
פניהעיר די פון  פעפ/ור אליהו די
רחמיאלי אבנר

הארציקער דער פאר דאנק פעפער חיים

זיין בעת גיתראזשישטש אין אויפנאמע

ישראל. אין גאזוך

פעפער חיים
און עסקן געזעלשאפטלעכער אנגעזעענער דער

דעם געבוירן איז פעפער חיים קולטורטוער

ביי ראזשישטש, אין ,1900 פעברואר 5טן

און אליהו עלטערן, יידישטראדיציאנעלע

געלער. היים דער פון טעמע

פון חבר א פעפער, אליהו ר' פאטער, דער

צוזאמען בוכהאלטער. א געווען איז , ,מזרחי" ,

הורט א געפירט ער האט שותפים דריי מיט

בא געווען איז וואס , באקאליי פון געשעפט

קעלער". ,דער , נאמען מיטן >ןאנט

געווען זענען שטוב אין פעפערס די ביי

: זין צוויי און טעכטער פיר  קינדער זעקס

געשטארבן איז וואס זעליג, און חיים

! אי מוטער די יאר. 16 פון עלטער אין

מיט פאטער דער .1927 יאר אין געשטארבן

דורך אומגעקומען זענען טעכטער פיר די

צוזאמען , 1942 יאר אין רוצחים נאצישע די

אלטער דער אין יידן וואלינער אלע מיט

פיינ לעצטן דעם געגאנגען זענען זיי : היים

השם. קידוש על וועג

און חדר אין געלערנט האט פעפער חיים

פון אויסברוך צום ביז ישיבה דער אין

געווארן, עלטער איז ער ווען וועלטקריג.

עסקנים געטרייע די פון איינער געווען ער איז

וויכ א פארנומען און תרבותשולע דער אין

אין שולפארוואלטונג. דער אין אמט טיקן

ב" אנגענומען און געשעצט עסקן, געזעלשאפטלעכער א געווען איז פעפער אליהי ר'
ה*רט דעם אין שותף א געווען איז ער באפעלקערונג. שטאטישער דער פון שיכטן אלע

דאם קעלער'/ "דער נאמען אינטערן שטאט אין באקאנט געווען איז וואם געשעפט,
האט און פראספערירט גוט זייער האט וואס געשעפט, הורטהאנדל גרויס א געווען איז
געשעפט דעם אין שטאט. אין באקאלייקראמען אלע אין באקאלייסחורות צוגעשטעלט

יאסל סאס, לייביש געלער, אברהמ'טשיק : בעליבתים שטאטישע 4 שותפים געווען זיינען
פעפער. אליהו  אליין ער און וויינער

א אויך נאר חאנדלסגעשעפט, גרויס א געווען נאר נישט איז קעלער" "דער
אין און אפן אונטערשטיצט דעפאקטא האט וואס "אינסטיטלציע"' יידישע נאציאנאלע
קולטורעלע יידישע אלע אויך אין הילפסאינסטיטוציע יעדע צדקהאנשטאלט, יעדן געהייט
געזעלשאפט. יידישער דער אין טעטיק געווען זענען וועלכע אנשטאלטן, דערציערישע און

אלס גערן האט "קעלער'/ אין בוכהאלטער דער געווען איז וואס פעפער' אליהו ר'
אינסטיטוציעס די אויך און תורהאנשטאלטן די בעיקר, אונטערשטיצט, ייד רעליגיעזער
געווען איז פליכט זיין הילפספארזארגונג. און סאציאלע מיט פארנומען זיר האבן וואס

אליך האט ער "ישיבה". דער אין מלמדים די פון געהאלט דעם רעגולער אויסצוצאלן
איז מצב עקאנאמישער וועמענס תלמידיחכמים, די בסתר" ,מתן , מיט אונטערשטיצט

וועלטלעכע די אונטערשטיצט האבן דאקעגן שותפים זיינע גיטער. קיץ נישט געווען
ציוניסטישע אנדערע און קרןהקיימת דעם "תרבות", ביתספר דעם : אינסטיטוציעס

פאנדן.
געטרייער א געווען איבערצייגונג אידעאלאגישער זיין לויט איז פעפער אליהו

געהאט ליב ליידנשאפטלעך האט אין "מזרחי" אין מיטגליד א געווען איז ער : ציוניסט

וואס שטאט אין יידן ווייניקע די פון איינער געווען איז ער שפראך. העברעאישע די

דער פון חודשזשורנאל אפיציעלן דעם  ,העולם" , דעם אבאנירט רעגולער האט
אויסבארגן גערן פלעגט ער לאנדאן. אין דערשינען איז וואס ארגאניזאציע, צילניסטישער
צייטונג, די לייענען צו אינטערעס אן געהאט האבן וועלכע פריינט, זיינע צייטונג די

האנט. צו האנט פון איבערגיין פלעגט זי און

זיין אויך ווי בוזי, און יוכבד טעכטער זיינע ציוניסטיש. א געווען איז הויז זיין

זיי זענען פאטער זייער ווי טוער. געזעלשאפטלעכע אקטיווע געווען זענען חיים, זון
ביתיתומים קרןהקיימת, פארן טוער אקטיווע געווען "תרבות", פארן טעטיק געווען אויר

,1925 יאר אין חלוץ אלס געווען עולה איז חיים זון זיין הילפסאנשטאלטן. אנדערע און
דער צוליב פוילן קיין צוריקקערן זיך געצווינגען געווען ער איז שפעטער אבער

מוטער. זיין פון קראנקהייט

טריסקער אין און ביתהכנסת דעם אין גבאי אלס עסקן, געזעלשאפטלעכער אלס
נאטור, זיין לויט געווען, פעפער אליהו ר' איז ■הקהילה, ועד דעט פון מיטגליד און שול
געווען איז ער טעטיקייט. געזעלשאפטלעכער דער אין ליניע מעסיקער א פון אנהענגער אן
משפטן פלעגט און שוואכן דעם פארטיידיקט שטענדיק האט ער עקסטרעמקייט. פון ווייט

זכות. זיין לויט מענטש דעם

האבן וואס קינדער, פעאיקע צו באצויגן זיך ער האט פיעטעט און לייע גרויס מיט

די אט פאדבעטן פלעגט ער ישיבה. דער אין לערנען גוטן זייער מיט אויסגעצייכנט זיך
פרשה דער אין פארהערן זיי פלעגט נאכמיטאג, שבתים די אין שטוב אין זיר צו קינדער

רואך. דער פין משך אין געלערנט האבן זיי וואס גמרא, בלאט א אין און וראך, דער פון



ביי געלערנט צייט יענער צו האבן שולע דער
אויס איז ער תלמידות. און תלמידים 700
מאגיס אין לאווניק אלס געווארן געוויילט
פונעם לייטער יאר 6 געווען איז און טראט

ביתיתומים.

זיין און פעפער, חיים האבן 1926 יאר אין
ארץ קיין געווען עולה חייקע, פרוי זיין
אין עליה. פערטער דער מיט  ישראל
בא פעפער האט פאלעסטינעאמט לוצקער
בא פון צוגעטיילט סערטיפיקאט, א קומען
מאלקין, דובבער פירער פועליציון קאנטן
ארויסגעוויזן האט ער וואס דעם צוליב
האט און תלמוד און תנ"ך אין קענטעניש

שפראך. העברעאישע די פליסיק באהערשט
ארץ אין יאר אנדערטהאלבן אפזיין נאכן
די אז ידיעה, א באקומען ער האט ישראל
ער און מסוכןקראנק איז טעמע זיינע מאמע
אלעס האט ער אהיים. קומען תיכף מוז
פרוי דער מיט צוזאמען און איבערגעלאזט

ראזשישטש. קיין אומגעקערט זיך
אין געווען פעפער חיים איז יאר צען קנאפע
ווען ארץישראל. פון צוריקקומען נאכן פוילן
פאר זיך האט קריזיס עקאנאמישער דער
און אנטיסעמיטיזם טיטן אינאיינעם שארפט
צו מעגלעך געווען ניט פשוט שויו סיאיז
פוילי דער אויף לופט פארסמטע די אטעמען
באמי מאכן אנגעהויבן ער האט ערד, שער
ווייל דרוםאמעריקע, קיין פארן צו אונגען
ניט שוין זין ער האט ארץישראל קיין

קיין באקומענדיק נישט אומקערן, געקאנט
אויגוסט 25טן דעם סערטיפיקאט. נייעם
געקומען פרוי און פעפער חיים זענען 1936

ארגענטינע. קיין
גע אויסגעקליבן ער איז 1937 יאר אין
פוילישע די פון וויצעפרעזידענט אלס ווארן
ער האט יאר צוועלף ארגענטינע. אין יידן
דער פון פרעזידענט פון אמט דעם פארנומען
ארגענטינע, אוועזשאנערא, אין ביאליקשול

תושב. א געווען איז ער ווו
געווען ער איז צייט זעלבער דער אין
"עזרה" קהילה ארטיקער דער פון פרעזידענט

פארשידענע אין באטייליקט אקטיוו זיך און
אינסטיטו קולטורעלע און געזעלשאפטלעכע

ציעס.
ערלעך ער האט לייסטונגען זיינע פאר
,גאלדע , אין ווערן צו פארצייכנט פארדינט

עסקן אלס ארגענטינע" יידישן פון בוך נעם
באמונה. ציבור בצרכי

בוך" ,גאלדענעם , פון (אויסצוג
ארגענטינע) יידישן פון

און קינדער פלייסיקע און טאלאנטירטע די זיין צו מקרב זיין נוהג זיך פלעגט ער

דער, געווען דאס איז ער לימודים. זייערע אין פלייסיק זיין צי סטימולירן זיי פלעגט
זייבע אויר און שטאט, אין שםדבר א אין "קעלער" דעם פארוואנדלט האט וועלכער

אקטיווע געווען זענען זיי אויך אז אזוי אים, פון געווארן באווירקט זענען שותפים
פארשידענע אונטערשטיצט און געשפענדעט האנט ברייטער א מיט האבן און טוער

אינסטיטוציעס. און אונטערנעמונגען ציוניסטישע

ארויםגערופן האט אויסזען מאיעסטעטישער זיין הדרתפנים. בעל א געווען איז ער
זיין א,יז פעפער אליהו ווי מענטש אזא פאר פאסט עס ווי און רעספעקט. גרוים זיר צו

אנגעזעענעם אן אויף געווען חסידים טריסקער די פון שול דער אין פלאץ נאטירלעכער

נאכמיטאג די אין זיין נוהג זיך ער פלעגט שבתים די אין וואנט. "מזרח'' דער ביי ארט,

פאר זומערדיקע די אין ער פלעגט לערנען, נאכן און גמרא, בלאט א לערנען צו שעהן
דעם ביי סטעזשקע שמאלער דער אויף שפאציר לאנגן א מאכן צו האבן ליב נאכטן

זיר אריינשפיגלען נאטור' דער פון שיינקייט די באווונדערן פלעגט ער סטיר. פון ברעג
גרינע האריזאנטן, ברייטע די אויף קוקן פלעגן אויגן זיינע טייך. בלויען פון וואסער אין

ער פלעגט ללבגען פולע מיט בלומען. שמעקעדיקע מיט פול געווען זענען וואס פעלדער,
נישט סיזענען וועלכע פון לאנקעס, אנםופיקע די פון אראמאט דעט זיר אין איינזאפן

גראזן. די געווארן אפגעשניטן לאנג

פאר זענען וועלכע מענטשן די פון גורל דעם מיט אינטערעפירן זיר פלעגט ער

וועמענס מענטשן סתם און יתומים אלמנות, פאר זארגן פלעגט ער געווארן. ארעמט
עצה, גוטע א מיט העלפן אונטערשטיצן, זיי פלעגט ער שווערע. א געווען ס'איז לאגע

אויםגעוואקסן איז וועלכער מנהיג, א געווען איז ער טרייסט. א מיט און ווארט גוט א מיט
געשעצט אים האבן אויםנאם, אן אלע, פריידן. זיינע און ליידן זיינע געקענט פאלק, פון
זיינע אגערקענט כבוד גרויס מיט און כלל פארן פארדינסטן זיינע אפגעשאצט און

שטאט. פון מנהיגים אנגעזעענע די פון איינער אלם וווילטאטן

וועלכער ישיבה, די זיף, פארשטייט געווען' איז זארגן וויכטיקסטע זיינע פון איינע
אנטוויקלונג נארמאלע איר פאר געזארגט האט ער צייט. בעסטע זיין געווידמעט האט ער
ער פלעגט ישיבה, דער פון שם גוטן דעם אנצוהאלטן בכדי עקזיסטענץ. איר פאר און

באזוכן ער פלעגט אפט זייער געהאלט. זייער פאר זארגן אץ מלמדים בעסטע די איינלאדן

און תורד, לימודיקודש, חוץ אז געזארגט און ישיבה די כ"ץ פאליק ר' מיט צוזאמען
לימודים, אנדערע און חשבון עברית, לערנען קינדער די מיט אויר מען זאל גמרא,

לעבן. אין נוציק געווען זענען וועלכע

שפאציר דעם וועגן חיבור גוטן א אנשרייבן פלעגט תלמידים די פון איינער ווען

זייט יענער אויף בעומר ל"ג אין מלמדים זייערע מיט צוזאמען געמאכט האבן זיי וואס
דערביי און נאטור, דער פון שיינקייט די באשריבן טאלאנט גרוים מיט און סטיר, פין

(אנשטאט פלפל אליהו ר' געווען איז באגלייטער די פון איינער אז אונטערגעשטראכן
חיבור שיינעם דעם פאר אנערקענונג אלס געווארן. געפעלן זייער אים דאס איז , פעפער)
פאליק די מיט צוזאמען ארט אויפן באלד ער פלעגט סטיל, און געדאנק, דעם פאר און

! ופלא הפלא גוט'/ "זייער : ציון העכסטן דעם געבן כ"ץ

פארא וואס מיט "קוימעןקערער". מיטן בריינדעלע פון חתונה די זיר ס'געדענקט
א אין חתונה די עברית פרעכטיקן א אין געשילדערט און באשריבן האט ער טאלאנט
לערנער אריבער צווישנצייט איז וואס ישיבה, דער פון שילער געוועזענעם א צו בריוו

פשוטיהעם, די ביי חתונה א ווי שטאט אין "געשעעניש" אזא אויר ווארשע. אין
אינטערעס. אן אדורד נישט אים פאר איז "קוימעןקערער", מיטן בריינדעלע

טרייסטן ער פלעגט געטא, אין שעהן קריטישע די אין אז דערציילט, ראזען צפורה
אז געפילט שוין האט יעדער ווען רגע, לעצטער דער צו ביז מונטערן. זיי און יידן די

: זאגן ער פלעגט זיר' דערנענטערט סוף דער
ישראל". ציררי די ווערן באצאלט ס'וועט און נקמה פון טאג דער קומען "ס'וועט

מיט צוזאמען אומגעקומען איז ער טאג. אזא צו געווען זוכה נישט אבער האט ער
שטאט. דער פון יידן אלע


