למשפחותם
לבית אבותם

תולדות משפחות מיוחסות בישראל

"ר' אברהם ּפ ֶעסְטֶער ובניו מחזיקים את ירושלים" אמר הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל על אבי משפחת
אייזנבאך ובניו הנודעים  nאבי המשפחה עלה ארצה מבודפשט שבהונגריה ומחלציו הסתעפה המשפחה
לענפיה הרבים המפארים את שמי ירושלים ושומרים על גחלתה עד היום  nמחקר מקיף וייחודי על
משפחת אייזנבאך הענפה והנודעת
מ .ירושלמי

משפחת אייזנבאך
המשפחות המסתעפות:
אורט  nאורלנסקי  nאייכלר  nאריאלי  nבורובסקי  nביכלר  nבלויא  nבלום  nבלעדי  nבעק  nבערגער  nברגמן  nברזילי n
בריז"ל  nבריף  nברנד  nגוטליב  nגולד  nגולדברג-ידלר  nגינזבורג  nגנץ  nדויטש  nדייטש  nהולצמן  nהורוויץ  nהימלפרב
 nהלפרט  nהקלמן  nהרמן  nהרצל  nויינגרטן  nויינשטוק  nויינשטיין  nזילברמן  nזילברשטיין  nחן  nחנון  nטעפ n
יאקאב  nיעקובוביץ  nכהן  nכהנא  nלוברבום  nלוין  nלוינזון  nמיוריק  nמרגליות  nסאפרין  nסג"ל  nסופר  nסטפנסקי n
סלונים  nסמט  nסנדר  nפויערשטיין  nפולק  nפקשר  nפרוש  nפריינד  nפרלמוטר  nקונסטנטינר  nקליערס  nקסטלניץ
 nקרויזר  nקרישבסקי  nרבינוביץ  nרוזובסקי  nרוזנברג  nרוזנצווייג  nרוטנברג  nרייזמן  nשאטלאנד  nשווארצר  nשור n
שורר  nשטרייכר  nשטרן  nשיינברגר  nשיף  nשיפמן  nשמואלי  nשרייבר

רבי אברהם אייזנבאך מפעסט
אבי המשפחה
רבי אברהם הוא אבי משפחת אייזנבאך שעלה לירושלים מהעיר
פעסט( ,שהיא חלק מהעיר בודה-פסט) בירת הונגריה והכה שורשים
איתנים בירושלים.
אביו היה הרב החסיד ר' ארי' יעקב (המכונה "ר' לייבל") אייזנבאך
(בנו של ר' יהודה אברהם ב"ר שלום ,אשר נולד בשנת תקנ"ה ונפטר בן
ל"ה בשנת תקצ"א; ומ' שיינדל ביילא (בת ר' יהודה ומ' פייגל זודאוו)
נולדה בשנת תקנ"ז ונפטרה בת פ"ה ביום כ"ב בתשרי תרמ"ב) נפטר בליל
פסח ,ט"ו בניסן .ואמו היתה מרת אסתר שיינדל (נולדה בשנת תקע"ג,
נישאה לר' לייבל ביום ו' באד"ב תקצ"ב ונפטרה ביום ט"ז בסיון .בת
ר' יוסף

מצבת ר' אברהם אייזנבאך מפעסט  -אבי המשפחה
)אתו"י  -איש תם וישר(
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קהילות

יום חמישי ,י"ג בתשרי תש"ע

ומרת דאבא הרשלוביץ).
ר' ליבל וזוגתו היו מחשובי העיר קראקא שבגליציה ,בעלי חסד
ומכניסי אורחים נפלאים .ר' לייב דר סמוך לנהר וכאשר ראה פעם בת
ישראל טובעת בנהר מסר את נפשו וקפץ מחלון ביתו לנהר והציל את
נפשה ,אך מחמת התאמצותו נחלש וכעבור ימים ספורים שבק חיים
לכל חי ביום ט"ו בניסן ,יום א' דפסח .לאחר תקופה נפטרה גם זוגתו
הצעירה והם השאירו אחריהם שלשה יתומים :ר' אברהם ,וְ ֶא ָחיו :ר'
יהודה הערש ור' וואלף .בת נוספת היתה לו לר' לייבל בשם דאבע,
ונפטרה בהיותה כבת שנה.
בשל מגיפה שפרצה באזור החליטו האחים לעבור לבודפשט .לאחר
מספר שנים איימה עליהם גזרת גיוס לצבא האוסטרו-הונגרי .באותו
הזמן שהה הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז בעיר והאחים נכנסו
אליו להתברך שיינצלו מהגיוס .נענה הרבי ואמר להם" :אתכם לא
יקחו לצבא" .ואכן ,ר' אברהם ואחיו הקטן שוחררו מיד עקב מכסה
עודפת ,והאח השלישי שוחרר לאחר המסדר

מצבת מרת מרים מפעסט  -אם המשפחה

הראשון בנס.
ר' אברהם המשיך לדבוק במרן ה"דברי חיים" והתקשר אליו בקשר
אמיץ ואף זכה לארחו בביתו מספר פעמים בעת ביקוריו בפעסט .גם
צאצאיו בירושלים השתייכו לחצה"ק צאנז לדורותיה.
באותם ימים נפטר הרה"ח ר' שלום (בן ר' אביש) הכהן הולנדר
במבחר שנותיו בר"ח כסליו וזוגתו מרת רבקה (בת מ' פאייע) נשארה
באלמנותה עם יתומים רכים ביניהם תינוקת ששמה מרים .אנשי חסד
החלו לאסוף מעות לאחזקת האלמנה והיתומים ,וכאשר באו להתרים
את הרה"ק ר' הערש'לע ליסקער זי"ע ,ביקש שיביאו את היתומה
הקטנה שתתגדל בביתו .ומרים התגדלה בביתו וזכתה לשמש בביתו
עד נישואיה.
מפאת גילה הצעיר התקשתה בתפילה וביקשה מהרה"ק ר' ישעי'לע
קרעסטירער ,שהיה אז בחור ושימש את הרה"ק מליסקא ,שילמד
אותה להתפלל .הוא נענה לבקשתה ולימד אותה להתפלל ,ועד זקנה
ושיבה היתה ידועה בתפילותיה הזכות ובדמעות שהיתה שופכת בעת
עומדה לפני קונה .האם מרת רבקה נפטרה ביום י"ג בטבת( .לימים,
כאשר הגיע בנה ר' יענקל פעסטער למעונו של ר' ישעי'לע מקרעסטיר
ואמר לו שהוא בנה של מרת מרים ,קם ר' ישעי'לע על רגליו והכריז:
"בשביל בנה של הצדקת מרים צריך לקום").
כאשר הגיעה העת תר הרבי מליסקא אחר חתן מתאים ,וכאשר
הגיע הבחור אברהם מפעסט לבקרו שם עינו עליו וכאשר ראה כיצד
עומד הוא בחיל וברעדה לפני קונו עד אשר נקוותה שלולית של דמעות
למרגלותיו ,אמר לדבק טוב כאשר הרבי משיא אותם דרך כבוד.
הזוג זכה להתברך מפי רבי הערש'לע שבירכם בדורות ישרים
ומבורכים נאמנים לה' ולתורתו ,ובברכת פרנסה בשפע .ברכה זו
הצטרפה לברכה שקיבל זה מכבר מהרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז.
הברכות עשו פרי ור' אברהם ראה הצלחה בעסקי חנות המזון שפתח
בבודפשט ותוך זמן קצר דרך כוכבו.
בהיותו מחזר אחר מצוות ,היה מלווה כספים לנצרכים ובביתו היה
חדר מלא משכונות של חפצי ערך מהלווים .התפרסם במידת הצדקה
והכניס אורחים דרך קבע לביתו .היה בידידות גדולה עם ראש הקהל
הנגיד ר' יצחק רייך ,שאף הוא היה מכניס אורחים מפורסם והיו

אילן משפחת אייזנבאך
ר' יהודה זודאוו

ר' שלום
ר' יהודה אברהם

מ' פייגל
מ' שיינדל ביילא

ר' יוסף הרשלוביץ

ר' ארי' (לייב) יעקב אייזנבאך מקראקא

מ' דאבא
מ' אסתר שיינדל

ר' אביש הכהן

מ' פאייע

ר' שלום הכהן הולנדר

מ' רבקה

רבי אברהם אייזנבאך מפעסט
אבי המשפחה

הגה"צ ר' שלום ארי'
(לייב) אייזנבאך
בעל "באר יצחק"

הרה"צ ר' יוסף
פעסטער אייזנבאך
ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

הילד יצחק

ר' זכריה אהרן אייזנבאך

ר' משה יהושע אייזנבאך

ר' אברהם אייזנבאך

ר' שמעון בן ציון
אייזנבאך הי"ד

ר' משה אייזנבאך

ר' שלום ארי' אייזנבאך
ר' חיים צבי אייזנבאך
בעל גמ"ח "המושיע"
ר' חיים אליעזר אייזנבאך
ר' שלום אריה אייזנבאך
ר' אברהם אביש אייזנבאך
ר' שלום לייב אייזנבאך

הרה"צ ר' משה
פעסטער אייזנבאך
ר' שלום יהודה אייזנבאך
ר' בנימין אייזנבאך

מ' לאה זילברשטיין

זוג' ר' שלמה פריינד

ר' אלכסנדר סענדר הורוויץ

זוג' ר' משה יוסף אייזנבך
ב"ר יעקב פעסטער

זוג' ר' יעקב פסח שור

זוג' ר' יעקב זונדל קרויזר

ר' פינחס הלוי הורוויץ

זוג' ר' נתנאל גולדברג-ידלר

זוג' ר' אפרים פולק
זוג' ר' אלעזר דייטש
מ' חנה יוטא זוג' ר' צבי
ארי' אייכלר
מ' חיה רבקה זוג' ר'
צבי בלעדי
ר' אברהם אלכסנדר בלעדי

מ' שרה שיינדל זוג' ר'
שמעון גוטליב

מ' נחמה זוג' ר' ראובן נתן
נטע הלוי הורוויץ

ר' אברהם שלום הלוי הורוויץ

ר' שניאור זלמן אייזנבאך

מ' מרים
ר' משה יהודה אייזנבאך

ר' שלמה
זילברמן

מ' חיה רבקה זוג' ר' אברהם
חיים צבי שאטלאנד

ר' שמעון
זילברמן

ר' יעקב שיפמן

ר' יצחק שיפמן

זוג' ר' עזריאל שאול פרלמוטר

זוג' ר' שלמה ב"ר אברהם
מרדכי קליערס

זוג' ר' שלמה הלפרט

מ' ברכה זוג' ר'
אברהם זילברמן
הבחור דב בער

זוג' ר' פינחס צבי הרמן

ר' שלום זאב אייזנבאך הי"ו

ר' יעקב בלעדי

ר' נחום אייזנבאך
מ' מרים

ר' יוסף דוד
אייזנבאך

זוג' ר' אברהם ב"ר אליהו
עזריאל אייזנבאך

ר' ישראל נח
אייזנבאך

זוג' ר' זאב וואלף יאקאב
מ' לאה יוכבד זוג' ר'
יהושע סמט
מ' שרה זוג' ר'
זאוויל יעקובוביץ

מ' חיה זוג' ר' ברוך
בערגער בארה"ב

ר' יעקב סמט

ר' אברהם
אלכסנדר סמט

זוג' ר' מרדכי
זלמן סג"ל

זוג' ר' מרדכי דויטש

ר' משה פינחס
אייכלר

ר' דוד שלמה
אייכלר

זוג' ר' דוד צבי
הכהן פקשר
זוג' ר' דוד
נחמן רבינוביץ
ר' מרדכי
אלימלך אייכלר

ר' אהרן
אייזנבאך

זוג' ר' צבי
יעקב בריז"ל

ר' יצחק ארי' אייזנבאך
מ' איטה לאה זוג' ר' אלעזר
מענדל קונסטנטינר

מ' גולדה לאה זוג'
האדמו"ר ר' שלום
סאפרין מקאמרנא

ר' אברהם
אייזנבאך

מ' הענא גישא זוג' ר'
ישראל רוזנצווייג

זוג' ר' משה
שיפמן

מ' אסתר שיינדל זוג' ר'
יצחק לוינזון
הגאון ר' יחיאל
פישל אייזנבאך
ראש ישיבת "שער
השמים"

זוג' הגאון ר'
משה רוזנברג

ר' מאיר בערגער

ר' נתנאל אייזנבאך

זוג' ר' אורי בלויא

מחלקים ביניהם את האורחים.
ר' אברהם שמר על קדושת השבת מכל משמר והיה נוהג לסגור
את חנותו ביום שישי בחצות היום ,למרות שקונים רבים התדפקו על
דלתותיו .גם את הקונים שהגיעו לפני חצות היה שולח מעל פניו מפני
כבוד השבת ולא חס על ממונו .פעם הגיע אליו שר חשוב וביקש לקנות
סחורה בממון רב אך ר' אברהם עמד בנסיון וסגר את החנות למרות
שהפסיד סכום עצום.
לאחר שגדלו ילדיו ,הלכו הבנים לבית הספר הכללי בגזרת
המלכות ,ומיד עם סיום היום הראשון ללימודים הודיע ר' שלום לייב,
הבן הבכור ,כי גם אם יצטרך למסור את הנפש לא יסכים ללמוד שם
לאחר שהמורה יושב בגילוי ראש .ור' אברהם שלח את בניו לכפרים
סמוכים ורק לקראת שבת היו חוזרים הביתה.
הענין העיק על ר' אברהם ,שלא זכה לראות את בניו כל השבוע
ונמנע ממנו לפקוח עין על חינוכם .פעם
אחת שמעה האם את בניה משוחחים
ביניהם כשאחד אומר לשני שכאשר
יגדל הוא רוצה להיות רופא ,והשני
אמר שרוצה להיות חובש וכן הלאה.
נזדעזעה האם וזעקה אל בעלה" :וכי
רופאים וחובשים אנו מגדלים"?! ומיד
החליטו לעלות לארץ ישראל ולגדל את
הבנים לתורה וליראת שמים.
ר' אברהם וזוגתו החלו בפעולות
שונות כדי לקבל אישור הגירה ובראשית
דרכם קיבלו על עצמם להתענות בשני
וחמישי למשך שנה שלמה ,כדי לזכות
לעלות במהרה .ידידו ר' יצחק רייך סייע
בידם ובעזרת קשריו עם הקונסוליה
בפעסט ,הצליח להנפיק אישורים לכל
המשפחה .ר' אברהם חיסל את עסקיו
ונטל עמו סכום נכבד להוצאות הדרך

ר' אברהם חיים
קונסטנטינר

ר' שבתי קונסטנטינר
זוג' ר' בנימין
שורר

ר' שמאי בערגער

ר' אברהם שמחה
אייזנבאך

זוג' ר' דוד הולצמן

מ' מרים
שווארצר
מ' מרים

ר' אברהם אייזנבאך

ר' יצחק בערגער

ר' אליעזר בערגער

זוג' ר' יוסף חיים כהן

ר' ראובן אייזנבאך
ר' מרדכי אייזנבאך
זוג' ר' חיים ויינגרטן

זוג' ר' שמעון
אייזנבאך ב"ר מרדכי
ב"ר יעקב פעסטער

ר' דוד אייזנבאך בארה"ב

זוג' ר' שאול
קסטלניץ

ר' אברהם יצחק
מאיר אייזנבאך

ר' שלמה אייזנבאך

ר' פינחס אייזנבאך בארה"ב

ר' זכריה אברהם
אייזנבאך בארה"ב

זוג' ר' יצחק אורט

זוג' ר' פסח נחום ברגמן זוג' ר' יהודה ליב קרויזר

זוג' ר' יצחק
שלמה זייבלד

ר' אברהם יצחק מאיר אייזנבאך

הילד דוד

ר' אברהם יצחק זוג' ר' אברהם ר' שלמה אייזנבאך זוג' ר' אהרן
מאיר אייזנבאך אהרן שיינברגר
מיכאל הימלפרב
(ברזילי)
ר' ברוך ר' מנחם שלום זוג' ר' בנימין בן -זוג' ר' אליעזר
אייזנבאך
אייזנבאך
ציון שטרייכר סטפנסקי

ר' שמעון אייזנבאך

ר' משה יוסף אייזנבאך

זוג' ר' מנחם גינזבורג

ר' שלמה אייזנבך

ר' ליפמן דוד אייזנבאך זוג' ר' אהרון יצחק ביכלר

זוג' ר' יעקב אורלנסקי

זוג' ר' שמואל
שטרן ר' ליפמן דוד ר' אברהם ר' ישראל שאול זוג' ר' שכנא
יחזקאל
הקלמן
לוברבום מאיר לוברבום צבי לוברבום
בארה"ב

מ' מירל זוג' ר' יצחק מרדכי לוברבום

ר' שלמה
אליעזר
לוברבום

זוג' ר' מנחם זוג' ר' אברהם זוג' ר' חיים
ויינשטוק דוד שמואלי נחמן מרגלית

מ' רבקה בלומא זוג' ר'
חיים יוסף דוד ויינגרטן

זוג' ר'
יצחק
פרוש

ר' משה ר' שלום ר' שלמה ר' יהושע
ר' אברהם ר' יהודה ר' ישראל
שמעון
יצחק מאיר ויינגרטן ויינגרטן ויינגרטן
ויינגרטן ויינגרטן ויינגרטן
ויינגרטן

ר' אבנר שלום
לוברבום
זוג' ר'
משה
בריף

זוג' ר'
נחום לוין

מ' פעסל זוג' ר' פייטל כהנא
זוג' ר' מרדכי זוג' ר' משה
אהרון שרייבר
מיוריק

ר' ברוך
ארי' (לייב)
אייזנבאך
ר' אשר אנשיל
אייזנבאך

זוג' ר' יצחק
אייזיק סנדר

זוג' ר' נחום
שור

מזיוו"ר:

ר' אברהם יצחק מאיר זוג' ר' יוסף בורובסקי

ר' יצחק
אייזנבאך

ר' אברהם
אייזנבאך

ר' משה
שמואל
אייזנבאך

ר' יעקב
אייזנבאך

ר' דוד
אייזנבאך

זוג' ר' אשר
יאקאב

זוג' ר' חנינא
שיף משב"ק
אדמו"רי גור

ר' אברהם אייזנבאך ר' שלמה אייזנבאך

זוג' ר' חיים אהרן סופר

ר' יעקב יוסף אייזנבאך

זוג' ר' מרדכי חיים סלונים

ר' אליעזר ליפא הלוי רוזנצווייג
ר' אברהם הלוי
רוזנצווייג

זוג' ר' שמואל
יעקובוביץ

ר' נחמן יצחק
מאיר כהנא

מזיוו"ש:

ר' שלמה
אייזנבאך

ר' נתן נטע אייזנבאך

זוג' ר' ישראל
בער שור

זוג' ר' אברהם
יצחק גולד

ר' אברהם
משה כהנא

מ' רחל זוג' ר' אלימלך
הרצל בזיוו"ר ור' יהודה
צבי הורוויץ בזיוו"ש

זוג' ר' משה בלום

ולמחיה בארץ.
טרם צאתם לדרכם ,נסעה האם ליטול ברכה מצדיקי הדור
להצלחת דרכם .ר' יצחק רייך שיגר מכתב אל הרה"ק ר' יהושע
מבעלזא ובו כתב ,שעתידה להגיע אליו אשה צדקנית מפעסט שחפצה
לעלות לארץ ישראל לטובת חינוך הבנים בדרך התורה ועליו לברכה
כראוי .משמים סיבבו ,שבאמצע קריאת המכתב הגיעה מרת מרים
אל מהר"י מבעלזא והוא בירך אותה מקרב לב והתבטא כי רואה
על הדורות העתידים לצאת מצאצאיה שיהיו נאמנים לה' ולתורתו.
בגודל הערכתו של הרבי למסירות נפשם לחינוך הצאצאים ,יצא
ללוותה כברת דרך ארוכה וכאשר סובבה את ראשה לראות זאת ,חזר
לביתו ,וכל ימיה הצטערה שעשתה כן.
מסופר ,כי בעת שעלו על הספינה לארץ ישראל ,ניגש נוסע אחד
אל ר' אברהם ושאל אותו למחוז חפצו .כאשר
שמע שהוא בדרכו להשתקע בארץ ישראל ,ניסה
להניא אותו ממחשבתו ואמר לו שעתידים הם
לגווע ברעב בארץ .ר' אברהם נבהל ,אך זוגתו
מיהרה להרגיעו באומרה" :זה הבעל-דבר
שמנסה לחבל בכרמים" .ולמרות שר' אברהם
ניסה לחפשו אחר כך בספינה  -לא מצאו.
משפחת אייזנבאך הגיעה לנמל יפו בשנת
תרל"ט-תר"מ ,ומשם נסעו בכרכרה לירושלים.
בדרכם ,עמד שודד אלים שעמד בפרשת דרכים
והיה מלסטם את הבריות ,אך הסוסים מיהרו
בדרכם ,רמסו את הגזלן והנוסעים ניצלו.
בתחילת התיישבותו בירושלים ,גר ר'
אברהם ב'חצר רייסין' ואח"כ התיישב
ב'בתי מחסה' .בזקנותו עבר להתגורר בבית
בנו ר' יעקב בשכונת 'בית ישראל' כאשר
הבן ר' חיים הערש קיים מצוות כיבוד אב
ואם בהידור רב ומדי יום היה מכתת רגליו
מביתו בשכונת 'בתי ראנד' הרחוקה כדי

מצבת ר' שלמה זלמן (ב"ר אברהם
מפעסט) בארה"ב

הילדה אסתר מלכה

זוג' ר' פינחס
פויערשטיין

ר' בנימין אייזנבאך
זוג' ר' ראובן קרישבסקי

מ' אסתר שיינדל זוג' ר'
שלמה ויינשטיין

זוג' ר' ישעיה
משה חן

ר' פינחס אליהו אייזנבאך

ר' יצחק שאטלאנד

ר' יוסף אייזנבאך
מ' דבורה זוג' ר' אלחנן
אלימלך שיפמן

ר' ארי' לייב גוטליב

ר' משה
זילברמן

ר' שמואל ארי' לייב אייזנבאך

הרה"צ ר' יעקב
פעסטער אייזנבאך

הרה"צ ר' חיים צבי
פעסטער אייזנבאך
מ' רחל (מזיוו"ר) זוג' ר'
אביש ברש"ל אייזנבאך

זוג' ר' אברהם אלכסנדר בלעדי

זוג' ר' משה מרדכי חנון

מ' חיה זוג' הגאון ר' ישראל
יצחק רייזמן חבר הבד"ץ

הרב ר' שלמה זלמן
ש"ץ ושו"ב בארה"ב

ר' דוד שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ

ר' יצחק אליהו אייזנבאך

מ' מרים

זוג' הרה"ג ר'
אביגדור אריאלי

מ' שרה
לאה

ר' אהרן יוסף
אייזנבאך

ר' מנחם
מרדכי
אייזנבאך

זוג' ר' משה זוג' ר' אליעזר
דוד הלוי בעק
טעפ

זוג' ר' פרץ רוטנברג

ר' משה מאיר אייזנבאך

ר' יצחק אייזנבאך

זוג' ר' נחום רוזנברג

זוג' ר' ישראל רבינוביץ

זוג' ר' צבי לוברבום

ר' יצחק לייב
רוזנצווייג

זוג' ר' יצחק אייזיק ברנד

זוג' ר' משה דוד
הכהן רוזובסקי

זוג' ר' מתתיהו
דייטש

לבקר את הוריו ולשמשם.
למרות שהגיע לירושלים עם סכום נכבד ,התרושש חיש מהר מחמת
טוב לבו וצדקה שחילק לעניים .הוא נהג להלוות כסף לכל נצרך ולא
נשה בהם מימיו ,כספו אזל והוא נאלץ לקבל תמיכה חודשית מ'כולל
שומרי החומות'.
זכו ר' אברהם וזוגתו להקים דור ישרים מבורך .כאשר נשאלה
פעם מרת מרים" :כיצד עלית לארץ ישראל ,והלוא בנייך הפכו להיות
מקבלי דמי חלוקה"? השיבה" :מוטב שיהיו מקבצי נדבות ,אך יהיו
גם יהודים יראים ושלמים!".
ר' אברהם ניחן בקול ערב והיה בעל תפילה נפלא .לעתים היה
יורד לפני התיבה בביהכ"נ ב'חצר רייסין' ובביהכ"נ של 'כולל שומרי
החומות' ומסביב לו עמדו בניו וסייעו לו כמשוררים .כאשר היה
מתפרסם בירושלים כי ר' אברהם פעסטער עובר לפני התיבה היה
בית המדרש מתמלא במתפללים שביקשו להאזין לזמרת החזן ובניו.
תפילתו של ר' אברהם היתה כחסידים הראשונים ונמשכה עד שעות
אחר הצהרים ,ולמרות מעמדו הנכבד היה שפל בעיניו כרפש.
ר' אברהם נפטר ביום י"ט באלול תרע"ד וזוגתו ביום כ"ט בניסן
תרע"ז ,ונטמנו בהר הזיתים.
השאירו אחריהם דורות ישרים :חמישה בנים שנולדו בפעסט,
אחד שנולד בירושלים ,ובת:
א .הגה"צ ר' שלום ארי' (לייב) פעסטער בעל ה"באר יצחק"
(להלן).
ב .הרה"צ ר' יוסף פעסטער (להלן).
ג .הרה"צ ר' משה פעסטער (להלן).
ד .הרב ר' שלמה זלמן ,זוגתו מרת רבקה לאה בת ר' אליהו
לייב גרינפלד .לאחר שנאשם בהריגת ערבי בזמן השלטון הטורקי
בירושלים ,נמלט לארה"ב והשתקע בה .שימש שם כשליח ציבור
כמיטב מסורת משפחת אייזנבאך ,וכשוחט ובודק.
האח הצעיר ר' יעקב לא הכירו ומספרים ,כי פעם הגיע לארה"ב
בתקופת יום השנה לאביו ר' אברהם ונכנס לבית הכנסת וביקש
לירד לפני התיבה ,אך נתקל בר' שלמה זלמן שאף הוא טען כי יש

יום חמישי ,י"ג בתשרי תש"ע
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משפחת הגה"צ ר' שלום לייב אייזנבאך

רבי משה אייזנבאך
ב"ר אברהם מפעסט
נולד בשנת תרכ"ט ועלה לירושלים בהיותו כבן שש.
מגדולי תלמידי ה'שרף מבריסק' ,הגאון ר' יהושע לייב
דסקין .שימש את רבו והעלה את דברי רבו על הכתב וחלק ניכר
מ"חידושי המהרי"ל" נדפס ע"פ רשימותיו.
עלה ונתעלה בקדושתה של ירושלים והיה לאחד מפארי
גידוליה .חסידא ופרישא אשר נהג כל ימיו לא לישון על המיטה
אלא היה נרדם תוך כדי הלימוד ,ומיד היה ננער וממשיך
בלימודו .מעולם לא עבר עליו חצות לילה בשינה ושקד על
תלמודו עד אור הבוקר .מחסרון כיס היה פעמים רבות לומד
לאור הלבנה.
קיבל תורה מפי הגאון רבי שניאור זלמן מלובלין בעל
ה"תורת חסד" ואת תורת בנסתר למד מפי הגה"ק רבי חיים
שאול דוויק גדול המקובלים בדורו .התדבק בצדיקי הדורות
והיה משגר פתקאות להזכרה להניח על ציוניהם להפקד בדבר
ישועה ורחמים.
ניחן בקול נעים ושימש כבעל תפילה רבות בשנים ,ובחלקן
אצל הרה"צ מבארניב ,ועמד לפני קונו כבן המתחטא לפני
אביו .לתפילותיו וזמירותיו יצאו מוניטין והיה מגביה את
המתפללים טפח וטפחיים מעל האדמה .הסתופף בצלו של
הרה"ק רבי נחום מרחמסטריווקא וזכה להיות המשורר
הקבוע בשולחנותיו הטהורים.
נטל חלק במערכות על קדושת ירושלים והיה מגדולי
הלוחמים למען החינוך הטהור .חתם יחד עם רבו וידידו
הגרי"ח זוננפלד על קריאת קודש למען החינוך בטהרתה ופעל
רבות לשמירה על צביון העיר .שימש כבוחן בת"ת 'שומרי
החומות'.
נפטר בערב שב"ק ,י"ט באד"ב תש"ג ,בהיותו כבן ע"ד .אחיו
ר' חיים הערש שהה אצלו בשעת גסיסתו וקרא יחד עם הציבור
פרקי תהלים ,וסיפר ,כי כאשר קראו את הפסוק" :יקר בעיני
ה' המוותה לחסידיו" ,נסתלק לגנזי מרומים.
השאיר אחריו ברכה כתבי יד רבים ,מלאים מזן אל זן
בחידושי תורה ומערכות מסועפות על שו"ע יו"ד ומהם
התפרסמו בכתבי עת שונים .ספריו עברו בירושה לבנו ר'
שמואל ואח"כ לנכדו הגאון ר' פישל ראש ישיבת 'שער השמים'
אשר העיד ,כי פעמים רבות התחבט בשאלות בקבלה והספקות
נפתרו לו לאחר שעיין בהערותיו של זקנו.
זוגתו מ' יענטל בת ר' אברהם ארי' הלוי המבורגר (ב"ר
יהודה משה הלוי המבורגר מנאוועמעסטע מראשוני תלמידי
מרן ה"חתם סופר" שעלו ארצה) ,נפטרה ביום כ"ג במנ"א
תשי"ז.
אבי:
א .ר' שלום יהודה אייזנבאך ,בארה"ב .נולד בשנת תרנ"ב.
זוגתו מ' רחל בת ר' יוסף בנימין  .אבי .1 :ר' בנימין אייזנבאך.
 .2מ' לאה זילברשטיין.
ב .מ' נחמה ,זוג' בנש"ק ר' ראובן נתן נטע הלוי הורוויץ,
בן הרה"צ ר' שמואל שמעלקא ,מצאצאי האחים הקדושים
הרה"ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג והרה"ק רבי פנחס
בעל ה"הפלאה" .אמו מרת שיינא עלקא היתה בתו של הרה"ק
ר' אלעזר מענדל בידרמאן מלעלוב.
על השידוך מספרים הצאצאים ,כי פעם הלך ר' משה
פעסטער בסמוך לביתו של הרבי ר' דוד'ל בידרמאן ,וכאשר
הבחין בו הרבי סימן לו שייכנס לביתו .בהכנסו ,אמר לו הרבי:
"נראה לי שר' נוט'ל שלי מתאים לחתן לבתך נחמה" .הוא
קרא לו "נוט'ל שלי" מפני שהוא התגדל על ברכיו ,בהיותו
דודו ,לאחר שהתייתם מאביו בהיותו כבן שנתיים וקבע עמו
שיעורים בתורה וגם היה מעירו בחצות הלילה .ר' משה לא
היסס ,וכחסיד צייתן הגביה את קולו בברכת "מזל טוב" ואץ
לבשר זאת לזוגתו ואמרו לדבק טוב .
מרת נחמה היתה ידועה בירושלים כשדכנית והקימה בתים
רבים בעיר.
תלמיד חכם בנגלה ובנסתר ,מיקירי ירושלים .לא החסיר
מימיו מהשכים קום בחצות ולהגות בתורה ובייחוד בתורת
הקבלה בה היה בקי והמקובל הגה"צ ר' אשר זעליג מרגליות
היה מגיע מפעם לפעם להתייעץ עמו בענינים סבוכים בתורת
הנסתר .ענוותן ושפל ברך ולא החזיק טיבותא לנפשיה .עסק
בצורכי צדקה ותמך בעניים בסתר .נפטר ביום כ"ג ניסן תשכ"ו.
צאצאיו:
 .1מ' מאטיל זוג' ר' אברהם אלכסנדר בלעדי ב"ר צבי
(הנזכר לעיל).
 .2ר' דוד שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ ,חתן ר' יעקב מנחם
ב"ר שאול יצחק פריינד.
 .3ר' אלכסנדר סענדר הורוויץ ,חתן ר' יעקב זעליג
סוכטשובסקי מחשובי חסידי ברסלב.
 .4ר' אברהם שלום הלוי הורוויץ ,חתן ר' מאיר כהן.
 .5מ' מלכה לאה ,זוג' ר' יעקב פסח ב"ר אברהם מאיר שור.
 .6מ' רבקה רחל ,זוג' ר' יעקב זונדל ב"ר מרדכי יהושע
קרויזר .הו"ל את הספר "נטע שעשועים" מזקנו הרה"ק ר' נטע
מחעלם וחיבר ספר על מסכת עירובין.
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קהילות

יום חמישי ,י"ג בתשרי תש"ע

שער הספר "באר יצחק" לר'
שלום לייב אייזנבאך

ר' יצחק (בר' משה יהושע
ברש"ל) אייזנבאך

מצבת ר' שלום לייב
אייזנבאך בהר הזיתים

ר' משה יהושע בר' שלום לייב
אייזנבאך

לו יארצייט של אביו .לאחר דין ודברים התברר כי שניהם אחים מבטן
ומלידה.
נפטר במבחר שנותיו בגיל חמישים ,ביום כ"ז בניסן תרצ"ג .זוגתו
נישאה בשניה ועברה לגור בארץ ישראל.
ה .הרה"צ ר' חיים צבי פעסטער (להלן).
ו .הרה"צ ר' יעקב פעסטער (להלן).
ז .מרת אסתר שיינדל ,נפטרה ביום ב' באלול תש"ח .זוגת ר' שלמה
ויינשטיין ,נפטר ביום י"ז בטבת תשכ"א.
ח .הילד דוד ,נפטר ביום י"ז במנ"א תר"מ.

רבי שלום ארי' (לייב) אייזנבאך
בעל ה"באר יצחק"
הבן הבכור שנולד בפעסט בשנת תרכ"ו לערך .במקור אחד מובא שלמד
אצל ה"כתב סופר" .הגיע לירושלים בשנת תרל"ח בהיותו בגיל בר מצוה
ונקרא על שם עיר מוצאו" :ר' שלום ֶּפעסטער" וכך גם כונו יתר אחיו.
נמנה בין תלמידי הגאון מהרי"ל דיסקין מבריסק  .מתלמידי החכמים
המובהקים שבירושלים ומחשובי הלומדים ב'כולל אונגרין' .שקד על
תלמודו בהתמדה בלתי מצויה בקול רם ,ובעל ידיעה מקפת בכל חלקי
התורה .איש צדיק ובעל מידות תרומיות ,וקיים את המקרא "והצנע לכת
עם אלוקיך" .למד מתוך דחקות נוראה עד שצאצאיו היו רעבים ללחם,
ולמרות זאת שקד בהתמדה מופלאה ובצהלה על פניו.
כתב חידושי תורה רבים והשאיר אחריו כתב יד על שישה סדרי משנה,
אך לא עלתה בידו להדפיסו מחמת עניותו .רק את ספרו הנודע "באר
יצחק" על קדשים הוציא לאור ושם מזכיר הרבה מחכמי ירושלים שעמם
עמד בקשרי הלכה .מאידך  -גאונים רבים מזכירים אותו בספריהם
ומביאים ממנו דברי תורה משמו .לאחרונה התגלה מכתב שכתב ה"חפץ
חיים" אליו.
בקי גדול היה בעניני שביעית ונמנה על הקבוצה הירושלמית ,יחד
עם הגאון רבי פנחס עפשטיין והגאון רבי אביש אייזין ,שעמדו לימין
ה"רידב"ז" במערכות לשמירת השביעית כהלכתה .ה"רידב"ז" כותב
עליו בהסכמתו על ספרו" :חד מהרבנים הגדולים המובהקים אשר
בעיה"ק ירושלים הרב שלום לייב אייזנבאך ,הרב הגדול ,החריף ובקי
בכל מקצועות התורה ,ירא שמים גדול ,יותר משלושים שנה יושב
בעיה"ק ירושלים ולומד בשקידה רבה ובהצנע לכת מנעוריו ,ומלא וגדוש
בכל התורה כולה" .ה"רידב"ז" אף מעתיק ממכתבים שר' שלום לייב
שלח אליו ,בספרו "פאת השולחן" עם בית "רידב"ז" .מעניין להוסיף ,כי
ה"רידב"ז" קרא פעם על ר' שלום לייב את הפסוק" :ארץ אשר אבניה
ברזל"" ,ברזל" באידיש "אייזן" ,לרמז על שמו 'אייזנבאך'.
את חיבורו "תכלת מרדכי" על סדר טהרות מסר לאדם שביקש לסייע
לו בהוצאות הדפוס ,אך לבסוף נדפס על שם המדפיס ,כאשר מתוך גוף
הספר מתברר על נקלה כי ר' שלום לייב הוא המחבר ,כי בו מוזכרים
שמות גאוני ירושלים אשר החליפו עמו מכתבים וכן כותב "הקשה בני
משה יהושע".

ר' שלום לייב (ב"ר משה יהושע ברש"ל)
אייזנבאך

הגאון רבי ישראל יצחק רייזמן
(חתן ר' שלום לייב)

פרסם דברי תורה רבים בקבצים ומאספים שונים בעת ההיא וחידושיו
אתבדרו בבי מדרשא .בני קהילת אמשטרדם המעטירה שלחו אליו כתב
הכתרה לרבנות קהילתם ,אך הוא סירב להשתמש בכתרה של תורה.
לבד מגדלותו בתורה אחז גם במידת החסד ,ובערבי שבתות וימים
טובים היה מכתת רגליו כששק על שכמו ,אוסף חלות ומחלקן לעניים
צנועים .מסופר ,כי בעת נישואי בתו בערש"ק ,הגיע לחופה זמן מועט לפני
כניסת השבת ,בהתנצלו שאין העניים צריכים להפסיד מזה שהוא מחתן
את בתו.
עמד על משמר קדושת חומות ירושלים ולחם למען שמירת המסורת
מדור דור .בענין שימוש בשפה העברית שיגר אליו הג"ר חיים צבי
הערנרייך אב"ד מאד תשובה שנדפסה בשו"ת "קב חיים" וכותב אליו:
"אורו עיני בראותי אדם קשה כברזל (רמז לשמו אייזנבאך )...מדבר
מתוך להבת אש למען קנא קנאה לה' צבקות  ,ע"ד אשר חדשים מקרוב
באו ללמוד עם בניהם ובנותיהם לדבר בלה"ק וכו' ,ודאי שפיר קאמר מר
והיטיב וכו' שאסור להשתמש בלה"ק אנשים שאינם מהוגנים".
נשא את מ' חוה סימא בת הגאון ר' אברהם אבלי קוסובסקי (ומ' עטיל
הענא) מהוראדנא (אחות הגאון ר' חיים יהושע בעל ה"קונקורדנציה"),
מגזע גולי ספרד והיה לו כתב יוחסין עד דון יצחק אברבנאל .הוא עלה
מוילקוביסק בליטא לפני שנת תרט"ז וכיהן כדיין ואח"כ כראב"ד
בביה"ד הראשון לעדת האשכנזים בירושלים ושימש גם כמשגיח ובוחן
בת"ת 'עץ חיים' ,וכל ימיו שקד על התורה והעבודה מתוך עניות .ר' אבלי
היה חתנו של ר' משה זאב פיינשטיין נכד הרה"ק רבי מאיר מאפטא
בעל ה"אור לשמים" ,ונפטר זקן ושבע ימים בהיותו למעלה מבן ק' שנה,
ביום י' בטבת תרנ"ה ועל מצבתו נכתב" :אהוב ורצוי ,צדיק יסוד עולם,
באור תורתו הופיע כל נעלם ,רב רבנן העמיד תלמידים הרבה לעשות חיל
בלימודים".
ר' שלום לייב נפטר בהיותו כבן נ"ג ,ביום כ"ד בשבט תרע"ח .לפני
פטירתו ,אמר לחתנו הגאון ר' ישראל יצחק רייזמן ,כי חושב הוא כי
כאשר יבוא לעולם העליון יהיה חף מעוון ביטול תורה .זוגתו מ' חוה
סימא ,נפטרה ביום ה' באייר תש"ד.
צאצאיו:
א .יצחק ,נפטר בילדותו .לזכרו קרא אביו את ספרו "באר יצחק".
ב .ר' משה יהושע אייזנבאך .זוגתו מ' יענטא בת ר' יצחק בער סבלה
ייסורים רבים בימי חייה ,ונפטרה ביום ד' בתשרי תשי"ח.
נולד בשנת תרמ"ה .איש מורם מעם וצדיק מופלג ,מגדולי ירושלים
של מעלה אשר מקטנותו התנהג בקדושה ובטהרה בדרכי החסידות.
זכה להסתופף בצל גדולי ירושלים ,הגאון רבי שניאור זלמן מלובלין בעל
ה"תורת חסד" ,הרה"ק רבי דוד בידרמאן מלעלוב והרה"צ רבי אברהם
שמחה הלוי הורוויץ מבארניב בעל ה"חמרא טבא" ו"אורה ושמחה"
אשר עלה לירושלים בשנת עת"ר.
בגיל י"א יצא מהת"ת והחל ללמוד בחברותא עם הג"ר יוסף גרשון
הורביץ ראש ישיבת 'מאה שערים' ויחד עמו למד בכל יום שבעה דפים,
ובד בבד נבחן אצל אביו על כל שו"ת "נודע ביהודה" בהבנה נפלאה.
מנעוריו למד מדי יום עשר שעות רצופות ביום ועל כל פרק חזר שלש

פעמים .בימי המלחמה ,כאשר שרר מחסור כבד ונבצר ממנו לרכוש נפט
למאור ,היה יוצא בלילות מחוץ לבית ולומד לאור הלבנה.
התאחדו בו שלשת עמודי העולם ,תורה ,עבודה וגמילות חסדים.
תקופה ארוכה הוליך ת"ח אחד מתושבי ירושלים שהיה סגי נהור ,ואסף
תרומות למחייתו כשבדרך עסקו בתורה .במנהג זה נהג גם באמצע ימי
ה'שבע ברכות' שלו והלך עמו לבוש בגדי שבת.
דר בשכונת 'בית ישראל' והיה מפארי השכונה .בגיל ארבעים כהו
עיניו מחמת התאמצותו ללמוד תורה לאור הלבנה ,ואז נתגלה כוחו
הגדול בתורה כאשר היה חוזר על דפי הגמרא בע"פ וסימני השו"ע עם
נושאי הכלים בלי להחסיר מלה .בימי זקנותו היה מתעורר מעצמו
בהגיע שעת חצות ועד אור היום קרא בע"פ דפי זוהר ושאר הספרים הק'.
שימש כ'מקריא' בר"ה והוזיל דמעות כמים מרוב התרגשות של מצוה.
בערוב ימיו ,לאחר שבנו ר' שמעון בן-ציון נהרג בשנת תש"ח ,נפל
למשכב וסבל ייסורים .על משכבו קרא פרקי משניות בע"פ ,כפי שנהג רבו
בעל ה"תורת חסד" ,בעצת רבו הרה"ק בעל ה"צמח צדק" מליובאוויטש,
ללמוד כל העת משניות שמא ייפטר מן העולם בערש"ק ולא יספיקו
לקוברו לפני השבת ,וישנן בינתיים פרקי משניות עד קבורתו .ואכן נפטר
בליל שב"ק פרשת וירא ט"ו במר חשוון תשי"ז ,בעת אמירת "נשמת".
צאצאיו:
 .1ר' שמעון בן-ציון אייזנבאך הי"ד .איש חסיד מרומם ,נפש נקי
וצדיק מחשובי חסידי חב"ד .נשא את מ' חנה רעכיל בת ר' צבי הירש
ב"ר חנניא יוסף היילפרין (עליו ראה במאמרנו על משפחת היילפרין).
נהרג בחיי אביו ביום י"ד באייר תש"ח בהפגזות על ירושלים.
 .2ר' יצחק אליהו אייזנבאך .זוגתו מ' רחל לאה בת ר' נחמיה חשין,
נפטרה ביום ז' בתשרי תש"ס .ממשכימי קום וסופר סת"ם בירושלים.
נפטר ביום י"ד בטבת תשנ"ג.
 .3ר' שלום ארי' אייזנבאך .זוגתו מ' רחל בת ר' אברהם כהן חתן
הגאון ר' עקיבא יוסף שלזינגר .השכים קום מדי יום לעבודת הבורא
והיה מפורסם בתפילותיו הזכות .איש אמת ורודף צדקה וחסד בהצנע
לכת .ענוותן והרביץ תורה לרבים ולא החזיק טיבותא לנפשיה .נפטר
בדעה צלולה מתוך אמירת פסוקי ייחוד במעמד כשני מנינים ,ביום
עשרה בטבת תשנ"ח.
 .4ר' חיים צבי אייזנבאך .איש חסיד מיקירי קרתא ,רודף צדקה
וחסד אשר ייסד את הגמ"ח הפרטי הראשון בירושלים 'גמ"ח המושיע'
וסייע לרבים בכל שנותיו .הגה בתורה והיה ירא שמים בתכלית .מוותיקי
שכונת 'קרית צאנז' בירושלים וממניחי יסודותיה וידיו רב לו בביסוס
השכונה ובעיצוב דמותה .נפטר ביום י' במר חשוון תשס"א .זוגתו מ'
חיה יהודית בת הרה"צ הנודע ר' יעקב ישראל שמרלר ,נפטרה ביום י"ט
באייר תשנ"ח.
ג .ר' חיים אליעזר אייזנבאך ,בשכונת 'בית ישראל' בירושלים .אבי ר'
שלום ארי' ,איש ישר רודף אמת וצדק ,נלב"ע ביום שב"ק פרשת ויק"פ
כ"ג באדר תשנ"א.
ד .ר' אברהם אביש אייזנבאך .זוגתו מ' רחל בת דודו ר' חיים הערש
אייזנבאך (מזיווגו הראשון בת הגרמ"נ וואלענשטיין) .ענוותן ושפל ברך,
הרביץ תורה ברבים באמריקה .נפטר י"ט בסיון תשמ"ד.
ילדיו .1 :ר' שלום לייב (אבי הרב גיל ציון נ"י ,מראשי ישיבת 'אור
שמח') .2 .ר' נחום .3 .מ' מרים.
ה .מ' חיה שרה ,זוגת הגאון ר' ישראל יצחק הלוי רייזמן ,דיין ומו"ץ

בירושלים וחבר בד"צ של ה'עדה החרדית' .נולד בירושלים העתיקה
בר"ח אדר תרמ"ט לאביו ר' נתנאל הלוי מפראגא פרבר סמוך לוורשה
אשר היה מבאי ביתו של בעל ה"תורת חסד" מלובלין ושימש את
הגאונים :בעל ה"חידושי הרי"ם" ,הג"ר אברהם מטשעכנוב והג"ר ישעי'
מושקאט מפראגא.
קיבל תורה מפי הגאון בעל ה"תורת חסד" והרה"צ ר' אברהם שמחה
הלוי הורביץ מבארניב .התקשר אל הרה"ק ר' דוד'ל בידרמאן מלעלוב
ונסע אל הרה"ק בעל ה"שפת אמת" מגור .גאון גדול בתורה ,בנגלה
ובנסתר וכל רז לא אניס ליה וקיבל תורה בקבלה מאת גדול המקובלים
ר' חיים שאול דוויק הכהן.
רבה של ירושלים ,מרן הגרי"ח זוננפלד הפציר בו לכהן כדיין ומו"ץ
בבית דינו ,אך הוא נמנע מכך .בתחילת שנת תש"ב ,כאשר מרן הגרי"צ
דושינסקיא הציע לו לשמש כדיין בבית הדין בירושלים ,נעתר לבקשתו
ומאז ישב על מדין עד סוף ימיו ושימש גם כראב"ד בבית הדין החסידים
ָדר
ָדר ּג ֵ
בירושלים .נטל חלק במערכות היהדות החרדית בארץ הקודשּ ,ג ַ
ועמד בפרץ.
הרביץ תורה לרבים במשך כיובל שנים שלא ע"מ לקבל פרס ומדי
יום מסר שיעורי תורה במספר בתי מדרשות בירושלים .כל ימיו בעמוד
וחזור הוה קאי ,הרבה והפליג בשינון וחזרה וידענותו ובקיאותו
המופלגת הפליאו כל לב ,כאשר הש"ס והשו"ע ונושאי כליו היו שגורים
אצלו בעל-פה ,ועד היום ידועים חידושי תורה ממנו אצל מכיריו.
נטל חלק בייסוד ישיבת 'שפת אמת' בירושלים ,בעת ביקורו של מרן
הרה"ק בעל ה"אמרי אמת" זצוק"ל מגור .שנים רבות שימש כגבאי
צדקה לת"ח עניים ,ומצעירותו החל להתעסק בזה במצוות אביו .כיתת
רגליו בכל עש"ק לאסוף מעות ושאר צורכי שבת לחלקם לעניים.
נפטר ביום ז' באדר תשכ"ט .בצוואתו ציוה שלא להספידו ושלא
לכתוב עליו שום תואר של כבוד וביקש להטמן בהר הזיתים סמוך לקברי
אבותיו .זוגתו נתברכה באריכות ימים מאבי אמה ר' אבלי קוסובסקי,
ונפטרה בשיבה טובה בערש"ק ב' דר"ח תמוז תשמ"א.
בתו היחידה מ' גולדה לאה ,נישאה לאדמו"ר הרה"צ ר' שלום סאפרין
מקאמרנא ,בן אדמו"ר רבי חיים יעקב סאפרין מקאמרנא .נולד בשנת
תרע"ו בבוריסלאב ,למד מפי גדולי הדור ונסמך להוראה בידי בי"ד
מונקאטש .בשנת ת"ש הגיע לירושלים ומרן הרה"ק רבי אהרן מבעלזא
זצוק"ל הכתירו לאדמו"ר .המשיך בדרכי אבותיו הקדושים וערך את
שולחנותיו הטהורים למעלה מיובל שנים ,תפילותיו היו עבודה מיוחדת.
ביתו היה פתוח לרווחה ,ניחן במידת אהבת ישראל ורבים נהנו ממנו
בעצה ותושיה .כתב את דברי תורתו שאמרם בנוסח בית קאמארנא
ובהתעוררות גדולה ונקבו בשם "מעשה שלום"" ,נשמת שלום"" ,נפש
שלום" ,על התורה ,על המועדים ועל הש"ס ועוד .נלב"ע ביום י"ג בתשרי
תשנ"ח ,ומנו"כ בהר המנוחות בירושלים.
צאצאיו ממשיכי דרכו :הבכור כ"ק אדמו"ר הרה"צ ר' נתנאל
בירושלים ,הרה"ג ר' אברהם מרדכי ,הרה"צ ר' אליעזר צבי בבית-שמש
וחתנו הרה"צ ר' יששכר שטוקהמר.

רבי יוסף אייזנבאך
ב"ר אברהם מפעסט
תלמיד חכם מובהק ,מיקירי קרתא משופרי דירושלים .איש חסיד
התחסד עם קונו ולא רגל על לשונו .ענוותן ושפל ברך ולא החזיק

משפחת הרה"צ ר' יוסף אייזנבאך

ר' יוסף פעסטער

ר' משה יוסף (חתן ר' אליהו
עזריאל) אייזנבאך

מימין לשמאל  -ר' שמואל ארי' לייב (ב''ר משה) ר' אליהו עזריאל ,ר' שלום (ב''ר
משה) ור' אביש (ברש''ל)  -אייזנבאך .צולם בארה''ב

 .7ר' פנחס הלוי הורוויץ ,חתן ר' שלום לישנר.
 .8מ' רייזל ,זוג' ר' נתנאל גולדברג-ידלר ,ב"ר חיים דוד בן
המגיד הירושלמי ר' בן-ציון.
ג .ר' שמואל ארי' לייב אייזנבאך .נולד בשנת תרנ"ז .תלמיד
חכם ומרביץ תורה ברבים ,ענוותן ושפל ברך .כאשר היו שואלים
אותו פשט בגמרא ,היה משים עצמו כאינו יודע ולמחרתו היה
מביא ספרים שבהם היו רשומות השאלות והתשובות ְּב ִצ ָּדן.
הגה"ח ר' שמואל צ'צ'יק מזכירו בספרו "משמרת החודש" .נפטר
ביום ג' ,כ"ד בתמוז תשכ"ו.
ד .ר' יוסף אייזנבאך .נולד בשנת תרנ"ט .זוגתו מ' חיה שרה
בת ר' יחזקאל אלימלך לינדר .בנעוריו זכה לשמש את הרה"צ ר'
אברהם שמחה הלוי הורוויץ מבארניב המוזכר לעיל .בעל צורה
מיקירי קרתא .סופר סת"ם מומחה וירא שמים מרבים .רבים
למדו ממנו את מלאכת הסת"ם .שימש כבעל תוקע בביהכ"נ
רומניה בשכונת 'מאה שערים'.
נפטר ביום שלישי ,ו' באייר כ"א למב"י ,תשל"ג; וזוגתו
ביום ט' בטבת תשמ"ז .מעניין לציין ,כי פעמים רבות התבטא
ר' יוסף אודות 'חיבוט הקבר' המובא בספרי הקבלה ,ולמרבה
הפלא הסתלק בשנת השמיטה ,הוא וזוגתו ,ומבואר בספרים הק'
שהנפטר בשנת השמיטה אינו מצטער ב'חיבוט הקבר'.
צאצאיו:
 .1הגאון המפורסם ר' יחיאל פישל אייזנבאך ראש ישיבת
המקובלים 'שער השמים' .גאון מופלג ומגדולי המקובלים
בדורו  .חתן המקובל הגה"צ ר' אשר זעליג מרגליות .נפטר בשנת
תשס"ח.
 .2ר' נתנאל אייזנבאך ,חתן ר' יעקב משה פרלמוטר הי"ד
שו"ב ברומניה אשר נספה בשואה.
 .3ר' אברהם שמחה אייזנבאך (נקרא ע"ש הרב מבארניב),
חתן ר' יעקב בלעדי .שימש כשליח ציבור רבות בשנים וכיבד את
ה' מגרונו בימי הרחמים והסליחות .נפטר ו' בטבת תשס"א.
 .4מ' מרים ,זוג' ר' יוסף חיים כהן ב"ר ישראל מטבריה ,חתן
הרה"צ ר' מרדכי חיים מסלאנים .נפטרה בשנת תשנ"ד.
 .5מ' אלטע חיה ,זוג' ר' ראובן קרישבסקי ב"ר משה לייב.
סופר סת"ם מפורסם וירא שמים מרבים ,מתושבי שכונת 'שערי
חסד'.
ה .מ' דבורה ,נולדה בשנת תרס"א .זוג' ר' אלחנן אלימלך
(חנא) שיפמן מחסידי קארלין ,בן אחותו של המגיד הירושלמי
הגה"צ ר' בן-ציון יאדלר .תלמיד חכם מופלג .דר בארה"ב ושימש
שם כשו"ב והתפרסם כמכניס אורחים גדול.
צאצאיו:
 .1ר' יעקב שיפמן .2 .ר' יצחק שיפמן .3 .מ' מלכה ,זוג' ר'
עזריאל שאול פרלמוטר .איש יקר עובד ה' ,אשר היה ממשכימי
קום רבות בשנים והתפלל בדביקות נפלאה .4 .מ' שפרה ,זוג' ר'
שלמה ב"ר אברהם מרדכי קליערס .5 .מ' לאה ,זוג' ר' שלמה
הלפרט .6 .מ' מרים ,זוג' ר' פנחס צבי הרמן ,תלמיד חכם מובהק.
ו .ר' שניאור זלמן אייזנבאך .נולד בשנת תרס"ג .נשא את מ'
אסתר שפרינצא בת ר' צבי ארי' בן הרה"צ ר' יוסף דוד ברנדוויין,
ובזיוו"ש נשא את מ' חיה העניג .תלמיד חכם מופלג אשר יגע
בתורה כל ימיו והיה בקי בה כספר הפתוח .השיב לשואליו בכל
מקום בתורה .כ"ק מרן אדמו"ר ה"בית ישראל" מגור ,הגיע פעם
לחזות בו בעת לימודו לפני התפילה והתבונן בו ארוכות .בעל
מנגן נפלא ובעל תפילה מפורסם שנים רבות בביהכ"נ רומניה.
זכה לגבורות ונפטר בשב"ק פרשת תולדות ,ד' בכסליו תשמ"ז.
צאצאיו:
 .1ר' יוסף דוד אייזנבאך ,חתן ר' משה אהרן הורוויץ .2 .ר'
ישראל נח אייזנבאך ,חתן ר' יצחק אייזיק ניסנבוים .מלמד נודע,
אשר לימד תורה ויראה לתשב"ר שנים רבות .עסק בחסד של
אמת בח"ק פרושים בנאמנות ובמסירות .נפטר בן נ"ה בשב"ק
י"ח בשבט תשמ"ה .3 .ר' אברהם אייזנבאך ,חתן ר' חנן יוחנן
גולדברג-ידלר .4 .מ' שפרה ,זוג' ר' צבי יעקב ב"ר אלעזר בריז"ל.
 .5ר' אהרן אייזנבאך ,חתן ר' מענדל בריכטא.
ז .מ' איטה לאה זוג' ר' אלעזר מענדל קונסטנטינר ,ב"ר משה
אהרן .נקרא ע"ש רא"מ מלעלוב .מגדולי חשובי חסידי ברסלב
וממייסדי הקיבוץ באומן .הרה"צ ר' שמואל שפירא ,היה משגר
אליו קוויטלאך והיה שולח אליו להזכיר חולים .ישב כל שעות
היום בביהכ"נ והגה בתורה .לא החזיק טיבותא לנפשיה והיה
משמש אף את הקטנים והצעירים.
צאצאיו:
 .1ר' אברהם חיים קונסטנטינר ,חתן ר' ארי' קליין .2 .ר'
שבתי קונסטנטינר ,נפטר בלי בנים .3 .מ' שרה זוג' ר' משה
שיפמן .4 .מ' שפרה זוג' ר' בנימין שורר .5 .מ' מרים שווארצר.
ח .מ' חיה רבקה זוג' ר' ברוך בערגר מארה"ב .נולדה בשנת
עת"ר .תלמיד חכם מופלג ונהג לשמח חתן וכלה .אבי .1 :ר'
מאיר .2 .ר' שמאי .3 .מ' מרים .4 .ר' יצחק .5 .ר' אליעזר.
ט .מ' אסתר שיינדל ,נפטרה אדר"ה תשס"ב .זוג' ר' יצחק
לוינזון ,אבי משפחת לוינזון( .אביו ר' יעקב הגיע מסאטמאר
בהיותו כבן ט"ז והיה חתנו של ר' יונתן דוד ליכטנשטיין
בן הגה"ק ר' הלל מקולומייא) .יליד ירושלים ,תלמיד חכם
שהרוויח את לחמו ביושר .השכים קום מדי בוקר והאיר את פניו
לכל אחד .נפטר בן מ"ד ביום ו' באלול תשי"ז.

ר' אליהו עזריאל אייזנבאך (ב"ר יוסף) ובניו
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משפחת הרה"צ ר' משה אייזנבאך

ר' משה פעסטער

ר' אלעזר מענדל
קונסטנטינר (חתן ר' משה)
טיבותא לנפשיה.
הרביץ תורה רבות בשנים כמגיד שיעור בת"ת 'חיי עולם' והתפרסם
בכשרונו המופלא בהסברת הסוגיות .העמיד תלמידים לאלפים ובין
התלמידים ,למדו אצלו מגדולי ירושלים וצדיקיה.
בערוב ימיו שימש כבוחן בת"ת 'שומרי החומות'.
גם הוא כאחיו היה מיוחד בכח התפילה והנגינה ושימש כבעל
תפילה עוד אצל הגאון בעל ה"תורת חסד" מלובלין ועוד .נפטר ביום
כ' באד"א ת"ש.
זוגתו היתה מ' אסתר צירל בת הגאון ר' אברהם אלכסנדר צבי
פריינד הרב מבאכטא .נפטרה ביום כ' בתשרי ,ערב הושענא רבא
תש"א.
אבי:
א .ר' אליהו עזריאל אייזנבאך ,נפטר ז' בניסן תשי"ג .זוגתו מ'
רעכיל בת ר' זכרי' אברהם שווארץ ממאצעב ששימש כשו"ב אצל
המגיד מטריסק זי"ע ,נפטרה י"ח בניסן תשמ"א.
צאצאיהם:
 .1ר' זכריה אהרן אייזנבאך ,חתן ר' ישראל מרדכי פישביין.
 .2ר' אברהם אייזנבאך ,חתן דודו ר' צבי בלעדי (להלן).
 .3ר' משה אייזנבאך ,חתן ר' הלל כהן בן בתו של הגאון ר' עקיבא
יוסף שלזינגר.
 .4מ' שרה פעשא ,זוג' ר' שלמה פריינד ב"ר שאול יצחק בן הרב
מבאכטא ,ונכד "היהודי הקדוש" מפרשיסחא .נפטר ד' בתשרי
תשכ"ט וזוגתו ביום י"ט בניסן תשנ"ב( .חותן כ"ק מרן אדמו"ר
מלעלוב (שליט"א) [זצוקלל"ה]).
 .5מ' שיינדל איטה ,זוג' ר' משה יוסף אייזנבאך ב"ר יעקב פעסטער
(להלן).
 .6מ' חיה ,זוג' ר' אפרים ב"ר שמואל מרדכי פולק .פעל רבות
בתחום הכשרות בביה"ח 'שערי צדק'.
 .7מ' אסתר ,זוג' ר' אלעזר דייטש מחשובי חסידי בעלזא.
ב .מ' חנה יוטא ,זוגת ר' צבי ארי' אייכלר בן הרה"ח ר' מאיר
אייכלר .מנקיי הדעת בירושלים ומגדולי העיר .כ"ק אדמו"ר הרה"ק
רבי אברהם יצחק קאהן זצוק"ל מתולדות אהרן ,נהג לבקרו בכל ליל
שב"ק ולהתברך בברכת "שבתא טבא" .התפרסם כעובד ה' מופלא
ורבים נהרו להתברך מפיו לישועה ולהצלחה .חשוך בנים שהתברך
מפיו זכה להפקד בבנים לאחר שנים רבות .על מצבתו נכתב" :גדל
בשם טוב ונפטר בשם טוב ,והשאיר דורות ישרים יבורך" .נפטר ה'
בניסן תשל"ו וזוגתו נפטרה לאחר ייסורים ביום ב' בניסן תשל"א.
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קהילות

יום חמישי ,י"ג בתשרי תש"ע

ר' שניאור אייזנבאך (ב"ר משה)

משמאל  -ר' ראובן נתן נטע הלוי הורוויץ ,מימין -
מחותנו ר' יעקב זעליג סוכטשובסקי
צאצאיהם:
 .1ר' משה פנחס אייכלר ,חתן ר' חיים יצחק ב"ר מנחם מענדל
פקשר.
 .2ר' דוד שלמה אייכלר ,חתן ר' שלמה זלמן ברנד.
 .3ר' מרדכי אלימלך אייכלר .איש האשכולות ,ענוותן ושפל ברך.
אהוב על הבריות ,ירא וחרד לדבר ה' .עסק במצוות וגמילות חסדים
כל הימים ונפטר בשם טוב ביום ו' באלול תשנ"ט .זוגתו מ' בת שבע
בת ר' ישראל חיים סמט נפטרה ב' דראש השנה תשל"ב.
 .4מ' יוכבד ,זוג' הגאון ר' משה ב"ר שלמה מאיר רוזנברג ,ראש
ישיבת סאטמאר.
 .5מ' יהודית ,זוג' ר' אורי ב"ר עמרם בלוי.
 .6מ' מרים פערל ,נפטרה לאחר ייסורים שקיבלתם באהבה ביום
כ"ב בכסליו תשמ"ז .זוג' ר' דוד ב"ר משה הולצמן.
 .7מ' רחל לאה ,זוג' ר' שמעון אייזנבאך ב"ר מרדכי ב"ר יעקב
פעסטער (להלן).
 .8מ' שרה ,זוג' ר' שאול ב"ר ישראל שמעון קסטלניץ.
ג .מ' חיה רבקה זוגת ר' צבי בלעדי בן ר' יצחק.
צאצאיהם:
 .1ר' אברהם אלכסנדר בלעדי ,חתן ר' ראובן נתן נטע הלוי הורוויץ
(להלן).
 .2ר' יעקב בלעדי ,חתן ר' שלמה ב"ר אליעזר ליפא הרשקופ.
 .3זוג' ר' משה מרדכי ב"ר נחום חנון.
 .4זוג' ר' אברהם ב"ר אליהו עזריאל אייזנבאך (הנ"ל).
 .5זוג' ר' זאב וואלף יאקאב.
ד .מ' לאה יוכבד ,זוגת ר' יהושע סמט ,ב"ר מרדכי יצחק מצאצאי
הרה"ק בעל ה"אוהב ישראל" מאפטא .נפטרה ביום א' במנ"א תש"ד.
מוצאו מהעיר קרעסטיר ולאחר שהתייתם בילדותו הגיע ארצה.
בירושלים היה לאחד מחסידיו הראשונים של הרה"ק ר' אהרן ראטה
בעל ה"שומר אמונים" ושימש כגבאי בביהכ"נ שלו עד סוף ימיו.
נפטר פתאום בהיותו כבן ס' ,באמצע הלימוד אצל רבו בחודש אדר
א' תשי"ט ולמרות השלג הכבד ליוּוהו חבריו ברגל עד הר המנוחות,
שם נטמן.
צאצאיהם:
 .1ר' יעקב סמט ,חתן ר' משה אייזיק רובינשטיין.
 .2ר' אברהם אלכסנדר סמט ,חתן ר' אברהם אלחנן וייספיש.
 .3מ' מרים ,זוג' ר' דוד צבי ב"ר פנחס אליעזר פקשר .מיקירי קרתא
ושומרי חומותיה .מראשי 'ועד מהדרין באתרא קדישא מירון' אשר

ר' ראובן נתן נטע הלוי הורוויץ (חתן ר' משה)

ר' שמואל ארי' לייב (ב"ר משה)
בסידור קידושין
פעל גדולות ונצורות לשמירת גדרי הקדושה בציון הק' של רשב"י.
 .4מ' בלומה ,זוג' ר' מרדכי זלמן סג"ל .
 .5מ' גולדה ,זוג' ר' מרדכי דויטש ,מחשובי חסידי גור.
 .6מ' שרה ,זוג' ר' דוד נחמן ב"ר חנניא יוסף רבינוביץ .מחשובי
חסידי באיאן.
ה .מ' שרה זוג' ר' זאוויל יעקובוביץ בב"ב .נפטר בלי בנים.
המשך אי"ה בגליון הבא...
מקורות":אוצר ישראל" להרב מרדכי הכהן בלום; "סיפורים
ירושלמיים"; אנצ' לתולדות גדו"י לר"י גליס; "ריח דודאים";
"שרשרת הדורות" להרב מנחם פרוש הי"ו; "בתוך החומות",
עמ' " ;89מבועי הנחל" קובץ כ"ד; "מרא דארעא דישראל" עמ'
קפ"ד; "אנצ' לחכמי גליציה"; "בקדושתו של אהרן" עמ' תקס"א;
קובץ "אוצרות ירושלים" ובו חידושים מר' שלום לייב אייזנבאך
ותולדותיו; קובץ "זכרון מאיר" ובו חידושים מר' משה פעסטער
ותולדותיו; "שנות חיים" על הרה"צ ר' חיים ברים; קונ' "אנשי
אמנה שאבדו" על רא"א שיינברגר.
תשואות חן להרה"ח ר' יהודה אשר שווארץ מביתר עילית ,על
טרחתו הרבה ללקט את שמות הצאצאים וקורות חייהם; הרה"ג ר'
משה (ב"ר אברהם אהרן) שיינברגר רב ומו"צ בירושלים על סיועו
הרב בליקוט החומר; הרה"ח ר' שמעון (ב"ר אברהם יצחק מאיר
ב"ר ראובן) אייזנבאך על סיועו הרב בהעמדת הפרטים על דיוקם
בתוספת תאריכים ממשרדי הח"ק פרושים וחסידים בירושלים,
ועל הענקת תמונות נדירות מארכיונו; והרה"ח ר' שמעון גולדברג
מארה"ב על סיועו הרב בטובת עין בכל עת ובכל זמן.
תודות גם לצאצאי המשפחה אשר סייעו לנו בבירור פרטים
והעשירו את היריעה בתמונות ובמסמכים :הרה"ח ר' דוד נחמן
רבינוביץ; הרה"ח ר' מאיר לוינזון ובנו הרה"ח ר' צבי ,הרה"ח ר'
בנימין (ב"ר יצחק אליהו) אייזנבאך; הרה"ח ר' יוסף (ב"ר ברוך
אריה ב"ר שלום זאב הי"ו) אייזנבאך; הרה"ח ר' משה (ב"ר אליהו
עזריאל) אייזנבאך; הרה"ח ר' אברהם (ב"ר שמעון אייזנבאך) מב"ב;
הרה"ח ר' אליהו (ב"ר פסח נחום) ברגמן ועוד .משמים יבורכו .
תגובות ,הארות וקורות משפחות ,תתקבלנה בברכה ויפורסמו
אי"ה בספר "למשפחותם" שייצא לאור בס"ד .ניתן לשלוח במייל:
 hazadikim@gmail.comובפקס.0577-962460 :

