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 ציון קליבַאנסקי-בן
 

ויטש  עלעאיצ' ר   –רַאבינָאו
ן" רעווָאלוציָאנער גאו  "דער 

 
טער סנציקײ  דער נאיז אויסגעֿפַאלן דר ָא חודשאין 
 יצחק יעקב, רב ליטווישןון ֿפט ײ  יָארצ

 ןײ  זלויט  – נטקַאאיז בַא וועלכער, טשיווָאבינַאר
 עלעאיצ' רווי  – טשטָאר ישענרּב רלעצטע

קערענסקיס  נָאךחדשים יר ֿפ. ערניוועזשָאּפ
ווי ַא ם אין מיר ֿפטרע, (9191אין מערץ ) רעווָאלוציע

 רגרויסע אין א  נטייל ער נעמט ָא .נדאין רוסלַאּפליט 
-ללנים און ּכרּברום הונדערט ַאון ֿפמלונג רזַאַאֿפ

דישע י  י א   ןעֿפשא  צו  סןשלָאבַאבן הָא ָאסוו, סטוער
דיציע טרַא) "וחרותמסורת ". נ.א, בַאוועגונגרומע ֿפ

אין זיצונג  רערשטע ערד ויףא. (טייהײ  רֿפ און
מיט  עסרעדנע ײ  טיילט ער זיך אויס אין זמָאסקווע 

 ָאסוו ,ןענקגעדַאליסטישע ציַאסָאמע עעקסטר נעײ  ז
נער ָאילוצדער רעווָא"מען נָאצודעם שענקען אים 

 ". גאון
 ?וויטשבינָארַא עלעאיצ' קע געווען רווער איז טַא

שטעטל שערשעוו אין  ון ַאֿפמט שטַאט געהָאער 
ווען ער . (ון בריסקֿפמ "קזעכציק ) דנער גובערניעגרָא
ן עמ טהָא ,9181אין , לטר ַאיָאערצן ֿפרן געווָאאיז 

ון ֿפכטער טָא מיט ַא ,שידוך גוטן א  ונען ֿפגעם אי ארֿפ
זייער  סָאדאיז חתונה ביז דער  .ניקֿבישו ַא, גביר ַא
און געלערנט שטעטל סעלץ געזעסען אין נגל יי   עקעי  ֿפ
, ןערלמַאּפ יביירוחם ל' ר, ֿברטיקן רָא םײ  ברה וּת

ווי דער רן געווָאסט ווּועטער בַאּפשוועלכער איז 
 איז , 9119ך דער חתונה אין נָא ."מינסקער גדול"
 הויףאין  שווער םײ  ף קעסט בויאגעווען  עלעאיצ' ר

ז די ַאהערענדיק  .ךזי ַארֿפורה ּתגעלערנט  און
דעם  ֿבר לסַאט אויסגעקליבן קהילה הָאבריסקער 

עלכער וו, יקטשוויילָאסָא שע בעריָא' ר ןרימטבַא
זשין און לָאה אין ווָאֿבראש ישי ַאער רי  ֿפגעווען איז 

 9111אין רן ָאֿפגע עלעאיצ' ראיז , אין סלוצק ֿבר ַא
ט ײ  קורצע צ ַא .רטינָאווו ןײ  זנט צו ענָא, קיין בריסק

און געלערנט זיך בַאזעצט רט דָאט ער הָאכדעם נָא
  סֿבמען מיט דעם רצוזַא
 .ֿבבריסקער רגעניַאלן  םײ  ב, קע'מחיי ,זוןן שעילוי  

ן ײ  ט זהָא'ביז מ, ר איז ער געזעסן אין בריסקצוויי יָא
ה אין ֿבראש ישי לסַאשטימט בַא, ןעחיימ, רֿבח

 םדע, ןרויס זיידֿפ ןײ  זט ֿפון ײ  דער ז ײ  ב, זשיןלָאווָא
 (. י יהודה בערליןֿבתלי צֿפנ' ר) ֿב"נצי ןרימטבַא

 אויך ט הָא'רן ביז מיָא ײ  רבַאֿפעס זיינען 
ראש ַא  ֿפַארסגעקליבן יאו 9111אין ן עלעאיצ' ר

 ערדַא דַאנק , קליסטָאאין ביַא, הֿבישי
' רלעגט ֿפעלכער וו, שע בעריָא' רון ֿפציע מענדַארעקָא

ט הָא דערנָאך ריָא א  . "גאון יונגער"ן ֿפרואיצעלען 
 דקעבָאה אין סלַאֿבישי-מוסרדער ון ֿפדער גרינדער 

רגעלייגט ָאֿפ, לעינקֿפטע הירש נָא' ר, (וונעעבן קָאנ)
די צו ּכ, הֿבראש ישי א  אים  ײ  בווערן צו ן עלעאיצ' ר

, הֿבישידקער בָאסלַאדער  וןֿפ ערקן די לערשטַאֿפַאר

-סט מיט איר מוסרּוווגעווען בַאעלכע איז וו
און , מהן הסּכײ  געגעבן ז טהָא עלעאיצ' ר. שטעלונג

ך צו עענלווָאס איז געווען , וועג-לערן םעײ  נ ןײ  זמיט 
 ַאגעהַאט ער  הָאט, סיטשיקיוולָאסָאחיים ' ר

. הצלחהגרויסע 
דער ון ֿפשם ער ד

איז ה ֿבישי
געווען 

רייט אין ּפרשַאֿפ
נצן גַאדעם 

ַא סך און , געביט
נען ײ  זבחורים 

 געצויגןצו
ער ד צורן געווָא
קע טַא. הֿבישי
ט דער ן הָאדַא

  .קייטןי  עֿפגעניַאלע  איצעלעס 'ררקענט נעַאעולם 
ראש געווען דער  עלעאיצ' ראיז ר יָאיר ֿפיע וגענ

 עםון דֿפעגנער ק ענדיק א  נײ  ז זַא ךעמעגל .הֿבישי
 ערד זַאצו זען געווען שווער  איםאיז , וועג-מוסר
 .הֿבישידער רט אין וויכטיקן ָא נעמט ַאֿפַארמוסר 
ער  און, זןרלָאַאֿפצו זי סן שלָאבַאהָאט ער  9111אין 
אין שטעטל  ֿבר לסַאסגעקליבן יואז געווָארן יא
שּפעטער ר צוויי יָא .(לעמעמון ֿפ מ"צן קעזיב) רזדגָא
אים סן שלָאבַא ניוועזשָאּפון ֿפקהילה ט די הָא
ע קטַא .שטול-רבנותטישן שטָא ןֿפאוי ןעזעצצווועקַא
 .ניוועשזערָאּפ עלעאיצ' רמען אים  טֿפן רוון דַאֿפ

בוד צו א גרויסער ּכאיצעלען איז געווען ' ראר ֿפ
 .ניוועזשָאּפווי  טשטָא רוויכטיקע ַאזאין ַא ֿבר ן ַאײ  ז
זיך  טזגעלָאניט אים ט קטער הָארַאכַא ןײ  זבער ָא

 ון ַאֿפקומענדיק ַארויס: רידיקןֿפצו בא  דערמיט 
 מערגעשָאנקען ט ער הָא, שטוב רכעײ  ר

 ,טשטָאדער ון ֿפט ײ  רעמע לדי ָא מקייטמערקזַאֿפאוי
צער עעמ בןשריט געהָאזוי ַאאון . דןי  יכע ײ  די ר ווי

ניוועזש ָאּפט אין ט ניט געהַאער הָא": ןטײ  ציענע אין 
הערן  בן געקענטוועלכע הָא, למידיםע ּתײ  געטרקיין 

און ' יריםֿבג'די  ניט געווען צווישןאיז 'ס... ורהּת ןײ  ז
 ןײ  צן זשַא עןקענ לזָאקיינער ווָאס ' תיםּב-עליּב'די 

ן ײ  ז ,נעןרשטַאַאֿפבן זיי ניט ורה הָאן ּתײ  ז... וויסן
ן ײ  ז, ר ַארבעטר יעדעַאֿפרץ גוט הַא
 א  ט לערנען ײ  די יונגע ל ןֿפהעל בנקייט צוגעאיבערגע

י זואון ַא... חסרון ווי א  בַאטרַאכט בן זיי כה הָאמלָא
ון ֿפ) "לייןאון ַא, עלנט, רעמדֿפ רטזיצט ער דָא

ג "י ,המליץ', וצות ישראלפמת, 'צבי רבין ;שהעברעי  
  .(9 'ז, ד"חשוון תרס
 איזר ביז ער יָא זעכצןריבער ַאנען ײ  עס ז

 נעײ  זצן ונבַאל מָאַאכנָאגעקענט און , קומען צו זיךגע
קייטןגעניַאלע   . ֿפעי 

ָאשר יר ֿבדער גרבן געשטָאאיז אין מָאסקווע 
ון דעם ֿפם עדער אייד, נסקיוורָאט גַאיבענד
צום . צקילף וויסָאלמן ווָאק, "קעניג-טיי" ןרימטבַא
 – ליבע מרים, למנהַא ט דיהָא ,ןר מַאאיון ֿפנק ענדָא

 – טשיקיווילָאחיים סָא' רון ֿפר עצה דעאויף 
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קיבוץ אין -לערן צו גרינדן ַא 9199סן אין שלָאבַא
 נדָאֿפ ערד. עלעאיצ 'ון רֿפ טירֿפגענָא, ניוועשזָאּפ

 זייון ֿפ, ּתלמידיםנציק אר צווַאֿפט קט געקלעהָא
בן הָא עלכעוו, טעַארײ  הגעכט צוועלף בחורים און ַא

 .קריגן סמיכה ריר יָאֿפון ֿפרלויף ַאֿפאין ט ֿפרַאגעד
דער : "רט איז געוועןָא-ורהעם ּתײ  ון נֿפמען דער נָא
און , "בחורים-הֿבר די אוסגעצייכענטע ישיַאֿפקיבוץ 

, למידיםּתזעלכע ַאזוכן הויבן נגעָאט הָא עלעאיצ' ר
, רֿב ענערנגלַאַאּפ םליין געשריבן צו דעט ַאווי ער הָא

ע בחורים קסיַאּפזוך איך  יעצט: "רביצחק קָאחיים 
קע ֿפ ,רַאטעײ  רהֿפַאאון  וויל ... מדיקעשמי-ירא אוןעי 

ווייסט ז אויב איר ַא ,נטײ  רֿפן ײ  מ, ךײ  אאיך בעטן 
ֿפטער עדותײ  אויף א. מיר וויסן טזלָא, זעלכעַא  שא 

ש" )זןרלָאַאֿפאיך זיך  קען ון ֿפן בריוו ײ  ז; ֿפון העברעי 
זכר , יצחק יעקב רבינוביץ :אין, א"עשבט תר' ז

קע טַאאים איז עס (. רד 'ז, ט"תשירושלים , יצחק
די און , ע תלמידיםקעי  ֿפבן ײ  קלצואויסגעלונגען 

ט זיי שנעל שטיצע הָאיכע והטליכע נַאמָא
כע ײ  ר"מען נָאלן גינַאירָא ןַאט אין שטָאט ּפצוגעקלע

 ..."בחורים-ָארים
נגע לַא ַאקוועלן ָאנניט געקענט ט הָא עלעאיצ' ר

די כן אויסגעברָאאיז עס . קיבוץ-ן לערןײ  ון זֿפט ײ  צ
האט  9191י מַא 91דעם מלחמה און -ערשטע וועלט

 ַארויסגעגעבן ַאר ינדַאמקָא-רוסישער ַארמיידער 
 גנצימער ווי הונדערט צווַאשיקן צוסגזירה ארוי

צווישן  און, וונער גובערניעָאקדער ון ֿפדן טויזנט יי  
דן ֿפון אויך די  –זיי  מיט  עלעאיצ' ר. ניוועשזָאּפיי 

, קיין דווינסקן בַא יגענומען ד בןלמידים הָאנע ּתײ  ז
קליין  ַארן צו ָאֿפדערזיינען זיי רטן דָאון ֿפאון 

טער ײ  ט ווער הָא ווּו, לוצין, וויטעבסקער שטעטל
נע ײ  זר ַאֿפשיעורים  ממשיך געווען די גמרא

עליג ֿפשטעטל איז צו ןזעלב עםאין ד. למידיםּת
, רקמַאיעקב לטער סטער בוכהַאווּודער בַאגעווען 

ס עלעאיצ' רן בוך ײ  אין זשריבן בַאהאט עלכער וו
 זשיעור אי איהם ַאגענדיג צו הערען זָא: "שיעורים

לעגט ֿפער . ווירקליכער עונג רוחני געווען ַא
נע ײ  טיזירען דעם צוהערער מיט זנָאּפרהיַאֿפ

, דוכטעןּפא  לעגט זיך ֿפז עס ַא, עלעֿפנײ  דיגע א'שכל
ר די ַאֿפות שטעהט ֿפהתוס-ון די בעליֿפס איינער דָא

זונדערס ההסברה איז געווען ניט בַא-חן ּכײ  ז. אויגען
רבייט שנעלער געַאאיהם  ײ  ט בדער מח הָאל ײ  וו, גוט

". ן השגה איז געווען איבערמענשליךײ  ז... ווי די צונג
: ןנדרוקײ  אנע ײ  ון זֿפט גט דערלייהָארק מַאאון 

 מערקט ווי איןל בַאליין אייניגע מָאב ַאאיך הָא"
לעגט ער איבערקוקען די גרעסטע ֿפעטליכע מינוטען 

ך און נָא, זעןדורכגעלָאך ניט טונגען און קיין זַאײ  צ
-ריעלרעגן קשיות אויף דעם עדיטָאֿפט צו געהַא
ס ער ז ער איז זיך סותר מיט דעם ווָאַא, בערײ  שר
ון ֿפגדולים , רקיעקב מַא)"...ט נעכטען געשריבעןהָא

 (.911 'ז, טײ  אונזער צ
ט הָא 9191סוף און , טײ  צ-איז געווען מלחמה סע

 ווידעראון , לוציןזן לָארַאֿפגעמוזט  עלעאיצ' ר
צו ביז , נדדרום רוסלַאאין ן קיבוץ ײ  מיט ז ןנדערווַא

, גובערניעווער סלַאטערינָאיעקַא ערל אין דָאּפריומַא
ט ער רט הָאילו דָאֿפא .ווישן יםזָאַאדעם עבן נ

ון ֿפ נדיקגיקר, נע שיעוריםײ  ממשיך געווען ז
נע ײ  ר זַאֿפ שטיצעדי מָאנַאטליכע סקווע מָא
לטן געהַאֿפיזיך אוליין הָאט ער ַאבעת , למידיםּת
 .ברייט ןקַארגאויף ר ָאנ

אין , סקוועאין מָא טהָא, נטדערמָאריער ֿפווי 
ע ּפגרוגרויסע נץ גַא ַאמלט רזַאַאֿפזיך  9191יולי 
, ליטעּפליטים ֿפון ון זיי ֿפַא סך , ניםסטע רּבווּובַא

ט הָאוועלכער  ,עלעאיצ' און צווישן זיי אויך ר
צו די ּכ, לָאּפריוון מַאֿפוועג  ןנצגַא עםכט דגעמַא

 רדישעיי   ערדויף אמיינונגען נע ײ  זנטליכן ֿפרעַאֿפ
. בַאוועגונג רלענַאדיציָאטרַא רעײ  ון דער נֿפה ֿפאסי

איר נעמען אין צונײ  רַאדערט ָאֿפט געער הָא
קע ר טַאנָא ,טײ  ז לער די קולטורעם ניט נָאגרַארָאּפ

הָאט און , ןעגרַאֿפּפָאליטישע רוסישע -ללּכאויך 
, נויטיק איז טיילליטישער ָאּפדער : "ַאז, נטטָאבַא
ט און ײ  ען די יונגע לצי  צווועלן מיר  םאיל דורך ײ  וו

אז  ,מירן עעזָאט און  .קציערַאֿפזער דס צו אונדי גַא
טס גָאעס אויך ז יא –זוי ַא עסראל וויל ש  י-ללּכאויב 
שֿפ) "ןוויל ר פס, רטיהודה ליב גרויבַא; ון העברעי 

די נט טָאַאבבַאזונדערס ט ער הָא (.901 'ז, זכרון
 ערדז לויט ַא ,טענהט געטער הַא .גערַאֿפ רישעגרַאַא
רעכט ע רוסישע רעגירונג ײ  די נט הָאורה ּת רדישעי  י

נעמען די ערד צו, םרָאֿפרע-רגרַאַא ןַאירן ֿפַאדורכצו
און , "גזלנים"לטע די ַא, ריציםּפגרויסע  ון דיֿפ
 . ויעריםּפ רעמעצווישן די ָאזי טיילן עצ

מיינונגען  נעײ  זף ויאז ַא, איז גַאנץ מעגלעך סע
ט ס הָאווָא, "ליטַאּפקא  " 'רקסמַאגעווירקט ט הָא
 איםף ויאנדרוק ײ  ארקן שטַא כט ַאגעמַאל מָאַא
 נעײ  מיט זדַאן ים געווען ניט מסּכאיז ער ר נָא)
נע ײ  זהָאט ָאבער ה ֿפדי אסי .(ןגעַארלָאֿפ
 .בַאשטעטיקט ניט מיינונגען "נעלוציָארעווָא"

לוציע און אין רעווָא שערילשעוויקבָא ערך דנָא
מלחמה אין  סערײ  וו-רויטבלוטיקער  ערמיטן ד
זיך  9191סוף ן עאיז אים געלונג, נדרוסלַא
ר מיט איין ָאנָאבער  ,ניוועזשָאּפקיין  קערןצוצוריק

ט שטָאדער רעשזים אין  רטישעעוויסָא ערד. למידּת
נע ײ  וויסנדיק ז, צו איםצויגן זיך גוט בַאט הָא

קיבוץ -לערןדעם ענען ֿפווידער ע –בער ָא, ןעמיינונג
ט ט הָאײ  צ עראין ד. ויבטאים ניט דערלער  טהָא

גייענדיק  און, ידעמיעּפוס עֿפשווערע טי געהערשט ַא
ט הָא, נקעדי קרַאדערמונטערן ון שטוב צו שטוב צו ֿפ

ט ײ  קורצער צ ַאנָאך  זאיאון , שטעקטענגזיך ָאער 
 .רבןגעשטָא

ן קע ,ןעלעאיצ' ון רֿפריע ף די היסטָאויקוקנדיק א
 געניַאלעז די ַאיל ֿפעם געדן דײ  ניט אויסממען 

ווי געהעריק אויסגענוצט ט ניט כקייט הָאעערזענלּפ
 סיקןַאּפזן דעם לָאעילו ניט גֿפקייטן און אעי  ֿפ אירע

ל דער זָא. געשיכטע רדישעי  י עראין דנדרוק ײ  א
ציגל אין דעם ניט  נערן א קלייײ  רטיקל זַא
 . עטּפר צו שנציק יָאײ  ך נעמעגל, בניןרענדיקטן ַאֿפ

 


