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ספד זכרון
של

טומשוב־לוב

כל הזכויות שמורות
נדפס בישראל
העמותה לרווחה ,לשימור ולהנצחה שנרשמה בשנת 1992
הינה הגוף היחידי המיצג את יוצאי העיר וצאצאיהם החליטה
על הוצאה לאור של מהדורה מחודשת של ספר הזכרוץ
למען הדורות הבאים

ביוני  2005יצאה משלחת יוצאי העיר למחנות ההשמדה ברחבי פולין ולטקס אזכרה לזכר
קורבנות השואה של עידנו שנערך בהשתתפות ראשי העיר טומשוב בשערי בית העלמין.

העמותה לרווחה ,לשימוד ולהנצחת מודשח ואתרים של יהדות טדמשוב לובלסקי -
פולין
העמותה לרווחה ,לשימור ולהנצחת מורשת ואתרים של יהדות טומשוב לובלסקי
שבפולין נוסדה בשנת  ,1992והיתה המשך ישיר לארגונים שפעלו בעבד.
האגודה הראשונה — "אחנון יוצאי טומשוב לוב׳ — קופת גמילות חסדים ,ע״ש קדושי
עירנו ,הי״ד״ — נוסדה ב־ .5.9.1944יו״ר האגודה היה זושא קונשטוק והמזכיר היה יעקב
הרבסמן .האגודה פעלד רבות בתחום הרווחה ,וכן שלחה חבילות מזון ,בגדים ומצות לפסח
ליהודי העיר בברית המועצות.
בסוף שנת  1950התקיימה ישיבת הארגון ובה הוחלט להוציא לאור את ״ספד העיר״ או
כמו שכינוהו אז ״פנקס העיר״ .במכתב ליוצאי טומשוב לוב׳ פנה הועד הארצי של הארגון
וביקש מהחברים להמציא חומר(מאמרים ,זכרונות ,שידים או כל חומר אחר לצורך כתיבת
הספר) .הספר יצא לאור ב־ 1965במהדורה עברית ויידית.
בתחום ההנצחה פעל הועד לקביעת לוח זיכרון במרתף השואה שב״יד ושם״ בירושלים,
כ״כ הוצבה מצבת זיכרון בבית העלמין בחולון.
העמותה נוסדה ב־ ,1992ובין מייסדיה נמנו :יוסף מוסקופ ,משה שורצביר ,פנחס מילך
ושמעון בלנדר ,זכרם לברכה ,וכן ,ייבדלו לחיים ארוכים ,החברים :משה ורטמז ,דוד ברק,
אלכסנדר ברנד ונציגי ארצות הברית :מקס הלפמן וצ׳רלי שפודד ,ומקנדה— הרי שפורר.
העמותה הציבה לעצמה במטרה עיקרית את הנצחת זיכרם של קדכנות השואה מקרב בני
עירנו,
ובכך עיקר פועלה:
 .1הוצב לוח זיכרון ב״בית התפוצות״ בתל אביב ונוספו ארבעה דפי מחשב —
אינפורמציה על תולדות העיר והקהילה היהודית מאז הקמת העיר ב־.1623
 .2שיקום כיה העלמין בטומשוב
העמותה הצליחה לגייס תרומות לצורך שיקום בית העלמין בטומשוב לוב׳
בהשקעה של כמה עשרות אלפי דולר .הוקמה גדר הולמת לאורך כמה מאות מטרים
סביב בית העלמין .הוקם גלעד לזכר הניספים בשנים  1943-1623והוכשר שטח סביב
לאנדרטה.
ב־ 1994התקיים טקס לציון שיקום בית העלמין בטומשוב לוב׳ במעמד נציגי ממשלת
פולין ,הנהגת יהדות פולין ,הכמורה ,ראשי העיר ומשלחת יוצאי העיר מישראל
והתפוצה.
 . 3הוצב לוח זיכרון במערת הזיכרון שב׳׳יד ושם״ ועל הד הרצל בירושלים.
 .4נמסרו פריטים— דברי קודש וסמלים יהודיים  -למוזיאון הקיים בעיר טומשוב.
 .5מתנהל משא ומתן לצורך הנצחה הולמת במוזיאון ״לוחמי הגטאות״.
ביזמתנו נחתם הסכם ידידות בין העיד טומשוב לובלסקי לבין קריית חיים והתקיימו
חילופי אישים.
 .6ביזמת חברנו ,אורי פאר(הבן של פראדל שטול) ,שכיהן כסגן מנהל בית ספר תיכון
קרית חיים וכבדכת העמותה ,ביקרו תלמידי בית מספר— במסגרת ״מסע שורשים״
(בשנים  ,1999 , 1997ו־ - )2001בעיר טומשוב ונקשרו קשרי ידידות הדדיים .ביקורי
התלמידים העמיקו את ההכרה בחשיבות החשיפה לעבר ,ותלמידי תיכון קריית חיים,
יחד עם תלמדי טומשוב ,נטעו עצים בבית העלמין.
 .7נחתם הסכם עם עיריית טומשוב על שימור אתר בית העלמין.
 .8שלוש פעמים קיימנו מסע שורשים לפולין ובמיוחד לעירנו .טקם ההתייחדות עם
קדושי עירנו שנוהל על ידי חברנו ,דוד ברק ,העמיק את תודעת ההזדהות עם העבד
המפואר ויצק דפוסים להמשך פעילות בעתיד.

 .9שילוב מדות להבטחת רציפות פעילותה של העמותה
הצטרפו חברים חדשים— דור צעיר ,המשלב ידיים עם הותיקים ,כדי לשמר את
המורשת רבת השנים של יהדות העיר בפולין ולהעביר לדורות הבאים את זיכרון העד
של היהדות הנהדרת של טומשוב לובלסקי ,שהושמדה והוכחדה על ידי הנאצים
ועוזריהם.
מחובתנו להבטיח שזיכרון העבר— זיכרון העיירה ־ יהווה גל־עד לניספים ,שהומתו
על קידוש השם.
הועד המנהל של העמותה ממה כיום  11חברים :משה ורטמן ,יושב ראש ,אורי פאר
מזכיר ,יוסף אלבוים ,אלכסנדר ברנד ,דוד ברק ,רבקה גולדשטיין ,בני דקס ,חיים
זיידל ,יצחק צימרמן ,טובה קוטליצקי ,חנה רוזין וכן צ׳רלי שפורר מאדה״ב והרי
שפורר מקנדה .וכן— ועדת ביקורת :שמואל אמיתי ,יו״ר ,גניה סחיש ,ואהרון קראוס.
טומשוב לובלסקי ( Tomasz. w Lubeiskiנפת טומשוב ,מחוז לובלין)
יהודים
464
1,156

כלל האוכלוסייה
השנה
3,955
1630
2,670
1827
3,614
1867
4,970
1880
3,646
6,077
1897
4,969
9,983
1913
4,643
7,125
1921
5,669
10,403
1931
ט״ל נזכרת לראשונה ב־ 1615כיישוב עירוני שנוצר מאיחוד ביןיליטוב ורוגודנו— שני
כפרים שהיו שייכים לרוזן טומאש זמויסקי .הרוזן העניק לתושבי המקום פטור ממסים
למשך שנים אחדות ,ועד מהרה היתה ט״ל מרכז מסחר ומלאכה לסביבתה החקלאית.
הזכות לקיים בה ימי שוק שבועיים וירידים שנתיים אושרה בידי מלכי פולין זיגמונט
השלישי(בשנת  ,)1621ולדיסלאב הרביעי(ב־ ) 1634ויאן קז׳ימייז׳(ב־ .)1651בשנת 1635
התגוררו בט׳  69בעלי מלאכה שהיו מאוגדים ב־ 8צבים לפי מקצועותיהם — אורגים,
חייטים ,נגרים ,נפחים ,סנדלרים .פרוונים ,קדרים וקצבים .אחדים מתושבי המקום עסקו
בייצור משקאות חריפים .התפתחותה של ט׳׳ל ידעה עליות ומורדות .בשנת  1648נכבשה
בידי חמיילניצקי וגייסותיו ,שערכו טבח בתושבים .בשנת  1650נותרו במקום רק  25בעלי
מלאכה .הצמיחה הכלכלית והדמוגרפית התחדשה לקראת סוף המאה ה־ ,17וב־ 1700בבר
מנתה העיירה  205משפחות .בשנת  , 1795עם חלוקתה השלישית של פולין ,סופחה ט׳׳ל
לאוסטריה ,ב־ 1807נכללה ב׳׳נסיכות ורשה״ ,וב־ 1815צורפה למלכות פולין
הקונגרסאית .בשנת  1915כבשו האוסטרים והגרמנים את האזור והחזיקו בו עד ל נסיגתם
ב־.1918
• » • •

• • * •

היישוב היהודי מראשיתו עד 1918
יהודים תושבי ט׳׳ל נזכרים לראשונה בשלהי המאה ה־ .16הרוזן זמויסקי ,שהכיר
בכישוריהם הכלכליים ,עודד את התיישבותם והבטיח להם חופש אישי וכלכלי .הודות
למדיניותו זו הלך וגדל מספר היהודים בעיירה .היהודים הראשונים בט׳׳ל מוצאם מכפרי
הסביבה .רובם התפרנסו ממסחר בבקר ובאריגים ,מייצור ושיווק משקאות חריפים
וממלאכה— בעיקר במקצועות האריגה ,הנגרות והצורפות.

כבר אז ,בשלהי המאה ה־ ,16היתה במקום קהלה מאודגנת ולה בית־כנסת בנוי עץ(הוקם
בשנת  .)1594בראשית המאה ה־ 17גדלה הקהילה והתבססה ,ויהודי המקום כנו בית־כנסת
חדש מלבנים וקידשו בית־עלמין.
בימי גזרות ת״ח-ת״ט ( )1649-1648המיטו חייליו של חמיילניצקי הדס וחורבן על
הקהילה ,ורק מתי מעט מבניה שדדו .דק  18מבין  205המשפחות שישבו בט״ל ב־1700
היו יהודיות (על־פי אומדן) .ואולם עד מהרה התאוששה הקהילה .ב־ 1765מנתה 806
נפשות ,והיהודים מילאו תפקד נכבד במסחר המקומי ובמלאכה.
רבה הראשון של ט׳׳ל הידוע לנו בשמו ,ד׳ נח ,נפטר ב־ . 1644אחריו כיהנו בקהילה ר׳ יעקב
ב״ר אורי פייביש ,שנהרג בגזרות ת״ח־ת״ט; ר׳ מרדכי ב׳׳ר יוסף מווילנה :ר׳ יהודה ב״ר
ניסן ,מחבר ״בית יהודה״; ר׳ ראובן זליג ב״ד יעקב(ב־ ;)1683ר׳ פנחס ב״ר משה קצנלבויגן
(עולתה על המוקד בשנת  1686בעקבות עלילה); ד׳ חיים ב״ר מרדכי(ב־ ;)1687ר׳ אליעזר
לייזר הלפרין(נפטר ב־ ,)1700שהיה לימים לרב בפיורדא(פירט); ר׳ יהושע(ב־ ;)1720ד׳
משה ב״ר יהודה גולדין(ב־ ,1740עבר ללבוב) :ר׳ נתן נטע בהנא־שפירא(ב־ ;)1763ר׳ צבי
הירש מינץ; ור׳ אליעזר פרלס .מבין הרבנים במאה ה־ 19נזכיר את ד׳ אפריס ב״ה נחום ויין
(ב־ ;)1808ר׳ משה בישקא (ב־ , 1816עבר לברודי); וד׳ שאול הרצפלד (נפטר ב־.)1837
אחריו כבר נבחר רב חסידי— ר׳ אריה לייבוש נייהויז ,שלימיס היה גם לאדמו״ר(בט״ל
מ־ ,1851נפטר ב־ .)1860בנו ,ד׳ ישראל שמואל נייהויז(נפטר ב־ ,)1869ירש הן את
הרבנות והן את האדמו״רות(גם בנו האחר ,ר׳ מאיר ,ישב זמן מה בט״ל); אחריו כיהנו ר׳
משה דויגנפיש(נפטר ב־ )1880וד׳ חיים אהרן ב״ר אליעזר שידקובסקי ,שבהיותו בן ליטא
סבל רבות מחסידי העיר ,אף שהיה אהוב מאוד על המוני העם.
עם התפשטות החסידות בפולין היתה ט״ל למרכז חסידי ומקום מושב לאדמו״דים ,והוקמו
בה ״בית־־מדרש של חסידים״ ו״שטיבלעך״ של חסידי קוצק־גוד ,טריסק ,רדזץ ,בלוז,
צאנז ,ועוד .זמן מה ישב בה ר׳ מנחם מנדל מורגנשטרן(הרבי מקוצק) .האדמו״ר' ר׳ יוסף
גדין מןרצ׳וב(ע״ע ,נפטר ב־ ,)1839מתלמידי ״החוזה מלובלין״ ,ניהל מלחמת חורמה נגד
ר' מנחם מנדל עד שנאלץ לעזוב את ט״ל ועבר לקוצק .אחריו ידשו את האדמו׳׳רות בנו
של ר׳ יוסף ,ר׳ יהושע פרישמן(נפטר ב־ ,)1906נכדו ר׳ יוסף אריה לייבוש ונינו ר׳ משה,
שניצל מהשואה .לימים קבע את מושבו בט״ל גם ד׳ נחמן נייהויז ,מצאצאי ד׳ אדיה לייבוש
נייהויז .בנו ר׳ אריה לייבוש מילא את מקומו(נפטר ברוסיה בימי מלחמת העולם השנייה).
ט״ל קנתה לה שם בתלמידי חכמים שלה .הבולטים שבהם היו ד׳ שמעיה ,מחבר ״סיעתה
דשמיא״ ; ר׳ יעקב ליינד ובנו ר׳ מרדכי יוסף(האדמו״ד מאיזביצה) ,מחבר ״מי השילוח״
(נפטר ב־ ;)1854ר׳ אליעזר בר גרבוביצר ,הנואם של חסידי פשיסחא; ר׳ צבי הירש לייבל
טומשובר ,נאמן ביתו של ר׳ מנחם מנדל מקוצק :ור׳ מאיר אברהם פרישרמן(נפטר בבוכרה
כשנת .)1942
בשנת  1846אסרו שלטונות רוסיה על התיישבות יהודים בט״ל בגלל קרבתה לגבול
האוסטרי .בשלהי המאה ה־ 19ובראשית המאה ה־ 20עבדו רבים מיהודי ט״ל בתעשייה
הזעירה המקומית .כמחצית מ־ 18המפעלים בט״ל היו שייכים ליהודים ,ורבים אחרים
הועסקו בהם ובבתי־המלאכה שבמקום— בעיקר בייצור בדים ואריגים ובצביעתס ,בייצור
דברי הלבשה ,בייצור מברשות מזיפי חזיר ובמפעל ליציקת מתכת .כמה בתי־מלאכה
שעסקו בייצור ארגזים העסיקו גם ילדים בני  .14-8מקצת היהודים התפרנסו כספקים
לצבא הרוסי שחנה בפאתי העיירה וכקבלנים שסיפקו לצבא שירותים שונים.
במאות ה־ 19וה־ 20היו היהודים יותר ממחצית האוכלוסייה בעיירה ,ומספרם גדל ללא
הרף .בתוך מאה שנה — מ־ 1827עד  — 1931הוכפלה האוכלוסייה היהודית בעיר פי
חמישה .דוב היהודים השתכרו לפרנסתם ,אך לא נעדרו גם משפחות חסרות אמצעים
שנזקקו לתמיכה זמנית או קבועה ממוסדות הצדקה והעדרה ההדדית היהודיים .לצד
החברה קדישא פעלו בט״ל כמה חברות מסורתיות — ״ביקור חולים״ ,שב־ 1880הקימה

בית־חולים קטן ובו  15מיטות :׳׳לחם עניים״ ,שחילקה לחם וחלות לחסרי אמצעים :וקופת
גמ׳׳ח (נוסרה ב־ ,)1884שסייעה לסוחרים זעירים ולבעלי מלאכה בהלוואות קטנות ללא
ריבית .בשנת  1909הוקם בעיר סניף של ״הבנק העממי' — מראשוני מוסדות האשראי
היהודיים בפולין.
במשך מאות בשנים היתה קהילה ט׳׳ל מסורתית וחסידית באופיה .בראשית המאה ה־20
החלו מנשבות במקום גם רוחות ההשכלה והציונות ,בעיקר בקרב בני הדור הצעיר .הציונים
ייסדו את מקהלת ׳׳הזמיר״(ב־ }1911ומועדון התעמלות .זמן מה לפני פרוץ מלחמת העולם
הראשונה היו בט״ל גס סניפים פעילים של ״פועלי ציון״ ושל ה״בונד״ הלא־ציוני ,ששאבו
את כוחם מן הפרולטריון הגדול שצמח בעיר.
ערב מלחמת העולם הראשונה עוד למדו רוב הבנים היהודים בחדרים פרטיים
ובתלמוד־תורה לבני עניים (כ־ 400תלמידים) .ב־ 1913נפתח בעיירה בית־ספר יהודי
מודרני לבנים.
בקיץ  1914התנהלו בסביבתה של ט״ל קרבות עזים ,ובעיר פרצה דלקה גדולה שכילתה
בתים רבים .בקיץ  1915כבשו את האזור האוסטרים והגרמנים .שלטונות הכיבוש מינו
מועצת עיר חדשה בראשותו של יהודי ,יהושע פישלזון .התושבים נאלצו לשאת בנטל כבד
של מסים חדשים .השלטונות החרימו חלק מרכרשם ,ובעיר שרר רעב .חברות הצדקה
היהודיות חידשו את פעילותן ,ונפתח מטבח ציבורי שסיפק ארוחות לעניים ביותר.
דווקא בימי המלחמה יכלו היהודים לראשונה לפתח פעילות ציבורית ופוליטית ערה .סניפי
ה״בונד״ ו׳׳פועלי ציון״ חידשו אח פעילותם(בשנת  ) 1916ונוסד גם סניף של ״צנירי ציון׳־.
בשנת  1916נפתח במקום ״חדר מתוקן״ שלמדו בו גם מקצועות חולין ועברית ,ונוסדה
ישיבה שלמדו בה כ־ 100בחורים .הישיבה התקיימה רק זמן קצר ,שכן בדלקה שפרצה
בט״ל בשנת  1918עלו באש בית־המדדש וגם  130בתים של יהודים ,ו־ 325משפחות בעיר
נותרו ללא קורת גג .לעזרתן התארגן ועד סיוע משותף של יהודים ופולנים.
היהודים בין שתי מלחמות העולם
בתום המלחמה ,עד להתבססות השלטון במדינת פולין העצמאית ,עברו היהודים תקופה
של חוסר ביטחון .חייליו של הגנרל הפולני האלר .ששחררו את העיירה מידי הכובשים,
נהגו ביהודים באלימות ,בזזו רכוש ולא פעם גם קיצצו זקנים ופיאות של יהודים דתיים
ברחובות העיר .בימי מלחמת פולין־דוסיה ,באוגוסט  , 1920פלשו לט״ל כנופיותיו של
הגנרל האוקראיני בולאק בלחוביץ׳ ,אז בני ברית לפולנים ,ופרעו גם הם ביהודים .החיילים
האוקראינים שלחו ידם בביזה ,אנסו נשים ונערות ,והיו גם קרבנות בנפש.
בלחוביץ׳ גם הטיל על הקהילה קונטריבוציה גבוהה בסך  10,000מרק .לעזרתם של
היהודים נחלץ אז הכומר המקומי יוליאן בוגאטק ,שנתן לרבים מבני הקהילה מקלט בביתו.
משהתייצב השלטון במדינת פולין העצמאית ניגשו יהודי ט״ל לשקם את עסקיהם .גם
בתקופה זו ,כבעבר ,שמרו רוב יהודי המקום על עיסוקיהם המסורתיים — מסחר זעיר
ומלאכה .מקצת בעלי המלאכה היו שכירים במפעלים קטנים ובבתי־מלאכה .כדי להקל על
חידוש הפעילות הכלכלית הקימו היהודים כמה וכמה ארגונים ומוסדות לעזרה הדדית
ולאשראי .הסוחרים התאגדו ב״איגוד הסוחרים״ ,והמועסקים בבתי־מלאכה התאגדו בנפרד
על־פי ענפי הייצור וייסדו איגודים של ״עובדי המחט״(ב־ ,)1922עובדי ענף העור ,עובדי
העץ ועובדי התובלה .בשנת  1922יום איגוד •עובדי המחט״ שביתה ,וב־ 1924השבית
איגוד עובדי ענף העור את הייצור ,בדרישה לקצר את יום העבודה מ־ 12שעות ל־ 8שעות.
בשנת  1926מנה איגוד ״עובדי המחט״  140חברים ואיגוד עובדי ענף העור — . 100
ב־ 1926נוסד בעיר בנק יהודי של סוחרים זעירים ובעלי מלאכה .גס סניף ״הבנק העממי״,
שהוקם עוד ב־ ,1909חידש את פעילותו .בשנת  1927עמד הון היסוד שלו על 50,000

זלוטי והוא מנה  375חברים .קופח הגמ״ח ,שהוקמה גם היא לפני מלחמת העולם
הראשונה ,סייעה לנזקקים בהלוואות קטנות ללא ריבית .בשנת  1928היה הון היסוד שלה
 3,000זלוטי .בשנות המשבר הכלכלי  , 1936-1928כשרבים מבני הקהילה הגיעו עד פת
לחם ,גד מאוד מספד הנזקקים שנעזרו במוסדות האלה.
גם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם נשארו רבים מבני הקהילה נאמנים לאורח
החיים הדתי ,ששלט בקהילה מדורי דורות .ואולם בד בבד גברה בשנים אלה השפעת
הציונות ומפלגות השמאל ,מגמה שתחילתה עוד בראשית המאה .שנות ה־ 20וה־30
התאפיינו בפעילות ציונית ערה .בעיר נוסדו סניפים של רוב המפלגות ותנועות הנועד
הציוניות  -״פועלי ציון״ ,״הציונים הכלליים״ ,״המזרחי״ ,הרוויזיוניסטים ,״החלוץ״(נוסד
ב־ )1924ו״החלוץ המזרחי״ .עם תנועות הנוער הפעילות בט״ל נמנו ״החלוץ הצעיד״,
״השומר הצעיר״ ,״פדייהייט״(דרור)" ,צעירי המזרחי" ,״השומר הדתי״ ,בית״ר ואגודת
״ברוריה״(צעירות דתיות) .רבים מחברי ״החלוץ המזרחי״ עבדו הכשרה מקצועית בנגרייה
מקומית ,וב־ 1925הם ייסדו הכשרה חקלאית בחווה סמוכה לט״ל ,ששימשה גם את חברי
התנועה מיישובי הסביבה .בשנים  1927-1925התכנסו בט״ל ועידות אזוריות של ״החלוץ
המזרחי״ .בשנים  ,1934-1933ימי ״העלייה הרביעית״ ,עלו רבים מצעירי ט״ל
לארץ־ישראל.
על גידול כוחם של הציונים בט״ל ועל יחסי הכוחות בין הסיעות הציוניות ניתן ללמוד
מן הנתונים הבאים :לקראת הקונגרס הט״ו (ב־ )1931רכשו יהודי המקום רק 106
״שקלים״ ,אבל ערב הקונגרס הכ״א (ב־ )1939נמכרו בט״ל  587״שקלים״ .בבחירות
לקונגרס הב׳(ב )1937זכתה רשימת ״ארץ־ישראל העובדת״ בדוב  297 -קולות! שאד
הקולות התחלקו כדלקמן :״המזרחי״ —  , 129״על המשמר״ —  52ו״עת לבנות״ — 2
קולות.
את המחנה הלא־ציוני ייצגו ,מחד גיסא ,״אגודת ישראל״ ו״צעירי אגודת ישראל״,
שחבריהן באו מקרב החסידים הרבים בעיירה ,ומאידך גיסא ה״בונד״ ותנועת הנועד שלו
״צוקונפט״ ,שהתבססו בעיקר על הפועלים השכירים בבתי־המלאכה .כמה וכמה מצעירי
הקהילה נרתמו לפעילות קומוניסטית ,אף־על־פי שהמפלגה הקומוניסטית הוצאה אל
מחוץ לחוק.
בבחירות  1924להנהגת הקהילה נבחרו  5חברי ״אגודת ישראל״ 3 ,נציגים מרשימת
בעלי המלאכה ,ומרשימות ״הציונים הכלליים״ ,״המזרחי״ ,ה״בונד״ וחסידי בלז — נציג
אחד מכל רשימה ,בסך־הכל  12נציגים ,שבחרו את  8חברי הוועד .שמואל שיפלינגר
מרשימת בעלי המלאכה ,מעסקני הקהילה הוותיקים ,נבחר לתפקיד ראש הקהילה .דאש
הקהילה האחרון לפני המלחמה היה יוסף לדד מן ״המזרחי״.
בבחירות  1927למועצת העיר נבחרו  12נציגים יהודים —  6מן הרשימה היהודית
הלאומית(״ציונים כלליים״ ״המזרחי״ ו״פועלי ציון״) 3 ,חברי ה״בונד״ 2 ,נציגים מ״אגודת
ישראל״ ושניים מרשימת בעלי המלאכה.
הפעילות הפוליטית הערה היתה מלווה גם בעבודה תרבותית וחינוכית נמרצת .לחברי
״פרייהייט״ היה מועדון משלהם ,ובעיר נוסד גם מועדון ספורט של ״מכבי״ .הספרייה
הציבורית היהודית ,שנפתחה ב־ ,1919התחלקה לשתיים — ספרייה ציונית וספרייה של
ה״בונד״— ובשתיהן התקיימו גם פעולות תרבות למיניהן ובעיקר חוגים לדרמה ולספרות.
ספריית ה״בונד״ נסגרה ב־ 1938בדי השלטונות בתואנה ששימשה מקום מפגש
לקומוניסטים ומוקד להפצת תעמולה קומוניסטית .השלטונות החרימו  500ספרים ושפטו
את מרדכי ריסנברג ,ממנהלי הספרייה ,לשנתיים מאסר.
בשנים  1931-1918הופיע בט״ל שבועון ביידיש ,״טאמאשאווער וואכנבלאט״,
שעורכיו היו ב׳ קורץ ונ׳ גולדקנרנץ ,וביולי  1936בא במקומו ״טאמאשאוועד ווארט״(עד
אפריל  ,)1938גם הוא בעריכת ב' קורץ.

בתקופה זו נוסדו בעיירה בית־ספר יסודי של רשת ״יבנה״(מייסודה של ״המזרחי״),
שהתקיימו בו גם קורסי ערב לעבריה ,תנ״ך ותלמוד לנערים עובדים :בית־ספר ״בית
יעקב״ לבנות <של אגודת ישראל״) :וקורסים לסריגה בחסות רשת ״אורט״ .רבים מילדי
ישראל למדו בבית־הספר הפולני העממי ,ומקצתם המשיכו בלימודיהם בגימנסיה הפולנית
המקומית.
בשנות ה־ 20הראשונות כיהן ברבנות ט״ל ר׳ ירחמיאל מרדכי ויינברג(נפטר ב־.)1939
מן התקופה שבין שתי המלחמות ידועים לנו בשמותיהם גם ר׳ ישראל גוז׳יצ׳ינסקי :ר׳ משה
חיים בלום :ד׳ זאב הלוי שטרקהמר :הרב והאדמו״ר ר׳ אריה לייבוש רובין ,ובנו ר׳ מאיר:
וד׳ שלום יחזקאל שרגע ,שעבר את ימי השואה בפולין ושרד.
בסתיו  1936נתגלעה מחלוקת בין קהילת ט״ל לבין איגוד הרבנים בוורשה ,שדרש
להחליף את השוחטים המקומיים באחרים .ועד הקהילה התנגד לפיטורי השוחטים
הוותיקים ואחד מחברי הוועד .המורה חיים בריטשמן לא עמד בלחצים שהופעלו עליו
בעניין זה ושלח יד בנפשו .לא ידוע לנו כיצד הסתיימה הפרשה.
בשנות ה־ 30הסתמנה גם בט־ל ,כברוב יישובי פולין ,הקצנה בפעילות האנטישמית
ובאלימות כלפי יהודים .באפריל  1932פרצו אנדקים אל ה״שטיבל״ של חסידי צאנז
וחיללו ספרי קודש .רוכלים יהודים שבאו באוגוסט  1933ליריד בגדודק הסמוכה הוכו בידי
איכרים .בקיץ  1936קיימו האנדקים כינוס אזורי בט״ל בהשתתפות  200מחבריהם,
והחליטו על הטלת חרם כלכלי אנטי־יהודי .גם הפעם נחלץ להגנתם של היהודיס הכומר
יוליאן בוגאטק ,שכזכור סייע ליהודים בעת הפרעות של שנות ה־ .20כעבור שבועות
מעטים ,בסתיו  , 1936נפטר הכומר בוגאטק .גם ״מפלגת האיכרים" ,שהיתה אופוזיציונית
לאנדקים ,קיימה ביולי  1936הפגנה המונית בט״ל ,בהשתתפות ב־ 7,000איש ,נגד
האנדקים ונגד ההיטלריזם.
►■
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בימי מלחמת העולם השנייה
ב־ 6בספטמבר  1939הפציצו הגרמנים את ט״ל ,וב־ 150בני־אדם נהרגו בהפצצות.
השכונות היהודיות ניזוקו קשה .בית־המדרש וכמה בתי־תפילה אחרים עלו באש ,ורבים
מיהודי העיר נותרו בלא קורת גג .ב־ 13בספטמבר ,ערב ראש השנה ת״ש ,כבשו הגרמנים
את העיר .מיד עם בואם החלו בחטיפת יהודים לעבודת כפייה ובמעשי ביזה והתעללות
למיניהם .למחרת הכיבוש הובלו  6יהודים ליער שבפאתי העיר ונרצחו .ב־ 20בספטמבר.
ביום הכיפורים נסוגו הגרמנים ואת מקומם תפסו חיילי הצבא האדום ,אבל לא לאורך ימים.
כעבור שבוע אחד נסוגו הסובייטים אל מעבר לקו הגבול שנקבע בהסכם
מולוטוב־ריבנטרופ .אל החיילים הנסוגים הצטרפו גם  2,000יהודים מקומיים וביניהם הרב
אדיה לייבוש רובין,
אחדי צאת הסובייטים נוהרו בעיר כ־ 3,500יהודים .עם שובם של הגרמנים לעיירה
חודשו גם החטיפות לעבודה ומעשי ההתעללות .באחד מימי דצמבר  1939דחסו הגרמנים
יהודים נכים ,חולי נפש ודומיהם למרתף והציפו אותו במים עד שכולם מתו בייסורים.
מסוף  1939ועד  1942התעצמו הגירושים והסלקציות וההשמדה הסופית של שאירית יהודי
העיר היתה במחנה ההשמדה בבלזץ.
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טו מ שו ב ־ לו ב

מ צג ת *כדון ב מר תף ה ש ו א ח ע ל הר ציון
הרבה מ ש שה מי ליון י הו די ם ק ר בנו ת הנ א צי ם,
ו ת ש מי שי קדו ש ה ש הו ב או מ מ חגו ת ה ה סג ר
ו ה ה ש מ ד ה ן ג קי רו ת נ ק ב עו ל ו ח ו ת ז כ ר ו ן
ל ק הי לו ת י שראל ש הו ש מד ה על י די הצורר
הנ א צי י מ״ ש.
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S׳ k

לפני ה״לזח ז כיין״ לקדושי ?הילה טומשוב־לוב .כשנת תשכ״ד
מי מין :

שרה ברנשטין ,ר׳ גרשון כץ ,ר׳ משה גורדון (גוזיצ׳נסקי) ,ר׳ אריה ווייץ,
ר׳ חיים יו0ף לרר ,ר׳ יעקב שלגבוימ.

ע ו מ ד י ם  :ר׳ זושא קוונשטיק ,ר׳ משה בלונדר.

טו מ ש ו ב ־ ל ו ב.

ז

של

ס פ ר ז כ רו ן

טו מ שו ב ־ לו ב.

מוקדש לזכר של חכרנו המנוח שפעל ועשה הדכה כשביל יוצאי גני עירנו
כ אד מו הקדושה ,מייפד ויו שכ ראש של ״אידגדן יוצאי נזומשוכ־לוכ.״

ר׳ זועז א 5ןוונ שטול! ז״ל
שהלן לעולמו כיום ד׳ מנחפ־אב תשכ״ט

הוא היה איש חי ורב פעלים מלא מרץ עד יומו האחרון ,מסור לכני עירו
ט ו מ ש ו כ ככל לכו ונפשו ,והדוח החיה ככל המוסדות של אנשי עירנו.
חכל
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נ ה.
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חבר* ה מ ע ר כ ת

חיים יוסף לרר
חבר המערכת

משה גודדון
העורך

ישראל זילברמן
חבר המערכת

ד ב רי ם

א ח די ם עם

ס יו ם

הדפס ת הספר

אני רו א ה בז ה חו ב ה ל ה בי ע תו ד ה לכל א ל ה א שר נ תנו י ד ם ל הו צי א
א ת ה ספ ר הז ה שייהי׳ ל ז  -כ ר ו ן ■עירינו ו ל ז כ ר ו ן ק דו שינו הי " ד ;
ל הו עד של א רגון יו צ אי טו מ שו ב ,לכו ת בי ה מ א מ רי ם ■והסיפורים ,ולכל
א ל ה שעזרו בכ סף ובכל צורה ש הו א ן ■זביתוד לד׳ מ שה גו רדון ש לי ט״ א
היוז ם של והמפעל הז ה ועבור מ סי ר תו לעריכ ת !הספר שה שקיע בו
הרבה מרץ וז מן .ב תו ר בנו של ר' י שראל גו רזי צ ע ס קי ז״ ל ,ש הי ה
בז מנו ע מוד ה תו ך ב ע ס קנו ת ה צי בו רי ת בעי רנו ,נ הי רין לו ה חיי ם
ה צי בו ריי ם ב עי רנו לפני ־ה מל ח מ ה ה עו ל מי ת ■הראשונה ,ו ב מ א מ ריו נ תן
לנו תי או ר מ קי ף על ה חיי ם ד אז ,בי חו ד מ א מ רו ״ סו מ שו ב של מ ע ל ה״.
ו כו ל ם י ע מ דו על ה ב ר כ ה

חיים יוסף לרר

ס מר ז כ ר ו ז

ועד

א י ר גו ן יו צ אי

טו מ שו ב ־ לו ב.

משד בלנדר  /סגן

יעקב מינקובסקי  /יו״ר
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מסף צוד  /סגז

ישראל זילברמן  /גזבר

אליעזר גולדשמיד  /מזכיר

טו מ שו ב ־ לו ב.
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יו צ אי

טו מ שו ב ־ לו ב.
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א ר גון

יו צ אי
הו ע ד

חיים יוסף לרד

טו מ שו ב ־ לו ב.

ל הו צ א ת

הספר

בי ש ר א ל

ז כ רון

משה גורדון
ישראל זילברמן
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יוסף הלוי
מסף צוד

יעקב מינקובסקי

יעקב הרבסמן

יעקב שיודץ

טו מ שו ב ־ לו ב.

טו

י* ו•

ש ל מ י־ ת ו ד ה !
י בו או על ה תו ד ה ועל ה ב ר כ ה ,כל ה,״ מי״ ו ״ מ ה " שעמלו ,ט ר חו
ועזרו כ הו צ א ת •הספר ה מוג ש לכ ם מ,,ו עד אי דגון יו צ אי טו מ שו ב־לו ב.״.
ברא ש ו ר א שונ ה מו פנ ת תו ד תנו ל ר' מ ש ה ג ז ר ד ו ן מי רו ש לי ם,
ה הוג ה ,היוז ם ,ו העו רך של ה ספ ר ; שחס &ר:הנהו כ מ ע ט מ ב צ ע־י חיד שלו.
גם יו צ אי־ טו מ א שו ב ב א ר צו ת־ ה ב רי ת ז כו רי ם ל טו ב ,שפכספי ה ת מו ר ה
של ספ ר ם ״יז כו ר־ בו ך״ <הונח הי סו ד :הרא שון ל בניו־ ה ס פ ר.
כ מו״ כ שלוחיה ב ר כו תינו ה ח מו ת לכל ה ק בו צו ת ו הי חי די ם ש תרמו
מ א מ ם ■ומוהונם ,בידיעו תי! ה ם ו מ פ רי־ ע ט ם להע שרת תו בן־ ה ס פ ר ,ל עי צו בו
הפנימי * ו ל הי דו רו ה חי צוני .כל ם כל ס י בו רכו ויז כ רו ל טו ב ,ו ת ה א
ג מו ל ם עצם ה מ צו ה שע שו כי שכר־מצוה מ צו ת.
י שמ ש ה ס פ ר •הזה מצפ ה בל עדי ת ל חיי ם י הו דיי ם ב עי רנו טו מ א שו ב
במ שך ע שרה יו ב לו ת ב שני ם  :חיי ם ע שירי ם ב תכן ,חיי ם י הו דיי ם
ט חו רי ם ,ע שירי־מע ש הן ב חו מ ר ו הן ב רו ח ,חיי ם של י צי ר ה ו בנין,
חיי ם של תו ר ה ו מע שי ם טו בי ם.
m

1

יינ צ חו ב ס פ ר־ הז ה כל ג דו לי ה רו ח ו ה מע ש שנולדו או רק י היו שם,
ו מ ש ם ה בזי קו א ת או ר תו ר ת ם ל מ ר ח קי ם ו מ ש ם ה פי צו א ת מ עיינו ת
חי«הם ה ט חו רי ם חו צ ה ן ול שם נ ה רו כל שו מעי ל ק ח ם ו ה ד פ קי ם
ב או ר חו ת חיי ה ם • ה מופל אי ם ,כ מו ה ר בי מ קו צ ק ו א ח רי ם.
הצר הצורר ל א ה ח רי ב א ת כל והעיר ,א ל א רק א ת ■החלק חיוהו־די,
וז א ת בעזרת ה תו ש בי ם ה ש כני ם :ה ל א־י הו דיי ם ,שגמלו ל ש כני ה ם • הי הודי ם
רעה ת ח ת טו ב ה בצורה כ ה א כז רי ת .ה חו ר בן הו א כ ה טו ט א לי ,עד
שהר שעים ה תנ כ לו לא רק ל חיי ם ולרכו ש א ל א נ ט פ לו ג ם ל מ תי ם
ול מ צ בו תי׳ ה ם .מ צ בו ת ע תי קו ת יו מין <עקרו עד ! הי סוד ו א ד מ ת בי ת־
ה ק ב רו ת.נ ח ר שו ,ול־ 500שנו ת חיי ם י הו דיי ם בעיר ע ם אי שי ה־ ה מ פו א רי ם
ביני ה ם ג אוני -דו ר ל א נ שאר זכר ■ושריד ,ו מצב ה מעל פגי־האודמיה.
לכן י שמ ש -הספר מ צ ב ת־זכ רזן וגל־עד לי קי רינו! ה ט מוני ם ב א ד מו ת-
פולגי ה ו שנ ט מ א ו על יידי בני ה.

טז

ספר ז כ רון

ה ספ ר ינ צי ח א ת זכר ם של כל הג בו רי ם ו ה ק דו שי ם ,גם אליה שנפטרו,
וג ס א ל ה שנרצחו ,או שנ ק ב רו־ חיי ם על י די הנ א צי ם ועוז.רי!הם —
כ ב ו ד וי ה ד ר ל ז כ ר י ק י ר י נ ו  . . .ו בוז ו ד ר און עול ם ל רו צ חי ם
הנ ת ע בי ם.
ו ה ח ס ד של א מ ת ש אנ חנו עו שי ם בז ה ע ם ק רו בינו וי קי רינו ת הי ה
שכרנו בז ה ובבא.
(—) ■בשם ועד אי רגון יו צ אי שומ שוב־לוב.
י ע ק ב מינ קו ב ס קי ,יו״ ר
מ שה בלנדר ,סגן
יו ס ף צור (צו ק ר) ,סגן
י שראל זי ל ב ר מן ,גזבר
אלי עז ר מ ל ד ש מי ד ט ,מז כי ר
יו ס ף ה לוי (לבר) ,יו״ ר ג מ ״ ח
( ה מ א ר ח של בל י שי בו ת הוו ע ד מיו ם היוו ס דו)

יז

?ת1ב  nxtץ$ר1ן 3ס?ר
(שמות יז ,יד)

יזכור ד ,אלפי הייהודיה ג פזו מ שו ב ־ לו ב.
■

ג ל ע ד לזכר הנופלים ,שנהרגו /נרצחו ונשרפו על
■

•*

*

קידו ש ה ש ם ,ב שנו ת ה שו א ה ת ר צ״ ט— ת ש״ ה ,על־ידי
ה רו צ חי ם  ,הג ר מני ם ו עוז רי ה ם ה פו לני ם ו ה או ק רני ם,
הי ״ ד,

מ הי הו די ם כל דברי כשף וז ה ב,

של ק חו

ו ח פ צי ם ,ו ב תי ה ם שנט שו וי ק ח ו לעצ מ ם ,וי ה רגו ויי רו
ונ של חו ל ת אי הגז ונ שרפו ונ ק ב רו.
ב שנה הז א ת מ ל או של שים ושלש שגה מ לי ל הבדל ה
^

(,) C ry stal
בגי מ ט רי ה

שנחרבו
א ג ל,
״*

אז כל

ב תי

ה כנ ס ת.

W

*
*

ל״ג

ל או ת שה אבל ע דיין קיי ם ,כי

t

איננו רו צי ם .ו איננו י כו לי ם ל שכוח א ת ה שו א ה.
*

?.י בם עלךיו וקום ,ןן?ןם ןשיב <$ריו״
(דבריפ לב ,מג)

טו מ שו ב ־ לו ב.

יט

מ .ג.
ןןליני ס ך! ה ל י מ י נ י ל* ג ג ^ ם ל ? 9י « םינו.

עד $ח י' *$גף לנ*ח ןנןע ר ?סי אש TO9W
׳ ? טיו ? 90ף אל «3ו?ם 5י?יי לא ?ךעיף ן על
?<ז?ף לא &ואי.
ההלכות
(תהלים עט ,ד—ו).

בספר ״מגילת פולין״ כתוב :טומאשדב לובלסקי ,קהלה עתיקה שפעלה
כבר בראשית י מי ״ועד הארבע הארצות״ ומנתה בפרוץ השואה הרבה נפשות,
בימי הקרבות על פולין עלתה העיר כולה באש ומאות יהודים נהרגו מהפצצות
ומהרעשות ,תושבי המקום התפזרו לכל עבר ,וכך חוסלה הקהלת העתיקה הזו —
שמעתי ,שהחל מחודשי הקיץ לשנת תש״ב החלו הרוצחים הנאצים להרוג
בשיטתיות וכמה מאות נשלחו למחנה ההשמדה בבעלזיץ.
המומים ורצוצים אנו ,בבואנו להעלות את שנות השואה המלחמה העולמית
השניה .ימי צרה וזעם ,את סיפורם של אנשי עיירתנו ,טומאשוב .רק קילומטרים
אחדים היה המרחק בינה לבין תאי הגאזים בבעלזיץ ,אשר לשם נשלחו הקרבנות
לשריפה ולקבורה ,מהרבה ערים ועיירות ברחבי פולין — .ראש ומנהיג גרמניה
הכריז מלחמה נגד היהודים בכל הארצות שהכניע תחת הנאצים ,בפולין,
אוקראינה ,אוסטריה ,רומניה ועוד ,ושחקה שעתו לשטן המשחית הגרמני
שהפולנים והאוקראינים עזרו לעקור ולהשחית כל זיק וצלם אנושי והגויים
שפכו זעם נקמתם על י שוכי היהודים ככל הערים והעיירות שבתחומם— ,
והצורר האשמדאי היטלר ,שם רשעים ירקב ,גזר על עם ישראל תשעה קבין
של יסורים בתהליך ההשמדה בה נפלו ,נהרגו ונהרסו ששת מיליונים יהודים— ,
הקרבנות הוטענו על עגלות ונשלחו לערי אושביץ ,מידאניק ובעלזיץ ,וקרוב
לודאי שחלק גדול מאותם יהודים לא הספיקו להגיע לאותם המקומות בחיים
כי נחנקו עוד בדרך לתאי הגאזים והכבשנים .הי ״ ד.
k

שמענו וקראנו ,שהפליטים שחזרו אמרו :״המתים החיים״ המדוכאים
והמושפלים ,נשלחו לעבודה וצרות רבות תוך עינויים והשפלה שאי אפשר
להעלותם ולפרסמם על הכתב ,הקיפו אותם בגיא ההריגה הגדולה הזו— ,
לכן יהיה נא ״ ס פ ר ז כ ר ו ן ״ זה לז כ ר עו ל ם להחורבן והשואה של
י ה ו ד י טו מ א שו ב.

כא

ט ו מ ש ו ב ז ל ו ב.

א ל ה ק ו ד א« ם

■»

ח .י♦ ל.
» I

ט ו מ ש ו ב ־ ל ו ב — .היתה עיר ישנה עוד מלפני ארבע מארת שנה.
כמה מהברים ״תולדות יהודים״ כתבו היסטוריה גם מטומשוב עת
לפני שלש מאות שנה .בשנות ת״ה ות״ט ,כתבו  :שהיו אלפים ורבבות
יהודים בק״ק נאהרול ,ק״ק שעברשין וק״ק טו מ שו ב .ושם הרגו
אלפים ורבבות בה׳ תשרי שנת ת ״ ט...
■

■

ft

■
■

תצים אנו בזה לתת לכם תיאור מקיף מ עי ר נ ו טו מ שו ב הנחשבת
ביז העדים המפורסמים של הישוב היהודי בפולניה שהיה ואיננו עוד.
טומשוב נוסדה עוד בתחילת המאה הרביעית לאלף הששי ,וכבר בתחילת
המאה החמישית ,בשנת ת״ח ,היתד .כבר עיר מבוססת מרובת אוכלוסין שהצורר
חמלניצקי ימ״ש פנה את חציו אליה ,וכל הדויסטוריונים מביאים אותה בין כל
הערים הישנות שנחרבו אז .הגאון ר׳ שבתי הכהן בעל הש״ד ז״ל מביא אותה
בקינה שחובר וצורף לספר ״שבט יהודה״ לד יהודה אבן וירגה .גם ר׳ נתן
הונובר בספר ״יון מצולה״ ועוד .מספיק להזכיר כי כבר בסוף המאה הרביעית
הספיקו להעמיד להם את הבית מקדש מעט בית כנסת שהיה כליל יופי ,ועל
בית החיים היו מצבות מהמאה הנ״ל שיכולים היו עוד לקרוא אותם.
m

י■

*

M

■

4

העיר טומשוב היתד .מפורסמת ברבגיה הגמלים ששרתו בה ,שתיאור מקיף
תמצא בספר ״פנת יקרת״ שיצא בארצות הברית .טומשוב היתה הערש של
חסידות פולין ,כוונ תינו לחסידות פשיסהא ,קוצק ,איזביצה ,וכל כותבי דברי הימים
והפרשנים של החסידות לא יכולים לפסוח בלי להזכיר עירנו טומשוב.
טומשוב היתה עיר של חסידים מכל הזרמים שגרם לביקורם של הרבה אדמו״רים
מפורסמים שאנו מביאים כאן.
בוודאי ישאלו הרבה הלוא כבר יצא ספר בשם ״יזכור בוך״ בארצות הברית ז
זה אמת ,אבל בשביל שני דברים החלטנו להוציא את הספר הזה:
ה״יזכור בוד״ שיצא הוא ספר לשעתה .הוא יצא באמריקה ,ורוב הספר
שנכתב שם מלבד כמה מאמרים שנשלחו מכאן נכתב בשפה היהודית ,זזה הספר
היתה טובה לשעתה בזמן שרוב יוצאי עירנו היתה השפה הזאת הכי מובנת להם,
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אבל עכשיו כבד גדל תר ,אפילו אלה שעוד נולדו שם וזוכרים את העיר,
נעשה השפה הזאת לא מובנת להם ביהוד יוצאי חלוציהם ,אלה שנולדו כבר
אחרי המלחמה באדץ מגוריהם או בימי המלחמה בגלות רוסיה ,הספר הזה הוא
כספר החתום .לא אדבר על אלה הנמצאים כאן בארץ שהם רובם של יוצאי עירנו
שהשפה שלהם הוא השפה העברית אלא אפילו אלה שגרים בארצות הבדית
או בדרום אמריקה בניהם לא מבינים את השפה הזאת — שפתם היא שפח
המדינה .ולכן החלטנו להוציא את ״ספר הזכרון״ לעירנו בשפה העברית
לא רק בשביל אלה שגרים כאן ומדברים בה אלא אפילו בשביל יוצאי עירנו
הגרים בשאר ארצות תבל; אנו בטוחים שבניהם רובם מקבלים חינוך עברי
ולהם מכוון הספר הזה.
ועוד דבר אחד :השתדלנו לתת לפניכם תיאור מקיף אמתי של החיים
מהתקופות שלפנינו עד כמה שידוע לנו ממקורות ומסיפורים שעבדו מדוד לתר
ומזכרונות ,וביחוד מהתקופה האחרונה שלפני השואה שהרבה מאתנו לקחו
חלק בה ,זה התקופה בין המלחמה העולמית הראשונה והמלחמה השניה שהביאה
את החורבן .התקופה הזאת היתד .תקופה סוערת ,תקופה של חיים תוססים,
תקופה שסוף כל סוף הביאה לנו את החיים המחודשים בארצנו .ע שינו מאמץ
להביא לפניכם את מעשיהם של הנאצים ועוזריהם הפולנים שנרשמו מאלה
שעברו על גופם את השבעה מדודי גיהנם ונשארו בחיים.

פתח דבר
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מ4 .
פרקי היסטוריה וזכרונות שכתבנו ,ושקראנו בספרי תולדות היהודים ,רשומים
מיהודי טומשוב־לוב .ונכתבו תאריכים ועובדות יותר מארבע מאות .שנה .כמו
שנדפס דרשה אחת מהרב החכם ד׳ יעקב ב״ר שמשון מטומשוב בשנת שמ״ה.
בספרי שונים יש סיפורים שבכלל היו היהודים כאלף שנה בפולין .ברשמי
מסעותיו של ר׳ יהודה הכהן משנת . 1031לסה״נ הוא קובע שהיהודים מצרפת
עב ת לאדמת פולין .במאה התשיעית והעשירית לסה״נ .כלומר ,עוד לפני.
ייסוד פולין.
מקצוע המטבעות היה בידי היהודים ,אשר לא בלבד שהיו המומתים
למקצוע זה ,אלא אף ברגשי עצמם מוסמכים להטביע בהן כתובות עבריות.
מעידים :כי ליהודים היתה הזכות להטביע מטבעות בשם המלך .בהאגדה היה
פעם .מלך יהודי בפולין ד׳ שאול וואהל ,כותבים שהיה דק יום אחד ,ועשה
חוקים טובים.
בהמאה השש עשרה אחרי גירוש ספרד ,גם יהודי ספרד תרמו להשבחת
המדרגה של יהודי פולין ברוחניות שהביאה לפריחתה; ובעת .שהצטרף אליה
איש .גדול אדיר כמו הרב ר׳ יעקב פולאק ז״ל ,שהוא עצמו היה יליד לובלין,
אלא שרכש את תורתו ולמד תורה באשכנז ,ונתמנה לראש ישיבה ואב״ד בפראג.
והגאה הרב ר׳ יעקב פולאק במחמת סכסיד עם רבני פראג הוא יצא לפולין
ויסד אח הישיבה הראשונה בקדאקה ,ואז הוא היה הגדול בתולמת יהודי פולין.
למן ימי הרב ר׳ יעקב פולאק עלתה יהדות פולין על בימת ההיסטוריה של
עם הספר והתחילה תקופת יצירה רוחנית גדולה .בתקופה הזאת קמו בפולין
ופרחה התורה וזהרה הדבה בלימודים. ,הרב ד׳ שלום שכנא בלובלין ,חתנו
מרן הרמ׳׳א מקראקה ,המרש׳׳ל ,המהר״ם שיף .ועוד.
י
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.

המלד בולסלוב חרוברי ( )1025—992נתן דשות ליהודים לבוא ולהתישב
על אדמת פולין ,ובשנת  1264הוציא המלך בולסלוב החסיד (פובודני) 1279—1243 .
רשיון להגירה המונית של יהודי איתפה המערבית לפולין .לשיא הגיע המלד
קוזמירזש הגדול ( )1370—1333שעודד התישבות יהודים בכל ערי פולץ.
המלך קוזמירזש לקח את היהודים תחת חסותו הישירה והוא לקח בת ישראל
לאשה ,בשם אסתר ,בת חייט .היא נזכרה במקדה בפי היהודים בשם ״אסתר
■
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המלכה״ ,כי הנערה אשר המלך התאהב בה; והעובדה הזאת יודעים בי לא היו
היהודים מושפלים בפולנים שהמלך לא ראה בזה שום פגיעה בכבודו :והוליד
ממנה שני בנים ושתי בנות ,ושם הבנים חונכו על בדכי דת ישראל.
כערך לפני ששים שנה קראתי ספר ״הרומן״ מהמלך קוזמירזש מהיהודיה
״אסתר׳קה״ והמלך הרחיב את זכויות היהודים בפולין ,ובזמן זה התפתחה
הישוב היהודי ושיירות סוחרים מפרוסיה ומשוודיה ועוד ,נמלטו הרבה יהודים
והגיעו לפולין וקראו :פ ה־ לין...
עירנו טומשוב היתד .קהילה עתיקה וראשונית במדינת פולק .היתה מצבות
עתיקות .בספר ״פנת יקרת״ היתה צילומים ממצבות הכי עתיקות ,מארבע
מאות שנה.
בטומשוב היו גאונים מחברים ספרים ; לדוגמא יש לנו תמונה אחת
משער הספר ״אהל יעקב״ מהגאון רבי יעקב בהקדוש מוה״ר שמעת מתושבי
ק״ק טומשוב מספר אחד שנדפס בשנת תכ״ז ,זה מתר משלש מאות שנה.
ב״ספר זכרוך של טומשוב־לוב .כתבנו מרבנים וקדושים ויחידי סגולה,
מחכמים ואנשי שם; וכדאי להזכיר מד ,שהגאון בעל ״שואל ומשיב״ ר׳ יוסף
שאול נ תנזוהן אבד״ק לעמברג כתב בהסכמה של ספר יזכור :״שם הגמלים
החדש״ מהרב ר׳ אהרן וואלדאן ז״ל .והוא כותב :ולדעתי זה נקרא ,חסד של
אמת ,שעושים עם החיים ועם המתים וכר .וכן עושים אנו.
ויש מנהג עתיק יומין ,ספר זכרה של גדולי ישראל ,מנהג זה נ פ ח מקדמת
דנא .ועיירה טו מ שו ב ,אם כי היתה קטנה ,אולם השפעתה ופרסומה גדלה
מעבר לגודלה של הקהילה ,שלשלת ארוכה של רבנים ,גאונים ואדמו״רים.
ודבר גדול החלטנו בכדי להוציא ״ספר זכרוך של טומ שוב־הלובלינית.

ר עיו ת :
מאלה שכתבנו וזכרנו תולמתם ,שנולדו בעירנו ,או שהיו תושבים ,או
שישבו על כסא הרבנות ,או שהיו דק על זמן קצד בטומשוב ,י ש לנו הזכות
אודותם בספרנו.
אלה שכתבו בספר האידיש ״טאמאשאווער יזכור בוו״ ,בעברית ,נדפסו
גם ב״ספר זכרון״ הזה .ואחדים שכתבו שם אידיש ,תורגמו אל ספרנו זה בעברית.
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ב שער הספר
תקופה של כמה מאות שנים היסתה יהדות פולין שרשים עמוקים בארץ זו.
זלא ־סתם יהודים נתגדלה שם״ אלא בעלי תריסים ,צדיקים וגאונים״ היתרים
ואנשי מדע■ ,בעלי חרושת ופועלים .ובזמן קצר ,במשך חמש שנים בלבד ,נגדעה
ונכרתה יהדות זו מאדמת פולין ,משגת תרצ״ט—תש״ה.
השואה פקדה את עם ישראל בגלויות והיא היתה איומה ונוראה ,אלף פעמים
מכפי שרואי השחורות ראות בחלומותם המר ■והמזעזע ביותר.
שלשה !וחצי מיליון יהודים היו בפולין לפני השואה ,זהם נספו ככל
מיתות מ שוגות׳ בידיות !ובתאי הגז ,בבלזיץ ,ב מי תי ק ובאושוהיץ .ואין יוה פלא
שהנשארים לפליטה אינם יכולים לשכוח ואינם רוצים להשבית את הטרגדיה
האיומה שעברה על יהודי פולין.
הרכה ״■ספרי יזכור״ כבר יצאו לאור במדינת ישראל ■ובתפוצות להנציח
את גדלות יהדות פולין ותפארתה מדורות שעבדו .והובר .קדושה לספר לדורות
הבאים את התלאות •והזוועות שעברו על עמנו בדורנו אנו ,להציב מצבת זצדון
לקדושים ולהנציח את זכדון הדור האחרון על אדמת פולין.
#
אמנם■ ,בשנים האחרונות כבד יצאו &פדים המשמשים להיות גל־עד להנצחת
זכרם של אחינו הקדושים שנספו ,שנהרגו ושנשדפו על ידי הנאצים ימ״ש.
בדם ,ספר כזה מעירנו טומאשוב סבר יצא בניו־יורק — ספר עב הכרם,
יותר מתשע מאות עמודים.
אכל ■הספר נכתב כמעט כולו באידיש.
ולפני שנה בערד החליטו אנשי טומאשוב הגרים ■בארצנו ,להוציא .״ספר זכרוך
מעירנו ב ע ב רי ת ,שיהיה מותאם לרוח הקורא עברית ,ובמיוחד לדור הצעיר
שאיננו מבין אידיש ,ושנתגדל לאחר השואה האיומה שפקדה את עמנו באירופה
על י-די הגרמנים ימ׳׳ש.
אמנם אחדי מלחמת העולם השניה ,פרסמתי מעט זכרונות מעיד מולדתי
בהעתון ״מורגן זשורנאל״ היוצא בניו־יורקן תמן רב אחר כן התעורר בי
הרעיון להוציא ״ספר זכרוך של יהודי עירנו ,כמו שעשו כמה בני ערים שהוציאו
ספרי זסדץ מעריהם ,אבל הרעיון הזה לא יצא אל הפועל .ו כן עבדה שנה
אחרי שנה! אבל סוף סוף התעוררו כמה אנשי טומאשוב ואני בתוכם ,ועשו
אסיפה בכית הרב ש .י .רובין־הלברשטם שליט״א ,והחליטו להוציא ״ספר זכרון
מעירנו טומאשוב״.
באסיפה הזאת הוחלט על תכנית ובה הלקו להמשתחפים נושאים שונים
שיכתבו עליהם .על עבר הדחוק והקרוב כאהד .ומכיון שאגי יצאתי מעיר
1
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מולדתי מלפני יובל שנים .לכן נפל בחלקי לכתוב •על הנו שא :ם ו מ א ש ו ב —
ל פ ני מ ל ח מ ת ה עו ל ם ה ר א שו נ ה .אני הייתי או ד!ממפל מנין ״
ותחת זזשגחתי כבד נדפסו אז יותר ממאתיים עמודים״ מאמרים חשובים.
זאת היתה בעדך לפני שלש עשרה שנה״ וביגתייזם נסעתי עם אשתי אסתר תחי,
לארץ ישראל ,על מנת להשתקע ,ואחר כמה שנים יצא ה&פר ״טאמאשאווער
יזכור כוך״ בשנת תשכ״ה.
ובהאסיפה האחרונה שהיתה בבית חברנו ד׳ יזסף הלוי בחיפה ביום ג׳
א׳ כסלו תש״ל ,הוחלט סוף סוף להוציא ד״דבר אל הפועל מזטילו •עלי לבוא
בדוברים .עם והמדפים ולהיוות העורך של ״ספר זכר י ד מטומשזב• הבטחתי m
לתרגם מה שכתבתי בספר ״טומאשאווער מסור בוך״ ׳באידיש ,וגם להוסיף עליהם
כמד .מאמרים! וגם כמה מכני עירנו הבטיחו לתרגם ולכתוב מאמרים.
*
m

ברם ,אחרי השואה גברה •האהבה ואהדה מבני העיר שנולדו בה להנציח
את עיר מולדתם ,ובגלל זה יצאו עד עתה מאות ״ספרי זכרוך מערים ועיירות
מפולין ומגליציה ,מליטה ומאוקרינה ,ומשתדלים לספר לדודות הבאים על האורזת
והצללים ,על ג ח לי התודה דעל גדולי החסידות וארזי הלבנון ,ומשנות השואד.
ולמה גגרע אנחנו בני טומאשוב ל הלא גם בעירנו נולדו וגרו גדולי התורה והזכמה.
הבה נספר גם אנחנו כפי יכולתנו מה שהיתה ■עירנו ומה שעשו לגו שונאינו
הנאצים ועוזריהם הפולנים ימ״ש ,היוזמים להוצאתם להורג של המוני בית ישראל
בפולניה ,שנהרגו בכל מיני מיתות משוגות בשנזת השואה.
m

המזמרים נדפסו כפי הסדר שבאו לידי העורך או של תוכנס.
האחריות לתוכן המאמרים ,הרשימות והסגנון הם על אלה שבחבו אותם.
•ואחרי עמל רב עלה בידינו לקבץ חומד רב ענין .והנה לפניכם ,קוראים
נכבזזים * ,ה ס פ ר ז כ ר ו ן ״ מ טו מ שו ב — הלובליגית.
מ שה
ירושלים השלמה .תשל״ב

ה כ הן

גו ר דון

תולדו ת ה<הוד«ם ב סו מ שוב־לוב.
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ל תו ל דו ת הי הו די ם ב טו מ א שז ב־לו בל ס קי
( ת א רי כי ם ו עו בדו ת מ מ קו רווג א ר כיוניי ם)
מ ר ד כי  3ו ג ש ט י ן
מ בו א
הספרות הרגיונלית היהודית; היינו דברי ימי הישובים מיהודים — היסטודיד.
ארוכה מאוד לה .עוד לפני מאה שנה ויותר החלו חוקרים יהודים .משכילים,
רבנים ,כל אחד לפי דרכו ,להנציח את קהילותיהם .אלד .היו בעיקר ישובים
גדולים .ערים ואמהות בישראל.
הדי רשימה של !עשר קהילות <לפי אלף בית) שעליהן הופיעו מונוגרפיות
היסטוריות :
אשטרא — ״מזכרת לגדולי אוסטרא״ !  >2בריסק דליטא — ״עיר
.1
תהילה״;  .3גרודנא — ״עיר ׳גיבורים״;  aדובנא — ״דובנא רבתי״ ו״עיר
דובנא :וחכמיה״ !  .5ווילנא — ״קריה נאמנה״!  .6ז׳ולקיב — *קריה נשגבה״
(תולידו-ת •גדולי ז׳ולקיב) ; ד .למברג — ״אנשי שם״ ו״מצבת קודש״  & tמינסק —
»דבני מעסק וחכמיה״;  .9קראקוב — ״עיר הצדק״ (תולדות חכמי קראקוב),
״לוחות זכרון״י ו״כלילת יו פי״;  .10ריז׳נוי — ״דעת קדושים״.
מונוגרפיות אלה עסקו ברובן ,כפי שהשם מעיד .ביחוס הגדול של הקהילה
וראשית לכל במנהיגים הרוחניים של הישוב .פה ושם שולבו גם פרטלם מחיי
הכלל היהודי ,הברות ומוסדות׳.אך לא הם .הזו העיקר.
העיון בספרים אלה' מראה .כי המקורות שהיו לעיני המחברים טיבם היה
לספק עובדות על ראשי העדה .היו אלה על פי רוב מצבות מבתי קברות.
ברור שהעתיקו רק מצבות מיוחסות .בעלות חשיבות היסטורית .הללו אגב
נשמרו היטב .נעזרו גם בפנקסים שנשתמרו (קודם כל של חברה קדישא) ;
ומהסכמות על הספרים שחיברו הרבנים המקומיים.
יש גם לציץ ,כי המטרה לא היתה אז להנציח את חיי הקהילה ,שהרי זו
היתה ••חיה וקיימת ואץ מקימים מצבה לחי . . .
'׳משום כך לא ניסו• גם אותם מחברים .פרט למועטים ביותר. ,לנצל מקורות
לא יהודים .לעיתים נדידות הם לא ידעו בכלל שבארכיונים של פריצים או .גופים
עירונייםי וממשלתיים י שנן ידיעות ראשונות על היהודים בישוב הנידון ; אודות
פריבילגיות.׳ ליהודי הקהילות ; על חומר מבית המשפט שניתן להשיג.
שונה ג תכלי ת היא בימינו :הכתיבה על הקהילות שהושמדו .כתבים אלה
הדי הם בבחינת■ מצבות קודש סמליות קולקטיביות; לוחות זכרון לא ליהידים,
■
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לא לקבוצות נבחרות ,כי אם לעדים ועיירות שלמות .המשימה היא איפוא הרגה
יותר גדולה ומקיפה וקשה לאין שיעוד.
אותם המחברים לפניהם קיים היד .בית עלמק *חי״ן הם יכלו לדפדף
עלים בלים בכל מיני פנקסים ! להאזין לסיפורים מפי זקנים שקיבלום מאבותיהם.
ואילו ביום הרי העדה כולה הושמדה בידי התלי? ועמה יחד כל החומד התיעודי.
פיום יכבד גם להשיג מקורות לא* יהודיים .בחלקם אינם קיימים יעוד כתוצאה
מהמלחמה והערת החורבן .ומה שכן מצוי — התום תחת שבעה מנעולים מעבר
לגבול שקשה להגיע לשם.
פרם עלה בידי לאסון• סידרה של תעודות• ,עומדות ומומר לתולדות היהודים
במומאשוב־לובלסקי .מקרים שוגים הביאו לעקבות רלאדכיונים שניצלו ,ומהם
נשאבו ■עוד ידיעות על חיי היהודים בטומאשוב־לוב .מימים ראשונים שהיתה
לעיד ויהודים התישבו בה.
נלד איפוא כסדר ונפתח בדברי י מי —
ר א שי ת חי שו ב
כל האחור היה עד שנת  1462בחזקת נסיכות• לאחד מכן נתגבשה כאן
תחת השלטון הפולני העתיק פלך ב א ^וייזודסטווא) ,אליו השתייכו  5מחתות
פוויאט) :בלז ,גרבובייץ ,אורודלה ,ליובצ׳וב .1poui
טומאשוב המאוחדת יותר קמה רק בשנת  1590לערך .אז הוקם על שטח
הכפר חנ׳וזנ א על ידי ההטמן זקנצלר — הכתד הפולני יאן זמויסקי הישזב החדש
בשם יליטובא .לאחר  4שנים״ בדיוק מ ש ר ה באפריל  1594כשנולד ליאז זמויסקי
בן מאשתו הרביעית •ברברה טרנופסקה מקרא בשם טומאש״ ני תן לעיירה יליטובא
לכבוד המאורע הזה השם ׳סונואשוב .אלה תולדות טומאשוב*.
ראוי להזכיר כי הכפר רוגוז׳גא כבר גזבר בשם באמור הזה ב שנת .1422
האמור מ לו עבר בשנת  ,1772מ מן החלוקה הראשונה של פולין לידי
ההבסבורגים ונמצא תחת השלטון האוסטרי .לאחר הקונגרס הווינאי של שלוש
המעצמות הגדולות שחילקו ביניהן את פולין (רוסיה״ •גרמניה .אוסטריה)
בשנת  i81iעברו חלק של סלד בלז זהאורדינציה של זמושץ׳ לידי הרוסים
והיו שייכים לגוברניה של לובלין.
עם ראשית הישוב היהודי בטומאשוב היו הישובים שבפלד ב א שייכים
לבעלים שונים — לממלכה (נקראו עדי הכתר) או ליחידים — פריצים .מתוך
■■
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טו מ שו ב ־ לו ב.

 31ערי.הפלד הזה כ שנת  1629היו  15של המלוכד1 .־  i6של יחידים .טומאשוב
היתד ,רמ שם של זזזמויסקים .בפלך בלז :היתד .בידיהם רק טומאשוב והסביבה.
בשנת  25( 1621במאי) אישר בעליה דאז מומש זמיוסקי את הפריבילגיה
שקיבלה אחרי כן את אישורו של מלו פולץ זיגמונט ה־.3
ראוי לצטט גמה מו מוו ח מפריבילגיה זו המציעת את ראשית העיר וייסוזד.
האדמיניסטרטיבי .נאמר שם:
* ...כ ש אני (יאן זמויסקי) החזבתי עוז לפונן את העיד טונואשוב ובחשד
האל ראיתי מהר בגידולה ,החלטתי להוציא לטובת הכלל פריבילגיה זו
שתעמוד !בתוקף לדורות ה ב אי ם ...אנו קובעים את העיר בגבולות
ה מ צוייני ם ...כל התושבים פטורים משך  15שנה מכל מיגי תשלומים.
בתום ■תקופה זו יהיו חייבים להכניס לאוצרי  5גרוש !עבור כל בית בשוק ז
בשאר הרחובות יבפרברים  4גו ד ש...
 ...א נו מרשים גם להקים בית ראמוש עם חנויות מעץ למימכר חמאה,
דייסה ,שמן וצרכי «וון אחרים  . . .אנו מבטיחים להשתדל להשיג הסכמה
מאת י׳מלד לעריכת ירידים כי מי :סטניסלב •הקדוש ,ברתולומיי הקדוש,
שלושת המלכים ,זי מי .שוק כל יום שני בשבוע . . .
השלטון על האזרחים יהיה לפי חוקי מגדנבודג ,והמגיסטרט יהיה מורכב
מקחולים ואעיאטים ** .אני מחייב את האזרחים לבנות כנסיה על חשבונם
תוף  3שנים .אם הדבר לא ייעשה ישאו בעונש של אובדן הזכויות והחופש
או קבס כספי לטובת האוצר שלי .* ...
אנו רואים איפדא שהיהודים לא הוזכרו בפריבילגיה הראשונה עם ייסוד העיד.
בפרק הבא נתעכב בשאלה זו:
w

1

היהודים הראשונים בשומאשוב
מהמקורות היהודיים ידוע כי באמצע זע מ ה ה־ 17היו יהודים בטונואשוב.
 Tamפת רק שלושה פרטים שבהם מדובר ביתר ההחבד ,בשאר חלקי הפנקס.
 .1בזמן גזירת ת״ח כבר קיים היה בטומאשוב קיבוץ יהודי גרחב למדי,
(*יון מצולה״ ,ב׳״צעד בת רבים״ ו״צוק העתים״).
 .2בישיבת •ועד ארבע ארצות בלובלין בשנת חכ״ז ( )1667חתם בין היתר
על תקנה מנקב לוי ספרא מטומאשוב*.
 .*2האוניאטים -היו כת נוצרית מעורבת מועפיים־קתולים ו&רבוסלביס.
.Dr. Janusz Peter — Szkice z przeslosd miasta kreswego. Zamose 1947 .3
 •4ישראל היילפרין —ל הנקם ועד ארבע ארצות ,ידושליט תש״ה0 ,י&ן ר0א משגת תכ״ז#
עגל .106*105
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בשנת  1676לערך הוטלה עלילת דברים על אחד •בשם ד׳ פנחס בדבי
.3
מאיר שניספה כקדוש .קיימות גם קינות לזכרו*.
ברם מתי ראשיתו של הקיבוץ היהודי בטומאשוב?
מחומר ארכיוני פולגי יש בידינו תאריך בטש — שנת  .1621בתאריך זה
קבלו יהודי טומאשוב פריבילגיה מאת אדוני העיר טומש זנזויסקי (שעל שמו
שנקראה העיר לפני  27שנים) ,משמע שאז כבר היו שם יהודים במספר ניכר
וגם קודם.
בטרם ניגש לדון בפריבילגיה זו ,דוקומנט ראשון בלתי מעורער וזזשוב ביותר
על יהודים במומאשוב ,יש לציץ כי עד שהם קיבלו ב־ 1621את הפריבילגיה
כבר היו קיימות באיזזר של פלד בלז קהילות עם פריבילגיות ליהודים.
והרי רשימת העדים לפי סדר קבלתן:
 .1בלז — בשנת  .2 ?1517דמבנא (נקראה גם דיובגא ,לכן קראו לדזבנא
שבווהלין דובנא רבתי) — בשנים  .3 51593—1538מאסטי־וויילקי (נקראה גם
אד-גוסטוב) — ־בשנים  4 ; 1576—1549סאקאל — בשנים ? 1578—1565
 .5טישובצה — בשנים  .6 ; 1576—1566אולישיצה — בשנת  .7 : 1576נמירוב
(לא להחליף בזו שבאוקראיגה) — בשנת  .8 ; 1599קוריטניצה — בשנת ; 1617
? .טוסאשוב — בשנת .62i"1
מכאן כי יהודים היו בבר באיזור הזה לפני מאה שנה ויותר — אם נקה
את תאריכי הפריבילגיות כ״ראשית״ .אבל יודעים אנו כמו בז כי עוד לפני
מתן הפריבילגיות היו שם יהודים.
כשמדובר בפריבילגיות ליהודים בפלך בלז יש להוסיף כי מתוך  9הערים
הנ״ל היז רק ש א ש :אולזשיצה ,נמירוב וטומאשוב רכושם של פריצים וקיבלו
פריבילגיות מאדוניהם — אולישיצה מהסמרוסטה שניאבסקי ,נמירוב מהפריץ
סטודניצקי וטומאשוב מגרף זמויסקי .השאר היו ערי־הכחר וקיבלו פריבילגיות
מידי המלך .אבל היו עוד שלוש ערים אשד בפריבילגיות שלהן נקבע בפירוש
■ ■

שלא ידורו בהן יהודים ,והן:
מגייר
יאן
מבעליה
קיבלה
בלז
של
לשליאכטה
שייכת
שהיתר.
מגיירוב
v
v
פריבילגיה ב־ 20בינואר ,בה נאמר בין היתר:
 ...יהודים ,עם ארור ,ערמומי ,ובשל •דתם אינם רוחשים ידידו ת לנצרות . . .
אותם אני מוציא מכלל אפשריות להיות נסבלים בעיר .אל ישכירו ואל
ימכרו להם בתים .גם יור שי לא יכניסום בשום אמתלה שהיא לעיר  . . .״.
בשנת  ,1629כשנערך כפי שידובר להלן מפקד של בתי יהודים בפלך בלז,
נדרשו תושבי מגיירוב להישבע שבה לא גר אף יהודי אחד פרט לחוכר יאקוב.
 .5ד״ר מאקס וויינרייך — שמורעמהינס ,מילנא  , 1927עט׳ 4180*176
.Slownik Geograficzny. . . Tom 5 str. 896 .6
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פלזוב .היתה .עי ר־ מזר ובה הוציא זיגמונט ה־ 3פריבילגיה בשנת ,1614
שבה גאמר:
• . ..״ליהודים אסור לדוד בעיר ,לבגוח בתים ■או לעסוק במסחר .דק ברשיון
של המגיסטרט יורשו יהודים לעבור בה לדגל מסחרם״ ד.
וואתזג...0עיר זו היתה לפנים רכושם של הפריצים נדזביצקי והם מכרוה
לפנסית ״האחיות הקדושות מלמברג״ שלא רצו בה יהודים .לפני כן בשנת '1578
דרו בה  4יהודים בעלי בתים ו־ 2משרתים.
כללו של דבר ,בסביבת טומאשוב ה«ו ישובים יהודים .בדוד ,כי כאשר קם
ונתגבש בה ישוב בשנת  ,1594התחילו להימשך לשם יהודים מהסביבה .זאת נראה
מיד בשמות המשפחות ויתר הציונים של היהודים בטומאשוב.
ה פ רי בילגי ה של הי הו די ס ב טו מ א שו ב
■

לומו״סקים היה כבר גס יון פלשהד עם ■יהודים .בזמושץ׳ הוציאו פריבילגיה
ליהודים עוד בשנת  .1588בעדים אחרות שבבעלותם היו כבדי יהודים ומתקבל
על הדעת כי הפריבילגיה שניתנה בטומאשוב דממה ליתר שניתנו על ידי
הזמויסקים .בשל ערפו ההיסטורי של הדוקומנט יובא בזה כתרגומו .מקורו
בלטינית .הוא תודגם לפולנית ■ופורסם לראשונה ביובל  300שנים לישוב היהודי
(שלא נחוג) בשנת .* i92i
וזו ל שונה:
 ...ב ש ם ד׳ ,אמן .לזכר עולם .טומאש מזמושץ /.שר ■הפלו של מדינות
קיזב ,סטרוסטה של קנישין' וגוגיונדז וכולי וכולי מודיע בכתב הזה
באזני הכלל זכל יחיד הנוגע בדבר .כשהחלטתי לפני כמה שנים על
ייסוד העיר בשם טומאשוב ובראותי כי הישוב בתוכה ■גדל ומתרחב
מיום ליום ,קלטתי לצודד פיתוח המסחר והרחבתו /,לפי דוגמת יתר .הערים
שבממלכתי ,יהודים כאזרחי העיר •ותושביה ,והרשיתי להם לבנות בה בתים
ולהקים משפחות .יהודים אלה ישאו בכל החובות ,תשלומים ומסים
כמו אזרחי העיד הגזצרים .אני מרשה להם ליהנות מכל הזכויות
ועקרונות החופש ככל שאד האזרחים בערים שתחת ידי ,במלוי ■תפקידיהם
במסחר ,ברכישת מיצרכים ועיסוקים אחרים בדרכי יושר כדי להשיג
אמצעי קיום .אני גם מסכים שיהיו להם כל הזכויות ■במקזז וממכר של כל
מיני ■סתורות בכל עת — הן בשווקים שבועיים הן בשנתיים ואחרים.
בקשר לפריבילגיה זו חייבים היהודים המכרים ,הן אלה הגרים בה
והן אלה שיתווספו ,לשלם מס אחרי  15שנה לי וליורשי ,בעלי בתים
שני פלורינים ודיירים פלורין אחד ,בנוסן* לכל יתר המסים שהם חייבים
* m

.

*

*
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לשלם בשאר האזרחים הנוצרים לי זליורשי .מלבד זאת ייד שו היהודים
לעמוק ׳במקצוע ■הגלבות (ספרים — מרפאים) שבם אחד עם הגלבים ועוצרים,
וכמוהם יעלו לי וליורש י  15פלורין לשנה .ולתאריך מארצי ן הקדוש
הלב טהור או נמם  12אבנים.
במקרים של מריבות ותביעות בין נזצרים לבין יהודים יש להביאן לבירור
בפני זקן היהודים .אם הנוצרי יהיה בדעה כי נעשה לו עוול כמשפט
זכותו לפנות אל הנציג שלי וגם אלי ולבית דיני .מחוץ א ה יכולים נוצרים
להיתבע על ידי יהודים בכל ענין לדין בבית ממשפט האזרחי של ר«עיר.
במו כן אני מעניק ליהודים את הזכות לרכוש בבל רחוב ,במרחק ידוע
מהכנסיה הקתוליות שטחי קרקע לבניית בית מ ס ת ,ביית מגורים בשביל
הרב .חזן ומלמד ומגרש להכנסת אורחים (הקדש) ,עניים ואומללים.
הבניינים שיקומו יהיו פטורים ממם שיהודים חייבים בו עבוד בתיהם.
כמו כן זכאים היהודים לרכוש חלקת אדמה בפרברים לצורך ■הקמת
בית עלמין.
בכל אופן הנני מצווה כי ליהודים אסור לקנות מנוצרים .או לבנות בעצמם
בשו׳ק העירוני יותר מ־ 12בתים ,כולל אלה שישנם כבר ב מ ם .העובר
על כך בלי רשות ממני ייקנס בסכום ניכר לטובת האוצר שלי.
בכל יתר הרחובות רשאים היהודים לקנות מנוצרים או לבנות בעצמם
בתים כחפצם.
מלבד זה אני משחרר את והיהודים מכל וושלום לצורך תיקוני הסמוכות
שגבנו בעיבודי העיר לחיזוק גדות האגמים ,דבר שחייבים בו אזרחי־חעיר
הנוצרים.
יהודים בעלי בתים חייבים יהיו תמיד ,אם יהיה צורך בכך ,לשלם  3גרוש
לכסוי ההוצאות של ניהול העיר ונוזזייחה.
פדי לאשר •זאת ציויתי לחזק בחותמת את הנייד שחתמתי בעצם ידי.
יצא לאור בזמדשץ׳ כיום  6במאי  162iכמעמד הפאנים האצילים:
וואווז׳יגיןץ סטרניגל — דיקן חקולגיאט בז מו שד! מתיאוש לשניבסקי —
פודקומורני של בלז« יאן קומורובסקי ,סטרוסטה של הציבור ן דסטניסלב
דלסקי ,אלכסנדר דמיראצקי ,פרגצישק קזשיזנובסקי ,מתיאוש מלקובסקי,
יאן חי ק ,פאוול סלוטובסקי .ו1יצזל נפיורקובסקי״ סטניסלב מוקרובסקי —
פקידי ואנשיא־מוני ,שהדבר יקוים במערכת ■הזכומת שבשלטונו שלי
ושל יודשי ,זמויסקי יאן איוושקוביץ.
את הנ״ל הנני מאשר — מארצין ,בזמו שץ /זמויסקי.
כשמדמים אח הפריבילגיות של עדים אחדות ,אלה שלא היו באורדינציה
של •זמויסקי ,רואים שכאן קיבלו היהודים זכויות הרבה יותר רחבות מזמור
בערים אחרות .לא זו בלבד שהם היו שד ־זכויות עם הנוצרים של טומאשוב,
אלא אף שוחררו מחובות מסויימים .יש אמנם נקודה מגבילה (להקים בשיק
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לא יותר מ־ 12בתים) .פרם דבר זה לא הונהג למעשיה .ד/יהודים לא בנו אמנם,
אכל נמצאו בשוק בדיירים אגל נוגדי ם.
ממוך כד הועלמה אמנם לאחר מכן מצד ד״עיר עענה נגד היהודים .כרגיל
משלמים ר!יו הנוצרים :מסים עגור הבתים והמגרשים שלהם .אך כשהיהודים
רכשום בתור דיירים חדלו הנוצרים לשלם את התשלום עבור מכנסיה .נעשה הסכם
בין הקהל בטומאשוב לבין הפו־פיה הקתולית •(שאגב אושר •ע״י האפפיור ברומא
ב־ 27באוגוסט * )1761שאת המס ישלמו לכנפיה היהודים במקום הנוצרים.
אולם הנוצרים היו משלמים שתי אבנים של חלב ואילו מיהודים שילמו פי שניים
 4אבנים או  20גילדן.
אחרי כמה ועשרות שנים עם גידול היהודים עלה שיעור המס .ב־ 3בינואר
 1824נחתם מסכם הדש בין הקהל .בסונזאשוב והכומר המקומי שהתשלום השנתי
לכנסיה ימיה לא  20אלא  40גילדן.
נתעב ב על כמה נקודות בפריבילגיה■ .נקוב בה מספר לבתי יהודים בשוק
(רק  )12ומדובר בכלל בזכותם לבנות בתים.
הדי ל8נינו סטסיסטיקד .של בתים •הווים מאחיו־ בלז מלו .התעוזה נשממדה על פי
מקרה בארכידן הנ«וי ב«צד הש1י*.
 17ענת  1628ה»ו חיהח־ים &שלנרם מס פללי לווי גילגולת — .פוגלובנא* .מס גולגולת
וו .שילפו זזיהווים באנמעות הח׳עדים של השנדי .לתל «לחנ» ®ליךשבדיה חייבה הקתמזיגמיה
של השגר■  naanאת היהודים בהם מסף  •nayבתי□ ומגרדים&9 .ו המערים׳ והוא היטל הן
על במים שלהם והן על בתים שפורים מידי נחורים.
בקשר לכן נערכה סטמיסטיקה יפווית על מנת לשח״ את רשימות המסים עבור
גתים יהודים .המישקד היה יעיר הל כמה שנים .והנד! בזה «ש1ואה של  '19ערים באידור 9ל.1
שם היו בתים שדרו בהם יהודים בשנת  1029ובשנת : 9 1643
מספר הבתים ב־
עי ר
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
*8

בא
בוסק
צישאגוב
V
ד&בנו
פלוריאנוב
הוזזודלד.
קודמזניצזז
למוסקו
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 .10מוססי
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*
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אנו רואים כאן ית«ונה כללית של גידול הקיבוץ היהודי באיזור בכלל
וכיצד זה התקיים בכל יעיר לחוד .טומאשזב נימנית עם הערים המעטות שהתפתחו
מאוד במספר הבתים .אשר למבין הנפשות עוד יצא לנו לדבר להלן.
כשמדובר במסים כדאי להביא רשימה של משלמי מס יהודים בטומאשוב־לוב,
בשנת .1702
ברישומי המם של העיר לשנת  1702ישנם בסד הכל  212משלמי־מס .ליד כל
משלם מם נקובה הדת או הלאומיות שלו .מתוך  212אלה  119הם פולנים״
 68רוסים ז־ 17יהודים .לולא ציון זה ליד כל שם לא היינו יודעים לגבי חלק
מהיהודים ,על סמך השם בלבה כי יהודים הם .במקרים  .רבים השמות הם רק
שמוח ישובי המוצא משם באו .בחלק כתוב אמנם ז׳יד (יהודי)״.1
אלה היו בעיקר מסים על מגרשים ובתים על  0מד הפריבילגיות והתיקונים
שהובאו לעיל.
כדאי להתעכב על כמה מהשמות הנ״ל .בדוד כי באותה שגה עוד לא היו
ליהודים שמות משפחה .לכן באים השמות הפרטיים חיים ,ברוך ,לובקה (אולי
לייבקה) .השמות פלוריאנוביץ ,לשצ׳וביצקי ,גרולסקי ,פוקז׳בסקי ,חודיוואניצקי,
יו 1רובסקי — הם מקומות מוצאם של היהודים ,ישובי כפר שבאיזור.
על אהרן צירולניק יזדמן עוד לדבר במאמר אתר.
נתעכב במיוחד על זנדל שאפאז /שם זה בא על שלחננו מתעודד .אחרת.
הרי לפנינו רשימה של כל העיריות בסומאשוב־לוב .משנת  1684עד שנת .1810
על סמך הפריבילגיה הכללית שהבאנו לעיל נקבע בי בעיריה צריכים לשבת רק
קתולים ואוניאטיס .אך בין חברי העיריה מ שנת  1688אנו מזצאים את »הפומוצ'ניק
(סגן) היהודי שמולקה קראמאז ,׳  /אותו חנזוני יושב בעיריה גס בשנת .1689
שוב חולפות  13שנים שאין יהודים בעיריה ,ובשנת  1702אנו מוצאים בה את
שאפאז׳ ז׳ידובסקי (יה 1די) זנדל דוידוביץ׳ (בן דוד) .הוא יושב בהנהלת העיר גם
בשנת  .i704לאחר מבן אין בבר יהודים.
זונדל זה הדא אותו זונדל שבגליון רישום המם משנת . 1702
»

I

■

חנויות של יהודים בטומאשוב־לובלסקי בשנת 1835
בשנת  1834הוברר כי מספר החנויות אינו מספיק והעיריה נתנה רשיון
לבניית טור־חנויות (במקור קרמניצה) מלבנים• את הקונצסיה לבנות חנויות אלה
קיבלו :הרשקו ביילין ,מיכל קורנגולד ומושקה קאהן .החנויות נבנו בשוק.

גלגיס (רופאימ) יהודים בטומאשוב
נקודה אופיעית מאוד בפריבילגיה של טומאשוב היא הפיסקה שהגלבים
 .10ראה הערה .3
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היהודים יוכלו לע&יוק  .במלאכתם באין מפריע . .לעתים בדירות מאוד מצויד.
בקודה בזאת במאות הפריבילגיות שניתבו ליהודים בפולץ הקדומה .יוצאות מהכלל
היא •עוד אחת׳ .הפריבילגיה של הזמויסקים לזמושץ׳ משנת  — . 1588גם בה
מדובר בגלבים י הו די ם״,
מתברר״.שטומאשוב נ וערבה במספר .גוזל מאוד של גלבים יהודים שנקראם
להלן פשוט .רופאים .בשורה של מיסמכים ארביוביים״ ובראש וראשונה בדפתראות
בתי המשפט נתקלים לעתים קרובות ברופאים אלה .שמותיהם ! טענותיהם בעת
בירור משפטי כי לקוחותהים הבוצרים אינם משלמים להם את השכר הנקוב
וכדומה.
זעה רשימה (בודאי לא מלאה) של .רופאים יהודים בנוומאשוב״ לפי הסדר
הכרונולוגי :
ופא אהרן יק r a in
הר
שהגיש
קובלנה
מוצאים
אנו
1684
משנת
משפטי
בתיק
r
בגד הנוצריה אמה מידלנקה העוסקת בתחרות בלתי.הוגנת ונוטלת את לקוחותיו.
בשבת  1684פועלים בטונמ שוב הרופאים אהרן ואברהס איצקוביץ׳ .משבת
 1687עד  1700פועל ■הרופא אהרן שפשוביש .משנית  1687עד  1700ישבו הרופא
•אהרן איצקוביץ׳ .בשבת  1699רשום בערכאות משפט ■בין הגלב אהרן יקובוביץ׳
והאזרח פרוקופ שצ׳נסיאק שריפא את עיגו .השבר■ הבקוב היה בסך  5גילדן
אך הלה שילם רק .3
'

ו■ I

^

פרקטיקה מרובה היתה לרו&א מסויים משה איצקוביץ׳ .בשבת  1689שכן
’ בבית משלו״ שירש מאביו יצחק הגלב הזקן .ברשומות הוא מופיע בתור
מושקא איצקוביטש (בן יצחק) כירורג של טומאשוב וכן כמוסיה •מדיקוס.
הוא היה עוד פעיל בשבת . 1718
באותו זמן היה גם רופא הירש.
בשלהי המאה ■ד.־ 17וראשית המאה n־  i8היה פעיל מאוד ד׳תפא ברוך
ארונוביץ׳ ,ברשומות הוא מוזכר גם בתור ברוך נודיק .בשבת  1705חתמה עמו
העיריה חוזה לריפוי ■חולים.
נא לזכור בי ברשימת המסים מ־ 1702שהובאה לעיל כלולים אהד! צירולניק
וברוך ,ויתכן כי זהו ברוך מדיק זעזבר.
בשבת  1689אנו מוצאים גם* אשר! רופאה .זה נודע לנו מ״מעשה בורא״
בנוצרי אחד שתקף אשה יהודיה■ ■והיא נרפאה על ידי רופאה יהודיה .השם
לא צויין.
בשנת  1738קיבל הרופא איצקו מרקוביץ׳ ר שיון לבנות בית ברחוב
המוביל אל השער השברשיגי.
קוריוזי .למדי הוא המעשה בצירולניק (רופא) נוצרי שברח מטומאשוב״
 . 11פנקס זמושץ׳ ,בואנוס איידס  1957׳ ■ע .89*88 *0
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שם השאיר אשה וילדים ■בחוסר פל .אותה שנה שיגר ׳המושל הז&ויסקי פולקובניק
(שר ג מד) םומש־אנטונל מכתב שכזה:
 ...״ הנני מודיע למי שראוי לו לדעת״ ביחוד למימשל החשוב של העיר
מומאשוב וליהודי הקהלה שלה בקשר לבקשה ש הו מ ה לפני על ידי
אנה קז׳יז׳נובסקה ,צירולניקית ,שבעלה עזב מתוך הוללות אח העיד
טומאשוב ובאופן מכוער נטש את אשתו וילדיו .כדי שיהיו לאשה אמצעי
קיום אני מרשה לשוליוא שלד ,.קתולי ,לעסוק במקצוע זה (ומבקש)
שאנה זו לא תהא נרדפת על ידי הצירולניקים והיהודים בכלל., 2
בשנת  1753היו פעילים ■הרופאים אברהם איזראילביץ׳ והאחים להיק והרשקו.
הרשקו פעיל קודם בווארנזש והיה לו שפ־לואי ווארנסקי .אוחז קראו סבר דוקטור.
משנת  1788קיים תצהיר מזמושץ׳ לאזרחי טזמאשוב שאיצקו גולדשסיין
(בנו של הרשקו ווארנסקי הנ״ל)״ קיבל בשנת  1785סמיכות למדעי הרפואה.
הוא מת בשטח .1800
בשבת  1823היה פעיל בטומאשוב דוקטור ליאו! פמקלשסיין.
מבין רופאי טזמאשוב ידוע היה ישראל בינדר אביה מייסדה של משפחת
רזפאים שלמה בלאשצ׳ב עד שנת .1939
בזמן ההתקוממות ( )1831פעלו בטומאשוב הרופאים זלמן גראדר ובנו
מרדכי גראדר ובן לייבה 9יינר וינקל אסיא.
ב שנת  1851מצויים מיסמכים אודות הרפואן מרדכי ג1לדים עם רייזל
קורמנדל.
לאחר מכן היו״ כפי שמעידים המיסמכים ,רפואן יצחק אסיא ובגו ינקל אסיא.
זד .המזרון מת בשנת  . 1935מסתבר כי אלה צאצאיו של ינקל אסיא׳ הרפואן
מזמן ההתקוממות .אגב ,השם אסיא מקורו ארמי״ ואכן בתלמוד משמעו רופא.
V

כפי שאגו רואים היה למקצזע־הרפואנים מעמד מכובד בין יהודי טומאשוב.
ולבן הוקדשה אמנם פיסקה מיוהדת בפריבילגיה הראשונה של העיר משנת '1621
המעניקה ליהודים את הזבות לעסוק בו.
בסיום פרק זה ראוי להעיר בי העובדות הללו על רופאים יהודים ב&ומאשוב
לא היו ידועות לחוקרים שעסקו בנושא זה .בעבודת המחקר של ד״ר עמנואל
רינגלבלום (הי״ד) :״רפואנים יהודים בפולין הקדומה״ (פורסם ב״סאציאלע
מעדיצין״ )1932 ,בה ■הוא מונה עד  320רפואנים לא גזברו בלל אלה של
מומאשוב.
Maurycy Horn — Rzemfesbiicy Zydowscy na rusi czevwonej na Przdomie .12
XV'III wflelcu. Baaletyn ZytoHowsktogo Jlnstftuitu Historyczntgo. W arszawa
1960. Nr. 34.
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בעלי־מלאכה יהודים נטומאשוב
התעכבנו על המקצוע הרפואני בטומאשוב .מד .היה המצב במקצועות
אחרים?
מונחת לפגינו סידרד .של פריבילגיות שהזמויסקאים הוציאו במשך שנים
לתאים מקצועיים שונים בטומאשוב.
הנה פריבילגיה בשביל התא של נגרים״ חבתנים״ עו שי עגלות ,עושי גלגלים
וחרטי־עץ .פורסמה בספטמכר  •1618מכילה  21סעיפים ופותחת בסעיף ,1
בו נאמר:
 ...״ ל פי החלמת מימשל העיר יכולים להיות בעלי מלאכות אלה אן ורק
בני הדת הרומית קתולית  .״ .
פריבילגיה אחרת היא מ־ 18בינואר  1641בשביל תא האורגים מזומאשוב.
היא מכילה  31סעיפים .גם זז נפתחת בסעיף  <1הקובע פי:
...״*הרוצה להכנס לתא האריגה צריד להיות בן הדת ה ק תו לי ת...״.
ב־ 27בינואר  1642מקבלים את הפריבילגיה המסגרים ,נפחים ,חרשי נחושת
ועושי חרבות בטומאמווב .בין הסעיפים יש אחד המחייב את חברי התא להשתתף
בתהלוכות הדתיות־ק חוליות .אין שם ,אם פן ,מקום ליהודים.
אותו דבר אנו מוצאים בפריבילגיה לבוגי־תנורים -בטומאשוב .גם לתא הזה
יכולים להשתייך רק בבי הדת הרומית־קתולית.
היהודים לא יכלו איפוא להכנס לתאים אלה •ואף לא הורשו לייסד לעצמם
תאים כאלה משלוזש .עם זאת היו מוציאים לפועל■ עבודות מסויימות גם מסוגים
אלה .קודם פל אם הן קשורות במישרין או בעקיפין בהוי־החיים היהודי.
בסידרה של תיקים אנו למדים ,כי לבד מענפי מסחר ותיווך עסקו היהודים
במלאכות שונות״ כגון קצבים ,גלפיס ,נגרים ,רוקחים ,סנדרלים ,כובענים,
חייטים ».
ב־ 1705הוגשו לבית המשפט קובלנות מטעם תא הסנדלרים הנוצרי נגד
היהודים עלמת קלמנוביץ׳ שסקל הירשוביץ׳ על שחיבלו בצביון התא באורה
בלתי ליגלי.
קובלנה דומה הגיש תא הכובענים נגד היהודי אברהם רודי״ העוסק
במקצוע זה בניגוד לחוק.
m

■

■
■

יחסים הדדיים בין יהודים לפולנים בטומאשוב
היחס ליהודים בזמן ההוא בבל פלך ?בא היה בדרך כלל סובלני־נויטרלי.
יחם ה שלטון(הממ שלה והפריצים) ליהודים היה חיובי במידה שהללו היו מכניסים
על ידי תשלום מסים סכומים ניכרים ביותר לקופות העיריד״ והממשלה.
 .13ראה הגרר• .12
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היהודים היו ,כפי שמסתבר משורה של התבטאויות בפריבילגיות״ אלה
שהעלו תרומה ■גדולה מאוד לגידזלן ופיתוחן הכלכלי של הערים.
מאידך ס ב א היהודים נגי שות ורדיפחת לאין שיעור מצד אזרחי העיר
חנוונים ובעלי מלאכה ,שראו ביהודים מתחרה רציני מאוד ובעיקר מתחרה
מוכשר יותר ,כפי שנראה להלן במיסמך אופייני ביזתר.
לימין החנוונים והתאים הנוצרים ניצבה הכנסיה הקתולית ,שהוסיפה שמן
על המדורה ושימנה את הטומאה הארצית הזאת בקצת ״יראת ש מי ם *...
תיקים משפטיים לאין שיעור מכילים קובלנות נגד יהודים בקשר לתיגרות
שעוררו שיכורים אמתיים דמדומים .בטענותיהם מתלוננים הללו שהם סובלים
״מהאחדות הבלתי מעורערת של הקהל היהודי״״ המנצל קשות את העם הנוצרי
הסובל והמסכן.
אבל הנה מיסמך משנת  1689המספר שהקהל היהודי נאלץ לקחת מילווה
בריבית גבוהה מאוד מידי אתד מראשי הכנסיה ותיאולוג נוצרי .המיסמך הוא
בה אופייני שראוי להביא מתוכו קטעים מסויימים.
...׳״ ל פני הפורום של הנהלת העיר טומאשוב התייצבו אנשים אלה:
איצקו שייקוביץ /אהרן מאירוביץ /חסקל לייבוביץ /שלמה מרקוביץ/
מרקו גר שונוביץ /ליטמן לבקוביץ /לבקו רודזנסקי ,מיכאל גרצוביץ/
איצקו מזזשקוביץ /מושקו יוזפוביץ /שבתי לבקוביץ — /זקני העדה
היהודית וראשיה (בטומאשוב) .הם הצהירו וציוו לרשום בפנקס העיד
את דלהלן :אנו ממזרי ם בחתימותינו כי במו ידינו קיבלנו בערבותנו
ובערבות כל הקהל הילווה מאת משיח ה ש ם ...הכו מ ר קזימיר לז׳ינסקי״
דוקטור לתיאולוגיה הקדושה ומנהיג הקונוונט הקדוש בקרסנובדוד״ סך
■ 2000גילדן פולנים בני תוקף בכל הכתר  . . .ועבורם נשלם רבית בשני
תשלומים לכל שנה בסך  80גילדן ל שנ ה ...״.14
הלואות כאלה בריבית קצוצה לווה הקהל בטומאשוב לא רק אצל בהני דת
נוצרים.
ב שנת  1699לווה הקהל בטומאשוב 100״ 1גילדן מאת הפריצה אגנה
טיזשקביץ׳.
בשנת  1701קיבל הקהל ד״לואה אצל הפרת סטניסלב לינייבסקי ,ובאותה שנה
גם בקופה של האורדינציה (המימשל) בזמושץ׳ בסך  300טינף (מטבע כזאת)®.1
גביית החובות יחד עם הרבית הגבוהה בוצעה תוך נ־גישות חמורות ביותר
של ׳״הוצאה לפועל״״ כי מצב היהודים היה דחוק מאוד.
■

« . 14גק& תפררמזקולים העירתי של טומאשוב־לוב« .זפר  , 1262מש1ח .1689

 . 15טלגף (בפולנית  )Tympfהוא גילדן &ולני בעדך רגיל קטן יותר .ד.ש 0נובע מה עהמסמע
הוטבע לראשזנד ,ב&חצית תראשתה של המאה ר.־ד 1ונקרא על שם נאד,ל המיטב^ד,
אנזריאס טינזפף.
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מצב זה ניצלו אמנם כוהני הדת הקתוליים שהסיתו את הקהל .פורסמה
אגדת בישופים מאת הביסקופ של חלם שמבל אוינוטאדוי מלאה .בלבולים על
היהודים ן בבית הדפוס של זמושץ׳ .נדפס פאמפלט מיוחד אנטי־יהודי נגד
התלמוד• ,המהווה מיסמך דאשי בפולמוס שבין ■היהודים לפרנקיסטים בלמברג
בשנת .18i759
גזירות ניתכות על ראשי היהודים .שורה ארובה של הגבלות׳ הוראות״
איומים .המצב הגיע לידי כך שבאי־אלו מקומות יצאו באיומים לגרש את
היהודים.
בעל ערך היסטורי רב הוא התזכיר ששיגר ד״סטרוסטה של טומאשוב אל
המינהל המחוזי (הגוברניה) מתאריו n־ 31באוקטובר .1783
אנו קוראים שם בין הי תר:
■,.,״׳תושר ההכרה של תושבי טומאשוב הראשונים״ .אי רצונם לשום
מקוד פרנסה אזרחי׳ יותר נכון  .לומד פשוט .עצלנותם ,הביאו .אזרחים
!(נוצרים) אלה לידי כד שמסרו בגלל .ריווח ממזמה את המקומות הכי טובים
שפעיר יחד עם מיתקניהם  .ליהודים שהיו י מוכשרים מהם והחלו להפיק
■תועלת מכל זה .הם ,הנוצרים ,נשארו •בשולי העיר ■ . . .בכך ■נעוצה הסיבה
שתחת לגדול לעיר ע ם' ציבור אזרחי י משגשג הפכה טומאשוב לישוב
יהודי קבצני .לכן חסר כאן בית עיריה שהאזרחים צריכים היו להקים״ ״.
עם פירוט שורת חסרונות נוספים בשל אשמת היהודים הוא בא לידי
מסקנה :
 ...״ כ ל .זה גדם לכד שטומאשוב אשד נועדה 'להיות לפי רצון בוניה
ועיר מופת ה£כה לקן של יהודים־ מוקף איכרי ם..
■

■
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■

■

■
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■

שלא היתר• עשירות יתירה בטומאשוב — על כך מעיד תיאור דירות היהודים
והנוצרים בעיר .תיאור מפורט בזה ישנו משנת  .1787הבית י היהודי מתואר
כבעל חלונות מנופצים ,ללא ריצפה 1ריהוט עלוב ,שבור« דלתות בלי בריחים
ובמצב רעוע! תנורים מאריחים מיושנים ,שבורים ומדובקים בטיט .גם הלבוש
היהודי — של ■גברים ונשים — סמרטוטים וסחבות . . .
אגב ,גם הבית הנוצרי אינו נראה טוב יותר.
■

חוקרי דברי הימים יודעים לספר כי העניות נגרמה על ידי הדליקות
התכופות שפרצו בעיר ,התנפלויות־שוד והמלחמה ו חי ב לו ברכוש והמיטו חורבן.
אך אלה שביקשו להתאנות אל היהודים נטפלו וטענו כי היהודים אשמים
ככל ז ה...
ויש לו .עצה לסטרמטה זה :
1,1

1

¥

■ ■■ ¥

1

.Z. L. Sulima. Historya Franka i Frankisbw, Krakow 1893 .16
 . 17אדכיון ממלכתי ,למברג שבת  , 1784הערר»3 .
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...״ צ רי ך היה לחשוב אם לא דאוי היה לדחוק את היהודים בכוח
מהאמור הז ה ...״.
עד בדי כך אמנם לא הגיעו הדברים .אך מצב היהודים״ יותר גכון היחס
אליהם ,היה יחם של איבה גלויה .הדבר בא לידי ביטוי־יתר כאשר האיזור •עבר
לרוסיה ועל היהודים החלו לחול חוקי־האפליה של הצארים.

מספרי־השוואה על היהודים בזמנים שונים
ב״פולסקי סלווניק גיאוגרפיצ׳ני״ ,ברך  ,)1893( 12אנו מוצאים את הידיעות
הבאות על היהודים:
בעיר ישנה צרקווה (פנסיה) פרבוסלבית (נבנתה ב־ ,)1889פנסיה חזמית־
קמולית ,בית כנ ס ת ...בעיר ישנם הרחובות :השוק סוונטא יורסקא —
עם הצרקווה! סוקלסקא ! קזסצלגאו לבוכיסקא ,וורועלא ,צלגאו הוטלובא,
קרסנוברודסקא1
בא
1
יק
מידלרסקא
!
פייקרסקא
ן
פרגא
;
מקלי
סוונטא
!
סילנא
-v
s״—
* V
פריגיאנסקא ! וולובא ! בדגרסקא ! וודנ אן פורמנסקא! רימרסקא ! זמויסקאו
רכנסקא ! בלוטנא .וארבעה בעיבודי ה עיד :רגח׳נא׳ לסינייצקא ,קוזיא
וסוקולסקיא.
בעיר י שנן שתי בארות עירוניות ו־ 20פרטיות .הרחובות אינם מרוצפים.
בצד — מדרכותיעץ .הבתים תב ם בנויים עץ! בשוק הבתים עם קומות.
כקצוי העיר הבתים מוקפים מים.
בין המיבנים הגדולים יו ת ר :הקסרקטין של משמר הגבול (ל־ 400איש)
<אורו 1ת הקחקים (ל־ 300סוס).
מהבנסיה הקדומה נותרו דק תלי חרבות.
מספר האובלוסץ הכללי כשנת  1882הוא  7277נפש .בזה :קתולים ! 2053
פרבוסלבים  986ויהודים  4238המסחר כולו (יותר מ־ 60חנויות)
בידי יהודים .בתי חרושת אין פה .בידי הנוצרים יש מאסיה אחת,
מפעל ליי צזו ממתקים וביית אוכל.
בשנת  1819מנחה טומאשוב  2568תו שבים; בשנת i860 — 3587
תושבים .בזה :קתולים —  ; 915פרבוסלבים —  503ויהודים — .2117
ב״אנציקלופדיה היהודית״ בשפה הרוסית (כדך  ,14פטרבודג) אט מוצאים
בץ היתר את המספרים הבאים בדבר מנת היהודים בטומאשוב־לובלסקי :
כשנת  1856היו שם  3223תושבים ,בזה  1863יהודים  tבעת מפקד האוכלוסין
ב־ 1897היו במחוז  100.000נפש ,מהם  iioooיהודים .מאלה היו בטומאשוב
 6000תושבים ,בזה  3646יהודים.
מהמספרים של שתי האנציקלופדיות מתקבל שגידול האובלוסיה היהודית
ויחסה אל הכללית בטומאשוב הוא כדלהלן:
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(וספד כללי

יהודים

 0נח

מספר כללי

יהודים

1

1819

2568

ז

1860

3587

2117

18317

2824

ז

19B2

7277

4238

1856

3333

1863

1897

6000

3646

א ט רזאים כי נ מ שו כל הזמן שיש לנו נם מספדים על היהודים .ד׳ם היוו
יותר ממחצית האוכלוסיה.
יש ■גם להעיר שאחרי שנת  1882פחת מספר האוכלוסין .או היחס
בפרופורציה נש&ר.
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הקדוש ר׳ פנחס מטומאשוב הי״ד
(ני ס פ ה י " ט איי ר ונל״ו)
הסיפוד הועתק מהספר ״שטורמווינט״ מאת מ ,ווימרייך ,וויל*א  1927׳ עמוד
 — 180*176שהוציאו מתוך ספרון אלמוני ללא ציון זמן ומקוס הדפום (ראה
בדיליאבא קאטאלוג מס ) 1692-^4030 .בשם קידוש השם המיוחד של ר׳ מתתי'
■a

ור׳ פינחס זי"ע במדינת פולין.
עוד פרטים למקורות על המאורע והביוגרפיה של הקדוש רבי פנחס ז״ל,
ראה במאמר של ש .לניא ,ובמונוגרפיה על רנני טומאשוב.

הצדיק ד׳ פנחס ישב בטומאשוב .גהג בפרישות יתירד .זהתנזר מאכילה ושתיה.
רק תמיד שרוי היה בתענית ׳וסיגופים ועוסק בתורה .העולם לא ראוהו ברחוב.
ספון היה •בחדרי־חדרים זבל ימיו לא ראו עיניו ממש אורו של עולם .אין בלל
מידה טובה שלא היתד .בו.
נגד ר׳ פנחס הוטחה גם ״עלילת שקר של לחם הגואל* .הכניסוהו לצינוק
והרבו לענותו עוד לפני שנגעה בו יד התליין .פעם אחת ביום היז נותנים לו
מים .וחתיכת לתם קיבר .הוא ישב בחושך ללא אור״ מבלי שיוכל לראות דבר.
ליהודים לא הרשו לבוא אצלו .שוחד ותחנונים לא הועילו .עכברושים ורמשים
זחלו על פגי התא וגרמו לו יסורים 1פחדים .פעמים סחבו החולדות בשנתו
את השמיכה מעליו ואת הכובע מראשו״ כשהוא קופץ מאימה ע.ד כדי טירוף הדעת.
לפני מותו אמר כי הכלא עלה על כל היסורים שבהם עינוהו אחר כך .היה זה
כנראה מין ״בית מאסר תחתוך ,כזה שר׳ אברהם פחד מפניו.
השתדלנים נקטו באמצעים שונים כדי לשחרר את האיש הצדיק .אך דבר
לא הועיל״ כי הענין כבר עבר לרשות יותר גבוהה :באה דרישה מאת הטריבונל
להעביר מיד את כל הענין אליו; נמצאה נערה משרתת שתמורת הבטחות
הלש נה עליו.
הדבר היה כך :פיתו את הנערה לעמוד באישום שלה ואז יוציאוה לחפשי
ויעשירוה .זה היה כנראה אמצעי מקובל במאבק נגד היהודים .היא עמדה איפוא
בעת העינוי על הדברים כפי שנצטוותה :שר׳ פנחס אשם בגניבת לחם הקודש
וגם היא השתתפה •במעשה .רשס־העיר רשם את הכל וני תן גזר דין כי הואיל
והודתה בפשע יוציאוה להורג .זאת כתבו לטריבונל שאישר את הגזר על
הריבה המשרתת׳ שנמסרה אמנם לידי החליץ ,ואת ענינו של היהודי דרש
להעביר אליו .מיד נשלח כבול באזיקים ללובלין.
כשר ,פנחס הודיע בחקירה הראשונה שאינו יודע דבר ,אמרו השופטים
בלבם :כשיתחילו בעינויים תדבר אחרת .מחוזו אבריו ,ליבנו באש פס־ברזל
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{®עושים ממנו טבעות .לגלגלים ז• .אחד ממכשירי מרתף• העינויים) ,עיקרו פרקיו
ושרפו בשרו בברזל מלובן .אחר כך החזירו שזב .את .אבריו לפרקיהפ ז זה היה
הקשה שבעינויים .אחר העינוי השליכו את טפו ■העירום לזבל״ והוא נשאר מוטל
בלי טיפת בוח.
כשרוחו שבה במקצת הביאמזו שוב לפני המשפט .הוא עמד על שלו:
שזו אשמת־שזא .אז שאלוהו• :איך'י ש לך מצח נחושה כזאת לומד שזה שקר,
לאחר שהמשרתת הודתה בעצמה שביצעתם את הפשע שניכם ביחד והכל כתוב
על הגליון? על כך ה שיב :אלמלי ידעה השפחה שבדבריה יתאבד את עצמה
מן .ה עול ם .בי אז .היתד .מדברת אחרת - ,אך• סובבוה  -בשקר• לכן החזיקה בשקר!
הבטיחו לד .הרבה ממון ,ולבסוף איבדה את העולם י הזה והעולם הנא .י
־ משראו■ ש הי הודי■ לא; יסור .מדרפו״ נטלוהו שזב לעינוי .יצא פסק חד ש:
לשרוף שוב את ■בשרו כמוט־בתל ,לגלח את בל שערו ולהשקותו י בו' ועליו
לבלוע את בזלו״ ואחר־בך למסרו לתליץ.
1

התליין ■נטל ובפת אותו לעץ באדבעתיו ו״הרתימז״ ,זאת אומרת ברבו
סביב העמוד •ובפפי כקשת עד ש׳״עצמותיו הכשרות נקשו בקרבו״ .לאחד מכן
התחיל לשרוף בנרות את ידיו ורגליו ו.עשה; לו מ מ ש חורים .תוף כך צעק עליו
איו׳מות — בך ■זד .היה נתוג ,להגדיל את הפחד —־ ■והראה מחזוק מוטות ברזל
מלובנים ,כדי להנהילו יותר .כשהקדוש״ •הוסיף להחריש ליהטוהו שוב בברזל
עד שגליז־י־בשר גלשו מעצמותיו.
עתה המציאו עינוי חדש  :התקינו רטיר .של זפת ושמו על בל גופו עד לעורף,
וחיכו עד שנדפקה היטב לפצעים} אחר כך השכיבוהו על גבו ותלשו את ■הרטיה
מעל גופו ,ובאכזריות בזאת עד זוב דם .הקדוש שאג פארי• ,עד ששקע בעלפון
ונשתתק.
*

■י

אחד כך המציאו שוב משהו חדש  .:הביאו מגפי־גרזל עם ברגים וליהטון באש.
הכניסו את הדגל הערומה של הקדוש לתוך המגף וד&לו ללחצה .בך עשו גם
לרגל השניה■ .הקדוש צעק אללי ז הרגליים פמו ■נאפו והעצמות נקשו מהברגים.
למחרת לקחו עגלה ,הטעינו עליה ■חביות זפת״ הושיבו בד .את ר׳ פנחס
והובילוהו אל הגרדום■ .ערמו הד גדול של •עצים ,ריססו על הקרשים אבקת־שדי&ז!
כדי להיטיב את התבערה ,בלב עצי המערכה תקעו מוט חזק .קשרו את הצדיק
אל ■המוט והדליקו האש .הקדוש פידפס בגופו בדג במים בך שהמוט הזדעזע<
אחר כך שקע בדומיה ויצאה נשמתו .ובכך עוד לא ד״יה להם די לרשעים.
הם אספו את האפר והטילוהו לנהר.
בשעה שהובילו את הקדוש לפסק ,אמדו בכל בתי הכנסת סליחות.
ומופת גדול ,מספר המחבר ,אידע אז :יהודים שחזו ממחבואים בעליה לגרדום,
וגם גויים ,ראו כי בשעה שנשאו את הקדוש אל המדודה רחפו מעליו שתי
יונים צחורות .בעת שריפת ■הצדיק היו גם הן בתוך האש אבל אף נוצה אחת
לא נחרבה .אלד .היו בודאי מלאכי השרת שהואילו לטרוח למען הקדוש.
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הגויים שראו זאת נשטפו בדמעות שעה שטיפת על כך ואמרז :אנו מבינים
בעצמנו שאי צדק גדול אירע כ אן...

הקדו שזז
ש.

למד

אחד המוצגים האגדיים בטומאשוב היתד! מצפה .על קבר נערה כקצה
בית ■העלמין (כשהדחיבו את בית החיים יצא שקברה דדה באמצע) .בפי העם
נקראה •״די קדיישע״ ,יותר נ כון :הקדושה״ כי על המצבה הוכתרה בתואר זה
*הקדושה* .ביטוי שנתייחד רק לאלה שניטפז על קידוש השם .המצבה היתה כבר
בת  200שנה לערך.
לפי מסודת שעבדה מדור לדור נטמנה בקבר הזה נערה יהודיה יפהפיה
עולמית שקצין רוטי ניםה לאונסה דכשהועגדה ירד .כה זהמיתה״ •ובמקום שצנחה
שם נקברה .הקבר נחשב לאתר מקודש והרבה נשים שעה שביקרו בבית העלמץ
היו באות להתפלל על ידו.
קבר ״הקדושה״ היה אחד המקומות ההיטטוריים בעירנו•

*

פ1ק.ס ביון הכנס ת
■

ש מו א ל א ל ע ז ו ג ו א נ ו  ,ארגצטמה
הפנקס הי שן נשרף בדליקה הראשונד .ב שנת  , 1918זהחדש נכתב בשנת 1919
בידי ר׳ יהושע־הרש סופר ע״ה! .הוא הטיב לדעת את וטיבן הפנקס ■הישן ורשם
בחדש הרבה מן הזפרון.
שם ד»יה רשום כי המצבה מבי עתיקה בבית הקברות היא משנת שס״ה.
בפנקס צוינו כל המקומות שם ניספו הרבה יהודים על קידוש השם , t o
הפורעים של חמלניצקי ■ושנקבע מנהג לחפור ולשפץ את הקברים הקדושים
בשלושת ימי ה!גכלה.
בפנקס היו רשומות הרבה תקנות על טיסה התפילות !ומנהגי בית הכנסת,
 .שנ שמת אגב בקפדנות .היו שם וגם חתימות הרישימים של רבנים ורביים אורחים
שערכו בהזדמנויות שונות ביקור בטומאשוב .מהם שתבעו ■במפגיע לשמור
בקפדנות על המנהגים והתפילות בנוסח אשכנז !וגם העתירו ברכה ל־ 10האנשים,
■היתה זאת ״העשיריה״ שגמלה על עצמה להקים את מ ת הכנסת אחרי השריפה.
ואלה ה ם .1 :מאיר ברגרבוים!  .2שלמה ליכטנפלד  t 3יעקב א0יא (רופא)!
 aמאיר איילבזים ן  .5אדיה ליב קירשנהולץ«  .6במם בראנר !  .7הירש מאיר
צימנט<  .8יעקב צבי ווינדר !  .9מאיר האבר*  .10שמעון רייס.
את הנ״ל אני ת שם מן יהזכתו כי ראיתי פעם את הפנקס שהיה מונה אצל
דודי ד׳ לייבל׳ה קידשנהולץ ע״ה ,או כפי שקראוהו לייבל׳ה זאלופס.
■

■

*

p

■

בת כמה היא טומאשוב?
אינני מו בן חוקר דברי הימים ולא כל ש מ היסטוריזן .רצוני רק לקבוע
כי שאלה ■זו הוצגה תמיד על י די יהודים קשישים מטומאש  3איש לא ידע
לענות עליה תשובה ברורה ,אד אי אלו תאריכים אמנם היו.
בפנקס בי׳ת הכנסת הנ״ל קראנו כ ך :כשמצאו בעלית הגג של בית הכנסת
כתובת באותיות ׳גדולות ״שגת ת״ן״ פירשו שמקור הכתובת הוא מהצבעי
שגמר בודאי לצבוע את בי ת הכנסת בשנת ת״ן ,ואולי הוקם אז בית הכנסת
מחדש אחרי החורבן הגדול ב שנות ת״זז ות״ט ,שאז סבלה עידנו מאוד .מ ס,
כפי שכבר הוזכד ,היתה בבית החיים מצבה «שנת שס״ה.
מקובל היה בין אנשים זקנים ,שקיבלו זאת מאבותיהם וקודמיהם ,כי לפנים
היתה העיר בלשצ'1כקה (כיום כפר) ,אך הישוב היהודי שם נהרב יעל חורבנו
נבנתה טומאשוב שלגו .עדות לבד ישמש הגן שם ,שנקרא ״דינק״ (שזק^ —
דבר המצוי בדרך כלל בעיר .היה גם בלשצ׳ובסקה מקום שנקרא צמנטאש זידובסקי
i

■
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ז .א .בית קברות יהודי .אישור ניתן לכך כשחפדו פעם במקום הזד .וגילו
שלדי אדם כולם מונחים עם הרגליים מופנות הכיוון העיר טומאשדב .כך
שהנוצרים היו ■בטוחים שבית הקברות היה שייך לעיר ,ולפי הקברים היה זה
של היהודים .פעם האזנתי גם לשיחה בין הפריץ הזקן קיוורסקי זהפריץ באלאן
שאישר כי מייסדי ■העיר טומאשוב היו יהודים ,שעם בניית בית הכנסת יסדו
את העיר.
• •
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למרבה הצער אין כיזם זכר לכל זה .מאות שבים של עמל מפרך ,דם מיעד״
של אבותינו שבבו ופיתחו את העיר ■וביהלי בה אורח זדים אידיאלי וקדוש,
כל זה נעקד מן השורש באכזריות כה רצחנית על ידי השותפים הפולנים־ברמגים,
העמלקים הנצחיים.
מיסגדתי את תמונת בית הכנסת ופיארתי בה את ביתי כזכר לחורבן
ולאות זכרון ־לגדלותה וקדושתה של עיר מכורתנו הבלתי נשכחת  :טומאשוב־
נלובלסקי).
כ בו ד

לז כ ר ך !
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מקןורות ל ה ריגו ת שנת ת״ח ות״ט
(מן הספר ,״פנת יקרת״)
ו ה עי לציץ מקודם המקומות ששם מכרו קדושי טומאשוב של ■הריגות
שנת ת״ח ׳ות״ט.
בספר ״יון מצולה״ להקדוש רבי נ תן האנובער הי״ד ,שהוא הי׳ עד ראי׳
להריגות ת״ח זת״ט תדפס לראשונה בוויניציאה בשבת ביאת המשיח (תי״ג)
כו תב! :ויצורו על זאמאשטש ,והיא עיר חזקה בחומה כפולה וכו׳ ופתוך ■הזמן
נתפשטו בכל הקהילות סביב לה!1 ,עשו הריגות ■גמלות בק״ק טאנזאשזב
ובק״ק שעבעדשץ ובק״ק טורבין ובק״ק רובאשוב ובק״ק טאדניגראד ובק״ק
בילגורייא ובק״ק •גוראי וק״ק קראשביק ,עשו הרג רב כמה אלפים ורבבות
יהודים ,העתקתי •במיוחד שמות כל זזערים שמזה בראה שדק על טומאשזב
שלבו התכוון ,שכל העירות הנ״ל נמצאות בסביבותינו.
•וב״מגילת עיפה* לרבנו ■הגאון רבי שבתי מווילבא (הש״ך) פותב למזכרת
עון ממקרים רעים ומאורעות קשות שבעוונותינו אירעו לאחב״י בשנת חמשת
א׳ ת״ח ות״ט ליצירה במלכות פולניא (בדפס בסוף *שבט מיהודא״ לדבי שלמה
בן ווירגא ,ווארשא תרמ״ג) בעמוד ... : 89ו ה ח רי בו &ל העיד וכל קהילותעז
וכל הגלילות והישובים אשר סביבותינו ,יותר משלש מאות גדולות וחשובות
ובפרט בק״ק נאהרל וק״ק שעבערשין וק״ק טאמאשאוו שס הרגו לאלפים ורבבות,
בחודש תשרי ט׳ טי״ת למספר הקצובות .והוציאו שם ספרי תורה וספרים
ולוחות נבוכות״ מ שו שטח גדול מהיריעות״ וי שטחו שטוח על פגי האדמה
בחוצות ,ורחובות ,ושחטו ■על היריעות ,זבח משפחה ומשפחה בחלפים ובחרבות,
חכמים ובבונים זקנים וזקנות■ ,והרבו אחים לעיני אחיות ,ושחטו ׳ביום א׳
בנים !על אבות׳ ובמקוה המיס המטהרת מכל טומאות ותועבות ,שם מיו
מטבילין כלות ,גדות וזבות ,השליכו שס אלף וחמש מאות ילדים ,תמימים,
בריאות וטובות ,ויכסו עליהם עפר ,ועודם מפרפים ,ושפחותיהם בקבר דובבות.
העל אלד ,תתאפק ותחשה שוכן ערבות גבדפס גם כן •ב״אור חורה* ירוזון
לרבי יוסף כהן צדק תרל״ד שבה ראשובד״ שהעתיק ממגילת עפה להש״ך
בסו״ס שבט מיהודה עמוד .*)127
*

מראה היה לה 0הגאה סדאססית מיוחדת להשליך ילדים חיים למקוואות ובארות,
עיין בספר .אור ישראל* פירוש •על הזוהר לרבי י ע מל יפר .אכד׳׳ק שקלאב ,פרא1ק«־רש
דאדר תמ־׳ב ,בראש הקדמתו . . . . :התלאות אשר עבת !על עם קדוש ,משנת ת*ח אשר
הל בימי (היא הי׳ אז הבן שמנה או תשער״ כמו שכתב בספר *תפארת ישראל*.-
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עיין ■בם®־ ״גחלת צבי״ על ש״ע אכהע״ז(וויניציאה תכ״א) להרב צגי הירש
כהגאון ר׳ יוסף הכהן שבוע שהגלד .מפולביא מחמת מלבי &ות ■ונר וטילטלני
השם אתר מגזירה הגדולה אשר הי׳ במדינות פולין טילטלא דגברא ,ממדינה
למדינה ועד שבאתי זעה ובו׳ וויניציאה (פוונתו על שגת ת״ח הי ההסכמות
משנת תי״ט^
ועיץ ,בהקדמת ״זרע בירך״ ח״ב לרבי ברבי׳ נדפס בשנת תמ״ז ,שמצדיק
הדין שהחורבן הגיע מפני המפשולות בעוז ■חילול שבת ע״י האראנדעס !ולימוד
 .פילו&ופיא ,ובן נמה שנפרץ ההתדמות המלבושים ,ובן במכשול קבלת רבנים
שעשו אלהי כסף וזהב■ ,זע״י שהעמידו הזנים שאינם מהוגנים רק חיפשו
מי שהיא קול נאה ואפילו הי׳ ע״ה וקל שבקלים ,ולימהד קבלה לשאינם
דאוים זבו׳ עיי״ש באדיפות.
יעיץ ב״מגלת יספר* ליענ״ץ יהי׳ בשנת ת״ה לפ״ק .עת צדד .ליעקב ובו/
ויעיץ בצוואת הגאון •רבי שעפטל במר׳ם ■״יש■ נוהליך  :בהיות י ידוע בי
החורבן :השלישי •שגעשה בימינו •בשנת ת^ח לאלף הששי שהי׳ הרג חב ממש
הי׳ דומה לחורבן הראשון ■והשני אוי לנו כי חטאנו״ והי׳ !בעתים הללו
תערובות דב בעוד״״ר ,והרבה משפחות נטמעו בע-וה״ר ופו׳ ע״ב מפגי זה
עושה הכתב יחוס עיי״ש.
זיעיין בשו״ת ״איתן האזרזזי״ בקונטרס אחרון פרשת תצא ,הספד על
קדושים ,דק״ק באר משנת ׳ת״זז .ובפ׳ קדושים״ על קדושי נעמרוב שנהרגו יוחד
מששה אלפים נפשות .ובפ׳ זוקת ,על קדושי ק״ק פולנאה .וכפ׳ שופטים ,על
קדושי ק״ק ■קאג&טאנטין .ונכלל נמצא שם הרבה הומר לשנת ת״ח.
מדין ב״טיט היו ד וויניציאה ת״י ,לדבי שמואל פייכיש ב״ר נתן פייבל
מווינא .״צער בת רבים״ וויניציאה ת״ב ,לרבי אברהם ב״ר שמואל אשכנזי.
״פתח תשיבה״ לדבי גבריאל ב״ר יהושע העשיל שוםבעדג ,אמשטרדאם תי״ב
(פי׳ .על איכה) :דשם שילב בתובו כל :הצרות שעברו עליז!׳שידועים לו משנות
ת״ח ות״ט.
ובספר ״נחלת צבי״ פירוש על אבות (וויניציאה ת״ב) לרבי צבי!ב״ר שמשון
טוק־פידר מקראקא כותב בהקדמתו ,כי יפרט־ ד׳ ביסודי אהבה דין ■גרמא
יחמש בני מתו בעוני״ עלי הי׳ בולט*.״ ובי׳ותר עכשיו ׳ברעש הגדול ■ביום
גבר האויב בארצנו במדינת פולץ ,באשר בל השומעים תצלינה שתי אוניו,
m

פפד״א •תקל׳׳ד״ דף ה׳ ! בהיותי גן •שממד״ או תשל «י ם למוחי אצל מלמו א׳
בק״ק מלוסק ,כי הי׳ •בתחילת ■גזירת ת״ח) ,כל המירות ומיתות משתזת שהיו
משגת ת*ח אשר היתה המנה מתמשםת בכולו״ בקהלה אמת ק״ק פאוזציסש שם
השלימו •שש עשו מאות ילדים חיים כבאר אחת ,כאשד מישר הגאון שעאדל כ״ץ
בעל ■שפתי פהן (הש״ך) ועל זד .באדיבות גדולה ,פמה מדינות גהרסו ז3םד .קהילות
קדושות געקרו מטר .בתי בנסיות נחרבו וכמה ספרי תורה נקרעו ונשרפו באש
תתנו למדמס בעוה״ו מ ד■ ,עיין שם.
*
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בהיות שנשארתי לבדי לראות המראה ■הזאת״ ויצאתי בעצמי ערום בלי בנים.
בספד ״מאור ד״קטך (פיזדדא תנ״ז) לרבי מאיר ב״ר יצחק טאדניפאלער
אבד״ק איטינגא ,בהקדמה :כד הוינא טליא בשנת הת״זז ליצירה ,בע״דן ריחוזא
מהבורא ,יצאה הגזירה ,להדום ■ולנטוש פליטה הנשארת• ,ע״י אומה הרשעה
הקאזאקין ימ״ש ,אשר מדעת נבערה ,ועברתם לנצח שמרה ,והרגו באף חעם
מברה ,כמד׳ רבבות מישראל ,אשד נפשם למות העדה ,זכנלה קהלות קדושות
במדינות אוקרייגא ופדאליא ,אשר הי׳ יושבים לפנים בגדולה יתפארתה,
ובתוכם קהלתינו טארניפאל הבירה ,אשר נשפו דמם כצאן קדושים בעזרה,
מהם משפחתי מצד אבי וחמי זל״ר״ יהי׳ כחץ למטרד* ארץ ארץ אל תכסי דמם.
■ועיין בהקדמת ״ברכת הזבח״ (אמשטאהדאם חכ״ט) :ונשארתי אני לבדי,
אך גונח ומוכה ומושבד דגל מכה רגלים פסח ■וחיגר בהפוך ד׳ את קהלות
הקודש מדינות פולין וליטא ,נלקח ממני מחמד עיני ובו׳ כספי וזהבי ומאודי
וילידי ׳ביתי ,שתי בנזתי שנהרגו!על קידוש השם זכר גם כל כתבי הקודש שלי
שחברתי על כמה שיטות התלמוד ופוסקים אשד קבלתי מרבותי הקדושים,
והכל נלקח מאתי ע״י יוונים ארורים ימ׳׳ש ,כי הייתי מושלך ברחוב בראש
כל חוצות סחי ומאדם מתגולל בדם :הרוגים קדושי עליון אשר העידו נפשם למות,
והייתי רעב ללחם וצמא למים מ ק לשונו לחיכי •עתם ויחף וכו׳ כי הפשיטו
מעלי לבושי ונשארתי ערום בלי לבוש כי אם כתונת ג ד למד ,ופעמים רבות
אשד הוציאנו האויב להריגה ,ופשטתי צווארי כצאן לטבח .וה׳ ברחמיו המתבים
הותיר אותי להיות שריד :ופליט.
ועיין בשו״ת ״צמח צדק״ סי׳ ■ע ,־עבודת הגדשזני סי׳ לו ,ו״ילקוט מנחם*
ווילנא :תב״ג.
ועיין בטו״ז אבהע״ז סי׳ קנח סק״ח ,בחודש כסלו ת״י הייתי בלובלין
ואני בתוך הגולה בעו״ה מחמת המציק מכת המדינה ,עד כי ירא ד׳ משמים
ויאמר לצרותינו ■די ,ודן אודות העגונה משעבעדשין .יעיין בהספרים ״גאן צבי״
ו״אספקלריא ■המאירה״.
הגאון רבי משה שמעון בכד״ך בהיותו אבד״ק ווירמיתא ׳בשנת תט״ו כתב
לזכתן ׳בספר שמות הקהלות !והגאונים שעבת עליהם מאורעות ת״ח ות״ט
וחושב שם טאמאשאוו ,עיין ״דעת קדושים״ לאייזענשטאדט ,פטרבורג נ״ז־נ״ח
עמוד .220
ועיין ״צער בת רבים״ לרבי אנרד& ב״ר שמואל אשכנזי ,הוצאת פריעדבערג.
לבוב תרס״־ו■ ,עמוד  13בהעתת  ... :פלגי מים תרד עיני על שאד העברים וכו׳
ובנ״י ק״ק טאמאשוב ההדורים ,וכל הסביבות באו הצוררים והרגו יותר
משלושים אלף נקבות וחסרים יוכו. .,וראה י .שאצקי אריינפיהר גזירות ת״ח,
ווילנא  ,1938עמוד  140שהרבה להביא כמה •וכמה מקור™ ,והחריגות התקיימו
ביום  3טען נאוועמבער  1648למספרם .וראה ״לקותת הגזיתת על ישראל״
ח״י גדולאנד ,קראקא תרמ״ה ,הוספה לאוצר הספתת שגה שני׳ מספד פולניא;
ועיין בשו״ת ״איתן האזרחי״ סי׳ כ״ב שם מביא פרטים שונים אודות הריגות
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שנת ת״ח ... :ו א ח א לקז־מנא הבחור כמד דוגן בן מיכל מק״ק טומאשוב,
והעיד כי איש אחד נקרא ליב מקריטניצא ,ר״גביית עדות התקיימה בשנת ■ת״ח
בק״ק לבוב.
•ואפילו אלו שניצלו ע״י נם מחרב הרשעים״ אבל לבם נתקף מהמהומות
ומתו אח״ב ,וראה כספר ״דברי דוד״ ועה״ת לבעל טורי זהב (האזינו) עד״״ע
,ומחדרים אימה׳ שפירש״י בשבורה ונמלט מן החרב׳ חדדי לבו נוקפים ;
כמו  .שהי׳ בעוז;,״ ד במלט־ת פדילין וליטא ושאר ארצות משגת ת״ח מילל,
שהיתה הרעה של הריגה כמעט לרוב ישראל שבאותו דור״ ואותם שנמלטו
אחורי הנהר ווייסעל .מתו ■עם רב מישראל מתוך חולי שבא מחדרי לבם דידבה
והרבה •בעוה״ד כנזכר כאן וכפר אדמתו עמו עכ״ד.
 .דבי אפרים ב״ר יוסף יאבוראווער מחעלים ■ואב״ד בוורעשגא חיבר בשנת
ת״ח קינה על חורבן נעמרוב מ!דפסד״ בספר ״נחלת יעקב״ לר׳ ?עקב ב״ר נפתלי
דף .ט .,קראקא של״וז!. ,עייז ■ב״אוד החיים״ לר׳ חיים מיבל ■בערכו.
■מדין ״לקורות גזירות על ישראל״ ח״י!גורלאנד ,פדעמישלא תרמ״ז ,ר״מו״ל
שאלתיאל אייזיק •גרובער ושם גזירות •ת״ח ות״ט,
ועיין בספר ״קול .י*עקב״ לרבי יעקב קאפיל מרגליות ,דרושים .,ובו קינה
לשבת ת״ח■ ,ועיציאה ת׳י״ח .8 °
1

ן|

^

■

■

i

■
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וראה ״הימטאדישע שריפטעך . ,11ווילנא  ,1937דעך אדכיוו פון .שמעון
דובנאוו פון א׳ טשעריקאווער .עמוד  ,583צורי היסטארישע לידער אודות
גזירות ת״ח ות״ט.
״מאיר באהבה״ ■בנימין מינץ ,במופו מידות גזירות ת״ח ות״ט ,נדפס
בתל־אביב ,תש׳^,
#
1

■

■

כתוצאה מתשחיטות והצרות שבאו בעקבותיהן ,נתעורר ■בלב רבים הרצון
והתשוקה לעלות לא״י ואחד מהם הי׳ בן עירבו רבי יועקב בהקדוש ר׳ .שמעון
מטאמאשוב ,שהדפים במיוחד הפרו ״אהל יעקב״ בומביצ יאה בכדי שיך,י׳■ לו
מההכנסה לכסות הוצאות הדרך (ראה באריכות בפרק אנשי שם ורבנים
עמהד  .)41יגם נתפשטו בכל תפוצות הגולה ,איטליא ותגרמה יעוד.
אבל רזב• הנשארים לפליטה חזרו לבנות •ההריסות ■והתחילו מחדש החיים
החדשים ,כדאי להדגיש שאחר הגזירות •של שגת ת״ח גתקבל לאב״יד ור״מ
הגאון רבי יהודה ניסן מח״ס «בית יהודה״ שהי׳ תלמיד המרש״א ,ובפי שכותב
בגו בהקדמה עזב את טארני בגליל קראקא ,שהיתה אז עיר קטנה ,ונתקבל
לאב״ד בטאמאשוב :ותנהיג שם ישיבה אשד ממנה יצאו גדולי ישראל .כפי הנראה
בנו בנ״י ההריסות ובודאי •הייתה מקום פרנסה והמשיכו לדור בתוכה הרבה
פליטים .׳ונבנתה «*דש י לעיר :גדולהי גם ביהכ״ג הגדול נתחדש והחיים חזרו
למסלולם הרגיל.
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ב׳ סיון בימינו בטומאשוב
כפי מיועוט ידיעתי בימינו לא קראו בשום ביהמ״ד ״ויחל״ ,הי׳ יחידי
סגולה !שהתענו .ובכיה המדרש ׳דחסידי ציעשינוב ,ששס התפלל הרב דמתא ב״ק
האדמו״ר הגה״צ ר׳ לייביש ז״ל הרב מציעשינוב ,וכל בני תורד .שלמדו כל
היום התרכזו שם ,כך נהגו ,במנין האחד־ון שהרב והבחורים והעשרה בטלנים
התפללו״ אמרו אבינו מלכינו ,ואחר התפלה אמר הרב ובבכיות ■עצומות תפלת
א־ל מלא רחמים הנדפס בסידור עמדי ן לכ ׳ סיון שנזכר שם מיתת ר׳ יחיאל מיכל
מנעמתב יעל קידוש השם ,והתענו עד חצות .בינתיים חזרו על סיפורים
ומעשיות על מאורעות הדמים משנות ת״ח ות״ט .אגן שמחות לא קבעו
על מם זה.
שמעתי מידידי הרב משה׳לה פרישערמאן שליט״א אדמו״ר ממאמאשוב,
שאביו הרה״צ אחד פטירת הדה״ק בעל דברי שמתה מציעשיגוב נסע לבעלז,
והי׳ שם בב׳ סיון תריע״ד ,והי׳ עומד סמול לחדרו שישב הרה״ק רבי ישכר בער
ושמע קולות ■גדולות של בכיות ,׳והלך אחר הקול עד שנכנס לחדרז של
הדני מבועליוא ומצאו שמכה מאין הפוגות וצועק בקולוית גדולות על החורבן
שעבר ,ויתכן שגם הדגיש בצרות העתידות לבוא כי בתשעה באב פרצה
מלחמת העולם הראשמה.
בשנת תרע״ט יתר״ף אהד הפרעות והשחיטות באוקריע* נקבע מטעם
הרבנים •בכל ארץ שילין יום כ׳ סיון לתענית ציבור כללי ולחלשים על כל פנים
לחצי היום ,וגם :בעירנו נקבעה התענית ,ו א מ ת הסליחות לב׳ פיון ואספו מעות
לפדיון נפש לנגועי הפרעות.
כדאי להדגיש שעל החורבן הגדול אשיר היחה בעזה״ר בימינו ,קבעו
הרבנים בהונגריה יום תענית ותפלה על כ׳ סיון מפני שיום זה כבד נקבע
פעמים בשנת ■ת״י ע״י ועד ארבע הארצות וגם בגזירת תתקל״א ,אבל פה
באמריקה נשכח הבל ,לא רק הצרות הראשונות אלא גם צרות האחרונות,
ויש שקובעים על יום המר הזד .חתונות ושמחות.

סבל היהודים במלחמת פולין ושבדי׳
עוד לא התאוששו מההרס והחורבן של שנות ת״ח ות״ט ,עוד לא בלעה
הארץ את דמי הקדושים ,והגיע על הישוב היהודי בפול? צרה אחרת בשנות
 1660—1654אחרי שהפולנאים הצליוזז להדוף הקאיואקים ולדזזותס מזרחה
פלש לפוילין קארל גאסטאוו העשירי ,מלך  ,1660—1654ששאף לשלטון יחיד
בארצות ים הבלטי הצפוני וכבש יערים רבות וחדר לעומק פויליו ובתוכם גם
לעיר טאמאשוב ,וחיילים השבדים עשו חורבן מבהיל בקהלות יהודיות,
וגם בעירנו הדגו הרבה יהודים .כד הי׳ מקובל אצל הזקנים שב׳עיר ,קבלה
מדור ל מר.

טומאשוב בתשע קהילות
,עוד בשחר ילדותי ועת הייתי מקשיב מזקנים שבעיר אגדות !וסיפורים
בגזגע לעתיקות 1זחשיב4ת קהלת מאמאשוג ,לא שפתו להדגיש בכל פעם
שטאמאשוב היא ועתיקה וחשובה *להוכחה :הביאו מה שטאמאשוב השתייכה
לתשע קהלו-ת .אני שאלתי אותם בחמימות ילדותית מה זאת חשע קתלות.
ומה הם מנינים תחת המונה הזד״ הם ׳השיבו לי שקבלה בידם מדור דוו,
שהמתיישבים היהודים הראשונים בפולגיא הגלעו לכאן אחר גירוש שפאבים
והמלך נתן להם דשות להתיישב רק ׳בתשע קהלות ,ומאמאשוב היתה אחת מהן,
ולפי השבתם נכנסו לתשע קהלות הערים דלהלן )1 :טאמאשוב )2 ,שעבערשין,
 )3טישיורץ )4 ,קראקא )5 ,לובלין )6 ,לבוב )7 ,תעלמא )8 ,זמיגראד )9 ,פאלאצק.
ויש מהם שהוציאו ■זמיגראד זהפנימו ובחשבון טאדגייגראד׳ או עיר ועתיקת יזמין
אהדת .ימעד כמה שלא ידעתי אז ממ־מה ולא הי׳ לי  m jr rבתולדות היההדים
בפדלניא ,בכל זאת חוש הבקורת שלי ׳סרב להאמין .חשבתי אומרים ואינם
יודעים בעצם מה שאומרים .אחר החקירה אצל הזקנים באתי למסקנא שארגון
״•תשע הקהלזת״ אמנם התקיים וטאמאשוב נחשבת לאחת !מבין בנזתיד״ אבל
מה זאת ומי המה ,לא ידעתי .כשגדלתי ובינותי בספרים בבר פגשתי הרבה
פעמים המונח ״חש,ע קהלוח״.
 )1ב&פר *עמודי׳ שבעה״ דדש/ות לר׳ בצלאל ב״ר שלמה הדרשן מסלזצק,
פראג תל״ד ,במכתב הסכמה מיום א׳ גיסן כד׳ץ; לפ״ק בי דיי גראמגיץ בלובלין
בא ■על החתום בץ השאר הצעיד באלפי יהודה חוב״ק שעבערשין ,מבורר
חשע קהלות.
 )2בשו״ת ״הוות יאיר״ ס״ם צב . . . :והנני נתבררתי זה שלש שנים לר׳י&
מתשע קהלות -גליל חעליס' ואגפי״ה יצ״ו ,משה בל״א מוה״ר שלום דמתקריא
פריעדמאן זצ״ל ,היושב לע״ע בדיינות פה זהגליל ביריד לבוב והגליל יצ״ו.
*

 0במפר שו״ת *קרן אוד — מדאה כהן״״ בחידושי הלכות ושו״ת מהגאון
ובו׳ רבי משה הכהן ז״ל שהי׳ אבד״ק דדאהביטש ובק״ק בעלזא והגליל,
ובמדינות תשע קהלות ובק״ק סלוצק וכר .נדפס בזאלקווא תקל״ו .המחמ
ד׳ משה נפטר בשנת תפ״ז.
 )4ב״פנקם דד״א״ י .היילפעדן (עמוד  )293במכתב הרבנים בענץ
מחלוקת הידוע שבין הגאונים ר״י עמדין ור״י אייבישיץ ,באו על החתום
בת השאר הקטן יצחק !החונה בק״ק זאמ׳אשטש ראש דמתשע קהלות .עוד שם
בפנקס הנ״ל געמוד  )397הק׳ שלמה הוב״ק חעלמא נבחר מתשע קהלות.
עוד שם (!עמוד  )405דק״ק סארניגראד נאב״י (נאמן בישראל) זזד״א
מתשט קהלות.
 )5בספר *יד החזקה״ להרב צבי אלימלך טיימנר ,פרעמישלא תרל׳ץ,
מעתיק היחוס מאבותיו מספר זקנו הגאון נעל מגיד משנה ,נכד הגאון

ספר ז כ רון

32

החסיד אבד״ק מישיוויטץ ,בעת שהיחד! סישיוויטץ במעלה עליונה בתשע
קהלות.
חעה המחבר של פנקס ידד״א י .היילפערן בסוף המלון (עמוד )555
בא למסקנא :
תשע קהלות מונח הנזבד בכמה תעודות שבידיט־ בין שנות תכ״ד—תקי״ד,
והמציץ גליל תעלם כיחידה אדמיניסראטיבית יהודית שנקרא אח״כ יג 0גליל
חעלם—בעלז ,כלל בתוכו את ארץ חעלם ,גליל בעלז ואורדעאציע זאמאי&קי,
וכן ישובים אחדים מגליל לובלין״ ומחליט שהקהלות הגדולות שבגליל העלם—
בעלזא (מלבד האורדיגאציא) היז בשנת דמג״ז ,לפי שיעור התשלום של מס
הגולגולת בערים דלהלן :א) לובמלא ,ב) העלם) ,ג) אולעשיץ (האלעשיץ),
ד) בעלזא ,ה) שינאווא ,ו) ווארש ,ז) סוקאל ,ח) טישיוויטץ ,ט) זאמאשטש,
ומהם התקיימו תשע הקהילות .ומסתמך על השערת באלאבאן ומביאו המחבר
הנ״ל בבית ישראל בפולגיא ח״ ■עמוד .61
ולא יכולתי להבין מדוע הגיח בחוץ הקהלות העתיקות והחשובות :
טארגיגראד ,שעבערשין שכבד הבאתי הוכחות שבא־כוחם הי׳ מבודר ,מתשע
הקהלות׳ .ומה שמסחמך על ■גדלותן לפי שמור התשלום של מם גלגולת,
אצלי זהו ספק גדול אם זה נחז להן הזכות להיות נחשבות לאחת מתשע קהלות,
וכפרט שבכל הטבלאות מחשבון פחעון ד<מ0ים בפנקס הג״ל נפרטו שמות
הגלילות ושמות ערים בודדות ,אבל לא נמצא שם תשע קהלות כחטיבה מיוחדת,
ולפי השערתי •הי׳ תשע הקהלות מין אגוד ■הקהאת לענינים רוחניים ,ואולי
הי׳ להם רב הכולל משותף ,ובוודאי נלקח :בחשבון את רמת גדלותן בתורה
אשד בין הראשונות הי׳ נמנות אז הקהלות טארניגדאד ושעב־עדשין ,שהיו
מלאים תורד! וחכמה והוציאו מתוכם רבנים מפורסמים ,ובפרט  t vשעבערשין
הנודעת עם גדולי׳ ומזזברי׳ .וכנראה געלם ממנו שבספר ״בית יהודה״ (זולצבאך
אות״ם לפ״ק) כתב בנו על אביו הגאון שהי׳ אב״יד ור״« בטאמאשזב דלדבלין,
ו ה רבי ץ תורד! בישראל ■במדינות ליטא ,ובתשע קהלות ,ובמדינת פוילין הקטנה
בגליל קראקא ק״ק טארני .הרי שחושב את טאמאשוב לאחת מחשע הקהלות,
וזאת היתד .חשיבות כמו שכתב ב״יד החזקה״ על טישיוויטץ מעת שהיחד,
במעלה עליונה בתשע קהלות.
I

הרב ר׳ יע7ןב בהקדוש ר' שמעון הי׳׳ד מתושב* ק״ק טומאשוב
הי׳ •גדול בתורה ומקובל ,בשנת מ״ח נהרגו אשתו ושלשת בניו בק״ק
נעמרזב •והסתובב בארץ 1זד וסבל יסודי עוני וגלות! ובשנת  r u nנתחדשו
■זדגזידות ועינו בכבל נפשך זהי׳ ■בסכנת מות ונדד כשיחלץ מצדד .יעלה לא״י,
ולתכלית זאת הדפיס בשנת חכ״ז בוויניציאה ספר ״אהל יעקב״ המכיל בס״ה
• 7דפים ,שנדיבי לב יתמכו בו שיהי ,ביכולתו לעלות לא״י ,ובאוצר הספדים
לבן יעקב עמוד  , 19מספר  374כתב שחיבר עוד ספר בשם ״תולדות יעקב״
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שגשאר בב׳׳י ,ועיין ״מחקרי ■ספד״ עמוד  17וב״אהלי ספר״ אברהם יערי
ירושלים תרצ״ט׳ עמוד  12־ .13ל!דעת הרבה ■חוקרים הי׳ הוא אב״ד בק״ק
נעמרוב אבל אין זאח דק השערה״ אבן זה מבואר בהקדמה שבני ביתו נהרגו
ב ק״ק נעמרזב בשבת ת״ח< ,ונדד ■עד שנת  ru nובשנה •ההיא פגעה בו מדת הדין
ועברו עליו גזירות משמות בזו׳זא ®תר :מחא ,וכתב שם עד כי באתי למה
שמאוהר ,בקרא דבר וחרב ורעב ושבי ובל מה שמאוחד בקרא קשה הי׳
מהראשונה״ ונלקח לשבי עם אשתו ובניו (כנראה אשתו השני ),ונתנוהו
בכבלי ברזל והבו אותו במכות אכזריות זבכל ע ת הי׳ נמצא בסכנת מות,
וכתב שנדר אם יהי׳ אלקים עמדי ויצילני מצרה זו ובתן לי להם לאכול וגו׳
ושבתי בשלום אל בית אבי והי׳ ה׳ לי לילך לארה״ק וכן׳ .ואפשר הי׳ שדר
בעיר נעמרוב של גאליציען הקרובה לטאמאשוב אבל זה ברור ודאי שאביו
רבי שמעון הי׳ מתושבי עיר טאמאשוג.
וידידי ש״ב •הרב הביבליוגראף זזנודע ר׳ ■יזדא רובינשטיין שליט״א העירני
שבספר ״תולדות חכמי ירושלים״ לרא״ל פרומקץ (ח״ב ,ירושלים תרפ״וו,
עמוד  )88מביאו ,ומכתר הו בחאר ״הרב בטאמאשוב״ .׳העיק גם כן בתולדות
רבני איטאליא .אבל במחילת כבודו זהו רק השערתו שהי׳ רב בטאמאשוב,
כי בספרו לא נמצא רמז לזה״ ואף לא במצאה הונחה שהגיע לארץ ישראל
רק מה שכתב בהקדמה שקיבל על עצמי לילד לארצה״ק .ומי יודע אם עלה
בידו לקיים נדרו.
m

אהל יע5ןפ ,שחבר החכם מוה״ר יעהןכ בהקדוש מה״ר שמעון
מתושבי רן״ק טאמאשוב ,אשר לקח זמורה אחת מדרשותיו
דרוש אהד על פקודת שדה ועל עקידת יצחק להראות עיני
המשכילים ונדיבי עמים איש איש אשר ידבנו לבו שיקנו זה
הספר וכר נדפס פה וויניציאה שנת הכת״ב ליצירה (תכ״ז)
בהקדמה :״אני הצעיר נכה רוח יושפל יעקב בן הקדוש !מוה׳׳ד שמעון
מחושבי טאמאשוב אחר אשר רא״תי גדולת נפלאות י.ת״ש כשהייתי במדינת
פולגיא בארץ •גזירה •במידות קשות ושונות בשנת ת״ח לפ׳׳ק וכו׳ והרגו
אשתו ושלשת בגי והבו אותי במכות מרורים :וייסורים קשים זכו' וידר יעקב
נדד ׳בעת צרה אם יהי׳ אלקים עמדי ויציליני מצרה •זו וכו׳ ■ושבתי בשלום
אל בית ■אבי יוכר■ <אלך לארצה׳>ק זבו׳ ״.
נעתק ״לקורות גזירות ישראל״ הוצאת ח״י קורלאנד .עיץ ב״אהלי ספר״
אברהם־ יערי ,ירושלים !תרצ״ט ,עמוד  12־. 13
דרשה לה״ר יעקב כ״ר שמשון מפזאמאשדב ליום א׳ דפסח
( .בין שנות שמ״ה־מ״ז) פראג חש״ד (בין שנות שמ״ז־ש״ג)
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צילום מהס  9ר קבלנו בתודה נזהספריה בווליאנה באוקספורד
אננליא ,גודל הספר בפורמט  16°ובס׳־ה מכיל  7ד 9י  0קטנים

דרשה אחת היא כמו שהוכחתי ברשימתי ע׳  1101נגד מת׳ צונץ .רמש״ש.
אוצר הספרים לבן יעקב ווילגא תרל״ז !עמוד  121אות ד׳ מספר .534
ר«ספד וזזה נרושם ■גם כן בבית עקד ספרים פריעדבערג אות ד׳ מספר 1344
ורק בשיבוי שם אביו משמשון לשמעון,
וההבדל שנות מהדפסה בין שני ספרים הללו הוא בעדך שמוגים שגה
ויש לחקור אם מחבר אחד הולידם ,או שני מהברים.
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ולזזעתי שניהם «עו זדאין מתקבל •על הלב שבתחילת התישבות היהודים
בעיר טאמאשזב קרה שימצאו שם ושני אנשים ששמם ושם אבותם שוים,
ושניהם היו מחברים ,דבר שלא שכיח .ואם נאמד ששני הספרים חיברם
איש  ,*1mזהו רחוק מן ׳השכל. .דאבו הדפיס 1בשנות שמ״ז דרשה בפראג יכולים
לשער שכבר הי׳ אז •בן שלושים בערך ,נמצא  3שגת ת״ח כבר הי׳ קרוב
לבן :תשעים ונהרגו אשתו ובניו .ואתר כן התאושש מחורבנו ונשא אשת שני ,
והוליד בנים ובשנת תט״ו בהיותו* קרוב לבן מאה בלקח לשבי ביחד עם
אשתו ו מיון ועברו ■עליהם *סורים מראים ,ופשנפדה גדר ׳לעלות לאדצה״ק
והגיע עד וויניציאה והדפיס שם בשנת הכת״ב בהיותו בן מאה ועשר הספר
*אהל יעקב״ ,ולדעת פרומקין ב״חפמי ירושלים״ ח״ב עמוד  88זעי-ע גם לירושלים,
דבר שממעט אין זד .במציאות ,ובפרט לפי תנאי החיים ובימים ההם ,וגם כפי
מעט ידיעתי בתולדות עיר טאמאשוב בימים ההם עדיין לא ■התקיים שם
ישוב יהודי באופן רשמי ,ושם העיר גזומאשוב לא ד«י׳ עדיץ בעולם בכלל,
באופן שאין שום מציאות ואפשרות שימצא מחבר מטאמאשוב שידפיס ספרו
כץ שנות שמ״ז^-ש״ג.
והנה הצעתי דבר זה לפגי ידחדי!הרב.דוב מאנידעלבוים ואמר לי שעיין ביחד
עם המלומד מר משה לודזקי ברשימות שטיינשניידער שעלי׳ מסתמך בן יעקב,
ושם מצאו שנרשמה !דרשה בהלכות פסח לדבי יצחק חיות ב״ר אבדהפ«
וכן הוא ברשימת ׳האנגלית של קטלוג באדאלאנו של קקאולי .וקשה להבין
איך !נתחלפו לבן יעקב ושטיינשניידר השם יצחק חיית בן אברהם ,לחכי יעקב
ב״ר שמשון מטאמאשוב ,ונפלא הדבר שמר פריעדפעדוג בבית העקד שלו
כדי לצאת כל הדעות מביא שניהם ,יעוד קשה מדהע ■הספק רק על הבדל
חמש שנים ,בין שמת שמ״ד — .מ״ז.
לכן השערתי שהספרים אהל יעקב ודרשה לפסח ,הם מפר אחד! ,ומחבר
אחד הולידם ,ובאוצר הספרים לבז יעקב נפלה טעות ובמקום שבדסס בין שנות
שמ״ה—מ״׳ז ,צריך להיות בין שנות תכ״ב—תב״ז ,ואין כאן שגי ספרים רק
ספר אחד ממחבר אחד ׳והוא הוא הספר ״אהל יעקב״ לר׳ יעקב ב״ר שמעון
מטאמאשוב שרשם כאות א' מספר  374ונתחלף לו אות עיץ לשי״ן ונעשה
משמעון שמשון .ושבת מדפוס הכת״ב ליצירה ונסתפק לו אם לצרף )9־ ת ה״א
מתיבת הכת״ב שרמז ביו שנת הדפוס להפרט הקטן נמצא שגדפס בשנת n n
או מפני שסיים ליצירה והכוונה לפרט •גדול אז אות ד.׳ מרמזת על ה׳ אלפים
ונשארו רק האותיות כת״ב לתשוב על פרט הקטן ונמצא שנדפס בשנת תכ*ב«
וההבדל בחמש שנים ,וכך נשתרבב הטעות אפל מעולם לא הי׳ מחבר אחר
בשם מ ה שהדפיס בפראג יר שה בשנת שמ״ז .ורק הוא בודאי עבד ועל כרטי&ים,
ומחב יעל כרטיס אחד הערה שכל הספר ״אהל יעקב״ הוא דרשה אוזת ,וכמו
שכותב ממחבר בהקדמה שיש לו חיבור על כל החידה ולעת !עתה אי אפשר
להביא לבית הדפום רק דרשה אחת .ויחסה לפסח ,לפי קבלת וזז״ל שבפסח
כאו המלאכים לבשר לאברהם ושרה ,מלידת יצחק ,ובפסח נעקד יצחק כדאי תא
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בשמ״ר <טו יב) ,וברמת הימים ראה שיש לו ברטים מיזחד תחת השם
דרשה אחת ,וסבר שזה ספר מיוחד ,זכד נלכד בטעות.

הרג ר׳ צבי הירש תלוי ג״ר רפאל משומאשוג
אביו הי׳ דאב״ ד בזאלקווא ונכד להגאון ר׳ יצחק אבד״ק זאסלוב 1אח״כ
מ״מ בזאלקחא וגיסו של הקדוש ר׳ יחיאל מיכל מנעמודב ■הי״ד.
בילדותו למד בטישודץ בישיבתו של בן דודתו הגאון ר׳ צבי אבד״ק בעלז
שהי' מקודם אב״ד ור״מ בק״ק טישיוויץ. ,ונשא אשה מטאמשוב פת ר׳ חיים
בן הגאון ר׳ יהושע אבד״ק טומאשזב ,וכפי הנראה מהמגמות דר זמן רב
•בזאמאשטש והעמיד שם תלמידים הגונים ■גדולים בתורה ,ואזז״ב קבע משכנו
בעיר טומאשוב וגם שם ,עסק :בהרבצת התורה לתלמידים■ .וז״׳ל בהקדמתו
לספרו ״עבודת השיר הלוי״ (זאלקווא ■תקל״ג)* :ומעם .תורה למדתי מרבותי
גאוני ארץ ■ומתלמידי יותר מכולם ,כי מנעורי הייתי תבוש בביהמ״ד זריז
וגסגר •במחוצות פלוגתוח ד׳ אמות של הלכה עם תלמידים המחכימים את
רבותיהם ,וסופם הוכיח על תחילתם אשר כמה וכמה מהם כל אחד על דגלו חונה,
יושג •על כסא ההוראה ,בקהלות קדושות לבשר צדק ב^»ל רב ,ובהמת אשר
זיכני ד׳ בתלמידים מופלגים ,הי׳ מוטל •עלי ללמד בכל שבוע •הל©* ,ותו׳
מעגין םדר הפרשה של אותה השבוע ,ובפרט לעיין היטב בכל •דף הגמרא
של השיעזר דקביע״א לי עידנא בכל יזם לאפושי בשיעורא דאורייתא וכו׳
וכמה פעמים אמרו לי אנשים להביא לבית הדפום מה שנתחדש אצלי זלא רציתי
ליטול עטרה לעצמי ויהי כי זקנתי אמרתי אם לא עכשיו אימתי* זכו׳.
■במה הי׳ מתפרנס? לכאורה ממשמעות הלשונות בהסכמות הרבנים יכולים
להוכיח שהי׳ חזן העיד ,אכן מי שבקי בםגנון המליצות שהשתמשו בהן הרבנים
בתקופה זו ,יודע •שמתאימות מפני שהי׳ לוי וקרא שם חיבורו ■עמדת השי״ר
(אותיות שמו הירש) ד״לוי■ ,ושמו ושם חיבורו הי׳ כוו הדוחה להרבנים
®1ישתמשו ■עליו ■במליצות השייכות למנגנים כמו *בן לוי היודע פרק בשי״ר״,
׳״וכל בעלי •שיר ייוצאין פשי״ר״ ,והרב מטישיוויץ אם כי כתב עליו היות
מן המשוררים •ויהי׳ כנגן המנגן ,ולכאורה מליצות שיש להם שייכות ישרה
לנגינה •וחזנות ,אבל תיכף מבאר כוונתו בסיימו המליצה ויהי שירו חמשה
חומשי תורד״ שזה רמז על חלק הראשון מחיבורו ״ועמדת השיר״ שהוא מסודר
על סדר התורה ,ועל חלק השני כותב הלאה*, :ואלף המגן גבורים גמ&״ת
ואמר <עם הספר קדאו שם עבודת השיר הלוי ,שיר של פרקים (הילנו שני חלקים),
ואולי הי׳ באמת מחונן ג״כ בקול נעים והי׳ חזן העיר ,גם הרב אב״ד טאמאשוב
כותב !עליו תואר מיוחד שלא נמצא בכל ההסכמות על םפרו  :״הדיין המצויני״,
ואולי זה רמז שהי׳ .דיין ■כעיר ,וקשה לשער אם הי׳ דיין רשמי במשמרת
והכנסה מקהלה ,או רק בתור למדן מופלג צרפו הרב אב״ד לענינים שהי׳ צריך
בי״ד של שלשה ,כמו שנהגו הרבה רבנים בקהלות קטנות ,ובכלל יוכל להיות

שהתואר •שייך לעילם המליצות יואץ בו ממשות׳!ואפשר הי׳ באמת ■פרנסתו מזוז
שהעמיד תלמידים׳ ■מלמד אד ראש ישיבה' .בכל או&ז הי׳ למדן ■עצום גדול
בתודה ■ועמקן נפלא״ וסופר נפלא אשד י!ד זשם לו בחכמת המליצה (משחק
מילים) זמיר יכולים לשפוט זאת מהקדמה הקצרה׳ זדיז !ונסג׳ר במקום מבטא
■האורגנאלי (פסחים נ ):יש זריז *נשכר ויש •זריז מפ ס ה •במחוצות פלדגתות׳
המבטא המקורי הוא בריש בבא בתרא ,השותפין שרצו לעש!ו.ת מחיצה,
סברוה מאי מחיצה גודא (כותל) יפו׳ ואימא מחיצה פלוגתא ,והמליצות מלאים
בכל ספרו .אם נמצאו מיוצאי חלציו בין בני פיר טאמאשו־ב בימינו׳ לא
ידוע לי.

עבודת השיר הלוי המחבר צבי הירש בהרבני מוה״ר ר8אל הלוי
ראב״ד זאלהןווא נין ונכד להגאון מו״ה יצחק שהי׳ אבד״ק זאסלוב,
ובעת הבדיחה מאוקריינא בא לק״ק זאלקווא ונתקבל למ״מ וכף,
ואשתו של •א״א זקני הרב ד׳ יצחק הנ״ל היתה אחותו של האיש
האלקים הרב מו״ה שמשון אוסטראפעלער הי״ד ,והמחבר הנ״ל
חתן ר׳׳ חיים אחיו של הרב המאה״ג החכם השלם והמושלם מוה״ר
יצחק אייזיק אבד״ק טארניגראד ,והם בני הגאון מוה״ר יהושע
שהי ,אבדק״ק בלן"ל! טוטאשוב השרופה והחריבה עכשיו,
תבנה י ותכונן עד בנין ירושלים במהרה אמן .נדפס בזאלקווא
שנת כל הבא לעבוד עבודת עבודה זו השירילפ״הן.
המחבר הנ״ל הי׳ מטזמאשוב כפי שכותב בהקדמה •וכמו שמתארים אותו
הרבנים בעלי .ד«ן!סכמות ,ובטעות חשבו החכם שלמה באבער ב״קרי׳ נשגבה״
אות רעט לראב״ד ביזאלקווא״ רק אביו הרב ר׳ רפאל הלוי הי׳ ראב״ד •בזאלקווא.
בהסכמת הגאון ר׳ שלמה בעל ״מרכבת המשנה״ מיזם ט״ז תמוז תקל״ג
כתב עליו :״ועבד הלוי הוא על משמרתו משמרת עבודת הקודש •הוא
עבודת השיר וכל בעלי השיר יוצאץ בשיר המעלות של הרבני החריף הישיש
ד׳ צבי הירש במוה״ד רפאל הלוי מק״ק טאמאשוב אשר מכיר אני אותו
מעודו שוקד על דלתות ושערים המצוינים בהלכה והוא משהער ששודר
בעבודת השי״ר״ (מליצה מפני .שהוא נתן שיעורים בתורה״ ■וכעת חיבר
עבודת חשיר).
הסכמת הגאון ר׳ צבי הירש מייזלש אבד״ק זאלקווא מיום כ׳ תמוז תקנ״ג :
׳״בל •בעלי שיד יוצאין בשיר ונמשכין בשיר המעלות ,פאר ותהלות •דהאי גברא
דמר״י צבי״ ה״ה הרבני המופלג החו״ב הישיש נ״י ע״ה מוה״ד צבי הירש הלזי
מק״ק טאמאשוב׳ בן לוי היודע פרק בשיר׳ ימקול נעימתו נזקרין בבת ראש״
ידיו רב לו בהויזת דאביי■ ורבא ומדרש ,אידמי לן כחד פרשן לבדד דללבן
מקוומות .רבות .בהלכה ותום׳ ומדרש ופרושים ,פירושי גנותר במיני תרגימא
באג דתא יוכו׳ ומזג ם כי מימים ימימה ידעתי את האיש •ראת שיחו! ,הרבה ישיבה
והרבה חכמה״ וכר.
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הסכמת הגאון ר' -דוב בער מזאמאשטש אבד״ק לביב מיום ט״ו תמוז
תקל״ג  :״הרבני המופלג החריף הישיש מוה״ר הירש ב״ר רפאל אחד המיוחד
מלומדי ק״ק טומאשוב ונהירנא פד ה ו ינא בי מדרשא של אבא ואדוני אבי
הרב המנוח הגאון המפורסם אבד״ק •זאמאשטש ,אז הרביץ תורד .והעמיד
תלמידים הרבה ופלפל בחכמה בחריפות ובקיאות וזכה למים טוב״ וכד.
הסכמת בן ■דודתי הגאון מו״ה יצחק אבד״ק בעלז ,א״ה פסח לסד ט
חק״-ת התורה לפ״ק  :״תלמידי ש״ב ידידי הרבני המופלג בתוי״ש השנון
כ׳ צבי הירש בהריבני ד׳ רפאל הלוי עם היות מכירו הייתי לשעבר בבית
שם ועבר באהלה של תורה בעת ששאב מבארו של יצחק בהיותי לומד
בישיבתי הדמה בק״ק טישיוויץ ,והי׳ תלמיד מחכים את רבותיו וגלי לדדעי׳
ונפל נהורא בבי מדרשא בפלפולא ח ריפ תא׳ ועכשיו הפליא הגדיל תושי׳ ״.
•הסכמת הגאון ר׳ יוסף הויכגילעדנטער אבד״ק זאמאשט מיום ה׳ אדר
שנת טו״ב וי ש״ד :״לדידי הזי לי אור כי יהל גברא הבא כבוד הרבני המופלג
ומופלא השלם הישיש מוה״ר צבי הירש ב״ר רפאל סג״ל מתושבי בשבת
תחכמוני בק״ק מומאשוב ,בהיותו פה זאמאשטש והופיע מאור תורתו לתלמידים
הגונים׳ ורבים שתו מימיו מקור מים חיים״ ,וכו׳.
הסכמת הגאון אב״ד ור״מ דק״ק טאמאשיב ר׳ אליעזר מיום ב  ,אדר
תקל״ג :״זאת עבודת הלוים עבודת הקודש וכר התורני הרבני המופלא החריף
הדיין המצזיני זית רוענני מתושבי יקירי ,ככסא דמוקרי׳ <דםה ק״ק מומאשוב
ה״ה הישיש ר׳ צבי ה  Tש ב״ר רפאל הלוי מעודו ועד היום הזה שוקד על
דלתות השקידה יום יום צלל בים התלמוד ולא מש מתוך אוהל של תורד״
והעמיד תלמידים הרבה .וכמה ®עמים פלפלתי עמו יראיתיו מלא דבר ערבים
דבריו לשומעיהם יוכר.
הסכמת הגאון ר׳ ניתן נטע סהנא שפירא אבד״ק טישיוויטץ מיום כ״ט חשון
תקל״ג :״זמן מלא חכמה ותרב חכמתו וכל זמן שמזקין דעתו מיושבת וכר
הרבני המופלג ומופלא הישיש ד׳ צבי הירש ב״ר רפאל הלוי מק״ק טאמאשיב.
מכירו הייתי לשעבר ביהות אחלי אפדני דגלי עלי אד .בה כסא הרבנות
בק״ק הנ״ל (טומאשוב) מהר״ץ הג״ל הי׳ מן השוערים שעורי דרבנן הטיף
לאחרינו צוף דבש נופת צופים ,העמיד תלמידים הרבה״ רבים שתו ומימיו
נאמנים והוסיף ידו שנית מדברי מופרים אחוז בזה גס מזה אל תנזז ידו
היות מן המשוררים ויהי ,כנגן המנגן ויהי שידו חמשה חומשי תורה״.
הסכמת ב״ד הגאון ר׳ יצחק שמשון ב״ר פסח אבד״ק ראווא מיום טו״ג אייר
דהאי שתא :״ותיט׳ב לה ,מהשיר״.
בספרו מביא חיד״ת בשם בגו הרבני המופלג ר׳ שמחה• בדף עד.
דבר חידש במסכת ב״מ בשם המרומם הרבני המופלג החריף הוזמו מו״ה
ישראל נ״י מק״ק טאמאשיב .שם ע״ב בשם הרבני המופלג החריף ובקי
ר׳ צבי הירש ב״ר ישראל הנ״ל.
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הרג ר׳ שמעי׳ ב׳׳ר יהונתן מטומאשוב
הי׳ למדן מופלג שמנעוריו עד שיבתו ע&ק באורייתא תדירא כמו שכתב
עליו הרב אב״ד ממאמאשוב  :״בעת ההוא לא מש מתוך אתלה של תורה,
תגי ומתני לית לי׳ שיעורא ,ומעודו תורתו אומנתו׳ ענותן ושפל ברך״,
ובודאי לא הי׳ יוצא מכלל כל בני עידו לחבר חיבורים אכן גילה •דעתו
בהקדמתו בזה״ל :״אשד אחזוני חבלי עוני .כל ימי עני .ובני ביתי ט תנים
קולם :ברמות״ זע ה לגו לחם ונחי׳ ולא נמות ,זאף גם זאת שבעירי הבערה
ללהב יצאת ,ונשארתי באפם מקום למחסה ולמסתור מזרם !וממטר ,ואכן
מראשותי ערשי ,ודמעת עיני מנת כוסי ,והגיעו ימי הגבורה ■ואזיל סומקא
ואחא חיורא ,ע״ב יעצוני בלמתי ואשאל מה׳ 3נפש הפיצה שיפוצו מעינותי
תוצר .זבד ובקשתי מפל מעיק בםפרי «ד» שאל יאמר בל מה דעביד הוא
ליותרת הכבוד ופו׳ רק הבירי ותלמידי המקשיבים לקולי הם .הביאוני לזה
ואמרו לי למה צפנת אמרתך ולמה לא יתפדהמו •דבריך״.
זמז־ת ענוותנותו מצהיר מבין שורות הספד ,ומאד הי׳ נזהר שלא להתעטף
בטלית שאינו שלו ולא דק שאומר דפר בשם אומדו אלא אפילו אם נסתפק
ששמע החידוד מפי איזה גדול מסיים המאמר :וכמדומה לי ששמעתי בשם
גדול אחד.
מעניין הטעם שקרא לחיבורו ״סייע תא ■דשמיא״ שכתב בזה :״כי בודאי
מי השמיט סיחעוני ע״ד ■הבא לטהר מסייעי ן אותו ואף גם זאת שזזאחמר יעל פה
שתי חיבות אלו היייעתא דשמיא( ,נשמע) כאילו אומר סייעתא דשמעיה״,
ו מ ה נתן להבין שהדפים ספרו להיות סיחעתא מזרה) לשמעי׳.
פייעתא דשמיא שחיבר ה״ה הרב המופלא הישיש וזקן החריף
ובקי בהלכות ואגדות כ״ש כמוהר״ר שמעי ,נר״ו בן מוהר״ר
יהונתן זצלה״ה מהן״ל! טאמשוג ,זקן זה קנה חכמה ודעת,
והפליא לעשות ,מעשה חידודו קודם לליבונו ,בחריפותו ובקיאותו
על סדר הפרשיות ,ולא הספיק להביאו לבית הדפוס ,עד כי לא
מצא ידו ורגלו לצאת ולבוא עוד היום ,וקם תחתיו בן בנו הרבני
מוהר״ר יע?ןכ נר״י ,להוציא יקר מזולל ,ולדבר שמעתתא בעלמא,
אפם קצהו מאמריו הנעימים ,וחיבוריו הטובים ,ועוד חזון למועד
למימר מהני מילי מעליותא משמי׳ דגברא רבא הנ״ל ,דיהרנפורט
שנת תקל״ד.
והוצאה שני׳ ווארשא שנת עת״ר ע״י נפדו נתן נטע זאב ב״ר צבי

העלטשעד מטאמאשוב.
הספמת הרב המאה״ג המפורסים ר׳ אליעזר גר״י אבד״ק טאמאשוב:
״תדור אתם ראו דברי אחד ומיוחד מתושבי קהלתינו ה״ה הדבני המופלא
J

ס פ ר ז כ רון

40

החריף !הישיש ובו׳ אשר מעידו תורתו אומנתו לא מש מתוך אהל של תורה,
תני זמתני לית לי׳ שיעורא ,וזז ראה חכמתו ■ועוצם ■בינתו בספרי אשד חיבר
בסייעתא דשמיא" ■ובו׳.
הסכמת הרב המאה״ג המפורסם ר׳ •גבריאל נר״י אבד״ק לעווערטוב:
״יום י״ב שבט תקל״ד ,יקר רוח ואיש תבונה״ מאיר .עיני חכמים בהלצה,
הרבני המופלג בחכמה ומדע החר׳ב זקן ויושב בישיבה תמיד לא מש מאהל
מנעוריו תודתו אומנתו״.
בספר ״סייעתא דשמיא״ מביא חיד״ת מזולתו■ .בפ׳ בלק יי שב :שמעתי
מדודי המופלג ר׳ י׳וסף ,בפרשת שלח :שמעתי מפי מו״ד  1עקדא מוהר״ר
צבי חרל״ף״ בפרשת מטות  :הרב •המאה״ג הגאון ר׳ אהרן שמואל אבד״ק שברשין,
בפרשת וישלח ויחי :שמעתי ממו״ר המאה״ג ר׳ משה בארנובר לאויט״א
בשם הגאון ר׳ יוסף אב״ד ור״מ בק״ק לובלין׳ בפרשת ■בשלח  :שמעתי מהחסיד
המופלג מוה״ר זלקא מוכיח הגדול זצ״ל״ בפרשת ויקהל  :שמעתי מהרב
המאה״ג ר׳ פאליק מגיד ■בק״ק לבוב .ובפרשת תולדות :שמעתי מפי הרב
המאה״ג דק״ק פיורדא ,והוא הי׳ מקודם אב״ד בטאמאשוב .העיין לעיל בערך
הרב אליעזר לעזער היילפרערן.

חרב ר׳ אפרים נחום מיין אב״ד
או ד׳ אפרים ב״ר נחום וויין ,מוזכר בשמות זעודבים ,בספר ״עמק ברכה״
ח״א על ■עשר סוגיות במסכת ■ברכות להרב יחיאל ב״ר יעקב מפלאנטש,
מלומדי בביהמ״ד ד׳ שמואל ר׳ יעקלש בבראד ,נדפס בלעמבוערג בשנת תקס״ח.
1

*

הרב ר' משה בישקא אבד׳׳ק טומאשוב
בהגאון ר׳ צבי גלוגא מזאמאשטש אבד״ק בראדי ואה״ו .ואשתו ■הרבנית
פיגאלי בת הגאון ד׳ יוסף הויכגילעדגטעד אבד״ק זאמאשטש מחבר ספר
״משנת חכמים״.
■וידידי זזרב ד׳ נפתלי ברוינפעלד העירני שב״שם ד.גדולים״ לר״א וואלדען,
מערכת ■גדולים אות מ׳ סי׳ קנב הפך הסדר שכתב הרב ר׳ משה ■הי׳ בן הגאון
ר׳ יוסף הויכגילערנטער מח״ס משגת חכמים״ דחתן הגאון רבי צבי הירש
מזאמאשטש ,ור״י •דוקעם בחיבורו ״אוד .למושב״ צד  79מחליט שעבל
״תפארת צבי״ מזאמאשטש הוא בעצמו הי׳ חתן הגאון 0.על משנת חכמים,
והחליף אותו בבנו הרב ר׳ משה .דנן ,שאשתו ,פיגאלי היחד .בת הגאון בעל
משגת חכמים ,ואביו בעל תפארת צבי ד»י׳ בזיווג ראשון חתן הג״מ ארי׳ ליב
אבד״ק דובענקא בהגאון ר׳ צבי הלברשטאט״ וגרשה ולקח לו לאשר .מרת
שרה מליסא נפטרה ט״ז ניסן תק״ץ״ באלטונא בת פ״׳ז שנד( .כתבי הגאונים
עמוד )d5״ עכ״1ד.
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נולד בשנת תקכ״ה בעיר טישיוויטץ בעת שאביו כיהן שם בתור אב״ד״
ודאה בנזבי״ק אה״ע סי׳ ע״ח שנמצאה שם חתימת אביי משנת תקכ״ז וחותם
עצמו אבד״ק טישיוויטץ.
ובשנת תק״נ הדפיס חותנו הגאץ ספרו משנת חכמים״ הוסיף שם
קונטרס מיוחד .מתוות בניו״ בשם ״חוט המשולש״׳  m iממנו נדפס שם
חידושים נפלאים; ורזאים שם רב גוברי׳ זחילי׳ לאורייתא שהו׳ למדן מובהק
ועמקן י נפלא.
בשנת תקע״ו׳ בהיותו אב״ד בטאמאשוב׳ הדפיס .בווארשא שו״ת ״תשגר ת צבי״
״שוט
גתעהב , .ההדפסה־■ .
1ה״א  .מאביז הגאון *זצליל״ה■ .בהקדמתו מתנצל מרוע ■
המלחמה ?מזר עבר! ,על כל יושבי זאמושטץ ולקחו גם ממני הוני ורכושי,
עד פי קצרה.ידי מנשוא הוצאת הדפוס״.
להד ב ר׳ משה .הל שני בנים׳ שם האחד,ר׳ שאול יהושע העשיל מבראך,
אשר הוזיל ימכספו להדפסת הספר ״שו״ת תפאר׳ת צבי״.זז״א פמבואר בהקדמה
לאביו ר׳ משה .שם השני הרב ך׳  .אברהם יעקב (יש לו תשזבה בשו״ת
״■תפארת צבי״ למד זקנו הגאין ד ל חאו״ח סי׳ ט״ז) והי׳ אבד״ק טישיוויץ,
וך״סכמה_ על ״שבחי בעש״ט״  .לאשצוב ■תקע״ה׳ ובנו הגז׳מ «!ויםן» גילערנמער
אבד״ק הרובישאוו  .הל׳  .חותנם של הגה״צ ר׳  .גרשון העניו ליעער זצ״ל
אדמו״ר מראדזין מח״ם ״סדרי טהרו״ת׳ והרב הגאון ר׳ נחום פייגענבוים
אבד״ק קראסינבראד מח״ם ״הלבתא רבתא לשבתא״ .האחרון הי׳ לו בן
ד׳ יעקב פייגענבוים הי״ד שדר בטא&אשזב׳ הי׳ מהבע״ב הנכבדים שבעיר״
חסיד רוארזין.
הסיבה מדוע  .עזב הרבנות בטאמאשוב לא יתעה״ רק מעניין מה שכתב
בהקדמת ״שו״ת■ .תפארה צבי״ ה״א שזזוא הוציאו לאוד.
...י פ ל ה ה׳ לי חסדו כל הימים .וינון נא חפצי להעלות על מכבש הדפום
גם חלק השני (אגב׳ פפי שכתב הדבדי חיים מצאנו בהסכמתו על הלק שני,
בשם הישועות יעקב מלבוב■ .גאונותו של המחבר רואים בחלק אבן העזר
והוא המובחר מחידושיו).
זאז יואיל ■אלו־ה ייתן שאלתי ,להביא! י אל ארץ הקדושה עם אשתי הרבנית
וכו׳ ,ושם אקדיש • בל״ינ <כלי נדד) יתר צבאי לתודה׳ ולתעודה ,ואוציא לאור
כל חיבורי אבא הגאון זצ״ל •!.אבל-שתי' משאלותיז  16נתמלאו׳ ■הוא־ נשאר
בבדאד עד -יזמו האחרון ,והספר נדפס בשנת תרכ״ו ביוזעפאוו על־ידי
הרב ישפר מייולש ,אפ״ד ׳עירי חדש• יעיין ב״ידעת קדושים״ עמוד  12אודות
ר׳ משיה באטשקא.
הרב ד׳ משה קבע■ ישיבתו בק״ק בראד'אצל בנז ,ונפטר שם זקן ושבע ימים
כן פ״ד שנים • בשנת תר״ט לפ״ק.
תפ אר ת צג* על שאלות ותשובות ■,שחיבר כבוד אדמ״ו הרב האי
גאון האמתי המפורסם וכמ מוה״ר צ פי ד!ירש זצלה״ה שהי׳ מקדם
אב״ד בראד — גלוגא ומשם גתקבל■ לאב״ד בשלש קהלות אה״ו,
■

■

י

1

m

■
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ושם מנוחתו כבוד .והעיד ד׳ את כבוד בנו הרב הה״ג המפורסם
שלשלת היוחסין מה״ו מ ש ה נ״י אב״ד דה׳׳? טאמשוב להפי*
תורת אביו הצדיק ברבים וכר .נדפס בוואדשא אצל ד׳ צבי הארץ
בר״ן ז״ל שנת חותמו לאמת.
עי ץ ׳ברשימת מחברי זאמאשטש ,לידידי הרב יעקב דב מאנדעלבוים (תדפיס
מפנקס זאמאשטש שיצא לאור בבאנעם איידעם) שקובע שנת הדפוס לשנת
תקע״-ו ,ימביא שם העדה ממר חיים ליבערמאן שנמצא בספרי׳ ליובאוויטש,
טופס אתר •בשינוי שם ■המדפיס ומקום הדפוס .ישם המדפים נפתלי הירץ
ומקום הדפוס לבוב ,עכ״ד .אכן כל הרואה מה שכתוב בהקדמה ״ואסע לווארשא
ואקוד .למצוא שם משען כסף למען אוכל לדפוס ■בראשונה ספר תפארת צבי
אל ארבע ש״ע ,אולם •דברים רבים ופר סגרו גם שם מעדי •את מוצא הכסף
ולא יכולתי להדפיס את בל הספר כפעם אחת ,לכן חלקתיז לשני וזלקים״.
כמה נראה בפירוש שהדפיסו בווארשה זרק הדפים אחר כך שער מיוהד שנדפס
בלבוב ,כמו שנהגו בימים ההם בתחמלות כאלה לעקוף את הצנזורה שיוכלו
לשלוח הספד מעבר תחומי רוסיא ,ומה שקובע שנת הדפום על שנת תקע״ז,
לא אדע מנין ההוכחה שהרי בתאריך ההקדמה הוא וידבר משה ,בגימטריא תקם״ז׳
ואילי הוא מצרף האותיות הגדולות של יום ב׳ ד׳אב .שהם עולים תשעה
וביחד הוא תקע״ו.
קונטרם חוט המשולש ,חידושים וביאורים על לשונות הפוסקים
מהרבנים המופלגים בני הגאון המחבר נר״ו ,וחתנו הרג ר׳ משה
בהרג ר׳ צבי הירש אבד״ק גלוגא רבתי וכר נדפס בסוף ספר
משנת הכמימ על הרמב״ם לחותנו הגאון רבי יוסף גילערנטער
אבד״ק זאמאשטש ,בדף קל״ח־קמ״ט .נדפס בלעמבערג אצל ר״ש
שלמה יאודה ראפיפארט בשנות תק״נ־נ״ב.

הרב ר׳ *הושע פרישערמאן בחר ח ״ק ר ,יוסל< מיארששוב
הי' צדיק מפורסם .ממלא מקום אביו ז״ל באדמד״רות בטאמאשוב.
מעולם לא עבר עליו חצות לילה משיבה״ בי מיום הולדו העירו אביו פל
חצות לילה ,עד שהתחיל לבכות״ ועבד ע מ ד ת הקודש בהשתפכות הנפש ובכיות
והתפלל תמיד בהשכמה בהתלהבות ודביקות הי׳ .ענוותן ושפל ברד משולב
בתמימות .אבל לעומת זד .הי׳ קנאי גדול בכל דבר קטן שראה בזה סטי׳
או נטי׳ קלה מדברי הש״ע .איש אמת אשר לא חת מפגי איומו ולא הרבץ ראשיו
בפני התקיפים .אם כי לא השתמש בנזר הרבנות רק כחד האדמו״רות היתה
על ראשו״ בכל זאת התערב בבל ידבר הנוגע לקיום הדת״ ולא הגיה שום הדשות
אפילו שמץ דשמץ ש תה מודרנית הי׳ נודף ממנו הן בלבוש או במנהג ולוחם
במס״ב לבטא״ חיפש האמת ותיעב השקר עד תכליתו ובדרו פזו וע ש לעצמו
שונאים מבין התקיפים והמודרנים,
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תמיד עמד לימין אביון והנמשל ,אלמנה ויתום היד אצלו המיוחסים
החשובים :ביותה בגליצי׳ ואונגארן ד״יו לו הרבה חסידים וידידים ואוהדים״
ובקרם: ,ופל מה שהביא הביתה חילק ביד רחבה לעניי העיר׳ וביתו הנהיג
כצמצום.
כל ימיז משחר ,ילדותו ועד זקנותו המופלגה כתת רגליו לצדיקי מדוד,
בראשונה נ0ע להגה״ק מהרצ״א מדינוב בעל ״בני יששכר״ והי׳ א צ א בשמחת
תודה האחרון ,ובאמצע ההקפות פנה אליו הרבי מדינזב דא׳׳ל :אברך בבקשה
תעורר רחמים עלי שאשאר בחיים בעוד״׳י* ואעשה ממך בלי מפואר .אחד פטירתו
נסע להרה״־ק ירמ״מ !ממאגעלניצא׳ ■עיין :בבנין דוד מיימלס (איהעל תש״ב),
בפרשת ■דצא אות .יב מביא דברי תודה ששמע ממנו שאמר בשם חרה״ק
ממאגעלניצא ששמע מפי קדשו ,ולשר •שלום מבעלזא והי׳ על הלוי׳ ביוט
כ״ז אלול ,ועל ראש משנה נסע לצאנז למרן מדברי חיים .גם ;המתופף בצל
הדה״ק מהר״א מקאזניץ ,ואחר פטירת מדן הדברי חיים 1םע לבנו מרן
הדברי יחזקאל ,ואחר פטירתו ביקר את בנו הרה״ ק מציעשינוב.
ביקר שלש פעמים גארצה״ק זהי׳ בדעתו להתיישב שמה ,פעם אחד
הי׳ מוכרח לברמז משם ,בי בעת היותו בירושלים וראה איש ואשד .הולכים
לטייל שאבי «רהע ס מ ך למקום המקדש ,בדרך אי ־כבוד למקום קדוש בזה,
מדמה לו שהם יהודים מחובבי ציון החדשים והבילוים ,הוא התקרב אליהם
ונזף ■בהם על העזות הנורא לטייל במקום קדוש בזה בפ ריצו ת ...יפטר להאיש
אחת ואתת משני צדדי לחיו ,יפנה מהם ועשה קאזאלעס (התגלגל על הארץ
ראשיו למטה ורגליו למעלה) 0חרבו בבל פעם שהיה במצב רות מ רו מ ם...
(.בך :נהגו עצמם חסידי החה״ק מהר״א מקאליסק זצ״ל).
כשמגיע להאססניא בבר חינו א החסידים בירושלים ,מו חו להתחפש
ולעקור תיבף משם בחשאי ,כי האיש שמטת סמוך לה״בותל" הוא גוי
פקיד גבוה בממלכת תורכי־ר״ יכפר נתן צו לתפסו וליישמו ■בבית האסורים.
:בפעם השלישית שהה שמה בי״ח חודשים וחזר ע״פ פקודת הרה״ק
בעל דברי יחזקאל משינאווא ,שכתב אליו מכתב שיש חרם הקדמונים שלא
להיוות בלי אשה יותר מי״ח חודש ,וע״ב ומצוה עליו שיבוא תכף בחזרה.
עיין בבאה״ג יו״ד מוס״י של״ד ובדעת קדושים על מימן הנ״ל.
בזיווג ראשון הי׳ חתן מבילגורייא ,אשתו היחה מנכדי הרה״ק ר׳ אלחנן
מחותנו של חרבי ר׳ אלימלך ,בי בנו הרה״צ ר׳ שמואל הי׳ חתן הנועם אלימלך,
גר עמה עשרים שנה ואו זבו לבנים וגירשה״ והגאונים שבדור דנו בשאלה זו,
מרן הד״ח התיר לו לגרש ,והחידושי הרי״ם הי׳ חובך ו0זה ,עיין בשו״ת הדי״ם
סי׳ לו ,ובכל זה מסיים בתשובתו להגה״ק מצאנז* :ירז״מ אין צריך לדידי
וכדעתו הרחבה יעשה ,ויותר טוב שיפעול בתפילתו שיפקוד ד׳ אותם בעובדא
דרשב׳׳י במדרש הנ״ל״ (שה״ש יעה״פ בגילה ונשמחה).
העד ,ענין זה נזכר ב״זכותא דאברהם״ חלק נחלי אמונה להדב ארי׳ מרדכי
רביגוביץ הרב מבני ברק בירושלים (ירושלים תש״ט ,עמוד יט ,אות יד),
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שכתב שאשתו הראשזנה היתד .קרובה לדידה״ק ר״י מנעסכיז ,ובאה אליו
וסיפרה לו מהיתר של בעלה שהשיג מבעל דברי חיים זצ״ל ,ואז אמד לה
מד .שבעלך רוצה שיהי׳ לו מי שיאמר קדיש אחריו ,הלא בניו יהי׳ אלמים
(שטימע) ,וכן הוד .שכל ■בניו ■שהי׳ לו מאשתו השני׳ שקיבל ע״י ההיתר
היו כולם אלמים עכ״ד .אבל טעד׳ בזה הכותב כי מאשתו השגי׳ נולד לו בנו
הדה״צ ר׳ יוסף ארי' ליביש •שהי׳ גו״צ ■וממלא מקומות באדמו״דזת בגזאמאשוב
ודיבר בכל אדם .כנודע לכל אנשי עידנו.
אחרי שנפרד מאשתו הראשונה מבילגורייא ,התיישב בטאמאשוב על
כסא אביו .אז הי׳ אב״ד דבי ישראליש נייהויז שהי׳ י ג״ב אדמו״ר חסידי,
והי׳ נראה להם כאילו רבי יהושע מתחרה בו ויזיק א בפרנסתו ,לכן נסעה
אשת רבי ישראליש לנעשכיז להרה״ק רבי יצחק׳ל שפירא ,לקבול לפניז על
התיישבות רבי יהוש-ע׳לי בטאמאשוב •והמה פוחדים שיזיק להם לפרנסתם.
הרבי מנעסכיז ניתמד .ואמר לה אל תיראו ,חסיד שמעתי  t o tישאר,
אבל רבי לא יתקדי .רבי יהושע׳לי נסע לצאנז כפי מנהגו ,לא ידוע אם
רבי יהושע הודי!ע להדברי חיים מד .שאמר הרבי מנע&ביז עליו אם לא,
אבל זה ידזע כשבא לצאנז ,אמר לו הדברי חיים סע תיכף ומיד לנעסכיז,
ותיכף קיים דבריו .בדרכז לנע&כיז עבר דרך טריסק ונכנס לקבל שלום
אצל המגיד ,ביקשו המגיד שישאר אצלו על שבח ,אמר לז ,בעת איני יכול
מפני שיש לי פקודה מהרב מצאנז ליסע יישר לנעסכיז ,ומוברח אני
לקיים דבריו ,ו ב ח מ תי בלי נדר אהי׳ אצלו על שבת .כשבא לנעסכיז
קרבו הרבי מאד ,והצטדק לפניו ,לא ידעתי ממי הי׳ המדובר ,אבל בבר
מוחלט ה ד ב ר...
נפטר ביזם י״ט תמוז בשנת תרט״ז ,ונקבר באהל אביו ,ובבל עת צרה
הלכו להתפלל על'קברם.
*
נוסח המצבה ,נמצא בתצלום מגנזך הרב מאיר רובין ז״ל:
נפטר י״ט תמוז שנת סתר״ו
סבא' קדישא אשר יצק מים
אצל צדיקי הדור במסירת
נפש -עובד השם מנעוריו ,שם
לילות בימים ,יחוס !על דל
ואביון ונפשות אביונים יושיע
השליך נפשו מנגד עבור
בית ישראל ,מופת הדור
מור׳ ורב 1הרב הצדיק
מו״ה י הו ש ע בן לאותו
 ...ק דו ש עליון מור׳ ורב׳
יזסף זצ״ל ת .נ .צ .ב .ה.

תצלום המצבה קבלנו מגנזך הרב מאיר רובין ז״ל.
מימין ■מצבת רבי יהושע ,ומשמא,ל מצבת אביו רבי יוסלי זצ״ל

בית הלבן הוא האהל מקום מנוחתם של האדמו״רים רבי יוסף
מיארטשובקא ,בנו רבי יהושע ובן בנו ■רבי יוסף ארי׳ ליביש,
■

וסביב האהל מצבות של בני משפחתם ותמקורבים .והאהל השני

■ *

—

מאחוריו ,הוא מקום מנוחתם של האזמו״רים לבית נייהויז
■

רבי ארי ,לייביש ,בנו רבי ישתוייש ונכדיו רבי מאירל מחמליס
*

ואחיו רבי מזמן מו״צ בטאמ»שוב
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הרב ר׳ יוסף ארי׳ לייביש פרישערמאן
בהרה״צ ר׳ יהושע זצ״ל
נולד בשנת תר ״ל .כשהי ,ברזמ־ימשלא אמר לו הגאון ר׳ שמואל ענגעל
האב׳׳ד משם :אני יודע ואגיד לו מתי גולד׳ :ביזם ב׳ זד׳׳ה ,פי הרה״ק מצאנז
העמיד אז משקה לכבוד לידת הבן להרה״צ ר׳ יהושע׳לי מטאמאשזב.
אשתו הרבנית צפורה היתד .בת ■הרה״צ ר׳ שמואל ת בין אבד״ק קארמשיז
נכד הרה״ק מראפשי׳טץ (בפטרה ב׳ ניסן תש״ב).
כל ימיו •עסק בחורה ועבודה בהתמדה נפלאה ,ואביו הקדוש הדריכו
והי׳ חביב עליו כבבת .עינו ,וגיתעלה במעלות זמידזת ונעשה ת״ח עצום
ובעל הוראה מובהק ,בטבעו הי׳ מתון *ענוותן זנוח לבריות ובולם אהבוהו
ונכבד ומקובל מגיר בבל השכבות ,וכשנפטר הרב ר׳ שמואל מעמעלעס
קבלוהו למו״צ ודאב״ד .בעת שהי׳ אפיו מתגורר בא״י ,צוד״ו הגה״ק בעל
דברי יחזקאל משינאווא ■שיקח פתקאות אחר  todת אביו נתקבל לממלא
מקומו ,והנהיג עדה והי׳ מפורסם לצדיק ובאו אליו לקבל ברכות פיו
ולהסתופף בצלו.
הוא התנהג בדרכי אביו והסתופף בצל צדיקי הדור ,מקודם לשינאווא
ואחריו לבנו ־הרה״ק •בעל דברי שמחה מציעשינוב .אני דברתי עם חסידים שלו
ולא הי׳ מילים בפיהם לספר איך ערך בענדה וקדושה שלחנות בליל שבת קודש
והעריבות והמתיקות הדגישו שנים רבות אחר פטירתו ,אבל בעוה״ר לא
האריך ימים ונפטר בדמי ימיו בן ארבעים •וששה ביום כ״ה אדר שני שגת רעו״ת,
ומנוחתו כבוד באהל אבותיו הקדושים.
איזה ימים קחדם פטירתו הובקעה מצבת אביו מ״ל וראו בזה בל בני העיר
ענין פלא.

מ י וצא י ח לצ י ו :
הרד״״ח ר׳ צבי הירש אלועזר פרישערמאן חתן דודו הה״צ ר׳ פינחס מראפשיץ
ואח״ב •בחעלים הי״ד.
הרבנית רחלי הי׳^ד אשת הדה״ג ר׳ אליעזר גרשון טייבער הקדוש הי״ד
בהרה״ג ר׳ יוסף משה נפתלי אבד״ק טארניגראד ובימי המלחמה נתקבל
למלא מקום אביו בטארגיגראד ,ועלתה לו להתחבא במרתף עם כל ב״ב,
זימים אחדים לפגי גמר המלחמה גילו אותם הפולנאים הרשעים והרגוהו עם
כל בני ביתו הי״ד.
הרב ר׳ שלום פרישערמאן הקדוש הי״ד חתן הה״צ ר׳ אהרן יחיאל
מנאדבורנא .נשאר ממנו רק בן אחד ר׳ אהרן יחיאל.
הרבנית לז8־> שייגדיל הי״ד אשת הה״צ ר׳ אלעזר ווייסבלום מלאח
ויו״ח הי׳^ד.
ד׳רד.״צ ר׳ משה׳ לי פרישעדמאן שליט״א אדמו״ר מטאמאשוב בניו יורק.

אד מו־ר* ם ב טו מ שוב
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י שראל

מפי חכמים וסופדים שומעים וקוראים הסבר וביאור למציאות והעובדות
בחולדות ישראל ,ויפגש בזז ן בל המעיץ ומתעמק בהן כי ממני ם החשוכים
והקשים ביותר בתולדות עמנו ותקופות כאלו לא מעטין הן ,ותקא בהן נתגלו
אורזת כאלה שלא נתגלו בתקופות הדמעות והזותרות והמאושרות כביכול,
שהאירו את חשכת עולמה של היהדות וחז״ל מגדירים בצורר״ כד< קולעת בזה
שאומרים  :״■התורה נמשלת למים מה מים יורדת ממקום גבוה למקום נמוך
אף :התורה כן״ .וכד אנו פוגשים את השתלשלות האור הרוחני הגדול לדודות
השפלים והנמוכים ביותר .אין רבוש רוחני יותר גדזל לעם ישראל .מאשר
תורה שבע״פ ,שבלעדה גם תורה שבכתב נעלמה ממנו ,ס גורד .ומסוגרת בפנינו
ואת התורה שבעל פה אשר.העיקר בה הוא התלמוד בבלי ,הגיע לעם בזמן חשוך
ומחשך ,בדברי חז״ל :״במחשכים הושפני זה תלמוד כבלי״.
בתקופות כאלו חיו והביאו אור לעם ישראל רבנן סבראה ,הגאונים ,רש״י,
בעלי התוספות וכל מאודי ומאירי חשבת ישראל ,וגם תאור תגנח הגדול שהורידו
לנו מגנזי מרומים ן הבעש״ט ותלמידיו הקדושים התחילו לזרוח אחרי הטבח האיום
של שנות ת״ח ות״ט ,כששרידי הגזלה נאנחו מהמכות האיומות שהותכו עליהם
ע״י קלגסי 'חמעלניצקי ימ״ש ,כשסכנת טמיון רוחני .בצד ההשמדה הפיסית
היתה נשקפת לשארית הפליטה בארצות פזוריהם .לכן אני נענה בשמחר .למרות
הטרדות’ הרבות למשאלת שרידי העיירה טומאשוב לובלסקי להתפנות •ולספר
במקצת בספר הזברון לעירם שהם מתבוננים כדוגמת מאות יוצאי עי״זרות אחרות
להוציא על אותו ענף גדול קדוש מהשורש .והאילן הגדול הבעש״ט שנתגלה
לפני ק״ל שנה בעירם 'וזהו האור המאיר מרן רבנו מרדכי יוסף ליינער המוכר
בעולם החסידי בהרב רבי מרדכי יוסף מאיזביצה זצ״ל ,ראש וראשון ומייסד
השולשלתא דדהבא ' של איזביצה וראדזין.
ק״ב שנה האיר האוד הגדול של תורת איזביצה וראדזין בשחקים על שמי
חשכת יהדות פולין משנת ת״ר לאלף הששי ,חשנה שנתגלה אורו הרב כאמור
בעיירה טומאשוב לובלסקי עד לערב ד״ח סיון תש״ב לאלף הששי ביום בו
נגדע השריד והחוללא האחרונה לאותו שושלת הרבי הקדוש מרן רבנו
שמואל שלימה ליינער הי״ד בעיירה וולאדאווע ,עיירה קטנה באותה ס בי ב ה...
לא נהוג בין חסידים לחקור על שנת הולדתו של הרבי לכן גם אנכי לא
שמעתי אף פעם על שגת הולדתו של הרבי מאיזביצה הרמ״י זצ״ל מחסידי
h
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רדזין ואיזביצה שזכיתי להכיר ובתוכם ׳גודלתי וחונכתי על אף שהרבה שמענו
על אורח חייו ומעשיו הטובים וגדלותו בתורה ובחכמה.
גצטט את מד .שכותב עליו אחד מנעיו הגאון החסיד הרב יתחם ליינער
שנפטר לפני שנים מספר בניו־יורק ,וכה דבריו  :ראש גולת הכתרת אבי משפחתנו
היד .אדוני אבי זקני .איש א־לקים קדוש מורנו ורבנו הרב הגאון החסיד
רבי מ ר ד כ י י ו ס ף זללה״ה .מח״ס ״ מ י ה ש לו ח ״ עה״ת ב״ח היוצר
ומחולל שלשלת החסידות באיזביצה ואחר כך בראדזץ זי״ע ועכי״א.
הוא היה גאון בנגלה ונכדו הוא דודי הגה״ק רבי גרשון חנוך העניך זללה״ה
מראדזין מביא מחידושיו בספרו הבהיר סדרי טהרות .קדוש עליזן ומקובל עצום
הגדול זהמודם מתלמידי מורנו ורבנו שמחה בונם זלה״ה מפרשיסחא״ וקבל
ת ר אחר מ ר מאת גאון עוזנו מרן הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב זלה״ה
זי״ע ועכי״א.
וכן ממשיך :וחוטר מגזע משפחות המיוחסות ש בי שו ל עד רש״י ז״ל
ורבי יוחנן הסנדלר ועד דוד מלך ישראל ככתוב סדר השלשלת בסוף ההקדמה
(הכוונה להקדמת הרגח״ה על ספר אביו «בית יעקב״ על בראשית) .והעמיד
תלמידים הרבה דורשי ה׳ מקשיבים לקולו .ומהם יצאו טעוגים בברכת התורה
גם ללמד תוחה ברבים.
בהיותו ילד קטן מת עליו אביו הרב החריף הצדיק החסיד ר׳ יעקב זלה״ה
מטומאשוב״ והוא היה בן עשרים וארבע שנים .וכ״ק דזדי הגה״ק רבי גרשון חנוך
העניו זלה״ה מביא ממאמריו בכתב קדשו .והוא נשאר יתום קטן .ויד\ ה׳
אבי היתומים את יוסף ויגדל בתורה ויראה כמאמר הכתוב ׳״אשר בך יתחם יתום״
(הושע יד״ ד).
על מצב היהדזת ופני הדברים בעיר טומאשדב ואיך גדל יתום קטן וקדוש זה
מטיב לספר יהודה לייב לוין בספרו ״האדמו״רים מאיזביצה״״ שהוציא לאור
לא מזמן״ והוא מספר בלטו בין הצעירים המופלגים כמה חריפי מוח ,בעלי
כשרונות נדירים״ רבי מנחם מעגדיל (הכוונה להרבי הזקן השרף מקאצק)
ורבי אליעזר בר״ דבי מרדכי יוסף ורבי צבי הירש .מהם ונדדו לתורה .דבי
מנחם מנדיל הלך ובא מזמושטש הלא רחוקה״ ותלמיד בישיבה המפורסמת של
רבני המקום .רבי אליעזר בר בא מלובלין שם״ למד תורה מפיו של הג״ר עזריאל״
רבה של הקהלה״ בעל ״ראש הברזל״ .רבי מרדכי יוסף חונך בטומאשוב,
בבית המדרש גדל ובץ כתליו צמח ועלר.״ נתעלה על בני גילו ועל הקשישים ממנו.
נמוך קומה״ חיור״ צנום וחלש היה מעודו .אביו רבי יעקב נפטר באבו
כשאך מלאו לו כמה שנים .היתום הפעוט פונק הרכה״ אבל עילוי כמוהו לא
שם לב לגילוי חיבה של אנשי סביבתו .סגור ומסוגר היה בעולמו .ממעט
בחברת ילדים או נערים מבוגרים יותר .תמיד תר ומחפש אחר הנעלם והחסום
ממנו .פרח רצונו עלה א ח ערוך על כוחו הפיסי וגם יכול לו .הוא הצנום והנמוך
מבין חבורת הצעירים לומדי בית המדרש נתגלה עד מהרד .כחזק ואיתן ביותר,
חמל על הכל אכל לא על עצמו״ הצעיר ,החלש ,מבין החבורד .הזאת .בעודו
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עול לימים כבד נתגלה כאישיות חזקה ,חצובה מחלמיש ועשויה ללא חת.
עילוי גדל גטונואשוב שהבטיח רבות לעתיד.
כך עלד ,והתעלה בדוחו היתום בעל היחוש הגדול והיה נוושב אחד החריפים
בין חבורת החריפים והמופלגים שלמדו והתפללו בבית המדרש של החסידים
בטומאשוב .בראש חמרה זז .עמד רבי יוסף מיארטשוב ,שהיה תלמי,דו הנאמן
של החוזה מלובלין ומפיץ תודתו בטומאשוב וסביבתה .והשפעתו על חסידי העיר
היתה רבד-
במשך הזמן התפלגו הצעירים חדיפי המוח שבין החסידים וביניהם רבי
מ ד מי יוסף מדרכו המתונה של רבי יוסף מיאר&שוב זצ״ל .ופנו לפשיסחה,
לבית המדרש שהקים שם היהודי הקדזש והאדמו״ר דבי שמחה מגם.
זעל בואו של רבי מרדכי יוסף לראשונה לפשיסזוה יחד עם קבוצת חבריו
הצעירים מטומאשוב ובמיוחד ריעו הטוב רבי מנחם מנדיל כדאי לצטט את מה
שכותב נכדו הנשר הגדול הגאון האדיר האדטו׳׳ר רבי ■גרשון ועוף מעניך
בהקדמה הנזכרת :ואחר שמילא ברסו במו״ס ופוסקים הכין לבבו ונפשו להיזת
ראוי ומוכשר לקבל תורת הקבלה והסוד ,וטרם שנסע פעם הראשונה לרבו הקדוש
מורנו רבי שמחה בונם זלה״ר״ היה מלא תודת ה ,במקרא במשנה וגמרא והלכה
ומדרשים וזהר הקדוש ולמד כל ספדי הקבלה שהיו בבית מדרש עירו ,עד שהיו
כולם שגורים בפיו .והיתר! «שנתו סדורה מאד .הוא היה האחד המיוחד שבחדרו
חדר צאן קדשים של דבו אשר עשה כרבי שמעון בן יוחאי ועלתה בידז.
עזב כל עניני עז׳ה״ז דמבר ביתו נחלת אבותיו בית מחיה פרנסה וכל כלי תשמישו
הנשארים לו מאביו הרב הגדול המקובל מוהר״ר יעקב זללזדה וכתת רגליו
ללמוד תורוה וכלכל עצמו כלחם צר ופת במלח ומים במשורה ולא מנע .עצמו
מבית מדרשו של רבו תשע שנים רצופות דק על שבועות אחדים בשנה נסע
לביתו לפעמים על חג הפסח .ואף כי היה גבר חלש תש הבח וידוע חולי
מחלת החזה ר״ל לא הביט כלום לטובת גויפו וסבל צער קור וחום מחוסר בגדי
החורף זאף כי מתולדתו היד• ענוג מאד כן לאביז ו רן לפני אמו גזע ממשפחחגז
מיוחסת עד דש״י ז״ל ור׳ יוחנן הסנדלר ומזרעא דדוד קא אתינא.
וכן ממשיך  :ושמעתי מפיו הקדוש שטרם שנסע פעם הראשונה לרבו הקדוש
מורנו רבי שמחה בוגם הכין לבבו ונפשו כי יהיה ראוי ומוכן ומוכשר לקבל
תודת אמת ,והרב ועינו שמחה בונם זללה״ה בבואו אליו פעם ראשונה אמר לו
בא ונמדוד עצמנו מי משנינו !גדול ומדד עצמו עמו וסמך ידיו עליו זאמר לו
בזד .הלשון לעת עתה אני גדול ממך אך אתה עודך צעיר ועול לימים עוד
תובל לגדול .ובפירוש לא כוון.על גידול הקומה כי רבעו שמחה בונם זללד״״ה
היה ארוך בדודו חן בקומה הן בתורה ואאזמו״ר (ואדוני אבי זקני מורי וחכי)
«ללה״ה עם שהיד .ארוך בתורה אכן היד .קצר הקו«*! .וכן שמעתי מפיו ־הקדוש
וגם סיפר שאמר עליו שהוא במי השלוח ההולכים לאט וחופר בעומק מעמקים
אשד בגלל זה נקרא ספרו הקדוש ״מי השלוח״.
לראשונה הגיע דבי מרדכי יוסף מטומאשוב לפשיסחה בשנת תקע״גז.
a
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תשע שנים הוא שימש את רבו הגדול והקדוש כאחד מגדולי תלמידיו .תשע שנים
ישב בבית המדרש הזה .להלכה ,נחשב עדיין כתושב טומאשוב ; אולם למעשה
עשה את מרבית חדשי השנה בפשיסזזה .דק לעתים לא תכופות היה סר לביתו,
שהה שברעות מספר וחוזר לרבו ,האדמו״ר .בכל חגי השנה ומועדיה חיה
במחיצת האדמו״ר דבי שמחה בונם פרט לחג הפסח ,שהקפיד לשהות בביתו
בטומאשויב.
בבית מדרשו של הרבי ר׳ שמתה בונם מפשיסחה התהלכו עשרות ,עשרות
גאונים ועילויים שמנו את התורה באותיותיה .גדולי תודה שמעטים דוגמתם בדורם.
שג מ א היוד ראו בהם את מאורי התודה לעתיד .ושימשו ברבות הימים כגדולי
האדמר׳רים וכראשי הרבנים בפולין .בבל זאת זכה רבי מרדכי יוסף מטומאשוב
ליחס מיזחד במינו מרבו הקדוש ,יחם של הוקרה והערצה״ וראו בו מעמודי התווך
ומראשי חבורה קדושה זו .ועוד זכיתי לשמוע מפי אבי מורי הקדוש החסיד
ר׳ נחום יהודה לייב הכהן מיאנובה הי״ד ,ששמע הרט* .מזקני החסידים על
יחסו של הרבי הגדול זד״קדוש לתלמידו הגדול והקדיש .בן סיפר תמיד ,ידוע
כי הרבי ר׳ בונם מפשיסחה היה סגל נאזר לעת זקנתו והיה רגיל למשמש בידיו
הקדושות את מקומות תלמידיו הקדושים וכשהגיע למקום תלמידו דבי מרדכי יוסף
מטומאשוב התחיל לצעוק כמה חם המקום הזו! לא אדם יושב כאן אלא
לפ״ד אש!
חוקרי וסופרי החסידות כשכותבים ומתארים בית מדרשו של הרבי ר׳
שמחה בונם מפשיסחה ומספרים על גדלותם של גדולי תלמידיו שהיו בבוא העת
לגדולי האדמו״דים ודאשי אלפי ישראל״ כמו  :רבי מנחם מנדיל מקוצק ,דגי יצחק
מווארקה ,רבי יצחק מאיר בעל ״חדושי הרי״מ* מגור ,דבי חנוך העניד מאלכסנדר,
דבי יעקב מרדזמין ,רבי זאב מסטריקוב ,רבי שרגא פייבל מגריצה ,רבי ברוך
מציזוב ,רבי שלמה לייב מלנטשנה ,רבי איתמר מקונסקעואלי ,דבי אברהם משה
בנו ,ועוד — התבלט רבי מרדכי יוסף בעמקותו המדהימה ,בחתירתו המתמדת
לחשוף תמיד את המקור ואת השורש של כל בעיה ,בעמלו להאיר את שבילי הסתר
המסתתרים מאחורי בל תופעה.
*

אחרי הסתלקות ״רבי ד׳ שמחה בונם מפשיסחד .ביום י״ב אלול תקפ״ז,
נתפלגה עדת החסי׳דים .חלק קיבל עליו את מרותו של בנו הרבי רבי אברהם משה
וחלק הלך אחדי רבי מנחם מנדיל לטומאשוב .בחלק זה כפי שמסופר ומקובל
היו גדולי וחריפי תלמידי פשיסחה ,מאות רבנים וגאונים ,חסידי אמת וענקי רוח.
וביניהם היה גם בן עירו וחברו הגדול דבי מרדכי יוסף ,וכמסידותו לרבו
בפשיסחה כן מסירותו לרבו בטומאשוב ,והחסידים ראו באדמר׳ר רבי מנחם מנדיל
מורה דרכם וברבי מרדכי יוסף יד ימיגו ,תלמיד חבר של האדמו״ר מדריכם
ומכוון צעדיהם ,יורד לעומק בעיותיהם •ונטרד בקשייהם .הם דבקים באדמו״ר
וקשורים גם בדבי מרדכי יו&ף ,המסור לכל אחד ואחד מהם.
כשהאדמו״ר רבי מנחם מנדיל העביר את בית מדרשו ועבר לגור מטומאשוב
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לק וצק נשאר אמנם דבי מרדכי יוסף בטומאשוב ,וצעירי חסידי קוצק היו ממשיכים
לטזא אליו למומאשז! לקפל ממנו הדרכה ובראשו .היוו עולים לקוצק.
כותבי שנות היותו של רבי מדדכי יוסף חס  Tקוצק מתואר בצודה כזו:
קוצק הפכה למרכז התניעה אבל גם טומאשוב לא נעזבה על ידי רבים מהחסידים
הצעירים והמופלגים .אלו המשיכו לבקר שם את רבי מרדכי יוסף ,להתחמם
לאורו ולקבל את הדרכתו .לעתים תכופות עשה דבי מרדכי יוסף את דרכו
לבית מדרשו של האדמו״ר רבי מנחם מנדיל ,ועליו נתלווים בנסיעתו חבורות
גדולות של אברכים חריפים שאיגם נוטשים אותו לעולם .הולכים עמו באשד
הוא הולך ובאים ■עמו בכל מקום .הם חסידי קוצק וחניכיו של רבי מרדכי יו&ף,
שומעי לקחו ועצתו.
אבל החסידים שהיו קרובים לשני רעים גדולים וקדושים אלה ידעו לספר
והדגישו שהדרכים .ביניהם מלכות ונפרדות .רבי מרדכי יוסף שהיה ידוע
בטוב לבו ובאהבתו לכל אחד מישראל עד שמכר את ירושת אבותיו ופיזר
את תמורתם לעניים וכל אנחה של יהודי שבד את לבו החולה ולא נח ולא שקט
עד שהשיב את ג&שו של היהודי הנאנח והסובל ,לא היה יכול לסבול את דרך
הנהגתו של הרבי הרמ״מ מקוצק שהלך והחריף רדף והרחיק ממנו את כל מי
שלא התרומם למדרגות הגבוהות כפי שדרש מחסידיו עד שעולמו נעשה צר .עליו
והסתגר לגמרי ולא נתן לחסידיו להתקרב אליו ,אמנם היו מ0פר יחידי סגולה
שגט אחדי ההסתגרות היה דלתותיו של הרבי מק וצק תמיד פתוחים לפניהם
וביניהם היה כמובן דיעו וחגרו הגדול והקרוב רבי .מרדכי יוסף ,אבל את צערן
של ישראל שעלו לקוצק אחרי .טלטולי דדך רבים למאות ולאלפים חיכו מאחורי
פתחו וחלונותיו של הרבי שבועות וחדשים ולא  .זבו לקבלת שלום ולראות
את פני קדשו של הדבי מק וצק ,ואחרי שכל עמלו להשפיע על הרבי מקוצק
לחזור לדרך עבודתו הקודמת ולטפל עם כל החסידים העולים אליו להסתופף
בצל קדשו לא נשאו פרי .והרבי מקוצק נשאר סגור כידוע בחדרו עד להסתלקותו
— קם רבי מרדכי יוסף מטומאש 1ע ועזב את קוצק ,ויחד עמו עזבו חלק גדול
מחסידי קוצק ,ביניהם גדולים וחריפי מוח והכתירו אותו למודם ודגם.
■

■

■

פרשה זו של פרישתו של החבר והתלמיד הגדול מחברו ורבו הגדול עוררה
סעדה גדולה ורבים דאו גם בפילוג חדש זה כמו בכל פילוג בישראל ובפרט
כשהפילוג פורץ בץ צדיקים וקדושי על״ין — אסון לעם ,והרבה ידים ואפילו
ידים לא טהורות בחשו בפרשה .זו .כל מושך עט רצה וניסה להלביש לפרשה
אומללה־ זו מהרהורי .לבו .לבלרים וסוערים .כתבו והוציאו ספרים על פרשת
פרישת איזביצה מקוצק וכל אחד רצה פדרכו להסביר לפי מושגיו המוגבלים
את סיבות הפרישה .כאילו היה ביכולתם לחדור למעמקי מצפונם ולעלות
לדום מחשבותיהם של ענקי דוח וקדושי עליון אלה ותלמידיהם שהתפלגו
לשני מחנות .לכן טוב נעשה אם גם במאמרנו זה ע הג כפי שנהגו החסידים
האמתיים הן של קוצק והן של איזביצה שמיעטו לדבר על אותה פרשה ,בכדי
■
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לא להכשל ח״ו כפגיע בכבודו של אחד משני הצדיקים ,ונ&עט גם אנחנו
במאמר זה להתעכב על פרשה זו ולבוש זה.
זוושבני ,שכדאי לכל היותר לספר לקוראי הספד הלזה את זכדונות ההולכות
על אותה פרשה ,והם :אבי מורי הקדוש הי׳׳ד נמנה על חסידי ראחץ ,שכידוע
ממוצא אידביצד״ הנלהבים ,חותנו זזה זקני אבי אמי הי״וד היה מזקני חסידי קוצק
ואחרי הסתלקות הרבי הזקן מקוצק הסתופף בצל קדשם של אדמו״רי גור
החל מהחדרשי הרי״מ ,הרבי רבי העניו מאלכסנדר ,ה״שפת אמת״ והאדמו״ר
הגה״ק דא״מ מגור .וכשישבו החתן והחותן ,זאת אומרת אבי וזקני ,לסעודת
שבת וחג לשזלחן אחד היה אבא מפציר בחותנז זקני שיספר לו דבר מה מאותה
פרשת הפרישה שהוא היה עד לה .הסבא היה נמנע למדזת כל הפצרותיו לשוחח
על אותה פרשה וכשהציק לו פעם אבא אולי בכל זאת יספר לו מה שהוא,
שהיה כל כך צמא לשמוע ,ענה ואמר :שמע בגי אספד לו סיפור שראיתי
אצל רבי הקדוש בקוצק ,ומזה תבין למה שאני נמנע מלספר ובכלל לשוחח
על פרשת הפרישה ,ואני מקוה שאחרי שתשמע את הסיפור תפסיק כבר
ללחוץ עלי שאספר לך .ומעשה שהיה בן היה :בערב שבת עם חשפה מסוים
וזה היה כבר באותן השנים שהרבי זצוק״ל ישב כבר סגור ומסזגג בקודש פנימה
ויצא החוצה רק לעתים תדירות מאוד ,יצא לביהמ״ד יציאה כזו שהיד .מטיל
אימה ופחד על כל הנזפחים .ובקול שאגה כדרכו בקודש שאל אם לא ידוע בעיר
על איזז שהוא יהודי שזכה עוד להכיר אישית את בעל הקדושת לוי זצוק״ל
מברדיטשוב ואף לא זכר באותו מעמד על יהודי כזה ,וכשלא קיבל מענה
חזר לחדרו ,אבל כעבור כמד .דקות חזד הרבי שזב לביהמ״ד באותה שאלה
וכשהדבר חזר ונשנה פעמים מספר הבינו שהרבי ברוח קדשו מרגיש שישנו בעיר
יהודי כזד• והתחילו להתעניין ,ו מ ט ת נודע להם שבקצה המרורק שבעיר מתגורר
יהודי קשיש מאוד המתפאר ששימש בצעירותו בחייט בברדיטשוב וגם זכה
לתפור •בגדים עבור הרבי רבי לוי יצחק .וכשהודיעו על בו להרבי ,הוא פקד
להביא אותו ובמעט על כפיים נשאו את היהודי הישיש כי ההליכה קשתה עליו
מרוב זקנה וגם המרחק היה גדול .וכשהביאו את הישיש היה בבר ליל שב״ק.
הרבי אמד להושיבו על כסא ביבית המדרש וביקש ממנו לתאר לפניו את
דמות דיוקנו של ד״״קדושת לוי״ נ״ע .הישיש היד* .הודי פשוט בעל מלאבד.
והתחיל לתאר כלשונו וסגנונו  :״ער איז געזועזען הקלייניקער״ (הוא היה קטן),
במקום לומר לא ה״ה גבד ,קומה .הדי אז קפץ הרבי מקוצק על רגליו בנשון נחש
והתחיל לצעוק בקול אדיר  :״וואס זאגט ער אויף דעם מלאן א־לקים אז עד איז
געזדעזען הקלייניקער ער את יגעוועז!ען אזוי אזוי גרויס איו •וויל מער נישט ד״ערען
פון אים״ (מה הוא אומר על מלאו א־לקים זד .שהוא היה קטנטן הלא הוא היה
כה ובה גדול (•ומרים את ידו הקדושה כמה פעמים למעלה מעל לראשו) איעי
דוצה לשמוע ממנו יותר) .הזקן נשלח חזרה לביתו .והסבא המשיו לספר:
הוא לא •הוציא אח שנתו ונפטר זמן קצר אחרי זה ,ולמרות שהיה כבר זקן מופלג
בעת פטירתו אמרו בקוצק שפטירתו העבש וי בא מקפידת הרבי על שלא ידע
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לבטות נכונה את צורת תיאורו של ה״קדהשת לוי׳!׳ .וסיים הסבא :ט י זכיתי
להכיר את גדלותו ולהעריך אח רום קדושתו של האיזיבצר זצ״ל ,אבל מאחר
שנשארתי גם אחרי פרישתו חסיד קוצק וכחסידי קוצק אחרים גם לי חרה
פרשה זו ,ד״יום אחרי שהם שניהם מעלמא דקשוט ובמת השלימו ביניהם,
נדרתי בדד לשתוק ולא לשוחח על אוחד .פרשת הפרישה כי שמא אספר ואתחמם
ואמשל ח״ו מביטוי לא נכונה על אוחו קדוש עליון ,אז אני בטוח שאני &0כן מ ה
את חיי ומאבד את שני העולמות .כמובן שאחרי שמיעת דברים כאלה עזב
כבד אבא את חותנו לנפשו ולא הפציר בו יותר לספר בנדון.
׳בניו הקדושים של האדמו״ד דכי מרדכי יזסף מטומאשוב מנמקים את
הפרישה באופן הפשוט ,כיון שהגיע עתו להתגלות ולהשקות עדרים ממעיינו
לא מיה יכול להשאר יותר בקוצק.
וגז כותב נבדו גאון הדורות האדמו״ר רגח״ה מדאדזין זצוק״ל :ואחר
הסתלקות רבו הקדוש מפשיסחה י״ב אלול תקפ״ז״ היה נחבא אל הכלים
שלש עשרה מנה שלא הגיע עדיין העת ללמד תורה מרבים כפרהםיא׳ ולימד
תורד .בצנעה ואת מועי ם חכמה ,עד עת בא דבר ה׳ והגיע הזמן ורוח ה׳ החל
לפעמו בשיבת שש מאות שנה לאלף הששי .הוא חעת אמוד עליה רמז רבי
שמעון בן יוחאי בזוה״ק (וירא קט״ז)  :ובן ייתי אלף שתיתאה דאיהו רזא דוא״ו
מ ר .ושם (קי״ז) :ובשית מאה ש 1ין לשתיתאה יתפתחון תרעי דחכמחא לעילא
ומבעי דחבמתא לתתא ובו׳ ובדין יחחזו קש תא בגווני נהירין ובד.
ואז מעזבו את קוצק כבד לא חזר לטומאשוב .בדרך התעכב ושבת בעיר
ווענגרוב ונתקבל שם לרב אב״ד מתנו לו כתב רבנות ,אבל לא רצה לקבל עליו
משרת רבנות וקבע דידתו באיזביצא״ ועל שם עיירה זו נשאר בחולדות מחסימת
שמו :״הרבי מאיזביצה״.
ועל בואו לאתביצה מספד נכדו הגאון החסיד הרב ירוחם ליינעד ז״ל :ואז
התחיל לנהוג נשיאות ברמים ,ונהרו אליו חסידים רבים מבקשי ה ,,ג מלי וקדושי
ישראל ודוחשי ה׳ ותורתו״ והוא היה הראשון אשר פחח את השער והחל ליסד
ולקבוע ביסודי קבלה האמיתית וללמד איך כל דברי החוורה הנראים על הלמש
גבוהים ודמים ונפלאים מגבול תפיסת האדם שייבים לכל נפש ונפש .וקבע
מסמרות נטועים העושים פרי למעלה ושורש למטה .מנהגו היה לומר בבל לילה
שיעור גמרא מבית מדרשו ,ומעט מזעיר נרשם בספרו הקדוש ״מי השלוח״
בשם לקוטי הש״ס .ואת שיעורו הקבוע היה משמיע בחצות הלילה.
וגם על ד רו לימודו בדאי להביא את עדות נכדו הגדול האדמו״ד מדאחין :
והוא החל לגלות טעמי תורה ולהפיץ מעיינותיו הקמשים והטהורים המיוסדים
על האמת והאמונה ,ולימד דעת לתלמידיו המקשיבים לקולו ,והסיר מהם כל
מבובות ,והתיר להם בל הספיקות הצריבים ביאוד .לבאר דברי .חבמעו ז״ל
האמורים במעטפות ולמושים .המסתירים אותם .ולימד דעת שיבינו בדברי
רבי שמעון בן יוחאי ובדברי האר״י ז״ל ,כפי שמבעים פשוטי עם דברי הלכה.
ולו היו נכתבים דברי תודתו מחייו לא ספקו עורות אילי נביות וקצר לכתוב מלם.
■
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הערצתו אצל גדולי תלמידיו לא ידעה גבול ,ומספרים שתלמידו הגאון
הקדוש רבי צדוק הכהן המפורסם מלובלין זללה״ה היה אומד עליו שאם הוא היה
חי בימי הנביאים היד .נביא״ •ובימי התנאים היה תנא ,ובימי האמוראים היה אמורא.
והעיד עליז תלמידו הכהן הגדול ,שלא שח שיהה בטלה .וכן אמר שמי שהיד.
באיזביצה ראה רוח הקודש .וסיפר הרבה דברים מה שראה בעיניו .והיה אומר
הכהן תמיד  :הרבי היה כולו חורה ,כולו הלכה ,כולו קדושה ,וכולו מידות עילאיות.
ככה הגדירו תלמידו הגדול האדמו״ר רבי צדוק הכהן מלובלק.
האדמו״ר הגה״ק מרן רבי מרדכי יוסף מאיזביצה נפטר בשבוע של פרשת
רגש ביום השביעי לחודש טבת שגת חרי״ד ,ומנוחתו כבוד בעיר איזביצה.
היו מספרים בין חסידי ראדזין ,שהרבי מאיזביצד .היה רגיל לומר כי ראשי תיבות
של מילת ״ויגש״ •הן■ :וייינט יודאלאך געוואלט שרייט (״יוובכו יהודים צעקו
געוואלד״)© .עגור ארבעים שנה נפטר באותו שבוע פרשת ויגש ביום הרביעי
לחודש סבת נכדו הגאון האדיר הצדיק האדמו״ר רבי גרשון חנוך העניך ליינער
מראדזין זצ״ל ,ואז נזכרו זקני חסידי ראדזין־איזביצה באימרה זו של סבו הגדול
והבינו כי כווגת הסבא הייתה גם לפטירת הנכד באותה פרשה .והמעניק:
שתלמידו הגדול הגאון הצדיק רבי צדוק מלובלין זצ״ל מזכיר בספרו ״פרי צדיק״
(פרשת ויגש) :שמעתי ממורי הקדוש כי ויגש מורה על בכיה וצעקה ,וחושבני
כי מי שלא ידע על אמרתו האמורה של הרבי מאיזביצה בטח לא הבין את פירוש
המילים איך מורה המלה וייגש על בביר .וצעקה
זכיתי עוד להכיר חסיד אחד שזכה להסתופף מספד שנים אצל האדמו״ר
מאיזביצה ,שמו היה ר' מתתיהו דורן .הוא עוד השתתף בהלויתו של נינו
האדמו״ר הגה״ק רבי מרדכי יוסף אלי!עזר מראדזין שנפטר ביום ב״ו שבט תרפ״ט
( .)1929והנני זוכר עוד איך שעמד ליד אדונו של הרבי וצעק ובבה דבי הקדוש
הייתי בטוח שאזכה שאתה תלווה אותי למנוחת עולמים ולבסוף אני צריך לצעדי
ולאסוני ללוות אותך .גם הוא נפטר באותו חורף ב&ורים בגיל תשעים ותשע.
הארכתי במאמרי זה לכתוב על אישיותו של הרבי הקדוש והגדול הגאון
הצדיק מרן רבנו מרדכי יוסף מטומאשיוב־איזביצה ,המשמרת הראשונה וראש
השולשלתא של איזביציה־ראדזין ,מפני שהמאמר מוקדש לספר הזכרון של
העיר טומאשוב ,שמה גדל והתגדל ובעיר זו זרח אורו ומשמה יצא בקרב עדתו
הגדולה לאיזביצה ,תחנתו השניה והאחרונה ■בחייו עלי אדמות.

מ שמרת

מני ח

בשנת תקע״ח נולד בטומאשוב רבי יעקב ,במלאות ח״י שנה לאביו הגה״ק
האדמו״ר רבי מרדכי יוסף .הוא היה בנו בכורו ואח״כ ממלא מקומו .וחסידים
אמרו עליו ,שקויים בו במלואו :ואין צדיק נפטר מן העולם עד שמניח צדיק
כיוצא בו ,ושמש צדקו-תו וגדלותו בתורה ,ביראה ובחסידות זרחה עוד לפגי
הסתלקות אביו הקדוש ,בבחינת ״וזרח השמש ובא השמש״.
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מאז עמדו על דעתו הועלט במדותיו התרוממת ,במזגו הטוב ,ביחסו הלבבי
לכל אדם ,צנוע ונחבא אל הכלים .כל ימי הייו עמל לא להתבלט ולא להכאיב
לאיש .אהב את הסדר ואת השקט וברח מרעש ומכל המולה.
עם כל השקט וההצגע לכת שלו ,בקע אור תורתו וצדקותו .הוא היה גאון
גדול ואדיר לא דק בתו׳רת הקבלה ,הרז והח״ן ,וינק לתוכו מלוא חופניים חורה
וקדושה מאביו הגאון הקדוש והצדיק הנפלא ,אלא גם בווודת הנגלה נחשב לאחד
מגאוני הדור ,ובנו הגשר הגדזל האדמו״ר דגוד׳ה מדאדזין מביא ממנו הרבה
חידושים בספרו ״סדרי טהרות״ ,ובראש ■הספר נדפס ממט תשובה שהשיב להגאון
רבי יוסף שאול נטנזון ז״ל ,אבד״ק לבוב.
וכן הוא כותב עליו בהקדמה לספרו ״בית •יעקב״ על בראשית :״הוא היה
גבר חכם בעוז ,חד השכל מעומק הלכה ,ובקי בש״ס בבלי וירושלמי ,ומדרש
וספרא וספדי ,וכתבי האד״י ז״ל היו פתוחים לפניו ,ופירש אותם בפירוש מספיק
וברור עד שפחהם לפגי כל באי שעריהם ללמוד .והבנת שכלו בהלכה היה
מעומק נפלא ,וישרות עצום ,ובבל הלכה גילה עומק ההלכה וצורתא דשמעתתא
על ברוד .ואוכל להעיד באמונה כי בכל מקום אשר לא נמצא פירוש מספיק
לבירור צורתא דשמעתתא ,ובשאלו אותו לא גמגם בלשונו אף רגע ,ורק תיבף ומיד
הראה מקומו בש״ס בבלי או ירושלמי ,ובספרא וספדי ,ולא דאיתי שכל ישר
כמוהו להבין בעומק צור תא דשמעתתא כמוהו ,והרבה ענינים הגם בכתובים
אצלנו על כמה ענינים וסוגיות .אך לא נכתב אף אחד מן אלף מחידושיו,
והדפה ענינים נכללים בחידושינו .ונעשה כמעין המתגבר ,ובכל יום הוסיף
חכמה ודעת הן בנגלה הן בנסתר ,כאשר כל רואיו ידעו ודאו ,ובדבר תורה
על דרד האמת הדחיב ביאור רחב ופירוש• מספיק לבאר כל סתום ולפתוח
כל עומק ,ועשה דדך כבושה לפני כל דורש תודה על דדך האמת״.
אלה שחיו בזמנו ותיארו את אישיותו כותבים :הוא היה כמעץ נובע.
מאז החל לנהל את עדתו ולהעניק מתורתו לעדת החסידים הגדולה הדהים
קרובים ורחוקים בשפע הרב שגבר והלך .לעולם לא חזר■ על דבריו .תמיד פיתח
אפקים חדשים .בתקופה הראשונה לכהונתו הרבה להשמיע מתורתו לאברכים
שבאו אליו .השמ״ע מדבריו בפני כל חסיד צעיר שבכנס לחדרו ,וכאלה הרבו לבוא.
הרבו להכנס לאדמו״ר בשעות הקבועות לכך כדי ללמוד ולדעת תורה וחסידות,
עד כי היה ונדמה שזרם אדיר ,שעלה על גדותיו ,שהיה בעול ,סגוד ומסוגר
פחה שעריו לרווחה .המים הזכים פרצו החוצה מעוז.
ומספד נכדו הגה״ח הרב ירוחם לייגער :היה לומד שיעור גמרא בכל לילה
עם בניו הקדושים ואמר דברי תורה מנגלה ובנסתר.
בערך כשלוש עשרה שגה נהג נשיאותו אחדי הסתלקות אביו באיזביצה,
ואחר כך העתיק דירתו לראדזין .וגם שמה נהג נשיאותו ג״כ כשלוש עשרה שבה
עד שנפטר בחמשה באב תדל״ח ,בהיותו לרגלי מחלתו בעיר הקייט דרחגניק
והובא לקבורה בעיירה רוטיצה מפני שבדדוזגניק לא היה בית קברות,
בימים ההם.
■
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•זכיתי להכיר עוד מספר חסידים מחסידי האדמו״ר הגה״ק מורנו ורבנו
יעקב מאיזביצה־ראדוין״ כשהם היו כבר ישישים אבל מלאי טעם״ זקנים בעלי
תבונה עמוקה ,וכשחזרו •על אמרותיו של הרבי הגדול מיו הדברים מלא חן וטעם״
ולא פעם התיפחו בבכי כשתיארו את אישיותו וגדלותו ותפארתו של הרבי
כ אלו רק אתמול .הוא נלקח מהם״ למרות שעברו כבר אז למעלה מחמישים שנה
מהסתלקותו ,והיו מספרים על •גדלותו ומתונתו״ ומעל לכל על פשטותו ואיך
שהלך בשלום ובמישור עם כולם למרות גדלותו בבל חלקי התורה .כפי שהזכרנו
הוא מצא שפה משותפת עם כולם״ לכל אחד דיבר עם השפה המובנת לו.
והנני זוכר איד שחסידים תיארו את שולחניו״ כשהיו שותים אליו לחיים היד .עוגה
לכל אחד ואחד, :״לחיים טובים ולשלדם טרינק געזונטעדהייט״.
היו רגילים לומר• חסידי איזביצה־ראדזין על ימי נשיאותו של האדמו״ר השני
לשולשלת איזביצה־ראדזין שהם הצטיינו בשפע הטוב שבהם בכל הענינים
ובכל המובנים .ידעו אז חסידיו שפע רב בחסידות ,ברוחניות״ בלימוד תורה
ויחעו גם שפע רב בגשמיות״ במסחריהם ובעבודתם .היו אלה ימי שלוה רגועים״
שהצטיעו בשאיפה למתינות ולהיאפקות.
מ שמרת

ש לי שי ת

כמשמר ת שלישית מאותו שולשלתא דדהבא הופקד למלא מקום אביו הגד״״ק
האדמו״ר בעל ה׳״בית יעקב״ בנו בכורו הגאון האדיר שהדהים בגדלותו את כל
בני דורו ו מנ ה על ידי רבים וגדולים בנשר הגדול״ ונחשב לא רק כגאון דורו
אלא כגאון דודות״ כי נשמה קדושה וגדולה כזו יורדת לעולמנו אחת להרבה דורות.
הגאון הצדיק הנשגב מדן רבנו דבי גרשון חנוך העניך נולד לאביו הגה״ק
מרן רבעו יעקב מאיזביצה ודאדוין ביום כ״א מי ו ן בשנת תקצ״ט״ בעיירה
טישיביץ ,סמוך לטומאשוב .בעודו תינוק בעריסה עבר אביו רבי יעקב יחד
עם אביו ראש השולשלתא מרן רבעו מרדכי יוסף מטומאשוב לאיזביצה״
שם פתח אז את בית מדהשו .בעיירה איזביצה חמך וגדל ובשעריה צמת נשר
רב תהילות שהפך לאחד הכוכבים המסעירים והמזהירים בעולם התורה בדורות
האחרונים.
וגם לגביו כדאי לצטט איך שמתאר אותו בן אחיו הגאון החסיד הרב
ירוחם ליינער ז״ל* :הוא היה גאון בנגלה״ לבו כפתחו של אולם ועומק שכלו
היה מבעית .ומרא דכולא תלמדדא בבלי וירושלמי״ מכילתא ,ספרא וספרי,
ומדרשים ,וזהר הקדוש .הוא היה סיני ועוקר הרים גם יחד ,ומקובל עצום ונורא.
יחיד בדורו .איש שנמצא בו כל החמודות והמדות הטובות״ ובתכלית הקדושה
הענוד״ והחסידות .איש אשכולות וחכם בכל החכמות ,וצח הלשון וספרא ר בא
דישראל ,ובעל דוח הקודש .כמו שספרו אנשי אמנה נפלאות ומופתים שראו
בעיניהם״.
הסופר יהודה לייב לוין מספד עליו ממקורות מוסמכים :״עילוי מובהק
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משחר ילדותו ,שהתבלט כבר כילד בן  ,5שבון ופיקח .אימריותיו ה&כז לגחלת
הכלל ויחד עם זה מתבלט בלימודו ובידיעותיו ,כילד קטן כבר לא מצא את מקומו
ב״חדר״ ,וטוב מלמדי הילדים לא התאימו לרמתו שהפליאה רבים .ובטרם הגיע
לגיל המצות כבר הקשיב בקביעות לשיעוריו של סבו האדמו״ר הגדול והקדוש
וירד לעומקן של סוגיות קשות ביותר .נחון היה בזכרון פנומנאלי ממש ,כאילו
מצלמה אוטומאטית לו במוחו .את הדברים שראה פעם שוב לא שכח לעולם.
יחד עם זה התבלט בתפיסתו המהירה והמעמיקה ,הבין כל שואל אם רק פתח
השואל בדבריו .רמז קל הספיק לו לעמוד על דברים מסובבים ומעמיקים,
אולם למרות כשרונותיו הגאוניים עמל על לימודו במסירות נפש .ביגע,
שאף תמיד להתעמק יותר ,כאילו גמד אומר לבלוע את התורה כולה .מי שראה
אותו שקוע בלימודו ,יכול היה להתרשם כאילו לא ניחן ילד זה בשום סגולות
והוא עומל להבין בקושי דבר מה ,שהוא למעלה מכוח השגתו״.
בסם ,האדמו״ר הגה״ק דבי מרדכי יוסף מטומאשוב־איזביצה ,ראה אח
רבו המובהק .ממנו למד הכל ,נגלה ונסתר ,תודה וחסידות .וחיבה יתירה נודעה
מהאדמדד לנכדו העילוי .הוא ראה בו אדם שלם ,אם כי בן אדם שלם ,אם כי
בן ט״ו היה עת הסתלק סבו הגדול והקדוש.
כערכת והערצת הסב לנכד כן היה מערגת והערכת הנכד להסבא ,ובכל רמז
הנהגה ורמז דק מסבו ראה תורה שלימה וקו מנחה לכל ימי חייו .גם זה שעמל
כה רב להשלים את מצות ציצית ולחדש את הטלת כנף פתיל חבלת ■בציציות,
שנפסק הרבה דורות מקושי הגלות״ עשה מפני שהבין מזה שהסבא הקפיד
אשר מכל בניו הגדולים יטיל דוקא הוא הנכד הצעיר תמיד ציציות בטליותיו
הגדולים והקטנים.
בהיותו בן י״ג שנה היה בו כבד טעם זקנים ,וסבו הגדול מסר לו הרבה
מרזי תודה .את זד׳ זעו רואים מדבריו שמביא בספרו ״עץ התכלת״  :ו מ ה העגין
קבלתי מיסוד הודי מורי ורבותי ,וביחוד מה שקבלתי מאדוני אבי זקני מו״ר
הרה״ג הקדוש זללה״ה ביום שנתחנכתי למצות תפילץ ומסר לי יסוד כוונתם,
וצוה אותי ל ביד על ישל ראש וכו׳ .ומביא שם מאמר עמוק בקבלה שמסר לו או.
את גאונותו גם בתורת הנגלה שהוא למעלה מחפיסת בן דורנו אפשר
להשיג במדת מה מראשית חיבורו ,הוא ספדו הגווול ״סדרי טהרות״ .זהו עבודה
תוהנית דג ת ממדים על כל סדר טהרות .אחד מששה סדרי משנה ,ורבותינו
חכמי התלמוד לא השאירו לגו גמרות מתלמוד בבלי על אותו סדר כמו
שהשאירו לנו על יתר סדרי המשנה .לעומת זה נמצאים מפוזרים בכל התלמודים
משנות מטהרות ,ומה שחז״ל אמדו ופירשו אותם בהם יסודות מוצקים בהלכות
טומאה וטהרה .והוא ליקט אותם לגמרות שלימות ,הציב המשנה והגמרא לאותה
משנה יחד וועיטר אותם בשני פירושים ,פירוש הארוך ופירוש הקצר בשני
צדדי העמוד מימין ומשמאל .כרש״י ותוספות בכל מסכתות הש״ס .הספד הזה
הוא גמרא חדשה על סדר טהרות והוא ילקוט מש״ס בבלי ,ירושלמי ,מכילתא,
ספרא וספרי ,ותוספותות ,ומדרשים ,וברייתות ,וזוהר הקדוש .הפירושים שלו הארוך
■
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באים ליברר וללבן את ההלכה ,והקצר בביאור מספיק לפרש ההלכות המובאות
אחרי הביאור ,העולה מן הפלפול בפירוש הארוך.
את החלק הראשון מספר כביר זה הוציא לאור בהיותו ס״ה כבן שלושים
והוא כותב שעבד על חימר ענקי זה למעלה מעשר שנים תמימות ,כי המסכת
הראשונה מסכת כלים שהוא הוציא היא מסכת בת רנ״ד דפים בפורמט גדול
של ש״ם וילנא .מזה אנו למדים לדעת כי כשניגש למלאכה אדירה זו הוא עוד
היה לפני עשרים שנה ,ובהכינו את החלק הראשון לדפוס ניכנס אל הקודש פנימה
למורו ורבו אביו הגה״ק מרן רבנו יעקב זצ״ל וביקש הסכמתו ,וציוה עליו לקבל
לכה״פ הסכמות מעשרה גדולים .ובמצות אביו הגר,״ק פנה לגאוני הדור וביקש
הסכמתם ,והם מרימים על נס עבודתו זו ומתפלאים מעוצמת גאונותו .וכדאי
לצטט כאן מספר מילים ממה שכותבים אחדים מהם  :כותב הגאון הגדול המפורסם
רבי יוסף שאול נאטנזאהן ז״ל בעל ״שואל ומשיב״ אב״ד לבוב בהסכמתו,
שזהו כמו ספר היד החזקה להרמב״ם ,אני קורא עליו מש״כ הראב״ד ז״ל
פ״י מהלכות כלאים ומשבח את רבעו הרמב״ם ז״ל כי מלאכה גדולה עשה
באסיפתו דברי הגמרות והתוספות ואם כן היה בימי הראב״ד למלאכה גדולה
אף כי אנן יחמי דיתמי .מה נכבד העבודה הזאת ובפרט סדר טהרות אשד גם
ירושלמי לא נמצא עליו.
בדומה לסבו ראש תשולשלתא ,הוא היה איש אמת ולא נשא פנים לשום אדם
בנוגע לכבוד שמים ולא חת מפני כל.
עבודה של שנים ויגע רב ועמל לאין שיעור השקיע בחידוש מצות התכלת
בציצית כפי שכתוב בחורה ״הכנף פתיל חבלת והיה לכם לציצית״ .כנף זה
שצבוע בצבע דם דג שנקרא חלזון ,נפסק במסיבות הזמן והגלות ,ומוחו הגאוני
של הרבי רבי גרשון העניך מראדזזין לא נח כאילו מן השמים הודיעו לו שמקום
הניחו לו אבותיו וכל הגאונים של הדורות שלפניו .אחרי שבירר בכל חלקי התודה
שהיו פתוחים לפניו ולא מצא באף מקום שמצוד .זו תלויה בבית ובארץ
ומתבטלת כמצוות רבות אחריות עם חורבן הבית וגלות ישראל מארצו ,הוא בירד
את כל סימני החלזון ויצא לארצות תבל ליד נמלים שונים לחפשו ,לצודו בעודו חי
ולהביאו לביתו בראדזין .עד שמוצא אותו באי קטן שליד וויגציה באיטליה,
לוכדו ומביאו לביתו ,ביום ראשון לחנוכה תרמ״ט .ואחרי שעולה בידו לאחד
מספר נסיונות לצבוע את היורה הראשונה בעזרת סממנים ממוסדי צבע שעירבב
עם דם החלזון ,והפיק את הצבע הדרוש ,לבש חבלת .ובעקבותיו מיהרו ללבוש
חבלת בציצית כעשרת אלפים חסידי ראדזין.
אז הוא יצא לשכנע את גדולי ישראל שגם הם ילכו בעקבותיו וילבשו תכלת,
וחיבר שלושה ספרים לבסס ולברר אח אמיתת דרכו בשטח זה .את הספר הראשון
פעגיני תכלת* ,שפוני טמוני חול״ ,כתב וסיים ביום י״יב מזשון תרמ״ז ,בו הוא
מבאר את מקום מציאת החלזון ,אח סימני החלזון ומראה התכלת .בספר השני,
*פתיל תכלת״ ,מתאר את החלזון שמצא על כל סימניו וסדר תהלוכותיו,
ועמל הוא להוכיח כי זהו החלזון עליו דברו חז״ל .וכן הוא מבאר בספר זה

מראה התג לת ,ד עי צביעת התכלת ,סגולותיה ,כמה חוטי תכלת צריכים
להיות בציצית ,ד? כריכת הועלת ,החוליות והקשרים .וכן קונטרס שערי תשובה
בעבין ה חבלת.
ספרו השלישי בעניני תכלת ,׳״עין חבלת״ ,שהוציא כבר לאור.אחרי הסתלקותו
בנו ומ״מ האדמו״ר רבי מרדכי יזסף אליעזר זצ״ל .ספר זה מחולק לשלושה מדורים
בו הוא חמר ומבסס דבריו בענין פתיל תכלת ובו מ״ו סעיפים .במדור השבי
תשובות שונות בעבין תכלת .ובמדור השלישי ביאור פנימיות ענין התכלת.
בסוף ספר זה תשובה חריפה בהלכה זו ,ובה.הוא עושה את חשבונו עם כל אלה
העומדים מרחוק .אינם סוחרים דבריו ואינם מקבלים דועתו .וטוען שיוכיחו
.הם דבריהם והוא יקבל את דעתם ויולד .בפומבי שטעה או שיקבלו הם אח דעתו.
עבודתו זו בחידוש התכלת עודדה סערה הלכתית והתוכת עם כל גאוני דורו
שלא הסכימו לדעתו .הוא שלח את ספריו בהלכות תכלת לכל תפוצות ישראל,
.ומאד חדה לו יעל שדעתו לא נתקבלה על חכמי התורה .ובאחד ממכתביו הוא
כותב  :כי רבי מנחם עזריה מפאנו כבר קבע בזמנו שתכלת בגיממריא שנאת חנם
לבן יחבן שמשום כך חלק קודח על תבלת כי היה לו שנאת חנם.על משה ואהרן,
ולבן גם התלוצץ כדברי הגמרא על מעלת התכלת המכפרת על שנאת חנם.
אהבתו את האמת גרמה לו סבל רב ,תלאות ורדיפות משנאת חנם וממתקנאים.
הוא גדל בכל ,בקי עצום .בבל החכמות והמדע ,ובצדקות וקדושה .ובכל זאת
סבל ממחלוקת ורדיפות בכל גאוני וקדושי ישראל בבל הדורות אשד סבלו רדיפות.
וכן הוא כותב בהקדמתו הגדולה  .לספר אביו ,״בית יעקב?  .על בראשית :
״הארכתי קצת בפרט הזה למען כבות של אד ו עז הדמב׳׳ם ז״ל ,והאמנם לא
קרוב אלי הרמב״ם ז״ל יותר ממשיגיו ז״ל ,כי כלם קדושים היו ,ואף אם בן
גילז אני בסבל תלאות ורדיפות משנאת חנם ,זהמבקש את הנרדפים ובקש אותו
גם אותי יבקש ויחוש לחנני״ .השנאה אליו הגיעו לידי כך שהלשינו עליו
.עדות השקד לפני השלטונות בדברי שקד ועלילות שוא ,והוצדד לעמוד
לפני.המשפט בחקירה ודרישה ,בין המצרים בין שבעה עשר בחמת לתשעה כאב.
ובשנים עשר ימים חיבר אז ביאור ופירוש לספר הקדוש ״ארחות חיים״ ,והוא
צואת התנא רבי אליעזר הגדול ,הוא רבי אליעזר בן הורקגוס .וכן הוא מתחיל
מאשר מנחת תודה בהתחלת הקדמתו לספר זה וכותב  :״אודה את ה׳ ואברכה שמו
אשד זבני לפרש את..הספר הקדוש הזה. .והנני מקריב בזה קרבן,על תודה אקרבנו.
כי הברתי הספד הזה והבינותיו.בעניי בעת צר לי כי .קמו .בי מלשיני עדות שקר
והלשינו עלי דברי שקר .ועלילות שוא .ורבים קמו עלי מהרבה כתות ממתחסדים
ומתפרצים ומשניהם גם יחד :לו ה׳ ■הגדולה והגבורה וגו׳ ברלך רחמנא דיהב
מלכות כארעא פעין מלכו תא דרקיעא .ויהב לתו .שולטנא ורחמי דינא ,כדאיחא
במסכת ברבות (נ״ה> וברוך ה׳ אשר חנני ,בעזרתו ונמסר עניני לחקירה ודרישה
שהיתה בעיר ראדזין בשנת תדמ״ג .שמונה חדשים .ועיקר החקירה  .מאתי היווה
בין המצרים בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב .והצרכתי.אז כמעט בבל יום
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לעמוד לפני המשפט איזה שעות ,והייתי טרוד מללמוד שעורין התמידין כסדרן
אז חיבר את הספר ארחות חיים״.
בין הידיעות הרבות והחכמות הגדולות שבהן התפרסם הדהים את העולם
בידיעותיו הרחבות ■בחכמת ■הרפואה ,והרבה ■חולים נתרפאו על ידו .תרופותיו
הוכרו על ידי כל גדולי הרופאים והרבה מהם הוכרו כמועילות לאותן מחלות
שגים רבות אחרי שהרבי מראדזין הצליח לרפאות בהם חולים.
תשובותיו המחוכמות והקולעות היו לשיחות בפי הבריות .אם רק לרשום
רק חלק ממה שזכינו לשמוע מפיותיהם של חסידים שעוד זבו להסתופף בצל קדשו
אפשר להכין מזה ספר גדול.
ס״יה חי הרבי הגדול והקדוש הצדיק הנשגב •והגאון האדיר הזה ,החוליה
השלישית של אותו שולשלת הזהב — חמישים ושתים שנה ,וקשה להבין ולהשיג
איך הספיק בשנים כה מעטות לפעול ולכתוב כה הריבה ,כי הוא כתב ספרים רבים
בבל מקצועות התורה ,ואלה שביקרו בראדזין זכו לראות את החדר הגדול
מלא כתבי יד מהריצפה עד התקרה בכל ארבע קירות החדר .וכן כותב בן אחיו
הגאון החסיד רבי ירוחם ז״ל :״ימי חייו היו קצרים ,אך חמשים ושתים שגה
כשנות שמואל הרמתי ,אבל בשנותיו הקצרות למד ולימד והרביץ תורה
בקדושה וטהרה ופעל ועשה וחיבר ספרים הרבה בנגלה ובנסתר ,ובצדק
יאמר עליו המאמר שאמרו חכז״ל עה״פ מתוקה שגת העובד אם מעט ואם הרבה.
יגע רבי בן בעשרים ושמונה שנה מה שאין תלמיד ותיק יכול ללמוד
למאה שנה (ירושלמי ברכות פ״ב ה״ה) ,ונפטר בשם טוב ביום ד׳ טבת
בשנת תרנ״א בעיר ראחין.

המ שמרת

ה ר בי עי ת

עם פטירתו המדהימה בגיל כה צעיר של הרבי הגדול אביר הרועים
אדמו״ר מרן רבנו גרשון חנוך דזעניך זצ״ל ,הושב על כסאו בגו יחידו וממלא
מקומו מרן רבניו אדמו״ר הגה״ק הרב רבי מרדכי יוסף אליעזר והוא היה אז
רק כבן כ״ה שגה• ,והיות שהוא היה נחבא אל הכלים הצנע לכת סגור בתוך עצמו
היו מעטים שהכירו את גדלותו בתודה ,בחכמה ,ביראה ובחסידות .וכשנקרא
לעמוד בראש שבט מפואר העוד .ד״קחזשה עדת חסידי ראדזין הוזא שינס את מתניו
לשמור על השולשלת ועל העדה הקדוש,ה שלא תתפזר ובמשך זמן קצר להנהגתו
בוזכחו כולם לדעת כי אין הוא נופל בגדלותו מאמתיו הקדושים .אמנם דרכי
ההנהגה שלו היו שונים מדרכי אביו הגדול ענק וגאון הדורות וראו שזה כבר
מסורת שכזו אצל אדמו״רי איזביצד .וראדזין שאין חיכוי למעשה קודמו אלא
כל אחד מתחיל מחדש כאילו היום ניתנה מסיני ,וכן זה נמשך :האדמו״ר
וראש השולשלת מדן רבינו מרדכי יוסף מאיזביצה נהג את נשיאותו כסערה
כשהוא מותקף מהרבה גדולי דורו שלא הסכימו להנהגה טזריפות שכזו!
בנו ומ״מ האדמו״ר רבי יעקב נהג במתינות ,בשלום ובמישור עם כל

בבו ומ״מ השלישי בשולשלת האדמו״ר מרן דבי .גרשון הניד העביד הלד לא
בדרגי אביו אלא בדרכי סבו״ וגש הוא נהג את נשיאותו בסערה והרבה מגדולי
דורו חלקו עליו ,וכששאלו אוחז למה אין הוא נוהג כאביד הרבי רבי יעקב
שהלך כאמור במישור ובשלום ,ענה  :אני נוהג בדיוק כאבי אנא לא נהג כאביו
וגם אני אינו נוהג כאבי אלא כסבא-..ובנו האדמו״ר רבי מרדכי יוסף אליעזר
מראדזין ,הרביעי לנשיאי בית איזביצה וממשיך דרמה ,גם נהג מ עיו והיה
דומה בהנהגתו לסבו הגדול ,האדמו״ר רבי יעקב;-מאזביצה ולא לאביו הגדול
האדמו״ר רבי גרשון חנוך העניך :מראד*ין.
את הרבי הגה״ק דבי מרדכי יוסף אליעזר וכיתי כבר להכיר גם אנכי
וכשהוא נפטר בב״ו שבט תרפ״ט הייתי כבר בן  17ולמדתי אז בישיבה בורשה,
והרבי היה גר אז בוורשה ■והייתי מבאי ביתו מדי שבת בשבתו ,וגם הרבה פעמים
בימות החול להתחמם ולהתבשם בקרבתו של בנו יחידו הקדוש דבי שמואל שלמה
(אשר עליו נכתוב בסוף מאמרנו) ,ואצטט לפני קודאי הספר טוגממווב חלק
ממאמר שפירסמתי לזכרו של הרבי רבי מרדכי יוסף אליעזר זצ״ל בעתון ״שערים״
ביום כ״ו שבט תשי״ט ,ומביא אותו ר׳ ש .ז .שרגאי בספר המעש״ט בעריכת
הרב י .ל .הכהן מימון ז״ל ,ויצא בהוצאת מוסד הרב קוק ,ירושלים תש״ך:
כולם ראו בו את האיש המורם מעם .במעשיו הכבירים למען היהדות בכללה,
אלפים ורבבות ,מכל שכבות היהדות הפולנית ומחו״ל ,היו משכימים לפתחו של
הרבי הגדול מראחין ,בבדי לשאול בעצתו המחוכמת בכל עניני הכלל והפרט.
הוא הוכר כאישיות מרכזית ובולטת ביהדות ,וכאחד המנהיגים הדגולים של
האומה הישראלית בדוד הקודם.
לרבנו מרדכי יוסף אליעזר מראדזין ,היו עדיין קשרים עם גאוני וצדיקי
הדור הקודם ,שהיד .כל כד עשיר בגדולי ישראל מפורסמים .גם גדולי החסידות
שהיו גם גאונים אדירים •בתורת ■הנגלה ,גם ׳הגאונים הליטאים וגדולי היהדות
שברוסיה הצארית ,כשהייתה עדיין פתוחה ליהדות העולמית״ וקהילותיה הקדושות
פרחו ושגשגו .גם אז נחשב כבר הרבי מראדזין כאישיות בולמת ביהדות,
ומכל תפוצות ישראל הריצו אליו שאלות בענינים הלכתיים ויבעגינים ציבוריים.
ותשובותיו מלאי החכמה והתכונה ,קבעו את עניני הצימר במאות ואלפי קהילות.
וכשהיו וויכוחים בין גדולים בעניני איסור והיתר ,או בתוך קהילות בעניגי סדר,
היו כל הצדדים פונים להכרעתו של הרבי מראדזין .וכולם קיבלו עליהם מראש
את הכרעתו ללא כל סייגים .ובמכתב קצר ,בתשובה קולעת ,היה משכך מחלוקות
של שנים ומשיב את השלום על כנו.
וכשהקה צורד להופיע בחצרות מלכים ושרים ,להשתדל לביטול מי מ ת רעות,
שזממו צוררי ישראל ברוסיה הגדולה וביתר הארצות״ היה הרבי .מראדזין
הנבחר והמובחר לשליחות זו .ובחן דבריו ובהדר פניו ,היה מצליח לא ©עם
להעביר את רוע הגזירה.
פעם הופיע במשלחת גדולי ישראל לפני הצאר •בעצמו ומספד פעמים לפני
ראש ממשלתו סטוליפין ,וגם אח״כ בפולין העצמאית .אצל כל הממשלות הפולנית,
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האדמר׳ר רבי מדרכי יושף אלעזר זצ״ל
בעל ״תפארת יוסף״ מראדזי!

שלא חסרו בהן אנטישמיים מובהקים״ חדורי שנאת ישראל ,היה הרבי מראחץ
מצליח בהופעותיו ובהשתדלויותיו לפעול לטובת בית ישראל שבגלות פולין.
פגישות ושיחות ממושכות בעגעי אזרחי פולין היהודיים״ הי׳ה לרבי מראחין
עם מחדש עצמאות פולין ו ח מו המדינה״ המרשל יוזף פילסודצקי ,שהביע
לפני פמליתו את התפלאותו על חכמתו הגדולה והבנתו הרתבה בעניינים מדעיים
של הרבי ליינער מראדזין .נוסף לגדולתו בבל מכמני התורה וצדקותו הגדולה,
היה בקי גדול בהרבה חכמות ושלט במספר שפות.
נוסף לעסקנותו הכלל־ ישראלית בהיקף עולמי וארצי ,היה כמובן למאור
עיניים לרבבות חסידיו״ שידיהם לא זזו מתוך ידו״ ולא עשו שום דבר כקטן כגדול
בלי הסכמת הרבי.
חסידי ראחין ידועים היו כגדולים בתורד״ תמימים וישרים ובעלי מחשבה.
היו מתעמקים בדא״ח שזבו לשמוע מפי רבם .בהיותו עדיין משכן כבודו בראתין,
עיר מולדתו ,היה מופיוע בכל ערב שבת בבית מדרשו ללמוד עם האברכים
שצבאו על פתחו״ שיעור קבזע בש״ס עפ״י דדד החסידות .מי שזכה לשמוע פעם
את דא״ח (•דברי א־לקים חיים) שיצאו מפי קדשו ,היה מדגיש תענוג רוחני״
והתעלות לעולם של קדושה.
נוסף להשפעתו מגדולה בחסידות ,היה מפורסם בגדול בתודה ,בקי ועמקן
נפלא ,בראשונים ובאחרונים ,בנגלה ובנסתר .ובן נודע לתהילה במידות ונימוס.
למרות פשטותו וענוותנותו ביחסו עם הבריות ,התיחסו אליו בדיד־ארץ רבה
ובהדרת כבוד .לא במעט השפיעד .הדרת פניו .האהבה וההערצה אליו הלכו
יד ביד.
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יתד עם זאת יידע גם להיות תקיף בדעותיו ולא חת מפני איש ,אפילו
גדול שבגדולים .כשהדבר נגע לכבוד שמים״ לעיקרי יהדות״ היה מגיב בחריפות
על בל סטיה שראה בה סבנה ליהדות ולמנהגי ישראל המקובלים .ובכל אספות
של גדולי ישראל היו מקבלים את דעתו״ שהיה מביעה בצורה שקולה אך בתקיפות.
כדאי להזכיר בעייה שאקטואליותד .לא פגה גם היום״ והיא עמדה פעם לדיון
בכינוס רבגי פולין בוורשא  :בעיית נתוחי מתים יהודיים .שלטונות האוניברסיטאות
הודיעו לסטודנטים היהודיים לרפואה״ שאם לא יספקו מתים יהודים״ יורחקו
מלימודם .זה עלול היה לגרום לכך שלא יהיו רופאים יהודיים .כשהרבי מראדזין
הדגיש חולשה בעמדת הרבנים ,מתוך אי־הערבה החמודה שבבעיה ,יצא בתקיפות
בלתי רגילה והכריז :״אם אתם רבני ישראל אינכם מובנים לצאת במלחמה
תקיפה נגד הפקרת גופי ישראל קדושים״ עליכם להתפטר מלשמש רבנים בישראל״.
כמובן שקריאתו פעלה וכל רבני פולין יצאו למלחמת קודש נגד ניחוחי מתים
יהודיים בבתי חולים בפולין.
מקום מגוריו עד למלחמת העולם הראשונה היה ראחין .בית מדרשו הגדול
ודירתו המו תמיד חסידים ומוקירים מקרב .גדולי ישראל ואנשי.ציבור .הרבי
היה יוצא לעתים קרובות לוורשא ולבל מרכזי היהדות .כל אימת שהיה
צורך בכך .אבל כשפרצה מלחמת העולם הראשונה והדרגים שובשו״ נענה
להפצרותיהם של גדולי ישראל וחסידיו ,שרצו שיהיה להם״ בתקופה כה קשה
ובה הוערת׳ גי שה נוחה לאישיותו .הגדולה ,והוא קבע אח דירתו בעיר הבירה
ובגדולה שבקהלות ישראל — וורשא .כאן ישב עד ליום הסתלקותו ,בהיותו
בן ס״ג שנים.
■

■
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ההסתלקות היתה באור ליום רביעי בשבת ב״ו לחודש שבט תרפ״ט.
גלי האיתר הגיאו מיד את הידיעה המרה לכל רחבי המדינה ,ובכל מקום
ששמע האסון הגיע״ התוועדו לעלות לווארשא ,לחלק לדבי הגדול את הכבוד
וללוותו• למנוחת עולמים .לרגל שיבוש הדרבים מחמת השלגים הכבדים .והבפור״
חששו .רבים.שלא יספיקו להגיע לוורשא להלוויה״ אם היא תתקיים מיד למחרת
ביום הרביעי ,והתחילו להריץ מברקים לוורשא״ לרחם עליהם״ לדהות את ההלוויה
עד ליזם חמישי בבוקר ,כדי לאפשר להם להגיע וללוות את רבם האהוב והנערץ.
אז התאספו בביתו גדולי התורה והרבנים שבוורשא ופסקו להלין את הנפטר
הגדול לכבודו״ בבדי למלא את בקשתם של רבבות חסידי ראדמין ,ומוקירי הנפטר.
במשך היום והלילה עברו לפני אדונו רבבות יהודים מכל החוגים .מכל תערים
והעיירות הגיעו אנשים ללא הרף ברבבות מיוחדות״ ושיירות גדולות בכל
מיני בלי דבב .וקולות נהי ובכי פרצו מפעם ל8עם בהגיע קבוצה חדשה.
m

לפנות בוקר של יום חמישי ,ב״ז .שבם ,ראשי הרבנים ,זקני וגדולי החסידים,
ואנשי ה״חברה קלישא״ טבלו לפני שנגשו לטפל בגופו של הרבי .אחדי הטהרה
.והלבישה־ הונח הארון עם הנפטר .הקדזש בבית מדרשו״ על שולחנו הטהור
אשד בראשו ישב והשפיע דברי א־לקים וייס ,קרוב לארבעים שונה .ובל
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ספרי התודה הוצאו מארון הקודש וערפו אתם הקפות מסביב לשולחן והכריזו:
קיים זה מה שכתוב בזה.
לכותב השורות ולעוד רבים היתד! הלוויתי של הרבי הזדמנות יחידה בחייו
לראות קיבוץ יהודי כה גדול ביחד עם בל גדולי וגאוני הדוד במדינה .הרבה
רבבות יהודים התקבצו מעיר ומכפר .היד .אז חורף קשה״ אחד הקשים שפולין
זברה .בשעת ההלוויה היד! כפור וקור מעל לארבעים מעלות מתחת לאפס.
מסביב לארון שנישא על כתפי המתים ,נראו הבל כמו עשן ,זקני כולם היו
לבנים מההבל שנקפע .כל חדרך מרחוב טווארדא  ,10מקום .מגורו של הרבי,
עד לבית הקברות שברחוב גענשא נישא האדון על כתפיים .בהגיע מסע ההלוויה
לשערי בית הקברות נעצר והרב מנחם קאנאל מראשי רבני ווהשא הכרת בשם
הרבנים הגאונים והאדמו״רים כי בנו לחידז הגאון והצדיק הצעיר רבי שמואל
שלמד .ד״וכחר כממלא מקומו לנהוג את העדה הקדושה.
בשוב הקהל הגדול והקדוש מבית הקברות ישבו כולם על הארץ וחתאבלו
מרה על מאור עינם מורם ורבם האהוב .הראשון שבא לנחמם בראש עדת חסידים
היה האדמו״ד הגה״ק הרב אברהם מדדכי אלתר מגור זצ״ל ,בכניסתו לבית
שאל :״היכן יושב הרבי מראדזין״? והיה בדברים אלה הכתרה מגדול אדמו״רי
פולין להאדמו״ר הצעיר.
על ראשית הנהגתו של האדמו״ר הרבי ר׳ מרדכי יוסף אליעזר כותב
ר׳ ש .ז .שרגאי ,שגם הוא מחסידי ראדזין :כשנפטר ה״ארחות חיים״ סברו
רבים :הנה הקיץ הקץ על חסידות איזביצה וראדזין ,כי בנו ר׳ מרדכי יוסף
אליעזר זצללה״ד .היה גוח לבריות ולא ניס ופה וסערה דרכו .היה בו ממדותיו
של ה״בית יעקב״ .ואולם גזעה טעו .ה״ תפאר ת יוסף״ כס ם ה״בית יעקב״״
העמיק את משנתה של איזביצה־ראדזין ועמד בשער נגד כל המרימים יד על
משנת החסידות של איזביצה וראדזין ,בהוציאו לאור את ספר ״עץ התכלת״
 nvromאיזביצה־ראדזין .הוא הסביר את משגת קודמיו 0ע״& ודבדיו נאספו
ונתפרסמו אחרי פטירתו בספרו ״תפארת יוסף״ ,שהוא המשך רצוף לתורת אבותיו.
בהקדמתו לספר אביו ״עין התכלת* שהוציא אחרי הסתלקות אביו .בא
לידי ביטוי יגונו הגדול״ על האסון העל כיבוי מאור עיניו .הוא כותב בין השאר :
ולהיות כי שמענו ,הוציאו קול להתפאר ולומר שכעת אחרי שנסתלק אבא מארי
מאוה״ג זללה״ה הכ״מ״ ישיבו בפומבי לכל שואל ע ד דעתו הקדושה בדבר
התכלת״ בי עת היותו אתנו יראו לפתוח פיהם נגדו ,אבל כעת המה באחת
ומי ישיבם ,אכן הגם שאיני מאמץ שמי שיש לו מוח בקדקדו יאמר דברים כאלו.
אדרבה״ בחייו היו יכולים להשיב עליו .אבל אחר הסתלקותו אץ משיבין
את האד״י .אבל בבל זאת הנני בזה להודיע״ שבל מי שירצה להשיב ולשאול
בדברי אבא מאדי זללה״ה״ יבוא במכתב אלינו •וישיג תשובה ברורה על נכץ
בעזהשי״ת .כי הגם שאבא מאדי מאוה״ג נסתלק מאתנו ועלה למעלה״ רוח
קדושת תודתו מופיע בבית מדרשו ונתן מהודו עלינו.

גהיה נאמן לד״בטתתו זו .וכגאון •עצום ,כזקן ורגיל ,עמד והשיב מלחמה
של תורה שערה .בחריפות ובבקיאות השיב לכל אלה שרצו לסתור את דברי אביו
הגאון הקדוש .באותו פרק זמן ד״וצלא לאור גם קונטרס אביו בשם :״דלתות
שעד העיד״ ,בירור הלם־״ בענין הכשר הדלתות ואופני עשייתם לעיר.
במפתח הענעים שהוא מציב בהחוולח ד״קונטרם הוא מראה חילו הגדול
וכוחו ־בכל חדדי התורוה.

פימין  :ד״רב לנדוי מקאלביאל ; השני  :האדמו״ד ד׳ שמואל שלטה מראדזין ,הי״ד
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המר

רבי שמואל שלמה זצ״ל היה בשנת חדצ״ט בטומאשוב.
ארבעה בנות היו להאדמו״ר הרבי ר׳ מרדכי יוסף אליעזר זצלה״ה ,והן:
חוד .שהיתה נשואה להרה״זז ר׳ יעקב גרוהמן בן לאחד מגדולי עשירי וחסידי
ראדזין בוורשא הרה״ח ר׳ מרדכי יוסף גרוהמןז טו ב ה שהיתה נשואה להרה״ח
ר׳ צבי גור אריה מקרומצ׳וג מגזדלי חסידי לויבא־ויטש (בת להם ,בארץ ישראל —
חיה אשת הרה״זז הרב נחום גולדשמידט)! ז ע ל ד א שנשאה אחרי פטירת
אביה הרבי להרה״צ ר׳ אברהם ישכר אניגלהרד שליט״א .הצעירה שבבנות ה ד ם
ובן יחיד הגאון הצדיק הקדוש הנשגב מדן רבעו הרב שמואל שלמה הי״ד.
הרבי ר׳ שמואל שלמה נולד בראדזין בשנת תרס״ט ,ובעת פטירת אביו
בחורף תרפ״ט הוא היה ס״ה כבן עשרים .ולמרות גילו הצעיר בבר התפרסם
ולא דק בין חסידי ראדזין אלא בין מאות אלפי היהודים הדתיים בווארשא
ידעו כבר על גדלותו של מ ו הצעיר של הרבי מראדזין כבעל מוח חריף,
גאון בתורה ובעל מידות תרומיות .שנון ומפה לאוזן ידעו לספר על מעשיו
הגדולים בשטח עשית הצדקה וד.ח 0ד למרות שהיה עושה את כל מה שעשה
בהסתר ובצנעה בצודה שובבנות כבחור צעיר שחשבו כאילו הוא נער שובב
מוקף בכל טוב בבית אביו ועל ידי כך לכסות על מה שהוא עושה ,נותן הרבה
כאילו אין הוא יודע מה זה כסף ,אבל מי שזכה להיות קרוב אליו ידע להבחין
כי כל מה שהוא עושה הכל מחושב בדייקנות להפליא.
זכה כותב השורות להיות קרוב מאוד לבית הרבי מדאדזין ולהכיר היטב
אח בגו יחידו המופלא והמופלג ,והיינו במעט בגיל אחד בהבדל קטן של שנתיים
שהוא היה יותר מבוגר .ולא כבן לחסיד נלהב של הרבי מראדזין שהיה קשור
להרבי לביתו ובפרט לבנו בכל נימי לבו וגעשו והיד .לוקח אותי כל פעם שהלך
או שנסע לרבי ,אלא כבן ישיבה שלמד באחת מישיבות וורשא והזדמן לנו
לראות מקרוב את מעשיו של בן הרבי עבור תלמידי ישיבות בוורשא שהיה
לכל אחד מהם אח וריע .ידעו בחורי הישיבה בימים ההם מדוחק ומחסור
אכלו ימים אצל בעלי בתים וישנו בחנויות כדי לשמרם מ ע בי לילה ,ועל
הימים ההם היה רגיל הרג״מ שפירא מלובלין זצ״ל לומר* :בואו ונחזיק טובה
לרמאים״ ,הודות לכך שישנם גנבים בורשה יש עוד לבחורי הישיבה מקום לישון
ולולא הרמאים הגנבים לא היו יכולים לקיים ישיבות בוורשה .ואז בתנאים כאלה
שימש ,להרבד .בחורי ישיבה ובתוכם גם כותב השורות ,ביתו של הרבי מדאדזין
כבית חם מלא אהבה לבן תורה .בכל פעם שהיו באים לבית רם ונישא זה
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.היו נפגשים מצד בן הרבי שמואל שלמה׳לע הצעיר באח אהוב ד״מתענין מגורלם
ודואג למחסורם .היה דואג להוציא מאמו הרבנית הצדקנית הרבה דמי בים
והיא בצדקותה ובהכירה היטב את מעלות וגדלות ט ה (השובב כביבול) לא
חסכה .ממנו כל .והוא היה מחלק כספים בין תלמידי ישיבות שלא היה להם
פרוטה לפורטה״ .וכשהיה רואה בחור ישיבה שמלבושיו אינם כל כד בכבוד
או נעליו קרועים הוא בבר דאג להלבישו ולהנעילו.
את בל חינובו הוא קיבל על ברבי אביו הגדול והקדוש״ שמגילו הרך
היה מחזיק בביתו טובי המלמדים״ תלמידי חכמים מופלגים וגדולים בחורה
ובתמידות .היה דואג לתת להם משכורת שיספק להם לפרנסת ביתם ברווח,
וראשם יהי/ה פנוי אד ורק ללמד ולחנו את בנו יחידיו .הספקתי עוד להכיר אחדים
מרבותיו שלימדו תורד -רבו האחרון היה הדודה ר׳ דודיל טיבלום מריקא״
ואחרי שתלמידו שלמה׳לע התחתן הוא היד .אהד מראשי הישיבה של הישימה
הגדולה תומכי חמי,מים דלויבאוויטש בווארשא .הוא היה גדול בתורה״ חריף
וממולח וגם צדיק נשגב״ ובשנים האחרונות שלפני המלחמה הוכתר על ידי
חסידי קוצק באדמו״ר מקוצק במקום הרבי ר׳ יוסי׳לע הרב מקוצק״ שמילא
את מקום אחיו האדמו״ר דבי משה׳לע מפילוב ושניהם נפטרו ללא בנים״
והחסידים שמו את כתר האדמו״רות .על ראשו של ר׳ דודיל ריקער״ למרות
שלא היה מצאצאי אדמו״רים .הדמה פעמים שמעתי מפיו של ד׳ דודיל (זכיתי
גם ללמוד בשיעזר שלו בישיבת תומכי תמימים בורשה) דברי הלל ושבה״
ממש דברי הערצה ,על תלמידו שלמה׳לע בן הרבי ,כי הוא תלמיד המומים
את ..רבו תיו מכל .ועל שביבנותו היה אומד חושבים אלה המם חבלים מן הצד,
בי .הנער שלמה הוא נער שובב בהרבה ט י רביים ללא חשבון״ אבל אני
מעיד עליו כי הכל אצלו מחושב ומכוון לשם שמים ,למרות היותו עדיין כה צעיר
. .
הוא כבר בעל השגות נפלאות..
 ..בהיותו בן ח״י שנים השיאו אותו לבתו של האדמו״ד המפורסם דבי
•יוסף קאליש מאמשינוב .הרבי מאמשעוב מצאצאי אדמו״רי ווארקא אמשינוב
היה ■נמנה על גדולי האד&ו״רים בפולין״ ,וה׳ חנן אותו בעשר טו ת ושלושה טי ם
.ובא בקשרי החיתון עם כל גדולי האדמו״רים .ואחת מהן נשא לאשה ט ו יחידו
ש.ל הרבי הגדול והמפורסם האדמו״ר דמי״א מראדזין״ הלא ההא הרבי האחרון
הקדוש משולשלת הזהב של איזביצה ודאדזין .והנני זוכר עוד היטב אותה
חתונה  .מפוארת שהתקיימה בחודש מדחשון חרפ״חן אלפים .מחסידי ראדזין
ואמשינויב .נסעו לעיירה הקטנה אמשינוב ,ואגו חבריו הטובים של החתן המהולל
והמופלג הי״גו בין הנוסעים לחתונה״ ונשארנו באמשינוב לכל שבעת ימי המשתה.
במה פעמים בבל אחד משמעת הימים התקיימו סעודות מצוד .ושבע ברכות
לכבוד האורחים הרבים .הפנים החדשות כמעט מכל גדולי התורה והחסידות
עפרו באלו הימים את אמשינוב להשתתף ,בשמחתם של האדמו״דים״ ומעיקר
של הרבי מראחין שהיה כאמור מגדולי האדמו״רים ומראשי העם.
קיווה וציפה חתנו החדש של הרבי .מאמשינוב ובנו של הרבי מדאדזין
■

■

m
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להיזת מספר שנים  0מיך על שולחן חותנו״ באותה עיירה קטנה וצפופה אמשינוב,
באותו בית ספוג תורה ,יראה ,חסידות״ תמימות ,ומעל לבל אהבת ישראל
בנוסח ווארקא המפורסמת ,ולהשתלם בשלימות הנפש ולעלות במדרגות ובמעלות
הקדושה והטהרה — אבל לא ארכו ימי שלוותו אלה ובשנה ורבע אחרי חתונתו
נלקחה ממנו עטרת ראשו ואביו הגדול נסתלק לעולמו ,ועל שבמו הוטלה
המעמסה הכבדה לנהוג את צאן מרעיתו ,את העדה הקדושה והמפוארת ,את •עדת
חסידי ראחין.
מיד אחדי הסתלקות הרבי האדמו״ר רמי״א זצ״ל ,דבקו בו כל חסידי ד א ח ץ
וחבתירוהו לאדמו״ר .בזמן הראשון סירב הרבי הצעיד לכתר זה״ והפנה את
אלפי חסידי ראחין לדודו זקנו הצדיק הישיש רבי מד־דבי יוסף ליינער ,שמיה
מכונה דבי מאט י מלובלין מצעירי ■בניו של אבי זקנו בעל ה׳״בית יעקב״״
אבל רבי מאטי סירב בבל עוז להצעה והצטרף להמוני החסידים שדרשו בתוקף
את הכתר לרבי שמואל שלמה הצעיר בהרבי מדאחין בקבעו שרק הוא ולא אחר
ראוי והגון לבך.
וכשנענה סוף סוף אחרי כמה שגים של הפצרות לקבל עליו את עול הנשיאות
הוא נהג כזקנו בעל ה״ארחות חיים״ את נשיאותו ברמה וניגש לטהר את מחנהו
ולבדוק את אורח חייהם ודרכי חינוך בניהם של אלפי חסידיו״ ואצל מי שראה
סטיה קלה מדרכי החסידות לא פיקפק להרחיקו מעדת חסידים אם אפילו הוא היה
ת״ח ועשיר ■גדול יבעל בעמיו לא חנף אותו.
בחמש שנים אחרי הסתלקות אביו המשיך לגור בדואר,שא בדירת אביו,
ובשנת תרצ״ד הזר לראדזין מקום מושב אבותיו .וכותב על זה מר ש .ז .שרגאי:
/,ישיבתו בוודשא היתה בבבודו של עולם — דירה מפודממת ביין כל תושבי הבירה,
דיחה מתכבדת מפופלדיותו של אביו זצ״ל ,שהניח עליה את חותמו במשך
עשרים שגה .ובל ילד בווהשא ידע להראות איה דירת הרבי מראדזין .ושם בוורשא
ישב כקרב מאות מעריציו הדואגים לביתו ,וממילא נמצא בקשר מתמיד אתם.
דוברי דברו ושוחרי עדתי שוקדים על דלתותיו יום יום .הבית הומה תמיד
מרוב מבקרים .יש קשר חזק ,חי ואמת בינו לבין תומביו .ופתאום הוא מנתק
בעצמו את הקשר החי הזה ,וחתר לעיירה קטנה ורחוקה .ואם יש עוד מי שהוא
שזוכר אותו — הרי רק בתור ילד קטן .ולא מעט הטרחה ומלטול הדרך שחסידיו
יצטדבר להתגבר עליהם כדי לבקרו .והרי זד .הוא רק בראשית דרכו .כשמעמדו
לא נתבצר עדיק ,אברך «עיד אפילו בלי מגבעת של אד מו״ ר ...בכובע של
יהודי פשוט ,ובכל זאת — זה כוחו ואפיו ,נקודת האמת ,היא העיקר״ השאר
לא חשוב .לא איכפת ,השאר חייב להסתגל״ לעלות בקנה אחד .כמובן שקמה
בהלה בין מקורביו ולחצו בדרכים שונות ,להביאו לשינוי החלטתו ,אבל ללא
הצלתה ,מה שהחליט — יבצע״.
מעולם לא ראהו אדם נבוך או מגמגם .חיש מהר היד .מתמצא בבעיות
מסובכות ונקט מיד עמדה בהירה .לעתים תכופות — גגד הזרם .במקרים רבים
ידע שהעמדה שבחר ודוגל בה ,לא תוסיף לו כבוד ,לא עונג ולא פופלריות•
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ברם ,כל הבחינות הללו לא תפשו מקום בלם .האמת שקיננה בל ם ידה היתה
על העליונה .תמיד ,לא הואילו השתדלויות מקרביו ,שרצו לרכך ולפשר והנה,
ראה זה פלא ,אחרי זמן מה נוכחו להעת במה צדק דווקא הוא.
עד כמה שכל חסידי אבותיו העריצוהו והוקירוהו בבר אחרי הסתלקות אביו
הגה נזגר תמיד אוחד! תמונה מרהיבת עין ונפש שזכיתי להיות עד לה פעמדי
מן הצד ומסתכל .היתד .זו במוצש״ק פרשת שקלים משנת תרפ״ט .אוחד .שנה,
שנה מנוכרת הי!תה ובערש״ק היה יום השלושים לפטירת אביו הרבי הגדול
והקדהש ,ולשבת  wקמו ועלו לורשה להשתטח על ציין הרבי ,ויחד עם זה
להכתיר הלמה למעשה את בנו יחידו כממלא מקומו .במשך כל יום השגת
בכל הסעודות הפצירו ם גדולי וזקני החסידים שישב בראש השולחן ויתחיל
לנהוג בנשיאות ,והוא בושלו שאין הוא ראוי למלא את מקום אביו ענק הרוח
וגדהל מדור .ובאחד השיחות הללו,הוא סיפר בשם ה״חמדת שלמה״ ראב״ד בורשה
שסירב לעלות על כסא הרבנות בורשה אחדי פטירת הרב הקודם הגאון
ד׳ בעריש מייוליש זצ״ל .לסיבת סירו/בו הוא ענה  :מסופר בתורה כשמשה רבעו
ע״ה בשש לשוב כזמן שהעם עשה את החשבון שהוא צריו לשוב עשו את העגל
ושאל :אם אין הרבי הקודם ממנים רבי אתר במקומו ולא עושים עגל ,וענה
למלאות מקומו של דבי כמו משה ירכינו מוכן לקבל עליו דק .עגל *לא אדם
עם מוח בקדקדו.
במוצש״ק הסתדרו אתו גדולי וזקני העדה ביניהם כמה גאונים אדירים
בכל מכמני התורה בכדי ל מ ף עליו רצון העדה שלא ישאיר אותם כצאן אשר
אץ להם תעה ,וכל שהתחילו לדבר אתו על כך הוא הסיח אותם לד־בר אחר
ולהתחיל להשתעשע בדברי תורה ונכנס לפלפול עמוק והריף וליישב .קושיות
עצומות .בתוך ■חשיתה הפנה את יפני קדשו להארי ש׳בחבורר! קדושה זו הגאון
והתמיד הישיש דבי מיפאלי רשים מבדיסק דליטא שהיה מפורסם לגאון עצום
בבל הדרי התורה וצדיק נשגב (והרב מבריטק הגאון האדיר רבי חיים סוליביציק
היה רגיל לומר אינני יודע אם אני ראוי לממש כרב בעיר אשר אז פעל בית
כהגאון רבי מיכאלי) ושאל אותו :דבי מיכאלי הלא ידוע לי ומכיר את כת״ר
אשד נוסף לגדלותו בתורה ובמעשים הוא גם איש אמת וכל הגה היוצא מפיו
הוא בתכלית האמת ,האם גם כת״ר מצטרף להדברים שהשמיעו העומדים
וקוראים אותי ״רבי״? אז קם רבי מיכאלי מלוא קומתו זהכריז :׳״איך שמע״כ
יצליח כרבי את זה נזכה ונחיה בע?ה ואני סמוך ובטוח שזכות אבותיו יסעייהו
אותו בגך אבל מצהיר ומכריז כאן לפני קהל ועדה קדושה זו כי לאור מה
שיחזע לי על גדלותו בתורה ולאור מה שהספקתי לשמוע מפיו במעמד זה
אני מקבל עלי מרות כת״ר וכ״ק כתלמיד חכם שבדור ואני מבניע את ראשי
מול הדר״ק לכל ימי חיי עלי אדמות״.
כך דיבר גאון וצדיק ישיש שהיה כבד אז מעל לשבעים לאברו צעיר
שהגיע ■כאמור רק לגיל עשרים.
משחר ילדותו התבלט בו המנהיג לעתיד .בכל ישותו היה עצמאי (לפי
w
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הגדרת ש״.ב החסיד ר׳ יעקב ליינער) ,ישר דדך בלי משוא־פנים .ולא השפיעו עליו
להטותו מדעתו ,בו נצטברו הכוחות והכשרונות הכבירים של אבותיו וזקניו.
עיצבו את דמותו ואפיו .הוא התמודד לפעול לפי תבניות נועזות ביותר כדי
להגשים את שיטתם ודרכי עבודתם.
באישיותו ,בהתנהגותו ובכל הליכות חייו נתן לנו פירוש מעשי של חםידות
איזכיצא־ראדזין .האדמו״ר דבי שמואל שלמה שהיה כולו חמלה ורחמים על
הבריות ,שכאב ודאב בכל נימי נפשו את צער הזולת ,שלא נח ולא שקט בכל
צרה ומצוקה לאדם עד שמצא בזריזות נפלאה אפשרות של עזר ו0עד ,שמחל
על כבודו ויטלטל עצמו למזור בגופו — נכנס לעובי הקודה ונרתם קודם כל בעצמו
לעבודת העזרה ,ולא היה דבר שיעמוד בפניו במקום שיש בו משום הקלת
סבל הזולת .וזבה כותב שורות אלו להיות כמה וכמה פעמים שליח לדבר מצוה
להעביר סכומי כסף גדולים לזקוקים להם וברוב המקרים לקח את הסכומים
בהלואה ,ופעם אני זוכר היה זה ביום הושענא רבא אסף בידיו הקדושות את כל
הכסף הרב שנצטבר על שולחנו מפדיונות מאת החסידים שבאו להסתופף
בצל קדשו ,בימים האחרונים של חג הסוכות ,ומסר אח כל הכסף לידי ופקד עלי
להעביר את זה לתלמיד חכם חולה ששכב באוטבוצק .ופעם בא אלי שליח מיוחד
מהרבי בווארשא בערב שב״ק כמה רגעים לפני הדלקת הנרות עם סכום
כסף גדול בידו ובפיו פקודת הרבי להעביר את הכסף תיכף ומיד לסנטוריום
׳״בריאות" לשלם בעד החזקת בחור ישיבה נפגע במחלת ריאות קשה ל״ע,
ומאחר כפי שהכיר את אוטבוצק וידע שמביתנו עד ל״בריאות״ זה מרחק של
כמה קילומטרים ,ואין בבר שום אפשרות להגיע לשם לפני כניסת השבת,
היה בדברי השליח פקודת הרבי שלא אתחסד ולהעביר את הכסף ללא דחוי.
כמובן שפקודתו שמרתי ועשיתי ,וכשהגעתי לסנטוריום היה אחדי צאת הבוכבים
.וכבר מצאתי את הבחור האומלל יושב עם מטלטליו בפרוזדור ובוכה .אחרי
מאמצים השפעתי על אחד מעובדי המוסד לקחת את הסכום ולהשאיר את
הפורמאלי של רישום למוצאי שבת ,ולאחזיר את הבחור לחדרו .ואמר החובש,
שלולא ד.יה יושב בזזור זה במצב בריאות עוד שעה קלה במצב של התרגשות
וצער ,כפי שישב זה ,היה מסכן ח״ו את חייו ובזה שבאתי ברגע זה הצלתי
את חייו.
עובדות באלו הייתי יכול לספר עשרות ומאות מה שהייתי עד להן .רעם בל
מדת החמלה והרחמים שבו הוא היה קשה כברזל באפיו בדברים עקרוניים,
בלי לנטות ימין או שמאל .ענוותן מטבעו ,בורח מכל ישיבה בראש ,וגינוני
האדמו״רות עלו לו בדם לבו .היה בה בשעה ,מנהיג ומפקד ביד חזקה ללא ריתוי.
שונא היה את הפוליטיקה .מתוך־ שהכיר לדעת מה רבה הצביעות וההסוואה
הקשורים במלאכה זו .ונרתע מכל עניין שריח פוליטיקה עולה ממנו .וזו גם
הסיבה לעזיבתו את עיר הבירה.
בבואו לגור בעיר אבותיו ראדזין הוא גלל לפני מקרוביו אשר טרם
התאוששו מצעדו הדראסטי של עזיבת ווארשיא ,תבנית לארגן בראדזין ישיבה
■
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גדולה בעום ״סוד ישרים* כשם ספרי החסיתת על המועדים מזקנו ״בעל התבלת״.
לא ידעו עדיץ מקורבי הרבי איך יכלכלו את ״החצר״ והם מתהלכים נבוכים,
ומטבסים עצות איך למלא את הווסר בתקציב שהפרוץ בו היה מרובד ,על העומד —
והנה ,הוא מקדם &ני מבוכתם בתכציחו .אמו הרבנית קובלת׳ שאם מצטברים
בכיסו של הרבי סכום בסף שלא הספיקה לקבלו ממנו ,הוא מחלקם לנצרכים
הראשונים המבקשים ממנו עזר וסעד ,מבלי •לחשוב על ביתו בכלל ,והיא
הרבנית לבדד .נושאת בעול הדאגות הכבדות .יפאן — ישיבה עליכם חסידים ! . . .
אבל הרבי  .בשלו מתלהב יוחד ויותר ,ומפרט את תבנית הישיבה לכל פרטיהודקדוקיה .הוא מסביר להם ,כי כוונתו לא רק ישיבה בדוחק סתם ,אלא לישיבה
בהרחבה .כי •אם אין קמח אין תורה ,לא תהיה לו לתלמיד הישיבה הרחבת־הדעת
הדרושה לתלמוד תורה ,אם בחור הישיבה ישפיל עצמו לאכול ״ימים״ •■אצל
בעלי־בתים בעיר ,ואם לא יהיה חדר שינה מסודר .גם עצביו לא יהיו שלודם.
־כאמור שמעו מפני הכבוד ,אבל לא עלתה על דעתם לגשת .תיבף אל המלאכה.
וכי אפשר ז בשעה שאץ בדי פרנסת הבית אפילו לשבוע הקרוב.
ראה האדמו״ר רבי שמואל שלמה את מבטיהם הפקפניים והרגיש באדישתם
הקרה .מיד ידע את אשר לפניו .ללא כל דחייה עבר תיבף מתבנון למעשה,
וכאיש המעשה השקיע במפעל זה את כל ישותו ,את בל מרצו המבורך ,לא נח
ולא שקט ,לא נ תן שינה לעיניו ועבד במסירות נפש יומם ולילה ,את כל המלאכה
עשה בעצמו .קודם בל צומצם.את דירתו הוא ,עד למינימום האפשרי והחדרים שלו
.נהפכו לפנימיה .כעצמו גרר את המיטות בשביל הבחורים ,מעצמו ביקר במטבח
!וטעם מן התבשילים לפני שהגישום לתלמי׳דים .שום פרט לא נעלם מעין בקורתו.
ואחד זמן קצד למדו י בישיבתו למעלה ממאתיים בחורים ,שקיבלו יחד■ עם■
המזון הרוחני את כל צרכיהם .בין בני ישיבת ״סוד ישרים״ היו עילריט מופלגים.
גדולי ישראל בכוח ,העובדות. ,המעשים ,גרפו כמובן בזרם ההתלהבות עוזרים
חדשים ,וחיש מהרה עמדו בולם משתוממים ותמהים על היש שנוצר והולך,
מכאן ואילך נעשה העניץ דבר .טבעי כאילן ״מששת ימי בראשית״.
לא הסתפק הרבי בישימה הגדולה המרכזית■ שמראחין אלא עוד המפיק
לייסד ־ מספד רב של סניפים לישיבת ״סוד ישרים״ בהרבה עיירות שחיגגו
.תלמידים להישיבה ■הגדולה המרכזית.
את קשריו עם ווארשא הבירה לא ניתק גם בשבתו כבר בראדזין והיה בא
לעתים תדירות לעיר המרכזית של היהדות .מפולין ,בכדי להיפגש עם המוני
יהודיה וראשיהם ועשידהם לתהרימם למען הישיבה ולהמשיך במעשי הצדקה
.והחסד ,ויחד .עם חבת לעשיית הטוב הצדיק הפלאי רבי אהרלע מטטולץ בנו של
הינוקה האדמו״ר רבי.י שראל מסטולץ ,ודאשי חסידיו היו דופקים על פתחי
נדיבי וזארשא לאסוף את הכספים הרבים שהיו דרושים לו לפעליו הכבירים,
■ובהיותי בשליחות מארץ ישראל בווארשא בחודש שבט תרצ״ט כחצי שנה לפני
פרוץ מלחמת העולם השניה ,פגשתי את הרבי בווארשא וזכיתי לקיים עם כ״ק
.שיחה ארוכה באכסניה שלו שבבית החסידים ברחוב נוביליפקא .הוא החעגין
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על המצב בארץ ישראל והביע לפני את שאיפתו לבקר בארץ ישראל ולראות
מקרוב את החסידים הגמצאים בארץ .ובערך היה זה אור לכ״ו שבט יומא דהלולא
ש,ל אביו האדמו״ר הגה״ק רבי מרובי *וסף אליעזר זללה״ה .ראיתיו בכנס של
חסידי ראדזין שהתקיים בביה״ח שברחוב טווארדא 24״ והוא דיבר לפניהם על
חובתם למען הישיבה והתרימם למעלו .מיפולתם.
יחד עם שרותו את קהל חסידיו ,ובל יהודי שפנה אליו׳ ולמען דשת הישיבות,
הוא פעל ועשה הרבה למען החינוך התורני ונדד על פני ערים העיירות מרחקים
לייסד תלמוד תורד .לבנים ובית ספר ״בית יעקב״ לבנות .וסיפר לי הרב
פנחס לוץ שרק שמועות מעטות לפני פריץ מלחמת מעולם השניה ישב
הרבי מראדזין עם ר׳ אלכסנדר זישא פרידמן הי״ד ,שהיה מראשי החינוך התורני
בפולין ,ויבלח״ט אתו מ־ואהשא ופרש לפני,הם תוכנית מקיפה איך לבסס את
החינוך התורני ולהרמת ביסוד מוסדות חינוך.
בך פעל יצר ועשה הרבי הצעיר שמואל שלמה מראדזין למען הכלל והפרט
משך!עשר וחצי שנים מאז הסתלקות אביו כב״ו שבט תרפ״ט עד לי״ז אלול תרצ״ט
יום פרוץ מלחמת העולם השניה והתחלת שגות ההשמדה שהיו עוד שנים של
אפשרות קיום זפעולד .ציבורית ליהודים בג א ת פולין״ למרות הרדיפות והבגישיח
האנטישמיות״ אבל כל מה שפעל ועשה כבוחות על אנושיים הוא באין וכאפס
למה שפעל העשה ולמידת ההקרטז והמסירות נפש בשנתיים וחצי החשוכות
והאפלות ,שנות השממון ,ההשמדה ,ההרג והאבדון״ מיום פר ח המלחמה
עד ליום הרצחו עד״דו טיון תש״׳ב .בתקופה איומה קצרה זו הוא נהפך לדמות
אגדתית ,כל מי שנפגש עם אישיותו הקורנת דתנד .את מעשיו הכבירים עמד
נבהל ומשתוומם על כוחותיו בעת מאת״ ופיו היה מלא שבח וחהלה על מסירותו
והקרבתו למען הנדכים והנרמשים בין אם המספר ■עליו היה דתי ■ובין אם
הוא היד .רחוק מדת ,חילוני בהתל!ט ,לא מצא בפיו את :הביטויים המתאימים
להלל ולשבח את פעליו ומעשי דוהצלה של הרבי מדאדזין בגי&אות משוגות,
שבהן עבר .וככשנים הרגועות כביכול התבלטו מ גם בשנות חושך וצלמות אלז
שתי התכונות שבקרבו ,מצד אחד מלא רחמים וחמלה לכל מצוק ומר נפש
עד להקדבה עצמית ומסירות נפשו הוא ,ומצד שני .עוז הוח ללא חת ופחד
נגד משתפי הפעולה עם השלט ץ הנאצי ההקויזלינגיס מאחינו בני ישראל״
והקריאה למדד ולצאת ליועדות ,לחבל ולהשחית בעוצמת הצבא הגאצי ומתקניהם,
כשראה שבלתה הרעד .להשמיד ואין דרכי יהצלה טבעיים.
וכן מספר ר׳ ש .ז .ש ר מי בפרקו על חסידות איזביצא וראדזין בספר
הבעש״ט הנובר ,מפיו של  t o wר׳ יעקב לייגועד ,נין בעל ה״בית יעקב״,
שגם הוא א ו ד מוצל מאש וגד היום בתל אביב  :כשבועיים לפני פ ת ץ המלחמה״
מלחמת ההשמדה ,משרבו השמועות הסותרות זו את זו״ ראינוהו בפעם הראשונה
מתבודד פלי הדף ,מכונס בתוך עצמו .הוא״ שכל כולו היה התגלמות של
שירה ושמחה״ פניו לבשו קדרות ומצחו התקמט .נראה היה כי מלחמה כבדה
ממנהלת בקרבו .לא ארכו הימים וחחלטתו ניתנה .בצעדים תקיפים נכנס
m
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לבית־המדהש וציווה לפזר את הישיפה ולשל mאת כל ■תבזוודים ואת אנשי
התנהלה למקומות נעוריהם .באותה החלטיות ולהט הנשמה שבנה את הישיבה,
פתור אותה זדאג שכל אהד מתלמידיד .ומוריד .יבוא לביתו לשלוס.
בינתיים התקדמו המאורעות במהירות המק .והוא לא 1פל ברוחו ולא כשבד
כשראה את ע מ ד ת חייו ומפעלו טובעים בים של צרות .בין רגע הפך את חצרו
וחדריו למקלט לפליטי חרב וחעב ,שם מצאו מרגוע וחיי שעה ואפשרות לנוח
ולהשיב את נפש פל הנרדפים והנמלטים ,שהציפו אז במהלך .את כבישי פולין.
חיש מהר נתפרסם ה מ ר בקרב אלפי הפליטים ,שבבית הרבי מראתץ אפשר
״לחטוף נשימה״ (קען מען כאפען העם אטעם) ,להינפש לשעה קלה ,לקבל ארוחה
ואפילו להוצאת הדרך .כמובן שהידיעות האלה לא נשארו כתחום חוגים
מצומצמים .הדברים הסתננו החוצה והגיעו לאנשי הנאצים ימ״ש .בינתיים,
הוא בעצמו עשוה את כל העבודה .כמו לפנים בהישיבה ,כן גם עכשיו —
סחב את המיטות ,תיקנן ,דאג למקומות לינה ,ביקר בבית התבשיל ובדק את
האובל ,החגיוע ,זירז וניחם .וכמפקד ®ליון עמד על המשמר ,עד שחש שהרצפה
בועדת .תחתיו .אז ברגע האחרון ממש ,עלה בידו לברוח לוולודבד .עם אשתו
וחמשת ילדיו.
משבא רבי שמואל שלמה לוולודאפה ,שקעה עליו ה שמ ש ...הוא׳ שמרד
בבל שיגדא ,שהתקומם !!גד הפאסיביות !השנואה עליו ,ראה עכשיו את האדישות
המטומטמת של ההמון ,שהשלים עם אסונו וניאות להידחף מו חי אל דחי,
באשזריות .ובמחשבת קמל ,להיות מוכה ומועונד .בלי הרף ,עד יציאת הנשמה.
הוא ,האקטיגימט ממםעו ,נזדעזע עד היסוד ,בראותו איך עלה הדבר בידי
עלוקת הדמים לההדים מוחותיהם ש,ל הבריות ,כדי להובילם שאולה .המסכנים
השלו את עצמם שהם מופלים ,כיבובל ,לעבודה ,בלי לראות את .האבדון הפתוח
לפניוהם ,מכלי לחקור ,לדרוש ולשאול על קבוצות שוגות מבין חבריהם המגלמים
יום ־יום ואינם מוחזרים אחרי העבווד .לגיזטד .אי״זזם ? — זעק הרבי — געוואלט —
אייהם ו  1חקר ודרש ,עד שהרגיזש באסון בבל היקפו .בתחילה היה היחידי שלא
השלה נפשו בתקוות שווא והכיר שהרוצח המתועב. ,אין לו מטרד .אחרת לפגיו
אלא השמדת כל האומה .הסדרים ,כביבול ,שהוא מסניס :ה״ארפייטס־אמטך,
ד״׳יודנראטך ,רה״אדדנוג&־דעסט / ,הכל מתוכנן לסייע במישרין ובעקיפין לטפח
הכללי ,שיקיף הכל ממובן ,ולא יפסח אף על משתפי הפעולה עד ממזרון שבהם.
בידי האשמדאי עלה לפורר את העם לפירורים ולטמטם חושיהם עד כדי כך,
שכל אחד ואחד דימה בנפשו שדורשים ממנו משהו שעליו למלא ,כדי להינצל —
ותהא זו עבודת פרך ,או תשלום בסף ל״יודנראט״ בתור כופר נפש .רעבים,
מוכים ,סחוטים וסחוטים ,עייפים ויו0עים ,נטולי רצץ וכל דגש אנושי״ נדרסים
ונבהלים ,מבין היהודים עצמם ,אלה אנשי ד״יודנראטים״״ שנתדרדדו לתהום
ההשחתה המוסרית והתרגלו למצב של משתפי פעולה ,לשמה ,עד שהתחילו
מרגישים עצמם ״נבחרים״״ מתוך החגגדות בתפקידם בתור יושבי־ראש״ מנהלים,
נוגשים ושוטרים.
*
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רואה הרבי את הגעשוז — ולבו מתפלץ בקרבו .צועק הוא מרה ל״ראשי
.העדה״ ,כביכול :״׳הביטו לאיזה שאול תחתית ירדתם .הרי אתם ,פשוט ,מובילים
את אחיכם לטבח .את מי אתם מרמים ,שאתם שולחים את האנשים רק ״לעבודה״,
והיכן הנ 1הנעדרים יוט־יום ו אתם אומרים ,הנעדרים נשלחים לסוביבד לעמדה,
וכי חקרתם ודרש תם מה נעשה בסוביבד? וכי אץ אתם יודעים שסוביבד זד.
תופם ,גיא־צלמות של יסורים קשים ומרים ,שלעומתם נחשב המות לגאולה ז
וכי אץ אתם יודעים שבסוביבד מקים האשמדאי בידי יהודים תאי גאזים,
כבשנים וקברות חיים משביל מלגו ,גם בשביל כולכם״ בלי יוצא מן הכלל?
האין אתם יוחעים שהנשלחים לסוביבד משמשים חומד נסיון לחיות הטרף
הגרמנים ימ״וש? ולמה אתם מעמידים פנים תמים ותמימים — שמא מונתכם
להחניק את מצפונכם באונאה ע*מית? והכל מתוך אשליה להציל את גופיכם
על חשב ץ הכלל ,וזה מכובה בפיכם ״עמדת הכלל״! מבטיח אני לכם שבנפשות
אחיכם לא תצילו את חייכם ,לא ולא ! אצל הבריות ד״מתועכות הללז אין מיוזזסים,
לאחר גמר עמדתכם הטמאה״ תמותו בידי המרצחים מות רשעים ,תרדו שאולה
גם אתם ,נמאסים בעיני עצמכם בכלבים שוטים״ בלי שמץ של תקווה לתיקון
נשמתכם ,בלי שביב אוד של נתמה ברגע האחרון .הרי ההפרש ביניכם לבין
אחיכם ,יהיה רק יום אחד .והאם כדאי הדבר ? !
בך היד .שופך את דם לבו השכם והערב .,באנשי ה״יודנראט״ .למרות
בל ניומם ,עוררו דבריו איזה אי־שקט״ התרגשו והתחגזו וניסו להתחמק
בדרך שאלה :ובבן ,מה •עלינו לע שותו בטוחים היו שלא ימצא תשובד -אבל
הרבי התחיל מגולל לפניהם מיד תסנית שלימד״ מעובדת לבל פרטיה.
״קודם כל — החעים הרבי שמואל •שלמה קדלו — עליכם להעמיד את
הציבור על טעותם ולגלות להם את האמת המרה ,שאבדן לפניהם .מתפקידבם
להסביר להם ,שבין אם ילבו לעבוד ובין אם לא ילבו״ בץ שיתנו כופר נפש
וימ 6וו את קו&תבם ובין שלא יתנו — בין כך ובין כך ,יירו או יקברו חיים.
לכן ,מוטב להם להתגונן מעוד כוחותיהם הדלים עמר,ם .ממילא ,כשישמע העם
כי אץ מה להפסיד ,יתנעדו ויקיוממו ויברחו לתערות .מתוך כך ,רבים רבים
יינצלו ,ובזמתם גם תהא לכם שארית ,להינצל בתוך העם״.
לשמע דברים אלו ,עזמהו מרוגזים ומגדאגים .הם טענו שהוא ממיט שואה
על הציבור .אבל היא לא הניח להם להשתמט וזרק מרה מהם* :אני נשבע .לכם
שכל הנאחז בידית ההלת של ה״יודנהאט״ לא יה״ה לו חלק לעולם הבא״.
ובראותו כי דבריו אל ה״ועסקנים״ שבו ריקם ,פנה ישר אל ההמונים:
״אל תלכו לעבודה — .זעק — התועלת היחידה מהההשמה לעבודה ,הוא גילוי
הכתובת .כלומר ,שם תמצאו אותי .אל תשלמו שום מסים למשתפי פעולה,
ל״יודנראטים״ .הבו חמישים איש הראשונים ,אתייצב בראשם ,נצית את הגיטו
ונכריח את הכל לברוח היערה ,כי מן האש מרחים .ואולי יתפשטו מבאן הלהבות
לכל ערי פולין ותוגשר השעה להתנגדות ולמרד.
ידע הרב שמואל שלמה ,כי בנפשו הדבר .ובעיניים פקוחות ויתעה בהירה
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.צעד לקראת מסירות נפשו .את הכל הטיל למערכה ,וכתמיד — קודם כל את
נפשו.הוא .בגבורה עילאית עומד הוא .ממלחמתו ,מלחמה הקדושה עם הטומאה,
נאבק עם ..השטן®. ,הזעיק את כל כוחותיו המתעתעים לרפות את הידיים,
לשתק את הרצון .שכן תקופה היא של הסתרת פנים ,ככתוב :״ואנכי הסחר
אסתיר !פני ביום ההוא״ (דברים לא ,יה) ,והסטרא אחר* הכוחות האפלים,
:הטמאים ,מנצלים .את הזמן בערמתם השפלה.
ברם ,אין הוא נופל בדוחו ,אלא מחגבר .בקדושתו ועומד על משמרתו בגאון.
אין הוא  .מרפא לרגע קט ,ההסתר נברא בדי להבקיעו ,ככתוב  :״וחביתי לבי
המסתיר פנע מבית יעקב וקויתי .לו״ (.ישעיה ח׳ יז) .לשם  *pיש להמגיק
א תער ותא דלועילא .כד בלמד בבית מדרשו של זקנו ,במובא בספרו *מי השלוח״,
על הפסוק :״ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות״ {במדבר לג ,בה) :״בעת שהשי״ ת
יחפוץ לקבץ אותנו ,יתן תקופות בלבנו שלא נחרד״.
בבליון ע ינים חיבה לאות .הבו חמשים איש
הוא מפציר בדמעות שליש.
הארידה • נעשתה מרגע לרגע דחהסה .יותר הוךגש בחוש שהמחנות מתקרבים,
שהכוחות מתלכדים ובערבים לקרב האחרון — המלחמה בסטרא אחרא מתקרבת
לשיאה.
•#
■

מ מו ר תרבו לספר על גדלזתו של הרבי שמואל שלמה מראדזין האחרון
העל פעליו הכבירים בשגות השואה לא רק חסידים .או יהודים דתיים אלא אפילו
לא דתיים שנפגשו אתו אז .כן סופר ותואר אישיותו הקורנת מהימים החשובים
הללו במופעי יד ושם על ידי נחמן בלהמנטל ובידיעות בית לוחמי הגיטאות.
ידוע ככר השיר של המשורר יצחק קצנלנסון הי״ד שנמצא בין כתביו ,בין
חורכות גיטו ודשה .בפואמה זו בת אלף שמונה מאות שורות המוקדשת כולה
להרבי מראדזין ושמה  :די ליגענדע דער ראדזינר (האגדה הדאהזינאי)  .מתאר
המשודר הטראגי הי״ד את הרבי הקח׳ש .מסופר גם על מעשיו .במציאות,
ובחלק זה הוא מספר כי הרבי אינו מסתפק בקריאה למדד ובהתארגנות להתנגדות
אקטיבית למשמידים
כאותו זמן הוא ת צ ה להציל ממש .ואם אין כיכולתו
להציל יהודים חיים יעשה מעשה ההצלה לכל הפחות לגבי המתים המשוועים
להביאם לקבר.ישראל .הרבי מחהפש לגוי ,לוקח עמו שק עם כסף וועושה דרכו
לרכבת־המתים העומדת אי שם על מסילה נידחת ,ובה יהודי לובלין. ,המגורשים,
אשר נפחו כבר נשמתם ,או שהם מתים למחצה .הרבי מבריז ,כי יתן פדי ץ
עבוד כל יהודי מת ,וכפליים ■עבור יהודי שנשמתו עודנה בקרבו .אז הסתערו
תושבי הסביבה על קרונות הרבבח״ לא על מנת להציל יליד־אשה ,אשר נברא
בצלם א־לקים ,אלא בכדי לזכות בפרס הכספי .הרבי איגד כמות גדולה של
גופות .הקדושים  .ובמות קטנה י ®ל יהודים; ניצולים ,אשר כמעט נפחו נשמתם.
כד נמשך הדבר :,עד שאזל ■הכסף .מן השק .הרבי בורה במו ידיו את הקבר .,גומל
למתים־ חסדם  .האחרון ,ואומד קדיש אחריהם .ובצד עומד ריבון העולמים ובוכה . . .
הרבי חוזר לעיירה והיהודים ׳מתרים בו ,כי הגרמנים הגבירו את חיפושיהם
■

■
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אחריו .חסידיו רוצים להעבירו לווארשה מקום שם קיימים .עדיין יהודים
ומקום שם ידאגו לחייו ,ואף נעשו כבר בל הםידורים לכך .אבל הרבי משיב ריקם
את  8ני כל ההפצרות האלה ומ 0רכ לנטוש את המקום .הוא מכנס את כל עדת
היהודים בבית הכנסת וגוזר על תענית לשלושה ימים בכ״ד אייר תש״ב.
ביום ההוא קם בבוקר השכם ,ושלא במנהגו .התפלל תיכף במניין מצומצם של
אנשים מסורים לו .מזמן לזמן נשתנה זיו קלסתר פניו ונראה היה כאיש שלא
מעולם הזה ,מעין זיו טהרתו של ד׳ ישמעאל כהן גדול ,אחר ששמע מאחורי
הפריגוד .:,״גזירה היא מלפני״ .אחרי התפילה נתן הודאות אחרוגות בעניין התענית.
עוד הוא מדבר ולחדדו פרצו משרתי הגיסטאפו ,משתפי הפעולה ,ועצרוהו
בפקודת הנאצים .כשהוליכוהו ברחוב ,לא פסק מלעודד ולדבר על לב מלוויו,
כושלים ואובדי עצות :״אל תתייאשו .המשים בתענית ,בתפילה ובמלחמה,
ברחו ליערות וה׳ ילך לפניכט ויושיועכם״.
נסתיקע הדבר שנשאר עצור בבית החסידים דראדזץ ,שהנאצים הפכוהו
לבית אסורים .שם עשה את שעותיו האחרונות .נסתם כל חזון .ננעלו כל השערים.
ביום שב״ק ,ערב ר״ח סיון תש״ב ,בשעות הצהרים ,ידו בו הרוצחים ונשמתו
יצאה בטהרה ,בהיותו ס״ה בן ג״ל שנים .גווילים נשרפים ואותיות פורחות באורר.
אדם זה שכל חייו היה קודש לה׳ ,לעמו ולתורתו! שכל יישותו היתה התגלמות
חסידות הבעש״ט; שכל מעשיו ופעולותיו שימשו פירוש מעשי של החסידות,
פירוש שארכו כאורך ימי חייו — אדם זה ,שירת חייו ,בגופו נפסקה ,אבל
לא פסקה.
בכתבתו של נחמן בלומנטל ,ע״פ הפואימה של המשורר יצחק קצנלנסון
מחודש טבח תשט׳׳ו תחת הכותרת ״האגדה״ האמת׳ יש גירסא אחרת במקצת
על ימיו האחרונים של האדמו״ר האחרון לבית אמביצא־ראדזין שהתחיל לזרוח
מאה ושתי שנים לפני זה מעיר טומאשוב.
הרבה שמעתי על אורח חייו ומותו מות קדושים של הרבי מפי גיסו הרב
אברהם ישכר אנגלהרד שליט״א שהיה בעל אחותו זעלדא שניספה גם היא בשואה,
בהיותי בביתו בניו־יורק בחג הפסח תשי״.ז ,שהיה יתד עם הרבי הקדוש עד
להסוף המר .כמו כן נמצא בחיפה אחד משרידי חסידי ראדזין מניצולי השזאד-
ר׳ מרדכי רייכמן הי״ו ,שראה במו עיניו את מותו הטראגי של הרבי והוא היה
עם כמה אברכים שהביאו את גופו הקדוש לקמרה .השם ינקום דמו ודם זרעו
וחסידיו.

ח ש אי פ ה

להמ שך

אמנם נפסקה השושלתא דדהכא עם עלותו של האדמו״ר הגאון הקדוש
מרן רבינו שמואל שלמד .הי״ד למחיצתם של רבי עקיבא וחבריו בקדושה ובטהרה,
אבל שרידי חסידי איעיצה וראדזין אינם משלימים עם הפסקת החסידות ותיכף
אחדי המלחמה הכתירו את מי שהיה גיסו הרב אברהם יששכר אנגלהרד שליט״א

9ל
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כאדמו״ר מדאדזין .ביוזמתם ובראשם העסקן ממרץ ד׳ פינחס ועדרבוים הוקם
בעיר בני ברק בית מדרש מרכזי ולידו דירה באה בשביל הרבי וב״ב שיעלו
בקרע להשתקע בארץ ישראל .ושזלשלת אמביצא־ראדזין יימשך מדר .להבא.
■
■

ספר*

ה שו ש ל ת

נשארו ספרים יקרי !ערד משושלת איזביצא־ראחץ שהודפסו ויצאו לאור
עולם ,מלבד מכתבי היד הרבים שהלכו לאיבוד יהד עם אלפי החסידים
ומיליוני היהודים הי״ד ,והם:
״מי השלוח״ על תורה נביאים וכתובים ,ילקוטי הש״יס ח״א וח״ב ,מראש
השושלת האדמו״ר הגה״ק רבעו מ ד מי יוסף מטומאשזב־איוזביצא.
״בית •יעקב״ על בראשית ח״א ,ח״ב על שמות ,ח״ג ויקראן ׳״בית יעקב״
עוז״ת י והמועדים ! ״ספר הזמנים״ על ■הגדה של פסה ומועדי השנה ,מהשני
שבשושלת האדמו״ר תגה״ק רבי יעקב מטו&אשוב־איזביצא־ראדזיל.
•״סדרי טהרות״ מסכת כלים ח״א ומסכת אהלזת ; ספר מאמר *שפוני טמוני
חול״! ספר מאמר ״פתיל תכלת״! ספר מאמר ״!עין תכלת״! מאטד ״•הלתות
שער העיר״ ! ספד ״ארחו ת חיים״! ספר ״סוד ישרים״ על ראש השנה ויום־
הכפורים ,חג הסוכות ב״ח,י על ימי הפודים ,על חג הפסח — כל זה מהשלישי
שבשדשלת .הר,בקעי שכשושלת ,האדמו״ר מרן רבי מ ד מי יוסף אליועזר
לא נהג כאבותיו לעלות את דברי תורתו על ספר ,אלא אחרי הסתלקותו קיבצו
שמגעי לקחיו חלק מדברי תורתו והדפיסו• ספד בהסכמת הרבי האחרון הגאון
הקחוש דבי שמואל שלמה הי״ד •בשם ״תפארת יוסף״.
■

■

■

■

ל ס י בo 1
כשנתבקשתי ע״י ר׳ משד♦ הכהן טרדון עורך ספר יזכיר על טומאשוב
לכתוב :מאמר כולל על משושלתא דדהבא של אחכיצא וראדוין שמוצאה
מטומאשוב ,התחלתי לעורר בזכרוני ולהעביר נגד עיני רוחי את דמויות המאות
והאלפים של חסידי ראדזין שזכיתי לראות באותן שנות הילדות שאבא מורי
הרה״!ח החסיד הנלהב של אדמו״די ראדזין הת״ח הגדול ד׳ נחום יד״ודד .לייב
הכהן הי״ד היה לוקח אותי לבית הרבי ובשנים שלמדתי בווארשא ובכל השנים
שתיעו גרים באגטובוצק ,ושמה היה ■נמצא בבל חדשי הקיץ ונזכרתי כהרבה דברים
שזכיתי לראות ולשמוע .כמעט שלא  .ראיתי בין .חסידי ראדזץ עם הארץ ,כולם
היו תלמידי חכמים ■,בעלי  .צוד,ה ו&עלי תכוונה .כשהיו פותחים את פיהם לחזור
ולבהר את דברי הרבי הוצקו חן בשפתותיהם .ואם הייתי ררשם את כל זכרונותי
לא היה בטח מספיק כל 0פר טומאשוב .לבן קצרתי בהרבה מקומות שיש
להאריך .רק ממה שמסופר על הרבי הקדוש האחרון — אפשר למלאות ספר גדול.
ז כ ו ת ם ת ג ן ע ל י נ ו ו ע ל כ ל י ש ר א ל.
*
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הרב י ,הקד וש מראד ז י ן זצ״ל
תע ז יד
האדמו״ר הקדוש רבי ש מו א ל ש ל מ ה מראחין ר״י״ד ,שכמה סופדים
היז מהללים ומשבחים על פעליו ומעשי ■ההצלה בגיטאוח השונות• ,בשנות השואה,
וחושך וצלמות — היו ליו עוז רוח ללא חח  1פחד ע ד השל®! הנאצי ימ״ש,
והקריאה שלו למרד לעשות וללכת לייערות (פארטיזאנ׳ר) ,והוא עשה בעצמו
את העבודה עד ברגע האחרון ,שהשלים את אסזנו.
אבל לפני זמן ,היה בעיר טו מ א •שוב״ בך בותב ר׳ ישראל אידלמן
במאמרו .ומחבר הספר ״פנת יקרת״ כותב :כדאי להזכיר בהזדמנות זאת מר.
שאמר לו ■האדמו״ר האחרון לבית ראחין הקדוש ,רבי שמואל שלמה ליער הי״ד,
לכותב הטורים האלה״ בביקורו האחרון כשנת חרצ״ט ב ט ו מ א ש ו ב .
זה יותר משנה שקבלתי את המאמר מר׳ ישראל אידלמן״ שאלתי ודרשתי
לכמה אגשים חסידי ראדזין במקומות לשונותיהן ■בארצנו ,אולי יש להם תמונה
מהאדמו׳׳ר מראדזין או אפשר היתד .לו שום דבר מזו .רק לפני כמה שבועות
נסעתי ובקרתי במוסד »יד ושם״״ ולבסוף קבלתי מהם שחי תמונות מהאדמו״ר
מראדזין הי״ד ,ומהרב ר׳ צבי יחזקאל מיכלסון הי״ד.
שמעתי או קראתי עוד לפני כמה שנים שהמשורר יצחק קצנלסון הי״ד״
כתב שיר אודות הרבי מראדזין .הוא היה מתקבל הרושם כמו המשורר הלאומי
ח .נ .ביאליק״ שמיה ■בדורו .ואמרו על יצחק כצנלסון שנמנה כחברו לשירה
בספרית העברית .על היצירה ■האחרונה שלו ,היו קוראים :״השירה על העם
היהודי שנהרג״ בחמשה־ ■עשר הפרקים שנדפסו זנסתיימו מאתו .אבל אני לא
ראיתי כל הזמן את ספרו .רק לפני כמה ימים ראיתי בספריה של עירית ירושלים,
הספר ״כתבים אחרונים״ מהמשורר יצחק קצנלסון .לקחתי את הספר הביתה,
קראתי השיר בשם  :״השיר על הרבי מראדזיך .השיר הזה ספרתי ארבעים וששה
עמודים גמלים .פואמה זו מכילה אלף ושלש מאות שורות .ר׳ ישראל אידלמן
כותב :השיר אלף ושמונה מאות שורות .ר׳ יצחק קצנלסון הי״ד כתב
הפואמה באידיש זמר מ .ז .ולפובסקי תירגם את השיר לעברית.
■המשורר •הטראגי מתאר את יהרבי הקדוש״ ואני העתקתי כמד■ .עמודים
בשבילנו .בשנות השואה החתבא הרבי מראדזין בשלש ערי גיטאוח :ולודוה״
לובלין וורשה.
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השיר על הובי מראדזין
ו לי בנ ה ! »ןי רק את ׳?$ה ןה ?8יר.
אולם ןך?תי& עד תום ,את ק ן יד...
?מי ? oyליחי ימים גל  #י 0
אם לןלה ?קרב לולימה .ואס
ft

 3 $י איןי ל7ןם0 .עץב 1ןי לןד—.
ןאלך . .א?צום את ןיגי ואןיץד!
יא ? 9א 9$3קה היוזידית סןיחוןה...
ךחוב־ןהוךיס — ליהודים א ן!ש1קה...
״ א(י ? אן!' לי לקלא? .לא קול ן ^ן ה.
?ז ^ ה ןהידית$ 02 ,ךה וץפוןה,
וןיא ךחןה ?9ל ויסב ,ןדולה  $5דולות—.
ה!צד$ ,קצד קיק ?ל א ? 0לקלס ז
■

או$$ת ,חו^קת קלל זרועי אם.
את ן ל א?ר1סיןז די?ם וןחמם.
קורצת *יןיןז 9ךח1ק . :בוא אלי!״
ריפןה ןד?9ה .ןןדי0סת 8וו?אי:
.הוי ,בוא ...אם עירי ? 03פד ןןקסט,
אם ק^ה סןצ 1ע ,ןחרןה גם  80ת״...
תקל א לי ,ו1ךג»ז לי ^.?:רף יו^ם :
״ח1י ,בוא ,גחמןי [היה ^ ח ם !״
•#
ןלילןה ,ע:ךת ק {0ה יולה
ק&?ה ןןלה ז הוי ,לא־?ן את ,לא ןזא !
?שיר ךחו&ך ? 3וח׳ ס9לשש,
???לא ? ,ר ש״י? .כקי  5״א׳ ן כ ?ג ״ ם.
?.׳ןאלות י שי בו ת״  0ה :עלב ן לן ץ ם!

?ה*$ים ,ן !0ג«$ות — צזייקים ?גולל...
כל 9לד» ?ל קן ^ ה׳ ?ל דבור ןא?ל.
לכ׳לכי ?א 0לו יחנך ??ידים:

וליב־רה ,עולם 9ל לוכדים^ .ידים!
לו  9ללד׳ ו לי מ ה ,ר9י ם ^ 8ןי ם,

ךאי מראיהם ? 01יצי ל ?9ים !
■

ןז5יםו ?ןיןס ולאו ,Oflpyj
שתוי אישוןט .אך ?היו־ מ?קם,
ח3ר סקלןזתר׳ ם 9א 1ת ?8ל.יקות,
&3ןן נ ^ ב .ומלב הוא ?יקוו...
^י די ם #ל ןלולןה  ? 1אי ^סידים!
הוא ?א .ן!ל3י$ .ליכם  9ל ח ץ.
קל3י  3ןן3יר: ...ד ^ ה! ...דימו ...til
9ס?*ים את  x?aהלךןין 3ןןק1ם.
»»
19ז?ק1ים 3ןלו!ץה אותו^ .גאת

הי?ן הוא ו ב^שים 53לפות וק^את.
8ל &חד ^59ב ניגס ,.ויןף.

??!n?vי?? 0׳ור9ז ?סיףן
׳!*.קל' סקזחית גר«9י  ? 9 ? 9ד:
 3ל 3י! ?י :בוא! ו«8ה ! 509דז...
ן>ל 3י הקדוש!״?? .וזזות וגן 5רות
לקו$גי . :לק אותו ןגקש .בו לירות.
7.10.42--------------------------------- 7ן סוןו ת וך?ךים  8ןי ןי  0מלובלין,
??זילים ?ך קי .ןג ? oh 0טי לי ם.
?אים ?^ם ?#הי סגא ן ^זתם.
ן ?וי ם מ ל ק ,ו?מו לעם לל? .0
לובלין ! קקי^ה סעסילה ,זי ר ן» ,0
קך:ה גושןה? 83 ,ןה .לנ ת-ע ם.
קך!ת 0 -ןהודי? .-יר  3ךפוס .jyjjj
??ל ן?ל* ת 5ך 3נו .opp
ן? א <הלהיק זה ליןוה־ןיחוןוה.
סתולה ס(^:ה םתסך׳ןה ?תו?ה!
מולה ן ?ן ה ןןזךש £בו^ה—
^3ה וזיא? ,ליחה מלי?לין בקדשה...
שי:
ס?$ד ? :ן רפוס ןזןש
לי?לץ ?ת זייויס  :שק?1ז ?סיגי !
לו?לין! ?ק!ל ןזו 3י ן די עו ת -
היי .היי» .י־*?הז אי ?ןלה ואי אות ז
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סךאןי  3ן ל א! ס # 9י 2 .לה!
ל?ןא .ןהידי מלי ! סן י$לא
?מף פןץר  5סיךי ןן*קיר
לא ס? חין ?כ3י 0לןי? ...לל לא ס?יר!
הוי .נל?ה ! לנלעה  0 (99א94ן!! :
קטלאה ןהודי .ןידודי הוא החן
0{3וך על ?ני כל וג&ל הוא ?ןל!יר.
ולוקא בחוץ ...הן ?ל ?ן  9י\ ר
ו?קלא עם ״קדוע׳׳ 3ן? ,ל א;ן .א?ןם !
סת 5ין ;הודית ז ל.נה זה &3ו?ן :
?י  ojאןןי 3 0מקנ$ת .שולה,
קש?י{ה ןז•הודית עליהן ןאולה...
היא .נל?ה .קוראת לי? :זה אסר ןה—
קוליחים ? 3כוןי ת*. :א את עיר־ס^לה ' 1
?ה צולך ?כם ביו א{י ...לב ?$ם.
ןקיק ל3ם ...אך לא אלך זז?ת3ן<
83יטו 83ר .תוך אןלת־ן?ןי?ה.
??עולה  00י71ןתו .לח? 3ם ?ד?עה.
גוועים ולחובות א$ל3ם .י ועב ים.
?תים ?ביתם ערומים $קול3ים.
אילא 02 :לו?לין לא ן?ל 3ת ליעוד -
נ?חית ק׳ק לו?לין ?על ?ני אלמות...

(??וי ם ס?תים .ןקזארות א?ןים,
אהודים— ן ע ען $מו;ים .נעלמים...
6.1.43
?עיר הלבי— ו ס ? ? ע וזץלח.
ןקזאר ל;ד 83ית .דלתי לא  9סח,
די  9ק הוא ?הד? ,מלצות ? 3ילים:
»הו?יאו אלי סשלית יה 9ילין,
ל3ית־כ,כנ 0ת ס?י או 0.קי  9ל'
ול3.ה ^ית־נזוי^סת .הו?ה ?רוב עם 1
נ? 0ל סקןןל :הל 3י ה ו א  -ני .נ י - .
נעער הוא מהם וחיור רב מדי...
»

•

ן

II

ן

■

■

•

»

*

•

“

I

85

ט ו מ שו בי * ל ו ב.
*

ל!ד ןןרוךקוךש עימד הוא ,ואמר,
לקרוא סה ?קול8 .ף  8חוי ש הוא .מ'ן ר.
יג ר־ ^ ה הוא ja y 8ןוחור. ,ןה  3קול
3י*י 9ה .®999V״ ? 3לי האקמול.
ע 3לילה ן?םע מ^רונות־אהלה —
?ןזרון !$ל*י ?ל:ה זו עולה. ...
?גיי 13י* 3ת ®ליט סל 3י.
ןזו$ק ל^דיש ?ריך הוא :אל ?לי 1
בולה  $8ה ן אן ובולה גיןןרונות—
אסלת .אסלת ?ליף לן 5שות...
״אנחנו {??ה 1״ ...ןהוא פו$ה ו ? 8ליט:
*.ין לך; .הודים 8 .ליל  0 0עןית !״
7.1.43
.3קש ן!ל 3י עוד לאמיר 8ה ן{לם,
האלן הוא לא— ואת יידע ר?,ם,
יול#$ 5ר  ^ 9ב ו שם  :ח הי.
ויהודים ?3ית־? 3ן?ת גו?ים ? 3לי הר.
נל^קוט ןן$רון ...לא ???ה אלקים
ל?כות עיר $ל$ה ; הון ים סןןנים !״.
זה :ם״  3ך  9עות! ןרואים ?ת 3ןם,
ה??ן זךמו  3?3ד ולאן...
לחוש זאת גם לא איש צןייק ,לל $ךם.״
בוילה ן ל  3י ?לי  0$ד ?ם ד*,ם.
לא עוד לתע^ש ?קזוזיקה איש לדוין...
{מוג  3ו ל 3ו ?ם לגב־;הוןים.
יבולים הם !חלו,
8לסי־יקיר*ל .אל
ק?אתי ב?לי זה׳
איית ללכוית ?לי

קול אןוד ,לל ?9יר...
עבי» .ל 33יד.
??לי  5&3ל!
סם — לא חולל...

»ןי הם $ 1ךמןי ל 3ית־אל 9ק? $ 1ר -
הל?י! ה'י ,חלילה לו &ה ל״שאר!
^}?3ל הוא ?$לע ויוצאים הם ?;ד—
בולה אלקים ? 3יתו ל?ןד...
T

■

" T

י

I

*

י ^ד־  03עןית ??ר ?מה ל? 1ןף!
??רים נ$ןריח גיזסןש סי״ת ?$ב,
ןהודים ?ןיקא 1ת ?9ןריב ון־היק,
חךשי סתעןית ^ gupyiהוק.
לובלין ??ר איןה  .n^iqשי 99ה.
נד יז־לק לן^ךה ,וןימיס את צי 9ה.
 03הוא ?;ר איני ?יי מלה׳ אי ש־לחין.
ה ג י ד ג י סצ 1ם ? אן 3י  3ך  9נים.

י?קרא ?מי»לי3ם ואמי -
או^ 0י^3ית^ 1דבי לא ןוזר,
וןןל,יךה .מך<ה איתו ןןל?נית:
״אל הלך ! ' ייל?י ?  ,7 3 9ה?יט•
נ!?עק ? מ סי.» :י 3ךגוןי איפוא '
ו;$ד ??ךןה. :לו אן$ה ^סופי
מל ל?י ? 5קי; א ,ויסילק ?מרי
?מ$ךקית מל 3ךזל ...הוי» .מ?1י» .ל ך?ךי: 0
אל יז??י ן 5ל־{א סיוןאי ^איקים,
אןן ה ־ן א? .ל?י $קי?א ?י  8ל.י״.

?עד ;הולי? ,עד  3מם״? .אער
יןזלך 7׳כ?י ו<^3יתו לא ס!ר.

האדמו׳־ר רבי מרדכ< מקוומ*ר בטומשוב
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האדמו״ד מקזז מיר זצ״ל ,בטרמאשוב
משוז

גו

י שראל

■הרה״ק רבי מרדכי טברסקי זצ״ל (נפטר באמצע תפילתו כשהיה
מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין ‘ ,ח׳ תמוז תרע״ח) .הוא היד .בנו של
״המגיד מטריסק״ זצ״ל ,מחבר הספד ״מגן אברהם״ .בא בפעם הראשונה
אחדי שנות הגלות של כמה שניט בדומבדובה׳ גליציה׳ בגלל אגשים רעים
וחטאים אשר הלשינו עליו — חזרה לפולין דדד הגבול בעלזיץ־טומאשוב.
גם אביו ״המגיד מטריסק״ נאסר בליל הסדר של חג הפסח והושם בכלא,
כי המלשינים אכלו קודצא דבי מלכא .אמנם הודות זקנתו המופלגת ובעזרת שוחד,
האמצעי הבדוק והמנוסה ברוסיה הצאריסטית ,שוחרר בתנאי שאסור לו לעזוב
את ״החצר״ כל ימי חייו .מה שקרה לו קרר .גם לבנו רבי מרדכי ,שנקרא
ר׳ מאטלי מקוזמיר ,שמקודם גר בבלאדווקה׳ ואחר שקיבל שחרור מממשלת
רוסיה שב מגלותו והתיישב בקוזמיר.

■

זכורני׳ שבבוקר לא עבות אחד קיבל אבי ז״ל ,מכתב כחוב בידי ד׳ משה
צוקרמן ,יד ימינו של הרבי ,זבו חיה כתוב :כי האדמו״ר רבי מ ד מי יבא
לטומאשוב לביקור של שני שבועות.
בגיל צעיר הייתי אז ,כאשר שמעתי מפי אבא ז״ל׳ דבר בואו 8רצתי תיכף
לה״שטי׳בל״ לבשר להחסידים מזה׳ ובמיוחד להחסיד הכי גדול ר׳ שמואל מאיד.
תיכף התאספו כמה חסידים סביב השולחן ,וצוו לקחת מעט יי״ש לשתות
״לחיים״ .פניהם קרנו מתיד שמחה ,שבעוד כמה ימים יזכו לקבל פני קדושתו׳
הרבי מדומברובה׳ כאשר זעא נקרא אז ,וטכסו עצה איך לארגן קבלת פנים
נהדרה לכבוד הרבי.
אבי ז״ל ,שהיה חסיד טריסקאי׳ שנסע שנים רכות ל״המגיד מטריסק״,
התמסד בכל לבו גם לבנו רבי מ ד מי ז״ל ,ונסע אליו מפעם לפעם ,והיה
מעריצו ומקדישו ! ותיכף׳ עוד באותו יום שקיבל אח המכתב בדבר בואו של
״הרבי מדומברוכה״ ,הוא קרא לאסיפה בה״שטיבל״ שלנו ושם הציע לבחור
ו ו ע ד שהמה יתעסקו בקבלת פנים יפה ,ולקבץ כסף על ההוצאות ,ושהם ידאגו
לכל דבר יב3וגע לביקור חזה .ובאותו מעמד נבחר וועד שאליו נכנסו החסידים :
נתנאל רצימור ,פישל גורזיצנסקי ,שבתי קוונשטוק ,נתן גרינוואלד ועוד.
החסידים חמובהקים וואבא בראשם נסעו לקראתו לקבל פניו ליד הגבול,
בשמחה וביראת הרוממות ,בכמה מרכבות .אחי אפרים פישל קיבל רשיון מהרשות
ומראש העיר ,שהם חיו מהקונים החשובים בחנותו ,לשלוח גם תזמורת לקראתו,
וכמה חסידים התחפשו לקוזאקים ורכבו על סוסים להביא את האדמו״ר בכבוד
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גדול העירה .ההמולה בעיר היתה רבה ,בהשטיבל וגם בחוצות לפני השטיבל
קושטו בתאורה חגיגית ו בכרזות * :ברוך הבא״ ,ביאות לאיש מורם מעם«
היתד! זאת קבלת פנים המונית הראוי לצדיק״ אנשי הועד טיפלו במסירות
ובלי ליאות ,הן באסיפת כסף ,והן לסדר האכסניה בשביל האדמו״ר והמשמשים,
ורבה היתה התבונה בהבית ומסביב ,ובכבוד מלא חפנים עם תזמורת ובנגינה
הביאו את האדמו״ר העידה להאכסניה שלו.
מכל בתי מדרשות ובתי תפילה ,גם משטיבלך של חסידים אחדים ,באו
לקבל פניו ולהגיד שלום .בימי החול .היו באים בין מנחה למעריב עם פתקאות
ופדיונות עד שעה מאוחרת •בלילה ז ואחד כך התפלל מעריב עם המנין המיוחד
שלו ,ובארוחת הערב היה אומר ״תורה״ ,ואז החסידים והאברכים לומדי תודה
הרגישו רגשי קודש ,התעלות מוסרית ,התרוממות ■הרוח ,והדרת קודש היתד.
שפוכה על בל השומעים ,כי כח דוחני נסתר היה צפון באישיותו המזהירה.
כל ימי שהותו אצלנו ,היה לנו הנערים והבחורים ימי חג ,ברגשי קודש
ובשמחה היינו מחכים להופעתו של הרבי .דמותו החיצונית ,תנועותיו ,ארחו
ורבעו ,שבתו וקומו היו קצובים ומדודים ,ונעימות של חן והדר חופפת עליו.
כל הבא במחיצתו היה משתומם מזיו הליכותיו ,מנקיונו ומשלוות רוחו .תפילתו
היתד .בדביקות ובמסירות ,בבחינת ״כל עצמותי תאמרנה״ .חודרת ללבות
שומעיו• ,ועתים היה משתפך בה ,תזך התעמקות המחשבה ז בקול ערב ונרגש,
עד שכל השומע היה מתמוגג ממתיקותה.
בימי החול היד .מתפלל עטוף בטלית ומעוטר בתפילין מתוך התלהבות
עצומה? המליט שיצאו מפיו הדהדו באוויר חדרו המיוחד והלהיבו את ליבבות
החסידים{ כל אחד חש בהשראת ,ההתעלות הרוחניות שאפפה אותם והתפללו
בהתלהבות יתירה ,ובכודנות טהורות שיצאו מן הלב .כמעט כל היום הלך
בטלית ותפילין ,ובין תפילין של רש״י לתפילין של רבנו תם ,היד .מקבל
פתקאות ופדיונות ,ובכל יום היה הדוחק גדול מאד.
*
הגבאי ד׳ מיכלי היה עומד על יד הדלת והניח את כל מי שמצא חן בעיניו —
להיכנס פגימה .ר׳ משד .צוקרמן היה כותב פתקאות בצד אחד של השולחן
שעמד בפינה אחת ,ור׳ יהושע לנגלעבן כתב פתקאות בצד שני של השולחן,
בחדר שלפני חדד הרבי• .כך היה כמה שעות ביום וכמה שעות בלילה.
הרבי היה קורא וחוזר את ״הבקשות״ והיה עונה ומברך על כל בקשה ובקשה.
אופייני הדבר ,שבני האדמו״ר הקדוש משטרנוביל ונכדיו היו מבקשים
ותובעים בסף מחסידיהם ,על בל בקשה שבקשו.
פעמים■ ,באמצע השבוע היה נוהג האדמו״ר רבי מרדכי ז״ל לבקר בבתי
חסידיו ,ומי שהיה רוצה שיבקר בביתו ,היה מבקש מאתו שיתן לו סכום מסרים
מראש ,ודוקא סכומים גדולים .בימים ההם היה סכום כסף של עשרות רובלים
סכום גדול ,בכל זאת נמצאו אנשים ששילמו במוקדם ,בבדי שיהיו בטוחים

האדמו״ר ר׳ מרדכי טבופקי זצ״ל
מהביקור הזה .כמובן שלפני בואו •ערכו בשבילו ולמשמשיו שולחן מלא מכל טוב,
מטעמים ביד רחבה ובאדיבות רבה ,והרבי הטעים מעט ממטעמי שהיו על
השולחן• .והיה מברך את בעל הבית ואת כל הנלווים אליו בברכה שלימה.
אדוני אבי ד ל סיטר  :כי שמע מפי האדמו״ר!הדה״* ו עי מרדכי מקויזמיר זצ״ל,
מה שמקבלים הצדיקים מעות מכני אדם ,הוא לטובת כני אדם ולתיקונם,
כי על ידי זה יש להם התקשרות עם הצדיק ,על ידי זה שהצדיק מקבל והוא גוחן*
כי לולא זאת איזו שייכות דאתו התקשרות לבני אדם פשוטים אל הצדיק
שרחוקים ממנו הרבה? לכן פירשתי יעל דרך זה גם כן הפסוק :מה רב טובך
אשר צפנ״ת ליראי״ך .פירוש :מה שנתת להיראים כח זה מהממון שמקבלים
מב1י אדם ,על דרך הכתוב  :מצפון זהב יאתה ,פעלת לחוסים בך נגד כני אדם
שיהיה להם שייכות והתקשרות להצדיק במה לגשת אליו.
רק ליחידי סגולה אמור היה לבוא בימי החול לסעודתו ,ובכל סעודה
היה אומר דבר תורה• וכשהתחיל .לומר .תורתו ,היו עיניו זוהרות מוהר השמש
וכולנו עמדנו נטולי לשון ,פעורי פה ,מדוב השתוממות לשמוע דברי תודחו
המשולבים בנטריקון  .ובגימטריאות.
חברי הועד היו מחפשים מקום מתאים בשביל לערוך ״השלחן״ בימי
השבתות .בהשטיבל שלגו היה צר המקום ,כי ידעו שמאות אנשי שלומנו
מעידו ת סביב לעידגו ,יבומי לשבתות ,וכן גם חסידים .מבתי מדרשות אחדות
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יבואו לשמוע תורותיו תמיתתיו  tלכן מצאו מקום מרוויח ,הגדול ביותר
בעיר ,ב״עזרת נשים״ של בית !הכנסת הגדול שבעיר .הם שכרז נגרים לעשות
את השולחן וספסלים לכל אורד האולם .השולחן הארוד והספסלים נבנה
מקרשים עבים ,ארכו היה בערד עשר אמות ■ורחבו אמה וחצי ,ותלו פנסים
ונרות גדולים ,ושמו מפות צחיחות לכל אורך השולחן.
#
ערב שכת נא .ובמעלה יומא ושבתא התאספו קהל רב כהשטיבל וגם
מסביב ,כי צר השטיבל להכיל את ההמון הרב שבאו לכבודו ,רובם הסתופפו
מחוץ לבנין השטיבלז רוב החסידים באו מחוץ לעיר ,או משטיבלד אחרים
לשמוע תפלתו.
כאשר הרבי התחיל לזמר בנגונו הערוב :׳״רזא דשבת איהי שבח האתאחדת
ברזא ד א ח ד ...עד — וכלהון מתעטרין בנשמתין ח ד תין ...היתר .התעלות
נפשית; בקשב רב הקשיב הקהל לכל מלה ,לכל הגד-
אחרי התפלה בא הרבי עם החסידים החשובים ל״השלחן״ .הדוחק היה
גדול מאד ,רבים עמדו בצד השני של השלחן ! מסביב השלחן הארוך ישבו
הרבנים ורבים מחשובי העיר וטובי החסידים שבאו במיוחד מעדים ועיירות
הסמוכות ,ישישים ,חכמים ,ומורי הוראה שבאו לחלוק כבוד להאדמו״ר ,ולשמוע
אמרותיו ותורותיו .באו ונקבצו גם אורחים וחסידים מרביים אחרים ,כי
בטומאשוב היו כתריסר ״שטיבלך״ מדינאסטיות וחצרות קדושות .גדול היה
הדחק מסביב השלחן ,גם מסיעות סקרנים שבאו להסתכל בקלסחד פניז ולה נו ת
מזיו קדשו .כשעשה ״קידוש״ על כוס של זהב ,היה רעד עובד בלבות השומעים.
אכילתו בכלל היתה מעט מזעיר ,הוא טעם מכל מאכל ,ושני חסידים עמדו
על השולחן בפזמקאות לבנים וחלקו ״שיריים״ להחשובים בסדר גמור ,ולא
חטפו שיריים כמו בימי החול .ואחר כך היו מחלקים כיבודים לזמר זמירות,
לבעלי מנגנים .והרבי בעצמו אמר ״כל מקדש״ בדביקות ובנעימות בקולו הערוב.
זכורני ,כשברך ברכת המזון ,וכשבא אל הרחמן׳ם ,היד .ממשיך בנגינתו,
והשליך ראשו אחורנית כמה רגעים ,והיה דומה כמו שנ ת על ף ...ועמדנו כמעט
בלי רוח חיים עד שהתחיל שוב בקולו הערב לסיים ברכת המזון .ובשעה מאוחרת
אחדי גמר ״השולחן״ ורבים כבר יצאו החוצה והייתה מעט הרווחה באולם הגדול,
התחיל הריקוד ,וגדולה היתד .השמחה .הרבי ישב על מקומו והחסידים רקדו
בהתרוממות מעל הארציות והחומריות סביב סביב השולחן ופניהם אל הרבי ן
נשאנו את נפשותינו למעלי״ לא היה זה ריקוד של רגלים לבד ,כי אם ריקוד
כל הגוף והאברים ,הכל נמשך בשאון של שיריה וזמרה ,יד אל יד ,יד על כתף,
כולם נעשו חטיבה מרקדת אחת ,מחבקים זרועות עולם ,ואנו עולים בנשמותינו
מעל הרצפה ...ומתוך התלהבות באנו ל״אתערותא דלעילא״ ,ולבנו התרומם
בקרבנו .היתד .לי ההרגשה שאיזו דוח ממרום אחזה אותנו.
»
האדמו״ר רבי מרדכי מקו-זמיר היה מחונן בקול •ערב ,ובנועם זימדתו ריתק

לבבות 5זבך היה <ג 0בליל שבת השני .יגם אז היה -הדוחק בשטיבל גדול מאה
וגם  .אז ע מ ת הרבה אנשים מסביב למותלי השטיבל« ועמדנו צפופים סביבו,
וכשהיה מזמר ״כגוונא" וי״רזא דשבת״ .ספגנו לתוכנו את צלילי זמירותיו ■ונגינותיז,
והנפש היתד! מתעלה ז אהבת אלקים יקדה בעצמותיו ,ובלהט דבקות היה משתפך
בנועם זמירותיו ,כשעיניו מוארות ועל פניו נועם שכינת אל .צלילי זמירותיו
המופלאים הדהדו באזני השומעים זמן רב.
אף כי הייתה כואבת לו רגל אחת והלך נשען על כתפו של אחד מחסידיו
או משמשו ,היה עומד כל הזמן בתפילתו ,ובתפילת שמונה עשרה היה עומד
יותר משעה .זכורני ,כי הרבה אנשים הלכו בינתיים הביתה ואכלו סעודת שבת
וכשבאו חזרה עוד מצאו את הרבי עומד שמונה עשרה ,וכך היה כשמונה עשרה
של מוסף.
חסידים מספרים :בליל שמיני עצרת ובשמחת תורה ,בהקפות ,היה רוקד
שעות שלימות בכל הקפה וספד תורה בידו .לא לחינם קראו לו בני משפחתו:
העובד ד׳ .דבקותו הרוחנית ,התלהבותו העילאית היתה גדולה בשעה שהיה
עוסק במצוה ,במיוחד גדלה התלהבותו כימי תג הסוכות .כמובן ,הייה מקיים
שתהיה ״כעין דירתו״ ,שהיה ישן בסוכה ,אבל בליל ראשון היה יושב ומצפה
מתי יאיר היום ויגיע זמן נטילת לולב .ביון שעלה עמוד השחר ,הלך למקוה
וטבל ,עלה ■ולבש את בגדיו ואחר כך נטל ארבעת המינים זמבדך עליהם מתוך
צהלת פנים ,מתוך שמחה .ו״הנענועים״ — זאת היתה עבודה גופנית וקשה
כל ימי החג .ביום ״הושענא רבה״ היו גומרים ההושענות סמוך לחשיכה.
#
האדמו״ר מקוזמיר ,נשא את שמו של הסבא הגדול של רבנו מרדכי
מטשדנובל זצ״ל ,אחד מגדולי הצדיקים בדורו! הוא נפטר בשנת תקצ״ז,
כ׳ אייר ,שני ימים אחדי ל״ג בעומד' ,יום ההלולא של רבן שמעון בן יוחאי.
חסידים ישישים מספרים :כי חסידי טשרנוביל היו ממשיכים את יום ההלולא
של ל״ג בעומד עד אחרי ל״ה בעומר ,הוא יום פטירתו של דבי מרדכי מטשרנוביל.
וקשישי החסידים הטשדנובלים היו מוצאים אסמכתא ,כי האותיות של מרדכי
הן דאשי תיבות  :מגלה לזין לאורייתא כבן יוחאי .ובספר ׳״שם הגדולים״ כתוב :
הרב מו״ה מרדכי מטשרנוביל ,הרב הגדול המפורסם בישראל ,צדיק יסוד עולם,
מופת הדור ,בוצינא קדישא ,חסידא ופרישא ,ושמו הולך ככל מדינות דוסיא
וכו׳ וכו /וזכה לטעת שמונה ארזים בישראל ,המה שמונה חאדמו״רים;
.ואחד מהם היה רבנו אברהם ,״המגיד מטריסק״ ,אביו של רבי מרדכי
מקוזמיר זצ״ל.
ובספר ״היחס מטשרנובל״ כתוב :כי פעם אחת חלה אביו ,המגיד מטריסק,
והרבי מקוזמיר לא היה אז בבית ,גם בימים הנוראים .ובחול המועד סוכות
בא לטריסק ושמע כי אביו ״המגיד״ חולה מאד. ,ואמר בלבו ,אם אראה .את
אבי הקדוש עושה עבודת הנענועים והקפות כמו בכל שגה ,אדע .שהוא
בבריאות כמקדם ,וכך היה׳ שעבודתו היתד .ביתד שאת וביתר כח ושמחה מאד.
*
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אחר החג באתי בבוקר לאבי הקדוש ואמר לי :לא שמחתי עם בני כלום,
כאשר נא «ן הנסיעה״ וצוח להמשמש שיביא מן המרתף צלוחית יין״ ותיכף
העמיד המשמש צלוחית יק על השלחן ושתי כוסות״ ואבי הק׳ בעצמו שפך
להכזסות היין ונתן לי בידו הקדושה ״לחיים״ ואמר לי בזה הלשון :ידעת בני״
כי אני הייתי חולה והתפללתי להשי״ת שיקח מאתי החולאת •עד אחר החגים
כדי שאוכל לעבוד אותו בכל כוחי״ וקיבל השי״ ת תפילתי.
מעניץ מאד מה שסיפר הרה״ח ר׳ יהושע לגגלעבין״ כאשר היה פעם בעיר
בוסק עם האד&ו״ר מקוזמיר״ אשר נא שמה לרפא את רגלו באמבטיות במים
מינירליות״ כדרכו שנה בשנה .פעם״ ביום קיץ לוהט אחדי שובו מהאמבטיא״
עלה על הספה לנוח מעט; האמבטיות חלש את כתו״ ואחרי קבלת האמכטיא
היה צריך לנוח״ כחצי שעה .כולנו״ המשמשים״ עמדנו מסביב לו״ עמדנו ושתקנו״
לא חפצנו להכנס עמו בשיחה״ ידענו כי בחוץ מחכים אנשים לעשרות ופתקאותיהם
בידיהם״ אנשים הממהרים לשוב לעירם ,אחר שיגישו את פתקאותיהם .זאת
ועוד אחרת״ דאינו את האדמו״ר שוכב שקוע במחשבותיו״ איננו מביט אלינו״
עיניו נטויות אל החלון ,כל גופו מונח בלי נוע ובלי זוז כל שהוא .זבוב טורד
על מצחו ,והוא אינו מרים את ידו לגרש את הזבוב״ ומשום זה לא חפצנו
להפסיק את מחשבותיו .דממה קדושה שררה בבית״ כולנו עמדנו על מקומנו
כנטועים במסמרים״ לא יכולנו לפתוח פה״ גם לא לזוז ממקומנו .אי אפשר
לתאר במלים את אשד חשבנו אז .השתיקה ארכה כחצי שעה.
פתאום״ כאלו הקיץ משינה ארוכה״ פנה אלינו האדמו״ר מקוזמיר בשאלה:
חיש לי חלק !בעלמא •דקשוט ? — השאלה הפתאזמית .הפתיעה את כלנו״ והממה
את ראשינו .כאלמים עמדנו״ לשוננו כאלו דבקה אל חכנו; פניו היו פגי להבים״
עיניו כאילו יצאו מחוריהן .ר׳ משה צוקרמן ז״ל״ י ד ימינו״ היה הראשון שמצא
עוז •בנפשו לענות  :הן״ כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ! על אחת כמה וכמה
אדמו״ד ,צדיק בן צדיק .ברגע זה פרץ האדמו״ר בבכי גדול״ מעיניו נזלו דמעות
רותחות ובקול נפסק מבכי ,הוציא מפיו אלה הדברים :אין לכל ישראל אחריות
גדולה כאשר לי״ אני מקבל כסף מאנשים״ האנשים מאמינים בי״ עלי לתת
דין וחשבון על כל פרוטה ופרוטה ,מי יודע אם יעלה בידי לערוד את החשבון
ולהצדיק לפגי כסא המשפט? ובדברו הוסיף לבכות עד שלרגעים היה מוכרח
להפסיק את דבריו.
עיני כלנו מלאו דמעות ,גם המשמש ר׳ מיכל שטוקהמר״ שהיה בטבע איש
שלא נתפעל משום דבר .ומעולם לא דאינו אותו בוכה״ הוציא את מטפחתו
למחות את הדמעות מעיניו .ואף על פי כן — הוסיף האדמו״ד בקול ספוג דמעות
של תחנונים — סוף כל סוף אני אינני מדמה את הבריות .מבטיח אני להתפלל
בעדם״ את הבטחתי זאת אני ממלא בדיוק .אני מתפלל ומעורר רחמים.
מאמין אני שזכות אבותי תסייעני שתתקבל תפילתי.
בת צחוק קלה נראתה על פניו; העננה״ ששכנה עליו״ סרה לאט לאט ממנו*

פניו הבהיקו והזהירו משמחה ! הוא ירד ממשכבו וגבגם להדר השני לקבל
פני מבקריו .והמחזה זו עשה על כל העומדים שם רושם בל ימחה.
*
אני זכיתי לראותו ולשמוע תורותיו של האדמו״ד מקוזמיר זצ״ל״ פעמיים ן
בפעם  .הראשונה ,כשחזר מגלותו בגליציה״ כשהייתי אז צעיר לימים ומחוכשי
בית המדרש״ עוסק בתורה ובחסידות; וכפעם השניה״ כשביקר את .עירנו שכבר
בא מקוזמיך בפולין .הוא עשה עלי רושם כלתי נשכח״ תמונתו ד׳נהדרה והוד
זיו !פניו יעיד עומד לפני״ שכל אחד קדוש יאמר א .באשר נרשם מכרוני
תפילותיו ותורותיו היו ׳נפלאות• .עח* זוכר אגי כיום״ איד טובי החסידים שבעיר,
באו לחלוק לו כבוד ולקבל שלום .גדול היה הדחק בבית פנימה״ וגם בחוץ
מסביב לחלונות הלכו ורבו המוני העם.
דרכו בקודש היד .לומר ״חורה״ ורמזי תורה עם נוטריקון וגימטריאות״
בכל סעודה י וסעודה .פעם במוצאי שבת קודש״ באו הגבאים והמנהיגים מה״תלמוד
תורה״ שבעיר ובקשו מאבא ז״ל״ שיציגם לפני האדמו״ד ושיחחום את שמו
בפנקס של התלמוד תודה .אבי ז״ל״ הביאם לחדרו פנימה והציע בקשתם״
והרבי ענה  :שתיכף ישבו לסעודת ״מלוה מלכה״ זאת ‘אשר יאמר — יכתוב
הגבאי ד׳ .מ שה צוקרמן בהפנקס של ה״תלמוד תורה״.
*
וכדאי להביא כאן ״תורתו״ שאמד ב״״מלוה מלכה״ ,אשר כתב ד׳ משה צוקרמן
בפנקס של התלמוד תורה נטומאשוב:
..,.מדי עבדי פה ,עיר טומאשוב״ נגשו לפני נכבדי העיר״ ובידם פנקס,
לאות ולראיה ,שעשו תיקון גדול ויסדו בעיר חבורה תלמוד תורה״ ללמד יאח
נערי בני ישראל תורה ומצוות .וראיתי בעיני טוב פעולתם ,ורוב השתדלותם
בענין הגדול והקדוש הזה״ והתקנות הטובות והישרות .שאין להוסיף עליהם.
אד כאשד בקשו ממני לכתוב את שמי גם כן בפנקס״ ליתן להם יד״ ולקרב
את עצמי אל החברה הקדושה״ וכאשר ראיתי טוב כוונתם בזה ,שבאמת ובתם
לבבם יבקשו קרבתי (קרבת ד׳ יחפצון)״ אמדתי מן הראוי הוא לעורר את לבבם״
עוד יותר״ לחזק את הענין הנשגב והנעלה ,ולגלות .להם שידעו היטב״ .,איך
דבר גדול וקדוש התנדבו לעשות׳ ואיד ראוי להם להשתדל בכל ■עוז ותעצומות״
לטובת הענין הזה ,בכל תוקף ואומץ״ בכל פעם יותר ויותר״ להגדיל תורה
ולהאדירה״ כי באמת כל ההצלחה האנושית תלויה רק בדבר הזה״ להשתדל ללמד
את ,נערי בני ישראל תורה ומצוות .אין .טו ב — אלא .תורה״ כמאמרם ז״ל,
וגם התודה נקראת חיים״ וכן מרמז הגימטריה של *תודה״ במספר קטן ״טוב*.
והתרי״ג מצוות שלה יהיה בגימטריה כמנין טו״ב פעמים טו״ב״ וח״י פעמים ח״י 1
שכל הדבוק בה ,יזכה .בודאי לחיים טובים ,ומאושרים ונעימים .וישכיל■ ויצליח
בכל הענינים .כאשר ירמז תור״ה 'במילוי״ כזה :תי״ו .יו ״ ד וי״ו .,וי״ו יו״ד וי״ו,
■
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רי״ש יו״ד שי״ן ,ה״ה ה״ה .כי הצירוף הקדוש הזה .גימטריה כמנין תור״ה,
וכמנין שפ״ע ברכ״ה והצלח״ה״ לרמז שהכל ביד תורתנו הקדושה; והתודה
אוהזת בידה את השפע ברכה והצלחה .ותתן אל מי שיתן את לבו■ .ויקרב
את נפשו אליה באמת.
ומה יפה אף נעים לראות איך שתרמז תורתנו הקדושה .את דברי
חכמינו ז״ל .אשר יעוררו לבבינו אל הרעיון הקדוש .באפרם (בבא בתדא .בא):
אמר רבי יהודה אמר רב :ברם .זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו,
שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל וכו /עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן
שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות .בכל מדינה ומדינה .ובכל עיר ועיר ,ומכניסין
אותו כבן שש .כבן שבע ,ובאמת תיקון גדול עשה לנו ,הכהן הגדול יהושע
בן גמלא .כי ידענו היטב שאם אין התורה מתקיימת ,אין העולם מתקיים,
והכל הוא בשביל תינוקות של בית רבן ,כמאמרם (שבת ,קיט) :אין דומה הבל
שיש בו חטא להבל שאין בו חטא; ובאם חלילה ,אין מי שיקבע תלמוד תודה,
כתקנת בן גמלא .יגרמו חלילה שתשתכח תורה מישראל .וכאם חלילה אין תורה,
אין עולם .ותתבטל כל בריאת שמים וארץ ,ואבינו המרחם ,הרוצה בקיום העולם,
יזרז לנו מאד ,על התיקון הגדול הזה ,ויזדז לנו בתודתנו הקדושה בפתח דבריו:
ב ר א שי ״ ת ב ר ״ א ,במילוי כזה :בי״ ת יו״ד תי״ו ,די״ש יו״ד שי״ן,
אל״ף למ״ד פ״ה ,שי״ן יו״ד נו״ן ,יו״ד וי״ו דל״ת ,תי״ו יו״ד וא״ו ,בי״ת יו״ד תי״ו,
רי״ש יו״ד שי״ן ,אל״ף למ״ד פ״ה.
הצירוף הקדוש הזה ,עם שני הכוללים ,של שתי התיבות ,בראשי״ת בר״א,
ירמוז לנו הגימטריה של :אמ״ר ר״ב יהוד״ה אמ״ר ר״ב ,בר״ם זכו״ר אות״ו
האי״ש לטו״ב ויהוש״ע ב״ן גמל״א שמ״ו ,שאלמל״א הו״א נשתכח״ה תור״ה
מישרא״ל.
אם כן ,איד נפלא לראות ,שדימזה תודתנו הקדושה .תיכף בתיבול
בראשי״ת בר״א ,כי בל עיקר תכלית הבריאה ,הוא דק למען תורתנו הקדושה,
כדי שישתדלו לתקן תלמוד תורה בכל עיר ועיר ,כתקנת בן גמלא .ותזכיר
אותו לשבח ,כדברי חכמינו ז״ל ,שיזכד אותו האיש לטוב ובר בי הוא האיש
אשר זכה לתקן התיקון הגדול והקדוש הזה .ולטוב יזבר שמו לדוד ודור,
וממנו ילמדו לדורות עולם ,וכן יעשו להמשיך את שפע הרוחניות והגשמיות
והברכות וכל טוב.
והנני נותן להם בזה את ברכתי ,שיוסיף להם ד׳ כח ורב אונים ,ויאריכו
ימים ושנים ,יבלו בטוב כל ימי חייהם ,ישכילו ויצליחו בכל מעשי ידיהם,
ויגדלו מתוך הרחבה את צאצאיהם ,וירם את קרניהם למעלה למעלה את מזליהם,
ויהי נועם ד׳ עליהם.
באתי על החתום ,לכבוד התורה ולומדים ב׳ לסדר ויקח״ו ל״י תדומ״ה,
אשד ירמז הגימטדיה ,שפ״ע ברכ״ה והצלח״ה.
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זינשאם כל ימי עולם ,לפ״ק ,פה טומאשוב.
חתימת ידו הקדושה

רבי מרדכי מקוזמיר זצ״ל

חבל מאד שלא כתב מי שהוא תורותיו וחידושיו הנפלאים .לפני כמה שנים
יצא הספר ״גדולת מרדכי״ וקניתי אותו .שם יש כמה מאמרים מתורותיו,
אם כי לא כולם ן אני השאלתיו למי שהוא׳ אבל לא נתן לי בחזרה ,חקרתי ודרשתי
בבתי מסחר של ספרים וגם בספריות ולא מצאתיו .יש אצלי רק הספר הקטן
״מאמר מרדכי״ ,ובו דק מאמרים אחדים ,בסך הכל ל״ו עמודים ,על פרשת האזינו,
ומאמרים אחדים על ימי החגים.
•בספרי .״ויקהל משה״ הבאתי ממדן זצ״ל ,כמה מאמרים קצרים על
פרשיות השבוע ,מעט מזעיר — .חבל על דאבדין ולא משתכחץ.
ז כו תו

ת גן

ע ל י נ ו ■ועל

כל

י ש ר א ל.

עו מ שו ב של מ ע ל ה

I

I
I
I

I

I
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■

ד ב רי

מ ב 1א

■

טו מ שו ב של מ על ה
*

מו ק ד ש להזכיר גדולי התודה ,להציג את
הליכות חייהם מה ש״שמעתי וקראתי״,
מימים ושנים.
ברצוני להעיר  :אלה שנולדו ,שגרו ,שישבו
על כ0א הרבנות ,או שבאו רק לז&[ קצר
בעירנו ,כדאי היה לכתוב אודותם.

מ שה וז כ הו ג ו ר ד ו !

טומא שוב

—

ל פני

המלחמה

ה עו ל מי ת

ה ר א שונ ה

אבל ״לפני״ — המלחמה,העולמית הראשונה ,הלא אין לה שיעור ן,בההיס טוריה
הפולנית נזכרת טומאשוב מעט מזעיר .ב״תולדות' היהודים״ ובשאר ספרים,
מכרת •עירנו רק מומי חמלניצקי ימ״ש .בגזומאשזב !עשו חיילותיו שמות ,חורבן
ממש ,מאות יהודים נהרגו .האגדה מספרת ,שבקבר אחד נזרקו שלש מאות ילדים *.
זכורני מנעורי ,כי בשלושת ימי הגבלה ,זאת אומרת ,שלשה ימים לפני חג השבועות
הלכו ״החברה קדישא״ עם מעדרים ועפרו וחפת הקברים שהיו ברחובות העיר״
לפני בית הכנסת ולפני בית המדרש .זמן רב עבר עד אשר יהודי טומאשוב
התאוששו ממהלומותיו של ■הצורר ימ״ש שהונחתו עליהם.
♦
■

1

בספר ״יון מצולה״ שנדפס בשנת  1851בלבוב ,כותב המחבר רבי נתן נטע
#

ידידי הרוזנת ר׳ ח .י .לרר כתב אלי— :

אני רוצה להעיד בנוגע לימי חמלניצקי שכותב האגדה מספרת שבקבר אחד נזרקו
שלש מאות ילדים בטומאשוב — זה לא אגרה ,אבל לא בקבר רק להמקוה הישגה
שהיתר ,מחוץ לקיר המדתץ .הש״ן כ״■הקנה* •שלו לל שגת ת״זז ,זד .נדפס בספר
«שבם יהירה״ הוצאת וער ,הספר «שבט יהודה״ וזי ,לי בטזמנשוב: .ושם כותב הש״ך:
״ובפרט בק״ק נאהרול וק״ק שעברשון וק״ק טומאשוב שם הרגו לאלפים ורבבות
בזז׳ תשרי שנת ת״ט — ובמקרה המים המטהרת «כל טומאות זתועמ-ת שם היו
מטבילים כלים •וגדות מבות .השליבז שם אלף וחמש מאות ילדים תמימים בריאות״.
ואני זוכר בזמן האהדון בין שתי המלחמות שהוסו את המרחץ• הישן ובנו בית מרחץ
מודמי הי ,בעיה גדולה  09המקוה הישנה הזאת «וגע לכניסת טזנים .במובן
שעשו תיקון.
ד״ר ש .ברנפלד ב״ספר הדמעות״ מביא את סיפור .המעשה מהש״ך.
■

*

ספר ז כ ר ו ן
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בן הקדוש מוהר״ר משה nunר זצ״ל ... :כי הצורר וזמי״ל (חמלניצקי) ימ׳׳ש
עם כל חילו הקדרים ויונים עם רב כחזל הים .ויצורו על ק״ק זאמושטש זהיא
עיר חזקה אשר אין כמור״ בחומה כפולה וכר ובתוך זה הזמן נתפשטו בכל קהלות
סביב להם ■ועשו !הריגות גדולות בק״ק ט ו מ א ש ו ב וכר.
ובספר ״צער .בת רבים״ כותב המחבר הר״ר אבדדוס בר׳ שמואל אשכנזי ז״ל :
 . . .פלגי מים תרד עיני וכר על הישרים בני ק״ק זאלקאווי הטהורים ובני ק״ק
שברשון הכשרים״ ובני ק״ק ט ו מ א ש ו ב מהדודים״ ובכל הסביבות טוו הצוררים,
והרגו יותר משלשים אלף נקבות וזכרים״ משכילים כזוהר הרקיע מאירים״ וכו׳.
ויש שם קינות וסליחות על השחיטות שעשו חמילניצקי וחיילותיו ימ״ש
בשנת ת״ח ות״ט״ ■בערי פולץ ! ■ובראשית ספרו יש שיר משם:
״מספד

פו לוני א ״:

10ל 1ן;ה ס^ז^ה
נו$קים  0ן ןזןזך  9ה׳

נ^ביסיני התז ן»יןפ.
הקריבו  nfקר»ם׳
לןןשות ךצ1ן ק^ם.

טומאשוב היתה מעדי עתיקת ימים״ היא חרמה בשנות פרעות ת״ח־ת״ט
מדמה״ ותרמה מכוחה לקהילות ישראל בפולין .כקהילות אחדות בפול ץ ,שמרה
טומאשוב על מנהגיה ועל מסורתה״ שנתקדשה מדור תר .כשהופיעה תנועת
החסידית ובקשה לשנות אורח חייה והשקפת חיים שנראתה פה זרה — החסידות —
לא נתקלה תנועה זו בחומה נעולה״ ובלבבות אטומות כפי שנתקלה בליטה״
ששם אסרו קהילות רבות מלחמה בתנוער .החדשה׳ ואמדה לגרשה מתחומיה.
בתחילה אמדו רבנים לעצור בעד התנועה של החסידות״ להכביד את דרכה,
אבל בפלך לובלין והסביבה קידמה את פני החסידות בחיבה וברצון.
בטומאשוב ד״יו לומדים מופלגים״ רבנים״ דייגים או סתם בעלי בתים
שישבו בבתי המדרש על התודה ועל העבודה« ובמשך דורות לא ננעלו שערי
בית המדדש ,לאורן הקלוש של נרות ופנסים ,ונשמע קול התורה.
מקום נכבד וחשוב תופסת העיר טומאשוב כספרות החסידות הענפה.
עובדה זו ,נעוצה בכך ,שצדיקים מפורסמים שנמנה על מנהיגיה הבולטים
והחשובים של החסידות״ גרו בטומאשוב״ ושמה נספח לכינוים״ וכתוצאה מזה
ביצרה לה טומאשוב מקום חשוב לעד ! בתולדותיה של תנועה אדירה זו״
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שהיא שלובת יחד עם תולדות  09ישראל ,במאות השנים האחרונות ,כשאין
אפשרות להפריד בין הדבקים.
!החסידים המופלגים אין קוראים ■בשמו של מצדיק ,האועו״ר ,רק ועל שם עירו,
וכבר יודעים מי הוא ,כמו :המזריטשאי ,הברדישובאי ,הריזונאי וכדזומה.
*
m

אני מתחיל לכתוב על ״טומאשוב של מעלה* מהגאונים וצדיקים המפורסמים
שישבו בה ,זמיר שמעתי או קראתי אודותם ,הושר על ידם נתפרםמה העיירה
טומאשוב בעולם.
זאבן נעשות !ערים ואף עיידות קטנות למפור&מות מו ל ם כולו ,לא במות
עצמן אלא בזכיות הצדיק או ■הגאון שגולד או גר באותה עיירה או איווה אותה
למושב לו .מובא ,כשם.הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ״ל ,שאמר פעם:
החס יחים אומדים  :גי לא רק הזכרת שמו של צדיק ,אלא אף רק הזכרת שמה
של העיר בה גד אחד מן הצדיקים״ מסוגלת לעורר זכות וסנגוריה על ישראל,
להוושע ׳ולהתברר בכל מילי דמטיב .והם מביאים ראיה לכד מדברי הירושלמי
על המשנה (יומא ג)  . . . :׳״האיר כל המזדוו עד שבחברון״ ,זלמה עד שבחברון ? —
,״כדי להזכיר זכות אבות״ .ואמנם — ד׳משיד רבינו — הישיבה בתוך העיר שבה
גר אחד מג מ לי האומה״ בודאי מסוגלת לעורר «כר1נומ קודש.
גאמוד ,היה זה ־אף גודלו .של העיר טדמאשוב ,שנעשה ל&פורםמת בעולם,
בזכות הצדיקים שג ת בה ,ובעיקר על ידי הרבי מקוצק זצ״ל ,אשר החלק הארי
.המובא בספרי חסידים על עירנו ,קשור בשמו הדגול והנערץ ז ויש להודות
להרובי מקוצק ,ר מז מנחם מנדל זצ״ל ,הידוע בעולם החסידי תחת השם:
ר׳ מנדלי מימאשוב׳ר ,או הקוצקאי ,שהתחיל לנהוג דדך חסידות בטזמאשוב
ואחרי כן בקוצק.
#
למען :הפרקים הבאים הקשורים בנושא זה׳ השתמשתי בספרים שונים
 »iתולדותיהם של הצדיקים ,וגם מה שקראתי ■בעתונים או בירחונים ,או ששמעתי
מפי זקני חסידים.

ס פ ר ז כ רו ז
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*האדמו׳׳ר רבי מנחם מנדל זצ*ל
רכנו מנחם מנדל מורגנשטרן זצ״ל (נולד  :תקמ״ז — נפטר  :כ״ב שבש תרי״ט),
ידוע •בעולם החסידי בשם :ר׳ מנדלי טומאשוב׳ר״ או הקוצקאי (דער קוצקער) !
הוא החל לנהל את דרכו בחסידות ולהנהיג את צאן מרעיתו — בטומאשוב,
כשלאחריה הוא המשיך זאת בקוצק.
מספרים ,כי חותנו ר׳ יצחק (אייזיק) נ י י *״ תלמיד חכם ועשיר״ שהבטיח
לחתנו ר׳ מנחם מנדל לפני נישואיו ,כי מספק לו מזוגות מ ל צרכיו •הדרושים לו
ולמשפחתו במשד כל ימי חייו״ כדי שיוכל לשבת על התודה ועל העבודה״
ולהגות בתורה יומם ולילה ,ללא כל מניעים של ■דאגות ופדגסה.
בספר *שם הגדולים החדש״ כותב המחבר ד׳ אהרן וואלדאן ז״ל״ שחי בימיו :
 ...״ ר בנו מנחם מנדל גאון מובהק״ קדזש ונורא מאד וכו׳ היה תלמידו של
הרב הגדול 1ד»קדוש מו״ה יעקב יצחק הלוי זצ״ל מלובלין״ ותלמיד מובהק של
הגאון הקדוש מפשיסחה ז צ ״ ל ...תלמידיו הגדולים היו דבי יצחק מאיר
האדמו״ר הראשון מגור״ ורבי חנוך העניך הכהן מאלכסנדר זצ״ל .ואחרי
פטירת רבו מפשיסחה התחיל לנהוג בחסידות בטומאשוב״.
רבי מנדלי היה אומר :״אל תונו איש את עמיתו״ — הרי זוהי מצוה
מפורשת שבחורה .ואילו מידת החסידות היא לפנים משורת הדין״ כלומר:
״אל תונה את ע צ מ ך! ״...

מו צ או
דבי מנחם מגדל הלפרין(ששינה ברבות הימים את שם משפחתו למורגנשטרן),
בא לטומאשוב מהעיירה הקטנה גוריי .אשתו מבנות טומאשוב היא .האברך הצעיר
•

ידידי הרה״ג ד׳ שלום יחזקאל דוביךהלבדשטם שליט״א העירני ,כי הוא היה חתן

ד״ יצחק אייזיק ריין ממומאשוב.
■וידידי ד׳ יח .י .לרד כתב ״בהערותיי״ ,שר׳ שבתי פרידלנדר ע״ד .סיפר לו שהדגי
מקוצק יז״ל היה •חתנו של ר׳ פנחס פיטר ,סבו של ד סיני פיטר הזקן ע״זז .בדרך פלל
קשה לקבוע חתנד של מי היה.
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מופיע דק לעמים רחוקות ומתחלד בעיר כזר ומתר ,המרבה לטעות ■בדרך הקצרה
מבית חותנו לבית המדרש של החסידים ,אם בגלל היזתו תמיד טרח* במחשבות
מטרידות או משום שאין ד.וא מתמצא בלל בשבילי טו&אשוב חזרה לו.
.גבות שחורות זעבות מסתירות בחלקן את עיניו הגדולות״ הלוהטות,
המטילות לעתים פחד ,שאינן מתרוממות לעולם ,כאילו אסורים בני טומאשוב
אפילו כמבט $רק לעתים נדירזת ,מזמן לזמן הוא גר™ בטומאשוב ,חוזר מ&שיסחה
לשבועות .מספר ,וממהר דרכו לשם.
דבי מנדלי היה מתלמידיו החשובים של הדבי־ר׳ שמחה בונם מפשיסחא,
והיו כמה אדמו״רים שהיו חולקים על דרך החסידות הפשיסחאית של הרבי
ר׳ בונם זצ״ל ,והם חיכו להזדמנות נאותה לתת להט מכה נוצחת .וההזדמנות באה.
על החתונה הגדולה שהיתה באוסטילה ,החתן היה נכדו •של זקן האדמו״רים
דבי אברהם יהושע השיל זצ״ל מאפטא ,בעל ״אוהב ישראל״ .לחתונה זו עמדו
להופיע לכבודו של האפטאי ,עשרות צדיקים״ ובהזדמנות זו רצו החולקים
לבצע את זממם.
רבי יוסף טומאשוב׳ר זצ״ל ,שהיה מחשובי תלמידיו של האפטאי״ דאג לכך
שתשלח הזמנה אישי< 1מיוחדת אל הרבי־ר׳ בונם מפשיסחא״ על מנת לשתפו
בחתונה ולהכריחו להשתתף בויכוח ,ולאלצו על ידי כך לוותר על דרכו.
הרבי־ר׳ בונם קיבל את ההזמנה ועשה את ההכנה לנסיעה חשובה זו.
אד תלמידיו אנשי החבורה שחששו לבזיון רבם״ ביקשו למנוע את נסיעתו.
בראשם עמד רבי מנדלי מטומאשוב ,שבדאותו כי רבו מתבונן על אף הפצרותיהם
לנסיעה ,הודיע כי הוא לא יתן שהרבי יסע .הרבי יצא עטוף מעילו ותרמילו,
העגלה והסוסים אף הם מוכנים״ אך רבי מגדלי השתרע תחת עגלת הרבי ואמר :
הרבי לא יסע ,על גופתי י ע בו ר...
בראותו כי גם איום זה אינו מועיל״ קם ואמר :ההלכה אומרת :הב שגלה״
מגלין ישיבתו :עמו (מכות״ .דף י •ע״א) ,אף אני אסע !עם הרבי .הרבי־ר׳ בונם
שידע •את קנאתו של תלמידו ר׳ מנדלי חשש לתוצאות״ ואמר  :מילא ,כשאוחזים
אנו בההלכה איננו יראים מן המתנגדים /אך נשלח משלחת להצדקת דרכינו.
*בחרה משלחת מחמשה איש שבראשה הועמד ,״העילוי מווארשה״״ רבי
יצחק מאיר״ הרבי לעתיד מגור ז כל אחד הצטיין בדבר מיוחד :למדן״ חסיד,
חכם ,עשיר ונואם .הלמדן — ראש המשלחת רבי יצחק מאיר« רבי פייבל מגריצה —
החסיד ן רבי זושא משדליץ — החכם« ברגסון ,חתנה של תמר׳יל המפורסמת —
עשיר ז רבי אלעזר בר מגראבוביץ — הנואם. .
בין קהל האלפים של החסידים שליוו את רבותיהם לתחתונה לאוסטילה
הימה החמדה הקטנה *הפשיסחאים״ שנסעו לאוסטילה ,להציל את כבוד
רבם ושיטתו.
אחר החופה כשישבו לסעודת חתונה היה זקן האדמו״דים — אברהם יהושע
השיל מאפטא זצ״ל ,פותח תחילה בקושיה המורה על הרמב״ם״ קושיה אשר
זה מכבר הוא מתקשה כה« הלומדים המרובים שבין קהל האלפים ,מנסים למרץ,
1
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אך כולם נתקלים בקושיה התמירה ותירוציהם נידחים .רבי יצחק מאיר בפינתו
בלחש ,תירוץ נכון על קושיה זו ,אלא מחמת ענוותו הטבעית! חושש הוא
לאומרה בקול .העומדים מנסיש לפח־ד — דבי יצחק מאיר משיב״ ובכוחו הגדול
הוא משכנע את כולם׳ אכל כדרכו׳ באימה ובשקט .החכם שבחבורה׳ דבי זזשא,
נכנס לפעולה ,גערה נשמעת  :יצחק מאיד (או איטשע מאיר — במבטא הוורשאי),
מה הן לחישות אלה? זעה ההזדמנות .אמוד דב ריו! לכך נבחרת • . .
רבי יצחק מאיר׳ מעודד על ידי חבריו׳ פותח בהםברה קולנית׳ הפעם
הוויכוח מתלהב ,וקולות מגיעים עד לאזני הרבי מאפטא .הדברים נראים בעיניו׳
והוא קורא לצעיר המסביר לבוא אליו .רבי יצחק מאיר ניגש אלי*ו ובהגיון
של למדן הוא מסביר את דבריו המתקבלים על לבו של הרבי מאפטא!
הקושיה נתרצה .הרבי מאפטא אינו מתאפק ■ואומר בשמחה רבה  :טוב ,טוב מאד.
הרבי מאפטא מתעגץ גם בפרטיו האישיים של הגאון הצעיר הזה ,ושואל
שאלות שונות .הוא ש מל אותו מהיכן באת ל רבי יצחק מאיר ע ת ה :מוורשה.
לאיזה רבי אחד .נוסע ז רבי יצחק מאיר ■עונה  :להרבי מפשיסחא . . .
כרעם •ביום בהיר׳ כן נפלו הדברים באולם הגדול .הרבי מאפטא ציוה
להושיב את העילוי הצעיר מוורשה בראש השולחן׳ בין האדמו״רים הזקנים.
הרבי מאפטא שאל עוד את רבי יצחק מאיד האם עוד למדנים כמוך נוסעים
לפשיסחאז רבי יצחק מאיר עונה ■בקול רם :יש עוד שעולים עליו ,הוא ,אינו
אלא מקטני תלמידי פשיסחא .המתנגדים הרגישו כי אבדו מלחמתם נגד
הפשימחאים׳ •וכי הנצתון בידם.
רבי מסף מטומאשוב פתח בהתקפה חריפה:על הפשיסחאים ועל רכם׳ הסוטים
מדרך השולחן ערוך ן הוא סיפר כיצד מקנטרים חסידי פשיסחא כחסידי
אדמו״רים אחרים.
המתנגדים הרגישו בהשטמטית טענותיהם ובפרט כאשר קם דבי ירחמיאל
בנו של ״היהודי״ ואמר :״מעיד אני על אבי ״היהודי הקדוש״ ז״ל ,שהיה קורא
לרבי־ר׳ בונ ם :נקודת ל בי ״ ...דבריו עשו רושם עז ,ועוד פעם נצחון גדול
להפשיסחאים.
וכשהתחילו הריקודים אחז הרבי מאפטא בידו של הלמדן הצעיד מוורשה
ורקדו ביחד .אחרי כן סיפר הרי״ם :מאתים צדיקים היו באותה החתונה׳
כולם לבושים לבנים ,שהביטו עלי כעומדים לטרפני׳ ואלמלא אותה סגולה
שקבלתי בנערותי מהמגיד מקוזיניץ ז״ל׳ לא הייתי ניצול מהם.
אחרי החתונה האוסטילאית הסתעפה חסידות פשיסחא׳ ולאחר פטירתו של
הרבי־ר׳ שמחה בונים החל תלמידו הגדול דבי מגדלי מקוצק להנהיג עדה
■בטומאשוב .וגדולי וחריפי אברכים כמו דבי יצחק מאיר מגור ודבי לייבלי אייגר
נכדו של רביט רבי עקיבא אייגר זצ״ל׳ באו לרבי מנדלי ל&ומאשוב .לרבי
מנדלי זצ״ל׳ היו קוראים אי ש ה א מ ת .הוא היה אומר :כתיב ״אמת מארץ
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תצמח״ .שואל דבי מנדלי מקוצק :אם רוצים שדבר יצמח מן האדמה״ צריך
לקבור !בתוכה ■משהו ,שהוא במקרד .של פרי ,מגרעין הנזרע בתוכה .ומה נטמן
כאדמה .כדי שהאמת תצמח ממנה? — אלא אם קוברים באדמה את השקר.
אזי צומחת מ ש ם ה א מ ת . . .
״יזאת הברכה אשד ברך משה איש האלקים״ — הרבי מקוצק הסביר,
שירוש הדברים ,משה רבינו בידך את ישראל ,שכל אחד מישראל יהיה
איש אלקים.
#
1

חסידות קוצק התפשטה ■מעולם היהודי ,וממנה יצאו הרבה דינאסשיות
או הצרות רפיים במו גור ,סוכוטשוב ,איזביצה ,אלכסנדר ,לובלין ,אמשינוב ועוד,
אבל יסודה הונח בשומאשזב.
*
■

ד/בי יצחק מאיר העילוי מוורשה ,היה אומד  :בשומאשוב נכנסים לפני ולפנים
של הענין תוך להט וחריפות השכל.
חסידי טו&אשוב לא היו מסתפקים בישיבה שבת אחת או שתים ושלוש
שבתות .הם היו שזבתים אצל הרבי ד׳ מעגדלי הרבה שבתות ן היו מהם אשר
עזבו את נשיהם ובניהם לחודש ולחדשיים ובלבד שיהיו קרוב לרבם ולשמוע
מפיו דברי תורה.
כאמור׳ נמנו על תלמידיו המובהקים והחשובים :״העילוי מוודשה״ —
כך קראו אז לדבי יצחק מאיר מגור — ,יזכן אלה אשר בעתיד שימשו כאדמו״רים
מאיזביצה׳ לובלין ועוד.
מלבד גדולתו בתודה ׳וביראת שמים ,היה ד׳ מנדלי מחונן במומו הנפלא
והחריף שהפך לשם דבר .רבות מאימדותיו ההדיפות והשנונות שגורות עד היום
בפי רבים השואבים אותן מן הספדים בהם הן הועלו על הכתב .בלשון קצרה
וקולעת״ משכיל רבי ■מנדלי להביע רעיונות •עמוקים ,החודרים עד ינבכי הנפש
ומחלחלים עד מכמניה .אמד עליז תלמידו בעל ׳״חידושי הדי״ם״ :אילו היה
רבנו חי בימי התנאים ־ ־ היה גם כן תנא.
גולת הכותרת של עבודת הרבי מקוצק ,היתה מלחמת חרמה נגד השקה
תוך כדי חתירה מתמדת ובלתי פוסקת להתקרבות אל האמת הזכה והברורה.
ר׳ הירש שומאשוב׳ד ז״ל ,שהיה יד ימינו של רבי מנדלי ,אמר :בשומאשוב
לומדים כיצד לעקור את השקד ,על מנת שדק האמת לבדה תישאר.
■
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האדמו״ר רבי יצחק 1ןאיר זצ״ל  -בטומאשוב
דבי יצחק מאיד זצ״ל מגזר ,בעל ■חידושי הרי״מ■ ,בהיותו עדיין אברך׳ שכבד
היה מראשי חסידיו של הרבי העתיד מקוצק ,יסיפר ,עליו ר׳ הירש טומאשוב׳ר:
פעם בא דבי יצחק מאיר מורשה אל הרבי ר׳ מנדלי .כשתחת שחט כתב יד שכלל
חידושי תורה״ אותם כו ע במשך שנים ,ואשד ראה כמבחר יצירותיו .חיבור נפלא זה
— ע ל זזש״ך שעל זזשולחן ערוך — חפץ היה דבי יצחק מאיר להדפיס ,אלא שבדור
שדבר כזה לא יעשה ללא נטילת רשות מרבו המובהק .לקח דבי מנדלי את
החיבור ,עיין בו כשכולו מלא התפעלות מגאונותו של רבי יצחק מאיד המתגלות בו״
ולאחר מכן החזירו לדבי יצחק מאיר ,באמרו* :הספד מצויץ״ אך חוששני כי
עקב הגאונות הרבה המבצבצת מתוך ■הספר״ הוא עלול לדחות את הלימוד
בש״ך עצמו ,ואץ זד .מן הראוי שידחה ספר של אחרון את ספדו של ראשון
שקדם לו״.
כאשר שמע רבי יצחק מאיר את דברי רבו״ לא דיבר מאומה״ נטל את ספרד״
יצא מן ■החדר ,וללא כל שהיה ומחשבה ,לקח את הספד שכה יקר וחשוב ■היה
בעיניו ,נגש אל התנור הבוער וזרק לתוכו את •הספר״ כשהוא מברך בשם ומלכות:
״ב רוך ...א ש ר קדשנו במצוותיו וצוונו לשמוע בקול חכמים״.
כששמע רבי מנדלי על כך ,לא הסתיר את התפעלותו והערכתו ממטירות
נפשו של תלמידו הנאמן ,ואמר :״כמה גדול כוחו של יצחק מאיר״.
עוד בימי שהותו של הרבי מקוצק בטומאשוב״ נסע אליו רבי לייבלי אייגר״
שהיה עדיץ צעיר לימים ,תחת השפעתו של רבי יצחק מאיר .הוא נס מביתו
והיה ״ליושב״ בטומאשוב .רבי לייבלי אייגר שהיה אחר כך לאדמו״ר מלובלין.
היה בגו של רבי שלמה אייגר .בנו של הגאון המפורסם דבי עקיבא אייגר זצ״ל.
רבי שלמה״ שלא נמנה על החסידים ,כדוגמת אביו״ נסע לטומאשוב״ כדי
לקחת משם את בנו״ ששמע כי הלה ,הגיע שמה.
תוארו ולבושו של רבי שלמה אייגר היד .שונה מזה של החסידים ,כדרך
בני גרמניד ..הוא היה מעוטר בזקן שחור ארוך ,נקי ומסודר ,לבש מעיל קצר,
כשלראשו חבוש כובע רחב שוליים .הוא הסתובב בין החסידים .ובעברו
משולחן לשולחן ,שאל את כל אחד מהם :הראיתם את לייבלי אייגר?
החסידים שישבו בהתועדות חסידות תוך כדי שתית ״לחיים* ושחו בחסידות,
לא הביטו זלא שמו לב אלי׳י כלל ,עד שרבי.שלמד .הגי׳ע אל ד׳ ליתר בר חסיד.
ושאלו גם כן■ :הראית את לייבלי אייגר? בתחילה לא השיב לו אף חסיד זה
על שאלתו .הוא המשיך לילך הלוך וחזור כשכולו תפוס ואחוז במחשבות
ובגדלות המוחין ,אבל לאחר מכן ,אץ אל רבי שלמה אייגר ושאלו :ר' יהודי.
אולי כוונתך לר׳ לייבלי שלמה׳ס? — כן — השיב לו ד׳ שלמה — הוא
יבוא תיכף ,כי שלחוהו להביא מעט משקה ,השיב החסיד. .
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הגאון ר׳ שלמוז איגד זצ׳׳ל

בינתיים המשיכו החסידים בה תועדותם ,כשכ ולם מצטופפים סביב השולחן,
בו הסב רבי יצחק מאיר ״העילוי מוורשה״ שהשמיע להם את דבדי התורה
ששמע זה עתה מהרבי מקוצק ,בהסתגרו עמו בחדרו המיוחד ז באמצע אמירת
הדברים ד.חל רבי יצחק מאיר לרקוד ,לפתע״ מרוב שמחה ,כשכל הקהל
מצטרף אליו• .בעת הריקוד השמיע רבי יצחק מאיד את קולו״ מרקד ומזמר השיר :
אץ טומאשוב ברענט & פייער
עם געהט אויף אנ׳אור א נייער . . .
בעברית :
אש בהערת בטומאשוב העיר
אור חדש ■משפ י אי ר...
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רבי שלמה אייגד שהתבונן בנעשה מתוך תמהון ומבוכה״ פרץ פתאום
בקריאה  :תנו לי חזרה את בני ! מה זה פר.״ האם זה בית מרזח ז
הצעקה הפתאומית הזו גברה על קול הריקוד והשירה״ והחסידים הפסיקו
לאלתר את ריקודם״ כדי לראות מי הלה המעיז להפריע בעדם ולנסות להשתיקו.
אך דבי יצחק מאיר ציווה עליהם לא לפגוע בו.
■באותה שעה הכיר דבי שלמה אייגר את רבי יצחק מאיר ז כי על הגאון
הווארשאי היה ידוע לו רבות״ והוא אף הכירו אישית מקודם ! וכשמבטו נעוץ פו,
פנה אליו בקריאת תמהון :״הגם אתה ביניהם״ ו — כן גם אני — ,נענה לו
רבי יצחק מאיר ,וכשקולו הולך וגובר ,המשיך ואמר :טעות גדולה בידכם,
ר׳ שלמד״ אם הנכס חושבים כי פה בית מרזח ,חס ושלום .מדוע ר׳ שלמה״
נקרא יצר הרע ״כסיל״״ ככתוב :״טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן ו כ סי ל׳...
(קהלת ד ,יג)״ כי אף שהוא חכם ופקח עצום״ בכל זאת הוא נקרא ״כסיל״
מאחר שיש לו עסק עם כ סילי ם...
טוב אמרת! הגיבו החסידים על אימרתו השנונה של רבי יצחק מאיר,
—
ובטרם היה סיפק בידו של ר׳ שלמה להרהר מה להשיב לו״ גרפו אותו החסידים
למעגל הריקוד בו השתלבו מחדש בהתלהבות יתירה ,אחד ״העילוי מוורשה״.
#
חסידי קוצק היו מתפללים בשעה מאוחרת ,ולפעמים אחרי חצות היום.
היו כאלה שהיו עובדים ביום — ובלילה היו לומדים עד שעה מאוחרת!
וכמה מהם היו עורכים ״תקון חצות״ ,או שהיו לומדים עד עלות השחר,
ואחרי  pהיו ישנים ,והיו עיפים לעמוד בבקר השכם« ,לכן היו מתפללים
בשעה מאוחדת ביום .והם היו רגלי ם לזמר:
וועד עס האט זיך בעהאלטען
אונטער מיין באלקען
איז  8סימן ,אז ער האט ליב
דעם טאטען דעם אלטען.
נאך נישט געדאווענט,
און נישט ■געלערנט״
אבי דעם בורא עולם
2ישט ■דערצערנע.
לאמיר נישט זארגען
וואס וועט זיץ מארגען
לאמיר בעסער סארעבטען
וואס מיד האבען קאליע געמאכט נ ע כ ט ען...

שו מ שו ב ־ לו ב.
בעברית :
מי שהתחבא תחת קורתנו
סימן מובהק שהוא אוהב
.האב הזקן עוד מאבותינו.
עוז־ לא למדנו,
עוד לא התפללנו,
ובלבד שבהשם יתברך לא מעלנו.
«ה לנו לדאוג על מחר
אם הזוטא מאתמול לא זכר
נתקן מה שחטאנו
זד׳ יסלח לנו.
במכתבים שכתב להרי״ט חיה חותם:
*

ב א ח ריו!

מנ ח ם

מנ ד ל

מ טו מ א שו ב.

י מיו

כעשרים שנה ,מיה הרבי מקוצק זצ״ל ,מתבודד לבדו בחדרו ז ומאז ועד
יום פטירתו ,ד״יה סגור ומסוגר בביתו ,ולא הלך לחוץ בשום פעם ,והאנשים אשר
באו אליו■ ,ד׳וכרהו להמתין כמה ימים ושבועות ,עד אשר נתנה להם רשות ל״׳כנס
לחדרו ,לקבל ברכת שלום .וגם בשבת קודש ויום טוב ,היו כל גדולי החסידים
יושבים מסובין על השולמן ,והוא לא בא אל השולחן לישב עמהם! ולפרקים
פתח פתאום את הדלת מחדר קדשו ,העמד על מפתן הבית והתראה לפני הנאספים.
והמה ראו כן יתמהו נבהלו מלהביט לאור פניו .כי על פי רוב היה לבוש
בטלית קטן ,בלי מלבוש העליון ,ודיבר איזה תיבות בקול גדול ,בלשון של
תופחה יורדות חדרי בטן.
דבי הירש טומאשוב׳ר ,ז״ל ,נאמן ביתו ,לא זז מאתו .מחלתו גברה עליו
מיום ליום ,הרופאים ציוו עליו שישן הרבה ,אך הוא סרב ,והמשיך בלימודו
גם בלילות .הוא מסרב לקהת רפואות ,החסידים סבבו את חדרו ,התפללו
ואמרו תהלים .ימיו האחתנים קרבו ,אץ הוא מדבר לשום איש ,רק לחתנו
רבי אברהם מסוכוטשוב ז״ל .הוא מדבר מפעם לפעם .בספר •אביר הרועים״
מספר הרבי מםוכוטשוב :׳״פניו לא השתנו מאחמה ,רק עיניו בעדו .הגיעה שעת
הפטירה ,לא !הרגישו בז התלמידים הבוכים שעמדו מסביב ,כיון שלא נשתנה
בו כלום .רק אני הרגשתי ,ופרצתי בצעקה נוראה ,ובאותו רגע יצאה נשמתו״.
על אתלו שבקוצק חרות :
עיר .גאריי ד״רה זילזד* עיר טו מ א שו ב גידלה שעשועיה ,אוי נא לה

9

ס פ ר ז כ ר ון

112

אמרה קוצק כי אבדה כלי חמדחד .ונו׳ רבעו הגדול ראש גולת אריאל וכף
מרנא ורבנא ,מ ג ח ם מ נ ד ל ברבי י ה ו ד ה זלה״ה ,ב״ב שבט ,לפרט
אוי גא כי נלקח ארון אלהים (תרי״ט) לפ״ק.
את מקומו של רבי מנדלי ,מילא בנו רבי
בשנת תקס״ט.
ז כו תז

ח גן

ע לי נו.

ד ו ד שנולד ב ט ו מ א ש ו ב
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הרבי ר׳ יזסלי זצ״ל
אחד מגדולי החסידים שהתישב אף הוא ב טו מ א ש ו ב ,היה הרבי
ד׳ יוסלי ז״ל (נפטר  :ב״ה ניסן תקצ״ט) שהיה ידוע בכינוי ד׳ ״וסלי יארטשוב׳ר,
בד״יותו רב בעיירה הקטנה יארטשוב״ הסמוכה לטומאשוב ,אלא שברבות הימים
עזבה ועבר לטומאשוב בפקודת רבו המובהק ״ההתה״ מלובלין זצ״ל ,שציווה עליו
לעשות כן .ומאז קראו לו ר׳ יוסלי מומאשוב׳ר .הוא התחבב במהרה על כל
בעלי הבתים בעיר״ שכבדוהו והעריצוהו עד למאד ,והוא הפך לרבם ומנהיגם.
כתלמיד מובהק של *החוזה״״ הוא התפלל בבית המדרש החסידי בעיר״
יחד עם רבי מנדלי״ אן האחוה והשלוה שבין שניהם לא ארכו זמן רב.
הרבי ר׳ יוסלי לא גרס את דרכו של רבי מנדלי בחסידות״ והוא חלק עליו
בתקיפות •ובפומבי״ עד כי רבי מנדלי וחסידיו נאלצו לעזוב את בית המדרש
החסידי ולהתפלל בשטיבל שעל ״הפאליש״ אצל בית הכנסת ■הגדול ,אשר בזמנו
קראו לו בשם ״חברת תהלים״ .ההתנגדות לרבי מנדלי ,לא המעיטה כלל את
מספר חסידיו ,ולא עוד אלא שמספר החסידים שנספחו להצר דבי מנדלי מערים
ועיירות רבות״ הלך וגדול .התפתחות זו הגבירה את התנגדותו של רבי יוסלי
לאדמו״ריותו של רבי מגדלי״ עד שהאחרון ■נאלץ לעקור את דירתו מטומאשוב
ולנטשה כליל.
הוא עבר לגור בקוצק״ פלד לובלין״ ומני אז נקרא דבי מנדלי על שם
העיר הזו :ר׳ מנדלי קוצק׳ר״ בינוי בו רגילים לכנותו עד היום .בטרם עזבו
את .טומאשוב״ אמר דבי מנדלי למקורביו כשבת צחוק נסוכה על פניו:
חכמינו ז״ל אמרו :שני תלמידי חכמים הדדים בעיר אחת ,ואץ נוחין זה לזה
כהלכה״ אחד מת ואחד גולה (סוטה מט) .ברצוני להיות ה״אחד גו ל ה״...
4

הוי כו ח
בקוצק החלה תקופה חדשה .חסידות קוצק המשיכה ללבלב ולפרוח.
החלה נסיעה עצומה ,מכל■ קצוי הארץ״ אל הרבי מק וצק .אלפי חסידים נוספו אליו
והסתופפו בצלו .ב ץ הבאים התבלטו במיוחד :תלמידי חכמים מובהקים ,רבנים,
אברכי משי ,גדולים בתודה ויראת שמים ,ומפורסמים בצדקתם והתנהגותם ,וכן
בעלי מוח חריפים .כל אלו מצאו כקוצק את אשר בקשה !נפשם? לזאת נכספה
נשמתם ורוחם.
דרכו.של רבי יוסלי זצ״ל״ בבואו לעיר פלונית״ בהיותו בדרך ,להתאכסן שם
אצל איש אמיד אחד ,שנמנה על מכיריו ומעריציו .ברבות הימים לקח אותו איש
לחתן בעבור בתו ,אברך תלמיד חכם ,שהיה נוסע אל הרבי מקוצק ונמנה
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על חסידיו? בהיודע הדבר לרבי יוסלי ,חדל הלה מלהחאכסן בביתו של איש זה.
חתני שהבין שסיבת אי־התאכסנותו של דבי יזסלי בבית חותנו נעוצה בעובדת
היותו חסיד של הרבי מקוצק ,הלד אל דבי יזסלי ,ואפר לו :הבה הצדיקים
החולקים על הרבי מקוצק וחסידיו ,הוא בעיקר יען שמאחרים הם זמן תפילה!
ובן אשאלה נא את כבודו  :הלא תפילה היא דק מדרבנן ,וכבודו בייש אותי ברבים,
דבר שהוא אסור מדאורייתא ,והמלבין פגי חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ז
— נכנסו הדברים ללבו של דבי יוסלי• .והשיבי :אני באמת מתחרט על כך,
והנני עושה תשובה על זאת.
ולשאלתו של האברך ״האם תשובה כזו ברגע אחד היא תשובה?״,
השיב רבי יוסלי :בודאי ,הרי גמרא מפורשת היא :המקדש את האשה על מנת
שאני צדיק אפילו הוא רשע גמור ,מקודשת ,שמא הרהר תשובה בדעתו
(קדושין מט ,ב) ,הדי שדי בהרהור חשובה בלבד.
כשבא אזזרי כן האברך לקוצק ,וסיפר לו את הוויכוח הזה שניהל עם
רבי יוסלי ,אמד לו הרבי מקוצק  :אם היה דבי יוסלי אומר לי את הדברים הללו,
הייתי משיב לו  :שאין הנידון דומה לראיה .כי שם ״המקדש את האשה״ הוא חתן,
והרי חתן הוא אחד מן השלושה שמוחלים להם עוונותיהם (ירושלמי ,בכורים)
ולכן מספיק לו דק הוהור תשובה בעלמא ,בעוד שלגבי אדם אחר ,דרושה
תשובה שלימה כהלסה .ואי אפשר לו להסתפק בהרהור תשובה בעלמא*.

• ובזה המי ממלא בקשתו של ידידי מורבא דרמן ,רמזת אצילות* ,והב ישדאל  3.11x1תודה,
הדה״ג  nמשה׳לי פדישר&ז שליט״* ,הגר מיריזרק .הנקרא ־טזמאשדב׳ר ובי* ,שכתב אלי
ומבקש שאתקן מה שכתבתי בזזידיש בספר יזכור (טו&אשדב׳ער חבור בזך) שיגא
גנע־יודק ! דלפי דבדיז בודאי מדק אתו ,כי אין 0פק א*לי■ ,שזקנו ,רבי ייסלי מ׳׳ ל.
ידע גם בן ו&א&ר בידושל&י ,ויבול היר .לענות על דברי הרבי מקוצק 1ואץ אגי,
אדם ®־•עט לעולם .רוצה להכ1יס ראשי בין ג מ א צדיקי עולם ,זכותם תגן עלמו.
אני רק כתבתי פר .ש.שפעתי אי קראתי* ,ואתו הסליחה !
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דבי צבי הירש״ הנקרא ר׳ הירש טומאשזב׳ד (נולד  :תקנ״ט — נפטר:
ז׳ השון תרל״א)1 ,שא לו לאשד .את בתו של אחד מבעלי הבתים החשובים בעיר
טומאשוב .הוא היה אחד מן החסידים המקורבים ביותר של הרבי מקזצק ,והיה
יד ימינו של רבי מנדלי! בעת שהרבי מקוצק התבודד בחדרו ,ולאיש לא ניתן
להכנס אל הקודש פנימה״ היה ד׳ הירש היחידי אשר לפניו היתה הדלת פתוחה
והיה באפשרותו להבנס אל הרבי.
בעיגי ד׳ הירש היז נהירים שבילי דבריו של הרבי מקוצק .כידוע״ היה
דבי מנדלי מדבר מעט ,זאף זאת בקצור נמרץ״ ברמתה ,ולפעמים רק בתנועה
מסוימת .ור׳ הירש היה המומחה היחידי לפרש דבריו הקצרים ובל דמיזה ותנועה
של רבו״ אף מניגון של סימן שאלה ,או אתנחתא יכול היה להגיע לכוונת הרבי.
פעם — מספרים החסידים — בשבת פרשת *קדושים״״ גבר החשק של
אחד החסידים ״היושבים״ הקבועים בקוצק״ לשמוע כיצד הרבי עובד על
פרשת השבוע■ ,והסתתר מאחורי דלתו של רבי מנדלי .בהאזינו לקולו של הרבי״
הוא שמע דבר משונה בהגיעו לפסוק ״ואהבת לרעך כמוך״ .במקום לקרוא
את הפסוק כמות שהוא״ שמע החסיד כיצד הרבי אומר :הא כמוך ז — ואחרי
הפסקה קצרה של רגעים מספר — א ,א ,כמוך! (בנגינת אתנחתא ולא
בצורת שאלה).
צורה זו של קריאת הפסוק הזה״ בצורת שאלד .ותשובה ,היתד• כחידה בעיוניו
של החסיד ,שלא יכול ר״יה להביך כלל .לבסוף 1גש לד״ הירש ,כשכולו נ&ער
עדיין ממשמע זמניו ,יושאלו לפירושם של דברים .ללא כל היסום ופקפוק השיב לו
מיד ר ,הירש ואמר :הרבי שאל את עצמו :כיצד אומרת החודר .שאדם חייזב
לאהוב את עצמו ״כמוך״ .כלומר ,באותה מידה שהנו אוהב את .עצמך ,אתה חייב
לאהוב את •חברך .זכי מותר לאהוב את עצמו? ממוך? — הלא זו סתירה לכל
אשר למדנו בקוצק ,שאהבת עצמו מביאה לידי זיוף ,לידי רמאות עצמית,
ולידי הונאה עצמית ,לעשות דברים שאינם נתפסים בשכל ,לעצלות המחשבה
וכדומה.
זתשזבת הרבי לשאלתגו ,היתד : .הפירוש כך היא :כשם שהנן חיוב
לשנוא את עצמך תכלית שנאה ,באותה מידה אתה חייב לאהוב את אחרים
בתכלית האהבה.
על נאמנותו ודבקותו הבלתי מוגבלת של ר׳ הידש ברבו מקוצק ,תעיד
העובדה הנ אה :אחד מתלמידיו הראשונים של דבי מנדלי ,בהיותו עדית
בטומאשוב ,היה דבי לייבלי אייגד ז״ל ,אשד נסע אחר כך לרבי מרדכי יוסף ז״ל
האיזביצה׳ יחדל מלנסוע לדבי מנדלי ! זאת היתד .אחר פטירת רבי מרדכי יוסף.
■

■

■

116

ספ ר ז כ ד ו ז

נזדמן פעם ד׳ הירש טומאשוב׳ר ללובלין ופגש שם את דבי לייבלי אייגד
ששימש כאדמו״ר מלובלין .פנה רבי ליי־בלי אייגר לדבי הירש״ ואמר  :ברצוני
לנסוע שוב לקוצק.
אם אחד .יכול להרגיש — השיב לו דבי הירש — ככתוב אצל הנזיר:
—
״וד.ימיס הראשונים יפלו /בלומר  :שהימים בהם נסעת לאיזביצד״ יפלו . . .
יהיו כלא היו״ אזי יכול אתה לנסוע ל קו צ ק...

מ תו ל דו תיו
רבי צבי הירש היה סמור על שולחן חותנו כמה שנים כשתורתו אומנתו.
על שם עיר זו נצמד לו השם ״ר׳ הירש טומאשוב׳ד״ ,אם כי שם משפחתו
היה לאבל.
באותה .עת ד.תגורר בטומאשוב ■האברד מגדולי חסידי פשיסחר .ר׳ מנחם מנדל
מורגנשטרן שברבות הימים נתפרסם בעולם החסידי לרבי מקוצק .ושהיד .קשיש
מר׳ הירש בשתים עשרה שנה.
רבי מנחם מנדל הכיר את מעלות דוחו של ר׳ הירש והיה מקדב׳ו ביותר
והכניסו תחת כנפי החסידות .עד שהפן לחסיד נלהב .הוא התחיל לנסוע יחד
עם ד׳ מנדל לפשיסחד .להרבי ר׳ בונם ז״ל.
הוא נספח אל חוג תלמידיז הגדולים של ר׳ בונם״ שהיו שומעים יום יום
שיעור בגמרא ופוסקים מפי רבם.
לפי עדותו של הגאון החסיד ר׳ יוסף לוינשטיין ז״ל״ כי כל אחד מתלמידיו
של הדבי ר׳ בונם ראוי היה להנהיג עדה גדולה — בודאי היד .ר׳ הירש טומאשובר
במדרגה זו.
בי״ב אלול תקפ״ז״ נתבקש הרבי ר׳ בונם ז״ל לישיבה של מעלה ; לאחר מבן
נתפלג קהל חסידיו לשתי בתות .הרוב נמה אחרי הגאון החסיד ר׳ מבתם מנדל
שקבע מושבו בטומאשוב ,ואילו המיעוט דבק אחרי בנו של הרבי ר׳ בונם
רבי אברהם משד■ ז״ל ,שמילא את מקום אביו בפשיסחד״.
*
ר׳ הירש טומאשובר נתחבר אל ר׳ מנדלי״ לא רק בתור אחד מחסידיו
כי אם בתור נאמן ביתו.
בספר ״שם הגדולים החדש״ מתאר חסידו הגדול רבי אהרן וואלדאן ז״ל
את רבו הגדול:
הרב הגדול והקדוש מו״ה מנחם מנדל״ מק״ק טומאשוב ,מי יעצור כח להגיד
דרכו ■בקודש״ מי ימלל קדושתו ופדישו׳תו וחסידותו■ .תורתו וחבמתו ודוח קדושתו
היו הפלא ופלא .וכר וכר.
איש •גאון וקדוש מתבודד כמוהו ,בודאי שזקוק היה לאיש ראוי״ כדי
לדבר •אתו לפעמים בדברי תורה וחסידות 5למלא ידו לעשות עבורו דברים
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נחוצים שונים ,וגם כדי שישים עינו להשגיח על כלכלת ביתו ושאר צרכיו.
והאיש הראוי למלא תפקיד זה״ היה ר׳ הירש טומאשובר ,בידו היחזז האפשרות
למלא רצונו של רובו״ וזאת היתה גם מגמת נפשו.
ובספר ״שיה שרפי קודש״ חלק א ,מסופר״ שבשיעור שהיו לומדים אצל
הרבי־ר׳ בונם •היה בתוכם גם הרה״ג חסידא קדישא רבי הירש טומאשוב׳ר,
ותמיד היז! יושב״ שומע ושותק ולא היה מקשה' בשום פעם ולא תירץ כלום,
וערכו ירד בעיני חבריו״ ורצו להוציאו מהברתם״ ושלא ישתתף עוד בשיעור •
ואמרו לו החבריא הקדושה שבאם לא ישאל איזה שאלה או יתרץ אמה קושיה,
לא ישב עוד בשיעור.
*באותו יום היו לומדים במסכת קידושין (דף יג ,ב) .שם שואלת הגמרא
לדברי המשנה :האשה נקנית בשלשה דברים• ,וקונה את עצמה בגם ובמיתת
הבעל — בשלמא גט״ דכתיב וכתב לה ספר כריתות ,אלא מיתת הבעל מנ לןז
ועל בך מביאה הגמרא כמה ראיות .והקשה הרבי ד׳ מנדלי :הרי יכוליז אנו
ללמוד דבר זה מאביגיל אשת נבל ,שלקח דוד המלך לאשה אחדי מות בעלה״
המו שכתוב בספר שמואל־א״ כה ז
השיב דבי הירש ואמר :משם אין ראיה ,משום שנבל היה מורד במלכות״
ודין הוא שמורד במלפות שכל גכסיז שייכים למלך ,ואם כן הרי אף אם אין אשה
קונה עצמה במיתת ■הבעל ,גם כן רשאי היה דוד המלך לשאת לו לאשה את
אביגיל אשת נבל ,מאחר שכל נכסיז עבדו לרשותו ,והוי אמינא שאשתי היא
מ ל ל שאד נכסים השייכים למלך.
דבר זה העלה את ערכו של ר׳ הירש מטומאשוב בעיני החבריא קדישא,
והוא נשאר על מקומו.
#
ft

רבי הירש טומאשוב׳ר היד .תלמיד חכם מובהק וצדיק .בכל מקום שנזכר שמו
בספרי החסידים ,ניתן לו התואר :״הרה״צ״ .האדמו״ר דבי יצחק מווארקה ז״ל,
היה שולח לפעמים מכתב אל ידידו הרבי מקוצק״ ומעולם לא שכח להוסיף
ממכתבו :״דורש אני בשלום ידידי הרב החריף ר׳ הירש נ״י״.
בספר ״זזור דור ודורשיו״ יש הרבה דבריס מרבי הירש טומאשוב׳ר.
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רבי מרדכי יהסף ליינו* ז״ל
רבי מרדכי יזסף ז״ל מ ט ו מ א ש ו ב (!יולד  :בשנת תק״ס — נפטר:
ז׳ טבת תרי״ד) .הוא היה אחד מחשובי התלמידים והחסידים של דבי מנדלי ז״ל
מקוצק״ ששימש אחרי כן כאדמו״ר מאיזביצד״ אבי השלשלת ״ ר א חי ך המעטידה.
מגהיוגם של ״ד״יזשבים״ בחצר של רבי מגדלי בטומאשוב״ היה רבי מרדכי
יוסף זצ״ל״ הרבי לעתיד באיזביצה.
ב צ א של הרני־ר׳ מנדלי הסתופפו שני סוגי חסידים  :היה כאילו שהיו באים
אל הרבי מדי פעם בפעם״ בשבת זו או אחרת״ לימים הנוראים״ לחגים״ או
מפקידה לפקידה״ באחד מימות החול .חסידים אלו נהנו מיגיע כפיהם״ ומדי פעם
נסעו לרבם הדגול״ כדי לשאוב ממנו מלוא חפניים תורה״ יראת שמים וחסידות,
וכן להוועץ עמו ולשטוח לפניו את משאלות לבם .וסבלם .לעומתם היה סוג
של חסידים שהשליכו •מאחורי גוום עול דרך ארץ״ וקבעו את משכנם בחצר הרבי ז
אצלז ישבו על התורה ועבודת ה׳״ בכל שעות היממה תחת השפעת הרבי והדרכתו.
על שם י ש י ב ת ם הקבועה והממושכת במחיצת רבם .נקראו בשם ״יושבים״.
#
אחרי פטירתו של הרבי־ר׳ בונם ,התרכזו טובי הלמדנים ובעלי המוח
סביב תלמידו ממלא מקומו הרבי מנחם מגדל שנהג את האדמו״רית בטומאשוב,
ורבי מרדכי יוסף הצטרף לחבריא הקדושה שקיבלו עליה את מרותו של הדבי־ר׳
מנחם מנדל״ יחד עם הגאונים דבי יצחק מאיר מגור״ רבי חנון• העניו מאלכסנדר
ורבי יחיאל מאיר מגוסטינזן .רבי מרדכי יוסף תפס מקום נכבד מאד בתוך
החבורה הקדושה .והוא שהיה המנהל של ׳״׳היושבים״״ שבאו מכל העיירות
להתחמם באור החדש שעלה בטומאשוב״ והוא כלכל אותם והלביש אותם.
כשסגל ׳החבורה •החל להסתגר בחוג המצומצם״ ופעלי המוח החלו להתרחק
מהעדה הפשוטה״ שבאה לטומאשוב ואתר כן לקוצק״ דאה רבי מרדכי יוסף .
שהגיעה שעתו לרדת לתוך ההמונים ולקרבם לחסידות״ להודות להם את
דרכי השם לפי תורת החסידות ן על כן נ א לידי הכרה״ כי עליו לעזוב
את קוצק ולנהוג אח העדה״ לפי דרכו הוא״ ובליל שמחת תורה שינת ת״ר
ניתן האות לעזוב את קוצק .בליל שמחת תורד .זה חיכו התלמידים עד פוש
והרבי לא בא להקפות .מכיון שהרבי ר׳ מנדלי לא הופיע״ הזמין דבי מרדכי יוסף
להאכסניה ש א את תלמידיו וחסידים אחדים וערכו את ההקפות.
אחרי חג הסוכות עזב רבי מרדכי ייוסף את קוצק והלך לעיר מולדתו
מומאשוב״ כשחלק מחסידי קוצק הולכים אחריז .כרעם ביום בהיר פגע הדבר
בלב החסידות הקוצקאית .ואחרי זמן קצר ׳עזב רבי מרדכי יוסף את עיר מולדתו
טומאשוג וענר לאיזביצד ; .שם נהג האדמו״רות עד יום פטירתו.
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מתלמידי קוצק שהלכי אחדי דגי מרדכי יזסף היו ד׳ לייבלי אייגר ,נכדו
של הגאון רבי עקיבא אייגר ז״ל .אחד כד בא לאיזביצד .חברו הגאון רבי צדוק
הכהן יהם נמנו על מלמידי איזביצה.
חסידים מספרים :כי עזיבת רבי מרדכי יוסף את קוצק ,ציערה את
רבי מבדלי זצ״ל צער רב .הוא חרול מתכבס יותר ויותר עם עצמו ,בדד בחדרו,
שקוע במחשבותיו הקדושות .הוא במבע מלצאת אל חסידיו ולשוחח אתם.
#
ב ץ תלמידי %המובהקים של רבי מרדכי יוסף ז״ל היה רבי צדוק תכהן ז״ל.
הוא היה אחד ■מממלאי מקומו .עוד בילדותו גתפרסם רבי צדוק הפהן מזור
״העילוי מקדיניק׳ /ובאשר היה ■בן שתים עשרה בבר כתב שאלות ותשובות.
גדולי ישראל אמדו עליו שהוא יהיה גאון אמיתי .כעשרים ©פרים נתפרסמו
ממנו בדפוס.
*
שלש עשרה שבר .היד .דבי מרדכי יוסף כפוף לקוצק ,ושלש עשדה שגה
■ ניהל את עדתו באיזביצה.
רבי מרדכי יוסף״ היה ממשפחה מיוחסת בישראל ,חוטר מגזע מהר״ם
מפאדבה .אלפי חסידים ,רבים מחסידי קוצק ,הסתופפו כצלו .כאשר עזב את קוצק
בשבת ת״ר ,לקח אתו האברכים המצוייבים  1בראש תלמידיו המצויינים עמד
רבי לייבלי אייגר ז״ל ,בעל ״תורת אמת״ ,הרבי לעתיד בלובלין ,בכת של
רבי עקיבא אייגר ז״ל.
הוא היה בבו של הצדיק והחריף רבי יעקב מ ט ו מ א ש ו ב ,בן אחר בן,
דור שמיבי מהשד רבי שאול וואהל ,בנו של מהר״ם מפאדובה.
רבי מרדכי יוסף לא האריד ימים ,בן חמישים וארבע שבה היה ביום פטירתו
ז׳ טבת חרי״ד בעיר אמביציה.
ספריו :מי ה ש לו ח על התורה ו ל ק ו ט י ם על חמש מגילות.
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רבי יהודה לייב (לייב׳לי) אייגר ז״ל — בטומאשוב
דבי לייב׳לי אייגד זצ״ל (נולד :תקע״ו — נפטר :כ״ב שבט .תרמ״ח) בנו
של הגאון דבי שלמד .אייגד ,נתזזנך על ברכי הסב מרן רבי עקיבא אייגר זצ״ל,
אב״ד דפוזנא! תחת ידו הגדולה ,שהכיר ביו כשרונותיו יוצאים מגדר הרגיל,
על כל בני גילו ,עד שזקנו הגאון הנפלא התפאר בז .וניבא לו גדולות.
בשחר טל ימיז ,נעשה כמעין ד>מתגבד ,ובהתמדתו הבלתי רגילה ,עלה על כל
חבריו ,ויכול להיות מנהיג ישראל.
כשהגיע לפרק האיש מקדש ,נשא את בתו של הנגיד הגביר ולמדן מפורסם,
דבי עזדיאל גראטשטיין מלובלין .והיה גר שם בבית חותנו ,עוסק ביתורד.
בפרישות יתירה ,וכל מד .שקיבל מחותנו פזר ונתן לאביונים.
בלובלץ ,התפלל בקביעות בהיכל קדשו של ״החוזה״ זצ״ל .בחברת המתפללים
נמצאו הרבה שמזמן לזמן נסעו לטומאשוב ,להרבי ר׳ מנדלי זצ״ל ,ואש ההתלהבות
אחזה בלב החסידים שנתנו עיניהם ברבי לייבלי אייגר ,להעבידו על כל פנים
פעם אחת לטומאשוב ; הם התחילו להתקרב אליו ולהתרועע ■עמו ,עד שהשפיעו
על הלך דוחו .מה שלא יאומן — נעשה .בניו של הגאון רבי שלמה ונכד רבינו
עקיבא אייגר ז״ל .בא באחד הימים לטומאשוב .כשנכנס אל הקודש פנימה,
בחדרו המיוחד של דבי מגדלי ,אמד למקורביו :בשביל אברך זד .הייתי מהלך
ארבע מאות פרסה רגלי .ורבי לייבלי נשאר בטומאשוב .הקול נשמע בלובלין
כי רבי לייבלי ברח טומאשובה.
חותנו דבי.עזריאל ■נסע בבהלה לטומאשוב ,ושאל את הרבי מקוצק  :היחבן ?
»נקי יהיה לביתו שנה אחת״ — אמרה תודה .הרבי אינו נתפעל ,ומשיב
בשאלה חדה :האם כאן אינו נקי כל כך כמו בביתו בלובלין? רבי עזריאל
נבהל מהתשובה ,ואין בפיו מענה ,מהר להודיע למחותנו הגדול רבי שלמד .אייגר,
לפעול על בנו לשוב לביתו ,אבל ללא הועיל ,ידו הגדזלה של הגאון ״העילוי״
מוורשה ,רבי יצחק מאיר ,בעל ״חידושי הרי״ם״ ,היתד .באמצע ,כי זה עתה
גם הוא היה בין הנמצאים בטומאשוב .וכששמע רבי שלמה אייגר ,שידע היטב
את ״העילוי מוורשה״ ,שהוא בהתפשטות הנפש ■ומזמר בהתלהבות  :אין טומאשוב
העיר ברענט א פייער ,אין טומאשוב ■געהט אויף אן אור אנייער  = ( . . .אש בוער
בטומאשוב העיר ,אור חדש מטומאשוב יאיר )...״ הופתע רבי שלמה אייגד וידע
כי אבד מלחמתו .וחיש מהר עזב את טומאש-וב שלא ילכד ג 0הוא חלילה ברשתם.
בפחי נפש ■סיפר הכל רבי שלמה ,ונתעצב על לבו ,אבל כששמע אחד כך על ידי
מגידי אמת ,שבנו הבכור רבי לייבלי ,אינו זז מ״השולחן ערוך״ ,ולומד בהתמדה
כמאז ומקדם ,וישיבתו בטומאשוב לא גרמה לו ביטול תורה ,ואדרבה עוזרתו
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האדמו״ר  nיהוודל ליב אינר זצ׳׳ל מלובלין

להוסיף לטהר ולקדש עצמו — מהל לו על הצער שגרם לו״ והראה לו אהבד.
על אהבתו בסבר פנים י&ות.
אחדי פטירתו של האדמו״ר רבי מרדכי יוסף זצ״ל ,נתמנה רבי יהודה לייב׳לי
להאדמו׳ד בלובלין .אליו הצטרפו רבים מבין חסידי רבו .בן שלושים ושמונה
היה רבי לייבלי בהתחילו לנהל אדמו״רתו לעדת חסידים גדולה! ל״ד שגה
עמד בראש עדתו.
בכלל היה רבי אדיה לייב׳לי אייגד נוח לבריות ואוהב שלום ,אבל בגלל
איחור ברית מילה היה לו ,לרבי לייבלי אייגר ,מחלוקות ע  0כמה רבנים,
כי ההכנות למצווה היו חשובות אצלו לא פחות מהמצז׳ה עצמה ,ואולי עוד יותר.
אחת מהמצוות שמסר נפשו עליהן היתה מצוות מילה■ .הוא התיחס בכל הדבקות
למצוה זי ,וכפי מנהגו היה מ אי ד מהכנותיו ,ולאחר שגמר תפלת שחרי׳ת היה
בא לברית מילה אחד חצות היום .מנהגו לאחר את ברית המילה ,עורר נגדו
את הדב דם תא הגאון ד׳ יהושע העשל אשכנזי ז״ל ,שטען כי דבר זה הוא נגד
הדין ■להשהות את ברית המילה עד שעה מ או ה די הוא הוציא כרוז נגדו והזהיר
את יהודי לובלין שלא ימולו בניהם לאחר חצות היום.
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מסביב לענין זה התלקחה מחלוקת גדולה .דבי ליעלי לא נצבע ופגה אל
גדולי הדוד שיתערבו מ ני ן ויוכיחו את צדקתו .הוא פנה אל האדמו״ר מגור,
בעל ״חידושי הרי״ם״ ,והוא השיב לו מכתב אהבה וידידות .וכתב לחסידיו בלובלין
שיעמדו לימין דבי לייבלי להצדיק את הצדיק .גם הגאון והצדיק רבי צדוק הכהן
עמד לצדו ויצא בכרת נגד החולקים עליו ,זעודד אותו להמשיך ולקיים את
המצווה ב־הידור ולבל יחוש לאיחור זמנה ,והביא ראיות מפוסקים ראשונים
ואחרונים ,ואל יחוש לאיחור זמנה ויש בזר .משוס כבוד וי״ידור מצוח ,ויאחז דרכו
לעשות המצוה בקדושה ובטהרה ,והמכבדו יכובד מן השמים .גם רבנים אחרים
כתבו לו מכתבי עידוד וחחקו אותו להתנהג כדדכז בקודש.
אבל הרוחות בלובלין לא שקטו ומתנגדיו קטרגו עליו .רבי יהודה לייב׳לי כתב
גם לשאר •בשרו  1הגאון רבי שמעון &ופד אבד״ק קראקא׳ ובקשו שיחווה דעתו
בענין זד -וקבל תשובה ארוכה מאת בן דודו ,הגאון רבי שמעון סופר ,והביא
ראיות מהרבה מאמרי חז״ל ,שמי שמדקדק הרבה לחדר אחד מוהל אדם גדול
וקדוש ,אף על פי שמאחר המצוד• כמה שעות ,יש לנו ללמוד זכות עליהם ולהביא
ראיה לדבריהם .הוא הביא את המדרש רבה פ׳ נשא ,פרשה יא (דפוס אמסטרדם),
ושם נאמר  :מי מלן ? ר׳ ברכיה תני לה משום רבי שמעון בן יוחאי  :משה מוהל,
אהרן פורע ויהושע משקד -וקשה ! :מדוע רק משה ,אהרן ויהושע לבדם עסקו בזה ?
אף על פי שבלי ספק היו נמצאים שם אומנץ מוהלים •הרבה ,שהרי שבט לוי
מלו במצרים ,מכל מקום לא עשו אלא משה ,אהרן ויהושע ,הגדולים שבישראל,
שבשכר כוונת האדם הגדול היודע לכווץ לבו לשמים כדאי ל ה מ תין ...והוא
מסיים :אמנם ,מעלת כבוד בן דודי המעוטר בעטרה זו מצדיקי וגדולי הדוד
חכות אבותיו מסייעתו ,לא תרפינה ידיו להחזיק בקדושתו מפני המלעיגים,
חלילה ,וכותב וחותם באהבה רבה (•החותם) ...אב״ד דק״ק קראקא.

טו מ שו ב ־ לו ב.
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רבי יז$קג ליינר זצ״ל
■

דבי יעקב בנו של דבי מרדכי יוסף זצ*ל ,נולד ב ט ד& א ש ז ב בשנת
תקע״ח .חביב ד»יה רבי יעקב בילדותו על תלמידי פשיסזזה״ על רעיו ועמיתיו
של אביו .מי ל צעיר נשא לאשה את כתו של רבי מ ד מטושביץ ,מגדולי תלמידי
הרבי שמתה בונם מפשיסחה.
אתרי פטירת אביו הוא היה האדמו״ד לחסידי איזביצה .בית מדרשו היה
נועד לבלן נוח לבריות היה ■הבן ,בניגוד לבית מדרשו של אביו שהיה מיועד
לחדיפים״ חריפי הבנה וחריפי מעשה .בימיו של דבי יעקב נתדבו ספסלי
בית המדרש .בל מי שבא נתקבל בזרועות פתוחות• ,באהבה ובתיבה ,נוח לכל אדם.
חסידים מספדים :כי שאלו לבנו דבי גרשון חנוד ה עגיך מרחץ ,מה טעם
והוא משנה מדרכי אביו ,האדמו״ר דבי יעקב מאיזביצה ,אביו ישב כל ימיו
סגור ומסוגר בארבע אמות של תורה וחסיזעת ,לא פגע באדם ולא לחם באיש ז
ואילו הוא חכי גרשון חנוך תמיד וווסס ומולק ומבקר ומבטל זולתו.
השיב רבי גחשון הניד :אני דוקא שומר על דרכי אבי ,הוא צעד לו
בדרכו הוא ,מבלי להעתיק את מעשי אביו ,רבי מרדכי יוסף ז״ל ,ואף אני כמוהו,
עושה דרכי במיוחד.
*
יותר מכ״ד שנת ניהל דבי יעקב ז״ל את עדת חסידי איזביצה ,עמל
ביום ובלילה בלי ליאות להרחיב גבולותיך* וזאת בדרכי נועם ,בשקט ,תוך
כדי בריחה מכל ריב .והתנגשות ,מכל קטטה ,או דברים המעוררים מחלוקת.
כשקבע אביו רבי מרדכי יוסף את ביתו באיזביצה עבר גם פנו דבי יעקב
לשם ,קבע מושבז ליד בית המדרש ,ומאז לא זזה ידו מיד אביו .איש סדר היה
רבי יעקב ,משנתו סדורה וערוכה וכן כל מעשיו .לאט לאט קבע האדמו״ר
רפי יעקב מגהגים !וסדרים  sהמעבר לא היה קל ,בפרט לחסידים הותיקים
והחריפים ,אבל מנהגיז נתקבלו באהבה וברצון .הוא היה כמעין נובע בתורותיו
ובחידושיו ,עד כי נדמה היה שורם אדיר ■עלוה על גדותיו.
i

חלק זעיר מתורותיו נרשמה ונשארה לגו ,בידי בנו וממלא מקומו האדמו״ר
רבי •גרשון חנון• מד חין ,המעט מרובי תודותיו שנדפסה בספרי *בית יעקב״
ו״ספר הזמנים״.

ס פ ר ז כ רו ז
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רבי גהשון תנוך הניר ליער ז״ל
דבי גרשון הניד ז״ל ,האדמו״ר מ ר ח ץ (,נולד  :בשבת תקצ״ט — נפטר :
ד׳ טבת תרנ״א) .בנו של רבנו י-עקב בעל ״בית י־עקב״״ שגולד בטומאשוב.
הוא גילה את ״התכלת״ שחסידיו היו נושאים בציציותיהם ז בעירנו טומאשוב
היה גם כן ■בית מדרש של חסידי דדזין ,שכולם נשאו ״•תכלת״ ורובם היו
תלמידי חכמים ,יושבים ׳ולומדים בשטיבל שלהם* אם כי היד .בעירנו כתריסר
בתי מדרשים של חסידים שונים ,אבל חסידי דדזין היו מצויינים לא רק
בציציותיהם של תכלת ,בי אם ■גם בהתנהגותם .אמנם חוט של ״תכלת״
הבדיל אותם מתוך שאר החסידים.
מספרים :כשחידש רבי גרשון הניד ז״ל ,את התכלת ,הלך ובא אצל
רבי יהושע׳לי מקוטנה ז״ל ,שיסכים עמו ויורה הלכה למעשה ,להטיל תכלת
בציצית .דברו הדפה בהלכה ובחידושי תודה ואהבו זה את זה ,ולבסוף אמר
דבי גרשון הניד :ובבן יתן רבנו הסכמתו וילפוש תכלת.
— לא נענר .לו רבי יהושע מוקטנה ,ואמר• :הרי כל העולם אינו מודה
בתכלת של מר.
הלך יבא דבי גרשון הניך אצל החלון ,הצת לחוץ וראה אדם אחד מפשוטי
הדיוטות נושא דלי מים ,טפח לו על החלת והכניסו לפנים.
— אמור לי — שואל אותו רבי גרשון הניד :חמץ משש שעות ומעלה
מה דינו ?•
תוהה נושא המים ,ומסתכל בפני דבי ׳גרשון הניד ,ואינו יודע מה הוא סח.
— יתן מר עינו וידאה — אומד דבי גרשון הניד לרבי יהושע׳לי מקוטנה,
הרי אמדו :חמץ משש שעות ׳ומעלה כולי עלמא לא פליגא ,זמודו שאסור,
ואדם זה אינו מוצא ידיו ורגליו בשמועה זו ,ואם רבי מאיר ורבי יהודה
כל העולם ,אף אני ומד כל ■העולם...
בספר ״פתיל תכלת״ הוא כותב :נסענו למרחקים ,אורחות ימים ובאנו
לגבול ים התיכון במדינת איטליא בעיר ■נאפולי״ אשר שם מקום היותר נמצאות
כל חיות הים ,על שפת ים התיכון יש בנין גדול״ החדרים בנויים מזכוכית לבנה
ומי הים תמיד יחלופו חליפות ובהם כל חיות הים הולכים חפשים ויתראו על ידי
כותלי הזכוכית״ ותראה כל חיה סדר מאכלה והלוכה .וראיתי שם את החלזון חי
שוחה חפשי״ והנני לרשום כל סימניו וסדר תהלוכתו .וכן הנני לרשום כל הידיעות
מהצבעים אשר אספנו? ובאיזה זמן היה נוהג צבע התכלת וגודל יקרתו.
החיה הזאת נקראת בלשון העם דג הדיו — ״טינטענפיש״ — יען כי יכיל בקדבו
* ופלוגחא זר נמסכת פסחים ,ד  :בין רבי מאיד ורבי יר.ודד.}.
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דם שהוא שחור כדיו״ אשר יבינו ממנו צבע הזם בהה״ והוא יקד מאד ,יצלח
לציירים המציירים תמונות יקרות .הדם הזה ■הוא מכונם בכיס״ והכיס יש לז פה
שיכול להוריקו דרך י המשפך אשר לו ,והדם הזה אינו דם חי׳ותו״ כי יש לז דם
מיוחד הסובב בגידיו כאשר בבעלי זויים.
#
הוא היה פיקח וממולח״ אימרותיו נודעו בכל מדינת .פולין״ לדוגמא:
הוא היה מסוגל לשבת בלימודו עשר שעות ויותר מבלי לזוז מהמקום  1אמרו •עליז :
דבקו עיניו בדף המתחיל של מספת ולא נותקו מהגמרא עד שסיים את המסכת.
מספרים :פעם שאלוהו :בפת אחת אתה אומר לבלוע כל כך הרפה תורהו
והוא השיב :אז מה ז אין בל סכנה בדבר״ אי מי מקדים את הקנה לוו ש ט...
הגאון דבי גרשון הניד ז״ל חיבר הרבה ספרים״ הספר הגדול ״סדרי טהרות״״
״פתיל תכלת״״ ״עין תכלת״ ועוד .כמה מגדולי ישראל בדורו חלקו עליו״
אבל היז •גם כאלה שהסכימו לדפריו .בין אלה שנתנו הסכמותיהם היו הגאון
רבי יוסף שאול נועזזן״ רבה של לבוב ,והגאון רבי יצחק אלחנן ,רבה של
קובנה״ ועוד.
■

■

ס פ ר ז כ רון
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האדמו״רים שביקרו את העיר טומאשוב לזמן ידוע
האדמות רבי יהושע רוקח זצ״ל—
ביקר בעיר טומאשוב
הרה״ק רבי יהושע רוקח זצ״ל■ ,עם ׳בניו ■היו בעירנו טומאשוב שבועיים,
לרגלי שמתת חתונה מגיסו רבי יצחק מבראד ,שהשתדך עם הרב מזאמושץ״
והחתונה התקיימה בטזמאשוב .בשנת תרט״ו לאחר פטירת אביו״ נעשה הוא
״אדמו״ר מבלזא״ .כאביו כן הוא ניהל את הרבנות ביד תקיפה״ וכאביו היה
מורה ופוסק בהלכות טריפות הריאה״ אשר למד מאביו״ וניהל האדמו״רות
ביד רמה .רבבות חסידים קבלו עלי!הם מרצונם את מרותו .אביו האציל עליו
מרוחו ומחכמתו״ וכל אדמו״רי גליציה ושאר ארצות התימסו אליו בכ&וד
ובהערצה.
רבי יהושע זצ״ל ,הקפיד שלא לעשות ציאם (פוטזגדפי) מאתו״ ובהיותו
בטומאשוב״ אתה שבועות ,בשנת חרמ״ב ; ואין לתאר את גודל הכבוד אשר
נחל אז ,אלפים ורבבות ישראל מכל העיירות מהפלד לובלין ,באו אז לעיר
טומאשזב ,לחזות פני קדשו ,ולהסתופף בצלו .ובנסעו מטומאשוב זמרה לבא,
בבואו אל הגבול אשר בין פולין לגליציה״ בעלזיץ ,עיכבו השרים ,פקידי הגבול,
בכוונה את פתיחת השער בערך רבע שעה ,כי עשו את עצמם כאלו מחפשים
את המפתחות״ והכל היה בעצלתים״ ושום איש לא הרגיש בזה ,ולא ירד לסוף
דעתם״ רק ד״רה״ק בעצמו ,הראה על המעקה״ אשר שם העמידו את כל המכונות
לעשות צילום מזיו פניו״ במשך העת אשר נעכב שם ,ביושבו על המרכבה הפתוחה,
נגד ■המעקה ,ובמהירות רב הפך אח פניו לצד אחר ,ולא נתן להם להפיק זממם *.
בהיות הרה״צ רבי יהושע מבלזא״ בטומאשוב ,נכנסו אליו בעלי הבתים
בצעקת חמס על גבאי דחברד .קדישא ,שמרשים ממון רב עבור מקום קבורה,
ועל ידי זה מלינין את המת •בבזיון .הזמין הרבי את גבאי של החברה קדישא,
והזהירם על זה ,שלא יהמו לעשות כזאת ,לעבור על איסורי תודה וגזל גמור«
וצוה לכתוב תקנות חדשות בפנקס החברה קדישא ,וגם הוא בעצמו בא על החתום
בכתב ידו הקדושה בד״פנקס ,להיות לחק עולם.
בימיו של הרבי יהושע גדל המרכז הבלזאי ,ועלר .על כל מרבד החסידות
בגליציה ,ממנו יצאה תודה וחסידות ,ומתוכו גם שפע אוד האהבה זהאחוה
והדאגה האבהית לכל אחד ואחד מחסידיו.
* ומסיפורי הרה״ג רבי צבי יחזקאל מיכלזון ז״׳ל ,שהיד■ .משכנו אז בעיר טומאשזב*
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בשנת תרנ״ד אחד פטירת הרה״צ רבי יהושע מבלזא נדפס בלפוב קונטרס
בשם. :פטירת רבנו ■הקדוש מבעלזא״ .הובאו שם ■הרבה סיפורים נפלאים,
המעידים על קדושתו ■וחכמתו של אותו צדיק .הוא עמד בפרץ נגד הריפורמים
ושלא לבחור אותם להיות מטובי העיר לבוב ,וממנהיגי מ ה ל .ונודע :עד כמה
לחם שלא לתת לבחור לבית הנבה דים בווין את הדוקטור ביק מלבוב ,ונדפס א<
בשמו קול קורא באותיות גדולות :״לא תשחוזוה״ = נישט ביק׳ן . . .
*
להרה״צ רבי יהושע רזקח זצ״ל ,באו אגשים מכל המעמדות להתיעץ אחז
בכל מיני עניינים ועסקים שונים .והוא בחכמתו נתן עצות זברכות לכל
הבאים אליו .גם מהארצות אחרות הקרזכות באו אליו אנשים כעניינים שזנים.
מסופר :כי פעם ג א אליו אברך אחד מהונגריה ,בבקשה לעזור לו לד״נצל
מעבודת הצבא ,זהאברך הזה גבה ׳קומה■ ,וגם בריא ועב כרם .בליל שבת קודש
בשעת הסעודה ,כשהרבי היה מחלק שיריים ,נתן גם להאברן־ שיריים ,באמרו לו :
,״צדוק ,הא לך בשר״ ,וכן גם למחרתו בסעודת היזם« וגם כשלש סעודות
נתן לו שיריים. ,וקרא לו ״צדוק״ .האברך התפלא מדוע קורא לו הרבי שלא
בשמו האמיתי ,כי דזד היה שמו ,זלא צדוק .לאחד שגת כאשר נכנם להפרה
שאל על כך את הרבי .הרבי השיב לז  :גם כשתבוא להתיצב לפני ועדת הצבא,
יקראו לך כמו שאני קראתי לך :״צז־דיק״ (עב יותר מדי) ,ועל ידי כך
יפטרו אותך מן הצבא.
*
בהספד ׳״בא״ מהרה״ג רבי מ .י .גוטמן כתוב לאמור  :פעם אחת היה הרה״ק
שר־שלום בלבוב והלך הגאון דבי מ ד מי יואב «ג״ל איטינגא ,פעל ״מפרשי הים״,
לקגל את פניו ,וביום השני שלח ד״דה״ק זצ״ל את בנו דבי יהושע ,שהיה אז
צעיר לימים ,לבקרז בהיכלו ,ואמר לז הגאון ר׳ מרדכי זאב אמה פלפול,
ורבי יהושע לא השיג לו מאומה .והיה נראה כמו שלא הבין כלל מה שאמר.
וכראות זאת הטמן ר׳ יצחק אהרן בן הגאון ר׳ מרדכי זאב ,גחן ולחש לאביז
באזנו שירף מלדבר ■עמו בדכרי תורה ,כי כפי הנראה אינו מכין כלל ,וירף ממנו.
כאשד נפרד מאתם הלך ■הגאון ד׳ יצחק אהרן ללוותו ,זבאם הדרך חזר הרב
ר׳ יהושע לפניו את כל הפלפזל שאמר אביו הגאון ז״ל ,ואמד לו :במה שאמד
דבר זה נעלם ממנו דברי התוספת .זפלפל עמו הרבה בכל מדרך והבל בנחת
ובשפה רפה כאילו אינו מבין כלל .ומזה ניכר תוקף קדושתו ותפארת צדקתו
זענוותנותז.
*

להעתון .״מחזיקי הדת״ הזמין את זגגאון רבי שמעון סופר ז״ל ,רפה של
קראקה! בתחילה לא רצה רבי שמעון סופר לקחת עליז את העול הזד״ מפני
ביטול תורה שיגרום לז.
אמר לו הרבי מבלזא :מקובלני ,שכל אדם מוטל עליו סכום מצוות לעשותן
בעולם הזה ,וכשגומרן מסתלק מן העולם .אבל חבל ,שאנשים כאלה יסתלקו
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כל בך מהר מן העולם .אולם יש לכך עצה מ י שמצאנו בפסוק  :״חזית איש מהיר
במלאכתו לפני מלכים יתיצב״ (משלי כב ,בט) .מי שמהיר במלאכתו וגומר את
תפקידו במוקדם .וכדי שלא יסתלק מן העולם ישנה עצה לעשותו נחוץ לעולם,
ולשים עליו תפקיד .״לפני מלכים יתיצב״ בדי שיהא עסוק .וכן עמנו עתה,
נחוץ לנו אדם במו הרב רבי שמעון סופד ,שלפני מלכים יתיצב ויעסוק
בצרבי ציבור.
כידוע היה רבי שמעון סופר גם חבר הפרלימנט בווינה .ויתיצב לפעמים
לפני המלך האוסטריה.
ב״אגרות סופרים״ נדפסו אחדים ממכתביו שכתב רבי יהושע אל רבי
שמעון סופר ז״ל .בקשר עם ארגון החברה ״מחזיקי הדת״ והוא שהשפיע על
ד׳ שמעון סופר שיקבל עליו לעמוד בראש החברה .וכך הוא כותב אליו:
...וז א ת ידוע ,בי בלעדו לא נבוא ולא נדע מה לעשות מאומה ,ולהלן מודיע
שיבוא לזמן המיועד להתיעצות בענין כלל ישראל ללבוב כמו שמציע הרב
מקדאקה.
במכתב אחר הוא מביע את התרגשותו על שהרב ר׳ שמעון סופר נענה
להצעתו וקיבל על שכמו את המשרה להיות ראש אגודת ״מחזיקי הדת״ בגליציה.
״האמת אגיד — כותב הוא — זלגו עיני דמעות מרזב שמחה ,כי עד עתה חשבתי
פן חם זשלום עדת ישראל כצאן בלי רועה ,אין דורש ומבקש לחשוב מחשבות
לטזבת הכלל״...
*
אחד האדמו״רים' הגדולים בשעתו של הרבי מבלזא היה האדמז״ר רבי
אברהם יעקב פרידמן מסדיגורה ,בנז של האדמו״ר מרודין .הוא היה בעל
השפעה גדולה על אלפים זרבבזת חסידים בגליציה זגם בארצות אחרות.
האדמו״ר רבי יהושע עשה מאמצים גדולים להשפיע עליו שיתמוך ב״מחזיקי הדת״
וסוף כל סוף הצליח בכך .ובאחד ממכתביו הוא מודיע לדבי שמעון סופר בי:
״הרב הצדיק רבי אברהם יעקב נ״י כבד כתב מכתבים להסרים למשמעתו
לערוך מלחמה וקרב נגד שונאינו ולקבל בכל לב ונפש את כל הנעשה בלבוב
ע״י הרבנים נ״י .גם נתן מכתב תעודה לדפוס כדי שידעו כל הרוצים לדעת
דעתו וחפצו ורצונו ,ותהלה לאל בל המפורסמים משלנו הם״.
*
הצדיק רבי יהושע מבלזא ,חלה בחורף שנת תרנ״ד ,מחלה אנושה ל*ע,
ונסע לוועד .לעשות לו שם נתוח; ותיכף אחד הנתוח ציזה לאנושיז כי יובילהו
תיבף לביתו ,כי אמר שברצונז לגוע בביתו על מטתו .זלקחו אתו רופא
מומחה גדול ,ללוותו בדרך .ובהיזתו בדרך על הרכבת ,נשבה ארון הקודש
ויצא נשמתו בטהרה ,ביום ג ,פרשת משפטים כ״ג שבט ,בשנת השבעים לימי חייו.
בבכיה גדולה הביאו את הנפטר לבלזא .השמועה נתפשטה תיכף בכל רחבי גליציה,
ואנשים לאלפים באו מכל הסביבות לתת לו הכבוד האחרון .ובכל עיר נעשו
הספדים ,ויקוננו כמר נפשם.
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הצדיק כתב צוואה בעיר וזיבה ,וציזה כי יחתמו את הצוואה ,וימסרוהו
להדב ה גאון רבי דוב־בריש רפופודט ז״ל מראווה־רזסקה .בהקונטדם *פטירת רבעו
הקדוש פובלזא״ שיצא נאותה השגה עם הרבה סיפורים נפלאים ,מעידים על
קדושתו וצדקתו.
אחד ההספדים בדפס בשם ״פלגי מים״ ,לבוב תרג״ד ! ובו גם קיבה
כתובה בחרוזים.
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האדמד׳ד רבי לשכר דוב מבלזא זצ״ל —
ביקר בעיר טזמאשוב
דבי ישכר דוב ■רוקח זצ״ל <נולד  :תרי״ד — נפטר  :כ״ב חשון )r a in״ היד! פעם
בטומאשוב ,הוא נתבקש לבוא -שמה לחנך בית ■עלמין חדש ...היחד .לי הזכות לראותו
בצל כבודו בבלזא וגם בעת המלחמה !העולמית הראשונה ברצפרד ,הונגירית.
זכורני״ כי לפגי יובל שנים״ כשנהייתי אחד חתונתי ל״גליצאי" ,וגרתי
בבית חותני ר׳ יוסף חיים בעלאייזן ז״ל ,מעיירה לוביטש ,שהייתה כולד״
״בעלזאית״ ,מהרב ועד הבעל עגלה ,מהסוחר ועד הסנדלר ז כולם היו ״חסידי
בעלז״ .ועל כל חגי השנה ,במיוחד על ימים הנוראים ,וחג השבועות ,נתרוקנה
העיירה מתושביה ,האברכים הצעירים והזקנים עלו בלזאה לקבל פני דבם ברגל.
בפעם הראשונה נסעתי לבעלז להאדמו״ר דבי ישכר דוב זצ״ל ,על חג
השבועות ,לקבלת התורה? חבשתי בגדי ,טלית ותפילין במזוודה ,והלכתי לתחנה*
שהיתה לא רחוק מהעיירה .וכשבאתי שמה ,מצאתי כבר הרבה אנשים שעמדו
ומחכים לרכבת שבאה מבלזיץ .בכל התחנות עלו הרבה אנשים ,וכשבאנו
לתחנת ״בלזא״״ יצאו מן הקרונות אגשים למאות? בעל העגלה חטף את
המזוודה שלי״ ובעל ״המלון״ משך אותי להאכסניה שלו.
מהרתי עם עוד כמה חסידים לחצר הרבי״ לקבל שלום .בדחילו ורחימו
נכנסתי אל חדר הרבי פנימה? בכוונה קדושה נותן כל אחד את ״הפתקא״
ופדיון נפש לפי ערכו .הרבי מרים את גבות עיניו הארוכות״ ומביט לתוך עיני
החסיד העומד לפניו בהכנעה.
לאחר נתינת ״שלום״ ,שאל אותי האדמו״ר מאיזה עיר הנני ,וכשאמרתי לו
שנעשיתי לחתן ר׳ יוסף חיים ביגלאייזן מלוביטש ,אמר  :בן ,בן  1ועיר מולדתך ז —
שאל אותי — מטומאשוב — עניתי .והזכרתי שם אבי ,ושם זקני ז״ל ,שהיה
רב ואב״ ד בטומאשוב.
למחרת ,בחג השבועות ,היה הדוחק בבית הכנסת גדול מאוד ,אנשים
לאלפים עמדו צפופים ,וגם מבחוץ לחומת הבית הכנסת עמדו אנשים למאות.
אחדי התפילה ,כשבאתי ל״השולחך ,זכיתי בקושי גדול לשמוע דברי תורתו,
אבל שמעתי כפעם הראשונה הזמר הטרדיציונאלי הבלזאינ ״ובאו כולם
בברית י ח ד ״...
*
בפעם השניה נסעתי להאדמו״ר דבי ישכר דוב זצ״ל ,בזמן המלחמה העולמית
הראשונה ,ואני גרתי אז •בווינה (משנת תרע״ד עד תר״פ) .הרבי נדד מעידו
עד שבא להונגריה והתיישב בראדצפדד ,ביחד עם בני ביתו .ובאחד הימים
נסעתי לראדצפרד על שבת קודש? היו שם הרבה חסידים וגם אני בתוכם,
נם שם היה הדוחק גדול מאד.
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עם תום המלזומה התחלו לשוב לבתיהם מן החזית החיילים ההונגרים
והתחילו לפרוע פרעות ביהודים״ וגם בראדצפרד איימו בפרעות על יהודי המקום.
אולם הרבי הצילם מידי הפורעים״ והמעשה שהיה כך היה :הרבי ציווה על בל
יהודי המקום אנשים נשים וטף להתאסף בבית הכנסת הגדול ,עם מקלות בידיהם,
והבטיח שלא יאונה להם כל דע .כזמיר הגיעו הפורעים לבית הכנסת ,התחילו
היהודים שבפנים לדפוק ולהקים רעש גדול במקלותיהם .ראש הכנופיה״ קצין
הונגרי ,נכנס פנימה ולקראתו יצא הרבי בעצמו .הקצין פנה אל הרבי בלשון
עזות :הבמקלות אתה אומר להפחידניז
— הרבי חסם לפניו את הדרן ולא ח ממקומו .במבט תקיף הביט בפניו
של הרוצח ואמר* :אם תרהיב עוז בנפ שו לנגוע באחד מילדי אלה —
והראה בידו על קהל הנאספים — לא תצא חי מכאן״.
הקצין נרתע לאחור וברח ועמו כל הפורעים.
*
האדמו״ר רבי ישכר־דוב היה חתנו של רבי זושא טברסקי ז״ל ,בנו של
האדמו״ר הזקן רבי אהרן מטשרנוביל זצ״ל ,ואחד חתונתו היה סמוך על שולחנו
של הסבא רבי אהרן מטשרנוביל .רבי ישכר־דוב היה שוקד על התורה ועל
העבודה ,ועשה לילות כימים בלימודו; והיה שונה בלבושו הבלזאי ,מבל שאר
נבדי האדמו״ר הזקן .רבי אהרן היה מחבבו מאה והשתעשע עמו בדברי
חודה וחסידות.
יפעם בערב יום הכיפורים ,נכנס הסבא רבי אהרן לחדרו של דבי ישבר־דוב,
לדאות איך הוא מתנהג ומתכונן ליום הקדוש והנורא ,ואמר אליו בלשון חיבה:
בערעניו ,הלא תלמיד חכם אתה ,מה מרמזת הגמרא  :כל האובל •ושותה בתשיעי,
מעלה עליו הכתוב באילו מתענה בתשיעי זבעשירי (ברכות ח ,ב) ז
— הגמרא מלמדת אותנו — ענה דבי ישכר־דוב — שתאכל כך ,שתהא גם
אכילתן בתשיעי מרוצה לפני השס יתבדה כתענית ביום הכיפורי ם...
#
האדמו״ר רבי ישכר־דוב רוקח היה כידוע מגדולי הרביים בגליציה!
חוץ מזה שהיה גדול •בתורה ,היתד• לו השפעה גדולה במדינה .היה פוליטיקאי
ומתערב בבחידות.
מספדים :כי פעם בשעת בחירות ,היו חילוקי דעות בין חסידי בעלזא
וחסידי שינובה בדבר המועמדים לבחירות .חסידי בעלזא !עשו איזו תחבולה
וערמה שידם תהיה על העליונה בהנהלה.
הרבי משינובה העיר על הדבר :היתכן? שקד ז ערמה ז
— חשיב לו הרבי מבלזא :אט רואים ,במעשה המרגלים השתמש בלב
בערמה ,ואמר ,כפי רש״י ז״ל ,על הפסוק :״ויהם כלב את העם״ — *צווח
ואמר  :זכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם ז — השומע סבר שבא לספר בגנותו״.
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ועל ידי ערמה זו ,בא לדבר טוב ,והכתוב שיכחו על זה .לעומת זאת המרגלים
אמרו האמת ,אבל כמה רעה גרמו בזה.
כך אנו רואים שיש ערמה שמביאה תועלת לקדושה ,ועל כן היא משובחת.
האדמו״ר רבי ישכר־דוב זצ״ל .הצטיין בתקיפות דעתו ,מראהו החיצוני
אמר כולו כבוד .קומתו הזקופה ,קלסתר פניו המפיקות חכמה• ,עשו רושם
על כל רואיו .בזמנו יצאה גזירת המלכות על הרבנים ,לעמוד למבחן ממשלתי.
הרבי נסע ללבוב ,להשתדל לפגי שד הפלך! איש לויתו בנסיעה הזאת היה
הגביר הנודע ר ,דוד שרייבר ז״ל .כאשר באו אל משרד הממשלה ,שאל ד׳ דוד
את האדמו״ד :מד ,נאמד ומה נדבר? — ■ענה לו הרבי :יש אתי ספר תהלים
של הרבי אלימלך זצ״ל ,ונאמד קודם כל פרק תהלים .ובזה באו לפני השד המושל.
כאשר הציע הרבי את בקשתו לפני שד המדינה לבטל את הגזירה ,אמר לו השד :
אי אפשר הדבר ,הלא הרבנים צריכים לדעת שפת המדינה• ,ולהיות בעלי השכלה.
וזאת היא לטובתם .על זד• ,החזיר לו הרבי ,במשל :אם השר ירצה לבנות
רכבת חדשה הלא בודאי יזמין מהנדסים שיודעים את המלאכה ,ולא יזמין
לעבודה הזאת סנדלרים ,או חייטים ! וכן הוא לענק זד : .אם הוא לטובת הרבנים
הלא מן הדין שצריכים להתייעץ עמהם ,מד .שטוב עבורם; ולא לקחת עצתו
של הבארון שמעלקי הורביץ ,שאיננו לא רב ולא דיין .המשל מצא חן
בעיני השר ,והבטיח לו לבטל את הגזירה.
ומספדים ,שכאשר בא הבארון הורביץ אל השר שנית ,הוכיח אותו השר,
ואמר :איך יכולת לומד על הרבי מבעלז שהוא ״בטלן״ ,הלא אני בעצמי
שוחחתי אתו כשעה שלימה ,ונוכחתי שהוא חכם ופקח גם במילי דעלמא.
*
עם פר ח מלחמת העולם הראשונה ,עזב רבי ישכר־דוב זצ״ל ,את העיירה
בלז ,ונדד ממקום למקום .זמן רב ישב בערים דדצפרד ,מונקץ והולישיץ.
עם תום מלחמת העולם ,חזר לבלז? החיים הציבוריים בגליציה ובפולין
הושפעו במדד .מדובה מהחסידות הבלזאית ; שלשים ושלש שנה ניהל את
אדמו״ריותו ברמה ובתבונה ,ויהי שמו למופת בכל בית ישראל.
*
את מקומו מילא בנו הצדיק דבי אהרן זצ״ל; עלה ארצה בעיצומה של
השואה ,וחידש פני החסידות הבלזאית בארץ .הוא נפטר בירושלים מבלי השאיר
אחריו בן יושב על כסאו ,כי בניו הצדיקים הקדושים נספו על קידוש השם.
אחיו הגאון דבי מרדכי ז״ל ,אבד״ק בולגודיי ,נפטר בתל־אביב ,והובא
לקבורה בטבריה .בית בלז התחזק מאד בארץ ,הוקמו מוסדות תורה בירושלים,
תל־אביב ,בני ברק.
ישיבות ובתי מדרשים מתנוססים לתפארת בארץ; כעת בן אחיו הנ״ל,
הוא האדמו״ר הבלזאי רבי ישכד־דוב שליט״א ,יושב על כסא בלזא.
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האדמו״ר דגי צדוק הכהן מלובלין זצ״ל— בטומאשוב
רבי צדוק הכהן זצ״ל (בולד :תקפ״ג — נפטר :ט' אלול תר״ם) ,כאשר
נטע בהשתדלות להשיג היתר על גט בעל כורחה ממאה רבנים ,היה גט בטומאשוב.
הוא רצה אחר כך להשתדך עם אחת משתי האחיות טעמעלי ■ופונקל.
הוא הראה לאנשים אותות עילוי ,שהביט כרגע על אילן ,ואמר תיכף
כמה שריגים :נמצא בו[ .נוסח אחר  :שהוא הביט על ■עץ של תפוחים ואמר כמה
תפוחים יש שם■ .ולבחון אותו אם נכון!הדבר ,נתן יעצה שיתלוש כמה תמוהים
ואמר אחר כך כמה נשארו].
#
אבי ז״ל כותב בספרו כי כאשר היה בלובלץ הלך אצלו לקבל שלום,
קודם הלוכו ל״השלחך .ואחד כך כאשד הציעו לפניו שידוך עם איש אחד
מחסידיו ,נסע אבי ז״ל לובלינה לנסות את החתן בן הגביר ,ונולד לו שם ספקן
והלך אל הגאון דבי צדוק ושאל אותו על השידוך ,העיקר על החתן ,שדברו
עבור -בתו חיי׳לי ,באיש שהוא מאנשי שלומיו ,שנראה בעיגיו שהחתן איננו
בריא אולם .על זה השיב רבי צדוק  :כי זה יותר משבה שלא הזכירו אותו לפניו,
לא אביו ולא הוא בעצמו .מזה ראיה שהוא בריא אולם.
אחד כך שאל הגאון לאבי ז״ל לשמו וענה  :ישראל הכהן בן הענא ,והגאון
דייק בשמו בפיו ואמר :ישראל הכהן בן הענא ,ואמר בפנים שוחקות ,הן
אתם כהן ו — ואבי אמר לו :הלא בעבור זה רציתי דוקא להשיא בתי
לתלמיד חכם ,על פי הגמרא (פסחים מט ,א ) ...על זה השיב לו :הנה עתה יש
עירוב משפחות בעולם ואץ כהן ברור .מי לנו גדול מהש״ך ז״ל ,כמה וכמה
דורות כהנים וגאונים ורבנים ,ומסופקים על כהנתו ,כי אין לו ביריר.
ואבי ז״ל כותב  :אמדתי לו אני מה שנראה לי בזד! הרגע להקשות,
מדוע באמת יש לספק על שום כהן .,הלא •ספק יכול להיות רק אפילו איש
שאינו כהן גם כן ,אפשר שהיה אביו כהן ,או אבי אביו ,או זקנו .ומפני בלבול
משפחות בעולם נשכח הדבר שהוא כהן .על פי חז״ל מפני עבדי שלמה המלך ע״ה
כשעלה סנחריב ובלבל העולם ,אבל איש שהוא מוחזק לכהן איך יוכל להוולד
ספק בכהונתו? אך שאפשר לספק ולומר שבא ממשפחות ישראלים ,ממי שהיה
אבי אביו או זקנו תלמיד חכם גדול״ והוחזק על ידי זה לכהונה ,שרואים
שקוראים אותו ראשון ,ובאמת לא היה כהן ,כמו רב הונא שקרא בכהנא
(גיטין יט ,ב) .נמצא לפי .זה בראה על כל פנים ,שבאם לא היה כהן ,היה
על כל פנים תלמיד חכם גדול ,וגם כן הוא ראוי על כל פנים שיהיה חתבו
צורבא מרבנן על פי דברי חז״ל הנ״ל .ונענה לו בראשו בפנים שוחקות,
בכבוד וחן .פריש לי ברישי׳ (גדה מב ,ב).
■

*
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פעם ,עבר האדמו״ר רבי אברהם ,המגיד מטריסק זצ״ל ,דרך לובלין״
והתעכב שם ימים אחדים .הלך הרה״ג רבי צדוק הכהן עם רבי לייבלי אייגר זצ״ל
לבקרו .אמד המגיד מטריסק אל רבי צדזק הכהן :אני מקנא בכבודו ,שהוא
יושב על התורה ועבודה ,ואני נודד ב א ר ץ ...השיב לו הכהן :עבודת כבודו
גדולה מעבודתנו ,כי גם הכהן הגדול לא עבד עבודתו רק פעם אמת בשנה.
חסידים מספרים ,שכיבד מאוד אח המגיד מטדיסק ,והצטער על אשר בימי נעוריו
לא העריך אותו כראוי ,והטיח דברים כנגדו .בפי שמספרים ,עוד בהיות •הכהף
בוולאדווקה ,נזדמן שם המגיד מטדיסק ,ודרש דברי תורה ב״שולחנו״ בענין
הצדיקים המתפללים תפלה שלא בזמנה .ואמר אז ,השעה שהצדיקים מתפללים
ואפילו שלא בזמנה ,היא עת רצון .והביא ראיה מן המדרש איכה רבתי (פ״ג ,ח)
על הכתוב :גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי (איכה ג ,ח) ,וצטט לשון המדרש
שם :כל המתפלל עם הצדיקים למה הדבר דומה? לבני אדם שעשו עטרה
למלך ,בא עני אחד ונתן חלקו בתוכה .מה אומר המלך• ,בשביל שזה עני איני
מקבלה? מיד מקבל המלך ונותנה בראשו .כך אם היו עשרה צדיקים עומדים
בתפלה ורשע עומד ביניהם ,מה הקב״ה אומר ,בשביל רשע זד .איני מקבל
תפלתם? — ובהודע ל״הבהך דברי המגיד מטריסק השיג עליו ,בי במדרש
כתוב ״כל המתפלל עם הצבור״ ולא עם הצדיקים.
ובשהוגד להמגיד מטריסק ,השיב :שזוהי טעות הדפוס ,שראה כתוב לפניו
רק תיבות ״עם הצ ׳ ״ והדפיס ״עם הצבור״ .אבל באמת הוא עם *הצדיקים״.
וחפשו בדפוסים ישנים של המדרש הנ״ל ,ומצאו כתוב גם נוסחה זאת .ומאז
הצטער ״הכהן״ על אשד השיג על הצדיק מטריסק וביקש על כן לפייסו
בביקורו הפעם בלובלין.
9
בספר ״פרי צדיק״ לפרשת אמור ,מביא דבי צדוק הכהן שיחה שהמזה א
עם האדמו״ר רבי מרדכי יוסף מאיז׳ביצה ,שהיא אופינית לרב ולתלמיד גם יחד,
ומתוכה אפשר לראות את המשותף שבהשקפותיהם ואת המיוחד לכל אחד מהם.
השיחה נסבה על קדושת כהנים ,ושבגלל היותו כהן התעקש כל כך רבי צדוק
להשיג היתד ממאה רבנים ,כי חשש לחילול קדושת הכהונה .ונביא שיחה
בלשונו :וכדברי דבינו הקדוש זצ״ל — כך מכנה הוא את הרבי מאיז׳ביצה —
ששאל מדוע אין הכהנים מברכים בכל יזם ״שעשני כהן״ ? — והשיבותי:
הלא גם ישראל אינם מברכים ״שעשני ישראל״ ,רק מברכים ״שלא עשני גוי״
ו״שלא עשני עבד״ .וגם אין מברכים ״שעשני איש״ דק ״שלא עשני אשה״.
והטעם הוא :בל אדם הוא בעל בחירה ,ובשם ישראל יכונה רק מי
שבוחר בטוב .ומי יודע אם יעמוד אדם בבחירתו ,ועל כן אינו מברך אלא
״שלא עשני גוי״ ועדיין הוא עומד בחזקת בעל בחירה ,לבחור בטוב ,מחמת
שאינו גוי ולא עבד ,וכן ״שלא עשני אשד.״ ויבול לבחור לקיים כל המצוות
שהאיש מצווה יתר על האשה .וכן גם לא יתכן לברך ״שעשני כהן״ מאותו טעם,
בי הבחירה בידו״ להכניס את קדושת הכהונה בלבו ז׳שלא לחלל כהונתו,
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ולברך ״שלא עשני ישראל״ דוס ושלום בודאי שאין שייך ,כי הריהו ישראל
על כל פנים .והסכים לדברי שהוא תירוץ אמתי.
#
רבי צדוק הכהן זצ״ל ,בא במגע ומשא עם גדולי החסידות ,שהיו זרים לו
מקודם ,אולם יותר מכל האדמו״רים שהכיר״ שבה את לבו האדמו״ר רבי
מרדכי יוסף ליינר זצ״ל ,בעל ״מי השלוח״ שקבלוהו בלבביות .כידוע היה
רבי מרדכי יוסף אחד מגדולי חסידי קוצק עוד בטומאשוב ,זבשגת ת״ר נפרד
מקוצק במשכו אחריו חסידים רבים ונעשה לאדמו״ר .בין גדולי החסידים שעזבו
את קוצק ובהו אחריו היה דבי לייבלי אייגר ז״ל! התודעותו של הכהן אל
האדמו״ר מאיז׳ביצה היתה בדרך עקיפין ,על ידי דכי לייבלי אייגר .ולפי המסופר
היה כך המעשה :בהיות ״הבהך אצל הרב ר׳ משולם אשכנז ,רבה של לובלין,
בקשר עם ה״היתר״ להגט ,מצא שם אברך אחד שד״יה שקל וטרי עם הרב
באי׳זה ענין בהלכה .יהאברך משך את תשומת לבו של הכהן והתעניץ לדעת
מי הוא .וכשהוגד לו שהאברך הוא נכדו של הגאון דבי עקיבא אייגר ז״ל,
והוא עצמו  Tonשל הרבי מאיז׳ביצה ,אמר הכהן :״אם הרבי מאיז׳ביצה הוא
בעל כח בזה ,לעשות ח  toמנכדו של רבי עקיבא אייגר ,רוצה אני להתודע אליו״,
ונסע לשם .בבואו לאיז׳ביצה קבלו הרבי בסבר פנים יפות ושאלו■ :״אברך״
מה שמך?״ — השיב לו הכהן :״אם כבודו רבי ,עליו לדעת את זאת בעצמו״.
אמר לו הרבי :צדקת ,בני ,ושמא באמת אינני רבי .והמשיך לשאול אותו:
האם בר־אוריון הנך? ענהו האברך :הן .שאלהו האדמו״ר  :במה אדע זאת?
ענהו :יבחן כבודו אותי ויוכח .אמר האדמו״ר :ומי יודע אם אני בעצמי
יודע ללמוד .אחר בך שאלהו על אביו מי היה ומה היה? וכשענהו האברך
שאביו היה אמנם מתנגד אכל אהב את החסידים ודביהם ,אמר האדמו״ר:
אם כן יודע אני מזה שהנך .בר־אוריון .שאלהו האברך :מנין? — ענהו:
מגמרא מפורשת ,״דרחים רבנן הוה ליה בנין רבנן״ (שבת ,בג).
בסוף השיחה ביקש ממנו הכהן התימה על היתר מאה רבנים ,ונתן לו.
ובשעת הפרידה אמד לז הרבי מאידביצה :״אברך ,מאחר שבאת ,השאר כאן
לשבת״ .שמע לו ונשאר .והיה בכל הסעודות ,אבל בסעודה שלישית — סיפר
אחר כך הבהן — חתה הרבי גחלי אש על לבי.
#
■

p

דבי צדוק הכהן ז״ל ,בהיותו אברך צעיר בן שבע עשרה שנה ,הוא מציץ
על גליון  :סייעתי את הש״ס בשנת מו״ב לימי היי ,שנת ת״ר .באותה שנה החל
לכתוב את ספ ת החשוב ״אוצר המלך'״ על .הרמב״ם .זכן את ״ספר זכרונות״ —
״להיות לז כ מן •בין עיניו מה שהוא חובת גברא לשמור לעשות ולקיים״.
תופעה מופלאה זאת של הגאון הצעיר הלוקח את עט הסופרים בידו ומעלה
את רעיונותיו על הכתב״ עודרה תשומת לב מדובה והנחילו לו כבוד גדול,
הוא הוסיף פרישות על פרישתו ואפילו בעניני כשדות לא סמך על חמיו,
אם לא השגיח בעצומו •על ©דרי הכשרות.
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הרבי ר׳ אריה ליבוש נייהויז זצ״ל
שושלת אדמו״רים נוספת היחד• ב ט ו מ א ש ו ב  ,והיא משפחת נייהויז.
הראשון לשושלת היד .רבי ליבוש זצ״ל .ניז ובבד של הגאון בעל הב״ח =
בית חדש ,אשר מגעו נובע שם המשפחה :נייהויז = בית חדש ,כי כן קראו
לגאון הנ״ל ,על שם ספדו 1המפורסם ״בית חדש״ = ב״ח.
ברצוני להביע כאן מה ששמעתי מספרים בנוגע להרה״ק רבי אריה אבו ש זצ״ל :
 Tonאחד מטימאשוב נסע פעם לפדיגודה אל האדמו״ר רבי שאם יוסף ז״ל ,בנו
הגדול של הצדיק מ תז׳ין זצ״ל .בחזרו משם סיפר לרבי אבוש ,את מה שראה שם :
בשעה שרבי שלום יוסף התפלל בחדרו המייחד כמנהג אדמר״רי בית רוז׳ין,
לא שמע קזל תפלה בוקע מן החדר ,אלא רק את קול צעדיו של הרבי שהלך
אנה ואנה בחדרו ,שמע.
אחד התפילה נכנס משמשו של האד&ו״ר לחדד בו התפלל ,והביא משם
את כתונתו של ■האדמו״ר כשהיא כולה רטובה וספוגת מים ,ותא* .אותה לייבשה.
כאשר החסיד מטומאשזב התפלא על כן ,אמר לז המשמש שבכל יום ויום
אחר התפילה ערשה האדמו״ר כך :פושט את כתונתו הרטובה ולזבש אחרת
במקומה.
כאשר שמע ד.רבי ר׳ אבו ש את הסיפור הזד* אמר  :זהו בבחינת מה שאומרים
בקדושת כתר בראש השנה :״זעות׳ בלי לאות ,מחיל כסא״ .זאת אומרת,
ן

^

■

*I

I

« •I

חיות הקודש אינן זעית לא מתון• לאות ,אלא מדעדה ,מחיל כסא ,לפני
כסא הכבוד.
*
הוא היה צדיק מפורסם ,נבון יחכם דרבים נהרו אליו .ד״וא ניהל את העדה
ביד רמה« היה איש עשיר ,ובעל נחלאות רבות .אם כי היה בעצמו רבי
של חסידים ,בבל זאת נסע לפעמים לצדיקי ה מ ר כמו להדה״ק רבי ישראל
מרוזין ולהחז״ק דבי שלום מבלזא זצ״ל.
■
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יבי יהושע׳לי טומאשוב׳ר זצ״ל
אדורי פטירת ד״רבי ר׳ יוסלי ז״ל ,היה בנו רבי יהושע׳לי לממלא מקומר
ננפטר :י״ט תמת תרס״ו) .זוכרני עדיין את ר׳ יהושע׳לי ,אשר ראיתיו בילדותי
בעת ברית מילה בהשטיבל טריסק־קזזמיר .אליה הוזמן כדי להיות סנדק.
הוא היה פבר זקן מופל׳ג בעת ההיא .עדיין ניצבת בפני •דמותו הפטריוכלית,
עם מעיל המשי שלו״ אבנטו הרחב וכובע הפרוה (ספאדיק) על ראשו.
רבי יהושע׳לי נסע אל הצדיק מצאנז ,דבי חיים הלברשטם ז״ל ,אשר היה
מקרבו מאד״ והוא היה חשוב ונפבד אצלו .את בית מדרשו — ר׳ יהושע׳לם
״שטיבל״ — הנהיג בדרן החסידות של צאנז״ שהיתה ידהעד .ומפורסמת בהתלהבותה
וחרדי׳ותה המיוחדת .הבחורים שלמדו שם •והתחנכו לאור דרד זו שהונהגה שם״
שונים היו מאלו שלמדו ״בשטיבלך״ אחדים .תלבושתם היוזה שונה והם הלכו
בפיאות ארוכות.
בספר ״דובר שלום׳׳ מסופר״ כי פעם אחת היה ר׳ יהושע׳לי ו״ל ,אצל
האדמו״ר רבי יהושע מבלזא זצ״ל ,בחג השבועות בעת ״השולתך ,צוה הרבי
מבלזא לזמר את הזמר ״יובאו בולם״ כנהוג בבלזא בחג השבועות:
״ובאו בולם בברית יהד
נעשה ונשמע אמרו באחד
ופתחו וענו ד׳ א ח ד ״...
החסידים שרו את הזמר בהתלהבות גדולה במה פעמים״ ובבל פעם הגביהו
את קולם והגבירו את התלהבותם לעומת הפעם הקודמת .פתאום רמז הרב
לחסידים שיפסיקו את השירה״ והוא החל לומר :חכמינו ז״ל אמרז שבמתן תורה
אמרו בני ישראל על כל מצות עשה — הן״ זעל כל מצות לא העשה — לאו.
עוד אמרו חכמינו ז״ל  :״שאנכי ולא יהיה לן ,בדבור אחד נאמרו״ .זאת אומרת״
שהמצות עשה של ״אנכי״ והמצו־ת לא תעשה של ״לא יהיה לד״״ נאמרו ביחד,
בדבור אחד נאמרו .משוס כן לא ידעו בני ישראל מה לענות ■על דבור זה:
אם ״ הד או ״לאו״ .בי אם יאמרו ״והן״״ אפשר יהיה לטעות ,חס ושלום ,שהם
אמרו ״הן״ על ״לא יהיה לך״ .ואם יאמ ת ״לאו״ — יכולים לטעות ויחשבו
שחם ושלום אמדו ״לאו״ על ״אנכי״ ,לכן השיאו לעצמם עצה יענ־ו• :״ד׳ אחד״,
״ופתחו וענו ד׳ אחד״ .ה׳ הוא אחד ,והיא תשופה על שתי הדיברות גם יהד.
באמו־ו את דברי התורה האלו ,קרא הצדיק מפעלזא ׳בשאגה ארי :״ופתחו
וענו ד׳ אחד״ ,עד כי נפל פהד גדול על כל הנוכחים .ואף רבי יהושע׳לי טומאשוב׳ר
אמד :כי גם עליו נפל פחד גדול ,בשמעו את המלים הללו ,כשהן יוצאות
בקול גדול ונורא מפי הצדיק הבלזאי.
*

■
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האדמו״ר רבי יד״ושע ז״ל מבעלזא ,אפר פעם לרבי יהושע׳לי מטומאשוב,
כי הוא הכיר •את אביו רבי יוסלי מומאשוב׳ר .דברים אלד .היו לפלא בעיני
ר ,יהושע׳לי״ כיון שלפי חשבון השנים לא יתכז היה שהאדמו״ר מבעלזא
ראה פעם את אביו .בראותו את תמהוגו ,אמר לו רבי יהושע & בעלזא  :״בעת
חנוכת בית הכנסת •הבעלזאי ,שנבנה על ידי אבי ז״ל׳ ראיתי אדם אחד מן
המשתתפים זמיר גובהו הגיוע עד למעלה מן החלון ,הבינותי שזהו •דבר פלא !
ושאלתי את אדוני אבי (האדמו״ר רבי שלום ז״ל מבעלזא) מי זה ז ואבי ז״ל
השיב לי״ שזהו הרה״ק ר׳ יוסף מטומאשוב״ הנמצא כבר בעולם האמת״ אלא
שבעת הנחת אבן הפינה לבית הכנסת הזה הוא הבטיחני שיבוא לחנוכת הבית״
וכאשר דיבר כן עשה (מסיפורי חסידי בעלזאים).
>»
רוב ימיו עבדו על רבי יהושע׳לי בנסיעות ברחבי גליציה והונגריה״ בלוית
הגבאי ש.לו .ברוב ימות השנה היה עובר מעיר לעיר ועל ידו נתפרסמה מאד
עידנו טומאשוב״ כי על ידי נסיעותיו וביקוריו הרבים במקומות שונים במדינות
אלו״ הגיע שמע טומאשוב לאזני תושביהם .ואכן פעמים רבות כאשר דברתי
עם אנשים יוצאי מדינות גליציה או מהונגריה והם שאלו אותי מאיזו עיר
אני בא ,ואמרתי להם כי אני נולדתי בטומאשוב״ וכאשר רק הבעתי שם עירי,
אז הם אמרו :אה״ ר׳ יהושע׳לי טומאשוב׳ר!

בת* התפלה בגוו מ שוב־לוב.
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בתי ה תפל ה בסו&אשוב
של ו ם ל בי׳' א
הבית ה ט ס ת ובתי מדרשות״ הגדיל מול התסידים .הי׳ בתלת מחוזת
קהלה היהודית באופן רשמי״ אבל בפועל לא היתה למנהיגי הקהלה שום
שלטון ועליהם ולא .דעה כל  v nבמינוי המנהיגים ה־״גבאים ,שנבחרו על־ידי
המתפללים ־בעצמם .רק■ השמשים  .מארבעה כתי תפלה הנ״ל השתייכו לשמשי
המד״ צ ׳והקהלה״■ :וכל שירות רשמי גועשת מ מנ ע רק על ידם .שאד בתי התפלה
■אחוזתם לא השתייכו לא להקהלה ■ולא ליחידים רק הי׳ בכתבים בהיפאטעק
כאחחד ,ששייגת להרבי שהם מ 0ת!ו׳פפים בצילד.
לא הי׳ נחוץ שום רשיון לא מהבד״צ או משלטון הקהילה אפילו לא
משלטון העיר לפתוח בית המדרש״ רק אם הי ,טספיק מתפללים שרעיון אחד
מאחדש •ומקשרם׳ שכרו לד״ם בית והחתילו להתפלל פו.
ומזה בשתרבב המנהג של התפוררות והתחלקות״ בל חו׳ב ובל קבוצה
של אבשי .שלומינו תקנו לעצמם בית תפלה בבדל ,חסידי שושילתות שובות
היו מתייחדים פשנזיבעל מימוד שהי׳ בקרא יעל שם העיר שרבם זזר שם״
ול»זרו1ר .נוסדו בתי תפלה גם .על רקע השתייכותם המפלגתי.
כל קיומם ז&עיולתם של הנתי־תפלה .הי׳ מבוסס על התנדנות״ !גבאים
ועסקנים מל ם ועשו מלאכתם שלא על מבת לקבל פרס .בכל בתי תפלה
התקיימו שיעורים מתורה״ במקצת רק בימי שבת tn n״ יברובם :בכל יום ויזם.
מגידי השיעורים הי׳ מתבדבים מבין שורות המתפללים״ ליוד כל בית תפאן
המקייזמה חברה לתיקון וקבין ספרים.
■

•m

■

לכל קלויז או שטיבעל כמו שקראו אצלנו הי׳ צביון !מיוחד ,מנהגים,
בוסחאות התפלה וביגוגים משלהם ,וכל אחד הטביע חותמו . towiעל מתפללי׳.
וכשם שהיו משונים משמם כן היו משונים בדעותיהם .הרמה «ד» שירשו עוד
מאבותיהם ,והרבה מה שהם בעצמם עיצבו להם״ אבל צד השוה שבכולם״
שבולם כאחד היו שומרי התורה *הדת במלוא מובן המלה .רובם בני תורה
והרבה מהם לומדים״ רובם באו .משכבות .מעמד -זעעלבתית ,ומעופים משכנות
הפועלים .החסידים היו כפופים למשמעת אדנ^״ריהם ,רובם לא נמשכו זמזרי
המזדזוי ,או שהיו אגודאים מו הדי׳ ,או בלתי ;מפלגתיים .׳ברוב השטיבלעך
■עסקו מגמילות חסדים ■וצדקה״ לעוור לטנרו ויורד • ולעני הנ א מחוץ .ביותר
הי׳ תלוי הדבר במניבים שהי׳ להם גוער ואברכים .הי׳ הכל תוסס וחי.
כן לא חסרו וביהוד בימים החמימים של ימי
מחלוקת וסכסוכים -גם *
הבחידות״ וביחו־ד למשרדים מקומיים .כל פת חסידות הפצה בנציג מאנ״ש
m

■

*
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של ה ם ...או עכ״פ אחד מהחסידים יהי׳ ממשרתי ד״קהלה■ ,והמפלגות רצו
את שלהן.
אבל בולם ביחד היוו תמונה נהדרה והוסיפו צבעים לתואר עירבו
בגווני הקשת שפאר את ■עירנו״ והועילו הרבה לגיבוש רמתם הרוחנית והתרחבות
והתעמקות תודעת החסידות .כן מלאו תפקידם בהפצת לימוד התורה ומידות
בעלות של צדקה וחסד — שהצטיינו בהם החסידים.

כית הכנסת
״בית .הכנסת״ סתם לא הי׳ זקוק לשם לואי כי הי׳ ונשאר י חי ד בל
ימי חיי היהודים בטאמאשיב .נתייסד תיבף אחר התייסרות הישוב היד״ודי
בטאמאשוב :באופן רשמי״ והיא אחת מתוכחות שהתקיים עוד קודם א ה
ישוב יהודי מפותח בלתי רשמי״ או שבאו מאורגנים :במספר גדול להתיישב
בטאמאשזב ,כי אחרת אין אפשר שקיבת קטן יודל״ שאך עימד צעדיי הראשונים
על אדמת מאמאשוב .ישקיעו הון רב בבנין גדול ובהדר מה״ שיכיל ייתר
מאלפיים איש .בפי המסורה נחשב לאחד מעתיקים בפולניא״ ובנאי ז8זד בנה
אותו יאת זמזיו בתי הפנסיות בעיירזת  :קראקא ,שעבערשין /וכפי אגדה
מזקני גזאמאשוב ד.יתה הפרט קשט סלה״ יאמרו שתיבת ק׳ש׳ט׳ היא ניטרקון
שמות העיירות שהוא בנה שם הבתי בנסיות והם ק׳ראקא״ ש׳עבעו־שין,
ט׳אמאשוב.
הבנין הי׳ של לבנים ואבנים״ וכסת התקרה היתד ,עגולה זהתקייזמה מ ב א
עמודי התוך להחזיקה״ וזה הי׳ אחד מפלאות־הבנין .יבמה ««5ים שנשרף
ולא גיתקלקלה התקרה.
בצד מערב היתד .בנד׳ גזוזטרא מיוחדת בעד התינוקות הפעוטות״
שהמלמדים ועוזריהם הביאו אותם בכל שבת כבוקר שישמעו התפלית והם
השגיחו עליהם שיאמרו קדושה״ יברכו ויענו אמן — אחרי השריפה לא
נבנתה עוד הגזוזטרא הנ״ל.
נוסח התפלה נשתמר עד לבסוף בדייקנות מופלגת שנשתייר בנוסח
אשכנזי מוחלט (הגם שריב העיר כבר ק ב א  mmספרד של ה 0עש״ט).
הי׳ להם פנקס מיוחד מתקנות ומאורעות ימה !שכתבו הרבנים המקומיים
ורבנימ־אורחים.
בעת שביקר בעירנו בפעם ד.ראשונה הגה״צ ר׳ אדי׳ איבי ש האב״ד
ואדמו״ר מציעשינזב ז״ל בשנת תרפ״א ותיקן אז הרבה תקגזת מעיר״ עשה אז
תקנה בהסכמת ראשי ומנהלי הבית הכנסת והגבאים ונכתבה בפנקס הכיתכ״ג
שהמעביר זקנו בתער לא י!עלה לתודה״ אבל ברבות הימים שהי׳ חירור פרוץ
בעבירה זו ר״ל נתבטלה דיתקנה מאא׳.
כל השנה התפלא שם המוז עם רובם ב ע א המלאכה שבעיר״ ובימים טובים
וביחוד בימים הנודאים התפללו שם האיבטעלגענץ היהודי.
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כן ■התקיימו שם החגיגות הרשמיות בחגים הלאומיים של ממשלת פוילין.
הנהלת  .בית הכנסת היתה בידי ועוד״ נבחרת.על ידי המתפללים כעצמם,
,גהיתד .בלתי־תלוי׳ מן הנהלת הקהלת ,רק לחברה קדישא נשתיירה מקדמנת דנא
זכריות ,מיוחדים בבית הכנסות .זבפרם בליל שמתת תודה שהובילו את הרב אב״ד
■ .תחת החופה לבית הבנ׳סת בשירה חמרה והם פ קדו .אז על חלוקת ■הכיבודים
וההקפות ,ועל רקע יזה פרצה הרבה0 .עמים מחלוקה עד שפעם הניע .לידי כך
שהצטרכו אחר  pלהתדיין ,והבדי* המקומי סלק עצמו מדין זד* ־והביאו במיוחד
את הגה״צ רבי מרדכי רוקח אבד״ק בילגורייא <בהגה״ק מדהרי״ד מבעלזא),
שהוא י׳ש&וט ביניהם.
מהמתפללים שהנני זוכר  :אברהם ריינמאן ,חיים פוטער ,סיגי ליכטענפעלד,
שמעון רייז ,יהושע ־ פישלזוהן — הי״ד ,שמואל ׳שיפלינגער ,מאיד בילומער,
חירש מאיר צימענט ,יחזקאל ק^פענבוים ,שלמה ליכטענפעלד ,ודאלף דזואשיס,
והשמשים משה לעסיר !ואבההם ' שמש.
כדאי להעיד על מעות גדולה שראיתי בחיבור ״בתי כנסיות בפוילין
וחורבנם׳ /דוד דוידוביץ ,ירושלים׳ תש״ך ,מ ר ק חמישי המדבר מבתי כגסיות
הבנויים עץ ,שם ׳בעמוד  ,51הושב ביהב״נ של .מאמאשוב לוב בנין עץ.
ואיגז גבון׳ כי מעילם ־ התקיים ־ רק ביהכ״ב אחד של בנין אבנים ולבנים
שהתקיים עד■ החורבן.
m

■

בית המדרש הגדול
!הסימן *הגדול״ הי׳ הכרחי מפני שהתקיים עוד ביהמ״ד והשני נסתמן
מום *החסידים״ .׳ומפני זה כינו הרבה אנשים את ביהמ״ד הגדול בשם״ביהמ״ד הפשוט״ (פראסטע בית המחיש) ,להבליט שאינו של חסידים.
המתפללים שם השתיים■ להרבה מעמדות ,בעלי בתים השובים (שלא נמנו
לעדת החסידים) ,חסידי ראדזין (אחר השריפה עד שבנו ביהמ״ד משלהם
כשנת הרצ׳ע ,ואפילו אחר כן ,נשארו הרבה מהם למתפללים קבועים בביהמ״ד
הגדול) ,והרבה חסידים בודדים ,ובעלי מלאכות והמון 'העם .וזה הי׳ בשבת
ד מי והחגים ,אבל בימות החול הי׳ הביהמ״ד מקום תפלה מר מי לכל בגי העיר
בלי הבדל שכ מ ת (חוץ מחסידים מושבעים שלא יצאו להתפלל מחוץ ‘ לכתלי
השטיבעל שלהם) ,והתפללו שם תפלת שהר מעלות השוזר עד שעה מאווזרת
כיום ,מנין אתר מנץ.
נוסת התפילה הי׳ שם מקדם נוסח אשכנז ,אולם כשנתרבו החסידים
והם הזו רוב מנין ורוב ׳בנין של העיר ,עשו ששדה שהמנין הראשיז התפלל
תמיד בנוסח אשכנז והשאר בנוסח ספרד־החסידית .עד המלחמה העולמית
הראשונה למדו הרבה בחורים ;ואברכים כל היום בביהמ״ד' שהי׳ מרוווז *אוירירי,
וספרי׳ גדולה היתד .שם .אכל כשפרצה המלחמה ,לימוד ה שד ה נחלש.
ובשריפה הגדולה של שנת תרע״ח נשרף ביזהמ׳׳ד וכל הספדים tm ,כי
■
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נבנה אח״כ מחדש אבל חופשי־הביהמ״ד כבר לא למדו שמו 0x 1 -כי נעשו
נסיונות אחדים ,וביחהד על ידי צעירי המזרחי .אבל לא נתקיימה בידם
כי פשוט לא הי׳ להם בחורים כאלה ,ורק ד״תקיימה שם חברה מ שניות
ועין יעקב ,ורבי מעגדלי טועפלער .זר׳ אלי׳ פיטלוק ,ור׳ מחרכי מסף גרעבוי ם
(ראכאנער) ,זעוד איזה זקנים ל מ ת שם כל היזם< .חעד השריפה בשנת חרוע״ח
התקיימה מ מזו רי פרוזדוד ביהמ״ד שני הזדי ם :בעד חפרה תהלים ובעלי מלאכה
שלמדו שם« ,ד.יתד .נקראת ״בית שני״.
וכן נמצאו •שם כל היום ובמיוחד בימי החורף העניים •שכבר לא ■עבדו ,יי שבו
סביב התנור וחממו עצמותיהם הקרירות ושחו מעניני הכלל ומעולם הפאליטיק.
הבימה !בביהמ״ד שמשה ■ע״פ רוב למגידים*דני״די ,ואחר כן נאסף עבורם
סכום של כסף ,בי •העמידו קערה אצל הפתח וכל מי שיצא זרק איזה מטבע
עבורו- .גם משולחים מי שיבות גדולות וארגונים פוליטיים ,וחגיגות סיומי מסכת
לומדי דף היומי ,התקיימו אך ורק בביהמ״ד הגדול ,שהי׳ האולם היו־תר מרווח,
ובפרט שבכל יום באו לשם אנשים למאות .כמו כן דנו כאן מהבימה על
ענינים ציבוריים מקומיים ובפרט בעונת הבחירות ,באופן שהביהמ״ד הגדול
הי׳ נחשב למקום המרכזי של שאין החיים היהודיים שבעיר.
•קשה לכתוב על הביהמ״ד ולא להזפיד את רו בי נ חו ם ש מ ש שהוא הי׳
העורק החי של הביהמ״יד ופטרונם של העניים! .מהמתפללים החשובים יש להזכיר
ר׳ שמואל בערנבלאט ,אליעזר בערגער־בוים ,משה ווייסלעדער ,ייעקב ב״ר
אליעזר ובוערגערבוים ,יהושע בערגערבוים ,יקותיאל פויגעל ,אלי׳ פיטלוק,
אלי׳ שטראולער ,שלום שפיזאייוען ,פייבל לערנער ,בני מין טעפלער ,משה
מ ר מי זינגער.

בית המדרש דחפידים
האחמה והבית השתייכו לנכסי הקהלה העבריה מתי גתייסדה לא גורע,
אבל בכל אופן ברור שכבר נתקיימה בימי הרבי מלובלין .ו בין כותלי ביהמ״ד זה,
או יותר טוב בין הבית והעלי׳ התנהלה המחלוקת הכבידה בין הרבי יומלי
מיארטשיב וחסידיו ,ובין רבי מענד״ל מקאצק וחסידיו ,עד שעלתה בידו של
דבי יוסלי לגרשם מל ם מהעיר.
אבל הביהמ״ד נתרוקן אדז״כ מזזסיזדים רמי המעלה .כי בנו הרבי יחו שע׳לי
בנד• לו חצרו וביהנדד בחצר הסמוכה ,דהמעט שנשאר מחסידי קאצק געך,
התפללו בביה״ח גער .והתפללו שם חסידים שלא הי׳ להם רבי מיוחד או
סתם מ לי בתים ,ביניהם יש לחשוב ר׳ רפאל פערשט ו בניו ר׳ משה ור׳ שמעון,
אברהם יצחק ׳בלאנדער ,מ שה׳לי ריינ שטיץ ,יצחק שטרן (ניעץ) שהי׳ השמש,
משה בלאנדוער.

*
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ביהמ״ז־ דחסידיס שבין כותליו התקיים המחלוקת בין ר״י נויארטשוב ור״ם נז?ןאצק

החברה הדישא ובית החיים
מברה זו לא מיתה דק מפרד .העוסקת טזלווי ת המת וצורכי מטהרה ן
דק מוסד בלתי־תלוי וריבונית ובעלת היחידה יעל קרקע בין עלמין  tובמקצת
 .הי׳ להם ג״כ זכיות מיוחמ ת בבית־מכבסת ■העירוני .הם מקצי-פו הסכום שמחויב
כל אחד לתת בעד הקרקע או העמדת המצבה ,והם מקציעו איזה קרקע לתת
לנפטר והם שלטו על הכנסות המכרה להוציאם כפי רצונם .ולא הי׳ לשלטון
הקהלה שום ודיעה בכל ׳עניני:הזזברד .קדישא.
■

לחברה השתייכו &ע״ב חשובים בגי מורד! וחטי,דים ,פני ■העיר .ובכל שגה
בימי מול ממחעד פסת התקיימה קלפי  1ע מ ת להם מינהלה חדשה ,כפי תקנות
הקצובות בפנקס שלהם.
מלפנים מיה להם פנקס ישן ,כפי שאומרים התקיים מיום מוסד טומאשוב.
(כדאי להעיר שבפנקס זאמאשט (בונעס איירעס) ועמוד  106כותב אפרים קופער
מאמר אודות מפנקס של החברא קדישא לגמ״ח בזאמאשטש שגתי&דה בשנת ח&״ח,
הוא כותב בין השאר שלחברה קדישא בזאמאשטש השתייכו (עד ■תחילת ממאה
התשע עשרה בערך) כל *!שובי הימהדים מהסביבה שהיו בחלת הארדינאציע
זאמויסקי כמו מערים טארניגראד ,טאמאשאוו ,שעטערשין יעוד .במחילה ממנו
w
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לא ידע מה דקאמר׳ לא )(דבר סע-ת משעבערשין שהיחה קדימה מזאמאשטש,
רק אצטמצם למה שנוגע לעיר טאמאשוב .איך אפשר לחשוב שטאמאש*ו
השתייכה להחברה קדישא לזאמאשטש< ,ואת אומרת שהובילו מתיהם לשם בעת
שמשנת שפ״ח נמצאים מצבות על בית החיים בטאמאשוב ,ובודאי <נם מקודם
כבר •הי׳ לו ש בית עלמין עי רוני ועצמאי רק לא נשתמרו המצבות מחמת עתיקתן.
מענין המקור שמביא לרעתו מפני שבפנקס הח״ק מחבר שמות אגשים
מעדים זע״ל .בחתימות ■הפרטיכל ,א׳יב לפי דעתו זו מדוע חושב רק ערי
ארדינאציזע׳ הי׳ צריך לחשוב גם בריס ק ובר אד הרחוקים מארדינאציזע מפני
שנמצא ש 0בעמוד  131חתימת דוד כהרב הגאון דק״ק בריסק ,ובעמוד 132
יהושוע העשיל במוה״ר יהודא ז״ל מבראד ,ארי׳ ליב בללא״א נחאלקור ,׳ובעמוד 149
טעביל בהרב ר׳ יצחק אב״ד מדיבענקי ,מעות קבורה וואלף מרישא (מוואדשא ז)
וכן ברשימת הנדבות בעמודים  151—130מחברים אגשים מעיירות גראבאוויץ,
אפטא ,יאגאוויצא ,אוחאן ,ווייסליוויץ ,צויזמיו ,אדזרוב בראש ועוד .ז אין 0פק
שלא הי׳ להחברה קדישא מאמאשטש שום ,שייזפות לכל העדים הנ״ל רק
מנהג העולם אז להקרא בני אדם !על שם עירם ובפרט אם הי׳ להם לד״תיחם לרב
או אדם חשוב הזכירו שמו בחתימתו .וכן נזכרו שמה אנשים בשמות מקצהעות
כגון עגלון ,חייט ,סנדלר וכדומה).
אולם בשנת חרמ״א נעלם הפנק . . . 0ואיזה תקיפים השתלטו על החברה
וגתפרצה מחלוקת כבידה .וב שנת חרמ״ב ביקר בטאמאשוב הרב הקדוש
רבי יהושע רוקח האדמו״ר האמצעי מבעלזא׳ להשתתף בשמחת ני שואין של
בת אחותו הרבנית אידלי מבראדי שהשתדפה עם הרב מזאמאשטש ,והתקיימה
תחתונה בטומאשוב ועשה שם תקנות חדשות (ולפיהן התנהלה ההכרה הקדישא
עד חורבנה■ .עיין בשו״ת ״תירוש ויצהר״ להרב צבי יחזקאל מיכלזוהן׳ בילגודייא
ת ר צ״ז& ,י׳ לה  . . . :בהיותי בעיר מגורי •טאמאשוב ב ק ת תרמ״ב בא לשם
הגה״ק מוהר״י רוקח מבעלזא .ונכנסו אליו הבעלי בתים בצעקה על חמם
גבאי הח״ק (שלוקחים מעות הרבה  .) ...אז הזמין הרה״ק את בגי החברה קדישא
והגבאים והזהירם יעל כך שלא יהינו ועוד לעשות כזאת לעבוד ועל איסורי חודה
וגול גמור .וגם ציוה לכתוב תקנות חדשות אודות זה בפנקס הח״ק .וגם הוא
בא על החתום בפנקס בכתי״ק .ועיץ עוד מזה בספרים ״דו מי שלום״ בקונטרס
״אהל יהו שיע׳ /אות נז .״בית החיים״ לר׳ מנחם וראלדען® ,יעטדקוב חרצ״א,
עמוד רל.
ואם בי מעת שנבחר בפולין העצמאית שלטון הקהלה העברית׳ <נסו
כמה פעמים להשתלט !גם ועל ההברה קדישא׳ והרבה פעמים אף !גם הלנו
כפה המלמ ת  . . .אכל לא !עלתה בידם .בי מנהיגי החברה קדישא ידם היתה
תקיפה ,ולא נ תנו לשנות אפילו קוצו של יוד.
עבודת הח״ק התחילה כ שהגיעו השעות האחרונות של הנפטר ,הודיעו
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למנהלי ■וראשי הח״ק או הגבאים ושלחו מיד אגשים מח״ק שיקי׳ •בשעת
יציאת נשמתו ולחוג פעמים !תשתדלו שיהי׳ מנין !מ 8עת יציאת נשמד״
ואמרו ־תפילות המקובלים ופסוקי יהוד .כשראו שבבר נפטר הניחו נוצה
סמוך לאפיו וכאשר קבעו מיתתו הניחוהו יעל הארץ שקורץ אפהיעען .מתחתיו
פרשו טלית״ שתי בהונות רגליו קשרו ביחד עם חבילת קש ,הפנים ק שת
עם מטפחת כדי שלא ישאר פיו פתוח .העמידו שומר משלהם אצל הנפטר.
ותיכף מז לו בסדרי הלויה והקבורה במהירות ובזריזות וקפדנות .מטהרה ועשו
ע״ם ועב בבית הנפטר ,הביאו לשם •חבלים ,וקראו הבלים המנויים בלשון הקודש.
רק אם הביאו נפטר מחוץ לעיר או במקרים יוצאים מהבלל עשו הטהרה
בכית הטהרה !על בי ת מזמם: .לא החמיצו!הטיפול בנפטר אף לרגע ,רק בלילה
לא ועשו לויות: .הספדים *הקפות בד רן בלל לא וערבו.
קברן !מיוחד *8־ חברה נו שאי המימה לא הי׳ בעיד ,רק הבל סדרו
ההכרה קדישא בעצמם ביחד עם השמשים.
קברו שום מת בארון עשוי ,דק הניחו הקרשים ■בארבע צדדים ולמעלה,

ו*בב  0ד הניחו גם ׳מתחתיי.
*
■

מ ענין מקצת התקנות שהנני כותב מזברוני:
 )1לא לקבל שום חכר ד ק יעל פי המלצת שני חברים ותיקים.
 )2הבר הדש ,שלש השנים הראשונות ,הי' נקרא מלאטש (צעיר) ולא
הייתה לו שום :חעה ולא זכות לבחור .אחר תשע שנים עבודה מיתה לו זכות
לבחור ולהבחר.
בתשלום ד מי אחוות קבר התעודדו לפעמים מחלוקות ותלונות מצדבני המשפחה  atפרט בפטירת ועש  Tקמצן ,אבל בח־ד בלל הי׳ להם עקרון
לתת הקברים לפי כבודו של הנפטר ,ולא הי׳ הבדל ב ץ ועשיר!ורש .מחללי שבתות
הניוזו במקום מיוחד םמוך לגדר .מההכנסות כיסו לעשות גדר ,הוצאות הקבורה
ומלבושים לעניים ,והרבה פעמים ועוד נ תנו ■תמיכה לאלמנות ויתומים גלמרדים.
החברה קדישא ברובם היו חסידים ואנ שי מעשה שראו בעבודתם תקפיד
קזדש «טמד» דבח .ועד חורבנה לא הי׳ לתורק ארון לשאת הנפטר בו (דבר
ששלטונות הממשלה העירונית והמחוזית דרשה במפגיע לעשות אדון מיוחד
לשאת בו המת) .ורק הי׳ לתם שתי מטות ועם הבלים וקרש א רון ומזה
עשו ומיטה ועלי׳ הגיחו הנפטר וכיסו אותו במלבושו העליון ,ובמצב מד•
נ שאוהו לבית החיים ז ד ד רחובות העיד.
ודק כשתי שנים לפני החורבן עת נבחר ר׳ חיים יוסף לערד לנשיא הקהלה,
עלתה -בידו לארגן חברה קדישא מאטשי המזרחי .וגם ע שו לעצמם ארון
לשאת בו המת״ והתקיימה בעיר שתי הברות ,ישגה וחדשה .וקרובי הנפטר
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בחרו לעצמם איזה חברה שהיתר .קדובה ללבם״ דהדבה אנשים צוו לפני מותם
איזה חברה תטפל בהם «.
הדבר .כינוהו בי ת עולם (קהלת יב) .בית עלמין (סנהדרין יט)< .בפי ההמךן
״ביית החיים״ או באידיש ״הייליגע ארט״ או ״דאס גוטע ארט״ או «דאם פעלד״
(= השידה).

שלטין הההלה העברית
תעודתה היתד .לנהל בל עניני החיים .הדתיים והציבוריים של תושבי
היהודים כטאמאשוב ובכפרים הסמוכים ,׳ולייצג היהודים בלפי חוץ .שלטזן
הקהלד .התקיים מקדמת דבא׳ אבל למעשה עד המלחמה הראשונה נבחרו או
נתמנו רק שלשה פרנסים ,והם הי׳ באופן רשמי ראשי הקהלה אבל למעשה
לא הי ,להם שום שלטו! ■ודי!עה בכל הנהגת החיים הדתיים או הציבוריים בעיר.
בית הכנסת ובמי מדרשות שהי< נחלת הקהלת ,לא הי׳ להם שום דיעה שם
בהחמנות הגבאים .והועדוית ,החברה קדישא הי׳ הבעלי במים הבלתי־ תלזים
על הבית עלמין ,והנהיגו שט סדר נפלא במשמעת ברזל .ובה גמשך הדבר
עד כמעט לפגי החורבן.
לקבל רב או מו״צ או שוחט הי׳ הדבר תלוי יותר בהצדדים של השטיבלעך
שהי׳ הדבר מבורך עם השתייכות החסידיות• ח ח מזה לפני המאזמה הראשונה,
הרב האמתי לא הי׳ מאושר מטעם הממשלה ,בי ע״ז התקיים ברוסיה ופולין
״הרב מגזעם״״ שעל פי רזב הי׳ הילוני גמור .ומקודם הי׳ זדאלבינאוו שלא
הי׳ לו שיום שייכות לרבנות״ ואחריו קבלו יעל פי השפעת המשכילים מרוסיא
״רב מטעם״ שהיה גם בן תלמיד חכם ישומר הדת .הזיזוג לא עלה יפה.
וממילא הי׳ כל צד מביא הרב שלו.
ההכנסה מדמי השחיטה חלקו בינייהם השו״בים ,הרבנים ויהמו״צים והאלמנות
של הרבנים״ בלי אמצעזית פרנסי הקהלה.
המקוה זבית המרחץ הי׳ מושכר לאדם פרטי״ או ניהלה חברה ״טהרת
המשפחה״ בהתנדבות מסים לצורכי הקהלה לא •גביו מהיהודים (הגם שע׳״פ חזק
הי׳ להם הרשות אה) .ולא הי׳ להם אפילו משרד קטן לנהל שמה אסי&ת
העדר למאמר ,,החכרה ?דישא ובית החיים״
בסוף המאמר מובא ״ורק כשתי שנים לפני החורבן ובו׳״ — זה הכל לא נכון.
לא היו שם שתי חברות קדישא רק הברד .אתת החדשה ,והחברה הזאת תחת הנהלתו
של חבר ותיק מהחברה הישנה ר׳ הירש ארגספלד לא עשתה שום תיקונים
רק נהגה כל המנהגים שהיו קיימים מקודם .רק בנוגע למכסת הכספים כמה לקבל
בעד מקום או מצבה היתד .שייכת להקהילה.
ח .י .ל.
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ראשי הקהל .דק נועדו לפעמים בבתים פרטיים .עיקר עמדת ם הי׳ לייצג היהודים
כלפי מממשלה. .
*
כשקמה מלכות פולין לתחי׳ ,גם אצל היהודים — שהי׳ משוללי זבויות־אזרח
ועשוקי זכויות־אבוש — חלה התעוררות לחיים עצמאיים .הדים מקולות הדרור
והחופש והבתבות והבטחוית חגיגיות על זכויות האדם ועמי־המעוטים שנשמעו
בועידת השלום .וגם מעל ■במת המיים — הסינאט הפולנאי — התגלגלו לאזניהם
של היהודים והפיחו בהם תקוות חדשות .לכן חלמו יהודי פולין לקבל שלטון
אבטמאמי ,ובתי ספר בשפת אידי ש או עברית וכדומה; ואם כי החלום הזה
לא ׳נתגשם .אבל שלטון הקהלה :נתהפך להיות •דבר חי .כשנים הראשונות
הי׳ הכל בחיי הקהלה מתנהג כמקדם ,וב שנת תרפ׳׳ד הופיע תקנון פילסודסקי
על סידור בחירות חפשיות לשלטון ומחנצת הקהלות ,התקציב הי׳ שנתי
ועליו הי׳ לקבל אישור ממיניסטריום לעניני דת והשכלה .ההבנסות נבעו
ממסים ודמי שחיטה דתיכף לקחו השחיטה לידם ,היתה להם דיעד .בבחירות
משמשי הקהלד״ מן הרב ועד השוחט ,נבחרו מועצה ו שלטון והבחירות שמשו
■למקום התמודדות הכוהוית של ארגונים פוליטיים .וכל אזוד מ שלוחי׳ ופרנסי׳
הקריא הצהרות מה .תעודתו ותבניתו לעתיד* שיתאים לרוח הארגון שהוא מייצג.
ורצו בהקהלה לתקן העולם מי במלכות לאומיות ומי בממשלת של סאציאליזם.
ואם למעשה לא הי׳ להם יותר בח !מקדמת דגא ,אבל עכ״ם להלבה הי׳ להם
מקום ובימה שמשם השמיעו מה שמעיק על לבם ומטרת שולחיו .עוד שינוי
גדול נתהוה ,י שעד המלחמה בחרו הפדנפים באופן אישי ,בפולין בחרו בעד
ארגונים ׳והמועמדים ■בתרו ראשי הארגון בעצמם ,ולא הי׳ לבוחר הפשוט
שום ד ע ה על זה .בן דאגו בעד מאכלי כשר בימי פסח בעד החיילים היהיודים,
התחילו לבנות מקוואות והרהיבו הבית המרחץ.
מס־השחיטה הי׳ מקור הכנסה העיקרי ,בי מן ההערכה לא שלמו רובא
דרובא ,ולגבות המס בבת הממשלה לא רצו.
בדאי• להדגיש• שהבית המרחץ שנתבלל שימש גם את •האובלוסיה הלא־
יהודית של העיר ,ואפילו החיילים ואח״כ המכון לקצינים • בצבא השתמשו
במרחץ jtt
מוסדות החינוך והחסד היו עצמאיים .ובכ״ז הכל רצו להשתלט על הקהלד״
כל כת מהחסידים וכן הארגונים החילוניים לתמו לקבל פרנס משלהם.
»
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הרבנות בטאמאשוב לגאוני אדירים אריות שבחבורה׳ שהפיצו משם תודה
לישראל ,ותלמידיהם שהגדילו ונתחנכו על י.דם בטאמאשוב געשו לגדולי התורד.
ובעלי הוראה״ והרבה מהם נע שו רבנים וראשי י שיבות ויצרי נכסי־רוח גדולים
לדורם ולדורות ועולם.
מהמעט שנודע לי שהיו גם כן תופסי י שיבות חשובות יש לחשוב :
א) הגאון רבי יעקב ב״ר אורי פי עי ש אב״יד וריש מתיבתא׳ ונתקבל
אח״ב לסלוצק״ והגאון דבי בחום אחי הש״ך דחתן הברכות הזבח הי׳ תלמידי.
ב) הגאון תקדיש רבי מדדכי ב״ר יוסף מווילנא הי*ד (אחי המגיני שלמה)
אב״יד וריש מתיבתא.
ג) הגאון רבי יהת־א ב״ר גיסן״ תלמיד המהרש״א״ מח״ם בי ת יהודה
על ש״ם ,וכפי שכתב בנו בהקדמת בית יהודה הי׳ מקודם רב וראש ישיט*!
בטורנא אצל קראקא שהיתה אז עיר קטנה ומשם נתקבל לאב"ד ודי ש מתיבתא
בטאמאשוב וממנה יצאו ■גדולי ארץ.
ד) הגאון רבי חיים ב״ר מרדכי אב״ד וריש מתיבתא (משנת תמ״ז).
ה) הגאון רבי נתן נטע כהנא שפירא אב״ד ודי ש מתיבתא (אח״כ
בטישיוויטץ.
ו) הגאון רבי אליעזר ©ערלס אב״ד ודי ש מתיבתא.
ז) הג״מ צבי הירש הלוי מטאמאשוב שהי׳ אח״ב ראב״יד פזאלקווא,
הנהיג ישיבה רבתי בטאמאשוב וכותב בהקדמת ספרו ■״עבודת ■השיר הלוי״
סאלקווא תקל״ג) .שלמד ־עם תלמידים״ וסופם מוכיח על תחילתם״ אשר כמה
וכמה מהם ,כל אחד על דגלו חונה .יושב על כסא ההוראה ,בקהלות קדושות
לבשר צדק בקהל הב.
ותיאור נאמן ממצב התורה בימים ההם בטאמאשוב מוסר לנו במילים
קצרים ר׳ אברהם א״ב ב״ר חנוך מטאמאשוב״ בהקדמת ספרו ״ענף עץ אבות״ :
...ו ת בו א אלי השמחעה שעירנו — ועיר הקהדש מלאה חכמים וסופרים היתה
לשריפת אש וכל מחמדינו״ בתי מדר שינו ובתי כנסייותינו בהמ״ק מעט וס״ת ופר.
מזה ניכר שעמדתם של הרבנים הקזודמים בהפצת התורה יעשתה פידות .עד
שכל העיד היתה מלאה חכמים וסופרים .תיאר כבוד שלא כל הערים זכו לזה.
ואזז״ב החבריא קדישא של תלמידי הרה״ ק מפרשיסחא ,הרבי מנחם מענדל
מקצאק .ודבי מרדכי יוסף מאיזביצא חזבריהם שהיו •גאונים כבירים ואריות
שבחבורה גם בנגלות התורה הפיצו לימוד התורה הנגלית ,ובפרט אח״כ שנכתר
רבי מענדיל כאדמו״ר״ נהרו אליו לומדים חריפים• מכל קצר המדינה דאצלו
ישבו חדשים זשנים ועסקו בתורה .וכן נמשך לימוד התורה ברבים :עד
ימי החורבן .וברוב בתי תפלה גמצאו לומדים מופלגים שהרצו שיועזדים לפני
המתפללים .כדאי להזכיר את ר׳ דוד וריצמאן שהי׳ סוחר ועסק כל ימיו בתורה
י הי׳ נחשב לאחד מהלומדים המצוינים שבכל הפלך .חוץ מזה עסקו בחורים
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מערבים בשקידה עצומה בעמקות נפלאה בתודה בבתי החסידיים והרבה מהם
הגיעו ללומדות ■בדרגא גבוהה מאד .כידוע במקומות החסידיים לא התקיימו
ישיבות במובן המקובל״ רק למדו תורד .בחבורה בהדדבת אברכים או בהורים
קשישים ,ת״ח גדולים ,ונתקייזם ממש « ל בניו למודי ד׳ כי בולם ■עסקו בחודה,
וביותר הי׳ !עוסקים בתודה בביהמ״ד של הדה״ג ר׳ יהושי!ע׳לע ,ואח״ב נתרכזו
רוב הבחורים ואברכים זוובשי ביהמ״ד לביה״ה צאינז־ציעשינוב ,ושם הי׳
המקום תודה היותר •גדול שבעיר וביחוד בעד בהורים.
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בי ת־ .ה כנ ם ת ה מ ר כזי ■ובי ת־ ה מדר ש ב ע י ר נו
י ש ר א ל ז י ל ב ר מ ן (חיפה)
•עובד לתיאור החיצובי והחזותי של מקדשי־המעט בעירבז מן הדין זמן
ההגיון להקדיש כמה מלות־הערפה על חשיבותם הרוחנית־ומזיסטורית בחיי־עמבו
ובתוכם לאנשי עידנו .ברם ״כמה מלזת הערפד ".אלה יכולות להתמשך לכמה
ספרים ,והספרים לכרכים ■עבי־כרם 1ועדיין יישאר לדורות הבאים לכתוב
ספרים גוספים בנידון.
לדעתי אי־אפשר להגזים או להפריז בתיאור החשיבות אפילו שנשתמש
בכל הסופר לטובים .כי המדובר בגורם שקבע את עצם המשך קיומנו כעם,
בתקופה ■המשתרעת על הרבה יובלות שנים.
צריך לזכור כי במאות השנים האחרונות ■היתד .מזרח־אירופה החממה של
הקיום היהודי ,הן הפיזי■ ,והן הרוחני .אמנם גם בארצות כמו צדפת ,אשכנז,
הולנד *!עוד 1 ,התקיימו קהלות יהודיות זושזבות ,אבל התשתית •של •עמנו התרכז
בארצות כמו פולין ורוסיה ,דד .ודיה במספרם הגדול ובאורח החיים היהודי שלהם
הם שקבעו את גורל ז מ ם לעתיד .בעיידזת הדלות והבודיות של פולין ורוסיה
(רובו הגדול של היהחדים זזתרכז בעיירות הקטנות ובכפרים) ■גרו המוני יהודים
שפשוט נשאו ■על כתפיהם השחוחים •ועל ידיהם המיובלות מעבודה מפרכת
את •עתידו של עמנו .הם הצטופפו בבקתות עץ !עלובות שהיו מתינוקות
ומחמימות יהו-דית ,אם כי בחוץ שרד החושך והבוץ.
היהודים •האלה הקימו משפחות גדולות •בתנאי־כלכלה מחרידיט ,בתוך
סביבה ■עויבת ומתנכלת .בקל לשער את יגודל •הרוח של אבותינו אלה .ואנו
עומדים בפעמים מול הפלא הגדול הזה- ,ושואלים פעורי־פד׳ מאץ שבאו כח,
עוז ועצמה ,לדלג על מכשולים כה גדולים ועוד לגדול ולפרוץ .כדברי •המשורר
ח .נ■ .ביאליק ,ואנו נענה אבחריה ״אל בית־המדרש ל ך״ ...המשורר רואה
בבית־המדרש «את בית־היוצר לנשמת־האומד.״ את מקור החיות הרוחני של
העם .כי בתוך כתלי בית־המדרש ,חובכו ,גדלו ,וגובש אפים של מנהיגי העם
ורועיז הרוחביים ,שמפיהם שתו ,מהם ראו ,וכן עשו דורות רבים בגולה זו.
ובאמת זכתה הגולה במזרח־אירו&ה להעמיד לעצמה מנהיגות דגולה ,מלאת
תבונה ,בעלת כשר־הנהגד .מופתית •וישרת־לב .גאוגים אדירים בתורה היו
רבניה־מנהיגיה וגם צדיקים גמורים .הם הצליחו לנוט את הספינה הרעועה
של ■גלות מזרח־אירופה ■בינות לגלים סהערים חועפים שאיימו לכלותה ,באמונה
ובבטחון מוצק ,עד שקם הצד ■הצורר ד״באצי ימ״ש לכלותה.
לחובשי בית־המדרש ,ולמתמידים שתורתם הוא כל אומנתם ,היווה ביתמ״ד
בית־היוצר למבד״יגותן אבל לפשוטי־העם שעמלו קשות לפרבסת משפחותיהם
• •
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מתפות־הילדים״ !ושעול ר.כבד של הפרנסה לא השאיר טפת־זמן ללמו׳ד חורה,
היווה בית־המדרש מעץ מו ל ד ת לנשמת־מעם .מולדתו הגשמית היתד .אמנם
הגולה ,כת נולד ,הי• ,ענד ,התפרנס יהקים משפחה .אכל מבחיגה ■נפשית לא
הייתה :ליהודי זיקה לתרבותה ולמנהגית וגם לתושבים שבתוכם ישב .היהודי
קיבל את תרבותו זינ ק את מזונו הרוחני בתיד כתלי בית־המדרש.
אכזריים וקשים היו תנאי החיים מעיידות ובכשרים במזרח־איהדפה לכלל
האוכלוסיות וליהודיה בפרט .מציאת הפרנסה היתה קשה כקריעת יט־סוף,
הכרוכה בעבודה מפרכת מעלות־השחר עד רדת־ד.יום« וליהודים עוד נתלוו
איבת הסביבה והתנכלויות מצד הד שויות .רק אגשים החדורים ייעוד נעלה
ותקוות !גדולות בעתיד זוהר יכלו לעמוד בחיים דוויים כאלה .ואמנם היחה
לאבותינו ייעוד ,והוא האמונה התמימה ,אמונה בביאת־המשיה או בעוה״ב,
ותקוה להגיע אי־פעם למחוז מבטחים לאדץ־האבות• .בית־המדרש שימש להם
ל מו ל ד ת מדרך .פבית־המדרש הוא נפגש לפני צאתו לעמודה בתפילת שחרית,
ואחרי-העבודה ׳בתפילת וערבית !ועל י ד שולחךהלימודים לפדק עידיע קב או
פרשת השבוע או מדרש ,ע 0עמיתיו לסמל ולחייה .הוחלפו גם שיחות רעים
כמובן על דא יהא .וכפה יצא מעודד מול הקשיים של יום המחרת .העולם,
הסובב אותו ,הקז זר לגמרי ליהודי המזרח ־אירזעי הן ■באמונתי ,ופאורח־החיים,
בלבוש ובכל שטחי־החיים התרפותיים .היהודי עם היותו מושפל יעל ידי
חושבי המקום וע״י הרשויות ,עד יעפו־ ,לא נפל :בכלל ברוחו .והיה מבטיל בלבו
או משפיליו ■ואפילו אח בגי־העלייה שמהם ורואה אותם כנחותי־דרגא במובן
הרוחני חזמוסרי.
«
<

׳

הפה נקוה שהצלחתי בכמה ״מלית מערכה״ למסור מקצת שבמקצת על
משמעות הרוחנית של בית־הכנסת זבית־המזד ש .וננסה ■עפשיו להעלות על
הכתב כמזכרת לדורות את הסולואט של בית־הכנסת ובית־המדרש ,הפיסי כמובן,
הן ■כפי שהיה נראה גתוץ :והן מבפנים ,ושנחרב עד היסוד ע״י הנאצים ימ״ש
ושזה בעדם מיקר כוונתינו ;במאמר זה.
בזדך־כלל לא נהגו היהודים בגולה לבנות את בתי־הבנסת בניני פאר
והדר מבחוץ כדי שא* לעורר את עינם הרעה של שכניהם הגויים .רוב ׳בתי־
הכנסת ■באיטליה ,למשל ,הם בנינים צנועים מבחוץ ,יראת ג ל פשדונם האמנותיים
שקעו •בעבודות פנים ,בקישוט הקירות״ ובבנין ארונות־־קדש מפוארים .הקישוטים
הפנימיים של בתי־הכנסת באיטליה הם ממש אוצרות •של אמנות יהודית
ושיא השלמות .דומה המצב בארצות אירופה אחרות  dkכי ׳בקישוטים אמגיותיים
אין ליהודי־איטליה שוים.
אבל עירנו זכתה לשתי־&חנות. .לבית־כנסת שהוא הי שג ארכיטקטוני נדיר
בהתחשב בתקופה״ גם בצורתו החיצונית וקישוט פני מי יעשיר מבוצע ביד אומן.
בית הכנסת !הוא אחד מן העתיקים בפולין .ואפ כי אין נתונים בדוקים .על
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זמן הקמתו ,הדי ידוע שהוא חולל ונחרב בפחעות חמולניציקי בשנת ת״ח ות״ט
יחד עם בל היישוב היהודי .והוא שוקם אזז״ב.
יזהו בנין מחשים במדותיו אפילו במושגים של ימינו! .גובהו כ־ד קומות
בנוי בצורת מרובע  26 x 26מטר היינו כ ־ 600ממ״ר .בגוי מלבבים שדופו ת
על עובים של הקירות אפשר ללמוד מן החלונות שפונים ל׳״עזרת־הנשים״
שהם כ־ 2מטר עובי .הוא נבנה בשקע של  14מטר באדמה ,והכניסה אליו הוא
מצד צפון־מערב דרך פרוזדור הנקרא ״פאליש״ בירידה של  6מדרגו ת
החלונות היו גבוהים והגיעו כמעט עד התקרה 3 ,מכל צד« .ל 3ד בצד המזרחי
שהיו בו דק  .2החלונות התחילו בגו־בה של כ־ 4מטר (בערך) מהרצפה בכדי
לנתק את המתפללים מהמתרחש בחוץ .התקרה היתה בצורת כפה ולא נשענה
על שום עמודים .אומרים ש־ 3בתי ־כנם ת ניבנו בפולין ע״י האמן ההוא וזה
קרקוב ,שבדשיץ ,טומאשוב (קש״ם) * ,ותוזשפגי שהוא אחד היפים בכל המדיטד
אני עברתי בהרבה ערים גדולות בפולין ,ולא מצאתי בהן •בית־כנסת גדול
ויפה כשלנו.
בית־ הכניס ת היה מטויח מבחוץ ומבפנים ,ומסויד בצבע לבן מבחוץ .אפשר
להגיד שהוא היה הבנין הכי גבוהה בעיר ,בבל אופן מה שנוגע לבתים יהודיים.
הקישוטים הפנימיים כללו ציורים אמנותיים על  4קירותיו .בעיקר נושאים
תנכיים ,כמו עקידת־יצחק ,המבול ,שריפת־סדום ,הכותל־המערבי; נהרות־בבל
ו־ 12המזלות ,וכר .למעלה ■בקצה התקרה תמונות המגלמות את המ שנה:
נמר (עז־כנמר) ,גשר (קל־כנשר) ,צבי (רץ־־כצבי) ,אריה (וגפור כארי).
׳בצד המערבי בכניסה היתה מסגרת־שחוחה זכר לחורבן ־הבית .בפניות
הצפונית ;והדרומית ,קרוב לכתל־המזרח עמדו  2״מזבחות״ מלאות חול מכוסים
במבטות־עץ ,שם הטמינו המוהלים את הערלות .עד להתקנת החשמל ,האירו
את בית הכנסת בלילות שפע של מנורות נחושת כבדות ובוהקות שנתלו
מקצות התקרה הגבוהה והאירו את הבית ■באור יקרות•
■

* ושמעתי. ,פשד״ייתי צעיר לימים ,כי בבית חכנסת מ ד המעדב׳ היו בקדמתידת ,ממת
קש״ט «זל״ד״ ,שהיה הפרט סלו .תשעים וחמש®■ ,נמ צ״ה לאלף הששי .אי אפשר להבין
 punהזה ,אבל אפשר רק שהפרט היה על המלה »קש״פ״ ,ז.א■!שנת ת* ,0ובזמן הזוומן
מש1ת ת׳יזדת״ם ,שהשחיסות מחמלניצק ימ״־ש ד«.ץ בסוטאשוב׳ אח״פ דיתח״א
,לבנות rvm־-
■מסות־ .היחד .משנים קדמוניות! ,ששלשה כתי טסת גבנו בפולין על פי אדריכל,
בנאי אומן ,בעיר ק׳ראקה ,ש׳ברשק ,ט׳ומאשוב ,והיה המתה להמלה ק׳ ש׳ ט/
ש«ו הראשי תיבות להזכיר שלושת ד״ערים  :קראקה ,שברשין ,טומאשוב.
אני זיבר ש0מה פעטים הייתי 0בית ו 3נ0ת וראיתי התאודיט ועיוויים באמנות
במשהון וי׳וסי .באהכע■ מות של התקךד» כמזרחת־דווטית תמו 9ה :נמר ,ממולה *בי,
אריה משד .כמי• שכתוב בפרקי אמת  :הוי יעז ממר ,וקל כנשר p ,כמי ועור פארי.
(מ• ג•)
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לעומת החלק .המיועד לגברים נתקפחה מאד עזרת־הנשים שמקומה לא היה
מעל האולם הכללי של הגברים כמו פבתי כנסת אחרים בפנים הבנין ,אלא
כמבנה :ט־סף שהקיפה את בית הכנסת מצדו הדרומי והמערבי.
עזרת הנשים עשתה על הצופה רושם עלוב בקומתה הנמוכה ובצורתה
המרושלת וגראחה איפה כיוצא דופן בהשואה לבנין המפואר של הגברים.
הרגה אגדות ■נשזרו מסביב לבית־הכנסת׳ אזכיר דק אחת מהן שהפרה לי
אמי ז״ל .בזמן המלחמה (כנראה מלחמת העולם :הראשונה) בשעת קרב תותחים,
חיפשו!היהודים מחסה בקירות העבים של בית־הבנסת• האולם היה מלא מפה לפה
ופתאום נחת דרך החלון פגז של ■תותח בינות לנאספים .הבהלה ■והפחד היד,
ללא ,תיאור .והנה העגז לא התפוצץ ואף אחד לא נפגע.
משמאל לבית־,הכנסת עמד בית־המדרש הגדול העירוני .נקרא כך כדי
לא להחליפו ®בית־מדדש שני יומר קטן הנקרא *החסידי״ .החצר הי תה משותפת
ודי גדולה ■ומלאה קברים מימי־חמלניצקי ,שהחברה קדישא היתה *  mmלרענגם
כל שנה ■בימי *שלשת ימי־הגבאז״ .כמי״כ היו נוהגים לערוך חופות בחצר
המשותפת הזאת.
בית המדרש היה בנ ץ של *עשרות ארכיטקטוניות ,בנוי בצורת *חת״ ארוכה
עם פושר קליטה של כמד .מאות מתפללים .באמצע התרוממה בימה לא גבוהה
במיזחד ,וללא קישוטים מיוחדים• הקירות היו ללא צמרים מלבד פרקי־ תפלה
מיוחדים שנדבקו לקירות .בחלק הקדמי היו ספסלים־מושבים שפניהם לכוון
ארון־הקדש ,ובחלקו האחורי שולחנות וספסלים ארוכים ,ערוכים מכיוון מערבי־
למזרחי .על השולחנות האלה התקיימו שעורים בעיז־יעקב ,מדרש ,משנה מ די׳
ע״י מגידי־ ש שדים ללי* תמורה .כמובן.
בצד הדרומי של הבית עמד תנור המום גדול ,בנד מלבנים שרופות
ומכוסה וחרסינה! מה שהיה חסר בבית־הכנסת הגדול שלא היה מוסק גם
בימות החורף הקרים מאד ,וגם לא היו בז כל אביזרי הסקה .בימות החורף
הקשים משך אליו  winשל בית־המדרש ,מתמידים ופרושים שוגים ,שבקיץ
קבעז את מקום לימודם במקומות אחרים .הכנימה לבית־המדרש היד .מצד
צפוז־מעדב דדך  .פרוזדור ארוך שהיה פתוח לשני כיוונים — לאלה שהגיעו אליז
מצד צפון־מערב ,יולאלה שבאו מדריום־מערב.
מעל ■פרחוחד הכניסה היתה עזרת־נשים לכל אודך הצד המערבי של
בימ־המדרש ,עם חלונות שפנו לכידון המזרחי.
עזרת־הנשים שימש גם למקום תורה לבודדים וגם לקבוצות .ישיבת
נובוהרדוק (בית־״יסף) שהיתה קיימת כמה שנים בעירנו •קבעה את י מושבה
למשך זמן מסוים בעזרת־הנשים.
כמה שבית־הכנסת היה גדול ,יפה ,וחביב ,על הכל ,לא שימש בכל זאת
מיפגש מ ר מי לאוכלו&יה היהודית מ י שזכה לכך בית־המדרש העירוני הגדול
הסמוך לו .התפקיד שמילא בית־המדרש בעיר קשה למצוא •דוגמתו במוסדות
או ׳במועדוגים של י מינז.
■
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אץ כיזם מוסד .או שטח פעילתם של הרבד! מזסדות מודרניים׳ שיהיה
חופף את כל המטרות שלהם שימש בית־המדרש ,שבז היו נפגשים צעיר מקן׳
עני יעשיר ,חסידים ומתנגדים .ביההד בין מנחה למעריב .ממעות אלה המה ורחש
בית־המדדש ככוורת להבדיל; מכירים היי נפגשים ומגלגלים שיחה ,מדברים
פוליטיקה ,וזוע מי ם גם •קצת רכילות .או וגם •עושים הסכמים עסקיים•
תגרי־סיגריות מוכרים סיגריות בודדות ,אפילו אחת זגם באשראי.
אחרי התפילה נערכו שולחנות שינים ללימודים .כמי לעין־יעקב ,משניות.
גמרא מנוד.
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כמו בערים רבות *™תת! היו אצלנו הרמה ״שטיבלעך״ חסידיים
חלוקי־ דעות חריפים בעניני ציבור כמד מינוי רב״ שיחט ובד׳ .אך בבית־המדדש
היו כולם מאוחדים״ והיה יכיל לקרות שמנין תפילה מורכב מבאי בתי־חסידים
שונים כולל ״עמך״ ,וכולם התאימו את עצמם לנוסחו של העובר לפני־התיבה.
בית־׳המדרש שימש גם למה שקוראים היום מקום ״בידור" .כמובן שה״בוחר״
היה תואם את אופי האכנסיה .ה״בדרגים* היו בעיקר.מטיפים ,מגידים ודרשנים״
או גם ■חזנים נודדים .אלה הראשונים היו משמיעים דברי משל ■ומליצה מתובלים
בדבדי־חז״ל או פסוקים מהתנ״ך ,בעיקר הכילו הדרשות ■דברי עדוד תחומים,
או ■דברי כמושים לשונאי־יישראל ,והיוו מעץ התפרקות מהמתח של החיים
הקשים והאפורים .היו מגידים שהגיעו לדדגרת אמנות ממש חם׳ לפירסום
גלובאלי ממש כמו  m iמקלם וכדר.
גם חזנים זכו לאולמות־מלאים .הם היו עובדים לפני התיבה ,מוסיפים
פרקי חמות וגם שירים מפורסמים באידיש .בייחוד שידי נחמה ורמו.
בית המדרש היה המוקד של כל העבודה הסוציאלית בעיר• כמו :
בקור־מולים ,הכנסת אורחים ,הכנסת כלה ,״להם־יעגיים״ ועוד דעוד .כל
הישיבות והאספות •הכלליות התקיימו בבית־המיר ש .הוא שאמרנו! איפוא
נמצא כיום מומד שכזה .אפילו שטח־פעולתם של  10מוסדות בימינו לא ישוו
לתפקידיו של בית־המדרש של אז.
#
■

התיאור לא יהיה מושלם אם לא נדבר בשבחו של האיש שנצח על כל מה
שהתרחש בבית־המדרש שלנו .הוא הוא השמש הידוע יד׳ נ חו ם צו ק ר הי״ ה
הידוע בפי •*הקונדסים״ של באי בית־המדדש בשם ׳*נחום חולד״ (נחום דער
טרויאר)״ כי היה מפחיד אותנו כחולד המפחיד את העופות .בעצם הוא היה
יהידי טדב־לב ונוח־מאוד .הוא היה חשוך בנים ובית־המדדש היה כל חייו,
ותדיר נ תן את דעתו לעזור לעניים נצרכים ■גם מכיסו הוא .מלבד מה שאשחו
הצדקנית היתה מקבצת כסף בשביל נצרבי־העיר.
י הי

זכר ם

1

ב ר ו ך...

ר בני ם ב גוו מ שו ב

ר בני ם ב טו מ א שוב
מ שח

גוזי צ׳ ג ס קי

מוקדש למרת עולה לאחי ד* יוסף
ואחותי חיה מעבד  ttrsanר׳ קלמן
ואחותי חנה וגיסתי מיגדל עם מיהם
וכנוודוזס! שנהרגו ושנשרפו בהשואר.
על־ ידי הגר&נים תוזריהם הפולניים
והאוקרניים ימ״ש .ה׳  mprדמט

הרג הגאון ו׳ משה רויגנמיש ז״ל
יה0בא שלי הרב ר׳ משה ז״ל ,אב״ד מטומאשדב <גפטר  :י״ח מראשון ,תר״מ),
היה ידוע בעולם התודה בגאון וחסיד ועמד בקשר מכתבים ושאלות ותשובות
עם גאוני הדוד״ דבריו גדפסו,בכמה ספרים״ כמו  :בספר שו״ת■ *חידושי• הרי״ם״
וכספר *אבני נזר״ מהגאון מסובוטשזב ועוד.
בתחילת שימש כרב בעיר חמלניק״ במשך שבע עשרה שנה .אחר כך
קיבל עליו אח •עול *הרבגות בקונסקוב־ולי ,ממנה עבר לכהן כרבד» של טומאשוב
עד ליום פטירתו.
*

*a

■

בנוגע להתמנותו כרב בטומאשוב ,מספר אבי ז״ל בספרו ״שארית ישראל*,
את העובדה הבאה  :באותו זמן הצ״עז לסבי ז״ל שתי עיירות״ הרובישוב וטומאשוב,
לקבל את הרבנות במקומות אלז .כדי להחליט איזו רבנות לקבל״ נסעו סבי ואבי
ז״ל ,למריסק כדי לשאול בעצת האדמו״ר זצ״ל .והמגיד ממריסק ה שיב :״בנוגע
להתבי שוב אינני מסכים אפילו אם כל בני העיר יסכימו וירצו בך״ בעוד
שבנוגע לטומאשוב הנני מסכים אפילו אם רק מיעוטם של בני העיר ירצו בן,
ועל אחת כמת וכמה של שבת זו בא לטריסק קהל חשוב מ&ומאשוב החפץ בד*.
ואז נתקבל לרב ואב״ד בטומאשוב.
*
■

*

הדה״ק מצאנז ד״כיר את אבי זקני גם באופן אישי׳ ולא רק ע״י ד״שו״ת
בכתב .שביניהם .כי הוא היה חברו של חרה״ק דבי יוסף בנו ישל *המאור ושמש״
מעיר חדש״ והם נסעו יחד להרה״ק מרזפשיץ .לאחד פטידת ׳״החוזה מלובליך,
וכאשר הרה״ק מצאנז״ היה בעיר חדש״ גסעו אליו לשבת כל הרבנים מישובי
הסביבה״ והם התפלפלו עמו בדבר תודה״ ובתוך ׳הבאים היה גם אבי זקני ז״ל.
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זכורני״ את כתבי היד ושו״ת רבים שנ שאת מאבי זקני ז״ל״ ואשד ני תן היה
לחבר מהם מורים רבים .יבין השו״ת היו כאלה שבאו מהגאון רבי יוסף שאול
נתנזון ,בעל ״שואל ומשיב״ ! מהרבי מרדומסק״ בעל ״תפארת שלמה״ 1מהרב
מיאסי ! מהרב דבי חיים אלעזר וואקס ז״ל ,בעל ״נפש היה״ ! מרבי יהושע
מקוטנה זצ״ל .ועוד.
»
אצל ה0בא שלי הרב ר׳ משה אבד״ק טומאשוב״ היו כתבי קודש מהרה״ק
רבי ישראל מרוז׳ץ זצ״ל״ וכך כתוב שם :פעם אחת בשמיני עצרת בבוקר״
בעת הליכתו מביתו אל מקום התפילה״ אחז בדיקנא קדישא דלי׳ ואמר״
שלמה המלך ע״ה לא היה לו כי אם מעט שעדות״ כי שערות המה קטנות המוחין.
ואצל שלמה המלך ע״ר .נאמר  :״ויחכם מכל אדם״״ שהיה חכם ׳גדול״ לכן היו לז
מעט שערות .וכן היא האמת פתגם העולם  :לאנגע האר קארצעד שכל (= שערות
גדולות .שכל קצר).
(ואני הכותב זכיתי לדאות מהרת הדרת פניו םעודו בדוז׳ין״ רוסיה.
לא היה לו זקן כגבר כן ט״ו שנה״ ואז היה בן ארבעים שנה .רק אצל השפה
היה לו שערות .ואחר כך זכיתי להסתופף בצלו בסדוגודה״ אחרי ישיבתו בבית
האסזרים בקיוב .היה לו שומא קטנה כעדשה״ ובאותו השזמא היו לו שועדות מעט״
ויכולת לספור אותם — .דברי הכותב משה אב״ד מטומאשוב).
ואבא ז״ל״ הוסיף :עיץ ס נהדר׳ין דף ק׳ ע״ב ולזקן קורטמאן עבדקן סכסן״
ובפירוש רש״י ז״ל שם .יעיין בהגהות יעב״ץ שם״ וז״ל :נראה שהוא סימן אמת
על פי הדוב ,אבל לא בהחלט״ ומי שאין לו שער בזקן כלל״ דעתו קלה כאשה.
לפיכך הסריס אין לו שער בזקנו כאשה״ עד כאן לשונו .ועיין בתקוני זוהר
תקון ■ע ,ק&״א ע״ב :מאן דדוקנו זעיר* הוא &קחא״ דוקנא בינוני הוא איש תם
דעתו שלום״ ומאן דילת ליה מקנא באנפוי כלל״ מארי דעציבו איהו״ עובדיי
כאתתא.
בשו״ת הרי״ם מגור״ שנכתבה בשנת תדי״ר ,בהיותו אבד״ק חמעלניק״
מכתרהו  :לכבוד אהובי הרב הגדול חריף ובקי״ נר ישראל״ פטיש החזק  . . .מו״ה
מ ש ה שליט״א? .הגאון דבי אברהם מסוטט שוב כו תב :שלום וישע רב לכבוד
הרב הגדול המפמ־סם נר ישראל עמוד הימיני פאר הדור יפר מו״ה מ ש ה שליט״א
אבד״ק טומאשזב — .דבריהם של הרי״ם ושל ר׳ אברהם מסוכוטשוב ז״ל״ מעידים
על יקרת ערכו מ דני גדולי ישראל< .עיץ בספר ״בנין דוד״ להג״מ דוד דוב מייזלש •
יהסעד מתג״׳מ פנחס אליהו מייזלמו ,אפד׳׳ק וורעדשוב ,גן המחבר על הרב
ר  ,משד .מטדמאשוב.

* וורשה תרע״ג.
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על המצבה של אבי זקני — חדות :
הי חסיד ד״י יעגיו ,זעק והילל
רב ?גדול ,תהילתו מי ימלל
בקיאתו כתודה .בל השומע יהלל
מ שפט אמת וצדקה עשה כישראל
שת נפשו כעפר .לכל דורשי אל
הרב המאוד הגדול ,ראש גולת אריאל
מוהר״ר מ שוה בהרב א פ רי ם פיי של זצלל״ה,
האב״ד פק״ק טומאשוב ,גכד חשל״ה ■והרמ״א.
ינחו בשלום ויעמוד לקץ .הימין.
מ ש ה עלה למרום זז״י מרהשון תד״ם לפ״ק,
שנת  :וי מי בכי אבל משה אבל כבוד ליהודים,

לפ״ק.

1
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הרה״ג ר׳ שמואל הכהן זינגר דל
אחד מגדולי בעלי הוראה היה רבי שמואל הכהן זינגר ז״ל ,הוא היד! גר
בביתנו .אני זוכר העת זקנתו ,שנפטר בשיבה טובה ,ואף שהייתי אז ילד כבן חמש
או בבן שש שנים■ ,אבל דמות דיוקנו הקדושה עזד עומדת לפגי■ .היתד! לו
הדרת פגים ,זקנו הלבן היורד על פי מידותיו ,כשהיה לובש ״טלית קטן״ גדול,
בעזד צואר כתונתו פתוח ,כשמשני צדיו מתפתלים שני חוטים המיועדים
לקשרם במקום הכפתור .תמיד היה יושב ומעיין בספר גדול ,גמרא או יורד■ .דעה,
כשמצחו הגבוה מבהיק למרחוק ,ו״ירמולקה״ (כיפה גדולה) עוטרת את ראשו.
הרב ר׳ שמואל זינגר הסתופף בצל הצדיקים :שר שלום מבלזא ,ואצל
הדה״ק מרוז׳ין והרה״ק ר׳ חיים מצאנז זצ״ל .בל ימיו עסק בתודה ובחסידות.
הוא היה איש האמת ,מצניע לכת» וירא שמים במלוא מובן המלה .כל ימיו
ישב על התורה ועל העבודה.
בצעירותו אחר חתזגתו היה סמוך על שולחן חותנו ,ואז היה לומד
יומם ולילה! חוץ ממה שהיה לומד גמרא וארבע שלחן ערוד והתקין עצמו
להיות רב בישראל ובל הלימודים שרב צריך לדעת על בוריים — עסק גם
בסתרי תורה ובקבלה .אשתו טעמעלי ,היא היתה הסוחרת .בתחילה היתד .לה
חנות של ארוגות שונות ,ואחר כד עסקה באבנים טובות ומרגליות .היא היתד.
אשד .חכמה ונכונה ,דיבורה בנחת ,בטעם ודעת :היא היתד .אשת חיל באמת.
אשתו טעמא בלימא או כפי שהיו קוראים אותה תמר׳ל (טעמעלי) ,היתה
אשה צדקנית וחכמה .ואף כי בימי נעורי היתה אשד .זקנה ,אבל הי תה מלאת חן,
ותמיד צחוק קל על שפתיה ,היא חיתה הרבה שנים אחרי מות בעלה.
*
בספר ׳״מגדים חדשים״ כותב בנו הרב פינחס מנחם ז״ל... :וי ען שאני
מזכיר את שם קדוש אבי זצ״ל ,הנני לספר בשבחו מה שעיני ראו ולא זר,
אשר בכל יום ויום מסר נפשו ונשמתו ממש בתפילתו הזבה והטהורה ,ואץ
לשער גודל היראה והאהבה והדביקות אשר היה לו בתפילתו ,ואחר התפילה
היד .מוברח להחליף מלבושיו אשר נתלחלחו ברוב זיעה וללבוש בגדים
אחרים ובו.,
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הרב ר׳ פי־נווס!מנחם זינגר ז״ל
• בנו של דבי שמואל הרה״ג ר׳ פינחס מנחם זינגר ז״ל ,נולד בטומאשוב.
.הוא חיבר הספר ״מגדים חד שים״.עלי מס׳ עבודה זרה׳ שנדפס בפיעטריקוב
בשנת תר״ע .כפי שהוא כותב בההקדמה ,הוא חיבר גם ספר.״צדקת חכמים״
ו״צדקת רש״י״ ,אבל כנראה לא נדפסו ולא יצאו לאור העולם (בסוף הספר
־נדפס .דרוש לשבת הגדול שדרש בעיר לענטשין) .שם הוא כותב :כי קרא שם
הכולל לכל החיבורים בשם ״מגדים חדשים״ יען אשר חידו שי תורה מכונים
בשם . .מגדים ,וחדשים הם שחידש אותם מדעתו מעניה .גם נרמז  .בשם .הספר
שמו ושם אביו זצ״ל ,כי ״ספר מגדים חדשים״ בגימטריה ״ידי פינחס מנחם
בן שמואל״.
בסוף הספר נדפס ״מודעה•י רבה״ : .גם אלד .לחכמים יבינו מדעתם ,אשר
שם עכו״ם ,נכרי׳ גוי׳ הנזכר בחיבורי״ הכוונה על עובדי כוכבים ומזלות,
ועובדי האלילים שהיו בימי חכמי הש״ס׳ אבל חלילה מלחשוב או להרהר
דהכוונה ח״ו על העמים שבזמנינו •.בי העמים אשר .אנחנו בארצותם יודעים
את ד׳ וידאו ממנו יתברך ,זנותנים כבוד לתורתנו הקדושיה ועושים משפט צדנן.
לכן חלילה לנו מלחשוב ומכל .שכן׳ לדבר או לכתוב שוט גנאי חס ושלזם עליהם,
רק אנחנו חייבים ליקרם ולכבדם ולהתפלל בשלום אדונינו מלכנו האדיר הקיסר
הרחמן אבי המדינה יר״ה.
*
■

־

*

אני הכרתיו וזוכר אותו עוד מילדותי ,הוא היה ירא וחדד לדבר ר!.

התנהגותו בצדקתו היתה יוצאת מן הכלל ,חוץ מהליכו בחסידות ,בפיאות ארוכות,
ב׳,טלית קטן״ שציצותיו הגיעו כמעט עד הריצפה ! והכרת פניז ענתה בו.
זכורני ,כשבא אל .ביתנו לראות ולשוחח עם אבי ז״ל ,צריך היה ללכת
דרך המטבח עד שבא אל חדר אבי ,ואחיותי כבר היו אז בנות גדולות ויפות״
וכאשר פתח הדלת ודאה אותן׳ סגד תיכף הדלת זלא רצה להיכנס ן אף כי
נתגדל באותו הבית ,והמשפחות חלקו כבוד ואהבו זא״ז״ והוריו היו ידידים
נאמנים להודי.
פעם אחת ,בא־ לדאות אתי אבי ,והוא כבר .היה באמצע .החדר ,ופתאום
.באה לנגדו אחותי הצעידה ,הוא התחלחל ונגש אל הקיר בכדי שלא ליגע
חם ושלום בבגדה ,וככה הזיז את עצמו אצל הקיר עד שבא אל חדד אבי ז״ל.
כשקיבל ״סמיכה״ להיות רב בישראל מרבנים גדולים ,ולפי •החוק אז
ברוסיה ,צריך היה כל רב לדעת גם השפה הרוסית ,אבל הוא לא רצה
בשום אופן ללמוד השפה הרוסית.
בתחילה היה רב .בעיירה לענטשין; ואחד כך היה שנים רבות מורה הוראה
בורשה ברחוב קרוכמלנה ,ואחר המלחמה .העולמית הראשונה היה .רב בחיקוב.
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החב ר׳ ג!חמן נייזזויז ז״ל
הרה״ג ד׳  p ruנייהויז ז״ל׳ נולד במומאשוב (נפטר :י״ב אלול תרפ״ט),
היה בן הצעיר של הרה״ צ ר׳ ישראל נייהויז ז״ל ן הוא היה רב בעיידד .גורשקוב,
אחר כך התיישב בעיר מולדתו טו&אשוב.
היוה לו בית המדדש שנקדא על שמו״ ר׳ נחמן׳ס שטיבל״ אבל בימי היה
נקרא על שם אחיו הגדול רבי מאיר יחיאל •נייהויז מתעלם :״חעלמ׳ר שמיבל״.
אני הברתי את אחיז הרב מחעלים ,הוא היה איש יפה תואר ויפה מדאה,
לפעמים היה בא לטומאשוב להשתטח על קברי אבותיו שנקברו בבית העלמין
כטומאשוב.
זמן מה למדתי אצל הרב ר׳ נחמן ביחד עם בגו דוב־בערטשי .הוא ר״יה חוטר
מגזע היחס״ נכד האדמו״ר רבי אריה לייבוש ז״ל שהיה נין ונבד לדיגאון בעל
הב״ת ז״ל ,ועל ידי זה שם משפחתם :נ י י ה ו י ז — בית חדש — ר״ת ב״ח.
שמעתי מהחתונה הגדולה שהיתה •בטומאשזב אצל זקנו זצ״ל ,והיו שם
מאתיים ר ביים בבגדי ט שי ל בני ם...
חוץ מזה שר׳ נחמן היה יחסן גדול ,היה תלמיד חכם ג חל ,אמנם אני
לא יכולתי אז להעריך את גודל חכמתו ואי שיותו ומידותיו התרומיות״ זקנו הלבן
היה יורד על פי מידותיו .הוא היה גם כן יפה תואר ויפה מדאה ן כפי שבלי אז
בגילי הצעיר ,אמרתי אז בדעתי״ כי הוא אדם גדול ,מאד נעלה״ כל רז לא
אניס ליה ,וכל שערי התורה והודאה גלויים לפניו ,אי שיותו הקסימה כל מי
שבא אתו כדברים.
אמנם כפי ששמעתי או קראתי היה לו מתנגדים בעירו ,אכל למי מהגדולים
לא היה מתנגדים ! כמעט בכל דוד ודוד היה לרבנים גדולים אמיתיים מתנגדים.
*
בנו הרב אדי׳ה לייבוש גייהויז ז״ל ,כשנפטר אביו היה הוא ממלא מקומו
והמשיך רבנו תו בביהמ״ד  , T ornאביו .כפי שאנשי עירנו מתארים אותו היה
ענוותן גדול וישב בה״שטיבל״ שלו על התודה ועל העבודה .הוא היה איש אציל
רוח ומעל מידות טובות״ והיה ממשיך בשושילתא אבותיו .כשפרצה המלחמה
העולמית ה שניה ברח לרוסיה ונפטר שם ביום ב׳ כסלו תש״א.
ויבדל לחיים ארוכים יבנו ר׳ פנחס ניי הויז...
בנו הרה״ח ר׳ פינחס שליט״א היה גר בארצות הברית כמה שנים,
ולפני עשר שנים בערך עלה לארצנו הקדושה והתיישב בבני ברק ז הוא
תלמיד חכם מבון דבר״ ומתנהג בחסידות״ הוא מחשובי חסידי בעלז .בכל שנה
ושנה הוא בא לירושלים ליום הזכרון של האדמו״ר רבי אהרן זצ״ל מבלזא.
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רבי יוסף לייבוש בנו של הרה״* רבי יהושע זצ״ל ,היד .הורד .הודאה
בטומאשוב ,זאחר פטירת אביו הוא היה האדמו״ר של חסידי אביו .הוא עסק
בתורד .כל ימיו בהתמדה רבה .בטבעו היה נוח לבריות ובל אנשי העיר
היו נותנים לז כפרד גדול ,והיה נבבד .ומקובל :בעיר בין החסידים ,אף בין
שאד יהאדמרדים.
הוא היה מפורסם לשבח ולתהלה ושמו הלך לפניו ,שעוסק תמיד בתורה
ובתפלה בכל כחי ובכל כוונתו .הוא היה עדידרוח ואציל הנפש ,בעל מזג טוב,
והיד .שוקל ובוחן את דבריו בתשובתו בלפי השואל.
הוא התנהג במו אביו ונסע גם בן עם משמשי נערי גליציה ואונגרץ הרכה
חדשים בשנה בתור אדמו״ר מטו&אשוב■ .והנני זוכר כשבאו ללוביטש .שכותב
הטורים האלה התגורר אז בעיירה זי אחר חתונתי .הלבתי תיכף להאבסניה שלו
לקבל שלום ,ואני יחברי ר׳ מנדלי רייו ז״ל השתדלנו ובקרנו כמה בעלי בתים
בני עשירים לטובתו לצורך משפחתו הדמה .הוא התנהג בדרכי אביו והסתופף
בצל צדיקי הדור■ .הוא לא ד׳אדיך ימים ונפטר ■בדמי ימיו בן ארבעים ושש
ביום ב״ה אדר שני שנת תרע״ו ,ומנוחתו כבוד באוהל אבותיו הקדושים.
#
בנו הדה״צ ד׳ משה׳לי שליט״א ,הנקרא טומאשוב׳ר רבי ,הוא דד בנו־יורק ז
חמות צורתו דומה לאביו זצ״ל .הוא תלמיד חכם גדול ,יושב על התודה ועל
העבודה ומתנהג בחסידות .בספר ״פנת יקרת״ כתוב ,כי הוא הוציא ספד
ח פ ל ה ל מ ש ה על חג הסוכות ,מאת כבוד אדמו״ר הרב הצדיק רבי משה
אליקום בריעה זצ״ל ,בעל מחבר ב א ר מ ש ה ועוד ,ונדפס מחדש ■ע״י הרב
משה פרישרמן הרב מטומאשוב ,והוא תצלום מדפוס ישן ,נדפס ב ט״יורק
שנת תש״י ,ובסוף הוסיף המהדיר דשי«ת הקדושים מבית אביו וחותנו הי״ד,
שגספו בשנות השואה.
*
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הריב ר׳ חיים אהרן צבי שידקובסקי דל
בזמני״ ל מי חתונתי ,כיהן כרב בטומאשוב ,רבי חיים אהדן צבי שידקובסקי ז״ל
(נולד :תרב״י — נפ טר :י״ט אדד־א׳ תרפ״ט) .הוא נולד בסובאלק .החסידים
קראו לו :״הליטאי״ (דער ליטוואק)׳ כי האידיש שלו היה במבטא הליטאי.
רבי חיים אהרן צבי למד ׳בישיבת וולוז׳ין ,שבליטא .היה תלמיד מזבזזק
של הרב •הלל ליפשיץ ז״ל ,אב״ד דלובלין ,בעל מחבר ״בית הלל״ .רבי הלל ליפשיץ
אף שגר מכתב ■המלצה לאבי ז״ל ,בו ביקש שיתמוך ברבי חיים אהרן צבי
כמועמד לרב המקום .אחד הדרשה הראשונה ,אותה נשא בבית המדרש הגדול,
נתקבל לרב •ואב״ד בטומאשוב על ידי הקהילה*.
אחדי פטירת ״הרב מטעם״ ,דולגונום — נתקבל ■הרב ר׳ חיים אהרן צבי
גם לרב מטעם הממשלה בטומאשוב.
*
בהזדמנות זו כדאי להביא את דברי הרב יעקב מזא״ה ז״ל ,רבה של מוסקבה,
על אודות הנוהג ברוסיה בזמנו ,לפיו קיימים היו שני סוגי רבנים :דב —
אותו ממנה הקהילה ,שהוא רב אמיתי ,וראוי לשמו ולתפקידו ,שקרא ושנה
ושימש תלמידי חכמים ן ורב — אותו ממנה המלכות ,שהוא הדיוט ועם הארץ,
שלא קרא ולא שנה ,הנקרא :רב מטעם ,כלומר :רב מטעם המלכות.
ואמר הרב ד׳ יעקב מזא״ה :ארבע מידות ברבנים ,כארבעה מינים בלולב.
אתרוג זה יש בו טעם דש בו ריח! התמדה הזו ,יש בה טעם ואין בה ריח«
הדס — יש בו ריח ואין בו טעם! ערבה —־ זו שאין בה טעם ואין בה ריח
(ויקרא רבה ,ל).
הוא הדין ארבע מידות ברבנים :רב ש ש בו טעם ואין בו ריח ,יש בו ריח
ואין בו טעם ,יש בו טעם ויש בו •ריח ,אין בו לא ריח ולא טעם.
יש בו טעם ואין בו ריח ,כיצד? — רב מ ט ע ם ...שאין בו ריח תודה!
יש בו ריח ואין בו טעם ,כיצד ו — רב היודע את התורה ואינו ממונה מטעם
המלכות! יש בו טעם ויש בו ריח ,כיצד? — רב מטעם שיש בו ריח תורה!
אין בו לא ריח ולא טעם ,כיצד? — רב שאין בו ריח תורה ואינו ממונה
מטעם המלכות.
על רבי חיים אהרן צבי שידקובסקי אפשר היה לומד שהיו בו כל המעלות
החיוביות! הוא היה רב מטעם המלכות וגם רב ותלמיד חכם גדול.
*
• ידידי הרה״ח ר׳ ח .י .לדר כתב ב״תעמתיו״ טעם מיזע בחרו  mלרב ליטאי —
למנוע מחלוקת בין החסידים מדמאססיות שמדת ,במו* שעשו בהרבה ערי פולין,
בקאלי^ גלות ,בלומושי ,בלובלין ועגד.
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אגב ,מלפני יובל שנים שהצטרכתי לטי שהוא שימליץ בעדי ועל ישרי,
כתבתי אל הרב ר׳ חיים אהרן צבי! ולא עבר זמן רב וקבלתי מכתב ממנו,
ובתוך השאר הוא כ תב . . . . :לאסהודא גברא קאתינא על האברך •הרבני יכו׳
כמד משה גאזיט שיינסקי נ״י כי מחובשי בית מדרשי ■הוא ,מכיר אני אותו היטב
לאיש ישר הולך בדרך ד׳ ׳וחדד ■על דברו זכו׳ זכר
ולראי׳ חתמתי שמי פה טאמאשוב ,ט׳ כסלו תער״ ג לפ״ק
חיי ם א ה רן צבי שי ד קוו ס קי חו פ״ ק הנ״ ל
(&קום החותם)
■

הרח״ג ריבי חיים אהרן צבי שידקובסקי ז״ל ,היה אחד הרבנים המובהקים,
שונא בצע ,ולא נשא פנים אף לבעלי בתים הגבירים היותר גדולים .ידוע לכל
אנשי העיר שהיה אצלו דין תודה ואחד מבעלי הדין היה גביר עצום ותקיף גדול,
פרנס העיר ,אבל פסק דינו היה נגדו ,כי הרב לא הביט על כל זה« ואמנם
אחר הדין תודה היה מגביר התקיף שונאו &נרם לו צרות רבות.
הרב היה תלמיד חכם גדול ודר שן נפלא ,הוא היה תלמידו של הגאון רבי
הלל ליפשיץ ,בעל ״בית הלל״ אבד״ק לובלין ,והיד .אהוב וחביב על כל שדרות העם,
בעלי בתים ,הלומדים המופלגים וראשי בתי מדרשים ,מ״השטיבלך״ מכל חצרות
צדיקים היו מכבדים ומחבבים אותו .אמנם החסידים של בית המדרש מהרה״צ
רבי יהושע׳לי זצ״ל ,היו נגדו .הוא היה רב ליטאי שלמד וגמר ישיבות ליטאות.
1

«
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הרב שידקובסקי נתקבל לרב אבד״ק טומאשוב בעונת תרנ״׳ה .היה אצלנו גם
רב מעעם הממשלה בשם דולגיגוס ,הוא לבש בשבתות ובימים טובים ״צלנדד״
על ראשו .אחר פטירתו של דולגינום נתמנה הרב אב״ד גם לרב מטעם הממשלה.
הרב שידקובסקי התמסר במידה מיוחדת למילי דמתא ,והתערה היטב
בחיים הציבוריים ,ניצב כחומה בצורה על משמד הדת .היה דרשן בעל קסם רב
ופה מפיק מרגליות; בנאומיו .הנלהבים והיוצאים מן הלב״ כבש את הלבבות?
כן פעל גדולות ונצורות לארגן חיי הדת ועוד מוסדות תורה״ צדקה וחסד.
ביתו הפך תל־תלפיות לכל בני העיר.
*
כותב הטורים האלה שלמד אצל הרב שידקובסקי בערך שלש שנים והיה
מבאי ביתו ,דאה ־עבודתו וצדקתו ן התנהגותו היד .כרב חדדי לכל דבר .מידי לילה
בשעה מאוחרת היה לומד לפני עצמו בניגון הישיבד.״ וכל עובד דרד ביתו
התעכב לשמוע ניגוני הגמרא הערבים ז הוא עמד בכתובים עם גדילי הוראה
בפולין• ,וראיתי כמה וכמה גליונות גדולים מכתב ידו ! בודאי העתקות משו״ת
שהיו צבורות אצלו.
זכורני״ כי פעם בא אליו רב גדול אחד מפלד שדליץ״ אינני זוכר שמו״
שבא לבקרו לשעה קלה אחת׳ כך אמר״ לבסוף דיבר אתו שעדת רבות ביזם״
ובלילה עד שעה מאוחרת? למחרת סיפר למקורביו :כי הרב שידקובסקי הוא
גדול בתורה כבלתי שכיח״ כל מכמני התודה חקוקים בלבו ,בקי נפלא בבל
הש״ס והפוסקים? זכרון גדול היד .לו בתודה׳ בנביאים ובכתובים׳ הכל כמונח
בקופסא, .דייקן גדול היה״ בענין הלכה למעשה .מאת הביאה אותו לי ד ,התכתבות
עם הרבה מגדולי הרבנים.
רוחב ורגש לבו הביא אותו לבקר החולים בבית חולים בעיר בימי המלחמה
העולמית הראשונה׳ ואז היתד .מחלת מגפה ר״ל שוררת בעיר״ אבל הוא לא
התחשב בזה ,עד שהמחלה פגעה גם בו« וביום י״ט אדר א׳ תרע״ו יצאה
נשמתו הטהורה.
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הרב ד״ צבי יתזקאל מיפלסון ז < הי*ד
■

הדד״״ג רבי צבי יחזקאל מיצלטון ז״ל״ היה זזתן של ר׳ דוד טבל שוורדשרף
מ טו מ א שו ב ,זזוא היה ידיד נאמן של אבי ז״ל ,ובספרו שו״ת ״תירוש !1יצהר״
יש גם תשובה לאבי ז״ל .הוא גר בטומאשוב וחותנו סיפק לו מזונותיו וכל צרכיו.
אבי ז״ל סיפר לי שר׳ צבי יחזקאל מיכלסון היה מבאי ביתו לעתים תכופות
ודיברו שעות שלימות בדברי תורה.
הרב צבי יחזקאל היד .סופר פורה והוציא כמה ספרים .בזזספדים ״אלה
אזכרה״ וב״פנת יקרת״ יש רשימה שלימה של ספרים שהוציא או שהשתתף בהם.
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בספת של מחו׳ ר׳ משה מנחם וואלדאן ז״ל .כמו  :״נפלאומ הרבי״* ,אהל יצחק״
ועוד יש כמה דברי תורה ודברי צדיקים מאתו; ועוד ספרים רבים נשארו
בכתב יד ,והרב מיכלסון לא זכה להוציאם לאוד ,כמו הספר ״אמרי יחזקאל״
על התורה ,״מעש צרי״ על תנ״ך ,״ספר הכללים״ על סוגיות הש״ס ועוד.
לרבי צבי יחזקאל באו כתבי רבנות מהרבה ערים וקהילות ,והוא בחר
להיות רב בקרסניבדוד ,סמיך לטומאשוב .בשנת תרמ״ה .האדמו״ר מראדזין
הגאון רבי גרשון חנוך ליער ז״ל ,בעל ״סדרי טהרות״ ,כתב ברכת מזל טוב
לאנשי שלומו בעיר ,ופתח במלים אלו :״צהלי ורזני יושבת קרסניברוד ,כי
גדול ב ק ר בו ״...
בינתיים המשיכו לבוא אליו כתבי רבנות מערים וקהילות גדולות ,אולם
הוא דחה את כל ההצעות עד שבשנת תרנ״ג קיבל הצעת רבנות פלונסק,
לאחר ששאל עצת רבו בעל ה״שפת אמת״ זצ״ל ,העדיף את הצעת פלונסק,
ועבר לכהן ברבנות פלונסק.
בגלל מסירות למלכות ובסבלו הרבה מזה ,ובאותו זמן קיבל את ההזמנה
מטעם קהלת דרשה לבוא ולהצטרף כחבר ועד הרבנים שבעיר ,החליט לעזוב
אח פלונסק על מריבותיה ולעבוד לורשה ושם בילה כל ימי חייו.
«
מלבד גדלותו בתורה היה מומחה גדול בכל רחבי ההיסטוריה היהודית,
וחקר ודרש תולדותיהם ומעשיהם.
בספר ״שרי המאה״ מביא המחבר רשימה ארוכה מרבנים שנכנסו ל״אגודת
המזרחי״ וביניהם גם הרב צבי יחזקאל מיכלסון ז״ל.
בפרוץ המלחמה העולמית השניה היה כבר קרוב בגיל השמונים ,ובכל זאת
עוד התעסק בצרכי ציבור .בשנה הראשונה בגיטו פעל רבות בשביל הנזקקים
ובעד הפליטים מהעיירות שרוכזו בין חומות הגימו בורשה .הוא גלקח מחצר
הקהילה ע״י הנאצים ימ״ש ,אל ה״אומשלאג פלאטץ״ בורשה בדרד להשמדה.
הוא הובל לטרבלינקה ברכבת מוות ושם נהרג בידי הנאצים ימ״ש ,בגיל
שמונים שגה.
—
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הרב 1׳ אר*וז ליבוש דוביז מ״ל
■

הרה״ג דבי אריה ליבוש ת בין ז״ל (נפטר :כ״י אייד ת״ש) ,היה ממשפחה
מיוחסת ,מגאונים וצדיקים« בגו של :הרה״צ רבי יצחק טוביה רובץ זצ״ל,
ומצד אמו ד״יה נכד של הגאון וצדיק רבי חיים מצאנז זצ״ל ,בעל ״דברי חיים״.
עוד בימי בחורי תו יצא שמו לתהלה במעלותיו הנ שגבות זהאדמו״ר מציעשינזב
בעל ״דברי שמחת' לקח )מתו לחוץ .הוא גסמך להוראה מהגאונים ד בי מאיד אריק
ומהר״ש ענגל ז״ל ,מראדומישלא ועוד.
בש&רצה מלחמת •העולם הראשונה ,גמלט עם בני ביתו לבודאפעסט ,ושם
ריכז סביבו חסידים .ואנשי מעשה ,יעבד הרבה לטובת הפליטים נגזעי המלחמה.
בחזרו לציע שעוב היתה העיר שתפה זחריבה ,ועזב את כסא הרבנות בעד גיסו,
ועל פי בקשת חסידיו התיישב בטזמאשזב.
בספר »&נת יקרת״ כ תוב:
מי שבא במגע אתו מיד נקשר אליו כעבותות אהבה .כנועם אמרי פיו,
הוא משך אליו בגי תורה והמון עם .עשה הרבה תיקונים להחזקת הדת ,הוא היה
בעל סיפורים לאוצר החסידות ,ידע הרבה מצדיקים קדושים ואבותיו הקדושים.
הוא תפס מקום חשוב ב? צדיקי גאליציע ,הוא נסע לפרקים לדודו הרה״ק
רבי ישבר בר מבעלזא ,והוא השתעשע עמו ,ודיבר עמו שעות ארובות בתורה
ובחסידות ז וכן התיחס אליו בכל הכבוד והערצה בנו הרה״ק דבי אהרן מבעלזא,
והושיבו בראש השולחן לימיגו.
#
בטומאשוב גילה כוחותיו הרוחניים ,בנועם •אמרי פיו המשיר אליו בני תורה
והמון עם ,והקדיש ז מנו לועד הדור הצעיד ולקשדם לתורה ולחסידות• .בעבורם
עשה כל מה שביכולתו .וכאשר בני העיר עטרו לראשו גם כתר הרבנות,
הנהיג את הרבנות ■ביד דמה■ ,עשה תיקונים להחזקת הדת ,גדר גדר ועמד בפרץ,
ביקר &עצמו בבית המטבחיים והרבה פוחות *השקיע בבנין בית ה מ ת ח זמקוה
חדשה .הוא דאג בעד שחרור החיילים היהודים •ומזונם הכשר& .עם אחת הודיע לו
ראש הקהילה בליל יום הכפורים שלא שחררו החיילים — פשט טליתו והלד עמו
.להשתדל לשחררם■ .בימ׳ים הנוראים ירד בעצמו לפגי התיבה ,ו שפן כמים לבז
בבכיות עצומות ובהתלהבות גדולה .בשמחת •תורה ערף את הקפות •בנוסח צאנז,
וכל הנוכחים היו בהתלהבות ושמחה של קדושה.
כשפרצה המלחמה
וביתו גהפד לתלפיות?
שם שלטון קומוניסטים,
אולם לא ארכו שם ימי

העולמית השניה ,העתיק מושבו לעיד ראווא רזסקא,
הפליטים מצאו בביתו מקלט ומחסה .ולמתת שהשתלט
הנהיג האדמו״דות בכל תקפו ,והפיח בהם תקווות בטחון.
שלוותה ושלחו אותו ובני ביתו בחודש תמוז שנת ת״ש,

ספר ז כ רוז
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הרב ד׳ ארי׳ לייביש רובין ז״ל (טשעשאנאווער רב)
לסיביר הרחוקה ,בארץ אלטא״ וקבעו מקו 0מגורו במקום שממה ,רהוק מאמה
י שוב; שם סבל יסורים נוראים״ נפשיים וגופניים״ סבל מנגי שות ורדיפות הדת״
הוא היה אחראי בעד כל הזנחה של מי שהוא ,ועינו בכבל נפשו« וגפטר אחרי
מחלה קצרה ,ביום כ״ו אייר תש״ב בעיר גוריעבסק מחוז גאווא סיביר.
*

בנו ה ר ב ר׳ מ אי ר ע״ה נפטר זמן קצר לפניו ומונח לימינו .הוא היה
מחונן מילדותו בכשרונות עילויים״ תלמיד חכם גדול ובעל ידיעות עמוקות
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ורחבות ,בעל נפש עדיגה ,והרביץ תודה בריבים .הוא היה הנשיא מצעירי
אגודת ישראל בעיר טומאשוב ,ועמוד מתווך של תנועת האגודה .הוא כתב
הרבה בירחונים תורניים .עזר בליקוט וסידור הגדה *דברי חיים״ לפסח,
והיה לו בכתובים חיבור גדול מסודר על שבתות ומועדים מלוקט מגדולי
הצדיקים וספריהם .וכשנגלה לסיביר לקח עמו הכתבים ,אבל הבולשת הסובייטית
בשעה שעשו חיפוש בביתו החרימו הכתבים• .הוא נפטר ביום י״ג ניתן תש״ב
כגוריעבסק.
ויבדל .לחיים ארוכים בנו של הרה״ג ר׳ אריה ליבוש ז״ל ,ממלא מקומו
בב מ קלין ,בבות־פארק ,זזרה״ג ר״ שלום יחזקאל שרגא שליט״א,
שנתגדל ונתחנך על בדכי אביו ז חוץ מגדלותו בתורה ,הוא סופד פורה,
ועומד בחליפות מכתבים עם גדולי תודה ,והרבה דברים ושו״ת כבר נדפסו מאתו.
בעת פלישת הנאצים הגרמניים ימ״ש .בטומאשוב ,גרשוהו יחד י עם כל משפחתו
מעבד לגבול הרוסים ן הוא ישב בתפיסות שוגות וסבל הרבה מהדוסים,
בכל זאת הפיח אמוגד .ובטחון והתחזקות כלבות חבים ,ובשנת תש״ב יצא
מעבדות לחידות .ביחד עם עוד רבנים ואנשי מעשה ,הוא עבד הרפה לטובת
היהודים בארץ הגזירה .הוא שם לו למטרה לאחד ולקשר משפחות קרועות,
שאבדו זה את זה ,בימי המלחמה והגירושים.
m
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הרב ר׳ ש .י .רובידהלברשטם ,ידוע בעולם •התורד! ■והחסרות כאישיות
מפובדת מאד ברוב ידיעותיו בתורה .כאישיות פעילה ומעידה בכל שטחי החיים
של היהדות החרדית״ מול ם רוחשים לו כבוד ז׳חערצה .מיוה פעיל מאד בחוגי
הרבנים וואדמו״רים ,מ שיא חבר הרבנים העוסקים בבירור הלכות ז מניו ת
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ח .י  .ל ו י
הרב ר׳ זאב שטוקהמר זצ״ל (שקראו לו דער נעלער מורה הוראה) ,הי׳
רב בטזמאשוב מ ר ד שלושים שנד״ והי׳ בעל הוראה מובהק פי הי׳ לו נסיון
של המשים שגד .,הוא הי׳ מתנו של הרב מלוקטש — עיר מולדתו של המגיד
ממזריטש זצ״ל — עידד .בוואהלין לא רתוק מלודמיד .הרב מלוקטש — את שמו
כבר שכחתי — הי׳ ת״וז גדול ויחסן של הרבה דורות דגני ם .הוא הי׳ דוזים של
העשירים החסמ*ם ר׳ יעקב יוסף קודיצר ור׳ גפתלי הורנ שטיין אבי משפחת
הורגשטיעים הי.דועה ,חסידי רחץ .ישם אצל חותנו התמחה בהוראה ואחר כן
הי׳ רב בסודינה — עירה ■מסביבה הנ״ל ,ומשם בשנות הארבעים למאה שעברה
לקחו אותו פרנסי העיר טומאשוב להיות מורה הוראה אצלם .מלבד שדוב בני
העיר עם שאלותיהם הלפו אצלו ,הלכו אצלו ג״כ לדין תורה ,כי הוא הי׳
פקח מאד .מלבד זה הי׳ בעל יתפא*» נפלא מאד ,הוא הי׳ ד,״בעל מוסף״ לימי
הנוראים ■בבית הכנסת״ למרות שהי׳ חזן העיר ר׳ היד של׳ה הי׳ החזן מתפלל
בבית המדרש .הנוסח שלו לימי הנוראים הי׳ נוסח וואהליני והרבה בעלי תפלות
בטומאשזב התפללו אחר כך בנוסח שלו .הי׳ לו קול צליל ונעים .הוא הי׳
 Tonסדוגודא ומפעם לפעם הי׳ מבקר בבית התפילה של חסידי הוסיאטין
ביחוד באתה הלולא ,וגם הי׳ שם הבעל חפלה של שחרית ביום א׳ דראש השנה
ושל סליחות של יום ראשון במוצש״ק.
הי׳ לו בן אחד ר׳ אברהם שהי׳ ת״ח וגם בעל תפלה בעל כשרון .הוא הי׳
ה״בעל מוסף״ בשטיבל הוסיאטין ,ועד היום ־  -אבדל לחיים — אני לא שוכח
את התפילות שלו .הרב ר׳ זאב שטוקהמר בזמן המלחמה העולמית הראשונה
לפני צאת הרוסים בשנת תרע״ה ,עזב את העיר מפחד המלחמה מסע לקרוביו
העשירים ההורנשטיינים הנ״ל בררימשלה ,ושם נפטר.
ו 4ג .צ .ב .ה.
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רבה האחרון של טיומאשוב
ר׳ ירחמיאל מרדכי וויינברג ««ג'׳ל
ח .י .ל ר ו
■

בשנת חרע״ו בעיצומה של המלחמה העולמית הראשונה נשאר העיר טומאשוב
בלי מנהיג רוחני .נפטרו במשך חודש ,מתחילה הרב ר׳ יוסף ארי׳ זצ״ל ,בנו
של האדמו״ר ד׳ יהושע׳לה זצ״ל ,וא״כ הראב״ד ר׳ ח .א .שידקובסקי זצ״ל,
הרבנים ר׳ זאב שטוקהמד שקראו לו ״דער געלער מורה הוראה״״ והרב ר׳
נחמן נייהויז זצ״ל .עם נסיגתם של הדוסים עזבו יגם הם את העיד ,הראשון הי׳
קרובם של העשירים הידועים אז משפחת הורגש מיק מרדימשלא ,נסע להם
ושם נפטר .כף שהעיר נשארה בלי רב ולא הי׳ פשוט מי שיורה הוראה״ זלמי
לפנות בעניני דין תורד״ התאספו אז ראשי העיר להתיעץ את מי להביא בתור
רב ומורה הוראה״ היו במה מעומדים ובניהם הי׳ הרב וויינברג שהי׳ דב כעיר
קרילוו״ אבל מפאת שהעיר קדילוו עם בואם של הגרמנים נחרבה וכל תושבי העיר
התישבו בכפר עם הרב בראשם ,כמובן שמצבו של הרב הי׳ דחוק מאד״ אז לא
הי׳ לו בדירה דק לחפש רבנות במקום אחר ! ואחרי כמה התיעצויות של כל
חשובי העיר ובתוכם חותני ר׳ יעקב גולדשטיין ז״ל למרות שהוא לא הי׳
 Tonבלזאי״ הסכימו כולם לקפל את הרב וויינברג בתור רב ומו״צ״ מכיוון
שלפי הידיעות שקבלז הי׳ הרב וויינפרג מלבד ת״ח גדול — בנעוריו חיבר ספר
על הדמב״ם שנשאר בכת״י — הי׳ מעל הוראה מובהק״ ביחוד מפני ששימש
הרבה שנים כבר בהוראה .ומיד אחדי חג השבועות של שנת תרע״ו בא הרב
ורינבדג לשכץ כבוד בעירנו ,ובתור כזה הצליחו מאד כי אז בעיר שהי׳ יותר
מאלף משפחות יהודיות הי׳ צורף בבעל .הוראה מובהק* השחיטה היתד״ גדולה.
במשך השבוע נשחטו כחמישים בני בקר ,מלבד עגלים וביחוד עופות .ביום חמישי
לפני שבת נשחטו כאלף עופות ,ולא עבר יום שלא היו שאלות ולפעמים
שאלות 1חמורות ,ובתור בעל הוראה היה אחד מהגדולים .הוא היה מבעלי כח
דהיתרא עדיף ,הוא השתדל בכל כוחו להפשיר ,אבל לא רק גדול בהוראה הי׳
(לפי הגדרת רש״י בכתובות דף ז ע״א)״ הי׳ ג 0גדול בצדקות .למרות שכל ימיו
סבל מצרות משפחתיות! בתו היחידה התגרשה ,וגם נכדתו היחיזז״ בת בתו
לא היתד .לה נחת עם בעלה ,וכולם היו סמוכים על שולחנו .קיפל הכל באהבה,
מעולם לא ראיתי אותו בכעס ,השתדל בכל כוחו שמי שהוא לא יסבול בשבילו
למרות שזה הי׳ נוגע לעניני העיד כל שכן לעניניו״ גם אם לפעמים היו עניני
העיר סובלים מזה .לא פעם קרה שנתן לאיזה קצב העברה על חודש או חודשיים
שלא התנהג כראוי״ אבל עפ״י רוב הקצבים בעירנו — מלבד אחדים מהם —
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היו עניים מרודים והמשפחה של הקצב הימה עלולה לסמל רעב הי׳ מעביר
על מדותיו ומבטל את ההעברה .היו זמנים בעת הגזירה על השחיטה !בפולניה
שקופת הקהלה שממנה התפרנסו רבני העיר נתמעטה ולא הי׳ באפשרות לשלם
את המשכורת בזמנו ,אז הב״ב של הרב ביחוד נבדתז שיינדלה לא נתנו לו
לפסוק שאלות כל זמן שלא ישלמו את המשכורת! בכל זאת אם באה איזה
אשה עניה בערב שבת שידע שאם לא יפסוק לא להי׳ לה מה לתת לאכול,
»•־־!
׳ I

*^o
1

הרב ר׳ ירחמיאל מדרכי וויגפרג ז״ל
הרב מקרילוו רבה האחרון של טומאשוב
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לא שעה לב״ב ופסק .והרבה פעמים כשקראו לאסיפה בנוגע למעמדו הוא לא
הי׳ הגורם ,רק יועציו ביהוד חסידי בלז שדאגו עבורו .הי׳ וומיד מ מל ת זבות
על כל אדם .הוא היה  tooבלזאי והיה מקרובי האדמו״ר מבלז .כי הרבנית
היתה נכדה של ר׳ משה מקוריב בן השר שלום זצ״ל .הוא לא הי׳ מפלגתי,
לא התערב בענינים מפלגתיים ,מלם היו בעיניו שוזים .הי׳ ידען גדול ביתומי
משפחות ,ביהוד של הרבנים.
■הרב ר׳ ירחמיאל זכה ונפטר ב שמע שפרצה המלחמה העולמית השניה
שהביאה לדאבוננו את השואה ליהדות הפולנית בכלל ,ולעיר טומאשוב בפרט.
דקויים בו :׳״כי מפגי הרעה נאסף הצדיק״.
f

תנ צ ב ״ ה
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כמה עו ב דו ת אודו ת מ שפחתי מטומא שוב
*צחק

ב א ש עווי ס

מצד אבי אני טו&אשובאי ,האבא שלי הרב פנחס מנחם הכהן זינגר בנו
של הרב שמואל זינגר אשר על זקנתו היה מורה הוראה בטומאשזב .אביר היר.
ר׳ ישעיה מקונצק ,וזקנו היה ר׳ משה חריף מוורשה (המחבר של הספר
״אגרת הקודש״ שנדפס בספר ״דעת משה״) ,בנו של ר׳ טוביה ,רבה של
שטעקשינר ,בנו של ר׳ משד .רבה של שדה חדש (נייפלוד) ,בני של צבי הירש
רבה של זשאריק ,וכן הלאה והלאה.
מיוחס עוד יותר גדול היה אבי מצד אמו ,הסבתא שלי שנקראה טעמעלע,
או ״טעמא בלומע״ כשמה .היא היתד .מגזע הש״ך ,מ״מגלה עמוקות״ ומהרמ״א.
כל זה גרשם במכתב ,הקרוב שלנו הרב צבי יחזקאל מיכלזאהן מפלונסק.
אני מעולם לא הייתי בטומאשוב ,אבל מילדותי שמעתי מעשיות מזקני
ר׳ שמואל ומסבתא טעמעלי.
הסבתא שלי הינדע אסתר ,הלא היא הינדע אסתר שהייתה אישיות לפני
עצמה .היא ל0שה טלית קטן,ונסעה להר-בי ר׳ שלום מפלזא .כמדומה לי שמעאה
היה ר׳ איציק הירש ,ועל שמו קראו אותי יצחק צבי.
הסבא שלי ד׳ שמואל היד .ונשאר איש נסתר .רוב ימיו היה סמוך על
שולחן חותנו וחותנתו ,ולמד תמיד חורת ״הקבלה״ .הוא לא דיבר הרבה ,אבל
היה מאריך בתפילה ,וכתב הרבה מה שלא הביא מעולם לדפוס .אחרי מות חותנו
היתה הסבתא שלי טעמעלי סוחרת עם תכשיטים .היא היתד .נזסעת להגברות
והשרות למכור להן אבנים טובות !ומרגליות אחר כך פתחה חנות של אריגים,
והסבא היה למודה הוראה ,אבל נעשה אחרי כן איש חולני.
הנד .מה שאבי כותב עליו בהקדמה לספרו ״מגדים חדשים״ מ ה הלשון  :זיען
שאני מזכיר את שם קדוש אבי זצ״ל ,הנני לספר בשבחו מה שעיני ראו ולא זד,
אשר בכל יום ויזם מסר נפשו ונשמתו ממש בתפילתו הזכה והטהורה ,ואין לשער
גודל היראה והאהבה והדבקות אשר היה לו בתפילתו .ואחר התפילה ■היה מוכרח
להחליף מלבושיו אשר נתלחלחו מרוב זיעה וללבזש בגדים אחרים זכר.
כל היום היה עוסק בתורת נגלה ונסתר ,וכל זה בלי דעש והמולה .הוא כתב
הרבה סתרי תורה ברעדה ופחד מאת ד׳ ,והיה בעצמו שפל מאד ,זהיה מברך
את ד׳ על הרעה כמו על הטובה .והיה מצדיק את כל אדם לכף זכות .זד .היה
רק חלק מהתנהגותו הקדושה.
הסבא שלי עשה נסיעות מזמן לזמן ,אבל שום איש לא ידע לאן הוא נוסע.
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אחד חתונתו בעת שהיה סמוך לשולחן חותנו לא רצה לאכול בשר .הוא ידע
שחמיו יכעס עליו ,לכן .השביע את ד״סבתא טע&עלי שהדבר ד«.ד .יהיה ■בסוד!
שבע שנים התענה יעשה כל מיני מעשים בכדי שחותנתו לא תדודע מזה.
4
בכלל יש רגש של התבודדות במשפחתנו! הסבא שלי •היה איש מתבודד,
והסבא של אבי אמי הרב מ מלגוריי ד׳ יעקב נורדכי זילברמן היה גם כן
איש מתבודד ,וכן היה גם אבי! ובימי בתורותו של אבי ,לא התחבר עם חברים,
חהיה לו שם של בטלן.
בצעירותו כבד התחיל לכתוב חידושים ,והיה מחבר ספר בשם ״רצוף אהבה״.
אם אינני מועד .היה זה פירוש על הסידור .יכולים לומר יעל אבי כי לא ידע
צורת המטבע.
לאבי היה אח בכור ד׳ ישעיה שגר אחד חתונתו בגליציה .ר»וא יהיה סוחר
ועשיר ,הוא היה גר בעיר ראהטין .היה לו גם אח בשם שמעון שמת בדמי ימיו,
ושתי אחיות שנשאו להונגריה .היו גם פמה משוגעים במשפחת אבי ,ואמי היתה
מזכירה לו בנזיפה כשהיתה איזה מחלוקת גיני׳הם.
*
v

בימים ההם אחרי פטירת הסבא שלי ,נסעו בניו למקומות שונים ! ■בטומאשוב
נשארה רק הסבתא טעמעלי ,היא מתה בתחילת המלחמה העזלמית הראשונה,
היא היתה יותר משמונים שנד .בפטירתה.
אבי היה אצלה החביב מבניה ,כי היא היתה אוהבת תורה ויהדות .לעומת זאת
ידעה איך לבלות עם אנשים .היא היתד .היחידה במשפחתי שהתערבה עם הבריות.
אני לא ידעתי יאותה ,רק ידידי ד׳ משה גורדון(גאזיט שיינסקי) ידע אותה היטב
והוא סיפר לי מעט ועליה .מהרבה מקומות קבלתי ממנה דרישה• שלום.
כאן גניו־יורק סיפרה לי שתקנית זקנה שנולדה בטומאשוב ,אינני זוכר שמה!.
היא ישבה אתי שעזת רבות בלילה ולא פסקה מלהלל ולשבח את הסבתא
שלי טעמעלי.
מחמת שאבי התחיל בצעירותו לכתוב חידושים ולהתנהג ברבנות ,רדפו אותו
הבחורים מבית המדרש ,על דרך שהשבטים רדפו את יוסף ,כודאי «שביל
בטלנותו ,כי הוא היה איש שלא י־וע סדר העולם ,והוא לא ידע אף מלה אחת
בפולנית .אצלו קיימו רק אנשים חרדים! התורה והמצוות ויראת שמים
היו עולמו.
אבי היה מדבר בביטול אודות אחיו ישעיה שהיה סוחר ואיש עשיר.
*
■

אני חוזר כאן בקיצור על מד .שכתבתי כספרי ״בחדר !כית־דין של אבי״
(אין מיין טאטענס בית־דין שטוב) ,אבל אני חושב שהוספתי כאן כמד .דברים
שאין שם.
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פחד גדול היה לאבי (כאשר ־היה אחר בו אצלי) להופיע ל ומי הועד למען
החייל .אינני יבול לתאר לעצמי עונש יותר חמוד בשביל אבי מאשר לעבוד בצבא
יחד עם הגרים .הוא ניצל מזה בהיות לו ״ליגאטי״ .אם בי אינני יודע בבירור
מ״ .זה ,אולי זה ממספר גדול .אבי היה מספר תמיד אודות זה שלא צריך היה
אף לפשוט את בגדיו לפני הגויים.
כל ימיו היה לו רק בקשה אחת ללמוד רודה במנוחה ,אבל המנוחה הזאת
לא באה לו לעולם.
דודי ,בניו של הרב מבולגוריי ,הביטו על אבי כעל בטלן .הוא לא רצה
ללמוד השפה הרומית .הוא לא רצה לעמוד למבחן ולקבל מהם תעודה,
שבהימים ההם היד! זה נחוץ בכדי להיות רב בישראל .היתר .אימרה במשפחתנו
מה שאמר אבי פעם :בחינם ,אני לא אדבר עם המושל (גוברנטור) .אמי שהיתה
לה חוש של חכמה ,היתה חוזרת לפעמים האימרה בלעג.
אבל אני הבנתי היטב את אבי .המושל היה אצלו הסמל של גויי ,זרות,
שנאה! בשביל אבי היה הענין לדבר עם המושל כמו להיות בכלוב של
חיה רעה.
*

הודות לאבי .אני הבנתי מה זה יהודי ! היהודי שלקח על עצמו הרמה מצוות
וחומרות .להבדל מן הגוי .העיקר להתרחק מן הגוי בל מה שאפשר.
ה״השכלה״ היתד .אצל אבי טרף כמו חזיר .כי היא רצתה להתקרב אל הגוי.
אני זוכר כי ציוני אחד אמר לאבי :״שהיהודים צריבים להיות כבל הגויים״,
זאבי הביט עליו בהשתומם ובביטול ,״ככל הגויים״ — הדג את הכל.
כאשר בניז נתפקרו היד .לאבי צער גדזל ,והוא התרעם ואמר  :יען בי הם
יצאו מן ״המתנגד״ ,כוונתו להסבא שלי הרב מבזלגוריי ,אף כי הרב מבולגוריי
נסע לפעמים להמגיד מטרי&ק ,בבל זאת בתוכו היה מ תנג ד...
לאבי היה שערות שחורות ,זקנו אדום .עיניו חבלת זחוטם סלאווי .הוא היה
יפה תואר ,אבל נמוך קומה .הוץ מאמונתו בד׳ היה לו אמונת צדיקים בלי גבול.
בכלל היה מאמין באנשים ,יכולים היו לדמות אותו בנקל .הוא היד .איש טוב
ומטיב .הוא נ תן פעם לעני ששים רובל שהיה כמעט בל הונו.
מלחמת העולם הראשונה ובניו שעזבו דרך האמונה זנמפקרז ,כאב מאד
לאבי ,והיה לו לזה רק שם אחד :עולם הקליעות ,העולם החושך ,רשעות ,תאוות׳
שברא ד׳ בכדי שיהיה להיההדי הבחירה שיעלה למדרגות גבוהות.
אבי היה עשר שנים רב בהעיירה לענט שין .אחרי בן היה שנים רבות מורה
הוראה בוורשה ברחוב קרזכמלני .ואחר המלחמה היה רב בעיירה דזשיקזב ישן,
עיר קטנה סמוך להאלישיץ .היה לו נחת רוח רק מבן אחד ,אחי משה ,בנו הצעיר,
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שהיה צדיק תמים.
הבולשוביקים 1היה
כשהייתי בארץ
הזקן ,יהודי תלמיד
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מצדקתו אינני יכול ואיגני
לו לאבי מזל שנפטר לפני
ישראל מצאתי שם משפחת
חכם ,דיגר אתי או ת ת זקני
#

רוצה לכתוב .הוא נספה אצל
חורבן הימלר.
קאדפר ,שהם קרובים! קארפר
ואבי.

קצת היהדות ,הניצות יהודית הניכר בהספרים שלי״ ירשתי מהם :מאבי,
מאמי ,מזקני ומהסבתות.
האוד המיצער שיש בהספדות היהודית הוא השתקפות מאודם .אם אנחנו
לא נעשים ״ככל הגויים ,,זאת היא מפני שהם אוחזים בנו ואינם מרשים לנו
להיות עוקרים מן השורש.

(תורגם מאידיש — מ .בן י ש ר א ל)
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ר בני טומא שוב
ש .ל י כ ט
ששמשו ברבנות בפועל על ״די זד .שנתקבלו ונבחרו ע״י פרנסי הקהלה
או שבעה טובי ■העיר או ■ע״פ רוב דיעות ,להורות ולדון ■בתור אב״ד ,ראב״ד.
מו״צ ,או דיין.
מי שיידע ומכיר פרק בתולדות בית ישראל בפולניא יודע להעריך
איזה ע מי ה חשובה היו להרבנים בחיי היחידים והציבור היהודי בקהלתו.
הם לא היו רק מורי הדח •ומרביצי ■תורה .אלא גם ראשי העדה .על פיהם יצאו
ועל פיהם יבואו כל הדדי החיים של הקהלד■ .ודאגו לצורכיהם הרוחניים והפוליטיים,
ובשנים קדמוניות הי׳ הם נציגי ■העדה לפני השלטונות ,מבלעדם לא העת איש
להרים את ידו בדברים הנוגעים לחיי הדת הציבוריים.
מוסד הרבנות הי תה אבן הפנה של היהדות ודופק החיים של הקהלה כלה.
הרבנות כוננה רוחה ועיצבה דמות .דיוקנה של תיאור ■היהדות המקורית.
כל יחיד שהי׳ נ תון בצרה או הי׳ מתלבט ומסתבך בענין קשה נכנם להרב
לשפוך לפניו צער לבבו ,לשמהע ■עצתו ■ולקבל •ברכתו .הוא הי׳ הדיין והשופט
בין איש לרעהו ,ומתווך בכל הסכסוכים■ ,והמצביא על עניינים ציבוריים.
ואם כי בשנים האחרונות כל שלטון הקהלה עבר לידי פרנסים נבחרים
באופן .דמוקרטי מכל שכ0חת העם ,והרגה ׳מהם לחמו לכווץ משפעת הרב
ולתת לקהילה ׳׳גוון של מ לין — בכל זאת •עוד היתד .גדולה מאד השפעת הרב
בחיי צי מר היהודי .ולא לבד חיי הדת הי׳ מסורים בידו הבלעדית ,אלא גם
על כל ■עניני תהלחכות •ומשטר הקהלה יפקח עיניו ולבו ,באופן שהרב הי׳
מסמל גם כראש העדה ומנהיגו ,והוא ■הי׳ אישיות המרכזית ונחשב לאזרח
הראשון בין היהודים ,לכן חשוב מאד להעת מי המה וסדר ו שנות מלכותם.
■ובחרתי רק הרבנים ששמשו ברבנות־בפזעל על ידי שנבחרו מדעת הקהל,
כי מהם משתקפת יותר דעת ורצון ובהירת הקהל בכל הדורות .כי מתלא אמירה
כי מנר רב או «ו״צ היתד .תלוי ,ברצון ובחירת בני קהלתו .אבל כסא אדמורי״ת
הי ,האדמו״ר בעצמו בוחר אתה עיר לשבת ■שם ולכונן כסא מלכותו .ואם כי
גם הם הטביעו חותמם על העיר ,אבל לא בכל פעם הי׳ זה ברצון .ומפני
אותו טעם לא הכנסתי לרשימה זו מחברים ושאר אגשים רמי״ם*.

* כדאי להדגיש שרובא דרובא מהרבנים שכיהנו במומאשוב היו בני־חוץ.
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אלה ששימשו ברבנות באורח רשמי למן ייסודה של העיר ועד חורבנה,
מאמר יסדרי עליהם ניתן במדור העברי מאת שלום לבי״א .הרשימה הניתנת בזה
אינה דולה עד תום ,דק עד כמה שעלה בידינו לגלות בעמל רב ובחיפושים.
 )1דכי נח ,אב״ד ,היה רב העיר בשגים ש״<*— ת״ד.
 )2ד רג רבי יעקב ב״ר אורי פייביש ,אב״ד וראש ישיבה ,עזב את
טומאשוב ונהיה רב וראש ישיבה בסלמק.
 )3הקדוש רבי מרדכי ב״ר יוסף מווילנא; אחי הרב מקראקא בעל
״מגיני שלמה״ ,אב״ד וראש ישיבה .מת על קידוש השם בשנת ת״ט.
 )4רכי יהודא ב״ד נישן ,אב׳׳ד וראש ישיבה ,היה קודם רב בטארנא
ואחרי כן בקאליש ,מחבר הספר ״בית יהודה״ .עזב את טומאשוב בתט״ז לערך.
 )5רבו ראובן זליג ב״ר יעקב ,אב״ד.
 )6דכי יצחק ב״ר יחיאל מיכל ,אב״ד ,בערד שנח תל״ג.
 )7דכי חיים ב״ר מרדכי ,אב״ד וראש ישיבה ,בערד שגת תמ״ז.
 )8רבי אליעזר לייזר היילפרן ,אב״ד ,עזב את טומאשוב בשנת תנ״ה
והיה לרב ראשי וראש ישיבה בפיורדא.
 )9רבי יהושוע ,אב״ד (נכדו רבי הירש תיבד את הספר ״עבודת השיר״
וגר בטומאשוב.
■

 ) 10רכי משח ב״ר יהודה ליב גולדין ,נכדו של ״טורי ז הב׳ /אב״ד,
עזב את טומאשוב בשנת ת״ק ונהיה רב בלמברג.
 )11רבי נ תן נטע כהנא־שפירא ,אב״ד וראש ישיבה .עזב את טומאשוב
ונעשה רב וראש ישיבה במישיוויץ.
 )12רבי אלעזר פרילס ,אב״ד וראש ישיבה .נפטר תקמ״ה לעדר.
 )13רבי משה כאשקא ,בנו של רבי הרשל׳י מזמושץ׳ ,רבה של המבורג,
מחבר הספר ״שו״ת תפארת צבי״ ,אב״ד .עזב את טומאשוב והתיישב בברודי.
 )14רבי שאול ירצפלד ,נכדו של הרב מזמושץ׳־למברג בעל ״מרכבת
המשנה״ ,אב״ד .עזב את העיר והתיישב בווארשה.
 )15רבי יצחק נתן הלוי נייגיבחאף ,רב בטומאשוב.
 )16דכי יאפקי ,דיץ.
שוודדשארף ,אב״ד .עזב את טומאשוב ונהיה רב
דובריש
רבי
)
17
*
■
V
בבילגורייא.
 )18רבי יעקב אהרן ינובפקי ,מו״צ.
 )19דכי ארי׳ לייביש נייחויז ,אב״ד ואדמו״ה בנו של דכי מ מי קזים
מיאנוב וחתנו של ״אור לשמים״ מאפטא.
)20

בגו רכי ישראל שמואל נייחויז ,אב״ד ואדמו״ר.
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 )21בנו רפי מאיר נייחויז ,היה דב זמן קצר ומחמת מחלוקת עזב לחלם,
שם היה רב ואדמו״ ר.
 )22רפי נתן הכנשטרייט ,ראב״ד .עזב לזמושץ׳ ואחד כך טדמישלא.
V

)23
)24
)25
)26
)27

דכי
דפי
רפי
רפי
רכי

יעקב אליקום נציל ,מו״צ ודאב״ד.
יצחק אלי׳ ,אב״ד .בשל מחלוקת עזב את העיר.
משה רויננפי ש ,אב״ד .קודם היה רב בחמלניק.
אנשיל ,דאב״ד .עזב אח טומאשוב והתיישב בלמברג.
שמואל זינגר (ממרלס) ,ראב״ד.
■

 )28רפי יופו* ארי׳ לייפי ש פרישרמן ,ראב״ד.
 )29דכי שמשון זאפ שטאקהאמר ,מו״צ (המורה הוראה הצהוב) ,ניספה
בפרעות אוקראינה.
W

 )30רפי חיים אהרן שידקופפקי ,אב״ד
 )31דכי יוסף לייכו ש פרישרמן ,אב״ד.
 )32דכי נחמן ניירויז ,מו״צ ,בהדה״צ ר׳ ישראל שמואל נייהויז.
 )33רפי ירחמיאל מרדכי וויינכרג ,אב״ד .לשעבר רב בקרילוב.
 )34רפי ארי׳ לייפיש רוכיז ,אב״ד ואדמו״ר .לשעבר רב בצישינוב.
 )35רכי מאיר אפדהם פרישרמן ,מו״צ.
 )36דכי פסח פיטזאמר ,הרב מיארצ׳ב .בזמן המלחמה דד בטומאשוב ועד
לחיסול היה רב העיר.
J

וי ב ד לו

ל חיי ס

 )37רפי משח פרישרמן שליט״א.
 )38רבי שלוט יחזקאל שרגא רובין שליט״א.
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זזרזז״ג ר׳ מ ר ד כי רוקח זצ*ל בטומא שוב
מ שת

גו ר דו !

כאשר נסענו כפעם הראשונה לארץ ישראל ב שנת תש״ט ,נפרדנו מגיסי
ר׳ ישראל יקיר בעלאייזן ג״י• בהזדמנות זו נ תן לי צרור קטן ,שאמסור
לכ״ק ד״אדמז״ר רבי א ה רן זצ״ל מבעלזא ולאח״ז הרה״ג ר׳ מ ר ד כי זצ״ל.
כשכאנו לארץ ישראל גרנו בירושלים .ונסענו לתל־אביב .במיוחד בקרנו
את וד״אדמו״ד מבעאא״ כמובן מסרתי ״הצחד״ וגתתי פתקה ׳*הקוויטל״ בפדיון,
שהמשמש בקודש ד׳ ש לי ם פ ז•ג ל ג תב וקרא ■הקוויטל לפני מ עי .מאשר
סיים ,הזר א תי כך הרה״צ מלה במלה ובדד אותנו בבדהד .שעשה רושם גדול
עלי ועל אשתי .אחר כך נתתי ״שלום״ להרב ד׳ מרדכי זצ״ל ומסרתי לו
מה שגי&י ג״י מסר לי בשבילז.
אחדי ■זמן אוני חג שבועות ,נסעתי בעצמי לתל־אביב להיות ולהתפלל
בביהמ״ד של האדמו״ר .כאשד והראיתי להרב־ ר׳ מרדכי ,אמד לי שמזמין אותי
שאבוא להתאכסן בביתו זמהמעודד .ש א.
!באמצע הארוחה שאל אותי מה שם ד״עיר שנולדתי ,עני תי  :העיר טומאשוב,
רגם ספרתי לו מתולהותי ,ובי אבי זקני היה הרב אב״ד מטומאשוב .ברגע אחז־
אמר לי ,שהיה רב אב״ד בולגוריי ,׳ושהיה פעם בטומאשוב ,שביקשו אותו
להתדיין :בתור רב־פז&ק בהדין תורה ,וה0ד״צ המקומי סלקו !עצמם מהדין
תודה הזה.
שמעתי שהבהלת בית הכנסת ■בטומאמוב״ היתד .בידי ועדה נבזזרת •על ידי
המתפללים ■בעצמם ,והיחד .בלתי תלויה מן הבהלת הקהלה .רק לחברה קרישא
נשתיירה מקהמניות דנא ,זכויות מיוחדים בבית הכנסות וכפרט בליל שמחת ח\רה
שהובילו את הרב אב״׳ד תחת התופה לבית הכנסות :בשית* .ובזמרה ,דהם
פקדי אז על חלוקת הכיבודים וההקפות ן ועל רקע זד! פרצה הרבה פעמים
מחלוקת ,יעד •שפעם הגיע לידי ג ד שהצטרפו אחד כד להתדיין ,והביאו במיוחד
את הגאץ רבי מרדכי רוקח אבד״ק בילטדיי ,שהוא ישפוט ביניהם.
הרב ר׳ נ תז אורטנד ג״י בספרי הודיע מה שנאם ודדש הרה״ג ר׳ מרדכי רוקח
אכ״ד בילגודיי ,בב-תי־כנסת •בירושלים ובתל־אביב בהיותם בגולה הוזויה,
ובהגיעו לארץ ישראל עם אחיו האדמו״ר רבי אהרן זצ״ל .והקהל ששמעו
מאתו את הנאומים ,זלגו ודמעות כגלל הזוועה האיומה יאשר מצאה את עמנו
בגולה בכל פולין.
בעתון ״הארץ״ מיום ה׳ שבט מש״ד ,כותב הסופר מאסטטדל :הרב ר׳
אהרן רוקה ,הרבי מבעלזא; ,ואחיו הרב מ ר מי רוקח ,הרבי מבילגודיי ,באו לכאן.
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הם נמלטי :בדרך נס מפולין ,לאחד מלאות שאין לתארן! ואילו נשיהם ,בניהם
וכל ׳בני משפחותיהם גרצתו ש ם...
!הדה״ג מבילגוריי פיפר לי ,כי מלחדות פולין לא נותר מאומה ,פרש למאה
אלף נפ שות הגוועות לאטן במחנות בעבודה כפיה ,ואילו חמשים אלף .המסתתרות
יושבי הגיטאות של וורשה ולובלין ,העדיפו שתמות נפשם עם פלשתים .
ביום י׳ שבט תחת הכותרת :״באו האדמו״רים מבעלזא ומבילגוריי״ :
האדמו״רים «*לטי מגיא ההריגה מפולין ,דשלפואן חיכו אלפי חסידים בב אין
עינים זה בעשרה ימים ,זפו סוף סוף להגיע אתמול לארץ י ש ר אל...
בעתון ״קול ישראל״ :עצרת ■תפלה רבתי בירושלים ,ביום התענית צבור
העולמי יום חמשי מעבר נאספו אלפים להיכל ישיבת מאה שערים לדרשות
ההתעוררות !ואמירת ה ת ה לי ם ...ואחר כן נאם הרב הגאון רבי מרדכי רוקח
שליט״א אב״ד בילגוריי ,נאום מלא התעוררות .כעד ראיה סיפר על החורבן
של פולין! ,וכאחד שעבר באחרונה את הגולה האונגרית שנפלה טרף בימים
חאחרמים םיפר על קדושתה וטהר תה ,על י שיבותיה <בתי תלמודי תורה שלה״
וכל הקהל פרץ ■בבכיה רבה . . .
פעתון ,״הזמן״ מיום י״ז שבט ת ש״ ד ...דבר רבה של בילגוריי ,הרב
מרדכי רוקח ,באזני אנשי חיפה :לא נמצא מרגוע לנפשנו עד אם נקמנו
את הדם והצלנו את השרידים .החלק הראשון של נאומו היה מענייני דיומא,
ודבריו היי מתובלים מאמרי חז״לן יאילו חלקו השני של נאומו הוקדש
אוועז ת הגזלה .דבריו של הרב ,שנאמרו בכח ביטוי רב ,הרעידו את הקהל
שרזתק אל הניאם כבעבותות .מעיני רבים זלגו דמעות ונראו ניצוצות זעם ונקם.
והרי תמצית דברי •הרב :כפי שנודע לי כאן בארץ הקדישה ,אין הצבור מאמין
די צרבו אוועת האיומה ,אש מצאה את עמנו בגולה ,אולם האמת !המרה
כלענה איזמה פי כמה וכמה ממה שסופר עד בה בעתונות .מה שידוע !עד כה
בעילם החפשי ,אינו רק טיפה אחת בים השיאה של היהדית.
בעיתון *היסוד״ ביים ר כתבו את ההרצאה של הרב ר׳ מרדכי מבילגוריי
ז צ ״ ל• ...בימים קודרים ואפלים הללו ,כשהישוב העברי עטוף אבל ייגון עם
קבלת הידיעות המזעזעות על חורבן יהדות הגולה ,למעשים תעתועים של
הגרמנים ימ״ש.
•בעתון ״הדרך״ מיים כ״ג שבט ■תש״ד כתוב מאמרים ארוכים .אני אכתוב
רק בקיצור  ... :הרב הגאון ר ,מרדכי רוקח מבילגוריי מסד לב״כ ר׳ יעקב כץ,
עובדות מקפיאות את ה ד ם ...בקרקוב העיד נתחסל מקום עבודה לשש מאות
נערית ,ובאין צורך בהן אמדו להשמידם ,הביאו פועלים יהודים שיכרו עבורם
קברים .הנערית בידען על גי ד א השתדלו בריקוד ובכה הלכי לקראת המוות.
לעיר אחת באו אנ שי •גסטפו ליהודים ואמרו להציל אותם חבורות חבורות
מעבר לג מ ל בעד כסף ,ואחרי שהקבוצה הראשונה תעבוד בשלום ייקבלי
יעיברי אחדים ; תחת לחץ הוציאו מהראשונים מכתב שהגיעו
מפתב

שו מ שו ב ־ לו ב.

189

למחוז חפצם ■בשלום דהדטם על נשיהם ובניהם ,ובערמה זו הוציאו מאות
להריגה ,שחשבו לתומם שהראמ!עים ניצלו.
הרב ר׳ מרדכי ריקה היה קורא כמה שמי העיר שנהרגו ביום הכ&ורים
באכזריות ט!ראה וכמה מהעדים גועמו *יודעדרייף. ,כמו טרנוב ,טומאשוב,
סטניסלוב ■העוד ועוד ,שהלק ■הושמו יאה היתד גרשו ״אויסזידלונג״ .הסאדיזם
הפראי .הוא מספד לדממא״ א ד שקצין ■גרמני ■גבוה אחד עשה ״הסד* עם
צבעי יהודי ,שסייד יצייר את חדריי בהתמסרות רבה לשביעה רצונו■ ,ובשכר
עבודתו ירה ! 10יאמר לו* :אתה שוחה כ ח ד !גרמני״ והרג אותו.
הגזרה יצאה מהחלונות הגבוהים והמשחיתים מכלים ומתלכדים לפי
תכנית מדוייקת ,העם יצא הקצף על ועיר זאת ומחר על אחרת.
#

■ St■•’.
'r:.T׳:V
I
י•■>»v•£׳a:.י  :*,׳ ■-:׳ .;\...־;־ן ־:
״  ' ' Jי• )

י' '.״ "־ ’ ?** ’ 1ו י '

י' ז■*3

‘*

■ S f

־ ׳ •>

י

י 1

■י

' /V + i

* N\J.־

*

״.י,׳.י.

■

Xי

V

,

*/ , '1

י ■ -

״

‘

■'
>1

 -..י י

נ

l

.', •. ,יי* ■.

י-

t

A

* ■

■-

■

■' ן

/

M

[t

■י

 r ; V ' ■ ' .ליי

י^ י  ,י
:

^

■ץ ׳ - ! .

v

י

*

י י

י \ < ‘■•

<יי■

; ? -

י■ , . , -

■
י' י
י .י

■ י ' - ; /

V

;; *

■v

r

-

-י

י^ י ׳

r :>-

'1

י

\■v

■* ■ 1״  .י
*

י־י

* ;■ י■ 1

׳ ^ י .

*־י ; .

״

*,\1

 ■ ^ v v vי .{,־

'

ג

׳.

־■
'

י־ י ^

■ 'j

־* י

^

■ *.

י

י י

׳ ) ' ■- . 1־  . " <Tי ־
י■

יי

*

־

י

■<

1I .

י ■ ■'■

■,־ ־־
׳■ ע ■*.
 ■ ■ ^ .י *.
 v .ן י * ■*׳ י
־
i
־
י ; W 1 V־ r
■ ■ י ,י‘  1ל י!■ ־ c ■V ■ ? l\ i

י '

'יי

י

■
■* י
■ י־■ 1י * ' * ל י ;־
!
' ץ ״, v ■ ' ,
.,י
י י ^ ■.

״־

־*k

 , ",י

 1י \  Lי
!:

;ייי,
.

.V

■־
■־
■י
■
■י ' 4

1

■.י ״  .י .

V

^’

י

י  -ץ ־■ -

■

יי י י ; :
•־■

;^ o
י .׳

t. ,

'

>.
'■
■ f... : 1 v
 ‘ ■ :ו■

’ V

■■ ,י ׳  .י י ׳ !■

> 'י

י^  : ' .א

'*

,

■

י "

t

H׳'\

,
י

י

1

׳■ ן '

 : : ■1' ■ ,י

 :־.

■ .י 1

.*.U:

■ ' ׳*־
'

י  ,־ .־
 ► hי׳ ,
י ■י .1

.

’ ־

'  , Vי י ‘ ־ *■■ .י
*

ו ,, 11׳

V

 t Lי׳

י י

'

:

 ■.־

; X

' 1,־ ^

! ו  . - w , . .׳*  .י ־

ג'.

v

’!י

r v r . ',־ ־ ■

  ■:־'r

־ «■

■־

■

*

י ‘ ' י^ , } ,

^ י

'י ' ■ : Lי1

v‘: . >'v.
1

•י י■־ :־'• 1

t

■־־ י '
■
■'
'־־ י .

'י

י'

י■ M

־ * \ i

\1

"

-i

■w־  .י

י ־  > H S !1י ׳ י 1

י־

־■■■* ; ׳ ‘*

י

יי ; ■! .

‘ L1

י

י  1־■ ־

V'v-:׳־ ■vv־:

 , , - ■ ■ /׳

^ vJ:v;.׳ י*\?5־■•׳•,'‘:-Vי:.:;/ז
_h 1

■r

 J T r W■ 1! Pי V

j

י--,

 -י.

 v \ V fיי  "\ .ל . 1י■־*

י

 -I ‘ 1י ־ ■ ,

״

‘■■i. L

■י \■ ; y ' V ' A ■,
־' -
^ ו י \ .־  .י ו  ,י
.־ '

 *Vיי ־' י «k-־ •.■^i־'; יע *:׳י
״'

\  i־■■ י  .י '

■ \ ׳י

 %־ ' ־  , ' , -׳*
■ vV
■/א י ־  ’ .י*■  . ‘ ■ , 11 > :י  ‘ .י? י
■■

■
■ j
י
■יי:-
■•
\ י :׳  .׳

,
.־י

■־
■'
'

 , 1׳■
'
r

׳־
י

■■" -

י

י1. 1
,יי

יי V:
■J

■ ■. I ■■ V.

הרה״ג הרב מרדכי רוקח זצ״ל
רבות עשה גם הרב ר׳ מרדכי ריקה להצלת נפ שות בהיותו בגמילות ®לין
מסתתר מעיני זעסטפו׳ הקר וז־דש ■לשלומם של *משים ,ביניהם רביים ורבנים
• מפורסמים והשתדל לעמד בדרבים !שונות .לא פעם סיכן •את נפשו להיוודע
ממצב אחים בעדים מרוחקות וקרובות.
הוא אמר  :ראיתי עוד בצאתי להונגריה זקנים ,נשים וילדים רבים ,שהושיטו
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את ידיהם הצנומות מתוך קרונות ■המוות* .התחננו לטיפת מים*> .לם הצוררים
הנאצים לא נתנו לבאי בח הקהלר .היהודית אפילו לגשת אליהם מרחוק.
הנאצים הארורים רוצחים את •הילדים הרכים לעיני הוריהם כדי להגביר
את חענויים האיומים שכמוהם לא ברא השטן .הגרמנים הארורים לא יחזרו
בתשובה .טהעה מי שסבור״ כי הנאצים עלולים פעם לחזור בתשובה .אלה בני
השטן הארורים זצאצאי היונקרים איגם יבולים לחזור לאחד כל מה שעוללו.
אולם עלינו להתפלל לאלוקים .לאל קנא ונוקם שיחדיר בלבותינו את רגש
הנקם ■והשילם עד !חור אחרון״ ולא נמצא מרגווע לנפשותינו עד אם נקמנו את
נקמת אחינו הקדושים והטהורים.
ועתה עלינו להציל את שארית הפליטה ולהביאם אל ארץ הקודש״ ולציון
יבא ■גואל.
דבריו של הרב מבילגוריי עשו רושם כביד ורבים התיפחו מבאב
וזעם עצור.
■

זכורני מאז באותה השנה שהייתי בפעם הראשונה בארצנו״ בטרם שנסענו
חזרה לארצות הברית״ הלכתי עוד פעם להאדמו״ר זצ״ל מבעלזא ״בקוויטל״
להפרד ולבקש ברכה בשבילנו״ וכ״ק אמר לי :״״בודאי שתסעו באניה״ ולא
תעופו באוירוך  . . .ונ תן לנו ברכה טובה שעשה עלי ועל אשתי חחי׳ רושם
בועימה וטובה: .בהזדמנות זו ברצוני להתפרד בשלום עם אחיו הרב ר׳ מרדכי
מ בי לגוריי •שהיה :מחדר אחר וחסידים אחדים ישבו אצלו ; ובפגשי אותו ״בשלום״״
אמר לי :נו״ ר׳ משה מטומאשוב  . . .במיוחד היה מספר מהעיר טומאשוב,
שהי-תה עיר עתיקה״ אשר גדולי תודה וגדולי חסידות נולדו וגרו בעיר
ההיסטוריות •הרב הזכיר שידוע היטב את הרבי ר׳ יהו׳שע׳לי מטומאשוב עם בנו
הרב ר׳ יוסף לייבוש זצ״ל״ שבאו הרבה פעמים לבעלזא והיו להאדמו״רים שם.
ורוב ימיהם היו נוסעים ברחבי ערי גליציה והונגריה ונתפרסמו מאד מעירם
טזמאשוב.
אני הכרתי ,אמר״ את הרה״צ ד׳ יוסף ל יבוש ראב״ד מטומאשוב״ הוא היה
תלמיד חבם עצום ובעל הוראה מובהק״ ונוח לבריות ואהבוהו מאד.
אחדי בן השמיע עוד פעם מה שראה בעיניו הצרות שהיה ביהודים.
היו פוגרומים בבילגודיי ,ביזאמושץ ובטדמאשוב׳ והנאצים יפדש גרשו את
היהודים אל לובלין או אל ראווד׳! הגירוש היה איום״ אלפים 'יהודים נגרשו
בפעם אחת״ האכזריות היתה נוראה .פעם ירו הממנים בילדים ובנשים והם
נפלו חללים על המקום .שמעתי כי בתחילת המלחמה היו הפצצות הראשונות
מהגרמנים ימ״ש בעיר טומאשוב״ וחלק גדול מהעיר נשרפו״ ומאות יהודים
נפלו חללים מהנאצים הרשועים״ וקרבנות היו בכל ערי היהודים — שארית
פליטת ישראל היו נתונה בצרה איומה.
השי״ ת יציל ויפועל למען הצלה ישראל ,הפודה והמציל יפדה ויציל
וירחם על שארית עמו ישראל.
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הרב ישראל דוג  panפירשטמן הי״ד
■

הוא נולד בטומאשוב .בנו של ד׳ משד ,סערשט הי״ד .הוא ד״יה העורך חודשי
— ״אונזער גייסט״ באידיש וגם בעברית .בשער של החודשי יש  r a nהפסוק
״לא מזיל ולא בכח גי אם ב ר,ו וו י אמר ה׳ צבאדת״ (זכריה ד).
ראיתי החוברת מספר ב  /גיסן תרח״ץ׳ דורשה .כל המאמרים מעניינים מאוד
לחכמי התורה״ ניצוגי רעיון וקטעי מחשבה״ במיוחד מהדוד שלו הרה״ג רבי
צ בי י חז ק א ל מ י כ ל ז ו ה ן ,ועם «רבנים ומחברי טפרים.
ובאותו חודש נפטר ר׳ י ש ר א ל ה כ הן ג ו ז׳ י ט ש י נ ס ק י ז״ל,
וכותב העורך :״תלמחד חכם ש מ ת...
נדהמתי 1ונרעשתי מהבשורה המעציבה מפטירת ידיג״ע הרב הגדול בחורה
ופחסידות יבטל מחה גבמד .צמ״ם חוטר מגזוע .תרשישים המפורסם ו ב ר...
ר׳ ישראל ■גוז׳יטשינסקי מטומאשוב־לוב ,חתן הגאון הצדיק המפורסם יופר מדה״ר
משה רויגנפיש זצ״ל אבד״ק טומאשוג .בפטירת המנות אבד הקהלה בטומאשוב־לוב״
אחד מחשובי בגיו־בוני׳ אשר במשך ימי חיי׳ הארוכים עד הזמן האחחון פעל מגשה
הרבה במס״ג לטובת החינוך וחיזוק הדת .גם הקדיש המנוח ז״ל הרבה מעתו
ועטו לחבר טפרים מועלים בכמה מקצועות התורה״ והשתתף במוח ירחונים
תורניים בפרי רוחו בהלכה״ אגדה וחסידות•
■

■

I

■

■

■

הרב ישראל דוג הפוזן טירשטטן ,הי״ד
I

■
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•מען הגייעני הבשורה המכאיבז? בשעה ששערי ד׳גליון נסגרים א״א לי
לבא בהערכה מפורטת מאדם הגדול הזד״ והנני מביע את גודל צערי במעט
מילין :חבל על דאבדין ולא משהבחין!
העורך י ש ר א ל דו ב ה כ הן פי ר שם מ ן ,ווארשא״.
*
הרב ישראל דוב פירשטמן היה משתלם אצל הרב מיכלזוהן בספרות
המלאכה״ והיה בין מפיצי חורה והדת ולהוציא ספרים .הוא הכין להוציא
בדפוס את הספר ״אוצר ההדרגים״ לתוכן ההדרגים מה שאמרו וכתביו הרבנים
בכל תפוצות ישראל בכל סיומם את הש״ס מהדף היומי .הוא היה מוכשר
בספרא רבה״ :והיה חתנד .של בת הרבי מגרו חע ס קי מטארנוב זצ״ל מגזע
הדופשיצע היחסן.
חבל שצעיר הזה נהרג מרוצחי הגרמנים ,הי ״ ד.

193

טו ט שו ב ־ לו ב.

*
i

שו שילת* ד ה בני ם ניי הוז

■

יו ס ף

ה לוי

האדמו״ר הרב ר' ל י י בי ש  1י י הו ז זצ״ל שימפז ■ברבנות בטומאשוב־לוב
משנת תרי״א !עד שנת תר״ך״ ונפטר ■בשמחת תורד ,שנת ■חר״ד• הוא ד,יה בנו
של האדמו״ר ר׳ יוסף קעזים זצ״ל שהתיחס לבעל הב״ה •ז״ל׳ וע״ש נקרא
המשפחה נייהוז וה תר העשרים לרבנים .ר׳ יוסף קעזים ד,יה •ז״תלמידע המובהקים
של החוזה מלובלין ,והחוזה קירב אותו ■מאד מאד .הוא היה רב בינוב גבול
לובלין ,והולכת אגדה איד קיבלו אותו לרב בינוב מתוך מעשה שהיד-
האדמו״ר ר׳ לייביש -היה חתנו של בעל ״אור לשמים״ זצ״ל .ב0פר
״אור לשמים״ ■בסוף מובא :״•אודה לשמו הגדול ות״ש שהחינו וקימנו לזמן
נשואי בתי הבלה הבתולה .פייגלע תחי׳ !עם ב״ג ארי׳ לייביש שיחי׳״— ..
הוא היד ,מקודם רב בזולם וב שנת תרי״א .נתמנה לרב בטומאשוב ושימש
ברבנות תשע שנים■ .הוא היה אהוב מאד ועל בל ■בני עידו ,ומכל העיד והסביבה
באו לשאול :בעצתו בי היה מפורסם לחכם ופקח! ,ואפילו ■הנכרים מהעיר ■והסביבה
באו לשאול בעצתו ודבריו היו כדבר האזדים! .האדמו״ר ר׳ ישראל מרוזין זצ״ל
אמר ■עליו :אומדים שהרב מחלם הוא חבם הוא אמת משום מעשה שהיד.,
האדמו״ר ר׳ לייביש היה מושב מאד •בין צדיקי !הדור של והזמן ההוא.
המגיד מטריסק ■ז צ״ ל בעת שהתחיל לנהג באדמו״ו־יות ביקר :בהרבה •ערים
שבוואהלין ופולין וגם .בסביבת טומאשוב ,אבל לטומאשוב לא נכנס מפני כבודו
של הרב ר׳ לייביש זצ״ל .היו לו חסידים בכל הסביבה וגם בכמה מקומות
״שטיבלך״ שקראו להם ״טומאשובער שטיבל״ ,כמובן מלבד בטומאשוב שקראו:
״תלמער שטיבל״ .לד׳ לייביש היה אחוזה קתב לעיר שקראו או.תה ״רבינובקה״.
אחרי ■פטירתו מיגו במקומו את בנו ר׳ י ש ר א ל זצ״ל .הוא שימש ברבנות
רק תשע שנים ,ונפטר בדמי ימיו ביום י״ג מנ״א שנת תרכ״ט והשאיר אחריו
חמשה יתומים ארבעה בנים ובת אחות ד׳ מ א י ר ׳ ל הבן הבבור היה או צעיר
ו מי ■הבראה לא היה עיוד מובשר לקבל את הרבנות בטומאשוב• ,אז לקחו את
ר׳ י צ ח ק א לי הו ז״ל לרב אב״ד והיה רב בערד ארבע שנים — .עד
שגת תרל״ד ,ומפני שהיה חסיד ד חיני היו לו מתנגדים ■ועזב ■את העיר.
במקומו לקחו את ר׳ מ ש ה ד ו י ג ג פ י ש (קאגסק׳יואלר) ז״ל ,וכשנפטר
ר׳ משה ז״ל •בשנת תר״מ לקחו את ר׳ מ אי ר׳ ל שמיה בינתיים רב בסליש
אצל חלם ו מינו אותו לרב אב״ד.
ר׳ מאיר׳ל מלבד ■גדלותו בתורה היה ג״ב חכם ופקח ,ואחרי ששימש
ברבנ־ות תשע שנים נטע ר׳ מאיר׳ל לצורטקוב להאדמו״ר הזקן ר׳ דוד משה זצ״ל
מצורטקוב לשאול בעצתו בי הוא פחד להישאר בטומאשוב מפני שכל א מ תיו
■
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הרבנים הקודמים לא כיהנו בטומאמוב יותר מתשע שנים .הרב מצורטקוב זצ״ל
לא אמד לו שום דבר רק איחל לו הצלחה ,זכשבא ר״ביתא מצא הזמנה מתלם
שמזמינים » תו לבהן בתור אב״ד בחלם במקום שכיהן זקנו ר׳ לייביש זצ׳יל.
כמובן שראה בזה ההשגחה העלימה״ והשי״ת עזר לו שבאותו הזמן ■עזב
גנרל רוסי אחד את ה ע ד חלם שגר בה ומכר את הבית שלו׳ שזה היתה טירה,
עם חצר ■גמל לחרב ר׳ מאיר׳ל בזול מאד ,וראה גם בזה םי!עתא דשמיא.
אבל מפעם לפעם היה בא לבקר את טומאשוב ,מלבד שהיו לו חסידים היו לו גם
הרבה ידידים מכבר .ר׳ מאיר'ל נפטר ביום י״ב אדר תרצ״א.
כמה שנים לפני המלחמה העולמית !הראשונה בא ד׳ נ ח מן נ י י ה ז ז ז׳׳ל״
בגו הצעיד של ר׳ ישראל זצ׳׳ל ,לטומאשוב מ ע ד גורשקוב ■ששם שימש ברבנות
ונתמנה ג״כ לרב זמו״צ .הוא גר באותו הבית ששם היה ירושתו״ ושם גרה
עד פטירתה הרבנית הזקנה אשת ד׳ ישראל זצ״ל ,והיה לו שם מנין מיוחד.
ר׳ נחמן ז״ל הי׳ אומר :שהוא כבר הדור העשרים ושלישי ברבנות■ הוא נפטר
ביום י״ב אלול חרפ״ה.

אנ ש« שם ו א« ש* ם
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אנשי שם ואישים
■

מ שת

גוזי צ'נ ס קי

ר׳ <תן גאי ז״ל
אחד מבעלי בתים הבי חשובים בטזמאשוב היה ר׳ נתן נאי ז״ל ,תלמיד־
חכם גדול ,עדין הנפש״ ואציל הדוח״ ממשפחה מיוחסות .הוא היה איש .עשיר
בעל חנות של י ק ומשקאות אחרזת ,ואצלו היד. .תורה וגדולה במקום אחד.
הוא היה ידיד •נאמן של אבי ז״ל ,וכשהיו נפגשים לפעמים היו מדברים ביניהם
שעות רבות.
ובספר ״שארית ישראל״ .כותב אבי. .ז״ל  ... :ידידי הגביר הר  ,נתן נאי נ״י,
סיפר לי שהיה בקוצק על חתונת הרב בנימין ,בן אדמו״ר הגה״ק ד.רמ״מ :זצלה״ה,
כי אביו המנוח הד׳ יהושע נאי ע״ה היה קרוב וה שיג בילעט (הזמנ-ה) להחתונה,
לכן נסע גם הוא במרכבתו עמו .והיה אז ימי החורף דקור גדול ,ותחופר .היה
על החצר לפני החלון של האדמו״ר מקוצק זצ״ל ,וכל החסידים עם המחותנים
והחתן והבלר .והמחותן עצמו הגאון הקדוש הרי״מ זצ״ל מגור ,עמדו כולם
מחכים ומצפים לבואו של אדמו״ר זצ״לן המחותן הנ״ל היה מלובש בבגדי משי
לבה בלי בגדים חמים ,ועל רגליו מנעלים כמו בימי הקיץ! והקרירדת היה
חזק מאד לכל האנשים אשר עמדו תחת החופה ,אף שהיו מלובשים בבגדי חורף
ומכל שכן להחתן והכלה עם המחותן שהיו מלובשים כמעט בבגדי הקיץ*
והמחותן הגאון הקדוש הנ״ל הכה רגל על רגל מחמת גידל הקרירות ברגליו?
חכו כלם בכליון עינים עד שיבא אדמו״ר הרה״ק זצ״ל ,לסדר הקדושין ,והוא
התמהמה בוש לבוא ,עד כמו שעד .שלימה ,אף שבודאי דאה ■דרד זזחלזן שכבר
באו כולם יחד להחופה ,ובודאי שמע גם קול הכלי זמר שהביאו את החתן והכלה
כנהוג ! והיה לפלא בעיני כל ,אך איש מהם לא דבר ומכל שכן הוא ר׳ נ תן נאי
הנ״ל ,שהיה אז עוד אברך צעיר לימים ,לא הרהיב עוז בנפשו לשאול שאלה,
על פליאה זו ,עד אשר באחרית הימים שהיה בפילעוו אצל אדמו״ר הדד.״צ הקדוש
הר׳ ישראל ,נכדו של אדמו׳?־ הגה״ק מקוצק זצ״ל ,ומחמת קדמית אמר לו
 .אספר לד דבר ששמעתי מפי א״א זצ״ל (הוא הרבי האמצעי מקדצק זצ״ל):
כשהיה חחדנת דודי הרב ר׳ בנימין חתן הגאון הקדוש הרי״ם זצ״ל ,הלכו בל
המחותנים לקבלת פנים לפני החדפה ,אל הגאון הקדוש אא״ז ,זעם החתן והכלה
שיברכם כנהוג ,אחד בך אמד להם לפו אל החופה אל תעמדו ,כי אני אבוא
אחריכם תיכף .ואף על פי כן עמדו כולם תחת החופה עם החתן דהכלה זמן רב,
והוא לא בא ,והיה לפלא בעיניהם; ואחרי החופה הלכו המחותנים והחשובים
כמו הרב ד׳ הידשלי דושקיס ,והגה״ק הרי״מ ,והרבי האמצעי הר״ד זצ״ל,
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הרבי מאלכסנדר ר׳ חנון• העניך■ ,ושארי חשובים .הלכו אליו לאמוד לו מזל טוב,
כנהוג ,ודיבר עמד״ם אמד .זמן ,ובעמידה כדרכו בקודש ,ובשעת הדיבורים תזזב
ידו בתוך החגורה של הגה״ק ד.די״מ ,וכן עמדו ודברו .אחר כן אמר להם ״נו״ —
זהו רמז שלו לצאת ממנו ,והלכו להם כלם ,רק מחמת שידו אוחזת עוד בחגורו
של הרי״מ ,נשאר הוא עומד ,והרבי האמצעי הר״ד הנ״ל בראותו זאת נשאר
גם הוא עומד ,אז אמר להם :בודאי לפלא בעיניכם מה שלא קיימתי דברי
לבוא תיכף להחופה כאשר אמרתי ,לכן מחויב אני לגלות לכם שהיה לי אז
״ידיד יקר״ ואורח יקר ,שלפני החופה בא אלי ר׳ יצחק ווארקר (שהיה
נפטר כבר כמה שנים) ,ואיך יכולתי להפרד ממנו ולצאת ,כל זמן שחבר כזה
היה אצלי .כך סיפר אדמו״ד הרה״צ הקדוש הד׳ ישראל זצ״ל הנ״ל .ואז
הודיע לו הר ,נתן נאי הנ״ל ,שהוא בעצמו היד .גם כן על החתונה זו וראה
את כל אלד ;.ועתד׳ ז מן נודע הדבר.
לד׳ נתן נאי היה בן הרב מנחם מנדל נאי ז״ל ,שהיה דב־ראב״ד בצויזמיר.
הוא נפטר בשנת תרצ״ז בעיר צויזמיר .ובניו ד׳ יהושע ז ד׳ שמואל נאי ז״ל.

אדו 1י אבי ז*ל
אדווני אבי ר  ,ישראל ד.כד.ן גורז׳יצ׳ינסקי ,או כאשר קדאו אותו בעירנו:
׳״ד׳ ישראלי דעם רב׳ס״- .עוד בצעירותו היד .נודע בעיר מולדתו קלימנטוב
לעילוי ולמתמיד גדול .בהיותו בן שש עשרה שגה״ בבר דיברו בו נבביוות
אבל הסבא שלי הרב ר׳ משה מחמלניק ז״ל ״חטף״ אותו לחתן.
ביום חתונתו קיבל דורון דר שה :״סמיכה״ מאחד מגדולי החבנים בפולין.
אחד החתונה למד אתו׳ חותנו :״יורה יעד.״׳ *אורח חיים״ ועוד דברים הדרושים
למתעתד לגהוג ברבנות״ וחפצו ותשוקתו היה לעשותו לרב .אד לא בן היתה
דעתו של אבי ז״ל ,שפנה דוקא אל המסחר״ ובעוד שהיה ם«וך על שולחן חותנו,
קנה יער הסמוך לעידו״ יחד עם חבדו והם הצליחו במסחרם ביער הזה.
בך המשיך אבי ז״ל בבל ימי חייו לעסוק במסחר״ ובמשך הזמן היה לסוחר גדול
ומצליח בעסקיו .מרגלא בפומיד .היה לומר״ במובא בשם הגאון רבי יעקב
עמדין ז״ל׳ שהיה אומד הברכה :״שלא ע ש ני א ב״ ד״ ...בלומה שלא
נעשה לרב ואב״ד.
*
בליל שבת היה ביתנו דומה לארמון״ כשבאנו חזרה מ״השטיבל״״ הודות
להוד זלזוהר של שבת מלכתא״ שמלאה כל החדרים וכל פינות חביות החלות
מונחות על מפת השולחן עם כיסד הצח כשלג .פמוטות הכסף היו מברקים עם
הנרות הנוצצים .הסכינים״ המזלגות והכפות הכסף ויתר הכלים המזהירים.
הכל היד .ספוג מנוחה ושלוה .אוירה של קדושה היחד .נסוכה על הכל.
מלבושי ■המשי ואבנטי המשי וצוארות הכתובות צחור בשלג עזנדין על הצוואר.
חן וחסד היד .נסוך על פני אבא זאמא היפים והעדינים .זקנו הלבן המכסיף,
היזרד על פי מידותיו ,והמצח הרחב המלא הוד ,חוטם מחוטב״ הכל אומר כבוד.
 ...ש לו ם עליכם מלאכי השרת מלאכי ע ליון ...היה אומר בניגון נאה
ותנועה מיוחדת מתוקה מדבש.
«
זכרוני מילדותי ,כי בכל יום בבוקר השכם ,למד שיעוד בגמרא עם
בחורים מצויינים,־ כמובן שלא על מנת לקבל פרם .הוא היה עסקן ציבורי,
במשך עשדות שנים היה ״דוזד״ (פרנס) בעירנו׳ כיהן כנשיא של התלמוד
תורה ועוד.
כן כתב חידו שי תורה רבים והיה משתתף בידהונים רבניים :״הבאר״,
״אוהל מועד״ ,קול תודה״ וגם בספדי חסידים שהוציא לאוד מחותנו הרב
ר׳ מנחם מנדל וואלדאן ז״ל ,בגת ״אוד הנפלאות״ ,״נפלאות הרבי״ ,״אהל
יצחק,״ ועוד.
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כמעט בכל לילה ,לאחר שכל בני הבית כבר עלז על יצועם ,הוא התיישב
בחדרו המיוחד וכתב חידזשי תורה .הוא גם העתיק כתב־יד ישן מה״פרי מגדים״
שהיה כתוב על ניר *בבולא״ והיה קשה לקרוא ,אחר כך הוא העבד את הכתב־יד
לידידו הרב ר׳ פינחס מנדל זינגר ז״ל ,יליד טומאשוב ,ששימש אז כ״מורד.
הודאה״ בורשה ,והלה הדפיסו בשנת תד״ע בשם ״נטריקוך ,כשבהקדמתו לספר
הוא מביע תודה זברכד .לאבי ז״ל .ספר זה הוא יקר המציאות ■בימינו ,לי יש
אכסמפלד אחד.
*
עם פטירתו בכ״ח אדר־ב תדצ״ח ,כתבו עליו העתוגים דברי הספד ,בעל
״תלמיד חבם שמת״; גם הרב ר ,אריה ליבוש רובין זצ״ל הספידו .ההספד נדפס
בספר ״שארית ישראל״.
רבאן הנני מביא רק קטעים אחדים מההספדים שנדפסו— :
בהירחון הרבני כותב •העורך הרב ישראל דוב הכהן פירשטמן ,הי״ד,
בין השאר :״תלמיד חכם ש מ ת ...נדהמתי ונרעשתי מהבשורה המעציבה
מפטירת ידינ״ע ,הרב הגדול בתורה ובחסידות ובכל מ דה נכוגה ,צמ״ס ,חוטר
מגזע תרשישים המפורסם וכר מוה״ר ישראל גורזיצינסקי ז״ל ,מטזמאשוב־לובלסק,
חתן הגאון הצדיק מוה״ר משה רויגנפיש זצ״ל ,אבד״ק טומאשוב .בפטירת המנוח
אבדה הקהלה העברית בטומאשזב־לוב ,אחד מחשוכי בניה־בוניה ,אשר במשך
ימי חייו הארוכים ,עד הזמן האחרון ,פעל ועשה הרבה לטובת החינוך
וחיזוק הדת  . . .גם הקדיש המנוח ז״ל ,הרבה מעתו ועטו לחבר ספרים מועילים
בכמה מקצועזת בתורה ,והשתתף בכמה ירחונים תורניים בפרי דוחו בהלכה,
אגדה ז ח סי דו ה...
בהעתון «דאס אידישיע טאגבלאט״ מיום ג׳ ניסן תרצ״ח ,כתוב בין השאר:
בגיל של בערך מאה שגד .נפטר פה כ״ח אדר ב׳ אחדי מחלה קצרה ,ר׳ ישראל
גורזיצאנסקי ,שכולם העריצוהו וכיבדוהו .הנפטר היד .הנשיא של הכספים שנאספו
במשך של יותר מחמשים שנה ,לטובת ארץ ישראל ,בעיר טומאשוב וסביבותיה,
שלא על מנת לקבל פרס ,זבמשך תקופה זו היד .הנשיא של התלמוד תורה דפה . . .
ביום ששי נתקיימה הלויה ,בשורות הראשונות ,צעדו ילדי התלמוד תורה עם
מלמדיהם זקדאז :״צדק לפניו יהלזך׳  . . .בבית המדרש של חסידי טריסק־קוזמיר
שבו התפלל הנפטר ,נאמרו אחרי גמר ההקפות שזרה של הספדים ,ולמרות
גשמי הזעף והרוחות החזקות ,הגיעו מספר המלווים למספד ע צו ם...
גם בידחונים ״הבאר״ ו״קול תורד.״ נכתבו דברי הספד והערכה על
אבא מרי.
הדה״ג ר׳ שלזם יחזקאל שרגא רזבין־הלברשטם שליט״א ,בחב אלי בין
השאר... :יוד כי רנ א ,שהלזיה היתד .בערב ר״ח ניסן ,תדצ״ח ,ויום ההוא •הוכרז
ליום תענית ותפלה בכל המדינה מטעם אגודת הרבנים ,לרגלי גזירת השחוטה,
והתאספו כל העדה בביהמ״ד הגדול ,ומיהרו לגמור התפילות במוקדם ,בכדי
להשתתף בהלויה של אביו המנוח ע״ה ,וכל העם יצאו מבית המדרש לביתו

של אביו ,וב״ק אאמו״ר הרב הגה״* זצ״ל היד .הראשון לוזמספידים .ובין השאר
בנה את הספדו על קוטב אחז״ל (שפת .קו) :אחד מבני החבורה שמת תדאג כל
החבורה בו ל ה( ...בספר ״שארית ישראל״ נדפס ההספד כולו).
*
אבי ז״ל היה כותב אלי פעם בבל חודש ופעמים פעמיים בחודש ,ובבל מכתב
ששיגר אלי היה מוסזיף גליון חידושי תורה! אני אספתי אותם ,וכן לקטתי את
דבריו וחידושי תורה שלו ,שפורסמו בירחונים ,וטדרתי אותם והוצאתי ספר
על שמו בשם ״שארית ישראל״ .ו הנני להעתיק באן רק מכתב אחד ששלח אלי
לארצות הברית:
■

¥
W

בשם המם ,טומאשוב׳ ג׳ ויקחל ,חפא״ד.
השלום לבני יקירי מחמד לבי הר׳ משה נ״י.
מכתבך היקר היום קבלתי .ומאשר יקרת בעיני נכבדת להשיבך בו ביום.
אף בי זה שלשום שלחתי לך מכתב ,ולמען השקט את רוחו ,ולמלאות שאלותך,
חשתי ולא התמהמתי להודיעך ,כי תהלה לאל אתנו פה בלנו החייט והשלום,
פה לחי ,ובה חבה השי״ת לשמוע ממכם תמיד בשורות טובות אך טוב סלד״
והנני במענה גם על יתר הדברים ששאלת ודרשות הכל על סדר דבריך,
ראשון ראשון וכו׳  :פליאתו על מניעת מכתבים ממני ,תדע בי כבר שלחתי לך
המשה מנתבים ,וזהו היום הוא השישי ,ואם אתה עוד לא קבלת אותם ,לא אני
אשם בדבר ,אך באשמת הדואר ממדינתנו יוכל היות זאת .כי הם יעבטון אורחו תם
(יואל ב ,ז) .אתה ידעת אותי אשר אני איגני כעצל הטמן ידו בצלחת ,בבל זאת
אחשוב כי במשך העת עד בוא מכתבך ,אולי בכר קבלת גם אווה את מכתבי,
אם כולם או מקצתם.

מבשורתך כי תהלה לאל החיים והשלום עמכם ,כי באתם אל המנוחה,
והנחלה שפדה עליכם ,ובי נספחתם אתה וגיסך נ״י אל אחת הכ מו ת של דודכם
הנכבד  1״י ,כבר כתבתי לך במכתבי הקודם גי הוא זה לי לנחת רוח .ואל זה
לא תביט מה שהפרס עדיץ מעט וקטן ,לא תשים לב לזה ,ויקוים בך הכתוב
״והיה רא שיתו מצער ואחריתך ישגא מאד״.
אשר בקשת לשלוח לך מכתבים ששלח לי הרבי מקוזמיר זצ״ל ,בכתב יד
קדשו ,וכן גם מכתבים מהרב הקדוש מצאנז זצ״ל ,ששלח למותני ,אביך זקנך
הרב האביד״ק מו״ה משה ז״ל ,בכל לבבי ובכל נפשי ובכל מאודי הייתי ממלא
שאלתך ,כפרט כי כתבת אשר דודכם הנכבד רוצה בהם ,הלא גם למענו אעש,
גם ד!ןא בעצמו ראוי והגון לעשות כרצונו .הן אמת שהיה לי ג׳ או .ד׳ מכתבים
בכתב יד קדשו ,הראשון בעת שנדד ממקומו וולאדווקי לארץ גאליציע ,על ידי
מסירה ומלשינות אנשים רועים וחטאים ,צוה על אנשים נכבדים מהמטתופפים
בצלו ,וינדבו לבם בלי תשלום שכר ,לנטוע להחסידים הנגדי ם שלו ,לאסוף
מעות על הוצאות הדרך שלו ,ואז כתב אלי בכתב יד קדשו שהפקיד אותי
לנסמג להעיירות גוברניע לובלין ,וכן נסעתי ואספתי סבום הגון .המכתב האחרון
P
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היה בעת שדרש ממני למנות את שאד פשרו ד»ר׳ אלטר ע״׳ה לשו״ב בפה
קהלתינו ,וביניהם כתב אלי עוד מכתב אהד או שנים תשובד• על מכתבי מה
ששאלתי אני ממנו ,והכל בכתב יד קדשו .כן גם היה בידי כמה מכתבים
תשובות קודש מהרב הקדוש מצאנז זצ״ל לחותני .אביך ז קנן ,הנ״ל .אך כולם
היו למאכלת אש .אז בעת השריפה הנוראה שהיה פה קהלתינו שנח תרע״ח ,ר״ל.
האם על זה לבד יש לי להתאונן ז הלא כמו כן היה לי עוד כתבי ידות
והעתקות מכי״ק תורות קדושות ,מצדיקים וגאונים .מה שהעתקתי אני בעצמי,
ואשר השגתי אותם אחרי השתדלותי בזיעת אפים ,וכתבי חותני ז״ל ושו״ת
שהיה לו שיח ושיג עם כל גאוני דורו .היה לי העתקה שהעתקתי חיבור גדול
מהמגיד הקדוש מקוזיניץ זצ״ל ,על מסכת שבת .עם ביאור מבן אחיו של
א ב ד זקנך ז״ל ,ה״ה אביו של הרב האבד״ק גורייא שליט״א .ואחיו של הרה״צ
הר׳ שמחה ז״ל מסאחודניוו ,אשר אתה למדת אצל בנו הרב האבד״ק סקארשוב
שליט״א .גם היה ב די חיבור מהגאון דאבד״ק בודארשה ,אשר הרב אבד״ק
לאשצוב ,דודך זקנך ז״ל ,אמר שבאם יזדפס זד .החיבור בלי שם מחברז,
ואמרו כל הלומדים הגדולים שזה חיבור מהרבי ד׳ יונ תן ז״ל .ונשרף גם הספר
בעל עוטר שנדפס עם הגהותיו! השאלות ותשובות בכתב ידו מ א בד זקנך ז״ל,
עם הגאונים מצאנז .גור ,לבוב ,יאססע ,קאליש ,ראדומסק ,בעל מחבר
*תפארת שלמה* ,סופוטשוב ,מהגאון רבי יהושע מקוטנה׳ פינטשוב וסטאשוב,
ועוד ועוד ,היה באפשר להדפיס מהם חיבור שו״ת גדול ורחב ידים .גם כתב יד
דודי שלי ,חיבור גדול על התורה ,הרב הגאון מו״ה שמעון שניאור האבד״ק
ר אחין ואחר כך אבד״ק פולינקוב במדינת פיהם ,שהלז* לעולמו בלי בנים.
והנני מחזיק לי טובה שעלה בידי להדפיס על כל פנים תודה אחת ממנו
בספר ״אהל הרבי״ ,חלק אוד תודה ,פרשת נח .כן גם היה כתב ד קודש
מה״פרי מגדים״ ,ספר נוטריקון שנדפס ממני על ידי הרב פינחס מנדל  1״י,
כפי הנראה הוא היה איש עני אף אחד שיצא מבית מדרשו של הגביר הר׳
דניאל יפה ז״ל ,שהחזיק אצלו עשרה בטלנים גדולי תורה .בביתו בברלין,
מתקבל לרב ואב״ד ,אף על פי כן היה עני ,כי הני ד שהיד .כתוב עליו הספר
״נוטריקון״ היה נייר בובולע .וגם הדיו נהפך כמעט ללבן .ואת הספר הזה כתב
לעת זקנתו .וכאשר העתקתי ספרו הנ״ל היה כמה תיבות שלא יכולתי להכיר
צורת האותיות .ח ח מזה שהיה מטושטש ,רק האותיות עצמם לא ניכרו צורתם.
גם ד.יה לי תכריך מכתבים שכתב לי אדוני אבי ז״ל .במשך כל העת ימי חייו.
ואיזו מכתב שהיה עם דברי תורד .הטמנתיו עד שהיה לי ממנו חבריך מכתבים
בדברי תורה .כעת אינני זוכר שום שלשלת יחסו ,מלבד זה שהרב הקדוש
ר׳ מרדכי׳לי מקרעמניץ היה חתנו של אדוני אבי זקני ,הרב הצדיק הד׳ ליבוש
גורזיצאנר ז״ל ,ושאדמי אבי זקני הד׳ נחמן מקלימנטוב גם הד .לו סדר
היחוס שלו ,הוא היד .תל מד חכם וגביר ולא רצה לקבל עליו הרבנות בקלימנטוב.
למלאות מקום אבותיו .זכן אבי זקני ששידך את עצמו עם הרב הגאון הר׳
שמואל אליה זצ״ל מזוואלין ,בן הרב הקדוש דבי יחזקאל מקוזמיר זצ״ל.
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אח יו הצע יר של אב י ז״ל .ה יה לי ספד השל״ה הקד וש  ,זע ום דוהנפורט  ,ט וב
ויפה ומכ ור ן מה ודר  ,ועל העלה שלפנ י השער ה יה כת וב בא ות י ות רש״ י
כתב יד אב י ו זקנך הרב משה ז״ל ,סדר יחוסו עד חשל׳י׳ה דור העש יר י .
ומ ל פה אמר לי שה יה לו כתב יחוס גם  .עד הרמ״א ז״ל .וכי הרב י ■ד ,עזיאל
מייזלש מר יטשד ואל ז״ל ,בעל מחבר ספר *עץ הדעת ט וב״ ה יה דודי .אשד הרב י
ר ׳ בער ממע זר יטש זצ״ל ,קרא ו עבד ד ׳ ר״ת ע ׳זיאל בץ ד ׳רעזיל ,שם אמך תי׳.
בבוא י לב ית י מארץ רוסיה ,אחר י ש נ ות נדודים ארבעה  ,ה יה ראש ית שאלת י
על הספד ים שלי  ,וכאשר הרא ו ל י את הארגז ים של י עם הספר ים שה יד ע ומד ים
בהת נ ות תחת הארון ,סח ורה של הש וכר הח נ ות שלי  .יעקל י גרינר ,חב וש ים
וארמ ים נמלאת י גיל ,ועיני נזלו דמע ות משמחה  .וחדוה .אתה  ,בני יקירי,
ידעת את הספד ים שלי  ,אמ נם כן ,ידעת את ממ ותם  ,י־דעת את הש״ם דפ וס ווילנא
החדש ים ומבורכ ים .בעור יפה ,ידעת את הארבעה ש״ע  ,ידעת את השאל ות
ותש וב ות הרב ים  ,ספד י יראים ,ספר י מוסר  ,וספרי מחקר  .אמ נם מס ופקנ י אם
ד ע ת גם את א יבתם  ,ערכם ומעלתם  ,למשל כל ספד י הגאון הצד יק הד י״ם
מג ור ז״ל ,ובחיבורו שאל ות ותש וב ות הרי״ם  ,חלק אב ן הע זר ס ימן ק״ב
ש נדפס שם התש ובה לאב ד זקנך ,יה יה מ ונח שם התשדבה עצמה בכתב ידו
של הר י״ם והוא ה יה ספרא רבא ועוד .למשל ספר ״חוות דעת״ מהגא ו ן מל יסא ז״ל,
נדפס על נייר רעגאל  ,מ וכרד יפה ומזוהב ,ועליו חצ י *מגן דוד״ ובתוכו ה יה
נדפס בא ות י ות מזוהב ים בזה הלש ו ן ״מת נה להחת ן ה ילל ודייל ,ממנ י הרב
המחבר נ״י״ ,רעל העלה הראש ו נה שלפ נ י השער דדה כת וב בכתב ידו של
הגאון המחבר ש ד מש נ י עבר יהם  ,ש ל העלה  ,שב ו נזכר ברמ ז בל הספר ים שה יבר .
בי המעשה שה יה בך ה יה  :הגאון מל יסא נטע פעם אחת לובלינה  ,לקבל עליו
משרת הרבבות  ,וגם כבד דרש דרשה גדולה בשמ י ועל ידי אמ ו ס יבה נתבטל
הדבר  ,וכש נסע ירד קאזיביץ ה יה אצל המג יד הקד יש זצ״ל ,והוא ק ירב אותו
במאד  ,ובעת הסע ודה בקש ממ נ ו לאמ ור תורה  ,והוא הש יב ל ו  :הלא אני אינני רבי,
דק רב ׳ ואיד א ומד אני ת ורה לפ נ יכם? והמג יד הקד וש הש יב לו :אף על פי כן,
אני מבקש מכם  ,אז אמר אלה הדבר ים  :המש נה א ומרת  :לא מצאת י  .לגוף
ט וב משת יקה  ,פ יר וש לחש וב המעלה של הגוף אין ,רק במת שה וא ת יק להנשמה ,
תה ו שאמר ו חז״ל ,מצ יל י ן ת יק הספד עם הספר  ,פ יר וש צ ד ד אדם לרא ות
ש יה יה ת וך הספר בהספר  ,היינו ,הגרף כמו .ה נשמה  .זהמ גד הקד וש הפל יא
את הת ודה אחר בד ,ואמר במה פעמ ים זאת הת ורה בשמ ו ! הנד• הרב מל יסא
אמד שצר ד אדם להשתדל ש יה יה הג וף כמ ו ה נשמה  .אחד בך נסע דרך קונסקיוואלי,
ה יה לד ש יח ושיג בפלפ ול (על דבר י תע יר וב שראה שם ) עם הרב אבד״ק
דקונסקידואלי ,ה וא אביר זקנו של חוועי ז״ל ,הרב ר ׳ אב יש  ,גיסו של הרב
הקד וש ר ׳ א יתמר בעל מחבר ספד *משמרת א יתמר״ זצ״ל ,כמ ו ש נדפס בספר ו
*מק וד ח י ים״ בסופו .ואחר כד נסע דרד קאר וב רשם כדת את הבר ית עם החת ן
ה ילל ווייל ,שה יה עילוי ,ואחר חת ונת ו נהפך לאחד  ,ומכר כל ספר יו עם הספר
*חורת דעת״ • הזה .אחד בד נסע לקבל על יו משרת הרב נ ות בלבוב  .וכשנסע
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עדב תשעה כאב דרך כפר סמ ור ללבוב  ,נשאר שמה על תשעה באב ולא
ה יה נודע מ י הוא; כי ה יה נוסע בלי משמש  ,כדרכ ו בק ודש  ,ובתשעה באב בב וקר
כשהלך לב ית הכ נסת לקח במ עה את כלי מקטרת ו (לילקע צ יבעד) והסת ירה
תחת לבושו ,והמלמד שאצל הא יש הכפר י הזה הסתכל דרך החלון ,וראה .
כשבא סמ וך לב ית המ סת לפת וח את הדלת  ,ולקח מתחת לב וש ו הכל י קט ורות
וד׳ביז שב ודא י יקטור שמה ; חכה עליו ,וכשבא לבית  ,שאל אותו המלמד
בשצף קצ וף  :האט לא ידעתם שאס ור לעש ן בתשעה באב ז ויענהו :הרב מל יסא
מת יר לצ ורך רפ ואה של היציאה .והוא מלא חימה  ,קפץ אליו ויכהו על הלח י בכפו.
ה יש דש ות לכם מהרב מל יסא ז אחר כך יצא קול שהרב מל יסא בא על
שבת ק ודש לבובה  ,ונטעו כל א נש י הסב יב ות וגם זה המלמד ללבוב  .ובשבת קודש ,
כשעלה הרב על הב ימה לדרוש  ,והמלמד ה זה שהכ יר ו ש זה ה וא שתקע כפו על
לחייו ,נפל בחלש ות  ,וכאשר העירו אוחו מחלש ו והסתכל בו עוד פעם  ,נפל ע וד
פעם בחלש ות  .ו נעשה רעש בב ית הכנסת  ,עד אשר הרב בעצמ ו ירד גם כן
מהב ימה אליו ,ונפל אז המלמד על פניו ,וב יקש מחילתו  ,ושיתן לו תש ובה .
והרב מל יסא בענוותונתו הגדולה  ,מחל לו ת יכף ונתן לו תש ובה קט נה ש יקבל
עליו מה י ום שלא להכ ות לא יש  ,ולדון לכף זכות.
ה יה לי ספר ״נת יב ות המשפט״ שלו ׳ ש נדפס בחייו ,ובכמה וכמה מק ומ ות
ידות קטנות  .והמעשה שה יה כך ה יה  :כאשר נדפס בפעם הראש ו נה זה הספר ,
ובעל ״הקצ זת הח וש ן״ הב יט בו ,והדפ ים ת יכף ספר ״מש ובב נתיבות״  ,שסתר
כמעט כל הספר נתיבות .וכאשר הביאו אותו להרב מל יסא ועיין בו ,הדפ יס מחדש
את ספר ו הנתיבות  ,ובכל מק ום שהמש ובב סתר דבריו לא הזכיר את שמ ו ,
דק ת ירץ ופ ירש דבר יו שלא להקש ות  .למשל  ,מן הת וספ ות או מן הרץ או
מן הרא״ש  ,או למשל מ ן איזו גמרא ש יש להקש ות עליו ,כי הפשט הוא כך וכך •
לא ד יבר דבר מן הספר ״מש ובב נת יבות״ רק הצ יב לו יד קטנה  .כלומר  ,כאן
יש איזו רמז .עד אשר מי שמע י י ן אחר כך בהספד מש ובב נתי&־ת ,לא ידע מה
שה וא ר וצה מ ן הנתיבות .
ה יה לי כל הששה מהד ור ות ש ו״ת ״ש ואל ומשיב״  ,וזה ח יבור יקר המצ יאות .
וכן ה יה לי הרבה ספר ים יקרי מצ יא ות וכתבי יד ,ואת כ ולם נשא רוח האש ר״ל.
חבל על דאבד י ן ולא משתבח י ן  .דק זאת תנח ומת י אשד השר יפה מצ יל ממ ות  ,כידוע.
ואסיים בדבר טוב ,אשר בה י ות פעם אחת אב יך זקנך הרב ר ׳ משה ז״ל
בצאנז ,וכאשר אמר ו לו להרב הקד וש מצאנז שהרב מחמעל נ יק (כן ה יה אז
אב יך זקנך רב בחמעלנ יק) בא אליו ,הלך לקראת ו  ,ליתן לו שלום  ,ואחזו
בשת י ידיו הקד וש ים  ,להובילו לדירתו  .מחמת שה יה מכ יר ו(ח וץ מהש ו״ת בכתב)
כי הוא ה יה חבר ו של הרב הקד וש הר ' יוסף בן ״המא ור ושמש״ ז״ל ,מע יר חדש .
הם נסעו אחר הרב י מלובלין — לרדפשיץ  ,ואחר כך ה יה דרכם לנסוע זה לזה,
וכשה יה הרב הקד וש מצאנז בע יר חדש  ,נסעו כל הרבנ ים שבסב יב ות ע יר חדש ,
על שבת ק ודש אליו .והוא מתפלפל עמהם  .אח ה יה לחותני בלאנצוט  ,למד ן גדול
וחסיד ,מחס יד י בעל מחבר ספר ״בני יששכר״  ,ואחר כך להרב הקד וש מצאנז ;
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הרב יעקב יצחק שמו  ,וכתב לאחיו ,ה וא חותני ׳ אשד הרב הקד וש מצאנ ז
אמר לו ,הנני נותן לך פר יסת של ום מאח יך הרב מחמעלנ יק  ,כי הייתי בפולין
ו&לפלת י עם הרבה רבנים ׳ ואת אח יך מצאת י דא ית י ללמד ן יותר ט וב מכל
הרמ ים  .זכותם יגז עלינו.
ד״ש לר יעתך העד ינה אסתר ׳ש י תחי ׳ ,האבע ד יר שוין צול יעב געטוהן.
ולשני בניך הנע ימ ים ולכבוד ח ותנך ה יקר ומאד נעלה  ,ולבניו היקרים  ,ובפרט
לד ודכם הט וב והמטיב  ,ולנוות ב יתם אחלק של ום .
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כמה אנשים בבית החסידים דהוסיאטין בטומאשוב
ח.

י.

לרד

במאמר י זה ברצונ י לשרטט בק יצור כמה א נש ים בב ית החס יד ים דהוסיאטין
ש זכ ית י להכ יר א ותם בזמן בואי לט ומאש וב  ,שהם היז לא רק זזיושביט ראש ו נה
בכ ותל המ זרח של ה״שט יבל״  ,אלא גם מחש וב י הע יר מלפנ י המלחמה הע ולמ ית
הראש ונה .

ר׳ שמואל לדרקרמר ז״ל
בין הא יש ים והבולטים בשנ י מר ות שלפ נ י המלחמה •העולמית הראש ו נה
שמסב יבם התרכ ז ו הח י ים הציבוריים והדתיים״ ת ופס מק ום בכ ותל המ זרח
ר ׳ שמ ואל לדרקרמר  .ה וא הי ׳ בנו של ר ׳ אל יעזר ׳דוב לדרקרמר  ,שלפ י הרש ימה
ב׳״יזכור בוך׳ — ״ק ור ות יה של ה יה וד ים בט ומאש וב״ מאת מ .ברנשטיין״ ר וא ים
אגו א ות ו בין הבעל י בת ים החש וב ים בעירנו .לר ׳ אל יעזר ד וב הזה קרא ו ״הקט ן״
(דער קל יינער לייזר בער}״ בניגוד לד ׳ אל יעזר דוב נם כן מט ומאש וב שה י ׳
מגדול י חס יד י פש יסחא ושה וא לקח חלק פע יל בחת ו נה ה יד ועה בא וסט ילה ,
שא ות ו קרא ו ה גמל <דער גרו יסער לייזר ■בער) .בזמן ש זה הראשד ן הי׳ ״ירצובניק״ ׳
כך קרא ו לאלה שהסת ופפ ו אצל האדמ ו״ר ר ׳ יוסף מ ירצ וב זצ״ל״ והיו ממת נגד י
הש יטה הפש יסחא י־ק וצק (דרך אגב״ ר ׳ אל יעזר ־דוב הגד ול הי׳ מט ומאש וב״ ב זה
אין ספק ! גם הרב לווינשטיין ז״ל מסר וצק בספר ו ״דור דוד ודורשיו״ מב יא א ות ו
מט ומאש וב  .רק באחר ונה רא ית י בכמה מק ומ ות שכ ותב ים עליו שה י ׳ מגרבוב יץ .
יכול לה יות שה י ׳ יליד גרבוביץ״ אבל יותר נראה לי שהם מחל יפ ים אותו
בד ׳ ה ירש בעד מגרב וב יץ שה יה חס יד קוצקאי).
לר ׳ אל יעזר ד וב לדרקרמר היו כמה בנים״ אחד בשם יצחק (שקרא ו לו איצק)
שד וד י ר ׳ ה ירש רפ ופ ורט הי ׳ חתנ ו ! וגם אשת ר ׳ משה אהר ן מ ינצר ה יתה נכדתו.
ואחד בשם יה ושע שה י ו לו שנ י בנים של ום ואליעזר דוב שקרא ו א ותם ע״ש
אב יהם״ וחתנו הי ׳ ר ׳ שלמה גולדזמד? ור ׳ שמ ואל כ נראה הי׳ הצע יר  .ר ׳ שמ ואל
הי ׳ חתנ ו של חס יד פש יסחא ו נדמה ש גד ג״כ בפש יסחא  .את שמ ו כבר שכחת י״
ה וא הי ׳ בזמנו הגובד .של ״ק ופת רמבעה״ג* ש זה מסר ו אז ליחידי סגולה.
ס יפר לי בנו ר ׳ אל יעזר דוב לדרקרמר שה וא נקרא ■ע״ש סבו .בזמן שאב י ו
נסע להחת ונה עבר ו דרך אחב יצה״ שא ז כבר ניהל שם באדמ ו״ר י זת ר ׳ מרדכ י
יוסף זצ״ל בעל ״מ י השל וח״  .ואז נכנסה אשת ר ׳ אל יעזר ד וב עם החתך אל
■

ד ׳ מרדכ י יוסף זצ״ל ,עם פתקא וגם ש יברך את החתן  .אז שאל א ותה למה
אל יעזר ד וב לא בא ה וא ע וד כ ועס •עלי שהטמ נת י לו את החק  .כי ר ׳ אל יעזר ד וב
התפלל בב ית המדרש דחס יד ים ששם התפלל ו אז גם חס יד י פש יסחא ור׳ אל יעזר ד וב
בא פעם בב וקר להתפלל עם השק של הטל ית ותפילין ובתוכו הי ׳ גם ה״חק
ל ישראל״ שר ׳ אל יעזר דוב הי׳ ל ומד ג ו כל יום ,וכידוע חס יד י פש יסחא אהב ו
להתעלל עם ״ה ירצובנ יק ים״ ואז טמ ן לו ר ׳ מרדכ י יוסף זצ״ל את החק .
ר ׳ שמ ואל הי ׳ מחש וב י הע יד וגם מעש יר י העיר  .היו לו הדרת פנים ,זקן לב ן
ש ירד על פ י מדותיו  .ה וא הי ׳ חס יד סד וגרא והתפלל בב ית החס יד ים של הוטיאטין,
מק ומ ו בשט יבל הי ׳ במ זרח מאר ו ן הק ודש מצד שמאל עם השטנידר  .כ ולם הרג יש ו
שכא ן יושב איזה בסיך .הי ׳ א יש בעל נמוסין ,ד יב ות הי ׳ בנח ות ב יתו ה יה ב ית
ועד לחכמ ים  .הי ׳ מראש י הח״ק  ,וכל האס יפ ות התאספ ו אצלו  .לבניו גתן מלבד
•חינוך תורני מ ובהק שח יפש אחד י מלמד ים הכ י טובים ׳ גם השכלה כלליות
בניו ידעו את השפה הפ ולנ ית והרוס ית בד יבור ובכתב ש זה הי ׳ נדיר מאד בזמנו.
בניו היו :הבכ ור של ום ׳ ש נפטר בחיי אב יו! השנ י ד ׳ אל יעזר דוב ,שא ות ו כבר
ציינתי במק ום אחר? הב ן הצע יר ארי ׳} ובת מל ומדת שרה ׳ אשת מר קוסובטקי .
משפחת לדרקרמר ה יתה בין המשפח ות המ י וחס ות בע יר עד הסוף .
•ר ׳ שמ ואל זכה לש יבה ט ובה ונפטר בש נה הראש ו נה של המלחמה הע ולמ ית
הראשונה .
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י׳ גדשון (רכלס) זילברגלד ז״ל
■

ד ׳ גרש ו ן הי ׳ מגדול י חסד י הוסיאטין ׳ כ נראה שה וא העב יר הרבה מחס יד י
סד יגורא להוסיאטין ׳ כי כל החס יד ים הזקנ ים היו חס יד י טד יג ורא  :ר ׳ שמ ואל
לדרקרמר ; אב י חותני ר ׳ דוד גולדשט י ין« החס יד ים ר ׳ מרדכ י פ נחס ובנו יודל
שפר ינגר  ,היו חס יד י ■סדיגורא ש נסע ו ע וד להאדמ ו״ר הזק ן .ר ׳ אברהם יעקב זצ״ל,
אבל אחר כך ,ביזווד הבנ ים  ,מלם נטעו להוסיאטין .
ר ׳ גר שון הי ׳ ת״ח וחסיד הוסיאטין במל וא מ וב ן המלה  .ה וא עוד מנעוריו
הסת ופף אצל האדמ ו״ר ה יש יש ר ׳ כורדבי פייזויש זצ׳׳ל .ה וא ישב בכ ותל המזרח ,
מצד ימין ,ובעת הת ועד ות חס יד ית הוא ישב בראש ומלם האזינו לדבר י ו אם
ס יפר א יזה מעשה או א ימרה חס יד ית ׳ביחוד בעת ה ילולא של ג׳ חש ו ן א ו ל״ז בע ומד .
היו לו במה בנים ,אבל החש וב בהם הי ׳ ד ׳ פ נחס י ז ילברגלד שמ ילא בשט יבל
אחר י פט ירת ו את מק ומ ו בת ור ראש החסידים ,
■
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ר׳ ד ת גולדשטיין ז״ל
ר ׳ דוד גולדשט י ין שקרא ו לו ר ׳ דוד ׳ל חייציס ע״ש חותנתו  .הוא הי ׳ בנו
של ר ׳ יצחק אייזיק ש גר בכפר נומרווקי בין ט ומאש וב ל זמ ושץ וחתנה של חייצי״
כי בעלה ר ׳ יעקב יצחק שה י ׳ ממשפחת החוזה מלזבל ין ונקרא ע״ש נפטר
בימי עלומיו ועל יה נפל הג ורל לכלכל את הב ית וכל !המשפחה עד הסוף ׳
ולכן קרא ו על שמה  .ר ׳ דו!ד ג ולדשט יץ הי׳ ג״ב ■בנעוריו חס יד סד יגורא ש נסע
להאדמ ו״ר הזקן ר ׳ אברהם יעקב זצ״ל״ וסיפרו שממ נ ו ק יבל את הברפה לעש יר ות .
הוא התפלל ג״ב בשט יבל ה ו& יאטץ ומקומו הי׳ ג״ב במ זרח אצל ר ׳ גרשו ן
תחת העמ וד  .ר ׳ ד וד ג ולדשט יץ נחשב בזמנו ׳בץ העש יר ים הגדול ים בעיר״ מסחר ו
הי ׳ תב ואה? הי ׳ לו אסם שכמעט כל הא יכר ים מצד מ זרח של ט ומאש וב מכר ו לו
את תב ואתם״ אבל •עיקר מסחר ו הי ׳ עם בעל י האחוזות״ האצ יל ים חהגרפים.
היזם א י אפשר כבר להב י ן כי יהודי קט ן עם לב וש חס יד י ומטפחת אד ומה בכ יסו
וק ופסת טבק ב ית  ,יזצא ונכנס לטרקל ינ י האדונ ים האלה״ וכולם נתנו אמ ו ן בו.
משרק גמר את עסקיו״ בא לשט יבל״ לקח את המש נ י ות ללמ וד או לדבר עם
החס יד ים בחס ידות  .לא ניכר׳ הי ׳ כי ה וא במשך ה יום כבר עשה עסק ים באלפ י
רובל ים ז אבל לא זה הע יקר״ כל ימיו השתדל ללמד את בניו תורה״ ולקחת
לבנותיו תלמ יד י חכמ ים  .עליו יכולים לאמר שהתק י ימה ב ו ת ודה ו גתלה
במק ום אחד  .זכה כי בניו וחתניו היז לז!מדי תורה״ ואחד ים מהם ת״ח מצוינים״
ורובם היו עש יר ים .
היו לו חמשה בנ ים וארבע בנות .בגו הבכור״ זה חותני ר ׳ יעקב גולדשטיין ז״ל
למר ות שב זמנ ו לפנ י המלחמה הע ולמ ית הראש ו נה הי ׳ בין העש יר ים הגדולים״
בשה י ׳ לו זמן פנוי לא ע זב את הגמרא״ ב יח וד בשבת  .ה וא זבה ע<ד להסת ופף
אצל ד״אדמר ׳ד הזקן מה וס יאט י ן זצ״ל .כ״ב שאר בניו״ ב יח וד הצטיין בנו בת ך
ש נפטר לפני שנת י ים באמר יקה  .שד״י׳ ת״ח גדול .חתנ יו היו ב ולם ת״ח! חתנ ו
הראש ו ן ר ׳ ארי ׳ הלר״ מצאצא י הת יז״ט  ,ר״י׳ בנו של הרב מפרמפ ול״ ר ׳ ישעי ׳ צב י
מחס ית האדמ ו״ר מצאנז זצ״ל בעל ״דבר י ח י ים״? הש נ י ר ׳ ל יפא הוניגספלד״ הי ׳
ת״ח גתל  ,תלמ יד מ ובהק של הרב מבולגוריי ר ׳ יעקב מרדכ י ז ילברמן ז״ל״
שקרא ו לו מצ יבער עילוי״ הי ׳ מ גתל י הרב נ ים בפולנ יה ■בזמנו? השל יש י ר ׳
יעקב ד וד וויסער ,מצאצא י ר ׳ י .ל .מזק ילק וב בעל לק וט י מהר י״ל״ הי ׳ ג״ב ת״ח
ונפטר ב ימ י עלומיו? הרב יע י ר ׳ מרדב י ה ובמ ן הי ׳ ת״ח גתל ומלמד זה ידע
את חשפה הפ ולנ ית והר וס ית על בוריה .ה וא נפטר כא ן בארץ  ,והשא יר הד גה
ח ידוש י ת ורה בבתב״ אבל אין בא ן מי מבנ יו ש יטפל בהם .
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דמות של שני אנשים
ח .י .ל ר ר
ברצוני למס ור כא ן דמ ות של שנ י א נש ים ששמם ד\ ׳ מפ ורסם לא רק בע יר
אלא בכל הסב יבה  ,שתק ופתם מתח ילה מש נ ות השל וש ים של המאר  .שעבת ;
עד סוף המאה הזאות

י׳ ישראל הבהן גורזיצנסקי ז״ל
ר ׳ ישראל הכה ן גורזיצנסקי או כפי שקרא ו לו בע יר ר ' שראל י דעם רב ׳ס ,
בי ■הוא הי ׳ הת נ ו של הרב ד ׳ משה ת יג נפ יש אב״ד דקהלתנו  ,שקרא ו לו ר ׳ משה
קאנסק י ו ואלער* .למר ות שב נ ו יבדל לח יים ידידי ה יקר ר ׳ משה גידדוון ת יאר אותו
במאמריו; ר וצה אני ג״כ להוס יף כמה שרט וט ים לדמותו  ,מפנ י שבל הש נ ים אחד י
ח זרת ו מרוסיה  ,מש נת תרע״ט עד פטירתו  ,הייתי אבדל לח י ים מידידיו ומבא י ביתו
ערד ק ודם שהכרת י ז בימי נעורי מסר לי אבא של י מ״ל ,עליו ,כי בא ותה הש נה
שאבא בא לט זמאש וב כש נת תרל ׳יד ,בא גם הרב ר ' משה לשכ ו ן כב וד בעיר ,
ואמר ל י  :כ י ר ׳ משה קאנסק י ו ואלער הב יא את ו גם את חתנ ו שה וא ת״ח גמל
והוא הי ׳ יכול לה י ות רב גדול ב ישראל  ,אבל לא רצה להשתמש בתגא  ,וגם
ספרא דבא  ,ע ומד •בקשרי מכתב ים עם הרבה גדולי ישראל  .מלבד זה שמע ו הלך
בכל הסב יבה  .הכר ות של י הראש ו נה הי ׳ מ ד עם ■התחלת המלחמה הע ולמ ית
הראש ו נה בש נת תרעיד• .עברת י מב ית החס יד ים דה וס יאטץ ש נשרף מ יד עם מ אם
של חיילי הא וסטר ים  ,לב ית החס יד ים דקוזמיר  .רא ית י לפנ י דמ ות פטר יאר יל יות
אבל הע יקר תלמ יד חכם שפל המעל ות שמ נ ו ח ז״ל בת״ח נמצא ים בו .בשט יבל הי ׳
ה נש יא הלא מ וכתר  ,דעת ו היתד .מכרעת  ,אף אחד לא העת כנגדו .רא ו פו הא יש
שמשפמ ו ולמעלה גדלה מכולם  ,ואם לפעמ ים זרק מרה ה יתה דק כד י שב ית התפ ילה
לא יהפך חל ילה למערת פר יצ ים כבטויז ,מ כ ה כל ימי חייו הי ׳ הב ית חסד ים
של טד יסק־ק ו זמ יר־ק ילץ ה יחד י שלא ־נשמע סכסוכ ים וער יב ות עם גבא־ת :וכדומה,
או בענינ ים מפלגת י ים  .כמ וב ן שא ז בת ור צ ע ד לא הי ׳ לי •העוז ל גשת אליו
ולדבר עמו  ,מספ יק הי ׳ ש נ גשת י בזמן שהת ועד ו סב יב ו החס יד ים ב יח וד גץ
p

* פי זמה מקודם רב חגב״ד בחמלניק יבקהמזקיודאלי.
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מ נחה למער יב לשמ וע ממ נ ו דבר י תורד .א ו סתם סיפור מאמה גדול ב ישראל .
כדא י לצ יץ שבת ור מספר ה י ,פש וט תענ וג לשמ וע א יך שה וא מסר הדבר ,
אבל ע יקר הה יכר ות של י עמ ו התח ילה אחר י המלחמה אחר י ששב מר וס יה
והצל יח אחר י השר יפה הגד ולה בש נת תרע״ח ש נשרף גם ב ית ו — לבנ ות בח זרה
את ביתו .שכר נ ו אצל ו חדר אחד בשב יל המ זרח י ואז הי ׳ לי הה זדמנ ות להכ יר
מקר וב את גדלו ,והרבה פעמ ים הלכת י להת יעץ את ו בעניני הציבור  ,אף
שב זמ ן האחר ו ן אחד י ח זרת ו מר וס יה התרחק מלהתעסק בצרכ י ציבור .רק

ר׳ ישראל הכה ן גוזיטשיינפקי
לדבר אחד התמסר  ,זה הי ׳ הת ״ת שעמד בראשה עד יומו האחרון  ,והודות לו
התק י ימה  .אבל כל ימיו עד המלחמה מע ילמ ית הראש ו נה הי ׳ מראש י הקזזלה
(דאזרעס) ועסקנ יה וש ום דבר לא נעשה בלעדיו  ,ובגלל זה ע זב את הע יר
ב יחד עם הח י יל ות הר וס יס ונדד לר וס יה והי׳ כל הזמ ן במ ינסק .
w

ד\ ׳ ייייי ״־יל בה ור ות גדולי ישראל בתק ופה האחרונה  ,ב יחוד בגדולי
אדמ ו״ר י פולין .גם בהיותו במ י נסק שאב הרבה על ! u׳>'• ׳.-־**ל יל יטה וברוס״ ׳ה
הלבנה  ,התחבר עם ד יבה גדולי ישראל שה י ו ג״כ פל יט ים במינסק  .למר ות ש!!
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בעל עסקים לא ראו אותו מסווובב ברחוב ׳ועל אחת במה זכמד׳ לשפת שם ולדבר,
רק עבו לצובע .זכורני ,פעם אחת בשנבנסתי לחנותו באיזה ענץ .אכל מפגי
שבחנות היו קונים ואי אפשר הי׳ לדבר אתו יצאתי עמו החוצה ,אכל כשראיתי
שהשיחה נתארכר! נכנסתי והוצאתי כסא שישב עליז ,והוא הי׳ א 1אחרי גיל
הגבורות ,והוא בשום אופן לא רצה לשכת בנימוק שאץ הוא רמפה להיות
מ״יושבי קרנות״ .בן הי׳ נזהר בכל דרביון הי׳ לו מרון נפלא ,דעתו היתד*
צלולה עז• יומו האחרון.
הוא נ&טר בשנת תרצ״ח ,שנה לפני פרוץ המלחמה העולמית ,ובזמן שמצב
היהדות בפולניה הורע מאד כשנים האחרונות — החרם הכלכלי של הפולנים
על היהודים וגזרת השחיטה .ועליו ג״ב יבולים לאמר  :״בי מפני הרעה
נאסף הצדיק״.
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ר׳ דוד זזיצמן דל
ר ׳ ד וד וויצמן ,ע וד בנעוריו ה יד בשבא לט ומאש וב הי׳ מפ ורסם ללגודן גדול
לא רק בט ומאש וב אלא בבל הסב יבה  ,וםסו9קני אם בבל הסב יבה הי ׳ בין
הבעל י בת ים למד ן כמוהו .ע וד בנעורי כשאבא של י ז״ל ת יאר לי את חש וב י הע יר
והבעל י בת ים בימי היותו בט ומאש וב בש נ ות השל וש ים אמר לי  :נמצא בט ומאש וב
חס יד רדזיני שה וא למד ן גדול אבל מ וצא ו לא מט ומאש וב  ,הוא הי ׳ כמד ומנ י
יליד לובלין או מהסב יבה  .ר ׳ ד וד וויצמן הסת ופף עוד אצל האדמ ו״ר מא יזב יצה־
רדזין בעל ״ב ית יעקב״ זצ״ל ,אבל בע יקר אצל בנו בעל ״התכלת״ זצ״ל ,שה וא
נחשב לתלמ יד ז המ ובהק  .ה וא הי׳ למד ן כפי ה גדרת אחד מהגד ול ים כשמתאר ים
לאחד את המקצ וע ס ימ ן שה וא מתעסק בו״ למד ן ג״כ נקרא מ י של ומד כל ימיו.
כל ימיו ש ל ר ׳ ד וד לא זז מ ן :הספר ולא פסק פומ יה מג ירסא  .את העסק —
עד המלחמה הע ולמ ית הראש ו נה הי ׳ לז מכ ולת סיטונאי — נ יהלה חע ית ו ח וה
שה יתה אשת חיל .ה וא ד.י' נ וסע רק בעת הצ ורך ללובלין לקנ ות סחורה״ או יצא
בע יר לסדר מה שה וא״ ב יח וד ללוות איזה גמ יל ות חסד . .הכרתי א ות ו בראש ו נה
אחד י נש וא י כשה ית י ע וד מאוכל י שולחנו של חותני ז״ל .רא ית יו כשה וא בא
מפעם לפעם ללוות גבד!ח ,כמובן שח ות נ י נתן לו בסכר פנ ים יפות כמה שרצה״
ואם לא הי ׳ אז רע ית י נ׳׳ע שה יתה הג זבר ית נת נה לו״ ואז רא ית י א ות ו שה וא ה ולך
מת וך הכרח שאשת ו שלחה אוחז אבל מחשבת ו ניכר הי ׳ ה יא במק ום אחר .
בע יקר הכרת י ו כשה י ׳ •בא מפעם לפעם להישיבד .ש נ וסדה בט ומאש וב בערך
בש נת תרע״ב והתק י ימה בע יקר עד פר וץ!המלחמה• ב יחוד הי׳ בא להכתה הגד ולה
ששם •התלמידים פמעט כולם היו בעל י כשר ונ ות והר״מ שלהם הי׳ ר ׳ משה ד וד ז״ל
סבא של ר׳ יוסף הא י מח יפה יבדל לחיים .ר ׳ משה דוד הי ׳ ג״ב ת״ח גדול,
ה וא הי ׳ מק ודם המלמד הראש י בחצר בלז ,ואז רא ית י א ז שש נ יהם התח יל ו
להת ו וכח — ר ׳ ד וד הלמד ן שכמעט כל הש״ס היו נהירין ל יה בא בק וש י ות
מכא ן ומכאן ,אבל ר ׳ משה ד וד לא נכנע• .הוא הי ׳ ל ומד על המק ום ז .א .להבץ
את ה גמרא עם ת וספ ות וכל המפרש ים שמבאר ים את הסוג יה ה נלמדת ולא נתן
לבלבל אח התלמ יד ים ממק ומ ות שלא ידועים להם  ,וכך הי ׳ ש נ יהם בבח י נת
ת״ח שבבבל .
האמת שאחר י •המלחמה הראש ו נה רא ית י אותו רק מפעם לפעם  .ה וא ה יה
כמעט כלוי בב ית  .חת נ ו ר ׳ מרדכ י בלנק ה י״ד אמר לי :שה וא ש וכב על הספה
ולומד ,ואם רא ו א ות ו בח וץ הי ׳ זה דבר נדיר .בעגיני צ יבור לא התעסק מע ולם ,
כי כל ימיו הי׳ טר וד בלימודיו .וזכורני אחר י המלחמה הע ולמ ית •הראשונה בעת
הבח יר ות •הראשונות להקהלה בש נת תרפ״ד הכנ יסה האג ודה אותו לרש ימה שלה
וכמובן ש נבחר — כ נראה ששכח ו מה שצ וה ד ׳ עק יבא לבנו והפ ירוש של רש״י .

ואז ראיתיו ב יש יבה אחת שהת נהלה עד אחר י חצ ות והתווכחו בעניני נוהל
הפרלמנטר י : ,והמנצח הי׳ ר ׳ נחום ש ולד ינר !הי״י• .והיא ר ׳ ד וד הזקן ישב שק וע
במחשבת ו  .אז אמדת י  ,נדמה לי לד ׳ ח י ים פ ישטמ ן ע״ה  ,למד .לא חס ו על הזקן ה זה
במק ום ש ישב ■בביתו על לימודיו הב יא ו אותו לכאן  ,כמובן שה וא מ יד התפטר .
כפי שה זכרת י הי ׳ מתלמ יד י ו המ ובהק ים של בעל ״התכלת״ זצ״ל ,ולאחר
פט ירת ו מסר ו לו את סדר מקוואות לסדר ב יחוד את הפ יר וש האר וך והקצר .
כפי שאמר ו לי ס ידר בעל התכלת זצ״ל את הפנ ים כמ ו ■הגמרא על כל סדר טהר ות
אבל את :הפירוש ס ידר רק על מסכת כל ים שה וא ע וד בחייו הדפ ים ועל מסכת
״אהל ות״ ש זה הדפ יס בנו ממ״ק ר ׳ מרדכ י יוסף זצ״ל אחר י פטירתו  ,והשאר
נשאר בל י פירוש  .ואז חלק ו את המסכת ות לתלמ יד יו המ ובהק ים ועל ר ׳ ד וד נפל
מסכת מקוואות  ,והאדמ ו״ר האחר ו ן ש ל רדזין הי״ד בא במ י וחד לט זמאש וב
לקבל אותו ולהדפיסו.
ר ׳ דוד נפטר בימי המלחמה בש נת ת ״ש בחורף .
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החיים ווזשלום ליד*נ ר׳ משוז הכזזן גזדדון
אחדשה״ט באה״ר
הריגי לבקש סל יחת כב ׳ על א יחור תש ובת י למכתב י האחר ו ן מ י ום ב ׳
דר״זז אייר .השתדלת י למלא ות בקשת ו ולחקור אחר י א יש יותו ה נעלה של החס יד
הג ׳ ד ׳ ד וד ו יצמן ז״ל והעל ית י מעט מא ה כי כמעט ולא מצאת י יהודי אשר
אפשר ל ומר עליו שה וא הכ יר אותו ואם נמצא ע וד בחיים אולי כמה מ יהוד י
מ ומאש וב הר י אי אפשר ל ומד שהכ יד ו את ר ׳ ד וד ויצמן שה יה מט וב ו הצ נע לכת
ורק מעט ים ידעו על גדלותו בתורד״ ואת זה היו יכולים לדעת רק אלד.
שהשתעשע ו את ו גדבר י ת ודה ואז גם ה וא ה יה צר יך לה י ות ת״ח גדול
ש יה יה מ וכשר לרדת לע ומק ו של ר ׳ דוד .דבר זה ה וכ יח לי בפעם המאה את מה
שכבר העתת י -וכתבתי כי ע וש ים עוול אלה המ וכשר ים לרש ום למר ות ולתאר
את דמ ו י ות יהם של א יש ים מ ופלא ים כאלה כר ׳ ד וד זיצמן ודומ יהם ואינם ע וש ים
את זד .כל זמן שד ' .ב״ד .חנן א ותם כש נ ות חיים ,כי אם לא הם מ י יעשה את זה.
וכך ה ולכ ות ונשכח ות דמ ו י ות כה מופלאות .
ראש ית דרכ י ה יה לר ׳ יעקב ל יעער בתל־אב יב -בנו של הה״ח ר ׳ חני גא
מט ומאש וב מזוב יצק שה יה בנו של הרה״צ האדמ ו״ר ר ׳ העש יל מחעלעם בנו
של בעל ה״ב ית יעקב״  .יהודי בעצמ ו ת״ח ויודע חסידות  ,וכשבאת י לב ית ו
מצאת י ו שק וע בספר ב ית יעקב מאב י סב ו וכשש וחחנ ו על ר ׳ ד וד ויצמן ה וא
הראה לי ,נוסף למק ום שכב ׳ מצ יץ במכתב ו מהגה״ח ר ׳ ירוחם ז״ל ,בהגה ות י ו
לספר הח ינוך מזכ יר א ות ו הרב ירוחם בע וד שנ י מק ומ ות פעם בק ו נטרס שה וצ יא
בניו־יורק בתש״ט  .על הגר״א א יש ה נגלה .והנסתר שמה בדף  182ה וא מזכ ירו
בזד,״ל  :״אכת וב מה ששמעת י מידידי הרה״ג רב י מ ד ווייצמאן ז״ל מע יד ט ומאש וב
בפולץ  ,שה יה מעת יק את הכתב ים לסדר טהר ות אצל מר ן דודי ז״ל״ .ופעם נ וספת
בספר ״תפארת ירוחם״ פ יר וש ים וב יאור ים על פרש י ות הת ורה שהשמ יע בב ית־
מדרש ו מד י שבת בשבת ו וב יומא דר יגלא הגה״ח ר ׳ ירוחם ליינער זצ״ל
שה וצ יא לא ור כבר אחר י פט ירת ו בנו הרב מרדכ י יוסף ליינער מניו־יורק.
שמה בדף קע״ט מב יא מכתב גדול שכתב עליז •הגה״זז רב י ד וד ווייצמאן,
במכתב אגמ ור להש יג במ ידת מה גדלותו בתורה  .המכתב ד ן ביסודי הע יב ור
ורואים 0מד> גדול חיילו גם בענ ינ ים אלה  a wעמ וק ים ורחב ים מני ים
ומטייל לו בס וד התק ופ ות והע יב וד כב ן בית  .בס וף מכתב חש וב ורב עדך זד.
ה וא גם נוגע בס ימנ י החלזון שע וד ו מצ ו י נם עתה בא״ י בץ ח יפה לצוד .ומקוד.
להש יג ממ נ ו הקל ישע ואולי גם הבר יאה עצמה כב ושה בספ ירט ע״י חכמ י מחקר י
בע״ח ש נתרב ו שם ב יש וב החדש בדודנו .וכבר החלפת י עמהם כמה מכתב ים
ומהם הננ י ש ולח כעת ע״ י המוכ״ז למר ן אדמ ו״ר של יט״א  .ואר וכה תש ובת ו

באשד ה וא המ ומחה היחידי בה וצאת הצבע לא ור אם יסכים לה זדקק בנסייז זד.
מהחלזו ן שבא״ י בכד י ש יתגלה האמת הבר וחה מכל צדד יו וכר.
מכתב זו .נכתב בה ׳ שמ ות ה ׳תרפ״ז בט ומאש וב .
זטד י דבר י .עם ד ׳ יעקב ליינער על הגה״ח ר ׳ דת* וד יצמא ן ז״ל נזכרת י בו
המר ובחלום שאבא ז״ל ה יה מדאה לי א ות ו כשה יה ל וקח אות י בנסיעותיו לרב י זצ״ל
ב ו וארשה או בא וטב וצק כין ע וד כמה יש יש ים מחס יד י הב ית יעקב זצ״ל שה י ז ע וד
אז •בחיים ,ופש וט בהתלהב ות ח יה מדבר כשהראה לי את רב י ד וד ווייצמאן
ואמר ל י אתה יכול לתא י לד בני את גדלותו בת ורה אם מר ן הארח ות חיים
זצללה״ד ,מסר לו .להג יה את כתב י ידיו הקד וש ות מסדר י טהר ות לעני מס יד ותם
לדפוס  .ה וא ה יה ענות ן יושפל רוחי ולא התבלט  ,ה יה מתהלך בצד י הדרכ ים
והיה מתר ועע ומתחבר לפרח י החס יד ים האברכ ים והבחורים  ,מדבר בפשט ות
כא יל י שוד .בשדם  ,אבל כמובן  .כש ידענ ו מה גדול כוחו בתורה  .היו נוהגים ג ו
בדרך אדץ וב יחס של כבוד .
זד .הכל מה ש יד וע לי על ר ׳ דוד ווייצמאן ז״ל ואם כב ׳ ד מ ה לעש ות
את ו שה וא קטע בספר הרש ות כידו ,ח ומר למאמר זה לא מספ יק .
1

בכל הכב וד ובברכ ות כט״ס

ידידו עוז ישראל מרדכי הבחן אידלמן

ס פ ד ז כ רין
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ר׳ טבל ז״ל
(מצבה

לטבל

ה ח סי ד)
י שראל

ז י ל ב ר מ ן  ,חיפה

כ ש ה ז פ י ר ז בעירנו את השם ר ׳ טבל ידע ע ולל זתיגוק ש זה ו טבל החרד ,
ה י ושב יומם ולילה על הת ורה רעל העב ודה בשט יבל של ר ׳ יהושע ׳לה  ,או
בב ית המדרש החס יד י הסמוך .
הרמי  .טבל ים היו בעיירה ,אך סתם ר ׳ טבל ה יה ר ׳ טבל החרד  ,הנזיר.
כה פופולר י ה יה הא יש בין בולם  ,ללא יוצא מהכלל .
לאמ ית ו של דבר  ,ה יה ר ׳ טבל ניגודה של פופולריות ,כל עצמ י ות ו היתד.
ענוותנות ,צניעות״ פשטנ ית  ,מתח זק מפרס ום במ ו מאש  .ה יה בודא י מר וצה יותר
א יל ולא ידעו עליו בכלל  .תמ יד נחבא אל הכלים״ נדחק בפינה״ נמוך מעשב
וחלש מזכוב״ מסתפק כפת חרכה עם מ ים שא נש ים ט וב ים דאג ו לספק לו
וישן ש י נה חט ופה ל יד התנ ור בשט יבל של ר ,יהושע ׳לה .
מ וצא ו של ר ׳ טבל ה יה מ״עמך״״ ללא שלשלת היוחסין של משפח ות רבנ ים
או רב י ים אלא ממשפחה של פש וט י־עם בע י ירה הענ יה מא וד יארצ ׳ב  .גם בא ודח
חייו הנזירי החל בה יזתו בבר אב לכמה ילדים.
הס יבה ש גרמה לצעד ו המהפכ נ י של ר ׳ טבל לא נודעה .והרי לא כל יום יקרה
שאדם ינטוש את משפחת ו״ אשד  .וילדים״ ויהיה נע ונד בע יר זרה וחי בבד יד ות
כנזיר .ד ׳ טבל עצמ ו התענ י ן מעט מא וד בכל הנוגע לגופו״ ובכלל מ יעט בדיבור .
אין זה א ומר שה יה קפדן  .כשפנ ו אליו בשאלה  ,ה יה ע ונה ב נחת ומדבר בד וה טובה״
אך ה יה תאה בזה א יבזד־זמן, :״היזם קצר״ והמלאכה מרובה״״ הר י מחכ ים
ה גמרא וספר י מ וסר וספר י ק ודש אחר ים״ ויש להש יג את מה שהחס יר ו בש נ ים
שחלפ ו . . .
מעט מא וד ידוע על עניני משפחת ו של ד ׳ טבל״ אך דבר אחד בט וח
שלא שם יש לחפש את המנ יע להחלמה הג ורל ית של ר ׳ טבל להמ יר את דרך
חייו הק ודם ולפתוח בחדש״ קשה מא וד לפ י מושגינו .מסתבר ב י ותר שבא
לידי הכרה וש יכנוע בדבר י החכם מק והלת  :״הבל הבל ים הכל הבל״  .המעשה
ה יח יד שאדם יכול וצריך בע ולם ה וא לעב וד אח הד ׳ ולדאוג לע ולם הבא .
ר ׳ טבל בכ וח רצונו הח זק עזשד .הכל בשל ימ ות  ,מאה אחת  .ובפעם דרבה
רגלו על מפת ן השט יבל של ד ׳ יה ושע ׳לה ש וב לא ראה את יארצ ׳ב עולמית.
אשת ו היתד ,כ נראה אשת חייל ,שכ ן עלה ב יתה לפרנס ולגדל לבדה
את הילדים .

טו מ שו ב ־ ל ו ב .
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א ו לא דק ב יארצ ׳ב  ,אף בט ומאש וב לא דא ו את ר ׳ טבל רק בין כתל י חצר ו
של ר׳ יהושע ׳לה  .הזז צר ה יתה ג וש מ יבנ ים שהכ יל ו כמה ד יר ות לבני המשפחה .
שט יבל לת ורה ׳ותפילה וכן ב ית מדרש ש נקרא ב ית המדרש החסידי״ להבד יל
מב ית המדרש הגד ול הבללי  .הג וש ה יה בנוי ק יר ות עב ים מאבן  ,ק ומה אחת ,
נמוך עם מסדר ו ן חש וך ומדאה עגום .נראה בכלל ו כאתר קד וש ומאובן
מ ימ י הביניים .בת י כ נסת כאלה מת ואר ים ב״ק יד וש השם״ לשל ום על יכם ,
״בל ילה בש וק ה יש ן״ לפרץ  ,או ב ״משה קאלב״ לי .י .זינגר.
האכסנ יה תאמה להפל יא לדייר .בשט יבל ה זה שכתל י ו מכ וס ים מלמעלה
עד למטה ספד י ק ודש עת יק ים ה יה ר ׳ טבל ה״מתמ יד״ הכי־גדול■ ,האחרון לשעה
והראש ו ן לקום  .ר ׳ טבל ח ילק את שע ות ה יום לת ודה ולתפילה  .ל ומד ה יה
בכל הספר ים גם בקבלה שהחס יד ים מחש יב ים יותר וגם גמרא שהמת נגד ים
מעד יפ ים .
בכשר ונ ות גאוגייט־מיוחדים לא הצטיין כ נראה ר ׳ טבל  .ה וא לא נודע
בח ור שכזה  .גם כתב ים לא הנ יח אחריו .גם לא ניהל ויכוחים עם לומד ים אתר ים
• בשט יבל  ,כפ י שנהג ו אחד ים  .לא זו הי תה מטרת ו  .לא ה יה זד! מענינו להרא ות
את ידיעותיו .ה וא למד מש ום שח י יב ים ללמ וד תורה  ,אך לא כד י לה יות למדן .
לע ומת זאת נודע בת ור בק י מופלג  ,היינו הט יב לזכור הרבה .
בחזותו הח יצונ ית ה יה ר ׳ טבל גבר מא וד ס ימפט י  .ק ומה בינונית ,אף מוני
מח וטב יפה ,עיניים חומות־כהות  ,קלסתר פנים לב ן כע ין הקלף  ,כמ ו בל י
ט יפת דם ■ ,עם זקן מג ודל־פרע לא מס ורק  .גבו כפ וף קמעה מ יש יבה תמידית .
ה יה לב וש חל וק אפ ור אר וך שצבע ו דהה מזמן ,כר וך באבנט• ביעל ק ת וחורף
מגפיים גבוהות• וכן בגד ים חמ ים תחת החלוק  .בראש ו חבש כובע־קטיפר  .יהודי,
אך בד־הקט יפה לא נראה ע וד לעין .את בגדיו ,ככל שאמ ור  ,לא החל יף מעולם .
אף כי בעיני הגש ים בעירנו ה יה ר ׳ טבל סמל הבטלנ ות  ,ש לים ־מזל,
לא מצלח מד ומה — אפשר שדעת ן נבעה מ זה שה וא נטש אשד  .וילדים ,שהשא יר
כמו שא ומר ים ״על המ ים״ ■ולא א יכפת לו כלל .אך אני סב ור שא נ ו ילודי־אשר,
לא גדלנו כד י לדונו לכף ח ובה על כך .את זאת נניח לד ן יחידי לבא י עולם .
וגם כאשר נש ים אלו ,כשעה שבעל יהם לא הצל יחו בעסק י פר נסה או בתח ומ ים
אחד ים הדב יק ו להם את הכינוי ׳״טבל ׳ה החרד״ — הד י ד ׳ טבל ה יה משאר
א יש י ות מ ופלאה מיוחדת  .ויש עוד הרבה לכת וב עליו .זכורני ,כי כשעל ית י ארצה
לפני  .עשר ים מ מ ה ש נ ים וב יקדת י בצפת ע יר ׳״המקובלים״ הקד ושה ס ובבת י
בס ימטא ות בח יפ וש אחד .מקובלים והר ושם הראש ו ן של י היד .ש יה וד ים כמו
ר ׳ טבל קשה למצ וא אף בע יר מק ובל ים כצפת  .זאת כתבת י אל הורי ולאחרים .
וסבורני כ י רשא ים אנו לה י זת גא ים על עירנו שהעמ ידה מת וכה ד ׳ טבל
שכ זה ועוד א יש ים רב ים אחד ים .
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ציון לנפ ש אחת מזזחסידים הד א שוני ם
יו ס ף ת לוי
אב י מורי ד ׳ א ה ר ן ב ן ר ׳ מ ש ה ד ו ד ד ,ל ו י ל ח ר ז״ל״ בל חייז היו
ק ודש לתורה״ לתפ ילה ולגמ יל ות חס יד ים; היד .ממשב ימ י ק ום לעב ודת הבורא .
לפנ י .עלות השחר בשעה ארבע אפשר הלה לפג וש א ות ו בב ית התפ ילה —
חלמער •שטיבל — כשה וא ע וסק בת ודה ובתפילה .
אם ב יום מס ו ים ה יה ברמ ינ ן ר״ל  ,לא הלך א ות ו יום מב ית התפ ילה הב יתה
או לעסק י הפרקמטלא אלא ראה מח ובת ו ק ודם בל לדא וג לער יכת ההלויה,
וזאת בתפק יד ו כיו״ר או״ בפ י ש זה נקרא אז״ ה נאמ ן של החברה קד ישא .
ה וא היד .א והב ארץ ישראל ובל הקשר ים לארץ מקד ושה ולירושלים ,
וב יטא אהבת ו זז בדרכ ו המ י וחדת בגבא י ש ל ק ופת רב י מ י יד !בעל הגם .
בת וקף תפק יד ו זה הקד יש פעמ י ים בש נה שמע י ים ע ד שלשה שב וע ות תמ ימ ים
לעב ודת הרקת הק ופסא ות ש ל ק ופת רב י מא יד כעל הגס  .במעט בכל י ירה
היתד ,ק ופסה של ק ופת חמבה״ ן  ,וה וא עם ר ׳ י ע ק ב ׳מ י נ צ ר ז״ל היו ע ומר ים
מב ית לב ית  .מר יק ים את הק ופסא ות  .נותנים במק ום קבל ות !זמניות על סב ום
ההרקה הנ וכח ית וקבל ות רשמ י ות מ יר ושל ים על סב ום ההרקה הק ודמת .
בדח יל ו זרח ימ ו היו ס ופר ים את הכסף וממיינים לפ י סוגי המטבע ות  .אורז ים
את המטבע ות לפי העדכ ים  :פר וט ות לפרוטות ׳ זהובים אה וב ים וכד  .הסכ ומ ים
לזן היו גדולים ׳ אך העב ודה שה י תה בר ובה ב זה הייתה רבה  .את הבסף והעתק י
הקבל ות היו מעפ יד ים לר ׳ י ש ר א ל ג י ר ז י צ נ ס ק י ז״ל שב יה ן כמ נהל
וכיו״ר של התברד*
למ ותר לצ יץ שכל .העיסוקים ה נ״ל היו שלא על מ נת לקבל פרם .
בשטח הה נהג ות הא יש י ות היו לו מנהג ים שמק ודם חשבת י שהם מוזרים״
אך אח״ב מצאת י סמ וכ י ן אלה במק ור ות• הנה ד וגמא ות מספר :
א .כשהתפלל בב ית היד ,מתפלל שמ ו נה עשרה כק ול ולא בלחש  .ואני״
בה יות י ילה מת וך הקשבה לתפ ילת ו יזזעתי ע י מהרה בעל פה את כל תפ ילת
שמ ו נה עשרה  .אה״ב מצאת י בת וב ב יר ושלמ י מסכת ב רמת פרק אין עומד י ן:
*רב י יונה כשהתפלל בב ית הכ נסת ה יה מתפלל בלחש  .כשהתפלל ■בבית ה יה
מתפלל בקול ,עד שב נ י ב ית ו ידעו בעל פה אוו כל •תפילת שמ ו נה עשרה״ .
כ .נוהג ה יה א מ ר *ש ים של ום״ אפ ילו בתפ ילת מער יב ■ולא *של ום רב״
בבס יד וד התפ ילה  .אח״ב מצאת י גרסה זו ב״משנד  .בד ורה״ בב יא ור הלכה
הלכ ות תפילה .
m

טו מ שו ב ־ לו ב.
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ג .בק יד וש ל יל שבת נוהגים להתח יל בלחש ״ויהי ערב ויהי ביוקר״
וקורא ים בק ול רם ״יום השש י ׳  /ואילו ה וא התח יל בלחש מ־״ז ירא אלק ים
את גל אשר עשה  . . .ויהי ■ערב ויהי בוקר״ ,ז.א .אמר את הפס וק כולו.
אח״ב רא ית י ש זה מ נהג ב א ומקורו של המ נהג בתלמ וד מסכת!מג ילה פרק רביעי.
נאמר שם  :״מש ום כל פס וקא דלא פסקיו! משת אנן לא פסקעך  ,ז,א .אס ור
להתח יל או להפס יק פס וק במק ום ש ו נה !מזה ,בו מתח יל או נגמר הפס וק בת ורה .
א יש ישר ה יה עניו זצנוע .תמ ים במעש י ו ושלם באמונתו  .ה וא קיים את
המצוות־ועשה »תמ ים תה יה עם ה ׳ אלק יך ׳ במלא מובן המלה .
■
*

יה י

זכר ו

בר זך .
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ר׳ שלו ם ז י ל ב ר מ ן ז״ל
ח .י  .בן

אהר ן

בין הא נש ים הב ולט ים ועסקני העיר  .ביחוד בת ור בא כח וד וברה של
ה״מזרח י״ בע ירנ ו הי ׳ ר ׳ של ום ז ילברמן הי״ד .ר ׳ של ום הי ׳ נכדו של הרה"ג
מבילגורי ר ׳ יעקב מרדכ י ז ילברמן זצ״ל ׳ שה י ׳ מפ ורסם לפני המלחמה הע ולמ ית
הראש ו נה בת ור אחד מגדולי הרבנ ים בפולניה .הרב ז ילברמן נולד במ זר יטש
הגדול ,שה יא בסב יבת שדל וץ בר י0ק על הגב ול שב י ן פילניד .וליטא .ע וד בנעוריו
נראה בו כשר ו נ ות יוצאים מ ן הרגיל ,ואת ש יטת ו בל ימ וד הת ורה נחל מגדול י
ל יטא ונתחנד כמתנגד  .אחר חת ונת ו עבר למצ יוב — ע יר בוואהלין מחוז קובל,
שמשם ה יתה הרבנ ית  ,ועל־שם הע יר ה זאת נקרא ״דער מצ י ובר עלוי״.
חותנו שה י ׳ מחס יד י המג יד מטר יסק זצ״ל ,פעל על יו ש נעשה לחס יד טר יסקא י — .
ישנו סיפור א יך שנעש יה לחס יד של המג יד מטר יסק  ,אבל לא כא ן המק ום לספר .
אחר •עזבו את ד״דבנות בב ילג ורא י הרה״ג ר ׳ שמ ואל אנגיל זצ״ל מרד ימשלד .
מפאת גז ירת הממשלה הר וס ית בש נת תרמ״א־ב ׳ על יהודי נתיני חו״ל ,נתנו
טובי הע יר ב ילגודא י •עיניהם — גרמה לי בעצת המג יד מטר יסק זצ׳׳ל — על
האברך ה זה ממצ יוב  ,ונתקבל שם לראב״ד ושמש שם ברב נ ות יותר משל וש ים שנה .
כפ י ■שהזכרתי •נחשב בין גדולי הרב נ ים •בפולניה והי׳ בסב יבתנ ו התל שכ ולם
פונים אליו בש ו״ת זבדיני תורות  .אצל ז התמ זג ל ימוד הת ורה הל יטא ית עם
ההתלהב ות :מעבדות הב ורא החס יד ית  .כ ותב ■הטורים האלה זכה לרא ות ו פעם אחת
בעת שה י ׳ כב ן ארבע עשרה שנה  .ה וא בא לקרס נ יבראד לדין תורה  ,אני למדת י
בשט יבל של טר יסק  ,כשאמר ו לי בב וקר שהרב מב ילג ורא י נמצא בב ית המדרש ,
נכנסת י מ יד עם ע וד כמה חבר ים לב יהמ״ד לקבל ממ נ ו של ום  .כש נכ נסת י
סגר פתא ום את הגמרא והתח יל ל ומד קדמ ות  -כשהתח יל לומר *וידבר ה ׳״
בהתלהב ות אז פחד וא ימה גפל על י שמע ולם לא אשכח אותו.
הרב מב ילג ורא י זצ״ל הי ׳ האחד בסב יבתנ ו שלמד עם בח ור ים מצ ו יע ים
כל יום שע ור ים מסוימים  ,וכותב הט ור ים הכ יר הרבה מתלמ יד י ו שה י ׳ ת״ח גדולים
וגם ירא י־שמ ים מפ ורסמ ים  .ה וא ב יקר בכל יום בב יהמ״ד ובשט יבלך ששם
למד ו בח וד ים כמ נהג בפולין בכד י ש י וכל להש יב לאלה שהתקש ו בגמרא או
בתוספות  .ואצל זקנו זד .למד והתחנך ר ׳ של ום זילברמן .גם אב יו של ר ׳ של זם
הרה״ג ר ׳ יוסף זצ״ל בנו של ר ׳ יעקב מרדכ י זצ״ל ,הי ׳ ת״ח גדול וש ימש
ע וד בחייו בת ור רב ומר ׳ צ בבילגוראי  .מלבד זה הי׳ פקח גדול ,דעוד בחייו
של אביו שלח אב יו אליו הרבה דיני תורד .מס ובכ ים שה וא עם פקח ות של ו
עלה לו ל ישר אותם  .ואחרי פט ירת ו של אביו ב ימ י המלחמה הראש ו נה בש נת

ר׳ של ום זילברמן
תדע״ה עלה על כסא הרבב ות בב ילגורא י בת ור ראב״ד והי  ,אב״ד בערך עשר שב ים
עד יום פט ירתו .
ר ׳ של ום ירש מאב י ו גם את הפקח ות הוא הי ׳ בר־דעת במל וא מובן המלה .
כשעבר ר ׳ של ום לט ומאש וב — [הוא :הי׳ חתנ ו של ר ׳ אל יעזר שפ ירא ז״ל,
ר ׳ אל יע זר שפ ירא הי׳ חתנ ו של ר ׳ יוסף פ יטר ב ן ר ׳ סע י פיטר  .זכה ר ׳
אל יעזר שפ ירא שה י ׳ לו ארבע חתנ ים בולם ת״ח  .מלבד ר ׳ של ום הי ׳ חתנ ו הש נ י
ר ׳ זלמ ן מלל גרנדוין הי״ד״ ת״זז ממשפחה מ י וחסת מזמ ושץ  Ton ,גורי.
וחת ן אחר יבדל לחיים ר ׳ של ום יוסף ■ענגלסברג של יט״א שה וא ה יזם רבה
של ״הדר יוסף״ פר ור בת״א  .ר ׳ של ום יוסף ק יבל ע וד בנעוריו סמ יכה מר ׳
אל יהו קלצק י ן זצ״ל רבה של לו בלין ,אבל לא רצה להשתמש בת גא עד
בואו לכאן״ וכאן 0מכו עליו הרבנ ים הרב הדצ וג זצ״ל הרב הראש י ל ישראל״
ויבדל לח י ים הרב הראש י ר ׳ א .י .א ונטרמ ן של יט״א שה י ׳ אז רפה של תל־אב יב .
וחתנו האחר ו ן הי ׳ הרב יחזקאל ה וגמ ן ה י״ד שה י ׳ בגו של הרב ר ׳ חיים ה ובמ ן זצ״ל
שה י ׳ לפנ י המלחמה הע ולמ ית הראש ו נה רב בזוורזיניץ״ יש זב אצל שברש י ן
שה י ׳ בפ י שקרא ו ל ו המפתח של אחוזות ש ל הגרף זמויסקי״ ואחר ־כך ה יה רבה
של ע יר קרש זב  .מ ח ד המלחמה הע ולמ ית הראש ו נה נקרא לשמש בת ור רב
ומו״צ בבילגוראי] — הי ׳ מהאברכ ים המצויינים זהפ ולט ים בעיר .
כש נת יסד *המזרח י״ בט ומאש וב״ ב ימ י המלחמה הע ולמ ית הראש ונה״ הי ׳
ר ׳ של ום מהראש ו נ ים ש נספה אליז .גם את אהבת ארץ ישראל של ו ירש כ נראה
מזקנו .ר ׳ 1של ום ט יפר ל י כ י בזמ ן ש ה ר צ ל ■ז״ל אסף את הק ונגרס הראש ו ן
ויסד את המ וסד ות לבנין ארץ ישראל נכנס זקנו הרב זצ״ל בהתלהב ות של ו
ומלא שמחה , :״הולכים לבנ ות א״י ול ישב שם את היהודים״  ,והי׳ מוכן להתמסר
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לזה בבל בחו .אבל אחר־כך שראש י ה יהד ות החרד ית הרשמ ית בפ ולנ יה הת יצב ו
מנגד נשאר אד יש אבל בת וך לבו בערה בו אהבת ארץ ישראל כמ ו לת ורת ישראל
ולכל ק ודש י ישראל  .ר ׳ של ום נעשה ממנה יג יה של המ זרח י בע יר  ,לא הי׳ אף
אס יפה אחת בע יר שר ׳ של ום לא ישתתף בו .הוא בדעת ו הצל ולה ובביטוי
מחשב ות י ו הצל יח הרבה ש יקבל ו את ■דעתו של המזרח י  ,ב יהוד בזמן שה י ו
מקטרג ים על המ זרח י בבל מיני טע נ ות ה ידוע ים הי׳ הוא מצל יח לסת ור את כל
טענ ות יהם  .זכורני ,בזמ ן ש נ וסד ב ית ספר של המ זרח י והתח ילו ללמ וד לקר וא
בש יטה החדשה כמו של ומד ים היזם בכל בת י ספר בארץ  ,אפ ילו של החינוך
העצמא י  ,ואז קרא ו לאס יפה א יך יתכן לבטל את הש יטה הק ודמת ״קמץ אלף א״ ז
אז אמר להם ר ׳ של ום  :האם אתם משתמש ים היום בכל הבל ים שה י ׳ מק ודם
ומה יהי׳ אם כשנ זכה ב״ב לב יאת מש יח ואז נקדש את הח ודש ברא יה אזי אתם
ח ושב ים ש נפרסם כמ ו 'לפנ י אלפ ים ש גה במש וא ות או בטלפון  ,א ד כ ולם בשתקו .
לא אדבר כבר שב״מ זרח י״ טלם התחשב ו בדעות י ו ודעת ו ה יתה המכרעת ,
ובת ור נא בחה השתתף בכל האס יפ ות ש נקרא ו בע יר לט ובת העיר.
ה וא השת וקק כל ימיו לעל ות לארץ אבל לא עלתה לו .ובעב ור זה זבה
שארבעה מכניו נמצא ים כארץ ושנים מהם כארגון של יוצאי ט ומאש וב .
אחד מהם ר ׳ ישראל ת״ח ומשכיל  ,הוא גמר את ה ׳״תחכמוני״ ב ו ורשה וכאן בארץ
ב יקר באונ יברס יטה  .היזם ה וא ס וחר ואחד מגכבד י הע יר חיפה•

כמה פ  1טי ם על מ שפחתי
י שראל

ז י ל ב ר מ ן  ,חיפה

אב י ז״ל ר ׳ שלום  ,מ וצא ו מע יר בילגוריי־לוב ,ממשפחת רבנ ים ידועה.
אביו ר׳ יוסף ירש את כסא הרב נ ות מ סם ר ׳ מרדכ י ז ילברמן המפ ורסם בכינוי
ה ע ל ו י מ מ צ ׳ ב  ,זאת הע י ירה שממ נ ו עלה לכה ן פאר בע יר בילגורייא.
ה וא ה יה מ ופלג בתודה  ,ב יראה זבמעש ים טובים  .ישנם ד יבה ח ידוש י תודו! שלו .
גם סיפורי חס יד ים ■עליו .ה יה ממק ורב י המג יד מטר י&ק  .הס ופר ים י .י• זינגר
ובשבים״זינגר ,שהם נכדיו ,מרב ים לספר עליז .האחד בספר ו ■האחרון  :״פץ
א וועלט וואס איז ג ישטא מעיהר״ ,והשנ י בספר ו  :״פון מ יץ טאטע נס ב ית־דץ
שט יבל״  .אב י בנ ו בכורו של סב י ר ׳ יוסף ,היו לו כל זעחזנים וההכשר ות לכה ן
ברב נ ות על פסא ו של הסב ■ .הוא העד יף את המלאט ז ועבר לגור במ ומאש וב ,
א יפה ש נשא לאש ה את כתם ש ל ר ,אל יעזר וב ילה שפ ירא  .עסק שם במסחר
ואח ״כ בעב וד שמנ ים .
■הסבתא מצד אמא היתר .אש ה מאלה המכ ונ ות ״אשת־ח יל״  .ה יא היתד.
ממשפחת פ וטר ■המפורסמת  .ובשמה ש ט ר (שמה לפגי הנישואין) הב יתה
בכל הע יר  .אנחנו היינו מכ ינ ים כמ ו נכד יה של ב ילה פוטר  ,או חת נה של
ביליה־פוטר .הגם שב ימ ים אלה לא היו נד יתת ת ופע ות שהאשה עסקה בפר נסה
והבעל למד בב ית־המדרש וכדר  ,בכל זאת ה יה באשר  .ה זאת מע וף ומרץ
בלת י רגיל .ה יא צברה רכ וש רב  ,בת ים וחנויות״ וכל שא יפ ות יה היו ״לקנ ות״
לבנות יה חת נ ים בעל י־ת ורה ובעלי־יידווס .למד ות רכ ושה הרב  ,ה יא הסתפקה
בעל י ית־גג קט נה כמ ו אחד מפש וט י העם  .היחד .״שתדל נ ית״ בעלת מוניטין,
והיו לה מהלכץ בכל חוגי־־השלטון בע יר ■וגם בע יר המחוז .ה יחה משתדלת
הרבה מהצלחה לט ובת יחידים ש״נלחצ ו״ ע״י זרוע השלטו ן  ,כמוב ן ע״ י ״מת ן ב יד״
במק ום הנכון .האמ י נה הרבה בכ וחם ובברכתם של ״יהודים טובים* ,אדמ ו״ר ים
וצדיקים  ,וה יתה נ יהגת לבקרם ולקבל את ברכתם ע מ ר כל שתדל נ ות אצל
השלט ונ ות  .בע יקר הרבתה לנס וע לבא ולטר יסק .
*

אב י ק יבל בנדונ יה .דירה ,דנות  ,וגם מחסן  .היינו במשפחה  5אח ים ו־2
אח י ות (בארץ אנחנו  4אחים) משבת  .1935זלפרגסה .היה צ י ד לעמ ול קשוד»
אמא של י  ,בד ומה לסבתא ׳ חלקה ה יה גדול בהבאת הפרנסה  ,כ י לאבא לא היד.
״בשמה״ של סוחר ,ואם כי ה וא עדיין בשא בע ול הפר נסה ילא סמ ן בנידזץ
על ״אשת ו״ שה יתה בתונה ראשה ור ובה בעסק י־המסחר  ,אבל העסק ים א 1היו
אצל ו ח זקת הכל .
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ע וד בצע יר ות ו בתפס לציונות״ ובהיותו אחר י־דנש וא י ן לכמה זמן סמ וך על
ש ולח ן חותנו״ יסד עם ע וד כמה אברכ ים (ש נ ים מהם בארץ והם  :ר ׳ חיים יוסף לרר
הגר בגבעת יים״ ור׳ יוסף תלוי מח יפה״ יבדלו לחיים ארוכים) את ת נ ועת המזרח י
ואת ב ית־הספר ״ת ורה־ ודעת״ אח״כ ״יבנה״ .העסקנ ו ח ג זלה ממנ ו את כל
ערב י השכח ן ל יש יב ות זהתיעצויות  ,וגם ממון .אמא בדרך כלל לא הפר יעה לו״
היא השל ימה בעב ודה המסחר ית מה שה וא החס יר בגלל עסקנותו  .אבל לפעמ ים
ה יתה מתמרמרת אם נקרא ביום באמצע העב ודה לפג ישה דח ופה וכדומה.
תנ ועת המ זרח י וב ית־הספר שע״ י עש ו הרבה נפש ות לציונות ולעל יה ארצה .
ע ובדה הלא שבארץ נמצא ים כמה אלפ י יוצאי ט ומאש וב שבא ו חלקם לפנ י הש ואה
וחלקם אחר יה .
ב ית־הספר הוצ יא כמה חניכים דגולים שהשתלמ ו והגיעו לדר גת מדענ ים .
מורים ,פק יד ים בכירים• בחיפר .יושב ים  2חניכים .שאחד מהם ה וא חבר־כנסת״
ואחד ה וא ממ ו נה על המחוז .
אב י ה יה בר־אחרי יז ז בר ־אבד.ן>  nr mמתע נ יץ גם במדע ים כללי ים ויפוזאף
לדעת מיפיותו ש ל יפת .ועם זה ד״יה מדקדק במצדה קלה כ בח מ ורה״ בעשה
ובלא־תעשה  .אדם שת וכ ו כברו  ,ישר״ יפה־נפש״ ועדין רוח .דלת ו פת וחה ה יתה
לאלה הבא ים לבקש סעד״ .עצר -או ללח וש על ״עיז־זזרע״ דבר שהיד .מק ובל
בין ה נש ים דאז .זכורני״ שב ילד ות י בה יות י בב ית־המדרש״ נגש לאב י יהודי זקן
והדור״ חס יד קנאי .ואמר לו :ד ׳ של ום רצוני שת ג יד ל י מה לך ולציונים
והמזר ׳חיסטים המקצצ ים בזקנם והמודרניים .אתה שש ומר על קוצו של י,וד.
א יך אחה בא לדח וק את הקץ ולהתחבר עם חצ י אפ יקורס ים  .אב י ע נה לו״ שא ות ן
הטע נ ות המ ופנ ות כלפ י המ זרח י והציונות״ היפנו בשעת ן כלפ י־ע זרא ונחמ יה
שעל ו מבבל לב נ ות את יר ושל ים וב ית־המקדש  .מצ ו ות יישוב א״ י ה יא מהמצ ו ות
החש וב ות וכל אחד שמק י ים א ותם יבורך״ וזקוק לעידוד  .הש ואל הלך לו בלי
להג יב בכלל  .רעיון המ זרח י כבש אותו עד יסוד נשמת ו״ והרבה כסף והרבה מרץ
הקד יש לרעיון זה! .היה גם סגן יו״ר של הת נ ועה מיום ד״יווסד הסנ יף •בטומאשוב״
והסניף הזה ה יה אחד מהמפ ואר ים בכל פולין .בע זרת הבנ ים שה י ו כבר בארץ ,
התכ ונ ן לעל ות עם כל משפחת ו  ,אבל המלחמה הקד ימה את עלייתו ונספה בש ואה
בע יר לוצק״ עם אשת ו עמל יה  ,בנותיו שרד  .ופיגה ,ואחי הצע יר יעקב .
יה י

ז כרם

בר וך

וה ׳

י נק ום

את

דמם .
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ח  .י.

ליו

אבי ר  ,אהרן אלי עזר הכהן לדר ז״ל
אב י ז״ל היד .יליד או&טילזז ,ע י ו הש וכ נת אצל נהר בדג על הגב ול של
וואהלין זפולגיד״  1ולד :פעדך בש נת חרט״ז  .בה יותו בן של® נפטר אביו
ונתגדל ונתחנך אצל סב ו ר ׳ י וסף •הכהן ז״ל ,שקרא ו לו ו ׳ י.ושע בהן״ .זה השם
נתן לו הח ו וה מלובל ין !זצ״ל ,ופה נקרא &ל ימי חייו .הסבא ה יה ה ובר בכל
הסב יבה• מלבד זר .שהיד  ,אחד מבנ י העל יה בע ולם החסידית״ היתד .א וסט ילה
ע יר של מסח ו ולפני «אה ש נ ים קדא ו א ותה ■תציג הקטנה  ,כי אז לפני שהתח יל ו
לפע ול רכב ות היו מוב יל ים את כל התב וא ות והעצים  ,שוזאהלין זפודז׳ליד .היו
עש יר ים בהם  ,לא וסט ילה ומשם העמ יס ו על רפסד ות וספ ינות (גלריס) על
הנהר יפוג■ ,ומש פ לדנציג .והסבא פר נסת ו היתד .שה יה א אכסנ יה !גדולה ששם
אכל ו !ולנו ,וגם מק ום מ י וחד לעגלות  .כי שם בא ו ס וחר ים מכל הסב יבה .
•אני זוכו אחד נשוא י כשהלכת י עם חותנ י להתפלל בב ית החס יד ים דהוסיאטין,
פעם אחת כפ וקד נכנס ר ׳ שמ ואל לדרקדמ ו ז״ל ,כשהת י ישב אצל העמ וד של ו
וראה אותי ,קרא לי ואמר  :אני ע וד הכרת י את הסבא שלד ר ׳ יחשע כהן,
והוא ת יאר לי את תמ ונת ו זאת התנהגותו  .הסבא ה זה הסת ופף בנעוריו אצל
הח וזה מלובל ין זצ״ל ,ואחר פט ירת ו אצל בעל ״א ור לשמ ים״ זצ״ל ,אפל ב נראה
מ יד שפעל ״א והב ישראל 4,ד  ,אברהם יה ושע ■השיל מאפטא יחדל עבר מיואסי
למזביז התקשר אליו• /ואחר פט ירת ו ליוצאי חלצ י ו עד ר ׳ ח י יט מ ז י נ^ ו זצ״ל.
אבל בכלל לא ה יה אחד ®גדולי האדמ ו״ד ים פזמבו שלא הכ יר א ותם  ,ב יח וד
דאה א ותם על החת ו נה הגד ולה בא וסט ילה שהתאספ ו אז כל גדולי האד&ו״ר ים ,
ואע־בה מהם ב יקר אצלם •במקום מגור יהם  .אבל לעת זקנתו ,ה וא עבד את גיל
הגפ ור ות שה יה קשה ל ו ה נס יעה לזינקוו ,הסת ופף אצל המג יד מטד יסק זצ״ל,
וחשב א ות ו לצד יק הדוד  .וכש נסע להמג יד מטר י&ק  ,לקח את ו גם את ועי,
וכה התקשר אב י ע וד לפני נישואיו לטר יסק  .כמ וב ן שהסכא ה זה השפ יע מאד
על כל חייו של אבא  .חיגוכו של אבא ז״ל ,ה יה כמ ו ר וב הח ינוך של הד ור הה וא
חינוך של גפ״ת ■וחסידות.
לע יר ט ומאש וב עבד אבא ז״ל אחר חת ונת ו בש נת תדל״ד• חותנו ,הסבא של י
מצד אמ י ע״ד״׳ ה יה ד ׳ בצלאל הכה ן דפ ופ ורט ז״ל ,שמצ ד אביו הת יחס לצאצא י
ר ׳ ח י ים הכה ן רפ ופ ורט זצ״ל רבד ,של לבוב ,ומצד אמ ו ה יה קר ופ ו של פעל
•לב שמח ״ ד ׳ חנוך מאלסק זצ״ל ,כי הסבתא של ו היתד ,אח ות ו ש ל ד ׳ שמ ואל
אב יו של פעל «לב שמח*  .הסבא ה יה ד יבה פעמ ים אצל פעל *לב שמח* ,
וגם אבא ה יה עם הסבא אצל ו כש נה לפנ י פטירתו  .אבא ס יפר ל י כשבא ו אליו
נתן להם ק ודם כל כ יבוד כמ ו לקרובים .
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כשאבא בא לט ומאש וב ה יה עוז* רב ר ׳ יצחק אל יהו ■ז״ל׳ אבל מ יד
בא ותה הש נה עזב את הע יד ובמקומו בא ר ׳ משה רויגנ&יש ז״ל שקרא ו לו
ד ׳ משה קאנסקיוולר  .אב י ז״ל כשבא לט ומאש וב התחבר מ יד לחס יד י טר יסק״
מלמד זה כפ י שה זכרת י ה יה נוסע ע וד מק ודם עם הסבא להמג יד מטד יסק .
ב יהוד ה יה אז השט יבל של חס יד י טר יסק מק ום תורה  ,אבל לצער ו אחר שה יה
גר כשמ ו נה ש נ ים בט ומאש וב  .היד! מ וכרח מ 0את מצב ו הכלכל י לעזוב את הע יר
והת י ישב בכפר ״מ י ידאנ יק״ שה יה במחוז ט ומאש וב״ קר וב להע ירה קרסנ יבראד ,
ושם ישב קר וב לארבע ים ש נה עד פט ירת ו בש נת תרע״ט• •במשך כל הזמ ן
לא הפס יק את הקשר עם ט ומאש וב  .מלכד מה שהיד! לו שם קר וב ים לא ה יה
אף שב וע אחד שלא היד« בט ומאש וב לרגלי מסחרו״ וכמעט כל ת ושב י הע יר
הכירו אותו .כמ וב ן שהמעבר הזה מע יר לכפר דכא אותו מאד״ אבל לאט לאט
הסתגל״ ב יחוד שב ית ו נעשה לב ית יועד של ■ת״ח וחסידים  .מפעם .לפעם באו
חסיד י טר יסק מקדסנ יבראד״ שה יתה סמוכה״ לשמ וח *להשתעשע בת ורה ובחס ימת
כמ ו בש וש ן פ ור ים זחוה״מ  .ר ׳ ישראל ק ופת ז״ל מקרסב יבראה אחד מגדול י
החס יד ים שהסת ופף ע וד אצל האדמ ו״ר מקוזניץ ואצל הבעל ״דבר י חיים״
ולבסוף אצל המג יד מטר יסק זצ״ל ׳ ה יה כמועט א ורח תמ יד י א גל אבא■ ה וא בא ולן
ובל ילה דנ ו מע ומקה של ת ורה וחסידות  .מלבד זה ה יה ב יתנו ב ית פת וח לר וחה
ואו אמד אחד שצד לו המק ום •בביתנו ללון .ר ׳ יואל שפר ן וגיסו ר ׳ יחזקאל לדר
ור ׳ אל יה ו יר ימלר ד״י״ד״ היו א ורח ים תמ יד ים אצלנ ו בת ור סוחר י יערות.
לא אדבר ככר ■על הענ י ים ד״אחזי פרחי״ למד ות שהדרך מקרס נ יבראד לט ומאש וב
לא ?בר דרך כפרט  ,כמעט כלס לא פסח ו ׳עלינו .מלבד ה נדבה שקבל ו בסבר
פנ ים יפות״ כמעט כלם לא נפטר ו בל י אכ ילה ושתיר .ולדוב גם בלעה  .ולרוב
ה יה לנו א ורח ים גם לשבת  ,ב יה וד היו א נש י דז יאלוש יץ מפלך ק ילץ שסבב ו
בכפר ים זמכר ו אלמ וג ים סנטטיים״ ומהם היו הרבה תלמ יד י חכמ ים  ,ה זם כבר
כוונו ממח ילה לה י ות אצלנ ו בשבת  .לר וב ה יה בב יתנ ו מנין בשבת שהתאספ ו
מהכפר ים :הסמוכים.
אבא ז״ל למר ות שה יה טר וד בפר נסת ו לא הנ יח אף יום « זד ב יחוד בשבת
שלא ה יה ■עמל בתודה  .את ה״זזק ל ישראל״ שלמד בכל יום ה יה ל ומד בעיון.
לא פעם אמר לי ש יש נם פרק י מש נ י ות שקשה עליו יותר מדף גמרא! והרבה
■זמנים היו שלא הש יג עב ור י ואבדל לח י ים יעבור ב ן אח ות י שה יה ב ן גילי מורה ,
ה יה ה וא ל ומד את נ ו את ה גמרא !עם •חוטפות״ וח ומש :עם פ יר וש רש״ י וגם נ״ך.
ואני מתפלא ה יום א יך ה יה מ וצא זמן לזה .ב יחח* ל ימד אותנו לכת וב א יד יש
ור וס ית וגם חשבון  .כ י אפ ילו בזמן שהיד! לנו מלמד ל גפ״ת ה וא לא ה יה
מס וגל לזה .כ יד וע א ה ה יה בפולניה מ וד ים מ י וחד ים ולא מלמד ים  .לאבא ה יה
מלבד ש״ס ווילנאי״ משניות״ תנ״ך״ שו״!ע וספר י חס ידות  .ה יה גם ספר ים
שהם היו א ז יקרי המצ יא ות אצל הרבה אנש ים״ כמ ו המ ורה נבוכים ,׳/הכוזרי׳4״
בח י נת עולם״ המבקש״ ספר הבר ית״«עת ים לבינה״ שב יל י ע ולם ועוד .ואבא ז״ל
ה יה בק י בכולם  .מענ יץ  ,ע וד לא הגענ ו לבר מצ וה וה וא לקח אותנו בשבת
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ולמד אתנו פרקי אבית עט שמונה פרקים להרמב״ם .אבא ז״ל ידע תרבה
דברים שהתרחשו בעולם החסידות בזמנו זביחוד מלפגי !זה מה שהסבא שלו
מסר לו ,יהיו ■דברים כשהוא היה מדבר עם מי שהוא היו בבחינת ״לי בא לפומא
לא גליא״.
אבא *״ל היה יוצא ובבגם אציל הרב מיכל&ון ז״ל בזמן שהיה רב בקד&ניבראד
ומסר לי הרבה דברים מש.מו» ביזזוד על גרסאות שונות בגמרא■ .וגיסי הי״ד
אחד •נשואיו למד עם הרב !מיבלסון ביחד ובעבור זד» גיסי שידע על בוריה את
השנוות העברית הרוסית והפולנית עזר לו בחשפה הדוסית לעבוד את הבחינות
שיוכל להיות גם רב מטעם .גם להרב ר׳ נחום פייגגבוים ז״ל הרב מקרסניבדאד
היה מקורב למדות שהוא היה מחסידי רדזין גיסו של בעל התכלת זצ״ל.
אבל ז״ל למרות שהיה ירא שמים וחסיד במלוא מובן המלה היה ,מקבל
את בל האדם בסכר פנים יפות ,אפילו אלה שבזמן ההוא נחשבו בבר לחפשים
והרבה ממוגו התרחקו מהם .וכמובן שהם התיחסו לאבא בכבוד ובידידות.
לבסוף אני רוצה לציץ שאפילו האיכרים מהכפר התייחסו אליז בכבוד
ובדרן ארץ שעכשיו אי אפשר בבר להבין .בשבת לא העיז מי שהוא מהם
להכנם למרות שהיה לנו זזגות .במוצאי שבת ישבו על האכסדרה ׳וחכו עד
שאמי ע״ה תדליק את הנר .הוא היד .בל ימיו הגובה של המסים הממשלתיים
והקומנלים ,זאת אומדת שהביאו אליו הביתה .למרות שברוסיה הצדית אסור
היה ליהודי להיות גובה בכפר הם  16רצו אותר עליו.
אבא נפטר בשנת חרע״נז׳ והובא למנוחות בבית העלמין הישן בטומאשוב.
*
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ח  .יי ל י ד

ד׳ דוב כעדיש וולטשער ז״ל

(שקרא ו לו בע זש י)

נולד בט ומאש וב למשפחה של חסידי סדוגרי־הוסיאטין  .ק יבל בנעוריו חינוך
במו כל הד ור ההוא  ,בתח ילה אצל מלמד ים אתר י כן ■בשטיבל או בב יהמ״ד .
אחר י  pה וא ה יה איזה זמן ״ י ושב״ טחוסיאטין ,שם התעלה בלימו ׳דיז ואחר נשואיו
כשעבר לקרס נ יבראד —■ ה וא ה יה חתנ ו של הס יד גורי — נחשב בבר אז
ללמד ן מופלג  .כל ימיו לא פסק מג ירסא <בל דבר הקשה של בחור י ב יהמ״ד
או השט יבל פנו אליו .עפ״ י ר וב היד .יודע מ יד ■במה הענין מדובר  .זכורני
בימי נעורי כשעברת י ללמ וד בשט יבל הייתי כמעט כל השב וע בקרסינבראז*
אבל לפעמ ים ב ימ י הק יץ למדת י בב ית ■בכפר ואם ה יה דבר קשה שלא הבנת י
הלכת י הע ירה שה יה מהלך כארבעה ק יל ומטר ים לשא זל את מ י שה וא ®.הלומדים.
פעם אחת קמת י בהשכמה  ,כש נכ נסת י לשט יבל הטר יסקא י ועוד לא התאסף אפ ילו
המנין הראש ו ן  ,מ יד נכנס ר ׳ בע זש י ונגשת י אליו >עם הגמרא  .הדבר שלא הב נת י
ה יה ■תוספות במסכת בבא מצ יעא  .ת יכף כשהרא ית י לו אמר , :״זה הת וספ ות״ ,
בא יד יש  :״אי דאס תוספות ׳ל״  ,ז.א .הת וספ ות ה זה ידוע .ה וא לא ה יה רק
בק יא בכל הש״ס  ,ה וא ה יה גם בעל הלכה למר ות שא ינני יודע אם קבל פעם
סמ יכה להוראה  .אז כשגר בקרסיגבראז־ כשהרב המק ומ י ר ׳ נחום פייגנבוים ז״ל
נסע מהע יר לד״רבי מרדזין או לאיזה דין תודה  ,השא יר אותו לפס וק את השאל ות
ש יתרחש ו בהעדר ו .
" בימי המלחמה הראש ו נה עבד לט ומאש וב למר ות שחס יד הדס יאטין היה.
בימי הח ול ה יה עפ״ י ר וב מתפלל בב וקר בב יהמ״ד הגד ול ואחר כך למד
בשט יבל של ר ׳ יה ושע ז״ל ,בי שם היו הרבה בח וד ים שלמד ו וכל אחד שה יה לו
אחה ענין קשה ה יה פונה אליו ש יסב יר לו .עפ״ י ת ב ה יה עונה בק יצ ור :
ועיין בדש ״ש או במק ום אחר  .כל ימיו קיים את ל ימ וד הת ורה בעוני ,מסתפק
במה שב נ י ב יתו הרויחו .לבס וף ה יה בעל יסורים אבל א ו התל ונ ן אף פעם אחת
על מ י שה וא  .ה יה א יש האמת והתרחק מהשקר והצב יעות  .לא פעם אחת
השמי־ע באזני בעל כ ותב הט ור ים האלה על ענינים שהתרחש ו בע יר נגד כל
המ וסכמ ות שה וא ידע שת וכ ו אינו כבדו  .בבל דבר תפס מ יד את כל הע נץ
למר ות ש נחשב כבטלן  .ה וא לא הת נשא מע ולם על מי שה וא למר ות •גדלותו
בתורה  .לא אדבר בבר שה יה חס יד וירא שמ ים  ,נזהר בקלה כבחמ ורה ולא זז
מה״שלח ן ■ערוך״ שה יה !זוכר &על ®־!.
יה י
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מ  .ג.

ר׳ קלמן אדליד הי״ד
ר ׳ קלמ ן עדל יד נולד בל וב ומל (פלו זזאהלק) לאבא ר ׳ יעקב ישע יה ז״ל
שה יה למד ן יחסי,ד קוזמיר ,ק י ומ ו דשאר בשר ו של הרב י מק וזמ יר האדמ ו״ר
רב י מרדכ י טווערסק י זצ״ל .כשהרב י מקוזמ יר ה יה בט ומאש וב ה וש יב לו
על ידו אצל השלה ן םהםעחדה  .ר ׳ קלמ ן רכש לו יריעה רבה בל ימוד י ה יהד ות
וגם בל ימוד י חול .ה וא ידע :על בור יה השפה הרוסית■ /היה בעל מ יד ות תר ומ י ות
והוקיר את הבה יר ות יה ישרנ ות בלימודים  .מספד ש נ ים ה יה סמ וך על ש ולח ן חותנו
ר  ,ישראל ■גהדזיצגסקי ז״ל וס יפק ל ו פר נסת ו וכל צרכותיו ,והוא ישב ולמד
בה״שט יבל״ ורכש ל ו מק יא ות נרחבת בש״ם ובתנ״ך  .ה וא הצט י י ן בד יב ות בנחת .
והיה מת ו ן מטבע ו ־ובמהלן רוחו .ה וא ה יה בעל אופי אצ יל ונפש ה יפה״ בעל
ר גש ®דין ,והיה אב ט וב ומסור בכל נפש ו זבכל נימי נשמת ו לבניו ולבנותיו.
לא שמעת י מע ולם ש יתר גש ו ידבר בכעס וברוגז■ ,גם לאשת ו ■היה מדבר
בנע ימ ות ובבט ׳ד  ,ה יה בעל מ זג טוב .התנהג ות ו הר ימה את ■ערכו בעיני כל.
חותנו ז״ל ה יה מכבד ו מאד ואהב א ות ו במ ו בניו ,וה יה משתעשע את ו בדבר י
תורה  .וגם אנ י כ ותב הט ור ים הבטת י עליו ברגש י אהבה ו יראת הכבוד .
בגיל צע יר הייתי כשלמדת י אצל רב י אביו של החס יד הגד ול ר ׳ שמ ואל מא יר מ ילך
בה״שט יבל״ קתמ יר  ,וכמעט בכל פעם שבאת י שמד  .מצאת י את ר ׳ קלמ ן רכון
על גמרא •גדולה ,פעם למד בפני עצמ ו ופעם למד עם עוד אברך אחד .
ה וא ה יה ל ומד גמרא בניגון.
כפי שס יפר לי בן •גיסי ה וא ה יה גם עסק ן ציבורי .כש נ וסד ה״מ זרח י״
הצטרף אליו ,ובאס יפה הש נת ית של אג ודת ה״מ זדח י״ נבחר ל י ושב ראש
ותהו! השפעת ו הצטרפ ו הרבה מחש וב י העדה לה״מזרחי״  ,ועוד לפני המלחמה
הראש ונה  .מפנ י שה יה בעל כשר ו נ ות וחביב על הבר י ות נבחר למ נהל הב נק
הק ואפרט יב י הלואר• .וחסכון שה י ו ש ותפ ים בו יהודים ופולנים .ואחרי מלחמת
הע ולם הראש ו נה כשח זר מהגל ות בר וס יה מע יד מ ינסק נבחר ש וב למ נהל הבנק ,
יעמד על משמרת ו ה זאת כל הזמ ן עד שבא ו הקלגס ים הנאצ ים ימ״ש לט ומאש וב .
לפני ב ואם של ה נאצ ים ע זב את הע יר העבד •לצד הרוסי ,הת ישב בוזאהלין.
ואחר י ש גס גל יל וואהלין נכבשה על ידי הנאצים  ,גורלו ה יה כגורל בל ה יהוד ים
ב ימ ים ההם  .הכ ורת הגרמנ י הוציאו א ות ו ואת אשת ו ח יה יוכבד ה י״ד לה ורג
ביום •ד׳ כסל ו תש״יב.
יה י

ז כר ו

בר ו ד . . .

ספ ר ז כ ר ו ן

230

׳  c . vז— ;-

,

*■jiabrt״?*£׳*יי

ר׳ הלמו אדליד ,הי״ ד

231

ס ו מ שו ב ־ לו ב.

ר״ אברהם גולדשמידט ז״ל
ד ׳ אבח זס ג ולדשמ Tט ז״ל נולד בע יר זמ וש״ץ בב ׳ תמוז שבת תרע״ ז
לאביו הגאון הרב ר ׳ חייט ג ולדשמ ידט ז״ל שה יה מ ורה ה וראה בע יר זמושץ ׳.
הרב ר ׳ חיים והגאון הגד ול הרב ר ׳ י.ו0ף שלמה ה ורב יץ ז״ל ניהלו בזמושץ ׳
יש יבה גד ולה שה וצ יאה תלמ יד י חכמ ים ולמדנ ים מופלג ים  .ה״ר חיים ג ולדשמ ידט
ד״יה ■נודע בדרש ות י ו ובשיעוריו שה יה מג יד לתלמ יד י ה יש יבה  ,ושהדם הגייעו
למרחק ים .
אמ ו של בנו ,הצדק נ ית הרב נ ית מרת איידיל ג ולדשמ ידט ז״ל ,צל חייה
ה יה ק ודש לדבר ים שבצדקה וחסד .כל עב ידתה ה יה ״לחזור על הפתח ים״
ולאסוף חר זמ ות בשב יל חולים ,עניים מכ ובד ים ונסתרים  ,מת ן־בסתר  ,הכ נסת־
כלה וכת ׳  .כשמרת איידל דרכה על מפת ן של אמה •בית ידעו שהמד ובר
בענין .חשוב !ונתנו בי .ד־רתבה מבל י לשא ול למ י מ ל מה  .ה יא זכתה בכינוי
״האמא של זמדשץ ׳ ״.
■

הרב אברהם ג ולדשמ יד ז״ל
משחר ילדותו התגלה ד ׳ אברהם בתלמ יד חכם מצטיין ,גם בל ימוד ים
וגם במד ות ט וב ות יתר ומעת  ,והיה נוהג לצטט מלה במלה את הת ותת
והח יד וש ים ש ישמע מפ יו של הצד יק הרב מק יעלץ זצ״ל.
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בש נת חרצ״יב נשא לאשה את בת ו של ר ׳ אהדת ד וד א ימ ן ז״ל מט ומאש וב
עם ה דת פ ו עד .״ שתמלח״ט  .חותנו היד• מגבא י של ד״״קיעלצד שט יבל״
ושל ה״הברה־קד ישא״  .כב וד שרק בעל י־בת ים חש וב ים ונכבד ים היו זוכים
למינוי כ זה וע״י העח ז .
■בטומאשוב ה יה ר ׳ אברהם ממ יטד י של המ וסד ׳״בית־לזזם״ או לחס־עניים .

( י .ז י ל ב ר מ ן )

העודז־ת של ה עו ר ר:
ר׳ וושא קוונשסוק ז״ל היה כותב ,כי ד׳ אברהם גולדשמיד ז״ל גקטף גאיבו ממיגון
והועד שלגי /אץ לגו ת׳מודתו .הוא היד .אהוב !על כולנו ,היה תענוג לשוחח אתו׳ תמיד
הראה •נעים שוחקות ,אף ׳פעם לא כעם על •זולתו .אביו  rmבזאמושץ׳ .התחתן עם כתו
של אהרן דור אייזן בטומאשוב .בשנת תש״ו בא לישראל ונרשם בארגון יוצאי טומאשוב־
ליבלסקי ממזר בועד .התמסר בכתיבת ד,״ספד יזכור״ של ימאי טומאשוב שביספו בשואיז
ושמתו  jpdtoהיה ספרא רבא ,כתב באותטת של ספד תודה כל השמות •ב״פנקם יזכור״
בלי■ שום תשלום! יבהועדבות ׳ובמסידזת זפש .השאיר אחריו שגי בגיס תלמידי חכמים
שילכו בדרכיו.
נפטר ביום כ״א תמוז תשכ״ג .׳בהלויתו הגדולה השתתף הרבי מגור שליט״א.
חבל על דאבדץ .י הי ז כ רו ב רי ר.

קוים ל ד מז תו של ר׳ שלמה גו ל דז מ ד ז״ל
■
I

ד ׳ שלמד  .נולד •בשנת  1866בעיר לובלין .הדרת פנים עם זקן מסורק ,כסוף,
ומטופל למשעי .לבוש בגדים מסורתיים ,נקיים ללא דבב ,נהג להקפיד בלבושו.
היה אב מסוד להפליא יתד עם אשתו שקרא לה ׳״הנישי״ ,נהג לפנות אליה ולילדיו
בכל פניותיו ב״תואיל בטובך!״ כשביקש להגיש לה משהו ,או למלא אמה שהיא
שליחות .אדיב לבני סביבתו ולכל מי שפנה .השתדל לכביש את כעסו1 ,אף פעם —
לא זכור לי — שיתפרץ .דן כל אחד לכף זכות .זכורים לי מקרים,שהגן על אנשים
שפגעו בו בעניני מסחר .כששאלתי אותו פעם ,למה הוא נוהג ככה. ,ענה לי
שזוהי תשובתו לאנשים מסוג זה ,לגמול להם בטובה ..יזו באמת היתה השימה שלו
שעברה גם ליוצא חלציו .ממנו גם אני קבלתי את הדרך הזו .הוא תמיד טען
שלא קיים מושג אלטרואיזם ,היית ומשהו שהאדם ■עושה ,להנאתו עושה ,וזה מין
אגואיזם מיוחד במינו  :העוזר למישהו — בטבעו הוא ל מו ת מהעזרה ,והעושה רע
לזולתו — גם הוא נהנה ממנו ,ככה שבכל מקרה ,רק ההנאה העצמית ,קרי
אגואיזם ,בא בחשבון.
היה מפורסם בחכמתו הפקחית ,ומבחינה זו שמש כבורר בסיכסוכי מסחר
וענינים בין אדם לחברו■ ,והסיכומים בבירורים אלה היו משולבים בפקחות
בולטת 'לעץ .הוא שמש ליועץ לאנשים שבקשו את דעתו בענעים י מסובכים
ויעץ להם לעתים בכנות כזו שגרמו לו להפסד אישי.
בבית אביו ר׳ מלדל ע״ה ,ינק את היראה העמוקה בבורא עולם .ר' מלדל
היה כולו ידאה ,הוא נהג להשכים קום ולהתעטף בטלית ותפילין מעלות משחר,
ועסק בתפילות עד הערב ,ודק אז הלך הביתה לחטוף משהו ,בכדי להתזיק
את הנשמה בגוף ,שןעדה בחיים היא דק — ■עבודת הבורא .הוא נמנע מכל
הנאה גשמית זמנע גם מבניו אותה .ככה סופר לי ,שבליל שבת כשהוגש המרק
המהביל ,והטריח את עצמו והביא ״א שעפ וואסער״ ושפך לתוך המרק בכדי
למנוע מהם את ההנאה ,והילדים קיבלו את דרכי זו באהבה מפאת יראת הכיבוד
לדמותו של איש היראה.
ר׳ שלמה — ,אם לתרגם את אופיו ושכלו המפותח לשפת המעשה ,היה הוא
אחד מאלה שידע את מקור הבריאה ואת מחלף קיו מו ,ו ה מ שי ך כל חייו לחקור
בפלאי הבריאה ואמנות היצירה של בורא העולם ,וכל כמה שהעמיק בחיפושים
אחרי יסודות היצירר״ כל כמה שמצא תשובה כל שהיא ,ואיזה שהיא ,קיבל דחיפה
להמשיך ולהעמיק ,ובצורה זז חידש חידושים ,בהסתמך על המדרשים וגאונים,
והמסובבים אותו — שהיי למכביר — נהנו ושתו לדוויה מתורתו שפורשה בצורה
מובנת לכל.

234

ס פ ר ז כ רון

ר׳ שלמה עסק בכל ענפי מסחר .וכנראה שבגלל תמימותו ויושר לבז,
לא הצליח להתמיד •בעיסוק קבוע .היות וי׳דוע שהמסחר״ ובמיוחד בערי השדה
בגולה״ התבסס על •ערמה — קונקזרנציה ,וכל מיני טריקים״ שלא כדאי להזכירם
— היות ו.לא מביאים כבוד למסחר״ שהיה כמור פרנסה העיקרי של יהודי הגולה.
בגלל זה שינה את ענפי המסחר אחד למשנהו בחפשו מקור פרנסה היאד .לו,
בכל מיני ערים בפולין החל מלובלץ״ טומאשוב יעבד •גם לזרשה שם בילה
כחמש עשרה שנים ועסק בהתחלה במסתר ספרים ועבר להיות ״קומוסינר״,
עד מלחמת העולם הראשונה״ שהביאה אותו ובני משפחתו לטומאשוב עיר הולדתה
של אשתו הניד .מבית לדרקרמד .המשיך •במסחר כבעל חנות לנעלים״ ויחד עם
דאגותיו לפרנסה לא הפסיק להתעמק בסתרי האמונה .ב״הוסיאטינר שטיבל"
המשיך להקור ולחדש חידושים ,ובאן תפס אותו הספק הגדול״ שלא מנע ממנו
להמשיך ולעסוק בתורה עד סוף ימיו בשנת  .1939ובגיל  73החזיר אח
נשמתו לבורא.
י ה י ז כ ר ו ב רו ך !

ח ,ג ו מ ל

ה ע ר וו ה  pו ו ן :
אני הכרתי את ר ,עלמה גולרזמד ע׳׳ד ;.במלחמת העולם הוא®ונר .גרתי במתה״
וסגשתיו במה סעמים והיד .לנו שיח ישיג ביברי תודד ! .הוא היה תלפיו חכם״ קוא ישנה הרבה.

סבי ד ,פנחס וכסא ■של אליהו בבית הכנסת •של טומאשיב
■

ו עי ג א ו ס ט־ ל ו ו
ד׳ פינית היה שונה משניות לפני קבוצת יהודים .הוא היו .הראש של
חברה משניות .כסף לא ביקש עבור הלימוד .פעם החליטו היהודים שלמד בפניהם
לתת לו סכום כסף כדורון .בשהושיטו לו את הכסף החוויר .ר׳ פיניה לא רצה בזה.
אך החמימות בה נועז לו היהודים את המתנה נגעה בו כדי כך עד שנטל ואמר :
— אני מודה לכם.
אותו עדב לא היה לד׳ פינית תיאבון לפת ערבית.
— מה קרה? •אינן בקו הבריאות? — שאלה רכיל נפחדת.
ר׳ פיניה החדיש.
— אל תוציא לי את הנשמה .אמור מה יש לד — הפצירה רכיל.
הוא נא ש עמוקות ואמר:
— חברה משניות נתנה לי כסף במתנה עבוד הלימוד .איו אפשר להשתמש
בכסף כזה?
«■

רכיל נתקפה לרגע הפתעה ,בי גם היא לא רצתה בכסף כזה .אך לפתע
זרחו פניה ,חיוך עלה על שפתיה ,על שפתיה המלאות .היא אמרה:
— היושב במרומים חוננם דעת לעשות זאת .׳הכסא של אליהו בכית הכנסת
מיושן כל כך שהוא עזמר להתמזטט• נשתמש בכסף זד .לכסא של אליהו הדש.
כשמש המופיעה ביום סגריר השפיעו דברי רכיל ■על רוח בעלד ,הנכאה.
פניו האירו זהוא א מו:
— הוי ,רצזן האל הוא שיהא לגו חלק •בבית הכנסת .אנו נעשה כסא של
אליהו חדש כשביל בית הכנסת .נוסיף משלנז לסכום הזה מביא את המומחה
הגדזל בעתו* מלובלין.
ר׳ פיניה הזיל מכספו זהב יא יגלף־אמן מעזלה להתקין את האריות ויתר
הקישימים של הכסא .הכסא של אליהו נעשה בבית ר ,פינית .כתום המלאכה
היד .חג גדול בטומאשוב .תהלוכה עם תזמזדת הובילו! את הכסא של אליהו
מבית ר׳ פיניה לבית הכנסת.
רכיל זפיניה ידוו גיל למראה ילדיהם טמל׳ה ■וגצל׳ה גדחקים לשאת את
השרפרף ל&נדק׳ שהותקן יחד עם הכסא של אליהו.
V

V

r

שני הכרים בצבע היץ הבהיקו מתוך הכסא שנישא בידי ד׳ פיניה ושלושה
לומדי משניות.
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במשך התהלוכה התחלפו הנושאים ,בדי לחלוק את הבבוד לבל אנשי
הברה משניות.
זמן רב דיברו בטומאשוב על החגיגה .כל העיר הלכה לחזות כב0א של
אליהו החדש.
בניו של ר׳ פיניה התגאו בפועל האב.
רכיל עלתה בחשיבותה בעיני בעלה .ראשה הפיקח ,רעיונה היה זה לעשות
כ0א של אליהו חדש.
אני גאה איפוא שבתור נכדה הנושאת את שם הסבתא רביל הנני יכולה
לתאר את הדבר .זאת ועוד עובדות היסטוריות רבות ממומאשוב ,סח לי
לרר הנקרא על שם הדוד המורד .צדק ,מורה הודאה
•גציל
אליקום
יעקב
היקר
אבי
W
של טומאשוב לפני קרוב למאה שנה.
*
V

■

יהא זה לזכר דודנו פיניה מטומאשוב שניספה בידי הנאצים .הוא נקרא
על שם סבי פיניה .יהא זה לזכר כל משפחתי שהושמדה בימי זוועות היטלד.

נחום שמש הי״ד
ש .ל י כ ט
היה דמות !®לאה ואהוב בבל החוגים ■והשכבות• מכל שמשי העיר מזכירים
שמו בחיבה מיוחדת״ זאם כי בעת מלא תפקידי בתור !שלוח בית־דין הי׳ גתשב
כעין שוטר מהבית־ דין״ זאם שלחו אותו להזמין מי שהוא לד״ת״ הי׳ קשה
להבעל דין להתחמק מידיו״ אבל שלא בשעת העבודה היה איש עממי ולבבי.
הוא ואשתו ■הצדקנית שרה׳לי הי״ד שהיו ח שוכי;בנים ל״ע׳ עסקו כצדקה וחסד
להושיע ולעזור לעניים גלוים ונסתרים״ לבקר חולים ולגמול חטה ונהפכו
א מד ה יעוד גחייהם .הוא לא עזב משמרתו עד הרגע מאחרון .כשרוב היהודים
נמלטו לחלק שכבשו הרוסים נשאר הוא עם המעטים בטומאשוב״ ובחר לחלוק
הגורל של אחינו המעונים .הנאצים החריבו והחרימו כל :בתי התפלה ואסרו
להתקהל .הוא •עשה מנין בביתו שהתקיים עד טיהור העיר מיהודים ונהרג עמהם
מות קדושים .ה י ״ ד.
י ה י ז כ ר י ב רז ד . . .

נ חו ם

שמ ש

בבית המדרש ע״י ארון הספרים

חלון בבית המדרש ,מתחתין אבן ששם
לפי האגדה קבר של זזתן בלה קדושים
משנת ת״ח.

שמואל מעלדונג
בעל בית חסידי ,סוחר נכבד ,פקח׳ נבץ ומתון .אנשים התיעצו עפו
בכל ענין מסובן.
פרנס ד,קהלה ,נקי כפים וישר דדן ,עסקן
בעל מצפון ואחראי ,נ ציג קבוע במשרד המסים,
הי׳ ציר נאמן לשלוחיו זגיהל שם מאבק קשה
ובלתי פוסק נגד קיפוחים והפליות נגד היהודים,
לחם נגד הגדלת המסים :על חשבון הסוחרים
היהודים ,והגן בכלל על זכות אוכלוסי היהודית.
שירת את הציבור בכנות ונאמנות והי׳ חביב
ונערץ על כולם .נמלט לקוליקוב ע״י לבוב
ואח״כ דד בעיר אזשעראן אצל טארנאפאל .שם
ניספה עם משפחתו .מבניו נשארו יוסף שהיגר
לארגעגטינא ,ושמאי שנמצא כעת בגיו־יארק
והוא אחד מהפעילים בין המהגרים החדשים,
אברהם ב״ר שמואל
מעלדונג בשנת 1932
ויש לו חלק חשיב בהדפסת ספר ה״יזכור״.

ארי׳ דזעלער
מהדמויות .המופלאות המעוטות בדודנו ,שהתאחדו אצלו .תודה וגדולה
במקום אחד .גו לו בעיר פחאמפאל לאביז הדה״ג החסיד ר׳ ישעי׳ צבי תעלער,
מחשובי הרבנים בדודו״ למדן  to oו&קח .יהסן «דול נבד הנאתים בעל
״ברוך טעם״ ,ו״זכרון שמואל״ מפרעמישלא ותמשיך יחוסו !עד התוספות יו״ט
וה״מגלה עמוקות״ .נשא אשר .מטומאשוב מרת ח נ ה ש ד ה שהיתר .אשת חיל
במלוא מובן המלה (בת הגפיר החסיד ד׳ !דוד הכהן גאלדשטיץ שהי׳ נקרא
ר׳ דודל חייטשעס ,מחסידי ד״ויסאטין ,שלקהו •בתוד בחור מציין) .בנהוג
בימים ההם אכל מזונות על שלחן חותנו .אכן הוא שמוצאו הי׳ מחסידי
צאנז־גארליץ התדבק עצמו להרה״צ ד׳ ייתושיע׳לי ז״ל ולמד ■והתפלל בבית־מדדשז.
אזז״כ פתח לעצמו חנות של ב תל ,והצליח ועלה מעלה מעלה .אשתו הנה שדה
שהיחד! מפורסמת לאש ה חרוצה עזרה לו הרבה ,והי׳ לו פנאי לקבוע בכל יום
שיעורים תמידין בערב בוקר •וצהרים .הי׳ לו שלשה !עשר בנים ובנות״
ובכל •פעם שנתוסף לו ילד גדל פעושחו ,וחינבם ע״׳פ דרכי התורה והחסידות
פלי שום וויתורים .כל בניו וביתו היו מצוינים בתלבושת המסודתית ולא ע ש
בזקנם ,והכנות גלחו שער ראשן לאתר הנישואין .בשנת תרפ״ג הי׳ הוא
בין המביאים את הגד,״צ רבי אדי׳ לייביש הרב מצהעשיגוב זצ״ל לטומאשוב
והי׳ מתומכיו •.וחסידיו הנלהבים׳ והוא ובניו לא חסרו אפילו שלחן אחד
בשבתות ויו״ט .הי׳ מראשי תגועת ״אגודת ישראל״ ח׳ודר יהודי התורה
ובית יעקב .את בניו שדך עם דכנים ורביים ופע״ב חשובים ,למשפחות מיוחסות
בכל רחבי פולין ,והיו כולם אנשי שם .ביתו היתר ,פתוחה לרוחה״ ואם כי
הי׳ חפר לשלטון קהלה העברית וגם בעירי׳ ומראשי ■האגודה בכל זאת השתדל
להיות הצנע לכת וברח מפרסומת .כשפרצה המלחמה ברה עם מקצת מכניו
לל מב לבנו והדה״ח ר׳ משה הי״ד החן הרה״צ ר׳ יעקב יצחק בתרד״״צ
ד׳ בערלי ז״ל אדמו״ר מסטדעטין ,ומשם !גרשוהו הרוסים לסיביר ונפטר
בשנת תש״ג בקאזאקסטאן .מבניו נשארו ר׳ אייזיק ור׳ ברון• ו ד׳ יחזקאל שרגא
העל®־ ובתו הדסה עם בעלה ה עניו אדלערפליגעל וחתנו ד׳ נ תן גאלדשטיין
עם בנו דז׳ד וחתנו ר׳ אהרן קאלמעד.
m

יעהלי לעדרהרעמער
»

מנכבדי ואצילי העיר .הי׳ בן למשפחה נכבדה מהכי ותיקות מעירנו,
בן תורה וחסיד הויסאטין ,עשיר ונדבן ,וקיפל כל אדם ב&בר פנים יפות״
טוב לב וער לבל דבר שבצדקה .הדור פהופעתו החיצונים .עסקן בצרכי ציבוד
ורכש •עמדת כבוד בכל העיד .הי׳ אהוב לבריות וידע לטפח קשרי ידידות
גם עם מתנגדיו ולשמור «ל יחסי כבוד .הוא הי׳ מהיחידים שנסעו הדן למדינה
■

■
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ל קו מו ת הרחצה והי׳ ■עומד בקשרי ידידות עם אישים ידועים במדינה
וכולם התיחסו אליו בהערצה .ביתו הי׳ פתוח לרוחה והשתתף בכל דבר
שבצדקה ביד רחבה ורוח נדיבה .הרכה עזי ה לעציבת ביתו הנהיר רעי תו
המהולה מרת א ס ת ר הי״ד שהיתה עדינה מדיבת לב שבולם התיחסו אליה
בהוקרה .הוא ממותו וי׳ו״ח נספו כשראה .מבניו נשאר רק בנו מר יצחק שיחי׳.

יצחק ל!ארפער
בעל הבית ת״ח מחסידי ראדזין ,זהי׳ נחשב כמלזמד מפני שידע שפת
המדינה. .נולד בטארניגראד בשנת תרל״א .הי׳ מחובשי ביהמ׳^ד ולמד אצל
הרה״ג רבי בונם סופר בנו של הגאון רבי שמעון סופר מקראקא .נשא אש ה
מטאמאשוב .זהי׳ סוחר נכבד וגבחר מתוך והיהודים .האדוקים בתוך מועצת העירי/
בתו שושנה השיא לר׳ בצלאל בדזינסקי מוולאצלאוועק ממנהיגי ה״מזרחי״
בפולניה שעלה אח״כ לא״י והוא שם ממנהיגי המזרחי העולמית״ והם העלוהו
קודם המלחמה לא״י.
בכ״ד שנים •האחרונות לחייו התגורר בירושלים בבית בתו חותנו .שם
המשיך לשבת על התודה כבימי נעוריז ,בי לא הי׳ טרוד במסחרים ,ולמד
בשקידה״ ׳דף היומי ר״י׳ לחם חוקו .הי׳ איש שמזג בתוכו תורה ודרך ארץ,
ואיש שיחה נאה .והי׳ נעים להמצא בסביבתו כי בכל פעם העלה פנינים
מאוצר התורה וסיפר זכרונות מחיי פולניא .נפטר בשיבה טובה בחודש
אייר תשי״ט.

שלום זינגער
יליד גדאבאוויץ שדד בכפר ראכאן הסמוכה לטאמאשוב׳ ובשנת תרצ״א
התיישב בטאמאשוב .תורני מופלג חסיד זידא שמים ועדין הנפש .הוא גילם
באישיותו דמות !עילאיות שכמעט לא היתד ,דוגמתה .הוא הי׳ בעל רחיים
וסוחר קמח שלרגלי מסחרו הי׳ כמעט רוב השבוע נוסע ללבוב ודרוהוביץ,
אבל קבע •עתים לתורה ולא חסר יום מלהתפלל תפילה בציבור .לא לקח חבל
בשום !עבודה ציבורית .כי הזמן הי׳ מוקדש אצלו מאד ודר־ ממעט בדיבור
ובורח ממחלוקת .אבל מי׳ בעל צדקה ובעל נ*כניס •אורחים למופת ,ביתו הי׳
פתוח לכל נזקק ודורש חסד .לנ/י הלוה ■גמילות חסד .ולמי עזר בצדקה.
הוא לא ישב עצמו ל <5ודה שלא יסעדז ■עמו הארחי ופרחי שאג חסרו בפולין,
ודווקא אלו שמחמת העניות והנדנוד התדרדרו ושום איש או רצה לקבלם,
ר,.־א אספם אל ביתו זהיז מאורחיו בכל שבת ויו׳׳ט ביחד עם ב״ב על שולחן אחד.
מסר נפשו מעד חינוך בניז ובעבורם עזב את הכפר .שהי׳ מסודר שם

בפרנסה קבועה שהשפיעה לו עשירות״ ולא דר׳ יקר אצ א שוט טירחא או ממון
בכדי שבניוו יגדלו •בתודה חזסיח׳ת״ ולכוונה זו קבע בית תהילתו אצל
בית החסידים ציועשינוב־צאנז ,הגם שנעשה עליו לחץ ■גדול שיקבע מקום
להתפלל עם הסידים שהשתייך להם ממקום מגורו״ אבל הוא לא זזביט על
שום דבר״ ואמר :אם נועזתי לעזוב פרנסה ולקבוע •דירתי בטאמאשוב בדי
לתת לבני חינוך הגון אינני מ א ה עבורי מקום אחר להתפלל ולהתדבק ברוחניות
דק אצל אדמו״ר מציעשינוב ששם הוא מקום התורה וחסימת שבטוח אני
שעל ידי :זה ילכו בני בדרך הישר .בניו היו מצוינים בתורה ויראת שמים,
מחובשי ביהמ״ד של חסידי צאנז.
הוא •ואשתו ובניו יונה ופרץ ובנותיו מלכה ובאלטשע ■וחתנו ר ׳ ירחמיאל
שטיינבערג מחלם״ כולם נהרגו על קידוש השם ,הי״ד .דק בצו אברהם צבי
נשאר בדרך נם בחיים ונמצא בארץ ישראל.

יעקב מדדכי נוטדארץ
■

אברך בן הורה הסיד קאזניץ ,מלא מרץ מ בי ר המעש ,חוסם ומלא חיים,
תמיד דדוך לפעולה ומעש לחיזוק הדת והפצת לימוד התורה.
הוא  <6הי׳ יליד מאמאשוב ואף נם לא לקח מבנות טאמאשוב לאשה,
רק חותנו ר׳ מרדכי סאמיט מהעלים מותיקי חסידי ראדוין ,התיישב בטאמאשוב
לרגל מסחדו שקיבל דשות לפתוח חנות של טאבאק ,ותיכף השתלב עצמו
להחברוחא של אצילי הרוח והחסידות של בית חסידי צאנז ודבק עצמו בכל
נימי נשמתו באדמו״ר מציעשינוב ז״ל ששם הי׳ הממה של עבודה למען
הרמת קרן ■התודה ושיפור מצב החרדים בעיי .נכנס לפעולה בשדה החינוך
של האגודה ועזר הרפה להתיסדות וקיום בית הספר לבנות ״בית יעקב״
והדריך הבחורים שלא יהי׳ בעבורם שום דבר קשה בכדי לבצע מטרה נשגבה
וקדושה ,שהוא הי׳ להם למופת בעניו זה.
זריז וקל התנועה ,מעמיק במחשבה ומהיר מעשה״ כל התבונות הללו
העמידוהו תיכף בשורה ראשונה של חלוצי ׳גדוד התודה .הי׳ מעמודי התוך
של האגודה והצעירים ועזר הרבה לחמוק וביצור כוחות החרדים בעיר.
בעיות הצי מר החרדי וחובשי הגיהמ״ד היו אצלו יותר חשובים מאושר
צורכי ביתו הפרטי.
• .בפרוץ המלחמה עזב ביחד עם חותנו עידנו והתיישבו בלאדמיר הוואלינית
ושם נספו !השואה ,ה י ״ ד .
■
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שלמה אל!פט
יליד טארניגראד •שנשא אשה ,ד א ב ר א כת אחנל ,מטאמאשוב .מנעוריו
הסתופף בצל הרה״ק מעל ״דברי יחזקאל״ משינאווא ,ואח״כ בצל בנו הרה״ק
בעל ״דברי שמחה״ מציעשינוב ,והוא הי׳ מן אלו שהביאו את הגה״צ רבי
ארי׳ לייביש זצ״ל חתנא דבי נשיאה מציעשינוב ,להתיישב בטאמאשוב,
והי׳ מחסידיו הנלהבים וממתפללי בית מדרשו.
רבי שלמה אקסט הי׳ איש תמים וירא אלקים ,יראתו זתמימתו הי׳ למופת,
וזכה לכנים ת״ח גדולים ,כולם אהובים חסידים ואנשי מעשה .כדאי להזכיר
את חתנו ר׳ יחזקאל שרגא פוטער שהי׳ נקרא יחזקאל זכרי״ס שהי׳ אברך
ת״ח עצום זיר״ש אמיתי מהחשובים בעירנו ,ובניו רבי משה חתן הרב
ר׳ יאסעלע ראטענבערג מסיקאלי ,יהושע ,יחזקאל שרגא ,ברוך ,הוא הי׳
ת״ח •עצום ועמקן נפלא ,למד עם הבחורים בביהמ״ד צאנז שלא כשכר,
ובנו הצעיר נתן דוד ,העוד בת אחת — כולם נספו בשואה .רק הבן הבכור
ר׳ יוסף אקסט נשאר לפליטה ונמצא בא׳׳י.
הוא הצליח במסחדו ,בנה רחיים ,והיה לו בית חרושת לחמאה .ביתו
היתה .פתוחה לרוחה לפעולות צדקה וחסד .אחר שנהרג ר׳ נחום שמש
התקיים אצלו המנין היחידי בעיר שנשאר עד שחוסל לגמרי הישוב היהודי
בטומאשוב .חלק ממשפחתו התחבאו בבונקר שב תגלה ע״י שכניו הפולנים
ימים אחדים קודם השחרור• ,ונהרגו כולם על המקום .ה י ״ ד .

גדשון בראנד
כן הרה״ח ר׳ שלמד .זלמן בנו בכורי של משה מענדיל בן געציל בראגד.
הוא היה !עש יד אבל איש פשוט .זלמו השחלם
עצמי בתורה ייראה על כן !עשה עטו שימך
ממשפחה מיוחסה ולקה.לאשה בת הרב ר׳ צפי
עפשטיין ראב״ז* מאגרזב בן הגאון ר׳ יוסף
עפשטיין אבד״ק אחיראן פעל גנזי יוסף על
הפתיחה כיללת מהפרי ממעים.
גרשון הי׳ מחונן מילדותו בכוחות וכשרונות
יוצאים מן הגלל ,הי׳ חריף דשנון ומצדין
בתפיסתו המהירה והעמוקה ,ועל כולם הי׳
מחברך בזב רון נפלא ושקידה עצומה ,כשגמר
החדר נכנס לשטיכעל ז־ציעשעוב ושם השתלם
עצמו בתורה וחסידות .הוא נתגדל ונתחנך •ביחד
עם כני הרב ,וכשהם נסעו לישיבות ,נסע גם
גרשון ב״ר שלמח זמז! בראנד
גילום בשנת וורצ״ו
הוא לטארנאפאל ששם גר דודי הרה* צ ר׳

&  tkרוקח אד מדד מקאזלוב ,ולמד אצל ד״אב״ד משם הגאון רבי דרו {!ami
מאניוש באטד ז״ל מח״ם ״ישו״ת מנצלת השתן״״ והי׳ מתלמידיו המצוינים,
חריף -ומפולפל .כשהזר לטיזמאשזב הי׳  *iratמ א מי החן של ®טיבעל חסידי
ציעשינוב .קרום המלחמה נשא אשת מאחביצא ,זשם נהרג ביחד עם משפחתו
י ו כ ר ל ט ו ב ה .גם אתיו הקטן *זודאלי שהי׳ מופלג בחודד .בבד פד .ומהחסידים
בשטיפעל וכל בית אביו היקרים והתמימים שנאבדו כולם .ד.י ״ ד.

יחזקאל לעהרער
 Tonגור ,גבה קומה ויפה מראה״ זק!1ו נאה ומקפיד היו ■בלבושיו״ ועשה
רושם רב בחיצוניותו וגם בנועם !.ליבתו עם בני אדם• עסקו הי׳ במסחר
יערות ועצים ותוא הי׳ מומחה גדול במקצוע זה ולקחוהו למבין להעריך שיווי
יערות ,וגם שיחפוהו בתור בורר לדידתורות .׳הוא הי׳ אומן יד ומוהל מומחה
רעשה מלאכתו בהתנדבות בלי שום תשלום .התפלל בכית חסידי גור ,ואהב
ללמוד אכן ע!זדא או לפענח זוזו .קשה בנעלי תוספות• הי׳ נמנה בץ פעילי
ה״אגודה״ וציר שלה במועצת העיר.
בנו לייבל הי׳ מהבחורים המצוינים בשטיביל צ״עשינוב ומהמקושרים
בלב ונפש לאדמו״ר הה״צ ו ׳ ליכיש זזאב״ד .הי׳  moד ונדיב לב ,ונשא אשד.
מקרסגיסטאוו יישם נ הוג עם מל בגי ביתו.
בנו ישעי׳ גוו ה תיכף כשפלשו לעירנו חיילות הגומניים .בנו שלמה׳לי
וב״ב ,בתו עטיל וחתנו יוסף לוו מ אן וב״ב בריוויץ״ בתו חנה וחתנו פישל
גינזבורג בהרובישאוו וב״ב״ בתו יוכבד ותתנו יצחק וב״ב — כולם נהרגו על
קידוש השם ע״י הנאצים ,ה י ״ ד .
בתו מאליא נפטרה כנוא יאוק ,כ״ו ניסן תשכ״ג.
מבניו הניצולים  :אלי׳ לערעו חתן ו ׳ דוד הארצשטאק נכד היהודי הקדוש
והנודע •ביהודה .מהפעילים באיוגון טאמאשאווער רעליעף קאמיטע בניו־יורק,
ובתו •גי 0ל ובעלה משה ב״ר בנימץ ווייגבוג בא״י.

אכרהס יהושע העשיל שלאגבוים
הוא הי׳ יליד חעלים* ,מותו מאלי* טויבא היתה פת עירינו זועקרת הבית,
האריך ימים והגי!ע לזקנה מופלגת ,והי׳ נקרא בשם ו׳ העשיל הזקן .הוא עוו
נסע להרה״ק ר״א מטויסק והתפלל בבית החסידים דקאזמיו והי ,מחשובי
החסידים שם .הוא נפטד בטאמאשוב.
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בנו שמואל שלאגכוים
הלך בעקבות אביו וחי' מחסידי קאזמיר ,איש נוח ונעים ,דיבורו בקול
שקט ונחת ,איש תם זישר .אשתו שרה חינדל בת ר׳ ■דניאל גאלדמאן מקאמארוב״
כנו להם משפחה כבודה ,וכולם גרו בטא מאש וב• אולם המלחמה הרסה
את קנם השוקטת והוא ואשתו נתגלגלו לסיביר .הוא נפטר ברוסיא ,תש״א :
ואשתו בא״י.
כנם פינחס שהי׳ ממובחרי בחורי חסידי ציעשינוב נהרג עם ב״ב הי״ד
בטארניפאל״ בתם פערל ובעלה יוסף נירענשטיין וב״ב הי״ד נהרגו בזאמאשטש,
בתם בלימא ובעלה פישעל בורנשטיין זב״ב הי״ד נהרגו בזאלקווא ,בתם גימל
מאמאשטש ,כתם ביילטשע נפטרה בסיביר מחמת רעב ועיוני.
נשארו לחיים ארוכים  :בנם הבכור מרדכי (נפטר בא״י) וב״ב ■ובתם רעכאלי
ובעלד .אברהם קורכהאניד •בא״י ,בנם •דניאל ואשתו גיטל ,בת ר׳ משה הכהן פערשט
ואשתו אידל לבית פרידלינג אחותו של הרב צבי הירש פרידלעג מביסקימץ
המו״ל ועודך ״הטור״״ וגיסתו של הרב צבי יחזקאל מיכלזוהן מפלונסק ,ונגדת
הרה״צ ר׳ צבי הירש טאמאשאווער נאמן ביתו של הרבי מקאצק ,הוא כעת
מהמתפללים הקבועים אצל הרב מטאמאשוב הרב שלום •יחזקאל רובין האדמו״ר
מציעשינוב.

פגו יעקב שלאגכוים
מחשובי חסיודי קי׳עלץ ,איש הטוב מ א הו ב על הכל׳ חכימא ודחסי.די קיעלץ,
כל דבר הקשה והמסובך הביאו אליו .והרכה פעמים מי׳ בירר בד״ת ,לשביעת
רצץ הצדדים .בביתו התאכסנו הרה״ק ר׳ מרדכי יוסף אלעזר ליינער מראדזין,
והרבי מקיעל* ועוד חשוכים.
הוא ואשתו נשלחו לסיביר ובנם יחידם יצחק ניצל בדרך נס ,וכולם
התיישבו כטאראנטא והי׳ מחשוכי העדה ,ושם נפטר זקן יושבע ימים.

כהו אסתר וכעלה כן ציון האניהפפעלד
מנגידי העיר וחשובי חסידי קיעלץ .נשא בעול צורכי העיר .בנם יחידם
מרדכי ואשתו מרים מהרויבישאוו נפדת הרה״ק ר״ש מבעלז .ר׳ בן ציון ואשתו
נפטרו בסיביר״ ובנם מרדכי וב״ב התיישבו בא״י והוא פעיל אצל אירגון יוצאי
טומאשוב לוב.
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אלמד שטול
».

למד

סוחר דגים ,מחסידי בעלז״ חבר במועצת יהעיר כציר האגודה׳ וחבר
ליעד התלמוד תורה .בעל מכנים אורח׳ אצלו התאכסנו הצדיקים מגזע בעלז
רבי אדי׳ ליביש רוקח אדמו״ר ממאגרוב ובניו דבי נחום אהרן מלבוב ,ובנו
דבי אברהם יהושע העשיל מראווא .הי׳ ממקורבי הרב מציעשינוב ■ומתומכיו.
הוא ■וכ״ב נאפדו בימי השיאה הי״ד.
בניו ד׳ עוזר וב״ב שיחי׳ ניצל ודד בחיפה׳ ותופס מקום מכובד בין יוצאי
טומאשוב וחבר הועד לאירגון בני טומאשוב.

אלתר שטול וזוגתו סימה n'D

משה שפורר
מוצאו ממשפחה כבודה׳ חסידים ואנשי מעשה .אביו ר׳ אברהם הי׳ בן
למשפחות הותיקות .בטומאשוב אחי ר׳ מרדכי יוסף ור׳ פנחס שפורר׳ נפטר
בדמי ימיו .אמו מדת גיטל ממשפחת גאלדמיים מטארביגראד׳ נשארה •עם
יתומים קטנים ומשה הי׳ עדיין ילד קטן׳ ■ואספם לחצרו ד.גה״ק בעל ״דברי
יחזקאל״ משיגאווא ,שאביו הגה״ק ד״״דברי חיים״ הי׳ ג״כ יליד טארניגראד
וקרוב משפחה .עם משפחת גאלדבוים .משה נתגדל בבי-ת הרב משעאווא ונתחנך
בהשראתו .ונשא אשד .מרת חנה כ ת ר׳ זאב ליבערמאן הנקרא וואלף מאדינער
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מטומאשוב ,מחסידי צאנז־שיגאווא .אחר החתונה ■התיישב בטומאשוב מיסה
את מזלו ■ביחד  09גי&ו ר׳ משה לימערמאן במסחר יערות יעצים ,שהי תה
אחד מענפי הכלכלה הגדולים ■בטאמאשוב ,זתיבף הצליחו במסחרם ונתעלה
משנל לשבה יעיד שקנו 1עם ערד שותפים המנסריה של בלאנדער .הוא השתייך
לחסידי ר א חין ככל משפחתו והשתתף לכל דבר טוב שמעיר ,אבל לא התערב
בפאליטיק ולא רצה לקחת חבל כעבודה ציבורית •בגופו רק •בממונו ,ובאופן
צנוע והסתר .הוא נהג א״וע בפשטות יענוד ,.הרבה לעשות צדקה ■וחסד עם
הזולת ,תמך בנצרכים מיד רחבה ,׳והי׳ איש בעל מדות ועדין הנפש ,חכם ופיקח,
והי׳ נחשיב כין הבעלי בתים הנכבדים בעיר .הוא זכה ונמלט יעם כל בני ביתו
לראווה !ומשם גורשו לסיביר .בבחזיהתו מסיביר נפטר בגרמני׳ .אשתו מרת חגה
נפטרה כ״ו ניסן.
מיוצאי חלציו נמצאים בנויארק בנו חנינא וחתניו ימה גילעדנטער
ויונה פעלדזען .ובנו הירשל דד בטאראנטא קאנאדא ,וחם תופסים מקום מכובר
בין יוצאי טומאשוב.

מרדפי גילערנטער
הוא יליד עידנו מדור דור ,בן למשפחה דגולה .אביו ר׳ הירשלי גילערנטער
הי׳ שם דבר בעיר ,מגדולי חסידי טריסק מעירנו ,בן הדה״ח ר׳ משה אלי׳
גילערגטער בן הרב הצדיק רבי ■הירש גילערנטער מטומאשוב■ ,גיסו של
הה״צ המפור&ם הנודע בשם רבי הירש טאמאשאזער ,נאמן ביתו של הרבי
מקאצק ,ובימי !עלומיהם נסעו שניהם להחוזה מלובלין זצללה״ה ,ואמר עליהם
השני צבי י״ם פונה כל אחד לדרכו משלו ,ובך הוד* ר׳ היחש טאמאשאווער
נעשה מחריפי פרשיסחא־קוצק ,ז ר׳ חידש גילערנטער געשה מחסידי ר׳ אורי
מסטרעליסק והרה״ק מאפטא !זצללה״ה.
אשתו מרת דבורה העכיל הי״ד בת דודו ד׳ זאב יונה מהודיבישזב
מחסידי טדיסק .ר׳ מרדכי הי׳ סוחר קמח ,איש תם וישר ונהנה מיגיע כפו.
יהודי טוב ופשטן ,ז הי׳ מחשובי חסידי טריסק המםתופפים ■בצל הה״צ ר׳
משה׳לי טברסקי מלובלין זצללה״ה .הם ■נשארו בטומאשוב והנאצים הובילו
אותם לציעשינוב ומשם לבעלזיץ ושם נשרפו על קידיש השם ביום א׳ דשברעות
שנת תש״ב.
בגו ר׳ משה אלי׳ וב״ב ,בתו יוכבד וחתנו ר׳ וועאויל ,אברך למדני
וחסידי מרישא ,וב״ב נהרגו בימי השואה חי״ד .בתו רומא ■ע״ה אשת ר׳
בז־ציון שפריצער נפטרה בלידת תאומים.
ניצולו לחיים ארוכים• :בנו ר׳ יונה חתן הרה״ח ר׳ משה שפורד ע״ה
וב״ב שיחי׳ ,שהוא אחד מהחשובים מבין פליטי עידנו בגויארק יסייע להוצאת
הספר הנוכחי ,ובני חתנו ר׳ בן ציון שיחי׳.
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ירחמיאל ב״ר אריה הכהן מערמעלשמיין
•חסיד קאזמיר! ,וסוחר! .דמותו הצנועה עומדת לנגד •עיני ,איש שהקדים
שלום לכל אדם .גפלא הי׳ בתהלוכות דדים ■השקטים יהצגועים ובמדותיז
התרומיות .פולו אומד כבוד יענו ת דון .שתקן אם בטבעו או מעובד לפי מיטב
מי מ ת המו&ר והחסידות! .זהיר בפיו:ול שונו .ילא התערב ■בפאליטיק או מחלוקת.
התמסר בולו לחינוך בניו• אני גדתי בשכינותו ■תחת גג אחד ,חדרי הי׳
מובדל מביתי בקיר של קרשים ,שכל רחש קל הי׳ נשמע ,הכרתיו יפה מדו וזיז
פשעה שזרק מעצמו לבוש העליון ,וראיתי שבפנימיות הי 7כולו זקוק וטוהר
המידות .ככל לילה הי׳ לומד .עד שעה מאוחרות וקולו המתנגן ■בלחן הגמרא
הי׳ חודר לעמקי לבבי ביחיד בימי שכת ומועד ולילי חורף הארוכים.
בגו הבכור ארי׳ לייבל מערמעלשטיין נתקשר להרה״ק ר׳ ליביש אדמו״ר
מציועשינוב ,ונמשך אליו בכל הלהט של נפשו הצעירה .הי׳ מטובי הבחורים
בשטיבעל ציועשינוב ,הי׳ למדן שהרצה שיעורים לפני הבחודים ,נדיב לב ועסקן,
מראשי צא״י בעירנו ,זנשא אשה מראווא רוסקא.
ר׳ ירחמיאל ׳ואשתו יוכבד בת הרה״ח ר׳ בן ציון שרע ,ובגו לייבעל
ובתם חי׳ נהרגו ע״י •הגרמנים .הי״ד.
ניצל בנם שמואל ,אברך תורני■ ,הוא זב״ב עלז לארץ ישראל מפטר
בדמי ימיו בחיפה.

יע!5כ יואל ב״ר אכרהם שאפראן
V

יליד קדא שניק  .תתן הגביר ר׳ והאלף לערער .הי׳ מנכבדי העיר חעשיריה
ומחשובי חסידי גור ,איש צנוע ומתון .ביתו הי׳ בית של תורד .ויראת שמים.
כל בניו ובנותיו וחתנע הלכו בדרכי ד׳ .הוא הי׳ וביחד עם בגו הצעיר
ר׳ יחיאל מיכל שאפראן הי״ ה — מתן ד׳ זייטזיל קראנץ מסי׳קאל ,ת״ח ידוע
• ®noעסקים ,חדד לדבר■ .ד׳ וזהיר •בהליכותיו — ,הבר ועה״ם של הדר האגודה,
כימי המלחמה בדחו לסיקאל ,ור׳ מיכל שהי׳ חבר במועצת היהודים ו סיו ע
לתת רשימה מיהודים לס .ם .גורה על המקום ,ואח אביו הובילו לבעלזיץ
וקודם שנסע עסק בהלכות קידוש השם.
ועוד יהי׳ לז בן בקראשניק ושמו אברהם שאפראן .בט־תיו :מדת לאד,
והתנו ד׳ ■דוד שרעל הכהן ,הוא הי׳ מהריפי אברכי חסידי מד ונפטר בימי
עלומיו ,ו ב׳ ע הי״ד* מרת ניחא וחתנו ד׳ יודא מילשטיין וב״ב  mבאיזביצא1
מרת חי׳ שרה וחתנו ד׳ אברהם יחזקאל בידערמאן.
כמעט כולם נהרגו על קידוש השם• ,ונשארו נכדיו יהושע שאסראן,
שדה ויקויתיאל סטעמפעל ,דוד בן מנוחה זצבי לחד.
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אברהם יחזקאל כידערמאן
בן הרב ישראל משה •בהדה״ג ד׳ חיים יהושע אבד״ק לענטשנא בהגאון
ר׳ יעקב ירוד אבד״ק קאזניץ ווישיעגראד בעל הגהות מהרי״ד על ספרא פהג״מ
ישראל איטר ממעזריטש דליטא תלמיד היהודי ,וחתן הג״מ ר׳ נתן יחזקאל
מקאזגיץ■0הג״מ שמחד״ בהגאון ר׳ נ תן אבד״ק דאבראמיל מח״ס ״שארית נתן״
בן רבינו הגאון מח״ס ״פני יהושע״ על ש״ם נכד הגאון מאור הגולה ב!על
״מגיני שלמה׳* אבד״ק קראקא ,וחרב ר׳ נתן הי׳ דור העשירי להאר״י ז״ל
ונכד הגאון ר׳ שמתה אבד״ק לובלין לבוב.
בסוף ספר ״כדם ישו.ע*ת״ על מטבת בבא מציעא לד״גאון רבי צבי הירש חריף
מהלברשטאט נמצא מדבי ישראל משה קונטרס על סדר יחוסו של מחבר,
בשם ״צפירת שורש״ ,ומקיף סדר יחוסם של הרבה משפחות ומראה •בקיאות
ומומחיות בשדה היוחסין ,ומפל&ל הרבה .עט הרב מיכלזוהן ■ומראה על טעותיו
הרבים בידיעת סדר היחוס ,ואי־זהידותו לכתוב דבר בשם אומרו.
הוא הוציא לאור ספר ״שו״ת שארית נתן״ לזקינו הגאון ר׳ נתן אב׳ד״ק
דאבראמיל בן הפני יהושע (ווארשא תרס״ז) ,ושם הדפיס יחוסו מכל הצדדים.
ובספר ״ חין דאורייתא״ להרה״ ק ר׳ זאב מזבארז שהו״ל ר׳ פגחם שמואל זיינוויל
הכהן ,ווארשא תרס״ג ,נמצא שם מזכרת תודה להרבני בנש״ק ר׳ ישראל משה
בהרה״ג רח״י אבד״ ק לענטשנא ,אשר מידו הגיע לי הכת״י ד״לז׳ וסייע לי
בהרבה .דברים ■הן ■בהעמקה והן •בהגהה אשר הרזב הוא ממנו.
ר׳ אברהם יחזקאל נתחנד אצל אביו וזקינו הרב אב״ד בלענטשנא לתורה
וחסידות והי׳ איש א שמלות וספרא רבא ועתיר נכסי־רוח כיאות לבן גדולים,
נשא אשה מדת שרד .בת ר׳ יואל שאפראן מהגבירים הנכבדים בטומאשיב.
כמנהג המקום בשעתו אבל מזונות על שלחן חותנו ועסק בתודה ,ואח״כ נטה
כח העצמאי .בבן משפחה אצילית מגדולי ה יחוס ו ק ת ב לחצר •גור ,הי׳ איש
סגור ומרוכז בולו בחוגו המצומצם ,חוץ מזה שלקח חבל בעבודת תנועת האגודה
ומוסדותי׳ ״יהודי התורה״ ו״בית יעקב״ ,שהי׳ אצלו בבחינת מלחמת מצוה,
ואף זמן קצר שימוש במנהל חדר יסודי התורה .לא התערב בעניני הכלל
ועבודת הציבור ,הל בחו ומרצו שקע בחינוך שני בניו חיים יהושיע וישראל משה,
שהיד מילדותם מ לי כשרונות יוצאים מהכלל ,מסרם למלמדים הבי טזבים
ושמרם מפגעי הזמן ,ונתחנבו בשטיבעל צאנז־ציעשינוב בהשראת ה!מ 3חיג הדגול
כ״ק הרה״צ ר׳ ליביש רובין זצ״ל אדמו״ר מציעשינוב ואב״ד בטומאשוב.
כשפלשו חיילות גרמניה לעירנו תפסו אותו ■ואת בנו חיים יהושע
ולקחום בשביה והובילו אותם עד יערוסלוב ,וניצלו בנטי נסים כמבואר באדיבות
ב״טאמאשאווער חבור מוך״ בעמודים  .595—584בשובם חזרה לטומאשוב נמלטו
לזאלקווא ולבסוף נשלחו לעמקי סיביר .ואחר השחרור בהיותם באויא התיכונה,
נפטר ד׳ אברהם י חז ^ ל ביום ב״א טבת תש״ב ,ואשתו חי׳ שרה ביום ־י״ט טבת
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תשט״ו בפה ב«־ו יארק .בניו הנ״ל נמצאים בנד יארק ■וממשיכים ללגת בדרבי
אב ותם נבל המובנים.

כדוד ב״ר דוד הכהן גאלדשטיין
p

מבגיו הצעירים של ר׳ !דודל חייטשעם Ton ,הויסאטין וגביר גדול .רחים
ומוקיר רבנן ,מגזע הרה״ק דבי קאפיל ליקאוויער מקינז של הרבי מלובלין).
אביו לא חס על שום מוצאות בבדי שבנו ברוך שהי׳ ברוך־הפשרונות יגדל
לת״זז. ,וביחד עם ר׳ שמואל לובערט שכת  .ת״ח מובהק  Tonקאצקי ממרחקים,
שלמד רק עם שני בניהם ,׳ברוך גאלזשטיץ ויצחק מאיר לוםערט .וגדלו והצליחו
וברור הי׳ מהבחורים המצזיגים בעיר בלמדנותו ובמעלותיו• ■ע״פ יעצת אדמו״ר
הויסאטין נשא את אשתו מרת שרד .בת תרה״ ג ר׳ נחום 0הן מהויסאטין״ חתן
הרה״ג יהושע שפירא אבד״ק תזין נכד הרה״ק רבי פינחס קודיצער.
ר׳ נחום הי׳ ת״ח מובהק זלמדן עצום ,מהמקורבים בחצר הויסאטין,
לעוד ■בימי אבדפותו הי׳ המלמד של הרב ר׳ י׳עקבניו בבית אפיו אדמו״ר
מבוהאש .זמן רב הי׳ רב במיקיליניץ ,אחר המלחמה נמלט לודען והי׳ ר״מ
בישיבת אור תורה בוייען ,שנחארגנה בהשראתו של האדמו״ר מהויסאטיז,
והעמיד ■תלמידים מופלגים בתוי״וש.
ר׳ בריון• אכל מזונות על ■שלחן חותנו ושם בתעלה בתורה וחסידות.
הוא :הי׳ ת״ח זלמדן בעל נפש חסידית• ,גבר ענוותן והצנע לכת ,בעל מידות
צרופות״ אהב ללמוד תורה ,ולמרוח היותו מטופל במשפחה בריכת־ילמם
והי׳ טרח־ בפרנסתו ,בכל זאת לא ביטל שיעוריו הקבועים ,וכשהי׳ לומד גמרא
הי׳ קולו צלול וערב והתהדהד בבל פעיות ביתו.
גם בשהי׳ נע -ונד בראווא ,״בגלות סיביר הי׳ לימוד התודה ■שעשועי נפשו,
כשחזר מ תסיא :הי׳ רב בבערלין ■והרצה שם שיעור קבוע בגפ״ת ברבים בכל
יזם ו״ום ,ובהיותו בפה כשלא הי׳ עליז עול פרנסה ,כמעט למד בכל עם
עד שעה מאוחרת בלילה למרות אזהרת ■הרופאים1 ,ואמר שזהו חיותו .משחד
ימי בחרותו למד בקביעות ■ברבים אוה״ח הקדוש לפי סדר השבוע ,אפילו אם
בתאחר השעה .ובפרט ■בפרשיות בשלח יתדו משפטים ,למד יעד  3-2בלילה״
עד שהשלים הסדרה.
הוא הי׳ בעל ■תפלה חסיד־ עם קול ערב גנעים ונוסח לבבי״ תפילתו היתה
בהתרגשות ומתיקות״ זכשהי׳ עובד לפני התיבה עודר לב שומעיו והקהל מתרגש
ומצטרף להתלהבותו .זהי׳ «בעל מוספים״ בימים נוראים• השטיבעל הי׳ אצלו
כמקור .חייו .הוא אהב שם ללמוד או לשוחח בחס״דזת .תענוג ת חני הי׳ להאזין
כשהוא מדבר חסי מ ת או סיפורים מצדיקים שהי׳ מלא תמימות ואמונה פשוטה״
שהכניסך לאוירא עילאית .עבודה מ״׳וחדת היתה ניכרת אצלו בהכנה למצוה
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לקיימה בכזתה 1 .התנהג בנימוס מ ד ך ארץ עם כל אדם ,מ&חחו הי׳ באמונה
ויישר ,ומי שבא ב3ג0ע אחז ראה זהכיר אח !עדינת לבבו מ שמתו החסידית.
כל ישותו ז מרה אצילות ותפארת.
תהא נפטר בגיל ע״ה ביים כ׳ מדהשון תשכ״ח בברוקלין •בדעה מיושבת
וצלולד* כשהוא מסובב בניו ונבדיז וציוום לשמור דדך ה׳ ודרך החסידות
ולהחזיק באמונת צודיקים.
בטומאשזב נשארו אשתו שרה וילדיהם חי׳ ,דוד ,ואלישע — טל ם נהרגו
ע״י הגרמנים הי״ד.
■ניצולו :גניו יהושע ,יצחק אייויק ,נחום ,׳ובתו פייגא ובעלה הרב פישל
הארדט — פולס הולכים בעקבות אביהם יבלח״ט•

מיכל יהודא פלוג
■

י .ל י י ג ו ג י ץ
i

בן ר׳ מרדכי מזאמאשטש הגשתו רייזל בת ר׳ •ישראל גלעזעד• למדן מופלג,
• Tonגור ,חרשתן לנרות .יהי׳ טיפוס ת סי מ קפדני משולב עם לומדות .הצטיין
ברצון !חזק ללימוד התודה !והפצתה 0רבים! ,הי׳ פעיל בוועדים 1של חדד ״יסודי
התות*.״ מהאגודה והישיבות שבעיד ,בחן בעצמו התלמידים ,הי׳ מקבל את כל
אדם בסבר פנים יפות• בשיחותיו הי׳ ’ מבנים נימה של תודה וחסידות• היא הי׳
היחידי מבין חסידי גור בעירנז שנםע פעמיים בשנה לקבל פני רבו וטנור.
בתו •הבכירה ניחא ני׳שאת להרב חיים אלועזר האכמאן מתעלים אברו חסידי
במלוא מובן המלה ות״ח עצום ,בן הרה״ג דבי!גמליאל האבמאן ראב״ד בחעלים.
בנו יצחק מאיר מפעילי צא״י בעירנו וסוחר בכבד וטוב לב .הי ,לו עוד
בת טעמא ושני ובנים שלמה׳לי ומרדכי.

עידנו נכבשה בימי !המלחמה ע״י הגרמנים* ,הם מסרוה לרוסים .ולבסוף
נודע שתזזזור לגרמניים ,יהיתה מבוכה בעיר מה לעשות -לבתה או לזזשאר
עם הגרמנים ,הפיל גידל המיוחס להגד״א ז״ל׳ ונפל לו והפסוק *יצא התן
מחדרו ■וכלה מ הו ע ח ה״ ...והמליט עצמו ואת כל גני ביתו וכל הזט• מ־בזשז
לראווא דוסקא שהיתה בחבל כיבוש הרוסים ,אולם הוא קי/בל חרפו ן תסיא,
האת נתנה לו הזכות שלא ישלחוהו לעומק  w oכשאר פל״טי פולין ,ונטל
אחד־כך עוד הפעם בידי הגרמנים והדגחהו עם כל ב׳ ע ,ונשאר רק ׳במ
ר׳ מנחם מענדל שעלה לא״־י לפגי המלחמה ,והוא אברו חסידי שמקושר
לחוג הסידי קארלין.

שבתי ב״ר ירחמיאל פריערלענדער
*

חוטר מגזע הגאון הנודע בשם ר׳ ליביש חריף צינץ מפלאצק בורשה,
איש נכביד !ונשוא !פנים׳ התפלל בביה״ח דרבי יהרשע׳לי ז״ל ,מחםידי שיגאווא־
צי׳עשינוב ,יקר דוח יבעל מדות טובות ,ענוותן ושפל ברד ובורח מן הכבוד,
עסקן ותיק בחברה קדיש א ורוב שניו הי׳ הגבאי של חברה קדישא שאליה
השתייכו בע״ב וחסידים נכבדים בעי תו .אחד המלחמה העולמית הראשונה
עזר הרבה להתחדשות התלמיד תורה ושימש הדפה שנים בגזבר הת״ת.
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פרנסתו ■וזיתה מחנות גזוז ועשה יי ט ת לקידוש״ אבל לא הי׳ מהעשירים זבכל זאת
נתן מלחמו לי ל וקירב את ד״עניים .ובפרט אשתו״ מרח מלכה בת ר׳ שמעון ליב
לאנאייל ,שהיתה צדקת יידשבת הרמז פעמים בתעניתים .׳.כנם סיני הי׳ ממובחרי
בחורי חמד בביה״ח דרבי יהושע׳לי ,׳וקראוהו סיני׳לי האדוק.
ד׳ שבתי נפטר בי״ח אדר ב׳ ת״ש״ אשתו יבתו פריידא יהודית ושני -בניה״
ובתו שרה דבורה ומעלה ייוסיל נהרגו ע״י הגרמנים ד׳י״ד• .בנו סיני נפטר ברוסיא
כ״ב מרחשיון ■תש״ב.
נשארו בחיים :בתו רעפיל זמשה .כפה נמצא בנם יוסף אחד מעסקנים
הותיקים של יוצאי טומאשוב.

דו ד הארצ שטאלו
מוצאו מגדולי הייווס״ בן הרה״ח ר׳ אליעזר הארצשאק מגראבאוויץ־זאמאשטש״
בן והגה״צ המפורסם ר׳ שלום יוסף הארצשטאק אבד״ק יוזעפאף־גראבאוויץ,
מג מלי ותשובי חסידי סאדיגורע״ מח״ם שושנים לדוד ותוספות מדובה על העיקר
ספר דגל ■תודי׳ על תהלים״ בהרה״ג ר׳ אלעזר אבד״ק גראבאוויץ״ נכד הרה״ק
רבי נחמי׳ מבעביזו •בן היהודי מפרשיסחא״ •ונכד הגאון בעל נודע ביהודה.
אחיו של ר׳ אלעזר הי׳ הרה״ג ר׳ הירציל הארשטאק מו״צ בלוח.
רבי דוד נתחנך בבית חסידי מובהק ששם •שלט החסידות סאדיגורע בהחלט
שהכל בצניעות ושקט״ ורוח זה הטביע תוחמו על מהלך רוחו״ שהי׳ הצנע לכת
ובעל מדות.
הוא לקח אשה מרת בילא בת ר׳ שמעון ליב לאנאייל מטומאשוב״ או
יותר טוב חתן אשתו זלאטא״ כי ר׳ שמעון ליב נפטר בימי !עלומיו ,והיא היתד.
עקרת הבית ■ובך קראוהו בטומאשוב דוד •זלאמעס״ ■התפלל בשטיבעל הויסאטין
והי׳ מנכבדי החסידים .כשהאדמו״ר מפהעמישלא הרב מרדכי שלום יוסף
מסאדיטדע חזר לפולין הי׳ זמן רב תגבאי שלו.
כמו רוב היהודים מטזמאשוב ברח לראווא ומשם נתגלגל ובא לסיביר
ובאופן זה ניצל הוא וכל משפחתו .לא״י עלו כנם שלמה וביתם שרה ביגר.״
ופה נמצאים בנו שמעון ארי׳״ שסייע לתוצאת הספר״ ובנותיו רחל לאד.
ובעלה •דוד סוקעניק״ פייגא ובעלה אלי׳ לעהרעד.
ר׳ דוד נפטר ביוה״ב תשכ״ג״ ■ואשתו בילא בב״ו תשרי תשכ״ז,
■

דמןניד האד
י ח ז ק א ל א ו רי
v

שמו המלא ר׳ חנוך העגיך ב״ר שלמה .יהי׳ יליד זאמאשטש .אביו מי׳
מחסידי ראחין .נשא אשה מטומאמוב מרת הינדא אסתר בת ר׳ מחדכי יוסף
ווערטמאז{,החלבן) ,חסיד צאנזאי אש לוהט ,מהמקורבים אצל הרבי ר׳ יד״וש; ע׳לי,
והוא לקחו לצאגז ושינאווא .הוא הי׳ חסיד נלהב !מאנשי מעשה ,ובחרף נפשו
לחם כנגד המשכילים :מדדנו ,ושרף הספריה שאירגנו בעיר .חתנו ר׳ העניך
קיבל תינובו אצל ■חותנו וירש !ממנו הא!ם החסידותי ,והושפע מטנו הרבח
והלו !בעקבותיו .הי׳ •בעל לב יהודי חם זרגי׳ש ,ואם כי לא הי׳ נגיד ין!ש«ך,
אבל תמיד הי׳ בשמחה ,ובבל יזמא •דפגרא ובפרט ©־דים או מועדים ,הי׳ הוא
הרקדן והחסידי !והמשמח ,בטבעו הי׳ איש עממי ובעל טובה ,הלו מעיר לקבץ
נדבות «עד עניים !בני טובים ,מענה לכל דבר טוב .זקנו הי׳ ייוחד .על פי ,m m
מ שודילות של גנראל האלער כבשו העיר ,הי׳ לו מסירת נפש שלא יקצצו
את זקנו .הוא הי׳ מהיחידים שמסרו נפשם לשמור ועל מנין מתפללים בגעטא,
ובהיותו כבית שלמה אקסט הי״ד .מקום האחרון שהתפללו ־בציבור תח״י הגרמנים,
שם יצאה נשמתו.
אשתו הינדא אסתר היתה בטבעה טובת לב וברבניות וכפה .פרשה לעניים,
וחלקה ״ותר ממחה .כנם ליביש ובתם יז׳טא׳ וכל תם חנה בת ר׳ שבתי קאוהענשטוק,
אשת ר׳ יצחק ובניהם ריבא ,איידל ,חי׳ דבורה ,יוס׳לי ,שלמה׳לי ,מגיל 17
עד  — 4כולם נהרגו ע״י הנאצים ימ״ש ,הי״ד.
נשארו לחיים :בנם ד׳ יצחק ובתם חנה קאך.

אלמד כן ציון פאכער
נולד ביום א׳ מנחם ־אב תרס״ט לאביו ר׳ זאב ,ואמו מלכה פאמער בכפר
ראזדדעל סמוך לעיר לימאנוב ,והי׳ נער רגיש ו א מ ת לב ובתך־הבשדונות.
נתחנך ונתגדל בביהמ״ד דחסידים מ ד ר צאנז ,יהי׳ תלמיד הג״מ אברהם פריעדמאן
ראש ישימה כצאנז ,׳והי׳ מקורב לד־ה״-צ ר׳ נפתלי צפי הלפרשטאם ז״ל אבד״ק
גליסק ורבי ■בפ*עקלא־צאנז ,ובהשראתם נתעלה ■בלומדות מעלות ומידות ,והי׳
מתמיד נפלא• השתלם גם בלימודי חול ,חזק נפרץ בימים ההם בחוגים אלה,
ויצא משלום .נשא אשד ,ממעא שוב לוב ,מרית מאליא בת ׳ ר׳ יוסף פרייעדלענדער
נכד להגאון החריף הנודוע רבי לייביש צינץ מפלאצק־ווארשא .הוא הי׳
מ מ שי סגולה מדור הצעיר ,התמזגו בו לומדות ומדות תרומיות בעל נפש
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עדינה יקר רוח ונוח לבריות״ ושמו הטוב הלך לפניו ג מ ש ר הנהגתו  ■rawלבבו,
ונתחבב מאד אצל כל גבי העיר וביתוד בביה״ח צאמ־ציעשמוב מקום
שהתפלל גו.
׳בימי המלחמה האחהוגד .הגלה יעם גגי ביתו לערבות סיביר ברזםיא׳
«!עבד קשה נחמיבת ■עצים ביערות קדט .בדאי להדגיש שבעת ■שהי' מוכרח
מפני גדרת מלבות הרשעה לצאת לעבוד •עבודתו .בשבת לא נשא עמו אובל,
והי׳ צם את כל עם השבת ,אמר :במלאכה אנום אני ,אבל לישא אוכל אין
טיפין אותי .לדאפוניבו נהרג ביער ביום י״א שביט תש״א״ בדמי ימיו״ והשאיר
אחריו אשתו ו שני ילדים קטנים״ בתו לאד .ומעלה ד״ר אשד מאנדעלבוים״
כימאי בחיפה ,ובנו יוסף״ רופא בירושלים״ ושניהם שומרי הדת.
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מענדלי ב״ר יואל טעפלער
ש .ש רג א
חסיד יגור ,איש ל בגי ומתון ,נוח לבריזות יטוכן לעזור גבל לבבי לזולתו,
עסק בתורד .ומצות ׳והי׳ גבאי של »דקה• אשתו רחל ג ת ר׳ אפרים עסיקמאכעך
היתד! העקרת הבית וניהלה חנות המכולת ונתנה האפשרות לבעלה להקדימו חייו
בולו קודש ,וכל חייו הם ,פרשה אחת מיל פעולות מעשה צדקה וחסיד .חן מיוחד
הי׳ נסוך על פניו הפאטראכאלי! ,עיניו ׳הטוגות ניצצו והוגרקו גפ שטות חזן •גדול
׳והקסיימו כל רואיו ,והי׳ •חביב מאד ג עי ר חזתיחסו אליו בהערצה וגיראת הכגוד.
גדו ת זה חינך את גניו והטביע ■עליהם חותמו הרוחנית .אשתו רחל נפטרה
בכ״ד מזלו .תרצ״יה גטומא שוג■ ,והוא נשאר ביחד עם גנו הצעיר ישראל׳קי,
ובפרוץ המלחמה נ תזו יחד לראווא רוסקא ונפטר שם י״ג מבת שנת ת״ש.
גנו אפרים ■ווב״ג ,ג תו חנה וחתנו■ גדלי׳ צימערמאן וג ״ג• נהרגו !על ידי
הגרמנים.

גדליה טעפלעד
גנו ג ט דז ר׳ גדלי׳ טעפלער נשא אשד ,מרת בילא ג ת ו׳ שלום אהרן
שווינדלער ממומאשוג מחשובי חסידי ראדזין .בחתנו בחדר ושטיפעל והלך
בעקבות אבע .הי׳ מטופל גנני ם הובד קשה לפרנסם ,אכל באמונה וביושר,
תמיד הי׳ מובן לעזור לזולתו יזיתר מפח ו .מפני *יקי הזמן נסע לאמריקה
ושהה כאן חמשה שנים ,וכבר יסית* כל הפורמלטטים להניא אשתו ובניו,
ונפל כשחזר לטומאשוב והציע לאשתו החיים הדתיים באמריקה גימי ם ההם
ובפרט החלטך הוגרוע ,החלישו ש4יהם שמפני חשש חיגוך הגנים ׳והגנות ישארז
גטומא שוג ,ושם דרו עד שפלשו ׳גייסות היטלער לטומאשוג וגרחו לראווא
ומושם נשלחו לסיביר ,מפטר ג ח״י כסלו תש״ב גדזאמפול (קאזאקסטאן),
ואשתו נפטרה ג כ ״ג אלול ת שנ״ד בא״י .כדאי להדגי׳ש שבשנות הנדדים גרוסיא,
היתה ועוזרת גמלוא ידה לגל זקוקה עזרתה יעוסקת •בצודקה וחסד,
גנ ם יואל מלאשטשוב־לודז ממותו ובניו ,חי״יד ,זבנם יוסף בגי תי ע
ואשתו ונ ״ ג הי״ ד — מל ם נ הרגויע״י הגרמנים.
מבניו בפה נמצאים משה ושלום ,ובא״י יעקב ובנותיו הענא .בריינטשא,
פעסי׳ל זמיגדל.
■
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שלוט טעפלער
בנז ר׳ ושלום טעפלער גשא לאשה מרית לאה בת הרה״ח ר׳ ראובן
גארטלער שהי׳ נקרא ראויבלע זזייטשעס מוותיקי  , Tonר׳ יהושע׳לי .איש צדיק
ונהנד .מיגיע כפיי .ד׳ שלום הלך בעקבות אביו״ צנוע ויקר נפש״ םmר נכבד
שד״בטהה שלז הי׳ כיסוד זבנין גאמן !בעסקיה שמ• nבזזלקו ולא השתתף
בפאליטיק״ הדרין* בניו *בתו במסורת אביו וכולם יראים זשלמים״ חי בשלום
עם בל אדם .נפטר ■בר״ח כסליו תש״ח ,ואשתו רחל לאה בסיביר ה׳ תשרי תש״ב.
בנו אפרים עלה לא״י קודם המלחמה ונהרג שמה בימי מלחמת ,השחרור?
בנו י!עקב משה חתן הרה״׳ה ר׳ הירצל לאנדא מגארליץ־צאנז נכד הנודע ביהודה
הוא בבני ברק? ■ובפה נמצא בנו בכורו יואל טעפלער ובתו חי׳ זחתנו מרדכי
העלפמאן מפעילי רעליף קאמיטטע של אנשי טומאשוב.

ישראלקי טעפלעד
שמו המלא ישראל אשד ב״ר מנחם״ הצעיר שבבניז״ הלך בעקבות אביו
והי׳ מושפע ■הרבה ממנו .לקח אשה מרת שרה בת ר׳ י!עקלי פיינגאלד מיוזעפאף.
אביו הכניסו בחנותו״ •ולזקגתם גיהל הוא המכולת .׳הוא ד.י׳ בטבעו דומה לאביו״
שקט״ לא הרים את קולו״ נוח לבריות זעדץ הנפש ,נקי ומצוחצח ומהודר בלבושיו״
פולו כבוד .ניצל •עם בל ב״ב שיחי׳ והגרו לגיז יארק .מפטר •בכ״ג אב תשב״א.
השאיר אחריו אשתו •ושני בנים משה ■ואפרים״ ושלוש בנות מירל :ובריעדל
רויזנגארטען ולאה סירקוס .בנו אפרים הצטיין עוד בטומאשוב בפרחי אגודת
ישראל והי׳ מבחורי שטיבעל דציעשינוב.
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פנימין ווייגבערג
אביט ד׳ בנימין ב׳׳ר משד .ליב נולד באיזביצא ג בי ת •חסידי מובהק,
נתחנך :מחדרים וביהמ״וד לפי דוח התסיידות .וקיבל גם השכלה דוסית אצל
מורים פרטים ,והי׳ מחונן ׳בסגולות ומדות טוגות ,ומבחורים ;.המציינים מ עי ר.
לקח אמנו ומרית שדה כת ר' אברהם ,גב׳ד נכבד מזאמאשטש ושם השתלם
עצמו 1בלימודי קדוש וולהבדיל !בלימודי חול: .וידע היטב השפות ריוסית ■ופולנית״
וספוג דתו■ יתדות צרופה ,זהי׳ טיפוס ■של יהודי חרדי במלוא מובן המלה,
ונשא לבוש המסחרתי ׳בימים ההם.
התחיל במסחרים !והצליח •עד שנעשה קבלן צבאי ,ולרגלי מסחרו התיישב
הרוסי.
מצבא
הרבה
ם
גמדי
עמדו
■ששם
בטומאשו־ב
■
■
■ ■
תיכף השתלב עצמו בכל צורבי העיר ונדב ביד רחבה ונעשה לעסקן
ציבורי פודה ,פרנס הקהלה עוד מימי שלטון הצאר הדוסי! ,וחבר מועצת העיר,
פקיד ׳בכאנק עידוני/ת ,והודות למעמדתו החשובה יבעיר ,והתקשרותו עם קצינים
גבוהים ופקידי העיר שהי׳ אצלם משוב מאד ,געשה שתדלן בעד צורכי הכלל
והפרט ,והי׳ נענה ברצון לבל דורש ומבקש ועזדתו והשתדלותו.
בשנות המלחמה הראשונה הי׳ המארגן ומיסד של •מטבח־עממי ,ובימי
תקומת פולין העצמאית הי׳ מבאי־כח היחוידים גרוב מוסדות ציבוריים ,והי׳
פעיל בבל הבעיות שנוגע להבלל.
■■• בשנותיו האחרונים בגלל חולשתו התפטר מתפקידיו הציבוריים ,וחי בחוג
ידידיו וקרוביו .נפטר בשם טוב אדר״ח אדר .תרצ״ב.
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יצחק דאקס
ר׳ חיי 0יצחק ב״ר צבי דאקס נולד בטומאשוב״ אביו מוצאו מעיר בראד,
והתיישב בטומאשוב .אשתו הראשונה מתד .שם ולא עלתה בידו להסתדר שם
ונסע לאמריקה ועזב *לדי! בטומאשוב .הה״צ ר׳ יהדשע׳לי .ז״ל רצה ליקח
את יצחק הצעיר בנסיעתו לא״י ,אבל אביו לא הסכיס .יצחק בבואו לאמריקה
הי׳ בן חמש :עשרה שנד,״ ובימים ההם היתד! אמריקה מבחינת תורה ודת
קרקע קשה״ ונסיון החיים על פי תורד• ,הי׳ קשה מאד״ ובפרט לבחור צעיר,
אבל הוא לא אבד עשתנותיו ובמסירות נפש אחז עצמו בקרנות מזבח התודה
והחסידות״ ■ולא נמה מהחינוך שקיבל בטומאשוב״ אף שהצטרך להרויח ועל
מחייתו ולהפגש במציאות מלחמת החיים .תיכף פבואו געשה רוכל (קאסטמער
פעדלער) :העבד קשה !ובאשר אך הרויח •על פרנסת היום סר לשטיבעל ללמוד.
בהיותו בטומאשוע שמעתי ממנו שלא עבר עליז יום באמריקה שלא
ילמוד ■גמרא — אם כי לא בכל הזמנים הי׳ •דרפו סוגה בשמונים.
כשנשא אשתו מרת געכע בת ר׳ דוד בערגער מקארטשין •ע״ה (בפטרה
ח׳ שבט תרפ״ז) והי׳ לו עזל משפחה זבכל זאת שמר על שיעוריו בתודה.
בשנת  1897התחיל ביחד עם אביו לעסוק ■בעסק הבטוחות (אינשורינס)״
ברבות הימים לקח לשותפיו את בניו ונקרא אינשזרינס קאמפאני של יצחק
דאקס ובניו״ המתקיים יעד רדום.
הוא הי׳ יהודי יקר בן תורה •ובעל מדוח טועות ,בעל רגש היודע בצער
של חכרו לעזרו בממונו זכהו ,באופן צנוע ומכוסה.
הרבה •עשה לטובת עניי ארץ ישראל וקרוביו מעבר לים ,ביחוד אחר
אשר ביקר בשנת תרפ״!ז בא״י ועיר מולדתו טומאשוב״ שם התידד ועם הרה״צ
רבי לייביש רובין ז״ל אדמו״ר מציעשיבוב והרב מטומאשוב״ וע״פ השפעתו
השיא שתי •בתולות עניות של קרוביו ,זתמך בקרוביוו ומוסדות העיר (ראה
״טאמאשאווער י־זכוד ׳מיד״׳ עמוד  380קבלה מהגבאי של תלמוד תורה).
הוא הי׳ מעורה בחיי הדתיים האדוקים ומראשוני הבונים של יהדות החרדית.
מתחילה השתייך להעסטער שטיבעל ואנשי ספרד מקראקא ,ואח״כ התחברו
עם חב ת •עדת בנ״י אנשי ספרד ברחוב אטוירבי מספר  ,99והי׳ ממיסדי הישיבה
״תורה ידעת״.
פרק מיוחד הי׳ עמד תו ומסירתו בחינוך בביו ובנותיו שעליהם הופנה כל
תשומת לבו״ בימי החגים ושבתים לא הניחם לצאת החוצה ולמד ועמהם״ והצליח
שכל בניו ונכדיו !הולכים בדרכיו״ כמו כן הגדיל אצלו שני אחותיו והשיאם.
נפטר בשם טוב יו״ד סיון חש״ו •והגיח אחריו דור ישרים :בתו 0 6־ .ובעלה
פתחי׳ שיפפער ,בנ ע משה״ יוסף אברהם ,בתו מינדל ע״ה ובעלה אשר לעמיל
פהרב חיים אלט ר פדיעדמאן ,חי׳ מירל ופעלה לייביש יארמאד® .רחל זיסעל
ובעלה מרדכי ספיבדעל״ י בנו דוד.

I
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דוד שודנד־לער
דו ב בן

ד ו ד  ,י שראל

הי׳ !תורני וחסיד ראדזין ,איש המרץ ובעל ■המעש ,ממיסדי החדר של
אגודה ״יסודי התורה״ ודאג לו בל ימי קיומו .הי׳!ג ם ממימדי בית הספר לבנות
״בית יעקב״ •ודאג להתרחבותו .הוא התפלל בבית התפלה דחסידי ראדזין,
אבל אותי ואתי הקטן מרדבי הי״ד שאז !ללמוד לש ט יבעל דחםידי צאנז־
ציעשינוב ,שהי׳ המרכז לתורה וחסלהות בעירנו.
המש עשרה שגה הי׳ הבר בעיריה מטעם מפלגת אגודת ישראל< .זהי׳ מקובל
על פולט מפני שלא רק טובת מפלגתו הימה לנגד עיניז אלא כל צורכי העיר
בפלל ושל היהודים בפרט .לא &עם קרה שאחרי נאום על עגינים !ציבוריים
או טעה כולם החזיקו אחריו ,אפילו מהמפלגה הבוגדיסטית•
הי׳ גם חבר בועדת הסעד ומתוך .העתת׳ ,יבידו היחה החלוקה של עצים
להסקה !ותפוחי אדמה לעניים פעמיים בשנה ,זבגלל זה לא ח ס ת שערוריות
בביתנו .הוא הי׳ עומד ,על דועתו בתוקף שרק לנצרכים ביותר מגיעה העזרה
ומוכן לקבל הי׳ הרבה■ ,ואלו שלא קיבלו עשו שערוריות מביתנו .האמא ע״׳ה
התחננה אליו כל השנים שיפסיק בזה ,אבל העסקנות היתה טבו׳עה בדמו
והמשיך בה כל השנים .הי' פיקח !ונבון ואנשים באו להתיעץ עמו.
בפרוץ המלחמה העולמית ה שני׳ לא רצה לעזוב את העיר בטענה שמכיר
■
■

■

את הרוסים עוד ממלחמת העולם הראשונה .ביום כפחד ■תש״׳ד(?) הוציאו אותו
ואת בנו מרדבי באמצע התפלה והמיתו אותם בידיה ביער בערעצקי ,ה י ״ ד.
.י הי ז כ ר ם ב ר!ו ך.
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נח בז אברהם הרבסמאן
א שר ה ר ב ס מ א ן  ,ישראל
נילד בשנת  . 1901חונך בבית אדוק מחסידי בלז .את ימי ילדותו אי עי זוכר.
בשנת  1920כשנוסדה בעירנו ההס׳ ״“•שומר הצעירה אז הוא והיה אחד מהמיסדים״
הכיר שמה את החברה אסתר ששול ,אחרי זמן מה התחתן .ונולדו להם
בת ובן נחמדים.
נתן את ידו גם בשדה העסקנית הציבוריות .נבחר לועד הקהילו״ בתור
(דאזאר) .כשנתפלגה זזהסת .הצ .בפולניה .לפלג ״״על המשמר״ ו״עת לבנות״.
אז הוא היה אחד הדוברים של פלג ״עת לבנות״.
כשפרצה המלחמה !האיומה הוא עם משפחתו עברו לגד הסובייטי״ ז .א.
לראוזע רוסקה״ ושם נספה עם אשתו אסתר וילדיהם.
״חבל על דאבדין ולא משהבחין״.
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לזכרון של .בני משה הי״ד
ז ו ש א ק א  nע נ ש ט ו ק  ,חיפה
קיבל חיגיד בבית־ספר ׳״יבנה״ של המזרחי בטומאשוב״ אח״כ למד בישיבת
נובהדדיק ■והשתלם בתלמוד .ד״יה בקי בתג״ד בעל־פה .הלומדים המופלאים
שבשטיבל קאזמיר ר׳ ישראל ■גארזיציעסקי ז״ל ז ד׳ ליפא הוניגספלד ז״ל
וד׳ קלמן ארליך הי״ד כשחי&שו איזה פסוק מתנ״ך זלא ידעו מקומו קראו למשה
ושאלו אותו והוא -ענה תיכף ועל המקום בקפיטל  nrיפסוק זה .היה חביב
על כל אנ״ש .יכל מכיריו .פעם הוציאו בורשה ה״זעדת התרבות״ קונקורס.
שכל !מי שישלח להם חיבור יפה מתג״ך יזכר .ע״י השופטים שיבחת לקבל
פרם א׳ ב׳ ג׳ .בני משה שלח להם חימר תנ״כי חכה לקבל הפרס הראשון״
כשהגיע לו הפרס מורשה לא היה קץ לשמחתו .היה מורה ביוזעפאף יבקומדוב
דאח״כ בורשה .כשפרצה המלחמה הנוראה סיבב דרכו בסכמת גדולות עד
שהגיע לעיר מולדתו טומאשיוב :ונתמנה למזכיר הקהילה״ אז היה י ר ד הקהילה
יהושע פישלזון ובבר ידוע מה שנעשה אתו״ הוא קידש שם שמים ברבים.

*

הנאצים •דרשו ממנו שיתן להם  300יהודים לעבודה בבלזיץ״ וכשנודע לו
מה שנעשה עם היהודים הללו יצא מכליו והתרוצץ כמו משוגע .זכשבאי הנאצים
ודרשו ממנו עוד  300יהודים״ ענה להם. :תנו לנו .היהודים הקודמים ואתן לכם
חדשים״ אני יכול לחת לכם רק  3נפשות אותי ■ואשתי זבני .ובן הנאצים
ירו אותם על המקום״ ואח״כ חיסלו כל אנשי טזמאשוב ביחד עם הקהילה
ובתוכם בני יקירי משה״ נפסק פתיל חייו בעודו באיבו.
*

m

בני ■בני משה ז
איד נגדעת מהמשפחה
ואף קברת אדמה
בשבילך לא נשארה
בגופך קרבן:עולה
קרבת וקדשת שמימה
נשמתך הטהורה והקדושה
•עפה
לגן
תנוח נפשך צרורה
■בצרור ׳החיים שמד.

■ ־-׳־ A.....

1

הכותבים בזזמע״ ההורים השכולים.
משה האווענשטוה

.־

ס פ ר ז כ רון

262

ש .ז א מ ו י ס ק י
יליד זאמאשמש• בן למשפחה נפבדה! ,ובימי ילדותו הושפע הדבר .מההשכלה
בזאמאשטש׳ גסע ללמוד לישי/בת הרב ריעים בלידא׳ והיה בעל כ שתנות
פקח וחכם .ביחוד הצטיין בפיו החד זהי׳ יודע הרבה אמרות ופתגמים תורניים
שמשך בהם את לב ההמון .הי׳ משכיל ציוני נלהב ודבק בה בכל להט נשמתו,
נואם מצרין זכח השכנוע שלו ד»י׳ •גדול מאד ,דעל חשבונו יכולים לזקוף
החדדת רעיון הציונות בעירנו .הי׳ עסקן צי/בורי פעיל בכל שטחי החיים.
בכל ישיבה זאסיפה מחשובי העיר השתתף ועשה נפשות לרעיון התחיה הלאומית.
זמן רב הי׳ נציג הציונים בעירי׳ וכיהן כפו־גם קהלה במשך שנים רבות,
נואם עממי מוכשר ואין כמעט הופעה מפלגתית או פומבית בלי השתתפותו.
הרבה פעמים הי׳ גם כן בורר ׳בזבל״א .מצבו החומרי לא הי׳ מזהיר ,אבל זה
לא הפחית !ולא הפעים אישיותו .בנו משה ר״י׳ מראשי ומנהיגי ציונים
הרבזיוניסטים ומראשי הבתרי״ם .כל משפחתו נספתה בימי השואה• ה י ״ ד .

משה דייכענכערג
או כמו שהי׳ מכירים אותו -בשם משה׳לי באלטשעם ,שאמו היתה בעלת־
מלון ומסעדה ,אשד ,נכבדה ומקובלת בעיר .הוא נמנה מהראשונים שבץ הנוער
שהפיצו רעיון הציזני־החלוצי בעיר .הרבה כוחות ומרץ השקיע בארגון החלוץ
הציוני ולכבוש לב .הנועד היהודי לרעיונם■ ,ועמל הרבה להחדרת רעיון התחיה
הלאומית בין היהודים .הי׳ אחד מנושאי לפיד הציונות בגאוה ־וגאון לאומי.
לפני זמן מה היה ציד המפלגה הציונית למועצת העיריוה .עלה לארץ וחי בה
תקופה מסוימת• ומפני קשר התאקלומתו מבחינת הכרתית ,גם געגועי משפחתו
הביאו חזרה •הביתה .מאז התחבר לתנרעת הצה״ר והי׳ אחד ממנהיגיוה .נהרג
עם כל משפחתו .ה י ״ ד .
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ומיקי הציונים בטאמאשוב
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מימין  :הירש זילפערכערג! יצחה לעווענפוס ,משה רייכעגגערג

פינחש גאלדשפזיין
מחמידי חעלים ,מוהל ותיק ומכובד rשעשה אומנתו ללא קבלת תשלום.
הי׳ איש צנוע שלא התערב בשום פאליטיק ,והי׳ אהוב על כולם .בנו תכדיו
נמלטו לרוסיא זמהם נמצאים כעת בישראל.
■

הע«ו עו מ שו ב־ לו ב .
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העיר טומא שוב — לו ב.
מ שה

ג ו ז י צ׳ ג ס ק י

טריסק׳ר־קוזמיר שט«גל
בבית המדרש או ה״שטיבל״ טריסק׳ר־קוזמיר ,אשר בטומאשוב ,התפללו
יהודים חשובים ונכבדים — שיינע אידען ־  -ובעלי בתים ,כמעט כולם היו
יודעי ספד.
זכוהני ,יהודים זקנים מסוג אשר הינו כיום חזיון בלתי נפרץ .הם הקדישו
את חייהם לתורה ולתפלה ולזאת היו דרכם בכל ימי חלדם עלי אדמות.
צדקתם ויראתם נראו על פניהם .זיו והועדה ואורה נם וכה עליהם .הזקן !שבחבורה
היה ״ י ו ס ף ה ק ט ן ״ ,הוא היה כולו קודש ומלא רוחניות« קראו לו ״יוסף
הקטן״ כי היה גם אחד בשם *יוסף הגדול״ ,שאני לא הכרתיו .מראהו של
״יוסף הקטן״ היה כתמונת רבי עקיבא אייגר ז״ל ,כשכובע פרווה על ראשו*
היה לו מקום קבוע בכותל ״המזרח״ ועל מקומו לא ישב איש.
מחותנו היה גם הוא איש מכובד ,ר׳ בנצי־ון שוחט ז״ל ,תלמיד חכם
ובעל מנגן ,היתה לו ״חזקה״ לעבוד לפני התיבה ביום ראשון של ראש השנה,
בעוד שביום שני של ראש השנה ,התפלל ר׳ מרדכי גרונוואלד ע״ה ,שהיה סוחר
ובעל בית הגון.
יהודי מכובד היה גם ד׳ מרדכי־מאטי־גבאי ,שהיד .בזמני איש זקן ,תלמיד
חכם מובהק ,שהיה לומד בכל יום את שיעוריו כשהוא עטוף בטליתו ומעוטר
בתפלין ,עד אחר חצות היום.
אחד ומיוחד מהמתפללים בהשטיבל שלנו היה רכי־ר׳ אלתר ז״ל ,הנקרא
ר׳ אלתר לייבלי שרייבר׳ם ,הוא היה דמות אצילה ■ושלווה של תלמיד חכם.
הוא היה גם בעל תפלה ובעל מנגן נעים ,כשעמד אצל ״העמוד״ •היה גבוה
משכמו ומעלה על כל המתפללים ,וקולו הערב היה מלבב אותנו .בימי החגים
משהיה מתפלל ,היה אומד הפיוטים בעינים סגורות .זכיתי להיות מתלמידיו,
והתאבקתי בעפר דגליו .מעולם .לא דיבר דברים בטלים .תמיד היה שוקד
ללמוד וללמד .בימי החורף היה יושב אצל התנור הגדול ,ולא פסיק פומיה
מגרסא .כשלא היה לו פרנסה מלימזדיד היה מתפרנס גם משחיטת עופות.
אש התודה יקדה יכו ,הוא היה גדוש •תודה mom־..
m

בין שאר הבעלי בתים החשובים היו :ר' נחום 1יי ,ר׳ נתנאל רצימר,
ר׳ השיל שלגבוים ,ר׳ אליהו!דדימלר ,ר׳ פישל !גוזיצ׳נסקי ,ר׳ נתן וגרחנוואלה
ר׳ שבתי קוונשטוק ,ר׳ בן־ציון האניגספלד ,ר׳ שמואל מעלדינג ועוד.

ספ ר ז פ רד ן
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ר׳ אפרים פישל נוזי מ ס הי

ר׳ טעה
בנו של ר׳ פישל גוזיצ׳נפהי
הוא רכל משפחתו כהר גי
ונשרפו סל■ידי הנאצים ,הי״ד

בין האברכים הלמדניט היו  :ד׳ קלמן ארליך״ ר׳ ליפא האניגספלד,
ר׳ ירחמיאל מרמלשטיין ,ר׳ שמואל שלגבוים״ ר׳ יעקב שוחט׳ ד׳ יעקב שלאגבוים
ועוד.
*
השולחנות בשטיבל היו עומדים בצורת ח (חית) משני הצדדים של
הארון הקודש״ במזרח ,בצד צפון ודרום .בכל יום היתה הפסקה בין מנחה למעריב,
ובאותה השעה היה כל הקהל יושב ליד הגמדות או משניות ,כשמעליהם מאירים
הפנסים הגדולים — בליצלאמפן — ומי שהיה מאחר לבוא ,לא היה מוצא
מקום פנוי כדי לישב עליו וללמוד.
היה שם גם ״בית שני״ ,בו היו לומדים; בשבת ויום טוב היו מביאים לשם
ספד תורה וקוראים בו.
ב״בית שני״ היה תנור גדול ,ובכל ערב פסח היו אופים שם מצות מצווה
תוך אמירת ״הלל״ בהתלהבות גדולה .אנו הבחורים .היו עסוקים בשבוע
שלפני פסח ,בהכנות לאפות המצות ,זבהבאתם ונקיונם של הכלים השונים
הדרושים להם.
*

כשם שכמעט בכל ערי פולין לא היו ישיבות ,בדוגמת אלו שהין בליטא,
כן גם בעירנו טומאשוב ,לא היתד• אף ישיבה אחת .הלימודים התקיימו בשטיבל
שלבו ,כשם שהיה נהוג בכל ערי פולין ,ללא תכנית ,בלי תקנות ובלי ״משגיח
רוחני״.
•את כל ימי בעורי בליתי ב״שטיבל״ .החסידים היו אומרים שתקנות השטיבל
הן :הסעיף הראשון ב״טור אורח חיים״ :״יהודא בן תימא אומר הוד .עז כנמר,
קל כנשר ,רץ כצבי •וגבור כ א רי״...
מעודי לא הצלחתי לבוא ראשון לשמיבל .ככל שהקדמתי לקום ולבוא,
מצאתי כבר יהודים .היושבים שם ,מי ליד גמרא או משניות ,או תהלים.
תמונה זו היתד .מתגלית לעיני המבקר ונכנס לשטיבל ,הן בימות החורף והן
בימות הקיץ ,ר.ן בעלות השחר והן בשעה מאוחרת בלילה.
כל אחד היה קובע עתים לתורה ,וקול התורה והתפלה היה בוקע מבעד
לחלונות השטיבל בכל שעות היום והלילה.
והנוער? — מי אצל מלמד ומי עם בחור גדול ממנו ן אלה שהיו לומדים
אצל מלמד ,שהיו יכולים לשלם שכד לימוד ,ואלה אצל •הבחורים מבוגרים מהם.
אני למדתי אצל רבי אלתר לייב׳לי שרייבער ,למדן גדול ובעל תפלה נעים זמירות«
והיד .לי •גם חבר שהיה מבוגר ממני ,הוא היה בחור מתמיד שידע גם הליכות עולם,
שמו היה אפרים סיברלס .כל אחד למד מה שלבו חפץ ,כמאמרם ז״ל :לעולם
ילמד אדם •במקום שלבו חפץ (עבודה זרה ,יט) .ואם כי ב״שטיבלו״ לא למדו
לפי תכנית עם שיעור של דאש ישיבה ובהשגחתו של ״משגיח רוחני״ כבישיבה
ליטאית ,אלא כל אחד היה לומד מעצמו — בכל זאת היו יוצאים מהם תלמידי
חכמים מופלגים ,ואף רבנים גאונים יצאו מהם .אפשר לומר בבטחון כי כל אחד
שהיה מתפלל בה״שטיבל״ היה בבחינת ירא שמים ויודע ספר.
*
w

.בהשטיבל שלנו היחד .לפעמים סעוידת מצוה ,כגון *מלוה מלמה״ במוצאי
שבתות .החסידים היו מביאים עמהם ממה שנשאר בביתם מסעודת השבת,
והגבאי היד .מבשל חמיצה (בארשט) עם תפוחי אדמה ,ומעט יי״ש לשתות ״לחיים״ ן
וביומא דהלולא של צדיקי עולם היו גם עורכים סעודות ,ובפרט  .היו עורכים
סעודה גדולה ביומא דהלולא של האדמו״ר ,המגיד מטריסק זצ״לז אז■ היוו עושים
סעודה גדולה ,ואחי ישעיה ויוסף שהיו יודעים לנגן בכלי זמר ,היו שרים ומנגנים
כשהחסידים משתלבים במעגלי רקודים מתוך שמחה והתלהבות.
*

ליד הפותל המערבי של השטיבל ,עמדו ארונות גדולים שהגיעו עד ל תקרר.״
והיו‘ מלאים וגדושים ספרים ישנים וגם חדשים  :ש״סים ,דמב״ם ,שאלות ותשובות,
ספרי חסידות ועוד! ספרים גדולים וקטגים ,עבים ודקים.
העיר טומאשוב היחד .סמוכה לגבול שבין רוסיה לאוסטריה במשך שבים
רביות .׳גדוד קוזאקים מדן (דונסקי קוזאקין) שמנה יותר מאלף איש עם קצינים
היו חובים כל השנים מחוץ לעיר שהיו קוראים ״די בריגאדה״ .היו ביניהם

משה גורדון (גחיצ׳נסקי)
קצינים שונים ובראשם שר האלף — פאלקאבניק — וכולם היו רוכבים על סוסים
שהביאו עמם .סום קאזאצקי היה שם דבר .מדי פעם כפעם היו עוברים דרך
הרחוב הראשי כשהם רוכבים על סוסיהם ,בליוד תזמורתם שכללו בל מיני
כלי •זמר ונגינה גדולים ונאים .עשויים מנחושת והיו מבהיקים ביפיים .ממזר
הם היו רוכבים על סוסיהם ברחובות העיר כשתזמורתם מנגנת ,היתד .כל העיר
כמרקחה ,וההמולה בעיר היתד .רבה .מחציתם של תושבי העיר ,היו מתפרנסים
מן הגדוד הזיה .הקבלנים — פודראציקיס — ששרתו את החייל הזה .נמנו על
עשירי העיר ,כגון :שמואל פוטר ,שמואל ניי ,בנימין ווינברג ואחי הגדול
פישל גורזיצנסקי״ אשר לו היתד .החנות הגדולה ביזתר בעיר ,וכל השדים
היו סרים אליו ,כדי לקנות מצרכי אוכל ומשקאות שונים.
כדאי להזכיר כי כל הקכלגים ,היו יהודים חרדים שומרי תורד .ומצוות,
עטודי זקן ולבושים לבוש כמו שאד יהודי טומאשוב ,וככל יהודי העיר.
כל זה היה עד לפריצתה של מלחמת העולם הראשוגה ,עת עזבתי את עירנו״
לפני חתונתי״ והשתקעתי בגאליציה.
בתחילה היתה ישיבתנו ■בדנה״ בשנים שם למדתי וקראתי שפות שונות.
וכשמעתי .שהורי היקרים ■באו חזרה מהפליטה לטומאשוב״ קבלתי אז התמונה
בשביל הדרביוה לנסחע טומאשובזז.

271

כוו מ שו ב * לו ב.

בשובי למולדתי לביקור ולקיים כיבוד אב ואם בשנת  1918מווינה״ אחרי
ארבע שנות המלחמה הראשונה העולמית״ לא הכיתי אותה כלל .רוב בתי העיר
נשרפו ,לא נשאר בה אף קוזאק א ח ד ...רק בתי האבן נשארו על תלם.
האנשים תסתובבו ברחובות העיר — כצללים .החנויות היו כמעט ריקות״
ללא סחורה וללא קונים .כשהגעתי אל חנותו של אחי הגדול פישל ע״ה,
לא הכרתיה כלל .האיצטבאות ד.יו כמעט ריקות״ כשאין שם לא חייל־ם״ לא שרים
ולא קונים.
גם הטריסקר־קוזמיר שטיבל לא היה יותר״ גם הוא נשרף בתקופת המלחמה.
חסידי קוזמיר המשיכו להתפלל בבית ר׳ אנשל בראנד .כמד .מחברי נספו ונהרגו״
כעוד שאחרים נשארו ברוסיה .גם ביתנז נשרף״ ורק הכותלים מאבנים בחזית
הבנין .הפונה להככר נשארו !על תלם .אף בית החרושת שלנו — נשרף.
המסחר זהתעשיה שותקו .לא היה כבר ייצוא לגליציה.
הרב שידקובסקי ז״ל — איננו״ זאת אשתו הרבנית גם לא הכרתיה״ היא
היתד .כאל מנה ...נחרב הבית היפה ד״למדני־מודרני .מפיו של כל אחד עמו
נפגשתי ,שמעתי רק אנחות על המצב האיום .בו נקלעו .לוא• הייתי• רוטשילד —
הרהרתי בלבי״ הייתי יכול לפעול משהו ולעשות ר בו ת ...אך לדאבוני נסעתי
מטומאשוב חזרה לווינה״ בה גרתי אז״ כשכל רכושי הוא כרטיס  .הרכבת
ב ל ב ד-------- ---------------- ---- -------------------------------------------------- ...

ועתה אחרי מלחמת העולם השניה״ נתרוקנה עירנו טומאשוב מיהודים״
כמו שאירע למאות עיירות אחרות בפולין ובגליציה! כפי• ששמעתי ישנו רק
יהודי אחד בטומאשוב .במסתרים תבכה נפשי •על אחי ואחיותי אשד נפלו בידי
הגרמנים הטמאים ימ״ש .גורלם היה כגורל ששת מיליוני אחינו באירופה
שנהרגו ונשרפו על ידי הגרמנים האכזרים בעזרת האנטישמים הפולנים —
ימח שומם .וזכרם.
#
■

א ר ץ״ א ר ץ א ל ת כ ס י ד מ ם.
וכשם שראינו• בצרותינו• ושברנו הנורא״ כן ידאגו ה׳ נפלאות בישועתו
וירומם קרן ישראל״ עם קדושו בארץ קדושתו.

■
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טו מ שוב־לוב — עיר מו ל ד תי
מ ר ד כ י א ר ל י ך (ז"ל) ׳ קרית •מוצקע ,ישראל
1

רגש פנימי המפריע את מנוחתי — פן נאחר 1הניעני כתוב שו ת ת אלה.
אנו ,אחרוני הדור בעיירתנו״ בה גדלנו וחנכנו .ל מ ת ת ע שתת בשנים
יצאנו אותה ,אם אגו לא נעשה את המלאכה הקדושה הזאת ,לא תיעשה ע״י
הדור הבא שהקשר נותק מהם.
חובה היא .לכלנו להנציח את כל בגי העיירה שנרצחו ,הומתו ואין .איש
יודע את מקום קבורתם.
ישמש ספר זר״ גל־עד לנו ולדורות הבאים.
עטי רועדת בזכרי מה שעבר על יקרי קרובי ובכלל יהודי טומשוב.
■

־ עיירה  .שמנתה כעשרים אלף תושבים ,תב ם יהודים ,שזכתה בזמנו
לראש עיר יהודי — יהושע פישלזון •ע״ה ,סובבוה שפע יערות אודן ,ששמשו
בימי קיץ מקום מפגש לנוער .זלמבוגרים כאחד.
עיירה לא מפותחת במיוחד ,בחלקה מוזנחת .ללא מקורות כלכליים,
ללא תעשיה? רוב תושביה חיו בדוחק רב ,אלא עשירה היתד• ביהודים .בכל
מקום לאן שפונים — יהודים .יהודים דתיים ,חסידים ,מספר קטן גם יהודים
מתקדמים .שפע של בתי כנסת ,מדרש ו״שטיבלך״ שהיה תוסס מיהודים בתפילות
ודבקים בלימוד תורה ■בנגון הבוקע לרחובותיה.
־ לאט ,לאט זורמים החיים .לילה — יום ,ימים דומים זה לזה .כיום אתמול
יום המחרת ,ויום המחרת יחלוף ■גם הוא כיום אתמול .רחוקה מסילת הברזל
.מהעיר שפעה קילומטרים.
החיים יצוקים •בדפוסים מסורתיים ,מעשי אבות וירושת■ אבות ,שרשרת
דורות בחוליות דומות זו לזו .באותו חלק ,באותו בית שבו גרו אבותיו ואבות
אבותיו אותו בית בעצמו קבל בירושה.
אף הפרנסות .שהן נדחק ובצמצום עוברות כירושה :חנוונים ,סוחרים,
מוזגים ,יהודי ״הפריץ״ ,בתי־מרזח ״נאיסור״ ,״טבק פתוח״ בלי רשיון ,עוסקים
כמלאכה ,קצבים ,עגלונים ,שואני מים וכו /נולם משתוקקים ליום השוק
שהוא יום ח׳ בשבוע שהנהו יום המחיה ליתד ימי השנוע ונמיוחד להכנת
השבת.
״יום השוק״ יום ביסוס פרנסתם של מאות משפחות ,חרוט עמוק בזכרוני,
כי בית הורי עמד בקרבת המקום ושנים התבוננתי בו.
בלב העיירה מגרש ריק גדול ,סביבו עוברת מדרכה מלוחות עץ ,ומתמלא
משעות המוקדמות מאות עגלות מאנשי הכפר עם נשיהם עד אפס מקום.
P

סביב המדרכה דלפקים נמוכים שעליהם לחמים לבנים ארוכים״ שחורים.עגולים״
פיתות ,לחמניות״ כעכים .דלפקים עם פירות וירקות״ דלפקים עם בגדים מוכנים״
נעליים ומגפיים .יהודיה עם חבית  5דגים מלוחים לא מהמשובחים שריחם
נודף מסביב.
בקיץ יושבות התגרניות בשמש הלוהטת״ ובחורף הן מסורבלות בפרוות
כבשים וסיר מלא גחלים לוחשות מתחת לשמלה לחמום .בקולי קולות קוראות
לכפריים ״גויות״ ״שקצות״ הכפר ומשבחות את סחורותיהן.
אל לנו חס וחלילה לדלג על בעלי מעמד יותר גבוה .אמנם מספרם של
אגשים אלה לא גדול ,אלה הם בעלי חנויות יפות זמסודרות ברחוב לבובסקי״
סוחרי יערות״ יהודים בעלי רבית ב״היתר עיסקא״ עומדים וסובבים את מקליהם
ונשענים על הגדר של גינת ״בית־העם״ המיועד לנוצרים בלבד .היו עומדים
שעות״ ימים ושנים.
מפרנסות אלה ,היו חיים ומתקיימים״ משיאים •בנים ובנות״ משלמים שכר
לימוד ונותנים צדקה.
■

*
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שבת וימי טוב
בערב שבת עם חשכה״ נעלם הכל .העגלות .דלפקי השזק״ האנשים״
החנויות והבהר עומדים בבדידות״ עזובים ,מיותמים .נשמעים צלצולי מפתחות
וחריקת •דלתות ותריסים .יהודים שבים מבית המרחץ — שאינו לפי כל
דקדוקי הסניטציה — בפנים משולהבים״ בצעדים מדודים ימתדות לבית שחים
חבל ת הלבנים המז-והמים שפשטו.
אחד עומד במכנסי שבת ובחזיה מופשלת על טלית־קטן״ מצחצח נעלים בחוץ
לכבוד שבת .נשים בפגים מיוזעות יושבות בחוץ״ נחות מעמל העבודה והטורח
שבהכנת צרכי שבת״ ותוך כך חוטפות שיתה עם השכנות .ילדים בחליפות־שבת,
בנעלים מצוחצחות הולכים באטיות ובזהירות ׳בהחזיקם בידים רועדות בקבוק
י? לקידוש.
מבתי הכנסת נישאים סלסולי ניגונים של קבלת־שבת מהקולות החגיגיים
של המתפללים .״גוי״ נבהל ממהר הביתה״ מצליף בשוטו על סוסיו בעצבנות
רגזנית וגלגלי עגלתו מהדהדים בשאון בשלות הרחוב.
עם הבוקר״ תריס נפתח״ אשה עטופה דובליק קוראת ל״שבת־גוי״ המטייל
עם אשתו בנחת בדממת הרחוב כשבידיהם שקים של פרוסות לחם שמקבלים
מהיהודים עבור הסקת התנור והסרת .הפמוטים מעל השלחן.
יהודי בנעלי־בית חוזר מטבילת שחרית במקווה לפני התפילה .אנשים
אפופי ושלווה מולכים ל מ ת הכגסת .טליתותיהם ׳מחוות למעיל *על ראשם
ידמדלקח משוליה נראית מתחת לכובע .אחריהם פאות נשים בשמלות שבת״
כשהילדות נושאות אחריהן את סדור ה״קרבז־מנחה״ שממחטה לבנה כרוכה עליו.
בשעת סעודת הצהריים״ ילדים נושאים סירים .מלאים החמץ לשבת
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מהאופה הקרוב .יהודים חוזרים מ״קידוש״ תוך שיחה קולנית .קול זמירות
בוקע מהחלונות הפתוחים .מנוחת הצהרים ,תענוג של ״שינה בשבת״.
הקהילד״ היהודית שכנה ברחוב לבובסקי .בראשה עמד מר שמואל שיפלינגר
ומזכירה אריה לוינפום ע״ה .תפקידה מצומצם מאד .לא דאגה להקמת מוסדות
חינוך ,או תרבותיים וכר .מקורות הכנסתה דלים ,מחוץ לסכום פעוט הפרשה
משחיטת עופות ובקר כסתה הוצאות .החזקת הבית והפקידות המצומצמת.
כן הורגשה ערות בין פרנסי הקהילה בקבלת רב ,שוחט וכיוצא בזה.
אחת הפעולות שהיה לברך עליה ,בקבלת רופא יהודי ראשון ד״ר שולמן הי״ד.
בהתחלה היה מעורב בין היהודים ,לאחד ביסוסו במקום הצטרף לחוג האינטלגנציה
הנוצרית מחוסר חוג זה בישוב היהודי.
לפני מלחמת העולם הראשונה הוקם בנק משותף ליהודים ונוצרים
״ספולדזלצי״■ ,בראשו עמד ד״ר זבדסקי ,נוצרי ליבראלי ,איש משכיל ,עיין
בתנ״ך ואוהב ישראל• .עובדי הבנק היו על טהרת היהודים.
אבי ז״ל ר ,קלמן ארליך ,היה מראשוני מיסדיו ועובדיו .רוב חבריו יהודים,
חנוונים ממעמד בינוני הנאבק על קיומו ,מזדקק להלואה ואשראי .נרכש ■בית
במקום מ ד מי של העיידה בגן יפה ומטופל (״קסה גרטען״)״ שמו הלך לפניו.
אחדי מלחמת העולם הראשונה ,העיריה שכנה את משרדיה בבית הבנק.
מזכירה היהודי אליעזר דורנפלד הי״ד כיהן בתפקידו עד שנת השואה .הבנק
עבר לבנינו החדש מול הבית הקודם.
■בשנת  1930נוסד בנק יהודי טהור ״הנדורקר״ בנק־הפועלים .חבריו
בעלי מלאכה ,חנוונים זעירים .בראשו עמד מר הרש מאיר צימנט ,ואלעזר
ברגרבוים ע״ה.
קופח גמילות־חסד היה בזעיר אנפץ .לא יכלה להענות לבקשת המזדקקים
והתנהלה בצורה פרימיטיבית .רבים הנדפקים על דלתיה היו ללא הצלחה.

מוסדות חינוך
דלה היתה •עיירתנז במוסדות חינוך בכלל ויהודיים בפרט .אמנם קיימה
הממשלה בית ספד עממי ותיכוני ,אלא רוב ילדי היהודים ,במיוחד בנים ,לא
בקרו בהם מבחינות שומת ,בגון :לשבת בגלוי־ראש ,בנים ובנות מעורבים יחד.
לכן העדיפו לשלח את בניהם ל״חדר״ שהיו מלמדים על קצה המזלג למודי חול.
בית הספד התיכוני פתוח היה לכל בני •הטובים של התושבים הנוצריפ
וליחידי סגולה של ילדי יהודים .מספרם יותר קטן מהחוק ״נומרוס קלאוזוס״.
בעיית שמירת שבת ושכר לימוד סגר לפניהם את השער לחלוטין .אותותיו
נתן חוסר חוג אינטליגנציה יהודית .חלק מהנוער זרם לבתי מדרש ולשטיבלך
ללמוד תודה ,מי למלאכה וחלק הצטרף לעסקי הוריו ,או סתם בטלנות.
בשנת  1918בגמר מלחמת העולם הראשונה ,התכנסו פעילי הנועד המזרחי
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בראשה מר חיים יוסף לדד הנמצא אתנו בא״י .דאו אחריות גדולה לנוער
המתחנך ללא בתי ספד יהודיים .הוחלט ליי&ד בית־ספר מתקדם ״מזרחי״.
תבנית לימודים כללה לימודי קודש •וחול כאחד .מוריו הראשונים  :ר  ,בנימין טפלה
מורה לתלמוד וחומשן אלתר גיטלין מבדנוביץ ,מורה לעברית ותנ״ך! נחום דב
גלז בתור מורה לנסיון .בית הספד מנה ארבעים תלמיד .ושוכן בבית יצחק מימון
ב חד זמויסקי.
לא ע ב ת חדשיים פרצה שדיפה גדולה זזזעיירה כולה נשרפה ,מלבד הרובע
הצפוני מזרחי .למרות שהבית של בית .הספר נשאר ,נתפסו החדרים ע״י
נצולי השריפה •ותב התלמידים התפזרו.
הודות למאמצי המודים להמשיך לקיים את בית הספר ,הצליחו לקבל
באופן זמני  2חדרים בבית אביגדור אידלסברג ,ולאחר זמן קצר כל מאמציהם
עלי בתוהו ,ובסוף נאלצו לסגדו.
לא שקטו פעילי המזרחי ולא השלימו עם •העובדה .אחריותם לביטול תורה
לנוער המקומי ולחנכם ברות ציונית חלוצית לא נתנה להם מנוח .בסוף שנת 1919
עם ביקורו של הרב ■גתבדט ז״ל מסטשוב ,התכנסה קבוצת פעילי המזרחי בלשכה
.בבית סבי ר ,ישראל גורזיציינסקי ז״ל ,ביניהם  :חיים יוסף לרר ,דוד יודל שפורר,
זישא י קונשמוק הנמצאים בא״י* קלמן ארליך ,יעקב לדרקדמר ,שלום זילברמן,
לייבל לדרקדמר ,יענק׳לה ארביספלד הי״ד .לאחר חישובים רבים הוחלט פה אחד
לפתוח שוב את ביה״ס.
החלטה זז היתה מלווה ברטט גדול .איך לקיימו מבחינה תקציבית ומבחינות
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רבות אחרות .אתת הבעיות״ למצא בנין מתאים .אחרי חיפושים מרובים עלה
לשכור חצי בית של צבי וינדר שהבניה טרם נגמרה.
עם פתיחתו גדל מספר התלמידים למאה .הלימודים התנהלו כסדרם.
עם ■הרחבתו גדל יגם מספר המודים .נוסף לשני המודים שציינתי לעיל נתקבל
מורה לעברית ותנ״ך בנו של הרב גרוברט מסטשוב .לשפה הפולנית וחשבון
המורה פרשלייסר מלבוב .לאחר עזבו נתקבלו צבי איידלשטיין וישעיהו פדגר הי״ד.
לא הרבה זמן נשם ביה״ם לרוחה .לאחד מספר חדשים עם פרוץ מלחמת
הפולנים — הבולשביקים הופרע המהלך הרגיל של ביה״ס והיה הכרח לסגרו.
בתום המלחמה התחדשו מיד הלימודים .בתור מנהל ומורה נתקבל אברהם הובדמן,
אחד המורים המצטיינים בהוראה זבהנהלד .כאחד .השפעתו תדמה להתפתחות
והתקדמות ביה״ס.
בשנת  1921לפני חג השבועות סגר משרד החינוך את בית־הספר מפני
שלא היה מוכר בתור מוסד חינוכי .כל ההשתדלויות למנז׳ע את הגזירה עלו בתוהו.
לאחר שהוחלף שמו לשם ״תורה ודעת״ גתקבל בשנת  1922רשיון ממשרד
החינוך והשכלה ממשלתי לפתיחתו .המשיך ללא תזוזות עד שנת .1929
בשנה זו הצטרף ביה״ס לרשת ההתסדרזת בתי־ספר ״יבנה״״ מיסודו של
המזרחי .שגם שמו הוחלף ע״ש ״יבנה״.
בתור מנהל רשמי ומורה לפולנית נתמנה מר צבי איידלשטיין .נוסף למורים
שהזכרתי לעיל נתקבלו שמואל בלאי וקלרמן מודים לתלמוד״ יואל קופמן
לעברית ותנ״ך״ ושיבדלו לחיים מד שפירא הנמצא בדרום אפריקה״ אריה ארביספלד
והגב׳ סנדברג הנמצאים בא״י.
עם התרחבותו של ביה״ס שהכיל יותר ממאה וחמישים תלמיד״ הכרח היה
לשבור מספר חדרים בבתים פרטיים .מובן״ דבר זה השפיע לרעה על מהלך
הלימודים התקינים .בשנת  1934הצליחו לשבור בנין אחד גדול שהכיל  7חדרים
אצל משה אדלר (לטר) ברחוב קרסנוברוד .הנהלת ביה״ס •עברה לידי מר קסלר.
שנים מספר לפני פרוץ מלחמת העולם השניה נפתח גן ילדים ע״י ביה״ס
שהתחנכו בו  40ילד״ הוקם בנין מיוחד ומתאים.
יש לציין״ לא מעט טרח ללא לאות ובהתמסרותו הרבה לשגשוג ביה״ס
מד יעקב ארביספלד הי״ד״ בתור מרכז ומנהל טכני משנת  1925ועד יומו האחרון.
בשנת  1938שנת העשרים להוסדו וקיומו של ביה״ם חגגו את חצי יובלו
באספת־עם גדולה בהשתתפות ד״ר ש .ז .כהנא מנהל הסתדרות בתי־ספר ״יבנה״
בפולין .כיום מנהל משרד הדתות במדינת ישדאל .העתון ״דאס יודישע לעבן״
של הסתדרות המזרחי בפולין הוציא תוספת מיוחדת״ שהיתה מוקדשת לחצי יובל
בית־הספר״ שמצא לו הד ככל הסביבה .חנך דור לאהבת המולדת״ לתנועה החלוצית
ולתחיית השפה העברית.
הניצנים הראשונים המשיכו ב״תחכמוני״ בורשה .בבתי ספר תיכוניים,
ובאוניברסיטאות ברחבת פולין .הרבה גלגולים ומשברים עברו על ביה״ס.
*
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דק הודות לקבוצה הפעילים שראו דבר של קדושה בקמט ו חרמו רבות.
זרעו בדמעה וקצרו בדנה.
בתור אחד מחניכי בי״ס זה ,לא אצא ידי חובתי אם לא אציל את התמסרותו
ועבודתו הרבה והמיגעת שלא על־מנת לקבל פרס ,של מד חייט יוסף לרר.
אדם אציל נפש ,רב פעלים והמפעיל גם אחדים ,שלזה את ביה״ם מיום הוסת
עד יזמו האחרון לחסולו .בתקופת עבודתו הפוריה והמבורכת הרים קרנו
של •דמוסד.
ת ל מו ד תוי ה
רשת החינרך היהודי כללה גם תלמוד תודה של כמה עשרזת תלמידים,
ילדי עניים מדלת־העם ,רובם יתומים רעבים ללחם ,חסדי נעל ובגד ללבוש.
בשנת  1929נרתם לתפקיד הנעלה הזה אחד מבעלי הבתים המכובדים,
איש התורה והחכמה ,בעל הדרת פנים ,זקן העדה ,בעל השפעה גדולה —
סבי ר׳ ישראל גורזיצנסקי ז״ל ,זיבדל לחייט מד יצחק קרפד ,סוחר יערות,
מקובל בישוב היהודי ■והנוצרי כאחד ,הנמצא אתנז בא״י .רכזו סביבם עוד מספר
בעלי בתים מכובדים ,מר אהדון לכד ז״ל ועוד ,שמסרו מרבית זמנם זמרצם
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קבלה מתלמוד תורה חתום בידי ר׳ ישראל גורזי*׳נפקי ד׳ל לד׳ יצחק דאקפ ז״ל
יליד טומשוב ,בניו־יורק
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הועד של התלמוד תורה עם המלמדים
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עומדיה מימין לשמאל  :מלמד בת״ת ,בלתי ידוע ,יעקב שרר ,שלום רייז ,שבתי פרידלנדר ,נתן גרינוולד׳
יהושע השיל גרינוולד ,קלמן ערליך ,אלתר שטוהל ,פישל גורזיצבסקי ,יצחק קרפר ,ר' ישראל גורזיצנסקי,
שלמה ליכטגפלד ,נתנאל רצימר ,שמואל מאיר מילך ,ליפא הוניקספלד ,בלתי ידוע ,מאיר בלומר,
הירש מאיר צימענט ,ישראל לייב שמת ,בלתי ידוע׳ שלמה קנופף ,מלמד בת״ת ,משה נחמן שלמה׳לם.
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טומשו ב־ל וב.

למפעל זה .שתפו את הקהילה היהודית ומוסדות ציבור אחרים► לאחר זמן קצר
נרכש בית למטרה זו ,מספר התלמידים גדל ל־ ,100קבלו אוכל׳ שתיה
ובגד ללבוש.
כמה שמח ופעם הלב לראות טיול ליעד בל״ג בעומד של הילדים הללו,
בחץ וקשת ,לבושים בגדי חג אחידים ונעל חדשה מצוחצחת ,על מלמדיהם
ומוריהם וחבילות צידה לירד בידיהם.

מפלגות ותנועות נוער
התברכה העיירה שלנו בכל המפלגות .החל מהציוניות עד ל״בונדי
וקומוניסטים

בחורות מזוחי ״ברוריה״
>k

*

על <זת«ונד .נמצאות בין השאר  :חיה שמאנג ,פאגעל ,מיראסשניק ,שלייער ,שיינדל ארביספעלד ,רחל ליכסענשמיין,
גימל פערשט ,לאה ארביספנולד ,פיגא גאלדמאן ,שיינדל צוקער ,שרה פערשט ,מאשע שאפעל ,רבקה סענענבוים,
בלימא בלאנק וכץ

תנועת הציונים הכלליים ,בראשה עמד
את המעמד הבינוני והחוג המתקדם .מספד
הציונים הכלליים מפגי שרוב תושבי העיירה
להם תנועה,זו .בראשה עמד חיים יוסף לרד.

אביגדור אידלסברג הי״ה רכזה
חברי ■תנועת המזדחי עלה על
שומרי מסורת היו ,לכן התאימה
אחד ממיסדי התנועה בעיר ,איש
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יודע ספר ,רבים מעשיו ,לשם א מ ת לאין שיעור• מקובל •על הבריות ,איש החלוץ,
עמד על משמרתו עד לחורבנה של העיד .תנועה זו יסדה קבוץ הכשרה של
הפועל המזרחי במקום ועשרות חלוצים קיבלו הכשרתם הגופנית והחלוצית
לפגי עליתם ארצה.
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על התמונה נמצאים בין השאר  :יונה זילבערשסיין ,לייבל לדרקרעמסר ,סיני פוטער ,יצחק בארענשטיין,
ישראל גרינבוים ,הירש זילבערבערג ,אביגדור איידעלסבערג ,חיה פוטער ,י .מינקאווסקי£ ,ברהם פעפעו־מאן,
זילבערג־עלז־ /חיים גאלדזאמד ,הירשיל עהרלין ,ארי' לעוועפום ,אשר הערבסמאן ,דוד שפירא ,משה עלבוים,
ומשה איידעלסבערג

מקום נכבד תפסה מפלגת פועלי ציון — צעירי צידן ,בראשה עמד פייבל
הו א הי״ ד שהתמסר לה בלב ונפש .סביב התנועות האלו התרכזו כל תנועות
הנוער :השומר הצעיר ,החלוץ ופרייער סקוט.
מאות בני נוער מצאו את מקומם בתנועות .רובם מ״החלוץ״ .יצאו לקבוצי
הכשרה ומפוזרים בכל רחבי פולין ,רובם עלו ארצה וממשיכים את משפחת
ה״טומושוביים״ במדינת ישראל.
#
רבה היתד .פעולתם של התנועות הציוניות בעיירה .לא מעט חלקם באסוף
תרומות לקרן הקימת •ולקרן היסוד בנשפים ,חתונות ,יום פרח וכר ,שנעשה
ע״י הנוער וראו בזה •עבודת הקודש.
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לא מעט עמדה למכשול תנועת אגודת ישראל וסתם יהודים חסידים זקנאים
שראו בזה כ״טרף פסול״.
ערב יום כפורים בזמן תפילת מנחה״ מקובל היה מתן צדקה ■ופדיון נפש.
על ״הבלמר״ (שולחן קריאת התורה) היו מעמידים קערות של מוסדות עניים,
צדקה בסתר ,תלמוד תורה ,ישיבות״ ר׳ מאיר בעל הנס וכר .הונהג גם להעמיד
״קערה״ של קרן קימת וקרן היסוד.
קרה הדבר בבית תפילה של רב יהושע׳לה״ רוב המתפללים חסידים היו,
קנאים גדולים .כותב שו ת ת אלו התנדב לא לדלג על בית תפילה זה ,ב״קערת״
קרן הקימת .החלטתי מלווה היתה ברטט ■גדול ,כי ידוע ידעתי לפני מי אני עומד.
הודות לשרשרת היוחסין שלי ,ד״יה לי העוז לעמוד ע״י ה״קערד!״ בשקט,
להסתכל מי יפדה את נפשו בתרומת קרן הקימת וקרן היסוד .אלא לשזא,
מיותמת היתד .״קערה״ זו .הנה נכנס יהודי בעל זקן ארוך ופאות מסולסלות
רטובות מטבילה במקוד;״ שפתיו נעות בתפילה ,נגש לשולחן ״הקערות״ משלשל
פרוטותיו מקערה לקערה״ כשהגיע תורה של קערת קרן הקימת הפסיק לשלשל
ובצעקה רגזנית שאל :מי הוא השקץ שהעיז להכניס למקום קדוש זה את
ה״טרף־פסול״ ו
ביראת הכבוד ללא תנועה הצבעתי •על עצמי .ברגע זה סטר על לחיי
שתי סטירות די חזקות״ לפגי כל העם והעדה .תגובתי היתה לא לזוז״ גם לא
לסלק את ״•הקערה״.
מורגשת היתה בץ המתפללים אי שביעת רצון״ למעשיו של ■הסוטר ערב
תפילת ״כל נדרי״.
«
■

לא מעט היד .על הנועד הציוני ללחום עם הקנאים מצד אחה וה״בונד״
והקומוניסטים מצד שני .אלא כוחם עמד להם.
התקימה בחלקה הנבואה של הנביא :״וגר זאב עם כבש יחדיו״.
נמצאים כעת במדינת ישראל גם חלק מהחלק שהתנגד תמול שלשום,
כאזרחים שוי זכויות במדינת ישראל .חבל! אך חבל! שרבים לא הגיעו אלינו
• .ואין איש יודע מקום קבורתם.
1
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עי דנו
יעקב

ל אנ איי ל

גדול כחה של עיר־הילדות שמשאירה היא זכרונות אצל האדם עד יומו
האחרון .ישנם מאורעות ,ולעתים די חשובים׳ שקדו רק לפני זמן מועט.
ונשכחו מהלב כלא היו .לעומת זאת כל״אימת שמזכירים לי את טומשוב׳
נצבת היא לנגד עיני ,היא ורחובותיה .סמטאותיה ,יהודיה ויהודיותיה׳ גוייה
וגויותיה .הנה היא! אני רואה אותה בעיני רוחי ,ופרושה היא על כף ידי.

החניות ״האליעס״

ה שו ק
אני מתחיל מהשוק ,כי הוא מרכז העצבים של העירה ,וממילא גם מרכז
החיים של היהודים .הככר קראו למקום הזה ועגול הוא כככר לחם ממש.
מסביב חנויות ,חנויות ,ובחזית שורה של שולחנות רוכלים ורוכלות ,בעיקר
רוכלות :מוכרות פירות וירקות ,ומפטפטות בקול רם אש ה עם רעותה ,על דא

ועל הא► דוברי רבילות של בל העידה .הפל הן יודעות״ אין דבר נעלם מעיניהן.
חתו1ה פעידוז  :שמחות פניהן■ ,ותם פ ת ה על ההכנות לחתונה ,כמה שמלות לכלה,
וכמה מ עי תרגימא הוכנו .יפה היא הכלה ,או מכוערת ,תלמיד חכם החתן
או עם הארץ■ .ואם ח״ו לויה בעירה ,עצובות פניהן ,ותספר נה בשבחו או בגנותו
של המת ,תוך כדי אנחה עמוקה ופליטת רחמנה־ליצלן .גדול כחן בברכות
ובקללות כאחת .ברכותיהן מן המפור&מות בעירה ,זקללותיהן לא תמצא אפילו
בתוכחה .מסודרות בחצי גורן שזלחנות רוכלים עם גגוגים .אלו הם מוכרי
בשר חזיר ,הגויים האלו תקועים ■בככר כעצם בגרון החסידה ,כאבר זר הם
בשוק היהודי ,ונבדלים הם בכל משכניהם היהודים .אלה מול אלה  tהיהודים :
רצים ,צועקים ,מזיעים רבים ,מקללים ,מברכים .אמה כי תעבור עם סלה גידה
ותקראנה לה כל הרוכלות ,ותשבחנה את סחורותיהן .הגויים :עומדים בשקט
כל אחד ע״י שולחנו ,כתלי החזיר״ זקעריות הפריקסה בכלי החרם מוצגים לפניהם.
קונה בי יזדמן ■לעברתם יסתכלו״ בשויץ נפש״ ויחכו עד זמיר יבחר הוא בעצמו
את המכר .בדרך כלל אין מגע בין הרוכלים היהודים ;והגויים״ אבל בשעת סכגה
עוזרים הם איש לאחיו ן צוענים ,שכורים או רקתטים כשמתנפלים •על היהודים
לשדוד את סחורתם יקומו הרוכלים הגויים ויעזרו לשכניהם היהודים .באמצע מ כ ר
שלש שורות של חנויות .׳בחנויות אלו מוכרים הכל זקונים הכל .אכר כי יבוא
העירה״ ■עגלתו עמוסה וגדושה תוצרת משקו :אתים וברוזים״ תרנגולות
תפוחי־אדמה ,שעועית ,תבואה ופיתת .יזשב הוא על העגלה ומחכה לקונים.
מסתובבים היהודים מסביב לככר״ מאכר לאכר ,מעגלה לעגלה ,קונים את הסחורה
ושוקלים לידי ■האב ד את הכסף .האכר בקבלו את הכסף תמורת תוצרתו יוצא
מסביב לפכר לקנות את צרכיו  :מעיל לאמיתו ,או גועליים לפתו״ משי ,עטרן למגפיים״
דג מלוח ,וווטי תפירה״ הכל הוא משיג בככד הגדולה: .במיוחד גדולה ההמולה
ביום חמישי לשבוע ,זהו יום השוק בטזמשוב .אז ,ביום זה ,מלאה הכבד עגלזת
שקשה לעבור ביניהן ,ובין עגלות אלו מפלסים להם היהודים את •דרכם כשכנפות
בגדיהם תקועים •בחגורותיהם זמגפיהם שוקעים בבוץ .מנהלים מקח־וממכד
בכדי להתיח למחיתם ,אפשר להגיד שמיום זה ,מיום ״היריד״ היתה תלויה
פרנסתם של כל יהודי העירה .במשך כל השבוע היו יהודי ט ומשוב מתפללים
למזג אויר יפה ביום חמישי .והיה אם ירד גשם שוטף בקיץ ,או סופה שלג בחורף
ביום חמישי. ,נשארו רבים מבני העידה בלי פרנסה במשך כל השבוע.
■

■

בת* התפילה
דרומה מהבכר ,דק במה צעדים ממנה״ גמצא בית המדרש הגדול ,ובקרבתו״
בית הכנסת ,הנחשב בין העתיקים זהיפים במדינה .בית־בגסת זה שמש גם
כמקום מקלט ליהודים בכל עת צרה ן במלחמת עולם הראשונה התרכזו היהודים
בבית הכנסת ובזמן הרעשת תותחי הגרמנים לפני כבוש העיר על ידם״ חדד פגז
דרך החלון ורגלה של בחזרה נקטעה .גאות העיר היתה על בית הכנסת.
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יהודי הולך למרחץ בערב שכת
כל  t vאו •עובר־אורח חשוב שהזדמן העירה ,היו •מוליכים אותו לבית הכנסת
ומתפארים לפניו ביופיו ,גודלו ורתב המדווח ציוריו העשויים בטוב טעם.
ציורים שונים מתנ״ך היו מצוירים על כתליו ותקרתו העשויה כוכים ,כוכים,
עקדת יצחק ,שתים עשרה המזלות וכו׳ וכר .ע״י בית המדרש היתה מונחת
אבן גדולה; קבר של עשרות ילדים יהודיט שנרצחו בשנת ת״ח ונקברו שם.
בגלל האבן הזאת ובגלל אגדה שאספר אותה להלן ,פחדו ילדי העיד לעבור בלילות
ע״י בית הכנסת ובית המדרש.
אגדה התהלכה בין הילדים על פלוני שעבר בחצות הלילד .ע״י בית הכנסת
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ושמע קולות מוכרים של אנשים שמכבר מתו עולות מתור בית הכנסת.
כשעמד רגע להאזין״ שמע לקרוא את שמו שיעלה לתורה .האיש ,הלך הבמה
ולמחרת מת .רק במה ׳עשרות מטרים מבית הכנסת״ היה בית התפילה של
חסידי בא״ מיד •ע״י זה היה בית המרחץ יהמקוה .בכל בוקר אפשר היה לראות
יהודים אדוקים יוצאים מהמקוה רועדים מצנת הפוקד ופונים לעבד בתי המדרש.
#
i

יזם ששי הוא יום •המרחץ .בית המרחץ היה עשוי בסגנון תורכי  :תנור גדול
שהיז מסיקים אותו בעצים ,זע״י שפיכת מים על לבניו השרופות היה מוציא אדים
שמלאו את כל •בית המרחץ העשוי ספסלים בצורת מדרגות .על מדרגות אלז
היו עולים יהודי העירה איש איש לפי כתו לסבול את החום ומשפשפים את
גזפזתיהם שמטאטאים ■וצועקים בקזלי קולות מרוב הנאה .לא .הרחק מבית המרחץ
היה ביתז של זלמן שניאזר דימלמד ,שאשתז היתה מזכרת חמיצה עשזיה
לחם ישן .וסובין .סבתי זלאטע היתה מספרת שהיא ז,זכרת זמנים ,שהיז קונים
בעד גראשן אחד חמיצה היו מוסיפים ביצה ,מחוסר מעות קטן לתת עודף.
ע״י .ביתו של זלמן שניאור היתד! ה״״הצר״ של ר׳ יהושע׳לע ובתוכה
ה״שטיבל״■ .בחצר זו המלאה מסתורין ,חיו בעניות ■ופדחקות במשך דורזת
רבנים ,תלמידי חכמים וצאצאיהם שלא יצאו מד׳ אמותיהם וישבו על התורה
והעבודה יום זלילה ככדי לקיים ״׳והגית בו יומם ולילה״ .כל החצר יתד עם
השטיבל הוזי כעין גיטו בזעיר אנפץ .אנשי החצר לא ידעו דדך אחרת מאשר
משטיבל לביתם וחזרה .שחי בנות החצר היו אלמות .מזרחה מהככר היתד.
הכנסיה ובמרחק מה ממנה בית מכבי האש שהיה ■עשוי עמזדי ■עץ ובו הציגו
לראשונה בעיר הצגות ראי־נוע .בפנים היה מזנונו של מיכאלעק גזי קטן,
וזריז כחתול ,קצין המכבי־אש ■וכעל כשרון דרמטי .מסביבו התרכזו בניס
בעלי־בתיים זאכלז מאכלים אסורים .דרומה השתרע רח׳ לבובסקה? הרחוב
היפה ביזתר בעיר ,כאן היו בתי העשירים ,משרדי הממשלה והעידיה .בערבים •
טילו כאן ■בחורים ובחורות זשאפז אזיר מלא חופניים.
בעיקר היה הרחוב מלא בלילות שבת ומוצאי שבת .הרהוב התחלק לשני
חלקים נפרדים« לצד ימין וצד שמאל .בצד ימין טילו זוגות צעירים ״מתקדמים״״
וצד שמאל שהיה שרוי באפלה שימש לאדוקים״ חובשי ספסל בית .המדרש.
#
■העי ר י ה .עיריה מיוחדת במינה היתה בטומשוב ,עיר יה ■עם מזוזות
על משקופיה זרוב גודדיה דוברים אידיש .ליתערל המזכיר שזכר בעל־פה את
כל תאריכי הלידה של תושבי העיר״ ■והירש״העור שלא ידע צורת אות״ והביא
כל מודעה מהעיריה לתעודזתה.
כקצהו האחד של הגן היתה בצה שצפרדעים היו מקרקרים מתוכה״ מצד זה
של הבצה וזיתה גדר גבוהה ומעברה השני של הגדר היה רחוב קוז׳ה שנקרא
על שם פי ת הסהר .מבית הסהר בקעו ועלו קולות שרורים ■ושירת מהפרנים
שהפריעו ללחישות זוגות המאהבים״ בפנות השונות של הגן .הלאה מבית הסהר
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נמשך הרחוב דרך תולות ,עד לטחנת הקמח והנהר *העגול״ כפי שהזא נקרא
בפי התושבים• .בנהר זה היינו מתרחצים בימות ה ק ת ונהנים ממימיו הצוננים
שזרמו מתחת לסכרים שע״י הטחנה.
•הבית האחרון בלבובסקה הוא בית ה״סטרוסמה״ (מושל המחוז) ,כשפונים
ימינה ויורדים קצת במורד החולות עוברים הר חול יגדול ש״נאכל׳׳ בחלקו
ע״י עגלוני העיריה לצרכי בניה וצרכים שוגים אחרים.
*
ה י ע ר  .רק כמה מאוח מטרים מהחולות מתחיל היעד אשר אין לתאר
את העיר בלעד׳ו .ביער זה בילו במעט כל חושבי העיר חלק גדול מחייהם.
ביער התקיימו הפגישות הראשונות של בחורות ובחורים שארגנו את תנועת
*השומר״ .בערבי קיץ ובשבתות היו מהדהדים שיריהם מלאי געגועים למולדת.
ביער התאספו ראשוני הכדורגלנים ובכדור עשוי סמרטוטים זהשער מסומן ע״י
שני רובעים ,התחילו ללמוד את מלאכת הכדודגל .ביער אפשר היה לפגוש
יהודים מרובדים שסבלו מכל מיני מיחושים ,יושבים בצל האורן ונושמים אויר
מלוא־ריאותיהם .ר ,ליביש ■בורג שסבל מ״אסטמה״ לא החסיד יום מימות הקיץ
שלא ביקר ביער.
החזן העירוני עם מקהלתו עברו על החזרזת של ״בל־נדרי״ ״ונתנה־תוקף״
ביער מצד אחד ,ומצד שני ישב פן יאן ,קוזאק מהגורדיה הלבנה שנמלט מרוסיה
אחרי המהפכה ,ונגן על בלליקה ושד שירים ביידיש להנאת כל החבורה שמובבוהו.
והנה שיר אחד שנשמר בזכדוני מחודש אלול ,לכבוד הימים נוראים שהולכים
ומתקרבים שר פני יאן כבה :די יומטובדיגע טעגעלאך הויבן זיד אן צוריקען
הארציגער טאטע ,אביסעלע וויץ פון יוט־טוב צו פערזובן איז בעסער וזי צלייגן
א לאטע .החזן ופאני יאן בלווי ציף הצפרים זה היה קונצרט שאפשר היה
לשמוע אותו רק ביער בטומשוב בחודש אלול.
זוגות ,זוגות התבודדו בפנות שונות של היער וחלמו על עתידם בצל
עצי האורן וציוף הצפרים .ביעד לימדו ה״מלמדים״ את תלמידיהם פרק גמרא
ותוספות .ובתשעה באב לקטו התלמידים פטריות זתותי יער בשביל אשת המלמד.
ביער קוששו הטיות עצים והכינו להסקה בחורף .ביעד גרפו הגויות במגרפות
את מחטי האורן בכדי לרפד את קירות בתיהם בפני צנח החורף .ביעד היו
ערימות נמלים שמי שנגע בהם בידו או זרק ממחטה למורה הרגיש ריח
של חומץ ,כלם האמינו שהרית הוא סגולה נגד כאב ראש .רבים :התאספו מסביב
לנחיל הנמלים והכו בידיהם על הערימה ,הגישו מהר את ידם לנחיריהם בכדי
להפטר ממיחושי ראש .ילדים שניסו להתנקש במשפחת הנמלים ע״י זריקת
גפרור בוער לתוך הערימה נוכחו לראות איך ד״נמלים כבז את השריפה
בדוק פיהם מבלי עזרת מכבי האש.
אבי ז״ל היה מהמבקרים המושבעים ביער ,וממנו באה אלי האהבה לעץ
ולצומח .בכל שבת השבים לקום ,העירני משנתי ,זלקחני אתו ליער בתור

טו מ שו ב ־ לו ב.

287

״נושא־כליו״ מחמת האיסור לשאת ■בשבו!״ התישב על גבעתו הקבועה ומעיץ
בספר עד לשעת התפילה .כשהגיעה שעת תפילת שחרית חזר העירה והלך
להתפלל בשטיבל של רב יהושע׳לע .אחרי.הצהרים חזר ליעד ■עד לתפלת ״מנחה״.
אבי ז״ל שהיה איש חזק אופי ואמת לב לא הפסיק אח טיולע ליער גס בימי
המהומות של •גיסותיו של הלר .זכורני שבת אחת בימים ההם ישבתי על ידו
ביער על ״גבןיתו״ ופתאום ראיתי במרחק מה מאתנו חיל מאנשי ר״לר צועד
לקראתנו וסכין שלופה בידו .בשהערותי את לבו של אבי שצריך ■להמלט,
ענה לי :מעודי לא ■ברחתי מפני איש זלא אברח ■גם הפעם .בשקט ישב וחכה
לבואו של החיל ,כשהגיע החיל שאל את אבי לתמהוני ,אם ידוע לו על עץ לבנה
שאפשר לעשות ממנו מטאטאים .אבי הסביר לחיל לאן ללכת .ונשמתי שכמעט
פרחה — ,חזרה אלי.
ל״ג בעומר היה יום היער של כל ילדי בית הספר .כל כתי הספר זה״חדרים״
יצאו ליעד בסך ,תחת פקודם של מוריהם ז״מלמדיהם״ כמו צבא לקרב,
■חמושים בקשתות וחצים ואקדוחי סרק? בל ילד ומנת מזונו בתרמילו :כעכים
וביצה מבושלת ■בקליפות בצל וצבעה חום .בל ״פלוגה״ בהשגחת ״מפקדה״
הדליקה מדורה ,אכלה אח ״הצידה״ וירתה יריזת ,׳התגודדה והשתובבה ,עד
שקיעת החמה.
לפנות ערב ,התקימה מלחמה בין ה״חדרים״ השונים ,באבנים ובענפי סרך
■לחמו ה״גבורים״ בלי רחמנות .פעם יצאתי ממלחמה כזאת בל״ג בעומר עם
״פנס״ על העץ שאמי לא הכירתני.
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ה עדו ת
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ליו

ברצוני להעיר כאן על במה דברים שנדפסו ב״י זכור בוך״ של טומאשוב
שיצא לאור באמריקה ואינם נכונים{ אינני חושד את הטחב שנכתבו לקנחר״
אני בטוח שאלה שמסרו לו את הדברים הם אשמים כזה.
בדף  264ישנו מאמר בשם ״די אגודה באיווקה״ — קודם כל השם בלבד
הוא לא כך ציזן לשבח אבל העיקר מה שכתוב שם על הרב קובלסקי ז״ל
מוולזצלבק ,והוא שקר •וטוב (תסלחו לי על שאני לא משתמש בשסת הדיפלומטים).
הד ב קובלסקי ז״ל בא בתור אורח של המזרחי ונתכבד בביבוד גדול ,הוא לא בא
על שבת שמברכין ר״ח אלול״ הוא בא ביום חול בין פסח לעצרת״ והוא נאם
בבית הכנסת שהיה מלא והרבה היו מוברחים לעמוד בעזרת נשים .הנאום שלו
עשה רושם גדול על כל הנאספים״ ועבר כמובן בלי שדם הפרעה .אבי זוכר עוד
את תובן הדברים״ אבל כאן לא המקום לכתבם .אלא מי שמסר את הדברים —
בכוונה או מחמת שכחה — החליף מה שקחה אחד בך״ בעבור במה חדשים״ עם
מר דוזנבלום וד״ד מן שבאו לדבר עבוד קרן היסוד״ ולהם לא נתנו לדבר.
זה היה אחרי שהאגודה לא הצליחה להעביד את המועמד שלה בתור יו״ר הקהלת.
בדף  397ישנו שם דברים על הרב שידקובסקי ז״ל — אינני יודע אם בטוגה
או מאי ידיעה״ העיקר מה שכתוב הוא עורבא פרח״ לא דובים ולא יעד? כתוב שם
שבשנות המאה התשע עשרה התישבו אנשים שבאו מרחוק בתוד ספקים וסוחרי
יערות בעלי השכלה״ שהשפה המדוברת אצלם היתה רוסית״ והם הביאו את
הרב שידקובסקי ז״ל בתור רב מטעם .חבל שבעל המאמר לא פירט אף אחד מהם
שבהשפעתו או בלחצו הביאו אח הרב שידקובסקי ז״ל .את הרב שידקובסקי ז״ל״
הביאו פרנסי הקהלה דאז בתור רב ואב״ד״ וכפי שאמרו לי היה זה ר׳ ישראל
גוחיציעסקי ז״ל״ ר׳ שמואל פיטר הי״ד ועזד ,אחרי שמחררי ריב ירדז לחייהם
של הרבנים הקודמים — למרות שלא היה עליהם שום חשד של השכלה״
רק מפני שלא היו מאנשי שלומם או שלא הורו הוראה מפיהם — החליטו
להביא רב ליטאי״ שלא יהי׳ Ton״ כמו בלובלין״ ששם שמשו עד אחרי
המלחמה הראשונה רבנים מתנגדים״ למרות שרוב העיד היו חסידים ,כי לרב
חסיד אי אפשר היה למנוע מחלוקת ובהרבה עדים בפולין שמשו אז גאוני ליטא
בתור רבנים .כפי שכתבתי קנה הרב שידקובסקי ז״ל את הרבנות בקנץ שטר״
זאת אומדת ע״י כתב רבנות שנתנו לו טובי ה ^ בנגוד לשאר הקנינים
שבהרבה מקומות קנו את הרבנות .הרב שידקובסקי היה מכובד על כל העיר״
מלבד כפי שהזכרתי לאותם מחרדי ריב״ כי אלד .ידם היה לא דק ברבנים אלא

.גם בשובי״ם ,אם לא היו מאנשי שלונום .קודם פל היה הרב שידקובסקי ז״ל
למדן גדול ,אוהב תורה ואוהבי לומדי תהרה שאץ כמוהו .זכיו/י .לראות אין
שהוא שמח בעת.החגיגה שערפה■ הישיבה שנוסדה ,לפני המלחמה הראשונה,
ובעזרתו בחורף תדע״ד ,שאז הביאו גם את הרב שטרנפלד ז״ל מזמושץ
ושניהם דרשו כפית המדרש ,ול&חדת היתה סעודת מצוה ,ואיך שהוא היה
מלא שמחה מהתקדמות של הישי 3ד» .ספרו לי איך שהוא הספיד נרגשות את
ר׳ .משה יצחק אפיו של ד׳ שמואל מאיד מילך ז״ל ,למרות שהוא לא היה עשיר
ומבעלי הבתים רק  .מלמד אפל תלמיד חכם גדול .פדיני תורה שהיו לפניו
קיים במלואו את ה״לא תגורו מפני איש״ ,אפילו מנכבדי העיר ומבאי ביתו.
אני. ,אבדל לחיים ,באותם שתי שנים האמרונים שלו שזכיתי להיות כבר בטומאשוב,שמעתי כמה פעמים .את דרשותיו שהכילו בקיאות .רבה •בש״ס ופוסקים .הוא בעשד.
גם ״רפ מטעם׳? אחרי מותו של הרג מטעם דולגוגוס ,ואיזה פסול הוא זד״
ממתי אסור היה להרפ לדעת את שפת המדינה ,הרפה רבנים פפולץ היו גם
רפגים מטעם .גם הרפ ר׳ צ .י .מיפלסון ז״ל 0עת שנתמנה לרב .פקרסניפראד
ילמד את השפר• הרוסית ועמד בבחינות ,ונעשה נ״כ רב מטעם .אלה .הרכבים
,שהיו .גם דפנים מטעם הצילו את כבוד הרבניות• .ומי שלא ראה את רוב
רבני מטעם שהיו פודים ועמי .הארצים : ,לא ראה חלול משם גדול מזה.
:ובשביל זה שהיה יכול למתקשר עם הרשות היה מפובד על משלטונות וראשי
הפנסיות ,ובהתיצפו לפניהם הציל את כבוד העם .בזמן המלחמה הראשונה אחרי
.נסעת .חילות הדוסים .מגליציה ,התישב .המטכ׳^ל של הגנרל דדקי דימיטרוו
צורר היהודים בטומאשוב ,כשלשה שבועות .ועם התקרבות .חילי הגרמנים
הוכרחו לברוח גם מטומאשוב ,והם רצו לגרש את .היהודים או לכד,״פ לקחת
הרבה ערבים .אז הוא נכנם לראש המחוז דאז שלימוב והוא בקש ממנו שישתדל
לבטל את הגזירה .הוא עדכ שאץ מדגלים כץ יהודי טומאשוכ ,כי זה היה
׳האמתלא -לגירוש ובקשתו נתמלאה .הוא בעצמו פחד להשאד אז כטומאשוב,
ועם צאת הרוסים גלה כמו הרבה מתושפי טומאשוב לרוסיה .הוא נסע עד בדנופיץ
•וכשהגרמנים נכנסו שמה חזר מיד פערו לפני חנוכה לטומאשוב ,אבל לצערם
.של כל ,העיר נפטר מיד פח׳ או ד א׳.
בדף  826כותב שם מד מוסקופ בנוגע לזזבחירות של מורי הודאה בטומאשוב
בשנת תרצ״א ,שהרב טכורז ביטל את מעומדתו בכדי  .להמעיט את :סיכויו של
הרב רובין ז״ל — מוכן מז׳בריו שהמזרחי משתדל כזה .אני לא ת צ ה :כ אן
להכהיר אח כל הענץ שלא היה מכיא ככוד להדפה אנשים שאינם ככר כחיים.
אני רוצה רק לציץ שלא המזרחי תשתדל בזה ,רק ז5רב רובין ז״ל כתב לו מכתב
אין שהוא כבד מוחזק בתור רב ,ואיך הוא מעיז להציג את מעומדתו .כמובן
שהרב טכודז שליט״א לא רצה להכנס למחלוקת הרב טפודז שליט״א נמצא
בתל אביב וכל אחד יפול להודע.
לבסוף אני ד ת ה להעיר מה שראיתי בספר ״פג ת יקרת״ — .דרך אגב
למתבד הנכבד של ספר זה מגיע רב תהאת על שהשלים מה שהיה חסר בספד
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״יזכור בול״ .בספר זה השקיע המזער הנכבד רב עבודה ,הוציא אמר הרבה
תעלומות מ ר מי וגדולי ישראל ששמשו במשך הזמן בטומאשוב ,אבל דא עקא
שהספר כנראה נוצר רק ליחידי סגולה• — שם כתוב כי הרה״* ר׳ יוסף
מיארטשוב זצ״ל כעת הפולמוס עם פשי&תא הצליה להביא לטומאשוב את ה״אוהב
ישראל״ מאפטא וד״״בני יששכר״ מדיגוב .אינני יודע מאתה מקומות לקח את זה
אם רק משמועות אני מפקפק הריבה כזה ,ביהוד מה שנוגע לבעל ״אוהב ישראל״
זצ״ל .אני בעצמי בזמנו חקרתי הרבה בזה ולא שמעתי ,בעוד שאבא שלי ז״ל
היה תושב טזמאשובאי כשמונה שנים בשנות תרל״ד— מ״א כחמשים שנה אחדי
הפולמוס הנ״ל ,ולו היה זאת אמת היד .אבא יודע מזה והיה מוסר לי ,כי הסבא שלו
היה מחסידי ה״אוהב ישראל״ אחרי פטירתו של החמה מלובלין זצ״ל .מלבד &ה
שבתור תושב אוסטילה היה על החתוגה הגדולה וראה את כל הפולמוס שהיה שם
והוא מסר לו הרכה דברים שהתרחשו שם ,ולו היה זאת אמת היד .הסבא גם כן
יודע ן בכלל הוא דבר שאי אפשר ,ה״אוהב ישראל״ היה כבד אז זקן וגר במזביז.
אז היה מקבל עליו .האדמו״ר ר׳ יוסף מיאדטשוב זצ״ל ,את האחריות להביא אותו
ממרחק כה רב רק בכדי לדאות התנהגותו של חסידי פשיסחא .הוא בא אז
לאוסטילה על החתונה למרות שזה היה גם כן מרחק דב ,קודם כל זה היה
חתונתו של נכדו ,אבל בעיקר הוא רצה להתראות עם צדיקי פולין שלא ראה
אותם זמן רב ,מעת עזבו את אפטא ,וקיבל רבנות ביאסי .שם על החתונה
דגו ג ענין פשי&חא ושמע ■הכל מפי גדולי י׳שראל משבי הצדדים.
׳אבא סיפר לי משמו של הסבא :כזמן שבא למזביז ושמש שם בתור רב
שמע שהרבה בעלי בתים מתרעמים שהביאו זקן מופלג כזה בתור רב ,אז אמר
שהוא מבטיח להם שיהי׳ רב עשר שנים.
אני רזצה רק לציץ איד אגמור לסמוך על מה שמספרים .בזמנו כשחקרתי
את אותה התקופה של קוצק ואיזביצה נכנס פעם אלי לחנותי ר׳ שבתי פרידלבדד
ע״ה ,ואני שידעתי שהוא נכדו של ר׳ סיני פיטר הזקן ע״ה ,וזה האחרון אמרו לי
קרא את האדמו״ר מקוצק ז״ל דוד — שאלתי אותו איך היד .הקוצקר ד 1ד של
ר׳ סיני? אז אמד לי ,שהקוצקר היה חתנו של ר׳ פנחס פיטר סבו של ר׳ סעי,
כי אביו של ר׳ סיגי נקרא ד׳ שמעון .והוא ד׳ שבתי מסר לי אפילו איפה היה
גר הרבי מקוצק ,הוא גר במקום שהיה בזמן האחרון ביתו של ר׳ אהרן גרינבוים
ע״ה .ואז חשבתי שלדבריו אין מה לפקפק .לבסוף גודעתי שהוא הי׳ חתנו של
ד׳ איתיק דית .בדרך כלל אפילו הזקנים לא ידעו הרבה מאוהד .התקופה.
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 16באתי לרשום רק שמות ואופיים של השו״בים שבין שתי המלחמות
(יותר אינני זוכר) .השו״בים לא ד״ד ;מעלי והוראה ,ואף לא דרשו ,מהם שיהי׳
ת ל מ ^ חכמים מצוינים *!וצאים ■מהכלל״ רק שיוהי׳ ׳בקיאים בהלכות שו״ב
אומנים ויראי יתשם ,חסידים :ואנשי !מעשה .ועוסקים בצדקה ו1זםד .פעם אחת
רצו לקבל שו״ב שיהי׳ גם כן יודע גגן פדי שיוכל להיות  0%כן«מן בכית הכנסת,
אמר הרה״ק בעל ״ארחות־חייע״ מראחין לחסידיו ::הנני ירא ,ששוחט בעל מנגן,
יזמר להשיור וישחוט התפלות ( . . .שחט׳ן די מטלות און ביי זיגגען דעם אקס)
ולא קבלוהו.
 )1רצי מריח כ י י ו ס ף ב ו י ם  ,שו״ב■ ,הוא ,הי׳ חסיד מ5לז ופקח גדול,
מומהה ■גדול באומנתו ■וזקן ■השו״בים״ וכשמגיע אקנה נל־פלגוו׳ הגם שהי' בעל כח
ושלט בכל ■חושיו ,בכל זאת על פי בקשת הביד״צ :עמד מלשחוט ומסר חזקתו
לחתנו ר׳ בדיון הורוויץ שנתקבל לשו״ב !על י!די הביד״צ ושלטון הקהלה.
בפה נמצא תתנו הרה״ח ד׳ יעקב גריבער וב״ב שיחי׳.
 )2ר׳ ש לו ם ט א ר י ם ,שו״ב ,חסי,ד בעלו ,הוא לא נתקבל בקלות
להיות שו״ב מעיר .זדץ ב״שו״ת תירוש ויצהר״ להרב צ״י מיבלזוהן פלונסק —
וורשא ,סי׳ פה ,אודות ר׳ שלום שו״ב טארעם שנתן איסוד שלא יהי׳ שו״ב,
ואח״ב התחרט: .ושם גמצא מכתב מהרד,״צ אדבע״ר מפאריסאב זצ״ל להתפידים
הנכבדים ר׳ ישראל גאתיציינסקי ור׳ גחן בייא ,שהוא מתירו .ומעת זקנותו
מחמת כובד !עיניו ותשות מזו הכריחתו הכיד״צ שיפסוק מלשחוט.
 )3דבי י 1ע ק ב ש ג י י ד ע ד  Ton ,קאזמיר ,הוא קיבל החזקה מחותנו
הרה״ח ר׳ בן ציון שו״ב. ,וכשנפטרה אשתו ד,צ׳ איידל לקח אח בת גיסו הרה״ה
ר׳ שבתי קאוזזענשטאק .ע״ד* הי׳ ת״וז ומומחה גדול ■במלאכת ד״שו״ב ,׳והי׳ גם
מוהל מומחה בלי קבלת פרס וכתת רגליו לכפרי הסביבה ,מ־׳רצה שיעורים
בפיית החסידים ■דקיעלץ והי׳ מכנים אורח גדול ■ונכבד בעיר בגלל !עמידתו
החשובה שהי׳ איש שרכש לעצמו כבוד ■והערצה• אשתו  n o wוזלציו עלו לא״י,
ובנו הרב ד׳ בן ציץ שגייד׳ער ,אברך מצויץ •בכשרונותיו״ נמצא בחיפה ותופס
מקום חשוב בהוגי הדתיים שם.
 )4רבי ב ר ו ך ד״ לוי אי ® ה ו ר ו ז י ץ הי״ד .אביו הרודה רבי פינחס
הי׳ מגזע היוחסין נכד הגאון ר׳ ברוך הורוויץ אבד״ק שעבערשין מגזע השל״ר״
הוא קיבל חזקת שו״ב מחותנו ר׳ מרדכי יוסף ע״ה .מתהילה !עבד 0מםייע.
חסיד מעלו !העסקן במצות ומוהל .בטבעו הי׳ וענוותן זהצגע לכת .הוא הי׳
■
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השו״ב היחידי שנשאר בימי הזעם תחת כיבוש הגרמניים ועמד על משמרתו
משמרת הקודש בתנאים איומים עד !שקצצו אצבעות ידיו שלא יובל יותר לשחוט.
הוא וב״ב נהרגו ע״י הנאצים ,ה י ״ ד .רק בת אחת ניצלה.
 )5רבי ז א ב ד ו ב לו ש ט ש א נ׳ו ב ס קי (ט ורבי נער שוחט) ,בן •הרה״ג
ר' אברהם יצחק מו״צ •בזידינסקא וואליא ,מחסידי אלכסנדר .בימי בחדותו
עמל ושקד הרבה בתורה ,והי׳ בעל כשרון ושאר רוח ,ונתפרסם לבחור מצוין
והתחתן עצמו עם בת גביר נכבד מפי־עטרקוב ,שהבטיחו מזונות והוא ישקוד
בתודה .אולם חותנד מת מזרכוש הלך לטמיון ,והתחיל בעצמו במסחר וקנין
ולא עלתה בידו ,ונתקבל לשו״ב בטורבין ,ובשנת ■חרצ״א (אחר המחלוקת הגדולה
עם השו״בים ,נפסק ע״י הביד״צ ■הרבנים הגאונים רבי מנחם זעמבא מווארשא,
ור׳ משה בערמאן אבד״ק הוראדלא ,והרב אב ד ״ק זוויערזיניץ ,שבאו במיוחד
לטומאשוב בדיבר הדין תורה שהתקיים בין הקהילה ובין!השו״בים ויצא מאתם
הפסק שהקהלר .תמנה עוד שני שו״בים ,אז נתקבל הוא לשו״ב ,וכינוהו
טורבינער שוחט) .הוא התפלל בשבתות ויז״ט בבית חסידי הויסאטין (אם כי
לא הי׳ לו שום זיקה לחסידות זו ,רק מטעמים פוליטיים שלא יהי׳ להם עוד
שום איש מעובדי הקהלה) ,ובימי התול התפלל והרצה שחעהרים בבית •חסידי
צאנז־ציעשינוב לפני בחורים מופלגים .בנו העלם שמואל הירש הי׳ בעל
זכרון ׳נפלא ותפיסה מהירה ,ועוד בגיל צעיר נבנס ללמזד לשטיביל דציעשינוב
ובמשך זמן קצר ידע במה מסכתות ■וחלק ראשון של יורה דעה בעל פה.
כשנמלטו מטומאשוב התייישב עם משפחתו בקיליקוב ,ואותו תפסו הרוסים
בדרכו ללבוב •וגרשוהו לסיביר בתור ״יחיד״ וישב שם במאסר ואחר ■שיצא
לחיחות (בחנינה הכללית לנתיני פולניא בשנת ■תש״א על־ידי מז ה בין
ממשלת דוסיא עם ממשלת הגלותית של פולניא בראשית שיקארסקי) ,אחר
גלגולים וטלטולים הגיע לבוכארא ,ושם נפגש עם הגאון מהרד״ב ווידענפעלד
מטשעבען שליט״א ■והוא החשי 0ד,ו מאד .נפטר ביום ד׳ מנחם־אב תש״ב•
ק ו י פ מ א ן  ,שו״ב (אזדיטישער שוחט).
ליי ב
 )6רבי י ו ס ף
הוא השו״ב השני שנתקבל ■אחר המחלוקת בפי שפסק «עיד״צ בראשות
הרב הגאון ר׳ מנחם זעמבא הי״ד .אותו קבאהו בגלל השתייכותו החסידית,
בי הי׳ מוואלין הסיד טריסק! ,ובקבלת שוחט הצריבו להתחשב לא דק !עם
מעלות ומידות הנחוצות להיות שו״ב ,אלא גם בא בחשבון לאיזד .בת חסידית
השתייך כדי שלא יקופחו איזה מין חסידות אם לא יהי׳ להם יג״כ אתה צד
בין משרתי .הקהלה .בנו שמואל הי׳ ת״ח מצוין ומחובם מאד בעל כשרונות
יוצאים •מהכלל .הי׳ תלמיד הרב שלום יחזקאל רובין שליט״א ,ושלחו ללמוד
בקיבוץ אצל הרב הגאון ר׳ משה ■דוד ה0הן ראבינאוויטש הי״ד בסאסנאווצא
חתן האדמו״ר מראדאמסק הי״ד ,ומשם נתקבל לישיבת חבמי א בלין זהי׳
מתמיד ג מ ל ונחשב לאחד מתלמידי׳ המצוייגים.

טומשוב־ל וב.
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י שיבות במומא שוב
M

בשנת תרפ״ג1הגיע לטו&אשוב הרה״ג רבי שרגא הר״מ מישיבת ״בית ירסן*״
נאוורדוק בלודמיר״ לאסוף מעות בעד ישיבתו• .וראה את טומאשוב כמקום תודה,
ע״כ החליט ליסד בטומאשוב סניף מישיבתו״ ושלח לטומאשוב כעשרות אברכים
ובחורים פליטי רוסיא שיארגנו הישיבה ,ושלחו משם בחורים קטנים וגם
מהסבים־ נהרו הרבה בחורים• ,ונתאדגנה ישיבה קטנה עם בערך שבעים בחודים״
ורובם מחוץ לעיר שאכלו ימים אצל בע״ב והיד״ גדמה שהישיבה תפתח עצמה
לישיבה קבועה ומתמדת .אכן החסידים לא השתלמו עם קיומה״ ואם כי
תמכו בת ■במעות אכיל רובם לא מסרו להם בניהם! .וגם אלה שלמדו אצלם
בתחילה ,חזרו אחר־כך ל״שטיבלעך״״ והי׳ פוחתים בהולכים עד שעקרו הישיבה
לגמרי לחמעלניק.
ואס שנעשו אח״כ כמה נסיונות למרשה •ע״י המרכז בבואליסטזק אבל
ליותר מחדר ■גבהה לא הגיעו״ כלומד הי׳ להם בעשרה תלמידים בגיל הבר מצוה
ולא מתר.
רק פתחו השער לישיבות שלהן והי׳ בחורים שנסעו לביאליסטוק או
לשאר מניפים ללימוד אצלם.

ישיבת נצח *שואל
בשנים האחרונות לפני •החורבן נשתנו העתים ונחלש יותר לימוד והתודה•
הבחורים כבר לא הי׳ צמודים כל כך להשטיבל״ וזרם הזמן חוצה* הרבה
בחורים קשישים מביהמ״ד■ ,והיתה מיורגשת נחיצות לארגן את הלימודים לנוער.
וביחוד למתחילים״ •באופן שיטתי״ במסגרת• יותר סדורה ובמשמעת חזקה.
למטרה זו ארגן החה״צ מציעשינוב את הישיבה בבית מדרשו חסידי צאנז־
צ*׳עשינו:ב בשם ״נצח ישראל״ והעמיד בראשה את שבי בניו הגדולים בתודה
ויראה הרבנים מאיר ושלום יחזקאל״ ביחוד התמסר לעבודת ה״שיבה ■הן
בהרצאת שיעורים והן בהדרכת הנועד בנו הרב שלום יחזקאל .השיעורים •עמדו
על •גובה הראוי לו ,שיעוד אחד בגפ״ת בעמקות עם מהרש״א יפני יהושע
ומפורשים ראשונים״ לא עסקו בפלפולים גג על מ ,רק בעמקות והבנה חתרו
להבין על אחר ובבירור ■השימות• השיעור אחד בשלחן ערוך״ אורח חיים הלכה
למעשה .חוץ מהבחורים הגדולים שהשתלמו עצמם בהוראה למדו יו״ד וחו״מ
וסוגיות הש״ם.
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הישיבה הצליחה לחנך תלמידי׳ לתודה וחסידות ,והשפעתה היתד .ניכרת
בין הנוער החרדי בעיר יבבל הסביבה .רובם נהרגו בעוונותינו הרבים על
קידוש השם ועל ידי הרשעים הגר׳מניים דעוזריהם ,ואלו שניצלז בעז״ד׳ חיים
בארץ ישראל יבאמעריקא .רובם בכולם נשארו בנים נאמנים לד׳ ולתורתו,
והרבה מהם קובעים שיעורים לתורה בגל יזם ,ת יכר מהם החיניד הקלדש
והמועיל שספגו בקרבם בטומאשוב תחת השראת רבינז הגאון הצדיק אדמו״ד
מציעשינוב ■ובניו הרב ר׳ מאיר זכרונם לברכה ,זיבדל לחיים בנו הממלא מקומו
חרב שלום יחזקאל שליט״א .הם היו ממעצבי דמותם הרוחני של הנוער החרדי
בעיר והסביבה.

תלמידי 11
ישיבת «נצח ישראל״ בסומאשוב לובעלסקי ביחד עם ההנהלה,
ובראשם הר״מ הראשי הרב שלום יחזקאל שרגא רוביךהאלבסרשםאם שליס׳-א.
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י שיבת נרבוזד׳ידןק
יו ס ף

פיי ד לנ דו

ב ש ג ו ת מעשרים מראשונות ,לאחר ■שהשלטון הבולשבימטי הגביר את
הרדיפות ועל מוסחות־הדת היהודים נדדה  !*r a pלפולין ישיבת נובמרידוק,
שמימה לד .רשת פרושמ של .שלמות !בהרבה ערים ועיירות !באוקראיטז,
רוסיה הלבנה וחלק ■גם כרוסיה ממחנזית .הדבר געשה ®אורה ובלתי לעלי,
תוך הבר תת הגבולות בלילות אפלים כדי להימנע וולחמוק ומעעי משמר
הגמל הרוסי•
עם !מאה לפולין קבעה לד ,מישיבה למטרד .לייסד יזשיבות בערים ועיירות
ממדינה .לשם כך ■הקימה  4ישיבות מרכזיות  :בביאליסמוק! ,וארשה׳ מזריץ׳
וסמיאטיץ׳.
בוקר אחד אחרי סיבות הופיעה פתאום בבית המדרש המסידי בטזומאשוב
צוות מלא של ישימה בהרכב ראש ישיבה ,מנהל 2 ,מגידי מיעוד ושבי
מניוני בחורים .שלתה אותם מלודמיר — לטי הוראות ממרכז גביאליסטוק —
לטממממזב ,כדי למקים כה ישיבה !ומהריזיווקית.
׳ואף שכבר מזמן שהתה בטומאשוב משלמת נובהריד׳וקית עם ׳ראש ישיבת
לודמיר בראשו?׳ מרב ר׳ שרגא מגיד מי״ד ,שהביינה את מבסיס לפך ,קיימה
אספת בבית ממדרש הגדול ומקימה «עד לתקמזל את הישיבה ולסדר אותה —
הרי הופעתה של מישיבה עצמה עוררה סנסאציה בעיר .הבל אצו לראות
את הפלא איך ■בחודים צעירים לובשי־קצרות סובבים כבית ממדרש •הלוך !ושוב
בשעת לימוד .המוסר כקולי־קולזת :תוך שינון מתמיד של מלים ומאמרים
מספרי־ממוסר .ביחוד ריתקו התפילות כימי ■מורל שהושמעו בקול תזעונים
*עקגי זמתמשך מעשר להזיז אבן! .והמונים מיו מתקהלים כדי להקשיב
למעריב של מול שלהם.
■

כיצד משפיע ממאודע על שדה החינוך של הציפור הדתי &עיר?
כדי לתת ׳תשובה ברורה על כך עליגו לראות קודם מה מיה אז מצב
התורה !שם !בכלל.
אם ועד מלחמת מעולם הראשונה מיו קיימים רק חדרים מו ס ח מישן,
וילדים שסיימו את מחדד ממשיכו על פי רוב ללמוד כפתי מחסידים משמים —
מרי בזמן ממלחמה ׳וגם לאחריה נשתנה ממצב מיסודו.
עם וביטול מג מ ל ממסי־אוסטרי בעיבורה של מעיר גמעה :לה גישה קרובה
אל מרככת כתחנת בלז׳יץ• מדבר פתח לפניה שער רהב אל מעולם מסביב.
אם קודם למשל נאלגו לנסוע ׳בעגלה אל תחנת מרכבת מכי קחובה עד לרייוויץ,
■
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ד ד ך־ ט ל טו לי ם של כמה מעת־לעת ,וזה היד״ איפוא ענין ליחידים ספורים בלבד— .
הדי ■עתה קמה העיד לתחיה כשקבלה תחנת־רכבח מתחת לאף .והקהל פלש
בדרכים הרהבות■ .תדיר ובהמון .וטומאשוב איגה עוד ועי״דה נידחת אי־שם
בפינה סתחמה .גם הנועד מתחיל חש עצמו במיצר בת כתלי בית־המדרש והוא
פושט :על פני ערים בעולם החופשי ומביא משם התלהבות לפעילות תוססת־חיים
בעניני־צימר .בעיר צצות זעולות כל מיני מפלגות פוליטיות וכל אתת פותחת
לידה מחלקה לנוער .חיי־חצימר בכללם מקבלים או&י מודדגי .כל בתי־החסידים
שבוע ישבו צעירים ולמדו מתרוקנים .יוצא מן הכלל הוא רק ביה ר׳ יהושע׳לה
שם מוצאים מקומם ■ליד הגמרות ויספרי־קודש אחרים צעירים יחידים הנמנעים
מלד״יסחף מרם המודדניזציה .כך נשאר בית ר׳ יהושע׳לה מרכז התורה היחיד
בעיר .אך דרך־הל«׳מוד שם הוא בנוסח הישן ,האינדיוידואלי .כל אחד לומד
לעצמי בלי שיטה ובלי כל פיקוח על הנערים הצעירים מאויר ז אחד לומד
ואחד מבלה אח היום בבסלה .דדך לימוד כזה אין לו במובן כוח מושך מיןחד
על הנועד.
מרבית יהודי ■תעיר כלתה נפשם אל הזמן מן העבר הקרוב ,כאשר קול התורה
בקע מפל בתי המדרש .אך הם היו הסרי־ישע בנידון זה .רעיון המשלחת להקים
ישיבה יבעיר היה על כן ■קרוב ללבם.
זה היה בסתיו  1925כאשר הישיבה נפתחה .וועד העיר ובראשו הר׳
דוד ווייצמן הי״ד ור׳ מיכל יודא פלוג ד״י״ד (השאר שאני זובר היו :ר׳ משה
וייסלדר ע״ה ,ר׳ יודל ואגנר ור׳ גהשון רוטנבדג ד״י״ד) נשתקע בחריצות בתוך
העבודה על מנת לסדרם .עוד ביום הראשון הושגו מקומות־לינה קבועים בשביל
כמה עשרות הבחורים וגם ימי־אובל אצל בעלי־בתים .חסידי־בא העמידו
את ביתם כמקום־ לימודים בחורף הראשון.
כבר בימים הראשונים היו השלחנות בבית־החםידים הבלזאי מלאים בחודים
בגי גילים שונים .הקולות הערבים של לימוד !הגמרא הדהדו מסביב למרחוק
גם מחוץ •לעיר.
החלו ונראים נערים ,יחידים ■ובקבוצות* גם מערים ועיירות סביב טומאשוב
כמו  :קראסניברוד ,יזופוף ,טארניגתוד ,שברשין ,אחביצה ,קומורוב ,לאשצ׳ב ועוד.
וגם מ עידו ת ובאחור וההלין .ויצויץ פה לשבחם של יהח־י טומאשוב ,שחיו
בדרך בלל בעניות ,ושקיבלו את התלמידים הזרים בסבר פנים יפות בלי להניח
אף אחד מהם 100 ,במנין ,ללא מקופ־לינה או יוט־אביילה.
התלמידים חולקו ב־ 3שיעורים עם ראש שיעור לבל אחד ,וקבוצת בחורים
״קיבוץ״ שלפניהם השמיע ראש הישיבה ״שיחה״ בפלפול מזמן לזמן.
לפי סדר הלימוד היו התלמידים לומדים ■דף ■גמרא לערך ליום ,ובערב
חזרו עליו' ביחד בהשגחת דאש'השיעור .פעמיים יביים■ ,שעה יכל פעם ,למדו מוסר
ממסילת ישרים או מקוגטרסי ה״זקך (בך כינו את מייסד ישיבת נובהרידוק
ר׳ יוסף יוזל הורוויץ ז״ל) ״מדרגת האדם״.
*
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כל מוצאי שבת נתן רואש הישיבה שיחל! במוהר ועל נושאי ®־שת השבוע.
מוצאי ־מש/בתות של חודש אלול הוקדשו לנושאים של משובל״ כשם ״שיחות
התעודרהת׳*.
לכל •השיחות האלה היו ונאים <גם שומעים מן הצד׳ ולשיחות ההתעוודזת
בא לשמוע גם !נשים שעמדו בחרן ליד החלונות הפתוחים !ותכופות זלגו עיניהן
דמעות .בצודה געלה ביותו* ל׳יו מבלים את החגים״ ביהודי זעוסה ופורים,
בשירה וריקודים ז׳שידי־גובתדידוק מקודילם ,בלודת דדשוו-ת מוסד שמשכו
צופים בהמוניהם .כל זה עודר כלפיהם מערבה רבה ככל התחום היהודי
והתלהבות לפבוד התודה ;והמסזדת היהודיה
אוחד !ששהו שנה וחצי !פטומאשוב עברה היש רמז לפמלניק .סיבת הדבר
איבה יז מ ה לי.
מ מן והקצר ששהתה בטומאשוב פעלה הישיבה רבות לטען לימוד התורה.
הלא •עשתה חריש עמוק בשטח מוזנח וה&פה אותו שוב לפודה .היא ■נתנה כוח
הותף לחלק ניכר של הנוער אל ד׳ אמות של הלכה.
בעזבד .את העיד נטלה עמה הישיבה הלק מסוים מתלמידיה ,אהדים
המשיט• ללמוד ג בי ת ר׳ *והושע׳לה וגם !בבית זוס״די סאנדז.
ואם מומאשווב הצטיינה פעיר של נוער גדול באמן לתודה ,אחד ■בכל
הספי&ה״!הדי מאורע !ויה של נובחרידוק יהיה לו חלק מ ך ,מפלי לה 8זית מערכה
של האהבה ׳המסורה והמלבבת ללימוד התורה אצל חלק־הארי של האוכלוסיה
היהודית .כמומאמוע.
■
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אפיים מ׳שנים ק ד מוני ם של בני טומא שוב
עירנו שהיווה עתיקה מאד כמובן לא היתה צורתה כל הימים חד גווגית.
אותות הזמן משפיעים הרבה והרבה תנאי התקופה עושים לעצוב דמוחד.
ותבניתה !הרוחנית״ פושטת צררה !ולובשת צורה׳ אבל ענין מופלא מאד הכריתי
וראיתי קו מיוחד שעובר בחיי קהלת טומאשוב מי1ם הוסדה עד ימי חורבנה,
זוהי מידת הענווה והצניזעות״ •בריחה מהפרסומת •ולא לעשות עמדה להתגדל בה,
ע דנו שעוז־ מיום הוסדה ישבו ■על כסא הרבבות שלה ג מ לי תורד׳ בעלי שיעור
קומה שלא נפסקה ישיבה מהם •והעמידו תלמידים הרבה׳ והפיצו אוד התורה
בכל הדורות״ ובכל זה אין זעו מוצאים (חוץ מאחדים) את דבבי וחכמי טומאשיוב
שיציגו עירם או ערי .המחוז במוסדות וארגוניים ציבוריים כלליים או בזירה
בין קהלתית במו הגד של ארבע ארצות או ועדי הגלילות.
וגם בתקופתנו לא הקימה מתוכה אישים דגולים שימלאו תפקידים מרכזיים
או שיתעלו לצמרות המפלגות ,ואפילו בא״י שהי׳ עלי׳ ניכרת מעירנו לא זכו
לטפס למשרות גבוהות.
טומאשוב שהיתה מקדמת •דנא מקום תורה ,והי׳ מצויים בתוכה מבני־
בוני׳ תלמידי חכמים מופלגים .בכל זאת לא הוציאה מחובה אנשי שם וממזרים
בפי ערד חברותי׳ הקהלות השכנות כמו טישיוויץ״ .שעפערשץ ,טארניגראד״
שהי׳ לפי •ערר קטנות ממומאשוב בכל העתים אפילו בימי קדם.
מעניין״ שאפילו הסכמות על הדפסת מפרים ,כמעט בלתי נמצאות מרבני
וחכמי טזמאשוב״ בעת שבעיירות הסביבה והסמיכות התקיימו בתי דפוס גדולים
כמו זאלקווא׳ לאשטשוב״ יוזעפאף־לוב ..הרובישאוו ,בילגורייא• ,שספרים למאות
נדפסו אצלם .והמנהג בשביס קדמוניות לקחת הסכמה מרבני הסביבה ובפרט
מרבני העיר שעברו !עליהם •דרך נסעם לדפוס או לקבץ דמי חתימה להדפסת
הספר .ומאלו המעוטים שנשאר מהם הסבמות׳ נכתבו ׳בשפלות רוח וענוה.
כדאי להדגיש שהגאון רבי יעקב ב״ר פייביש שגתן בשנת ת״ו הסכמה לש״ך יו״ז־
בין עשרים גדולי הדור — הוא האחד שבחתימחו לא כתב לא אב״ד ולא חופ״ק
רק בפשטות הגר בטומאשוב .ואפילו מנהג הרבנים והמקובל בכל שאלה חמורה
ומסובכת לפבות לגדולי הדוד לשמוע חו רו ,ומזה נצטברו כל מספרות של
ספדי שאלות ותשובות שחח מערכם בהלכה משמשים גם למקור הראשון
לתולדות ומאורעות מ י ד בכל התקופות׳ רבני טומאשוב הם •יוצאים מהכלל ■הזה,
יעד ימי הגאונים בעלי שו״ת ■דברי חיים צאנז״ ושואל ומשיב מל מב יגעתי
ולא מצאתי!שם חכר לרבני טזמאשוב (מאות טפרי ■שו״ת ■עברתי וגם באחרונים
מעוטים המה מאד ,ואלו שמצאתי רשמתי כל אחד ואחד בערכו (עיין בפרק
זעמי ורבני טומאשוב) .והנה מצאתי ראיתי הנוהע ביהרוה תני נא (חלק אבה״ע

מי׳ קד) ע״ד השאלה מק״ק טומאשוב אודות אמה חזלנמו שנתקלקל מוחה
שאין לד .רפואות מעלי״ ובשו״ת איתן האזרחי לד״א הכהן ר״פ מלבוב
(אוסטרהא תקנ״ו) סי׳ כב בענץ עגונה משנות ת״ח ואתא לקדמנא הבחור
כמר חבן ב״ר מיכל ק״ק טומאשוב .יותר לא מצאתי ,וגם יזה בהעלם שמוח
הרבנים השואלים ,שזה חסם בעבורי מקוד מסמן• וחשוב לקורות מעיד
ותולדות דבבי.,
מעניץ ,שאפילו הפועלים ומחוקקי הדפוס שמנהגם הי׳ להנציח שמם
בחתימת הספר לא מצאתי אף אחד מטומאשוב• בדקתי הרשומות מספרי
הוצאות !דפוםים לאשטשוב■ ,התבי׳שאוו זפריצק ולא מצאתי לא מחבר ולא
מסכימים ואף לא פועלים מטומאשזב ,רק בדפוס פאריצק במאמר הדפוס העברי
מפאריצק ,לאברהם יערי(ק״ס תמוז תש״וג! ועמוד  )3109מצאתי ספר תקמי ומותר
נדפס בפאריצק שגת תקס״ח ,בדף האחרון נדפסו דברי הבעיה חיים נחום
ב״ר יהוהא לי יביש זלל״הה מק״ק מומאשוב המתגורר עתה בפאריצק• ואם כי
בפר הורינו חז״ל לא מצאתי איבו ראי׳ .אבל במה שבדקתי ועברתי עליהם
מספיק להוכיח שקו־משותף הי׳ לבל בני טונואשוב  .בכל הדורות מיום הוסדה,
זהו מדת הענוה ,הצניעות ובריחה מהפרסומת.
וקו זה עובר כחוט־השני בתולדות יהודי טומאשוב בכל התקופות מיזם
הזסדה ®ד יום חורבנה.
טו&אשוב בכלל ,הימה ■עיר שמרנית ,אדוקה זקטדנית בשמירת התורה
והמצוות .בל דבר חדש שריח מודרנית הי׳ נודף ממנו הי׳ מהדפים אותו עד
ח ורמה .ואפ״לו המתונים התיחסו אליו בחששות והסתייגות• ומידה זז שמדו ■עליה
עד במעט לפני מלחמת העולם הראשונה .ואפילו היהודים הפשוטים ,אף הם
הוקרנו מהרו :מחרה של המורשת הרוחנית היהודית מקדמת ת א.
ל ס כ ם ד ב ר י הנני להדגיש אם כי חכמי וגדולי טומאשוב ברובם
לא הניחו אחריהם ספרים ,אבל השאירו אחריהם תלמידים ,שהגדילו אוד תורד.
וקדושה שפרץ גבולות ,ובכל קצזי המדי0ה הופיע זהרם ואוד שמשם ,ומשם
לכל ת&וצות ישראל עד היום ומה.
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ה שריפות ב שנות תרע״ח־תרע״ ט
טרם שנגמרה מלחמת עולס הראשונה שהביאה עמד• .עניות ומחלות ר״ל״
פרצה שרי®־ .איומה שהתחילה בצד אחד מן העיר אצל לייביש וואלף רעכאליס
<בוים) וממש עלו ■על מוקדה כל העיר הבתים ובל רכושם׳ רק רחוב של
בית התפלה של רבי יהמוע׳לי והסביבה ניצולו ,שבפי <המםודת הי׳ לאזור זה
ברכה מהרבי ד׳ יוס׳לי ששמה לא תשלוט שריפה.
בשנת תהע״ט נפרצה עוד הפעם שריפה שהשלים הרחובות שנשארו
וד&עלי בתים נתדוששו מאד ומצבם החומרי ד.י׳ רע מאד.

בין שת* מ ל ח מו ת
חלו תמורות ׳ושינוים בדמותם ואוחז חייהם של ״הודי טומאשוג״ במו בבל
שאר ערי המדינה .היו אלד■ .שנות מאבקים וזעזועים מבפנים ומבחוץ.
מוקמה מלבות פולין לתחיה ,התחילו צרות• ,מהומות ופהעות״ מעם הפולני
הדל והגאה ,מחמת רוב שמחתם שהשיגו חידותם מעול הזדים וקיבלו העצמאות,
השתוללו על ראשי אחב״יי ,ביחוד הראו בוחם חיילותיו של ע רל ד״אלר,
זרקו היהודים מהרכבת הנוסעת• .הבו היהודים ומרטו הפיאות יוהזקן מ מזריו ת
עד זוב •דם ,והרבה פעמים ביחד עם חתיכת כשר מהפנים .הטובים שבהם
גזזו הזקן והפיאות עם מספריים ,שדדו אנסו ׳וחמסו .מיטב הנוער התגייס
לצבא הפולני למלחמה עם הבולשביקים.
ז מן לאט לאט נרגע המצב• ,המלחמה ■נגמרה״ החיים התחילו לזרום במסלולם
הסדיר״ הפרנסות השתפרו ,מן עיד־הספר ניתהפפה ■עירנו לעיר מרכזית,
שחברה ■גאליציען ופולין״ המסחר התחיל לפרוח״ והסביבה ברובה •באדמה טובה
ושמעה״ חקלאות עשירה ויערות סביב לד -בל זה עבר באמצעות ידי יהודים
חרוצים ,יהמסחר התפתח במדדים רחבים ,והשפע היה ניבר כעיר אצל היהודים
והרבה מהם נעשו לעשירים .התחי׳ ח לו מי ת של •עם השולט■ ,והרעיון הלאומי
של היהודים ■והכרזת בלפור כבנין בית־לאומי״ רוחות הזמן — כל אלה בקעו
חומת הדת שהקיפה עולם הישן״ והביאו סדרים חדשים בחיים ,ביחוד השתכר
הנוער לקול בשידת החופש והדרור״ הצהרות על זכיות־המעוטים חזופש האדם
מבלי הבדל גזע ולאום״ כל אלה הדליקו תקוות חדשות ביהודים• ,באידיאות שונות,
חלק מהם רצה למצוא פתרון בהשתלבות בין העם השולט וללחום כעד משטר
עממי של צדק ויושר״ •ורובם ראו פתרון בשאלת היהודים ■בהגשמת רעיון הלאומי,
■
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ושניהם .הובילו לידי פריקת •עול התורה !והמצומק זבה• קם• .דור חדש של
מפלגתיים חפשיים ,רובם השתייכו י למפלגות .הציונים לבל ענפיהם ,ובחלקם
סוציאליסטים תחת דגל ה״ביונד״■ ,ובחשאי נפלו הרבה מהם תחת משפעת
הקומוניסטים ,יבעיר מלכה !וגברה ■השפעת הגוער והחוגים החולניים ,מם היו
מאורגנים באופן נעלה ,ולרשותם עמדו אמצעיי תעמולה מרובים ,עתונים יומיים
ושבועונים ,מרצים: ,והעיקר בזזו ®ל מיצר ה ר ע ...עד שגם מחדדים יבעיר
התאוששו !וארגנו .הנועד למופת יוגלו עקשנות במאבקם על קיומם הרומני
ועלה גידם להציל חלק ניכר מהנוער שיישארו נאמנים לד׳ ולתורתו.
גם יסדו חדרים כלליים .וקמו■ ישיבות ,המה היו למגן •ומחכה נ«ד זרם
החפשיים ,בכלל מתחילה להתפתח כעיר מיים־ציבוריים ■כאופן מאורגן ,גם לפי
מקצהעות-■ ,חטיבות עממיות גמלו ת ומגוונות .קהל רב של בעלי מלאסה תחת
השם ״האגדווערקער פעדאייך ,אגודת והסוחרים ואגודת חנוונים זעירים ,חברה
לגמילות חסדים ,בנקאים^ היהודים לקחו חפל פעיל •בעיריה ובכל המוסדות
הצי׳טדיים.
חיי היהודים כדרך כלל גשארד טבועים בחותם נאמנות לדת ולמסירות
מחנויות ■וביתי מלאכה
משלימו
את חיימם כהתאם להתנהגות• מיהודים ,שבשבת וימים 6וכים לא יכלו
לקנות כלום. .בתי התפילה היו■ מלאים ממתפללים ■וגם מבני הנוער ,התקיימו
חברות קבועזת ללימור תודה □רבים פש״ס ומשניות /עין יעקב 'ומדרש,
ומזמן לזמן מי׳ ■נערך סיום מספת חגיגית ללומדי דף מיומי שהשתתפו
גם *הודים פשוטים.
אלו שלא שלחו בניהם לבתי ■ספר• של המזרחי והאגהדה ,שלחו׳ בניהם
לכית מספר העממי ,׳והרמה■ שמיתה .להם היכולת ■שלחו• ■גם לגימנאזיום ,ואיזה
מתםיפבר הגיעו למכללות •בעיירות מגדולות או ובחוץ למדינה .אינמעליגאנציע
מקצועית לא מתקיימה ,רק איזה רופאים *מודים שבאו מהחוץ .כל החנויות
תשעים ותשע אחוזים היו,בירי יהודים ,וגשבת ויו״ט .מיז סגורים .אף מחפשיים
והמתקדמים שבביתם לא שמרו שבת אולם לא מעמו לפתוח חנויותיהם בשבת,
והגוים יידעו שבש־בת ויו״ט אי אפשר לקטית מאו׳מה ב ע ד ,ואפילו אם נ&ל
יום ׳השוק בימי יום טוב נידחה ליום אחד .כה זרמו מחיים עד יום מותו של
פילסודסקי! ,בשנת .1936
אחדי מותו מתחילו מצהות וההגבלות ■ומצב הימחדים הודע מיום ליום
ומשגה לשנת ,עד שטרם שגפרצמ ממלחמת מגיע לידי מצב עטם כזמ ■שכבר
אי אפשר מי׳ לנשוא .מצד אתד מתחילו מפולנים ,במלחמה כלכלית עם החרמות
ומגבלות לימודים •במטרה לקחת .הפרנסות מידם ,ומצד שני למגביל מזכויות
האזרחיות וההתנפלויות על מימודים .כולם מרגימוו שהקרקע מתמוטטת תחת
רגלם ,אבל לא מי׳ מנוס ,שעדי ההגירה לארצות מחפשיות מיו סגורות על
שבעת מנעולים ,למעלית לארץ ישראל לא יכלה למלאות דרישת הגוער שקמו
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לעלות בהמוניהם״ בי מכסת הסרטיפקאטים שעלה ביד יהדות פולין הי׳ מעט,
באופן שהיהודים שנשארו בתהומי פולין ל מ ת ת רצונם העז להשחהחד מהאויד
המחניק בפולין.

מצב ם הכלבלי
אחדי זמיר חמו ימי המלחמה והשלטון החדש של ממשלת פולין לא הי׳
עדיין מבוסס״ •ועדיין הם .תלוים בחסדו של העולם הגדול״ לא צרו בל כך
ליהודים זנתנו להם לחיות״ והיהודים התאוששו מימי בהלות והתחילו להפריח
המסחר .הסביבה היתה מבורכת באדמה דשנה״ שדות וגני פרי ויערות גדולות.
ועזבת הכפרים היחה עוברת דרך העיירה מזשפע רבה■ יחידים גחעשרו,
היהודים בנו העיר מחדש והתפתחו אותה״ הקימו מני מנסרות הגרבעה טחנות
קמח ,בתי משרפות לזפת״ ביחוד התפתח המסחר בממדים ג חלי ם בעצים״
תבואה וקמח וביצים שהי׳ להם יצוא מחוץ למדינה זמ!י היתה חוט המשולש
שפרנס הלק מעל מהעיר ושאר היהודים ממסחר זעיר בעלי חנויות זמעלי מלאכה,
ומקור חשוב לפדיון הי׳ ידיד השבחעי .וכאשר ממשלת פולין הרגישה שכבר
עומדת היא •על בסים הזק התחילה עגלת גראבפקי לסחוט שלדם ואונם של
היהודים ,והשלימי .בימי טקלאדקאווסקי •בסיסמאות של אוושים ■עד הכרזת
חרם נגד בלבלת היהודים ,שמטה לחמס של הסוחרים וחנוונים ומעלי מלאבד-
התחילו הגבלות וגזירות זלחיצות נגד היהודים ,וגם ההגירה חוץ למדינה
נתבווצה כי כל שעדי ׳המדינות חוץ היו נעילות בעדם והיהודים הצטופפו
ב או ד מחניק של שנאה ורדיפות .והיו שקועים בדאגת פרנסה ומלחמת הקיום.
במצב כזה פרצה מלחמת העולם השני׳ שהביאה סופם המרה ליהדות פולניא.
■
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טו מ שו ב ־ לו ב

אורח חיים י הו די בטומא שוב
מ ו סק ו* d

*ו ס ף

טו מ א שו ב ־ לו ב ל ס קי היתה עיר כר מ ת אחרות ת מו ת לה עם אוכלדסיוז
מעורבת מורכבת מיהודים ולא יהודים .הראשונים היוו את ׳הרוב מעיר .האחרונים
היו פולנים ■ודוסים ,או אוקראינים .אני אומר או״ שבן אף הם דברו ת שית
ודתם פרפוסלבית .ברם !התנועה האוקראינית הלאומית שניעורה לאחרונה
ראתה בהם אוקראינים .בשנים האחרונות תחת ׳השלטון הפולני הם נעלמו כמעט
מעל פני השטח.
בעיר איכלסז היהודים את ד״מרבז והרחובות סביב המרכז .האוכלוסיה
הפולנית — את הרחובות והסימטאות השוליים.
במשך כמה מאוית השנים התבצר בעיר אורח החיים היהודי על מוסדותיו
חשובים״ דתיים״ סוציאליים התרבותיים .היד״ שם בית כנסת רב־פאה בתי מדרשות
ובתי הפילה .ד״יה שם• בית עלמין ,חבחה קדישא ועוד מוסדות צדקה שונים״
שעד מלחמת העולם הראשונה נתנו בפעילותם ביטוי לאורח החיים הדתי־חסידי.
עד !מלחמת ד״עולם הראשונה נמצאה טומאשדב -בקצה דרום פולין הרוסית.
סמוך אחורי ה ע ד היתד .ה״טמוז׳ניד״״ ■היינו תחנת המכס ,שם בדקו פקידי
מכס רוסיים את התעודות והמטען של כל עובר אודה► במה קילומטר הלאה זדומה
היתה כבד הטריטוריה של האימפריה האוסטרית־הונגרית.
כעיר־ספר חנתה כאן ,מלבד גדוד הקחקים ה־י ,15מחלקת משמר הגבול
הקרואים ״אובי־שצ׳יקים״ .לעתים לא דחוקות אירע שקמק שיכור היה מטיל אימה
בחרבו השלופה על קהל רב .אך לתקריות רציניות לא הגיעו הדברים.
שני גדודי הצבא סייעו קצת לפרנסות היהודים בכללם ,בנוסף לכמה
ספקים יהודים של מצרכים לצבא שהתעשרו מזה .ג ץ הספקים״ או בפי שנקראו
״פודראצ׳יקים״״ גיגעו  :ר׳ שמואל פו ט ה ר׳ לייביש בארוג״ ד׳ פישל !גאז׳יצ׳נסקי,
ר׳ ’שמואל ניי ,ר  ,בנימין וויינבוע ועוד.
עד מלחמת העולם הראשונה היתד .טומאשוב דחוקה מתחנת רכבת .הכי־
קרובה הימה רייזויץ״ במרחק  90ק״מ לערך .אמצעי התחבורה היו סוס ועגלה ן
קרונות גו&עים קלים כמו כרכרות ,׳ולאחרונה גם אוטובוסים שנסעו רק עד
זמושץ׳ הנמצאת במרחק  35ק״מ צפונה״ בכביש המוביל לוורשה .כל יתר הדרכים
שהובילו בכיוונים שוגים .היו *רבים״ ,לא מתצפים גאבגים או לבנים ונקראו
*דרכים פולנים' .בסתיו וכן בראשית אביב בתמס השלגים קשתה מאוד התנועה
בדרכים אלד -הרפש היה עמוק ודביק והסוסים סחבו בכבדות את העגלות
■

■
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העמוסות משא .בהיות התנועה כה כבדה היו ממעטים לנסוע מרחקים גדולים,
ולכן אמרו :כי טומאשו-ב נמצאת נקצה ,היינו כפינה נידחת של העולם.
חיי היהודים נעו באורח תקין ,כעל פסים שהונחו על ידי אבותיהם מלפני
שנות המשים .היו חסידים שהתפללו בשטיבליך החסידיים שלהם ,וכן יהודים
פשוטים ,רובם בעלי־מלאכה ,שהתפללו בבית המדרש הפשוט או בבית הכנסת.
הראשונים תפסו מקום בראש בחיים הפומביים ,חיוו דעה בעניני הקהל :קבלת
רב ,שוחט וכדומה .מחלוקות היו מתלקחות בין זרם חסידי אחד למשנהו
במקרים כאלה .בסמוך לפני המלחמה התלקחה מחלוקת 0זאת בעת מינוי שוחט.
חסידי ראחין הביאו שוחט משלהם ,ואלו האחרים סירבו להרשות שיבוא לעיר
שוחט הלובש ציצית עם תכלת .המחלוקת קיבלה אז צורה •די חריפה .פרט לעתות
של מחלוקת היה מהלך החיים חדג1ני .יהודים היו משכימים לתפילה .היה מי
שמקדים לקום ,לצאת לכפר ולקנות שם מהאיכר לפני שיבוא המתחרה ,אף.הוא
.יהודי ,ויחטוף ממנו .היה מי שממהר אל סד 1ת החייט או הסנדלר ,ומי שאץ
אל המקוה ואחרי התפילה עליו לבלהע •דף גמרא ואחד כך לפתוח את חנותו.
כל זה היה שיגרתי וכמעט לא מורגש .כל יום בהשכמת הנוקר סובב השמש
על פני העיר ומקיש בתריסים לעבודת הנורא .כרגיל ידופק היה במקל שלוש
דפיקות .פעמיים יחד ופעם שלישית לחוד ,אך כשהיה בר  .מינן בעיר —
דק פעמיים .ואז שאלו יהודים ויהודיות זה את ז ה :מי נחיה (נפטר) הלילה ז
קמעה קמעה נפתחו החנויות .אף נשי השוק החלו מוציאות •דוכגיהן עם ירקות,
פי ת ת ומאכלי חלב .כל בוקר הוצבו גם שעות מספר כמה דוכנים עם מציות־אש
טריות:וחמות!ומעבים רתוחים ,וילדים בדרכם לחדד היו קונים מציה ■במוני גרומזים
וגבינה •בגדיש .כל השביע נראו בשוק לעתים נדירות .עגלות איכרים ,וחנוונים
עומדים בחנויות ומגלגלים שיחה ביניהם .החמישי בשבוע היה יום השוק או
כפי שנקרא ״היריד״ .אז באים העירה איכרים מכל הסביבה למכור מצרכיהם
ובעלי חיים ,בהמות ,סוסים ,חזירים ,עופות ,ביצים וכדומה ,ואחד כך הם קונים
אח כל הדרוש לצרכיהם .כל החנויות היו אז מלאות וגדושות קונים .לפנות ערב
מלאו בתי המרזח איכריס־שותים.
בימי ששי לפנות ■ערב סובב השמש והקיש ל״בית הכנסת״ לעת הדלקת נרות,
יהרדים סוגרים החנויות במהרס להכנות של שבתי בבוא הערב מקבלת כל העיד
מדאה של שבת .השוק מתרוקן .מבתי מדרשות נישאים קולות ערבים •מסולסלים
של קבלת שבת וניגוני ״לבה דודי״ .גערות חפופות־רע 4נות עוטות בגדי שבת
יוצאות לטיול קצר עד בוא הקהל מהתפלה .אחרי סעודת -ליל שבת מתמלא
כביש קירה נועד מטייל .יהודים יושבים בבית או הולכים אל השטיבל להעביד
.את ה״סדרה״ שנים מקרא ואחד .תרגום• אותו •דבר בחורי החסידים .תכופות
יושבים עד מאוחר באישון לילה תוך סיפורי .מעשיות ונפלאות של יהודים
בעלי מופת .יש ויזדמן רבי הבא לשבת להתארח .אז תשתרר בעיר אדדה
חגיגית מיוחדת .בליל •שבת מתפלל הרבי עם החסידים שלו בבית הכנסת.
אחד התפילה באים חסידים אחרים בהמון לקחת שלום מהרבי .אחרי האוכל
■
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הולד ד,קהל אל .שלחן ■הרבי ,שם ■יושב הרבי בראש .ועל ידו מקורבים וחסידים
מסביב• ,בשטיבל הגדוש קהל מכל העיר .הגבאי מחלק שיריים .בעל מנגן טוב
שר זמירות .הקהל משמח את ,עצמו .לפגי ברבת המזון אומד הרבי דברי תודה
תוך דממת־אימים .בריקוד מלא התלהבות של החסידים נשלם ד״״שלחך: ,ומובילים
את הרבי לביתו ..״שלחך כזה עורך הרבי גם בשבת בשעות היום או בשלוש
םעודות.
חינוך הבנים הוא דתי־קם דני .כאשר נולד בן זכר באה קבוצת ילדי דרדקי
עם העתר(למלמד) בראש אל היולדת בל;ערב.עד הברית״ וקוראים ״שמע ישראל״
פרשה ראשמוז והפסוק ״המלאך הנואל" .כל ילד מקבל סוגריה ובפעם אחרונה
דובשנית .במלאת  3שנים מובילים את הפעוט״ ־אם הוא ילד ,כשהוא עטוף
בטלית ,בפעם הראשינה אל החזד .שם מחלקים ביגוד לרבי ,לעוזר ולילדים.
ואלה הם החדרים  .1 :דרדקי כלומד מתחילים ,מאלף־בי ת עד חומש ן  .2תרגום :
מהחומש וקטעים מרש״ין  3ליותר גדולים ,עד ■גמרא :עם תוספות .אל הקטנים
כני 4־ 5שנה בא העוזר לביתם כל בוקר ,מסייע להלבישם ואומר עמהם
״מוח־ ,אני״ ולוקחם לחדד ,ועם ילהות הוא אזמר את ברכת הבוקר לבנות.
גדולים יותר הולכים לבד לתדר .ד,חדד נמצא כבית ■המלמד .הילדים יושבים
צפופים סביב שלחן ארוך .כראש השלחן יושב הרבי״ ■הרצועה בידו ומטיל
משמעת חמורה. .על כל פניה קלה מן החומש או הגמרא סופקים מלקות ברצועה.
די שילד יעלה חיוך תמים באמצע הלימוד ,והמלמד יפנה במבט זועם אל התלמיד
הממרה בשאלה :שימע׳לד* היכן :עומדים ו ואוי לו לשימע׳לה המסכן אם
אינו יודע היכן עומדים .תכופות בוחן הרבי את הילידים בימי חמישי ,על מה
שילמדו במשך השבוע! ,והילדים אמנם מפחדים מימים אלד״ הילדים ד״ייו רואים
את החדר בצרה צרודה .מאחלים לעצמם ליפול למשכב ■ובלבד שלא ללכת לתדר.
 .לא טוב השפיעו על הילדים מענות ומענות של נשי המלמדים לבעליהן ,שהוא,
בעלה ,ביש־מזל .אינו משתבר די לפרנסה• ״בעולם מרויחים בעלים ומביאים
הביתה מכל טוב ,והלה לא יצלח למאומה״ .הרבי היה אז שופך את 9עסו על
התלמידים .אך ילדים הם ילדים .בדרך מהחדר הביתה משתקים בכפתורים,
במקלות וכדומה .יקרה לפעמים שהרבנית מבחינה בדבר ומוסרת לרבי .אז לא
יסולח לאף אחד והכל באים על עונשם .בלילות החורף כשהביצות קפואות
או בשלגים עורכים מלחמה ילדי חדר אחד עם משנהו.
כמה שנים לפני מלחמת העילם הראשונה נפתחה כטומאשוב ישיבה ל־10
עד  13נערים מתולקים ב־ 3פ תות .אף שהלימודים הם אותם שבחדר מביאה
הישיבה הרבה שינויים חשובים .במקום תדר־־המגורים הצד של המלמד לומדים
ה0עףים ב«בית השני״ הארוך .כתה א׳ עם ר׳ נתן מלמד ע״ה כעזרת הגשים
של בית המדרש! כתה ב׳ עם ר׳ בנימין טפלר״ וקבוצת בתורים קטנה בקלויז
החייטים ■עם ר׳ משה •דוד ע״ה .מדי שבת בוחנים את לומדי הפיתות בעלי בתים
למדנים של העיר ,אחרי הבחינה משלשלים פתק עם שם הנבחן לפתחון של
קופסת פח ,בעלת  3פתחונים עם הכתובות ״א״ היינו ״חלש״ ,״ב״ ־ -׳״בינוני״,
■
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ו״ג״ — •״טוב״ .עסקני הישיבה היו  :ר׳ מגדל ליזבארט .ר׳ מיכל יירא פלוג הי״ד
ועוד ..כשפרצה המלחמה חדלה הישיבה להתקיים.
כשגומרים את התדר בגיל  14*13עוברים ללמוד לאחד השטיבלים של
החסדים ונחשבים לבחור של השטיבל .בנות היו מבקרות רק בחדר דרדקי
ולומדות לקרוא לשון הקודש ,שידעו להתפלל.
היו גם מורים לאידיש שהורו לילדים כתיבה באידיש מתוך ״בריוובשטעלער״
(אגמן) וקצת לשון קודש .אלה היו ר׳ יעקב שרר ע״ה ,ידוע בתור יעקב לרר״
.־ר׳ יואל הנדלסמן (יואל בדחן) ועוד.
מבחינה כלכלית היה מצב הישוב היהודי ירוד למדי .מלבד במה משפחות
עשירות היו גם רבים בעלי פרנסה /אן לא פחות מזה היה מספר המשפחות
שפרנסתן בדוחק״ ומספר ניכר למדי לא יבול להרשות לו חתיכת בשר ביום חול״
פרט לשכת.
העיר כמעט כולה החופרנסה מהבפר׳ מאיכרי הסביבה .ליהודים היו חנויות
לסחורות שובות״ גדולות וקטנות .חנויות ובתי עסק לאריגים״ עורוח״ נעליים״
כלי זכוכית״ כגדי איכרים .הרבה חנויות מפולת״ תה ומטעמים ,בתי מתח״
מי סודה ומיני מתיקה ועוד .היו בתי חרושת לתיבות עץ קטטת לצורך
בתי מרקחת״ בבעלות ר׳ ישראל גרזיצ׳נסקי ע״ה״ ר׳ יעקב פוטר״ ר׳ •נתן
גריגוואלד ור׳ יחזקאל רייזנפלד הי״ד .היה בית חרושת לגילזים •בשביל
פפירוסים .בבעלות ר׳ שבתי פרידלנדר ד״י״ד וכמה מפעלים למי סודה שהיו
שייכים לזלאטה ע״ה״ ר׳ ״איטצ׳לה מהביידל׳ /ר׳ שכנא ל מ ר ור׳ שמואל שמארץ
(שמואל לייבל׳ס) .היה גם מפעל לשיער חזיר״ של ר׳ גצל לרר ויונה זינגר!
 2מפעלים למברשות .אחד של ר׳ לייבוש גרינבדים ואחד לר׳ יהושע איילין הי״ד.
היו גם יהודים שינקו פרנסתם ישר מתכפר .אלה היה סובבים .על פני הכפרים
וקונים מידי האיכרים קצת תבואה״ פשתן״ עופות וכד,״ עומסים על כחף הביתה
ומוכרים לסוחרים .היו סוחרי תבואה גדולים יותר שקנו מהקטנים ושלחו לעדים
עתר גדולות ,או טחנו ומכרז את הקמח לסוחרי קמח .סוחרי ביצים גדולים
היו גם משגרים משלוחים גמלים לחוץ לארץ.
כעיר ספד היו במומאשוב גם יהודים המעבירים בגבול סחורות באורח
בלתי־ליגאלי .קראו להם ״שווארצרם״ (משחירים) .היו גם שהבריחו מעבר לגבול
נוסעים מן החוץ שהתקשו להשיג בעירם .דרכון גוברגטורי .חלק מועט בלתי גחשב
התפרנס רק מיהודים״ כמו כלי קודש .רבנים  3במנין ושוחטים כנ״ל״ שמשים״
חזן אחד ועשרה מלמדים״  2סופרי סת״ם וכמה מוכרי ספרים שאצלם ניתן
להשיג סידורי תפילה״ חומשים .טליתות ,תפילין וכן סיפורי מעשיות לילדים
באידיש.
המצב ההיגייני של ■העיר ד״יה ירוד מאוד .מלבד הדרך .הרצופה אבנים
שחצתה את העיר עם כביש קירה וזמושץ׳ היו כל הרחובות״ מ ל ל השוק,
שטופים ביצות• מדרכות מעץ שבורות בהרבה מקומות .ברחובות צדדיים לא היו

מדדכות בלל ,לא .הכל נעלו נעליים שלמוות גרביים רטובות מחמת הנעליים
הקרועות מיו !מניחים לייבוש ועל הכיריים לבישול האובל.
דוב תושבי העיר גר בצפיפות״ משפווות בנות 8־ 10נפשות גרו על פי רוב
בחדר אתר שבשום אופן לא ביתן להחזיקו בגקיץ .בית המרהץ העירוני(היהודי)
מוסק רק בימי ששי״ ואף זאת רק לגברים.
התלבושת היא בדרך בלל מסורתית־חסידית• גברים חובשים ברגיל כובעי־
לבד קטנים .חסידים חובשים בשבת כובעי־קטיפה .ת שים •עוטות ללא יוצא
מהכלל פיאה •נכרית .רובן גוזזות ראשן מיד למחרת החופה.
היהודים 1זיי  0בדרך כלל באוירה נוחה״ מקורבים זה לזד -אם יקרה לאחד
אסון חלילה חשים הכל באילו אסונם הוא יזה״ וכן בשמחות .חתונות חוגגים
בנוכחות קהל משתתפים רב .תכופות במשך לילה שלם עד אזר הבוקר.
בל אחד רואה זאת .בשמחתו האישית■ ייקרה שאנשים או משפחות מסתבסבים
על ועסקי פרנסה או ירושה״ הרי בבוא •ערב יום כיפור מתפייסים ומתברכים
בשנה !טובה .אם יהודי •נעשה יורד ר״ל״ נכשל במעמדו״ משתדלים בכל האפשר
לעזור לו ולהעמידו שזב על רגליו .דואגים לשכנים עניים בסיפוק בשר ודגים
לשבת .אם בחורה עניה מתקשה בשידוך נושאים הכל בעול ואין נותנים חלילה
לבת ישראל שתשב עד שתלבין.
בן פחות או יותר נראו החיים בקהלה קדושה טומאשוב־לובלין עד
שנת <1914
ב.
בשבת הראשונה לאחר שפרצה המלחמה״ באויוגוסט  1914בבוקר .כשישבו
יהודים לסעודת ׳השבת קמת בהאי• בעיר .שמואל פוטר ציווה לרתום !עגלה ו&חס
ויצא לדרך .אם שמואל פוטר עוזב את העיר בעצם יום השבת הרי •זה הסימן
הכי־טויב שהעיר בסכנה .כמעט בל העיר חוטפים צרוהות בבל הניתן לשאת ביד
ונעים עם הכביש ד״זמושצ׳י .בעלי עגלות מעמיסים על העגלות מטענם ובלי מיטה
ויוצאים לדרך .תוך בסיעה הם מעלים ילדים מקנים •על עגלותיהם בבל האפשר.
בעיר נותר מספד אזרחים מועט מותר .ביום רביעי הבא נכבשת העיר 1על ידי
הצבא האוסטרי .בכביש קידה פורצת דליקת ובמועט בל הרחוב :עולה בלהבות.
אט אט חוזרים תושבי העיד שברחו לבתיהם .אחדי שלושה שבועות של כיבוש
מפנים האוסטרים את העיר .במה ימים לפני הפינוי.הם מטילים יעל האוכלוסיה
קמטריבוציה בסבום גדול ובתור ערבים הם חובשים את המודה הוראה
ד׳ יוסף לייביש ,את ר׳ ישראל גאז׳יצ׳נסקי!ואת ר׳ שמעון קויסובסקי .נרדפים
על ידי הדוסים הם אינם מספיקים לגבות רק חלק מהספום הנקוב ועוזבים
את העיד בשחררם קודם את הערבים .הגייסות הרו&ים נעים קדימה וכובשים
שטחים בגליציה .עם התרחקות מערבות המלחמה חוזרים החיים לתיקונם.
החנויות שוב פתוחות• ׳האיכרים באיט שוב לירידים .מתחיל מסחר מוגבר תוך
העברת סחורות לערי גליציה הבבושות•
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ילדים הולכים שזב לחדרים .אך האוירה עם זאת נכאה .מל ח מ ה...
יום יום צועדים •דדך העיר מחלקות־צבא אל חזיתות המלחמה .מובילים מזנו ת
פצועים ימן החזיתות .נשים שכניהם או בעליהם בצבא מהלכות כשפניהן
חרושות דאגה .חוסר בטחון טבוע בכל .בליל ששי הולכים שוב יהודים
לקבלת שבת אך אין אלה אותם הקולות .תחת התרוממות הם משרים עצבות.
אין שדים עוד ״לכה דודי״ .התפילה עוברת כשיגרה והשבת מאבדת מהאופי
שבקדושה .יהודים חיים בפחד פנימי מהבלתי ידוע .פה ושם שומעים סיפורים
של מגידי עתידות שהתנבאו על סופה הקרוב של המלחמה .״שלחן הניחושים״
נעשה מאוד פופולרי .מי שהיה לו שלחן שכולו עץ בלי שום מתכת כמו
מסמרים וכדומה מעמיד סביבו עשרה אנשים וכפותיהם שטוחות על טבלת השלחן
כ־ 10רגעים .אחר כך מרימים אח הידיים קצת מעל השלחן ושואלים »פמה?״
השלחן מרים שתי רגליו ומורידן בנקישות .מספר הנקישות הוא המענה לשאלה.
יהודים סקרנים לדעת כמה שבועות תימשך עוד המלחמה״ והשלחנות אמנם ענו.
אך הצרה שבין השלחנות עצמם לא שרד השלום .כשאחד ענה  6שבועות
נתן השני  8ושלישי נתן אפילו  .16״שלחן הניחושים״ היה אז גיבור העיר!
אך עוד יותר מרט את העצבים .באין ברירה סילקו את ה׳״שלחנות״ הבדאים
ומסרו את השלום בידי הגורל ,בתקוה שלא יתן לחכות לז הרבה זמן.
חדשי הקת  .1915הגרמנים מקבלים את החזית האוסטרית ושוברים אח
הקרם הרוסים .מתחילה נסיגת הצבאות הרוסים .אט אט מתקרבים הקרבות
לטומאשוב .רטט עובר את הבל לנוכח הסכנות הכרוכות בהם .הרבה משפחות
יהודים .עוזבות את העיר בכיוון לרוסיה בדעה להעמיק ולהתרחק משדות ד״קרב.
בלילה האחרון אירעו הרבה מעשי־שוד כשהצבא הרזסי הנסוג התנפל על
האוכלוסים היהודים חסרי־המגן .בבוקרו של ה־ 16בתמה תרע״ר״ מתחילה
הרעשת העיר על ידי הצבא הגרמני .היהודים סובלים רבות בהדעשד* הם מתרכזים
בבניני זוומה ®מחסה .בית הכנסת מתמלא משפחות יהודים וכל הד קול של
ידי תותח מתקבל בצעקה ״שמע ישראל״ .קוזקים בודדים נכנסים למקומות
המחסה ו-דורשים כסף או תכשיטים מאת היהודים המקובצים השרויים באימה.
רימון פורץ וחודר לעזרת הנשים .נערה בת  20נפגעת ומאבדת רגל ואחרי
שמונה ימים של יסורים קשים בא הקץ לחייה הצעירים.
סמוך ל־ 4אחד הצהריים רואים כבד בהמגיע הצבא הגרמני ונושמים
לתתזה.
תחת השלטון הגרמני שותק הדופק המשקי של העיר .העסקים נשארים
סגורים ,האיברים אינם באים כלל העירה .הגרמנים לוקחים אצלם את המיצרכים
וגם את הסוסים .מתחיל מסחר בלתי ליגלי בכל .יהודים הולכים אל הכפר
לקנות מהאיפר תבואה או צרכי אוכל .אך אם גרמני מבחין ביהודי עם מקחו
הוא נוטלו ממנו .משתרר רעב בעיר .פורצת מגפת חולירע הגורמת להרבה
קרבנות■ .עם כל יום זיום עולה מספר המתים בעיר .חברת ביקור תולים פועלת
בלא ליאות לעזרת הנפגעים במחלה אך לעתים נדירות מצליח מי מהם

309

ט ו מ שו ב ־ ל ו ב .

להשאר בחיים .יהודי טומאשוב נוקטים אז במעשה־יסגולה ,מיינו :מזווגים
חתן עני עם בלה .עניה יתומה ויהעיד .עורכת את החתובה• .החתונה בערכת
ב בי מ ־ ה מי ד ר ש של החםידים ומשם .מוליד .בל הקהל את הוזתן והכלה
לחופה יבבות העלמין .ומענין הדבר :אחרי במה ימים נעצרה ה מגי פ ה...
ליד מעהל העיר הצבאי קם מינהל אזרחי שבז נוטלים היהודים מלק נבבד.
ר׳ יהושע׳לה פישלזון הי״ד נעשה ראש העיר והמיליציות העירונית רובה יהודים.
זה מוסבר בכך :ראשית הרי דוב תושבי •העיד הם יהודים ,ושנית היהודים
באידיש יבולים להידבר ביתד קלות עם הגרמנים.
אחדי מקופה בברת עובד המינהל <הצבאי מידי הגרמנים אל האוסטרים.
אז באות .הקלות רבות בחיי העיר .ואף כי מחלקים קמח לחם וסוכר במנות לפי
בדטיסים ניתן להשיג .ולקנות במעט את הבל .אנשים מקפלים בלי קושי.דרכונים
לנסוע ללמבדג ומקטון ועד גדול נוסעים ברבבתית (קולייקה) שבנו הגרמנים
לבלזץ למתנת הרכבת ■וממשיכים ■ברכבת ללמ&וע בהובילם !סחורות לשם זחזרה.
המסחר בלתי.ליגלי ,אך כמעט פלמי מופרע .ליהודים מעניקים קונצסיזת (זכיונות)
שונומ בגון ■טראפיקים <מסחר בטבק) .טראפיק ראשי מקבל ר' אברהם -יצחק
בלא נדר ע״ה שבעשה עשיר מזה .בהודאה לא־ל ד״וא ®־חב ספר ■תורה זמובילו
לבית המדרש החסידי בתהלובה חגיגית מפוארת להפליא עם מזמודת .הוא עורך
גם שעודה רבתי ■ובין המממנים גם אישי המלומד! בעיר .קונצסיה לקמח מקבל
ד׳ בבימץ ווייבברג ע״׳ה .לסחורות אחרות — ר׳ ישראל לרמן בשותפות עם גיסו
ד׳ מירץ פ ל חן ע״ה .כל בעלי הזביונות והתעשר ו.
■תחת השלטון האוסטרי משמנה גם כל סדר החיים של הקיבוץ היהודי 0עיר.
בפבי מיהודים פתוחות הדלתות בבל משרדי הממשלה ומעיר .בבל מקום מקבלימ
אותם בידידות .יהודים !הפסיקו לראות את עצמם באזרחים ממדרגה שניך״
ביעודה מבדמם מלאומית שקיבלה חיות ימירה .קמה בטומאשוב הסתדרות ציונית.
הנואם מראשון שהביאו התז •ה׳ חיים גלימטר מזמושץ׳ שמופיע פפבי קהל רב
בבית המדרש הפשוט .יהודים מתפעלים למראה שוטר צבאי־אוסטרי ניצב בפתח
בית המדרש ושומר על הסדר .נפתחת הפריה עם ספרים באידיש .ועבריות
מופיע תיאטרון באידיש .מתי דאו זאת בטומאשוב ז אמנם יהודים חרדים מגלים
מורת דוח נמרצת ,אך הנוער אינו רוצת לדעת מזה .בבתים רבים הופר השלום
בצורה מדיפה בין אבות זבביס .הבוער מחל מתלבש אירופית .מחליף' כובעי
חסידים קטנים במגבעות .באי אלו שטיבלים פורצות שערוריות בשמעבבים
את התפילה בגין נהמזותם של חובשי מגפעות .מארגבים מפלגות בזו אחד זו.
נוסד ״המזרחי״ הסתדרות צמניית־דתית״ אד זו מעוררת התנגדות חריפה בין
החסידים הטועבים שהיא עלולה להעביר את הנוער הדתי לשורות .החפשים.
נפתח חדר מתוקן שלומדים בו עם הילדים עברית .צצים ״פועלי ציון״,
״צעירי ציוף ,״השומר מצעיר״ ,ונוסד ״החלוץ* השולח צעירים ,בנים ובנות,
לעבודה חקלאית ,לשם הכבה לעליה לארץ ישראל .צץ ועולה -גם ת׳״בונד״
שעמדתו אנטי־ציונית .פביב המפלגות מרוכזים במעט בל בבי מנוער ,ובוער זה
■■

■

310

ספ ר ז כ ד ו ן

מטיל עצמו בכל להט נשמתו הצעידה לתוך הפעילות המפלגתית .ובלא שידעו
מאימתי!ומהיכן היתד .לפתע העיר תקז!עה ביורה בינמפלגתית רותחת .המחלוקות
בין החסידים נעלמו ובמקומן באו ויכוחים נלהבים בין מצדדי המפלגות השונות.
נדירות מאוד יבוא רבי להתאתז .כנגד זה בא כל שגי וחמשי נואם מפלגתי
המופיע ׳באולם המפלגה בפני חבריה וגם באולם כללי■ ,ולא נדידות בבית המדרש.
אז רבה התכונה כמו לחתונה ציבורית .חברי המפלגה של הנואם מדגישים
כשושבינים שחייבים לשמור על החתן שלא יאונה לו כל רע חלילה .ואלו היריבים
צריכים ׳״לד״רסו״ בקריאות •ביניים תכופות ולהעמיד אפוגנטים (מקשנים) שנוני־
לשון .כד מחויר והולד חותמה של החסידות הטבוע מזה דורות בישוב היהודי.
את המקום הראשי תופס עתה הכפובק האידיאי־ הבינמפלגתי השולט כחיים
הפומביים של העיר .אכן ■בשבת מלאים בתי התפילה מתפללים■ .גם בימי חול
הולכים י-הודים וגם בני־נוער להתפלל .אד הדבר נראה כהדגל ישן ,כשיגרה
שבטבע.
שגת  .1918המלחמה טרם נגמרה .יאד מצב הרוח המלחמתי המתוח כמו חלף.
בתור שטח כבוש לא הלה ■על טומאשוב חובת שרות צבאי .יהודים הסתגלו
לתנאים החדשים ואט אט השתלבו בחיים תחת המשטר האוסטרי .התפתח מסחר
בלתי ליגלי מסועף מאוד ,ביחיד עם למברג .מצב הפרנסה בכלא היה לאין שיעוד
יותר טוב מאשר לפני המלחמה .יהודים החלו מהדהדים בחינוך הבנים המוזנח
במידה רבה .אז באה ממה לפתוח ישיבה קטנה .עם העסקנים נימנו ר׳ מיכל יודא
פלוג הי״ד ,ר׳ אברהם יחזקאל בידרמן ע״ה ,ד׳ איצ׳ה מאיר גארטלד ,ר׳ ליפא
הוניגספלד ע״ה ,ר  ,אליעזר גרשון טייכר הי״ד ,ר׳ שלום דית הי״ד ועוד.
מיד אחדי הפסח נפתחה הישיבה ב־ 2מחלקות בראשונה ,הקטנה ,הורה
ר׳ שמחה המלמד ״הקומורוב״ .היא נמצאה ב״בית השני״״ חדד ארוך צדדי
בבנין בית המדרש הפשוט ,שבו התפללו בקביעות קהל די ניכר של יהודים
פשוטים ,רובם בעלי מלאכה .במחלקה השניה לימד ר׳ נתן מלמד ע״ה ,בעזרת
נשים של בית המדרש הפשוט.
אם הזכרנו את ר׳ נתן מלמד כדאי להעיר שד״יה מלמד מעולה להפליא.
בעצמו יליד יוזפוב במשפחת בעל מלאכה״ התחתן.עם ב ת משה פישלס בטומזמןוב.
הוא הצטיין כפדגוג מומחה במקצועו שאין מ מ ה לו בכל הסביבה .מעולם לא
הכה ילד״ וזעם זאת ידאו הילדים ממבטו ואף אהבוהו .למדן ■גדול היה ובעל כושר
הסברה עצום ,שעה שהורוה לילדים .אך העיר לא זכתה להחזיק בו זמן רב כמחנך.
מחלת ריאות כרמית קיפחה את חייו בגיל העמידה .העיר חלקה לד כבוד אחרון
בלוויה ענקית בדרכו למנוחת עולמית הלוויה חלה כשני של פסח ,ומענין שבאותו
תאריד של יום טוב היתד״ ■גם לוויתו של תלמיד חכם גדול ר׳ הירשלה משה אלי׳ם
(גלרנטר) ד׳ל ,ושתי הלוויות הקדירו את השמש של יום טוב שביקשה בכל כחזה
להפיג את רגשי־העצב של יהודי טומאשוב בקרני האביב הנהדרות שלה.
ב־ 2המחלקות של הישיבה למדו למעלה מ־ 100תלמידים ,והעסקנים עמדו
להרחיב את הישיבה ,אך באמצע הקת אירע אסון :באישון לילה פרצה דליקה
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ומעיד בחלקה מגמל ,כולל ביו! ■המדרש •עם בית שגי דבי ת מנסת״,עלתה באש.
הישיבה ■שוב לא בפחחה.
ג.
ס ת י ו  . 1918חיילים אוסטריים משתרכ ים בודדים ובקבוצות ,מפורמים,
מרושלים ,מדוכדכים כלאחד קרב אבוד• ,בכיוון דרומה .הם מוכרים מעל עצמם
המעילים ושאר אביזרים צבאיים להקל את הדרך הביתה .קב וצ ות מאורגניות של
צעירים פולנים ניצבים בכביש קירה .הם לוקחים את הסוסים והנשק מן המיילים
פרוקי־האדיגון של הצבא האוסטרי המחוסל .קמה מיליציה אזרחית פ ולנ ית
וגזומאשוב ה ופכת חלק מפולין המש וחררת העצמא ית עם קום מדיבת ©ילין
צפויות הרבה צר ות ליהודים .האנטישמיות הרדומה אצל הפולנים מתעוררת
ודוהרת בראש מורם על פני ערים ועיירות ,פוסעת ■על פני ר גש ות רכוש,
ופעמים אף על החיים של יהודים ,אזרחיפ־יעמיתים .היהודים מצדם ש וב אינם
מקבלים זאת כדבר מבע י ש יש להיכנע ולהשלים ■עמו .לא .יהודים מדגישים
עצמם נפגעים ,נתונים לעוול ,נערכים .הם ■יוצאים במחא ות תובעים צדק,
מה שבא לידי ביטוי הכי חזק בפי הציד היהודי יצחק גריבבוים מעל במת הסיים.
נפתחת תקופה חדשה ■בחיי היהודים בפולין ,שבד .קם דוד חדור־הברה עצמ ית
יהודית־לאומית דור רג יש מאוד לכל אי־צדק אנטישמ י באופיו .המגיב בהחלטיות
מפעפעת כפי שלא נהג כך בעבר .זהו הדור ,אפשר לומר בביטחה .שב ו גדלו
וחונכו הלוחמים ׳והבונים של מד ינת ישראל בימינו .כיצד נשתקפה תקופה זו
אצלנו ■בטומאשוב?
מחוסר בקיאות באשר לש ורת מאורעות אצלנו באותה תק ופה שעשתה
היסטוריה ,אני נאלץ להשא יר פרק מענין זד .לאלה הזוכרים אותו ב יתר פירוט,
וקדואים על כן לעש ות זאת
ברם  ,לא אצא ידי חובתי אם לא ארשום את ה&אוד-ע הבא שבעצמ י הייתי
עד־ראיה לו .בימים ההם הופיע מחנה של טירונים צעירים מהצבא הפולני
שצעח־ בטורים על הכב יש ■בכיוון לדרך קירה .יהודים סגדו את החנויות וגם
נעלמו מהרחוב שלא לספוג מכ ות מקלגסי פולין לעתיד• .בשוק על יד הכב יש
מול דחוב קושצ ׳לנא עמד ו  3יהודים ושוחחו 2 .מהם בדח ו עם המנוסה והשלישי,
היה זה ר ׳ יקותיאל פויגל ע״ה ,אגב איש קש יש כבה בשאר .על עמדו.
למראה ״מציאה״ כזו קרבו אליו הטירונים .אך הלה לא נבהל  .ובמקל שבידו
הכריע לארץ שבי בריונים צעירים לפני שתספיקו לגעת בו■ .מגם אז לא ברח
גיבורנו היהודי .אז •הסתער עליו מח נה שלם והוא הוכה ובפצע קש ות ממומר של
ליוודו׳בצים מ ילט אותו מידיהם וש ותת דם ה וגא לב ית שמ ואל רייזלם• זמן רב
הילד ד ׳ יקותיאל בראש חבוש תכה באהדה רבה מצד כל יהודי טומאשוב.
w

V

יה י

זכר ו

בר זך .
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איך •הרעיון הציו-ני ה&חובב ותדר לתיוך עירנו טומאישזב
מ .ג ו ז י צ ׳ נ ס ק י
עד גיל חמש עשרה עסקתי בתורה ובחסידות .יום יום הלכתי ל״שטיבל״
טריסק ׳ר־קוזמיר ,עיינתי בספרי חסידות״ שמעת י מעש יות של חסידים ולמדתי
אצל מלמד ים טובים.
זכורני ,שפעם שלחני אבי ז״ל אל הרב ,אב״ ד רבי חיים אהרן צבי שידקובסקי
ז״ל ,כדי למסור לו מכתב  .הוא הראה לי ■פנים ש וחק ות •ודרך אגב״ בחן אותי מעט,
ושאלני שאל ות מספר .מני אותו עם נהייתי לאורח קבוע בביתו ,עד שקבע
שיעור מיוחד בגמרא ,פעמיים בשבוע ,בז השתתפת י יתד עם בנו יחזקאל.
לב ית הרב ר׳ חיים אהרן צבי ,היו נכנסים ובאים אגשים שונים שבאו
ממקומות אחדים .בין הבאים היו נציגיהם ושלזחיהם של יש יב ות מוסדות
וארגונים שונים; וכן רבגים ,דרשנים ומטיפים.
פעם אחת הגיע לבית הרב ״מטיף לאומי״ וביקש ממנו דש ות לדרוש
בבית המדרש העיר; רק אחר לבטים רבים נאות הרב לבקשתו ,אם כי לא
ברצון מלא .כי נזסף על העובדה שעדיין לא נשמע נאום ציוני בעיר״ היה גם
לבושז של השליח הזה — שונה מ ן הרגיל בטרמאשויב ,עם שערותיז הארוכות
שירדו על כתפיו ,ובשבת היה חובש צילינדר לראשו״ דבר שלא נראה כלל בעירנו.
הנואם שנשלח מ״הוועד האודיסאי״ ,החל את דר ישתו בקול נמוך אבל נעים,
כשמד י פעם הלך קולו וחזק .היז אלה הימים שלאחר הפרעות ברוסיה ,ובעיטין
הוא הצליח לתאר את המצב בגלות רזסיה בצבעים שחורים וקודרים״ עד שהג יע
להבעתו של הרעיזן הציוני ,בצטטז פסוקים מספר יחזקאל בע נץ חזון ״העצמות
היבשות״.
עצם והרעיון הזה כבר הובע בפעם הראש ונה ועל ידי הגאון רבי שמ ואל
מוהליבר ז״ל ,בעת האספה ההיסטורית בעיר קאטוביץ״ אשר הוא היה מראש י
הנואמים בת
נאומו על ״העצמות היבשות״ נתפרסם בעולם היהודי ,והוא הפד לנושא
שיגרתי בפי כל הדרשנים והמטיפים הלאומיים.
רוב המשתתפ ים באס יפת «חיבת ציון״ זו היו אנשים חפשיים״ דבר שהב יא
בעטיו את התרחקותה של רוב היהדזת החרד ית מן התנועד״ הצ יונית אמנם,
רבי שמ ואל מוהליבר ,חזה זאת מראש בעיני רוחו ,בהדגישו בנאומו באותה
אסיפה ,בו הזכיר את חזזן ,״העצמות היבשות״ ,את המאמר חז״ל ,במסכת סנהדרין
דף צב  :ומאן נינהו מת ים שהח יה יחזקאל ? — אלו בני אדם שאין בהם לחלוחית
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של מצדה  . . .אלי בגי אדם שכפר ו כחזזית המתים  . . .אלו פגי אדם שחי&ו את
ההיכל כולו שקצ ים ורמש ים  . . .בדברים אלה דצה להעיר את תש ומת לבם של
היהודים החרדים שגם יחזקאל בראותו בחזונו את תחיתו של עם ישראל בארצו״
ידע כי הראשונים לתחיה יהיו אלה האנשים שאין בהם לחלוחית של מצוד..
#
■

המט יף הלאומי שעמד כאן לפנינו״ במלוא שיעור קומתו״ על בימת
בית המדרש  ,דיבר בהתלהבות גדולה״ ודבריו היו חוצבים להבות אש״ כשכל
הנוכחים יושבים בפיות פתוחות ,כדי לשת ות את דברי! והקשיבו להדהשן
הנפלא הזד״ מלאי התפעלות והתרגשות מהופעתו המרש ימה של המטיף
הלאומי הזה.
■במיוחד עשו הדברים רושם חזק עלי ,כמעט כל הלילה נדדה שנת י מעיני,
הפכתי על משכב י ולא יכולתי לתת תנומה לעפעפי .דבר זה גמל בלבי את ההחלטה
כי אכתוב לעתץ ״הצפירה״ על אוד־ות המאורע הזה״ והרושם שהוא עשה עלי
ועל כל קהל השומעים.
•בבוקר השכם  ,נגשתי למלאכת הכתיבה״ לאחר ש ורה ארוכה של מחיקות.
כתבתי !ומחקתי ,עד שעלה בידי שג י :עמודי גייר מלאים .שלחת ים ל״ד״צפידה״
בתקוה ש יפרסם אותם כהעתון .עברו יום אחר יום״ שב וע אחר שבוע״ חפשת י
בד״עתון ולא מצאת י מכתבי« הת יאשת י מזה ,כי דמיתי בנפשי ,כי בודאי לא מצאו
דברי חן בעיני העורך וזרק אותם לסל המערכת  .אד לא כן היה הדבר.
בבוקר לא עביות אחד״ הרשיתי לפני את גליון ״הצפירה״ מזנה לפתע צצו לפני
מלים שכללו את שמ י שח ור על גבי לבן ,באותיות גדולות ,בטור  :״מכתבים
מערי השדה״ כל אשר כתבתי .בתחילה יראתי להראות את עצמי בפני החסידים,
מפני מה יאמרו הבריות ,וימים אחדים החבאת י את עצמי״ ולא הלכתי לה״שטיבל״״
כי שנ י בעלי ׳בתים היו קוראים התמידים של ״הצפירה״ ,והם בודאי קראו
את■ מכתבי ופרסמו ברב ים או! העובדה הזו .אפל למזלי ,אחד לא קרא דברי״
בעוד שהשנ י שכ ן קרא ,שבחני על זאת ,כי דברי מצאו חן בעיניו.
זמן רב לאחד מכן ,קבלתי מכתב מלשכת הנהגה הציונית למדינת פולין
גליל ווארשה ,וחתם עליו ״נ .ם.״ (נדווט סוקולוב) ,ובו כתוב לאמוד :שמאחר
שנודע להם כתובתי ,הם פונים אלי במפגיע לייסד בעיר טומאשוב אגודה ציונית . . .
קראתי אח המכתב פעם זשתים ולא האמנתי למראה עעי .חשבת י שבודאי
אירעה כאן טעות״ כי מי אני ומה אני ו חובש בית המדרש״ בן שבע עשרה שנה.
האם אגי יכול לייסד אגודה ציונית ז (המכתב הזה ועם עוד כמה מכתב ים
ותמונות מסרת י להגנזך הארכיון הציוני בארץ) .כבר עבר יותר מיובל שנים
מעת שנכתבו והם שייכים להסטוריד .הציונית ,כי ממנו ניתן לדעת״ כיצד
התפתחה התנועה הציוגית בפולץ.
המכתב הנ״ל הביאני במבוכה ולא ידעתי מה לעשות״ וכיצד להגיב עליו,
האם להשיב עליו או לא לענות כלל .במשד זמן מסויים הייתי אובד עצות,
לבסוף החלטת י להש יב ולהסביר להם את המצב כמו שה וא בעירנו .בהמכתב
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הדגשת י שהנני בעד בן שבע עשרה שנה ,חובש בית המדרש  ,ולא עסקן ציבורי.
 pציינתי שכמעט כל הבעלי בתים בעיר הם חסידיהם של אדמו״רים שונים,
ובודאי יתנגדו כולם לשמוע הרעיון הזה ,ועוד דברים דומים.
בימים ההם עדיין לא היו מפלגות דתיות בפולין ,כגון  :מזרחי ואגודת ישראל.
אפילו אגודות ציוניות עד יץ לא היו בעדי השדה  ,אלא בערים הגדולות בלבד.
חשבתי  ,כי בשיגור מכתב התש ובה הזה נסתיימה הפרשה הזו ,אבל לא כן
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היה הדבר ,מאז החלה חליפת מכתבים ארוכות בין הלשכה הציונית ובעי״
וכל זה עקב מכתבי למערכת ״זזצפירד.״ על אודות דרשת המטיף הלאומי
כטומאשוב.
*

פעם בבוקר לא ע מ ת אחד קבלתי מהדואר .חבילה של כרת ים ציוניים״
ביחד עם מכתב אלי שאפ יצם מ ן אנשי עידנו .בין החבילה היה גם ״קול קורא״
אחד באידיש ,והכותרת למעלה היה  :״ד״ ד הרצל איז טזיט — אבער זיין גייס ט
לעבט״ (= ד׳׳ר הרצל מת — אבל רוחו חי) .אני לא יכולתי אז להבין האימרה
הזאת ,מה זה הוא מת אבל ו*חו ח יג? זיין גייסט לעבט  . . .א יפה הוא חי?
מה זה דוחו חי ז כל הלילה לא יכולתי לישון ,ת ח — ר וח ות  . . .גייסטער —
רוחות ח י ים  . . .התבלבלו במוחי ,הקול קורא הזה לא נתן לי מנוח ,האם יש
תח ות בעולם ,ובמיוחד מד״ר הרצל ז
בלילה יראתי ללכת החוצה יחידי ,הבטת י בכל הצדד ים אולי הולד הרוח
אחרי״ ומה הוא עושה הריח הזה׳ איד מראהו האם הוא מדבר ז התחלת י להתעניין
ולקרוא דבר מה מהדוקטור הרצל״ חקרתי זדדשת י ומצאתי שהד״ר הרצל כתב
ספר בשם ״מדינת היד.ודים״ .אבל איפה אפשר להשיג הספר הזה״ בעירנו טומאשוב
בודאי אין הספר הזה .אבל יגעת ומצאת תאמץ  .שמואל ניי ,שה יה ידיד אחי
ר׳ פישל ע״ה והיה בא לעתים תכופות להחנות של אחי ,הוא היה כבר נחשב
״למשכיל״ ,ופעם אחת כשבאת י להחנות של אחי מצאתיו שם  .הוא כבד היה
איש בא בימים ,א יש עש יר וקבלן בשביל החיילים הקוזאקים שעמד ו בעירנו,
ואני הייתי אז נער צעיר כבן שמונה עשרה״ לא העזתי ל מ ר אתו ולשאול אותו
אט יש לו הספד מד״ד הרצל ן בחשא י בקשת י את אחי שישאול אותו מ ן עשה,
וכאשר שמעת י תשובתו שכ ן יש לו הספר״ בקשתיו לד״שאיל לי על ימים אחדים.
הוא אמר לי שאב וא : 1ערב לביתו ויתן לי הספר ,וכד הודה .סגדתי את עצמי
בחדרי וקראתיו עד השעה מא וחרת בלילה■ ,וכן ביום המחרת עד שגמרתיו,
ומאז •נהפכתי לא יש אחר .הבנתי אחר בד ה״קול קורא״ עם הכ ותרת ״הרצל מת —
אבל דוחו חי״.
הספר הקט ן הזה עשה עלי ר ושם גדול״ ואז החלטת י בדעתי שלמע ן ציון
לא אחשה ולמען ירושלים לא אשק וט . . .
*
1

■

אחר חתונתי כשהייתי על הקונגרס ר״ציוני הי״א שהיד! בווינה בשנת תרע״ג,
שבו השתתף גם מייסד המזרחי הרב הטמין רבי יצחק יעקב דיינס ז״לן
תואר פניו ה יה כאדמו״ר״ כרבי של חסידים ,עם זקנו הלב ן היורד על פי מידותיו״
ובגדו המשי״ עם כובעו הצילנדר על ראשו ,הדרת פניו ענתה בו שהוא
רב חכם ן כשהלך אל הב ימה לנאום הסיר מעליו הצילבדר ורק כיפה גדולה
על ראשו ,באומו כמבטא הליטאי ,עשה עלי רושם גדול בלתי נשכח.
אגב ,מספרים בשמ ו שה יה אומר :צדקה עשה הקב״ה עם ארץ ישראל״
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מה שהע יר תחילה את לבותיהם של החפשיים לעלות ולבנות את הארץ,
אלמלי היו הראשונים חרדים ,כי אז בודאי היו החפשיים מתרחק ים לגמרי
מכל עב ודת הבנין ,מפגי פחד מגוחך של ׳״אינקביזיציה דת ית״ וכדומה ,והיו
מתבוללים לגמרי בתוך הגזיים .אבל עכשיו בשהחפשיים היו הראשונים לבנות
את הארץ ,יש לקוות כי גם החרדים יתנו סוף סוף את ידם לבנין ,מכיון
שקד ושת ארץ ישראל קיימת בלבו של כל יהודי חרד.
ומאז אחרי ששמעת י את נאומו של הרב ריינם וגם את נאומו של הרב
ר׳ מאיר ברלין ז״ל״ שש ינה אחד כך שמ ו לבר־אילן — נהייתי ל׳״מזרחי״ . . .
כפעם הראשונה שמעת י אז הס יסמה או הפרוגרמה :א ר ץ י ש ר א ל
ל ע ם י ש ר א ל .על פ י ת ו ר ת י ש ר א ל .
בועידת המזרחי אז ימינה נמנה ונגמר שהרב ר׳ מאיר ברלין (בר־אילן),
יפע לארצות הברית להפיץ שם הרעיון של ה״מזרחי״ ,למצוא מסילות בלבות
אחינו החרדים.
ואמנם הצליח בשליחותו ,ובזכות עמלו ומסירות נפשו נוסדו אז הרבה
סניפים של ״אגודות המזרחי״ בארצות הברית.

א דגונ ״ ם וה  7ותדו־ו« 1ת
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ארגון ה מזר חי בטומא שוב
חיי ם יו ס ף לרר
במאמר י  mאני רוצה לתת סק ידה קצרה על ארגון המזרחי שבחיים הדתיים,
התרבותיים והפוליטיים בעירנו — בין המלחמה העולמית הראשונה והמלחמה
השניה ,שהב יאה לאסוננו לחורבן היהדות הפולנית .היד .לו חלק לא מבוטל,
והשפעתו נכדת היה בבל ,וביחוד להרעיון שבשב ילו נוסד ,תחית עם ישראל
ברוח ישראל סבא בארץ ישראל.
הרעיון של ש יבת ציון שקם •עוד ובשנות תר״ד—תר״ל ע״י הגאונים
הרב ר׳ צבי קלישר •והרב ר׳ אליהו גוטמכר ז״ל ,ואתר כך התקופה של
חובבי ציון בשנות תר״מ—תר״נ ,שהרעיון התח יל כבר להתגשם על ידי ש יבת
בנים לגבולם והקמת המושבות הראשונות בארץ ,על ידי יוצאי רוסיה ורומניה —
לא הכתה שרש ים בפולניה הקונגרסית״ וביחוד בגליל לובלין כמו שקרא־ לו
פולניה הקטנה .דק אחדי הופעתו של הרצל ז״ל והקמת התנועה הציונית
שהתח ילה להתפשט בכל חלקי תבל איפוא רק שהיהודים נמצאו ,א; גם בפולין
כמעט בכל הערים הגדולים נתיסדו אגודות ציוניות מכל הזרמים ,ובתובם של
המזרחי .אבל בסביבה של לובלין לא ניכר היה בלום מזה ,נמצאו דק בכל העדים
יחידים שנספחו לה ,קנו שקלים ,תרמו לקק״ל ,אבל להתארגנות ולמעשים לא בא.
ואני הקטן עוד בנעורי נתפסתי להרעיון הזה ,אבל ליבא לפומא לא גליא,
מספיק היה שידעו כי אני קורא עתונים ״הצפירה״ ,״מאמענט״ .כשעברת י
אחרי נשואי לטומאשוב לפני המלחמוז הראשונה ,נודעתי ש ישנם הרבה מהדור
הצעיר שמחזיקים אותם לציונים ,אבל שום ארגון לא היה .צריכים לצ יץ כי
התנועה הציונית בזמן המשטר הצארי היתה אי־ליגלית ,וכל העבודה התנהלה
תחת השם ״חברה לתמ יכת יהודים עובדי אדמה בא״י״ .אני כמובן לא היה לי
שום קשר עמהם  .עובדה אחת אני רוצה כאן לציץ ,שה וא עד היום לפלא בעיני,
זה היה כחודשיים לפני פ י ח המלחמה העולמית הראשונה ,אני עובד לפני הגנה
באמצע העיר ,על יד בית־העם שא ז קראו אותו ברוסית ״טשיינא״ מול החנויות
הישנים ,ועל הספסל כגנה יושבים ר  ,אליעזר לדרקרמר שקראו לו ליתר יהושעלס,
שגר בקצה העיר ,ברח ׳ זמויסקי ,ור׳ זאב מינצר ש נפטר כאן לפני שנתיים.
כשהם ראו אותי ,קראו לי  .ואמרו לי  :שמענו ש יש ל ו ידיעה בנוגע לעלות
לארץ ישראל ,ואיד יכולים להת ישב שם בתור איכרים — .בכלל ש נת תרע״ד
אחדי מלחמת הבלקנים ואתה הקונגרס הציוני הי״א כווינא ,היתד .תסיסה גדולה
לעליה — .אמדת י להם שבענינים כאלה אין לי מושג ,אני יכול לפנות בפטרבורג
לחב .יק״א ,שה יא היתד .היחידה שהתעסקה מה  .אמר ו לי שאפנה להם.
מלאתי בקשתם ואחר שבועיים קבלתי תש ובה .עם פרוספקט בנוגע להת ישבות
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בתור איכרים .מסרתי להם הכל ,אבל כמובן מזה לא יצא כלום כי מיד פרצה
המלחמה .וכפי שהזכרתי ,עד היום היא לחידה מי הודיע להם שאגי נתפס
להרעיון הציוני.
המלחמה הזאת שהביאה מופנה לכל העולם ,הביאה מופנה גם לעירנו
טומאשוב .לא רק בחיים הכלכליים ,כי טומאשוב שישבה במשך יותר ממאה שנה
על הספר בין רוסיה ואסטרייד־אונגרן והחיים האוקונומיים נשען עפ״י רוב
מהיבוא והייצוא לגליציה ,הלגלי והאי לגלי! עם כבוש האוסטרי נהרסה הרבה
מהפרנסות ,והרבה מהם היו מוכרחים לחפש מקורות פרנסה אחרים ,אבל העיקר
בא מופנה בחיים הרוחניים ,לא הרי החיים תחת הצאר שהיהודים היו מחוסרי
זכויות והשכלת העם היתד ,בדרגה פחותה מאד ,כהרי החיים תחת ממשלת
אסטרייך־אונגרן .המדינה הזאת היתה עד חורבנה בשנת  1918אחת מהמדינות
הגדולות ,רבת השפעה בעולם .זו היתד .הכניסה הראשית לטרקלין של מערב
אירופה ,והיהודים היו להם כל הזכויות .מיד עם כניסת הצבא האוסטרי
בשבת  1915נפתחו בכל מקום •בתי ספר בלי הגבלות ליהודים ,והיהודים
יכולים היו לנסוע בכל מקום בלי הגבלה .זה הביא שינוי גדול בחיים הרוחניים
ביחוד בשביל הנוער .כמובן שזה לא פסח גם על עירנו טומאשוב ,ואז התחיל
הרעיון הציוני להתפשט ,הרגישו שהמלחמה הזאת צריך להביא איזה פתרון
לעם היהודי• ,בבחינת ושבו בנים לגבולם .נתיסדו בזמן קצר כמה אגודות ציזניות
של ציונים כלליים ,פועלי ציון ,השומר? זה היה עוד לפני הצהרת בלפור.
אני אז בתור מתפלל בשטיבל דקוזמיר (טריסק) התחברתי עם כמה מהמתפללים
שהרעיון הציוני הדתי ,כבר השתרש בהם ,כמו החברים שלום זילברמן,
מרדכי בלנק ,מרדכי רצימר הי״ד וזוסיא קאנשטוק ז״ל ,ויבדל לחיים דוד שפורר
הי״ו ,והחלטנו לגשת ליסד אגודה של המזרחי ,ביחוד התחלנו לעשות תעמולה
בין הגוער הדתי .כאן עלי לציץ דבר אחד ,כפי שהיה נהוג ברוב ערי פולין
היו הבחי מדרשות והשטיבלך ישיבות של לימוד תורה ,כי ישיבות במובן
שהיה נהוג בליטא ובהונגריה לא היה כמעט בפולין ,כל צעיר שיצא מה״חדר"
בגיל בר־מצוה נכנם לבית המדרש או לשטיבל ,ושם למד תורה עד לנישואיו,
וגם אז היו הרבה שגם אחדי הנישואין היו סמוכים על שולחן חותנם ולמדו
בביהמ״ד .אבל עם פרוץ המלחמה נפסק כמעט הלימוד תורה ברוב השטיבלך,
כפי שהיה נהוג ,ואז יסדנו בשטיבל דקוזמיר ישיבה ,שבה למדו מלבד הבחורים
שהתפללו שם ,גם משטיבלך אחרים ,כמו חלם ,בלז ועוד ,ומלבד שלמדו כולם
כמו מקודם ,למדו בצוותא שעוד ביחד ,והמגיד שעור היה הח׳ שמואל בלאי ז״ל,
הוא היה חברי מנוער עוד ׳בקרסגיברוד■ .עליו נתקיים המאמר  :״הזהרו בבני עניים
מהם תצא תורה״ .עוד בנעוריו התמיד בלימוד תורד״ למרות מצבו החומרי
של אביו .בימי המלחמה שהעיירה קרסניבראד נשרפה עברה משפחתו לטומאשוב
ושם המשיך בלימודיו .השעור הזה התקיים עד פרוץ השריפה בקיץ בשנת תרע״ה
החבר בלאו ז״ל היה גם כן מאלה שעוד בנעוריו נתפס לרעיון הציוני ,ועל
הגוער הדתי הזה היה לנו השפעה וכמעט כלם נרשמו למזרחי ,שאחר כן נתפלגו

לצעירי מזרחי .בינתיים נתפרסמה הצהרת בלפור״ שזה נתנה גם בן דחיפה
להרעיון ,ולמרות שהיה לנו כבר הרבה חברים רשומים החלטנו ,בכדי לצאת
מהמסגרת המצומצם ,להביא איזה נואם שדבריו יסביר את הרעיון של הציונות
הדתית בין השכבות הרחבות .פנינו לוורשה ששם היה כבר לשכה מרכזית .של
המזרחי והם הבטיחו לבו איזה רב נואם .םוכ״& בתחלת ח׳ טבת תרע״ח בא אליגו
הרב רפופזדט ז״ל ,שהיה רב בזיכלין ואחרי כן בלוצק ,עם מר י .ל .שצרנסקי
הי״ד .הנאום הראשון של הרב רפופורט שנאם ביביהמ״ד שהיה מלא מפה אל פה,
הלהיב את כל הנאספים ,ומיד למחרת ביום ו׳ עש״ק ו׳ טבת קראנו לאסיפה
במלון רייכנברג ,את טובי החברים ,ושם נצטרפו הרבה שמתחילה לא ידענו
עלמזם■ .בא יו״ר הקהלה דאז מר ■ב .ויעברג ז״ל .ר׳ לייביש אדימשק הי״ד ,בנו
של הרב אדימשק שהיה רב בקריליב מזלם ־־ שהיה ג ח ל בתודה; חיבר עוד
בנעוריו ספר ״גן ת ה״ על ה״פרי מגדים״ להלכות שבת .נבחר אז הועד הראשון
של המזרחי ,שבו נכנסו ר׳ ב .ויינברג בתור  ,t vר׳ י .ל .אדימשק בתור
סגן יו״ר״ ד׳ בנימין טפלד מזכיר ,ד׳ יעקב לדרקרמר גזבר ,ר׳ מ .בלנק ור׳ דוד
שפורר חברי הועד ,וכותב הטורים בתור טגן מזכיר .ומאז התחיל המזרחי
להתפשט והרבה חברים נצטרפו אליו .הודות לארגון המזרחי בעירנו התחילה
להתארגן בהרבה ערים בסביבתנו אגודות של המזרחי .נוסד בזמושץ ששם עמד
בראש ר׳ מרדכי יוסף קרזנפלד ז״ל שהיה אחד מנכבדי העיר ,ת״ח ואחד.מגדול?
סוחרי טקסטיל גם בבולגוריי ועוד .שכרנו לנו מיד דירה למשרד בבית ר׳ יצחק
מימן ז״ל זבל החברים נרתמו לעבודה ,וכמו שהיינו הנחשונים לרעיון "המזרחי
בסביבתנו היינו גם הראשונים בנוגע לחינוך הדור הצעיד .נתברר לנו כי
דרך החינוך שהיה מקובל בכל עדי פולין אי אפשר שיחזיק מעמד ; מה שאפשר
היה בזמן הצאר ,שבתי ספר והחינוך בכלל היה במצב גדוע מאה אי אפשר היה
עכשיו בפולניה תחת כיבוש האוסטרי ,שבכל עיר ועיר ובכפרים נפתחו בתי מפר
משוכללים ולא היה שום מעצור ליהודים שיוכלו להתקבל .נג שנו אז ליסד
בית ספר,׳ לא לשנות ח״ו אח התוכן הרוחני של החדר שהוא היה בכל הדורות
הכור שצירף את .העם היהודי״ רצינו רק לעדות את היין הישן בכלים חדשים,
ידענו שעם תחית .העם בארץ צריכים להחיות את השפה העברית ,ובזמן שאנו
חיים בגלות צריכים לדעת את שפת המדינה ,וגם לימודים כלליים ,כמו שלומדים
•בבתי ספד הכלליים; נג שנו ליסד בית ספר כזד .כמו שמבינים היום כל גדולי
היהדות החרדית בכל תפוצות ישראל ,אבל לזה היה לנו הרבה מכשולים,
העיקר איפה לקבל מורים דתיים פדגוגים ביחוד ללמוד נ״ך ועבדיה ,לצערנו
הדור שלפניו לא הבין .בכל זאת לא אמרנו נואש והתחלנו מיד לארגן בי״ס
שנקרא אז בי״ס מזרחי .הבי״ס הזה ־למרות כל העכובים שהיה לו במשל הזמן
וגם ■גלגולים בשמות ,התקיים עד .פרוץ המלחמה • העולמית השניה שהביאה
לחורבנה של  .היהדות הפולניות ע״ד בית הספר וטובו נמצאים כאן כבר מאמרים
.מאת מר מרדכי ארליך ז״ל ,ויבדל לחייט  .מר ־ ארי׳ ארביספלד שהיה .בעצמו
זמן רב מודה בביה״ס .אני רוצה רק לציץ בקיצור למדות כל המכשולים שעמדו
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לפניו תמיד תכנית הלימודים ,שאלת המורים וביחוד המצב הכספי התרחב
כל שנה ושנה הן בכמותו והן באיכותו .התקיים לידו גם גן ילדים שהקמנו
בית מיוחד עבורו וכמעט רוב ילדי ישראל בעירנו למדו בו .הדוב מהם נמצאים
כאן בארץ ,והרבה מהם תופסים עמדות חשובות בארץ .חובה עלי להזכיר
שבהקמתו של הביה״ס עזר לנו הרבה ר׳ יעקב לדרקרמר הי״ד והוא היה
בשנים הראשונים להוסדו אחד מהפעילים ביותר להחזקתו ולקיומו.
עם פרוץ השריפה הגדולה בעיר מיד אחד הוסדו של המזרחי והבית־ספר
בא הפסקה בעבודה ,אבל בינתיים בק ת תרע״ח חזרו הרבה מחשובי העיר
שבזמן שהרוסים עזבו את העיר בשנת תרע״ה לפני בואם של הגרמנים עזבו
גם הם את העיר מפני הרבה סבות ונמלטו לרוסיה למינסק ,מסקוה דעוד .חזרו:
ר' ישראל גורזיצנסקי עם בניו ר׳ פישל גוחיצנסקי זר׳ קלמן ערליד ז״ל,
חזר ד׳ אליעזר לדרקרמר ז״ל שלקחו אותו הדוסים בתור ערב ,חזר ר׳
שמואל פיטר הי״ד ,שהם היו ראשי העיר לפני פרוץ המלחמה והם כלם היו
חדורים ברעיון הציוני הדתי ז ומיד כשהעיד התחיל שוב להבנות ■ביחוד שנגמרה
המלחמה ופולין היתד .שוב לממלכה משוחררת ,חידשנו שוב את פעולות המזרחי
עם הרבה כוחות חדשים .ר׳ ישראל גוחיצנסקי ז״ל מסד לנו חדר אחד בביתו
שהספיק כבר אחר השריפה לבנותו שוב בשביל עבודתנו ,ולמדות שמתחילה
לא רצינו לארגן ביהכנ״ס מיוחד עבוד החברים בכדי לא להתפלג מן העם,
וכל חפצנו היה להשפיע בתוכם ,אבל אז שכמעט כל בתי הכנסת נחרכו מפאת
השריפה ,אורגן במזרחי בית תפלה עבוד הרבה חברים שהתקיים עד חורבנה
של העיר עד ®*ח המלחמה העולמית השניה .נתארגן הועד מחדש ,בראש הועד
עמד ר׳ אליעזר לדרקרמד ז״ל ! התחילה שוב כל הפעולות הציוניות ברוח המזרחי
ועם התחדשות המלוכה הפולנית התחילה גם הפעולות המדיניות של היהדות
הפולנית על בל זרמיה ,ובראשה עמדה כמובן •הסתדרות הציונית על כל אגפיה.
ובועידה העולמית של העם היהודי שנקראה אז ע״י מר יצחק גרינבוים ,שמטרתה
היתד .לתאם את עמדתנו לגבי כל משאלות שיעלה על ד.פרק ,השתתף כבר
בא כחנו בשם כל העיר ר׳ אליעזר לדרקרמר ז״ל .להמזרחי נתוספו הרבה
חברים חדשים ביחוד מן הנוער שנתארגן ע״י הח׳ נחום דוב גלז הי״ד שהזכרתי
אותו בין מנהיגי המזרחי שנספו.
המזרחי בפולניה שהתרחב וכמעט לא היה עיר שלא נוסד אגודה של המזרחי
או צעירי מזרחי ,קרא לאחד חג הפסח של שנת תרע״ט את הועידה השניה
של המזרחי שבו לקחו חלק הרבה מגדולי וחשובי רבני פולין ,ואל הועידה הזאת
שלחנו את שני טובי חברנו את ר׳ בנימין טפלר דר׳ יעקב לדרקרמר הי״ד.
הועידה הזאת שהביאה להתפשטות ולהתגברות של רעידן המזרחי כפולניה
זמחוצה לה ,נתנה השפעתה גם להמזרחי בעירנו .בסוף הק ת ביקר את עירנו
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הרב י .ל .גרוברט ז״ל מסטשוב אחד מטובי וגדולי רבניה בפולניה ,מחבר ספר
״חבלים בנעימים״ ועוד .הוא נתקבל א״כ לרב בטורונטו ושם נפטר .אל נאומו
בביהמ״ד באו כל טובי וחשובי העיר והשפעתו היתה גדולה מאד ,ואחד מתוצאותיו
של הביקור היתד .לחדש שוב את בית הספר .שנפסק עם פי ח השריפה מיד
אחר הוסת .הפסקה קטנה בעבודה של המזרחי ,באה עם פרוץ המלחמה הפולנית־
בולשיביסטית בשנת תר״פ ,אבל מיד עם חתימת משלום גתוזדשה שוב העבודה
ביתר שאתן דאגנו בשביל אלה שהתחילו לעלות לארץ ,לקבל בשבילם רשיונות
עליה ולסדר את עליתם .אני רוצה כאן לפרוט בשמם של שתי משפחות שטפלנו
בעלייתם ושהיו הראשונות שעלו לארץ בשנות תרפ״א־ב  :ר׳ זאב ברבט שהיה
צבעי ור׳ יזנה לאדן סנדלר ,שאני בבואי כאן לארץ בשנת תש״ח ,היו עוד בחיים.
במשד הזמן נוסד משדד ארצי״ישראלי שבו לקחו חלק פעיל חברנו ,שכל עבודתו
הי׳ לטפל רק בעלייה ,ביחוד בימי העליה הרביעית וא״ב בשנות תרצ״ג־צ״ט.
נוסד החלוץ המזרחי ועבורו פתחנו שני מוסדות של הכשרה בשנזת תרפ״ד־ז:
אחד נגדיה שבה התמחו כשלשים חברים ,והשני קבוץ הכשרה בכפר מריאטין,
שבו לקחו חלק חברים לא דק מעירנו אלא גם מהסביבה כמז ק ומרוב טיש וביץ.
ד ^ « חיים הכניס בעבודתנו החבר ד׳ בצלאל בזק הי״ז — היום יו״ר בפועל
של המרכז •העולמי של המזרחי — ששהה באותו זמן תרפ״ד־ה בעירנו לפני
עלותו לארץ .אחד ממטרותיו של המזרחי בעירנו היתה כיבוש הקהלה .כידזע
לא היה בפולניה הקונגרסית תחת כיבוש הרוסי קהילות מאושרות עם כח יזרידי
כמו שהי׳ להם במושב אירופה .היו באי כח של הדת היהודית שקראו להם
*דוזרם״ .דק עם התחדשות המלוכה הפולנית קיבלו הקהלזת בח רשמי ,ובשנת
תדפ״ד בבחידזת הראשונות של הקהלד .בעירנו עלה לגו להעמיד בראשה
את חברנו ד׳ אליעזר לדרקרמר ז״ל ,עסקן ציבורי עוד מלפני המלחמה הראשונה.
קודם כל נפתח בית הקהלה ,משרד עם מזכיר ארגן את כל עניגי הקהלה ,השחיטה
וההבנות .הוא ד.ביא לקץ את המחלוקת של חרבנים שאני לא רוצה כאן לע מד
עליו ,השתדל לבנות מחדש את המרחץ והמקוה טהרה שהיתה כבר למפולת
ושהיה פשזט סכנה להכנס בה ,ארגן מדור לעזרה סוציאלית בקהלה ,ביחוד
בריפוי חולים  tלפני המלחמה הראשונה היתד .ביקור חולים ,ולינת הצדק,
שנחנו עזרה לחולים עניים .עם פרוץ המלחמה בטלו שניהם .עם כגון הקהלד.
כל חולה עני קיבל בחנם או בהנחה את הרופא והתרופות* לשם כן השתדל
להביא רופא יהודי את הד״ר שולמן הי״ה נספה בקאטץ ,שעד אז לא היה
אף פעם רופא יהודי ,למרות ששבעים אחוז של תושבי העיד היו יהודים״
אחדי כמה שנים של עבודה איגטיסבית התפטר מרי לדרקרמד מסיבות שונות
מהקהלד -אבל השפעת המזרחי של הקהלה היתד .עד הסוף .בבחידזת השניות
של הקהלות שהתקיימו בשנת חרצ״א ,בזמן המחלוקת של השוחטים ,נבחר מד
ש .שיפלינגר הי״ז ,החי עכשיו באמריקה ,ליו״ד הקהלה ,אבל כותב הטורים
שנכנס לקהלה מטעם המזרחי הועמד בתור גובר זכמעט כל העבודה הוטל עליו.
בבחירות השלישית של הקהלות בשנת תרצ״ו הועמד כותב הטורים בתור יו״ר
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של הקהלה למרות שהיה היחידי שנבחר מהרשימה שהופיעה מטעם המזרחי״
אבל הקדנציה הזאת שהיתה האחרונה בחיי היהודים בפולניה היתה הכי קשה
מימי התחדשותה .המצב הפוליטי והאוקנומי של •היהודים בפולניה התחיל להדרדר
אחרי מותו של פולסודסקי ועם עלות היטלר ימ״ש לממשל התנערו כל שונאי
ישראל בפולניה שהיו רדומים והתאחדו להצר לישראל; במיוחד לקהלות ישראל
באה הגזירה של השחיטה ,לא נתנו לשחוט רק לפי הצורן• של היהודים .בזמן
שמקודם כל הצריכה של בשר בקר לכל התושבים עברה על ידי השחיטה
היהודית ,אחרי כן לפני פ ר ח הסכסוך של הגבולות עם היטלר רצו לאסור
את כל השחיטה והקהלות ברוב עדי פולין ,התקציב של הקהלות התקיים בעיקר
על השחיטה וביחוד בעירנו ~ בכל זאת עלה לו לכותב הטורים לנהל את הקהלה
על כל מוסדותיה עד הסוף .אבל בכדי למלאות את התקציב שלפני גזרת
השחיטה היתד 80 .אחוז מהשחיטה ,ירדה עם גזרת השחיטה עד  40אחוז ,הוכרח
כותב הטורים להכניס את בית החיים לרשות הקהלה שהיתר .מקודם קנינה
של החבריה קדישא ,ולמרות שכותב הטורים פניה אליהם לעבוד ביתד עם הקהלה,
זאת אומרת שהם יתעסקו בכל הענינים כמו מקודם ואץ לחברי הקהלה
רשות להתערב ,ורק בעניני הכספים לעבוד ביחד עם הקהלה ,לא רצו להכנע.
הוברח לארגן חברה קדישא חדשה שעבדה ביחד עם הקהלת .לבסוף נצטרפו אליה
טובי החברים של הח״ק הישנה כי דאו שלא לאיזה חדשות הוכנס הביה״ח
לרשות הקהלה ,רק לשפר את המצב הכספי של הקהל ה .בכדי שהרבנים והשו״בים
ושאר צרכי הקהלד .יוכלו להתקיים .העברתי את בל זה בבדי לדאות שלא הגזמתי
שהחיים הדתיים המאורגנים של :תעיר והתנהלה יעד הסוף •ע״י ׳השפעת !המזרחי.
למותר לציץ שהמזרחי לקח חלק פעיל בכל עבודות הציוניות בעיר ,כמו
קרן היסוד ,קק״ל■ ,במשרד א״י שהזכרתי לעיל ,והרבה חברים וסתם יהודים
עלו על  it -׳ועל ידי השפעתו ,ועולי טומאשוב הותיקים נמצאים ■בכל הארץ
ביחוד בחיפה .כמובן שבעבירידתו היו ׳עליית ■וירידות שדה היה תלוי במצב הפוליטי
והאוקונדמי בארץ ,אבל עבודתו לא נפסקה אף לרגע? ביחוד התגברה עבודתו
אחרי שעבר מדירתו הקודמת שהיתר .בבית צבי וועדר לרחוב הקרסגיבראדי
מתחילה אצל מר נחמיה דורנפלד הי״ד ,ואחר כך לבית של ר׳ משה אדלר הי״ד
הבית ד»זה שי!מש כבר מעון לכל מפעליו׳ היה שם הבית ספר והגן — שבשבילי
הוקם שנתיים לפני המלחמה מעון מיוחד — ומשרדי המזרחי .ומלבד הצעירי
מזרחי והחלוץ המזרחי שהזכרתי ,נוסד השומר הדתי ואגודה של בנות מזרחי
בשם ״׳ברוריה״ והרפה מהן שקבלו הכשרה!עלו לארץ והן המם תושביו ת ותיקות.
מ ה ®המזרחי ׳מעידגו היד .המזרחי הבי •תוסס כמעט בכל ■הסביבה ,וכל הכיגיוסים
מגלוליות התקיימו שם .בשנת תרפ״י התקיים כנים של זזחלזץ וצעירי מזרחי
בהשתתפות הרב ר׳ יעקב סולמן הי״ד. ,עם מר יעקב גרינברג ז״ל ,שהיה »חד
מגעיתלי התטעה בפולניה ,ולבסוף ממנהלי התנועה ■בארץ .בשנת חרצ״ה היה
כנוס .של מ מ ר חי ׳וצעירי מזרחי ומכל הסביבה שבו !השתתף במיוחד שליח מא״י
ד״ר ש .ב .דרלר־פלדמן ד׳ל ,שלפני עלותו לארץ היה מראשי התנועה בפולין.
■

■
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ובממד מזומן בקר* טעי«ד4ו■ לפי זבד!ו1י .הרבה מגדילי ■רבני׳ה וטובי מחבריה ,מלביד
הרב גרויברט והרב רפופודט שהזכרתי ,בקת הרב ר׳ י .ל ,קובלסקי מוולדצלוויק ז״ל,
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הרב רחנבלום מרדזגוב• ,הרב י .וורטהיים מהוהובישוב ז״ל ,הרב בורנשטיין מפלזבסק,
)1הרב הידודץ מוואהלין הי׳׳ד ,דיר אי !עוטדיה (*גוטפדינד) ד׳ל ,והרבה שלוחים
מארזי ישראל !בתוכם .מר יעקב מלמד ז״ל ,הרב מ .שטיינברג ז׳׳ל ומבפר פעם
ויבל״ח וחרב יצחק פילץ הי״ד• ליובל העשרים של בית .ספדנו בא במלותד
ד״ר ש ; .ז  .כהנא הי״ו המנהל של הסתדרות ״יבנה״ להשתתף בחגיגתנו.
■

*

*
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לבסוף אני רוצה להזכיר את אלה החברים שבנפשם ובמאודם עזרו לזה.
להרבה מהם שנספו בימי השואה הקדשתי בספר ה״יזכור ביד״.
ר׳ שמואל בלאיי ז״ל ,שהזכרתיו כבר ,היה אחד מהפעילים הראשונים ,היה
מגיד שעזר בגמרא בכל שבת לפני החברים ,מזמן לזמן השמיע הרצאות שונוח
לפני הצעירים ,ולבסוף נתמנה מורד .לתלמוד ונ״ך בביה״ם .מפני סבות שונוון
עזב את עירנו ,וקיבל משרת מורה בתחילה בשצקוצין ואחר כך בסלופצי ,ע״י
גבול פוזנא ,ושם נפטר באופן פתאומי.
ר׳ יהודה גולדמן ז״ל ,היה מהראשונים שנצטרפו אל המזרחי והיה מהפעילים
הכי מסורים ,לא רק בגופו אלא גט במאודו .הוא היה גם כן מהפליטים לרוסיה
ושם נפטר בסעמיפלטינסק .בנו ליפא הי״ד שגמר את הבי״ם ״יבנה״ והיה אחד בן
למודד .בביה״ס ,היה מהראשונים ביחד עם אחיו שהגרמנים ימ״ש מיד בבואט
לעירנו חטפו אותם ועד היום לא נודע איפה ומתי נספו.
ר׳ אברהם הוכמן ז״ל ,מעת הווסד המזרחי בעירנו היד .החבר הכי מסוד
לדעיוננו ,השתתף בכל הפעולות של המזרחי ,והיה מהחברים האקטיוויים למדות
שהיה מחסידי בלז ,והתפלל שם .אחרי שסבל מנדודיו ברוסיה ושיכל דוב בניו
זכה לעלות לארץ ונפטר כאן.
ר׳ אריה לדרקרמר ז״ל ,היה החבר הכי פעיל והכי מסוד בהסתדרותנה
לקח חלק בכל הפעולות? חבר הועד וחבר ועד החינוך כל הזמן ,ובא כח של
המזרחי במועצת העיד .לאחד שובו מנדודיו ברוסיה לעת זקנתו הוכרח להגר
לאמריקה ,לבניו שהיו שם ושם נפטר.
ר׳ זושא קוונשטוק ז״ל ,הוא כנראה היה מזרחי ברעיון עוד לפני שיסדנו
את המזרחי ,כי הוא היד׳ מהראשונים שהצטרפו ,ועמד בראש העבודה ,אחד
מחברי הועד ,עד שעלה לארץ .כשפתחנו בפעם השניה את בית הספר אחר
השריפה והיינו מוכרחים לתת למר ווינדר הרבה אלפים מרקים לגמור בשבילנו
שלשה חדרים ,היה הוא מהתורמים הראשונים — אלף מרקים ,שזה היה אז
סכום גדול — •בלי לקבל תמורתו .בשנות השלושים זכה לגשם את מאויו
ועלה לארץ ,אבל בלי שני בניו ,רק עם בתו הצעירה ת״ל .היה כאן מחשובי
העיר חיפה ,מתפלל קבוע בביהכנ״ס ״כרמיה״ ועמד מיד בראש יוצאי עירנו.
בזמן המלחמה העולמית השניה השתדל לעזור לאלה מיוצאי עירנו שנמצאו
אז ברוסיה ,ומיד אחרי גמר המלחמה ויוצאי עידנו התחילו לעלות לארץ,
היה הוא הראשון שיסד את ה א רגון של יוצאי עירנו ,ולמרות ששיכל את
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שני ־בנע — הם היו מהראשונים שלמדו בבית .ספרנו .והיו מהמצויינים ,הבכור
משד .הי״ד נולד לגדולות ,נאסף בשואה ,הוא נזכר ב׳״יזכור בוך״« והשני יצחק ז״ל
היה ג״כ בעל כשרונות ,היה מודה בכמה בתי ספר בפולין ,ולבסוף בזבארז
בגליציה ,עבר כל מדורי הגהינם בזמן הנאצים ,עד שזכה לעלות לארץ ,עמד כאן
בראש של כמה מוסדות ,ונפטר כאן באופן פתאומי — עמד בראש העבודה
עד הסוף ,היה הפעיל והמפעיל לכל מה שהיה נוגע לארגון של יזצאי עירנו
והעדרו מורגשת עכשיו בכל דבר.
*
ויבדלו לחיים:
ד׳ דוד שפורר הי״ו ,הוא היה מהמארגנים הראשונים של המזרחי ובית הספד,
עמד בראש הפעולות עד שעלה לארץ בשנת תרפ״ו ,וכאן אני לא צריך
לציין אותו ,הוא כאן מהותיקים של חברי הפועל המזרחי ,עמד כאן בראש
הרבה מוסדות עד שיצא לגמלאות.
ר׳ יוסף הלוי (לכד) הי׳׳ו ,תלמיד חכם משכיל ,כל י מיו קובע עתים לתורה,
ובכל זאת היה לו זמן להתמסר לעבודה פעולית בשביל המזרחי ,עמד כל העת
בראש העבודה .ולמדות שמצבו החומרי היה טוב ,החליט מיד כשבניו גדלו
בשבת תרצ״ג לעזוב את הגלות ולעלות לאדץ .הוא גד כל הזמן בחיפה ונחשב
לאחד מנכבדי העיר ,ממתפללי הקבועים בביהמ״ד המרכזי ,והמגיד שעור שם
בכל יום ,כמובן שלא על מנת לקבל פרם  :וליוצאי עירנו הוא הכתבת המרכזית,
הביקור הראשון של כל עולי עירנו הוא אצלו ,והוא ורעיתו תחי׳ מקבלים
את פלט בסבר פנים יפוח ,וכל האסיפות והישיבות של יוצאי עירגו הזא אצלו.
*
■

מבין הצעירים שהצטיינו בעבודתם והנמצאים כאן בארץ:
נחום דצימר הי״ו .שהעמיד עצמו לה תנועה מיד עם הוסדה ,והיה מהחברים
התוססים עד עבדו אחרי נשואיו ללוביטש.
שמואל הונורוב הי״ו ,אחד מפעילי החברים ומחברי הועד עד הזמן האחרון
לפני השואה.
יוסף זינגר הי״ו ,צעיר בעל כשרונות שנתן הרבה מכשרונותיו להתנועה.
שמואל וויסר הי״ו ,שהתמסד לעבודה בכל מרצו מעת היוסד המזרחי .היה
מהחלוצים הראשונים שהצטרפו למקום הכשרה המרכזי הראשון של החלוץ המזרחי
בפולניה שיסד ד«ח׳ ש .ח .לנדוי ז״ל ,בסקוצקובה ,אבל מפאת סבות שונות
לא היה יכול לגשם את מאויו עד אחדי המלחמה.
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עם .מאמרי זה רציתי להדגיש שבחיים הטומאשובאים בין
היה המזרחי החלק האקטיווי בעיר ,וכמעט שלא נעשה שום דבר
ומבלי להתחשב עם דעתו ,ואלה החברים שנ שאת הודות לה׳
כאן בארץ״ ארץ ישראל המחודשת והנבנית — הוא עדות
לא היה לריק.
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מנ היגי מזרחי
ח .י .

ל רו

בהתפתחות החיים הלאומיים והתנועה הציונית בעירנו ,אחר המלחמה
העולמית הראשונה ,היה לה להסתדרות ה״מזרחי״ חלק גדול ,ואני רוצה בזה
להעמיד מצבת זכרון לחברי הי״ד שהודזת להם עלה לה להסתדרות ה״מזרחי״
מיום הוסדר ,ועד שעלה עליה המרת על ידי הנאצים ימ״ש לעמוד בראש
החיים הציבוריים בעירנו ולהיות מן העושים והמעשים בכל ענפי התחיה
הלאומית ברוח הדתית.

לראש ולראשונה ו #אליעזר לדרקרמר
■

הוא היה בן למשפחה המסועפת ששמה יצא מחוץ לתחומי העיר .תחילת
עבודתו הציבורית נעוצה עוד הרבה זמן לפני המלחמה הראשונה .מלבד חינוכו
היהודי שקיבל בילדותו במו כל הדודות האלה במקרא גפ״ת בחדר ,השתלם
גם בלימודים הכלליים וידע את השפות פולנית ■ורוסית ,על בוריין ,והשכלתו
הבללית הביאה לו שעוד בימי .הצאר היה מראשי השלטון של הקהלה ומעסקני׳ה
הכי נמרצים! השתדל בבל מרצו לשפד את החיים הדתיים של הקהלה ,והיה לו
תמיד מלחמה עם אלה שכל חדש אסור להם .בתור יו״ר של הקהלה בימי
המלחמה הראשונה נלקח אז ע״י חייליו של הצאר גנרל רדקי דימימדוו בזמן
נסעתם בשנת  — 1915בתור ערב ,ובכה נתגלגל אז למרכז רוסיה ■עם בתו היחידה
ונשאר שמה עד אחדי המהפכה הבזלשיבית שאז עלה לו לחזור הביתה .מיד
עם שובו נכנס לתנועה המזרחיות שבה מצא כר נרהב לפעולתו ,התיצב בראשה,
ועד המלחמה השניה היה נשיא הכבוד שלה .בועידה הלאומית הראשונה של
יהדות פולניה אחרי שחרורה של פולניה שנקראה אז ע״י מר גרינבוים,
נבחר הוא פה אחד בתור ציר של עירנו להועידה .עם יסודה של הקהלה הראשונה
עפ״י החוק הזמני של הממשלה הפולנית בשנת  ,1924נבחר הוא בתור יו״ר
הקהלה ועמד בראשה כמה שנים ז אבל עם שינוי המצב הפוליטי בפולניה
אחרי ׳מהפכת פילסודסקי• ,וביחוד הסכסוכים הרבים בקהלה עצמה שהפריעו
לעבודה נורמאלית פרש מהחיים הציבוריים ,אבל בעבודה המזדהית התענין
עד יומו האחרון.
»
ראוי לציץ את בניו שבלם עמדו בראש התחיה הלאומית :בנו בבורו
ר׳ יעקב הי״ד ! במו אביו גם הוא קיבל את חינוכו רב גוונית .עם הוסת של
המזרחי וביה״ס היה •הוא מהמיסדים ,והודות לתמיכתו הכספית יכלנו לפתוח
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את ביה״ס .ובשנים הראשונות היה הוא מהעסקנים הכי נמרצים .ביתר היה החל
שהכל פונים אליו :רבנים ,חסידים״ איטליגגטים ,פשוטי עם״ כולם היו מבאי ביתו.
במעשה •הצדקה השתתפה גם רעיתו אסתר הי״ד ,וביתם היה פתוח לכל מד נפש.
בנו השני ד׳ ארי׳ לייבל היה מפעילי המזרחי וכל שעותיו הפנויות הקדיש לתנועה.
בנו ר׳ יצחק הי״ד היה מראשי הציונים הכלליים.

ר׳ שלום זילברמן הי״ד
נכדו של הרב מבילגורי ר׳ יעקב מרדבי זילברמן זצ״ל הנקרא דער
מאציאדויר עילוי ,הרב הזה היה מגדולי רבני פולין מלפני המלחמה הראשונה.
אהבתו לעם ישראל ולתורת ישראל ולכל קדשי ישראל עבדה כל גבול ועל
ברכי זקנו נתחנך ר׳ שלום ועם הוסדז של המזרחי ,העמיד את עצמו בראשו
והוא עם תבונתו ושקול הדעת שלו עזר הרבה להתפשטותו של רעיזן המזרחי
בחוגי החסידים .בכל הישיבות ואסיפות שכמעט בכלם השתתף ,כלם הקשיבו
לדבריו ,ועצתו ודעתו •היתה תמיד המכרעת ,השתוקק כל ימיו לעלות ארצה
ולזה שלח את ארבעת בניו יבדלו לחיים ארצה אבל הוא לצערנו לא זכה.
עם כניסת הנאצים ימ״ש עזב את העיר ועבר לתחום הרוסי ,אבל עם פרוץ
המלחמה הגרמנית־דוסית הדביקוהו הנאצים על אדמת וואהלין.

ר׳ בנימין טפלי הי״ד
טפוס נפלא היה ר׳ בנימין ,חסיד גורי ולמדן שפרגסתו היתד .מזה ,בתור
מלמד לגפ״ת ,ומלבד ידיעותיו הרבות בתלמוד היה בקי נפלא בידיעות כלליות
כמו היסטוריה ,גיאוגרפיה ואסטרונומיה .למותר להגיד שהיה בקי בתנ״ך
ובשפה העברית .אבל מי פלל שבתוך תוכו של האדם היקר הזה קונן אהבה
בלי מצדים לארץ ישראל ,לתחית עם ישראל בארצו ן וזוכר אני בימי המלחמה
הראשונה ,עם יציאתו של חיילות הצר — שתחת משטרו היתד .התנועה הציונית
אי־לגלית — מפולניה הקנגרסית והיא נכבשה על ידי הגרמנים והאוסטרים״
התחילה התנועה הציונית לצאת מהמרתף .אלה היו אז ימי הזהר של התנועה.
בכל עיר ועיר נוסדו אגודות ציוניות של כל הזרמים .כמובן שזה לא פסח
גם על עירנו טומאשוב ! ובגשתי אז ליסד עם עוד כמד .חברים את המזרחי בעירנו,
שרוב רובו היו חסידים• ,ושם המזרחי לא ידעו אפילו״ חפשתי איזה אדם
בא בימים שיוכל להשפיע עליהם ,ז .א .על אנשים חסידים באים בימים .אז —
אינני זוכר כבד מי זה היה — ניגש אלי אחד מחברי ולחש לי באזני ,תגש אל
ד׳ בנימין טפלר ,הוא חובב ציון •גדול .אני את ר׳ בנימין הכרתי ,היתד .לי
הזדמנות פעמים אחדות להפגש אתו בהישיבה שהתקיימה אז בטומאשוב לפני
המלחמה ושהוא היה אחד מהמלמדים אבל מלבד זד .לא היה לי שום קשר עמו?
גם הגיל השפיע״ הוא היה קשיש ממני בהרבה שנים .נלחמתי עם עצמי במה ימים
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עד שאזרתי עוז זנג שתי אליו להציע לו שיקבל עליו להיות מן המארגנים
של המזרזזי .אבל איד נדהמתי שקיבל אותי בסבר פנים יפות והבטיח לי לעשות
כל מה שיחי׳ •ביכלתו ,למרות זאת שהוא בעצמו אז לא האמין שגובל להשפיע
הרבה ,זהוא נכנם מיד לעמדה ■והיה •מן היחידים שעזרו לי בהנחת המסד
של המזרחי כעירגו .בועד הראשון של המזרחי נבחר בתור מזכיר שמלא אותו
באחריות ! עם הוסדז של ■בית־הספר הראשון של המזרחי העמידו אותו בתור
מורה לתלמוד ,ואת המשרה הזאת מלא בהתמסרות כמה שנים .בועידה השניה
של המזרחי שהתקיימה מיד אחר שחרורה של פולניה בשנת תרע״ט ,נבחר הוא
ביחד עם ר' יעקב לדרקרמר בתור צירים .מפני סבות שונות התרחק אח״כ
מעבודת המזרחי ,אבל •בתור תוכו נשאר חובב ציון נלהב• ,וכל בשזרה טובה
שמחה את לפו ,זלהיפך איזה בשזרה לא טובה .בימי המאורעות של תרפ״ט,
גזרות פספילד ,דכאו את נפשו עד מאד .אני רוצה לציין את ד׳ בנימין בתור
מספד .הוא ,בתור ידען נפלא של ההיסטוריה היהודית ,היה אוהב לספר אחד.
מאורע זזה היה באמת נחת דוח לשמוע ממנו איך ■הוא מרצה ,לא חשוב היד״
על איזה נושא ,אם זה היה משפט דרייפוס ,המחלוקת של ר׳ יעקב עמדין עם
ר׳ יזנ תן מפרג וכדומה .כדאי להזכיר שכל ימיו הקדיש את עצמו ללמוד עם
פשוטי עם בשעותיו הפנויזת ,מ שניות זאגדה ,בלי לקבל פרס.
■
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ר׳ מרדכי רצימד ה י״ד
מיום •הוסדו של המזרחי התמסר אליה בכל נפשו ומאדו ,ועד יומו האחרון
היה מן הפעילים הכי מסורים .עליו נוכל לומר כי המזרחי היה ביתו השני.
את כל שעותיו הפנויות הקדיש להמזרחי .הרבה פעמים כשבא מן הדרך —
מסחרו היה מחוץ לעיר — לפני שהלד הביתה סד להמזרחי לקבל דו״ח.
כפי שהזכרתי התמסר להתנועה ,לא רק בנפשו אבל העיקר במאודו בזמן
שמצבו החומרי הרשה לו .תמיד כשבא מן הדרך ונכנס לבית הספר .השאלה
הראשונה היתד .אם לא צריכים לכסף״ ומתי לא היה צורך ז ומשאלתו היחידה
היתד .לעלות ארצה ולבנותה ,ולשם זה השתתף בשנת  1524בקניית אדמת עפולה
ביחד עם עוד חברי המזרחי ,אבל בזמן האחרון התרושש מאד מצבו ולא
יכול היה לגשם את שאיפתו ,אבל את האדמה לא מכר למרות מצבו החומרי.
b

ר׳ מרדכי בלגק הי״ד
מן המיסדים הראשונים של •המזרחי .עוד בשנת  1917בזמן הכבוש האוסטרי
העמיד עצמו בראש העבודה ,לקח חלק פעיל בכל המפעלים של התנועה הציונית,
היה המורשה הראשון של הקק״ל ב׳״מזרחי" אבל מפאת מצבו החומרי שהורע מאד
בזמן האחרון וביחוד המצב המשפחתי הוכרח להיות מהחברים הפסיביים שזה
העיק עליו מאד.

ר׳ פנחס ברס חי״ד
אחד מראשוני המיסדים של המזרחי■ ,ועד יומו האחרון היד .חבר הועד שלו
למרות טרדות הזמן שלו ,כי מצב הפרנסה שלו בתור אופה העסיק אותו
כל ימיו לרבות הלילות ,מצא די זמן להקדיש להתנועה וכמעט לא היתד.
ישיבה אחת של הועד שהוא לא השתתף בה .היה לו תמיד דעה ברורה
ובכל השאלות כמעט תמיד קלע למטרה.

ד׳ נחום דוב גל? הי״ד
עוד בהיותו צעיר לימים נרתם לרעיון הציוני ,בשביל זה התחיל ללמוד
את השפה העברית על בוריה שזה היה בזמן ההוא ז .א .לפני המלחמה הראשונה
חזיון נדיר? כמובן עם הוסדו של המזרחי נכנס לתוכו בראשו ורובו .ועם הוסד
ביה״ם של המזרחי בשנת  1918בימי הכבוש האוסטרי נתמנה בתור מורד.
לעברית ותנ״ך ,ולעבודה הזאת הקדיש את כל כחו .אבל עם העבודה הזאת
לא זנח את שאר עבודות של הציונות והמזרחי ,לא היה אף מפעל אחד של
קק״ל וקרן היסוד ועוד שהוא לא לקח חבל בראש .עם עזבו את העיד בעברו

ם ו מש ו ב * ל ו ב .
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■

«רץ

לשמש מודה בבילגיודיא אבד המזרחי בח רב של
היה מורה: .בביכאוו ושם כנראה נפל ע״י הנאצים ימ״ש.

ופעולה .בזמן האחרון
.

I

חעליה לארץ ישראל של בצלאל ביזינסקי (בזק)

*ושבים
עומדים

מימין  :נחום ראציממר ,נחום גלאם ,בצלאל .ביזשינסקי ויעקב ארביגזפעלך 1
מימץ * • שמחת הויט ,שמואל האנאראת ,שמוא.ל נאלדשטיין ויוסף זינגער
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ואחרון אחרון ׳חביב ר׳ יעקב ארביספלד ה י"ד
אחד ממעצבי החיים הציבוריים בעיר טומאשוב בשתי עשרות שנים האחרונות
לפני השואה ,המארגן של התנועה המזרחית והמרכז של ביה״ס ״יבנה״ .נולד
לאביו ר׳ יצחק יבדל לחיים ארוכים החי אתנו בארץ .אביו היה אז מקנאי
חסידי בלז וממתנגדיה הגדולים של התנועה הצידנית .את חינוכו קיבל כמו
שאד בני גילו אז ,בחדר ובישיבה שהתקיימה לפגי המלחמה הראשונה .הכנסו
לתנועה המזרחית היתד .בשבילנו אפתעה גדולה .את חטאי אני מזכיר היום,
היה זה באחד מן הערבים בשנת תרפ״א שתלמידי ביה״ס ״יבנה״ ,אז ״מזרחי״״
ערכו הצגה ,ההצגה גערכה בביה״ס אז בדירתו של ר׳ צבי ווינדר .והנה בין
אלה שנדחפו לראות את ההצגה בא גם יעקב הצעיד והרזה ,אני שהכרחי אותו
בתור בגו של ר׳ יצחק הקנאי ,אגב דירתם היתד .ממול ביה״ם״ ועד אז לא ראיתיו
בין באי המזרחי למרות שהתנועה התקיימה זה כמה שנים והכתה שרשים
בחיים של העיר ,חשבתי שהוא בא בוודאי בתור בלש בכדי שלמחר יוכל למסור
בבית החסידים של יבא הבל מה שראה כמובן בסלופים .רציתי לומר לכמה
מן הסדרנים שיזרקו אותו החוצה אבל אחד — אינני זוכר מי זה היה —
לחש לי באזני ,הצעיר הזה הוא אחד משלנו .כמובן שהתחלתי אז להתיחס אליו
בגישה אחרת .לא עברו שבועות ויעקב נכנס באופן רשמי להסתדרות של
״המזרחי״ ן אבל מיד עם בואו אלינו בא לא רק לראות אלא גם להיראות,
הוא נכנס מיד לכותל המזרחי של התנועה ,הוא בא מיד עם דעתו הצלולה והברורה.
כנראה שדעותיו הוגבשו אצלו עוד הרבה זמן לפני זה• ,בזמן שהיה עוד מהנסתרים.
עם הכנסו העמיד עצמו בראש של ״צעירי מזרחי״ שריכזה אז את הצעירים הדתיים
שנלקטו לציונות ולא היה כל מפעל של הצעירים שהוא לא היה הרוח החייד .שלהם.
עם התרחבותו של ביה״ס ״יבנה״ העמיד אותו ועד ביה״ס למזכיר ולמנהל
אדמיניסטרטיבי שאת התפקידים האלה החזיק עד סופו של ביה״ס שנחרב
עם פלישת הנאצים ימ״ש .הודות למרצו ביחוד להתמסרותו יבול היד .ביה״ס
לא רק להחזיק מעמד למרות כל הקושיים שעמדו לו על דרכו ביחוד מצב החומרי,
אלא להתרחב ולהשתפר בכל המובנים ולהעשות מוסד חינובי מוכר לא רק
מהציבור היהודי אלא גם מהמוסדות המפקחים הממשלתיים שעיניהם בדדו כלל
היו צרות לגביהם .בתור מזכיר של התנועה המזרחית מוטלת היתה עליו בל
העבודה שהסתעפה להרבה ענפים והוא ניהל אותה בדב כ שרון! למותר להגיד
שלא היה אף מפעל ציוני אחד שהוא לא השתתף ■בו ושלא היתד .נכרת השפעתו —
השפעת המזרחי .השתתף כמעט בבל הרעידות הארציות של ה״מזרחי״ ד,,תורה
ועבודה״ .בספר המכתבים של הרב ניסנבויה הי״ד שיצא זד .לא מכבר נמצאת
תמונתו שהשתתף במועצה הארצית של המזרחי! למדעצת העיריה האחרונה
נבחר הוא לחבר המועצה ביחד עם החבר לייבל לדרקרמר .ברוב כשרון דטקט
הגן על עניניהם של היהודים ,ולמדות הרוח האנטישמית ששררה בשנים האחרונות
לפני המלחמה ב&ולניה היתד .לו השפעה על הנהלת העיריה וראש העיד התחשב
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מאד בדעתו .מפאת מצב בריאותו לא דצד׳ לעזוב אה העיר ולנדוד לרוסיה״
אבל הנימוק העיקרי שאמד לי בעת הפדדו מאתי שמרוסיה •הוא איננו רואה
האפשרות שיכול לעלות להא רץ שאליה השתוקק כל ימיו״ וכ&ה נשאר ביהד
עם שאר החברים שהזכרתי למעלה — .השם ינקום את נקמתם.
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יושבים מימין לשמאל  :לייבל לדרקדמר ,חיים יוסף לדר ,אברהם רפופורט ,מרדכי שפורר,
עומדים  :פיוויל קסל ,יעקב ארביספלד ,יוסף שייט.

ס פ ר ז כ רון

336

ה ס ת ד רו ת

״ צ עי די -ה מזי חי ״

בטומ שוב

נ ח ו ם ר צ « מ ר  ,תל־אב יב
ברצוני להביא בזה תואר על דבר יסודה והתפתחותה של תנועת ״צעירי
מזרחי״ בטומשוב לכל שלוחותיה ,כגון :״החלוץ־המזרחי״ .״ברוריה״ ו״השומר
הדתי״ .אולם בדי להבהיר את הדברים על רקע ההתפתחיות״ שנתהוו בימים
הראשונים ליסודה ,עלי להקדים סקירה קצרה על דבר ההתפתחות של התנועה
הציונית בכלל ■ו״המזרחי״ בפרט בימי מלחמת העולם הראשזנה ותקופה קצרה
לאחריה.
ובכן ,עוד בעצם ימי מלחמת העולם הראשונה ,עם יציאת הדוסים משטחה
של פולניה וכניסתם של הגרמנים התחילה התנועה הציונית להתפשט במהירות
מפתיעה .עד אשר כמעט לא נשארה בכל השטח אף עיר ועידה שלא נוסדה בד.
איזו שהיא אגודה ציונית .הסתדרות הציונית ,שהתקיימה עד אז בסתר בעקבת
משטר הדכזי של הצאר הרוסי ,שרוב שטחה של פולניה ד«יה נתון תחת שלטונו,
קבלה אז דחיפה חזקה להתארגנות מחדש ודוב העם .ביחוד בני הנוער ,התיצב
תחת דגלה.
אז התחילו להתארגן גם הרבה אגודות ציוניות של היהודים הדתיים בשם
ה״מזרחי״ .ולמרות זה שהקו הרשמי של החרדים ,ביחוד של החסידים היה
בימים ההם נגד הרעיון הציוני ,והיז גם הרבה מקרים שיצאו במלחמה גלויה
נגד הציונות — ,בכל זאת התעוררו ,כאמור ,הרבה מן היהודים הדתיים ,ובתוכם
הרבה מגדולי הרבנים ויסדו אגודות של ״המזרחי״ ,שאת יסודותיו הניחו
גדולי ישראל עם הרב ריינס זצ״ל בראש ,עוד בשנת תרס״ב ,בוילנא.
בעירנו טומשוב נזסדה האגודה הראשונה של ה״מזרחי״ בשנת תרע״ז,
ובתוך ש־ורותיה התארגנו אז זקנים וצעירים יתד .והיא התחילה מיד עם הוסדה
לפתח פעילות ענפה בכל שטחי התנועה הציונית — .אולם מפאת השרפה הגדולה״
שפרצה בטומשוב בקיץ תרע״ח ,ושבה ■עלה בלהבות רוב העיר נפסקה העבודה
לזמן קצר .עם קצה של המלחמה בסוף שנת תרע״ח ותקומתה של פולניה
המשוחררת ,נתחדשה שוב העבודה במלוא המרץ.
אבל אז כבד הדגישו הצעירים״ בי בשבילם צרה המסגרת האחידה ביחד
עם החברים הזקנים! ביחוד נוכחו לדעת שבשבילם בתור צעירים נועדו גם
תפקידים מיוחדים ,מחוץ לאלה שיש להמזרחי בכלל ולשם הגשמתם היעילה
יש צורך בארגון מיוחד של הצעירים .אז קמה אגודת ״צעירי־מזרחי״ .הדבר
נעשה כמובן במסגרת כל ארצית — .בעירנו טומשוב נוסדה אגודת ״צעירי־
מזרחי״ בשנת תר״פ ,שרכזה בתוכה את טובי הצעירים הדתיים בעיר״ רובם
מחובשי בית המדרש.
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המארגן ויושב ראש הראשון שלה היה הח׳ נחום דב גלאז הי״ד .הוא נא
אל התנועה במובן יגם בן מספסל בית־המדרש ,אולם הוא היה גבר לפני זה
חתר ברוח הצייונית ד״דתית וידע כבר אז את השפה העברית על בוריה.
בין חברי הועד הראשונים נמנו  :שמואל־ גולדשטין ז״ל ויבדלו לחיים בחום רצימר,
שמואל הונורוב ויוסף זינגר.
הפסקה קטנה •בעמדה נגמרה שוב בזמן המלחמה של הפולנים עם הבולשביקים,
אולם עם ■גמר הקרבות נתחדשה העבודה ביתר תנופה .כאן צריך להזכיר אח
הוד יעקב ארביספלד הי״ד ,שהצטרף אז לתנועת ״צעירי־המזרחי״ ,הוא היה
כח מארגן ממדרגה ראשונה ובמשך הזמן בעשה לעמוד התוו של תנועת
י ה״מזדחי״ בטומשוב כפללתה עד לימים האחרונים שלפני מלחמת העולם השניה.
הס׳ צעירי המזרחי בטומשוב נחשבה בין החשובות במדינת פולין .לא היתד.
אף ועידה אחת של התנועה שאג לקחו חלק בה .עוד בשנת חרפ״א שלחו את
בא־בחם לועידה הארצית הראשונה בורשה .היה זה הח׳ פנחס נויהויז ,כנו של
הרב ר׳ נחמן זצ״ל מטומשוב והוא גם נבחר אז להועד המרכזי .עם התגברות
התנועה החלוצית היז צעירי המזרחי בטומשיוב מהראשונים ,שיסדו בשבת תרפ״ד
את ה״חלזץ ־המזרחי״ ,זמיד באותה שנה נוסדה •על ידו בטומשוב ״נגריה״
והרבה מחבריו התמחו בה בעבודת הנגרות ,וגם עלו אח״ב ארצה .ועד היום
הם חיים ממקצוע זה.
בשנת תדפ״ה נוסדה על ידי ה״הלוץ המזרחי* בעירנו חוה חקלאית
בבפר מראטין ,שחברים מבל הסביבה קבלו בה את הכשרתם לעליה .במו בן
נשלחו על ידו במה חברים לשם הכשרה בחוד .החקלאית המרכזית של החלוץ
המזרחי ב״סקוצ׳קובה״ ,ביניהם הח״ח :משה פייער וישעי׳ גורזיצנסקי ז״ל
ויבדל לחיים הח׳ שמואל וייסד.
בשנות חרפ״ה—תרפ״ז נתקיימו בטומשוב ועידות מחוזיות של בל ארגוני
ה״חלוץ המזרחי״ במחוז ,בהשתתפותם של באי בח הועד המרכזי.
מלבד העבודה החלוצית פעלו הרבה בשדה החינוך והתרבות .נערכו שעורים
לעברית ,תנ״ך ,תלמוד ועוד .עלינו להזכיר כאן במיוחד את הח׳ בצלאל בזק
(ביז׳ינסקי) . ,כיום חבר המרכז העולמי של ה״מזרחי״ ,ששהה במשך זמן מה
בטומשוב ועמד בראש התנועה .הוא הקדיש הרבה מזמנו וידיעותיו בעיקר
להעגודד .התרבותית ובבלל פעל הרבה להחחזקתה של התנועה בטומשוב.
השנים תרפ״ח—תר״צ היו שנות שקט יחסי בתנועה הציונית והעבודה
הצטמצמה כשנים אלה במדת מה .אכל ההל משנת תרצ״א באו שוב שטת
גאה .אז נבנסו לעבודה חברים חדשים ,הרבה מאלה התחנכו כבד בביה״ס ״יבנה״.
ביניהם האחים קויבשטוק ז״ל ויבדלו לחיים שבתאי וסרמן ועוד — .בראש התנועה
עמד הח׳ שמואל •וייסר ,שהתפתחה אז במיוחד ורכזה בתוכה את דוב הנוער
הדתי בעיר.
בזמן ההוא נוסדה גם אגודה של צעירות דתיות בשם ״ברוריה״ ,שהתפתחה
יפה ולשורותיה הצטרפו כל פעם חברות חדשות .הריבה מהן ,לאחר שקבלו
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שורה ראשונה (מלמעלה מימין)  :שמואל דויסר ,ישראל אייזן ,זאב גיי (אוחז הדגל) ,משד .פייער,
יצחק הזכמן ,אריה מעצר.
שדרה שניה  :אריה לרר ,מרדכי טורם ,נטע קופר ,יוסף טפלר ,ישעיה גורזיצנסקי ,דוד פוטר,
זנוויל פילמר.
שורה שלישיוג :יוסף שפירא ,ישעיה פרגר ,שרגא בונדר ,צבי רייז ,אברהם וורטמן ,יוסף זינגר,
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מגד מ רי .בי ת הספר יבנה נדסחז ג״כ הסתדרות ה״שומר הדתי״ ,ששמה לה
בעיקר למטרה להשתלם בלימודים במסגרת שעדרי ערב ולפתח פעילזת תרבדתית
דספדרטיבית ,המידחדדת לתנדעת השדמר הכללי ,בעיקר היתד .שאיפתם להמצא
ב תיד שדרדתיה של התנדעה הדתית הלאומית.

החלוץ המזרח* בטאמאשדב חול המועד פסח תרפ״ה

בסוף ר שימתי אני רואה לי לחובה להקדי ש שורות אחדות ל שמו ו של
אי ש אחד ,אמר  oxאמנם לא הי ה אף פעם חבר בהס תד ח׳ ת ״ צ עי רי־ מז ר חי״,
הרי יעבד כל הז מן במחיצתה וה שפיע עלי ה ה שפעה הכרעת .מתכוץ אני בזה
למר דיי ם יו ס ף לרר ,שלפי דע תי אי אפשר בכלל לכ תוב על פעולה מזרחית״
איזו שהיא בטו &שוב״ מבלי ל מכי ר את שמו של זז .י .לרר .הוא הצטרף
ל״המזרחי״ בי מי ם הרא שונים ל הו סדו ו מי ד משך א ליו את ת שומת הלב הכללית
בתוך התנועה״ ב היו תו אז אחד מ צעי רי בי ת המדר ש המוכ שרים ביו תר ונב ח ר מיד
ל מזכי ר .כעבור ז מן מה שמש כבר כיו שב ראש בפועל ואח״ב נבחר לי ריד,
.־בכהונה זו שמש עד הז מן ה א חרון .הוא הקדי ש ל״המזרחי״ כל כך הרבה ז מן,
כח ומרץ עד שקשה הי ה ל ה בין מ תי י ש לו ז מן ל עניניו הפרטיי ם .בכלל היה
הרוח החיה בכל ה תנועה כל ז ה שלא על מנ ת לקבל פר ם ,רק לטובת ה ר עיון,
שאליו ד״וא מסור ככל ני מי נפ שו.
כיו ם ה ח׳ לרר חי בי שראל ו הנ הו המנהל בפועל של החברה להוצאת ספרים
*אל ■המקורות״- — .עד היו ם הנה* א הוד :מ אד מל הל מ כי ריו:ו ח ב ריו מי מי ם עברו
וברכתם חלוה או תו ת מיד.
■
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בי ת־ ס פ ד ״יבנה״
א רי ה

או ב ש פ ל ד

ב ר צוני לסקר בקצרה את תולדו ת מוסד חנו כי זה אשר האציל מרו חו
ו ה טביע את חו ת מו על מהלך ה חינו ך ב עי רנו טומ שוב.
עד שנת  1815היתד .עירנו תחת שלטון הצאר הרוסי ,אשר דכא ביד אמריה
כל חפש וקדמה .בעזרת כמד .יהודים ׳״נכבדים״ ומלשינים שלט ברחוב היהודי.
והם השגיחו •בשבע עינים שלא חלילה יחדר קו אור של השכלה .היה מעשה
שרצו ליסד ספריה ,הודיעו תו״מ לנצ׳לניק והסבירו לו את מה שהיה צריך,
והלה אסר את יסוד הספריה .ביחוד ,נלחמו — הנכבדים האלה — בשפה העברית.
■ציונות היא ממש כפירה — טענו — והשפה העברית היא הדרך המובילה לציונות.
הדור הצעיר היה מתחנך בחדרים המסורתיים ,אשר החדר האחד שמש מקום
מגורים ומטבח למשפחת הרבי ומקום לימוד לילדים .הציונים הותיקים ,שחיו
כל זמן במחתרת מפחד השלטונות חלמו תמיד על בי״ם מודרני ,אולם היו
חסרי אונים לשנות את המצב.
■בשנת  1915כאשר הצבא הרוסי הובס והונס מפולניה ,ועירנו עברה לידי
שלטון אוסטריה ,נשתנו פני הדברים .השלטונות האוסטריים הנהיגו קצת
חופש ודימוקרטיה ,שלטון היחידים נשבר .התחילו להתארגן ארגונים לגווניהם
השונים .נוסדו הסתדרות הציונות הכללית ,המזרחי ,צעירי־ציון וכד .הנער התחיל
לנהר לאגודות השונות .התחילה פעולה לאומית ,מכרו את השקל הציוני,
אספו תרומות לקק״ל וכר.
הפעולה הראשונה במעלה שהציבו להם חברי המזרחי היתה ליסד ■בי״ס
עברי מודרני ,אשר ח ח מלימודים כללים ,יקנו לילדים את ערכי רוח היהדות
מראשית צמיחתה עד ימינו .להחיות ■בפיהם את השפה העברית ,ולהכשירם
שיצטרפו למחנה המגשימים את הרעיון הציוני.
בשנת  1918נגשו החב׳ ח .לרד ,ז .קוונשטזק ,י .לכר ,א .הובמן ,ד .י .שפורר
שיבדלו לחיים ,יוא .לדרקרמר ז״ל ,מ .רצימור ז״ל ,זיועקב לדרקרמר ז״ל ועוד,
ליסד בי״ס בשם ״מזרחי״ ,שכרו שני חדרים אצל בעל בית אחד ,הזמינו את
מר ■גיטלין יפתור מודה לעברית .והתחילו הלימודים .זזיים יוסף לרר ,אברך כבן 20
מלא מרץ עלומים ואידאליזם ,חגיך ביהמ״ד אשר מלא את כרסו בספרות
העברית החדשה ,מושפע מספרות הוגי רעיון הציוני ,ובהתגשמות הציונות ראה
את חזון חייו ,קיבל על עצמו את הנהגת ביה״ס .התמסר בכל לבו ונפשו
להתפתחותו של ביה״ס ,ועבודתו נשאה פרי.
בטרם שביה״ס התחיל להתארגן כראוי ,והנה בקיץ  1918בחצות הלילה
התלקחה אש בביתו של ל .בוים ,חיש מהר התפשטה האש ושדפה כ־ 80אחוז
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מבתי היהודים ,מ תוכ ם גם ביה״ס .שכרו שני חדרים אצל א .אידלסברג.
בדם ,מצב התושבים היה רע מאד ,כי כל אחד דאג לקורת גג מעל לראשו
ואת שכד הלימוד לא שלמו בזמן .מחומר תקציב 1םגר ביה״ס.
נינ תיי ם ,התחילו התושבים להתאושש ולבנות את הריסותיהם ,והגה נ א
מר הירש וינדר והציע ,שאם ישלמו לו סכום של עשרת אלפים קרונים,
יקציע מביתו שלשה חדרים ויתאימם בשביל ביה״ס.
באותו הזמן שהה בעירנו הרב גרוברד ,רב דעיר סטשוב ,שנסע מטעם
המרכז בורשה לארגן את המזרחי .הלה המריץ את חברי המזרחי שיגשו לענין,
וגם הציע שבנו ישמש בתור מודה לעברית .בנוכחותו נאסף הסכום הדרוש :
יעקב לדרקרמר תרם  1000קרון ,מרדכי רצימור תרם  500קרון *יתר החברים
תרמו סכומים יותר קטנים .נחתם החוזה עם מר וינדר וביה״ס נפתח .הוזמן
חבר מודי ם :ד׳ בני מין טפלר ,גרוברד ,נ .ד .גלס והנדיך אידלשטין .התלמידים
התחילו לנהר לביה״ם ,כי ההורים מזמן כמהו לבי״ס עברי מודרני.
אולם ,מד ■גרוברד ,היה בחור בעל השכלה עברית וכללית ,מעמיק חשוב
אבל בדידקטיקה המודרנית היה חלש מאד ,והתקוות הגדולות שתלו בו ,שהוא
יהיה המארגן והמעמיד את ביה״ס על גבה הראוי ,הכזיבו.
בישיבת הועד החליטו לשלח את ד .י .שפורר לורשה ולהזמין מודה שיהא
ראוי לאיצטלא זו .כעמוד זמן נשלח מטעם המרכז בורשה מר הובדמן .היה זה
יהודי הלש בגופו ,אולם ,עז ברוחו ,בעל נסיון בהודאה וגישה מודרנית לילד,
הכיר את נשמת הילד והבין לרוחו ,מסור בלב ונפש לעבודתו .עזר ע״י
ישעיהו פדגר שאמנם היה מתחיל בהוראה ,אולם מטבעו היתה לו הבנה בהוראה.
תחת הנהגתו התפתח ביה״ס ומספד התלמידים הגיע קרוב למאה.
חברי המזרחי קוו כי ביה״ס יעשה חייל ויעלה מעלה מעלה ,והנה קפץ עליז
רוגזו של־ מלחמת פולין־בולשביקים.
כאשר הגרמנים •והאוסטרים נוצחו ע״י בעלי־הברית ואמריקה ,והנשיא וילסון
פדסם את הסעיפים הידועים ,קמה ממשלה פולנית זמנית בראשה המרשל
פילסודסקי ,ובאותו הזמן התחילו הבולשביקים לפלש לפולניה למען הגיע
למערב אירופה .הממשלה הפולנית יצאה בחרב נגדם בדי לבלום את פלישתם.
הממשלה התחילה לגייס את הצעירים למלחמה .חובת הגיוס חלה על כל פולניה
חוץ מגליציה המזרחית ,שטרם סופחה לפולניה .ע״כ כל מי שהשתמט מהצבא
ערק לגליציה המזרחית .זכאשר מד ח .י .לדר נקרא לצבא ,קרא למד הוברמן
והודיעו  :להוי ידוע לד שאני עורק לגליציה מאימת הצבא .ובזה אני מסיד מעלי
את האחריות כלפיך ,אם ברצזנך להשאר ולקיים את ביה״ס תבוא עליך ברכה׳
ואם לא הרשות בידך לעזוב את עידנו .מר הוברמן ,שהשקיע הרבה כוחות
להתפתחותו של ביה״ס ■ודאה ברכה בעמלו ,כאב לו לבו לעזבו בימי אנדרלמוסיה,
והחליט להשאר .מה שיהודי הזה סבל באותם הימים קשה לתאר .כל עסקני
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ביה״ס נתפזרו ,ההורים הצעירים שב תגייסו לצבא או ערקו לגליציה לא שלמו
שכד לימוד .לא היה לו למי לפנות ולתנות את עקת לבו .בשנת  1930פגשתי אותו
מר ש
בעת השעורים
הימים ההם ,בתור ימים הכי קשים בחייו .כע מר זמן קצר חזר מר ח .י .לדד
הביתה ,והדבר הראשון אסף סכום כסף בשביל מר הובדמן ,והוא שכח את
הימים העגומים ,ננש במשנה מרץ לעבודתו הקדושה וביה״ס חזר למסלולו הרגיל
והוסיף להתקדם ולהתפתח.
כאשר הפולנים הצליחו להדף את הרוסים וכרתו עמם ברית שלום,
התחילו החיים הממלכתיים להתארגן ,קמה ממשלה חוקית ע״י בחידות לסיים
הפולני בורשה .בכל •עיר ועיר קם ממשלה חוקות נפתחו בתי ספר פולניים,
ושלטונות החינוך דאגו להפיץ את התרבות הפולנית גם בין התשובים היהודיים.
בי״ם עברי לאומי היה לצנינים בעיניהם ושלטוניות החינוך התחילו להתנכל
לביה״ס העברי .לא נחו ולא שקטו עד אשר מצאו אמתלא מתחסדת :היות
שהילדים עמוסיים יותר מדי בלימודים וזד׳ מזיק לבריאותם ע״ב נאלצים לסגרו.
וביה״ס נסגר.
ח .י .לרר וחבריו לא אמרו גואש .אחרי מאמצים רבים השיגו רשיון לפתוח
בי״ס חדש בשם ״תורה־ודעת״ .ארגנו מעין מועצה פדגוגית שישגיחו על
מהלך הלימודים מן הח״ח :ח .י .לדר ,יוסף לחר ,ד .י .שפודד שיבדלו לחיים,
וש .זילברמן ז״ל .תלמידים התחילו לנהור לביה״ס ומספרם הגיע עד  150בעדך.
שלשה החדרים היו צדים מלהכילם ,אז שכרו עוד חדרים בסביבה וביה״ם הגיע

*ssa

כנוס של ״החלוץ המזרחי׳ מטומ שוב ,שי שובח ,קומרוב ,וירצוב
בקבוץ הכשרה במדיאטין בל׳׳ג בעומר תרפ׳׳ה
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לשש כיתות .הזמינו עוד מזרים מקומיים ומחוץ למקום ,אשד התזזלפו במשך הזמן.
אציץ את המורים בני עידנו ששמשז בביה״ם במשד זמן קיו מו :ר׳ בנימין
טפלר ,שמואל בליי ,מאיר קלרמן ,נהום דב גלס ,ישעיהו פדגר ,יואל קופמן,
הנריך אדלשטיץ ,אפרים שולדינער ,ליפא גולדמן .ושיבדלו לדויים דזד שפידא
ואריה אדבספלד.
*
באשר •ביה״ם התחיל להתפתח ומדי פעם כפעם נוצרו עניגים רבים שדרשו
מאמץ מיוחד״ וח .י .לרר לא יכול היה להתמסר אך זרק לביה״ס ,כי החיים
הלאומיים והציבוריים הסתעפו ,העבודה למען הציזנות דרשה מאמץ כביד,
לחנך את הנער לציונות ולחלוציזת״ וגם מוסדות ציבזרים מקומים ,בכל אלה
לקח חבל פעיל מר ח .י .לדר ,ובכל מקום ניכר היה מרצו ,שכלו ודעתו התקיפה —
ע״כ חפש בן־אדם שאפשר יהיה לסמוך עליו שינהל את ביה״ס לפי רוח מיסדיו.
ובן־אדם כזה נמצא .זה היה אחי יעקב ז״ל.
בשנת  1925הציעו לאחי ז״ל שיתבל את הנהלת ביה״ס .בקיבל אחי את
הנהלת ביד,״ם התמסר לביה״ס ■בכל נפשו .את כל להט נשמתו״ קנאת החסידים
וכושרו הארגזני הקדיש לביד״״ס ,שקד יומם ולילה לשכללו ולבססו״ לא היה
דבר יקד ,אם דק יביא תועלת לביה״ס .הוציא סכומים גדולים ,ועי״ז השקיע
את ועד ביה״ם בחובות של אלפי זהובים למען העמיד את ביה״ס במצב שיהא
ראוי לבית יוצר לנשמת הילד היהודי.
הכיתות המפוזרות בבתים שזנים הכבידו על מהלך הלימודים .זאי לזאת
לא התאימו החדרים לבי״ס .ע״כ החליטו למצא בית מתאים בשביל ביה״ס.
והנה הציע מד אדלר (לטד)״ שהיה לו שלד בן שתי קומות עם מגרש גדזל סביבו
ברחוב הקרסניוברודי ,שיחכיר אותו לועד״ בתנאי שיגמרז ויתאימו אותו לבית־
הספר .ועד ביה״ס קיבל את הצעתו .לוה  2000זהוב בבנקים ומאנשים פרטיים
וגמד את הבית .לפי התנאים של עידנו היה זה מתאים מאד לבי״ס ,חדרים
מרווחים ומוארים יפה .מסביב מגרש גדול למשחקים .ופמרזצת הזמן לזה הועד
שוב כסף ,ושכלל אותו והוסיפו מבנים ופתחו גם גן־ילדים תחת הנהלת
גננת מוסמכת.
■הבנין הזה השקיע את הועד בחובות שלא יכלו לצאת מהם .התנהגו כמו
סוחרים מובהקים .לוו גמ״ה ושלמו בבנקים ,לוו ■בבנקים וסלקו את ״גמילות
חסדים״ זחוזר חלילה .עם פרוץ מלחמת העולם השניה ב־ 1939היו הובותיו
של הועד קרוב לשלשת אלפים זהוב.
*
m

בעדך ב שנת . 1926נוסד גור שה ע״י המרכז של המזרחי אגודה מרכזית
לבי״ם מיסודו של המזרחי בשם ״יבנה״ .אז סונף •ביה״ס למרכז הזה וקיבל
את השם ״יבנה״.
דרך התפתחותו של ביה״ס לא היתה סוגה בשזשנים .קמו לו מתנגדים
מימץ ומשמאל .החסידים דאו בו סטיה מן המקובל זהמסור! ״להתחיל עם הילד
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קריאה בלי ללמד מקדם א׳ ב׳ זאת פשוט מינות״ .להתחיל ללמוד את התורה
מבראשית ולא ■ויקרא ,זוהי בפירד .במדרש מפורש  :יבואו טהורים ויעסקו בטהורים.
הדברים הגיעו לידי בך ,בי פעם ביקר הרבי מ ר חין בעירנו ,אסף את אנ״ש
ודרש מהם להוציא את ילדיהם מביה״ס ,וחסידיו יראו להמתת את פי ״צדיקים״
והוציאו את הילדים מביה״ס .איני רוצה להזכיר באן שמות אנשים אשר הצרו
והזיקו לביה״ס ,היות ,ורבים מהם נמצאים אתנו כאן בא״י ונהנים מפרס
עמל ביה״ס .גם חברי אגודת ״בונד״ שנלחמו בציונות ובשפה העברית השתדלו
להצר את צעדי ביה״ס .כאשר דנו במועצת העיריה להקציב תמיכה בשביל ביה״ס
הצביעו תמיד שלשת חברי ה״בונד״ במועצה נגד הקצבת התמיכה ,בטענם,
כי בי״ס עברי נוגד את האינטרס הלאומי היהודי ,לפי השקפתם הם .ובהעדר
תמיכה מתמדת מטעם העיריה והקהלה היהודית ,היה ביה״ס נאבק תמיד
על קיומו ,כי להחזיק את ביה״ס על רמה תרבותית נאותה ,נדרשו סכומים גדולים,
אשר אי אפשר היה לכסות מתשלומי שכר לימוד .נתקבלה אמנם ,מידי פעם
בפעם איזו תמיכה כספית ,ביחוד כאשד ח .י .לרר נבחר ליו״ר ועד הקהלה,
אבל הקומץ לא היה משביע את הארי וכפי שציעתי לעיל ,היה הועד שקוע
בחובות ,וכסה את זה ע״י הלוואות.
*

כתה בבית־הספר ״יבנה״
עומדיפ למעלה המורים ( מי מין)  :אפרים שולדינר ,יואל קופמן ,משה אדר,
יעקב ארביסטלד ,שלמה קסלר ,ליפא גולד מן.
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ביה״ם מילא את יעודו אשד הציבו להס מיסדיו .רוח היהדות המקורית
דחפה על כל מהלו הלימודים .האויר בין כתליו היה ספוג אוירא דא״י,
הילדים ינקו משרשי הגבורה של •דברי ימי עמנו הספוגים דם ודמע׳ ומתכוננים
מ תון כמיהה להצטרף לחלוצים הבונים את הארץ .זכורני ,כאשר הק .ק .ל.
היתה מקשרת את ילדי הגולה עם ילדי א״י בחליפת מכתבים ,ומדי פעם,
כאשר נתקבל מכתב מי ליי עין־חרוז /כפר יחזקאל ובו׳ וקראנו אותו בצוותא,
איך היו עיניהם נוצצות בערגון לא״י ,כדברי ר׳ יהודה הלוי :אנכי במערב
ולבי במזרח.
מאות התלמידים שחונכו בבי״ם זה נשארו בולם בנים נאמנים לעמם
ולרוח התחיה הלאומית .פגשתי אותם ,לפני קום המדינה ,עוסקים בבנין הארץ
ומשתתפים בהגנתה ,ובימי מלחמת השחרור נלחמו נגד הפולשים הערבים.
אחדים מהם נפלו ■בקרבו טפלר ז״ל ,בלסנבוים ז״ל ועוד ,מסרו את חייהם
למען מדינת ישראל.
גם מחוץ לכותלי ביה״ס היתה השפעתו רבה .עסקני הציונים שעמלו בכל
הדרבים להחדיר את הרעיוז הציוני ביז ההמונים ,והנה ביומא דפגרא או
בעצרת־עם כאשר ילדי ביה״ס הופיעו •ודגל הלאומי בידם ושיר עבדי בפיהם
פעלו יותר להפיץ את הרעיון הציוני מכמה נואמים בעלי כשרון תעמולתי דב.
זכורני ,כאשד פעם טיילתי ברחוב עם הילדים והם פטפטו ביניהם עברית,
והנה אשה אומרת :״אריה ,שמע את אשד אגיד לך ,אם ילדי ישראל מדברים
ביניהם לשון הקודש ,סימן הוא ,כי גאולתנו קרובה״.
כדאי לציין ,הדבר שהתמיהני תמיד ,שכמה אברכים ,חובשי ביהמ״ד
שדידקטיקה המודרנית לא היתד .מזער .להם ,זספרי המופת של הפדגוגים
לא היו נהירים להם ,ובכל זאת הצליחו ,בכוחות עצמם ,להתקץ תכנית לימודים,
אשר אינה נופלת מתכנית הלימודים פה בארץ .כנראה ,החוש הטבעי ויעוד
הלאומי הם שהורו להם את הדרך הנכונה.
*
p

בהתעטף נפשנו על אסון שקדנו ב״שואה״ האיומה ,נעלה גם את זכרו
של מקדש מעט זה שנחרב ואיננו.
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תנו ע ת ה״אגודה*
ש .ל י כ ט
ה״אגודד ".פעלה בבל השטחים הפוליטיים והציבוריים בעיר .לקחה חלק
בבחירות לסיים ולסינט ,לעיריה זלקהלה היהודית ,ארגון הסוחרים וסוחרים זעירים.
נציגיה פעלו במתן ■עזרה לציבור היד״הדי בבל התחומים .בלחוד הצטיינה הפעולה
לחיזוק הדת ובשדה החעוך .עיקר •הדגש ובובד המשקל שמו על חינוך נוער
יהודי זזדש בעל הכרה וגאווה עצמית.
עם ההנהגה והאישים הפעילים ני מנו :ר׳ יחזקאל ור׳ מיכל יודא לרר״
ר׳ מיבל יודא פלזג• ,דוד שווינדלר .מיכל שפרן ,אברהם יחזקאל בידרמן׳ נטע הלר,
יצחק גארטלר ,יצחק מאיר גארטלר ,ר' דוד פריל ,פנחס שפורר ,ר׳ אלתר שטאל
ור ,דוד גארטלר.
V

I

צעירי אמדוג ישראל
עם ייסוד האגודה עמדו בראש הצעירים  :יחזקאל׳ה פוטער ,הירש ליב פוטר,
אייזיק הלר ,משה מורגנשטרן׳ ישראל ליב ציטרין ,יצחק גארטלר ,אברהם
ברגשטיין ועוד .אך כל אלה היו מהטיפוס הי שן של בחורי־השטיבל ,שלא שעו
ביותר לדרבי ארגון מודרניים.
יתר יוזמה וכושר ארגון גילה .המעגל השני של הדור הצעיר ,כמו לייבל
מרמלשטיץ ,לייבל לרר ,יוסף פרידלנדר ,ישעי׳ הלר ,מרדכי גאנצר וסיני שטנדר.
פעילות ויוזמה אגודאית רבה יותר •גילו ■עסקני ה תר החדש שחוינכו כבר
מראשיתם על ברכי האגודה והאידיאל שלה ,הלוא ה ם :הרב מאיד רובין״
יצחק מאיר פלוג ,ברוך אדר ,ברוך אקסט ,גרשון ברנד ,מלך הלר ,חיים יהושע
בידדמן ,יונה זינגר ,אברהם זינגר ,בן ציץ שניידר ,הירש !ואשר רייז ,יהושע
גולדשטיץ ,יהושע נידרגנג ,לייבל וורמוט ,שמעץ טננבוים ,יעקב משה טפלר
ומנדל פלוג.
■

פרחי אגודת ישראל
אלה ארגנו את ד»,פרחים״■ ,החלת וחיל המלואים שמשכו כמוות רעננים
לשורות הצעירים .כדאי להזכיר את מנהיגי הפרחים :יודל שור ויעקב פאנצר
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חדר יסודי המודה
•בשל הנהיה ללמוד את שפת המדעה הוקם חדר אגו דאי ,עם לימודי הול
שעתיים ביזם ,מופר על ידי הממשלה.
כמנהל ראשזן שימש ר׳ יצחק מאיר גארטלר ,אדם חרוץ מאוד ופידגוג מומחה.
אתריו היה מנהל ר׳ אברהם יחזקאל בידדמן ,דלב^ף ר׳ חיים אונצע.
לבד מעסקני והאגודה הרשמיים שנימגו ,שיתפו פעולה במןד החדר:
מיכל רייז ,הירץ פלדזון ,לייבל רביגוביץ■ ,ברזך גולד שטיין ועוד.
■

בית יעקב
בית ספר ״בית יעקב״ נוסד על־י.די ועד אגודת ישדאל ,ביחוד על־ ידי
ר׳ אברהם יחזקאל בידרמן .את בית יעקב ■ניהלו :י!עקב הרמן* ,עקב מרדכי
גזטהארץ וישראל׳קה פייפר.
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חלזצים בטומ!א,ש.וב
פי ש ל

המר

כז ת ב הטורים האלה איבו זוכר בביטחת מתי בעצם ד!תל מתלקח הניצוץ
הציוני בטומאשוב .לתבן שעוד מאז תנועת חיבת ציון ,מימי הרב שמואל מוהליבר,
הרב יצחק לעקב רייגס ועוד רבים מגדולי ישראל שיסדו אחר כן את תנועת
חיבת ציון — התגנב בחשאי הרעיון הציוני ללבותיהם של אברכים סמוכים על
שלחן חותניהם ,זזה גדם לבסוף לכך שבמרוצת השנים קמה בטומאשוב תבו׳עה
ציונית חזקה .צמח ועלה אילן לאומי שמתוך שרשיו נסתעפו אתר כך :המזרחי,
צעירי מזרחי ,ציונים כלליים ,צעירי ציון ,והחלזצים הראשונים שהתארגנו כידוע
על מנת לעלות לארץ ישראל.
טומאשוב שלנו לא היתה למעשה העיר היחידה שהולידה את המפלגות האלה.
כמעט כל עיר :בפולין העמידה חלוצים שהיו לאחר מכן מבונקר .של ארץ ישראל.
מי הם בעצם ביום הזה ראשיה זיוצריה של מדינת ישראל אם לא החלוצים
מאז שגדלו באותן!ערים ועיירות בטומאשזב שלגו.
אותם החלוצים הם שעברו לפני המחנה (במו שכתוב* :ועבר לבם כל חלוץ
את הירדן לפגי ד׳ <עד ד״ורישו את אויביו מפניו ,ונכבשה הארץ ובו׳״) .ובבן,
הרוח החלוצות חדרה גם אלינו ■בט׳ומאשוב.
אותה רוח של חלוציות החלה חודרת ללבבות של קבוצת ארבעה עשר
בחורי־״שטיבל״ בטומאשזב שלנו■ .בחורי ד»שטיבל* הבעלי־בתיים נחגנסו
באחד הימים בביתו הגאה של משה קאדפר ז״ל והתארגנו רשמית ב תור:
אגוז * ,ת הוז לו ץ ב טו מ א ש ״ו ב ־ ל ג ב ,בל חבר נטל על עצמו בשבועה
בבטאו אח הפסוק :״אנחנו נעבור חלזצים לפגי בני ישראל* .נבחרו לתפקידים:
אריה לוונפוס (הי״ד> —יו״ר? אברהם ■זילברברג — מזכיר ,ביום !בעל מישרה
חשובה בממשלת ישראל בתל־אביב ! אפרים פישל המר (נאט) ,כיום באמריקה ג .י«.
פלטיאל הרבסטמן ,בארץ ישראל; ישראל גרינבוים ,בארץ ישראל ,בועד הפועל.
החברים הבאים היו החלוצים הראשונים בטומאשוב :משה רייבנברג הי״!ד«
משה קארפר ד׳ל ,נפטר בגליציה ; שמואל •גלרנטר ז״ל ,נפטר בג .י 1.יזסל מלדינג,
בארגנטינה ז אברהם דזרנפלד ,בנ.י « .נ תן ■גולדשטיין ,בישראל? מוטל אייזן?
חיים הרש ג ל רנ טיז יזסף זעגר ז״ל ,גפטר בישראל.
קבוצת בחורים ראשונה זו היא שכוננה ויסדה את החלת בטומאשוב.
באנו בכתובים עם מרכז ■החלזץ בזורשה ,שם נתקבלנו מיד והוכרנו בחור
אגודת .החלזיץ .אף קיבלנו משם הודאות.
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ג ן ייסוד החלוץ בטומאשוב התרחש •יעוד לפני שחשבו על וטנהו
ומרו הורי ■החלוצים ז בבתיהם היה תשעה באב .האבות עשו
כאשר םגר 1ו את הגמרות ■ונגשגו ללמוד בשקידה עברית ,תג״ד
של ארץ ישראל.
אשכח לעולם את רבני הראשון׳
אהבה
לעברית ולארץ ישראל70 .
בעברית ,ג״ד 1וידיעת הארץ,

החלוצים הראשונים מטומאשוב

משה רייכענברג ,ישראלי גרינבוים ,משה קארפער* שמואל געלערנסער ,יוגדל מעלדינג ,אברהמלע דאחמפעלד,
נתן גאלרשטיין ,אברהם זילבערבערג ,ארי׳ לעווענפוס אייזן ,פישל נאם .קלערער ,פלטיאל הערבסמאן ,יוסיל זינגער

ד׳ יעקב מרדני דורגפלד היה מלומד גדול .ידען בעברית ממדרגה ראשונה.
שלט באופן מושלם ברוסית״ פולנית וגרמנית .היה מנהל חשבונות .ותפס
מישרה השובה בעיריה .למרבה הצעד לא זכה להיות ולעלות לארץ .נפטר
גגיו־יורק ב שנ ת 1954״ אולם זכה ׳והי עד שקמה בימיו מדינת ישראל.
כ ב ו י ל ז כ ר ו.
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ובכן׳ כיון שכבד היה לנו החלוץ וגם גמגמנו כבר קצת עברית׳ צריכים היינו
להתחיל במשימה החשובה ביותר שבתפקידנו ,כלומר לעבור ממחשבה למעשה.
פשוט לצאת לשדה ולסתות כעבודה ממש .וכאן צצה השאלה  :היכן משיגים
חלקת אדמה כדי להתאמן בעבודת אדמה .חקלאים יהודים לא היו כמובן
כנמצא בסביבתנו.
אולם לאחר חיפושים רבים השגנו בשכירות חלקת שדה מחזץ לעיר
אצל גוי ״מי שצ׳אך ,שהיה גם צריך ללמדנו את המלאכה .לאחר שנמלכנו בדבר
הוחלט כי נטי!עה ראשון שלגו יהיה תפוחי אדמה .הגוי הורה לזבל את השדה
בזבל (גללים) בהמות .דומה דבר כה פשוט ,זבל׳ אך הגוי המורד .דורש אך ורק
גללי בהמה .דהנה לו ומצא זבל בהמה בטומאשוב שאין בד .בהמה  . . .מזל טוב !
מצאנו בפרוי העיר יהודי (צר לי שאיני זוכר את שמו) עם בד״מה ,והוא מכר לנו
באשראי עגלה עם זבל תמורת שק •בולבוסים מן היבול שנפיק מהחלקה
החכורה שלגו.
החלוצים מובילים ז ב ל ...מדברים כך — מובילים זבל .אנו מסיעים את
העגלה העמוסה זבל בליווי כמו שמוליכים חתן וכלה  ...בחדוה ובשירה.
מארבעה עשר החלוצים שבקבוצתנו רק פחות מהחצי אזרו עוז לצעוד אחדי
עגלת הזבל מזה ומזה ,ואת העגלה הובילו דוקא דרך השוק בטבורו ,ובשירת
״התקוה״ . . .
החנוונים יצאו מהחנויות ונתנו ׳עין בגו ,מי בביטול ומי בדאבה .בעיניהם
נראינו בלי 0פק חסרי דעה ואף משוגעים רחמנא לצלן .משהבאנו את הזבל
אל השדה נג שנו למלאכה .הגוי ה״אגדונום״ שלנו ניצב •וחילק פקודות כיצד
לפזר את הגללים על פני השדה .בתום מלאכת הזיבול פקד ■הגוי ללכת •הביתה
ולבוא מחד בהשכמת הבוקר עם אתים ולגשת למלאכה מחדש לעדר את האדמה.
מובן כי בשש בבוקר היינו בשדה ,אך לא הכל הביאו עמם ״אתים״.
שוב חוזרת הקו שיא :למי מאתנו היה את ז בכל זאת הבאנו יותר מחצי תריסר
אתים ,והחפירה החלה בזימרה ובחדווה .פש 1ט נמשכנו בלהט לעבודה .שמש אביב
האירה וחיממה ואנו הזענו וחשנו את הטעם של :״בזיעת אפך תאכל לחם״.
כך ,תוך .עידור האדמה עד לשעת הצהריים היו כבר הידים אצל כולנו כמעט
משופשפות ויבלות צצו כין האצבעות.
כששמנו לב לחלק הפעוט שחפרנו ולשטח הגדול שעודנו לפנינו ,וכשהרגשנו
בידיים השרוטות — אזי תפסנו שלא קל כל כך להיזת איפר .הרבה יותר קל
ל שיר :״אין דער סאכע ,ליגט די מזל ברכה״ (= ■במחרשה שרויה הברכה)
מ מז ר לעמוד בגב רכון ולחפור את ד״אדמה.
ביום השני תביא הגוי סוס ומחרשה והשדה נחדש תוך כמה שעות .אחרי
חרישה ושיידוד החלד• .עיקר !הפעולה ,היינו נטיעת הבולבוסים• .אך זיה היה
כבר קל ונעים בהרבה ממלאכת העידור.
אך מה עדשים הלאה? .עד •שתפוחי האדמה יגדלו ויבשילו השגנו גינה
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ט ומשוב־לוב.

קבוצה של החלוץ היוצאים להכשרה

־עו 0ר.ים :

יושבים &י&יך  :יעקב המרבסמאן׳ אונזבאקאננזער ,לאה זילבערשטיין ,חיים באלסענבוים !
3ישל זילבערגעלד׳ פרימענו מיראטשניק ,יוסף לאנאייל׳ טאבע נזסעטפעל ,יודא זילבערשטיין,
חנה ׳שפארער ,געציל בערגער

אצל ר׳ נתן ביי ועידדנו גם אותה באתים .אגב ,כעת יש כבר לכולנו אתים.
היכן השגנום — זו באמת׳ חידה ופלא• אן■ רב מזה הפלא בראותד את האיברים
 .שלע תיד ...עובדי אדמה המופיעים על הצילום מי בעניבות ו מי בבגדי שבת.
נשארות איפוא הפירכות בלי תשובה .ברם, ,״הננו מה שהננו״ אן חלוצים הננו״ —
היעו שרים׳ וגאים הייגו בזכות שנפלה בחלקנו להיות ראשונים מבין הנוער
בטומאשוב שהכינו עצמם לעלות לארץ ישראל.
אולם׳ רק שני חברים בלבד זבו לעלות לארץ ישראל :משה רייכנברג
וישראל גרינבוים .אלא למרבה הצער ■הם חזרו לאחר מכן לטומאשוב .הסיבה
אינה ידועה לי .עם אלה שעלו יותר מאוחר ונשארו בארץ ני מגו :אברהם
זילברברג ,נתן גולדשטיין ,פלטיאל ■הרבסטמן ויוסף זינגר .מיתר אנשי הקבוצה
נמצאים לצערנו רק אחדים באמריקה ,אחד בארגנטינה״ והשאר ניספו בידי
הטמאים הגרמנים׳ ימח שמם וזכרם עד סוף בל הדודות.

ס פ ר ז כ רון
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חלוצים מטומשוב

עומדים מימץ — שורה הרא שונה :נפתלי מסר ,לייצ׳ד .זילבר שטיין ,חנה שפורר,
רחל מסר ,משה שגור.
שורה שניר  :יודל זילבר שטיין ,רחל׳ה אדער ,חברה מהקיבוץ אפעל,
טובה סטמפל׳ פרימיט מירו צ׳ני ק.
שורה שלי שית :חברה מהקיבו ץ ,געציל ברגר ,רוני הרבסמן.

הנו ע ר הי הו די ב עיר טו מ א שו ב־ לו ב ל ס קי
פנ ח ס

א ר לי ך ,בואנו ם איירפ

?וי יחוד אופי ומהוה של הגוער כטומאשוב ילידי שגות — .1916*17*18
תנועת הנוער מי תי כדי תהליכים והכרח השעה — .מאיו שא 3הנוער
בטוסאשוב אינטליגנציה ויניהה רותנית — .כית ספר יפנה — .״ש5ן1לה
פובשכנא״ — .מ!טנפיה הפולנית עירונית — .״וזחלה׳׳ ,״הפועל״,
״ביתר״ ו״מנורה״ ,״השופר הצעיד ושומריה״ ,״מכבי״ ,״הפועל המזדהי
והשוטר הדתי׳ /״פרחי אגודת ישראל״ ,״בונד ופ?י*1״ ,נומי שתשים— .
הדישה וגבורה.
1

ה ל ב שותת דם ורועדת היד □כתיבת הכותרת בלמד למאמר ״הנועד היהודי
בעיר• .טומאשוב־לובלסקי״ ,ביחוד כשאני יוזזע שעמזדת־שיתוף ■זוב״ספר יזכור״
נועדה לשמש מגבת ז כ מן לנוער !הטומאשובי היקר שרובו בי&פד .בכל מ עי
מיתחת משונות  1t oהיטלר חיית הטרף *עם שותפיו הרוצחים הפולנים ,שאף להם
חלק1לא מועט באובדן המזעזע של המיטב ביהודי פולין — הנחער.
מטיב אני להכיר את בני הנוער ילידי השנים * 1917 .1916־ ,1918סמוך
לפני מלחמת העולם הראשונה :.בעיר מולדתי עיר־הפוויאט טומאשוב־לובלסקי.
שיעלה בחלקי
בחפצי לתעלות בזה אי אלו קוי אופי ,יחודו:ומהותו של נחער
לעשות •עמם כחבר ,מנהל •ומדריד בתנועת הנוער ■הציונית *הספורטיבית.
ומשאלה עמוקה בלבי לכל אבשל הלילד״ שלא אנזים ולא אפחית .תפילתי
שאצליח בהערכה פנה ונאמנה לנוער רבגוני ז ה שהסתופף בטדמאשוב בקבוצות
ובחוגים שונים ,בועועות נוער חלוציות ואחרות ונחרת בזכרמי .ומלת ניטל •עלי
להזיל ידמע ולהניח פרח צנוע •על קברם האלמוני.
אצלנו ,בחיים היהודיים■ ,היה תור של תנועת ועוער .אם מדברים בתנועת
ה4וער הציונית״ בה אורגן רוב הנוער! ,נדגיש כי תטעה זו היתה במידה מסויימת
פדי תהליכים והכרה אקטואלי .הצרכים וכ״סופי מגאולה של העם הם שהולידו
את תנועת הנויער .הט׳ער מרד בגלות ,השתוקק לחיים חידשים בלתי תלוייט
ומכאן החמודה הגורליות בל נשכח שאף חברי ״ביל״ו* צעירים היו ,ו שהעלי ה
השניה והשלישית הביאה ארצה נוער ■נלהב ,תוסס ,לוחם וסוער ,במסירות
ללא גבול לאידיאה שלו .עשרות אלפי חלוצים שעלו !בעקבותיהם בשנות
העשרים :והשלושים !המשיכי את פעלם בלהט ובקנאות ,ותודות למסירות נפשם
המוז היסוד לממלפת היהודים המחודשת.
ft

ג ו נ ז אני עשרות מי די ם מטומאשוב .מהם שפגשתי בעת שני ביקורי
בישראל ב־ 1951ו־ 1961אשר מזויגיט באידיאל החלוצי נצמדו למפעל הבגין

358

ססר ז כ רון

ו ל מי הארץ עוד בימים ההם ■וביום מקומם יבין המאושרים שבאובלוסי ישראל
שהכו •שהשים •במציאות הישראלית החדשה ,מי בעיר מי במושב י מי בקיבוץ.
מאץ ינקו אלד .את יניקתם .הרוחנית זהשראתם החלוצית! מאין בכלל
הכרתם העמוקה והאינטליגנציה הגבוהה של בני ■הנוער בטומאשוב ,שאחוז
ניכר מהם חי ביוש בישראל יאחרים בישוב היהודי המושרש באמריקה הצפונית
ובפזורה של -דרום אמריקה׳ בעיקר ארגנטינה״ בראזיל ואורוגוויי — מאין?
כאן ■עלינו להתחיל מבראשית .אנו באים אל הפרק ״בית ספר יבנה״
(שמי הקודם תורד .ודעת) .הגם שאני הקטן״ .כיתר חברי״ התקוממתי מבחינה
רעיונית לקוי היסוד ,לעקרונות׳ לכיוון האידיאולוגי ולשיטה של בית ©פר
המזרחי יבנה — חובתי להביר ברגשי תודה בי •בית הספר יבנה נטע בנו מידות,
ציידנו בידוע יהודי ,טיפח ופיתח בקרבנו אישיות יר׳וידיית.
אף כי חיים היינו באוירה של יהדות שלמה ,בבתים שופעי יהדות חיונית,
אורח •חיים ותוכן יהודי — עם זאת •דרוש היה לטפח בנו התלמידים עצמאות
מקורית והברד .לידע יהודי׳ וזאת השיגו על ידי עברית׳ תנ״ך׳ תלמוד׳ דת ישראל
זיערכי רוח ומוסר היהדות ,בצד הלימודים הבלליים כמו מדעי הטבע ,מתמטיקה,
פיסיקה ,כימיה ,פולנית •ושאר המקצועות שלמדו בבית ספר ״יבנה״ .זכורני
שהתקדמנו בידיעת העברית עד שהיחד .בידינו למפתח שאיפשר לרבים מחברי
כיום את פתיחת שערי .הספרות העברית .דומה כי הידיעה הרחבה בתנ״ך
השפיעה במאוד עלינו התלמידים והקרינה מהיד נ שמותעו הרכות .ידיעת
ארץ ישראל •תפסה בבית ספר ״יבנה״ מקום חשוב מאוד .עד הייס הזה אני
מחזיק ונוצר ■בקפדנות את אלבום התמונות מראשון שניתן לי .בבר אז ראיתי
בתמונות־ישראל •את פלא הבנין יאת אוצרות העתיד של ארץ ישראל .מי מאתנו
יוכל לשכוח את התרמילים הדלים (אך בשבילני הילדים אוצרות) עם פירות
חמשה ■עשר בשבט מארץ ישראל.
מאות ילדי ישראל ,נ ציגי נוער ,העתיד ,חונכי בבית ספר יבנה .בית הספר
פעל עלינו הילדים שהקשר ההיסטורי •עם ארץ ישראל יתממש וייתגלם בקרבנו
ונהיה אחר כד ראשי המדברים והמדריכים בגל תנועוית הנוער •שהוזכרו.
כדאי להזכיר שניסו ,גם לייסד ״בית ספר תרבות״ בעירנו .אני עצמי
עסקתי בפעולה ■הארגונית• אם זכרוני אינו מטעה באתי במגע •עם מורי לשעבר
יואל קויפמן (היה מודה ■בבית ספר יבנה וגם  1פנקסן׳ איני יודע מה גורלו).
אפילו חותמת כבר היתד .לנו ,גם הספקנו לעניין קבוצת עסקנים׳ אך עסוק מדי
הייתי בקן משומר הצעיר ובהכנות לנסיעתי לארגנטינה ב־■ 1935והענין הארגוגי
נע באיטיות יתירה .לפני נסיעתי לארגנטינה ■השארתי את החותמת יאם הבתבים
של העבודה הארגונית אצל המורה קויפמן .אדגון בית ספר תרבות לא יצא
לפועל כנראה.
ואולם ״•בית ספר יבנה״ היה באמת זה שגילה את האדר הגדול הגנוז
במורשת ישראל .הוא נטע בלבות הילידים הערצד .וכמיהה ל חגני החיים של

היהדות ,העמיק בנו את יד״עת מעבדיו* •וספרותה (אידיש כשפה לא צריך היד״
ללמוד ,הכל דיברו אידיש) ,חשפה (אף כי במתו׳דים פדגוגיים מיושנים) את
ערכי זעצח וחזזן נביאי ישראל ,וקרבתנו — אף שלא במישרין — אל מפעל
התחיד ,וארץ תאבות.
לא כל הילדים חונכז בבית ספד יבנה .חלק גדול מאוד. ,דומני ,מחמת עניות,
מאין להם לשלם שכר לימוד ,ביקחו בבית הספד העממי.הפולני( שקולה פאוושכנא).
אף אני נאנסתי לפני השכלתי המתקדמת ללמוד בכיתה והשביעית של שקולא
פאוושננא .בית הספר ■העממי הפולני בטומאשוב שכן בבית מידות המתאים
והולם לתפקידו .עשו עלינו רושם חדרי הכיתות. ,המעבדות ,ביתני מעבודה
להודאת הנגרי ם הריהוט המודרני ,הרצפות המשוחות בצבעים זזהנקיון המופתי —
ההיפך הגמור מבית ספר יבנה ,שנמצא תמיד בדירות שבורות בלתי מתאימות
לבית ספר .בית ספר ״פארושכנא״ .עמד בטבורו של .יער אחורי העיר מרוחק
מהרעש והמולת העיירה .המורים היי במובן מוסמכים ביעוד מורי־״יבנה״ וזיז
ברובם אומודידקטים , .עם זאת •זכור לי יפה שמורי ״פאוזשכימו /בית ספר
שמגמתו היתד .כמובן פולוניזציה של המיעוט היהודי ־— השפעתם !עלינו הילדים,
בניגוד למטרה ,היתד ,שליליים ולא משום! שאנו כיו״ודים עם ידעה שלילית מראש
לא רצינו בתורתם וחינוכם ,אלא משום שהם לא התמצאו בתפקידם הבלתי
ברור להם .הם לא הבינו ולא מצאו את •הדרך לעורר בטי התלמידים את הזזחיפה
ואח ההבנה ללימודים .כלפני דורות למדנו מאונס ומפוזר מעונש פיסי .לעתים
נדירות מאוד נתקלנו במודה חביב עלינו •התלמידים ,יהודים או נוצרים.
אנו• זוכרים !מודים שנרדמו ונחדו בזמן השיעור .מורה .נוצרי אחר חילצנו
באמצע הלילה מ פ ח כשהוא שיכור .המורה למלאכה (נגרות) ומחנך כיתועו
היה אומר בל רגע  :׳״חודובא נ א מ ואיך דידקוב״ (תבוא מחלה על היהרתניט שלי).
ור היה למורים אלה הכוח ומהות החינוך וזרות השיטות השונות של
הפדגוגיה ׳בכלל; !הימה לפניהם דק תכנית הלימודים ,בלי התחשב בטיב הילד,
כמנטליות ו מו ש ר התפיסה שלו. ,חולשתו הפיסית ותת־תזונה .הם לא הסתגלו
לאופי!היליד ויגילו .רק ו מ ת הי תה המטרה  :לבצע את ההוראה בכל התנאים . . .
על כן לא זכוד כמעט מורה סימפטי .יש לציץ גם את האור המזמזם
באנטישמיות ששרד בבית הספר שבמעט רובו היה יהודי .לא אובל למוזות
מזברוני את הצגת ההיתול האנטישמי לפני התלמידים שרובם יהודים ערב
חג המולד ואת המורה הרודף בביתן ■המלאכה עם משוד בידו •אחד תלמיד יהודי,
שהכהו הכה ו־פצחע ׳במשור וכמעט שקיפח את a t
כד !גדלנו יוה ונבנו הנו׳ער היהחדי הטומאשובי במדינת פולין ,שם גדלו
יו רו ת יהודים מאות !בשנים מתוך איבה מוצדקת למכורתם שניהלה  .מדיניות
של דיסקרימינציה לגבי העם  .והנוער היהודי .ז עו הניער צריכים היעז לגלות
; עקשנות נחושה והערכה :עצמית ,ואף יזה שימש אולי נימוק חשוב להקמת מערכת
חינוך יהודי נפרדת שהחלה בפולץ כמעין ז!עיר והפכה לנהר כביר.
לגמנסיה הפולנית עירונית היה כוח משיכה רב .כיתות ,תעודות מגרות
■

■

■
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■סיטה״• מעין ד שת קסמים .אני זוכר את הקנאה שעוררז בנו
יה ד״יהודים המעטים״ קנאה במדיהם ובעצם יכולתם ללמוד
המפואר רב המותרות כי רק ילדי א מידי ם יבלו להרשות לעצמם א
,פאוו שבנא״ לא למדז
פולנית
היהודים פשבת).

בנין הגמנסיה

״קבוצת ■תלמידי הגימנסיה״ התבדלה מיתר הנוער ,לא באו לארגוני הנועד,
רק צי־פו לתעודת הבגרות המאושרת.

נו עו ציוני

אברהם אונטרבון ,שפורר ,זליג פומרנץ ,ופתלי מסר .שמואל בו?ןסנבוים ,ירוחם מונטד ,נתן שפורר

אך לא מעם חלאות מוגי לתלמידי הגימנסיה הטעמים מידי חדריהם הנוצרים
והם בלעו את!הדמעות והמשיכו בלימודים .כמה מהם עשו קריירות נכבדות למדי.
כמה מהם ניצולי הגהינום הנאצי ״אודים מוצלים מאש* פגשתי בישראל .יעל .א^רים
שמעתי כי נע שו אישים חשובים בצפון •אמריקה ,ואילו רבים אחרים חלקו את
הגודל המר של כל הנוער היהודי ב פו ל ץ...
#
כאמור מאורגן היה רוב הנוער בטממגשוב בתנועות הנוער החלוצי וכולם
ללא הבדל כיוון פוליטי — ,מביתר הימני ש.תיה שר ,״מדן ועד באד שבע
ומגלעד לים״ עד החלוץ ׳והשומר ■הצעיר בסיסמא ״אף על פי כן* לשחות
נגד הזרם — היו שרים ״עוד לא נותקה השלשלת״ הנמשכת מדור ל מד.
היווה זאת אקורד נשמה עילאי של הנוער שאף ׳בעלי הכרה פחותה מושרשים היו
אינסטיקטיבית בהיסטוריה היהודית״ זאלד .שהכרתם יציבה יותר וידעו מובנה
של ירושלים של מעלה היו חדורים אמונה ■עמוקה שדק אדמת־שיחור וקרקע
של יהודים יצילו את העולם היהודי .ירושלים של מטה היא תנאי מוקדם
לירושלים של מעלה .יש להזכיר פה את החלוץ שמיזג את החדווה והלהט של
טומאשוב החרדית הכמעט חסידית עם דחף היצירה והאמונה של הנוער החלוצי.
המלח היה כפי שאני ■מער תנועת הנועד הראשונה והבי השו&ן מעיר
שמשכה לשורותיה את מיטב הנוער״ גוער מבוגר ■מכמה שנים מדודו .אזכור
שהבטנו עליהם כפני אינטליגנציה רמה יותר.
להחלוץ היה מועדון ספורט ■״הפועל* בו שימשתי פרק זמן כמזכיר.
למועדון הספתט היה מעמד גטבד בעיר בשל התחרויות הנועזות עם מועדוני
ספורט לא יהודים. .ועת* יתרון כדאי להזכיר  :הפועל כינס את בני ״השכמות
הנמוכות״ מהסימטאות הצדדיות של טומאשוב .למען האמת — נוער עזוב
חסר מ ר ה שכל כוחו בפי שאזכור במכות אגרוף .אך הצליחו במידת מה
לשוות להם ■צורת אדם על ידי ארגונם ושיחות פתגרמטיות״ שבהם עסקתי
לא מעט.
תנועת הנועד השניזז באופן כרונולוגי הייתה בית״ר (ברית טדומפלדור)
שיעל י ד התנועה הרביזיוניסטית ״בירית הצה״ר*.
בית״ר קם כתנועה שבאופנה .י תכן שהמדים ההדורים הרשימו וגירו את
נפשות הצעירים .נדף כאן ריח של .דיסציפלינה אחרית״ מצעדים צבאיים ו״הדד*.
ארץ ישראל מוקפת ערבים שונאיהם !הגדולים של ישראל ,ירק בחרב נובל לשחרר
את האדץ !ולהשיג ארץ ישראל שלנו .״מדם• ואש יהודה נפלה ובדם ואש יהודה
תקום״ .ולמה נילחם על ארץ ישראל קטנה״ למה לא על ארץ ישראל גדולה
מ שני ערבי הירדן .האידיאולוגיה הזאת קסמה למען האמת וכבשה ללבות בחלק
גדול מהנוער.
המאמרים הנלהבים בבטאץ הרביזיוניסטי ״די וועלט״ של ראש בית״ד
זאב ז׳בוטיגסקי שימשו נושאים לויכוחים ופרשנות .ארץ ישראל מ שני עברי הירדן
גדולה כמעט פי שלושה מבלגיה ועשויה לקלוט אוכלוסיה יוותר משנים עשר
■

■

י
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מיליון יהודים .יש להקים צבא •גדיל להגן ולהבטיח את החיים במדינה מגדולה
החדשה .המפלגה הרביזיוניסטית מתנגדת למלחמת מעמדות .היא בעד מעמד
יהודי אחד .כולם מאוחדים ! לבן היא נלחמת בהסתדרות השמאלית תמפלגת
את העם ,יוצרת מעמד פועלים ועורפת שביתות; שביתות הן פשע ■בהבלן
במפעל הבניה הלאומי .כולנו סוציאליסטים ,כולנו גורסים את האידיאל של
יושר סוציאליסטי ,אך זה ענין לעתיד לבוא .לכשחהא לנו ארץ משלנו ■אזי גיאבק
להשליט סוציאליזם בארץ ישראל ■החדשה — פך טענו בני הנוער הנלהבים באמת׳
שהפגינו את האידיאל ואמונחם החדשה בתהלוכות ומניפסטאציות במדים על פני
חוצות טומאשוב.
משבר חריף הטיל בשורות בית״ר רצח חיים ארלווורוב ■ומשפט סטבסקי.
הנוער הביח״רי החל מתעניין יקורא חומד הסברתי על המהות והאידיאולוגיה
של בית״ר ואחרי ויכוחים ארוכים ■ונוקבים החלה עזיבה בהמון בתנועת ביח״ר.
אותו זמן !הגיעה לעיר קבוצת השומר הצעיד וברחובות הופיעו תברי
קיבוצים בנים ובנות עם גרזן ומשור על פתף .השומר הצעיר פתח הכשרה
כטומאשוב.
הנ מ ר המבולבל ואובד דרד שקנה לראשונה את חינוכו הציוני הנלהב בבית״ר
נטש מאוכזב תנועה זו •והפך גרעין ראשון של קן השומר הצעיר הראשון
בטומאשוב.
בהורים ובחורות אינטליגנטיים מההכשרה מקימים השומר הצעיר ליד
נקודת ההכשרה .וכשם שחלל האויר בקן ביח״ר היה שוצף וגועש רוח נעורים
כך רועש ותוסס עתה קן השומר הצעיד החדש .הנוער מתחנך בדוה המעשה
הציוני־חלוצי .ונקודת ההכשרה משמשת מופת בהכינה את חבריה ל׳״הגשמה״,
למימוש האידיאל הציוני לא כסיסמאות ומיפגנים כי אם במעשים.
הנוער חדור רצון הקרבה בלתי רגיל וכוננות חלוציח אישית .מתהילה
תכונה להכשרה ורבים להוטים לנסוע.
לתנועת השומר הצעיר לא היה מעמד לעאלי בפולין כולה ,רק בחלקים
מסויימים של המדמה .היו ערים שם גאלץ השומר הצעיד לפעול במסווה ליגאלי
של מועדון הספרוט ״שומריה״ .כך היה גם בטומאשוב .נאלצנו לחפש דרכים
במישרץ או בעקיפין כדי לפעול באופן ליגאלי ,אך המשטרה בבר מצאה
אמתלה לסגור את האולם.
זכור לי כי פעם ארגעו אקדמיית טרומפלדוד .באה המשטרה החשאית
ופיזרה את הנאספים הרבים ,הורים ונוער ,אסרה את המארגנים וסגרה את האולם.
כראש הקן הייתי אני הקטן פין!הנאסרים.
במקרה אחר נסעתי בשליחות ללשצ'ב לארגן שם קן השומר הצעיר ,וגם שם
נאסרתי על־ידי המשטרה שהחזירחני לטומאשוב .או הייתי עוד מתחת לגיל
הבגרות .אז ג ח ל היה המאבק האידיאולוגי בין ■תנוזעות הנוער בפולין ,והילכו
שמועות כי בשני המקרים היתה מלשינות מצד ■תנחעה יריבה.

•גם לבית״ר היה מועדון  tntfloבשם ״מטדה״ .המעילות היתד .קלושה מאוד
ובשמחתה קט־צת הנוער הוסלה כמעט הקבוצה הספורטיבית.
זמן מד .קיים היד .מועדון הפורט »מפבי״ .לא אוכור .למען האמת״ איזו פעילות
מיוחדת הראויה לציון .גם לא אזכור מי מבין הנועד התרכזו ב״מכבי׳/
«0פר צעירים זעום ביויתר היה ב״השומר הדתי״ .הלה צריך היד .בעצם
לשאוב עתודות ממאגר בית הספר היחידי הנחיל ■ומושיב .״יפנה״ .אד והטלאי אזל.
כמו הרב המעין .ממד התמרד הנוער ,במו שהזבדבו .ונסחפו לתנועות נהער
א ח רו ת; מ אי ד ך הקומץ הזעום של שומרי אמונים למזרחי התרכז בי״הפועל
המזרחי״.
מוגשים הייגו קבוצת נוער מצומצמת של השומר הדתי .הם •נשמנו מאחרים
בכך שחבשו כובעים יהודים .ממהופיעו ברחוב לבוב המרכזי היוו בנים בלבד,
בעוד יתר בני הנוער טי לו תכופות פנים ובנות •בצווחא .סימפטיים מאד בהילוכם
העדין (הצנע לפת) ,ובהתנהגותם היו הצעירים המטיילים ברחוב השבת בשלווה
מלכחתית ומעוררים ב מד זדרד ארץ .אלה הם בניו הגאים של עם קשה עורף
המוכנים לחיות בגאווה ואף למוח מעד היהדות ונצח ישראל.
במו:מחלום אזכור את נוער אגודת ישראל המכונה *פרמי אגודת ישראל״.
יתכן כי מזסיית לכלל הנוער פטומאשוב היה מספרם !לא מועל׳ אך לא ראינום.
לא נפג שנו עמם .מרוכזים היו ב״שטיבלים״ הקרובים אזם אידיאולוגית* הם
ביססו את החיים על יסודות המוסר זמהודי־דתי  :השם הוא מקור הבל .יעוד ויעוד
לכל שאיפה מוסרית .יש רק לקיים את הפסו?) ״ואהבת את ה׳ אלקיך בכל לבבך
ובכל נפשך ובכל מ אידך' .האהבה לה׳ היא המסבה לנפש אושר .אהבת ה׳ היא
כורח הגיוני לצעירים אלה .אך כדי שאהבה זו לא תהיה ערטילאית סיפחוה
באודה מעשי בחיי .החברה של ה״ש&יבל״ ,ליד דף גמרא ובמשא ומתן שקלעו,
בהתאם להשקפת עולמם ,לשלימות יהודית־דתיית.
גם למפלגת ה״בובד״ בטומאשוב .התרבותית *המושרשת ,היתת קבוצת גוער
בשם מקוצר ׳״׳סקיף״.
המאבק הכלכלי של מפלגת הפועלים הקטנה בטומאשוב נעשה תודות ל״בונד״
בית יוצר חינוכי לבשילות הפוליטית של הפועלים ונטע בהם שאיפה ללמוד
ולהשפיל; ל״בוגד״ היתה אמנם הספריה מ י גדולה בעיר.
השביתות הכלכליות היו אולפן ©׳ליטי לפועלי העיר והקידום התרבותי
כרוך בגידולו של יצר המאבק בלבם.
תנועת ׳ה״בונד״ הפוליטית ירשה מהפועל הקהודי את המסורת לחוג את
האחד ■במאי .החג 'גחשב קנה ממד .לעלייתם !וקיהומם של המיני הפועלים.
נזכרים אנו מצד אחד ביאוידת החג של האחד במאי ברחוב ,ומאידך באויד
של מגור ומתדים עקב המיצעדים ,התערבות המשטרה ,מאסרים זתיגרות עם
נציגי השלטון .אזכור ביחוד את נוער ה״בתד״ מהמיצעדים הראשונים באחד במאי,
בענדם פרחים אדומים ,בהתרוצצם עם הדגל האדום ,ואת הסיסמאות :חופש
לשבות ,חופש הדיבור והעתונות ,הרמת השפר ,יום עבודה של  8שעז׳ת ועוד.
■
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מרבן שבתנועת הנחער הבונדאי ״סקיף״ התקבצו בני נוער עובדים ,בני
בעלי מלאכה .ספרית הבונד הגדולה שימשה לנוער מקום לכינוסים ואיפשרד.
בידם להשתלם בשפת אידיש.

פלדגד .א׳ מל השומר הצעיד

בימי הק ת הבהירים היו נפגשים כל בני הנוער מכל השכפות והאידיאולזגיזת
ביערות העבותים סביב ת עז .בכל רחבי היער הדהדה !השירה הקולנית מפי
נוער •עני אך •עליז ומאושר שצעד מלוכד י ד עילי שכם דרך הזי ת ונמול דאגה
והרעיש את חלל היער בחדוות נעורים .כפי שרק גוער ׳עשוי להיוות טבעי
שמח ואמיץ.
ביחהד אי אפשר לשכוח את טיולי ידה מאי <מאי$ווקע .)0השכימו לקום
עם זריחת החמה ובטורים ארוכים היה ■הנוער נע אל היערות .כמעט כל שבת
היה לי !הסיפוק להשמיע שיחות בדברי ימי הציונות״ ,על הסוציאליזם האוטופי!
ובקבוצה מצומצמת — לקרזא פרקים מי שו •הנוצדי מאת פרופ׳ קלוזנר•
#
מי היה מעלה על דעתו שנהיה עטופי אבל .שנצטרך לקונן על החידלון
של ■נוער מזהיר זה .על דעת מי היה עולה שהאילן היהרדי בן אלף השנים בפולין
ייעקר משורשו .ומי יוכל לתאר את קידוש השם של הילד היהודי בפולין באזני
הדורות הבאים; איכה נשכח את החלוצים מכל הזרמים שבנסיבות הכי קשות
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קיימו הכשריות ■ואורח חיים חלוצי יהיוו מוקד הועגדות אדיו־ בפולין היהודית
בממלאי תפקיד רואשי ממרד נגד החיה הגרמגית.
איך גובל ל שמח את הניעור החחדי שסבל בה רבות זגשא •בגאון את
שם ה /מתחת לשבטי אש :הגרמנים הבקיעה קריאתם ״שמע ישראל" את השמים
וזיעזעה את מעניהם .אין להגות אף חצי דיבור של ביקורת על האנוסים שלטי
שענדו צלבים על צוואר בימי ראשזן בשבת זלחשו תפילה לאבדנו של היטלר.
איך ג שגח את בנות החלוץ ,משומר הצעיר ,בית״ר ,בונד ,שיצאו בעקביות
הקדושזת האלמוניות של מסעי הצלב
כלום
געלה
בלום
מוות

היה אי פעם קרבן
ייתר. ,קדוש ,מזעזע?
מת מי פעם
יותר כשגב ,מזווע?
(א .ליי0ון ,די גאמענלאזע).
4

כל אלה מרדפי ם: ,המגורשים ,המעונים ,הכרותים — הט׳ער שזכרי הועלה
בזה — להם ■נועד מקום בראש ג&גתיאק־ הקדושים מימי היטלו־ ו שותפיו
ימה ■שמם.
י ז כ ו ר ! הבה מכור את ועוער הזד״ נוער של קדושה וגבורה ,שקידמו
כולם בצוותא את פני •המוות .שמות כולם יאירו וי׳זהי ת לדודי וחדות•
p
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התיסדות הסתדרות הציונית הבללית במומאשזב־לוב
י עקיב

שוו ר ץ

באמצע המלחמה העולמית הראשונה ביום כ׳ תמוז  1916ביום :השנה של
מנהיגנו ■ד״ר הרצל ז״ל ,בא לעירנז ר׳ משד .יצחק דורנפלד ז״ל מטישוויץ
והביא אתו שקלים וקרא לאסיפה .כמה אגשים שהיו ידועים מכבר לציזנים
למעון הספריה ׳־ויהודית שהיתה אז בבית העם הפולני .בין המשתתפים היו:
אביגדור אידלסברג ,יצחק לדרקרמר ,משה רייכנברג ,האחים יצחק ואריה לוינפוס,
יצחק זינגר ,אלבסגדד פיטר ,חיים זילברגלד ז״ל ! ויבדלו לחיים  :ישראל גרינבידם,
וסניע זילברגלד־בהנר — הנמצאים כאן •בארץ.
באסיפה הזאת הניחו את אבן והיסוד להסתדרזת הציונית ביעירנו .ועל המקום
הפריזו על מפעל השקלים שהתחילו להפיץ .אחדי כן התחילו לרכוש חברים.
ומיד נרשמו הרבה חברים חדשים מכל הזרמים :דתיים ,פרוגדהיביט ,פועלים.
הפעולה הראשונה שלה היתה שיסדו שקעורים לעברית! במעונם .שותיה בבית
שמואל מעלדונג ז״ל .הביאו מורה לעברית את מר קמח .שהיה מפליטי דובגא
שהאוסטדים הוציאו אותם מדובנא שחלתה בחזית׳ והביאו אותם לכפר סמוך
לעירנו .הקשר של :ההסתדרות הציונית הלחה עם עיר הבירה של אוסטריך־
אונגרן ווינה מפני שעיר נ ו היתה אז תחת כיבוש האוסטרים ן ועם וורשה שהיתח
תחת כיבוש הגרמנים ,אי אפשר היה להתקשר מווינה .קבלו כל החומר זחוזדים
הנוגע לפעולה הציונית .נוסחה .העדה לקק״ל ,שהמורשה הראשון היה מ
ישראל גרינבוים .הסתדרות הציוגית התעסקה גם בנקודה חדבותית ,נוסד
חוג דרמטי שהציג כמה מחזות בעזרת כמה קציני צבא יהודים מהצבא האוסטרי.
כמובן שהשתתפותם לא היה בגלוי.
עם התפתחות ■התנועה הציונית .התפלגה התנועה לכמה זרמים ,כ מו:
ה״מזרחי״ ,״פועלי ציון״ ואחר כך ״צעירי ציון״ .המיסדים של ״צעירי ציין״
היו :אמ־ד״ם •בר0מן ,משה קרפר ,יזסף זינגר ,פסח גורטלר ,יהושע וויהלד ז״לן
׳ויבדלו לחיים  :אברהם זילפרברג ,אסתר אילמי ם בתור מזכירה ,ועמדה
רחל פאוסט־לרד.
זה חיה עד להקמת פולין בחור מדינה עצמאית ,עם הקמת המדינה
התקשר! !עם הועד המרכזי של הסתדרות הציונית הכללית בוורשה ,ואז כידוע
התחילה עבח־ד .קדחנות .בתנועה הציונית בפולין היו •בחי׳רות לסיים הפולני.
בחירות למועצות העיריות שהתנועה בעירנו לקחו חלק פעיל .מלבד הועדה
לקק״ל ,שהזכרתי ,נבחר יעד לקרן היסוד .נוסד משרד ארצי ישראלי ,שטיפל
בעליה שבהם לקחו חלק כל הסתדרויות הציוניות.
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בתור יז״ד של והוסתדחות הציונית הכללית היה מעת ההסדה .ר׳ יעקב
דורנפלד <ז״ל .הוא היה ®לימד וגדול ,הוא ארגן את הנועד שממנו התפתחה
התנועה החלוצית: ,השומר .ועוד זזוא יבעצ&ו נתן שיעורים בתנ״ך; ,עבריות
היסטוריה ישראלית וידיע ת הארץ■ .בשנית העשרים בגלל סיבות ■שינות הגר
לארצות הבו־ית״ אבל בל ימיו השתוקק לעלות לארץ ,ביוזוד אחר היוסדה
של המדינה ,אבל.לא!ופה .הוא נפטר ביום א׳ אלול ה שי״ג .י מי ז כ רו בד■ י ן .
#
אזכיר עוד כמה חפרים פעילים בהסתדרות הציונית הבללית בעירנו.
בין אלה ששימשו בתור יו״ד של ■ההסתדדות הי׳ מר יוסף גול,ד הי״ד ,אדם
מכובד בעיר והיה גם הנציג ומעד הקהילה .היו״ר האחרון :היה מר יעקב
מיפקווסקי ,הנמצא כאן כארץ .בתור באי פח במועצת !חעיריה היו במשך הזמן :
מר אביגדור אידלסברג ,ציוני וותיק« יצחק לדרקרמר ,צבי איידלשטיץ,
אליעזר דירגפלדד ששימש •בתור מזכיר של העיריה. ,משרה מעמד ■בה מיזם
היוסדה .עד הזמן האחרון mm ,היה היהודי היחידי שתפש משרה מ א ת
בפולניה :המדינה.
בזמנו קיבל ועד של ההסתדרית הציונית הכלאת הוראה מהמרכז ליסד
קיבוץ הכשרה של חברי החלוץ ,המתכוננים לעלות לארץ■ .עבור מה היו צריכים
להבין דיתית ובעיקר .ענודה בשבילם .התפתח !ויכוח בין הועד האם יש ביכלתם
לגשת למשימה הזאת .בין אלה שועמידו בראש ההםתדףות היה  mמשה בוריצקי,
הוא בעצמו היה ליטאי ,הוא התיישב בסביבת טומאשוב .עוד לפני המלחמה
העולמית דיראשמד״ והיה לו שם בית חח׳שת לזפת וטרפנטין .אחרי המלחמה
עבר לגור בטומאשיב ,והעביר את הבית חרושת ליער ■סמזך לעיר: ,ואת ■הימר הזה
קראו ׳*״ער של בורצקי״■ .הוא היה ציוני וותיק ,מסוד לעבודה ■הציונית בכל נפשו,
והוא קיבל ועל עצמו את העבודה הזאת לסדר להם דירות״ ביחוד עבודה
בבית החרושת שלו .הוא הבטיח להם לשלם את השכר במו שהוא משלם
להפועלים הפולנים ,למרות שהוא ידע שהם לא מסוגלים לעבוד פמזהם.
הוא הבטיח להשתדל ׳לקבל עבורם עבודה בחקלאות אצל איפרים פולגים,
בסביבות טימאשוב .כבה לאחרי עבודה מאומצת נתיסד מקום הכשרה בטומאשזב,
שהתקיים עד :המלחמה העולמית השניה .לעמידה הזאת עז ת לו מד יצחק
בורנשטיין• ,חיים פיטר הי״ד ,ותבדל לחיים בתו רבקה׳לה פיטר־מיגקובסקי,
שהיא היתה הפטרון כל הזמן של קיבוץ המשרה הזה .מר משה בודצקי היה גם
מהמייסדים של קופת גמילות הסדים בעירנו״ היה הראשון שנתן לטובתה
 2000זולטס .ב שנות השלושים עלה לארץ• ,גר בחיפה ,ונפטר שם בשנות
העשרים .י הי ז כ רו ב די ד • .
*
אחד מן החברים האקטיווים בתנועה הציונית בעירנו היה מר פישל פייש
הי״׳ד .נולד ב־ 1901בלוטוביסק למשפחה המיוחסת ,מחסידי הוסיאטץ ,קיבל
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חינוך תו מי ׳פביית״ »ז ר בן השתלם בלימודים כלליים בגרמניה• עבר אדור
נ שואיי לטומאשוב .הלה איש אינטלגנטי ואהוב מאד על כולם .לקח חלק אקטיווי
בעבודה של קק״ל׳ קיץ היסוד״ ■ומוסד של הנוער הציוני.
לאחרונה אני רוצה לציץ את אחד ממנהיגי ׳״פועלי ציו ף בעירנו החבר
פייזול ד,ולץ■ ,הוא היה המיס ד ש ל התנועה הזאת בעירנו״ זאחר שעזר להפיץ אח
הרעיון הציוני בין הנוער היהודי העובד ובכל מרצו התמסר את !עצמו לעבודה
של התנועה מ א ת .הוא היה -הבא כח הליגיטימי שלה בכל המזמרות בעירנו.
הוא הצטיץ ׳במיוחד •בתור חבר של המו 8עה העירונית .אחרי שהגרמנים הנאצים
ימ״ש נכנסו לעירנו״ ערב ר״ה של •שנת ת״ש .אחרי כמה ימים חטפו אותו
זאת בנו ־ושני אחים לי פא ויוסף גולדמן ,חתנו של ר׳ לייבי ש ב ודג ואת הצעיר
ליפא פולק1 ,והובילו אותם מטומאשוב למקום שלא חזרו עזי״ יעד היום
לא ידוע איך היה סופם .הי ״ ד.

 ,צ עי רי ציון״ ו ,פו ע לי ציון״ בטומא שוב
* שי א ל

י ר ט מן

״צעירי צידף מיומי! ההסתדרות *?ציונית הסוציאליסטית ז ע ח ל ה בעיר.
היא ׳ניהלה פעולה .תרבותית עניפה ימברינו תפסו מקום כ מ ד בשיעורה
למען מ״יקרן הקיימת״ ו״קרן מיסוד״.
רבים מחברינו ■עלו לארץ ישראל משגים .ההן .בשנים ® 1929—1925מדו
בראש מ עו ל ה החברים :מנחם לקס״ יוסף זינגר״ זלטמ גרינר ,פסח גורטלד,
אסוזך אלבוים ,שרה מבר ,שמשון ■חולץ׳ יצחק ליבטנפלד ושרה ׳ורטמן.
:בתקופה זז נעשה אקטואלי האיחוד עם ״פועלי ציו ך .אנו ״צעירי ציו ך
לא התלהבנו מתחילה מאיחוד זה״ אבל קבלנו מוראה מהמרכז לבצע את האיחוד.
אז קמה״ כפי ■שנקראה אז :״מפלגת העמדה מיהודית הסוציאליסטית
פועלי ציו ך (מאוחדת עם צ .פ ,).ותפסה מקום עיקרי בציבוריות היהודית
בטדמאשוב.
הפעילים מכולטים במפלגה המאוחדת מיו :פייויש הולץ״ נטע אייזן״
אשד מרבסימן״ ישראל בוים׳ משה בלנדר וישראל ורטמן.
המפלגה ניהלה פעולה עניפה בעיר .נציגיה במועצת העירקה ו מ ע ד מקהלה
פעלו לטובת מעובדים דד״איש מפשזט .המפלגה ניהלה פע׳לות למען ״ארץ ישראל
העובדת״״ ועמדה בפרץ נג ד התעמולה מאנטי ציונית של מ״בונד״ שהיה
די חזק בעיר.
 ממפלגה מקימה את מ״ליגה למען ארץ ישראל מעובדת״ ושליחים מארץ־ישראל׳ כמו פנחס לובי אני קד(ל מן) ■ויוסף ברץ .נתקבלו בעיר בהתלהבות «דולה«
כך שלקונגרם ד!־ 18שלנו נצתון מחול.
פעילי ה״ליגה למען א״י מעובדת״ מיו :אלי שטרתלר ,יהושע קרו!ק» קופל
קלנברג׳ גתן שפורר ,יצחק אלבוים ,שמעון ׳ויוסף לנאייל ,משה אונטחבוך,
אברהם מלדונג״ נ תן מיטלר ,יהושע נרינבוים !ואחרים.
מלבד זאת״ חברינו ניהלו את מפעולות ב״פרייהייט״״ ב״התלוץ״ וב״מפועל״.
בל ליל ושבת ערכנו וערבי שאלות ותשומת״ הרצ»ת״ ■וההשתתפות בהן
מיתה ׳גדולה.
חברינו ניהלו את מפעולה למען ״קרן הקיימת״ ,קיימנו שזרים בחנוכה
בפורים ובר.
■

*

בשנים 39־ 1938נהיה המצב בפולין •עגום ביותר .חברים *עידים ישבו שנים
בקיבוצי מבשרה ללא סיכוי לעליה קרובה .מאוידה מיתה קשה 1* .מחלטט
להקים ״קלוב״ .שפרנו  3חדרים אצל בנימין גולדמן ,מפנסנו רדיו ועדכנו
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נשפי ריקודים ,כדי למשוך את הנוער .באופן כזה רצינו לשמור על הנועד
עד לימים טזבים יותר.
לדאבוננו זה לא ארך הרבה זמן .פרצה המלחמה ואיתה השואד ,הגמילה,
אשר החריבה את הכל.
כמה מלים אני רוצה ליהקדיש לחברי הטוב פ י י ז י ל ה ו ל ץ הי״י.
הוא היה חט־ מסור בכל לבז ונפשו ,למפלגה. .עשה ימים ולילות ,אם כשליח
המפל0ד .בעיריה ואם כמשתתף זמרצזז מ עו לו ת המפלגה והנוער .לא יידע ליאות,
ולא פעם הזניח את ■ביתו ומשפחתו למען המפלגה.
י הי

ז כ רו

ב ר ו ך...

חייה ו או ב דג ה ישל עיי ר תנז טו מ א שו ב -לז ב ל ס קי
י .שוו א ר ץ
חיי ם יהודיים לבלבו בטומאשוב ,בה במזגו «0ורזת עתיקות עם זמנים
חדשים .עשו מפחדים ,עסקים ,תעדו ,לוי כספים וכר.
האוכלוסיה היהודית היחה מורכבת מחגרנים ,בעלי מלאכות ,סוחרים ,וקצת
אינטליגנציה פרופסיונלית .רבים בעיירה פרנסתם היחד! •®עשר״ ועובי ,מחסור
ומצוקה היו אוחזים קפחעים .גם הולכי בטל היו מרובים מחמת חוסר עבודה.
אולם יהודי טומאשוב הצטיינו בפעילות וטזח יצירה ,פיתחו היי חרבות מגוונים
והתמכרו בלב ובנפש לפעילות צי בו רו כלכלית״ דתית■ ,תרבותית ופילנטרופית.
קופת גמילות חסדים שפעלה כה ר ט׳ תן ספריות בית הספר העברי ,מפלגות
למן הימין הקיצוני עד השמאל הקיצוני ,ארגוני נועד ,בנקים יהודים ,רבנים,
בית כנסת הדור בצבעיו ,בתי מדחשיות ,תדרים ,ארגוני  0פוךט ,איגודים מקצועיים
וחוג יהודי דרמטי .גוער יהודי שופע מרץ  jwnrnבכל המוסהות האלה השקיעו
יהודי טומאשוב הרבה לב ׳ודאגה לשפד ולהדר את החיים .כך בנו יהודים ויצורו,
טוו הלומות על עולם יותר טוב ,מחר טוב יותר .כמה אוצרות :נפלאים עברו
מדוד לדור ,עד הדור האחרון כשהחיה הנאצית הנימה את פפה הרצחנית על
הגוף היהודי יעל רוחו ■ומחתה את הכל• .שמשה של טומאשוב ,העיירה של
איר דוויים ,שטופת דמע כיום .השמיים שותתים -דם על הבתים המיותמים.
מתגלגלות דמעות דם שלא יימחו לעולם .הרחובות בהם הילכו אמי ,אחותי
וכל בני עירי חרבים •וכתלים אלמים אומרים קדיש .חורבן ,מדבר ,בית עלמין
ב א מצבות 1 .ר ש כ ב ה ל ע ו ל מי ם.- .
#
יש ברצוגי להעלות בזה ,ככל שאוכל ,את הדמויות המאירות ■ועסקני ציבור
פעילים בכל מוסדות הציפור תרבותיים זחזייזם. .
p

■

גבאים גבית ה3ג  9מ ההדור שלנו
הרוצחים .הגרמנים לא הסתפקו בהשמדת מילי»0ים מהעם היהודי .בבולמוס
שטנים למחות פל זכר מעמנו שפכו את זעמם גם על כל דבר מקודש ליהודים
שבא לידם הפושעת■ .ביחיד הפעילו הרוצחים את ידם הטבולה בדם כדי להשחית
ולשרוף בתי כגסת יהודים .כד העלו ■באש גם את בית הכנסת שלגו פליל היופי.
לפי המסופר מלאו לבית הכנסת ושש מאות שנה בקירוב .אך היה עדיין שפיד
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כמו חדש ,בנוי במצודה בגובה דג יעם כתלים מעובים .החלונות רמים מאוד
עם שמשות־צבעונין? .גם הדלתות היו ■עבות״ כבדות וחסויות.
מי לא ת מר המראה של יום !הכיפורים בעיירתנו .בית הכנסת היה מלא
וגדוש יהודים עוטי טליתות שכיסו יעל הפנים ,מופשטים כליל מענייני ז/עולם הזה.
קולות ■ערבים מחיי־לב בוקעים מפי השליח ציבור לימים הנוראים :״יעלה
תחנתנו מערב״ .ותדירות אני מדמה לשמוע את הניגונים הנוגעים ללב ואת
תפילות העדה הקדושה של עיירתנו טומאשוב׳ ■שהיתה ואיננה •עוד.
הגבאים בזמן האחרון היו  :פוטר חיים ז״ל ,הובר מאיר ז״ל ,רייס שמעון ז״ל,
זיכלר וולף ז״ל ,ליכטנפלד שלמה ז״ל.

הקהילה היהודית
הקהלה היהודית הדימוקרטית הראשונה קמה בפולין רק בשנת . 1924
עד אז היו ■נציגים המכונים דוזודים ,אך לא במובן חקהלות במערב אירופה.
הקהלה בקדנציה הראשונה !היתה מורכבת כי.״ר :.ר׳ אליעזר לדרקרמר.
ר׳ פנחס גולדשטיין ,ר׳ בנימין ודינברג ,ר׳ אריה הלר ,ד׳ מיכל יהודה פלוג,
ר׳ מנדל רייכנברג״ ר׳ יצחק בורנשטיין ,ר׳ הירש מאיר צימנט .היתה ■גם מועצה
ובה ה״ד : .ר׳ נתן גריגוואלד ,ר׳ שלום נתן שפיזאייזן ,ר׳ ■דוד ווייצמן ,ר׳ חיים יעקב
שנר ,ר׳ נחום שולדינר וזעוד ; אך !בקדנציה הראשונה היו הרבה חילופי גברי.
הקדנציה השניה שפעלה כהניהלה מנתה א ת :ר׳ שמואל שיפלינגר יו״ר,
ר׳ שמואל מלדונג ,ר׳ ברוך ©פזדר ,ר׳ יזסף גלד ,חידש מאיר צימנט .ר׳ חיים יוסף
לרד ,ר׳ !משד .בלאנדד ור׳ מאיר באמר.
בקדנציה שלישית י שבו :ר׳ חיים יוסף לרר יו״ר ,ר׳ אריה הלר ,ר׳ יידל
אדר ,ר׳ פישל פיש ,ר׳ נח הרבסמן ,ר׳ נחום שולדינר ,ר׳ משה בלאנדר
ור׳ יעקב שלגבוים.
•

•

קופת גמילות חסד
מוסד חשוב מאוד היתד .קופת גמילות חסד שנציגיה התמכרו לה בכל הלב
שלא על מנת לקבל פרם .בעל מלאכה נצרך וסוחר זעיר קיבל כאן בהלהאה
כלי ריבית מאה או מאתיים זלוטות ,ופעמים רבות ניצל מ ה ממשבר וקם שוב
על רגליו .הנציגים היו :פרשטמן חיים״ הרב ר׳ אברהם גולדשמידט ,מינקובסקי
יעקב״ ליכטנפלד סיני״ צימנט הירש מאיר ,בלומר מאיר׳ שולדינר נחום״
בורנשטיין יצחק ,לירקרמר יצחק וזילברשטיץ יונה.
>

מועצת העיר
במאבק מר מאה* נתנסו חברי מועצת ■תעיר היהודים בהגעם על עניני
היהודים המוך לפני פרוץ המלחמה .שדרה אז המדיניות האנטישמית של
ממשלת הסגאציה בפולין .מדיניו ת ההשמדה !המשקית בליווי זק״פים עם
סיסמאות אל מקנה מיהודי וכר .הנציגים היו באי בוזז מכל והמפלגות.
מ ה מז ר חי :ד׳ לייבל :לרדקרמר ,ר׳ יעקב אדביספלה מ ה א גו ד ה :ר  ,יצחק
קאדפר ,ר׳ אלמד שטול ,ר׳ ■נטע הלר ,ר׳ אפרים רוב ,ר׳ דוד שוולנדלר.
צ י ו ג י ם כ ל ליי ם  :ד׳ איצ׳ה לדדקדמר .ב ע לי מ ל א כ ה :ר׳ שמואל
שיפלינגד ,הירש מאיר צימנט .פ ו!ע ל י צ י ו ן  :ר' פייוויל ה1לץ ,ר׳ משה
בלאנדד .ב ו נ ד  :ר׳ צחים שולדינר ,ר׳ ח ד גייאר ,לייביש קאפנטוים.
¥

■

קרן קיימה
■

האוספים לטומת הקרן הקיימת עמדו לא פעם בפני כל מ עי קשיים
קיבלו הכל באהבה ,פי יקר וקדוש להם פל גרוש למען ד»קדן הקיימת•
הנציגים היו  :פי ש פישל ,הולץ פייוויל■ ,וורטמן ישראל ,קסלד שלמה ,אדביספלד י,.
מלדו׳נג אברהם* ,ולדמן ליפא ,אונטרבוך משה (לדנר) ,שלגבוים איצ׳ה ,לנאייל
שמעון ,אשר הרבסמן!.
אך

*

קרן היסוד
בנאמנות :ובהתמסרות תוך הקדש!ה הרבה מזמנם גי א העסקנים פעילות.רבה
לקרן הי.םהה הנציגים היו :שיפליגגר שמואל יו״ר ,מינקובסקי יעקב יו״ר
וסגן יו״ר ,פיש פישל ,בארצקי משה ,לדר חיים יוסף ,בורנשטיין יצחק ,בלומר
מאיד ,שטדחלד אליהו ,גרינבוים ישראל ,׳גרינבוים שר1לקי ,הולץ פייוויל,
קאלנברג קופל.
■

הבנק העממי
לבעלי מלאכה !וסוחרים זעירים היה הבנק העממי קרש הצלה ממש .כאן הם
קיבלו הלואה כמה מאות זלוטות «ו דיסקונט לשטר .נציגיו היו  :שיפלינגר שמואל,
בלומד מאיר ,צימנט הידש מאיד ,שמח ישראל לייב ,שטרחלר אליהו.

איגוד הסוחרים
רבה•!ואקטיבית היתה הפעולה באיגוד  .הסוחרים .שם עשז רבו-ת לב א תת
לסוחר להיות ״יורד״ או כפי שקראו לזה ״ללכת פליטה״ .תמכו בו ככל האפשר
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ולא הניחו לו ליפול .הנציגים היו  :מינקזבסקי יעקב יו״ר ,פריל שלמד .סגן יי״ד׳
בורנשטיין יצחק ,מרגרמאן ברקה ,זילברשטיין יזנה ,פרפרמן אברהם ,לדרקרמר
יצחק ,שווינדלר אברהם ,הרינג שמואל ,משה בארצקי ,שלמה גולחאמד,
יוסף פרידלגדר (בן ירחמיאל).
■

חברי הו עד של ה איגו ד ה מ ק צו עי

■עומדים מימין  :נתן גרינר ,הכס ,משה צימנט ,לא ידוע ;
יושבים מימין  :שיראטה ,יהודה ווינדר ,לאה שור .יעקב הובר

איגו ד בעלי מל אכ ה
■נציגי איגוד בעלי המלאכה היו :שיפלעגר שמואל ,שמוץ ישראל לייב,
הזבד משה׳לה ,צימנט הירש מאיד ,בלומר מאיר ,שמדן יעקב ,ברט אברהם.
1

קו מ ב א טנ טי ם
גם קומכאטנטים אפשר היה לראות בטו׳מאשוב :דוקטור שולמן ,דוקטור
פדוכטמן.
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מכבי אש
גם בגדוד מבבי •אמו הי׳ו מיוצגים היהודים — כל •הכבוד .אנשי הגדוד ■הפולנים
התייחסו ב כ טד רב אל הממונים עליהם  :שיפלינגד שמואל ויקאלה רזפא.
V

״ בוני ״
אהגון ה״בונד״ החל לפעול בשנת  .1917ההכרה המעמדית של הפועל היהודי
נברה .והעמיקה מאוד .מפלגת ה״בונד״ חפרוליטרית ניהלה «עולה אקטיבית ביותר
בתחום הפוליטי בגאמנות ומסירות .מסותת המהפכה של ה״בונד״ עשו אף הן
לחיזוקו .היתה לז ספריה עם הרבה תרגומים משל טולסטוי ,אמיל זולה וערד.
גם ספריית !ועד מיוחדת בה שאבו בני ד״נזער דעה והשכל .ב־ספריה ינ ע מו תמיד
עדבים פוליטיים וספרותיים .ערכו טיזלים וכן מה שכינו ״צוזאמענפלוגך זכו׳.
בהנהלה הראשונה היז :לייבל שרד ,נחום שולדינר ,מרדכי וריסברג,
דוד גייאר ,קופל שפיזאייזן ,פלטיק לדרקרמר ! לאחר מבן :יעקב יהושע גרומן,
מוטל ל תר ,יוסף מלדונג ,איציק זיגלבוים ,מינדיל מייל (זיגלבוים) ,שבח
קורגוורצל ,שמעזן לדד ,אלעזר ליבר ,אברהם שרר.
1

■

“

V

זו

החוג הדרמטי
במסירות רבה זמתוך חיבה לתיאטרון היהודי הציג החוג לדרמה בטומאשוב
בכוחות עצמו משך שנים רצו&זת הצגות מוצלחות מאוד .פדאי להכיר את
השכבות שהצמיחו את החוג לדרמה האופייני לתקופת גידולה וביסוסה של
תנועת הפועלים .הרוב בא מקרב המוני הפועלים .מלבד המטרה הנזכרת,
הפצת תרבות בין המוני הפועלים היהודים ,ביקשו החובבים לחזק על י ה
חתיאטרזן את הכרתם ־ולהעלות את רמתם הפוליטית והסוציאלית .בין הראשונים
היו :חיים מיכאל הורן ,אברהם שמואל קנ ,91נחום שולדינר — גם לחש,ן,
מרדכי ווייסברג ,שיינדל בליאנק ,לייצ״ה שיד ,מרים שדד ,מאיד בלומר,
מאיד בדם ,אביגדור צוקר .אחר כך :מינדיל מייל ,איציק זיגלבוים ,עזריאל צאן,
שבח קורנוורצל ,ושמעון לדר.
בין המחזות הראשונים שהציגו היו :״ליל הסדר״ מאת לאטיינר —
״לבבות רצוצים״ מאת ז .לזבין — ״בתור הישיבה״ לזזלוטורבסקי — ״שדות
ירוקים״ לפרץ הירשביין — ״חנה׳לה התופרת״ מאת ז ? ? — ״בן הכפר״
מאת ל. .קוברין — ״האב״ לסטרינדברג — ״המשפחה״ לה .ד .נומברג —
״המלד ליר היהודי״ ל״עקב גורדין — ״אל אדם שטן״ ליעקב גורדין —
״טוביה החולב״ לשלום עליכם ־  -״הזכיה הגדולה״ לשלום עליכם — ״שני
קונילמל״ לא .גולדפדן — ״השחיטה״ ליעקב גוחדין.
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ביחסה לתיאטרון יהודי ,למופעי

הבנה רבה מאוד •גילתה טומאשוב
תרבות יהודים.
4
3ל זה חרב תחרב בתקופת האימים האפלה של עקירת היהודים מן השורש
■באירופה המתודבתת וכל שעבר עליז פשידמו נשפך מאין כמוהו במלחמת
העולם השניה ממעשי הרצח וביסורי־שאול שלפני הרצח ,כל הפשעים האיומים
שהדם יקרש והשער יסמר לשמעם .בבכי חנוק שמעתי מפי ניצולי מומאשוב
המעטים את הסיפורים והחוויות ובל שעבר עליהם .כיצד נקטו הרוצחים הגרמנים
בכל תעלולי הגהינום ,עינו השפילו עלבו וכיסו בדוק את השרידים נגים רצוצים
מי בגוף ומי בנפש שעצביהם נתערערו .הקרבנות שלא חמו לגווע ,שלילותיהם
גדו שי סיוטים עד היום ולעולם לא ימצאו נוחם לנפשם .רצוצים הם ,גלמויי ם,
וזמזוזי כמיהה נצחית למשפחותיהם שעונו למוות .כל אחד נושא בלבו
זמירות קברים ,של ילדים ,של אב ואם ,אחות ואח שנכרתו בעריצות כזאת,
ביסודים נוראים ומזעזעים ללא אח ודוגמא גם מדברי ימי המרטודולוגיה
היהודית :הפשטת רגל יחיפה בכפור! הרצה בעירום בדרך האחרונה ן עקירת
שיניים מן חפה; קימוץ טיפת מיים שלא להרטיב שפתיים לפני הקץ? קבוהד.
בחיים של ילדים קטנים וניפוץ ראש זעירים של עוללים בעמודים או בקירות
כשהמוח ניגר ומחליק את המדרכות! תזמורת מנגנ ת מדי בוקר באושוויץ
ולצליליה מריצים את יקירינו אל תאי הגזים לכלות בעשן .יסורי אימים של
גברים מעוקרים ,גסיונו ת זוועה בגופות נשים צעירות .כסוי פצועים בעפר ביחד
עם המתים ,רצח חולים וזקנים ,אנחות הקבורים חיים ,בכיות ונאקות של
ילדים קטנים אל שמי אופל מעוננים ,כשנחשפו מזרועות אמם ואיש לא ידע
אנה אבד •זכרם .מרחפים הס ■בין שמים וארץ ,בעשן המשרפות ,באפר שפוזר
וניזרה על פני שדות ,יערות !דמים .זוועת־אימים זו ,יסורי שאיל אלה של
החורבן היהודי!האעם  :טבח בהמון של אנשים חסרי מגן — כל זה ראה העולם
והחריש .עם ישראל רב התהלה בתולדותיו הוכרת הושמד והיה למאכולת אש
בידי הרוצחים הגרמנים .הם כיבו לעד את •דמויות הזוהר במאות קהלות יחודי׳ות
מפולין שקללת סדום •ועמורה ניחתה עליהן .האילן־הענק של יהדות פולין
נעקר משורשו .באש ובחרב הושמדו ערים ו עי דו ת בשטת הזוועה ,ובהן עיירתנו
הלבבית ט ו מ א ש ו ב שהיה היתה ׳ושוב לא תהיה עוד לעולם.
ישמש תיאורי זה מצבה בבית העלמין ללא קברים של קדושי קהלת טומאשוב,
בכדי שבנינו ו בני בנינו ידעו דקיימו את צו־החומ ש* :ז כו ר א ת א ש ר
ע ש ה ל ן ע מ ל ק ״...
T

(פ .ם .אם השמטתי זיז ה שם או עובדה חשובה ה עי מתנצל על כך.
הדבר לא נעמה מרצון רע).
שוו א ר ץ י ע ק ב — חפר הועד של ארגון ימאי טומאשוכ בישדאל
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ע ם תקומת פולין .המשוחררת ■בענת  ,1918ואבי עוד בחור ישיבה
בקפוטה ארוכה וכובע *!הודי ,עומד הייתי מ בי ש זמושץ׳ זרואה לפתע מרחוק
בהתקרב תזמורת קטנה ועמה קבוצת חיילים .לשאלתי מי הם נעניתי כי אלה
הם ׳״צופים יהודים״ מזמושץ׳ ,ז .א• .השומר הצעיר״ כ&י שפונו.
•התרשמתי מאח* בשומעי כי דבר כזה מייסדים!גם אצלנו .רצתי בין הראשזנים
להרשם .היה ז!ה בביתו של «שה קארפר.
ב מי ס תי בקפוטה ר»ארוכה להרשם י ר שו ממני וותימה מאבי שהוא מרשה לי
•(כי ל&ני גיל  18דד 1שה זזתימה כזאת ו אני הייתי בן 14־ .)15לשמע בשורה זז
לא ידעתי את נפשי כי להשיג חתימה זו היה קשה מקריעת ים־םוף .לבסוף
מצאתי תחבולות אחי הגדול הלטיאל חתם לי ונעשיתי בנמל »צו«ז״ ,כפי
שזה !נקרא.
עם יסוד ״השומר הצעיר״ קלט לתוכו את ■מיטב הנוער בעירנו .תפקידיו היו
באותו הזמן לפתח את הנוער במובן רוחני ופיסי״ ללא שום אופי פוליטי.
סודרו  4קבוצות מחולקות לפי הגיל .לכל אחת היה ראש קבוצה והפעולה
נוהלה כסדרה ,היינז ,בכל קבזצה קורסים שמים כ מו :עברית ,ידיעת הארץ,
דברי ימי ישראל  .זמר .גם טיולים בייערזת טומאשוב למשך לילה תמים ;
טיולים לביל&דיי ,רא־וה רוסקה ,ובל הכלול תחת השם ■״ציפיות״ ,בפולין
קראו א ה ״הארצט״ .על־יד הארגון חוקם גם *ועדו ן ©פורט .בשם ״הכוח״
 .בניהול ה׳ אדלשטיין ,וכשערכנו תחרות בכדורגל עם מועדון הגמנסיה ״טומוסופיה״
הרבצנו להם ״שערים״ לרזב עד כי מרוב כעס רגמונו באבנים .רק בקושי
יצאנו שלמים' .
.זוכרני קוריוז גאה שאירע בי■ :כשהתבוננו לכינום כל־אדצי של ״השומר
הצעיר״ עמדו לשגר מעירנז  3צירים זכל השלושה היו שומרות״ כלומר בחורות.
התקוממו הבחורים שאין אף בחור אחד בין הצירים ,והחליטו לשגר אותי פציר.
ובכן ,כשנוסעים לכינוס ״השומר הצעיר״ -יהרוש ללבוש מדי שזמר ,ו אני חובש
עדיין כובע יהודי ,כפי שפונה .מה עושים איפו אז בימנו וגמרו שאסע לבלזץ
בלבושי ישם יביאו לי החבריה מידים״ מ ך הוה .בבלזץ לפשתי לראשונה
מכנסיים קצרים ומגבעת ברזיליאנית רחבה עי !שלא הכרתי את עצמי .רק פה
ראיתי לראשונה בחיי רכבת .היד .זה בשנת  1920לערך .תארו לכם איזה רושם
עשה עלי כל זד -בבואי ללובלין פגשתי צירים מכל רחבי פולין .הובילו אותנו
ליער גדול שם בערכה החעידה תחת כיפת ■חשמיט כיאה לצזפים .אני עייפתי מאוד
■

י»י

*
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■

■
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מכל ההמולה .טיפסתי לעליית־גג ונרדמתי .ישנתי יומם ■ולילה בלי הפסק.
הבחורות שנסעו ■עמי ,רבקה אורבך ,לאה בורנשטיין ולילה זודטמן לא ידעו
לאן נעלמתי .בהקיצי משנתי ירדתי מעליית הגג וראיתי מודעה בזו הל שון:
הואיל ונעלם מזה יום תמים ציד בשם הרבסמן אשר ,אנו מוז־״עים שכל היודע
או שמע עליז יודיע למשהד הראשי .מיד הלכתי להודיע כי ראיתי אח הנעלם
ואני עצמי הוא.
כך התקיים השומר הצעיר עד שנת  1925לערך ,כשהתארגן באותו הזמן
״החלוץ״ יאליו ■עבדו רבים מהשומר הצעיר .בימים ההם החלו מנשבות
רוחות חדשות בפולין המשוחררת ,רוחות אנטישמיות .והנוער בטומאשוב
שלא יכול לשחק בצופיו-ת ההל מחפש לעצמו קיום ,״תכלית״ מה שאין למצוא
בעירנו .צפה ועלתה השאלה לאן? את ה״לאך הזה מצאנו בהסתדרות ״החלוץ״
שמתפקידה לשגר חברים לנקודזת הפשרה■ ,על מנת להתבשר לעבודה פיסית קש׳ד.
שלא ידענוה מעולם ולעלות לארץ ישראל.
m

מנ היגי אגו ד ת בעל* מל א  3ח
•ן -.

*%

׳עדמדים מימין  :פנחס ברס ,שלמה מלרמן ,נדליה דורנפלד* ,מאיר בלומר ,זאב לייכמר ,י .ה .ויגדר
יו«דימ !  nmnרלודר• ,rmui .שמואל שיפליננר״ הירש מאיר צימטנס  :מלמזז*  :אדאם ודבקה שיפלינג
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ייסזודו של החלוץ הכללי ד״יה בו אפשר לומר ■הצלה לבני נוער דבים בעירנו״
וסייע בידם לעלות •לארץ ישראל .בהחלת ניהלנו •עבודה עגפה חרבותיו! וציונית.
על י ד והארגון היה גם *החלוץ הצעיד״ שמתוכו םי&קו צעירים במקום חברי
הזז לרן שנסעו 0מה מהם להכשרה וכמה ■שעלו לארץ ישראל.
בשנים הדאשגעות לקיומו !נוהלה בהחלוץ פעולה אינטנסיבית מסועפת.
לאחר מכן כשהתברים •התפזרו הורגש רפיון בקצב העבודה .גם קוריוזים
לא חסרו .למשל״ באחד הערבים באה אלי במרוצה כל •עוד ריחה בה ברכה שטרן
וצועקת :אמור! בוא מהר לאולם״ יענק׳ל בכד מחכה לך .כבר כלבתי פוזגשני
יענקל בכר ושואל  :התוכל לתת לי  10מבדים להכשרה של קעו ץ ״דרור״
ליד ז׳ולקב ו מבלי לתשוב רגע כינסתי מיד אספה• כללית פדי לבחור מועמדים
לקיבוץ דרור .אחרי זי׳כוחים של חצי לילה מצאנו מספר מועמדים בשביל
ההכשרה״ הרוב חברות.
•עוד קוריוז עלי להזכיר״ שכן ׳הדבר שיתק •והווניק לזמן ממושך את הפעולה
בזזחלוץ :באחת מי שיבות הועד הציעו לכבדני במדליה של זהב לאו׳ת הצטיעזת
על עבודתי האקטיבית בת  10השנים .כמה חברים שלא והרגישו בטוב במצב בזה״
לא אזכור בדיוק״ פילגו את החלוץ ל שניים :״עזרת נשים ׳ועזרת גברים״.
פי כל החברות הלכו אתרי נטע זי תן ואילו החברים נותרו לצדי״ פך שהילכה
אימרה :באיזה ■החלוץ אתה״ בעזרת נשים או בעזרת ג ב רי ם...
כל הפרשה הגייעה ל״מרכז החלוץ״:ו שיגרו אלינו שליחים כמו מייצ׳וה הופמן
ויוחנן מורגנשטרן כדי להחזיר את החלוץ המפולג לקדמותו.
לבסוף הוחזרה השלימות ל״החלוץ״ .בעבודה אינטנסיבית מחודשת בכל
•השטחים התקדמנו לקראת •הגשמת• המטרה — ע לי ה .׳ובשנת  1934עלינו
לארץ ישראל״ אני •וחברים רבים ■של !החלוץ״ כמו י .הרבסמן ,י .לאנאייל,
ש .זילברמן״ ם .זילבדגלד״ י .לרבר״ פ .שטול״ ב .שטרן״ ר .הרבסמן״ מ .ברפמן״
ג .שפורר״ ■ד .ווייסלדר״ * ליברמן״ ר .וורטמן! ,ואחרים שאיני זוכר את שמותיהם.
וזה״ כפי שאתם רואים ,לזכות ״החלוץ״ .אז עבר גיהול הארגון לידי צעירים יותר
בעלי אומץ וכוח נעורים.
ואולם הגורל רצה אחרת .כאשר כניופיות •היטלר פרצו לטומאשוב והשמידו
את הקיבוץ היהודי בעיר נחרב נם החלח ההירואי ואתו כל זעוער היוצר בעירנו.
*
p

b

לפנינו איפוא בבואה המשקפת את ארגוני הנועד הראשונים שלנו שתכניתם
לא כללה שום פעילות פוליטית .כעת יש בנפשי לתאר בקצרה את המפלגה
הפוליטית ■המבוגרת בשם ״פועלי צ ע ד ופוגחה ״הימנית״״ כי ״פועלי ציון שמאל״
לא היה בעירנו ״לרפואה״ .הכל אפשר היה למצוא אצלנו  :״מנד״״ הבונד ד״קוט.
המפולג״ ציונים מפולגים* ,על המשמר״ ו״עת לבנות״״ קומוניסטים טרוצקיסטים
וסתם קומוניסטים ,אך ״פועלי ציון •שמאל״ לא היה בנמצא.
הבבטים הראשונים של ״פועלי ציוך צצו עחד בשנית 1917״ בשוב לטומאשוב
מרוסיה הח״ח שיפלינגר .וטבל .איילמים .אופי מפלגתי מאורגן טרם היה לה״
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עומדים מימין  :פיניע איילברים ,פ ייגע ראפנזאן ,וייזעל מעלדתג (מאלערמאן)׳ מאסעל זינמנר ,פסח קרעלמא!.
ציפורה שסערן ,רבקה אייזנשפיז ,ח״ מעלדונג יושבים ומימין :רחל שמרוזלער ,נדלדל קראס ,פייגע שפייכלער,
חבר מן הקיבוץ ,רייזקע צוקער .חבר סן הקיבוץ״ סימה נעקעלסבערג ,העניע הערבסנדאן יזשבים למסד• מימין :
העניע מהסופר ,לייביש קאך ,חנה ס ו רעם.
:

!

אבל לקחה חבל בכל ■המוסדות היהודים שפעלו אז .״פועלי ציי ד השתתפו
באופן ■פעיל ■בקואופרטיב לנעלים ותלבושת בניהול ח׳ שיפלינגר״ שעוד היה אז
חבר והמפלגה״ ובן ■במטבח היהודי בחסות הג׳וינ ט האמריקאי .מי אינו זוכר
את הפזמון :״החבר דולף מוביל את הילודים לאבן קושציושקי" — אף הוא
חבר פועלי ציון .ו מי לא חכור את אספת ההמונים מ־1ם ליוד 1בי״ לפני קום
פרלין החדשה ,כאשד •עם ראשית האספו •הפגינו עם דגלים אדומים הח״ח
טבל׳ה אייל בוים ■ומוטל בלאנק — אף הם חברי פהעלי צייון .עם חברים בודדים
ספורים אלה קמה בשנית  ,1923בבוא ח׳ בוים מזזלם ז ח׳ זאק ,״מפלגת
פועלי צי-ון* הראשונה המאורגנת והמרוכזת .אולם והמפלגה היה בבית אלי' רופא
קרייצר ■ומניני כמה וכמה מנינים חבדים משכבות ׳עמלניות !ופרוליטריות במזמאשזב.
הם הראשונים הראויים לשמם ״מפלגת עבודה ציונית סוציאליסטית פועלי ציז ד׳
שכן הסתופפו שם כמעט כל הפועלים ושחפצו לע מד לחיים פרוליטריים
באותו הזמן.

אני ועוד כמה חברים״ כמו ש .ד״דיט ומ .ליכטנפלד ,שהתמחו בענף הדפוס

חעג ח׳ ת מצאנו את עצמנו ב״פוע א ציי ד ,שהתה  mהמפלגה הגי פעילה בכל
השטחים למן עבודת חרמות פני מי ת מ ד פעולת הוץ פוליטית במו בחידות
ל״סייס״ הפולני. ,למועצת העיר ■או לקונגרס ■הציוני.
זכורני קוריוז שאירע ■בפרום הבחירות למ!1עצת העיד בשניטש מאבק
קשה ביותר בבית הקברות העירוני ,שם התגורר גתנאל המשותק .עליו התקוטטו
ביניהן כל המפלגות ,כביבול בקולו הוא תלוי גורל הבחירות .כשרצתי על הגשר
שלפני!בית הקברות כדי לקחת את נתנאל ולהסיעו לקלפי דאה לפתע תיגרת ידיים
על גהר בית העלמין ■מעשים צונחים מעל הגשר לתוך הנהר .לעיני מ .איילבוים
הפצוע השוכב שרחע במי הנהר .בין רגע הזעקתי את חברינו לעזרה .משבאו
החברים ■עשינו הסכם עם ב״כ ה״בונד״ ,ארגון הציונים זה״אגודה״ לבל נדיב ועוד
על נתנאל .ה301ם לשבור עגלה ■וסוס ולהובילו בליווי נ ציג מכל מפלגה ללשכת
הבחירות שם יובל להצביע מעד מי שירצו -מי שלא ראה את מסע העגלה
והפמליה מנציגי המפלגות לא ראה מחזה מגוחך מימיז.
אך המפלגה הוסיפה להתקדם מפעולתה המיוחדת .באותו ז מן נוסד ״איגוד
מעלי מלאכה״ ,געם עזיבת הח״ח בוים שטרוזלר !ואתרים חלה התרזפפות
כחיי המפלגה החלו :נדידות מאולם ׳למשנהו .אולם הפורקן בא .מצד »זר,
בפי שאומרים ״ה׳ מקדים רפואה למפה״ .קם אז האיחוד בין ״פועלי ציין״
ל״צעירי ציון״ !משם ״פועלי ציון צ .ס.״ ,יתה השפיע גם על עיירתגו .לקראת
האיתזזד קוימו התיעצויזת אינטנסיביות יכהן הונח הטסים למפלגה המאוחדת.
*

1

1

p

בשנת  1926נקראה אספת ימוד הגיגי ת עם נאומים חגיגיים מטעם שתי
המפלגות גבהר גם ועד כללי ז בו הח״ח :פייזרל הולץ ,שמחה הויט :ואני —
מטעם פועלי ציון! ישראל וורטמן ז שמעץ הולץ — מטעם צעירי ציה• משקמה
בשעה טובה ״המפלגה המאוהדת״ ,התחלנו מיד בפעולה מפלגתית מ0ז!עפת.
ראשית כל שכרנו דירה בת ! 3חחדים (אצל נופושלסקי) .בלילי שבת היו
ערבי שאלות ות שובות בשיתוף כל ■המפלגות כמעט .בל יום שבת הרצאה
על נזישאים אקמואליים !ותרבותיים .נ ציגינו לקחו הלק במל הוזעח־ת ה שונות
בעיר ,כמו ״קרן קיימת״ ,״קרן היסוד״ ,שידה החינוך היהודי ,ועוד; נוסד גם
״מועדון הפועל״ ממגמה לטפח מבחינה פיסית את הנועד הטומאשובי בענפי
ספורט שונים ,אך התפקיד העיקרי היה אצור עתודת נוער למפלגה בדי למלא
את החלל הריק■ ,עם הגירתם של החברים הקשישים להרזם אמריקה או.עלייתם
לארץ ■ישראל .וועד המפלגה הטיל ע א בתור מזכירה אי סד ״מער הרות״.
כיון שידעתי שהמטרה היא יצירת משאבים למפלגה התמכרתי בכל הלהט למשימה
והקימותי נוער ״חרזתי*.
■

״חרזת״ נועד לגני  , 18—14אותם יש להכשיר ולפתח במשך הזמן מתור
בעלי הברה:תרבותית על מנית שידעו מה נדרש מהם עם פניסתם כחברי המפלגה.
העבודה לא קא־ ,היתר״ ביהוד כשהחומר האנושי הוא נוער עני מח של ביותר,
1

אך ברצון חזק התגברנו על ■הכל.
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מדי ערב נערכו שיחות על בעיות שוגות .החברים התחלקו לחוגי ם:
סוציולוגיה- ,בעיות הציונות ,חופש חרזת •רעניעי המפלגה: .תוך זמן קצר זזיר .כבר
לנחער־חרות ״צופה״־חדות לבני גיל  ,14—10והתכנית בלל את כל סוגי הפעולה
הצופית כגון :טיולים ,מחנות ק ת ואימוני התעמלות שונים.

קבוצה מ״בי ת״ר-,׳

עופדיב מימין  :אהרן גאלדשסיין ,חיים סרליך,
בנימין

בלוזער,

ושמעון

גאלדשטיין

(ייושב)

׳וגם פה לא חסרו קוריוזים .אילו ראיתם ,למשל ,בהתכנס באולם ״הצופים״
חברי המפלגה — בעיהם הח״ח פ .הולץ ,י .איילבוים ,יV .יורטמן — מערי ״חרות״
פתחו פיהם ב שיר :״אנו צעירים וצעירים המוחות״״ והחברים הצשרפו ברוב
התלהבות ישרו יחד עמם ״אנו צעירים״ •עד בלי להכיר מי צעיר ומי קשיש.
הכל נ תמזגו בהרמוניה אחת •עד כי השמחה והעליצו׳ת של נערי חרות ריתקו
מדי ערב בערבו לא רק את לבות חברי המפלגה ,כי אם גם עוברים ושבים
שעמדו והטו אוזן לשירת ״חברה טראסק״ ,כפי שנהגו לכנותם.
בעת ביקורי בטומאשוב ב שנת  ,1938שגה לפני מלחמת העולם השניה,
כבר מצאתי מועדון מודרני ,בבית ה׳ גולדמן ברחוב קושצ׳יושקו ,בדירה בית
3־ 4חדרים .שם היו מרומים כל הארגונים הנ״ל.

שנה לאחר מכן■ ,עם פרוץ מלחמת העולם השניה וכניסתם של חיות היטלר
לעירנו? עם הכליון של הישוב היהודי בטומאשוב — עלה הכורת ■על כל טה
שנעשה ■ונוצר בזמן ההוא.
ברם נחמה אחת נותרה לנו  :האידיאל אליו נשא את נפשו הנוער בטומאשוב
— הכוחות הנאצים לא יכלו לו .אידיאל זה שהפעים את חברי הנוער ,הוא
אשר סייע ביצירת ״המדינה ■היהודית״ אליה ינהרו שארית הפלימה מעירנו
ויקימו מחדש חיים על יסודות איתנים.
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ש א רי ת ה פ לי ט ה ב רו סי ה
חיי ם יו ס ף לדר
ה ד ב ר החל בליל שבת חול המועד סוכרת .עם הידיעה ברדיו שריבנטרופ
ימ״ש היה במוסקבה וחתם הסכם עם מולוטוב על חלוקתה של פולין עם ■גבולות
לפיהם עוברת טומאשוב לידי הגרמנים .אני מניח שכדאי לתאר בקצרה את
החווי.ות בעיר במשך השבועיים ■עם הגרמנים .ביזם חמישי הידוע  7/9כ״ג אלול
הטילו הגרמנים תוך כמה שגיות  10פצצות ונפלו כ־ 60קרבנות .בכמה שעות
נהרסה כל העיר כמעט״ כשנשרף החלק המאוכלס יהודים כולל בית הכנסת
ומרבית בתי המדרשות .האוכלוסים היהודים החלו עוזבים את העיר .מלבד אלה
שנותרו בלי קורת גג ־עזבו רוב רובם מפחד הפצצות .הגרמנים נכנסו לעיר
ערב ראש השנה אמנם ללא חומרה יתירד.״ אך מיד אחרי ח מו השנה החלו
התנג שויות עם הפולנים •ובא יום השני הידוע כשגידשו מהבתים את כל
האוכלוסים היהודים למן רחוב למברג עד אחרי העיריה מול הכנסיה החדשה.
הציבו ׳נגדם טנקים ונשק אוטומטי יתוך כך פקדו על היהודים להתפזר ולברוח.
אפשר לחאר כיצד זה השפיע .נוסף לכך הידיעה •על יחס הגרמנים ליהודים
בכל מקום בואם — הרי מובן שמיד •אחר שבת חול ד״מוער סו מ ת החלו אוכלוסי
היהודים בורחים אל הצד הרימי ,והעיד הראשונה היא ראווה־ריסקה .ראשובי
הבורחים היו הרב הצ׳י שינובי ז״ל \ ר' יעקב לדרקרמר הי״ד• אולם רבים מיאנו
לתפוס מיד את מקל הנדודים אך בראותם שהישוב היהודי הולך ופוחת מיום ליום
נסחפו אף הם עם זרם הבורחים .כותב השורות האלה היה עם אחרוני העוזבים
בשמחת ׳תורה ■ואף הספיק לחזור ביום הראשון לטומאשוב .שעה אחר שחצה
את הגבול בבלזץ׳ החל המשמר להמטיר ידיו ת אחר כל מי שניסה לעבור בנסיעה
או ברגל 75 .אחוז מהאוכלוסים היהודים עברו אל הצד הסובייטי .מרביתם
תקעו יתד בראווה .יש לזכור כי לראווה גמלטו גם יהודי גארול וצ׳ שינזב
שהיו ׳גם כן בשטח הגרמני .אפשר לתאר את המצב שנתהווה בראווה ,ביחוד
בעית •הדיור ,כך שרבים פגו והלסו ללמברג׳ לז׳ילקב שאינן מרוחקות מטומאשוב1
אך כאן עלתה מיד שאלת הקיום בפני הבורחים בעירום וחוסר כל בלי מזון
סעודה אחת ,וראווה הדי לא היתה ■עיר של מקומות עבודה .החלו פונים איפוא
לעבר רוסיה באשאלונים שהעמידה הממשלה הסובייטית .ברובם השתקעי
באוקראינה ביחוד באחור וויניצה .רבים חזרו מיד לגליציה אך רוב ריבם
נשארו •שם ומהם ניצלו למרבה הצער מעטים מארד בהיכבש אוקראינה על ידי
הנאצים! .הנשארים בסמוך לבית הישן רובם החלי להסתדר אט־אט .אך כאן
התרגשה גזירת הדרכונים ,היינו חובה להוציא דרכונים ריסיים ולהרחיק
 100ק״מ מהגבול ,זלא — יחזירום אל הגרמנים .אחוז קטן עשה כן אך הרוב

הכי ג מ ל !מיאן .אז אספו בליל שבית אהד  29/6את כל פליטי פולין ששהו
בגליציה ,לרבות נוצרים■ ,והגלום לסיביר למן צפון ארכנגלסק בקומי עד
■המזרח הרחוק אמור יאקוטסק.

לאן חלך האשאלון מראמהז
אחרי  15יום נסיעה •הגיע האשאלון לחבל אלטאי שבירתו ברנאול ו שניה לה
ביסק שעוד יזדמן לי לכתוב עליה .׳נאספי למברג הוגלו למאריסקי ס .ם .ר,.
בין אופא ■וקאזאן. .המסתתרים לראשונה בראווה אותם שלחו ב שנית לאחור
ארכנגלסק ,כך שבני טומאשוב ■היהודים נפוצו יעל פני רוסיה כולד .ותודות לזד— ,
כמאמר היהודים גם זו לטובה — נותרו מרביתם ׳בחיים.

איך חיו את חייהם ברוסיה ן
יש .לחלק את הזמן לשניים ,מיוני  1940עד שלהי  ,1941ומאז ועד השחרור
ב־.1946
בפרק הזמן הראשון!הגלו את פליטי פולין לטייגות והטילום לתוך באראקים.
יודג ש שאף בי היו גולים ונתקראו ספצפריסלנצים נמצאו במצב ושאפשר לסבול.
גדוע מזה ד״יה מצב הנקלעים לבתי סוהר מש 0תפסו ׳בגבולות ,או במחנות הסגר,
בתור בודדים בלי המשפחות .כאמור הגלו את רוב תושבי טומאשוב לחבל אלטאי.
יש להדגיש בי ד״איזור אף כי הוא בסיביר הדיחו מן ד״טובים ברוובי חוסיה.
בבוא האשאלון מראווד .חילקו את האנשים לאיזורים שונים ובאיזודים נשלחו
לבאדאקים שונים ,כך שניתן לרכז במקום אחד מ־ 10עד  30משפחות .יצוין,
כי יחד עם ד״טומאשובים היו ■גם משפחות מנאדול ,צ׳ שינוב ואיזור דוומיכה.
■רמת •החיים לא היתה אחידה■ .זה היה תלוי ביחס מצד •השלטון וביחיד בקרבתו
של הבאראק לאיזה ישוב רוסי ,בו אפשר לקנות צרכי אוכל ובעיקר למכור
מהדברים השמורים מהבית הישן .רע ומר היה לבני טוהאשוב שנתקעו
בחבל סראקינסק .שם נתקע גם זזצ׳י שינובי זצ״ל עמזזם .שפיר ביותר היה
מצג ש מני הבאראקים  152כפי שפינום.
מה עשו שם היהודים? מה שעשו כל גולי פולין .היה עליהם לחטוב,
יותר נכון לבהות עצים •ביערות שרוסחה מבורבת בהם- .לעתים נדירות מאוד
סידרו בעבודה מקצועית .אפשר כבר להבין את הנסיבות כשמטילים ־על אנשים
עמדה שמעולם לא עשו ולא •דאי איך עושים אותה ,פרט לסוחרי יערות.
צריך גם לדעת שהעצים גילם פי ■ 15—10מהעובדים .אולם באין בריחה החלו
מסתגלים .נפלו אמנם הרבה קרבנות בעביו־דת העצים ,שהיא לא רק ■עריכתם
אלא ■גם גדיע ת הענפים ושריפתם בעודם לחים .תפקיד זה ני תן על פי דוב לנשים.
קשה במיוחד הייתה •העריבה ,היינו אחרי הובלת •העצים למחסן יניסורם לבולים
יש לערכם ציבורימ־ציבורים בגובה 5־ 6מטר .יש .שנעזרו ■במוסים אך על פי רוב
עשו מעבודת ידיים ואף השיטו את בולי העץ אחרי החורף במים.
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היכן היו גרים I
הגולים •שרכגד כאמור ב״פושולקי״ ,כשמם ב ר מזיו אלה הם באראקים
בעבי האריות .רבים שדדו מימי הצארים אד רובם מהזמן החדש .הבאראקים
שזינים ,גדולים וקטנים ,בני  10עיד  20חרדים ובני  .6—4ברבים נקלטו שתי
משפחות בחדר זבאין מחסור במקום •הועמד חדר למשפחה• אך כיוון שהיד.
בכל פושולוק ביית מרחץ אפשר היד .לסבול איך •שהוא.

ממה התפרנסו!
כאמור ,חייב היה כל אחד לעבוד. .על !השתמטות עשו פר 1גיל וצפוי מאסר
של  3חדשים .אך מלבד זה אנוסים היו לעבוד .אחרת לא קיבלו להם .ההולכים
לעבודה היי מקבלים לחם ,בל עובד מקילו עד קילו ׳ועשרים .לא כולם
פמידד .שווה .ילדים ובלתי כשירים —  400גרם .ובן נ מנו לכל עובד מנה
(לאפשה) של אטריות עם מים או דייסה בוקר וערב <וגם בצהריים בזמן
העבודה ביוער שקיבלו מהמטבח .בכמה מקומות חילקו מצרכים חיים לבישול
עצמי& .עם בפעם היו מקבלים מנות סובר .שמן .חמאה .סוכריות .אך בזה בלבד
לא היד .מספיק rלשובע ביחוד לשאינם עובדים שחח מלחם לא קיבלו כמעט
ולא כלום .מלבד זה שהיו קופצים מזמן א מן אל ה״ראיוך או לכפר של
תושבי המקום שם קנו מהם בעיקר ׳תפוחי אדמה ,חלב ,חמאה ופעמים גם עוף.
בבאראק  1-52הנזכר היו מפעם לפעם שוחטים פרה אצל ר׳ יעקב שוחט ע״ה.
אולם כל זה היה •עיד ש&רצד .המלחמה עם הגרמנים .משפרצה המלחמה קיצצו
קודם כל את מנת הלחם .עובד לא קיבל יותר מ־■ 500גרם ,ילדים ׳ולא ־ע ובדים —
 150גרם .יגם -תבשיל חילקו בקושי אי פעם וגם זה לא תמיד .על מצרכים אתרים
אין כלל מה לדבר .ככל שהגרמני העמיק הדור באדמת רוסיה הלך המצב ורוע.
סבלו רעב ממש .הדבר היחיד שניזונו בו קצת היה .תות אדום ז0טרי*׳ת הגדל
ביערות• .ואולם במצב הקשר .והנורא הפציעה קרן אור לפליטי פולין.

אמנסטיה לאזרחי פולין
בראשית אלול אספו את בל אזרחי פולין והודיעו להם בי לפי חוזה עם
ראש הממשלה שיקורסקי נעשים כל אזרחי פולין לשעבר בני חורין ויוכלו לגוע
באורח חופ שי בבל ערי רוסיה .כל אחד קיבל תעודה בהתאם .אפשר לתאר
מה גדלה השמחה .אמנם בשאלת המזון לא חל כל שיפוד ,אך הרוח התרוממה.
לא עוד הביטו בחומרה מ א ת על העבודה .מותר פבר להתאסף .ערכו כבר
באורח חפשי מנינים כימים הנוראים .אך כאן צפה ה שאלה :לאן נוסעים י
לרוסיה האירופית לא בא בחשפון ,שבן הגרמני עמד כבר על י ד מוסקבה.
נותרה הברירה להישאד במקומות ,הי עו בסיביר ורק לצאת מהטייגות אל

הערים הסמוכות ,או לנטוע לאסיה ■התיכונה לטשקנט ,סמארקאבד ,בוכארח
והסביבה .הטיב לעשות מי שהחליט להישאר במקום — מטעמים שוגים שעוד
אציץ .אן רבים החליטו לשים פניהם לאסיה התיכונה .ביחוד יו שבי חבל
טרו׳איצקי■ ,וכותב השיורית האלה בעיהם ,פי מלבד ש ה אלי ם שם יותר חם —
אף כי ■בארצות חהמות •סגלו רבים מהקור בחורף יותר מב־סיביד שבה אץ מחסור
בעצים — חשכו שמאסיה התיכונה יוכלו לצאת עם הצבא הפולני מעבר
לגבולות רוסיה• *ד למרכה הצער מונו תלאות קשות לבאי אסיה התיכונה.

הנדודים לאסיה התיכונה
כאמור ,ד&־ןליטו כל ׳בגי טז&אשוב כהבל טרואיצקי לועזזב לסמרקנד .אך לא
היה !זה מהדברים הקלים .הזמן זמן מלחמה .פליטים מרוט יה האירופית נעים
מדים בעשרות אלפיהם לעבר רוסיה האסייתיח״ וכל הרכבות וכ תי הנתיבות
גדושים גייסות ופליטים .המרחק מחבל אלטאי&ק ■לסאמרקאנד למעלה מ־ 0ג30
ק״מ .צריך לשם כד לשכור קריבות רכבת .כותב טודים אלה עם .עוד אחד נסעו
לנדבמיבירסק «*שם לבאועאול הטור ■עמל רב — והרי היינו אז יהסנים גדולים,
הביטו ■עלינו אחרת מקודם — .,עלה .בידינו לשכור  2קרוניות יעבור המטען
ואילו האנשים  wברכבת נז׳סעים.
■

■

אם לתאר או! כל פרטי המסע ע.ד בוא  80—70המשפחות לסאמרקאנד —
הנייד .לא יספיק .די לציץ בי הנסיועד! מט׳סך עד ■סאמרקאנד הנמשכת באופן רגיל
ברכבת נוסעים  5ימים לכל היותר — אדבר .נסיעתנו י׳וחר משבועיים .והעיקר,
כשבאנו למחוו חפצנו חשכו •עינינו .אלפי בגי אדם שכבו שרועים ברחובות.
היו אלה פליטים שנתקבצו ממל ו ה בי דוסיה ופליטי פולין שקיבלו שיחרור.
והנה החלו נופלים החללים הראשונים ,שכן שכבו בהוץ והקור כבר החל.
והעיקר שפרצה מניפ ת טיפוס הנוראה .רבים נשלהו לקולחוזים .גם כותב
הטורים עם עוד כמת משפחות שולחו מסאמרקאנד ואחד כמה שטעו ת של
נדודים באשאלון הגיעו לקירגיזיה לקולחוז בתבל או® .אבל הריב נשאר
בסמארקאנד .ברם המגיפה גזלה למרבה הצער הרבה עשרות קרבנות מקרב
בני טומאשזב.
* ■

■

רצוני לחזור אל בני טומאשיב שנמןנאו כאיזודים אתרים של חבל אלטאיסק.
אלה שבאמור סאראקינסק הנזכר לא זזו משם .רק עברו לעייח׳ת סמוכות כמי
סאלאיר ,גורבסק — אך גם הם ,לצערנו׳ סבלו שם איומות בזמן הראשון.
שם מתו מיד הרב מצ׳י שעוב ובנו ר׳ מאיר ז״ל■ .גם יו שבי איזדדים אחרים
כמו באראק  152פנו לאחד מכן לעבר אסיד■ :התיכונה ,מהם לאחבקי&טאן
לאיזור פרגאן והלק אתר לקזאזוסטאן .אולם הצליחו במיוחד הבאים ל!בי&ק.
שם נמצאו רוב אנשי טומאשוב וגם ידצאי מקומות אחרים .ני תן לומר שבביסק
חץ הטומאשובים בני  a wגם לבארנאול באו כמה משפחות .קבוצות גדולות יותר
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של טומאשובים ישבו בח׳אמבול ,טשקנט ,לגיגאבאד .אן לא היה כמעט מקום
בולט באסיה התיכונה ו0יביר שלא היו שם טומאשובים.
»
חדשי השחרור הראשונים •היו איומים בשביל ר׳בים .ואכן רבים שבקו חיים,
על פי רזב במחלות ורבים ברעב .במרוצת הזמן הסכינו ,עם החיים הזזדשים.
רבים נדדו ®מקום אחד למשנהו״ שם היה טוב יותר• התקועים בקולחוז עמלו
בכל כוחם כדי לעטר לעיר ,שכן בערים אפשר היד .להשתכר בצד מח ת לעמודה.
גפעיקר אפשר היה לקנות צרכי מזון.
כמוכן הפוליטי חשו את עצמם אזרחי פולין למן שחרורם באוגוסט 1941
עד פברואר  1943כאזרחים חפשים .בכל מקום כמעט שישבו מ אזרחי פולין
היתד .דלגאטורה פולנית שם קיבלו רבים תמיכה ,ונפתחו בתי ספר פולנים.
תמורה חלה בראשית  1943כשהשלטון הסובייטי ניתק את היחסים עם ממשלת
פולין בנולד .שבלונדון המתקראת ממשלת שיקורסקי .אז התחילה שוב״ בשנית״
גזירת הדרכונים? .והפעם לא כמו אז שלא הכריחו — היתה זו חובה״ בחזקת
״כופין אותו ®ד שיאמר רוצה אני״ .כלומר״ פשוט לא היתה ברירה ,והכל
אנוסים היי להוציא דרכון רוסי עם אזרחות רוסית .בודדים התחמקו וה שיגו
דרכון ללא אזרחות״ היינו דרכון בינלאומי .אז החלו לגייס לשרות צבאי.
אך ב ענין זה לא היה מצב אחיד בכל המקומות .ברוב המקומות גיי סו לצבא
הפולני שיצרה ואגדה וואסילבסקה .ואילו באחדים — לצבא הרוסי .אך ,על פי
הרוב לא ג חנו אימון ממרחי פולין לשרת בצבא הרוסי והם גויסו לעמדה
בבתי חרושת ומכרות פחם .ל מ ת ת זאת חשו הפולנים כאזרחי ©לין וקיוו
לשהרור בתום המלחמה .גם השלטון הסובייטי ראם כך״ שכן התיר לייסד
בכל המקומות בראשותה של וואנדה וואסילבטקה וועדים פולנים הקדרים
ז .פ .פ — .זודאנזק״ פטריוטוב ,פולסקיך .תפקיד הוועדים היו .תעמוא־ .למשטר
דימוקרטי־ועממי ופעולת עזרה סוציאלית לטובת אזרחי פולין .רוב הוועדים
היו מורכבים מיהודים״ כי פולנים לא היו ובמידה שהיז ניהלו בשדתפות•
שכן באותו זמן לא בא בחשבון ברוסיה ה־״קרומה ייברייב" (ח ת מיהודים).
כך התרגל* אט־אט יהודי ®ילק לאורח החיים הרוסי־סובייטי .רוב רובם
הלכו לעבוד .כאן לא היתה העמדה מפרכת כפי שהייתה בסיביר .רבים נמשכו
לעבודה מקצועית .המשכילים הלכו לעבוד במשרדים .רע ביותר היה גורל
התקועים בקולחוזים או בסובחוזים.
■

*

w

ידיעות ראשומת על חחורגן
התקוות להשתחרר צפו בראשית  1944כשהגרמנים ימ״ש החלו סופגים
ברוסיה מפלות בזו אחר יזו .הבל קיוו וחשו כי השחרור קדב ל מ א .אך מצד שני
ככל שהדוסים געו ז ק ר מ לאדמת פולין גודע ,על החורבן שהמיטו הגרמנים.
הוברר כי בי תיגו אינם קיימים ■עוד .כבר שמענו זאת בטוף 1943״ אך לא אבינו
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להאמין שהדבר עלול להתרחש .ועתה החלו להגיע מכתבים גם מאלה שחזרו
מן החזית ומסרו הבל בפרוטרוט״ דברים •שדמיון אנוש לא יבול מעולם לתאר
כי ייתכנו .היו מעטים ,ביחוד אנשים גלמודים■ ,שסילקו עצמם מן הרעיון לחזור
הכיתה בנימוק שזין למי לחזור ואין ברצונם לראו.ת את החורבן .אולם הדוב
הסתגל אט אט אל התלאות בתקוה שפולין תשוחרר מידי הנאצים ויוכלו לשוב
אל הבית הישן .התקוה הראשונה התגשמה אמנם תוך זמן קצר .ב־,1944
תחילת  ,1945שוחררה פולין !מידי חיות הממנים על ידי הצבא הסובייטי.
אד השניה — לשוב הביתה — הוסיפה להעיק על הלב .ראשית• ,הרי היינז בבד
למעשה אזרחים ■סובייטים״ והרי ידוע לבל מה סבר וסיכוי לאזרח סובייטי
לצאת את גבולות הארץ — כמו!במצרים הקדומה! ושגית ,לפי הידיעות .שקבלט
כאמור הרי ידענו שאין לדבר כלל על שיבה אל המקומות !הישגים פרט לערים
אחדות .אף •על פי כן באה .עזרה• כשם שהידיעה הנוראה היגיעתנו בשבת,
כד שודד ברדיו בשבת אחת״ בי מי  1945לאחר כניעת גרמניה״ כי מזחילבסקי
שד החוץ הפולני שהה במוסקבה והתם חזיזה לפיו זכאים בל אז חזי פולין לשעבר
בולל יהודים מכל והשטחים שהיו תחת פולין עד  1939לאמץ להם שוב אזרחות
פולנית והם דשאים לשוב לבתיהם בפולין .אך אין הדבר געשה בה מהר.
הדי בינתיים התרגל הקהל אט ־אט לחיים ברוסיה ולאחר כניעת הגרמנים באה
גם הקלה פורתא במובן החומרי״ בהשגת צרכי אובל .רבות פעלה העירה
הסוציאלית ■של זעד ז .פ .פ .הנזכר .יהודים ■רבים קיבלו גם עזרה מהמפעל
הקרוי חבילות מארץ ישראל ששלחו איגודי בני הערים׳ אד בעיקר הגדילה
לעשות העזרה של חבילות בעלות הערך שקיבלו יהודי פולין מהג׳וינט וועד
ההצלה באמריקה״ שנשלחו ■דרד טהראן .כך •שבעיית המזון הוקלה בהרבה
לעומת 43־ ,1942שהיו שנות ר-עב״ ביחוד ליושבי הקולחוזים.
לבסוף מקץ במה חדשים אחד החוזה בין ממשלת פולין והסובייטים ,מהל
מבקרות ועדו ת אזוריות בבל המקומות שהיו שם אזרחי פולין .ואיפה לא היו ז
לא היה במעט אף מקום ללא יהודים מפולין ,בהם יההדי מומאשזב .הם היו
בבל אתר ברוסיה ,ברוסיה האירופית״ קאוקאו. ,סיביר ,מערב ■ומזרח״ אסיה
התיבמנה בבל חמש הרפובליקות .אך הקיבוץ הטומאשובי הכי גדול היה בביסק״
שם הצליחו אמנם במאוד ונהרו לשם הטומאשובים בלי הרף ממקומות אחדים.

השיגה לפולין
גשוב אל הועדות של האובלאסטים .הן סידרו את עניני האימוץ של כל
אזרחי פולין שרצו בכך .יודג ש ש־ 99אחוז בקירוב סידרו את האימוץ״ פרט
לאחוז אחד כאמור .׳מבני מומאשוב ידוע לי דק אדם אחד שישב בטאקמאק
גליל פרונדזה .אד אימתי יהיו משוחררים למעשה ויוכלו לחזור הביתה —
טרם ידעו .ובינתיים התקרב החורף .סוף סוף בראשית  1946נודע כי בפברואר
יתחילו לזוז האשאלונים הראשונים עם *מדתי פולין .וכך זה הי ה :כמה שבזעות
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קודם השחרור באו שוב לכל מקום .ומקום הרעדות האזוריות ונ תנו לכל אדם
תעודה כתובה בצד אחת רוסית וב שני פולנית .ברם ־תאריך ברור לא ידעי.
רק נחושים ׳והשערות .במקום שישב כותב טורים אלה הודיעו בשבת הגדול
כי ד׳אשאלון יבוא במוצאי שבת יבערב פסח שחל ביום השני יפליגו לדרך׳
כך שתוך כמה שעות יוצרך כל אחד לארוז את מעט הדלות שיש לו .אך יצוין
שהכל דפק כראוי .מחושב בדיוק מתי כל אשאלו ן יוצא ובאיזו דרך יסע.
המסע בחזרה הביתה ארך כחמשה זזדשים ,מפברואר 1עד יוני״ תוך חציית
קובל — חלם ולמברג — פשמישל .אשאלון
בריסק.
—
ביאליסטוק
*בול:
קד
4
V
אחד או שניים נסעו דרך בעלזיץ■ .וכך חזרו הטומאשובים אחר  6שטת ■גלות
לפולין — ,אולם מה צר הדבר שלא לטומאשוב .שבתוכה לא יכול היה בזמן
הראשון י הודי ללון אפילו לילה אחד — רק בשטחים שיושבו מחדש שפולין
נטלה מקדי !הגרמנים .חלק פנה לשלזיה התחתית כמו וורוצלב .ריכבך וחלק
ל שצ׳צ׳ין .כמה משפחות התיישבו בלוידז׳ .קראקא .אולם לא א מן רב ,כי רובם
יצאו מיד מפולין אל המחנות בגרמניה והנותרים עזבו כמעט כולם את פולין
עם קום מדינת ישראל .עד כמה שידוע א נותרו בפולין אולי  2או 3
אנשי־טומאשוב.
•*
בסיום הפרק ׳״גולת טומאשוב ברוסיה״ אנו רואים כי בדרך זו ניצל חלק
נכבד מהישוב הטומאשובי .נבון גם בי חלק גדול מצא את קצו ברוסיה.
רוב מנין של אקחי הדרכונים שנותרו בגליציד* ואלה שנסעו מרצון באשאלונים
הראשונים ■ותקעו יתד ברוסיה האירופית — בולם .ניספו בידי הגרמנים י׳מ״ש
בזמן הכיבוש 42־ ,1941פרט למשפחות אחדות שהיו תחת הכיבוש הרומני
בחבל המכונה טדנסדנסטריה .חלק גדול מצא את מותו ברוסיה ברעב ובמחלות׳
ביחוד אנשים קשישים .אך רובם ניצלו ונשארו בחיים .רוב הניצזלים נמצאים
בביתנו הקדמת י ש ר א ל .אחרים הגרו לצפון־אמריקה בסיוע הג׳וינ ט .וחלק
באמריקה הלטינית.

■
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שי פ לינג ר

(לשעבר יר׳ר הההלה היהווימ כטומאשוב)

■

בשנת  1906נאלצתי ביתור ■סטודנט נהדף פוליטי לעזוב ■את לו ח׳ יחד עם
אלפים אחרים עקב בהלה שמטיל פרובוקטור ידוע בשם ״נח״ ששיתף פעולה
עם המשטרה הצארית .וגרם למאמרים מרובים .השתקעתי בעיר מרוחקת ונידחת
טומאשוב ־ לוב״ תוך ניצול העובדה שסבי ר׳ ישראל וויעריב היה שם החוכר
של טחנת המים פיאשצ׳גה■ .העיר •עשתה עלי רושם מזעזע .רחובות בלתי רצופים״
ללא אור חשמל״ שקועה בחושך ובביצות״ ■בנויה ■בעיקר בתי עץ דלים מכוסים
גגות נסר׳ ם״ מיושבת בעיקרה על ידי אוכלוסים עניים׳ תגרנים״ בעלי מלאפה״
נודדי כפרים והולכי בטל .כמה סוחרים שסיפקו מוצרים שונים לגדוד הקוזקים
חתונה במקום נהשבו לעשירים.
כדאי להעיר כי הקוזקים אף שהיו פראים למחצה״ התנהגו בסדר בעיר
תודות למשמעת הברזל״ ורק גילו חולשה לשלוח ידם בגניבה כלשהי .אך יהודים
כבר יחעו להזהר מהם .לפעמים היו קונים מקוזק מזוזה גנובה״ כשלא נזדמגנז להם
גניבה אחרת .כך היו סחים שפעם נכנס קוזק אל יהודי והציע שהלה יקנה אצלו
״כפינא רוב״ (רובל גנוב) ב־ 50קופיקות זה היה מחירה של גניבה זעירה.
בעיר התגוללו יהודים מצחוק למציאה כזאת של גניבה.
*

הצגה תיאטרוני ת
חרף עינה ■הפקוחה של משטרת השלטוז הצארי החלו חודרים אט אט בקרב
הנוער רעיונות פוליטיים וחברתיים״ בהשפעת העיר הסמוכה זמושץ׳ .כך גימדו
ארגונים כמו צ .ם .׳ציונים״ ובוגד .חיי ח ר ט ת החלו מתפתחים עם השתקעותם
בטומאשוב של העורך דין סובול מזמושץ׳ ורזעא שיניים אידל :גרזון .אצלם היה
הגוער מתבנם ומבלה .אחר כך נוסף מ א ד מי ם מהלם חבר פועלי ציון״ שארגן
קבוצת חובבים וזו הציגה את ״באבע יאכנע״ לגולדפדן .למרות ההפרעות מצד
החרידים מ שגה ההצגה ב״טשיינה״ קהל מבקרים רב .ילדים צבאו על התלונות
ועל פחח הכניסה לתיאטרון״ •וקולות וגלי צחוק נ שמעו למרחוק .חדשים אחרי
ההצגה בה מילא גרזון את תפקיד ״הוצמך״ לא היה מה לקנא בו .ילדים היו
רצים אחריו ברחוב וצועקים :הוצמך! הוצמך 1הנה מולך הוצמך!
יוחד קשה עלה בידי הפולנים לקבל רשיון לשחק תיאטרון בפולנית.
היתה זאת מדיניו ת השלטון הצאדי לעריכת רוסיפיקציה של האוכאסיה.
גם בחודים היהודים נאלצו להורות לתלמידים רוסית.
p
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חוג ספורטיבי .הפועל"

ד״ ר ז אוו א ד ס קי
הדוקטור של הפאוויאט (נפר ).בעיר ד״ר פליקס זאוואדסקי ,אשתו ובתם
היחידה היו האנשים הליברליים בעתו־ שבעיר .ראוי להזכיר שרעייתו של הדוקטור
היתה במשך שנים נושאת ומחלקת בעזרת המשרתת כל יום ששי סלים •עם
מצרכים לעניים ביותר ולחולים מקרב המשפחות היהודיות לשם סיפוק
צרכי שבת.
ב־ 1910ארגן ד״ר זאוואדסקי גדוד מכבי אש מתנדבים בעיר .לקריאתו
להצטרף לגדוד נענו!היהודי ם במספר זעום מאוד .בין המתנדבים שנספחז לגדוד
היו :כיותב שורות אלה ואחיו ,יקלה רופא ,חיים מיכל הורן (ודיט)״ מנשה קאם
(סבל) ויוס׳לה לוסטיג (סנדלר) .עובדה מצערת היא כמובן שההורים החרדים
מהשטיבלים לא הניחו לבניהם ללבוש מדי כבאים ולשתף,עצמם במוסד סד .חשיב
שעשה פעולות למופת בזמן של שריפות בעיר ובתנאים מסובנים.
■*
•

••
*

קרבן של חציית הגבול
יהודים שביקשו לזער או נרדפים פוליטיים שביקשו להציל את עצמם
מהגלייה לסיביר מצאו להם •עזרה בטומאשוב .הראשונים צזידז על ידי ״מאכערים״

— ס ד תי ם ב*פול6אסקים״ <מםמך המתיר לתושב קו הגבול לחצות אומו) על
שם זר ,או ,שגעזרז על ידי איפר שעיבר ■עמם את הגביל .הסוג השני ,הפוליטיים,
שביום המלצות של מפלגות שוגרו אלינו .במה אנשים מהימנים .ואנו העבהגום
לידיים בטוחות על מנ ת להגניב את הגבול.
באחד הימים גזדעןעד .חאוכלוסיה היהודית לקול יללות וזעקות יאוש של
אשד .יהודיה זדה פי הרגו את בעלה .בעלה מקראסניסטאוד בא לפני עשרה ימים
לטומאשוב ■והועבר לידי איכר בפ&ר יז׳רגה שצריך היה לחצות אתו את הגבול.
הם נדברו כי יכתוב לאשתו מיד לאחד שיעבור בשלום את הגבול .ואולם עד היום
טרם קבלה האשד .שום ידיעה מבעלה .יהודים התערט בנידון אצל המשטרה
אך זו סידבה לפתוח בחקירה• .ואפילו לא אסרה את האיבר .נגו ע עמוק מהאסון
פעלתי אצל ד״ר זאוואדסקי שיתיר לכתה של  15כבאים לסייע לי בחיפושים
אחרי היהודי הנעלם .ותודות להשתדלותו התיר לנו השלטון הגועה חפשית
בקו הגמול  24שעות .למחרת המם הגעתי עם מחלקה של  15כבאים לביית האיפר
שבכפר הגמול יז׳רנד״ האיבר החשוד ברצח היהודי ושדידתו ,שאזתו צריך היה
להעביר את הגבול .בראותו אותנו ברח ■האיכר ונעלם .ערכנו חיפוש בבית ובאסם
ונתקלתי בבתמי דם על הדלת .מיד גיליט־ גם גרזן מוכתם בדם על הידית.
אז חיפ שנו ותיטטנו ביתר מרץ בשדות וביערות עז־ שנתקלנו לעת ערב בחלקת
אדמה תהוחה שזה עתה נחפרה .חפרנו עד מהרה וחשפנו שכבה ראשונה עד
שנתגלתה יד מושטת .מיד ציוויתי להפסיק את מלאכת החפירה ולקרוא למשטרה.
בנוכחות :המשטרה חפרנו !וגילינו את דיגו&ה גדועת הראש .שאותו לא יכולנו
למצוא .האשה זיהתה בי זהו בעלה .בבכי תמרורים ובפחד התבוננו יהודי העיר
לאורך ,הכביש הלמברגי כיצד אנו כיתת כבאים מאוים את העגלה עם המת
המטסה ,שאותו מסרנו לידי חברה קדישא.
I
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רשמים בל תי נ שכחים
י ע ק ב 3וי{ ^pב  p vי
■ עיי ר תי טומאשוב ־ לובלסקי ,אין אתנו יוזזע מאימתי באמת נמנה את
שבות מד בנ ך .זעתחיל למנות משגת  .1939זאולי לפני  i pיערב המדרבן התחיל
לגבי יהודי פולין •זמן רב קודם לכן .אין בידי הנתונים הדרושים כדי לנקוב
את דיתאריכים שהיוו ציוני־ דדן• בתקופה הזאת של !ערב החורבן .למה נתחיל
לגעות !דוקא מהיהודים האחרונים שניספו? בך אי בך ,מעיקר שהיית לגו
ו אינו -עוד.
יהדות אירופה נהרסה מיסודו -היקפם ■המזעזע של הרציחות בהמזן יצרו
מציאות מוחלטת איומה וגוראה .אחדים שרת מכל משפחה והם •עדות ליהודי
אירופה כולה .יחד •עם היהודים הובחדו אוצרות ■חרבות שפרנסו את בל יהדות
העולם במעט ■ביצירתם התרבותית .יהדות זו מפוארת היתה בכוח היצירה ובחפץ
החיים שלה .יהדות אירופה האדירד .איננה עוד! .ויתרו דק שיריים של משפחות״
מ רי ם בלי בנים ,בנים בלי הורים .בעלים בלי נשיהם מ שים בלי בעלים.
נתייתמה התקופה רבת הפאר וההדר ו אנו יחד עמה וגם עירנו טזמזזשוב־לוב.
טומאשוב־לוב ,עיר השוכנת -על דדך המלך בין לובלין ילמבדג ומקשרת
את פולין המרכזית עם גאליציה .ידועה היתה ועד שנת  1914כעיר־ספר׳ או כפי
שנתקראה *טומאשוב זוטא״ ,הגבול שהפריד בין רוסיה הצארית הריאקציוגית
ו בין אוסטריה הדימוקראטית מלפנים .הגבול סיייע רפות ל״מגויסים״ שסירבו
לשרת את שלטון הפוערומים הצאריסטי שכל האידיאל שלו היה להרבות
בפוגרומים וחוקי הפליה ליהודים□ ,נזירות אפלות ועלילות דם .עיר־ספר זו
סייעה בידי אלמנטים שוחרי דימוקרטיה וקידמה להחלץ מידי הריאקציה השחורה
ולבנות לעצמם חיים של חרות ודימוקרטיה באוסטריה הטולראגטית באותם הימים.

בית ה 9נס«
טומאשוב היתה אחת הקהלות היהודיות מעתיקות שאוכלוסיה היהודים היו
ברוב רובם תושבים מעורים שם מדורי דודו ת ,עם חברות יהודיות ,עם בית־כנסת
בנץ חומה גבוה עתיק ,מיבבה ארכיטקטוני נדיר יחיד במינו לא דק אצלנו בי אם
שם דבר בסביבה פולה שעמד קרוב ל־ 400שנה• סמוך לדלת מול הכנימה
ניצבה הבימה הגדולה העגולה שגועדה לקריאה בתורה ,ועליה רשת שלמה של
ציורי גוי להפליא. .העמוד מפואר על י די נברשת עתיקה מהודרת .סיפון בית הכנסת
עשוי בדמות בור גדול סגלגל בצבע תכלת השמים .על הקירות מצוידים סמלי
שנים עשר השבטים .מהסיפון נשתלשלו וידורו מנורות ת א מנחו שת גדולות וקטנות.
«•
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וגי מי שג ת ומועד היו מדליקים את גו לן ונוצרה אלומת אש חגיוגית יוצאו! מהכלל.
כאשד ■האירו גול,ן הרעיפו וזן של יום־טוב !על פני המתפללים ■נאומו־ מ שירה
איש איש .על פי!דרכו  :״ איל קדוש ואדיר ,פתח שערי שמים וקבל תפילתי בעדי
מעד ביתי ובעד  toקהל ישראל .שלה לנו כרפה וי שועה מקודש״ .הזקירות היו
מצוירים במראות והיסטוריים ,בין היתד נם תיבת  m iשמשמעד.״ מד .שלא
ידענו אז ,בי אנו היהוודים :בגולה שרויים בים ,בתוך תיבה ללא משוט והגה״
וכל רוח מצויה עשויה להטביענו !ולהשמידנו .ובן ציורים של עופות ,חיות,
כלי־זמר .מראה הכותל המערבי לא הניח לשכוח אף לרגע את חרוועו מימי קדם,
את הפאר ,העושר והקדושה .בארון .הקוזדש העתי׳ק שכנו ספרי התורה המקודשים,
שחוקיה ■ומשפטיה קידשו ■והאדירו ככוח את העם היהודי ,כשהם עטורים ■ב״כתנות״
פרוכת .הדורות ■רקומות בפלושין וקטיפה תרומות המתפללים במקום .בין הפרוכות
היפות מדאי לציין את הפרוכת של חיים וצפורה פוטר ,שכיהן שנים מרובות
גבאי ני ת הכנסת.
■

המו4ב ערב המלחמה
כהשקט ובטח היה בודאי ממשיך הישוב בחייו הצנועים ,אלמלא פרצה
מ מ ת  1939מלחמת הדמים בין גרמניה ופולין .גם .על עירנו לא פסחו שחיטות
האימים של הפולשים המרצחים הגרמנים בסיועם של פושעים ומרצחים פולנים.
הרוצחים ואנ שי הכנופיות !הפולנים שחשו בהערה המתרגשת לבוא מגרמניה
הפאשיסטית־הרצחנית הכינו מיד את שקי־הביזה לשדידת רכושם של היהודים,
ומיד החלו משתפים פעולה עם המרצחים הגרמנים .בלכביות הקבילו את פני
יד״דיהם מהמערב .בהכחדת מיהודים ישר או׳ בעקיפין שיתפו עצמם פושעים
פולנים ,מהעולם התחתון,.,ואף חלק מקרב האזרחים (מישצ׳אגו) ,איברים חו שבי
הכפרים :ובסיועם של הלק מהאינטליגנציה.
האנטי שמיות הרצחנית והכלכלית כפולין התחילה לפני הגל האחרון באשד
ה״פולקובניקים״ הפולנים !ובראשם סלאח־י 0ק *6דקהב  0קי ה בי ט של פילסודפקי
שארגן ויצר «ת תנועת ״ אוזוך ,חתמו ■על ההסכם הנפשע •עם משטר הדמים
של היטלר t o .לזמזר מבן חלה תמורה ■יסודית לרעת היהודים .היטלר ימח שמו
ידע היטב בי בפולין תקל עליו ביותר מלאכת הדמים .הוא ידע יפה שהעם הפולני
בחלקו הגדול נכון תמיד לתפוס סכין ביד ולסייע בטבח בהמון של יהודים
חפים מפשע .ודי להעלות על הזכרון את מעשיהם הטובים לאינקוויזיציה הנורא
ועלילות הדם .נזכור ולא נשכח לעי א ד !.״אינטליגנציה״ הפולנית הפליאה
מכוח רצח ■וזרקה •דרו חלונות האוניברסיטאות ושאר בתי־:ספר גבוהים את
עמיתיהם התלמידים היהירים .אנו •זוכרים את ה״זקיפים״ העומדים לפני חנויות
יהודים ומונעים בעד הלקוחות מלהינגם .זוכרים אנו את ■ה״אוושם״ הקדוש
משגת  .1937פולץ המתורכתת חלילה לה לערוך פוגרומים ,אך להלום ביהודים
כליון כלכלי ״אורשם״ ,זאת יש לעשות בבל הטח ,בך ציווה שר הפנים
■

■
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סקלאדקובסקי .הפולנים הטיבו להכין את הצור אוושם ויותר גמד* להוציאו לפועל.
נזכור לנצח את הפוגרומים בלמכרג״ פשיטיק ,מינשק־מאזובייצק ,קילץ ,ומקומות
רבים אחרים .שאלנו ונמשיך ל שאול :מה רע ע שינו לפולין? וכי לא חעשרנו
את מדינתם? וכי לא מלאו קופותיהם בכספי יהודים שהרתיחו בעמל מפרךז
כלום לא פיארנו את עריהם וחוצותיהם בבתים גאים ,בחנויות ומפעלי חרושת
גדולים זקנזנים ?

קיבוץ בנתיב של «שו«ד ד«5יר בטומאשוב

המוסדות ועסקניהם
מרחפת לפני ע עי עיירתי מומאשוב־לובלסקי מלאה יהחוים וגוער פורח,
מוסדות״ בתי־ספר ,חדרים ,תלמודי תורד -בנקים יהודים וקופת גמילו ת חסדים,
בית כגסת ובתי מדרשות ,מרבד! בתי שטיבל חסידיים״ בית ספר נאה וגדול *י׳בנד״״.
— יועלה בזה זכר יוצרו שהקדיש הרבה ושרת בנאמנות את המפעל הגדול,
ר׳ חיים יוסף לדר ,וכן זילברמן ,לייזר לדרקרמר וואחרים .״יבנה״ שימש עריסתו
ומחנכו של הנוער הציוני .כל זה א מנו ועוד?!! פרות גברתה קהלת טומאשוב.
שריד .ופליט לא נ שתייד מחיי היהודים בטומאשוב .אחוז מסרים בלבד יצא
מהגיהנום האיום״ והוא מפוזר ומפורד על פני ארצות שונות ,רוב רובם איוו להם
לשכנם את אדמת המולדת ישראל .הבית הי שן שייך לעבר הרחוק שחלף ונעלם
מכבד .בשבילנו אינו אלא נקודה שחוהה על ■גבי מפה שחורה המציינת את בי תנו
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שאיגגז עוד .טומאשזב שימשה מרכז כלכלי!וציבורי להרבה עיירות קטנות מסביב
שאף ד,ן !חילקו את גורלה הטראגי .בחור קהלה יהודית עתיקת יו מין שוקקת
חיים יהודיים מלאים שמזה את עצמה מעורה וקשורה ביהדות של כל המרות,
היה בה תמיד אי תן !הסנטימנט למען ארץ ישראל .עמד כימים קודמים עורר
השם .אדץ ישראל מד עמוק ■בלב הבריות שנוענו בחמימות והרימו את חלקם
לטובת ארצנו! .מקום נפבד בחיי הציבור תפסו המפלגות הציוניו ת למן הי מין
הקיצוני העד משמאל הקיצוני .פעולה ענפה במיתר ניהלה ■הקרן מקיימת לישראל
שבה בטלו חלק פעיל בין היתר  :פישל פיש ,פייוויל הולץ ,בירך פפרמן ,זלאטקה
גולד שטיץ ימשח בלונדר.
״פה וטוב עבחז קרן היסוד בשיתופם מפעיל של ה״ ה :שמואל שי&ליגגר,
פישל מיש ,יצחק לדדקרמר ,משה בארצקי ,אברהם פפרמן ,משה בלועידר,
מאיד:בלומר וכותב משורות האלה ,ישראל גרינפדים ,ישרולקה גרינבוים ,אדלשטיין,
אביגדור איידלסברג

ההנהלח מלחם עניים (.בית לחם)

עומדים «יצלץ  :משה ■לרר (פנק וו ר) ,שמואל וזיר® תמר ,שלמה ק נופף ,יחזקאל לדר׳ משה פריינד,
יעקב שרר ,נתן גרעוולד ,אליהו דריטלר ,אברהם גולדשמידט ,נזזום צוקר ,מו ה נחמן שלמה׳ס ;
לפעלה זנימדימ  :חיים יהושע בידרמן /אפרים הירשפלד
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מעירנו אף הכשירו עצמם חלוצים (הכשרה) לקראת עליה לארץ ישראל
מטעם ״הציונים הכלליים״ ביער של ה׳ משה בארצקי״ נקודת הכשרה לה
התמכרה מאויד רבקה מינקובסקי ועזרה !הרבה בפעילותם .חרף קשיי החיים
היו כולם רעעים ומלאי און אומץ והתרוממות הדוח .בלא דאגה ועליזים חיו
בתקוה הגדולה לעלות לארץ ישראל ,ולמרות כל הקשיים הגיעו למטרתם.
ביו שת* מ ל ח מו ת עול ם
לא קלים היו החיים של רוב התושבים היהודים .מקורות הפרנסה העיקריים
של היהודים היו :תבואה ,חנוונים״ בעלי מלאכה .סוחרי עצים ,חגרגי־שוק,
בתי מרזח וכדומה .היו גם יהודים נגידי ם ,בעלי בתים גדולים וקטנים ,טחנות״
מנסרות וכיד׳ .אלה נחשבו לפרנסות מבוססות• ב־ , 1918עם מקומתה של
מדינת פולין ,הולכת ונ בני ת שוב בכוחות מחודשים הקהלה היהודית אחר
החורבן של המלחמה הראשונה■ מורגשת תנופה במסחר במלאכה ובחיי התרבות.
בשנים האחרונות באים להשתקע רופאים ועורכי ■דין יהודים .הוקם ״בנק עממי״
יהודי בהיקף ■ניכר התומך ועוזר ביד רחבה לבעלי מקצועות בעלי מלאכה וסוחרים.
מקום •נכבד מאוד תפסה קופת ״גמילות מסד״ מיסודו של מפיה בארצקי •ז״ל.
הוא אף הקדיש ,הרבה ועמל וז מן לפיתוחה• פעולה נאה ניהלה המפריד .ממנה נהנה
חלק נכבד מהתושבים ,ביחוד הבוער.

חחורבן
בל זד .אינו קיים ועוד .ביתניו שוב אי עו שם .הודינו היקרים איבם״ אחיות.
אחים״ ילדים ׳וקרובי משפחה .אנו רואים שם את התדלון הנורא״ קבר ו »י ם
של אוהבינו״ •ואולי אף הוא איננו .אומרים בי קברים ו מענו ת של אבותינו
ואבות אבותינו חוללו ונחרבו באורח בסטיאלי .הנקמה הרצחנית היתד .לא רק
על החיים בי אם גם על המתים .תמיד דימיגו בנפ שנו בי בגופיות !השודדים
הפולנים בוונ־תם היתה לרבוש בלבד .ברם״ מה רצייחם מחייהם של היהודים ז
מה רציתם מילדים חפים מפשע קטנים וגדולים ז רוצחים 1למה ריסקתם חמוקות
חמימים לעיני הוריהם? ■  ranיקירינו והקרובים לנו השמדתם בתאי מגזים?
מבכים אנו את קדו שינו ,רגם את מו &דותינו הדתיים״ התרבותיים והציבוריים
שנכחדו יתד עמם.

מוסי השפל
אם העולם כה אכזר כלפינו ,הבה נגבש ונחשל אנחנו השרידים את ד,ידידרת׳
האהבה והריעות אצלנו״ בין אדם לחברו .נהיה ידידים וחברים אחד לשני.
יעזור •נא איש להעהו כבל שיזבל .תהא זאת המצמה הנאותה ביותר שניקים
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לזכר יקירינו ואהובינו .בל נשכה ■ונזנח־ לעד ני שליש מהעם היהודי גט נח
ועלה .בלהבות אש ,בתוכם הקרובים לנו ביותר .נקדש את נשמותיהם ברהשי
תיעוב נצחי ־ושנאה לרוצחים שבבל הארצות.
הבה גזבוד ביראת הכבוד את קדו שינו שני60ו .זכור נזכיור את משאלת לבם
שאנו נבנה את היי׳נו בארץ האבות״ זזה ישמש נר יזבור קדוש לזזייהם שאבדו.
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המלחמה ויי 0.ו ד איחוד צעירי ציון
ר עי

פ א ו ס ט (ל ר ר)

ב ג ל ל היזת טומאשוב מחוז לובלין על הג מל (הגבול היה בלז׳ץ השיי׳כת
לאוסטריה) הי  anהעיר מוקפת :תמקד צבא• מנה שם הגדוד ר־ 15קוזקים
ואוביי שצ׳יקים ששמרו את הג מל .בגלל הצבא הימה קצת תנוועה בעיר.
כי חלק מיהודי העיר התפרנס מזר .שסיפקו לצבא אובל ,תפרו בגדים וכדומה.
1ם בעתות •שלזם שמעו יריות בטומאשוב ,כי הצבא יערך ■תכופות תמרונים.
•בבריגדה היה וזמיד שמח :תערוכות ,ירידים של בל מיני מיצרכים נערכו
בבריגדה■ .גם קונצרטים מוסיקליים אפשר ■היה לשמוע שם .אך חיי טומאשוב
היהודית שרויים ■בקפאון.
כשעבר רק יום אחד למן פרוץ מלחמת  1914שמעד כבר יריות״ אך הפעם
לא מהבריגדה אלא מכביש קירה (רחוב למברג) .במה סיירים אולנים חצו את
הגבול ונמצאו מיד בכביש קירה של טומאשוב .נפתחו יריות לעברם והאולנים
נפלו חלל — קרבנות ■המלחמה הראשונים בטומאשוב.
רוב הגברים ד.יו בבר בצבא .בעיר נותרו רק נשים וילדים חקנים מופלגים
או גברים בעלי־מום .יגם בעלי עמדות מיוחדות .בעיר הוכרז מצב מלחמה.
בשעות קבועות לפנות :ערב היה צורך לפנות את הרחובות ■ולהאפיל את החלונות.
4k
בפרוץ מלחמת העולם הראשונה בא הקץ לחיים הקדושים של יהודי טומאשוב.
נותרו הפטורים מחובת הצבא .ביחזד החלו מגלים פעילות הקטעים .אלה הו רי ת
את הכובעים הועדי ם של חסידי פולץ וחבשו כובעים עם מצחיה גוצצת .אחרים
החלו לשאת מגבעות וחליפות מודרניוית משומשות שקנו מן המוכן כי בד חדש
לא ייצרו לשוק האזרחי .גם אלה שהמשיכו ב מבעי ח סדי ם ומעילים ארוכים
ענ ת כבר צווארונים מגוהצים עם עני מ ת או קרוואטים .ואף שהיה מצוד אחר
גברים שנותרו ואחד נערים שנלקחו לכריית זופי ת ת מגן ב״ערות באה פעילות
בקרב הנוער :צצו ועלו איגודים.
כשהחלה ■המלחמה עסקו כבדיקת שטרות הכסף אם יש בהם חורים ,גם נקב
של סיכה היה פוסל .אחר כך איבד הכסף !.רוסי את ע ר ט לגמרי .היתד .אינפלציה :
החלו להמיר ערימות של שטרות־כסף (מי שהיה לו) בזהב ובכסף.
■גייסות רוסיים מילאו את העיר .בפראגה ובאזורים אחרים הוקמו מזבחי־שדה.
בבל בית איבסנו במה חיילים ,בעיקר אנ שי צבא בכירים .שלא י לונו בחוץ.
בביתנו לא היה גבר מבוגר ,כי אבא ואחי הגדול יוסף היו כבר באמריקה
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ואמא נשארה  .עם .שלושה ילדים קטנים .היה איפוא לן אצלנו הדודן יוסף זעגר,
כן אחות אבי טאמד» כדי שאמא והילדים לא יהיו לכד ועם אנ שי .צבא.
דודן.יוסף זינגר היד! צעיר חרדי ,בתור ישיבה .למד בחצר הרבי ר׳ יהו שע׳לה.
באותם ימים היה !עוד חדדי כדי כך שאת הנימים הראשונות שבצבצו בסנטרו
לא גזז .רק בלומדו ליד ספד היד .מורט! ומניח בץ הדפים.
בשבוע שפרצה המלחמה יבא סבי ר ,אלקגה זיידל אבי אמא מקומרוב
בעגלה גדולה עם סייס !ואסף או תנו אליו בהניחו כי המלחמה לא ־וזגיע.לעיירה
ההררית קוזמדזב.
אחרי שברמנו מהקרבות בקומרוב נדדגו •:על פני שורת ערים במחוז לובלין.
באנו שוב ל&ומאשוב ,שם עכר עלינו הקרב הגדול ככניסת ד״אףםטרים והגרמנים
והעיר נותרה  .תחת כיבושם ■עד להתפתחויות :הבאות.
בינתיים כגר הנוער:וחלה עליו חובת הצבא .אז!קמה באמת מהפכה בט^מאשוב.
הנוער שגדל כעשה חופשי ..ה דו דן יוסף זינגר •נהפך לחופשי בדעות{ ולא הוא
בלבד* ,ן* אחרים בגילו החלו קוחאים ספרים ,מעיעים בפרוגראמות של מפלגות
שונות ,ומ שננים ש  Tי ציון.
מדוד ד.תרד יונ ה פעיה׳ ם אביו של יוסף זינגר והחל שונא ,רודף־הודף
את .בנו האפיקורוס עםף ,וזה היה בא לביתנו ולקרוא בספרים ולשיר שירים.
בסזוד חיבב את השיר  , :אין דער סאכע ליגט די  .מזל ברכה״ (במחרשה
שחויה -הברבה).
הו* היה מקריא מהספרים באזני אמא וגם אני האזנתי.
אמי:אף :ש,הימד; .חרדית .ובת תלמיד .מכם אהבת לשמוע .את קריאתו ואת
שירי ציון .בבוא יוסף עם הספר היה תג אצלנו.
*
המלחמה נמשכה .סבלו חרפת רעב .פשטו מחלות.
לבד מבית החולים הצבאי הקימו בטומאפמ׳ב בית חולים גדול לאוכלוסיה
האזרחית .בי ת החולים היה ברחוב למברג ,בדרך לי)ער סקאצ׳דאל המוביל לבלז׳ץ.
כל החולים .בטיפוס נאספו לבית החולים ייחד עם מלווי ם מבריאים ועם כלי
המיטה ,זאת הבית ונעלו בחותמת .לכולם .׳גזזו את ■השערוץ^
רופאים מהצבא ר״אוסטרי־גרמני עברו מבית לבית ובדקו את כולם .מי
שהיה לו חום יותר מהרגיל מוכרת ללפת לבית והחולים .חלקי היה בין המאחשרים
שלא גוגעו במחלה .הייתי עומדת עם וחברותי :הבריאות ומביטה מרחוק אל
בנ ץ !בית החולים ההדור ואל החולים שהחלימו קצת ויצאו עטופים בסדינים
לשאוף אויר צח .והתאמצנו לגלות מכרים .והנה ■חברתי טובת גלכר ואמה
שרה׳לה הקטנה״ אחיה ואחותה הקטנים יוסף ופייג׳לד» לכל הבנות גזזו .א ת השיער.
חברתי אומרת :התדעי ,לאה דורנפלד בתו של יעקב ז־ורנפלד ראשה
מבר גזוז.
יעקב דורגפלד מילא תפקיד נכבד ומאחד בארגונו של מי ע ר למען הרעיון
הציעי.
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בשגות געזריז היה למדן נלהב מאדר .מאוחד יותר !היה לפקייד מגידיה.
 rirrmלו זלדומיו נוסדה ה״ציטלגיה״ <מקראה) שבה החל הנ מ ר המתעורר
לקרוא מפרים .הקנאים הפריעו לילדיהם לקרוא ספרים״ ו״צ׳יטלגיק" הפך אצלם
למילת גנאי או שם־לואי .ולמרות זאת היו קוראים .כשה תפתחו קצת צפו
חילוקי דעות בעניני הציונות .כך למשל הועמד יעקב דודנפלד בראש אי חוי
הציונים הכלליים.
הדתיים יותר יסדו את איגוד המזרחי .לפועלים היה איגוד הבו0ד.
לעובדים ציונים היה איגוד פועלי ציין .משגדל נוער שבעיניו היה המזרחי
דתי מדי ,פועלי ציזן שמאלי מדי וציוגים כלליים יותר מדי י מני — הל0ו
ויסדו איגוד צעירי ציון.
עד כמה שאזכור היו בין המייסדים  :אברהמ׳לה זילברברג״ מ דגי יוסף זינגר״
פסח גארטלר״ ברפמן <האח הגדול) ,אסתר אלבוים׳ ואחיד .,נוספו ? :הושע ווייסלדר,
י׳עקב בן ד״רב־מטעם •ואחרים שאת שמותיהם לא אזכור.
בזמן שבוס דה הסתדרות צעירי ציון קמה אנדרלמוסיה בעולם .גדי סי ה
התחוללה מהפכה .אנו הקטינים לא יזזענו מהפכה מהי .אך הקשישים הקוראים
עתון המגיע מהחוץ כבר הבינו משהו .ע תון שהיה מגיע מווארשה או לובלין
עבר מ י ליד .קלטו חדשות ומלים .אלי לא הגיעו הדברים• .עסוקה והייתי
באמי הועלה ובאחי אליהו בן ציון הפעוט זמשה .אחי הפעוט היה בן 4
ומחמת הרעב גראה צעיר מזה.
!בבית היה קר .הרודן יוסף זינגר נטל !גזר־ועץ מהעצים שבביתם בלי
ידיעת אביו והביא אליבו .בגרזן ה 0ת ל ההד ביקע את חגזיד בזמרו יזמר חדש,
וכאשר התלקחה האש במטבח והחום עלה קצת היה שר:
״במפחה ליד האש״ עומד גפח ו תקע
מגה על הברזל,
גיצי אש ׳ניתזים
•ופיו שיר יריע״.
הדודן הציץ באמי החולה ושר״ בדי לעודדה בזמר .והוא ממשיך ל שיר:
״על החופש כי יבוא ישיר יבאון י שיר בחום,
ולא יחוש בנחלי־יזע הנוטפים מפניו ב שטפוך.
אחרי מות אמי היה הדוד,ן יוסף למדריכי הרוחני.
פעם אחת .היה זד ,זוכרני בקיץ 1917״ אמר לי הדודן:
— דתל׳ה״ אנו מקימים איגוד צעירי ציון״ הצטרפי.
— אני ו — שאלתי נדהמת.
— כן ,את — הוא עונה.
— בא ם מקבלים ילדים? — שאלתי.
— הם לא צריכים לוד׳עת בת כמה את .אמרי שאת כבד בת  ,18כי פחות גמה
אין מקבאם.
— והדי עוד אין לי  16ולמה אגיד 18״ אוכל לחכות ולהצטרף בבוא התור.
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— אל תחכי ,דרוש לנו מספר חברים מסויים פדי לארגן את ד״איט־ד.
— זהרי יש פבר איגוד ציוני ,מה צורך מיו ד אתד? — שאלתי.
הסביר לי הדודן כי צעירי ציזן יהיה דמוקרטי ,הם ישאפו שארץ י׳שראל
תיבנה על יסודות זיימויקרטיים.
— מה פיר1ש ייסחדות דימזקרטיים? — שאלתי.
— חופש ,צדק ,וימס שווה אכל — הסביר יוסף את הדימוקרטיה•
הדבר מצא חן בעיגי ואמרתי:
— אם כן ,אומד כי בבר מלאו לי  .18זכך הצטרפתי יחד עם ;המייסדים
לצעירי ציון.
הבאתי לאיגוד חברות !וקרובים קצת קשישים .ממני■ :גיטל רובד ,פסל קייטל
וטובה גלבר .יותד מאותר נכנס !גם אחי הצעיר משה א־ר.

חברי צ .צ .גועלי ציו( כעת יסוד קיבוץ הכשרה

י^מדים מימין  iבנימיו הרינג ,משה אונטרבוד ,יעקב הרבסמן ,לא ירועה a il ,קלנר ,לא ידועה,
גקמ׳עון שפורר ; מודה עגיד : .מאיר איזן ,לא ידועים ; לממד : .מיכאל כץ ,נטע איזן3 ,ייווי ל הולץ

האיגוד ד״יה בבביש קירה (חחוב למבהג) .זעטיד .לדימוקרטיד .גברה .אפילו
בלאנדר ,אדם ועשיר זה ,יגם ■הוא חשק מדימוקרטיה ׳והצטרף לצעירי ציון.
קשה לזכור שמות בל החברים שהצטרפו׳ או זמרים.לי־יהולץ וקרוק מזמושץ׳,
אשר !בביקורו אצל אחותו כטומאשוב היה בא לאיגוד צעירי ציון.
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מספר חברים !די ניפר בא מבתי מדרשות זבן מהציונים הכלליים.
בהנהלה היו :ברפמן (האח הגדול) ,אברהמ׳לה זילברברג ,ם0ת גארטלר,
יוסף זינגר ,דאסתר אלט־ים .אחר כך גהייתי עוזרת לאסתר .א 0תר אלבוים היתד.
המזכירה של !האיגוד.
היו עורכים הרצאוח־הםברה ,וברפמן היה מרצה ראשי .היו גם ■ערבי
שאלות ותשובות.
באיגוד שמעתי לראשונה וויכוחים על שלושת האינטרבציונלים .שמעתי
מדברים על אינטרנציונל שניים וחצי ,שצילצל משוגה מ מגי הילדו תיו ת אבו
הילדים הצעירים לא הבינונו ברובנו את ההרצאות עם •המונחים הכבדים .אך אשר
לדימוקרטיה ש שמענו!עליה לראשונה בזמן הויכוחים בצעירי ציון — לבך שאפנו
וזאת הבינונו .ד״יתר .גם תבנית להוציא ע תון קיר חי.
בין הנושאים השונים בהם טיפלו הנואמים היתה במובן הצהרת בלפור.
היה זה ביום נובמבר נהדר  , 1917כשעשתה לה כנפיים החדשה ש״החזירו
ליהודים את ארצם ,ארץ ישראל״ .הנוער הציוני עלץ .רצו אל ,האיגודים לקבל
אישור .אני רצתי אל צעירי ציון.
אסתר אלבוים התחבקה עמי והכרתה בשמחה:
— רחל׳ה ,ארץ ישראל כבר בידינו.
— מה פירוש כבר בידינו ? — שאלתי נכלמת שאיני מבינה את הענין
בראוי .שבלי הילדותי לא תפס שהנה לפתע י תנו לנו את ארץ ישראל .לא האמנתי
ובושתי לומר זאת .ראיתי שהבל שמחים ואף ,עלי לשמוח .אך בלבי החהרתי
בח שאי :בלום קל להחזיר? האפשרי הדבר ז רק שלא תהיה אכזבה״ שיהיה
זה נבון.
כשדבר הצהרת בלפור שהוכרזה ב־ 2בנובמבר  1917בבד נודע לכל ילד
בטומאשוב :גברה השמחה עד שכל הציונים צעדו בצוותא בבגדים וזזבי־הדורים
ומילאו את הרחובות בשירי ציון? הכל חגגו את הצהרת בלפזר.
אזכור את פניו הזוהרות של יעקב דורנפלד ובתו לאה שראשה עוטה רדיד
אחדי מחלת הטיפוס ושערה גזוז .בידה החזיקה את אחיה הקטן ט שה׳לה!דודנפלד.
שמחתנו הכללית אין לתאר .המפלגתיות גגרזה .כל המפלגות ה צי מיו ת
התאחדו בחדווה הגדולה של תגיגת הצהרת בלפור בטזמאשוב .״התקלה״ מילאה
את הרחובות .התברכו במזל מזב ,אף התנשקו מרוב שמחה .אני וזזברותי
הצטרפנו לשרים.
אף שלא .קלטנו מה אומר בלפור ■בהצהרתו יחעגו שכאן הבטחה ליהודים
על ארץ ישראל ,ואם והחברים שמחים ■ושרים ■הרי זה סימן טוב ,וטוב בעיני
שיהודים צועדים בסך ושרים .שמחתי עד ודמעות.
למן עלות פולין לשלטון עוורבים ״אובלאמת״ (מצודי רחוב) .ד״נוער אינו
תופשי !עוד .לוקחים שוב לצבא.

I
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קיבוץ מתיב אל על

אד *עירי ציין «וסיף להתקייום .כשנכנס ברנש  *ramחוששים שמא יקדה
משהו .לאי׳גחדים הציוניים מעמד חוקי ,בכל זאת מפחדים.
לצעירי ציון מאוד .כבר שגה•  1שמדים לטבי .בחירות חדשות .את הבחירות
״ש לערזך באורח דימוקדטי ביותר .י היו איפוא ®!דיות״ היינו יצביעו בכתב.
י׳רשמו את המועמדים על פתקים זזמובים ברוב קולות יהיו הנבחרים הזודשים.
יש רוצים לקיים את הבחירות בשבת״ אחרים מתנגדים״ ועדיין אדוקים בדת.
לא הכל מעיזים כבר לחוות דעה בפומבי! .הלב דופק לעצם הו־ועיון ליטול
את רשות .הדיבור זלדבר.
ההנהלה יודעת זאת .סידרו את הקופסה לשים « את ההצבעה או את
חוות הדעת מאץ אומץ או מתוך בושה להביע את הדפר בעל־פה .על־ידי הקופסה
ני תן להביע ביקורת ,בי אין צורך לחחז־ם בשם חה מקל להגיד מה שרוצים.
מעיון בדברי הביקורת היה מענין ומאלף.
הכאתי לקלפי את חברותי ׳ודרשתי לא לקיים הבחירות בשבת ,כי אסור
לכתוב בשבת• נצלתי את העובדה שצעירי זנית הביא נואם מפורסם (אני זוכרת
את שמו — ליוודטובסקי)! .ההא אמד ,בת והיתד  :כי צריך למשדך לאיגוד המונים
ככל האפשר .בפתק ששמתי בקופסה  .גאמר  :בבנם הגדול .אמד הנואם שיש
למשוך המונים .נשאלת השאלה  :לאיזה המונים התכוון ו האפשר לקרוא למספר
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ה קי בו ץ ב עגו ד ה

מימיז  :סובה גולדנזן ,בלתי ידוע .דוד יוסף לפווענפוס ,ה ערב סמן ,בנימין הערינג ,בלתי ידוע ,יוסיל גולדס!

הזעום של חו&שים בדעות ׳״המונים״? הרי ההמונים עודם ■דתיים .אף ישיבה
אין לקיים בשבת ,בי זה ■דוחה את !ההמוניט.
בדומה א ה רשמו גם חברותי גיטל ,פסל וטובה .כד !הוחלט ב־ 4קולות
נגד עריבת בחירות בשבת.
הבחירות !ערבו בלעדנו 4 ,הנערות הקטינות.
אסתר אלבוים נבחרה שוב מזכירה .היא ביקשתגי לסייע עמה ,וע שיתי זאת.
היא בתנה לי רשימה עם שמוח חברים חייבי דמי־חבר זאבי הלפתי לגבות.
העבודה ,היתה לא נעימד ,ולא קלד״ ,ואף כי הייתי .עדיין ביי שנית קבלתיה כי
אהבתי את צעירי ציץ עם המצע הדימוקרטי ורציתי להביא תועלת.
כ שדודני יוסף זינגר התחתן !עם בחירתו מלבד! באה לחתונה כל המנהיגות
של צעירי ציון ,בהם אברהמ׳לה זילברברג התוסס עתה מקום נבבד בממשלת
ישראל .דודני חבש בבד מגבעת וחליפה מודרנית .זמן מה והשתלם בעבודה חקלאית
בחסות צעירי ציון.
אני הייתי באיגוד ■עד שנת  ,1920אז יצאתי בעוודי קטעה ביחד עם אחי
הקטנים משה ואליהו בן ציון לאמריקה אל אבי■ ranי הגדול יוסף .התגעגעתי
לאיגוד צעירי ציון ,ההרצאות ,חגיגות קיץ עם הואר־ עף וגן קופה.
יוחד מאוחד עלה דודן יוסף זינגר לארץ ישראל לסייע בייבוש בי צו ת.
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הוא העלה את משפחתוז :אשה וילדים /שתי אחיו ת :ביילה רבקה וגרוניה
ואביו המתנגד .אחדי שהאנטישמים חלשו זקנו עם הבשר עלה אל בנו
לארץ ישראל שם זד זח־ זיקנה מופלגת״
ת ב  1חברותי מצעירי ציון ■חיזת ביום בארץ ישראל .מ דני וחברותי גימל
וטובה הקימו בארץ שני דורות צברים ילידי הארץ — תוויות ל״איגוד
צעירי ציו ך.
דודני יוסף מת מיתה חטופה בפרדם הנה ערב הברזת המדינה בחור
בית לאימי לפני  11שנה .אידיאליסט גדול היה ,ממייסדי איגוד צעירי ציון.
כ בו ד לז כ רו.
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הקמת קן ״השומר הצעיר״ ב טו מ א שו ב־ לו ב
ד ו ד « .ל ו ו נ פ ו ס
ב טו מ א שו ב ־ לו ב ל ס קי הוקם קן ״השומר הצעיד״ בקיץ  1933כשבאה
לכיבוש פלוגה מקיב ת ״בנתיב״ בלובלין .זה היה קיבוץ השומר הצעיר.
לעולם לא אשכח את הקיבוצגיקים היהודים •בעירנו.
בחורים ובחורות יהודים הלכו לעבודה מפרכת במנסדות ,במלבנות .גס
חטבו עצים אצל בעלי בתים בעיר ובמאפיות יהודים .לא אחת היינו משתתפים
ומסייעים עמם במלאכה כי .היו מחסור בידיים •עובדות .היהודים ראו בתדהמה
נו״ער .עדין כזה עובד עבודה קשה כזאת .רבים הביטו בחמלה אף כי בני נוער
רבים מעירנו עשו כבר בהכשרה בקיבוצים .הראשונים הי1״ כפי שאזכור* החלוץ,
החלוץ הצעיר ופועלי מזרחי״ זדבים עלז כבר •אז לישראל.
בק ת  ,1933ביזמתם של יוסף *ולדמן (ניספה בידי הנאצים ימ״ש),
בראני קארפ <כנ״ל) ,ישראל ציון (כיום בישראל) ,חבה לרבר (כנ״ל)״ דוד יוסף
לוונפוס (כיום בניו־יורק) ,פנחס אדליד (כיום ■בארגנטינה) ,משה גורטלר
(כיום בישראל) ,ו־ 3חברי הקיבוץ בנתיב  :אברשי פינסקי ,קן ציפור ויעקב הלבן
— •היינו הראשונים •שהקימו את קן השומר הצעיר.
מיד ביום הראשון חזק היה הרושם על הנוער בעיידה .הקן התפתח
יפה מאוד בחדשים הראשונים .נוהלה פעולה תרבותית ענפה .דבו תמיד בשאלות
אקטואליות חשובות ,ציוניו ת וסוציאליות ,הנוגעות לחיים היהודיים והכלליים
בזמן ההוא.
תוך זמן קצר אורגנו  3קבוצות :לבוגרים׳ קבוצה א׳ וב׳ .השתתפנו
השתתפות אקטיבית בקרן קיימת וקרן היסוד ,וכן בליגה למען אוץ־י שראל
העובדת .אף נ תנו יד למופעים ציוניים שונים.
השומר הצעיר חסם דרך לקומוניסטים שארבו לנוער ד״יהודי .הנוער הלומד
בבית ספר ״יבנה״ ובבית ספר ״פובליק״ מצאו את מקום חיזתם התרבותי
והחברתי בקן השומר הצעיד.
עדך מיוחד יוחס לחוגי־עברית• ,עזנג־שבת מענינים ,טיולים וכדומה .החולצה
האפורה הה״עניבה" הוסיפו חן מיוחד לנוער .הפעולה באה לשיאה עם הצטרפותנו
לקיב ת *במעלה״ בפלונסק .זה הוסיף חשיבות לקן ,ו־ 3חברים אושרו לצאת
להכשרה.
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תנועת ה,בונד״ בטדמאשוב־לובלסק
די ד גיי א ד
תוטל ,עלי התפקיד להנציח ב&פר־יזכור של עיר מולדתנו שנבדתה על ידי
הנאצים את ה״ בוגד״■ ,התנועה שהיה לי הכבוד לה שמיד ילהיות בד .פעיל.
אירע כך שאני אולי אחד העדים המועטים לפעילות התנועה הזאת שתפסה
מקום משוב בעירנו .כחבר תמידי •ביעד ה״יבונד״ יבין שתי מלחמות העולם
ובציינו ■במועצת העיר טומאשוב •הטבתי לדעת זהשתתפתי בכל פעולותיה.
ברם כל שאמסור בזה אינו אלא על פי הזכרון .לצעדגו הרי אין שום ארכיונים
מעירנו ,שכן אבדו יחד עם היהודים החיים .יתכן איפוא שאדלג על במה יחידים
וכמה מאורעות לא ■יצוייגו לפי המדר הכרונולוגי: ,ואבקש מראש סליחה על בך.
ודאי לא אובל לפרט ה ב ל מפעולות ה״בונד״ ■והארגונים הקרובים ,הן מחמת
הזבדון הלקוי ,באמור ,ו הן מחוסר !מקום■ .ואני נותן לעצמי חשבון על בך.
אך דומה בי בשורות הבאות העליתי את החשוב ביותר הזכור לי מפעולות
ה״בונד״ אצלנו.
1

באמור ,העליתי את הרישומים על פי הזפרון .אך ■בחלק הנוגע לראשית
התנועה ה״פוגדאית״ ,בזמן ה שלטון הצאדי ,קבלתי אינפורמציה ממשתתפי
התנועה באותן השנים .ב חד ,שגם אלו יהיו רק ■קמעים.
#
על ראשית ה״בונד״ בטומאמזיוב־לוב ,מספר ס לו מון ב לו ם ,הבן של
יצחק ומרים (המכונים בולאכם) .היה זה בערו בשנת  .1904הוא והיה אז בגר.
אז קמה קבוצת הבו 1ד הראשוגד״ אף בי ■בונדאים יחידים היו <גם קודם .ל&י מה
שהוא זוכר היוו• .שייכים לקבוצה ,מלמדו ,הבאים להלן ,והשמודים מ כ רוני של
סלומוד שלמה כלו ם:
ודים מיכל הורן ,זלמן אודדעצקי ,מאקס־מנדל וואובדיר ,פרץ קביגר,
לייבל פ רוד ,חייקה פדדר ,אברהם שמואל קנופ (צבעי) .אבדהפ־שמואל (מבגן),
פדל־לאה •בת שואב מים ,משה יגרינטוך (מנקד .ארובות) ,יוסף גדינטוך
ואיסד •גרינטוך (שניהם ספרים) ,האחים שמואל «־טיה ומאיר שמוטס״ בני
שואב מים ,יעקב דורנפלד (נפטר באמריקה) ,מנשה דורנפלד (בעל תמרוקיה
בברוקלין)■ .תאי היה מספרם יותר אד המוסר אינו זוכר עוד.
את עבודת ה״יבונד״ בטומאשוב ניהל בחור אחד שבא מן הזזוץ ,חרט.
הוא היה בעל בושר ארגוני ודברן טוב מאוד• לעתים קרובות קיימו אספות
חשאיות מ ח ת לעיר .האספות בערכו ביער ק ו צ׳ י ד ו ל או ב שיזו א
■
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ד ו ל י נ א .לעתים ■גם במקום הקדוש מיהודי — בבית העלמץ .האספות ©ודרי
תוך זהירות הכי ■גדולה .לאורך כל הד רו המובילה אל מ מ פ ה הופקדו משמרות
והורשו לגשת רק בני סמך לפי סיסמות ״פארולים״ שנקבעו מראש.
אצל ש ל!מ ה ב לו ט החזיקו את הספרות הבוגדאית הבלתי־חוקית.
הפרוקלאמציות יבאו מן החוץ — כנראה מלובלין שבה יעד המחוז של הבונד״
או מזמושץ׳ והסמוכה שם היתה תנהעת־בונד חזקה ביותר.
במה שנים התקדם הבונד ללא הפרעות מיוחדות .משנעשו המופעים
תכופים ואקטיביים החלו מע שי־דיכוי של המשטרה הצארית■ ■בבית בלום
נעשו חיפושים אך את הספרות לא •גילו .אסרו ■שורה של בונדאים אך לאחר
שהחזיקו אותם זמן מסדים שוחרדז״ הואיל ולא נמצאו ■עזבדות מח שידות עד ם.
אחרי כשלון המהפבה הרוסית הראשונה״ ב־ 1906׳לערך״ •הגרו חלק לאמריקה
וחלק גויס לצבא ,הקהל נהיה זהיר יותר .ה״בונד״ כתנועה המונית חדל להתקיים,
רק יחידים עמדו בקשר עם יעד המחוז ,בלובלין או ועם זמו שץ׳.
שלמה בלום גויס ב־ 1910לצבא ,שרת בסמולגסק .ב־ 1911ברח לאמריקה.
■עם שיתוק התנועה .המהפכנית ברוסיה הצארית בכללה בסמוך למלחמת
העולם הראשונה לא היה כבד גם בסזמאשדב ארגון אלא יחידים ,החיים עם
הזכרונות הרומנטיים־מהפכניים.
שינוי בא אחרי פ ר ח המלחמה הראשונה כשנבבש האיזוד שלנו .על ידי
האוסטרים .יתר שטחי פולין כבשו הגרמנים ,אך איזור לובלין והגוברניה
לשעבר של חלם !תפסה על ידי האוסטרים מזשלטון שם היזז מהרבה ג ח כמד.
שבכיבוש הגרמני.
צצה ועולה תנועה חדשה כבל פולין וגם אצלנו בטומאשוב קמה תנועה
״בונדאית״ חדשה הניזונה מ שני מרמי ם — ל מ ב ר ג ו ל ו ב ל י ן •
גל מבדג קיים היה עוד מימי ■האוסטרים ה־ז׳.פ.ס( .המפלגה הסוציאליסטית
היהודית) המכובה ״הבונד ד״גאליצאי״״ ששיגר לטומאשוב את החבר א דו ל ף.
בלובלין הוקם קולקטיב ■בוגדאי שהכין גם את הכינוס הארצי הראשון של הבוגד.
מכאן ביקר אז אצלנו ל יי ז ר ל ו י ן (נפטר ב־ 1940כפליט בקובנה ,ליטא).
קבלנו ■עזרה יגם מ ח ל ם שם היה בבר פעיל החבר א ר תו ר זי ג ל ב לו ם ״
אחר כך הקדוש של יהדות פולין .חלם היחה שרויה במצב מיוחד .בין קציני
הצבא האוסטרי היה ש י!ע פנ ס ט ר ב ל וי שנתמנה ועל ידי שלטון הכיבוש
לסגן ראש העיר .למרות שאסור יעל אנשי צבא לעסוק בעניינים ציבוריים־
פוליטיים הוא סייע בפעולת ה מגד ,ובהלם קם מרכז של !בונד חשוב ביותר
שהשפיע על כל הסביבה.
ד״ד ש .פנסטרבלוי ומשפחתו נימפו במחנה ■המות טרמבלינקה.

הספרית העירמית
פעולתנו :הראשונה אז היתה שיתופט־ בספריה העירונית• לא היה מקום
ואפשרות לפעילות פוליטית טהורד» על כן ניצל ה״יבונד* את המוסדית
החברחייפ־תרבחתיים ■.אירע כך שגנמר המלחמה :נו.תוה בטומאש־וב קבוצת
קצינים זתת־קצינים לשעבר — יהודים שגשאו לנשים גגו ת מטומאשוב יהם
שיזמו הקמת מורי ה כללית.
זה היה ,משנת  .1919הקפוצה !היוזמת הזמינה את כל הארגונים במקום
לתת «ד ל«וםד .גם !ועד ה׳לבונד* קיבל בין היתר הזמנה לאספת דד&ויה והוא
נענה  a mובשהורגבה ההנהלה ■נכנסו אליה מטעם :ה״בונד״ פ ו לי ה ה זי ט
וכותב ה שו ת ת האלה .ההרכב הב ללי של ההנהלה.התה כדלקמן  :מטעם הציונים —
אדלשטיין !והרש ■זילברברג; מ״פהעלי ציון״ — פיבל •הולץ זמשה .בלאנדר ן
מ״בונד״ — פוליה הויט וחוד גייאר.
כשאמו שנים מגלה ההנהלה ביחד* אך הדוב ■הציוני הרבה ברכישת
ספרים עברים .מזכיר ההפריה ה ר ש זי ל ב ר ב ר ג שקט !על ■הקו ה״ועברי* ש א.
הדבר הביא לכך שה׳״פונד* פרש מתספדיה .הואיל ואז כבד קיים היה *אגוד
פיעלי!המחט״ מיסודו מ ל :הבונד הקים מלה שפרש ספריה מ שא ליוד אגרר זה.
ההנהלה הראשונה של ספריה זו הורכבה מהוו״ה  .1 :פול״ה הויטן  .2נחום
שולדיגד ;  3אלבל שרר«  aיוסף מלדונג ן  .5יעקב שיע גרומן ! & מוטל לדינר t
ד .שבה קורגוודצל!  .8עזדיאל צאן .9 :הוד גייאר.
אנו באים בקשר יעם !הוצאות הטפרים היהודיות:בחד שה !ובווילנה. .עד מהרה
הוקמ* .וספריה מעולה של ]ספרות אידיש נבתרת בת חמש !מארת ספר ייו חד.
הספרלה הופפת ׳המרכז התרבותי־יהודי לא רק להברי־המפלגה המובהקים
כי אם מוסד זזשוב לנוער היהודי התרבותי .עם הזמן היתד .זז הספר יה היחידה
פאיודיש ששירתה את כל האוכא &יה היהודית המבקשת ספרים באידי ש.
אך באו מאורעות ששמו קץ לספריה .עם רדיפות מ״בונד״ שהתא ב שנות
העשרים הרא שונות נפנתה המשטרה והמקומית אל מ פ רי ה וראשיה! .עריכת
ביקזדות :תביופות׳ ׳תקיפות על עסקנים זע ל הספריה עד שאסרו את החבר
מ ד ד כ י ו ו י י ס ב ר ג וסגרו את הספריה• את הספרים הדבירד אל הסטאדיסטה
(זקן המהוז) :ואת האולם  0ע א בחותמת•
משפט הוע ר מדדכי ווייסבריג עורר ענין רב בכל פולין בתור ״משפט
הגונד של אבלין״■ .מלבד הוו׳ ווייספרג הובאו לדין •שורה של ״בוגדאים״
מ אבל? והפלך .כסנעורים מופיעים החברים הנריק ארליך (ניספה על מיי
הקומוגיסטים) ,אסתר איוונמקה (נפטרה לא מזמן בבריסל) ו אדביק הוניגוויל
(0עת בניו־יורק) .הח׳ וריסברג גיודון לשנתיים מאסר; ,ודיצה אותן בבית הסוהר
של א ב אן.
יפרם ,יעד ה*בונד״ לא נח .הג שנו ב א הדף בקשות ומחאות שיחזירו ל ט
את הספרים זי חירו לפתוח מחדש את הספריזו .בסופו של ידבר ק פ או ר שיון
■
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לפתוח שוב את הספריד״ אך לא על שם איגוד המחט שנעשה ״טריף״.
פתחנו ספריה בשם אחר ובתקנון אחר .אגב הוצאנו מהספר יה חלק מהספרים
שהסתרנז מ לי ת הגג של פוליה הויט.
יוזכר •בזה בי בשבאנו אל ■הסטארוםטה ועם הר שיון החדש לספריה בדי
לקבל חזרה את ספרי אידיש מהספריה שהוחרמו נמצאה קבוצה שתבעה
אף היא ירושה ■בטוענה שגם לה חלק ב&פריה והסטארוסטה לקח את תביעתם
ב ח ש בון ...הוא לא נ תן לאיש את הספדים המוחרמים .עד פ ר ת המלחמה
ב־ 1939היו מונחים קרוב לחמש מאות ספרים על עליית הגג של הסטארו&טה
בטומאשזב.
כשהחבר מ .ווייסברג ישב בבית הסוהר הקימונו חו ג ד ר מ טי של
שחקנים חובבים .שחקנו ׳תיאטרון מןהכנ&ה הוקדשה לקרנות לשם תמיבה
במשפחת הח׳ מיי&ברג׳ אב ואם .וילדיהם שהוא מרדכי היה מפרנסם היחיד.
משריצה את עונ שו חזר העמד שוב מ .ווייסברג בראש הנהגת ה׳״בונד״
בטומאשזב.
אף בשנים שלאחר מכן נעשתה ״הפרית הבונד״ מרכז התרבות היהרדי׳ת
של טומאשוב־לוב.
הו עד של ה״ בונ ד״ ב טו מ א שו ב

!ימין  :דוד גייער ,מרדכי לתר ,בנו של דוד גייער ,מרדכי וו״סברג ,שבזז קדנוורצל ,יעקב יהושע גראהמן
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ב מוע צ ת ה עי רי ת
לדאבוני אין גי די ,כפי שכפר הזכרתי ,התומר ר»דר.ףע 1על התנועה זממילא
אין לי ד״תאדיכים המדזיקים !ומנין נציגי ה״בונד״ במועצת !העיר ,שם ד״יה
ל״במוד* תפקיד תשוב ביותר •בהגנה על המוני העם בכלל וציבור העובדים
היד״ודי במיומה •הבא להלן אינם אלא קטעים ורחוק מלשקף את הפעולה
במלואה.
לראשונה׳ בראשית שנות העשרים ,הוזמן ה״בונד״ לשגר נציגים למועצת
העידיה הראשונה של מומאשוב שעמדה להיות לא נבחרת ממש אלא *נבחרת״
מבין גציגי הקבוצות השונות .כוונת הפולנים היוזה אמנם לתת לאוכלוסיה
היהודית נציגו ת זעומה בהרבה מ שמגיע לה לפי מספר תושביה .ל׳״בונד״ לא
היה עוד ענין בקבלת נציגים אלא בפעולת הסברה בעת הבחירות שאז ביתן
לנהל תעמולה פוליטית בין השכבות הרחבות של הציבור היהודי.
הו עד של פ .צ .צ .ס•
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מימידלמגזה  :אברהם מעלדינג ,נחן נדטלר ;
שורה מניה :ישראל ווערממן ולעוויס —

שליח מארץ־ישראל

ה״בונד״ הצהיר על כן שלא ישתתף ב״בתירות״ אלה וכי ההא מוותר על
״נציגות״ כזאת במועצת העיד — .ראשי העיר שוללים את עמדת ר״בונד״
ומחלקים בע ם לבין עצמם את המקומות במועצת העיר ובעיריה.
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כך זה נמ שו עד שנת  1927בשמקיימים בבר •בחירות לפי חוק הבחירות
הפולני החדש .בבחירות אלה מחליט ה״בוגד״ להשתתף ולאחד תעמולה רחבה
אנו זוכים במקום ד״שני״ שהוא מספר •הקולות הגדול ביותר ברחוב היהו/די.
ברשימה זו נבחרים עיתה שלושה חברי מועצה :נ חו ם ש ו ל די נ ר,
ליי בי ש ק פ נ בוי ם ו ד ו ד גיי א ר.
אביא בזה רק ■עובדה אחת על פעילות נציגי ה״בונד״ במועצת דיעיר׳
עובדה שהיא אולי באופיה ■ובערכה מהמעטות ביותר בנסיונן של מועצות
הערים בפולין.
באחת הי שיבות של מועצת העיר בעת דיון בתקציב העיד העלתה סיעת
ה״בונד״ הצעה להקציב סכום כסף מסמים לטובת ׳״אופייקד .ספוליטשנא״ —
עזריה סוציאלית — לצורך קניית עצים ופחמים בשביל האוכלוסין העניים,
שאין להם כדי להסיק בתיהם הדלים .היה אז חורף נורא״ קור ורוח השתוללו
לא בפולין •בלבד אלא באירופה בולה.
י שבנו •וציפינו להחבנסות חברי המועצה תוך שיתה בבעיות והשוטפות
ובנושאי סדר היום של הי שי ב ה...
נציג ה׳״אנדקים״ (מפלגה פולנית ריאקציונית־אנטי שמית) שהיד .מפקח
בתי הספר בכל פלך טומאשוב !!ענה *אמר :א עי מבץ מה אירע באן ,מזה
הרבה שנים יש לנו מועצת !עיר ■ועירית ומעולם לא !הביל התקציב והוצאות
במו לטובת ״אופייקה ספוליטשנא״ ,ורק משבאו אנשי ה״בונד" מבקשים הם
להנהיג חידושים משונים .לחצונו אל הקיר — המשיך — שכן מי יעיז להתנגד
להצעה כזאת ,אבל למה תהיה זו ■הציעת ה״בונד״.
ההצעה אושרה פה אחד׳ אך דו ג מועצת העיר (אגב יחד עם •הסיעה
היהודית־האזרחית) נדברו בי ביעדה לעזרה סוציאלית אשר תחלק את סיוע
החורף לא יכניסו נציגים מה״פונד״ .היתה זו לא רק ״נקמה״ •בסיעת ה״בונד״
אלא קיפוח ממש ,בי •בעת החלוקה מנעו וקיפחו את הנצרבים הידועים באהדתם
ל״בוניד״ .חילקו יעצי הסקר .ופחמים !על י מ ץ ושמאל״ רק לא למשפחות שלהן
בנים ■ב״בונד״ או במוסדות קרובים לו .בי שיבת ממיצת העיר יצא אמנם במחאה
הנציג ה״בונדאי״ לאחד שנודעו ואושרו העובדות ■של פגיעות והפליות.
הנציג דוד •גייאר הצהיר:
 ...,,א נו מבינימ לדגשותיפם למה לא נתתם לנציג שלנו מקום בועדה
למתן סיוע לאוכלוסיה העניה .זו נקמתבס על שה״בונד״ פפה מעולה זו,
לראשונה כתולדות מועצת העיר שלנו .ככר בהפעלתה לראשונה של
הצעת ה״כונד״ הספיק יושב ראש הועדה לטבול אצכעותיו כאכק ־פחמים
עד ש ה ש חי רו...״.
אני אמרתי זאת בסמל ולא ד.יד« בלל בדעתי להאשים את יישב ראש הועדה

בראש ראו בכך אשמת־
האצבעות באבק־פחמים׳/
לחעה ל א ר ציגו להזזזיר
בפרטי־כל כפי שנאמרה

במעשה־גניבד״ אך הרוב הריאקציוני עם ראש מעיר
גניבה -ותבעו מאתנו להחזיר את הביטוי .לטבול
ואף שלא חשדנו ,כאמור ,את היו שב ראש בשימוש
את הביטוי ׳ודרשנו •במפגיע להכליל את ההצהרה
בפי נ ציג ד״בו מד/
שא ש י שיבות שלמות עסקו במ שא הזה ואנו את ו<צהרתנו זאת הביטוי
הנ״ל הזרה לא ל קח גז .אחרי עצה עם הסטארוסטה סילקו ראשי המועצה את
נציג ה״בוגד* !דוד גייאר ממועצת העיד.
נגד ׳הצעה הצביעו מלבד שלזשת ה ברי !המועצה הבונדאים !גם נציגי
פועלי ציץ ■ושני חברי מועצה נוצרים .בריב קולית הוציאו את מ ד ■גייאר
ממועצת העיד.
אירע שאותו יום התארח בבית אחד מתברי המחעצה היהודים האזרחיים
י הו ש ע פי ש ל ז ז ן — הסנטור של מפלגת האיכרים זו ב ז ביי ץ׳ ששמע
על הענץ ועל סילוק ג צ ע ה״ בוגד״ .הסנטור הז מינני מיד :ושמע מפי ד ץ ת מו מן
מלא .והוא הצהיר בפני כי יקבל את זזענין לידו ללא תשלום ואם יהיה &רוך
בהוצאות הוא יכסה אותן מכיסו .משנמלך :העד ה״&ונד״ עם סיעתו במועצת העיר
מסרנו את תענין לסנטור.
*

העגין נמשך שנה תמימה והגיע עד הוואייזודה בלובלין והסיים הפולגי.
סיעת ד״ &עד״ הפסיקה לאות מהאה את !השתתפותה :ממועצת העיד .בתגיזע אלינו
ההזמנה לישיבה אי שרנו את קבלתה והודענו כי לאות מו מ ה לא נבוא תוך דריש ה
שהתשובה תצורף לפרטי־כל פדי שלא יחשבו כי אנו לא ■באים סתם אל הישימות.
לבסוף החליט הוזאייוודה במשפטו כי המועצה נהגה שלא כתוק והיא
נדרשת איפוא להחזיר את נ ציג ה״בונד״ לזכותו .לי שיבה אליה הוזמן שיג
החבר גייאר באה כל סייעת ה״בונד״ .אולם הסיי׳מיק היה מלא אנשים צדדיים
כמו מעולם לפני כן .לאחר הקראת פסק הדין של הוואייוודד .כי מועצת העיר
נהגה שלא כתוק פרץ הקהל הרב בתשואות סוערות .היה זד! גצתון בלתי רגיל
על הרוב הריאקציוני־אנטי שמי של מועצת העיד.
■

■

לאחד פסק הדין לביטול החלטת מועצת העיר וחזרת סיעת הבונד אליה
יצאנז נגד הנוהג שבו מחלק ראש ״אפייקא ספוליצ׳נא" האנדק ,הרוקח פרנק
תרופות לאו0לוהסיד» העניות הוא היה מקפח ומעךול את ההמהנים הדלים.
ביושימת מועצת העיר גפחר אמנם נציג ה׳״פונד״ (גייאר) כחמר החעדזז עם
הזכזת ,לחתום יעל מתכונים ולהגיש עזרה לתושבים הנצרכים.
הבאתי מפעולות ה״בונד״ כמועצת העיר דק דוגמה אחת שהיא אופיינית
לא רק לטומאשוב בלבד.

ספ ר ז כ רון
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ה ,,בונ ד״ עוז ר ב א רגון ה פו ע לי ם ה פו לני ם
מהפעולות הראשונות והחשובות ביותר של ה״בזנד״ הי תה פעולתו בארגון
האיגודים המקצועיים של הפועלים היהודים .אד לא רק היהודים יודע-ו את
הכתובת .פנו אליו גם •הפועלים הפולנים ■בעיר ובסביבה הקרובה ,כמו פועלי־
מנסרות ,עובדי .דרכים בכבישים וסוללים .הללו עושים שביתות חזך ייעוץ
עם ה״בונד״• כך •קיימו שביתה פועלי מנסרות בטרנוואטקה בשנת , 1921
שם לא עבד אף יהודי אחד .ה״גונד״ נכנם אז לענין ,ואמנם באסרו שני
יהודים אחים ממנהיגי השביתה.
היה עוד נימוק ■בעינינו לארגן את הפועלים הפולנים .האוירה האנטישמית
וההסתה המורעלת העלו את ■הצורך להבנה וקשרים עם הרחוב .הפולני העשוי
להגן •עלינו בזמן התקפות .על כן החלטנו שעה שחשבנו על המצב לעזור
לציבור הפועלים הפולנים ביסוד ארגון מפלגה פולנית סוציאליסטית.
באנו בקשרים עם שורה שלמה מבין !הפועלים הפולנים .ד!ם ערכו
באולמות שלנו את אסיפותיהם •הראשונות .נוצר ■גרעין בריא של ארגון שאמנם
פעל יבין הפועלים הפולנים .באמצעות חברי ה״בוגד״ בזמושץ׳ התקשרנו
עם עוי ד הדין הפולני שוויאנטקובסקי הדפוטט של פ .ם .ם .מחת זמושץ׳
בסיים הפולני .התפתחה תנועה טובה שנתנה בטחון בזמן של פעולות חריפות
נגד היהודים.
הסטרוסטה של טומאשוב ניסה להפריע בדבר הזה .החל לקרוא אליו
עסקנים ידועים מהתנועה הפולנית ולקנות את לבם במשרות והבטחות אחרות,
וסעיקר הטיף להם ״מוסר״ על התחברות עם הג׳י די ם. ...על אף זאת נשאר
קיים בטומאשוב ובסביבה גרעין בריא של התנועה הפולגית־הסוציאליסטית,
שהוקם •בשיתוף ה״יבונד״.
ע בוד ה ה מו מ ת רחבה מ סו ע פ ת
הזכרנו את הספריה ,מהעצת העיר ,האיגודים המקצועיים .אך ג ל •זה הוא רק
עבו!דה •חלקית מעבודת ה״בוגד״! .הוא השתתף בפעולות כלליות של התנועה
במדינה :בבחירות לסיים ,בפעולות מחאה ,במלחמה באנטי שמיות וכדומה.
היו פעולות בעלות מסורת כגון חגיגות האחד במאי ,בסידור הפגנות
או אקדמיות ,חגי יובל ה״בונד״ וכדומה.
מקום מכובד וחשוב ביותר נועד להסברה הציבורית .בנוסף לפעילת
הם פריה בהפצת הספרים ■עצמה •שימש אולם זה .לפעולות תכופות ,הרצאות
ערבי ■תיבות וג ד .,פעל חוג דרמטי של כוחות מקומיים ,והועועה שימשה
כתובת לתיאטרוני־אידי ש מקצועיים מן החוץ.
מקום חשוב מאוד תפסו ■בביקוריהם המרצים מן החוץ .לא יצאה שגה
שלא הגיעו לטומאשוב נואמים ששלח מרכז ה״בונד״ להרצות על נושאים שוגים
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פוליטייס־צימדיים זתרבותייפ־ספדותיים .הפעולות היז לא רק לאנשי !!*בונד״
והקרובים להם .מבל העיד באו לשמוע את הנואמים המפורסמים ■בפולין.
אף המתנגדים יבאו.
תפקיד חשוב נודע לעתונות ׳המפלגתיות הפצת ״פולקסצייטוגג״ (במאון
המפלגה) ו״יוגגטוועקעד״ (בטאון הנוער הבונדאי)״ •ברית הנוער ״צוקונפט״
היתה חוב ■גדול לפונדאים .מזמן לזמן ד״יו מעבירים י מי עתונות ומוכרים את
עתונות ה״פונד״ :בחוגים !רחביס .זה היד* שי ד לפעולה התרבותית־תעמולתית.

תנועת נוער וילדים
את הפעולה החשובה :ביותר ראה ד״״בונד״ בעבו׳דה :בין הדור !הגדל.
היה לגו ארגון טוב מאוד של מנ ד הנוער ,״צזקונפט״ (;עתיד) ■ובוגד ■הילדים
»  0קיפ״ (ברית ילדים סוציאליסטית) .הפעולה נוהלה שם 'לפי ״הוגים״ ,בהתאם
לגיל ומידת וההתפתחות של :החניכים .החוגים נקראו בשמות מנהיגי ■התנועה'.
בטומאשוב היו •חוגים על שם מיכאלוויץ ,מדם״ גרוסר״ ברגשטוק ,ארקאדי״
ליטבק ואחרים .את החוגים ניהלו;דוברי ם חניכי התנועה עצמה .מלבד העבודה
באיזור !עסקו בטיזלים ,מפורט ו שידה .ערך חשוב מאוד בעבודה נודע
ל מ פ ג שי ם :בירחי דקת״ פשנפ&שו בני נוער מאיזודים שלמים .מפגש אחד
כזה התקיים בטזמאשדב •בסוף אויגוסט 1932״ בהשתת&ות כמה מאות :פני גוער
מ עידו ת ח ס ב ע ה :זמושץ׳״ שברשין ,טורובין״ קרילוב״ קומרוב ,טישובצה״
ראווה־־תמקה ואחרות.
מדי הנהער הזה היו חולצות כחולות ועניבות אדומות״ ובימי החגים
ראו ׳מספר גי׳כר של ,בני בועד *משים מדים אלה.
.

■

י

1

יחסים הדדיים בצי.בור היהודי
גרור ,שהיו ל״בונד״ מתנגדים בציבור חיחודי .חיו •תכופות ויכוחים,
עם קפוצות ציונים וקומוניסטים .עלה בחלקנו לעמוד במאבק ועם ז״ציבור האדוק
שראה !.טו די ד ה ו מ חד ת אחרים מחדרך הישר של היהדוח .לעתים קרופות
החריפו ■ .מאוד !הויפוחים עד להתנג שות רציניות מאחד .מל צד .ה חזי ק באמתו
וחשב כי דרכו חיא הנכונה .איני מתעכב על המקרים חשוגים אך ייאמר
למען ההיסטוריה :סוף פסוק לכל ז ה חיה שחשונא ,הרוצח הנאצי : ,פהשמידו
•את היהודים ל א פ ד ק את דעתו ■המפלגתית של כל■ אחד ואחד והוליד את כולם
יחד לאבדון.

ועד הבחירות של ה״בונד׳׳ בטומא שוב־לוב
לכל ציבור העובדים היהודים ואוכלוסי העוני בטומאשוב־לוב
ביום ראשון ה־ 3ביולי עליכם לבחור את נציגיכם שינהלו בשמכם את
מש? העיר.
יהיה זה תלוי בבהירחבם אם הדעה תהיה בידי הדואגים לקהל שכל
פעולתם הציבורית היא בגידה בציבור מעובדים הלההדי ,או בידי נציגי הפועלים
היהודים ה״פוגד״ המנהל במועצות העדים מאבק למען הדרישות הצודקות
של ■המוני והפועלים.
• לשזזרזר האדם העובד ממיסים ׳עירוניים דהטלתם על מעמדות בעלי רט ש.
• עזרה רפואית חנם לעגיי העיר.
• הקלת המצוקה בדידות על ידי בניית דירות עירוניו ת זדלזת•
צרה צרורה לאדם העובד הלא כעת האבטלה .ועל כן !חדשים החברים
הסוציאליסטים מהמועצות העירוניות להרבות בעבודות ציבוריות ככל האפשר.
בא כח הפועל היהודי מטעם ה״-בונד״ מנהל עם זאת מאבק בלתי נלאה על
זכות לעבודה ,ז * .שלפועל היהודי תהיה ׳גישה לכל מעבודות הציפוריות
והעירוניות ! לקבלת פקידים יהודים כמוסדות צי מ ר כדי שאוכלוסי העיוני
היהודים יוכלו להדבר באידי ש.
ה מוני הפועלים היהודים זקוקים לבית ספר יהודי פללי.,לכן דורש ה״בונד״
לקיים ■על חשבון מועצת העיר את :פתי הספר היהודים־הכלליים יתד עם
בתי הספר הכלליים הפולניים.
ח ב רי ם וי די די ם ! ידרשו מכם קולות בעלי המלאכה ,דעו איפוא כי הם
יושבים עד היום בקהלה ואינם מטים אתן לצרכי ציבור •העובדים היהודי
וכל הדרי שות הצודקות של חברגו שו ל דינ ר נידחות על ידי הרוב השחור
של הקהלה ביחד עם קולות מגלי המלאכה — על כן אף קול אמד לזאבים
המסתתרים פעור הכבשה.

*

יפנו אליכם הסוכנים מ עני ם הקרויים פועלי צ״ון מרשימה  •N 4מי הם ?
באיזו יזפות הם מעיזים לדבר בשם הפועל ז הדי הם בנים של שונאינו הגלויים.
עלינז להרחיקם ביתד •תיעוב .כי הם באים במסוה פועלים אדום אד יודעים
את כוונותיהם .רזצים הם לנתץ את כל מה שיערבו בעמל מפיך .מענה ברור
־קבלה מפלמז זז מציבוד העובדים בווארשה ,לובלין ,ווילנה׳ :ושורה שלמה של
ערים ועיירזת למועצות העירוניות שם לא זכתה אף בנציג אחד .הדבר עורר
בברנשים ;אלה רוגזה כזו נגד ה״בונד״ שלו נ תנו באמון את קולותיהם ר&וועלים
היהודים׳ ־עד שכל פעילותם היא הטלת שימצה .וקלון על ה״בונד״ . . .
1

בו ח רי ם

ו ב ו ח ר ו ת } אף קול אסור למסור לעשירים ולשבעים
■

•

»

וגם לא לרשימת משרתיהם  .9ל .שאין להם כוח לחיות ואומץ למות.
כולכם כאתד ,אנ שי עבודה ועמל מפרך ,חייבים להצביע ביזם הבחירות
דק עבור הלוחמים המנוסים למענכם׳ למען המפלגה היחידה ברחוב היהודי
הלוחמת ללא ליאות למען גאולתכם ושחתרכם — למען ■ד&דציאליזם.
1

■

הכל כאחד עבור רשימת ה״בונד"
עבור רשימה N 5
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הו ע דו ת של ה״בונד״
בועדות ה״פונד״ בטומאשוב בזמנים שוגים היו התברים •דלהלן :
בחום שולודינר .לייבי ש קפנבוים ,קופל שפיזאייזן ,פלטיק לדרקרמר ,יעקב שי!ע
גדומן ,עזריאל צאן״ יוסף מלדונג .לייבל שרר ,שבח קורגוודצל ,דוד גייאר,
שמעון לדר ,יצחק זיגל מי ם.
ואלה בין החיים :לייבל שרר (ישראל) ,דוד גייאר (אמריקה) ,שמעון לדר
(צ׳ילה) ,יצחק זיגלבוים (ארגנטינה). ,עזריאל צאן (ישראל) ,יוסף מלדתג
(אודויגודי) ; שבח קורגוורצל נפטר באורוגוויי — היתד ניספו מידי הרוצחים
הנאצים ימ״ש.

גלריה של עסקני ה״בונד" בטומאשוב־לובלסק
אני דואה חובה לעצמי להביא להלן לפי ©דר אלף בית רישומים ביוגראפיים
על כמה מעסקני ה״בוגד״ הפעילים בטומאשזב שאעם עוד בחיים .חלקם
הוזכרו כבר לעיל דדך אגב .ישמשו נא שורות אלו תרומה לזכר הניספים
ולתולדות העיר בה •גדלו אישים אלו ושירתו •באורח ציבורי על פי דרכם
את העמי היהודים.

יעקב שיע גדומן
יעקב שיע ׳גרומן נולד להורים חייטים .אף :הוא חייט היה .בגיל רך מאוד
הוא נכנס ל״בונד״ ורוכש מעמד בו החזיק בזמן האחרון בלי הדף ■עד יומו
האחרון — יו שב ראש הועד של הארגון .בהשכלה עצמית שקודה הגיע לרמת
התפתחות גבוהה מאחד .נואם מוכשר מאוד היה.■ .נשא הרצאות בספרית ה*יבו 1ד״
שבקומה ראשונה של אולמי העיר .הרצה !גם •בחוגי ברית הנועד ״צוקובפט״
ו״סקיפ״ .אף היה מארגן והראש •באגוד ־עובדי המחט .ב שמת השלושים חלה
ונשלח לריפוי מוארשה .מחוליו לא קם עוד .אבל חזר הביתה ובתור חולה
השתתף ■באורח פעיל בכל עניני ה״בונד״ .נפטר בטומאשוב .ה״בוניד" ערך
את הלויה בה השתתף קהל גדול מאוד.

מרדכי ווייפברג
מר׳דכי ווייסברג נולד בשנת  1895בטומאשוב .בשנת  1917הצטרף ל״מבד״
רהיה באמן לו עד יומו האחדון .מיד הוצב במנהיגות .משתתף בארגון שביתות
פועלים והוא הנושא ו ט חן עם בעלי הבית .כל ערב האחד במאי הוא נאסר.
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משמש כתבו של ״לובליבר שטימה״ ז עונד אי .משמש  01שליח רשמי לכניוסים
של ה׳״בומ,״ כבא  n oהמפלגה בטומאשוב או איזזר לובלין.
כבר הזכרנו לעיל כי בתחילת שנות העשרים בעת ומאסרים בכל איזור
לובלין •היה ווייסברג בין הקרבנות.
כבר הזכרתי לעיל כי כדי להמציא לו ועזרה חומרית יצרנו חוג דרמטי.
אפרט לפי הזכרון את המשתתפים ב חוג )1 :רפאל — ©וליה — הוי ט:
 )2מרים פרגר־שרר ;  )3חייט מיכל הורן ן  )4פרייודלה רייבמן — נמדד בערס«
 )5מוטיה בלנקז ■ )6בלצ׳ה בלנק )7 1שיינדל בלנק )8 :אביגדור צוקר:
 )9מינדל מייל־זיגלבוים?  )10יוסף .מלדונג!  )11נחום שולדינר;  )12איטה טייג.
אף אני השתתפתי בחוג דרמטי זה אמנם לא כשחקן .אלא הייתי מכין
את זזמלחחה והרקוויזיט .דואג ■לאיפור ומסדר את כל העניעים הפורמליים
אצל ■השלטונות ורואה שהמשטרה תגיש דינים וח שבונות ״מובים״ לשלטון
היותר ג מ ה.
אגב ראוי לציץ כיצד היינו נוהגים כדי שהמשטרה תגיש ■דינים וח שבונות
מובים .קשה מאוד לעבד את סרג׳ נ ט המשטרה צישאק .בריה פראית .שעל
מצפונו רבצו חיי נער יהודי מנארול אותו הרג .הסרג׳גט הוא שצריך היה
לדווח לסטארוסטה כי ■בהצגה לא התריסו נגד השלטון ה פו לני ...והבל
היה בסדר .היינו מכניסים אותו מאחורי הקלעים ■ושותים עמו ״לחיים״.
הוא חיבב מאוד את הטיפה המרה ושתה כדג  . . .אחרי כל כמה ■כוסיות נרדם
וסשביעור היה הבקבוק קרוב לו מאוד ושוב שתה כוסית .כך זה נמשך עד
אחרי ההצגה זהדו״חות היו אמנם מצוינים.
במאי ולחשן היה החבר נ חו ם ש ו ל די נ ר ,שנבחר ב־ 1927כחבר
מועצת העיר מטעם ה״יבונד״.
מרדכי ווייסברג הי בשנים האחרונות בארגנטינה והיה פעיל מאוד שם
בתנועה היהודית .נפטר ב־.1963

שלמה ליכד
בן להודים מאוד עניים אביו היד .מלמד בתלמוד■ תורה שהשתכר
»מים לדיסה״ .בפרנסה סייעה !האם שהיתר .ידועה בשם ״שפרינצלה השדכנית״.
אך בכל זה עוד לא הספיק למחיה .בגיל רך מאוד נכנס שלמה ליבר לתנועת
הנוער הבזנדאי ״צוקונפט״ והיה פעיל במיוחד .התחתן בגיל מוקרם מאוד
וחי בווארשה .שם עבד •בצביעת בתים .חי חיים קשים והיה חבר באמן
במפלגת ה״בובד״ בווארשה .אחר כך חי בלמברג .כשמלחמת האזרחים פורצת
בספרד ־הוא עוזב את אשתו וילדו ,נודד לשם באורח בלתי ליגלי ולוחם
בבריגדה הבינלאומית .באחת• הקרבות הקשים בחזית ברצלונה הוא נופל
מכדורי הפשיסטים .ילדו הזוכנם לסנטור יום — מד ם במידז שי שין ו בו התחנך.

424

ספ ר ז כ דון

פלטילן לדרקרמר
פלטיק לדדקרמר מוצאו ממשפחה י הו ר ת בעל־בתית .אל ה־בונד״ בטומאשוב
הגיע מהגמנסיה של לובלין .שם עמד בקשרים בהוגי הסטודנטימ־הבונדאים
וכך נכנס לתנועה .אצלנו מצא כבר פלטיק תנועה בונדאי׳ת מעולה ושדה
פעולה נרחב .אנו קבלנותו בזרועות פתוחות כי הצטרכנו במוחות אינטליגנטיים.
והוא עזר אמנם בסידור קורסיפ־ערב שם למדנו פעמיים בשבוע .הוא יעץ
בהזמנת הספרים הנחוצים .כמו בן חית כותב לנו את כל המסמכים הדרושים,
בקשות לשלטון יעל רשיון להרצאות וכדומה .אמנם העתקנו את הבקשות
מכתב ידו .אביו היה ■דחור הקהלה עוד מימי הצאר ולא רציט־ בי לפלטיק הצעיד
תגרם ׳עגמת נפש משפחתית . . .
בשה׳״בונד״ העביר בשנת  1927שלושה נצייגים במועצת העיר השתדלנו
שלדדקרמר יהיה בה פקיד ואכן עבד שם זמן ממושך .אחר כך עביד במשרד
הכספים הממשלתי (אוזשונד סקארבובה) .בספטמבר  1939כשהופצצה העיר
על ידי הגרמנים נפציע קשה בדגלו .חרף מצבו הרציני הוא בודח מזרחה
לאייזור הכיבוש הסובייטי של פולין .הוא מקבל דרפון סובייטי ועובר לדור,
לפי הוראה שניתנה״  3עיר שהיא במרחק  200קילומטר מהגבול .כשהגרמנים
מבטלים את ההסכם עם הסובייטים ותוקפים את רוסיה נופל פלטיק לדרקרמד
לידי הנאצים ומחלק את הגורל של כל היהודים.

לייכיש הןאפנבוים
ל .קאפנבוים נולד בשנת  1897להורים בעלי מלאכה .אביו היה נגד
ואמו אופה־סוכר .פרנסה לא הסריה אם גם לא היו ע שיתם .כבן נגרים מדודות
נעשה גם לייבי ש נגר ונמנה עם המומחים המצוינים.
ל״בונד״ נכנס בהיות התנועה מסועפת• בלכתה ב שנת  1927לבחירות
של מועצת העיר מצאניו לנכון להעמידו בתור מועמד״ ואמנם נבחר כמועמד
שלישי •והיה הציעיר ביותר בין חברי המרעצה .היה נ ציג מתאים במועצת העיר
ומילא בנאמנות את שליחות ה״בונד״.
עם פרוץ מלחמת העולם השניה הוא נמלט ,כמרבית האוכלוסין היהודים
ובא לראוה־רוסקה שם ■הוא מתגייס לצבא האדום .השלטץ הסובייטי מחייב
את הפליטים לקבל אזרחות סובייטית אך רובם מסתלקים מזה״ ביניהם גם
חברנו לייביש .יתד עם כולם הוגלה לסיביר לעבודת פרך .הוא עבד ביערות
בתנאי טבע קשים ביותר ובלתי אנושיים .ואכן נפל שם קרבן בנפתו את נפשו
ברעב ■ובקור .במקום גלותי קבלתי ממנו מהיער •רק גלוי ת דואר אחת .הוא
רשם בה ■בין היתר משפט רב משמעי ז ה :״דוד״ מה תאמר לליסטים אלה
של היער ו׳/
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שכח הורנוורצל
שבת קו תוודצל נולד בטומאשוב־לוב ,אצל מורים עניים מאוד .אביו עושה
קופסאות היד .חולד .מאוד ,אך נאלץ לעבוד כדי לקיים את המשפחה הגדולה
שמנתה שבע נפ שות .שכח הוברח לצאת לעבודה מוקדם !מאוד* כדי לסייע
לאכיו ב&רנסזד אחר כן הוא נעשה המפרנס היחיד כי האב מת בגיל מוקדם
זמייתם משפחה ג דו ל ה ...הוא .עובד כנגר .בגיל צעיר מאוד הוא & צטרף
ל״בונד״ .יחד עם יוסף מלדונג הוא עוומד בראש ספרית ה׳״בונד״ .ממלא תמיד
תפקידים חשזבים :בועד ד״״בונד״ ,ביהוד כמזכיר המפלגה זקצין העחונות.
בשנת  1931הוא מהגר לאורוגוויי .גם שם הוא פעיל ■מאוד■ ,ויישב במנהיגות
התט־עה .הוא חלה בסרטן ז&ת בגיל צעיר בייחמו אשה ו־ 2ילדים.

נחוס שולדינר
נ .שבדינ ר שלד בשנת  1892בטומאשזב־ילוב .אביו ד״יה מלמד״גמרא.
אף כי ג תן לילדיו 4 ,׳בנים ז־ 2בנות״ חעיד דתי אי פשר להם לרכוש לימודים
כלליים .אחד מהם שיצא לנכר היה נחום שנסע ל&ני מלחמת העולם הראשונה
לווארשה ולמד שם צבעות .הוא ועמל קשות לפרנסתו .עם פרוץ !מלחמת
העולם זזדאשרבה הוא מוזר לטומאשזב .הרעב מכריחו לתפום משרת־סאניטר
בבית החולים העירוני .הוא עובד במחלקת הדיזג&קציד!׳ סובב !בדירות של
מ לי טיפוס שהועברו לבית החולים ■ועושה שם חיטוי .ש* שהוא •עצמו חלה
בטי&וס והוכנס לאוחז בי ת חולים״ בו שכב שבדעות רבים .חלוש ושבור היא
י׳וצא מבית החולים׳ אך מוכרח לגשת שוב לעמדה .מתחתן עם חברה
מאלה זיגלבוי ם׳ ׳תופרת .חם מתענים קשיות על פרנסה.
שילדינו• נכנס ל״בובד״ ונע שה אחד המנהיגים .הוא מועמד ראשזן שלז
למועצת העיד בבחירות ב שנת  .1927מייצג בכבחד את עניני הממי העם
הרחבים של היהודים במועצת העיר .הוא גם נציג ה״בונד״ ■בקהלה חיהידית.
בפרזץ !מלחמת ■העולם השניה הוא גולה כפליט לראווה־רוסקה הגדושה פליטים,
והוא מחליט להעמיק יותר בארץ .והזא נודד עט משפחתו לוועיצה שבפודוליה״
אך גם שם מגעת אל״ו יד־הבאציש המרצחת והוא ניספה יחד עם כל !היהודים,
עם אשתו זבתם היחידה.

מופל שפיזאייזן
1

לפי המושגים ■הבעל־ביתיים בא אלינו קופל ממשפחת ״בורדואים״ .אביז
היה סוחר יערות׳ עם בית יבוסתן נאה משלו .אך ה״בונד״ לא התחשב
בפגם משפחתי זח .אך לעומת זאת נאלץ לסבול בגישות מצד הודיז וסביבתו
ה״בעל־בתיח״ ,שהזניח והו על שהוא מתזעעע עם חייטים !וסנדלרים  . . .הוא

ספ ר ז כ ר ו ן

426

שיתף פעולה ודרך קבע עם התנועה ,ו אנו רחשנו א אמון ׳בשדה מינוך הנוער
בתוד מרצה בחלק מחוגי ה״צוקונפט״ שלנו.
אגב• ,הוא לא היה ה״פגום״ היחידי אצלנו .דודיו ,אחי אביו ,היי עסקנים
פעילים מאוד ■ב״בינד״ שבעיר הסמוכה זמושץ׳.
אל ה״בונד״ הגיע כשהיה כבר מבוגר ,אחדי השרות הצבאי .עם זאת
שירת אח התנועה •באמונה ומסירות בלתי רגילה. .ערב פרוץ מלחמת והעולם
השניה ועבר ללודמיר במקום שהתחתן .גם שם שקד ,על קשריו לתנועה.
שפיזאייזן ניספה יחד עם משפחתו על ידי המרצחים הנאצים .רק בת אחת
הצליחה להציל את עצמה והיא נמצאת כעת בקנדה.
*
1

,העליתי כאן רק אישים
בחיים .שונים היו דרכיהם
אחים ואחיות של עם ישראל
שלא הוזפ ת — לכולם יתד

ספורים מה״אקטיב הבונדאי״ ,אלה שאינם עוד
אל הנצח ,רובם חילקו את גורל המיליונים
שניספו .ד,ן אלה שהזכרנו את שמותיהם והן אלה
אנו חולקים כ בו ד לז כ ר טז
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עם פדו ץ המלחמה
ש מ אי

ד רי ל מן

!החורבן של עמנו התחיל בעצם כאשר היטלר ימ״ש ומשרתיו התכנסו
לראשונה במרתף היין במינכן׳ כשנוסדה המפלגה ■הנאצית.
כאשר המופעים ■האנטישמיים הראשונים .ואספות הסטודנטים קראו בגלוי
להשמיד את העם היהודי לא חזה איש מבין מנהיגינו היהודים או ארגוני הזעהגד.
את עב הענן השהור המתרגש ובא עלעו .שבן שום איש הוגה נכוחה לא יכול
לתאר לו כי במאה העשרים עלול ■מוח אנושי לטפס !מפעל זוועה כזה של אבדן.
אין «ו בושה להודות כי רבים מאתנו בשעה שקראו את החדשות הנוראות
משנים שבץ  1933ו־ , 1939לא התייחסו ברצינות מספקת אל המאורעות שדיווחו
עליהם ,שהתקיימו אז ■בגרמניה שחיתה .עוד בשלים עם העולם והיתה מיוצגת
יחד עם כל ׳העמים בארגונים עולמיים שונים ותבעה יושר וצדק לגבי דרישותיה,
ובאותה עת עצמה ניהלה את ממע הכליון על אחינו :בארצה•
נובל להרהיב ולהוסיף כי כאשד געו ה שיירות הראשונות ואחר בך זרמו
המוני  .הפליטים בגבולות מערב פולין בתור עקורים ,מגורשים ,עדומים ויהפים
מגרמניה שם חיו כולם את חייהם בדורות האחדוניס — וזה קדחע למדי —
שיההדי !פולין למקטן יעד גדול בלא הבדל השקפות פוליטיות ■עשו הכל עד
פמה שאפשר פדי לתמוך בהם? ייאמר בהזדמנות זיו שיהדות פולין התאמצה
למעלה מכוחותיה והו שיטה ■באותה שעת משבר את העזרה הדרושה ,שסייעה
רבות לאחינו הדוויים במצוקתם — בכל זאת שדרה הרגשה כי זעקות השבר
בעתונות אינן ׳סמוכנות כל כך וכי העולם איני ניצב עדיץ על פי ה ת הו ם...
כך ■היו רבים מתווכחים בינינו.
גם קרוב מאוד בטרם הרוצחים הנאצים עטו כארבה ©די לשעבד את העולם
ואחד מגדולי ההוגים והמדינאים שלגו יצא בצעקה כי הוא חוזה ב עיני רוחו
חורבן ,וועל כן הציע כמוצא יחידי לפתוח במשא ומ תן עם הממשלות של אז
על אוואקואציה של יהדות אירופה .הדברים ■הגיעו עד מדי כך שגופים יהודים
פואטיים שונים ימגהיגיהם לא זו ■בלבד שהתריסו בצעקות נגד המציע אלא גם
כינוהו למרבה הצער *החרפה בשמות גנ אי ישי&צה מאוצר הניבים החדיש בי־מזד.
הדבר רק מעיד עד כמה היה יוה בחזקת לא יאומן ולא נתפס בדמיון
העם אז מה שעומד לבוא בשנות הכליון המרות המתקרבות והולכות.
אך לא יצא זמן רב וכבר בי מי המלחמה הראשונים שוכנעו תושבי עירנו
טומאשוב ליד לובלין כי הלא־יאומן הוא אפשרי .וכי לרציחה אין גבול,
כי מלחמה בעידן המודרני ב שנת  1939אינה עוד מלחמה שבה נלחמים דק
אנשי צבא זה בזה זרק הם בלבד נהרגים.
■
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■העיירה טומאשוב שו מ ת •על דרך המלך בין לובלין ולמבדג (לבוב).
כשנוסעים בכביש הראשי מדדום ללובלין היתה העיר האחרונה לפני
טזמאשוב העיז■ זמושץ׳ ,יעיר הולדתו של י .ל .פרץ שאף היה חי בה .י ח ד אגב
כדאי להזכיר ,בי בעירנו הילכה שמועה שהסופר היהודי הגדול י .ל .פרץ
היד! מאורס לעלמה בטומאשוב.
משעתבים את העיר ,דק  8קילומטר בכיוון ללמברג ,שוכנת העיירה
הידועה למעצבה ״בלזץ״ שלפני מלחמת מעולם הראשונה שימשה קו הג מל
בין רוסיה הצארית לבין אוסטריה ,ובשנים החל מ* 1918כשפולין קיבלה שוב
את עצמאותה ועד שנת  1939עם פרוץ מלחמת העולם .השניה ,שימשה באץ
תחנת רכבת !זעירה ושירתה את !עירנו טומאשוב בשרות נוח של דרך פתוחה
למשלוחי ■עצים ותבואה ,שתפסו מקום נכבד במסחרם של הרבה יהודים,
וגם במתן אפשרות לנסוע אל העולם הגדול כ שודו ש לעשות עסקים עם
עדים אחדות.
באץ זז בה חיו בשנים האחרונות קודם מלחמת העולם ה שניה דק כמה
מנינים של יהודים ,מפורסמת כיום למדי בעולם .אותה ב א ץ ז־עירה נהפכה
בידי החיוית הגרמניות לבקעה מלאה ׳עצמות! .עצמותיהם של מאות אלפי
קדבגות יהודים חפים מחטא שטולטלו וקובצו מכל קצווי אירופה״ ובאן
בבלזץ הזעירה ניספו ,הומתו חיים בגזים! .על כל ציץ ועשב בשדות וביזערות
סביב יבוצע מעשה רשע ,על כל •גרגר חול — רציחה .אילו אספו את פל האבניים
ברחבי הסביבה לא היו מספיקים להקים מצבות על מאות אלפי הקדבנות
הקדושים ,שניספו ביודי הגרמנים הארורים ורוצחיהם בבאץ.
שם בבלזץ מצוי כיום אחד מגדולי בתי הקבח׳ת בעולם! ,ובין עצמות
האלמונים ואפר הנשרפים מצרים נם המעונים והקדושים ■של טומאשוב
עירנו ז״ל.
#
טומאשוב לא היתה עיר של תעשיה .תושביה היהודים ינקו את פרנסתם
חלקם ממלאפה וחלקם ממסחר.
הנוער היהודי בטומאשוב היה בשנים האחרונות קודם מלחמת העולם
השניה מפותח כראוי רוחבית ופיסית.
בארגונים הפואטיים המרובים ני תנו הרצאות ונאומים בנושאים שונים.
בבתי מדרשות י שבו על התורה הרבה צעידים ול מ ת יומם ואלד -פעל בית־הספר
״יבנה״ בניהול המזרחי ,כמה תריסרים של חדרים בניהול עצמי של מלמדים
מומחים לדבר יהודים תלמידי חכמים .מלבד •זה תלמוד תורה לילדים שיד הודיהם
לא ה שעה לשלם שכר אמוד״ והחזקתו על הציבור היהודי בעירנו ,חלק על ידי
הקצבות של הקהלה וחלק על י די דמי־ שבוע של כל משפחה שהיכולת בידה.
תלמוד התורה התקיים בחלקו הנכבד תודות לאחינו בארצות הברית״ ביחוד
בניו־יורק משם היו משגרים את התמיכה.
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1

11־םף א ה !היו גם קיימים בית הספר ״פריבול" זהרמז חדרים לדרדקים
שעם התדולת א מו ד אלף בית ׳נוכחו לדעת !על השתייטותם לעם הספר.
אוי:החוקים ד»קיימים בזרדיד! ובממשלה חייב היד .כל צעיר ללמוד בבית־ספר
יסודי ממשלתי או בבית־טפר שבפיקוח הממשלה ורמתו •דומה לבית־ספר של
העיריה .המזה גם גמנסיה ■ולאחרמה ליצאון שבו היו מיוצגים בגי הניער הימו׳די
כמספר נבבד למדי.
ארגוני ה  0פודט היהודים .ובהם הרבה הבדים מקרב הנועד שלנו״ העידו
על מצבם הפיסי המעולה .של «י הנועד הקהודי בטומאשוב בשנים האחדתות
קודם המלחמה השניה.
לבד מזה שלכל ארגון או מפלגה היתד .ספריה במתכונת קטנה ■ומלבד
ה״בובד״ עם ■ספריה גאה וגדולה ל הש אלה — ד!יז קיימות שתי ספריזת גדולות
עם מאות ספרים מהמובחרים ביותר.
■

הספרית העירונית״ מוחזקת על ידי מועצת העיד המתקדא מגיסטראט,
הקיפה מספר מנויים גדול״ מזה  70עד  80אחת יהודים .ראוי גם להזכיד בי על
הקמתה והמבחר הטוב ברכישת ספרים חדישים משל מחברים יהודים ועל
נושאים יהודים — יש להחיות לחבר העידיה היהודי הותיק במשך יתרבה'שנים
ה׳ צ בי א ד ל ש טיין הי״ד שניספה אחר כך בידי הגרמנים בלמברג.
הספריה להשאלה ה שניה בגודלה •היתד• .״ספרית איגוד בעלי מלאכה היהודי״,
שאגב נקראה בך כי הייתה רכוש ■האיגוד ;והוחזקה על יידו .כאן השאילו ספרים
משך שבים רבות רק ליהודים ולעתים תפופות נאלצו לחכות לספר שבועות רבים
כי מהפר הקוראים היה עצום.
■

דרך אגב ראוי מאוד  .להזכיר שאיגוד בעלי מלאכה היהודי היה פעיל
רבות כשנים בתחומים שונים בחיי הציבור והקהלת בעירנו טומאשוב.
רב היה אצלנו מספר ■הקוראים של העתונות היומית •היהודית •חשל עתונים
יהודים מו פ ה הפולנית ,ובן שבועונים וירחונים שהופיעו בשלוש העדים
הגדולות יו ת ר :זאחשה ,למברג וקראקא ,וגם גטאוני ם עברים.
יהודי טונמנשוב היו בדרך כלל טובי מזג מטבעם ,מכניסי אוחזים ,והעיר
היתה ידועה כמקום שאין אדם יוצא משם כשהוא ד$ב ,וגם לא בידיים ריקות.
*
בימים ■האחרונים לפני פרוץ מלחמת העולם השניה חש כל אדם במצב
המתוח .הגיוס המבולבל והבלתי מאודוגן שערך השלטון הפולני עורר פחד
בלב כל אדם בד דעת״ .שכן הדבר הוכיח כי למרות הכרזות הממשלה שלא
תוותר אף על שעל מאדמתה ,הרי רבה חולשתה ,ואחת היתה המשאלה שלא
יגיעו לידי התמודדות.
■

לי א ת שלמים היו יושבים ליד הראדיו ומצפים לחזזשות בלשהן ,לקורטוב
של ■תקוזז שאולי לא יגיעז למלחמה.
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אך למרבה הצער הפסידו ■האופטימיסטים.
השבת הראשונר״ השבי בספטמבר .יזם שני למלחמה עבריה •בשקט ; פרם לכך
שכמה צעירים גויסו מתדש לצבא ונשלחו ליחידותיהם בערים אחדזת שם חנו
גדודיהם״ שדר בעיירה שקט יחסי.
ביום ראשון בהשכמת הבוקר ■נודעו ההצהרות של אנגלייה וצרפת מלבר
הכרזת מלחמה על ■גרמניה.
כל ■העיירה למקטן ועד גדול התקהלה •על יד הסיימיק שם ני מ ה התזמורת
העירונית״ וראשי מעיר כמו הסטתסטא״ ראש העיד ופקידי ■עיריה בכירים
וקציני צבא נשאו נאומים רהודיעז לקהל הנאסף :כי פולין אינה בודדת ■עוד
בשדה ■המערכה״ וכי מעזרת יתד שתי המעצמות ימחצו ׳בודאי ובמהדה מאוד
את הגרמנים.
ועם זאת הרי למרות בל השמחה״ הבטחות ונאומים נמלצים הרגיש כל אחד
בלגו שד«מלחמר> צפויה להמשך זמן דב״ !ותיאר לו שאף במקרה היוחר טזב
לא ■תביא י שועות !בכלל״ ולנו היהודים בפרט.
הימים המעטים לאחר מכן ■עיבוד •גם ■הם בשקם .יהודים השכימו מדי
יום ביומו לבתי מדרשות להתפלל״ אף גלגלז קצת בפוליטיקה כנהוג .בערבים
שאסור ■היה להעלות אוד התפללו בבתים.
העיר בכללה נראתה ■בערבים כעיר רפאים״ כי רק מתי מספר עזבו
כשערת הערב את בתיהם.
כמוזכר לעיל לא תיאר לו שום אדם את גודל האכזריות של הגרמנים
כלפי היהודים בשנות ר״מלתמה המאוחרות יותר• .אך יותר מזה אי אפשר היה
לתפוס את תוקפנותם על האוכלוסיה האזרחית בי מי ■המלה מה הראשונים״
ואנו״ חו שבי טומאשוב״ הי ש לצערנו הראשונים שחשו במעשי הזוועות
והתקפות ללא־ר חם של המפציצים •הגרמנים שהסתערו ■על אוכלוסיה שקטה
ללא מחסה ומגן.
היזם התמישי ד־ 7בספטמבר  1939הוא ■העם השביעי לפדוץ המלחמה
כבר הנחית על :עייר תנו טומאשוב אבדן ומוות על ■הרבה יהודים וגם על
תושבים רבים מהאוכלוםי׳ה ׳הבללית.
היה ■זה •דוקא יום הידיד השבועי .התנהל מסחר שוקק חיים .שטח השוק
והסימטאות הביב ד״יז גדושים עגלות איכרים״ ■דוכנים עם פירות וירקות.
קרונות ■עם סחורות שוגות .איברי הסביבה קנו לשימושם בל ■שעין ראתה״
ביחוד •הרבו לקנות מלח■ ,נפט״ ׳מרורים בדעה כי יתכן מאוד ודברים אלו
אי אפשר יד״ייה להשיג ב ע תיי .אויתה עת קבו תושבי העיר בחשק רב מוצרים
שונים מידי האיכרים .קולות רעש והמולד .נתערבבו מ 8עקות אנשים ,צניפות
סוסים וגעגוע אווזים ו ב חוזי ם.
יום ■השוק בטומאשוב שהיה כל יום חמישי ,ידוע היה בכל האיזור.
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היו באים ,לא דק איכרי הסביפה ,אלא ;גם רבים מהעיירות הסמוכות כ מו:
קומארופ ,טי שיווץ ,לאשטב׳ קדאסנוברוד ,יוזפוף ,נאו־יל״ לוביטש ,וגם רחוק מזה
כמו דאווה־ריו&קד״.
בשעה .שלוש אחד הצהריים בעיצומו של יזם העסקים בתוך ריתחה שוקקת
של מקח ■וממכר  0מ ר השוק הופיעו ג שמי התכלת הבהירים במרומי העיר
כמה מטוסים שהקהל הסתכל ■פהם מהתפעלות בדעה כי אלה *שלט* או בפי
האיכרים ״נאשי" .איש לא העלה על הדעת כי צריד להסתתר ,כי אלה
מםרשמידטים ■גרמנים הבאים להשמידנו״ אותנו אוכלוסים אזרחים שקטים״
שכל מבוקשם לקנות כמה ביצים״ חמאת או כמת קילו תפוחי אדמה.
חלפו כמה רגעים לאחר הופעת ציפורי הפלדה .הם הסתופפו סקרו את השטח
ובודאי גוכחו לדעת שאץ כאן ז!עד צבאי .אז,פ שטו במלוא .ההתקף •על אוכלוסיה
חסרת י שע •והגחייתו עלינו:ע שרו ת פצצות.
המהומה והבהלה שקמו אין כלל לתאר .מאות סוסים ■ת?ופי השתוללות
פחדים החלו מתרוצצים וסוחבים ■עמם כל שהיה מדרכם .כל אדם ■תר אחרי
מסתור כלשהו •חזך מנוסה פראית לאן שהעיגים נושאות״ והרגליים דורכות
על פני .עשרות גופות של מתים שנפגעו:בפצצות ונתרסקו באופן מזועזע.
כאותה העת הנחיתו הד תחים הגרמנים פצצות יובערה רבים שפגעו
בדרום מערב של העיר ומפעי ם שלמים נהפכו מוך רגעים למאבולת •אש.
בדליקה מ א ת עלו !באש יגם בית המס ת העירוני הגדול ופי ת המדרש.
אם הדמית מסוגל לתאר אי פעם את גודל המהומה של מגדל בבל וכן
את תבערת ■סדום״ הרי זה ד״יה פאותו יו ם ה׳ איום בשעות אחד הצהריים
כ״ג אלול חרצ״ט ,׳בעיירתנו טומאשוב על יד לובלין.

סטר ז כ ר ו ן
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לחם עניי ם
יזנ ה

פ ל דזין

ט ו מ א ש ו ב לא היתה ■עיירה עשידה .היהודים .עמלו קשד .לפרנסתם,
ולמרבה הצער אפשר לומר גי הרוב •הוציא פרכסה בדווחק .עם זאת נ תנו
יהודי טומאשוב הרכה צדקו־״ אם גם לא •באופן מאורגן זבקנה מידה מתוכנן
ובודאי לא לפי הכללים של סוישל וורקר (עובד •סוציאלי)  . . .אבל בכל ד.לב
והנפש י בטוב טעם .מוסד מיוחד במינו היה לחם עניים ,אף כי בלי צ׳רטר
ועובדים נבחרים יאבל בלב שלם ובמסירות נפש .באחווה .עממית אמתית.
פשטות •וצדקות ,באצילות אמהית ומסירות ונאמנות אבהית .מאורגן ■ומנוהל
על ידי נ חו ם ש מ ש הבלתי נשכח וזוגתו -הצדקנית ש ר ה׳ ל ה הי״ד
בסיועם של יהודי עמך נלבבים ופשוטים שהתנדבו למטרד! ׳הקדושה.
i

מטרת הארמן
שמו של הארגון ״לחם עניי ם״ שיקף זביטא נאמנה את המטרה .התוכן
והפעילות שלו .מטרתו היתר! לספק לעניים ואביונים בתזדים שאין להם
צרכי שבת ל״ע וחלות לשבת ,יזה באורח פורמלי כי למעשה הספיקה המתת
לחצי שבוע .הארגון !התחיל לפעול בקנה מידה קטן וצנוע״ אך תודות לעבודה
השקדנית והנאמנה זגם לצערנו בגלל מצוקת האוכלוסיד .היהודית שהלכה
וגברה מדי שגה ,גדלה הפעולה• ביחוד בשנים המעטות קודם פרוץ המלחמה
כאשר בעקביות הלחץ הכלכלי והחרם העמיקה ביותר תעניות בקרב האוכלוסייה
היהודית! נוספו מדי שבוע בשבוע מקבלים חדשים ל״.ע יעוד שמניינם הגיע
ל־ 400בקירוב מבין אוכלוסיה של  1500משפחות ל׳ערך.

מקורות הפנטה
.נחום שמש ושרה׳לה בסיוע חברי הועד .יהודים מתוקים ולנבבים .התחלקו
לקבוצות שערכו ביקורי ■בית אצל כל יהודי טומאשוב ללא יוצא מן ■הכלל.
בלי לפסוח ממש אף יעל בית אחד .סיסמת ״לחם ■ענייזם״ היתה ק ח או תן
באופן שכל יהודי ויהודי שהכין צרכיו לשבת שיתף .עצמו במפעל ״לחם עניים״.
הנתינות היו על פי רוב מיני מאפה מוגמרים ,היינו חלד* גלוסקה .חלת סולת.
לחמנית .גם במספר רב יותר .היו אלד! מוצרי בית! כלומר מזה שעקרת הבית
אפתה כרגיל בתנור שבביתה .היו שהזמיבו במיוחד אצל הנחתום במה חלות
בשביל ״לחם עניים״ בנוסף לחלות בשבילם ,והיו באלה ששילמו דמי־שבהע
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כסדרם ,בך שבל •תושב יהודי נתן לד בתהומות לטובת ״לדום עניים״ —
איש איש כפי יכולתו.
כמו בן היו .קובעים •שבח אחת בשנה לנדרים לטופת ״לתם עיי ם״.
היו קוראים לעליה לתורה את רזב המתפללים וכל אחד גדר .על יד ספד התודה
לטובת ״לחם עניים״ .סכום כסף ׳גדול ר״יו שולחים מדי שנד .יוצאי טומאשוב
בגו־יורק ,הסוסייאטי המקומי בשם בני טומאשוב ־ לובלסקי.

חלוקת תמצרכים
בביתו של <נהום שמש בחצות של יום ששי במעמד כמה חברי הועד
היו מחלקים חלות ולחם לנצרכים .היז שלושה סוגי עניים !וממילא שלושה
סוגי חלוקות :
 )1עניים החוזרים על הפחחים ואחרים שאינם מתביישים עוד בעוניים
ומשלימו עם הגודל של חיים בלחם חסד וקיצבה .הללו היו באים בעצמם לתבוע
את חלקם ותכופות היו גם עומדים על המקח.
 )2המתביישים לבוא בפומבי לקבל חלה ,אליהם שלחו הביתה על ידי ילד
או חבר הועד.
 )3ועניים נ&תרים ,בעלי בית נכבדים שירדו מנבסיהם ל״ע .הללו סבלו רעב
והתביישו לגלות חרפתם ובשום אופו לא השלימו עם המצב לבוא לידי מתנת
בשד זדם .אליהם היה דרוש לחפש ■דרבים בבל מיני עצות ותחבולות על מנח
לספק להם חלות או בסף לצרכי שבית .פעמים נזקקו לתיוובם של כמה שלוחים
כדי למחות לחלוטץ את המקורות משם באה ד.עזר!ה׳ שכן הללו לא השלימו
בשום אופן עם ■גורלם בתור גזקקים ל״לחם עגיים״.
כל הדרכים האלו של הצדקה גע שו ברגשת הלב ובתבונה׳ בצדקות
ובאחווה ,כך שהמוסד זכה להכרה מלאה ולאימון מצד בל יהודי טומאשוב.
יהי ■ ז כ ר ם ב די ך.
*
m

מה גדם
הלכו לקבלת
לשלחן היה
לפתע אירע
שתי לביגים

לייסודו של ״לחם עניים״ ? באחד מימי ששי לפנות ערב׳ כשהגברים
שבת כיקרה אשה אצל שכנתה.שנחשבה כאחת מנ שי הפרנסה בעיר.
מדאה מובהק של שבת עם גרות ומפית פרוסה על החלות.
שרוח ■נשבה בעד החלו,ן הפתוח וסילקה את המפית ואז נתגלו
במקום  2חלות■ .האשד .פרצה בבכי מחמת בושה.
■
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הועדה ל הו צ א ת ספד *יזכוד* בי שראל
יעקב

ח ר ב ס מן

עם התחלת הפעולה של הועד הטומאשובאי בישראל״ היה ברור כי עיקר
תפקידו של הועד חייב להיות מוקדש להוצאת ספד ״חכור״ ׳ולהציב י ד ו ש ם
לקדושי עירנו .הספר מיזעד להציל מטמיין ערכי תרבות״ מוסר והווי יד״הדי
שנוצר בעיר בעבר הקרוב ■ובדורות הקודמים למען שילדינו שיבואו אחרינו
יכירו את התקופה״ את האווירה בה אבותיהם נולדו״ חונכו וחיו ח ד אחרי דור.
•בישיבת הועד שהתקיימה ב־: ,9.1.1951נבחרה ו ע ד ת ה ס פ ר מהא״׳א:
יוסף הלוי ,יעקב מינקובסקי״ יעקב יצחק שוורץ ויעקב הרבסמן.
הועזזה ניסחה חתר בעברית ובאידי ש <ראה ■בעמוד הבא}״ בו הוסברה
חשיבות ווחיזניות הענין י צויינו ראשי פרקים של התומר המבוקש.
•בקשנו לכתוב .על כל נו שא הנוגע לטומאשוב ובכל שפה שהיא.
החוזר נשלח לכל קצוי תבל״ היכן רק היחה לנו כתובת של בן עיר.
יש לציין שההד לחוזד היה גדול .מישראל ,מארגנטינה״ אמריקה״ צרפת״
פולניה •וארצית אחדות הגיעה אלינו הערכה נלהבת לתפקיד שנטלנו על עצמנו.
כמו כן התחיל להגתע הומר !מיועד לפרסום.
על ההד והרושם שעשה החוזר״ מציין המקרה הבא :מפולניה קבלנו
חומר רב ערך לספר מאת גן עיר אשר חתם על החומר בראשי תיבות ע .ה.
כתובית השולח שעל גבי המעטפה היתד .לפי ״פוסט־העסטאנט״״ כלומר ל או
ציוץ השם .בקשותי לגלות לי את •זהותו״ ואפילו לפי רמז״ העלו חרם״ עד
שביום בהיר נותק הקשר בינינו ,ולא עלה בידי לגלות את זהות השולח
עד היזם הזה.
*
הוצאת .ספר כזה דורשת מאמצים גדולים ומסירות רבה .בהוצאת הספר
דאגנו שהוא יכיל הרבה הומר מתקופת השיאה ,מסופר ע״י האנשים עצמם,
שהתקופה הנוראה הזאת עברה על -גבם ממש.
את המשימה הזאת נטל על עצמו ד״ח׳ י ע ק ב שוו ר ץ .הוא נסע
מעיר לעיר וממושכת למושבה ,דובב את האנשים ,ואמנם הוא מילא את התפקיד
במסירות ונאמנות.
השנים 53־ 1952בהן התעסקנו בהוצאת הספר ביידי ש היו תקופת ה״צנע״
בארצנו .היה קושי גדול בהשגת נייד להדפסה .קבלנו לכן את ההצעה מ׳״הועד
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הטימאשובאי״ באמריקה למסור לז את הוצאת ■הספר .תעברגו אליהם את התומר
והתמונות שנתקבלו .ואמנם הועד כאמריקה ניג ש במרץ לפעולה.
אנו באן בארץ עקבנו בצפיה אחרי ההכנות עד שזכינו סוף הוף לברך
על המוגמר וב שנת  1965הספד יצא לאור.

שנתיים בערד לאחר הוצאת הם®־ .באחד הדיונים בועד הארצי של
יוצאי טומאשוב ,עלתה הצעה של הוצאת ספר ״יזפוד״ ב ש פד .ה,עב ר י ת.
הנימוקים .בעד הוצאת הספד בעברית היו :״אנו מאוד שמחים ומרוצים
מהספר שיצא .תהיה הדעה על ערכו ורמתו כאשר תהיה. ,בני עירנו קבלוהו
ברצון ובסיפוק.
■ברם ,הספר כיחוע נכתב כולו באידיש .אם ברצוננו להציב יד !ושם לעיר
ולקדושי ־עירנו ולהנציח זכרם לא דק לדור אחד ,אנו !מצווים לתת לבגעו
ולנפדינו הבאים אחרינו ספר בשפה שיוכלו לקרוא בו .דרי בניהם :ונכדיהם
של יוצאי טומאשוב •בתפוצות אף הם אעם קוראי אידי ש״.
היו דעות מנוגדו ת מפאת הקשיים הפיננסיים המןרים הקשורים בכן.
לבסוף הכריועו הנימוקים כבדי המשקל •בעד הספר ,והועד הארצי החליט
להתחיל בפעולה להוצאת הספר.
נבחרה ועזרה לטיפול בהוצאת הספר בשפה העבריות מורכבת מהא"א :
יעקב מינקובסקי ,משה ■גמ־דון ,יעקב הרביסמן ,יעקב יצחק שוורץ ,ישראל כספי
(זילברמן) !וחיים יוסף לרד.
הועד החליט שבספר החדש יודפסו המאמרים בעברית שבספר הקודם,
וכן יתורגמו הלק ׳גדול מהמאמרים ביידי ש שאף הם ■יוכלא פו. .עם זאת הוחלט
לפנות לאנ שי עי רנו ולבקש הומר נוסף .הוצא .תחר" (,המתפרסם בעמת־ הבא)
והופץ בין הטומאשובאים בישראל זמחוצה לה.
הלק נכבד ואחראי לקח ועל ,עצמו י די תו ר׳ מ ש ה ג ו ר ד ו ן ,
ואנו תקווה שיעמוד בכך 4tan .נזכה לראות את הספר ,שיהיה פעל תוכן ורמה
ההולם את הנו שא והמטרה שהצבנו לו.
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החוזר הראשון ,שהוצא בשינת 1951
ארגון יוצאי טומאשוב־לובלסקי
הו ע ד

מ א ר צי
חיפה ,ב׳ שבט תשי״א ()9,1.1951

בעקבות החלטות הועד ואישור כעוס יוצאי •עירנו״ שהתקיים ב־ / 12/1950ד1
בחיפה .אנו ניג שים למימוש הוצאת פנקס העיר.
מטרת !הספר היא להציב י ד ו ש ם לקדושי עירנו! ,ולהנציח זכרם באופן
המתאים ביותר.
לאסוננו נמחק כל לשוב יהודי מעיר .חשיבותו של הספר הגה ־ע״ב כפולה :
להציל מטמי׳ון •ערכי תרבות !ומוסר והווי יהודי שנוצר ע״י אחינו מעבר הקרוב
ובדורות הקודמים.
המשימה אינה קלה .נצטרך להגיע לאלה מבני !עירנו הגמורים בארץ
ומחוצה לה ,היבולים לעזור לגו בבד !ולדלות כל מה שאפשר ,בבדי שהספר
יהיה בעל תוכן וצורה ההולמת את המטרה שהצבנו לו.
אי לכן ז ענו שונים לבב׳ להמציא או תוך  4-3חודשים  :מאמרים ,זב ,m m
שידים או בל חומר אחר הנוגע לנושאים שצזיינו ל ה א:

3

תולדות העיר ובעיקר קורות היהודים בה.
מונוגרפיות על רבני העיר והווי ,חצדויתיוהם׳.
בתי כנסת ,שמיבלעך וגבאיהם.
הקהלה ופרנסי ם העיריה ו שליחי הציבור בה.
מוסדות צדקה :קופת ג מי א ת המדים ,לע ת הצדק ,הכנסת בלה ובו׳.

.1
.2

.6

״עמך״ וההוד שלו.

ד.
.8
.9
. 10
.11

הווי העיד  :א) פרנסות היהודים והיריד בעיר ! ב) שבת וחג מעיר.
ישיבות ,חדרים .בתי ספר ומוריהם.
ההתעוררות הציונית ,הפועלות ,והמאבק עם מתנגדיהם.
מפלגות ,הסתדרויות נוער ומנהיגיהם.
ספריות ,תיאטרון חובבים.

.4
.5

 .12טיפוסים.
 .13מיחסים ועם מגדים.
 . 14מיי היהודים בתקופת הכיבוש ■הנאצי ,ה״אקציות״ ,מיידם ברוסיה
זבמחנות.
m

ממוסדות ו בניני ציבור,
העלמין ,וכן כל תמונה
התמונות אתרי ההעתקה).
ידיעת ״כתיבה סגנונית״.

כמו בן רצויות מאוד תמונות מנוף העיר,
בתי .כנסת! ולהבדיל מרחץ ,הקדש ,בית
בעלת עדך ציבורי(לדרי שת בעליהן ,תומזרנה
אפשר לכתוב בבל שפה שהיא אין להירתע מאי
אנו נתרגם ונסגנן ,העיקר הוא התוכן.
כל החומד יפורסם בשם שולחו.־ נא לכתוב בכתב בר-ור <רצוי במכונת
כתיבה) ועל צד אחד של הדף.
א דון נ כ ב ד ! התפקיד שהטלגי יעל ■עצמגו הוא קשה זרק בעזרת כל
יוצאי עירנו נוכל להתגבר על הקשיים.
א נו מ צ פי ם ל כן ל 1עז ר תן• ז ל ה ש ת ת פו ת ד •
מפאת !המחסור בכתובות כל יוצאי יעירגו• ,נא למסור את תוכן המכתב הזה
לאלה שלא קבלו אותו.
■

הכתובת למ שלוח:
יי ע ק ב

ה ר ב ס מן ,חיפה ,רחוב הלל .34
ב כ ל ה כ בו ד

הועד הארצי

ס0ר זכ ד ו ן
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ל תו ל דו ת ארגון יזצאי טו מא שוג
י ע קג

ה ד ב ס מן

בשלהי מלחמת העולם השניה ,עת החלו להגיע הידיעות המרות על חורבן
יהדות אירופה ,׳ועל מצבם של היהודים שהצליחו להינצל ולעבור לרוסיה,
הגיעו אלינו ידיעות מרוסיה מבני עיר על מצבם הקשה.
התאספנו אז ,קומץ טומאשזבאים בחיפה ,לטכס עצה מה זאיך־ נובל לביא
לעזרת יוצאי עירנו הנמצאים ברוסיה.
במאמר מוסגר ,ברצוני לציץ ,כי •עד אז ,אנו הוותיקים לא ■גרסנו ארגון
של ,״לנדסמאנשאפטך ,כלומר •בני עיר .לא סברנו שיוצאי ■עיר מסויימת בגולה
יש להם משהו משותף מיוחד ,שאיננו נוגע ליוצאי עיר אחרת .להיפך ,רצינז
כאן בארץ לטשטש את המוצא וליצור מיזוג גלויות.
אולם יעם המלחמה ■והידיעות על השואה ,התעורר בכל אחד ד,תודעה של
העיירה .התחלנו לראות באוד אחר את העיד שעזבנוה ללא נקיפת מצפון,
את היופי והחרם שהיה בה ,בנוער הנלהב ותמסור ,ונוכחנו שאין לנתק את הקשר
עם העיירה• ,עם כל מה שהיד .בה■ ,וכל «ה שהיא נתנד .לכל אחד מאתנו!
במשפט אחד .אי אפשר להינתק מהעבר ,כי בלי עבר אין׳ ועתיד•
כאמור .התאספנו אז — ראה החוזר המצורף — ׳והחלטנו קודם כל לבוא
לומדת אחינו ברוסיה במשלוח ■חבילות אוכל או בגדים ,דבר שנתאפשר לנו
לעשות.
בנושא זה של שליחת חבילות ,נתמצתה אז פעולתנו• קומץ קטן של
בני עיר בחיפה ומעט בתל־אביב תרמז בעין יפה ואיפשר לנו לשלוח מספר
די ניכר של חבילות •לרוסיה ,לפי הכתובות שהיו בידינו .זו היתה אז פעולה
ברוכה .והחדים שהגיעו ,הראו שלא פעם מגעו מהם ממש ר׳עב•
זאת היתד .התחלת הארגון .השנים שלאחרי גמר המלחמה היו שטת מאבק
בישוב ומלחמת השיחרור.
*
ועם קום המדינה■ ,ובהגיע הגל הגדול של .עליית שארית הפליטה —
ורבים מהם יוצאי טומאשוב — רק אז קיבל האירגון ,שבינתיים נעשה
ארגון ארצי — אופי ■של קבע מבחינת התפקידים והצורכים.
פעולותינו הסתעפו איפוא ל־ 5מי שורים:
א .האזכרה ה שנתית
■ב .הוצאת ״ספר יזכור״
ג .קופת גמילות חסדים
ד .סעד
ה .הקשרים עם הארגון המקביל בארצות הברית.

טו מ שו ב ־ לו ב.
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אנפה פה לשרטט אחד לאהד את פעולותיו •השונות :
א .ה אז כ ר ה ז ה גי ב יו ם זז ש נ  nי  :מלבד זזיותה אזכרזז לקדושי עירנו,
עיקר הבינום :חיה בפגישת אחים ורעים שלא ראו אי׳ש את רעהו שנים רבוח*
היו מחזות נוגעות ללב •בפגישות אל.ו .ביחוד כשנים הראשונות .אנשים התרפקו
אחד על רעהו .סיפורי הווי עבר רחוק נזכרו׳ חוויות משותפות׳ *זזדרים״
ומלמדים משותפים ,ואימת משואה ®עברו עליהם — היו הנושא ד,עיקרי.
הזמן לא הספיק וע״י כד נוצרו קשרים וביקורים הדדיים בין הוותיק
חהעו׳לה החדש.
במרוצת
.1
.2
3
a

.5
.6
ד.

הזמן התגבש ■הנוסח השיגרתי של הכינוס :וסעיפיו הי,ו:
בחירת יו״ר  1הכינוס
נאום הספד
•דו״ח מקופת גמילות .חסדים
דו״ח ועידת הוצאת זז0פר
לימוד ׳״משניזת״ ואמידמ ״קדיש״ ע״י הקהל
,״■יזכור״ מפי חזן
■בחירת ועד ארצי חדש

נקודת ■השיא היתה אמירת ה״קדיש״ הכללי ותפילת ר״״יזבור״ בחשיסה
כשרק  2נ ת ת דולקים .היו ד״אולם עד לבכי ■קורע לב של הנשים .ובקושי
נעשו וותיקים .מפגישות ההדדיות והחוויות אינן כבר מהחידוש — זז תמעט
אפשר היד ,להשתלט עליו .בשנים הראשונות היו מקריאים גם את שמות
הניספים ,אחר כך חדלו מזה.
כשנים זזאחדונות׳ כשהפינוס נעשה יותר ייוחד שבלזני ,העולים החדשים
נעשו וותיקים ,הפגישות ההדדיות והחוויות אינן כבר מהחידוש ,התמעט
כמקצת מספר המשתתפים ,אם כי הוא עוד רב.
יש לדעתי למצוא 4וסח חדש של ■הפגישות ,לגוון אותן ,ואולי ■לשלב משהו
שימשוך גם את הנוער שלנו.
ב .הו צ א ת ס פ ר י ז כ ו ר  :כבר בפגישות הראשונות אחרי המלחמה,
כשממדי השואה נעשו וודאות ,דובר על הוצאת ״ספר יזכור״ ,שינציח את
הקהילה הקדושה זבל אשר היד .בה.
לבטים ■ומשברים •שונים ליוו את תהליך הכנת יהספר■ ,ואז פנינו לעזרת
הארגון :בארצות Jinort
 14שנד — .׳משנת  ,1951בה הוצאתי את הכרח הראשון ■לבני העיר בכל
אתר ואתר •ועד  — 1965לקחו ההכנות •עד שיצא הספר.
כחרבה דאגה זעמל לווינו את ההכנות .בכל אזפרזז דוגר ימו ,עד שזכינו
לראותו יזוצא לאוד .הספר יצא בהי דוד רב •וברמה ■די גבוהה ,כשמקום מ ב ד
תופסים כו טיפורי השואה.
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.הספר שלפנינו והוא פרי יוזמת הועד הארצי •בישראל .כוונת הרצאת הספר
בעברית■ ,היחד .לחת האפשרות לבני ונכדי הגזומאשובאים לקרוא בו ,להכיד
את התקופה והאורירה בה נולדו ,חיו ויצרו אבותיהם דור אחרי מ ר.
תפילתי ומשאלתי שהספר יהיה ראוי לשמו• ,שעצור בדפיו את זהר יקירינו
שני&פו ! ומי יתן שבנינו ונכדינו יגלו בין השיטיז את החום ,היופי והטוב
שהיו ■גלומים ■בעירנו  :טומאשוב דלזבלין.
ג .קו פ ת • ג מי לו ת ח ס די ם• :גל ד,עליה אחרי מלחמת העולם ד״שגיה
הביא איתו לא מעט אנשים •זקנים ,תשושים אחרי תלאות המלחמה והשואה,
ובעיקר •ערירים ,שאיבדו את משפחותיהם ולא היה להם על מי להישען.
העברנו מגבית בין ייוצאי עירנו ,ונענינו בעין יפה.
הקופה נרשמה בממשלה כאגודה רשומה ■והיא מבוקרת ״ע״י רושם האגודות.
מהיגרעון הראשון■ ,הרחבנו והגדלנו את הקופה .בני העיד הזקוקים מצאו
את הכתובת שלנו ,ופני אלינו מי לעזרה להחלפת דידה ,מי להשיא בת וכר.
כמובן ,אין !הקומץ משביע את הארי ,אבל בהתאם לאמצעינו סייענו
למספר ניכר בני עיר ,וכל •זאת ללא פורמליות יתירה וללא קושיים.
ד .פ ע ו ל ד ת ם ע יד :לצידה של קופת .גמילות החסדים ,קמה בשנת 1956
ועדת הסעד .היוזמה לכד באה מצד הועד באמריקה .באותה השנה קיבלנו
סכום כסף ראשזן מאמריקה בלוד מכתב ,המסמיך קבוצת אגשים בישראל לחלק
את הכסף לנצרפי עירנו לפי ראות עיניהם.
הו!עדה משתפת פעולה עם הועד הארצי בישראל׳ יעושד .מלאכתה לפי
מיטב המסורת של *מתן מסחר׳׳.
אמנם צורת ד״״נדבה״ אינה פופולרית ביותר בישראל ,אבל תוך כדי הפעולה
נוכחו לדעת ,כמה העזרה הזאת היא רצויה.
במשך השגים נתקבלו מאמריקה סכומים די רציניים וחולקו לזקנים ,חולים.
ערירים וחסרי ישע■ ,בעיקר מהעליה שבאה אחרי 1השואה•
ה .ק ש רי נ ו ע ם ה ו ע ד ב א מ רי ק ה :לקשרים אלה היו תקופות שפל
ותקופת גאות .הוו הרבה אי הבנות ,שנבעד ■גם מקיום שני רועדים באמריקה,
אחד הוותיק והשני ד»ירוק״ .יש לציין ,כי בהוצאת הספר מצאנו שפה משותפת
והבנה מלאה.
במרוצת הזמן התייצבו הקשרים והם כעת טובים ,ואנו פועלים בשיתוף
פעולה והכנה מלאה.
כל בן .עיר הנ א מאמריקה מתקבל תמיד ע״י הועד בסבר פנים יפות.
קוראים לישיבה מיוחדת בהשתתפות זמורח ,בפרט אם האורח הוא גם עסקן
הועד בארצות הברית.
חיפה ,ת«ת תשל׳׳א

החוזר הרא שון
לפביד
ד״׳
רח׳
ח י « ד»
*

א רגזן עו לי טו מ א שוב־ל דבל ס קי ,חיפ ה
 v n • 9או׳גוסט1944 ,

א .נ.
ב־ 5לח .ז .החקי מה אספה של עולי טומאשוב־לוב .בבית הא׳ מ .דינד
לשם הצלו .מזעד לאחינו הנמצאים בדיס״ה דבמקומות המשוחררים .רכה השתתפו
למעלה מ־ 30איש ,באסף במקום ה0בום של —  4aלא״י במזומן וגם התהיבויזת
חדשיות.
באספה נבחרה *עדת &ד.״׳ה :ז .קוגשטוק ,ב .גלטד ,א .פדל ,מ .זילברמן,
י .ההבסמן ,י .לדרקרמר.
!חמהקרמות :י .גרינבוים ,מ .אלבום ,י .לנצר ,י .זילברשטיין.
■

■הועדה בישיבתה הראשונה חלקה את התפקידים דלקמן:
י ו ״ ר  :ן .קונשטוק
ג ז ב ר  « :פרל
מ ז כ י ר  :י .הרפטמן
! מ ד כז ל ק ר י ו ת  :מ .אלבום
המנדה החליטה להתקשר ■בהקדם האפמדי עם החברים שלא נוכחו באסיפה
ולהתריס אותם .אנו טונים  m3לקבל את !המתרימים •בסבר פבים ישות.
׳הועחז מבקשת בזה להודיה מיד את הכתבות של קרוביהם מכיריהם,
וכל יתד .הכתבות של אנשי עירנו הנמצאים בדומיה■הידמעות להם ,לפי הכתבת:
■

וז ע ד

ל ע ז ר ת י ה ו ד י פ ו ל י ן  ,חיפד» רח׳ הרצל 26
ועבוד ארגון יזצאי טומאשוב לוב.
■

מו ביל רכוז הכתבות למשלוח תבי׳לות.
׳הכתכת צריכה לר«,זת כתובה ברוד ■ברוסית ובפולגית.

ב כ בו ד ר ב,

הועדה של עולי טומאשוב לוב

ספ ר ז כ ר ון
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ארגון יוצאי טומאושוב־לוב — קופת גמילות ח&דים
על •שט קדושי עירנו הי״ר
זו שא ק ונ ש ט י ק («״ל) ,חיפה
ביום  5/8 1344התקיימה אסיפה ■הראשונה של עולי טומאשוב לובלםקי,
בבית מאיר רינד ז״ל: .השתתפו  35איש׳ נאסף •במקום סכום .של  40ל .במזומן
וגם •התחייבות חו שיו ת נבחרי &עח; מהחברים :זושא קוגשטוק׳ אברהם פדל׳
יעקב חרבסמן ,יצחק לדרקרמו ,מרדכי זילברמן ,בנימין :גלאטער .׳ומהקריות :
ישראל גרינבום ,משה אילבום ,יוסף לנצר (ז״ל) ,יצחק זילבערשטיין• הועדה
בישיבה ראשונה חילקה את התפקידים כ׳דלקמן :י י ״ ר — זיושא קונשטוק,
ג ז ב ר — אברהם פרל׳ מ ז כ י ר — יעקב הרבסמן.
הועדה החליטה להתקשר בהקדם •אפשרי ■עם •החברים שלא נוכחו באסיפה
ולהחרים אותם .הועדה ביקשה מהחברים לדיוד״ע מיד הכתובות של קרוביהם
מכיז־יהם של אנשי טומאשוב לובלסקי הנמצאים ברוסיה ...לפי הכתובת:
ו ע ד ל ע ז ר ת י ה ו ד י פ ו ל י ן  ,חיפה ,רחוב .הרצל  .26עבוד ארגון יוצאי
טומאשוב לזבלסקי בשביל דכוז !הכתובות למשלוח חבילות לרוסיה•
ובכן •נשלח לרוסיה  120חביילזת בגדים ויגם מצות לפסח ,לפי הכתובת
שהיה לועד.
באסיפה ואזכרה של שנת תשכ״ב נבחרו  17החברים כדלקמן • :זושא קונשטוק,
יוסף הלוי (לכר) ,גמוה ׳גזדדון ,חיים ייוסף לרר■ ,משה בלנדר ,יעקב הרבסמן,
מרדכי אדליד ,י!עקב לאנאייל ,יעקב מינקובסקי ,אברהם ■גולדשמייד (ז״ל),
מרדכי הוניגספלד ,יזעקב אדי׳ ■ויץ ,יעקב שווארץ ,עוזר שטול ,׳גרשון כ״ץ,
שדה קופרשטוק׳ (בארנשטיין) ,אייזק קראום.

י שראל

זי ל ב ר מן

ר׳ יעקב ארי׳ ורץ בן ר׳ אליהו ד׳ל מטומאשוב־לוב■ ,מרעיתו בינה בת
ר׳ אליעזר זלמן שנור ז״ל ,התנדבו לכתוב ספר תודה להנצחת זכר הוריהם,
אחיהם ,אחיותיהם זקרוביהם הי״ד שנספו על קידוש !?שם ע״י זעאצים .ועוזריהם
הפולנים ימ״ש.
התמלת בתיבת •הספר תורד .היווה יומיים לפגי יום •הכיפורים בשנת תמוב״ז
ונגמר לפני חג השבועות תשכ״ט .חגיגת סיום בתיבה הס״ת והכנסתו לביד׳״ב
דח&ידי בלו בחיפה ,ד״יתה לפי הסכמת האדמו״ר ■מבלז שליט״א ביזם כ״ב סיון
א׳ פרשת קדח ■תשב׳׳ט בהשתתפות בל קרובי משפחת ורץ הנמצאים כאן בארץ,
ובהשתתפות הועד וופל י וצאי טומאשויב־לוב אשד ׳בחיפה ■מלבד הרובה מאות
אורחים ■וחסידים ובני ישיבות ״מלז" שבאו ■במיותד מירושלים יבני־בדק
באוטובוסים מיוחדים.
■בדיוק בשועה  4ביום א׳ פ׳ קרח התחילה החגיגה לכתיבת האותיות האוזמשת,
בכתיבת האותיות האחרונות גתכ 0דו כמעט כל רבני זויפה ,ביניהם :זזאדמו״ר
מווחגיץ־םרט שליט״א ,הרב ד׳ יעקב רוזנטל שליט״א אב״ד משפט ה ר מי ■בחיפוי
הרב של חליסה הרב ר׳ יעקב •בן ציזן רוט נר שליט״א ,הרב ושל שכונת הרצליה
הרב ר׳ י .ח .טורצין שליט״א ,הרב ר׳ ייעקב יצחק דיסב^ום שליט״א ,הרב שפירא
שליט״א ראש ישיבת ״תפארת ישראל״ ,והרב הדיא מבית הדין בחיפה*
ואנשי ציבור של המפליגות הדתיות וביניהם ר׳ משה בלומניטל סגן t v
המוזעצה הדתית בחי®־ .ממר י .לבנון מנהל משדד הדמות באיזור היפה״
מפאת העהרו מחיפה ,נתקבל מכתב •ברכה .גם מישיבת ״בלז״ ביחזשלים נתקבל
מכתב ברכה.
עם גמר כתיבת האותיות יצאה התהלוכה מבית .הנדבן ר׳ י!עקב ארי׳ וויץ
ודועיתו בדה׳ הרצל  36בלווי ■תזמורת שצעדה בריקודים גלהבים ע״י מאות
בני ישיבות בלז ז־ירך רהובות הרצל ,עמק הזיתים ,חצר הטכניון ,בלפור ,פבזנד,
אורלוזורוב®! ,ד לבית הכנסת ברח׳ מיכאל .המשטרה שמרה על הסדר זסגרה
את הדחופות שבהם עברה התחלופה והפנתה את התחבורה לרחובות צדדיים.
בבית הכנסת דחסידי פלז חבה כמר קהל גדול וביניהם האדמו״ד ר׳ ישכר •דוב
מבלז שליט״א׳ שקיבל את כל הקהל הרב .יעם הכנסת הספר תירה לביהבג״ס
נאמרו פרקי תהליס לפי נוסח פלז ו אי־ כך תפ״לת מעריב חגיגיות אחר התפילה
התקיימה סעודת מצוד״ והשירה ■והריקודים נשמעו עד אחרי חצות .מלבד הס״ת
תרמו ר׳ יעקב ארי׳ וויץ זרעיתו שיחי׳ גם כ ת ר של כסף.
פרטים של החגיגה הזאת נתפרסמו •בזמנם ז די העתידנים ״הצפה״ ו׳״שעדים״,
h
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בשנות וז׳שואה תרצ״ט—תש״וז () 1945—1939
i

 ,ה עו ר ך
בשנות השואה של דורנו ,כשעברו ■גדוזדי הרשעים !הגרמנים ימ״ש ,בערים
ובעיירות של פולין״ והרגו ו מ חו כל מי שהכירו בו דמות יהודית ,באו גם
לעירנו טומאשוב.
אמנם ,בדורנו׳  *m 3השואה ,ששליש מעמנו נספו — השמדת ששד .מיליונים
יהודים — נשרפו ונהרגו בכל מיני מיתות ׳משונות — זכינו גם לחזזיה,
למדינה עצמאית בארץ י שראל..מצד אהד פקדה את עמנו השואה הגדולה,
המתרידה ,שאין •תקדים לה !בהיסטוריה היהודית .ומצד השני ,זמן קצר אחדי כן,
אישרו לנו האומות העולם מעמד ריבונות! אחרי שנות אלפיים שנה ,היעו
 .לעם כארצו ,עם פרלמנט (הכנסת) ,ועם צה״ל (צבא ההגנה לישראל) ,ונצחונות
גדולים ,עם ירושלים זזשלמה.
*
*

9

זכודני ,כשבא הרב הרצוג זצ״ל ,לארצות הברית במלחמת העולם השניה,
ובזמן ההוא היו קלגסי החיילות של הגנרל רומל הנאצי ימ״ש. ,עומדים בשערי
אלכסנדריה של מצרים ,ועיניהם לטושות לעבר ארץ ישראל .הישוב העברי
צפה בחרדה לקראת הבאות .העם בבלל וה״צירים לכינוס המזרחי״ היו
כמעט נואשים .כולנו ישכנו באולם ״הקאנוונשאן* בקושי לב ,ופתאום הופיע
על הבמה אישיותו של הגאון דבי יצחק אייזיק דירצוג זצ״ל .ואחרי רגעים אחדים
הציגו היושב ראש לפני קהל נעבחרים.
כאשר הביט הרב הרצוג לפני הנאספים ,התחיל לנאום בהתרגשות רבה,
ואמר בץ השאר :תאה אני בפניכם כי הנכם מדוכאים .אבל אני בטוח ,בטחון
גמור ומוחלט ,שלא יבוא האויב בשערי הארץ .שכן מאמין אנכי באמונו .שלימד״
בדברי חז״ל בירושלמי ,כי לאחד שהארץ חרבה שתי פעמים ,לא יהיה חורבן
שלישי לעולם.
כל הנאספים קמו ממקומותיהם ,ומחאו כף כעשרה רגעים .הוא הפיח בגו
רוח חדשה .ולמחרת היום עמד הרב הדצוג בנמל ניו־יורק ,מוכן לשוב
לארץ ישראל.
השגריר !האנגלי בארצות הברית ,לורד הליפכם ,פנה אליו באזהרה נמרצת:
אל תסע ,הים זרוע צוללות גרמניות ,והאויב יכבוש בזמן קצר את ארץ ישראל.
רבנים ומנהיגי המזרחי ליווהו אל הנמל ,ופחדו וחששו לחייו .אבל החב הרצוג
היה כמצב רוח טוב ושלוה ,ושחח עמהם ׳בהלכות קידוש השם• .ובעלותו אל
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האניזז .אמר למלויו :לא מצאנו בשום מקום שיהיה חס ושלום חורבן שלישי.
מאמין אני באמונה שאמה׳ שצר יאויב לא יבוא בשערי ירושלים•
*
אגב׳ כדאי להזכיר כאן נסיעותיו של הרב הרצוג לארצות מערב אירופה׳
להציל ילדי ישראל שנותרו בחיים״ עשו רושם גדול  :בבירה של אחת מהארצות
האלה כינס אסיפה של כמרים ,רמי ■המעלה ,שרים ,שופטים ,ומצביאים״ ודיבד
בפניהם על החזרת הילדים היהודיים לעמם ,ואמר להם :בתור אח לאלה
שנרצחו ונשרפו ,אומר לכם :עמים נוצרים רצחו ששד .מיליון יהודים .ואם
נמצאו נוצרים שהצילו כמה מילדינו מחיית ד»טרף הגרמנית ,הנה הם מסרבים
עכשיו להחזיר הפקדון החי לבעליז״ לעם היהודי; המובלים לשבח׳ במי הם
הרהרו ברגעים האחרונים ו בילדיהם״ שישארו חיים בתור יהודים ,רמשיכז
את ׳הקיום של עמנו .החזירו לנו את אוצרנו היקר מכל יקר ,יתומי ישראל ! . . .
בסגנון זה דיבר הרב והראשי לישראל למלכים ולשליטים ,בסגנון זה דיבר
אל האפיפיור ברומא ,והציל ילדים רבים.
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כדאי להגיון כאל ״ההינה״ שכונט ידיד נמשי ,אחד מניצולי השואה,
אציל הרוה ,בעל  nans״  pהגנזים״ (שני הלהיט) ועוד פפריט אהריט,
הפוטר המשורר והחוקר ר׳ י ה ו ד ה ל י  aכ י א ל ר שליש״א.

ה שורד
א לי,

א לי

קינה
בלוק ״אלי ציק״

»לי״מלי .ג9׳זי?? .י
ו!*קי• ,נת-י^ך*ל,

ט?9ד קיאי ןזז*!9יזי.
אללה

על ?ג ח־ן ם .ן*^ר הו?ן,
יפילי ?כיל,
ןקן  ojסף לא ךןןם,

ן 9ים.

על  Tjj?5f• 2ר?ז וזסים•

מלי -מלי♦״
על ע^לים .ן 0ילי ןןלב.

ה?1ך?9זים לסי צורים
ן«ל ןי9ט .מ*ר וב
 w rtjחיצ1ת ל?ין הירי ם.
מלי׳ מלי
על ק^קלית ntaplva
ועל ןזךגן  9קןי עי » ל׳

וקיבי לסב ע ^בו ת
?רי ? *י ?לקיר»ל.
מלי* מלי

$לי דירות .מ?ר ?גך^.
ןי 8י $ב 1ת על דמי ;?ים.
?גי א71ןי?יץ ?מי ?יעי
עלי מויקדית ??? 3ןים.
אלי• מלי

$לי סלואים n u tj ,שק
?3ס?ים ?ר?ב 1ת ^ ט.

?9ר?ליןקי י9יי?ק
ן».ין מלקט עץמיסיהם.

מלי־ מלי 
*

עלי קרונית .ן פי 8י 9ךמ,
מ?ר ך 9לו ן ?וי ת ן?)יד.
ץחי־ץ^א?? ,לות נפע ם.
ןעקי 8לם ואין מי^יט.

מלי׳ מלי-
ןגלי ץני ת ,מ ^ ר ^ פ ו.
ךזיי ת ?נ ? ען ?לחי 11:׳

ןי״ג ןזקהירית !?ויי ג^ופי
ולא דולל תם ?3יךן.
מלי .מלי-
עלי קפואים
ללדים ר9ים
ן על קדיקזים
קבידי ס!ים

בעדית ?לגיס.
?סיק אן!הית
03ו$אי 0
?מיך בירית.

מלי׳ מלי•••
עלי {ויליט 3ק!ווללים

3ילי ;א?ים 9גמ?י »ל.
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על ? * י ? KfJ Qקי{ה׳

?בולי בגון .עטי!י עו^ר,
 nx^qתןז?יל קין9י.
ולא ח(״ו*®  3ן ^ 1הז
8לי־  8ל /
ך*ה׳ ן ל5יס> עירי |#ד.
{פל ל?י& .יןאי ק?י 0׳

קקעיץה עוזך .חישה  ^ 0ם.
ס?י^ה ננןעי  80ן ?י ך 9יט,
מלי׳ מ לי-
ורשה חש״ח
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ז כו ר

אל

ת ש כ ח!

יזכור עם ישראל את אשר1עשה לנו העמלק מזמננו ,הוא העם הגרמני.
העם שקרא כל השנים בגאוה על עצמו « :עם האדונים' (דאס הערען
פאלק) ,העם של האינטיליננטים של דוקטורים ופרופסורים׳ של
ההוגי דעות ומשוררים* אשר כמעט כולם השתתפו ברצח עמנו׳
הנרצחים בכל מיתות משונות ובתאי הגז׳ במציצת דמם בחיים.
ושרפו אחינו ואחיותינו חיים .וגם לעירנו מומאשוב באו ״האדונים״־
חעחריהם הרוצחים ה ט מ אי ם...
1

*

ז כו ר אל

ת ש כ ח!

כאן מה שכתבנו׳ מתגלה לפנינו מחזה רב איומה .שהיתה עטופה באש וידם׳

שעמדה בקצזי נתיבי יסורים והכאב ,חורבן וחוסל לתקופה איומה ונוראה.
כמו שמצור .יהודי לזכור את אשר עשה לנו ועמלק ,כן מוטל ועלינו אשר היתה לנו
בזמן הדור׳ לא ל שמה את אשר עזללו לנו!הגרמנים הנאצים ועמריהם הפולנים
והאוקראנים הטמאים דהאדורים< שלא נשכה לנצח.
מצדה עליגו להפר את ■הרשע והפשע אשר  \w sלנו! ואלה אשר יבואו
אחרינו מצהר .לספר לדורות על ■האומה הנצחית׳ העם שלנו בל ישלוט על העם
החיים אח שר השכחה ויזכרו  T anבהעתיד׳ ■ולא ימוש מאתנו ועד ה עו ל ם...
■

ז כו ר אל

ת ש כ ח!

בעירנו טומאשוב היתר .יד הרוצחים רשעה׳ והחריבה ■ .ונהפכה הכל לשממה.
סמה מאתנו כבר כתבו מה שהיה שמה בעבר :בעירנו שהיו רבנים׳ לומדים,
צדיקים וחסידים .וגם מועדני המפלגות :מזרחי׳ אגדות ישראל׳ ציונים׳ צעירי
ציון ,ד״חלוץ ,השוטר הצעיר ,הפונד וכר .כולם נעלמו ואין יהודים בעירנו.
לא הרחק מטאמאשוב ,רק כמה קילומטרים׳ היה הישוב הקטן׳ או מ ר
 .מעלז׳יץ ,היה המקום בשנות השואה׳ מחנה .השמדה להיהודים׳ כי׳דועה בכל
העולם שבעלז׳יץ כאחד מהשלשה משרפות אושביץ׳ מידאניק שהרגו ושרפו
מיליוני *•.יהודים׳ להן הימה תאי הגזים ומשרפה.
קראנו ושמענו מאנשים שסיפרו שהיו בבעלז׳יץ ,שהשטח הגדול מהמחנה
הזאת היתה מכוסה בולה הרוגים וקרבנות■ .השואה האיומה בתולדתינו׳ ברצוננו
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למסור בימינו ולהביאם אחרינז׳ הנוםפים הקדושים״ למען להקים מפעל לזכרם
שלא ישכח שמם לעילם.
אנתגו רוצים להקים מצבה רוחנית לזכר חללי השואה של בני עירנו״
ולספר ■למי שהוא בדודנו ובדורות ה ב אי ם...
ז כו ר

אל

ת ש ־ כ חו

כמו שאנחנו אומרים ב״״הסדר״ בליל חג הפסח ב״הגדה״  :״שפוך חמתך״ . . .
רוצים אנו״ וטוב גם כן לומר :שפוך חמתו על הגרמנים הנאצים ועוזריהם
הפולנים והאוקראנים אשר השתתפו בהשמדת היהודים בשנות השואה של
ששת מיליונים יהודים.
I

אל

מלא

ר ח מי ם !

נקום נקמת דם עבדיך השפוך אשר נרצחו
בידי הרוצחים הארורים.
חרדף באף ותשמידם מתחת שמי ה׳ (איכה ג).
י תג ד ל

וי ת ק ד ש

שמה

ר ב אנ

נ* .ג ו י ש ר א ל

הגרמנים

מוציאים את היהודים באמצע התפילה בכדי לגלם

טו מ שו ב * לו ב.
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*י

קינ ה על טומ שוב
יע קב

חרבסמ ן

מוקדש לזכרם היקר של אוד נ ח בן אברה ם,
אשתו אסתר גת יעקב שטול וילדיהם
אברהפ׳לד ,זשח־,׳לר t ,גיסתי טעמע יילדותיז־ז
לאה זחיה גמה אשר ניספו בשואת אידו®־,.

ה .י .ד.

על עיי ר תי בה נו לד תי וגו ד ל תי .בה אהבתי את אהבו תי הרא שונות ובה
נ חל תי א מ בו תי הר א שונו ת העיר על ר בני ה ,ח סידי ה ו תל מידי חכ מיה ,על סבליה״
תג רני ה וי הו די ״ע מל״ .על הס תדרויו ת נו ע ד ל מיני הן ועל הנוע ר התם הנלהב
וה מסור .על תורי ם ,אחים ו בני ם שנ שמדו ,על עיי ר ה שהיתה ו איננ ה —
על אלד• אשא קינ ה.
לא בלב כבד עזב תי ה ל פני  23שנה .הן הארץ הבחירה ,ארץ י שראל,
שדותיה ו ק בו צי ה ,הנו עד שלה — מ שאת נפ שנו הי תה ועלי ה חונ כנו ז ח ל מנו.
אולם ב שנים הרא שונות קוי תי ,הנה אקח את ב תי או את בני ,אעבור אתם
את טומ שוב ,שדו תיה ו מי ה ,את היערו ת זאדאה להם את ה שבילים והדרכי ם
שאביהם דרך עליה ם בי לדו תו .א שתטח על קברי הו די שהם לא הכירו ם.
והגה הכל אבד ו איננו.
שעוז על ז רו עי ,העברתי לנגד עיני בערב רחום אחד את כל ה שעות
וה מ קו מו ת .אחד אחד עלו בז כ רוני .רא שי גע שה עלי כבד ולבסוף צנח על
ה שולחן! ,והנה -------------------------------------------------------------------------
בהירו ת עצומה ע ב רנו הדרך ב אוי רון ,הג ענו ב או טובו ס לזמו שץ ו עד אחרי
טרנובטקה הג ענו .פה אמד תי אקח את ב תי ואעבור אתה ברגל--------------
יד ה בי די אנו צו ע די ם...
הנה מי מינו ,מאחרי הגבעה מ שתרע לו האגם של ״ בו לן״ .לשם היינו
ממהרים עם גמר הלי מודי ם ב׳״חדר״ להתרחץ ב מי מיו ולל מוד שחייה .גוי מ שופם
עמד במעבד וגב ה ד מי כני ס ה .ב ח פזון זר ק תי אחד אחד את הבגדי ם עד
שנ שארתי עי רו ם .או רז הבגדי ם לחבילה ו— קפ ח ה מי מה .מי ם מ תוקי ם היו,
ר ענני ם .אם כי שקטים היו ,לא פעם קרה א סזן טביעה .ה בנין הנראה,

המיסה הראשית <ביוו המסבחיי0

הריהו בי ת המטבחיי ם .סיפר תי לד כבר ,כי עסק מ שפחתנו היה סתר ב עו רו ת
ע״י בי ת המטבחיי ם הי ה לנו מ ח סן׳ שם היו מאחסנים את העורו ת ומ שמרים או תן.
מ שמאלנו נ ר אי ת טחנת הקמת של צי ש קבי ץ׳ .עוד מעט נגי ע לעיר ממ ש.
הלאה מי מין — החצר ■עם אסמי הבר של מ שפחת •ברגרבו ם .לי ד החצר
עובד נהר ״ בי ת העל מין״ ־ -הוא כנראה יו ב לו של ה״וויעפ ש״ .צר הוא הנהר
ו מי מיו זו ר מי ם לאט .שם מתרחצות בעיקר נ שי ם .מדוע ל חוד נ שים ו —
עליך לדעת ב תי שאצלנו לא תמיד לב שו בגד י ם ,התדחצו במערומי ם ועל כן
ההפרד ה.
הנה אנו על הג שר .מ תח תיו לארכו מתמ שך ערוץ הגי א .בחורף מתמלא
היה מים ובקי ץ הי ה כמעט חרב .מ שפתו היינו חו תכי ם ירק ה״ שאוואניס״
לקשט בהם הכתי ם לכבוד חג ה שבועו ת.
#
■

ז עו ברחוב זמו״׳סקד* .תבית מי מין הי א בי תנו ,כלחמר היוי* שייך עוד לסבא.
מדוו ח היה הבי ת וכ שה שיא בן או בת ,גדר או הו סיף עוד ״אלקער״ עבור
הזוג הצעיר ,וכך המ שיכו ל חיו ת ,ל הוליד ילדי ם ונ כ די ם .הילדי ם היו מתרוצצים
במסדרון ובחצר הרחב ה ,א שד חילקה את הבי ת ל שני אגפי ם .כרבו ת הי מי ט
היה הכרח להרוס חלק ,לחזק ,ל תקן את הגג ו כ ר .כ בי ת היו ה חנויו ת —
מקוד פרנסת ם .ע ליו לדעת שצד אחד יו צ א ל״ רינע ק״ ,כלומר ל שוק והפתגם
ה שגור הי ה :״דל ת ב שוק — ח לון ב שמים״ ,הוד .או מד ,מי שיש לו חנו ת
במקום ה שו ק ,פ רנ ס תו מובטחת.
הגן שאת רו אה ,הוא הגן שלפני הבנסיה הפרבוסלבי ת .בעת ירדה היא
מגדול תה .בי מי הצאר היו כל יו ם א׳ בבקר הולכי ם אליה ה חיילי ם להתפלל.
בראשם ה תזמור ת וה מנצח עם ה שרביט היה עו שה להטוטי ם — ל שמחת הילדי ם.
אמרו ע ליו על המנצח שהוא י חו די ועל כן הביא את ה תזמור ת עד לכנ סיה —
פני מ ה הוא ל א נ כנ ס.
המגדל הגבו ה הוא של מכבי הא ש .תפקיד ח שוב היה לכבאים .דלי קו ת היו
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TOMAS
מגדל המכבי־אש ,ומשמאל חנויומ החדשות (ההאליעס מ כ ר השוק)

בעיירתנו חזון נפרץ ,כי על כן הבתים היו מעץ ואם פרצה דליקה עלולה היתה
לכלות אפילו חצי עיירה .הזקנים היו מונים את מנין השנים לפיהן :כך וכן
שנים אחדי הדליקה הגדולה .לנו לילדים היו השריפות גורמות סיוטי לילה
בלילות החורף והסערות ,בד׳תבסותי בשמיכה החמה ,הייתי תמיד מוסיף
לקריאת שמע את תפלתי האישית :״אנא ה ,,עשה כך שלא תפרדן חלילה
הלילה שריפה״.
בזמנים קדומים יותר היו מצלצלים בפעמון או
בהישמע הצפירה
מיד נראו אצים רציש הכבאים
מחצצרים בחצוצרה מפי יענקלה רופא
עם חביות המים .בראשם הא׳ שיפלינגר .מי הוא א׳ שיפלינגר? — הוא
ה״כל ■ולך״ בעיר .יושב ראש הקהלה היה ויד ושם לו בחלונות הגבוהים.
עיקר תחביבו היה אצלו גדוד מכבי האש .הרבה מרץ וכסף השקיע בז.
בתהלוכות החגיגיות בימי ■גנוסיה ,מתקשט במדי הכבאי ,כרסו מובלטת ,היה
לא בדיוק,
כראש
הראשון
לראש
ליהודי להגיע.
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נטה ימינה ונכנס לשוק .הבנינים בצורת פרסה הנם ה«האליס״ שנבנו
למרכז מסזורי .חנויות שונות היו בו .הנה החנות של ברקה׳לה .מוכר הוא
אפודות ומעילים מוכנים .אצלו האפודה תמיד התאימה למידת הקונה .צד מדי ? —
היה דוחף את הכרם בברכו ו־״ראי בעלת בית רחומה״ זה כמו מדוד*.
ארוך מדי ז  -י הרי לא לשנה אחת גברתי הכבודה את קונה מעיל לבנה
יגדל הוא זיחאים בדיוק.
מעבר השני — החנות של רחל ״ליליק״ .אשה פעלתנית .בעלה מכין ־עבורה
את עולם■ הבא בתלמודו והיא שולטת בחנות .היא היתה אומדת שלעולם
אין לה פנאי לנטילת ידים של שאו ידיכם ,ובלעדי זה אסורה אכילת הלחם.
אם בן ,לא אכלה ז — לא כי״ אכלה כל היום כעכים״ רקיקים וכד׳ שאינם
טעונים נטילת ידים..
הרי החנות של ה״ברט שאכה״ :חנות בגרוש .תציץ בה ואין בה ולא כלום.
מה מדברת ז — כבאותה החנות בספר קידוש השם לשלום אש — בטחון.
מהחנות.הזאת הוציאה פרנסתה ,הכינה שבתות״ גדלה ילדים והשיאם .איך? —
זה היה הנם או הבטחון שבעיירה.
ינטה פייבלים מתהלכת אז ,חובקת אח סיר הפולים החמים זמודדת בוס
בגרדשין . :״קח י׳ענקלזז״ קח• איו לד גדושין ו אץ דבר ,אמא תאמין לי ותשלם״.
הנה צפורה׳לה העיוורת עם עיניה הטרוטות וחסרי הריסים .סורגת היא
במהירות מפליאה .עד שהעיז תופסת והנה יוצא סודר או גרב .סורגת היא
בהליכה ובישיבה .בישיבה — מרימה את השמלה במחילת כבודה ,ושמד .מתחת
סיר עם •גחלים לוחשות לחמום הגוף.
דואה אח בתי ,את זה העומד •ודויד בלי הרף במקום .אל תבהלי .הוא
אינו ■נוגע לרע אף בזבוב .זהו ״נחום חעיוור׳ /בעיזודוגו יגיד לך תמיד את
השעה •המדויקת ולפי הקול יכידך מי את״ מי הוריך וכמה אחים ואחיות,
בשמותיהם ינקוב לך בדיוק.
היהודי נשוא הפנים זהזקן שאת רואה ,הוא אהרן קיזל ,חריף המח.
מה מעשיו? — זקוק איש לבודד (פעץ עויד דין) בדינו עם שכנו או שותפו,
•מזמין את רב אהרן קיזל ובוטח בו שהוא יוציא לאור דינו זיחלצהו מכל סבך.
אנו מתקרבים לצריפו של ביילה מעבאליס .בפנים לא תבלה דגל איש
ביום זבלילה .אחד מחכה להסיעו לרכבת״ חברו חוזר ממנה .בינתים לפני
לכתו לביתה יתחמס בכוס חמים ■ויקנח ״ברום״ ז .א .קדש — מין דקיק עבה
ופריך המתמסמס בפה כצפיחית בדבש.
»
נמצאים אנו ברחוב לבובסקי .זהו הרחוב היפה והארוך ביותר .בו החנויות
המפמאדזת של גבידי הע״ר  :יענקלה לדדקרמר ,אי&שד ,בחרגשטין וולוויש בעכר.
על מהרכות הרחוב היו במתינות בעלי בתים מטיילים זוגות ש אבי ז ת ע
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וחבורות חבורות בני תשחורת משני המינים היו מתגודדים״ מפטפטים ומתווכחים
בעליצות ובקול רם עד הגיעם לבית הסטרוסטח ,כלומר גבול המדרכה .ואז
היו יורדים לשבילים פחות מוארים ונותנים קולם בשירה עליזה.
אנו לא נעקוב אחריהם .נעלה נא במדרכה הצרה ע״י בי ל ה מעכאליס
ונגיע לבית הכנסת .רגע בתי — לא נלד ישר .נעשה קפדנריה קטנה.
משום מה ן — הבה אספי לך .אם כי הנני מתביש במקצת :המדרכה עובדת
ע״י ממריו״ של ה״פגבוקיל״ .זה הדגל מילדות .כשהייתי צריו לעבור במקום הזה״
הייתי נוטה הצדה .את וודאי סקרנית לדעת הסיבה ,הבה אספר לן*  :ה״פנבוקיל״
(שמו האמיתי לא ידוע לי״ כולם כד קראו לו) הוא ננס עם ראש ענק.
ידים ורגלים עקומות ובהליכה מסתייע במקלות זעירים .על כן היה מטיל
עלינו הילדים פחד בצורתו .האם נולד בך ומנין זה בא א ,גם זה לא ידוע לי.
מפה לאוזן סיפרו הסיפור הבא  :פעם לחג הסוכות הגיע העירה אחד צדיק גדול.
ה״פנבוקיל״ עבר ע״י סוכת הצדיק ובשמעו מברך קידוש על היין״ עקם את
הפנים והידים .הצדיק בהרגישו זאת קלל אותו״ וקללת הצדיק התקימה ובאותו
רגע נהפך לבעל מום .ועוד סיפרו שאחרי מותו״ קרע תרנגול אח פסת הבד
ושפך את כוס המים שעמד על החלון׳ כמנהג המקובל בימי אבל ה״שבעה״.
ידוע היה של״פנבוקיל״ ראש פקח .הוא היה המנהיג של הבונדאים בעיר.
בביתו היו מתאספים בלילות שבת ,מתווכחים ,מזמרים ,מעשנים סיגריות ועושים
כל מיני עבירות .אמנם בהתבגרי ,כשהייתי סר אליו לקנות סיגריות —
מתפרנס היה מעשית סיגריות מעשי ידים — היה עוטפן לי בידיו העקומות״
וקולו רך היד .בדברו ,היה הפחד סד ממני ,אבל הדגל נשאר הרגל .ימחול לי
על הטרידו ממנוחתו.
אנו מתקרבים למקומות הקדושים :הכנין עם הגג הכפול המתנשא רם וגא,
זהו בית ■הכנסת הגדול .גאוות יהודי •העיר עליו .הוא עומד כבד קרוב ל־ 500שנה.
שתי הדליקות שעברו עליו לא יכלו לו .נכנסים להיכל דרך ה״פוליש״ .באמצעיתו
של ההיכל מתנשאת הבמה עם מדרגות משני צדדיו .לצד מערב יציע בשביל
עזרת הנשים והמקהלה .מולו במזרח — ארון הקודש עם פתוחיו ,מכוסה
בפרוכת משי מרוקמת .נברשות גדולות תלויות מהתקרה המקומרת• התקרה היתה
בעיני הילדותיים פלא הבניה .תמיד רציתי להגיע לחקר הידיעה כיצד התקרה
מחזיקה מעמד ,כשאינה נשענת על עמודים .על הקירות מסביב מצוידים
מעשי ידי אמן מזלות חדשי השנה וארבעה הצוויים ,רץ כצבי גבור בארי וכר.
בית הכנסת היה עטוף מסתורין של פחד וקדושה .ידוע היה לכל שלילה
לילה באים ומתקבצים לשם שוכני •עפר ,עטופים בתכריכיהם ומתפללים.
והיה אם עובד מישהו על ידו ,היו מזמינים אותו לעליה לתורה, :״יעמוד פלוני
בן פלוני מתכבד בכבוד התורה״ ,ואוי לו לאיש אם מסרב להכנס ואבוי לו
אם נכנס .כמובן בתי ,לא בדקתי כונות הדברים ,אך בכל זאת איש לא העיז
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לעבור ע״י בית הכנסת בחצות הלילה« ואנו ילדי ה״חדר״ אפילו לפנות ערב
בחוזרנו הביתה ,היינו עוקפים את המקום .מול בית הכנסת נצב בית המדרש.
שם ד ,נהוט שמש מושל בכפה .הוא אומנם לא הדור ועטוף מסתורין כבית הכנסות
הוא תילוני יותר ואפוף חמימות ,כאד היוצא מפתחו בערבי חורף הקרים.
בפגים תמיד לומדי פרק משניות ,עין יעקב ,או סתם מבלים בשיחה על
פוליטיקה ,מצב הפרנסה וכר.
#
כעת נכנם ללב ליבה של העירה היהודית :ל־פראגה .שכונת העוני והדלות,
שכונת ה״עמך״ העמלים מבקר עד ערב להביא פת לחם לפי הטף .זוהי גם
מקום מגודי ה״כלי קודש״.
אבל ,מהו השקט האופף כעת את השכונה ו ־— הן אנו באשמורת השלישית
ליום חמישי — יום היריד .היכן כלם הרגילים לקום בשעה זוז אייכם יהודיםן
קומו לעבודת הבורא ,קומו לעסקיכם ולטרדתבם היומית .האינכם זקוקים
לצרכי שבת ,הן יום היריד היום.
.איד־ משה איטשע וולף קצב ,המוביל בשעה זו את העגלה לבית המטבחיים,
איה איטשע ברטיק ,סוהר הסוסים שיר ת את הסוסה לשוק ז היכן בני שמואל
ליבליס החסונים ,הצריכים להכין גזוז וגלידה לזמרי הסביבה הבאים ל שוקו
לא רואים נם את חיים יצחק כלי זמר עם הקאפליה שלו חוזרים מנומנמים
ועייפים מחתונה ,איכם בעזשע ,זלמן שניאור ומרדכי סופר ,המשכימים למקוזז
ולמנין הראשון .מה קרה אתכם? נרפים נעשיתם ,ישנים שנת ישרים ,או הלילה
 ----------בו אי בתי ,איני תופס ,אינני יודע מה קרה פה ,היכן היהודים שלי,היכן ה פז ? בואי ,ניגש לבית העלמין ,נשתטח על קברי הורי והקרובים,
נשאל אותם ,אולי שם יוודע לנו מה קרה ליהודי טומשוב.
הנה מכאן יורדים .מצד ימין ישנה הבאר על יד הבולאכי ,פה ירידה.
בגשם הסתוי היו בוססים בבוץ עד הברכים ובחורף עם הפשרת הקרח היו
צריכים מאוד מאוד להזהר נושאי מטת הבר־מינן .ב ק ת לעומת זאת נישא לכאן
ריחו המבשם של בוסתנים ושדות .אנו ממשיכים .הננו על יד הגשר הנטוי
על נהר בית העלמין .נעלה ומכאן כבדת דרד קטנה לבית העלמין .אבל ----------
מה זה אינני רואה את הגדר המקיפה ולא נראית אף מצבה .הגם את אינך תאה ?
האם לא תעיתי? — לא ,לא תעיתי .הרי אגו על הגשר .מה קרה כאן,
איזה אסון מחריד ,הגם על המתים לא חסו ,יגם אותם הטרידו ממנוחתם ולא
השאירו להם זכר וציון? אבוי ,הבה נברח בתי מגיהנם זה ,מעמק הבכא
האיום הזה .תני ידך ,החזיקי בי ,בואה גברח ,נברח ה בי ת ה -----------------
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כן״ שושנה ואברהם ילדי ,ה בי ת ה ״ אל כברת ארץ קטנה זו שנאחזגו בה״
כי בה ,בכם ,בנוער הגדל חפשי במולדת הזאת שנשארה לפליטה״ בכם הבטחת
והערובה כי לא ישונה האסור היום״ כי שנית לא יקרה את אשר קרה לטומשרב
ולאלף עדים אחרות דומות לה.
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המע1רד :
*

ל קן ד  tf 1י ם
לןד»»ים ן!?ןי ןןןןץ ס«ת
■

יאיירי ?ל 9ן*י ןם
(תהלים טז ,ג)
אחים לצלה ול ^ 8א  7ן ^י־ ^ 5ם,
את  ; 9ל 1ת ח;י3ם ^ א ס ם ??לדים
 8ך קיה 9ךץ ספ^חית 3גבויל3ם -
■

1מן*קזפי אל פור נןן?יסם לאחדים.
אם ! fizאם 3עד ,אם  ? 9ה אם {?ר,
??בו עתד ?סח ,אחים ל& 3ר!
 6.ה סןוךלז ו*ןז ,עד לא יחמ3ט.
■

*ריץ ןחומס לא יוסיף סחריד.03
■

ןןחזים ן 5ךןה — הם יאן? »£וער״
לךאי  8חוי?31ם ווידוי  3ין ה:
?י איי לןים ,ןן ץ  3מוץ ^י1ט ?עד.
נאביי ל$$ה .פי נ ^ן ך ה ןםיןה.
■

נ^נחגי סס?ים ?ליטי  3? 9ס.
קעליט ל&יסת  5יי3ם ימו3$ט.
$ת ?? 0ת ס?אי3יני  8ה ן «ו ס סז
סיני  #ע  8ך כ ם י ב דו ם ?מו 3$ם.
—

ו? 3פית ?? רז ס 59אה על דט 3פ,
ןים נקי וקדוש .ך  8י ס?י6יריט.
נ 8רות  3ךסי ל 33ני $ח ?039
& 93ת ס ת מי ת ו^ס^ר ;3םוירים.

464

ס פ ר ז כ רון

מעשי -האכזריות של הגרמנים בימי המלחמה הראמגוגים
משפיע• על טומא שוב י ם רבי ם לעזוב את העיר
ח י י ם י הו ש ע ב י ד ר מ ן
י ש ברצוני למסור בזה פרק .על אכזריות הגרמנים כלפי קבוצה של
יהודי טומאשוב מיד בימי המלחמה ■הראשונים״ מ מז ר !במקומות רבים אחדים
עוד שגו יהודים רבים באשליות שוא שאולי הפחד מ עי הגרמני מופרז מראי.
הידיעות שהביאו הביתה אנשי .קבוצה זו •זיעזעו את יהודי טומאשו׳ב וחשפו
בפניהם את פרצופה האמיתי של ■החיה הגרמנית ומה אפשר לצפות ממנה.
הדבר אידע ביום שלישי ה־ 19בספטמבר  1939כמה ימים לפני יום הכיפורים.
ביום רביעי ■הקודם ,ע רג ראש השגר״ תפ 0ו הגרמנים את טומאשוב׳ או אץ
פירושו שהקרבות בעיר נסתיימו .בימים המעטים אחר יום חמישי השחור
ה־ד בספטמבר מעמה טומאשוב את הפצצות הראשונות של הגרמנים .חלק גדול
מהעיר היד .למאבולת אש וכ־ 200איש גפלי חלל בתור קרבנות ראשונים של
הגרמנים .ימים אלו •עד לכיבוש העיר ■בידי הגרמנים היו מעונים אימת מות
בבפליים :אימת ההפצצות והפגזים המרעישים בלי הרף את העיר! ■מימת
כיבוש העיד בידי המחבלים הגרמנים ,במו שנפלו לידיהם קודם לכן במהירות
הבוק ,ערי פולין בזו אחר זו .אולם ברגע שהקרבות נפסקו באופן זמני יום
לפני ראש השנה יצאו היהודים ממחבואיהם .היו!ג ם שאורו ■עוז ואצו קודם כל
למקוה לטפול לכבוד יום הדין .אחרים גיסו לדמות !בנפשם שאולי השד אינו
כה שחור בפי שמתארים אומו .גם משאירע וגרמנים התנפלו על מנין שהתפלל
בבית ר׳ יודל אדר הי״ד ,ראו בכך מקרה במיז־ העלול לקרות בבל מלחמה.
ואולם לטומאשובים ניתנה מיד האפשרות ,ואף המזל ,להכיר את פרצופה האיים
של החיה הגרמנית.
*
ביזם ראשון ה־ 17בספטמבר החלו הרוסים במסעם ■על פולין לכבוש את
״חלקם״ שקיבלו בכשרות לפי חוזה םטאלץ־היטלר .בו ביום פרצו סביב טומאשזב
קרבות של חילות הצבא הפולני שהיו מרוכזים ביערות הגחלי ם מסביב•
בית סבי ד׳ יואל שפרן הי״ ד היה ראשון שנשאר ■עומד על תלו ברחוב
קרסגיברוד יעד השוק שם עלו באש בל הבתים .שפנים רבים שנותרו בלי
קורת גג חיפשו בו מקום מקלט .שכן היה זה בית חומה עבה שנחשב מחסה
בטוח יותר מהפגזים המעופפים.
אחרי נשימה לרווחד .כלשהי מהפצצות והיריות ניטשו שוב הקרבות ,חה
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כבר אחדי כיבוש העיר בידי ד״גרמגים׳ שעוררו בהלת־מות .הגרמנים הבעירו
את הבתים הסמוכים לבית סבי ז״ל״ מיינו את בית ה׳ יחזקאל זוברמן ד׳י״ד ואמרים.
(ר׳ זוברמן סיפר אחר בן שהגרמנים הוציאוהו מביתו וציווהו ללכת בליווי
במה חיילים גושאי־נשק אוטומאטי אל היער להזהיר את החיילים הפולנים להיכנע.
פשהסביר שהוא מפחד מפני הפולנים שיהרגוהו ענו לו :״אל פחה אם יידו בן
נידה מיד בחזרה״ .בהגיעו לשם עם המשמר הגרמני כבר עזבו הפולנים את היער).
ביתנו גשאר אז פעין אי בין הריסות הדזווב שעלה כולו בלהבות זהפך
לעיי מפולות
במקרה תפסה פלוגת הצבא הגרמני עמדה בחצר שלפני ביתנו .הם נכנסו
אליגו לערוך ביקורת אם אין חיילים פולנים מחופשים .וחיפשו גם נשק .הם הודו
לכל הגברים לצאת לחצר .העמידום בשורה ולפתע נשמע העם ירי .ד״יז אלד.
יריות שניתכו מעל לראשינו ,ופקדו עלינו לצעוד אל הטורגוביצה .שם דחסוגו
לתוך צריף קטן .כולנו התיישבנו על האדמה״ ומסביב שורקים הכדורים .היו שם
בין היתד :סבי ר׳ יואל שפרן הי״ד״ אבי אברהם יחזקאל בידדמן דל״ דודני
ישראל׳קה פדל״ ר׳ יעקב שוחט ז״ל .ר׳ חיים יעקב שנר ובנו שמחה״ מאיד ברגר
(חתנו של נח גרינבוע) וגיסו מנדלה גרינברג פאליק ריצד״ ישראל קופגבוים,
מאיר לאנצר ורבים אחרים ששכחתי את שמותיהם אחרי  20שגד*
אתרי כמה שעות העמידונו שוב בשורות !והובילתו ■בכיוון בלזץ .גיתגה
הודאה המורה לנהוג בשזרה לפי סזד צבאי וכן התראה שבל ■נםיון־מה לעזוב
את השורה י־גרור יריה בו במקום( .בו בעם נורה אמגם דודני ישעיהו לרר הי״ד t
אז תפסו במו בן קבוצה אחרת ■עם פיתול ה1לץ״ ליפאלי החרד ואחרים״ שלא
ומרו עוד לעולם).
הקרבות 0עץ* היו במלוא הלהט .מעל לראשינו עפו פחדי ם .מטוסי הפצצה
הנמיכו טוס .לאורך הדד ד אפשר היה לראות הרבה ׳גוויות חיילים במצבים
איומים בעתר• עצח/ט־ מלכת למט׳חד ,קלד .פ״&פולז־שלניה״ הו) דשד .שהקימו
מנדי לחוזת* תחת המסחר היהודי .אז *זינו א־.משך המיצעד בביוץ בלזץ.
[אגב ,מאוחר יותר בודע כי זמן מה לאחר שעזבנו את בנץ ה״ספולדשלניה״
נפלה שם פצצה שהרסה  ratבל הבנין).
■

הקצינים והחיילים הגרמנים לאורך בל המסע שלנו בראותם איך מובילים
אותנו הגיבו בצודה פראית ,בגידופים והשמצות־ קצין גרמני אחד התרוצץ
תקוןף־טירוף מרחק של כמד .עשרות מטרים ותוך בולמוס רצחני הנחית מכת מות
על מבי ר׳ יואל שפרן עד בי לא יפול עוד לנוע בכוחות !עצמו״ ואני עם דודני
ישראל׳ קי פריל תמכנו בז מכאן ומפאן( .כדאי לציין ,לפי מכתב שקיבלגו
אחרי החורבן מאת עד ראיה מזוקול .ירו בסבי מקץ  3שגיט בדיוק טי ביום
ו׳ בתשרי ובאותה הד רן לבלזץ .הפעם בדרך מסוקול לבלז׳יץ .יבנו ר ׳ מיכל
ש פ ח ז״ל נורה קודם לכן בבית מועצת היהודים פס וקול שהיה חבר בה״
על סרבו למסור דשיומה של יהודים .על מנת לשלחם ל״ועפודה״).
■
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לפנות ערב הגענו 0וף סוף לגארול לחצר של פריץ גדושה תבואה קצורה
שבה היה מחנה עראי לשבדי מלחמה פולנים .גרעיני התבואה התיו את נפשותינו
כשמשך ימים רצופים לא ניחן לנו שום מאכל ומשקה .מדי &עם כפעם ציוונו
להתקהל אי־אן והבטיחו לחלק אוכל׳ אך בבואנו לשם היו מפליאים מ מ תנו
ומלגלגים עלינו לעיני השבויים הפולנים״ ומחזירים אותנו רעבים אל ״משכבינו״
על האדמה תחת כיפת השמים .השבויים הפולנים בראותם זאת (ביזזוד
ה״שלאזוקים״) החלו מגלים יזמה בחפצם לשאת חן בעמי הגרמנים ואף עלו
על הגרמנים במעשי רשעות וגידופים שפלים הם ■גזזו זקנים .ולא גזזו סתם.
לאחד גזזו זקנו מימין והשפם משמאל .לשני •גלחו «ת הזקן כליל יורק הותירו
פס־שיער ברוחב סנטימטר מזקן השיבה .הפטריארכלי והפס השתלשל באורכו
המקורי משיפולי הסנטר .לאחרים עשו תספורת לראש בצורת צלב הקרם או
״דרך לפלשתינה״ ועוד .אף החלו שודדים מעלינו מעילים ,נעליים וכלומר*
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יהודים נרדפים ע״י הנאצים

כאשר התייצבה קבוצת יהודים קשישים והתלוננה לפני הקצין הגרמני על
מעשי השבויים הפולנים ,האזין הקצת לדבריהם בתשומת לב .הוא התענין אצל
המשמר הגרמני מדוע לקחו אותנו יהודים אזרחים ,וענו לו שאנו ירינו מחוך
בתינו על צבא גרמני .אז השיב תקצין למשלחת כי מיד יודו לירות בגז.

כאן התרחש אחד החזיונות האכזריים ביותר .היילים גרמנים עם כידונים שלופים
ציווי שעל כל החיילים היהודים שבץ ש מיי הצבא הפולני להתאסף לחוד.
הפולנים !סייעו ■בזיהוי החיילים היהודים ,זכאשר אחד הכמיש נמרצות שהוא יהודי
נצטווה להתפשט !ומשנקבע שהוא יהודי מחצז את קודקדו בקת־רובה.
משנקהלו כל היהודים הוזלה קבוצת חיילים גרמנים עם כידונים שלופים
להריץ אותנו לפי פקודה אל הקצה השני של השטח .משהגענו לשם בדיצה
קוטעת נשי!מה חיכתה לנו קבוצת חיילים גרמנים אחרת חמושי רובים מכודנים
ותקופי־טירוף והם הריצו׳נו בחזרה .כד התל משחק פראי של הרצה רצוא ושובי
הגרמנים השתוללו בכיחניהם ומדי פעם דקרו במישהו אחר .לאחד מהלאנצדים
דקרו וניקבו את דגלו .לאחרים פגעו בידיים ■ובחלקי־גוף אחרים ,ככל שהשעה
ידם .ההרצות לשם וחזרה ,תוך צריחות פרא ,דקירות* לגלוג וצחוק שטנים,
נמשכו זמן רב שנראה בעיניגו כנצח.
אז ציוו ■עלינו להתייצב לאורך הומת אבנים ■עם הפנים אל הקיר .ממולנו
ניצבה פלוגת צבא גרמני ורוביהם מופנים כלפינו .אמרו לנו כי •■עומדים
לירות בנו ומיד נשמעה פקודת הקצין  teatגם שמעו מונים הד שתיים שלוש.
בולנו משנו שאלה הם רגעינו האחרונים .עד היום אז טד בבירור מפליא שליפסנתי
מבטים הצדה כדי לראות ■בפעם האחרונה את אבי ע״ד» את סבי ,קרובים ומכרים1
אמדתי שמע ישראל■ ,עצמתי עיני וחשבתי יעל אמי ,אחי ,קרובים ■וידידים מהבית,
שגם לא *,ידעו אנה אבד זכרנו .לפתע רעמו צרורות יריות .אך מה מוזר 
אני חי וקיים .הם ירו טעל לראשינו .הם עשי משחק בחיינו ונהנו הבאה חייתית
מפתד המוות שלנו .אז פקדו למסור להם את השעונים ,ממון וחפצי ערך אחרים,
תוך איום שאם אחר כך יימצא דבר־זמה האשם יזמת .הכל הודו לא־ל על כך
!־מסרו בל מה שהיה להם( .אתרי שנים פגשתי אהד שהראה לי שטר של
 20דולר שהתפיר בתוך בגדו וחרף האיום במוות לא מטר אותו).
1

i

י

■

ן

■

פעם א מ ת לנו שעומדים לשחרר את כל האזרחיים ואילו את השבויים
הצבאיים ימשיכו להוביל אל מחנה כגרמניה .הקשישים שבקבוצתנו כמו סבי
ר׳ יואל שפרן ,ר׳ חיים יעקב שיער ,ר׳ י-עקב שו״ב שניידר ,נטצוו ללכת
אחר עגלה דתומה ל־ 2סוסים עד לעיירה סמוכה .ושם עזרו להם היהודים להסתתר.
ואולם לצעירים הכינו אטרקציה מיוחדת .נתנו לכל אחד סוס להחזיקו בחבל
ולרוץ אחריו בדהירה .לאורך המסלול ניצבו ■בשורה גרמנים עם שוטים
שהצליפו בסוסים ,׳העלינו היה לרוץ אחרי הסוסים באותו הקצב .רצנו עד
כלות הכוחות ,תכופות צנחנו תחתעו והסוסים דו בו על גופותינו עד שבסוף
ציוו לקפוץ 1על הסוסים ולחכב .אולם בשבילנו היתה זו ישועה פורחא ,שכן מי
בעינו ידע לרכב ז קפצנו על גב הסוס .ישבנו רגע קט ונפלנו .ושוב עלינו
ונפלנו תחת בחד צליפות המגלבים של הנוגשים ■הנאצים .כל כולי שטוף דם,
בנוע ■ומיואש ,חשתי לפתע פתאום כי אני מיטיב לרכב .דוקא בשדימיתי שאין לי
מה להפסיד .עוד באשר אידרס בודאי תחת רגלי הסוסים המרחש הפלא .התחלתי
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רוכב בקומה זקופה כפרש ומיק וקניתי שליטה על הסוס .כך רפבגו עד הערב.
לאורך כל המסלול רעמו קולות הצחוק הלעגני של הגרמנים בכל מקום שעברנו.
■ עם ערב ע צ תו בדרכנו אי־אן בשדה ליד לובלינץ .היינו עייפים .רעבים ,קפואים
מקור בהיותנו עירומים למחצה ,מדוכאים וכנועים .לצבא הפולני נתנו משהו
לאכול ,אך לבו מאומה .רבצנו על האדמה החשופה ,הלחה .הלילות היו קדים.
היינו עומדים ■בשורה צפופה חובקים איש את רעהו ומתחממים .רק לראשון
בשזרה היה קר מלפנים ולאחרון בכתף ,היו איפוא מתחלפים כדי להתחמם קצת.
המחשבות היו קודרות .הסיכויים להישאר בחיים היז בעינינו קלושים ביותר.
אוכל אין גוועים ,כולנו נחלשים ביותר ,ואם הגרמנים לא יהרגונו הרי נידבק
במחלות מרעב ומקור .קצין גרמני אחד קרא לאבי ז״ל וציווה עליו להריח
את התבשיל שבפנפתו הצבאית ,באומרו :״יהודון ,הריח טעים ,אבל אינך
מקבל מאומה* .מאושרים היינו כשפעם אחת קבלנו מעם מים מבור טיט.
התקוטטתי עם מנדל גרינברג כשחטפנו זה מזה מעט מים להרטיב את השפתיים.
אולם הקצין מגרמני התערב בדבר ולא הניח לשחות ממי־הטיט באשר עלולים אנו
לתלות חלילה ,אך מים נקיים לא התיר לתת לנו .הוא הסביר לנו שכל היהודים
הם ״הור בלישה״ הרוצים להשמיד את גרמניה ולכן כולנו שונאיו .כמו כן
הודיעו לנו כי מובילים אותנו לבית המשפט של ם .ם .ביארוסל ב.
למחרת ,ביום הרביעי ,המשכנו במצעד .לפעמים עלה בידינו לחטוף לגימת
מים אצל איכרים שעמדו בצדי הדרך עם ■דליים וחילקו לשברים הפולנים
העוברים •על פניהם .לגו לא הרשו לשחות .אך פעם הצלחנו לתפוס גמי!עד>
שעה שהפקח הגרמני על סוסו נפנה כמעט קט .כל אותו הזמן הוביל כל זמזד
מאתנו זוג סוסים כשהוא צועד ביניהם ומחזיק בהם (לעתים נדירות מאוד
הרשו לרכב עליהם) .אבק הסוסים והחיילים הצועדים היד .ללא נשוא .ברעב
לא חשו כמעט ,אך הצמא היה בלתי נסבל .בעברנו על יד נחל ציוו להשקות
את הסוסים ,אך הקפידו לבל נחטוף חלילה לגימה .הצמא גרם יסורי נפש,
וכאשר •עברנו ליד הנהר סאן על יד שעייווה היו שביקשו להטיל עצמם לתוך
הנהר כדי לשתות לפחות פעם אחת בחיים לדוויה ,על אף הסכנה לטבוע.
נזכרתי מפרשה של ■גולי בבל כאשר נ תנו ליהודים הצמאים נאדות מלאים אויר
במקום מים וכך מצאו את מותם .המיצעד שלנו הזכיר כל כך את הימים ההם.
אותם יסורים ,אותם זכרונות.
בערב יום הכיפורים ■גמרתי בדעתי לקיים ״סעודה המפסקת״ ,אם לא
באכילה הרי לפחות בשתיה .עלה בידי למצוא פחית שימורים הלוח* .ומדי פעם
בעברנו ליד איכר פולני •העומד ומחלק מים לשברים הפולנים הייתי מפקיד סוסי
קופץ ושואב מהדלי ,ונחפז לשתות בטרם הפקח הגרמני יבחין בי .כמה פעמים
נתפסתי וספגתי מכות ,אך היה כדאי .חשתי כי הצלחתי בדבר בזכות ערב
יום כיפור שבו מצוד .לאכול ולשתות .ואולם אחרי פטה •״פעולות״ שעלו יפה
חזרתי פעם •עם פחית תמים ונוכחתי כי אחד משני הסוסים נעלם .נתתי חשבון
לעצמי מה פירושו של מ ד .הן היה זה משחק בעצם חיי .לכולם  2סוסים ולי
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רק אתר .מיי קרב אלי הפקח הגרמני והודיע כי פירושו עובש מות .למזלי נמצא
קצץ או&מרי שקרב והצליף על פני במגלב •גומי ואמר לפקח כי עוד הערב
יערכו לי משפט על איבוד מום צבאי והוא בפד יסדר את הענין• כד מגע
שהפטרול המפקח עלינו לא יקחגי בעצמו ואולי יגם יבצע את הגזר► לאחר מכן
השיג אותו קצץ אי־אן  2סוסים והביאם אלי ,ולפנות עדב סמוך לשעת *כל בדדי״
בבואנו למחנה הזמני לליגת לילה היה בידי מוס אחד מיותר( .מענין׳ כי מיד
בלילה הראשון במחנה נארול קרב אלינו בשעת חצות גרמני וביחמנו ״שלא
לתמיד יהיה זה כד״  . ) . . .בערב יום הכיפורים עברנו ■על יד סטאראדז׳יקוב.
כמה רוצחים גרמבים מבץ המשמר שלגו באו חמושים באקדחים והתפארו
בפני חבריהם שזח עתה ידו ב־ 3יהודים ,בליל כל צדדי שחיגו בשטח גדול פתוח
מוקף ■בנשק אוטומטי ומדי ®עם גורו יריות כדי להבהילנו לבל עסה לברוח.
ביום כיפור בבוקר הציבוגו הגרמנים — שידעו כנראה מהו היום הזה —
בקצה ממש של שורות השפויים כדי שהמשמר המקיף את הצועדים ימול לשים
עלינו עץ במיוחד .אותו יום לא גתגו לגו סוסים !ואולם תחת זאת המציאו
משהו מיחחד להתעלל ולהתקלס בנו .הם נטלו  2ארגזי נשק כבדים וחיברו
כשרשרת ותלו מדי פעם על שכם צועד אחר .וכשהלה צנח תחת המשא ולא יכול
להמשיך הכוהו מכות רצח .באשר כיבדו אותי •בבד נענה ואמר אבי ■דל שהוא
ימול את המשא :במקומי .מיד הדגיעוהו כי בשבילו ״ש א־)ם לחוד! .וזאת עלי
לבדי לשאת .אולם אני גמרתי בלבי לא ליטול בשום אופן את המשא כי לא אוכל
לעמוד בבן .,רבצתי איפוא תחתי עם המשא באמצע הדרך .בינתיים החל טור
הצועדים להמשיך בדרכו .קצין גרמני שעפר על ם1׳0ו וראני מפגר נטל ממני
את מטען הנשק ,תפס באמי ותוך כדי דהירה סח בני אחריו אל הטוד .לטענתי
שאינני בקו הבריאות ואיגי יכול לסחוב את המשא הכבד השיב שאם אינני בריא
ציי ד לידות בי לבל אדביק אחדים.
■

■

■

■

חברי שמואל קויפמן הי״ד ,יבנו של המכונה השוחט האיזדיטיצ׳י ,אחד
התלמידים המצוינים בישיבת חכמי לובלין שצעד יתד אתי ,כיתפו עליו את המשא
ואף ציווהו לשאת כידון שעל תודו נעוץ סידזד .הס פקדו עליו א עי ף את היד
כלפי מעלה ולא לפוף את המרפק אף לדקה .כבעל מ ט ה גוף חלש ואחרי ממה
ימים של רעפ וספל לא יבול לעמוד בכד ,והם תקעו א את הבי תן במר&ק
כדי להכעיס בנראה׳ חילקו או דוקא ביום הכיפורים אחר הצהריים זו
הפעם הראשונה טפל מדק .לעת נעילה לערך לא יכול !עוד אבי להמשיך ללכת.
רגליו היחפות חובלו ונפצעו באפגי החצץ הפזורות לאורך כל ר.דדךי אז תקעו לי
גזיר־עץ להחזיק תחת הזרוע וב שניה ציווני לתמוך באבי ז״ל .החלו מלקים באבי
העלי פקדו ׳ ל שי .באודזו לא מודע עלה במוחי הלחן של ״אם אמדתי מטה רגלי״.
פשגחוזוור א אחר כך איזה לחן שרתי פעת רצץ של נעילה חשתי התחזקות
ותקוד .כי שעת ״חמדן* ה׳ יסעדני״ קרובה לבזא .עפרנו את חסאן בדרך לשיניבה.
ובמוצאי יום כיפור עצרגו ל אן בשדה נרחב .באותו זמן מגה הטור שלנו למעלה
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מ־ 20אלף חיילים פולנים שבויים .אזרחיים היו דק בני קבוצתנו יהודי ©ילין.
ירד גשם קל .רצוץ לחלוטין ואין אונים רבצתי •על האדמה הלחה .מצאנו כמה
צנוניזת חיות״ אך אלו הזיקו לגו .הכל נראה כה חסד תקוזז .לנוכח מצבי יצא
אבי ז״ל עם צלוחית על פגי השטח לחפש עבורי מים■ .עבר זמן רב והוא
טרם חזר .חדדתי מאוד לגורלו ומשלא בא עד הבוקר החלטתי יחד עם חברי
שמואל קדפ&ן הי״ד לתור אחריי בשדה הגדול .בשוטנו על פגי מחנה השברים
הגדול הבחנו באדם אזרחי לבוש שחורים העומד ■ועושה מסחר עם הגרמנים
(הוא קנה אצלם סוסים) .לפתע פנה אלינו באידיש :״יהודים ,מה מעשיכם ®*.ז״
סיפרנו לו כי עצרו אותנו ■על סמך עלילה כי יריגו על •גרמנים ושאנו מחפשים
את אבי ז״ל .הוא רמז שנלך אחריו זציווה להסתתר בתוך תבואה בשדה ואגב כך
הורה על שביל שבו נלך אחר כך אל בית יהודי שיחביאנו ׳בגג ביתו .משראו
יתר יהודי קבוצתנו שגם אנו עקבותינו נעלמו הסיקו מכך שיש מן הסתם
דרך מנוסה וכולם התחבאו כמקומות שוגים סביב שדה המחנה .אירע גם
שאחד הסתתר בערימת שחת ושם במקדה נותר על עמדו משמד •גרמני לאחד
שמסע השבויים עזב אח המקום .הלה נשאר איפוא תקוע בעדימה יותר מיומיים
עד בוא ההזדמנות להון לץ משם.
מה אירע לאבי ז״ לז בתורו זמזר מים עבורי מזרק תחתונים לגופו
ובלי נעליים (כי את יחד .הבגדים נטלו ממנו) הדחיק ללכת עד שיצא מתחום
המחנה ,ואמנם מצא מים וניסה לחזור אל המחנה ,אלי .אולם הבחין בו
פטרול גרמני שהחליף זה עתה את המשמר הקודם ולא ידע כנדאה שבץ
החיילים השפויים יש !גם אורחים יהודים .מדו ם לירות בו לא הניח לו להבנס
למחנה .לא הועילו הטענות כי השאיר שם בן ואף הוא עצמו מעצורי המחנה.
הוא נאלץ לעזוב את המקום מתוך חרדה עמוקה לגורלי .בדם זו היתד .ההתחלה
לשחרורה של זזקבוצה פולה .כשצעדתי לאחר מכן מכפר לכפר בדרך הבימה
קבלתי בכל מקום דרישות שלום מאבי שהקדים ועבר בכל המקומות יום אחד
לפני .יכל הזמן התלתן •על הבן שהשאיר בידי הגרמנים .הגענו עד צישיגוב.
שם פגשנו כבר את הצבא האדום ויהודים נשמו קצת לרווחה.
בייום ראשון של סוכות בבוקר פנינו להמשך הצעידה .בבואנו לנארול
סיפק לגו!דודני עגלה לטומאשוב .הורעו .חברים וקרובים שכבר לא ציפו לראותנו
שמחו בנו שמחה גדולה ,אך השמחה לא ארכה זמן רב .מיד במם שני של סוכות
ה* 24כספטמבר פורסם ■ע נין החמה ה*!דוע לשימצה מולוטוב־ריבנטרופ לפיו
עוברים טומאשוב ובל יתר ■השטחים עד ז עוג לידי הגרמנים .בעיר קמה
בהלה איומה .המקרה עם הקבוצה שלגו עורר פחד מוצדק מפני הגרמנים.
בשבת בבוקר נקהאתי בתוד עד־ראיה למסור עדות בישיבה מיוחדת בבית
ר׳ יעקב לדרקרמר הי״ד מוכחו ת הרה״צ ר׳ לייביש רובץ זצ״ל ודבים מחשובי
העדה .ולאחר ששמעו מפי ד ץ וחשבון מפודט על כל מה ־שעבר עלינו החליטו
להמליץ בפני כולם להמלט מפני הגרמני זלעזוב את העיר .אז החלה המנוסה
בהמץ מטדמאשוב .הואיל ואבי ז״ל חזר כשהוא חולה חיכינו כמה ימים עד

שו מ שו ב ־ לו ב.

471

שדודי ד׳ מיכל שפרן הי״ד הגיע בשמחת תודה מסוקול ■ומסר כי הרבי מבלז זצ״ל
בא פשמיני עצרת לסיקול ואמד כי זוהי מצווה לפרזוז ואפילו ביום הכיפורים
שהל בשבת — .ואולם בימים המעטים עד שעזבנו את טומאשוב הועהלו בביתנו
ויכוחים לוהטים הלהפקיר עיר יהודית בת מאות בשנים ולערוק ממנה.
ר׳ פנחס באראם י ר׳ יעקב ארביספלד מ״המזרהי״ היו אז מבקרים בביתנו
יום יזם״ והם תמכו בעמדה להישאר בטומאשוב ולא לצאת בדרכי גוד.
ורבים מקבוצה זו .נ שאת אמנם •בטומאשוב -עד גל .העקידות לצישינוב ובלז׳יץ
ששמו קץ לישוב המושרש מזה תרו ת בטומאשוב־לובלסקי.
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חו ר בן ו א ב דן
טומאשוב (לובלסקי)
(ליו ם ה שנה ה־ 17של עיי ר תגו שחרבה)
יעקב

ש ו ו א רץ

בלח ש ו ב בדידו ת א שפוך ב ת פי ל תי —
א ת י קו ד ה א ש של כל ק ה ל תי.
שנים כבר חלפו ,ו כ מו ל א אירע דבר —
עיי ר תי ל א ר אי תי מ אז ועד יו ם ה שנה ה שבעה עשר.
לב ט ח ל א !היי תי מ כי ר א ת ה עיי ר ה —
כי ■הכל ■גז ,עלה ביאש הבעי ר ה.
כ א ב ה ו א ב ח ת ה של ה א ם הנלבב ת —
שעלתה בי ק ר וב קדו ש ה בא ש ה שלהב ת.
אין עוד תנויו ת יה־ודים בכ אן —
י הו די העיר הי ק רי ם אינ ם והולכים עו ד לבי ת ה ב לן.
ביו ם ששי ״ל<בית ה כנ ס ת ״ ה שמ ש שרב,אינו דו פ ק —
ירו שרפו חנ קו ה רו צ חי ם הי תו מי ם זרע ע מל ק.
מ כו ס ה בעשב •הדרך ל בי ת ׳ הכנ ס ת —
אין גג ,אין דל ת .ב ח לונו ת אין ז כו כי ת ,אין רשת.
ה כ ת לי ם ה ק דו שי ם פותרו מיו ת מי ם —
כל הי ק ר שודד ו תו ל ל ■בידי חיו ת ה ד מי ם.
גברי ם ,נ שי ם ,כ מו טו ת ח מי ם —
גוועו ברעב בצמיא בי סו רי־ ד מי ם.
אין עוד גוער י הו די שופע ח דוו ת —
אפר ם מפוזר ו מפו רד על פני שדו ת.
גז רו ת מ רו ת ו ט ב ח אי מי ם מ די שבוע !בשבוע —
תבל ה ח רי ש ה ל שברנו ש ק ט ה בלי לנוע•

a
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גם המם קיים בטו«אשוב היריד של מט ה׳ —
אך אין עוד סוחרים אחר קציר הדמים והדווי.
אין שומעים עוד זמירות וחדוות ילדים —
ליקאן וזאבורסקי פשטו בחנומת י.הודים.
יוז׳ק העקום כעכבר קטן —
דבר לא יאה לו רק בית ־בורנשטיין.
נאשעסקי קוטל ׳החזירים !בעל הטחנה הי-הודית —
לצערנו חרב את חפצו השיג.
יאנק הסנדלר »1יצק בארטיק ־-
הם מנהלים את המנסרה היהודית.
■

יקירינו אינם עוד ,עצמותיה ם היכן —
ביערות! בשדות! איש לא ידען.
.אין מצבה בובית העלמין ,חשכה ׳ואפרוריות —
מי ישא א־ל מלא רחמים! ,אם השמש איננו עוד.
ביראת הכבוד נזכור גבורינו היהודים ברגע ׳הואמם —
כשחיות הטילר בערו ושרפו וזרעו כליון.
קשה ,מאוד קשה למצוא נחו,מים —
על כל צעד !וש.על מרחפים הצללים.
לא נשכח את שעת הגוראות —
את אביה *י* אמד — את הבית שאיננו עוד.
אחותי את ילדיך זכרי !  ! 1זעקתם הואחרוטז
מאש ולהב!ה לנקם —
אל נקמות ------------ו י נ קו ם נקמת ד ם...
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לז כ ר

א מי

אווי יאחיותי ז״ל

על ה חו ר בו ת
ד ו ב בן ד 1ד

שוינ ד ל ר

כ ל ימי מלחמת העולם השניה׳ כמעט לא הספקתי לחפש דרכים בכדי
להודע מה שהיא על גודלם של בגי משפחתי שנשארנו בטומאשדב •עידנו תחת
שלטון •הרוצחים״ ובפרט אחרי התגייסותי לצבא־הבריטי בהתחלת שנת 1943״
כתבתי לצלב״האדום הבינלאומי״ לקונסולוה־הפולני׳ת בלונדון״ לקוגגרס־היהודי
בארצות הברית״ אבל מכל מקום קבלתי רק תשובת אחת״ מצטערים״ ■ולא
יכולים לעוור .כשנגמרה המלחמה ב־■ 1945ונודע לעולם בולו״ מה עוללו הרוצחים
ליהדות הפולנית״ עוד קוננה בלבי התקוה אולי בכל זאת נשאר מי שהוא
ממשפחתי״ ובהחלטה נחושה להגיע למקום בו השארתי את משפחתי ב־, 1940
התחלתי לתכנן את נסיעתי לפולניה״ ווה לא היה מן הדברים הקלים .תחבורה
לא •היתה ,והדרכים היו משובשים .באותו הזמן הייתי בעיר ונציה שבאיטליה״
התארגנו ,קבוצה בת  5איש״ ובינינו קצין בדרגת סדן״ התייצבנו בפני המפקד״
סיפרנו לו את כל האמת״ וביקשנו רק חופשד .ל־ 14יום למילנו״ מכונית
עם •דלק״ ומזון לכמה ימים .קיבלנו את זה״ אבל במקום למילגו נסענו לאוסטריה
והגענו לוינה ,בהשתדלותו של הקצין (היד .לו חבר במשרדי  4המעצמות),
קיבלנו טופסים עם חותמות למעבר״ ועל סמך אלו קיבלנו מהדוסים רשות
כניסה לפולניה ,ואחרי יומיים נסיעה הגענו לעיר הגבול צשין ,שם שהינו
שער .קלה .והמשכנו עד קראקא״ במקום קיבלנו ממפקד הצבא רשיונות שהיה
בכל הארץ לשבועיים .כאן נפרדה החבילה״ ואני המשכתי ללו ח,״ כאן נתקבלתי
בכבוד רב״ הייתי מהארצישראלים היחידים שהגיעו לכאן אחרי השואה,
לא רציתי להתעכב״ ולמחרת המשכתי לורשא .לא הכרתי את ודשא לפני
המלחמה ,אבל עכשיו צעדתי על חורבות בבניין הקהילה בפרגד .היתה הרשימה
מכל היהודים שנשארו בחיים אחרי השואה ,וגם מאלו שהתחילו לחזור מרוסיה.
שעות על גבי שעות עיינתי ברשימות .אבל לא מצאתי שום זכר ממשפחתי.
בכל ■זאת המשכתי ללובלין .זר! היה בנובמבר  , 1945הקוד היה לבלי נשוא,
רכבות היו מעטות ,ואלפי אגשים חיפו לרכבת״ שיכלה להסיע רק כמה מאות״
וכשהגיעה הרכבת אחת ליום עלו ■הצעקות עד לב השמים ,האנשים נלחמו
ביניהם ,והכניסה היתד! כרוכה בסכנת־נפש ממש .הודות למדי קציו־בריטי
שהייתי לבוש״ נכנסתי בלי קושי והגעתי ללובלין ,דרכי הראשונה היתד.
לקהלה היהודית במקום .ברשימות הניצולים מצאתי כמה מבני.עמנו״ מהיחידים
■

שנשארו בטומאשוב ,וניצלו בה .ביערות הסביבה .לא יכולתי להציל מפיהם
דבר על גודל משפחתי״ אבל אחד אמר לי שלא נשאר אף אחד .לברד יעל לבי״
לא לנסוע לטומאשוב .מפני שזה פריד בסכגת־נפש״ אנשי ״איי .קיי.״ הורידו
מהמכוגיזת כל מי שהיה נראה בעיניהם כיהודי״ רצו גם לעכב בעדי״ אבל
לא יכולתי לוותר על ההזדמנות הזאת״ והחלטתי למרות הכל״ לגשת לעיר.
אוימובוסים לא היו ,ונ©עתי ■במפונית משא .אחרי  6שעות נם יעזו ,הגעתי
למקום שנולדתי ,גדלתי וחייתי  20שגה ,מלב דפק בחזקה ,גפגשתי עם המציאות*
דרכי הראשונה היתד .לביתו של ממל בצבא־הפולני לפני המלחמה׳ גחובםקי.
בהמשן* רח׳ סרסנוערודסקי היבן שהורי התגוררו ,מהתחלת שגת 1940״
כל הדרך מרחבת דום־לודובי״ ■עשיתי בריצה .מצאתי את הבית טגור״ ירדתי
לחצר ,ושם נתקלתי במכשירים של בית החרושת לסבון של אבי ,ולפי הנראה
התעלפתי ,היות :בהתעוררתי ראיתי את ■עצמי שוכב בתוך השלג ועל הארץ,
ונערה עומדת ושואלת למעשי כאן• .עניתי שמחפש אני את משפחת גוזובסקי.
נתנה לי את כתובת חמ׳חה ברחוב לבובםקי ,ושם מצאתי •את •גב׳ גוזובסקי.
היא תיפף הביר! אותי ,התייפחה וסיפרה לי על הפל .את אבי זאת מרדכי דיל,
הוציאו ביו״כ תש״ד מאמצע התפילה באחד הבתים ,והמיתו אותם ביריזז
כיער .טרצקי ,אמי )אחי הקטנים ז״ל׳ נשלחו כסוף שנת  1944למקום שלא חזרו,
אחותי שושנה ז״ל ,נורתה ע׳׳י פולני מטומאשוב״ ברגע שיצאה מביתו של
צרנופיץ ,איפה שהתחבאה במשך שנתיים.
הבל היה ברור .רציתי רק לרגע לגשת למקום איפה שפעם היה ביתי.
קשה היה למצוא את המקום״ היות וכל השטח היה חרוש״ בני המקום הרסו
את כל הבתים בסביבה וניקו את השטח .אחרי חיפושים ,מצאתי את בור האשפה,
שעמד פעם באמצע החצר ,וככה זהיתי את המקום.
עמדתי על החורבות״ שריד ממשפחה .ענפה ,ועיני זלגו דמעות ,וכאן
נגמרו האשליות ,ופה במקום הזה נגמרה תקותי האחרונה.
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עיו ר
tנ חו ם Tה * ■־■
י ע ק ב שוו ר ץ ,קרית מוצקין
נחום ׳העיוור היה בתור כבן  48שנה ,גבוה ,רזה וכחוש במקל ,חוטם ארון*
כנשר ,עם זקן קטנטן קלוש ודלול ,ועינים קטנות שכמעט ראו זוהר האור.
הוא הלן• צדדי כאיש הרוצה לדחוק את עצמו בעד דלת צד ,הוא נשא
על ראשו כובע יהודי משומן ,׳ועל ב שת בגד ישן ,אם לא היה רוח ב ח ח לא ראו
האנשים חרפתו .הוא חלד יחף ב ק ת ובחורף ,כי על דגליו הגדולות הצבות
אי־אפשר היה להשיג 1נעלים .הוא אכל «ה שהאנשים נתנו לו ז היה רעב תמיד
ופניו היו עצובים.
נחום היה ממשפחה מיוחסת׳ אביו ר׳ משה גראף היי*״ יהגבאי אצל •הרה״צ
ד׳ יהושע׳לי זצ״ל .הוא היד .למדן גדול .אמו הנקראת »ראשע הצדיקת״ ,רגשה
לה השם הזה בצדקתה ,יען כי מכל בית היה העול נטל עליה :לאתד נתנה
חלות על שבת ,להשני נתנה בשתיקה כטף שאספה בעצמה.
עוד בנערותו הראה נחום ידיעות רחבות בלימודו .אביו שבר בשבילו מלמדים
הכי טובים <כך הוא סיפר לי בעצמו) .שבע עשרה שגה הם גרו בכפר ,עד
שפעם אתת התרחץ בנהר* הגויה שקראו לה המכשפה ,אחזה אותו בשעריו
והוא התגושש אתה ,ומזה פחד גדול נפל עליו ,וכשבא לביתו השתגע והתחיל
לנבוח בכלב ,ומקול נבחתו התאספו סביבו הכלבים מהכפר .הוריו נסעו אתו
אל רביים ,והחליטו לעזוב את המכולת שלהם וקבעו דירתם בטומאשוב.
הרבה שנים עברו עד שהוטב לו מעט ,א ב ל ...עו ד נשאר אצלו רשמים
מאז ,והוא ד״יה סובב בעיר בעגול וצעק מזמן לזמן הע ,הע־הע ,או שמפזז ברגליו1
אבל בזמנים שרוחו  •m3עליו ,בטוב ,היה עונג רב לדבר אתו ,לשמוע ממנו
דברים טובים וחכמים .הוא ידע הרבה פתגמים■ .וסיפר לי מעשיות מרביים
או ממה שקרא בספרים ,וכמה אנשים שמעו ודבריו הנעימים.
בק ת היה נחום ישן בבית החסידים של הרבי ר׳ יהושע׳לי זצ״ל ,ובימי
החורף — בבית המדרש של ׳החסידים ,תחת התנור החם על הספסל .ואוי לו
להעני שכל היום הלן־ זקבץ נדבות ובלילה בא לבית המדרש והיה עיף
ורצה לנוח ,מאחרי יום יעבודה .בשעה מאוחרת בלילה קם נחום ,הוא היה סובב
הבימה והשולחן ומפח ברגליו יהיה צועק הע ,הע־הע ; אז נפל פחד גדול על העני
ורץ הזדצה מרוב פחד.
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נחום״ היה במו שהיו קוראים אותו :״הלוח החי״ ,הוא הודיע מתי להדליק
נרות מ ד ג שבת ,ומתי יהי׳ ראש חודש ׳והמולה זבאיזה יום יהיה יום שזב
ובז הלאה.
נחום היה מכיר ויודע כל אנשי העיר׳ זקנים וצעירים ,קטנים וגדולים,
גם גזיים יגם המשטרה ,וכל אנשי הכפר היד .יודע שמותם .ומי שהיה בא אליו
ושאל אותו דבר מה היה מכירו בקולו זיודע מי הוא זזשואל .נחום ידע גם
שנותיו של כל אחה וידע יום ה״יארצייט״ של הנפטרים .ומי ששאל אותו על
איזה ענין היה נותן לו במה פרוטות .בימי שבתות היז באים כמה אנשים להמסעדה
ולקחו בהקפה יי״ש ׳ועוגות ! זבמוצאי שבת ישב נחום עם בעל המסעדה וחשב לו
י

נחום העיוד

1

-

-

r
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מד! שכל אחד לקח ,ובעל המסעדה כתב .בפנקסו כל מד .שאמר נחום .לפעמים
לקחו חמשים־ששים איש בהקפה.
גם בעל מגגן היד .נחום ,קולו היה ערב ונעים ! זבלילות ה ק ת בזריחת
הלבנה היה מזמר פתגמים בניגיז של גמרא.
זכורני ,פעם הוא ביקש ממני שארשום ברכתו למשפחתו ,שהחתונה היתד.
בעיירה טארניגדוד .הוא הקריא לפני ואני כתבתי הברכות :
ג ר א טו ל א צי אן
ווי רויזען זאל שיינען אייער נייער וו.עג
און גליקליך זאלען זיין אייערע נעכט או טעג!
עס זאל מי בלומען אייעד צוקונפט בליען
אץ מיט צארטע טענער אייער לע&ענם ליד זין ציען«
עם זאל מיט גליק זיד יועבען אייער נייער מארגען
און פערשוויגזזען זאלען ורערען אייעד אלסע זארגען!
פון דעם גו&ען און דעם שיעעם זאלט איהד אימער געניסען
און די ליכטיגע וועלט זאל אייך אי«ער בעגריסען ;
איד ■גיב אייו מיץ ברכה פץ טיפען הארצען
און ווינש אייך אז דאס קערנדל פון גליק זאל ביי אייו זיך פערפלאנצן.
דאס יוינשט אייך בכבוד רב —
נ חו ם ג ר א ף
בעברית«
ב ר כו ת
כשושנים תזרח דרכיכם החדשה
העושר ואושר יהי׳ לכם ירישה,
כפרחים יפרח עתידכם
שקט ושלדה יהיו חלקכם,
הדאגות הישנות יעברו מאתכם
יעולם הזוהר ידרוש שלומכם,
מאושרים תהיו כל י מי חייכם
מן הטוב והיסה תשפענה עיביכם.
ברכתי נובעת מלבי לכם
שגרעין הצלחה זרוע אצלבם.
מברן• אתכם בכבוד רב —
נ חו ם ג ר א ף
»

בימים הראשונים כאשר הגרמנים ימ״ש ,התנפלו על עידנו טומאשוב,
ראה רוצח אחד מם.ם .שניזום עומד ומפזז ברגליו על המדרגות של בית החסידים
הבלזאי״ ובקול גדול שאל אותו :יודע ,האסטז הונגערל (יהודי״ אתה רעבו)״
וכאשר נחום •היה מנענע •בראשו :׳״בן״״ השקיע הרוצח הגרמני את אקדחו בפיו
וירה בו■ .עם המלות :״שמע ישראל״ — נפל נחום מהמדרגות״ ויצאה נשמתו
הקדושה.
לז כ רו !

ב גו ד

(תורגם מאידיט — ם .בן י ש ר א ל)

ח .י .ל ר ד כותב:
העיור■ אני רוצה להוסיף .שהוא הי׳ בכדז של ר׳ נחום
חום
1
של
לתיאורו
■T
וויעשלבוים ז״ל שע״ש נקרא .אשת ר׳ משד .גבאי היתה במו .את ר׳ נחום
וויינשלבוים יכולים לחשבו כטומשובאי ,פי הוא הי׳ חתנו של ד׳ צבי(הד של׳ה)
אדלר אחד מבעלי הבתים החשובים בעיר לפני מאה שנה .ביתו של ר׳ ר״רשל׳ה
הי׳ במרכז העיר מול ■הכנסי׳ה הפרומזלבית״ ובניו גרד בו עד הסוף .לפי המנהג
של אז אצל ר׳ גחום !על שולחנו שליחותנו כמה שנים אחד החתונה ,אזזד כך
עבר לגור כבפר המר ,זה בפר אצל העיד טרגייגראד ששם הי׳ להרה״ג ר׳ חיים
אלעזר ווקס זצ״ל בעל ״נטש חיה״ ,בזמן •שהי׳ רב •בטרגיגראד ,ביחי״ר לנייר,
ור׳ ׳נחום כפי שאמרו לי הי׳ המנהל של הביח״ר .ר׳ נחום ורינשלבוים ז״ל הי׳
תלמיד הכם גדול .בשו״ת ״נפש חיה״ בחלק או״ח הימן לו משנת חד״ל בזמץ
שהי׳ ־בבר רב בקליש ישנו תשובה אחת לד׳ נחום הנ״ל״ והוא מתארהו:
״אל כביד ידידי המופלג החסיד המאוה״ג מה״ו נחום וויינשלבוים נ״י״.
והוא מסבים שם לדבריו .מזה נראה גדלו בתורה ,מ ל המשפחה של ר׳
הרשל׳ה אדלר — לו הי׳ שש בנות ושני בנים — התפארו בו .הוא הי׳ בא
מפעם לפעם לטומאשוב ,ביחוד לשמחה של המשפחה .לר׳ נחום ז״ל הי׳
שלשה מי ם .שני בנים הגרו לפרנקפורט דמיין ■ואחד ר׳ יצחק גר בבלז.
נדמה' לי שקראו לו יצחק פוילישער והי׳ א חנות של ספרי קודש ,ובת אחת
אשת ר׳ משה !גבאי ואמו של נחום העיור.
■
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ב עוג ת ה שקיעה ו הג סי ס ה
ש .ל.
מעבד לגבול המערבי של פולין ,ישבו הגרמנים והשחיזו חרבם ,לקראת
מלחמה העתידה והתמודדות עם העזלם הגדול ,אבל בשורה הראשונה קראו
מלחמת ■תנופה נגד העם היהודי .גדודי מ ע ר ופלוגת ראשי המות הכינו עצמם
בכל זיינם לצעדם הבא ,ומנהלם השד המחבל העמלקי האכזרי הצהיר קבל
כל העולם את תכנייתו המדויקת ,והיהודים מן ההמון הפשוט עד ראשיו ומנהיגיו
מכל השכבות &מכל המעמדים ,נרדמו — ישבו בחיבוק ידים ,החרדים ומנהיגם
לא התעטפו בשק ואפר לצאת ברחוב בעיר לזעוק זעקה גדולה זמרה ,לא קראו
לעצרת להתענות •שלשה ימים ושלשה לילות אנשים נשים וטף ,מנהיגי ישראל
החולניים לא עוררו העם שיברחו לאן שעיניהם ״שאז* אותם ,או יותר טוב
יעפילו לכל פינה גידחת בקצה העולם אפילו לא יתני להם דשות להכנם,
הסתפקו במלחמה באיקאט נגד פחורות תוצרת גרמנית ,בטחו עצמם על
חתה הצבאי של פולין עם מדינות המערב ,ובכלל אמרו ״הרות אינו כל כך
איום כפי שמציירים או תו ״ ...כל תכניתו של ״השמדת היהודים״ אינה רק
תעמולה זו ל ה...
הם לא האמינו לדברי מלאך־׳המות שהצריח והצהיר ברבים ,שהוא יגמור
אחת ולתמיד ■עם היהודים ,הוא יפתור את שאלת היהודים באופן סופי״
היא יחסלם לגמרי מיבשת אירופה .צחקו ממנו •שאלה דמיונות שואן האמינו
לידידים ולא האמינו לאויבים .כשהיטלער הצהיר כי הוא מתבונן להשמיד
ולאבד היהודים לא האמעו לו ,אבל כשידידים הבטיחו הבטחות שדופות
מיד האמינו להם.
אמרו שפיסמאותיו המה רק המוס שנוח לרכב עליו בכדי להגיע ללבות
כל הגוים ברחבי העולם ,אמרו שזהו דברי שוא שאי אפשר להשמיד ,ולבער
כל היהודים ,העולם לא ישתוק ,מצפון העולם יסעיר וימחה■!! וזנו עצמם
ואת ההמון הרחב עם דברי בטלנות ודמיונות שוא.
בחיינו הציבוריים שלטה אז השיגרה — שטרם נגמלנו ממנה — והוא
האמונה בועידות החלטות ,נאומים ,הצהרות ,סיסמאות ומחאות .בפולין היתה
המנהיגות אכולה פירוד ופיצול במחלוקת ושנאת אחים ומלחמות בדתיים,
דאגו בעד כיבוש הקהלות העניות״ ולא דאגו איד להמלט מהמדינות שהאדמה
התמוטטה תחת רגלם.
העם הי׳ ללא רועים ,ובעוה״ר נתקיים בנו •נבואת יחזקאל (פרק לד) שצווח :
הוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם ,הלא הצאן ירעו הרחעים .את החלב
תאכלו האת הצמר תלבשו הבריאה תזבחו הצאן לא תרעו ,את הנחלות לא חזקתם
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ואת החולה לא רפאתם ולנשברת לא חבשתם זאת הבדחת לא השמתם זאת
האבדה  16בקשתם יגו׳ ותפוצינה מבלי דועה זתהיינה ל אכלה לכל חית השדה
ותפוצינה .ואם היו יוצאים מן הכלל נתבטלו במיעוטם.
במצב פרז? כזה פרצה המלחמה הנוראה .לכאורה המלחמה ד״יתה באופן
רשמי מ ד ממשלת רעם הפולני ,אבל למן היום הראשון מבלו מי ק ר היהודים.
ושנאתם העיוורת של עם הפולני גגד היהודים .עזרה להם לגרמנים לעשות
ביהודים כטוב בעיני שניהם .כי היו שותפים גמורים לחיסולם של יהדות פולין
באופן אכזרי מאד.
»
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אם ניצולו מעידני איזה ומאות משפתות הי׳ בזה נס׳ שטרם פלישת
הגרמניים בפעם השני׳ התחיל בדיחה ומנזסת בהלה לעבר  .גליציען ווהלין
שנגבש ע״י הסאווייעטן אם כי יצאו בלי הצלת רכושם ,הכביש העזלה ללבוב
דרך דאווא־זאלקוא הי׳ מלא  .מבודחים ׳ופליטים ,מי ברגל בילקוטו וחרמילו
ומי בעגלה עמומות ילדים ונשים ,זמהם כחצי נשלחו לסיביר ולמחנות עבודה
ברוסיא אשר חלק ■גדול מהם מווו שם מרועב וענוים וצרות ותלאות ,והנשארים
נתפזרז בארבע פינות העולם רובם בארץ ישראל וארצות הבריזה
ומה קרה ל נזחמאשוב קהילתנו נשמדה׳ כמו שאר הקהילות בפולין ,שתתה
ומצתד .כוס .התרעלה עד קצה האחרון ,דוב בני׳ היקרים •נהרגו ונשרפו בכבשנים
ותאי הגזים !ע״י שטן המשחית ועוזריהם הפולנים והאוקראינים ,׳ומקצתם נתפזרו
בארבע פינות העולם ,וקהילתנו נמחתה כליל מהיות עוד ,וכהיום לא נמצא שם
אף יהודי אחד.
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שלש שנים נאבקו ־ היהודים בני קהילתנו בשארית כחם עם מלאכי התבלה
של הגרמנים והפולנים ,שלש שנים פרפרו מ פו ת הטמאים של הרוצחים
הגרמנים זהפולנים .השפלים ,אבל מה יכלו לעשות אחרת בעת שהנחש כבר
הקיף את כל גופם ז
להתקומם נגדם ?
הבה תרדה לראות במצבם המחריד ותמיואש.
מצד אחד עמדו קומץ אנשים חלשים • רצוצים •ושבורים שגורשי -מביתם
ורכושם נשדד ,נשברה משפחתם ,מוקף בים של שונאים צמאימ־לדם• .נשקם
היחידי הי׳ נשימתם החנוקה ושביב התקוה ,אולי יעלה בידם למדות בל העיט׳ים
לחיזת לרגע השחרור ולזסות לראות :במפלת הרשעים ,ובעד הרגע ההוא,
היו ומוכנים לסבול כל יסוד׳י תבל.
׳ולמולם חיילים גיבורים מלאכי חבלה של ס.ם.״ מזרעים מכף רגל
ועד ראשו ,אשד לפניהם גדעו ממלכות .אדירות׳ וכבשו בל ארצות אירופה.
■נוסף לזה היו מוקפים בשכנים רעים .הפולנים ,הרוסים והאוקראינים
לא לבד שלא הושיטו להם יד לעזרה ,אלא מ* גם .מקום ללון או מחבוא
להסתתר  16נ תנו להם .אדרבה׳ אם .הי׳ להם חשד שבמקום פלעי מתחבא

482

ספר ז כ רון

יהודי ,מסרו אותו ברצון ,בסיפוק הנפש ובצחוק על שפתותיהם לסהדיוטים
הנאצים •.
ובכל פעם שהגרמנים ירו או צלבו יהודי בפומבי .התאספו הפולנים
בהמון .חוגג לרוות נפשם השוקקה לנקמה ביהודים.
האחריות הקולקטיווית שהנאצים הטילו על הציבור היהודי ,אסרם בכבלי
ברזל והצמיד •אותם לגעטא ,בי• בל אחד חשב מד .יהי׳ •עונש המשפחה או
הציבור כולו ,אם ינסה לברוח ,או למרוד.
ואם כבר עלה לאיזה יחיד מאלף לבתה ליער מה היה סופו? הפארטזנים
של הא .ק( .ארמיי קרייאבי) ירו ביהודי טרם שהתנפלו על הגרמני.
ואם אחר כל אלה ההין מי שהוא להתחמק ולבריות מבין צפרני החי׳
מ דו ר סי לא• הי׳ לו שום סיכויים להצלה .במצב כזה היו נמצאים מאוכזבים
מיואשים ונדכאים ,שהיו מוכרחים לבצע כל מה שיצוו אותם נוגשיהם ,אפילו
לחפור ביד ולהניח עצמם שם בשורה כדי שיהא להם נוח לידות בם באופן
הרמאניטארי  . . .היהודים .היו בהברה שהעולם נהפך עבורם לגיהנם׳ ובולם
שונאים אותנו.
הגרמנים שאפו לבדוא בגיטאות משטר חיים כזה ,אשר תושביהם ע מו
בהדרגה לידי התנוונות מוסרית׳ בד־בבד עם התנוונות גופנית ,ובבר אמר
החכם :כל אשר יש לאדם יתן בעד נפשו ,והגרמנים לקחו מאתם מקודם הכל,
בעד החגיגה להשאיר להם גיוום הערטלאי .ומפני זה רבים לא עמדו ־בנסיון
המוסרי ,וכדי להציל חיי שעה שלהם ,נכשלו במדות מוסריות ואנושיות.
זרקו להם מפעם לפעם ■גרעיני מ חי /בדי שיחכחשו ביניהם בעת חלוקם,
בן באמו יבגוד ואב את בנו ימבר מעד■ פרוסת לחם.
»
ואם בשלב זה של חיסול היהודים בטומאשוב המאורעות ידומים לחיסול
היהודים בשאר ׳עיירות ,ואץ עירנו יוצאת מן הכלל ,בכל זאת אנסה לכתוב
פרטים אחדים ממה שנתברר לי וע״י עדי ראי׳ או מפי השמועה .כדי שיישאר
לדורות שידעו רשעת הגוים האלה.
תיכף בכבשם העיר אחר ימים אחדים מינו את מהעצת היהודים• ,שנכנסו
בתוכו יהודים ישרים עם כוונות טובות לעזור בכל מה שאפשר לאחיהם
הנתונים בצרה .מה שנתתוה אחרי בן זהו <ענץ אחר ,הם התדרדרו ביחד
עם כל ההמון לעמקי התהום .אבל להאשים רק אותם בדרך כלל אי אפשר.
• ראה ב&ך׳׳ר (ממות ד .ים) עה״פ %יפץ העם בכל .ארץ מרים׳׳ אמר להם הקב״ד.
לפחר אני מביא ועליהם מנות ,והס אומרים •פהעה חנזא וא0ו לוקק?״ ביון שישראל
יוצאין להביא תבן ולעשות הלבנים וזד ד״נמרי רואר״ו במור שדהו ומשבר את שוקיו,
לפיכך ויפץ העט — .וכשיבוא עם הדין הגוזל כל אלה שעזרו ישלמו כפי ג&ולם•

כי ה שמה ■וכל מה שנתרחש בה איננה ניחנה להשיגה לאנשים שלא היד
במחנות ובגיטאות ,יששוט .הגרמני לא נצלב על גנ ם הכפוף .אני נאלצים
לגשת אלי׳ בחושים שאולים מעולם אחד לגמרי ,פדי להבין דברים שאירעו
בעולם זמזד .וכל מי שלא שתה מ ם התחעלה מכלי ראשון מיד מלאכי המות
בעצמם ,אי אנוש ד לו להגיע לזה״ לבן אסור לגשת בכלים פשוטים למודד
העובדות שנתהוו שם .מחעצת והיהודים נוהד על־פי פקודת שלטון הארץ׳
והם עומדים על &כם להיות מסייעים לדבר ■עבירה ובביצוע ,יהי׳ להם
דין אנוסים.
אם בי מטעם צבא הכובש נאסרה השחיטה ,ככל זאת ר׳ בדיך שזחט הי״וה
עמד על משמרתו עד שתפסוהו יקצצו אצבעות ידיו.
עד טוף חש״ב הי׳ להם מורה הוראה הרב מיאדטשוב ר׳ פסח זיטזאמער
הי׳׳ה מקוזז ומרחץ.
מטעם ממשלת הכובש נאסר להם להתאסף אפילו לתפילה׳ נטגרו ונחרמו
כל בתי התפילה שנשארי(אתר השריפה בתחילת המלחמה) ,והעובר על הפקודה
נורה ג ו במקום .ובכ״ז התפללו במנין קבוע אצל רבי נחום שמש ד״י״ד,
ופשהרגיהו עבר המנין לרבי שלמה אקסט הי״ד שהתפללו במחבוא עד חיהול
אחרוני היהודים.
בפסח התאספו השבנים ואפו מצות בדת ובדין׳ ובשנה ראשונה י שני׳
לבבושם עדיין קבלו מצות מהדזועט באמצעות מועצת היהודים בזאמאשטש
(ראה פנקס זאמאשטש עמוד  .)1157יהודים סיבנו את נפשם בדי להשיג אובל
בשר. ,עד מלחמת גרמניה־ריסיה התקיימו עוד מלמדים שלמת עם נערים
במחביא׳ ביגיהם כדאי להזכיר את ר׳ מאיד קלרמן יר׳ וחוד אויפן ד״י׳*ד
ועוד״ .יהודים חרדים סבלו רעבון ומנעו עצמם לצאת החוצה כדי שלא יאלצו
לגלח זקנם.
A

n

״

י

-

1

1

■

■

■

•

־

<

*

ועתה אבוא בסדר כרונולוגי ■עד במה שאפשר עד חיסול הישוב היהודי
לחלוטין.
למרות זה שיהודי ■תושבי טומאשוב ,ריבם עזבו את מומאשוב תיכף
בהתחלת המלחמה בג״ז נתיישבו בטומאשוב בערן ששת אלפים יהודים ש ט ד
מ&זהח וממערב ,אפילי מוואדשא ואפילו מאשכנז.
בטומאשוב לא עשו געטא מיוחד ועם גדר מסביב׳ רק הוקצע עבור
ישוב היהודים רובע מייחד בפנה •הצפונית של השוק הגובל עם רחופות
זאטויסקי החדשה *תישנה״ שם הצטופפו בל היהודים התושבים עם החדשים.
חיבף בהתחלה ביזם  11נובמבר חגהעצ מאו ת של הפולנים הטילו קאבטריבוציע
מיותרת על היהודים בםפום עצים .לא הועי * שום תיריצים שדוב תושבי העיר
עזבו את המקום . ,ימועצת היהודים הביאו  .הסכום הנקצב במלואו.
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•אח״ב הקציבו למועצת היהודים לשלוח בכל יזם איזה מאות אנשים לעבודה,
וזז היתד ,עבודה במקום ,בסקרזקין ביוער ברחובות.
בתחילת עזנת הקיץ  1940אספו בערך שלש מאות אגשים מגיל 15־20
ושלחו אותם לישוב וויסאקיע־באדטאטשע ,סמוך לזאמאשטש למחנה עבודה
תחת משטר של פאלקם דויטשען שמה כבד הי׳ קיב ת גדול של יהודים
מעיירות השכנות זאמאשטש ,קאמרזב ,קראסעבראד ,טו שיוות ועוד .המשטר
הי /איום ,רעבת עמהם עבודת ■הפרך בחפירת בריכות ובורזת להספקת מים,
השזטרים והמפקחים הכו אותם מכות רצח ,ולא הרשז להם לקבל שום תזונה
או חבילה מביתם ,בעד חשד של נסיון לברוח  m uבמקום בלי שום התראות
ובלי משפט (ראה באריכות בפנקס זאמאשטש עמוד  1136*1137בעדותו של
גארפינקעל).
■

כה נשנה השילוח לעבודה בעיד ומחוצה לה .עד פרוץ מלחמת גרמניה־
דוסיא ,ואז הורע המצב מאד .מתחילה חיפשו אחר אלה ששבו מחלק שכבשו
הרוסים ,אבל אח״כ התחילו לשלוח לבעלזיץ .לפנים אמרו לעבודה ,אבל
למועצת היהודים כבר היתה ידיעה שהם נשלחים לחסלם .מתאי־הגזים עוד
לא שמעו ,רק -זאת ידעו בבידוד ששם מבערים אותם מן העזלם ,ובאיזה
מיתה לא יהעו .זכאשר .בא מפקד הס״ס לראש מועצת היהודים הקדוש
יהושע פישלזווהן הי״ד ,לקבל הרשימה את מי לשלוח לבעלזת (כמו שסדדז
תמיד הרשימות לשלוח לעבודה).
נתעלה אז הקדוש יהושע פישלזוהן בדרגא גבוהה של אהבת ישראל
וקידוש השם ,להפקיד חייו מתוך רצון חפשי בדי שלא לבגוד באחיו האומללים
ושלא לחטוא נגד ד׳ ועמו.
השיב לו בזה  1הלשון :אדוני ,אני יודע שהנני תחת י מ ם לחיים או למות,
לא מלאתי הפקודה זלא הבימתי.הרשימה שאינני ר-וצה למסוד את אחי האומללים
לשילוח לבעלועץ להומם ולאבדם! אני גתרציתי ונעניתי להיות ראש מו-עצת
היהודים בעיר לשתף פעולה רק בדי לשמור החוק זהסדר ,אבל חלילה לי
לתת יד לרצוח ולאבד את אחי ,לא אתן ידי למעל הנורא הזה ,תעשו עמי
ובו שתי ולבני כטוב בעיניכם! אבל ידי ומצפוני ישארז נקיים!
הקצין של ס.ם .לקח האקדח וידה בו ומת על המקום ,יהי׳ זכדז קדוש.
וברוך ■הי״ד.
העמידו אחרים .על מקומו וזזם שיתפו פעזלה ,מתחילה שלחו הזקנים
והחלשים וילדים ואח״ב מעט מעט את השאר.
הגירוש הבללי התקיים בערב שבועות תש״ב .בשלחו לפנים לציעשינוב
ומשם הובילו אותם לבעלזיץ ,ונשארו עוד קומץ קטן שעבדו בטארניזואטקע
ז־עוד אחדים :בעיר ,אבל בתש״ג בבר לא הי׳ בנמצא באופן רשמי שום יהודי■
בטימאשוב• כדאי להדגיש שאף יהודי אחד לא ניצול בטומאשוב ,הגרם לא רצו
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■

למתביאס ,אדרבא הם גילז׳ ממבואות של חנה דגעלער זבני׳ הי״ד׳ של שלמה
אקסט זבניו הי״ד׳ יומיים טרם שיצאו הגרמנים זבאו הרוסים.
כה נשקע ונחסל ישוב יהודי פורח ודענן ונשמד כליל הי״ד ,ת ב צ ב ״ ה .
*
*

אבל ייאמר גלויות קבל כל העולם״ אם כי הם לא בצעז ההריגות והשחיטות,
אבל גם ידם היתה במעל הזד׳ שנעשה נגד עם ישראל לעיני השמש .הם יכלו
ל&וצץ ה כבשונות ■ועוד צעדים שהיתה חוסמת •בעבות ד«דרד לבצע חבני׳ותיו
המשחיתות .לא יועילו שום תירוצים ואמתלאות ,גם מתרפה במלאכתו אח הוא
לבעל משחית ,עליהם נאמר.
אחר מעשה שכם שטימאו את דינו .בת יעקב כתיב (בראשית לד כיז):
״בני יעקב באו.על החללים ,ויבוזז העיר אשר טמאו אחותם׳ .יוקשה למה נאמר
אשר טמאו בלשון רבים הלא רק יחיד עשה הנבלה הזאת .אד מאחר שהדבר
נעשית לעיני בני העיר והם שתקו״ .בולם אשמים בדבר״ ולכן תלה הכתוב
הפעולה עצמה בהם״ ואמר אשר טמאו אחזתם כלשון רבים .חשבזננו עם
העולם הגדול והגאורי לא 1ח0ל .בעת שמשפט השמימי ינקום• נקמתינו
מהגרמנים ■ויעזזריהם בגלוי ובסתר״ יפרע לכל אחד מאומות ד״עולם פגמולם
שגמלו אתנו .הקב״ה מאריך אף זגבה דילי /זתפילתנז  :זלעגומת * נפש
תנקום נקם במהרה בימינו ויקוים בקרזב ״יום נקם בלבי ושנת גאולי באה״.
■
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במחזור עתיק הנמצא בוואטיקאן שד.וא אי1קובל ונרשם בספריה הוואתיקאנית 199
■

(ראה עלים לדוגמא לדוד ■פראנקעל ,שנה ראשונה תרצ״ד־צ״ה״ במאמרי  .Xמ־יימאז)״
שני דפוסים קדומים ובברכת הפטרד״ במקום ולעלובת נפש הושיע במוזרר . .בימינו״
שם הגירסא ולעגומת נפש ■תנקים נקם •במיורה בימינו.
איתא בילמדנו ,אמת רבותינו •בל נפש ו4פש שהרג עשו .מישראל ,כבחכול .ננזל
הקב״ה מדם כל נעש ונפש וטובל פורפורין שלו ( .לבושו) עד שגבעת דם ,וכשיגיע
יזם הדיו ויושב עליו בבימה לדון אותו ,לובש אותו פור&ודין ומראה לו גופו של כל
צדיק וגדיק רשום עלי׳ שנאמר ידין בגוים מלא גויות ,באותה שעה מתנקם הקב׳י־ה
ממנו ב' נקמות שנאמר א־ל נקמות ה ,א־ל נקמות ד״ופיע מו״,
 pwבילקוט שמעוני (תזזלים תתס׳׳ט) שמביא דברי זזמדרש הנ״ל ,ובמקום
שהדג עשו כתב  .שכל נפש ונפש שהודגים גזים מישראל כביכול נוסל הקב״ד .מדם
כל נפש .ונפש וטבל .פורפורין שלז ופד .ועיין באור החיים הקדוש{.פרשת צו) ד״ד!
על ■מוקדה על .המזבח וגי׳ וז״ל אומדו מדו בד ע׳׳ד ארד׳ל כי כל נפש שהרגו
האומות מישראל על קידוש שמו יתברך׳ הקב״ה רושם מדמו *ודת הנהרג׳ ואותו ילמש
יום נקם .בלבו עגלה״ק.
*
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ב שנים של זועיה
I

רחל

שוו א ר צ בוי ם ( ק ל א ר מ אן)

נרשם על ידי

י ע ק ב ש ואר ץ

א נ י יודעת״ וכמעט במוחה״ כי אחרי קריאת ■תיאורי *ה״ שאגב אין בכוחי
באורח פיסי למסור אף חלק עשירי ממנו ,תחרשנה אזני הקורא מחיבוט האופנים,
חמן רב לא יוכל להשתחרר מאוירת הטרנספורטים וזעקות הפרא  . . .כששטחה
של פולין הרצף בנהרי־נחלי דם יהודי״ כשענני עשן אדומים־שחורים ®ל
תאי־הגאזים הדולקים תדיר כיסו את ע ץ השמים  -----------ז כ י מיו בכלל
קיימים שמים באותם הימים? הן הטבע •עצמו •היה כה אכזרי ביחסו אלינו
האומללים .מעין של דמעות חונק אותי ועוד היזם בזכרי כי תמיד לפני פעולת־
השמדה של יהודים היתה הרמה רזח פה חזקה כאילו מאה מכשפות תולות
את .עצמן? בלילה שכזה הי׳ה הרוח הגועש נושא בכנפיו ער ימות זבל אל
הצריפים המזוהמים ! בלילה אשר כזה היו העורבים מקרקרים איומות —
וכל זה עוד הגביר את הפחד ,את האימה מפני •המות המתקרב■ .בין ענני־הזעף
האפלים המגזבבים היה מופיע ירח גוץ״ חיזר שדמותו תמיד נעיד.״ ודומה היה
שכל העולם הנה •זה ■שזקע■ ,העוד לפני ■שיופיע כוכב־השחר הפל יהיה כפר
גטמחר! כולנו נהיה כבר מגורשים״ .שדודים״ מחוללים ונ ר צ חי ם ...כבר חלפו
שנים רבות מאז ימי־הדמים הקושמאריים ,ועדיץ טריים בזפרזן זבולטים בגוניהם
מראות ׳הזיעה של הגיהינום שהתרחש על פגי האדמה״ ממש בלבה של אידופה,
בתור ■שגזת מאה שופעת תרבות זציזיליזציה .לא׳ :מפציעי־הדמים לא ארפא עוד
לעולם״ אך באבלי על אחי ואחותי״ ילדים קטנים״ ז ידידים חסרי־אונים שגיח־נז
לאבחן״ ■ובהם הקרובים לי ביותר — הורי היקרים שמתו באורח טראגי כזה
על קידוש השם — ישמש תיאורי זה זכרץ־קודש לקדושים שניספז ביסודים
איומים״ שנקברז בקברות־אחים שונים״ בקברות המונים לאין־קץ ,החרושים
וזרועים על .פני ■השדזת של גלויות היהודים באירופה• ת .ג .צ .ב .ה.

פחד* הראשון בדרך מוארשה לטומאשוב
סמוך לפני פרזץ מלחמת־הדמים העולמית הייתי בוארשה״ שם עבדתי
בתפירה .האמת היא שאבי מאיר קלארמן ואמי התנגדו למטעי לוארשה.
כאילו היחה להם הרגשה מוקדמת על החודבן הגדול העתיד להתחולל על
העולם פפלל ■והעולם היהודי בפרט .ברם נמשכתי מאחד אל העיר הגדולה.
העיירה הפעוטה .והדלה טומאשזב שהיחד .פורחת מ מי ם הקודמות במלאכה
ובמסחר — כמו נרדמה לפתע .האנטישמיות החלה מגא•״ את צסרג־י׳ה החמ ת

i

*
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כלפי ■האוכלוסיה היהודית• .נפתחו חנויות של נוצרים כמו ״סאמופומץ״  meמ ת
שחטפו ממש את מעט הפרנסה מחמ־ונים יהודים .עניים דכים ,שישבו ימים שלמים
בפתחי־חנותם יקראו עתון .מרירה השתררה אוירה קודרת .הפועלים  .החלו
מהלכים בראש מודד .־מעל־המלאכה חיסל את סדנתו״ האבטלה גדלה ממם ליום,
ופועלים רבים עקרו לערים ■גדולות .ואז גם אני נסחפתי ,ואת הורי ניסיתי לשכנע
כי רק !בוארשה אעלה ואצליח .הם הסכימו בלב כבד מאוד׳ ואני נסעתי.
כפי •שכבר ■הזכרתי עבדתי בוארשה בתופרת ■בפירמה גדולה  ,Tamזכל יום
למדתי יותר יידעתי ■יותר• אד באותו זמן טרם ידעתי כי גורל האדם ,שהוא
0ה רגיש ,יגרום לכך שאדע את המקצוע בבדי שהוא יעמוד ׳לימיני בימי־יהדמים
של מלחמת־משואה ואולי יציל את חיי ■העלובים והחשוכים שחייתי אז.
פעבור זמן־מה פרצה המלחמה .הבל סגור ונעול ,י אין רבבת אין אוטובוס,
מחשבותי •נצנפות בערפלים כבדים איד זביצד באים לטומאשיב ,למשפחתי.
בביתי ויללתי ב לי־ הרף מיראה להיות לבדי 1םופד ,שקמה .פגשתי במקרה
קבוצת־אנשים שיצאו לחרד״ יפשיט ברגל ,מי ללובלין מי לזמושץ׳ .יצאתי אתם.
בדרך ■תקפני והפחד מראשון .מהפצצות יהיו איומות״ יריות מבל עבר .לאן
שעיני מביטות — ■דליקה .משפחות יהודים .עם פעוטות נטתבו בקרונו תי איברים
עם בלי־מיטה אנה ושוב .חשתי ממש בי לבי הצעיר •עומד בי מפחד .כד נגררנו
אר&עה ש פרעות תמימים״ ־במקום שעשינו ביום לא היינו בלילה .עייפה״ רצוצה״
חצי־מתה ובעלפון הגעתי לטומאשוב.
1
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בואי לטומאשוב

#

כשנכנסתי אל !ביתנו מיד חשפו עיני .את הורי לא הפרתי כלל .בפד.
קפצה עליהם לפתע והזקנה .לשאלתי ״מה נשמע פה ז* פרצה אמי ע׳׳ה בבכי
ושתקה בעקשנות .א ד יש שמיקה הזועקת יותר ממל הדיבורים ׳והזעקות
היא המסכנה לא רצתה או למלל לפני את מגילת־הענויים !ומסורים ומעשי־
הפשע האיומים שעוללו בזמן כה קצר נגד האוכלוסים היהודים בטומאשוב.
שתיקתה אז -הילפה עלי אימי רעמים ,הצליפה ממש ברקים על פני .בקדרות
ידבאון צנחתי אדצד״ למחרת ראיתי כבר בעצמי את השבר הגדול  :פטה רוצחים
של יהגשטאפו הובילו קבוצת יהודים תפוסים לעבודות בפיה .בנמרים משתוללים
ההעימו !מעיות :״אתם יהודים שורצי כנים״ מלוכלכים״״ זתוד כד היפו
באלות־גומי על הראשים .נתקפתי פחד איום שהמית בי כל תקוה ואמונה.
כצל שחור נפר ש.סביבי הפחד .מה !עושים? איך ניצולים? אבי ע״*ה שילם
לנוצרי מפיר ספום כסף מסוים על מגת שיבריחני ■את הגפול לראווה־דוסקה״
ואני לבשתי בגדי־איברים ובלב כבד .ושבור נפרדתי מיקירי .אבי ע״ ה.ן ע ק
מאחרי ;בקול כבוש  :״אני מקוד ,תזל׳ד .שתחיי ותעברי את הזמן • הנורא של
פשעים״ של כולו חייב״ .ואני הגעתי בשלום לראווה־רוסקה אל הסובייטים,
ונשמתי לרווחה.
■
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חיי הבודדים בראמה״רוסקה עד שפרצה מלחמת גרמניה-רוסיח
ב מני 1941

■לראווה הגעתי ■בלילה מאוחד מאוד״ אך הרחובות היו עוד מלאים מטיילים,
הדגה מאוד יהודים■ ,ודוקא גני •טזמאשוב ,וכולם באחד החים מה חע ומר להם,
כיצד הם מתגוללים בבתי־מדדש זבבתי־בנםת״ חלקם איז להם ממה להתפרנס
ואין להם כגיסה לשום מקום״ כי הפליטים הביאו מחלות וכל מיני פגעים!
ויש עומדים להבריח את הגבול חזרה לטומאשוב״ כי אינם יכולים •עוד
להחזיק פה מעמד .הלק אחר עומד לעקור לרוסיה ,משם שולחים מזמן א מן
רכבות ,מנועם השלטון הרוסי ,וכל הרוצה יכול לנסוע .כשתיארתי לפניהם
בקיצור את הגיהנזם •בו •שרויים היהודים בטומאשוב ,כיצד מלאך־׳המות
פרש .שם ■את כנפיו השחורות •בלי להון איש ,צעיר וזקן? כיצד הרוצחים
הגרמנים זורעים מות ■על כל צעד ושעל — גשתתקו כולם בפיות פעורים,
או לא הכל האמינו לי יבו במקום אמר״ו .שאני מפריזה .ורבים רבים מאוד
מבני טומאשוב אמנם חזרו לשם ,ואכן שילמו המסכנים אחר כד ביוקר
רב מארד.
סבי ע״ה ,ר׳ חיים פרשטמן ומשפחתו שהיו כבר מזמן ■בראווה שמחו בי
מאוד .אף הוא סח לי מה רע ומד פד -זכי הם החליטו לעקור לרוסיה.
אחרי כמה ימים השגתי עבודה בתפירה .הרבה לא הרח־ותי ,בקושי יכולתי
להתקיים .אך את הכל הייתי מקבלת כאהבה אלמלא ההרהורים יומם ילילה
בתארי לי את המצב האיום בו שרדה משפחתי .לילות שלמים הייתי שוכבת
ובוכה על •גורלנו.
כאחד הימים נפרד ממני בלבביות סבי וע״ה ומשפחתו ,שעזבו ב!דדכם
לרוסיה .אמנם עז היה רצונו כי אסע עמם אז* סירבתי בהחלט ,שכן הזקה בי
האמונה פי הנה־הנד .יקיץ הקץ על כל הצרות ,וחפצתי איפוא להיות עם משפחתי
השרויה לא רחוק מכאן .כך נמשכו חיי הבדידות שלי בימים קודרים ■ולילות
של נדזדי־שינה עד — ע ד •ליוני  1941כשפרצה לפתע מלחמת־הדמים הגרמנית־
רוסית.

דרכי חזרת לטומאשוב וחהמתי האיומות החדשות
השמש שקעה בים של אש ודלוקה בתבערה לוהטת !גלשה אל מאחודי
האופק ונעלמה ,בהותירה אחריה לזמן רב פס רקיע בועד אדום כדם .הרהובות
מלאים אנשים ,אצים אנה והלום ,פוכרים ידים ,בוכים ומיללים ,הן פרצה
המלחמה שכר .הרבינו לרעוד מפניה .הגה מדברים ,והגה מפציצים ,וכבר יש
הרוגים ,יורים מכל צד .זלפני הפל שומעים כבר את הקולות הפראים של
הרוצחים •הגרמנים ואני שוב במצוק ,שוב באש .אני עם ועוד כמה משפחות
מטומאשוב •הפלגנו בדרך חזרה לטומאשיוב .בקושי נגררנו לשם על פני
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שדות דערות .כשנכנסתי אל מדרי התנפלו עלי.בבכי של !עוית• מעין של חוגר.
בשקף י מעמיה של אמי <ע״ה .היא המתכלה ני במבט מבולבל ,אף לא טרחה
לנגב את ד.דמעזוז״ כאבה היה 1וקב *עמוק עיד שלבי נלחץ במועקה
מיד למחרת היזם מקבלים !הורי הודעה שהואיל וביתנו באה מרוסיה
עליהם להכניס סכום יגדול !עבורי מפר נפש .פרצה יללה ■בבית ,היכן נוטלים
מהון 0ר« רב .אך זי ן תיחוץ .מחר ב־• 8בבוקר חייבים להכניס את .הסכום.
אמי ע״ה לקחה שדשרת־זהב שועוד יהיתה לגווהלכיה למכור אותה לכומר הפולני.
היא ספרה לכומר את הכל .הלה נטל את השדשרת ושילם באומרו* :הצילו
את ילדתבם״ .אמי הודתה לו ב ת ב לבביות ופנתה לדרכה .למחרת היום
שילמה ע מ די את הספוט .כד נאלצו לשלם כל המשפחות היהודיות שבאו
מראווה '■סבומים גדולים ועצומים כופר נפש• למותר לציץ כיצד פעלה מבז׳נת־
הרצח הגרמנית בדיקנות בכל הפרטים ,כך שבל יהודי הבא מהיכן שהוא,
מיד ידע .זאת הגסטאפו .מובן שלא חסרו מלשינים ,מודיעים בעל המינים.
ואלפי עיניים בלשו אחד כל יהודי.
אחר יזמן קצר נכנס גרמני יאומר שהוא יודע כי אני תופרת ואוכל אולי
לתפור דפרים שתים ע ט ר משפחתו ז ״כך ,עניתי ונאחזתי בכך כבמציאה נדידה.
התחלתי ל ע מ ד עבור משפחתו והוא שלח יעוד גרמנים ,מ ני הודיתי לאל
על שבולם היו שבעי רצון מעבודתי .גם קבלתי רשיון מיוחד ז .א• כרטיס עמודה.

העלילה שאגי קומוניסטית
יבוקר אהד נכנס איש ׳הגסטאפו פדוקדפ .ומודיע כי!ני דו צו שעלי ללכת עמו
כעצודה בתור קומוניסטית .הוא נותן לי •שהות  5ירקות ואוכל לקחת ע&י
מה שארצה! .הורי פרצו בבכי מר יבקשו דחמים •והוא .עמד קר־דוח :ושרק לו
איזה פזמון .גם' אמר כי ראשית־כל ■יוליכני אל ראש הס.ם .זיידל .לשמע שמו
חלף רעד בגופי .ראש ס.ס .זיידל מיה בעל קומה בינוניים רחב כתפיים,
פניו ביתנו להשתנות כל שעה ,הנה היה ■מתוח .בחומרה ועם עיניים מובלטוזת
בקפידה כדספוט ,ומעוד רגע נתחייך בסאדיזם כשויתר,ו ונכנעו לו .הפגיי®־.
הבי קטנה בהוראותיו לא ■עברה ללא עונש .על איחור הכי־פעוט במשהו
היה יודה למות כשבידו האחת האקדח ובשניה תפוח שהוא נוגס .מי  nrיוכל
לתאר לו «ה התחולל אז בלבי .כשהפני»ו אותי ■אל הרוצח זיידל׳ ממרק
ראיתי את עיניי הרצחניות — ביטל ממני הדיבור מרוב פחד .נשארתי עומדת
כפופה ,מכווצת ,כאילו כל הגלות היהודית הוטלה לפתע בגמל כמר על
כתפי הועות.
הוא פרץ מעקת־פדאג ״את קומוניסטית מתוצפת שכמוך 1לפנות אל
הקיר! ידיים למעלה!״ מהחל מטפל באקדח .כשראיתי את המומ לנגד עיני
שבה אלי ריחי .פרצתי בבכי יעז ,נפלתי לרגליו ■ובקזל קמחע לב אמדתי לו
כי הנני עוד ילדה !ולא יודעת■ בכלל מה זד״ בו ברגע יצא .לא אזזע אם
*
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קראו לו .אן מנד הדלת שהשאיר קצת פתוחה הבחנתי כי אחד נותן לו
שגי בקבוקי ייז־שרף ומדבר עמו משהו .מיד נכנם אלי בחזרה זצעק ייתר
מקודם :״החוצה קומוניסטית חוצפנית!״0 .עלד .נידף השתרכתי בקושי החמד-
ובבואי הביתה התעלפתי .לא ראיתי את השמחה הגדולה ושל הורי על שניצלתי
וכאילו חזרתי מהעולם הד״זא.
כך הלך והורע המצב מיום ליום .כל יום וכל לילה היה מאבק איך לחיית
את היום .החלו שואפים לעבודה״ כי פל שבי ת ברטיס־עבודה זכותו לחיות.
אבל אחר כך כבר החלו לא לשוב מעבודת־הפרך האיוומה .מקרה ראשון היה
משפחת שווינדלד עם ארבעה ■בנים .בתום העבודה ציוו .עליהם לחפור בורות
וידו בהם ,והודיעו למזזעצת היהודים להביאם לקבורה .מיי נשאם ר׳ נחום
צוקד ע״ה ■על כתפיו אל בית העלמין .לפתע ראינו את החורבן הגמל.
מה לעשות? שמעון גולדשטיין ,בנימץ בלוזר ,גרשון גורטלר& ,אשה רוטנברג
ואחרים היו מתגנבים בחשאי מזמן לזמן למרתף שהורי רבצו «־ במסתזד,
ופעם גם החלטנו להתקץ לנו בונקרים ביעד ,אך הדבר לא יצא לפועל כי
צריך היה לסכן יותר מדי.
מ ס ע ה ה ש מד ה ל *׳ שאנוב
מסע ההשמדה הראש ץ היה במארס  .1942לפי פקודה צריכים גברים משים
להתייצב במשך היום במגרש זה וזה .שלוש יריות שימשו סימן להתחלת המבצע.
מיד נשמעו זעקות־׳הפרא של מובילי־׳הקבוצות ונותגי־הפקודות .הם ניצבו
במצב־הכן קרבי מלא ,ערוכים פה •ושם בקבוצות .בסדר איסטראטגי מתוכנן
כמו בתמרונים שלפני התקפה ועל האויב וכי קל הוא הדבר ,הרי יהודי טומאשוב
ונשיהם וילד יהם מאיימים על הרייך הגרמני ,והאשמים הראשיים במלחמת מעולם
הדי הם היהודים! .עוד קודם לכן קיבלו כל הלוחמים מנות .י״ש בחלוקה.
זאת קיבלו לפגי בל שחיטה ,כי •בכך משיגים תוצאות יוחד טובות .ועצם
ה״עבודזז״ היא זרמה ,גועזת ,ופראית יוחד .ראינו לעינינו את האסון הגדול.
גברו המהומה והיאוש ,חיו רצים נפחדים ואמידים  :היכן להסתתר ? אנה נמלטים ?
לא לכל היהודים היו בונקרים או מר תפים ,היו רצים אל שבנים ,למקומות־ סתר
משותפים ,אך הנה כבר מאוחר .הגרמנים מתהוללים ברחובות .קצת יהודים
עשידים שמקרוב טוו פדו את עצמם בסכומים גדולים ובמקומם החלו מחפשים
את הענייזם ברובים שלופים רצו הרוצחים מכל צד ,תפסו מעמד ליד כל קיר
כעמדות איסטראטגיות• מיד הדהדו יריות סדירות ! זעקות־פרא של הרשעים,
בכי •ת־ילדים .אגחות־פצמדם .פה ישם חלף יהודי ומיד הכריעו פ ח ד רצחני.
אני שכבתי בעלית־גג ,תקהעה בפינה ,ומציצה בעד סדק צד .לפתע דאו עיני
שמוליכים כבר את הורי עם הידיים ל מעלה• נאקה חנוקה פרצה מלבי שטוף־הדם,
תלשתי את שערות ראשי ופרצתי בבכי מתיפח• כעת אני כבר ■פודדה כאבן.
כך הוליכו פל פעם אחדים אל נקודת־האיסוף .חלק לא• הגיע כי נודו!עהד קודם.
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את כולם הובילו לצ׳שאנוב ומשם לבלז׳ץ• אחי בן ה־ 12התחמק זחזר .את שמחתי
אין לתאר .כשראיתיו סדרתי אותו..אצל גוי׳ תמורת כסף כמובן.
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יהודי טימשוב מובלים לצשנוב
אחר מיבצע הדמים לא יכולנו!עוד לשוב אל עצמנו .חלק מסוים של י׳הודים
שהיו מוסתרים •באו• •בחזרה ,לבעלי ברטיסי־עבודה -היתה להם הזכות לחיות
לפי שעה׳ ■ואני ביניהם .מאמי ע״ז׳ עוד קבלתי אגרת והיא כותבת פי אחת תבקש
מאת ה׳ שישאר זכר ,שאני אשאר בחיים .אך אוי ■ואבוי לחיים כאלה ,הפחד
והאימה יום־יום ,ד״חעב המוצץ את שארית הליח מהעצמזת .אך סאת־הצרות
דחקה  •rawמאוד מהיות גדושה.
ה מ ס ע לגלז׳ץ
!כיום שני של שפהעות אותו! שגה הרתה האקציה (מיגצע השמדה) השניה.
בדחף עזר יותר גדול ,כחיות־טרף ,התרוצצו הרוצחים ,חיפשו׳ חיטטו:פתורים,
׳במרתפים ויעליזת גג ,וסחבו יהודים אל  1קודת־והאיםוף .מי שלא יכול היה ללכת
ניחר .במקום .חזרו זנישבו !המראות של האקציה !ההאשונה .אותן צוותדת־ד&רא,
מחלומות !על הראשים ,דריסת־תינוקות ברגל ,צעקות ׳ובפיות — קרעו ממש
לבבות .הפעם ■הסתתרתי במרתף מוסווה.
בפי שסיפרו לי אחר כף ד״יה ליהודי אחד *מזל״ .כשעלה מל העגלה נפח
את גפשז• גופו המת נשאר .שכוב בצפי&ות בין האנשים החיים .כשהיו בפר
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עמוסים כל הקרבט׳ת שאל אחד את ■הגרמנים מה לעשות ■עם המומתים המתגוללים ?
להטעעם בץ החיים — היתה התשובה .״לצאת למסע״ — רעם האוברשטזרמפירר.
לקול בכיות ויללות קרחעות־לב זזו העגלות מהמקום״ את כל הקרבניות האומללים
הובילו לבלז׳ץ להשמדה.

ללא יהודים
למחרת אחרי האקציה ■השניה דמתה טומאשזב לגי ת קברות .הבתים הרוסים
ושדודים .ניצלו מספר יהודים מועטים מאוד שהיו מוסתרים היטב ,יתומים ששרדו״
אלמנות ,ונפשות גלמודות ורצוצ׳ות .את אנשי מרעצת־היהודים זוועו בינתיים
חודצחים .פרט אהושיע׳לה פישלזזן ע״ר ,שעוד לפני זמן דב שלה יד בנפשו.
היו שאמרו כי הרוצחים ירו בו ,באשתו ובילדם :על שסירב לתת יהודים.
במקומו ניעשה ליושב ראש אבא ■ברגרבוים הי״ד .כך התחלנו מעט השרידים
להתענות שדב בהסתר ,והיינו ג!פזחים מדעב ומפחד תמידי מפני המוות המתקרב.
אחר זמן קצר ,מאוחר בלילה■ ,דופקים ועל :המחבוא שלי .נמהלתי חזק מאוד
כאשר קראו בשמי ואמרו :״מהרי לרוץ ולברוח■ .גם אבי כבר בורה״ .היה זה
יהודי שעבד אצל הגרמנים במשרד העמדה .מיד הודעתי למי שיכולתי,
אן* לא האמינו .יהודי אחד חרף את נפשו וניגש אל ביתו לראות״ הדלתות
והחלונות היו כבר עקודים והכל שדוד■ .ביום ששי ברחתי לטארגוואטקי .בדדו
ככר שמעתי את -הידיות .טומאשוב נותרה ללא יהודים•

חווייתי בטארמואטקי
כשבאתי לטארנוז׳אטקי ראיתי רבים מבני טימאשוב שעבת שם קשה ומד,
ב א תשלום דק ■עמד קצת מזון״ בעמדות שמות .ליהודים אלה היו המובן
כרטיסי־1עבודה• •גם פועלים נוצרים ע פ ת ■מעבודות שונות״ אך תנאי־העבודה
ואודח־חי״הם •בכלל היו שונים לגמרי .לא יהעז שום פחד העלו לשובע.
אני התייצבתי לפני מנהל ם 0. .קינה ■עם כרטיס העבודה שלי כתזפרת .הוא היה
מרוצה ,והתחלתי ל ע מד בתפירה כשביל הפרעלים הנמרים •בלי שכר ,ומקבלת
אוכל מאלה שעבדתי עבורם ,ומזון היה לי בשפע עד שיכולתי פעמים רביות
לחלק .שרר שקט יחסי .׳תדיר היה המנהל מרגיעני שלא יארע לנו כל רע׳
תמיד דדה מבטיח שאנו מביאים כאן תועלת בעבודה ,ואמנם נסע -תמיד ללובלין
סדי לפעיל להאריך לנו את החיים.
באחד ■הלילות בא במרוצה אזוי הקטן שמואל שהיד ,מוסתר אצל נוייה׳
מושחר ,ערום ויחף ,כי הגדה *רקה אותו. .עיני חשכו .יועצו א שלא לרשמו
כי אז יהרגוהו■ .התחלתי להסתירו כל פעם במקום אחר.
פעם אתת מודיוע א והמנהל כי מחר יקח אותי לגזומאשוב כדי לתפור
בשביל משפחתו המתגוררת בבית דודה ברגרבוים .מאוד לא זזשקתי ,אך לסרב
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לא יכולתי כמובן״ דלמחרת נסעתי •עמו .ישבתי זח&רתי שם .אשתו הי תה
מרוצה מאוד וטובה מאוד #לי .ועיניה והרכות התכולות לא היוו !מול אחדים
למראה יהודי .מבטיד .החמים הועיעוני׳ אך לא ייבולתי לשקוט בהרהורי
באחי הקטן השוכב שם במקוט־התר ,ובקשתי את המנהל להחזירני לטארנוואטקי
לפחות ליום אחד .אך הוא דחה זאת בהחלט :״למה זה דוקא היום?״ —
שאל באיח־ניה .בקשתי את אשתו ■וממש בכיתי לפניה. .היא לקחה פועל שלה
שהובילני חזרה בעגלה קטנה לטארגזואטקי ואמרה לי בי בעוד יום־יומיים
תשלח אחרי.
אחי שמח ■בי מאוד עד כי דמעות שטפו את פניו• נתתי לו לאכול מה שקבלתי
מאשת־המנהל ,ובלב הולם ורגש מנבא דעות הלכתי לישזן .לפנות בוקר
אני שומעת רעש איום וקולטת מיוד את הצווחות הידועות ■היטב של■ הבריונים
הנאצים:י אני מציצה החוצה״ כל היהודים כ0ר עומדים מוקפים רוצחי ס .ם.
ועד שאני תוהה מה לעשות ,מתחלחלת ־ מפחד׳ בבר מקשים על דלתי :
״׳החוצה חזירים אהודים  s׳ /יצאתי .הרוצחים מתרוצצים גפראות :ויורים מכל צד
ביהודים הבורחים .הגה חולף ממזרי דלאדק אטנברג (.נכדו של יעקב׳לה רופה)
וסח אלי דבר־מה״ ובבר הוא מוטל מת מכדור רצחני .מהרתי לגשת אל בל
!הלכודים שעמדו מוקפים רוצחים עם תפים שלופים .מבטי גדדו מהר פה ■דשם.
את אחי לא ראיתי r a n .אחד עמד עם רשימה ביד והקריא את השמות.
על חלק אחד ציוו לפגות לצד אחד ולעמוד שם ,׳וחלק אחר — לצד שני.
רהל׳ה פוטר הפילה את עצמה בבקשת תחנונים לרגלי הם .ם .יהשליפה ועליז
כמה חפיצי־זהב ,אך ללא הועיל .את הפצי־זהערך לקח אך אותה ■ואת אמת
העמיד בצד״ ג ץ הנידונים .שלושת אחיה לא הופיעו ברשימה ו ל פ י •שעה
הניחום .עם סיום קריאת־חשמות מודיע איש הם .ם .בי התופרת הע מד ת אצל
המנהל בטזמאשוב תיירה מחר ב ־■ 8בבוקר .חרדה עבדתני .והנה מובילים בבר
קבוצה אחת !ומכים בלי הרף .משליכים אותם על קרובות מוכנים .הצעקות
והבכיות קרעו לבבות ממש .גרמני מדושן צעק ברוב הנאה סאדיסטית כדי
שהכל ישמעו :״לצאת לבלז״ך .וכמה עגלות מלאות עם  70יהודים בערך
זזו בכיוון לבלז׳ץ .מהרבה מארד משפחות לקחו את הילדים והותירו אח
ההודים ,ולהפך.
החלו בגירוש הקבוצוה השנייה אך בכיוון והפוך ,לזמושץ׳ .גם קבוצה זו
מנתה מספר אנשים דומה■ עמדתי כמגולבלת זלא ידעתי מה לעשות״ איך
לברות כעת מפני ד״מות ולמצוא הצלה לחיים .מ .ברגע ספגתי מהלומה בראשי״
צנחתי לארץ :והרמה עצמו נשאני ביד אחת ׳והשליך אותי על ■גבי האנשים
שכבר ישבו בעגלה .מראשי בזל דם אך לא חשחוי באב .כי לא יהעתי מה נעמוד .אתי.
להכרתי שבתי ד ק בז מו ש ץ /שם רידפו אל גקרדת־איסוף שבה שכבו כבר מקודם
עם הפגים למטה הרבה יהודים מודדפים ממקהמות רבים•
שם החזיקו אותנו יום בלי שום אובל׳ י ח טי א אותנו האומללים ועל מכוניות־
משא  .urnלאן לא ידע איש.
■ V I
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במיידאנק
מי שלא ■עבר בזאת ■מדים ,כאמת יקשה לו מאוד לחפים כיצד יכול אדם
לעמוד בסבל איום שכזה .לצערי דל מדי עטי מכדי לספר דלחאר את הכל
בנאמנות״ שיוכלו להבין ואף להאמין.
אגב נסיעה במשאיות ראיגו פתאום את אסוננו הגדול .מובילים אותנו
בדרכי־מחשכים המוליכות למיידאנק ,׳הרכים ספוגות דם יהודי ,אדמה שמבלה
באפרם של חיי יהודים שנשרפו .ככל שהתקרבנו נישא אלינו יותר ריח
תאי־הגזים ממחנה־המות .כולגו פרצנו ב מ י תמרורים .כבר ראינו בעליל
שגורלנו נחתם' .אוש ■נטול־תקוה אפפנו ,אפאטיה בוראה׳ ■מצב ללא מוצא.
בלא יודעים משמשתי כל הזמן בצלוחית־ הרעל שהשגתי לי עוד בטומאש׳וב
מידי הברנש שעבד בבית המרקחת של פרנק .פשוט לא רציתי למות בידי
הרוצחים .משהגענו הובילונו מיד אל חאי־הגזים תוך מכות רצח• רק מהמכות
בלבד נפלז חללים מכל צד .אנשי־קאפו המלוים אותנו יגררו תמיד הצדה
את המתים .משבאנז אל תאי־הגזים ציוו עלינו להתפשט ■ערומים ,ואותה שעה
אבדה לי צלוחית־הרעל .נכנסנו אל תא־הגז וכשאחד עמד כבר לטרוק  ratהדלת
ההרמטית ניתן צו ,ממש ברגע האחרון ,כי נמהר שוב להתלבש .מעורטלים רצגו
בפראות •החוצה וכל אחד לבש מה שבא לידו .רידפו אותנו אל צריף הרוס
והודיעו שנלך לאכול וקפלנו מעט מרק מימי .וכך החלו חיעו החשוכים
במחנה־המות האיום מיידאנק ,חעב ,אימת־מות ,כל כמה ימים סלקציות
ימין־שמאל .עיני הביטו באנשי־טומאממ׳ב הנבהלים שהופנו שמאלה ,שפירושו
היה מות ,וכל פעם חשתי ׳וראיתי את מלאך־המות מורה בחיוך במקלו על
חיים — מות ,חשתי •שלבי עומד מלפעום; עד היום לא אוכל לשכוח את
מחזות־הזוועה .וכך רהפה ■עלי כל רגע רוח המות ,זכך -עינו אותנו הרוצחים
באימת־המות ,והחיים נמשכו תוך יסורים ,בציפיה שהיתה לא מות זלא חיים.
האפאטיד .ושוויזן־הנפש כבר הג«!עו למדרגה כזאת שהרצון להיים מת בקרבי.
יהיה מה שיהיה ,יותר לשאת לא אוכל — •בכה יבי לבי השטוף דם.
יום אחד גרדו אותנו •שוב לסלקציה ,הפעם ראיתי הרבה מאוד נשים
ונערות רכות עם פנים חיוורות מבוהלות יפות ,ושיערתי שמספרן כמה אלפים.
מה נבהלנו משבא רופא הגסטאפו •עליו שמענו כמה ריבות ,אלו ניסויים איומים
הוא מבצע בקרבנותיו .מחמת אימה עצמתי את עיני שלא להביט בפרצופו
הסאדיסטי 700 .נערות ונשים יבחר ימינה ואני ביניהן■ ,והשאר — שייפה,
כפי שקרא לזה — להשמדה.
בפנינו 700 ,נערות ■ונשים ,נשא נאום :אתן כולכן שבהרתי ככן — קרא
באדישות מעושה — היו שקטות .בגורלכן עלה מיטה משלבן ובית משלכן,
שם תתחילו לחיות כבני אדם .אתן יוצאות לעבוד אצל אפרים .תהיו ממושמעות
ועשו כל מה שיצוו עליכן .להתראות — ■נופף בידו.
מיד הובילו אותנו לרמבת־משא כשנכנסנו לתוך הקרונות כבר ישבו שם
m
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מקודם נערות ונשים״ לא ידענו מתי הטילון לכאן .לשאלתנו.לאן הן 001עוית ו
השיבו :אל אפרים לעבודות־שדה .הצפיפות הלמה  .וגברה: ,סבר לא יכלו ל ה מ ס
יותר והרוצחים הוסי&ו לדחום עוד ועוד״ כבר אי אפשר ■היה.פשוט לנשום,
אז טרקו את הדלתות■ .על כל מחרגה עמד רוצח גרמני עם אוטומט! ,על ר״גגות
שכבו ■הרוצחים עם 1שק .כל פעם נחלש אחר״ וכל אחד מתנחם בעיוורון
כי נוטעים לעבודה אצל איכרים.

בא ושוויץ
■

אגב! .טיזעד ,חשתי כי שוב לא אעמוד ככן .אנו לחוצים כל כך בקרון,
משתעלים !ונחנקים מן הבאר המפחד .מחניק בגרון הדיח המבאיש .של אי־גקיון
אנושי״ שומעים אנחות בבושות של ■גוססים• אחד ומתרעם !על ?מדבי כאילו הוא
אשם בצפיפות השוברת את !העצמות ונוטלת את משימה■ .אנו לחוצים זד״,על .זד.
ונשטפים זי!עת־מות דביקה .אשה.אחת מצועקת ומקללת ■בלי הפסק את כל מעולם.
*מים* .צועקים מכל צד* .קצת מים דק להרטיב את השפתיים הצחובות״.
ד״דים תכופים של יריות־רובים חודרים לאזניים !הרועשות ..אני מביטה ©ביבי.
כל הפנים חיוורות כל כך ,בודאי ■גם .Tפנוי! .והנה אנו דואים את ש ברגן ד״גדול
החדש״ ילאן מובילים אותנו .בבר רואים מרתוק את חוטי־תחשמל שיל מחנה
אושוזיץ .מה נורא ,ימה מחריד לחיות בהפרה שהמות כבר ■בלתי־נמנע ומתקרב
לאט־לאט מתחילה .חרכבת להאיט את המהירות. .זה מבשר שאושוויץ
מתקרבת .הרכבת נעצרת ומתיחות איומה אופפת את כולם .הנשימה נפסקת.
ידיים רצחניות פורצות את הדלתות ■הממורקות בצווחות־פרא של חיות;
״לרדת״ .קמה סחרחורת לעיני ובקושי רב !עמדתי על הרגליים .בכל כוחי
נחלצתי מתוך .ההמון הצפוף .רבים העומדים כבר מזמן בתוד הצפיפות
צונחים !עתה לחוצימ־דחוקים ארצה .מ צ חי מ .ם .ועוזריהם מכים באלות על
ראשי־הנשים המתות למחצה .פגים רסוקים מוכתמים בדם ,מפל צד ניתז
דם יהודי .מהדהדות צעקות־פרא :להתייצב בשורות!
תדחוקת של כל ההמון ,חולים ובריאים ,לחוצים בשורות .נעים כולם
בכיות אל ״!בית המרחץ״■ .נוערה אחת אמיצה״ שלא יכלה ללכת וספגה מכה
בראש ירקה ■!כפני החוצח .ממכת־הרוצח ׳בקת ■הדובה כדעה ומתה על ידי.
קינאתי בה״ .ששוב לא •תראה ותחוש את החרדה שלי .״להת&שט "1שומעים
צעקות מכל •צד .על המפתן בכניסה ל״מרחץ״ עמדה אשהדקאפו ו״0יבח־>״
כל אחת■ .באלה עבה .על הראש .בלי כוונה התכופפתי וספגתי מכה חזקה
בחוט* השדרה •,ואני מובלת מזה .עד היום .נפלתי לארץ !והיא דחפועי ברגל הצדה.
שכבתי מאובנות כמת פלי .דעה כמה זמן .מדי פעם ראיתי יותר ויותר נשים
מערות וערומות• הצריחות מאועקות מממ׳ת־הרצח העמידוני .שוב !על הרגליים.
כשכבר היה מלא נרתקו ידיים זו בזו -----------זבפקודות־פרא אנו!.מודדפים
שוב להתלבש .מבולבלת לגמרי ,איני מאמינה שזאת היא ■המציאות• אד !בגהינוס
m
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הנורא אושודץ אין חמות בא בקלות כזאת .הרוצחים מחבבים את משחק־הדמים
הםאדיםטי .עם קרבנותיהם .הכנימו אותנו לצריפים ובחם עקבות שרק לא מזמן
עוד היו שם אגשים.

העינויים בעבודה
מיד למחרת התייצבנו לתפקיד! .בבל כזחותי גררתי את רגלי .כתפי
פאביה לי נורא מהמכה של אחמול .אך הפחד מפגי המות׳ זבן — במה שזה
מצלצל מגוחך — הרצון לחיים ,הקל אותה שעד .הרפה גמגוד את הסבל הפיסי.
היום קשה לי להבין :כיצד יבולנז •נפוהי־חעב וותמייד שרידים בפחד־מות לעבוד
כה קשה יומר •בעמידה במים חצי ■עירומים .יאפי לו את הבגדים אמיר היה לייבש.
רק לשקהע ■עוד יעוד בעינויים — .זאיש לא התקרר .וזיו מקדים שאנשי קבוצתי.
חולים יעם חזם גבוה ,בחששם לגלות זאת שלא ישלחום אל התנוד כפי שבינגתו —
עשו את מעבודות הגדולות והקשות ביותר• .אף פי עצמי אירע כך! ובאמונה,
קשד״ מאוד קשה להבין כיצד :ואיזה כוח פלאי טמיר הפיח את רוח החיים
בעור ובעצמות היבשות .זכי אפשרי היה הדבר שבחיים נורמליים יעמדו הגוף
והגשמה ■בנסיונות פיסיים ;ונפשיים כאלה ולא יתמוטטו? ואמי י מחזקת את הגוף
הרוח הרצוצה והתולה? ■זוהי בכל אופן חידה בשבילי.
וכך היינו ״חיים״ באושוויץ .שם הוחזקנו כמין כנופיה לכודה של ■עבדים
נפשעים שפוטים למות ,ורק •במחיר חיים של כמה שבועות או חדשים עלינו
להפיק ולתת את דט־התמצית .ראו ■מיתנו כיצורים בלי רגש רצון ודעה.
כל מי שרצה רשאי היה להרביץ •בלי טיבה ,להשפיל ,ואף אסור היה להגיב.
בסבלנות אל־־אנושית היה עלינו להתגבר על יסורים נפשיים יגופניים הקשים ביותר.
לאחרי זמן מסוים החלז סלקציות ,ושוב ראיתי את מראות־הדמים ■המזעזעים.
המורא והפחד מפני מות מבחיל כזה מוטטוני כליל ,לבכזת לא יכולתי ■עוד,
הדמעות יבשו אצלי מזמן .אך לך יודע מה ■גורלו של אדם .שכן אותי הפנו
תמיד ״ימינה״ .עם זאת חשתי כי כוחותי כ א ם זדויי נמאסו עלי .ופעם החלטתי
לא לבוא לעבודה .יהיה מה שיתי!ד״ — חשבתי.
בדיוק בו ביום נערך מצוד .חטפו אל •התנור .התחלתי לרוץ בלי לדעת
בעצמי לאן .נכנסתי לבנין כדי להסתתר .בשום אופן לא רציתי למות בצורה
כזאת .המצהד הי׳ה מות במוח .המצוד מעד לחטיפת אנשים שאינם עובדים
או שלא באו סתם לעבודה ,שאינם מביאים כל תועלת ,ומסתובבים לשוא
בעולמו של הקב״זז .הפכתי חבית ריקה שראיתי בבנין וישבתי ב־! .פתאום
נפתחת דלת ובעד סדק אני רואה ס.0.ית ,אשה .בין רגע יצאתי אליה ונפלתי
לרגליה זגשניים נוקשות זו לזו יסחתי בקיצור בל מה שעבר עלי מאז היותי
ממש ילדה רפה .היא הקשיבה ■בתשומת־לב .בואי אתי! צעקה .נתקפתי פחד
וחשבתי שהיא כבד מובילה אותי למות.
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מקום עבודתי החדש בתנאים י,ותר טובים
והלוג חובילה אותי ועל פגי מבואות שוונים ,ולכי הלם פי כאצל גזלן.
השמש האירה באוד «י ד■ ,ורוה צוגנת ■לישפה ופעדנה מחיך ,את פגי החשוכים.

נכנםגו !לאולם כביסה !מ ועבדו  40גערות !שכיבסו כבסים .דואה אני מים
שהם בעיני הלוקסוס הכי גדול ,שכן רצה הייתי מרתק רב אחר קצת מים עבורים.
אני דואה גם מים זומים .זאת אומרת שאפשר לשתות במהשרוצים ואף להתרחץ.
עיני אורו לרגע .מה !תעבדי ל ע ת ע ת ה — אמרה לי! ,ומסרה אותי לרשות
המפקחת .זדא דיברה הרפה מאוד  09המפקחת ,פהציצה !פי כל הזמן* ,הבינותי
שהן מסיתות בי .מה שוחחו לא ידעתי.
התחלתי לעבוד ,לכבס ,לנקות ופד .התנאים פר• היו !שונים ׳לגמרי.
קבלתי אופל יותר טוב והמפקחת התייחסה אלי טוב מאוד .מדי פעם קירבה
אלי בחשאי דבר־מה אחר לאכול .לאחר זמן מה אמרתי ליה שאגי תופרת.
היא קפצה !על כך .אכן דרושה לגו חופרת .מיד למחרת סידרה אותי לעבוד
בתפירזד׳ !ועמיתי עפור בל אנשי ־הפקידות והקאפו שהיו אגב אבזרים יותר
מהרוצחים ■עצמם .רעבה לא הייתי !עוד• התחלתי להרגיש זיק ראשון של תקהה.
בלילות שוכבת הייתי פעיניים פקוחז׳ת לתוך .האפלה ומהרהרת :האמת
פצעי .רצוני לשכיח
את
המר&אה
בחמימות
חשה
אני
1
לי
אורב
איש
האין
1
הדבר
-T
את חיי העגומים ולעודד ובהם •תקחה לימי־תופש שיפהאו• שנה בדיוק עבדתי
בתפירה שהיתר .בשפילי עבודה מופה יחסית! .עד לעפודה זו עפח* .עלי שנה
של עינויים בעמדות פיסיות קשות כיותר.
■

■

*

חיסול מקימות העבודה הטובים
יום אהד באה פקודה לחסל את בל מקומות העבודה הטובים ועל כולם
לשוב לעבור ■במקומות שעבדו בהם קודם ,בשפאו אל הגיהגום .תהילה השבתי
שלא יגעו !בי ,אך ■גם לי אמהו שמחר בהשכמת הבוקר עלי להתייצב לתפקיד
ואתחיל לעבוד בעבודתי הקודמת .עי׳ני חשבו -----------
מוהב התחלתי לעבוד בעכודת־יהפרך האיומה ■בתוך ■המים ,ושוב סבלתי
רעב ,מחסור זאימת־מות .בעבודה הייתי המחר מלימה ■את פני שלא להתנגש
כמבט הזועף של מגרמני ■גפה־הקומר ,ועם !פרצוף של גזלן ,שהפת ■באכזריות
על כל דבר של מה בכך .אוי ואבוי למי שרצה לנוח רגוע .אם  nanמישהו
שאינו יכול לעמד עוד — מיד ידה פו .נשיאות־זוועה אלה בישנו יום־■יזם
ולא אדע פיצד לבי עמד בזאת בלי להתפלץ׳  *rotיומן מה התחדשו הסלקציות.
באזנים אטזמדת והרשות מרעש־ר,צעקות ,מצותות ^חעדת־לב ,הייתי כמטורפת
מאבדת את חושי ,ומלן* זמן רב עד שחזרתי אל עצמי.
לא היה קץ לסבלות האיומים ,חשתי ממש אפיסת־כוחזתן שאגי הולכת
ודועכת כנר כבה .החלמתי לחפש את המפקחת הקודמת אולי תציל אותי.
■
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פגשתיד״ :והיא נבהלה למראה שלי .נחנקת אגב
הקשד! .וכי לא אוכל •עוד לעמוד בבך ,שתרחם
צד לי •על חייך אבל מה אוכל לעשות — אמרה
בעוד שעתיים ,אולי אוכל משהו לעשות בשבילך,

דיבור סיפרתי לד ועל עבודתי
:על חיי הצעירים וחציל אוחו.
בדאבון .על בל פגים בואי ועד•
אף שאגי מפקפקת מאוד בדבר.

עבודתי החדשה בבית החרושת א וציון
חיכיתי במתיחות רבד .עד שחלפו םוף־סוף השעתיים .כשבאתי שם היא
כבר חיכחה וקיבלה אותי בחיוך :יש לך מזל ,אמרה יבחי3ר ,.את הולכת לעבוד
בבית החרושת אוגיון ,שם מייצרים כלי־גשק שוגים .כל הפועלים שם יעילים
מאוד .אני מאמינה כי שם תעבדי כבר טוב — ■ובהרכנת ראש הוסיפה:
״שם חובלי כבר לחמת״ .יחד עם זאת !עלי להופיע מחר ■בפגי המנהל (את שמו
שבזזתי) .הודיתי לה ברוב לבביות ,נשקתיה ,נפרדתי והלכתי .לבי פרכם משמחה.
דברי המפזזת הקודמת שלי ״שם תוכלי כבר לחיות״ צלצלו באזני .למחרת
ניצבתי מיד ■בפני המנהל והתחלתי לעמד בתעשיית־הנשק.

אני מוכנשת למחתרת
עבדו שם גברים ,נשים ובחורות .רובם אנשי פרוטקציה• התוהעתי אל
האנשים החדשים .לאחר זמן־מה אמרה לי ומזורה אחת פי מזה זמן קצר
עוקבים אתרי מטעם המחוזרת הפועלת כאן בבית החרושת ,שהחליטה לתכנים
גם אותי לפעולה ,אך עלי להזהר יוהידות יתירה כי עובדים סד .טיפוסים
אפלים שתים כמו מלשינים ,נשים •של קאפו ואחרים .תפקידי •יהיה כמו יתר
פעילי־המחתרת לגנוב בלכתי ״הביתה״ אבק־שדיפה ,מעי כבר יודעת היכן
להסתירו .מיד הספמתי •בלב דופק .בימים הראשונים רעדו ידי בעת ■גניבת האבק
כאילו נתקפתי צמרמורת ,ולאחר מכן התרגלתי וקבלתי יותר ויותר אומץ,
הוצאתי יוחר ומסרתי לאן שצריך .השתלט עלי רגש ־הנקמה ■עד שהייתי לאחד
ה״גניבים״ המעולים .מזמן אמן היחה מודיעה אחת לרעותה את החלמות
מנהיגי־הגמזחרת שלא הבל ידעו עליהן.
©מזד הימים עצרו כמעט את כל והעובדים בסדגת־הנשק ואצל כולם !®־גו
חיפושי־בייקורת• אצל  4מזורות •גילו מכתבים חשודים שהוכיחו כי עמדו
בראש המחתרת והן האשמות הראשיות .לאט־לאט שחרת את כל העצורים.
אני ישבתי רק יום אחד ,והבל חזרו לעבודה .אבל את ארבע הנערות החזיקו
זמן ממושך מאוד ועינו :בעינויים הבי איהמים גדי שיגלו את כל מי שהשתייך
למחתרת .מ־ הן עמדו ■בכל היסורים ע׳לא הסגירו אף אחד.
בעבוד זמן הודקעו שהיום נערך קונצרט גדול באולם ועודול עם השחקנית
הידועה .האולם פואד יפה!בשטיחים מדם ,מוסיקת־ג׳ז ניגנה רקודי טאנגו גרמנים.
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כשלעצמי .נקשתי לשמח קצת וללכת׳ אד דרקא  mכאבה לי מאוד דגל.
כשהאולם נתמלא *על גדותיו נעלמו המנעים■ ,הדלתות נטרקו  mהזזים׳
וכולם כאחד מצאו את מותם בצורה איזומה כזאת.
I

המשפט
זמן רב׳ רב־מאדד עבר עד שאגשי־המחנה החצי־מתים חזרו יוותאוששז.
אחרי הקוגצרט התהלכנו כמשוגעים .יתומים חדשים ,אלמנות הדשות .חכרתי
היקרה שעבדה עמי ניססתה אף היא *3קונצרט״ במות טראגי כזה .כל אתד
ואחד נדחף על ידי פסיכוזה איומה של פחד מזווע ללא גבול .פה ושם היו
יהודים — אמהות לילדים ■שניספו — שלא יכלו עוד ׳לסבול — מאבדים עצמם
לדעת .בין כך אין להימנע מזה ,מי במוקדם מי במאוחר .כך !המשכתי לעבוד
בבית חרושת אוני׳ון .פני כולם מיו היורים ,העיגיים מפותלות ,נתונים לפסיכוזה
של טידוף .כעת וענו רק צללי־אדם שחייהם כבר מהם והלאה.
יוום אחד ניתנה פקהדה שעל כל אנשי המחנה בלי יוצא מהכלל להתאסף
במגרש ■הגדול .בהולים למות האיצו את כולם כאחד אל המגרש בלי לדעת
איזו צרה הדשה עומדת להתרגש עלינו .כשבאנו למקום ראינו  4׳תליזת,
במרכז שלחן גדול רהב וסביבו שלושה שופטים .בצד עמד .גרמני גבוה רזה
עם ועיניים זועפות .השפם השהור הרחיב את פיו עוד מתר ,ורהוא מצמקד בחזקה
אל ■עיגו : rutהמשקפת שעמדה להשמט כל הזמן .על השלהו השטוח מונחים
הרבה !ניידות״ פנקסים מרתיקים של !תעוד־ות.
פתאום אנו רואים :שמובילים את  4הבחורות •המעונות ,ממש שלדים,
העיניים בבוי׳ות• לבי נלחץ פקדבי למראן .אסתר׳קה הגערה הי&ד .מוארשה
צעקה בשארי!ת פוזזד .בלכתה אל הגרדום :יהודים  iאל תביטו שאנו הולכות
למיתה .כמה שרק תוכלו תנקמו ברוצחים על הדם השפוך ;התמים 1קצם החשוך
מתקחב 1מאבקו בכל הכוחות;ונקמןצ היא נפלה לארץ« .מ* הרוצחים הרים אותה
ואז קירבו את כל ארבע הבחורות אל השלחן .קמה זזממת־קבר.
את הדיבור נטל הגרמני הגמה •הרזה שהיה הקטיגור .בקול רועם התל
מדבר אל  4האומללות :אתם יהודים אבודים ,איך זר .העזתם להרים את
ידיכם המזוהמות ■נגד הרייך הגרמני ,אתם יזתרדים «3ונמים ארורים שהבאתם
מלחמת־דמים בזאת על העולם! השמד־גשמידכם עד אתדן בשם החוק לתלות
את  4הפושעות! לחלות! צוח בפראות כזאת שצינת תקפה את כולם .במו כן
דברו ׳וצעקו השופטים *pc ,לשמוע עוד לא יכולתי .ופחלנו אנוסים היינו לראות
למרבה־הצעד איך ■תולים את  4הבחחרות הצעירות כל כך.
מדוכדכים ורצוצים ,בלבבות שטופי־דם הריצו אותנו בחזרה .באזני צלצלה
הצוואה !האחתנה .של אסתר׳קה מתוך •גרועה החנוק; יהודים נקמו!)!
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הפינוי הכללי של מחנה אושוויץ
ב־ 18.1.1945גיתן צו כי היזם מתקיימת אוואקואציד .כללית מהמחנה.
בולם כאיש אחד בלי יוצא מהכלל חייבים לע־זוב ,פרט לאלה שאמם יכולים
כלל ללכת — להם הדשות להשאר.
קמה מבוכה בין האנשים ,לא יידעו מה לעשות• מה יותר טוב — שאל
אחד את השני• .אנשים שגרת בקושי את רגליהם נרשמו לעזוב• ולהפך המסוגלים
ללכת נשארז .אני החלטתי לעזוב ,יהיה מה שיהיה — חשבתי — וכלבד
שלא אראה את אדשיויץ לנגד עיני.
לפתע קמוה בהלה ,במקום לעזוב בעוד .שעתיים העמידונו ארבעה בטור
מוקפים רוצחים — פקחים מוכרים לניו היטב — ויצאנו את המחנה .אחרי הליכה
אחרי הליכה .של שעה אתת כבר קינאנו ׳באלה שנשארו׳ מצלי קינאו הם בנו,
שכן שמענו רעמי־יריזת ׳באות מהמחנה .גם הבחנו באויתנים טסים כביב המחנה.
הכל גיסו לנחש כי אלה אוירונים רוסיים וכפי שנודע אחר בך היו אמנם רזסיים.
הלב כה .דאב על שעזבתי ,אך מי יזדע אם שרד מישהו בחיים לפני כניסת הרוסים.
נגררנו ׳בדרך בקושי רב ,אנשים החלו צונחים לארץ .גריזן שמן מפוטם,
רחב־כתפיים ,פרצוף אדום מחוטט ומדאה רצחני ,פתח ביריות בכל מי שנפגע
ונפל .הוא צווח וזעק כחיית־ פרא .כבל שהוספנו ללכת פחת מספר ההולכים.
הכדורים ■עפו •ושרקו מכל צד .הרגשתי שגורלי כבר חתום ,שוב לא אינצל
מסכנת־המות האורב לי.

הנדודים שלנו
כך !״טלטלנו עד ברלין ■ומהאנשים  16נותר אף שאש .הושיבו אותנו
במחנה מאלכוב .היה ■זה גיהנום חדש• .עבודה לא נתנו לנו ,אכל גם  vbאובל.
גזענו מרעב .הנה עומד אברך ומדבר■ ,והריהו נופל חלל .שלושה שבועות
שדמו כמחנה מאל&וב ואז העבירו אותנו למחנה־ריכוז ראוינסברזק שם שהינו
דק יומיים ,ממש מתים בחיים ,נפוחי־רעב .מראוונסבודג שילהונו אל גרוס־רחן
אבל שם .לא רצו לקבלנו ואז הובילונו למאגדבזדג שם היינו יום אחד .לבסוף
מיקמו אותנו ביער מלא צוענים ,אותם הביאו מקודם ;והם היו כה פראים
מחמת רעב ■שהתנפלו וחטפו מאתנו את מעט האודיו החי שחילקו לנו.
אחדי ישיבה ביער במשך י!ו׳מיים •החלו נודדים הלאה .מדי פעם נעלם
מישהו מהרוצחים .פעם .עברנו !על פגי שדה פו חפרן פועלים תפוחי־אדמה.
כמה נערות החלו רצות כדי לחטוף כמה תפודים ,ומיד צנחו לרגלי שלו® בנות
מכדורי־הרזצחים .כפי שכבר הזכרתי צעדנו ארבעה .בשורה.
החלו מוליכים אותנו בלילות בלבד ,עד שבאנו לקוטבוס .התיישבנו בתוך
הרחוב .כבר הייתי כולי נפוחה מרעב ,שני נקשו זו לזו מחמת קוד .בתים בערו
מכל עבר .כבר לא היה בכוחי כלל לעמוד יעל רגלי .בקשתי את הפקח לירות בי
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ולא רצה .ולמה ירית אתמול■ .ממתי בשים לפי בקשתן ? — שאלתי ..הי לא
יכולתי יעוד להביט בהן — השיב לי.
׳בשארית הכוחות ממש השחרכנו הלאה עד לייפציג .ההפצצות :והיריות
זרעו מכנה .האוכלוסיה הגרמנית ■התרוצצה בעבברים מורעלים״ ובין רגע ראינו
שאנו מעור/בים גהם .באותו רגע הודיע הפקח בזזי־יד מעושה של חביבות
שהוא יעבידגו לידי האמריקאים הנמצאים כבר מעבר לנהר .אם אינני טזעה
היה זה הנהר אלבה .הוא מילא סירה על כל גדותיה■ ,העל הימר ציוה להמתין
עד שיחזור .באמצע הנהר •הטביע את כולם.
למראה האיום הזד ,ברחנו י«שם במה שעוד היעו שם״ בי לא שמרו עוד,עלינו.
אבל עוד היה בי פחד חזק מאוד .ראיתי ,בור ■גדול ונסנסתי להסתתר גו.
עד שהבטתי בה ובה היה בבר הפור מלא בריחים .כך רבצנו במר .ידד לילה,
השמים נחב&ו ׳עננים ממדים .ירח עקום ■שזפך או ת לעתים ונחבא שוב בין
העננים הגולשים על פניו .נשענת על הקרקע הרטובה הלחה חשתי רק עתה
היכן אני וקפאתי .יגם ■לא יפולתי להזיל דמעה שתקל על הכובד שלחץ עלי
עד מחנק .כעת התחלתי לתפוס שאני באה ממיידאנק ומאושוויץ ,שם יבש אצלי
מקור־הדמעות״ שם אבד לי בל רגש .נותר בי רק חפץ עמום לחיות ,נדחפת
על ידי כוח בלתי־מודע.
1
k

■
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■

וכן ,אפופה קדחזת בבדה שטלטלה סחבה וזיעזעה אותי /אנו קולטים צעקה :
חזיז ורעם! החוצה! אני מביטה סביבי■ .עומד איש ס.ס .עם אקדח מ ט ת בגדנו.
מי אתם ? גצטעק. .נפחדת למות נעניתי בי אנו פליטים חסרי־מגן .אלו פליטים ?
צווח בקול רם ■יוותר .גיליתי את האמת שאנו יהודים■ .הוא מיהר לפתוח את
הכפתורים פשט את מיעל הם .0 .שלו ונשאר עומד בחולצה רוסית עטורה מדליות.
ופרץ בצעקה :קומו־ נא חבריא  ----------א ת ם חופשים מבל ה צ ת ת! הורא 5הורא!
הוגיעו כולם כאחד.
זה היה ב־ 23באפריל  . 1945תאריו זד .לא אשכח בל ימי חיי .הוא הכניס
אויעו לתיץ בית גדול ,שפבר נמצאו -בו רופאים■ .בחט־ בל אחד לחוד זנחנו
תרופות שומת• ,ועם זאת האפילו אותנו; .היינו •זמן־מה תחת חסות רוסית.
אנשים מעטים מתו■ ,אולי מאבילה יתירה■ .לאט לאט חזרתי!לכוחותי ונסעתי לפולין.
בפולין דאיתי שאין לי עוד בית לחשוב עליו .הקרובים לי מתו .מן הרחומ־ת
נושבת הזמנה האיומה .האבנים מדובקות בדם יהודים טבוחים שלא יתייבש
עוד •לעולם .מעט הבתים שאני רואה ■עומדים כמצבות שהורות בבית עלמין.
עיידתי היהודית העלובה טומאשוב־לועלסקי ,הרי את עכשיו קבר ־המונים
גהול אחד .עזבתי מיד את פולץ עם מעט היהודים הניצולים־ בנם לגרמניה,
שם התחילו להתרכז במקומות המכונים מחנות ד .פ( .עקורים) .שם לא
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היתד .לי «נוחת־«ש לגמולי .לילות שלמים זעקתי מתון■ שיינה ,תכופות 16
רציתי לשכב לישון ,סבלתי ונתעניתי ׳במחר׳ עד שלבסוף נסעתי לארץ ישראל
שלא יכולתי גם לחלוט עליזה בשבות־הזוועה.
העם אני במצאת כישראל -עם בעל !ועזבי ילדים מלבבים ,ודואב הלב
ושותת דם שכיל קרובי ויקירי .לא זבו לבך: .ולעולם לא אשכח את אשר עשה
היטלר ימ׳׳ש לעמנו .ז כ ו ר א ת א ש ר ע שד ,ל ך ע מ ל ק ! ! !

^

עצמות בבעלזיץ אחרי השחרור מובאים לקבר ישראל
הראשון מימין  :מאיר שטראזבעדג ; השלישי  :באקפעי

י״
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קו דו ת חיי תחת הג ר מני ם
אגו ח 0

זינג ר

נרשם טל ידי י ע ק ב ש ו א ר ץ
א 1י אברהם זינגר ,גנו של ר׳ שלום זינגר (ראחאנר) ע״ה׳ ברצוני למסור
בתיאורי זה את רשמי האימים שלי מתקופת השלטון !הנאצי( .למותר ד.וא להדגיש
את חשיבותו הרבה של מתיאור p ® ,משרות »m־  nקהי^־ת גבתזו ונעקרו
משורש באכזריות מופלגת:בלי!השאר שריד דוקימנטרי או זכר מזוהרגנם יבאונם.
עד היום הזה טרם ■ידוע לגו דגר על מםפר רב של וערים מדידות״ אמתו מקומם
של קבדי^ההמונים• ג לי ■לדבר בלל •על ימי־זברון של מחללים קרבנות האקציות
(פעולות השמדה) ופרטים על יתר מעשי־הזחעה שעשו ליהודים קודם להשמדה.
הספרות על ההודגן האחרזן שלנו עדיין •דלה ומפזמת ביוהתר״ !ביעוד הזוהדוכז
בה עצום זגודא״ שאני ©פור בי הכלל *בל המרבה לספר 4הוא ממש מצוד,
עילאיות !וסיפורי זד* ישמש גא תרומה השובה לתולדות הפורענות הגחוא; שלנו.
תהא  \rימכו׳רת לכל אחד :ואחד מאתנו לקבוע עמים #וזזות על געת להקים
מצבה בזאת לעייהתנו שאנדה !ונכרתה. ,לטומאשוב־אעלסקי׳ שהיתה פעם
ואיננה עוד) .אכן ג מי ע ה *כאימוץ ד ג מאוד אני משתדל לרבז את מוושטיתי.
גופי געשה חדודיךמדודין בזכרי באלו מיתות איומות מתו יק ידי וקרובי
על ־קידוש השם•
אני ומשפחתי חיים היעו משגת  1933בסומאשזב ,׳ונהמה א כי כל *הודי
מ ד ר והכיר את ד׳ שלום דאחאנר .חיינו יחסית חיי־ודהה אם בי מומאשדב
היתד .עיירה קטנה ודלה ו׳העוני מציק אצל דפים .האנטישמיות השתוללה
במלוא ■תוקפה״ במו1 :יע קופאי או.ז׳ידא <אל תקנה אצל יהודי)״ זקיפים א ד
חנויחת היהודים .בכלל היה יחם הגויים אל היחודים יחם של &וז jomw
ולא גוצרי אחד שחשב את אבי ע״ה לאדם ישר מאוד הביש עליו ג״דוזמנות״
מעושה׳ ותפל שהוא המסכן יהודי .השקצים !הראו בכל ■הזדמנות את פרצופם
האנטישמי .היו מיידים אננים .מנפצים .שמשה ועושים סתם בל מיני צרות.
ובו תיו היהודים מתקיימים בנגישות ■בחדפה :ההשפלה מלבד! אד מלגו״ ביגם
לנין עצמם״ גבית המדרש m m — ,לגמרי .יהודים גאים״ גנים לעם יהודי
גדול ,הדורים אמוגה עמוקה בנצח ישראל« ,גצח ישוזאל לא ישקר״ .בכר מיוה
כוח העמידה ■והסבלנות .לעולם לא אשבח את והמחזה רב־התשם של שפת
דום־ טוב פמית חסידי צ׳שיגוב .פשוט אין לחביר בלל את היהודים המודאגים —
מתודשים דעננים מלאי־ד״תלחפהז .השילו את לפוש החול הגלותי יתד עם
זוועת־הגלות .אש •קודש רוחנית מהבהבת בלבבות ,הניגונים הגלבבים של
תפילות״שפת הקדושות עם הפסוקים החגיגיים ״חעא מושיעים גהר ציון .לשפוט
*
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את הר עשיוו״ חיממו את הלפבות העלופיפ־החלושים של יהוודי־טומאשוב.
זד! שימש להן מגן!ו שריון רוחני .ודרך אגב עלי להוסיף כי כל שבת חייב ■היה
להסב לשולחננו אורח ,וכשלא איקלע אורח בשטיבל הצ׳שינובי ■היה אבי ע״ד׳
־ *מתרוצץ ומחפש ׳בחוץ ועד שמצא .כל זה היה אי־פעם . . .
בפרוץ מלחמת העולם השניה! ,בהפצצה הראשונה ביום חמישי ,כאשר
נפל חלל לרגלי צאלקה דית ,ואביו r y־> בא אלינו לבקש יריעה־יבד לתכריכים
מה שלא השיג בשום מקום — עקרט־ מיד למחרת ביזם השישי 09 ,כל המשפחה
לראחאן ,אל שותפנו ר׳ זונדל גולדמן■ .עם כניסת הגרמנים לטומאשוב הם באו
בו ביום גם לראזזאן .קודם כל הוציאו את כל הספרים והטליתות יחעלז באש.
ברצחנות סאדיסטית גחו ותלשו הזקנים תוך־ הכאות מכות־רצח• .דודי הירש
פרוינד ע״׳ה ( ratיו של ■שלמה לאשצ׳בקר) חיה ׳במקום אחר .כשבאו אליו לקחת
את ספר התודה התקומם בתקיפוזת ,יצא עם הספר החוצה וצעק  :עשו בי
מה •שתעשו ואת הספר הקדוש לא אתן! .הרוצחים דקרוהו בכידון וביסורי־שאול
הוציא את נשמתו: .כיגיעה קשה מאוד הבאנוהו לקבורה בטומאשוב•
אחרי שני שבועות באו כמה גרמנים ובדיוק בחצות לילה הציחו את הבית
בו התגוררנו• ,שלוש משפחות .נחלצנו כל ערד הגשמה באפנו והלכנו לגור
אצל יהודי שהיד .עדיין בראחאן ,יושה שפו־ינגר <גיסו ®ל אליהו שנת־ וליביש
ראחאנר) .מקץ שבוע יבאו שוב הרוצחים בליל שבת ווהציותו את הבית .הגויים
עמדו כבר מוכנים עם דליי מים כדי לעצור בעד האש שלא ■תגיע לבתיהם.
ראינו כי אנו אבודים .מה עושים? לאן הולכים? השאלה תלויה על שפתי־כל.
בכיית־עוית פרצה מלפותינו השבורים .אבי ע״ה יצא לואדיצין בה גר
מרדכי צונק שנתן לגו לגור אצלו .אחרי שהיה קצרה שם החלו לחטוף יהודים
לעבודית־כפיה בבלז׳ץ ,מה שמצריך לסדר פס גבול ,לכריית בו ת ת גדולים
ארוכים שהרוצחים יטילו בהם את הקרבנות ■היהודים .אחרי כמה ימים היתה
פקודה שכל יהודי חייב למסור את מעיל־הפרוה ,ולעובר — ■עונש מות.
רוצח הם .ס .שולץ ערך אצלנו ביקורות ולקח לו כל מה שנראה בעיניו.
אני נקלעתי במקדה .ראיתי מה געשה בבית ונמלטתי .הוא ירה אתרי כמה יריות
והחטיא .ניצלתי בנס .בממרורים כאלה •ובאימת־מות נוראה התייסרנו בעבודה
שעבדנו חינם לגמרי בחצרות הפריצים רק חמורת כרטיס־היכר כפי שקראו לו,
שעמו ■הותר בינתיים לחיות.
■ערב פסח  1942באו לואז׳צ׳ין •נטע הלר  *rmשוויגדלר יבקשו לתרום כסף׳
אם ביכולתנו כמובן ,לעזרת פסח לנצרכים .תחמנו כמה שיכולנו .תוך כך סיפרו
כי בלובלין ערכו אקציה גדולה ושילחו  15אלף יהודים להשמדה•
ביום שני ■של ■שבועות יצאה פקודה כי כל היהודים הנמצאים ■בכפרים
חייבים •להתייצב בראחאן בכיכר ליד בית־הרשזת ,וגם אנו כמובן .על הכיכר
ערכו מיון ימין־שמאל .התרחשו מחזות קוריעי־לב .הבאות במגלבי״׳גומי ,צריחות־
פרא של הרוצחים ,בבי־אימים של האומללים ,צחוקם של מ מורי ם מסביב —
■

■ T

ואיני יחדע כיצד עמדו בכד ולא יצאו מהדעת .מי ישערטיס־וןיפר בידו שוחרר.
אבי ע״ה״ כאדם קשיש ד״יה הבר בין הנלקחים ,אבל !הפריץ רדיןי מפוולובקה
נייגש אל מרוצחים וואמר שהוא(הצביע על אבי ע״ה).עועד אצלו והוא פ0על מצדן
לכן ■הוא מבקש מאוד לשחררו .הה־צזדם •עזגוהו .את הנלקחים הובילו בעגלות
לבלז׳ץ להשמדה.
.בתקופת ראש השבה ערכו אקציה גטומאשוב על מגת לעשותה נקיה
מיהודים, .מ־וז׳צ׳ין לא קדה אז •דבר׳ אד אידע ענין אחר .כשנודע כי הגרמנים
•בואו ליטול תבואות ותמירים׳ קמנו כלי הגברים •וברחנו לשדות להסתתר,
והנשים נשארו בכתים כסברה כי 1וחוסו ויחויבו אותן .ברעש פראי הגיעו הבנדיטים,
אספו  ratכל הנשים בבית הסולטס (ראש הרשות) וציוו עליהן להתפשט ערחמות
לחלוטין .אף אשה לא אבתה למלא אחר ד.צו המגעיל .והכבי 0ון אזזת־אחת אל
הסולטס״ אחד ״שב על הראש וכד הפליא את מכותיו .הזעקות ■והצווחות החרישו
אזגיים .בשוובי לא הברתי את אמי הרצוצה .הראש מחוץ ,פצע !ותבורה על
כל הגוף״ !שתורה מגי שחור ועיניים בפויוות .עמדתי תחתי כמאובן .לבי בבה
בקרבי וזעק :למד* ז לטח ז כר הביר כל אחד את !.האומללים ושלו ואין בידו
להושיע .כל •אחד ידע כבר בבירור שהצורה עוד לא תמי -אן* כיצד אוזרים כח
לע מד בפחיו־אימים כזה ולהחזיק את הנשמה כי ה ושאל אהד.
אני עבדתי כבית החרושת לסוכר של מיכילוב עם עוד אנשי־טומאשוב״
״עקיל ארבטספלד ע״ה ממועצת היהודים שגם :בשבילו לא היה כבר מקום
כטומאשזב״ וועוד כמה יהודי־טומאשוב שנמלטו •בכל מיני דרכים עקלקלות
זעבזזו במפעל הסוכר .כל !הפועלים לרפות הטומאשזגים גרו בצריף בתוך
המפעל .לי הרשו ללסת ללון ■״!חביתה״ היינו שבי קילומטר ,לווז׳יצ׳ין״ אצל

ההודים.
ערב אחד באו כמה רוצחי הס .ם .סרו אל הסולטוס״ ושהו אצלו זמן־מה
והלכו .אבי ע״ה מנוחתו נגזלה כשל .שהייתם !ויציאתם החפוזה .הוא הלך אל
הסרלטוס ושאל לפשר והדבר והלה אמר שהם באו לא בנוגע ליהודים״ אלא
בקשר לתבואות ועניינימ אחדים .שכבנו לישון .תמיד בבוקר הייתי אני קם
ראשון מתפלל והילד לעכודה .אף הפוקר כך .ברם כשפתחתי הדלת לצאת
חשכו עיני .סביב ■ביתנו עמדו הרבה גויים עם חרמשים קרדומות וקלשמים
ולא גחנו לי לעפור .מיד עוררתי את כולם בבית וכפר ראיבו שמלאך ־המות
קחב ובא״ כפר ידענו במז עבין הביקור 1של הח׳צחים אתמול אצל הסולטוס.
מיד'שמענו מטחי־יריות ממיכילוב שם עיבד זידו  65יהודים .במצב ■בו אנו נתובים,
כלואים כבית כשעות האומללות ,מוקפים באבדיטים מרובים כל כך״ התרצצנו
על פני הבית כחיה פצועה כסוגד .געינו יבפבי ,תלשינו השערות מהראש.
שקענו ביאוש ולא ציפעו עוד להצלה !ופורקן .אבל האימה והמטזד מפני הגדת
הקרב לחצו וחבקו ׳בגרון .אמי ע״ה ביצבה מוכת שיתוק ואלם״ בלי״נוע כעץ
עקור משורש״ מלי יכולת לזוז .בבכי קורע לב אמרנו תפילת־וידי .אבי ע״ה
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קרא לי ואמר :שמעני אברהם ,א מ ה חייב לחיות ,להמשיך ■בחיים,
ש א •ת ד .תחיה .אחוד .מזכרח להציל את עצמך ,אולם תבטיחני בי כל
לא תשכח שהנך יהודי .עלי להעיד כי עד היזם לא ברוד לי מדוע קרא
ולא את אחי .אך דבריו ■הכניסו בי כוזז עצום ,לחפש אמצעי כדי
חיי האומללים.
.בשעה  6בדיוק !באו רוצחי ד<ס .ס .ממיבילוב .אבי ע״ה ישב עטוף בטלית
ותפי׳לין מ ך רצ־ה לצאת החוצה .ביקשתיו להסיר הטלית והתפילין שהגויים
לא ילגלגו וללמ ש מעיל כי הקוד גודא ,אף ניסיתי לבתמו ולהרגיע את דוחו
שאולי דק ישלחונו מכאן ותו לא .אך הוא סידב ללבוש את המעיל מחשש
שעטנז .אחרי •יגיעה רבה נחרצה ולבש .צריחה פראית ראשונה היתד .פקודה
בי יצאו שתי נשים .יצאה אמי •ואחותי .ציוו עליהן לשכב עם ד,פנים אל !•קרקע
ומיד ידו בר״ן .אחר כך יעוד שתי נשים !ושוב אותו דבר .כשגמרו עם הנשים
ואחי ובשכבם על האדמה מוכנים ליריד.
■ע״ה
אבי
יצא
לצאת.
גברים
שגי
על
ציוו
¥־
ביקש אבי ע״ר .את איש הם .ם .שירשה לו לפשזט קודם את המעיל.
הוא הרשה .אז פשט את המעיל י ש ע והם ידו באבי ובאחי .כך יצאו הגברים
בזוגות בזד .אחר זה וומלם «ות< .פ .ם .הגרים סחו לי אחד כך על מקרד .המעיל
בחשבם שאבי ע״ה יצא מדעתו לפני קצו ,אך אני ידעתי פשר ידבר)•
ואני מצדי שחמשתי אחד אמצעי להינצל הבחנתי בבי קתה קדמית שהיתה
שם זמ״ד נכנסתי לתוכה• .היתר .שם 0מקרה ז&ומת־קש ,התחחיה השתטחתי
ליד מקיר על הקרקע והסויתי .עצמי בקש ,וכך בשכיבה אצל הקיר צפיתי
במדזזד,־האימים שאף ■בגמעום אין מעתו• עד היום הזה מענה ומייסר אותי
החזיון הניצב לנגד עיני ולעולם לא אשכחהו כל ימי חיי.
!הרוצחים ספדו את המתים וראו שהסיכום אינו נכון ,כי היו רק  22חללים
T
והרשימה מכילה  ,23כלומר חסר קרב! אחד .ד׳סולטוס סקר את הגופות ואמר
כי אבחמקו חסר ,אבל אני עובד פמיכי׳לוב במפעל הסובר ,ולא חיפשו אחרי•
זאני דבצתי ■תחתי כמטורף וחשתי 0ל רגע ורגע שלבי חדל לפעום.
גופות המתים הזבות •דם התגוללו ■בכל צד ושעל .סביב סביב ניצבו
עשרות איכרים ,עומדים וצופים ,ועם מבטים של רחמנות מעושה בעיניהם
שמחו ישאבו נחת •למראה השכר היהודי, .לאחר מכן הוציאו שלחן וערפח־׳י
בכל טוב .יי״ש ויץ זרמו במים ,וכן בל מיני־מא 0ה ובשר שהמשרתים הגויים
הכינו מראש ,׳ועתה התרוצצו ■נכנעים סביב האורחים .מצהלות גיל וצחוק
פראיים נישאו ■בעת .כל כוסית יי״ש לוותה ■במחיאות כפיים וקריאות הידד
של הדווצחים שנתנו קולם •בשיר הורסט ווסל .גופות המתים עוד התגודדו
ופירבסו אותה ■שעד-
דחום פיסת־המלאכד׳ הסתלקו רוצחי הס .ס .עליזים ושתויים .היתד ,דממה•
נערה אחת ,ריתל קופייץ ,בת שותפנו אברמצ׳ד׳ לא פגע יבה כ מד ,ושפבה
שותתת דם בין שאד הנשים .כשהרוצח ים עזבו  nnpעל רגליה והחלה בורחת
ן

. .

מגי מקוד׳
■עוד חחיד׳
דוקא אומי
להציל אח

בסל פוחה .פועל שעבד אצלם בטחנר! .רדף אחריה כמה קילומטרים ׳והדביקה,
הובילה לדאחאן אל הגיסטאפו שם עינוה עו תום וירו בה.
תעה באו כמה עגלות ותטעינו את המתים .ידיים ורגליים משותקות
וראשים זבי Tם ניתלו מחוץ •לעגלות ווזהתנודדו בקצב האופגיט״ ולאורך פל
הדרך נטפו דמי אדם שרשמו בשירות אהומות ארובות את תיאור הפרשה העגומה
של אבדן זוייס ״חמימים וחטים מעוון .היתה זו שפת־אלם של הדם היהודי השפוך
שנספג בצמאון בתוך האדמה האחדה• עד היום חידה בעיני העובדה שתוך
שלרשת רבעי שעה 1בעדך באו !מזורה העגלות עם המתים למקום שבו גורו,
שם פרו בור עמוק !והטילום לתוש .בקבר־האזים הטילו גם את הגופות והשדופות
של •שתי משפחות שיגרו על ידינו .אלה ד״יו ברוך הדשנזון עם משפחתו וגיסו משה
עם אשתו פראדל ׳וילדי׳הם .באשור שמעו על הנעשה אצלנו שרפו את עצמם חיים.
ז 2י עדיין שכבתי ׳בבקתת־המכוא .כששמעתי כי ידממו! מסביב במו בקבר
התרוממתי בקושי מרבצי אך בשום אוען לא יבולתי לעמוד על רגלי ותקפואות.
תשעה !סבר  10בבוקר .וממש ■בשארית בדהותי יצאתי מהמחבוא .אך לאן!חולבים ?
איך אציל עצמי מן ממווזת האורב ? התחלתי לרוץ בלי ודעת יל#ן .ראוני כמה גדים
אבל  16יחרץ בלב לשונז״ אולי מפגי רגש הכבוד שהחשו לאפי ע״!ה שני׳ספה.
גוי אחד צעק אחרי :אברמקו אוצ׳יקיי  V7ליאסו ■(ברח אל הי ע ר) ...רצתי
בנשימה אחת.
כשהגעתי לחל קת־שדה עם ערימות תבואה ישבתי !תחתי ושאפתי אויר
לגשימה .אתרי ישיבה של חצי.שעה ובא החוואי שנבהל מאוד למראי והחל מצעק
שאברח מיד״ אם לא יהרגני .ברחתי משם וראיתי בהר .נכנסתי •ושהיתי בו
עד הלרלה .התחלתי רועד מקור׳ חשתי שאני קופא והולך״ בעשה !גוש אהד,
מה עושים ז זדם ידמעות פרץ .מעיגי .רק עתה ■תשתי את בל מלוא ואסון שלי
עצמי ושל סביבי .בראש מלא רעיונות מבזיקים גררתי את עצמי מן הבור.
בצדעי ,משא בבד
קשות
הלמו
בבדים
ים
קורנס
שני
הרת־סוד.
דממה
בחוץ
1־—
רבץ על לבי .לטנד עיגי עלה עגן בבז*״ דמויות כל המעובים״ הימיים ,שרק
זה מקרוב דברתי עמם״ ניצבו למולי .עצמתי עיני וראיתים סשידיהם פשוטות אלי,
וכל 61ער העולם ד״יה שפוך עלי ברגע ימה.
•מסרתי בגוי מוכר לנו מאוד שהיה מוביל אצלנו את ־הקמח אל !הרכבת.
הלכתי לאט .באתי אל חצרו והסתתרתי אחורי מחסן עצים .פחדתי להפנס
לתוך הבזי׳ת שמא יש שם שבנים .אחרי כמה שעות יצא הגוי לקחת עצים
ונפגשגו inn .נבעת ובמעט ■נפל תחתיו מפחד ישאל הרש :אברמקו אתה הי?
זמרת ו מ ת מהעולם !תהוזא• רציתי לתגיד ידבר אן*  16יכולתי גשום פנים
לפצות פה .הו׳א עמד רגע מהורהר .נבנס הביתה״ בפי הנראה להמלך עם אשתו.
מקץ .שעד• קלה בא ואמר שאכנס לאורווה ומק* יביא לי אופל .גכגהחו ואבן
הביא ■ת״כף תפוחי־אדמה חמים וחלב וועד כמה שזה מוזר אכלתי בתיאבון פראי.
הוא סידר משבילי מידבץ על יד פלב״! .וכך רבצתי כל הלילה .הייתי עייף ורצוץ
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ולא יכולתי לישון• .בבוקר הביא שזב אוכל ושאל מה בדעתי לעשות .טרם הייתי
מסוגל לדבר ,חשבתי שהדיבור ניטל ממני ואני אילם .משראה בך פגיה והלך.
ר? אחדי כמה ימים ■התחלתי לדבר״ •לראשונה אל .עצמי .כשבא אמרתי ׳בדמעות
מיני שאם יוכל להחזיק !בי כך לפחות עד מארס כשמז׳ג האויר יחם אלך
להסתתר ביער ומזמן לזמן אבוא אליו לקבל פח לחם .ד׳וא הצטחק .מדוע
לא ידעתי .בצאתו אמר לי •גלופיה ז׳ידשה .כך שהיתי אצלו שני שבועות.
כשהביא לאותוה אוכל ד״יה קורא ■בצעקה בשם הכלב ■בוביד•
•והנה באה אשתו •גועה בבכיה ופוכרת ידיים זאמהה בי אסון גדול פקד
אוחד.״ ■אסרו את בעלה .ודאי נוזוע לגרמנים שאנו מחזיקים אותך .אנא ואנא״
אל תמיט !שואה !על ביתי• ,ברח מכאן בי עלולים •עוד לערוד חיפוש■ .עיני חשכו.
בלילה יצאתי •בלב עטוף מדורות •אד לא ד״יה לי לאן לפגות .לפשוט יד לנדבות
פחדתי .הלכתי ג לי מטרה״ שיקרע !בהרהורים■ .המחשבות התרוצצו זז אחר זו,
הצטנפו כפקעת עננים כבדים .ולא יהבחנתי שעליתי על פני נהר קפוא והקרח
נשפר .השתרכתי •בין •גלידי הקרח וברוב יגיעה ,ומאמצים קשים נחלצתי בקושי.
מחמת ■הקור קפאתי ■לגוש מוצק .ראיתי !והרגשתי שאני •דועך .התחלתי מתפלל
אל ה׳ שייטול את נשמתי .אגב כך ■הבחנתי באורווה והתגנבתי לתוכה .אלמלי
היה הגר ■תופסני פרי לי ■שהיה •הורגני ,אך לי !הרי זה !היינו הך .׳התחפרתי
בתוך הקש ורבצתי שם יומיים •בלי אוכל״ רק נוטל תמיד מעט שלג אל פי.
הרעב עינה אותי איומות ולא יכולתי להשלים עם עצמי לגווע בצורה זז.
חזרתי איפוא אל .הגוי שלי ופלי שידע .הסתתרתי באותה !הפינה ליד הכלב
כמקודם .הכלב •הכירני ולא נבח ,ובמשך שבועיים ימים הייתי ניזון מהאוכל
שהביאו לכלב• איש לא ידע שאני נמצא כאן.
אחוזי שבועיים ראיתי כי בעל הבית חזר .התראיתי לפניו ובדמעות חונקות
בעיניים סיפרתי את הכל .הוא נאנח :עמוקות :ואמר ,הישאר שוב אצלי אך דע
שאני •עושה זאת בגלל אביך .זכך שהיתי אצלו לא רק עד מארם אלא עד
אמצע ■הקיץ• יוט־יום סח לי על מעשי־הזוועה המאוימים שעשו הרוצחים .הגרמנים
ליהודים ,על האקציות השונות !שהיד״ נוכח בהם .בטישביץ ,סיפר ,העלו הגרמנים
באש משפחה נוצרית שהיה אצלם יהודי .אולם לא יידחק •היום ותבוא מפלתם
הגדולה״ ניסה לנחמני — .בראותו כמה הושפעתי מדבריו עד שסמרו שעדות
ראשי.
יום אחד״ היה חם מאוד ,קמתי מהמירבץ יסרפבתי ■בתוך האורווה כי ידעתי
שכולם נמצאים בשדה .לפתע נכנסה בת אחותו שהיא ואבו׳ה לא חיו בשלום
עם בעל הבית בשל עסקי־ירושה !וחשגיחה !בי .חשתי מיד שהכל נגמר-----------
היא החוירה מפחד״ לא אמרה •דבר ולא ידעה מה אירע פה• היא הכירה אותי
דידעה כי ידו •בי ,והנה אני חי ונמצא אצל דודה .היא רצחה ללכת .תפסתי מיד
את המצב •ואמרתי :סטיפקא זבדי .חיי במילא בבר אינם .שווים כלום .אם יוודע
לאביך שהנני פה אצל גיסו הוא יסכן את החיים של הגיס ומשפחתו .אשד לי
אני בת כד אבוד .אבל גם חייך בסבנה (איימתי עליה) ואני מבקשך בה׳
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היקר לד כי זר .שראית אותי ישאר סוד לצמיתות .היא הפטיחה •לא לגלו׳ת לאמו,
אפל אני בבל זאת •דאתי וביקשחזד .להישבע .היא כרעה יעל בחנייה הצטלבה
ונשבעה שתשרוד את  *nonז ־!הלכה לדרכה והסה“ אמנם a׳ w־ סוד.
ביום אחד  1943ב&תס יזם פיפור החלה להציק לי אי־הידיעה מתי הוא חל.
יום חמים גוקר מחפר במוחי!ולא ®תן מגדה .מלילה חלמתי גי אפי !ע״ד״ קרב אלי
ואמר שיום כשיור הל יבש 3ת1הכאה ושלא אשכח לצום .צמתי כמובן בשבת ותהיא,
י׳החאריך נחרת יפה בזפהוני על מנת לדדא אחר כך אם אחיה שהצום היה במועד,
שאמנם בו חל יום ביעור■ .ואכן היבחר שהיה זה היום הנכון*
יום אחד בא אלי בעל הבית גועל ועל צזארי בבכי ■ואומר •שהוא ומשפחתו
חייבים ככל יתר התושבים לעמד את הכפר .הפקודה באה בשל הצורך ליישב כאן
את הפולקסדוייטשד( .גרמנים תושבי־חוץ) ■שפונו מקוי ־החזית .אט׳ ילד טרם ידע,
אך לגו ידווה מאוד !מדאגה מה יהיה אתי .ברצון הי׳ד׳ נוטלני עמו׳ אך
קלסתר פני יותר מדי יהודי״ ובעיקר הוא הושש מפני חבריו עצמם בי מלם
מכירים אותי .מיד ׳הפנים אלי צמה פחוסות־להם :ויבקפוקי־הלב ,התנשק אתי
ונפרד מעלי באיה ולי ■הצלהה ובתקוה שעוד יזכה לראותני אתרי השחרור והקח׳ב
כל כך — :ועקר יחד עם משפהתו .נשארתי מש,וותק באבן .מה עדשים כעת ז
אין לי לאן ללכת .׳על כל צעד ושעל אורב המות .למחרת היום עליתי אל
עלית־ הגג ׳וצפיתי !בבהאם של הפולקסדויטשד .עמוסים בהמות׳ םוסים׳ שהתיישבו
בכפרים ובחוות מסביב .וגם בשטה של יפעל הבית שלי ,שהיזה ׳בעצם פינת־החמד
של הכפר .כל פעם היתה •באה השפחה של פולקסדויטשה ,התבוננו כה ובה
וכאשר המקום לא גחאה להם 1המשיכו לחפש הלאה .אחרי שישבתי שם פמה י!מים
בא בעל הבית ׳בהתגנב לדאות «ה י!ש׳ איך הסתדרו בביתו אך מצאהו ריק,
אין גריט בו !וגס לא בבתים והשמים .נתתי לו את הסימן הידוו-ע רק לעממו
והוא !עלה לעלית־הגג .מטרתי לו את כל הפרטים מה אירע כאן בימים האלד.
דכי אף איש לזג רצה להתיישב .הוא אמר פי יחכה יומיים .ואם לא יבוא אף אהד
יהזוד בעצמו הפיחה .בתום היומיים חזר עם כל המשפחה ואמר כי הוא מלא
בטחת !ואמונה שבזכות זד .שהחזיק אותי ניצל האיזור ד״זה בלבד מידי
הפולקסדויטשה !המבאן ואילך לא יפרד ממני לעולם .ודך הייתי הלאה .הוא
סיפק לי מזון במידה יתירה.
1

לבי דאב מאוד שאין בידי לגמול לגוי האציל על טוב לבו׳ מסידותו
וסיבון החיים למעני .גזברתי שיש ל0ו פרקמטיה טמוגד .של אריגים מחנות
האריגים שלנו (ם .ס .היתד .לגו גם בית מסחר לאריגים בטומאשוב ב״והאליות״
לא הרחק !מברק׳לד .טרגרמן ■ע״ה) אצל הטוחן שלנו .כשאמרתי פעם לבעל הבית
כי בדעתי לגשת אל הטוחן מהלך שני קילומטר ילהביא משם •בשביאי קצת סחורה
הניאגי מזה ואמר שאיגו צייד ואם אלך הטוחן הלילה יהדגני׳ אן• לא נשמעתי לו
וליאד ,אחד ׳הלמתי אל הטוחן המתגורר ליד הטחנה• את הטחנה שלנו קיבל
כבר לידיו פולקסדדי&ש שגר גם באותו הבית יהד עט ה 0וחן .קרבתי והצצתי
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בחלון אם •אין שם אנשים ותם .הכלב ד.חל מ כי תו ר הבן של הפולקסדויטש
יצא לדאות על מי ד״וא נובח .מיד קרבתי ודפקתי.בדלת• הטוחן פתה והכניסני.
למראי נבעת מאוד וצווח  :טי אבדמקו ישצ׳ה דיש (אתה אברמקו!עודך חי) ! —
כן ■עתי גי !באומץ .בקשני לשכת והחל סח כי פד! משוחחים שאתה אכדמקו
עם בנופיה שלמה ■התנפלתם בלי׳אז ■שעבר על בעל הטחנה הכיתם פצעתם
ובזזתם אותו לשם נקמה על שלקח את הטחנה שלכם .התנצחתי •עם החברים שלי
אמרתי שזה מזמן ידו בך ,וזעה אני רואה שאתה אמנם חי .לבי דפק :בחזקה
למראה עיניו הגזלניות היורקות •גצי־אש• בכל זאת שלמתי ברוחי ואמרתי
שיתן לי במה גלקלים ׳מהסחודה שלבו כי רוצה אני להציל את •עצמי״ להמירם
בלחם .אני .אמרתי ,מסתתר ביער .הוא אמר סי יתן•
•

**

בו ■ברגע הקישו על הדלת ,מי לא ידעתי .המו יצא והזר מיד .שאלתי מי זה.
אל פחד ,אמר ,זה והיה אחי ששאל מתי עליז ללכת :לעמוד !במשמרו! •בטחנה.
אבל חשתי שאין מ־ אמת .תוך כך הגיש י״ש לשלחן .נשחה ,אמר ,על שנשארת
בחיים .שיני נקשו דא לרא ,אש ■בהערת!תחתי ,ומיד פניתי לצאת .הוא ׳תפס בידי
ומשכיני בחזרה• רק שאוכל ואשתה .הן רעב אתה בודאי׳ צוות ממש .ניתקתי
עצמי ממנו ויצאתי .אך רחקתי מהבית ב־ 30מטר ,ולפהוע צועקים  :עצוד ! ועצור !
התחלתי לרוץ ולברוח .אני מביט מביבי aim־״ כנופיה שלמה דולקת אתרי.
הגברתי את הרוצה והחלו יורים אחרי .כ ח ד פגע בידי זאני :פצוע קל .למזלי
יצאו אותה שעה הפוועלים עם .גמד העבודה במפעל הסוכר .התערבתי ביניהם
והיריות נפסקו .אך מה בפלא גורלו של אדם• הפועלים פילסו לי מעבר לברוח
בחשבם בי אבי אחד .משלהם ונמלט מספגה .שבבתי על האדמה והשתרכתי
בשכיבה .האדמה היתה לחה מהגשם השוטף הקר שניתך .היה גם חושך ואפילה
כמו בלבי .לבסוף קרבתי אל עדימת־קש משם צפיתי ודאיתי איך מחפשים אחרי
בפנסי יביס בלי •דעת לאן נעלמתי .בך שכבתי ש עה ארוכה עד שקמתי
ונגררתי שוב אל בעל הבית שלי .במחבוא ם חתי לו את הבל והוא אמר
כי אמנם שמע יריות ובא מיד :לראותני .כשלא מצא אותי היה בטוח שנתפסתי,
והוסיף :אברמקו ,הרי אמרתי •שלא תלך — .עוד צדות רבות ניתכו דהתועשו
עלי ,אך •על בולן אי אפשר לכתוב.
כעבור זמן מסוים אמר לי בעל הבית סי משפחה זדה באה להתגודד בחצרו
ואסור לי איפוא להטת עוד במרבץ ,אובל הוא התקין לי בור בין החזירים.
שם היה לי מר raw־״ כי לא יכולתי לשבת רק לשכב 5 .שבועות רבצתי בבור
עד שבא פעם בעל־הבית חיבקני וההל מצעק :אפרמקו! הסובייטים באו!
שחרור! שחרור ז צווח והטיח בף אל כף .נפלתי בחלשות וועלפון .התעוררתי
בתוך הבית שוכב במיטתו.
»
אבל גם אחרי השחרור טרם מלאה סאת צרותי .רק בעת התחלתי חש
בעליל את כל המדאבות ,בל הצרות! כל חויזותי האסלות• אני מתפובן מביבי.
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הנני בודד כאבן• ובלי כל היקרים :חהמקורבים לי׳ ׳פלי ידידים מערים.
לבדי לבדי ׳פעולם ימו משתולל עוד ים של שנאה ומשטמה• נקמה! נקמה?
עמדה לפרוץ זעקה מלבי :השטוף ■דם ,אך מי הוא יהודי ולא ימהל רק מעצם
המלה נקמה — !הבד שאמנם אין .להבינו• בספרים והקדושים שלנו ומתפלות
אין נבהלים כבר מהמושג והזה .בתומש אגו קוראים . :אשיב !נקם לצרי ולמשנאי
אשלם /כתפלה מתאים אנו :׳הרנינו גויים עמו ,כי ■דם עמדיו יקום /דכי אין
י!הרדים מתפללים טל שבה אל ה ,שינקום את הדם הש,פוך• כן׳ הבאב הקוק
עמוק !מלב׳ יט־הדמים של קדושינו וגבויריגו רוחתח דמפעפע* ,מן המעמקים של
נחשדלי־גלים ולאין רוגע ■נושאת הזעקה  ,ג ק מ ה ׳ קדוו נקם ! ! 1אבל איך ----------
ועם &זא והמשחררים האדומים כיקשחי מיד לנוס ,אך מצילי עצר בעדי ואמר :
שנתיים 1׳מעלה אורת כח ועמדת •מפחד והמתמיד׳ ועתה שוב אצלי.עוד במה ימים
כי <גם ובאנשים שלגו איני בוטח כלל .אל נא תשבח אותה השיחה עם חברי,
הן׳ אמרתי■ ,עוד יזבורה לי כל מלה.
זה היוד ,לפני זמן רב .אצל !פעל הבית התגנטו מל חמתו ,טזלם עמוסים
ביזה ושלל יההדי• והשיזוה והתקיימה בחוץ לא הרחק ממחבואי וקלטתי בל מלה.
אמד אמד כי פחים שאמ־מקו חי .נענה !בעל הבי׳ת ,בן כן גם אני שמעתי,
ושאל :מה למשל היה קהחה איליו פגשתם אתם את היליאשץ׳ ומין דג).
ההעות היו שיגדת• אחד אמה :כי היה מסגירני מיד לגיסטאפו .שני עגה:
כי דווקא אותי לא ימלאנו לכו ולהרוג ,אך עם וזאת והתגאה כי!המית במכת א^ן
פשוטה שני געריים ממזמאשהב• שלישי הטועים :שאף כי ■אינו סזפל את הגרמנים
מו־ב עשו הללו שטבחו את מוצצי־הדם היהודים .בעל הבית עצמו אמר:
שאילו תפס גי היה 1דוקרני למות בקלשון .לאתר מכן .שאלני איך נראתה
השיחה מעיני: .מסדר גמור ,אמדתי .כל זאת הזכיר לי עתה ,שלא אעיז לצאת
לפי שועה עד שישמע את יהעית התברה שלו מה יחסם ליהודים עכשיו— ,
אחד כך אגיד מה עליך לעשות.
■

V

אתרי ■ימים מספר  3א ואמר :כי אבי יכול לצאת אך עלי להיזהר ולהשגיח
היטב לאן ללכת ולאן לא .אף יעץ לי לצאת בלילה ,סדי שיבר היותי אצלו
ישאר בטור! .ביקשתי להסבירו :הכיצד ,אדרבה ,הרי זה יביא לו כבוד רב,
אומץ לבך המופלג להסתידני אצלך .מעומק הלב אני רוצה לגמול לך כגמולך,
ואתן לך את הטחגד .ואת כל דסושי -הוא ■השיב :עוד אינך יודע מאומה.
ראשית המלחמה טרם ממה סופית ,האוירה כלפי היהודים איומה ,וכשפוגשים
יהוזזי שחי בל הזמן בסחר הורגים אותו .־השנאה ליהודים שזר® ,ותשריושז
פל  p mטרם געקחת .ובכן שמע אל •תלך אי־לאן ,תהיה אצלי כמה שחח׳ש
ובסחר כדי שחברו לא ״חץ גם עתי -ש* שישמרר שקט מוחלט .וגמולי היחיד
יהיה שלא תגלה לאיש מי הציל אותך .יותר איני יורש ממך .נפלתי ■על מ א ת
ונשקתיו.
אך לא שקטתי ילא נחתי■ .החופש קסם לי בחתקה ,ולמחרת הועעתי
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כווזשצ׳ין .הגויים מכל ההבל באו לצפות בבס המופלא .סיפרתי לכולם כי
הסתתרתי ביעהות .אחרי כמה ימים סח לי כעל הבית .שלי כי בטזמאשוב
יש כמה יזהודים■ .ביקשתיו להובילני לשם .באורה פלגמאטי רחם סוס מנגלה״
לקח אותי לטומאשרב מזח־ידני מ ח ה לעיר .׳היהודי הראשון שפגשתי ישב ליד
טחנת צ׳יושאקביץ (בדרך לזאמישץ׳) ,יהודי מיוזפוב ■בשם שאניש דאך• ההא
הביט בי זאגי •בו ■ועודנו פוחד להוציא הגה■ .בסוף פצה פה ראשון  :עמך? —
בן ,עניתי. .עשינו היכרות תוך נשיקות .באתי העירה •ופגשתי את שמחה ריק״
ישעיה ברגשטיין ואחיו בני״ בני רפאל ברגשטיין ! זגם את שבע נאדלר אשת
סאני נאדלר ,וחנה זייסלנדר ועוד כמה יהודים מיוזפוב .שמחתם המופלגת
של .הנשארים 1בחיים אין לתש* .לכל אחד סיפורים על חוויותיו •המרות.
כולנו התגוררנו •בבית רפאל ברגשטיין כי נחשב בטוח ביותר בשל קרבתו
למפקדה הדוסית.
החלו מתחקים אחר מקוח־ת פרנסה .נסעבו מעיר לעיר ומביאים סחורות
שונות למכירה• אך ליהודים יהיו הדרכים יבחזקת סכ0ה מדומה• .הייתי מתלבש
בגדים רוסים ועם אוטומט מדשאל נסעתי יחד עם החמים .אחרי שהיה של
כמה חודשים בטזמאשזב קיבלו הבל מכתב להניח במקום מסוים תחת גשרון זעיר
 25אלף זלוטות״ אחרת אין לנו מה לעשות !בטומאשז׳ב״ ובאיום להרגנו.
על החתום נ .ם .ז .שמנו את הסכום כנדרש בלי לומר דבר• אחרי שמונה ימים
הגיע מכתב שגי כנוסח דומה !על הך  50אלף זלוטות״ ובאיום שאם נודיע הענין
לא יעבוד חלק .ראינו כי כלתה הרעה ואין סוך לדבר .תוך כך נדרשנו על ידי
מרעצת־הרשוית על •שלא התייצבנו לצבא .אשר לי א מ ת ההברה שלנו כי אני
הו*כ שלהם: .והס הרוסים ורצוצים מהמאורעות האיומים הטראגיים• הוא עזבנו
לנפשנו .כילנו נמלטנו ללובלין ,שם והחד יותר יהודים.
אחר כך הגעתי אל מחנות !הפליטים !בגרמניה״ שם התחתנתי ושמתי פעמי
אל ארץ זזלומותי״ ארץ האבות״ מ ד י נ ת י ש ר א ל ® .ד היום הזה לבי רצוץ
חב־דם פי לעולם לא •אשכח ׳באילו מימות משוגות חמזוועות נפלי יקירי על
קידוש השם .י ק ר ו ח ה ל ה ל ז כ ר ם ה ק ד ו ש !  .jv 1צ .ב די
m

<פ.ם .עם !בעל הבית שלי אבי במגע מתמיד עד היום״ הוא כותב לי
חדיר ימי יקירי .מפעם לפעם אני משגר לו חבי*•׳)•
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ר' עוז ר שטול ז״ל
מ .תו נ* גיס& ל ד
■

רק לפני חדשים אחדים לא עלתה על דעתי שאצטרך להשתמש על מחותני
בביטוי ״ז״ל״ ,וככה רצה הגורל שאנחנו אנשי טומשוב־לוב .העומדים על סף
הוצאת ״ספר זכרוך ב ע ב ר י ת לזכר קדושי עירנו הי״ד שבק חיים לכל חי
ר׳ עוזר שטול .החלטתי לתת לו יד ושם להנצחת זכרו הבלתי נשכח בספר
העומד לפנינו להופיע.
אשתדל להביא כאן כמה קורם לדמותו
הזוהר ומפעולותיו הענפיות־ שהקדיש את
רוב עתו זזמנו החופשי עבור אנשי טומשוב
בישראל בתוך ״ארגון יוצאי טומשוב״
ומחוצה לה.
ד׳ עוזר שטול ז״ל נולד בח׳ שבט 1907
להוריו אלתר וסימה לבית שטול .אביו
ר ,אלתר ז״ל היה מבעלי בתים החשובים
בעירנו ,איש אדוק וחסיד בל ז נלהב ,סוחר
דגים .היה ידוע בעיר כאיש בעל מידות
טובות ועסקן ציבורי .במיוחד הצטיין
ובשאר
תורה
בתלמוד
ובתמיכתו
בעבודתו
ר׳ טוזד שפול ז״ל
מוסדות צדקה .אמו׳ סימה ע״ה היתה מנשים
צדקניות ,עדינה ומזג לב טוב .נפטרה עוד לפני פרוץ המלחמה העולמית השניה.
ובבית כזה קיבל המנוח ר׳ עוזר שטול את חינוכו .כמו רוב הילדים בזמנים ההם
למד בתחילה אצל מלמד דרדקי בחדר ,אחר כך המשיך את לימודיו בחדרים
ולבסוף למד אצל ר׳ משה שמעולה שפורר ז״ל שגם כותב הטורים האלה
למד אצלו.
ר׳ משה שמעולה היה• למדן ,איש תם וישר ועשה לילות בימים ללימוד תורה.
ומרבי כזה יצא המנוח ד׳ עוזר ז״ל .עם השגה בדף ׳גמרא עבר ללמוד בשטיבל
של ר׳ יהושע׳לה הידוע שבזמנו היה כח משיכה לכל אלה :שהתמסרו לל מד תורה.
א״כ עם בואו של הרב ר׳ לייביש דובץ זצ״ל הרב מצשנוב לטומשוב עבר
ללמוד שם ונהפך לחסיד בלהב שלו למתח שכמו בתחילה התפלל בשבת
בבית ההסידים של בלז ביחד עם אביו.
בשנת  1932התחתן ולקח לו לאשה אחת מבנות עידנו היא דכודזז מבית
אדלר שתחיה ,היא היתה כבר אז יתומה מאביה .אביה היה ר׳ משה אדלר ז״ל,
בזמנו ד״יה מבעלי הבתים החשובים בעיר והיה תלמיד חכם ופקח .הוא דרה חסיד
■

■
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של המגיד מטריסק זצ״ל ,אבל לבסוף ימיו כשעבר לטומשוב ־— מקודם היה
גר בקרסניבראד — התפלל בבית החסידיט של הוסיאטין .ד׳ משה נפטר עוד
בשנת תרפ״ב והשאיר אותה ועוד שבי בנים יבדלו לחייט יתומים קטנים
והודות לאמם אסתר׳ל ע״ה שהיתה אשת חיל עם מרץ לא חסכה בל עמל בכדי
לגדלם ולחנכם.
אחר נשואיו למרות שהיה טרוד בפרנסתו היה אחד מהתוטסים של ״צעירי
אגודת ישראל״ בעירנו .עם פרוץ המלחמה העולמית השניה עזב — כמו רוב
אבשי עירנו — עם משפחתו ,היו לו כבר שתי בנות יבדלו לחייט ,ביחד עם
חותנתו אסתר׳ל ע״ה שנפטרה כאן לפבי כמה שבים ,ועם שבי גיסיו את עירבו
ועבר לצד הרוסי ,וכמו בל פליטי פולניה גורש ג״כ לסיביר וא״כ היה בקירגיזיה.
אחרי גמד ממלחמה חזרז לפולגיד״ מתחילה ד״תישבו בשצצין אבל !מיד אחד
זמן קצר ע ב ת לברלין ושם נולד לו הבן אלתר יבדל לחיים.
עם קום המדינה עלה עם משפחתו לארץ והתיישב בחיפה ,שם עבד בל הזמן
ב״תנובה״ במחלקת הדגים .למדות טרדתו בחייו הפרטיים לחנך את בניו
ולהשיא אותם ,הקדיש כל ימיו לעבודת הבלל .הוא היה מהפעילים של ארגון
יוצאי עירנו ,היה חבר הועד ולא פסח כמעט על שוס ישיבת הועד והיה מוכן
בכל התנאים לעזור לזולת ובפרט לאנשי עירנו .בעבודתו הציבוריים הצטיין
גם בבית הכנסת של קרית אליהו שהיה אחד מהגבאים והיה לו חלק גדול
בבניתו של בית הכנסת .השתתף בבל ערב בלימוד דף היומי ובשאר השעורים
הנלמדים בבית הכנסת .הוא עזר ותמך בישיבת ״בלז״ וגם בישיבת ״משכן יעקב״
בחיפה ע״ש חה״ב ר׳ יעקב כץ ז״ל.
כדאי לציין שבנו אלתר אחר שגמר את ביה״ס התיכון דחי ״יבנה״ התגייס
לצבא והיה אחד מהצבחבים שכבשו את העיר העתיקה ושחררו את הכותל המערבי.
הוא מתלמידי ישיבת ״מרכז הרב״ והיום הוא עובד בתור מחבר בקרית בועד
בבית וגן ירושלים.
ביקש ד׳ עוזר לישב בשלוה קפץ עלי־ו רוגזו של לבו .בשבת  1966קיבל
התקפת לב ובמשך חודשיים היה מרותק למטתו ,וכשהוטב לו קצת התמסר שוב
לעבודתו הציבורית .לפבי חג הפסח קיבל שוב התקפת לב ,ואחרי ששכב
כמה שבועות בבית החולים הוטב לו וחזר לפני החג הביתה ,ופתאם בליל
שביעי של פסח החזיר את נשמתו לבוראו.
י הי

ז כ רו
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יזכור עס ישראל את אשר עשו לנו הגרמנים ועוזר*  onימ״ש,
ולזכר קהלה הקדושה טומאשוג־לוב

ויזכור אלקים את גשמות אנשי עירנו ,אנשים ונשים וטף,
שהומתו על קידוש השם ,הן שנרצחו שנהרגו ושנשחטו
ושנשרפו ונטבעו נטקלו ונקברו חיים נתלו ונחנקו בתאי
הגזים ו חכבש ונו ת במחנות העבודה והריכוז ,והן שנפטרו
מחמת יסודי העוני רעב וכפן ועל־ידי וגרות ונגישות
הרוצחים הגרמנים ועוזריהם ימ"ש בשגות ת״ש—תש״ה.
■
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בגן עדן תהא מנוחתם ,ובעל הרחמים יסתירנו
בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים
את נשמתם ,ח' הוא נחלתם ,וינוחו נשלוט
ויעמדו לקץ הימין בב״א.
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א
אדלער ,פדומעט בת שלום
אדער ,אלעזד בן יוסף מרדכי
אדער ,יהודה בן אלעזר
אדער ,פישל בן יהודה
אדער ,משה בן אלעזר ואשתו חנה
8דער ,נפתלי בן משה ומשפחתו
אדער ,יוסף בן משה
אדער ,אברהם בן אלעזר ומשפחתו —
לבוב
אדער ,יצחק מרדכי בן אלעזר ומשפחתו
וורשה
—
אדער ,יחזקאל בן אלעזר ומשפחתו
אדער ,באלטשע
אדער ,ברוך בן ישראל
אויסלענדער ,קיילע בת יחזקאל
אולריד ,מאיר בן חיים — בעלזיץ
אולריד ,שדה גאלדע בת פנחס
אולריד ,רחל בת מאיר — בעלזיץ
אולריה חיה איטע
אולריד ,רויזע ,חיים ויוסף
אולריד ,פעסיל בת מאיר
אולריד ,בת־שבע בת מאיר
אולייו ,פישל בן מאיד
אולריד ,ביילי בת דניאל
אונפוס ,חייט יצחק
אונפוס ,חיה שרה
אוגפום ,לאה בת זאב
אתפוס ,משה כן חיים יצחק
אונפוס ,מנשה בן משה
אונפוס ,זאב בן משה
אונפוס ,מאנזנס כן משה

אונפוס ,בנימין ומשפחתו
אונפוס ,חנינא
אייזען ,מרדכי
אייזען חיה — יוזעסאוו כ״ח תמוז תש״ג
אייזען יוסף אלי ,בן מרדכי—לעמבערג
איתען זעפטיל
אייזען משה כן יוסף אלי׳ — לעמבערג
אייתן אברהם בן יוסף אלי—,לעמבערג
אייזען ישראל בן יוסף אלי׳ —לעמבערג
אייזעז חיים יתד .בן יוסף אלי׳ —
לעמבערג
אייזען אליהו בן מרדכי — בזשעזשאני
אייזען יצחק נחמן בן מרדכי
אייזען אהרן דוד
אימען שבע
אקסט ,שלמה בן נתן
אקסט ,דאברע
$קסס ,משה כן שלמה ומשפחתו
אקסט ,יהושע כן שלמה ומשפחתו
אקסט ,יחזקאל בן שלמה
אקסט ,בריד בן שלמה
אקסט ,נתן דוד בן שלמה
איידעלסבערג ,אביגדור
איידעלסבערג ,רכקה
איידעלסבערג ,משה ומשפחתו
אפען ,דוד בן מאיר זאב ומשפחתו
סקאלאט
אפ«ן ,שפרינצע — סקאלאט
אפען ,רבקה בת דוד — סקאלאט
אפען ,מאיר וואלף בן דוד — סקאלאט
אפען ,יעקב בן דוד — סקאלאט
אפען ,פייגע בת דוד — סקאלאט
p
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אפען ,גאלדע בת חד — סקאלאט
 ,!voxשרה בת דוד — סקאלאט
אפען ,ליעבע בת דוד — סקאלאט
איידעלשטיין ,משה
איידעלשטיין ,פעשע בת מאיר
אייזען ,פייוועש בן אהרן
אייזען ,שרה
אייזען ,אהרן דוד בן טוביה
אייזען ,שבע בת משה חיים
איילבוים ,חיה בת מרדכי
איילבוים ,יצחק בן שמעון
אייזען ,שמחה בונם בן מרדכי יוסף
אייזען ,ישראל לייב — רוסיה
איילען ,יהושע לייב בן יחזקאל
איילען ,מרדכי בן יחזקאל
איילען ,איטא בת יחזקאל
איילען ,צבי בן יחזקאל
איילען ,רייזעל בת יחזקאל
איילען ,משה בן יחזקאל
איילען ,חנה בת יודעל ומשפחתה
איילעז ,ביילי רבקה בת אלי׳
איילען ,יודעל בן לד
איילען ,פישל בן יודעל
איילען ,אברהם בן יודעל
איילען ,יהושע
איילען ,חיה
איילען ,מענדיל ומשפחתו
איילען ,אסתר
איילען ,ראובן ומשפחתו
ארביספעלד ,יעקב בן יצחק
ארביספעלד ,שדה בת פייוועל
ארבי&פעלד ,גיטעל בתי יעקב
ארביספעלד ,משהבן יעקב
ארביספעלד ,פריידע בת יעקב
ארביספעלד ,יהודה בן יצחק
ארביספעלד ,מאליע כת מנחם מענדיל
ארביספעלד ,חנה בת יודא
ארביספעלד ,אברהם בן יודא

ארביספעלד ,שמעון בן מדא
ארביספעלד ,גיטעל בת יודא
ארדינאצקי ,צירל לאה בת חיים
ארדינאצקי ,העניע בת צכי
ארדינאצקי ,אשר בן צבי
ארדינאצקי ,שרה גימל ומשפחתה
ארדיגאצקי ,העניע בת יעקב ומשפחתה
ארדינאצקי ,שרה בת חיים
אולדיר ,משה בן מאיר
אילריד ,רויזע בת משה
אולריך ,חיים בן משה
איליך ,קלמן בן יעקב ישעיהו
איליך ,חיה יוכבד בת ר׳ ישראל הכהן
ארליך ,צבי בן קלמן
אדליד ,הענע בת קלמן
איליך ,מירליה

a
באבאד ,לאה בת שמואל
באדענשטיין ,משה בן חיים
בארג ,משה בן דוד
בארג ,פריידע
בארג ,יעקב בן משה
בארג ,שרה בת משה
בארג ,צבי בן משה
בארג ,שיינדעל בת משה
בארג ,פעשע כת דוד
בארג ,אברהם דניאל בן ראובן
בארג ,טאבע עמיל
בארג ,ראובן בן אברהם
בארג ,מרדכי בן אברהם
בארג ,משולם העניך בן יודעל
בארנשטיין ,אלעזד בן יצחק
בארנשטיין ,איסע בת דב
בארנשטיין ,יצחק בן אלעזר
בארנשטיין ,מינקע בת דוד
בארגשטיין ,שמואל בן מחק

I
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טו מ שו ב ־ לו ב.
בארנשטיי  ,ביילע בת יצחק
בארנשטיי  ,חגה.בת יצחק
בארנשטיי  ,רייזעל .בת יצחק
בארנשטיי  ,חיה׳לע
בארנשטיי  ,נח ומשפחתו
בארנשטיי  ,פייוועל
בארנשטיי  ,ישראל
בארנשטיי  .מאיר
באחגצקי ,ישראל בן משה ומשפחתו
בוים ,משה בן אריה
בוים ,פעשע בת זאב
בוים ,מלכה
בדם ,אליהו כן מרדכי יוסף
בוים ,צביה
בורשטין ,דב צבי בן אפרים
בורשטין ,פרימעט
בורשטץ ,חנה מאניע בת צבי
בורשטין ,רבקה
בורשטין ,אפריט
בורשטין ,צירל לאה בת .אפרים
בורשטין ,גיטל בת אפרים
בורשטץ ,בריינע בת אפרים
בורשטין ,מינדעל בת אפרים
בורטשיו ,חנה רייזעל בת אפרים
באלס«נכוים ,פעשע גיטל בת שמעון
בידערמאן ,אברהם יחזקאל כן ישראל
משה
רוסיא כ״א טבת
תש״ב
ביגלער ,דב
ביגלער ,בריינטשע בת דב
בייסשער ,גאלדע
בייטשער ,באלטשע
בינדער ,דב
בינדער ,לאה
בעדעד ,העניע בת דב
בינדער ,יהודית בת דב
בינדער ,דאבע בת דב
בערער. ,חנן
■

i

בינדער ,ישדאל•
בינדער ,חיה אסתר
בינדער ,חיים מנשה בן ישראל
אנדער ,ביילע.בת ישראל פוטעד
אנדער ,יהושע בן יעקב צבי
אנדער ,פייזועל בן יהושע
אנדער ,משה בן יהושע
אנדער ,חנה בת יהושע
אנדער ,מירל בת יהושע
אנדער ,שלמה בן ישעיהו
אנדער ,מרדכי בן שלמה
אנדעי ,אלימלד בן שלמה
אנדער ,ניטל בת שלמה
אנק ,שיינדעל
אנק ,מרדכי
ב אנק ,תד
ב אנק ,באלטשע
אנק ,אברהם
אשטי ן ,איידעל ומשפחתה
ומשט ין .אברהם אלי' כן משה
ומשט יו מרים
ומשט ין צבי בן אברהם אלי,
ומשט יז הינדע סימה בת אכרהם אלי,
ומשם יז כינה בת אברהם אלי,
ב ומשט יז עלקע כת אליעזר
ב וטמאן ,איידעל בת יצחק
יי ,אלחנן בן מחק ול 3בנים
ייכער ,יוסף
ייכער ,גיטעל
ייכער ,משד.
ב ייכער ,חגה
ייכער,. ,דוואשע
כ ייכער ,לאנע
בעכעד ,מרים כת פרץ
בעכער ,רויזע בת ישראל
בענדיט ,יהושע .בן.מרדכי מאיר
בענדיט ,מאיד בן יהושע
בעער ,יוסף ביוד הרב בן .ישעיהו הרב
■

■
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בעער ,הענע בת ארי׳ ל יבוש הרב
בעער ,קלונימוס קלמן בן יוסף ברוך הרב
בעער ,חיים שמואל בן מסף ברוך הרב
בעער ,עמנואל בן יוסף בריד הרב
בעער ,יצחק טוביה בן יוסף ברוד הרב
בערגער ,יהושע ומשפחתו
בערגער ,עטיל בת משה
כערגער ,שמשון בן נח
בערגער ,ברוך־ בן נח
בערגמאן ,טאבע בת צבי
בערגמאן ,פישל בן צבי
בערגערבוים .עטיל בת משד.
בערגערבוים מירל בת משה
כערגערבוים עטיל בת אביש
בערגערבוים שניאור בן יעקב
בערגערבוים סערקע בת ישראל מרדכי
בערגערבוים אבא בן אליעזר
בערגערבוים פרומעט אשתו
בערגערבוים מרדכי בן אבא
בערגערבוים רייזעלע בת אבא
בערגערבוים ,שבח בן יקותיאל
בערגשט ין ,אהרן מרדכי בן ארי׳ ליכוש
בערגשט ין ,מאטעל בת מנחם מענדיל
בערגשט ין ,טאבע בת אהרן מרדכי
כערגשט ין ,חנה בת אהרן מרדכי
בערגשט ין ,פעריל בת אהרן מרדכי
בערגשט ין ,מנחם מענדיל בן אהרן מרדלי
בערגשט ין ,רפאל אשתו אסתר
בערגשטיין ,אברהם בן רפאל— זשולקווע
בערגשטיין ,חנה בת רפאל
בערגשטיין ,גימל בת רפאל
בערנבלאט ,יוסף צבי בן שמואל
ומשפחתו
בערנבלאט ,רעכיל .בת שמואל
בערנבלאט ,לאה בת שמואל
בראנד ,זלמן בן משה מענדיל
בראנד ,אסתר
בראנד ,יצחק בן זלמן

ס פ ר ז כ רון
ברא נד ,גד בז זלמן
בראנד ,העניע בת זלמן
בראנד ,חיה בת זלמן
בראנד ,לאה בת זלמן
בראנד ,גרשון בן זלמן ומשפחתו
בראנד ,ארי׳ ליבוש בן שכנא ומשפחתו
בראנד ,יעקב יצחק בן שכנא ומשפחתו
בראנדווין ,זלמן הלל בן צבי
בראנדווין ,מאליע מינדעל בת זלמן הלל
בראנדווין ,פערל לאה בת זלמן הלל
בראנדווין ,הדסה בת זלמן הלל
בראגדווין ,חיה מרים בת זלמן הלל
בראנדווין ,מרדכי בן זלמן הלל
בראנדעל ,דב בן שלום
בראנדעל ,שפרינצע
בראנדעל ,לאה בת דב
בראנדעל ,משה בן דב
בראנדעל ,שבע בת דב
בראנשטיין ,טאבע
בראנשטיין ,חיה פריידע בת שלמה
בראנשטיין ,גיטעל בת אליעזר
בראנער ,גיטעל
בראנער ,מרדכי
בראנער ,לייטשע
בראנער ,רחל
בראנער ,שמואל בנימין
בראנער ,אברהם
בראנער ,פעשע
בראנער ,טילע
בראנער ,זלמן
בראנער ,סענדער
בראנער ,יוסף
ברייטנער ,שלמה בן יוסף
ברינקער ,גרשון העניד בן שמואל
ברינקער ,זיסעל
ברינקער ,חיים יצחק בן גרשון העניד
ברינקער ,מרדכי יוסף בן גרשון העניד
ברינקער ,יחזקאל יהודה בן גרשון העניו
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שו מ שו ב ־ לו ב.
כרינקער ,יודא׳
ברינקער ,לאד.
ברינקער ,גיטל בת יודא
בריקם ,יעקב בן חייט
בריקס ,גיטל בת אברהם האכמאן
ברעט ,אברהם בן חיים פייוועל
ברעט ,ליבע בת חיים פייוועל
ברעט ,גיטעל בת אברהם
ברעט ,רחל כת אברהם
ברעט ,קהת
ברעט ,מירל בת חיים
ברעט ,הירש
ברעט ,פייגע לאה בת בעריש ו־ 2בנים
בארג ,אייזיק
בארג ,דוד
כלאזער ,בנימין
באומוזאל ,נחמיה
באומוואל ,יהושע בן נחמיה ומשפחתו
בערגערבוים ,אלעזר בן יקותיאל
בערגערבויט ,יצחק בן ילותיאל
באראס ,פנחס ומשפחתו
i
בראנד ,מרדכי ומשפחתו
בראנד ,לייבוש
בראנד ,אנשעל
ג

גאבעל ,פעשע
גוזיצ׳נסקי ,יוסף בן ר׳ ישראל
עם משפחתו
גוזיצ׳נסקי ,משה בן פישל
עם משפחתו
גוזיצ׳נסקי ,יוסף בן פישל׳
גוזיצ׳נסקי ,מעדל
גוזיצ׳גסקי ,חנה׳טשי בת פישל
גוזיצ׳נסקי ,חיה'יוכבד בת ר׳ ישראל
גוזיצ׳נסקי ,חגזדלי בת ר״ ישראל
גוזיצ׳נסקי ,צבי בן ד׳ פישל

גוזיצ׳נסקי ,חיה 3ת ר׳ פישל
גאטעסמאז ,מרדכי
גאטזנסמאן ,עטיל
גאטעסמאן ,משה
גאלדבערג ,לייבוש בן מרדכי
גאלדבעדג ,מדים בת יעקב צבי
גאלדבערג' ,יורי בת יחזקאל
גאלדבערג ,יצחק
גאלדבערג ,אליעזר
גאלדבערג ,משר .כן ליבוש
גאלדבערג ,מאיר בן ליבוש
גאלדכערג ,מרים בת ליבוש
נאלדבערג ,נפתלי בן ליבוש
גאלדמאן ,לאד .בת מרדכי יוסף
גאלדמאן ,אסתר ומשפחתה
גאלדמאו ,שרה מלכה כת יופף צבי
גאלדמאן ,משה בן נחום ומשפחתו
גאלדמאן ,רחל לאה בת מרדכי
גאלדמאן ,בנימת בן מענדיל ומשפחתו
גאלדמאן ,ליפא בן יהודא
גאלדמאן ,יוסף בן יהודא
גאלדמאן ,זונדעל מראכאן
גאלדמאן ,יהודה בן מענדיל
גאלדמאן ,מאטיל
גאלדמינצער ,חייט בהרב ד׳ יוסף
גאלדשטיין ,ישראל צבי כן דוד
גאלדשטיין ,רחל
גאלדשטיין ,שמעון בן ישעיהו
גאלדשטיין ,רעכיל
גאלדשטיץ ,יעקב בן דוד
גאלדשטיין ,פייגע בת צבי
גאלדשטיין ,חיה
גאלדשטיין ,שדה לאה
גאלדשטיין ,ביילע בת שבח
גאלדשטיין ,ישעיהו בן דוד
גאלדשטיין ,יצחק
גאלדשטיין ,חיה טאבע
גאלדשטיין ,אלעזר

ספ ר ז כ רון
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גאלדשטיי  ,ליבע
גאלדשטיי  ,יואל בן אלעזר
גאלדשטיי  ,אבא בן אלעזר
גאלדשטיי  ,פישל כן אלעזר
גאלדשטיי  ,שמואל זאוועל בן אלעזר
גאלדשטיי  ,טשיפע בת אלעזר
גאלדשטיי  ,שדה בת אלעזר
גאלדשטיי  ,חנה בת אלעזר
גאלדשטיי  ,לאה בת אלעזר
גאלדשטיי  ,בונם
גאלדשטיי  ,טאבע
גאלדשטיי  ,חנה בת בונם
גאלדשטיי  ,חיים
גאלדשטיי  ,עטיל
גאלדשטיי  ,יואל בן חיים
גאלדשטיי  ,חלה בת ברוך
גאלדשטיי  ,חד בן ברוך
גאלדשטיי  ,אלישע
גאלדשטיי .,צירל
גאנצער ,צבי בן יצחק אהרן
גאנצער ,פעשע כת ישראל
גאנצער ,הינדע בת צבי
גאנצער ,מרדכי בן צבי
גארטלער ,דוד בן ראובן
גארטלער ,באשע כת בעריל וכמה בנים
גארטלער ,יצחק כן ראובן
גארטלער ,זעפטיל בת יעקב
גארטלער ,יעקב בן יצחק
גארטלער ,יוסף בן יצחק
גארסלער ,שרה כת יצחק
גארטלער ,משה בן אלעזר
גארטלער ,בריינע בת גרשון
גארטלער ,יעקב בן משה
גארטלער ,גרשון בן משה
גארטלער ,מרים כת נחום
גארטלער ,מינדיל בת דוד יוסף
גארטלער ,דוד יוסף בן יעקב
גארטלער ,סימע בת משה

גארטלער ,ובקו• בת משה
גאלדבוים ,יעקב יצחק בן ישואל משה
גיטער .יצחק
גייסט ,ליבוש בן משד .אליעזר
גייסט ,פרץ בן משה אליעזו
גייסט ,בריינטשע בת פייוועל
גייסס ,איידעל בת פרץ
גייסט ,חנה בת פרץ
גייסט ,סערקע בת פרץ
גייסט ,איטע בת פרץ
גייסט ,משה בן פרץ
געלבערט ,חנה בת שמואל פאנצער
ומשפחתה
גאנאראוו ,רעכיל בת מרדכי
גאנאראוו ,בלומע בת ישעיהו
גאנאראוו ,שרה בת ישעיהו
גאנאראוו ,פריידע בת ישעיהו
גאגאראוו ,ישעיהו דוד
גוטהארץ ,יעקב מרדכי
גלאז ,נחום דב
גליקשטיין ,פייגע בת חיים מרדכי
גינזבורג ,לייב
גינזבורג ,מירעל בת קלמן ערליך
גינזבורג ,אסתר בת לייב
גינזבורג ,פישל
גינזבורג ,חנה בת יחזקאל לערער
גינזבורג ,שלמה זאב בן פישל
געוויסענהייט ,זאב
געלבער ,יעקב שמואל
געלבער ,שרה
געלבער ,לאה
געלבער ,יוסף ומשפחתו
געלבער ,רייזעל בת חייט ארי׳
געלערנטער ,מרדכי בן יהושע
געלערנטער ,חיה ביילע
געלערנטער ,פייוועל בן שמשון
געלערנטער ,עטיל ו־ 3בנים
k
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ט ו מ ש־ו  3־ ל ו ב .
געלערנטער ,יהושע־ בן שמשון ומשפחתו
לודמיר
געלעתטער ,חיים בן שמשון ומשפחתו
ברוסיה
געלערגטער ,מלכה
גראף ,יצחק שלמה בן משח
גראף נחום בן משה
גראף יהושע בן יצחק שלמה ומשפחתו
גראף דוד לייב
גראף חיה גימל
גראף לאה
גראמאן ,יוסף
גראמאן ,חנה ומשפחתו.
גראמאן ,שרה ראבל
גראס ,כתל
גראס ,חנה בת יודל איילען
גראס ,גאלדע בת אבא
גרויסער ,יוסף בן חיים
גרויסער ,חיה געלע בת פנחס
גרויסער ,ישעיהו בן יוסף
גרויסער ,בעריש בן יוסף
גרויסער ,משה מאיר בן יוסף
גרויסער ,הענע סערל בת יוסף
גרעבויט ,אהרן
גרינבוים ,טאבע בת ליבוש
גרינבוים ,משה בן־ מרדכי יוסף
גרעבוים ,רחל לאה וילד
גרינבוים ,יעקב כן •מרדכי יוסף
גרינבוים ,רייזעל אשתו
גרינבוים ,יהודית בת מקב
גרינבוים ,אלחנן יצחק •בן יעקב
גרינבוים ,אלישבע רחל בת יעקב
גרינבוים ,פסח דב בן יעקב
גרינבוים ,אדיל בת יעקב
גרינבערג ,נח בן מאיר
גרינבערג ,דינה
גרינבערג ,מענדיל בן נח
גרינבערג; לאה

גרינבערג ,אברהם
גרעבערג ,עלקע בת יצחק אייזיק
גרעבערג ,סערל
גרינבערג ,מענדיל
גריגבערג ,שמואל
גרעבערג ,חיים
גרעבערג ,טאבע
״J
גרעבערג ,מירל
גרעבערג ,ליבוש
גרעבערג ,רעכיל
גרעבערג ,משה צבי בן לייבוש
גרינבערג ,דבקה
גרינכערג ,מאליע כת משד .צבי
גרינוואלד ,נתן בן מתכי
גרינוואלד ,מאלטשע
גערואן ,יהודה
גרינבערג ,יוסף ומששזתו
גרעבערג ,מרדכי ומשפחתו
גרינבוים ,ישראל
גרינבוים ,יעקב
גרינכוים ,טעמא בת יעקב
גרינבוים ,מאליע בת יעקב
גאלדמאן ,משך.
גאלדמאו ,שדד .בת הרב שידקאווסקי
d

ד
דארנבושט
דארנבושט
דארנבושט
דארנבושט
דארנכושט
דארגבושט
דארנכושט
דארנבושט
דאדנבושט
דארנבושט
דארנבושט

אברהם בן מיכל
ביילע אשתו
אליעזר מרדכי בן אברהם
פערל אשתו
מיכל בן אליעזר מרדכי
ישראל בן אליעזר מרדכי
רבקה׳ בת אליעזר מרדכי
חיים בן אליעזר מתכי
חנה בניה פערל ואהרן
סימה
אסתר מלכה
■
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דארנבושט ,מרים
דארנבושט ,שרה
דארנבושט ,יעקב
דארנבושט ,ארי׳ בז איטשע מאיר
דארנבושט ,משה חיים בן אברהם
דארנבושט ,דבורה אשתו
דארנבושט ,ליבוש בן משה חיים
דארנבושט ,מלכה
דרוט ,איידל — רוסיה
דרום ,יעקב משה בן חיים יצחק
דרוט ,אשתו ו־ 2בנים — בעלזיץ
דרוט ,יוסף אלי׳ בן חיים יצחק
דרוט ,אשתו ו  2בנים — בעלזיץ
דרוט ,נח בן חיים יצחק — טאשקענט
דרימלער ,אליהו בן יוסף
דרימלער ,בת־שבע בת ארי׳
דרימלער ,שמעלקי בן אלי׳ ומשפחתו
דרימלער ,דב בן אלי׳
דרימלער ,פערל בת אלי׳
דרימלער ,רבקה לאה בת אלי׳
דרימלער ,פראדעל בת אריה
דרימלער ,פייגע כת דב
דייטשגעוואנד ,מרדכי
דיאמאנד ,יהודה
דיאמאנד ,מנוחה בת יואל שאפראן
ובניהם
דארנפעלד ,נחמיה
דארנפעלד ,אליעזר ואשתו
דארנפעלד ,לייבעל בן אליעזר
ה

האבער ,שרה
האבער ,רעשע בת מאיר
האבער ,יעקב בן אביש
האבער ,מדים ומשפחתה
האבער ,שמחה בן אביש
האכער ,חיה שרה ומשפחתה

אבער ,דוד כן אביש
אבער ,העניע ומשפחתה
אבער ,מלכה
אבער ,אביש
אבער ,אברהם
אך ,יהושע
אכמאן ,אברהם שמעון בן ישראל
אכמאן ,הירש בן פנחס
אכצייט ,רחל בת אברהם ווארטער
ומשפחתה
אכצייט ,לאה בת יחזקאל
אלטמאן ,אברהם
אלטמאן ,מחלה בת ראובן בארג
אלטמאן ,רחל בת אברהם
אלסמאן ,ריחעל בת אברהם
אלטמאן ,מאליע
אמער ,שמואל
אלץ ,פייוועל בן יונה
אלץ ,דינה בת אריה
אלץ ,לייבוש בן פייוועל
אלץ ,יעקב בן פייוועל
אלץ ,חיה רייזעל בת פייוועל
אלץ ,מאטעס בן אלי׳ אהרן
אוז ,וועווטשע בן שמואל
אלצמאן ,יצחק
אנדעלסמאן ,אשר בן יואל
אנדעלסמאן ,עטיל כת אשר
אנדעלסמאן ,חנה בת עוזר
דאנדעלסמאן ,יצחק בן  .יואל
אניגספעלד ,ליפא בן ישראל
אניגספעלד ,רחל בת דוד
.אניגספעלד ,בן ציון בן ישראל
.אניגספעלד ,אסתר בת אברהם יהושע
העשיל
ויט ,פעשע
ויט ,חיים
.ורוויץ ,ברוד שו״ב
!ורוויץ ,מאליע בת מרדכי יוסף
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הודוויץ הינד*
הו תויץ יצחק מאיד
הורגות מרים טעמא
הוריות שרה י
הורוויץ מרדכי ימם!*
הורוויץ שלמה
הורוויזן שלום
הורוויץ סענדער בן משה
הורוויץ בינה
הורוויץ יעקב בן סענדער
הורוויץ שמואל בן סעודער
הורוית ,הנה בת סענדעד
הורוית ,לייזער בן סענדער
הותייץ ,אסתר בת סענדער
הוריות־שטערנפעלד ,דבורה בוו ירחמיאל
מרדכי הרב
הוריות־שטערגפעלד ,ישעיהו■ פנחס בן
ברח־ הרב
הילף ,רעילע בת משה
האנטווערקער ,שלמה בן אהרן
האנטווערקער •,לאה בת אליעזר
הירשענזאן יצחק כן פישל
רוידשעגזאז זעלחג כת דוד
הירשענזאן גרינע בת ידוד
הירשענזאן רייזעל בת יצחק
הירשענזאן אפרים בן יצחק
הירשפעלד אפרים
הערבסמאן טעמא
הערכסמאן לאה כת יהושע
הערבסמאן חיה דעה בת יהושע
הערכסמאז העניע בת שמואל
הערבסמאן יוטא -בת שמואל
הערבסמאן נתן בן שמואל
הערבםמאן נח כן אכרהס.
הערבסמאן אסתר כת 'יעקב שסאל
הערבסמאן אברהם כן נח
הערבסמאן שרה -בת יעקב שטאל
העדצמאן ,שמעוז־יבן אברהם מאיר

הערצמאן ,חיה געלע בת.אברהם מאיר
העלער ,אריה
העלער ,חנה
העלער ,נטע ומשפחתו
האלבערשטאם ,דור ליבוש בהרב
חיים ברוד
האלבערשטאם ,האדעס בת הרב
ר׳ יוסף אדי׳ ומשפחתם
האמער ,הירש
האמער ,אייזיק בן הירש
האמער ,חנינא
האריות ,צבי
חארודץ ,ברוך י בן צבי
האניגפפעלד,־רבקה בת ליפא
האנעספעלד ,מרדכי בן ליפא
האניגספעלד :ישראל בן ליפא
■ 1

■

ו
וואגנער ,יצחק בן אברהם
וואגנער ,מלכה אשתו
וואנגער ,פייוועל בן מחק
וואלטער ,אביש בן נפתלי — כרוסיה
וואלף ,שלמה בן בעריש
וואלף ,חיה בת אליעזר פאלב
וואלף ,בעריש בן שלמה
וואלף ,לייבוש בן שלמה
וואלף ,תד בן שלמה
וואלף ,אסתר בת שלמה
וואלף ,גאלדע בת שלמה
וואולף■ ,גאלדע בת יוסף
וואסער ,אברהם
וואסער ,צביה בת אברהם
וואסער ,חנה בת אברהם
וואסער ,נעכע בת אברהם
וואסער ,שרה שיינדעל בת שמחה
וואסערמאן ,אליעזר כן יחיאל
וואסערמאן ,ראובן בן יחיאל
*
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ווןןרטער ,אברהם
רוארטער ,חנה׳טשע
וואלדבערג ,ליפא בן ליבוש
וואלדבערג ,איסע ומשפחה
וואלדבערג ,יעקב ומשפחתו
וואומאן ,שלמה
ווארמאן ,מאליע מינדיל בת שמואל פוטו
ו־ 5בנים
וואגגער ,שרה בת יהודה
ווייגבעדג ,דבווה בת הוב יחיאל מודכי
וויינבערג ,שיינדעל
וויינבערג ,חנה בת בנימין
וויינבערג ,חיה בת בנימין
וויינבערג ,רחל בת בנימין
וויינטראוב ,זאב אליעזר ומשפחתו
וויינטראוב ,איטע .ליפטשע בת פנחס
וויינשטאק ,שדה
ווייסלעדער ,רפאל בן אריה
ווייסלעדער ,אסתר
ווייסלעדער ,גוטשע
ווייסלעדער ,נעשע
ווייסלעדער ,מיכאל
ווייסלעדער ,פייגע
ווייסלעדער ,מרים
ווייסלעדער ,לייבעל בן משד .יחזקאל
ווייסלעדער ,אשד אנשל בן אריה
ווייסלעדער .מרים אשתו
ווייסלעדער ,שמעת  .ו־ 4בנלם
לאחש
ווייסבלום ,אלעזר ,הרב
ווייסבלום ,לאה שיינדעל בת הרב
יוסף ארי׳ ומשפחתה— לאחש
ווייץ ,אליהו בן ישראל יוסף
ווייץ ,שלמה בן אליהו
ווייץ ,רחל בת אליהו
ווייץ ,עטיל בת אליהו
ווייץ ,אברהם בן ישראל
ווייצמאן ,דוד
ווייצמאן ,חוה
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ווייצמאן ,אסתר בת דוד
ווייצמאן ,רחל
ווינדער ,שמואל אדי'
וויגדער ,טילע בת יהושע
ווינדער ,יעקב בן מענדיל
וויגדער ,הינדע בת מענדיל
ווינדער ,יעקב צבי בן שלמה
ווינדער ,איטע בת יעקב צבי
ווינדער ,יהודה בן צבי
וויגדעד ,שבע
וויגדעו ,יעקב היוש
וויגדער ,גיטל
וועלטשער ,שלום בן אליעזר פישל
וועלטשער .דאבע בת ארי׳
וועלטשער באשע בת רפאל
וועלטשער מנשה בן אברהם
וועלטשער מרים בת מענדיל
וועלטשער לאה בת מזמדיל
וועלטשער משה כן מענדיל
וועלטשעד טשאתי רייזעל בת
משה אייזיק
וועלסשער שיינדעל בת השה אליעזר
וועלטשער פערל בת שמואל
וועלטשער שבע ביילע בת שמואל
וועלטשער משה אלעזר בן שמואל
וועלטשער אברהם חיים בן שמואל
וועלטשער ,זלאטע בת שמואל
וועלץ ,שלום
וועלץ ,בלומע בת ליבוש
וועלץ ,ביילע בת שלום
וועלץ ,באשע
וואלדבערג ,יחיאל בן ליבוש
וואלדבערג ,לאה ומשפחתה
ווימשעלבוים ,איידעל כת אהרן אריה
ווערסהיים ,זושע
ווערטהיים ,סעריל
ווערטמאן ,חיים בן מרדכי יוסף
— זאמאשטש
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ווערטמאן ,יעקב בן מרדכי יוסף
־ -טארנינראד
ווערטמאן ,פישל בן מרדכי יוסף
— טארניגראד
ווערטמאן ,לייבוש
וויבדער ,דניאל
ווינדער ,מלכה
ווינדער ,שיינדעל ומשפחתה
ווינדער ,יהודית בת יעקב צבי
ווינדער ,היגדע

ז
זאבערמאן ,יחזקאל בן משה
זאק ,מאיר בן שלמה
זאק ,שלמה בן מאיר
זאק ,חנה בת מאיר
זאק ,רעשע בת מאיר
זאק ,לייבוש בן מאיר
זאמלער ,גיטעלע כת שלמה  10י .א.
רוסלאגד ח ,אדר תש״א
זיגעלבוים איטע כת העניך
זיגעלבוים מנשה בן העניך
זיגעלבוים זלאטע
זיגעלבויט רחל בת צבי
זיגעלבוים משה מאיר כן בנימין
זיגעלבוים אברהם בן בנימין
זיגעלבוים שדה לאה בת בנימין
זיגעלבוים חיה בת שמואל ארי׳
זיגעלבויט יוסף בן משה
זיגעלבוים פישל בן יוסף
זיגעלבוים משה בן יוסף
זיגעלבוים משד .יצחק בן שמואל
זיגעלבוים דוד בן משה יצחק
זיגעלבוים עטיל כת משה יצחק
זיגעלבוים אייזיק
זיגעלבוים פעשע ומשפחתה
זיגעלבוים סימע בת משה יצחק

זיגעלבוים ,לייבוש
זיגעלבוים ,מענדיל
זיידעל ,דוד — רוסלאנד ה׳ כסלו תש״ב
זיידעל ,רויזע קריינדעל — רוסלאנד
כ״ה תשון תש״ב
זיידעל ,חב בן ירחמיאל
זיידעל יעקב בן דוב
זיידעל יוסף בן דוב
זיידעל יצחק שמואל בן דוב
זיידעל רויזע קריינדיל
זיידעל בן ציון בן יצחק
זיידעל באשע גיטל כת יצחק
זיידעל פייוועל בן יעקב צבי
זיידעל יצחק בן פייוועל
זיTעל יענטע בת פייוועל
זיידעל סערקע בת פייוועל
זיידעל אהרן ח ד בן פייוועל
זיידעל בריינע בת משה אליעזר
זיידעל גיטל בת זאב
זיידעל ראכעל בת אברהם
זיידעל ישראל כן אברהם
זיידעל גרשון בן אברהם
זיכלער ,זאב
זיכלער ,פייגע
זיצלער ,חיים שמואל ומשפחתו ־־ רוסיה
זילבערמאן ,שלום בחרב ר׳ יוסף
זילבערמאן ,מאליע מינדיל בת אליעזר
שפירא
זילבערמאן ,פייגע בת שלום
זילבערמאן ,שרה בת שלום
זילבערמאן ,יעקב בן שלום
זילבערמאן ,אברהם בהרב ר׳ יוסף
זילבערשטיין ,יונה בן אלטער
זילבערשטיין ,םייגע רומע בת יתה
זילבערשטיין ,חנה בת יוסף
זילבערשטיין ,יודעל בן ימה
זילבערשטיין ,לאה בת יונה
זילבערשטיין ,ישעיהו בן מנה
*
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כערשטיי  ,יוכבד בת יונה
בערשטיי  ,יוסף בן אברהם דניאל
בערשטיי  ,פייגע בת אריה
בערשטיי  ,לייבעל כן יוסף
בערשטיי  ,שיינדעל בת יוסף
בעדשטיי  ,מענדיל בן יוסף
בערשטיי  ,יצחק בן יוסף
בערשטיי  ,שמואל בן אברהם דניאל
בעדשטיי  ,הינדע בת אברהם דניאל
ילבעדבערג ,דוד בן אברהם
ילבערבערג ,אברהם כן דוד
ילבערבערג ,שרה מירל בת מאיר
שווארץ
ילבערבערג ,בעריש בן אברהם ומשפחתו
נגער ,שלום בן אפרים
נגער סערקע בת שלום
נגער חיים יינה בן שלום
׳נגער מלכה בת שלום
נגער פוץ כן שלום
נגער שרה ביילע בת שלום
נגער משה מרדכי בן יחזקאל יהודה
נגער מירל בת יצחק יוסף
נגער חיים שמואל בן משה מרדכי
נגער לאה בת יחזקאל יהודא
נגער שלום כן אברהם — ראכאן
נגער פנחס אלעזר כן יונה
נגער מינדיל בת מרדכי
נגער חנה כת פנחס
נגער שדה בת פנחס
נגער ישראל
נגער רחל נעכע בת שלמה
נגער סערקע בת יוסף פריינד
נגער יעקב
נגער רעכיל ר 3בנים
עלצער ,פייגע
יגעלבוים ,יעקב
יגעלבוים ,חיה שרה
יגעלבלים ,מאליע

זיגעלבוים ,טאבע
זעיגעל ,גרשון ומשפחתו
זשיכלינסקי ,משד• נתנאל הרב כן תניד
סעדיה הרב
זשיכלינסקי ,מדים מלכה בת ארי' ליבוש
הרב
זשיכלינסקי ,שדה נחמה כת משה נתנאל
הרב
זשיכלינסקי ,חיה פערל בת משה נתנאל
הרב
ט
טוירטעלטויב ,פייגע בת אביש הובער
טוירטעלטויב ,מירל בת יוסף
טוירטעלטויב ,ניטל בת יוסף
טוירטעלטויב ,שיינדיל בת יוסף
טוירטעלטויב ,אביש בת יוסף
טארעם ,צבי בן שלום
טארעם ,שרה כת שמואל
טארעם ,יעקב כן צבי
טארים ,פייוועל בן צבי
טארעם ,לאה בת צבי
טארעם ,יוסף בן צבי
טארעם ,בנימין בן צבי
טארעם ,עטל כת צבי
טוכשניידער ,מרדכי
טוכשניידער ,טשיפע בת חיים ומשפחתה
טוכשניידער ,צבי
טוכשניידער ,זעלדע כת חיים קעסעל
טוכשניידער ,מלכה בת צבי
טוכשניידער ,נחום בן צבי
טוכשניידער ,מינדיל בת צבי
טוכשניידער ,נעכע בת צבי
טייכער ,אליעזר גרשון בן הרב ר׳ יוסף
משה נפתלי
טייכער ,רחל בת הרב ר׳ יוסף ארי׳
טייכער ,שמואל ארי' בן אליעזר גרשון
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טייכער ,רויזע בת אליעזר גרשון
טייכער ,יוכבד בת .אליעזר גרשזן
טייכער ,יעקב צבי ,הרב ,בן הרב ר׳ יוסף
משה נפתלי
טייכער ,רבקה מינדיל בת אליעזר גרשון
טייערשטיין ,דוד — רוסיה
טייערשטיין ,פריידע יהודית בת שבתי
סרידלענדער
טייערשטלין ,שלמה אלעזר בן דוד
טייערשטיין ,זלאטע בת דוד
טעפלער ,יוסף
טעפלער ,יואל בן גדליהו
סעפלער ,בנימין ומשפחתו
טריבער ,טילע
טריגער ,הערמאן
טרעגער ,מינטשע כת געציל
טרעגעד נח
טרעגער דבקה
טרעגער שרה
טרעגער פישל
טרענער צבי
מדעגער מסף
טרעגער שיינדעל
טרעגער שמעון
טרעגערמאן ,בערקע
טרעגערמאן ,ברכה בת משה ו־ 2בנים
טשיסינסקי ,חנה טשיפע בת יחזקאל
טשיסינסקי ,אבא
טשיסינסקי ,רבקה
טשיסינסקי-,מנחם

יארצייג ,אביש בן מיכאל
יאדצייג ,רבקה בת אביש
יארצייג ,אוריש בן אביש
יאדצייג ,מענדל בן אביש
יארצייג ,טשיפע בת אביש
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יונגמאן ,אהרן בתך — רוסלאנד
יונגמאן ,שרה ביילע אשתו
יובגמאן ,יצחק בן ברון־
יונגמאן ,פסח
יונגמאן ,יהודית בת ברוד
יונגמאן ,בעריש בן ברוד
יונגמאן ,רחל בת ברוד
יונגמאן ,אדעל בת ברוד
יונגמאן ,פעסל כת ברוך

3
כהן ,דב בן יהודה
כהן ,מאיר בן דב
כהן ,יעקב בן דב•
כץ ,יששכר בן מענדיל
סן0 ,עשע כת שמעון
כץ ,סימע בת ישכר
כץ ,ביילע בת ישכר
כץ אברהם בן ישכר
כץ יששכר בן חיים
כץ תב
כץ שרה
כץ זונדל
כץ חנה
כץ זלמן
כץ יוסף וואלף
כץ שלמה
כץ חיה אשתו
כץ דינה
כץ כלומע
כץ ,פייגע
*

ל
לאדען ,טעמא בת דב
לאדען ,יצחק בן אריה
לאדעז ,שרה
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לאדע חנה
לארע מאניע
לארע רייזעל בת אליעזר ומשפחתה
לאדע רבקה
לארע משה
לאדע באשע
לאדע חיים שמואל בן משה
לאדע שלמה בן משה
לאדע מאליע
לאדע יעקב
לאדע סאשע ומשפחתה
לארע שלמה
לאזאר רבקה בת ארי׳
לאזאר גד בן אריה ומשפחתו
לאזאר מרים בת אריה
לאזאר חיים בן אריה ומשפחתו
לאזאר רייזעל בת ארי׳ ומשפחתה
לאכער אהרן בן משה דוד
לאכער רבקה בת חיים צבי
לאבער יוסף בן ישראל
לאכער משה בן ישראל
לאם ,יוסקע
לאם ,שייגרעל בת ברוך
לאם ,יעקב — קראסנאבראד
לאם ,חנה ו* 3בנים
לאנאייל ,מאיר בן שמעת אריה
לאנאייל ,הענע בת מנחם
לאנאייל ,יוסף בן מאיר — ראווא רוסקא
לאנאייל .שרה דבורה בת שבתי
פרידלענדער
ראווא רוסקא
לאנאייל ,מענדל בן שמעון אריה
לאנאייל ,סערקע בת אברהם
לאנאייל ,פעשע בת מענדל
לאנאייל ,דבורה בת מענדל
לאנאייל ,אברהם בן מענדל
לאנאייל ,אבא בן שמעון אריה■
ראדיכאוו
לאגצער ,מכבד בת חיים יצחק

ס פ ר ז כ רון
לאנצער ישכר בן ישראל יצחק
לאנצער פריידע בת ישראל יצחק
לאנצער פערל בת ישראל יצחק
לאנצער גיטל
לאנצער עסל
לאנצער געציל
לאנצער משה
לאנצער ריקעל
לאנצער יוסף בן משה ומשפחתו
לאנצער יחיאל בן משה
לאנצער רייזעל בת חיים ומשפחתה
לאנצער קאפעל בן משה
לאנצער פעשע
לאנצעד ראצע פריידע בת משה
לאנצער ,פעשע בת משה ומשפחתה
לאסטמאן ,איטע
לאסטמאן ,שרד.
לאקס ,בינה בת אלעזר בארנשטיין
לאקס ,חיים בן שמואל
לאקס ,בערל בן חיים
לאקס ,אהרן בן חיים
לוסטיג ,אביש מיכל בן יוסף
לוסטיג יונה בן יוסף
לוסטיג גיטל בת יוסף
לוסטיג שיינדל בת חיים שמואל
לוסטיג אביגדור
לוסטיג אסתר רחל בת דוד
לוסטיג זאב בן ליפא ומשפחתו
לוסטיג חב בן אביגדור ומשפחתו
לוסטיג ,גיטל בת אביגדור ומשפחתו
לוסטיג ,שמחה בן אביגחר ומשפחתו
לוסטיג ,אברהם עזריאל לעמל
בן אביגחר ומשפחתו
לושטשאנאווסקי ,זאב דב
בן אברהם יעקב
ליעבער ,שפרינצע
ליעכער ,אברהם בן יעקב משה
ליעבעד ,שרה בת יעקב משה
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ייטער ,יונה
ייטער ,שאשע
ייטעד ,שמואל
יימעד ,לייזער
ייטער ,פייגע
וטנער ,חיים שמואל
ליכטענפעלו איטשע גן שלמה
ליכטענפעלד שוה ומשפחתה
ליכטענפעלד שלמה
ליכטענפעלד טיני בן שלמה
ליכטענפעלד יהושע
ליכטענפעלד אסתר אשתו
ליכטענפעלד אברהם בן יהושע
ליכטענפעלד צבי הירש בן יהושע
ליכטענפעלד מיכל בן יהושע
ליכטענשטיין ,מיכל
ליכטענשטיין ,רבקה ומשפחתה
לונג ,זונדל בן רב ומשפחתו
לונג ,שלום בן דב ומשפחתו
ליסטענבערג ,יעקב בן ישראל דב
ליסטענבערג ,מינדיל
ליסטענבערג ,דבורה בת יעקב
ליסטענבערג ,משה כן יעקב
לעדערנמזו ,אליהו
לעדערמ&ן ,מאיר
לעדערמאן ,ביילע חנה
לעווינפוס ,איטשע בן כעריש ומשפחתו
לעווינפום ,אריה בן בער־יש ומשפחתו
לעדערקרעמער ,אליעזר בן שלום
לעדערקרעמער ,מנוחה בת יעקב
לעדערקרעמער ,יעקב בן אליעזר
לעדערקרעמער ,אסתר
לעדערקרעמער ,געציל
לעדערקרעמער ,גיטעלע בת געציל
לעדערקרעמער ,יעקב בן געציל
לעדערקרעמער. ,מירל כת געציל
לערמאן ,יאכעט — בעלזשיץ יולי 42׳
לערגעד ,שמואל בן פייוועל ומשפחתו
*

עדערמאן ,יוסף
עוערמאן ,מנוחה בת יחזקאל לערער
עדערמאן ,עלקע בת יוסף
עדערמאן ,דניאל בן יוסף
עהרער יחזקאל בן שלמה זאב
עהרער איטע כת פישל
עהרער שלמה זאב כן יחזקאל
עהרער חיה
עהרער גרשון בן שלמה זאב
עהרער אברהם בן שלמה זאב
ועוד ילדה א׳
עהרעד ישעיהו בן יחזקאל
עהרער שדד .בת נתן גרינוואלד
ו־ 2בנות
עהרער לייבל בן יחזקאל
עהרער פריידע בת לוי
עהרער יוכבד בת יחזקאל ומשפחתה
ערגער שכנא
ערבער ישראל שמואל בן פנחס
ערנער שרה רבקה בת פנחס
ערנער מיגדיל
ערנער מרדכי — טארנאוואטקי
ערנער מינדיל
ערנער פנחס בן מרדכי
ערנער עזריאל בן מרדכי
ערנער יעקב
ערנער שיינדעל ו־ 4בנים
ערנער שמואל
ערנער דאבע ומשפחתה
ערנער כתישבע
ערנער רבקה
ערנער פעפקע
ערער ,אברהם הירש
עדערקרעמער ,פלטיאל בן אליעזר
עדערקרעמער ,מנוחה כת אליעזר
אנצער ,יוסף בן זושא
אנצער ,רויזע .בת יוסף
אנצער .מרים בת יוסף

1
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מאלאחש ,ישעיהו
מאלץ ,עטיל
מארגענשטערן ,גיטל בת אלעזר
בארבשטיין
מארגענשטערן ,מרדכי בן אריה
מארגענשטערן ,בערל כן מרדכי
מארגענשטעדן ,יוסף בן מרדכי
מארגענשטערן ,חגה בת מרדכי
מארגענשטערן ,שמואל בן מאנעס
מארגענשטערן ,מרגלית כת שמואל
מארגענשטערן ,שרה בת שמואל
מוגסער ,יעקב בן ליפא
מונטער .איטע
מונטער ליפא בן יעקב
מונטער רחל בת יעקב
מונטער פישל כן יעקב
מונטער ביילע
מונטער ליפא בן פישל
מונטער שמואל בן פישל
מונסער פייגע בת פישל
מונטער רחל בת פישל
מידאטשניק ,היגדא
מיראטשניק ,שיינדעל
מתטער ,חיה בת פישל
מונטער ,הירש כן פישל
מונטער ,דב בן שמואל אלי׳
מונטער ,ירוחם בן דב
מונטער ,זונדל בן שמואל אלי׳
מאלערמאן ,ביילע בת ישראל
מייל ,מלכה זעפטיל — רוסלאנד
מילשטיין ,מנוחה כת יעקב שאפראן
ו־ 7ילדים
מילד ,אלי׳ בער בן שמואל מאיד
מילד ,מענדיל בן שמואל מאיר
מילד ,דבורה בת הירש
מילד ,מרים כת מענדיל

ספר ז כ רון
מילר ,ביילע בת מעגדיל
מיטלמאן ,שמחה בן פנח0
מיטלמאן ,חיה שרה בת מאיר
מינצער ,יצחק בן משה אהרן
יוזעפאוו
מינצער ,דבורה
כ״ח תמוז תש״ג
וזעפאוו
מינצער ,קריינטשע
כ״ח תמוז תש״ג
מיגצער ,פרומטשע
מיראטשניק ,דבורה
מעהל ,חיים שמואל
מעהל ,זונדל בן צבי
מעהל ,צבי בן יעקב
מעהל ,טאבע בת זוגדל
מעהל ,אהרן בעריש בן צבי
מעהל ,פריידע ו־ 5בנים
מעלדונג ,מסף בן יעקב
מעלדונג ,שמואל
מעלדונג ,גאלדע
מעלדונג ,פייגע בת שמואל
מעלדונג ,דבורה
מעטער .חיים
מעטער מרים בת משה
מעסער מאיר בן חיים
מעסער הענע בת חיים
מעסער הירש לייב בן מענדיל
מעסער פייגע
מעסער נעשע
מעטער שיינדל
מעסער שמואל אשר
מעטער חנה
מעסער באשע בת שמואל אשר
מעסער רחל כת שמואל אשר
מערמעלשטיין ,ירחמיאל בן אריה הכהן
מערמעלשטיין ,יוכבד בת בן צימ
מערמעלשטיין ,ארי׳ לייבל בן ירחמיאל
הכהן — ראווא רוסקע
מערמעלשטיין ,חיה בת ירחמיאל הכהן
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מערענשטיין ,יוסף בן אלי׳
טערענשטיין ,מאליע בת יוסף
מערענשטיין ,פערל בת־ מסף
מערענשטיין ,דוד בן יוסף
מערענשטיין ,איטע בת יוסף
מאלאזש ,יוסף דוד
מאלאזש ,שמעון
ג
נאדעל
נאדעל
נאדעל
נאדעל
נאדעל ריחל
נאדעל זלמן דוד
נאדעל דייזל בת נח
נאדעל ביוד בז נח
נאדעל ,סימע בת יחזקאל — דוטלאנד
נאדלער ,נתנאל בן יעקב
גאדלער ,פסח בן נתנאל
נאדלער ,יעקב בן נתנאל
יחיאל בן משה
משה בן חיים
בלומע בת חיים
הייטל בת חיים

נאדלער ,הירש בן נתנאל
נאדלער ,וואלף בן נתנאל
נאט ,טעוועל
נאט ,רבקה
נייהויז ,אסתר בת נחמן הרב
נייהויז ,לייבוש בן נחמן הרב
נייהויז ,קעיזשע בת משה הרב

ס
סייקעוויטש,
סייקעוויטש,
סייקעוויטש,
מייקעוויטש,
סייקעוויטש,

מענדיל בן שלמה מרדכי
יוסף בן מענדיל ומשפחתו
יהושע בן מענדיל ומשפחתו
לייב איסר בן שלמה מרדכי
גדל בן לייב איסר

סייקעוויטש ,פייגע בת לייב איסר
טייקעוויטש ,יענמע בת לייב איסד
סייקעוויטש ,איידל בת לייב איסר
סאבעל ,שמעון בן אעזר
סאבעל ,אלעזר בן שמעון
סאבעל ,בנימין בן פישל
סופר ,צירל לאה בת חיים
סופד ,הענע בת יעקב צבי
סופר ,שרה גיטל ומשפחתה
סופר ,שרד .בת חיים
סטעמפעל ,יוסף בן אדי׳ ליבוש
סטעמפעל צביד .בת מרדבי
סטעמפעל פעשע בת יוסף
סטעמפעל חנה בת יוסף
סטעמפעל יצחק בן יוסף
סטעמפעל לייבל בן יוסף
סטעמפעל מאטעל בן יוסף
סטעמפעל נחום בן לייבוש
טטעמפעל דבורה בת לייבוש
סטעמפעל גאלדע בת לייבוש
סטעמפעל חוד .בת לייבוש
ססעמו«ל רחל מאליע בת לייבוש
ססעמפעל שרד .הינדע בת לייבוש
סטעמפעל חנה בת לייבוש
סטעמפעל לאה רבקה

ע
ערליד ,קלמן בן יעקב ישעיהו
ערליו ,חיה בת ישראל הכהן
ערליך ,צבי בן קלמן
ערליד ,חנה לאה בת אברהם האכמאן
ערליו ,הענע בת קלמ
ערליד ,מירעלע
עדעלשטיין ,הענריד
עדעלשטיין ,מלכד .מבית ארנשטיין
עדעלשטיין ,חגה

ספ ר ז כ דו ן
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פ
פאלב,
 0אלב,
פאלב,
פאלב,
פאלב,
פאלב,
פאלב,
פאלב,

שמחה בן דוד ומשפחתו
מרים בת משה
באלטשע בת אליעזר
גיטל בת אליעזר
דבקה בת אליעזר
ליפא בן סעוועל
חיה׳לע  9י .א.
חיים עוזר  7י .א.

פאלב ,אברהם איטשע  5י .א.
פאלק ,לי6א
פאנג ,יוסף
פאנג ,רחל
פאנג ,פרץ
פאנג ,עטיל
פאנג ,זעליג
סאגג ,יצחק
פאגג ,חנה
פאנג ,שמואל בן יוסף
פאנג ,חיים
פאנג ,שפרה
פאנג ,רבקה בת חיים
פאנג ,שמואל בן חיים
סארבער ,פישל בן משה
פארבער ,בן ציון בן זאב
פארבער ,אהרן בן שלמה
פאמעדאנץ ,פייגע (פוידע) בת יקותיאל
פויגעל — סרעמבלינקי
פאמעראנץ ,זעליג — טרעמבלינקי
פאמעראנץ ,שרה — טרעמבלינקי
פאמעראנץ ,פנחס — טרעמבליגקי
פאנצער ,מיכל בן שמואל ומשפחתו
פאנצער .שמעון בן יחיאל מיכל
פאסטאוועלסקי ,יצחק
פאסטאוועלסקי ,עלע דעכיל
בת יהושע גיי
פויגעל ,פיניע בן אברהם

פויגעל ,מינדיל בת בעריש
פויגעל ,שמואל בן פנחס
פויגעל ,הענע בת פנחס
פויגעל ,שרה בת פנחס
פויגעל ,יקותיאל בן פנחס —
רוסלאנד44 .׳
פאהרער ,אליהו משה בן ראובן
פוטער ,שמואל בן יוסף — לעמבערג
פוטער ,חיה — לעמבערג
פוטער ,יהושע בן שמואל  - -לעמבערג
פוטער,
פוסער,
פוטער,
פוטער,
פוטער,
פוטער,
0וטער,
פוטעד,
פוטער,
פוטער,
פרטער,
פוסער,
פוטער,
פוטער,
פוטער,
פוטער,
פוטער,

העליע ו* 2ילדים ■  -לעמבערג
יוסף בן שמואל  - -לעמכערג
סיני בן פייוועל
רייזעל
שמשון בן פייוועל
רחל
סיני בן יוסף — לעמבערג
שרה — לעמבערג
יוסף בן סיגי — לעמבערג
מאליע מינדיל בת סיני —
לעמבערג
דאבע בת פייוועל

חיים
צפורה
חוה׳לע
בלומע
איידעל
לאה אשת אלעזר מקאמאראוו
— תסלאנד
פוטער ,יחזקאל בן זכריה ואשתו
פוטער ,מאליע בת נתנאל דאצימערר
פוטער ,יוסף בן נחמן
פוטער ,בעריש בן נחמן
פוסער ,מירסשע אשתו
פוטער ,נחמן בן בעריש
פוטער ,רבקה בת בעריש
פוטער ,מאליע בת בעריש
פיינענכוים ,משה בן נסע
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פייגענבוים ,רבקה
פייגענבוים ,הינדע
פייגענבוים ,מדים
פייגענבוים ,מאליע
פייגענבוים ,פעשע
פייל ,אליהו דב בן מרדכי זאב
פייל ,טינדיל בת אברהם
פייל ,טשיפע בת אלי׳ דב
פייל ,בלומע בת אלי׳ דב
פייל ,ליעבע
פייל ,לאה בת וחום
פוקס ,חגינא
פוקס ,העניע
פוק ,0נפתלי
פינקעלשטיין ,ישעיה
פירשט ,שמואל
פירשס ,חנה
פירשט ,רייזעל
פירשט ,שלמה
פירשט ,מאליע
פירשט ,פערל
פירשט ,דבקה
פירשס ,משה בן יוסף
פישלזאן ,יהושע בן שמעיז
פישלזאן ,געכע
פישלזאן ,חיים בונם בן יהושע
פישלזאן ,אברהם בן יחזקאל
פישלזאן ,אסתר
פישלזאן ,בעריל בן יחזקאל
פישלזאן ,גאלדע מאליע ומשפחתה
פיש ,פישל בן יוסף
פיש ,גאלדע בת חייט פוטער
פיש ,שרה בת פישל
פיש ,יצחק בן פישל
פעלד ,מרים בת משה
פעלחעז ,פייגע בת נחמיה
— בעלזיץ .יולי 1944
פעפערמאן ,אהרן כן נתז נטע
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פעפערמאז ,פייגע 3ת בררו
פעפערמאן ,אברהם כן נתן נטע
פעפערמאן ,גאלדע בת נח
פעדשט ,מד בז יוסף
פערשט ,רבקה בת שמואל .
פערשט ,דבורה בת דוד
פערשט ,דינה בת דוד
פפרל ,לאה רייזל בת יואל שאפראן
פערל ,אחוץ בן דוד הכהן
פערל ,מנחם דב בן דוד הכהן
פערל ,ישראל מאיר בז דוד הכריז
פערל ,רייזל ובניה
פערשטמאן ,משה כן רפאל הכהן
פערשטמאן ,ישראל דב כן משה הכהן
הרב
פראסט ,ביילע בת ישעיהו
פראסט ,ישעיהו בן דב
פראסט ,אברהם יצחק בן דב
פראסט ,שרה ריחל בת דב
פראסט ,פערל בת דב
פראסט ,פעשע בת דב
פרוכטהענדלער ,אלקנה
פרוכטהענדלער ,שפרה
פרוכטהענדלער ,משה בן אלקנד•
פרוכטהעגילער ,מינדעל בת משה
פרוכטהענדלער ,יעקב בז משה
פרומער ,יצחק אהרן בן מרדכי
פרומער ,דבורה בת יצחק אהרז
פרומער ,חנה מינדיל בת מרדכי
פרונ?ער ,פייגע
פערשטמאן ,אפרים שמעת בז רפאל
הכהן
פערשטמאן ,שבע בת פייוועל פוטער
פערשטמאן ,מלכה כת אפרים שמעיז
פרידלענדער ,שבתי בן ירחמיאל —
מאמאשאוו י״ח אדר ב ת״ש
פרידלענדער ,מלכה בת שמעון אריה
לאנאייל אשתו
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פרידלענדער ,סיני בן שבתי
רוסיה
ב׳ חשת תש״ב
פרידלענדער ,תוה אשתו וילדה א׳ —
טישעוויץ
סרידלענדער ,סעי בן ירחמיאל —
לוביטש
פרידלפנדער ,ביילע — לוביטש
פרידלענדער ,פריידע בת סיני —
לוביטש
פרידלענדער ,יעקב בן אלעזר ומשפחתו
פרידלענדער ,לייבוש בן אלעזר
פרידלענדער ,יחזקאל בן אלעזר
פרידמאן ,ליבער בן פנחס
פרידמאן ,רייזעלע בת שרד׳
פרידמאן ,יהודה בן ליבעד
סריינד ,הירש מלאשטשובקע
פריינד ,יעקב בן שלמה
פריינד ,פרימעט בת משה פייפער
ו־ 8בנים — קיליקאוו
פריינד ,זיסל בת לייבל
פרישערמאן ,צפורה הרבנית
בת שמואל הרב
פרישערמאן ,צבי אלעזר הרב
בן מסף אריה הרב
פרישערמאן ,לאה
פרישערמאן ,אהרן שמואל
בן צבי אלעזד הרב
פרישערמאן ,שלום הרב
בן יוסף אריה הרב
פרישערמאן ,חיה הרבנית
בת אהרן יחיאל הרב
פרישערמאן ,נחמה מינדיל הרבנית
בת ב תו הרב
פרישערמאן ,חוה אסתר בת משה הרב
פרישערמאן ,אלתר יוסף ארי׳
בן משה הרב
טרישערמאן ,ברכה בת משה הרב

ספ ר ז כ ו ו ן
פדישערמאן ,יהושע שמואל הרב
בן יוסף אדי׳ הרב ומשפחתו
פריימאן ,משה בן פישל
פרעגער פישל בן משה
פרעגער אהרן בן שלמה
פרעגער יעקב בן יונה
פרעגער זאב בן יונה
פרעגער ישעיה בן יעקב
פדעגער ,דב בן זאב
פרעגער ,אריה בן יעקב
פרעגער ,רויזע בת יעקב
פרענקעל ,יחזקאל
פרענקעל ,שפרה
פרענקעל ,אהרן יצחק בן יחזקאל
פרענקעל ,חיה׳קע בת יחזקאל
פרענקעל ,מנוחה בת יחזקאל
פוטער ,עמל
פייפער ,ישראל
פייפער ,ריקעל בת ארי׳ העלער
ו־ 5בנים
פוטער ,יעקב בן פסח ומשפחתו
פוטער ,ישכר בן יעקב
פוטער ,משה בן יעקב
פוטער ,פסח בן יעקב
פערשטמאן ,רבקה בת אליעזר
פערשטמאן ,אברהם חיים
בן ישראל דב הכהן
פערשטמאן ,חיה פריידע
בן ישראל דב הכהן
פערשטמאן ,אסתר בת ישראל דב הכהן
פיטלוק ,אלי׳ מנחם בן זאב
פיטלוק ,אברהם בן אלי׳ מנחם
פיטלוק ,שאשע בת דוו יונה
פיסלוק ,דוד מנה בן אברהם
פיטלוק ,שמואל פימויש בן אברהם
פיטלוק ,משח מסף בן אברהם
פיטלוק ,דויזע בת אברהם
פיטלוק ,ישראל יצחק בן אלי׳ מנחם
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פיטלוק ,חיה שרה 3ת משה י9ק3
פיטלוק ,חנה בת ישראל יצחק
פיטלוק ,חנה בת אלי ,מנחם

צ
צאן ,משה בן אברהם
צאן ,יצחק בן אברד&
צאן ,אליהו קאפל בן יצחק
צאן ,פייגע בת דוד
צאן ,נחום בן אלי 1קאפל
צאן ,מרדכי בן אלי׳.קאפל
צאן ,צילע גת משה
צאן ,סיילע בת משה
צוקער נחום
צוקער שרה בת אפרים
צוקער מסף בן ירוחם
צוקער קיילע
צוקער מרדכי בן יעקב
צוקער אברהם בן יעקב
צוקעד אבא בן יעקב
צוקער שייבדיל בת יעקב
צוקער מידל בת יעקב
צוקעדשטיין ,שרה בת יעקב
ציגלעד ,יוסף
ציגלער ,עטיל בת משה
ציטדין ,אהרן
ציטרין ,ישראל לייב בן אברהם ומשפחתו
צימערמאן ,מרדכי אלעזר בן שרגא
צעכער ,מלכה בת נטע
צעבער ,גאלדע בת סעוויל
צעבער ,פעשעל בת טעוויל
צעבער ,טעוויל בן פנחס
צעבער ,שיינדיל רייזיל בת פנחס
צעבעד ,ברכה
צעבער ,ליבע

ק
קאגאן ,יצחק בן מלך
קאגאן ,רחל בת משה
קאגאן ,פייגע גיטל בת יצחק
קאגאן ,בצלאל בן מלו
קאגאן ,הענטשע בת מרדכי יוסף
קאגאן ,שרה בת בצליאל
קאיפמאן ,מאל בן אהרן
קאוםמאן ,ליעבע גאלדע
קאופמאן ,חיה בת יואל
קאופמאן ,נחמה בת יואל
קאופמאן ,אהרן בן יואל
קאופטאן,־ פישל בן יואל
קאופמאן ,תאלף בן ליפא
קאופמאן ,טאבע בת אליעזר פאלב
קאופמאן ,שמואל ומשפחתו
קאו ,העניו בן שלמה
קאו ,הינדע אסתר בת מרדכי יוסף
קאו איטא בת העניו
קאו צירל בת העניו
קאד לייבוש בן העניו
קאד חנה בת שבתי קאווענשטאק
קאד רבקה בת יצחק
קאו איידל בת יצחק
קאד חיה בת יצחק
קאו ,דבורה בת יצחק
קאו ,יוסף בן יצחק
קאו ,שלמה כן יצחק
קאווענשטאק ,צבי בן שבתי
קאווענשטאק ,חוה בת משה
קאווענשטאק ,בריינע בת צבי
קאווענשטאק ,הנה בת צבי
קאווענשטאק ,לייבעל בן צבי
קאווענשטאק ,נחום בן שבתי
קאווענשטאק ,יוסף בן שבתי
קאווענשטאק ,בינה בת מאיר אשתו
קאווענשטאק ,רבקה בת מסף
■

■
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קאווענשטאק ,פנהס יהושע בן יוסף
קאווענשטאק ,הענע ראצע בת יוסף
קאווענשטאק ,מאיר בן יוסף
קאווענשטאק ,משה בן אלכסנדר זושא
קאלבספעלד ,מרים לאה
קאלכסטעלד ,מאיר הירש ומשפחתו
קאלבספעלד ,רישע
קאלעכמאן ,מינטשע — יוזעסאוו
קאם ,מאנעס
קאם ,דינה
קאם ,בצלאל כן מאניס
קאם ,בערל
קאם ,מרים מביתה שידלאוויץ
קאם ,ז ונדל בן בערל
קאם ,יוסף בן בערל
קאם ,חנה
קאם ,חיה
יוזעפאוו
קאלכמאן ,ישעיהו
כ׳׳דז תמוז תש״ג
יוזעפאוו
קאלכמאן ,הינדע
כ״ח תמוז תש״ג
קאלטער ,הינדע בת ארי׳ העלער
ו־ 3בנים
קאנדעל ,שאול בן אליעזר
קאגדעל ,אליעזר
קאנדעל ,ליבע ניטל בת פנחס
קאנדעל ,אהרן בן שאול
קאנדעל ,מענדיל בן שאול
קאפענבוים ,זיסל בת יחזקאל
קאפענבוים ,לייבוש בן יחזקאל
קאצהענדלער ,אליעזר
קאצהענדלער ,שדה ליבע בת יצחק
קאצהענדלער ,גרשון בן אליעזר
קאצהענדלעד ,פייגע סומע בת אליעזר
קארן ,אלי׳ משה בן נחמן
קארפ ,נחום כן אפרים
קארפ ,דבורה בת שאול אריה
קארפ ,אפרים בן נחום
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קארט ,אהרן בן נחום
קארפ ,משה בן נחום
קארפ ,יוכבד בת ישראל
קארפ ,חיה בת ישראל
קארפ ,יעקב בן שמואל דוד
קארנווארצל ,צירל בת גדליהו
קופיעץ ,שלמה טודדוס
קופיעץ ,רעכיל בת משה
קופיעץ ,שרה רחל
קופעד ,צבי
קופער ,אדל
קופער ,פנחס
קיזע אהרן
קיזע רחל
קיזע אלעזר בן אהרן ומשפחתו
קיזע משה חיים בן אהרן ומשפחתו
קייט יהושע בן צבי
קייט צפורה
קייט צבי בן יהושע
קייט בונם בן יהושע
קייט יעקב בן געציל
קייט שרה
קייט חיים
קייט יהושע כן יעקב
קירשהאלץ ,מלכה
קירשהאלץ ,משד — .וואדשא
קידשהאלץ ,דבורה לאה — ווארשא
קירשהאל? ,פריידע בת משה — ווארשא
קירשהאלץ ,כעריל בן משה — ווארשא
קלארמאן ,מאיר
קלארמאן ,סשיפע כת חיים פירשמאן
קלארמאן ,חיה בת מאיד
קלאדמאן ,ישראל בן מאיד
קלארמאן ,שמואל בן מאיר
קלארמאן ,ישעיהו אליעזר בן מאיר
קלארמאן ,בנימת בן מאיר
קליינמינץ ,יעקב בן משה
קליינמינץ ,חוה בת שבתי

ט ו מ ש ו ב ־ ל ו ב..
קליינמינץ ,בנציון בן יעקב
קליינער ,שמואל פייוועל בן יעקב
קלייגער ,חיים דוד בן יעקב
קליינער ,סימע בת יחזקאל
קנאבליד ,משה בן יוסף
קנאבליך ,מירל בת .ישראל שלום
קנאפ ,שלמה ומשסחתו
קעניגער ,זעליג
קענסטנבוים ,יענטא בת ר׳ ישעי׳
בתם ,שיינדל ,דוב
קעסל ,פייוועל בן שמואל
קעסל ,דב בן זאב
קעסל ,חיים
קעסל ,מלכה בת יצחק האבעד
קעסל ,יעקב בן חיים
קעסל ,מילכה בת מרדכי ומשפחתה
קעסל ,יצחק בן חייט
קעסל ,רחל ומשפחתה
קעסל ,גיטל בת חיים ומשפחתה
קעסל ,פייוועל
קעסל ,מענדיל
קעסל ,מאיר
קעסלער ,בירך
קעסלער ,גיטשע
קעסלער ,רייזל
קעסלער ,רבקה
קעסלער ,משה בן בירד
קעסלער ,יהושע בן בירך
קעסלער ,חיים בן בירך
קעסלער ,לאה בן בירך .
קעסלער ,יהושע בן בערל מלך
קעסלער ,גרינע בת אברהם
קעסלער ,סאלע
קעסלער ,טאכע
קראנגאלד ,דוד בן פנחס — רוסלאנד
קראנגאלד ,רחל בת אלעזר פוטער —
רוסלאנד
קרוק ,יצחק בן שלום
קראום שמואל בן חיים כנימן
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קרוק ,רייזל בת אברהם ובניהם
קריגער ,יוסף אליעזר בן יעקב
קריגער ,לאד .בה יונה
קריגער ,יונה בן יוסף אליעזר
קריגער ,משה בן יוסף אליעזר
קריגער ,יעקב בן יוסף אליעזר
קריגער ,יצחק בן יוסף אליעזר
קריגער ,פעשע פערל בת יוסף אליעזר
קריגער ,יהודה אריה בן יעקב
קריגער ,העניע
קריגער ,געציל בן יהודה ארי׳
קריגער ,הינדע
קריגער ,חיה
קרישטאל ,רייזל בת יעקב
קרישטאל ,נעמי בת יצחק
קרישטאל ,שרה בת יצחק
קרעלמאן ,משה
קרעלמאן ,חנה
קרעלמאז ,יהושע בן משה
קרעלמאן ,איטשע בן משה
קרעלמאן& ,סח בן משה
קדעלמאן ,הירש ומשפחתו
קרויטשטענגעל ,דוד בן יצחק
קרויטשטענגעל ,ברוך בן דוד
קאפענבוים ,יחזקאל
קרעמעירמאן& ,נחס ואשתו
קראבגאלד ,פנחס
1
ראט,
ראט,
דאט,
יאט,
ראט,
ראט,
ראט,
ראם,

צבי יהושע משה בן יוסף
מרים בת יוסף
חיים לייב בן יוסף
פעסל בת אברהם הירש
שלום
רבקה בת משולם
יוסף בן פנחס
אריה בן יוסף
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ראט ,עטל רויזע בת שמחה
ראטענבערג ,גרשון ומשפחתו
ראטענבערג ,שבחי בן גרשון
ראטענכערג ,מאשע בת גרשון
ראך ,שמואל
ראה רעכיל
ראך ,משה
ראך ,יוסף
ריב ,בריד בן אפריס
רוב ,יעקב בן אפרים
רובין ,ארי׳ ליבוש הרב
בן יצחק טוביה הרב
רובין ,מאיד הרב בן ארי׳ ליבוש הרב
רובין ,שייגדל בת יונה
ראזען ,בנימין ואשתו
ראזען ,לייבל ואשתו
ראזנער ,דוד בן משה יעקב
ראזנער ,יוסף אלימלך בן מרדכי
ראזנער ,פנחס בן מרדכי
ראזנער ,יצחק בן יוסף אלימלך
ראזנער ,מרדכי בן יוסף אלימלך
ראזענבערג ,זעליג בן אליעזר
ראזענבערג ,מירל
ראזינבערג ,פעשע בת זעליג
ראזענבערג ,משה בן זעליג
ראצימער ,מרדכי
ראצימער ,שרה בת נתנאל
ראצימער ,ביילע רויזע בת מרדכי
רייזנער ,שמעון
רייזנער ,פריידע בת אברהם ווארטעד
ומשפחתה
רייזנער ,גיטל ואחותה
רובינשטיין ,חיים אלעזר
רייז ,בצלאל בן שמעון
רייז ,יודל בן שמעון
רייז ,געניע בת לייב ליכטער
רייז ,דוד בן שמחה
רייז ,פייוועל — טארנאפאל

ספ ר ז כ רון
רייז ,זלאטע — סארנאפאל
רייז ,יעקב ו־ 2בנים — ראווא דוסקא
דית ,מאניע — ראווא רוסקא
רייזפעלד ,יחזקאל כן משה
רייזפעלד ,אסתר
רייזפעלד ,עטיל בת יחזקאל
רייזפעלד ,יוסף בן יחזקאל
רייזפעלד ,משד• בן יחזקאל
רייזפעלד ,אברהם יעקב
רייזפעלד ,חנה
רייזפעלד ,רבקה
רייזפעלד ,רחל
רייזפעלד ,רבקה בת רחל
רייזפעלד ,שיינדיל בת רחל
רייזפעלד ,אדעל
ריינשסיין ,משה בן חיים פנחס
ריינשטיין ,אברהם בן חיים פנחס
רייפמאן ,אברהם בן מרדכי
רייפמאן ,רויזע
רייפער ,ישראל בן חיים
רייפעד ,יוסף בן חיים
ריכטער ,דוד
ריכטעד ,אסתר בת נחמן
דיכטער ,נחמן בן דוד ומשפחתו
רינד ,יצחק
רינד ,טעמע
דיגד ,אברהם בעריש
רעכנעד ,אייזיק בן יוסף ומשפחתו —
בעדדיטשעוו
דייכענבערג ,משה ומשפחתו

ש
שאפעל ,משה בן דת
שאפראן ,יעקב יואל בן אברהם
שאפראן ,אברהם בן יעקב יואל
ומשפחתו — קראשניק
שאפראן ,מיכל יהודה בן יעקב יואל
■

טו מ שו ב ־ לו ב.
שאפר8ז ,פייגע ו3תה וחל ומשפחתה
שאו ,אברהם 3ן ניסן
שאו ,לאה׳טשע אשתו
שאר ,יורא ועוד
שווארץ ,א3רהם מאיר בן מרדכי
שמארץ ,זלמן בן מרדכי
שווארץ ,יעקב בן לייבל
שווארץ ,הענטשע בוז יוסף
שווארץ ,חנה בת יוסף
שווארץ ,פעשע בת יעקב
שוואוץ ,העגע רייזל בת יעקב
שוואוץ ,משה חיים בן יעקב
שוואוץ ,מינדיל בת יעקב
שווינדלעו ,חיה בת אליעזו
שווינדלעו ,דוד בן שלום אהון
שווינדלער ,פרימעט בת נתנאל אשתו
שווינדלער ,מרדכי בן חד
שווינדלער ,שושנה בת חד
שווינדלעד ,מתק בן חד
שווינדלער ,משה יעקב בן חד
שוועדלער ,יוסף בן אברהם
שולדינער ,נחום בן משה לייב
שולדינער ,מאליע בת יעקב
שולדעער ,חוה בת נחום
שולדינער ,לאה בת משה לייב
שולדינער ,אטדים בן משה לייב
שולדינער ,חנה
שולדינעד ,שיינדיל
שולדינער ,חיה
שולדינער ,לאה׳קע
שטאהל ,אלטער יעקב שלום 3ן זאב
שטאהל ,נטתלי בן אלטער
שטתהל ,יעקב בן יוסף
שטאהל ,יהושע צבי בן זאב
שטיגליץ ,לאה בת אלעזר בארנשטי׳ין
שטיגליץ ,חיים בן שמואל
שטיגליץ ,סאניע בת חיים
שטיגליץ ,יוסף בן חיים
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שטיגליץ ,בערל בן חיים
שטיינווארצעל ,אברהם
שטיינווארצעל ,שרה
שטיינווארצעל ,יצחק בן אברהם
שטיינרארצעל ,עטיל בת שלום רייז
שטיינווארצעל ,אליעזר בן אברהם
שטענדער ,הענע בת שמואל
שטענדער ,מיכל בן מרדכי
שטענדער ,מרדכי בן מיכל
שטענדער ,שמואל בן מיכל
שטענדער ,יצחק בן מרדכי ומשפחתו
שטענדער ,סיני ומשפחתו — לוביטש
שטראזבערג ,חיים אריה בן אלי׳
שטראזכערג ,ברכה בת חיים אריה
שטראז3ערג ,צ3י אלעזד 3ן חיים אריה
שטראז3ער ,1יעקב קאטל 3ן חיים אדיה
שטואז3עוג ,שמואל בן חיים אריה
שטדאזבערג ,ישכר דב 3ן חיים ארי׳
שטראזבערג ,משה בן יצחק דוד
שטראזבעדג ,פרומעט
שטראסבערג ,משה
שטראסבערג ,מלכה בת הידץ פעלדזען
שטראסכערג ,צילע כת משה
שטח־זלעד ,אליהו בן צבי
■שטרוזלער ,רבקה בת צבי
שטרוזלער ,נעשע בת צבי
שטרוזלער ,סאניע בת צבי
שטמזלער ,אברהם אהרן בן צבי
שטרוזלער ,זעליג
שטרוזלער ,שיינדעל אשתו
שטדוזלער ,יונה בן זעליג
שטרוזלער ,צבי בן זעליג
שטרייכער ,יעקב
שטרייכער ,יהודית
שטערן ,יצחק
שטערן ,יהודית
שטערן ,נח בן שאול
שטערן ,מרגלית
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שטערן ,מינדיל
שטערן ,שאול
שטערן ,צפורה
שייבין ,יוסף ומשפחתו
שייבין ,האניא בת יוסף
שייד ,אליהו
שייד ,איטע מאליע
שייד ,משה אהרן בן אליהו
שייד ,שמואל בן אליהו
שייד ,בנימין בן אליהו
שיער ,שמואל ומשפחתו
שיפער ,רחל בת יוסף
שלאגביים ,שמואל בן אברהם יהושע
העשיל
שלאגבוים ,ביילע בת שמואל
שלאגבוים ,בלומע בת שמואל
שלאגבוים ,גיטל בת שמואל
שלאגבוים ,פערל בת שמואל
שלאגבוים ,פנחס כן שמואל
שלאגבוים ,גיטל בת חיים
שנור ,איטע בת דוד
שגור ,שמואל נתן בן יהושע
שנור ,רבקה בת יהושע
שנור ,טשיפע בת יהושע
שנור ,רויזע בת צבי
שנור ,יהושע בן אליעזר זלמן
שגור ,שמעון בן אליעזר זלמן
שנור ,מרים אסתר בת שלמה
שליער ,יוסף
שליער ,מרים
שליער ,בריינע
שליער ,מענדל
שליער ,גיטל
שטראם ,שמואל נחמן בן זאב
שליער ,שמואל
שליער ,חיים יוחנן בן שמואל
שניי ,מרדכי יצחק בן ליבש מאיר
שניי ,טשארנע

ס סר ז כ רון
שניי ,רחל בת מרדכי יצחק
שניי ,חיה שרה
שניידער ,יעקב בן משה אליהו
שניצער ,אריה בן ישראל יצחק
שענער ,יוסף ומשפחתו
שענער ,אסתר
שענער ,יעקב בן אריה
שענער ,פרימעט בת יוסף
שעגער ,זלמן בן יוסף
שעדראוויצקי ,ישראל
שעדראוויצקי ,עלקע בת יהושע ניי
שעדראוויצקי ,יוסע בת ישראל
שעכטער ,גיטל בת יעקב מעלדונג
שענער ,חיים יעקב ומשפחתו
שענער ,שמחה בן חיים יעקב
שענער ,ברכה בת יוסף הרב
ו־ 3בנים
שענער ,שלום בן חיים יעקב ומשפחתו
שענער ,יוסף ומשפחתו
שפיזאייזען ,שלום
שערמאן ,שמואל
שערמאן ,פייגע דבורה אשתו
שערמאן ,העניך בן שמואל — רוסיה
שערמאן ,אברהם אלי׳ בן שמואל —
לבוב
שערער ,יעקב
שערער ,טאבע
שערער ,יאשע בן יעקב
שערער ,לאה׳טשע ו־ 3בנים
שערער ,פערל אשת משה
שערער ,וואלף בן משד.
שפארער ,ברוך בן מרדכי יוסף
שפארער ,לאה בת יחזקאל
שפארער ,לייבל בן ישראל
שפארער ,כאשע בת יצחק שטעו־ן
שפארער ,וועליע בן ישראל
שפארער ,רבקה בת אנשיל ומשפחתה
שפארער ,מרדכי בן ישראל ומשפחתו

טו מ שו ב ־ לו ב.
שפארער ,איטשע
שפארער ,נתן בן יצחק
שפארער ,ליעבע בת נתן גרינוואלד
שפאו״׳גר ,מרדכי מסף
שפארער ,פנחס
שפארער ,ברוד בן מרדכי יוסף ומשפחתו
שפול ,יצחק
שפול ,דבורה
שפול ,הינדע
שפול ,מרדכי
שפול ,לאה
שפירא ,אליעזר
שפירא ,ביילע בת יוסף פוטער
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שפירא ,יוסף בן אליעזר
שפירא ,הענטשע
שפירא ,אברהם בן יוסף
שפירא ,אפרים בן יוסף
שפירא ,סיני בן יוסף
שפער ,מאליע בת מרדכי
שפער ,גיטל בת משה
שפער ,יצחק בן משה
שפרינגער ,יאשע מראכאן
שפריצער ,שמואל לייב בן משה מרדכי
שפריצער ,לאנע
שפריצער ,ראכל גיטל בת שמואל לייב
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רוצה אני להעיר על שני מאמרים שבדפסד בספר :במאמר ״על השובי״ס
בטומשוב״ — אחרי שבעל המאמר תיאר את כל השובי״ם הוא נטפל להשו״ב
ד׳ יוסף לייב קופמן מאתדיטש הי״ד ,הוא כותב  :אוחו קבלוהו בגלל השתייכותו
החסידית כי היה מוואהליו חסיד טדיסק ,ובקבלת שוחט הצריכו להתחשב
לא רק עם מעלות ומיתת הנחוצות לחיות שו״ב אבל גם בא בחשבון לאמה
כת חסידים הוא שי ד קודם כל .מי שהיה באותו זמן בטומשוב בעת הפולמוס
של השובי״ם ,חסידי טריסק לא היו צד ובכלל לא התחשבו עמם ,אם לפני
המלחמה העולמית הראשונה היה להם שסיבל ,אחרי זה וביחוד אחרי פטירתס
של ר׳ ברוד סובל ור׳ ישראל שפורר ז׳׳ל עוד נשארו אפשר כמנין מתפללים
שהתפללו ביחד רק בשבת אצל ד׳ מדדפי האופה מלשצוב ,ואלה החסידים
שאני הכרתי לא לקחו חלק בכל הפולמוס .ויסלח לי בעל המאמר אם אני
אקרא זה פטפוטי דברים .האמת הוא שאז הצד שקראו ״עמך״ הס הסכימו עליו
ביחוד מפני שהיה בעל מקצוע .הוא היה שד׳ב מומחה ומוהל ,ובנוגע למעלות
ומידות היו לו לא פחות מהרבה שובי״ם בטומשוב שאני הכרתי אותם ,ובכלל
איך כותבים דברים כאלה על מי שהוא כבר בין קדושים.
עוד העדה אחת על המאמר הקצר ״השריפות בשגת תרע״ח־תרע״ט״ —
בעל המאמר כנראה שמע שהיה שתי שריפות אבל כנראה לא מצא לנחוץ לדייק
מתי היו .בשנת תרע״ט לא היה שריפה ,השריפה הראשונה היה בשנת תרע״ד
מיד כשנכנסו האוסטרים בסוף ח׳ מג״א הציתו ושרפו אח חלק המזרחי של העיר
מרח׳ לבובסקי בין רח׳ קשצילני ובין המאהל בתוכם ביהח״ס דהוסיאטין,
ובשנת תרע״ח פרצה שריפה שהחריבה כמעט כל ה ע ד בתוכם ביהכ״ב,
בית המדרש ,בתי התפילה של חסידי קיעלץ ,רדזין ובלז.

