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An Introduction To The Memoirs 

Of Rabbi Tzvi Hirsch Ferber 

 

From a very young age I was familiar with the name 

Rabbi Tzvi Hirsch Ferber z”l. It was uttered with 

reverence, with respect, and with incredible admiration. 

Rabbi Ferber’s books on the shelf at our home were well 

used and very tatty. My late father z”l would regularly 

adorn our Friday night table with Torah ideas drawn from 

these books, ideas which were insightful, satisfying and 

original. There was a particular pride in the fact that their 

author had been a London rabbi, someone who my father 

and his family had known during his lifetime. Indeed, 

when my grandfather, Rabbi Yosef Tzvi Dunner z”l, was 

appointed as the presiding rabbi of London’s Union of 

Orthodox Hebrew Congregations in 1960, and soon 

afterwards as a member of the rabbinical executive of the 

Agudat Israel of Europe, he regularly made the trip to 
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London’s West End, to consult with Rabbi Ferber, and 

discuss current events with regards to communal issues 

both at home and with reference to Orthodox Jewry 

around the world. 

There was, however, a curiosity in all of this that was 

not lost on me, even in my youth. How was it possible that 

such an extraordinary man, this revered leader, lived in 

the West End of London? As Orthodox Jews we knew of 

the West End as a spiritual desert, a place devoid of Torah, 

a place where all the resident Jews, besides for a minute 

number of exceptions, were not Sabbath observant. How 

could it be that this great man managed to sustain his own 

status as a leader for, and person who gave advice to, 

people who lived in the areas of London in which 

Orthodoxy had established itself, areas quite a distance 

from his home, and in which there were a number of other 

serious Torah scholars and esteemed rabbis?  

It was a puzzle that remained unsolved. We were told 

that Rabbi Ferber was a man of principle, a man of vision, 

a man of clarity. That his advice was considered Torah 

wisdom; the unbiased, untainted view of a man who had 

his roots in the pre-war world of Lithuanian Jewry. But 

this only made it all the more curious! What was he doing 

in the West End? Why had he never moved to the centers 

of observant Jewish life that had emerged in London 

during the years between the First World War and the 

Second World War? And perhaps most importantly how 
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was it possible that he had managed to keep up his level of 

Judaism, as required of all religious Jews, but in particular 

to maintain his revered status, in the midst of the spiritual 

desert in which he lived? 

As the years went by Rabbi Ferber slipped away from 

my consciousness. When I arrived at Gateshead Yeshiva 

one of my earliest friends there was a boy called Tzvi 

Gurwitz. As the great-grandson of Rabbi Ferber and born 

shortly after his death, he was named after him. But no 

one mentioned Rabbi Ferber. It was his other grandfather, 

Rabbi Leib Gurwitz z”l, the late esteemed Rosh Yeshiva of 

Gateshead, who gave him standing with the other boys in 

the yeshiva. The memory of Rabbi Ferber had faded away, 

and although many individuals continued to benefit from 

his numerous published works – especially after they were 

republished in the mid-1980s – the strictly Orthodox 

community, and certainly the non-Orthodox community, 

had forgotten this great man. 

The history of his memoirs is therefore of some 

interest. Their publication will probably propel their 

author into the public consciousness from which he has 

been absent for decades. His books are all out of print, and 

the men who consulted him regularly have all passed on or 

long retired from their public positions. Those who knew 

him and appreciated him, or heard his Torah lectures and 

speeches and appreciated them, are also long departed or 

very elderly. His children have all died, and just a few years 
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ago the last of his sons-in-law, Mr Chaim Lewis, whom I 

knew well, died at the age of 98 in London. 

So where have these memoirs been since they were 

written? How did they come to be written? Why were they 

never published? Were they meant for publication? How 

did I obtain them? Why am I publishing them and for 

whom? I will try to answer all these questions in the lines 

that follow, so that the readers of Rabbi Ferber’s memoirs 

can fully appreciate what it is that they are reading, and 

understand how and why the memoirs have come to be 

published by me after all these years. 

In 1934, after a period of difficult illness, Rabbi Ferber’s 

beloved wife Freida passed away at the young age of 50. 

Details of how she died, and the devastation her death 

caused for her husband and children, are described in 

detail in the memoirs. What Rabbi Ferber does not 

describe is how he managed to get on with his life after 

losing his precious soul mate. In a practical sense he had 

his daughter Anne, who looked after his every need from 

that time up until his death. But I am not referring to this. 

What I am referring to is the fact that he never mentions 

how he coped with the emotional emptiness. His wife’s 

death came soon after the death of two of his closest 

colleagues, Rabbi Avigdor Schonfeld and Rabbi Meir 

Zimmerman. Only a few years earlier his mentor and 

friend Rabbi Meir Tzvi Jung had died very suddenly. The 

members of his West End Synagogue, as is clear from the 
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memoirs, were not only incapable of providing him with 

emotional support, but in his view were to blame for the 

death of his dear wife, as he openly suggests. 

In particular, the death of his wife frightened Rabbi 

Ferber with a terrifying thought. She died so suddenly and 

unexpectedly that it seemed as if the impact of her life on 

this world would be lost, and that she, a niece of the 

founder of the mussar movement, Rabbi Yisrael Salanter, 

who had given her life over to public service and supported 

her husband in all his endeavours, was destined to 

disappear without a trace. And the same thing, he 

suddenly realised, could happen to him! He could also die 

without warning – as had so many of his colleagues – and 

all his work for the community, and the efforts of his 

colleagues, to improve the observance of Jewish law and 

custom, to enhance the honor of Torah, to make life easier 

for those who wished to observe Jewish law and custom in 

England – properly, without compromise, and as it should 

be observed – would be forgotten forever by those who 

would later benefit from the bitter battles that had been 

fought for this cause. 

Furthermore, he had lived the life of a rabbi and leader 

in a community that had rejected the values he stood for, 

and who had treated the requirements of Jewish law, and 

him as their champion, with contempt. Who would recall 

the terrible treatment he was forced to endure, a Torah 

scholar and deeply religious man, at the hands of those for 
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whom his values and the values of Torah had no meaning? 

His treatment at their hands, and their immoral behaviour 

in general, would - unless something was done – be 

entirely forgotten, making his tough, Torah inspired 

inflexibility – which in practical terms had brought few if 

any positive results – a waste of his effort and of 

unenduring value. 

So Rabbi Ferber, as the author of numerous published 

and unpublished works, did what he knew best – he turned 

to his pen. His pen became his trusted friend, offering him 

a way through the difficult questions and depressing 

conclusions thrown up by the death of so many of those 

close to him, and in particular his dear wife. With his pen 

he could record who he was, who his wife had been, who 

his friends and colleagues were and had been, the battles 

he had won and the battles he had lost. He could open up 

about his dreadful existence in the West End, at the mercy 

of people who did not appreciate him and what he 

represented, who had persecuted him mercilessly, 

throughout his years as their rabbi. He could recall the 

long forgotten events of his youth, many of which would 

be of profound interest to numerous people far and wide. 

He could record the opinions and perspectives of the 

senior rabbinic leaders of his youth and apply them to the 

unfolding events of the present. 

So it seems clear that the memoirs project began in the 

mid-1930s as a way for Rabbi Ferber to cope with the 
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trauma of the loss of his wife, and as a calculated response 

to his realisation that life was fragile, and that his own 

sudden death might mean that much that was important 

for people to know – that which had happened to him and 

also that which had happened to others – might be entirely 

forgotten.  

Evidently the earlier part of the memoirs was written 

in the years immediately following his wife’s death in 1934. 

The title page of the manuscript is dated 1938, which 

means that those early sections written straight after her 

death were later copied out by Rabbi Ferber, probably to 

correct them into a final form. But the project did not end 

there. Once Rabbi Ferber had begun writing his memoirs 

he did not stop. As the years went by, he added in new 

sections recording all types of incidents, both in relation to 

his personal life and struggles, and also in relation to the 

general history of strictly Orthodox Jews in England. He 

also described, as events unfolded, from the point of view 

of a devout Orthodox rabbi, the devastation of the 

Holocaust, the struggle to help those who survived after 

the war, the conflicts relating to the establishment of the 

State of Israel, his disgust at the behaviour of the secular 

Zionist leadership towards Torah observant Jews in the 

Land of Israel, and his disappointment at the Agudat Israel 

leadership for having engineered cooperation with the 

newly established Zionist government despite the 

opposition of the acknowledged leading rabbis of that era.  
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It is possible that in his lifetime many of the things 

Rabbi Ferber describes were well known by those that they 

had affected. They were the matters of day-to-day life. But 

in many instances they have long been forgotten. These 

stories and the facts that surrounded them were not 

headlines. Rather they were the small print of the life of 

Orthodox Jews. Especially in relation to the struggles of 

the strictly Orthodox Jewish community in England, no 

one recalls the pioneers who lived in poverty and difficulty, 

and who faced the contempt and active opposition of the 

leadership – both rabbis and communal leaders – of 

Britain’s Jews, and the ridicule of many of their fellow 

immigrant Jews who were only too glad to lower their 

standards in their new country of residence. In some 

instances Rabbi Ferber’s colleagues, from the same 

background as him, who should have joined forces with 

him in his battles for important matters like ensuring the 

supply of kosher meat, chose instead to join forces with 

the enemies of Jewish law, for the sake of honor or money. 

In one instance he describes how one of these rabbis, well 

respected and an author of numerous books of insights 

into the Talmud, who later moved to Jerusalem, tried to 

bribe him to stay silent on matters relating to the 

inadequacy of kosher meat arrangements in England. In 

other cases Rabbi Ferber describes how rabbis whose 

names are no longer remembered were at the forefront of 



9 

making sure that Orthodox Jews could be assured of the 

standards they required in order to live life as fully 

committed orthodox Jews in England. 

In addition to these general facts Rabbi Ferber 

recorded his own life as rabbi of Soho in the West End 

district of London. He describes how the board members 

at his synagogue mistreated him, how despite the fact that 

the synagogue owed its financial success to him, they 

refused to pay him enough money to live on, how the other 

employees of the synagogue constantly conspired to steal 

money in a variety of different ways from the 

unsuspecting synagogue members, with great success. He 

describes how the elections for the executive board of the 

synagogue were rigged so that the winners would not 

interfere with the ongoing theft. He describes his 

loneliness and sadness, a sadness that was only lessened 

by the publication of his books.  

Rabbi Ferber was a prolific writer, and a first class 

composer of homiletic interpretations of the Torah, and 

over the years he regularly published books on homiletic 

themes, focusing on the weekly portions of the Torah, on 

prayer, on festivals, on the Psalms, on the megillot, and 

much more. His books were very precious to him. But even 

their publication was not without its own problems. He 

describes how printers misled him and swindled him, and 

how after the Holocaust he felt as if the number of people 
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remaining who appreciated his type of books was so 

drastically reduced that he genuinely worried for the 

future of the Torah world. 

So what had started out as a cathartic project following 

the death of his wife became a mission to record every fact 

that Rabbi Ferber believed was important for those who 

shared his ideals to know and appreciate for posterity. 

Such was Rabbi Ferber’s determination to fulfil this 

mission that even as it became difficult for him to write in 

the years immediately before his death, he nevertheless 

continued to write, with the last entries dated only a 

couple of years before he died. 

Rabbi Ferber passed away on 20 Marcheshvan 5727 (3 

November 1966). His daughter, Anne Ferber, who 

remained unmarried, and had looked after her father until 

his last day on this world, was forced to sell a large portion 

of her father’s library and papers. Part of the library was 

sold to Mr Abraham (Adi) Schischa, a friend of her father’s 

and a well known Judaica and Hebraica collector who lived 

in Letchworth, a town near London, and later in Golders 

Green, a suburban neighborhood in North West London. 

The remainder of the library was passed onto Rabbi 

Ferber’s only son, Rabbi Eliezer Yaakov (Jack) Ferber, who 

was the rabbi of the Wanstead and Woodford Synagogue 

in East London. Rabbi Jack Ferber was a shy individual, 

and somewhat reclusive, and it would seem that he had 

little to do with the rest of the family. Together with his 
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wife Sylvia, and their only daughter Joy, he lived apart 

from the centres of Orthodox Jewish life in London, as the 

rabbi of a community not that different from his father’s. 

But he did not have his father’s strong personality. 

Whatever he thought of his community and the fate that 

had led him to become their rabbi, he simply discharged 

his duties and kept his head down, using all of his spare 

time for Torah study.  

Among the literally thousands of his father’s books that 

he inherited after his father’s death were two 

inconspicuous looking exercise books. These two exercise 

books, written in a neat and easily deciphered 

handwriting, in a Hebrew that befitted an author of such 

stature, were the product of thirty years labour - the 

precious memoirs written by Rabbi Ferber. There is no 

question that the author’s son read them and appreciated 

them – he was himself a scholar, as his one published book 

can testify. But for reasons we shall never know he chose 

not to publish the memoirs - nor any of his father’s other 

unpublished manuscripts - during the many years during 

which he had the opportunity to do so. 

Rabbi Jack Ferber died on 7 Nisan 5758 (3 April 1998). A 

couple of years later his wife moved into a nursing home. 

The house in which she had lived together with her 

husband and only daughter belonged to the synagogue he 

had served for decades, and the board served notice that 

they wished to take possession of it immediately. The 
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daughter, Joy Ferber, unmarried, and in a situation 

uncannily similar to that of her late aunt Anne, was 

suddenly faced with disposing of a large library of books 

and papers the importance of which, it is clear, she neither 

understood nor appreciated. Hoping that the books and 

papers were of a high value she contacted a well-known 

Judaica auction house who put her in touch with a 

seasoned antiquarian Hebrew book dealer in New York, a 

man called Yossel Goldman (who has since passed away).  

Goldman, a man of tremendous experience and 

expertise, offered Joy a fixed sum of money for all the 

books and papers – which consisted mainly of hundreds of 

letters received by the senior Rabbi Ferber during his more 

than fifty years in England. Goldman insisted that the 

agreed amount would only be paid on condition that 

nothing at all was removed from those papers. With 

seemingly no choice, and in a hurry to vacate her parents’ 

house under pressure from the synagogue board, Joy 

hastily accepted the offer and Goldman took possession of 

the entire library. The thousands of books were of no 

interest to him, and he passed them onto another London-

based book dealer. 

Among the papers Joy sold to Goldman were the two 

exercise books containing Rabbi Ferber’s memoirs. 

Perhaps Joy knew about them and forgot to remove them, 

or perhaps she simply never knew they existed. The rest of 

the family certainly did know of their existence, but by the 
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time they realised she was selling the library and had 

contacted her to warn her not to let these precious records 

go, the memoirs had already vanished. The family 

desperately tried to buy them back from Goldman, but the 

more they showed interest in them, the higher the price 

became. And now that he realised what it was he had, 

Goldman offered the memoirs up for sale at an auction in 

New York. But the reserve price he put on them far 

exceeded the amount potential buyers thought they were 

worth and, once again, the memoirs were confined to a 

dusty shelf, this time at Goldman’s home in New York. 

Several years ago a friend of mine in New York 

mentioned in passing that the memoirs of Rabbi Ferber 

were in Goldman’s possession. I was immediately 

interested, not because I had thoughts of publishing them 

– I just wanted to read them, to learn about the man about 

whom I had heard so much but knew so little. The thought 

that his memoirs existed, and that it might be possible for 

me to own this unique composition, was so exciting that I 

decided to make discreet enquiries through a third party 

to see if I might be able to obtain them. And without going 

into the details of how it happened, where the family had 

failed, I succeeded. On a subsequent trip to New York I 

went to Goldman’s home in Flatbush, the deal was done, 

and the two exercise books were in my hands. 

I cannot describe the feeling. For weeks I hardly slept 

as I used every spare minute to eagerly read through the 
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closely written lined pages of the two volumes. Line after 

line, page after page, chapter after chapter - I drank it all 

in. Through the author’s eyes I lived through the era of 

Rabbi Yitzchak Elchanan Spektor in Kovno and Slabodka. I 

got to know the author’s parents, his siblings, his teachers, 

the daily routine of his youth. Later I travelled with the 

author as he journeyed through England raising money for 

the newly founded Etz Chaim Yeshiva of London. I 

marvelled at the author as he founded Manchester 

Yeshiva. I entered into the dilemma presented to the 

author as job opportunities were offered to him in both 

Leeds and London. I rejoiced for him as he made his mark 

on his new community in the West End of London. I cried 

for him as things began to go wrong. I grew angry at the 

scoundrels who made his life a misery. I suffered with him 

when his wife died.  

And as the pages, and the years, went by, I realised that 

this great man was the embodiment of all those Torah 

scholars, trained and ordained by the most respected 

rabbinic greats of their era, who through no fault of their 

own had found themselves displaced in a foreign country 

where their skills were unappreciated, and where their 

convictions and integrity held them back from achieving 

the greatness and acclaim that would surely have been 

theirs in their home countries and had circumstances in 

the world been different. So many others in Rabbi Ferber’s 

position had unfortunately compromised their principles 
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in one way or another – they had let their standards slip, 

they had turned a blind eye to others who had no 

standards at all, neither religious nor moral. But Rabbi 

Ferber, and so many others who have been forgotten, were 

beacons of uncompromising tradition in surroundings 

where such perfection was scorned and rejected. And 

whilst others who eagerly joined with the establishment in 

the countries to which they had moved, blinded by honour 

and money, or sometimes simply because they had to 

provide a livelihood for their families, are remembered as 

great leaders and pioneers, even, in many cases, within the 

strictly Orthodox world of today, the voices of those who 

suffered to preserve the tough standards with which we 

are familiar, and to which we must adhere, were lost, it 

would seem, forever. 

But they came alive for me through the pages of Rabbi 

Ferber’s memoirs. Their pain, their dejection, their 

integrity, their important victories, however tiny, shone 

through with the description by Rabbi Ferber of his own 

eventful life, a life which he knew only too well was similar 

to the lives of so many of his colleagues who he mentions, 

and the many more he doesn’t. What also shines through 

is Rabbi Ferber’s absolute determination that the trials and 

tribulations of his life, and by reflection, the lives of all 

those who suffered similarly to him, should be read by 

those who could learn from what they had been through, 

and who had somehow benefited from the things which 
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they had stood for and fought for. Over here he crosses out 

a word; over there he adds a sentence. Some names are 

deliberately obscured; others are forcefully recorded. 

Certain incidents are entirely omitted; others are repeated 

twice or even several times. And on more than one 

occasion Rabbi Ferber notes that he hopes those who read 

his memoirs will learn important lessons for themselves 

from the things he had achieved, from how he had 

achieved them, and also from the mistakes which he 

readily admits to having made throughout his life, causing 

him untold suffering. 

And so, as I reached the end of the memoirs, I decided 

that I would make every effort to fulfil Rabbi Ferber’s 

mission. Not only would I publish the memoirs, but I 

would publish them in such a way that they would be 

attractive to the widest possible circle of readers, adorned 

with numerous illustrative photographs, and enhanced 

with well researched footnotes. The publication of the 

memoirs, dear reader, will be the result of that 

commitment. Over eighty years after writing began, and 

fifty years after their author passed away, you will have the 

privilege of benefiting from the memoirs of Rabbi Ferber, 

as was his expressed intention when he wrote them. No 

doubt you will be as mesmerised as I was. Perhaps you will 

be struck by aspects of his memoirs that I did not notice. 

Or maybe you will be equally excited just by the 
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opportunity to glimpse through a window into Rabbi 

Ferber’s life. Whatever it is, you will not be disappointed. 

But before you begin reading, please allow me a few 

more lines, as there are a couple more things that I wish to 

share with you. 

Firstly, as you read through the memoirs you will 

notice that there are quite a few repetitions. In 

consultation with others I have decided to keep editing 

down to an absolute minimum. Only where a change 

needs to be made in order for a sentence to flow, or on the 

rare occasions where a word was illegible, I step in to make 

sure the narrative flows properly. And as this is not a 

scholarly publication of some ancient manuscript I have 

not included parentheses or used other such techniques to 

indicate to the reader where such corrections have been 

made. Not only would this make it difficult for the 

ordinary reader, but it would be the opposite of what 

Rabbi Ferber himself had wanted. This book was not 

written by him to be dissected and analysed by a bunch of 

university trained academics, to then be published so that 

a handful of other intellectuals could read it and then use a 

few choice quotes for their obscure articles in academic 

journals. Absolutely not! Rabbi Ferber wrote the memoirs 

so that all those who could benefit from reading them 

would have the chance to do so. And my job as editor has 
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been to ensure that I would carry out those wishes 

properly. 

This is why I decided, again in consultation with 

others, to regularise the name spellings throughout. By 

this I mean that whilst Rabbi Ferber was used to 

transliterating names of people and places into Hebrew 

letters using Yiddish spellings, which include for example 

the addition of the letters ‘alef’ for ‘a’ and ‘o’ sounds, and 

‘ayin’ for ‘e’ sounds, and the use of different letters for 

certain consonants than those used by writers of Modern 

Hebrew, I concluded that since Rabbi Ferber’s intention 

was for his narrative to be easily read, and not to be 

treated as a fossilised manuscript, it would make more 

sense for name spellings to be changed to a form that 

would be easily recognised by the majority of readers. In 

fact, in the last chapters, written in the years after Modern 

Hebrew spellings and the rules which dictated them had 

begun to be more commonly used by those writing in the 

Orthodox rabbinic world, Rabbi Ferber himself changed 

his style of name spellings to the modern method. So, 

besides for some exceptions, the names of people and 

places in the memoirs have been updated to spellings that 

I expect will be easier on the eye of the readers than the 

original spellings used by Rabbi Ferber when he wrote 

them. 

Secondly, I considered long and hard whether or not to 

include the names of Rabbi Ferber’s antagonists in the 
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published narrative. It is clear from the original 

manuscript that Rabbi Ferber himself was unsure how to 

proceed on this point. In many cases he includes only the 

first and last letter of a name. In other cases he has added 

a missing name in at a later date. Often names which are 

hidden from the reader in one chapter are explicitly 

included in the following chapter, sometimes in relation to 

the same event. It is true to say that many of the names of 

his antagonists will mean nothing to the reader. They are 

the names of long forgotten individuals who were in 

positions of power within Rabbi Ferber’s community, and 

who abused that power to the detriment of Jewish law. On 

other occasions the names he mentions are of 

distinguished rabbis who to this day are held in high 

regard. Indeed, it is often in the case of this latter category 

that Rabbi Ferber purposely writes the full names! It was 

this fact and a chance piece of luck that helped me decide 

whether to include names or whether to delete them 

completely.  

Some years ago I wrote a letter that was published in 

the letters page of the Jewish Chronicle, a newspaper in 

London that caters for religious and non-religious Jews, 

but not for members of the strictly-Orthodox community. 

In the letter I requested that anyone who had any relevant 

information, or photos, or other material that I might find 

helpful in the publication of the memoirs should get in 

contact with me. Many people got in contact with me as a 
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result, and one of them told me that they were in the 

possession of – and would soon be  publishing – the 

memoirs of Rabbi Ferber’s son-in-law Chaim Lewis, who, 

as I mentioned earlier, had recently passed away. I eagerly 

asked if Chaim had written anything about Rabbi Ferber 

in his memoirs, and the man informed me that he had and 

shortly afterwards he emailed me the entire book, which 

included a whole chapter on Rabbi Ferber. The chapter is 

fascinating, as is the entire book, and having known 

Chaim from when I was very young, I can say that his 

memoirs truly encapsulate his fascinating character and 

shed light in a most interesting way on his interesting and 

eventful life. 

What particularly struck me within the chapter on 

Rabbi Ferber in relation to the point we are discussing, 

and in relation to the earlier point about whether or not 

Rabbi Ferber intended his memoirs for publication (as well 

as to a number of other points I have discussed above), was 

the following episode: 

The rabbi, gentle and forgiving in most things, was implacable 

in his opposition to those who sought to 'modernise' Judaism. 

Any brand of Reform was anathema to him. He insisted that 

Judaism represented God's way to man and man's way to God 

- a rule of the spirit on which the whole order of Jewish 

existence depends. It was not to be treated as a human artifact 

for tinkering with. Those who did so had no understanding of 

its mysteries. He scorned the notion that Judaism must be 
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made relevant to modern times - 'relevant to the vanities of our 

day’ - ‘havlei ha'zeman’ - was how he dismissed it. ‘God stood 

above time - and his Torah, like the order of nature, was His 

immutable will revealed to us.’ 

He held fast to this conviction even to the point of severing 

relations with scholars for whom otherwise he had a great 

personal regard. One such scholar was a Professor Finkelstein 

from America - he pronounced the name Finkelshtein, Yiddish-

fashion. He had first met the Professor at prayer in his 

synagogue. He was obviously a visitor and the Rabbi, as was 

his custom, extended a friendly word of welcome to such 

visitors. Week by week the Professor would attend the service, 

taking particular pleasure in the Rabbi's drosha which 

followed the sabbath afternoon service. 

Out of these brief encounters there soon ripened a friendship 

between the two scholars. From time to time the Rabbi would 

tell the family at home of a remarkable scholar he had met in 

'shul’. He seemed as much taken by the Professor's family 

background as by his Judaic learning. He gloried in 

genealogies. Mention a family name and the place of origin - it 

might be some obscure shtetl in the backwoods of the Jewish 

Pale - and he would have the details of whatever distinction 

that family can lay claim to. Rabbis and other notabilities 

however far back in the family line were for him a cause for 

due pride. He likened the noble Jewish family - the 'mishpocha' 

- to the cedars of Lebanon; they were the proud bearers of the 

Temple of Judaism. 

The Professor apparently spent all his summer vacations in 

London. They were working holidays for him, given over to 
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research at the British Museum Reading Room. I can only 

presume that he found in the Rabbi of Soho a happy 

distraction from his labours. He was his sabbath retreat and 

delight. There were occasions, I learnt later, when on his visits 

to the Rabbi he brought with him some of his distinguished 

students. They had only history's report of the image of a Rabbi 

in the great Lithuanian tradition – here was its living 

exemplar. 

When the Rabbi was in hospital recovering from an operation 

- it was his first experience of hospital life and the devoted work 

of the nurses who tended him - the Professor would come to 

visit him, bringing him a basket of fruit and the shared joy of 

scholarly discourse. 

For a long time I never troubled to look into the credentials of 

the Professor. For all I knew he might have been a Professor of 

Sanscrit. I was glad that the Rabbi had found a kindred spirit 

in him, one sharing his Orthodox faith and devotion to Judaic 

learning. Because of his short stays in London I never had the 

good fortune of meeting him on any one of my regular visits to 

the Rabbi. I was particularly happy to learn that the Professor 

who had a publication fund in his gift had volunteered to 

publish one of the Rabbi's works. The Rabbi was a prolific 

writer; his works alone took up a shelf of space in his vast 

library - mainly commentaries on the Bible and other 

homiletic and Halachic works. He had just completed his 

autobiography and it was this manuscript that the 

Professor had agreed to sponsor. 

It was only then that it dawned on me that the Professor 

Finkelshtein, in the Rabbi's pronunciation of the name, was no 
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other than Professor Louis I. Finkelstein, the distinguished 

Chancellor of the Jewish Theological Seminary of America. He 

was the author of a number of notable works on the Pharisees. 

I was familiar with much of his writing and was greatly 

impressed by it. However his obvious links with the 

Conservative faction of Reform would distress the Rabbi. 

Should I now tell him of this and disturb what basically was 

an innocuous friendship? In the meantime the Professor had 

sent an advance towards the publication of the Rabbi's 

manuscript. 

Chance now takes a hand. The London Jewish Chronicle of 

that week had just arrived; it was a festive bumper number. As 

a rule the Rabbi took little interest in its pages. He got his news 

of the Jewish world through the Hebrew and Yiddish press. He 

had only a basic knowledge of English. This time for no 

apparent reason he picked up the Jewish Chronicle to scan its 

headlines. As he flicked through the pages he caught sight of a 

large portrait picture of the Professor and the article 

accompanying it. His curiosity was aroused. For all his meagre 

English he guessed the drift of it and discovered for the first 

time to his profound sorrow that the Professor was one of those 

who in the Talmudic phrase 'had learned and strayed from the 

path’. There and then he went to his desk, drafted a formal 

letter of thanks enclosing the cheque he had received. It marked 

the end of a truly disinterested friendship. 

There is so much in this short episode that truly 

describes the greatness of Rabbi Ferber – his 

unconditional love of every Jew, his ability to connect and 
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communicate with those so distant from his own 

perspective, and his absolute integrity when it came to his 

principles. How he had toiled on his memoirs. How happy 

he must have been when his American friend agreed to 

finance their publication. And, it follows, how 

disappointed he must have been when he had felt 

compelled to return the money to his benefactor. But 

return it he did and, as we know, he never got to publish 

his memoirs in his lifetime. 

But the fact that he wished to publish his memoirs 

during his lifetime, and in particular during the time that 

he was friendly with Professor Finkelstein, which must 

have been in the early 1950s, is particularly revealing with 

regard to the names he had obscured in the text of the 

narrative written until that time. The names that were left 

out were all of his employers and colleagues at the 

synagogue of which he was the rabbi – the names of the 

president, the committee, the cantor, the secretary – all of 

whom might have caused terrible problems for him and 

endangered his livelihood had they been explicitly named 

in uncomplimentary ways – and nothing written about 

them was complimentary. So Rabbi Ferber decided that 

although it was important to publish in full detail the 

stories of the terrible behaviour of the employees and their 

supporters at his synagogue, and even if there was no 

transgression of the Jewish laws of slander in naming 

them, his livelihood was certainly more important than 
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mentioning their names. The first and last letter of their 

names would be enough and would not get him into 

trouble. The names of those unconnected with his 

livelihood, however, even if they were important people, 

considered by others to be from the most prominent 

rabbis and communal activists of the time, were not to be 

spared – they could be named and shamed, and this is why 

he left their names in, clearly and explicitly.  

So it was clear to me what I should do. Rabbi Ferber 

deliberately included the names of those who he criticized, 

unless the mention of their names would affect his 

livelihood. As none of the people he mentions in this 

context could affect his livelihood anymore, it being fifty 

years since he died, and as Rabbi Ferber clearly felt there 

was some positive benefit in mentioning the names of his 

antagonists, not only is there no longer any reason to leave 

any names out, I believe it is my obligation to include each 

and every name. So this is exactly what I have done. No 

one can be offended if the names of long forgotten 

desecrators of Jewish law, enemies of Torah and its 

obligations who tried to undermine Rabbi Ferber every 

step of his career, are included in his published memoirs. 

But there might be those who might be critical when they 

read long forgotten negative facts and stories about rabbis 

and strictly observant Jews who in some way crossed 

swords with Rabbi Ferber, and whose names he felt ought 

to be mentioned with reference to whatever the matter 
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was. But I have chosen to remain faithful to Rabbi Ferber 

himself, who clearly meant for the names of all his 

antagonists to be published for all to see – and as I have 

relied on Rabbi Ferber’s own wishes, on his Torah wisdom, 

I am sure that even those critical of this decision will hold 

their peace. 

There is a third and final thing that I wish to mention 

before I conclude this introduction. It relates to the 

omission of some names and stories, omissions so 

remarkable and startling, that I am not sure myself how to 

interpret them. I will leave it as a riddle for you to puzzle 

over and understand. There are quite a few episodes of 

consequence that Rabbi Ferber simply leaves out of his 

narrative. These were matters of importance which 

without question were known to him, and about which he 

must have had some opinion. The one that is most obvious 

to me, as I am writing a separate book about its 

protagonist and his life, is the infamous episode of the 

London based Rabbi Joseph Shapotshnick and his spurious 

dispensation for Agunot, also known as ‘chained wives’, to 

remarry, endorsed by what turned out later to be the 

forged signatures of prominent European rabbis. Six 

hundred of Shapotshnick’s rabbinic colleagues from 

around the world, including the leading rabbi of 

Lithuanian Jewry, Rabbi Chaim Ozer Grodzenski, and the 

leading Polish Hasidic leader of the era, the Rebbe of Gur, 

Rabbi Avrohom Mordechai Alter, signed a public 
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declaration against Rabbi Shapotshnick in 1928. A number 

of English rabbis were amongst the signatories on the 

declaration. But not Rabbi Ferber. Nor does he mention 

the whole episode in his memoirs, despite the fact that it 

rocked the rabbinic world at the time. It is hard to know 

why – I simply mention it as an example of a noteworthy 

omission. 

But this, and any other omission pale into 

insignificance in relation to an omission that occurs in the 

very first few pages of the memoirs. In these pages Rabbi 

Ferber describes in great detail, and with great 

enthusiasm, the town of Slabodka in which he grew up. He 

talks about the history of the Jewish community in 

Slabodka, and of course Kovno – the neighbouring larger 

town. He recalls great events. He details the positive and 

negative attributes of the various rabbis who lived in 

Slabodka. It seems that he leaves nothing out, until you 

realize that he has left out the one person who the world – 

to this day – most identifies with Slabodka – the man 

known as the Alter of Slabodka, Rabbi Natan Tzvi Finkel, 

the founder and spiritual mentor of the Knesset Yisrael 

Yeshiva. Rabbi Finkel lived in Slabodka before Rabbi 

Ferber was born and left Slabodka long after Rabbi Ferber 

had moved to England. The whole of Slabodka was made 

up of a few insignificant streets – it was a tiny little town. 

Rabbi Ferber even mentions the Rosh Yeshiva of Rabbi 

Finkel’s yeshiva, Rabbi Moshe Mordechai Epstein, and in 
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the same connection he mentions Rabbi Isser Zalman 

Meltzer. But Rabbi Finkel’s name is not mentioned even 

once! 

As Rabbi Ferber himself makes clear, he studied at the 

rival Knesset Beit Yitzchok yeshiva in Slabodka, so he 

obviously belonged to the ‘anti-mussar’ faction in the 

famous dispute he describes that led to the split in 

Slabodka yeshiva. His reverence for Rabbi Yitzchak 

Elchanan Spektor, the rabbi of Kovno, and universally 

recognized in his day as the world’s leading rabbi, after 

whom the yeshiva was named, as well as for Rabbi 

Spektor’s son and successor, Rabbi Tzvi Hirsch 

Rabinovitch, is very obvious from the narrative. But this, 

and his allegiance to Knesset Beit Yitchok, in itself does 

not explain the omission of Rabbi Finkel’s name. 

Furthermore, it is obvious that Rabbi Ferber was not in 

principle ‘anti mussar’. He describes how Rabbi Yitzchak 

Blazer, a devoted disciple of the founder of the mussar 

movement Rabbi Yisrael Salanter, made a strong 

impression on him, and elsewhere he mentions how he 

used mussar in his own homilies and public addresses to 

exhort and influence his audience.  

So was the ‘anti mussar’ faction in the Slabodka 

yeshiva in fact an ‘anti Rabbi Finkel’ faction? Is it possible 

that this controversy was primarily due to personality 

clashes rather than a clash of principles? And whatever the 

answer to these questions, did Rabbi Ferber decide not to 
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mention Rabbi Finkel because he did not want to mention 

anything bad about someone considered – at least by the 

time the memoirs were written – as a great and revered 

leader, even if this was not Rabbi Ferber’s own view? Or 

did he not mention Rabbi Finkel because he felt that 

mentioning him without describing his role in the dispute 

would be dishonest, and that as a very great man nothing 

negative should be written about him, even if true? Or was 

there another reason that caused Rabbi Ferber not to 

mention him? Whatever the reason, the omission of Rabbi 

Finkel from the memoirs is a puzzle worth considering 

and I leave it to you, dear reader, to draw your own 

conclusions. 

To sum up, I believe that we have covered plenty of 

ground to prepare you for the memoirs themselves. 

Hopefully this introduction has helped you understand 

what they contain, how they have come to be published, 

and why they have been published in the way that they 

have. Now all that is left for you to do is read the memoirs 

and to derive as much pleasure out of them as I have. 

Enjoy! 
 

 

Pinchas Eliezer Ha-Levi Dunner 

Beverly Hills, CA, Kislev 5777 
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Photo 1: Rabbi Tzvi Hirsch Ferber as he appeared in the 1930s. 
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Photo 2: Rabbi Ferber left instructions to be buried in the Adath 

Israel Beit Olam in Enfield, North London, rather than next to his 

wife, who was buried at his community’s cemetery in Streatham. 

The Enfield cemetery is where all the members of London’s 

strictly Orthodox community, including various distinguished 

rabbis, are buried. This is the original headstone, later replaced by 

his family (see inset photo). 
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Photo 3: Mrs Freida Ferber, whose untimely passing at the age of 

50 in 1934 prompted Rabbi Ferber to begin writing his memoirs, 

so that their family history and struggles together would not be 

forgotten. 
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Photo 4: The wedding in 1930 of Yetta Gerber, daughter of Rabbi 

Pinchas Yaakov Gerber, to Rabbi Isaac Rudnick. Rabbi Ferber is in 

between the bride and her father, on the left of the photo. 
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Photo 5: Mrs. Freida Ferber’s headstone at Streatham Jewish 

Cemetery. Rabbi Ferber helped found the cemetery for his 

synagogue members, the ‘West End Great Synagogue’, but was 

later frozen out of its administration when it began to be a major 

income stream for the community. In his memoirs Rabbi Ferber 

accuses the synagogue board, and the chazan, of financial 

impropriety in connection with the cemetery, and expresses 

regret for having ever been involved in setting it up. 
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Photo 6: The first page of the Rabbi Ferber memoirs manuscript. 
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Photo 7: Rabbi Ferber with the Ponevezher Rav, Rabbi Yosef 

Shlomo Kahaneman, in London during the 1950s. 
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ראש הישיבה של "כנסת בית יצחק" אבל לא נשאר שם 

ין זמן הרבה; לאחר שקפץ מחלוקת בתוך הישיבה ב

התלמידים הציונים ומתנגדי הציונות, עזב הרב רבינוביץ 

את סלבודקה פעם שניה ואח"כ נתמנה לר"מ בישיבת טלז 

 ושם נשאר עד סוף ימיו בשנת תרצ"א.
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הרב חיים סג"ל (חזן) נולד בסלבודקה בשנת תר"ה ולמד  49

תו בקראצק היה רב בסודרג. בישיבה שם. לפני רבנו

בינובה הוא כיהן כרב שלושים שנה עד פטירתו בשנת 

תרע"ד. חיבר ספר שאלות ותשובות בשם "אורח לחיים" 

עת "בית - (ווילנה תרע"ט) וגם כתב כמה מאמרים בכתב

וועד לחכמים" של הרב ישראל חיים דייכעס, רבה של 

; 72לידס באנגליה. ראה עליו: "יהדות ליטא" ג', עמ' 

  .128, עמ' 6006"אוצר הרבנים" מס' 

יפית נולד בפרייל, עיר רבנותו של -הרב צבי הירש מה 50

אביו הרב נפתלי הרץ, בשנת ת"ר. בגיל שבע עשרה 

נתמנה לרב בליוונהוף (ליבאני), ואח"כ שמש רב 

באיישישוק, וגם ראש הישיבה גדולה המפורסם שם. לאחר 

רב בווילקוביסק שריפת איישישוק בשנת תרנ"ה נתמנה ל

ושימש שם עד מלחמת העולם הראשון. נפטר בליפצק 

; "אוצר 66בשנת תרע"ט. ראה עליו: "יהדות ליטא" ג' עמ' 

 .358, עמ' 17365הרבנים" מס' 

הרב חיים שלום טוביה רבינוביץ נולד בלוקניק בשנת  51

תר"ך. היה תלמיד מובהק של הרב אליהו ברוך קמאי, 

בהיותו בן שלושים שנה הוזמן ראב"ד וראש ישיבת מיר. 

להיות ראש הישיבה בסלבודקה אבל אחר רק שנתיים עזב 

את הישיבה להיות רב במאיסיאד, ונשאר שם שמנה שנים. 

בתקופת המחלוקת בסלבודקה חזר הרב רבינוביץ להיות 



 ל

 

, עמ' 937; "אוצר הרבנים" מס' 267-270הדתית" א', עמ' 

 .80; "אהלי שם" עמ' 20

הרב מאיר פיימר בנו של הרב יוסף פיימר רבה של סלוצק  47

משנת תקפ"ט עד שנת תרכ"ד. באותו זמן של המחלוקת 

בסלבודקה סכסך הרב פיימר עם יעקב דוד ווילובסקי 

רבנות בסלוצק. הסבא מסלבודקה (הרידב"ז) על כסא ה

עזר את הרידב"ז ושלח לו את הרב איסר זלמן מלצר עם 

קבוצה בחורי ישיבה סלבודקה. הרידב"ז חשב שהקמתה 

של ישיבה תחת הנהגתו בסלוצק יוסיף לו יוקרה ואף כח. 

כנראה שהוא צדק אבל בגלל תמיכתו של הסבא לרידב"ז 

בסלבודקה. הרב פיימר תמך למתנגדיו בהמחלוקת נגדו 

בנו של הרב פיימר, הרב יוסף, היגר לארצות הברית בשנת 

תרפ"ה וגר בברוקלין ניו יורק עד יום מותו בשנת תרצ"ט. 

, 12931על הרב מאיר פיימר ראה: "אוצר הרבנים" מס' 

 .270עמ' 

זו הרב יצחק אליעזר ליפמן שרשבסקי נכדו של הרב  48

י נולד שמואל, האב"ד האחרון בווילנה. הרב שרשבסק

בווילנה בשנת ת"ר ולמד בוולוז'ין וסלבודקה. שימש כרב 

בכמה עיירות בליטא ומשנת תרמ"ט בנעשוויז'. נפטר 

; 103בשנת תר"פ. ראה עליו: "יהדות ליטא" ג', עמ' 

 .239, עמ' 11410"אוצר הרבנים" מס' 
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הרב אברהם אהרן הכהן בורשטיין נולד בקמניץ בשנת  46

שע הכהן בלומנטל תרכ"ז, בה שימש אביו הרב יהו

ליטוביסק הרב -ברבנות. אשתו היתה בת הרב מוויסוקי

לייב קיידונר המכונה ר' לייבצ'יק חריף. הרב בורשטיין 

נודע בכמה  כינויים, "העילוי מקמניץ" ו"העילוי מוויסקי". 

הצד השוה של כל הכינויים הוא המלה "עילוי". בגיל 

הגיד שמונה עשרה נמנה לר"מ בישיבת סלבודקה ושם 

שיעור יומי כמה שנים. בגלל חילוקי דעות בינו ובין 

ההנהלה על סדרי הלימוד בישיבה הוא עזב סלבודקה ועבר 

להישיבה בקלם. משנת תרנ"א כיהן כרב בכמה עיירות 

בליטא, ביניהם ציטוביאן (מקום רבנותו לאחר כמה שנים 

של הרב יעקב קמנצקי), ריטובה, בניקשט, סלנט, שדובה, 

. הוצעה לו בעיר נובהרדוק במקום הרב יחיאל וטובריג

מיכל אפשטיין בעל "ערוך השולחן". אך משנודע לו שיש 

מיעוט מהקהילה שהתנגדו למנותו סירב לקבל את כסא 

הרבנות שם. בימי מלחמת העולם הראשון בשבתו בשאוול 

העלילו עליו שהוא מרגל גרמני, והשלטון הרוסי דנו אותו 

סים ונפלאות בטל פסק דין הנורא, לתליה ר"ל. ועל ידי נ

אבל בתנאי שהוא יעזוב מיד את העיר. בשנת תרפ"ד עלה 

בורשטיין לא"י ונקרא על ידי רב קוק לכהן כר"מ הראשון 

בישיבת "מרכז הרב", אבל לא זכה לשמש בכהונתו זו 

הרבה זמן; לאחר שנתיים הוא נפטר בירושלים. ראה עליו: 

ציקלופדיה של הציונות ; "אנ32"יהדות ליטא" ג', עמ' 



 כח

 

בשנת תרפ"ב עזב את הרבנות והגיע לארצות הברית. בניו 

תורה של הרפורמים יורק הוא שימש כמלמד בתלמוד 

והשליך לגמרי את הדת. ראה עליו: "אנצקלופדיה של 

. טשרנוביץ בעצמו 449-462הציונות הדתית" ב', עמ' 

כתב פרקים מזכרונותיו, ובהם פרקים על זמנו בכולל 

קובנה ובפרט על הספדו על ר' יצחק אלחנן. ראה "פרקי 

 .159-161חיים" (דפוס "בצרון", ניו יורק, תשי"ד) עמ' 

בעצם, המחלוקת היה נגד הסבא מסלבודקה, הרב נתן צבי  45

פינקל. יכול להיות שמתנגדיו ראה איך הוא שלח כמה 

מטובי הישיבה ביחד עם רב איסר זלמן מלצר להתחיל את 

הישיבה בסלוצק ונפל בהם הרגשת קנאה ומתוך קנאתם 

החלו לחפש מומים בהנהלת הישיבה, ובפרט בשיטת 

ו תומך חזק ברבה החדש של המוסר. להמתנגדים הי

קובנה, הרב צבי הירש רבינוביץ, בנו של הרב יצחק אלחנן 

ספקטור. כנראה הרב רבינוביץ היה מתנגד ותיק לתנועת 

המוסר. באייר תרנ"ז הוא חתם ביחד עם כמה רבנים 

אחרים על כרוז חריף "למען דעת" נגד תנועת המוסר 

יבה נגד הרב ומנהיגיה. אחרי כמה מאורעות אי נעימים ביש

פינקל וקבוצתו עזב הסבא את בנין הישיבה והתחיל ישיבה 

חדשה בסלבודקה על פי דרך תנועת המוסר, וכמה 

מהבחורים עזבו אתו. על פרשה זו ראה: "הישיבה 

 .295-298הליטאית בהתהוותה", עמוד 
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נבחר להיות אב"ד קשודרי ובשנת תר"נ בעיר פאנימון. 

 .81, עמ' 3729ראה עליו: "אוצר הרבנים" מס' 

היה רופא ועסקן  )1822-1912חק בן דוד פיינברג (יצ 43

ציבורי בעיר קובנה ובשביל יהודי רוסיא. אביו, ר' דוד, היה 

סוחר, מאישיה הדגולים של קהלת קובנה במאה הי"ט 

וראשית המאה העשרים. דחה הצעה לשמש כפרופיסר 

באוניברסיטה רוסית בתנאי שימיר את דתו. הוא היה איש 

דים וגם אצל הגוים. ראה עליו: "יהדות מכובד גם אצל היהו

  .207ליטא" ג', עמ' 

"רב צעיר", כינוי של חיים טשרנוביץ, נולד בעיר שביז,  44

פלץ וויטבסק, בשנת תרל"א. מצד אמו היה נכד של הרב 

שלמה יצחק דרוזד, אב"ד שביז, אחד מהרבנים הכי 

חשובים בליטא בימים ההם. טשרנוביץ התחיל חייו כמו כל 

זמנו: למד תורה אצל זקנו והשפעתו עליו היה עצומה ילד ב

עד מאד. אחר חתונתו וזמן קצר אצל משפחת אשתו הוא 

החליט לנסוע לקובנה ללמוד בישיבה המפורסם "כולל 

קובנה" שבראשה עמד ר' יצחק אלחנן ור' משה דנישבסקי. 

גאונותו וידיעתו בש"ס ופוסקים עשה רושם גדול, וגם 

"ב בעיר. כנראה אפילו לפני חתונתו דרשותיו בקהילות בה

היה לו נטיה להשכלה והוא התקרב אצל כמה מהמשכילים 

הכי מודרניים. לאחר לימודיו בקובנה הוא נבחר לאב"ד 

אודסה ופתח שמה ישיבה חצי לפי המסורה וחצי מודרני. 



 כו

 

אב"ד בעיר בלטרימונץ. אחר הכתרתו קבע הרב יצחק 

להוראה ע"י הרב משה  אלחנן כלל שכל מי שלא נסמך

דנישבסקי לא יקבל סמיכה ממנו. בשנת תרנ"ז כשהתחיל 

המחלוקת בישיבה שבסלבודקה הועמד הרב משה לראש 

הישיבה של ישיבת כנסת בית יצחק, וכנראה בישיבה זו 

למד הרב פרבר ולא אצל ישיבת כנסת ישראל תחת 

נשיאתו של הסבא מסלבודקא, הרב נתן צבי פינקל. הרב 

טר בשנת תרס"ט. על מקומו נתמנה הרב משה משה נפ

מרדכי אפשטיין. ראה עליו: "רבותינו שבגולה" א', עמ' 

; "אוצר הרבנים"  41; "יהדות ליטא" ג', עמ'  130-143

  .303, עמ' 14577מס' 

הרב צבי יעקב אופנהיים נולד בעיר יקובקה בשנת תרי"ד.  41

זיו  כבר בצעירתו הוא שימש כר"מ בישיבת ר' שמחה זיסל

בקלם. בשנת תרמ"ג עזב רב אליעזר גורדון את רבנותו 

בקלם להיות אב"ד ור"מ בעיר טלז ובמקומו נבחר הרב 

אופנהיים ושימש שם מ"ג שנה. נפטר בשנת תרפ"ו. אחר 

מותו נדפס ממנו את ספרו "צבי גאון יעקב" שו"ת 

וחידושים וביאורים בסוגיות הש"ס ופוסקים. ראה עליו: 

, 17532; "אוצר הרבנים" מס'  25', עמ' "יהדות ליטא" ג

 , שם נולד בשנת תרט"ו.362-3עמ' 

הרב בנימין מייזל נולד בשנת תרט"ו. נשא את בתו של  42

הרב שמואל הלפרין אב"ד סמילוביץ'. בשנת תרמ"א 



 כה

 

תרנ"ז. יש עוד הרבה חומר מאת הרב ליפשיץ על מרן הרב 

יצחק אלחנן בזכרונותיו "זכרון יעקב", ג' חלקים, 

 פרנקפורט/קובנה, תרפ"ד~תר"צ.

הידוע בשם "הגדול ממינסק". נולד בבריסק בשנת תקצ"ח,   38

למד בקובנה בבית מדרשו של הרב ישראל סלנטר. משנת 

ג עד סוף ימיו כיהן כאב"ד מינסק ועל שמה נתפרסם תרמ"

בכינוי "הגדול ממינסק". נסתלק לפתע ז' שבט תרנ"ו. ראה 

עליו: "הגדול ממינסק, ספר תולדותיו וקורותיו" מאת מאיר 

; "יהדות  91-95היילפרין ; "רבותינו שבגולה" א', עמ' 

, עמ' 11808;  "אוצר הרבנים" מס'  80-81ליטא" ג', עמ' 

244. 

39 *bulletins 

נולד בשנת תק"ל במינסק. אביו מו"ה אברהם היה ר"מ  40

בישיבה במינסק. למד אצל הרב אהרן שאול זעליג הכהן 

בעל ספר "מגן שאול", וספר "תשובות לשואל", ועוד למד 

אצל הרב דוד הכהן המכונה "העילוי מקרסנה". אחר 

חתונתו לבתו של הרב זאב וואלף ווישנבסקי מסמרגון, 

למד הרב משה שנתיים בקבוץ הפרושים הנודע בעיר 

איישישוק (אצלו למד בתקופה זו בצעירתו הרב מאיר 

שמחה הכהן, בעל "אור שמח"). בזמן שהרב יצחק אלחנן 

טרח בעצמו שיבא לסלבודקה להיות אב"ד, היה הרב משה 



 כד

 

בישיבה שלו בסלבודקה. אחר שהוא לא נתמנה לרבנות 

סלבודקה נשאר שם רק שנה ובשנת תרנ"ד הוא עזב 

הישיבה עקב חילוקי דעות עם הסבא. משנת תרנ"ו ועד 

הישיבה   סוף ימיו הוא כיהן כאב"ד פוניבז' ושם ייסד את

הגדולה בשנת תרע"א. ר' איצלה נפטר בשנת תרע"ט. 

; "יהדות  180-186ראה עליו: "רבותינו שבגולה" א', עמ' 

 .231, עמ' 11017; "אוצר הרבנים" מס' 90ליטא" ג', עמ' 

הרב צבי הירש רבינוביץ, בנו של הרב יצחק אלחנן  35

ספקטור, נולד בנאסוויז' בשנת תר"ז או תר"ח ולמד אצל 

ביו. לפני רבנותו עבד כבעל בית חרושת לעורות. לאחר א

שנת תר"ם כיהן כאב"ד מיטאו, בלטביה, שם לחם בכח 

גדול נגד כמה גזירות רעות מאת השלטונות והצליח 

לבטלם. בשנת תרמ"ח, אחר עזיבת הרב יעקב יוסף 

לארה"ב להיות רב הכולל בעיר ניו יורק, מילא הרב צבי 

נא כמגיד העיר. אחר פטירת הירש את מקומו בעיר וויל

אביו נבחר לשבת על כסא הרבנות בעיר קובנה במקום 

אביו ושם נפטר בשנת תר"ע. ראה עליו: "יהדות ליטא" ג', 

, (שם נולד 360, עמ 17454; "אוצר הרבנים" מס'  91עמ' 

 תר"ח).

 תרס"ט.  36

ספר "תולדות יצחק" מאת הרב יעקב ליפשיץ, דפוס   37

ומאיר אייזנשטאדט", ווארשא,  "מאיר יחיאל האלטער



 כג

 

ספר "עץ החיים" נדפס בפרמישל וברלין בין שנת תרמ"ב  30

בר, לשנת תרמ"ד. הספר כולל חילופי אגרות בין המח

עסקן ועובד בצרכי ציבור הרב דוד טבלי אפרתי, וחכמים 

שונים. ר' דוד טבלי נולד בליטא בשנת תר"י, ונפטר בגיל 

 צעיר בפרנקפורט דמיין בשנת תרמ"ב.

"תולדות אנשי שם", דפוס "יצחק גאלדמאן", ווארשה  31

 תרל"ה.

מומחה רפואי עם ידע בסיסי של רפואה. בימים אלה  32

קו ברפואה בסיסית למען הקהילה, אנשים פשוטים עס

אלא אם יש מקרה חירום רפואי עיקרי הדורש מומחיות 

 כירורגית.

הרב רפאל יו"ט ליפמן הלפרין שבסוף ימיו היה אב"ד  33

בביאליסטוק. נולד ברוזני פלך גרודנה בשנת תקע"ו ובגיל 

עשרים נתמנה לרב בקראווה (קרעוועס) הסמוכה לוולוז'ין. 

ר"א. נפטר בביאליסטוק בשנת שם שימש עד שנת ת

; "אוצר  44תרל"ט. ראה עליו: "יהדות ליטא" ג', עמ' 

; "רבותינו שבגולה" א', עמ'     168, עמ' 7947הרבנים" מס' 

50-55. 

הרב יצחק יעקב רבינוביץ, המכונה "ר' איצ'לה פוניבז'ר"  34

נולד בעיירה שרשוב על יד גרודנה בשנת תרי"ד. למד 

" הרב ירוחם יהודה ליב פרלמן. אצל ה"גדול ממינסק

בשנת תרמ"ט הוזמן על ידי הסבא מסלבודקה להיות ר"מ 



 כב

 

הרב יצחק בן הרב חיים מוולוז'ין, הרב שלמה איגר, והרב 

יצחק אלחנן ספקטור. בסוף ימיו ישב בפאריס והיה שם רב 

של יהודי רוסיה ופולין. חיבר כמה ספרים וקונטרסים, 

ובראשם ספר "עליות אליהו" תולדות הגר"א מווילנא, 

"י יוסף ראובן ראם בשנת נדפס פעם הראשון בווילנה ע

תרט"ז, ואח"כ פעמים רבות. הרב יהושע העשיל נפטר 

בשנת תרמ"ד ומנו"כ בפאריס. ראה עליו "ישורון" חלק ה', 

עמ' תשמ"ב~תשפ"ב, והמשך בחלק ו', עמוד 

; "אוצר הרבנים"  60ת"ש~תשכ"ב ; "יהדות ליטא" ג', עמ' 

 .163, עמ' 7716מס' 

מי שכתב את הדברים. אולי לא ברור מי המחבר מתייחס כ 27

 כוונתו על ר' אלי'.

בעל בית יהודה המכונה מהריב"ן הוא הרב יהודה בן ניסן  28

אב"ד קאליש בסוף המאה השמונה עשרה למספרם. נולד 

בשנת שפ"ד ונפטר או בשנת תנ"ו או בשנת תנ"ח. ספרו 

בית יהודה כולל חידושיו ב"תוספות שבאגדות ששה 

ובות קידושין גיטין חולין ב"ק". מסכתות דהיינו יבמות כת

נדפס פעם הראשון בזולצבך בשנת תמ"ז, ובפעם שני 

 בדסאו בשנת תנ"ח.

ראה אותו סיפור בגירסא אחרת בסוף חלק ב' ב"רבותינו  29

 .371שבגולה", עמוד 
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בעומר שנת תרל"ג. ההסכמות נדפסו רק שנה אחת אחר 

גמר הדפסת הספר וצורף רק לחלק מהטפסים. הסכמת 

אב"ד סלבודקה נכתב תחת התאריך ב' אב תרל"ב. הרב 

לה ירושלם נולד באושמינה פלך ווילנה בשנת תר"ב, וע

לארץ בשנת תרל"ו והתגורר בעיה"ק ירושלים. שם נדפס 

עוד שני ספרים ממנו: "דברי חכמה" ו"כתר חכמה" שנדפסו 

ע"י יואל משה סלומון בשנת תר"ם. הרב ירושלם, 

שהתחתן עם בת הרב זלמן חיים ריבלין, נפטר בדמי ימיו 

 בשנת תרמ"ג.

יה הרב דוד רגנסבורג, חטר מגזע בעל "כנסת יחזקאל", ה 25

גאון מפורסם. ארבעים שנה הוא כיהן כאב"ד בכמה קהלות 

חשובות: בווינדוב, בשאד, ובפפלן. אחד מבניו, הרב אלי' 

שלום, התגורר באנגליה וכיהן כמו"ץ בלונדון. עוד בן היה 

לו, הרב מנחם דוב הי"ד (נולד בתרי"ב; נרצח עק"ה ע"י 

הנאצים ימ"ש בשנת תש"א) אב"ד זאמבראב בפולין 

תרל"ב. אשתו של הרב דוד היתה אחות של הרב משנת 

, עמ' 5038אליה רוגולר. ראה עליו: אוצר הרבנים מס' 

108. 

הרב יהושע העשיל לוין נולד בווילנה בשנת תקע"ד או  26

תקע"ח לאביו המפורסם הרב אליה זאב, איש צדיק 

ושלשלת ישרה בן אחר בן דור ששי להמרש"א. היה ת"ח 

דברים עם גאוני וגדולי הזמן, כמו מופלג וגם בצעירתו בא ב



 כ

 

התלמידים המובהקים של מייסד תנועת המוסר מרן 

מוהר"ר ישראל ליפקין סלנטר. נולד בשנת תקפ"ב וסירב 

כל חייו לשמש ברבנות. נפטר בשנת תרמ"ח. ראה עליו: 

  .46, עמוד 2143נים" מס' "אוצר הרב

ספר "פסקי הגר"א" כולל כמה לקוטים מפסקי הגר"א על  23

שו"ע או"ח, מלוקט על ידי הרב צבי הירש למפרט אב"ד 

שטולוביץ, נדפס פעם הראשון בדפוס יהודה ליב מ"ץ 

בווילנה בשנת תרל"ד בלי הסכמות. הספר נדפס פעם 

י שנית בארבע חלקים משנת תרס"ב עד שנת תרס"ד ע"

האלמנה והאחים ראם בווילנה. בדפוס שנית יש כמה 

הסכמות וביניהם ההסכמה שנזכר פה בזכרונות הרב פרבר. 

נראה שהרב פרבר טעה בשם של הרב; בהסכמה הוא 

חותם שמו "יעקב אליה בן אריה הלוי" ולא אורי, עיי"ש. 

התאריך בהסכמת אב"ד סלבודקה כ"ו אייר תרל"ד. 

הם כולם רבנים ההכי חשובים  מעניין שהמסכימים האחרים

בזמנם, כמו הרב יצחק אלחנן ספקטור, הרב אליהו דוד 

רבינוביץ תאומים (האדר"ת), הרב יחיאל מיכל אפשטיין, 

  ועוד.

ספר "טובי חיים" מאת הרב זאב וואלף ירושלם, כולל שני  24

חלקים בספר אחד: חלק א' שו"ת, וחלק ב' דרושים. הספר 

צינאלינבויגין ושמרי' רבינוביץ נדפס בדפוס אברהם צבי ק

באיטקונן. ההדפסה התחיל בשנת תרל"ב ונגמר בל"ג 
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, שם נפטר ח' כסלו תרנ"ה; "אינציקלופדיה של 287עמוד 

  .114-121הציונות הדתית" א', עמ' 

בעיר  חלק א', "יד יוסף", נדפס על ידי "הלל דווארזעץ" 19

ווילנה בשנת תרל"ה, וחלק ב', "שביל הזהב", בו נכללו 

כמה פסקי תשובה על שאלות הזמן, בפרט אלו הנוגעות 

להיהודים והיהדות בא"י ומצוות התליות בארץ, נדפס על 

ידי בנו הרב יהונתן בדפוס "אחים שלוצברג" בעיר ווארשה 

 בשנת תרנ"ז.

תרי"א, ונפטר הרב יהונתן אליאשברג נולד בקובנה בשנת  20

בדמי ימיו בעיר וולקוביסק בשנת תרנ"ט. כיהן כאב"ד 

פומפיאן משנת תרל"ה ואח"כ במריאמפול משנת תרל"ז. 

בשנת תרמ"ח נבחר לרבנות וולקוביסק וכיהן שמה עד 

פטירתו. היה מהרבנים הראשונים שהצטרף אז לתנועת 

; 27הציונית המדינית. עליו ראה: "יהדות ליטא" ג', עמ' 

; 111-114יקלופדיא של הציונית הדתית", עמ' "אנצ

  .159, עמוד 4503"אוצר הרבנים" מס' 

הקדמת הספר נקרא "תולדות מרדכי" והוא ביוגרפיה של  21

 הרב מרדכי אליאשברג, נכתב על ידי בנו הרב יהונתן.

ספר "מכתב מאליהו": "פרשת גדולת הרב... אליהו  22

ד בונימוביץ, לעווינזאהן ז"ל מקראטינגען" מאת הרב דו

נדפס בעיר ווילנה בשנת תרס"ה, ע"י שרגא פייבל גרבר. 

הרב אליהו היה מנכדי הגר"א מווילנא, והיה אחד 
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; 92-93פולין", עמ' קי"ב קי"ז; "יהדות ליטא" ג', עמ' 

 . 48, עמ'  2220"אוצר הרבנים" מס' 

האחים ראם בווילנה הספר הזה נדפס על ידי האלמנה ו 16

בשנת תרל"ב. המחבר הרב שלום רבינוביץ כיהן כאב"ד 

 ינישוק פלך קובנה, והוא נפטר בשנת תרל"ב.

ספר "תולדות אליהו" מאת הרב ארי' ליב פרומקין נדפס    17

פעם ראשון בשנת תר"ס בעיר ווילנה ויצא לאור אחר כך 

ר בכמה מהדורות. "נכלל בו תולדותיו של רבינו אליהו (ב"

יעקב קאלישר .... נודע בשם ר' אליהו ראגאלער) זצ"ל 

האבד"ק קאליש ואגפיה", ועוד על כמה אנשים מבני 

משפחתו. למעשה היום יש ג' חלקים, רק שני חלקים 

הראשונים נדפס בדפוס מאיר יחיאל האלטער בווארשה 

בשנת תר"ס. המסדרים ומוציאים לאור היו הרב יהונתן 

סק, הרב דובער הלוי לוויטין חתן אליאשברג אב"ד וולקובי

 ובן המחבר. ניישווייזב"ד המחבר, והרב יהושע רבינוביץ א

 נולד באיישישוק בשנת תקע"ז ונפטר בבויסק בשנת תר"ן.   18

אביו היה מו"צ בעיר רומשישוק, כיהן כאב"ד ז'אזמיר עשר 

שנים משנת תרי"א ואח"כ כאב"ד בויסק עד סוף ימיו. שנה 

את הישוב הישן בא"י עם פסק דינו לפני מותו הרעיש 

להתיר עבודת הארץ בא"י בשנת השמיטה. ראה עליו: 

, 13730; "אוצר הרבנים" מס' 27"יהדות ליטא" ג', עמוד 
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א"ז [בחידושי תורה הספר: "מכתב בחידו"ת מא בסוף  11

מאדוני אבי זקני] רבי אריה ליב שפירא זצוק"ל מקאוונא 

להגאון ... רבי חיים ברלין זצ"ל". ספר "חיל המקדש" 

(דפוס ציון, ירושלים, תרצ"ג) מאת הרב חיים יעקב בן הרב 

 ארי' לוין.

, מחבר ספר (היום בלארוס)הרב מנשה בן יוסף מאיליה   12

מורגון פלך ווילנה בשנת "אלפי מנשה", נולד בעיר ס

תקכ"ג, ונפטר בעיר איליה בשנת תקצ"א. ראה עליו: 

"תולדות המחבר" מאת י. ספאלער בתוך ספרו "אלפי 

; "אוצר 7-13מנשה" (ווילנא תרס"ה) חלק ב', עמ' 

 .  285, עמ' 13624הרבנים" מס' 

. ָשם ֵשם 239, עמ' 11412ראה עליו: "אוצר הרבנים" מס'    13

ביץ. יש מכתב הסכמה מאת רי"מ בספר המשפחה רבינו

 "מאמר מרדכי" מאת הרב מרדכי מנקס (זיטמיר תר"ס).

 לא מצאתי דבר אודותיו.   14

נולד בניישטאט סוגינד בשנת תקנ"ד ונפטר בעיר קאליש    15

בשנת תר"י. יסד את הישיבה הגדולה בסלבודקה בזמן 

רבנותו שם, ואחר עזבתו לקאליש הוא חזר פעם בפעם 

הישיבה החביבה עליו. על הרב אלי' רוגולר  לבקר את

; "חכמי ליטא", עמ' 1-8ראה: "רבותינו שבגולה" א', עמ' 

; "חכמי 170-178; "תולדות יהדות קאליש", עמ' 11-12
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על הרב שמואל משה  לוולוז'ין לפתוח הישיבה מחדש.

(שם הוא נקרא  28שפירא ראה: רבותינו שבגולה" א', עמ' 

; 102הרב משה שמואל, וזו טעות); "יהדות ליטא" ג', עמ' 

; אהלי שם עמ'  405, עמ'  19605"אוצר הרבנים מס' 

333-334. 

עוד שני בנים רבנים חשובים היו לו להר"ר ארי' ליב, אחד   8

בנו בכורו הרב מנחם זונדל אב"ד איליה (נפטר בדמי ימיו 

בשנת תר"א), והשני הרב שלמה שפירא שעליו רק ידוע 

שהוא היה אב"ד פערם אשר ברוסיה הפנימית והוא נפטר 

בשנת תרמ"ו. על שניהם ראה: "רבותינו שבגולה" א', עמ' 

18-19 . 

שם הנכון שלו הרב נח חיים אברהם שפירא. נולד תקפ"ג   9

ונפטר תרמ"ד או תרמ"ו. כיהן ראב"ד סמרגון ל"ג שנים 

אבל בלי שילום בגלל שהוא היה סוחר וגביר. ראה עליו: 

; "יהדות ליטא" ג', עמ' 19-20"רבותינו שבגולה" א', עמ' 

 . 23, עמ' 1089; "אוצר הרבנים" מס' 101

פר "אפריון דוד" (דפוס אברהם צבי סי' מ"ח. ס  10

קצינאלינבויגין ושמרי' רבינוביץ איטקונין תרל"ג) מאת 

הרב אורי דוד אפריון, אב"ד ז'אגר, בן הרב יוסף אפריון, 

אב"ד סימנה. על הרב אורי דוד ראה: "יהדות ליטא" ג', 

 . 42, עמ' 1924; "אוצר הרבנים" מס' 30עמ' 
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כרב בלונדון והכירו הרב פרבר. על הרב אליעזר שמחה 

; "אוצר הרבנים" מס'  89ראה: "יהדות ליטא" ג', עמ' 

, עם 148-150' ; "רבותינו שבגולה" א', עמ59, עמ' 2734

 תמונותו.

- נולד תקצ"ז; נפטר תרפ"א. בשנת תרמ"א רב בנובו  5

אלכסנדרובסק. בשנת תרמ"ו נתקבל לאב"ד בבוברויסק 

ובשנת תרמ"ט אב"ד ור"מ בוולוז'ין, אחרי שפתח את 

הישיבה שם מחדש. חתנו היה הגאון המפורסם הרב חיים 

 סולובייצ'יק אב"ד ור"מ בבריסק דליטא. על הרב רפאל

; "יהדות 20-26שפירא ראה: "רבותינו שבגולה" א', עמ' 

, עמ' 17839; "אוצר הרבנים" מס' 102ליטא" ג', עמ' 

 .345; "אהלי שם", עמ' 368

הרב לוי שפירא נולד בשנת ת"ר או תר"א ונפטר בדמי   6

ימיו בשנת תר"ם. ספרו "בית לוי" נדפס בווילנה בשנת 

ף הספר יש עוד תרע"ג בדפוס האלמנה והאחים ראם. בסו

תשובה אחת מאת אביו מהרא"ל שפירא שכנראה הרב 

פרבר לא ידע ממנו. על הרב לוי שפירא ראה "רבותינו 

,  12479; "אוצר הרבנים" מס' 26-28שבגולה, א', עמ' 

 .263עמ' 

נולד תר"ג; נפטר תרס"ח או תרע"ז (!) רב ברמיגולה,   7

טרישקי, קורשאן, ובשנת תרנ"ט נתקבל לרבה של 

וברויסק על מקום אחיו הרב רפאל אחרי שהוא חזר ב



 יד

 הערות

 

 

הרב מנחם מנדל בן מוהר''ר זאב וואלף רבינוביץ (נפטר   1

בשנת תר''ט) שימש כאב''ד בקובנה בין שנות תק''ל 

ל'תר''ט, בימי רבנותו של הרב אלי' רוגולר בסלבודקה. 

בשנת תקצ''ה היה בין המסכימים לש''ס דפוס ראם 

; "אוצר 91בוילנה. ראה עליו: "יהדות ליטא" ג', עמ' 

 .283, עמ' 13531ס' הרבנים" מ

ספר "עמודי אור" (דפוס טובי' כהן אפרתי, קוניגסבורג,    2

תרט''ו) מאת הרב יחיאל הלר (נולד תקע''ה; נפטר 

; 228-233תרכ''ב). ראה עליו: "רבותינו שבגולה" ב', עמ' 

, עמ' 9152; "אוצר הרבנים" מס' 46"יהדות ליטא" ג', עמ' 

נדל ה' שופטים . התאריך בהסכמה מאת ר' מנחם מ193

 תר''ב.

 ספר "שמע יעקב" (דפוס צבי הירש פעטצאלל, ליק,   3

תר''ך) מאת הרב יעקב בן הרב צבי הירש, דיין ומו''צ 

ומ''מ בעיר נובהרדוק בימי רבנותו של הרב אלקסנדר 

זיסקינד. על בעהמח''ס "שמע יעקב" ראה: "נאווארעדאק" 

) 1921, מאת אלקסנדר הרכבי (גרייזעל פרעסס, ניו יורק

 .31, 27עמ' 

נולד תקצ"ב; נפטר תרע"ה. לפני רבנותו בלומז'ה וקלבריה   4

היה רב ברוגובה שדובה וסובאלק. בנו הרב יעקב שימש 



 יג

אב"ד קהלת ראצק ואח"כ  49, ור' חיים סגל48מניאסוויז'

 50יפית-יליד סלבודקה, והגאון ר' צבי הירש מה יאנובה, שהיה

 מוולקוביסק פלך סובאלק, ועוד. 

 

והיתה מחלוקה גדולה עד שנתחלקה הישיבה לשתי מחנות. 

בעלי המוסר הוכרחו לעקור מקומם מבית המדרש הישן 

שהוחזקו בו שנים הרבה, לקלויז "ז"צ" (זובחי צדק). ובבית 

צחק על שם הגאון ר' המדרש הישן נוסדה ישיבה כנסת בית י

יצחק אלחנן זצ"ל תחת הנהגת בנו הגאון ר' צבי הירש. בישיבת 

בעלי המוסר שרתו בתור רמי"ם הני תרי גיסי הרבנים הגאונים 

רמשה מרדכי אפשטיין, ור' איסר זלמן מלצר, שנתקבלו אחרי 

 עזיבת הגאון ר' יצחק יעקב רבינוביץ זצ"ל. 

ן ר' משה דנישבסקי ובישיבת כנסת בית יצחק דימו שהגאו

יכהן בתור ר"מ, אמנם שימש יותר ר"מ אחר מחצי שנה. אך 

נוכחו כי למרות רוב גאונו בתור פוסק, לא יכשר בתור ר"מ 

 51להרחיב חוגי החריפות וההגיון, ונבחר הגאון ר' חיים רבינוביץ

אב"ד מיישאד (ואחר כך ר"מ בטלז ומנוחתו כבוד בקובנה) 

ן נפלא וסברא ישרה והי שם בכבוד שהיה חריף עצום ובעל הגיו

גדול עד שנתקבל לר"מ בטלז בצוותא חדא עם הגאון ר' יוסף 

ך זצ"ל. והיה שם עד יום מותו, ונפטר לבית עולמו וליב בל

 בקובנה. 

בשנת תר"ס עזבתי עיר מולדתי ונסעתי לשַאוול אצל אחי, 

  ולא אדע מהנעשה אחר כך בסלבודקה והישיבות דשם.
 



 יב

"רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה 

 בגוים". 

והרב הגאון ר' שבתי מארים מורה צדק מסלבודקה אמר 

בחדר הטהרה בבית הקברות "הוי רבינו הלא במקום הזה 

, כי פעם אחת בהיותו בבית הקברות נזכר כי התרתם עגונה"

עליו להשיב תשובה, והיה ירא פן לא יוכל רק בשעה מאוחרת, 

 43ונכנס בבית הטהרה וערך תשובתו. גם הספידו הד"ר פיינבערג

בשפת עבר (שהוא היה רופאו התמידי). ועוד אחד בשם 

הפרושים בני כולל קובנה, ונתפקר אחר כך הנואם הזה ונקרא 

. ואחרי שבעת ימי האבל נתמנה בנו הגאון ר' 44ב צעיר"בשם "ר

 צבי הירש רבינוביץ זצ"ל לממלא מקומו. 

אחרי פטירת מרן הגאון ר' יצחק אלחנן זי"ע נתעוררה 

. 45מחלוקת בסלבודקה נגד הישיבה שנוסדה בשיטת בעלי מוסר

ולדברי המבקרים לא הבינו המנהלים למלא תעודתם. הגאון ר' 

בר נתקבל לרב בגורז'ד, ואזל גברא רבא יצחק יעקב הר"מ כ

דמסתפי מיניה, לכן הרימו ראש, וגם התלמידים קמו נגד 

המנהלים, וגם הגאון הר"מ ר' יצחק יעקב הנ"ל נמנה בין 

שהיה אב"ד קהלת  46המתנגדים. וגם הגאון ר' אברהם אהרן

ריטובה ואחר כך טבריג, ומנוחתו כבוד בירושלים, שהיה נקרא 

י", שהיה גם כן ר"מ בסלבודקה קודם הגאון ר' "קאמניצער עילו

יצחק יעקב, גם כן נמנה בין המתנגדים. ובראשם הגאון ר' צבי 

הירש מקובנה, והגאון ר' משה מסלבודקה, ור' צבי יעקב 

מסלוצק, ור' ליפא  47אופנהיים מקלם, ור' מאיר פיימר



 יא

זכורני כי גם בפורים קודם המגילה אמרו תהלים בקול בכי 

החולה ר' יצחק אלחנן בן רחל. גם הובאו  גדול, והזכירו שם

פרופסורים מברלין ופטרבורג. וסביב ביתו בקובנה היו תמיד 

נדפקו על שער  39אנשים הרבה מבחוץ לשמוע שלומו. ובולטניס

החצר להודיע מצבו. אך נסגרו שערי רחמים וביום ערב שבת 

קודש, כ"א לחודש אדר, יצא מבית ישראל כל ההדר, כי 

 ה של מעלה, ועודני זוכר היום המר ההוא. נתבקש בישיב

הלכתי אל הלויתו הגדולה. כל העם הרב בכו והורידו כל 

הדרך כנחל דמעה על אור העולם שר התורה. הספדנים לא היו 

נצרכים כלל, ואך למותר, כי כל העם הרגישו כי נתיתמו, וכי 

עליהם לבכות ולספוד לצרה. ויען שהיה ערב שבת קודש, יום 

ום סגריר וגשם, לא היה פנאי להרבות בהספדים, והספידו קצר וי

בבית המדרש הישן (שהתפלל שם ל"ב שנים) בנו הגאון ר' צבי 

הירש זצ"ל. ועל מגרש בית המדרש החדש הספידו הגאון ר' 

ידידו, וצעק בקול מר "אבי אבי, רכב ישראל  40דנישבסקימשה 

 ופרשיו!" 

הירש פעם שנית  ועל בית עולם הספידו בנו הגאון ר' צבי

בדברים מושכלים ונפלאים מאד אשר בהם הראה חכמתו 

הגדולה, ופיו היה מפיק מרגליות בשפה צחה ונעימה, ועודני זוכר 

כל דבריו. גם הספידו הגאון צדיק יסוד עולם מרן ר' יצחק ּבְַלֶזר 

זי"ע והתחיל בפסוק "אבי אבי רכב ישראל". והגאון ר' צבי 

הלת קלם, והתחיל בפסוק "כי נלקח , אב"ד ק41יעקב אופנהיים

אב"ד פאנעמאן בפסוק  42ארון אלקים", והגאון ר' בנימין מייזל



 י

הגאון ר' יצחק אלחנן בכה בדמעות שליש, בבקרו את העיר 

ובראותו ההרס ושממון וגלי אפר. ויען שלא היו בטוחים 

התעורר לאסוף באחריות האש נשארו בעירום ובחוסר כל. לכן 

נדבות ולעזור בכל יכלתו את הנשרפים. מה רבו צדקות הגאון 

ר' יצחק אלחנן, ומה עצמו טובו וחסדו לבית ישראל, זכותו יגן 

ושם תראה  37עלינו ועל כל ישראל. ועיין בספר "תולדות יצחק"

מה שעשה הגאון הזה לטובת עמו בכל ארצות פזוריהם. העיר 

ולא חזרה לצורתה הקודמת, גם נבנתה מעט אך נתקטנה הרבה 

 בית הכנסת והקלויזען שנשרפו לא נבנו עוד.

  

  

 'בפרק 

 

בחודש אדר תרנ"ו, כחודש ימים אחרי פטירת הגדול 

, אשר 38ממינסק, הגאון האדיר ר' ירוחם יהודא ליב פרלמן

המספידים בקובנה רמזו שאין בכח הגאון ר' יצחק אלחנן 

כות הגאון הגדול עליו להספידו בעצמו, ורמז לבקש ולעורר ז

שיהיה לו רפואה שלמה, נחלה במחלת הכליות הגאון האדיר 

רבינו יצחק אלחנן. ויען שהיה זקן וחלש מאד, הרגישו הכל גודל 

הסכנה, והיתה צעקה גדולה בכל העולם ובפרט בקובנה 

 וסלבודקה. 
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רב ור"מ בגורז'ד על פי שהגאון ר' יצחק יעקב, שהיה אחר כך 

ובפוניבז' ושם מנוחתו כבוד, חריף עצום יותר מהגאון ר' משה, 

אך בנוגע להוראה אולי הצטיין יותר הגאון ר' משה. וחבר שו"ת 

"באר משה", והיה שקדן גדול וצדיק תמים ונפטר לבית עולמו 

 . 36בשנת תר"ע

סיפר לי הגאון ר' אהרן קוטלר בשם חותנו, הגאון ר' איסר 

לצר נ"י, כי פעם אחת עבר הגאון ר' משה דרך קובנה זלמן מ

בשביל טובת עירו בוטרימנץ שנשרפה, ובדרך לקח מביתו איזה 

קונטרס כתב יד בענין עגונה שסידר לעיין בו. ובהיותו בקובנה 

באכסניא עיין בו וחזר עליו. והנה בבואו לפני הגאון הגאון ר' 

דבר עגונה ובקשו יצחק אלחנן זצ"ל אמר לו כי הגיעו שאלה על 

לעיין גם כן. והגאון ר' משה בשמעו שהוא בענין שעסק 

בקונטרסו, אמר תיכף להגאון ר' יצחק אלחנן כל השיטות 

והדעות בענין זה מרבנן קמאי ובתראי עמודי ההוראה להלכה, 

 ונתפעל הגאון. ומני אז נתקשר באהבתו. 

בין מלכא למלכא, כלומר אחרי פטירת הגאון ר' יצחק 

ר, וטרם שהופיע הגאון ר' משה, אירע מילתא כי נשרפה מאי

רוב העיר סלבודקה, כי הבתים היו של עץ, ועד שבאו המכבים 

מקובנה כבר התפשט האש מהר באין מכבה. והבתים היו 

סמוכים זה לזה, וזה היה בימי הקיץ שהבתים יבשים מפני חום 

השמש, ולכן שלטה האש בעונותינו הרבים, ונשרפה בית 

סת הישנה והמפוארה ובית המדרש חסידים, וקלויז קירזנר, הכנ

 ועוד שני קלויזען, והיה החורבן גדול ונוראה, וזכורני זאת היטב. 
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הרב הגאון ר' אהרן היה משכיל ונואם מצוין לרוח הזמן, והעם 

נהרו לשמוע דבריו כי נעמו. בהשתדלות הגאון ר' יצחק אלחנן 

מקובנה ָּבנּו בית גדולה עבור הרבנית, וגם השיאו את בתה 

לסוחר קמח איש הגון בן גבאי בית הכנסת ר' גרשון אוּפ הנקרא 

והגאון ר' יצחק אלחנן זצ"ל בא בעצמו לסדר גרשון ַקלמנ'ס, 

הגאון הצדיק ר' יעקב מאיר  קדושין. ובנה הבכור נשא בת

ר זצ"ל, ומנוחתו כבוד בוילנה. יש לו תשובה בשו"ת "באר רוגול

 ונשאר עוד בן ולא אדע מה נעשה עמו.  יצחק". 

ככלות שתי השנים היתה אסיפה גדולה מראשי העיר. ועל 

ן ישראל הגאון ר' יצחק אלחנן מקובנה והציע האסיפה הופיע גאו

למנות לרב את הגאון ר' משה דנישבסקי שהיה אב"ד קהלת 

בוטרימנץ. הבעלי בתים נתודעו שאיננו דרשן מושך את הלב, 

 34וגם היו כאלה אשר נטו אחרי הגאון ר' יצחק יעקב רבינוביץ

שהיה אז ר"מ, והיה מפורסם לעילוי גדול וגאון עצום. וגם היו 

שחשדו את הגאון ר' יצחק אלחנן כי לא טוב בעיניו שיהיה הרב 

העתיד למלא מקומו  35גאון עצום יותר מבנו הגאון ר' צבי הירש

להגאון ר' משה  יען היה בקובנה הסמוכה. ויש שחשבו

דנישבסקי קרוב בקובנה עשיר נכבד נדיב וירא אלקים ר' שלמה 

 שה. אזינסקי, והוא השפיע לטובת קרובו הגאון ר' מ

אך הגאון ר' יצחק אלחנן אמר שאין לו שום פניה ח"ו, רק 

בשביל שהגאון ר' משה הוא גדול בישראל ובעל הוראה מומחה 

לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ומאד ינעם לו להיות סמוך 

לו רב גדול וגאון להתישב עמו בהלכה. ובאמת כן היה, כי אף 
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הובא למגרש הגדול לפני בית הכנסת שהיה מלא מפה לפה עד 

און רשכבה"ג ר' יצחק אלחנן זי"ע לגשת שלא היה באפשר להג

להספידו, כי עמד מרחוק. והוכרחו לטלטל שולחן גדול דרך 

מעלה על ראשי האנשים, עד שהובילו למקום הגאון מו'ה"ר ר' 

יצחק אלחנן. וראשי העדה העלוהו על השלחן, וגם עמדו 

למעלה בצד להחזיקו, כי היה זקן וחלוש, והספידו מספד מר 

וגם צוה להכריז שלא יקחו רב ב' שנים, ויתנו בקול בוכים. 

השכירות להרבנית האלמנה. וגם אסף סכום הגון לנשואי 

 הבנות. 

אחר כך הספידו הרב הישיש הספדן הגדול ר' צבי הירש 

הכהן זצ"ל מגיד מישרים דקובנה. ואחר כך הרב הגאון הישיש 

ר' שבתי מארים זצ"ל, מורה צדק בסלבודקה. וזכורני כי פתח 

ליו בפסוק "איכה יעיב באפו וכו' השליך משמים ארץ תפארת ע

 ישראל", כי הגאון המנוח היה תפארת ישראל. 

אחר כך נשא מספד תמרורים הרב הגאון הישיש ר' בנימין 

מייזעל אבד"ק פאנעמון, שהיה קרובו של הגאון המנוח זצ"ל. 

ומפני רוב העם לא היה אפשר להספידו בבית הכנסת פנימה, 

יסו אחר כך ארונו והקיפו הבימה והוציאוהו לחוץ למגרש אך הכנ

הגדול הנקרא "שול הויף", ושם נספד. ולא ראיתי לויה גדולה 

כזו, רק בפטירת מרנא ורבנא גאון העולם רשכבה"ג ר' יצחק 

 אלחנן זי"ע. 

כשתי שנים היו הרב הגאון הישיש הדיין ר' שבתי מארים, 

בין, ממלאים מקום הרב. ואחי הגאון המנוח הרה"ג ר' אהרן רו



 ו

אחישנה. כל דכפין קאי על עני ורעב, וכל דצריך קאי על מי 

שיש לו מה לאכול ואינו רעב, אך צריך לקיים אכילת מצה כמו 

איש צבא ובבית החולים שיש להם מה לאכול אך צריכנם מצה 

 שהם בזכרוני מימי ילדותי.  ומהחיוב לדאוג עבורם. אלו דבריו

וסיפר לי הרב הגאון ר' יוסף שרשבסקי נ"י כי המנוח ר' 

יצחק מאיר נולד בעיר קרעווע. אביו ר' אברהם זרח היה חובש 

, והיה רינון על אשתו, והובאת לפני האב"ד 32("פעלדשער")

, 33שהיה שם אז, הגאון מרן בעל שו"ת "עונג יום טוב" זצוק"ל

כל לאוסרה שאין עדים על חטא. אך זה תדע ואמר לה כי לא יו

שאם חס ושלום נכשלה תקבל עונש, ואם נחשדה בחנם תזכה 

לבן תלמיד חכם יותר ממנו. וזכתה לגאון עולם ר' יצחק מאיר. 

והיה תלמיד הגאון הנורא מרן ר' יהושע ליב דיסקין. וזכורני 

שסיפרו כי בימי מחלתו צעק למה לכם אותי הלא מורי הגאון ר' 

 יהושע ליב גדול יותר ממני. 

ועוד אח היה לו הרב הגאון החכם השלם ר' אהרן רובין 

שהיה מורה צדק ב' שנים בסלבודקה, ונתקבל לרב אחר כך 

בקהלה קדושה רוטניצה פלך גרודנה. ושמעתי שמטרוניתא 

אחת עזבה לו בצוואתה את חצרה והונה, כי נשא חן בעיניה 

 מאד. 

הגאון ר' יצחק מאיר במחלת בחודש מרחשון תרנ"א חלה 

הכליות, וזכורני כי הרבו להתפלל עבורו. ובי"א מרחשון נלב"ע 

בן מ"ח שנה. ועודני זוכר איך הרבה אלפים ורבבות מקובנה 

סלבודקה וכל הסביבה באו לחלק לו הכבוד האחרון. וארונו 



 ה

מבני העדה. ואחר כך נחלה, וראשי העדה ראו בזה אות כי פגע 

ל זה נענש. בכבוד הגאון הקדוש בעל "בית יהודא" רבם, ובשבי

ובקשוהו כי ישלח עשרה אנשים על קברו של הבית יהודא 

לבקש מחילה. ואמר שילכו על קברו ויבקשוהו שיהיה למליץ 

טוב עבורו בשביל שהציל העם ממכשול שלא יברכו על ספר 

תורה שלו ברכה לבטלה, ובודאי מרוב יושנה נמחקו אותיות או 

ך שבאו שודדים נפסקו, והוטב מצבו. וסיפרו כי אירע אחר כ

 וחומסים בעיר וקרעו הספר תורה. 

עוד היה רב בסלבודקה הגאון ר' יצחק אייזיק שהיה מקודם 

אבד"ק לחוביץ. והגאון ר' חנוך העניך (קודם ר' יצחק אייזיק) 

שהיה אחר כך סגי נהור וחבר ספר "משפחת החנוכי" ונשאר 

30בכתב יד. מובא ממנו דברי תורה בספר "עץ החיים"
 לשארו 

הגאון ר' דוד טעבלי אפרת מוויטעבסק. ויחוסו נזכר בספר 

  להגאון ר' דוד טעבלי אפרת הנ"ל.  31"תולדות אנשי השם"

ואחר כך היה רב הגאון ר' יצחק מאיר הנ"ל, והיה מקודם רב 

בק"ק זאסלאב, והיה נקרא "קרעווער עילוי". וזכיתי להכירו, 

ומצויין בנדבת היה בעל תואר וקומה וזקנו מגודל, איש חמודות 

לבו ומדותיו התרומיות, ודרשן נפלא. ועודני זוכר דרשותיו בנגון 

 נאה וצחות הלשון וקול רם. 

כל ושני גרגרים עוד יצלצלו באזני. אחד בהגדה של פסח "

", "הנסתרות לה' אלקינו וכו'"; ואחד על פסוק דכפין ייתי ויכול

וי לנו כי קץ באתה הוא סתום ונסתר, אך הקץ של אחישנו גל

ויהיו בבחינת זכו   ולבנינו עד עולם והוא לעשות כל דברי התורה



 ד

גם היה לו שם תלמידים מובהקים גדולי עולם, שארי הגאון 

, שהיה אחר כך אבד"ק בויסק, בעל 18' מרדכי עליאשבערגר

, ובנו הרב הגאון 19המחבר ספרים "שו"ת תרומת יד" ב' חלקים

אבד"ק וולקוביסק יספר מזה בהקדמת הספר "שביל  20ר' יהונתן

. והוא, ר' מרדכי הנ"ל, היה חתן דודי זקני הגביר הנדיב 21הזהב"

ה שהקים בית הגדול ר' מארקיל בן ר' פסח קדישזאהן מקובנ

מדרש נאה בשם "ר' מארקילס קלויז", בנין נאה וספרים יקרים, 

ויחידי סגולה היו יושבים שם על התורה והעבודה, ומתקיים גם 

היום. והוא הטיב הרבה עם מרן הגאון ר' אלי' הנ"ל. כל ימי 

רובל כסף לשבוע שכירות. ר'  2היותו י"ד שנה בסלבודקה לקח 

רובל כסף לשבוע, וגם אחר  2עוד  מארקיל נתן לו כל השנים

 ,22כך, כמסופר בספר "שביל הזהב", ובספר "מכתב מאליהו"

 הוא תולדות הגאון הצדיק ר' אליהו לבינסון מקרטינגן זצ"ל. 

עוד היה לו תלמיד הגאון ר' יעקב אלי' בן ר' אורי הלוי, 

שהיה אחר כך אב"ד בסלבודקה ושם מנוחתו כבוד, והייתי בעת 

יו הקדושים. ונמצא ממנו הסכמה על ספר "פסקי טלטול עצמות

ועל ספר שו"ת "טובי  שנדפס בוילנה בשנת תרס"ג, 23הגר"א"

אבד"ק שַאד זצ"ל, והגאון  25והגאון ר' דוד רגנסבורג .24חיים"

כי בקַאליש אינו מוצא  27וכתב מוולוז'ין ,ועוד. 26ר' העשיל לוין

תורה  דוגמתם, והיה לו עסק ביש בקַאליש אשר שם נמצא ספר

על ש"ס, ורק ביום  28ישנה כתב יד הגאון בעל "בית יהודא"

. וכאשר נקרא לעלות לתורה וראה 29הכפורים קוראים בה

אותה, אמר דפסולה היא, ובזה גרם נגדו התמרמרות עצומה 
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גם היה שם אב"ד מרן הגאון האמתי איש אלקי מופס הדור 

, בנו של גאון וצדיק ר' יעקב מנוישטאדט 15ר' אלי' רוגולר

 16"דברי שלום ואמת"סוגינד (תולדותיו ומעשיו מבוארים בספר 

להגאון הצדיק ר' שלום אבד"ק ינישוק, ובספר "תולדות 

17אליהו"
אשר יכיל תולדות הגר"א, בנו, ומשם תדרשנו).  

ובערך שנת תקצ"ו אנו מוצאים הסכמתו על ספר "טורי אבן" 

להגאון בעל שאגת אריה, וחותם עצמו אבד"ק וויליאמפאלי, 

ויליא יסובבה, וכן שכן היה הכינוי על סלבודקה אשר נהר ו

נקראת גם עתה. והוציאו לאור זמן רב אחרי פטירתו ספרו 

"שו"ת יד אליהו" ,ב' חלקים. הגאון ר' אלי' לבד רוב גאונו 

כאחד הראשונים, גם מקובל נורא, ונשארו ממנו הרבה כתבי יד 

קדושים על סתרי תורה. גם היה איש מופת ורוח ה' דובר בו, 

 ויספרו נפלאות ממנו. 

ורי, הרב הצדיק ר' צבי הירש הלוי ר"מ מסלבודקה, ומ

ומנוחתו כבוד בירושלים, סיפר שאמר הגאון ר' אלי' הנ"ל שאם 

יבא לפניו איש הבקי בששה סדרי משנה בעל פה, אז ימסור לו 

כוונות והנהגות מיוחדות, ויוכל לזכות שיבא אליו מגיד מן 

נוראות, כי השמים כמו למרן הבית יוסף. וגם בקאליש ראו ממנו 

נקרא אחר כך לשרת בקודש בקאליש. אך התחרט הרבה וכתב 

שלבו רואה כי על ידי זה לא יארכו ימיו בעולם הזה. גם סבל שם 

הרבה יסורים מהחסידים, והיה לו געגועים הרבה אחרי 

 סלבודקה, ששם היה לו נחת רוח הרבה. 

 

 



 ב

, ור' 8שנתקבל לאב בית דין ור"מ בוולוז'ין פאלאחיו הגאון ר' ר

, אבד"ק סמארגאן, ומובא תשובה ממנו 9אברהם חיים שפירא

, 11בספר "חיל המקדש", ו10(כמדומה לי) בספר "אפריון דוד"

והגאון ר' ארי' ליב שפירא היה תלמידו של הגאון הנפלא בדורו 

, מצאו מנוחתם בבית עולם דסלבודקה זצ"ל) 12ר' מנשה איליער

כי לא היה עוד בית הקברות בקובנה. וראיתי בשנת תרנ"ו 

שטלטלו עצמותם, כי הבית עולם הישן בסלבודקה נלקח על ידי 

הממשלה וטלטלו עצמות המתים לבית עולם החדש. וראיתי אז 

גם טלטול עצמותיו הקדושים של הגאון ר' יצחק מאיר בן ר' 

טר י"א אב בית דין קהלת סלבודקה, שנפ 13אברהם זרח זצ"ל

 מרחשון תרנ"א. 

מהרבנים ששמשו בקודש בסלבודקה זכורני שסיפר מורי 

הרב הצדיק ר' הירשל ר"מ דשם מרב אחד גדול בשם הרב 

14שלמה
שהיה תלמיד מרן הגאון ר' חיים מוולוז'ין, והיה שקדן  

גדול, ועל הוראותיו גמגמו חכמי העיר, כי לא יכלו לעמוד על 

ונמוקו, לא ענה שום דבר.  סוף דעתו. וכאשר שאלוהו טעמו

ופעם אחת עבר דרך שם מרן הגאון ר' חיים מוולוז'ין זי"ע, 

והתאוננו לפניו חכמי העיר על רבם שהוא מורה הוראות שאין 

דעתם סובלת, והבטיחם לתהות על קנקנו. ומדי דברו עם הגאון 

ר' שלמה, ראה כי לבו כלב הארי מסיק שמעתתא אליבא 

ת מש"ס וראשונים. ושאלו מדוע לא דהלכתא על יסודות חזקו

יברר לחכמי עירו טעמו ונמוקו. והשיב: "יעמלו גם הם כמו שאני 

 עמל על דברי תורה, ויבינו!"
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שרטוטים וזכרונות עיר 

מולדתי עד שנת תרס"א 

 אשר עזבתי אותה אז

 

 

 

 פרק א'

 

סלבודקה עיר מולדתי היא עיר עתיקה וקודמת לקובנה. 

, שנזכר בשו"ת "עמודי 1ורבני קובנה (הגאונים ר' מנחם מנדל

, והסכמה ממנו ראיתי על ספר "שמע 2אור" חלק אבן העזר

שרים דנובהרדוק ז"ל שהיה מהגאון ר' יעקב מגיד מי 3יעקב"

רבו, והוא אבי הגאון ר' אליעזר שמחה אבד"ק לומז'ה 

; והגאון ר' ארי' ליב שפירא, אבי האחים הגאונים ר' 4וקלבריה

, 6חתן הגאון הנצי"ב מוולוז'ין, ור' לוי טריסקער 5רפאל שפירא

, ואחר כך הרב בבוברויסק על מקום 7ור' שמואל משה מקורשאן



 



 



 

   



 

  
 זיכרונותיי מסלבודקה""

 )שני הפרקים הראשונים של זכרונות המלאים שיצא לאור בקרוב(

 הרב צבי הירש פרבר

 עם הקדמה והערות מאת

 פינחס אליעזר הלוי דונר

 נישואים שליצא לאור לכבוד ה

 ונתן בנימין ויזמןי

 ו'דליה מלכה דונר

  ה' חנוכה כ''ט כסלו תשע''ז

  קליפורניהבעוורלי הילס, 


