
ומניינים בתיכנסת
גלר משה

הגדול ביתהכנסת
גדול, עץ בנין זה היה במאי. ה3 הראשי ברחוב העיר, במרכז עמד הגדול ביתהכנםת

רבות שנים במשך הראשונה. ?עולפ ז במלחמת שנשרף ביתהכנסת במקום שנבנה
ומפואר. גדול  שרופות מלבנים בנין לבנית ביתהכנסת נאמני עמלו

רק נוספו בשנה שנה מדי העץ, לבנין מסביב הלבנים קירות צמחו לאטלאט
ומתרומות ובמועדים בשבתות לתורה העולים שנדרו ה"נדרים" מכספי מעטים נדבכים

נדבנים.

הנאצים, כשבאו הבית. וחנוכת הבניה סיום את לראות הבוניםהחולמים זכו לא

ה"צרקווה" את בהן לבנות והחלו הלבנים את לקחו הבנין, את האוקראינים פרקו

נשרפה שם מקום , קלייטן) צען די (אונטער החנויות 10 שמאחורי הגדול במגרש
הראשונה. העולם במלחמת ה"צרקווה"

הרב הזה. לביתהכנסת באים היו העיר קצות. ומכל השכבית מכל רבים מתפללים

פישמאן, (בנציון) בענצי ר' מסורים, גבאים כאן. בקביעות מתפלל היה גיטמן בר אברהם
לסדרים דאגו  (הפחח) טייטלבוים יענקל ר' שניידר, שלמה ר' קלימבורד, שלמה די

טובים.

לתפילת השנה בראש התיבה לפני עבר ערב, קול בעל שהיד. קלימבורד, שלמה ר'

: היו הקבועים המתפללים בין השוחט. פטחשקה משה די היה הקבוע הקורא בעל מוסף.

בראקר, אבא גלר, יצחק קאנדעל, משה וילקומירםקי, יחיאל שווארצבלאט, שמיאל
ועוד. גון שמואליק , רימער") ("דער אינזל פייסי

התנועה שליחי גם העירה. שבאו והמטיפים הדרשנים את אליו משך הגדול הכנסת בית
בתיהתפילה יתר מכל ומתפללים כאן מופיעים היו בחירות בענייני נואמים או הציונית

אותם. לשמוע באו

טריסק חסידי של ביתהכנסת
מארצותהברית שנתקבלה בתרומה למאה העשרים בשנות נבנה הוא חדש. היה הבנין
בשביל ביתהכנסת לבנין מסוים סכום הקציב ובצוואתו שנפטר ארליך, יוסף מאת

טריסק. חסידי

אווירה בו ושררה שבעיר החכמים מתלמידי רבים מתפללים היו זה בביתכנסת
העולם של ברומו העומדים ולעניינים רוח לענייני ער היה הציבור מיוחדת. חברתית

היהודי.

משניות מווילנא, ראם" "האלמנה בהוצאת ש"ס ספרי מלאים ארונות כאן היו
ולפעמים אחרהצהרים שבת בימי ועוד. ישראל" "תפארת חיים", ,חפץ , של בפירושו

יעקב", "עין אגדת, פרקי משנה, פרק גמרא, דף ללמוד מתישבימ רבים היו חול, בימי גם
הסמוך. הרחוב ואת ביתהכנסת חלל את שמילא נגינה בקול  ועוד הרמב"ם

, (סיקילר) סמוליאר אברהם ר' זיניוק, ישראלדוב די ז"ץ, שלמה די התפלל כאן
בראקר, נחום ר' השוחט, זכריה ר' בערגעל, אברהם ר' חיים, ובנו פפר אליהו ר'
סמוליאר, פרידל גלר, מוטיבר ארליכגרכט' שמואללייב ה ארליכגרכט, פנחס ר'

צימערמאן, חיים ובנו זיסיה לבד, בערל ר' גלרשטיין, דוד ר' ברז, וולוול סמוליאר,
שלמה פוגאטש, זיסיה דייטש, פיני שווארץ, הרשל פוטיחה, ואיציק שמעון מוטל,

ציטרין בענצי וידרה, ויהושע בערטשיק פייסי' האחים רוזנבוים, שלמ'קה ראטנובסקי,

ובעליתפילה חזנים
לפני עוברים בעליתפילה היו כלל בדרך
שזוהי ממש וחזנים בביתהכנסת, התיבה

מעטים. היו עליה, ושפרנסתם מלאכתם
שהיה חזן, דוד ר' בזמנו היה בביתהמדרש
,^שו ה לו עזרו העדין. בקולו רב קהל מושך
שבועות ולייבל. אורצי בניו, שני ררים",
לשמוע יכולת הנוראים הימים לפני מספר

מתא ,המקהלה" , את ביתהכנסת בסימטת
אחרות. ובתפילות ,יעלה" ב, ,כלנדרי", ב, מנת
הקצב שמריה ר' היה דוד, ר' משנפטר
בביתהמד המקובל התפילה בעל (פליישר)
הנוער בני וחזק. ערב קול בעל היה רש.
כדי לביתכנסת, מביתכנסת לטייל אהבו
אהבו השונים. התפילה בעלי את לשמוע
בתפילת פותח בשבתות שמריה את לשמוע

ב ■ קראקוויאק שכנא ר' אחרי שחרית
שמך". את תברך חי כל ,נשמת ,

כבעל ידוע היה (ויינר) השוחט וולוול ר'

מ ובמנגינה בלשון מדקדק שהיה תפילה,
במוסיקה. וידען המלות פירוש מבין היותו

תוינגינה. לקרוא ידע שאף אומרים יש
שטיבל. בטריסקר מתפלל היה באחרונה
,משור כ, בניו את להכין נוהג היה הוא אף
בייחוד התיבה. לפני בעברו אותו שלוו רים",

קולערב, בעל שהיה מאיר, בנו הצטיין
המתפללים. לב את ששבה

וולוול ר' של קולו בזכרוני מצלצל עדיין
בדור"... אקוט שנה ,ארבעים , שבת בליל
מעפר יסודו ,אדם, , : מאיר בנו של וקולו

לעפר"... וסופו
את הישיבה תלמידי פעם כשהציגו אגב,

ש הצגה מכביאש, באולם ,מכירתיוסף" ,
בהצלחה מאיר בה שיחק זמרה, עיקרה

הצדיק. יוסף של תפקידו את גדולה

בטריסקר המקובלים התפילה בעלי בין
סוחר שהיה ברגל, אברהם ר' היה שטיבל

זוכר אני חזק. קול לו היה אמיד עורות
". ,ההההמלך.. ב, העמוד אל ניגש כיצד
שהצטיין פוטיכה מוטלה ר' לטוב זכור
,מוסף" , מתפלל היה ביותר. קל מרנין בקול
כלל. שיתאמץ בלי בקלות הנוראים בימים
לפני מתפלל קרובות לעיתים היה כן
מייצר שהיה הוכמן, אריהלייב העמוד
בכל לירידים נוסע והיה (חבתן) חביותעץ

שבסביבה. העיירות

בעיירה מבקר היה מטריסק שהרבי בימים
גם לערוך נוהג היה בביתהכנסת, ומתפלל



שיריים" ,, לחלק תורה, לומר ,,שולחן",
חסידיים. שירים שרים היו והחסידים

חזק קול בעל בעלתפילה, גם שם היה
רחוקות לעתים שרק אלא רויז, בעזי וערב,
,גלוח"... , היה כי ,עמוד", ל, לגשת לו נתנו
קולו בהשמעת להסתפק נאלץ היה הוא
עם עמד שם ה"פלוש", ע"י האולם מקצה
,השמים , מקולו יותר שנהנו ,צעירים", ה,
מאשר ". לבניאדם.. נתך והארץ לה' שמים

,עמוד"... ה, עליד החזן של מקולו
מתירים שאין על מחאה מתוך כאילו הוא,
קולו מרים היה התיבה, לפני לעבור לו
שמאחורי המתפללים את וכובש במכוון

הקלעים...
בשנים היה (סמוליאר) סיקילר אברהם ר'
התיבה לפני לעתים, עובר, לחייו האחרונות
עמוק בקול הצטיין הוא שטיבל. בטריסקר
היטב שמבין כמי ברורה, היתה ותפילתו וערב
כאילו לך, נדמה לפעמים המילות. פירוש את
משאלו את הרבונהשלעולם לפני משיח הוא

הציבור. ומשאלות תיו
באחד ,סליחות", ב, קולו את זוכר אני
אומר: והוא הנוראים, הימים שלפני הלילות
לנו זכור  עשרה שלש לנו הורית ,אל ,

היום"...

(דער העיר רב היה הגדול בביתהכנסת
עובר גיטמאן אברהםבער ר' שטאדטרב)
פי על ומתפלל, התיבה לפני הנוראים בימים

מוסף. תפילת רוב,
ר' היה להערכה שזכה טוב בעלתפילה
הוא ז'שאליבאוו. בביתהכנסת ליסיוק מוטל
בהטעמה והצטיין לעברית מורה גם היה

המלים. של נכונה
סתם התיבה לפני עוברים היו חול בימי
כל כמעט ובעלימלאכה. חנוונים  יהודים
בעת ,עמוד", ה, לפני להתפלל ידע יהודי

הצורך.

עובר משה'לה ר' הרב היה שול באוליקר
הכורך שץ וסרוליק התיבה לפני לעתים
מאיר ר' בעלקורא. וגם בעלתפילה גם היה
שח ערב בקול מתפלל היה מאטל'סמלמד
ב"קאשיווקער ובמועדים. בשבתות רית
איציק ר' היה  קטן ביתכנסת  שילכל
לפני עובר מהישיבה, המלמד וישינקער,

שלו. הנעים בקול התיבה
"ניגשים" שהיו רבים בעליתפילה עוד היו
גדול כבוד לעצמם וראו ברצון העמוד אל

לכך. אותם הזמין כשהגבאי
נוד חזנים גם בעיירה ביקרו לפעם מפעם
מודעות בביתהכנסת מפרסמים היו דים.
תפילת ,המפורסם" , החזן יתפלל פלוני שביום
בביתהמדרש. או הגדול בביתתכנסת מעריב
תפילת התפלל החזן חופשית. היתת הכניסה
תפילה פרקי כמה השמיע ואחריה מעריב
התפי בגמר כוחו. את להראות כדי אחרים,
כסף, סכומי מהקהל מתנדבים אספו לה

לבו. ידבנו אשר ככל אישאיש
הדרתפנים בעל חזן בא פעם  זוכרני
עצמו את והציג מידותיו פי על יורד זקן ולו

קופילניק, ירחמיאל שפירא' לייזר שפירא, שמואל ר' גיבר, ויצחק יהושע (לוקאווער),
הערשל  והשמש ראזנאשטשיק")' (,,דער פעלצמאן חיים היה והנאמן המסור הגבאי

בקר. שמואל  האחרונות ובשנים "בעלשם"
קריאת בשעת בעיקר להתווכח, שהירבו רבים, צעירים באים היו הזה לביתהכנסת
והאח אחיו ומשה'לה זליג קאגאן, פרץ : הם היו הציונית. בתנועה הנעשה על התורה'
הרשל פפר, חיים ולעיתים ברז, זליג גארבר, נתן פעלצמאן, אברהם לייבל, הגדול
הקטן, ובחדרון האולם בקצה שהתנהלו הסוערים, וכשהוויכוחים לרנר, דוד קאסטן,
: ב"בניהטובים" וגוער מ"המזרח" יורד ראזנאשטשיק חיים ר' היה לתפילה הפריעו

שקצים..." שטיל, "זייט
והותקן לעיר מחוץ אמנים מומחים עלידי נבנה הוא מאד. יפה היה הקודש ארון
שוחט. וטייוול לבד ברל ושותפיו גלרשטיין דוד ר' המעולים, הנגרים עלידי בביתהכנםת
בית היה תורה בשמחת ירוקים. בענפים הבמה את מקשטים היו השבועות בחג
ומנסות הרוקדים בקהל מתערבות .והנערות כשהנשים ההקפות, בעת מאוד צפוף הכנסת

לנשקם. כדי התורה לספרי להגיע

ביתהמדרש
שמיהרו משום וזאת קירותעץ, וחציו אדומות לבנים חציו בנוי היה ביתמדרש
הריסותיו. את לתקן לבנים אז היו ולא הראשונה העולם מלחמת אחר לתפילה להכשירו
היתה לבנין' מתחת ומסוידים. מטויחים עץ בקירות ההרוסה המחצית את השלימו לכן

חזנ'טע. די  מותו לאחר אומרים שהיו כפי או החזן, דוד ר' משפחת גרה
לקבוצת שייכים עצמם את ראו שלא העיר, קצות מכל בעליבתים היו המתפללים

טובה. אווירה כאן ושררה יהודי לכל פתוח היה ביתהכנסת אחרת. או זו חסידים
בשבוע) שני (בימי היריד בימי זה. אחר בזה מנייניט 43 כאן התקיימו חול בימי
ומן הכפרים מן נוסעים וחנוונים, בקר סוחרי לעיר' מחוץ רבים יהודים לכאן באים היו
במקחוממכר שהתחילו ולפני ומווארשה, מלוצק מקובל, : והרחוקות הקרובות הערים

בציבור. להתפלל נכנסו

שהספיקו והיו תם, רבנו ושל רש"י של התפילים, זוגות שני את להניח שהקפידו היו
יותר נהנה ה"סוחר" כי היה, נדמה לפעמים השבוע. לפרשת החיים" ב"אור לעיין אף

המקחוהממכר... מעסקי מאשר יהודים בין ומהשתייה בציבור מהתפילה
לשבת הירבו כאן אחרים. קודש וספרי ש"ס כרכי ובי ספרים ארון היה כאן גם
ויבל"א שאפיר, (ישעיהו) שייקע ספקטור, אהר'לה : בלילה מאוחרת שעד, עד וללמוד
(סמוליאר), סיקילר אברהם ר' וללמוד לשבת הירבה הקשישים מבין קאצאן. פישל

בערב. לשבת ומאחר שחר עם לבוא מקדים שהיה
בבית ישבו מאוחרת* בשעה וכפור, שלג כשבחוץ קר, חורף בליל ; מקרה לי זכור
כרגיל. ולמדו, סיקילר, אברהם ור' פישל שייקע' אהר'לה' הגדול. התנור עליד המדרש
בשעה עתה, שרק סיפר, בעיניים ובדמעות עצוב ובקול החייט אבראשה נכנס פתאום
מליבו נשכח הדבר ז"ל. אביו אחרי "יארצייט" היום לו יש שבעצם נזכר מאוחרת,
הרוסית ב"ריש" אמר כך "מעריב", להתפלל "מניין" לארגן ומבקש נזכר עכשיו ורק

קדיש... לומר שיוכל כדי שלו,
אמר ואבראשה מניין נמצא מספר רגעים תוך ואמנם, וודקה. של ריח נדף מפיו
לעילוי החסידים אצל המקובל כיבוד  "תיקון" נתן התפילה אחר בוכים. בקול קדיש

מתוקים... לצנימים יי"ש בקבוק  הנשמה
בש"ס. לעיין אנשים באים היו אחה"צ' בשעות בשבתות'

שכנא ר' הקהילה' ראש  זילברשטיין אברהם ר' : היו ביתהמדרש באי בין
רויטר, פישל גראבארסקי, מנדל הקהילה, ועד חבר  מוז הרשלייב קראקוויאק'
לווינגר, מאיר פישמאן, מוטל גראלניק, וולף פפר, טנדר ריידר' שמואל קורן, ישעיה
שאין ורבים ויינשטיין דוד ואקסמאן, לייביש ריידער, מאיר מלמד, פיפע טיקטינר, משה

האלה. השורות כתיבת בשעת זוכרם אני



אוליק חסידי של ביתהכנסת
משהילה ר' הרב של מבצרו והיה בתיהכנסת יתר מכל ביותר החדש הרנין זה היה

ואהרילה, מאיר (חנוך), הניד ובניו ספקטור
זיניוק, אברהמיל ש"ץ, ישראל טולץ, אברהםמשה מאטל'ם, מאיר ר' : התפללו כאן

מאוליק. הרבי כחסידי עצמם את שראו בעליבתים, ועשרות מלמד יונה ר'
הוגה היה ובו ביתהכנסת מאחורי היה ביתו בתורה. גדול היה משהילה, די הרב,

ולילה. יומם ופוסקים ש"ס בספרי
חידושי בו שרבו התורה, קריאת לפני דרוש, נושא היה ובחגים מיוחדית בשבתות

מעמיקים. תורה
: משה" "דברי ספרו מתוך לשבועות דרוש בזה מביאים אנו

שונים למניינים"
ה"בארג". תושבי רוב התפללו שבו שילכל", קאשיקער ,,דאס קטן, ביתכנסת היה

בענצי ר' ובחגים. בשבתית מנין התקיים וואלד, של בביתו העיירה, של הצפוני בקצה
קטן. ביתכנסת בביתם קיימו יאסקע, ויבל"א ז''ל יחזקאל ובניו, וואלד (בנציון)

ב"האנטווערקער אחרים. ובמקומות בריק" "אונטערן מנינים כמה עוד התקיימו כן
ובחגים. בשבתית בציבור מתפללים היו פאריין"

היתה מהנדרים וההכנסה "תרבות" בביה"ס מניינים מקיימים היו הנוראים בימים
שכל מיוחדים, מניינים מארגנים היו בשמחתתורה ולביה"ס. הקיימת לקרן קודש
בשנים מתקיים היה כזה מניין לקרךהקיימת. מוקדשת היתה הנדרים מן ההכנסה

בעיירה. הקרןהקיימת של המורשה שהיה פלצמן, א,ברם של בביתו אחרונות
W^■.

היהודיים החיים מרכז  בתיהכנסת
בעיירה היהודיים החיים במרכז עמדו וללימודים, לתפילה בעיקר ששימשו בתיהכנסת
לחילופי לוויכוחים, חברתי מקוםמיפגש שימשו הם בפולין. היהודים עיירות כבכל שלנו
שליחים של הרצאות התקיימו כאן ציבורי. אופי בעל יוזמה ולכל הדדית לעזרה דעות,
מלחמת בעת ויכוחים ודרשנים, מטיפים של דרשות חזנים, של קונצרטים מארץישראל,

בחירות.
וחיו בעששיותנפט האחרונות לשנים עד משתמשים היו בעיירה בבתיהכנסת
החורף. ימי של בשבתות התנור ולהסקת המנורות את לכבות ל"גוישלשבת" נזקקים
הגדול. בביתהכנסת רבות שנים זו מלאכה עושה שהיה מאטוויי, בשם "שבתגוי" זוכרני
מרה שהטילו שובבים., אברכים מצד ממעשיליצנות נקיים היו לא בתיהכנסת
ימים של למנגינה חג של ממנגינה ולהעבירו לבלבלו ניסו לפעמים בבעלהתפילה.
הטליתות לקשירת בדומה קבוע, לספורט זו מעשהשובבות הפך בשמחתתורה נוראים...

שמונהעשרה... תפילת בעת לזו זו המתפללים של
שבהם הצעירים היו המתפללים, בעיני חן מצא לא כשבעלהתפילה מקרים, היו
התפילה את לסיים שמיהר המיסכן, בעלהתפילה לעבר אותו ומשליכים מגבת מרטיבים

בו... נשמתו עוד כל .להסתלק

הקהל לב את קנה הוא מברדיציב. כהחזן
הקהל לשלום". אלהינו ה' "השכיבנו בתפילת

יפת. בעין ותרם ונלהב נרגש

בעליקריאה
בעל בביתהכנסת זוכה היה מיוחד לכבוד
הוא קורא"). ,הבעל , : העם בפי (או הקריאת
הטעמים לפי השבוע, פרשת את קורא היה
שב ותג תג בכל בקי היה הוא והמסורת.
מחי או כתם חלילה, מצא, ואם התורה ספר
והסופר הרב לידיעת הדבר הובא כלשהי קה
בעלי ובבתיהכנסת בעיר חסרו לא (סת"ם).
בע"פ. כולה התורה את כמעט שידעו קריאה,
בבית ז"ץ שלמה ר' את אזכיר אלה בין
מוסמך היה הוא טריסק. חסידי של הכנסת
ר' של בתו את נשא קוריץ, מישיבת לרבנות
כמלמד ונתקבל לאשה וואווציס שמואל
שיטת חסיד נפש, ואציל עדין אדם בישיבה.
קבוצת קיבל ,ביתיוסף". , ישיבת של המוסר
: ביניהם בישיבה, המתקדמים" ,התלמידים ,
שפיטאל קופל וייסברג, מוטל גלרשטיין, ברל
ז"ל יוקלזון משה ז"ל, שקורניק ברוך ניק,

מוכשרים. נערים כ0ג ועוד
את קצרה לתקופה הציל זה נפלא אברך
לתר ובאהבתו המוסרית באישיותו הישיבה.
לעורר ואף רוחחיים להפיח הצליח רה,
אלה נערים אצל הגמרא ללימוד התלהבות
את משך ,תרבות" , שביה"ס בתקופה וזאת
וחיפשו הישיבה את עזבו ורבים הנוער, מיטב
פולניים. או עבריים חינוך למוסדות דרכים
לעומת מיושנים נראו והישיבה הגמרא לימוד
החדשה העברית השפה של החדשות הרוחות
ברחוב שנשבו הציוניתהחלוצית, והתנועה
קמא", ,בבא , מסכות אותו. וכבשו היהודי
,לבדה", , והטרילוגיה מכאן מציעא" ,בבא ,
שקי קבק, של ,הנצחון" ו, שפרנוב" "דניאל

מכאן... "תרבות", בספרית בתחבא בלת
גדולה כה היתה ז"ץ שלמה ר' של השפעתו
להמשיך יצאו אף מתלמידיו אחדים כי עד
בכל המפורסמת קוריץ בישיבת בלימודיהם
מפולטאבה. העילוי עמד שבראשה הסביבה,
קצר זמן לאחר הישיבה את עזבו רובם
לתכ מי ללימודים, מי שונים, לכיוונים ופנו
ומי  גלרשטיין ברל כמו חלוצית, שרה
שקורניק ברוך שרק דומני, החיים. לעסקי
קיבל ואף בישיבה ולמד בנאמנות המשיך

לרבנות. סמיכות בה
כך  השואה שלפני האחרונות בשנים
תורת את שלמה ר' למד  גלר משה מספר
היהודית בקהילה כשו"ב ושימש השחיטה
הנאצים. של הטמאה היד אותו שהשיגה עד
הגדול הכנסת בבית היה טוב קורא בעל
; שוחט) זכריה ר' של (בנו שוחט משה ר'
שהיה הוירינג, וולףבר ר' בכך הצטיין כן

בביתהמדרש. הבעלקורא
רחמיאלי אבנר


