
תולדות חייו ופעליו של
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אקסלרודמשה'רת"הרהח"הרה,סבינו,אבינושללפטירתושניםשישיםמלאותלקראת
חייומתולדותזכרוןקובץהעניפהמשפחתנובפנילהגישבזאתמתכבדיםהננו,ה"ע

.הסובייטיברוסיהופעולותיו

•

שברוסיה'סוראז,לאבין'ז,בליובבעיירותלרבוהיהשבליובאוויטשבליובאוויטשלמד
ותיקוןברוסיההיהדותהפצתענייניבכלהבולטיםהפעליםמביןוהיה,(בלארוס)הלבנה

.המועצותבריתברחביהמקוואות
.לפטירתועד,ארצהעלותולאחריגםהקדושותפעולותיובכלהמשיךכן

•
-צ"הרייהרבימאתנדירהלהתבטאותזכה

."רוסלאנדגאנץאיבערגעקערטאיךוואלט,ס'מוישעאפארנאךגעהאטוואלטאיךווען"
אתיבדברופעםשמעתי,מ"הכ,ק"הרהר"אאמוק"מכ":צ"הרייר"אדמוק"ככותבועוד

יכולכי,עניןאפיהריןדורךמעןקאןעםדורךאון,ובסדרטובעסקןהנךכי,אודותיך
".דברעללהתעכב

שהחורשהסבירווחסידים,"טובקוצר,טובזורע,טובחורשלושיש":צ"הרייהרביאמר
והקוצר,ד"היזארוויצעריענקל'רח"הרההינווהזורע,ה"עטוב-שםציון-בןח"הרההינו

בנימין'רח"להרהאוה"עאקסלרודמשה'רח"להרהשייכוהוהאםהננימסתפק
.(ל"זאשכנזיהרבמפי)ה"עגורודצקי

•

איכלוםבלאפטוראך,סבינועללספרניתןאשרהיםמןכטיפההינוכאןהנדפסהחומר
.היריעהלהשליםלמועדחזוןעודה"ואיאפשר

,מכתבים,סיפוריםבידושישמיוכל'שיהמשפחהלבניבבקשהלפנותהננוזובהזדמנות
.למערכתלהגישוברימנעובלאשרמהסבא'כדועובדות

המערכתאיןכןועלספריםוכמהמכמהלוקטובקובץוהעובדותהראיונות,הסיפורים
.'וכדוטעויותעלאחראית

.משפחתיהינוזהקובץ



,חייםאברהם'רלאביוג"תרנבשנתנולדאקסלרודמשה'רהחסידהרב
Докшыцы–ברוסית)הלבנהשברוסיהדאקשיץבעיירה Минск ,

БеларсьI).
בהגריםהיוכךובעקבותווילנהופלךמינסקפלךבגבולעיירההיאדאקשיץ

הזקןר"אדמובימיעודלדוקשיץחדרההחסידות.ליטאיםיהודיםגם
"רביבית"בספר.השניההעולםמלחמתעדחסידיתקהילהבהוהייתה

ימיםבאותםידועשהיהמדוקשיץזליג'רהזקןר"אדמושלחסידמוזכר
.רוחניכאיש

.העיירהשלבנינהורובמנינהרובהחסידיםהיוכבר"צדקצמח"ההרביבימי
היוהאמצעיר"אדמושבימי-סטארשעלעשל'שטיבל'מההחסידים

ביותרהחזקיםלמקושריםהיועכשיו–סטראשעלערלע'אהר'לרמקושרים
."צדקצמח"הלרבי

,המדינהפניעללנסועצדקהצמחרבינואתהממשלההכריחהג"תרבשנת
.(ד"לקוראה)בדוקשיץגםוביקרועיירותעריםבכמהנסעד"תרובשנת

נסעתשעבןלערךמשה'רוכשהיהד"חבחסידישלקהילההייתהדאקשיץ
ובניואשתואתבעקבותיוולהביאעבודהלהשיגכשבכוונתו,לאמריקהאביו

והותיר,באמריקההאבנפטרשניםכשלושלאחרהצערלמרבהאך,הקטנים
ל"שרחאחעודמשה'לרהיה)היתומיםבניוואתהאלמנהאשתואתברוסיה
(.'הקידושעלונהרגבנהראותוהטביעו'שקצים'ילדבהיותו

שהיהשאול'רהחסידאביהאצל,פייגאנחמהמרתאמועםלגורעברמשה'ר
'צדקצמח'הר"אדמוק"כאצל('יושבים')'ס'זיצער'מהוהיהחסיד

.החסידיחינוכואתקיבלוממנובליובאוויטש
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ללמודנשלחומשםלליובאויטשסבואותושלחלימיםצעירמשה'רכשהיה
הבליןזלמןשלמה'רח"הגהשלהשגחתותחתשעמדהבהאראדיטש'מכינה'ב
הצטייןהצעירגילואףעלאזוכברבטבעושמיםויראמתמידהיהמשה'ר.ה"ע

ע"נב"הרשר"אדמוק"לכההיאבתקופהשנשלחח"ובדו.רגילהבלתיבהתמדה
מופיעהאקסלרודמשההתלמידשלשמוליד,והנהגתםהתלמידיםממצב

."בהתמדהמיוחד"ההגדרה
משהביןמיוחדקשרנוצרהזמןעםושםבליובאויטשללמודמשה'רעברכ"אח

שסיפרהסיפורשיעידכפי,והתהדקשהלךקשר,ב"מוהרשר"אדמווביןהצעיר
ובאחתמשה'ראתמאדאוהבהיהב"הרששהרבי'אלפרוביץמשהחייםח"הרה

ורצההכתףעלמגבתעםאזהיהוהרביב"הרשלרבימשה'רכשנכנסהפעמים
לוונתןמהכתףהמגבתאתהורידמשה'ראתבראותואךידיואתליטוללגשת

משה'לרפנתהשרהשטערנאשהרבניתעדאיתולדברוהחל"עליכםשלום"
יוכלב"הרששהרביכדיהצידהשילךב"הרשהרביעל'רחמנות'ממנוביקשה

.בשיחתםהמשיכובארוחהמכןולאחר.ידייםליטול
לוגמלב"הרשר"שאדמווידוע,רוחני'אבא'ב"הרשר"באדמומצאמשה'ר

אשת,רבקההרבניתאצלביתבןגםשהיהוכידועלומצא'אמא'גם.נפשבאהבת
,כהןנחמןרפאלהרבמעיד,"כךכדיעדהיההקירוב".ש"המהרר"אדמו

'רשלהמיוחדלקירובוהסיבהבדברויכוח'תמימים'הביןניטשימיםשבאותם"
ומחנךמדריךלהיותמינויוהייתההדברסיבתכישאמרוהיו.הרבילביתמשה

הממונהבהיותונעוץשהדברשאמרווהיו,ש"המהרר"אדמומנכדיאחדשל
בדמיהלביש,שלההכספיםגייסשהיהמשה'ור',בחוריםקופת'עלוהאחראי

.לאכולמהלהםהיהשלאאלושללמחייתםודאגאמצעיםחסריבחוריםהקופה
דיפוןמאמעדי"אותומכניםהיווהבחורים,לביישבלי,באהבהלתתידעמשה'ר

...(הישיבהבחורישלהאמא-)בחורים
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אתמצאהוא,אלובדבריםעיסוקיולמרות,כהןרפאל'רמסיים,זאתובכל
להקדישוהצליח,ולילהיומםבתורההוגההיההוא,ללימודהדרושהזמן

הייתהשבליובאוויטשולמרות.התפילהלעבודתגםיוםבכלשעותמספר
שקיבלוהבודדיםהבחוריםביןהיהמשה'ר,הלימודזמניעלקפדניתשמירה

."באריכותשהתפללומחמתהלימודים'סדר'לבאיחורלהגיעהיתר
זלמןהרבמספרבליובאוויטשמשה'רשלמפעולותיומעטהחושפתעדות

'משה'לרחייואתחבשהוא'הייטסקראוןשלרבה,ה"עדווארקיןשמעון
צעירנערהייתילליובאוויטשוב'מרוגוצכשהגעתי":היהכךשהיהומעשה

מגיפתבאיזורפרצהבואילאחרקצרזמן.פרוטהכלוחסרניסיוןחסר
ל"רחשהמחלהוהיות.הישיבהתלמידימעלגםפסחהשלאל"רחהטיפוס
שיבואמיכמעטהיהולאלבידודהכניסוהולמשכבשנפלמיכללכן,מדבקת

רציניחששוהיהבמחלהנדבקתי,דווארקיןהרבמספר,אניוגם.בהםויטפל
כמומשה'רהופיעואז.פיסיתגיבורמלהיותרחוקשהייתיכיווןוביותרלחיי

תוךזהוכל,אותיורחץומזוןמרפאסמילילהביאדאגאשרמושיעמלאך
והטיפולמהדאגהוכתוצאה,באחריםגםכךשטיפללינודעכ"אח.חייוסיכון

"...בחייםוחברייאנינשארנושלו
כתבעליהעלהואףאסתרמאןגרונםשמואל'רלמשפיעמקורבהיהמשה'ר

אתלושישלחד"נשיר"אדמוק"כבקשולימים.התניאעלשיעוריואת
גרליקז"שנהרבת"להרהד"נשיהרביכותבוכך,גרונם'רמביאורירשימותיו

קודמיםחסידיםשלרשימותאצליישאםששואלמה":ד"חבכפרשלרבה
ג"הרהאצלשנמצאממהההעתקהאצלוישבטחהנה,התניאעלבביאור

."...אקסעלראד'שימ"מוהר'וכוח"והרה
ואלקזלינרזלמןחיים'רהתמימיםמבחירישניםאלהתחברבליובאויטש

.פוגורלסקיהרב
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וציווהב"הרשר"אדמוק"כלוקרא,שנה18משה'לרכשמלאו,א"תרעבשנת
באחתבפועלכרבלשמששיוכלמנתעללרבנות'סמיכה'ולקבלללמודעליו

.רוסיהמקהילות
דוד'רהרבג"הרהליובאוויטששלרבהידיעללרבנותוהוסמךלמדמשה'ר

נשאמשה'ר.ברבנותלכהןהחלחתונתולאחררקבפועל)ל"זיעקבסאהן
זמניםבאותםבאזהלייב'ר.שפיראלייביהודה'רח"הרהשלבתואתלאישה

(.שמיםויראיחסידיםחתניושיהיולברכתואזוזכהע"נר"אדמוק"לכ
רעייתועםנישואיולאחרהגיעכאשר,ה"תרעבשנת,שניםארבעכעבור

הרבילוהורהואז,ב"הרשלרביליחידותנכנס,השנהראשלרגללליובאוויטש
צריךשהואלהתנצלהחלמשה'ר.בפועלהרבנותעולאתעצמועללקבל
עלאותושיחזיקלוהבטיחשחותנוגםומה,התורהבלימודלהשתלםעדיין

לוענההרביאולם,הפרנסהדאגותאתעליוואיןשניםמספרשולחנו
שםולחפשהתיכונהלרוסיהלפנותלווהורה,לזולתגםלדאוגצריך'תמים'ש

מקבליםאםרקעריםבאותםלהתגוררשאפשרהזכירמשה'ר.רבנותמשרת
יהיה",נחרץבאופןכךעללוענהוהרבי,השלטונותמטעםמיוחדהיתר
."היתר

התקבלהזמןבאותו.רבנותמשרתאחרלתורמשה'רהחלזובברכהמצויד
,הרבישלדעתוחוותאתשאלמשה'ר,רבמחפשיםבליובשבעיירהידיעה

.הקהילהלרבוהוכתרלשםנסע'הקברכתואתוכשקיבל
יכולהיההוא,יהודיותמשפחותכמאההתגוררושבהלעיירההגיעהוא

אותודחףבליובאוויטשחינוכואךקהילהבאותהשקטיםבחייםלבחור
.הרוחניבתחוםענפהבפעילותבואועםמידהחלוהואקדימה
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המיוחדתבדרכווניהל'חיידר'שלכיתותשתיבעיירהייסדקצרזמןתוך
חנויותיהםשפתחול"רחיהודיםהיולבליובבואועד.השבתלשמירתמערכה

,בשבת
,השבתחילולחומרתאתנועםבדברילהםוהסבירלהםקראמשה'ר

והםוברכהמזלכלבהםאיןהשבתחילולכדיתוךשמרווחיםשהכספים
.ומכאיביםרצוייםבלתיעניניםעלמתבזבזים

דואגעולםברואיכלומפרנסזןאשרה"הקבהשבתאתכששומרים,מאידך
בעלי.ידיהםובמעשיבכספיהםברכהרואיםוהםצרכםכלאתממלאלהםגם

וסגרומשה'רשלהחמיםמדבריוהתרשמופשוטיםיהודיםשהיוהחנויות
.קודשבשבתחנויותיהם

6

לפי-(ז"תרעבשנת)עברומשםבלבדשניםמספרמשה'רשההבליוב
,Гомель-ברוסית)הומילבמחוזעיר-לאבין'לז-ב"הרשר"אדמוהוראת

БеларсьIЖлобин).לעזובנאלץ,לפניולאבין'בזשכיהןשהרבהתברר
מסוגלהנך",הרבילואמר,"אתהואילו",הקצביםעםסיכסוךבגללהעיראת

אתתמצאולבטח,כאחדובנועםבתקיפות,חכמהבמועצותכולםעםללכת
ז"תרפ-ז"תרעהשניםביןלאבין'בזלרבוהיה."אותךיקבלושכולםהדרך

עלשמברכוצ"הרייהרבישלבמכתב,לקמןכמובא'לסוראזעברכ"ואח)
(.'בסוראזלרבמינויו

רחביבכלהקומוניסטיהשלטוןשלהדתרדיפותהחלוכברימיםבאותם
מסירותהייתההרבנותמשרתאלהטרופיםבימיםאשרלצייןוכדאירוסיה

החלו,הרבנותבמשרתבעירלכהןמשה'רבהגיע,זאתובכלממששלנפש
.ותורהיהדותשלתוססיםחייםבה
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משה'רפתחבגלוי.ובסתרבגלויהייתהתקופהבאותהמשה'רשלפעילותו
הביתהאליומגיעיםהיושלאבשנהיוםהיהולאיהודיכללפניביתודלתאת

רוחניתועזרהגשמיסיועשלבבקשותאחריםוממקומותהעירבנייהודים
תוךבסבלנותומקשיבחםבחיוךיפותפניםבסברמקבלםהיהמשה'ור

שלאחרישבאואלועללראותיכוליםהיו.לדבריהםעמוקההתייחסות
מחייךוזהשקיבלהלכתיתלבעיהבתשובהעדייןמהרהרזה,מביתושיצאו

.לונפתרהעתהשזהגשמיתמבעיהרצוןבשביעות
ע"נב"הרשר"אדמוק"כמאתבשליחויותרבנסיוןהיהמשה'לר,בסתרואילו

ולפעולש"אנישובייביןלנסועעליוהוטלמהםשבאחתצ"הרייר"אדמוק"וכ
:ההיאבתקופהצ"הרייר"אדמוק"כאליוששלחבמכתבכמובאשם

ולדרושלחקורתטיבאשרוהוא,אחתמלאכהעליךלשוםבזההנני..."
,אליךהקרוביםוויטבסק,מינסק,מאגיליעוומפלךועירעירבכלהנעשה

אדערסיןתה[א]ויודעלשםקרובלהיותךאשר,ח"דאולימודי,חדריםבדבר
,לךהידועים'שיש"ואנמתלמידינול"תימצאוןבוודאיאשר,לכתובלמי

לפהותודיעני',ליאיתחבראוחברא,עמהםתכתובכ"ע,אותםאדעלאואנכי
"...אשרלכל

:אליוכותבנוסףובמכתב
.שי׳משהמו״ה"

׳השיעורימגידמכתבראיתיוגם,ראיתישי׳ראד״מלידידינולח״זמי׳מכתבו
יהי׳והשי״ת,הטובעסקומתרחבאשרבזהנהנהוהנני,הערמאןשי׳ר״א

בכלבמסחרוכחבאימשמותידועיהי׳בפהאשרהדברבהכרחאמנם.בעזר
ושלישיתאחרתבעירגםכחובאיישכמוהוהריהנ״להערמאןוכמו,ועירעיר

עתבכללהתבונןנוכלאשרלמען,אופנועלדיבורדברזאתלדעת׳וצריכי
...בעזרויהי׳והשי״ת,המסחרוהרחבתבהגדלת
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התיסדותבדברבויטעבסקלהיותבאפשרושהי׳באםהדברהי׳ונכוןטוב
לאסיבהומאיזהשי׳אלי׳אברהםר׳הרבידידינוהי׳שםכיממסחרוסניף

עלשיהי׳כדאיהי׳ע״כ,הדברסיבתנודעבלתיובפרטיות,עסקולנהליוכל
ינהלהואאשרמקומיאישלהשיגאפשרהי׳ואם,הדבריםפרטילידעאתר

וחנותחנותבכלנמכרתיהי׳שהסחורהלראותכלומרראויכאשרהעסק
כלעסקויהי׳וזה,מסחרוביתשלסחורההמיניכלעלהקוניםיתרבוואשר

,שנדרשבמהואשהאישלכלסחורהלקנותלעוררלחנותמחנותלילךהיום
עדלשלםלהבטיחיכולזהובעד,לחודהנשיםוסחורתלחודאנשי׳סחורתכי

,ההואלאיששכירותלחדשצערואנצעסשני
באםרק,טובמהמזהפחותיספיקואם(לזהרקונתוןמסוריהי׳אשרכמובן
שלסחורהמיניכלעלבקונים׳להרבו)כזהסכוםעדאזהכרחשהוא

,הקוניםמתרביםאםויבקריודעוגם,מעצמוזאתלוויבטיח,הקאפאראטיוו
יהי׳והשי״ת.בזהוחריצותוהאישפעולתלראותיכולי׳שנייםאוחדשובמשך

גדולועיקריפרץומסחרוטובי׳קוניםבריבויטובהפרנסהלוויתןבעזרו
".הפרטיםבכלומסודרברורחשבוןשיהי׳

:אלושליחויותאודותעלעצמומשה'רכותבוכך
שליחאלייבאלאבין'בזכבראזכשהייתיפ"תרשנתמלפניעודזוכראני..."

ק"כוגםע"נר"אדמוק"כששלחוהבלין.ז.שח"הרה-מרוסטובמיוחד
האגודותבעניןלפעולהזמןכברשהגיעאחדותמיליםהוסיףצ"הרייר"אדמו

עיתיםלקביעותואתראתרבכלש"אנאתולחזקח"דאללמודגדולהעירבכל
'ראתצירפתיוגם.התוועדותי"עברוחניותש"אנמצבאתלרומםוגםלתורה

להבדיל-ושלושתינולעיריהסמוכה'בזארוויץרבאז'שהימסקאליסקיעקב
.זומעבודהחלקקיבלמאיתנואחדשכלסדרעשינו–החייםבין
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.ואגפיהמוהילובופלךואגפיהמינסקפלךפלכיםשתיעצמיעלקיבלתיאני
אזבידיועלתה(מוהילובבפלךאשר)בבאברויסקנסיוןעשיתיבהתחלה

כנסיותבתיוכמהס"ושמשניותללימודכחבורותבבאברויסקגדולותלפעול
.קודשובשבתבחולח"דאללימודהמרכזייםכנסיותבתיבגינןזהולבד

והיה[,שמחה'ר]גורודצקיבנימיןר"הרשלאביואתמשפיעגםאזומיניתי
מןולעתשלואתאחדוכלוהתמימיםש"אנכלביןקשרוהיהולתפארתלפאר

(ס"ושמשניות)החבורותכלעםהתוועדותוהיהשםלבקרבאהייתיהעיתים
שייסדתיבישיבהוטרודבעיררבאזשהייתיאף,ועודוב'רוגוצ,במינסקוכן
כל[,צ"הריי]ר"אדמוק"כנשיאותבימיכ"ואח.תורהתלמודוגםלאבין'בז

,הדתבענייניוביןחינוךבענייניביןהענייניםבכלהפעיליםביןהייתיהזמן
לכוונהבשנהחודשיםבמשךנדבהונתתיאוקראינהברחבימקוואותתיקון

עליששמומהנפשבמסירותוממש...'וכוח"הדאבלימודש"לאנוהעיקרזו
.משה'רדבריהםאלו"...בהצלחהי"בעזהלפועלהוצאתי

9

.ה
על.'תמימיםתומכימחלקת'בשםישיבהפתחא"תרפבשנת,שכתבכפי

'רשלכהונתועל,לאבין'זבעיראזשהייתההאווירהועלזוישיבהפתיחת
מרדכי'רהרבח"הרהמספר',בסוראזאצלולימודוועלהצעירכהרבמשה

.'יורק–לניולאבין'מז...ידעולמען'בספרוה"עשוסטרמן
:מתארהואוכך

,למערבבאברויסק,למזרחהאמעל:העריםביןשוכנתלאבין'זהעיר..."
אוורוטש,ווילעדניק,טאמיר'ז,וב'ברדיצכמווואליןומחוז,לצפוןוב'רוגצ

היווב'מברדיצצ"רלויצ"והרההזקןר"אדמוכידוע.באמצעלאבין'וז,לדרום
,צ"רלויצ"הרהשללנכדונשאההאמצעיר"אדמושלבתוכי,מחותנים
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-בעירנוהיתה'חתונהגרויסעדי'בשםשנקראההמפורסמתוהחתונה
שוכנתלאבין'שזמפני'הילאבין'בזהחתונהשעשושהטעםויתכןלאבין'ז

גרו[דאז]ד"חבחסידיהרבהכיובפרט,לליאדיב'ברדיצוביןבאמצע
בחסידיםובפרטבחתונהנוכחיםבוודאישהיו....'וכובאברויסקבהאמעל

(האמלעראייזל'רהנקרא)עפשטייןאייזיקיצחק'רח"הרהכמוהמפורסמים
.ועודבאברויסקער[אטניגר]מרדכיברוך'רח"והרה

חסידישעא'היוברובםאבל,ספריודעי,ח"תיהודיםכמהלאבין'בזהיו
בבית.(לענינגראדמשנותבשיחותיומציירםצ"הריישהרביכמו)'ב"בעה

אפילו)'וכוא"תו,ת"לקו,הנדפסיםד"חבחסידותספריהרבההיוהכנסת
'היהכתליםאחדעל(שם'היל"זמפאריטשהלל'רח"להרה'הרימוןפלח'

שלא'האמצעיר"אדמושלמכתבות"סשלבכתבעליווכתובגדולקלףתלוי
,הזקןר"אדמושלן'היארצייטכתוב'היולמטה'התפילהבשעתלדבר
לאפאריטשעיר)מפאריטשהלל'רשלוגם,צ"הצר"אדמו,האמצעיר"אדמו

הרבישלנשיאותובזמןנכתבשהקלףהנראהוככל–מעירנוהיארחוקה
.(ש"המהר

היהל"זשאבא)שלנוהמרכזינ"ביהכ(.1:כנסתבתיתשעההיולאבין'בז
תושבינדבו,השריפהשאחרימפני)שוהל'קראמער'שנקרא.(שםהשמש

גרויסעדי(.(זהנ"בביהכמתפלל'היהרב(נ"ביהכבשבילקורות'קראמע'
גםהתפללוכברבימי–שוהלשע'מתנגדידי(.4.שטיבלקלייןדי(.3.שוהל

בלי)ש'מתנגדי'הינ"ביהכמבנהורק,י"הארבנוסחשוהלשע'בהמתנגדי
–שוהל'העלהיול"הנהכנסתבתיארבעתכל.('ניצע'חבד'שנקראשניחדר
הנקרא(.6.'שוהלבארג'שנקראההרעלהיה(.5.(הכנסתבתימגרש)'הויף

.(נ"ביהכאתשבנתה,שמהנאמןטעמע,נגידהאישהש"ע)'שוהלס'טעמע'
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נייעדי'(.8.(ברזלהמסילתשלהשנישמעברהשכונה)קראפילאוסקע(.7
בתיבכל).הרכבתתחנתשלידנ"ביהכ(.9.(גבוהיםבנינים)שוהל'פלאנען
בנוסחשםהתפללומלפניםבשניםמסתמא.י"הארנוסחהתפללוהכנסת
שהניחויהודיםשנירקראיתי.י"הארנוסחהתפללוכברבימייאבל,אשכנז
(.אשכנזבנוסחתפילין

:רבניםשניבעירהיובימיי
,פניםונשואזקןיהודי,ווילדאהרב-,[המבוגרהרב]רב'אלטער'דער.1

.הרבניםמדורותגדולח"ות
רבלהחזיקיכלובקושיעיירותבהרבהכמו).[הצעירהרב]רב'יונגער'דער.2

(..שוניםמטעמיםרבניםשנישיהיומוכרחיםהיואבל,אחד
הרבהיהבזמני.הצעירהרב-'רביונגערדער'היההעיראתשניהלהרבאבל

'רח"הרהגיסושלמקומואתשמילא).אקסעלראדמשההתמיםהרבהצעיר
הסמוכה'סטרעשין'בעיירהרבמקודם'שהי,דובראווסקימענדלמנחם

הרבשלחותנוהיה,רבסטרעשינערדערנקראהיהזהש"וע,לאבין'לז
עדיורק–בניוליובאוויטששלהרבשהיהל"זדווארקיןשמעוןזלמןהתמים

(.פטירתויום
בכלל.לרבותינוומקושריםתמימים,אמיתייםחסידייםהיוהצעיריםהרבנים

גרויסעא'אודותסיפוריםמספריםהיוהזקנים.חסידיתאוירהבעירהייתה
באיםהיו.וב'מברדיצצ"רלויצ"הרהעםהזקןר"אדמוהמחותניםבין'חתונה
רגילהיהד"הימתמידיצחק'רח"שהרהזכורני.'מעמד'לאסוף

–המהפכהבשנות)בליובאוויטשהישיבהנתבטלהוכאשר....לבוא
כנזכר)ת"תומשיבותמחלקותגםשניםאיזהבעירנוהתקיימו(רעוואלוציע

..(ע"נצ"הרייר"אדמוממכתבי
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חלקשלחמשה'ור,לתורהרביםצעיריםלקרבהצליחהלאבין'בזהישיבה
ניסן'רהמפורסםוהמשפיעהחסידביניהם.'תמימיםתומכי'בללמודמהם

נגלהביחדהשנייםלמדותחילה.לביתווהביאואותוקירבמשה'שר,נעמנוב
'ר,מהמשום.'תמימיםתומכי'למשה'ראותושלחמהזמןוכעבור,וחסידות

אותוששלחעדאיתוללמודהמשיךמשה'ר,לאבין'לזוחזרנקלטלאניסן
.המפורסם'ניסן'ר'לונהיהשםהתעלהואז,בשנית

מעשהובעקבותלאבין'בזלגיסונהיהדנבורגישעיהו'ר-ניסן'רשלוגיסו
:קין'מוצפרץ'רלהמשפיע'פרץתולדותאלה'בספרשמסופרוכפישקרה

בתורומספריםבשדותעבודהאיןשבהםימיםאלו,הסתיוראשיתתקופת..."
,האיכריםהפכואזעבודהבשדותשאיןההיאשבתקופה'דבדיחותאמילתא'

שם.לבוברויסקלאבין'זשביןבדרךנוסעיםוהיועגלותלבעליבתיםבעלי
כלמתקבציםהיוושם'אכסניהזשעבינערדי'ושמהאכסניההיתהבבורויסק

או,אחתקופיקהבעבורשיכרכוסמוכרהיההאכסניהבעל.עגלותהבעלי
הואכסףכמההאכסניהבעלאתהקצביםאחדשאל,אחתפעם.דומהסכום
תוכלאם"צחותבדרךהאכסניהבעללואמר,שלימהחביתעבוררוצה

הקצבניגש!"בחינםתקבלנה–(כמובן,גדולהשהייתה)החביתאתלהגביה
בעליאנשיםהינם'קצבים'שידוע]מהאכסניהעימהויצאוהגביההלחבית

עבודהאיןהזאתבתקופה,ולעניינינו....[.זרועובעליחזקיםאנשים,בשר
שיבואישעיהו'ראתהזמיןזלאבין'דזהרבאקסלרודמשהוהרבבשדות

שלהחסידישהשוחטכיוןזאתזלאבין'בזקהילתועבורלשחוטכדיאיליו
.ל"רחלמשכבנפלהעיר
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מרתעםלהשתדךלוהציעושםובהיותו,והגיעלהסכמהנענהישעיהו'ר
אישהיההמדוברתאבינמענוביצחק'ר.נמענובניסן'רשלאחותוהעניא

סובליםהרבניםקשהכמהעדהיטבידעהוא.הקהלבענייניומעורבנכבד
הנזקקיםהמלאכהבעליומשארבפרטומהקצביםבכללעדתםמבני

.הרבשללהשגחתו
עצמועליקבללאהמיועדשהחתןבכךלשידוךהסכמתואתהתנהלכן

נשותשארכמולסבולתצטרךלאשבתוכדיזאתמקוםבשוםרבנותמשרת
...אחרותבעריםהרבנים

בעירלאאבלשוחטישעיהו'ריהיהשלעתידיצחק'רהחותןהסכיםזאתעם
'רשלביתוסביבלאבין'זקצביהתקבצוזהמתנאיכתוצאה.לאבין'ז-מגוריו

'לרמאפשרשאינוכךעלכמחאהביתוחלונותאתוניפצו'החותן'יצחק
....עבורםהשוחטלהיותהחסידישעיהו

החסידשלבמקומושעצדריןבעיירהלשוחטהיהישעיהו'רדברשלבסופו
"....בנעוולשוחטלהיותאזשעברהיצחקימשהזלמן'רהמפורסם

'רת"הרהעלמסופר.לאבין'בזנוספיםמחתרתייםחדריםגםפתחמשה'ר
שלקשיםבזמניםגםואףצ"הריילרבישנהכלנוסעשהיהה"עפריזאברהם

לאאזגםנעיםשעשועהיההרכבתמחלוןיהודיםזריקתאשרנפשותסכנת
לונתןאלוקשותמשניםבאחתלרביהגיעכאשר.לרביהנסיעהעלוויתר
משהת"לרה"שיעבירמנתעלרובל1000שלגדולכסףסכוםהרבי

."לאבין'בזשהקיםהמחתרתייםהחדריםעבוראקסלרוד
אתהקומוניסטיםפזרואזב"תרפשנתעדמעמדהחזיקהלאבין'בזהישיבה
דבר,הסוהרלביתהשיעוריםמגידילקיחתשלהידועהבדרכםהישיבה

.מעצמםלברוחהתלמידיםלשארהגורם
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עללולדווחמשה'מרצ"הרייר"אדמומבקש,ההיאמהתקופהבמכתבים
,ואכן.בהםלתמוךשברצונוכיוון,מספקתהכנסהלהםשאיןש"מאנרבנים

כפי.שוניםבקודשומשמשיםלרבניםמשה'רדרךעברורביםכספים
9בגילבהיותהשלחהמשה'רשאביה,שרמןמלכהמרתבתושספרה
לאקטנהילדהכי–בלארוס-הלבנהרוסיהברחביבעיירותכספיםלהעביר

קושרווהיההבגדיםבתוךהכסףעםהצרוראתעליהשםוהיהאותהיבדקו
ה"עזויןיוסףשלמההרבאלאביהאותהשלחאחתפעם.סיכהכמיןעם

צווחהלאאךהנסיעהכלבמשךבגבלהודקרהסיכהנפתחההדרךובאמצע
אתלחשוףהיאעלולהתצעקשכאשרביודעהמפיההגהשוםהוציאהולא

.בגבדקירהעםשעותכמהבמשךנסעהובכךאביהמעשי
"  שכואב לה בגב"מיד צעקה לעבר הרבנית זוויןכשהגיעה לביתו של הרב 

מ לא  "וכל זה ע. והיא מיד מיהרה והרימה את בגדה וראתה דקירה עם דם
וזהו רק סיפור אחד מיני אלף ממסירות הנפש של  , לחשוף את מעשי אביה

.אנשי הדור ההוא, החסידים

14

.ז
מסירותכדיעד–בולטבאופןבהמעורההיהמשה'שרנוסףנועזמעשה

:כאןמובא.לאבין'בזכרבשכיהןבזמן-נפש
להםהיהקשהאבלהגוייםאמונתאתברוסיהלהרוסרצוהבולשביקים

ובעיירותבכפריםובפרטמאדאדוקיםהיוהאחרוניםשאלוכיווןזאתלעשות
בדעותיהםוחופשייםצעיריםכמריםשלהםהיראהלבתיהביאולכן.קטנות

להםשנותניםבגלויבאמרםהישנהאמונתםאתמהםהסירולאטלאטוכך
ואמנםהחדשהאתגםדברשלבסופולבטלהיתהכוונתםאבלחדשהאמונה
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הזמינוכךלשם.ביהודיםגםו"חלנהוגהיעביסקציהרצתהזובדרך.בכךהצליחו
לעשות,ידםעלזממםאתלהפיקשיוכלודעתקלירבניםכמהגדולהלאסיפה

.'וכוהרשעהכוונתםאתיבצעואשרעד,בדת"קולות"
כאלההיואבל.זולאסיפההזמינולאוהיראיםהחרדיםהרבניםשאתכמובן

כוונתאתהבינוולאבטבעםתמימיםאךשמיםויראיחרדיםהמוזמניםבין
ערךהאסיפהדברעלצ"הרייהרביבשמוע.יסודהבשקראשרהממשלה

והזהירהרעהכוונתםאתהואמבארבוהאסיפהנגדארוךכללימכתב
עלשמחוהדעהשתמימימשוםזובאסיפהישתתפולבלנוראהבאזהרה

לצדמעטלנטותהתחילהשהממשלהסבוריםבהיותםהאסיפההכרזת
הרביי"ענערךהמכתב.בזהעיניהםאתלהאירהיוצריכיםולכן,ודתאמונה

מאסרוי"שע,למאסרומהטעמיםאחדהואזהמכתבועריכת,מאסרולפני
.הכיבלאוהתפרסםהמכתבאולם,רושםשיעשההבינואשרמכתבויתבטל

לפנילווהציקוהשארביןממנותבעו,במאסרהרבישבהיותאזסיפרו
,המכתבאתלאורלהוציאלאלהםשיבטיחשחרורו

.יתפרסםכןשהמכתבהיההקדושרצונואבל,הכרחמתוךהבטיחםוהרבי
שכותבכפי,עותקיםלמאותהמכתבאתוהעתיקוהחסידיםהלכוכךמשום

היטבאניזוכר":'וסיפוריםשמועות'בספרוה"עכהןנחמןרפאל'רח"הרה
המכתביםאתוהעתקנומהתמימיםורביםאנואביבביתישבנוכיצד

אתהעבירורביםבהעתקיםהמכתבאתשהעתיקולאחר."רביםלהעתקים
שלחוהוא,לאבין'בזרבהתקופהבאותהשהיהאקסלרודמשה'לרהמכתבים

מכתבכלבראשוכתבהכירשהוארבניםלהרבההאלההמכתביםכלאת
הכותבמיידעולאכך,שמואתחתםולא"כתבומייודעואינניזאתמצאתי"

לאהמכתבאתיתפסו-'הקומוניסטים'-האדםרודפישאםכדיהשולחומי
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המכתבאתשהפיץזההואמשה'שריודעיםהיואםכיהשולחשהואידעו
.לסיבירשניםלעשרותנשלחהיה

שלהשקריתמזימתםאתהבינווהםהרבניםקהילתעלרושםעשההמכתב
.הרשעים

רואיםלכךדוגמא.וחסדצדקהאישגםהיהעסקנותולעניניבנוסף,משה'ר
לעירנקלעלאבין'בזכרבמשה'רכשכיהןמהשניםבאחת:הבאבסיפור

התערבומיד.שוואבתואנותאותואסרושהשלטונותקפלןמ"מ'רת"הרה
להביאשהצליחועדהעיררבמשה'רובראשםהעירהנכבדיבשבילו

.לשחרורו

16

.ח
לערךזההיה)קשיםימיםמאותםובאחדהדתרדיפותהחמירובינתיים

חמורההוראהתוךצ"הרייר"אדמוביתאלבדחיפותמשה'רנקרא(ב"בתרפ
תשעהעודשםמצא,כשהגיע.נוסעהואלהיכןאחדלאףלהודיעשלא

ח"הרהבהזדמנותשסיפרכפי,שם,צ"הרייהרביאלשנקראוחסידים
שהםאמוניםנשבעוהעשרה,ה"עפוטרפסמענדל'רהידועהמשפיע

.רוסיארחביבכלהיהדותמשמרעללעמודכדיובמיםבאשללכתמוכנים
|בנימינסוןירחמיאל|אקסלרודמשה:ע"לעהידועיםהבריתכורתיהןאלו)

אלחנן|מסקאליסקזכריהיעקב|מינקוביץיעקביצחק|יעקבשויליסימון
(טובשםציוןבן|מרוזובדוב

החסידיםהתוועדוהסובייטיתברוסיההקשיםהסבלמימישבאחדמסופר
שזהאמרושחסידיםוחיחזקריקודהשולחןעלשרקדוחסידיםשנישםוהיו
יעקב'וראקסלרודמשה'רהיווהשנייםנפשמסירותשלריקודהיה

.מסקאליסק-ער'זוראוויצ
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צ"הרייר"אדמוק"כביקששפעםמשה'רשלהנפשמסירותעלמספריםעוד
לואמר.התלבטוהואמסוכנתשליחותלאיזהללכתה"עגורדצקישמחה'מר

שליחותאיזהאקסלרודמשה'מרמבקששאנילמה"צ"הרייר"אדמוק"כ
...."מתלבטאתהואילוללכתמוכןשהואליעונהמידהוא

פעולתיובגללמשה'ראתיאסרושהקומוניסטיםגדולחשששהיהלאחר
רחוקהלאעיירה)'סוראזלעירז"תרפבקיץעבר,יהדותבנושאי'חוקייםהלא'

לרבבנימנסוןירחמיאל'רת"הרהאתלמחליףשמינהלפנילא,(מויטבסק
.לאבין'זהעיר

בהשכיהןשעהנודעהכברזועיירה',בסוראזלגורמשה'רעברלחינםלא
.צדקהצמחהרביחסידימגדוליתומרקיןיוסףח"הרה
שמנתהקטנהישיבהשםוהקיםלרבהחדשהבעירוהתמנהקצרזמןתוך

.אלעווסקיישעיהת"הרההתמנהשיעורלמגיד.תלמידים10שלאחתכיתה
'וררביםוחובותכבדכספיבמצבהיהאשרמחתרתיחדרניהלאף'בסוראז

שנינאסרוה"רלפנישבועותכמהאךממשנפשבמסירותהחזיקומשה
שהיותלמידיםשישיםובמקוםהחדרקצתנחלשואזמהחדרמלמדים

אתשלימדומלמדים'דנשארומשה'רשלת"ובת.שלושיםנשארובחדר
החיידראתרדפואותםעיצבןמאדשהדברהקומוניסטים.היוםכלהנערים

זאתשמתארוכפי.הענייןאתולחקורלחפשחרשמרגליושלחומאדמאד
:"יידעולמען"בספרושוסטרמןמרדכי'רח"הרה

הוא.לאבין'זאתאקסעלראדמ"הררעזבז"תרפשבשנתהזכרתילעיל...."
במכתבלוכתבצ"הרייהרבי)מכובדתדירבנות–'סוראזבעירלרבהתקבל

אנשישםישבוומעולםמאזאשר..."'בסוראזהרבנותקבלתלרגלאליוברכה
"(...שם
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מניןאבל.קטנהישיבהלייסד[משה'רשל]ברעיונועלה('בסוארז)שם
לאבין'בז–הורוויץשלום'רהמלמדשלהגבוההבכיתה?תלמידיםלוקחים

.בתוכםואניתלמידיםשבעהלמדו-
כהונתומזמןעודידידיםהיוהם)אקסעלראדהרבעםל"זאביהתדברלכך
כלאתלקחל"זאבי.'היוכך',לסוראזהתלמידיםכלאתלהביא(לאבין'בזכרב

....ועודל"באשאותנולסדרונסע–12גילבניכולם–תלמידיםהשבעה
עשרה,הכלסך,מהסביבהתלמידיםשלשהעודהזמיןאקסעלראדוהרב

שלשהשמשאותנוסידרל"זאבי...קטנההישיבהאתיסדובזהתלמידים
(לאבין'מזהילדיםעבור)בעבורנובישלושיינעואשתול"זפזזוסיא'רנ"ביהכ

כמובן,(בנכרלהיותהורגלנוולאמצוהברלגילמתחתהיוכולנוכי)ארוחות
כ"ולאחמשבועותמספררקהחזיקהזההסדר.זהבעדלשלםשהוצרכנו

הנהוגדבראזשהיה)'טעג'שנקראמה,בתיםהבעליאצללאכולאותנוסדרו
אצלאכלתיק"השבביום.אחרב"בעהאצליוםכלאכלאחדכל,(בישיבות

.אצלוהייתהשליהאכסניאוגםהרב
–למדתי....אלעווסקי'ישעי'רהשוחטהיהשיעורהמגיד.גיטיןגמראלמדנו

(לאבין'שבזלביתינושחזרנוקודם)הקיץשבסוףבבחינה.בהתמדה–ע"לפ
.גיטיןשלהראשוניםפרקים'גפ"בעידעתי

התלמידיםשכלאף)בתורהלקרואיידעושהתלמידיםרצהאקסעלראדהרב
בשנינ"בביהכבתורהיקראושהתלמידיםוסידר(מצוהברגילקודםעודהיו

מזהרצוןשבעיהיולאבתיםשהבעליואף,קודששבתובמנחתוחמישי
הנהיגהואאך,('לאישסמוך'בגילשהואקוראמבעלת"קריהיוצאיםלהיות)

.בדעתםהתחשבולארמהבידהרבנותאת
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הזמנות לא נשלחו  . ג שנה ונהייתי בר מצוה"ז מלאו לי י"ח אלול תרפ"בערב ר
.                                'לא הי' דינער'וגם 

המניןבבית המדרש אחר תפילת שחרית של : וזה היה דבר הטכס הבר מצוה
, העמידו על השולחן בקבוק משקה', מניןס'רבדעם'האחרון הנקרא 

הרב נתן לי לחזור דרשה אודות  . נ"היו מתפללי ביהכ–המסובים –הקרואים 
עוד לא היה המנהג לחזור  " )ושמרת את החוקה הזאת למועדה"פ "תפילין עה

כנהוג  ', לחיים'כל המשתתפים אמרו "(. איתא במדרש תהלים"את המאמר 
ואפילו , בלי מתנות, הבר מצוה שלי' חגיגת'עם הברכות והאיחולים וזו הייתה 

מחוייב, אבל נהיה לבר מצוה כלומר, על כיסאהמצוהלא הרימו את חתן בר 
!במצוות

אבל,[צ"הריי]ע"נהרבישלוהשחרורהמאסרהיה[ז"תרפקיץ]הזמןבאותו
רצהלאאךידעכןאקסעלראדוהרביתכן.דברשוםידענולא'בסוראזאנחנו

לסוף.....'סדרלעשות''בסוראזגםהחלו'יעווסעקעס'הכילפרסםפחדאו
החורףלזמןוגםלאבין'לזהביתהכולנונסענו,ה"לר,כלומר,החורףזמן

לאהמצבאזאך,בלימודינוולהמשיך'לסוראזלחזורבדעתנוהיה[ח"תרפ]
.כדלהלןזאתאיפשר

ביתאיןל"ראשר(מדבקתמחלה)'סקראלאנטין'מחלתהתהלכהלאבין'בז
בחציהביתהשחזרולאבין'זשלהתלמידיםשבעתבין...חולהשםאיןאשר
שלום'רשלנוהמלמדשלבנו,חייםבשםתלמידגם'הי'מסוראז[לעיל]אלול

ונחלה,המחלהבודבקהה"לר,אלולחצישביןהשבועייםובמשךהורוויץ
.ע"ל['חילכלחייםשבק]ח"שחל–שנהג"ילושמלאוביום–ה"רוביום

הרב משה  ]את הרב ב"הבעהוהזהירו לאבין'בזשמעו מה שמתרחש ' בסוראז
לזמן החורף ללמוד ובאם  ' לסוראזלאבין'מזלבלתי נבוא חזרה [ אקסעלראד

, )!!!(יאסרו את כולנו כולל את הרב , לאו
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.'לסוראזכל זאת כיוון שפחדו שמא המחלה תבוא 
[ אקסעלראדהרב שאחרי הרב ]בנימינסאןוהרב לאבין'בזכמובן שנשארנו 

....שנים אוחזים–מ"בבלפנינו שיעור בגמרא הרציאל "ז
בקיץבלמדנומצוהברגילקודםעודבתורהלקרואשהחלנוהזכרתילעיל

מןהנה,בתורהלקרואמתחילכשנער,כמובןאבל.'בסוראז[ז"תרפ]העבר
.שגיאותבלישיקראהנמנע

אביוסידר(ק"בעהיהל"זאביגם)טוביםקריאהבעליהיו,לאבין'ז,בעירנו
[בנימינסאן]הרבאצלגמראנלמדהיוםשבשעותבנימינסאןהרבעםל"ז

מאטליעסשע'איצ'רהיהששמו,ורגילזקן-מלמדאצלנלמדהערבובשעות
.הלשוןדקדוקוגם('ירמי)ך"תנאצלולמדנו.(ריסקין)

ומילהמילהכלועל(בתחילתו)שמותחומשלקחהזמןשבסוףזוכרוהנני
,הטעםאותאיזוועל?הנגינההיאמהתיבהאותאיזועל:פ"בעאותנובחן

?ומדוע
הרבההנה,שניםמיובליותרעברושכברואףת"בקריהלדייקלמדתי,ובכן

"....ח"תרפחורףעברוכך.בזכרונינשמרו,ועוד,מלרע,מלעיל,בנגינהכללים
...ה"עשוסטרמןמרדכיהרבתיאורכאןעד

פ"תש'ה–כ "תש'ה–יובל השישים לפטירתו 20



.זהאחרבזהמקוואותלסגורהקומוניסטיםהחלוצ"תר-ו"תרפבשנים
את,ואוקראינההלבנהרוסיה,רוסיהבערימקוואותמאתרהיהמשה'ר

וכפי,מחדשפותחהיההואהנעוליםואתמתקןהיההואתיקוןהטעונים
שהיההמקווהאתופתחלעירםאףהגיעמשה'שר'סודקביץזלמן'רשסיפר

הבריאותמשרדמטעםמפקח'שלבמסווהמשה'רעשהזאתכלואתסגור
,גדולהנפשותבסכנתכרוךשהיהדבר-שזייףואישורתעודה'הממשלתי

.יתגלושמעשיולפני,מהעירולברוחלמהרתמידמשה'רעלוהיה
ישראל'לרמשה'רכתבהמקווהאתשסגרולאחר,('סוראז)בעירווכן
.רובל500לפחותצריךוהואחדשמקווהלבנותשמוכרחיםייקובסון'דג

לעשרותבשליחההסתכןובזהחדשמקווהמשה'רבנההכסףשנשלחלאחר
מקווהואפילומקווהבנהנפשבמסירותזאתלמרות,הקפואהבסיבירשנים

.חסרההיתההסקהרקאבל-הללובימים-מפואר
מהבעליזאתהשיגמיד',אריבערלכתחילה'שלבאופןלעבודבקודשכדרכו

המקווהנסגרכשנהלאחראך.בשלוםמקומועלבאוהכל',בסוראזבתים
.סוראזיהודישלליבםלמגינת

:צ"הריילהרביששלחת"מדוחומחלקנראהוכן
('מסוראזהרב).מחדשביה״טלבנותמוכרחים-אוניעציע*
הרב)500Pעדעזרצריכים.חדשהלבנותצריכיםנסגרההמקוה-הלוחאוו*

.('מסוראז

אשר בה לא הציקו  ' קלימאוויץגם העירה היתהמשה ' בתחום פעולתו של ר

משה קפץ על המציאה ומיד בנה שם מקווה  ' ר, השלטונות כל כך בנושאי דת

ובמכתב ... אשר באותו זמן היה זה אחד מהמקוואות היחידים בכל רוסיה

.על שבנה מקווה בזמנים קשים אלוצ"הריימיוחד מברך אותו הרבי 
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רבניםונגדבכללש"אננגדברדיפההשלטוןהחלו"תרצ–צ"תרבשנות
.כדלקמןמרוסיהליציאתולדאוגמשה'רהחלאזבפרט

הייתה,ייקאבסאן'דזישראלה׳׳רשלזובמיוחד,אנ״ששלהתעסקותם
הגשתלפני,כךהיההסדר.מוגבלתהייתהההצלחהאך,ועקביתנמרצת

ויזה(א:דבריםבשלשהלהצטיידהמבקשהוצרךיציאהלרישיוןהבקשה
.ארץלאותה,ביתוולבנילו,נסיעהכרטיסי(ב.לרוסיהשמחוץהארצותלאחת

אחדכלהשגת.פספורטקבלתעבוררוסיהממשלתשהטילהתשלום(ג
'גאתשהשיגולאחרורקסוףיםכקריעתקשההיהאלודבריםמשלשה
התשובההייתהכללובדרך,לפספורטהבקשהאתלהגישניתןהיההדברים
לקבלתעדשניםגביעלשניםשלושתדלנותהשתדלותהתחילהאז.שלילית

.הפספורט
קלהכיהמקוםשהוא,לארה״בויזהלהשיגלהשתדלרגיליםהיובהתחלה
לארה״במרוסיהההמוניתההגירהאך.מרוסיההיציאהלאחרלהסתדר

אלא,הגבלהבליויזותמתןהמונעחוקיצאשאז,תרפ״דשנתעדרקנמשכה
.מדינהמכל(קווטהאימיגריישן)העלייהמכסתלפי

מלאההייתהוהמכסהביותרגדולהיהלארה״במרוסיהלהגרהרוציםמספר
.אושרולא-בארה״בלהתיישבהמבקשיםשלרובםשרובכך.מרובותלשנים

להיכנסיורשוביתםובנידתנציגי,רבניםלפיובחוקתיקוןהוכנס,מקוםמכל
שללרצונובניגודהתקבלזהחוקתיקון.העלייהלמכסתמחוץ,לארה״ב
ע״י,זודרךעלרביםקשייםלהעריםהחליטזאתשבעקבות,הרוסיהממשל

תעודתכגוןהויזהלהשגתהבקשהמסירתלפנירביםניירותדרישת
.כרביכהןשבובארה״בביהכנ״סעםחוזהוחתימת,הרבשלהסמיכה
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צריכיםהיו,לכהןרוצהבוהכנסתבביתהרבנותחוזהאתלהשיגבכדיאך
האמריקאיההגירהמשרדשלוהחקירותהדרישותמסכתאתלעבור

.וכיו״בבומתפלליםכמה,זהבביהכ״נרבאיןאמנםהאם,זודרישהבנכונות
שניםכמהאלווחקירותדרישותנמשכותהיולפעמים.גדולותהיוההחמרות

ויזהשקיבלומעטיםהיואמנםאםאף.שליליתבתשובההסתיימוולבסוף
לתתארה״בממשלתהפסיקהכמעטשאז,תר״צשנתעדרקזההיהלארה״ב

.כניסהרישיוני
רבותשעמלזובערישראל'רעלמסופר,אזשהיוהקשייםעל,דוגמאבתור

ולאחר,מביהכ״נהדרישהניירותאתשהשיגלאחר,לארה״בויזהלהשגת
,בריגאארה״בובשגרירותבארה״בהפניםבמשרד,שניםשלהשתדלות

צ"הרייהרבימסכםשאותם,רביםמניאחדמקרהזההיה.בשלילהלוהשיבו
אשרכפי...":(ו"תכבח״אג״ק)תרפ״טשבטבי״חמריגאשכתבבאגרת
הקונסולשעושהבהנסיעההקושיאתרביםמקריםעפ״ילדעתנוכחתי

מונחהכלעודמתמןוהרישיונותהתעודותהשגתלאחראשר,בפההמקומי
.מאדהמחמירבפההקונסולשלומשפטורצונובחפצותלויכיגדולבספק

מעצוריםבכמהסבוךממולדתנו'שיהתלמידיםשלביאתןדברע״באשר
"...הפועלאלמלבואכעתהוארחוקוהדברלע״ע

.רוסיהפליטישלבבואםמעוניינתהיתהשלא,לארה״בבעיקרהיאהכוונה
זובמדינה.ויזותבנתינתוהקלהכניסתםאתהרשתהלטביאממשלתאמנם

את.תורהובנישו״ביםלרבניםבפרנסההסתדרותשלאפשרויותשוםהיולא
לשאר..":(תשיחח״גאג״ק)תרצ״דאיירג׳באגרתצ"הרייהרבימסכםהמצב

לעשותמהאיןובלאטביא,הכניסהרשותנותניםאיןלאטביאמלבדהמדינות
,ובזיוןמחסורסובליםהבאי׳ושו״ביםרבנים,ועניהקטנההמדינהכי
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לשעהרקזהגםאבל,יפהבעיןעזרההנותןדוביןשי׳ר״מהמיוחדאחדורק
"...ראשונה

כותבכך.כניסהרשיונותנתנהלאהיאגםאך,לפוליןלנסועשרצוכאלההיו
לדעתצריכים..":(ג׳תתקפטחי״אאג״ק)תרצ״דאיירבט״זצ"הרייהרבי

"...להשיגקשהיהי׳לפוליןרשיוןכימראש
בהמשךצ"הרייהרביכותבעלגםאךללאטביאליסועשניסואנשיםעודהיו

זאתבכלאך"...לעשותמהלויהי׳לאללאטביאיבואוכאשר":ל"הנהמכתב
השניםבמשך,שבלטביהלריגהמרוסיהמאנ״שמשפחותעשרותכמהבאו

לשםוגםבלטביההממשלההתחלפהתרצ״דבשנתאך.תרצ״ד־תרפ״ח
.כניסהרישיונילתתהפסיקו

אלההיובשעריהלבוארוסיהלפליטיעדייןאישרובודדותמדינותרק
לאנ״שויזותבהשגתהבליןהענדלחנוךר"הרמשתדלהיהשמשם-ארה״ק

אליהשיבואוהיאאףהרשתהאורגוואיומדינת–רוסיהאתלצאתהרוצים
.הגבלהללא,רוסיהפליטי
לאעדייןהויזהקבלתאחר,הפליטיםאתשקיבלואלובמדינותגם,אמנם

המגישבידהיולאעודכל,פספורטלקבלתהבקשהאתלהגישאפשרהיה
דוקאאלא,נסיעותחברתמכללאזאתוגם.ביתוולבנילו,נסיעהכרטיס

בהרבהגבוהיםהיושמחיריהםהרוסיהממשלע״יהמוכרותאלומחברות
מרוסיהאנייהכרטיסכלמחירהיהדולרכמאה-האחרותמהחברות

ברוכתהמשפחהכשהייתהבפרט,ההםבימיםעצוםסכוםשהיה,לארה״ק
.18מגיללמעלההואאם,זהלסכוםזקוקיםהיומהםאחדשלכל,ילדים

חקקהרוסיהאתלצאתהרוציםעללהקשותכדי,בכךדיהיהלאואם
יותר,מלאבכסףלשלםצריכיםהפספורטיםעבורשגםחוקהממשלה

.פספורטכלעבורדולרממאה
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עבורלשלםאפשרשאיתרצ״בבשנתחדשהגזירהיצאה,הספיקלאזהואם
אזהוצרכההממשלה].חוץבמטבערקאלארוסיהבמעותהפספורטים

.[האחרונהזוהייתהמהןשאחת,שונותתקנותכךלשםותיקנהחוץלמטבע
למעלהשהינוביתבןכלעבורלשלםצריךהיה,מרוסיהלצאתשבכדי,יוצא
ואף(204$–כ"סה)הפספורטעבור115$-והכרטיסעבור89$–18מגיל

.וירידותעליותבזההיושכןמינימוםמחיראםכיקבועמחירהיהלאזה
'הרשכותבבמכתבלראותשאפשרכפילטפסהמחיריםיכלוכךכדיעד

תולדותפ׳ועש״קליוםבאורייקאבסאן'דזהר״יאלאקסלרודאלי׳אברהם
רוציםימ״ששהבאלשעוויקעסהחדשההצרהעלאומראתהמה...":תרצ״ג

[זיסלין]שי׳הרשד״בעבורצריכיםא״ב,אחדפאספארטעבורדאלאר500
שלוזכרםשמםימח,לבדהפאספארטןעבוררקדאלאר1500

קצרלזמןרקאך,המחירירדתרצ״גובקיץ"...הארוריםהבאלשעוויקעס
.טיפסהואשובמכןלאחרומיד

מחיריםדרשושמהם,רבניםלביןרגיליםאנשיםביןהבדלהיהבזהוגם
.חוץבמטבעלשלםצריכיםהיוכ״זועל,הפספורטיםעבוריותרגבוהים

שביןהאמידיםגםיכלולאשלכן,ברוסיהלהחזיקאסורהיהחוץמטבע
שאנו-ג"תרצ־תרצ״בבשניםבפרט.הפספורטיםעבורלשלםרוסיהתושבי

שבקשיים,(לקמןכמסופר)ברוסיהרעבשנותשהיו-יומננועוסקבהם
להשיגאפשרותשוםהייתהולאקטנהלחםפרוסתאפי׳השיגוגדולים

הפספורטיםתמורתלשלםאפשרהיהאילואףכאלהגבוהיםסכומים
בפרט,בחו״לוידידיםמשפחהמקרוביבאהיההזההכסףכל.רוסיהבמעות

שגם,בארה״בהכלכליהמשברשנותהיואלוששנים,עקאדאאך.בארה״ב
וכרטיסיהפספורטיםלצורךאלהעתקסכומילהשיגהיהאפשראימשם

.הנסיעה
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והיהולפספורטלכרטיסיםהמעותאתמשיגבחו״למישהוהיהכאשרוגם
,ברוסיהלקרובושולחם

כדי.הדולריםאתממנולוקחתהייתהברוסיהשהממשלהפעםלאאירע
שמועללא,לרוסיההמעותאתלשלוחהתחילוליעדויגיעשהכסףלהבטיח

הנסיעותמשרדשםעלאלארוסיהאתלצאתשרוצההאיששל
אתהאישיקבללאשאםכך:האיששלנסיעתועבורבמיוחד,[אינטוריסט]

.לשולחהכסףבהכרחיוחזרהנסיעהרשיון
ולבקשלהשתדלאפשררוסיהאתלצאתבקשהכשמגישים.עקאדאאך

ד"תרצ-תרצ״גבשניםשהיה-הפספורטשלהקבועמהמחירלושיפחיתו
למשרדמידשולחיםאםאמנם.[הכרטיסיםמחירמלבד]אחדלכל300$

אתלשלוחהעדיפולכן.המלאהמחיראתמידלשלוחבהכרח,הנסיעות
,ששם,הנסיעותלמשרדבמקום,['אדמינאטדעל']החוץלמשרדהכסף

,הקצובמהמחירלושיפחיתונפשועלומבקשהשואלבאהיה,החוץבמשרד
.לושאין

,ההגירהסיכוייוגברוובחו״לברוסיההכלכליבמצבהקלהחלהתרצ״דבשנת
גם,הפספורטיםעבורלשלםכדיחוץמטבעלהשיגהיהקשהעדייןאך

ומשונותשונותדרכיםשחיפשוכאלההיו.ברוסיהאנ״ששביןלאמידים
התשלוםלצורךחוץמטבעמשםלהםשישלחוכדי,לחו״לכספיהםלהברחת

ברוסיהלהשתדלשהרבוכאלהוהיונסיעהוכרטיסיהפספורטיםעבור
.חוץמטבעבליפספורטיםלהשיגלהםשירשו

עבורהתשלוםלאחרגםהנסיעהוכרטיסיהויזההשגתלאחרורק
שענייןהנסיעותממשרדאישורקבלתולאחרחוץבמטבעהפספורטים

במשרדלפספורטהבקשהאתלהגישהיהאפשראזרק,סודרהתשלומים
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החלווכאן[״ל״אונאאח״כשונהששמו-החוץמשרד]״ה״אדמינאטדעל
שלשבסופו,לפקידומפקידלמשרדממשרדוהתרוצצויותאכזבותמחדש

בקשהלהגשתכאלהמשרדים.שליליבמענהכללבדרךמסתייםהיהדבר
לכולםכמעטמשיביםהיושםאך,רוסיהברחבירבותבעיירותהיולפספורט

שידוע...":תרצ״אשבטכ״בבאגרתפייגיןיחזקאלה״רמספרכך.בשלילה
,היציאהרשיוןשמשיגהואאלףמניא׳הקטנותבעיירותהנהפההמצב

"...האחרוןבזמןנתבררכן,מוסקוואהואבע״הזהלעניןמובחרהיותרומקום
הואמגוריושמקוםמיאלאהבקשהאתלהגישיכולאינובמוסקבהאך

קיבלאחדכללא,הקליםמהדבריםהיהלאבמוסקבהלהירשם.במוסקבה
שהצליחמיגם.למוסקבההסמוכיםקילומטרובמאהבמוסקבהלגוררישיון

והיהלפרנסהמקורשוםבמוסקבהלמצואהיהיכוללאכזהרישיוןלקבל
לשםבמוסקבהדירהלהחזיקוגםהקודםמגורובמקוםלגורלהישארצריך

.ההרשמה
בתחוםאך,למוסקבההסמוכיםקילומטרלמאהמחוץלהירשםהיהיותרקל

לפספורטהבקשהלהגישהאפשרותנשארהשבזה,למוסקבההשייך
מאנ״ששרבים״יעגארעווסק״הייתהאלומעיירותאחת.במוסקבה

(שיתופיתאגודה)׳׳ארטעל״סידרוואףזהלצורךאלובשניםשםהתיישבו
רישיוןלקבליותרקלהיהזובעיירה.ומזרניםנעלשרוכיביצורלעבודה
הםגםהיומוסקבהלתחוםשייכתהיאשגםוכיון,עבודהולהשיגמגורים

.במוסקבהלפספורטהבקשהלהגישיכולים
ובמוסקבה,ביעגארעווסקלהסתדרהצליחוכולםלא,הספיקלאזהגםאך
שםלהגישיכולאינוהרישיוןקבלתלאחרגם.ישיבהרישיוןקיבלולא

,חדשיםשלשהלפחותמוסקבהכתושברשוםשיהי׳לאחרעדהבקשה
.במוסקבהלגורהיהצריךאלוחדשיםשלשהבמשך
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דפרשתג׳באגרתמשהה״רכותבבמוסקבהזאתבהתגוררותהקשייםעל
משעןשוםבלי[נים]הקטוילדי[גתי]זואתלעזובעתה...":תרצ״דתרומה

ע״דההשתדלותולהתחילשםלהיכתבלמוסקוואלנסועשעלי,להםמטה
מקוםלנושאיןהחדשהדיןע״פובלילהביוםונדנעלהיותעלי.הפ״פ

"...דרכיויצליחבעזרי'יהי'והדברשוםעלאשגיחולא,האלובעיירות
לפספורטהבקשהאתלהגיששא״א,הגזירההתגברה׳׳התרצבחורף

הייתהבד״כ,אזגם.שלימהשנהשםשנרשםלאחררקאלאבמוסקבה
ושלשפעמייםנוספתבקשהלהגישוהוצרכו,שליליתהראשונההתשובה

.תתקבלשהבקשהמיוחדתלהשתדלותוהוזקקו
נשיא,קליניןלמיכאילהבקשההגשתהייתהקשהוהכייעילההכיהדרךאך

.ההםבימיםהמועצותברית
״ו״אונא״אדמינאטדעל״במשרדילא-הבקשהלהגישצורךהיהכךלשם
הפועלועדמשרדשהוא,״ה״ציקלמשרדאלא,ההגירהמשרדישהם,הנ״ל

צריכיםהיואח״כ.קליניןהיו״ריושבהיהששםהמועצותבריתשלהמרכזי
.הפספורטלנתינתאישורשייתןולבקשואליולגשת,ובואוצאתואתלשמור

היההפספורטנתינתאתלאשרממנוומבקשיםאותופוגשיםכשהיובד״כ
.הדרושהמסמךעלמידוחותםיפותפניםבסברמשיב

בכלבאיםרביםהיולפגשווכדי,העםלעינייוצאהיהרחוקותלעתיםרקאך
עד,שניםאוחדשיםבמשךביומויוםמדיבאיםהיוכך.לבואולצפותיום

.זאתלעשותביכולתםהיהכולםולא,לראותומזלםמתמזלשהיה
ולשם כך שלח במיוחד את  , מיד בצאתו מרוסיהצ"הרייבזה התעסק הרבי 

משנת  -השתדלות זו נמשכה במשך כל השנים . לרוסיהדוביןמרדכי ' הר
גם בשנים הקשות שכמעט אף אחד לא הצליח לצאת בהן את  , תרפ״ח ואילך

.רוסיה
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והמאסריםהרדיפות,מהגזירותהפוגהשנתשהייתה,תרצ״דבשנתאמנם
להורותצ"הרייהרביהרבה,יציאהרישיוניבנתינתגםבהוהקלו,ברוסיה

משה'לרגםוביניהםרוסיהאתלעזובבקשותלהגישלהשתדללאנ״ש
.אקסלרוד

בענייןומההתעסקותההיאמהתקופהצ"הרייהרבישלאגרותיורוב
לכותביגרמההבולשתחיפוששאימתכיוון,קיימותאינן,ההגירות

כמהנשארוצ"הרייהרביבמזכירותאמנם.בביתאותןלהשאירלאהמכתבים
אבדוהאלוהפנקסיםרוב.מיוחדפנקסעלבגוכתי״ק-אלואגרותמהעתקי

שלהיאגרותקובץגםביניהם,לפליטהנשארואחדיםאבל,המלחמהבעת
הרבישלמאגרותיועשרותנמצאותזהבקובץ.תרצ״דקיץותחלתחורף

צריך...״:בפרטיותלכ״אמייעץשבהםתרצ״דאייר-אדרמהחדשיםצ"הריי
,בפשוטים״״יגיש,בפשוטים״להגיש..ת״ולאה״קמטו״מדברלהשתדל

ת״ואה״קדברולהשתדללחשובהיאנחוצהההעתקה״מחשבת,״להשתדל״
,״מריגאאה״קעבורםטוב״יותר,המדינה״כסףלוישאםבפרטיותויודיע
הזמןאפשריות״בבוא,ובפשוטים״לטביא״על,ובפשוטים״ריגאעל״יגיש

יעזורתוהשי״['האבפעםבשלילהשענולאחר-]הפעםעודלהגישצריכים
.וכיו״בויצליחו״לו

להשיגלהשתדלדעתיחוותלאנ״שלהודיע:הואכךהדבריםפירוש
ארה״קלהיותצריךהעיקריהיעד.[מסעימטות]רוסיהאתלצאתפספורטים

לשלםלהשתדלצריךהפספורטמחיראת.להשתדלכדאילריגאגםאך,ת״ו
לשלםהגזירהעללעילהוזכרכבר.בדולריםולא,רוסיהמעותהםבפשוטים

נותניםהיוולפעמים,רשמיתהיתהלאזותקנהאך,חוץבמטבעדוקא
ויקראא׳באגרתמשהה״רשכותבכפי,רוסיהמעותעבורגםפספורטים

[ופיקות]ק220בעדאנשיםלהרבהשנתנוהניסיוןהורהוכבר...":תרצ״ד
"...שלנומעות
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כשבמהלכם,מרוסיהיציאהרשיוןלהשיגמאמץהרבהעשהמשה'רגםוכך
.מזההתעודהההזדמנויותבאחתממנווביקשועקבותיועלהשלטונותעלו

'לאהויסקערמשה'הואששמווחשבוהאמיתישמואתידעולאהםלמזלו
הם',אקסלרוד'משההואששמוכתובהיהשבתעודהוכיון(חבריוכינוהוכך)

שיעוריםמלהשמיעחדללאהזההזמןבמשךשגםמובן.לנפשועזבוהו
(טאשקנטער)הורביץחיים'רח"הרהכךעלומעידובחסידותבנגלהברבים

הכנסתלביתשהגיעפעםכלאךאחריווחיפשונרדףהיהמשה'שרלמרות"
,חומש,יעקבעיןעמהםולומדהמתפלליםאתאוסףהיהלמעריבמנחהבין

."'וכדותניא
שלהאסיפההחלטתעםקשור":בזכרונותיומספרדזייקאבסאןישראל'הר

בדברלהשתדללחו״לשנוסעמהתמימיםשכ״אתרפ״הבר״ההתמימים
עלבזההתעסקההתמימיםואגודתלמדינתומרוסי׳תמימיםהגירת

והןגיליבניהןהתמימיםחבריעםידידותיקשרזהלבדהנה׳אסיפותי
מילעזרתםלבואע״דמכתביםבחליפותאליבאוממניוצעיריםהקשישים

שלאלמרותיכולתיכפיהשתדלתיות״ל,הגירהבהשתדלותומיבתמיכה
"...כ״אבקשותלמלאותיכולתי

בפהישמשהלהר״ר":משה'הרעלגםמספרבנידוןפעולותיושארבין
מאשתובןלוהי׳אמובעלהיינו,חורגואח,אמוואחותואחיאביואחיקרובים

כא׳כולםאבל',שימנעוביץשלמה׳התאתלבעלהילדהאמווהיא,הראשונה
לושלחווגםדאמריקהנ"מביהכניירותעבורוושלחנולטובתוהרבההתענינו

נמרצתהשתדלותלפנילאזאתגםאך"...ישראללארץנסעאח״כאךתמיכה
היאושכאשר,רבוסבלעינוייםמתוך,(תר״צ־תרצ״ו)שניםשבעבמשך
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שארשללסבלםמאפיינתדוגמהזותהי׳.בערבוביהשימשווהתקוה
שלבסופושהצליחואלובין,אלהשניםבמשךרוסיהאתלצאתהמשתדלים

.לריקהייתהיגיעתםשכלאלווביןדבר
ועלמביתוהגירושפרטיעל.'שבסוראזמביתומשה'רהושלחזמןבאותו

כךעלמספרבשלחפרשת,ד׳ביוםאך,בפירושלספריכולאינוהמאסר
:ברמז

שהםמפנייותרקשהעודמו״מדפ׳הלמודנעשההאחרוןבזמן..."
,ובסדקיםבחוריםגם[ביתחיפושי]׳כוראשוןפרקפסחיםבמס׳מתפלפלים

בפרט,השווהדברכל,אפלהימיבשלשתכמודיןעפ״ימתנהגיםוהם
למדוכבר[שקלים]להרמב״םהמשניותבפרקייומאשקודםהמסכת
מתנהגיםגםאזלבבשיםיתנולא[ם]ואחזקהבידהרמב״םס׳עפ״ילעצמם

מובן.אינשיכתבילאדליבאיותבנא.׳׳סבביהשניםי״באבינויוסףעםכמו
עורנכווןאםיודעוה׳הפרטיםבכלהפלפולקשהנעשהכמונולאנשים

שבטח׳להחזקהתקותיאניאךדהלכתאאליבאשמעתתאלאסוקיכהלכה
"...[ידינובמעשה]במע״יהצלחהלנויתןוהואלעשותועלינו,יעזבנואל

העמלוכל,ורכושוביתושהוחרםלאחר'סוראזעירואתלעזובהוכרחוכך
.בתוהועלהמרוסיהההגירהבדבר

ויזהקיבלשעבורו)תר״צבשנתלושסודר,שבארה״בביהכנ״סעםהחוזהגם
״לשלוחמבקשוהואקרחדפרשתבא׳.אלהשנתייםכעבורבטל(לארה״ב

.לארה״בויזהבקבלתהקשייםגברובינתייםאך,חדש״קאנטראקט
ורק,לבדואלאבתחילהלשםלנסועיכללא,לארה״בהויזהלוכשהייתהגם

פנהחייקאבסאןהר״י.לארה״באליוב״בהבאתבדברלהשתדללאח״ז
.לשםחדשהויזהולב״בלולשלוחבריגאלאנ״ש
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:קרחדפרשתבג׳אקסלרודהר״מלומשיבכךעל
:קרחדפרשת

שאוכלומגמתיחפציכלשזהרשיוןשישיגוע״דלריגאשכתבתהדברטוב..."
אצלךתהי׳שת״ישהמזומןהדברנכוןע״ב.שי׳ב״בעםחדאבצוותאלנסוע

יותרעודע״זמסכימיםהננוומצדנו,כ״קתשוב׳הדברשיתבררעדלע״ע
ה׳כזובעתבפרטשי׳ב״בבליבעצמישליההעתקהקושי׳מצדלמח׳מלנסוע

כמונוםלאנשישחפצםהאריותאלוביןאותםלעזובאוכלמיועלירחם
.ר״לחייםלבלוע

ועפ״יב״בעםלשםלהעתיקמסביבותיכמונירביםבידיעלתהלאה״קבכלל
בידייעלהשםואפשרשםלהסתדר׳ללענינגלנסועבדעתיכ״קהסכמת

בזהלהשתדלתוכלאםידידיאבקשךע״ב,יותרבנקלחו״לעלרישיוןלהשיג
,ג״כאותייודעוהואנכוןדברהוא,האווליןשי׳זרש״הרה״חלידידנולכתוב

עודלכתובידידיואבקשך,לאה״קהכניסהרישיוןלשלוחיוכלירצהאךואם
"...אביריםמידיענילהצילבעזרךיהי׳וה׳,ג״כאכתובמצדיואני,לריגאהפעם

בסוראזלגורלהמשיךיוכללא,לאה״קאולריגאתהי׳הויזהאםבין,אופןבכל
אולמוסקבהלעבור,אפשרויותשתילפניוהיואלא,משםהבקשהולהגיש

,החורףבתחלתעודלחשובהתחילכךעל.הבקשהלהגישומשםללנינגרד
:תרצ״בויחידפרשתבא׳כךעלוכותב,הקצרמאסרולאחר

קבלושמשםבמאסקווע׳פאסעלהשתדלותיאתלחדשעתהבדעתי..."
׳מנאוואגוהרבמקלינציהרבהיינו,לארה״קהנסיע׳עלרישיונותהרבה

בעדששלמתיהמזומנים.נותניםאינםובפראווינציע,ועודסעווערסק
"...להינצלשאוכלעזרילימיןיעמוד'וה.באנקבהגאסמונחיםהם׳הפאס

פ"תש'ה–כ "תש'ה–יובל השישים לפטירתו 32



משה'ר.מזכויותמושללהינוהסובייטיתרוסיהחוקיולפירבהיותובגלל
מקוואותלהקמתגבולותידעהשלאנפשובמסירותבעוזבמחתרתפעל

:הזהבתיאורמשה'רמתואר"וחייליהליובאויטש"בספר.וישיבותחדרים
צ"הרייר"אדמוק"כאשרזכהואף."ברוסיההבולטיםהפועליםביןהיה"

אפארנאךגעהאטוואלטאיךווען":נדירהבהתבטאותעליוהתבטא
כמהעודליהיובאילו)"רוסלאנדגאנץאיבערגעקערטאיךוואלטס'מוישע

.(רוסיהכלאתהופךהייתיכאלוס'משה
לאארוכותותקופות.ד.וו.ק.הנאצלביותררצינימבוקשכמובןהיהמשה'ר

אתמחליףהואיוםבכלכמעטכאשר,ברכבותחיהוא.לביתולבואהיהיכול
.בעקבותיושהיוהחרשסוכנימאימתדירתו

בלבדשבועייםלמשך(לעילכמוזכר)משה'רונאסרנעצרב"תרצובחורף
,מצפוןבנקיפותנתקףפעילותועלשמסרהמלשין:נסבדרךממשושוחרר

האמינוהחוקרים.הרבעלהעלילעלילהשרקוהודיע.או.פ.הגלמשרדיבא
,התערבמשה'ר.המלשיןאתלשפוטוביקשומשה'ראתשחררו,לדבריו

ישראל'לרשכותבכמו.יאשימוהושלאוביקשלוסולחשהואהודיע
גםל-לאותודהישיבהמצוותקיימתישעברבשבוע":ה"עקובסון'דג

.""הגומל"בירכתי
הרבותבפעולותיווהמשיךלמחתרתחזרהמשה'רירדשהשתחררלאחר

לוהיתהאלופעולותעםבבדובד.ישיבותוייסודמחתרתייםחדריםבהקמת
מהעבודהפחותותלאבסכנותכרוכהשהייתהנוספתמחתרתיתשליחות

.החינוכית
הר״יבאגרתמופיעה,משה'רשללמענוההשתדלותעלהראשונההידיעה

,תר״צכסלומימיבא׳,ייקאבסאן'דזלהר״יפייגין
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הנה אף כי חשבתי  , ליובאוויטשד ניירות בביהכ״נ "ע: "...ובה נאמר בין השאר, 
וכן הסכים כ״ק שאלו שישנם בעין שמותיהם ואפשר לעשות תיכף צריך 

כי קודם הנסיעה  לאהויזקעראקסילראדמשה ה״רוחשבנו אודות , לעשות
..."ושאר ההוצאותשיפסקארטעעבורו שיקחאצלי אחיו חורגו ואמר ' הי

'רלושכתבוגלויותמכתבים51נמצאיםדזייקאבסאןישראלה״רבארכיון
.מרוסיהיציאתולהשתדלותבקשרתרצ״ה־תר״צהשניםבמשךמשה

בסופוהצליחאשרעד,כךבשלאלושניםבמשךעליועברורבותהרפתקאות
.תרצ״ובקיץלארה״קמשםלעלותדברשל
לךהריצותיאתמול..":כרבכיהןבה,מסוראזכותבתר״ציתרודפרשתבד׳

שלאדריסתםיודעאתהבטח..ב״במכלבפרטי׳כתבתיובוחתוםמכתב
אם,נחשבממשלשנהיום..ר׳׳למותמאימתלהצילנועלינוותחוסקרובי

אנושממשהוצאתינועלאחדים׳דאללשלוחלע״עקרוביאתלעוררתובל
"...נגדינושעומדמהיודעוה׳ר״לגועים

קבלתיב׳׳ההיום...":תרומהדפרשתבד׳שובכותבשבועוכעבור
ואני..[לרבאותושמקבליםבארה״בביהכנ״סעםחוזה]״ה״אגרימענט

והמזכירהיו״ראל..לעשותעלימהאדעואזהשיפס־קארטעעלמחכה
עםלהתראותלהשתדלעתהעליך...תודהמכתבישראלביתמהביהכנ״ס

דאלאר200עדשיעלה[פורט]הפאסעלאמצעיםלישישלחושי׳קרובי
"...(ונסיעותהשתדלו׳הוצא׳לבד)׳הפאסשעולה

דפרשתובד׳לפספורטהבקשהונמסרהנתקבלוהמעות,חדשיםכמהעברו
הזמןעלומחכהיושבהנני,חדשכלאיןעדייןאצלי...":שובכותבבלק

לה׳ואקוהלהםסלקתיהמזומנים.הנסיעהעלורישיוןתשובהליתןשהגבילו
"...עלינושירחם
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להיותחשבתיכבראני...":אלולבי׳׳זכותבלכךהסיבהעל.נדחתההבקשה
נכאביושבהנניעמיבתוךועדייןולסוףהנוראיםימיםבושידוברביוםאתם

.ירחםה׳
דברוהנה,ובאתיפ״פלקבלאליהםשאבואלישנתנוהאחרוןהמוגבלהזמן
כנראה-)יוןבחודשלהםסלקתיכבררו״במאותשלושסךהמזומנים,חדש

שמיעלממדינתםיתקבלשאםבפירושאמרועתה,(לועזייוניחודש
ים[מ]מתחכהםובכלל.יתנולא׳׳לואיתנואזפ״פעלד׳150סךואדעריסתי

"...[מות]בערמי[מות]התחכמיניבכל
לא,הפ״פעבור200$ה־אתבארה״בעבורודזייקאבסאןהר״ישהשיגאחר

ממקורלוהובטחזאתאך,הנוספים150$ה־אתעבורולהשיגעכשיוהצליח
מכתבקבלתיהיום...":תרצ״אשרהחיידפרשתבה׳מספרכךשעל,אחר

החמורההקושי׳ויתרץבהחידושיםיעייןשאי״השליט״אנשיאהדבימחתנא
12חודשבסוף-]לשנתםהי״במזלבסוף[100$לושישלחר׳׳ל-]ק׳בסי׳

50$להשלים-]בחמישיםרקלעייןכת״רעלשעתהמובן[למספרם
..בש״סהמפוזריםממקורי׳מקומו׳מראהלמצואיוכלזהואת[לוהחסרים

הולכיםוהילדיםברעבגוועיםממש,ירחםה׳דחוקהגשמימצבינולע״ע
מתמעטתוההכנסההמדינהמכתשהיא,בתוכםאניוגםיחפיםקרועים

"...כמובן
וגםמכתביךשניאתקבלתי...":כותבשמותדפרשתב׳וביוםנתקבלוהמעות

פעםעודשהגשתילה׳אקוהועתה.להאמתוכוונת׳קבסי׳החידו״ת
."...הבקשה
חברתשלהנסיעהבכרטיסילהכירהפסיקו,חדשהגזירהיצאהופתאום

עלמחכההנני..":תרצ״אאמורדפרשתבג׳מספרשהואכפי,לייאןפראנץ
.לטובברובהתשובה
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מהאסאווטארג״ידיעהשקבלתיאחרתסבהמצדהדברמתעכבעתהאך
מהאפאראחאדנא״הואשליקארטעשהשיפסהיותשבמינסק׳׳פלאט

איןועתה1931שנתעדרקדאגאווארלהםהי׳פרענץ־ליין׳הנק״קאמפאניע
והםשבמדינתנו״פלאט־הסאווטארג״עםועסקהתחברו׳שוםלהם

ע״עמקבליםאינםכאלושיפסקארטעסלהםשיששהנוסעיםמודיעים
שיפסקארטעלילשלוחלהשתדלוצריכיםכמובןחפצםלמחוזלהגיעם

הייתשאתהכיון[י]ידידאבקשךע״כ...אואיט־סאר־ליין–מהחברהחדשה
בזהלהתענייןנא.גמורלואומריםבמצוהוהמתחילבזההמשתדלהזמןכל

׳החשלהשיפס־קארטעלדרושהיינולעשותשצריכיםאיךולהתדבר
לקבלאי״השאקוהכנ״לליולשלוחחדשהולקנותע״שששלחופרענץ־לאיין

הדברעללהחישועליךהשיפסקארטעמצדהמניעהח״ותהי׳ולאהרישיון
וצריכיםזהבעדשמקבליםפראצענט%הסךלפחותיעלהואם,כמובן

שיפסקארטעולקנותלהוסיףלהשתדלועליךכמובןסכוםבאיזהלהפסיד
.הנ״למחבר׳,חדשה

להוציאבאמתוהשתדלותךהטובבשכלךהדברתדיןשאתהמקוהוהנני
סךעלישהוציאואףשקרוביאחשוב...בעזרתךיהי׳וה׳ר״לממסגריםאסיר

להחזירעתהשיעלהההפסדהחלקבזהיתחשבולאעכ״זכזהגדול
אותיידחולאסךאיזהיעלהשלפי״עחדשהולקנותהישנההשיפסקארטע

בזריזותהדברלתקןהחובמוטלעליךאופןובאיזהכזהקטןדברבשביל
"...הטובכפעליךלךישלםהטובוה׳עיכובשוםבלייתירה
הכרטיסיםלהחלפתבקשרוגלויותמכתביםכמהנכתבותרצ״אקיץבמשך

,חדשותצרותלונוספוובינתיים.החדשיםהכרטיסיםאתקיבלשלבסוףעד
שהשיפסקארטעלהודיעךאוכלהנה...":דבריםדפרשתבא׳מספרשעליהם

פ"תש'ה–כ "תש'ה–יובל השישים לפטירתו 36



אניע״כמזהלהתייאשחפץאינני..נכוןאלקבלתי(החדשההמעלדונגהיינו)
אותישמגרשיםחדשהדאגהאצלינע׳עתה..יודעה׳אבלבזהמשתדל

,עלינוירחםה׳הקט׳ילדיעםבחוץנתגלגלשלאח״ווממששלימדירה
"...?עזרייבאומאיןאיןוהכנסה

כמוזכר.מרוסיהיציאההתרישיגלאוהרגילההישרהשבדרךידעמשה'ר
לבטובאדםשלמוניטיןלווהיהקליניןמיכאילהיהדאזרוסיהשנשיאלעיל

קליניןשלשומריואתלעבורשיצליחקיווהמשה'ר.לבקשותמסרבשאינו
ויוםלקלינין'מארב'במשה'רהיהשנתייםכמעט...מהקרמליןשיוצאבשעה

להתחמקמשה'רהצליחלמשרדולהיכנסעמדכשקלינין.הצליחאכןאחד
[מרוסיתמתורגםהלשוןלערך]כךלוואמר.הנשיאעדולהגיעהשומריםבין

נכבדנשיאאנא.ישראללארץביתיבניעםלצאתמבקשאקסלרודמשהאני"
משה'לרבחתימתופתקנתןבמקוםובואיכזבלאהנשיא"בכךליעזור

.מ"בריהאתולעזובלצאתלהםהמתירומשפחתו
והשיגהפספורטיםאתשקיבלעדבכךהסתיימהלאהייסוריםדרךאולם

מכךויותר,ספורלעיןתלאותעברי"לאמאודסההנסיעהעבורהתשלום
הרביבקשת.לונגוזו"חישראללארץלצאתהסיכויהנהשהנהיומיומיפחד

האישורשאפילוחששקייםאם.אותומלהעסיקחדלהלארוסיהאתשיעזוב
נוסףמילוטפתחלעצמולשרייןמשה'רניסה,יספיקלאקליניןמהנשיא

.שלחהוא(חסידיםשלההשתדלותדרךעלמקודםכמוזכר)
בקשתלושיסדרווביקשלחבריוב"לארה(ברמזיםכמובן)מכתביםמספר

קיווהכ"ואחרוסיהאתלעזובהעיקרויזהלקבלוהסכיםב"לארההזמנה
.ישראללארץלהגיעהדרךימצאשכבר
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מפחדלמקוםממקוםשנדדכיוןמשה'שר":ה"עפבזנרישראל'רסיפר
לחגסמוךרקשניםארבעבערךממשפחתומנותקהיההרוסיתהבולשת

והואהדרושיםהניירותשארואתיציאההיתרלהשיגהצליחו"תרצהפסח
החגאחריומיד.משפחתועםביחדהפסחחגאתלעשותאיפואהחליט

.מהמדינהלצאת
.העיירהלאותהבדרךהיהמשה'ורקלימאוויטשבעיירהאזשהתהמשפחתו

,מעורביםברגשותהתקבלההיאבואועלמשפחתולבניהידיעההגיעכאשר
כיפחדוהםולאידךבחגעימוולהיותאותויראוסוףשסוףהשמחהעםמחד

הבולשתי"עייאסרבקלימאוויטשמשה'רידרוךברגעלפיומידעלהםהיה
לבואיעזשלאלהודיעוההחלטהנפלהדברשלבסופו.הרוסית

לולהעבירהצליחולאוהםלקוייםהיואזהתקשורתתנאיאךלקלימאוויטש
לשלוחשצריךהוחלטומשפחהידידיםביןהתיעצויותולאחר.האזהרהאת

.השליחלהיותהתנדבתי(פבזנרישראל'ר)ואניולהזהירולקראתומישהו
,המקפיאבקורלילהשלבעיצומו,השלגיםהפשרתשלתקופההייתהזו

להגיעהספקתי.לההקודמתהתחנהעדמקלימאוויטשברגללבדיצעדתי
משה'ראתוכשפגשתיעליהלעלותהצלחתיוכשבאההרכבתבואלפני

בקלימאוויטשלרדתלךאסור'עצמיאלמדבראניוכאילולידונעמדתי
.'טרףלטרוףמבקשיםרביםשרצים

."....ניצלוכךנוספותתחנותמספרלנסועוהמשיךהרמזאתהביןמשה'ר
סרטיפקטהבליןזלמןר"הרורעומידידולקבלמשה'רהצליח'הובחסדי

לארץולנסועהמועצותמבריתלצאתלהםשיאפשרביתובניכלועבורעבורו
המשיכוומשםאודסהעדברכבתומשפחתוהואיצאוו"תרצובקיץ.ישראל

.ישראללארץבספינה
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רבותמשה'רפעלכברוסיהגןוברמת.גןברמתהתיישבק"לאההגיעכאשר
.והאדרתההתורהולהגדלתהיהדותלחיזוק

גןברמתהרבנותלחברמונהו"תרצשנתבקיץלארץמשה'רשלבבואומיד
לבנותחרדיספרביתייסדכןוכמומקווהייסדגןברמת.ד"חבקהילתולרב

אשתונפטרהשנהבאותה.החסידיםבנותגםלמדובואשר"חורב"ושמו
בנותיו.'זליקוביץלביתשרהחיהמרתאתשניבזיווגנשאש"תובשנת

עוברוכשהיהכלפיוביתרגדולהכבודיראתהייתההעירשלבנימספרות
.חנויותיהםאתלסגורממהריםהיובשבתברחוב

הואשבומכתבצ"הרייר"אדמוק"כשלחגדלהק"באהש"אנשקבוצתלאחר
'ראתוממנהק"שבאההבחוריםעבורתמימיםתומכילייסדשצריךכותב
.כוחובאבתורמשה

המרכזיס"בביהכנהחסידיםגדוליהתאספוצ"הרייהרבישלמכתבולאחר
,זמניוועדהקימוזובאסיפהאביבשבתל"בנימיןנחלת"ק"באהד"חבשל

אליעזרהרב:חבריםעשרההיובוועד.הישיבהלהקמתלדאוגהיהשתפקידו
הרב,יואדסיןאלכסנדרהרב,גרטנרמ"מהרב,אקסלרוד.מהרב,קראסיק

,דבורקין.מהרב,גולדשמידנחוםהרב,כהןנחמןרפאלהרב,גוראריהמשה
.ריקמן.להרב,גינזבורגדבהרב

בקשייםהכרוךדברהיאישיבההקמתאךביותרכפשוטהדברנראהלקורא
זהמקושיונרתענכנעלאקשיםיותרבזמניםאשרמשה'כראישלאאךרבים

תמימיםתומכיו"תשבשנתהקיםק"באהשהיוהחסידיםגדוליעםוביחד
."התמימיםאחי"בשםנקראההישיבה(גדולהישיבה)מבוגריםלתלמידים
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גינזבורגיצחקח"הרהשלמספרוציטוטהבאנוהישיבהתפקידיעל
גולדשמידנחום'ר;לנגלהמ"הרברוקשאול'רהיההראשונותבשנותיה"

.הקטנותלכתותשיעורמגידיהיולוויטסיונה'ורעבערניסן'ר;המשפיע
.נוספתכיתהופתחוהתרחבההישיבהשנתייםחלפוכאשראולם

הרב  -מ חדש "ולכיתה הגדולה מינו ר, שאול ברוק למשפיע' מינו את ר, ואז
".  ברזובסקישלום נח 

הכנסתביתאתלהקיםעמלגםישיבהלהקיםשעמלהעתבאותה,בבדבד
ק"כשםעל-"שלוםסוכת":הואהכנסתביתשלשמוגן-רמתבעירהחסידי

רובםמרוסיהשהגיעוחסידיםהתקבצוזהכנסתבבית.ב"הרשר"אדמו
כרב,כהןנחמןרפאלח"כהרהליובאוויטשתמימיםתומכיישיבתתלמידי

חייוסוףעדזוברבנותשכיהןאקסלרודמשה'רהרבמונההכנסתבית
.דיןבעלמא

ומעיינותהיהדותלהפצתפעילותובשיאכשהואכ"תשלשנתשבטח"בכ
.שניםז"סבןוהואהשמימהבסערהנשמתועלתה,החסידות

שהתענייןלאחדמודההואאשרקודשבאגרותר"אדמוק"כשלמכתבישנו
.אביהםשנפטרלאחראקסלרודמשפחתבשלום(הרביבשביל)בשבילו

.ה.ב.צ.נ.ת
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