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א  אלס  באמערקט  מיך  וואלט  מען  א אויב  אלס  באמערקט  מיך  וואלט  מען  אויב 
איד וואלט מען מיך געשאסן!איד וואלט מען מיך געשאסן!

איך  בין  נאכמיטאג  איך   בין  נאכמיטאג   4:004:00 ענדליך ענדליך 
אנגעקומען קיין ּפעסט. איך האב געזאגט אנגעקומען קיין ּפעסט. איך האב געזאגט 
צופארן  זאל  ער  אז  דרייווער  מיין  צופארן פאר  זאל  ער  אז  דרייווער  מיין  פאר 
דארט  איז  אהינקומענדיג  הויז.  רב'ס  דארט צום  איז  אהינקומענדיג  הויז.  רב'ס  צום 
גבאי  דער  און  רב  בילגרייער  דער  גבאי געווען  דער  און  רב  בילגרייער  דער  געווען 
ר' דוד שּפירא. ווען כ'האב געוואלט געבן ר' דוד שּפירא. ווען כ'האב געוואלט געבן 
א  גענומען  ער  האט  האנט,  די  רב  א פאר'ן  גענומען  ער  האט  האנט,  די  רב  פאר'ן 
האנט  זיין  ארומגעוויקלט  און  האנט האנטוך  זיין  ארומגעוויקלט  און  האנטוך 
דאס  פלעגט  ער  הגם  שלו',  געבן  צו  דאס מיר  פלעגט  ער  הגם  שלו',  געבן  צו  מיר 

געווענליך טאן בלויז פאר קינדער.געווענליך טאן בלויז פאר קינדער.

האבן  דוד  ר'  און  רב  בילגרייער  האבן דער  דוד  ר'  און  רב  בילגרייער  דער 
איך  ווער  רב  דעם  איך געוואלט "דערמאנען"  ווער  רב  דעם  געוואלט "דערמאנען" 
איך  אז  געוויזן  זיי  האב  איך  אבער  איך בין,  אז  געוויזן  זיי  האב  איך  אבער  בין, 
נאכנישט  דאך  האב  איך  נאכנישט פארשטיי...  דאך  האב  איך  פארשטיי... 

געהאט געלייגט תפילין!...געהאט געלייגט תפילין!...

*

דייטשן  די  האבן  תש"ד  ּפסח  דייטשן פאר  די  האבן  תש"ד  ּפסח  פאר 
האט  חג  אסרו  אונגארן.  באזעצט  האט ימ"ש  חג  אסרו  אונגארן.  באזעצט  ימ"ש 
אידן  נירעדהאז  קיין  אריינגעברענגט  אידן מען  נירעדהאז  קיין  אריינגעברענגט  מען 
דערפער,  און  שטעט  ארומיגע  דערפער, פון  און  שטעט  ארומיגע  פון 
אריינגערעכענט פון ראצפערט. צווישן זיי אריינגערעכענט פון ראצפערט. צווישן זיי 

איז געווען דער צדיק ר' שלו' אליעזר'ל.איז געווען דער צדיק ר' שלו' אליעזר'ל.

די  געווען  נאכנישט  איז  די דעמאלט  געווען  נאכנישט  איז  דעמאלט 
די  געצווינגען  אבער  האט  מען  די געטא,  געצווינגען  אבער  האט  מען  געטא, 
די  אריינצונעמען  אידן  די נירעדהאזער  אריינצונעמען  אידן  נירעדהאזער 

דרויסענדיגע אידן אין זייערע דירות.דרויסענדיגע אידן אין זייערע דירות.

ר' שלו' אליעזר'ל האט מען ּפלאצירט ר' שלו' אליעזר'ל האט מען ּפלאצירט 
שטאטישע מקוה.  אין די געביידע פון די שטאטישע מקוה. אין די געביידע פון די 
און  שוהל,  די  נעבן  געוואוינט  האבן  און מיר  שוהל,  די  נעבן  געוואוינט  האבן  מיר 
אנגעקומען  איז  אליעזר'ל  שלו'  ר'  אנגעקומען ווען  איז  אליעזר'ל  שלו'  ר'  ווען 
בנין  צום  שוהל-הויף,  אינעם  וואגן  בנין מיט'ן  צום  שוהל-הויף,  אינעם  וואגן  מיט'ן 
המקוה, האט ער געבעטן מ׳זאל ברענגען המקוה, האט ער געבעטן מ׳זאל ברענגען 
צו  וואסער  אביסל  ע"ה  רביצין  די  צו פאר  וואסער  אביסל  ע"ה  רביצין  די  פאר 
טרונקען. מיין פעטער הרה"ח ר' אביגדור טרונקען. מיין פעטער הרה"ח ר' אביגדור 
צוגיין,  געוואלט  האט  ז"ל  צוגיין, יאקאבאוויטש  געוואלט  האט  ז"ל  יאקאבאוויטש 
אבער די רשעים האבן אים נישט געלאזט. אבער די רשעים האבן אים נישט געלאזט. 
און  קליינטשיגער  א  געווען  בין  און איך  קליינטשיגער  א  געווען  בין  איך 
וואסער  פלעשל  א  ארויפגעטראגן  וואסער כ׳האב  פלעשל  א  ארויפגעטראגן  כ׳האב 

מיט א גלעזל.מיט א גלעזל.

שּפעטער האבן מיר געקענט אריינגיין שּפעטער האבן מיר געקענט אריינגיין 
שלו'  ר'  אז  כ'געדענק  בנין.  שלו' אינעם  ר'  אז  כ'געדענק  בנין.  אינעם 
אליעזר'ל האט געטרינקען "לחיים", ווייל אליעזר'ל האט געטרינקען "לחיים", ווייל 
זיין  פון  יארצייט  דער  געווען  זיין ס'איז  פון  יארצייט  דער  געווען  ס'איז 

הייליגן טאטן, דער צאנזער רב!הייליגן טאטן, דער צאנזער רב!

זיין  פון  גערעדט  דערביי  האט  זיין ער  פון  גערעדט  דערביי  האט  ער 
טשחויבער  ישעי'לע  ר'  הרה"ק  טשחויבער ברודער,  ישעי'לע  ר'  הרה"ק  ברודער, 
ישעי'לע  ר'  האט  באקאנט  ווי  הי"ד.  ישעי'לע זי"ע  ר'  האט  באקאנט  ווי  הי"ד.  זי"ע 
פון  אנטלויפן  צו  מעגליכקייט  א  פון געהאט  אנטלויפן  צו  מעגליכקייט  א  געהאט 
ער  אבער  אונגארן,  קיין  געטא  ער באכניער  אבער  אונגארן,  קיין  געטא  באכניער 
און  זון,  זיין  אן  גיין  געוואלט  נישט  און האט  זון,  זיין  אן  גיין  געוואלט  נישט  האט 
ס'איז געווען בלויז איין זיץ אין די אויטא. ס'איז געווען בלויז איין זיץ אין די אויטא. 
זייער  געווען  איז  אליעזר'ל  שלו'  זייער ר'  געווען  איז  אליעזר'ל  שלו'  ר' 
מען  אז  געזאגט  האט  ער  מען פארווייטאגט;  אז  געזאגט  האט  ער  פארווייטאגט; 
וואלט געדארפט צווינגען זיין ברודער צו וואלט געדארפט צווינגען זיין ברודער צו 

אנטלויפן אליין אפילו קעגן זיין ווילן.אנטלויפן אליין אפילו קעגן זיין ווילן.

דעמאלט  האט  אליעזר'ל  שלו'  דעמאלט ר'  האט  אליעזר'ל  שלו'  ר' 
דערציילט איבער א חלום פון זיין טאטע, דערציילט איבער א חלום פון זיין טאטע, 
דער  ברודער  זיין  אדער  רב,  צאנזער  דער דער  ברודער  זיין  אדער  רב,  צאנזער  דער 
געפרעגט  אים  האט  וואס  רב,  געפרעגט שינאווער  אים  האט  וואס  רב,  שינאווער 
און  וועלט  די  אויף  בלייבן  וויל  ער  און צי  וועלט  די  אויף  בלייבן  וויל  ער  צי 
אדער  אידן  אנדערע  מיט  אדער ליידן  אידן  אנדערע  מיט  ליידן 
ארויפצוקומען גלייך צום עולם העליון!... ארויפצוקומען גלייך צום עולם העליון!... 
ער  אז  געזאגט,  האט  אליעזר'ל  שלו'  ער ר'  אז  געזאגט,  האט  אליעזר'ל  שלו'  ר' 
קלערן,  צו  צייט  קיין  געהאט  נישט  קלערן, האט  צו  צייט  קיין  געהאט  נישט  האט 

און ער האט זיך שוין אויפגעכאּפט!...און ער האט זיך שוין אויפגעכאּפט!...

שלו'  ר'  גענומען  מען  האט  שלו' דערנאך  ר'  גענומען  מען  האט  דערנאך 
אידן,  אנדערע  צאל  א  און  אידן, אליעזר'ל  אנדערע  צאל  א  און  אליעזר'ל 
א  צו  משּפחה,  אונזער  אויך  זיי  א צווישן  צו  משּפחה,  אונזער  אויך  זיי  צווישן 
סיבה  די  שטאט.  פון  אינדרויסן  סיבה געביידע  די  שטאט.  פון  אינדרויסן  געביידע 
איז געווען, אז די דייטשן האבן געוואלט איז געווען, אז די דייטשן האבן געוואלט 
די  אויף  אויג  באזונדערן  א  די האלטן  אויף  אויג  באזונדערן  א  האלטן 
האבן  מעגליך  קענען  וואס  האבן "מיוחסים"  מעגליך  קענען  וואס  "מיוחסים" 
מיין  און  אנטלויפן,  און  מיין "ּפראטעקציע"  און  אנטלויפן,  און  "ּפראטעקציע" 
מענטש  באקאנטער  א  געווען  איז  מענטש טאטע  באקאנטער  א  געווען  איז  טאטע 

און א גביר.און א גביר.

די געביידע אינדרויסן פון שטאט איז די געביידע אינדרויסן פון שטאט איז 
האט  מען  וואו  מאגאזין  א  געווען  האט פריער  מען  וואו  מאגאזין  א  געווען  פריער 
געטריקנט טאבאקא. מיר זענען געשלאפן געטריקנט טאבאקא. מיר זענען געשלאפן 
פיר  העלצער,  פון  שטאקן  עטליכע  פיר אויף  העלצער,  פון  שטאקן  עטליכע  אויף 

איז  מען  אנדערן.  העכער'ן  איינס  איז שטאק  מען  אנדערן.  העכער'ן  איינס  שטאק 
געשלאפן צוויי מענטשן אויף איין האלץ. געשלאפן צוויי מענטשן אויף איין האלץ. 
איך האב געזען אז דער וואס שלאפט מיט איך האב געזען אז דער וואס שלאפט מיט 
און  הויכער  א  איז  אליעזר'ל  שלו'  און ר'  הויכער  א  איז  אליעזר'ל  שלו'  ר' 
יענעם  איך  האב  מענטש,  יענעם גרויסער  איך  האב  מענטש,  גרויסער 
טוישן  זאלן  מיר  אז  טוישן פארגעשלאגען,  זאלן  מיר  אז  פארגעשלאגען, 
א  נעבן  געשלאפן  בין  איך  ווייל  א ּפלעצער,  נעבן  געשלאפן  בין  איך  ווייל  ּפלעצער, 
יענער  וועט  אזוי  און  מענטש,  יענער קליינעם  וועט  אזוי  און  מענטש,  קליינעם 
ביים  ּפלאץ  מער  אביסל  האבן  ביים קענען  ּפלאץ  מער  אביסל  האבן  קענען 

שלאפן.שלאפן.

בין  איך  און  געטאן,  אזוי  האט  בין יענער  איך  און  געטאן,  אזוי  האט  יענער 
שלו'  ר'  פון  "שותף"  דער  שלו' געווארן  ר'  פון  "שותף"  דער  געווארן 
נישט  זיך  האב  איך  אבער  נישט אליעזר'ל,  זיך  האב  איך  אבער  אליעזר'ל, 
אראּפגעלייגט נעבן אים. איך בין געבליבן אראּפגעלייגט נעבן אים. איך בין געבליבן 
זאל  צדיק  דער  כדי  זייט,  א  ביים  זאל שטיין  צדיק  דער  כדי  זייט,  א  ביים  שטיין 

זיך קענען אביסל אויסגלייכן די גלידער.זיך קענען אביסל אויסגלייכן די גלידער.

מיר  אליעזר'ל  שלו'  ר'  האט  מיר צומאל  אליעזר'ל  שלו'  ר'  האט  צומאל 
אראּפ",  זיך  לייג  קום  אראּפ", געזאגט, "יושע'לע,  זיך  לייג  קום  געזאגט, "יושע'לע, 

איך האב אבער נישט געוואלט.איך האב אבער נישט געוואלט.

געווען  מיר  זענען  נעכט  צוויי  געווען בלויז  מיר  זענען  נעכט  צוויי  בלויז 
אונז  מען  האט  דערנאך  אונז צוזאמען,  מען  האט  דערנאך  צוזאמען, 
אוועקגעפירט  האט  מען  און  אוועקגעפירט אּפגעטיילט  האט  מען  און  אּפגעטיילט 

אונזער משּפחה.אונזער משּפחה.

אוישוויץ  קיין  אנגעקומען  בין  אוישוויץ איך  קיין  אנגעקומען  בין  איך 
איז  אליעזר'ל  שלו'  ר'  און  סיון,  איז ר"ח  אליעזר'ל  שלו'  ר'  און  סיון,  ר"ח 
ט"ו  שּפעטער,  וואכן  צוויי  ט"ו אנגעקומען  שּפעטער,  וואכן  צוויי  אנגעקומען 

סיון. א טאג שּפעטער איז ער אומגעקומען סיון. א טאג שּפעטער איז ער אומגעקומען 
על קידוש ה', הי"ד.על קידוש ה', הי"ד.

*

אנקומענדיג קיין אוישוויץ, האב איך אנקומענדיג קיין אוישוויץ, האב איך 
ערשטע  די  איבערגעלעבט  ערשטע ב"ה  די  איבערגעלעבט  ב"ה 
געשיקט  מיך  האט  מען  געשיקט "סעלעקציע".  מיך  האט  מען  "סעלעקציע". 

רעכטס.רעכטס.

זיך  איך  האב  אנדערע  אלע  זיך ווי  איך  האב  אנדערע  אלע  ווי 
געדארפט אויסטאן נאקעט, און מען האט געדארפט אויסטאן נאקעט, און מען האט 
האב  איך  קליידער.  מיינע  האב קאנפיסקירט  איך  קליידער.  מיינע  קאנפיסקירט 
מיט מיר געהאט א קליינעם תהילים וואס מיט מיר געהאט א קליינעם תהילים וואס 
ישראל.  ארץ  אין  געווארן  געדרוקט  ישראל. איז  ארץ  אין  געווארן  געדרוקט  איז 
געגעבן  מיר  עס  האט  טאטע  חבר'ס  געגעבן מיין  מיר  עס  האט  טאטע  חבר'ס  מיין 
האב  איך  מצוה.  בר  די  צו  מתנה  א  האב אלס  איך  מצוה.  בר  די  צו  מתנה  א  אלס 
תהילים  דעם  באהאלטן  צו  תהילים ּפרובירט  דעם  באהאלטן  צו  ּפרובירט 
קאּפא  אידישער  א  ארעם.  מיין  קאּפא אונטער  אידישער  א  ארעם.  מיין  אונטער 
עס  האט  ער  באמערקט;  דאס  עס האט  האט  ער  באמערקט;  דאס  האט 
האט  ער  און  מיר  פון  האט ארויסגעכאּפט  ער  און  מיר  פון  ארויסגעכאּפט 
"דו  שרייענדיג,  שלאגן,  מיך  "דו אנגעהויבן  שרייענדיג,  שלאגן,  מיך  אנגעהויבן 
ווי  נישט  שמעקסט  דו  משוגע?  ווי ביסט  נישט  שמעקסט  דו  משוגע?  ביסט 

דיינע עלטערן ברענען?!"...דיינע עלטערן ברענען?!"...

מיר  איז  קאּפא  דעם  פון  שטימע  מיר די  איז  קאּפא  דעם  פון  שטימע  די 
געווען קענטליך. דאן האב איך באמערקט געווען קענטליך. דאן האב איך באמערקט 
דער  איז  מלחמה  די  פאר  איז!  דאס  דער ווער  איז  מלחמה  די  פאר  איז!  דאס  ווער 
הייליגן  ביים  "יושב"  א  געווען  הייליגן קאּפא  ביים  "יושב"  א  געווען  קאּפא 
איינגעשטאנען  בין  איך  און  רב,  איינגעשטאנען בעלזער  בין  איך  און  רב,  בעלזער 

הרה"ח ר' יושע'לע יאקאבאוויטש ז"ל

מיט יבדלח״ט כ״ק האחים האדמורי״ם מליסקא ומהיבנוב שליט״אמיט יבדלח״ט כ״ק אדמו״ר מסאטמאר שליט״א

מיט יבדלח״ט רבו כ״ק אדמו״ר מרחמיסטריווקא שליט״א


