערליכע אידן ַאריבער אין דער אונטערשטער "שטיבל", דָארט צו 

 .6דַאווענען און לערנען

די ברָאדסקע שול איז גלייך אין די ָאנפַאנג צווַאנציקער יָארן 
ָארגַאנען. פריער איז -ן דורך די קָאמוניסטישע מַאכטגעשלָאסן געווָאר

ילה צו בַאנוצן זיך הדי שול איבערגעגעבן געווָארן צו דער אידישער ק
מיט דער שול פַאר "אידישער קולטור". ָאבער במשך פון די 

 .7טעַאטער-שּפעטערדיקע יָארן איז פון דער שול געווָארן ַא קוקלע

טעמט נָאך עטלעכע יָאר, ָאבער אין די קוּפעטשעסקע שול הָאט געָא
מיטן די דרייסיקער יָארן איז אויך די דָאזיקע שול געשלָאסן געווָארן 

 .8ָארגַאנען-דורך די קָאמוניסטישע מַאכט

 –פרק ד  –

 דער "סָאלָאמענקא" רַאיָאן פון קיעוו

סטַאציע( איז פַארַאן ַא רַאיָאן, -אין קיעוו נעבן ווַאקזַאל )בַאן
)תרצ"ג( זענען דָארט  1433". אין סָאלָאמענקאהייסט " וועלכער

 ָאנגעפָארן שיינע אידן, שוחטים און רבנים. ומעשה שהי' כך הי':

–––––––––– 
-דערציילט אין זיינע זכרונות, ַאז צווישן די פילע תורה ר' יחזקאל ברָאד שי'( 6

שיעורים ווָאס זענען געלערנט געווָארן אין דער דָאזיקער שול, איז אויך געווען ַא 
ר' ארי' ליב  טעגליכער שיעור אין "חק לישראל", ווָאס איז פָארגעלערנט געווָארן פון

ּפלַאן  (16)זעט וועגען אים אין די ערטער צוגעצייכענט ווייטער הערה  .קא 

חב"ד, ַאלס רעּפרעזענטַאנט פון דער פַארבליבענער אידישער קהילה  הָאט נס( לעצט7
טויזנט אידן(,  166אין קיעוו )וועלכע ציילט נָאך ביים היינטיקן טָאג ַארום 

 שול.צוריקבַאקומען די געגזל'טע 

, ר' יחזקאל ברָאד שי'אין די זכרונות פון  –( מער אויספירליך וועגן דעם 8
 )י"א ניסן תשנ"ו(. 861" נומער כפר חב"דפַארפענטליכט אין "



 ז/  זכרונות פון גולַאג _______________________________ 

 "סָאלָאמענקא" רַאיָאן פון קיעוו דער

 דער געזעץ פון די קָאלכָאזן

אין ָאנפַאנג פון די דרייסיקער יָארן, הָאט סטַאלין ימ"ש 
בָאדן  ַארויסגעגעבן ַא בַאפעל, לויטן וועלכן ַאלע שטחים פון לַאנד, אויך

איבער צום -ווָאס הָאט פריער בַאלַאנגט צו ּפריווַאטע מענטשן, גייט
רשות פון דער רעגירונג, און ַאלע מענטשן וועלן פון איצט ָאן דַארפן 

 ַארבעטן צוזַאמען אין די קָאלכָאזן.

פַארשטייט זיך, ַאז נָאכדעם ווי דָאס ערד איז צוגענומען געווָארן 
זיי מער נישט געווָאלט עס בַאַארבעטן ַאלס פון די ּפויערן, הָאבן 

קָאלכָאזניקעס. ַאלס רעזולטַאט הָאט די רעגירונג צוגענומען דָאס 
ברויט מיט ַאלדָאס גוט פון די מענטשן. אין די דערפער און די 
שטעטלַאך הָאט אויסגעברָאכן ַא הונגער און אין די גַאסן הָאבן זיך 

 .9ון הונגערפ ןגעווַאלגערט מענטשן געשווָאלע

ַאלס רעזולטַאט דערפון, זענען ַאלע מענטשן ַאנטלָאפן פון די 
דערפער און שטעטלעך, וואו ס'איז געווען ַא הונגער, קיין קיעוו. אין 

טַאקע זייער  –קיעוו הָאט מען געקענט בַאקומען ַא שטיקל ברויט, 
 טייער, ָאבער ס'איז געווען צו בַאקומען.

 רַאיָאן-סָאלָאמענקאאידן בַאזעצן זיך אין 

ַא סך אידן, ּפליטים פון די שטעטלַאך, ווער ס'הָאט געהַאט ַאביסל 
רַאיָאן, וואו עס זענען -געלט, הָאט זיך בַאזעצט אין דעם סָאלָאמענקא

געווען ַא סך ּפריווַאטע הייזער, און מ'הָאט געקענט קויפן ָאדער דינגען 
ו געווען פיינע הייזער, אין ַאלע ַא הויז. בכלל זענען די הייזער אין קיעו

 הינזיכטן.

קסן ַא פיינער ָארַאיָאן אויסגעוו-ַאזוי ַארום איז אין סָאלָאמענקא
 קיבוץ פון אידן.

ּפלַאן, ר' חיים אייזיק  ר' משה קָאליקָאוו, ר' ארי' ליב קא 
 קרַאסניַאנסקי; ר' ברוך גָאד און ר' משה ווינַארסקי

 איזזיך בַאזעצט אין סאלאמענקא, צווישן די אידן ווָאס הָאבן 
, און ַא ר' משה קָאליקָאוואויך געווען ַא פיינער איד מיט נָאמען 

ּפלַאןחשוב'ער רב מיטן נָאמען  , דער קסַאווָארָאווער 10ר' ארי' ליב קא 
–––––––––– 

 פרק כט. ,"תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטיתזעט " –( מער וועגן דעם הונגער 9

ר' ארי'  .56 זייט 556 מערנו. 86 זייט 593 נומער 'כפר חב"דוועגען אים אין 'זעט ( 10
לייב קַאּפלַאן איז שפעטער ַארעסטירט געווָארן און פַארשיקט געווָארן קיין 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  ח

 "סָאלָאמענקא" רַאיָאן פון קיעוו דער

 רב הי"ד.

ר'  , אזוי ווי:אין סאלאמענקא זענען אויך געווען טייערער אידן
 און נָאך און נָאך. ר' ברוך ָגד; חיים אייזיק קרַאסניַאנסקי

ר' משה ט געווען נָאך ַא פיינע שטוב, די שטוב פון רס'איז דָא
. טַאקע ַאן אינטעליגענטע שטוב, ָאבער ַא אידישע שטוב. ווינַארסקי

טוב פלעגן זיך דָארט צונויפקלייבן יונגווַארג, בחורים, -שבת און יום
רברענגען און זינגען מיידלעך און אידישע סטודענטן. מ'פלעגט פַא

 צוזַאמען זמירות.

 תורה אין סָאלָאמענקא-עצרת און שמחת-שמיני

הושענא רבה ביינַאכט פלעגט מען גיין צו ר' ארי' ליב קַאּפלַאן אין 
הָאט געהַאט יָארצייט נָאך זיין  משה אהרן גייסינסקידער היים. 

 מען זיך צעפָארן. האטמוטער. אינדערפרי 

ָאג פלעגט מען ַאוועקגיין אויף סָאלָאמענקא צו עצרת בייט-שמיני
ר' משה קָאליקָאוו ַאהיים. בעת מען איז ַאריין ביי אים אין שטוב, איז 

און  , שוחטיםשוין די שטוב געווען געּפַאקט מיט פיינע אידן: רבנים
בתים. מ'הָאט דָארט זייער גוט פַארברַאכט. ערשט -בכלל פיינע בעלי

 מען געגַאנגען צו הקפות.שּפעט ביינַאכט איז 

-דער עולם איז געבליבן דָארט נעכטיקן, און אויף מָארגן, שמחת
תורה נָאכן דַאווענען פלעגט מען ַארומגיין איבער די הייזער. יעדערער 
הָאט איינגעלַאדן צו זיך ַאהיים, צו מַאכן ַא "לחיים" און דערלַאנגט ַא 

תורה טָאג. מ'הָאט -צער שמחתפיינעם כיבוד. ַאזוי איז ַאדורך דער גַאנ
 אפילו נישט בַאוויזן דורכצוגיין ַאלע הייזער.

 תורה איז מען געפָארן ַאהיים.-מוצאי שמחת

 דער "ַארטעל" פון שמאי בַארָאן

יָארן איז איינגעפירט געווָארן דער סיסטעם, ַאז מען -אין די הונגער
טעטשקע"(. קַארטע" )"קַאר-פלעגט אויסטיילן ברויט לויט ַא "ברויט

 קַארטע הָאבן בַאקומען בלויז די ווָאס הָאבן געַארבעט.-ַאזַא ברויט

ַאזוי ווי רבנים הָאבן דָאך נישט געטָאן קיין ַאנדער ַארבעט אויסער 

–––––––––– 
קַאזַאכסטַאן, דָארט הָאבן די קַאזַאכער בַאנדיטן אים פַארשטיינערט ביז צום טויט, 

 יום כיפור ביינַאכט, השם ינקום דמו. זעט זיין בילד וויטער אין בוך.



 ט/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 אין "אונטערשטן" טייל פון קיעוו ליובַאוויטש

 זיין ַא רב, זענען זיי דעריבער געשטעמּפלט געווָארן פון דעם
י , און ַאזו11קָאמוניסטישן רעזשים ַאלס "לישענצעס" )רעכטלָאזע(

-ַארום זענען זיי, צווישן ַאנדערן, נישט געווען בַארעכטיקט צו "ברויט
 קַארטעס".

, שמאי בַארָאןאין סאלאמענקא איז געווען ַא איד מיט נָאמען 
שבת, פון -ַארטעל פון אידן שומרי-הָאט ער ָארגַאניזירט ַא ּפַאנטָאפל

ָארט וועלכן שמאי ַאליין איז געווען דער פָארזיצער. מען הָאט ד
שיך. פַארשטייט זיך ווָאס פַארַא שיכלעך די -געדַארפט נייען שטעק

רבנים הָאבן געקענט אויפנייען. ָאבער דורך דעם ַארבעטן אין דעם 
 קַארטע".-ַארטעל איז מען געווען בַארעכטיקט צו בַאקומען ַא "ברויט

מַאכט זיך ַאמָאל, ַאז עס איז אומדערווַארטערהייט 
קָאמיסיע, אונטערצוזוכן די ַארבעט ווָאס דער  אונטערגעקומען ַא

שבת ַארטעל פַאבריצירט. פַארשטייט זיך ווָאס זיי הָאבן דָארטן -שומרי
געזען. אויסער די "ַארבעט" ווָאס זיי הָאבן דָארט געפונען, הָאבן זיי 

 אויך געטרָאפן ביי שמאי בַארָאן אין טישל ַא ּפָאר תפילין.

נען הָאבן דורכגעפירט ַא משּפט. מיט ווָאס ָארגַא-בקיצור, די מַאכט
דער משּפט הָאט זיך געענדיקט, געדענק איך נישט. ס'איז נישטָא ביי 
וועמען צו פרעגן. ס'איז, צום בַאדויערן, קיינער נישטָא פון יענע 

 מענטשן.

 פַארשטייט זיך, ַאז דער ַארטעל איז בטל געווָארן.

 –פרק ה  –

 שטן" טייל פון קיעווליובַאוויטש אין "אונטער

 ר' יעקב מייזליק און די אונטערגרונט חדרים און ישיבות

ר' יעקב מייזליק אין ּפָאדָאל הָאט געוואוינט ַא איד מיטן נָאמען 
)"יעקב דער סטָאליער"(. ער פלעגט קלייבן געלט אויף אויסהַאלטן ַאן 

 ת.חדר און ישיבה און צָאלן די מלמדים זייער שכירו-אונטערגרונט

דָאס ָאנפירן מיט רעליגיעזע חדרים און ישיבות איז, ווי 
פַארבַאנד. ר' יעקב -אויבנדערמָאנט, געווען פַארבָאטן אין סָאוועטן

–––––––––– 
 פרק מ. –" חב"ד ברוסיא הסובייטית תולדות( זעט "11



  ____________________________ מָאטל דער שוחט/  י

 אין "אונטערשטן" טייל פון קיעוו ליובַאוויטש

מייזליק איז טַאקע געכַאּפט געווָארן ביי דער "עבירה", און ער איז 
 טַאקע דערפַאר געשטעלט געווָארן צום משּפט.

דה געווען, ַאז ער הָאט ביים משּפט הָאט ר' יעקב זיך מו
ָאנגעהַאלטן חדרים, און ַאז ער וועט עס אויך ווייטער טָאן. ר' יעקב איז 

. קיעוו איז דעמָאלט 12פַאר'משּפט געווָארן צו צוויי יָאר טורמע
 תורה און ישיבה.-פַארבליבן ָאן ַא תלמוד

 הרב בנימין גָארָאדעצקי ווערט רב אין קיעוו

ר' בנימין יין קיעוו ָאנגעקומען הרב ענדע זומער תרפ"ו איז ק
, וועלכער איז געשיקט געווָארן דורך דעם רבי'ן אליהו גָארָאדעצקי

מוהריי"צ צו ווערן רב אין קיעוו און 
. ער איז אויך געווָארן רב אין דער 13אומגעגנט

ליובַאוויטשער שול אין קיעוו. מיטן ָאנקומען 
ט פון הרב גָארָאדעצקי אין קיעוו, הָא

 ובַאוויטש דָארט אויפגעלעבט.יל

ר' בנימין גָארָאדעצקי איז געווען ַא ּפה 
מּפיק מרגליות. בעת עס פלעגט אין קיעוו 
פָארקומען ַא חסידישע פַארברענגען, פלעגן 
ַאלע ליובַאוויטשער חסידים )צוויישן זיי אויך 
עלטערע חסידים( קומען פַארברענגען צו ר' 

-בַאסק איך די בנימינ'ען. צווישן זיי געדענ
 , און נָאך.ר' מאיר יאסעלסָאןברידער; 

אויף ַא מקוה אין ר' יעקב -ר' בנימין גָארָאדעצקי שטעלט
 מייזליק'ס היים

ָארגַאנען -ענדע יָאר תרפ"ח הָאבן די קָאמוניסטישע מַאכט
געשלָאסן די מקוה אין ּפָאדָאל. צוויי יָאר שּפעטער הָאבן זיי געשלָאסן 

מקוה, אין צענטער פון קיעוו. ר' בנימין גָארָאדעצקי  אויך די ַאנדער
 הָאט זיך דַאן גענומען צו אויפשטעלן אומלעגַאלע מקוואות אין קיעוו.
–––––––––– 

 ר' בנימין גָארָאדעצקי" פון זכרון( ענליכעס צו דעם ווערט דערציילט אין ספר "12
" פרק יג(, תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית, איבערגעדרוקט אין "21 זייט)פרק א 

ם פון ַאז עטליכע יָאר פַאר זיין ָאנקומען קיין קיעוו, הָאט מען פַאר'משּפט די מנהלי
, ווי אויך אויך ר' יעקב מייזליקאון  ר' משה ווינערסקיתורה, -דער קיעווער תלמוד

 צוויי פון די מלמדים, צו צוויי יָאר תפיסה.

 ב.-" פון ר' בנימין גָארָאדעצקי, פרקים אזכרון( מער אויספירליך זעט ספר "13

 
 הרב ר' בנימין אליהו

 גָארָאדעצקי

 



 יא/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 תומכי תמימים ליובַאוויטש אין קיעוו ישיבת

איינע ַאזַא מקוה הָאט ר' בנימין אויפגעשטעלט אין דער וואוינונג 
פון ר' יעקב מייזליק. מען קען זיך פָארשטעלן מיט ווָאס פַאר ַא 

נפש דער בויען די מקוה איז געווען פַארבונדן. -מורא'דיקע מסירות
ָאבער ביי ר' בנימינ'ען איז נישט געווען שייך קיין מורא. ער איז שוין 

דַארף מען. ַאנדערש  –; ַאז מען דַארף 14געווען ַא "מלומד" אין נסיונות
 קען נישט זיין!

 –פרק ו  –

 ישיבת תומכי תמימים ליובַאוויטש אין קיעוו

פון יָאר תרפ"ט, נָאכדעם ווי די ליובַאוויטשער ישיבה  אין ָאנפַאנג
, איז איינע פון די 15"תומכי תמימים" אין נעוול איז געשלָאסן געווָארן

כיתות איברעגעפירט געווָארן קיין קיעוו, אין דער גרויסער שול אויף 
 .16סאלאמענקא

, 17אין די קיעווער ישיבה זענען ָאנגעפָארן גַאנץ פיינע בחורים
ידים און "עובדים", צווישן זיי אויך זייער ַא פיינער בחור מיטן מתמ

נָאמען נחום ווָאלָאסָאוו ]מיט וועמען איך הָאב זיך בַאגעגנט נָאך מיין 
 הייטס[.-פַארבַאנד און זיך בַאזעצן אין קרַאון-פַארלָאזן דעם סָאוועטן

 דער משּפיע ר' בנימין ליּפמַאן

ר' בנימין ישיבה איז געווען דער משּפיע אין דער דָאזיקער 
ר' מיכאל  –)בנימין מינסקער( הי"ד און דער משגיח  18ליּפמַאן

 .19ליּפסקער

–––––––––– 
געווָארן דורך דער  ( ר' בנימין גָארָאדעצקי איז אין מָאנַאט אדר תרפ"ז ַארעסטירט14

ג.ּפ.או. און איז געווען ַארעסטירט פַאר לערך איין מָאנַאט, ווי ער דערציילט עס 
 ", פרק ב.זכרוןאויספירליך אין זיין ספר "

פרק  ,"תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטיתזעט " –( מער אויספירליך וועגן דעם 15
 סח.

 זעט דָארט פרק פ. –( מער אויספירליך וועגן דעם 16

 זעט דָארט. –( די נעמען פון די תלמידים אין ישיבת תומכי תמימים אין קיעוו 17

, "תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית"( עטלעכע בריוו פון אים זענען געדרוקט אין 18
 זייטן מט. נד. קנז. רצו. שפו.

 .51ביטע זעט ווייטער הערה  מיכאל ליּפסקער( וועגן 19



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  יב

 תומכי תמימים ליובַאוויטש אין קיעוו ישיבת

בנימין ליּפמַאן איז געווען ַאן עובד. 
בעת עס פלעגט זיך מַאכן ַא יומא דּפגרא, 
פלעגן ַאלע תלמידים פון דער קיעווער 

אמענקא צו ישיבה ַאוועקגיין אויף סאל
פַארבריינגען ביי בנימינ'ען )הי"ד(. מען 
הָאט געוואוסט, ַאז פון בנימינ'ען איז דָא 
ווָאס צו הערן. ער פלעגט ָאבער ָאנהויבן 

 3-9רעדן ביי ַא פַארברענגען ערשט ַארום 
 ַאזייגער פַארטָאג.

מיר אין קָאּפ  טעד היום קלינג
ניגון וועלכן ער פלעגט -בנימינ'ס "עבודה"

ינגען ביי די חסידישע פַארברענגענס. בעת ז
מען איז אויף מָארגן אינדערפרי ַארויס פון 

הָאט די גַאס  –בנימינ'ס ַא פַארברענגען 
 געהַאט ביי אונז ַא ווערט כקליּפת השום.

 זעט ווייטער אין ּפרק יח[. –]מער וועגן בנימין ליּפמַאן 

ענקא וואו עס די יעווסעקציע צעשמעטערט די שול אויף סָאלָאמ
 הָאט זיך געפונען די ליובַאוויטשער ישיבה

-די יעווסעקציע ימ"ש הָאבן זיך בַאטרַאכט, ַאז מען דַארף חרוב
מַאכן די דָאזיקע ישיבה. ַאזוי ווי די שול וואו עס הָאט זיך געפונען די 

(, איז די נציעסטא-ישיבה איז געווען נעבן דעם ווַאקזַאל )בַאן
ליניע -ען מיטן אויסרייד, ַאז מען דַארף ציען ַא בַאןיעווסעקציע געקומ

ווָאס וועט דורכגיין ּפונקט אויף דעם ָארט וואו עס שטייט די שול, אויף 
 סָאלָאמענקא.

לַאנג הָאבן די רשעים ימ"ש נישט געטרַאכט. זיי הָאבן געשלָאסן די 
תמימים אין קיעוו איז -ישיבה און צעשמעטערט די שול. ישיבת תומכי

דַאן איבערגעגַאנגען אין ַאן ַאנדער שול, אין דער דימעיעווקע געגנט פון 
 קיעוו.

שמם" אויף דער -]אגב, היינט דַארף מען שוין נישט זָאגן "ימח
יעווסעקציע, ווָארום זיי זענען שוין פון לַאנג ָאּפגעמעקט געווָארן. 

 –ויט. סטַאלין ימ"ש הָאט זיי ַאלעמען פַארשיקט און דערשָאסן צום ט
 ַאזוי הָאט טַאקע געדַארפט זיין זייער סוף. "על דאטפת אטפוך"!

די יעווסעקציע, וועלכע זענען ַאלע געווען אידן )"מהרסייך 

 
ר' בנימין ליפמאן הי"ד   



 יג/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 ישיבה אין קיעוו פַאר די אינגערע תלמידים די

ומחריבייך ממך יצאו"(, הָאט געטרַאכט, ַאז דורך דעם ווָאס זיי וועלן 
 חן זיין-ָאנטָאן ווָאס מער צרות צו די ערליכע אידן, וועלן זיי מער נושא
 [.ביים רוצח. ָאבער לבסוף הָאט סטַאלין אויך זיי אומגעברַאכט

 תמימים ליובַאוויטש אין קיעוו שליסט זיך-ישיבת תומכי

תמימים אין קיעוו זיך -ביזן יָאר תרצ"ד הָאט נָאך די ישיבה תומכי
געהַאלטן מיט צרות. ָאנפַאנג יָאר תרצ"ד זענען די קָאמוניסטישע 

עוו געקומען צו ַארעסטירן די בחורים, פַאר ָארגַאנען אין קי-מַאכט
זייער גרויסן "חטא" ווָאס זיי לערנען תורה. די בחורים זענען ַאלע 

ָארגַאנען הָאבן -ַאנטלָאפן דורך די פענצטער, ָאבער די מַאכט
 .20פַארשלָאסן די שול און פַארריגלט אירע טירן

סן תמימים אין קיעוו געשלָא-ַאזוי ַארום איז ישיבת תומכי
געווָארן, און מערסטנס פון די בחורים זענען זיך צעפָארן אין ַאנדערע 

 שטעט.

 –פרק ז  –

 די ישיבה אין קיעוו פַאר די אינגערע תלמידים

אויסער די עלטערע בחורים, וועלכע הָאבן געלערנט אין דער 
קיעווער ישיבה "תומכי תמימים", זענען אין קיעוו אויך געווען נָאך 

ערע בחורים, צווישן זיי אויך איך, וועלכע הָאבן נישט עטלכע אינג
געלערנט אין דער ישיבה, נָאר געהַאט ַא קלענערע ישיבה, אין ּפָאדָאל. 

 ָאבער דעם גַאנצן חיות הָאבן מיר געשעּפט פון דער "גרויסער" ישיבה.

אויך די קלענערע ישיבה אין קיעוו, הָאט זיך געהַאלטן מיט צרות. 
שיעור. עס זענען -דַארפט הָאבן ַא משּפיע און ַא מגידמיר הָאבן גע

נפש געווען דָאס -טַאקע געווען עטלעכע מלמדים וועלכע הָאבן זיך מוסר
צו טָאן, ָאבער זיי הָאבן זיך ניט לַאנג געהַאלטן, ווָארום ווער וויל עס 

 ריזיקן מיט פַארשיקט ווערן קיין סיביר?!

ר' קליינער" ישיבה זענען געווען שיעור אין דער "-צווישן די מגידי
)אברהם  ר' אברהם דרייזיןאון  ר' יונה זשיטָאמירער, יעקב לבוב
 מַאיָארער(.

–––––––––– 
 ( עמ' נז.??" )לויןזכרונותיאויספירליך "( זעט 20



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  יד

 ישיבה אין קיעוו פַאר די אינגערע תלמידים די

נפש פון ר' אברהם -די מסירות
לשער. ער הָאט -דרייזין, איז געווען אין

איבערגעלָאזט זיין פַאמיליע אין 
מָאסקווע, און איז געפָארן קיין קיעוו 

ַא זַאך  –רים צו לערנען מיט די בחו
נפשות -ווָאס איז פַארבונדן מיט סכנת

בּפועל ממש. טָאמער ווָאלט מען אים 
אין בעסטן  –ווָאלט ער  –ח"ו געכַאּפט 

יָאר  16פַארמשּפט געווָארן צו  –פַאל 
אין  –פַארשיקונג אין סיביר, ָאדער 

דערשָאסן צו ווערן צום  –ערגסטן פַאל 
 טויט!

 י אינגערע תלמידים שליסט זיךדי קיעווער ישיבה פַאר ד

די קיעווער קָאמוניסטישע מַאכטהָאבער וואס  ַא צייט נָאכדעם
תמימים" אין קיעוו, איז אויך די -הָאבן געשלָאסן די ישיבה "תומכי

צוליב  –ישיבה פַאר די אינגערע תלמידים אונטערגעגַאנגען. און דָאס 
ן מלמדים צו לערנען ( עס זענען מער נישט געווען קיי1עטלעכע סיבות: 

נישט  ( די גבאים פון די קיעווער שולן הָאבן מער2מיט די תלמידים, און 
חדרים, -דערלויבט, ַאז מען זָאל נוצן זייער שולן פַאר אונטערגרונט

ווָארום די רשעים ימ"ש הָאבן זיי געהַאט געווָארנט, ַאז אויב זיי וועלן 
 פַארשיקן די גבאים קיין סיביר.דָארט כַאּפן קינדער לערנען, וועלן זיי 

 ליובַאוויטשע ישיבה אין ּפָאדָאל-די נישט

אין ּפָאדָאל איז געווען נָאך ַא ישיבה פַאר אונטערגעווַאקסענע 
ישיבה עס איז געווען -ישע ישיבה, וועמענס ראש', ַא מתנגד21תלמידים

. די 22ר' אייזיק ליפשיץ, און דער מנהל איז געווען הרב מָארגנשטערן
 תלמידים פון דער ישיבה זענען געווען פיינע בחורים.

ירט געווָארן, טתרח"צ איז הרב מָארגנשטערן ַארעס-ַארום תרצ"ז
 קום דמו.נאון עס איז אומבַאקַאנט וואו ער איז ַאהינגעקומען. השם י

–––––––––– 
 " פון ר' בנימין גָארָאדעצקי, פרק א זייטזכרון"זעט ספר  –( מער וועגן דער ישיבה 21
23. 

זעט אין די זכרונות פון ר' יחזקאל  –( מער אויספירליך וועגן ר' אייזיק ליפשיץ 22
 (.861ברָאד שי' )"כפר חב"ד" נומער 
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 טו/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 "קוסטַארן", די "נַאדָאמיעס" און די "ַארטעלן" די

 –פרק ח  –

 די "קוסטַארן", די "נַאדָאמיעס" און די "ַארטעלן"

, הָאבן ַא טייל פרומע 23"נעּפעם "אין סוף פון דער תקופה פון ד
ַארבעט -דורך ָאנפירן מיט אייגענע הַאנט האידן געצויגן זייער חיונ

-ווירטשַאפטן אין זייערע אייגענע היימען. די דָאזיקע היימישע הַאנט
. די ָאנפירער פון די "קוסטַארן" 24"קוסטַארןַארבעט הָאט מען גערופן "

 אויסַארבעטן און פַארקויפן.מַאטעריַאל, עס -פלעגן קויפן רוי

געקומען פַאר די -נוץ-וםדי דָאזיקע סָארט ַארבעט איז סּפעציעל צ
פַאבריקן ווָאלטן זיי געווען -פרומע אידן, ווָארום אין די רעגירונגס
 טוב.-געצוואונגען צו ַארבעטן אויך שבת און יום

-בטלעטלעכע יָאר נָאכדעם ווי דער "נעפ" איז בטל געווָארן, זענען 
געווָארן אויך די "קוסטַארן". דַאן איז איינגעפירט געווָארן די 

. דָאס הייסט, ַאז די פַאבריקן )וועלכע הָאבן בַאלַאנגט צו 25"נַאדָאמיע"
ל, אמַאטערי-דער רעגירונג( פלעגן אויסטיילן צו ּפריווַאטע מענטשן רוי

לויט זייערע לכע זיי פלעגן בַאַארבעטן אין זייער ּפריווַאטער היים, עוו
בַאקוועמלעכקייטן, און דערנָאך דָאס אומקערן צו די פַאבריקן וועלכע 
פלעגן זיי פַאר דעם בַאצָאלן. די דָאזיקע ַארבעטער הָאבן געהייסן 

 "נַאדָאמניקעס".

אויך ָאט די סָארט ַארבעט הָאט געהָאלפן די פרומע אידן, נישט צו 
 טוב.-דַארפן ַארבעטן שבת און יום

. דָאס זענען 26"ַארטעלןען דַאן אויך אויפגעשטעלט געווָארן "עס זענ
מלאכה )פַאבריקן(, ווָאס סיי די -געווען ַאזעלכע בשותפות'דיקע בתי

מלאכה )די פַאבריקן( און סיי די סחורות, הָאבן ביידע בַאלַאנגט -בתי
צו דער רעגירונג, און די ַארבעטער הָאבן געקרָאגן בַאצָאלט פון דער 

 נג.רעגירו

אין ָאט די "ַארטעלן", ּפונקט ווי אין ַאלע ַאנדערע פַאבריקן ווָאס 

–––––––––– 
", פרקים ה, תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטיתזעט " –( מער וועגען דעם "נעפ" 23

 טז, כח. 

 פרק טז. דָארט,זעט  –( מער וועגן דעם 24

 פרק כח. ," פון ר' בנימין גָארָאדעצקיזכרון"זעט ספר  –( מער וועגן דעם 25

 פרק כח )זייט קלב(.", תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית"( זעט אויך 26



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  טז

 היים-עקָאנָאמישער מצב אין מיין עלטערן דער

הָאבן בַאלַאנגט צו דער רעגירונג, ווָאלטן די ַארבעטער געמוזט ַארבעטן 
טוב. נָאר ַא טייל פון די דָאזיקע "ַארטעלן" זענען -אויך שבת און יום

ויסגעשטעלט ָאנגעפירט געווָארן פון פרומע אידן, און זיי הָאבן עס א
 טוב.-ַאזוי, ַאז לּפועל הָאט מען דָארט נישט געַארבעט שבת און יום

 –פרק ט  –

 היים-דער עקָאנָאמישער מצב אין מיין עלטערן

צוליב פַארשידענע סיבות, איז דער עקָאנָאמישער צושטַאנד אין 
אונזער היים אין יענע יָארן געווען זייער ַא שווערער. ס'איז ּפשוט 

ַא שטיקל ברויט. מיין פָאטער ע"ה איז ל"ע  ויףַא מַאנגל אפילו אגעווען 
 געווען קרַאנק.

מיין פָאטער, ווי ַא סך ַאנדערע אידן אין יענער תקופה, איז געווען 
ַא "נַאדָאמניק". זיין ַארבעט איז בַאשטַאנען אין דרייען בָאוול 

 גפן(.-צמר –)בוימווָאל 

ַאזַא, ַאז נָאכן ָאּפַארבעטן ַא  ס ַארבעט איז געווען'מיין פָאטער
גַאנצע ווָאך, הָאט ער פַארדינט קוים פַאר ַא לעבל ברויט. עס פלעגט 
ָאפט טרעפן, ַאז עס איז נישט געווען אויף ווָאס צו מַאכן "המוציא" 

 ווער רעדט נָאך וועגן "לחם משנה"... ,שבת

 איך פַאנג ָאן צו ַארבעטן

ערן עקָאנָאמישן מצב אין מיין אין צוזַאמענהַאנג מיט דעם שוו
היים, הָאב איך געמוזט זוכן עּפעס ַא שטיקל פַאך, כדי עּפעס -עלטערן

 צו פַארדינען און קענען אויך ַארויסהעלפן מיינע עלטערן מיט ּפרנסה.

לויט די קָאמוניסטישע רעגולַאציעס, הָאט מען אין די "קוסטַארן" 
ַארבעטן אויך יוגענטליכע אין און "נַאדָאמיעס" געמעגט ַארייננעמען 

, כדי אויסצולערנען זיי ַא פַאך. ַאזוי ווי איך בין 11ביז  10עלטער פון 
יָאר ַאלט, בין איך טַאקע  10געווען  –אין יָאר תרצ"ב  –דעמָאלט 

 ָאנגענומען געווָארן צו ַארבעטן אין ַאזַא "קוסטַאר".

ר חסיד ווָאס אין קיעוו איז געווען ַא מפורסמ'דיקער סטָאלינע
מרדכי )מָאטל( הָאט געהַאט ַאזַא "קוסטַאר". זיין נָאמען איז געווען 

איז בַאשטַאנען אין צונויפשמעלצן צעברָאכענע  ט. זיין ַארבעעטינגער
מתכות )מעטַאלענע זַאכן(. איך בין מָאטלען געפעלן געווָארן, און -כלי



 יז/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 תפארת בחורים" אין קיעוו"

פַאך, און ער פלעגט  ער הָאט מיך גענומען ַאלס ַא תלמיד צו לערנען דעם
 מיך אויך עּפעס ָאּפצָאלן פַאר מיין ַארבעט.

-נָאך דער ַארבעט, פלעג איך זיך בַאטייליקן אין די "תפארת
 בחורים" שיעורים.

]אגב, די דָאזיקע ַארבעט מיינע הָאט מיך גערַאטעוועט דָאס לעבן, 
 לח([. ווי עס וועט אויספירליך דערציילט ווערן ווייטער )אין קַאּפיטל

 –פרק י  –

 "תפארת בחורים" אין קיעוו

ווי שוין דערמָאנט אויבן )ענדע פון זעקסטן קַאּפיטל(, איז נָאכדעם 
תמימים" אין קיעוו הָאט זיך צוגעמַאכט, זענען זיך -ווי ישיבת "תומכי

מערסטנס תלמידים פַאנַאנדערגעפָארן. בלויז ַא קליינע צָאל בחורים, 
' בנימין ליּפמַאן ַאליין, זענען פַארבליבן אין ווי אויך דער משּפיע ר

 קיעוו.

ר' בנימין ליּפמַאן הָאט פָארגעשלָאגן די פַארבליבענע קיעווער 
בחורים, צו זוכן ַאן ַארבעט, און צוזַאמען דערמיט אויפצושטעלן ַא 

, וואו די בחורים זָאלן זיך קענען צוזַאמענקלייבן 27"תפארת בחורים"
 ו לערנען און הערן שיעורים.נָאך דער ַארבעט צ

]אגב, ַא טייל פון די פַארבליבענע קיעווער בחורים הָאבן געמוזט 
ַארבעטן בַאהַאלטענערהייט, ווָארום זיי זענען שוין געווען עלטער פון 

11.] 

אויך ר' בנימין ליּפמַאן ַאליין הָאט ָאנגעפַאנגען צו ַארבעטן ַאלס ַאן 
דן דָאקומענטן און פַארשידענע ַאנדערע איינבינדער. ער פלעגט איינבינ

. אין זיין פרייער צייט, פלעגט ר' בנימין זָאגן שיעורים פַאר די ביכער
 בחורים" גרוּפע אין קיעוו.-"תפארת

 בחורים"-שוועריקייטן אין ַא געהעריקן ּפלַאץ פַאר "תפארת

פַארשטייט זיך, ַאז מען הָאט געדַארפט געפינען ַאן ָארט פַאר דער 
בחורים" גרוּפע, און דָא הָאט זיך ָאנגעפַאנגען ַא נייע -תפארת"

–––––––––– 
פרק " תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית"זעט  –וועגן די "תפארת בחורים"  ( מער27

 ט )זייט נב און ווייטער(.



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  יח

 ַארעסטן פון אנ"ש-מַאסן די

מַאטערניש: דָא טָאר מען נישט לערנען, און דָא לָאזט מען נישט 
ָאבער  –לערנען. ר' בנימין ליּפמַאן דַארף זָאגן ַא שיעור פַאר די בחורים 

 עס איז נישטָא קיין ָארט וואו פָארצולערנען דעם שיעור.

בחורים" גרוּפע געווַאלגערט פון איין -יך די "תפארתַאזוי הָאט ז
"גלות" צום צווייטן, און מ'קען זיך שוין פָארשטעלן, ווָאס פַארַא 

 לערנען דָאס איז געווען!

 בחורים" גרוּפעס-חסידישע פַארברענגענס אין די "תפארת

בחורים" אויך ָאּפגעהַאלטן -אויסער שיעורים, איז אין די "תפארת
, ביי וועלכע 28חסידישע פַארברענגענס –פון צייט צו צייט  –געווָארן 

מען הָאט אויך געזונגען חסידישע ניגונים און געגַאנגען חסידישע 
 (.!...ריקודים )ווי קען דען זיין ַא חסידישע פַארברענגען ָאן ַא ריקוד?

דָאס ַאלץ איז פַארבונדן מיט גָאר ַא גרויסע סכנה, ווָארום די 
די ריקודים קענען דָאך דערגיין צו די אויערן פון די  ניגונים מיט

אומגעוואונטשענע שכנים... ָאבער מ'מוז דָאך זינגען ַא ניגון און גיין ַא 
 ריקוד!

בחורים" גרוּפעס בַאקומען -פון צייט צו צייט פלעגן די "תפארת
זיין צו -"גערוסן" פון רבי'ן מוהריי"צ, וועלכער פלעגט זיי מעודד

 ך צוזַאמען און שטַארקן זיך.הַאלטן זי

ַאזוי זענען דורך עטליכע יָאר. טַאקע שווערע יָארן; יָארן פון 
 ווָאס געלערנט.-מַאטערנישן, ָאבער מ'הָאט פָארט עּפעס

 –פרק יא  –

 ַארעסטן פון אנ"ש-די מַאסן

ווי שווער עס איז געווען דער מצב ביז דעמָאלט, זענען ָאבער 

–––––––––– 
" )פרק לו, זייט קנז( איז געדרוקט ַא תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית( אין ספר "28

בריוול פון ר' בנימין ליּפמַאן )דַאטירט עש"ק נשא תרצ"ד(, אין וועלכן ער שרייבט, 
 ערן:צווישן ַאנד

"ביום ל"ג בעומר נאספנו על כוס של ברכה, ורוח של התעוררות לקביעות 
עתים לתורה בכל יום התחיל לנשב אז בין המסובין. גם הקביעות של לקו"ת 
בשבת קודש שנתרופפה, נתחזקו עמודיה אז. והשי"ת דסייען להוציא מכח אל 

 הפועל ע"כ, הוא יחזק מעוזינו על להבא".



 יט/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 ַארעסטן פון אנ"ש-מַאסן די

יָארן פון תרצ"ו, תרצ"ז און תרח"ץ, ווען עס  ָאנגעקומען די פינסטערע
האט קודש". מען -פון "כלי 29ַארעסטן-הָאבן זיך ָאנגעהויבן די מַאסן

 –להבדיל  –ָאנגעהויבן ַארעסטירן רבנים, שוחטים, חזנים און אויך 
גלחים און דָאס גלייכן. עס זענען דַאן ַארעסטירט געווָארן אנ"ש אין 

 ן לענינגרַאד און נָאך און נָאך.קיעוו, אין מָאסקווע, אי

אונזער "תפארת בחורים" איז 
געווָארן. עס -דעמָאלט כמעט בטל

איז, פַארשטייט זיך, נישט געווען 
וואו צו פַארברענגען. דער ּפחד איז 
געווען מורא'דיק. פון צייט צו צייט 
פלעגן איינער ָאדער צוויי חברים פון 
"תפארת בחורים" זיך טרעפן און 

ָאדער  נען, שטילערהייט, ַא מאמרלער
ר' ריי"ץ.  לייענען ַא שיחה פון רבי'ן
ּפָאּפָארט פלעגט  30יחיאל מיכל רא 

ברענגען פון מָאסקווע ַא בריוו ָאדער 
ַא "רייד" ווָאס איז ָאנגעקומען פון 
רבי'ן. פַארשטייט זיך, ַאז דָאס הָאט 

 סודות.-געדַארפט זיין בסודי

ט זיך צו פַארניכטן חב"ד אין די "יעווסעקציע" פַארמעס
 פַארבַאנד-סָאוועטן

ווי בַאוואוסט, הָאט די קָאמוניסטישע מלכות הרשעה, און 
סּפעציעל די "יעווסעקציע" ימ"ש, זיך פַארמָאסטן עוקר מן השרש צו 
זיין )"כלחוך השור"( אידישקייט אין ַאלגעמיין, און בַאזונדערס חב"ד, 

 היל"ת.

בַאשלָאסן, ַאז פַאר דעם ציל דַארפן זיי די "יעווסעקציע" הָאט 

–––––––––– 
ַארעסטן פון די ליובַאוויטשער חסידים אין די -וועגן די מַאסן ( מער אויספירליך29

 ", פרק מג און ווייטער.תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטיתזעט ספר " –יָארן 

( מער אויספירליך וועגן ר' יחיאל מיכל רַאּפָאּפָארט'ס לעבן און שּפאן אין 30
 –ה'תשד"מ; חלק ב ירושלים  –" )חלק א יהדות הדממהזעט " –פַארבַאנד -סָאוועטן

 ירושלים ה'תשמ"ז(.

 "תולדות חב"דאיבערגעדרוקט אין  ,246דָארט זייט  –וועגן זיין ַארבעט אין קיעוו 
 (.'ענדע פרק ּפ )ענדע זייט ש ברוסיא הסובייטית"

 
ּפָאּפָארט  ר' יחיאל מיכל רא 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  כ

 פון ליובַאוויטשער שול אין קיעוו ַארעסטירט שמש

טוט זיך ביי אנ"ש; ביי זייערע חסידישע עס וויסן גענוי ַאלץ ווָאס 
 פַארברענגענישן; ווָאס זיי רעדן צווישן זיך וכו' וכו'.

 דער קיעווער מסור

נו, בכלל  ג. .דאין קיעוו איז געווען ַא בחור, ַא יתום, מיטן נָאמען 
זיין אידישע נשמות, הָאבן מיר אים מקרב -בדַארף מען דָאך מקר

 געווען.

ליידער ָאבער, הָאט אים די "יעוועסקציע" גענומען אונטער אירע 
"פליגלען", און אים געמַאכט פַאר ַא "מסור"! ער פלעגט נָאכגיין יעדן 
איינעם פון אנ"ש, און שּפעטער איבערגעבן "דָארט" ַאלץ ווָאס עס טוט 

 .31זיך ביי אנ"ש

רשטייט זיך, ַאז לכתחילה הָאבן אנ"ש נישט געוואוסט, ַאז ער פַא
איז געווָארן ַא מלשין, במילא הָאט מען זיך פון אים נישט אויסגעהיט. 
ערשט אין ַא צייט ַארום, ווען מען הָאט איינגעזעען, ַאז גלייך נָאכדעם 
ן ווי ד. בַאזוכט ַא שטָאט, ווערן גָאר ַא סך פון אנ"ש ַארעסטירט, דַא

הָאט מען זיך דערוואוסט ווער ער איז, און מ'הָאט זיך ָאנגעפַאנגען צו 
 היטן פון אים. ָאבער דָאס איז שוין, ליידער, געווען צו שּפעט.

 –פרק יב  –

 שמש פון ליובַאוויטשער שול אין קיעוו ַארעסטירט

צ"ח, איז אויך געווען דער -צווישן די ַארעסטירטע אין יָאר תרצ"ז
ער ליובַאוויטשער שול )אין קיעוו(. זיין נָאמען איז געווען שמש אין ד

, )א ביינק בויער( פון פַאך איז ער געווען ַא גוטער סטָאליער ערּבאלף וו
 און הָאט געהַאט ַא ווייב מיט קינדער.

נָאך זיין ַארעסט, בַאגעגנט מיך זיין פרוי, און זָאגט מיר, ַאז מיר 
פון איר מַאן, ווָארום ער פלעגט גיין זענען שולדיק אין דעם ַארעסט 

מיט אונז פַארברענגען. די פרוי הָאט מיר געגעבן ָאנצוהערן, ַאז אויב 
מען וועט איר נישט געבן אויף הוצאות, וועט זי אונז ַאלעמען מסר'ן! 
]זי הָאט געוויס געמיינט, ַאז ָאן איר מסר'ן, ווייסן נישט די רשעים 

 וועגן אונז...[.

–––––––––– 
פרק מד  ברוסיא הסובייטית" "תולדות חב"דזעט  –( מער אויספירליך וועגן דעם 31

 און ווייטער.



 כא/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 פון ליובַאוויטשער שול אין קיעוו ַארעסטירט שמש

וויי, צי זי וועט מסר'ן צי -העלפן דַארף מען דָאך סיי בכל אופן,
נישט. ס'איז דָאך ַא רחמנות אויף די קינדער. הָאב איך דעריבער 

 ָאנגעפַאנגען צו קלייבן געלט, און עס ַאריינגעשיקט צו איר.

 ָאבער ער ווערט פַארדעכטיקט –דער שמש ווערט בַאפרייט 

עסטירט געווָארן, איז ער שוין אין יענע יָארן, ַאז אימיצער איז ַאר
נישט בַאפרייט געווָארן פון די לַאּפעס פון די רשעים. זיי פלעגן די 

שטרָאף ָאדער פַארשיקט צו ווערן -ַארעסטירטע פַאראורטיילן צו טויט
קיין סיביר. טָאמער איז אימיצער יָא בַאפרייט געווָארן, איז אויף אים 

געווָארן זייערער ַא מענטש. דָאס  געפַאלן ַא פַארדַאכט, ַאז ער איז
נעמען פון די הייסט, ַאז ער קָאָאּפערירט מיט זיי און גיט זיי איבער 

 ַאנדערע "פַארדעכטיקטע".

]פַארשטייט זיך, ַאז דער פַארדַאכט איז נישט ַאלעמָאל געווען קיין 
בַארעכטיקטער. ָאפטמָאל פלעגט טַאקע דער "פַארדעכטיקטער" 

סוף אויפווייזן, ַאז עס איז נישטָא ווָאס אים צו -כל-מצליח זיין סוף
חושד זיין, און דער עולם פלעגט זיך פון אים מער נישט אויסהיטן. 
ַאנדערע "פַארדעכטיקטע", ווידער, זענען ַארומגעגַאנגען מיט דעם 

 "אות קין" )כָאטש אומבַאגרינדעט( במשך פון יָארן[. 

: וויבַאלד ַאז ער איז ערּבאלף ַאזוי איז אויך געשעען מיט וו
בַאפרייט געווָארן ַא קורצע צייט נָאך זיין ַארעסט, הָאט דָאס, 
פַארשטייט זיך, אויף אים געווָארפן ַא פַארדַאכט, ַאז ער איז געווָארן 
"זייערער" ַא מענטש. דעריבער הָאבן אנ"ש אין קיעוו בַאשלָאסן, ַאז 

 מ'זָאל זיך פון אים אויסהיטן.

 ָאן היזק אין קיעווער שול-טוט רעּבאלף וו

דער דער איז געווען א מאדערנע שול וואו  דער שול אין ּפָאדַאל
. און דָא קומט 32געווען מחובר צוזַאמעןאון דער "עמוד" זיינען "בימה" 

באב אינדערפרי אין שול, און מען בַאמערקט, ַאז -מען צוגיין תשעה
דעם און געטיילט די בימה אימיצער הָאט צעזעגט די ברעטער, און ָאּפ

 !עמוד

די מתּפללים הָאבן זיך שטַארק געוואונדערט: ווער הָאט עס 
–––––––––– 

קודש טָארן ניט זיין בַאהאָ ָפטן. -סק'ענען, ַאז די בימה און דער ארון( די פוסקים פ32
. מנחת יצחק ה, כב. אגרות משה או"ח ב, 55זעט שאלות ותשובות 'יגדיל תורה' זייט 

 מב. או"ח א, מב.-מא



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  כב

 פון ליובַאוויטשער שול אין קיעוו ַארעסטירט שמש

געקענט ָאּפטָאן ַאזַא שטיקל ַארבעט, און נָאך אין איין נַאכט. און 
סּפעציעל ַאז די ברעטער זענען געווען זייער גרָאבע. דעריבער הָאט מען 

 ן נָאר מלאכים פון הימל.מחליט געווען, ַאז דָאס הָאבן געקענט טָא

ער ּבאלף באב פַארנַאכט, צו מנחה, לויפט ַאריין אין שול וו-תשעה
, ָאנגעטָאן אין ַא זַאק, פון וועלכן בלויז זיין קָאּפ "סטָאליערדער "

שטעקט ַארויס, און ער גיט ַא געשריי: "איך בין עס דער ווָאס הָאט 
)ער האט לָאגט מיך!". ש –ָאּפגעטָאן דָאס שטיקל ַארבעט אין שול. 

פַארשטייט זיך, ַאז דאס געטאן אלס קנאות קעגען דער מאדערנע שול(. 
 מ'הָאט אים נישט געשלָאגן, און מ'הָאט צוריק מחבר געווען די "בימה"

 ".עמודמיטן "

דערציילט, ַאז די "יעווסעקציע" ווייסט נעמען פון  ערּבָאלף וו
 אנ"ש אין קיעוו

איז בַאפרייט געווָארן, הָאט ער  ערּבאלף נָאכדעם ווי וו
איבערגעגעבן דורך איינעם, ַאז מ'זָאל זיך היטן, ווָארום בעת ער איז 
געזעסן אין טורמע, הָאבן זיי פַאר אים "מזכיר נשמות" געווען ַאלע 

 אונזערע חברים, און זיי ווייסן ַאלץ ווָאס עס טוט זיך ביי אונז.

געווען, ַאז זיי זענען -חושד די דָאזיקע פון אנ"ש וועלכע הָאבן
"קַאנדידַאטן" ַארעסטירט צו ווערן, הָאבן אויפגעהערט צו נעכטיקן 
אין דער היים, ווָארום די "ַארבעט" פון די חיות בצורת אדם )די 

 –שעה'ן -ּפי רוב דורכגעפירט ווערן אין די נַאכט-ַארעסטן( פלעגט על
פיסיקע חיות: "תשת חושך -ּפונקט ווי דער ּפסוק זָאגט בנוגע צו די פיר

ויהי לילה בו תרמוש כל חיתו יער". דעריבער הָאט מען געמיינט, ַאז 
 אויב מ'וועט נישט נעכטיקן אין דער היים, וועט עס העלפן.

 ערבאלף ַא י"ט כסלו פַארברענגען ָאן דער ָאנוועזנהייט פון וו

זיך פַארשטייט זיך, ַאז צוליב דעם ּפחד פון די ַארעסטן, הָאבן 
ָאּפגעשטעלט די חסידישע פַארברענגענישן. בעת עס הָאט זיך ָאבער 

י"ט כסלו, הָאט מען בַאשלָאסן, ַאז יעבור מה, ָאבער מען  טדערנענטער
 מוז דורכפירן ַא חסידישע פַארברענגען לכבוד דעם חג הגאולה.

-נט הָאט געוואוינט ר' בןעאין עק שטָאט, אין דער דימיעווקער געג
ציון, צו שמועסן -סינקי ע"ה. איך בין ַאוועקגעפָארן צו ר' בןציון גיי

 ציון הָאט מסכים-מיט אים וועגן ַא פַארברענגען י"ט כסלו. ר' בן
. איך הָאב אים געגעבן געלט אויף איינקויפן פַאר דער געווען



 כג/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 שטעל זיך צום ּפריזיוו איך

פַארברענגען, און אים ָאנגעזָאגט סּפעציפיש וועמען ער זָאל איינלַאדן 
ענגען. איך הָאב אים אויך געבעטן, ַאז ער זָאל יעדן פון צו דער פַארבר

וועט זיך נָאכפרעגן צי עס  ערבאלף די איינגעלַאדענע ָאנזָאגן, ַאז אויב וו
פָאר אין קיעוו ַא י"ט כסלו פַארברענגען, זָאל מען אים נישט -קומט

 דערציילן.

רמַאן ווי עס הָאט זיך ָאבער שּפעטער ַארויסגעוויזן, איז דער יונגע
 –ציון'ען -ד. וועלכער איז מיטגעפָארן מיט מיר קיין דימיעווקע צו ר' בן

אליין געווען ַא מסור! נו, פַארשטייט זיך, ַאז ער הָאט גלייך  גאר
 אין דעם געהעריקן ָארט... ערבאלף איבערגעגעבן מיין ווָארנונג וועגן וו

וייטער ]אגב, בעת איך בין שּפעטער ַארעסטירט געווָארן )זעט ו
יטל י"ח(, איז איינע פון די פרַאגעס ווָאס דער אויספָארשער הָאט פקא

ציון צו -מיר געפרעגט הָאט זיך בַאצויגן צו יענער רייזע צו ר' בן
ַארַאנזשירן ַא י"ט כסלו פַארברענגען. דער אויספָארשער הָאט צו מיר 

ט, ַאז געמַאכט די פָאלגנדע בַאמערקונג: "ַאה, דו הָאסט מורא געהַא
וואלף בער וועט זיין ָאנוועזנד ביים פַארברענגען, און ער וועט שּפעטער 

 בַאריכטן וועגן ַאלע אייערע טריפה'נע זַאכן ווָאס איר טוט ָאּפ..."[.

שפעטער האט זיך ארויסגעוויזן אז וואלף בער איז נישט געווען 
ד." זאל קיין מסור און ער פלעגט טאן ווילדע זאכן כדי אז די "נ.ק.וו.

מיינען אז ער איז משוגע געווארן און אזוי זיך באפרייען פון זיין א 
, און דעריבער )ווי דערציילט אויבן( האט ער צובראכן דער פַארדַאכט

 .33"עמוד" מיטן "בימה" אויף תשעה באב

 –פרק יג  –

 איך שטעל זיך צום ּפריזיוו

ז, ווען עס דער פינסטערער יָאר תרצ" טַאזוי הָאט זיך דערנענטער
הָאט זיך ביי מיר ָאנגעהויבן ַא נייע תקופה אין לעבן: איך הָאב זיך 

–––––––––– 
איז געווען ַא פייערדיקער  ווָאלף בערשי' דערציילט, ַאז  משה מרוזוב( ר' 33

איז ער געגַאנגען מיט ַא שופר צו די פַאבריקן וואו  השנה ראשיונגערמַאן. איין מָאל 
עס הָאבן געַארבעט טויזענטער מענטשן, צווישן זיי הונדערטער אידן, און ער איז 
ַאריינגעלָאפן אין יעדער פַאבריק און געבלָאזט דָארט שופר און גלייך ַאוועקגעלָאפן. 

רט. מיינענדיק ַאז ער איז משוגע די נ.ק.וו.ד. הָאט אים דַאן געכַאפט און ַארעסטי
געווָארן, הָאבן זיי אים בַאפרייט און ַאזוי איז ער פטור געווָארן פון די הענט פון די 

 "נ.ק.וו.ד.".  



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  כד

 שטעל זיך צום ּפריזיוו איך

דעמָאלט געדַארפט שטעלן צום 
ּפריזיוו, און ּפרואוון זיך 
אויסדרייען פון צו דינען אין דער 

 ַארמיי.

נו, פַארשטייט זיך, ַאז איידער 
מען שטעלט זיך צום ּפריזיוו, דַארף 

רבי'ן,  מען בעטן ַא ברכה ביים
מ'זָאל גערַאטעוועט ווערן פון זיי. 
איך הָאב געשריבן ַא בריוו צום 
רבי'ן, און דער רבי הָאט מיר טַאקע 

יתן געגעבן זיין ברכה בזה הלשון: "
 –". ה' שיהי' עבד לה' ולא וכו'

דָאס פלעגט זיין דער נוסח הברכה 
פון רבי'ן צו ּפריזיווניקעס. ]"ולא 

, לזרים" " מיינט: "ולא עבד.וכו'
דָאס הייסט, נישט צו זיין קיין קנעכט צו  אדער "ולא עבד לעבדים",
 דער מדינה; צום מיליטער[.

פַארשטייט זיך, ַאז נָאכן בַאקומען די ברכה פון רבי'ן, דַארף מען 
 עּפעס טָאן; מַאכן ַא "כלי" אויף ווָאס עס זָאל שורה זיין די ברכה.

 דינסט-טור צו ווערן פון ַארמייאיך לָאז ווַאקסן ַא בָארד כדי ּפ

דער סדר דַאן איז געווען, ַאז אויב דער ּפריזיווניק פלעגט 
 –קָאמיסיע, ַאז ער איז ַא "גלויביקער" -דערקלערן פַאר דער ּפריזיוו

און ַאז זיין גלויבן שטערט אים פון  –אומָאּפהענגיק פון וועלכן גלויבן 
ים ּפטר'ן פון צו דינען אין דער צו דינען אין דער ַארמיי, פלעגט דָאס א

צוויי )אין -ַארמיי. ַאזַא איינער פלעגט ָאבער דַארפן יעדן יָאר ַא חודש
זומער( זיך צושטעלן יעדן טָאג )נָאך דער ַארבעט( צו דער קָאמיסיע, צו 

 ָאנגעלעגנהייטן.-לערנען זיך מלחמה

איז  פַארשטייט זיך, ַאז בלויז דעקלַארירן זיך ַאלס "גלויביקער"
נישט געווען גענוג; מען הָאט געדַארפט אויפווייזן פַאר דער קָאמיסיע, 

 ַאז מען איז טַאקע ַא גלויביקער מענטש.

נו, מיט ווָאס הָאב איך געקענט אויפווייזן ַאז איך בין ַא גלויביקער 
 מיט פַארלָאזן ַא בָארד! –איד? 

 
דער פריערדיקער ליובַאוויטער רבי, כ"ק 
 אדמו"ר מוה"ר יוסף יצחק זצוקללה"ה 

 



 כה/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ּפריזיוו שטעל זיך צום איך

ינט אין יענע ס'איז גָאר שווער צו בַאשרייבן, ווָאס עס הָאט געמי
פינסטערע יָארן צו טרָאגן ַא בָארד. ָאבער בלית ברירה, כדי צו 

 ַא בָארד. טרַאטעווען זיך פון דינסט, הָאב איך פַארלָאז

 קָאמיסיע-מיין אויספָארשונג ביי דער ּפריזיוו

קָאמיסיע איז געווען סוכות -מיין ריי צו שטעלן זיך צו דער ּפריזיוו
 תרצ"ז.

ביורָא, בַאגעגנט מיך דָארט ַא שומר -ם ּפריזיווָאנקומענדיק צו
 ביים טיר.

 צו מיר: גיי ַאהיים און שער ָאּפ דיין בָארד! ער זָאגט

אים: איך בין ַא גלויביקער און איך טָאר נישט איך ענטפער 
 ָאּפשערן די בָארד.

ער  –ער גיט ַא קוק אויף מיר, און פרעגט: ווָאס, ַא גלויביקער?! 
ן ווי ער ווָאלט זיך געוואונדערט פון וועלכע וועלט איך קוקט מיר ָא

 קום. איך ענטפער אים: יָא, ַא גלויביקער!

איך בַאמערק, ַאז ער פַארשטייט נישט דעם "ּפשט" דערפון. ער 
זָאגט צו מיר: ווַארט דָא צו. ער גייט ַאוועק און קומט צוריק מיט ַא 

 גַאנצע שיירה פון מלאכי חבלה.

 יי מיר: דו ביסט ַא מאמין?זיי פרעגן ב

 יָא! ענטפער איך. –

 נו, גיי ַאריין. –

איך גיי ַאריין. זיי גיבן מיר ָאּפ גרויס "כבוד". זיי בַאטרַאכטן מיר 
פון קָאּפ ביז די פיס, און עס הויבט זיך ָאן ַא ריי פרַאגן. איינער פון די 

 מלאכי חבלה, אין ציווילע קליידער, פַאנגט ָאן:

ָאן צו דערציילן ווער דו ביסט; פון ווַאנען דו -הויב –ט ער זָאג –נו 
ווער זיינען דיינע  –קומסט; ווער זענען דיינע עלטערן, און דער עיקר 

 חברים; ווער איז דיין מחנך און וואו ביסטו אויפגעווָאקסן?

איך ענטפער ווער איך בין, פון ווַאנען איך קום און ווער עס זיינען 
איך זָאג אים, ַאז מיין מחנך איז געווען מיין פָאטער, מיינע עלטערן. 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  כו

 שטעל זיך צום ּפריזיוו איך

. איך הָאב 34וועלכער איז נפטר געווָארן מיט עטלעכע חדשים צוריק
 אים אויך געזָאגט, ַאז איך הָאב נישט קיין חברים.

פַארשטייט זיך, ַאז דער אויספָארשער הָאט זיך צעלַאכט אויף 
-וָאס דערציילסטו אונז בָאבעמיינע ענטפערט, ָאנרופנדיק זיך צו מיר: ו

 מעשיות?! ווָאס, דו ביסט אויסגעווַאקסן אין ַא ווַאלד?!

איך הַאלט זיך ביי מיינס און איך זָאג אים: ַאזוי איז דָאס און 
 גָאר.

פָאר מיט זיינע פרַאגן. ָאבער -דער אויספָארשער זעצט
יז איינזעענדיק, ַאז ער וועט ביי מיר גָארנישט ַארויסקוועטשן, א

 געווָארן "הס קטיגור".

דַאן איז געקומען די ריי פון ַאן ַאנדערן שד מיך אויסצופָארשן. ער 
 ָאן:-פַאנגט

נו, גוט, דו ווילסט גָארנישט דערציילן. מילא! אין ַארמיי ָאבער  –
 ווילסטו דינען?

ווען איך זָאל  –ענטפער איך אים. "דינא דמלכותא דינא".  –יָא!  –
דינען אין ַארמיי, ווָאלט איך  נישטרן, ַאז איך וויל אים בלויז ענטפע

שוין קיינמָאל ַאהיים נישט געקומען. אין יענע זיסע יָארן הָאט דָאס 
געשמעקט מיט פַארשיקונג אין סיביר. קיין סך דַארף מען נישט אויף 

 צו פַארדינען זיך פַארשיקט צוווערן קיין סיביר.

 ער פרעגט מיר ווייטער:

ץ פיין. ָאבער אין ַארמיי וועט מען דָאך פַאר דיר נישט נו, גַאנ –
 איינשטעלן קיין כשר'ע קיך, איז ווָאס וועסטו עסן?

וויי -איך ענטפער אים ווייטער דעם זעלבן ענטפער, ַאז איך בין סיי
 גרייט צו דינען אין ַארמיי, ווָארום "דינא דמלכותא דינא"!

 געווָארן ַאביסל ווייכער. נָאך ַאזַא שמועס זענען די אויספָארשער

-גיי ַאהיים און שרייב אויס דיין סדר –זָאגט ער צו מיר  –נו,  –
היום בּפרטיות, און צי דו ווילסט דינען אין דער ַארמיי, און אין 

 וועלכער ָאּפטיילט פון דער ַארמיי דו ווילסט דינען.

–––––––––– 
 ע"ה איז נפטר געווָארן ח"י תמוז תרצ"ז. זלמן ( מיין פָאטער ר' 34



 כז/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 האיש מקדש... פרק

איך  איך בין ַאהיים געגַאנגען און ַאלעס ָאנגעשריבן אויספירליך.
הָאב ָאנגעשריבן, ַאז איך וויל דינען אין דער ַארמיי. וועגן דער 

ָאנגעשריבן, ַאז איך לָאז עס איבער פַאר זיי צו  איך ָאּפטיילונג הָאב
 בַאשליסן.

 דינסט-מיין בַאפרייאונג פון מיליטער

איך בין צוריקגעקומען און זיי ָאּפגעגעבן ווָאס איך הָאב 
מיר גלייך ַארויסגעגעבן ַא "בילעט", ַאז אין דער ָאנגעשריבן. זיי הָאבן 

ַארמיי וועט מען מיר נישט ָאננעמען, נָאר איך וועל ַאלע זומער, במשך 
פון צוויי חדשים, דַארפן יעדן טָאג )נָאך דער ַארבעט( קומען זיך לערנען 

 ָאנגעלעגנהייטן.-מלחמה

ן אין דער נו, ַאזוי בין איך, ברוך השם, ּפטור געווָארן פון דינע
 ַארמיי.

 תרצ"ט.-ַאזוי זענען דורכגעגַאנגען די יָארן תרח"צ

 –פרק יד  –

 פרק האיש מקדש...

יָאר ַאלט, הָאב איך געדַארפט נעמען טרַאכטן  23 זייענדיק שוין
 וועגן ַא שידוך.

. מָאטל דער חזןובכן, אין קיעוו הָאט געלעבט ַא איד מיטן נָאמען 
ך בַאקענט מיט ַא ריזשינער רב, ַא איד מיטן דער דָאזיקער איד הָאט מי

, וועלכער הָאט געהַאט ַא טָאכטער. איך הָאב ר' זיידל ע"הנָאמען 
ָאנגעפַאנגען ָאפט צו בַאזוכן זייער היים, און איך בין זיי געפעלן 

 געווָארן.

נָאך ַא קורצע צייט הָאט ר' זיידל ָאנגעהויבן רעדן מיט מיר וועגן 
 תכלית.

ַאז די זַאך איז קרוב למקח, הָאב איך בַאשלָאסן צו זעענדיק 
שרייבן ַא בריוו צום רבי'ן, וועלכער הָאט זיך דַאן געפונען אין 

 ַאטווָאצק, ּפוילן, צו בעטן ַא הסכמה און ברכה אויף דעם שידוך.

יענע צייטן צו שרייבן קיין ּפוילן איז נישט געווען קיין ּפשוט'ע זַאך. 
בעטן דעם רבי'נס ברכה און הסכמה אויף דעם ָאבער מ'מוז דָאך 

שידוך. ובכן הָאב איך טַאקע געשריבן ַא בריוו צום רבי'ן. עס איז ָאבער 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  כח

 האיש מקדש... פרק

 דורכגעגַאנגען ַא צייט און ס'איז נָאך נישט ָאנגעקומען קיין ענטפער.

דער פָאטער פון דער מדוברת, ר' זיידל, הָאט ָאנגעהויבן צו דוחק 
 סן צי איך בין מסכים אויף דעם שידוך, צי נישט.זיין, איך זָאל בַאשלי

און ווער גלייך אין דער זעלבער נַאכט  –איך שליס ַא שידוך 
 ַארעסטירט

קודש, כ"א אדר תרצ"ט. דער פָאטער -דָאס איז געווען מוצאי שבת
פון דער מדוברת הָאט מיר געזָאגט, ַאז אויב איך בין מסכים אויף דעם 

זָאל  –נָאך שבת מַאכן תנאים. און אויב נישט שידוך, זָאל מען גלייך 
 איך מער נישט קומען צו זיי ַאהיים.

נישט ווילנדיק דורכלָאזן די הזדמנות, און בפרט ַאז די מדוברת 
געווען צום -איז געווען ַא וואוילע מיידל, הָאב איך דעריבער מסכים

 (.שידוך )כָאטש איך הָאב נישט בַאקומען קיין ענטפער פון רבי'ן

ווי נָאר איך בין ָאבער געקומען ַאהיים, הָאבן שוין אויף מיר 
 געווַארט די מלאכי חבלה מיך צו ַארעסטירן.

מיט מיין ַארעסט איז, פַארשטייט זיך, דער שידוך בטל געווָארן, 
 און ַאזוי הָאט זיך ָאנגעפַאנגען ַא נייע תקופה אין מיין לעבן.



 כט/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ַארעסט מיין

 צווייטער טייל

 –פרק טו  –

 רעסטמיין ַא

ובכן, מוצש"ק כ"א אדר תרצ"ט זענען געקומען די מלאכי חבלה 
מיך צו ַארעסטירן. כרגיל הָאבן זיי דורכגעפירט ַא גרונטליכע 

 אונטערזוכונג אין מיין הויז.

ווי אין יעדער אידישע הויז, זענען אויך אין מיין הויז געווען פיל 
ז ָאבער אויך געווען ספרים, גמרות און דָאס גלייכן. אין מיין הויז אי

פיל חסידות חב"ד ספרים, ווי די בַאוואוסטע המשכים פון רבי'ן נ"ע 
פון רנ"ט, ס"ו און עת"ר; שיחות און מאמרים פון רבי'ן מוהריי"צ און 

מַאטעריַאלן זענען, פַארשטייט זיך, -דָאס גלייכן. די דָאזיקע חסידות
 געלעגן אין ַא בַאהַאלטענעם ָארט.

די  בןהָאזוכט מיין הויז, געחבלה הָאבן אונטער בעת די מלאכי
גמרות און דָאס גלייכן זיי נישט אינטערעסירט; זיי הָאבן געזוכט 
ַאלעס ווָאס איז פַארבונדן מיט "חב"ד", מיט "שניאורסָאהן". ווי עס 
ווייזט אויס, הָאט זיי דער מסור )וועלכער הָאט אונז ַארויסגעגעבן( 

ספרים געפינען זיך אין -ו די דָאזיקע חב"דאיבערגעגעבן ּפונקט ווא
 אונזער היים.

 ספרים ווערן קָאנפיסקירט-מיינע חב"ד

נָאכן זוכן ַאביסל, הָאבן זיי געפונען דעם אוצר, און זיי הָאבן ַאלעס 
 קָאנפיסקירט אויף מיטצונומען מיט זיך.

זיי הָאבן מיר מודיע געווען, ַאז איך דַארף מיטגיין מיט זיי. זיי 
ָאבן מיר בַאוויזן ַא "סַאנקציע" )פַארָארדענונג( פון ּפרָאקורָאר ווָאס ה

בַאפולמעכטיקט זיי ַאדורכצופירן ביי מיר ַאן ָאביסק" )אונטערזוכונג( 
און מיך ַארעסטירן )צו חיּפוש ומעצר(. זיי הָאבן מיר געזָאגט, איך זָאל 

 יי.מיטנעמען מיט זיך ווָאס איך דַארף, און מיטגיין מיט ז

עטלעכע קליידער איך הָאב מיטגענומען מיינע תפילין, ַא סידור און 
 און ַא ביסל געלט.

אין דרויסן איז געשטַאנען גרייט זייער אויטָא. זיי הָאבן מיך 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  ל

 ַארעסט מיין

ַאריינגעזעצט אין אויטָא אין דער בַאגלייטונג פון צוויי שומרים, 
ווָאלט געווען איינעם אין יעדער זייט, אויף מיך צו היטן, כאילו איך 

 עּפעס ַא מורד במלכות!

 מיין ערשטע נַאכט אין טורמע

ביי מיר גלייך  די "נ.ק.וו.ד."ָאנקומענדיק אין טורמע, הָאבן 
צוגענומען ַאלץ ווָאס איך הָאב מיט זיך מיטגענומען. זיי הָאבן ביי מיר 
אויך צוגענומען די שנירלעך פון די שיך און דעם ּפַאסיק פון די הויזן, 

זיי הָאבן רחמנות  –כדי איך זָאל, ח"ו, זיך נישט נעמען דָאס לעבן. 
 אויף מיר...

מען פירט מיר אין טורמע מיט גרויס "כבוד", ווי ַא חתן צו דער 
חוּפה. זיי פירן מיר צו צו ַא צימער אויף וועמענס טיר עס הענגען 

ייסן גרויסע, מורא'דיקע אייזערנע שלעסער. זיי עפענען די טיר, און ה
 מיך ַאריינגיין.

עלטערע מענטשן. קעגן זיי  26-25ַאריינקומענדיק טרעף איך דָארט 
 בין איך קוים ַא קינד. זיי זענען מיך מקבל מיט ַא פיינעם "ברוך הבא".

ווער עס זענען מיינע נייע "חברים" ווייס איך נָאך נישט, דערווייל. 
און מה ּפשעי ומה  ןך ביזיי פַאנגען ָאן צו שטעלן מיר פרַאגן: ווער אי

חטאתי פַארווָאס מען הָאט מיך ַארעסטירט. איך ענטפער זיי, ַאז איך 
ווייס גָארנישט. פַארשטייט זיך, ַאז זיי גלויבן מיר נישט, און זיי 
טענה'ן, ַאז דעם יָאר הָאט מען שוין מערנישט ַארעסטירט אומזיסט 

 קיין מענטשן.

. מיין 35בעטל מיט ַא קווערטלמיינע נייע "חברים" גיבן מיר ַא 
"שכן" אין דער דערבייאיקער בעטל איז ַא קרעמענטשוגער איד מיטן 

 נָאמען אברהם נַאָאמָאוויטש.

אויסער מיין דָאזיקן שכן זע איך, ַאז עס זענען אין דעם צימער דָא 
נָאך אידן. עס גלוסט זיך מיר זייער צו וויסן ווער עס זענען די דָאזיקע 

ַאר וועלכע "עבירות" הָאט מען זיי ַארעסטירט. לויט זייער אידן און פ
אויסזעען דערקען איך, ַאז דָאס זענען נישט קיין ּפרָאסטע מענטשן און 
-ַאז זיי זענען נישט ַארעסטירט געווָארן פַאר אויסריידן אין מיטן חזרת

 ...התורה-הש"ץ ָאדער קריאת

–––––––––– 
 גליכע "זוּפ".( אין דער דָאזיקער קווערטל פלעגן די ַארעסטענטן בַאקומען זייער טע35



 לא/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ַארעסט מיין

ועל איך שוין ַאלעס מיט דער צייט ו –טרַאכט איך זיך  –נו, מילא 
. איך אייל זיך ערגעץ דוויסן אויספירליך. מ'דַארף נָאר הָאבן געדול

נישט. )פַארברענגען, "תפארת בחורים" א.ַא.וו. ב"ה איצט איז דָא 
 צייט(.

 מען פירט מיר צו מיין ערשטער אויספָארשונג

 אויפן צווייטן טָאג פון מיין ַארעסט, עפנט זיך די טיר, און איך הער
)דעם נָאמען, -מיין פַאמיליעדעם ערשטן אות פון ווי מען רופט אויס 

גאנצן נאמען האט מען ניט אויסגערופן בכדי די אנדערע ארעסטירע 
איך זָאל קומען. נו, ַאז מען זאלן ניט וויסן ווער עס זיצט מיט זיי(, 

 רופט דַארף מען גיין.

מיר ַאריין אין ַאן מען נעמט מיר ַארויס פון דעם בנין און מען זעצט 
אויטָא, וועלכער איז אינגַאצן פַארמַאכט און פון וועלכן מען קען 

 גָארנישט ַארויסזעען.

דער אויטָא איז צוגעפָארן צו ַא בנין און ַאריינגעפָארן אין ַא הויף. 
זיי מיר געהייסן גיין. בשעת'ן  ןנָאכן ַארויסגיין פון דעם אויטָא, הָאב

סטַאנטן הַאלטן די הענט פון אונטן, און מען טָאר גיין דַארפן די ַארע
 נישט קוקן אויף די זייטן. מען דַארף קוקן בלויז גלייך, פָאראויס.

 די אויספָארשונג

ַא זעלנער עפנט אויף ַא טיר, און הייסט מיר ַאריינגיין. איך גיי 
ביים טיש זיצט איינער פון די מלאכי חבלה. ער  ,ַאריין אין ַא צימער

פון דערווייטנס.  –ט מיר זעצן זיך ַאנטקעגנאיבער אים, ָאבער הייס
זָאל נישט קענען זעען ווָאס  –דער ַארעסטַאנט  –ווייזט אויס, כדי איך 

 עס ליגט ביי דעם אויספָארשער אויפן טיש.

דער אויספָארשער זָאגט צו מיר: דו ווייסט, ַאז דו ביסט 
ייס. איך וויל ָאבער וויסן איך וו –ענטפער איך  –יָא,  –ַארעסטירט? 

 פַארווָאס מען הָאט מיך ַארעסטירט.

ער ענטפערט מיך: איך וועל דיר ברענגען ַא קליינעם ביישּפיל. דעם 
לעצטן שבת ביסטו געווען אין שול. אויף דיין רעכטער זייט איז געזעסן 
 –דער און דער, און אויף דיין לינקער זייט איז געזעסן דער און דער, 

ָאן די נעמען פון מיינע חברים ווָאס זענען געזעצן נעבן מיר -ער רופטאון 
איז עס טַאקע געווען ַאזוי ווי איך  –זָאגט ער צו מיר  –אין שול. "נו 

 ענטפערט איך אים. –זָאג"? יָא, 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  לב

 ַארעסט מיין

זָאלסט וויסן, ַאז אומזיסט ַארעסטירט  –זָאגט ער צו מיר  –ַאה!  –
ער דו ביסט. מיר קענען דיר שוין פון מען קיינעם נישט. מיר ווייסן וו

קליינהייט ָאן. מיר ווייסן ַאלץ מיט ווָאס דו פַארנעמסט זיך. מיר 
וועלכער  –ווייסן, ַאז דו שטייסט אין קָאנטַאקט מיט שניאורסָאהן 

און דו פַארשּפרייטסט זיין ווערק, און נָאך  –וואוינט איצט אין ּפוילן 
 און נָאך.

 –לַאנגע צייט נישט געווָאלט דיך ַארעסטירן,  מיר הָאבן פַאר ַא –
נָאר מיר הָאבן איינגעזעען, ַאז  –הָאט דער אויספָארשער פָארגעזעצט. 

ָאט פַאלסטו ַאריין אין דעם -דו שטייסט פַאר ַאן ָאפענעם גרוב, און ָאט
גרוב. דעריבער הָאבן מיר בַאשלָאסן דיך צו רַאטעווען, דורך ַארעסטירן 

 רויפפירן דיר אויפן ריכטיקן וועג...דיר און ַא

הָאט ער ווייטער  –מיר הָאבן צו דיר ַאבסָאלוט גָארנישט  –
דו ביסט נישט שולדיק. מען הָאט דיך פַארפירט. דו  –פָארגעזעצט 

ביסט ַא יונגער בחור. דו הָאסט ַא כלה און דו דַארפסט חתונה הָאבן. 
 דו דַארפסט ערשט ָאנהויבן לעבן...

ער שלָאגן מיר דיך פָאר, דו זָאלסט אונז דערציילן, מיט ַאן דעריב –
ישיבות; דָאס -אמת, ערנסט, ַאלע אייערע ענינים; די אונטערגרונט

קלייבן געלט אויף אויסהַאלטן די אונטערגרונט ישיבות און חדרים 
דו זָאלסט אונז ַאלץ דערציילן. ָאבער מיט ַאן אמת. דו  –א.ד.גל. הכלל 
ווי -ונז גָארנישט אויסבַאהַאלטן, ווייל מיר ווייסן סייזָאלסט פון א

ַאלץ. מיר מיינען בלויז דיין טובה, ַאז דו זָאלסט אונז ַארויסווייזן דיין 
ערנסטקייט. ווָאס מער דו וועסט אונז בַאווייזן, ַאז דו גייסט מיט ַאן 
אמת, ַאלץ מער וועט דיר זיין בעסער. מיר וועלן דיר געבן ַא מענטשן 

 ועלכער וועט מיט דיר ַארבעטן.ו

דער אויספָארשער הָאט אויסגעפירט: "איך וועל דיר בַאלד צוריק 
 ָאּפשיקן אין טורמע. בַאטרַאכט זיך גוט. דערמָאן זיך ַאלעס בּפרטיות".

און כדי איז זָאל געדענקען דעם נייעם "ַאדרעס" וואו איך געפין 
דַאט און הייסט אים מיך זיך, רופט דער אויספָארשער ַארויס ַא סָאל

ווי צו זיך  –ָאּפפירן צוריק אין טורמע צו מיין בעטל, און ער זָאגט 
 סוף...-כל-ַאליין: דו הָאסט דָאך געוואוסט גַאנץ גוט, ַאז סוף

און ַאזוי הָאט מען מיך מיט גרויס כבוד צוריק געפירט צו מיין 
 נייער "דירה".



 לג/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 בַאקען זיך מיט די ַאנדערע ַארעסטַאנטן איך

 צייטאיך גרייט זיך דורכצוגיין ַא שווערע 

איך הָאב איינגעזעען, ַאז מיין מצב וועט נישט דורכגיין ַאזוי גלַאט. 
איך הָאב ביי זיך געטרַאכט: מיט ווָאס בין איך שענער פון יענע חברים 
מיינע, וועלכע "זיצן" פַאר דער "עבירה" פון צונויפזַאמלען אין זייערע 

, אין דער היימען אידן און לערנען מיט זיי מאמרים, שיחות א.ד.גל.
 צייט ווען אין גַאס ברענט ַאזַא פייער.

הָאב איך מיט זיך זעלבסט  –"דו ביסט געגַאנגען אויף דערויף 
איצט שטַארק זיך און הָאב בטחון, ַאז דער רבי וועט  –איינגעטענה'ט 

געוויס מעורר זיין רחמים למעלה, ַאז דער אויבערשטער זָאל דיר געבן 
'גיהנום', און נישט צו פַארגעסן דוד המלך'ס כוחות אויסצוהַאלטן דעם 

ּפסוקים: 'ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים'... 'רבים רודפי וצרי 
מעדותיך לא נטיתי'... 'זדים הליצוני עד מאד מתורתך לא נטיתי'... 
'כמעט כילוני בארץ ואני לא עזבתי פיקודיך'... 'רבת צררוני מנעורי גם 

ביסטו שענער פון אברהם אבינו. אברהם  לא יכלו לי'... מיט ווָאס
נפש. ער הָאט געטָאן זיינס. נָאר -אבינו הָאט נישט געזוכט קיין מסירת

 גייט מען!". –ַאז מ'דַארף גיין אין פייער 

געטָאן מיט זיך ַאליין, און זיך געגעבן -ָאט ַאזוי הָאב איך ַא שמועס
ווייס ווָאס עס שטייט צו פַארשטיין, ַאז דער מצב איז ַא ביטערער. ווער 

מיר פָאר אין דער צוקונפט. איך געפין זיך ביי רשעים, רוצחים. זיי 
קענען מיר ָאנטָאן צרות, ּפייניקן און אפילו דערשיסן ח"ו צום טויט. 

 "ידיהם דמים מלאו", "דמים" תרתי משמע, געלט און בלוט...

מיינט  איך הָאב זיך ָאּפגעגבן ַא חשבון ווָאס דער אויספָארשער
מיט דעם ווָאס ער הָאט מיר געזָאגט, ַאז "ער מיינט מיין טובה". איך 
הָאבן פַארשטַאנען, ַאז ער מיינט מיט דעם, איך זָאל ווערן "זייערער" ַא 

 מענטש, ַא מסור און מלשין, ח"ו הי' לא תהי'!

איך הָאב ביי זיך בַאשלָאסן, ַאז יעבור עלי מה, ָאבער איך וועל צו 
זיין. נישט דָאס הָאט אונז דער רבי -אופן נישט מסכים-דעם בשום
 געלערנט!

 –פרק טז  –

 איך בַאקען זיך מיט די ַאנדערע ַארעסטַאנטן

ווי שוין אויבן דערמָאנט, איז מיין נייער "שכן" אין טורמע געווען 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  לד

 בַאקען זיך מיט די ַאנדערע ַארעסטַאנטן איך

ַא איד מיטן נָאמען אברהם נַאומָאוויטש. דער דָאזיקער שכן מיינער, 
ווערן מיינער ַא גוטער חבר. ער הָאט געווָאלט וויסן הָאט ָאנגעהויבן 

ווער איך בין און ווָאס איך בין, און דער עיקר, "מה ּפשעי ומה 
חטאתי". פַארשטייט זיך, ַאז אויך איך הָאב געווָאלט וויסן ווער מיין 

מה טיבם פון די ַאנדערע ַארעסטַאנטן אין דעם  –"שכן" איז, און בכלל 
 צימער.

ענדיק פון מיין ערשטער "בַאגעגעניש" מיט דעם צוריקקומ
אויספָארשער, בין איך, פַארשטייט זיך, ַאריין ַא צעקָאכטער, 

זיך צו  –בַאטרַאכטנדיק, ַאז ס'שטייט מיר פָאר ַא ביטערער נסיון 
 רַאנגלען מיט די רוצחים.

דערזעענדיק מיר ַאזַא צעקָאכטן, הָאט זיך מיין "שכן" שטַארק 
סירט ווָאס איז מיט מיר. איך הָאב בַאשלָאסן אים ַאלץ פַאראינטערע

צו דערציילן: ווער איך בין און ווָאס איך בין, און ווָאס עס זיינען מיינע 
"עבירות". איך הָאב בַאשלָאסן, ַאז ס'איז נישטָא ווָאס צו 

 פַארלייקענען, ווָארום מ'קען מיר שוין מער נישט מסר'ן.

ן "שכן" ַאלץ דערציילט, פון אל"ף ביז אומר ועושה, איך הָאב מיי
 תי"ו, אויך די אויבנדערמָאנטע רייד פון מיין אויספָארשער.

מיין "שכן" קוקט אויף מיר, און וואונדערט זיך, ווי קען עס זיין, 
 ַאז אין ַאזַא צייט זָאל אויסווַאקסן ַא יונגער בחור, ַא מאמין?...

 נַאטשַאלניקעס!-."ַארעסטַאנטן זענען "נ.ק.וו.ד-מיינע מיט

 –נָאכדעם ווי איך הָאב מיין נייעם חבר ַאלץ דערציילט וועגן זיך 
איז און ווער עס זענען  ער ערווזָאג איך אים, ַאז איצט וויל איך וויסן 

 די ַאלע מענטשן אין דעם צימער.

ער הָאט מיר דערציילט, ַאז ער איז ַא קרעמענטשוגער איד. ער איז 
נַאטשַאלניק אין דער "נ.ק.וו.ד." פון אוקרַאאינע.  געווען ַא גרויסער

הָאט מיר מיין נייער פריינט  –אויך די ַאנדערע מענטשן אין דעם צימער 
זענען כמעט ַאלע געוועזענע נַאטשַאלניקעס פון דער  –דערציילט 

 "נ.ק.וו.ד.", צווישן זיי אויך געוועזענע ּפרָאקורָארן.

טן יָאר. מען הָאט זיי 31טן ָאדער 38זיי זיצן שוין דָא זינט דעם 
געשלָאגן מכות רצח, ַאז זיי זָאלן זיך אונטערשרייבן, ַאז זיי זענען 

סטן און ַאז זיי הָאבן געווָאלט אומברענגען סטַאלינ'ען, און 'טרָאצקי
בכלל מַאכן ַא רעווָאלוציע אין לַאנד. זיי הָאבן זיך, בלית ברירה, ַאלע 



 לה/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 בַאקען זיך מיט די ַאנדערע ַארעסטַאנטן איך

ן געווען גרייט מען זָאל זיי אפילו שיסן פַאר אונטערגעשריבן. זיי זענע
 פַאררַאט, ַאבי נישט צו דַארפן דורכגיין די ַאלע צרות און ּפייניקונגען.

און ַאזוי זיצן זיי דָא זינט דעמָאלט, און ווַארטן פון טָאג צו טָאג 
אויף דעם מָאמענט ווען מ'וועט זיי פון דַאנען ַארויסרופן אויף ַא 

 וויילע...

 ענגשַאפט אין טורמעדי 

געפינען זיך אין דעם צימער  –דערציילט ער מיר ווייטער  –איצט 
טן יָאר זענען דָא געווען ַארעסטירט 38מענטשן. ָאבער אין  26-25בלויז 
מענטשן! דער ּפלַאץ איז געווען ַאזוי ענג, ַאז עס איז געווען  156לערך 

נישט געקענט זיצן; מען  אוממעגליך ַאוועקצולייגן זיך. מען הָאט אפילו
הָאט בלויז געקענט שטיין! מען הָאט אפילו געגעסן שטייענדיקערהייט, 

 און אפילו געשלָאפן שטייענדיקערהייט!

בעת מען פלעגט ַארויספירן פון צימער ַאביסל ַארעסטַאנטן )וועלכע 
זיי הָאבן פַארשיקט, ָאדער דערשָאסן צום טויט...(, פלעגט אין צימער 

ַאביסל מער "רחבות'דיק". דָאס הָאט ָאבער ָאנגעהַאלטן בלויז ווערן 
אויף ַא קורצע וויילע, ווָארום מען פלעגט בַאלד ַאריינברענגען אין 

 צימער נייע "געסט"...

דָאס ּפלַאץ אין צימער איז געווען ַאזוי ענג, ַאז בעת זיי פלעגן 
ריינשטוּפן אין ברענגען ַא נייעם ַארעסטַאנט, פלעגן זיי אים ּפשוט ַא

צימער מיט כוח, כדי זיי זָאלן קענען צושליסן די טיר! ַאזוי פלעגט 
 לעת.-ָאנגיין די "ַארבעט" פון די מלאכי חבלה אין גיהנום דורכן מעת

 דער אורטייל פון די נַאטשַאלניקעס פַארהַאלט זיך...

די סיבה פַארווָאס עס הָאט זיך ַאזוי פַארשלעּפט דָאס אויספירן 
 אורטייל איבער די געוועזענע נַאטשַאלניקעס, איז ווי פָאלגענד. דעם

 קומט פָאר ַאזַא מעשה: –ס'איז דָאך "דרך רשעים צלחה" 

נָאכדעם ווי סטַאלין ימ"ש הָאט געלָאזן אויסשיסן ַא הַאלבע 
, הָאט ער געווָאלט ריינווַאשן זיינע הענט פון די טייכן בלוט 36לַאנד

סן. ער הָאט געווָאלט שַאפן דעם איינדרוק אין ווָאס ער הָאט פַארגָא
-וועלט, ַאז ער הָאט גָארנישט געוואוסט וועגן די מַאסן-דער מערב

–––––––––– 
 16תקופה זענען אומגעקומען צווישן -( היסטָאריקער זָאגן, ַאז אין דער סטַאלין36

 מיליָאן מענטשן! 26מיט 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  לו

 'פייער' ּפסח אין טורמע ךאי

גערופענע "רייניקונגען"( פון די אומשולדיקע מענטשן, -הריגות )די ַאזוי
און ַאז די דָאזיקע הריגות זענען דורכגעפירט געווָארן דורך דעם גרויסן 

געשטַאנען  1430ועלכער איז ָאנפַאנגענדיק פון זומער )ו יעזשָאוורוצח 
אין שּפיץ פון דער נ.ק.וו.ד.( מיט זיינע "משרתים", די נ.ק.וו.ד.'יסטן 

 ימ"ש.

צו דעם צוועק הָאט סטַאלין ימ"ש בַאזייטיקט יעזשָאוו'ן פון זיין 
ַאמט, אים געלָאזן ַארעסטירן און אים געשָאסן. דָאס איז געווען 

 וינטער תרצ"ט.ָאנפַאנג ו

פַארשטייט זיך, ַאז מיטן הינריכטן יעזשָאוו'ן, הָאבן זיך, דערווייל, 
אויפגעהערט די מַאסן ַארעסטן פון אומשולדיקע מענטשן. און אויך 
ַאזעלכע ווָאס זענען שוין געווען ַארעסטירט און פַאראורטיילט צום 

ַאוויזן זיי טויט פון פריער, וויבַאלד ָאבער ַאז מ'הָאט נָאך נישט ב
הָאט זיי בַאגליקט דער מזל, און מען הָאט אויף זיי  –אויסצושיסן 

אורטייל. ָאבער בַאפרייען הָאט מען זיי -נישט אויסגעפירט דעם טויט
 אויך נישט, דערווייל.

און דָאס איז אויך געווען די סיבה דערפון ווָאס די געוועזענע 
 זוי לַאנג אין טורמע.נ.ק.וו.ד. נַאטשַאלניקעס זענען געזעסן ַא

 –פרק יז  –

 איך 'פייער' ּפסח אין טורמע

דערווייל הָאט זיך פַארענדיקט חודש אדר, עס הָאט זיך שוין 
 ָאבער צום אויספָארשער רופט מען מיר נישט! –ָאנגעפַאנגן חודש ניסן 

איך הָאב ָאנגעהויבן צו טרַאכטן: עס דערנענטערט זיך ּפסח. ווָאס 
טעג ָאן עסן ח"ו -ַאזוי וועל איך קענען דורכגיין די ּפסחטוט מען?! ווי 

 ?חמץ

דער סדר אין טורמע איז געווען, ַאז איין מָאל אין צען טעג פלעגט 
מען ַאריינברענגען אין צימער ַא "קלייטעלע", אין וועלכע די 
ַארעסטַאנטן פלעגן קויפן ַאזעלכע זַאכן ווי ציגַארעטן; צוקער און 

 ייטן.ַאנדערע קלייניק

ַאזוי ווי מען הָאט געגעבן די ַארעסטַאנטן ַאביסעלע געלט זיי זָאלן 
קענען עּפעס איינקויפן, הָאב איך בַאשלָאסן, ַאז איך זָאל אויסנוצן 
מיין געלט בלויז אויף צו קויפן צוקער, כדי ַאזוי ַארום דורכלעבן דעם 



 לז/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 'פייער' ּפסח אין טורמע איך

 פסח מיט צוקער.

 רשטע נַאכט ּפסחמען רופט מיר אויף ַאן אויספָארשונג די ע

ס'איז שוין געווען ערב ּפסח, און איך בין געווען צופרידן דערפון 
וואס דערווייל, ברוך השם, רופט מען מיר נישט צוריק צום 
אויספָארשער. איך הָאב זיך געטרַאכט, ַאז איך וועל קענען "פייערן" 

ען דעם ערשטן "סדר" דורך זיצן אין ַא ווינקל און זיך גוט אויסוויינ
 אויף מיין ביטערן מצב.

בין איך גערופן געווָארן צום  –ָאבער ווי נָאר ס'איז געווָארן נַאכט 
אויספָארשער. איך בין דָארט געגַאנגען אין דער בַאגלייטונג פון ַא 

חכם -מלאך חבלה. ַאזוי איז דָאך דער דין, ַאז ביינַאכט טָאר ַא תלמיד
" ָאבער זענען "מהדר" אין דעם דין, נישט ַארויסגיין איינער ַאליין. "זיי

 ַאז אפילו בייטָאג לָאזן זיי נישט דעם ַארעסטַאנט גיין ַאליין...

ַאלנפַאלס, מ'פירט מיר ַאריין צום צימער פון אויספָארשער. פון 
איין זייט טיש זיצט ַא יונגער שייגץ. מיך הייסט ער זיך זעצן 

 .פון דערווייטנס –ַאנטקעגנאיבער אים, ָאבער 

דער אויספָארשער הָאט ָאנגעהויבן צו מיר רעדן איידל, געלַאסן, 
 כאילו מיר זענען שוין ַאלטע בַאקַאנטע. ָאבער נָאך ַא קורצע וויילע

 הָאט דער אויספָארשער ָאנגעהויבן מיך "בַאשיסן" מיט שאלות:

נו, דערצייל ווער דו ביסט? ווער איז דיין משּפחה? ווער זענען  –
ם? הָאסטו קרובים אין אויסלַאנד? ווער זענען דיינע דיינע קרובי

חברים? מיט וועמען בַאגעגנסטו זיך? און ווי ַאזוי פַארברענגסטו דיין 
 ?צייט נָאך דער ַארבעט

איך הָאב אים געענטפערט אויף זיינע שאלות, איך הָאב ָאבער 
געזעען אויף זיין טריפה'נעם ּפנים, ַאז נישט ַאלע מיינע ענטפערס 

עפעלן אים. בעיקר איז אים נישט געפעלן מיינע ענטפערס, ַאז איך ג
הָאב נישט קיין חברים; איך בַאגעגן זיך נישט מיט קיינעם און ַאז נָאך 

 דער ַארבעט קום איך גלייך צוריק ַאהיים.

הערנדיק מיינע אויבנדערמָאנטע ענטפערס, הָאט דער 
ָאגנדיק צו מיר: דו אויספָארשער זיך שטַארק פַאנַאנדערגעלַאכט, ז

נו, וועגן דערויף וועלן מיר שּפעטער  –מיינסט, ַאז דו ביסט ַא חכם? 
 שמועסן.

בכלל בין איך געווען ַאזוי איזָאלירט פון דער דרויסנדיקער וועלט, 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  לח

 'פייער' ּפסח אין טורמע איך

ַאז איך הָאב גָארנישט געוואוסט, צי מ'הָאט בלויז מיך ַארעסטירט, 
 ן און דָאס גלייכן.עמיצאי ָאדער מ'הָאט יענע נַאכט ַארעסטירט נָאך

דער אויספָארשער גיט מיר ַא פרעג: ווָאס איז ביי אייך, אידן, 
דו הַאלסט  –זָאגט ער צו מיר  –ַאה!  –היינט? איך ענטפער אים: ּפסח. 

 חשבון. ענטפער איך אים: ווי ַאנדערש?!

ס'איז שוין געווען שּפעט אין דער נַאכט. זָאגט ער צו מיר: דו ביסט 
 זיכער הונגעריק. זָאל איך דיר ברענגען עּפעס צו עסן? דָאך

 פַארשטייט זיך ווָאס איך הָאב אים געענטפערט... –

 שעה'ן-די אויספָארשונגען אין די נַאכט

פיסיקע חיות, די חיות -בכלל איז די גַאנצע ַארבעט פון די צוויי
גע צו בצורת אדם, פָארגעקומען ביינַאכט, ווי עס שטייט אין ּפסוק בנו

פיסיקע חיות: "תשת חושך ויהי לילה בו תרמוש כל חיתו יער". -די פיר
דערפַאר טַאקע פלעגן די ַארעסטַאנטן גערופן ווערן פַאר 

 ן.'שעה-אויספָארשונגען מערסטנס אין די נַאכט

ַאזייגער אינדערפרי קלַאּפט  0ַאזוי איז דער סדר אין טורמע, ַאז 
קַאמערן. די -י טירן פון די ַארעסטַאנטןדער סָאלדַאט, דער שומר, אין ד

טיין און פַארבעטן זייערע בעטן. שַארעסטַאנטן דַארפן בַאלד אויפ
 שלָאפן בייטָאג איז געווען פַארבָאטן.

אין דער תקופה ווען איך בין געווען ַארעסטירט איז דער מצב 
שלָאגן די רט בן נישט געטָאהָאגעווען ַאזַא, ַאז די אויספָארשער 

רעסטַאנטן בעת די אויספָארשונגען. זיי הָאבן ָאבער געמעגט זיי ַא
 מַאטערן דורך שטערן זייער שלָאף.

דָאס נישט לָאזן דעם ַארעסטַאנט זיך אויסרוען, איז געווען נָאך 
ערגער ווי הונגער. בעת ַא מענטש שלָאפט נישט, פַאלט ער פון די פיס. 

דט און רעדט און ווייס נישט ער פַארלירט זיינע געדַאנקען, און ער רע
ווָאס ער רעדט. דער ַארעסטַאנט ליידט דערפון ביטערע יסורים. 
ווָארום עס קומט אים ָאן זייער שווער צו הַאלטן קָאּפ ביי די 

 אויספָארשונגען.

ישע 'און טַאקע דָאס איז געווען די סיבה דערפון ווָאס די רוצח
ספָארשונגען פון זייערע בעַאמטע פלעגן דורכצופירן די אוי-טורמע

קרבנות אין מיטן דער נַאכט, כדי נישט צו דערלויבן דעם ַארעסטַאנט 
צו שלָאפן ַא לַאנגע צייט, און ַאזוי ַארום אים צעברעכן, ער זָאל זיך 



 לט/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 'פייער' ּפסח אין טורמע איך

זיין אויף זיינע זינד )אמת'ע זינד, ָאדער אפילו "עבירות" וועלכע -מודה
 (.ער איז באמת קיינמָאל נישט בַאגַאנגען

 נַאכט-עס ענדיקט זיך מיין ערשטע "גיהנום"

נַאכט, זָאגט מיר -נָאכדעם ווי ס'הָאט זיך פַארענדיקט מיין גיהנום
מיין אויספָארשער: נו, איך לָאז דיר איצט ָאּפ. מ'וועט דיר בַאלד 
ָאּפפירן צוריק אין טורמע. בַאטרַאכט זיך גוט. די ַאלע ענטפערס ווָאס 

 ן פַאלש.דו הָאסט געגעבן זענע

פָאר: ָאט -ָאן מיט דער הַאנט אויפן טיש און זעצט-ער ווייזט
זעסטו עטליכע ביכער. אין די דָאזיקע ביכער איז ַאלץ פַאשריבן. אין די 
ביכער זענען פַארשריבן ַאלע מעשים פון דיר מיט דיינע חברים במשך 

ָאוונט; פון ַאסַאך יָארן. דָא איז פַארשריבן וואו דו ביסט געווען יעדן 
ווער איז געווען ביי דיר אין שטוב, און ווָאס דו הָאסט מיט זיי 

ַאלע דיינע בריוו ווָאס דו הָאסט געשריבן צו  – –געלערנט, און 
 !שניאורסָאהן'ען

מיין קשר מיטן  –אכן נודע הדבר: דער עיקר "חטא" מיינער איז  –
 רבי'ן!

דער אויספָארשונג און אין ַאזַא מצב, הונגעריק און צעברָאכן פון 
פון דעם רוצח, הָאט מען מיך צוריק ָאּפגעפירט צו דער טורמע. דָאס 

 איז געווען דעם ערשטן טָאג ּפסח אין דער פרי.

נו, דער אויספָארשער הָאט דָאך מיר געזָאגט, ַאז איך זָאל זיך גוט 
בַאטרַאכטן. ובכן הָאב איך טַאקע גענומען טרַאכטן און איינגעזען, 

פַארַא שוטים מיר זענען געווען, מיינענדיק, ַאז ַאלץ ווָאס מיר  ווָאס
 געלט וועלכע-סודות! ווי צום ביישּפיל די מעמד-טוען בלייבט בסודי

ָאּפצופירן קיין  37מ'פלעגט איבערגעבן ר' יחיאל מיכל רַאּפָאּפָארט
מָאסקווע; דָאס צוריקברענגען דורך אים פון דָארט בריוו און שיחות 

 ם רבי'ן, און דָאס גלייכן.פון דע

קוקנדיק אויף די ביכער ווָאס זענען געלעגן ביים רוצח אויפן טיש 
הָאב איך פַארשטַאנען, ַאז דָאס זענען  –אויף וועלכע ער הָאט ָאנגעוויזן 

מעשיות; ַאלץ ווָאס עס שטייט אין די דָאזיקע ביכער -נישט קיין בָאבע
 לעס איבערגעגעבן!איז אמת. דער מסור ימ"ש הָאט זיי ַא

–––––––––– 
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  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  מ

 לַאנגע אויספָארשונגען די

איך ּפרַאווע דעם "סדר" מיט פיל "מרור", ָאבער ָאן מצה! איך 
 דערהַאלט זיך ביים לעבן גַאנץ ּפסח בלויז אויף צוקער

טוב, און מ'דַארף דָאך מקיים זיין די -ס'איז דָאך ָאבער פָארט יום
 מצוה פון "ושמחת בחגך".

יך דָאך געהַאט ַא נו, אויף צו מַאכן "קידוש במקום סעודה" הָאב א
סך צוקער. ַא הַאלבן "סדר" הָאב איך שוין "געּפרַאוועט" ביינַאכט, ביי 

איך הָאב ביי אים מקיים געווען "בהידור" דעם  –דעם אויספָארשער 
"! קיין מצות )"על מצות"( הָאב איך טַאקע נישט ומרורים יאכלוהו"

 נוג!געהַאט, ָאבער "מרור" הָאב איך ב"ה געהַאט איבערגע

ַאזוי איז דורכגעגַאנגען עטלעכע טעג פון ּפסח אויף בלויז צוקער 
)ָאן טיי און ָאן ַא טרונק(. פון דעם צוקער איז מיר געווָארן גַאנץ ביטער 

טוב בין איך נָאך געגַאנגען מיט די -טעג פון יום 0אין מויל. די ערשטע 
טעג הָאט מען  אייגענע כוחות פַאר מיינע צרכים, ָאבער די לעצטע צוויי

 מיך געדַארפט אונטערהַאלטן. עס איז מיר געווען שווער צו גיין ַאליין.

טוב מיר געווען ַא פריילעכער, -ָאבער נָאך ַאלעמען איז דער יום
ווייל במשך פון די ַאלע איבעריקע טעג פון ּפסח בין איך נישט גערופן 

איך גענומען  געווָארן צום אויספָארשער. און גלייך נָאך ּפסח הָאב
 צוריקקומען צוביסלעך צו זיך.

 –פרק יח  –

 די לַאנגע אויספָארשונגען

 איך ווער ווידער גערופן צו אויספָארשונגען

עס זענען דורכגעגַאנגען עטלעכע טעג נָאך ּפסח, און מ'רופט מיך 
ווידער צום אויספָארשער. עס איז מיר געווָארן שווער אויפן הַארצן. 

עולם, ווָאס טוט מען?! ווי ַאזוי דַארף מען זיך -של-גווַאלד! רבונו
הַאלטן? זָאל איך ָאּפלייקענען ַאלץ ווָאס דער אויספָארשער וועט 

 ?ָאדער מודה זיין זיך ,פָארלייענען פון זיינע ביכער

מודה זיין זיך אויף ַאלץ, הָאב איך מורא געהַאט, ווָארום איך קען 
ע מענטשן וועלכע זענען נָאך דורך דעם ַאריינשלעּפן אומשולדיק

)דערווייל...( נישט ַארעסטירט. ווָארום ווי אויבנדערמָאנט, בין איך 
געווען אינגַאנצן איזָאלירט פון דער דרויסנדיקער וועלט, און איך הָאב 
גָארנישט געוואוסט ווָאס ס'טוט זיך אין דרויסן; צי מ'הָאט בלויז מיר 



 מא/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 לַאנגע אויספָארשונגען די

מיר ַארעסטירט אויך ַאנדערע פון ַארעסטירט, ָאדער מ'הָאט אויסער 
 אונזער חברה.

זיי  –לאידך, ווָאס וועט מיר העלפן ַאז איך וועל ַאלץ ָאּפלייקענען? 
סוף וועל איך זיך -כל-וועלן מיר דָאך מַאטערן און מַאטערן, און סוף

זיין. ס'איז דָאך ַאלץ פַארשריבן אין זייערע "ביכער"; "וכל -מוזן מודה
 ים"...מעשיך בספר נכתב

דָאס ַאלץ זענען געווען מיינע מחשבות אויפן וועג צום  –
אויספָארשער; אויפן וועג צום "גיהנום". ָאבער ווָאס קען איך זיך שוין 
בַאטרַאכטן מיט מיין קָאּפ אין מיין איצטיקן צושטַאנד, זייענדיק ַאזוי 

 הונגעריק און ָאּפגעשווַאכט.

 ביים אויספָארשער

 יין צום אויספָארשער.מען פירט מיך ַאר

יך ַאוועק, זָאגט ער צו מיר, ָאנווייזנדיק מיר, ַאז איך זָאל זזעץ  –
פון דערווייטנס )נו, דעם "מנהג"  –זיך זעצן ַאנטקעגנאיבער אים, ָאבער 

 הָאב איך שוין געוואוסט פון פריער...(.

 ווי פילסטו זיך אין חדר? –זָאגט ער  –נו,  –

 איך. ענטפער –זייער גוט,  –

הָאסט זיך גוט בַאטרַאכט ַאלץ  –זָאגט ער צו מיר ווייטער –נו,  –
 ווָאס מיר הָאבן גערעדט?

 –ענטפער איך אים.  –איך הָאב נישט ווָאס צו בַארטַאכטן זיך  –
 איך ווייס וואו איך בין. איך הָאב נישט קיין טעות.

 נו, הויב ָאן צו דערציילן. –

 ערציילן.איך ווייס נישט ווָאס צו ד –

ווָאס הייסט דו ווייסט נישט ווָאס צו דערציילן?! ָאט ליגן דָאך  –
-פַאר מיר עטלעכע ביכער, וואו עס איז פַארשריבן דיין גַאנצער סדר

החיים, פון קליינווייז ָאן. דו ביסט איינער פון די גרעסטע חסידים פון 
 עמשולדיקאון דָא מַאכסטו זיך פַאר ַאן או –שניאורסָאהן אין קיעוו 

 שּפיל?!-שעפעלע. ווָאס איז דָא, ַא קינדער

 ער זעצט פָאר ווייטער:



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  מב

 לַאנגע אויספָארשונגען די

 ?דיינע חברים פלעגן זיך צונויפזַאמלען ביי דיר אין שטוב –

 ענטפער איך: יע.

 ?מיט זיי געלערנט וָאסטוואס האון  –

"שור שנגח את הפרה ונמצא  טייטש איך אים אפ אויף רוסיש דעם
 עוברה בצידה".

 און ער זָאגט ווייטער: אינטערעסירט;הָאט זיי ניט בער דָאס ָא

הָאסט דָאך ָאבער פַאר זיי פָארגעלערנט אויך ווָאס שניאורסָאהן  –
שרייבט, ַאז מען זָאל נישט ַארבעטן אום שבת; מען זָאל גרינדן חדרים 
)אין וועלכע מען פאר'סם'ט די מוחות פון קליינע אידישע 

בויען מקוואות; מען זָאל נישט דינען אין דער קינדערלעך...(; מען זָאל 
 ַארמיי און דָאס גלייכן!

דער אויספָארשער רעדט, ָאבער ס'ווערט מיר שווער אויפן הַארצן. 
 –איך זע, ַאז די גַאנצע זַאך ביי זיי איז "שניאורסָאהן", און דָאס 

יער קען איך נישט ָאּפלייקענען. זיי הָאבן דָאך בעת זי –פַארשטייט זיך 
אונטערזוכונג אין מיין הויז געפונען דעם גַאנצן אוצר החסידות: 

רנ"ט, ס"ו און עת"ר( און נָאך און נָאך. )מאמרים, שיחות, המשכים 
 דער מסור ימ"ש הָאט ָאנגעוויזן וואו ס'ליגט.

איך פרעג ביים אויספָארשער: איז עס טַאקע ַאזַא גרויסער 
נדערש?! מיר בויען סָאציַאליזם פַארברעכן? ענטפערט ער מיר: ווי ַא

און קָאמוניזם, און דָא געפינט זיך ַא גרוּפע יונגווַארג וועלכע גייט 
 ַאנטקעגן דער מלוכה!

דער אויספָארשער בעט מיר פָארלייענען פון דעם מאמר "תשורי 
 מראש אמנה"...

-עס איז פַארַאן ַא י"ב תמוז'דיקער מאמר פון רבי'ן מיטן דיבור
. דָאס איז ַא מורא'דיקער מאמר. אין 38"ורי מראש אמנהתשהמתחיל "

דעם דָאזיקן מאמר רעדט דער רבי וועגן דער שווערער עבודה פון אידן 
זמן הגלות הוא זמן אין זמן הגלות. ער דריקט זיך דָארטן אויס, ַאז "

–––––––––– 
יג תמוז, -קונטרס חג הגאולה יבאין  ( דער מאמר איז פַארעפענטליכט געווָארן38

ספר המאמרים . יָארן שּפעטער איז דער מאמר איבערגעדרוקט געווָארן אין "תרפ"ט
 און ווייטער. 166", ח"א ע' קונטרסים –



 מג/  זכרונות פון גולַאג______________________________ 

 לַאנגע אויספָארשונגען די

 וכו' וכו'. 39"החושך והאפלה, ַא טיפע געדיכטע פינסטערניש

יס דעם דָאזיקן מאמר, און זָאגט דער אויספָארשער נעמט ַארו
. איך 40מיר, איך זָאל פַאר אים פָארלייענען ווָאס עס שטייט דָארט

–––––––––– 
 .160( דָארט ָאנפַאנג עמוד 39

( אויף צו פַארשטיין פַארווָאס דער דָאזיקער מאמר הָאט ַאזוי געעגבערט די 40
 דאי צו ציטירן עטליכע אויסצוגן פון דעם מאמר. וזה לשונו הקדוש:רשעים, איז כ

"בזמן הגלות הוא זמן החושך . . ַא זמן פון העלמות והסתרים . . אויף יעדער גוטע 
זַאך, ווָאס מ'וויל טָאן, איז פַארַאן ַא ריבוי מניעות ועיכובים . . ובפרט בגלות המר 

וכל מי שעוסק בתורה ועבודה רודפים  שרבו ר"ל מחללי ומחרפי ומגדפי שם שמים,
אותו בכל מיני רדיפות ומבזים אותו בכל מיני בזיון ודוחקים ולוחצים אותו . . כללות 
ענין הגלות הוא לטובת ישראל . . דהגם שזהו עבודה קשה ביותר, עס איז ביטער 

. ַאז  שווער, ָאבער דערפַאר . . ַאז מ'איז זיך מתגבר אויף ַאלע מניעות ועיכובים .
מ'שטייט ביי ַאלע ביטערע נסיונות, יעמולט מַאכט מען ַא גרויסן נחת רוח למעלה . . 
ווָארום אין זמן הגלות, ַאז מ'איז ר"ל ַאזוי פַאראיינגט, ַאזוי צוברָאכן, ַאזוי צוּפייניגט 
. . און דָאך לערנט מען תורה און מ'איז מקיים מצוות, און מ'איז זיך מתנהג בהנהגת 

באהבת רעים, ואיש את רעהו יחזק בדברי אהבה וחיבה, איז דָאס ַא קרבן,  טובות
דורך דעם ווערט ַא אדם מקורב צו אלקות . . בזמן הגלות . . בארץ צי' שהיא בלי 
מים, שם הוא הצמאון ביותר. ובפרט באלו שמונעים ומעכבים אותם מלימוד התורה 

כוסף לתומ"צ הוא ביתר שאת וקיום המצוות, ודוחקים ולוחצים אותם, הנה אז ה
וביתר עז, עד שבאים לכלל מסירת נפש על לימוד התורה וקיום המצוות, כאשר הי' 
בדורות הקודמים בזמן הגזירות ר"ל שלא ללמוד תורה ושלא לקיים את המצוות, 
שמסרו נפשם ע"ז בפועל ממש . . בזמן הגלות העבודה היא בקבלת עול ובמסירת 

ס ַא איד הָאט בזמן הגלות אויף לערנען תורה וקיום המצוות, נפש. איז דער מס"נ ווָא
ובפרט בזמן הגזירה שמענישים ע"ז, והוא מוסר נפשו ע"ז, הנה ע"י מס"נ זה 
ממשיכים אורות גדולים ועצומים הרבה יותר מכמו זמן הבית. וכידוע בפירוש הכתוב 

אין סוף כל והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר ע"פ האדמה . . ראה משה ַאז 
הדורות בעקבות משיחא וועט זיין ַא דור יתום כזה . . און עס וועט זיין ַאזויפיל 
מניעות ועיכובים, און רעב ודאגה ר"ל, און מ'וועט רודף זיין די ווָאס לערנען און 
זיינען מקיים מצוות ד' . . איז פון דעם משה רבינו שטַארק נתּפעל געווָארן, ַאז 

ָאס זייער השגה אין אלקות איז זייער ַא קליינע, און זיינען אין זמן ּפרָאסטע אידן וו
הגלות, ווָאס דָאס איז זמן החושך ואפלה בכלל, ובפרט שיהיו דחוקים ולחוצים 
ומעונים בעינויים קשים ומרים ביסורי הנפש ויסורי הגוף, השם ירחם, ובכ"ז יהיו 

ע ומעכב וילמדו תורה ויקיימו בתוקף האמונה ובטחון בהוי' ולא יתּפעלו משום מונ
את המצות ויעבדו את הוי' בתפלה ובהנהגות טובות, איז משה רבינו ביי זיך 
ַארָאּפגעפַאלן . . מיר זעען בהרבה דורות בעת הגזירות ר"ל שלא ללמוד תורה ושלא 
לקיים את המצוות, איז יעמולט דוקא נתעורר געווָארן די נקודת היהדות ואנשים 

על נפשם לעמוד בתוקף גדול ושלא להתפעל משום מונע ומעכב . . בכל פשוטים עמדו 
עת ובכל זמן, ַאז ר"ל עס ווערט ַא גזירה אויף אידן, און מ'איז זיי מונע ומעכב פון 
לערנען תורה ולקיים את המצוות, הנה זה גופא מעורר את נקודת היהדות שהוא 

נעשה התעוררות בחיזוק  התוקף שבנשמה לעמוד חזק בשמירת התומ"צ. ואדרבא אז
 היהדות ומצליחים בזה הצלחה גדולה וכו' וכו'".



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  מד

 לַאנגע אויספָארשונגען די

בַאמערק, ַאז דער מאמר ווָאס דער אויספָארשער הַאלט איז זייער ַא 
 מן הסתם הָאט מען עס פַאר אים איבערגעזעצט אויף רוסיש. –דיקער. 

ען דעם מאמר, מיט דער איך הָאב זיך ָאּפגעזָאגט פון פָארלייענ
טענה, ַאז "מיין קָאּפ איז נישט דערביי". פַארשטייט זיך, ַאז דער 

 אויספָארשער איז געווָארן מלא רציחה.

דעם זָאגט דער אויספָארשער צו מיר: דערצייל וועמען דו ךנָא
 ָאן זייערע נעמען!-קענסט; רוף

צח איז: איך הָאב גלייך פַארשטַאנען, ַאז די כוונה פון דעם רו
אפשר וועל איך ָאנרופן נעמען פון ַאזעלכע חברים מיינע וועגן וועלכע 
זיי ווייסן נָאך נישט. דעריבער טַאקע הָאב איך אים ָאנגערופן נעמען פון 
עלטערע אידן פון שול, ַאזעלכע ווָאס עס איז ביי מיר קיין ספק נישט 

 געווען, ַאז זיי זענען פַאר זיי בַאקַאנט.

ז דער אויספָארשער איז נישט שטַארק צופרידן פון די איך זע, ַא
נעמען וועלכע איך הָאב פַאר אים ָאנגערופן. ער רופט זיך אּפ: נו, 

איך פַארשטיי זייער גוט, ַאז ער וויל פון מיר  –וועמען נָאך קענסטו? 
הערן נעמען פון יונגע חברה. איך ענפטער אים: קען איך דען געדענקען 

 ון שול?!ַאלע מענטשן פ

 " זיין...נשמותדער אויספָארשער ּפרובירט מיר "מזכיר 

 דער אויספָארשער זָאגט צו מיר:

ַאז דער זכרון איז ביי דיר מיט  –זָאגט ער צו מיר  –איך זע,  –
ַאמָאל שווַאך געווָארן, וועל איך דיר העלפן ָאּפצופרישן דיין זכרון. און 

 חסידים.-ר ַא צָאל ַאנדערע חב"דער פַאנגט ָאן אויסצורעכענען פַאר מי

ּפלַאן –  קענסטו? אריה ליב קא 

 יָא! –

 פון ווַאנען קענסטו אים? –

 פון שול. –

 בלויז פון שול קענסטו אים?! –

 יָא. –

הָאסטו צוזַאמען מיט אים געקליבן געלט אויפצוהַאלטן די  –



 מה/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 רשונגעןלַאנגע אויספָא די

 אונטערגרונט חדרים און ישיבות?

פער איך אים, און דָא שוין מיט ַא ענט –ווָאס געלט, ווען געלט?!  –
 איך ווייס נישט פון קיין שום געלט! –התּפעלות. 

 ָאבער קַאּפלַאן ַאליין הָאט יָא געקליבן געלט? –

 איך ווייס נישט; איך הָאב נישט געזעען. –

מיר וועלן נָאך וועגן דעם שמועסן. און ער  –זָאגט ער  –נו גוט,  –
 זעצט פָאר:

טוב איז דָאס י"ב תמוז? י"ט כסלו? איך -יוםווָאס פַארַא  –
 טובים.-דערצייל אים די סיבות פון די אויבנדערמָאנטע ימים

 דער אויספָארשער פרעגט ווייטער:

 קענסטו? 41ציון גייסינסקי-בן –

מיין ברודער הָאט חתונה געהַאט פַאר זיינע  –ענטפער איך.  –יָא,  –
 ַא ּפלימעניצע.

 ענסטו?ק דוד גייסינסקיאון  –

 יָא. מיין ברודער הָאט חתונה געהַאט פַאר זיין שוועסטער. –

 קענסטו? 42בנימין ליּפמַאן – 

 יָא. מיר דַאווענען אין דער זעלבער שול. –

בלויז פון דַאווענען מיט אים אין דער זעלבער שול קענסטו אים?  –
נ'ס און ער דערמָאנט נָאך עטלעכע נעמען: בנימין ליּפמַא –פרעגט ער,  –

 .ר' משה קוליקָאוושווער, און 

איך הַאלט זיך פעסט ביי מיין ענטפער: איך קען זיי בלויז פון שול, 
 ביים דַאווענען!

]שּפעטער הָאב איך זיך דערוואוסט, ַאז די ַאלע נעמען ווָאס דער 
אויספָארשער הָאט דערמָאנט, זענען ַאלע ַארעסטירט געווָארן אין דער 

 מען הָאט מיך ַארעסטירט[. זעלבער נַאכט ווען

–––––––––– 
( ביי וועמען איך הָאב איינגעָארדנט ַא י"ט כסלו פַארברענגען אין קיעוו, ווי שוין 41

 דערציילט פריער )פרק יב(.

 ( וועלכער איז געווען אונזער משּפיע, ווי שוין דערציילט פריער )פרק ו(.42



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  מו

 לַאנגע אויספָארשונגען די

 דָא איז דער אויספָארשער געווָארן מלא רציחה און גענומען שרייען:

ווָאס דעציילסטו מיר מעשיות, ַאז דו קענסט די דָאזיקע נעמען  –
בלויז פון שול; פון דעם דַאווענען! דערצייל פון אייערע מעשים אויסער 

 ט נישט קיין ַארבעט!פון דעם דַאווענען! די צייט גייט, און מ'זע

 ווָאס פַארַא "ַארבעט" ווילט איר פון מיר? –

מיר ווילן דו זָאלסט אונז דערציילן ַאלע אייערע ענינים. און אויב  –
וועלן מיר דיר דערציילן! ַאלע  –דו ַאליין וועסט אונז נישט דערציילן 

"גיבורים" ווָאס קומען ַאהער רעדן שוין... דָא איז שווער זיך 
 סצודרייען...אוי

 דער אויספָארשער סטרַאשעט מיט ברענגען ַאהער מיין כלה...

ווי איך הָאב שוין פריער דערמָאנט, זענען זיי נישט קען מענטשן, 
 טרף, טורפי אנוש ָאן קיין שום מענטשליך געפיל.-נָאר חיות

בתוך הדברים גיט ער מיר ַא זָאג: מיר וועלן ַאהער ברענגען דיין 
וועט ַאלץ דערציילן וועגן דיינע מעשים. איך ענטפער אים:  כלה, און זי

 טוט ווָאס איר ווילט. ָאבער ברוך השם זיי הָאבן איר נישט געברַאכט.

ַאזוי ווי איך זיץ ביים אויספָארשער, קומט ַאריין ַאן ַאנדער מלאך 
צו און זָאגט מיר: נו, -חבלה. איך דערקען, ַאז ער איז ַא איד. ער גייט

? דער פָאטער דיינער הָאט דיך געווָאלט מַאכן פַאר ַא זיידענעם ווָאס
 יונגערמַאן, ַאה?!

נישט בַאקומענדיק קיין שום רעַאקציע פון מיר, ווענדעט ער זיך צו 
מיין אויספָארשער, פרעגנדיק אים: נו, ווָאס דערציילט ער? דער 

צו אויספָארשער ענטפערט אים: ער דערציילט גָארנישט! זָאגט ער 
אים: הַאק אים ַאריין עטליכע גוטע ּפעטש, וועט ער עפענען דָאס מויל! 

 און ער איז ַארויסגעגַאנגען פון צימער.

בהמשך פון די חקירות נעמט דער אויספָארשער ַארויס ַא ּפַאּפיר, 
 און זָאגט מיר:

דוד גייסינסקי איז אויך ַארעסטירט! און ָאט איז ווָאס ער  –
: "איך בין איינמָאל ַאריין צו מָאטלען אין שטוב. עס שרייבט וועגן דיר

זענען דָארט געזעסן עטליכע בחורים, און מָאטל הָאט פַאר זיי 
 דוד[ הָאב גָארנישט פַארשטַאנען".-פָארגעלייענט עּפעס. איך ]

נָאכן ענדיקן פָארלייענען פַאר מיר ווָאס דוד גייסינסקי שרייבט 



 מז/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 לַאנגע אויספָארשונגען די

ז דער אויספָארשער הָאט מיר נישט וועגן מיר )פַארשטייט זיך, ַא
 געלָאזט ַאריינקוקן ַאליין אין דעם ּפַאּפיר(, פרעגט ער ביי מיר:

 איז עס טַאקע ַאזוי געווען? –

עס איז ַאזוי געווען. מען הָאט געלייענט און  –ענטפער איך.  –יָא,  –
 געלערנט. נו, איז ווָאס קומט פַאר דעם?!

 עטער ווָאס ס'קומט פַאר דעם!דָאס וועסטו שוין זעען שּפ –

]דערווייל הָאב איך געטרַאכט: אפשר איז עס אמת, ַאז מ'הָאט 
 דוד'ן אויך ַארעסטירט![.

* 

די ַאלע אויבנדערמָאנטע איינצלהייטן וועגן די אויספָארשונגען, 
 זענען, פַארשטייט זיך, נישט ַאלץ געווען אין איין נַאכט.

עים פלעגן ַארויסרופן פַאר ַאן ַאמָאל פלעגט טרעפן, ַאז די רש
אויספָארשונג ביינַאכט, אויפהַאלטן דעם קרבן במשך פון דער גַאנצער 

און גלייך נָאכדעם  –נַאכט; אינדערפרי אים צוריקשיקן אין טורמע 
 אים ווייטער ַארויסרופן צו ווידער מַאטערן אים מיט פרַאגן!

 ּפמַאןמען פָארשט מיר וועגן דעם משּפיע ר' בנימין לי

אין איינע פון די דָאזיקע אויספָארשונגען, הָאט דער רשע 
אויפגעעפנט ַא בוך, און ָאנהגעהויבן צו פָארלייענען: אין דעם און דעם 
טָאג, אין דער און דער שעה, איז צו דיר ַאהיים געקומען דער און דער, 

מיין יָא, איז געווען  –איז עס אמת?  –און דו הָאסט מיט זיי געלערנט. 
 ענטפער.

)בנימין  בנימין ליּפמַאןדערווייל הָאט ער מיר מגלה געווען, ַאז 
איז אויך ַארעסטירט! און דָא הָאט זיך  –אונזער משּפיע  –מינסקער( 

 ָאנגעהויבן ַא נייע מַאטערניש מיט פרַאגן וועגן בנימין'ען.

מַאן; איך הָאב שוין געשריבן פריער )פרק ו( ַאביסל וועגן בנימין ליּפ
וועגן זיינע פַארברענגענישן, ַאז זיי הָאבן ַאריינגעגעבן חיות און מוט 

ניגונים ביי די -אין די דָאזיקע פינסטערע יָארן און וועגן זיינע עבודה
 חסידישע פַארברענגענס ווָאס הָאבן זיך געצויגן ביז טיף נָאך חצות.

ימין'ען, ווערט ביזן היינטיקן טָאג, ַאז מ'דערמָאנט זיך עּפעס פון בנ
ליכטיק אין קָאּפ. ָאבער... בנימין איז נישטָא! ער הָאט זיך קיינמָאל 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  מח

 לַאנגע אויספָארשונגען די

נישט אומגעקערט ַאהיים פון די רוצחי'שע הענט, און איז נישט 
. מען טָאר נישט פרעגן קיין קשיות פַארווָאס? 43געקומען צו קבר ישראל

"תירוץ":  "איכה יועם הזהב"? עס איז אויף דעם פַארַאן בלויז איין
 "שתוק! כך עלה במחשבה"; "גזירה היא מלפני"! השם ינקום דמו.

דער אויספָארשער פרעגט מיר: פַארווָאס הָאט בנימין ליּפמַאן 
 געמוסר'ט ַא בחור ווָאס הָאט געהַאט ַא טשוּפ?

ביי איינע פון די חסידישע פַארברענגענס מיט ר' בנימין ליּפמַאן, 
 בחור וואס איז אויסגעקוקט זייער שיין מיט הָאט זיך אויך געפונען אַ 

הָאט געלָאזט ווַאקסן ַא טשוּפ! הָאט זיך ר' בנימין  אוןשווַארצע הָאר 
הָאט ער  –ליּפמַאן ביי דער פַארברענגען גענומען צו דער ַארבעט: היתכן 

 בחור, ַא תמים מיט לַאנגע הָאר?! צוםגעטענה'ט 

פרעגט מיר דער  –פָארשונגען און טַאקע אין איינע פון מיינע אויס
ו... אויספָארשער: פַארווָאס איז עּפעס בנימין ליּפמַאן צוגעשטַאנען צ

וועגן זיינע הָאר? ער איז דָאך ַא )דערמָאנענדיק דעם בחור'ס נָאמען( 
 שיינער בחור!

איך הָאב דעם אויספָארשער געענטפערט, ַאז ַא טשוּפטשיק, ַא 
תפילין. דער אויספָארשער הָאט טַאקע בלורית, איז ַא חציצה פַאר 

 ָאנגענומען מיין ענטפער.

]אגב, דָאס ווייזט אויף וויפל דער מסור ימ"ש הָאט איבערגעגעבן 
דער נ.ק.וו.ד. ַאלץ ווָאס ער הָאט געזעען. אפילו ַאזַא זַאך, ווי ר' בנימין 

 פַאר זיין טשוּפ![.א בחור ליּפמַאנ'ס מוסר'ן 

ָאנגעפַאנגען צו פָארלייענען ַאלע  דער אויספָארשער הָאט
פַארברענגענישן ווָאס זענען פָארגעקומען ביי בנימין ליּפמַאן אין שטוב 

 און ַאלץ ווָאס בנימין הָאט פון אונז געמָאנט!

מיר ווייסן ַאליין ַאלץ ווָאס ביי אייך איז  –זָאגט ער  –זעסטו  –
ָאלסטו אונז ַאלץ ז דו ַאלייןפָארגעקומען. נָאר מיר פָאדערן, ַאז 

 דערציילן. דו וועסט פון אונז גָארנישט קענען פַארלייקענען!

טָא ווָאס דַארפט  –איך ענטפער אים: ַאז איר ווייסט ַאלץ ַאליין 
 איר, ַאז איך זָאל אייך דערציילן?!

–––––––––– 
, יַאר-בַאביון קינדער זיינען אומגעקומען ביי די דייטשן ימ"ש אין זיין ווייב א( 43

 השם ינקום דמם.



 מט/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 לַאנגע אויספָארשונגען די

מען דַארף ַאז דער  –ער מיר.  טענטפער –ַאזוי איז דער סדר  –
 ילן.ַארעסטַאנט ַאליין זָאל דערצי

ּפלַאן ווערט ַאריינגעברַאכט צו מיין  ר' ארי' ליב קא 
 אויספָארשונג!

בעת איינע פון די אויספָארשונגען מיינע, זָאגט צו מיר דער 
אויספָארשער: מיר וועלן דָא בַאלד ַאריינפירן ַא מענטש. דו זָאלסט 

פון טָאן, און גלייך דערנָאך ַארָאּפנעמען דיינע אויגן -אויף אים ַא קוק
 טָאן און מער נישט.-אים. זָאלסט אויף אים בלויז ַא קוק

צימער -גלייך דערנָאך הָאבן זיי ַאריינגעפירט אין אויספָארשונגס
ּפלַאן , און עס הָאט זיך ָאנגעפַאנגען דער פָאלגענדער ר' ארי' ליב קא 

 אויסטויש:

דו  –זָאגט צו מיר דער אויספָארשער.  –גיב אויף אים ַא קוק  –
 נסט אים?קע

 יָא! –

 פון ווַאנען קענסטו אים? –

 ער קומט דַאווענען אין שול, זע איך אים דָארט. –

ער זָאגט דָאך, ַאז דו הָאסט מיט אים געקליבן געלט פַאר די  –
 אונטערגרונט חדרים און ישיבות!

איך גיב ַא געשריי: ס'איז ַא ליגן! זָאל ער מיר זָאגן אין די אויגן,  –
 ב מיט אים געקליבן געלט!ַאז איך הָא

פרעגט דער אויספָארשער  –ווָאס?  –
 ער ַאליין הָאט געקליבן געלט, ָאן דיר?! –

איך ווייס נישט. איך הָאב נישט  –
 געזעען.

דער אויספָארשער גיט ַא מַאך מיט 
דער הַאנט, מ'זָאל לייבל קַאּפלַאן 
ַארויספירן פון צימער. נָאכדעם הָאט 

רשער מיט מיר שוין דער אויספָא
מערנישט גערעדט וועגן דעם. ער הָאט 

במחילה  –איינגעזעען, ַאז ער דַארף זיך 
 

 ר' ארי' לייב קאפלאן הי"ד

 



  ____________________________ מָאטל דער שוחט/  נ

 לַאנגע אויספָארשונגען די

מקנח זיין. ס'הָאט זיך אים נישט איינגעגעבן די  –מכבודכם 
 ּפרָאווָאקַאציע.

 צו ווָאס נוצן זייערע אויספָארשונגען?

בכלל הָאב איך איינגעזעען, ַאז דער גַאנצער ענין ווָאס די רשעים 
ודורש דעם קרבן, און פָאדערן פון אים, ַאז דוקא ער ַאליין -זענען חוקר

איז לגמרי ַאן איבעריקע זַאך און זיי דַארפן  –זָאל זיי ַאלץ דערציילן 
עס בכלל נישט הָאבן. ווָארום נָאך איידער זיי ַארעסטירן ַא מענטשן, 

, מיט ַאלע געשיכטע-הָאבן זיי שוין גרייט וועגן אים זיין גַאנצע לעבנס
 ווָאס ער איז בַאגַאנגען. זיינע "עבירות"

און נָאכמער: די רשעים הָאבן שוין פון פריער אויך בַאשטימט דעם 
דין זיינעם: וועמען זָאל מען, ר"ל, שיסן; וועמען זָאל מען -ּפסק

 ַארבעט, און אויף וויפל יָאר און דָאס גלייכן.-פַארשיקן אויף צווַאנגס

וָאס די רשעים זענען ּפלוצלונג געווָארן "לייטישע ס'איז מערנישט ו
מענטשן", און זיי דַארפן בַאווייזן די דרויסנדיקע וועלט, ַאז זיי 
ַארעסטירן נישט גלַאט ַאזוי מענטשן, דעריבער ווילן זיי, ַאז דער קרבן 

זיין אויף זיינע "חטאים עוונות ופשעים". ָאבער -זָאל זיך ַאליין מודה
דער  –ער קרבן איז זיך מודה צי נישט לּפועל, צי ד

 דין איז שוין גרייט פון לַאנג!-ּפסק

בכלל זייערע רציחות הָאט זיי פַארבלענדעט 
די אויגן. ווָאס וועלן זיי ווייזן פַאר דער וועלט: 
פַאר וועלכע "עבירות" הָאט מען ַארעסטירט 
אומשולדיקע מענטשן און זיי פַארשיקט הינטער 

 שומו שמים! ימח שמים וזכרם!די הרי חושך?! 

? וואו 44וואו איז ר' אלחנן )חָאניע( מַארָאזָאוו
איז ר' יעקב זכרי' מַאסקַאליק )יַאנקעלע 

? און נָאך און נָאך. וואו זענען 45זשורַאוויצער(
זייערע הייליקע גופות, וועלכע זענען נישט 

–––––––––– 
( הרה"ח ר' אלחנן דובער מַארָאזָאוו, פון די סעקרעטַארן פון רבי'ן, איז 44

ַארעסטירט געווָארן אין חודש אדר תרפ"ז, און איז פַארשיקט געווָארן קיין סיביר 
יז ער ווידער ַארעסטירט געווָארן, און עס איז אויף דריי יָאר. אין יָאר תרח"צ א

 אומבַאקַאנט וואו ער איז ַאהינגעקומען. הי"ד.

פרק מ"ה )זייט  "תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית"זעט  –( וועגן זיין ַארעסט 45
 ריב(.-ריא

 
אלחנן )חָאניע(  ר'

הי"ד   מַארָאזָאוו  

 



 נא/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 לַאנגע אויספָארשונגען די

לע איז עס דען מעגליך אויסצורעכענען ַא –געקומען צו קבר ישראל! 
קרבנות ווָאס זיי הָאבן דערשָאסן צום טויט, ָאדער פַארשיקט און 

 פַארּפייניקט צום טויט?!

דער צוגַאנג און די טַאקטיק פון די רוצחים איז געווען, ַאז בשעת 
הָאבן זיי אים ָאּפגערַאמט און  –אימיצער איז זיי "געשטַאנען אין וועג" 

סטירן סתם ַאזוי ַאן "צוגענומען". ַאי מ'קען דָאך נישט ַארע
אומשולדיקן מענטש; מ'דַארף דָאך עּפעס געפינען אויף אים ַא חטא, ַא 

דָאס ַאלץ מַאכט נישט אויס. נישט דָאס איז  –שולד; פַארווָאס א.ַא.וו. 
דער עיקר. דער עיקר איז, ּפטור צו ווערן פון יענעם מענטש. ַא שולד 

יז שוין פון די גרינגע זַאכן. וועט מען שוין שּפעטער צוטרַאכטן! דָאס א
 ַאריינצוכַאּפן דעם מענטשן אין זייערע לַאּפעס. –דער עיקר איז 

מען פָארשט מיר וועגן ַא בַאמערקונג ווָאס איך הָאב געמַאכט 
 בעת דעם ַארעסט פון הרב מָארגנשטערן

איך הָאב שוין פריער )סוף פרק ז( דערציילט, ַאז אין קיעוו איז 
הרב ישיבה עס איז געווען -גדי'שע ישיבה, וועמענס ראשגעווען ַא מתנ
תרח"צ איז ער ַארעסטירט געווָארן. בעת -. ַארום תרצ"זמָארגנשטערן

-איך הָאב דערהערט, ַאז מ'הָאט אים ַארעסטירט, הָאב איך ַא זָאג
געטָאן: "ַאה! אויך אים הָאט מען שוין גענומען, ַאזוי ווי מ'ַארעסטירט 

 ַאלע עבדי ה'!".

אויס, הָאט -דערביי איז געשטַאנען דער מסור ד. און ווי עס ווייזט
 –ער גלייך איבערגעגעבן מיין בַאמערקונג צו די געהעריקע אינסטַאנצן. 

דער מסור דַארף דָאך "זיי" בַאווייזן, ַאז ער טוט זיין ַארבעט 
 "ָארענטליך"!

ובכן, בעת מיין אויספָארשונג הָאט מיר דער אויספָארשער 
 ערמָאנט מיין אויבנדערמָאנטע בַאמערקונג, און ער זָאגט צו מיר:ד

הלמאי הָאסטו געזָאגט ַאזַא פַאלשע זַאך, ַאז מיר ַארעסטירן  –
ַאזַא מענטשן  –ַאלע עבדי ה'?! ַא מענטש וועלכער איז ַאן עובד ה' 

וועמען  –ַארעסטירן מיר נישט! ַאז ַא מענשט דַאוונט טָאג און נַאכט 
ס? זָאל ער דַאווענען. מיר ַארעסטירן מענטשן בלויז פַאר ַארט דָא

עבירות ווָאס זיי טוען קעגן דער מלוכה. ַאזַא איינער דַארף בַאקומען ַא 
 שטרָאף!

עס איז כדאי דָא צו בַאמערקן, ַאז הרב מָארגנשטערן הָאט נישט 
געלערנט מיט זיינע תלמידים חסידות חב"ד; ער הָאט מיט זיי געלערנט 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  נב

 לַאנגע אויספָארשונגען די

אויס, איז אויך דָאס ַא -ויז "שור שנגח את הפרה". נו, ווי עס ווייזטבל
מורא'דיקער פַארברעכן! )און אפשר הָאט מען אים ַארעסטירט טַאקע 
דערפַאר ווָאס ער הָאט נישט געלערנט מיט זיינע תלמידים קיין 

 חסידות...(.

 מען פָארשט מיר וועגן ַא בילד ווָאס איך הָאב געשיקט צום רבי'ן

, ווען דער רבי הָאט געוואוינט 46תרצ"ז-לערך אין די יָארן תרצ"ו
אין ַאטווָאצק, ּפוילן, איז ָאנגעקומען ַא בריוו פון רבי'ן. ס'איז געווען 

השנה. אין דעם בריוו שרייבט דער רבי, ַאז היות אנ"ש אין -פַאר ראש
שיקן רוסלַאנד קענען נישט זיין אויף ר"ה ביים רבי'ן, זָאל יעדערער צו

 זיין בילד, מיט זיין נָאמען און זיין מוטער'ס נָאמען.

מיר הָאבן דַאן געמַאכט בילדער, וועלכע מיר הָאבן איבערגעגעבן 
ּפָאּפָארטצו  , וועלכער הָאט זיי ַאוועקגעפירט קיין יחיאל מיכל רא 

 מָאסקווע, און פון דָארטן זענען זיי איבערגעשיקט געווָארן צום רבי'ן.

–––––––––– 
קודש" פון רבי'ן מוהריי"צ נ"ע ח"ב זייט -( אין ַא בריוו )געדרוקט אין "אגרות46

דער רבי: "תשוקתי לידע משלום כאו"א וב"ב שי' בפרט, ובקראי  תקלא( שרייבט
שמותיהם למשפחותיהם הוא לי לעונג גדול לראות פניהם וב"ב. גם בתמונות יהי' לי 
לשמחה, כי האהבה רבה לא תשבע. והשי"ת יזכנו כי יקים דבר הברכה להתראות 

 בשובע שמחות".

אויס, איז -ות(, ַאז ווי עס ווייזט]דער ַארויסגעבער בַאמערקט דָארט )אין די הער
דער דָאזיקער בריוו געשריבן געווָארן אין זומער תרצ"ג, און ַאז לערך דעמָאלט איז 

 צום ערשט געקומען די ָאנווייזונג פון רבי'ן צו שיקן אים בילדער[.

ענליך צו דעם שרייבט אויך דער רבי אין ַא בריוו )צו אנ"ש אין רוסלַאנד( פון יָאר 
קודש" ח"ג זייט תלו(: "נהניתי לשמוע משלומם בכלל -ה )געדרוקט אין "אגרותתרצ"

ובפרט, וראיית התמונה. ויקיים השי"ת את דבר הברכה להתראות בשובע שמחות 
 בגו"ר".

און אין ַא בריוו פון אייר תרצ"ד צו ר' יעקב זכרי' מַאסקַאליק )געדרוקט אין 
ייבט דער רבי: "בחפצו הי' לראות קודש" חי"א )מילואים( ע' רלו( שר-"אגרות

 תמונותיהם לכה"פ, עד אשר יעזור השי"ת להתראות פנים אל פנים".

צו דער רבי אין ַא בריוו )פון יָאר תרצ"ו( צו אנ"ש אין רוסלַאנד -ַאזוי אויך צייכנט
קודש" דָארט זייט רסב(: "רח"ל ]ר' חיים ליבערמַאן, דעם -)געדרוקט אין "אגרות

ַאר[ שי' יכתוב לו ע"ד תמונות מכולם, דעל כל תמונה יהי' כתוב רבינ'ס סעקרעט
 שמו".

ַאזוי אויך שרייבט דער רבי אין ַא בריוו )פון יָאר תרצ"ו( צו אנ"ש אין רוסלַאנד 
קודש" דָארט זייט רצה(: "חפץ הוא קרובם ]דער רבי[ -)געדרוקט אין "אגרות

 האוהבם בגו"נ לראות תמונתם ותמונת ב"ב שי'".



 נג/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 לַאנגע אויספָארשונגען די

נָאכדעם הָאב איך טַאקע בַאקומען ַאן ענטפער פון רבי'ן, ַא צייט 
בילד, און ער בענטשט מיך מיט ַא ברכת  ערַאז ער הָאט דערהַאלטן ד

 "לשנה טובה".

בעת מיין אויספָארשונג, נעמט דער אויספָארשער ַארויס מיין 
 בילד, און פרעגט ביי מיר:

 דו דערקענסט דעם ּפערזָאן אויף דער בילד? –

 . דָאס איז ַא בילד פון מיר, ווָאס איך הָאב געשיקט צום רבי'ן.יָא –

 צוליב ווָאס הָאסטו געשיקט דָאס בילד? –

איך דערצייל אים דעם אמת )ווי אויבנדערמָאנט(. ָאבער ער 
 עקש'נט זיך איין און טענה'ט:

 ניין! דָאס איז צוליב שּפיָאנַאזש! –

 געשריי: ער גיט ַא קלַאּפ אויפן טיש און גיט ַא

שניאורסָאנָאוויטש: מיר וועלן דיך אומברענגען! מיר וועלן דיך  –
פַארשיקן אין ַאזַא ָארט, וואו דו וועסט פַאר דיינע אויגן נישט זעען 

 !47קיין לעבעדיקע פרוי

איר קענט מיט  –ענטפער איך אים,  –איך בין אין אייערע הענט  –
 ט איר מורא?!מיר טָאן ווָאס איר ווילט. פַאר וועמען הָא

* 

במשך הזמן הָאבן מיינע אויספָארשער איינגעזעען, ַאז דורך זייערע 
-אויספָארשונגען מיט די געשרייען און מיט די שלשלת'דיקע "מי

שברך'ס" ווָאס זיי מַאכן, וועלן זיי פון מיר גָארנישט ַארויסקוועטשן. 
מענטש הַאלט זיי הָאבן אויך פַארשטַאנען, ַאז צו ווערן "זייערער" ַא 

איך אויך נישט דערביי. דעריבער הָאבן זיי געמַאכט ַא "הפסקה", און 
 זיי הָאבן אויפגעהערט מיך ַארויסצורופן צו אויספָארשונגען.

–––––––––– 
 –בכלל, אין צוזַאמענהַאנג מיט דעם ָאנזָאג צו זיין ַאן "עוצם עיניו מראות גו'" ( 47

 איז דָאס גרַאדע ַא גוטע זַאך נישט צו זעען פַאר די אויגן קיין פרוי!



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  נד

 נַאטשַאלניק דערציילט-געוועזענער אידישער "נ.ק.וו.ד." דער

 –פרק יט  –

נַאטשַאלניק -דער געוועזענער אידישער "נ.ק.וו.ד."
 דערציילט

מע ווי שוין דערמָאנט פריער )פרק טז(, איז מיין "שכן" אין טור
, ַא אברהם נַאָאמָאוויטשגעווען ַא קרעמענטשוגער איד מיטן נָאמען 

פון דער "נ.ק.וו.ד." אין  געוועזענער הויכער ָאנגעשטעלטער
 אוקרַאאינע. מיט דער צייט זענען מיר געווָארן לייבלעכע גוטע פריינט.

און כָאטש ַאז ער איז ַא געוועזענער נ.ק.וו.ד.'ניק און איך בין ַא 
אין  –מַאכט דָאס כלל נישט אויס, ווָארום דָא  –ורסָאנָאוויטש" "שניא

ּפָארציע -איז "השוה ומשווה קטן וגדול"! די טעגליכע ברויט –טורמע 
 בַאקומען מיר ביידע צוגלייך!

מיין נייער חבר הָאט מיר דערציילט ַאזעלכע מעשיות וועלכע פלעגן 
ַאז די הָאר פון  –ק.וו.ד." פָארקומען אין די "מדורי גיהנום" פון דער "נ.

קָאּפ פלעגן זיך ביי מיר שטעלן! שומו שמים! דער מענטשליכער שכל 
קען נישט בַאגריפן די רציחות פון די "נ.ק.וו.ד.'יסטן". דָאס זענען דָאך 

 ּפשוט חיות בצורת אדם!

דער דירעקטָאר פון דעם גרעסטן און שענסטן הָאטעל אין קיעוו 
 ווערט ַארעסטירט

 פריינט הָאט מיך דערציילט די פָאלגענדע מעשה: מיין

אין קיעוו איז געווען ַא גָאר גרויסער און שיינער הָאטעל. דער 
". דער דָאזיקער קָאנטינענטַאלנָאמען פון דעם הָאטעל איז געווען "

הָאט  –דער גרעסטער און שענסטער הָאטעל פון קיעוו  –הָאטעל 
 געדינט בלויז פַאר טוריסטן.

עפנט זיך אויף די טיר פון  –דערציילט מיין פריינט  –היום  ויהי
צימער, און עס ווערט דָארט מיט כוח ַאריינגעשטוּפט -אונזער טורמע

דער דירעקטָאר פון דעם אויבנדערמָאנטן הָאטעל! ַא שיינער, הויכער 
און אויסגעּפוצטער על צד היותר טוב )נו, וועמען דען שטעלט מען פַאר 

 ר אין ַאזַא חשוב'ן הָאטעל(.ַא דירעקטָא

 דער נייער גַאסט שטייט ביי דער טיר און שווייגט.

רופט זיך צו אים ָאּפ איינער פון די ַאלטע "תושבים", און פרעגט 
ביי אים: פַארווָאס בַאגריסטו זיך נישט?! ענטפערט אים דער נייער 



 נה/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 נַאטשַאלניק דערציילט-געוועזענער אידישער "נ.ק.וו.ד." דער

 שט"!גַאסט בזה הלשון: "מיט שונאים פון פָאלק בַאגריס איך זיך ני

ווי עס ווייזט אויס, טרַאכט ער ביי זיך, ַאז ער איז דָא געברענגט 
 טעות".-ּפי-געווָארן "על

די "ַאלטע תושבים" ענטפערן אים: גַאנץ פיין; גוט, גוט! מיט דער 
 צייט וועסטו שוין פַארשטיין פַארווָאס מען הָאט דיך דָא געברענגט.

פן געווָארן פון צימער צו ַא קורצע צייט שּפעטער איז ער ַארויסגערו
ַאן אויספָארשונג. עס גייען דורך בלויז עטליכע שעה, און עס עפנט זיך 
ווידער די טיר פון אונזער צימער, און ער ווערט ווידער ַאריינגעשטוּפט 

מזיק'טער און ַא 'אין צימער. ָאבער איצט איז ער שוין ַא צע
נעם הוט )שליַאּפע( צעבולטיקטער. זיין שיינע העמדל מיט זיין שיי

 זענען בַאפלעקט מיט בלוט!

שלום עליכם  –זָאגט אים איינער פון די "ַאלטע תושבים"  –ַאה!  –
איצט הָאסטו שוין פַארשטַאנען פַארווָאס מען הָאט דיך  –ברודער! 

 ַאהער געברענגט?!

ענטפערט ער. איצט, ַאז מ'הָאט מיך גוט "מכבד געווען",  –יָא,  –
 ך שוין גַאנץ גוט ווָאס דָא טוט זיך.פַארשטיי אי

אויף דער פרַאגע, ווָאס זיי הָאבן פון אים געווָאלט, הָאט ער 
 דערציילט דָאס פָאלגענדע:

זיי הָאבן פון מיר געפָאדערט, איך זָאל זיך אונטערשרייבן, ַאז איך 
 בין געווָארן ַא דייטשער שּפיָאן.

איך  –יך צו זיי געטעהנ'ט. הָאב א –ווָאס שּפיָאן, ווער שּפיָאן,  –
 וועל זיך נישט אונטערשרייבן!

דָא, ביי אונז ווילסטו ָאּפלייקענען?! מיר  –זָאגן זיי אים  –ַאהַא!  –
 ווייסן ַאלץ וועגן דיר! 

ובכן, ווָאס טוט מען מיט ַאזַא ּפערזָאן? מלקות! זיי הָאבן 
געטָאן: -ַא זָאגַאריינגערופן ַא ּפָאר העלדן, הויכע, געזונטע, און זיי 

שמייסט אים! און מלקות הָאט ער שוין בַאקומען ווי עס דַארף צו זיין. 
מעשה געזָאגט "והוא רחום"... צי נישט; צי ער -צי ער הָאט בשעת –

דָאס  –הָאט געציילט עס זָאל זיין "ארבעים יכנו ולא יוסיף"... צי נישט 
 ווייס איך נישט. ָאבער מלקות הָאט ער בַאקומען!

ָאט ַאזוי הָאט דער דירעקטָאר פון דעם קיעווער הָאטעל דערציילט, 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  נו

 נַאטשַאלניק דערציילט-געוועזענער אידישער "נ.ק.וו.ד." דער

 ווי ס'איז פָארגעקומען זיין "קָאנצערט"...

קיין לַאנגע צייט הָאבן זיי אים נישט געהַאלטן אין אונזער צימער. 
ַאזעלכע מענטשן הַאלטן זיי נישט צו לַאנג, ווָארום זיי ווייסן צופיל 

מען ַאלס דירעקטָאר פון ַאזַא גרויסן  סודות )וועמען דען שטעלט
הָאטעל?...(. גָאר אינגיכן איז ער ַארויסגערופן געווָארן פון דָארט, און 

אויס, הָאבן זיי אים -צוריק איז ער שוין נישט געקומען. ווי עס ווייזט
 "ַאוועקגעלייגט" אויף ַא וויילע...

 "קרעמל"...ַאן עלטערער גוי ווערט ַארעסטירט פַארן קוקן אויפן 

צימער, און עס ווערט -עפנט זיך די טיר פון דעם טורמע מיטאמאל
 ַאריינגעשיקט ַא נייער "גַאסט": ַאן עלטערער גוי.

די ַאלטע "תושבים" זענען צו אים גלייך צוגעגַאנגען מיט ַא ברייטן 
געקומען צו זיך ַאביסל, און הָאט זיך איז עליכם. נָאכדעם ווי ער -שלום

 "וואו ער געפינט זיך", הָאט ער זיך ַאביסל בַארואיקט. בַאטרַאכט

אויף אונזער פרַאגע, מיט ווָאס ער הָאט זיך פַארזינדיקט, הָאט ער 
אונז דערציילט, ַאז ער איז געשטַאנען און געקוקט אויפן "קרעמל". 
איז מען צו אים צוגעגַאנגען און געבעטן ער זָאל מיט זיי מיטגיין. נו, ַא 

ט ער געהַאט? ַאז מען "בעט", דַארף מען גיין! און ַאזוי איז ברירה הָא
 ער געברענגט געווָארן ַאהער!

דער נייער "גַאסט" קוקט אויף מיר, און חידוש'ט זיך: ווי ַאזוי 
קום איך ַאהער? איך דערצייל אים די גַאנצע מעשה, מה ּפשעי ומה 

 חטאתי.

די מעשה פון ּפּפוס בן דער ַאלטער גוי זָאגט, ַאז איך דערמָאן אים 
 יהודה מיט רבי עקיבא...

איך בין דעם ַאלטן גוי זייער געפעלן געווָארן. סּפעציעל איז אים 
זייער געפעלן געווָארן מיין חינוך, מיין דערציאונג, ַאז אין ַאזַא ביטערן 
און פינסטערן רעזשים זָאל אויסווַאקסן ַא יונגער בחור ווָאס זָאל זיין 

 ער.ַא גלויביק

 ער פרעגט ביי מיר: תלמוד הָאסטו געלערנט?

 איך ענטפער אים: יָא.



 נז/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 נַאטשַאלניק דערציילט-געוועזענער אידישער "נ.ק.וו.ד." דער

 48פרעגט ער ביי מיר ווידער: די מעשה פון ּפּפוס מיט רבי עקיבא
 ווייסטו?

 איך ענטפער אים ווידער: יָא.

 ר גוט צו דיין געשיכטע!גט ער מיר: די מעשה ּפַאסט זיך צו גָאזָא

ווָאס כָאטש ער איז ַא גוי,  געהַאט דערפון-איך הָאב זייער הנאה
 דָאך פַארשטייט ער ווָאס ס'טוט זיך.

 דער טעגליכער שּפַאציר אין טורמע

דער סדר אין טורמע איז געווען, ַאז איינמָאל אין טָאג פלעגט מען 
מינוט, כדי צו  16ַארויספירן די ַארעסטַאנטן פון זייערע קַאמערן אויף 

 כַאּפן ַא ביסל פרישע לופט.

מינוט ווָאס מען הָאט  16טייט זיך, ַאז די דָאזיקע פַארש
ַארויסגעלָאזן די ַארעסטַאנטן פון דעם ענגן קַאמער, איז ביי די 
ַארעסטַאנטן געווען זייער טייער, און מען הָאט זיך אויף דעם קוים 
דערווַארט. ווָארום אין יעדן קַאמער פון די ַארעסטַאנטן איז, ווי 

ן ַא ווינקל וואו יעדערער פלעגט מַאכן זיינע בַאקַאנט, אויך געווע
צרכים, און דעריבער איז דער ריח אין קַאמער געווען זייער ַא 

 שווערער...

אויסערדעם איז אין קַאמער געווען ַא גרויסע היץ און ַא שווערע 
דערשטיקעניש, ווָארום די פענסטער אין דעם קַאמער זענען געווען 

נגען מיט רהַאַאטעס )"רעשָאטקעס"( און פָאפַארבויט מיט אייזערנע גר
בלעכענע פָארהַאנגען, כדי ַאז דער ַארעסטַאנט זָאל נישט קענען 
ַארויפקוקן צו ַא העכערן שטָאק און זעען ַאנדערע ַארעסטַאנטן. 
פַארשטייט זיך, ַאז בעת די זון פלעגט ָאנהיצן די דָאזיקע בלעכענע 

 רן זייער הייס און דערשטיקענד.פָארהַאנגען, פלעגט אין קַאמער ווע

דער סדר פון דעם טעגליכן שּפַאציר איז געווען, ַאז מען פלעגט 
דָארט ּפרַאווען "הקפות": די ַארעסטַאנטן הָאבן געדַארפט ַארומגיין 

–––––––––– 
( געמיינט דעם סיפור )אין מסכת ברכות דף ס"א ע"ב און אין מדרש תנחומא פ' 48

ון[ הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. תבוא אות ב'(, וז"ל: פעם אחת גזרה מלכות ]י
בא ּפּפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהי' מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה . . 
לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לר"ע וחבשוהו בבית האסורים, ותפסו לּפּפוס בן 
 יהודה וחבשוהו אצלו. אמר לו ּפּפוס מי הביאך לכאן, אמר לי', אשריך רבי עקיבא

 שנתספת על דברי תורה, אוי לו לּפּפוס שנתפס על דברים בטלים כו'.



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  נח

 נַאטשַאלניק דערציילט-וו.ד."געוועזענער אידישער "נ.ק. דער

אין ַא צירקל, איינער הינטער דעם ַאנדערן. זיי הָאבן נישט געטָארט 
וען דער רעזשים אין טורמע, רעדן איינער מיטן צווייטן. בכלל איז געו

ַאז ַאן ַארעסטַאנט מעג זיין בַאקַאנט מערנישט ווי מיט די ַארעסטַאנטן 
 מיט וועלכע ער זיצט אין איין קַאמער. מער טָאר ער נישט וויסן.

בעת'ן שּפַאציר הָאבן די ַארעסטַאנטן געדַארפט הַאלטן זייערע 
שט קענען איבערגעבן צום הענט פון הינטן, כדי איין ַארעסטַאנט זָאל ני

ַאנדערען עּפעס ַא צעטעלע... ַאלע שּפַאצירער הָאבן געדַארפט קוקן 
גרָאד, אויף דער ּפלייצע פון דעם ווָאס איז געגַאנגען אין פָארנט פון זיי, 
און זיי הָאבן נישט געטָארט קוקן הינטער זיך ָאדער אויבן, צו 

עכערע שטָאקן זיי פַארמיידן טָאמער וועט אימיצער פון די ה
ַארָאּפווַארפן ַא צעטל כדי עס איבערצוגעבן צו ַאן ַאנדערן ַארעסטַאנט. 

 ַאזַא "שליחות" הָאט געשעמקט מיט ַא שטרָאף.

נַאטשַאלניק בעט ביי מיר איך -מיין פריינט, דער "נ.ק.וו.ד."
 זָאל פַאר אים זינגען עּפעס פון "כל נדרי"...

ון רבי'ן )מהורש"ב( נ"ע, ַאז מ'דַארף זיין עס איז פַארַאן ַא ווָארט פ
ַא מבין אויף ַא נשמה פון ַא אידן. זייענדיק אין טורמע הָאב איך דָאס 
געזעען במוחש אין צוזַאמענהַאנג מיט מיין נייעם פריינט אברהם 

פון דער  נַאוָאמָאוויטש, דער געוועזענער אידישער נַאטשַאלניק
 אוקרַאאינער "נ.ק.וו.ד.".

ָאל, איידער ַאזַא טעגליכן שּפַאציר, זָאגט צו מיר מיין איינמ
פריינט: איך בעט דיר, זיי היינט מוותר אויף דיין טעגליכן שּפַאציר. 
בלייב דָא אין קַאמער מיט מיר. איך וויל, ַאז דו זָאלסט פַאר מיר זינגען 

 עּפעס פון "כל נדרי", "ונתנה תוקף"...

ר ווי "כל נדרי" און "ונתנה הערנדיק פון אים ַאזעלכע ווערטע
תוקף", בין איך שטַארק נתּפעל געווָארן, און איך הָאבן בַאשלָאסן 

מינוט פון דעם שּפַאציר, און דערפילן  16מוותר צו זיין אויף די טייערע 
מיין פריינט'ס בקשה. איך ביך געווען זייער פַאראינטערעסירט "ַא טַאּפ 

 צו טָאן ביי אים דעם דופק".

דעם ווי ַאלע ַאנדערע ַארעסטַאנטן הָאבן פַארלָאזן דעם צימער, נָאכ
 נוראים.-זָאגט ער צו מיר: נו, זינג עּפעס פון די ימים

". אדם יסודו מעפר וסופו לעפר...איך הָאב ָאנגעפַאנגען צו זינגען "
ווי נָאר איך הָאב ָאנגעפַאנגען עס צו זינגען, הָאט מיין פריינט 

יינען ווי ַא קליין קינד! קוקנדיק אויף אים, הָאב אויך ָאנגעפַאנגען צו וו



 נט/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 יָאר! 3שטרָאף: פַארשיקונג קיין סיביר אויף  מיין

איך ָאנגעפַאנגען מוריד דמעות צו זיין. ער הָאט געוויינט אויף זיין 
מצב: ווער ער איז געווען פריער, און ווער ער איז איצט, ַאז ער דַארף 
מַאכן זיינע צרכים אין צימער... און איך הָאב געוויינט אויף מיין מצב: 

 איז איצט מיין כלה, און וואו בין איך?! וואו

עכ"פ, קוקנדיק אויף מיין פריינט, הָאב איך זיך געטרַאכט: ָאט 
דָאס איז ַא אידישע נשמה! פַארקרָאכן אין עמקי הקליּפות. ָאבער ַאז 

דעמָאלט דערמָאנט מען זיך אין  –מ'בַאקומט ַא קלַאּפ אין ַאחוריים 
כל אופן, ַא נשמה ווערט נישט שורש פון ווַאנענט מ'שטַאמט. ב

 פַארפַאלן, ווי דער רבי הָאט געזָאגט, ַאז עס איז נישטָא קיין פַארפַאלן!

 –פרק כ  –

 יָאר! 3מיין שטרָאף: פַארשיקונג קיין סיביר אויף 

ַאזוי איז דורכגעגַאנגען ַא לַאנגע צייט ָאן ַארויסגערופן ווערן צום 
יך ווידער ַארויס און מ'גיט מיר אויספָארשער. מיטַאמָאל רופט מען מ

ַאקט קעגן מיר. נָאכדעם ווי איך -איבערלייענען דעם בַאשולדיקונגס
הָאב עס איבערגעלייענט, זָאגן זיי מיר: שרייב זיך אונטער, ַאז דו 

זיי פרעגן ביי מיר נישט, צי איך בין זיך  –הָאסט עס איבערגעלייענט. 
. דָאס אינטערעסירט זיי נישט. מודה אין די בַאשולדיקונגען, צי נישט

 דער ּפסק איז שוין ביי זיי גרייט פון לַאנג. –יָא מודה, נישט מודה 

]אגב איז כדאי צו בַאמערקן, ָאז כָאטש דעם דָאזיקן צעטל מיט 
מיינע "עבירות" הָאבן זיי מיר בַאוויזן ערשט ווען עס הָאבן זיך 

ן ָאבער די רשעים שוין הָאב –פַארענדיקט ַאלע מיינע אויספָארשונגען 
געהַאט גרייט דעם דָאזיקן בַאשולדיקונגס ַאקט נָאך פַאר מיין ַארעסט, 
-ווי עס קענטיק אויך דערפון ווָאס פון אויבן פון דעם בַאשולדיקונגס

ַאקט איז געווען ָאנגעגעבן די בַאשטעטיקונג פון דעם ּפרָאקורָאר 
 יך צו ַארעסטירן!דורכצופירן ביי מיר ַאן אונטערזוכונג און מ

לסיכום: דער עיקר פון די חקירות איז געווען, נישט אויסצוגעפינען 
טובה  צוליב "מיין –ווי זיי הָאבן עס מיך ָאנגעדייטעט  –דעם אמת, נָאר 

וועגן"! ווָארום איך בין נישט שולדיק; איך בין נָאך יונג און מ'הָאט 
 אומים חטאת"![.מיך פַארפירט. דער אמת ָאבער איז, ַאז "חסד ל

פַארשיקט צו ווערן אויף דריי יָאר מיין שטרָאף איז געווען, 
 ַארבעט.-לַאגער



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  ס

 יָאר! 3שטרָאף: פַארשיקונג קיין סיביר אויף  מיין

 מיין מוטער קומט זיך געזעגנען פון מיר

מען הָאט מודיע געווען אין דער היים, ַאז מ'שיקט מיך ַאוועק אין 
געקומען זיך צו  49ע"הלַאגער. הערנדיק דָאס, איז מיין מוטער 

מיר. זי הָאט פַאר מיר מיטגעברענגט ַא זַאק מיט  געזעגענען מיט
 עסנווַארג: סוכַארעס, צוקער, קנָאבל און נָאך און נָאך.

ווָארום מיין  –און ַאזוי הָאבן מיר זיך געזעגנט אויף אייביק 
-צישער שחיטה אין דעם טרויעריקמוטער איז אומגעקומען אין דער נַא

, ווען איך 1491טעמבער ּפסטן סע24 לד, דעםר" ווַאיַא-יּבאַ רימטן "ּבבַא
 . השם ינקום דמה.50בין געווען אין פַארשיקונג

–––––––––– 
 .דובינסקיבת ר' אייזיק  פרומא שרה( 49

 ווייטער אין קַאּפיטל מא און קַאּפיטל מד. –( מער אויספירלעך וועגן דעם 50



 סא/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 יָאר! 3שטרָאף: פַארשיקונג קיין סיביר אויף  מיין

 

 ַאקט-שטריכן פון דעם בַאשולדיקונגס-הויּפט

איך וויל ביי דער געלעגנהייט ברענגען )אין איבערזעצונג פון 
-שטריכן פון דעם בַאשולדיקונגס-רוסיש( אייניקע פון די הויּפט

 ַאקט.

, 51-11געווָארן שולדיק אין דעם ַארטיקל איך בין געפונען 
 . וזה לשונם הטמא:51-16

ליבשיץ פַארנעמט זיך מיט קלייבן געלט פַאר די משּפחות פון  (1
די ַארעסטַאנטן ]דָאס איז איינע פון די די גרעסטע עבירות, 

 לפי דעתם הטמאה[.

 ָאן מיט ַא גרויסן קַאמּפיין, ַאז אידן זָאלן זיך-ליבשיץ פירט (2
אויסדרייען פון דינען אין דער רוסישער ַארמיי, דורך ָאנטָאן 

 מַאכן ַאביסל די ראי'.-גלעזער, און ַאזוי ַארום קַאליע-אויגן

קָאנטַאקט מיט ַאן -ָאן ַא שטַארקן בריוו-ליבשיץ הַאלט (3
שניאורסָאהן,  –ּפָאליציי -ַאגענט פון דער ּפוילישער געהיים

 .וועלכער וואוינט אין ּפוילן

ליבשיץ קלייבט צוזַאמען אין זיין שטוב יונגע בחורים, און  (9
לערנט מיט זיי ַאזעלכע זַאכן, ווָאס די סָאוועטישע מלוכה 
הָאט פַארבָאטן עס צו לערנען, ווי צום ביישּפיל: שיחות און 

 מאמרים פון שניאורסָאהן.

ליבשיץ הָאט ַא גרויסן חלק אין דעם איינָארדענען פון  (5
 טענע דורך דער מלוכה "פַארברענגענישן".פַארבָא

דָאס אויבנדערמָאנטע זענען בלויז די עיקר'דיקע "עבירות" 
 מיינע, ָאבער עס זענען געווען נָאך און נָאך סעיפים אין דעם

 ַאקט.-בַאשולדיקונגס



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  סב

 וועג קיין גלות אויפן

 –פרק כא  –

 אויפן וועג קיין גלות

רויסע גרוּפע ַא ג –עס גייט דורך ַא קורצע צייט, און מען רופט אונז 
 –פון ַארעסטַאנטן ווָאס זענען פַאראורטיילט געווָארן צו פַארשיקונג 

 ַארויס מיט אונזערע זַאכן.

ווַאגָאנען וועלכע הָאבן אייזערנע -מען טרייבט אונז ַאריין אין בַאן
גרַאטעס )"רישָאטקעס"( אויף די פענסטער. די דָאזיקע ווַאגָאנען הייסן 

 9ינע". יעדע ַאזַא קוּפע איז בַאשטימט בלויז פַאר "סטַאליפינסקע קוּפי
 ּפערזָאן אין איין קוּפע! 16ּפערזָאן, ָאבער זיי טרייבן אונז ַאריין צו 

קיינער ווייסט  –ָאן צו פָארן. וואוהין פירט מען אונז? -מען הויבט
 נישט; דָאס איז ַא סוד!

שטיקל אויפן וועג הָאט מען אונז געגעבן ַא שטיקל ברויט, ַא 
געזַאלצענעם הערינג און ַא קווערטל הייסע ווַאסער )פַארשטייט זיך, 

 ָאן וויסָאצקי'ס טיי...(.

 סיבירסקי-אונזער ערשטע סטַאציע: נָאווא

נָאכן ָאּפפָארן ַא לענגערע צייט, הָאט זיך דער בַאן ָאּפגעשטעלט 
בַאן.  אויף ַא סטַאציע, און מען הָאט געהייסן ַאלעמען ַארויסגיין פון
-נָאוואַארויסגייענדיק הָאבן מיר געזעען, ַאז די סטַאציע הייסט: 

 .סיבירסקי

חבלה מיט ביקסן און מיט -אויף דער ּפלַאטפָארמע שטייען מלאכי
משחית -הינט. זיי הייסן אונז זיך אויסשטעלן אין ַא סדר. דער הויּפט

ער ווָארנט  וואו.-איז אונז מודיע, ַאז זיי גייען אונז מַארשירן ערגעץ
איז פון אונז ָאּפטרעטן ָאן ַא זייט, וועט -עס-אונז, ַאז טָאמער וועט ווער

 מען אים גלייך אויפן ָארט שיסן.

אויפן וועג הָאב איך זיך בַאקענט מיט ַא אידישן בחור, ַא סטודענט 
פון מָאסקווע. זעענדיק, ַאז ער הָאט מיט זיך גָארנישט מיטגעברענגט, 

איך זע, ַאז דו הָאסט גָארנישט מיטגעברענגט. ביי מיר זָאג איך אים: 
איז פַארַאן ַאביסל שּפייז. מיר וועלן זיך הַאלטן אין איינעם און מיר 

 וועלן זיך טיילן מיט ווָאס איך הָאב.



 סג/  זכרונות פון גולַאג______________________________ 

 וועג קיין גלות אויפן

 מיין זעקל מיט עסנווַארג ווערט צוגעגנב'עט!

מיר  מיר קומען ָאן אין ַא לַאגער. עס עפנט זיך אויף דער טויער, און
זעען, ַאז דער ָארט איז פול געּפַאקט מיט ַארעסטַאנטן. מען זעט אויף 

 זייערע טריפה'נע צורות, ַאז זיי זענען גנבים און רוצחים.

בשעת די ַאלטע "תושבים" פון דעם לַאגער הָאבן דערזעען, ַאז איך 
הָאב מיטגעברענגט ַא זעקל מיט שּפייז, הָאבן זיי מיר מיט דעם ַאנדערן 

ּפנים. זיי הָאבן פַאר אונז ָאּפגעליידיקט -ור געמַאכט ַא פיינעם קבלתבח
 ַאן ָארט וואו מיר זָאלן זיך קענען ָאּפרוען פון דעם וועג.

איך זָאג צו מיין חבר: מיר זענען ביידע פַארמַאטערט פון דעם וועג. 
ר דו ווילסט שלָאפן, און איך וויל שלָאפן. ַאזוי ווי מען דַארף דָאך ָאבע

היטן דעם זעקל מיט דעם שּפייז, איז לָאמיר אויסַארבעטן ַאזַא ּפלַאן: 
איך וועל איצט כַאּפן ַא דרעמל, און דו וועסט היטן דעם זעקל, און 
נָאכדעם וועט זיין דיין ריי צו כַאּפן ַא דרעמל, און דַאן וועל איך זיין 

 דער שומר. מיין חבר הָאט מסכים געווען דערצו.

וועקגעלייגט דעם זעקל צוקָאּפנס, און זיך צוגעלייגט. איך הָאב ַא
איך כַאּפ זיך אויף פון שלָאף און דער זעקל איז נישטָא! איך גיב ַא קוק 
אויף מיין חבר און איך זע, ַאז ער שלָאפט זיך גַאנץ געשמַאק. נו, גיי 
שריי "חי וקיים". עס וועט גָארנישט העלפן. זיי קענען מיר נָאך 

. נו, ברוך השם, ּפטור געווָארן פון דעם זעקל; ַארָאּפ ַא דאגה הרג'ענען
 פון קָאּפ... "מרבה נכסים מרבה דאגה"...

 אויפן וועג צו אונזער לעצטער סטַאציע

עס גייט דורך ַא טָאג, און מ'הייסט אונז ַאלעמען ַארויסגיין מיט 
ך, ַאנדערע הָאבן, פַארשטייט זי ,אונזערע זַאכן )ווער ס'הָאט...

 ט(.-גָארנישט, אויסער זייער נשמה, דַאנקען ג

זיי הייסן אונז גיין. נו, ַאז מען הייסט גיין דַארף מען פָאלגן! עס 
 עול.-דַארף זיין קבלת

סטַאציע. זיי טרייבן אונז ַאריין אין -מיר קומען ָאן צו דער בַאן
ס דָא –ווַאגָאנען און מיר פָארן ווידערַאמָאל. וואוהין פָארן מיר? 

 ווייסט קיינער נישט!

נָאכן ָאּפפָארן ַא שטיקל צייט, הָאט זיך דער בַאן ָאּפגעשטעלט אויף 
ַא סטַאציע, וואו מ'הָאט אונז ַאלעמען ַארויסגעטריבן פון בַאן. מיר 

 .קרַאסנַאיָארסקלייענען איבער דעם נָאמען פון דער סטַאציע: 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  סד

 גלות סיביר אין

 –פרק כב  –

 אין גלות סיביר

-הָאט מען אונז ווייטער געפירט, אין לַאסט פון קרַאסנַאיָארסק
 .קָאנסקציע נאויטָאס, ביז מיר זענען ָאנגעקומען צו דער סטַא

מיר ווערן ַאריינגעטריבן אין בַארַאקן, וואו מען הייסט יעדערן פון 
 אונז פַארנעמען ַא ּפלַאץ: דער אין מזרח, דער אין מערב א.ד.גל.

עלטער און מעלדעט אונז, ַאז מיר ָאנגעשט-עס גייט ַאריין ַא לַאגער
אויף צו ַארבעטן, פַארשטייט זיך, ניט אויף צו  –בלייבן דָא, 

פַארברענגען... ]עס הָאט זיך טַאקע באמת פַארבענקט נָאך ַא חסידישן 
מיכאל )הי"ד( ָאדער מיט  בנימין ליּפמַאןפַארברענגען מיט 

 [.51ליּפסקער

עט אין לַאגער: זעגן מען מעלדעט אונזער וועגן אונזער ַארב
 ווַאגָאנען-בוימער און לָאדענען זיי אויף בַאן

פָאר און אינפָארמירט אונז אין ווָאס עס -הויּפט זעצט-דער לַאגער
 היום":-וועט בַאשטיין אונזער ַארבעט אין לַאגער און אונזער "סדר

ַארום דעם לַאגער געפינען זיך גרויסע וועלדער וואו עס ווַאקסן 
בוימער. אונזער ַארבעט בַאשטייט אין צוויי טיילן: דָאס -"טייגע"

ערשטע טייל איז, ַאז מיר דַארפן ָאּפזעגן די בוימער און זיי ווַאלגערן. 
דָאס זעגן ווערט געטָאן דורך צוויי מענטשן. נָאכדעם ווי מ'הָאט שוין די 
בוימער ָאּפגעזעגט, דַארף מען זיי "בַאַארבעטן" מיט ַא הַאק, דָאס 

 הייסט ָאּפהַאקן די צווייגן און דָאס גלייכן.

ווערט געטָאן ביי  –זָאגט ער צו אונז  –דָאס צווייטע טייל ַארבעט 
ָאן -רעלסן. די ַארבעט בַאשטייט אין דעם, ַאז בשעת עס קומען-די בַאן

ווַאגָאנען, דַארפן מיר זיי שנעל ָאנלָאדן מיט די הָאלץ פון די -בַאן
 ָאבן צוגעגרייט.בוימער ווָאס מיר ה

–––––––––– 
איז געבוירן געווָארן אין ּפָאלטַאווע, אין יָאר תרס"ז. אין ע"ה  מיכאל ליּפסקער (51

תמימים" אין -תצרפ"ט הָאט ער געלערנט אין ישיבת "תומכי-רן תרפ"אדי יָא
קרעמענטשוג, ָאסטַאשקָאוו און נעוול. פַאר ַא צייט הָאט ער ָאנגעפירט מיט די 

תמימים" אין קיעוו און כותַאאיס. אין יָאר תש"ו הָאט ער -ָאּפטיילונגען פון "תומכי
ר תשכ"ט הָאט ער ָאנגעפירט מיט די פַארלָאזן רוסלַאנד. פון יָאר תשי"א ביזן יָא

ליובַאוויטשער מוסדות אין מעקנעס, מַארָאקָא. פון יָאר תשכ"ט איז ער געווען אין 
 יָארק, תשמ"ה, ושם מנוחתו כבוד.-יָארק. ער איז נפטר געווָארן אין ניו-ניו



 סה/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 גלות סיביר אין

 פָאר:-הויּפט זעצט-דער לַאגער

עס איז פַארַאן ַא נָארמע, וויפל בוימער מען דַארף ָאנזעגן און  –
צוגרייטן. די דָאזיקע נָארמע מוז דערפילט ווערן דורך יעדן ַארבעטער. 

 –ווָארנט ער אונז  –אויב ַאן ַארבעטער וועט נישט דערפילן זיין נָארמע 
פַארַאן ַא קַארצער )צינוק(, און "איך בין נישט מקנא  איז אין לַאגער

 וועמען מ'וועט בַאשטרָאפן מיט נעכטיקן אין קַארצער"!

איז בעסער צו ַארבעטן געטריי  –גיט ער אונז ַאן עצה  –דעריבער  –
און אויספילן די נָארמע. ַאזוי ַארום וועט איר נישט דַארפן בַאשטרָאפט 
ווערן מיט נעכטיקן אין 
קַארצער )צינוק(. "דָאס 

גיט  –ַארבעטן געטריי 
וועט אויך  –ער צו 

מכּפר זיין אויף אייערע 
עבירות, פַאר וועלכע 
מען הָאט אייך 

 פַארשיקט ַאהער".

ער זעצט ווייטער 
 פָאר:

אויסער דעם  –
ווָאס מען דַארף 
ַארבעטן געטריי, דַארף אויך הערשן ביי אייך ַא שטַארקע דיסציּפלין! 

ען ַאמָאל געשעען, ַאז איר זָאלט צוריקקומען פון דער ַארבעט, זיך עס ק
ָאן די ווַאגָאנען אויף ָאּפצונעמען די -און ּפלוצלונג קומען –לייגן שלָאפן 

 צוגעגרייטע הָאלץ.

ַאדמיניסטרַאציע גלייך מעלדן די -אין ַאזַא פַאל, וועט די לַאגער –
נטָאן, און ַארויסגיין צום טויער ַארעסטַאנטן, ַאז זיי דַארפן זיך שנעל ָא

רעלסן ָאנצולָאדן דעם הָאלץ אויף די -צו זיין גרייט צו גיין צו די בַאן
ווַאגָאנען. ווָארום יעדער מינוט ווָאס די ווַאגָאנען שטייען ליידיק, 

 צָאלט מען פַאר דעם ַא גרויסן קנס!

ענט צי איר ז –גיט ער צו  –עס וועט דערביי גָארנישט העלפן  –
פַארמַאטערט צי נישט. דָאס איז אייער ַארבעט, און איר זענט 

 פַארפליכטעט עס צו ָאּפטָאן!

 
קַאלימא  טורעם אין -ַא וועכטער  

 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  סו

 לות סיבירג אין

 מיר ווערן "דערצויגן" צו זיין מענטשן...

 פָאר:-הויּפט זעצט-דער לַאגער

-איינע פון די אויפגַאבעס פון אייער פַארשיקונג איז: אייך פון דָאס
טשן! אין דעם לַאגער איז דָא ַאן ניי צו דערציען, איר זָאלט ווערן מענ

ָאנגעשטעלטער וועמענס אויפגַאבע עס איז אייער חינוך. ער וועט מיט 
אייך שמועסן, און וועט אייך געבן צו פַארשטיין, ַאז איר זענט נישט 

 געקומען צו דער שוויגער צו עסן בלינצעס מיט סמעטענע...

נגעשטעלטער, און ָא-זָאגנדיק דָאס, איז ַאריינגעקומען ַא לַאגער
הָאט ָאנגעפַאנגען צו שמועסן מיט אונז. ער הָאט געזָאגט דָאס 

 פָאלגענדע:

איר דַארפט וויסן, ַאז אין דעם לַאגער זענען פַארַאן פַארשידענע  –
פַארברעכער. עס זענען דָא פַארַאן ַאזעלכע ווָאס זייער פַארברעכן 

עכטס צו ַאן ַאנדער בַאשטייט אין דעם ווָאס זיי הָאבן געטָאן של
 מענטש: בַאגנב'עט ָאדער דערמָארדעט אימעצן.

דער דָאזיקער פַארברעכער הָאט טַאקע געטָאן שלעכסט: ער  –
הָאט בַאגנב'עט ָאדער דערמָארדעט אימעצן. ער איז ָאבער פַארגַאנגען 
ַא פַארברעכן בלויז קעגן ַאן אינדיווידועלן ּפערזָאן. דעריבער איז ער 

ן געפערליכער ּפערזָאן! ער הָאט דערפַאר בַאקומען זיין נישט קיי
שטרָאף. דָא וועט ער ווערן ַא מענטש! ער וועט דָא ַארבעטן ָארענטליך, 

 און וועט פון דַאנען ַארויס ַא מענטש!

געפערליכע דַאקעגן זענען ָאבער דָא צווישן די פַארשיקטע  –
רן שולדיק אין ! ַאזעלכע וועלכע זענען געפונען געווָאמענטשן

". ]דערמיט הָאט ער געמיינט מיך, און נָאך ַאזעלכע 11ּפַארַאגרַאף "
אומשולדיקע מענטשן[. די דָאזיקע מענטשן הָאבן ּפלַאנירט צו 
דורכפירן ַא רעווָאלט. זיי הָאבן געטָאן ַאנטקעגן דער מַאכט און 

רן גָאר ַאנטקעגן דָאס פָאלק. מיט ָאט די מענטשן וועט מען זיך אויפפי
 שטרענג.

דַארפן ַאלע  –ווָאס ָאנבַאלַאנגט ָאבער צו דער ַארבעט אין לַאגער  –
 צוגלייך, ָאן אונטערשייד.

דער ָאנגעשטעלטער אויף אונזער דערציאונג  דערמיט הָאט
 פַארענדיקט זיין שמועס.



 סז/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 שווערע ַארבעט אין לַאגער די

 –פרק כג  –

 די שווערע ַארבעט אין לַאגער
 די ַארבעט ביים זעגן די בוימער

בעט ביים זעגן די בוימער איז געווען זייער ַא שווערע. מען די ַאר
הָאט געדַארפט אונטערזעגן די בוים ווָאס נעענטער צו דער ערד, 
דעריבער הָאט מען געדַארפט שטיין די גַאנצע צייט ַאיינגעבויגן, ממש 
ביי דער ערד, און זעגן. דָאס זעגן איז געטָאן געווָארן דורך צוויי 

שלעּפ די זעג צו זיך, און מיין "חבר" דַארף עס מענטשן: איך 
 צוריקשלעּפן צו זיך.

קיין הפסקה אין מיטן דער ַארבעט איז נישט געקומען אין 
בַאטרַאכט, ווָארום די נָארמע איז געווען זייער ַא גרויסע, און די 

 נָארמע מוז מען דערפילן!

ט, צי דו עס העלפן נישט קיינע תירוצים. קיינעם אינטערעסירט ניש
הָאסט כוח צו שלעּפן די זעג צי נישט. אין יעדער לַאגער איז פַארַאן ַא 

דָאקטָאר זָאגט, ַאז דער -דָאקטָאר, און ַאז דער לַאגער-לַאגער
 איז ער געזוגנט! און עס העלפט גָארנישט. –ַארעסטַאנט איז געזונט 

בער ס'איז טַאקע שווער, ביטער. דו קענסט שרייען "חי וקיים", ָא
אויב דו וועסט נישט ָאּפטָאן דיין ַארבעט, וועט מען מַאכן ַא משּפט און 

 צוגעבן נָאך עטלעכע יָאר פַארשיקונג...

 ווַאגָאנען-די ַארבעט ביים ָאנלָאדן די בוימער אויף די בַאן

לא ַדי, ַאז די ַארבעט ביים זעגן די בוימער איז געווען גַאנץ שווער, 
געווען די צווייטע ַארבעט: דָאס ָאנלָאדן די  איז אין צוגָאב צו דעם

הָאלץ אויף די ווַאגָאנען. אין פַארגלייך מיט דעם, איז דָאס זעגן די 
 בוימער געווען ַא גרינגע ַארבעט.

ָאן צו ָאנלָאדן די הָאלץ אויף די ווַאגָאנען, טָאר מען -ַאז מען הויבט
די ַארבעט. די נישט צוריקגיין אין לַאגער, ביז מען פַארענדיקט 

ווַאגָאנען טָאר מען נישט פַארהַאלטן. די ווַאגָאנען זענען טייערער ווי די 
 מענטשן.

ַאוועק פון ַארבעטן צו שווער, וועט שוין -טָאמער ַא מענטש פַאלט
דָאקטָאר געפינען ַא סיבה, פַארווָאס דער מענטש איז -דער לַאגער

ַאלץ, אויסער די  –ר סיבה ַאטַאקע צי ַאן ַאנדע-געשטָארבן: ַא הַארץ



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  סח

 ( אין סיביר0491ת"ש ) ּפסח

אמת'ע סיבה: די 
שווערע ַארבעט. עס 
קען נישט געמָאלט 
ווערן, ַאז דָאס זָאל 
זיין די סיבה פַאר זיין 

 שטַארבן...

עס פלעגט ָאפט 
טרעפן, ַאז מען פלעגט 
צוריקקומען פון ַא 
שווערן טָאג ַארבעט 
פון זעגן די בוימער, 

ַא! עס זענען ָאנגעקומען ווַאגָאנען! ַאה –זיך קוים לייגן שלָאפן, און 
ווָאס פַארַא ָאּפרוען זיך ַאביסל פון דער שווערער טעגליכער ַארבעט. 
 נישטָא קיין צייט. מען הייסט שנעל זיך ָאנטָאן און גיין צו די ווַאגָאנען!

אויף דעם איז מען דָאך ַאהער געקומען, צו ַארבעטן, נישט צו  –
ר זיין אויף די עבירות ווָאס מ'איז בַאגַאנגען רוען. מ'דַארף דָאך מכּפ

זייענדיק אויף דער פריי. עס קומט נישט אין בַאטרַאכט צו טענה'ן, ַאז 
ס'איז שווער; ס'איז נישטָא קיין כח. דָאס זענען ּפוסטע רייד. דָאס 

 ווָארט "רחמנות" עקזיסטירט נישט אין לַאגער.

 –פרק כד  –

 ( אין סיביר0491ּפסח ת"ש )
 0491ער קַאלטער ווינטער פון ד

איז געווען זייער ַא שווערער ווינטער אין סיביר. צוליב דעם  1496
שווערן ווינטער, און סּפעציעל צוליב דעם "חוט המשולש": קעלט, 

מענטשן -הונגער און דער עיקר שווערע ַארבעט, זענען פיל פון די לַאגער
 געשטָארבן.

עגט, און איז בטוח בחסדי השי"ת, ָאבער מָאטל ליּפשיץ זעגט און ז
" ]ווי דער מָאטל שניאורסָאנָאוויטשַאז דער רבי זעט, ווי ַאזוי "

אויספָארשער ימ"ש הָאט מיך ָאנגערופן[ בייגט זיך צו דער ערד )"כי 
שחה לעפר נפשנו"...( און וויל זיך נישט ָאּפזָאגן פון דעם הייליקן 

 נָאמען: "מָאטל שניאורסָאנָאוויטש".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ט אין די בערגַאן ַארעסטַאנט ַארבע

 

  



 סט/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ( אין סיביר0491ת"ש ) ּפסח

ט דער בטחון הָאט מיר געגעבן מוט און כח, ַאז דער רבי וועט ָא
טוב פַאר מיר, ַאז מיינע ביינער זָאלן נישט -געוויס זיין ַא מליץ

 וועלדער...-איבערבלייבן אין די פַארפרָארענע סיביר

די ַאנדערע קרבנות ָאבער הָאבן נעבעך נישט געהַאט אויף וועמען 
ועט זיי רַאטעווען. "בטחון" איז ַאזַא זיך צו פָארלָאזן, ווער עס ו

 "מעדיצין", וועלכע מען קען נישט בַאקומען אין קיין ַאּפטייק!

 מיין מוטער שיקט מיר מצות! –ּפסח דערנענטער זיך. 

עס דערנענטערט זיך ּפסח. איך הָאב נָאך דערווייל געהַאלטן חשבון 
ט קיין אידישן טובים, כאטש איך הָאב נישט געהַא-פון די אידישע ימים

 לוח, ווָארום די רוצחים ימ"ש הָאבן ביי מיר ַאלץ צוגענומען.

ביורָא און מען -ָאבער ּפלוצלונג רופט מען מיך ַארויס אין לַאגער
מעלדעט מיר, ַאז מיין מוטער הָאט פַאר מיר געשיקט ַא ּפַאסילקע )ַא 

עס עפענען  ּפעקל( פון דער היים. זיי הָאבן מיר דערקלערט, ַאז זיי מוזן
כדי צו מַאכן זיכער, ַאז מיין מוטער הָאט מיר נישט צוגעשיקט קיין 

 בָאמבע...

און מען זעט, ַאז זי שיקט  –מען עפנט אויף מיין מוטער'ס ּפעקל 
 מיר דָארט ַא ּפעקל מצות! נו, ברוך השם, זיי הָאבן מיר עס ָאּפגעגעבן.

ה עס איז ביי מיר מען קען זיך שוין פָארשטעלן, ווָאס פַארַא שמח
געווען דָאס בַאקומען דעם ּפעקל פון מיין מוטער. עס איז ביי מיר 

 געווען "כמוצא שלל רב".

דָאס איז, אגב, געווען די לעצטע ידיעה ווָאס איך הָאב דערהַאלטן 
יענעם  –פון מיין מוטער. מער הָאב איך פון איר גָארנישט געהערט. 

וסלַאנד ַאריינגעצויגן געווָארן אין דער איז ר –( 1496ה'ש"ת ) –ווינטער 
מלחמה. מיין מוטער איז דערמָארדעט געווָארן אין -צווייטער וועלט

יַאר" -בַארימטן "בַאבי-דער נ(אצישער שחיטה אין דעם טרויעריק
 ווַאלד. השם ינקום דמה.

איך טייל זיך מיט מיין מצה מיט די ַאנדערע פַארשיקטע אידן 
 אין סיביר

בַארַאק אין לַאגער זענען געווען, אויסער מיר, נָאך אין מיין 
עטלעכע עלטערע אידן. איידער זיי זענען ַארעסטירט געווָארן, הָאבן זיי 

 פַארנומען גרויסע ּפָאסטנס ביי דער רעגירונג.



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  ע

 ( אין סיביר0491ת"ש ) ּפסח

ַאז ס'איז געקומען די נַאכט פון ּפסח, די נַאכט פון דעם ערשטן 
זיין מיט דער -איך דַארף מזכהסדר, הָאבן איך בַאשלָאסן, ַאז -ּפסח

 מצוה פון עסן מצה אויך די עטליכע אידן אין מיין בַארַאק.

וכך הווה. איך הָאב זיי צונויפגעקליבן אין ַא ווינקל פון דעם 
בַארַאק. מיר הָאבן זיך צוגעזעזצט, און איך הָאב צו זיי געזָאגט: 

 טייערע ברידער. היינט איז ּפסח! דער ערשטער "סדר"!

 –רנדיק פון מיר די ווערטער "ּפסח"; "דער ערשטער סדר" הע
זענען זיי געווָארן אינגַאנצן צוטומלט. זיי הָאבן שוין פון לַאנג פַארגעסן 
דעם גַאנצן ענין פון ּפסח און פון "סדר". זיי זענען שוין גָאר לַאנג 

 ָאּפגעריסן פון דעם ַאלעם!

 ט גורם געוועןדי התעוררות תשובה ווָאס דער כזית מצה הָא

איך הָאב געעפנט דעם ּפעקל מצות, און געגעבן יעדערן צו ַא כזית 
 מצה.

ווי נָאר זיי הָאבן גענומען די מצה אין די הענט, הָאבן זיי 
ָאנגעפַאנגען צו וויינען מיט מורא'דיקע טרערן. דָאס זענען דָאך פָארט 

מָאנען זייערע עלטערע מענטשן, און זיי הָאבן ָאנגעפַאנגען זיך צו דער
קינדערישע יָארן, ווי עס איז געווען ּפסח ביי זייערערע עלטערן אין די 
אידישע שטעטלעך. יעדערער הָאט ָאנגעפַאנגען צו דערציילן דעם 

טוב ּפסח. "ַאי, ַאי ַאי, די -געשמַאק און די זיסקייט פון דעם יום
 קניידלעך"! און ַאזוי רעדט מען און מען וויינט.

וממעגליך צו בַאשרייבן די התעוררות ווָאס די שטיקלעך עס איז א
מצה הָאט ַארויסגעברענגט דיי די אידישע נשמות! דָאס איז נישט 

כיּפור! מ'הָאט -טוב ּפסח; דָאס איז געווען ַא גוטער יום-געווען קיין יום
זיך גוט געשלָאגן "על חטא": געווַאלד, געווַאלד! וואוהין איז מען 

לעצטע עטליכע צענדליק יָאר! )מן הסתם זענען ַא טייל  פַארקרָאכן די
 פון זיי געווען פַארהיירַאט מיט גוי'אישע פרויען!(.

עס זענען פַארַאן צוויי אופנים ווי ַאזוי ַא מענטש קומט צו תשובה: 
איינס איז דורך יסורים ר"ל. ַאז דער איד ווערט בַאשטרָאפט מיט 

ַא כַאּפ: געווַאלד! "איכה"?! און דער יסורים, און דעמָאלט גיט ער זיך 
צווייטער אופן איז דורך ַא חסידישע ביסל משקה. ווי ס'איז בַאקַאנט 
די מעשה מיט דעם אייניקל פון דעם מָאהילעווער גובערניע; מען 

 עדן!-ט י"ט כסלו "טעלעפָאניש" מיט די זיידעס אין גןפארבריינג



 עא/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ווער באשטראפט פאר נישט ארבעטן שבת איך

 –פרק כה  –

 ארבעטן שבתווער באשטראפט פאר נישט איך 

אויף אין דער פרי, און -עס טרעפט ַאמָאל ַא שבת, איך שטיי
זיין ַאלע שבתים?! היינט איז -בַאטרַאכט זיך: דַארף איך טַאקע מחלל
 שבת, און איך גיי נישט צו דער ַארבעט!

ַאריין אין מיין -דער ָאנגעשטעלטער אויף די ַארבעטער קומט
 בַארַאק און פרעגט ביי מיר:

איז די סיבה פַארווָאס דו גייסט נישט היינט אויף דער  ווָאס –
 ַארבעט?

 ענטפער איך אים. –איך בין קרַאנק,  –

לָאמיר גיין צום דָאקטָאר.  –זָאגט ער צו מיר  –דו ביסט קרַאנק?  –
דָאקטָאר, וועלכער בַאטרַאכט מיר און קומט -ער נעמט מיך צום לַאגער

 צום בַאשלוס, ַאז איך בין געזונט!

איצט  –פרעגט מיר דער ָאנגעשטעלטער אויף די ַארבעטער  –נו,  –
 וועסטו גיין צו דער ַארבעט?

ניין! איז געווען מיין ענטפער, און איך בין ַאוועק צוריק אין מיין  –
 בַארַאק.

 טעג אין קַארצער פַאר נישט ַארבעטן שבת 01

ר ַארבעט, אויף מָארגן נָאך שבת, ַארויסגייענדיק פון לַאגער צו דע
מעלדעט מען מיר, ַאז דערפַאר ווָאס איך בין שבת נישט ַארויס צו דער 

 טעג אין קַארצער )צינוק(! 16ַארבעט, הָאט מען מיך פַאראורטיילט צו 

דָאס פַארמשּפט ווערן צו זיצן אין קַארצער, ווָאלט דָאך, לכאורה, 
מען נישט גיין צו  געדַארפט זיין ַא גוטע זַאך, ווָארום ַאזוי ַארום דַארף

דער ַארבעט בכלל. די זַאך איז ָאבער, ווָאס זיצנדיק אין קַארצער, 
וויבַאלד ַאז דער פַארשיקטער גייט דָאך דַאן נישט ַארויס צו דער 

רַאציע: איין -בַאקומט ער דעריבער ַא גָאר מָאגערע שּפייז –ַארבעט 
שטיקל  מָאל אין טָאג בַאקומט ער ַא קליין שטיקל ברויט; ַא

 געזַאלצענע הערינג און ַא קווערטל הייסע ווַאסער.

אין צוגָאב צו דעם ווָאס דער קַארצער איז אינגַאנצן נישט געווען 
געהיצט, זענען אין זיינע ווענט אויך געווען לעכער ווָאס הָאבן 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  עב

 ווער באשטראפט פאר נישט ארבעטן שבת איך

ַאריינגעלָאזט דעם קַאלטן סיבירישן ווינט. די ַארעסטַאנטן ווָאס זיינען 
געווָארן צו דָארטן זיצן, פלעגן אין ַא קורצע צייט ַארום  פַארמשּפט

ָאנפַאנגען צו שרייען פון ווייטָאג. נָאך דעם שרייען פַאר ַא שטיקל צייט, 
פלעגן די וועכטער אים ַארויסלָאזן פַאר ַא קורצע וויילע זיך 
ָאנצואווַארימען נעבן דעם אויוון. פַארשטייט זיך, ַאז אויך דָאס הָאט 

געווען שַארקע ווייטָאגן. ַאזוי ַארום הָאט מען גענומען דעם  גורם
ַארעסטַאנט אריין און ארויס פון קַארצער, און נָאכַאמָאל ַאריין און 

 צוריק ַארויס פַאר צען טעג!

 קָאמיסיע-איך ווער געשטעלט פַאר ַא דָאקטוירים

ל ַאזוי זענען דוכגעגַאנגען עטליכע טעג אין מַאטערניש. מיטַאמָא
 דָארט. עפנט זיך אויף די טיר פון קַארצער, און מען רופט מיך ַארויס פון

איך גיי ַארויס פון קַארצער און מען פירט מיך ַאריין אין ַא צימער 
אויס, ַאז דָאס זענען -וואו עס זיצן עטליכע מענטשן. ווייזט

ן דָאקטוירים. זיי בַאטרַאכטן מיר גָאר גוט, פון קָאּפ ביז די פיס, או
 איינער פון זיי רופט זיך ָאּפ: "ער טויג. ער איז געזונט"!

איך טרַאכט ביי זיך: אויף ווָאס טויג איך? אויף וואוהין טויג איך? 
 ַא סוד!איז זיי זָאגן גָארנישט. דָאס  –

 
לַאגער צום היינטיקען טָאג קַאלימַאַא טורמע אין דעם   

 



 עג/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 ווער פַארשיקט צו ַאן ַאנדער לַאגער איך

 –אין צימער זענען ַאריינגעפירט געווָארן נָאך מענטשן פון לַאגער 
רבעטן; נישט בלויז שבת. און ַאזוי ַאזעלכע ווָאס ווילן בכלל נישט ַא

הָאבן זיך אין צימער ָאנגעקליבן ַא גרוּפע, ווָאס די דָאקטוירים הָאבן 
 –בַאשלָאסן, ַאז זיי זענען געזונטע מענטשן. נָאר צוליב ווָאס דָאס איז 

 ווייס קיינער פון אונז נישט.

 דערווייל הָאט מען מיך צוריקגעשיקט אין קַארצער.

 –פרק כו  –

 איך ווער פַארשיקט צו ַאן ַאנדער לַאגער

עס גייען ַאדורך נָאך עטליכע טעג. ּפלוצלונג עפנט זיך אויף די טיר 
פון מיין קַארצער. מען הייסט מיך צונויפקלייבן מיינע זַאכן און 

 ַארויסגיין צום טויער פון לַאגער.

עלכע עס הָאבן זיך דָארט פַארזַאמלט די ַאלע לַאגערניקעס, וועגן וו
 די דָאקטוירים הָאבן בַאשלָאסן, ַאז זיי זענען געזונט.

קיינער ווייסט נישט. מען ּפרואווט צו  –ווָאס ווייטער? 
 שּפעקולירן: אפשר גייט מען אונז שיסן! אפשר עּפעס ַאנדערש?

הכלל, מען הָאט אונז ַארויסגעפירט פון לַאגער, אין דער 
מיט הינט. מען פירט דָאך דָא בַאגלייטונג פון בַאווָאפנטע שומרים 

געפערליכע מורדים במלכות!... און ַאזוי הָאט מען אונז מַארשירט צום 
 סטַאציע.-בַאן

 חיים!-מען שטָאּפט אונז ַאריין אין ווַאגָאנען פון בעלי

ָאנקומענדיק צו דער סטַאציע, איז דָארטן געשטַאנען ַא לַאנגער 
געווען ווַאגָאנען אין וועלכע מען  עשַאלָאן פון ווַאגָאנען. דָאס זענען

 חיים: פערד, בהמות און דָאס גלייכן.-פירט בעלי

די שומרים עפענען אויף ַא טיר פון איינעם פון די ווַאגָאנען ווָאס 
איז געווען געשלָאסן מיט אייזערנע שלעסער, און זיי הייסן אונז 

ריין אינעווייניק, און ַאריינשּפרינגען אין ווַאגָאן ַאריין. מיר שּפרינגען ַא
 מיר הויבן ָאן צו בַאטרַאכטן אונזער נייעם "חדר".

שטָאקיקע נָארעס. איך הָאב -דער ווַאגָאן הָאט געהַאט צוויי
 פַארכַאּפט ַא ּפלַאץ אויף העכערן שטָאק.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  עד

 צו ַאן ַאנדער לַאגערווער פַארשיקט  איך

דערווייל הָאבן די שומרים געהַאלטן אין איין ַאריינטרייבן נָאך און 
גָאן, ַאז מען זעט נישט קיין סוף צו דעם. עס נָאך מענטשן אין דעם ווַא

איז געווָארן זייער ענג אין ווַאגָאן. מיר זענען דָארט געווען 
 איינגעקוועטשט ווי הערינג אין ַא פַאס!

אויך אויפן צווייטן שטָאק, וואו איך הָאב געכַאּפט ַאן ָארט, איז 
אויך ליגן הָאט  געווָארן זייער ענג. זיצן הָאט מען דָארט נישט געקענט.

נישט געקענט יעדערער ווי ער וויל, צוליב דער ענגשַאפט אין ּפלַאץ. 
דעריבער הָאט מען בַאשלָאסן, ַאז ַאלע זָאלן ליגן אויף איין זייט, און 
אויב איינער וויל זיך איבערדרייען אויף דער ַאנדער זייט, מוזן ַאלע 

 ַאנדער זייט! איבעריקע זיך אינאיינעם איבערדרייען אויף דער

 דער העגייענישער צושטַאנד אין דעם ווַאגָאן

צייט, און דער דַאך פון -ַאזוי ווי ס'איז דָאך שוין געווען זומער
הָאט זיך דער ווַאגָאן שטַארק  –ווַאגָאן איז געווען ַא בלעכענער 

ָאנגעהיצט פון דער זון. עס הָאט אין ווַאגָאן מורא'דיק געבַאקט די היץ. 
ט זיך אויסגעטָאן נַאקעט, און דער שווייס הָאט גערונען פון מען הָא

 איינעם אויפן צווייטן!

 –אין צוגָאב צו דעם, הָאבן אין ווַאגָאן געהערשט "פיינע ריחות" 
ַאדַאנק די לָאך ווָאס איז געווען אין מיטן פון ווַאגָאן, וואו מען איז 

ך, ַאז די זומער היץ ַארויסגעגַאנגען פַאר די צרכים... פַארשטייט זי
 הָאט געמַאכט דעם ריח נָאך ערגער.

אין דעם ווַאגָאן זענען געווען צוויי קליינע פענסטערלעך, ביי 
וועלכע מען ווָאלט געקענט כַאּפן פריש לופט. די דָאזיקע פענסטערלעך 
זענען ָאבער געווען פַארכַאּפט פון די "פיינערע מענטשן": די גנבים און 

וועלכע הָאבן זיך געביטן צווישן זיך מיט די ערטער. אונז, די רוצחים, 
הָאט  –רעווָאלוציָאנערן" -די "געפערליכע פַארברעכער", די "קָאנטער

 מען נישט צוגעלָאזן צו די דָאזיקע פענסטערלעך.

דער עסן בעת דער נסיעה איז בַאשטַאנען פון בלויז ַא קליין שטיקל 
 –ינג און ַא קווערטל הייסע ווַאסער ברויט; ַא שטיקל געזַאלצענע הער

 ּפונקט ווי אין דעם קַארצער.

פלעגן זיך  –בעת דער בַאן פלעגט זיך ָאּפשטעלן ביי ַא סטַאציע 
 –הערן געשרייען פון ַאלע ווַאגָאנען: "ווַאסער, ווַאסער, ווַאסער!". 

קיינער הָאט נישט געווָאלט קיין עסן; מען הָאט בלויז געווָאלט ַא 



 עה/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ווער פַארשיקט צו ַאן ַאנדער לַאגער איך

לט טרונק ווַאסער, צו שטילן אונזער דורשט און די היץ! ָאבער קיין קַא
 קַאלט ווַאסער טָאר מען נישט געבן.

מיר שּפעקולירן, ַאז מען פירט אונז אין דעם שרעקליכן לַאגער 
 פון קַאלימא  

צייט שטעלט זיך ָאּפ דער בַאן ביי -צו-און ַאזוי פָארן מיר. פון צייט
פָארן מיר ווייטער. סיביר איז גָאר גרויס.  סטַאציעס, און שּפעטער
 דָאס ווייסט קיינער נישט. –ָאבער וואוהין פָארט מען? 

די גנבים הָאבן ָאנגעהויבן שמועסן צווישן זיך, ַאז עס קען זיין, ַאז 
 –! ווָאס איז דָאס פַארַא ּפלַאץ קַאלימַא? קַאלימא  מען פירט אונז קיין 

. ַא סך פון זיי זענען שוין ַאמָאל דָארט געווען, זיי, די גנבים, ווייסן שוין
פָאר דעם שמועס, ַאז עס איז בעסער געהרג'עט צו ווערן, -און זיי זעצן

איידער צו פָארן ַאהין! ווָארום פון דָארט ַארויסצוגיין ַא לעבעדיקער 
 איז אוממעגליך.

הָאבן אונזערע מענטשן  –ַאז מען הָאט דערהערט ַאזַא שמועס 
הויבן זיך נָאכצופרעגן ביי די גנבים: מאי הַאי? ווָאס איז דָאס ָאנגע

 פַארַא ּפלַאץ קַאלימַא?

זיי דערציילן אונז, ַאז דָאס איז ַאן ָארט וואו די פַארשיקטע דַארפן 
גרָאבן בערג! אין די דָאזיקע בערג געפינט זיך גָאלד. אין יענעם געגנט 

 
 ען ווינטערקַאלימשליטן פָארן מיט עסנווארג אין דעם 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  עו

 ווער פַארשיקט צו ַאן ַאנדער לַאגער איך

ונגער. די ַארבעט דָארט הערשן מורא'דיקע פרעסט און ַא גרויסער ה
איז זייער ַא שווערע. מענטשן ווערן דָארט פַארפרוירן גייענדיק אין 

 וועג.

דערציילן זיי  –לַאגערן אין קַאלימַא -די ָאנפירער פון די ַארבעט
ָאנגעשטעלטע. טָאמער ַארבעט -זענען "נ.ק.וו.ד." –אונז ווייטער 

פן ָארט! די נ.ק.וו.ד. שיסט מען אים גלייך אוי –אימיצער נישט גוט 
הָאט נישט קיין שום פַארַאנטווָארטלעכקייט. זיי הָאבן פַאר קיינעם 

 קיין מורא נישט; ַאלע הָאבן מורא פַאר זיי!

מענטשן דערוויסן זיך, ַאז מען פירט זיי אין דעם שרעקליכן 
 לַאגער פון קַאלימַא און זיי נעמען זיך דָאס לעבן

גייט ַאדורך דעם מדבר הגדול והנורא  ליניע, וועלכע-אונזער בַאן
סיביר, גייט ַאדורך אין פילע ערטער גרויסע בערג, וועלכע מען הָאט 

ליניע. ביי די -אויסגעגרָאבן כדי צו קענען דָארט דורכפירן די סיביר בַאן
 דָאזיקע בערג פָארט דער בַאן זייער לַאנגזַאם.

ָאּפ דער בַאן  ַאנומעלט, אין דער פינסטערער נַאכט, שטעלט זיך
אינמיטן די בערג, און עס הערן זיך קריגעריי, שיסעריי און מורא'דיקע 

 בילעריי פון הינט.

 ווָאס איז דָא געשען?! –

אויף מָארגן הָאבן מיר זיך דערוואוסט, ַאז אין איינעם פון די 
ווַאגָאנען זענען געפָארן ַאזעלכע מענטשן, וועלכע זענען שוין ַאמָאל 

רשיקט אין קַאלימַא. דערוויסנדיק זיך, ַאז מען פירט זיי געווען פַא
הָאבן זיי בַאשלָאסן, ַאז עס איז בעסער  –ווידער קיין קַאלימַא 

 געהרג'עט צו ווערן, ַאבי נישט צו פָארן צו יענעם "זיסן" ָארט.

זייער טעם דערויף איז געווען ַא ּפשוט'ער: אויב זיי וועלן 
, וועלן זיי כָאטש געברַאכט ווערן צו קבורה. אומקומען דָא, אויפן וועג

דַאקעגן ַאז מען שטַארבט דָארט, אין קַאלימַא, ווערט מען נישט 
בַאגרָאבן, ווייל די ערד דָארט איז שטענדיק פַארפרוירן און זי גייט 

 , במילא איז אוממעגליך דָארט צו גרָאבן קברים.52קיינמָאל נישט ָאּפ

–––––––––– 
י דָאזיקע חדשים אין יָאר, יוני און יולי, און ד 2( זומער אין יענע געגענטן איז בלויז 52

חדשים זענען נישט גענוג ַאז די ערד זָאל גענוג ָאּפגיין פון איר -צוויי זומער
 פַארפרוירנקייט כדי ַאז מען זָאל קענען גרָאבן קברים.



 עז/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 ווער פַארשיקט צו ַאן ַאנדער לַאגער איך

מען ווַארפט  –ע דָארטן מיט די טויטע? ובכן, ווָאס טוט מען טַאק
 –די ווייסע בערן  –וואו, און די חיות -ַארויס זייערע קערּפערס ערגעץ

 פרעסן זיי אויף. ָאדער מען פַארברענט זיי, ר"ל.

דעריבער הָאבן די מענטשן פון יענעם ווַאגָאן אויפגעריסן די 
הָאבן זיך  ּפָאדלָאגע )דעם "פלָאר"( פון דעם ווַאגָאן, און זיי

ַארונטערגעלָאזן אונטער די רעדער פון דעם בַאן, און ַאזוי זענען זיי 
 אומגעקומען.

ָאזוי ווי מיט אונז זענען דָאך מיטגעפָארן הינט אויף צו היטן אונז, 
הָאבן די הינט דערשמעקט, ַאז ס'איז עּפעס געשעען און זיי הָאבן 

קע ָאּפגעשטעלט, און ווי עס ָאנגעהויבן צו בילן. דער בַאן הָאט זיך טַא
אויס הָאט מען ַארויסגעשלעפט די אומגעקומענע פון אונטער -ווייזט

 וואו בַאגרָאבן.-דעם בַאן און מ'הָאט זיי דָארט ערגעץ

 מיר פָארן ווייטער

 ובכן, מיר פָארן ווייטער.

יעדעס מָאל ווָאס דער בַאן שטעלט זיך ָאּפ, שרייען מיר ַאלע: 
 סער!"."ווַאסער, ווַא

ַאזוי ווי ס'איז געווען ווען די אידן זענען ַארויס פון מצרים און  –
זענען געגַאנגען דריי טעג אין מדבר און נישט געהַאט קיין )זיסע( 
ווַאסער, הָאבן זיי זיך בַאקלָאגט צו משה רבינו ע"ה: "ווָאס זָאלן מיר 

איז טרינקען"?! און ַאזוי איז אויך געווען, בעת מרים הנביאה 
געשטָארבן און די אידן הָאבן נישט געהַאט קיין ווַאסער אין מדבר, 
הָאבן זיי זיך בַאקלָאגט צו משה און אהרן, ַאז "ס'איז נישטָא קיין 

 –ווַאסער צו טרינקען!" 

עס איז אונז  –מיר זענען געווען גָאר שטַארק דורשטיק צו ווַאסער! 
ַאבי ַאביסל  –ווַאסער,  קיין שום נפק"מ נישט געווען ווָאס פַארַא

ווַאסער צו שטילן אונזער דורשט און די היץ. ָאבער נישטָא  קַאלטע
 קיין קַאלטע ווַאסער! מען גיט נָאר הייסע ווַאסער!



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  עח

 די לעצטע סטַאציע אויפן וועג קיין קַאלימא   – וולַאדיווַאסטָאק

 –פרק כז  –

די לעצטע סטַאציע אויפן וועג  –סטָאק וולַאדיווַא
 קיין קַאלימא  

 סטָאקמיר קומען ָאן קיין וולַאדיווַא

ַאזוי זענען מיר געפָארן ווייטער, אין ענגשַאפט און אין דורשט, ביז 
. ווייטער גייט שוין נישט סטָאקוולַאדיווַאמיר זענען ָאנגעקומען קיין 

 דער בַאן.

ווַאגָאנען, -ַאלעמען געהייסן ַארויסגיין פון די בַאן מען הָאט אונז
און אונז ַאריינגעטריבן אין ַא גרויסן, הייסן ּפלַאץ, ווָאס הָאט זיך 
געפונען אין ַא הויף. ַארום און ַארום זענען געשטַאנען די שומרים מיט 

 די ביקסן און די הינט.

 מיר פילן נישט דעם רעגן בעת אונזער שלָאף

אויסגעמַאטערט פון דער לַאנגער נסיעה און פון דער  זייענדיק
ענגשַאפט, הָאבן מיר זיך ַאלע אויסגעלייגט אויף דער ּפָאדלָאגע און 

 מיר זענען גיך ַאנטשלָאפן געווָארן.

אויפכַאּפנדיק זיך פון אונזער שלָאף, זעען מיר, ַאז מיר ליגן ַאלע 
ַאזוי שטַארק געשלָאפן, ַאז אין ווַאסער! עס ווייזט אויס, ַאז מיר זענען 

נו, ווער  –מיר הָאבן גָארנישט געפילט, ַאז עס איז געגַאנגען ַא רעגן! 
 קען דען פילן ַא רעגן, ַאז מ'איז געווען ַאזוי אויסגעמַאטערט!

 

  פַארבַאנד-סָאוועטןא מאפע פון דעם געוועזנם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ּפע פון דעם געוועזענעם סָאוועטן  נדפַארבַא-ַא מא 

געמָאלן דורך לוי יצחק חזקלביץ'
 

 קַאלימא  

 מַאגַאדַאן

דיווַאסטָאקַאוול  

 סווערדלָאווסק קרַאסנַאיָארסק
סיבירסקי-נָאווא   

 מָאסקווע

 חַארקָאוו

 פרונזי



 עט/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 קום ָאן אין דעם שרעקליכן לַאגער איך

 מיט ַא שיף אויפן וועג קיין קַאלימא  

ַאזוי הָאבן מיר זיך ָאּפגעמַאטערט עטליכע טעג אין 
. ּפלוצלונג הָאט מען אונז פַארָארדנט, ַאז מיר זָאלן וולַאדיווַאסטָאק

 זיך ַאלע צוגרייטן צו גיין.

נו, מיר הָאבן זיך צוגעגרייט צום וועג, און די שומרים מיט די הינט 
 הָאבן אונז געפירט, צופוס, צום ברעג ים.

דָארט איז געשטַאנען ַא גרויסע שיף, "דָאלסטרָאי", אויף וועלכע 
 ז ַאלעמען געהייסן ַארויפגיין.זיי הָאבן אונ

דַאן הָאבן מיר שוין ַאלע פַארשטַאנען, ַאז מען פירט אונז טַאקע צו 
דעם לַאגער אין קַאלימַא )ווי עס הָאבן שוין פון פריער פָאראויסגעזָאגט 

 די "פיינערע חברה" צווישן אונז, די גנבים(.

טָאן?  ווָאס קענען מיר דען –נו, מען פָארט קיין קַאלימַא! 
שּפרינגען אין ים?! ובכן פָארן מיר ווייטער אויף דער שיף צו אונזער 

 דעסטינַאציע, קיין קַאלימַא.

לעת און איז -די נסיעה אויף דער שיף הָאט געדויערט זעקס מעת
שטורעמס. -געווען זייער ַא שווערע. די שיף הָאט זיך געווָארפן פון די ים

-נען קרַאנק געווָארן מיט דער יםַא טייל פון די ּפַאסַאזשירן זע
קרַאנקהייט און אויסגעמעקט און דָאס גלייכן. בקיצור, די נסיעה איז 

 געווען זייער ַא שווערע.

 –פרק כח  –

 איך קום ָאן אין דעם שרעקליכן לַאגער
 אין קַאלימַא!

ובכן, מיר קומען צופָארן קיין קַאלימַא. דער רַאיָאן וואו די שיף 
ט הייסט "בוכטַא נַאגַאיָאווָא", און דער ַים הייסט הָאט געַאנקער

 .מַאגַאדַאן"ַאחָאצקַאיַא מָאריע". די שטָאט הייסט 

מיר זענען ַארָאּפגעגַאנגען פון דער שיף, און מען הָאט אונז דָארט 
לַאגער, ווָאס מער רופט אויף רוסיש: -ַאריינגעפירט אין ַאן ַארבעטס

 לאגער(.ארבעט -"לַאגרַאמוס" )צוואנגס



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  פ

 קַאלימַא! אין

מען טיילט אונז פַאנַאנדער אויף גרוּפעס און מען שיקט אונז 
 בערג-גרָאבן גָאלד אין די טייגא  

מען הָאט אונז פַאנַאנדערגעטיילט אויף גרוּפעס, אויף 
"בריגַאדעס". יעדע בריגַאדע איז בַאשטַאנען פון צען, צווַאנציק ָאדער 

 דרייסיק ּפערזָאן.

אונז געמָאלדן, ַאז מיר וועלן נישט בלייבן אונזערע אויפזעער הָאבן 
דָא, נָאר פון דַאנען וועלן מיר פָארן טיפער אין קַאלימַא, צו די בערג פון 

, וואו מיר וועלן בַאשעפטיקט ווערן אין גרָאבונגען צו זוכן דָארט טייגא  
 גָאלד.

-און ַאזוי הָאבן זיי אונז צעפירט, אין גרוּפעס, אויף לַאסט
 עדער גרוּפע צו איר בַאשטימטן ּפלַאץ, ואני בתוכם.אויטָאס; י

 בערג-ָאן צו די טייגא  -מיר קומען

ַאזוי איז אונזער בריגַאדע געפָארן ווייט ווייט, טיף טיף אין 
-קַאלימַא, ביז מיר זענען ָאנגעקומען צו אונזער בַאשטימטן ַארבעטס

 לַאגער.

ָאס. מיר גייען אויט-מען הייסט אונז ַארויסשטייגן פון די לַאסט
 ַארויס, און מיר זעען ַארום אונז בלויז בערג!

זיי הָאבן אונז צוגעטיילט צו ַא בַארַאק, וואו מיר הָאבן זיך ַאלע 
 געלייגט שלָאפן פַאר דער נַאכט.

אינדערפרי הָאבן די אויפזעער אונז אויפגעוועקט, און אונז 
אונז געגעבן עּפעס צו  צימער(, דָארט-ַאריינגעטריבן אין סטַאלָאווע )עס

עסן )ַא שטיקל 
ברויט, ַא ביסל 
ווַאסער און נָאך 
עּפעס(, און אונז 
געהייסן זיך גרייטן 
ַארויסצוגיין צו דער 

 ַארבעט.

ובכן, מיר גייען 
צו דער ַארבעט. מיר 
גייען און גייען, ביז 

ָאן צו די -מיר קומען
 

 בערג קַאלימַאַארעסטירטע גרָאבן פַאר גָאלד אין די 

 



 פא/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 בערג אין קַאלימא  -שווערע ַארבעט ביי די טייגא   יד

 בערג, וואו מיר דַארפן גרָאבן פַאר גָאלד.

ר זענען ָאנגעקומען אין קַאלימַא איז נָאך געווען זומער ווען מי
(. די ערד איז נָאך געווען 1491 –)דָאס איז געווען זומער ה'תש"א 

ַאביסעלע ָאּפגעגַאנגען, ובמילא הָאט מען זיך געקענט נעמען צו דער 
 ַארבעט.

 –פרק כט  –

 בערג אין קַאלימא  -די שווערע ַארבעט ביי די טייגא  

 בן פַאר גָאלדדָאס גרָא

ביי דער געלעגנהייט וויל איך ַאביסל ַארומרעדן דעם כַארַאקטער 
בערג; ווָאס ַאזוינס -פון אונזער ַארבעט ביים גרָאבן גָאלד אין די טייגאַ 

 הייסט "גרָאבן גָאלד".

די ַארבעט איז איינגעשטעלט געווָארן ַאזוי, ַאז עס פלעגן ביים 
צוויי מענטשן. איינער הָאט געדַארפט גרָאבן ַארבעטן ּפָארלעך פון 

-אייזן )ַא "קַאילָא"( די הַארטע הַאלב-ָאנהַאקן מיט ַא גרָאב
קלייבן די ערד מיט -פַארפרוירענע ערד, און דער ַאנדערער פלעגט צונויף

ַא לָאּפעטע, עס ָאנפילן אין ַא וועגעלע און ָאּפפירן די וועגעלע צו ַא 

 
 !בלויז בערגאיז אונז  םַארואון  ַארום

 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  פב

 בערג אין קַאלימא  -שווערע ַארבעט ביי די טייגא   די

עגט פַאנַאנדערטיילן דָאס גָאלד פון דעם סּפעציעלע מַאשין, וועלכע פל
 ערד )דעם זַאמד(.

פַאר דער צייט ווָאס איין ַארבעטער פלעגט ַאוועקפירן די וועגעלע 
 –מיט דעם זַאמד, עס אויסליידיקן ביי דער מַאשין און צוריקקומען 

דַארפן צוגרייטן  –אין מיין פַאל: איך  –פלעגט דער צווייטער ַארבעטער 
 זַאמד.-נייעם ערד

 פַאנַאנדער דעם גָאלד פון דער ערד-די מַאשין ווָאס טיילט

דעם ערד ווָאס מען פלעגט ָאנהַאקן, פלעגט מען ַאוועקפירן צו ַא 
ַאוועק דעם -. דָאס איז אזַא גרויסע מַאשין ווָאס ווַאשטווַאשער-גָאלד

 ָאּפפַאל )די זַאמד און דָאס גלייכן( פון דעם ריינעם גָאלד.

ין ַארבעט ַאזוי, ַאז די ערד )ָאדער זַאמד( גייט ַאוועק די מַאש
אינדערהויך. דָארט איז דָא ַא גָאר שטַארקער שטרָאם פון ווַאסער 
ווָאס ווַאשט די ערד, און ַאזוי ווי גָאלד וועגט מער ווי ערד, ווַאשט דער 

 שטרָאם ַאוועק די ערד און די זַאמד, און דער גָאלד זעצט זיך ַארָאּפ.

יבן, אינדערהויך פון דער מַאשין, פלעגט שטיין ַאן ַארבעטער, או
מַאכן זיכער, ַאז די ערד זָאל  –מיט ַאזא מין כלי  –וועלכער פלעגט 

 כסדר ַאוועקגיין און נישט בלייבן.

נָאכדעם ווי עס פלעגט זיך פַארענדיקן דער ּפרָאצעס פון ווַאשן דעם 

 
 ווַאשער-גָאלדמען שטוּפט דעם ווַאגָאן צום 

 



 פג/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 בערג אין קַאלימא  -שווערע ַארבעט ביי די טייגא   די

לעגט מען זען, ַאז די געבליבענע פ –טָאן -גָאלד, ַאז מען פלעגט ַא קוק
 ".עפרות זהבאיז טַאקע בלישטשענדיקע ערד און זַאמד; "

 מיר ווערן געהַאלטן ביי דער ַארבעט פַאר גַאנצע דרייסיק שעה!

מַאשין, פלעגן קומען -שעה ביי דער גָאלד 12-13נָאכן ָאּפַארבעטן 
שין, ַארויפגיין צוגיין די אויפזעער, די "מלאכי חבלה", ָאּפשטעלן די מַא

 טָאן ווָאס מיר הָאבן ָאּפגעַארבעט פַארן טָאג.-אינדערהויך, און ַא קוק

עס פלעגט ַאמָאל טרעפן, ַאז די אויפזעער פלעגן בַאשליסן, ַאז מיר 
הָאבן אין דעם טָאג ַארויסגעקרָאגן צו ווייניק גָאלד; מיר הָאבן נישט 

גן אונז דַאן מעלדן, ַאז אויסגעפילט אונזער טעגליכע נָארמע. זיי פלע
ביז מיר וועלן נישט פַארענדיקן אונזער טעגליכע נָארמע, וועלן מיר 

 נישט צוריקגיין אין לַאגער צו ָאּפרוען זיך.

ַאזוי פלעגט טַאקע טרעפן, ַאז מיר פלעגן דַארפן פָארזעצן אונזער 
מַאשין פַאר גַאנצע דרייסיק שעה, ביז עטלעכע -ַארבעט ביי דער גָאלד

שעה פַאר עס הָאט ָאנגעפַאנגען צו טָאגן, און ערשט דַאן, נָאכדעם ווי 
נָארמע, הָאט מען אונז, ברוך -מיר הָאבן אויסגעפילט אונזער ַארבעטס

 השם, צוריקגעפירט אין לַאגער.

 מיר לייגן זיך שלָאפן מיט אונזערע נַאסע קליידער

ס, ָאבער ָאנקומענדיק צוריק אין לַאגער זענען מיר געווען נַא
אויסטָאן זיך די קליידער קען מען נישט, ווָארום מען דַארף היטן, ַאז 
די לבושים זָאלן נישט געגנב'עט ווערן... ובכן, הָאבן מיר זיך ַאזוי, 

 נַאסערהייט, צוגעלייגט ָאּפרוען זיך.

 
 צימער" אין לַאגער-דער "שלָאף

 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  פד

 בערג אין קַאלימא  -שווערע ַארבעט ביי די טייגא   די

 חדשים-די צוויי זומער'דיקע ַארבעטס

-לד אין די טייגאַ בכלל איז די גַאנצע ַארבעט פון גרָאבן פַאר גָא
בערג פון קַאלימַא געטָאן געווָארן בלויז צוויי חדשים אין יָאר; אין די 

ָאּפ ַאביסל פון איר -חדשים פון יוני און יולי, ווען די ערד גייט-זומער
פַארפרוירנקייט, און די ווַאסער אויף צו ווַאשן דעם גָאלד איז נישט 

 פַארפרוירן.

אין די דָאזיקע צוויי זומער'דיקע פַארשטייט זיך, ַאז אויך 
חדשים איז די ערד נָאך ַאלץ געווען זייער ַא הַארטע, און עס -ַארבעטס

איז ָאנגעקומען שווער עס צו גרָאבן. ָאבער דָאס קומט נישט צו דער 
הַארטקייט און פַארפרוירענקייט פון דער ערד אין די איבעריקע 

 חדשים פון יָאר.

לט שוין אין אויגוסט, און די ווַאסער ווערט אין קַאלימַא ווערט קַא
פַארפרוירן. און ַאז די ווַאסער ווערט פַארפרוירן, ענדיקט זיך די 
ַארבעט, ווָארום ָאן דעם ווַאסער קען מען נישט ָאּפווַאשן דָאס ערד כדי 

 ַארויסצוקלייבן דערפון דעם גָאלד.

 טָאג-ָאן ַא רו –חדשים -די ַארבעט אין די זומער

חדשים, אין וועלכע מען פלעגט גרָאבן פַאר -ן ָאט די צוויי זומעראי
אויס, ָאן -איין טָאג-פלעגט מען ַארבעטן טָאג –גָאלד און עס ווַאשן 

קיין שום ָאּפרו. אפילו פַאררייכענען הָאט מען נישט געטָארט. עס איז 
 ַאן עבירה די מינוט!

ישט בַאקומען פַארשטענדליך, ַאז די ַארבעטער הָאבן נ-זעלבטס
זמן מען קען גרָאבן און ַארויסנעמען גָאלד, -טָאג. ווָארום כל-קיין ָאּפרו

איז ַא שָאד מען זָאל נישט ַארבעטן. די אויפזעער פלעגן זָאגן צו די 
ַארבעטער: "רוען זענט איר געקומען ַאהערצו?! איר זענט געקומען 

 ַאהערצו ַארבעטן!".

ָאג, זיבן טעג ַא ווָאך, ָאּפַארבעטן ַאזוי ַארום פלעגט מען יעדן ט
 שעה ַא טָאג, ָאן אויפהער. 11ביז  15צווישן 

ּפלעצער פלעגן הענגען ּפלַאקַאטן מיט דעם -אין די ַארבעטס
בלויז דורך ַארבעטן ערנסט און זיך אויפפירן ערנסט, אויפשריפט: "

בלויז  בלויז דורכדעם וועסטו זיך אומקערן צוריק צו דיין משּפחה!
 ָאט דָאס וועט העלפן!". –ַארבעט 



 פה/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ( אין קַאלימא  94-0490תש"ב ) ווינטער

געוועזענע קָאמוניסטישע רעווָאלוציָאנערן ַארבעטן נישט און 
 פַאלן טויט ווי די פליגן!

צווישן די פַארשיקטע אין קַאלימַא זענען אויך געווען געוועזענע 
קָאמוניסטן, וועלכע הָאבן געהַאט דעם "זכות" זיך צו בַאטייליקן אין 

ר רעווָאלוציע; טַאקע ָאט די ווָאס הָאבן דער קָאמוניסטישע
 ָאנגעברַאכט אויף אונז ַאלע צרות.

נו, ָאּפגעטָאן זייער ַארבעט, דערנָאך הָאט זיי סטַאלין ימ"ש 
"דערציילט די מעשה" און הָאט אויך זיי, זיינע געוועזענע בעסטע 

טָא גייט  –"איר זענט געטריי צו דער מלוכה?  –פריינט, פַארשיקט! 
 רבעטן! גייט גרָאבן גָאלד! די מלוכה דַארף הָאבן גָאלד!".ַא

 –זייענדיק אין קַאלימַא הָאבן די דָאזיקע געוועזענע קָאמוניסטן 
נישט געקענט ַארבעטן. זיי זענען  –ביי זיי הייסט דָאס "די גרויסע" 

 דערצו נישט געווען געוואוינט.

בן געוואוסט, ַאז מיר, די "ּפשוט'ע" פַארשיקטע לַאגערניקעס, הָא –
 –מען דַארף ַארבעטן. מיר הָאבן זיך דָאך געווָאלט אומקערן 

צו אונזערע משּפחות. איך בין דַאן ַאלט געווען בלויז  –לעבעדיקערהייט 
יָאר. מען דַארף דָאך צוריקקומען צו זיך. דעריבער הָאבן מיר  29

 געַארבעט שווער.

רבעטן. זיי הָאבן נישט זיי ָאבער זענען נישט געווען שייך צו ַא
געקענט ַארבעטן! מען דַארף הַאקן די הַארטע ערד; שטיין און ַארבעטן, 

 –נישט ָאּפרוען זיך! 

 –דער סדר אין לַאגער איז געווען, ַאז אויב מען ַארבעט נישט 
בַאקומט מען נישט קיין עסן. ובכן, הָאט מען זיי געמַאטערט: מען הָאט 

סן, און ַאזוי ַארום זענען זיי געפַאלטן טויט ווי זיי נישט געגעבן קיין ע
 די פליגן.

 –פרק ל  –

 ( אין קַאלימא  94-0490) בווינטער תש"

 ָאן צו ווערן ווינטער-עס פַאנגט

טעג, ביז ס'הָאט -ַאזוי הָאבן זיך, לַאנגזַאם, געצויגן די ַארבעטס
 ָאנגעהויבן צו ווערן ווינטער אין קַאלימַא.



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  פו

 ( אין קַאלימא  94-0490תש"ב ) ווינטער

ווָאס  –ן יָאר ווען עס איז דער אמת'ער ווינטער כָאטש די צייט פו
איז נָאך געווען גַאנץ ווייט, איז ָאבער אין  –מיר רופן ָאן "חורף" 

שוין געווָארן  53קַאלימַא, אין סוף אויגוסט ָאדער ָאנהויב ָאקטָאבער
 נַאס און קַאלט.

און דָאס ַאלץ איז בלויז דערווייל; ביז ס'וועט זיך ָאנהויבן דער 
, ווי די איינגעזעסענע תושבים פון קַאלימַא זָאגן: ת'ער ווינטעראמ

 "דער ווינטער וועט געבן צו הערן ווָאס ַאזוינס עס איז 'ווינטער'!".

 מיר הַאקן הָאלץ אויף צו ָאנווַארימען אונזערע בַארַאקן

ַאז ס'הָאט ָאנגעפַאנגען צו ווערן גָאר קַאלט, איז נָאכן ענדיקן 
טעגליכע ַארבעט, הָאבן מיר ערשט געדַארפט גיין אונזער שווערע 

 קלייבן הָאלץ אויף צו ָאנווַארימען אונזערע בַארַאקן.

בערג איז דָא גָאר ַא סך. ובכן הָאט יעדערער -הָאלץ אויף די טייגאַ 
 געדַארפט גיין אויפן בַארג ָאנצוקלייבן ַאביסל הָאלץ.

רענגען אין דעם דָאזיקן הָאלץ הָאבן מיר געדַארפט צוריקב
בַארַאק, און מיט אים הָאט מען ָאנגעהייצט דעם "אויוון", ווָאס איז 
בַאשטַאנען פון ַאן אייזערנע פַאס, אין וועלכע מ'הָאט ַאריינגעווָארפן 

 דעם הָאלץ און עס ָאנגעצונדן.

 ?ווער געניסט פון דעם ָאנגעהייצטן אויוון אין בַארַאק

ענען מורא'דיק שטַארק און די פַאס )דער "אויוון"( פלעגט בר
פלעגט ַארויסגעבן ַא גָאר גרויסע ווַארימקייט, ביי וועלכע מ'הָאט 
געקענט אויסטריקענען די נַאסע קליידער פון דער ַארבעט און זיך 

 ַאביסל ָאנווַארימען.

ָאבער ווער מיינט איר זענען עס געווען די ווָאס הָאבן זיך 
דָאס זענען געווען בלויז די "פיינע"  –ַארומגעשטעלט ַארום דעם אויוון? 

חברה: די גנבים און די רוצחים! מיר, די ּפרָאסטע "עמך", די ּפשוט'ע 
איינוואוינער, זענען געשטַאנען פון דערווייטנס און זיי הָאבן -בַארַאק

 אונז נישט צוגעלָאזט נָאענט צום אויוון!

לעשן, ערשט ערשט ווען דער פַאס )דער "אויוון"( פלעגט זיך פַאר
דַאן פלעגן זיי אונז צולָאזן צוצוגיין נָאענט צום פַאס צו מַאכן ַא 
–––––––––– 

( דעם חשבון פון די אידישע חדשים הָאב איך שוין דַאן געהַאט פַארלָארן; איך 53
 שן( חשבון.הָאב געהַאלטן חשבון בלויז לויטן גוי'אישן )רוסי



 פז/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 ( אין קַאלימא  94-0490תש"ב ) ווינטער

 "שהחיינו" אויף דעם פַאס!

ביים גרָאבן גָאלד אין ַאלגעמיין, און  ,די ַארבעט דָא, אין קַאלימאַ 
סּפעציעל ווען עס פַאנגט ָאן צו ווערן קַאלט, און גָאר סּפעציעל ווען עס 

איז געווען מורא'דיק שווער. עס איז  ,ינטערווערט דער אמת'ער וו
געווען ַאזוי שווער און ביטער, ַאז ַאנטקעגן דעם, איז מיין פריערדיקע 

געווען ַא  – 54שווערע ַארבעט ביים זעגן די בוימער אין קָאנסק )סיביר(
 עדן!-גן

 די ַארבעט בעת עס ווערט גָאר שטַארק קַאלט

ביז עס זענען ָאנגעקומען די דָאס ַאלץ הָאט מען נָאך געַארבעט 
שטַארקע פרעסט, ווען דָאס ווַאסער איז פַארפרוירן געווָארן. דעמָאלט 
הָאט מען אויפגעהערט צו גרָאבן פַאר גָאלד, ווָארום צוליב דעם 
-פַארפרוירענעם ווַאסער הָאט מען דַאן נישט געקענט נוצן דעם גָאלד

 סצונעמען פון איר דעם גָאלד.ווַאשער אויף צו רייניקן די ערד כדי ַארוי

 דעמָאלט הָאט זיך ָאנגעפַאנגען אינגַאנצן ַאן ַאנדער סָארט ַארבעט.

ווי בַאקַאנט, געפינט זיך דער גָאלד נישט אין דער 
שכבה, נָאר טיפער ַאביסל. און דעריבער, כדי -אויבערפלעכליכער ערד

אויבערשטע ערד צו זוכן פַארן גָאלד, דַארף מען פריער ַארָאּפנעמען די 
 )לערך ַא מעטער טיף(.

און אין דעם איז בַאשטַאנען די ַארבעט ווינטער: ַארָאּפצונעמען די 
אויבערשטע ערד, און צוגרייטן דעם בָאדן, כדי ַאז ווען עס וועלן ווידער 

חדשים )יוני און יולי( זָאל מען קענען צוריק -קומען די צוויי זומער
 לד.ָאנפַאנגען גרָאבן פַאר גָא

 דָאס אויפרייסן די פַארפרוירענע ערד מיט דינַאמיט

 די ַארבעט ווינטער איז פָארגעקומען ווי פָאלגענד:

במשך פון טָאג פלעגט מען אויסהַאקן טיפע גריבעלעך אין דער 
פַארפרוירענער ערד. דָאס אויסהַאקן די גריבעלעך פלעגט געטָאן -אייז

לַאנגער, דינער אייזן, וועלכער הָאט  ווערן מיט ַא "לָאן". דָאס איז ַאזַא
 ַא שַארפן שּפיז.

פַארנַאכט, איידער מען פלעגט פַארענדיקן די ַארבעט פון טָאג, 

–––––––––– 
 ( ווי דערציילט אויספירליך פריער אין קַאּפיטל כג.54



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  פח

 ( אין קַאלימא  94-0490תש"ב ) ווינטער

דינַאמיט -פלעגט מען אין די דָאזיקע גריבעלעך ַאריינלייגן אויפרייס
)אויף רוסיש הייסט עס: "מַאנַאל"(, צו וועלכע עס זענען געווען 

קנייטלעך. נָאכדעם פלעגט מען פַארטרייבן -צינדצוגעבונדן לַאנגע ָאנ
ַאלע ַארבעטער ווייט פון די גריבעלעך מיט דעם דינַאמיט. דַאן פלעגט 
מען פונדערווייטנס ָאנצינדן די קנייטלעך, און אויפרייסן דעם 

 דינַאמיט.

דָאס פלעגט פַאנַאנדערברעקלען דעם אויבערפלעך פון דער ערד, 
קווַארפן. ַאזוי, ַאז ווען די ערד איז ַאביסל וועלכן מען פלעגט ַאווע

ָאּפגעגַאנגען פון איר פַארפרוירנקייט, הָאט מען ווידער געקענט 
 ָאנגהויבן גרָאבן פַאר גָאלד.

די אויבנדערמָאנטע ַארבעט הָאט זיך געצויגן במשך דעם גַאנצן 
ווינטער )דָאס הייסט פַאר די קומענדע צען חדשים(, ביז עס זענען 

חדשים, ווען מען הָאט ווידער -דער געקומען די צוויי זומערווי
 ָאנפַאנגען צו גרָאבן פַאר גָאלד.

 דיגריס צעלסיוס! -94מיר ַארבעטן אין 

און ָאט ַאזוי, ּפַאמעלעך הָאט זיך ָאנגערוקט דער אמת'ער ווינטער 
אין קַאלימַא, און די ַארבעט איז געווָארן ַאלץ שווערער. מען פלעגט 

אינדרויסן  ז ַארויספירן צו דער ַארבעט אויך בשעת די טעמּפערַאטוראונ
דיגריס. ביז צו  -95דיגריס צעלסיוס, און אפילו ביז  -96איז געפַאלן ביז 

דיגריס הָאט  -94
מען אונז נָאך ַאלץ 
 געשיקט ַארבעטן!

בלויז בשעת 
די טעמּפערַאטור 
אינדרויסן פלעגט 

 -56פַאלן ביז 
דיגריס צעלסיוס, 
דעמָאלט פלעגט 
מען אונז נישט 
ַארויסשיקן צו 

 דער ַארבעט!
 

 טעמּפערַאטורענער ירופַארפרַארבעט אין ַא 

 



 פט/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ( אין קַאלימא  94-0490תש"ב ) ווינטער

 די הענט ווערן פַארפרוירן ביי דער ַארבעט

דער אויבנדערמָאנטער אייזן מיט וועלכן מען פלעגט אויסהַאקן די 
קַאלט. און ַאזוי ווי אונזערע "הענטשיקעס" -גריבלעך פלעגט זיין אייז

פלעגן אונזערע הענט  –ַאק זענען בַאשטַאנען פון בלויז ַא דינעם ז
 שטענדיק פַארפרוירן ווערן.

נישט ווייט פון אונז פלעגט זיצן אונזער שומר, וועלכער פלעגט 
היטן, ַאז מיר זָאלן ַארבעטן פלייסיג און דערפילן אונזער טעגליכע 
נָארמע. )יָא, אויך אין די גרויסע פרעסט דַארף מען דערפילן די 

אונז הייסן ברענגען פַאר אים הָאלץ, כדי ער  נָארמע!(. דער שומר פלעגט
 זָאל קענען ָאנצינדן נעבן זיך ַא פייער אויף צו דערווַארימען זיך!

ָאבער פַאר אונז, די ַארבעטער, הָאט דער דָאזיקער פייער פון דעם 
ערשטנס, ווייל ער ווָאלט אונז נישט  –שומר גָארנישט געהָאלפן 
וַארימען, ווָארום מען דַארף ַארבעטן. און צוגעלָאזן צום פייער זיך צו ו

צווייטנס, בעת די הענט ווערן פַארפרוירן איז מסוכן זיי 
ָאנצואווַארימען ביי פייער. ווָארום דער קָאנטרַאסט צווישן דער קעלט 
פון די הענט מיט דער היץ פון דעם פייער קען פַאראורזַאכן, ַאז די 

 הענט זָאלן זיך ברעכן ח"ו.

 ציקע עצה איז, צו רייבן די הענט איינע אין די ַאנדערע.די איינ

 דער נָאז ווערט פַארפרוירן פון קעלט!

פון דעם שטַארקן פרָאסט פלעגט ָאפט ָאּפגעפרוירן ווערן דער נָאז! 
ער פלעגט דעמָאלט ווערן ווייס. אין ַאזַא פַאל דַארף מען אויסטָאן די 

דעם נָאז כדי ער זָאל  55מיט"הענטשיקעס", נעמען שניי און רייבן דער
 ָאּפגיין.

בשעת דער נָאז ווערט פַארפרוירן פילט עס גַאר דער מענטש נישט. 
עס פלעגט ָאפט טרעפן, ַאז גייענדיק אויפן וועג פון דער ַארבעט פלעגט 
מען בַאמערקן, ַאז ביי איינעם איז דער נָאז ווייס, און מען פלעגט אים 

ן נָאז איז פַארפרוירן און ַאז ער זָאל גיך אויפמערקזַאם מַאכן, ַאז זיי
 אים רייבן מיט שניי.

–––––––––– 
( דער מחבר צייכנט דָא ָאן צו לקוטי תורה, ּפרשת ואתחנן, דיבור המתחיל "ענין 55

ק"ש אחד ואהבת כו'", סעיף ג' )יב, ג(, וואו עס שטייט ווי פָאלגענד: "אם הזיק את 
 ".הרגל בקרירות, )ש(הרפואה היא לשפשפו בשלג כו'



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  צ

 ( אין קַאלימא  94-0490תש"ב ) ווינטער

עס זענען געווען ַאזעלכע ַארבעטער, ווָאס בשעת זייער נָאז פלעגט 
פַארפרוירן ווערן, הָאט עס זיי נישט געהַארט, טרַאכטנדיק: ווָאס 
הַארט דָאס מיך, ַאז איך וועל פַארבלייבן מיט בלויז ַא הַאלבן נָאז?! 

וויי -איך קלייב זיך דָא סיי –יב ווָאס דַארף איך ַא שיינעם נָאז? צול
 "בלייבן" דָא!

ּפוצן זיך מיט גָאלד צוליב וועלכן ַאנדערע מענטשן  מענטשן בא 
 זענען געפַאלן קרבנות

 ]ַא מאמר המוסגר:

גָאלד איז ַא שיינע און ַא טייערע זַאך. מענער און פרויען בַאּפוצן 
 צירונגען.זיך מיט גָאלדענע 

ווען מענטשן ווָאלטן זיך ָאבער ַאריינגעטרַאכט, ווָאלטן זיי 
פַארשטַאנען, ַאז אין דעם דָאזיקן גָאלד ווָאס זיי טרָאגן איז באמת 
פַארַאן מענטשישע בלוט! ווָארום ביים גרָאבן פַאר ָאט דעם גָאלד זענען 

גען פון פיל מענטשן געפַאלן קרבנות פון דער ַארבעט און אויסגעגַאנ
 הונגער און פון קעלט!

 ע"כ מאמר המוסגר[.

 בַאקומען נישט קיין עסן, –די ווָאס ַארבעטן נישט 
 און שטַארבן פון הונגער

דער סדר אין לַאגער איז געווען, ַאז די מָאגערע ּפָארציע עסן פון 
דעם טָאג )וועלכע מען פלעגט סערווירן ביינַאכט, נָאך דער ַארבעט(, 

 ויסטיילן לויט דער מָאס פון דער ַארבעט:פלעגט מען א

 –אויב מען איז אין ַא געוויסן טָאג נישט ַארויס צו דער ַארבעט 
בלויז צוויי הונדערט גראם ברויט און א הָאט מען דעם טָאג בַאקומען 

שטיקעל געזאלצענע הערינג )דאס איז האלב דער נָארמַאלע פָארציע פון 
ס האבן באקומען די וואס האבן פיר הונדערט גרַאם ברויט, ווא

. אויב מען איז יָא ַארויס צו נָארמע פון טָאג(-דערפילט זייער ַארבעטס
נָארמע פון דעם -דער ַארבעט, נָאר מען הָאט נישט דערפילט די ַארבעטס

הָאט מען אויך דעם עסן  –טָאג, מערניט ווי לחצאין, לשליש ולרביע 
 ולרביע.בַאקומען מערניט ווי לחצאין, לשליש 

עסן גענוג צו פַארשטייט זיך, ַאז בשעת מען הָאט נישט בַאקומען 
איז מען דעם קומענדן טָאג געווען שווַאך און  – דעם פריערדיקן ָאוונט

נישט געקענט ַארויסגיין צו דער ַארבעט )ָאדער נישט געקענט אויספילן 



 צא/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 שניידט ביי מיר ָאּפ ַא פינגער פון פוס מען

עַארבעט נָארמע פון דעם טָאג(. וויבַאלד מען הָאט נישט ג-די ַארבעטס
הָאט  –נָארמע פון דעם טָאג( -)ָאדער נישט אויסגעפילט די ַארבעטס

מען ווידער קומענדן ָאוונט בַאקומען בלויז ַא קליינע ּפָארציע עסן, און 
ַאזוי איז מען ווידער אויף מָארגן געווען נָאך שווַאכער, און נישט 

ווידער  –מילא געקענט ַארבעטן )ָאדער געַארבעט נָאך ווייניקער(, און ב
 עסן.צו בַאקומען גָאר ווייניק 

ַאזוי ַארום, ַאז נָאך עטליכע טעג פון )נישט ַארבעטן, און במילא( 
 נישט עסן איז מען געפַאלן טויט.

חדשים איז דער מצב געווען נָאך ערגער: אין צוגָאב -אין די ווינטער
ז אין צום הונגער איז אויך צוגעקומען די שטַארקע קעלט. ַאזוי, ַא

ווינטער זענען מענטשן ווָאס הָאבן נישט געַארבעט )ָאדער נישט 
געפַאלן  –נָארמע( און במילא נישט געגעסן -דערפילט זייער ַארבעטס

 טויט ווי די פליגן!

 איך בַאשליס צו ַארבעטן גוט כדי צו בלייבן לעבן!

איך הָאב זיך "גענומען אין די הענט", און בַאשלָאסן צו ַארבעטן 
 וט, כדי צו בַאקומען דָאס ביסל עסן און בלייבן לעבן.ג

פַארשטייט זיך, ַאז דער טעגליכער עסן איז געווען גָאר ַא קליינער: 
נָאכן ָאּפהָארעווען ַא גַאנצן טָאג, איז בעת מען איז געקומען ביינַאכט 
צוריק אין לַאגער, הָאט מען סערווירט ַא גָאר קליינע ווייסע בולקע, די 

ס ווי ַאן איי. ָאבער אויך אויף צו פַארדינען ָאט די "סעודה" הָאט גרוי
 מען געדַארפט גוט ָאּפַארבעטן במשך פון דעם טָאג.

 –פרק לא  –

 מען שניידט ביי מיר ָאּפ ַא פינגער פון פוס

 ַא בָאד איין מָאל אין ווָאך!

ל דער סדר אין לַאגער אין קַאלימַא איז געווען, ַאז בלויז איין מָא
אין ווָאך פלעגן די ַארעסטַאנטן דערלויבט ווערן זיך צו בָאדן. ָאבער ָאט 

זיך בָאדן; מען  געמוזטדעם איין מָאל אין ווָאך הָאבן די ַארעסטַאנטן 
 צו בָאדן זיך. געטריבןהָאט זיי 

בעת דעם דָאזיקן אויסבָאדן זיך, פלעגן די ַארעסטַאנטן אויך 
ן פלעגט די קליידער ָאּפקָאכן אויסווַאשן זייערע קליידער. מע



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  צב

 שניידט ביי מיר ָאּפ ַא פינגער פון פוס מען

 )"זשַארען"( אין זודיקן וואסער.

איז  –דָאס אויסטָאן זיך צום בָאדן )און צו ווַאשן די קליידער( 
געווען דָאס איינציקע מָאל אין ווָאך ווָאס מיר הָאבן אויסגעטָאן 
אונזערע קליידער, ווָארום ווי שוין בַאמערקט פריער )קַאּפיטל כ"ט(, 

יר שלָאפן מיט אונזערע קליידער אויף זיך, כדי צו היטן זיי, ַאז פלעגן מ
זיי זָאלן נישט געגנב'עט ווערן... און ַאזוי אויך דָאס אויסטריקענען די 
נַאסע קליידער ביים "אויוון" איז געטָאן געווָארן מיט די קליידער אויף 

 זיך.

 איך ַאנטדעק ַאן אינפעקציע אין פינגער פון פוס

ם, בעת איך הָאב זיך אויסגעטָאן די קליידער אויף צו ויהי היו
נעמען ַא בָאד, דערזעע איך, ַאז ַא הַאלב פון דעם גרָאבן פינגער פון מיין 
רעכטע פוס איז שווַארץ! איך בַאטרַאכט גוט מיין פינגער, און איך זע, 

 ַאז עס גייט פון אים עּפעס ַא לחלוחית.

דָאקטָאר. ער בַאטרַאכט -ום לַאגעראיך בין בַאלד ַאריינגעגַאנגען צ
דו הָאסט  –דערקע רוגוט מיין פינגער, און זָאגט צו מיר: "ָאה, ב

פָאר: "מען דַארף בַאלד -ָאּפגעפרוירן דיין פינגער!". און ער זעצט
ָאּפשניידן ַא טייל פון דעם פינגער. ווָארום אויב נישט, וועט די 

 ון דַאן וועט זיין ערגער".אינפעקציע זיך אויסשּפרייטן ווייטער, א

 מען הַאקט מיר ָאּפ ַא הַאלבן פינגער

נו, ַאז דער דָאקטָאר זָאגט, ַאז מען דַארף ָאּפשניידן ַא טייל פון 
 דַארף מען ָאּפשניידן. –פינגער 

איך לייג זיך ַאוועק. דער דָאקטָאר נעמט ַארויס ַאזַא מין שער, און 
עשלעפערט און נישט מיין פינגער נישט מיר איינג ––ָאן קיינע הכנות 

גיט ער ַא  –"פַארפרוירן", כדי איך זָאל ניט פילן דעם שטַארקן ווייטָאג 
 קנַאק! און ַא הַאלבער פינגער איז ָאּפגעשניטן!

דער ווייטָאג דערפון איז געווען ַאזוי שטַארק, ַאז איך הָאב געזעען 
 מיין מַאמען פון עולם האמת!

 שּפיטָאל-לַאגער איך דערהָאל זיך אין

נָאכן ָאּפשניידן דעם פינגער, הָאט מען מיך פַארבַאנדַאזשירט, און 
מיך ַאריינגעפירט אין דעם שּפיטָאל פון לַאגער זיך דָארט צו דערהָאלן 

 נָאך מיין "ָאּפערַאציע".



 צג/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 יידט ביי מיר ָאּפ ַא פינגער פון פוסשנ מען

די ווענט פון דעם דָאזיקן "שּפיטָאל" זענען געווען פון ברעזענט, און 
הָאט זיך אינעווייניק,  –ויסן געהערשט ַא פרָאסט בעת עס הָאט אינדר

אויף די ווענט געשַאפן אייז; שניי! און דָאס איז שוין ַא שּפיטָאל פַאר 
 קרַאנקע מענטשן!

אין שּפיטָאל הערשט אויך ַא שלעכטער ריח. דָאס קומט דערפון 
ווָאס עס ליגן דָארט ָאּפגעפרוירענע מענטשן, רחמנא ליצלן, ווי אויך 

יטע ּפגרים. דָארט ווערט מען אינגַאנצן נישט נתּפעל פון ַא טויטן טו
 פַארביי, מען זעט ַא פגר, און מען גייט ווייטער.-ּפגר. מען גייט

בקיצור, דער ריח איז געווען ַא מורא'דיקער. עס איז געווען "שומו 
 שמים"!

 ".דריי ווָאכן אין "שּפיטָאל-הכלל, ַאזוי בין איך ָאּפגעלעגן צוויי

דער דָאקטָאר קומט מיר בַאזוכן. ער בַאטרַאכט מיין וואונד און 
זעט, ַאז עס פַארהיילט זיך עּפעס נישט. ער בַאשליסט, ַאז איך דַארף 
 ווייטער ליגן אין בעט, און ַאז איך זָאל הַאלטן מיין פוס ַאביסל העכער.

 דער דָאקטָאר בַאשליסט, ַאז מען דַארף נָאכַאמָאל שניידן
 פינגער!דעם 

עס גייט דורך ַא חודש. דער דָאקטָאר בַאזוכט מיר ווידער, 
בַאטרַאכט מיין וואונד, און דערקלערט: מען דַארף נָאכַאמָאל שניידן 

 דעם פינגער!

ער קלערט מיר אויף, ַאז בעת דעם פריערדיקן שניידן הָאט מען 
רוירענע נישט געשניטן גענוג און עס איז נָאך פַארבליבן ַא שטיקל פַארפ

גיט  –פלייש אין פינגער. "פון זיך ַאליין וועט עס נישט פַארהיילט ווערן 
מען מוז דָאס ָאּפשניידן. טָאמער מען וועט עס נישט  –ער צו 

 ַארָאּפנעמען, וועט זיך די אינפעקציע פַארשּפרייטן מער!".

הערנדיק דָאס שריי איך אויס: ווָאס?! ווייטער שניידן דעם פינגער 
 דיקערהייט, נישט איינגעשלעפערט?!לעבע

ניין, זָאגט ער, איצט וועלן מיר "פַארפרירן" דעם פינגער, ַאזוי ַאז  –
 דו וועסט נישט פילן קיין ווייטָאג.

ָאּפגעשניטן  דַארף מען. וכך הוה, מען הָאט ביי מיר –נו, ַאז מ'דַארף 
טָאל נָאך ַא נָאך ַא שטיקל פון פינגער, און איך בין פַארבליבן אין שּפי
 חודש אויף זיך צו דערהָאלן פון דער צווייטער "ָאּפערַאציע".



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  צד

 בַאן ווָאס פירט ַאוועק די טויטע פון די לַאגערן דער

 איך פַאנג ָאן ַארבעטן צוביסלעך אין שּפיטָאל

צוביסלעך הָאט זיך מיין וואונד ָאנגעהויבן צו פַארהיילן, און די 
 הויט פון פינגער הָאט זיך ָאנגעהויבן צוביסלעך צו פַארציען.

סער, הָאב איך ָאנגעפַאנגען ַארָאּפצוגיין פון פילנדיק זיך ַאביסל בע
בעט און ַאביסל ַארומגיין. און ַאזוי הָאב איך צוביסלעך ָאנגעפַאנגען צו 

 ַארבעטן אין שּפיטָאל.

 מיין ַארבעט איז בַאשטַאנען אין בַאדינען ַאנדערע חולאים.

 –פרק לב  –

 דער בַאן ווָאס פירט ַאוועק די טויטע פון די לַאגערן

 דורך די לַאגערן אין קַאלימא  -ליניע ווָאס שניידט-י בַאןד

אויף יעדע צען קילָאמעטער אין קַאלימַא איז דָא ַא לַאגער. נעבן די 
ליניע, אויף וועלכע עס פָארט ַא -דורך ַא שמָאלינקע בַאן-לַאגערן גייט

 שמָאלינקער בַאן.

 ליניע?-ווָאס איז דָאס פַארַא בַאן

סטַאנציע ווָאס -ווייט געפינט זיך ַאן ענערגיעערגעץ דָארט זייער 
סטַאנציע ווערט ַאקטיווירט -ּפרָאדוצירט עלעקטריציטעט. די ענערגיע
גרוב אין דער -פון ַא קוילן –דורך קוילן, וועלכן ווערן ַאהין געברענגט 

 דורך דער דָאזיקער בַאן. –ַאנדער זייט 

 ס פון די לַאגערןבַאן פירט ַארויס די טויטע קערּפער-דער קוילן

ַאזוי ווי אין יעדן איינעם פון די לַאגערן שטַארבן דָאך יעדן טָאג 
מענטשן, איז יעדע נַאכט פָארט דער דָאזיקער קליינער בַאן פַארביי די 
לַאגערן און שטעלט זיך ָאּפ ביי יעדן פון זיי, און די ַארעסטַאנטן פון די 

ן זיי ָאנלָאדענען אויף דעם לַאגערן דַארפן ַארויסטרָאגן די מתים או
 בַאן, וועלכער פירט זיי ַאוועק.

מען טרָאגט די ּפגרים ַארויס אויף ַאזָא ָאפענע וועגעלע )ַא 
"ּפַארשַאטקע" אויף רוסיש(. מען לייגט זיי צונויף איינע אויף די 
ַאנדערע און מען בינדט זיי צוזַאמען ַאזוי ווי מען בינד צונויף הָאלץ. די 

 הָאבן דָארט קיין שום ווערט נישט!ּפגרים 

"; ָאט דָא זעט מען ביטול היש]ָאט דָאס איז טַאקע דער אמת'ער "



 צה/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 בַאן ווָאס פירט ַאוועק די טויטע פון די לַאגערן דער

 טַאקע, ווי ַאזוי ַא מענטש איז גָארנישט מיט גָארנישט, אין ואפס ממש.

ַאזוי, ַאז מען לערנט וועגן "ביטול היש", טרַאכט מען שטענדיק, ַאז 
דעם אייגענעם; ערשט דָא זעט  "יש", נישט יענעמסדָאס מיינט מען 

גָארנישט מיט  –מען, ווי ַאזוי יעדער מענטש זעלבסט איז "אין ואפס" 
! דָא זעט מען, ווי דו ַאליין ביסט ַא גָארנישטנישט! דָא זעסטו, ווי ַאזוי 

 ַאזוי ַא מענטש איז בלויז ַא שטיקל הָאלץ; "עפר ואפר"[.

 ישראל!רבונו של עולם: ברענג מיר כָאטש צו קבר 

בשעת איך בין שוין געווָארן געזונט און איך בין שוין ַארויס פון 
צו דער בַאן צום לַאגער, -שּפיטָאל, זע איך ַאנומעלט, ווי ַאזוי ס'פָארט

צו די וועגעלע )די "ּפַארשַאטקע"( מיט די מתים צו דער בַאן, -מען פירט
ט זיי ַארויף אויף דער מען לייגט זיי צונויף ַאזוי ווי הָאלץ און מען לָאדנ

 בַאן.

אויף מיין פרַאגע, וואוהין דער בַאן פירט ַאוועק די מתים, בַאקום 
וואו און מען ווַארפט -איך דעם ענטפער, ַאז מען פירט זיי ַאוועק ערגעץ

 זיי דָארט ַארויס פַאר די חיות פון ווַאלד!

 עולם, הָאב רחמנות, ברענג מיר צו-של-איך טרַאכט זיך: רבונו
זיין ווָאס עס -קבר ישראל! די רשעים זָאלן מיט מיר ח"ו ניט מקיים

 
 קַאלימא   אין  הקברות"-דער "בית

 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  צו

 זיין אין שּפיטָאל הָאט מיך גערַאטעוועט דָאס

שטייט אין תהלים )עט, ב( "נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים 
 ארץ" )ווי עס געשעט מיט די דָאזיקע מתים(!-בשר חסידיך לחיתו

איך טרַאכט שוין נישט וועגן דורכלעבן דעם לַאגער און אויפשטעלן 
צוריקקומען צו מיין משּפחה; ווָאס לעבן, ווער  גןווע ,ַא משּפחה
כָאטש קומען צו קבר ישראל און ליגן צווישן אידן! איך  –משּפחה 

 טרַאכט זיך: "זאת היתה לי כי פיקודיך נצרתי" )תהלים קיט, נו(.

 –פרק לג  –

 דָאס זיין אין שּפיטָאל הָאט מיך גערַאטעוועט
 פון טויט

 ון איך קער זיך אום צו דער ַארבעטאיך ווער פולקָאם געזונט א

מיין וואונד הָאט זיך, ברוך השם, פולקָאם פַארהיילט, איך הָאב 
שּפיטָאל און זיך אומגעקערט צו דער ַארבעט פון -פַארלָאזט דעם לַאגער
 אויסהַאקן גריבעלעך.

דער ווינטער גייט נָאך ַאלץ, ָאבער איך זָאג צו זיך: ברוך מרדכי, 
עטן! טָאמער ווילסטו נָאך ַאמָאל צוריקקומען פון מען דַארף ַארב

דַארפסטו ַארבעטן! און אפשר  –לַאגער און נָאך ַאמָאל זיין ַא מענטש 
 וועט דער אויבערשטער רחמנות הָאבן.

אין לַאגער טָאר מען זיך נישט ָאּפלָאזן. טָאמער מען לָאזט זיך 
פַארפַאלן! מען וועט  איז –צוויי און מ'ַארבעט נישט -חלילה ָאּפ ַא טָאג

 שוין קיין מענטש נישט ווערן.

 רוב לַאגערניקעס זענען געשטָארבן פון דעם קַאלטן ווינטער!

ַארויסגייענדיק פון שּפיטָאל קוק איך זיך ַארום און איך זע, ַאז 
 דער לַאגער איז כמעט ליידיק!

געבליבענע, וואו עס זענען -איך פרעג זיך נָאך ביי די לעבן
עקומען דָאס רוב לַאגערניקעס, און זיי דערציילן מיר, ַאז די ַאהינג

עטלעכע חדשים פון ווינטער ווָאס איך הָאב פַארברַאכט אין שּפיטָאל 
זענען געווען גָאר שטַארק קַאלטע; די טעמּפערַאטורע הָאט געגרייכט 

דיגריס צעלסיוס און די ַארבעטער זענען געפַאלן טויט ווי די  06-55ביז 
 גן.פלי



 צז/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 בין זיך משתדל נישט צו דַארפן ַארבעטן שבת איך

חדשים הָאט -דָאס זיין אין שּפיטָאל אין די קַאלטער ווינטער
 מיך גערַאטעוועט פון טויט

איך הָאב זיך געטרַאכט: געלויבט דער אויבערשטער! דָאס שטיקל 
פינגער ווָאס מען הָאט מיך ָאּפגעשניטן, הָאט מיך גערַאטעוועט פון 

עס" אויף מיין פינגער טויט! ווָארום צוליב די דָאזיקע צוויי "ָאּפערַאצי
שּפיטָאל במשך די עטלעכע שווערע -בין איך ָאּפגעלעגן אין לַאגער

חדשים, און נישט געדַארפט ַארויסגיין צו דער ַארבעט, און -ווינטער
 ַאזוי ַארום בין איך געבליבן לעבן.

 –פרק לד  –

 איך בין זיך משתדל נישט צו דַארפן ַארבעטן שבת

 ַא איד –דָאקטָאר -ַאגעראיך בַאקען זיך מיטן ל

דָאקטָאר, -מיט דער צייט הָאב איך זיך בַאקענט מיט דעם לַאגער
זיך פַאנַאנדער גערעדט מיט אים און זיך דערוואוסט, ַאז ער איז ַא 

איז פַארמשּפט געווָארן פַאר זיינע  –ַאזוי ווי איך  –איד! אויך ער 
איך )פון  "חטאים"; טַאקע נישט פַאר די זעלבע "חטאים" ווי

 פַארשּפרייטן אידישקייט( ָאבער פַאר ַאנדערע ענינים.

דָאקטָאר העלפט מיר איך זָאל נישט -דער אידישער לַאגער
 דַארפן ַארבעטן שבת

ַאנומעלט רעדנדיק מיט אים פריינטליך, רוף איך זיך ָאּפ צו אים: 
 אפשר קענט איר מיר טָאן ַא טובה, מיר העלפן ַאז איך זָאל שבת נישט

 דַארפן ַארויס צו דער ַארבעט!

דו ביסט ַא רעליגיעזער איד און דו  –רופט ער זיך ָאּפ  –ַאה  –
 ווילסט נישט ַארבעטן שבת?

איך וויל נישט און טָאר נישט ַארבעטן  –ענטפער איך  –ריכטיק  –
 שבת.

פרייטיק פַארנַאכט, נָאך דער  –זָאגט ער צו מיר  –ווייסט ווָאס?  –
ַאריין צו מיר אויף ַא וויזיט, וועל איך דיר ַארויסגעבן ַא ַארבעט, קום 

געזונט און ַאז דו ביסט בַאפרייט פון -צעטל, ַאז דו ביסט נישט
 ַארויסגיין צו דער ַארבעט אויף מָארגן, שבת.

נו, ברוך השם, גַאנץ פיין, דָאס הָאט געלונגען, און במשך ַא 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  צח

 בין זיך משתדל נישט צו דַארפן ַארבעטן שבת איך

 .לענגערע צייט הָאב איך נישט געַארבעט שבת

ַא הויכע קָאמיסיע בַאזוכט דעם לַאגער און וואונדערט זיך, 
 הלמאי יעדן שבת ווער איך ּפלוצלונג "קרַאנק"!

איינע פון די פרייטיק פַארנַאכטס, ווען איך בין ַאריינגעקומען צו 
דָאקטָאר צו ַארויסנעמען דעם צעטל, ַאז איך -מיין פריינט דעם לַאגער

רופט  –ן בַאפרייט פון דער ַארבעט מָארגן בין נישט געזונט און איך בי
 ער זיך ָאּפ צו מיר און זָאגט: הער זיך איין, די מעשה איז ַא שלעכטע!

פרעג איך ביי אים. ער דערציילט מיר ווי  –ווָאס איז געשעען?!  –
 פָאלגענד:

עס איז געקומען צופָארן אין לַאגער ַא קָאמיסיע פון די "הויכע  –
י הָאבן זיך געוואונדערט, ווָאס פַארַא מעשה איז פענסטער", און זי
איז ער ּפלוצלונג קרַאנק  –פשיץ"? ווען ס'קומט שבת ידָאס מיט דעם "ל

און קען נישט ַארבעטן! ַא גַאנצע ווָאך ַארבעט ער גוט, און שבת ווערט 
 ער ּפלוצלונג קרַאנק!

דערציילט מיר דער אידישער  –איך הָאב זיי געענטפערט  –
ווָאס ווייס איך?! ַא מענטש קומט צוגיין, גייט צו מיר  –טָאר דָאק

ַאריין, איך אונטערזוך אים און איך זע, ַאז ער הָאט ַא הויכע היץ 
 )פיווער(, בַאפריי איך אים פון דער ַארבעט!

דער לַאגער דָאקטָאר קען מיר מער נישט העלפן איך זָאל זיין 
 ּפטור פון ַארבעטן שבת

עס הָאט מיך געלונגען און זיי  –מיר דער דָאקטָאר זָאגט  –נו  –
הָאבן מיר געלָאזן גיין. ָאבער מער קען איך דיר נישט העלפן. איך הָאב 
מורא, ַאז מ'וועט מיך כַאּפן מיט דער דָאזיקער "עבירה" און מ'וועט 

דָאקטָאר און שיקן מיר -מיר ָאּפזָאגן פון מיין ַארבעט ַאלס לַאגער
 גלייך מיט דיר! גרָאבן די ערד

נו, ווָאס קען איך טָאן. איך הָאב אים שטַארק ָאּפגעדַאנקט פַארן 
עבר און אים געוואונטשן ער זָאל זיין געזונט, בלייבן לעבן און 

 צוריקקומען צו זיין משּפחה לעבעדיקערהייט.



 צט/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ווער זייער ָאּפגעשווַאכט פון דער ַארבעט איך

 –פרק לה  –

 איך ווער זייער ָאּפגעשווַאכט פון דער ַארבעט

ער, הָאב איך נָאכן ַארויסגיין פון שּפיטָאל ווי שוין דערמָאנט פרי
בַאשלָאסן צו ַארבעטן גוט, כדי צו בלייבן לעבן, און ַאזוי הָאב איך 
טַאקע פַארגעזעצט מיין ַארבעט אין קַאלימַאן ביים גרָאבן פַאר גָאלד 

און ַאזוי אויך דעם המשך  1491אין די ווייטערע חדשים פון ווינטער 
 פון יָאר.

טש איך הָאב בַאשלָאסן מיט ַאן אייזערנעם ווילן צו ָאבער כָא
ַארבעטן, איז דָאך ָאבער ַא מענטש נישט געמַאכט פון אייזן. און אפילו 
אייזן ווערט אויך "איבערגעברענט". און ַאזוי הָאב איך טַאקע 

ָאן מיינע כוחות. מיינע פיס זענען -ָאנגענהויבן פילן, ַאז איך ווער
פון הונגער, פון דעם  –פון קעלט, און דער עיקר  געווָארן געשווָאלן

 מָאגערן עסן ווָאס מיר הָאבן בַאקומען.

אימּפרָאוויזירטע "שיך" ווען אונזערע פיס ווערן געשווָאלן פון 
 קעלט און הונגער

קען מען דָאך נישט ָאנטָאן אויף זיי  –נו, ַאז די פיס ווערן געשווָאלן 
ישטָא ַאזעלכע גרויסע שיך. ַאזוי ווי מיר קיין שיך, ווָארום עס זענען נ

הָאבן ָאבער געהַאט ווַארימע קליידער, פלעגן מיר ָאּפשניידן די ַארבל 
פון אונזערע מלבושים און עס ָאנטָאן אויף די פיס, און דָאס הָאט 

 געדינט ַאנשטָאט שיך!

ובכן, ווָאס ווייטער הָאב איך געפילט, ַאז איך פַארליר ַאלץ מער 
צושטַאנד ווערט ַאלץ ערגער און -ע כוחות און ַאז מיין געזונטמיינ

 ערגער.

 מען בַאשליסט מיך ַאריבערצופירן צו ַא גרינגערע ַארבעט

מיינע אויפזעער הָאבן איינגעזעען, ַאז איך וויל טַאקע מיט ַאן אמת 
ַארבעטן, און איך ַארבעט גוט, ָאבער איך הָאב מער נישט קיין כוח. 

בן זיי בַאשלָאסן, ַאז מ'דארף מיר ַאריבערפירן אין ַאן דעריבער הָא
 ַאנדערן לַאגער, אויף ַאן ַאנדערע, גרינגערע, ַארבעט.

מיין נייע ַארבעט, הָאבן זיי בַאשלָאסן, וועט זיין צו רייניקן די 
ַאן ַארבעט ווָאס איז,  –גרויסע קַאלימסקע וועג פון שניי 

נגער ווי אויסהַאקן גריבלעך אין ערוך גרי-זעלבסטפַארשטענדליך, באין



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  ק

 תש"ב ביים רייניקן דעם שניי פון דער קַאלימסקער וועג ווינטער

 פַארפרוירענער ערד כדי צו קענען דָארט גרָאבן פַאר גָאלד.-דער אייז

צוביסלעך הָאבן זיך צונויפגעקליבן נָאך מענטשן פון אונזער לַאגער 
ווָאס זענען געווָארן קרַאנק פון דער ַארבעט, און מען הָאט אונז 

 לַאגער, אונטער ַא נייעם רעזשים. צוזַאמען ַאריבערגעפירט אין ַא נייעם

 –פרק לו  –

ווינטער תש"ב ביים רייניקן דעם שניי פון דער 
 קַאלימסקער וועג

 די קַאלימסקע וועג

די גרויסע קַאלימסקע וועג איז געווען די איין און איינציקע וועג 
ווָאס הָאט געפירט ביז טיף טיף אין קַאלימַא. דָאס איז געווען דער 

 וועג אויף וועלכן עס זענען געפָארן אויטָאס אין קַאלימַא. איינציקער

דער דָאזיקער וועג איז אויך געווען דער איין און איינציקער וועג 
אויטָאס ווָאס הָאבן -אויף וועלכן עס זענען געפָארן די לַאסט

פַאנַאנדערגעפירט עסנווַארג און דָאס גלייכן אין די ַאלע לַאגערן פון 
יצור: אין ָאט דעם וועג איז געווען ָאּפהענגיק דער לעבן קַאלימַא. בק

-פון די מיליָאנען מענטשן ווָאס הָאבן זיך געפונען אין די לַאגערן לענג
 אויס דעם וועג.

 צו דעם קַאלימסקער וועג-די שטַארקע שנייען ווָאס דעקן

חדשים פלעגט ָאבער דער שטענדיקער שניי -אין די ווינטער
עג, און ַאזוי ַארום פלעגט עס קענען ּפַארַאליזירן דעם פַארדעקן דעם וו

פַארקער. און דָאס איז געווען אונזער ַארבעט, צו כסדר רייניקן דעם 
וועג פון דעם שניי, כדי ַאז דער פַארקער זָאל קענען גיין אויף ווי ווייט 

 מעגליך.

ט די ַארבעט איז געווען ַאזַא, ַאז זי איז נישט געווען אויסגעשטעל
שעה'ן. ווָארום זייער ָאפט פלעגן מיר -אין רעגולערע טעגליכע ַארבעטס

דַארפן אויפשטיין אינמיטן נַאכט צו ָאּפרייניקן דעם וועג פון דעם שניי 
 ָא געפַאלן.-ווָאס איז ערשט

עס זענען געווען צייטן ווינטער, ווען עס פלעגן פַאלן ַאזעלכע 
סיש הייסט עס ַא "ּפורגא"(, ַאז שטַארקע און געדיכטע שנייען )אויף רו

מ'הָאט דַאן קוים געקענט הַאלטן ָאפן די אויגן. בעת עס פלעגן פַאלן די 



 קא/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 טערמין ענדיקט זיך-מיין פַארשיקונגס –תש"ב  פרילינג

דָאזיקע שטַארקע שנייען הָאט מען נישט געקענט רייניקן די וועג, 
ווָארום גלייך ווי מען פלעגט ָאּפרייניקן דעם וועג פון דעם שניי, פלעגט 

ט שניי. אין ַאזַא פַאל הָאבן מיר ער ווידער צוגעדעקט ווערן מי
געדַארפט ווַארטן ביז דער שניי ווערט שווַאכער, און ערשט דַאן 

 ָאּפרייניקן דעם וועג.

איך הָאב געַארבעט פלייסיג, ווייל איך הָאב געוואוסט, ַאז בַאלד 
יָאר, און -( פַארענדיקן זיך מיינע דריי פַארשיקונגס1492)אין פרילינג 
וָאלט מען זָאל מיך דערנָאך בַאפרייען. ווָארום דער סדר איך הָאב געו

אין די לַאגערן איז געווען, ַאז טָאמער הָאט אימיצער נישט געַארבעט 
יָארן, ָאדער זיך פַארזינדיקט מיט עּפעס -גוט אין זיינע פַארשיקונגס

הָאט מען אים צום סוף פון זיין טערמין פַארמשּפט צו נָאך  –ַאנדערש 
 יָאר פַארשיקונג...עטליכע 

 –פרק לז  –

טערמין -מיין פַארשיקונגס –פרילינג תש"ב 
 ענדיקט זיך

ווי שוין דערמָאנט פריער )קַאּפיטל ט"ו(, בין איך ַארעסטירט 
)מער ּפינקטליכער:  -1434 געווָארן אין פרילינג פון יָאר תרצ"ט

ריי מוצש"ק כ"א אדר תרצ"ט(, און איך בין פַארמשּפט געווָארן צו ד
יָאר פַארשיקונג )וועלכע רעכענען זיך פון דעם טָאג פון ַארעסט(. ַאזוי 

( הָאבן זיך געדַארפט 1492ַארום, ַאז אין פרילינג פון יָאר תש"ב )
 פַארענדיקן מיינע דריי יָאר פון פַארשיקונג.

מלחמה ווערן נישט בַאפרייט -צוליב דער ָאנגייענדער וועלט
 עס הָאט זיך פַארענדיקט פַארשיקטע וועמענס טערמין

יָארן איז געווען, ַאז בעת עס פלעגט זיך -דער סדר אין די מלחמה
פַארענדיקן דער טערמין פון ַא פַארשיקטן אין לַאגער, פלעגט מען אים 

 צוליב צוויי סיבות: –ניט בַאפרייען צוריקצוגיין צו זיין היים. און דָאס 

יך משתדל געווען, ַאז די איינס, ווָארום די מַאכטהָאבער הָאבן ז
רוסישע איינוואוינער )די וועלכע זענען נישט נויטיק פַאר דער מלחמה( 
זָאלן זיך געפינען ווָאס ווייטער פון דעם פרָאנט, וואו די מלחמה איז 

 דַאן ָאנגעגַאנגען אין פולן ברען.

און צווייטנס, הָאבן זיי געטענה'ט, ַאז די ווָאס הָאבן נָאך כוח, 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קב

 גַארַאזש-ָאן ַארבעטן אין ַאן אויטָאמָאבילן-פַאנג איך

עפָארט און געפינען זיך אויפן -ן זיי זיך ָאנשליסן אין דעם מלחמהדַארפ
הָאבן זיי געטענה'ט צו די  –פרָאנט. און דער אמת'ער "פרָאנט" 

איז דָא, ביים גרָאבן פַאר גָאלד. ווָארום ָאן גָאלד קען  –פַארשיקטע 
 מַאשין.-רוסלַאנד נישט ָאנהַאלטן די מלחמה

ַאז מען פירט מיר איבער צו  דער נַאטשַאלניק מעלדעט מיר,
 ַארבעטן אין מיין פַאך

-ַאז עס איז געווָארן נעענטער צו דער ענדע פון מיין פַארשיקונגס
טערמין, רופט מיר ַאריין דער נַאטשַאלניק פון לַאגער און זָאגט מיר ווי 

 פָאלגענד:

-ַאזוי ווי עס דערנעענטערט זיך די ענדע פון דיין פַארשיקונגס –
-און ַאזוי ווי דו הָאסט געַארבעט גוט, איז דיין צווַאנגס טערמין,

 ַארבעט ביי אונז דָא אין לַאגער אין קַאלימַא פַארענדיקט.

ווָאלט מען דיך  –הָאט דער נַאטשַאלניק פָארגעזעצט  –באמת  –
געדַארפט בַאפרייען, ַאז דו זָאלסט קענען צוריקפָארן ַאהיים. נָאר ַאזוי 

חמה פַארענדיקט זיך נישט לָאזט מען קיינעם נישט זמן די מל-ווי כל
וועט מען דיר דעריבער בַאפרייען פון לַאגער, און  –צוריקפָארן ַאהיים 

אין מַאגַאדַאן,  –פַאר געצָאלט  –מען וועט דיר איבערפירן צו ַארבעטן 
אין דעם פַאך אין וועלכן דו הָאסט געַארבעט איידער מען הָאט דיך 

 ַארעסטירט.

 –רק לח פ –

 גַארַאזש-ָאן ַארבעטן אין ַאן אויטָאמָאבילן-איך פַאנג

מיין פַאך אין מַאגַאדַאן: צונויפצושמעלצן צעברָאכענע 
 מעטַאלענע זַאכן

ווי דערמָאנט פריער )אין קַאּפיטל ט'(, איז מיין פַאך איידער איך 
בין ַארעסטירט געווָארן, בַאשטַאנען אין צונויפשמעלצן צעברָאכענע 

מתכות(. און טַאקע אין ָאט דעם פַאך הָאט מען -עטַאלענע זַאכן )כלימ
 מיך געשיקט צו בַאשעפטיקן זיך אין דעם נייעם ָארט.

ּפלַאץ איז געווען אין דער געגנט ווָאס הייסט -מיין נייער ַארבעטס
דָארט איז . "בוכטַא נַאגַאיָאווָא". דָאס איז אויך געווען אין קַאלימאַ 

רויסער שטח וואו מען פלעגט צונויפשמעלצן און פַאריכטן געווען ַא ג



 קג/  זכרונות פון גולַאג______________________________ 

 גַארַאזש-ָאן ַארבעטן אין ַאן אויטָאמָאבילן-פַאנג יךא

צעברָאכענע אויטָאמָאבילן און אויטָאבוסן. איך געדענק, ַאז אין דער 
 266תקופה ווען איך הָאב דָארט געַארבעט, זענען דָארט געווען לערך 

 אויטָאבוסן אויף וועלכע מען הָאט געַארבעט.

 צי איך קען די נייע מלאכה דער נַאטשַאלניק ּפרואווט מיר אויס

ָאנקומענדיק קיין מַאגַאדַאן, הָאט מען מיר ַאריינגעפירט צום 
אויפזעער אויף די ַאלע ַארבעטער -גלַאוונעם נַאטשַאלניק )דער הויּפט

 דָארט(.

ער הָאט מיר געגעבן עּפעס צונויפצושמעלצן, אויף צו זעען צי איך 
הָאב עס צונויפגעשמָאלצן,  טויג זיך אויס צו דער נייער מלאכה. איך

און ווי עס ווייזט אויס, איז עס אים געפעלן געווָארן, און איך בין 
 פַארבליבן דָארט ַארבעטן.

 אומשטענדן אין דעם נייעם ּפלַאץ-די מענטשליכע ַארבעטס

ּפלַאץ זענען שוין -אומשטענדן אין מיין נייעם ַארבעטס-די ַארבעטס
י די אומשטענדן בעת איך בין געווען אין געווען אינגַאנצן ַאנדערש וו

פַארשיקונג. דָא הָאב איך שוין געהַאט ַא פיינעם בַארַאק, זיך געקענט 
-בָאדן ווען איך וויל און זיך ָאנגעטָאן אין ריינע מענטשליכע ַארבעטס

 קליידער.

דָא הָאב איך זיך געפונען צווישן מענטשן, נישט  –און דער עיקר 
ַארבעטער אין דעם ּפַאלץ  )רוב( ן גזלנים, ווָארום דיצווישן רוצחים או

זענען געווען רעגולערע רוסישע איינוואוינער, וועלכע זענען געקומען 
 ַאהערצו ַארבעטן צו פַארדינען פַאר זייער ּפרנסה.

 דער "לַאנגער רובל"

די סיבה פַאר זייער קומען צו ַארבעטן אין ַאזַא ווייטן ָארט, וואו 
איז, ווייל דָא  –זַא שווערער ווינטער'דיקער קלימַאט עס הערשט ַא

הָאט מען געצָאלט צוויי מָאל ַאזויפיל. דָאס הָאט געהייסן "דער 
לַאנגער רובל": פַאר יעדן טויזנט רובל ווָאס איינער הָאט פַארדינט, 

 הָאט ער בַאקומען צוויי טויזנט רובל!

יף זיך לייטישע איך ווער בַאצָאלט פַאר מיין ַארבעט; איך קו
 קליידער און שיך

אויך איך הָאב ָאנגעפַאנגען צו בַאקומען בַאצָאלט פַאר מיין 
ַא זַאך ווָאס  –ַארבעט. איך הָאב ָאנגעפַאנגען צו זעען ַא צורת מטבע 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קד

 בַאקום ַא בַאגרעניצטן ּפַאסּפָארט איך

 איך הָאב שוין עטליכע יָאר נישט געזעען פַאר די אויגן!

ייטישע מיט דעם געלט הָאב איך זיך געקענט קויפן ַאביסל ל
קליידער. און דער אויבערשטער הָאט אויך געהָאלפן, ַאז מיין 
געשווילעכץ פון די פיס איז ָאּפגעגַאנגען, און ַאזוי ַארום הָאב איך זיך 

 געקענט קויפן און ָאנטָאן ַא ּפָאר שיך.

איך הָאב מיט דעם געלט אויך געקענט זיך קויפן עסנווַארג. דער 
ווָאס דָאס גַאנצע עסנווַארג ווָאס מיר, די חסרון איז ָאבער געווען, 

ַארבעטער, הָאבן בַאקומען אין מַאגַאדַאן, אפילו פַאר געלט, איז נישט 
 –געווען קיין פרישע, נָאר בלויז טרוקענע )מער אויספירליך וועגן דעם 

 ווייטער אין קַאּפיטל מב(.

 –פרק לט  –

 איך בַאקום ַא בַאגרעניצטן ּפַאסּפָארט

וויך איך הָאב ָאנגעפַאנגען צו ַארבעטן אין מַאגַאדַאן, הָאט גלייך 
ביורָא, און מיך -מען מיך ַארויסגערופן אין דעם לָאקַאלן מיליציע

 געזָאגט ווי פָאלגענד:

ַאזוי ווי דו הָאסט דָאך ָאּפגעדינט דיין שטרָאף, און דו הָאסט  –
ם, ביסטו דורכדעם זיך אויסגעקויפט דיינע עוונות, חטאים וּפשעי

איצט געווָארן ַא לייטישער סָאוועטישער בירגער. דעריבער וועלן מיר 
 דיר ַארויסגעבן ַא ּפַאסּפָארט.

דער ּפַאסּפָארט ווָאס מיר וועלן דיר  –זעצן זיי פָאר  –ָאבער  –
איצט ַארויסגעבן וועט זיין ַא בַאגרעניצטער ּפַאסּפָארט: אין אים וועלן 

ט אין וועלכע דו טָארסט נישט וואוינען. אין די שטע 31זיין פַארשריבן 
 גרויסע שטעט טָארסטו דערווייל נישט וואוינען!

הָאט מען מיך, דערווייל, ַארויסגעגעבן ַא  –נו, ַא ברירה הָאב איך? 
 בַאגרעניצטן ּפַאסּפָארט.



 קה/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 כיּפור תש"ג אין מַאגַאדַאן-און יום השנה-ראש

 –פרק מ  –

 כיּפור תש"ג אין מַאגַאדַאן-השנה און יום-ראש

 כיּפור-השנה און יום-ווען עס איז ראש איך ּפרוביר אויסגעפינען

ַאזוי הָאב איך געַארבעט און דער זומער רוקט זיך צוביסלעך און 
הַאלט זיך שוין ביי ענדיקן. עס איז שוין דורכגעגַאנגען אויגוסט און עס 

 פַאנגט זיך שוין ָאן סעּפטעמבער.

דעם חשבון פון די אידישע חדשים הָאב איך טַאקע נישט 
איך הָאב ָאבער געוואוסט, ַאז אין מָאנַאט סעּפטעמבער  געוואוסט;

איך  –כיּפור וכו' -השנה, יום-טובים: ראש-דַארפן זיין אידישע ימים
 טובים.-ווייס ָאבער נישט גענוי ווען עס פַאלן אויס די דָאזיקע ימים

 –איך בַאקען זיך מיט ַא רומענישן אידן און מיט ַא ּפוילישן אידן 
 יי ווייסן נישט ווען עס איז ר"ה און יוהכ"פָאבער אויך ז

אין מַאגַאדַאן הָאב איך זיך בַאקענט מיט ַא אידישן יונגערמַאן פון 
רומעניע. ער איז געווען ַא רומענישער קָאמוניסט און מען הָאט אים 

 "צוגעטיילט" צען יָאר פַארשיקונג.

י אידישע איך פרעג ביי אים, אפשר ווייסט ער ווען עס פַאלן אויס ד
הכיּפורים? ָאדער אפשר הָאט ער -השנה און יום-טובים פון ראש-ימים

 עּפעס ַאן עצה, ווי ַאזוי מען קען עס אויסגעפינען?

ער ענטפערט מיר, ַאז ער ַאליין ווייסט גָארנישט. נָאר ווָאס דען? 
עס פָארט דָא ַארום ַא ּפוילישער איד וועלכער פירט פַאנַאנדער ווַאסער. 

דַארף אים ָאּפווַארטן און ביי אים פרעגן, אפשר וועט ער וויסן ווען מען 
 הכיּפורים.-השנה און יום-עס פַאלן אויס ראש

איך הָאב טַאקע ָאּפגעווַארט ביז דער איד איז פַארבייגעפָארן. איך 
זע פַאר זיך ַא איד מיט ַא בָארד. איך גיי צו אים צו, און דער 

 ָארגעקומען צווישן אונז:פָאלגענדער געשּפרעך איז פ

פון ווַאנען ַא איד?  –"עליכם שלום!".  –"שלום עליכם!". ער  –איך 
פיין, זייער פיין. אפשר ווייסט איר ווען עס פַאלן אויס  –פון ּפוילן.  –

איך ווייס  –ענטפערט ער  –ניין  –הכיּפורים? -השנה און יום-ראש
 גָארנישט!



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  קו

 יַאר"-דערוויס זיך, ַאז מיין משּפחה איז אומגעקומען אין "בַאבי איך

 כיּפור-כן מיר הַאלטן יוםמיר בַאשטימען ַא טָאג אין וועל

אויס די -זעענדיק, ַאז איך קען זיך נישט דערוויסן ווען עס פַאלן
הכיּפורים, הָאב איך צו זיך גערופן דעם -השנה און יום-טעג פון ראש

רומענישן יונגערמַאן און מיר הָאבן ָאּפגעשטעלט דעם ּפוילישן אידן, 
 און איך הָאב זיי געזָאגט ווי פָאלגענד:

השנה, און -אויס ראש-זוי ווי מיר ווייסן נישט ווען עס פַאלטַא –
כיּפור, -אויס יום-ַאזוי ַארום ווייסן מיר אויך נישט ווען עס פַאלט

לָאמיר דעריבער ַאליין אויסקלייבן ַא טָאג וועלכן מיר וועלן בַאשטימען 
 כיּפור".-ַאלס אונזער "יום

געוויסן טָאג ַאלס אומר ועושה, מיר הָאבן טַאקע בַאשטימט ַא 
כיּפור", און מיר הָאבן בַאשלָאסן, ַאז אין דעם טָאג וועלן -אונזער "יום

כיּפור", ווען -מיר פַאסטן און נישט ַארבעטן, און ַאז ערב אונזער "יום
 ס'איז נָאך ליכטיק, וועלן מיר זיך פַארפַאסטן.

טן זיך, מיר הָאבן אויך צווישן זיך ָאּפגעמַאכט, ַאז נָאכן פַארפַאס
כיּפור", וועלן מיר זיך טרעפן צוזַאמען ביי -ווי אויך אויף מָארגן "יום

דעם רומענישן אידישן יונגערמַאן )וועלכער הָאט שוין געהַאט ַא 
אייגענעם צימער, ווָארום ער איז שוין געווען אין מַאגַאדַאן עטליכע 

 כיּפור".-יָאר( און דָארט וועלן מיר דורכפירן אונזער "יום

כיּפור" הָאבן מיר זיך פַארפַאסט. -וכך הוה. ערב אונזער "יום
דערנָאך הָאבן מיר זיך צונויפגעקליבן ביי דעם רומענישן יונגערמַאן, 

כיּפור": ווער עס הָאט -און דָארט הָאבן מיר צוזַאמען געּפרַאוועט "יום
יקע כיּפור'ד-נדרי" ָאדער פון יום-געדענקט אויסענווייניק עּפעס פון "כל

עשרה" הָאט עס געזָאגט, און די ַאנדערע הָאבן אים -"שמונה
 כיּפור".-נָאכגעזָאגט. ַאזוי הָאבן מיר אויך געטָאן אויף מָארגן, "יום

 –פרק מא  –

איך דערוויס זיך, ַאז מיין משּפחה איז אומגעקומען 
 יַאר"-אין "בַאבי

בים, צו ָאן אין מָאסקווע אין ביורָא פַאר אויפזוכן קרו-איך גיב
 זוכן מיין מוטער און מיין ברודער

-די צייט דעמָאלט איז געווען אינמיטן דער צווייטער וועלט



 קז/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 יַאר"-בַאבידערוויס זיך, ַאז מיין משּפחה איז אומגעקומען אין " איך

מלחמה. מענטשן זענען זיך פַאנַאנדערגעפָארן אין ַאלע עקן רוסלַאנד, 
און פיל פון זיי הָאבן נישט געוואוסט וואו עס געפינען זיך זייערע 

זיי זענען נישט אומגעקומען אין קרובים ָאדער פריינט און צי -משּפחה
 דער מלחמה.

דעריבער הָאט זיך אויפגעעפנט אין מָאסקווע ַא סּפעציעלער ביורָא, 
וואוהין מען הָאט ָאנגעגעבן די נעמען פון די מענטשן וועמען מען זוכט, 
און זיי הָאבן זיך משתדל געווען צו בַאזָארגן די געהעריקע 

 אינפָארמציע.

ך בין ַארעסטירט געווָארן הָאב איך איבערגעלָאזט ַאזוי ווי בעת אי
חיים גדלי'ה ברודער  מייןמיט מרת פרומה שרה מוטער  מייןאין קיעוו 
ציון און -בן צוויי קינדערזייערע און חנה )גייסינסקי( ווייב מיט זיין 
, פון וועמען איך הָאב זינט מיין פַארשיקונג גָארנישט ישראליק

יבער ַאוועקגעשיקט קיין מָאסקווע, געהערט, הָאב איך דער
 אויסצוגעפינען ווָאס עס איז מיט זיי געשעען.

מען מעלדעט מיר פון מָאסקווע, ַאז מיין משּפחה איז 
 אומגעקומען אין דער שחיטה אין "בַאבי יַאר"!

אין ַא קורצער צייט ַארום איז מיר ָאנגעקומען פון מָאסקווע די 
-, איז די ליפשיץ0490ן סעּפטעמבער סט44דעם פָאלגענדע מעלדונג: "

משּפחה ַאוועקגעגַאנגען הינטערן שטָאט, און זיי הָאבן זיך נישט 
 ".אומגעקערט

נו, איך הָאב שוין פַארשטַאנען ווָאס עס מיינט "זיי הָאבן זיך נישט 
 אומגעקערט".

סטן סעּפטעמבער 24דערנָאך הָאב איך זיך דערוואוסט, ַאז דעם 
כיּפור, און דעמָאלט איז פָארגעקומען די -יוםאיז געווען  1491

יַאר", וואו עס זענען אומגעקומען -בַאוואוסטע שחיטה אין "בַאבי
אידן, צווישן זיי אויך מיין מוטער,  )היל"ת( צעהנדליכע טויזענטער

מיט זיינע  חנה זיין פרוי און חיים גדליה מיין ברודער,, פרומא שרה
 . קינדער

השם ינקום דמם ל איך טָאן?! דָאס איז דָאס! נו, אויס! ווָאס זָא
 !ותהא נשמתם צרורה בצרור החיים



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קח

 קיעווער יונגערמַאן טענענבוים דער

 –פרק מב  –

 דער קיעווער יונגערמַאן טענענבוים

זייענדיק אין מַאגַאדַאן הָאב איך זיך געמַאכט ַא סדר, ַאז ווען איך 
פלעג טרעפן דָארט ַא איד, פלעג איך זיך מיט אים בַאקענען; זיך 

אים "מה ּפשעו ומה חטאתו" און ווי ַאזוי קומט ער עּפעס נָאכפרעגן ביי 
ַאהערצו. בקיצור, איך פלעג ּפרובירן אויסגעפינען "מה טיבו של עובר 

 זה".

ַאזוי הָאב איך זיך בַאקענט מיט ַא יונגערמַאן פון קיעוו. זיין נָאמען 
. איך הָאב ביי אים געפרעגט פַארווָאס מען הָאט טענענבויםאיז געווען 

 אים פַארשיקט, און ער הָאט מיר דערציילט דָאס פָאלגענדע:

מען ַארעסטירט דעם נַאטשַאלניק און צוזַאמען מיט אים אויך 
 טענענבוים –זיין ווייב און קינדער און... זיין שָאפער 

פון פַאך איז ער געווען ַא שָאפער. ער פלעגט פירן ַא גָאר גרויסן 
 נַאטשַאלניק.

'הָאט ַארעסטירט דעם נַאטשַאלניק און אים מַאכט זיך, ַאז מ
ַאריינגעזעצט אין "חד גדיא". מען הָאט אים ַאזוי שטַארק געמוטשעט 

געווען", ַאז ער איז ַא -ביי די פָארשונגען, ביז ער הָאט זיך "מודה
 טרָאצקיסט און ַאז ער הָאט געווָאלט הרג'ענען סטַאלינ'ען.

נַאטשַאלניק פַארמשּפט און  נו, פַארשטייט זיך, ַאז מ'הָאט דעם
 אים "ַאוועקגעלייגט אויף ַא וויילע"...

אין יענע פינסטערע יָארן איז געווען דער "סדר", ַאז בשעת מען 
הָאט מען שוין פַאראיינס  –הָאט איינעם ַאריינגעזעצט אין "חד גדיא" 

 אויך ַאריינגעזעצט זיין משּפחה, זיין ווייב מיט זיינע קינדער, מיט דער
הָאסטו געוויס געוואוסט ַאלע זיינע  –טענה: ער איז דָאך דיין מַאן 

פינסטערע "אונטערגרונט" ַאקטיוויטעטן, און היות דו הָאסט עס אונז 
נישט מודיע געווען, ביסטו אויך ַא שותף אין זיינע עבירות. די זעלבע 

 טענה הָאבן זיי געהַאט אויך צו די קינדער פון דעם פַאראורטיילטן.

און ַאזוי פלעגט מען אין ַאזַא פַאל אויך די ווייב מיט די קינדער פון 
יָארן איז ביי די סָאוועטן  –ַא פַאראורטיילטן, "צוטיילן" עטליכע יָארן. 

געווען גענוג. מ'הָאט בלויז געדַארפט געפינען מענטשן צו וועמען 
 פינען."צוצוטיילן" די דָאזיקע "יָארן". ַא "שולד" וועט מען שוין גע
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 קיעווער יונגערמַאן טענענבוים דער

בעת מען הָאט ַארעסטירט דעם נַאטשַאלניק, הָאט מען אויך 
מיט דער זעלביקער טענה: דו  –ַארעסטירט זיין שָאפער טענענבוים 

ביסט דָאך געווען זיין שָאפער און דו הָאסט אים אומעטום 
ַארומגעפירט, הָאסטו דעריבער זיכער געוואוסט זיינע מעשים. און 

נישט פַארמסר'ט צו די קָאמוניסטישע  היות ווי דו הָאסט אים
קומט דיר אויך ַא שטרָאף. און ַאזוי הָאט מען אים  –מַאכטהָאבער 

 צוגעטיילט ַא "צענערל" אין קַאלימַא!

 ַא זעלטענהייט אין מַאגַאדַאן –פרישע ּפירות און גרינצייג 

ווי שוין דערמָאנט אויבן )ענדע קַאּפיטל לח(, איז די ַארבעטער אין 
גַאדַאן, מיט וועלכע איך הָאב זיך געפונען אין איינעם, הָאבן מַא

 בַאקומען גָאר גוט בַאלוינט פַאר זייער ַארבעט.

איז געלט הָאבן זיי טַאקע געהַאט ַא סך, נָאר צו קענען קריגן פַאר 
ַאזוי ווי פרישע ּפירות, פרישע  –דעם געלט עּפעס פרישע עסנווַארג 

איז געווען אוממעגליך. ַאלץ ווָאס מיר הָאבן  –גרינסן און דָאס גלייכן 
 בַאקומען איז געווען טרוקענע.

יעדן  –דורך ַאן ערָאּפלַאן  –מען ברענגט טַאקע קיין מַאגַאדַאן  –
טָאג פרישע פרוכט, גרינצייג און ַאלע גוטע זַאכן. ָאבער דָאס איז בלויז 

 ע ַארבעטער.פַאר די גרויסע נַאטשַאלניקעס, נישט פַאר די ּפשוט'

 טענענבוים ברענגט צוריק אין בַארַאק ַא פריש אוגריקע!

דער פָאלגענדער עּפיזָאד קען אילוסטרירן ווי זעלטען מיר הָאבן 
 געזען פַאר אונזערע אויגן אין מַאגַאדַאן פרישע גרינסן און דָאס גלייכן:

דעם אויבנדערמָאנטן קיעווער יונגערמַאן הָאט זיך איינגעגעבן און 
 ער איז געווָארן אין מַאגַאדַאן ַא בַאדינער ביי ַא גרויסן נַאטשַאלניק.

טרעפט זיך ַאמָאל, ַאז בעת טענענבוים הָאט געַארבעט ביים 
נַאטשַאלניק, הָאט מען צום נַאטשַאלניק געברענגט פרישע גרינע 
אוגריקעס. דער נַאטשַאלניק הָאט גענומען איין אוגריקע און עס געגעבן 

 ענבוים.צו טענ

דער קיעווער אידישער יונגערמַאן, טענענבוים, הָאט געוואוינט מיט 
מיר אין איינעם אין בַארַאק. ער קומט צוגיין צוריק פון דער ַארבעט 

 ָאן ָאּפצושיילן די אוגריקע.-צום בַארַאק און הויבט

ווי נָאר די איינוואוינער פון דעם בַארַאק הָאבן דערשמעקט דעם 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  קי

 די מלחמה פַארענדיקט זיך –( 0491"ה )תש

פריש אוגריקע, איז אין בַארַאק אויסגעברָאכן ַא מהומה:  ריח פון דָאס
ַאן אוגריקע; ַא פריש אוגריקע! ַאלע זענען צוגעלָאפן צו טענעבוים און 
יעדערער רייסט ַא שטיקל. ַאה! ַאזַא געשמַאקע זַאך! ַאי, ַאי, ַאי... זיי 

קע; בעטן זיך ביי אים, ער זָאל זיי געבן כָאטש די שָאלעכץ פון די אוגרי
 טָאן די שָאלעכץ פון די אוגריקע!-כָאטש ַא שמעק

 ַאזוי טייער איז ביי אונז געווען ַא פריש אוגריקע!

 –פרק מג  –

 די מלחמה פַארענדיקט זיך –( 0491תש"ה )

ַאזוי איז געגַאנגען די ַארבעט אין מַאגַאדַאן און ַאזוי הָאבן זיך 
יָארן, ביז עס הָאט זיך געצויגן די טעג, די ווָאכן, די חדשים און די 

 .1495מלחמה, אין פרילינג -געענדיקט די צווייטע וועלט

ָאן בַאפרייען פַארשיקטע ווָאס הָאבן פַארענדיקט -מען פַאנגט
 זייער טערמין

ַא צייט נָאכדעם ווי די מלחמה הָאט זיך פַארענדיקט, הָאבן ַאלע 
ר", די מיט דער דערלויבעניש פון די "הויכע פענסטע –לַאגערן 

ָאנגעפַאנגען צו בַאפרייען  –קָאמוניסטישע מַאכטהָאבער אין מָאסקווע 
פַארשיקטע מענטשן, ווָאס הָאבן שוין ָאּפגעדינט זייער שטרָאף; 
ַאזעלכע מענטשן ווָאס זענען נָאך געווען אין די לַאגערן בלויז צוליב 

 דעם ווָאס עס איז ָאנגעגַאנגען די מלחמה.

גַאדַאן הָאט מען ָאנגעפַאנגען בַאפרייען מענטשן ַאזוי אויך אין מַא
 און זיי דערלויבן צוריקצופָארן צו זייערע היימען.

 ָאן קיין מָאסקווע מען זָאל ַארָאּפנעמען-דער נַאטשַאלניק גיט
פון מיר די שולד און מיר ַארויסגעבן ַא ּפַאסּפָארט, איך זָאל 

 קענען צוריקפָארן ַאהיים

. דער נַאטשַאלניק הָאט מיך 1490יז געקומען, אין אויך מיין רייע א
 ַאריינגערופן און מיר געזָאגט ווי פָאלגענד:

ַאזוי ווי די מלחמה הָאט זיך געענדיקט, און ַאזוי ווי דיין שטרָאף  –
הָאסטו דָאך שוין ָאּפגעדינט, און דערצו הָאסטו אויך גוט געַארבעט אין 

נגעבן אין מָאסקווע, ַאז מ'זָאל פון דַארף מען דעריבער ָא –מַאגַאדַאן 
דיר אינגַאנצן ַארָאּפנעמען די שולד און ַארויסגעבן דיר ַא רעגולערן 
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 די מלחמה פַארענדיקט זיך –( 0491"ה )תש

ּפַאספָארט, כדי מיר זָאלן דיך קענען בַאפרייען פון דַאנען און דו זָאלסט 
 קענען צוריקפָארן ַאהיים, פון ווַאנען דו ביסט געקומען.

יק הָאט ָאנגעשריבן וועגן מיר ַא נו, אומר ועושה: דער נַאטשַאלנ
"כַארַאקטעריסטיקע", ַאז איך הָאב גוט געַארבעט; זיך גוט 

 ַאז איך בין געווָארן ַא פיינער מַאן. –אויפגעפירט, און אין ַאלגעמיין 

מָאסקווע נעמט פון מיר ַארָאּפ די שולד און מען גיט מיר ַארויס 
 ַא נייעם רעגולערן ּפַאסּפָארט

, הָאט מען מיך 1490רצער צייט ַארום, אין פעברוַאר אין ַא קו
 געמָאלדן פון מָאסקווע, ַאז מען נעמט פון מיר ַארָאּפ די שולד.

 מלכתחילהדָאס הייסט, נישט ַאז מ'הָאט געפונען, ַאז איך בין  –
לויט זייער מיינונג  –ניין! שולדיק בין איך  –גָארנישט געווען שולדיק. 

יָארן הָאב -דורך מיין ָאּפַארבעטן די דריי פַארשיקונגס יָא געווען. נָאר –
 איך זיך אויסגעקויפט מיינע "עבירות"!

, אין די יָארן פון דער "ּפערעסטרָאיקע" פון 1414]ערשט אין יָאר 
מיכַאאיל גורבַאטשָאוו, הָאב איך ָאנגעגעבן ווידער ַא בקשה מען זָאל 

שולד אין וועלכע איך בין  –לשע פַא –פון מיר אינגַאנצן ַארָאּפנעמען די 
 בַאשולדיקט געווָארן. וכך הוה[.

בין איך  –ַאז ס'איז ָאנגעקומען די דָאזיקע מעלדונג פון מָאסקווע 
ביורָא פון מַאגַאדַאן, און זיי הָאבן -גערופן געווָארן אין דעם מיליציע

ָארט. מיר געהייסן צוריקגעבן זיי מיין פריערדיקן )בַאגרעניצטן( ּפַאסּפ
איך הָאב זיי עס צוריקגעגעבן, און זיי הָאבן מיר ַארויסגעגעבן ַא נייעם 
ּפַאסּפָארט, אין וועלכן עס איז שוין גָארנישט געשטַאנען וועגן שטעט 
אין וועלכע איך טָאר נישט וואוינען. מיט ָאט דעם נייעם ּפַאסּפָארט 

 ויל.הָאב איך שוין געמעגט פָארן און וואוינען וואו איך ו

מען הָאט מיר אויך געמָאלדן, ַאז איך ביך איצט פריי צו פַארלָאזן 
 מַאגאדַאן און צוריקפָארן ַאהיים, קיין קיעוו.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קיב

 איך פָאר צוריק ַאהיים קיין קיעוו –( 0491"ו )תש

 דריטער טייל

 –פרק מד  –

 איך פָאר צוריק ַאהיים קיין קיעוו –( 0491תש"ו )

ַא קורצע צייט נָאכדעם ווָאס איך הָאב בַאקומען דעם נייעם 
בַאפרייט געווָארן, בין איך מיט ַא שיף ַאוועקגעפָארן פון ּפַאסּפָארט און 

מַאגַאדַאן קיין וולַאדיווַאסטָאק, און פון דָארטן בין איך 
 צוריקגעקומען קיין קיעוו.

ָאנקומענדיק קיין קיעוו הָאב איך פַארפָארן ביי ַא מומע מיינע, 
 וועלכע הָאט געוואוינט נישט ווייט פון קיעווער שול.

זוך דעם הויף אין קיעוו וואו מיין משּפחה הָאט ַאמָאל איך בַא
 געוואוינט; איך געפין, ַאז דער הויף איז געווָארן "יודענריין"!

נָאכן ָאּפזיין עטליכע טעג אין קיעוו, בין איך ַאוועק צו בַאזוכן דעם 
הויף וואו עס הָאט געוואוינט מיין משּפחה, איידער מען הָאט מיך 

ער מיין משּפחה, הָאבן אין דעם דָאזיקן הויף דַאן ַארעסטירט. אויס
 געוואוינט נָאך ַא סך אידישע משּפחות.

איך טרעף דָארט ָאבער קיינעם נישט פון  –איך גיי ַאריין אין הויף 
 די אידישע משּפחות.

גוי'אישע שכנה דערציילט ווי ַאזוי די דייטשן הָאבן ָאּפגענַארט 
 רמָארדעט אין "בַאבי יַאר"די אידן פון קיעוו און זיי דע

ּפלוצלונג הָאט ַא גָאר ַאלטע גוי'ע, ַא געוועזענע שכנה פון מיין 
משּפחה, מיך דערקענט. זי פרעגט ביי מיר, צי איך בין ליּפשיץ. איך 

 ענטפער איר, ַאז יָא.

איך פרעג ביי איר )אויף רוסיש(: ווָאס איז דָא פָארגעקומען? און זי 
, נָאכדעם ווי די דייטשן הָאבן 1491אין יָאר דערציילט מיר, ַאז 

ָאקוּפירט קיעוו, הָאבן זיי ַארויסגעגעבן ַא בַאפעל, ַאז ַאלע אידן פון 
 קיעוו זָאלן זיך צונויפזַאמלען אין ַא בַאשטימטן ּפלַאץ.

הָאבן  –דערציילט מיר ווייטער די גוי'אישע שכנה  –די דייטשן 
ּפלַאץ מכל טוב: -טרעפונגס דערלויבט די אידן מיטצונעמען צום



 קיג/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ואין איש... באתי

 .56עסנווַארג, קליידער און דָאס גלייכן

הָאט געהַאט ַא  –דערציילט זי ווייטער  –ַאזוי ווי אייער משּפחה 
גרויסן צימער, הָאבן זיך דָארט פַארזַאמלט ַאלע אייערע פריינט און זיי 

 הָאבן דָארט געקָאכט און געבַאקן מכל טוב.

 –פַארענדיקט די גוי'ע איר דערציילונג  –אויפן בַאשטימטן טָאג 
ּפלַאץ. זינט דַאן הָאב איך זיי -זענען זיי ַאלע ַאוועק צום טרעפונגס

 קיינמָאל מער נישט געזעען, און מער ווייס איך גָארנישט.

ווָאס  –וויסנדיק -ָאדער מַאכט זיך נישט –נו, די גוי'ע ווייס נישט 
מיט די איבעריקע אידן פון קיעוו(  מיט די אידן פון דעם הויף )ווי אויך

 1491סטן סעּפטעמבער 24איז פָארגעקומען. ָאבער איך ווייס יָא: דעם 
הָאט מען זיי ַאלעמען אויסגעשָאכטן אין דער בַאוואוסטער שחיטה אין 

השם ינקום דמם ותהא נשמותיהם צרורות יַאר" ווַאלד. -דעם "בַאבי
 .בצרור החיים

 –פרק מה  –

 יש...באתי ואין א

איך טרעף נישט אין קיעווער שול קיינעם פון די ַאמָאליקע 
 ליובַאוויטשער חסידים

שבת אינדערפרי בין איך געגַאנגען דַאווענען אין דער דערבייאיקער 
שול. איך קום ַאריין אין שול און איך זע דָארטן קיינעם נישט פון די 

שרייען "אני  ַאמָאליקע קיעווער ליובַאוויטשער חסידים. דו קענסט
, "איך בין שלמה...", ָאבער קיינער קען דיך נישט, קיינער 57קהלת"

 ווייס דיך נישט.

-דער אויבערשטער הָאט ָאבער געהָאלפן, און איינער פון די שול
 צו און רופט זיך צו מיר ָאן:-אידן הָאט מיך פָארט דערקענט. ער גייט

 דָאס ביסטו, מָאטל?! –

 דָאס בין איך! –ענטפער איך  –יָא!  –

–––––––––– 
( די דייטשן ימ"ש הָאבן עס געטָאן כדי ָאּפצונַארן די אידן, זיי זָאלן נישט וויסן, ַאז 56

 מען פירט זיי צו דער שחיטה!

 ( זעט קהלת א, יב. תרגום יונתן בן עוזיאל אויפן פסוק. ועוד.57



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קיד

 ואין איש... באתי

 דו ביסט געבליבן לעבן?! –

יָא! ברוך השם. דו זעסט דָאך, ַאז איך בין ַא לעבעדיקער; פון  –
 דער וועלט. איך קום נישט פון יענער וועלט...

ביים ענדע פון דעם געשּפרעך הָאט דער איד מיך איינגעלַאדן צו 
קומען צו אים עסן סעודת שבת, אויף ווָאס איך הָאב 

 טפַארשטענדליך מסכים געווען.זעלבס

 מיין ערשטער אידישער שבת נָאכן צוריקקומען פון פַארשיקונג

נָאכן דַאווענען הָאב איך זיך געגרייט גיין צוזַאמען מיט מיין 
געבער צו זיין היים, צו ּפרַאווען מיין ערשטן אמת'ן, אידישן -גַאסט

 שבת אויף דער פריי.

עּפעס ַא יונגערמַאן מיט ַא געלער  אין שול הָאט זיך געדרייט נָאך
געבער מיטגענומען צוזַאמען -בָארד, און אויך אים הָאט מיין גַאסט

 סעודה.-מיט מיר צו זיך ַאהיים צו דער שבת

געבער וואו עס זענען ַאהינגעקומען מיינע -איך פרעג מיין גַאסט
 ליובַאוויטשער חברים פון ַאמָאל

-הבית, מיין גַאסט-עג ביים בעלזיצנדיק ביים טיש גיב איך ַא פר
יחיאל מיכל געבער: אפשר ווייסט ער וואו עס איז ַאהינגעקומען 

ּפָאּפָארט ּפָאּפָארטאון זיין ברודער  רא  זיי זענען מיינע  –? הענעך רא 
געוועזענע חברים. מיר זענען אויסגעווַאקסן אין איינעם און 

 פַארברַאכט אין איינעם.

ערט מיר: איך ווייס גָארנישט. איך קען געבער ענטפ-מיין גַאסט
דיר גָארנישט ענטפערן. עס איז נישטָא ביי וועמען צו פרעגן. מ'הָאט 
ַאלעמען אויסגעהרג'עט און עס איז קיינער נישט פַארבליבן פון יענע 

 מענטשן.

 נו, ַאז ער ווייסט נישט ווייסט ער נישט!



 קטו/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 ויס זיך, ַאז די ליובַאוויטשער חסידים געפינען זיך אין לעמבערג...דערו איך

 –פרק מו  –

שער חסידים איך דערוויס זיך, ַאז די ליובַאוויט
 געפינען זיך אין לעמבערג...

דער יונגערמַאן מיט דער געלער בָארד דערציילט מיר, ַאז זיי 
 ווַארטן דָארט ַאריבערצופָארן קיין ּפוילן!

געבער, -הכלל, מיר הָאבן ָאּפגעגעסן ביי אונזער גַאסט
 ָאּפגעבענטשט און ַאוועק צוריק אין שול צו דַאווענען מנחה.

גיט מיר דער אויבנדערמָאנטער יונגערמַאן מיט דער נָאך מנחה, 
געלער בָארד ַא וואונק, איך זָאל ַארויסגיין פון שול און מיטגיין מיט 

 אים.

גייענדיק זָאגט ער צו מיר: דו הָאסט זיך פריער נָאכגעפרעגט ביי 
זָאלסטו  –געבער וועגן מיכל און הענעך רַאּפָאּפָארט? -אונזער גַאסט

 ַאז זיי לעבן, ברוך השם.וויסן זיי, 

 איז וואו זענען זיי? –פרעג איך ביי אים  –אויב ַאזוי  –

אין לעמבערג, אין לווָאוו.  –ענטפערט ער מיר  –זיי געפינען זיך  –
הונדערטער )ָאדער אפילו  –זעצט ער פָאר  –עס געפינען זיך דָארט 

וָאס "זיצן טויזנטער אידן, צווישן זיי פיל( ליובַאוויטשער חסידים, ו
אויף די ּפעקלעך", און ווַארטן אויף ַא הזדמנות ַאריבערצופָארן קיין 

 !58ּפוילן

 איך שרעק זיך איבער אומזיסט

הערנדיק פון דעם יונגערמַאן מיט דער געלער בָארד, ַאז די 
ליובַאוויטשע חסידים "זיצן אויף זייערע ּפעקלעך" און ווַארטן 

הָאב איך זיך שטַארק איבערגעשרָאקן:  –ַאריבערצופָארן קיין ּפוילן 
ווָאס איז דָא געשען; ווָאס הייסט עס ַאז "מען זיצט אויף די ּפעקלעך"? 

 און ווָאס איז דָאס פַארַא פָארן קיין ּפוילן?!

איך הָאב שוין גענומען איבערטרַאכטן, ַאז דָאס הָאט מען דעם 
ַאּפ צו טָאן ביי יונגערמַאן אונטערגעשטעלט פון דער "נ.ק.וו.ד." ַא ט

–––––––––– 
( מער אויספירליך וועגן דעם ַארויספָארן פון ליובַאוויטשער חסידים פון רוסלַאנד 58

-", פרקים קטותולדות חב"ד ברוסיא הסובייטיתזעט " –לעמבערג )לווָאוו(  דורך
 קטז.



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קטז

 איך פָאר קיין לעמבערג –( 0491"ז )תש

מיר דעם דופק, און מיר ּפַאקן ביי ַא נייער "עבירה", כדי צו קענען מיר 
 ווידער פַארשיקן!

דער יונגערמַאן מיט דער געלער בָארד ַאנטּפלעקט זיך צו מיר, ַאז 
 ער איז פון אנ"ש

דערזעענדיק, ַאז איך ביך צעטרָאגן און ַאז איך כַאּפ נישט אויף 
 רופט ער זיך ָאּפ און זָאגט צו מיר: –פָאר -ווָאס דָא קומט

משה בַארואיק זיך! איך בין פון "אנ"ש". מיין נָאמען איז  –
 .59ניסליעוויטש

ער זָאגט צו מיר ווייטער: ווייסט ווָאס? אויב דו גלויבסט מיר 
נישט, איז גיב מיר דיין ַאדרעס, איך וועל עס איבערגעבן צו מיכל 

 ג, און ער ַאליין וועט דיר צושיקן ַא בריוו.רַאּפָאּפָארט אין לעמבער

מיט זיינע ווערטער הָאט ער מיר ַאביסל בַארואיקט. עס איז דָאך 
פָארט "ניכרים דברי אמת". הָאב איך דעריבער מסכים געווען צו געבן 
אים מיין ַאדרעס, טרַאכטענדיק צו זיך: ַאז עס וועט ָאנקומען ַא בריוו 

וועל איך וויסן ַאז זיי לעבן, ברוך השם. זיי  –פון די רַאּפָאּפָארט'ס 
 זענען דָאך מיינע טייערע חברים.

ַאזוי ווי איך הָאב נָאך דערווייל נישט געהַאט קיין אייגענע שטוב, 
קעסטל" אין לָאקַאלן -הָאב איך זיך דעריבער געהַאט געעפנט ַא "ּפָאסט

; ַא "ּפָאסט ָאפיס ביורָא )ַא "זָאווָאטרעלעווַאניע" אויף רוסיש-ּפָאסט
בָאקס" אויף ענגליש(. און איך הָאב איבערגעגעבן משה ניסניעוויטש'ן 

 דעם דָאזיקן ַאדרעס מיינעם און זיך געזעגנט מיט אים.

 –פרק מז  –

 איך פָאר קיין לעמבערג – (0491תש"ז )

ּפָאּפָארט  איך בַאקום ַא בריוו פון יחיאל מיכל רא 

-יכע ווָאכן. איך גיי ַאריין אין ּפָאסטעס זענען דורכגעגַאנגען עטל
קעסטל" איז ָאנגעקומען ַא -ביורָא און איך זע, ַאז אין מיין "ּפָאסט

–––––––––– 
, וועלכער ווערט ר' משה ניסניעוויטשבַאוואוסטער חסיד -( דָאס איז דער היינט59

. משה'קע דער געלער; משה'קע קרעמענטשוגעראויך ָאנגערופן מיט ליבשַאפט: 
 קרית מלאכי, אין ארץ ישראל.וואוינט ער אין נחלת הר חב"ד,  טָאג-צו-היינט



 קיז/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 איך פָאר קיין לעמבערג –( 0491"ז )תש

 בריוו פון יחיאל מיכל רַאּפָאּפָארט.

דעם בריוו באגריסט ער מיך מיט ַא הַארציקן "שלום עליכם",  ןאי
 לעבן.און פרייט זיך זייער דערמיט ווָאס איך בין ברוך השם געבליבן 

ווייטער שרייבט ער מיר אין בריוו, ַאז איך זָאל תיכף קומען 
צופָארן קיין לעמבערג, און ער גיט מיר ָאן דעם ַאדרעס אין לעמבערג 

)חיים רָאמענער(, וואו איך זָאל פַארפָארן ווען איך  חיים ווָאלָאוויקפון 
 וועל ָאנקומען קיין לעמבערג.

כט און איך געפין קוים די הויז ָאן קיין לעמבערג ביינַא-איך קום
 פון חיים ווָאלָאוויק )רָאמענער(

איך הָאב אויסגעפָאלגט ווָאס יחיאל מיכל רַאּפָאּפָארט הָאט מיר 
געשריבן און איך בין ַאוועקגעפָארן פון קיעוו און געקומען צופָארן קיין 

 לעמבערג.

נַאכט, און ווען איך בין ָאנגעקומען קיין לעמבערג איז שוין געווען 
עס איז מיר ָאנגעקומען גַאנץ שווער צו געפינען די גַאס וואו עס וואוינט 
חיים ווָאלָאוויק )רָאמענער(. צו דער זעלבער צייט הָאב איך אויך 
געדַארפט זיין זייער אויפמערקזַאם, צו מַאכן זיכער, ַאז 

 .60אומגעוואונטשענע עלעמענטן גייען מיר נישט נָאך

ב איך געפונען די הויז פון חיים רָאמענער. איך סוף הָא-כל-סוף
פרעגט: ווער איז  –חיים רָאמענער  –הבית -ָאן אין טיר. דער בעל-קלַאּפ

דָאס? און איך ענטפער אים, ַאז מיכל רַאּפָאּפָארט הָאט מיך געהייסן 
 קומען קיין לעמבערג און צו פָארפָארן אויף דעם ַאדרעס.

ָאן צו שרייען: אוי, -די טיר, און פַאנגט אויף-חיים רָאמענער עפענט
ווָאס הָאט מיכל רַאּפָאּפָארט צו מיר? ווָאס שיקט ער צו מיר ַאהער 
מענטשן? און ער ווענדעט זיך צו מיר און זָאגט: קום, קום שוין! גיך 
גיך! איך וועל דיר גלייך בַאגלייטן צו דעם ָארט וואו עס געפינט זיך 

 מיכל רַאּפַאּפָארט!

ים רָאמענער ערקלערט מיר די סיבה פון דער איילעניש: אין חי
ַאזייגער ביינַאכט פַארשליסן זיך ַאלע  11לעמבערג איז דער מנהג, ַאז 

–––––––––– 
-הָאבן שוין די אינסטַאנצן אין דער הויּפט –ענדע יָאר תש"ו  –( אין יענער תקופה 60

כשר קומט -שטָאט מָאסקווע און אין לעמבערג גענומען פַארדעכטיקן, ַאז עּפעס נישט
לַאנד דָא פָאר, און ַאז ליובַאוויטשער חסידים שמוגלען זיך ַארויס אומלעגַאל פון רוס

 קיין ּפוילן, און דעריבער הָאט מען זיך געדַארפט שטַארקן היטן מחשש עינא בישא.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קיח

 איך פָאר קיין לעמבערג –( 0491"ז )תש

טויערן, דעריבער דַארפן מיר זיך יָאגן ווָאס שנעלער ָאנצוקומען 
 בַאצייטנס צו דער הויז וואו עס וואוינט מיכל רַאּפָאּפָארט.

יים רָאמענער, און איך לויף אים נָאך. היות ווי און ַאזוי לויפט ח
איך הָאב בַאמערקט, ַאז מיין בַאגלייטער ציטערט פון שרעק, הָאב איך 

של עולם, -אויך ָאנגעפַאנגען צו ציטערן. איך הָאב זיך געטרַאכט: רבונו
 מען קען מיר דָאך כַאּפן און ווידער ַאריינזעצן אין "חד גדיא"!

ּפָאּפָארטאיך בַאגעגן זיך מ  יט מיין טייערן פריינט מיכל רא 

דער אויבערשטער הָאט געהָאלפן, און מיר זענען ָאנגעקומען צו 
דער הויז וואו עס געפינט זיך יחיאל מיכל רַאּפָאּפָארט אין צייט, 

 איידער מען הָאט פַארמַאכט דעם טויער.

דערזעע  ָאן אין טיר. עס עפנט זיך די טיר און ּפלוצלונג-מיר קלַאּפן
איך מיין טייערן פריינט מיכל! מיר הָאבן ביידע אויסגעשריען: אוי, 
מיכל! אוי, מָאטל! און מיר זענען געפַאלן איינער אויפן צוויטנס הַאלדז 

 און זיך גוט צעוויינט.

מיין בַאגלייטער, חיים רָאמענער, הָאט ַאהערצו ַאריינגעווָארפן 
ט און איז שנעל ַאנטלָאפן צוריק צו מיין ּפעקל און מיך דָא איבערגעלָאז

 זיין הויז.

נו, ַאז איך געפין זיך ביי מיין פריינט מיכל, איז שוין גָאר ַאנדערע 
 ווערטער. דָא וועט מען שוין זעען ווָאס וועט זיין ווייטער.

ּפָאּפָארט דערציילט מיר ווָאס עס טוט זיך  יחיאל מיכל רא 
 אין לעמבערג

זיך ַאביסל בַארואיקט, הָאט מיר מיכל  נָאכדעם ווי מיר הָאבן
 רַאּפָאּפָארט ָאנגעפַאנגען צו דערציילן ווָאס עס קומט דָא פָאר.

ער הָאט מיר דערציילט, ַאז עס הַאלטן אין איין ָאנפָארן קיין 
לעמבערג )לווָאוו( ַאנ"ש פון גַאנץ רוסלַאנד, כדי פון דער דָאזיקער 

עם רוסישן גרעניץ קיין ּפוילן, און פון שטָאט זיך ַאריבערכַאּפן ד-גרעניץ
 דָארט פָארזעצן ווייטער צו דער פרייער וועלט.

מיכל רַאּפָאּפָארט הָאט מיר ווייטער דערציילט, ַאז אנ"ש בַאקומען 
דָא פַאלשע ּפַאסּפָארטן, ַאז זיי זענען ּפוילישע בירגער ווָאס קערן זיך 

 אום, נָאך דער מלחמה, ַאהיים קיין ּפוילן.

הָאט מיר מיכל רַאּפָאּפָארט ווייטער  –דער ליובַאוויטשער עולם 



 קיט/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 שמואל קריסלַאווער )נָאטיק( ר'

ָאן פון איין גרוּפע -פָארט פון דַאנען אין גרוּפן. ַאז עס קומט –דערציילט 
ַא ידיעה, ַאז זיי זענען ָאנגעקומען בשלום, דעמולט שיקט מען ַארויס ַא 

 צווייטע גרוּפע.

וָארן: ווָאס הייסט פָארן הערנדיק דָאס בין איך ַאביסל נתבלבל געו
מיר קענען דָאך נישט קיין ווָארט ּפויליש! נו,  –ַאלס ּפוילישע בירגער? 

מילא, איך הָאב נישט אינגַאנצן פַארשטַאנען, ָאבער איך הָאב געהָאפט 
 צום אויבערשטן ַאז ַאלץ וועט גיין גוט.

 –פרק מח  –

 ר' שמואל קריסלַאווער )נָאטיק(

קריסלַאווער( מיט זיין משּפחה ווַארטן ר' שמואל נָאטיק )
 איבערצופָארן דעם גרעניץ

ווען איך בין ָאנגעקומען צו יחיאל מיכל רַאּפָאּפָארט אין לעמבערג, 
)ר'  ר' שמואל נָאטיקדעמָאלט געווען ביי  ]דירה[ איז זיין קווַארטיר

 .61שמואל קריסלַאווער(

ווען זיין פרוי, צוזַאמען מיט ר' שמואל נָאטיק זענען דעמולט גע
)"יַאנקל דער געלער"( און זיין טָאכטער  יעקב נָאטיק, זיין זון מרים
. זיי הָאבן געווַארט אויף ָאּפצופָארן מיט איינע פון די קומענדע 62שרה

 גרוּפעס.

יחיאל מיכל רַאּפָאּפָארט הָאט מיר געזָאגט: ָאט בַאלד דַארף 

–––––––––– 
( ר' שמואל נָאטיק )קריסלַאווער( איז געבוירן געווָארן, אין קריסלַאווא, אין יָאר 61

תרע"ו הָאט ער געלערנט אין ישיבת "תומכי תמימים" אין -תר"נ. אין די יָארן תרס"ד
תרע"ח איז געווען משּפיע -יץ און ליובַאוויטש. אין די יָארן תרע"ודָאקשיץ, הָארָאדיש

אין ַארשע. שּפעטער איז ער געווען רב אין קָאּפוסט. אין יָאר תרצ"ה איז ער 
יָאר. אין די פערציקער יָארן א פאר ַארעסטירט געווָארן און פַארשיקט געווָארן אויף 

ן כותַאיס און סַאמַארקַאנד. אין יָאר ישיבה אי-איז ער געווען איינער פון די ראשי
לווָאוו( , פַארשיקט געווָארן און  –תש"ז איז ער ַארעסטירט געווָארן )אין לעמבערג 

 איז נפטר געווָארן אין פַארשיקונג )זעט ווייטער מער אויספירליך(.

)"שלום בער הגדול"( און זיין ַאנדער  שלום דובער נָאטיק( זיין עלטערער זון, 62
)"שלום לויק'ס"((,  ר' שלום סלַאוויןגעהַאט מיט -)שּפעטער חתונה רחלכטער, טָא

, הָאט זענען שוין געווען ַאוועקגעפָארן מיט ַא פריערדיקער גרוּפע. זיין זון שלום דובער
. ער איז נפטר געווָארן "צום גדלי'" וואוינט אין פרַאנקרייך, נעבן ּפַאריזגע במשך יָארן

 אביב, ארץ הקודש.-טָאג אין תל-ָאכטער שרה וואוינט היינט צואון זיין ט תשס"ב.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קכ

 שמואל קריסלַאווער )נָאטיק( ר'

ן משּפחה, מיט נָאך ַאנדערע ַאוועקפָארן ר' שמואל קריסלַאווער מיט זיי
מענטשן אין ַא גרוּפע. ַאז זיי וועלן ָאנקומען אויף דער ַאנדער זייט 
גרעניץ, וועלן זיי צושיקן ַאהער ַא ידיעה, ַאז זיי זענען ברוך השם 
ָאנגעקומען בשלום, און דַאן וועט ָאּפפָארן ַאן ַאנדער גרוּפע, און דו 

 יי.וועסט אי"ה קענען מיטפָארן מיט ז

]נָאך עטליכע טעג מיט יחיאל מיכל רַאּפָאּפָארט ביי ר' שמואל 
קריסלַאווער, בין איך איבערגעגַאנגען צו וואוינען אין דער הויז פון 

 [.מרדכי )מָאטל( שענקַאר

 עס קומט נישט ָאן קיין ענטפער פון ר' שמואל נָאטיק

ום נו, דער אויבערשטער הָאט געהָאלפן און אין עטלעכע טעג ַאר
איז ר' שמואל נָאטיק )קריסלַאווער( מיט זיין משּפחה ָאּפגעפָארן צום 

 .63עשַאלָאן

–––––––––– 
ה"ר צו( דערציילט ש" פרק קטז )ע' תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית( אין "63

( הָאט מען 1498, ַאז ט' טבת תש"ז )די נַאכט פון ערשטן יַאנוַאר קיןציהודה ליב מָא
דער לעצטער עשַאלָאן פון ָאּפ ַאן עשַאלָאן )-ָאט פָארט-זיך דערוואוסט, ַאז ָאט

לעמבערג קיין ּפוילן(. מען הָאט דעמָאלט געשיקט מעלדן די ליובַאוויטשער חסידים 
ווָאס זענען געווען פַארשּפרייט אין פַארשידענע הייזער, ַאז זיי זָאלן גלייך קומען צום 

 ווַאגזַאל.

ן געוואוינט קין דערציילט דָארטן, ַאז "עטליכע מענטשן הָאבצר' יהודה ליב מָא
ן שטָאק, און די טיר פון דער הויז איז געווען געשלָאסן ]דָאס איז שוין טאויפן זעקס

ביינַאכט, ווען די טויערן פון די הייזער אין לעמבערג  11נָאך  ,אויס-געווען, ווייזט
-ווערן געשלָאסן[. עס הָאט נישט געהָאלפן דער קלַאּפן און מען הָאט נישט מצליח

 ברענגען ]צום עשַאלָאן[. צווישן זיי ]איז געווען[ ה"ר שמואל נָאטיק". געווען זיי

ּפרטים אין דער אויבנדערמָאנטער  עטלעכעָאבער ווי שוין בַאוואוסט, זענען 
קין נישט קיין ריכטיקע. דָאס זעלבע איז אויך אין אונזער צבַאשרייבונג פון הרב מָא

 פַאל:

לעמבערג איז נישט געווען אויפן זעקסטן  א( ר' שמואל נָאטיק'ס וואוינונג אין
-שטָאק )ַאזוי זָאגט עדות דער מחבר פון דעם ספר, און ַאזוי הָאט מיר אויך עדות

(. אגב, דָאס רוב הייזער .ה. נָאטיקצ –געזָאגט מיין פָאטער, ר' שלום דובער נָאטיק. 
 אין לעמבערג זענען נישט געווען ַאזעלכע הויכע.

 געשען איז דָאס פָאלגענדע: ב( ווָאס עס איז יָא

( ווען עס איז ָאּפגעפָארן 1498אין דער אויבנדערמָאנטער נַאכט )פון ערשטן יַאנוַאר 
דער לעצטער עשַאלָאן, איז אין לעמבערג פָארגעקומען ַאן "ַאבלַאווע": די סָאוועטישע 

זוכן און ּפָאליציי און מיליטער הָאבן זיך ַארויסגעלָאזט איבערן שטָאט, אויף צו 
 ַארעסטירן פַארבליבענע אוקרַאאינישע קעגנער פון סָאוועטישן רעזשים.

פַארשטייט זיך, ַאז אין ַאזַא נַאכט איז געווען ַא סכנה פַאר אומלעגַאלע מענטשן 



 קכא/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 לַאווער )נָאטיק(שמואל קריס ר'

בכלל, איז דער ענטפער פון ַא קבוצה, ַאז זי איז ָאנגעקומען 
דריי טעג. אין דעם פַאל איז -בשלום, פלעגט ָאנקומען נָאך צוויי

 ר.און ס'איז נישטָא קיין ענטפע –דורכגעגַאנגען ַא ווָאך, צוויי 

דער עולם ווָאס איז נָאך פַארבליבן אין לעמבערג הָאט ָאנגעהויבן 
 איבערצוקלערן, ַאז עּפעס איז דָא געשעען.

ר' שמואל קריסלַאווער )נָאטיק( מיט זיין משּפחה איז 
 ַארָאּפגענומען געווָארן פון בַאן און ַארעסטירט געווָארן

קריסלַאווער שּפעטער הָאט מען זיך דערוואוסט, ַאז ר' שמואל 
)צוזַאמען מיט זיין פרוי, זון און טָאכטער( איז ַארָאּפגענומען געווָארן 

 פון בַאן, ַאזוי ַארום ַאז זיי זענען נישט איבערגעפָארן דעם גרעניץ.

ר' שמואל קריסלַאווער מיט זיין פרוי, זיין זון יעקב און זיין 
ּפט פַאר זיין זענען דעמולט געשטעלט געווָארן צום מש ,טָאכטער שרה

"עבירה" צו ּפרובירן שמוגלען אומלעגַאל דעם גרעניץ ַארויסצופָארן פון 
רוסלַאנד. ער איז געפונען געווָארן "שולדיק" און איז פַארמשּפט 

 געווָארן פַארשיקט צו ווערן )צום צווייטן מָאל!(.

ר' שמואל קריסלַאווער איז נעבעך געבליבן "דָארטן". ער איז 
און איז נישט  ו' עש"ק פ' בא, ה' שבט ה'תש"ט,געווָארן  דָארט נפטר

השם ינקום דמו ותהא נשמתו צרורה בצרור  געקומען צו קבר ישראל.
 החיים.

זיין זון יעקב )יַאנקל דער געלער( און זיין טָאכטער שרה )ווי נָאך 
פיל ַאנדערע ליובַאוויטשער חסידים( זענען דעמָאלט פַארבליבן אין 

נפש אויפגעשטעלט ַא -ָארט חתונה געהַאט און מיט מסירתרוסלַאנד, ד
חסידישע משּפחה. זיי זענען פון דָארט ערשט ַארויסגעפָארן אין יָאר 

 .ל"אתש

–––––––––– 
צו פָארן אין די גַאסן. עס איז דַאן אויך געווען אוממעגלעך צו קריגן ַא שָאפער ווָאס 

זיי. ַאזוי ַארום, ַאז ביז ר' שמואל נָאטיק מיט זיין משּפחה  זיין צו פירן-זָאל מסכים
הָאבן בַאקומען ַא שָאפער ָאּפצופירן זיי צום ווַאגזַאל הָאט גענומען ַא משך זמן, און 

 דעריבער הָאבן זיי פַארשּפעטיקט דעם דָאזיקן עשַאלָאן.

ָארן מיט ַא ַא קורצע צייט שּפעטער הָאט ר' שמואל נָאטיק ּפרובירט ַארויסצופ
און נָאך  ר' מענדל פוטערפַאסרעגולערן בַאן. צוזַאמען מיט אים זענען אויך געווען 

עטלעכע ליובַאוויטשער חסידים. זיי זענען ָאבער געכַאּפט געווָארן, ַארָאּפגענומען 
 געווָארן פון בַאן און ַארעסטירט געווָארן.



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קכב

 עשַאלָאנען פון לעמבערג שטעלן זיך ָאּפ די

ר' יעקב וואוינט היינט אין נחלת הר חב"ד, ארץ הקודש, און שרה 
( וואוינט היינט אין ר' מאיר יוניק)וועלכע הָאט חתונה געהַאט מיט 

 קַאנַאדַא.מָאנטרעַאל, 

 ַא טייערער איד –ר' שמואל קריסלַאווער )נָאטיק( 

ַאזַא טייערער און הייליקער איד איז ר' שמואל קריסלַאווער 
 געווען.

איך געדענק נָאך זייער גוט, ווי ַאזוי ער פלעגט במשך ַא הַאלבע 
 זיין די ציצית פון זיין טלית פַארן דַאווענען.-שעה צייט בודק

ך זיינעם ַא ווָארט וועלכן ער פלעגט דעמולט ָאפט איך געדענק נָא
כי גבר איבערחזר'ן. ער פלעגט טייטשן דעם ּפסוק אין תהלים )קי"ח( "

": עס וועט גָארנישט העלפן. דער "חסד הוי'" וועט פָארט עלינו חסדו
 זיין!-גובר

 –פרק מט  –

 די עשַאלָאנען פון לעמבערג שטעלן זיך ָאּפ

עשַאלָאן איז געווען דער לעצטער עשַאלָאן דער אויבנדערמָאנטער 
פון לעמבערג אין וועלכן אנ"ש הָאבן זיך ַארויסגעשמוגלט פון רוסלַאנד. 

ָארגַאנען הָאבן בַאשלָאסן צו מַאכן ַא סוף -די קָאמוניסטישע מַאכט
 .64צום ַארויסשמוגלען זיך פון רוסלַאנד דורך לעמבערג

 ווערן ַארעסטירטאנ"ש ווָאס געפינען זיך אין לעמבערג 

ַאגענטן -ּפלוצלונג אין איין נַאכט הָאבן די קָאמוניסטישע געהיים
אויך ָאנגעפַאנגען צו ַארעסטירן פיל ליובַאוויטשער חסידים ווָאס הָאבן 
זיך געפונען אין לעמבערג )לווָאוו( און געווַארט ַארויסצופָארן פון 

 רוסלַאנד מיט די עשַאלָאנען.

-ַארויסשמוגלען זיך פון רוסלַאנד מיט נישט]נישט בלויז דָאס 
כשר'ע ּפַאּפירן איז געווען אומלעגַאל, נָאר אויך דער עצם געפינען זיך 
דָארט איז געווען אומלעגַאל. ווָארום ערשטנס, אין רוסלַאנד הָאט מען 
געדַארפט זיין רעגיסטרירט אין דעם ָארט וואו מען וואוינט, און 

–––––––––– 
" קַאּפיטל ד ברוסיא הסובייטיתתולדות חב"זעט " –( מער אויספירליך וועגן דעם 64

 קט"ז )ע' קצב און ווייטער(.



 קכג/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 עשַאלָאנען פון לעמבערג שטעלן זיך ָאּפ די

שטָאט הָאט זיי געמַאכט -זיך אין דער גרעניץ צווייטנס, דָאס געפינען
 פַארדעכטיקט ַאז זיי ּפלַאנירן צו שמוגלען דעם גרעניץ[.

אנ"ש הָאבן זיך גענומען צעלויפן פון לעמבערג. ַא טייל הָאבן טַאקע 
מצליח געווען צו ַאנטלויפן פון דָארטן, ָאבער ַא טייל זענען ַארעסטירט 

 געווָארן.

 רשת לעמבערג" הָאט זיך פַארענדיקט."ּפ –ּפנים -כל-על



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קכד

 הָאב חתונה און בַאזעץ זיך אין לעמבערג איך

 פערטער טייל

 –פרק נ  –

 איך הָאב חתונה און בַאזעץ זיך אין לעמבערג 

ווי שוין דערמָאנט אויבן, איז דער ליובַאוויטשער עולם זיך 
פַאנַאנדערגעלָאפן פון לעמבערג. איך הָאב זיך ָאבער געטרַאכט: וואוהין 

 קען איך דען לויפן?!

וי מען הָאט דָאך מיר שוין דעמָאלט געהַאט היות ָאבער ו
, מרדכי )מָאטל( שענקַאראיבערגעפירט צו וואוינען אין דער הויז פון 

 בין איך שוין דָארטן פַארבליבן.

 איך הָאב חתונה

מרת העניא ַא קורצע צייט שּפעטער הָאב איך חתונה געהַאט צו 
תש"ז, אין  כ"ב כסלו,. די חתונה איז פָארגעקומען חנה )זיידע(

 .יעקב גורארי'קידושין איז געווען -. דער מסדרלעמבערג )לעווָאו(

 מיין ַארבעט אין לעמבערג

אין לעמבערג הָאב איך געפונען ַאן ַארבעט אין מיין פַאך: 

 
 מיין משפחה מיט מיין שווער, ר' יעקב זיידע

 



 קכה/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 ּפלַאץ-מיין נייער ַארבעטס –( 0491"ח )תש

 צונויפצושמעלצן צעברָאכענע מעטַאלענע זַאכן.

ז מיין גוי'אישער בעה"ב איז געווען צופרידן פון מיין ַארבעט. עס אי
מיר ביי אים אויך ָאנגעקומען זייער גרינג אויסצופירן נישט צו דַארפן 

טוב, ווָארום ער איז געווען ַא גרויסער שיכור, -ַארבעטן שבת און יום
דעריבער איז מיר געווען זייער גרינג אים משחד זיין מיט ַא ביסל 

 וב.ט-ברָאנפן, און ער הָאט מיך בַאפרייט פון דער ַארבעט שבת און יום

 דער געשעפט וואו איך הָאב געַארבעט שליסט זיך

ַאזוי זענען ָאּפגעגַאנגען גוטע דריי יָאר. ָאבער ביים סוף פון די דריי 
יָאר איז דער געשעפט פון מיין בעה"ב געשלָאסן געווָארן. ווי עס ווייזט 
אויס, איז די גַאנצע ַארבעט אין דעם געשעפט פון מיין בעה"ב געווען ַא 

ה'נע ַארבעט, פַארבונדן מיט גנב'ענען און דָאס גלייכן, ַאזוי, ַאז טריפ
 ער געצוואונגען געווָארן צו שליסן דעם געשעפט.איז נָאך עטליכע יָאר 

נו, ַאזוי בין איך ווידער געבליבן ָאן ַארבעט, און איך הָאב ווייטער 
 ָאנגעפַאנגען צו זוכן ַאן ַארבעט.

 –פרק נא  –

 ּפלַאץ-ין נייער ַארבעטסמי –( 0491תש"ח )
 אין לעמבערג

. איך בין שמעלצן מעטַאלן אין לעמבערג איז געווען ַא פַאבריק פון
 דָארטן ַאוועק און זיך פָארגעשטעלט ַאלס ַא צונויפשמעלצער.

דער אינזשיניער רופט זיך ָאּפ צו מיר: מיר וועלן דיר געבן עּפעס 
ו טויגסט זיך אויס אין דער צונויפצושמעלצן, און מיר וועלן זעען צי ד

דָאזיקער פַאך. עס איז זייער ַא שווערע און איידעלע ַארבעט. אין 
)אן "איידעלע"  ע" ַארבעטירנ  ועל  רוסלַאנד הָאט מען דָאס גערופן ַא "יּוו  

 .ארבעט(

אומר ועושה, ער הָאט מיר געגעבן עּפעס צונויפצושמעלצן. איך 
עס ווייזט אויס, איז עס אים געפעלן  הָאב עס צונויפגעשמָאלצן, און ווי
געווען מיך ָאנצונעמען ַאלס ַאן -געווָארן, און ער הָאט מסכים

 ַארבעטער.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קכו

 לעמבערג אין

איך רעד ָאּפ מיט מיין בעה"ב ער זָאל מיר בַאפרייען פון צו 
 טוב-ַארבעטן שבת און יום

ּפלַאץ במשך פון ַא ווָאך -נָאכן ָאּפַארבעטן אין מיין נייעם ַארבעטס
רופט מיך ַאריין מיין נייער בעה"ב און זָאגט מיר, ַאז היות איך  צייט,

ּפלַאניר צו בלייבן ַארבעטן ביי אים אויף ַא ּפערמַאנענטן אופן )נישט 
איצט(, דַארף איך זיך דעריבער פַארשרייבן, -עראי, ווי ביז-קיין מלאכת

און ער דַארף מיט מיר ָאּפרעדן די תנאים פון מיין ַארבעט; מיין 
 געהַאלט און דָאס גלייכן.

וויבַאלד ַאז איך הָאב געדַארפט מיט אים דַאן ָאּפרעדן וועגן די 
תנאים פון מיין ַארבעט, הָאב איך אים דַאן געמוזט דערציילן וועגן 
דעם, ַאז איך ַארבעט נישט אום שבת. איך הָאב זיך צו אים געווָאנדן 

 מיט די פָאלגענדע ווערטער:

זוי: איך לייד פון ַאזַא "קרַאנקהייט", צוליב די מעשה איז ַא –
וועלכער איך בין מסופק צי איר וועט מיר וועלן הַאלטן ביי דער 

 ַארבעט.

"מיין  –פרעגט ער ביי מיר.  –"ווָאס פַארַא קרַאנקהייט?"  –
ווָאס איך ַארבעט נישט אום  –ענטפער איך אים  –'קרַאנקהייט' איז, 

 שבת!".

 –פרעגט ער ביי מיר ווידער.  –רבעטסטו יָא?" "ָאבער זונטיק ַא –
"נו,  –זונטיק בין איך גרייט צו ַארבעטן".  –ענטפערט איך אים  –"יָא 

אויב ַאזוי, בין איך גרייט דיך  –ענטפערט מיר מיין בעה"ב  –
 ָאנצונעמען צו ַארבעטן ביי מיר".

 מיין בעה"ב זעצט פָאר ווייטער:

ַאהעלפער דיך ַארויסצוהעלפן מיט מיר וועלן דיר צושטעלן ַא ב –
דער ַארבעט. אין דעם שבת'דיקן טָאג וועט דיין בַאהעלפער צוגרייטן 
פַאר דיר ַארבעט פַארן גַאנצן זונטָאגדיקן טָאג, ווען ַאלע ַאנדערע 
ַארבעטער )ַאריינגערעכנט דיין בַאהעלפער( ַארבעטן נישט. זונטָאג 

וואו ביים שומר וועט שוין ליגן  וועסטו קומען צוגיין צו דער פַאבריק,
קטפַאר דיר ַא " ( ַאז ער זָאל דיר ַאריינלָאזן אן ערלויבונג" )פרָאספע 

זונטָאג אין דער פַאבריק. און ַאזוי וועסטו דָארטן ַארבעטן איינער 
 ַאליין זונטָאג ַאנשטָאט דעם שבת'דיקן טָאג.

געווען. און נו, פַארשטייט זיך, ַאז איך הָאבן דערצו גערן מסכים 



 קכז/  זכרונות פון גולַאג_____________________________ 

 לעמבערג אין

ַאז  פָאר חדשיםַאפון ַאזוי הָאט טַאקע ָאנגעהַאלטן דער סדר במשך 
איך פלעג שבת נישט קומען צו דער ַארבעט, און ַאנשטָאט דעם פלעג 

 איך ַארבעטן זונטָאג.

 איך ווער גערופן פַאר ַא קָאמוניסטישע קָאמיסיע
 פַאר נישט ַארבעטן שבת

ת איך זיץ און ַארבעט, דערזעע ַאנומעלט אין מיטן דער ווָאך, בע
איך ּפלוצלונג, ַאז דער גרויסער קָאמוניסט פון דער פַאבריק שטייט און 
קוקט זיך שטַארק איין ווי ַאזוי איך ַארבעט. ער רעדט קיין ווָארט 

 נישט, ער קוקט זיך בלויז צו צו מיין ַארבעט.

מען  גלייך נָאכדעם, קומט צוגיין ַא שליח און מעלדעט מיר, ַאז
רופט מיך "ַאהין", דָאס הייסט אין ביורָא פון דער פַאבריק, צו די 

 בַאלעבַאטים.

איך גיי ַאריין און איך זע, ַאז עס געפינט זיך דָארט דער גַאנצער 
ּפרעזידיום )דער "שולחן הנשיאות"( פון דער פַאבריק. איך הָאב גלייך 

גוטס. מען הָאט פַארשטַאנען, ַאז עס "שמעקט" דָא מיט עּפעס נישט 
מיך געהייסן זיך ַאוועקזעצן, און נָאכן פרעגן ביי מיר די סקרַאבָאוונע 
פרַאגן )מיין נָאמען, ווי ַאלט איך בין און דָאס גלייכן(, רופט זיך ָאּפ צו 
מיר דער הויּפט פון די קָאמוניסטן פון דער פַאבריק מיט דָאס 

 פָאלגענדע:

נען וועסט ַאלץ ּפרַאווען דיינע וויפל איז דער שיעור?! ביז ווַא –
מיט דעם שבת?! ַאלע ַארבעטן שבת, און דו ביסט )קונצן(  "סןקופָא"

דָארט נישטָא! ווידער, זונטָאג ביסטו איינער ַאליין אויף דער פַאבריק. 
 וואו איז דָאס געהערט געווָארן צו לָאזן איין מענטשן ַארבעטן ַאליין?!

הָאב איך  –הָאבן ביי דער ַארבעט  אויב איר דַארפט מיר נישט –
 דַאן בין איך גרייט ַאוועקצוגיין! –געענטפערט 

 מוזןמיר דַארפן דיך יָא הָאבן. מיר  –ענטפערט ער מיר.  –ניין!  –
דיך הָאבן אין דער פַאבריק. נָאר דו דַארפסט ַארבעטן מיט ַאלעמען 

 צוגלייך.

יער פון דער פַאבריק, ַאזוי הָאב איך ָאּפגערעדט מיט דעם אינזשינ –
מיר הָאבן ָאּפגערעדט, ַאז שבת ַארבעט איך  –ענטפער איך אים.  –

נישט, און ַאנשטָאט דעם ַארבעט איך זונטָאג. און אויב איר זענט צו 
דעם נישט מסכים, בין איך גרייט ָאּפצולָאזן מיין ַארבעט אין דער 



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קכח

 לעמבערגבין געצוואונגען צו ַאנטלויפן פון  איך

 פַאבריק!

דו וועסט נישט ַאוועקגיין!  –זָאגט ער ווידערַאמָאל,  –ניין, ניין!  –
 מיר דַארפן דיך הָאבן.

 פָאר:-קָאמוניסט פון דער פַאבריק זעצט-דער הויּפט

מיט וועמען בַאגעגנסטו זיך? ווער בַאאיינפלוסט דיר צו היטן  –
 שבת?

 –ענטפערט איך אים.  –איך בַאגעגן זיך מיט קיינעם נישט,  –
ז איך זָאל נישט ַארבעטן שבת, קיינער דַארף מיך נישט בַאאיינפלוסן, ַא

ווָארום ַאזוי שטייט געשריבן אין דער הייליקער תורה, ַאז שבת טָאר 
מען נישט ַארבעטן. בלויז מיט דער תורה "בַאגעגן" איך זיך, און זי 

 הָאט מיך בַאאיינפלוסט נישט צו ַארבעטן שבת.

ניסט ַאן קָאמו-רופט זיך ָאּפ דער הויּפט –ניין, ס'קען נישט זיין!  –
דו ביסט ַא יונגער מענטש, איינער ַאליין. מסתמא  –אויפגערעגטער. 

 הָאסטו עּפעס ַא רעדל ַארום זיך!

איך בין  –ענטפער איך אים.  –עס איז קיין שום רעדל נישט!  –
איינער ַאליין. איך, מיט דער תורה מיט דעם אויבערשטן. מער ווייס 

 איך קיין זַאך נישט!

ז ווייטער געגַאנגען דער געשּפרעך, ַאהין און צוריק. הכלל, ַאזוי אי
 דער קָאמוניסט הָאט ָאנגעפַאנגען מיך צוצודריקן.

איך הָאב שבת קיינמָאל נישט  –זָאג איך אים  –ווייסטו ווָאס?  –
געַארבעט, און איך ווייל ווייטער אויך נישט ַארבעטן שבת! און אויב 

יט ָאּפצולָאזן די ַארבעט אין דער בין איך גרי –עס געפעלט אייך נישט 
 פַאבריק!

 –פרק נב  –

 איך בין געצוואונגען צו ַאנטלויפן פון לעמבערג

 איך ווער "בַאפרייט" פון מיין ַארבעט

רופט  –איינזעענדיק מיין ַאנטשלָאסנקייט נישט צו ַארבעטן שבת 
ון קָאמוניסט פון דער פַאבריק צום אינזשיניער, א-זיך ָאּפ דער הויּפט

זָאגט צו אים: נו, מען דַארף אים בַאפרייען פון דער ַארבעט. ַאז ער וויל 



 קכט/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 בין געצוואונגען צו ַאנטלויפן פון לעמבערג איך

 דַארפן מיר אים נישט! –נישט גיין מיט אונז טרָאט ביי טרָאט 

דַארף מען  –נו, מילא. ַאז זיי דַארפן מיר נישט צו דער ַארבעט 
נישט. ווי דער סדר איז דַאן געווען, הָאב איך אויסגעשריבן ַא בקשה, 
ַאז איך בעט מען זָאל מיך בַאפרייען פון דער ַארבט, און איך בין טַאקע 

 בַאפרייט געווָארן.

רביצין חיה'קע סעגַאל טענה'ט, ַאז ס'איז פַאר מיר ַא סכנה צו 
 בלייבן אין לעמבערג

רב מיטן נָאמען מַאניע  סקווערעראין לעמבערג איז געווען ַא 
 –אים רופן(. בעת זיין רביצין סעגַאל )"מַאניע דער רב" פלעגט מען 

הָאט דערהערט, ַאז מען הָאט מיך בַאפרייט פון דער ַארבעט  –חיה'קע 
צוליב דעם ווָאס איך וויל נישט ַארבעטן שבת, און ַאז איך הָאב 
דערקלערט צו די קָאמוניסטן, ַאז איך הָאב שבת קיינמָאל נישט 

הָאט זי  –רבעטן שבת געַארבעט און ַאז איך וועל ווייטער אויך נישט ַא
-זיך שטַארק דערשרָאקן, און זי הָאט געטענה'ט, ַאז עס איז סכנת

 נפשות פַאר מיר צו פַארבלייבן אין לעמבערג.

מען דַארף נישט פַארגעסן, ַאז דָאס איז געווען אין די ביטערע יָארן, 
טן יָאר. די שיטה ביי די קָאמונסטישע רוצחים איז דַאן 91אין דעם 

איז אפילו פַאר ַא  –ן, ַאז איינער ווָאס איז שוין ַאמָאל "געזעצן" געווע
קלייניקייט הָאט מען אים ווידערַאמָאל איינגעזעצט! די "לָאגיק" אין 
דעם איז געווען: כָאטש דער דָאזיקער מענטש הָאט שוין ָאּפגעדינט זיין 

ר דַארף דעריבע –שטרָאף, וויבַאלד ָאבער ער איז שוין איינמָאל געזעצן 
 מען אים ווידער איינזעצן!

עס איז קיין וואונדער נישט דעריבער פַארווָאס חיה'קע הָאט זיך 
ַאזוי איבערגעשרָאקן פַאר מיין וואוילזיין. זי איז טַאקע גלייך ַאוועק 

געמַאכט ַא גַאנצן טומל, ַאז איך מוז שוין דָארט היים און מיר אין  צו
 ַאנטלויפן פון לעמבערג!

 נטלויף קיין חַארקָאוואיך ַא

 –נפשות צו פַארבלייבן אין לעמבערג -נו, ַאז עס איז פַאר מיר סכנת
 דַארף איך טַאקע ַאנטלויפן. ָאבער וואוהין זָאל איך לויפן?

ווי שוין דערמָאנט אויבן )קַאּפיטל מח(, הָאב איך אין לעמבערג 
דָאזיקע . די מרדכי )מָאטל( שענקַארגעוואוינט אין דער הויז פון 

משּפחה הָאט געהַאט קרובים אין חַארקָאוו, דעריבער איז -שענקַאר



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קל

 איך פָאר קיין טשערנָאוויץ צו לערנען זיך שחיטה –( 0494"ט )תש

 בַאשלָאסן געווָארן, ַאז איך זָאל ַאנטלויפן קיין חַארקָאוו.

 וכך הוה, איך בין ַאנטלָאפן פון לעמבערג קיין חַארקָאוו.

ָאנקומענדיק קיין חַארקָאוו הָאט זיך פַאר מיר ָאנגעפַאנגען ַא נייער 
גלות חַארקָאוו! איך הָאב ווידער געדַארפט נעמען זוכן ַאן גלות: 

שבת -ַארבעט, און ווייטער איז ַאנטשטַאנען דער ּפרָאבלעם פון שמירת
גלות לווָאוו א.ַא.וו. בקיצור, עס הָאט זיך פַאר מיר פַארענדיקט "

 ".גלות חַארקָאוו" און עס הָאט זיך ָאנגעפַאנגען ")לעמבערג(

 –פרק נג  –

איך פָאר קיין טשערנָאוויץ צו  –( 0494) תש"ט
 לערנען זיך שחיטה

פָאר, ַאז איך זָאל ווערן -מיין שווָאגער ּפסח משה זיידה שלָאגט
 ַא שוחט און ַא מוהל

ער . פסח משה זיידהאיך הָאב געהַאט ַא שווָאגער מיטן נָאמען 
ן ער איז געווען ַאהאט געלעבט אין לעמבערג און שפעטער אין חרקוב. 

 איש אלקים. זָאגט ער צו מיר:

וויפל ַא שיעור זיך צו מַאטערן מיט דיין ַארבעט? ווָאס איז דָאס  –
פַאר ַאן ַארבעט צו זיין ַא קנעכט ביי יענעם?! דו דַארפסט זיך 
אויסלערנען די אומנות פון שחיטה און מילה און ווערן ַא שוחט און ַא 

 מוהל!

 –פָאר מיין שווָאגער -זעצט –יטה אויף צו לערנען די פַאך פון שח –
דַארפסטו פָארן קיין טשערנָאוויץ. דָארט געפינען זיך עטלעכע פון 

 משה וויטעבסקער)"חז"ק"(;  חיים זלמן קַאזלינעראנ"ש, צווישן זיי: 
איטקין איז ַא שוחט,  יואל. דער דָאזיקער איטקין יואל)ווישעצקי( און 

 זוי צו "שטעלן דעם חלף".און ער וועט דיר אויסלערנען ווי ַא

זעלבסטפַארשטענדליך, ַאז איך הָאבן גערן מסכים געווען צו מיין 
שווָאגערס הצעה, ַאוועקצופָארן קיין טשערנָאוויץ אויסצולערנען זיך 
 –די פַאך פון שחיטה. ָאבער ווי ַאזוי קען איך פון דַאנען ַאוועקפָארן 

קינדער וועמען איך צוויי  איך הָאב דָאך דָא ַא משּפחה, ַא פרוי מיט
דַארף מפרנס זיין! אויף דעם הָאט זיך מיין טייערער שווָאגער משה 
זיידה אונטערגענומען, ַאז במשך פון דער צייט ווָאס איך וועל נישט זיין 



 קלא/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 איך פָאר קיין טשערנָאוויץ צו לערנען זיך שחיטה –( 0494"ט )תש

 אין חַארקָאוו, וועט ער מפרנס זיין מיין פרוי מיט די קינדער. וכך הוה.

 ָאן קיין טשערנָאוויץ-איך קום

נדיק צופָארן קיין טשערנָאוויץ, הָאט מען מיך בַאקענט מיט קומע
, ַא געוועזענער שוחט. איך הָאב ביי אים פַארברַאכט ַא ר' יואל איטקין

משך זמן און ער הָאט מיך אויסגעלערנט ווי ַאזוי צו "שטעלן דעם 
 חלף".

-אין טשערנָאוויץ הָאט נָאך דעמָאלט עקזיסטירט ַא אידישע בית
איז משה וויטעבסקער )ווישעצקי( ַאוועק  .הויז(-שלַאכט השחיטה )ַא

צום דָארטיקן שוחט, און ביי אים געּפועל'ט, ער זָאל מיך ָאננעמען 
דָארט צו ּפרַאקטיצירן שחיטת עופות: ווי ַאזוי צו נעמען ַאן עוף; מַאכן 

אויך ווי ַאזוי צו שחט'ן. דער שוחט  –די "תפיסה", און מיט דער צייט 
געווען )פַארשטייט זיך, ַאז מען הָאט אים -ויף דעם מסכיםהָאט א

 דערפַאר בַאצָאלט(.

ַאזוי הָאב איך טַאקע במשך ַא זמן פַארברַאכט אין דער 
השחיטה, זיך אויסגעלערנט די אומנות הזביחה -טשערנָאוויצער בית

און ָאנגעפַאנגען ַאליין צו שחט'ן. דער דָארטיקער שוחט הָאט זיך 
 ו מיין שחט'ן און מיין ַארבעט איז אים געפעלן געווָארן.צוגעקוקט צ

איך בַאקום "הודעה" און "קבלה" אויף שחיטה פון 
 טשערנָאוויצער רב

אין טשערנָאוויץ איז געווען ַא רב )איך הָאב פַארגעסן זיין נָאמען(, 
בין איך ַאוועק צו אים צו בַאקומען פון אים "הודעה" און "קבלה" 

 ַא שוחט. אויף צו ווערן

דער רב הָאט מיך פַארהערט אין די דינים פון שחיטה; בודק געווען 
מיינע חלפים א.ַא.וו. און דער טשערנָאוויצער שוחט הָאט מעיד געווען 
פַארן רב, ַאז איך טויג זיך אויס אין דער מלאכת הזביחה, און דער רב 

וי ַארום הָאט מיר טַאקע ַארויסגעגעבן "הודעה" און "קבלה", און ַאז
 בין איך נסמך געווָארן צו ווערן ַא שוחט ובודק.

 אין טשערנָאוויץ האב איך פארבראכט לערך דריי חדשים.



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קלב

 ווער ַא שוחט אין חַארקָאוו איך

 –פרק נד  –

 איך ווער ַא שוחט אין חַארקָאוו

 איך פָאר צוריק ַאהיים קיין חַארקָאוו

היות איך הָאב שוין פַארענדיקט דָאס לערנען זיך די מלאכת 
ען די צייט אומצוקערן זיך צוריק ַאהיים, קיין הזביחה, איז געקומ

 חַארקָאוו, צו מיין משפחה, און ָאנצופַאנגען ַארבעטן ַאלס שוחט.

צוריקקומענדיק קיין חַארקָאוו הָאב איך בַאזוכט עטלעכע פון די 
ר' זלמן בתים )צווישן זיי -חשוב'ע ליובַאוויטשער חַארקָאווער בעלי

ז איך בין ַא שוחט און זיי געוויזן די (, זיי דערציילט, ַאסקַאבלאָ 
פַארשטענדליך, ַאז זיי זענען געווען זייער צופרידן -"קבלה". זעלבסט

 דערפון ווָאס ס'איז צוגעקומען נָאך ַאן "אייגענער" שוחט, פון אנ"ש.

הייזער ווילן מיר נישט ָאננעמען -ביידע חַארקָאווער שלַאכט
 ַאלס שוחט!

שחיטה -ָאלט געווען צוויי )אידישע( בתיאין חַארקָאוו זענען דעמ
הייזער( פַאר עופות, איינער אין איין מַארק און דער צווייטער -)שלַאכט

הייזער )וועלכע הָאבן -אין דעם צווייטן מַארק. אין די דָאזיקע שלַאכט
בַאלַאנגט צו דער מלוכה( הָאבן געַארבעט אידישע שוחטים. אויסער די 

ווען אויך גויים, וועלכע פלעגן זיך פַארנעמען שוחטים, זענען דָארט גע
 מיטן אויספליקן די פעדערן פון די עופות.

]פעדערן זענען אין יענע יָארן פַאררעכנט געווָארן ווי "ווַאלוטע". די 
סָאוועטישע רעגירונג פלעגט עס עקסּפָארטירן און פַארקויפן אין 

 .אויסלַאנד, און בַאקומען ַאנשטָאט דעם דָאלַארן[

שוחט פון איין מַארק, און ביי -מען הָאט זיך געווָאנדן צום הויּפט
אים געבעטן ָאנצונעמען מיך צו דער ַארבעט. ער הָאט ָאבער דערצו 
נישט מסכים געווען. ער הָאט געטענה'ט, ַאז מען שעכט זייער ווייניק, 

 און ַאז אפילו פַאר איין שוחט איז נישטָא גענוג ַארבעט.

חט אין דעם ַאנדער מַארק הָאט זיך ָאּפגעזָאגט אויך דער שו
אויס, מורא געהַאט -ָאנצונעמען מיר ַאלס שוחט. יענער הָאט, ווייזט

 איך זָאל נישט כַאּפן ַא בליק אויף זיין חלף...

מען הָאט זיך געּפרואווט שּפַארן מיט די שוחטים, ָאבער עס הָאט 
פן נישט געווָאלט צולָאזן זיי הָאבן מיך בשום או –גָארנישט געהָאלפן 



 קלג/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 קוועדי ישיבה פַאר רבנים אין מָאס –( 0411"ז )תשי

 שחט'ן ביי זיי.

 איך ווייז צוריק ָאנבָאט צו גיין שחט'ן איבער די הייזער

הייזער הָאט מען נישט -ַאזוי ווי אין די ביידע חַארקָאווער שלַאכט
מסכים געווען ָאנצונעמען מיך ַאלס שוחט, איז אויפגעקומען ַא הצעה, 

יזער. דָאס הייסט, ַאז ּפריווַאטע ַאז איך זָאל גיין שחט'ן איבער די הי
מענטשן וועלן מיך איינלַאדן צו קומען שחט'ן זייערע עופות אין זייערע 

 ּפריווַאטע היימען, דָא און דָארט.

איך הָאב, זעלבסטפַארשטענדליך, צוריקגעוויזן דעם ָאנבָאט. איך 
הָאט איב  –הָאב דָאך ַא משּפחה, וועלכע איך דַארף מפרנס זיין, 

און פון ַארומגיין איבער די הייזער שעכטן קען מען כמעט  –טענה'ט גע
 גָארנישט פַארדינען.

און מען  –איינער פון די חַארקָאווער שוחטים איז געשטָארבן 
 נעמט מיך אויף ַאלס שוחט אויף זיין ּפלַאץ

אינצווישן הָאט ּפַאסירט, ַאז איינער פון די חַארקָאווער שוחטים 
ַאזוי ווי עס הָאט אויסגעפעלט ַא שוחט, הָאבן זיי זיך  איז געשטָארבן.

 גלייך געווָאנדן צו מיר, איך זָאל אויספילן זיין ּפלַאץ.

איך הָאב, זעלבסטפַארשטענדליך, ַא צופרידענער ָאנגענומען דעם 
אינסטַאנצן -ָאנבָאט, און נָאכן רעגיסטרירן זיך ביי די געהעריקע מלוכה

וָארן ַאלס שוחט אין חַארקָאוו. ַאזוי ווי יעדן בין איך ָאנגענומען געו
 שוחט, הָאט מען אויך מיר צוגעשטעלט ַא גוי צו פליקן די עופות.

השם געַארבעט ַאלס שוחט במשך פון עטלעכע -ַאזוי הָאב איך ברוך
 יָאר און געצויגן דערפון ַא ּפרנסה, כָאטש גַאנץ ַא קנַאּפע...

 –פרק נה  –

 שיבה פַאר רבנים אין מָאסקוועדי י –( 0411תשי"ז )

טן יָאר איז ָאנגעקומען ַא ידיעה, ַאז עס הַאלט זיך ביי 58אין 
עפענען אין מָאסקווע ַא ישיבה, וואו תלמידים וועלן זיך לערנען צו 

 ווערן רבנים, שוחטים, מוהלים און חזנים.

פַארשטייט זיך, ַאז ַא שוחט )ָאדער ַא מוהל א.ד.ג.( ווָאס וועט 
וועט  –ן ַא צעטל, ַאז ער הָאט פַארענדיקט די מָאסקווער ישיבה הָאב

מען אויף אים קוקן אינגַאנצן ַאנדערש, מיט ַא סך מער רעסּפעקט ווי 



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קלד

 די ישיבה פַאר רבנים אין מָאסקווע –( 0411"ז )תשי

געלערנט  –ַאזוי ווי איך, למשל  –מען קוקט אויף איינעם ווָאס הָאט 
 שחיטה אין טשערנָאוויץ, בַאהַאלטענערהייט.

ַאז ס'איז פַאר מיר כדאי צו פָארן  איך הָאב דעריבער בַאשלָאסן,
קיין מָאסקווע ָאנגענומען צו ווערן אין דער דָארטיקער ישיבה כדי ַאזוי 
ַארום צו בַאקומען )אויך( פון דער דָאזיקער ישיבה סמיכה ַאלס ַא 

 שוחט.

ָאן קיין מָאסקווע און איך ווער אויפגענומען פון הרב -איך קום
 מָאסקווערב פון -שלייפער, דער הויּפט

אומר ועושה, איך בין טַאקע בַאלד געפָארן קיין מָאעסקווע. 
, הרב שלייפערָאנקומענדיק דָארט, בין איך אויפגענומען געווָארן פון 

רב פון מָאסקווע, וועלכער איז אויך געשטַאנען אין שּפיץ -דער הויּפט
היות אויפקומענדער ישיבה. איך הָאב צו אים געזָאגט, ַאז -פון דער ניי

וויל איך  –איך הָאב געהערט, ַאז ביי זיי עפענט זיך אויף ַא ישיבה 
 ָאנגענומען ווערן ַאלס תלמיד אין דער דָאזיקער ישיבה.

הרב שלייפער הָאט זיך ביי מיר נָאכגעפרעגט ווער איך בין און פון 
ווַאנען איך קום. איך הָאב אים אויף ַאלץ געענטפערט, און צוגעגעבן, 

 
 ישיבת "קול יעקב" אין מאסקעווער שול

שטייענדיק: הרב יהודה ליב לעווין; הרב חיים כ"ץ און הרב  –פון רעכטס צו לינקס 
שלייפער. ערשטע בַאנק: ?; וועלוועל דער סופר; איך און ר' ישראל שווָארצבָארד. 

 ; הרב פישמאן; ?.לישעוויץא יעקב; העשל גורעוויטששטע בַאנק: אונטער 

 



 קלה/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 די ישיבה פַאר רבנים אין מָאסקווע –( 0411"ז )תשי

זענען פַארן דָא, אין מָאסקווע, אידן ווָאס געדענקען מיר נָאך פון ַאז עס 
און ַאנדערע. מיינע ענטפערס  יַאנקל הָארענשטייןקיעוו, צווישן זיי 

 הָאבן אים בַאפרידיקט.

 מען פַארהערט מיר און איך ווער ָאנגענומען ַאלס תלמיד
 אין דער מָאסקווער ישיבה

עשטעלט צו ַא בחינה )ַא פַארהער( קורצליך דערנָאך הָאב איך זיך ג
, וועמענס אויפגַאבע עס איז געווען צו סנדלרהרב  און ןהרב זלמן נתביי 

פַארהערן די תלמידים ווָאס הָאבן געווָאלט ָאנגענומען ווערן אין דער 
 נייער ישיבה.

הרב סנדלר הָאט ַארויסגענומען ַא גמרא קידושין, און מיך געהייסן 
אים. איך הָאב פַאר אים פָארגעלערנט די ערשטע פָארלערנען פַאר 

משנה פון דער מסכת )"האשה נקנית בשלשה דרכים כו'"(. מיין לערנען 
הָאט אים, ווייזט אויס, בַאפרידיקט און ער הָאט מסכים געווען מיך 

 ָאנצונעמען ַאלס תלמיד אין דער נייער מָאסקווער ישיבה.

ב פון אים אויסבַאהַאלטן פַארשטענדליך, ַאז איך הָא-זעלבסט –
דעם פַאקט, ַאז איך הָאב שוין געלערנט שחיטה אין טשערנָאוויץ און 
ַאז איך הָאב שוין ַא צעטל פַאר שחיטה. ווָארום איך הָאב דָאך 

צעטל דווקא פון דער מָאסקווער ישיבה. -געווָאלט בַאקומען ַא שחיטה
 עּפעס ַא קלייניקייט?! מָאסקווע!

צופָארן צו לערנען אין דער נייער -בערַאל קומעןתלמידים פון אי
 מאסקווער ישיבה

צוביסלעך הָאבן ָאנגעפַאנגען צו קומען קיין מָאסקווע תלמידים פון 
איבערַאל, וועלכע הָאבן געווָאלט ָאנגענומען ווערן אין דער נייער 
מָאסקווער ישיבה. צווישן די ָאנגעקומענע זענען אויך געקומען 

גרוזיע, וועלכע הָאבן זיך געווָאלט אויסלערנען די אומנות תלמידים פון 
 הזביחה, ווָארום גרוזיע הָאט זיך שטַארק גענויטיק אין שוחטים.

צווישן די ָאנגעקומענע תלמידים קיין מָאסקווע געדענק איך אויך 
פון ריגע. ער הָאט זיך געהַאלטן  העשל גורעוויטשאיינעם מיטן נָאמען 

(. ער איז דערצו "א גאנצע מציאות") "דַאם-ביע-טי-יאַ "פַאר ַא גַאנצן 
אויך געווען ַא גַאנץ פיינער חזן. פַארשטייט זיך, ַאז ער איז ָאנגענומגען 

 געווָארן ַאלס תלמיד אין דער נייער מָאסקווער ישיבה.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קלו

 די ישיבה פַאר רבנים אין מָאסקווע –( 0411"ז )תשי

 ישיבה אין דער נייער ישיבה-דער מלמד און דער ראש

ון דער נייער מָאסקווער מיט דער צייט הָאבן די איניציַאטָארן פ
ישיבה פַאר דער -ישיבה ָאנגעפַאנגען צו זוכן ַא מלמד און ַא ראש

 ישיבה.

, ַא געוועזענער ר' חיים כ"ץַאלס מלמד איז אויפגענומען געווָארן 
ישיבה איז אויפגענומען -תלמיד פון "חפץ חיים" זצ"ל און ַאלס ראש

רב פון -דיקער הויּפט, דער שּפעטערהרב יהודה ליב לעוויןגעווָארן 
 מָאסקווע.

און ַאזוי הָאבן זיך ָאנגעפַאנגען די לימודים אין דער נייער 
מָאסקווער ישיבה. מ'הָאט ָאנגעהויבן צו לערנען מסכת חולין און 
ַאביסל דעם ספר "שמלה חדשה". די לימודים זענען געגַאנגען גַאנץ 

 פיין.

-ן ַא קיך מיט ַאן עסאין חצר פון ישיבה איז איינגעשטעלט געווָאר
צימער פַאר די תלמידים. דער משגיח אויף דער כשרות פון דער קיך 

. ער הָאט טַאקע שטַארק בערל ריקמַאןאיז געווען איינער פון אנ"ש, 
מקּפיד געווען, ַאז דָאס פלייש זָאל געכשר'ט ווערן ווי עס דַארף צו זיין, 

ישט אויסמישן ח"ו נ אלאון הָאט אויך געמַאכט זיכער, ַאז מען ז
פַארשטענדליך, ַאז מיט ַאזַא משגיח -פליישיגס מיט מילכיגס. זעלבסט

 הָאב איך זיך געקענט ערלויבן צו עסן פון דער דָאזיקער קיך.

הרב שלייפער נפטר געווָארן; הרב לעווין ווערט דער נייער 
 ישיבה-רב פון מָאסקווע און הרב טרעבניק ווערט ראש-הויּפט

כדעם ווי עס הָאבן זיך ָאנגעפַאנגען די לימודים אין דער ַא צייט נָא
רב, נפטר -מָאסקווער ישיבה, איז הרב שלייפער, דער מָאסקווער הויּפט

 –רב -געווָארן. ַאנשטָאט אים איז אויפגענומען געווָארן ַאלס הויּפט
ישיבה הרב לעווין. ובכן הָאט די ישיבה זיך גענויטיקט -אונזער ראש

 ישיבה.-עם ראשאין ַא ניי

ַא  – ר' שמעון טרעבניקמען הָאט געזוכט, ביז מען הָאט געפונען 
אויך ַא תלמיד פון "חפץ חיים" זצ"ל,  – 65ברודער פון ר' נחום טרעבניק

ַא חבר פון דעם מלמד ר' חיים כ"ץ, און ער איז אויפגענומען געווָארן 
שמעון  ישיבה אין דער מָאסקווער ישיבה. ר'-ַאלס דער נייער ראש

–––––––––– 
 חב"ד.-( דער שּפעטערדיקער רב פון כפר65



 קלז/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 די ישיבה פַאר רבנים אין מָאסקווע –( 0411"ז )תשי

 טרעבניק איז געווען ַאן איש אלקים.

 מיר ּפרַאקטיצירן שחיטת עופות און שחיטת גסות

ַא צייט נָאכדעם ווי מיר הָאבן ָאנגעפַאנגען צו לערנען די דינים פון 
שחיטה, הָאבן מיר געדַארפט ָאנפַאנגען צו ּפרַאקטיצירן ווי ַאזוי צו 

 .שחט'ן, סיי עופות און סיי גסות

יט זיך, ַאז צו ּפרַאקטיצירן שחיטת עופות איז אונז נישט פַארשטי 
השחיטה -ָאנגעקומען שווער, ווָארום אין מָאסקווע איז געווען ַא בית

יַאנקל )" יעקב אלישעוויץהָאט דָארט געשָאכטן אופיציעל פַאר עופות. 
שמעון אום אופיציעל האבן דארטן אויך געשאכטן  ,66"(דער שוחט
טַאקע אין דעם . יאסל מאסיעיואון  קוצינאקאיציק , גייסינסקי
 השחיטה הָאבן מיר זיך געלערנט ווי ַאזוי צו שחט'ן עופות.-דָאזיקן בית

דַאקעגן צו לערנען זיך ווי ַאזוי צו שחט'ן בהמות גסות איז אונז 
וויבאלד אז דער שחט'ן איז פארגעקומען אין ָאנגעקומען זייער שווער 

ת עס איז געווען ווינטער, איז אויסער דער און בשע. הויף בא די גויים
שוועריקייט וואס דער רעגן און שניי האט אנגעמאכט צום ארבעט, איז 

אין מָאסקווע זענען זיין דעם "חלף". -אין דער קעלט זייער שווער בודק
 איציקאון  יָאסל מַאיסייאיווגעווען צוויי שוחטים פַאר גסות: 

ן ַארומצוגיין איבער די דערפער מיט די . מיר הָאבן ָאנגעפַאנגעקוצינאק
שחט'ן אין 'גסות. דָאס איז געווען יענע ַארבעט! ווָארום מיר הָאבן גע

הויף, וואו עס איז געווען קַאלט און נַאס, און דָארט הָאבן מיר אויך 
 געדַארפט מַאכן די בדיקת ּפנים וכו' וכו'.

ם מיר הָאבן מיר הָאבן ָאבער קיין ברירה נישט געהַאט, ווָארו
געווָאלט זיך אויסלערנען )נישט בלויז די ַארבעט פון שחיטת עופות, 
נָאר( אויך די ַארבעט פון שחיטת בהמות. אידן ווילן דָאך הָאבן אויך 

פלייש, נישט בלויז עופות. עס איז דָא ַא בַאוואוסטער גרוזינער -בהמה
עוף בשר!  ": הציפור לאהציפור לא בתרשּפיל אויפן פסוק "-ווערטער

 !איז נישט קיין פלייש

וכך הוה, איך הָאב זיך טַאקע אין דער מָאסקווער ישיבה 
 אויסגעלערנט אויך ווי ַאזוי צו שחט'ן בהמות גסות.

–––––––––– 
רט נפטר ישראל, און איז דָא-געווען קיין ארץ-ט ער עולההָא זר תשכ"( אין יָא66

 ר תשנ"ד.געווארן אין יָא



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קלח

 לערנען זיך צו ווערן מוהלים מיר

 –פרק נו  –

 מיר לערנען זיך צו ווערן מוהלים

אין דער זעלבער צייט ווָאס מיר הָאבן זיך געלערנט די אומנות 
 נגעפַאנגען צו לערנען זיך די אומנות המילה.הזביחה, הָאבן מיר אויך ָא

 די ּפרַאקטיקע ווָאס עס פָאדערט זיך פון ַא מוהל

אויף אויסצולערנען זיך די אומנות פון מילה דַארף מען )ּפונקט ווי 
אויך  –אויסער דָאס לערנען פון די הלכות  –ביי דער אומנות הזביחה( 

קטיקע בַאשטייט אין צוויי . און די די דָאזיקע ּפרַאּפרַאקטיקעהָאבן 
 טיילן:

צום ַאלעם ערשטן דַארף ַא מוהל ּפשוט ּפרַאקטיצירן ווי ַאזוי ַמל 
צו זיין ַא קינד, דָאס הייסט ווי ַאזוי צו מַאכן ווי געהעריק די מעשה 
המילה: דעם חיתוך, די ּפריעה און דָאס גלייכן. פַארשטייט זיך, ַאז די 

 עיקר. דָאזיקע ּפרַאקטיקע איז דער

צוזַאמען דערמיט ָאבער דַארף ַא מוהל אויך הָאבן ּפרַאקטיקע אין 
מילה; סיי ווָאס -נָאך זָאכן ווָאס זענען פַארבונדן מיט דורכפירן ַא ברית

ווָאס  –און דָאס איז דער עיקר  –ָאנבַאלַאנגט פַארן ברית און סיי 
 ָאנבַאלַאנגט נָאכן ַמל זיין דָאס קינד.

למשל, בודק זיין דָאס קינד פַארן ברית, כדי צו  ַא מוהל דַארף,
בַאשליסן צי דָאס קינד איז געזונט און מען קען אים ַמל זיין, ָאדער 

 מען דַארף ָאּפלייגן דעם ברית אויף ַא שּפעטערדיקע צייט.

דָאס זעלבע דַארף ַא מוהל קומען בָאזוכן דָאס קינד נָאכן ַמל זיין 
בַאנדַאזש, און מַאכן זיכער, ַאז עס הָאבן  אים, כדי איבערצובייטן זיין

זיך נישט געשַאפן ח"ו קיין קָאמּפליקַאציעס ַאלס תוצאה פון דער ברית 
 מילה.

ַאמָאל טרעפט אפילו, ַאז דער מוהל דַארף בלייבן איבערנעכטיקן 
ביי דעם רך הנימול, וויבַאלד ַאז די מוטער פון דָאס קינד איז יונג 

זכר( און זי הָאט נָאך נישט קיין -ערשטער בן )ָאדער דָאס איז איר
ּפרַאקטיקע. אין ַאזַא פַאל, דַארף דער מוהל אויך וויסן ווי ַאזוי צו 

הנימול אויף די הענט כדי אים צו בַארואיקן בעת ער -נעמען דעם רך
דורך זינגען פַאר אים ַא אידישן חסידישן ניגון. ]די ּפרַאקטיקע  –וויינט 

 –ז בעת מען זינגט, ח"ו, פַארן קינד ַא גוי'אישן ניגון הָאט געוויזן, ַא



 קלט/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 ו ווערן מוהליםלערנען זיך צ מיר

וויינט ער ווייטער. דַאקעגן ָאבער, ַאז מען זינגט פַאר אים עּפעס ַא 
דַאן בַארואיקט ער זיך. עס איז דָאך ַא  –אידישן חסידישן ניגון 

 אידישע נשמה'לע![.

 מיר ּפרַאקטיצירן מילה ביי יַאנקל דעם מוהל

ווע זענען דַאן געווען עטלעכע מוהלים, איז ָאבער כָאטש אין מָאסק
דער אויבנדערמָאנטער יַאנקל דער שוחט פַאררעכנט געווָארן ַאלס דער 

מילה. דער עולם הָאט זייער -"ּפרָאפעסָאר" ווָאס ָאנבַאלַאנגט ברית
געהַאלטן פון אים. און טַאקע צו אים זענען מיר געגַאנגען צו לערנען זיך 

 ווערן מוהלים. ווי ַאזוי צו

צוליב "כבוד אלקים הסתר דבר", איז ווען עס איז געקומען צו 
לערנען זיך די אומנות פון מילה, הָאט יַאנקל דער שוחט עס געלערנט 
מיט אונז אין גרוּפעס פון בלויז עטלעכע תלמידים אויף ַא מָאל. ווָארום 

ָאן ּפרסום  נישט ווי ביי שחיטה, איז ביי מילה הָאט עס געדַארפט זיין
וויבאלד אז דאס איז געווען א סכנה פאר דער פאטער פון  און ָאן רעש

 קינד

 מילה-די שוועריקייטן ביים ּפרַאקטיצירן ַא ברית

אין דער צייט ווָאס דָאס לערנען זיך די ּפרַאקטיקע פון שחיטה ביי 
איז ָאבער  –יַאנקל דעם שוחט איז אונז ָאנגעקומען נישט גָאר שווער 

מילה ביי אים שוין געווען ַא -ס לערנען זיך די ּפרַאקטיקע פון בריתדָא
 גָאר שווערער געשעפט.

כָאטש מיר זענען מיטגעגַאנגען מיט יַאנקל דעם שוחט צו די ברית'ן 
ווָאס ער הָאט דורכגעפירט, און זיך גוט צוגעקוקט ווי ַאזוי ער טוט 

דָאך מיט די  איז ָאבער "המעשה הוא העיקר": מען דַארף –ַאלץ 
אייגענע הענט ּפרַאקטיצירן ווי ַאזוי צו הַאלטן דָאס מעסערל און ווי 
ַאזוי צו מַאכן דעם מעשה החיתוך. און דָאס הָאט אונז יַאנקל דער 

הנימול -שוחט נישט געקענט לָאזן טָאן, ווָארום די עלטערן פון דעם רך
ערלָאזט, ַאז אופן נישט ד-שטייען דָאך דערביי, און זיי הָאבן בשום

מומחה, און בפרט ַאזַא איינער ווָאס -איינער ווָאס איז נישט קיין מוהל
זָאל ַמל זיין זייער קינד!  –הָאט נישט קיין שום פריערדיקע ּפרַאקטיקע 

-צו ַמל זיין זייערע קינדער הָאבן זיי צוגעלָאזט בלויז יַאנקל דעם מוהל
 ה ַאליין.חממו

הנימול הָאבן ַא טייל עלטערן אונז -רך צו מַאכן ּפריעה אויף דעם –



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קמ

מיר פַארענדיקן דָאס לערנען און שטעלן זיך צו די  –( 0411"ח )תשי
 פַארהערן

צוגעלָאזן. ווָארום כָאטש אויך ּפריעה איז ַא גָאר חשוב'ער טייל פון 
מילה )און "מל ולא פרע כאילו לא מל" ח"ו(, איז ָאבער אויף -ברית

דעם הָאבן זיי נישט ַאזוי שטַארק מדקדק געווען, ַאז דָאס זָאל געטָאן 
מומחה. דַאקעגן בנוגע צו דער מעשה המילה -ווערן בלויז דורך ַא מוהל

 אופן נישט צוגעלָאזן דערצו.-ַאליין ווָאלטן די עלטערן אונז בשום

 –די תלמידים פון דער מָאסקווער ישיבה  –און ַאזוי הָאבן מיר 
טַאקע געלערנט די נויטיקע דינים ווָאס ַא מוהל דַארף וויסן; 

דורך -ען ווי ַאזוי ער פירטמיטגעגַאנגען מיט יַאנקל דעם שוחט צו זע
ָאבער ווָאס  –מילה'ס; ּפרַאקטיצירט אפילו די ּפריעה -ברית

ָאנבַאלַאנגט די מעשה המילה ַאליין הָאבן מיר נישט בַאקומען קיין 
 שום ּפרַאקטיקע.

 סטיּפענדיע פון דער מָאסקווער ישיבה-מיר בַאקומען ַא געלט

ס מיר הָאבן געלערנט היות ווי במשך פון דער גַאנצער תקופה ווָא
אין דער מָאסקווער ישיבה, הָאבן מיר דָאך נישט געַארבעט, און ַאזוי 
ַארום הָאבן מיר נישט געהַאט קיין שום ּפרנסה ָאּפצושיקן צו אונזערע 

דעריבער טַאקע הָאט יעדערער פון אונז בַאקומען ַא  –משּפחות 
ר סומע פון הונדערט דַאכט זיך מיר אין דע ,סטיּפענדיע פון דער ישיבה

 רובל ַא חודש. נו, הונדערט רובל אין יענע יָארן איז געווען געלט!

 –פרק נז  –

מיר פַארענדיקן דָאס לערנען און  –( 0411תשי"ח )
 שטעלן זיך צו די פַארהערן

ַאזוי הָאבן מיר פַארברַאכט ַא גַאנץ יָאר אין דער מָאסקווער 
בן סיי געלערנט די דינים פון שחיטה ישיבה; ַא יָאר אין וועלכן מיר הָא

 און מילה און סיי עס ּפרַאקטיצירט.

ַאז עס איז דורכגעגַאנגען דער יָאר, זענען מיר ַאריינגערופן געווָארן 
ישיבה הרב לעווין, וועלכער הָאט אונז געזָאגט, ַאז עס -צום ראש

פַארבַאנד, -הערשט ַא מחסור אין שוחטים און מוהלים אין סָאוועטן
און דעריבער איז שוין צייט מיר זָאלן דורכגיין די בחינות און ווערן 

 מוסמך'דיקע שוחטים און מוהלים.



 קמא/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

רענדיקן דָאס לערנען און שטעלן זיך צו די מיר פַא –( 0411"ח )תשי
 פַארהערן

 די קעגנערשַאפט פון ליעּפליער רב צו דער מָאסקווער ישיבה

אין לענינגרַאד )די ַאמָאליקע ּפעטערבורג( הָאט געוואוינט דער 
וקט מיט ַא . דער דָאזיקער חשוב'ער רב הָאט געקליעּפליער רב

אויפגעקומענער מָאסקווער ישיבה. -שטַארקן פַארדַאכט אויף דער ניי
ער הָאט געטענה'ט, ַאז די תלמידים ווָאס זענען ָאנגענומען געווָארן אין 
דער ישיבה זענען מן הסתם קָאמוניסטן פון דער קָאמוניסטישער 

ון דער ָארגַאניזַאציע )"קָאמסָאמָאלצעס"( און פַארבינדעטע פ-יוגנט
"ק.ג.ב.", און ַאז די איינציקע סיבה ווָאס מען הָאט אויפגעעפנט די 

 דָאזיקע ישיבה איז, כדי אויסצוהָאדעווען דָארט "רבנים מטעם".

דער ליעּפליער רב הָאט נישט געגלויבט, ַאז די תלמידים ווָאס די 
מָאסקווער ישיבה וועט מסמיך זיין וועלן טַאקע קענען עּפעס לערנען. 

ר הָאט געהַאלטן, ַאז זייער "לומדות" איז בלויז ַאן ָאנשטעל. ע
דעריבער הָאט ער געבעטן, ַאז בשעת עס וועט קומען די צייט פון די 
פַארהערן, זָאל מען אים וועגן דערויף מעלדן, ווָארום ער וויל זיך 

 בַאטייליקן אין די פַארהערן.

הָאט טַאקע די ַאז עס איז געקומען די צייט פון די פַארהערן, 
ָאנפירערשַאפט פון דער מָאסקווער ישיבה וועגן דעם געמָאלדן צום 
ליעּפליער רב, און ער הָאט מודיע געווען, ַאז ער וועט אי"ה קומען קיין 

 מָאסקווע צו בַאטייליקן זיך אין די פַארהערן.

בעת די ישיבה הָאט דערהַאלטן ַא טעלעגרַאמע פון דעם ליעּפליער 
-ר איז שוין ַארויסגעפָארן פון לענינגרַאד, הָאט דער ראשרב, ַאז ע

ישיבה, הרב לעווין פַארָארדנט ַאלע תלמידים זיך ָאנצוטָאן אין שיינע 
ּפנים זיין דעם ליעּפליער רב. ער איז טַאקע -קליידער און גיין מקבל

 געווען ַא גָאר חשוב'ער רב.

ליער רב און אים ּפנים געווען דעם ליעּפ-וכך הוה, מיר הָאבן מקבל
 געברַאכט אין דער ישיבה.

אויסער דעם ליעּפליער רב, הָאט די מָאסקווער ישיבה אויך 
, וועלכער הָאט מיט יָאווקער רבכנמַאאיינגעלַאדן צו די פַארהערן דעם 

זיך אויך מיטגעברַאכט זיינעם ַא שוחט, כדי דער שוחט זָאל אויך 
 ע שוחטים.קענען פרעגן עטלעכע שאלות ביי די ניי



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קמב

מיר פַארענדיקן דָאס לערנען און שטעלן זיך צו די  –( 0411"ח )תשי
 פַארהערן

דער ליעּפליער רב בַאטייליקט זיך אין די פַארהערן און ווערט 
 בַאאיינדרוקט פון די תלמידים פון דער מָאסקווער ישיבה

דער פַארהער פון דער ערשטער קבוצה תלמידים פון דער 
 (.1451מָאסקווער ישיבה איז פָארגעקומען ה' שבט תשי"ח )

ינדרוקט געווָארן פון די דער ליעּפליער רב איז שטַארק בַאאי
תלמידים המסיימים פון דער מָאסקווער ישיבה, סיי פון זייער 
קענטשַאפט אין זייערע לימודים און סיי פון זייער אויסזעען; ער הָאט 
געזעען, ַאז זיי זענען טַאקע פיינע, ערלעכע תלמידים, אנשי צורה )נישט 

יעל בַאאיינדרוקט ווי ער הָאט פריער חושד געווען(. ער איז סּפעצ
געווָארן פון די גרוזינער תלמידים, וועלכע זענען טַאקע געווען אמת'ע 

 שמים.-יראי

דעם גוטן רושם ווָאס די תלמידים המסיימים הָאבן געמַאכט אויף 
דעם ליעּפליער רב, איז געווען קענטיק אויך דערפון ווָאס ער הָאט 

ישיבה. בה בשעה ווָאס לגמרי געביטן זיין קוק אויף דער מָאסקווער 
פריער הָאט דער ליעּפליער רב פַארָארדנט, ַאז מען זָאל דער דָאזיקער 
ישיבה נישט געבן קיין איין קָאּפקע געלט, איז נָאכן פַארהער הָאט ער 
דערקלערט ַאז עס איז זייער ַא פיינע ישיבה און ַאז עס איז ַא מצוה עס 

 
דער די רבנים זיצן ביים פַארהער. אויבן זיצט הרב לעווין. אונטן זיצן )פון לינקס( 

 י; הרב טרעבניק; ? און הרב חיים כ"ץ.ָאווקער רבכנמַא; דער ליעּפליער רב

 



 קמג/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 ווער שוחט און מוהל אין פרונזה איך

 צו שטיצן.

 ם און מוהליםמיר ווערן מוסמך ַאלס שוחטי

נָאכן דורכגיין בהצלחה די פַארהערן אין שחיטה, הָאט מען אונז 
סיי אויף שחיטת עופות און סיי  –ַארויסגעגעבן "קבלה" און "הודעה" 

אויף שחיטת גסות. ]מיר הָאבן טַאקע שטַארק געהָאפט צו בַאקומען 
ט סמיכה אויך אויף גסות. דעריבער הָאבן מיר טַאקע גוט אויסגעחזר'

 אין דעם "שמלה חדשה" די ַאלע פינף סימנים[.

 –צווישן זיי אויך ַא ליובַאוויטשער שוחט –די מָאסקווער שוחטים 
הָאבן אויף אונז מעיד געווען, ַאז מיר זענען ראוי צו ווערן שוחטים 

 בישראל.

ַאזוי אויך נָאכן דורכגיין בהצלחה די פַארהערן אויף מילה, הָאבן 
 וערן מוהלים מוסמכים.מיר בַאקומען צו ו

 –פרק נח  –

 האיך ווער שוחט און מוהל אין פרונז

 איך פָאר צוריק קיין חַארקָאוו צו מיין משּפחה

קורצליך נָאכדעם ווי איך הָאב פַארענדיקט בהצלחה די פַארהערן 
געגַארטע צעטלען צו קענען ווערן ַא שוחט און ַא -און בַאקומען די לַאנג

רלָאזט מָאסקווע און צוריקגעפָארן קיין חַארקָאוו הָאב איך פַא –מוהל 
 צו מיין פַאמיליע.

צוריקקומענדיק קיין חַארקָאוו, הָאב איך נישט געקענט געפינען 
תיכף קיין ַארבעט. און ַאזוי הָאב איך זיך ַארומגעדרייט עטלעכע ווָאכן 

 ָאן ַארבעט.

 מוהל הרב לעווין שלָאגט מיר פָאר איך זָאל ווערן שוחט און
 האין פרונז

 הרב יהודה ליב לעוויןּפלוצלונג הָאב איך דערהַאלטן ַא בריוו פון 
, אין הפון מָאסקווע, אין וועלכן ער שרייבט, ַאז די קהילה פון פרונז

דער קירגיזיער רעּפובליק, נויטיקט זיך גָאר שטַארק אין ַא שוחט און ַא 
וָאס צו טָאן אין מוהל. און היות ווי דערווייל הָאב איך נישט ו

חַארקָאוו, דעריבער שלָאגט ער מיר פָאר, איך זָאל פָארן קיין פרונזה צו 



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קמד

 ווער שוחט און מוהל אין פרונזה איך

 ווערן זייער שוחט און מוהל.

 איך הָאב, זעלבסטפַארשטענדליך, גערן ָאנגענומען דעם ָאנבָאט.

, הָאט הרב לעווין צוגעגרייט ַא הפַאר מיין ָאּפפָארן קיין פרונז
הקהל פון -יך זָאל מיטנעמען צו די ראשילענגערן בריוו וועלכן א

. אין זיין בריוו איז הרב לעווין מיך שטַארק משבח און שרייבט הפרונז
-דָארט, צווישן ַאנדערן, ַאז ער שיקט צו זיי ַא גרויסן שוחט און ַא מוהל

מומחה; ַא מוהל ווָאס הָאט שוין מכניס געווען תחת כנפי השכינה 
ווען הרב לעווין ווָאלט עס נישט  –הונדערטער אידישע קינדער! 

געשריבן, ווָאלטן זיי מיך קיינמָאל נישט צוגעלָאזן צו ַמל זיין זייערע 
 קינדער.

ל זיין  אידן פון פרונזה הַאלטן זיך צוריק פון לָאזן מיר מ 
 זייערע קינדער

ָאנקומענדיק קיין פרונזה, בין איך געפעלן געווָארן פַאר די 
און זיי הָאבן מיך ָאנגענומען ַאלס זייער שוחט בתים, -דָארטיקע בעלי

און מוהל. דערצו נָאך זענען זיי געווען צופרידן דערפון ווָאס איך בין 
 אויך ַא שטיקל חזן.

און ַאזוי ַארום הָאב איך טַאקע ָאנגעפַאנגען צו ַארבעטן אין דער 
סיי שחיטת עופות, און פון צייט צו צייט אויך  –פעלד פון שחיטה 

"בית השחיטה" פאר די עופות פלעגט פארקומען ביי חיטת גסות. די ש
אן אידינע אין חצר. די גסות פלעגט 
 מען שחט'ן ביי די גויים אין די דערפער. 

ווָאס ָאנבַאלַאנגט ָאבער צו 
הָאב איך נישט  –דורכפירן ברית'ן 

געהַאט דָארט קיין שום ַארבעט. ווי עס 
דן פון ווייזט אויס, הָאבן זיך די אי

פרונזה צוריקגעהַאלטן פון צו 
ָאנפַארטרויען מיר מיט דורכפירן די 
ברית'ן פון זייערע קינדער, נישט 
וויסנדיק מיין מומחיות אין דעם 

 דָאזיקן תחום

]אגב, איך בין דערפון גָאר געווען  
צופרידן, וויסנדיק דעם אמת, ַאז איך 
הָאב נָאך נישט קיין ּפרַאקטיק אין דעם 

 
 איך פיר דורך א ברית

 



 קמה/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 מילה אין פרונזה-ערשטע ברית מיין

 מילה'ס[.-ון בריתתחום פ

דער גבאי פון דער קהילה אין פרונזה הָאט מיר געזָאגט, ַאז איך 
הָאב נישט ווָאס צו זיין בַאזָארגט, ווָארום ווי נָאר עס וועט זיך מַאכן 

מילה ווָאס איך וועל דורכפירן, און דער עולם וועט -דער ערשטער ברית
ן ַאלע ָאנפַאנגען צו נוצן דַאן וועלן שוי –זיין צופרידן פון מיין ַארבעט 

 מיך ַאלס דעם מוהל פון זייערע קינדער.

 –פרק נט  –

 מילה אין פרונזה-מיין ערשטע ברית

ַאזוי איז דורכגעגַאנגען ַא צייט. ויהי היום, קומט צוגיין ַא איד און 
דערציילט מיר, ַאז ביי אים איז געבוירן געווָארן ַאן אייניקל, און ער 

ר מָאסקווער מוהל, זָאל אים מכניס זיין בבריתו של וויל ַאז איך, דע
 אברהם אבינו ע"ה.

! רבונו של עולם, הָאב אויף מיר רחמנותאיך הָאב זיך געטרַאכט: 
מילה נישט -ווייז מיר עּפעס ַא דרך. איך הָאב נָאך קיין איין ברית

דורכגעפירט! מען דַארף דָאך מַאכן דעם חיתוך, די ּפריעה, ָאּפשטעלן 
"! אליהו מלאך הברית . . עמוד על ימיני וסמכניס בלוט וכו' וכו'! "דָא

רבונו של עולם, דו מוזט מיר העלפן, ּפונקט ווי דו הָאסט געהָאלפן 
 .67אברהם אבינו ע"ה, ווי עס שטייט )נחמי' ט, ח( "וכרות עמו הברית"

הכלל, איך הָאב געמַאכט ַאלע צוגרייטונגען צום ברית. בעת עס 
מילה, בין איך געווען -געקומען דורכצופירן דָאס עצם ברית איז ָאבער

 אינגַאנצן ַא צעטומלטער און איך הָאב זיך אינגַאנצן פַארלוירן.

 אליהו מלאך הברית איז מצליח מיין ַארבעט

איך קום צוגיין אויף מָארגן צו בַאזוכן דעם רך הנימול. איך גיב ַא 
ער ָארדענונג! דָאס בלוט הָאט קוק און איך זע, ַאז ַאלץ איז אין בעסט

זיך ברוך השם ָאּפגעשטעלט וכו' וכו'. די ַארבעט איז געווען ַאזַא פיינע, 
ַאז איך הָאב זיך געטרַאכט, ַאז נישט איך הָאב עס דורכגעפירט דעם 

 מילה; אליהו מלאך הברית ַאליין הָאט ַמל געווען דָאס קינד!-ברית

–––––––––– 
סכין . . ( זעט רש"י אויפן פסוק )לך לך יז, כד( בהמולו בשר ערלתו: נטל אברהם 67

 והי' מתיירא . . מה עשה הקב"ה, שלח ידו ואחז עמו, שנאמר וכרות עמו הברית כו'.



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קמו

 ָאן ַארבעטן אין ַאן ַארטעל-פַאנג איך

איך הָאב ברוך השם הצלחה'דיק ַאדַאנק דעם דָאזיקן ברית ווָאס 
דורכגעפירט, הָאט זיך פַארשּפרייט ַא קלַאנג אין פרונזה, ַאז מָאטל איז 
ַא פיינער מוהל! און ַאזוי ַארום הָאבן מענטשן ָאנגעפַאנגען צו ברענגען 
זייערע קינדער איך זָאל זיי ַמל זיין. מען הָאט צו מיר געברַאכט צו ַמל 

קסענע קינדער, וועמען די עלטערן הָאב ביז זיין אויך אונטערגעווָא
 איצט נישט געהַאט ַמל געווען.

ל זיין קינדער אין ַאלמַא ַאטא    מען לַאדענט מיך איין צו מ 

אינצווישן הָאב איך אויך ָאנגעפַאנגען בַאקומען איינלַאדונגען 
און  דורכצופירן ברית'ן אין ַאלמַא ַאטַא, ביי די דָארטיקע בוכַארער

 סקע אידן.גָאר

און צו  ,פון פרונזה קיין ַאלמַא ַאטַא איז נישט געפָארן קיין בַאן
ָאנקומען דָארטן הָאב איך געדַארפט פָארן מיט ַא טעקסי, ַא נסיעה 

 ווָאס הָאט געדויערט ַא גוטע ּפָאר שעה.

 –פרק ס  –

 ָאן ַארבעטן אין ַאן ַארטעל-איך פַאנג

ן דער פעלד פון שחיטה און פַארשטייט זיך, ַאז מיין ַארבעט אי
מילה איז נישט געווען קיין "כשר'ע" ַארבעט, און זיכער נישט קיין 
ַארבעט ווָאס איז ָאפיציעל ַאנערקענט ביי די קָאמוניסטישע 

 
 שע אידןַא ברית ביי בוכַארי

 



 קמז/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 ָאן ַארבעטן אין ַאן ַארטעל-פַאנג איך

 אינסטַאנצן.

דערצו נָאך איז די ַארבעט ביי שחיטה און מילה נישט געווען גענוג 
 צו קענען ציען דערפון ַא לייטישע פרנסה.

דעריבער הָאב איך ָאנגעפַאנגען צו זוכן עּפעס ַאן ַארבעט אין ַא 
, כדי צו זיין ָאפיציעל רעגיסטרירט ַאז איך טו 68מלוכה'שן ַארטעל

 ּפרנסה.-ווָאס ַאן ַארבעט, און אויך כדי צו הָאבן ַא צוגָאב-עּפעס

איך ַארבעט אין ַאן ַארטעל וואו מען מַאנופעקטירט קנעּפלעך 
 שע קליידערפַאר ווייבער

אין פרונזה איז געווען ַאן ַארטעל וואו מען פלעגט פַאבריצירן 
 ווייבערשע קליידערוואס זאל צופאסן צו דעם קליר פון די קנעּפלעך 

. טַאקע דָארט הָאב איך אויף וואס מען פלעגט דערנאך צונייען
 ָאנגעפַאנגען צו ַארבעטן.

יסער די מַאשינען אויף צו מַאכן קנעּפלעך דַארף מען הָאבן )או
דערצו( ַא שטיקל סחורה פון דעם בגד, כדי צו קענען צוּפַאסן צו דעם די 

צו מַאכן די  ווָאסמַאטעריַאל פון  –געהעריקע קנעּפלעך, און דער עיקר 
 קנעּפלעך.

ָאבער אין דער צייט ווָאס שטיקלעך סחורה צוצוּפַאסן דערצו די 
ָאבער מַאטעריַאל פון ווָאס צו  איז –קנעּפלעך הָאט די ַארטעל געהַאט 

מַאכן די קנעּפלעך הָאט די ַארטעל נישט געהַאט, און מען הָאט עס 
 כשר'ע וועגן.-געדַארפט בַאקומען אויף נישט

ַאזוי ַארום, ַאז )ווי איך הָאב זיך דעוואוסט ַאביסל שּפעטער( די 
ע" גַאנצע ַארבעט אין דעם דָאזיקן ַארטעל איז געווען ַא "טריפה'נ

 ַארבעט פון קָאּפ ביז די פיס; פון אלף ביז תיו.

ביי דער דָאזיקער ַארבעט הָאב איך געַארבעט און אויך גַאנץ פיין 
 פַארדינט.

–––––––––– 
מלאכה )פַאבריק(, ווָאס בַאלַאנגט צו -( ַאן "ַארטעל" איז ַא בשותפות'דיקע בית68

דער רעגירונג, און די ַארבעטער דָארט קריגן בַאצָאלט פון דער רעגירונג. מער וועגן 
 טע, אויבן קַאּפיטל ח."ַארטעלן" זעט, בי



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קמח

 ווער גערופן צו דער מיליציע איך

 –פרק סא  –

 איך ווער גערופן צו דער מיליציע

נָאכדעם ווי איך הָאב ָאנגעפַאנגען צו ַארבעטן אין דעם  יארַא 
רוף פון דעם נַאטשַאלניק -עלעפָאןַארטעל, בַאקום איך ּפלוצלונג ַא ט

פון דער לָאקַאלער מיליציע, ַאז איך דַארף זיך מעלדן ביי זיי. נו, ַאז די 
 דַארף מען גיין! –מיליציע רופט 

ּפנים געווען -ָאנקומענדיק צו דער מיליציע, הָאבן זיי מיר מקבל
עליכם", און בַאלד -מיט כבוד און ָאּפגעגעבן מיר ַא ברייטן "שלום

נָאכדעם ווי איך הָאב זיך ַאוועקגעזעצט, הָאט דער נַאטשַאלניק זיך 
 געווָאנדן צו מיר מיט דָאס פָאלגענדע:

איך ווער בַאשולדיקט אין בַאשעפטיקן זיך מיט "טריפה" 
 ַארבעט און עס דרָאט מיך צען יָאר פַארשיקונג!

ָא, דו ַארבעטסט שוין ד –זָאגט ער צו מיר  –די מעשה איז ַאזוי,  –
אין פרונזה, ַא לַאנגע צייט, ָאבער דיין גַאנצע ַארבעט איז דָאך "טריף"! 
דו ביסט ַא שוחט און ַא מוהל )דו פירסט דורך ברית'ן אפילו אין ַאלמַא 

און דו צָאלסט נישט פַאר די דָאזיקע ַארבעט קיין נַאלָאגן  –ַאטַא( 
 )מיסים, טעקסע"ס בלע"ז(.

דָאס איז דָאך  –דיינע ביי די קנעּפלעך  ווער רעדט נָאך די ַארבעט –
 לגמרי טריף!

ַאז דָאס שמעקט  –זעצט ער פָאר ווייטער  –זָאלסט וויסן זיין,  –
 מיט צען יָאר פַארשיקונג!

מה ּפשעי  –הָאב איך ּפרָאטעסטירט  –ווָאס הייסט "צען יָאר"?  –
 ומה חטאתי?!

זענען ביי אונז  מיר ווייסן ַאלעס וועגן דיר. ַאלע דיינע מעשים –
פַארשריבן און מיר וועלן דיר ַאלץ אויפווייזן! מיר ווייסן ווי ַאזוי דו 
הָאסט געמַאכט די קנעּפלעך; וואו דו הָאסט גענומען דעם מַאטעריַאל 
מיט ווָאס צו מַאכן די קנעּפלעך און ווי ַאזוי מען הָאט דיך געשיקט אין 

 –ניבה( דעם מַאטעריַאל. דָאס ַאן ַאנדער שטָאט דָארט צו בַאקומען )בג
 שמעקט מיט צען יָאר פַארשיקונג! –זָאלסטו וויסן זיין 



 קמט/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 ווער גערופן צו דער מיליציע איך

 די "נ.ק.וו.ד." שלָאגט מיר פָאר, איך זָאל פַאר זיי "ַארבעטן"...

מיר הָאבן פַאר דיר ַאן עצה, ווי  –זעצט ער פָאר  –נָאר ווָאס דען  –
 ַאזוי דו קענסט מכּפר זיין דיינע חטאים ופשעים.

דו דַארפסט אונז  –הָאב איך געפרעגט.  –ר עצה? עווָאס איז איי –
 –פרעג איך ווידער.  –ווָאס הייסט "העלפן"?  –ענטפערט ער.  –העלפן! 

 דו דַארפסט פַאר אונז ַארבעטן! ענטפערט ער. און ער זעצט פָאר:

דו הָאסט דָאך ַא פיינעם נָאמען אין פרונזה. ַאלע ווייסן ווער עס  –
מָאטל דער שוחט", "דער מָאסקווער שוחט", און ַאלע איז "

ָאנפַארטרויען דיך זייערע סודות. אויך אין שול הערסטו דָאך ווָאס 
מענטשן רעדן צווישן זיך. דעריבער בעטן מיר ביי דיר, דו זָאלסט פַאר 
אונז ַארבעטן, דָאס הייסט, פון צייט צו צייט זָאלסט אונז בַאריכטן 

 רסט זיך ָאן.ַאלץ ווָאס דו הע

זיין צו -וועסטו מסכים –זָאגט ער צו מיר ווייטער  –ובכן,  –
דַאן וועלן מיר דיך מוחל זיין דיינע חטאים  –ַארבעטן פַאר אונז 

דַאן שמעקט  –זיין דערצו -ופשעים. טָאמער ָאבער וועסטו נישט מסכים
סט עס מיט ַא "צענערל"! מען וועט דיר צוריקשיקן צום ָארט וואו דו בי

 שוין ַאמָאל געווען...

גיי ַאהיים, טרַאכט זיך גוט  –הָאט ער פַארענדיקט  –איצט  –
איבער וועגן דעם ווָאס מיר הָאבן דָא גערעדט, און דַאן וועסט מיר 

 מעלדן דיין בַאשלוס.

ַאז דָאס ווָאס מיר הָאבן  –הָאט ער צוגעגעבן  –פַארשטייט זיך  –
ן אונז, און קיינער טָאר וועגן דערויף דָא גערעדט דַארף בלייבן צוויש

 נישט וויסן...

בתים פון פרונזה ווָאס מען הָאט -איך דערציילט נישט די בעלי
 פון מיך געווָאלט אין מיליציע

צוריקקומענדיק ַאהיים פון מיין "בַאזוך" אין דער מיליציע, פרעגט 
פון דיך  ביי מיר דער גבאי פון דער קהילה: נו, ווָאס הָאבן זיי דָארט

 געווָאלט?

פַארשטייט זיך, ַאז איך הָאב דעם גבאי נישט געטָארט דערציילן 
דעם אמת, ווָאס מען הָאט פון מיר געווָאלט אין מיליציע און ווָאס זיי 
הָאבן מיך דָארט פָארגעשלָאגן. דעריבער הָאב איך אים פַארדרייט די 

איך בין נישט  קָאּפ, ַאז זיי הָאבן צו מיר געהַאט טענות, הלמאי



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  קנ

 בין געצוואונגען צו פַארלָאזן פרונזה איך

 רעגיסטרירט ָאפיציעל, ַאז איך ַארבעט דָא ַאלס שוחט.

איך בַאשליס, ַאז יעבור עלי מה, ָאבער איך ווער נישט ח"ו קיין 
 "מסור" און מלשין אויף אידן!

וחשבון ווָאס זיי מיינען -בַאלד ָאבער הָאב איך זיך ָאּפגעגעבן ַא דין
ך זָאל פַאר זיי "ַארבעטן"; זיי מיט דעם ווָאס זיי פָאדערן פון מיר אי

"העלפן". זיי מיינען דערמיט, ַאז איך זָאל ווערן "זייערער" ַא מענטש, 
 דָאס הייסט ווערן ח"ו ַא מסור און ַא מלשין אויף אידן, הי' לא תהי'!

איך הָאב דעריבער בַאלד בַאשלָאסן, ַאז יעבור עלי מה, ָאבער איך 
אופן -זיין. ניין! איך וועל בשום-יםאופן נישט מסכ-וועל צו דעם בשום

 –נישט ווערן קיין מסור ח"ו! נישט אויף דערויף הָאט אונז דער רבי 
מחנך געווען ח"ו! נישט אויף דערויף הָאט דער רבי געהַאט  –מהוריי"צ 

 נפש און איז געזעצן אין טורמע!-מסירת

 –פרק סב  –

 איך בין געצוואונגען צו פַארלָאזן פרונזה

מודיע דעם נַאטשַאלניק, ַאז איך פַארלָאז פרונזה און  איך בין
 פָאר צוריק קיין חַארקָאוו

בין איך  –דָאס איז געווען ַא פרייטיק  –אין עטלעכע טעג ַארום 
צוריקגעקומען צום נַאטשַאלניק פון דער מיליציע, און צו אים געזָאגט 

 דָאס פָאלגענדע:

ערשט נישט לַאנג צוריק.  איך בין קיין פרונזה געקומען צופָארן –
איך בין דָא געקומען בלויז צייטווייליק, נישט אויף צו בלייבן דָא לעבן 
אויף שטענדיק. איך הָאב אפילו מיין משּפחה איבערגעלָאזן אין דער 

 היים, אין חַארקָאוו.

הָאב איך בַאשלָאסן תיכף  –זָאג איך צו אים ווייטער  –דעריבער  –
 און צוריקצופָארן קיין חַארקָאוו! צו פַארלָאזן פרונזה

דער נַאטשַאלניק הָאט גוט פַארשטַאנען פַארווָאס איך פַארלָאז 
פרונזה; ַאז איך טו עס כדי דערמיט אויסצודרייען זיך פון צו דַארפן 
"ַארבעטן" פַאר זיי. ער הָאט דעריבער צו מיר געזָאגט ַאן 

 אויפגערעגטער:

 –ה און פָארן ַארבעטן קיין חַארקָאוו נו, דו ווילסט פַארלָאזן פרונז



 קנא/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 בין געצוואונגען צו פַארלָאזן פרונזה יךא

זָאל זיין. נָאר דָאס זָאלסטו וויסן זיין, ַאז די שולד פַאר דיין טריפה'נער 
דו  ןאויך ווע גענומעןַארָאּפווערן ַארבעט אין פרונזה וועט פון דיר נישט 

 וועסט זיין אין חַארקָאוו!

. זעען ויןדָארט וועלן מיר ש –הָאב איך אים געענטפערט  –נו,  –
 ָאבער פון דַאנען פָאר איך בַאלד ַאוועק!

עס קָאסט מיך ָאּפ ַא בכבודיקע מטבע כדי צוריקצובַאקומען מיין 
 ּפַאסּפָארט פון דער מיליציע

בעת איך הָאב זיך געהַאט געשטעלט דעם צווייטן מָאל צו דער 
מיליציע, הָאט דער נַאטשַאלניק פון מיר געהַאט געבעטן מיין 

 ּפָארט.ּפַאס

נָאך אונזער געשּפרעך, בעת וועלכן איך הָאב אים געמָאלדן וועגן 
מיין בַאשלוס צו פַארלָאזן פרונזה, הָאב איך אים געבעטן ער זָאל מיר 
צוריקגעבן מיין ּפַאספָארט. ָאבער דָא הָאט זיך דער נַאטשַאלניק 

ריק דיין ָאּפגערופן און געזָאגט: ניין. דערווייל גיבן מיר דיך נישט צו
 ּפַאסּפָארט!

פַארשטייט זיך, ַאז ָאן ַא ּפַאספָארט קען איך ערגעץ נישט פָארן. 
צוריקקומענדיק קיין חַארקָאוו וועט מען דָאך ביי מיר פרעגן: וואו איז 
דיין ּפַאסּפָארט? וואו ביסטו געווען? פַארווָאס הָאסטו זיך אומגעקערט 

 פון דָארט? און דָאס גלייכן.

יך אפגעקאסט א גוטע מטבע כדי צוריקצובאקומען מיין עס האט מ
פאספארט. איך האב גערעדט מיט די חברי הקהל און זיי האבן געפונען 
א מענטש וואס איז געווען א חבר מיט דעם נאטשאלניק און ער האט 

רובל כאבאר. )דאס  16,666איינגערעדט דעם נאטשאלניק צו נעמען 
ומע געלט וואס איז ממש ווערט קויפן איז דאן געווען גאר א גרויסע ס

 א הויז(. 

עס איז געווען א נס אז דער נאטשאלניק האט גענומען די געלט. אז 
דער אויבערשטער וויל אז א שוחט זאל זיצן און לערנען, ניט ארבעטן 
אין קנעפלאך, האט דער אויבערשטער באוויזן אז ער זאל אוועקגעבן 

אט געזאגט "מען זאל נוצן די געלט דעם באנדיט. אזוי ווי דער רבי ה
 אויף געזונטע זאכן".



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קנב

 צוריק אין חַארקָאוו –"כ תש

איך בין מודיע די גבאים פון פרונזה ַאז איך פַארלָאז תיכף 
 פרונזה

צוריקקומענדיק פון דער מיליציע, הָאב איך בַאלד געמָאלדן די 
 גבאים פון דער קהילה, ַאז איך פַארלָאז תיכף פרונזה.

ן זיך טענה'ן מיט מיר: היתכן?! זיי הָאבן, פַארשטייט זיך, גענומע
ווָאס הייסט דו פָארסט ַאוועק? איך הָאב זיי געזָאגט, ַאז מיין בַאשלוס 

 איז ענדגילטיק.

הָאב איך זיי  –איך בין געקומען קיין פרונזה בלויז צייטווייליק,  –
נישט צו בַאזעצן זיך דָא אויף שטענדיק. לגור בארץ באתי  –געזָאגט 

. איך פָאר צוריק קיין חַארקָאוו צו מיין ווייב און און נישט להשתקע
 קינדער!

פַארשטייט זיך, ַאז די אמת'ע סיבה פַאר מיין פַארלָאזן פרונזה  –
 הָאב איך זיי נישט געקענט דערציילן.

 –פרק סג  –

 צוריק אין חַארקָאוו – תש"כ

 איבער ָארט פון חַארקָאווער שוחט-איך נעם

ען קיין חַארקָאוו, צו מיין פרוי און ובכן בין איך צוריקגעקומ
 קינדער.

ַא קורצע צייט נָאך מיין צוריקקומען קיין חַארקָאוו, איז נפטר 
געווָארן דער חַארקָאווער שוחט, און איך בין געווָארן שוחט ַאנשטָאט 

געַארבעט ַאלס שוחט אין  לערך דריי יאראים. און ַאזוי הָאב איך 
 חַארקָאוו.

 אימיצער זָאל איבערנעמען מיין ָארט אין פרונזה איך ַארַאנזשיר

פַארשטייט זיך, ַאז עס הָאט מיך שטַארק פַארדרָאסן ווָאס איך 
הילה. עס איז פָארט ַא רחמנות אויף זיי; ַא ער דַארף פַארלָאזן די פרונז

 פיינע אידישע קהילה.

 –נָאכן צוריקקומען קיין חַארקָאוו  –דערפַאר טַאקע הָאב איך 
ר געווען, ַאז אימיצער ַאנדערש זָאל קומען קיין פרונזה ַאנשטָאט מסד

 מיר. ומעשה שהי' כך הי':



 קנג/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ָאן מיט דער אידישער קהילה אין סווערדלָאווסק-פיר איך

אין מָאסקווע הָאט זיך געפונען ַא ווילנער יונגערמַאן. דַאכט זיך 
. דער דָאזיקער יונגערמַאן הָאט זלמןמיר, ַאז זיין נָאמען איז געווען 

אין דער מָאסקווער צוזַאמען מיט מיר געלערנט שחיטה און מילה 
 ישיבה.

אין יענער תקופה הָאט זיך דער דָאזיקער יונגערמַאן ַארומגעדרייט 
 זיךאין מָאסקווע ָאן ַא טָאלק. איך הָאב זיך דעריבער מיט אים 

פַארשטענדיק, און ער הָאט מסכים געווען איבערצונעמען מיין ָארט אין 
 פרונזה.

י פרונזער אידישע קהילה, ַאז ַאזוי ַארום הָאבן איך מודיע געווען ד
 איך שיק זיי אימעצן אויף מיין ָארט.

 וכך הוה, ער הָאט טַאקע איבערגענומען מיין ָארט.

אגב, דער אויבנדערמָאנטער יונגערמַאן הָאט אויך געשּפילט מיט ַא 
 –מילה מיט דער בַאגלייטונג פון מוזיק פון ַא פידל -פידל. נו, ַא ברית
 ע זַאך!איז גַאנץ ַא פיינ

 –פרק סד  –

ָאן מיט דער אידישער קהילה אין -איך פיר
 סווערדלָאווסק

 הרב לעווין ווענדעט זיך צו מיר, איך זָאל ָאננעמען ַאמט
 אין סווערדלָאווסק

פון  הרב יהודה ליב לעוויןּפלוצלונג דערהַאלט איך ַא בריוו פון 
אין מָאסקווע, אין וועלכן ער שרייבט, ַאז די אידישע קהילה 

בעט זיך רחמים, מען זָאל זיי  (סווערדלָאווסק )יעקַאטערינענבורג
צושיקן אימעצן ווָאס זָאלן דָארט דינען ַאלס רב, שוחט, מוהל און חזן. 
 –בקיצור: ַא "כלבו'ניק"! טָאמער שיקט מען זיי נישט ַאזַא איינעם 

 וועט זיך די שול מוזן שליסן!

ן, איך זָאל פָארן קיין דעריבער בעט מיר ווייטער הרב לעווי
 סווערדלָאווסק ָאנצופירן דָארט מיט די ַאלע ענינים.

איך הָאב, זעלבסטפַארשטענדליך, ָאנגענומען דעם ָאנבָאט, און איך 
 בין ַאוועקגעפָארן קיין סווערדלָאווסק.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קנד

 ָאן מיט דער אידישער קהילה אין סווערדלָאווסק-פיר איך

 ָאנגעלעגנהייטן-ָאן מיט די אידישקייט-איך פיר
 אין סווערדלָאווסק

ערדלָאווסק, הָאב איך זיך בַאקענט מיט די ָאנקומענדיק קיין סוו
בתים, די גבאים פון דער אידישער קהילה, און איך בין -דָארטיקע בעלי

 זיי געפעלן געווָארן.

ַארבעט אין דער 
פעלד פון שחיטה און 
מילה איז טַאקע 
דָארט געווען זייער 
ווינציק; זיי הָאבן 
ָאבער געדַארפט הָאבן 
ַא רב. ָאן ַא רב קען 

שט עקזיסטירן ני
 קיין שול!

און טַאקע די 
דָאזיקע פונקציע פון 
ַא רב הָאב איך דָארט 
אויסגעפילט. איך 
הָאב ָאנגעפַאנגען צו 
פָארלערנען ַא שיעור 
אין "עין יעקב" פַאר 
די מתּפללים פון שול; 
מיט זיי פַארברַאכט 

 און דָאס גלייכן.

עס איז אויך 
ווידער איינגעפירט 

שלישית אין שול, מיט חסידישיע -רַאווען שבת סעודהגעווָארן דָאס ּפ
 ניגונים וכו' וכו'.

נָאך בלויז עטלעכע ווָאכן ווָאס איך בין געווען אין סווערדלָאווסק, 
 בין איך געפעלן געווָארן דעם דָארטיקן עולם.

 איך גיי זיך רעגיסטרירן אין דער סווערדלָאווסקער מיליציע
 ַאלס היגער תושב

י ס'איז דורכגעגַאנגען ַא שטיקל צייט, איז בַאשלָאסן נָאכדעם וו

 
 אין איינע פון די רבנישע שטעלעס

 



 קנה/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 ָאן מיט דער אידישער קהילה אין סווערדלָאווסק-פיר איך

געווָארן, ַאז מען דַארף זען איך זָאל זיך רעגיסטרירן ָאפיציעל אין דער 
 לָאקַאלער מיליציע ַאלס ַא היגער תושב.

איך,  –און ַאזוי זענען מיר טַאקע ַאוועק צו דער לָאקַאלער מיליציע 
סידַאטער"( פון דער ראש )דער "ּפרע-צוזַאמען מיטן יושב

 סווערדלָאווסקער אידישער קהילה.

ראש )די "גבאים"( -]עס איז כדאי דָא צו בַאמערקן, ַאז די יושבי
פַארבַאנד זענען תמיד געווען -פון די אידישע קהילות אין סָאוועטן

 ַאגענטן[.-"זייערע" מענטשן; "ק.ג.ב."

ן דער קהילה ראש פו-ָאנקומענדיק צו דער מיליציע, הָאט דער יושב
נַאטשַאלניק פון דער סווערדלָאווסקער -מיך פָארגעשטעלט פַארן הויּפט

מיליציע, זָאגנדיק צו אים: מען הָאט אונז צוגעשיקט ַא רב פון 
 מָאסקווע, און מיר ווילן אים פַארשרייבן ַאלס היגער תושב.

דער נַאטשַאלניק פָאדערט, די קהילה זָאל קויפן ַא הויז פַאר 
 שפחה איידער מען רעגיסטרירט מיך ַאלס תושבמיין מ

 ראש פון דער קהילה:-דער נַאטשַאלניק פרעגט ביים יושב

 דער רב אייערער הָאט ַא משּפחה? ַא ווייב מיט קינדער? –

ער הָאט ַא משּפחה אין  –ראש -ענטפערט דער יושב –יָא,  –
 חַארקָאוו.

לס היגן תושב, וועט אויב ַאזוי, ַאז מיר וועלן אים רעגיסטרירן ַא –
ער דָאך זיכער ַארויסברענגען ַאהער אויך זיין פרוי מיט די קינדער און 

 ער וועט מָאנען מיר זָאלן אים בַאזָארגן מיט ַא וואוינונג.

כל זָאל -קודם –זָאגט ווייטער דער נַאטשַאלניק  –ניין, זאת לא!  –
משּפחה, און  די אידישע קהילה קויפן ַא הויז פַאר דעם רב מיט זיין
 שּפעטער זָאלט איר קומען אים רעגיסטרירן ַאלס תושב!

די קהילה וועט קויפן  –ראש געענטפערט. -הָאט דער יושב –גוט,  –
 ַא הויז פַארן רב מיט זיין משּפחה.

וכך הוה, די קהילה הָאט פַאר מיר געקויפט ַא הויז אין 
 35ָאּפגעקָאסט  – דַאכט זיך מיר –סווערדלָאווסק. די הויז הָאט זיי 

גַאנץ ַא פיינע מטבע אין יענע יָארן )נו, מילא, געלט הָאט  –טויזנט רובל 
 די קהילה געהַאט(.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קנו

 שער קהילה אין סווערדלָאווסקָאן מיט דער אידי-פיר איך

נַאטשַאלניק ַאנטזָאגט זיך צו רעגיסטרירן מיר ַאלס -דער הויּפט
 תושב פון סווערדלָאווסק

נָאכדעם ווָאס די קהילה הָאט שוין געהַאט געקויפט ַא הויז פַאר 
-ראש ווידער געגַאנגען צום הויּפט-שּפחה, איז דער יושבמיין מ

נַאטשַאלניק פון דער לָאקַאלער מיליציע צו רעגיסטרירן מיך ַאלס 
 היגער תושב.

ַאריין צום נַאטשַאלניק און מעלדעט אים, -ראש קומט-דער יושב
ַאז די קהילה הָאט שוין געקויפט ַא הויז פַאר מיר מיט מיין משּפחה, 

 ן זיי צוריקגעקומען צו דער מיליציע מיך צו רעגיסטרירטן.ובכן זענע

נַאטשַאלניק און זָאגט -ָאבער דָא רופט זיך ּפלוצלונג ָאּפ דער הויּפט
 ראש פון דער קהילה:-צום יושב

מיר וועלן אייער נייעם רב נישט רעגיסטרירן ַאלס תושב אין  –
יק פון נַאטשַאלנ-זמן איך בין דער הויּפט-סווערדלָאווסק! כל
זמן איך טרָאג אויף מיינע ַאקסלען די "ּפַאגָאנע" -סווערדלָאווסק; כל
 וועט אייער רב דָא נישט זיין! –מעדַאלן( -)די אויסצייכענונגס

ווָאס הייסט ער וועט דָא נישט זיין?! דו הָאסט דָאך אונז  –
געזָאגט, ַאז נָאכדעם ווָאס די קהילה וועט קויפן ַא הויז פַאר דעם רב 
מיט זיין משּפחה, דַאן זָאלן מיר צוריקקומען אים רעגיסטרירן ַאלס 

 תושב!

-ענטפערט דער הויּפט –ּפי דין זענט איר טַאקע גערעכט, -על –
ָאבער מיר הַאנדלען דָא "לפנים משורת הדין"... לויטן  –נַאטשַאלניק 

 קָאמוניסטישן געזעץ!

 פָאר ַא ברוגז'ער:-און דער נַאטשַאלניק זעצט

ווָאס הייסט מ'הָאט אייך געשיקט פון מָאסקווע ַא יונגען מענטש  –
פַאר ַא רב?! ַאלס רב דַארף מען נעמען ַאן עלטערן מענטש, נישט קיין 

 וועט אייער רב דָא נישט זיין! –זמן איך בין דָא -יונגען! בקיצור, כל

הָאט דער  –דו הָאסט דָאך ָאבער אונז געהייסן קויפן ַא הויז!  –
און מיר  –נַאטשַאלניק -ראש געּפרואווט זיך טענה'ן מיטן הויּפט-יושב

הָאבן טַאקע געקויפט די הויז און עס הָאט אונז ָאּפגעקָאסט ַא שיינע 
 מטבע!

 נו, הָאב איך געהייסן! טָא נעמט מיך צום רב!... –



 קנז/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 בין געצוואונגען צו פַארלָאזן סווערדלָאווסק איך

ראש פון דער סווערדלָאווסקער אידישער -און ַאזוי איז דער יושב
 ַאנטוישטער פון דער מיליציע. קהילה ַאוועק ַאן

 בתים רופן אסיפה-סווערדלָאווסקער בעלי

ראש איז צוריקגעקומען פון דער מיליציע, -נָאכדעם ווי דער יושב
-בתים פון דער קהילה, ַאז דער הויּפט-און דערציילט די בעלי

איז  –נַאטשַאלניק ַאנטזָאגט זיך צו רעגיסטרירן מיך ַאלס היגער תושב 
עצה צו זיין -געווָארן צו פַאררופן ַאן אסיפה, כדי מטכס בַאשלָאסן

 ווָאס מען זָאל טָאן.

אינצווישן, כָאטש מען הָאט זיך ַאנטזָאגט מיך צו רעגיסטרירן 
ַאלס תושב קבע אין סווערדלָאווסק, בין איך נָאך ָאבער צייטווייליק 

ך פון דער בתים וועלן זיך ַאן עצה געבן. במש-פַארבליבן דָא, ביז די בעלי
דָאזיקער צייט בין איך איינגעשטַאנען אין ַא צייטווייליקער וואוינונג, 

 בתים.-ביי איינעם פון די סווערדלָאווסקער בעלי

 –פרק סה  –

 איך בין געצוואונגען צו פַארלָאזן סווערדלָאווסק

 איך ווער גערופן צום נַאטשַאלניק

מיר צלונג קלינגט מען ּפלופאר וואך'ן. ַאזוי איז דורכגעגַאנגען ַא 
ַאמָאל פרייטיק פון דער מילציע אין דער  אין טעלעפאן

סווערדלָאווסקער שול, און מען איז מודיע דעם גבאי, ַאז דער 
ָאּפטיילונג בעט, מען זָאל צו -נַאטשַאלניק פון דער היגער ּפַאסּפָארטן

 אים צושיקן מָאטל ליפשיץ!

 וועקגעגַאנגען צו דער מיליציע.פַארשטייט זיך, ַאז איך בין גלייך ַא

ָאנקומענדיק דָארט, בין איך אויפגענומען געווָארן פון דעם 
נַאטשַאלניק מיט ַא ברייטן "שלום עליכם". ער דערלַאנגט מיר ַא 

 ָאן:-בענקל איך זָאל זיך זעצן, און פַאנגט

זָאלסט וויסן זיין, ַאז די מיליציע ווייסט ַאלץ ווָאס עס טוט זיך  –
דיר. מיר ווייסן, ַאז דו ביסט פַארבליבן אין סווערדלָאווסק, מיט 

כָאטש דו ביסט דָא נישט רעגיסטרירט ַאלס תושב קבע; מיר ווייסן 
 ווָאס דו טוסט דָא און וואו דו וואוינסט.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קנח

 בין געצוואונגען צו פַארלָאזן סווערדלָאווסק איך

הָאבן מיר גלייך נָאכן  –זעצט ער פָאר ווייטער  –אין אמת'ן  –
ט ַארויסגעבן ַא בַאפעל, ַאז בקשה, געקענ-ָאּפזָאגן דיין רעגיסטרַאציע

שעה דַארפסטו פַארלָאזן סווערדלָאווסק. מיר הָאבן דָאס  29במשך פון 
ָאבער נישט געטָאן, ווייל מיר פירן זיך מיט דיר מיט גרויס כבוד, צוליב 

)זעלבס  .און וויבאלד דו ביסט דאך א פרומע דעם כבוד פון דער קהילה
 רע ליגן(.פארשטענדליך דאס איז געווען א קלא

ָאבער אין דער נָאענטער צייט דַארף אין סווערדלָאווסק  –
פָארקומען ַאן אונטערזוכונג פון די תושבים: פָארשטייער פון דער 

ָאּפטיילונג וועלן אין די ָאווענטן ַארומגיין איבער די הייזער -ּפַאספָארטן
 גַאל.איינוואוינער געפינען זיך דָא לע-צו בודק זיין, צי ַאלע שטָאט

זעצט ער פָאר  –נַאטשַאלניק פון סווערדלָאווסק -און דער הויּפט –
ַאלס הויּפט פון דער  –הַאלט אין איין הָאבן טענות צו מיר  –

הלמאי איך דערלויב דיר צו פַארבלייבן אין  –ָאּפטיילונג -ּפַאסּפָארטן
 שטָאט.

פריער! דעריבער בעט איך דיר זייער: פָאר ַאוועק פון דַאנען ווָאס 
 מער קען איך דיך דָא נישט הַאלטן. עס איז "באו מים עד נפש"!

איך הָאב אים געגעבן די הַאנט און אים צוגעזָאגט, ַאז ביז דריי 
 טעג וועל איך דָא נישט זיין!

דער נַאטשַאלניק הָאט מיר שטַארק ָאּפגעדַאנקט פַאר דעם, און 
 מיך ַארויסבַאגלייט מיט גרויס כבוד.

 בתים, ַאז איך פַארלָאז סווערדלָאווסק-מודיע די בעליאיך בין 

צוריקקומענדיק פון דער מיליציע, הָאב איך בַאלד געמָאלדן די 
 בתים, ַאז איך פַארלָאז סווערדלָאווסק.-בעלי

עס הָאט אויסגעברָאכן ַא "ויצעקו" מיט ַא געוויינעריי. ָאבער איך 
הָאב איך זיי  –ט העלפן! הַאלט זיך ביי מיינס: איך קען אייך גָארניש

אויב איר ווילט איך זָאל דָא פַארבלייבן, דַארפט איר גיין  –געזָאגט. 
נַאטשַאלניק, און ַארויסנעמען פון אים ַא דערלויבעניש איך -צום הויּפט

 זָאל מעגן דָא פַארבלייבן.

בתים הָאבן גענומען זוכן פַארשידענע עצות, ווי ַאזוי צו -די בעלי
ן מיין פַארבלייבן אין סווערדלָאווסק. איך הָאב זיי ָאבער ַארַאנזשיר

געזָאגט, ַאז עס וועט דָא קיין שום עצה נישט העלפן! בלויז אויב דער 
נַאטשַאלניק וועט פַאר מיר ַארויסגעבן ַא דערלויבעניש, דַאן -הויּפט



 קנט/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 בין געצוואונגען צו פַארלָאזן סווערדלָאווסק איך

 וועל איך פַארבלייבן.

יינער נישט נַאטשַאלניק איז ק-פַארשטייט זיך, ַאז צום הויּפט –
 געגַאנגען, ווייל מען הָאט געוואוסט, ַאז עס וועט גָארנישט העלפן.

און ַאזוי ַארום בין איך געווען געצוואונגען צו פַארלָאזן 
 סווערדלָאווסק, און צוריקצופָארן קיין חַארקָאוו.

* * * 

כדי די חשוב'ע לייענער זָאלן לייכטער קענען פַארשטיין פַארווָאס 
עצוואונגען געווָארן צו פַארלָאזן מיין ַארבעט אין איך בין ג

 סווערדלָאווסק, וויל איך דָא צוגעבן דָאס פָאלגענדע:

ּפן די מָאס!  מען טָאר נישט איבערכא 

מען טָאר נישט פַארגעסן, ַאז כָאטש עס הָאט זיך אין יענע יָארן 
וכו' טַאקע געהַאט געעפנט אין דער קָאמוניסטישער מָאסקווע ַא ישיבה 

האט זיך איז ָאבער משיח נָאך נישט געווען געקומען. עס איז  –וכו' 
 גַאנץ ווייט פון משיח'ס צייטן! געפילט

דעריבער הָאב איך אין סווערדלָאווסקי נישט געטָארט איבערכַאּפן 
 די מָאס.

ַאקטיוויטעטן אין סווערדלָאווסק הָאבן גורם -מיינע אידישקייט
בן ָאנגעפַאנגען צו קומען אין שול ַא סך מער געווען דערצו, ַאז עס הָא

 מענטשן ווי עס פלעגן קומען פריער.

די מיליציע הָאט, זעלבסטפַארשטענדליך, געוואוסט וועגן ַאלץ ווָאס 
 פָאר אין שול. זיי הָאבן דָארט שטענדיק געהַאט "זייערע"-קומט

 דט אין שול.מענטשן, וועלכע פלעגן זיי איבערגעבן יעדן ווָארט ווָאס מ'רע

נו, פַארשטייט זיך, ַאז עס איז דער "נ.ק.וו.ד." כלל נישט געפעלן 
ַאקטיוויטעטן. עס הָאט זיי פַארדרָאסן -געווָארן די דָאזיקע אידישקייט

דעריבער  ווָאס איך הָאב ָאנגעפַאנגען צוציען צו אידישקייט פיל מענטשן.
 ר ווערן! וכך הוה.הָאבן זיי בַאשלָאסן, ַאז מען דַארף פון מיר ּפטו

שוין זייענדיק אין חַארקָאוו,  אין יאר תשכ"ו, ַא צייט נָאכדעם,
 צוליב פארשידענע טעמים זיך אפגעגט פון מיין פרוי.ך אי בהָא

נָאכן ָאּפגט'ן זיך, הָאט מיין געוועזענע פרוי גענומען די קינדער און 
בן זיי איז מיט זיי ַאוועקגעפָארן קיין טַאשקענט. פון דָארט הָא



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קס

 איך ווער שוחט און מוהל אין מָאסקווע –"ז תשכ

 פַארבַאנד און עולה געווען קיין ארץ ישראל.-פַארלָאזן דעם סָאוועטן

נו, פַאר דעם קומט איר טַאקע ַא דַאנק! זי הָאט גערַאטעוועט די  –
פון דעם  –קינדער פון פייער; זיי ַארויסגעפירט מאפילה לאור גדול 

 ישראל.-פַארבַאנד קיין ארץ-קָאמוניסטישן סָאוועטן

 – ופרק ס –

 איך ווער שוחט און מוהל אין מָאסקווע –תשכ"ז 

הרב לעווין רופט מיך ַארויס קיין מָאסקווע איבערצונעמען דעם 
 ּפלַאץ פון יַאנקל אלישביץ

הרב יהודה ליב אין ַא צייט ַארום הָאב איך דערהַאלטן ַא בריוו פון 
יַאנקל י פון מָאסקווע, אין וועלכן ער שרייבט צו מיר, ַאז ַאזוי וו לעווין

)"יַאנקל דער שוחט"(,דער שוחט און מוהל פון מָאסקווע,  אלישביץ
זיין קיין -הַאלט ביים עולה

דעריבער  –ישראל -ארץ
שלָאגט ער מיר פָאר, איך 
זָאל קומען קיין מָאסקווע 

 איבערצונעמען זיין ָארט.

וכך הוה. איך בין 
געקומען צופָארן קיין 
מָאסקווע. קורצליך 

יַאנקל  נָאכדעם הָאט
אלישביץ פַארלָאזן דעם 

 פַארבַאנד, און-סָאוועטן
איך הָאב איבערגענומען 
זיין ָארט און ָאנגעפַאנגען 
צו ַארבעטן צוזַאמען מיטן 
צווייטן שוחט און מוהל 

וועלוול אין מָאסקווע, 
 .69בָאגָאמַאלני

–––––––––– 
ער איז געווע ַא תמים )ווָאס הָאט געלערנט אין "תומכי תמימים"( און הָאט ( 69

 ארץ ישראל, וואו ער איז דָארט נפטר געווָארן.-שפעטער זוכה געווען פָארן קיין

 
 ביי דער שחיטה

 



 קסא/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 מָאסקווע איך ווער שוחט און מוהל אין –"ז תשכ

צווישן אונז ביידן, איז וועלוול געווען דער גרעסערער סּפעציַאליסט 
ס ָאנבַאלַאנגט ַאדורכפירן ברית'ן, און דערפַאר טַאקע פלעגט ער ווָא

 בעיקר ַמל זיין די קינדער, און איך פלעגַארבעטן מיט אים אין איינעם.

 מיט ַא ברַאסלעווער אייניקל –בזיווג שני  –איך הָאב חתונה 

אין זיין אויבנדערמָאנטן בריוו הָאט הרב לעווין אויך צוגעגעבן, ַאז 
פַאר מיר כדאי צו קומען קיין מָאסקווע צוליב נָאך ַא סיבה: עס איר 

נָאכן ָאּפגט'ן זיך בין איך דָאך פַארבליבן איינער ַאליין אין חַארקָאוו, 
איז פַארַאן ַא מיידל וועלכע ער  –שרייבט ער מיר  –און אין מָאסקווע 

 קלערט, ַאז זי ווָאלט געווען ַא ּפַאסיקער זיווג פַאר מיר.

יט נָאך מיין ָאנקומען קיין מָאסקווע הָאט מען מיר טַאקע ַא צי
חי' שרה געשדכ'נט די דָאזיקע מיידל. איר נָאמען איז געווען 

. זי איז געווען ַאן אייניקל פון ברַאסלעווער רבי'ן )און ַאזוי רָאזענווַאלד
 ַאן אייניקל פון בעש"ט(. –ַארום 

און איך הָאב מיט איר דער שידוך איז טַאקע געקומען לידי ּפועל 
 געהַאט בשעה טובה ומוצלחת.-חתונה

 
 ַא ברית אין מָאסקווע

 



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קסב

 מָאסקווער אידישע קהילה די

 – זפרק ס –

 די מָאסקווער אידישע קהילה

 ַאריינפיר

 –לכל הּפחות בקיצור  –אין די קומענדע ּפרקים וועל איך דערציילן 
וועגן מיין תקופה אין מָאסקווע. לאחרי הכל בין איך דָארט געווען 

פון תשכ"ז ביז תשנ"ג(, און במשך יָאר ) 20שוחט און מוהל במשך פון 
דָאס רוב פון די דָאזיקע יָארן בין איך דָארט געווען איינער אליין; דער 

 איינציקער שוחט און מוהל אין מָאסקווע.

אין די קומענדע ּפרקים וועל איך אויך ברענגען עטלעכע 
סיי  –אינטערעסַאנטע עּפיזָאדן ווָאס הָאבן ּפַאסירט אין יענער תקופה 

ַאלגעמיינע עּפיזָאדן בשייכות מיט דער מָאסקווער אידישער קהילה און 
סיי עּפיזָאדן וועלכע הָאבן געהַאט ַא דירעקטע שייכות מיט מיר און 

 מיט מיין ַארבעט דָארט.

* * * 

די אידישע רעליגיעזע קהילה פון מָאסקווע אונטער 
 קָאמוניסטישער אויפזיכט...

בן זיך געווָאלט ַאביסל אויספיינען פַאר ַאזוי ווי די קָאמוניסטן הָא
-וועלט, און מַאכן דעם איינדרוק, ַאז אין דעם סָאוועטן-דער מערב

פַארבַאנד הערשט "פרייהייט פון רעליגיע", און ַאז מען דערלויבט 
הָאבן די קָאמוניסטישע  –דָארט צו ּפרַאקטיצירן די אידישע רעליגיע 

אידישע רעליגיעזע גערופענע "-די ַאזוי ָארגַאנען געלָאזט גרינדן-מַאכט
", וועלכע הָאט געזָאלט ָאנפירן מיט ַאלע אידישע קהילה פון מָאסקווע

 ָאנגעלעגנהייטן פון מָאסקווע.-רעליגיע

פַארשטייט זיך, ַאז דָאס גרינדן די אידישע רעליגיעזע קהילה דורך 
ה", ווָארום די קָאמוניסטן איז געווען אין דער בחינה פון "אלי' וקוץ ב

די קהילה איז געשטַאנען אונטער זייער אויפזיכט, און זיי הָאבן אין 
 איר שּפיץ געשטעלט בלויז "זייערע" מענטשן.

 ַא געוועזענער –הקהל -דער מָאסקווער ראש
 נַאטשַאלניק-"ק.ג.ב."

הקהל פון דער מָאסקווער אידישער -איך געדענק נָאך ווי ַאלס ראש
 .מיחאלקאוויטשגעדינט איינער מיטן נָאמען  קהילה הָאט ַאנומעלט



 קסג/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 מָאסקווער אידישע קהילה די

געווען ַא מיחאלקאוויטש זייענדיק אין חערסָאן, איז דער דָאזיקער 
צי ער איז דָארט געווען ַא גרויסער  –נַאטשַאלניק פון דער "ק.ג.ב.". 

דָאס ווייס איך נישט; ָאבער דָאס הָאבן די  –נַאטשַאלניק צי נישט 
צו דערציילן, ַאז ער איז דָארט געווען ַא מָאסקווער אידן געוואוסט 

 נַאטשַאלניק!-"ק.ג.ב."

הקהל געווען ווייט פון אידן -אויף ַאזויפיל איז דער דָאזיקער ראש
פלעגט  –און אידישקייט, ַאז בעת ער פלעגט הַאלטן ַא סידור אין הַאנט 

ז מען קָאּפ ַארָאּפ, ווי מען הַאלט ַא גוי'אישן בוך! בימיטן ער עס הַאלטן 
הָאט אים דערויף אופמערקזַאם געמַאכט, ַאז עס ּפַאסט נישט פַאר ַא 

הקהלה פון דער אידישער קהילה נישט צו וויסן ווי ַאזוי מען -ראש
 דַארף הַאלטן ַא סידור.

 קדושה קלייטל אין דער מָאסקווער שול-די תשמישי

טל אין דער מָאסקווער שול הָאט זיך אויך געהַאט געשַאפן ַא קליי
 קדושה.-וואו מען הָאט פַארקויפט תשמישי

קדושה אין דער -פון ווַאנען הָאבן זיך געשַאפן די דָאזיקע תשמישי
 איז די מעשה דערפון ַאזוי: –קָאמוניסטישער מָאסקווע? 

אין יענע יָארן הָאבן צוביסלעך ָאנגעפַאנגען צו קומען אויף ַא בַאזוך 
. 70סקווע(, רבנים פון אויסלַאנדאין רוסלַאנד )און סּפעציעל אין מָא

-טַאקע די דָאזיקע רבנים פלעגן מיט זיך מיטברענגען כלערליי תשמישי
 קדושה, ווי צום ביישּפיל: טליתים, ציצית, סידורים און אפילו תפילין.

-קדושה זענען אין קָאמוניסטישן סָאוועטן-די דָאזיקע תשמישי
ָאבן זיך אין דעם שטַארק המציאות, און עס ה-פַארבַאנד געווען ַא יקר

סּפעציעל די גרוזינער אידן, וועלכער זענען  –גענויטיק די רוסישע אידן 
במשך די ַאלע יָארן געבליבן פרום אויך אונטער דעם קָאמוניסטישן 

 רעזשים.

ָאבער אין דער צייט ווָאס די רייזענדע רבנים פון הָאבן די דָאזיקע 
ָאסקווער אידישער קהילה קדושה ָאּפגעגעבן צו דער מ-תשמישי
 אומזיסט, כדי זיי זָאלן עס פַאנַאנדערטיילן צו די רוסישע אידן במתנה

הקהל אומָאפיציעל פַארקויפט צו די -הָאבן עס די מָאסקווער ראשי –

–––––––––– 
( מער וועגן די בָאזוכן אין רוסלַאנד פון די רבנים פון אויסלַאנד און וועגן כלערליי 70

קדושה( ווָאס זיי פלעגן מיט זיך -תשמישי ין צוגאב צו דיּפרָאדוקטן )א כשר'ע
 .עבזעט, ביטע, ווייטער קַאּפיטל  –מיטברענגען 



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קסד

 ַאגענט אין דער מָאסקווער שול-"ק.ג.ב." דער

 .געלטאידן פַאר 

הקהל זיך אויך איינגעהַאנדלט "פון דער -ַאזוי ַארום הָאבן די ראשי
 זייט" ַא פיינע מטבע.

 – טס פרק –

 ַאגענט אין דער מָאסקווער שול-דער "ק.ג.ב."

ווי בַאוואוסט, איז אין דער מָאסקווער שול )ווי אין ַאלע ַאנדערע 
פַארבַאנד( געווען ַאן ָאנגעשטעלטער -צענטרַאלע שולן אין סָאוועטן

"משגיח" פון דער "ק.ג.ב.", וועלכער פלעגט בַאריכטן צו זיינע ממונים 
פָאר -כשר'ע" ַאקטיוויטעטן ווָאס קומען-ַאלע "נישטאין דער "ק.ג.ב." 

 אין שול.

"משגיח" פלעגט אויך איבערגעבן זיינע -דער דָאזיקער ק.ג.ב.
ממונים טָאמער עס הָאט זיך אין שול ּפלוצלונג בַאוויזן ַא "ּפנים 

 נישט פון די רעגולערע בַאזוכער אין שול. –חדשות" 

"משגיח" גוט צוקוקן צי עס  בַאזונדערס פלעגט זיך דער דָאזיקער
איז ּפלוצלונג נישט ָאנגעקומען אין שטָאט קיין גַאסט פון אויסלַאנד 
)אין די יָארן ווען עס הָאבן שוין צוביסלעך ָאנגעפַאנגען צו קומען קיין 

פלעגט ער וועגן  –רוסלַאנד בַאזוכער פון אויסלַאנד(, און טָאמער יָא 
בן צו זיינע ממונים אין דער דעם פרעמדן גַאסט בַאלד איבערגע

"ק.ג.ב.", כדי זיי זָאלן קענען נָאכקוקן מיט וועמען דער דָאזיקער 
 פרעמדער טרעפט זיך וכו' וכו'.

ברענג איך דָא  –אין צוַאזמענהַאנג מיט דָאס אויבנדערמָאנטע 
עטליכע עּפיזָאדן וועגן דער "ַארבעט" פון דער "ק.ג.ב." אין דער 

יזָאדן אין וועלכע איך זעלבסט בין געווען מָאסקווער שול; עּפ
 ַאריינגעמישט.

* * * 

ַאגענט פון שול פרעגט ביי מיר, צי איך שטיי אין -דער "ק.ג.ב."
 קָאנטַאקט מיט שניאורסָאן אין ַאמעריקע-בריוון

ַאגענט -רופט מיך ַאריין דער "ק.ג.ב." מאל אין די זיביציקע יארןַא
, און נָאכדעם ווָאס ער בדיל, קירכעראון, לה שול פון דער מָאסקווער

פרעגט זיך ביי מיר נָאך, ווי ַאזוי איך פיל זיך און ווי ַאזוי גייט די 



 קסה/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 ַאגענט אין דער מָאסקווער שול-"ק.ג.ב." דער

 גיט ער מיר ּפלוצלונג ַא פרעג: –ַארבעט 

מיינענדיק דערביי דעם רבי'ן  –מיט שניאורסָאהן אין ַאמעריקע  –
 שרייבסטו זיך דורך? –

 טפערט.הָאב איך אים בַאלד געענ –ניין!  –

געהַאט צו שטיין אין -אין יענער צייט הָאט מען טַאקע מורא
 קָאנטַאקט מיטן רבי'ן אין ַאמעריקע.-בריוון

ַאגענט פון שול פָארשט מיר, ווער עס הָאט מיך -דער "ק.ג.ב."
 בַאזוכט שּפעט אין ָאוונט

דערנָאך גיט ער ַא פרעג: ווען זענען עס געווען די צוויי ּפערזָאנען )ַא 
ויכער מַאן מיט ַא מיידל( וועלכע זענען געקומען דיך בַאזוכן ַאנומעלט ה

ָאן די ּפינקטלעכע דַאטע און שעה ווען די -שּפעט ביינַאכט )און ער גיט
 דָאזיקע מענטשן הָאבן ָאּפגעשטַאט ַא בַאזוך אין מיין הויז(.

 –דָאס איז געווען מיין שווער'ס ַא פריינט )מיט זיין טָאכטער(  –
וועלכער איז געקומען צופָארן קיין  –ָאב איך אים געענטפערט ה

מָאסקווע, און ער איז געקומען צו אונז ַאהיים צו זען ווָאס מַאכט זיין 
 פריינד'ס טָאכטער )מיין פרוי(.

פרעג איך צוריק ביים  –ווָאס הָאב איך דען געדַארפט טָאן?  –
מיין הויז?! דָאס ווָאלט נישט ַאריינלָאזן אים אין  –ַאגענט -"ק.ג.ב."

 דָאך געווען ַא בזיון! מיר זענען דָאך עּפעס פיינע מענטשן!

אגב, ווָאס איך הָאב אים געענטפערט איז נישט געווען קיין ליגן. 
דָאס איז גרַאדע געווען דער אמת: עס איז דעמולט צו אונז געקומען 

. ער איז גדלי'ן ( ַא ברַאסלעווער איד מיטן נָאמעפון אויסלאנדבַאזוכן )
 געווען ַא גוטער פריינט פון מיין שווער )אויך ַא ברַאסלעווער חסיד(
וואס האט ביי אים אויסגענדיקט די געלט או איז געקומען קלייבן 

. און היות ווי מיין שווער הָאט שוין דעמָאלט געלט אויף צוריק פארן
יז ער (, אער איז נפטר געווארן ערב סוכות תשכ"ונישט געלעבט )

 דעריבער געקומען בַאזוכן מיין שווער'ס טָאכטער )מיין פרוי(.

עס איז מיר כלל וכלל נישט געווען קיין וואונדער, פון ווַאנען דער 
ַאגענט פון דער שול הָאט געוואוסט ּפינקטלעך די דַאטע און -"ק.ג.ב."

די שעה ווען די אויבנדערמָאנטע אורחים הָאבן מיך בַאזוכט אין מיין 
ווָארום ווי שוין אויבן דערמָאנט, הָאט מען נָאכגעקוקט יעדן  –היים 

"פנים חדשות" ווָאס איז געקומען אין שטָאט; אים נָאכגעגַאנגען 



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קסו

 ַאגענט אין דער מָאסקווער שול-"ק.ג.ב." דער

)ָאדער נָאכגעפָארן( אויף טריט און שריט, און ַאזוי ַארום הָאט די 
"ק.ג.ב." געוואוסט ּפינקטלעך וואוהין דער פרעמדער גַאסט גייט און 

 וועמען ער בַאגעגנט זיך.מיט 

* * * 

ַאגענט פון שול הָאט טענות, הלמאי די יוגנט גיט -דער "ק.ג.ב."
 נישט ָאּפ דעם געהעריקן "כבוד התורה" צו הרב שַאיעוויטש

דער פָאלגענדער עּפיזָאד איז זיך פַארלָאפן אין ָאנפַאנג פון די 
הרב געווען  רב פון מָאסקווע איז-ַאכציקער יָארן, ווען דער הויּפט
רב אונטערן -)דער לעצטער הויּפט אברהם )ַאדָאלף( שַאיעוויטש

 קָאמוניסטישן רעזשים(.

אין דער מָאסקווער שול הָאט זיך דעמָאלט געהַאט געשַאפן ַא 
גרוּפע פון יונגע בחורים וועלכע פלעגן דָארט זיצן און לערנען. 

וקט מיט ַא קרומע פַארשטייט זיך, ַאז די "ק.ג.ב." הָאט אויף דעם געק
 אויג.

די דָאזיקע יונגע בחורים הָאבן, זעלבסטפַארשטענדליך, נישט 
געקוקט אין דער זייט פון הרב שַאיעוויטש, און אים נישט ָאּפגעגעבן 
כלל קיין כבוד, ווָארום הרב שַאיעוויטש איז דָאך געווען ַא "רב 

רב -הויּפט מטעם", ווָאס איז נתמנה געווָארן אויף דעם ּפָאסטן פון
 דורך די קָאמוניסטישע מַאכטהָאבער.

ַאגענט פון דער מָאסקווער -ַאנומעלט רופט מיך ַאריין דער "ק.ג.ב."
 שול, און זָאגט צו מיר:

-ווָאס פַאר ַא מעשה איז דָאס, ַאז בשעת הרב שַאיעוויטש קומט –
גיבן אים די יונגע בחורים נישט ָאּפ דעם געהעריקן  –ַאריין אין שול 

"כבוד התורה": זיי שטעלן זיך פַאר אים נישט אויף, און זיי גייען נישט 
 צו ָאּפצוגעבן אים "שלום עליכם"?

איז  –ענטפער איך אים  –ווָאס ָאנבַאלַאנגט מיך ּפערזענליך  –
ַאריין אין שול, בַאגריס איך אים -בשעת הרב שַאיעוויטש קומט

לַאנגט ָאבער צו די יונגע עליכם". ווָאס ָאנבַא-ַאלעמָאל מיט ַא "שלום
 ווָאס קען איך דען דערצו טָאן? –בחורים 

טענה'ט ער מיט  –דו ביסט דָאך ַאן אויטָאריטעט אין מָאסקווע  –
דעריבער ליגט אויף דיר ַא פליכט צו מחנך זיין די יוגנט, ַאז זיי  –מיר 

 .זָאלן זיך אויפפירן מיטן געהעריקן "כבוד התורה" צו הרב שַאיעוויטש



 קסז/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 ספרים אין דער מָאסקווער שול טויזנטער

ענטפער  –ווָאס וועט דען העלפן מיין "ארבעטן" מיט דער יוגנט  –
 ַאז זיי לָאזן זיך נישט "מחנך" זיין! –איך אים 

נו, ווי געפעלט אייך דָאס: די "ק.ג.ב." נעמט זיך ָאן די קריוודע פון 
 דעם "כבוד התורה" פון ַא רב...

 – עפרק  –

 טויזנטער ספרים אין דער מָאסקווער שול

 קודש אין דער מָאסקווער שול?-וַאנען קומען ַאזויפיל ספריפון ו

אויסער סידורים,  –אין דער מָאסקווער שול הָאבן זיך געפונען 
חומשים און ַאנדערע "ּפשוט'ע" ספרים )ַאזעלכע ספרים ווָאס געפינען 

קודש, ווי צום -אויך טויזנטער "חשוב'ע" ספרי –זיך אין יעדער שול( 
ותשובות און נָאך -ראשונים, אחרונים, ספרי שאלות ביישּפיל: גמרות,

 און נָאך.

איז די  –קודש? -פון ווַאנען קומען טַאקע דָארט ַאזעלכע ספרי
 מעשה דערפון ַאזוי:

אין מָאסקווע )ווי איבער גַאנץ רוסלַאנד( הָאבן געוואוינט פיל 
טויזנטער עלטערע אידן, ווָאס הָאבן אין זייערע היימען געהַאט 

נָאך פון דער תקופה איידער עס איז געשַאפן  –קודש -רליי ספריכלע
געווָארן דער קָאמוניסטישער רעזשים, ָאדער ווָאס זיי הָאבן געירש'נט 

 פון זייערע עלטערן, דור אחר דור.

פלעגן  –בעת ָאבער די דָאזיקע עלטערע אידן זענען נפטר געווָארן 
ב נישט געווען רעליגיעז, זייערע קינדער )וועלכע זענען שוין צום רו

ָאדער צוליב מַאנגל פון ּפלַאץ אין דער הויז( ַאריינווַארפן זייערע ספרים 
אין דער  –פַארבליבענער שול אין מָאסקווע -אין דער איינציק

 צענטרַאלער מָאסקווער שול.

ַאזוי ַארום הָאט זיך דָארט ָאנגעקליבן ַא וועלט מיט גָאר פיינע 
 ספרים.

תשובה אין רוסלַאנד "גנב'ענען" ספרים פון דער -עלידי יונגע ב
 מָאסקווער שול כדי צו קענען לערנען

ווי בַאקַאנט, איז אין סוף פון די זעכציקער יָארן, ַאלס רעזולטַאט 
פון דעם ניסים'דיקן נצחון פון די אידן איבער די ַארַאבער אין דער 



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קסח

 ן דער מָאסקווער שולספרים אי טויזנטער

פַארבַאנד -ָאוועטןטָאגיקער מלחמה, זענען פיל יונגע אידן אין ס-זעקס
ישראל, און -נתעורר געווָארן מיט ַא תשוקה עולה צו זיין קיין ארץ

צוזַאמען דערמיט איז ביי זיי אויך ַאנטשטַאנען ַא דורשט נתקרב צו 
ווערן צו אידישקייט, דָאס הייסט צו לערנען תורה און אויף ווי ווייט 

עט גָארנישט צו מקיים זיין מצוות )כָאטש זיי הָאבן כמ –מעגליך 
ווי ַאזוי צו מקיים זיין  –געוואוסט וועגן מצוות בכלל, און בַאזונדערס 

 די מצוות(.

שוועריקייט ווָאס די דָאזיקע יוגנטליכע -אין צוגָאב צו דער הויּפט
הָאבן ָאנגעטרָאפן אין זייער וועג נתקרב צו ווערן צו אידישקייט, צוליב 

געקענט פַארשטיין כמעט קיין איין  דעם ווָאס זיי הָאבן, ליידער, נישט
הקודש )און מערסטנס פון זיי הָאבן אפילו נישט געקענט -ווָארט לשון
איז אויך צוגעקומען די שווערקייט ווָאס די  –בי"ת( -קיין אל"ף

 קודש.-דָאזיקע יוגנטליכע הָאבן נישט געהַאט קיין שום ספרי

טויזנטער  פינען זיךדערוויסנדיק זיך, ַאז אין דער מָאסקווער שול גע
הָאבן די אידישע יוגנטליכע  –ספרים ווָאס קיינער נוצט זיי נישט 

בַאשלָאסן צו לייזן 
-דעם ספרים
 ּפרָאבלעם דורך
"גנב'ענען" צוביסלעך 
ספרים פון דער 

 מָאסקווער שול.

עס הָאבן זיך 
טַאקע דַאן געשַאפן 
קבוצות פון בחורים 
און יונגעלייט ווָאס 

נגען צו הָאבן ָאנגעפַא
טרעפן זיך אין 
פַארשידענע ערטער 
 און לערנען צוזַאמען.

גרוּפן אין מָאסקווע איז דַאן ָאנגעפירט -]איינע פון די דָאזיקע תורה
, וועלכער אליהו ַאסַאסבַאקַאנטן יונגערמַאן -געווָארן פון דעם היינט

ון , אן ערליכע איד פאברהם מעלערר' איז ַאליין נתקרב געווָארן )דורך 
( צו אידישקייט און הָאט דערנָאך זצ"ל חפץ חייםדי תלמידים פון דעם 

 ָאנגעפַאנגען מקרב צו זיין אויך ַאנדערע מָאסקווער יוגנטליכע[.

 
 לייענענדיק די כתובה ביי ַא חופה אין מָאסקווע

 מיט ר' געטשע

 



 קסט/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 פַארבַאנד-אין סָאוועטן מילה'ס-ברית

"ק.ג.ב." בַאפעלט גבאי פון מָאסקווער שול צו פַארשליסן די 
 ספרים, כדי אידישע יוגנטליכע זָאלן זיי ח"ו נישט נוצן

ָאנגעשטעלטער אין דער מָאסקווער שול הָאט -"ווי נָאר דער "ק.ג.ב.
 –זיך דערוואוסט, ַאז אידישע יוגנטליכע גנב'ענען פון דָארט ספרים 

 הָאט ער עס גלייך איבערגעגעבן צו זיינע ממונים.

ַאז די "ק.ג.ב." הָאט דערהערט, ַאז אידישע יוגנטליכע גנב'ענען 
פַארשטַאנען, ַאז זיי ספרים אין דער מָאסקווער שול, הָאבן זיי גלייך 

 און דָאס טויגט שוין נישט! –גנב'ענען די ספרים כדי צו לערנען אין זיי 

די "ק.ג.ב." הָאט טַאקע תיכף בַאפוילן דעם גבאי פון דער 
מָאסקווער שול, ַאז ער זָאל די ַאלע ספרים ַאריינלייגן אין סּפעציעלע 

 ען זיי מיטן קַאסטנס, זיי פַארשליסן מיט שלעסער און פַארזיגל
שטעמּפל כדי קיינער זָאל צו זיי נישט הָאבן קיין צוטריט. וכך -"ק.ג.ב."

 .71הוה

 – אפרק ע –

 פַארבַאנד-מילה'ס אין סָאוועטן-ברית

 מילה ָאן ּפרסום-ברית

פַארבַאנד איז דַאן געווען -אין דער צייט ווָאס שחיטה אין סָאוועטן
ָארגַאנען הָאבן -ניסטישע מַאכטהַאלב לעגַאל, דָאס הייסט, ַאז די קָאמו

–––––––––– 
)"דער צדיק פון לענינגרַאד"(, אין  ר' יצחק קָאגַאן( ענליך צו דעם דערציילט אויך 71

רַאדער )ג' כסלו תשנ"ז(, ַאז אין דער לענינג 838חב"ד" זשורנַאל נומער -"כפר
קודש, ָאבער זיי זענען בַאהַאלטן -צענטרַאלער שול הָאבן זיך געפונען פיל ספרי

 שטעמּפל.-געווָארן אין קעלער פון דער שול און פַארזיגלט געווָארן מיט דעם "ק.ג.ב."

ער דערציילט דָארט ווייטער, ַאז אין יָאר תשמ"ד )אין צוזַאמענהַאנג מיט דעם 
רמב"ם(, הָאט זיך זיין קבוצה דערוואוסט, ַאז אין דער רבינ'ס תקנה צו לערנען 

קודש. זיי זענען דָארט צוגעפָארן מיט ַא -קָאוונער שול געפינען זיך פיל ַאלטע ספרי
אויטָא, ָאנגעלָאדן די ספרים און זיי צוריקגעברענגט און פַארטיילט אין -לַאסט

 לעניניגרַאד און אין מָאסקווע.

חב"ד" זשורנַאל -ערציילט אויך אין ַא פריערדיקן "כפראגב, ר' יצחק קָאגַאן ד
מָאטל ליפשיץ הָאט אים ַאנומעלט אונזער ר' כ"ה חשון תשנ"ז(, ַאז  – 830)נומער 

געווען, ער זָאל זיך אויסלערנען שחיטת עופות. ר' מרדכי ליפשיץ -שטַארק מעודד
יין מָאסקווע, וואו ער הָאט אים אפילו פָארגעשלָאגן ער זָאל קומען צופָארן צו אים ק

 וועט אים ַאליין לערנען ווי ַאזוי צו ווערן ַא שוחט.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קע

 פַארבַאנד-אין סָאוועטן מילה'ס-ברית

-איז ָאבער ווָאס ָאנבַאלַאנגט ברית –זיך דערצו נישט געטשעּפעט 
מילה'ס, כָאטש אויך דָאס איז ָאפיציעל נישט געווען פַארבָאטן אין 

ָארגַאנען -פַארבַאנד, הָאבן ָאבער די קָאמוניסטישע מַאכט-סָאוועטן
דעריבער הָאט עס געדַארפט  אויף דעם געקוקט מיט ַא קרומע אויג, און

 ּפרסום, מפני חשש עינא בישא.-געטָאן ווערן בלא

זיין זיין -ַאז מען זָאל זיך דערוויסן, ַאז ַא פָאטער הָאט געלָאזט ַמל
הָאט דָאס אים געקענט ח"ו קָאסטן מיט זיין ַארבעט! ווָארום  –זון 

ניסטישער ּפלעצער זענען דָאך געשטַאנען אונטער קָאמו-ַאלע ַארבעטס
 קָאנטרָאל.

מילה געדַארפט דורכגעפירט ווערן -דעריבער הָאט טַאקע ַא ברית
ָאן ּפרסום, אין דער ּפריווַאטער היים פון דעם פָאטער, און מיט דער 
בַאטייליקונג פון בלויז די גָאר נָאענטע קרובים פון דער משּפחה; 

בן, ַאז זיי ַאזעלכע קרובים, וועלכע דער אבי הבן הָאט געקענט גלוי
 וועלן אים נישט פַארמסר'ן.

אמירת תחנון אין ַא טָאג ווען  –"עת לעשות לה' הפרו תורתך" 
 איך פיר דורך ַא ברית

אויף ַאזויפיל פלעג איך זיך היטן מחשש עינא בישא, ַאז ַאזוי איז 
דָאך דער מנהג, ַאז בשעת ַא מוהל געפינט זיך אין שול אין ַא טָאג ווען 

זָאגט מען דעמָאלט נישט קיין תחנון אין  –ל זיין ַא קינד ער גייט מַ 
 שול;

בעת איך ָאבער פלעג זיין אין שול אין ַא טָאג ווָאס איך גיי 
זָאגן  יאָ פלעג איך מַאכן זיכער, ַאז מען זָאל  –מילה -דורכפירן ַא ברית

ַאגענטן ווָאס געפינען זיך -תחנון יענעם טָאג אין שול, כדי די "ק.ג.ב."
מיד אין שול, זָאלן נישט ָאנפַאנגען פרעגן: פַארווָאס זָאגט מען עּפעס ת

היינט נישט קיין תחנון? און ַאזוי ַארום זיך דערוויסן, ַאז איך מַאך 
ַא זַאך ווָאס טויג לגמרי נישט. איך הָאב דערמיט  –היינט ַא ברית 

 "עת לעשות לה' הפרו תורתך". 72מקיים געווען ווָאס עס שטייט

הקהל פָאדערט, ַאז ַאלע ברית'ן זָאלן דורכגיין -סקווער ראשמָא
 דורך דער מָאסקווער אידישער קהילה

-ַאנומעלט רופט מיך ַאריין דער אויבנדערמָאנטער מָאסקווער ראש
–––––––––– 

( תהלים קיט, קכו. ובפרש"י ברכות נד, א: פעמים שמבטלים דברי תורה כדי 72
 לעשות לה'.



 קעא/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 פַארבַאנד-אין סָאוועטן מילה'ס-ברית

 , און זָאגט צו מיר:מיחאלקעוויטשהקהל, 

דו ביסט דָאך דער מוהל פון שטָאט. נו, גַאנץ פיין. מילה איז ביי  –
עס דַארף זיין עּפעס ַא  –. נָאר ווָאס דען? 73פיציעל דערלויבטאונז ָא

 סדר אין דערויף.

ַאז עס קומען צו דיר צוגיין  –זעצט ער פָאר  –היתכן  –
, ּפריווַאטע אידן און רעדן זיך צונויף מיט דיר שולשטילערהייט, אין 

ד ּפערזענליך וועגן דורכפירן שטילערהייט ַא ברית פַאר זייערס ַא קינ
)ָאדער אייניקל(, און דו מעלדעסט אונז גָארנישט, וואו דו ביסט געווען 

 מילה!-און ביי וועמען דו הָאסט דורכגעפירט ַא ברית

איז  –זָאגט ער ווייטער  –מילה'ס -דער ענין פון דורכפירן ברית –
דָאך ַא זַאך ווָאס איז נוגע צו ַאלע אידן פון מָאסקווע, דעריבער דַארף 

אין ַא מסודר'דיקן אופן, דורך דער מָאסקווער אידישער עס גיין 
-קהילה. די מָאסקווער אידן דַארפן וויסן, ַאז דער ענין פון ברית

 מילה'ס ווערט ַארַאנזשירט דורך דער מָאסקווער אידישער קהילה.

ַאז עס  –פַארענדיקט ער זיין געשּפרעך  –און ווייטער  פון היינט –
זיין ַא קינד, זָאלסט -ין ַא איד ווָאס וויל ַמלוועט צו דיר קומען צוגי

אים שיקן צו אונז. מיר וועלן מיט אים כַאּפן ַא שמועס, אויסגעפינען 
ווער ער איז און דָאס גלייכן. און בשעת איך וועל דיר מודיע זיין ַאז דו 

 דַאן זָאלסט גיין! –מילה -קענסט גיין דורכפירן דעם ברית

ָאס ער הָאט צו זָאגן, און איך הָאב אים איך הָאב אויסגעהערט וו
געזָאגט, ַאז מהיום והלאה וועל איך טַאקע זָאגן די מענטשן ווָאס 

מילה, ַאז זיי דַארפן זיך ערשט -ווענדן זיך צו מיר פַאר ַא ברית
איך הָאב דען געהַאט ַא ברירה?! ער  –הקהל! -רעגיסטרירן ביים ראש
ָאב איך אים געמוזט ַאזוי הקהל, דעריבער ה-איז דָאך דער ראש

ביי עס מקיים צו  ןכָאטש ַאז איך הָאב כלל נישט געהַאלט –ענטפערן 
 זיין.

–––––––––– 
( דָאס איז שוין געווען אין דער תקופה ווען עס איז שוין געווָארן ַאביסל גרינגער 73

פַארבַאנד. ָאבער דָאך -ייט אין קָאמוניסטישן סָאוועטןווָאס ָאנבַאלַאנגט אידישק
זיין -הָאבן מערסטנס אידן נישט געווָאלט, ַאז די "ק.ג.ב." זָאל וויסן, ַאז זיי לָאזן ַמל

 זייערע קינדער.



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קעב

 ּפרעזידענט ניקסָאנ'ס בַאזוך אין מָאסקווע – 0414

הקהל הָאט צו מיר טענות, הלמאי מענטשן קומען זיך -דער ראש
 מילה'ס-נישט רעגיסטרירן צו אים פַאר ברית

הקהל, און -אין ַא צייט ַארום רופט מיך ווידער ַאריין דער ראש
 מיר: זָאגט צו

דו געדענקסט דָאך זיכער ווָאס מיר הָאבן ָאּפגערעדט צווישן זיך,  –
זיין ַא קינד, -ַאז בשעת עס וועט צו דיר קומען צוגיין ַא איד צו ַמל

וועסטו אים שיקן צו רעגיסטרירן זיך ביי מיר. איז היתכן, ַאז דו ביסט 
 נישט מקיים דיין ווָארט, און דו שיקסט זיי נישט צו מיר?!

ָאבער זיי  –הָאב איך אים געענטפערט  –איך שיק זיי יָא צו אייך!  –
 אויס צו אייך נישט גיין!-ווילן ווייזט

מיט אידן  –פרעגט ער מיר ווייטער  –דו טרעפסט זיך נָאך ַאלץ  –
זיין -שטילערהייט, אין מַארק, און רעדסט זיך צונויף מיט זיי צו ַמל

 זייערע קינדער?

איך טו ּפונקט ווי מיר הָאבן  –יך אים געענטפערט הָאב א –ניין!  –
זיין ַא קינד -ָאּפגערעדט. בשעת עס קומט צו מיר צוגיין ַא איד בעטן ַמל

שיק איך אים תיכף צו אייך. ָאן אייער רשות פיר איך נישט דורך קיין  –
 ברית'ן!

צו וועמען  –פרעגט ער ווייטער  –אויב דו ביסט נישט זייער מוהל  –
 זיין זייערע קינדער?!-ייען זיי צו ַמלדען ג

וואו די  –ענטפער איך אים  –פון ווַאנען זָאל איך דען וויסן  –
מָאסקווער אידן זענען ַמל זייערע קינדער?! עס זענען אין מָאסקווע 

מילה'ס, איז -פַארַאן דָאקטוירים )כירורגן( ווָאס קענען דורכפירן ברית
זיין זייערע -ר אידן זענען טַאקע ַמלזייער מעגליך, ַאז די מָאסקווע

 קינדער אין די שּפיטעלער!

 און דערמיט הָאט זיך געענדיקט אונזער געשּפרעך.

 – בפרק ע –

 ּפרעזידענט ניקסָאנ'ס בַאזוך אין מָאסקווע – 0414

הרב יהודה פון  –אין צוויי און זיביציקטער יאר –נָאך דער ּפטירה 
 רב.-ָאן ַא הויּפטהאלב יאר יבן במשך ַא , איז מָאסקווע געבלליב לעווין



 קעג/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 ּפרעזידענט ניקסָאנ'ס בַאזוך אין מָאסקווע – 0414

פַארבַאנד גענומען גרייטן צום -ָאבער דָא הָאט זיך דער סָאוועטן
 74ריטשַארד ניקסָאןהיסטָארישן בַאזוך אין מָאסקווע פון ּפרעזידענט 

-דער ערשטער ַאמעריקַאנער ּפרעזידענט צו בַאזוכן דעם סָאוועטן –
 ".פַארבַאנד זינט דעם "קַאלטן קריג

פַארשטייט זיך, ַאז די קָאמוניסטן הָאבן געווָאלט ווייזן דער 
שטָאט פון רוסלַאנד פונקציָאנירט ַא -וועלט, ַאז אין דער הויּפט-מערב

אידישע קהילה, מיט ַא רב און דָאס גלייכן. ָאבער ווָאס זָאל מען טָאן, 
ַאז די מָאסקווער אידישע קהילה הָאט פָארט דעמולט נישט געהַאט 

 רב!-קיין הויּפט

הקהל ווערט אויפגעפָאדערט צו געפינען ַא -מָאסקווער ראש
 רב-נייעם הויּפט

הקהל פון דער מָאסקווער אידישער קהילה איז דַאן -דער ראש
ּפלוןגעווען איינער מיטן נָאמען  . זיינע קָאמוניסטישע ממונים הָאבן קא 

 אים ַארויסגערופן און צו אים געזָאגט:

מעריקַאנער ּפרעזידענט קומט צופָארן אויף ַא בַאזוך היות דער ַא –
זיין -דעריבער מוז די מָאסקווער אידישע קהילה ממנה –אין מָאסקווע 

רב, ווָארום עס וועט דָאך זיין ַא בזיון פַאר דער -ַא נייעם הויּפט
אידישער קהילה, ַאז זיי הָאבן נישט קיין רב! וואו איז עס דען געהערט 

 אידישע קהילה ָאן ַא רב?!געווָארן ַא 

ליגט אויף אייך, ַאלס ראש  –הָאבן זיי פָארגעזעצט  –דעריבער  –
 רב.-הקהל, די פליכט תיכף צו געפינען ַא נייעם הויּפט

דערביי הָאבן זיינע קָאמוניסטישע ממונים אים נָאך צוגעגעבן ַא 
קיין ווָארנונג: טָאמער וועט די מָאסקווער אידישע קהילה נישט הָאבן 

דַאן  –רב בעת דעם בַאזוך פון דעם ַאמעריקַאנעם ּפרעזידענט -הויּפט
 הקהל!-ווערסטו אויס ראש

הקהל הָאט כלל נישט געהַאט -נו, פַארשטייט זיך, ַאז דער ראש
קיין חשק אויפצוגעבן זיין ַאמט. בַאזונדערס הָאט ער נישט געווָאלט 

קדושה -בער דער תשמישיַארויסלָאזן פון זיינע הענט דעם קָאנטרָאל אי

–––––––––– 
 .1482( ווָאס איז פָארגעקומען אין מָאנַאט מַאי, 74

ן מָאסקווע פיל יָארן כָאטש ניקסָאן הָאט שוין געהַאט ָאּפגעשטַאט ַא בַאזוך אי
ּפרעזידענט -, ער איז ָאבער דעמָאלט געווען בלויז וויצע1454סטן יולי 29פריער, דעם 

 פון ַאמעריקע.



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קעד

 נ'ס בַאזוך אין מָאסקוועּפרעזידענט ניקסָא – 0414

 קלייטל...

ובכן הָאט זיך ָאנגעפַאנגען ַא העפטיקע זוכעניש פַאר ַא נייעם 
 רב.-הויּפט

 רב פון מָאסקווע!-ָאנגעשטעלטער ווערט הויּפט-טעַאטער

. דער פישמאןאין מָאסקווע איז געווען ַא איד מיטן נָאמען 
טעַאטער. זיין דָאזיקער איד איז געווען ַאן ָאנגעשטעלטער אין ַא 

אויפגַאבע אין טעַאטער איז געווען: ָאּפצונעמען ביי די מענטשן זייערע 
 מַאנטלען ווען זיי קומען צוגיין, און עס זיי אומקערן פַארן ַאוועקגיין.

טַאקע צו דעם דָאזיקן איד הָאט זיך די מָאסקווער אידישע קהילה 
רב פון -פגַאבע פון הויּפטגעווָאנדן, ַאז ער מוז ָאננעמען אויף זיך די אוי

 מָאסקווע!

היות ווי דער דָאזיקער איד הָאט גוט געוואוסט, ַאז ער איז כלל 
הָאט ער זיך  –נישט ראוי צו דער דָאזיקער חשוב'ער איצטלא דרבנן 

 דעריבער קַאטעגָאריש ַאנטזָאגט דערפון.

הקהל איז ָאבער צו אים שטַארק -דער מָאסקווער ראש
ינטענה'נדיק מיט אים, ַאז ער מוז ָאננעמען די דָאזיקע צוגעשטַאנען, אי

ּפָאזיציע לכל הפחות ביזן סון פון ניקסָאנ'ס בַאזוך אין מָאסקווע. "ַאז 
הָאט ער מיט אים  –עס וועט זיך ענדיקן ניקסָאנ'ס בַאזוך 

 ַאמט".-דַאן קענסטו זיך ָאּפזָאגן פון דעם רבנות –איינגעטענה'ט 

הקהל מצליח געווען צו איבערצייגן -ע דער ראשאון ַאזוי הָאט טַאק
רב פון -ָאנגעשטעלטן, ער זָאל ווערן דער הויּפט-דעם דָאזיקן טעַאטער

 מָאסקווע.

מען הָאט אים ָאנגעטָאן ַא לַאנגע שווַארצע זשוּפיצע מיט ברייטע 
די גלחים[, מיט ַא הויכע  –להבדיל  –ַארבל ]ַאזוי ווי עס טרָאגן 

 רב.-קָאּפ, און ַאזוי איז ער געווָארן דער נייער הויּפט יַארמולקע אויפן

 רב אויך נָאך ניקסָאנ'ס בַאזוך-נייער "רב" בלייבט הויּפט

נו, ניקסָאנ'ס בַאזוך אין מָאסקווע איז ַאדורך בשלום. די אידישע 
 קהילה הָאט אפילו לכבוד זיין בַאזוך דורכגעפירט ַא סעודה.

נגעזעען, ַאז עס איז גָארנישט קיין רב הָאט איי-דער נייער הויּפט
רב פון מָאסקווע, און דעריבער איז ער -שלעכטע זַאך צו זיין דער הויּפט

 רב אויך נָאכן שלוס פון ניקסָאנ'ס בַאזוך.-טַאקע פַארבליבן הויּפט



 קעה/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 פון אויסלַאנד בַאזוכן רוסלַאנד רבנים

 – גפרק ע –

 רבנים פון אויסלַאנד בַאזוכן רוסלַאנד

ל אין די זיבעציקער און סּפעציע –צום סוף פון די זעכציקער יָארן 
וועלט ָאנגעפַאנגען -הָאבן רבנים פון דער דעמָאקרַאטישער מערב –יָארן 

 צו ָאּפשטַאטן בַאזוכן אין רוסלַאנד.

 ּפרָאדוקטן-מיט כשר'ע שּפייז-אויסלענדישע רבנים ברענגן

-אויסער תשמישי –די דָאזיקע רבנים פלעגן מיט זיך מיטברענגען 
ּפרָאדוקטן, ווי צום ביישּפיל וואורשט, -יזאויך כשר'ע שּפי –קדושה 

-שָאקָאלַאד, קעז און דָאס גלייכן. מיט די דָאזיקע כשר'ע שּפייז
ּפרָאדוקטן פלעגן די אויסלענדישע רבנים ממש מחי' זיין די דָארטיקע 
אידן. ווָארום כָאטש ַאז געלט הָאט נישט געפעלט, איז ָאבער אין דעם 

רבַאנד נישט געווען צו בַאקומען קיין פַא-קָאמוניסטישן סָאוועטן
 ּפרָאדוקטן.-כשר'ע שּפייז

וועלט וועלכע -פָאלגענד זענען עטלעכע פון די רבנים פון דער מערב
 איך געדענק זייערע בַאזוכן אין מָאסקווע:

הרב יצחק 
, דער ז"ל העכטמַאן

-עקזעקוטיוו
דירעקטָאר פון "ועד 
העיר" פון 
מָאנטרעָאל, קַאנַאדע, 

כער פלעגט וועל
ָאנברענגען כשר'ע 

ּפרָאדוקטן -שּפייז
ווָאס הָאבן אונז ממש 
מחי' געווען. הרב 
העכטמַאן הָאט גָאר 

 ַא סך געהָאלפן די מָאסקווער אידן.

 מיט מאמרים און שיחות פון רבי'ן-הרב טייץ ברענגט

פון ז"ל  הרב ּפנחס מרדכי טייץבַאזונדערס געדענק איך 
י, וועלכער פלעגט מיט זיך אויך מיטברענגען דזשוירז-עליזַאבעט, ניו

מערערע שיחות און מאמרים פון רבי'ן. עס איז בַאקַאנט דער 

 
 הרב טייץ אין ַא געשּפרעך מיט'ן רבי'ן

 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קעו

 פון אויסלַאנד בַאזוכן רוסלַאנד רבנים

והלא במאמר אחד יכול חסידישער טייטש אויפן מאמר חז"ל "
 –אויף וועלטן -חסידות פון רבי'ן טוט איין מאמר", ַאז אפילו להבראות

ות און מאמרים פון שיח ַא סךָאבער הרב טייץ פלעגט אונז ברענגען 
 רבי'ן.

פון ַאנטווערּפן,  הרב משה דַאווידָאוויטשועל כולם געדענק איך 
(, וועגן וועמען משה בן גיטלבעלגיע )ָאדער ווי מיר פלעגן אים רופן: 

 זייך.-איך וועל ַאביסל מער מאריך

]פַארשטייט זיך, ַאז אויסער די אויבנדערמָאנטע עטלעכע רבנים, 
קווע געקומען בַאזוכן נָאך אויסלענדישע רבנים, צווישן זענען קיין מָאס

איך דערמָאן דָא ָאבער בלויז  –זיי אויך ליובַאוויטשער חסידים 
 עטלעכע פון זיי ַאלס ביישּפיל.

אגב, ַא טייל פון די אויסלענדישע רבנים ווָאס הָאבן בַאזוכט 
אפילו הָאבן  –צווישן זיי אויך ליובַאוויטשער חסידים  –מָאסקווע 

מורא געהַאט זיך "מגלה" זיין צו מיר, צוליב דעם ווָאס איך בין דָאך 
ָארגַאנען ַאלס -גוט בַאקַאנט ביי די קָאמוניסטישע מַאכט-געווען צו

שוחט און מוהל פון מָאסקווע, ַאזוי ַארום ַאז די בַאזוכער הָאבן 
יבן נָאך מיט ז-ַאז די "ק.ג.ב." קוקט –און מיט רעכט  –פַארדעכטיק 

אויגן יעדן ווָאס בַאגעגנט זיך מיט מיר, און דָאס ווָאלט, פַארשטייט 
זיך, געשטעלט אין סכנה די סודות'דיקע שליחות'ן לטובת די אידן אין 

פַארבַאנד ווָאס די דָאזיקע בַאזוכער פלעגן דורכפירן אין -סָאוועטן
 רוסלַאנד.

די פילע און זעלבסטפַארשטענדליך, ַאז איך דערמָאן דָא נישט 
אויסלענדישע רבנים און ליובַאוויטשער חסידים ווָאס הָאבן 

פַארבַאנד אין מיטן פון די -ָאנגעפַאנגען צו בַאזוכן דעם סָאוועטן
 ַאכציקער יָארן, ווען די בַאזוכן הָאבן זיך פַארמערט[.

די שוועריקייטן פון די אויסלענדישע בַאזוכער ביים איבערגעבן 
 ָאדוקטן צו די רוסישע אידןּפר-די כשר'ע שּפייז

אין יענע יָארן איז געווען שטרענג פַארבָאטן פַאר אידן )און דָאס 
פַארבַאנד צו בַאגעגענען זיך מיט -אידן( אין סָאוועטן-זעלבע פַאר נישט

אויסלענדישע בַאזוכער. ַאזַא בַאגעגעניש צווישן ַאן אויסלענדישן 
סכנה סיי פַאר דעם טוריסט מיט ַא היגן איד, איז געווען ַא 

פַאר דעם איד וועלכער  –אויסלענדישן בַאזוכער, און גָאר סּפעציעל 
 הָאט געווַאגט זיך צו בַאגעגענען מיט אים.



 קעז/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 פון אויסלַאנד בַאזוכן רוסלַאנד רבנים

פַאר ַאזַא "חטא" ווָאלט דער אויסלענדישער בַאזוכער געקענט 
בַאשטרָאפט ווערן פון די קָאמוניסטן, צו זיין געצוואונגען תיכף צו 

פַארבַאנד און צוריקפָארן צו דער -ן בַאזוך אין סָאוועטןפַארקירצן זיי
מדינה פון ווַאנען ער איז געקומען. זעלבסטפַארשטענדליך, ַאז פַאר 
ַאזַא "אומגעוואונטשענעם" אויסלענדישן גַאסט ווָאלט געווען גָאר 

ַא  –וויזע קיין רוסלַאנד -שווער צו קענען בַאקומען ווידער ַאן ַאריינפָאר
 וָאס איז אין גוטן מוט ָאנגעקומען מיט פיל שוועריקייטן.זַאך ו

ווָאס ָאנבַאלַאנגט דעם היגן איד ווָאס הָאט געווַאגט זיך צו 
הָאט געהערשט ַא סכנה  –בַאגעגענען מיט דעם אויסלענדישן בַאזוכער 

 בַאשולדיקט צוווערן אין שּפיָאנַאז פַאר ַא פרעמדע מדינה!

ָארגַאנען געווען אין -מוניסטישע מַאכטאזוי שטרענג זענען די קָא
 –זייער פַארבָאט פון יעדן קָאנטַאקט מיט ַאן אויסלענדישן בַאזוכער 

עליכם" צו ַאן אויסלענדישן אורח ווָאס -ַאז אפילו ָאּפצוגעבן "שלום
איז געקומען צוגיין אין שול איז אויך געווען פַארבָאטן, און ווער רעדט 

ט אים באריכות. ַאזַא בַאפעל איז געווען אין נָאך צו פַארברענגען מי
 שול.

טיילמָאל פלעגט צו אונזער מזל ּפַאסירן, ַאז בעת עס איז געקומען 
איז ּפונקט דעמָאלט אין שול  –צוגיין אין שול ַאן אויסלענדישער אורח 

נישט געווען דער גבאי, וועלכער איז געווען ַאן ָאנגעשטעלטער פון דער 
 "ק.ג.ב.".

ַאזַא פַאל פלעגן מיר גלייך ַארומרינגלען דעם אורח און כַאּפן אין 
ביי אים בעטן פַארשידענע  –מיט אים ַא ּפָאר ווערטער, און דער עיקר 

בקשות: איינער פלעגט בעטן ַא דָאלער, ַא צווייטער פלעגט בעטן 
 איבערגעבן ַא בריוו צו זיינע קרובים אין אויסלַאנד און ַאזוי ווייטער.

געלעגנהייט איז אויך געווען גוט פַארן אויסלענדישן גַאסט,  ַאזַא
ווָארום ער הָאט געקענט אויסנוצן די דָאזיקע געלעגנהייט 
-איבערצוגעבן די היגע אידן די פַארשידענע ּפעקלעך )סיי פון שּפייז

 ּפרָאדוקטן און סיי ַאנדערע( ווָאס ער הָאט פַאר זיי מיטגעברענגט.

אויבנדערמָאנט, איז פַאר ַאן אויסלענדישן גַאסט  ווָארום, ווי שוין
צו בַאזוכן ַא היגן אידן אין זיין היים, און ווער רעדט נָאך אים 

איז געווען ַא סכנה סיי פַאר דעם גַאסט און סיי  –איבערגעבן ַא ּפעקל 
 פַאר דעם אידן וועמען ער ווָאלט בַאזוכט.

ן עס דָארט איבערגעבן פון אויך צו ַאריינטרָאגן ַא ּפעקל אין שול או



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קעח

 פון אויסלַאנד בַאזוכן רוסלַאנד רבנים

סיי פַאר  –הַאנט צו הַאנט צו ַא היגן אידן איז געווען נישט ַאזוי ּפשוט 
דעם אויסלענדישן גַאסט און סיי פַאר דעם היגן אידן, וועלכער הָאט 

געהַאט ָאּפצונעמען דעם ּפעקל פון די הענט פון דעם -מורא
 אויסלענדישן גַאסט מפני "מראית העין"...

ַארום, ַאז דָאס איבערגעבן ּפעקלעך פַאר די היגע אידן איז  ַאזוי
 נפש.-געווען פַארבונדן מיט שרעק און מסירת

מ'דַארף דָאך ָאבער פָארט עּפעס העלפן. דעריבער איז געווען דער 
סדר, ַאז דער אויסלענדישער גַאסט פלעגט מיטברענגען 

פלעגט עס דָארט אומבַאמערקטערהייט דעם ּפעקל אין שול ַאריין, און 
וואו אין ַא ווינקל, און נָאכדעם ַא -ַאוועקלייגן שטילערהייט ערגעץ

טָאן מיט די אויגן צו איינעם פון די מתּפללים אין שול, ַאז ער -ווינק
הָאט דָארט אין ווינקל ַאוועקגעלייגט ַא ּפעקל, און ַאז מען זָאל עס פון 

 דָארט אומבַאמערקטערהייט ַאוועקנעמען.

 ַאגענט אין שול-משרתים" פון דעם "ק.ג.ב."די "

דער ּפרָאבלעם איז ָאבער, ַאז דער "ק.ג.ב." פון דער שול הָאט 
געהַאט זיינע אייגענע "משרתים" צווישן די מתּפללים פון דער שול 
גופא, ווי דער פסוק זָאגט "מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו 

 .75רשעים"

רָאפן, ַאז בשעת עס פלעגט ָאנקומען ַאזוי ַארום, ַאז עס הָאט געט
ַאן אויסלענדישער גַאסט אין שול בעת דער גבאי )וועלכער איז געווען 
ָאנגעשטעלט פון דער "ק.ג.ב."( איז דָארט נישט געווען, און מיר פלעגן 

-פלעגן די "משרתים" פון דעם גבאי תיכף מודיע –אים ַארומרינגלען 
 זיין וועגן דעם צו דער "ק.ג.ב.".

די "ק.ג.ב." פלעגט זיך תיכף פַארבינדן מיטן גבאי פון שול אין זיין 
ביורָא, און הָאבן צו אים טענות: ווָאס טוט זיך דָארט ביי אייך?! עס 
איז ָאנגעקומען ַאן אויסלענדישער גַאסט און די אידן פון שול הָאבן 

 פָאר!-אים ַארומגערינגלט! גיי גלייך זעען ווָאס דָארט קומט

–––––––––– 
( משלי כט, יב. און אין "מצודות" אויפן פסוק: כאשר המושל מקשיב דבר שקר 75

ומקבל דברי שקר, אז כל משרתיו מתהפכים לרשעים. כי למען ימצאו חן בעיניו 
רים לו שקרים וחוטאים בנפשותם. און אין רלב"ג דָארט: כשיהי' המושל מספ

מקשיב על דבר שקר, אז יהפכו כל משרתיו להיות אנשי רשע. כי המשרתים ישתדלו 
 לעשות רצון אדוניהם, וכאשר יראו כי רצונו ברשע, יתנהגו תכונת הרשע.



 קעט/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 פון אויסלַאנד בַאזוכן רוסלַאנד רבנים

גבאי, נישט וויסנדיק ַאז עס איז ָאנגעקומען ַאן אויסלענדישער דער 
אורח, פלעגט דַאן תיכף ַאריינשּפרינגען אין שול און זיך ווענדן צו אונז, 
זָאגנדיק: אידן, ווָאס טוט איר? מען טָאר נישט שטיין אין פַארבינדונג 

 נדער.מיט ַאן אויסלענדישן גַאסט! הָאט רחמנות, גייט זיך גלייך פַאנַא

עס הָאט אפילו ּפַאסירט, ַאז בשעת דער גבאי הָאט זיך דערוואוסט 
)דורך זיינע "משרתים" אין שול(, ַאז איינער פון די מתּפללים הָאט 

 –ּפרָאדוקטן פון ַאן אויסלענדישן גַאסט -בַאקומען ַא ּפעקל פון שּפייז
עמען! פלעגט ער גלייך ַאריינשּפרינגען אין שול און עס ביי אים צונ

ווָארום מ'דַארף נישט פַארגעסן, ַאז דער גבאי ַאליין איז דָאך אויך 
 אויסגעגַאנגען פון הונגער!

 הרב משה דַאווידָאוויטש )משה בן גיטל( פון בעלגיע

, וויל איך דָא ַאביסל מצייר 76היות ַאז "מצוה לפרסם עושי מצוה"
ן ַאנטווערּפן, פו משה בן גיטל דַאווידָאוויטשזיין דעם הייליקן אידן 

-בעלגיע, וועלכער פלעגט מיטברענגען קיין רוסלַאנד כשר'ע שּפייז
 ּפרָאדוקטן, מיט וועלכע ער הָאט ממש מחי' געווען די היגע אידן.

נפש ַארויסצוהעלפן די רוסישע אידן אין ַאזַא -זיין מסירת
לשער. מיר פלעגן אויף אים קוקן ווי -ביטערער צייט איז געווען אין

מתים" געווען -". ער הָאט אונז טַאקע ממש "מחי'מופת-בעלַא " אויף
ּפרָאדוקטן וועלכע ער פלעגט מיטברענגען קיין -מיט די כשר'ע שּפייז

 רוסלַאנד.

בעת משה בן גיטל פלעגט קומען צופָארן קיין מָאסקווע פַאר ּפסח, 
 פלעגט ער מיט זיך מיטברענגען צו פַאנַאנדערטיילן פַאר די היגע אידן

ּפרָאדוקטן וועלכע זענען כלל נישט געווען בנמצא אין -ַאזעלכע שּפייז
פַארבַאנד, ווי צום ביישּפיל: גערייכערטע פליישן; וויין; -דעם סָאוועטן

מצה; כשר לּפסח'דיקע קעזן און שָאקָאלַאדן; ּפַארעווע -שמורה
 ּפרָאדוקטן.-סוּפן און נָאך פיל כשר'ע שּפייז-אינסטענט

ּפרָאדוקטן וועלכע ער פלעגט אונז מיטברענגען -שּפייזדי דָאזיקע 
ווען ער פלעגט נָאכַאמָאל  –אויף ּפסח, פלעגן אונז סטייען ביז שבועות 

ּפרָאדוקטן, וועלכע -קומען צופָארן און מיטברענגען נָאך כשר'ע שּפייז
פלעגן אונז סטייען ביז חודש תשרי. פַארשטייט זיך, ַאז אויף חודש 

–––––––––– 
קפ"א. מג"א ( רמ"א יו"ד סימן רמ"ט סעיף י"ג, משו"ת הרשב"א ח"א סימן ת76

 או"ח סימן קנ"ד ס"ק כ"ג.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קפ

 מיין טָאכטערס חתונה –"ג תשל

ּפרָאדוקטן. -ער אונז ווידערַאמָאל ברענגען כשר'ע שּפייזתשרי פלעגט 
 –השנה און סוכות, "זמן שמחתנו" -עס גייט דָאך עּפעס בַאלד ראש

 דַארף מען דָאך משמח זיין אויך די אידן אין רוסלַאנד!

פַאר די געהויבענע ּפעולות פון משה בן גיטל פַאר אונז די רוסישע 
אויבערשטער זָאל אים בענטשן מיט  אידן קומט אים טַאקע, ַאז דער

 געזונט, ּפרנסה און אריכות ימים ושנים טובות, מתוך אושר ועושר.

 – דפרק ע –

 מיין טָאכטערס חתונה –תשל"ג 

יָארק פָארגעקומען די חתונה פון מיין -ז' כסלו תשל"ג איז אין ניו
 שיחיו. חזקלביץ'וב )בערל( יוסף ד מיט איר מַאן ה שרה'חיטָאכטער 

 אין קען זיך נישט בַאטייליקן אין מיין טָאכטערס חתונה

פַארבַאנד אויף ַא בַאזוך -אין יענע יָארן ַארויסצופָארן פון סָאוועטן
קיין ַאמעריקע )ָאדער וואו עס זָאל נָאר זיין אין אויסלַאנד(, אפילו כדי 

איז געווען כמעט  –שמחה -זיך צו בַאטייליקן אין ַא משּפחה
ָארגַאנען הָאבן עס נישט -י קָאמוניסטישע מַאכטאוממעגליך. ד

דערלויבעניש איז געווען גָאר ַא זעלטענע -דערלויבט. ַאזַא ַארויספָאר
פַארבַאנד. כדי צו בַאקומען ַאזַא דערלויבעניש הָאט -זַאך אין סָאוועטן

מען זיך געדַארפט משתדל זיין במשך פון ַא יָאר צייט אין דעם 
ער ביורָא ווָאס איז פַארַאנטווָארליך פַארן ביורָא )ד-"ָאווי"ר"

וויזעס(. און נישט ַאלעמָאל איז די השתדלות -ַארויסגעבן ַארויספָאר
 געקרוינט געווָארן מיט הצלחה.

ַאזוי ַארום, ַאז ס'איז נישט געקומען אין בַאטרַאכט איך זָאל קענען 
 חתונה. קומען קיין ַאמעריקע זיך משתתף צו זיין אין מיין טָאכטערס

דער רבי איז נישט מסכים איך זָאל פַארלָאזן רוסלַאנד אפילו 
 אויף ַא קורצע וויילע

הָאב איך ַאוועקגעשריבן ַא בריוו צו מיין צוויי שפעטער -יארַא 
איידעם, ַאז איך וויל קומען אויף ַא בַאזוך אין ַאמעריקע כדי זיך צו 

אינגַאנצן נישט געקענט בַאקענען מיט אים. איך הָאב דָאך מיין איידעם 
 פון פריער.

מיין איידעם הָאט, פַארשטייט זיך, וועגן דעם ָאנגעפרעגט ביים 



 קפא/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 מיין טָאכטערס חתונה –"ג תשל

רבי'ן, און דער רבי הָאט אים געענטפערט, ַאז ער איז נישט מסכים איך 
זָאל פַארלָאזן רוסלַאנד אפילו אויף ַא גָאר קורצע וויילע. דעם רבינ'ס 

ז אין גַאנץ מָאסקווע און אומגעגנט טעם אויף דעם איז געווען: היות ַא
 –זענען פַארבליבן בלויז געציילטע אידן ווָאס זענען שוחטים א.ד.גל. 

דעריבער ווי ַאזוי קען איך פַארלָאזן די דָארטיקע אידן אפילו אויף ַא 
אפילו אויף ַא גָאר  –גָאר קורצע וויילע, און ווי ַאזוי קען איך פַארקוקן 

גָאר גרויסן זכות ווָאס איך הָאב צו זיין דָארט  דעם –קורצע וויילע 
)לכאורה, דעם רבי'ןס כוונה מיט די ווערטער  שוחט און דָאס גלייכן.

"און דאס גלייכן" )וואס איז צוויי מאל דערמאנט געווארן אין דעם 
 רבינ'ס ענטפער( איז אויך בנוגע דעם ענין המילה...(

ן דעם ענטפער ווָאס מיין פָאלגענד איז דער ּפינקטליכער נוסח פו
 איידעם הָאט בַאקומען פון רבי'ן:

נשארו רק מתי מספר ביותר כשוחט  בכל העיר וסביבותיה"
 –ואיך זה יעזבם אפילו לזמן קצר ביותר? ואיך זה ידלג  –וכיו"ב 

שיש  הכי גדוללא להביא בפועל הזכות  –אפילו לזמן קצר ביותר 
 לו להיות שם שוחט וכו'?".

אין דער גַאנצער שטָאט און אין די יבערזעצונג: ]פרייע א
זענען פַארבליבן מערניט ווי געציילטע ווָאס  ַארומיקע שטעט

איז ווי ַאזוי דען וועט ער זיי פַארלָאזן  –דינען ַאלס שוחט א.ד.ג. 

 

ר' הָאט געשריבן צו  ע"ה, הרב דר. ניסן מינדעלַא צעטל ווָאס דער סעקרעטַאר פון רבי'ן, 
כשישלח לו המכתב, בל יזכיר וועגן איבערגעבן מיר ַא בריוו פון רבי'ן: " יונה איידעלקָאּפ

מפורש שם המשלח. כי אם בשם הידוע ורגיל בפי אנ"ש, דער טַאטע ָאדער דער זיידע. 
 .ויודיע לפה האדריסה שלו" 

]פון  בריוו םוועט אים שיקן דע ער ]ר' יונה איידלקָאּפ[ וועןַא פרייע איבערזעצונג: "
ער ]דָאס הייסט, דער שיק םמען פון דענָא םדענען בפירוש ט דערמָאשניער ל , זָארבי'ן[
דער '"ש, אנביי  געוואוינטס איז ן ווָאעמנָאן סטאווובַא םאין דע ווי טשמער ני רבי[,
 טַאריַאט פון רבי'ן[לָאזן וויסן ַאהער ]צום סעקרעל זָאער . און 'זיידע דער'דער ָא 'טעטַא

 ."דרעסזיין ַא 



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קפב

 מיין טָאכטערס חתונה –"ג תשל

אפילו אויף ַא גָאר קורצע צייט? און ווי ַאזוי וועט ער 
אפילו אויף ַא  –נהייט[ "איבערשּפרינגען" ]דורכלָאזן די געלעג

זכות  גָאר גרויסןנישט צו ברענגען בפועל דעם  – גָאר קורצע צייט
 ווָאס ער הָאט אויף צו זיין דָארט ַא שוחט און דָאס גלייכן?[.

 

 
 ביי ַא פַארברענגען מיט ר' אברהם געטשע

 



 קפג/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 איך גרייט זיך צו פָארן צום רבי'ן –"ז תשמ

 פינפטער טייל

 – הפרק ע –

 איך גרייט זיך צו פָארן צום רבי'ן –תשמ"ז 
 אויף ר"ה תשמ"ח

פַארבַאנד געווָארן לייכטער, -וועטןצוביסלעך איז דער מצב אין סָא
און מענטשן הָאבן ָאנגעהויבן ַארויסצופָארן. דעריבער הָאב איך זיך 
בַאטרַאכט, ַאז עס איז געקומען די צייט צו פָארן בַאזוכן דעם רבי'ן. 

 דָאס איז געווען אין יָאר תשמ"ז.

"ַאז דער אויבערשטער וועט געבן געזונט און לעבן, וועלן מיר 
 רן צום רבי'ן"...פָא

אין יענעם יָאר, תשמ"ז, הָאט אין מָאסקווע בַאזוכט אין שליחות 
שי', ַא סופר סת"ם און מוהל פון דער  ר' משה קלייןפון רבי'ן 

 הייטס.-ליובַאוויטשער שכונה קרַאון

עס איז דעמָאלט פָארגעקומען ַא חסידישע פַארברענגען, ביי 
ר' ערן, בַאטייליקט אויך הרב החסיד וועלכער עס הָאט זיך, צווישן ַאנד

 

 משה קלייןר' מיט  פַארברענגעןביי ַא  



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קפד

 ר"ה תשמ"ח אויף

קליין  משה . ביי דער דָאזיקער פַארברענגען הָאט הרבאברהם געטשע
רעקָארדער און געבעטן יעדן פון די -ַאוועקגעשטעלט ַא טעיּפ

 בַאטייליקטע ביי דער פַארברענגען, ַאריינצוזָאגן עּפעס אין טעיּפ.

אין דעם טעיּפ, הָאב בעת עס איז געקומען מיין ריי ַאריינצורעדן 
איך דערציילט די בַאוואוסטע מעשה )וועלכע איך הָאב געהערט פון 
זקני התמימים(, ַאז בעת די חסידים אין רוסלַאנד הָאבן זיך געזעגנט 

)ר' מענדעלע הָארָאדָאקער(  מוהר"ר מנחם מענדל מוויטעבסקמיט 
ן ַא ניגון מיט הָאבן זיי געזונגע –ישראל -זיין קיין ארץ-פַאר זיין עולה

די פָאלגענדע ווערטער )וועלכן איך הָאב ַאריינגעזונגען אין דעם טעיּפ(: 
ַאז דער אויבערשטער וועט געבן געזונט און לעבן, וועלן מיר פָארן צום "

 "...רבי'ן

יָארק הָאט ר' משה קליין איבערגעגעבן -צוריקקומענדיק קיין ניו
ן זיין בַאזוך אין מָאסקווע, און עיפ( וועגַא ט ןדעם רבי'ן ַא דו"ח )או

טַאקע ביים ענדע פון דעם יָאר הָאט זיך  –וואונדער איבער וואונדער 
דערווַארטעטע דערלויבעניש צו -מיר איינגעגעבן צו בַאקומען די לַאנג

 פָארן בַאזוכן דעם רבי'ן.

 ן די אומנות הזביחה והמילהיאויס משה תמר-איך לערן

עפַאנגען ּפלַאנירן צו פָארן צום רבי'ן, הָאב גלייך ווי איך הָאב ָאנג
ווי ַאזוי צו שחט'ן עופות. ער איז  ןימשה תמראיך גענומען אויסלערנען 

אויך מיטגעגַאנגען מיט מיר אויף ברית'ן און זיך אויסגעלערנט ווי ַאזוי 
מילה'ס. ַאזוי ַארום הָאב איך געמַאכט זיכער )אין -צו מַאכן ברית

עם רבינ'ס ָאנווייזונג(, ַאז די מָאסקווער אידישע איינקלַאנג מיט ד
קהילה זָאל נישט בלייבן ָאן קיין שוחט און מוהל בעת מיין 

 ָאּפוועזנהייט.

]אגב, שוין מיט ַא צייט פריער הָאב איך זיך געהַאט געווָאנדן צו 
בתים, די ראשי הקהל פון דער מָאסקווער אידישער -מיינע בעלי

זעען געפינען איינעם וועמען איך זָאל קענען  קהילה, ַאז זיי זָאלן
איבערגעבן מיין ַארבעט, ווָארום איך וויל ַאוועקפָארן. ס'הָאט ָאבער 

 גָארנישט געהָאלפן[.

 איך קום צופָארן צום רבי'ן!

נָאך ַאלע הכנות, בין איך ָאנפַאנג חודש אלול תשמ"ז ָאּפגעפלויגן 
רק, און נָאך ַאן ָאּפשטעל פון יָא-פון מָאסקווע, אויפן וועג קיין ניו



 קפה/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 תשרי תשמ"ח ביים רבי'ן חודש

עטלכע שעה אין קַאנַאנדע, בין איך בשעה טובה ומוצלחת ָאנגעקומען 
 יָארק.-פעלד פון ניו-אויפן לופט

 הייטס, צום רבי'ן.-פון דָארטן בין איך גלייך ָאּפגעפָארן צו קראון

 – ופרק ע –

 חודש תשרי תשמ"ח ביים רבי'ן

מ"ח געווען גָאר ַא געהויבענער ווי בַאוואוסט, איז חודש תשרי תש
צוליב דעם ווָאס דער דָאזיקער יָאר הָאט זיך  –חודש ביים רבי'ן 

און איז  יָאר-"הקהל"אויסגעצייכנט דערמיט ווָאס דָאס איז געווען ַא 
ח"ש  שנת "ת  ּפרָאקלַאמירט געווָארן ביים רבי'ן ַאלס  מ  ש  ח" ו"ת   .מ 

ּפרקים בין איך נישט אויסן צו  פַארשטייט זיך, ַאז אין די קומענדע
בַאשרייבן אין ַאלגעמיין וועגן די געהויבענע און פרייליכע מָאמענטן פון 

; מערנישט ווי ברענגען עטלעכע 77חודש תשרי תשמ"ח ביים רבי'ן
אינטערעסַאנטע עּפיזדָאן ווָאס הָאבן געהַאט ַא דירעקטע שייכות צו 

 מיר.

* * * 

 ה ביים רבינ'ס מניןהשנ-לתורה ראש-איך בין עולה

, דער ר' יהושע ּפינסָאןהשנה איז צו מיר צוגעקומען -ליל ראש
", און מיר מודיע געווען, ַאז מָארגן, דעם ערשטן טָאג 886גבאי פון "

השנה, וועט מען מיך אויפרופן צו ַאן עלי' ביים רבינ'ס מנין. היות -ראש
ציעל ַארום דער בימת ָאבער ווי אין רבינ'ס שול אין ַאלגעמיין, און סּפע

השנה ַא גָאר שטַארקע שטוּפעניש )אין -הקריאה, הערשט ראש
צוזַאמענהַאנג מיט די תקיעות פון רבי'ן(, ַאזוי ַאז עס וועט זיין 
אוממעגלעך צו געפינען מיר ווען מיין עלי' וועט קומען, און עס וועט 

מען וועט אויך זיין אוממעגליך פַאר מיר צוצוקומען צו דער בימה בעת 
דעריבער איז ער מיר מציע, איך זָאל ַארויפגיין אויף  –מיך אויסרופן 

התורה, און דָארט פַארבלייבן -דער בימה שוין פַארן ָאנפַאנג פון קריאת
 ביז מען וועט מיך אויפרופן.

–––––––––– 
יומן ( וועגן דעם קענען די חשוב'ע לייענער געפינען פיל איינצלהייטן אין דעם ספר "77

 הייטס, תשרי תשמ"ט(.-" )קרַאוןשנת 'הקהל' תשמ"ח בבית חיינו



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קפו

 תשרי תשמ"ח ביים רבי'ן חודש

פַארשטייט זיך, ַאז דָאס איז פַאר מיר געווען ַאן ָאנגענעמער 
ַאן עלי' אין דעם רבינ'ס מנין, און נָאך  –ז: איין קלייניקייט יסורּפרי

 השנה!-אום ראש

פון  הוכך הוה, אויף מָארגן בין אויך שוין געשטַאנען אויף דער בימ
התורה, און מען הָאט מיך מכבד געווען מיט ַאן -ָאנפַאנג פון קריאת

 עלי'.

 איך בלייב אויף דער בימה צו דעם רבינ'ס תקיעות

ה הָאב איך בַאשלָאסן, ַאז איך וועל זייענדיק שוין אויף דער בימ
פון דָארט נישט ַאוועקגיין, און פַארבלייבן דָארט אויך פַאר דעם רבינ'ס 
מפטיר, און דערנָאך קענען זיך צוקוקן פון דער נָאענט ווי ַאזוי דער רבי 

שופר; הערן פון דער נָאענט דָאס זָאגן -ּפרַאוועט די הכנות צו תקיעת
ך דעם רבי'ן און ַאזוי אויך הערן פון דער נָאענט פון די ּפסוקים דור

 שופר פון רבי'ן!-תקיעת

 –ווי נָאר דער רבי איז ַארויפגעקומען אויף דער בימה צו מפטיר 
זענען נָאך אים ַארויף אויף דער בימה נָאך פיל "מיוחסים", ַאזוי ַארום 
ר ַאז ס'איז דָארט געווָארן ַא שטַארקע ענגשַאפט. איך הָאב ָאבע

 בַאשלָאסן, ַאז יהי מה, איך בלייב דָארט פַאר די תקיעות.

וכך הוה, איך הָאב געזעען און געהערט פון דער נָאענט די תקיעות 
 פון רבי'ן.

 בימה-איך זיץ אויף דעם רבינ'ס פַארברענגען

ר' ", הָאב איך דָארט בַאגעגנט 886גלייך ָאנקומענדיק קיין "
זון פון הרב  ַא – ע"ה אברהם יעקב לעוויטין

)ר' שמואל  ר' שמואל לעוויטןהחסיד 
וועלכער הָאט מיך געקענט  –כותַאיסער( ע"ה 

יָארן, ווען איך בין געווען -נָאך פון מיינע יוגנט
 אין קיעוו.

נָאך אונזער ווַארים בַאגריסן זיך, הָאט 
ער מיר פָארגעשלָאגן, ַאז ַאזוי ווי זיין ָארט 

דעם רבינ'ס ביים פַארברענגען איז אויף 
 –בימה, הינטער דעם רבי'ן -פַארברענגען

וועט ער זען צו מַאכן דָארט ַאן ָארט אויך 
פַאר מיר, כדי איך זָאל קענען זעען און הערן 

 

אברהם יעקב ר'  ה"חרה
 לעוויטין ע"ה

 



 קפז/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 תשרי תשמ"ח ביים רבי'ן חודש

 דעם רבינ'ס פַארברענגען פון דער נָאענט.

פַארשטייט זיך, ַאז איך הָאבן גערן ָאנגענומען זיין ָאנבָאט, און 
 .טדַאנקאים דערפַאר הַארציק בַא

און טַאקע בַאלד ביים ערשטן שבת'דיקן פַארברענגען זינט מיין 
ָאן און זיך -ָאנקומען צום רבי'ן, הָאב איך זיך דורכגעשטוּפט צום אויבן

 דָארט געזעצט הינטערן רבי'ן.

 דער רבי גיט מיר ַא שטיקל מזונות ביים פַארברענגען
 פון שבת שובה

השנה, -אויף מָארגן נָאך ראששבת שובה תשמ"ח איז אויסגעפַאלן 
ג' תשרי. ַאזוי ַארום ַאז אין דעם שבת זענען פָארגעקומען צוויי 

שובה פַארברענגען, און -די שבת –פַארברענגענס: איינע שבת בייטָאג 
וועלכע איז  –שבת אין ָאוונט. די צווייטע פַארברענגען  –די צווייטע 

געפַאנגען פַאר שקיעה הָאט זיך ָאנ –השנה -געקומען בהמשך צו ראש
 און זיך ַאריינגעצויגן אין דער נַאכט.

גלייך אין ָאנפַאנג פון דער ערשטער פַארברענגען, שבת בייטָאג, 
הָאט דער רבי גענומען אין זיין הייליקער הַאנט ַא שטיקל מזונות און 
זיך ַארומגעדרייט צו מיין ריכטונג. די ַארומיקע הָאבן מיר גלייך 

ם געמַאכט, ַאז דער רבי מיינט מיך. איך בין טַאקע בַאלד אויפמערקזַא
צוגעגַאנגען צום רבי'ן און דער רבי הָאט מיך מכבד געווען מיט ַא 

 שטיקל מזונות.

 צו ַאזַא קירוב פון רבי'ן הָאב איך זיך כלל נישט געריכט!

אויף מיין ָאנפרַאגע ביי מיינע פריינט ווָאס איך זָאל טָאן מיט דעם 
הָאבן זיי מיך אויפגעקלערט, ַאז איך קען ַא טייל פון  –ן מזונות דָאזיק

דעם צערייבן אויף ברעקלעך און נוצן עס פַאר פיל ַאנדערע מזונות'ן 
 ווָאס איך וועל בַאקן.

ביים שלוס פון דעם צווייטן פַארברענגען, הָאט דער רבי געבענטשט 
ָאך מעריב הָאט דער אויף ַא כוס. דערנָאך הָאט מען געדַאוונט מעריב. נ

רבי געמַאכט הבדלה, און נָאך הבדלה הָאט דער רבי פַאנַאנדערגעטיילט 
 צום עולם "כוס של ברכה".



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קפח

 בַאקום ד' מינים פון רבי'ן איך

 – זפרק ע –

 איך בַאקום ד' מינים פון רבי'ן

 די חלוקה פון ד' מינים דורכן רבי'ן ערב סוכות

ווי בַאוואסט, פירט זיך דער רבי יעדן יָאר ערב סוכות אויסצוטיילן 
ד' מינים צו פַארשידענע מענטשן, צווישן זיי זקני און חשובי אנ"ש; 

געווען -שלוחים און ַאזעלכע ווָאס הָאבן זוכה-אורחים; הויּפט-רבנים
 בגורל צו קומען צופָארן צום רבי'ן.

ַא טייל פון די אויבנדערמָאנטע מיוחסים בַאקומען פון רבי'ן סיי ַא 
ים. ַאנדערע ווידער בַאקומען בלויז לולב, סיי ַאן אתרוג און סיי הדס

 הדסים.

כדי ַאז די חלוקה זָאל ָאנגיין מיט ַא סדר, ווערט פון דעם רבינ'ס 
לויט דער הוראה פון דעם רבי'ן במשך פון די  –"מזכירות" צוגעגרייט 

ַא ליסטע אין וועלכע עס זענען אויסגערעכנט די נעמען פון די  –יָארן 
 –קומען פון רבי'ן די ד' מינים, און אויך מענטשן וועלכע דַארפן בַא

 ּפינקטלעך וועלכע פון די מינים יעדערער פון זיי דַארף בַאקומען.

 –פַארשטייט זיך, ַאז די דָאזיקע רשימה בייט זיך פון יָאר צו יָאר 
ַאלץ לויט דער ּפינקטליכער ָאנווייזונג פון רבי'ן. ָאפטמָאל טרעפט 

צו צו דער רשימה -בכתב יד קדשו, לייגט אפילו, ַאז דער רבי ַאליין,
 נעמען פון מענטשן וועמען ער וויל געבן ד' מינים.

רוב פון די מענטשן ווָאס דערשיינען אויף דער רשימה צו בַאקומען 
ָאדער צוליב  –די ד' מינים פון רבי'ן, ווייסן שוין וועגן דעם פון פריער 

יסטע אין די פריערדיקע דעם ווָאס זיי זענען שוין געווען אויף דער ל
יָארן, ָאדער דורך דעם ווָאס מען הָאט זיי בַאצייטנס וועגן דעם 

 געמָאלדן פון דעם רבינ'ס "מזכירות".

די דָאזיקע מובחרים בעם גייען ַאריין, מיט ַא סדר, אין "גן עדן 
התחתון", וואו עס איז שוין פון פריער ָאנגעגרייט אויף ַא טיש סיי 

ולבים און סיי הדסים, און יעדערער פון זיי נעמט ווָאס אתרוגים, סיי ל
ער דַארף נעמען. ביי דער חלוקה איז ָאנוועזנד דער רבי, וועלכער קוקט 
זיך צו ווי ַאזוי יעדערער נעמט זיינע ד' מינים, און ָאפטמָאל ווינטשט 

 דער רבי זיי ָאן ַא ברכה.

ך ערב חג דָאס זעלבע איז, פַארשטייט זיך, פָארגעקומען אוי



 קפט/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 בַאקום ד' מינים פון רבי'ן איך

געווען צו -דָאס יָאר ווָאס איך הָאב זוכה –הסוכות תשמ"ח 
 פַארברענגען חודש תשרי ביים רבי'ן.

 הדסים! 01איך בַאקום פון רבי'ן ַא לולב, ַאן אתרוג און 

אויס אין שול מיין -ערב סוכות הער איך ווי ַאזוי מען רופט
 –עס הַאנדלט זיך נָאמען. אויף מיין ָאנפרַאגע וועגן ווָאס -פַאמיליע

געווען צו זיין איינער -הָאט מען מיר מודיע געווען, ַאז איך הָאב זוכה
 יָאר בַאקומען די ד' מינים פון רבי'ן.-פון די מיוחסים ווָאס וועלן היי

אין דער בַאשטימטער צייט הָאב איך זיך געשטעלט אין דער 
", צוזַאמען ָאטשעריט )אין דער ריי( אינדרויסן פון "גן עדן התחתון

געווען אויסגעקליבן צו ווערן צו -מיט די ַאלע ַאנדערע ווָאס הָאבן זוכה
 בַאקומען די ד' מינים פון רבי'ן.

נָאך ַא קורצע צייט, עפנט זיך אויף די טיר פון "גן עדן התחתון", 
רופט מיך איך  ר' יהודה ליב )לייבל( גרָאנערדעם רבי'ןס מזכיר, און 

 ן "גן עדן התחתון".זָאל ַאריינגיין אי

ַאריינגייענדיק אין "גן עדן התחתון", זע איך ווי ַאזוי דער רבי 
שטייט ביים טיש פון די ד' מינים און קלייבט דָארט הדסים. איך הָאב 
געטרַאכט, ַאז זיכער קלייבט איצט דער רבי הדסים פַאר זיך זעלבסט, 

 און דעריבער וועל איך צואווַארטן ַא וויילע.

דָא ּפלוצלונג נעמט דער רבי דעם גַאנצן ּפעקל הדסים ווָאס ָאבער 
ער הָאט געקליבן און גיט עס מיר ַאוועק. ערשט איצט הָאב איך 
 פַארשטַאנען, ַאז דער רבי הָאט געקליבן די הדסים סּפעציעל פַאר מיר.

אויסער די הדסים, הָאט מיר דער רבי אויך געגעבן ַאן אתרוג מיט 
 ַא לולב.

הָאב איך  –ך הָאב, שּפעטער, איבערגעציילט די הדסים ווען אי
 !ַאכצן הדסיםאיינגעזעען, ַאז דער רבי הָאט מיר געגעבן 

 איך ווינטש דעם רבי'ן ער זָאל הָאבן נחת פון די חסידים

כָאטש איך בין געווען שטַארק צעטרָאגן  –שטייענדיק נעבן רבי'ן 
הָאב איך  –פון רבי'ן  פון די ווַארימע קירובים ווָאס איך בַאקום

דער אויבערשטער זָאל העלפן, ָאנגעוואונטשן דעם רבי'ן בזה הלשון: 
 !איר זָאלט הָאבן נחת פון די חסידים

זָאגט צו  –ָאנווייזנדיק מיט זיין הייליקער הַאנט אויף זיך ַאליין 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קצ

 בַאקום ד' מינים פון רבי'ן איך

מיינענדיק דערמיט,  –?! און נחת פון מיר: )בלשון שאלה( מיר דער רבי
 ידים זָאלן הָאבן נחת פון דעם רבי'ן.ַאז די חס

ַאז איר איך הָאב דעם רבי'ן אויף דעם געענטפערט: נחת פון אייך?! 
 !וועט עס זיין דער בעסטער נחת פַאר די חסידים –וועט זיין געזונט 

דערנָאך זָאג איך דעם רבי'ן: בעת מיר זָאגן אין דעם רבינ'ס 
זענען מיר  –" או שונאי ויבושועשה עמי אות לטובה וירקַאּפיטל )פ"ו( "

מכוין אויף... )און איך הָאב ָאנגעגעבן דעם רבי'ן דעם נָאמען פון 
איינעם פון די גָאר שטַארקע מנגדים און לוחמים קעגן חב"ד און קעגן 

 דעם רבי'ן(.

ווָאס דַארף מען רעדן דער רבי הָאט געגעבן ַא שמייכל און געזָאגט: 
 !דַארף רעדן פון גוטע פריינטגוטע פריינט; מ'-פון נישט

דערמיט הָאט זיך פַארענדיקט מיין געשּפרעך מיטן רבי'ן, ווָארום 
עס זענען דָאך  –מער הָאב איך דעם רבי'ן נישט געקענט פַארהַאלטן 

 
 איך רייד מיט'ן רבי'ן בעת איך באקום די ד' מינים

 



 קצא/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 תורה ביים רבינ'ס הקפות-און שמחת עצרת-שמיני

געווען נָאך מענטשן ווָאס הָאבן געווַארט ַאריינצוגיין צום רבי'ן צו 
 בַאקומען די ד' מינים.

ים רבינ'ס מנין ימיט דַאווענען פַארן עמוד במען איז מיר מכבד 
 די ערשטע נַאכט סוכות

", ר' יהושע 886סוכות פַארנַאכט קומט צו מיר צו דער גבאי פון "
פינסָאן, און איז מיר מכבד מיט דַאווענען היינט ביינַאכט, די ערשטע 

 טוב, פַארן עמוד אין דעם רבינ'ס מנין, אין דער גרויסער שול.-נַאכט יום

איך הָאב טַאקע ָאנגענומען דעם כיבוד, און געדינט ַאלס חזן די 
 טוב.-ערשטע נַאכט יום

אגב, ַאדַאנק מיין דַאווענען ביים עמוד, הָאב איך אויך געהַאט ַא 
גוטן ּפלַאץ נעבן דער בימה פון רבי'ן, און ַאזוי ַארום הָאב איך געקענט 

ועלכע ער זָאגט יעדע הערן בעסער די הייליקע שיחה פון דעם רבי'ן, ו
 נַאכט פון סוכות נָאך מעריב.

 – חפרק ע –

 תורה ביים רבינ'ס הקפות-עצרת און שמחת-שמיני

ווי בַאוואוסט, איז בעת מען פלעגט צוגרייטן די שול פַאר דעם 
צוגרייטן ַא  –אין די לעצטע יָארן  –רבינ'ס הקפות, פלעגט מען 

דיקן ווינקל פון שול, צווישן דרום'-אין דעם מזרח –סּפעציעלן ּפלַאץ 
וועלכער  –דער דרום'דיקער ווַאנט מיט דעם רבינ'ס בימה פון הקפות 

איז געווען בַאשטימט בלויז פַאר די עלטערע אידן, כדי זיי זָאלן פון 
ָאן מיט די הקפות פון זיין -דָארט קענען זעען ווי ַאזוי דער רבי פירט

 דורך שטוּפן זיך צווישן די יונגע. זיין-בימה, און נישט דַארפן זיך מסכן

 מיין ּפלַאץ ביי הקפות נעבן דעם רבינ'ס בימה

המועד סוכות הָאט מיר דער גבאי דערציילט וועגן דעם -חול
עצרת קומען -דָאזיקן ָארט, און מיך גע'עצה'ט, ַאז איך זָאל ליל שמיני

 בַאצייטנס אין שול, כדי צו קַאנען פַארכַאּפן דָארט ַאן ָארט.

איך הָאב זיך טַאקע משתדל געווען צו זיין פון די ערשטע עלטערע 
אורחים ווָאס זענענן געקומען ביינַאכט אין שול, און איך הָאב 

 ַאריינגעשּפרונגען אין יענעם בַאשטימטן ּפלַאץ. נו, ברוך השם.

צוביסלעך ָאבער הָאבן ָאנגעהויבן ַאריינצוקומען אין יענעם 



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קצב

 תורה ביים רבינ'ס הקפות-און שמחת עצרת-שמיני

י עלטערע אידן, נָאך און נָאך אידן. און נישט בַאשטימטן ָארט פַאר ד
בלויז עלטערע, נָאר אויך אינגערע! בקיצור, אין ַא קורצער וויילע איז 

ַאז מ'איז דָארט געשטַאנען ווי הערינג  –דָארט געווָארן ַאזוי געּפַאקט 
 אין ַא פעסל.

ַאזוי איז ַאדורך דָאס זָאגן דריי מָאל די ּפסוקים פון "אתה הראת" 
 און מען הָאט זיך גענומען גרייטן צו דער ערשטער "הקפה".

 תורה ביי דער ערשטער הקפה-מען איז מיר מכבד מיט ַא ספר

צום ווינקל  הרב יהודה ליב )לייבל( גרָאנערצו -מיטַאמָאל גייט
וואו עס שטייען די עלטערע אורחים און קוקט און קוקט, ביז ער 

פינגער, איז זָאל ַארויפקומען אויף געפינט מיך, און ווינקט מיר מיטן 
תורה צו דער ערשטער -זיין מיט ַא ספר-דער בימה. מען וויל מיך מכבד

 הקפה!

-הָאב איך, זעלבסט –היות עס איז דָארט געווען ַאזוי געקוועטשט 
פַארשטענדליך, ַאליין נישט געקענט ַארויסקריכן פון מיין ָארט און 

ען מיר געקומען צו הילף די נזע ַארויפקריכן אויף דער בימה. עס
יונגעלייט פון "ועד המסדר" וועלכן הָאבן מיך "ַאריבערגעווָארפן" אין 

 דער הויך.

תורה, און -דָארט הָאט מען מיר מכבד געווען מיט ַא קליינע ספר

 
אי שמחת תורהאיך באקום וויין פון דעם רבינ'ס "כוס של ברכה" מוצ  

 



 קצג/  זכרונות פון גולַאג_____________________________ 

 תורה ביים רבינ'ס הקפות-און שמחת עצרת-שמיני

צוזַאמען מיט די ַאנדערע זקני און חשובי אנ"ש ווָאס זענען מכובד 
דער ערשטער הקפה, הָאב איך גענומען תורה ביי -געווָארן מיט ַא ספר

 ּפלַאץ.-נָאכגיין דעם רבי'ן צום הקפות

פַארשטייט זיך, ַאז ווָאס נעענטער צום ּפלַאץ וואו דער רבי גייט 
ַאלץ שטַארקער איז געווָארן די  –ָאּפריכטן די ערשטע הקפה 

ן שטוּפעניש. ָאבער ווי עס איז הָאבן מיר זיך געשטוּפט און נָאכגעגַאנגע
 דעם רבי'ן.

הָאט אונז דָארט  –ּפלַאץ -ָאנקומענדיק ָאבער נעענטער צום הקפות
ַא מיטגליד פון "ועד המסדר" ָאּפגעשטעלט און ווייטער נישט געלָאזט 

 גיין. ווייטער גייט נָאך דער רבי ַאליין.

נו, ווָאס קען איך דען טָאן? צוריקגיין צו מיין ּפלַאץ איז דָאך איצט 
ובכן בין איך געבליבן שטייט דָא ביז סוף פון דער הקפה, אוממעגליך! 

 ווען יעדערער גייט זיך צוריק צו זיין ּפלַאץ.

געטָאן -ּפלַאץ הָאב איך ַא טַאּפ-צוריקקומענדיק צו מיין הקפות
מיינע ביינער, צו זעען צי ַאלץ איז ביי מיר גַאנץ: מיינע הענט, מיינע 

 השם, ַארויס ַא גַאנצער!נו, איך בין, ברוך  –פיס א.ד.גל. 

עצרת און -נו, ַאזוי הָאב איך פַארברַאכט ַא גָאר פריילעכן שמיני
 תורה ביים רבי'ן.-שמחת



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קצד

 געזעגן זיך מיטן רבי'ן איך

 – טפרק ע –

 איך געזעגן זיך מיטן רבי'ן

יָאר אויסגעפַאלן -אויף מָארגן נָאך שבת בראשית )ווָאס איז היי
רבי'ן. ]צו ווַארטן "אסרו חג"( הָאב איך זיך געגרייט צו געזעגענען מיטן 

אויף דער "יחידות" כללית פַאר די אורחים, ווָאס הָאט געזָאלט 
הָאב איך נישט געקענט,  –פָארקומען אויף מָארגן, מָאנטָאג ביינַאכט 

ווָארום מיין רייזע צוריק איז געווען בַאשטימט אויף מָאנטָאג 
 נָאכמיטָאג[.

ווען, ַאז כדי צו פון "מזכירות" פון רבי'ן הָאט מיר מודיע גע
געזעגענען זיך מיטן רבי'ן, זָאל איך ָאּפווַארטן דעם רבי'ן אין "גן עדן 
התחתון", ביים ַאריינגַאנג צו זיין הייליקן צימער, און בעת דער רבי 
וועט צוריקקומען פון דַאווענען, איידער ער וועט ַאריינגיין אין צימער, 

 ט ביים ַאוועקפָארן.זָאל איך אים מודיע זיין, ַאז איך הַאל

איך הָאב טַאקע ָאּפגעווַארט דָארט דעם רבי'ן, און בעת דער רבי 
הרב איז ַאריינגעקומען אין "גן עדן התחתון" )אין דער בַאגלייטונג פון 

(, הָאב איך אים מודיע געווען, ַאז איך פָאר יהודה ליב )לייבל( גרָאנער
 מָארגן צוריק קיין מָאסקווע.

 דָאלַאר! 31מיר ַא פלעשל משקה און דער רבי גיט 

דער רבי הָאט מיר געגעבן ַא פלעשל משקה מיטצונעמען מיט זיך 
קיין מָאסקווע. דַאן הָאט דער רבי מיר געזָאגט, ַאז איך זָאל שּפעטער 

דָאלַאר,  30ַאריינגיין אין "מזכירות" און דָארט וועל איך בַאקומען 
נדיק קיין מָאסקווע צו די אויף צו פַאנַאנדערטיילן צוריקקומע

 דָארטיקע אידן.

דער רבי הָאט צוגעגעבן, ַאז ָאנקומענדיק קיין מָאסקווע זָאל איך 
די דָאזיקע דָאלַארן לעגַאל אויסבייטן אויף רוסישע ווַאלוטע, און די 

 אויסגעביטענע רוסישע געלט זָאל איך דָארט פַארטיילן.

ַאז היות די רוסישע בענק איך הָאב געּפרואווט זָאגן דעם רבי'ן, 
גיבן כמעט גָארנישט פַארן ַאמעריקַאנעם דָאלַאר )די ָאפיציעלע רַאטע 
פון דעם ַאמעריקַאנעם דָאלַאר אין רוסלַאנד איז דַאן געשטַאנען אויף 

דעריבער איז אפשר כדאי איך זָאל די דָאזיקע  –קָאּפקעס!(  02בלויז 
 דָאלַארן אויסבייטן אומלעגַאל...



 קצה/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 געזעגן זיך מיטן רבי'ן איך

רבי הָאט ָאבער קַאטעגָאריש צוריקגעוויזן מיין פָארשלַאג, און דער 
אומבַאדינגט געפָאדערט, איז זָאל די דָאלַארן אויסבייטן בלויז אויפן 
לעגַאלן מַארק, נישט געקוקט אויף דעם וויפל די ָאפיציעלע רַאטע פון 

 דעם דָאלער איז.

ע, ַאז דער רבי זָאגט מיר, איך זָאל איבערגעבן אין מָאסקוו
 "משיח גייט, און מ'זָאל זיך גרייטן צו זיין קומען"!

דערנָאך הָאב איך געזָאגט דעם רבי'ן, ַאז היות צוריקקומענדיק 
קיין מָאסקווע וועט מען דָאך ביי מיר זיכער פרעגן "ווָאס הָאט דער 

וויל איך דעריבער דער רבי זָאל מיר זָאגן ווָאס זיי צו  –רבי געזָאגט?" 
 .ענטפערן

דער רבי הָאט מיר אויף דערויף געענטפערט, ַאז איך זָאל אויף דער 
משיח גייט, דָאזיקער פרַאגע ענטפערן, ַאז דער רבי הָאט געזָאגט, ַאז "

 !".און מ'זָאל זיך גרייטן צו זיין קומען

נָאכדעם הָאב איך זיך געזעגנט מיטן רבי'ן; ַארויסגעגַאנגען פון "גן 
". ָאבער נָאך 886ַארויסצוגיין פון " פַאנגעןעדן התחתון" און ָאנגע

", 886איידער איך הָאב בַאוויזן ַארָאּפצוגיין די טרעּפ פון דרויסן פון "
דָאלַאר ווָאס  30הָאט מיר ָאנגעיָאגט הרב גרָאנער און מיר ָאּפגעגעבן די 

דער רבי הָאט געהייסן איך זָאל ָאּפנעמען פון "מזכירות", און זיך 
 יט מיר.געזעגנט מ

ברוקלינער אידן בעטן מיר מיטנעמען געלט א.ד.גל. פַאר זייערע 
 קרובים אין מָאסקווע

יָארק -במשך פון דער צייט ווָאס איך הָאב פַארברַאכט אין ניו
-צוריק )קרוב צוויי חדשים(, הָאבן פַארשידענע מענטשן מיך געבעטן, ַאז

ן און מיטנעמען מיט טָא-פָארנדיק קיין מָאסקווע זָאל איך זיי ַא טובה
 זיך געלט ווָאס זיי ווילן איבערשיקן צו זייערע קרובים אין מָאסקווע.

היות ָאבער, ַאז ַאריינצופירן דָאלַארן קיין רוסלַאנד )און סּפעציעל 
נָאך ַא סך דָאלַארן( איז ַא גרויסע ריזיקע, און טָאמער ּפַאקט מען עס 

ס אומצובייטן אויף דער ביי מיר, וועל איך זיין געצוואונגען ע
רַאטע )ַא זַאך ווָאס ווָאלט גורם געווען -ָאפיציעלער רוסישער ווַאלוטע

 –היזק( -ַא גָאר גרויסן געלט

ווי דער שטייגער איז אין ענליכע געלעגנהייטן  –דעריבער הָאב איך 
מיט די ַאמעריקַאנער דָאלַארן ָאנגעקויפט מערערע עלעקטרָאנישע  –



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  קצו

 נסיעה צוריק קיין מָאסקווע די

ַאּפַארַאטן -זַאכן )ווי טעלעוויזיעס, פָאטאָ -ישע ווערטאון טעכנָאלָאג
א.ד.גל.(, וועלכע איך וועל צוריקקומענדיק קיין מָאסקווע פַארקויפן, 
און דָאס געלט פַאנַאנדערטיילן צו די צו וועמען מען הָאט מיר געבעטן 

 עס איבערגעבן.

 – פפרק  –

 די נסיעה צוריק קיין מָאסקווע

 לייב זיך אין וועג ַאריין.נו, ברוך השם, איך ק

מיט דער רוסישער  –מָאנטָאג נָאכמיטָאג בין איך ָאּפגעפלויגן 
פעלד, און אויף -יָארקער לופט-פון ניו –ליניע "ערָאפלָאט" -לופט

מָארגן, דינסטָאג הָאט דער ערָאּפלַאן געלַאנדעט אין פרַאנקפורט, וואו 
און דערנָאך פָארזעצן  ער הָאט געזָאלט זיך ָאּפהַאלטן עטלעכע שעה,

 זיין רייזע קיין מָאסקווע.

 ערָאּפלַאן פַארהַאלט זיך אין ּפרַאנקפורט צוליב שלעכטן וועטער

און דער  –דורך דריי שעה, פיר שעה, פינף שעה -ָאבער דָא גייען
 ערָאּפלַאן רוקט זיך נישט פון ָארט!

רן מיר הָאבן אויסגעקליבן פון צווישן אונז איינעם ַאן עלטע
ביורָא -ּפַאסַאזשיר, וועלכער זָאל צוגיין צום אינפָארמַאציע

אויסצוגעפינען פַארווָאס דער ערָאּפלַאן זעצט נישט פָאר זיין רייזע קיין 
 מָאסקווע.

אונזער שליח איז צוריקגעקומען מיט דער אינפָארמַאציע, ַאז אין 
ָארט צו מָאסקווע איז זייער פַארווָאלקנט, און עס איז אוממעגליך ד

לַאנדן, און דעריבער קען אונזער ערָאּפלַאן נישט פָארזעצן זיין רייזע 
 קיין מָאסקווע.

 איבער אין ַא הָאטעל אין פרַאנקפורט-ּפַאסַאזשירן נעכטיקן

ליניע הָאט -ַאז עס הָאט גענומען צופַאלן די נַאכט און אונזער לופט
פָארזעצן די רייזע  איינגעזעען, ַאז מען וועט שוין היינט נישט קענען

הָאבן זיי אונז ַאוועקגעפירט צו ַא הָאטעל אין שטָאט,  –קיין מָאסקווע 
און אונז דָארט איינגעָארדנט איבערצונעכטיקן. אין הָאטעל הָאט מען 

-ָאדער צוויי –אונז צוגעטיילט צימערן, יעדערן לויט זיין פַארלַאנג 
ָארפָאלק ָאדער פַאר צוויי ּפערזָאניקע צימערן )דָאס הייסט, פַאר ַא ּפ



 קצז/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 נסיעה צוריק קיין מָאסקווע די

יחידים ווָאס זענען מסכים איבערצונעכטיקן צוזַאמען אין איין 
ּפערזָאניקע צימערן )פַאר די ווָאס ווילן -צימער(, ָאדער איין

 איבערנעכטיקן ביחידות(.

ליניע הָאבן מיט אונז -די רעּפרעזענטַאנטן פון אונזער לופט
וָאך, צען ַאזייגער אינדערפרי, זָאלן ָאּפגערעדט, ַאז אויף מָארגן, מיטו

פעלד, און דַאן -מיר זיך ווידער צונויפקלייבן אין פרַאנקפורטער לופט
 וועט מען זען ווָאס וועט זיין ווייטער.

 ַאזוי איז דורכגעגַאנגען די דינסטָאגדיקע נַאכט.

אויף מָארגן צו דער בַאשטימטער צייט, הָאבן מיר זיך אומגעקערט 
פעלד, זיך צו בַאגעגענען דָארט מיט די -צום לופט פון הָאטעל

ליניע, כדי צו הערן פון זיי צי זיי -רעּפרעזענטַאנטן פון אונזער לופט
הָאבן פַאר אונז גוטע נייעס וועגן דער פָארזעצונג פון אונזער רייזע קיין 

 מָאסקווע.

ָאבער צו אונזער בַאדויערן הָאבן זיי פַאר אונז נישט געהַאט קיין 
גוטע נייעס. זיי הָאבן אונז געמָאלדן, ַאז אין מָאסקווע איז נָאך ַאלץ 
פַארווָאלקנט, און דעריבער איז אוממעגליך דָארט צו לַאנדן. ַאזוי 

 ַארום, ַאז מיר קענען נישט פָארזעצן אונזער רייזע קיין מָאסקווע.

 "לופטהַאנזַא" איז גרייט צו פליען קיין מָאסקווע

ג הָאט מען אונז ּפלוצלונג מודיע געווען, ַאז די מיטווָאך בייטָא
ליניע "לופטהַאנזַא" איז גרייט צו פליען קיין -גערמַאנישע לופט

מָאסקווע, און וועט דָארט ּפרובירן לַאנדן טרָאץ דעם שלעכטן וועטער. 
 ַאזוי ַארום, ַאז אויך מיר קענען צושטיין צו דער רייזע.

יפגעשטיגן אויף דעם ערָאּפלַאן, און צופרידענע הָאבן מיר ַאלע ַארו
מיר זענען אין ַא מזל'דיקער שעה ָאּפגעפלויגן פון פרַאנקפורט אויפן 

 וועג קיין מָאסקווע.

ַאזוי זענען מיר געפלויגן בשלום, און ָאט דערנענטערט זיך שוין 
 ָאן צו לַאנדן.-אונזער ערָאּפלַאן צו מָאסקווע און פַאנגט

בעת ַאן ערָאּפלַאן לַאנדעט, הָאבן די ווי דער שטייגער איז 
ּפַאסַאזשירן ָאנגעפַאנגען צו ּפַאטשן מיט די הענט. איך הָאב ָאבער ַא 

געטָאן צו די ּפַאסַאזשירן ווָאס זענען געזעצן נעבן מיר: ּפַאטשט -זָאג
נָאך נישט! עס איז נָאך צו פרי צו פרייען זיך; מיר הָאבן זיך נָאך נישט 

 ַארָאּפגעזעצט.



  _________________________ מָאטל דער שוחט/  קצח

 נסיעה צוריק קיין מָאסקווע די

ערָאּפלַאן בַאשליסט אין לעצטער מינוט, ַאז עס איז אוממעגלעך 
 צו לַאנדן אין מָאסקווע און קערט זיך אום קיין פרַאנקפורט!

ווי עס הָאט זיך בַאלד ַארויסגעוויזן, בין איך ליידער געווען 
גערעכט. נָאכדעם ווי אונזער ערָאּפלַאן הָאט שוין געהַאלטן אינמיטן 

אויף און -הָאט ער ּפלוצלונג זיך ווידער געגעבן ַא הויב –ך ַארָאּפלָאזן זי
 ָאנגעפַאנגען צו פליען צו די הויכן!

קורצליך הָאבן מיר זיך צו אונזער בַאדויערן דערוואוסט, ַאז צוליב 
דעם שלעכטן וועטער אין מָאסקווע, נעמט נָאך מָאסקווע ַאלץ נישט ָאן 

ליניע -די ּפילָאטן פון אונזער לופט קיין ערָאּפלַאנען צו לַאנדן, און ַאז
הָאבן מורא צו ּפרובירן לַאנדן, כדי נישט איינצושטעלן אין געפַאר די 

 לעבנס פון די ּפַאסַאזשירן.

 ַאזוי ַארום ַאז מיר קערן זיך אום צוריק קיין פרַאנקפורט!

 איך הָאב נישט גענוג כשר'ע עסן אויף דער פַארלענגערטער רייזע

ערן זיך פון דער רייזע קיין מָאסקווע איז פַאר מיר דָאס פַארלענג
 –ַא סך מער ווי פַאר די ַאנדערע  –געווען גָאר ַא גרויסער ּפרָאבלעם 

ּפַאסַאזשירן. ווָארום כָאטש ַאז אויך זיי ווָאלטן שוין גערן  –גוי'אישע 
געווָאלט ָאנקומען צוריק צו זייערע היימען און פַאמיליעס אין 

הָאט זיי ָאבער דערוויילע דָא, אין פרַאנקפורט, גָארנישט  –מָאסקווע 
 –ליניע -אויפן חשבון פון אונזער לופט –געפעלט: מען הָאט זיי דָא 

מכבד געווען מיט עסן און טרינקען א.ד.גל. ַאזוי ַארום, ַאז זיי זענען 
געווען לוסטיג און לעבעדיק, און עס הָאט זיי כלל נישט געַארט דָאס 

 לטן זיך אין וועג.פַארהַא

פַאר מיר ָאבער הָאט דָאס פַארהַאלטן זיך אין וועג געשַאפן ַא גָאר 
 צוליב צוויי סיבות: –שווערן ּפרָאבלעם. און דָאס 

דָאס ּפרָאבלעם פון כשר'ע שּפייז. ווָארום עסן  –צום ַאלעם ערשטן 
זשירן ליניע הָאט סערווירט פַאר ַאלע ּפַאסַא-דעם שּפייז ווָאס די לופט
כשר )קיין כשר'ע -דָאס איז דָאך געווען נישט –הָאב איך נישט געקענט 

ליניע הָאב איך דָא נישט מצליח געווען צו -עסן ביי דער לופט
בַאקומען(. און ווידער פון מיין טָאכטער'ס היים אין ברוקלין הָאב איך 

ר ַא מיטגעברענגט בלויז גענוג שּפייז וויפל ַא מענטש דַארף הָאבן פַא
רייזע פון צען שעה )ַאביסל מזונות, קעז א.ד.גל.(. ווָארום ווער הָאט זיך 

 דען געקענט ריכטן, ַאז די רייזע וועט זיך ַאזוי פַארשלעּפן?!



 קצט/  זכרונות פון גולַאג ____________________________ 

 נסיעה צוריק קיין מָאסקווע די

דָאס דערנענטערן זיך פון שבת! עס איז שוין איצט  –און צווייטנס 
ין ערב מיטווָאך שּפעט ביינַאכט. ָאט גייט דָאנערשטָאג, און ָאט איז שו

 שבת!

מען מעלדעט אונז, ַאז מיר וועלן פָארזעצן אונזער רייזע ערשט 
 פרייטָאג נָאך מיטָאג!

ליניע אונז -דָאנערשטָאג הָאבן די רעּפרעזענטַאנטן פון אונזער לופט
געמָאלדן, ַאז מָאסקווע דערלויבט נָאך ַאלץ נישט פַאר ערָאּפלַאנען צו 

ּפפליען אויף מָארגן, פרייטָאג, צוויי לַאנדן, און ַאז מיר וועלן ערשט אָ 
 ַאזייגער בייטָאג.

דערהערנדיק דָאס, איז מיר געווָארן ביטער אויפן הַארצן: ווי ַאזוי 
דער ערָאּפלַאן וועט דָאך  –קען איך דען ָאּפפליען ערב שבת נָאך מיטָאג 

 ָאנקומען קיין מָאסקווע ווען עס וועט שוין זיין שבת!

און מיר זענען  –קיין ָארט אין די הָאטעלן  עס איז מער נישטָא
 פעלד-געצוואונגען צו נעכטיקן אין לופט

היות ווי יעדן טָאג הָאבן געהַאלטן אין איין ָאנקומען קיין 
פרַאנקפורט נָאך ערָאּפלַאנען ווָאס הָאבן צוליב דעם שלעכטן וועטער 

זיך ַאזוי  הָאבן –נישט געקענט פָארזעצן זייער רייזע קיין מָאסקווע 
פעלד ָאנגעפילט מיט -ַארום די פרַאנקפורטער הָאטעלן נעבן דעם לופט

ּפַאסַאזשירן, ביז ַאז ס'איז דָארט מער נישט געווען קיין ָארט אויף צו 
 איינקווַארטירן נייע ּפַאסַאזשירן.

צימערן אין וועלכע אונזער גרוּפע -פַארשטייט זיך, ַאז די הָאטעל
טָאג ביינַאכט, הָאבן מיר שוין מער נישט געקענט הָאט גענעכטיקט דינס

בַאקומען, ווָארום אינצווישן זענען זיי ָאנגעפילט געווָארן מיט -צוריק
 נייע ּפַאסַאזשירן.

ובכן הָאט מען טַאקע דָאנערשטָאג נָאכמיטָאג געמָאלדן אונזער 
וזן גרוּפע, ַאז היות ווי די הָאטעלן זענען שוין איבערפילט, וועלן מיר מ

ליניע רעּפרעזענטַאנטן -פעלד. די לופט-בלייבן איבערנעכטיקן אין לופט
פעלד און אונז -ּפלעצער אין לופט-הָאבן אונז ָאנגעוויזן אויף די זיץ

געזָאגט: ָאט דָא, אויף די בענקלעך, וועט איר פַארברענגען היינטיקע 
 נַאכט, און מָארגן וועט מען ָאּפפליען קיין מָאסקווע!



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  ר

 נסיעה צוריק קיין מָאסקווע די

בַאקומען ַא ּפלַאץ אין ַא הָאטעל  –ָאן הצלחה  –רוביר איך ּפ
 איבערצונעכטיקן

איך הָאב בַאשלָאסן זיך ָאּפצושיידן פון מיין גרוּפע, ווָארום איך 
הָאב געטרַאכט, ַאז אפשר פַאר אונזער גַאנצער גרוּפע איז טַאקע נישטָא 

זיך אפשר יָא ָאבער פַאר איין ּפערזָאן וועט  –קיין ּפלַאץ אין הָאטעל 
געפינען ַא ּפלַאץ, און ַאזוי ַארום וועל איך קענען נעכטיקן אין ַא 

 הָאטעל.

-אומר ועושה. איך בין טַאקע בַאלד צוגעגַאנגען צום אינפָארמַאציע
ַאם". ַאזוי ווי ענגליש -ַאןפליניע "-דעסק פון דער ַאמעריקַאנער לופט

-ווי עס איז, אויף "שטוםהָאב איך דָאך נישט געקענט רעדן, הָאב איך, 
שמערצן -שּפרַאך" מצליח געווען אויפצוקלערן זיי, ַאז איך הָאב קָאּפ

 און ַאז דעריבער נויטיק איך זיך אין ַא צימער וואו זיך צו לייגן שלָאפן.

ַאם" רעּפרעזענטַאנטן -איך הָאב ָאבער נישט מצליח געווען. די "ּפאן
מיר נישט העלפן, און מיך  הָאבן מיר געענטפערט, ַאז זיי קענען

רעּפרעזענטַאנטן, וועלכע הָאבן מיר -צוריקגעשיקט צו די "לופטהַאנזַא"
פעלד, ַאז דָא -ּפלעצער פון לופט-ווידערַאמָאל ָאנגעוויזן אויף די זיץ

 וועל איך דַארפן פַארברענגען די נַאכט.

טב ]שּפעטער הָאט זיך ָאבער ַארויסגעוויזן, ַאז "כל דעביד רחמנא ל
עביד", ַאז דָאס נישט בַאקומען קיין צימער אין ַא הָאטעל און דָאס 

 איז גָאר געווען פַאר מיין טובה וועגן[. –פעלד -פַארבלייבן אין לופט

 ן מעריב מיט בכיותעאיך דַאוו

צעברָאכן דערפון ווָאס איך וועל דַארפן בלייבן זיצן ַא גַאנצע נַאכט 
און בַאזונדערס פון דער מעגלעכקייט פעלד, -אויף ַא בענקל אין לופט

ַאז מיין ערָאּפלַאן וועט ערשט ָאּפפליען קיין מָאסקווע אויף מָארגן, 
הָאב איך זיך געשטעלט דַאווענען מעריב אין ַא  –ערב שבת נָאכמיטָאג 

 ווינקל און איך הָאב זיך שטַארק צעוויינט.

יבערשטן, אין מיין געוויין הָאב איך זיך אויסגעטענה'ט מיט או
געווען צו -עולם! ָאט ערשט הָאב איך זוכה-של-זָאגנדיק צו אים: רבונו

ַאזעלכע געהויבענע גילויים פון חודש תשרי ביים רבי'ן, און דָא בין איך 
שבת דורך ָאנקומען אין -אין געפַאר נכשל צו ווערן ח"ו מיט חילול

 ט?!מָאסקווע אום שבת?! היתכן?! השופט כל הארץ לא יעשה משּפ

ַאזוי הָאב איך זיך גוט אויסגעוויינט, און נָאכן פַארענדיקן מעריב 



 רא/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 נסיעה צוריק קיין מָאסקווע די

 הָאב איך זיך ַא פַארזָארגטער ַאוועקגעזעצט אויף ַא בענקל.

 דער אויבערשטער הערט מיינע תפילות און איך ווער געהָאלפן

אויס, זענען מיינע תפילות תיכף נתקבל געווָארן -ווי עס ווייזט
-ון דער אויבערשטער הָאט אויף מיר רחמנותביים אויבערשטן, א

געהַאט. נישט אומזיסט הָאבן חז"ל געזָאגט, ַאז "שערי דמעה לא 
 ננעלו", ַאז טרערן גייען נישט פַארפַאלן.

ּפלוצלונג דערזעע איך, ווי איינע פון די ּפַאסַאזשירן פון אונזער 
הסתם לויפט  וואו. איך הָאב זיך בַאטרַאכט, ַאז מן-גרוּפע לויפט ערגעץ

זי נישט סתם ַאזוי אומזיסט, נָאר זיכער לויפט זי דָארט צוליב ַא סיבה. 
 דעריבער הָאב איך בַאשלָאסן נָאכצולויפן איר.

און ַאזוי זענען מיר ָאנגעקומען צו ַא ווינקל וואו עס איז געשטַאנען 
 ַא רעדל מיט ַא סך מענטשן. אויף מיין ָאנפרַאגע ווָאס דָא קומט פָאר,
הָאב איך זיך דערוואוסט, ַאז דָאס איז ַא גרוּפע פון חשוב'ע מענטשן 
)מעגלעך סּפָארטלער( וועלכע זענען דָא געבליבן שטעקן אויף זייער וועג 
קיין מָאסקווע, און ַאז מָאסקווע הָאט ַארויסגעשיקט ַא סּפעציעלן 

מען הָאט ערָאּפלַאן כדי זיי צו ברענגען פון פרַאנקפורט קיין מָאסקווע. 
מיר דערציילט, ַאז ָאט ָאט קומט שוין צופליען זייער ערָאּפלַאן און 

 בַאלד וועלן זיי טַאקע ָאּפפָארן קיין מָאסקווע.

 איך פלי קיין מָאסקווע מיט סּפעציעלן ערָאּפלַאן

דעסק, זיך געווָאנדן -איך בין בַאלד צוגעגַאנגען צום אינפָארמַאציע
ן דער גרוּפע, זיי דערקלערט מיין סּפעציעל צו די רעּפרעזענטַאנטן פו

שווערן מצב און זיך געבעטן זיי זָאלן מיך דערלויבן מיטצופליען מיט 
דער דָאזיקער גרוּפע. איך הָאב זיי אויך געגעבן צו פַארשטיין, ַאז איך 
בין דָא געבליבן שטעקן אינגַאנצן ָאן געלט )ווָארום ווי שוין 

נישט געווען כדאי מיטצונעמען מיט זיך אויבנדערמָאנט, איז דָאך 
ַאמעריקַאנער דָאלַארן, און רוסישע געלט וועט דָאך, 

 זעלבסטפַארשטענדלעך, קיינער פון מיר נישט וועלן נעמען(.

אויסהערנדיק מיך, הָאבן זיי איינגעשטימט מיר מיטצונעמען, 
גַאזש! ָאבער מיט איין תנאי: זיי זענען נישט גרייט מיטצונעמען מיין בַא

דער בַאגַאזש מיינער וועט דַארפן געשיקט ווערן מיט מיין רעגולערער 
 ליניע.-לופט

אויסער מיר זענען געווען נָאך ּפַאסַאזשירן ווָאס הָאבן זיך געווָאלט 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  רב

 נסיעה צוריק קיין מָאסקווע די

ַארויפכַאּפן אויף דעם דָאזיקן סּפעציעלן ערָאּפלַאן. ָאבער דערהערנדיק, 
מיט זייער –טש צייטווייליק כָא –ַאז זיי וועלן זיך דַארפן שיידן 

בַאגַאזש, הָאבן זיי מוותר געווען אויף דער נסיעה. מען דַארף נישט 
פַארגעסן, ַאז רוב ּפַאסַאזשירן הָאבן מיט זיך מיטגעברענגט פון 

זַאכן, ַאזוי ַארום -אויסלַאנד עלעקטרָאנישע און טעכנָאלָאגישע ווערט
יידן מיט זייער בַאגַאזש, ַאז די מענטשן הָאבן זיך נישט געווָאלט ש

 הָאבנדיק, ַאז זייער בַאגַאזש וועט פַארלוירן גיין.-מורא

היות ָאבער ווי מיין הויּפט דאגה איז דָאך געווען נישט ָאנצוקומען 
ח"ו אין מָאסקווע אום שבת, און דָאס ווָאס איך בין געווען הונגעריק, 

דעריבער זיך  הָאב איך –נישט הָאבנדיק דָא קיין כשר'ע שּפייז 
 ָאנגעכַאּפט אויף זייער הצעה מיט ביידע הַאנט.

און ווָאס ָאנבַאלַאנגט מיין בַאגַאזש, הָאב איך זיך פַארלָאזן אויפן 
אויבערשטן, ַאז ַאזוי ווי ער הָאט מיר געהָאלפן ביז איצט, וועט ער מיר 

צו מיר זיכער אויך העלפן אויף ווייטער, ַאז מיין בַאגַאזש זָאל ָאנקומען 
 גַאנצערהייט.

ַא צופרידענער בין איך ַארויפגעשטיגן אויף דעם ערָאּפלַאן. 
קורצליך נָאכדעם זענען מיר ָאּפגעפלויגן פון פרַאנקפורט, און אין ַא 
מזל'דיקער שעה זענען מיר ָאנגעקומען קיין מָאסקווע פרייטָאג 

ן ַאהיים בייטָאג, ַאזוי ַאז איך הָאב ברוך השם בַאוויזן ָאנצוקומע
 בַאצייטנס, פַאר שבת.

 ּפרטית!-ַאלץ איז בהשגחה

דורך דער גַאנצער אויבנדערמָאנטער ּפַאסירונג הָאב איך ווידער 
ּפרטית הָאט מיך -איינגעזעען, ווי ַאזוי דעם אויבערשטנ'ס השגחה

 בַאגלייט אויף טריט און שריט.

ינע בקשות ווָארום שטעלט זיך פָאר ווָאס ווָאלט ּפַאסירט, ווען מי
איינגעגעבן:  יאָ צו בַאקומען ַא צימער אין ַא הָאטעל ווָאלטן זיך ח"ו 

מען ווָאלט מיר טַאקע צוגעטיילט ַא צימער אין ַא הָאטעל; איך ווָאלט 
דָארט ַאוועק, זיך געלייגט שלָאפן און זיך גוט אויסגערוט, און אויף 

ר נַאכט איז מָארגן ווָאלט איך זיך דערוואוסט, ַאז במשך פון דע
איך ווָאלט דָאך דערפון  –ָאּפגעפלויגן ַאן ערָאּפלַאן קיין מָאסקווע! 

געווען ַאזוי צעברָאכן, ַאז איך ווָאלט זיך ַאזש ח"ו געווָאלט דָאס לעבן 
 נעמען.



 רג/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 נסיעה צוריק קיין מָאסקווע די

נו, ברוך השם, דער אויבערשטער ברוב רחמיו וחסדיו, וויסנדיק 
בן אין געדַאנק פון די גויים, ווָאס עס איז גוט פַאר מיר, הָאט ַאריינגעגע

צוהערן  נישטהָאבן אויף מיר און זיך -רחמנות נישטַאז זיי זָאלן זיך 
פעלד, -צו מיינע בקשות, און איך בין געבליבן זיצן ביינַאכט אין לופט

ַאזוי ַאז עס הָאט זיך מיר איינגעגעבן זיך ָאנצושליסן אין דער 
 נקומען דָארט פַאר שבת.סּפעציעלער רייזע קיין מָאסקווע און ָא

 פעלד-ָאּפ מיין בַאגַאזש מוצ"ש פון מָאסקווער לופט-איך נעם

שבת קודש הָאב איך גענומען ַא טעקסי, און צוזַאמען מיט -מוצאי
פעלד, -זענען מיר צוגעפָארן צום מָאסקווער לופט מיין שווָאגער

 ָאּפצונעמען דָארט מיין בַאגַאזש.

ַאקע געהָאלפן, ַאז ַאלץ איז און דער אויבערשטער הָאט ט
 ָאנגעקומען בשלום און עס הָאט גָארנישט געפעלט פון מיין בַאגַאזש.

 פַאנַאנדער דעם רבינ'ס משקה און-איך טייל
 דעם רבינ'ס דָאלַארן

קורצליך נָאך מיין צוריקקערן זיך קיין מָאסקווע, הָאב איך 
מיטגעגעבן פַאר דָאלַאר ווָאס דער רבי הָאט מיר  30אויסגעביטן די 

 מיין ַאוועקפָארן, און עס פַאנַאנדערגעטיילט צו די היגע יונגעלייט.

איך הָאב אויך אויסגעטיילט דעם עולם פון די משקה ווָאס דער 
רבי הָאט מיר מיטגעגעבן פַארן ַאוועקפָארן. אגב, די דָאזיקע משקה 

כסדר  הָאט מיר געסטייעט פַאר ַא לענגערע צייט, ווָארום איך הָאב
געהַאלטן אין איין צוגיסן נָאך משקה אין דעם רבינ'ס פלעשל, ווי דער 

 שטייגער איז.

צוביסלעך הָאב איך אויך פַארקויפט די עלעקטרָאנישע און 
זַאכן ווָאס איך הָאב מיט זיך מיטגעברענגט, און -טעכנָאלָאגישע ווערט

מיר געבעטן דָאס געלט פַאנַאנדערגעטיילט צו די צו וועמען מען הָאט 
 עס איבערגעבן.



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  רד

 פַארבַאנד צעברעקלט זיך-ועטןדער סָאו –"ט תשמ

 – אפרק פ –

 פַארבַאנד צעברעקלט זיך-דער סָאוועטן –תשמ"ט 

ּפט ַאריין מסירת נפש!  אידן, כא 

הָאט דער פריערדיקער  י"ט כסלו תרפ"זאין דעם פַארברענגען פון 
, געזָאגט, צווישן נ"ע ר' יוסף יצחקכ"ק אדמו"ר רבי, ליובאוויטער 

תרפ"ז, ע'  –ספר השיחות זיין )געדרוקט אין ַאנדערן, דָאס פָאלגענדע 
121:) 

"הזמן של מסירת נפש עובר וחולף, כי בקרוב ילמדו נערי 
 ישראל בריש גלי.

ּפט. כי עובר והולך הזמן  ּפט ַאריין מסירת נפש, כא  אידן, כא 
של מסירת נפש. עוד מעט ויבוא זמן של חופש גמור בעניני הדת, 

לא תמצאו. עוד מעט ויבוא זמן ואז תחפשו אופן דמסירת נפש ו
שתדברו במעלתו של מי שזכה "לשבת" )בבית האסורים( בגלל 
היותו מלמד, בגלל החזיקו חדר, ישיבה או מקוה טהרה, 

 תתקנאו בהם ותצטערו על עצמכם שאתם לא זכיתם לכם...

ּפט ַאריין מסירת נפש".  אידן, כא 

עזָאגט אין ַא די אויבנדערמָאנטע שיחה הָאט דער רבי מוהריי"צ ג
פַארבַאנד ַא -צייט ווען די קָאמוניסטן הָאבן געהערשט אין סָאוועטן

שלטון ללא מיצרים, און זיי הָאבן נישט דערלָאזט קיין שום ענינים פון 
 אידישקייט.

אויף ַאזוי ווייט איז געווען זייער הערשַאפט און קעגנערשַאפט צו 
ך דער דָאזיקער שיחה, איז דער אידישקייט, ַאז בלויז ַא הַאלבן יָאר נָא

רבי מוהריי"צ ַאליין ַארעסטירט געווָארן דורך דעם קָאמוניסטישן 
-רעזשים, צוליב זיין "חטא" פון פַארשּפרייטן אידישקייט אין סָאוועטן

שטרָאף ָאדער "בלויז" -פַארבַאנד, און עס הָאט אים געדרָאט טויט
לכל הּפחות אויף דריי יָאר(. פַארשיקט צו ווערן אויף צען יָארן )ָאדער 

מערנישט ווי בחסדי השם יתברך איז אים געלונגען בַאפרייט צו ווערן 
צו פַארלָאזן דעם  –פון זייערע רשעות'דיקע הענט און שּפעטער 

 פַארבַאנד.-סָאוועטן

אין ַאזַא שווערער צייט פַאר אידן און אידישקייט, ווען די 
פער, די "יעווסעקציע" ימ"ש, הָאבן קָאמוניסטן מיט זייערע ַארויסהעל



 רה/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 איך פַארלָאז רוסלַאנד און בַאזעץ זיך –"ג תשנ

זיך פַארמָאסטן עוקר מן השרש צו זיין )"כלחוך השור"( אידן און 
ווער הָאט  –אידישקייט אין ַאלגעמיין, און בַאזונדערס חב"ד, היל"ת 

זיך דעמָאלט געקענט פָארשטעלן, ַאז עס וועט קומען ַא צייט ווען מען 
-ר נישט דַארפן הָאבן קיין מסירתפַארבַאנד מע-וועט אין דעם סָאוועטן
 נפש אויף אידישקייט!

 –" אנכי הרואה, אויף וועמען עס שטייט "נביאבלויז ַא רבי, ַא 
בלויז ער הָאט געקענט פָאראויסזעען, ַאז עס וועט קומען ַא צייט )מער 

פַארבַאנד, אין דעם -ווי זעכציק יָאר שּפעטער(, ווען אין דעם סָאוועטן
אין דעם דָאזיקן ָארט וועט ווידער הערשן  –מאה" אבות הטו-"אבי

פרייהייט פון רעליגיע און מען וועט קענען לערנען מיט אידישע קינדער 
 בריש גלי!

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

 – בפרק פ –

 איך פַארלָאז רוסלַאנד און בַאזעץ זיך –תשנ"ג 
 אין ַאמעריקע

 טר געווָארןמיין פרוי איז נפ –כ' שבט תשנ"ג 

 חי' שרה –בזיווג שני  –כ' שבט תשנ"ג איז נפטר געווָארן מיין פרוי 
 ע"ה.

הקהילה, ַאז -איך הָאב תיכף מודיע געווען די מָאסקווער ראשי
 –היות איך בין געבליבן ַאן אלמן און איך הָאב דָא מער קיינעם נישט 

דעריבער זָאלן דעריבער ּפלַאניר איך תיכף צו פַארלָאזן רוסלַאנד, און 
זיי זעען צו געפינען איינעם וועמען איך זָאל קענען איבערגעבן מיין 

 ַארבעט ַאלס שוחט און מוהל, כדי איך זָאל קענען ַאוועקפָארן.

די ָאנפירער פון דער מָאסקווער קהילה הָאבן זיך טַאקע תיכף 
 ", וועלכער הָאט טַאקע ַאהערגעשיקט ַאדזשָאינטגעווָאנדן צו דעם "

ישראל, ווָאס איז געווען סיי ַא שוחט און -פיינעם יונגערמַאן פון ארץ
 סיי ַא מוהל.

 דער רבי דערלויבט מיך צו פַארלָאזן רוסלַאנד

בַאלד ווי עס איז ָאנגעקומען קיין מָאסקווע דער נייער שוחט און 
הָאב איך תיכף ַאוועקגעשריבן צום  –מוהל איבערצונעמען מיין ָארט 



  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  רו

 ַאמעריקע אין

היות ווי איך בין געבליבן ַאן אלמן, און איך בין שוין אויף די  רבי'ן, ַאז
עלטערע יָארן, און אויף די עלטערע יָארן ווילט זיך זיין נעבן די קינדער 

דעריבער איז נפשי בשאלתי, דער  –יָארק -וועלכע געפינען זיך אין ניו
צן אין רבי זָאל מיך דערלויבן צו פַארלָאזן רוסַאלד און קומען זיך בַאזע

 די פַאראייניקטע שטַאטן.

איך הָאב זעלבסטפַארשטענדלעך אויך מודיע געווען דעם רבי'ן, ַאז 
מען הָאט שוין צוגעגרייט אימעצן ווער עס זָאל דָא איבערנעמען מיין 

 ַארבעט ַאלס שוחט און מוהל.

איינער פון דעם רבינ'ס סעקרעטַארן הָאט מיין בריוו פָארגעלייענט 
ראשון -דָאס איז דָאך שוין געווען ַא יָאר נָאך כ"ז אדר – פַארן רבי'ן

און דער רבי הָאט צוגעשָאקלט מיט זיין קָאּפ ַאז ער איז  –תשנ"ב 
 מסכים דערצו.

 הייטס-איך בַאזעץ זיך אין קראון

און ַאזוי הָאב איך, אין ַא מזל'דיקער שעה, פַארלָאזן דעם 
בין איך, בשעה  אדרחודש  פַארבַאנד, און אין-געוועזענעם סָאוועטן

טובה ומוצלחת, ָאנגעקומען קיין ַאמעריקע, וואו איך הָאב זיך בַאזעצט 
הייטס, "כאן צוה ה' את -אין דעם רבינ'ס שכונה, שכונת קראון

 הברכה".

 



 רז/  זכרונות פון גולַאג ______________________________ 

 

  

 
אייניקלעך -מיט די בַאבַאני, הומינער, חזקלביץ' און ליפשיץ אייניקלעך און אור  

 

 
 מצוה פון מיין אייניקל אלי מיט מיין איידים ר' שמחה ווינער-ביי דער בר

 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  רח

 

 

 
 מנחם מענדל און מאיר שלמה חזקלביץ' פון פילַאדעלפיא אייניקלעך-מיט מיינע אור

 

 
 מיט מיינע אייניקלעך לוי יצחק ליפשיץ און לוי יצחק חזקלביץ' 

 



 רט/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 
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  ___________________________ מָאטל דער שוחט/  רי
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 ריא/  זכרונות פון גולַאג _____________________________ 

 

 

 

 
 ספר זה נדפס באדיבות

 הומינערשי'  יצחקובעלה  נחמה דינהנכדתי 
 ם מענדל ומשה דודמנחבניהם, 

 דבורהובתם, 
 שיחיו
 

 –", עולם, הָאב רחמנות, ברענג מיר צו קבר ישראל!-של-רבונו"
הָאט אויסגעשריען אין ר' מָאטל'ס קָאּפ, בשעת ער הָאט געזעען ווי מען 
לָאדנט ָאן אויף דער בַאן די טויטע קערּפער פון די טויזנטער 

זייער נשמה פון דער שווערער ַארעסטירטע ווָאס הָאבן אויסגעהויכט 
די רשעים זָאלן ַארבעט אין דעם פַארפרוירענעם קַאלימען ווינטער. "

זיין ווָאס עס שטייט אין תהלים "נתנו את -מיט מיר ח"ו ניט מקיים
 זייארץ" )ווי -נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו

יי פַאר די חיות פון ז נדיקווַארפ, ַארויסמיט די דָאזיקע מתיםטוען עס 
דורכלעבן דעם לַאגער און  וועגןטרַאכט שוין נישט  איך ווַאלד(!

 ?; ווָאס לעבןמשּפחהאויפשטעלן ַא משּפחה, וועגן צוריקקומען צו מיין 
כָאטש קומען צו קבר ישראל און ליגן צווישן אידן!  – ?ווער משּפחה

 '".זאת היתה לי כי פיקודיך נצרתי'טרַאכט זיך:  איך

(, 1410טן, 24אב תרע"ו )אויגוסט דעם -געבוירן געווָארן ל' מנחם
( אויפגעצויגן ברוך מרדכי ליפשיץאין קיעוו, איז ר' מָאטל דער שוחט )

געווָארן און געלערנט פון די עלטערע ליובַאוויטשער חסידים 
חדרים" ווָאס הָאבן -בַאהַאלטענערהייט, אין די "אונטערגרונט

אין קיעוו אונטער קָאמוניסטישן רעזשים. כ"א  דעמָאלט עקזיסטירט
 23(, גלייך נָאכדעם ווי דער 1434טן, 12אדר תרצ"ט )מערץ דעם 

יָאריקער ר' מָאטל שליסט ַא שידוך, ווערט ער ַארעסטירט און 
"בַאשולדיקט" מיט זַאמלען געלט פַאר משפחות פון ַארעסטַאנטן; פירן 

רויסדרייען פון דינען אין דער ַא קַאמּפעין, ַאז אידן זָאלן זיך ַא
קָאנטַאקט מיט ַאן "ַאגענט -רוסישער ַארמיי; פַאר ָאנהַאלטן ַא בריוון

שניאורסָאהן" ]דער פריערדיקער  –ּפָאליציי -פון ּפוילישער געהיים
[ און פַאר לערנען מיט כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"עליובַאוויטשער רבי, 



  __________________________ מָאטל דער שוחט/  ריב

 

און מאמרים פון ]הרב[  יונגע בחורים די פַארבָאטענע שיחות
לַאגער אין -שניאורסָאהן. די רוסן הָאבן אים פַארשיקט אין ַארבעטס

בערג אויף -קַאלימא  און דערנָאך אין די נָאך מער פַארפרוירענע  סיביר
זיבן יָאר. נָאכן בַאפרייט ווערן פון פַארשיקונג )נָאכן שלוס פון צווייטן 

ער ר' מָאטל, ַאז זיין גַאנצע קריג(, דערוויסט זיך דער יונג-וועלט
יַאר. ר' מָאטל לערנט זיך -משפחה איז דערמָארדעט געווָארן אין בַאבי

אויס שחיטה און מילה און פָארט ַארום אין די רוסישע שטעט 
ַארויסצוהעלפן ָאּפגעלָאזענע אידישע קהילות מיט אידישקייט. מיט 

מָאסקווע, ָאנגערופן  דער צייט איז ער געווָארן דער שוחט און מוהל אין
 ".ר' מָאטל דער שוחטמיט ליבשַאפט "

דער פָארליגענדער בוך דערציילט די אינטערעסַאנטע געשיכטע פון 
פַארבַאנד אונטערן -נפש פון אידן אין סָאוועטן-דער מסירות

קָאמוניסטישן רעזשים און פון ַא איד ווָאס זיין איינציקער וואונטש 
ווערן אין קבר ישראל, און הָאט זוכה געווען,  איז געווען צו בַאגרָאבן

ט'ס הילף, צו דערלעבן דעם צוזַאמענפַאל פון קָאמוניסטישן -מיט ג
ליובַאוויטשער רבי'ן נשיא רעזשים, צו פַארברענגען חודש תשרי ביים 

אייניקלעך ווָאס גייען אין זיינע -און צו זעען אייניקלעך און אור דורינו
 טריט.-פוס


