
הישיבה
רחמיאלי אבנר

הרבי של המטפחת בזכות

מקאשיווקע

מהגברים העיר, מאנשי איש אין ה"ישיבה". היתה בעיר ביותר הוותיק החינוכי המייסד

ממושך. או קצר זמן זה במוסד למד שלא כמובן,
ונביאים תפילה חומש, חשבון; כתיבה, קריאה, : הראשונה הדרגה את הילד עבר כאן

אחר ווישינקר. יצחק ר' המלמד אצל האחרונות ובשנים דרדקי, מלמדי אצל ראשונים
גמרא. ודף רש"י עם חומש שלימד יונה, ר' הוותיק המלמד של לידיו התלמיד עבר כך

הטעמים. לפי השבוע פרשת על עוברים היו ששי יום בכל

זמן פרק אצלו למדו העיר אנשי כל וכמעט ידועה דמות היה יונה די המלמד

|. ;,.■; ! 1 ■ : מחייהט.
מנחית היה השובבים, אותו כשהרגיזו לעתים, וקצררואי. צנוע נמוךקומה, היה
סטירה מנחית היה הארוכה ובידו גבוה שהיה ווישינקער, כאיציק שלא קלה, סטירה

ורבתרושם... חזקה
אשתו היתה פעם ולא הסמוכים, בחדרים הישיבה היתה שבו בבית, גר היה יונה ר'

למראה התלמידים ולהנאת להנאתו השיעור, כדי תוך שלגם "ציקוריה" כוס לו מביאה
שם. לגור ועבר גאס" ב"באמבע בית בנה לימים עיניהם...

בחשכה הביתה חוזרים היו ובחורף אחרהצהריים בשעות גם התקיימו הלימודים

דולק כשהנר מיוחדת בעבודתיד להכין שלמדו פנסינייר (ולפעמים הפנסים לאור
. עצמית...) עבודה מבקבוקים, "פנסים" או הפנס, בתחתית

הלימודים תקופת אבות. פרקי ללמוד אחרהצהרים בשבתות גם באים היו בקיץ

ראשהשנה. עד פסח ומאחרי פסח עד סוכות מאחרי : הקיץ וזמן החורף זמן "זמן"' היתה
הכללי והמראה ביותר דל הציוד מאוד, מיושנת היתה הלימוד ששיטת אףעלפי
לעם אהבה ראשית ובמצוות, בתורה דעת ראשית רבים תלמידים כאן קנו  עלוב

ולארץ. הקודש ללשון ולתולדותיו,
הסיפורים רוב בישיבה. ילדותם מימי חוויות להזכיר מרבים העיר יוצאי כל כמעט

יונה. ברי קשורים

מוסיף ולפעמים ליידיש, ומפרשה השבוע פרשת קורא יחנה ר' היה איך זכורני
: ויחי) (פרשת וכר ארם מפדן בבואי ואני : מיוחדת בנגינה רש"י פי על ביאור

בקבר ארץישראל, אין זיין מקבר ביינער מיינע זאלסט דו דיך בעט איך ,כאטש ,
געווען מקבר זי האב איך געטאן. אזר ניט איך האב מוטעררחל דיין צו אבער אבותי,

ס'איז אז זאגן, דיר איך וועל ? פאתואם : פרעגן דאך וועסטו ביתלחם. קיין וועג אויפן
ביים דורכגיין זיי וועלן אריין גלות אין גיין וועלן יידן די אז ; הדיבור עלפי געווען

איר פון ארויסגיין רחל מוטער די וועט וויינען. און שרייען און אמנו רחל פון קבר
מבכה רחל נשמע... ברמה קול : שטייט פסוק אין ווי קינדער, אירע פאר בעטן קבר
שכר יש כי מדמעה, ועיניך נזבכי קולך מנעי : ענטפערן גאט איר וועט בניה. על

". לגבולם.. בנים ושבו לפעולתך...

היה וכך והקב"ה... ישראל בין אהבה כסיפור השירים שיר לומדים היו פסח לפני
: מיוחדת בנגינה מבאר יונה די

פון ווערן פארטריבן וועלן יידן די אז הקודש ברוח געזען האט המלך "שלמה

לעבעדיקער א צו יידן די צוגעגלייכט ער האט אריין, גלות צווייטן אין גלות איין

ברוז'ישץ'. מרובים היו לא קאשיווקע חסידי
ז"ל אבי היו לרבי המעטים הנאמנים בין

גראבארסקי. מנדל ודודי שמואל
(לייזערקע) אליעזר ר' האחרון האדמו"ר
הקדוש הרבי של הכתר ויורש חתנו היה

בפעם. פעם מדי בעיירה מבקר והיה
בבית שולחן ולערוך להתפלל היה נוהג
שילכל", קאשיווקער ,דאס , הקטן הכנסת
שם לו היה ההר". ,אל , בדרך בריקל" "ביים
אליו פונים היו צרה ובעת בעלמופת של

הגזרה. לביטול שיתפלל

, "אוהל" מיוחד, מבנה היה הקברות בבית
והיו זו משושלת הצדיקים אחד של קברו על
את שמו לבם, ממשאלות בקשות שכתבו
כי והאמינו ,אוהל" ה, בתוך ה"פתקאות"

הקדוש. הצדיק בזכות ייוושעו
מלחמת לפני הקודם, האדמו"ר כשהיה
מתארח היה לרוז'ישץ' בא הראשונה, העולם

גראבארסקי. שלמה דוד שלי, הסבא אצל
הרבי אל פנתה וסבתא סבא חלה פעם

ש הבטיח, הרבי בריאותו. למען שיתפלל
כך שלא אלא יבריא", הוא השם "בעזרת
בעלה מות על קוננה סבתא מת. וסבא היה
? ס'טייטש הרבי. אל בטענה באה ובאבלה

הבנות גדולה. בצרה היא ועתה ? הבטחת הן
בצבא לשרת חייבים והבנים נשואות אינן
נכדיך ולא בניך ,לא , : הרבי אמר ,צאר". ה,

בצבא". ישרתו

הוציא ן" לך אאמין ,איך , : סבתא אמרה
שההבטחה כערובה לה ונתן מטפחת הרבי
(לוזר), אלעזר הבנים ואמנם תקויים.
בצבא שרתו לא ומנדל שמואל אברהםיצחק,
בשעת אף גוייסו ולא שוחררו תם הצאר.

המלחמה.
של המטפחת על ימיה כל שמרה סבתא
לעת כשעברת גם אותת נטשה ולא הרבי,

עברה סבתא כשמתה אצלנו. לגור זקנה
ששמרה אטל, אמי אל בירושה המטבחת

יקר. אוצר כעל עליה
שלמה וגם אני גם ה"פאטשיילע" בזכות
, הפולני בצבא משרות שוחררנו ז"ל, אחי

בריאים. ספורטאים שהיינו אף על
לרו כשברחתי השנייה, העולם במלחמת

אם יודע ומי המטפחת את אתי לקחתי סיה
התלאות לאחר בחיים נשארתי בזכותה לא

ברעב בנדודי, עלי שעברו הרבות והסכנות
והתחלתי לארץ שהגעתי עד כל, ובחוסר

חדשים. בחיים

עלינו. יגן הצדיק של זכותו
תלאביב , גראבארסקי חיים



דרשנים
בעיירה מבקרים היו בפעם פעם מדי
לפני דרוש נושאים שהיו דרשנים,
בפי אחר. או זה בביתכנסת הקהל
דרשן. בעל א : להם קראו העם

למען תרומות לאסוף באו רובם
ביני גם והיו תורה ומוסדות ישיבות
ליהודי פרנסתם. היתה שזו הם
נתבעים של טוב שם היה העיירה
,רא , : עליהם אומרים היו ונענים.

שטעטעלע"... גוט א איז זשישטש
מוד מפרסם היה כזה דרשן בעל
וזה זה שביום בתיהכנסת, בכל עות
בבית למעריב מנחה בין דברו ישא
משמיעים שהיו דרשנים היו המדרש...
ובחי בפסוקים מתובלים נועם דברי
בנגינה שנאמרו קלים, תורה דושי
השומעים קהל את ועוררו מיוחדת
באו לעתים  וכוי. המצוות לקיום
שמשכו מפורסמים, "מגידים" גם

רב. קהל
כבוד חולקים היו התורה לגדולי
,בית , ישיבת ראש בא כשהיה מיוחד.
(דער מפולטבה העילוי בקוריץ, יוסף"
את אומר היה עילוי), פאלטאווער
קריאת לפני "שיחתו", את דבריו,

התורה.
לשליחי חולקים היו גדול כבוד
בבית לרוב מופיעים שהיו הציונות,
בתי מכל רב וקהל הגדול, הכנסת
דבריהם את לשמוע בא היה הכנסת

בארץ. מהנעשה ד"ש ולקבל
בד קנאים דרשנים גם היו אך
חילול על הנוער את שחירפו תיותם,
הלבוש על הכדורגל, משחקי על שבת,
שהביעו גם והיו וכוי, הבלתיצנוע

לציונות. חריפה התנגדות
העלה הדרשנים כשאחד זוכר אני
כשניסה הקהל חמת את עצמו על
התו מן אסורה שהציונות להוכיח,
■ לבבכם" אחרי תתורו ,ולא , רה...
עיניכם" ,אחרי ו, הרצל, ד"ר זה לב

קוק... הרב זה עין 
,יעדער , : אומרים היו העיר יהודי
(כלומר זיך", פאר דרשניט דרשן בעל

דורש...) לעצמו הדרשן 
רחמיאלי אבנר

מאן איר אז טאג יעדן דאה זי, האפט לים. מעבר אוועק איז מאן איר וואס אלמנה,
אומקערן. צוריק זיי צו זיך וועט ער אז גאט, צו יידן די האפן אזר צוריקקומען, וועט

געזונגען האט המלך שלמה וואס געזאנג דער  שיר
געזאנגען. אלע פון בעםער און שענער איז  השירים

קדשים. קודש איז געזאנג דער  קודש איז געזאנט אנדער אן
מלך, בן מלך א געזאנג דער  מלך א געזונגען האט .אנג גע אנדער אן

גאט... צו יידן די זאגן  חכם. בן חכם א נביא, בן נביא א

לביתהספר ועברו קצרה תקופה לאחר הישיבד, את רבים תלמידים עזבו האחרונות בשנים
חדישות. בשיטות שלימדו במורים הטובים' בסדרים העברית, בלשון שקסט "תרבות'/
בווילנא" בווארשה, לימודיהם להמשך שיצאו והיו הציוניות הנוער לתנועות עברו אחריט

בלוצק. או בקובל
מנושאי אחד והיא לטובה העיר יוצאי אותה זוכרים הישיבה, על הביקורת למרות

פגישה. בכל החביבים הזכרונות.
מצחוק... החברה כל מתפקעים  יונה "\ את "מציג" מלמד כשבונים

יעקב" "בית החרדים של לגנות ביתהספר
יוז. איטה והמורה


