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המערכת דבר
הכלכלה, המשטר, שכנים, יחסי ושליליות), יות מסכמת ווהליף "ילקוט להוצאת שנתיים מקץ
כאן עוברים ועוד. ועור התנצחויות עלילות, הראשון. הכרך היקף את בסיפוקמה המערכת
יהו אלה ובמאמרים ברשימות נכון באור קבצים: שמונה לאור הוצאו זו תקופה במשך
וביגו בגאונם ובצרתם, בשמחתם ווהלין די רק פורסם ובהם רבעשנה) בכל (כמעט א'ח',
ובשע ברוממותם ובעניים, בנדיבותם נם, עסקנים של רבים במאמצים שנאסף מהחומר חלק
ומסו טהרה בחיי החסידית, בהתלהבותם בודם, בארץישראל. ווהלין כיון באו ורוכז
בדורנו. התחיה במפעל הערה בהשתתפותם רת, , .
עריצי טמאים בידי טבןחים בנפלם _ ולסוף קשה בעבר, יהודיים לארכיונים מזל היה לא

ביתישראל. על כליה שהביאו תקופתנו< גם נעדרה שונות. מסיבות בגולה לקיימם היה
כל מסויימים. בחוגים הארכיונים של ערכם הכרת

הצד מן אנשים ? בשלמותה המטרד. ההושגה חשו אוספים לעם אבדו וכך בעוכרינו, היו אלה
בראותם בחיוב, לענות ונוטים מסתפקים אולי וחייה האומה לתולדות מקורות לשמש שיכלו בים
לרבבות נאד, מצבתזכרון מעץ שהופיעו בקבצים העולמית המלחמה בעקבות רבים. דורות במשך
למוס שנעקרו, ולקהילות שנטרפו ישראל אלפי והיסטורי ארכיוני חומר ונאבד הושמד האחרונה
דהו העורכים אולם וכוי/ שנחרבו ומפעלים דות יהודיים במוסדות רק לא בשבילנו תמורה לו שאין
צופיה ועינם עמלם בתוצאות מלהסתפק קים לאיהו וממשלתיים ציבוריים במוסדות גם אלא

להמשך. כל לליקוט דאגתנו בזד, נתונה כך משום דיים.

מאמרי גם וערכו. המפעל על ובהרצאות ביות יי
כללי ביטוי נותנים להלן המתפרסמים ההערכה שראה החומר הוא ומשקל ערך ובעל רבגוני

למפעל. ועתונאים סופרים של ליחסם נושאים על סקירות ווהליך: "ילקוט בקבצי אור
, _ , ועסקניה אישיר, על מונוגרפיות כלליים' ווהלינים

ימש,גי ליקייים מכמה מתעלמת >עיכת ה איו מעמק עובדות קהילותיה, על רשימות ווהלין, של
לה מסכימה היא הזי היאשיו בכיר שנפלו אית ומעפילים. עולים  ניצולים מפי וידיעות דבכא

מה להוצאתם. בכלל ובסיועם הקבצים בשמונת
שהובטח מהחומר שחלק הוא. במיוחד שמכאיב המטרה לקו ונאמנה עקיבה היתד, המערכת
להשלמת היה ושדרוש בניווהלין סופרים עי'י בתנאים יכלתה כמיטב עשתה היא לה. שהציגה
הכרך הופעת עם העורכים לידי הגיע לא התמויה קדושה של ברטט ופעלה בהם נתונה שהיתה
חומר למסור עסקנים כמה דאגו לא כן הזה. וסופ עסקנים גייסה לבצעו, שניגשה המפעל למען
הרא בכרך איםוא נעדר ומקומן קהילותיהם על היהו לתולדות חשוב חומר ועיבדה גילתה רים,
הבא בכרך תיקונו על יבוא זה שחסרון נקוה יגון. היא והרגשתה זה' בחבל וחייהם בווהלין דים
ה"מ ווהלין יהדות על לספר נשאר הרבה עוד את והחוקר הקורא לפני להציג בידה שעלה

יסוסר! ועוד  הדורות במשר וחייה דינה" את ובעיקר השונים בגילוייה היהודית ווהלין
הכורת. עליה שעלה עד האחרונים בדורות חייה

זמיר א. אילון, ב. ח. אבטיהי' א בגידולה. ווהלין יהדות היתה המערכת לעיני
העורכים הזרמים, ועסקניה' פרנסיה ובהשמדתה, בחייה

הציבוריות, החינוך, החסידות המפלגות. האיתות
להלן. באיט וההערכה הנקרת דברי (. (חיוב שונות תופעות ישראל' כבוד על העמידה
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ן י ל ה ו ו ל יד
ואגדותיה. מנהגיה מוסדותיה, מאורעותיה, לכם לשום לפניכם אלהים וישלחני

חסי שושלות על הכלליות: הסקירות מעניבות לסליטה לכם ולהחיות בארץ שארית
בגיטאות החיים על במחתרת, הציונות על דים, ז') מ"ה, (בראשית גדולה.
וכר עברו ימים על הישיבות, על העתונות' על פרח לפני שנה כעשרים הי'יט, המאה בסוף
יהודי של חייהם על וללמוד לראות יש שמהן שמעון ההיסטוריון פנה הראשונה מלחמתהעולם
האומה, לקיום כבירה תרומה שתרמו ווהלין, תחילה ופולין, רוסיה ליהודי בקריאה דובנוב,
מעתה הלאומית התוויה ולרעיון ישראל לרוח בעברית: ואח"כ ברוסית
ווהלין של וקוראדורותיה חוקר לשום יתכן לא אחינו וקורות העבר מעשי אבנים! "לקטו
מה לדלות ולא הזה היקר בחומר להיעזר שלא על שנים לאלף קרוב של תקופה במשך
ווהלין. על אלה בדפים ונאצרו שרוכזו מקורות וק בחושך מכוסים ורוסיה פולין אדמת

ווהלין ילקוט עורכי מצהירים א' בקובץ עתי וספרים בכתבייד בפנקסים' בורים
חומר כל ולרכז "לאסוף היא מטרתם כי מת ואין משואות תחת המתגוללים קים
ציון לה להציב כדי היהודית לווהלין הנוגע האלה המנופצות האבנים את לקבץ עורר
את לפנינו מציג זה ראשון קובץ וכבר וזכר". אשר ונישא, רם לבנין חומר מהן ולהכין
של עירו ובתי, דובנא האמהות:  הקהילות גדול חלק של הנפש' .השארת תלויה בו
אוססראה, את וכוי. מדובנא המגיד ושל השל"ה (לוח דורות" וכמה כמה במשך מישראל
הט"ז המהרש"א, עיר ווהלין, של הרוחנית בירתה .(358 עמ' תרנ"ה. אחיאסף,
מולדת העתיקה, קומניץ את אחרים; וגדולים ורוסיה פולין יהדות של ראשה על ניתכה מאז
שנת ההומיה הקריה רובנה, את ועוד, הריב"ל יהדות איומות. מלחמותעולם שתי של חמתן
בהן. וכיוצא האחרונים בדורות ביותר פרסמה חמלניצקי גייסות מאז בפורענות המלומדת ווהלין
על רשימות שלאחריו בקבצים מופיעות כמוכן במערבולת גם לה אבד הרבה גונטה, וכנופיות
לודמיר. ז לפנים הקראים מבצר וקורותיה, לוצק בנפש אבדות המלחמות, שתי שבין והדם האש
ז'יטומיר קונסטנטיךישן, זסלב, זוויהיל, קובל, הק חורבן עם ב"אבניזכרוף. יותר ועוד וברכוש
ואחי ביאליק נ. ח. האומה משורר של עירו בתיהקהל. והריסת בתיהכנסת שריפת הילות
ברסט סלאבוטה שפטובקה, קוריץ, אוברוטש, ורבותערך חשובות תעודות גם ואבדו הושמדו |
קהילות של רב ומספר סרני רוזישצ'ה' צ'קה.' ימי דברי של חוליות חוליות לנו אבדו שעמן J
על ישוב ישוב ותולדותיה עיר עיר קטנות; השרידים את זינבה האחרונה ההשמד מלחמת נו.

יוחסיו. ומגילת לבטיו קורותיו, זו ויוצרת תוססת יהדות על הגולל את וסתמה
צורפו זה היסטוריאתנוגרפי לחומר נוסף נמנתה. שעליה פולין יהדות כל עם יחד
בווהלין מגיאההריגה תיאורים קובץ כל בסוף רצתה ווהלין: יהדות נכחדה כליל לא אך
ו"צרורות שם היהודית האוכלוסיה השמדת על ובו ארצנו חלוצי בניה, מטובי ורבים ההשגחה
המתנים ותאיהגאזים, החרב משרידי מכתבים" ווהלין פני שעל ובשעה לפליטה, לה נשארו ניה
משפחות אסון שנמחקו' דוויות קהילות גורל משכנות את ליחכה ואש גוילים נשרפו כולה

מצולה. ביוון רבים צרת נכחדות' המלחמה בחזיתות תותחים שרעמו בימים ישראל,
"אי במדור המונוגרפיות פרסום במיוחד יצויין והת בעבר ווהלין מעסקני כמה בארץ לנו קמו 
דגולים ואישים עסקנים מורים רבנים, על שים" לוחשות גחלים הקדוש הרמץ מן להוציא עוררו ן
התמונות וכמוכן האחרונים, בדורות שהתלבטו ליהדות וזכר לשם  יבואו לדורות לגנזן כדי 1

בילקוטים. שפורסמו והצילומים ואיננה...  פעם שהיתר. זו,
התעודות הזכרונות, באיסוף רק שלא ברור, והולכת נעשית ווהלין על החומר כינוס עבודת
בעיבוד גם אלא רב עמל הושקע והצילומים בארץיש ווהלין "ארכיון ע"י ובמסירות באהבה
סופ בירי לא רבים שבמקרים החומר, ובעריכת החומר לפרסום נודעת מיוחדת חשיבות ראל".
אהבה בולטת השורות ובין נכתב, מנוסים רים חלק נתפרסם כבר ואמנם זה' בארכיון המצטבר
לכל העורכים ניגשו שבה חרדה, תוך נאמנה המהווים ווהלין'/ "ילקוט הקבצים בשמונת ממנו
לדפוס. ראוי ולעשותו להכשירו כדי הכתוב הערוך זה, בכרך הארכיון. הוצאת של ראשון כרך

המפעל. את להעריך נכון אל ידע ההיסטוריון את כמעט שבארצנו ווהלין יקירי קיפלו בטעם,
נוסח ווהלין יהדות לה קבעה כתיקונם בימים ויצרו ווהלין אדמת על שהיו היהודים ישובי רוב
המחזורים הסידורים' גבי ועל משלה, הפילה המעיין ימצא בה ווהלינית' אנציקלופדיה מעין
והי העתיקים ווהלין מדפוסי והקינות הסליחות גדו בקטנותן כגדולות, קהילותיה. תולדות אח
בגי ווהלין". נוסח "לפי כתוב היה לשם, ריעים חייה, קלסתר ועסקניה, םרנסיד, רבניה' ליה,
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ווהלין נוסח ועתיד עוד. ואינן שהיו בישראל אבות מסורת עלי האמונים בארץישראל ווהלין
רבות קהילות יוצאי בקרב שיתפשט זה חדש טל הספוגים ווהלין, מדינת של וסגנוךהחיים
יקומו ן חורבנן לאחר ושם יד להן הוקם לא שעוד והשר היהודיתהעממית ווהלין של ועסיס
תקח ישראל וכנסת אבניזכרון, הם אף וילקטו ווהלין נוסח במולדת כאן קבעו שית,

למראשותיה. אותן ותשים המקום מאבני מפי דבריימים רישום אבניזכרון' לקט חדש:
רא ממקורות היסטורי חומר וריכוז אחרון דור

לוינסק1 יוכוטוב ואמהות ערים לקהילותקודש' ואחרונים שונים

לדורות עדות
הדתית. בתרבות ווהלין שהשתתפה במדד. בה היהדות לנשמת נרתמיד אלא סתם קובץ לא
של בשמה ההשכלה בתרבות גם חלקה היה רב שתרם יהודי, לקיבוץ וזכרון ספרעדות הווהלינית'
רש"ד מבעלייביר אחד של שמו קשור דובנא תרומת מיטב ותרם ישראל בתולדות ניכר מקום
מבאי דובנו' שלמה ר7 והמדקדק הלמדן הוא בגבולו ווהליןרבתי יהדות האומה. לאוצר רוחו
ווהלין קשורה בעיקר אך הרמבמ"ן, של ביתו זכתה לא ההיסטוריים האיקראינייםפולניים תיה
יצחק ר' במזרחאירופה' ההשכלה אבי של בשמו מסכת את ויסכם שיכתוב שלה, להיסטוריון עדיין
המ רעיון את שהפיץ קרמניץ' יליד לוינזון, בר צמיחתה מראשית החל והטרגיים המפוארים חייה
את וקירב רוסיה יהודי בקרב והחקלאות לאבה חמי"ל' של ההיידמאטשינות שלוש בווהליןדרך

חילונית. להשכלה ההמיבים והכליה החורבן בפרשת וגמור  וםטלורה גובטה
חכמה ואגדה, הלכה של זה פורה קרקע מתוך שחוריםמשחור הנאצי. רבהטבחים עליה שהמיט
יהדות צמחה  ופולקלור לשון חקר ושירה, הגורל שאפפובגזירת הצללים היו מספיר ורבים
שיוו זו עממיות מעמיקתשרשים. עממית דשנה' אך הווהלינית' היהדות חיי את  ההיסטורי
בני נפשית. אחידות כעין הווהלינית ליהדות תה שהיו רוחניים' למאורות גם זכתה בחשכתקיומה
מפו שהיו ובליטא, בפולין לקיבוציהיהודים גוד לעד. קיים וזהרם לעם ומשגב משען
הקיבוץ רוב היה עמוקים. רעיוניים בניגודים לגים דגולים. אישים העמידה היוהלינית היהדות
אינסטי לאומיות בעל בתוךתוכו, אחיד הווהליני מחשבה אדירי ודעות אמונות גדולי אנשימופת,
והת התבוללות גילויי כל חסר עמוקה' נקטיבית ארצות יוצאי גם וגדוליה חכמיה בין היו ומעשה.
קיבת עמלה, סוציאלית חטיבה רוחנית, נוונות במלוא כוכבם הבהיק בווהלין דוקא אילם אחדות,
(ברסטצ'קה, בעיירותיו שהשליט בנפשו, עברי אוסטראה זכתה שםתהילתם קשור ובשמי. אורו'
העבריים. והחינוך השפה את ועוד) הורוכוב אדיר מנוחתעולמים בה ומצא כבוד בה ששכן
בפועל שקיים חלוצי' נוער של מחנות שהקים חידושי בעל המהרש''א  ישיבתה ראש התלמוד,

לארץ. פרמננטית עליה מני ייספרו ולא יימנו לא והאגדות. ההלכות
האירופית היר.דות על שבאו //Th77 החורבן עם שהר והנסתר הנגלה חכמי גאיניישראל. רוב
נע. הגוף נלדע זה. יהודי קיבוץ על גם הכורת עלה  ובתוכם היוהליבית היהדות בקרב תירה ביצו
צוףב זכר אלא שריד שם נשאר לא השרשים, קרו ואחרים. הטי'ז בעל הקדוש, השל"ה המהרש"ל.
מפואר לעבר האמונים שמירת אולם לחורבננו, י^יזיליוהלין רוביורה שצמחה החסידות
משום בה יש זכרו והנצחת זה יהודה שבט של קור דמויות שפע וקדושים צדיקים קהל העמידה

בשברנו. נחמה קירטוב לחסידות סמל כעץ היהדות. מוסר ראשי של נות
ל ה זכףןננו אוצר הוא _ ווהליך ,ילקיט פינחס ר' של שמו את רק נזכיר היוהלינית

ההיסטוף;' החומר לשארית ביתגניזה ט,בי> בקוריץ, דוקא שנתעלה משקלוב ליטאי שפירא,
לשמש שעתידים ובכתב. פה בעל תעודות לשרידי בפלפולים שנוןהמוח הלמדן הקדוש'. "הרב
הווהלי היהדות של ההיסטוריה לבניו אבבייסיד והעממיות הענוה הפשטות' שיא שהיה וחילוקים,
כסול עףך ויש לקוףאדורותיה המחכה נית, בדרכו. בחסידות ושהלך הטהורה
כש זו. בשעה דוקא זה קולקטיבי למפעל ומכופל במינה מיוחדת עממית דמות קשורה זו בווהלין
ליהדות ושם" ,,יד לתת נתעירר המאורגן הישוב ליטאי, יהודי הוא אף בעצם מדובנא' המגיד של
לדו עדות מצבתעולמים לה ולהציב שהושמדה יעקב ביותר הבלתיידוע ששמו ווילנה, מפלך

הבאים. לדורות וזכר עברו רות בירת של בשמה בהכרתהעם נתקשר קרנץ.
רסיסי מלקטי בעליהילקוט, ידי תחזינה המש בעל מדובנא, המגיד הווהלינית. ההשכלה

ונכסיו. ערכיו ושומרי עברנו סימל  וחריפות עממי הימור המתובלים לים
לוינסון אברהט בהסברה. עממית דרך מסוים נוסח מיוחד, סגנון
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הבקורת דעת
שברנו  שברך היקרה, מולדתי עיר לך' לבי תש''ה ניסן כ"ה מיום 2867 גליון  "הבוקר"
ברשימתו יזרעאלי ש. מר אומר  כים" גדול (8.4.1945)
הוולד' על אנחה פורצת "מלבי אלכסנדריה, על ווהלץ" "ילקוט
בר יעקב מר אומר  לברכה'' זכרתם נקאים הכל, בסך ענוד 32 בת "צנועה חוברת לפני
העיירה על לרשימתו הסיום בדברי מידות הארכיון ועדת ע"י לאור עתה זה שהוצאה

וולדניק. כפי בארץישראל. ווהלין יוצאי ארגון שליד
זו חוברת בהרצאת שטיפלו אלה, כל יבורכו ועדת הציגה לחוברת הפתיחה בדברי שנאמר
למען הדרוש, הסעד להם יוגש אם יהיה יטיב חו כל ולרכז "לאסוף כמטרה לעצמה הארכיון
זה. בכיוון החשובה בפעולתם להמשיך יוכלו אישיר.. לישוביה, היהודית, לווהלין הנוגע מר
ינציחו שבפולין אחרים גלילות עולי שגם רצוי, מתוך שלה" היהודי ולהוי קורותיה מוסדותיה

כזאת. בדרך באו שמהם המקומות' זכר את לווהלין וזכר יד כך ע''י להציב ברורה מגמה
איזנברג י שלפנינו החוברת עוד. ואיננה שהיתה היהודית,

החשובה בפעולה ראשון שלב רק איפוא מהווה
תש"ו תשרי כ"ז מיום 2359 גלית  "הצופה" תפורסמנה הזמן שבמרוצת הדבר בטוח כי הזאת,

(4.10.1945) הב רב ספר גם יפורסם ואולי נוספות חוברות
ווהלין' "ילל(1ט לכותבי חשוב חומר ישמש אשר והאיכות מות

לק מצבה מעמידים בארץישראל ווהלין יוצאי הגולה. בתפוצות ישראל עם של ההיסטוריה
מלאים ילקוטים בצורת זה בחבל הקודש הילות מחיי תמונות זו אחר בזו עיניך לנגד עוברות
בת ואישים קהילות על רבעניין חומר וגדושים בחוברת. המתוארות ווהלין קהלות עשרה שש
יהודי אלפי עת תקינים' בימים אף החבל. חומי במשך תלן על שעמדו עתיקות' קהלות אלה היו
על חומר לאסוף היה כדאי בחיים. היו המקום שרשית יהודית אוכלוסיה בעלות בשנים מאות
יהודיות? ועיירות בערים שפעלו דגולים אישים מרכזים רק לא שימשו ווהלין קהלות ויוצרת.
לב  קהילות ותולדות פינקסים רשימות' לפרסם לתורה מקום גם אלא ולמלאכה' למסחר חשובים
אירופה. במזרח היהודים קורות על לחיבור נים הרחק שמען יצא שכאלה ובתור יהודית ולחכמה
עבר. בבחינת הם הללו העשירים שהחיים עכשיו קהילות על למשל שמע לא מי פולין. מגבולות
ולפרסמו המולדתי החומר את לאסוף הצורך תכף ? וכר קרמניץ דובנה, העתיקה, כאוסטראה
עד לאור שיצאו ה"ילקוטים* בשלושת בדפוס. המעלה אישי המיוחדות סגולותיה על קהילה כל
אוסכ קהילות על רחבות סקירות מוצאים עכשיו הכנסת ובתי והיצירה, החכמה שטחי בכל שלה
ועוד. ועוד קוריץ רובנה' קרמניץ. דובנא ראה. התחיה תנועת ינקה שמהם והישיבות. והמדרש
והמאורעות האלה במקומות ופעלו שחיו האישים בע שגדל היהודי בנוער גם נזכר אתה שלנו.
את אחד למקום מרכזים בזמן ובו בהם שאירעו הנוער תנועות את שמילא אלה. ובעיירות רים
בווהלין. אשר ישראל בישובי מגילתהטבח פרטי בדרך ארצה לעלות ומתמיז מאז ושאף לסוגיהן
אלה. מעשים נעשים מקומית פאטריוטיות מתוך דרך... לא
ולק לעיירות אהבה הומה ורשימה מאמר בכל עם בתולדות יפה דף כתבה היהודית ווהלץ
"נוהגים כותב: אחד החבל. יהודי ולכל הילות הוש זה שכל הדבר. מזעזע וכמה בגולה ישראל
מעולם הצטיינה לא שהיא אומרים בווהלין. לזלזל החוב בסוף הבא המכתבים צרור עוד. ואיננו מד
וגם גדולות ישיבות בה נעדרו תורה של כמקום האיום. החורבן מהיקף המעט מן מעט מוסר רת
מנהיגים האחרונים בדורות מתוכה הוציאה לא היא בושה חיה. שעודני על אנכי "מתביישת
בהזכירו ההנחה את מפריך המחבר בעלישם". כזאת"כותבת גדולה ממשפחה יחידה להשאר
אוסטראה של רבה המהרש"א. של שמותיהם את בחי לבנה וולינסק מוולדימיר זקס אסתר הגב'
אב:1  מקרמניץ הריב"ל של מדובנא. המגיד של את מכיר היית לא לדוכנה באת ,.אילו  פה.
הה של העיקרית הסגולה את מציין הוא בעיקר בינ לגילה מדוכנה דייצ'מן קוזיה כותבת העיר*
מסורים. ציונים היו הם בווהלין: היהודים מונות בתלאביב. שטוק
ולמצוות להלכה הציונות נקלטה לא מקום "בשום בחוב הכותביםהמשתתפים של הגדול הרוב
באורח הרגישה זו יהדות בווהלין. כמו מעשיות דוקא ואולי הם' סופרים בני ולא סופרים לא רת
הי של נשמתה שורש אצור כאן כי אינסטינקטיבי לנפש הקצרות הרשימות מדברות כה כך משום
האומה. של הנצחיים יסודותיה הם שאלו הדות. את הכותבים מעלים ובלבביות בפשטות הקורא.
אנשים חומר החלוצית לתנועה תרמה ווהלין "לבי העולם. אור את ראו שבהן הקהילות, זכר
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ותבנה, ווהלין, של הרוחנית בירתה אוסטראה' ובכמות". באיכות חשוב
בר כתמונות בזכרוני. שנחרתו מאורעות וכמה וציבורים יחידים של גדלות להעריך יש היום
ספר בית רואה... אני הקולנוע יומן של דדות בארץישראל. ובדביקותם הנולד את בראייתם
בהברה עברית בו לומדים קטנים שילדים "תרבות" חושם את ווהלין יהודי גילו הציונית בנאמנות
רוסס במבטא עברים שירים שרים אשכנזית, חפצם את להוציא זכו לא לצערנו' אבל הבריא.

ועוד ועוד האחרון. באסון נספו ורובם הפועל' אל מהכוח
הזכרון שמעלה מה כל יודעת איני עדיין ואם לזמן' מזמן ומופיעות ההולכות הללו בחוברות
חוברות ארבע לפני מונחות הרי אחרים, בלב בע היהודים מחיי פנים ורב מגוון הומר מרוכז
הנו והתעודות' הזכרונות אוסף ווהלין"' "ילקוט יכ הרב החומר לפי זה. ארץ בחבל ועיירות רים
ברשימה' ומספר שחורה, אופל מסגרת שא עדה של החיים פרקי את מוכשר היסטוריון תוב
שהיה על במכתבים, או ובזכרונות' בהערכה רצוי משלה. סימניהייחוד בעלת גדולה' יהודית
עשירה יהדות חיי על הגולל נסתם שאין. ועל... אי וממערב ממזרח שונות. גלויות שיוצאי היה

בגולה. סיפ בצורה לגלויותיהם מצבות יעמידו רופה,
ווהלין מפת אני רואה זו הוצאה של ב' בחוברת יסודית. מחקרית רותית
המבצר ליד הגדול הכנסת בית בנין וסביבותיה' שי"1
בפסח אסרוחג נס על קוראה אני שם בלוצק,
פער על הי"ח' המאה באמצע שאירע באוסטראה תשיי א' אדר כ"ח מיום 6268 גליון  ,,דבר"
מושבה על באמילצ'ינה. לאומית צבורית לה (1.3.1946)
באוסובה, ווהלין של בצפוני, יהודית חקלאית ווהלין' ל"ילקוט שנה
טרויאנוב בסוקוליה, זעירות יהודיות עיירות על ווהלין' יוצאי ארגון של למפעל שנה מלאה
זאטוטי, שמן שעצם  איגנטובקה קרסילוב, קד.' זכ אוסף הכולל ווהליך' "ילקוט הוצאת  והוא
קוראה חיבוב הברת מאליו אליו צורפה כאילו שביססה חשוב יהודי קיבוץ על ותעודות רונות
1919 בשנת היהודית ההגנה זכרונות על אני הוא זה ילקוט באירופה. ישראל קהילות שאר בין
הכ אל והנחבאת הצנועה "סלאבוטה על בלוצק' ענין לכל הערה הנאמנה, ווהלין ליהדות ציון
משוררים. יהודיים, ואישים סגולה אנשי ועל לים" שר החלוצית, ולציונות העממית לחסידות יהודי,
בני על ודעת' פולקלור אנשי עסקנים, סופרים ארץישראל. בוני בין להיות זכו מבניה בים
של ונסשו רוחו שהיוו האחרון, מהדור עליה בחוברות המתפרסם והמגוון החשוב החומר על
כואבת, אישית, כתיבה כתוב והכל זה. מחוז חוב עתה שיצאה ד' חוברת של תכנה יעיד אלה
נושאם שהוא דברים עצמו, לבין בינו אדם כדברי עברו" מימים זכרונות השאר בין מכילה זו ר>1

האישי. כנכסו ימיו' כל בלבו  במחתרת" הציונית "הפעולה לוינסון; לאברתם
התקופה על אף מדברות "הילקוט" חוברות וםולסיה''' ווהלין משורר לרנר' ,,יעקב גרשפלד; ז.
"עבודת התמונה: הרי ובמלים. בתמונה האחרונה, "הגידה" (השירים אב"י מאת ביאוגראפית רשימה
הם שארית ע"י ברובנה אחים קבר של הגידור גולדםארן אברהם בפאקסימילה); ו,,לנביאים"
עירו, על יהודי פרטיזאן מדברי בתש"ד"' ליטר, הבירה אוסטראה, על רשימות 5 ברניק ח.ב. 
17,500 של אחים "קבר תמונת חייל, זכרונות בלויצק היהודית ההגנה על ווהלין' של הרוחנית
הגרמנים הרוצחים בידי שנרצחו ברובנה יהודים סלאבוטה' רובנה, זוויהיל, לודמיר, קהילות ועי

ועוד. תש"ב" שנת בחשון' וי"ח י"ז בימים אלכסנ קוסטוםול' ויסוצק, שםטובקה, וולוציסק,
יוצאי ארגון שליד הארכיון ביזמת יצא הילקוט הקודמות כבחוברות זו בחוברת וביסטריץ'. דריה
לאסוף למטרה לו הציג אשר בארץישראל ווהלין שהגיעו פארטיזאנים של מדבריהם גם הובאו
לישוביה, היהודית לווהלין הנוגע חומר כל ולרכז ארצה.

שלה. היהודי והוי קורותיה מוסדותיה' אישיר., חשוב. אולם  צנוע מפעל הוא ווהלין" ילקוט ,
ש. שושנה שיבקש להיסטוריון רבערך חומר ישמש הטן
17.12.1946 מיום 2376 מספר גליון _ .המשקיף. ^ בשואה. שנמחקה זו ליהדות זכר לקים

ובחורבנה בפנינה ווהלין
ר) קובץ ווהלין". "ילקוט (להופעת תש"ו ניסן ד' מיום 3175 גליון  "הבקר"

דורות במשך מושרש היה גדול יהודים קבוץ (5.4.1946)
שבאוק ווהלין בגליל שנה) 900 (מלפני רבים ובחורבנה בבנינה ווהלין
בכל ויצר הקיבוץ חי זו תקופה במשך ראינה. ווהלין" "ילקוט חוברות ארבע
רוב היהודים היוו ישובים בהרבה החיים. ענפי ווהלין' חבל זכר למקוטעין רק נשאר בזכרוני
בי ניכרת היתד. גומלין והשפעת בנין ורוב מנין קרעי לי נשארו ספורות. ילדות שנות בו שבליתי
ובעיירות בערים ווהלין יהודי להם וחיו ניהם' ערים: שתי מראות בודדות. דמויות זכרונות,
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המפעלים דוקא הלב עד לפעמים ...נוגעים מסורת את ורקמו חיל עשו דורות, על דורות
קי עלידי ושם פה הנעשים והצנועים' הקטנים והרות ביניהם, שרשים הכתה החסידות חייהם.
"פני ספרות זוהי אחר. או גלילי או מחוזי בוץ עלר ב65 היהודי הרחוב את כבשה הלאומית
אותה ליוצאי אלא למכירה נועדת שאינה מית", האחרונות. השנים רות
לפי נעשית זו שספרות וטוב מחוז. אותו או עיר  א' הראשונים הקבצים בששת מסופר זה כל
 נפשי יחס מתוך בלבה חובבים ידי על שעה תש'יו סוף עד שהופיעו ווהלין" "ילקוט של ו'
ראוי מה הבחנה בלי גם ולפעמים סנטימנטלי יריעות בא"י, ווהלין יוצאי ארגון בהוצאת
והסיוג המיון את ראוי. אינו ומד. לפרסום ווהלין, קהילות הקבצים, בדפי עוברות יריעות
המומחים אחריכן כבר יעשו והניפוי והברירה וחייהן. התפתחותן התהוותן על כקטנות' כגדולות
והספד חשיבתה מן להציל יש עכשיו להיסטוריה. קובץ בכל עוברים "אישים'/ מיוחד, במדור

להציל. שניתן מה כל יון ועסקנים חביבים' אישים של מופלאים טיפוסים
"ילקוט בשם קונטרסים של שורה לידי באו שונות. בתקופות בווהלין שפעלו 1

ווה שיוצאי וזכרונות' תעודות אוסף  ווהלין" במלוא הרוחנית בדמותה עוברת ווהלין יהדות י
וההוצאה תש''ה, בניסן מוצאים החלו בא"י לין כשהיא להם' ומחוצה ישראל במשכנות קומתה
מוצא אתה אלה בקונטרסים והולכת. נמשכת עוד הרפת רבת ארוכה בתקופה האומה דגל נושאת
מוכרים ששמותיהן ועיירות ערים על רשימות הי ווהלין זוהי במבחן, ועומדת ונסיונות' קות י
תבנה, קרמניץ, דובנא' סלאבוטה, אוסטראה, לך: בבנינה. הורית
מפור שמות ועוד ועוד לודמיר לוצק' זוויהיל, במדור נחרבה. זו ויהדות הכורת יד עלתה והנר,
ותרבותו. ישראל ימי בדברי הקשורים סמים, והאותיות הקהלות; אבדן על קורא הנך "אודים"
ערשותילדותם עברי, דפוס מרכזי תורה' מרכזי צוררים. בידי שנשפך ישראל דם דם. מתמלאות
הרעיץ איום וכר. עברים וסופרים חכמים של חמל ולא אחד, ביום להורג הוצאו שלמות עיירות
היהודיים לתושביהם זכר אין עוד, אינם אלה שכל אש אכלה כולם את וטף. נשים זקנים על הצר

שבהם ישראל ולעתיקות המשחית.
צנועה בצורה לאור שיצאו אלה, בקונטרסים ראיה עדי ע"י ופרטים עובדות נמסרות כאן
מפורסמים לאישים רשימות גם הוקדשו ביותר' יחידים. מניצולים הבכא' מעמק מכתבים וע''פ
ועיירות, ערים של צילומים גם יש ווהלין. יוצאי ווהלין יהדות נעקרה יינחם. ולא הומה והלב הקונטרסים בסוף ואח'. אישים בתיכנסת, נכר. אדמת על גדולה ליהדות טרגי סוף וחוסלה. 4
מאר ,,משם' שנתקבלו בודדים מכתבים תמצית בחורבנה היהודית ווהלין  1
משפחתי "כל דומה: כמעט הנוסח מוצלים. דים בסי וגם בניסוחם יפה רושם עושים הקבצים J
להגיע העיקרית נפשי משאת בנס. נצלתי נהרגה. מפעל של ערכו שגדול הפרזה ללא וייאמר דורם,

לארץישראל". ההסטוריה לבנין נדבכים גנוזים שבו זה צנוע
אחיגוו א. , בגולה.

מ. ב.
(15.11.1946) תש"ז חשוון כ"א מיום  "הצופה"

המעטירה לווהלין ציון ,45 חוב'  תלאביב" עירית "ידיעות
אל כלךלך היא, מה חריצות לדעת רצונך אם תש"ו אבאלול
פריטנסיות ללא אנשים תהליך. "ילקוט מוציאי ווהלין יללןוט  לגולה זכרון מצבות
דיוק: ליתר חשובה, בעבודתספרות עוסקים היהודים מיליוני השמדת דבר נתברר מאז .
חשובות, ספרותיות לעבודות יסודות מניחים אלה של וקרוביהם אחיהם נתעוררו באירופה I
נהדרת איסוף בעבודת יוצראמת. בהן שיעסוק ובאמריקה בארץישראל ובפרט אחרות בארצות ^
הנהדרת. ווהלין ליהדות נהדר ציון מעמידים הם בגולה, ולעיירות לקהילות מצבותזכרון להציב
ומשתפי החוברות מתרחבות בפעם פעם מדי עשרות יהודיים חיים ותוססים מפכים היו שבהן
ראשונה מחוברת ובתאור. בצורה ובסגנון, בתוכן יורות.
ני והגישושים המרחק, רב אחרונה חוברת עד ב מעשר  לארץישראל מעשר נתנה ...הגולה
יה הרצון בהם ניכרים כל. לעין ובולטים כרים יהודים מיליונים ששה מתוך באדם. מעשר וגם כסף
ולהת להצלחה חשובים סרסורים שני אהבה' כלו  העשירי החלק רק לארץ עלה באירופה

קדמות. האויב הביא יתרם על אלף. מאות שש מר:
לדורות: התועלת בה רבה זו נמלים עבודת כש עצמם את הרואים אלה, רבוא וששים כליה.
מעשים לחולל הירבה שכה למחוז. נצח ציון הצבת לא וזכר ציון להשאיר חרדים גדול, מעם רידים

ומסביבה ביהדות כבירים וארחות ויצירות למפעלים עוד, ישובו שלא חים
ביתית רוח נושבת הללו הצנועות במחברות אושוויי קדושי עם יחד באש שעלו ומנהגים חיים
במשפחתיות דווקא רבה נעימות ויש משפחתית. וטרבליאנקה. נצים
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להנצחת הקבצים, הוצאת בהמשכת ובאהבה בנותן בה יש זו "לאנדסמאנשאסטיות" הפעם זו.
שלא ההיסטורי החומר ושמירת היהודית ויהלין ואיגואיס צרה לאבדסמאנשאםטיות לשבח. טעם

יאבד. ריחה לכיבוש' שאיפתה וכל המתרברבת טית
נז. מ. מתוך בה. וברכה ונעימה חביבה זו ואילו פגום;

גם נצחיים ערכים ניצרים הצר' לחוג זו אהבה
בא''י סלונים עולי ארגון ידיעות מכ כוונת ובלי משים מבלי ולספרותה, לאומה
1946 אוקטובר  תש"ז תשרי 11 מס' תיור החוגים כל על הרבים הציונים מתוך  וון

פולין יהדות לזכר ביבליוגרפיות רשימות שהזהירה שרשית יהדות של אנדרטתפאר צר
מופיעים בא"י ווהלין יוצאי ארגון בהוצאת ולדורות. לשעתה מיוחד בזוהר
יקבל ודאי ההיסטוריון תהליך. "ילקוט קבצים וסימפא ומענינות יפות ביאוגראפיות ישנן
ווהלין". ב"ילקוט שנלקט המגוון החומר את ברצון חיבר. ברוב כתובות וקהילות, אנשים על טיגת
הצילו התעודות, הזכרונות' אוסף את לראות יש מדברים לדברים ונוי טעם ויש ובהתלהבות. וחן
שהופיעו הקבצים בששת שפורסמו וכיו"ב מים ביסוד ויראה תורה אנשי של חלקם על באהבה
הסטוריספרותי למפעל גזית ואבני כלבנים כבר חיבתציון. תנועת
"יהדות בשם העתים, רושם ע"י פעם יוקם אשר תכופות עולים ומלבבים מושכים כה שמות
דורות במשך יצרה זו עסיסית יהדות ווהלין'/ סלא תבנה, אוסטראה, השממה: תהום מתוך
לו ליחד ויש ווהלין' נוסח מיוחד' נוסח שלמים ובארי בהמשכים מהן וכר. וכר זוויהיל בלטה'
מזרחאירופה. של בהיסטוריה הראוי המקום את היה ולזכרן. למשמען הלב נצבט וכמה רבה. כות
בניה  הכורת עלה קהילותיה על שגם זו ווהלין יש להווי חמד פינות אלו מפוארות קהילות היו
לפרור, פרור מלקטים בארץ הנמצאים יוצאיה ואינן  ומלבב נחמד כה ראל
קהילותיה, לתולדות לזכרון זכרון לתעודה, תעודה אישים ועל שחרבו קהילות על ניתן רב חומר

וכר. אישיר. עוולה עושי בידי שדודים ונפלו ויצרו בהן שהיו
ובסדר בשיטתיות נערך אינו האיסוף כי אם טמאים וגויים
ובמ במוקדם מדקדקים אינם ועורכיו כרונולוגי הצנועות החוברות את מלוות תמונות של שפע
תעו מציל הוא כי בו צפונה ברכה הרי  אוחר וזו בהן' מטפלת ומבורכת ברוכה יד והנעימות.
אלמלא ואובדות, נגנזות שהיו רבותערך דות הברכה. וזו ההצלחה.
שאינם הילקוט עורכי עושים משגה כעת. פרסומן אויגור י.
של וביחוד דורנו' של התעודות בפרסום מרבים
את ''זכור מצות על כי והכליה, האבדון עדויות 11.9.1946 מיום 1947 גליון  "משמר"
אנו, במיוחד כעת מצווים עמלק" לך עשה אשר ווהלין יללןוט
לדורות ניתן ואל העמלקים' גדול של דורו בני ווהלין יוצאי ארגון של הארכיון ועדת בהוצאת
וה התעודות דלות על עלינו ילינו כי הבאים ווהליך. "ילקוט קבצים עתה זה הופיעו בא"י

עדויות. מאמרים, רשימות, סקירות, נתפרסמו בקבצים
אבטיחי' אריה הי מיוחד טורח ווהלין" ב"ילקוט היהודית מווהלין וידיעות עדויות צילומים,
של חתנו (הוא ל"קהלנו". לצרפו אנו שרשאים המ ועל מוסדותיה אישיה' קהילותיה, על בעבר'
גשר אבטיחי ה' יגל) שבתי די הרב שלנו הר"מ בארץ ווהלין עסקני בידי הכתובים בה, אורעות
ממנו, נתבע היום ובבוא וווהלין' סלונים בין גשר מב ורבערך מענין חומר בהם פורסם וסופרים.
ובגישתהכבוד ההיסטורית בהבחנתו יסייע כי לעתים ודימוגרפית' אטנוגרפית היסטורית, חינה
היסטוריספרותי למפעל גם היהודי' לעבר שלו שטרם דברים לקורא המגלה רפורטז'ה בצורת

סלונים". קהילת "פנקס הריהו: אחר, להכיר ניתן ה"ילקוטים" עם מגע תוך אור. ראו
קלונימוס ל. שבאוקראינה. ווהלין בחבל היהודים מחיי הרבה

דמויות, עסקנים, אישים, עוברים הקולא לעיני י

(6.6.1947) תש"ז, סיון י^ח מן 6654  ,,דבר" שווהלין ופרנסים, רבנים ומחשבה' אנשיעט *<
וסופר ספר בקרית שפעלו אנשים שונות, בתקופות בהם ידועה היתה

ישראל לקהילות ושם יי היהדות, לתולדות נדבכים שם והניחו הכלל למען
נתעוררו הגולה, תפוצות על השואה ירדה מאז "אודים" המדור הנאצית. החיה בידי שהושמדה
להציב וההרוסות' החרבות ישראל קהילות יוצאי מגלים קובץ' כל בסוף הבאים המכתבים וצרור
כלה. בהן עשה שהצורר ועיירות לערים וזכר ציון זו יהדות על שניתכה האיומה מהטראגדיה מקצת
העיר תולדות העלאת הוא זו' תכנית המנחה הקו מגיא ברחו הספורים השרידים .19412 בשנים
המר לקץ עד הימים מראשית היהודית והקהילה לארץיקר  הנכספת למולדת ופניהם ההריגה
המוצלים. האודים השרידים תיאורי לפי והנמהר עס יתברכו ארצה). הגיעו כבר מהם (כמה ראל
לפועל והוצאתו לרעיון ברכה בכך שהיתר. ודאי במסירות בדבר העוסקים וסופריה ווהלין קני
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גדולים בקברותאחים מנוחתם ומקום בהמונים לטבח מתפ היתה ולא מראשיתה הפעולה רוכזה אילו
ל.ציון'. עדיין זכו כולם שלא יוצאי של וחוברות קבצים עשרות לעשרות צלת

עוד שבא'י ווהלין מעסקני כמה התעוררו והנה נעשית הדבר נעשה משלא ברם, ועיר. עיר כל
צלו תעידות חומר: לאוסף ונגשו שנים 32 לפני של רובם רוב בין ושקידה מרץ רבת עבודה עתה
ציבורי ערך בעל מסמך וכל זכרונות עתונים, מם' קהי תולדות בדפוס להוציא בארצנו גולה יוצאי
מה על וידיעות ההריגה מגיא עובדות זאת עם ויחד בתול וערכן מקומן בהבלטת בגולה ישראל לות
להנ כדי 19461939 בשנות ווהלן יהודי על עעבר הצבוריות התנועות והחכמה' התורה ישראל, דות

ווהלין יהדות את ציח והציוניות.
חשוב ודאי מסמכים) מ700 (למעלה שרוכז החומר לקהילות ושם יר הרעיון של ביצועו מבחינת
התנה על נמסר מהתיאורים בכמה הסטורית. מבחינה ווהלין יוצאי ארגון מיוחדת לברכה ראוי ישראל,
על והרבנים, הקהל ראשי יהודים, של אמצה גות הפעולה את אחת מערכת בכלל שריכז בא'י,
על באש, שבערו בתיכנסת מתוך תורה ספי הצלת החוברות שבע בא''י. ווהלין אנשי של זה בכיוון
הטבוחים, בידי בבתיכנסת שנחקקו כתבותצואת מכילות כה עד שהופיעו ן" י ל ה וו ט ו ק ל "י 1

ושילם. נקם דרשו בהן תעודות, (זכרונות' שונות בצורות חומר שפע ו
לנס מצבות להציג ישראל בני נהגו ועידן' זמן בכל ובכללן וכר) ועיירות ערים תולדות פולקלור,
ווהלין עסקני קיימו והנה הדבר, נחשב ולמצוה טרים של לקהילות הנוגע חומר לריכוז נאה דוגמה הן 4

ילקוטים, נרותשמונה שמונה בהדליקם הזו המצוה את מסויים. גליל
וי ללב ולקרובים ואחיות ולאחים לאבות נצח לזכר אחיספר

הברכה! על י™ זה ועל לאימה' קיים 13.6.1947) תש"ז סיין כ"ה מיום גלי"  "הארץ"
^7 גליון פולין, ל™.  שריפטף "יידישע ווהלין ליהתת יד

מאידית תמצית  1947 יונייולי מס ווהליך "ילקוט השמיני הקובץ הופעת עם
של לתולדןתיה ןוהל "ילקןט ^ אלה בקבצים שלההוצאה. הראשון הכרך תיים
ישןבים עשףןת בעל גדןל שטח מקיף הןא ןןהלין אישים, ווהלין. קהילות על רבערך חומר נתפרסם
הין?דןת חיי את הפרן בשבים מאות של במשך אשף של שנה ל900 ושם יד בחינת  ועוד מאורעות
ווהל,ן> בני ימצאו לא שבראשו בעןלם ישןב שאין עד שהושמדה. ווהלין יהדות
קליידוסקופ הם ןןהלץ" "ילקוט של הקבצים 8 ןאמנם ה. מ.
התורה גדולי בווהלין: היהודי העבר של אמיתי (7.8.1947) תש"ז מנ"א כ"א מיום  "היסוד'' ■
השכלה. חסידות, הקדוש), של"ה מהרש"ל, (מהרש''א, ווהלין ליהדות ציון 1
סוציאליסטיות, מהפכניות, תנועות לאומיות, שאיפות קב שמונה כבר הופיעו שבשמו ווהלין'' .ילקוט 1
ישובים על גדולות מונוגרפיות בהם וכד'. פועלים וא. אילון ב. ח. אבטיחי, א. של בעריכתם  צים
כלליות סקירות אישים, על ביוגרפיות זקטנים, גדולים היהודי לשבט מתאימה זכרון מצבת הנהו _ זג,יר

עתונות. ציונית, תנועה ישיבות. חסידות, על (באוקראינה) ווהלין בחבל וצר פעל ותסס, שחי
שייכות להן שיש אחדות עבודות לציץ ראויות שו שהיה גדול יהודי לקיבץ יד דורות. הרבה במשך
 אוסטראה אחדים: ישובים של מסוימות לתקופות שנים, לאלף קרוב בווהלין ומושרש אבות מסורת מר
וסבי ווהלין מסת (ק''א), ווהלין של הרוחנית הבירה נחלי עת ובדומיה' בעקשנות ונשאו הגלות סבל ראה
אבדה איכה רדזיבילוב; של המר קצה (ק''ב). בותיה וצוררים המלניצקי גונטה, מחורבות זרמו יהודי דם 1

ר' (ק''ה), בלוציק היהודית ההגנה אלכסנדריה(ק''ג). ותורתו. ישראל על שקמו אחרים
בווהלין העממית האגדה על (ק"ו), קוריצר פנחס'ל על קהילות ישובים. תולדות מקופלים אלה בקבצים 4

(ק''ח). לאהטשקה הרבנית (ק''ז), מוס כ''כ עסקניהם, ושאר פרנסיהם רועיהם, ראשיהם' ■
שאין א) עלינו: ווהלין'' ל"ילקוט טובות מעלות כמה לציין ראוי ועוד. ועוד דת חינוך' וכר. מאורעות דות' W
החורבן בתקופת רק האחרים הגליונות כדוגמת דן הוא וזכרונות היסטוריות תעודות כמה של פרסומן דבר
ישוב כל של מלא תיאור נותן אלא קרובים, וחיפוש והשפיעו שחיו שם אנשי של וצילומים עברו מתק.םלת
יחס על שומר ב) שנים, מאות לפני הוסרו מיום ישראל, תורת דגל את ברמה ונשאו שונת בתקופות
פניות שום ובעיקר השונים החומר סוגי בין הגיוני והארץ. העם אהבת

גדול. ארץ חבל מקיף ג) בו. מורגשות אין אישיות באירופה ישראל בית של הגדול החורבן קורות
והסר המהפכניות שהתנועות בצער, לציין רק עלינו ווהלין את גם מקיפים האחרונות הזועות בשנות
מקומן את תפשו לא ווהלין יהודי של ציאליסטיות רבנים החסידות' עמודי את לעם שנתנה זו היהודית'
הק ובשמונת היות אף ווהלין", ב"ילקוט להן הראוי חובבי וחכמים, ספרים עמלים. יהודים וסתם גאעים
הדבר כדאי נסתיים, לא עדיין המפעל הנ"ל בצים שעל האומה, של הטבעית המולדת בוני וחלוצים ציון

הדבר. יתוקן הבאים שבקבצים נחרבו קהילותיה נעקרה, זו יהדות גאותה. כולם
ברנשטיין נז. , הובלו ווהלין יהודי כליל. נפסקו היהודים חיי וימחקו.


