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דווהלין ירושלים
שחרבה בודיטשוב על הספד

בעלה, שם רוסיות באותיות התנוסס היהודיות היתד. היא אבל לה' קראו דווהלין" "ירושלים
(ברכיברשמו''). שמו" וברוך הוא "ברוך ודוקא בערכה נופלת היותה בכל מזה. יותר הרבה
ספרים' של היתד. האחת הנוצרית החנות ואותה על עולה היתה  דליטא" מ"ירושלים התרבותי
מוכרני' ליהודים. ככולם רובם כמובן, שנמכרו, וילנה אחד. מעור יהודית היותה מבחינת וילנה
העיר כשכל חשיכה, עם תשעהבאב בערב פעם פולני' תרבותי מרכז ובעיקר' גם, תמיד היתד.
את סגר  נסגרו החנויות וכל קדרות לבשה העיר. מן חלק אלא היתה לא והיהדות רוסי'

היהודים. לבין שנשבה גוי' אותו גם חנותו אחרת הוויה כלל היתה לא שבברדיטשוב בעוד
הננו במינה. יחידה חטיבה היתה ברדיטשוב היהודית. מן חוץ אחרת ותרבות אחרת וחברה
מן נבנה בתלאביב בית שכל בצדק. מתפארים, יודע שאינני במינה' מיוחדת חטיבה היתה זו
גם אבל יהודים; עלידי הטפחות ועד ד.מסד עד היתה, ישראל בארץ גם בגלות. לה דוגמה
החזיקו שלא מלאכה אין כך. היה בברדיטשוב תל והיא כזאת, אחת עיר רק המדינה, תקומת
בעל גוי היה לא כי בעלכרחם, תושביה בה הערים שתי שבין העצום ההבדל בכל אביב.
(ודאי, לילה משומרי חוץ שהיא, איזו אומנות הדבר' בעיקר הרי ותלאביב, ברדיטשוב הללו,
של "גויים בזר.)' לעסוק ליהודים שנאסר מפני רבבות כמה בעל עירוני ישוב של הזה בחזיון
תנור ויסיק נר יכבה (מי אומנותם לפי שבת" שתיהן. בין דוקא שור, גזירה יש יהודי' שכולו
הגבלות (מפני ורוקחים ורופאים לאדם), אש "ירושלים ההרוסה לעיר קוראים שאנו ועד
נוצ היתה שהפקידות מובן, מישראל). לרופאים "תלאביב לה לקרוא נכון יותר  דווהליך
מודעה היתה המשטרה ראש דלת ליד אבל רית, דגלותא".
פלונית שבתיבה '(! הצארית (ברוסיה באידיש יודע אינו ברדיטשוב את להכיר זכה שלא מי
אידיש. ידעו והשוטרים בקשות; לשים אפשר אמנם הכפופה עצמית' יהודית טריטוריה זאת מה

לערים ברדיטשןב בין מה ביןתר יובלט אןלי הבחינות בכל חייה את חיה אבל בחינות' בכמה
עד פוגרום היה לא שבה אגיד' אם _ אחרןת שאין לרוח הגדל צמח כאותו בהן' כפופה שאינה
קלגסים באו שלא עד אומרת" זאת פטלורה> ימי יהודים' של צפופה אוכלוסיה לגדולו. מניעה בה
פרעות. לפרוע לעיר מעיר שהלכו מאורגנים> יהודי, שם שגר לכתחילה לך מובטח בית בכל
לרעה. ביהודים שיגע מי היה לא עצמה בעיר אלא תפגוש שלא אתה יודע בלילה, ובלכתך
בהמון. העירה לבוא פחדו שבסביבה ןהגןיים בגבול פגיעה בלי קילומטרים של שטח יהודי..
בלילות לשמור עצמם על קיבלן הקצבים פרחי אחר' במקום כזאת היתר, היכן  אחר אתני

הספיק. וזה  פורענות בימי זר, מעין היה אולי בפולין? בספרד' אפילו
מושלמת היתה שברדיטשוב אןמר< זה כל אין ובפומבדיתא. בסורא  בבבל
האמת. הוא ההיפר דופי. בר, היה ולא במעלות ביתני ליד שאלני טליא' הוינא כד זוכרני'
טיפוסיים הם אף עצומים, חסרונות בר, היו את הבינותי ולא יהודי' גר כאן אם אחד קבצן
בה מובלטים הם ואף היהודי, המושב" ל"תחום אחרי רק ? זו היא שאילתא מאי פשיטא, השאלה:
הקבצ "ספר את מנדלי יצר ועלפיה בה ביותר. בין יהודים גרו אחרות שבערים לי, נודע כן
ועל בר, שלו. בטלון או כסלון היא היא נים", יהודים. בין וגויים גויים
כתריאלוב מטיפוסי כמה עליכם שלום יצר פיר, ישראלית קהלה בכל היה זה מעין ודאי
כל אבל  שבהם הסימפטיים דוקא לאו קה, מקום בשום אבל ובאוקראינה. בליטא בפולין,
אחוז", "מאה בני שביהודים' יהודים הם טיפוסיה הגויים. רחוב בלי עיר כזאת. מוחלטת במידה לא

ועיר. עיר כל מבני יותר שהוקם הסביבה' לנוצרי ביתתיפלה בה היה
הזה הבטחון את  זאת עירי אהבתי ואני קבו היו בו אבל להכעיס,  הממשלה ידי על
שרק הזאת, הטבעית האוירה את אחוז, מאה של יהודיות, היו מאחת, חוץ שכולן חנויות, עות
אני פנימית. לאומית קומה זקיפות אפשרית בה החנויות אחת ועל טליתות. מכרו מהן ובאחת
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היהו הסוציאליסטיות התנועות ובקום ציוניות. אבל לדעתי; מסכימים רבים מצאתי שלא מודה,
ואת והפגנתן. לארגונן מקום היתה  דיות . ואני  בחיי בהן ושישבתי שראיתי הערים מכל
אידי פגשתי לא מקום בשום מזכיר אני חטאיה פטרבורג, כאודיסה' נהדרות בערים לגור זכיתי
אחד בה. כמו בעברית פוגעים קנאים שיסטים עיר שום  היטלו) (שלפני וברלין ברן וורשה,
נעשה שאח"כ (שמעתי ליפץ ושמו האלה, הקנאים שיהודינו ברדיטשוב אותה כמו עלי נתחבבה לא
בפרהסיה קרע  פטרובסקי) בשם אדום גנרל על יתר לה. הראוי בכבוד לא אליה התיחסו
עברית. שנכתבה מפני  באספה החלטה הצעת הוא בתלאביב בעיני חן שמוצא מה  כן

, שבה השוה הצד  שיצחק מי יצחק  בעיקרו
?הילי' שבחיי המיובים הצדלים את ימנה מי לעצמן, כשהן המעלות לא כלומר, לברדיטשוב.
שלה. עיקרי הקיה את תפוס ל רוצה כשאני ? כזאת כשם יהודים תושביה היות יהודית עיר היותה אלא '
"עמך'/ עליכם שלום של בסיסמה נאחז ?* וגם באהליהם גם אנגלים, הם לונדון שתושבי
המרו הקטנים הכנסת בתי י'יי טיפוסיים כי כל ואפשרות רצון בלי בשבת, וגם בחול גם בצאתם,
כמו האומנויות, לפי מחולקים שן/יו שבעיי' בים ולהתחפש. להסתתר או זה לשם פנימה להתכנס
בתלמוד. המסופר לפי מצרים, של באלכסנדריה ברדיטשוב. זוהי  הטבע כדרך יהדות
מפשיט* של צבא, קבלני של כנסת בתי היו , . .
ים< של סרסורים" שקל סבלים' של העיר, של הטיפוסי הצד על כן כל התעכבתי

הל ^ שזרים< של ליטאים> של כלי.זמר< של שלה. ההתיחדותי הצד על כלום אמרתי שלא עד
ל מכרכי באחד מי כתב ואכן שלם. ספר כך על לכתוב היה אפשר

ץ ל יןם / ברשימת על עמודים מאה בן ספר באידיש צדרבוים
ןוןןכךן _ ישראל אף" דרום לכל מסחרי מרכז היתה היא בה. ביקורו

היתה לאודיסה. במעלה שניה אוקראינה, מערב
שנד אחד בכרך הש"ס היה להתפאר מפעל הצדיק ישב ובה כמוה, מאין לחסידות קנאית
הן זה בדפוס רש"י אותיות שפטל. בדפוס פס יצחק לוי ר' הצדיקים, צדיק מאחיו, הגדול
או צילום מעשה הן אין אבל מיקרוסקופיות, המשכילים מרכז גם היה בה אבל מברדיטשוב.
הטכניקה פלא עבודתיד. אלא מכונה, סידור הכוראלי הכנסת בית נבנה ובה הראשונים

והעממיות. לילינטל, הממשלה, של שליחה וכשניסה הראשון.
מלא לם סדר חסל הש ל הקהלות את לכבוש שנה, ממאה יותר לפני

שרשים יצליח שאם אובאיוב. למיניסטר אמר כלה
בגןלהי לשןם לא , היתה היא הדרום. בכל ממילא יצליח בברדיטשוב

"חדרים" נוסדו שבהן הראשונות, הערים אחת
(קרופניק< קרוא ב. אגודות לייסוד הראשונות אחת ואף מתוקנים,

ז
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ברדיטשוב מתולדות
ואופייה העיר צביון

בהשתתפותם ענין ראו שונים מענפים וסוחרים ברדיטשוב' היתר, יהודית כולה כמעט עיר
בירידים. ביטול תוך הרוסיים השלטונות בפי שהוכתרה

היהו ברדיטשוב של המסחרית חשיבותה על ראשיתה' היהודים". "מלכות בשם כאחד, ועקיצה
מרגלית מנשר. מוסר שנה כמאה מלפני דית ורק כפר היתר. הקדום' הפולני השלטון תחת
למי חלפנים ועסקי בנקים משרדי בזכרונותיו. להתפתח החלה הי"ח המאה של השניה במחצית
סואנים תמיד והיו הזהב" ב"סימטת התרכזו ניהם ונעשתה גדלה הזמן במשך ווהלין. מדינת בתוך
בורסה כעין שם נתקיימה רב. המון ומלאים לחבל וסופחה אוקראינה ליהודי מרכזית לעיר
זריזות הראו בענף' שעסקו היהודים לכספים. בשנת לראשונה נזכר ברדיטשוב השם קיוב.
בו וטיפלו מלאה בנקאית הבנה תוך וחריצות החתומה הפולנית הממשלה של בתעודה '1546
מצוי כשרונות בעלי היו ביניהם ובכבוד. ביושר הג לקביעת בנוגע אוגוסט' זיגמונד המלך בשם
נפלאים. וזכרון היקף ובעלי מתימטיקאים נים' כפר נרשם זו בתעודה וליטא. פולין בין בול
ברדי יהודי היו הביןלאומי מסחרם לרגל הגובל ליטא' של דרומית כנקודה ברדיטשבקה
בפוליטיקה גם עוסקים ההיא התקופה של טשוב 1634 משנת שניה בתעודה אוקראינה. נפת עם
לכוון וידעו רבה' בהבנה בר, ומתמצאים הכללית חשי חסרת קטנה כעיירה ברדיטשוב השם נזכר
המדיניים המקרים לאור ועסקיהם סחרם את העיר של להתפתחותה מכריע מפנה כלשהי. בות
הפוליטיקה דרכי להם היו נהירים כך שמסביבם. העיר של העברתה עם בא מאוחר יותר בזמן
רוסיה, מלחמות וגבורותיו' נפוליאון הקיסר של למשפחת אחוזתם' שהיתר, טושקביץ' בית מרשות
הגיעה הכללית התפתחותה לשיא וכוי. תורכיה להם בנו הרדזיבילים הידועה. רדזיביל הנסיכים
למאה החמשים בשנות היהודית ברדיטשוב העיר של ופרסומה לגידולה דאגו ארמון' בתוכה
כל של היהודית ל"בירה" היתר, היא שעברה' רדזיביל קרל של בהשתדלותו קרנה. את והרימו

רוסיה. דרוםמערב האח הפולני המלך מטעם מיוחד רשיון לו ניתן
1848 בשנת ברדיטשוב מנתה מקורות לפי "ירי עשרה בשנה שנה מדי זו בעיר לקבוע רון
מספר יהודים' נפש אלפים וחמשת כעשרים להתפרסם העיר החלה כך וע"י מרכזיים' דים"
קהילת של המספר גובה עם אז כבר שהתחרה מהיר. בקצב ולהתפתח
וזאמוט. רייסין ליטא' בירת הגדולה' וילנה יהודים נהרו האלה' הרחוקים בימים אז, כבר
מספר' לאותו אז הגיעה טרם היהודית וארשה מקוםפרנסה' כאל לברדיטשוב ומרחוק מקרוב
לשנה משנה וגדל הלך בעיר היהודי והישוב העיר של בגידולה מכריע לגורם נעשו \הם
לקהילה ברדיטשוב נחשבה 1861 שבשנת עד נעשתה וברדיטשוב הימים ארכו לא ובפריחתה:
הגיעה שלה שהאוכלוסיה ברוסיה' ביותר הגדולה שמשכו הירידים בגלל מפורסמת' עירמרכולת
של פריחתה אף על אולם נפש. אלף ל47 יהודים התרכזות ע"י שונים. ממקומות מעונינים
שכבה השתייכה שנה, כמאה לפני ברדיטשוב נחשבה הי"ט' המאה בראשית  גדושה במידה
והעשירים' האמידים למעמד בלבד מצומצמת לפי בכלל' ובאוקראינה בווהלין מהראשונות אז
זו מפורסמת שבעירמרכולת הסיטוני' שהמסחר תושביה. מספר
זמן אותו בידיה. בעיקר התרכז הטובים, בימיה יהו נפש כאלפים רק בעיר חיו 1789 בשנת
מסחר על לכאן' שנהרו יהודים' אלפי נתקיימו כמה במשך מספרם של המהיר הגידול אולם דים,
שונות' מלאכות על גדול חלק וסרסרות' זעיר ואם לעיר אותר. הפך הבאות השנים עשרות
בתיהמלאכה העמלים. למעמד השתייך ורובם אינפורמציה לפי הדברים. מובן במלוא בישראל
חבר באגודות מאוגדים היו היהודים והפועלים ברדיטשוב של מסחרה על הרוסי השלטון שקיבל
בקיום בעיקר נתרכזה שפעולתן משלהם, תיות מהראשונות אז כבר העיר היתר, ,1804 בשנת
קביעת עם שלומם לאנשי מיוחדים בתיתפילה ברדיטשוב סוחרי ארצותחוץ. עם רוסיה שבסחר
ודרשנים. "מגידים" בהדרכת ואגדה לתורה עתים במדינה, הסוחרים בחוגי רק לא היו ידועים
ולהחזקת חבריהם בקרב סוציאלי לטיפול דאגו כן לרגל מבקרים היו הם לרוסיה. מחוץ גם אם כי
ביחוד עצמם. לבין בינם חברתית ואחדות אחוה קניגסברג' דנציג בברודי, הירידים את סחרם
חמ וירידה שפל בשנות אלה ארגונים הועילו אלה במקומות שם להם ויצא ועוד' לייפציג
המצב לרגל כי ברדיטשוב' ליהודי שהגיעו רית של המפורסמים לירידים חרוצים. כיודעיעסק
מגדולתה. הימים ברבות העיר ירדד, הבלתייציב נהרו ימים, כחודש נמשכו שלפעמים ברדיטשוב'
ערך עוד היה לא שלה המפורסמים לירידים ואפילו ואוקראינה גופא מווהלין שונים ממקומות
הותי הגדולים' מסוחריה כמר, לפנים. להם שהיה קבקז, הדון, גדות מוסקבה' טולה'  ממרחקים
ה"קונטרקטים" עם הפורחת לקיוב עברו קים. ועוד. גליציה ליטא' פולין' החדשה' רוסיה קרים'
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יצחק לוי ר' המפורסם רבם של ורוחו ההם, אודיסה חשבונה על התפתחה כן שלה; הידועים
עליהם. חופפת היתר. זצ"ל לוארשה ואפילו השחור' הים חוף על השוכנת

הקהילה ירידת ברדיטשוב של שלמים גושים מגיעים הפולנית
ברדיטשוב ירדה הימים ברבות כי שאף יצוין המסחרית.
לגידולה הודות הרי מגדולתה, היהודית ברדיטשוב על באלזאק
לפני עד בכלזאת נשארה וכיבושיה, הקודם בר תושבי בחוגי הסוציאליים הניגודים על
של המכריע שרובה גדולה' עיר שנה, כשלושים חוג שבין החמריים וההבדלים השונים דיטשוב
לתפוס מוסיפה והיא .להודית' היא אוכלוםיתה קשה העמלים המוני לבין המצומצם האמידים
1897 בשנת כולה. ובאוקראינה בווהלין מקום מקורות רק לא מוסרים עוני, חיי וחיים למחיתם
ובמשך יהודים, נפש אלף ארבעים מונה היא לועזיים מקורות גם אם כי ורוסים' עבריים
סטטיס לפי ניכרת. עליה שוב בה רואים השנים שביקר באלזאק, הידוע הצרפתי הסופר אחרים.
(בשעת 1914 בשנת בעיר גרו רשמית, טיקה לידי במכתב מתאר ב1847/50' ברדיטשוב את
לחמשים קרוב הראשונה) העולמית המלחמה פרוץ על האנםקה, אוולינה הפולנית הרוזנת דתו,
מ^7007 למעלה שהיוו יהודים, אלפים וששה דרךאגב: העיר: יהודי רוב של ועניותם דלותם

התושבים. של אנטישמיות של גדושה במידה מעורב זה תיאור
באוקראינה מלחמתהאזרחים של בתקופה בסרסרות כעוסקים העיר יהודי את בהציגו
מהפרעות ברדיטשוב קהילת סבלה (19201918) הת תוך בלתיפרודוקטיביים, עסקים ושאר
ההם הימים של המאורעות גם בה. שהתחוללו עבודות מיני בכל העוסקים מההמונים עלמות
הכוב חילופי ואחרי בעיר, רישומם את השאירו ומלאכות.
כשברדי הפולנים' של והפשיטה השונים שים ברדי יהודי בשכבות הסוציאליים הניגודים
הרוסיסוביטי, השלטון בשטח נשארה טשוב תפיסת של המעציבה ההשפעה בעיקר טשוב'
ושמונה עשרים הכל בסך 1923 בשנת בה נשארו תקיפים ע"י הפנימיים ישראל בחיי השלטון
שבס העיירות יהודי בלבד. יהודים נפש אלפים ניקולאיקיסר, בימי המצב תנאי בגלל  שונים
שנעקרו ועוד) פודול (מווהלין, ברדיטשוב ביבת זכויות בעלת מסודרת קהילה של ואיקיומה
חיפשו הקומוניסטי' השלטון תחת מעמדותיהם לידי ההמונים בחוגי לפעמים גרמו  רחבות,
גם הגרו ומהם בערים' חדשים מקומות להם שבתקופת ישראל מסופרי כמה התמרמרות.
שלשת לערך בה נוספו כך ע"י לברדיטשוב; נקודת ניצלו שבהם' המעולים ואפילו ההשכלה,
יהודי מספר הגיע 1926 ובשנת נפש, אלפים בסיפורים בתארם ההשכלה' לטובת זו תורפה
היוו אז אך אלף, ואחד לשלושים ברדיטשוב הם כאילו הבלתירצויים' והתקיפים הגבאים את

בלבד. התושבים של כ550/0 אך החסידים. ומנהיגי הרבנים בידי כלישרת
שברו הרחבים, העם המוני על השפיע לא זה כל

צינוביץ משה בימים החסידית לתנועה השתייכו המכריע בם

'*BEESS^  ^^ "jj>* ^^±.23BL m^ arff

בילופולסקיה ורחוב "ביקורחולים בנין
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1 בברדיטשוב ההשכלה ונגד בעד
1 שהיה העני' משובח. ממין י"ש קצת שיטעם גדול, חסידי מרכז שהיתר, ברדיטשוב'
1 את ושתה הסכים מארחו מנדבתלב מוקסם במידה הברלינית ההשכלה את זאת בכל קלטה
1 בשיחה הרב אתו נכנס בינתים לו. שהגיש הכוס רופ כגון הרוחניים: לכוחותיה זקוקה שהיתר.
1  צם אינו שכבר וכיון אתו, לסעוד לו והציע ידעה יצוין: אך ואחרים. מנהליחשבונות אים'
1 גם העני נתפתה ויטעם. ידיו את שיטול כדאי את ההשכלה' של התוך את לקבל החסידות
1 הרב עכבי והלך כשקם ואכל. ידיו את נטל לכך, לוייצחק ר' שנתמנה (שעה השימושי המדע
1 כספי, את לי תשיב השב יהודי' ר' עכשיו. יהודי. ביתמרקחת בה נפתח בברדיטשוב' לרב
1 כמוך... כמוני. בגנותי; שתספר חושש איני כבר הרב קליפתה. את ולזרוק בווהלין) הראשון
1 אותו על בהשכלתו שעלה השני המשכיל למו המשכילים את להחזיר השתדל לוייצחק ר'
1 רובינשטין היה ישראל מכלל שיצא וסופו רב השכלתנות אז גברה בידו. חרס העלה אך טב,
1 אמיד. אדם היה הוא הקומפוזיטורים. ממשפחת של גדולתו על עמדו שלא במידה הוולטרית
1 פלי במשפט ונידון בעניךמה שהסתבך חוכר' בלעג: מהם ונענה ההוא הנלבב האיש

עונש עד חמור' לעונש צפוי שהיה וכיון לי' במשכיל פגע הרחמים" ב"ימי אחת פעם
הרי ההם' בימים המדינה הוקי ולפי מיתה' ידוע שהיה העיר"' ושופט תקיף אלים "גבר
מעוונותיי שוחרר ונטבל' דתו את שהמיר כל לו: ויאמר בבגדו תפסהו גמור' כחוטא לו
בטבילה. נפשו את וקנה רובינשטין הלך  אתה גדול שבעלעבירה מאחר בך' "חזור
על קראו והחסידים בנסיון ^ד לא המשכיל זכויות לך והיו לזכויות' זדונותיך כל והפכו
"רובינשטין מבקר שהיה הכנסיה את שמו ממני". יותר
שהתבייש לפי צדדית' קטנה כנסיה קלויסטר" וארויח  הלה ענה  שנה עוד אמתין 
של בטיבורה שעמדה המרכזית' לכנסיה לילך יותר.

העיר. בתשובה להחזיר לוי יצחק ר' בידי עלה לא
ר' הגאון בברדיטשוב התישב זמן אותו שדר הברלינית, בהשכלה שנפגע אחד, רב
(משום ימפילר שנקרא לנדוי' אהרן בר' יחזקאל השיל, יהושע  מחלמא הרב בברדיטשוב' בימיו
והוא כרב) שבווהלין ימפול בקהילות שכיהן פרנקאית, במינות לכתחילה כנראה' נתפס' הלה
עשיר היה הוא ביהודה". "נודע בעל של נכדו הדרך את מצא לא ערכה' את איבדה וכשזו
ה"פריץ* מידי הי"ש של החכירה את וקיבל ביתו  להשכלה ועבר החרדית ליהדות לשוב 1
שרו לאחר רובינשטין. המשכיל עם בשותפות  מהח זה רב פחד ולא המשכילים. מרכז היה 1
להמשיך הרב היה מוכרח השתמד בינשטין הוא לשלטונות. מקורב היותו שום על סידים 1
שבי החוזה בתוקף השותפות עסקי את אתו לאספה הקרואים בין היו פדר טוביה וידידו
במשרדם שניהם שישיבת הדבר מובן ניהם. הת לשם תקס"ב' בשנת לוייצחק די שיזם
להרגיע השתדל רובינשטין עליהם. קשה היתד, רעות לגזירות בקשר הכלל בעניני יעצות
והחל ישראל דת את עזבו אחרי מצפונו' את לפי זמן. אותו היהודים על להתרחש שעמדו
יחזקאל ר' הבריות. עם ביותר ולהקל להיטיב בכוחו לרבהעיר להתמנות רצה אחת שמועה
אך ממונות' בעניני גם ישר אדם שהיה לנדוי, נמ כה היתד, העיר תגובת אך ה"פריץ"' של י

והיחסים מסחר בעסקי וותרן היה לא קמצן' הוא זה. מרעיון הסתלק שבעצמו עד רצה'
אשה נזקקה פעם מתוחים. היו השותפים בין החדשה. בעיר בית לו ורכש גדול עשיר היה ■

קנית בענין מסויים לסידור מלקוחותיהם אחת שם. והתישב המשכילים' בו שדרו רובע
והיא למשומד, לפנות מכיריה לה יעצו י"ש' נשאר בסתר אך כאדוק' התנהג למראיתעין
כאן מי ושאלה: למשרד נכנסה בתמימותה חפשי.
 מתכוונת את משומד לאיזה  המשומד? בתשעה ערך שפעם זה, רב על מספרים
למשומד כוונתך אם רובינשטין' לה השיב לסגור מבלי לאכול לו וישב בשר של סעודה באב
הוא הרי  יחזקאל ר' על הראה והוא היהודי' על החוזר עני נכנס פתאום ביתו. דלת את
הרי הגוי' למשומד מתכוונת את ואם לפניך, המשכיל, הרב עמד בקלקלתו. ומצאו הפתחים

לפניך... אני מה  ושאלי: 'היתמם וערום' פיקח שהיה
הידוע האפיקורס אז היה השלישי המשכיל הוציא העני. ענה  נדבה  כבודו? רוצה
מקומות בכמה שהתגורר שניטקבר' שמריל הזמינו וגם לו ונתנו גדול מטבע המשכיל הרב
ועסק בברדיטשוב התישב ולבסוף באוקראינה בהתנצלות פתח זה עם לישב. אדיבות מתוך
מצבו ובסביבה. בעיר חשבונות פנקסי בהנהלת לכך הוא אנוס שכן זה' צום ביום אכילתו על
היה הוא בכלל. הצליח והוא טוב היה החמרי  בו הכיר מיד הוא. חולה הרופא' מצות ע"פ
ארץ, ודרך צניעות הלכות לרבות בכל' עבריין לפתותו והתחיל בדעת עני גם שהוא בעני.
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מדר "קול בספר פדר וכשיצא כלל'/ לנשמתו נבון אדם אוריין' בר טוב' לב בעל זה עם אך
וכתב לרב תשובה השיב באידית להלחם צצים" חרי תוך ידו על בוצעו עברותיו וכל ופיקח
כשחבריו בגןעדן, מנדלסון יושב שלדעתו בה' הבריות. דעת את המבדחת קות
מעין להם משמש והוא אתו המשכילים ראשי פיסח יהודי תקופה אותה חי בברדיטשוב
כנראה, פדר' איבד זו בתשובה עליון. מפקד לעבודת לקום וקורא יום יום משכים שהיה
בבר בו מצוי שהיה החוג אותו בעיני חנו את נפש' ומר עני אומלל' בעלמום היהודי הבורא.

העיר. מן נעלם והוא דיטשוב בקרי הלבבות את הנוגה בקולו מחריד היה
מנהג ברדיטשוב משכילי נהגו לראשונה הבורא" לעבודת קומו קדשים' "צאן אותיו:
את מעצמם להקל השואפים בודדים אנשים הכרוז עם זה שמריל פעם נזדמן והנה ועוד.
זו בעש"טנית בעיר מספרם המסורת. כבלי כיבדו מקור' קופא כשהוא הכרזותיו בשעת
ניקולי אולם מצומצמה. ופעולתם מצער היה בהכ משתכר הוא כמה ושאלו טובה בסיגרה
היש האומה כי אתו וגמור מנוי שהיה הראשון, ? אלו רזותיו

r יי י י ~:~ י ~ " " י ~~^ך ■¥

למסחר העירוני ביתהםפר

"יסוד אלא אינה מיוחדת אומה בתור ראלית היהודי. ענה  ללילה אגורות עשר 
ירש והוא נוצרית' במדינה מקום לה ואין מזיק'' בתחבו שמריל אמר וכך' כך לך הא 
 נתגשמה שלא תכנית הראשון מאלכסנדר מהכרזותיו' וחדל מטבעות' צרור היהודי לידי
ניגש הפרבוסלביה' כנפי תחת ישראל הכנסת מטותיהם. על קדשים" "צאן להם ישכבו
צבאית בעבודה לכך היהודים את "החטן.להכשיר גזירת זוהי נוצרי' ל הבנןיה פדר, טוביה הפדגוג הסופר היה הרביעי
ןנשלחן בגיל יהןדים ילדים נחטפן פים// בברדיטשוב שדר ימיו' כל נודד איש למעשה
שית. כדי ןלסיביר< המזרה לפלכי למר לערך). תקע"ז, עד תקס"ב (משנת שנים הרבה
גמו. כגויים טהןרה נוצרית בסביבה שם חנכו האדוקים ברובע היה מגוריו שמקום מספרים
שאיפתן את להגשים הצאר החליט ל רים> משאר לטובה היה ונבדל שטאדט" ב"אלט 
ההשכלה _ יותר י לבית וקשור דתי שהיה בזה העיר משכילי

הברלינית אחרי ורדף התורה קריאת את אהב המדרש'
משכילי לעזףתו> שבאן משכילים עמצאן ' בקלות והשיגה לשתות שהרבה המרה" ה"טיפה
הביעו ואחרים פיליפסון גייגר יוסט' גרמניה' דוקא... בביתהמדרש
להשכיל רצונה על הנאורה למלכות תודתם את לוי ר' דברי על הרבה הצטער זה פדר
השל מתמיכת נהנו רוסיה ומשכילי ישראל את יהא הדסואי של '"סופו מנדלסון: על .יצחק
המשכילים גברו וכך חזונם. להגשים טונות האיש אותו האיש; אותו של מסופו יותר גרוע
להש שאיפות בעלת 1בורית לכת והיו בעיר והד לנשמתו, תיקון יהיה אולי לבוא, לעתיד
ישראל ד"ר העסקנים עמדו בראשה העם. כלת תיקון יהא ולא לעולם עולמו את איבד קואי
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בר יליד מרגלית, מנשה והמלומד הסופר עמד לעומתם הורביץ, ומשהאיצי רוטנברג
נוטים היו אביאביו וגם אביו שגם דיטשוב' הלפרין. יעקביוסי ר' החרדית היהדות בראש
או של בביתהספר למד הברלינית, להשכלה בגליציה נולד רוטנברג דוד בן ישראל ד"ר
המצוין למורו חסד שמר גם והוא ניפולסקי, בגר והשכלה דעת קנה ,(1800) תק"ס בשנת
מותו. לאחר רוסי, בעתון מאמריו את בפרסמו באוניבר רופא תואר ומשקיבל וברוסיה, מניה
הממשלה, פתחה עשרה התשע המאה באמצע התישב (1833) תקצ"ג בשנת בחרקוב סיטר,
ברדיטשוב משכילי של המרובה בהשתדלותם הגרמנית התרבות חניך  הוא בברדיטשוב.
הממלכתי ביתהספר את בראשם, רוטנברג וד"ר הפי חסיד והיה מסורת שמר עברית, ידע 
של וביתהספר למתחילים, ביתספר הראשון, רופא ושימש למעשה הלכה הלסינגית לנטרופיה
את רוטנברג ד"ר יסד כן נסגר. אוניפולסקי הבר ההשכלה בהפצת מאד הרבה ועסק בעיר

בעיר. הראשונה הצבורית הספריה במ בברדיטשוב ההשכלה את מצא הוא לינית.
משה היה בברדיטשוב להשכלה שני לוחם הפדגוג היה בעיר היחיד המשכיל עלוב. צב

הורביץ. איצי למורה נתמנה הימים שברבות פוליצינצקי,
פיקח איש נדיבלב, עשיר היה משהאיצי הוא בזייטומיר, לרבנים המדרש בבית ולמחנך
בדעותיו בין קיצוני חפש, לשלטונות, ומקורב יצחק שיסד ההשכלה" שוחרי "אגודת את חידש
הלהוט שטחית השכלה בעל משכיל במעשיו, ובין בבר בשבתו לפניו, שנה כעשרים לוינזון בר
באיזור הרביץ הכפר את לו וכשרכש הברק' אחרי עראי. ישיבת דיטשוב
הורביץ, משפחה בשם לעצמו קרא ברדיטשוב ברדיטשוב את לזכות המשכילים דאגו רבות
ממשפחה הוא כאילו ביחסנותו, האוזן את לשבר לדוד חכם בשאלת פנו להם ובצר בהשכלה,
עזר הורביץ אותו השל"ה. משפחת בישראל, רמה העיר את להשכיל כיצד בברלין פרידלנדר
שהיה כיון אבל ההשכלה. בהפצת רוטנברג לד"ר בכתו בא רוטנברג שהד"ר נראה החשוכה.
בזיוה בעיקר התענין החיצוני, הברק איש רק לילינטל הד"ר לו עזר וכן זה, בנידון אתו בים
הכורלית התפילה של יפיפותה ההשכלה; של ואצל שונות בערים 1842  בתר"ב כשעבר
בברדיטשוב לבנות במרץ התמסר והוא הקסימתו, קיוו והם ההשכלה למען להלחם מרוחו עליו
על שמו שהחרדים המכשולים, כל אף על "היכל" קיוב, בסרביה, פודוליה, ווהלין, ערי את לכבוש

 פר בבתים התפללו הראשונים המשכילים דרכו. שי אותו זירז רוטנברג הד"ר ואודיסה. חרסון
מאחר לתפילה, בנין לבנות בידם עלה ולא טיים והוא החרדים, מידי לשחררה לברדיטשוב בוא
ומנעו השלטונות את משחדים היו שהחסידים יפה, פנים קבלת לו ערכו ברדיטשוב חרדי בא.
הראשון ניקולי כשמת אך לכך. רשיון להם מלתת הצעותיו, את לקבל נטו כאילו פנים העמידו
השתמשו השני, אלכסנדר עלה המלכות כס ועל הוא שהרי דמלכותא, אימתא משום ראשית
בקשה והגישו זו בהזדמנות רוטנברג וד"ר הורביץ באופן לילינטל, עשה ושנית באכוחה, היה
המלך שם על ביתכנסת הקמת בדבר לממשלה ולהתחכם להזהיר שיש אלא טוב, רושם אישי
בית לבנין נגשו מיד נתאשרה. והצעתם החדש רוטנברג: הד"ר סבר אחרת שולחיו. ועל עליו
והדבר שנתיים ארכה שהקמתו הכורלי הכנסת מא פרסם ברדיטשוב, את עזב שלילינטל לאחר
מסכום החצי (כמעט רובל. אלף שבעהעשר עלה לקי הוקרה והביע המועילה שליחותו על מר
הורביץ השתוקק לבסוף מכיסו). הורביץ נתן זה את להשכיל הרצויה כוונתו על ניקולי 0ר
גאון שפיצברג, את והזמין הלך כורלי, לחזן ישראל.
של משוררו שהיה ההם, בימים החזנית הזמרה עד העיר משכילי נתרבו הארבעים בשנות
אצל חשבונו על שישתלם באודיסה, הקטן ירוחם בניהם את לחנך מקום להם היה שלא כך כדי
השתלמותו ולאחר בוינה. החדשה בזמרה זולצר מדי, יותר בעיניהם התישן ה"חדר" בעיר.

הברדיטשובאי. בהיכל לחזן נתמנה והנה תכניות. ולתכן מחשבות לחשוב והחלו
(נוטר המקלר אז היה גרוע משכילי טיפוס פדגוג אוניפולסקי' המורה בברדיטשוב הופיע
מתפלל היה אברהם הגמגמן. אברהם יון) עם בשותפות פרטי ביתספר ופתח מומחה,
ביום ה"ברובר". בבית המשכילים של ב"מנין" נק מרווחים, חדרים של בבנין מילקוס' מורה,
ההפ בשעת חבריו עם לילך נוהג היה הכיפורים בסדר, ערוכים שולחנות עם אויר, ומלאי יים
לבם. את שם לסעוד נכרי לבית הגדולה סקה  עבריים לימודים עבריתכללית: והתכנית
שלא כדי לבד, להשאירו חבריו החליטו פעם גר היא הוראתם ששפת ודקדוק, תלמוד תנ"ך,
את לענות מוכרח ויהא סעודתם מקלם את ימצא רוסית גרמנית,  כלליים לימודים מנית;
חבריו מחשבת על משעמד  אברהם, נפשו. בבית הצליח אוניפולסקי המורה תמה. וכתיבה
פיק לו ועמדה להחלטתם להכנע סירב  עליו החי שהנהגתו אלא תלמידיו, על ונתחבב ספרו
יושבים חבריו ואת הסעודה מקום את ומצא חותו כמוהי אדם כיצד בעיניהם: תמוהה היתד, צונית

וסועדים. בשבת?... סיגריות מעשן
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ומב מבפנים לחסידות מלחמה היתד. כידוע, אפיקורסים באביאביכם' הרוח יכנס 
מבין בה המתנגדים מלחמת  מבפנים חוץ: מחמת שארכה מפיו' קללה נזרקה  שכמותכם
הרבנות המשכילים. מלחמת  ומבחוץ החרדים' ללא שולחן על ביוםכיפור לסעוד  גמגומו
והבעלביתיות הראשונים' עם נאבקה בברדיטשוב השולחן. על ופרשה טליתו את נטל מפה?
החסידות את השפילו המתנגדים האחרונים. עם גלבק והד"ר דתו' את המיר אברהם של בנו
החסי יודעיתורה. אחריה הנוהים שאין באמתלא המומר. של בןבנו נכדו' היה מז'יטומיר
בבתי חבורות אלא "ישיבות"' אז גרסה לא דות לא מקלר אברהם של מסוגו המשכילים
שולחן ש"ס' ולומדות בתורה העוסקות המדרש שהקימו וספריה ביתכנסת בביתספר, הסתפקו

וכד'. מוסר ספרי ערוך, מקום רחל", "בית ביתקפה מין להם יסדו אלא
ההשכלה נגד לחסידות הלוחמים גדולי בין סיגריות לעשן בלתיכשר' קפה בשבת לשתות
הוא הלפרין. יעקביוסי ר' נמנה בברדיטשוב הח לסוף נשים. עם מקוםפגישה גם ושימש בו'
לועדת שנבחר ישראל' ר' העסקן של בנו היה השתוקקה שכן במועדון' ביתהקפה את ליפו
ונפש נאה צורה בעל פיקח' אוברוב' של הרבנות השררה עם להפגש המשכילית האינטליגנציה
הבנקים רחוב ידוע. ובנקאי נכסים בעל יפה' במשחקהקלפים. הירוק'' ה"שולחן ליד הנוצרית
בברדיטשוב. היה געסל") גאלדענע "דיא (שנקרא רחל" מ"בית ברדיטשוב נחלה לא כבוד אך
כל על בעליו בחריצות עלה הלפרין של והבנק בן  אחר ברליני ממשכיל נחלה לא וכבוד
ובמידו ביראתו יעקביוסי ר' שכן שם' הבנקים בינואר ב1 נולד הוא לרנר. יוסףיהודה העיר'
נהרו והכל העם על חביב היה התרומיות תיו השלש השנה עד בה והתחנך בברדיטשוב 1849
הבנק שם פקדונותיהם. את אצלו להפקיד אליו בגימניסה ביקר אח"כ התורה. ברכי על עשרה
בעליברית שאינם בין גם נתפרסם הלפרין של באודיסה. למשפטים בפקולטה ולמד בז'יטומיר
ידע הזה והבנקאי שיגשג. והבנק ה"פריצים"  בחסידות נלחם בעתונות' לעבוד עבר לבסוף
יהודי. מפעל לכל ער פזרן, ואף נדבן להיות ספרו את הוציא כשצוייפל למשכילים. והצטרף

י  צעדים עשה לאומי' אסון בהשכלה שראה וכיון ביקר החסידות' של לשבחה ישראל"' על "שלום
כל ומבטל מעביר והיה ושליטים שרים בפני רבי" "אויס באידיש במאמר החיבור את לרנר
לפגוע העלולה המשכילים' מצד שבאה הצעה אסמין הצורר של דיבותיו על סניגוריה כתב כן
הזו המשכילים' אולם החרדית. היהדות בעניני ישראל. מכלל ויצא ביי
ודיבה לעז להוציא ידעו יעקביוסי' ר' על עפים מקומו את מילא אברהם המקליד מות לאחר
הבנק שהפילוהו. עד נקמה' מתוך שלו' הבנק על לחתן מוכרספרים מנדלי את שלקח לוין' זלמן
לשמחת ירדה יעקביוסי ר' של וגדולתו התמוטט עלה השנים וברבות פיקח שהיה מנדלי' לבתו.

ראש. שהרימו מתנגדיו לרשות. נאמן והיה צעיר מורה אז היה במדרגה'
פויצקר אשר הרב ההשכלה. אחרי וללכת להתעורר הטיף

בברדיטשוב היהודים לקורות
ש"אגודת קוראים אנו 1732 משנת אחת בתעודה א.
הפולנית הממשלה מאת רשיון קיבלה היהודים החייטים
בעיף שהיישןב נראה בךעת תלןין. להיןת לבלי ברדיטשיקאייה כי מתברר ברדיטשוב העיר בחקירת

ציןןה 94ל[ בשנת ההיא ןרל גןל כשהיתה .1546 משנת תעודה לס בראשונה, שמה היה
לבחןר ברדיטשיב my9 על נחלתן' היתה שהעיף ו"יביל' שנבנה קתולים לנזירים לביתמקלט הודות קטן. כפר עוד
ןלכלי לחבון# אים שבין בענינים מפשר לעצמם שנה 20 וכעבור להתפתח הכפר החל  ב1627 זה בכפר

הףב בדעת תלןיים להיןת ממשלת תחת עיר, כבר נקרא (1647 משנת (בתעודה
אןגןסט סטניסלאןס הפןלני המלך נתן 1?65 בשנת במסע ברדיסשוב על חמלניצקי פסח לא כידוע פולין.
פעמים עשר בץלאומ,,ם שוןקים בברדיטשוב ליסד בית ב1647, עליה מצור בשימו שלו, והשמד ההרג
העיר של מהירה להתפתחןת גרמן אלה שןןקים בשנה נפגע. והיישוב ידו על שודד לנזירים המקלט
רבים סוחרים בה. הישראלית הערר, לגידול זאת עם ויחד מוס עם ישראלית עדה זו בברדיטשוב נתכוננה מתי
והיא וממכר מקח לשם לעיר באים היו ומרחוק מקרוב התעודות מן אחרים? יישובים כדרך ישראליים, דות
יהודים המוני משכו השווקים למסחר. גדול מרכז נעשתה הששעשרה המאה שבסוף ידוע הנזירים בביתמקלט
קבלו 1795 בשנת קבע. ישיבת וגם ארעי ישיבת לשם יהודי" "קהל אבל בלבד, בודדים יהודים במקום נמצאו
במ לסחור השלטונות רשיון בברדיטשוב יהודים כמה שהעיד כפי השבעעשרה. המאה באמצע אך כנראה, נוסד,
מהם רבים רב היה בעיר במסחר וחלקם נופקטורה, בביתהקברות ראה עליו, לסמוך שיש מהימן איש לפני

במסחר. חייל עשו תפ"ט. משנת אחת מצבה בברריטשוב הישן
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אדיר הלבנון ארז ל47 בברדיטשוב היהודים מספר הגיע ,1861 בשנת
הרב התורה וורשא, קהילת אחרי השניה, היתד. זו ישראל וקהילת אלף

הישיש הגדול הגאון העו המלחמה פרוץ לפני ,1914 בשנת ברוסיה. בגדלה
חסיד המפורסם ומספרם יהודים, נפש אלף 56 מנתה הראשונה, למית

יוסף מו''ה פ"ה ע"ה ג' ועניו ברוסיה המהפכה גורמי המלחמה, פגעי *ך ועלה. הלך
בה"ר דפר. ומ"צ אב"ד והמחנות האוקראינים הקוזקים ופרעות פגיעות ולסוף
מו"ה החסיד הגאון במספר לירידה גרמו המלחמה, אחרי ביניהם הלוחמים

כ''ג נפטר זצ''ל משר. אלף 30 רק העיר מנתה 1920 שבסוף עד בעיר. היהודים
(. חשוין... גדלה. הלאיהורית והאוכלוסיה יהודים,

ר' היד. ונקדש, נערץ יותר, כבירה השפעה בעל ב.

הגדול ליבי "י' בשם כל בפי מכונה שהיה ליבי' רבנים אנשירוח, גם הרחוקים בימים בברדיטשוב ההיו
עמ יחד בה, לגור לביייסשוב ליבי י' בא מקיקא נוס כאן מעתיק הנני לכך ומנהיגים? דרך מורי מובהקים,
ליבי י' ל*יי לביאי תיכר שמת אברהם י' החסיי אביו בברדיטשוב הישן שבביתהעלמין מצבות מכמה חאות
תמיד ש'™ ה*יי' אנשי מיתי ונביל בדי לביי' נשאי עדיהם: יתנו והם כנ"ל להעתיקם בידי שעלה
כי מאבותיו, ירש לקבלה הנטיה את הקבלה. בלימוד _
קידוש על שנהרגו המפורסמים למקובלים היה רביעי דור j א
מנמירוב; מכל יחיאל ויי מאוסטרופולי שמשיו י' השם: " המופלג הרבני קבר' נקצב כאן
מבלי' בןנל שפייא' נתו י' למקיבל רבייי "י יי'יי המצ"י הדיין הותיק וגבר אמת לאיש

עמוקות". יהודה ב"מ משה מ' וטפסר השר הרבני
כעל עליי והביסי ליבי בי' הרגישו ביייסשיב יהידי משה ר' הנקרא ליב הבושם גן ערוגת
יברים סיפרו עלייל ד*ת יייי5 אלוהים בסוד שבא קדוש עש"ק נפי אזפטריר היחוסים שלשלת
ליבר ר י'יוםיומית. ו5בויחו חייי אויח ^ נפלאים תק... שנת פסח בח"ה זלמן יקותיאל מו"ה

כ?י ל"מגיי" נ*שה מהור"ר בהמגוח
להתפשט הבעש"טנית הח0ידת החלה ההיא בעת נפט' בונים שמחה
בעצמו הבעש"ט לברדיסשוב. ייגיעי הראשינים וקוויה ד. אייר ג"ך יום
ליברי י' אצל והתאבסו בעיי לזמי מזמו מבקי היה י ישראל אורי תנצב''ה. לפ"ק תק"ך
"ישנם עליו: אמר יבעש"ט ב?גיניי מאי מכובי שהיה משה ויקהל
ר' לגילוי זכה ואליהו אליהו, לגילוי שזוכים צדיקים ברב^ קהלןת ב§

היה לא כי אף הבעש"ט, את כיבד הוא גם ליבר ר' ליבר". הישיש הףב איש
הנקרא שלו, יבביתהכנסת בייכיי' יילר לא יגם תלמייו המגידדבי"מ השלם החכם
בניגוד אשכנז, בנוסח מתפללים היי שמו' על היום עי סאטינו דק''ק המצוין הדיין

ספייי גוסח יל שריקפיי לבעש"ס' בה"ר משה מו"ה אברהם משה מ"ו
ויותר יותר ליבר ר התקרב יבעשס של מותי אחרי גפי שמואל מו"ה מיכל יחיאל ב''מ
בשבתו, שבת מדי שלו, בביהכ"נ בדרשותיו ייחסייית אל תקנ"ו. יו' נפטר זלה"ר,

בדרכיה. וללכת להבינה לחסייות' י'עם את הכיו תקכ"א תמוז כ"ג שקד"ש
כתוב: מצבתו ועל במגפה מת ליבר ר'

את עליהם נוסיף אם ואפילו המוזכרים, אלה ואם
תקל"א בשנת ר' הגאון אביו ספר את שהוציא אשכנזי, הירש צבי ר'
י'מת קבי צייו בשם צבי", חכם בעל בהגאון זלמן משולם אברהם
מגיר בדבריו מוזכר הוא ושם תקמ"ג), (קוריץ משולם" רב '.דברי
ידבר מישרים אלה כל ואם  ואגפ'", ברדיטשוב דק"ק אב"ד בתור
יסביי גמ"י גיכלת היתר. לא והשפעתם באומה מפורסמים היו לא
יבקי חריף ישראל גדולי שני זמן פרק באותו שימשו הנה ביותר,
י5ניי חסיד העדר. מצב את להרים דאג מהם אחד שכל בברריםשוב,

המפורסם י'"י' האב"ד הלפרין יוסף ר' הג' והמוסרי: הרוחני הישראלית,
ליבר אליעזר מ"ה ליבר. ר' ו"המגיד"

עברו שונות מערים יהודים שהרבה העיר ברדיטשוב, בין מפורסם שהיה הלפרין, יוסף ר' על יסופר רבות
את אליה משכר. ופרנסותיהם, מסחרם לרגל בה ושבו ובמי בתורה גדול חריף''. יוסילי ר' ונקרא הדור גדולי
לאחר החסידות, מרכז לעשותה הראשונים הצדיקים עני היתד, עליה והשפעתו עדתו כל על חביב היה הוא דותיו,

הקברות בבית מצבתו ועל טובה בשיבה נפטר חזקה.
תקמ"ד. היתד. פטירתו ששנת מגיחים (. חרות: הישן
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החש העיר את להשכיל'* איך בברלין פרידלנדר מדוד בר, דוב ר' המגיד של מותו עם מז'יריטש, של שקיעתה
ההם הימים קורות על מספרים והבה ברדיטשוב. כה" כ''א להם ובנו למקומו איש איש התפזרו כשתלמידיו
התשע המאה בתחילת בברדיטשוב גר פדר טוביה בעיר. החסידות את הפחות לכל לרכז חפצו הם עצמו. בפני במה
סמוך בה ישב לוינזון בר יצחק גם ב1847). (מת עשרה שנראתה בברדיטשוב ובחרו אחד במקום האוקראינית
ההש חובבי בשם אגודה שם נתאגדה ידו ועל ההוא לזמן לחסידות. מרכז להיות הפכה וכך לכך ביותר מתאים למקום
הסמוכה בז'יטומיר לרבנים ביתהמדרש השפיע כן כלה.
מנדלי סופרים: כמה לברדיטשוב. ההשכלה להחדרת ג.
בה. והשפיעו בעיר התגוררו ואח' גוטלובר ב א. מוכ"ס, שהלכה ההשכלה גם נמשכה גדול יהודי יישוב כאל
התפתחות מקום גם שימשה ברדיטשוב העיר ההם בימים הברלינית ההשכלה פעולה. שטחי וחפשה

שונים. בזמנים ולבונד הציונית לתנועה ליהדות ברזל כחומת שהיתר. לברדיטשוב, גם דרך פרצה
הראשונים המתוקנים החדרים נוסדו בברדיטשוב ואביגדור רבינוביץ הירץ העיר, משכילי שני ד.מסורתית.

ברוסיה. וגל הופיעו עוזרים של קטנה חבורה ואתם זולקנשסיין
הורודצקי א. ש. י עצות קיבלו הם השמים". בת להשכלה בקנאות :חמו

אישברדיטשוב של מזכרונותיו
החסי על שנמנה הלפרין, יוסף יעקב העיר נגיד הוא הלא  גדול למאור ברדיטשוב זכתה
מרוז'ין. ישראל ר' האדמו"ר של מחותנו והיו דים בעולם הנודע דרברימדיגר, יצחק לוי ר' ד'רב
נח מצ'רנוביל מוטילה האדמו"ר בן אהרן ר' היה הוא מברדיטשוב. יצחק לוי ר' בשם היהודי
בעיר מבקר היה ברדיטשוב' של למגיד אז שב תמיד שביקש כיון "הרחמן'/ בשם גם .מקובל
גם היו ניכרת. היתד, והשפעתו תכופות לעתים העיר של מעברה הרבה ישראל. על רחמים
סאדיגורה, בויאן, אחרות: שושלות של חסידים יצחק לוי ר' לפני עוד ובזכרו. בו קשור ואגדותיה
קרלין ברסלב, טאלנה, קורוסטושוב, סקווירה, הבעל ותלמידי וגדוליתורה' חכמים בעיר ישבו
בתי מאות בין משלה' קלויז אחת שלכל ועוד, (1809) יצחק לוי ר' נסתלק מאז ביניהם. ש''ט

שבעיר. התפילה דיינים אלא רבנים. בברדיטשוב היו לא שוב
צעדים נעשו זו למאה הראשונות בשנים כבר האח בתקופה הקהלה. רועי והיו בקודש ששרתו
מתוקנים" "חדרים כמה הוקמו _ החינוך לת,קון הרב הוא יוזפא, ר' הדיינים בעיר כיהנו רונה
בכלל. ובאוקראינה בווהלין מהראשונים שהיו רבנים,  אורטינברג, דוד ור' אפרתי, יוזפא
הבר על יעמדו ב"חדרים" הראשונים מהמורים ווהלין. וברחבי בעיר ידועים ■למדנים
בר ח. ש. באמריקה), (כעת שרפשטיין צבי כה. בוחרים היו ההם, בימים ברוסיה כנהוג
שמחה ז"ל, ברגמן פנחס חיים בארץ), (נמצא כוז כלומר הממשלה, מטעם ברב הגדולות בקהילות
בעברית# החינוך קרן את שהרימו קלריךואחרים, היה צריך בחירתו שמלבד כללית, השכלה בעל

במוסדות מסו סמכויות ניתנו ולו הממשלה, ע"י להתאשר
וח גדול מוסד היה היהודי ביתהחולים ל כהונה ל נבחר כל לא צבוריים. ותפקידים ימות
כשהןא _ בילןפןלי _ ברחןב היה שרהפלן השלטון, ע"י מתאשר היה זו

 רפן. ניתנה ןה במוסד לתפארת> פוסלו. היה ולעתים הנבחר בכשרות *חטט
מומחים יןפאים שימשן ןבן דןרש לכל אית פסיס. הרב רבות שנים זו במשרה כיהן ■מתחילה
שכם ל שןמה היתה למןסד בשנת בז'יטומיר. לרבנים ביתהמדרש *גומרי
בפעולותיו. שני כמןסד נאמנים_ הראשון נאומו ת א ברמן. יעקב הרב נבחר 1911
יוסף ר, של מיסודו הכנסתאורחים, את ל יש הקרן על לנאורים בביתהכנסת ברמן הרב נשא
של השניה המחצית בףאשית < לייב שלו הקו נקבע ומכאן הארץ, וישוב ז,קיימת
ארןחות מחל היה ןה גדןל מןסד ומשכיל, דתי כאיש ברמן, הרב נאמן. כציוני
בסבר ןלבאים ל חינם בןןל הצבוריים בחיים והתערה הקהל דעת את רכש
המןסד בראש ל יפןת' פנים התרבו קרנו להרמת דאג העדה, של המסועפים
חובביציון, מראשןני ^ רבןת שנים התגאות ערך המקומי. היהודי הישוב של תית
אל י ל ל ל לפני התיצב לאפעם ועוד. לנוער, לשיעורים

לפנין< ל ל ל ןאשתן< הראשונה המלחמה בימי צבא וראשי שרים
פורעניות. ומנע גזירות להעביר

בעלי של ארגונים מספר התקיימו בעיר בעדה. שהתבלטו העיר מ"פני" היו רבים
הת השנים במרוצת שונים. ממקצועות מלאכה והמש המתנגדים התרכזו לנאורים הכנסת בבית
אלה. בעלימלאכה של מהשוליות הבונד ארגן של יריבו הורביץ, ישעיהו ר' יזכר מהם כילים.
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מננובםקיה ורחוב העיר מוטצת בית

שנעקרו האומללות המשפחות את מהדרך זיר הראשונה במלחמתהעולם
מקניהן.. בברדיטשוב זרמו והכלכליים הצבוריים החיים

מה מהזכרון ימחה לא המקרים שאר בין הרא מלחמתהעולם לפרוץ עד כסדרם, היהודית
בית סורוקה. יעקב הדפוס בעל של לבנו שקרה נקבע שבעיר הירוק" ב"הר .1914 בשנת שונה
היו ואנשיצבא בילופולסקה ברחוב עמד הדפוס וברא הרוסי הצבא של הראשית המפקדה מקום
סורוקה של בניו דברידפוס. אצלו להזמין באים העיר בתוך שוכנו כן הידוע. איבנוב המפקד שה
בבוקר פעם אביהם. לבית אז חזרו סטודנטים. וכל ומפקדיהן' מפקדותיהן על צבאיות פלוגות
שאל מבוסם' קציןצבא בדפוס הופיע אחד חרפי החזית ובסביבה. בעיי התניעה להגברי. גרב זה
הסטודנט את גידף סיבה וללא הדפוס' לבעל ביחוד הצבא' אנשי בין מאד. קרובה היתה
קצין אותו מסר מכן לאחר "כלב". בשם סורוקה כמעט ידעו שלא אדיבים אנשים היו בצמרת
וה העליבו' ז'יד שסטודנט הקצינים' לחבריו אך להם. זרה היתה אליהם והשנאה יהודים' על
בין להתרוצץ התחיל האב ונאסר. הובא סטודנט מורעלים שהיו רבים התבלטו הצבא בהמוני
"הפסדת לו: שאמר מי ונמצא בצבא מכיריו שכולה בעיר צרה היתה ועינם בשנאתישראל
אלי בא בלילה 4 בשעה נחרץ". גורלו בנך' את יהודית.
וביקש האסון על בבכי לי סיפר ורצוץ' שבור של בביתו ששוכן וואסיליב, המטה ראש
איפוא, מיהרתי' יקרה. שעה כל כי מיד' לפעול בברדיטשוב שרק וישר מתון איש היה מנזון,
בבית שהתגורר  הופמן  לקומנדנטהעיר בהליכות הסתכל הוא מקרוב. יהודים הכיר העיר
לפנות חמש הייתה השעה מכרי. והיה מגזאניק אתם. והתידד היהודית המשפחה ובחיי הבית
הגיעה המשמר על שעמד החייל עם שיחתי בוקר. לבטל המשפחה הצליחה ובסיועו בהשפעתו ואכן'
ציוה והוא בחלון' שהציץ הופמן' של לחדרו אסונות ולמנוע יהודים על שנגזרו גזירות כמר,
מקרה על מפי שמע הקומנדנט אליו. להכניסני מש 141 של הגירוש דבר בזכרון נחרת וצרות.
הרגיעני אך לו, ידוע אינו שהענין ואמר סורוקה כששלטונות '1915 בחורף זה היה מהעיר. פחה
לבנו. רע יאונה שלא לאב למסור תוכל והוסיף: יהו מספר הרחוקה לסיביר להגלות גזרו הצבא
מהקו מכתב קיבלתי בבוקר 10 בשער, ואמנם, באנטישמיות. ושמקורו מבוסס בלתי חשד על דים
שוחרר יום אותו חוסל. שהענין הופמן מנדנט והם שהות' ללא אלה יהודים לגרש ניתן הצו

העיר. כל לשמחת סורוקה' הסטודנט ברמן הרב בהלה: קמה והנה מהעיר. שולחו
'1917 במרס ברוסיה' הגדולה המהפכה עם הש דלתות על לדפוק החלו מנזון הצבור וראש
ובהתפתחותה. העיר בחיי חדשה תקופה הגיעה באריאטינסקי הנסיך ביניהם הצבאיים' ליטים
שהו העיר מועצת נבחרה חדש. שלטון הוקם רשם לבקשתם' הקשיב הלה הראשית? במפקדה
בכל גם פעיל הייתי זמן אותו בראשה. עמדתי להח צו ניתן מכך וכתוצאה דבריהם את לפניו
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צבור לצרכי גדולים סכומים לפזר ממשיך הוא ערנות אז הורגשה בכלל העירוניים. המוסדות
אוזן להטות הלפרין רצה לא רחבה! ביד וצדקה ומלחמות. התחרות תוך  ומפלגות זרמים של
נכנסו שעה אותה שלו. הצעיר הפנקסן לדברי בן עצמו הרגיש אתמול של המדוכא האזרח
אצל להפקיד סמוכה מעיירה וכלה חתן לחדר ברחוב. נשמעה חדשה ושירה חורין
הלפרין סירב שלהם. דמיהנדוניה את הלפרין אחרי נתחזקה בברדיטשוב הציונית הפעולה
צורך כל לו שאין בהתנצלו הכסף את לקבל אף על השונות לשכבותהעם וחדרה המהפכה
הפצרותיהם אחרי רק זרים. כסף להחזיק וענין ויחס ה"בונד" של החזקה הנגדית התעמולה
זהובים ח"י לתרום והסכמתם והמחותן הזוג של לעס חרדים. חוגי מצד וההתנכרות ההתבדלות
הבנקאי נאות הלפרין' כרצון לתלמודתורה' הצטרפו והרצל' חיבתציון מימי הותיקים קנים
פנה  משיצאו הפקדון. את לקבל הלפרין המר שליחי של הרצאות נערכו מהנוער' רבים
לי מה ואמר: לדבר' העד לפנקסנו' הלפרין ציונ ולמטרות הקיימת לקרן כספים נאספו כזים'
עלי, אומרים מה וראה צא והחשבונות' הספרים קהלה לארגון מרץ הרבה הוקדש בכלל' יות
לי, מאמינים שהכל בעצמך נוכחת עתה זה והרי ועוד. ועוד התרבות עבודת נתרחבה דימוקרטית'
זה כלל נקוט לעשיר. אותי וחושבים בי בוטחים שליחי תפסו בקיוב היהודית המכוננת באספה כסף לי שיש אומרים בניישראל אם בידך: נכבד. מקום ברדיטשוב קהלות
סלק  אתה ומאזנך וחשבנותיך לי' שיש סימן
עוד המשיך והלפרין ערך. להם אין הצדה. מו'ס ומנדל הלפרין טל משהו
ועסקן נדבן היה בשיטתו' עסקיו את לנהל שנים היה העיר. מנכבדי הלפרין' יעקביוסף ר'
הלפרין אותו על באמת. התמוטט שלבסוף עד מנדלי אצלו שירת ידועה בתקופה ונדיב. נגיד
ביתו גזוזטרת לאורך מתהלך שהיה מספרים שמנדלי שלאחר מספרים' כפנקסן. מוכרספרים
לזרוק ונהג בשעותהבוקר תהלים באמירת יציב שאינו הלפרין של העסקים מצב את הכיר
ביתו... ליד מתאספים שהיו לקבצנים' נדבות החש שלפי אזנו' את וגילה אליו נכנס  כלל
נעלות, מידות ובעל טובלב איש היה הלפרין פשיטתסגל. סף על עומד והוא רע מצבו בונות
בכמה וכן המקומי' בביתהחולים להתענין הרבה העומד המפורסם העשיר הוא הלפרין: תמה
סיפרו אגדות והרבה אחרים; צבוריים מוסדות רוטשילד בנק ועם גדולים בנקים עם בקשרים

הכלל. לטובת פעולותיו ועל עליו מאמון ונהנה בעשירותו לאדיר הנחשב בחו''ל'
מנח! יחזקאל והרי האמנם? והמסחר' הבנקאות בעולם רב

השלום! עליה ברדיטשוב,
ורשמים) (זכוונות

כנסת בית היה בלעיז), (דייטשן למתקדמים בישראל'/ ואם "עיר לאלוקים''' גדולה "עיר
לא שהבמה פי על שאף הכורלי, ביהכ"נ מיוחד' זו, עיר מתארים היו כך  דווהליך "ירושלים
גלימה עטוף היה והחזן הבנין' באמצע בה עמדה כאלף ורק מישראל' אלף כששים בה שהיו
מסור היה הנוסח  הצואר' על סודר של וטלית אחרים. מעמים אחד
הכנסת בית היה בחשיבות שלישי ומלא. תי ברדי של הכנסיות בתי על שמע לא מי
של בניןמבצר הוא אף החדשה' בעיר הגדול מלבד ושלשה' לשמונים הגיע שמספרם טשוב,
של רצונו נגד נבנה האגדה שלפי אלא אבנים' הי ברדיטשוב מספר. אין רשומים בלתי מנינים
שם פסקה לא ולפיכך מברדיטשוב" "הרב נזכרים ויצירותיהם ויוצריה החזנות אם תה

מחלוקת. ניסן מר' שקבלו החשובים החזנים כל בפי ונשנים
שם למצוא מופתע היה מליטא שבא האיש רובנר. זיידל ומר' הקטן ירוחם מר' בלזר.
ביניהם תורה, ותיקי ואברכים בתים בעלי הרבה בעיר הגדול הכנסת בית ומקודש היה גדול
ישראל ר' שבהם' זקן ואחד בתורה' גדולים גם שהכיל ידים' רחב ענקי בנין היה זה העתיקה.
בספר נתפרסמו ממנו ותשובות שחידושים וסט' ישיבה. מקומות מאות וחמש מאלפים למעלה
אברהם ר' הגאון הרב של ב' חלק אברהם" "דבר אותה. שמרו מטר של בקוטב ועמודיו אבן' כפתו

קובנא. של האחרון רבה זצ"ל' שפירא "הרב של לקלח היה החסידים אצל מיוחד יחם
שהקהלה לציין יש ברדיטשוב של לשבחה בעל זצ"ל' יצחק לוי ר' של כלומר מברדיטשוב''
טוב. אירגון בר, מאורגנים היו הצדקה ומוסדות של באוירה רחפו וזכרו ששמו לוי"' "קדושת
"חסידים")  ברדיטשוב הגדרת (לפי וחרדים הוא כאילו היה' לך ונדמה האחרון. היום עד זו עיר
גמורה. בהרמוניה ביחד בה עבדו דתיים ובלתי מהלויתו. חזרו עתה שרק או בפינתסתר' עדיין חי
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מעצמה שבאה ה"ג'וינט", מאת פעמית חד מסובך, ומאד קשה היה העיר רב של תסקידו
בהצעה. אלינו עליו שהוטל האלה, הטורים כותב בשביל ביחוד

הצליחה. הראשונה כשהמהפכה לרוחה, נשמנו הממשלה. כלפי נציגות של תפקידים גם למלא
בכל לבחור הוראה ניתנה מכסאו, מוגר כשהקיסר לתפקידים נוסף הצבור ארגון של תפקידים גם
בלתי בסמכות מקומית, ממשלה פלך ובכל עיר בתי על המטבחים' בית על הפיקוח כמו הדתיים,
מוסדות כל את לחסל מוטל היה ועליה מוגבלת, הכנסת, בבתי דרשות לדרוש וגם וישיבות ת"ת
וה החופש מגילת את ולגשם המקומיים השלטון לא מדרש. בבתי ושעור הדרן גם זלפעמים
תפשו המקומות על הזמניות בממשלות שוויון. שפת "חובבי כמו תרבותיות אגודות שם חסרו
להם היתד, לא אשר תחת בראש, מקום היהודים פוליטיות מפלגות לספרות., גדול וחוג עבר* ^
בפקידות אפילו שהיא כל רגל דריסת קודם היה הרב על ובכולם, הדדית. לעזרה 1^ברות
קל. היה לא זה תפקיד וגם שבקטנות. קטנה שלו, את דרש הלומד הנוער אף פעולה. לשתף
כמה במאסר לשים המשטרה, את לפטר היה צריך כנהוג. והרצאות, שעורים מהרב קבל זגם
של הארכיונים את לחסל הז'נדרמריה, מראשי ביותר קשה הרב תפקיד נעשה אחריות ומרוב
הפגזות מידיהם. הנשק את ולקבל הבולשת העו מלחמת משפרצה ,(1914) תרעי'ד משנת החל
מהר פסקה לא והשמחה מלהיבות, היו השחרור ההיסטורית הגדולה המהפכה סוף עד הראשונה לם
תקופה המשיח;'. "ימות שהגיעו ודמינו חובות, עברה המלחמה זמן במשך ברוסיה. 'שהתחוללה
רוסית. הכל היהדות בארגון גם הצטיינה זו ואחת. פעם מאה לשלטון משלטון ברדיטשוב
אז להתבלט התחילו הכלאוקראינית. וביחוד מלבד, מחברתה, חמורה היתר, חדשה ממשלה וכל
המחתרת. מן שיצאו מפלגות, לפי הפילוגים הזמנית הממשלה של שלטונה הכלל, מן יוצאת
ההסתדרות היתד, האזרחים מבין ביותר הגדולה הרבו בתחילת לידה הרסן את שקבלה הרוסית,
וה הכלליים (המזרחי, סיעותיה כל על הציונית הקיסר השני, ניקולאי של מיגורו עם לוציה,
היתר. הסוציאליסטים מצד ביותר שמאל),והרהבה ואת אותו ונתינתו מכסאו רוסיה של ד"אחרון
המהפכה כל את לזקוף שרצתה ה"בונד'/ מפלגת למאסר. פמליתו ואת משפחתו
החלק היתר, שהיא י'סוציאלדימוקרטים, לזכות הצבאי המטה מושב היד, הקיסר מימי עוד
בוצע הרבולוציה שגמי היא' האמת בהם י'יי'ייי בימי בברדיטשוב. הדרומיתהמערבית החזית של
הם אולם מהסוציאליסטים, יחוקים חוגים עיי חמשה על פרושה מצודתו היתר, זה צבאי שלטון
היהדות למהפכה. י'1"? ייעייי את הוו היהודי. המושב בתחום ככולם רובם פלך, עשר
ההכרה על והצהירה קדמה האזרחית ביהודים, בחשד נוהג היה זה אנטישמי שלטון
יסו ובכמה דימוקרטיה של בפרינציפים על מרובות גזרותיו והיו במלכות. בבמורדים
עוקץ ניטל ובזר, הסוציאליזם, של "ת עלי מוטל היה מפורסמים. אישים ועל קהלות
בידי עלה וכה ההמונים, על הבונד של ההשפעה גזי בכל גם אם כי קהלתנו, באנשי רק לא לטפל
המכובדים המקומות את לתפוס האזרחים חוגי הספר. יהודי על שהתחוללה עלילה ובכל רעה רה
ון בשלט אחראי י^יי עליהוטל גם בשלטון ש^ הנדודים צרת היתר, המתמדת הצרה
ה לז ונוסף י'כלאיקיאיני' בשלטון י?ם המקימי בפקודת גלו, שלמות קהלות וליטא. גליציה ליה^*ליטי החזית' צבא של יאשי לרב נתמניתי לעומק ונשלחו כחשודים, החזית מתחומי הצבא,
לגשר יכילתי יכה הצאי' בימי קיימת היתה ברדיטשוב דרך היתד, נדידותם ודרך רוסיה.

האזרחי השלטון וביז הצבא חיגי ביז גשי שוטרים של חזק במשמר נשלחים היו רובם
קרנסקי וממשלת הימים, ארכו לא אילם העיירות ויהודי ברגל, נשלחים היו הם ונוטרים.
נפלה. הזמנית) המרכזית הממשלה בראש (שעמי ושוכרים להם שיש מה כל מוכרים היו הסמוכות
וסוף המלחמות, והתחדשו הבולשיביקים, גביי משא בקרונות הרכבת. תחנת עד עגלות להם
וכל ימ'יש, פטלורה לידי אוקראינה נפלה סיף לעכב הצלחנו כאן לברדיטשוב. מגיעים היו
פוגרו של גל מקודמו. מרובה צרתו יום' ולהלבישם לרחצם להשקותם, להאכילם, אותם,
ובאין מפלט באין הסביבה, בכל התחולל מים ואגב טובים. יותר רכבת קרונות להם ולהשיג
בז'י האיומות השחיטות את יזכור לא מי עזיה. בברדיטשוב מהם אלפים כמה לעכב הצלחנו אורח
בעיני היה ופלא נס ודומיהן. ובפרוסקורוב טומיר לכלכלתם הדאגה רק לנו ונשארה זבסביבה,
וההתנפלויות שלמה, נשארה שברדיטשוב כל' ויחרת הדבר ויזכר פרנסה. מקור להם ולמצוא
הי'ד. מספר, מתי וקרבנותיד, מועטות, בר, היו כקשה לא הגובה, על עמדה שברדיטשוב לזכרו1,
."תערב לא הסובייטים. שלטון כשהתבסס קשה תפקיד ומילאה עולמי, מוסד משום עזרה
גם חדרו לבסוף אבל דת, בעניני מלכתחילה באמצעיה פליטים וסידור לנודדים עזרה של זה
והעזרה, הצדקה קופות כל את לקחו אלה, למוסדות הרשעה, למלכות האחרונה השנה עד עצמה, היא
עלה קצר זמן בפרץ. לעמוד הרב על היה ושוב רק האוקראיני. הרשע ימ"ש, פטלורה מלכות היא
עלינו שקפץ >ד ידועה, במידה להרגיעם בידינו עזרה לנו נשלחה מצדנו, השתדלות ובלי אז,
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הכנסת. בית את נפץ בחומר פוצצו הייבסקים חסלו הייבסקציה ראשי ה"ייבסקציה". של רוגזה
תלעולם. אותו והפכו הישן ואת ואותי המשרדים, את החרימו הקהלה' את

הבול לנוער מועדון הפך הכוראלי הכנסת בית את ה"ציק"א*. של קשה במאסר שמו הועד חברי
נשרפה.  הצבור של גדולה ספריה שביסטי. שוחררתי כ"ציוניקלריקלי'/ הגדירו אשמתי
מוזיאון. הפך החדשה בעיר הגדול הכנסת בית הצבאיים הסובייטיים השלטונות בהתערבות בנס'
ניתנו ולא חורבות הפכו רובם הכנסיות' בתי יתר גם שוחררו יחד ואתי הייבסקים' את אהדו שלא
בתים הבעלי שיירי ביתם. בדקי לתיקון חמרים הועד. חברי יתר
במעט לעזור השתדלו כצללים' התהלכו והעסקנים השל לידי עברו והצדקה הקהלה מוסדות כל

הצליחו. ולא ולא קדישא* "חברה אפילו לרבות הסובייטי' טון
שבאו עד הדין' מידת של דעתה נתקררה ולא נאמנים ממקורות כלל. עבודה שטח לנו נשאר
ההש את והשלימו ימ"ש היטלר גייסות לבסוף ולא תנום לא שהייבסקציה השמועה' אלי הגיעה
והרוסיםהאוקראי פקדו הגרמנים כנופיות מדה. בעלילה אותי לצוד שוב זוממת ושהיא תישן'
הפועל אל להוציא צהלו הפוגרומים' ותיקי נים' שנוכחו ואחרי מפלט. ממנו שאין למקום' ולשלוח
העיר בני כל את שהקיפה האיומה' השחיטה את לחצו  מעמד להחזיק בידי יעלה שלא ידידי
ואכזריות. תופת יסורי בלווי הכלל' מן יוצא בלי בעזרת בידי עלה זה וגם רוסיה' את לעזוב עלי
יהודי אפילו בחיים נשאר לא שחת... שדי של הצבא. חוגי
האוקראינים, לידי עברו והרכוש הבתים אחד. והצבורית הפוליטית העבודה מרבית בתוך

ברווחה. שם שהתישבו יוסף" "בית ישיבת בשביל הדאגה לנו נתוספה
לידי שוב העיר כשעברה השחרור' אחרי ורק הרדיפות בזמן לברדיטשוב שעברה מנובהורודוק,
יהו מאות כחמש לברדיטשוב נמלטו הסובייטים' והב בכלכלתם' להתמיד לנו היה קשה מליטא.

מאש. מוצלים אודים מהסביבה, פליטים דים האדום. לצבא גיוס בסכנת היו הגדולים חורים
עיר נשמתה נפחה בישראל' ואם עיר מתה כך ומן האזרחי השלטון מן מכירים פקידים בעזרת

דווהלין. ירושלים נפלה לאלוקים' גדולה עשרים בלוית משפחתי יציאת את ארגנתי הצבא
מתחת. נשחטו שכולם קדושיה' דם ה, ינקום היתר, לפולניה הדרך הישיבה. בחורי וחמשה
בקברות. קבןרתם, את מצאן ושם הירוק,, ל"הר צד, מכל לנו ארבו וסכנות הרפתקאות' מלאה

f ר,רצחם... לפני לעצמם' לחפור נצטןן אשר את לעבור הצלחנו קשות התפתלויות ואחרי
אוסטרהא. לעיר בשלום הגבול

ברמן יעקב הרב בריחה להמונית' הפכה מברדיטשוב הבריחה
תשי מנחםאב ו' ירושלים, וקרבנותיה. הופעותיה כל על ליגלית' ובלתי מאונס

ח''ו. ישראל, מדינת לתקומת שלישית שנה ונדל הלכה והיא כאלמנה, היתד. ברדיטשוב
מחצית על שעמדה עד וחסר הלוך הלכה דלה'

בררי של האחרון החרבן מאורעות על הערה: נטו בתים נפש. אלף שלשים על אוכלוסיה'
מגלות בנוסם שם ששהו ישראל, חיילי לי מסרי טשוב החנויות כל מהמורות. נוצרו העיר בטבור לנפול'
ולהתגייס. לארצנו להמלט כוי לבולשביקים' אשר סיביר הסובייטים ע"י והתרוקנו שנשדדו אחרי נסגרו'
ב. י. והנצחון. והכבוש השחרור לצבא קברות. בית של צורה לבש המסחרי והמרכז

ברדיטשוב רבני על
הרב בברדיטשוב ישב מאוחרת יותר בתקופה ישבו ברדיטשוב העיר של שנותיה 300 במשך
ר' לו וקראו מקומי, ומ"צ כאב'יד חריף יוסף ר' בבית המצבות בין רבים. וגאונים גדולים בה
רבה יצחק, לוי ר' לעיר באו אחריו חריף. יוס'לה רבנים של מצבות כמה נשתמרו העתיק העלמין
החסידות. בעולם המפורסם ברדיטשוב' של הגדול בהן, המסומן את לברר ניתן לא אך וגאונים,
סופר עט צח' לשון בעל גדול' וחריף גאון שמחה בהר' זלמן יקותיאל הרב של מצבתו מלבד
הירש צבי ר' הרב היה בדור' ומפורסם מהיר בווהלין. רבנים מגזע נצר בתקכ"א. שנפטר בונם
אברהם ר' המפורסם הגאון של בנו אשכנזי, אליעזר ר' ברבנות שימש הבעש"ט בתקופת
של וחתנו והגליל באוסטראה אב"ד זלמן, משולם הרב של בנו הוא הגדול' ליבר ר' שנקרא ליבר,
הביא הוא סטפאן. אבד"ק היילפרין' יואל יוסף ר' כשה העיר. כמגיד וידוע אברהם. ר' החסיד
וכתב משולם" רב "דברי אביו חיבור את לדפוס ר' אצל התאכסן בברדיטשוב' מבקר היה בעש"ט

הקדמה. לו שהיתר, הידידיות על התהלכו רבות ואגדות ליבר
ר' יזכר המפורסמים ברדיטשוב רבני בין בתקלא נפטר בכלל. גדולתו פרשת ועל ביניהם
בעיר הרבנות בכתר שכיהן מרגלית' משולםנתן בברדיטשוב. ונטמן
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את שהכיר מכיון טרפות. יכשיר שמא חרדים' דעת". "חות בעל של גיסו הוא יוזפא' ר' לפני עוד
גדול, רב בבקשם לעצתו פנו העיר ובני יוזפא ר' ונח ליסה, בעיר הרבנות כסא על ישב זה לפני
כשיושב החוץ' מן רב לכם למה להם: ואמר ענה יעקב ר' בנו' שימש אחריו דורו. גדולי על שב
שלכם. רבנות לכתר וראוי ההגון יוזפא' ר' אתכם מפורסם שהיה למדן, איש בעיר. כדיין מרגלית'
לאיזה קשור שהיה מבלי בקודש' לכהן הוזמן וכך הדרת בעל אדם מיוחד, בסגנון בתורה בקריאתו
וארבע חמישים הרבנות כסא על וישב איזור. הקודמת. המאה בסוף ונפטר פנים
בתורה חריף איש זה היה ימיו. סוף עד שנים אביו כי מסופר' נתן משולם ר' של בספרו
הוא וחיבה. כבוד לו רחשו והכל ביראה וגדול אלקסיי' היה והעגלון הבעש"ט עם נוסע היה
המדרש. בבית דוקא מתלמודו יום אף פסח לא מסר ולבנו הדרך. בקפיצת נסע כי אמרו' שעליו
לוי ר' של הקלויז המדרש, בבית לשבת נהג בכל להאמין אדם כל שיכול נתן, משולם ר'
חול בימי דרכו היתד, כך אחה"צ. 2 עד יצחק' היד שהוא משום הבעש"ט, על המסופר מופת
שחרית פת לאכול מיהר לביתו ובשובו ומועד. לבעש"ט. הערצתו היתר. גדולה כה ממש. מלאך
אנשים, לו חיכו בו לחדר עבר אלא נח, ולא אחד היה יענקל"י, ר' שכינוהו יעקב' ר'
השלשה בתורת פקדונות וקיבל וברר ענד, פסק, קשור היד. שלא בעיר' הגדולים הרבנים משלושת
יוזיפ ר' על המסופרות האגדות הן רבות וכדומה. ובעל תפילה בעל דקדוק, בעל היה לאיזור.

אוקראינה. וברחבי בברדיטשוב כבדוהו העיר בני ביוחד. בנוסח בתורה קריאה
בברדיטשוב כיהן אפרתי יוזפא ר' בתקופת ישראל די הגדול בנו בא אחריו מאד. ואהבוהו
צבי ישראל ר' של בנו אורטינברג, דוד ר' הרב כיון מיוחדות, ידיעות עליו אין אך מרגלית.
יוזפא. כר' כללי רב היה הוא אף אורטינברג' ועבר העיר את ידועות) בלתי (מסיבות שעזב
והעיר כגאון וידוע החסידים על נמנה היה הוא מבויאן. לאדמו"ר סוד איש להיות לשמש
אומרים: היו התורה אנשי בחוגי בו. התברכה נמני הי"ט המאה בסוף ברדיטשוב רבני בין
מבני חלק הרים. עוקר דוד ור' סיני יוזפא ר' ר' בילופוליה, מרחוב פנחס ר' פריצקר, אשר ר'
גאוניותו. בגלל דוד ר' את במיוחד החשיב העדה לחיים ויבדל משה ר' בנו הנהר, בעבר יוסף
ר' עם יחד יסדו האלה הגדולים הרבנים שני ואחרים. בירושלים) (כעת פריצקר משה ר'
1890 בשנת בברדיטשוב ישיבה תרשיש זליג יוזפא ר' היה העיר רבני בין גדולה אישיות
גדו מלמדים שני בה. למדו תלמידים וארבעים אפרתי, סגל הקטן יוזפא "יוסף חותם שהיה אפרתי'
זו. בישיבה ללמד אלחנן יצחק מרבי נשלחו לים היה יוזפא ר' ברדיטשוב". דפר, הוראה מורה
לישיבות רוח שאר בעלי בחורים נהרו וממנה הנאמ קהילתו מעסקני אפרתי' נחום ר' של בנו

בליטא. הגדולות סמיכות קיבל הוא לתורה. בנו את שגידל נים,
ישבו הם אף דוד ור' יוזפא ר' של בניהם בענין בברדיטשוב שהותו בעת קלוגר שלמה מר'

אבותיהם. של הרבנות כסא על שהיה השוחט' אברהמ'לי לר' מסביב הסכסוך
רץ י. אצל חשד והתעורר הריאות בבדיקת מומחה

יוזפא די הסבא בית
מצאצאי שהיתר, סבתי על וספרה המשפחה בני ומע אגדות ספג במשפחה בעריסה ילד כל
מטעה אינו זכרוני אם רביעי' דור לוייצחק, ר' מברדיטשוב. יוזפא ר' הויא הגדול, סבנו על שיות
לסב. הכיתי עינים ובכליון בחדרים עברתי אותי. הזה המאור על היתד, והקטנים הגדולים גאות
עליו. הראשון המבט מן כדרכו. לבוא' שאחר משה' ר' אבי האשכולות. איש הרמ"א' מגזע
הרגש קדושה. של ויחס כבוד יראת אליו רחשתי אשר לצ'רקסי, לגור עבר יוזיפ' ר' של נכדו
הגדול האילן של במחיצתו עומד שהנני תי אנו אך הסבא, אל נוסע היה ולעתים באוקראינה,
עצמי. בעיני ועליתי ממנו' נצר שהנני והמושרש' בשבילנו. היה ובאגדה מרחוק, רק עליו שמענו
הסבא ממושכת, היתה לא הראשונה שיחתנו בית תלמיד אז ואני ברמצוה, היותי לפני
כך ואחר לו שחיכו האנשים את לקבל מיהר ולהת לראותו לסבא, אבי שלחני רוסי, ספר
שאלות לי הציג וכאן מנחה, לתפילת לקחני מצא תמוז, בחודש היה הדבר תורתו. לאור חמם
אה מבין אני כיצד לומד, אני מה משאלות: אבק ומכוסה אפורה ברדיטשוב העיר את תי
ללמודי בבית רבי גם לי היה זמן (אותו תלמודי מבית אבל רחובותיה, ברוב נקיון חוסר קיץ,
בימי בביתהספר. בלמודי נגע אגב קודש), בבית הוא הסבא אחרת. רוח עליה נשבר, סבא
ובהליכותיו, במנהגיו הסתכלתי הסבא בבית שבתי לי הסבירה ובלימודים, בתפילה ועוסק המדרש
פסק את ולקבל בעצתו לשאול שבאו באנשים פניה על נסוך היה יהודי שחן זקנה, אשר. שם

בזכרוני. נחקקו עובדות וכמה ועוד, דינו כל לשלום ושאלה אותי קרבה היא המקומטים.
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ורבד. שהוא, זמני צורך לאיזה ההשלשות של לשם יהודים שני אליו נכנסו פעם זכורני,
הקהל. על השפעתו היתר. במהרש"א. עיין שעה אותה ביניהם. סכסוך ביריר

שאלני, אתו, להתפלל כשהלכתי הימים, באחד הצד מן השמש ניגש בדברים, השנים כשפתחו
. לי אמר ובסיום תורה בדברי למעריב, מנחה בין הטוענים את הפסיק הסבא לסבא. מה דבר ולחש
תורה גם אין שבע"פ, תורה אין שאם בני דע שהלכתם מאחר אלי, לבוא מצאתם מה באמרו

בני! זכור שבכתב' אורטינ דוד לר' היתר, (הכוונה דודי. לר' כבר
היתה קומתו החסידים. על נמנה היה לא סבא שהתחלתם מכיון העיר), של השני הרב ברג,
ארשת נסוכה היתה פניו ועל מבינונית למעלה ושלום אתו, ותגמרו תלכו עליו, תסמכו אצלו,
שבוי הייתי הילד, ואני, קדומים, קדושת של ואחד ממקומם, זזו לא היריבים אולם עליכם.
ארץ דרך אחוז וכולי סבא בית של זו באוירר, שאר א דארף (מען חריף ראש דרוש רבי' אמר:

זה. וקדוש מורם לאיש וכבוד ופנה לדבריהם הקשיב לא הסבא קאפ). פען
ברדיטשוב את עזבתי בערך, שבועיים, אחרי אזכור, שני, במקרה לו. שחיכו אחרים לשואלים
לראותו זכיתי לא יותר ומביתו. מסבי ונפרדתי הק הסבא שנים. נגד וטענה אשר. לפניו עמדה
נסתלק בברדיטשוב ביקורי אחרי מה זמן בחיים. על פקד פסקו את שהוציא ולפני בסבלנות שיב
ולאגפיה. ברדיטשוב לקהילת היה כבד אבל סבא. את שתקיים לבטחון כסף סכום להשליש האשד,
כל ננעלו מוסרים, סבא, של ההלוויה ביום דברו. את דחה אז ועד פסקהדין
בכעס' ציין י'משטרה יאש יהחנייית 0™'7 לספר. הסכמה לבקש יהודי אליו בא ^"יק^פעם מסוגלים ^~ שאחתום אני ומה אנ^ מי ל, ואמר הצי^סבא
על היום. לכלי עסקי£ את  ים  ^י י" ""י י^ סף י לרועי' להן.מ,,א>^תמיולא שביעי דןף שהין. נךןקק הסבא מצבת < \U ,'<!.
ז"ל, אפרתי יוזפא ר' של החפצים משרידי לסבא. והסביבה העיר בני של האמון היה רב
סבא. בית של הגביעים אחד גביע, לארץ הובא יוזפא שר' היה ידוע אצלו. ההשלשות היו זרבות
עו'ד אפרתי, אברהם הכספים צרורות את אפילו פורט אינו אפרתי

מברדיטשוב הרב יצחק, לוי די
לעיר אז נודעת היתה לברטוב ההיא. העיר של הנסיך שהיה מאיר, ר' לאביו לוייצחק ר' נולד ת"ק בשנת
אחרי לוייצחק ר' וכשבא וגדיליתורה חכמים של שושהלבלר:, ולאמי (נגלציד.), הוכאקוב בעיר רב
בר יששכר ר' הגאונים: את מצא שם לגור חתונתו אמו מצד וצדקתה. חכמתה ברוב בזמנה מפורסמת שהיתר,
ר' חותנו' אחי פרץ אריהליבוש ר' בזלוטשוב, אב"ד מרגלית, משה n והגאון המהרש"א ממשפחת ד.יה
שנע מגדים", פרי בעל תאומים יוסף ור' תאומים מאיר חסידים מספרים  אביו ומצד בטארינגרד' אבביתדין
בהיותו יחד למד מגדים" "פרי בעל ועם לחבריו שו במשפחתו ההוראה נפסקה לא  לוייצחק ר' של משמו
גפ"ת מלימוד פסק לא הוא חותנו. שולחן על סמוך זה. אחר זה דורות וששה עשרים

הכנסתאורחים. במצות ובעיקר במצתת ועסק וקבלה לוייצחק ר' שנולד בשעה חסידים: מספרים ועוד
זה ברגע קדישא": ל"חברה ואמר מאד הבעש''מ nnv■

הג' אב"י ייייי ייצייאל' בעיי מייביטיב' י"וק לא טוב להמליץ שעתידה גדולה נשמה השמים מן ירדה
"יקלשבירג, ביב אח"ב שהיזןז הייוביץ' שמיאלקה י' זו, נשמה רדת בעת לספר: הוסיף הבעשט ישראל. 7ל
י' ממז'ייטש המגיי שבתלמייי המפייסמים מי שהיה לעולם, זו נשמה כשתרד הקב"ה: לפני וטען הס'מ עמי
החישה תויתי י,יבי הגאון שם את בשמעי יצחק' ליי תחזיר היא כי בעולם, שליטה לי תהיה ולא כוחי יתם
הפיימ ייחי אליי נמשי  החסייית על תהיה זו נשמר. הקנה: נחמהו למוטב. העולם כל את
[""'י כזי "יי" היפי7 האיש * שאי יימיסתייי  לוייצחק ר' נשמת ציבור. בצרכי טרודה ותהיה ל.יב
"יי לייצייאל' לגסי' לי הישה לא י"מתנגי" שחיתני ר' נשמת של גלגולה היתה  בזמנו הצדיקים אמרי
ר' מבוקשו. לו שניתן עד אחדים ימים גופו בצום

יי'יא ניצי בחסייית לגיילית כי בצעיי הכיי שמיאלקה לימד ומקובל, תלמודי שהיה מאיר, ר' הרב אביו,
המגיי לפני אותי הביא בעצמי כשרונות בעל הנער ובהיות וקבלה, תלמוד בנו את גם

הרגש במז'יריטש. לוייצחק לר' נתגלה חדש עולם מרובות ידיעות בנעוריו עוד לו רכש בלתירגילים,
והתפרצו התלהבו בלבו טמונים שהיו הדתי והמסתורין לעילוי". שמו ויצא יחד בשתיהן
חדשות ומחשבות חדשים רגשות המגיד, במסיבת כאן ישראל ר' של בתו את לאשה לו לקח לפרקו בהגיעו
ונפשו לבו בכל ל"מורה" מסור נעשה והוא התעוררו נכסי מנהל  מפורסם עשיר (בפולניה), מלברטוב פרץ
מדי אליו נוסע והתחיל גמורה, דבקות בו והתדבק

בפעם. פעם החדש. הדורות סדר (.
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נת והחסידות אחריה וללכת להבינה לחסידות, העם ירא הוא לאלהים; למלאך, לו נעשה  המורה"
דרכה. על מכשול שפגשה מבלי במהירות שם פשטה כי בפגיו, בהסתכלו גדולה חרדה חרד והיד. מאד אותו

הראשונים הצדיקים עיני את משכה זו ברדיטשוב שלו שיחותחולין אף תמיר. מניו על ראה השכינה את
במז'י שהמרכז אחרי החסידות, מרכז לעשותה סודות בהם למצוא מתעמק והיה אלהים, כדבר בעיניו היו
ותלמידיו דובבר ר' המגיד פטירת עם יחד נהרס ריטש נרמזים.
חפצו הם עצמו. בפני במה בנה מהם אחד וכל נתפזרו הרב במקום ריצוואל, בעיר לרב נתקבל לוייצחק ר'
אחד במקום האוקראינית החסידות את ד.פחות לכל לרכז קצר זמן וכעבור לשינאלי שעבר הורביץ שמואלקה
פוגשיט והננו לזה. המתאים למקום ברדיטשוב את ומצאו עם המחוברת זו, בעיר ק. ס נ י פ ב לרב נתקבל
ס, ה' ר ש ב ל, ר' את קרובות לעתים זו בעיר אמנם ר' ע''י לחסידות התחלה נעשתה כבר ן, י ל ר א ק
זאב ר' את מפולנאה, ,וסף יעקב אתר, נלהבים. היותר המגיד מתלמידי שהיה '.הגדול"' אהרן
הרבי* הועילו האלה הביקורים ועוד. ועור ר י מ ו ט י ז מ היו ובהרבה שנים, בארבע לוייצחק מר' זקן היה הוא
רוחניחסידי למרכז אבל בעיר, החסידות להתפשטות שפינסק והיות החזק. הדתי ברגשם ביחוד לזה, זה דומים
אחרי בה, לגור לןייצחק ר' כשבא אז, רק נעשתה גדול הרבנות כסא על בה שישבו הגאונים ברוב ידועה היתר.

בחיים. עוד היו לא הגדול ל,בר ור, חריף יוסף שר, של ורישמתיבתא לאב"ד גם אח"כ געשה לוייצחק ור'
בשנת. כשהגיע לןייצחק ר, היר, וחמש ארבעים בן בנגלה. תורתו גודל. על לשפוט נקל והגליל, פינסק
כתר יחד: כתרים בשני בה לשמש לברריטשוב תקמ"ה בהסתר בחשאי, ובקרלין בליטא שנתפשטה החסידות
כאן גם מצא אמנם בואו, בראשית חסידות. וכתר תורה עבודתו לוייצחק. ר' ידי על כנראה, נתגלתה, גדול,
והם הימים ארכו לא אך ליבר, ר' תלמידי מצד התנגדות של התנהגותו הלבבות. את משכה רגש והמלאה הנלהבה
כרוך היה ליבר ר7 של בתו בן וגם לחסידיו הצטרפו רבנים החלו ושם ופה התמרמרות עוררה לוייצחק ר'
המקום את בברדיטשוב לוייצחק ר' לו מצא וכך אחריו, נגד הראשון החרם ומשיצא אחריה, להרהר ולמדנים

כחפצו. להתנהג לו ניתן שבו לו הראוי וגידופים בחרפות המון יצא מוילנה, והחסידים החסידות
הגיעו באלהים לוייצחק ר' של ודבקותו התלהבותו לוי ר' אותו. ובזז ביתו על התנפל יצחק, לוי ר' נגד
רגש, כולו הפך הוא גבוהה. היותר למדרגה בברדיטשוב צדיקים עם יחד "המורה". אצל זמן אותו נמצא יצחק
רגע כל בפנותו בקונו, מתדבק תמיד מיסתורי, כולו הרבנים אשר את בהדגישם עצה, אתו לטכס באו אחרים
כדבר לדבר וממשיך (דערבארימדיקער) הרחמן!" לאלהים בהם. לעשות מתכוננים
בטענות פעם ובקשות, בתחינות פעם רעהו: אל איש פינסק את לוייצחק ר' עזב הזר. המעשה אחרי
בשביל היו פניותיו וכל וכעס. ברוגז גם ופעם ותביעות מצא לא שם גם אך בפולניה, בזליחוב, כרב ונתקבל
גופי את למענו להקריב נכון והיה אותו שאהב עמו תופשי על מקום בכל מכובד הגר"א בהיות כי מנוח,

לו. והטהור הקדוש כל ואת ונשמתו, את ולרדוף החרם את לקיים חובר, ראו  התורה
להתפלל שמספרים) (כפי היתר, התפילה לעת דרכו לוי לדי ההתנגדות בזליחוב: גם היה וכן החסידות,
פחד, מחמת מקומו על לעמוד יכול ולא ורעדה, בפחד הגאון עם לו שהיו והויכוחים ליום, מיום גדלה כאן יצחק
העק כל ונתפשטה לבבם נמס  במחיצתו והעומדים הפומבית בהופעה מבריסק, הרב קצנלנבוגן, אברהם ר'

מקולו. שבלבם מומיות שמן הוסיפו בכתב ואח"כ ורשה ליד פראגה בפרבר
הת הנוראים" "הימים והתקרבו אלול חורש משהגיע ואח"כ מקומו, את לעזוב היה שמוכרח עד המדורה, על
להיות יכול לא איש ושום דבר מכל יצחק לוי ר' רחק בברדיטשוב. לרב נתקבל
כי העם את להזכיר השמש את מריץ היה אליו. מקורב ומצבם ישראל, שרובה עיר היתר, ברדיטשוב והעיר
היה. ובביתהכנסת ובאים, הולכים הנוראים" הימים קצוי מכל לאלפים ואנשים טוב היה בה היהודים של

לתשובה. העם את מעורר הגדולים (השווקים) לירידים אליה, נהרו לה ומחוץ רוסיה
לפני בראשהשנה תפילתו על יספרו הרבה הרבה היו כזו רבתמרכולת שבעיר איפוא, פלא, אין בה. שהיו
עול לאדון ופניותיו התפילה בשעת ניגוניו על התיבה, שם נעשו אימוסריים ודברים וגנבים אנשימרמה גם
המיוח סדריו על וכן בשופר. בעצמו לתקוע נהג מים. כאלה. בימים
אחרי ולולב אתרוג למצוות וכמיהתו הכפורים ביום דים שכל מפורסמים, אנשים שני בה חיו ההיא בעת

הכפורים. יום והמו הרוחני העדה, מצב את להרים השתדל מהם אחד
לאלהים הגדולה אהבתו נבעה שהפליט מלה מכל בתור חריף", הנקרא הלפרין, יוסף ר' הגאון סרי:
כל היתד, וישראל אלהים עם והתאחדותו ישראל. ולעמו בתור הגדול", הנקרא ליבר, ר' והמקובל אבביתרין,
וראה וישראל, אלהים בין הבדל מצא שלא עד חזקה, כך להתפשט הבעש"טית החסידות החלה ההיא בתקופה מגיד.
נהג בשבתות בהם. אלהים רוח  יהודי כל בדברי שם בעל לברדיסשוב. גם הגיעו הראשונים וקויד,
והיה החסידות דרך על תורה" לאמר יצחק לוי ר' והיה העיר את לזמן מזמן מבקר ההי בעצמו ב ו ט
להפרד לו היה קשה השלישית"; בסעודה לשבת מאחר במשך בעיניו. מאד מכובד שהיד, ליבר, ר' אצל מתאכסן
צאתהשבת. לעת תפילה נתפשטה ידו על הקדוש. מהיום ולחסי לבעש"ט ליבר ר' של הטוב יחסו נתחזק הזמן
(גאט מיוחד ניגון ולה באידיש, ההבדלה ברכת לפני  כי אם טוב, שם בעל פטירת אחרי ביחוד בכלל דות

אברהם"). פון את הכין בשבתות ובדרשותיו היה לא בשם לבעש''טני
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כי ה', ויראת אהבת רגע בכל "יחשוב ובמחשבה: ליום. מיום וגדלה הלכה יצחק לוי ר' של השפעתו
חושב כשאדם ומחדשו". חיות לו נותן הבורא רגע בכל הבר הרב אל נהרו ורחוקות קרובות רבות, מערים
האדם הקדושה. הנשמה את דוחה הוא רעה, מחשבה לשמוע לאלהים; הנלהבה עבודתו ואת להכירו דיטשובי"
ובנשמתו, בגופו כולו, מוקדש להיות צריך הישראלי החסידות. תורת תורתו, את
ברגש להיות צריכה  והעבודה אלהים. לעבודת יסוד על יצחק לוי ר' בנה בחסידות שיטתו את
כלכך, גדולה להיות צריכה היא מאד. הנפש ובהתלהבות שהחסידות והבריאה, אלהים אחדות הכללית, האחדות
יגיע ואז המציאות", ביטול לידי עלידיה שיבוא עד לכל היסוד היא  התמימה האמונה עליו. נשענת בכללה
המטרה ואל אלהים, עבודת של העליונה המעלה אל הוא הכל: והוא הכל ברא הבורא ודעותיו. רעיונותיו
אלהים''. עם התאחדות  שהיא הקדושה, והתכלית העולמות כל כולל האיןסוף, מהכל; כלול והוא שלם

אלהים. לעבודת יסוד האהבה את הניח יצחק לוי ר' שבו. האלהים הוא  שבפרט האני" המדרגות. זכל
ושורש עיקר היא הרוממות שיראת מוצא הוא אמנם את מחדש יוצר, הוא רגע בכל מליצור, פסק לא אלהים
לעבודה השער "התחלה, רק היא היראה אבל לעבודה, תמיד". הטבע
 היא חשובה היותר העבודה היסוד, והעיקר, אלהים"; היחס בדבר אלהים, בדבר השקפותיו הן ועמוקות

היראה. גם נכללה ממילא שבה האהבה, היסו להשקפה נאמן נשאר הוא והבריאה. אלהים שבין
היא העבודה בדרכי וחשובות גדולות היותר מן אחת גמר אחדות ולמטה, למעלה הכל בעלשםסוב: של דית
וגופו, נפשו במסירות מתפלל שאדם בשעה התפילה. רע אין מהן: ואחת מסוימות, למסקנות ומגיע רה";
של בחיים עצמו י את ומדבק שלו מהחיות הוא נפשט זו, השקפה מתוך טוב".*) הוא הרע ושורש בעולם,
המתפ על תשמור כזו, בכוונה רצויה, תפילה איןסוף". הרע בעלשםטוב: של במאמרו כלולה היא שבעיקרה

מהוגנים. ובלתי בטלים מדברים לל ושמחת אהבתהחיים לידי בא הוא  לטוב'' כסא הוא
שמץ מכל טהורה להיות צריכה לאלהים העבודה תמיד". בשמחה להיות "צריך דחיים:
לא כלל, שכר קבלת שום בשביל *לא עצמית: אהבה תורת את יצחק לוי ר' בנה האחדות יסוד ועל
לבלתי אהבה מגודל רק הבא, בעולם ולא הזה בעולם בכלל הן  לחבירו אדם שבין מצוות "גם שלו: המוסר

בעלתכלית". וממחצב בראנו אחד שאל אמונה ומתוך הבורא. אחדות
לאלהים, בעבודתו זהיר להיות האדם שצריך וכשם מלצער ולמנוע חבירו בטובת להתעסק ראוי אנחנו, אחד
תמים להיות הוא צריך כך בתמימות, הכל שיעשה לאידיאל היסוד אצלו הוא האחדות ורעיון חבירו"; את
במשאומתן לעסוק חבירו: לבין שבינו בדברים ונאמן אחד לעם יהפכו העמים שכל הנביאים, של הגדול
לנתי נר תהיה האמת ורק שקר, דבר לבלתי באמונה; ומיוחד''. יחיד אחד לאל ולעבוד
התגאות לבלתי גדולה"; מדרגה היא האמת כי בותיו, לאלהים? האדם ויחס
להתדבק ישתדל ביחוסאבות. ולא לאלהים בעבודתו לו בשרשו, עצמו לדבק הישראלי האדם צריך לדעתו,
לו נאות שתהיינה וישרות", טובות במידות תמיד מדרגת עולה הוא אלהים עם בהתאחדו החיים". במקור
יחד הללו המידות שתי  וגבורה" אהבה ולאלהים. יצחק לוי ר' שהניח היסוד זהו איןסוף". לדרגת סוף

האדם". לבני ונאה יפה הרוחני. עולמו את לבנות האדם צריך שעליו האדם, בחיי
הצדקה; מידת יצחק לוי ר' בעיני היתר, גדולה הנשמה, וממוות". מחיים הרכבה בבגיאדם מוצא ד.וא

מדבריו. הרבה הקדיש הוא ולה חושבת כי יען וקיימה, חיה נשארת השכל" שהיא
לנקודה יצחק לוי ר' הרים הצדיק של הפולחן את אחרי תמיד עורג הוא יען מת, והגוף ה'; ביראת .תמיד
לא ובזמנו. לפניו שהיו הבעש"טנים כיתר מאד, גבורה ועל והגוף. הגשמה בין תמידית ומלחמה .גופניות".
וטהורה אצילה גדולה, מעיקרה, שונה הצדיק נשמת רק ולטהר לזכך ליצירה'', החומר את להפוך איפוא, האדם,
הצדיק. לפני חולין אין גופו. גם כיאם אחרות, מגשמות הנשמה", מדרגת לידי לבוא ש"יוכל באופן הגוף, את
שיחתחוליי אין ברע. לראות יכולות אינן הצדיק עיני אלהים. עם להתאחד יוכל גאז
הוא הצדיק וטהור. קדוש שלו ודבור דבור כל לצדיק: ? לצורה החומר את להפוך האדם ייכל אופו באיזה
ולמעלה. למטה לו בלתימוגבלת וממשלה כליכול,, ובמחשבה. במעשה עבודה לאלהים' עבודה ידי על
הוא, ן הדור מנהיג הוא משה: בבחינת הוא בדורו הצדיק לקחת האדם צריך הזה בעולם שיש דבר "מכל במעשה:
עליו מלמד הדור, של והיגון הצער את בקרבו נושא לדבק יכול עשיותיו בכל אלהים". לעבודת דרך ממנו
הצדיק ה'. דרך לו ומורה מחזקו הוא עליו; ומגין זכות הבורא אחרות את להשיג יכול הוא ה'". ביראת עצמו
האח ידיעת בלי ואפילו הדור, את לתקן ומוכרח יכול בעל בשיטת נמצא שיסודו הזה, הרעיון מעשיו.*) בכל
הארץ. על תכליתו וזו הצדיק נוצר לכך כי ובקשתו, רון אלהים אם הכללית: האחדות יסוד זל גם נשען שםטוב,
יכול לא באלהים, ומוחלטת גמורה התדבקות ובדרשו לעבדו האדם על הלא ממנו, חוץ דבר ואין בכול, הוא
לר' לו, היו לא ואמנם לצדיק, מיוחדה התדבקות >רווש דבר בכל בו להדבק הוא יכול כי האופנים, בכל גםכן
הוא חבריו. לשאר כמו מקורבים" חסידים יצחק, לוי ייבר.
הזווג על המראה כינוי  מגיד" בשם נקרא היה לא
מכונה, היה רב" בשם אך וחסידיו. צדיק שביןה וישב. א', חלק לוי, קדושת (.

הברריטשובי". הרב לוי". קדושת בספר עיין (.
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עליו החביב עמו בצער ומצטער סובל יצחק לוי ור' לוי ר' של החסידיות דעותיו סיכום אל כשנתבונן
צד, מכל ונרדף נבזה בגלות עמו את רואה הוא כנפשו. קו צד: מכל אותן ומקיף הכולל אחד קו נראה יצחק,
ופצוע מוכה העולמות, מכל למעלה מכל, למעלה עומד מחבב הוא  בדורו כחבריו שלא וההתלהבות. הרגש
בקרבו, נמס באש, בוער לב ולבו  ושעל, צעד כל על נחת עושין גפ"ת שבחידוד ואומר, הרבני הפלפול את
אלו ישראל שצרות בזה, סוףסוף תנחומים מוצא והוא זלמן. שניאור לר' דומה הוא ובזה ליוצרנו", רוח
ישראל שמים. לשם היהדות, לשם גדול, אידיאל לשם הן הוא וכלל; כלל מקורי יצחק לוי ר' היה לא בתורתו
היסורים. הם חביבים הלא כן. ואם אלה'ו. בעד סובל דבר אבל רבותיו, ודברי הקבלה דברי את ושונה חוזר
ישראל צרות על תנחומים יצחק לוי ר' מצא ואם ומיטתו דתי רגש חבריו: אצל שאין במידה בו יש אחד
שהיא הרוחניות על נוחם למצוא יכול לא הנה החמריות, החסידות את העמיד אמנם, והוא' מאד; חזק דתי רין
בגולה, ישראל היא: בגלות המשולשת'' הברית בגלות. ידי על בו והתדבקות אלהים הכרת בלבד: הרגש על
ישראל שגלו מקום כל בגולה. והאלהים בגולה, היהדות וההתלהבות. הרגש על המיוסדת עבודה
אין צרותיהם מרוב אשר וישראל, עמהם". שכינה גלתה לוי ר' בתורת העיקרים אחד הוא ישראל" .אהבת
התורה, ללימוד פנויים להיות חיישעה לי'ם למצוא אין חייו. בכל המרכזית הנקודה היא וזו יצחק,

טובים. ולמעשים לתשובה לישראל. הבוערת באהבתו המצויין הזה, האיש דוגמת
לימיגאולה מחכה רוחני, שכולו האיש יצחק, לוי י' באש. הבוער הלב מתוך יוצאת טבעית, היתה ואהבתו
האו כל שבהם לימים באדם, הנאצל וכל הרוחני לכל בכל אין העולמות, מכל למעלה הוא, קדוש עם ישראל
הטומאה רוח ואז יתברך", השם את עליהם ימליכו מות אנו אין אם ואפילו מכולם, הובחר והוא משלו, העמים
ה0 הלא כלל", עבירות תהיינה ולא הארץ מן יעבור העמים". מן טובים אנו גםכן יתברך, רצונו עושים
ובראשו השלימה, הגאולה תבוא שבהם ים1י"יי""יח. מטיח היה לפעמים גבול. כל עוברת לישראל אהבתו
באיץ' יק כי ;7X7/* ישיבתי י"י* גאולת תבוא ניי מסורות וכמה כמה עמו. ישראל בגלל מעלה כלפי דברים
^י* יגיע ואז להתגשם' השלמה הגאילה יכולה י™* זכות בלמדו שמים כלפי עמדתו על לדור מדור עוברות
בכל יים' בכל לחכות ייע יהיא מאי גביהה למדרגה וכך בזכותם, תמיד וצידד עלבונו, את ובתבעו ישראל על
י'ניאל' לביאת חיכה י'י'י*' ליום חיכה יגע בכל ש*י" רשאי אחד שום אין ישראל. של הגדול לסניגורו נעשה
ייביא מעט שעיי שלימה '7J70/a יהאמיו בטח י'יא זכות". עליו ללמוד רק רע, דבר שום ישראל על לומד

לצרות י'קץ יביא ואז המקווי" הוא' לחביבה החסידות שנתנה השם זהו  ישראל" וסניגור
והנפש' י<גיי מחלת יצחק לוי י" חלה תקנ"ג בשנת הרחמן. יצחק לוי ר'
כל את להכיל יכול לא החלש גופו דעתו. מעט ניתקה
עליי תמימה ןשנה שבן> בעמו שנפל דבר ובכל ביעקב, אתן הביט לא הוא
ללבןדתו יחןר לבריאיתי שב ןבשנת ^ ישראל עשה לא מעילם לדבריו, הטוב. הצד את רק ראה

מלסני חטא אינו העגל חטא גם מקום, ש רצונו כנגד דבר
היה תמיד ביום' אחד רגע ליי n m לא שיצא היה הבורא ורצון לעשותו, הקב"ה יעץ כלל:
היה הןא _ בחסייןת ןלא י להם: יאמר אחרכך, המקטרגים יביאו וכאשר העגל'
ןבבית. ןהפןסקים' התלמןו תןית א" ^ ברכים מפיץ זאת''. לעשות צייתי בעצמי אני כביכול,
של (.הקלןין שמו על היום עד הנקרא שלן, המדרש כולה. הבריאה כמרכז ישראל את רואה יצחק לוי ר'
היום "ועד . גפת צעיר,ם הרבה עם לומד היה הרב") מה שכל אלהים, של כילדשעשועים אותו רואה הוא

ובמהרש"א. כתוספות מפירושיו הרבה שם ,דוע,ם חביבו בנו בשביל אלא אינו ועושה, עשה ובורא, שברא
הכהנים. א) בברדיטשוב: תיקן דתיות תקנות וכמה בשביל והתחתונים העליונים העולמות כל ישראל.
כהן כשיש ב) בשבת. להיות שחל ביוםטוב לרוכן יעלי בשבילו. עושה האב חפץ, שהבן מה וכל נבראו". ישראל
לתורה עולה הוא התורה", קריאת בעת בביתהכנסת העול בכל יתנהג יתברך שהשם רוצה שישראל כמו
חו ד) יותר. ולא בסדרה, קרוא,ם שבעה רק ג) ראשון.. עצמו". מתנהג יתברך השם כביכול כן מות,
אצל לא ביתהכנסת, אצל להעמידה צריכים פתנשואין לבדו, ישראל את רואות אינן והחסידות הקבלה
בבית. לא בביתהכנסת, הילד את למול ר.) ביתהמדרש. קודשא עמו. התורה את גם אלהים את גם לשתף מבלי
בין שנפוץ בקלפים, המשחק נגד קולו את הרים הוא המשולשת האגדה אינון"; חד ואורייתא ישראל בריךהוא
קלף בכל באמרו: אחרות, ובערים בברדיטשוב היהודים והרוחנית. הגשמית כולה, הבריאה של מרכזה היא הזאת
להסיר רק וכוונתה ; גדולה קליפה בודאי יש (קארט) הרעיון עלפי הזאת האחדות את מטעים יצחק לוי ר'

מבניאדם. מכשול וששים לתורה, אותיות רבוא ששים יש הזה: הקבלתי
ויהי עליון" לקודש יצחק לוי ר' של, שמו ויצא מן באות אחוזה נשמה וכל לישראל, נשמות רבוא
לשמוע אליו נהרו העברים ומכל וההמונים. העם לחביב ושכלו, רצונו נתגלה בה אלהים: היא והתורה התורה";
ואף התלהבותו. את ולראות ולהתבונן תפילתו את השכל אז בתורה שעוסקים ובשעה כביכול, נתגשם בה
יעקב ר' הקרשים". קודש כראות ראוהו בזמנו הצדיקים שנאגר ישראל, עם כן כי הגה יתברך'. ממנו הוא שבה
לר קובע הוא יום שכל אמר מלובלין החוזה" יצחק העמוד הוא והתורה, אלהים עם אמיץ בקשר ונקשר
נשמה. הזה לעול0 שלח אשר על לאלהים להודות שעה עליו. נשענים העולמות שכל התיכון,
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אותם לימד אשר שיחיה, אאמ"ו כבוד העמיד אשר ממדז'יבוז' ברוך ר' יצחק". לוי ר' של וקדושה נדולר.
לעבודתו לבם נתלהב וגםכן ופוסקים, גפ"ת חידושי ויראתו אהבתו בגורל מתקנאים מעלה שרפי עליו: אמר
ישרה בהדרכה הקדושה תורתו כשמעם ברוךהוא, הצדי כל את שביסל מברצלוב, נחמן ר' אלהיםגם את
ניכר שרישומם שביניהם, מפורסמים .יותר לעבודתו". ור' מאד". בעיניו גדול יצחק לוי ר' היה בזמנו, קים
המגיר ישראל ר הם: החסידות, בהתפתחות וידוע ש"הוא עליו אמר החוזה" של תלמידו מווארקי, יצחק
ה"מגיי אהרן ור' מקאמינקה שמואל ר' מקוזניץ", ממש". מלאך

מזיטומיר". החסי של התווך לעמוד נעשה האחרונות בשנותיו
לוי 'ר' ישראל" סניגור מת תק"ע תשרי כ''ה ביום הצדי לחבריו גם כאורים היו דבריו האוקראינית, דות
ונשמתו לדפוק, חדל הגדול הלב בברדיסשוב. יצחק, שני ר' ובין קאליסקר ר''א בין מחלוקת וכשנפלה קים.

נפסקו... הגעגועים עולם, של חללו תוך אל פרחה שהוא יצחק, לוי לדי קזניהם פנו מליאדי, זלמן אור
נכתב לא ועליו קברו, על הוקם גדול ביתאבנים צייו הצדק. מי עם יכריע
נער, ועד מזקן גדול, ועד מקטן העם כל וירע מאומה, בריעות שבזמנו הצדיקים כל עם חי יצחק לוי ר'
צרה כל ועל שם, טמון הרב" כי אשה, ועד מאיש ר' ומחותנו חברו ללבו היה קרוב ביחוד ובידידות,
קברו על וישתטחו יבואו פרטית, או כללית תבוא, שלא כ"מלאך יצחק לוי n את ראה הוא שאף זלמן, שניאור
שהמליץ כשם במותו, ישראל על טוב שימליץ לבקשהו צדיק הקדושברוךהוא לקב"ה. שותף ועשהו אלהים",

בחייו. עליי צדיק יצחק ור'לוי  זלמן שניאור ר' אמר  למעלה
מורה כיאם בברדיטשוב, "רב" עוד אין אז, ומני המת מלשינות ע"י זלמן שניאור ר' וכשנאסר למטה".
יצחק; לוי ר' ההיא בעיר היה אחד רב כי הוראה", רחמים. עליו שיבקש יצחק לוי לו' שליח שלח נגדים,

לו. שני ואין אחי לכל ידוע ו"זאת יצחק. לוי ר' העמיד הרבה תלמידים
הורודצקי א. ש. תלמידים אלפים שכמה  מאיר ר' בנו מעיד  העולם

הרב של ניגוניו
של הכללי במבנה שהכניס בחידושים מכריע א.
המדרש בית צלילי של שהקו החסידות' נגוני מאבות לאחד נחשב ברדיטשוב של הרב
את בעצם המשיך הוא אז. עד בהם הובלט טרם  מיוחדת עצמיות ולבעל החסידית הנגינה
בתוכן העתיקים המדרש בית נגוני של המסורת בנגינה. גם  חבריו משאר בהבדל
לתוך התורה בתי מזמרת אתו והביא ובכוון' ואף המקובל, במובן מוסיקאי יוצר אינו הוא
רב עיצוב בכח מהן להפיק וידע החסידים אופק אלהים עם לשיחותיו מנגינות לצרף הרבה לא
שהתאים דתיעממי הלךנפש ובמעוףדמיון לכל החסידים מנגני רוב כדרך מנגינות ולחבר
הנעימות בהבעת השתמש הוא ההמונים. למצב ומנגינו פזמוניו ברם לבקרים. חדשים וחג שבת
אלא כצורתן לא התפלות ושל התלמודיות החסידים. בנגינת מענין פרק הם המעטים תיו
ברו שנוצרו במוטיבים מהן, השאולות בתנועות וגם  והליכותיו דרכיו בכל אותו המציין הקו
ומעוררות מהן נושבת קדומים שרוח תנועות חן, וההתל הרגש קו הוא  ובנעימותיו בפזמוניו
היה זה הרחוק. העבר מנגינת עם קשר בלבבנו ובע הדתי' ובמסתורין החזק הדתי ברגש הבית.

החסידות. בנגינת חדש גלוי מעין הל את אליו משך רגש והמלאה הנלהבת בודתו
בנגי הטבעי המילודי, היסוד רב בנעימותיו קודש רגש מלאים היו ונעימותיו שיריו בבות.
עצמו להביע ידע והוא והיהודית, המזרחית נה בבית ועבודתו מתפלתו פחות לא לוהט ואש
תפלותיו עם נגינתו את במזגו מלאה, הבעה בסביבתו. הנמצאים על רושם שעשו והם התפלה,

אורגנית. מזיגה מהמ הבמיה בעצם החידוש, בעצם היה כחו
ה"קדיש", היא שלו, הסנגוריה מתפלות אחת החסידים, בזמרת לו המיוחדת בנימה קובל,
בפרשו המדוברת ובשפה פשוטות במלים שאמר ובתפלה. בתורה העוסקים לכל היטב הידועה
בימיםהנוראים המקובלת מהתפלה לפעם מפעם לו שבאה ליטורגיתרצ'יטטיבית. היא הנימה
בדרך באה השיר מנגינת התיבה. לפני בעברו שהסכין הגמרא נעימות עם החי לקשר תודות
בית וצלילי הגמרא נגון בסגנון רצ'יטטיב, יצירתו כח את יוםיום. התורה בלמודי בהן
והריתמוס. הקצב בחלוקת המתקשה המדרש, המדרש בית וסביבת הגמרא מנגוני שאב בנגינה
גבורה ברעם שונים: בכוונים מתגלה זה נגון וסג בטוים דרכי והשפעתם. מרוחם עליו שהשרו
תוגה של וברוך בהתפרצות דקה, דממה ובקול ראשונים ממקורות המבוע, מן ישר שינקו נונם,
את המושך וגלוי רציני הוא הפזמון צרופה. בקרקע מושרש עוד כשהיה היהודי העם היי של
מתוך שופעים בוערת אמת עם נפש טוהר הלב. לגורם לו שהיו והם למופת, לו היו ובא''י,
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1 וצליליה תוסס' מעין היתר, הצדיק של שירתו לנעימות זו נעימה לבין הנפשי הקשר דבריו.
1 המוסריים, מאוייו את באמונה משמשים או מלוים למדי. בולט חב''ד
1 לבני ביחס אף מהם י™ את מסיח שאינו סנגו בכח החסידות צדיקי בין הוא יחידי
1 'יי* י בנו' .מאייל י' בצלי החוסים משפחתו מתהל רבות אגדות המקום. לפני המעולה ריותו
1 שיר של לנושא לו היה תורה", ''בתי בספרו סנגו מדת את המציינות בעם היום עד כות
1 דברו: י'ייםוכה עי המושי יתי תוכז בעל עממי לו המתיחסים בעם מתהלכים שירים ואף ריותו,
1 מי התדע ? אתה מי התדע בני' "מאיי?ה ישראל. של הגדול הסנגור לזכר שהוקדשו או
1 יחים'. אב ממעש. העני הנני איי' אתה? תוכן הברדיטשובי. חטאי' "על נקרא אחד שיר
1 דובב אבל דתיות, בתביעות הבן אל פונה י'שיי ואומר המקום לפני סתם עומד כשאיש השיר
1 מנעימות שאיבה י:מילוי:ה יי'ייי כל ללב א הי משיבים וברצון, באונס לפניך שחטאנו חטא על
1 ומורכבת הרך, הסולם על וסובבת התלמוד. חטא על תפלתו על בחטא. רצית אתה לא, לו
1 . שוים בלתי חלקים משני לא  לו משיבים שפתים, בבטוי לפניך שחטאנו
1 אדם" בל לי'אתה ^י™ שיים בהינגייה ומצוחצח יפה וכשיהודי בלשון. לקשקש לך היה

י0]* בי? הוא יצחק לוי לי' אוי/ה שמיחסים סלח סליחות, אלוה כולם ועל למקום פונה
לפלס כדי מדיריטש י'מגידמ בשלי™ בהינגייה מחול. לא לו עונים  לנו כפר לנו, מחל לנו,
זו. בארץ נפשות לה ילעשות לחסידות ייי ואומר מעלה כלפי משתטח זה כשצדיק אבל
החסייים' לנגוני גם יסוי שם שהני" ונראה לנו, מחל לנו, סלח סליחות, אלוה כולם ועל
מקאלוב. יצחקאייזיק י' י'יי' י'"™ שממשיכה לנו מה  לו עונים  דבשמיא מרן לנו, כפר
שדומה עד פרציפה את הנעימה שנ™ בהונגייה אדם רק כי כדבריך. סלחתי הזה? בזקן לעשות

הונגרי לאומי לנגון בהרבה היא הימים, כל טוב רק לעשות האוהב טהור. לב בעל
לפני עו? הצייק .™ הניראים בימים זה רעיון בתפלותיו. המקום לפני לבא רשאי
היה לא מוסף בתפלת מתחיל וכשהיה התיבר" זה, שיר הדתיים. בשיריעם גם בטוי לידי בא
אמי זה במ,קום אלא ממעש"' העני "י'נני מתחיל עברית אידית,  שפות בשלש מפסוקים המורכב
הסביי זי תפלה יגם מטי'"' ייי עם מעלה ליי הסא הדתיים משיריעם לאחד נחשב ורוסית,
נוסחאות. כמה ה לנגיזז נגיו בייר ייכו לפי רציי  המלודיה בעם. ביותר הנפוצים טיריים

ימושיים נתישני א ל שהוזכרו הנגינ;ם כל הת מנעימות ולקוחה וקצב, משקל בלי הנגינותטטיב, בספר ונקלטו הזדמנות בכל היום עד ??וןת
העם. של

מהיר בטמפו שטפו הקב"ה עם שיחותיו
ב ואהבת ישראל אהבת במינה. מיוחדת ובטבעיות

פחית' הידועים י'ציי? מנגניני עוד וישנם המנגינה אחת. למזיגה אצלו נתמזגו הבורא
ל'צלילים עיצוב משום הרבה יש בהם יגם בתכנה דומה דודעלי))  (באידית "אתה" לשירת
ד'"יש'' ל ש חיה תמינה מתן ומשום המיסריים מרעי היא אף וכמוה ה"קדיש'/ של לזו ובאופיה
מוסרי לאילור יאי; שתכנם י'עממיים בשיייו במנגינה הלבבות. את ולוקחת השומעים את שה 1^ שירת לתיי המוסי עולם את הכניס הוא התפ צלילי עם הגמרא נגוני צלילי מעורבים זו 1
משא את הקל וחנוכית, ריחניתמוסרית נ™יה תפלת של ואף החול, ימות של הרגילות לות 1
שוים השייים את י*™ המסובכים י'צלילים הנגינה את מיצגת והיא הרגילה. .קדיש
יחה וש שייה זיעיני בעם זיע היא נפש לכל משמר מכל עליה ששמרנו העתיקה היהודית
י^ייי אחת להרמיניה לזווגם יהצליח מוסיית שמי להגיד אפשר כבטחון ובתפלה. בתורה
מסייעים rjw בשייה המיסיית הנימה את מהש נקיים יהודים למוטיבים להקשיב שרוצה
את השומע נשמת לתיר השפעתם בכח להחדיי העממיות המנגינות את וישמע ילך  חח פעות
המקורות הכרת ואת יי'תיתעממית ההשראה נאדר המנון הוא ,,אתה" השיר יצחק. לוי ר' של
משמ אינם הצדיק היהדות.בגוני של הצרופים התפעלותו. און את הערה שבו המקום, לאהבת
הקהל אשר בלבד, ארכיאולוגים מוצגים שים
במוסיקה כבוד. יראת של מסירות תוך מעריצם הושענארבא של חומר," אני *אום בתפילת
הנעלות השאיפות טבועות שבנגוניו המוסרית לא הוא ישראל. על בסנגוריותו חזק מטען מצא

האדם. נשמת של ביותר בסקי למעלה, ממעלה המתפללים כל כדרך עבר
היא נעימותיו של ביותר המפורסמות אחת מכל בדקה מעלה, כל על התעכב אלא קלה, רה
פסוק הנביאים'/ עבדיך ידי "ועל בשם ממכונה סעד ומצא וטיבה, חשיבותה על עמד צדדיה,
"זכרונות". החלק בסוף ראשהשנה, במוסף והמבליטים המלים את המלוים המוטיב בצלילי
ובהגיעו הנוראים בימים התיבר. לפני בעברו שהשיר פלא ואין יתירה. הדגשה הטעון את
אותך בריתי את אני וזכרתי  ונאמר לפסוק: בהתפעלות היום עד ומושר בעם מאד נתחבב
." ונאמר עולם, ברית לך והקימותי נעוריך בימי יתירה.
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ובמצוות" בתורה עוסקים בנים לך: אגיד ששלב דלקמן' הספור את ונעים יפה בנגון אמר
רחימא. אבא התפלה! לתיר

אשה אלי באה ראשהשנה, לפני אחת' "פעם
חיים? לי למה תשאלני: יאם לך מה שאלתיה: שליש. בדמעות בוכה אחת

ישבחוך. חי ןחי יןדוך חי חי לך. אענה אמרתי מאד. לי כואב ראשי השיבה: ? תבכי כי
עוד יכאב ראשך  תבכי אם תבכי. אל לד.:

? מזונות לי למה תשאלני: ואם הימים הנה י אבכה לא איך לי: השיבה יותר.

יי ** "" "י' י*=לת . לי יי zrzz יל;? ^ב; ^ 5£
רחימא. אבא שכתוב: כמו כזה, יקיר בן על ובפרט בנו' על

רחם שעשועים... ילד אם אפרים לי יקיר הבן
בולטות יצחק לוי ר' של הטהור לבו שאיפות ה"'. נאום ארחמנו
מוצאי בכל לאמרה רגיל שהיה בתפלתו' ביהוד ... , ל, את הראשון' החלק את המלוח הנעימה

מנעימות ורתית. מס היא לנושא' ה"מבוא'/
;ל עוברת הספור התחלת עם הנוראים. הימים,

יבמןצאי. חןל< ךברי .£ לדבר י ומל ומנחם שקט טון רצייטטיבי' לטון הנעימה
ל ל ; ' הנמשכת האמירה' יסוד את המטעימה שירה טף,
; ל ל ^ י ל לפסוק הגיעה עם אך הספור. הרצאת כל במשך

ל ל לראשיתה, חיזרתי.נעימה אפרים; לי יקיר "הבן
לפניקברכת צאתעהשבת ל £ נפשית הארה המלאים בצלילים שוב מתרוממת
התפל * המיוחד התפלות בסגנון וממשיכה היום רוח לפי

בעברית בזה הנמסרת הייאי לימי

יעקבהגז יאלקי יצחק אלקי "אלקיאביהם' ZTiתTרידהג^הי;^'רמ;לחיS^"^ ^י^ הצ"הי'ראשונד^ליתויר נראיתיל^ןמיד^ם £והיא ש יצ ^"""? שבת בעולם השראה חפש הצדיק יפזמוניו "ייליו

שנא הוא. בייר "בי" ל^" *'ב""ביים. ^םי^""^^ ןמ;לבשאירי'מעויסלרי
קרובה ובגאולה שלד' עקרים עשר בשלשה מין ' u ' JItilil i^H
אמן*. ונאמר ישראל ולכל לנו ומזונות' ,Ds>n
ההמןנים' בקרב גדןלן? לתפןצה ןפי נגןנין חליפין. אתך לעשות אני רוצה רבש'ע.
לווריאנטים, זכו שבהם החשובים כך ומשום החליפין? הם מה תשאלנ*' ואם
דומים יהיו שווריאנטים הטבע מן למקור' שניים
בעןד תנועות' של גירסות שינויי מלבד לזה< זה ופשעים, עוונות חטאים, לך אתן אני לך: אענה
לוי ר' אצל ואילו נשמרת. היסודית שהנימה רחימא. אבא
בהרבה הרחוקים וריאנטים מוצאים אנו יצחק

מזה. זד, רוצה? שאני התמורה מה תשאלני: ואם
המוטיב הנה משלו. קצרים מוטיבים גם יש אבא כפרה, מחילה, סליחה. s לך אענה
פעמים שלש לזמר נוהג שהיה ידים" ל"נטילת
רועי* ה' לדוד "מזמור ואמירת ידים נטילת בין רחימא.
נעי?ה אלא זו אין לכאויה מייחית בכןונה יהיו שהחליפין לבך,' על מחשבה תעלה להואם נתן והוא הישיבה, בבתי המושרת תלמודית

ידים. בנטילת בטוי שוים'
יצחק לוי י' של נגונים עשרים איסי בייי מזונות. חיים. בנים' של תוספת עם  לך אגיד
גשווי ש. מ. ? בנים לי למה תשאלני: ואם
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והנגינה החזנות עיר
בברדיטשוב והחזנים החזנות לקורות

יחזקאל מלבוב, שור ברוך (סטרליסקר), ברודי והנגינה ברדיטשוב א.
נפשות שרכשו חזנים היו מזיטומיר פיינזינגר תל., של שןרה בחזנןת הןןהליני ל כמרכזים יהודיות ערים שלש הצטינו ברוסיה
בראש תןים> נוסחאןת בעלי מידים הן הערים שלש היהודית. לנגינה מיוחדים
על ששמרו בידיצ,ןב חזני הללן החזנים היו אלה ערים שלש ואודיסה. ברדיצו'ב וילנה,
רכשה ברדיצ,וב המסורתית. הרגש זמרת כבןד שהיו כשם וברוחן. בטעמן מזו זו שונות תמיד
בשטח הגדןלים ןביןצריה בחזניה טוב שם לה מחש ובדרך הדתיות בהשקפותיהן גם שונות
למאה ההמשים משנת והדתית. העממית הנגינה . ןכלילתבותיד'ז תפארת היתה הי"ט המת של והקרירות החריפות מרכז בוילנה,
הד". רןסיה בחבל לא החזנות לנגינת יןפי יבש מוסיקלי טעם התפתח הליטאים, נגדים
לכל אם כי ןןהל פודוליה< ' ןלפלכי מית המז'ורי בסולם "אומרים; היו בוילנה וחריף.
ןהרחבה הגדןלה ברוסיה אשר היהודי הישוב היוניאיאולי. הסולם על תמיד מיוסד שהיה

ל המזל לה הצאריםי שבימי נעימת ובראשן יוצרותיהם, פיוטיהם, יצירותיהם,
הד. ברןסיה מפורסמת נגינה לעיר הפכה ןהיא לדעתה. מחויב ליטאי חזן שכל אכולה" .שמלה
ההמו הפתגם יעיד מוסיקליותה מדת על רןמית> הידוע שהבדחן מז'וריות בנעימות מושרות היו
עיר שום האבנים. אפילן שדות בברדיצ,וב ני. כלה". "הושבת בעת שר היה צונזר אליקום
בימים חזנית נגינה לא זה בחבל אן?רת לי צלילים ליטה הוציאה מאד ות רחוק לעתים
היא שאף לאודיסה, פרט כברדיצ,ןב, הנוראים דרמטיים קולות ברובה נתנה ליטה רכים. ריים
אמרן עליה ןגם שם' ידןעי בחזנים ברוכה היתה בחזנות הצטיינו ואודיסה ברדיצ'וב ואילו חזקים.
היה וקשה בה, שרות האבנים שאפילו השבח את , , הרגש
יותר ר)אבנים שרןת משתי באיזן ל מליץ בזכות עולמה את קנתה ברדיצ'וב
אןדיסה בןלט הבדל היה ^ מברדיצ'וב יצחק לוי ר' היהודי, העם של היושר
ברובה החזנות היתה שבראשונה וברדיצ,וב, בהם. זכתה שהעיר הגדולים חזניה בגלל וגם
נשארה שבברדיצ,וב בעןד כוראלית' ד העיר וחזני יצחק לוי ר' זכר לבאת על כשמעלים
בר בשפת או המסורתית, הרגש זמרת במקרה שלא הרושם לפעמים מתקבל הגדולים.
מילן. ןיןתר ליןן יוןן פחןת דיצ,ןב: גם יצחק לוי ר' של רבונותו בעיר דוקא היו
חסידית> ןהתלהבות דת אש יותר ןתיאןר דיה וזיידל בלזר ניסי הקטן. בירוחם ידועישם חזנים
בברדיצ,וב< החזנןת על הוטלה אחת גירסה אין העיר. פאר שהיה המשולש. החוט רובנר.
כןראלית> תהא לא שהיא איזה שיצירה מליץ איננואלא ממש חזן גם כי סתם, מקרה זה
לחזן גם שירה של בה שיהיה אלא מרום לשמי מעלה החזן ישראל. עם על יושר
לענות ל> ל גם ןיכיל לה ל וגם לפני מביאן ישראל, תפלות את נגינתו כנפי על

ל את לשמ, אחר הדויים היהודים על רחמים ומעורר כבודו כסא
בזכר הביתה' אתם ר' ל ש שזכותו יתכן קשים. גלות חיי החיים

מיח שלו לוי" "קדושת בעל הגדול, לוייצחק
ומאושר לחזנים. משיכה כח היתה ברדיציוב דת אש המלא "קדיש" הידוע השיר את סים
הכנסת. מבתי לאחד בה להתקבל שזכה מי היה שתישאר לעיר עמדה בנעימה. וגם במלים גם
הם בלבד. נגינה חובבי לא היו ברדיציוב יהודי כאחד. ועממית דתית לנגינה מרכז
ולחוות החזן מזמרת יצירה כל על להתוכח אהבו החסידות, צדיקי מוקפת היתה ברדיצ'וב
הכבוד יראת גדלה ולכן האישי. כושרו על דעתם גבוהה יותר במדרגה ה"עבודה" את שהעמידו
בזכרונותיו. מעיד רובנר זיידל ברדיצ'וב. בפני ביו חשוב כאמצעי בנגינה והכירו ה"תורה" מן
הרגיש הראשונה בפעם לברדיצ'וב שכשהגיע היהודית הזמרה מרכז שמשה היא לעבודה. תר
כחולם. היה הראשון ובזמן מרומם, במצב עצמו יפים ליריים צלילים והוציאה והענוגה, הרכה
בעיר לחזן נתקבל אמנם כי להאמין לו היה קשה ליטה. לחזני לועגים היו בברדיצ'וב ומקוריים.
בבר יהודי שכל לזכור כשיש וביחוד זו, חזנים והיא הי"ט, במאה מאד התפתחה החסידות
הולך היה יהודי כל בחזנות. מבין הוא דיצ'וב והחזנות. העממי הנגון לתועלת מאד שהשפיעה
מנגינה, וליהנות החזן לזמרת להקשיב רק לא בעל דתיתרבותי למקצוע היתה שהחזנות עד
אמי דצבורא ואימתא דעתו. את לחוות גם אלא ופורה עשיר טעם בעלי חזנים רחבים. אופקים
הראשונה. תפלתו בשעת זיידל על נפלה תית בגלי ואף ובסרביה, פודוליה ווהלין, בערי היו

העיר. חזני מגדולי לאחד נחשב הרי והוא דודל טוב. שם להם שיצא חזנים ונמצאו ציה
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ולחזני שבעיר, הותיקים הכנסת בבתי שכהנו המ בחצי ישראל בנגינת היו.הענקים שנים
נתחיל בעיר. באחרונה שהוקם הכוראלי ההיכל שניהם הבלזי. וניסי הקטן ירוחם הי"ט: אה
במי הגדולים שהיו באישים, הרגש, בחזני איפוא האו בצלאל החזן מפי המסורה זמרת את ינקו
רוב וזיידל בלזר ניסי הקטן, ירוחם והם: נם' ישראל בתפלת גאון היה שבצלאל וכשם דיסאי.
בתו הווהלינית היהדות פני האירו שלשתם נר. ירוחם היו כך תויהנגינה, ידיעת ללא העתיקה
במקצועו, אמן אחד כל שמים. ויראת וחכמה רה ידם על שהתפתחה המזרחית הזמרה גאוני וניסי
עומד, אתה מי לפני דע הצו: את קיימו והם מקו אליה הגיעה שטרם גבוהה למדרגה והגיעה
והוציאו החזנות ערך את נס על שהרימו הם המלה. מובן במלוא שלמים זמרים היו שניהם דם.
נחשבו הם החזנות. בעולם לברדיצ'וב מוניטין היו נפשם ונימי מעורקיהם נים וכל עורק כל
נמצא לא כולה וברוסיה ישראל, שירת לעמודי את נשמתם לתוך ספגו כספוג הזמרה. מעולם
לפחות לנגוניהם, נזקק שלא אחד ביתכנסת אף והפליטו השיר מחלצות והלבישון עמם אנחות
יסוד נעשו שוב הללו והגדולים הנוראים. בימים לכל ודעת בטעם מותאמות ומוחשיות חיות אותן
היד. החזן הרי כי מיוחדת, וחסידות קדושה למין תפלותינו, מסדרי לנו שהשאירו הפיוטים פזמוני
את רק העריצו וחסידיו צדיק, לאיזה מקורב הדתיות. המליצות ענפי ויתר קינותינו
אחר, צדיק של החזן את ולא צדיקם חביב החזן הזמרה היתר. לתקופתם עד אמנם כי
שונים, "צדיקים" מקומות בהרבה נוצרו ילבן בפרט החזנית והאימפרוביזציה בכלל המקהלתית

החזנים. משענת היתר, שעליהם המק אירופה. במזרח מאד פרימיטיבית במדרגה
של סופראנו או ואלטו באס מחזן, הורכבה הלה

(18911798) (בלינדמן) הקטן ירוחם ב. (קול באוניסון הנעימה את שרו שביחד ילדנער
בבר היו וידועישם גדןלים רגש חזני שלשה הסופרנו מיוחדת, באוקטבה שר אחד וכל אחד),
מסוג החזנות כל בראש עמדו ןשלשתם דיצ,ןב< בין עמד והחזן בנמוכה, הבאס גבוהה, באוקטבה
שם את פרסמו ןשלשתם לה' ןחןצה ברןסיה m והרמוניה צורה קצב, עם האמיתית הנגינה שניהם.

ירוחם> היה הראשןן לם< ברדיצ,ןב הי"ט, המאה באמצע רק התחילה הכנסת בבית
שמו את לקבוע ,ש ההסטורית האמת למען וניסי ירוחם הופעת עם זולצר. משלמה כלומר,
שמו בלינדמן. הלןי ירוחם חיים ןהאמתי. המלא שה הראשונים היו הם בזמרה. יסודי שנוי חל
וחן מעריציו קהל בפי שנתחבב כפי 7 קולות בארבעה הרגש זמרת את ..הרמז" חלו
קומה> וקטן צנום היה מטבען ך,, היה בביו> הח אל הישן העולם מן המעבר כגשר ושמשו
מה למעלה כסא' על עומד היה ןלפני גדו מקהלות בלוית העמוד לפני בהופיעם דש,
יהודי וגמד לראותו. לקהל יהיה שאפשר : לימדוןלמשו בעצמם, חברו היצירות את לות.
היוצר, האב, היה מספר< ללא אגדות זה< וב התפלה. בעבודת הזמרה על וניצחו רריהם
הנגינה נבונידבר. ובלשון המזמר' הימים לתפלות ביצירותיהם גדולות עשו יחוד
ןנ הארוך זקנו אצילות< מלאו פנין דתית. אכסטזה ספוגות היו שהנעימות הנוראים,
חסידות כבוד, אמרו כולם הפטריארכליים מנ הרוסית החזנות ניזונה ויותר שנה כארבעים
הפתגם עליו מהלכים לו מצא ל רוחי נת רבם בצלאל נגוני וכל וניסי, ירוחם עימות
כחן היה גדןל כי האיכות,, ורב הכמית מקורית. הרמוניה בשפעת ידם על ונזדככו גלגלו
תוך עצמית" ל"שכחה ןאמצעיו ובנגינה" ה רוסיה, קצוי מכל אליהם נהרו רבים משוררים

ראש> למעלה עלן נגינה ממעינות צמאונם ולרוות רגליהם בעפר להתאבק
בשיר פיו כשפתח אבל חליל. כקול היה קולו חדושיהם*
ונעימות יהודית נגינה ושלל בשפתותיו' חן ד,וצק הגדולים בחזניהם מתגאים היו העיר עשירי
כזרם מפיו זרמו ישוער לא ויופי חן בנות שמים בר מבני אחד שונים. באמצעים בהם ומחזיקים
היה הוא היהודית. הנשמה את ועינגו חיים מים קצין ליב למנופקטורה שהתעשין מספר, דיצ'וב
גדול כשרון בעל ומצוין, גדול חזן התפלה, ברוך כשהגיעו לתורה, לעלות כשנקרא מברדיצ'וב,
להתפלל רצופות, שעות לעמוד היה ויכול ביצירה, "בעבור אחרי פיו למוצא וחיכו שברך'' ל"מי
ונמשכה, שנבעה באימפרוביזציה, ולהשתפר בעבור כסף רובל ח"י בקול: עונה היה שנדר",
קץ ללא עצמו, הנגינה מעולם היהודים, כבטוי בראשם: נדו וכולם הכנסת. בבית ומקהלתו החזן
ואף וליהנות, להאזין נלאה לא והקהל ותכלית. הזה הסכום את סילק הוא ואכן והגון. יפה סכום
להתחמק איש שום העיז לא הנוראים בימים הבדלה. אחרי שבת במוצאי מיד
יודע היה הוא התפלה. סיום לפני הכנסת מבית סוגים: לשני לחלק יש ברדיציוב חזני את
רצו שעות במשך מוסיקליים רעיונות "לדברי' ומנצ כחזנים בברדיציוב ויצרו שפעלו לאלה א)
כזו, ובקלות במנוחה לנוסח מנוסח לעבור פות, ופע בברדיציוב שנולדו לאלה ב) מקהלות. חי
זמ שמיעת תוך קסם. אחוזי היו ששומעיו עד ואף טוב. לשם וזכו אחרות בערים כחזנים לו
בעולם לשקוע היה אפשר כאחד ויצירותיו רתו הרגש לחזני לשנים: לחלק יש הראשון הסוג
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מבדילה היתר, לעין תפוסה בלתי מחיצה יפה. היתר, נעימה וכל ומלואו' עולם לשכוח ההזיות,
אסים''. "שבת כאן היתד, לא ביניהם. וזמרתו תפלתו אכן כי החושים. ולכל ללב חודרת

בברדיצ'וב ירוחם כהן שנה מחמשים למעלה צופים. כנופת מתוקות היו התיבה לפני
כל וחשובים גדולים משוררים מקהלת עם רבתי לקריאה וקלות מלודיות שופעות היו יצירותיו
הזמן במשך רבים הוכתרו ומהם לעצמו' אחי של הראשונים הכללים מן בהן היה הדף. מן
היהודים הצלילים מפורסמים. ומנצחים לחזנים וניכר יתרים. סלסולים בלי ההרמוניה, תורת
למשוררים הועילו ירוחם משוררי בלבות שנספגו נחשב הוא רב. שכלי מאמץ גם בהן השקיע כי
לפס ועד במוסיקה, הסולם בשלבי לעלות רבים יצירותיו נתחבבו ולכן היהודית, הזמרה לאלוף
הנגינה במרכזי מפורסמים אופירה זמרי גת המק הזמרים על גם אלא שומעיו, על רק לא
יוסף שפיצברג, זאב נמנו תלמידיו בין הגיעו. בתוינגי פרק היודעים התפלות ובעלי צועיים,
אליעזר דוד, שלמה סלונימר, יוסי אלטשולר, המוכן, מן מצוין חומר בחבוריו להם מצאו בה

ואחרים. גורביץ, של יצירותיו את לשיר הזדמנות בכל והעדיפו
לב לב תשומת ירוחם שם לא גיסא מאידך פיוטי את העשירו ההרמוניות זמרותיו ירוחם.
בסרביה, פודוליה, ווהלין, בחבל המלים. אור הנו הימים של יותר ועוד ושלשרגלים, השבת
החסידות שיד במקומות וביחוד ופולין, גליציה ובין בקהלות היום עד חיות יצירותיו ראים.
בשפל ה"עברית'' היתד, העליונה, על בהם היתד, מחבוריו התוים. בכתב רשומות ומהן חזנים'
לעב להסתגל יכלו לא הם כן, על יתר המדרגה. שלה. רצוך "יהי עם ספירה ברכת מצטינת
ייי"^ י*הל שלה™ י'י^י? על י'ליטא;ת יית בצלאל של תלמידיו מבחירי היה ירוחם
לעי כגילג החזז' בפי המלים ליטיש לשמע ?אי אין העתיקה. היהודית הזמרה גאון האודיסאי,
חוזר כשהיה יבי™ שמים' ייא אדם יהא לם מאיזה בצלאל, למד היכן היום עד יודע איש
'נחשב שזי קצתה' על אי המלה על פעמים כמה שכמה היקרים נוסחאותיו כל את שאב מקור
י'יה למשל יייחם' היהודית בזמרה יאשי ייסיד זמרת של שבעיסה לשאור נחשבים מהם וכמה
בעברית יאחיי7 מות  המתים "מחיה שי: מאידך ישראל. של ללבם מפתח ומשמשים הרגש,
שבי: כל על שלי י^יי* מאז/אכז משיבשת המסורת זמרת של האמיתי הגניוס שהיה ידוע
של לעברית ה השיא ב ימבוטלת בטלה י'/™ שיה מיו ללמודים הוא אף זקוק היה ולא הישראלית,
שרה היתה למשל' ה^הלה' יחביי תלמידו ניסי שרוכזה העם, נשמת היה הנאמן מבועו חדים.
בחבחבח אי י''" לפני ''הייעי פעמים כמה אותו לימדה היכולת רבת ונשמתו הוא, בנשמתו
ממש הורס היה ונימי הריעו" שופר וקול וצרות צ שמפיו ורעננה חיה דתית זמרה למקור והפך
להטיף איש לב על עלה ולא ק, פסו כל מלה, כל ובאירופה. ברוסיה והזמרים החזנים יתר כל בזונו

זד" ע ע מוסר שם, ידועי רובם רבים, תלמידים העמיד בצלאל
לע הגדולים החזנים נוהגים היו ההם בימים מבצלאל בישראל. וחשובות רבות קהלות שייצגו
נעים שהיו המדינה, פני על טיולימסע ריר להזכיר: יש מהם מנגינות. חבורי כמה נשארו
הל ולפניהם לקהלה, ומקהלה לעיר מעיר יביים לפושעים'/ יד נותן "אתה "מלוך"' כשמך", "כי
וצוף קולם קסמי על ואגדות נפלאות ספורי כו הרבים''. רחמיך על *כי הבדלת", "אתה
מזיטומיר' פיינזינגר יחזקאל כגון זמרתם, נועם .
ומכל ואחרים. אומנר זלמן רדומישלר' היה שירוחם כמעט, בטוחים הנגינה בעולם
. ןהיו בלזר# ירוחב משה המפורסם החזן אצל גם בשעתו משורר
דרך כברת יןצאים שהין שליחים שנשלחן רים שידע מאפטא, הצדיק עם בקשר שעמד פסטרנק,
ןלהןדות החזנים האורחים פני לת ל הפר בחייו מוסרית הבלתי התנהגותו את אמנם
הי. כל בבקורם> יר ל שחל הכבןד ל ל תהפוך "בתפלותיך משה,  לו אמר והוא טיים,
מתפ היו והשו"בים, הרבנים ןשלמים> ראים השרת". למלאכי שלך החבלה מלאכי את בגיהנום
ומשתתפים האןרחים עם יחד בביהכנ ללים אחרת.באימ אמנם היתה ירוחם של זמרתו דרך
האורחים, ששני לשכוח< אין כי שבת> בעןנג בצלאל. לרבו נאמן תלמיד היה פרוביזציה
שמים יראי גם שניהם היו ניסי, עם ירוחם וא ירוחם, בידי ובראשה הרגש, חזנות בידי
מצוינים והיו יום' בכל גמרא שעור הלומדים לכתוב הדבר עלה ניסי' תלמידו בידי גם כך חר
היו ולאכסניותיהם טובות, ובמידות בחסידות הי המסורתיות הנעימות ברוח יצירותיהם את
ספורים מפיהם ולשמוע הקהלות מנכבדי באים החדישה. בהרמוניה בששים שיבטלו בלי שנות,
היו ערב בכל בעולם. המתרחשות וחדשות יפים להרמוניה החדישה ההרמוניה את הפכו שניהם
העדה' עשירי בבתי השירית יכולתם את מראים ההרמוניה וחדשות. נצורות בה והראו יהודית
הת וממש המונים המוני עמדו החלונות ומאחורי ובאר בטהובן לקויה. היתה ומערב מזרח של
"תקע אומר היה הקטן וכשירוחם מנחת. מוגגו ניסי הקטן, ירוחם עם אחד לפונדק כשנזדמנו
עד מגיע הדבר היה ערב' אלט בלוית בשופר* זווגם עלה לא (שטמפל), חרסונר זאב או בלזר
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בבית ש ו מ קטנה ליטאית בעיירה נולד ניסן מאד צפופים שעמדו השומעים. הנפש. כלות
נטיה הראה שמונה לגיל בהגיעו עניים. הורים וכש הגשמיות. התפשטות מעין הרגישו באולם'
אלט קול בעל היה אז כבר בנגינה. וכשרון יצירתו את ששרו משורריו עם משתפך היה ניסי
התקיימה שלא כמעט בליטא ברם, יפה. שצלצל בית ושמם עירנו חרבה לפניך... שחטאנו *ולפי
חזנים בה היו שלא שכן ומכל יהודית, חזנות השומעים. את הקסים מקדשנו''
לשרת ומסרו רוסיה לדרום הביאו אביו גדולים. לח "צדדים", לשני התפלג החזנים עולם כל
מלבד הקטן. ירוחם הידוע החזן אצל כמשורר שלי היו שניהם כי ניסי' וחסידי ירוחם סידי
הוא ופוסקים. תלמוד גם שגדל אחרי למד נגינה זמרת של בתקופתם ביותר הגדולים חיצבור
שנים כשלש שאחרי עד ובשקידה' בהתמדה למד העתיקה. הרגש
כש היה י"ד בן בש"ס. בקיאות לו ליחס החלו קשה משבר עת בפרץ, לעמוד ידעו ושניהם
הספיק אז מטלנטשה. השו"ב בת את לו ארש בשנות המסורתית, הרגש זמרת עמדת את סיכן

. לבו תשומת שמשכו רבות מנגינות לכתוב כבר העניק רוסיה, קיסר השני, כשאלכסנדר הששים,
לעתיד, חותנו בלב הד מצאו ואף ירוחם של בהש להרבות התחילו ואז ליהודים, יותר חרות

נגינה. וחובב מבין שהיה הכנסיות, בבתי יותר ועוד וברחוב, בבית כלה,
במ ובנו ה"עמודים" את מהם מוציאים שהיו

נתקבל חתן' עוד בהיותו שנים' כמה אחרי ובמ הישנים החזנים את פטרו "במות", קומם
רק שישב במקום בגליציה' ?בלז חזן בתורת זול של הספר מבית היכליים" חזנים באו קומם
עם כחזן הראשונה הופעתו ולרגל אחת< שנה בהדרגה החלה ה"כוראליים" וזמרת הוינאי צר
ימי לכל בלזר" "ניסי נקרא בבלז משרירים ההפיכה הישנים. הנגונים אשיות תחת לחתור
אחרי בקישינוב. בחזנות לכר'ז עבר מבלז חייי אלא הקהל' רצון בגלל לא באה הכנסת בבית
ששם יעליסבטגראד, קהלת בידי "נחטף" תקופה ממשו ודווקא הגויים". יאמרו "מה לשם ורק אך
בברדיצ'וב לכהן שעבר עי שנים' כשש כהן מאד גדולים שהיו וניסי, ירוחם של ררריהם
ימיו. אחרית עד נשאר ושם הישן, בביהכנ"ס בברדיצ'וב' שפיצברג כמו ההיכלית, בחזנות
העל המדרגה את ניסי החזן השיג בברדיצ'וב ריפור שעשה גרובין בחרסון' שסטופל וולוולה
ירו שרבו אחרי וביחוד הרוסית, שבחזנות יונה להתחרות שבאו הם הישנות' בנוסחאות מות
מעל לירד והתחיל ובחידושיו בשנותיו הזקין חם אז נעלבים היו התפלות בעלי הישנה. בזמרה
יצי המחדש ניסי, לתלמידו מקומו ולפנות הבמה להתביש החלו הישנים החזנים עצמם. בעיני מאד
לבבות לקחו אשר התפלות' לכל כמעט זמרה רות סל כשני עמדו וניסי ירוחם ורק הרגש' בזמרת
הכנ בתי וכל המזרחית' ובחריפותן אשן בלהט על ולהגן להציל בשביל החדש' נגד צור עי
חפנים במלא בהן השתמשו ברוסיה אשר סיות הישו
"מל נגוני וביחוד שומעיהן' את תמיד והרעישו תנופה למלחמת מגן ממלחמת עברו ולבסוף
המצאות השופעים שופרות" זכרונות, כיות, מסעות ערכו וניסי ירוחם ההיכלות. חזני נגד
כמ שכבשו צליליהם' ובתום חדשות מוסיקליות מקום ובכל המדינה, ערי פני על גדולים תעמולה
למ והוסיפו ברוסיה ישראל קהלות כל את עט החדשות יצירותיהם את והשמיעו לראוה הציגו

ויקר. כבוד חברם רק לא כי והראו הישנה הזמרה את המיצגות
שיש אלא החדש, מפני הישן את להוציא שאין

וכשרונו לאישיותו אגדות עטריזר בחייו עוד המקיפים הנצחיים' ערכינו את ולהעריץ לכבד
עילה שמשה ?ילן אביו עובדת ואף ?יצירה' תוצאות היו ואכן המסורתית. החזנות את גם
זאת ובכל בנערותו, ?ולי איבד כיצי לאגיר" ההי חזני של הכביר הזרם זו. לפעולתם טובות
בחסרונו להרגיש בלי עולמי ם ש בעל כחזן כהן המת כל את ולגרוף לסחוף בתחילה שאיים כלות
בתפ עולמות הרעיש זאת בכל אולם י?" זמרת וכבוד כוח, הותז דרכו, על לשטן יצב
ברוסיה. ביותר הגדול כחזז ינתפרסם לתי יותר. עוד גדל חדשות ביצירות הישנה הרגש
בחוריהן, ביערות ועיניי אש' לפיד תיכו ולנ לנסוע הרבו אחריו' שבאו והחזנים ירוחם,
מן דקה לפגימה לי'אזיל בשביל דקות ואזניי חלקו מקום ובכל החזנות, כבוד את בקנאם דוד
רק היה ניסי מקהלתו. מבני אחי מפי הדקה לאישיותם. כראוי כבוד להם
התענג אליי שהתרגל מי אבל מזמר ולא יוצר ונפטר שנים, 93 של לגיל להגיע זכה ירוחם
במתיקותם פליאה שעוררו ביצירה, מהגיגיו מאד הישן. העירוני הכנסת בית כחזן
היה העתיקים מהנוסחאות נוסח כל המילודית,
המיכסו הפריגי, הנוסח מחודשים. חיים בפיו חי (19061824) (ספיוואק) בלזר ניסן ג.
היה מהם אחד בכל בזה. וכיוצא האיאולי לודי, בחייו לו שהקים הקטן ירוחם של מזלו גרם
בארבעה רושם היה יצירה כל נפלאות. מראה ששם בלזר' ניסן זה היה וגדול. רציני מתחרה
בתוכן הן החזנות אמנות בפסגת עלה הוא קולות. בברדיצ'וב לחזן שנתמנה ספיוואק' היה משפחתו
למצוא בלי לקהל, מסירתן באופן והן יצירותיו כבסרביה. בעירה שוחט חותנו' להשתדלות הודות

*
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חשובה לתופעה היהודיים בחיים נחשבה חדש וביחוד האחרים, הנגינה בסוגי ורגליו ידיו אמנם
תשועה בגלל ויקר וששון אור ליהודים היה כאילו לרוחו. זרה שהיתר. הסדר, זמרת של
עשרות של שממרחק לספר' מענין שהיא. איזה בתחילה אחדים. לצדיקים קשור היה ניסן
לש ברגל באים יהודים היו מברדיצ'וב מילין על תמיד מונח היה "תניא" וספר חב"די היה
מברך ניסי את לשמוע במטרה ורק מברכין בת הצדיק דודל לרבי נתקשר כך אחר שולחנו.
לת מחוץ גם למרחקים הגיע שמו ראשחודש. וניסי הזמרה, מעמודי לאחד שחשבו מטאלנה

לים. מעבר וגם רוסיה, חומי ולשלם בשנה אחת פעם לפחות לבוא נתבקש
מקהלתו על מנצח היה ורגיל זקן כמנצח הגדול. הנגינה חובב לצדיק המוסיקלי מסו את
מינקובסקי פנחס אף מובהק. אמנותי וטעם בחוש ימים, כחודש ארך בטאלנה מבקוריו בקור כל
ראה שלא הודה באודיסה, מפורסם חזן תלמידו, בני כל ולפני הצדיק לפני הרבי בבית שר והיה
כשניסי ואמנם מניסי. טוב ייתר מנצח מימיו החדשים חבוריו כל את חסידיו, וקהל משפחתו
הש הכל: השתתפו מקהלתו, בלוית בזמרה פרץ שחבר.

בשירה. היקום' וכל והארץ מים שאל מטאלנה דודל שר' בהלצה, מספרים
המשוררים מבחירי מורכבת היתר. ומקהלתו משו על בשנה מוציא אתה כמה ניסי: את פעם
ברימונים הטנורים, אבירי הדרום' פלכי מכל ענ רובל. ומאתים אלף היתד,: תשובתו ? רריך
ואיל סופרנים ונערים ילדים ובחירי לך היה אתה, גדול שקמצן כנראה הצדיק: הו
הנעי שבסביבה והעיירות מהערים טים ולשכור רובל מאות שלש עוד לפחות להוציא
פעלה שהמקהלה ובשעה במקהלה. קולותיהם מו צורה זמרתך קבלה אז כי במקומך, אחר חזן גם
את מוציא ידיו, את מוריד ניסי היה עוזה בעצם ובהירה. ברורה
נחירי במלא ממנה ומריח להרחה הטבק קופסת שחור, טפוסי: היה הגדול, השם בעל ניסי'
נמרצת בתנופה האויר חלל את הפסיק ושוב אפי' ומ מדובלל זקנו עבה. אף בעל ומכוער, צנום
ידו מתנופת ונסוג חרד כאילו והאויר יייי של יבשות שערות כמה לו תחבו כאילו חודד,
למקהלה. שהעניק האמנותית ומהדינמיקה הגדולה בסנטרו.
אמני היהודי לעולם סיפקה ניסי מקהלת קול. בלי חזן ירוחם, של זה מובהק ותלמיד
גדול שם להם שיצא ראשונה, ממדרגה תיבה עליה. הוסיף ועוד רבו בזמרת שהמשיך הוא
לשיר לתעודתכבוד נחשב מקום בכל בעולם.  חסידיו העמידוהו יהודי וכיוצר נגן כיודע
לא במקהלתו. משורריו על ילי'מנות ניסי אצל ששניהם ואף מירוחם. למעלה  בצדק ואולי
אור ככוכבי שהופיעו והנוגנים מהחזנים אחד שונים אחד, ממקור המוסיקלית יניקתם את ינקו
ניסי אצל בנעוריהם שרתו היהודית הנגינה בשמי בעל היה מהם אחד כל ביצירתם. מזה זה היו

היהודיות. יצירותיו מהשפעת ונהנו שני גדולתם. היתה צפונה ובזה מקורי, סגנון
וא כחזנים חשובות משרות תפסו תלמידיו קשיש שהיה מפני ירוחם, מקודם אלה, חזנים
וההיכלות הכנסת בבתי כ"קנטורים" הרכך על בשנים עשרות שמרו ניסן, ואחריו יותר,
עודו ניסי של ורוחו המשכילים, בידי שנוסדו את ביצירותיהם והשיבו היהודית הזמרה כבוד

הכנסת. בית בזמרת היום עד מרחף וה רוסיה יהודי תפוצות בכל היהודית הנפש
נחום המצוין הבריטון נמנה משורריו בין ההיכלית החזנות מפני פחד באין השכנות, ארצות
במתנת אירופה בכל במינו יחיד שהיה מוטינקה החדשה.

הטבע. חננו אשר הזמרה יצי ובניצוחו. ביצירותיו היה ניסן של כחו
ר' הרב בן מאירל משורריו בין נמנה וכן הפועם שלהבת, מלא טון חדורות היו רותיו
רוקניטנה. העיירה יליד מידווידובסקי, חיים וס יאוש של טון זה היה לא הגלות. יהודי בלב
הלך לברדיצ'וב, בא הקיובית האופירה מנהל היה ניסי ותקוה. אמונה בטחון' של אלא פקות,
בתפ ניסי את לשמוע לביתהכנסת ביוםכפור וביצירותיו מירוחם, יותר אימפולסיבי מטבעו
לקיוב מאירל את אתו לקח מקהלתו, בלוית לתו התמזגו מלידתו ליטאי בהיותו יותר, נועז היה
ובזמן הממשלה של לקונסרבטוריון נתקבל ששם ההתלהבות עם יחד הליטאית החריפות אצלו
בפטרבורג. הקיסרית האופירה לשחקן נעשה קצר החסידותית. וההתפעלות
פנחס גם נמנה בקישינוב ניסי תלמידי בין באמצע ניסי של שבת" "תכנת ששמע מי
משם לבוא נתבקש שניסי ואחרי מינקובסקי' והוא באויר. שבת של ריח חש כאילו השבוע
בבית ירוחם רבו מקום את למלא לברדיצו'ב יו היה הוא השונים. החגים יתר ליצירות הדין
לבר עמו ללכת מינקובסקי נתרצה הישן הכנסת בזמרת ביותר והנמרץ ביותר המקורי הטון צר

חדשים. עשרה עוד שם אתו ונשאר דיציוב בתקופתו. החסידותי הכנסת בית
למד אלתר, הבכור, לניסי. היו בנים שני את שרים היו הדרומית רוסיה ערי בכל
בהצ שסיים בפטרבורג הקיסרי בקונסרבטוריון כמו מיצירותיו, חדשה יצירה כל ניסי. יצירות
אלמנה. אחריו בהשאירו ימיו' בדמי ומת טינות, יפך הוא "ממקומו או יצרת" *אתה שיחדשהו",
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קצת נגן בבחרותו הראשונה. בפעם בחזנות כהן ניסי. הסבא' אצל שגדלו ילדות ושתי צעירה
בקמח מסחר עושה היה חתונתו אחרי בכנור. טובים בציונים למוריו שגמר יודל היה השני הבן
עבר והנה ממקרוב. לצדיק כחסיד נוסע וגם שנים כמה ואחרי בוינה, הקיסרי בקונסרבטוריון
הצ של הכנסת בבית התיבה לפני אחת פעם ביצירה רב פרסום לו רכש ששם לאמריקה, נסע
זיידל, הנח, לו: ואמר לו קרא התפלה אחר זיק. ובנגינה.
נו לכך כי לחזן, והיה לאחרים הקמח סחר את בשנים בברדיצ'וב. ניסי כהן שנה ארבעים

העמוד. לפני אלא כטחנה, לא מקומך צרת. ובו סדיגורה לצדיקי תמיד נוסע היה האחרונות
כחזן כהן כך אחר בתכנה. חזן מקודם היה זיידל ושם בסדיגורה ונפטר 83 של לגיל הגיע יאן,
בברדי זו באצטלא לכהן עבר ומשם בקישינוב' נע מוסיקלית דמות נסתלקה אתו מנוחתוכבוד.
של בכחו ורק ונגינה, חזנות ללמוד בלי צ'וב, גדול. אמן בו אבדה והחזנות ביהדות, רצה
שו כשהיו אחרים. בפני מתפאר היה וכך הרבי.
נפלא יוצר באמת הנך זיידל, רי אותו: אלים (19431856) (מרגובסקי) רובנר זיידל יי ד.
משיב היה והוא זאתי כל למדת היכן ?חזנות. שמשו עלתה ירוחם, של שמשו שקעה טרם
(עיירה במקייב ל™  ל*""י* ייש' לכלי ניסי, של שמשיו שקעה וטרם בלזר, ניסן של

הרבי). מושב מקום קיוב' בפלר  היה המלא ששמו רובנר, זיידל של שמשו עלתה
בל גדולים מוסיקליים כשרונות גילה זיידל בשלשים מניסי היה וצעיר מרגובסקי' משה יעקב
שבקצת עד והיצירה, החזנות בשדה מצויים תי ^נה
חבר כנור עלי נגינתו תוך ללמוד שהספיק י'תוים שנחשב ראדומישל, יליד זה, חשוב דוזןמנגן
תפ לכל יהודיחסידותי בטעם ארוכות יצירות חשוב מקום תפש הוא אף הגדולים, בין לגדול
מושרים והם הנוראים, וימים החגים השבת, לית מע הרבה הנפלאות. ביצירותיו החזנות בעולם
לפעם מפעם שרים היו בוורשה ואפילו היום. עי ראשית בשליחצבור. מנו שהיהודים לו היו לות
קול עם אחר חבור או לזיידל ואמונה" "אמת בעל עברית, יודע מופלג, ולמדן אורין בר כל:
מיללדילבבי פילי איזה או הבריטון, בפי יחיל חכם גם המעלות. בבל למושלם מצייי קורא
מפרכס היה יהודים של שלבם נעים סופרן בפי קלים היו חבוריו יהודי. לב ובעל משכיל גדול,
יצירות שמיעת ודרך שמים. עונג תוך לשמעם חבוריו את ביצע הוא ואכן בתזמורת, לביצוע
מוסי השכלה כל שללא להאמין היה קשה כאלה נפלאים חדושים ובעל גאוני יוצר היה בתזמורת.
והישגים עצמית בתפיסה ורק שיטתית קלית ותפלתו המתגבר, במעין היה ביצירה ביצירה.
כאלה. מרהיבות לתוצאות זיידל הגיע עצמיים בבית כחזן נמנה הוא ישראל. בית לבות עוררה
ערך שבהן ותזמורת למקהלה לחזן, יצירות ליציר שניסי בעוד החדשה, שבברדיצ'וב החדש הכנסת
הגדו בערים נדודיו, בדרכי דתית נגינה נשפי העתיקה. בעיר במקומו נשאר
יצי באמריקה. גם ואחר באירופה היהודיות ל™ של ההיפר זיידל היה ויצירתו תפלתו בדרך
לתזמורת ומלואה" הארץ לה' מזמור "לדוד רתו ואילו צרוד, קול בעל היה האחרון בלזר. ביסי
מחזה זה היה ונשגבים. רבים רעיונות שופעת שלל מפיו והוציא כחליל נעים קול היה לזיידל
והתז המקהלה על מנצח זיידל את לראות נהדר זיידל שאצל לדעת ויש וסלסולים. צלולים צבעים
היה זקנו ראשו, על כפה חובש כשהוא מורת, ביצי אלא שלו, הקול על בחזנות הדגש היה לא
מעגל  ובמטהו לשנים ומפולג למשעי מסורק ני שבעצמו הגדולה המשוררים ובמקהלת דותיו
מפלאי פלא באמת זה היה צלילים. לשלל קסמים של והשפעתו כחו על כניסי. ממש עליה. צח
החזנות בשמי גדול כוכב לראות והטבע הזמן שנפשו אחד אמיד שיהודי מסופר, בתפלה זיידל

הרבי". "בכח רק שבא היהודית, הגדול רכושו כל את מכר זיידל לתפלות כלתה
בעונה השפיעו וזיידל ניסי החזנות, ענקי שני בעיר קבע ישיבת לשבת ועבר מושבו בעיר
בעיר וזה הישנה בעיר זה בברדיצ'וב' אחת בחזנות. זיידל בה שכהן
הצלי בשפת ולהאדירה תורה להגדיל החדשה, מוסיקלית, יותר מילודית, יותר היתה חזנותו
יהודית ונגינה חזנות בצלילי נשמה והעיר לים. נה מילודיות שלל יצגו זיידל חבורי ניסי. משל
לע חייט ישב לא בפיו "השכיבנו" בלי עתיקה. מסוב רביעיות וגם ודושיח, לקוליחיד דרות,
בפ סנדלר דפק לא פורקן" "יקום בלי בודתו, וטכניקה תרבות בעל במוסיקה, אמן שכל כות,
העג הזגג' הכבען, הנגר, הנעלים. בעקבות טישו יצירה מכל לעשות היה יכול אירופית במוסיקה
לא בברדיצ'וב אשר האומנים כל  הסבל לון, שלימה. אופרטה או אופרה ויצירה
ניסי של מיצירותיהם לשיר בלי בעבודתם זזו היה בדורו, החזנים אבי זה, שזיידל ומענין,
וכל בברדיצ'וב, גדול שבת היה שבת כל וזיידל. אף שר לא ומעולם מאליו), (לומד אוטודידקט
סיפקה החזנים שני קנאת כי לתפארת.  חג חרדת ובגלל להוריו, יחיד כבן נולד חזן. אצל
השמחה היתה וגדולה למכביר, יפות יצירות נק וכן "זיידל", בשם כנוהו יחידם לבנם הוריו

בעיר. במעונם שבה תבנה העיר שם על "רובנר" בשם רא
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החזנות. למרכז שהיתר, ברדיצ'וב, של העליזה הימים בימי ונגינתם השפעתם גדלה וביחוד
מהא ליהנות אליה באו ורבים העתיקה, היהודית שניהם. בין ההתחרות היתר, וניכרת הנוראים.

ורחימו. בדחילו החזניתדתית וירה ניצלה ובינתים השני. על לעלות רצה אחד בל
נמנע לא החזנים, ואצל רוסיה בערי כנוהג כל את אזר ניסי החזנים... קנאת את ברדיצ'וב
אחדים חדשים טיולימסע מלערוך זיידל אף הנו הימים של עמוקות תפלות בהשמיעו כחותיו
עם ויחד יהודים. ישוב מקומות פני על בשנה ובמו עתיק יהודי טעם ספוגות בנעימות ראים
בקי שנסתיים מוילנה במסע התחיל מקהלתו אלה ימים של ומהותם הימים' נוסח של טיבים
בשבתות. מתפללים היו בואם מקום ובכל שינוב. היו ושופרות זכרונות למלכויות, ניסי ביצירות

מסורתיים. זמרה נשפי ועורכים העמוד לפני בידים. ממש ממשמשים אלא מרגישים, רק לא
ליהודי שנשאר היחידי העונג היה יהודי חזן אופירות שרו כאן תזמורות. שקשקו זיידל ואצל
תייאט ההם. בימים הדרומית ברוסיה העיירות עז רושם שעשו (סולו) קולותיחיד עם שלימות
ממשלת כי מאד, רחוקות לעתים הופיע יהודי רון היו והנושאים עולמות. והרעישו שומעיהם על
של בהסואה ורק לכך' רשיון נתנה לא רוסיה מי יכתבון, השנה בראש תוקף, ונתנה רבים:
הדבר הרשות. ניתנה יהודיגרמני" "תיאטרון אלה כל בקצו. לא ומי בקצו מי ימות, ומי יחיה
היהו העיירות יושבי את ושימח שעינג היחידי פעם נוכח להיות שזכה ומי הקהל, את הלהיבו
יהודית וחזנות נגינה ומקהלתו. חזן היה דים שוב זיידל של תפלתו בעת הנוראים בימים אחת

היהודי. ללב קרובות תמיד היו האלקים עבודת של הנפלאה ההיית את שכח לא
נגי מחבר מחונן ומוסיקאי השפעה רב גורם וה הרגש לזמרת זיידל היה נאמן אמנם כי שם,
סמך ניסי יריבו ואפילו רובנר. זיידל היה נות היה ההרמוני חבורו שדרך אף המסורתי, נוסח
בסדיגורה. מת ניסי פטירתו. בעת ידיו את עליו הראו ב"עבודה" המודרנית. המוסיקה כלל לפי
אחד את ניסי קרא פטירתו לפני אחדות שעות נעי של שלל בהשמיעם נפלאות, ומשורריו זיידל
בשעת אצלו שישב מסדיגורה הצדיק ממקורבי מתוקות. מות
זיידל, את "כשתראה לו: ואמר נשמה, יציאת גד לפי היצירות טיב את מדדו המשוררים
ולכן היחידי, הוא נשאר מותי שאחרי לו, תאמר היצירה. אורך מאימת נפחדו פעם ולא וארכן. לן
נש שהחזנות שקט, בלב העולם את עוזב אני ראש למוסף זיידל של בלבד נקוה" כן ה"על

אמונות". בידים ארה "לוהנ מהאופרה יותר בתוינגינה תפס השנה
ברדיציוב את זיידל עזב המופלגת, זקנתו לעת סי ומסובכים. קשים והתוים ווגנר. של גריך
כחזן אחת שנה כהן לכך קודם לאמריקה. ונסע על נפל שפחד עד קץ, ללא וירידה עליה מני
את הדפיסו בוינה בלבוב. הגדול הכנסת בבית חזני הקדימו ולכן בלבד... הסתכלות תוך המשורר
דוד הידועים החזנים נמנו תלמידיו בין חבוריו. הי לקראת ובחזרות בהכנות להתחיל ברדיציוב
רפופורט יעקב רויטמן, דוד שטינברג, משה שבועות. אחר מיד הנוראים מים

יעיי ?יפניס' מנחם הרשמז' מרדכי וזיידל ניסי החזנים עמלו הנוראים בימים
הוא החזנים'/ "אבי בתואר לו קראו באמריקה אגלי מהנחות. למעלה נפש, במסירת במוספים
האחרונה. העולם מלחמת בשנות בניויורק נפטר שישב הקהל, ומכל מהמשוררים מהם, נזלו זעה

יי__.ייז,"רו. . בחבית. מלוחים כדגים צפוף הכנסת בבתי ועמד
טשוב ננרד י JTm "7J ה"ה 'יי נחת ששבעו העיקר בטענות. בא לא איש אך

דב הרבה בשעתה סיפקה היהודית ברדיטשוב חפנים. מלא
הדרומית. ברוסיה אשר היהודי הישוב לכל רים שלו, המקהלה היתר, זיידל של פעולתו קסם
מוצרי מצרכים: שני עמדו הראשונה בשורה למשורר נחשב גדול לכבוד ותפארתו. גאותו עליה
כלי גם סיפקה זה מלבד יהודית. ונגינה טכסטיל בבר לשיר זכה טנור כל לא זיידל. אצל לשיר
סדורים, מחזורים, ספרי הוציאה אחרים, קודש משוררים, אז היו ניסי. או זיידל אצל דיצ'וב
בדפוס שנדפסו שלימים ש"סים וגם חומשים, שהיו השדה, מערי עשירים חתנים או בנים
היהודי. הישוב תפוצות בכל ונפוצו שפטל יעקב לשיר שיזכו ובלבד הגון, כסף סכום משלמים
סלי ומזוזות, תפלין תעשית בה נעדרו לא וכן ולא הזנות נגוני ולספוג ברדיצ'וב חזני אצל
וכ פרשיות לארבע גויל כנפות, וארבע חות נתקבלו.
נגינה כלומר, יהודית, נגינה ואולם בזה. יוצא משוררים, מעשרים למעלה מנתה המקהלה
זמרת הכנסת, בית של הקודש טהרת על דתית קיפ (מנחם טנורים חמשה בהם וקטנים, גדולים
מרכזה עיקר את לה מצאה המסורתית הרגש ואח* משוחרר חיל שהיה םרוסקורובר משר, ניס,
והרימו בתוכה פעלו החזנות כהני שלשה זו. בעיר ומדע, בתורה שעסקו נערימשי גם בהם רים)'
לעיר. טוב שם הוציאו ושלשתם קרנה, את כמשכי היהודי בעולם כך אחר נתפרסמו ומהם
הסדר, מזמרת העיר היתה רחוקה זר, לעומת מהם רבים ומלומדים. סופרים מוסיקאים, לים.
המוסיקה כללי לפי כולה הבנויה הזולצריאנית, המשוררים לסביבת תודות הפרסומת את קבלו
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וב ביראתכבוד ענתה המקהלה ורק בורך'/ כבר אמנם התחילו ההיכליים החזנים המודרנית.
הסדר זמרת המבורך". ה' "ברוך נאים אקורדים (הפוריסטים) המקהלות עם העירות על לנוע
בעיני לצנינים רב זמן היו בברדיצ'וב וההיכל ומצוחצחים מסורקים מלובשים' כשהם שלהם
בפנים בכתפיהם הניעו פניו על בעברם היראים. ישראל. בתפוצות להתפשט גם שהחלו ככמרים,
הגביר שם מעליבות, מלים והשמיעו עצובות וחרדים ליראים היתה אסורה זו חדשה שירה
ול למשל היה ההיכל' ומקים יוזם הורוביץ' ובשעתו בכלל' ה"היכל" על שהוכרז החרם מחמת

בעיר. כבודו ירד ומאז שנינה, אדוקי שחרדו כשם רוסיה חרדי כך על חרדו
ברדיצ,וב בהיכל הראשון ה"קנטור" אן החזן' בהמבורג. הראשון ההיכל על גרמניה
לו. זרה היתה לא הרגש וזמרת בא מרחוק לא והנאורים המשכילים בעולם הנטיות בעקב
ותלמידו הקטן ירוחם של משוררו זה' כוראלי חזן בספרות בטוי לידי שבאו הישן' נגד שלילי ליחס
היה לא והוא שפיצברג' (דולף) זאב היה זולצר, של בחוגי הרעיון גבר המשכילים ובחוגי היהודית
המשוררים ממצויני אלא ורגיל, סתם משורר זמרה עם לתפלה היכלות להם לייסד המתבדלים
והיה הקטן, ירוחם העתיקה, הזמרה אביר של זולצר' של ציוך "שירי לפי מסודרת' מערבית
יחד העתיקה המסורת זמרת על מילדותו מחונך ולא השומעים קהל של לנפשם נגעה לא שאמנם
הר והם החדשים, הקנטורים גילו בני יתר עם סל בחריפות המלודיה, בנועם לבם את כבשה
והשתפכות עמקותה על הרגש זמרת את גישו זאת ובכל לדמעות, עד נפשם ובהשתפכות סולם
ורק שומעיהם. מהמון פחות לא בה אשר ך^ש ומההרמוניה מהאחדות מהסדר, הרבה התפעלו
לנ הפנימי צמאונם לתביעת התנכרו כרחם בעל השומעים כלומר: ובצלצולים, בצבעים העשירה
ומז שמי ועסיס יהודי טעם המלאה ישנה עימה ההיכ החזנים של שירתם מנעימת לא התפעלו
והש ולחנוכם לטעמם לעצמם' התכחשו רחי, שם את ששינו וכשם הסדר. מהדר אם כי ליים'

הזולצרית. הזמרה פרכוסי אחרי למלא תדלו שם את שינו כך (טמפל)' ל"היכל* ביתהכנסת
יהי ומנגן מאד מוסיקלי איש היה שפיצברג . "קנטור .החזן
גדולה, השפעה לו רכש בברדיצ,ןב ןתיק> די נתנו ה"היכל" וניצני הימים' ארבו לא

הןר יצ משה הגביר אלין וביחןד החסידות מרכז היא בברדיצ'וב' גם אותותם
לשם ןשלחו זןלצר אצל חם לין המל למושב אור, הצדיק לוייצחק שר' הווהלינית.
הסדר זמרת את למד זולצר אצל .wawn על תלמידיו ותלמידי הבעש"ט מנכדי ורבים לו,
ליצי. לא אבל לשירה מובהק תלמיד לן שן? היה זה מלבד לפעם. מפעם בה מבקרים היו
נדמה ף החם ןבמזגן הבריטוני לן רהי סביבה. ששכנו טברסקי מבית הצדיקים למרכז
..,0"n "זולצר לן ןהמנגנים רבו> לזןלצר הגון. חלק בה היה רוז'יןסדיגורה לצדיקי ואף
הח_ תלמידן בכבןד מ7/כנ7 היה זןלצר זועה עורר ידות החס במרכז ההיכל יסוד דבר
חזר בוינה למןדיו את גמרו אחרי הזהי שוב החרדית הסביבה כל את והביא האדוקים בקרב
המתפללים לב את יןתר עןד ןכבש לברדיצ/ןב יאוש. לידי
מק מצוין. מקהלתי מנצח גם היה שפיצברג שם. בין ? בברדיציוב ההיכל קם מי ובידי כיצד
ברו הקהלות מקהלות לכל דוגמה שמשה הלתו יצחק משה אחד, גדול גביר היה העיר עשירי
נמ בהם גדולים, אישים נמנו תלמידיו בין סיה. הרופאים הוראות ולפי מאד חלה שפעם הורוביץ,
הברו בהיכל מנצח שהיה נובקובסקי' דוד גם נה ב"טמפל" לבקר לו נזדמן ושם לוינה' הובילוהו

באודיסה. די חו היה הורוביץ זילצר. שלמה החזן את ולשמוע
, את רק ששמע זמן וכל הנגינה,. של נמרץ בב

ידע מאד, אינטליגנטי אדם היה שפיצברג ונחשב מנגינתם מתפעל היה ברדיצ'וב. חזני
בכתב הצטין שפה בכל יגרמנית יוסית היטב ועשה מאד, עליו השפיעה זולצר זמרת לחסידם.
היה אם להבחין היה יקשה האמנותי ייי לייסד עליו קבל ולבסוף אתו. ונתידד הכרה אתו
כבעל הצטיז וכן לוכ?וס' יפוס אי יי כתב זה היו שהחרדים לנאורים" כנסת .בית בברדיצ'וב
ייצ'וב מבי אש מלאת היתה וקייאתו ' "יא בשנת נבנה ההיכל אליו. לגשת לבלי מדקדקים
להופ*?' הראשוני' בשבת ועוי לפטרבורג ^ מש מתנגדים, התפללו בו הי"ט. למאה הששים
במקהלה שלי הנמייז במזג יתו מט את השיג שם לבושים היו החזנים מגורמנים. יהודים כילים,
חי ע!גכ כנגינ,ת י'יי' ודמייני לי' יומה היה לא בנות קטיפה מצנפות ראשם ועל ארוכים מעילים
אשתו. לרגל טראגי באופן בפטרבורג נגמיי חייו הצואר' על צעיף כעין  והטלית ראשים, ששה

בחירו באקיח עצמו את המית הוא על וליבנדובסקי. זולצר של רק יצירות ושרו
וסגנו תלמידו היה הילפרין הלוי צבי יצחק מיני בכל הצבור ענה לא רבא" שמיה יהא "אמן
היה מקודם הברדיצובאי. בהיכל שפיצברג של והר מחוטב בלווי בלבד, המקהלה אלא קולות,
מזי פיינזינגר יחזקאל הידוע החזן אצל משורר קולות של גדולה צעקה התרוממה לא וכן מוני.
בלזר וניסי ירוחם אחרי לשלישי שנחשב טומיר, המ ה' את "ברכו השמיע שהחזן אחרי הצבור
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1 העסיסית החזנות של והשורש מהמקור קתם שפיצברג' קולו את שמע ושם המסורה. בשירת
■ בצלאל' של המובהקים תלמידיו שני בברדיציוב. לרבנים המדרש בבית וחזן לזמרה כמורה אז שכהן
1 דוגמתם למצוא שאין החזנות בזמרת הענקים שני לבר אתו לקחו והוא בזיטומיר, הממשלה מטעם
1 המק שירת מיסד בלומנטל' ניסן רבי הם בעולם' כחזן נתקבל לסוף בהיכל. שני לחזן ומנהו דיצ'וב
1 ילידי היו (פיציי) אבראם ויהושע ברוסיה' הלה הברדיצ'ובי. בהיכל שפיצברג של מקומו וממלא
1 לק שהספיקו ומנצחים' יוצרים כמה ברדיצ'וב. הבריטונים". כ"מלך רוסיה בכל לפניו הלך שמו
1 באודיסה. נקלטו ברדיצ'וב' חזני מזמרת לוט הניקוליובי בהיכל כחזן לכהן עבר מברדיצ'וב
1 בוינה. תרפ"ה בשנת מת בחרסין. אשר
1 (פיציי) אבראם יהושעהשיל .2 בתי בהרבה ידוע המקהלות, ממנצחי אחד
1 (תקפתרנב) שנה מחמשים למעלה שעבד ברוסיה, היכלות
1 שקראוהו אבראם יהושעהשיל היה גדול חזן היה חזנים' עשרות וחנך היהודית בליטורגיה
1 עוד כי פעוט)' קטנטן.  (פיצילה ,,פיצייי' בכנוי תשומת אליו משך ילד בהיותו עוד יעקובקין.
1 האודיסאי שולזינגר בצלאל לקחוהו ילד בהיותו משה והגביר בברדיצ'וב, הראשונה במקהלה לב

היה הוא שומעיו. את בקולן והפליא למשורר מפי לקח לקחת לוינה שלחהו הורוביץ יצחק
יליד היה הוא ואף בלומנטל' ניסן של דורו בן המקהלה על קצר זמן ניצח מוינה חזרו עם זולצר.
האלה, הגדולים שני בתקפ. בה שנולד ברדיצ'וב. המק את ונהל לאודיסה עבר ומשם בברדיציוב
שנים עשרות אחד בזמן שמשו אחת> עיר ילידי אב המהוללים החזנים אצל שנים עשרות הלה

בחזנות. באודיסה' אחת, בעיר ואחרים. רזומני בכמן, ראם,
אלי גם נמצא בברדיצ'וב ההיכל במקהלת

(19241859) מינקובסקי פנחס .3 הוא שפיצברג. של מובהק תלמיד גרוביץ, עזר
ברדיצ,ןב יליד לא פנחס אחרי המסורת. מבועי על וחונך דתי בבית נולד
מאד קשור היה זאת ובכל בברדיצ'וב' ולא איש היה הוא יפה. טנור אצלו התפתח חתונתו
לחזנות לן תןצאןת ממנה כי ןי' יהןדית ל כחזן נתקבל אח"כ ויוצר. גדול מנגן משכיל,

בלזר ניסי אצל לומד ל שנים. 79 בגיל שם ומת ברוסטוב
בקש לברדיצ'וב, לשבת שניסי ןאחרי נוב' בברדיציוב, ידוע מנצח היה דאנציס יענקיל
ל לו בהוסיפו אלין> להלוןת פנחס את מוסיקאי, לגמרי היה לא שכמעט העובדה אף על
חדשים> מספר בברדיצ,ןב אתו ישב ןאמנם שכרו> בעל למד יוצר, מאצטלת רחוק שהיה לדבר ואין
ספג ובזמרה' התפלה בנוסח והשתלם ישב שם ליבנדובסקי, זולצר, של הסדורים ארבעת את פה
ורק בברדיצ,וב, החזנןת של האןירה את ל יצירות פרטיהם. פרטי ונאומברגלכל וינטראוב

שןניםי בחזנות ל ל משם התלהבותו בכח ידע זה מלבד ידע. לא אחרות
, ושבעתו חיה' ביד מנצח של תנועות לעשות

חסידים מבית היה מינקובסקי של מוצאו המקום את הברדיצ'ובי שבהיכל המקהלה תפסה
גידים' ל מוטי ה"ז' לאביו בשדהלבז נולי וחזנים באודיסה. הברודי ההיכל מקהלת אחרי השני
שבעה לא אזני אבל בגפ"ת כרסו מלא י"עיייי היה בווהלין ביותר הידועים החזנים אחד 1
"סייים' ינגיני י/פלה י7™א™ זמרה: לש?יע הקטן ירוחם של יורשו היה הוא סמולייר. אייזשי 1
קסם כבחבלי למשכו י'חל הגדיל הנגינה יעילם היה ברון בנו בברדיצ'וב. הישן הכנסת בבית 1
המסורת מזמרת שינק בלזר, בחרבניסי לבסיף י בניקולאיוב. הכוראלי בהיכל ויוצר מנצח
תמיד מפליג היה שמינקובסקי בצלאל' החזז של גם להזכיר יש המפורסמים התפלות מבעלי

 בשבחו מברדיצ'וב, (בןציון) פליוך שמואל החזן את
באי גיילית בקהלית חזן שימש מינקיבסקי מוסי ברעיונות המתגבר מעין גדול, אמן שהיה
יייק ניו חי?יו בקישינ?ב' ובאמייקה: רופה ודתי. תמים צדיק, אבל פשוט, איש היה קליים.
יאחייז לביב' לשם)' בביאי היאשינה (בפעם הקטנות העיירות באחת 90 בגיל מת האחרונותהוא השנים בשלושים באודיסה,  אחרון _,,,._ ^wv

, , ,, , ברוסיה. בקונאשר חלק לקחת הסכים לא מעולם חייו. לימי
קו7ש י'יי, ימיו ?ל ?כדומה 1שפים ךטים' באודיסה ותלמידיה ברדיטשוב ילידי ולשכלולו. פוסקת בלתי ליצירה ולחכמה, לתורה

שלו. התפלה סדר למקום ונחשבה חדשה עיר שהיתר. אודיסה,
אודיסה על שעברו הרעש" "ימי בוא עם חיש היתר, בה, שהתישבו ברוד פליטי של מקלט
הבולשבית, המהפכה מאז ברוסיה ישראל וקהלות הרגש לזמרת ישראל, בנגינת מרכז לעיר מהר
ומינקוב היהודי, הכנסת בית של והדרו זיוו פנה היה מאודיסה שולזינגר בצלאל הסדר. ולזמרת
ישבו ששם לפריס הגיע תסיה, את עזב סקי רוסיה. בדרום היפה הרגש לחזנות ראשון בכלל
והחל יורק לניו עבר ומשם ובתו, אשתו כבר באו שישבו האחרים החזנים של רובם ואולם
תאונה מקרה ישורון". ב"עדת כחזן לכהן מחדש יני את שינקו או בברדיצ'וב' נולדו או  דיסה
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מותו. יום עד שנה' מחמשים למעלה נשאר זה והוא תרפ"ג' בשבט י"ג ביום למותו גרם ברחוב
■* במותו. שנים וחמש ששים בן

נעלה כה תפקיד שמלאה היהודית' ברדיצ'וב
היא העולם. מן עברה והנגינה, החזנות בחיי (19211848) נובקובסקי דוד .4
בתול יותר ועוד היהודי' הזכיינית בספר תירשם למינקובסקי נובקובסקי דוד היה נאמן מלוה
זהב באותיות היהודית הנגינה התפתחות דות שאב וכמינקובסקי באודיסה' המקהלה על כמנצח
לחלק באים אנו הנוכחית ברשימה נצח. למזכרת בהי בברדיצ'וב' המוסיקלית יניקתו את הוא אף
נאמנים והניצוח' החזנות לאישי והוקרה כבוד נובקובסקי כחזן. שפיצברג כהן שבו החדש כל
הזאת". השירה את לכם כתבו "ואתם לפסוק ממיטב לתוכו וספג בברדיצ'וב מסוים זמן ישב
עוד ויש בכתובים' בי מהאישים חלק שרק מובן העתיקה. היהודית הנגינה
יחזקאלה, את כמו חשובים' פחות עליהם להוסיף בשנת קיוב בפלך מאלין בכפר נולד הוא
הכהן איסרל החזן בברדיצ'וב' ידוע חזן שהיה בהיכל כמשורר שרת לחייו השמונה משנת .1848
ב1916 ומת 1845 בשנת בברדיצ'וב שנולד בלזר שם שרת זה ובתפקיד בברדיצ'וב' אשר החדש

ואחרים. בניויורק כמנצח נתמנה 1871 או 1870 בשנת שנים. כעשר
גשורי ש. מ. ובתפקיד באודיסה' הברודי בהיכל המקהלה על

בברדיטשוב הכנסת בתי
הקצבים של ביתהכנסת היו לרוב בברדיטשוב ומדרש כנסת בתי
הליטאים של ביתהכנסת העשרים המאה בראשית הדורות. בכל בעיר

מברדיטשוב הרבי של הקלויז (המספר בתיתפילה למאתים קרוב בר. נמנו
בו) נגעו לא (הבולשביקים העיר. חלקי בכל קבועים), מנינים גם כולל

סקבירה חסידי של הקלויז  ורוברובם ועשירים' מפוארים היו* ביניהם
רבצינס דער הרשיל של הקלויזל בעלימקצוע צבור כל חוג' כל ופשוטים. צנועים
ישנה דעיר הגדול ביתהכנסת מקי היו  "אנשישלומנו" של קבוצה כל וכן

הנ"ל הגדול ביהכ"נ של בפלוש ביתהכנסת שושלות חסידי נבדל. ביתתפילה להם מים
החייטים של ביתהכנסת נושא שהיה מיוחד בקלויז מתיחדים היו שונות

הנ"ל הגדול ביהכ"נ במרתף בתי שבנו עשירים סתם גם היו רבם. שם את
הטנדטניקים של ביתהכנסת הלכו וכך שמותיהם. את נשאו והם תפילה

לכפריים) מוכנים בגדים (תופרי בקעו מהם וכמה ומכמה התפילה' מקומות ורבו
ישנה דעיר ביתהמדרש היום. שעות רוב המתפללים קולות

קדישא חברה של ביתהכנסת לפנים ישבו וקלויזים בתיכנסת בהרבה
לתופרי (שימש סטפאן חסידי של הקלויז אנשי ואף אברכים גם למדו נערים' למדו ולמדו.

שולכן) צינקרשה גם ונקרא פרוות תורה.
נחה'ס הרשיל רבי של הקלויזל חובבי ועד בדו"ח נזכרו בתיכנסיות כמה

שאפקלך") ה"גנבישה (בין ויטשקיס בסימטת יום ערב מקערת הנדבות על באודיסה ציון
מקרוב חסידי של הקלויז שנה בכל ב"המלי7' מתפרסמים שהיו הכפורים'
קורשוב חסידי של הקלויז פורטו שם מיוחדים. בספרים  ואחריכ ושנה

שולם חיים בבית שולכן) (גנזנה האומנים מנין ושמות ובתיהכנסיות הערים לפי הנדבות
הסנדלרים של ביתהכנסת המנדבים.

תהלים אומרי של ביתהכנסת משלח לפי היו בברדיטשוב בתיהכנסת רוב
מנזון שמאי ר' של ביתהכנסת של באלכסנדריה כמו ממש מתפלליהם, של היד

חולים בקור ביתהכנסת לכל ביתכנסת שם היה התלמוד שלפי מצרים,
הנגר) חייקל של (בביתו אומנות.
על הוקם מסורת שלפי הישן ביתהכנסת בשטח מהמרכז, בתיהכנסת רשימת וזוהי
הרב של ביתהתפילה צריף עמד שעליו המגרש גנילופיאטקה הנהר משפת הרחובות את הכולל

ליבר. האטליזים: רחבת עד
החדשה בעיר בתיהכנסת והקלויזים בתיהכנסת

פיכטנהולץ ביתהכנסת ידידיה ביתהכנסת
לנדוי יחזקאל דרבי ביתהכנסת צרנוביל חסידי של הקלויז

הכורלי ביתהכנסת סדיגורה חסידי של הקלויז
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פופיבקה ביתהכנסת החדשה העיר של הגדול ביתהכנסת
הסכר מאחרי הגדול ביתהכנסת הנ"ל הגדול ביהכ"נ של בפלוש ביתהכנסת
הנ"ל של בפלוש ביתהכנסת החדשה העיר של ביתהמדרש

(טייכשולכן) הנהר של ביתהכנסת בקלמן של ביתהכנסת
ביסטריקר ביתהכנסת הברוקר של ביתהכנסת
מגזאניק של ביתהכנסת י ביתהעלמין של ביתהכנסת

שיל) dp'uktkjixd (ברלי שיהל) (לעבעדיגע
הקוצקי הקלויז ז'יטומיר ביתהכנסת

. ביתהעלמין) של ביהכ"נ של (בפלוש (וואסערפיהרער) מובילימים של ביתהכנסת
שוהל) (סטאלירשה הנגרים של ביתהכנסת (וואסערטרעגער) נושאימים של ביתהכנסת

נגריבנין של ביתהכנסת דקצ'ניבקי ביתהכנסת
שוהל) (טעסליערשע ניבקי דקצ בפלוש ביתהכנסת

הברצלבי הקלייזל דאנציס ביתהכנסת
התלמודתורה של ביתהכנסת דאנציס של בפלוש ביתהכנסת
חדש בביקורחולים ביתהכנסת ישנים) בגדים (מוכרי

האופים של ביתהכנסת הסבלים של ביתהכנסת
מחלקימכתבים של ביתהכנסת N חוטביעצים של ביתהכנסת

אורכוב) היההרב ומגידה ישיבה נוסדה (בו מנסריעצים של ביתהכנסת
שולכן) רביס ינובר (דעם הניובי הקלויז מוביליחמר של ביתהכנסת

(ליב לצבא ספקיסוסים של ביתהכנסת שמואל משה ביתהכנסת
ע"י שנבנה אומרים יש שוהל). ראנטסקי הפיסקס) לצד הרחוב (בקרן
שם שהשתמד. לפני המשומד רובינשטיין כליזמר של ביתהכנסת
הראשונה. הציונית הספריה ב1902 נוסדה כלימר מלך של בביתו
יצחק ר' ע"י (הוקם אייזיק ר' של ביתהכנסת מוכרידגים של ביתהכנסת
ואחר רבות שנים לפני ז"ל אפרתי אייזיק המפשיטים של ביתהכנסת
מפריז). אפרתי הבנקאי בכספי מחדש נבנה הדון נוסעי של ביתהכנסת

(מוליערעס) הבנאים של ביתהכנסת יורזוקר של ביתהכנסת
סבלים של ביתהכנסת במרכבות העגלונים של ביתהכנסת

(שמוקלד) שזרים של ביתהכנסת חותכיטבק של ביתהכנסת
ברצלב. חסידי של ביתהכנסת שולכן) (קלאטקה לנהר שמעבר ביתהכנסת

דודזון משולם

הערים... ככל שלא
צורה הווי, על לאומיים, ערכים על ושמר הגולה יהדות היתד. היא ברדיטשוב. העיר היתד. הערים ככל שלא

מיוחדים. ותוכן המיו בסגנונה גם אלא תושביה לפי רק לא יהודית עיר
הדורות מכל טיפוסים וחדש, ישן נפגשו בברדיטשוב מראשית שלה העממי וההווי המובהק היהודי בצביונה חד,
ומשכי יראים ומתנגדים' חסידים וכיתותיהם: לזרמיהם להכיר אדם רצה בדורנו. הטראגי סופר. ועד בנייתה
ובונדאים, ציונים ומתבוללים, קיצוניים אדוקים לים, בצלה זמןמה לחסות עליו היה רוסיה, גולת יהודי את
אלה בין היו ועוד. ציבור ועסקני הישן מהטיפוס גבאים במת להקשיב השונות, שכבותיה את להכיר זו, עיר של
מוש אנשיקהל צדיקים, למדנים' אינטלקטואליים, אנשים הציבור מוסדות על לעבור הרבים' בבתיכנסיותיה רחש
ויהודיב בעליבתים סתם וגם כבוד, שואפי או בעים וכיתותיה למפלגותיה להתקרב והחזיקה, שהקימה והחסד
בין מבחינים שאינם עמך", מסוג השנה, ימות מכל את ולהבין השוק בכיכר להציץ מעטות, היו שלא
החוב ביתהכנסת, יהודי ואתם וכיתות, ומפלגות זרמים עסקני את להכיר העיר, של זו שבפינה הרבה התנועה
העיר נתברכה כחזנים והרי טוב' חזן תפילת לשמוע בים ללמוד כדי הרבות, מאגרותיה למקצת ולהאזין ומנהיגיה
לבלות האוהבים יהודים ולבסוף השנים, בכל ברדיטשוב לאומיים חיים ליצור עליה שנטל היהדות כל על ממנה
התפילה את לסיים הממהרים ואנשיהמון ב"שסיבל'' גדולים. כיוצרים עליכם, ושלום ספרים מוכר מנדלי בנכר.
דור גם גדל זד. יהודי עולם ובתוך בגשמיות. ולהשתקע העיר יהודי של החיים עם מגע מתוך בברדיטשוב בחרו
כבלי פרוק עם נמשך, ממנו וחלק ביחוסאבות, שבעט שלא להודות' יש שלה. והמורדות המעלות על הזאת,
חלק אולם המהפכניים. הזרמים אל ברוסיה, השיעבוד פי על אף בעיר. דבק הגלותיים החיים של מהשלילה מעט
ברמה. ונשאהו התחיה דגל את הרים הנוער של ניכר בחיי מבצר לשמש זה יהודי מרכז של בחלקו נפל כן
הקונגרס מלפני מראשיתה, בעיר ציונות של ניצנים ידועים של הטמיר מכוחה הרבה שאצר מבצר ווהלין, יהדות
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שנותקה לאחר גס נדמה, בכלל. העשיר וערכה חייה הצאר, שלטון תחת במחתרת שנמשכו הראשון, הציוני
למאתנו. העשרים שנות בראשית הגדולה, היהדות מגוף והת שהלכה השפעה, רבת רחבה. לפעולה גדלו אשר
מרכזי עם קשרים ללא האדום למסך מעבר ונשארה .1917 בשנת המהפכה אחרי פשטה
להיות הוסיפה שנים, יובל מחצי יותר משך אחרים יהדות
הכלליים החיים של הגדול בים במינו מיוחד אי ■***

והיהודיים. האסוציאציות הזכרונות, רבים מה ברדיטשוב
זו. רבתי קהילה על גם הכורת עלה על זו' עתיקה יהודית עיר על והמחשבות הציונים

אבטיחי אריה אורה אישיה, מוסדותיה, על הדורות, בשלשלת קורותיה

הראשון המתוקן החדר
משגה מקרא, עברית. היסטוריה העברית, השפה עברית, אחד" מ"עור כולם לא אמנם עתה, שלנו בתיספר

יפה. ובהסברה נכון בסדר אבל וגמרא, לשיטות מיסדיהם רוח לפי נפרדים מהם רבים יצאו,
נפתח הראשון, הקונגרס לפני כשנתיים תרנ"ה, בשנת בתוך נלחצים הילדים אין בכולם אבל שונים, ולסוגים
המתו ה"חדר .בנימשר.'' של הסניף חברי ע"י בפינםק על נחשבים והרצועה המקל ואין ד', על ד' של תחום
מהלך כל על במהרה ניכר היה שרשומו הראשון, קן" אז, הישנים בהדרים כמו הילד של הראשיים המחנכים
ועסקנים מורים הסביבה. באותה ילדינו של החינוך עניני לימוד ותנאי הילד לפני עכשיו ישנם רחבים לימוד בתי.
של טיבו את לראות ומרחוק מקרוב באו צבוריים את להרוס שהצליח הכוח נמצא ומאין נוחים, יותר
מוס מושבותיהם במקומות גם להקים כדי ההדר, אותו חינוך ולהכניס הישן החינוך על שמר אשר הברזל קיר
המתוקנים החדרים צמיחת החלה ביחוד זה, כעין דות החדר המתוקן! החדר של כוחו זה תחתיו?... חדש
הקונ אחרי רוסיה בארץ שלנו המושב בתחום להתפתח ולהחזיק, המעצורים כל על להתגבר שהצליח הוא המתוקן .

ומאלה מתוקנים חדרים נפתחו רבות בערים הראשון, גרס שכל מודרני ספר בית למדרגת עלה אשר עד מעמד
ברדיטשוב. בעיר גם חינוכם. את עכשיו בו מוצאים כמעט ילדינו

לפינסק בא הסתיו, ימי בראשית תרס"ב, ובשנת לחדר הלוחמים מראשי אחד היה הורודצקי א. ש.
(ששה החדרים את לראות ברדיטשוב מעיר אחד צעיר דוקא נלקחו למלחמה הזין וכלי בברדיטשוב המתוקן
ולתהות מחברתה) גבוהה אחת כתות, שש כעין אז, היו שנקרא החדש, בחדר גם כי הישן. של תחומו מתוך
שנבחר החינוך" ועד מאת היה שלוח ציר קנקנם. על קריאה הלימודים: אותם נלמדו מתוקן", חדר בשם
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לברדיטשוב. עמו יחד נסעתי יומיים כעבור בעיני. כטוב בעירם לפתוח שהתכוננו בברדיטשוב/ הציונים מאת אז
כארבעים לפני: מוכן הכל כבר מצאתי שמה בבואי שליחותו את מילא לשולחיו" כנאמן הציר, מתוקן. חדר
רהיטים נאה, דירה לבואי, חיכו שש, כבני כולם ילה ומסר פינסק חדרי של המורים לפני התיצב באמונה,
חבריו שכל החדר, עניני כל על להשגיח ועד גם יפים, ורושם היה אינטליגנטי צעיר שליחותו. דבר את להם
עורך קליינמן, משה ר' כמו: לשם, ידועים אנשים היו בעתון היה כותב בדברים. עמו באו אשר כל על עשה טוב
סוחרים ממשפחת מנזון, יחזקאל זמן' לאחר "העולם" החדרים את לבקר התחיל הוא היה. סופר בקיוב, רוסי
הדפוס. בעל שפסיל הרב של חתנו פרלמוטר, מר נכבדים, ימים וכעבור ומעלה הראשונה מהכתה כלומר: מהראשון,
הורו א. ש. וד"ר אחד. בכרך התלמוד כל את שהוציא סוף עד הבוקר מן בו וישב חדרי אל גם בא אחדים

הועד. בראש המדעים, כאיש ידוע שהיה דצקי, ואל לב שם הכל אל שעות. כחמששש השעורים, כל
ביחןי גוןלה" התחןללן. בעיר אלה כל אלי ניגש הביתה הלכו הילדים כאשר התבונן. הכל
החדר נגד 1U,w,n Dnwn של המלמוים י החינוך וער מאת יפויכוח לו שיש אזני את וגילה
כל </f fJJ מלמיים של אגןךןת תןמכין> 7JJ; החדי בשביל פינסק מחדר מורה לקחת "בברריטשוב א ש ^ על התנפלן ןביחןר הןעך חברי עלי לקבל לפני מציע מצדו והוא שם להיפתח שעתיד
החסידןת' לם של מתןךתןכן יצא בעצמן שדןא הורודצקי, א. ש. ד"ר היה זה צעיר הזה. התפקיד את
מתחומן פתאום שפרץ על הטשתובולית, מהסביבה אביב. בתל אתנו כעת היושב החסידות, חוקר
אל n היכל אל "הטןמאד" את להכניס השפעת עפ''י התרגום שיטת נהוגה היתר. פינסק בחדר
שףי אל גם את ןלבלע הן".ף לשיטת התנגד הוא כי הראשונה, הכתה של המורה
שףי ןאל בקיןב הלימןדים של אל , להש ביחור. הראשונה לכתה ובנוגע בעברית" "עברית
ןעל החוש ymy על דלטןריןת נשלחן הגיןליט נהפכתי כן אחרי אולם קודם, אני גם נכנעתי זו פעה

בראשם> יי א ש< ד.ף ל הןעד חבר. כל להזדמנות והתפללתי בעבריה ל"עברית אדוק לחסיד
הסכמתי ולכן עברית, כולה שתהיה לסביבה שתוציאני

ברגמן פ. ח. בו לעשות אוכל הלא החדש בחדר כי להצעתו, תיכף

ספרילימוד והוצאת המתוק? החדר
החדר. ביסודות תיקונים והוכנסו וגלזר איזנברג הביאי. החסידית לברדיטשוב שחדרה הציונית הרוח

מהחדי האלה הטורים כותב הוזמן 1904 בקיץ ארכו ולא עברי, לאומי דור לחנך הרעיון את בכנפיה
תמורות חלו המקומי. בחדר כמורה לכהן בהומל המתוקן שבו מתוקן, חדר להקים ניגשו העיר וציוני הימים
והגיע מסודר, עברי ביתספר להיות הפך והוא במוסד החרדים מבין מרוצים הבלתי בעברית. עברית ילמדו
נפרדים, מקומות בשלושה מפוזרות שהיו כיתות, לחמש והרעיון "מסוכן" בלעג כזה לחדר קוראים היו הקיצוניים
בעיני וביחוד חוץ, כלפי כי אם מתאימה, דירה מחוסר ההורים היו רבים לא אמנם נוסד. והחדר צורה לבש
עין תהיה לא למען כ"חדר", המוסד נשאר השלטונות, במקום שבא החדש, בחדר ללמוד ילדיהם את ששלחו

בו. צרה זר האינטליגנטים כאחד. הישן והחדר הכללי ביתהספר
את מושך החדש שהמוסד מהמלמדים, כמה בראות הממשלתי, הספר בית את החדש במוסד ראו לא כביכול
את שלחו שלא כמעט (העשירים הבינונית השכבה ילדי ראשית שטמנו דאגו, ישראל, אמוני משלומי והחרדים,
של חידושים להכניס וניסו קנאו זה), לבי"ס ילדיהם הרצון. בפני עומד אין אך לאפיקורסות.
בעברית גם לימדו ובאחדים לחדריהם, העברי ביה"ס מרץ .1903 בשנת נוסד בברדיטשוב המתוקן החדר
גלוי וכעס בשנאה דברו המלמדים ייב אי באיייש' יגם שראו והמורים, האלה העסקנים ע"י בחדר הושקע רב

המשכילים. של תלמודתויה שב נגייחיייש חדרים התקיימו כבר זמן אותו חשוב. ציוני מפעל בו
י'עביי' בביתיספי ימיי לאל כמ?ט כלליים ימייים ל הומל וילנה, יקטרינוסלב, קיוב, אחרות: בערים מתוקנים
ולתנ"ך' העבריים ללימודים נתונה היתד, הלב תשומת וכל היתל.ועוד. הרוח וגם עברי היה הדיבור העברית. טהרת על
בדבר ראו הציונים ד,מתוקן. החדר יוזמי לשמחת עברית היה בברדיטשוב הראשון המתוקן לחדר המורה

פובות. לתוצאות וקיוו נצחון והוא לו, קסם שהרעיון בפינסק, מורה ברגמן, פינחס
מתוקן חדר לו פתח לברדיטשוב ברגמן פנחס משחזר בעיר זה עברי חינוכי למוסד המעשי היסוד את שהניח
המקומיים. הציונים בחוג פעיל חלק לקח וגם גפרד' לו נוספו והתרחב. הלך והחדר ברדיטשוב. היהודית
ווהלין ברחבי לתהילה יצא המתוקנים החדרים של שמם והתפתח. הלך הקשיים כל אף ועל ומורים תלמידים

לה. ומחוצה בהוראה, מגזניק לבית קשור שהיד. ברגמן, המורה
שמשכה גמנסיה, בברריטשוב נוסדה 1905/6 בשנת ובמקומו לאודיסה המשפחה עם לעבור כן אחרי נאלץ
לגמנסיה עברו מהם רבים המתוקנים. החדרים חניכי את צעיר ארם שבווהלין, ברזנה איש קלריך, שמחה הוזמן
של קרנם לרדת החל מאז כלליים, לימודים בה ללמוד בתקופתו יותר. עוד החדר את להרים שהצליח ומחונן,
שנים עור להתקיים שהמשיכו אף המתוקנים, החדרים דוד כמורים והוזמנו לתלמידים שניר. כיתה נפתחה



39 ברדיסשוב / ווהלין ילקוט

ובא בברדיטשוב א"י, של היין יקבי מטעם תפקידו בית נפסק הראשונה העולמית המלחמה בתקופת מספר.
הראו וברגמן ברכוז בכלל. והציונים המורים עם במגע בעיר. העברי הספר
"מוריה" לחב' אותם כיוון והוא הערוך ספרם את לו הוצאת דבר הוא התרבות בפעולת ט~ול/7 פרק
בענין לאודיסה נסע ברגמן לאור. הוצאתו לשם באוריסה העברית וללימוד לחינוך דאגה מתוך בעיר. לימוד ספרי
ובשובי מוריה"/ ראשי של לבם לתשומת זכה לא אך זה לימוד, ספרי להכין צורך וברגמן ברכוז המורים ראו
לקראת לראשונה הופיע והספר כץ' אלתר עם התקשרו לאור שהוצא ילדים'' *שפת הספר את ערכו כך ולשם

חיש. שנמכרו טפסים ב2000 שבועות שפטיל בדפוס ונדפס כץ אלתר הספרים מוכר ע"י
ברכוז חיים שמואל לרגל לוינסקי, ל. א. ביקר ההיא בתקופה בברדיטשוב.

בברדיטשוב הראשון העתון
הסמו הפלכים עם רק לא למרחקים'/ חרת אר מידות": "גדל יהודי היה בברדיטשוב
עד רוסיה, של פנימה עם גם אם כי אליה, כים רגילים היו שהיהודים כמו הגלות. כאורך כו
קאוקאז. להררי מעבר ועד והדון והקאמה הוולגה רגלים , סירה של כמשוטות  ידים להתבטא;
ששים על כולד,; יהודית עיר היתר. ברדיטשוב עינים חווריםמאירים, פנים אך חסידה: כשל 
אלפיים או אלף אולי היו  בערך תושביה אלף זקן חלום'  צעיף ועטופות עמוקות שחורות,
בכל היה לא העיר. בפאתי בשכונות שגרו נכרים " מעומק יוצא וקול הפנים' על חן משווה שחור

כזו. במידה יהודי שכולו ישוב רוסיה קול של המלטף הרוך מן משהו בו שהיה החזה
ל ןב"מלכןת היה שלו שםןהלואי אבל ונאה. עדינה אשר.

כביכול ל פיפל   למבטא קל ולא "אסתטי" לא /לגמרי אן * ןברדירשןב דגושה. השניה רפה' ראשונה פ''א שטיין.
ל"השכלהעצמית" ןנתרבן ל של סוכנות  היתר. יש הא של מלאכותו

ל> ל גם ןגדל שבחורה "מעשהביכלר", של וקונטרסים עתונים
שבלב/יפל. פלקא' א? ל ל ק מתרחש מרא "למעלה השבוע מות י כל העסוקה יהודיה

ל ל ' ל זרים בבית או ילדים. המלא הוריה בבית שה"
בכלז עאחד י * היה * , ^/ היןייותי יום למשך לה שואלת בו, לשרת נשכרת שהיא

ל יןל* את אז לל ^ רןסיה< רחבי נפשה את בו ומזינה בפרוטה, קונטרס השבת,
כן אחף שנפרדן הנפןת ןשאר ךני, הרחוק. הגדול. העולם רחבי אל קט לזמן ועוברת

ל לל י לא ל ל נפוצים היו יקרות ואור זיו והמלא וההדיר הנאה
/ שניםזשחדל ץ ןה לרןסי1 י*הןד; כתובים כאלה, קונטרסים ברבואירבבות אז
" פולקסבלאט היהידי כדרך יודית. סתם לא אבל .יודית'/ בלשון

 ^ ל ל/זדי שינןסד "יודית אם כי חול. בעניני בניאדם שמדברים

קונטרס ברציפות, שהופיעו קונטרסים  מוארשה ואחד  { "המל  מפטרבורג בא

פיפל האמין ל=חית כי' י™:  לשביע בעירנו דיו צ^ושניםשל^החות^יםש
'י'^ י'"' י"י "יי עצמ" ^בב"רדייט^ובי להיותי שהתנדב המקומי. החובבציון עליד

עצמה< טשיב בברי ז עת ל"הצ פרס). לקבל מנת על (שלא "שלעמלק"פ"
להיות בי דוקא עיניו שם מר, משום אם (מסופקני חותמים יותר קצת שם היו פירה"
,(18956 (בשנת ההם בימים לעורך. לו פיפל של ה"מערופיה" היו והללו לעשרה) הגיעו
עדיין שמי הופיע לא כסופר; "נתגליתי" טרם לשני בעיר מהלכים עוד היו אלה מלבד שטיין.
מברכת אולי חוץ  "הצפירה". או ב"המליץ" מעיר ואחד הבירה מעיר אחד רוסיים, עתונים
א"י לישוב קופיקות ח"י ותרומת השנה ראש פיפלשטיין. בידי היה האחרון זה ורק הפלך.
דוקא בצנעה ב"המליץ". הפועלים לטובת או בישר ואם "עיר  ברדיטשוב והעיר
ערמה היתר, כבר ובידי בעטסופר משכתי קיוב. פלך על שנמנתה ווהלינית עיר אל'
ובפרוזה*. "בשיר מ"יצורירוחי". כתבייד, של ו'"סו חשוב מסחרי מרכז עירמחוז, היתה
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 יכו' לעשות" ו"עת וכו' בדורו" ו"יפתח י העתונים למערכות משהו לשלוח נסיתי לא ולמה
הסכמתי. רגשני אדם הנני עתה: לכם אגלה זה סוד גם

לא כמובן, "עוזרים", המלאכה. החלה עכשיו בימים והעתונים בכבודי' מפגיעה סובל ואני
ועד מראשו ה"עתוך את למלא הייתי וצריך היו, סופרים על להלעיג רע מנהג להם היה ההם
הפוב הגובה על להעמידו הייתי וצריך סופו. במדור בעיניהם, הוטבו לא שדבריהם מתחילים,
אקך ועל האחד, מהצד הזמן שאלות של ליציסטי פעם קיבלתי לבושתי כך. לשם שקבעו מיוחד
להוצאת. ורשיון השני. מהצד מקומית טואליות המ של פטיט באותיות השורות מבין "הצלפה"
דבר כל על והצנזורה בידינו; היה לא ן ו ת ע היה ה"פולקסבלאט". בימי עוד היה זה הזה. דור
חמורה היתד, היודית, בלשון וביחוד שבדפוכ נגד חריף ופולמוס עמודיו על גדול ויכוח פעם
היה צריך אם כי היה, לא במקום וצנזור מאה על ואני מה). בשל עוד זוכר (איני ליליינבלום
י"ב (מהלך ב ו י ק ב הצנזור אל דבר כל לשלוח חסיד הייתי שנותי שבעעשרה או ששעשרה
יותר יחמיר שלא אותו^ ו"למשוה" ברכבת) שעות זחיחות אז בי והיתד, ליליינבלום, של גדול
ארוך זמן הכתבים את בידו ישהה שלא וכדי מדי מכתב קבלתי עתה שזה מפני שעה, באותה הדעת
שפ דפוס במקום, אמנם, היה, דפוס מדי. יותר בתשובה ממש. ידו בכתב שולמן, קלמן מאת
היו לא בו העבודה תנאי אבל המפורסם. טיל הר כנראה, אז. שהוחג יובלו לחג לו ברכתי על
ויראי זקנים היו שרובם שהסדרים, ובפרט קלים' ונסיתי במקצת המשפחה" ,,מן אז עצמי גשתי
ב"ז'ר ובפרט חולין, לדברי בבוז התיחסו ^מים, ליליינבלום. של צדו על ההוא בריב להתערב
גדו חוברת להוציא הצלחנו אףעלפיכן גון". אחרי באה הדואר" ב"תיבת בסופי? היה ומר,
לה, וקראנו השבועונים, של הרגילה בתבנית שה מטומטם ואני .12 ק. מ. אל תשובה מה זמן
כלומר: אילוסטראציה'/ "ברדיטשיבר בשם שם ונאמר אני, שזה לנחש היה יכול לגמרי
בעיר. הראשון העתון זה היה ברדיטשוב. של פניה והנכון נכון, אינו במאמרו "החדש כך: בערך
של "פניה אלה בעלים נשתקפו באמת אם קטן יתום אינו ליליינבלום ובכלל: חדש; אינו
"אילוסטראציה" זאת היתר, כמה ועד ברדיטשוב" כמדו לי' היה לא ריבו"... את שתריב זקוק ואינו
של הצבוריים והחיים ההווי של ואמיתית נכונה הספיק וזה ההוא' כיום רע יום חיי בכל מה,
היחי הדבר עתה. לומר יכול איני _ ההיא העת אל דבר פעם עוד לנסות חשק כל ממני ליטול
בזכ שנשמר זו, לחוברת שהכנסתי מה מכל די בי עיניו פיפלשטיין שם זאת בכל ולמה עתון.
לנסיוני וחשבתיו עליו גאוותי שהיתר, מפני רוני לשון'/ כ"בעל שם לי יצא אכן, ? לעורך לעשותני
של מכתבים "ארבעה  היה בספרות' הראשון באים שהם ואמרו, יהודים כמה אלי באו ופעם
ביודית) ("פאקנטרגער" בספרים" הרוכל שבתי וביק איש' עשרות כמה של שלמה חבורה בשם
א"י ואתרוגי קורפו אתרוגי ענין היה שנושאם הירש' הברון אל מכתב בשבילם שאחבר שוני
בפובליציסטיקה ההם בימים בוערת" "שאלה __ לארגנטינה. הברון אותם יקח כי רוצים שהם
של כתיבתו לדרך בחיקוי ונכתבו  הציונית לא זאת בכל חובבציון, כבר הייתי אמנם אני
ועוררו וסארקאזם' באירוניה ספרים' מוכר מנדלי העלובים היהודים הפצרת בפני לעמוד יכולתי
פלא באורח העיר". "טובי אצל גדול קטרוג נגדי הלבבות חרדת שעת אז שהיתר, ובפרט האלה'
של מכתבהיד מטושטש העתק אצלי נשתמר הרעות השמועות ולפי מוסקבה" "גירוש אחרי

שלי. ראשונה זו "יצירה" ברו היהודים על שמתרגשות חדשות גזרות על
נמכרה טפסים' אלפים בחמשת ההוצאה' ומסתבר' האגרת. את בשבילם וחיברתי _ סיה,
פיפל ניגש לא זאת ובכל קצר, זמן במשך כולה וגם ונשגבות' רמות במליצות אותו שתיבלתי
לו הראה הנסיון חדשה. הוברת להוצאת שטיין היהו המצוקה את נאמנים בדברים בה תיארתי
משאת שהיה ממש, ן ו עת יווסד לא זה שבאופן  החשכה הגלות של הקודר היגון ואת דית
רשיון להשיג בשתדלנות נסתבך והוא נפשו, בפי לשיחה והיה בעיר מוניטין לחיבורי יצא כי
בברדיטשוב, ודוקא היודית בלשון עתון להוצאת שאני פיפלשטיין' חשב כך משום אולי רבים.
זה, מסכן הדרום. בנפת ה"תחום" של טבורו לו. הדרוש האיש
ביתו, מחיית את בקושי ומוצא ודל עני שהיה עתון של העריכה את לידי לקחת ההצעה
ובנים אשר, עם אחד, חדר של מרתף בדירת ודר רגילים כבר אנו היום גדולה. במבוכה הביאתני
על למצוא, היה שיכול פרוטה כל בזבז חמשה, עםהארץ אפילו להיות יכול עתון שעורך בכך,
עתון. להוצאת רשיון להשיג הזאת השתדלנות היה ההם בימים בלבד. מדרבנן ולא מדאורייתא,
משג נרפא ולא הזה, לרעיון ממש נשתגע הוא רבנים ואפילו מאד, גבוהה דרגה "עורך" התואר
הוצאות עוד להוציא יהין שלא עליו כששתו עונו  החכם" "הרב בכינוי אליו פונים היו וגאונים
להוצאת רשיון לקבל זו, חסרתתקוה שאיפה על אצטלא ללבוש שכמותי צעיר בחור יעיז כיצד
ומצויירים ממנו שגדולים בזמן בברדיטשוב' עתון ואחרי היסוסים' אחרי אולם ? רבא" "גברא של
לקבל לשוא עמלים משלו מרובים באמצעים וכו' איש" שאין "במקום בטענות היצר פיתויי
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בהשתד עמו שותף להיות הזמינני לא כי אם בוורשה. או בפטרבורג יהודי עתון להוצאת רשיון
לבדו הוא שרק היה, ב"תכניתו" כי אלו, לויות הזה. שלו האידיאל אל ממש כלתה נפשו והוא,

העתון. בעל יהיה הציונית התנועה בעוז פרצה כשנתיים אחרי
של "עורך" שוב נעשיתי זה אחרי כשנתיים בלשון שבועונים להופיע שוב והחלו החדשה
למען תעמולה חוברות להפצת "עזרא'/ הוצאת היומי העתון גם והופיע מעט ועוד היודית,
חברים, שני עוד עם ביחד שיסדתי, הציונות, פיפלשטיין פריינד". "דער ברוסיה: יודית בלשון
"מומחה" כבר הייתי עכשיו בברדיטשוב. ושוב שנפגשתי פעם וכל אלה, עתונים של הסוכן היה
במפעל אלינו הצטרף לא פיפלשטיין אך בעריכה. רוטן והיה מלבו עמוקה אנחה יוצאת היתה עמו
וכמה שאף הוא כלום"; "לא זה היה בשבילו זה, י! רואה "אתה עלי: בתרעומת כאילו נגדי

ממשי'... ל"עתון לעתון, היכן  וממשיכים רוחנו מאריכים היינו ואילו
קליינמן משה והוא. אני פירוש:  "היינו" ...!? עתה כבר היינו

1920 בברדיטשוב, החלוץ חברי קבוצת

בברדיטשוב הציונות מראשית
גרמה ואף מאד הצליחה האוצר מניות על והחתימה בברדיטשוב הד מצאה בשעתם חובביציון של קריאתם

לתנועה. רבים להתקרבות ההיו בעיר ביותר נקלטה הרצל של המדינית והציונות
בברדיטשוב: אז נוסדו לנוער ציוניות אגודות שתי וביניהם חסידים, של עיר ברובה שהיתר. אף הזאת, דית
הצעיר. מהדור רבים שמשכו ו"בנותציון", .בניציון" שהא ומשכילים, מתבוללים גם חסרו לא בעיר קנאים.
האלה האגודות לחברי שעוריערב סודרו 1900 בשנת דגלם את בגאון נשאו הציונים יחד. אותם כרכו דוקים
התומכים לברכה יזכרו וציונות. היסטוריה תנ"ך, ללימוד יוסף המובהק הציוני עמד בראשם חסידית. בהתלהבות
קוביליאנסקי נ. ש. יולים, ישראל ר' זה ציוניתרבותי במפעל דסליר' אלכסנדר נמנו: הפעילים חבריו ועל רוזנפלד
הערב שעורי להחזקת הראשונים התורמים שהיו ואח', פוגל. ליב קליינמן' משה מנזון, יחזקאל קיטייניק, יחיאל

צבא. לקבלני הכנסת בבית שהי* אחרים חבריםעסקנים וכמה האלה הזכרונות כותב
לערוך הציונים התכוננו (1904) תרס"ד תמוז כ' ביום כל את לו והקדישו התחיה לרעיון ונפש בלב מסורים
הישן. הכנסת בבית מותו) (ביום הרצל לד''ר אזכרה לקדושה נחשבה הציונות למען העבודה ונפשם. מרצם
ומצא מוקדמת בשעה הכנסת בבית להתאסף החל רב קהל בעיר. שרשים והכתה הלכה והיא ממש'
שהרב יצאה' שמועה סגורות. ביתהכנסת דלתות את פעולת התנהלה שחלפה למאה התשעים משנות
אינו נלהב) בויאני (חסיד אורטנברג דוד ר' הראשי' ציון, חובבי של האודיסאי הועד לטובת כספים אוסף
יצאו מיד בדבר. להאמין יסור והיה מהדבר' מרוצה ונענו. נתבעו ויהודים
יוליס, ישראל ר' אל רוזנפלד יוסף עם הטורים כותב ערכו בנק) (הקולוניאל ההתישבות אוצר יסוד עם
מחוץ בקייטנה אז ונמצא ביהכ"נ של הגבאי אז שהיה היכולת בעלי כל בין בעיר סיבוב ברדיטשוב ציוני
ביתהכנסת של המפתחות את בידיהם שלח והוא לעיר, החסידים, מבין אפילו נענו. כולם שכמעט יצויין' ולזכותם
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של הרצאתו האורחים. לכבוד אספה נערכה אברכיוב כראוי. האזכרה את לקיים בלזר ניסן לחזן הוראה עם
רושכ ועשתה ושקולה עמוקה היתר, מנדלשסם הפרופ' שמילא אלפים' של קהל בפני התקיימה האזכרה ואמנם
מת יהודי בקלמן' מוריס נוכח היה אספה באותה חזק. התפילה בשעת בבכי וגער. מקום אפס עד הכנסת בית את
מנרלשמם לפרופ' ניגש ההרצאה ובתום בעיר' בולל ופרסום ניצחון בדבר היה ומקהלתו. החזן של הנרגשת

הרצאתו. על גלויות מחמאות לו ופיזר בעיר. לציונים
מחוץ בקייטנה אז ונמצא ביהכ"נ של הגבאי שהיה ברדיטשוב את שביקרו הציונים השליחים היו רבים
יסוד שימשה ההם' הרחוקים בימים זו, ציונית פעולה בוכמיל. ד"ר יזכרו: מהם הציונות' של הראשונה בתקופה
אחרי בעיר שהתפתחה המסועפת הציונית לעבודה זלטופולסקי דבוסינסקי' מוסינזון' ד"ר מנדלשטם' פרופ'

ב"החלוץ''. הנוער ולארגון ברוסיה המהפכה וזלטו מנדלשטם של ביקורם רושם ימחה לא ואחרים
שינפלד אברהם לייב של בביתו מינסק. ועידת לפני כשנה יחד פולסקי

^^^^' tonr* Kmr ^r^9'^: .

1923 בשנת בברדיטשוב ו.ה;וץ חברי קבוצת

המהפכה אחרי הראשון הציוני הכרוז
בהל הציונית ההסתדרות בועידת ובהיר מפורט נוסח מקלס לרכש שואפת "הציונות

סינגפורס. בארץישראל' ישראל לעם במוח
בכל עמנו של הלאומיות הזכויות בסזזון ואולם 1917 PD
עמנו, של מבעי לאומי לקיום סרוב עדיין איננו הארצות , שלחולים הכללית הלאומית הפרובלימה את עדיין פותר איננו
וליצור להתפתח נורמליים" חיים לחיות יכול עם אין עמנו. נהרס. במדינה הישן המשטר

סריםוריאליאבסונומי. לאומי מרכז בלי שחרור רוסיה' של אומותיה לכל השחרור יום בא
המפלגה מכריזה בגולה זכויות דרישת עם ביחד עמל הרבה ואולם העם' לידי עבר השלטון דורות. מכבלי

אדמה: דרישת על גם הציונית ולבצרו. הזה השלטון על לשמור כדי עור דרוש ומ^
אבסונומי ומרכז  בגולה מלאות לאומיות זכויות העברי. העם לכל ותקיפה כבירה עבורה שעת הגיעה

בארץישראל. להשתתף עצמו את ולהכשיר להסתדר עליו מוטלת חובה
עולמית. קאטאסטרופה בשעת עומדים אנו יהודים! להקרא שצריכה המכוננת' האספה אל העתידות בבחירות

עתידה ברוסיה, המהפכה את קרבה אשר המלחמה, כללית, בחירה ידי על הפרופורציונליות' עיקר עלפי
מגישים העולם עמי כל וממלכות. עמים גבולות לשנות וחשאית. שור. ישירה.
השלום קונגרס לפני המקסימליות דרישותיהם את והתפתחות גמור חופש בשם לדגול צריכות הבחירות
המאוחד היהודי העם צריך זו הסטורית בשעה העתידי. ברוסיה. היושבים העמים של שלמה
הפרובלימה פתרון דבר על דרישותיו את הוא אף להגיש הדמוקרטיה אינטרסי אל מתאימים שלגו האינטרסים

היהודי. הלאום של אנו צריכים עמם ושלובייד שברוסיה, הלאומים כל של
צריכים החפשית, ברוסיה החיים של החרשים בתנאים השונים. הלאומיים המיעוטים של זכויותיהם על להגן
הארצות, בכל אחינו עם ביחד ברוסיה. היהודים אנחנו. ונתנסחה זו סיסמה נתפרסמה שנים עשר לפני עוד
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ההיסטורי האידיאל על מלחמה לשם והלאומיות, האנושיות אבטונומייח לחיים האומה כל של שאיפותיה ע''ד להכריז
והעתיד העבר pxn התחיד. אידיאל העברי' העם של קודם ולרכז לסור אנו צריכים זו לתכלית בארץישראל.

העברי. לקרוא אנחנו צריכים ברוסיה' הלאומיים כוחותינו את כל
הציוני! לדגל מסביב הסתדרו יהודים! רוסיה. יהודי טל כללי 7קוננרס

על גדולות חובות מטיל ההיסטורי המומנט יהודים!
הברדיטשובי העירוני הועד הזד הגדול ההיסטורי ברגע העברי. הצבור חוגי כל
הציונית ההסתדרות של זכויותינו על הגנה לשם להסתדר עלינו מוטלת לחובה

המהפכה אחרי והציונות הציבוריות
דור נבחר חבריה מבין הקהילה. במועצת החזקה היתה בחיי ניכר מפנה הביאה 1917 במרס ברוסיה המהפכה
יעקב הרב היו. המועצה חברי בין המועצה. כראש ליפץ בחיים חזקה להתעוררות וגרמה בברדיטשןב יהיהודים
בועד ועוד. לדר שלמה (שוחט)' לרנר יצחק ברמן' רחבה לפעולה והתעוררו קמו והמפלגתיים. הציבוריים
יעקב הרב ראש' יושב צ'רבונינקיס' עו''ד ישבו: ההנהלה הרדמה אחרי החוגים בכל רעיונות ונושאי עסקנים
ואחרים. גילגיץ נירנברג' פני גברת נירנברג' מר ברמן' המחתרות הצארי. השלטון ע" ודיכוי ארוכה חברתית
עיבדה הקהל' על מס הקהילה הטילה פעולתה בראשית הציונים גם ליגלית. לפעולה עברו ואנשיהן חוסלו
בהנהל השונים המוסרות את ריכזה לפעולותיה, תכנית כספים באיסוף עסקו ברוחם' הסברה פעולת פיתחו
שטח וכד'. העזרה פעולת הרישום, הרבנות, את וכן תה ועוד. הציבוריים המוסדות לארגון דאגו ציוניות, למטרות
הכיבוש ער הענינים נמשכו כר, והתרחב. הלך פעולתה שנכנסו חדשים, לעסקנים גם כנפים הצמיחה ד.מהפכה
היתה הקהילה של הרציניות הפעולות אחת הבולשביסטי. שדגלו המפלגות, ולפעולות הכלל לעסקי בהתלהבות
והיא המקומיים לנזקקים וכן הרבים, לפליטים סיוע בזו. זו ולחמו הרבות ובסיסמאותיהן במצעיהן
ריכזו המקומיים העסקנים זה. בשטח לעשות הרבתה להתארגן החלו הריבולוציה של השכרון חדשי אחרי
וה הנודדים אחיהם סבל להקלת כוחותיהם מיטב את בתי גבאי ע"י הקהילה ועד הוקם והקהל, ההסד .מוסדות
התרבות, שאלת גם אך הררית. בהבנה ופעלו סובלים ונעשו המוסדות את שניהלו הקהל ואנשי הכנסיות
ועוררה בדיונים נכבד מקום תפסה אידיש או עברית הכרזת עפ"י המדינה. ערי כבשאר קהילה לבחירת הכנות
הבונראים תמידית. מפלגות ומלחמת סוף בלי ויכוחים בברדיטשוב נערכו ברוסיה היהודית הלאומית האספה
העב על הציונים הגנו ולעומתם האידיש לזכויות נלחמו להן שקדמו '1918 באביב דימוקרטית לקהילה בחירות
הפרוטוקולים רישום בשאלת גם התעורר זה ריב רית. הקהילה, חברי ונבחרו מעטים, לא מפלגתיים ויכוחים
הפרוטוקולים את לערוך בפשרה: ונגמר הישיבות של הזו הדימוקרסית בקהילה הקהל. עסקי עברו שלידם
היה העברי המזכיר מזכירים. שני ע"י השפות בשתי היוו בה הרוב ואת שבעיר הזרמים כל מיוצגים היו
לא"י) עליתו (לרגל ברדיטשוב את ומשעזב פריידמן מאיר שלהם והסיעה הבוחרים מקולות 40'^ שקיבלו ^עונדאים,

^KvH| IS; I ifg A ■** iflftftf? jKMM^^^^^^HBt" I . j ?9^^^H

8ו9ו במאי באחד פומבית תהלוכה



ברדיטשוב / ווהלין ילקוט ~ 44

התחנכו בגן כשניה. וברבש הגן את לנהל דרזנץ פרומה סריצק0 משה הרב של (בנו הסורים כותב במקומו נבחר
עבריים, בתיספר כמה הוקמו כן ילד. משבעים למעלה תסקיד גם עליו הוסל הימים במרוצת .1919 בפברואר
מוס על וציונות. להיסטוריה וחוגים לעברית שעוריערב עד 1919 מנובמבר במשרתו כיהן והוא האידי המזכיר
שהיו ברדיסשוב. ציוני של גאותם היתר. אלד. חינוך דות לאיס ועברה הסובייטי, השלטון ע''י הקהילה שנסגרה
ברחוב צ'רניבסקי בבית שלהם במועדון ומתכנסים נפגשים מחלקה בראש וצרבוגינקיס יהודית' כמחלקה סולקום
שם הציונית, הספריה הוחזקה בנץ באותו סובורנה. בפועל. זו
המועדון ומבאי בתיהספר מחניכי הילדים. גן הותקן גם על רבה השפעה לציונים להם היתד. שלא סי על אף

בעיר. לאומיציוני דור גדל בקהילה ניכרת השפעה להם היתר. מקום מכל ההמונים,
חוה ןיסןו לעליה 1TIWJI< ה"מסיי ^ בנאמנות לקהילה התמסרו הציונים הכנסיות. ובבתי
הכשרה תחגת זו wn בפובף הציונית ההסתדרות של מהנוער היה הגדול רובם ^יתרד.. ^ הלכן. ןפעןלתם } חלןצי המקרים ברוב צעיריציון'. של זרם גם היה שבמקום.

והלו ע7>ה חברח;ם יימשל, פשרה. או הסכם לידי מהמפלגות היריבים הגיעו
שאלת מלבד וכר המוסדות החזקת העזרה, בשאלת

בתי של גבאים נמנעו כן לפגי שנה עשרים אם הסורים כותב תמיד. וחריפה בוערת שהיתר. החינוך
בבתיהכנסיות להרצל אזכרה עריכת לאפשר יבנסיות ארצה עליתו עד הציוני הועד מזכיר גם היה האלר,
בתקופה הרי קנאים, וסתם החסידים התנגדות בגלל .1921 בשנת
הלאומי הרעיון אחרות. רוחות נשבו (191719) הנידונה חיוגים ומדריכים מרצים לעיר באים היו לזמן מזמן
התנאים אך בעיר. התבססה והציונות רבים לבבות יבש וא פיסרבסקי זליקין, טיומקץ. הינדס, (גרוסמן,
על שעבר הפרעות גל לסריחתה. סיעו לא המדיניים הצ והעבודה והרצאות אספותעם נערכו חרים),
בש ביהודים הלוחמים החילות ופגיעות אוקראינה יייייי הציו של החשובים מהמפעלים בעיר. פרחה יונית
ג0 הלאומיתציבורית הפעולה להחגקת גרמו ההן נים ידם. על שהוקמו העברים החינוך מוסדות יצוינו נים
מחנות עי העיר ביהודי הפגיעות ידועות בברדיסשוב. בהם מהפעילים ואחרים. והקואופרציר. ההכשרה מפעלי
בפצועים רכוש, בשוד שנסתיימו םסלורה ושל יניקיו זק, אהרן ההם: בימים היו המקומית הציונית תדרות
נדחו אלה רציניים גורמים של בעטיים בקרבנות. יאף אז היד. שיינקר שיינקר. בןציון לדר, והספרן המורד.
המאו היהודיים החיים ונדמו פעולות נפסקו תכניות, בין תרבות. לפעולות ביחוד והתמסר צעיר סטודנט
ועם הענינים להשתקת גרמו בברדיסשוב 1920 של יעות וסט, בנימין דורפמן, היו: צעיריציון של הפעילים
הצבוריים החיים לגמרי נפסקו הבולשביסטי הכיבוש ואחרים. יבין רמז, חודורוב'

היהודיים. ראשון. עברי גןילדים 1918 בקיץ יסדו הציונים
פריצקר חיים הגננות: נשלחו באודיסה הלפרין של לגננות מהקורסים

החקלאית החרה
מבתי מאחד (גוי) לבטניקה ומורה "החוד," של כללי חקל הכשרה בלי שלמד. החלוצית הכשרה אין 
הגן. עבודת בכל אותנו הדריך בעיר, התיכוניים הספר חברי באסיפת אהד פה נתקבלה זו החלטה  אית
משותםימ בכוחות האחוזה. בעל של הגנן עמד לעזרתו חברים מספר ועל '1918 בשלהי בברדיסשוב החלח
"שהח ובברכת התפקידים חולקו עבודה. תכנית עובדה ההחלטה. את להגשים הוטל
לעבודה אחד כל השטח, פני על החברים התפזרו יינו" בעלי והפאנים"' הבולשביקים. שלטון ימי והימים
בשבללנו זו היתר. גדולה חויד. יום. מבעוד עליו שהוטלה הפקר. נחלותיהם את בהשאירם ברחו, הגדולות האחוזות
להיות  שאיפתנו לקראת צועדים אנו שאמנם לדעת הביסו לעבודה, אדמה קבלת בדבר .החלוץ פנית ועל

ישראל. בארץ אדמה עובדי כמד. "החלוץ" לרשות ומסרו יפר. בעין הסובייטים עדיין
פעם לא לנו הביאו שונים ומכשולים נסיון חוסר שייכים שהיו לנהר, מעבר סוריה אדמה דסיסינות מאות
קדימה היתד, וסיסמתנו עליהם התגברנו אבל נפש, מפח אחד. לפריץ" זד. לפני

הכל". אף על בבוקר יצאו רב 7כסר^ עבודה בשמחת בהתלהבות
הראשון: החריש לגו שגרם הצרות את אשכח $א ,(. ה.םרמה" או לחוה וחברים חברות כ50 יפה אביב
נוכחנו למחרשה אותם וכשרחמו סוסים 2 רכשנו מחסנים בשני המקום. בשיפוץ והתחילו לה, שקראנו כפי
הסוסים וגם  הנאמן עבדכם  החורש גם כי לרעת, ומסבח. אוכל חדר סודר ובשלישי החברים שוכנו לשעבר
ששני ועד בחייהם. הראשונה בפעם זו במל^ד. עוסקים בעי1 של מרכושו בחלקם לנו סופקו עבודה מכשירי
לא צרות נגרמו בתלם. ללכת סוף סוף החליטו הצדדים שונים. במקומות ידינו על נרכשו ובחלקם האחוזה
לפני הופק! הסוסים אחד כי אח''כ לנו (נודע מעסות כמנהל מונה ארציאלי) (כיום דורפמן אפרים החבר

בקרקס). כן
הצמח חיי את ללמוד גם עלינו כי לנו, הסביר המדריך בעל שם על 0ק1לנר.~ פרמה  במלואו השט י)
בחוה'' נימדד, יייי יכתיצאי. לעביר. לדעת רק ולא האחוזה
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בברדיטשוב החקלאית החור. חברי
הגנן, לדר, ברוה מינצלר אברהם. שפירא אשר, קופט (?) לשמאל: מימין למעלה. ראשונה שורה

יוסף. פיכמן משכיץ.
יצחק, יורקים יהושע, חזינויוק פרומה, דרזנר זמלמ1, מוניה, מוצ'ניק מלמד, פלדמן, שניה: שורה

משה. ברונשטיין
דורפמן פרומה, לבובסקה (?) צוקרמן שרה, ביליק הגנן. אפל, יחזקאל, פריידמן שלישית: שורר,

יהודה. ירושצקי יחזקאל, מרדר יוסף, וסט מיכאל, חומש אפרים,
מינצקר טובה, אנדלסמן קייזר, אובדיניק, ברין, (?) שפיגל, בתיה, גרויסבורר רביעית: שורר.

.(?) רוזה דורפמן אינה,

למ הפטלוראים. העיר ברחובות הופיעו אחד בבוקר שונים. נסויים בהם עשו חברים שמספר בוטנית" ^פינר.
לכל שליחים שלחנו ברחובות. להסתובב הסכנות רות ירקות וזני שונים מגוונים שפרחים חמד .פינת היתר. זו
אם כי בידענו ל"חוה''' ללכת לא להזהירם החברים ערוגותיה. את קשטו

מר. סופם יהיה םטלורה' חיילי ידי על שם יתפסו יבולים לנו הביאו פרי ועצי ירקות גן .פלחה'''
רושם בזמנו שהשאיר מאורע להזכיר ברצוני כאן מהם וחלק למכירה לשוק אותם שהעברנו למדי, טובים
אשר אחד, לחבר הדבר: על שידעו "החור," חברי על עז החברים. בין חלקנו
בחוה, להופיע האיסור על הידיעה הגיעה לא קופט' שונים נושאים על שיחות ענפה' תרבותית עבודה
מאכר' אחר אותו הכיר *החוה" לכוון הגשר על ובצערו לשמירת מהשלטונות שקבלנו בנשק אמון הגורן, על
חייל. לידי אותו ומסר החלוצית בחור. כעובד הסביבה חדותחיים לבותינו את מלאו עצמה והעבודה המשק
לבירור. לחרקוב להשלח ועמד נאסר קשות, הולד. קופט ויצירה.
משם החזור הסיכויים כי הקודמים, מהנסיונות ידענו ששי ובימי מהעיר, רבים לביקור מקום שימשה החור."
ושלא לקופס להודיע עליו שהיה החבר מאד. הם קלושים היל הציוני מהמועדון מרצים עם. מרוב המתה ובשבתות
נאסר שבאשמתו הרגיש טכניות, מסיבות זאת עשה אמנותיות הופעות "ציונות''. בנו ומרביצים מופיעים
כדי הנאסרים, ריכוז מקום הרכבת, לתחנת p והוא חברו ורוח החברים את איחד זר. כל שונות, עצמיים מכוחות
לגלוי* הצליח הוא ממושכים חיפושים ואחרי להצילו. בינינו. שררה ואחור. רעות
הציע החבר עליו. שומר אוקראיני כשחייל קופט את שם וקולות השמים את להשחיר עננים התחילו בינתיים
החייל לחרקוב. תחתיו ולצאת קופט את לשחרר לחייל חיסולי לפני עמד הבולשביקים משטר מרחוק. נשמעו נפץ
החייל אולם לשחדו. כסף סכום החבר הוציא אז סירב בזמן המשטר התחלף בעירנ כי (נציין. האוקראינים. ידי על
קומבינציות את אני מכיר והוסיף: בנשקו עליו איים עוזבים היינו ההם בימים פעמים). מעשר למעלה המהפכה
לחרקוב נשלח קופט להסתלק. נאלץ החבר ה"ז"דים''. בבוקר ורק בעיר ולנים ה"חוה" את העבודה גמר עם
סוף שוחרר הוא שוחר ותשלומי רבים מאמצים ואחרי השקאת כגון הדחופות' בעבודות להמשיך שוב באים היינו

קשות. שעונד. לאחר סוף והחי. ד.צמח
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1 רבים. חלוציים מאמצים אותנ יגלו לא שהפטלוראים כדי רב, זמן התחבאנו
1 בתוי תרשם בברדיסשוב החוה''הפרמההחקלאית התפזרה. והחבילה ה'"פאך אדמת שעל החוד, כעובדי
1 בברדיטשוב, הציונית הפעולה של היפים הפרקים אחד עוברי וחיי העבודה את אהבנו כי כך, על מאד הצטערנו
1 בישראל. ואם עיר גם וביניהם בארץ נמצאים "החור." מעובדי הרבה אדמה.
1 כלומר בורדיטשי, פירושו: ברדיטשוב שהשם (סבורים בחור, שעבדו אלה כל חקלאית. בעבודה הממשיכים
■ יערותבר). גדלו העיר שנוסדה במקום כי פרא, יער כשנאלצנו הרב הצער ואת ההם היפים הימים את יזכרו
1 פריידמ1 יחזקאל תוך שנה במשך שהקימונו ב''חור," מלעבוד לחדול

חלוצי מפעל
הראשונת העובדת הקואופרטיבית החבורה קמה כך הקואו "החבורה והתארגנה קמה שנה כשלושים לפני

בברןיסשוב". וחב יוזמיה בברדיטשוב". הראשונה העובדת פרטיבית
אחדות עשרות רק  מצער. היה החברה של ראשיתה כלפי ציון". ו"צעירי .החלוץ" הסתדרות חברי _ ריר,
הימים ארכו לא אבל המקום. מבני ונערות נערים של אבל הברדיטשובית, החבורה של הציוני אפיה הוסתר חוץ
בשעות. וחברה. חבר וארבעים למאה עד גדלה והחבורה הנפש הם הם והחלוצים הציונים כי ידעו' ובוגר נער בל
הנערים החדש" ה"גשר ליד בעיר נראו המוקדמות הבוקר הזה. הפועלי המפעל של החיה
לעבודה מי  כתפיהם על עבודה כשכלי והנערות השלטונות. ברשות ופעלה ליגלי ארגון היתר, החבורה
בעיקר היו אלה החרושת. לבית ומי לסדנה מי חקלאית, כקלה. קשה שהיא' עבודה לכל לעבודה' היו פניה הן
מהי. עבודה טעם טעמו טרם אשר הבינוני, המעמד בני "העמל  הבולשביסטית הסיסמה שלטון ימי היו והימים

הירקות. ובגני הסלק בנסיעות לעבודה נכנסו חברינו דרך לה וסללה שפרצה השלישית' העליה ראשית על
החבו של הראשונה החקלאית העבודה היתר. זו שלהם. חלוצי בין הרצון היה יעז הארץ, אל התפוצות מן
לאר אחרות, עבודות גם אמנם נשקפו בראשונה רה. העולים. למחנה הם אף ולהצטרף לפגר לא ברדיטשוב
להכ היתר, כוונתם שכל כחלוצים' אבל חקלאיות, דוקא לעסוק צווינו הזה, המאושר הרגע הגיע עד ובינתים
עבודה אחרי לבם הלך בארץ' האדמה לעבודת עצמם שיר לעשות השלטונות, גזירת מפני ניתן לא ואם בהכשרה,
החבור, מבני רבים זעום. היה שכרה אם גם חקלאית, ניתן  וחלוצים, כציונים בפרהסיה במלאכה
הימי© הן היחידי. מחיתם מקום את זו בעבודה מצאו שאין לויאלי' מפלגתי בלתי ארגון ע''י להעשות הדבר
כאשר ובאוקראינה, ברוסיה הצבאי" הקומוניזם ימי היו חייגו". היא העבודה בחינת בלבד' לעבודה אלא עיניו

תרפ"א1921 בברדיטשוב, הראשונה הקואופרטיבית העבודה חבורת של וההנהלה המיסדים *
בנימין. ווסט שלמה, חודורוכ אשר, מוצ'ניק אלכסנדר, ברש מימין: יושבים 1

בארץ. וחודורוב למוצ'ניק מחוץ כולם אברהם. שפירא חוה, יורקים מרדכי, שנקר מימין: עומדים 1
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בני בקרב הזמן כל שהתנהלה התרבותית העבודה מנכסיהם. וירדו נתרוששו ובניהם' הס יהודים, המוני
לימוד מלבד הרעיוני. ליכודה על היא אף הוסיפה החבורה' כדי תוך הסלק בנטיעות התמחו החבורה בני של הרוב
הסברה אספות לפעם מפעם התקיימו העברית השפה לראותם החלו הגויים העבודה מנהלי כי עד עצמה העבודה
 החבורה בעניני וגם כלליות אקטואליות בשאלות חשוב' לאומי הישג משום בזר, היה רצויים. כפועלים
עצמם. החברים ושל ההנהלה של הפעולה דרכי בקורת שבסביבה האכרים בין נחשב ההיורי שהעובד מאחר
הקואופרציה, תורת ללימוד מיוחד קורס גם התקיים כלום. ולא חקלאית ולעבודה לו שאין נפסד, כיסוד

בעמים. ומצבה תולדותיה והגיעו לפניה הלכו החבורה של עבודתה וטיב שמה
התרבותית הפעולה  ומאידך ובסדנה, בשדה העבודה של לקיומה השניה בשנה מראש. צפוי בלתי לשלב עד
הציונית דמותו עיצוב על טובה רוב השפיעו השיטתית,  הצעתנו את החרושת בית הנהלת קבלה החבורה

בכללה. החבורה ושל וחבר חבר כל של שבכל לסוכר החרושת בתי של המרכזי המוסד באמצעות
ברדיטשןב' לגבןלןת מחןץ גם מןניטין יצאן לן".ןףד< אדמה שסח לידינו למסור  קיובסאכאר" קיוב חבל
7ד ^^ לחבות _ לקיןב עך הגיע שמעה מקר דונאם) מאות מארבע (למעלה דיסיאטינות 40 של
וסתם ל,נוער המוני של הפרודוקטיביזציה לתהל לסייע בעבודה אינטנסיבי עיבוד לשם החרושת, בית קעות
התענינןן. גילה לשצינסקי' יעקב היןןע> הכלכלן יהודים> את להעלות כמוסה כוונה בזאת לנו היתר. עצמית.
הברדיטשוב^ החבוףה של ףב.הענפים במבנה מייחדת וכן החברים, של ההכשרה מסגרת את ולהרחיב סיבה
_ ןמןפת יןגמא בחעת חשןב' בה ראן. יהןא שכבר אלה בעזרת חקלאית לעבודה חדשים חברים להכניס

היהודית1 הלבוריזציה בשדה הנהלת ובין "קיובסאכאר" בין החוזה בה. התמחו
גדול יוס היה יונ* אותו ב*11.18.19.1. נחתם החבורה

השניי בשנה התפתחותה לשיא הגיעה החבייה . של בעטין המפעל הוגשם לא לדאבוננו החבורה. בחיי
בתיכה צפינות י'יי ועיי '1921 נת בסיףש יקיימה של קיומה עצם תחת הקומסומול" אנשי מצד ורעהחתירות הלך היהודית האוכלוסיה מצב גדולות. אפשרויות
אחרת דרך היתד. לא היהודי הנוער ולפני כלכלית' מבחינה 0

פייייקטיבי' מ?יי' מלאכה' וללמיי לעבייה ל5ביי אלא חברים שבעה בח הנהלה עמדה החבורה בראש
("הקומי בברדיטשוב לפמיניסטית הניעי תגי*ת אילם אלכסנדר היי: ההנהלה חברי כללית. באספה שנבחרו
י'?ימסומיל זי בייה * עם להשלים יצתה *ימיל"<לא אברהם שנקר, מרדכי יודקיס' חיה תסס, בנימין באראש,
יבהנהגתה בחבורה פסול למצוא במאמציו ישן ילא נם לא חידורוב שלמה ישראל), בארץ כעת (שהם שפירא,
.קונטר כמוסד השלטונות לפני מלי'יקיעי' פסק מוצניק ואשר
בפעולת הקומסומול הצליח לא ימים שנתיים ייביליצייני" הסלק בנטיעות החברים של הגדול הרוב עבד כאמיר'
כ*ל החבויה ?ל להביט היסיפי יהשלסונית זי' הסתה לא בזה אבל לסוכר. החרושת בתי של הירקות ובגני
עד בטלוהו. ולא פייייקטיבית, בעבויה העיסק מיסי העצמיי: בנגריה בנגרות התמחה מהחברים חלק די. אמרנו
לא 7ננ"י  המקסיגים יי גביה השלישית שבשנה המקצוע את והקנה העסיק אשר מפעל החבורה, של
השלטונית מאת '77"* באה '1922 באביב אחה עבות בבית שחורות בעבודות עבד השאר חבר. לשנםיעשר

חבייה את ילפזי החביייי את לחסל י'מיכזיים העשיר של מיסודו באוקראינה לעירות הגדול החרושת
וגם הציונים על הרדיפות להתרחב החלו שנה אותה את החבורה בני ביישו לא כאן גם שליינקר. הפולני
הראשונה העובדת הקואופרטיבית החבורה פגעו. בחלוצים יהודים. כפועלים עבודתם
ימים. שנתיים וטפחה יצרה ש"החלוץ" בברריטשוב, והנערות הנערים התחשלו היוםיומית העבודה בתוך

הציונות. מרדפי מיד היא גם נפגעה קשה עבורה כל מפני נרתעו לא כי עד גופנית מבחינה
לעלות החבורה מבני חלק הצליח הזמן במרוצת הפרו ויסורי ההסתגלות סבל על ממש. לפועלים והפכו

והמגשימים. העובדים במחנה  רובם לארץ. בשעה האלה היהודים הפועלים על שעברו דוקטיביזציה.
הרבה הנאמנות כסתה פועליםגויים, עם יחד שעבדו

ווסט בנימין והחלוצי. הציוני לרעיון

מולדתי בעיר
יהדות היהודים. חיי זועזעו הראשונה העולם במלחמת המאוכל מולדתי, עיר את רואה אני ערפל מבעד כמו
הקרבות, מאזורי גירושים ע"י טולטלה וליטא פולין רחובותיה ושוקיה, חנויותיה על יהודים, רק כמעט סת
הפליטים למשמרו. היהודים בנאמנות פקפק הצאריזם כי העוני. ומשכנות כביכול, האריסטוקרטיים,

בר השתקעו גם ובחלקם עירנו את בדרכם עברו בר. היחה כאשר מאוחרת, בתקופה העיר זכורה לי
היהודי הנוער בחוגי התעוררות קמה תקופה באותה בסיסה שאת וכללית, יהודית מפותחת פועלים תנועת גם
^חשבה מכל רחוק זה נוער היה כלל בדרך הלומד. סטודנטים וגם והמתכת הסוכר העור, חרושת פועלי הוו
גמר עם חלם אחר כל לאומי. יעוד הרגשת או יהודית לחרשי הביתה ביואם או;רת רוח ;>י'.ם שהביאו יהודים. ■

באוניבר ללמוד הבירה, מערי לאחת לנסוע הספר בית הקץ
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ב1922 (השלישית) הלומד הציוני הנוער קבוצת

בספרות לקריאה גם הביאתני הלאומי היצר התעוררות אם רופא. או מהנדס של קקריירה הגיע למען .קיטר.,
הבונדאית זו  אסתר דודתי עם במגע באתי ואז האידית הכוונה הרי הפוליטיים' בחיים השתתפות על חשב מישהו
פועלים של המהפכנית הפעילות על לי שסיפרה לשעבר' הרוסי. העם של הפוליטיים לחיים הימה
כשביום אכזבתה היתר. רבה מה אולם בעירנו. יהודים לכתה מחברי אחר אצלי הופיע 1916 שנת בשלהי
ציוני. נוער לחוג משתייר אני כי לה, נודע אחד בהיר להתארגן העומדת יהודית נוער קבוצת על לי וסיפר
עלי ויתרה היא בינינו. מגע כל נפסק הזה הרגע מן כאינטלי דרכנו וקביעת עברית היסטוריה לימוד לשם
הנוער על המשפיע סם מין זהו ציונות כי באמרה' מבוגר יותר נוער של אחד חוג דבריו לפי יהודית. גנציה
 ממנו שטועם ומי שלו האידיאליסטית והתמימות יחידים, להשאר בדעתם אין אר שנים' 43 כבר .קיים

תקוה. כל ללא לנצח אבוד אותר שקראנו החוג' קם כר בלבד. הם ענינם זה אין כי
* ברא כפטריות. צצים החלו דומים חוגים "ב". חוג בשם

נפ המהפכה, לאחר שהתארגנה הציונית, בהסתדרות ל1110 מספרם הגיע  המהפכה ערב 1917 שית
עוד חלה שפעילותם הקודם, מהדור העסקנים עם גלזגו ל200. עד בהם המאורגן והנוער
התרחקו ואשר הראשונים הציונים הקונגרסים בתקופת ציבו פעולה כל אסורה כידוע היתר. הצארית ברוסיה
בימי הצבורי, השפל ובשנות אוגנדה בתקופת מהתנועה הלאו והן הסוציאליסטיות הן  השחרור ותנועות רית,

.(190712) סטוליפין של שלטונו בחשאי פעלו שלנו הקבוצות גם במחתרת. פעלו  מיות
התנועה היתד, המהפכה, נצחון לכבוד עם, רבת בהפגנה כס באוסף וכן "רזסבס" הציוני העתון בהפצת 7סקנו
כי אם יהודים, המוני סביבה >רכזה יפה מיוצגת הציונית המלחמה שבתקופת ישראלי, ד,ארץ הישוב לעזרת סים
תחת היה מקומם המתבוללת והאינטליגנציה הפועלים הכספים הטורקי. השלטון ידי על מצור עליו הוטל

רוסיות. הכלל הפועלים ומפלגות ה"בונד" דגלי של בראשותו באוריסה הציוני לועד מועברים היו הללו
הפעו בזכרוני קשורה הראשונים המהפכה חדשי עם אוסישקין.
ספרנו. בית בכתלי העברנו הציוני' הנוער שאנו' לה, יצא לי ה''בונד'*. נאמני מבין במתנגדים, נתקלנו
המכריע, הרוב את התלמידים בין הוו והיהודים הואיל אר רוסית, דיברו בביתנו במשפחתי. בבוגדיזם להתקל
ביום אלא ראשון ביום לשבות עלינו אין כי החלטנו ביקרתי הספר בית לפני הלאומי. לחנוכי דאגו הורי
הם גם סרבו רוסים, היו לאחד שפרס המורים, שבת. שהוציא ברגמן. העברי הפדגוג ע"י שהתנהל מתוקן בחדר
כזו תביעה ובכלל המסורתי. מנוחתם יום על לוותר התיכוני הספר לבית כניסתי עם עברים. לימוד ספרי גם
לאחר אולם בעיניהם. מוזרה היתר. רוסי ספר בבית אבל בבית. שביקתי מורה מפי עברית שעורי קבלתי
הענין נגמר שבת ביום לבוא וחדלנו שביתר. שהכרזנו דודי וגם אבי ציונית. מסורת כל היתד. לא במשפחתי

בשבוע. ימים 5 רק שלמדנו בזר, *המהפ בתנועה (19057 (בשנת בשעתם קשורים היו
בביקורי והתברכנו המהפכה של הדבש חדשי אלה היו דודה גם והיתד, "איסקרה")' (אנשי רוסית" כלל כנית
שונות תנועות של המרכזיים האישים מבין מרצים בעיני הוא לפלא ה"בונד". של פעילה עסקנית  אחת
.'בונד").  חפץ (ס''ר) אבקסנטיב (ס"ד), ליבר (כגון העברית. השפה ידיעת את לי להקנות זאת בכל שקד שאבי
גרוסמן, (שכטמן, ציונים גם היו הללו המרצים בין בי שמרו העברית ההיסטוריה וביחוד השפה שעורי אבל

זליקין). פיסרבסקי' זרובבל, היהודית. הגחלת את



49 ברדיטשוב / ווהלין ילקוט

אלא הרוסי* העם לא כי להוכיח' נסיון זה היה שלנו''. פסחה לא והטבח האזרחים מלחמת של המרה הכוס
בכך. שעסקו הם הקומוניסטים' כביכול שהם הזרים, האוקראיניות והכנופיות פםלורד. חילות עירנו. על גם

אשר חרדה, של ולילות ימים העיר על עברו ושוב שחרורם'' מלחמת את לפתוח מסורת להם היתד, כבר
עם ביהודים שנפרעו הפרעות על השמועה עם גברה הלא שאוכלוסיחה ברדיטשוב, יהודים. על בפרעות
כקומו נהרגו נוער בני אלפי לקיוב. דניקין צבא כניסת גדודי של מפלישות בעיקר סבלה אפסית, היתר. יהודית
הריאקציונר ע"י נכתב הגבורה, מעשה להצדקת ניסטים. פטלורה.
זענ1 את שהצדיק חריף, אנטישמי מאמר שולגין הידוע האדום הצבא בין עירנו ליד נטושים היו עזים קרבות
הפעם גם למולדת. נאמנים הבלתי הזרים נגד העם הצבא בפני לבסוף נגפו האחרונים פסלורה. וחילות
הענין נזקף ושוב העיר סף על הלבנים התקפת נשברה מוציאים היו מפלותיהם על זעמם את אולם האדום,

הרבי. של לזכותו אותנו אלצו אשר העיר, של פוסקות בלתי בהפגזות
משם אי הגיחו לשלטון שלטון בין המעבר בתקופת קרבנות מעט. לא נחרבה העיר למרתפים. לרדת פעם לא
בית על ושם פה מתנפלים שהיו שודדים, של כנופיות זה את זקפו העיר ויהודי מעטים יחסי באופן היו אדם
ושודדים ותכשיטים כסף ותובעים מזויינים כשהם בודד, לפי אשר מברדיטשוב, יצחק לוי הרבי של לזכותו
האוכ התנגדות. של במקרה הורגים ואף ליד הבא מכל מותו. לפני העיר את ברך האגדה
שהיתה אזורית, להגנה עצמאי באופן התארגנה לוסיה לזמן לא אולם הרוחה, לנו היתר. האוקראינים משנגפו
לחוש היה שעליה רזרבה מחזיקה ואף פטרולים מקיימת מדרום צבאותיו עם פלש דניקין הלבן הגנרל ארוך.
שכאמור הסמוכה, בזיטומיר התקפה. של במקרר. לעזרה עירנו. עם מיוחד חשבון היה לאחרון לאוקראינה. רוסיה
הגנה חברינו ע"י אורגנה פרעות, של סכנה בר. היתד, החזית מפקדת אצלנו שכנר. הראשונה העולם במלחמת
נשק. רכשה ואף האוכלוסיה בין כסף שאספה יהודית הגנרלים, כאן נאסרו המהפכה פרוץ עם מערבית. הדרום

* קורנילוב. של מהפכני הנגד לנסיון אהדה על שנחשדו

יוואוסמ.) (חברי 1921 בברדיטשוב, ציוני נוער קבוצת

בעצם פעולתנו. את חידשנו האזרהים מלחמת גמר עם דרך שהובילום בזמן דניקין. גם נמנה האחרונים על
הקשה. בתקופה גם שונה, בצורה כי אם אותה, המשכנו הבירה, לעיר שלחם למען הרכבת לתחנת העיר רחובות
הסמוך הסניף עם הקשר את מחדשים היינו הפוגה בכל על זעמם ומשגבר בוז בקריאות החיילים אותם לוו
התחבורה אמצעי אז שהיו בעגלות, נסיעה ע"י (ז'יטומיר) נזרקו  הצר שלטון תחת שספגו והעלבונות הדיכוי
קשר ע"י וגם כמעט, פעלה לא שהרכבת לאחר העיקרי אף היה הרכבת בתחנת ובוץ. אבנים האסורים בגנרלים
את קיימנו האזרחים מלחמת של מוחלט סיום עם רגלי. מבין יהודי קצין ע"י שנמנע לינץ, משפט של נסיון
הנסי אך ברכבת' נסענו כבר הפעם בקוב. תנועתנו ועידת טען האחרון המהפכה. בזמן זה לתואר שזכו הראשונים
ממחסור שנבעו שונות הרפתקאות עדיין מלאה היתד. עה יבואו הגנרלים וכי זו בדרך המשפט את לעשות אין כי

בקטרים. הגנרלים את והצילה הרכבת זזה כך כדי תוך ענשם. על
עבודתנו את וחידשנו למקומותינו חזרנו הועידה לאחר הזועם. ההמון מירי ממות
ציונית פעולה על האיסור אולם מרץ. במשנה סופר העוול על אולם לעירנו' נזכר לא זה חסד''
שוב הכריחנו הסובייטיים השלטונות ע"י עליו שהוכרז כותרתה אשר הלבן' בצבא שהופצה מיוחדת בחוברת
את לצמצם נאלצים היינו ירינו במו למחתרת. לרדת באטמן התעללו מברדיטשוב היהודים .איך היתד.:
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מז'יסו ל. לחברנו יחסו למשל כך סובייטית. אנסי כוונה כך על הוזהרנו פרובוקציות. של מפחד הסתדרותנו
שלא ההגנה נשק בענין קשורה אלינו נסיעתו כי מיר" בהגנה, פעילים שהיו שם חברינו מז'יטומיר. במיוחד
כפי בשלמותו לא שנמסר או לשלטונות בשעתו נמסר שהיה הנשק את למסור השלטון התבססות עם נתבעו

בצדק. לא או בצדק שחשדו 1רכש אשר הנשק כי בטענה, סרבו הם אולם בידם.
ראיתי לא מאז אוקראינה. את עזבנו 192122 בשנות היהודית האוכלוסיה של הלאומי קנינה הוא יהודים בכספי
מיוחד שליח שגרנו שנתיים שנה כעבור מולדתי. עיר את ובעק הדעת על התקבל לא זה נימוק צרה. לעת השמור
מתוך אלינו למפרע צרפנום (שלא הסתדרותנו לשרידי רדיפות. באו בותיו
אז שמע;ו שהזכרנו). זהירות מנימוקי וגם הצעיר גילם פעמינו ולשים חפצינו את לארוז אלא לנו נשאר לא
המשיכה עור שלנו החוגים משרידי חברים קבוצת כי שטענו היו החדשה. הדרך עם השלימו כולם לא לדרך.

בפעולה. זמןמר. אחרים לנפשם. היהודים המוני את לעזוב עלינו שאין
יורע הבאות. בשנים עירנו עתידות על יורע אני אין כי בטענם' גבוה ספר בבית לימודים על לוותר רצו לא
פקידות, אחרות. לערים נדדו העיר מתושבי רבים כי אני החדשה. במולדת העתידים בחיינו לתועלת לנו יהיו אלה
המשיכו  והמולאם "החפשי" המסחר וגם קואופרציה היו קודמת שבתקופה כאלה גם מהם חברים, אבדנו
אלו פרנסות יהודים. של הרגילות הפרנסות להיות אכזריות מתוך עמוקים ידידות קשרי ניתקנו הפעילים; בין
לתפקידים עיסוקם בסולם לעלות מהם לחלק אפשרו הדין ובקבלת הקו בהשלטת תום עד ללכת המצווים של
של הגדולות לערים בהעברה כרוכים שהיו מרכזיים. עלינו. כפו והצלחתה תנועתנו שגורל

הארץ. הסניפים, יתר עם התקשרנו הדדית, לעזרה קופה יסדגו
מעבודה המתפרנסות עממיות יותר שכבות כי יתכן פולניות, דרכיות לנו להכין הגבול מעבר חבר שלחנו
גם אולם ונשארו. בעיר מושרשות יותר היו ומלאכה קבל למען הגבול בערי לשבת חברים מספר שלחנו
מזרחה, הגר שלא במידה האוקראינית מהיהדות זה חלק שצריך. לאן ולכוונם הבאים פני את

אכזרי. באופן ההיטלריסטית בפלישה נעקר הבו מעין נעלמו לא לעיר מעיר התכופות הנסיעות
פולושקו אליעזר להן יש כי בחשבה נכון' לא אותן פרשה האחרונה לשת.

העיר של מעברה
חוגים ולדעת הרוסים' המהפכנים מגדולי רבים השתתפו אלכסנדרובסק  ברדיטשוב

הבולשביסטית. למהפכה יסור בכינוס הונח דיועים ניקולאי הקיסר של זעמו יצא זקנים סיפורי לפי
בה. כשביקר ברדיטשוב היהודית העיר על הראשון

דניקין של ימינו יד  מברדיטשוב יהודי בבוץ המרכבה שקעה מרחובותיה באחד במרכבתו בעברו
הידוע הצורר דניקין, הגנרל נעצר 1917 באוקטובר מה שאיש הכריז, כעס ומתוך ממנה, לרדת נאלץ והוא
מיהרו מוח חמומי בילופולסקה. ברחוב השמאל אנשי ע"י זו. לעיר יסור לא המלכות בית של פמליא
אל והובילוהו בפניו שירקו היו ציוניו, את ממנו להסיר בשנת לבקר השני ניקולאי הקיסר כשעמד ואמנם,
ואיים שליווהו המון התאסף בינתים הרכבת. תחנת שנמצאה הראשית, הצבאית במפקדה בברדיטשוב 1915

נפש. לרצחו נזכרו הראשונה' העולמית המלחמה בשנות זו בעיר
דברי את יפר רומנוב, בית מגזע שהקיסר' יתכן שלא

הופיע היימיי של הגנאי יקייאית המביכה בעצם אה לשנות לנכון ומצאו המוחרמה, לעיר ויסור קודמיו
להוציא הצליח ביי' א?יח עם ייינביג מיכאל הצבא ?ציי בעיר, הקיסר של שהותו ימי ימים, 3 למשך העיר שם
את איתי' יהרוג שהוא באמתלא הקהל מביו יניקיו את ולכל הפלכים לכל נשלח רשמי וחוזר ל.אלכסנדרובסק".
הכניסי היא שמיגי לשלטיו אימוגים השימי ייישן5 וחותמת זה. זמני שנוישם על במדינה הדואר מקומות
אתי יי™ התחנה את לעזיב שעמי יכבת לקסי בכוח היתה האלה הטורים כותב אצל זה. לפי שונתה הדואר
זה ייינברג שימש אחיכר שנמסי כפי לקייב הגיע שנים. משך זו בחותמת הדואר של מעטפה שמורה
ליהוד* איבה שמר דניקין ואילו ימינו. יד והיה לדניקין
סכנה, בעת ההמון מידי הצילו שיהודי בשבחו ברדיטשוב, בברדיטשוב בולשביסטי כינוס
מסיי >כזאת העיי ביהידי להתנ?ם איים הזימנית יבכל אותותיה את נתנה 1917 בשנת המדינית המהפכה
איו אמנם לכי זכה לא אי הסמיכה< מז'יטומיי גם אחרות מבערים יותר בברדיטשוב ומוחשי בולט באופן
בים ביהייים' חייליתיי של הפגיעות ייב את למנות המפקדה של המצאה דבר לכך שגרם יתכן סביבתה. של
עמי שבי*ית משי ביייטשיב ביהייי לנגוע ייו 1™P שימשה והיא בעיר, המלחמה בתקופת הראשית הצבאית
בתחנת העיי' בשעיי חייליתיו *ם משירייגת ברכבת בימי למהפכנים. מיד הצטרף אשר רב, צבא ריכוז מקום
לתוכה' להכנס בייי עלה ילא ממני" י'יאשינה הרכבת של כינוס בברדיטשוב נערך האלה הרוחות התעוררות
צבאיל ומפחד בעיר שעמדו ייבילשביקים כיחות מאימת הדרומיתמערבית החזית של והחיילים הפועלים צירי

ממגה מיי במיחק שעמיי הפולנים הל והוא ימים כעשרה נמשך הכינוס שרנציס. בתיאטרון
ברגר אברהם מהנדס זה בכינוס בעיר. חדשה אוירה ויצר ההמונים את היב

*
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1 ברדיטשובבצלפרעות
1 השלטונות וחילופי הגדולה הרוסית המהפכה אחרי יקטרי בקיוב, 1883  1881 שנות של הפוגרומים
1 ברדיטשוב של שעתה הגיעה ועוד) אוקראינים (רוסים, מבוכה הכניסו ועוד' בלטה אודיסה, יליסבסגרד, 1וסלב,
1 פוגרום. של טעם טעמה והיא התרעלה מכוס לשתות המחר. ביום בטחון וחוסר היהודים בחיי
1 בר דרך פטלורי צבאי מחנה עבר 1919 בינואר 5 ביום אף שפחדו ברדיסשוב, יהודי התעוררו זה מצב נוכח
■ ביהודים יד לשלוח נהג זה צבא לז'יטומיר. דיטשוב שיופיעו למקרה סודית, עצמית הגנה וארגנו לשלומם, הם

1 גם זרועו נחת את והראה כמעט, עברו, מקום בכל מאחר ורכושם, נפשם על לעמוד "קצפים''פורעים,
1 בכמה נשמעו יום אותו של בבוקר 10 בשער, בברדיטשוב. בבלטה שהוכיחה כפי המשטרה, בהגנת אמונה היתד, שלא
1 יריות תוך לעזרה וצעקות קולות העיר של רחובות ב800/0 יהודית בעיר הדבר היה וטבעי אחרות. ובערים
1 לבית, מבית עברו השתוללו, החיילים שמשות. וניפוץ לקחת נקראו הגברים וכל ההגנה הוקמה וכך ,900/0

1 נגדם לצאת שהעיזו במקומות נפש. ורצחו והכו שדדו מותא עץ מקלות היו ההגנה של העיקרי הנשק בה. חלק
1 פגעו הרכבת בתחנת גם אחר. לרחוב ועברו התעכבו לא וביניהם מסמרים מותקנים שבתוכן בסופם, גולות עם מים
1 היום וקציר הערב עד נמשך הדבר אחדים. ורצחו ביהודים ואשתו אשר, הנגר היה המקלות יוצר יצוקה. עופרת
1 העורך ביניהם הרוגים, ו23 פצועים עשרות כמה היה  דורש. לכל בשוק המקלות את מוכרת היתד, דבוסה
1 פראולוק). במלויורייסקי (נהרג מרובנה בורשטין דין דולינ השני, העירוני האיזור של המשטרה קצין סגן
1 התעוררו החוגים כל גדולה, היתר, בעיר ההתמרמרות אלכסנדר בקיסר ההתנקשות למחרת בפומבי, אמר סקי.
1 היהודים ןהחיילים עצמית' הגנה של מחדש לארגןן היהודים מצאו זאת לעומת יהודים. מעשה זהו השני:
1 . אדם אליהם, מקורב שהיה ורז'ביצקי, המשטרה 1בראש של הראשי המטה בשורותיה. התיצבו המשוחררים K
■ להגנה העצמי הכוח בהקמת תמך הוא טובתם. דורש
1 קרבובנצים) 100.000) כסף סכום שלח פטלורה חילות פרעות, פורעי "קצפים", על שמועה וכשהגיעה מפורעים,
1 שערך מהפוגרום לנפגעים ופיצויים עזרה חלוקת לשם קבוצה לבחור ליהודים יעץ לברדיטשוב, לבוא העומדים
1 מי העיר ושלטון הדימוקרטית הקהילה חבר הצבא. על לעמוד הרכבת תחנת שבקרבת בחורשה ולסדרה חזקה
1 הנפגעים אצל בעזרה הצןרך מידת את להעריך נשלח לדר שהובילה הרכבת את לפגוש יצא בעצמו והוא המשמר,

ביןי חזקים הגיר שיהודי בהודעה, אליהם ופנה הפורעים את
1 יי י מלחמה ולהשיב בהם פוגעים נגד לצאת וידעו ומאורגנים
1 לברדי אתם באו קשים ימים הגליצאים. האוקראינים המשטרה של בכוחה יהיה שלא הוסיף, גם שערה.
1 מכה אוסר, יום, יום ביהודים פוגע היה הצבא טשוב. משוםכך האלה. החזקים היהודים נגד לצאת המקומית
1 נגד בנשק להופיע העיזו לא חזק, היה הפחד וכיו"ב. קיבלו והם זו, יהודית לעיר כלל לסור לא להם יעץ

השחיטות על הקרוב העבר של ןהיריעןת השלטןן' גדוד שישלחו הפלך משלטון ביקש זר. אחרי הצעתו. את
של אפילי "ןןם את הגדוד נשלח ואמנם בעיר, הסדר על שמירה לשם חיילים

(נובוגראדוולינסק). מזוויהיל 126 הרילםק'
אחוד בסבל, העיר יהודי נשאו ברירה באין גיבורים.

. , ברוסיה ביהודים הפרעות גל כשעבר ,1905 העירבשנת על צבאו עם בודיוני עלה והנה וצער. מרירות
ברדיטשוב התכוננה ועוד) ז'יטומיר הומל, מבין(קישיניוב, ביהודים. הרג ואף והכד. שדד דרכה ובעברו y}
בקרב רבה מתיחות הורגשה לפוגרום שוב היהודית

כך. אחר אחדים מתו הנפגעים עשרות
, . עצמית הגנה הקמת ודבר מקום, בכל היהודית זההאוכלוסיה היה פולני. פוגרום ברדיטשוב יהודי טעמו Kלסוף K

כיבןשו ובתקופת בעיר עמד פולני צבא חיל <1920 בשנת הגיע מקיוב מקומות. בהרבה מאליו מובן לדבר נעשה
האחרונים ניסו ביהודים. ידם את פולנים חיילים שלחו חלק לקחו בה בעיר, ההגנה את שארגן יהודי סטודנט
אח"כ, מסר טלר היהודי (הקפיטן נפשם על לעמוד מבין יהודים וסתם הבונד עם יחד ופועליציון הציונים
בליסהגורה מכות טעם היהודים מידי טעמו שהפולנים ההגנה ברשות היה הפעם ואחרים. הסבלים הקצבים,

לשם עיצי על הכייזי הפילנים אי יפה)' ל?ח ולמיי צורך. של במקרה לפעולות, תכנית ועובדה חם שיתקונשק ובזה ברחובות, אנשים הופעת ומנעו חיפושים
רבים מוכים הין זן. בפןגוןם גם ההגגה< כןחןת את ועמדו פרטיים בבתים וסודרו אזורים לפי חולקו המגינים

נהרגו. וכמה היהודים מבין ציונית פלוגה עם יחד היד, האלה הטורים (כותב הכן.
עצמה, על הגנה וכך פוגרומים ברריטשוב טעמה כך כנקודה שנקבע מקום קליינמן, משה הסופר של בביתו
שום הועילה לא שכנגדם היטלר, קלגסי שהגיעו עד אסטרטגית).

י'"1"11 ונמצאו מפורעים, ברדיטשוב נפגעה לא זו בתקופה גם
דודזח משולם עירו. על מגינה יצחק לוי רבי של זכותו ^שאמרו:
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הגנה פלוגת
על ועמדה ביתיים כלינשק הכינה האלה), הדברים בשנות בייליס מנול נגד והמשפט בקיוב עלילתהדם
לעזרתה. הוזקקו לא העיר יהודי לשמחת אך המשמר' רוסיה, יהודי בקרב רבה דאגה שעוררו '19121910
הוסיפה. מאז שקטו. והרוחות המשפט נגמר בינתיים "המאה מצד פרעות החשש המושב' בתחום ובעיקר
הרא העולם מלחמת ואחרי בעיר, זו פלוגה להתקיים הריאקציונים השלטון אנשי ע''י שנעברה השחורה".
המהפכה. שלאחר המאורעות מחמת גדלה' אף שונה ברוב מורעלה אוירה יצרו ביהודים, המונים והסיתה
אצל פנימי מזויין כוח קיום שחייבו ברוסיה, הגדולה חששו בברדיטשוב ואף ברוסיה, יהודים ישוב מקומות

בהם. פגיעה כל להדוף כדי היהודים המשפט. המשכת בעת לפרוץ העלולים דמים, למאורעות
לבקרים חדשים והכיבושים השלטונות חילופי בימי היהו בין שפשטו השונות והשמועות הדברים מצב נוכח
בפיקוחה חובה שמירת העיר אנשי בעזרת הפלוגה ארגנה צורך הציונים מבין ברדיטשוב מעסקני כמר. ראו דים,
חייבים ומשפחה בית מכל ביתית". "שמירה לה שקראו הנוער את לארגן נגשו והם מקרה כל לקראת להתכונן
המצב ברם לשבועיים, אחת שומרלילה איש לתת היו אקטיבית. התגוננות לשם מגן לגוף העיר של הציוני
מהפכניים' נוספים, גורמים הופיעו וכאן רבה, ערנות חייב לעול שנכנסו אמיצים, צעירים עשרות כמה ונמצאו
סטודנטים מספר עמדו שבראשה חזקה. חבורה ונוסדה י איש, (כארבעים הגנה לפלוגת והתלכדו השעה מצוות
הת הימים במרוצת (חבורה). ("דרוז'ינה" לה וקראו והקדישו ולאימונים להכשרה התמסרו הכרה ומתוך בערך)
והיי והגנה בטחון לפעולת והחבורה הפלוגה קשרו הימים בתנאי לעצמם' סכנה תוך רב, 1כרץ זמן לענין

השפעה. ובעל חזק לכוח בעל פעיל, מארגן ואף בפלוגה תומכים והופיעו ההם.
סקורופדסקי, ההטמן בימי בעיר יתד שתקעו הגרמנים בסוד התנהלה הפעולה בוסין. לסוכריות ביתהחרושת
ובצאתם בה, ותמכו ביותר היהודית ההגנה את העריכו המשטרה, אנשי בפני רק לא יתרה, ובזהירות סודות
הפגימ. השלטון את להם ומסרו לראשיה קראו מהעיר אימון. לתת במי ידעו לא כי יהודים, בפני גם אלא
הדיפת את הזאת ההגנה לזכות לזקוף יש רבה במידה אז גם מדברים היו המקומיים והסבלים הקצבים אגב'
וכך עליה, ריחפה שסכנתם שעה מהעיר, וורנגל חילות בהאמינם ברדיטשוב, ביהודי לפגוע שיעיז מי על בלעג

פטלורה. שלטון בימי מקרים בכמה תקיפותה הפלוגה שערה. מלחמה להשיב ידעו כי עצמם, בכוחות
הררי אברהם רושם של אביו (בעזרת בלגיים אקדוחים מספר השיגה

שלוםעליכם של באספקלריה ברדיטשוב
וכוי ברדיטשוב של התיאטרון ברדיטשוב' של (חשמליות) ההרגשה לי יש אולם אנכי, ברדימשוב איש לא
כתריאלב בשם בכתביו אלה ספורים נקבצו זמן לאחר מקורה בה. ולידתם שהורתם מאלה ממש' בךעיר של
"כתרי בשם בהבימה" להצגה עובדו וגם החדשה", קר, כאיש הגיאוגרפי, ביסוד כל קודם נעוץ זאת הרגשה של
לשלוח אלה בפרקים נתכוון לא שהמחבר ברור אלים'', נהירים ווהלין ערי רוב של שהשבילים מובהק. ווהלין
מבחי ומוסדותיה העיר באישי השנונים בקרתו חצי את גם אכיר שלא יתכן לא פשוט מולדתי: עיר כשבילי לי
אלא באקראי; לשם שנזדמן מאחר בלבד, מקומית נד. כ"ירושלים היהודי העולם ברחבי הנודעת ברדיטשוב את
לאזור מושלם דפוס יהודית, שכולה זאת בעיר בה, ראה מתוך זאת עיר על ידיעות לי רכשתי בעיקר אך דווהליך.
בעיר שמצא מר. כל מזה. למעלה לא אם כולו, ווהלין וקריאה. שמיעה
עשה כן אחרות. ועיירות ערים לעשרות אבטיפוס שימש כן על כי ידרשהו, סרסהו  וקריאה שמיעה

כולן. שכר נטלה ברריםשוב בשעתו. מנדלי גם בעתו קריאה לא זו וקריאה לשמיעה. קריאה הקדמתי
אני גם אצא האלה הגדולים הנוסעים שני בעקבות בארץ יהיה טרם ברדיסשובאי עתון שהרי במשמע, נים
קודמי, ופעלו בקרו בהן הישנות, האכסניות לאותן בערי שהופיעו המקומיים העתונים כדרך ההם, בימים
העובדות את ולהחיות משם לדלות במטרה דברי ואילו יותר. מאוחרת בתקופה הגדולות, ווהלין
ושהן מביתאבא לנו המוכרות הללו, הישנות לפרקים שנתפרסמו מהבכך, של ענינים על הכרוניקה
 שהיה והתוסס, הגדול היהודי מההווי נפרד בלתי חלק כדי בהם היה לא רוסיה, של הכלליים העתונים דפי על
הראשו של באספקלריתם לקורא ולהחזירן עוד, ואיננו זאת. גדולה יהודית עיר של ההווי על ללמוד

השלישי. בנימין מסעות מעין ניט' עם לי בא זאת בישראל ואם עיר על לימודי עיקר
תקופות שתי סף על שרויה וברדיטשוב ההם בימים  שלוםעליכם, הגאוני, היהודי הסופר בכתבי קריאה
מצד מחמתן. מרובה צלתן ושתיהן בערבוביה המשמשות מהסתכלותו וכתוצאה זאת, בעיר מסוימת תקופה שבילה
של המושבע אויבו זה ה"בעלטקסה". של צילם אחד שלמה סדרה לה הקדיש בה, השופעים היהודיים בחיים
העסקנים, הגבאים,  נפרדים הבלתי לויתו ובני מנדלי, (כל בערדיסשעוו" גאנץ הכללי בשם מאמרים של
עודנו  למיניהם טובות" וה"בעלי בריבית המלווים ברדיטשוב, של המלון בתי הפרקים: וביניהם ברדיטשוב)

 ב'"קהל פרושה ורשתם העיר רחובות פני על מרחף הטרמוואים ברדיטשוב, גנבי בברדיטשוב, השריפות

; \
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להם. ויכלו הקונדוקטור ועוזרו הראשי העגלון עם שרו ב''הקדש", במרחץ, ולהבדיל, המדרש בבית שטיבל",
פתח ליד הנטוש לקרב ראיה עד להיות עלי היה ומעתה וביתהעלמין. בתלמודתורה
טעמו אחד וכל תשלום, ללא לנסוע הזכות על הקרון תקופה של שמשה ששקעה לפני עוד שני, ומצד
הוא השני אני; קודש" "כלי טוען, האחד עמו: ונימוקו אפילת מתוך להבקע החלו כבר בשנים, מאות בת ישנה
בעצמו; יצחק לוי ר' של מצאצאיו אמו קרובת מצד חרשה. תקופה המבשרים הראשונים האותות הדורות
נוסע ממילא הטראמוויי בפיו: הגיונית טענה והשלישי, שלא רק לא ההוא הדור ובני מאד מצער ראשיתה אמנם
את יסע, הוא גם אם ברבר יש הפסד ומה העירה, אלא לעיניהם, ומתחולל ההולך הערכין בשינוי הרגישו

...! ? יפסיד אבא מבת הירושה בבקורת חידוש לכל והתיחסו בו צורך הרגישו לא שאף
ה"גורדובוי'/ אליעזר ר' של התערבות אחרי סוףסוף למריבות התוצאות ומכאן  גלוי, ובלעג בחשד חמורה,
כמו לו שומעים ישראל בני שאחינו העיר, נוטר הוא חדשה. במהדורה חדשות
למשוך שיאותו הסוסים שידול ואחר דאשתקד, לשלג תל זה: של בצדו זה בהקבלה, התקיימו כזה באופן
צב בצעדי זוחל והתחיל ממקומו הקרון עקר בעול, "לינת מתקדם; מתוקן" ו"חדר המסורתי מודתורה
טבורה אל לצורך, ושלא לצורך חונה שהיה כדי תוך של אתחלתא מעין חולים", "ביקור ולצדה הישנה הצדק"
והח טראמוזיי ששמה זו מצרה נפטרתי ועתה עיר; של הפונ התיאטרון; בא שפיל" ה"פורים יד על ביתחולים;
לבית עצבים ומרוט ורצוץ עייף דרכי את משרך חלתי כל כמובן, וכר. וכוי והטראמוואי העגלון והמלון, דק

השמשות. בין בשעת מלון ובלי נסיון בלי פרימיטיביות אתחלתות בבחינת היו אלה
ביותר, זועמות פנים בקבלת זיכוני המלון בבית פרובינ של צביון הגדולה היהודית לעיר ששיוו מסורת,
ובהב השלוה, מתרדמתם העובדים את שהפרעתי מאחר החריפה לבקרתו אכזב לא מקור ושמשו מובהקת עיר.
וחד פרוזדורים דרך מהם אחד הובילני גלויה איבה עת האמון הגדול, הכרך בן שלוםעליכם, של השנון וללעגו
במצבים שעה אותה הופתעו שדייריהם תפוסים, ריס וקידמה. תרבות עלי
דלת והרומן הרוגז בןלויתי פתח לבסוף ביותר. שונים בברדיטשוב. הדמיוני ביקורי תולדות אלה ובכן,
בקול והכריז פנימה אותי דחף מחדר, לפנים בחדר אחת מטלטולי ורצוץ עייף עיר של לעיבורה משבאתי
קבורתו! תהא פה לאמר: התכוון כאילו ,"! "פה מצווה: הנסיעה, ובשעת הנסיעה שלפני השינה ומגדודי הדרך
התבו באזני, מהדהד המלון משרת של קולו בעוד ראשי את להגיח מלון, לבית להגיע חפצי היה אדיר
והתקרבתי הערב באפלת שרוי שהיה בחדר וכה כה ננתי וכשרק לעסקי. שנפניתי לפני כח ולהחליף רך כר על
בתאוה עליה והתנפלתי הפינות באחת שעמדה למטה עד בצורת העיט עלי ירד העיר אדמת על רגלי כף דרכה
ע"י אלעל ו...הועפתי העייף לראשי מנוחה לתת עצומה במרכבת להסיעני ומוזמנים המוכנים מגושמים, .עגלונים
חבטות בגופי, אחר מקום ובכל בפני בבטני, חבטות שיתאו מר. זהו והרי בעיר. חפצי למחוז ^"פאיעסאך
גם נפלטו מוות אימת אחוז משונות. פחד צעקות מלוות גמור צדיק מנהג בי נהגו שהעגלונים עקא דא אך לבי,
גשחטי שלא שורפר של כקולו משונים קולות מגרוני את צדיק יניח עלי אומר: זה ביניהם, לריב והתחילו
המלון, שומר בבהלה התפרץ צעקותינו לקול סימניו. כל כדי ותוך ראשו. את צדיק יניח עלי אומר: וזה ראשו,
למק קולו את גם הוסיף הנעשה את וכשראה נר העלה אותי לקנות רצה אחד וכל יד למלאכת עברו ויכוח
ונימוס מוסר בהטפת אלי פנה וביחוד הצועקים, הלת .במשיכה.
אם תחילה אותה שבידקיו עי מסה על לשכב שאיו במר העומד רכב כלי מין על מבטי נח והכי אדהכי

אחי אורח שם איי סוסים שני רתומים אחד מצד מיוחד. במסלול מד. ^ק
שעמדה אחרת למטר. פניתי הרוחות שנרגעו לאחר יושב מיוחד כובע חבוש ועגלון המרכבות בכל כמו
המטה, כלי את מששתי הנר ולאור שניה זוית בקרן מרכבה, במקום  שני ומצד לנסוע, מוכן הרוכן על לו
משחת שד איזה משם יקפוץ לא אם לדעת מחריש במקום היוצרות: נתחלפו כאן מידות. רחב קרון מין
הלום ובנעלי, בבגדי המסה על השתרעתי אורח. בצורת בנוסע, לזכות כדי ביניהם ורבים מתקוטטים שהעגלונים
חרדה ומלא היום, במשך שקרני מד. כל אחר ופחד זוועה זכות על בעגלון הנוסעים ונלחמים נאבקים שם הרי

להתרחש... עלול שעוד למר, נסתרת כוחו בכל מהם מונע והעגלון הקרון, לתוך הכניסה
גלוי ארוכה שעה מטתי על שכבתי הזעזוע מגודל ודינו זר. הוא טראמוויי מין כן על כי זאת, מלעשות
החלו העייפים ועפעפי רוחי, שקטה ולאטלאט יעינים מראש. נסיעה שכר לקבל
רחשלחש איזה הקיר מאחורי אלי הגיע והנה להצמד. מהעג להפטר תקור. מתוך וקצת סקרנות מתוך קצת
מוחי את שמלאו החלומות בתשזורת השתלב שתחילה מעין מאד, גבוה לשלב בינתיים נכנס שריבם לוגים,
אולם ניםולאנים. של במצב לשכב והמשכתי העייף נמלט ממני, דעתם את שהסיחו עד שמים, לשם מחלוקת
ולאזני חלומותי פקעת את שהפסיק הלחש גבר בהדרגה הטראמ אל ועברתי בי שירגישו בלי נפשי על מהם תי
.גננים!".,, הרעיון: במוחי צץ מיד דברים. קול הגיע המלון. ואל המנוחה אל סוף סוף ואגיע ירחם, אולי וויי,
הגנבים. כידוע, הוא, הגדולה העיר של הסימנים אחר לקרון נכנסתי הקצוב המטבע את ששילמתי לאחר
מוסדות או הספר, בתי החולים, בתי היבנות לפני עוד שהכרת ונשים, אנשים תריסר כחצי שם ומצאתי הגדול
העובר חלוץ מעין הגנבים, באים  וצדקה, חרבות ארוכה ששעה בהם ענתה והמיוזעים המשולהבים פניהם
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ההצלה למלאכת נגשו ויתרם הזה, הרעש כל את  בעיר... וקידמה תרבות נושאי של המחנה לפני
אותם ומריקים שוגים בכליבית מים סוחבים והכיבוי. בפעם שמעתי נפחד מעט ולא כאפרכסת אזני את עשיתי
ביתר עוד זה אחר ועולה המלבה האש ים לתוך בריחה של שאון מלווה גנבים שיחת בחיי, הראשונה

לרחוב. מרחוב והולכת מתפשטת והאש ''ירגזון''. בזה: וכיוצא מהלומות והתגוננות, התנפלות ורדיפה,
החבית ופעמונים חצוצרות לקול הגיעה סוףסוף י... השני והנה הוא, הנה החזק, תפוס, 
השיגי שבקושי  שאולים סוסים לשני הרתומה הגדולה יחד!... אתו רוחך תפח הגג, על עלה הוא 
חיש הראשון. הבוער הבית עליד ונעצרה  אותם חיים... אינם חייך לברוח, לו תתן אם 
של האחד הקצה את הכניסו זרוז, תרועות תוך מהר, רגליו, את קשור החבל, הנה אותו? תפשת 
בתנועה כיוונו השני הקצה ואת החבית לתוך ארוך צינור בחזקה... אבל
יוצאים. אינם המים מה משום אך האש. אל משמעות רבת עלינו יזעיקו השכנים כשורפר, צורח אתה מה 
אם ארבו לכל הצנור את בודקים ונזיפות קללות תור המשטרה... את
אחד מומחה מידי עובר הצנור פי חלילה. נסדק לא בזהירות... אותם קחו קשורים, שניהם 
ארוכה שעה נוזלים... אינם  בשלהם והמים למשנהו, והסתלקו...
חפזון מרוב התורפה: מקום שנתגלה עד המסכנים עמלו ישנים. האורחים אם בחדרים לבדוק תשכחו אל 
אפילו בה נשארה ולא בנהר, החבית פי את סתמו לא מהמטה, קפצתי ברוחי, לשלוט יכולתי לא יותר

אחת... מים טפת עליו דעתו שנטרפה כמי ורצתי ברעש דלתות פרצתי
. . . היציאה לפתח בקרבי הנשמה עוד כל שהגעתי עד

ברגש הנושאים ובנו ואשתו המלון בבעל ונתקלתי...
רוגז שבעהרפתקאות, נדודשינה, לילה אחר מוכנים ברגליהם קשורים תרנגולים שני נצחון של
ומבדח* משעשע מאורע המחרת מליל לי זומן ותלאות השבת... לכבוד לשחיטה

 לסבלותי. מה פיצוי ופחד אימה מטיל קול י... בום בום!... בום!...
על הכריזו וצעצועים עיטורים עטורות מורעותיד פור סתם או שריפה מת, המבשר הכנסיה פעמון של
המ החובבים להקת ע"י שיוצג "הוצמאך" המחזה באודם הבוערים בשמים וננעצו לרגע נפקחו עיני ענות.
ויצאתי הערב לשעת צפיתי סבלנות בחוסר קומיים. קולות, בליל מהחוץ להגיע התחיל והנו: שלהבת.
שאלתי ברחובות, שוטטתי ההצגה. אולם את לחפש תריסים גדול. ברעש הלילה של השקט בחללו הנישאים

ושאלו: בכתפיהם משכו הללו אך ושבים, עוברים צועקים מבוהלים וקולות בחריקה נפתחים וחלונות
הרי תיאטרוןשמאטרון? איזה תיאטרון? "מה?  : הרחוב לתוך

...! טפפו חדש, משוגע לפניך הצילו!... ! דולק יהודים, גוואלד, 
על לחזור וחשבתי וכל מכל התיאשתי שכבר וברגע שבעברו מחלונות לעומתם עונים אחרים וקולות
ושיחתן לבושן שלפי נשים שתי פני על עברו עקבי הרחוב: של השני
תחילה. להצגה. מועדות שפניהן בלבי מה משום קבעתי ''...! ? דולק איפה קרה, "מה 
בנפשי הרהבתי בי משהרגישו אך בעקבותיהן, הלכתי קבוצות עיר. של לרחובה ויצאתי להתלבש מהרתי

בזהירות. ושאלתין עוז באצבע והורו התווכחו לילה. בבגדי אנשים עמדו קבוצות
חואה אתה החי  ביחד שתיהן ענו  ר.ה  נטוש שכאן ובעוד השרפה. של המשוער מקומה על
אתה חוצה אתה אם התיאטרון. אל ממהחות שאנחנו הכנסיה ופעמון האש, בעיר אישם גוברת הויכוח,
מדי, יותח תתקחב אל אבל אחחינו, ללכת יכול קרובה. הסכנה כי לאות נקישותיו קצב את מחיש

...! ח  ח  ח לפ פניתי ובעצמי לנפשם המתווכחים את עזבתי
מה. במרחק אחריהן ואני ברחו כמעט והלכו, גמרו השרפה. לתחום שהגעתי עד הרגשתי
גדולה אורוה אל שהגענו עד וסמטאות רחובות עברנו בתי ונפש. לב מרעידה תמונה לעיני נתגלתה שם
על צבא רב קהל הנהר. שפת על העיר בקצה שעמדה להבות. אחוזי כולם קטן, רחוב צדי בשני העומדים העץ,
הזכות על הזרוע ובכח קולות בקולי ולחם האורוה שער להיות המתעתדים וטף, נשים אנשים, התאספו וברחוב
מוכרות, פנים וביניהם הסף, שומרי אך פגימה, להכנס עמלם כל איך מר ביאוש וסוקרים בישראל, "נשרפים"
מכבי ה"גורודובוי"' הסראמוואי, של הקונדוקסורים כגון: מי בידיהם, מחזיקים האומללים מושיע. ואין באש עולה
בחירוף התנגדו ואחרים, אמש של השרפה גבורי האש, של ומטאטא מערוך מי בתוכה, וכףעץ חרס קדרת
כניסה כרטיסי לקנות שנדרשו ההמונים ללחץ נפש הצילו שבבהלתטירוף פליטה, שארית בזו וכיוצא זרדים
בסכנת כרוכה היתר, אליו שהגישה השלחן יד על כפים סופקות זקנות נשים האש. ממאכולת אותם דוקא

נפשות. באב: תשעה של בקול ומיללות
מבפנים... יאוש קולות נשמעו  ! מים ! הצנור  י... ? תחשה למה עולם, של "רבונו 
מעבר האש מכבי להם עשו בשחיה ובמו מצח בהתקפת טפנו!... ועל עלינו חוסה בשמים, אלי "הוי, 
אשר גדולה אחת בצנפה שהצסנפו האדם חומת דרך לשני נחלקו לעזרה שבאו הסמוכים הרחובות ואנשי
 פלא! זה וראה ושמאל... ימין לנטות דרך אין האש, מכבי את להעיר ללכת התנדבו אחדים מחנות.
וסילון באמונה, פעולתי את הצנור עשה הזאת הפעם ~\ שמעי ולא ישרים שנת ישנו הם דוקא מה שמשום
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פתאום הצטרפו הלילה, מנוחת את להם יפריעו מתי עד השבת ובגדי וממים הגיח היהל פני על ניתך קרים מים
המבוכה למרבד. קולני ובקשקוש בקרקור למקהלה המעונים... שלהם

והרעש... בחשבון באה לא הקרב מזירת נסיגה אפשרות כל
התחילו הבמה קרשי ועל ירד ש"המסך" ולאחר "האולם". של ולפנים לפני אברים בריסוק נדחפתי וכן
תרועות: לקול והמפויחים המחופשים השחקנים לעלות שבוצע הקרשים ספסלי גבי על המקומות כיבוש אחר
הרוחות שקטו לא עור לכבודם, בקהל שקם אדיר צחוק המקומות החלפת מעשה התחיל רבתי, בתנופה הוא אף
מקומות בהחלפת שעה אותה שעסקו העופות בין הופיע בפעם פעם מדי הסוערות. הרוחות והשקטת
מלה ולהוציא פיו את לפתוח הוצמאך יספיק ובטרם האמנות איש מסך ששמשה השחורה לשמיכה מחוץ
התעלפויות. ומבוכה' בהלה והנה... ראשונה, לא שאם הקהל, לתוך יאוש מלא אולטימטום וזרק
שוה השחת שדי כל כאילו איומות... צעקות נתמלא קריאתו לקול בהצגה. יתחילו לא שקט ישתרר
הפליט: מישהו במחזה... לראות ובאו מהשאול ררו וק י... "ששאא" "הס"!... "שקט"!... צעקות האולם

הסגור... השער אל נוהר התחיל והקהל שרפה!... קורת על שהתבצרה הלבנה מהחברה .שקצים" בוצת
מלחמה כדי שתוך עופות, שניםשלשה אלה היו תרומתם את הם אף לתרום החליטו האורוה במרומי גג

הקהל... תוך אל מהמוט נפלו על פזרו לדבריהם יתר תוקף לתת וכדי השקט, למבצע
ערב. אותו התקיימה ההצגה אם היום עד יודע איני שגמרו וגרעינים בטנים קליפות של הגונה מנה הקהל
כל ונמלטתי החוצה הכללי בלחץ ונדחפתי נס לי קרה צעקות של גל לבוא: אחרד. לא והתגובה לפצח,

מטתי... ואל מלוגי אל בי נשמתי עוד והעופות האולם... את הרעיש נשים מפי היסטריות
אילון ב. ח. ותמהים מבוהלים לגג סמוכה קורה על כד, עד שישבו

החולירע מגפת
באמריקה) להופיע העומד ברדיסשוב על ספר פי (טל

השלטונות מטעם בעיר וכרוזים מודעות הופיעו והנר, היו וכמעט בברדיטשוב, שכיחות היו ומגפות מחלות
כאמצעי ונוהג וסדרים זהירות חיטוי, גקיון. חובת על המח ומחלתה. תקופה כל הזמנים, ברוב רגילה תופעה
כנהוג. למסרבים, עונשין על הוכרז ואף במגפה, מלחמה בצפיפות שגרו הקבצנים, בשכבות בעיקר דבקו לות
בהם וראו נאנחו הכרוזים, את קראו ברדיטשוב יהודי ביותר. סניטריים בלתי ובתנאים
סמים הן ? זאת כל לקיים יוכלו כיצד מלכות: גזרת במוקדם. אביב בא ואחריו קשה חורף עמד שנה אותה
על עומדים אין בו בביתהמרקחת, רק משיגים וטיפות בבת גנילופיאט. הנהר בזרם נישא והקרח נמסו השלגים
חסרה, לרבים והפרוטה העור' את מפשיטים שם המקח' בחלק התפשטו גדותיו, על שעבר הנהר מימי גאו אחת
מגבוה... הפקודות לגבי חובה ידי לצאת תחבולות וחיבלו מסד." "דרי העוני. למשכנות וחדרו העיר של התחתון
העיר, מן לצאת שמיהרו אנשים נמצאו בהלה' ובעיר היה הפעם אך הגנילופיאט, משטפונות אחת לא טעמו
ממסלולם. יצאו החיים העירה, לבוא פחדו חוץ אנשי עד ופחתו המים הלכו מכן לאחר ביותר. רב סבלם
אידיא אברכים מספר נמצאו אך נפסקו' לא הוויכוחים מסו חידקים  מרה ירושה השאירו אבל שהתיבשו,
את ועוררו לנפגעים עזרה להושיט שיצאו ליסטים, קרו בראשונה בעיר. מחלה להתפשט החלה ומהם כנים'
ממשיים צעדים בדרשם למצב, הפלך של השלטונות מהרה ער אולם הנהר, שבסביבת בבתים בודדים מקרים
לבתים, מים אספקת וראשונה ובראש במגפה, למלחמה העיר. חלקי בכל כמעט והתפשטו המחלה מקרי רבו
אוזן הפעם התביעה מצאה ואכן המחלה. שורש שמכאן והתרוצצו התהלכו עצות' אובדי היו והחובשים הרופאים
ונגשו המים סידור את לתכנן מהנדסים ונשלחו קשבת ~ החולים" "ביקור והלך, גדל שמספרם לחולה' מחולה

להמשך. צריך המפעל ביצוע ברם לעבודה, ונקבע למגפה הפכה שהמחלה ספק' נשאר ולא התמלא'
כספים רפואה, צרכי שאסף עזרה ועד התארגן בינתים "חולירע". היא כי
האלמנות העניים, החולים לעזרת אחרים ואמצעים היהודים, על פחד הפיל עצמו בפני "חולירע'' השם
יותן שבהם בתיתה, להתקין הצעה ועלתה והיתומים, המגפר. שהפילה החללים מספר גדולה. היתד. הסכנה ואכן
חסרו לא יחלו''. ולא "ישתו בחינת חינם' סוכר עם תר. התקיפים, אף העיר. בני כל את זעזע במטות והמוטלים
יתרגלו שהעניים בסברם הגבירים' מבין לרעיון מתנגדים ורגשי, התעוררו לסוגיהם והאינטליגנטים המשכילים
התגשם הרעיון אך חינם, מזונות גם ויתבעו חינם לתה עזרה על מחלוקת: כדי עד וויכוחים דיונים החלו
הוקמו צריפים ושני בו, שתמכו אחרים עשירים בעזרת השימוש תחת לבתים, מבארות מים אספקת על לחולים"

בהם. חסרו לא ושתיינים כבתיתה, החרדים במגפה. מלחמה על ובכלל הגנילופיאט' במי
בחלקם שבוצעו הזהירות אמצעי עם יחד זה צעד לפנטיזם לעגו והמשכילים המקובלים באמצעים אחזו
מגפת של ולירידתה להחלשתה הביאו הרופאים ומאמצי והרבו השמים מן עונש בדבר ראו הראשונים שלהם.

הלפה. הקיץ סוף ועד החולירע, להזהר תבעו והאחרונים ובו', בצום תהילים' באמירת
לינדר ב. ר,נידיצ*נה. בדרכי המגפה מהתפשטות
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דמויות
של לזכרו נזוקדש סדור
שנקר בןציון הקדוש

שנקר ציון בן
הלאומיות, טשטוש על הרעיונות והחברתי. הלאומי
שלא בלבד זה לא ברוסיה המהפכה בשנות שרווחו ' _ f

מתוך חריפה התנגדות בו עוררו אלא דעתו, על נתקבלו J^/t^k
לציונות.  ובעיקר ללאונ£ ונאמנות הכיה ל^^™

ברריט^וב את תמיר זכרתי במוסקבה השת^עותי dv ^HKS§
שפיצנצ' החסידית עיירתי את וכן שבה בניהמשפחה ואת JMBBp
וטהור עדיןהנפש אהרונצ'י, ר' בראשם ויייב אנשיה על ^^^^^9^9^^^
את לבקר רחוקים, אמנם לביקורים, סר והייתי הרוח. ! ^^^^K^&^^^M
הגיע והנה ההם. כימים קטן ילד עוד היה בןציון המשפחה. ₪^^^^^^^^^^^
במצב נגע בו כןציון, מאת מרובנה מכתב ב1920 אלי ₪^^^^^^^^^^^^
לארץ הכנותיו ועל לרובנה מכרדיסשוב לנדוד שהניעו ^^^^^^^^^^K^m
לארץ. הנוגעות ולהצעות לתכניות שאלני אגב ישראל. ^^^^^^^^^^^^Hl
ללמוד מא''י אח"כ נסע ואמנם להשתלם עליו השפלתי ^H^^^^^^^^^Kf
נשכה זר. מכתב שמתוך אודה לו דאגתי וגם בצרפת £^^^^^^^^^^^₪^
רבה הערכה הוסיפו הבאים ומכתביו מיוחדת, רוח עלי ^^^^^^^^^^^^■
נוצר מאז לי. יקר שנעשה לבןציון, והערצה לכותבם ( ^^^^^^^^^^HB

בנפשו. נקשרה ונפשי ובינו כיני בלינתק קשר : 1^^^^^^^^^^
ובןציון ארצה שעליתי לאחר כינינו וחזק גבר והקשר ' ^^^^^^^^^g^ J
והשתלטותו לימודיו מקום שבצרפת, מגרינובל חזר

ימעלות יישילב י^יי' בבוצייו בו' מצאתי בהניסה בך היה במינה מיוחדת דמות ויקרנפש, אדיב איש
ייא שלו יהצ?5ה מישה מכל לייערצה הראויות תרימיות מעטים שרק אידיאלי, במובן סגולות בעל שנקר, ציון
כידיד מקיה בכל ודיופיע 'לודזיה" בביי'ח תפקיי ?יבל במזיגתן וסגולותיו אדם של וכשתכונותיו בהן. ניחנו
תוחב היה בפגישותינו ולאאחת לחלשים' ומגו ה*ובדים אותו מציגות הן  ההרכב את משלימות ההרמונית
להשיג לפלוני' לעזוי הצויר *ל מכיסו פת? ביד לי קרוב היותי מתוך הדור. בן של והשלם הנכון באור
לטובת סידור ה0עיד את ולסיר אלמוני בשביל משהי . אני האחרונות, השנים חצייובל משך ברציון עם ביותר
תמיד יי^תי אחר במקים או י"? במוסד' שלישי מישהו בהליכותיו, הישר האיש היה שהוא נאמנה לומר יכול
אלא ותיעלת' טובות לעצמי מח9ש אינו שבזצייו ונאה חושב נאה שהיה ובמחשבותיו, במעשיו אמת איש
לפ שיכול במה לזולת יל^יי לשרת בכיונה לאחריס' לתרבות מסירותו לזולת, החם ויחסו טובלבו מקיים.
לאהבה אליי גקשרה שהנפש כזה י'ייי תכונותיי כל והוא, הצבוריות, בעול להרתם דחפוהו רוחניות. ולפעולות

תמיד. ולהערצה במפעל האחראים בתפקידיו למדי עסוק היותו עם
למסורת רגיש היה דתי, .איש היה לא כי אם בןציון, את בזמן בו הקדיש פרנסתו, היתה שעליו התעשייתי,
לבנות יזם  אביו זכר את להנציח וכשרצה ' ישראל שונים צבוריים לענינים הפנויות שעותיו וכל מרצו מיטב

ולזכרו. שמו על בחולון ביתכנסת במקוםמושבו לחינוך ובעיקר הארץ, בבנין הקשורים
בזמנו לבבות שכבש החסידי שהרגש להניח קל בחולון. האחרון
גם בנעוריו. חסיד שהיה מאביו, גם ואולי מסבי עבי הזעירה העיירה יליד שנקר, חיים בןציון, של אביו
הלאום לרעיון בהתלהבותו שהתבטא רגש לבןציון. בסביבה גדל שבאוקריינה, פורגרבישצ'ה ליד שפיצנצי
בכלל. בחיים דרכו אל ההכרה לסף ומתחת והתרבות המאה באמצע דורות, שלשת המשך של חסידיתדתית
מתוך היתה הארץ בנין לשאלות בןציון של גישתו ושאלת מהפכנית, רוח אז כבר נשבה ברוסיה שעברה.
וחזון הנביאים רוח האומה, של לעברה וחתירה חיבה היהודי ברחוב הופיעה אז והחריפה. הלכה היהודים
אהבתיו.  זו מקיפה להשקפה יחסו על ואף הדורות. אף מהנוער. רבים לבבות וכבשה בתהשמים'' "ההשכלה
בעצם בןציון לפתע בינינו הפריד המר הגורל אך ספג בראורין ובהיותו להשכלה, נמשך הצעיר חיים
לא על אפריקאי חייל בידי בחולון נרצח ימיו בן לבנו ומשכיל. אישמסורת ונשאר כללי ומדע חכמה
היה. 45 בן רק והוא ,(1946) תש"ו ב' ו'אדר ביום סיבה בברדיסשוב. בשבתו ימיו מראשית לאומי חינוך נתן ציון

לנצח. אתנו יישאר זכרו מכובד ונעשה נתפר&ם לאביו, לאבטיפוס ויהי הנער ויגדל
שנקר אריה ולרעיון ישראל מקור לרוח בנאמנותו החיים בסולם ועלה
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שנקר ב.צ. של לדמותו
חושך תקופת באה כך בפברואר' האפלה בתוך עינים בעל ן ו י צ  ן ב היה בילדותו
הגיעה מספר חדשים אחרי היהודי. ברחוב הוא הגיל. לפי שלא רגיש לב ובעל חולמות
החו בעד היהודים בדם תשלום של תקופה היו כולם והאב' האם הסבתא' הבכור. היה
איך אני נזכר טעמו. את טעמו מעט שאך פש' שמו מעט. לא אותו ופינקו מאד לו חרדים
חייל לאיזה הישרנית הערתו בגלל בןציון במשפחה תהילה עטור שהיה בןציון' הסב' כשם
ידי על הועמד הסוביטי) (בצבא התשיעי בגדוד לב שתשומת לכך' סייע זה גם לה. מחוצה ואף
את אני זוכר ניצל. בנס ורק לקיר' האחרון זה בני כל על אהוב ושהיה לו ניתנה מיוחדת
ביד. נשק עם בשמירה השתתף שבהם הלילות' בשטה וידיעה תורה גדוש שהיה אביו' המשפחה.
ובן רובנה. דרך לארץישראל יצא לבסןף המשכילים תנועת ע"י נסחב והעברי, היהודי
אית דרכן את התחיל בימים' אז לבניו הרוסית. והספרות מהתרבות מאד והושפע
מחנך בתןר 0JJJ עברית' מלמד הןא בחיים> בתנ'יך מאוהב ובהיותו לאומי חינוך לתת השתדל
ינן. שלילדי בבתיהיתןמים מדריךןמןרה בנבואה אשר וההוד החן היופי' את להם תיאר
לבן' ןטןב נפשן להט את להם מןסר ןהןא ברןבנה הכללי. לחינוכם גם דאג אבל ובנביאים,
בארץ ששם אמונתו, ואת הרעננים כוחותיו כל את בבית' מורה מפי למד בחדר' למד בןציון
להם. יוטב ושם לבותיהם את יחממו אבות כללי רוסי ספר לבית גם והוכנס בישיבה למד
הוזמן  וכשרונותיו פעולותיו הערכת מתוך בברדיטשוב). למסחר התיכוני הספר (בית
וסביבותיה. ברובנה הג'וינט פעולות בראש לעמוד ללימו בןציון נמשך רב זמן ובמשך מילדותו
יחד בןציון עלה קצר זמן לאחר ברם' ובהת ברצון אותם לומד היה הוא עבריים' דים
לקבוצת נכנס בואו עם לארץ. חברים עם בביה"ס בלימודים מתרשל שהיה בזמן בו עמקות
בועידה כציר ונבחר פעיל היה בנין' פועלי מלמודיו רצון שבעי שהיו הוריו, התיכוני.
מתלאביב עבר הבנין. פועלי של הראשונה משיכתו מחוסר מודאגים היו העבריים
ללמוד גם ומחל לעבוד המשיך שם ירושלימה' מאמץ היה ונחוץ הכללי. הספר לבית
לצאת הביאו מה ידוע לא למורים. בסימינריון העבריים לימודיו עם יחד שבןציון כדי מיוחד
שצרכי יתכן הנדסה. ודוקא ללמוד לחוץלארץ הכלליים. בלימודים ענין גם וימצא ילמד
ואולי אותו. המניעים הגורמים בין היו הארץ בנין הרבולוציה לפני עוד מספר' שנים כעבור
זוכר אישיות. סיבות ע"י גם זה תהליך הוחש להת התחילו שנה, 15 בן אז והוא הפברוארית'
עוזב שהוא כך על מתנצל הוא בו מכתב אני ציוני נוער של קבוצות הכללי בביתהספר ארגן
מהצורך חוץ מציין הוא ובו הארץ את זמנית אליהן שמשך המארגנים בין היה בןציון לומד.
של הכביר למפעל (ביהוד בארץ טכניים בכוחות הפעולה וזמנו. ממרצו הרבה להן ומסר חברים
לימודיו סיום עם אישי. מומנט גם רוטנברג) שמנע הצאריסטי' המשטר לרגל מוגבלת היתר,
בביהח"ר הנהלתית לעבודה ונכנס ארצה חזר היו אלה קבוצות שהיא. כל צבורית התפתחות
כוחותיו מיטב את במפעל השקיע הוא "לודזיה". בןציון איך אני זוכר ליגאליות. בלתי כן על
לצד יצירה' לעבודת כולו והתמסר וכשרונותיו אלו, נוער לקבוצות עברית להוראת התמסר
ניהל אתם ויחד ואחיו' שנקר אריה מר דודו היסטוריה פרקי להסברת התמסר חום ובאיזה
ביהח"ר. של בהתפתחותו וענפה רחבה פעולה הקרן לעניני התמסרותו למאזיניו. ישראלית
זמנו כל את לו הקדיש למפעל נכנס מאז שהיה מזמנו לה והקדיש רבה היתר, הקיימת
העברתו עם החרושת. בבית קשורים היו חיין וכל וגם הכללי בביה"ס גם לימודיו לרגל מוגבל.
כמדבר) אז (שהיתר. אגרובנק לשכונת המפעל של זו. לפעולה להתמסר היה יכול לא בישיבה
ביהח"ר, ומומח. המפעל מזכיר יחדעםאחיו, עבר ושל הצהרים שעות של חשבון על נעשה והדבר
ההתנחלות קשיי וכל בית לעצמו בנה שם, לגור לא כמשמעו' פשוטו זמן, הרבה במשך שינה.
היא והתקופה שם. עליו עברו המקום חלוצי של כו שאפסו עד האם' לב לדאבון צהרים אכל
של כשמתימספר ,1936/7 של המאורעות שנת האמין' הוא התעלף. אחד בהיר וביום חותיו
המספר ומתי עוינת' ערבית בסביבה חיים יהודים כשקיימת הגוף דרישות על להתגבר שאפשר
בן הכל. ומחוסרים עניים אנשים רובם ד,אלה נשגב דבר בלבו היה ולא נשגב' במשהו אמונה
לארגן מתחילים אנשים מספר עוד עם יחד ציון אבות. ארץ על חלומו מאשר יותר
וילדי להם, ולדאוג בהם לטפל המקום' בני את היהודי. לרחוב הגיעה פברואר מהפכת והנה
ילדים, גן מארגן הוא דאגתו. ראשית הם ישראל היהודי. הנוער ובמיוחד לרווחה, כולם נשמו
היום כל עסוק ובהיותו עממי, בי"ס של התחלה ולימוד ארגון הסברה, בפעולות השתתף בןציון
הלילות את הערבים, את מוסר הוא ב"לודזיה" ההסתדרות ידי על שנוצרו בקבוצות עברית
התרבותי. בשטח אלה להתחלות הצהריים ושעות השמש שהאירה וכשם לעליה. להכנה הציונית
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להנציח שבא הכנסת ובית שמו את נושא ביה"ס אחרות של והקמתן השכונה התפתחות עם
שפ את עכשו נושא זיל. חיים האב שם את חולון, המקומית המועצה קמה אחד לגוף וצרופן
לשני יחד. חיים האב שם ואת בןציון המנציח האקטיביים' הבולטים' אחד בה' חבר ציון ובן
בחדשים מרצו מרבית את מסר אלה מפעלים מוסר הוא להן בה' אשר העיקריות הועדות יו"ר
אומרים שהוקמו הבנינים ושני לחייו האחרונים לבו את אבל הצלול' ושפוטו מכוחותיו הרבה

לבןציון.  ולמגשים ליוזם כבוד באהבה טפח אותם ולביה"ס' הילדים לגן שמר
שמה מדבר בן פרא מידי הטראגית מיתתו החלו הטרגי מותו לפני זמן מעט ואך אבהית

אבות. אדמת על הסורית לפעולתו קץ הכללי לביה'יס מפואר בנין בהקמת ביזמתו
ש. מ. לביתהכנסת. בנין בהקמת גם החלו וביזמתו

מגזאניק פיגר,
אבל הכרתי, לא מאגזאניק פיגא'לע אבי ברוך ר' את בעלות נשים  בברדיםשוב היו חיל" "נשי הרבה
שהביאה המוסרי המטען מאד שכבד דן, אני השמועה מן בתיהן ולבני לעצמן מוצק אורחחיים שקבעו מוצק, .אופי
לה היתר, והרי בעלה. בית אל אביה מבית פיגא'לה עמה עסקניות שהיו מהן סביבתן.. על הנפשי מאורן והפיצו
חיה חנה המפורסמת הרבנית שלה, מהסבתות מורשה גם והצ גדולים ומסתרים עסקים שניהלו ומהן צדקה .במפעלי
מטשרנו הארמו"ר (מרדכי), מוטילי ר' הגדול הרבי בת לידיהן שנפל בעושר החזיקו לפחות או עושר, ועשו ליחו
השפעה ורבת שיעורקומה בעלת אשה שהיתר. ביל, הש בעליהן בחיי שעוד כאלה גם היו מבעליהן. בעזבון

החסידות. בעולם ובעליהן ומרצן חריצותן בכוח העסקים על הן תלמו
בתים בעלי בית היד. בברדיטשוב מאגזאניק בית ותוהמסחר סמל כעין רק עמדו או אחריהן, 1גררו
אילןיחש בלי אך מופלגה, לעשירות ראשון דור עשירים, אחת לא אך חוץ. כלפי רשמית" ו"נציגות (סריידמארק)
ונדיבי ישרים סוחרים נאים, בתים" "בעלי  כך מופלג. מצויינה אשה שהיתר. ז''ל, מאגזאניק לפיגא דמתה מהן
בעלה אך הצבור. וצרכי צדקה בעניני יותר או פחות לב שהיתר. העיר על פרוש היה והדרה והודה הבחינות מכל
משפחתו בני משאר יותר היה דובבר, אברהם ר' פיגא'לע, של ובבהערצה. בכבוד כה כל על נישא ושמה יהודית בולה
משפחת עם ומשנתחתן חסידות; ורווי ו"רוחני" עדין בהקס "פיגא'לע" בפניה, ושלא בפניה הכל, לה קראו
ובביתו זד. לעולם יותר עוד שנתקרב ודאי אדמו"רים, וה הבנים כל לגבי אז נוהגים היו כך אכן, חיבוב. נת
סוחריה". אוירה מאשר יותר "נכדית" אוירה שררה ה"צדי ה"רביים", מחצרות היינו: נשיאה", דבי בנות
עצמה ראתה ודאי המאגזאניקים של המשפחה בחוג באה, "אדמור" מחצר היא גם מאגזאניק ופיג'לע קים".
כן לא אך ירקות; של גן לתוך שנשתל כפרח םיגא'לע נהג לא ברוך, ר' אביה, מטשרנוביל. הרבי מבית
שהיה כמה ער הועבר כאן ובעלה: היא שהקימה בבית בפולין: חסידים בלשון אומרים שהיו כמו או ב"רביות'',
בסשרנוביל. האדמו"רים חצר של מהאוירה אפשר, זה האחרות החסידיות בשושילתות גם היו עדה". נהג *לא
האברך על גם מטשרנוביל נמשך האדמו"רי חוטהחן היד. אבות זכות שלפי מהמשפחה, שאחד מקרים, כמה
או דובער סתם היה לא שוב הוא ונם מאגזאניק' דובער הע באחת מושב לו לקבוע אדמו"ר, עצמו לעשות יכול
בריאות מצד גם היה הוא "בערילע". אם בי "בעריל'', קטן, ואם גדול אם חסידים'', "קהל אליו ולמשוך יירות
בדמי ונפטר עשירים בן מעשיר "אברךמשי" יותר גופו בן שולחן על סמוכים נשארו אלא זאת, עשו לא והם
תרנ"ד. בשנת בטירול; אשר במראן, קבר לו ונכרה ימיו, הזאת, השושלת של הדור" כ"צדיק שהוכר משפחתם,
בחורה כמעט שנותיה לפי כשהיא נתאלמנה פגא'לע ותיקים חסידים של אהבתם לחסדי מזדקקים שהיו או
מרדכי, אהרן, פריל, ובנות: בנים לה היו כבר אבל צעירה, גם או האדמו"רים, לאבותיהם "מקורבים" שהיו ועשירים
;כשיו וצבי. יצחק מירל, לאה, נחום, יהושעהישיל, דור בית של החסידים קהילות אצל לזמן מזמן "מבקרים" שהיו
וחינוך הבית הנהלת בעד האחריות עול רק לא שכמה על נפל שיעשו מבלי ובכבוד בחשאי מהם ונתמכים אבותם
אחד שהיה המסחר, בית הנהלת בעד גם אם כי הילדים, מיו בתואר הוכתרו הללו שהפד כל אדמו"ריים להטים
הדרומייםמערביים, הפלכים נפת בכל והענפים מהגדולים שונות, דרגות כמובן, ביניהם, והיו נכדים",  חד
היו הנפה קצתי ומכל ובסרביה, פורוליה ווהלין, היינו: מתכונותיהם גם אך שלהם, היחש מדרגת בעיקר שנבעו
הג במחסנים מרכולתם את לקנות קטנים סוחרים באים להת ובחרו המלך'' דרך את הללו עזבו מרוע האישיות.
משא הצריך העסק בברדיטשוב. מאגזאניק של דולים שכדאי ענין זהו  ומנהיגות שררה בלי בפינתם, יחד
מצד והגדולים הקטנים הלקוחות אלפי עם מסועף ומתן דעתם את החסרות חוקרי יתנו אולי פעם. לחקרו יהיר.
מצד וכר בנרין טומשוב, בלודז, החרושת בתי ועם אחד מתוך ה"נכדים". על מיוחדת מסה פעם לנו ויתנו כך על
פקידים של מסודר מנגנון מכונו על עמד אכן, אחר. שהיו יורע אני האלה מהטיפוסים אלה א עם שלי מגעי
נחוץ היה זאת בכל ומכירה, לקניה ומומחים וסוכנים ומושלמי וענוירוח לב תמימי גמורים, צדיקים באמת
התפ ואת בידיו, החוטים כל את האוחז כללי, "מכוון" חשו לא שכנראה אלא בחסידות. ונלהבים הטובות המדות
אותו מילאה ואף עצמה, על פיגא'לע הטילה הזה קיד גדול להיפך: שמא או מנהיגות, של האחריות את בעצמם

.ובתבונה. בחריצות שלהם... האחריות חוש היה ביותר
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אביה. מבית שהביאה חנית לא גדול ביתמסחר ראש של והמורד ר.טורח "rpDnn
וסופות 1917 שנת של ברוסיה הסוציאלי השטפון גלי נשארה היא פיגא'לע. של ועצמתה ממראתה כלום שיגר.
שאחריה בשנים העצמאית" אוקראינה קלגסי של הקסב עצמה, בתוך מכונסת צנועה, בתאדמו"רים עתה גם
נטועים שהיו חסונים אילנות וכמה כמה משרשם עקרו ההכ והחולין אציליים. בנימוסים והדורה בדבורה שקולה
ונעקר ההיא, הארץ של ישראל בקהילות מדורידורות ולא פגעו לא שבעיר הסחורה ומחסני המשרדים של רחיים
ששר הבית אנשי בברדיטשוב. ביתמאגזאניק גם משרשו בצלע לנחל מעבר שם הביתי. המשטר של בקודש פגמו
פנו, לאשר ופנו בעולם נתפזרו האסונות כל אחרי דו ושבמקום ברדיטשוב עמדה) (או עומדת שעליה הגבעה
מתחילה נתגלגלה פיגא'לע, מרת וראשו, עקרתו הבית, אם בתי מבין הזדקר אגם, כעין ונעשה מתרחב הוא אחד
הורו הד"ר חתנה, עם ביחד עלתה, ומשם גרמניה לבירת החי במראהו גם נהדר ביתאצילים ודלים שחוחים עיירה
ד"ר המלומד בנה את גם מצאה וכאן לארצנו. דצקי, בית, לא גבוהה. גרר ומוקף נאה גן בתוך העומד צוני,
ברחו מחקר בעבודת עסוק שהיה ז"ל מאגזאניק יצחק ברדיטשוב אנשי כשהיו חג, וימי ובשבתות ארמון. אם כי
 אחרון סבל עוד עליה להמיט גורלה מר ורצה בות. אויר" לשאוף ויוצאים הנחלהאגם פני על בגשר עוברים

זה... בנהפארה את מותה לפני לשכל ומשתעים מאגזאניק בית גן את סובבים היו לעיר, מחוץ
גורלול מיד ממרורים האחרונות בשנותיה שבעה היא הבית, והדר הגן יפי על גאוה ומקצת הנאה הרגשת מתוך
כיאות ובהכנעה, באומץ יסוריה את קיבלה אך הקשה, ניש הגן פרחי של הבושם ריחות שעם להם, היה ונדמה
מהרא צדיקים לבת וכהוגן שמים יראת יהודיה לאשר. וחסידות ויראה תורה של בושם ריחות גם אליהם אם
קדושת בהכרת ותמת החסידות, מיסדי בשורת שונים הביתהארמון. כתלי מתוך הבוקעים נאים ונמוסים ומדות
ילייומאו שלה. המשפחתית המורשת פחות לא לרוחניות משכן הזה הביתהארמון היה ואכן,

י בית שגידל הגידולים זה על עדים חמרית. לרווחה מאשר
מאגא פייגה מו*ת הישישה לקברות הובלה ברחובות מאגזאניק במשפחת השלוב הורודצקי, א. ש. ד'> גם זה.
בברדיטשוב מפורסמת בשעתה שהיתר, ,85 בת זאניק, הורו (הג0 חיתון וקרבת משפחה קרבת כפול: שילוב
מצ'רנוביל, מרדכי ר' האדמו"ר של נינה היתר. כנדבנית. אבר והעלה גדל מאגזאניק), פיגא של בתה היתד, דצקי
וצבי. יצחק בניה שני עליה מתו האחרונה בשנה אדמו"רים בת בו שהשליטה האוירה  הזה הבית באוירת
הורודצקי אבא שמואל ד"ר הידוע, המלומד הוא חתנה לשמור וידעה רבפארות מסחר בית של גברת שנעשתה
תש"ב). מרחשון כ"ו א', יום ("הארץ", בתלאביב. הרו והעדינות האצילות על הזר, החמרי העולם בתוך גם

מגזאניק יצחק ד"ר
את והרחיב העמיק הללו. המחלקות בארגון מצת מעולה, תרבות איש קומה, שיעור בעל חוקר
המשק בעיות לחימיה. המחלקה של פעולתה ענפי ברחו החקלאות לחקר התחנה וישראורח. עניו
עוד להכירם שלמד ומחסוריו, צרכיו החקלאי, מקצוע בעל עובדיה. מבחירי אחד שיכלה בות
ולפיהם עיניו לנגד עמדו לארץ, בואו מראשית חקלאית. בחימיה
במעבדה. החקירה בשטח העבודה את כיוון מיוחסת. חסידים במשפחת בברדיטשוב נולד
ומכאן במשק המקנה בעית אותו העסיקה במיוחד חימיה שם ולמד לגרמניה הלך ט"ז בן בהיותו
בהזנה טיפול אותו וכל התענינות אותה כל מלומדים מפי וציריך ברלין באוניברסיטאות
ופוריותם, הארץ קרקעות חקר החלב. ובתוצרת החוקר ליד עזר לימודיו גמר לאחר שם. אנשי
החי של ההזנה בעיות והרכבם, מימיה משק המחל בראש אז עמד אשר ויגנר, גיאירג הנודע
באותן מקופלת זו ענפה פעולה  והצומח הגבוה הטכני הספר בבית חקלאית לחימיה קר,
במחל כהונתו בשנות שנעשו המרובות העבודות אז פוריה. השתלמות שנות היו אלו שבציריך.
ראו כבר אשר רבות עשרות מהן לחימיה, קה הקרקע, בשאלות בעלותערך עבודות כמה פרסם

להתפרסם. שעתן עדיין הגיעה שלא ומהן אור עסיסי מזון החסנת על  ובמיוחד בקר הזנת
שבחולהי (טורף) הכבול בחקר ,גע רבה יגיעה הכשרה מעין זו היתר. וכר. תחמיצים בצורת

, לפני מספר חדשים זו חקירתו סיכום ^עבוד מוסיף הוא כך ולשם לארץ, עליתו לשם
בכלל הכבול בעית בחקר מקורי מדע פרק שבא מקנה להזננת הממלכתי במכון ולהשתלם

,,"" ^ ייייי שברוט המפורסמת הנסיונות ובתחנת בארדין
י"י ש^ יוייצמו' ח פרופ של יי י באנגליה). (שניהם מסטר
יבציודי: המכין בהקמת ממיצי היבי' ?^*11* המושבות משרד ליד השווקים מועצת כשהחלה
עול יחיייב נשא הראשינים ™£ ^" החק לחקר התחנה עם פעולה בשיתוף ב1927
עד פעילה בי שיתף המיעץ היעי ?*?עד11יי לעמוד מאגזאניק ד"ר הוזמן ברחובות, לאות

האחרון. לאחר מספר שנים בקר. להזנת המחלקה בראש
.55 בן ,1943 בשנת ברחובות ערירי מת הוא זו ובמשרה לחימיה המחלקה מנהל נתמנה כך
ןיניק לוי ומאו רבה עבודה השקיע האחרון. יומו עד נשא



ו

ברדיסשוב / ווהלין ילקוט י 60

ן מ נ י י ל ק משה
שוני מכל גדולה שהיא אחדות לגבולימלכויות' בגולה ווהליןפודוליה, חבל מחוזגידולו'
לקיבוץ הבטחה משום בה ושהיה מנטליות של של מרחב ושטחה ת"ח חבלי בזכר שרוי שעומקה
למולדתו חוזר הוא זו בפעולה ומנוסה גלויות. העמיד השכלה' של רצועה עליה שהוטלה חסידות
בעתונות אורחקבע ונעשה לאודיסה והולך בגולה שחותמו עברי איש של טיפוס אחרון בדור לנו
לו רב ידיו אשר האיש נעשה ללשונותיה, שלנו בחבורת חשבוןהנפש. ועיקרו רצינותהגות
לך שאין עד וענינים מקצועות ברוב עוסק  יוסף גורדון, ד. א. ברדיצ'בסקי,  זו אישים
הוא שאין ובעיותיו ישראל בחיי פינה כמעט  נ י י ל ק משה נראה  שטיינמן א. אהרונוביץ'
הסופר של והפעולה דברהסברתו." בה מטיל בסדנו קולט אך באדמתמטעו בשרשו מעורה ן מ
שופע הוא וכאן וכאן כעסקן הפעולה לה מצטרפת של פשיטותיו  אוירתסביביה, את וענפיו

כאחת. והתמדה רהיטות של רוח ומשפיע נוספה נדודיו ועם אוקראינה, של ורחבותה ווהלין
מוראיהסופות את ימיו בשחר שראה והוא להיות שהוכשר באופן אחרות' גלויות אוירת
גם ראה בקישינוב הפרעות השתוללות וחיי בנגב רפ גם ידע מועט' בכפר מגודל באישביניים.
לאומית התעוררות של הקצר פרקהביניים לאחר בדודה משפחתישראל של כוחה גם יונה
של חורבנה את ומפעיל' פועל היה שבה גדולה' הגדול המגיד מושב בעיירה' מחונך גויים' בין
מעם הניתוק את בבשרו וחש אוקראינה יהדות את ידע בימיו, הגדול הבודד ומולדת לפנים
נ. ח. עם כאחת יצא' אשר עד העולם, יהדות בלכתו גם אישעם, ונשאר ורוחה הוייתהעם
מקושטא הדרך קצרה מרוסיה. וחבורתו' ביאליק מיז'יביד. של חותמה בו ניכר ולבירות לכרכים
לבירה אלא אליה, הוליכה לא היא אך לארצנו, כשער ואשר דורו, בני כדרך לה' שנ^פס ההשכלה
קובנה והרי ברלין הרי  אחרת ולבירה אחת כמשענת היתה ספקטור' מ. עם היכרותו היתה לה
עריכת  לפטישו סדן נמצא פה לונדון. והרי הוליכתו ועלכן וחינוכו' למסדגידולו גדולה
והוא "העולם"' הציונית ההסתדרות של עתונה שנקלטו השונים היסודות לציונות. ישר בנתיב
סופרים. מקרב ושקויי* פורה עשייה בה מגלה מתוך נמזגו ובעיירתגידולו בכפרהולדתו בו
מכלכל עצמו והוא שלהם חשובים רומנים מפרסם ותנועה' חיים רוב הרוחשת ישראל קהילת חוית
ההסברתיתפובליציסטית התעודה של עיקרה את מסחר בה שראשיתו ברדיטשוב' קהילת היא
כשם ארעי' ועניני קבע עניני על מאמרים  כרוכה בה ענפה ציונית פעולה כתיבה. ואחריתו
הביבליו התעודה של עיקרה את מכלכל שהוא ערכי על הסברה היתה שעיקרה ועשייתו' בשמו
זיכה אינו ואם ותיק), (קורא גרפיתביקורתית שהו ההם בקונטרסים עוד וחזיונותיה. הציונות
שנעזרו גודלמאמציו בין ראויה התאמה לראות ניכר ותרגומים' עיבודים מעשה הצעיר' ציא
של טיבה לא הרי הדם' ובין כשרונו במיטב המובנים ובדרך בלשון הסברה דרך לדבר כוחו
שאיחר משום ואפשר גורם' מקומה אלא האכסניה גבר זה כוחו אך כאחד. ולפשוטיהעם למשכיל
לא ו"העולם" מזלה לשנות איחר מקומה לשנות ער בבואו  בה להתגדר בקעה לו משניתנה בו

להיעשות. היה שראוי מה נעשה הסופרים כדרך בה' והיה ללבוב ודרוךפעולה
עטו תנובת כצופה היה האחרונות בשנים ברנר ח. י. ובראשם מרוסיה שנמלטו האחרים
וכנס ולהבר לזרות כשרה השעה את וראה הרבה ורע צעירים כוחות ומעורר כמעודד שופמן, וג.
קודם שעשה כשם ספר, במגילת דבריו מיטב ספרותנו. פאר לימים שנעשו בנים,
הקוב וקומות) (דמויות ספרות בעניני למסותיו בעיניי גם שנחשבה ה"טאגבלאט'/ עריכת
את להשלים הספיק לא כי וצר לעצמו. ברכה עות שלו כנקודתהמעבר היתה ופעולתו' בחייו מיפנה
את נתן לא כי וביחוד והכינוס' הברירה מעשה במלחמתה ובחריצות בחום עצמו מטיל למרחב.
בחייו אשר איש לפנינו המגלים זכרונותיו, ספרי עושה לאומית, לקוממיות הגליצאית היהדות של

ולהקליט. לקלוט להתבונן, ידע רביהעשייה ובגרורי במתבוללים המלחמה על המנצחים עם
תש"ט. בחשון מת קליינמן משה ר' את לפרוץ עוזר אחריהם' שנגררו האדמו"רים

סדן דוב  האוסטרי לפרלמנט לנבחריהציונים הדרך
(1948 נובמבר 29 ("דבר'', מעבר הגדולה היהודית לאחדות כערות היה

פולונסקי (גיטל) טובה
לרגל זה. בקיבוץ הראשונה האם והיתר. בעיןחרוד בניה פעילה היתה ברדיטשוב, בת פולונסקי טובהגיטל
ויצ"ו, קק"ל, מעסקני והיתר, לתלאביב עברה מחלה בחובבישפתעבר םולונסקי יעקב בעלה עם יחד
בת''א. מטבחעם וממיסדות קפריסין לגולי העזרה וער בית שימש וביתה 19171912 בתקופת בברדיסשוב
א א. תש"ט. אב ז' ביום אביב בתל נסטרה אל ב1923 ארצה עלתה בעיר. ולחלוצים לציונים ועד
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קמינקא אהרן ד"ר הרב
ואחרים ומילר כהן יואל ד"ר ישראל מגדולי לקח שמע קמינקה וואלף ר' של בנו היה קמינקה אהרן ר'
היהו הספרות בחקר בעסקו וידיעות. בחכמה והתעשר בברדיטשוב הראשון חינוכו את קיבל מברריטשוב'
הספרות '.תולדות הכרכים בשלושת השתתף  דית הילדסהיימר הרב בברלין. ישראל בחכמת השתלם ואח"כ
ההם בימים ב1892. שהופיעו (בגרמנית) היהודית'' ברודסקי ליאון והנדיב ומתמיד' כשרון כבעל העריכו
בפרנקפורט הרב מקום למלא ונשלח רב בתואר הוכתר הרו אזרחותו בגלל להחזקתו. ודאג בו התענינות גילה
ובדרשותיו עדתו לפני הופיע קמינקה האודר. שעל הוסיף לרוסיה ובשובו גרמניה, את לעזוב נאלץ סית
ע''י נקרא זמןמה לאחר הקהל. על התחבב וידיעותיו ברעה. הממשלתית בגמנסיה בגרות בבחינת ועמד ללמוד
שאוליצחק הרבהפרופיסור מקום את למלא לצרוס הרב נורדון, ל. י. בחוגי ובא בפטרבורג זמןמה התגורר אח''כ

כרב. שם וכיהן בפרג קמהף בעיר ישיבה זכות מחוסר הזמן. גדולי ןיתר צדרבוים
יצירות פרסם דוקטור, תואר קמינקה קיבל בינחים ומשם לריגה יצא הצריססית) התקופה חוקי (לפי הבירה
את פעמים כמה ביקר הוא ברבים. ונתפרסם ותרגומים ועסק ללמוד המשיך לרבנים, לביתהמדרש לברלין חזר
וקורו חייה עליה, לספר ואהב ברדיטשוב מולדתו עיר ובכתיבה. בחקר
ארצה עלה הראשונה העולמית המלחמה אחרי תיה. שדאג ביתהמדרש, בכתלי לקמינקה לו היה צר
הספרותית: בעבודתו המשיך כאן בתלאביב. והתישב בתיהכנסת בשביל מודרניים רבניםדרשנים להכשיר
רבות בהזדמנויות הרצה ועוד, מיוונית בתרגומיו ובעיקר אל יצא הוא ולמדע. לתורה נמשך ולבו המודרניים,
מכובד היד, ותרגומיו. מחיבוריו כמה להוצאת וזכה לפרסם בידו עלה ושם לפריס' פוקס יצחקשלמה חברו

ומכיריו. מוקיריו ובקהל הסופרים בחוגי פרסם זה (לפני לדפוס שהכין שלו השירים" .אספת את
בתלאביב. 78 בגיל טובה בשיבה נפטר בימים התמסר קמינקה מהומירוס). אחר שיר של תרגום

הדרי א. יהדות, ללימודי הגבוה לביתהמדרש ונכנס לכתיבה ההם

ווסט ישראל ברי הירץ ר*
למוסד שנחשב ולמעוטייכולת, לעניים גדול תמחוי חובביציון. מראשוני היה. כאחד ומשכיל מסורת איש

בעיר. חשוב סוציאלי אל הצטרף הצבורית הבמה על הרצל של עליתו עם
באוקראינה הבולשביסטי השלטון של התבססותו עם כאחד בו בחרו ברדיטשוב ציוני המדינית. הציונות תנועת
עסקניםמתנדבים שידי הצבורית, העבודה כל נפסקה הראשון. הציוני לקונגרס הצירים
ווסט, הירץ ר' של עסקנותו גם נפסקה וטפחוה. פתחוה ספריה בעמלנמלים לעצמו רכש העברי הספר כמוקיר
שנים אחרי מתוכן נתרוקנו חייו במקום. הצבור נאמן מספריו חלק והחדשה. העתיקה הספרות ממיטב גדולה

וציונית. צבורית ועבודה ערנות של רבות לארץ. להעלות הצליח יקיריהערך
(אדר 1933 ובשנת לארץ לעלות זכה 1928 בשנת והיהודית העברית בעתונות השתתף רבות שנים

שנה. ע"ד בן לעולמו. הלך תרצ"ג) '.הצפי ב"המליץ", ומאמרים כתבות פרסם והא ברוסיה.
מוקיר ''מחובביציון, לזכרון: צויין קברו מצבת על ועוד. לעבן" ''אונזער וועג", '"אונזער "הזמן"' רה,

הצבור". לטובת עובד העברי' הספר טפולו את במיוחד לציין יש הצבוריות. פעולותיו בין
בךנפתלי ב. בית זד. היד. אורחים". "הכנסת העירוני במוסד הנאמן

ק י נ ש ו פ ש אברהם
איש 40 בת מקהלה שהקימה "הזמיר" חובבים בתרי"ד בחודורקוב נולד שפושניק אברד.ם

בארץ. ונתפרסמה בהכנת ועסק לברדיטשוב הגיע 18 ובגיל (1854)
העולמית המלחמה יסורי את טעם שפושנים הציונית לעבודה התמסר הוא רפואיות. חגורות
הכרתו ברוחו. נפל לא אך במושבתו, הראשונה ועלה קם 1906 ובינואר נפשו, את שבלעה בעיר
והוא המצבים בכל חזקוהו והציונית הלאומית בפתח אדמה שטח לעצמו רכש מהרד. עד ארצה.

בעתיד. האמין ולסוף לברדיטשוב יצא פעמים כרם. ונטע תקוה
בן מברדיטשוב, שפושניק החלוץ היה כזר, פתח למושבה והתקשר משפחתו בני את הביא

השניה. העליר. וכחקלאי. כחלוץ תקוה
תרע"ה. אלול כ'יז ביום בתלאביב מת הוא מהח שלמד מאחר מברדיטשוב, זמרה כחובב

ידיד אגודת בפתחתקוה ארגן שבעיר, הגדולים זנים
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ק י ל י ב יחזקאל
וצדקתו. הרעיון קדושת של אידיאליסטןציוני של במינה מיוחדת דמות

בברדיטשוב' ביליק יחזקאל יצא חרדי מבית 19201917 בתקופת ביליק. יחזקאל היה נלהב'
עד עקבי היה העברית' התרבות את לתוכו ספג בברדיטשוב הציונית לעבודה חייו כל את הקדיש
מטבעו הלאומיות. דעותיו בהלך עקשנות כדי ברוסיה המהפכה אחרי מיד ארצה. עלותו יום עד
אינטליגנטי. ואדם לב טוב עדינה, נפש בעל היה לפעול והתחיל בעיר הציונית הבמה על הופיע
וורשה  תבנה דרך ארצה עלה 1920 בשנת הטיף הלומד, הנוער בהוגי ובעיקר הנוער' בקרב
הנכספת לארץ ובהגיעו ההם) הימים של (הדרך נערים משך לבבות, הכשיר ולאומיות' לציונות
ופנה קלה עבודה כל על וויתר ומגשים כחלוץ הגיע שמספרן קבוצות, וארגן לתנועה ונערות
 כוחותיו לפי לא שהיתר. ואף גופנית' לעבודה מדריך מרכז' כמרצה' פעל ובתוכן לעשר,
כפועל. היוםיומיים החיים בעול ומשך עזבה לא בכמה במרושל נראה ביליק כי אם ומארגן.
החיים ותנאי העבודה קשי תחת כרע הוא אך להלהיב המיוחד ובכשרונו בכוחו היה מדרכיו'
לחייו, האחרונות בשנים רציניות. מחלות וחלה הלאומי לרעיון ולקרבו הנוער לב את ולכבוש
התהלך מחברה' ונבדל הימים כל ערירי והוא העברית. ולתרבות
מעט לא סבל ומדוכא, מוזר תלאביב ברחובות ויצא פומביות באספות ביליק הופיע אחת לא

כאבו. את ונשא ואח'' נירנברג ליפץ, ה"בונד" ראשי הטפת נגד
ניסן ד' ביום אביב בתל במותו היה 52 בן עמדה בכוחם. עליו עולים מתנגדיו כי שידע אף

.(3.4.1949) תש"ט באידיאה השלמה ואמונתו העמוקה הכרתו לו
חברה טבעי בטוי היתה דומים במקרים והופעתו .שלו

שטיינברג אליהו
בחרקוב. נתקע הראשונה העולם מלחמת בימי נתן שלום בן אליהו היה ברדיטשוב בן
המהפכה לאחר האזרחים מלחמת ימי כשבאו מברדיטשוב, יצחק לוי ר' ממשפחת 'שטיינברג'
ביהודים פגיעות של גל עבר ובארץ ברוסיה' הצבוריות. בשדה מבורך פעלים ובעל סגולה איש
ע"י שטיינברג נבחר משתוללות, כנופיות ע"י המקפלת חייו פרשת היא תוכן מלאת אך קצרה
כנאמן לאיהודים' היו שרובם המקום, תושבי ברדיטשוב. העיר של מתולדותיה פרק גם בתוכה
על להשתלט ידע והוא בעיר הבר מחסני על המסורת: וזאת ו

המשכיר והיה מזונות ובמחסור באספקה הסדר אי משפחות 50 הגיעו הראשון ניקולאי בימי
נצרך. לכל והעוזר לסביבה אוקראינה, לערבות מליטא יהודיות

שטיינ נאסר לחרקוב האדום הצבא כניסת עם להכשיר מגמה מתוך ביותר. מאוכלסת היתה שלא
להיות ועמד לאויב מזון במסירת ונאשם ברג השל נתנו פרודוקטיביים. לחיים היהודים את
העיר עסקני ומשפט. חקירה ללא להורג מוצא כדי הערבה באדמת להאחז אלו למשפחות טונות
הצליחו ובמאמציהם נחו לא מאד אותו שכיבדו ארוכה לתקופה ממסים אותם ושחררו שיעבדוה
ענינו. בירור שיערך עד הגזירה את לדחות בצבא. השרות מחובת וכן
צדקת את להוכיח שטיינברג ידע הבירור בשעת מטעם מבקרים נשלחו שנים מספר כעבור

זכאי. ויצא פעולותיו שניתן השטח שכל מצאו והם הרוסי השלטון
טעם ושם למוסקבה שטיינברג עבר זה אחרי אך טובים' יבולים ונושא מעובד אמנם למשפחות
שהצליח, עד הקומוניסטי' ה"גןעדן" טעם את היהודים ואילו נכרים' בידי נעשית העבודה
בני עם יחד ארצה לעלות ממש, נפש חירוף תוך וחשבון הדין לאור תורה. בתלמוד שקועים עצמם
תוכן ראה שבה לחקלאות פנה הוא משפחתו. ולהש האדמה את מהיהודים לקחת צו ניתן הזה
הצליח לא אך הישראלי, האדם לחיי ותיקון שהפך בלבד, מגוריהם שטח את רק להם איר
משפחתו את ופרנס כפועל עבד בקרקע' להאחז עליו. נקרא וברדיטשוב יהודי לישוב

כפיו. מיגיע בשנת אליהו נולד האלו המשפחות לאחת
השתתף השחרור ומלחמת המאורעות בשנות התחנך דתית' יהודית בסביבה גדל הוא .1895
לצרכי ער והיה הישוב בהגנת בפועל שטיינברג לו קנה הנער כללי. ספר בבית גם ואח"כ בחדר
שטיינברג הימים. כל המדינה ולעניני האומה ונמנה העיר ילדי כל עם יחד וחכמה ידיעות

לחייו. 55 בגיל ומת קשים במבחנים עמד בעירו. ברבים לברכה והיה שבהם המצטיינים על
ונשא הציונים בשורות התיצב התבגרותו עם

א. ב. ח. ברמה. הלאום דגל את
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עוללות
אמריקה  ברדיטשוב

ודרישות שחילקו המזונות בעיר, מאמריקה הצירים שני מבר לנדוד יהודים החלו שחלפה המאה בסוף עוד
חשוב למאורע היו לקרובים מקרובים שהביאו השלום בממדים היציאה גברה מאתנו ובראשית לאמריקה דיטשוב
וחסה חינוך למוסדות גם סייע העזרה ועד ההם. בימים צעירים או משפחות ראשי תחילה הגרו כרגיל ניכרים.

לברכה. היתר. ופעולתו וכך אליהם' משפחותיהם את העבירו הזמן ובמרוצת
ההוא, בזמן קשה היה שמצבה המקומית' הקהילה כמה ברדיטשוב. יוצאי יהודים אלפי באמריקה התרכזו
מוסדות כמה והחזיקה מאמריקה העזרה כספי ע"י נעזרה תרומות שולחים והיו מולדתם עיר את זכרו מהם

ויתומים. באלמנות בנצרכים, תמכה מקומיים, בין קשר התקיים השנים כל שבעיר. הצדקה למוסדות
השנים, כל קיים באמריקה ברדיטשוב יוצאי ארגון שכן עירם, ובין באמריקה שהסתירו ברדיטשוב יוצאי

נחום חנוביץ יוסף, ברון מאמריקה: והצירים מברדיטשוב שלום (לדו) לדור

כשהת ,19201919 בשנות ה"לאנדסמנשפטים". ככל חיים. תקופת של ועבר ידידים קרוביהם, בה נשארו
להם הושטה רבים, פליטים יהודים בברדיטשוב רכזו בני מעזרת התפרנס בברדיטשוב משפחות ניכר כיספר
ע"י שבאמריקה הברדיטשובאים מתמיכת רבה עזרה הדמים שנות ואחרי מאמריקה, שהגיעה משפחותיהם
היהודית. אוקראינה וברחבי ווהלין בכל שפעל הג'וינט רבים נעזרו וסביבתה, בברדיסשוב גם שפגעו באוקראינה
בשטח שנמצאה לרובנה, דרך רבים להם פלסו מברדיטשוב לאמריקה. נקראו ואף קרוביהם ע''י העיר מבני
והמשיכו זמןמה התעכבו שם הפולנים' של הכיבוש ברדי אנשי התעוררו באוקראינה הפרוע המצב נוכח

לארץישראל. ומי הברית לארצות מי וווורשה דרך ואף קהילתם לאנשי ועדעזרה וארגנו שבאמריקה טשוב
את ולמסור לחלק לברדיטשוב מתוכם משלחת שלחו

לדור שלום של ביקורם ברריטשוב. עירם בני עם קשר ולחזק העזרה

המדרש בבית הקיסרית דוד
לתפילות האורחים האזינו הזמן כל התפילה. גמר עד המפקדה קבעה הראשונה העולם מלחמת בימי
הקדוש למקום ורצינות כבוד של יחס מתוך ולניגונים את הדרוםמערבית בחזית הרוסי הצבא של הראשית
ביום אלוהיו לפני שיח השופך עם, של התפילה ולעצם נודע בעיר אך לסוד, נחשב הדבר בברדיטשוב. מקומה

שלו. והנורא הקדוש וברוסילוב איבנוב הגנרלים הצבא, שראשי מאחר כך, על
הצבאית, מהצמרת ואתם לעיר באו דניקין ואחריהם

הרוסית, המלכד. דור היה הגנרלים בין כי נמסר, אח"כ ,

י , ועוד. רבים וגנרלים מעלה רמי
""יי זמיה' חובב יי'י"' יהויים' * "" מ*ט שיי* המדרש לבית התקרבו (.916) תרע'ו השנה בראש
בתפילתם י'יהויים אצל "^יי ללויתי חבייי את לאחר במדיהם, הגבוהים מהחוגים צבא אנשי כמה הישן
שהתבטא כפי חזק, היה ומהניגונים מהמעמד הרושם

Y י פנימה נכנסו הם סמוך. ברחוב מכוניותיהם את שהשאירו
המייש מבית בצאתי לשבת הוזמנו מיד בפתח. ועמדו וביראה ארץ ■גייר

יוליס זאב המדרש בבית ונשארו נענו והם המזרח לכותל סמוך
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1 חסידיברצלב
1 אל צעקו לא הם חסידיברסלב. של הבית פינות בכל ביתכנסת משכן לו מצא הישן" "ביתהעלמץ יד על
1 ובנחת בשקט חסידיקארלין. שכניהם. כמנהג אלהיט, הרבי חסידי של מספרם היה מצער חסידיברסלב. של קטן
1 שעות במיוחד זכורים ונפש. לב מרנינה תפילתם' שטפה על נסוך היה מיוחד חן אך בברדיטשוב, מברסלב נחמן
1 כשהחסידים הצהרים, אחרי בשבת השלישית הסעודה עם מצניעילכת אלה, יראישמים של הקטנה הקבוצה פני
1 מפרקיאבות, פרק למדו שולחנם, יד על בצותא הסבו וארם. אלהים
1 שרו נתן, ר' תלמידו של חיבורו ע"פ רבם בספר קראו נחרתה מהם בעלימלאכה. היו ברסלב חסידי של רובם
1 ילבסוף אוקראיני, שיר של נעימה בו שהשתזרה ניגון פשוט יהודי  הסנדלר דוד ר' של האצילה דמותו בזכרוני
1 אחד. למעגל בהתלכדם נלהבים, בריקודאחוה, יצאו חולים לעזרת קודש וכולו כפיו מיגיע מתפרנס בהליכותיו,
1  ברננה'' לפניו בואו בשמחה, ד' את עבדו על נפגש היה דוד ר' אל בפנותו ה"נצרך" וליורדים".
1 ולחייהם,. לעבודתם וסמל אות שמשו אלה דבריתהלים את הפסיק ממקומו, דוד ר' קם ומיד יפות פנים בסבר ידו
1 שביליתי והשבתות, הימים נועם את אשכח לא לעולם במצור, לזכותם האמידים וידידיו מכיריו אל ויצא עבודתו,
1 בברדיטשוב. חסידיברסלב בין בנעורי בלתישכיחה. דמות  האיש, היה יקר בסתר". "מתן של

ווסט בנימין שרויה השכינה היתד. בביתהכנסת, בשבת ובהתכנסם

השפות בשאלת בקהילה סערה
פתוחה. ישיבה נתקיימה 1918 של הקיץ מערבי באחד פעולותיהם את שקיימו וה"בונד'', הציונית התנועה
העירו המועצה בית של הגדול באולם הקהילה, וער של אחד כל הצאריזם, שלטון בימי במחתרת בברדיטשוב
ה.בונד"). של התיזו (מעמודי ליפץ דוד של בראשותו גית, ,1917 מהפכת לאחר ביניהם ל"מלחמה" נכנסו עצמו, בפני
 ובאולם המזכירים, ושני הנשיאות ישבה עלהבמה העם". את "לכבוש בסיסמא חוקיות, נעשו כשהסתדרויות
ביקש הישיבה פתיחת עם רב. וקהל הקהילה ועד חברי לקראת היתר. הראשונה הפומבית הכוחות התמודדות
של הפרוטוקול את לקרוא העברי המזכיר מאת היו"ר בסוף המהפכה, לאחר הראשונות הקהילה, לועד הבחירות
והתחיל קם, המזכיר כנהוג. אישור, לשם הקודמת הישיבה והתוצאות כוחותיהם, מיטב את גייסו הצדדים שני .1917
עבר מיד בעברית.  רם בקול הפרוטוקול את לקרוא הו הקהלה בועד ו"השמאל" "הימין" שכוחות היו,
התפשט הרחש הקהלה" וער חברי ספסלי בין באולם, רחש עמדה הקהילה ועד של הישיבות וכשבאחת שקולים.
קרי מלווה רבה, להמולה שנהפך עד לקהל, ועבר וגבר לספק כדי אלא, נותר לא  מזכיר בחירת הפרק על
הפרוטוקול, בקריאת המשיך המזכיר הבמה. כלפי אות מצד  אחד מזכירים: בשני לבחור הצדדים, שני את
עוד נמשכה והסערה להפסיק, ממנו ביקש שהיו"ר עד  "הימין" מצר  ואחד באידיש, מזכיר השמאל",

ששככה. עד זמן כמד. פריידמן מאיר מר נבחר עברי כמזכיר בעברית. מזכיר
לשונית שניות הונהגה וכך .(1920 בשנת לארץ (עלה

פן לסערה הישיבות באחת גרם והדבר הקהילה, בועד 1
גדולה: 1

ברדיטשוב של סופה
סבכי מאחורי חדשים במשך שהוחזקו כותבים 9.3.1946 מיום מקיוב במכתב
בהם' ירו ההר על שם באטליזים. תיל השאר: בין

; כמחצית באלפים. אותם והרגו באומללים' פרטים הרבה שמעתי ...בברדיטשוב
זד. ובמצבם חייםפצועים נשארו מהם יהודי של הטרגי וסופם המות עינויי על

; ימים במשך ההרוגים. עם יחד נקברו ועצבי לבי כיצד יודעת שאיני עד העיר'
: והיריות הרצח בימי האדמה. נשמה אחדים הנו הזיעה סיפורי לשמע מעמד החזיקו

טיסתם שברעש אוירונים' מאות הופיעו יי לבנה' במטפחת אמי  לעיני ראים'
של ובכיתם צעקותיהם את להשתיק רצו האחרונה בדרכם הולכים אבי' עם ביד
עד מחרידה' כה היתד, התמונה הנאבדים. בראש בשתיקה צועדים "ליסה", להר
גודל את לעצמנו לתאר ביכולתנו שאין אותם שראו שכנים לי סיפרו (כך מורד
נמחקו. העיר יהודי ברדיטשוב. של הזיעה אחרי היד. זה האחרונה). בפעם בלכתם
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יהודים בלי ברדיטשוב
לנו שנראתה אשה עכבנו לסוף פגשנו. לא אחרי ברדיטשוב בעיר לבקר בחלקי נפל
היא יהודים' על אתה בשיחה נכנסנו כיהודיה, השלטון וחזרת ממנה הגרמניםהנאצים יציאת
היש ושבים: עוברים שאלנו דבר. לנו ענתה לא השלטון של שליחות מילוי בהזדמנות לרוסים'
הגרמ קצרה: היתה והתשובה ? יהודים כאן נם ללוות שבווהלין' רפלובקה בעיירתי הסובייטי
אלה מלבד הקרח, בהר היהודים את שחטו נים ברדיטשוב. שבקרבת חרושת לבית עורות משלוח
הוסיף: אחד רוסיה. לפנים לברוח שהקדימו חברי עם יחד פניתי שליחותי גמר עם מיד
אינם. לעתעתה אך מהם' מישהו יחזור עוד אולי פנינו מרחובותיה, בכמה עברנו לעיר' לשליחות
העינים.41 ולמראה הדברים לשמע התכוץ הלב לא אך יהודים' חיפשנו העיר' של הישן לחלק

העיר. את ןעזבנו עקבותינן על חזרנו הרבים בתיהכנסת את לראות רצינו מצאנום...
להראותם ידע לא ואיש העיר' התברכה שבהם

י... יהודים בלי היהודית ברדיטשוב האמנם לנו.
אוכל, צרכי ומכרו אוקראיניות עמדו בשוק

ברט זיסקינד יהודי ופני רבים צבא אנשי תנועה, היתה ברחוב

הראשון  ש י ד ק  ה
לי. השיב  שלנו" הטנק של ה"שמירה" זוהי * הטנקים, מגדוד אחד בגדוד שיגרה של ביקורת בערכי
התותחן .1943 מדצמבר זה ספרתורה אתנו שומרים אנו בתיבת אחת, במכונית גיליתי והיערכות' למנוחה .שיצא

בברדיטשוב". מרב במתנה קיבלו חפץ, משה שלנו, ספרתורה! הפגזים...
. אותות מקושט וחזהו ומשהופיע, לתותחן, חביתי הגדולים, לספריתורה דומה היה לא זה ספרתורה

ולשא אליו התודעתי בןחייל" לפני ראיתי הצטיינות, תורה ספר היה זה ילדותי. מימי לי הזכורים המפוארים,
הבאים: הדברים את לנו סיפר לותי לצפיפות הותאם כאילו מרופטת, עטיפה עטוף קטן,

במשך ששימש הקרח", .ההר תחת "בברדיטשוב, מהטנקים  והטנק ונדודים. טלטולים ולחיי הטנק של
רצחו בתיהבורסקים, לזוהמת מקוםקליטה שנים עשרות הונגריה. של הרחבים הדגן שדות את שחצה הרוסים,
שניצלו. המעטים בין היה ה"רבי" יהודים. 8000 הגרמנים ספר לידו הגיע כיצד ושאלתיו הטנק למפקד פניתי
המע באחת מתלמידים שנים החביאוהו הרצח לפני לילה ד,תורה?
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תומכיו, מידי השתחרר הטנק, אל הזקן כשהתקרב ביתמשרפות של מכרה היה זה החמר. מכרות של רות
ספרהתורה.. את רועדות בידים לנו הושיט מעט, נזדקף ישבו ההיא במערה רבות. שנים לפני שנעזב ללבנים,

"שהחיינו". ברכת בירך חלוש ובקול הזמן אותו כל במשך חודש. ושנים עשרים הנחבאים
ממני ביקש הרב להתקדם. והתחלתי מהטנק קפצתי חלף קיבלו שהצעירים מעופשים אוכל משיירי ניזונו
השריון על אותם הושבנו העיר. לפרבר עד מעט להסיעם ירק חלקות היערות, שומר בשביל עיבדו הם עבודתם.

ונסענו. המחומם היער. בקרחות
לרדת ביקשו הקרח" "ההר שליד הדרכים בפרשת תבשיל להתקנת אש בלא התקיימו הזמן אותו כל
הרפוס. בבגדו תחילה שעטפה החבילה' את לי מסר הרב ובמלח. במים מחסור להם היה ותמיד הגוף, לחימום או
במלחמת רע מכל ישמרכם זה "ספרתורה ומילמל: בשרב ונחנקים השלגים וסופות הקור בימי קופאים היו
תר בשלג, ידיו את שיפשף כך אחר צוררינו..." עם המצוד. לא התרחצו, לא במערה. אשר הצר במחבואם הקיץ
קורא והתחיל שמסביב המושלגים הנחלים את במתינות לפראייער. היו דומים בגד. החליפו ולא שערם סיפרו

רועד: בקול ייגלה שמא  באימתמות ת&יד, בפחד היו הם
רבה...'' שמיה ויתקרש ויתגדל מקוםמחבואם.

ברריטשוב. קהילת לזכר הראשון ה"קדיש'' היה זה ספר היה זה ספרתורה. הגיטו מן עמו הציל הרב
המשיך: ואחר נאנח זמךמה, שתק הסמל הצהיבו שלו הקלף יריעות ארכו. אחת כאמה קטן, תורה

המזון כל את להם מסרנו עוד. להתעכב יכולנו "לא והעידה בשחורה הבהיקה ואות אות כל אבל מיושן,
בגרם מעט להם נתנו מנותהברזל, את אף עמנו, שהיה עטיפה ספרהתורה היד. עטוף נכתבה. שבה האהבה על
מצריח עיני לפני ראיתי ארוכה שעד. ועור לדרכנו. ויצאנו אדום. במגןדוד רק מקושטת שהיתר, מרופטת,
המשוטטים הרעבים' היהודים קומץ את המתרחק הטנק הראשי הטנק נתקל הידועה, ברדיטשוב' העיר בקרבת
ה"קדיש" את הקוראים המושלגים, המרחבים פני על היסוסמה מתוך משונה. בקבוצה שדרתהחלוץ של
הקדושים". ברדיטשוב יהודי של נשמתם לעילוי הראשון המכונית כשהתקדמה כדורים. בצרור מלסרקה נמנעו

ובלויי מגודלישער אנשים שני הדרך בצד ראינו מעט,
די ארק ס. בכוכב הקבוצה משהבחינה אחד. בישיש תומכים בגדים

3.8.50 מן 31 גליון השבוע, ב"דבר נתפרסם הכביש. אל להתקדם התחילה הטנק, צריח שעל האדום

דבר רף ס
המערכת מאת

זו גדולה לעיר הראויה המצבה את זה צנוע בקובץ לראות שאין למערכת, וגלוי ברור
לא אחרון. דור עד יהודים כולם כמעט שהיו תושביה, של התוססים ולחיים לעברה לאלהים,
הבטוי את מצאו לא שלה והצבור העיר מחיי חשובות תופעות שהרבה העורכים, מעיני נעלם
באמריקה שהצטבר מהחומר בקובץ פורסם לא בלבד. בהם נגעו שרק או הקובץ, דפי מעל המלא
לו נזכה (שבודאי כרדיטשוב על ספר לפרסם העומדים ברדיטשוב, ויוצאי עסקנים בידי

המערכת. לידי הגיע שטרם מפני הזמן), במרוצת
לאור ולהביא זה בכיוון ראשון צעד לעשות בידה שעלה המערכת, את מלווה הכרה ברם
סופרים, מאת לקשים של אוסף פוי ברדיטשוב, על משהו ולהיסטוריון הרחב לציבור לעולם, .

להסטה בניחורין אנו אין אבל לגמור, המלאכה עלינו לא בכלל. ברדיטשוב ואנשי עסקנים
ממנה.

המפעל. לביצוע ובסיועם עטם בפרי שעמלו אלה לכל נתונה המערכת תודת

המערכת


