
1 
 

 

 

 

במשך שבעים שנה, גרם , עיכוב כתיבת הדבריםעברו שבעים שנה. דור הלך ודור בא. 

לחקור ולדרוש , ואנו באים כמלקטים אחר הקוצרים מידע משפחתי רבבהכרח לשכחת 

  זעיר פה וזעיר שם. מעט שנותר ידועהלהציל את בניסיון 

לנו מידע, חוויות, כתבי זכרונות, מכתבים, מסמכים תודה לכל בני המשפחה ששלחו 

, ובכך אפשרו אבי משפחתנו, החבר ר' ברוך זקבך הי"דע לגבנווסיפורים משפחתיים 

 לכלל סיפור משפחתי. ת קטעי המידעערוך אול לדעת יותר על קורות המשפחהלנו 

גמור, לא בני חורין אנו להיבטל ממנה על מנת שנזכור להמלאכה אף על פי שאין עלינו 

לגלות כל מה לכן אנו שבים ומבקשים שיתוף פעולה מכל מי שיכול לסייע לנו  ונזכיר.

, על משפחתו וצאצאיו ועל מורשתו הרוחנית של זקננו שאפשר על קורות חייו

ולהעניק את להמשיך  על מנת שנוכלולתקן אי דיוקים שלא עמדנו עליהם,  תרבותית,הו

 הידע לכל יוצאי חלציו.

 Seckbach.wix.com/Baruch: אתרהמעודכן יועלה, בע"ה, להמידע 

 90908תקוע  78רזיאל זקבך, ת.ד. 
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 פתח דבר

ולתנו בליל יציאת מצרים, הלילה בו אנו מצווים לספר לבנינו על עבדותנו במצרים ועל גא
 .1בדרךעייפים ויגעים  ועל פדות נפשנו, אנו נזכרים גם במה שעשה לנו עמלק, כשהיינו

 ציאת מצרים. עניינים יסודיים אלוכרון ייכרון מעשה עמלק ועל זיאנו מצווים על ז
אך נקראים , מי אנו מתמודדים, נזכרים בכל יוםמזכירים לנו מי אנו, מה ייעודנו ומול ש

 .3כרון בא על ידי הספרי, והז2כרונות אלו גם נכתבים בספריזמנם. זומסופרים בפירוט ב

ם וכו' ְצַריִּ יָת ְבמִּ י ֶעֶבד ָהיִּ  , עם יום4בכל שנה משתלבים הזיכרון הכלל ישראלי של ְוָזַכְרָת כִּ
 .ותמחנדרכים ובב ,בימות הזעם, במצור ובמצוקאבי משפחתנו הי"ד ל זכירת מעשה עמלק

מדים ברקע בכל ימות השנה, מצווה עלינו להדגישם בזמנם, לספר למרות שזכרונות אלו עו
ְלַמַען ֵיְדעּו ּדוֹר ַאֲחרוֹן ָבִנים ִיָּוֵלדּו ָיֺקמּו ִויַסְפרּו ולכתוב בספר. לדעת, להודיע ולהוודע. 

 .5ִלְבֵניֶהם

זיכרונותיו: ב  אלעזר זקבך, וכך כתב בנו הרב ' ברוך, התמסר מאוד לחינוך בניונו, רקנז
תה כ"כ יהי ,את הפרידה של הורי היקרים מווירצבורג כשבאה השעה הקשה מאמי מורתי

אחרי  ,אמי שהיתה תמיד בקו הבריאות .עמוק בלבי שאף פעם אני לא שוכח את השעה הזו
הוכרחתי  .שנים נהיתה חולנית מאוד, פרצה בבכיות כאלו שאף פעם לא ראיתי אצלה

אבא שלי הלך אתנו לרכבת ובדרך  בכיות אלו.לעזוב את החדר שהשעה דחקה עלי מתוך 
)בגרמנית: מיינע פלישט  את חובתי מילאתי!"אני בנוגע לחינוך הבנים: " הוא אמר לי

 .האבע איש גיטאן(

ויהיו דברים אלו הנכתבים בספר נו לרצון לפני אבינו שבשמים ייהי רצון שיעלו מעש
האחדות בקרב כל המשפחה הרחבה  ונזכה להגברתמעוררי זיכרונות, נושאים פרי לדורות, 

יהיו שורות אלו לזכרו, אור לכל צאצאיו ו" לאבי משפחתנו. חבאופן שיעשה נחת רו
 .6"למלאות גם הם את חובתם בעולמם ולדורות הבאים. וזכותו תגן עלינו

 

                                                           
1

 .ֲאֶשר ָקְרָך ַבֶדֶרְך ַויְזַנֵב ְבָך ָכל ַהנֱֶחָשִלים ַאַחֶריָך ְוַאָתה ָעיֵף ְויָגֵַע וכו'דברים כה, יח:  
2

 .זֵֶכר ֲעָמֵלק, ִמַתַחת ַהָשָמיִם-ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת-מֶֹשה, ְכתֹב זֹאת זִָכרֹון ַבֵסֶפר, ְוִשים, ְבָאזְנֵי יְהֹוֺשַע: ִכי-ַויֹאֶמר ה' ֶאל: שמות יז, יד 

 ַהֵשנִית.--ְלַקיֵם, ֵאת ִאֶגֶרת ַהֺפִרים ַהזֹאתתֶֹקף: -ָכל-ֶאת--ֲאִביַחיִל, ּוָמְרֳדַכי ַהיְהּוִדי-ַוִתְכתֹב ֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ַבתכד:  אסתר ט,
3

 9שו"ת השביט ח"א בהקדמתו, עמ'  
4

 יח דברים כד, 
5

 ו תהלים עח, 
6

 מתוך חתימת מכתבו של הרב יעקב זקבך שליט"א. 
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שרונותיו מקדיש האדם לבניו, לשם יאלו הבנים!... כי כל מרצו כוחו וכ –"ואת עמלנו" 
מטרה זו היא הנותנת לו את הכח הנפשי  –גידולם, טיפוחם וחינוכם, ולעיתים קרובות 

 שאת בתלאות החיים.ל

ידי  מצוות "והגדת לבנך", –בליל הסדר, הלילה המיועד להשיב לב בנים על אבותם, על
 אלו הבנים! –מדגיש בעל ההגדה דבר זה במיוחד: "ואת עמלנו" 

כבר לימד אותנו בעל ההגדה, כי עיקר תכלית הוצאת ישראל ממצרים, היה קירובם 
מוצא לחינוך בנינו. אולם, –מש כיסוד וכנקודתלעבודת ה' יתברך, ועיקרון זה חייב לש

כיצד נראים פני הדברים למעשה? מדוע רובצת האדישות על פניהם של רבים הבנים, 
ים לרגע שבו ייגמר הערב לבלבם הם מייחבהסיבם לליל הסדר עם הוריהם, כש

המייגע?! מדוע לא מצליחים הוריהם אף במעמד נשגב זה, להפיח בליבם זיק של 
 ת לדברים שבקדושה?התעוררו

ואף אם זכו ההורים לחנך את בניהם בדרך של שמירת התורה, הנה מעטים בהם 
"לחם עוני"! צניעות  :מעבירים הם לבניהם את הלקח הנלמד מהסמל של ערב זה

תפארת זו לרבים מצאצאינו כחרפה תיחשב. "על פת לחם –בדרישות החיים! צניעות
תה" יש המשליכים אחרי גוום הלכות שבת יפשע גבר"! לשם השגת "רמת חיים נאו
הלכות משא ומתן באמונה, ויש המשדכים  –ומועד, הלכות מאכלות אסורות, ובעיקר 

מתוך חשבונות כלכליים גרידא, את בניהן ובנותיהם עם חתנים וכלות שאינם אמונים עלי 
אז כי  –תורה ויראה. וכי תשאל הורים כאלה, וביניהם אף מיראי ה': "הייתכן"?! 

 אלו הבנים"! –יפטירו לך באנחה: "ואת עמלנו 

היא הנותנת! מי שראה את עמלנו אלו הבנים במצרים, הוא, החי וקיים לנצח,  –אולם 
רואה גם את מצבנו כיום... כאשר נקיים כראוי את הציווי "בכל דור ודור חייב אדם 

נו אז, דואג לנו גם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים", ונזכור כי מי שדאג את דאגת
אז נפרוק מעלינו את הנטל הכבד של –כי אז ימוגו כל ענני הדאגה והיו כלא היו! או –כיום 

חיפושי "תכלית" גשמית לבנינו ונוכל להטילו במצפון ובלב שקט כביכול עליו, יתברך, 
ואלו אנו, נוכל אז להתמסר כראוי  –כמאמר הכתוב: "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" 

 ינוך הבנים בדרך ה'.חל

 (, להגדה של פסח1890–1831פירושו של הרב ד"ר מאיר להמן אב"ד מיינץ )
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 7שורשי המשפחה, קורות חיים וסיפורים

 .כרבנים בה כיהנו ישראל וגדולי בישראל ואם עיר הייתה פרנקפורט

 מדהימים שינויים בה חלוו 19ה המאה של הראשונה במחציתה ,ואולם

 הכהמהפי של השפעתה היו אלו לשינויים םהמרכזיי הגורמים

 גורמים מזה. הברלינאית ההשכלה תנועת של והשפעתה מזה תיתהצרפ

 בית הוקם בעיר זו. עתיקה קהילה של הותייסוד את להרוס חברו אלו

 תורה הוראת .מהעיר גורשו דתיים ומורים רפורמית מגמה בעל ספר

 הוטלו אף וימתמס תקופה ובמשך השלטונות ידי-על נאסרה בפומבי

 תורה ללמד שהוצרכו כך תורה,-בתלמוד התומכים על כספיים קנסות

  העיר ונשות מונסת שבעיר המקוואות ,הוזנחו הכנסת-בתי .במחתרת

 שנתמנה הקהילה ועד .לה שמחוצה למקוואות רגליהן לכתת נאלצו

 לעשות יכולתו ככל ועשה הרפורמה מאנשי מורכב היה הרשות ידי-על

 ,סבא ישראל רוח על לשמור שניסה מי לכל  להציק והירבה ממניו רצון

 בגיל ,טריר זלמן רבי הישיש, האחרון רבה מתפקידו התפטר שלבסוף עד

 הרפורמה. בידי נתפסה הרבנות וגם ושבע, שמונים

 אצל קשבת אוזן הנאמנה היהדות שרידי מצאו (1848) התר"ח בשנת רק

 על הממונים פרנסים של יץהער שלטונם על כשהתלוננו ,העיר שלטונות

 רב לאגודתם למנות הורשו הם פנייתם בעקבות המדינה. שלטונות ידי

 שליחות הרגשת מתוך קהילתם. את וינהיג תורה ילמד אשר מאמין

 על רבנות של זו משרה עצמו על ליטול הירש רש"רה הסכים ,וייעוד

 תרבבו של כרב רמה רבנית משרה על ויתור תוך נה,קט פרטית אגודה

 הירש הרש"ר התמסר לפרנקפורט, בואו עם מיד מורביה. מיהודי

 הנוער חינוך את והכשרות, התפילה סדרי את ארגן החדש: לתפקידו

 הכנסת, בית לבניין פינה אבן ירה הראשונה בשנתו כבר התורה. והרבצת

 סוף עד מכוחו לו והקדיש ספר בית קהילתו לבני הקים כך אחר קצר וזמן

 .8ימיו

 תרל"ב, בטבת בי"ד ,דמיין בפרנקפורט נולד הי"ד זקבך בנדיקט ברוך 'ר

 9פעמים שלוש נישא מרקוס ר' ושרה. מרדכי מרקוס לר' בן ,26.12.1871

 כחזן וגם בבנק כפקיד פרנס משפחתו תא .10ילדים עשר שלושה לו היוו

 מפרנקפורט, רוטשילד )ווילי( זאב שמעון הברון רותיבש בקודש ומשמש

 היה מפרנקפורט הברון רוטשילד. ג'יימס אדמונד הברון של דודו ובן חותנו

                                                           
7

 בדברים המובאים כאן משולבים לא מעט מהדברים שכתב לי הרב יעקב זקבך 
8

 ורו ולדורות הרב שמשון רפאל הירש, מאה שנה לפטירתו. פרקי חיים, אשר וסטיל, מתוך לד 
9

 ראה בנספחים את מצבותיהן 
10

 גרו לארה"ב וצאצאיהם התבוללו בגויי הארץ ההיא. אנו בקשר עם חלקםילצערנו רבים מהאחים של ר' ברוך ה 
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 ומוקיר מרבים שמים ירא ,שבקדושה דבר לכל וראשון ראש צדיק, ,נדבן

  .תורניתה יהדותה לכלל ובונה תומך רבנן,

 היה הוא .ישותו בכל החרדית פרנקפורט כאיש עצמו את ראה ברוך ר'

 כ"זב הירש, הרש"ר טירתפ בעת .11מנדל ר' ובנו הירש רש"רה תלמיד

לעיתים הוא היה  עשר. שמונה בן ברוך ר' היה ,(1888) תרמ"ט טבתב

מתכבד בבית רוטשילד בקריאת המגילה או בתקיעת שופר וגם זכה שם 

  .12: שופר וטלית עם ארנק יקרןבתשורות יקרות, כגו

 הינדלע חנהו (אל)סמו נתנאל בת )הדוויג( הענלא מרת את לאשה נשא הוא

(ennchenHa) בניהם וכל ילדים שמונה נולדו זאכס למשפחת .זאכס 

 בעלת ,מכובדת משפחה הייתה זו משפחה שכר. קבלת ללא ציבור בצורכי עסקו

 מבניו שלושה חליפות. וייצר חייטים ארבעיםכ שהעסיק לבגדים חרושת בית

 במלחמת .(ֶבנו) ופנחס (גוסטב) גרשון ,(סימון) מיכאל שמעון :במפעל עבדו

 ,1916-ב הגרמני. לצבא מדים זאכס משפחת של המפעל ייצר הראשונה עולםה

 בנו ,קסל מהעיר )אדולף( אברהם אלברט נהרג ,הראשונה העולם תמלחמ בזמן

 בצרפת. המערבית בחזית הגרמני הקיסר בצבא כחייל שירת כאשר ,נתנאל של

 שברוןמ הנראה ככל כך, אחר שנים מספר נפטר אביו .13נודע לא קבורתו מקום

 לב.

 

-דודה .14וםארוזנב משפחת של צאצאית הינדלע חנה היתה אמה מצד

 בצדקותו בתורה, בגדולתו שהתפרסם ,צלמ רוזנבאום מנדל ר' היה זקנה

  .ובקדושתו

 

המעבר לא  ריה.אשבבוו לווירצבורג שבפרוסיה מפרנקפורט עבר חתונתו בעקבות

 ותהיו שונ ןביתר שאת הו ליכלה מאוד באופיין ותריה שונאווהיה קל. פרוסיה וב

 היהודי.  ןבאופיי

וירצבורג היתה נתונה להנהגתו של הרב המפורסם הרב יצחק דוב והקהילה ב

, ראש ישיבת (Der Würzburger Raw) שנודע כרב מווירצבורג, 15הלוי במברגר

פלוגתא של –, אבל גם בר17, מחבר כמה וכמה ספרי הלכה מפורסמים16וירצבורג

מנהגים ו הקהילות הכלליות שאימצמוגע להתבדלות הרב הירש בכל הנ

 .18רפורמיים

                                                           
11

 .5991הוצאת פלדהיים , ויצא בתורגם מגרמנית ע״י יצחק משה פרידמן סדר ההפטרותספרו של הרב מנדל הירש בספרו  
12

 מתוך דברים שכתב בנו ר' מרדכי זקבך. 
13

מתוך דברים שכתב מיכאל ארלנגר והועלו לאתר:  

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/communities/wurzburg/pages_of_testimony.asp 
14

 ים.לקמן בנספח יובאום פרטים נוספים על משפחת רוזנבאו 
15

יה יהודיאקה. יותר מפורט אפשר למצוא דק דוב הלוי במברגר מופיע באינצקלופדיה העברית ובאינצקלופאודות הרב יצח 

 .מכון מורשת אשכנז בני ברק שלמה המבורגר בנימין, וירצבורג כרך אוב הלוי מובספר כתבי רבינו יצחק ד
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אצל דומה שהיה  ,מנחההקו העל אף חילוקי הדעות בנושא הפרישה, 

דגש רב על מוסדות חינוך דתיים שימת היה  ,רב במברגרהרב הירש וה

שימוש באמצעי חינוך  תוך המחנכים את הדור הבא ברוח ישראל סבא

ובית ספר יהודי עממי  1842ת כנסת חדש במודרניים. לשם כך נחנך בי

. גולת הכותרת במגמה זו הייתה פתיחת בית מדרש למורים 1856חדש ב

. הרב במברגר יזם את הקמתו יחד עם עוד ארבעה רבנים 1864יהודיים ב

מבוואריה כדי לפתור את בעיית המחסור במורים להוראת לימודי קודש. 

מבלי , 19לבני המאה הבהתאם לשיטתו להתאים את לימוד התורה 

הוא יזם את תרגום התורה מעברית  ,לוותר כמלוא הנימה על קדושתה

בניגוד לתרגום  ,להגיש לקהל הלומדים תרגום לפי המסורת כדי לגרמנית

 ורה שהתפרסם אז על ידי הרפורמים.הת

(, מילא את [1878] אחרי פטירת הרב יצחק דוב )בט"ז בתשרי תרל"ט

הרב נתן במברגר. הוא היה צדיק ועניו, גדול  וירצבורג בנוומקומו ב

בתורה וביראה, חיבר כמה ספרים ובהם ספר ליקוטי הלוי מנהגי 

הוא עמד בראש בית המדרש למורים והרחיב את מוסדות וירצבורג. 

 .הצדקה והסעד

זקננו, כאיש פרנקפורט מובהק, התקרב באופן טבעי לרב נתן במברגר 

הוא נשא בעול היותו פקיד הקהילה, בוהיטה שכם לכל דבר שבקדושה. 

על הגבייה, על ארגון סידורי הקבורה אצל בית הכנסת, היה ממונה 

פתח  הואקדישא ועסק בצרכי ציבור באמונה. –על החבראהשלטונות ו

 בשטח בית הכנסת בית מסחר לספרי קודש ולתשמישי קדושה. גם בביתו

 . 19עסק במסחר זה 5ברחוב צווינגר 

ברוחו וגם בגופו,  ,אישיות מוצקה של גיבור ליקטנו אודותיו מצטיירתמכל הסיפורים ש 

בכל תפקידיו עמד על המשמר לבל ישנו דבר ממנהגי קדם ולא פעם  והירא וחרד לדבר ה'.

מטעם חברי הקהילה כשעלו דרישות למשל,  עמד לקפח את פרנסתו בגלל עמידתו העקבית.

                                                                                                                                                                      
16

רבי נתן  רהם בינג, תלמידו שלרב המדינה של וירצבורג וצפון בוואריה, הרב אביסודו של ימ ,ישיבת וירצבורג 

מהידועים וירצבורג למרכז ללימוד תורה. והפכה את  ,גרמניה ואף מחוצה להרחבי משכה תלמידים מכל ט, מפרנקפור אדלר

עוד על . והחכם ברנאיס  '(,ערוך לנר'בעל ) , הרב יעקב אטלינגררב יצחק דוב במברגרשבתלמידי ישיבת וירצבורג היו ה

 ת וירצבורג ניתן למצוא במאמרים המוזכרים במקורות המצויינים בסוף חיבור זה.ההיסטוריה של קהיל
17

(, "אמירה לבית 5681) סת"ם: "מלאכת שמים" בענייני כתיבת נכללים הרב יצחק במברגר בענייני הלכהבחיבורים של  

( ושו"תים שלו 5681חליצה )(, "נחלי דבש" בדיני 5681(, "מורה לזובחים" בענייני שחיטה )5616יעקב" בענייני נשים )

 ועוד.  שהוצאו לאור על ידי יוצאי חלציו
18

גם אם הקהילה נותנת אפשרות להתארגנות של שומרי  ,שאינה נוהגת על פי ההלכההרב הירש אסר להיות חבר בקהילה  

הקהילה  הרב במברגר הדגיש את אחדות הקהילה ופסק שאין לפרוש ממנה, כל עוד ראשי לעומתו .תורה בתוך הקהילה

. ויכוח הלכתי פומבי במסגרתה ואינם מטילים עליהם את מימון הפעילות הרפורמית האורתודוקסית צורכי היהדות מספקים את

המכונה  , פולמוס הפרדת הקהילותבעניין פרישת הקהילה האורתודוקסית מהקהילה הכללית בגרמניה, עמד במרכזו של  ,זה

כשנתיים  ועד לפטירת הרב במברגר 5611משנת רוחם של יהודי גרמניה ונמשך ה. הפולמוס הסעיר את פולמוס הפריש גם

 .  אחר כך
19

, בגיל מאוד כיום. ספר שרכש אצל חנות הספרים שבבית ברוך זקבךלאחד הנכדים בשיקגו פני שנים הנרי זליג הראה ל מר 

 .מהיכרות אישית דוהינו היחיד שמצאנו שעוד זוכר את ר' ברוך הי" הוא גר במושבה הגרמנית מבוגר,
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ופת הנפטרים או לשנות את צבע העגלה לשנות ממנהגי החברה קדישא, כגון לשרוף את ג

הוא עמד איתן בדעתו  לשחור כמנהג הגויים,

והיה מוכן להתפטר מכל תפקידיו ובלבד שלא 

כאדם ישר  .20יעשה עם המתים דבר שלא כהלכהי

ובעל עקרונות, הוא הפסיד כסף בעסקי מכירת 

לא רצה למכור את הספרים והספרים, היות 

נייתם, על אף מעבר למחיר שקבע עבורם בעת ק

אינפלציה הגבוהה גרמה לכך שהמחיר שלקח הש

עבורם לא הספיק לו בכדי לשוב ולקנות סחורה 

פעם אמר לבניו שלא יבוא לחתונתם  .21לחנות

ש כיסוי ראש ובחאלא אם כן יתחייבו שהאשה ת

  .22המכסה את כל השיער

קדישא דרש מאמץ פיזי רב –בכלל, תפקידו בחברא

ם לא סירב לצאת למלאכת ומסירות עצומה. מעול

הקודש, אף שנקרא לא פעם באישון לילה חורפי 

ומושלג. לפעמים נאלץ לתקוע בקבוק יי"ש בחיקו 

 .23כדי שלא יקפא מקור

גוייס לצבא ר' ברוך  ,במלחמת העולם הראשונה

מחוץ לעיר הנמצאת מצודה גרמניה ושירת ב

. ילדיו על שבויים צרפתים וירצבורג בשמירה

 .24כשר מזוןלהביא לו אמם לבוא ו נשלחו על ידי

רוחו  .25נולדו בת וארבעה בנים לר' ברוך ורעייתו

לא הייתה נוחה מדרך החינוך של וירצבורג. 

בווירצבורג לא היה בית ספר יהודי בכיתות 

העליונות, ולכן למרות שהיתה עיר קתולית 

קיצונית, נאלצו ילדי ישראל ללמוד עם הגויים ורק 

בשבת אחרי הצהרים  לימודי קודש הושלמו

ובבוקר יום ראשון במסגרת בית הכנסת. עיקר 

 .26החינוך התמקד אפוא בתוך המשפחה

                                                           
20

 וגברת חנה הגר.מנכדיו הרב יעקב זקבך סיפור זה הגיע אלינו  
21

 זקבך. יכך סיפר לנו הרב מרדכ 
22

 כנ"ל. 
23

 כך כתב לנו הרב יעקב זקבך בשם אביו ז"ל. 
24

 .וכמה מנכדיוסיפור זה הגיע אלינו מכמה  
25

 לחזור ולהביא עוד פרטים אודותם.הזמן קורות חיי הבנים הובאו כאן בקיצור נמרץ, ומן הראוי בהמשך  
26

להבנת חשיבות מסגרת הבית והמשפחה בתהליך החינוכי במשנת הרש"ר הירש, ראה בחיבורו של יאיר פיקסלר, 'החינוך  

 הביתי במשנתו של הרש"ר הירש'.
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. 27חום ואושר ,שררו בו סדר וניקיון .יתם התנהל למופתהמשפחה הייתה מאוחדת מאוד וב

הסבתא ע"ה היתה אשה פשוטה, חמה ויראת ה'. עקרת 

רת, היא חינכה לתפילה מסודהבית במלוא מובן המילה. 

להתמדה בלימודים ולמידות נאצלות. אווירת השבת, לפי 

כבר עדות בנה הר' אלעזר, היתה בלתי ניתנת לתיאור. 

. ביום שישי עלה ניחוח החלות אחרי סדר הפרשת חלה

מנהג היה שם שבכל בית היתה קבועה קופסת צדקה 

הייתה נקראת "קופסת חלה", שלעניי ארץ ישראל, 

ת הנרות תרמה לקופה זו קוהסבתא בדחילו לפני הדל

תחינה להצלחת צאצאיה. הר' אלעזר היה נזכר בערגה ב

דאגו בדייקנות שיהיה הכל בכשרות  ןבהכנות לפסח בה

למהדרין, ובליל הסדר בו נאמרו דברי תורה ע"י הסבא 

 ובניו וגם הסבתא השתתפה במלוא ההתעניינות.

לי בגלל הצלחה זאת, המליץ ולמרות ההצלחה מבית, וא

א לילדיו לעזוב בגיל צעיר יחסית למקומות חזקים הסב

 יותר ביהדות.

 

 היא .02/11/1902-ב נולדה הבכורה, הבת ,)זנטה( שרה

 בהלברשטט, "הירש" המתכות במפעל קצר זמן עבדה

 למדה היא .28שבת שומרי עובדים להעסיק הקפיד אשר

 והתחתנה בקלן קרליבך הרב של למורות בסמינר

 ווטיץ ליב אריה משה ר' עם 1193 שנתב ירצבורגווב

  .סופר החת"ם של עירו ,)ברטיסלבה( מפרסבורג

 טוב. לשם וזכתה יעקב בבית כמורה בפרסבורג עבדה היא

 .29נפש במסירות השואה שנות לתוך המשיכה עבודתה את

 תרצ"ב(, ניסןב א"בכ הלד)נו רחל :ילדים תשעה להם היו

 בניסן ט'ב )נולדה חנה תרצ"ג(, בניסן א'ב )נולדה אסתר

 תרצ"ה(, באייר ח"יב )נולד זאב בנימין תרצ"ד(,

 תרצ"ז(, בתמוז ד"כב ו)נולד ולביאה שמואל התאומים

 מרקוס מרדכי תרצ"ט(, בחשוון ז'ב )נולד שמחה אלישר

 בטבת ט"זב )נולדה ומרים תש"ב( בחשוון ז"יב )נולד

  תש"ג(.

                                                           
27

חינוך המסורתי החם אני סבור כי עבור מצב רוחי הנעלה היום חייב אני להודות ל: "בנו, גרשון )גוסטב( כתב בזיכרונותיו 

  ."ומסור שקיבלתי
28

 עבד אחיה מרדכי במשך כשבע שנים.במפעל זה שבהלברשטט  
29

בניו נשים  מספרסופר. במהלך השנים האחרונות שמענו על  "םכפי עדות הרב מפרשבורג, רבי עקיבא סופר, נינו של החת 

 .עוד זכרו אותה בערגה כמורה למופתירושלים שיורק וב
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 ינבש והתחבאה קבוצות לשתי התפצלה ווטיץ משפחת

 כלו ההורים .30במנזר היה מהם אחד תור,מס מקומות

 מפרסבורג נההאחרו הרכבת של במשלוח נפגשו ילדיםה

 ,לדאבוננו .תש"ה הכיפורים יום של בעיצומו ,לאושוויץ

 תש"ה. בתשרי י"ח ביום השם קידוש על כולם נעקדו שם

 הי"ד.

 בפירוט מתאר תשט"ו, לונדון החת"ס, בחידושי כן כמו

 מפרסבורג המשלוח אותו את ,שטרן הרב לאור, המוציא

 נסע: הוא וב לאושוויץ

 בשנות לנפשי עשה אשר אלהים יראי כל ואספרה שמעו "לכו
 בתוך ואני רעה. ראינו שנות עלינו. שעברו הנוראה השואה
 הפליטה משארית ותנפש מאות ושתי מאלפים יותר הגולה
 בו תש"ב, שבשנת השבי מן שם )הנשארים פרעשבורג יהודי
 י"ב עש"ק, ו' ליום אור ולא חושך שנשלחו שמחה( כל שב"ת
 של ב' ,ג' ביום ומשם )סלובקיה(, סערעד למחנה תש"ה תשרי

 של ד' ,ה' ליום אור שם והגענו אוישוויטץ, למחנה ,סוכות
 הצדקת, מורתי אמי :עיני מחמודי כל ממני נפרדו שם סוכות.

 כצאן לימין לוקחו המה הי"ד, היקרות ייותיואח היקר אחי
 בתאי באכזריות הומתו ביום ובו ואינם, בם עיני התעיף לשמאל, מספר מתי עם ואני יובל לטבח

 חיק אל שבעתיים והשב עבדיך דם נקמת ותקום תראה עקדות אלה את עקד"ה. ונשרפו הגאזים
 ימציא יתומים ואבי אלמנות דיין במרומים, שוכן רחמים מלא אל ה'... חרפוך אשר חרפתם מענינו

 בשלום וינוחו נחלתם הוא ה' מנוחתם, תהא עדן בגן השכינה, כנפי תחת מנוחה המאירה לנשמתם
 .31"משכבותם על
 

 בתאריך לאחיה, הדודה שכתבה 32ומברק מכתב לידינו הגיעו שנה כשישים של באיחור

 מבקשת היא בהם ,2.2.1944

 לבני רק שיובן מוצפן, באופן

 ויזות בהנפקתה עזרה משפחה,

  משפחתה. לבני

 :33הנ"ל במכתב מופיע ךוכ

 הנני הולדתך ליום ,היקר מנפרד
 ביותר הטוב את לך מאחלת

 מאד מתפלאים אנו  לעתידך.
 בתאריך הולדתי יום שלקראת

 יום לקראת וכן ,בנובמבר 16ה

 ,ינואר 3ב היקר משה של הולדתו
 ברכה איחולי כל בלנויק לא

 תשכחו לא שלפחות כדי מכם.

                                                           
30

 .לחנה ארלנגר ז"ל למסר מר קסטנבאום ז"מעדות בע"פ ש 
31

לדות אנשי ות'שוויץ. פרטים עליו ניתן למצוא בוהרב ר' ישעיה קאליש הי"ד, הובל באותו המשלוח מפרסבורג לא ,גם הדיין 

 .551תש"י, עמ'  ,ז. ראנד, ניו יורקכת הרב אשר רי, ח"א, בע'שם
32

 .ITSממאגר המידע  תועל דבר קיום המברק נודע ממר האנק סקריבל, שקיבל או 
33

 .ינה, יוסף זקבך מאפרתיתורגם ע"י אח 
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 ם.התאריכי את םכל כותבים נוהנ ,הילדים של ההולדת ימי את

  וכותבת: ממשיכה היא ,לידתם כיותארי הילדים שמות כל הבאת לאחר

 כאשר ילדים שמחת לכם הידוע  לבדה. היטב כבר הולכת ,חדשים 13 בת כיום כבר שהיא ,מרים

 שנה, 39 לגיל כבר עתה הגיע היקר משה הולדתם. ליום ברכה כרטיסי משגרים ודודות דודים
 ארווהד היות ,מכם מהירות לידיעות ממתינים מאד אנו .מבוגר ליותר כלל בדרך נחשב הוא םאול

 תודות אנו חיוניות. לידיעות ממתינים אנו מכולם ?ופאולה מקס שלום מה לנו. חיוני דמא מכם
 יום את לחגוג חפצים אנו זאת למרות עונתיות. הצטננויות שיש למרות הבריאות בקו לאל

 לילדים האתש כדי זאת .34לודוויג עם יחד ביותר חיוני באופן בניסן שוןברא אסתר של ההולדת
 לסייע לכן חייבות שלנו הבנות וששל הספר. בבית בהוראה מאד עסוקה הנני נאה. תחלופה
 במהרה יתאחדו שלנו שהתאומים מקווים אנו בעבודתן. חרוצות מאוד דומא הןו הבית בעבודות

 מסר בודאי גוסטב צעירים. יותר והם היות הספר לבית וייחד וילכו 35פאולה של התאומים עם
  זנטה ,שלכם .לבביות ברכות מכם. חיים אותות לקבל חליםיימ שאנו לכם

  כתבה: היום באותו ששלחה במברק

  זקבך עבור  ,ברנדס  משפ' אל:  מברטיסלבה מברק

 2.2.1942  -  מתאריך [ריךיצ ,51 ברנדשנק רח']

  

 מברק מאשרים

 .יהכלתור לויזה זקוק שהוא פרדלמנ הודעה

 .מנפרד של מצבו לגבי במברק לתשובה מצפים

 .ולודויג לאה עם אסתר של שמחתה יום לחגוג רוצים

 .מקס של דיתיהמי להסכמה ממתינים

 זנטה                                                 

 בחשוון בי"ח התחתן .(1904.05.30) תרס"ד בסיון בט"ז נולד ,)מקס( מרדכי השני, הבן

 לצאת הצליחו הם 1934.11.09 ביום לוינסקי. לבית פייגא פאולה עם (1930.11.09) תר"ץ

 יוסף, יהושע השלישי הילד .ילדיהם משלושת שנים עם ישראל לארץ ולהפליג מברלין

 זקבך ברוך הסבים, שני נפרדו שנים כשלוש לאחר בברלין. וסבתו סבו אצל נשאר

 ומשפחתו מרדכי ארצה. בעלותו בפרנקפורט, מנכדם מברלין, לוינסקי עזרואלי וירצבורגומ

 עברו הם מכן לאחר .הקהילה ועד בשירות מרדכי עבד שם  ,בחיפה בתחילה תגוררוה

 תשעת את גדלו שםו שנה כעשרים במשך שם התגוררו ,יזרעאל שבעמק יעקב שדהל

 ילדיהם.

 ולייפציג. בווירצבורג בנקאות למד הוא .1905.09.16ב נולד ,)גוסטב( גרשון השלישי, הבן

 ברומניה בישיבות ללמוד ונסע עבודתו את הפסיק הוא בבחרותו, עוד ,העשרים בשנות

 והוא לארץ עלו הם 1956 תבשנ בציריך. בריינדס גוסטל עם ןהתחת 1932 בשנת ובליטא.

 ילדים. שלושה להם נולדו עוגיות. מפעל על כאחראי עבד

                                                           
34

 אחיה וגיסה שהיו אז בירושלים 
35

 התאומים של פאולה, משה וחנה, היו אז עם משפחתם בארץ ישראל 
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 .1906.11.09ב נולד ,)לודוויג( עזראל הרב הרביעי, הבן

 אביו ע"י עשרה שש בגיל נשלחו בקלן הוראה למד הוא

 חתנו ,ברוייאר זלמן שלמה הרב בישיבת תורה ללמוד

 דמיין. בפרנקפורט הירש, הרב של מקומו וממלא

 עלו הם לנגה. לבית לאה עם התחתן הוא 1932 בשנת

  בירושלים. ילדיהם שני עם וגרו ארצה

 מנחם הרב שם על נקרא ,ד()מנפר מנחם שי,החמי הבן

 וירצבורג. באוניברסיטת רפואה למד הוא .צלמ מנדל

 משטרו בגנות שדיבר לגסטפו עליו הלשינו 3193 בשנת

 למחנה להישלח צפוי והיה נאסר הוא ,היטלר של

 רב במאמץ לשחרורו עלפ גרשון אחיו, דכאו. הריכוז

 כעבור .36גסטפוה ראש עם בפגישה עצום ובסיכון

 את לעזוב לו והותר שוחרר מנחם שבועות ארבעה

 ןווגרש ארצה לעלות מיהר מנחם כך, בעקבות גרמניה.

 לצרפת. והגיע הגבול את עבר

 "אהבה". מגרמניה םלילדי במוסד כמדריך עבד מנחם

 להם ונולדו ברלב תרצה עם 1949 בשנת התחתן הוא

 בביולוגיה שני תואר השלים הוא ילדים. שני

 במעבדה ועבד 37בירושלים העברית באוניברסיטה

 בגימנסיה מורה היה מנחם .המדע ובחיל קליניתה

 שלישי לתואר בלימודיו החלו אביב בתל הרצליה

 בהיותו פתאומי באופן נפטר 1952 בשנת .ויצמן במכון

 "נחלת הקברות בבית ונקבר צבי במעין לימודי בסיור

 יצחק".

(, וכך הוא 6.1.1935ב' בשבט תרצ"ה, )בחתונתו פעם האחרונה הבן, גרשון ראה את אביו ב

"ולעונג רב היה לנו הדבר כי אבי ז"ל יכול היה להשתתף עמנו. אז  בזיכרונותיו: כותב

 ".ו. אימי לא יכלה לבוא בהיותה חולההייתה הפעם האחרונה שראיתי

 התפרקות תהליך את והחישו מרובה באכזריות וירצבורג ביהודי פגעו 1938 נובמבר פרעות

  .38הקהילה של הסופית

בקשר  נו ידיעות רבות. הילדים עמדו איתועל קורות ר' ברוך לאחר שילדיו עזבו, אין ל

רבים אבדו. נעשו מאמצים רבים, מכתבים כל זמן שהיה הדבר אפשרי. לצערנו מכתבים 

                                                           
36

במהלך הפגישה עמד גרשון על מסירותה של המשפחה לגרמניה, כפי שכתב בזיכרונותיו: "המשכתי לדבר על משפחת אבי  

תי לו כי אבי שירת כחייל במלחמתה, וכי שלושה אחי אמי אף הם היו מגויסים. הצעיר שבהם מסר את חייו למען אמי. אמר

גרמניה בשדה הקרב בצרפת, ושמו מתנוסס על מצבת זיכרון לחללי המלחמה, וכי המשפחה שומרת במסירות על עיטורי 

 ההצטיינות אשר קיבל. אח אחר של אימי נלחם ברומניה"
37 

 טה העברית בירושליםעבודת המסטר של מנחם נמצאת בספריית הרמן בקמפוס גבעת רם של האוניברסי עותק של
38

 .191–111לתולדות קהילת וירצבורג עד לחורבנה, עיין בפנקס הקהילות, גרמניה, באוואריה, בהוצאת יד ושם, עמ'  
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במיוחד ע"י הבן מנחם, להשיג עבורם אשרות )סרטיפיקטים( 

 להעלותם לארץ ישראל, אך ללא הצלחה.

בערוב ימיהם עברו להתגורר בבית אבות של הקהילה. שמה 

עדיין הייתה אפשרות כשנפטרה הסבתא ביום ו' באדר תש"א, 

 .39להביאה לקבר ישראל

השלטונות על פינוי כל הדירות היהודיות הורו  1942בתחילת 

וירצבורג ובעליהן נאלצו לעבור ל"בית היהודים" בבניין וב

אשר בבית העלמין היהודי. מחמת הצפיפות נהפכו כל 

האולמות בקומת הקרקע ובקומה הראשונה לחדרי מגורים, 

ודיירם הוכנסו אף לחדר האבלים, לבית התפילה ולחדר 

פחות יהודיות. יהודים שוכנו מש השומר. גם בקומה העליונה

רבים אחרים שוכנו בבית החולים היהודי בעיר, ומשם יצאו 

 במשלוחים למחנות ההשמדה.

כל היהודים המבוגרים, גברים ונשים, הועסקו בעבודות 

בבתי חרושת, בניקוי רחובות, בטעינה ופריקה  –כפייה קשות 

 בתחנת הרכבת ועוד.

ם גירושם של כמעט כל ע 1942הקהילה חוסלה במשך שנת 

יהודי העיר והיהודים שהובאו לשם מישובים אחרים באזור. 

ימים אחדים לפני חיסולה הרשמי של הקהילה, בספטמבר 

ספרי תורה  25, הביאו שארית בני הקהילה ארגז עם 194240

והטמינו אותו באדמה. על הקבר הוקם מצבה עם הציון "תורת 

 משה".

עד שהוגלה בעיר עוד כשנה לאחר פטירת רעייתו, הסבא שהה 

ב בתשרי תש"ג "בתאריך י ,41טרזינשטט הריכוז למחנה

 . ה וחציושרד שם עוד כשנ ,42(23.9.1942)

                                                           
39

יתואר במחנות המוות )מזכרוניותיו של –הודות להשי"ת היא נפטרה במיטתה, ללא שהיה עליה לעבור את כל הסבל הבל 

 בנה, גרשון זקבך ע"ה(.
40 

גורשו עוד  11.1.5911–מהם לריגה דרך נירנברג. ב 111, נשלחו 11.55.5915-בגירוש הראשון של יהודי וירצבורג ב

ח ראשון מיהודי וירצבורג והסביבה. משלו 618גורשו לשם עוד  11.1.5911–מהיהודים לאיזביצה שליד לובלין, וב 111

מהיהודים שרוכזו  181גורשו לשם עוד  11.9.5911–, וב51.9.5911–מיהודי וירצבורג והסביבה יצא ב 511לטריזנשטט של 

נוספים לאושוויץ, לאחר שרוכזו קודם לכן  11אנשים, ובאותו היום גורשו  1גורשו לשם עוד  51.8.5911–וירצבורג. בוב

 בנירנברג.
41

הפרוטקטורט  ליהודי פקד כמחנה ריכוזיק"מ צפונית לפראג, שת 81כ לאֶבם שבצ'כיה, במחוז מבצר הוא טֶטֶרזְיֶנְְשטָ  או ֶטֶרזִין 

מלחמת העולם השנייה. המקום כונה על ידי  במהלך נאציה בזמן הכיבוש ומערבה מרכז אירופה וליהודי של בוהמיה ומורביה

מהאסירים היהודים בטרזינשטט נרצחו  91%כ צוגית שונה.גטו, במסגרת ניסיונם לשוות למקום תדמית יי השלטונות הנאציים

 איש בלבד. 59,111אסירים יהודים שנשלחו למחנה, נותרו במחנה בסוף המלחמה  581,111על ידי הנאצים. מתוך 
42

 עברלגרמניה שב אריהוובו יה התיכונהוננקופרא יה עיליתונרנברג, פראנקינמשיצאה  Da 518 רכבת ,II/26 גורש בשילוח 

 ירצבורג.ויהודים מו 181במשלוח זה גורשו  .כוסלובקיה’צנה טרזינשטט, מח
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 7,000תנאי המחיה בטרזיינשטט היו קשים ביותר. המקום שהיה בעבר עיירה בה התגוררו 

 58,000-, עם כ1942טמבר יהודים, כאשר השיא היה בספ 50,000-צ'כים, אכלס למעלה מ

  .איש 16,000-לבדה מתו מרעב קרוב ל 1942בשנת אסירים כאשר המזון היה דל ביותר. 

 ,צ'סטרנודעו למשפחה ע"י גיסתו רחל זקבך ע"ה ממנשל ר' ברוך פרטים אודות פטירתו 

. היא תה לה אפשרות לעזוב את מחנה טרזינשטטיהיעל כן יתה לה נתינות בריטית וישה

ו "אחות במקצועה וטיפלה בסבא עד יומו האחרון. לפי עדותה הוא נפטר בליל טתה יהי

ניסן, ליל הסדר, שנת תש"ד. הידיעה הגיעה לבנים באיחור של כשנה. בנו אלעזר קיבל את ב

 ואיבד את הכרתו.הבשורה ביום פורים תש"ה, וכתוצאה מכך הוא התמוטט באותו הלילה 

 מרדכי . משלא מצא אתעם ההודעה גיע מכר מחיפההלצריף של  הבן מרדכי בשדה יעקב, 

 .שהסבא נספה במחנהבהדרגה  וסיפר שהסבא חולה מאוד , מסר לאשתובבית



14 
 

 נספחים

 

 . מקטעים מעץ המשפחה1

התרשים כאן מייצג  לצערי, אין בידי כעת את העץ השלם של כל מאות צאצאי ר' ברוך.

ישתפו פעולה, נוכל בהמשך להכין עץ אם כל ענפי המשפחה ירצו בכך ו מידע חלקי בלבד.

 משפחה מלא ומפורט של כל חמשת דורות הצאצאים.
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לקוח מאושר
Sticky Note
אביבה, נתנאל (זמי), יוסף, אלעזר עזרא, גרשון, חנה, משה, תמר, עליזה פרומה
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 מצבות משפחתיות ישנות. 2

 

מצבת הענלע הדוויג אשת ר' ברוך זקבך
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מצבות משפחת זאכס שצילם 

  גר: אבווירצבורג הרב בעריש ה

 

 

נתנאל , אשת מצבתה של מרת הינדל
 גמווירצבור זאכס
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להייםים מטיאומשפחת רוזנב. 3  

קהילה הגרמניה.  ,היא כפר במחוז וירצבורג, בוואריהטיילהיים 

. בית כנסת הישן 17-מאז המאה השם  יהודית הייתה קיימתה

 נבנה בית כנסת חדש 19-. באמצע המאה ה1751הוקם בשנת 

-9וחמישים ילדים למדו בבית הספר היהודי. בליל הבדולח )

ובתים של יהודים נהרסו ונשדדו.  הושחת בית הכנסת (10.11.38

 דרך וירצבורג שולחו לפוליןנותרו במקום רוב היהודים ש

לגיטו טרזינשטט  שולחו ,הבודדים שנותרוו 25.4.1942בתאריך 

בספטמבר. אחרי המלחמה לא חזר איש מיהודי המקום 

 .טיילהייםל

 תעמד בראש אח, (1810בפטר )נ  מהוכברג םאוהרב יצחק יהודה )איציק ליב( רוזנב

הטביע ו טיילהייםהמשפחות הענפות ביותר בבוואריה. הוא היה ש"ץ, דיין ומורה צדק ב

תקנותיו לביצור חומות הקדושה והטהרה בעירו נשמרו לאורך  .את חותמו על בני העיירה

ימים. הוא נשא את מרת גענדל, שמוצאה מהעיר קליינשטיינאך. בניו גדלו וחונכו בבית 

הוא היה קול תורה נשמע בו תמיד. מצאצאיו הסתעפו משפחות מכובדות בישראל. ש

  .43אביהם של ר' זעקעל ושל ר' מנדל צל

(, המכונה "ר' זעקעל 1778-1865) רוזנבאוםהרב זעקעל פינחס בן יצחק ליב  אנו צאצאי

וואתו אחר אביו והיה ידוע כנדבן לצורכי ציבור. בצ טיילהייםשימש ברבנות  . הואתילים"

הוא ציווה לתת מאות טליתות לבית הכנסת, לשימוש הציבור. טליתות אלו הונחו בכניסה 

והיו בשימוש עד לפירוק הקהילה בימי הנאצים. כמו כן הורה על הקמת קרן שתממן נרות 

תמיד עבור ביקור חולים בא"י, נרות שעוה עבים לתאורת בית הכנסת וכן לימוד תורה 

 עבור ילדי העניים.

שתדלן נודע כ טיילהייםבעיר ( 1782נולד בשנת תקמ"ג ) ,םאו" רוזנבצלר' מנדל "ו אחי

עוד בשנות ילדותו הצטיין באהבת תורה, ועד שנתו השמונה  .בוואריה הראשי ליהודי

עשרה עמל ושקד בה בלי הפוגות ומילא כריסו בש"ס ופוסקים. רק אחרי חתונתו, החל 

. ואכן ההצלחה האירה לו פנים, מסחרו התרחב לשלוח במסחר ידו והתפרנס מן הרוכלות

והוא התעשר. עם היותו טרוד במסחר, הרבה לעסוק בתורה והרבה במעשי צדקה וחסד. 

 היה לשתדלן ועסקן מפורסם, שהתפרסם בדורו כצדיק ובעל מופת.
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 ט שנמלטו לגרמניה"ת–ח"מפליטי מאורעות ת ,יש הטוענים כי מוצא משפחת רוזנבאום הוא מברודי 
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 בתקופה זו היה מצב היהודים רע ומאות חוקים מפלים חוקקו נגדם. מידי שנה בשנה היה

 לעיר הבירה הבווארית, מינכן, ושוהה בה בין חמישה ,מנדל פעמיים, שלש ויותרנוסע ר' 

לשבעה שבועות כדי להיפגש עם שרים ומקורבים למלכות להשתדל לטובת היהודים. 

בוטלו כמה גזירות שהוטלו על יהודי המדינה. הוא הוכר כשתדלן הראשי של  בהשתדלותו

 ,מלך בוואריה ,שרי ויועצי לודוויג הראשוןועמד בראשם. היה נחשב בין  יהודי בוואריה

". הרב צלמקסימיליאן השני, שכיבדוהו ואף כינוהו בתואר "הגמון היהודים מ ובנו המלך

  .מלך בוואריה ,וירצבורג וכשר האוצר של לויטפולדוכראש הקהל ב מנדל שימש

ת מושל בוואריה, שנועדה לבטל א ,עם המלך מקסמיליאן השני על אחת מפגישותיו

משפחה להינשא, מובאת מסורת משפחתית: "המועד  הגזרה שאפשרה רק לבן אחד בכל

לא רצה רבי  ,ובהיות שהדבר דחוף מאד שבת הראשון שקבע לו מלך בוואריה היה ביום

המלון שהתאכסן בו היה רחוק כמהלך  מנדל שידחו אותו לאחר השבת, אבל בהיות שבית

בפרוזדור הרגיש במנעליו שהיו מכוסים  שנכנסכ .עשה דרכו ברגל כו' ,מיל מהיכל המלך

ויתחיל להסיר את האבק מעל  אבק, ויפשט את מטפחתו שהייתה קשורה על צווארו

כפאו שד, ויצעק עליו  נתמלא השר העומד על הפתח חימה ויקפוץ ממקומו כאילו .נעליו

אות המלך מחדרו לר בכעס ורוגז על עשותו מעשה כזה בבית המלך. ולקול הצעקות יצא

אותו בידו  לקח ,בראותו את הישיש כאילו היה משותק ממראהו .בשל מי קמה הסערה

את  אילו ידע זאת היה שולח לו .וינהלהו אל חדרו וישאלהו למה הלך כל הדרך ברגל

 הודה לו רבי מנדל ויצטדק לפניו שהוא הוכרח ללכת ברגליו כדי .מרכבתו להביאו אליו

 .לבקשתו ברוב עניין וייתן צו למלאות מבוקשו שלא לחלל את השבת, והמלך הקשיב

נתן לו המלך משענת מקושטת בכסף למען ישען עליה בשובו לביתו,  ,מעל המלך כשנפטר

ציוה על אחד  ,לו רבי מנדל שלא יוכל לקבל מתנתו מפני איסור משא בשבת וכאשר הסביר

רבי  .בתו אליוולשאת את המשענת אל ביתו למען תהיה לו למזכרת אה ממשרתיו ללוותו

. המקל השתמר 44היום ההוא והלאה עד שנפטר מהעולם"ההיא מ מנדל השתמש במשענת
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 .'ההר הטוב הזה'ב. הובא גם בספר -גיליון א ,ו' שנה ,בדרך לציון, א.ר. מלאכי, תלפיות 
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 .שנאבד בימי השואה הד"ר ווינטר, עד ,אצל נכדו

הרפורמי של וירצבורג  התייצב נגד תנועת הרפורמים, סילק את הרב רוזנבאוםר' מנדל 

של הרפורמים  אשר רבםמרבנותו והושיב במקומו את הרב יצחק דוב הלוי במברגר. כ

נסע ר' מנדל  ,בפיורדא, ד"ר לוי, כמעט והכריע את הרב החרדי, רבי זאב וואלף המבורגר

ברוב  שנבחר לרב ,למינכן להשתדל לטובת החרדים, עד שהממשלה פקדה על ד"ר לוי

 ".ומימים דעות, "שלא יזיד להעביר את היהודים על המנהגים העומדים מאז

פרצו מהומות דמים  (1819)בשנת תקע"ט 

נודעו המהומות  .וירצבורגוערים, ובכללם בב

היהודים  וירצבורג הפ ותושבי-בשם פרעות הפ

. הרב מנדל רכש בשותפות מנהנאלצו לגלות מ

עם ידיד, מר רוזנטל, מנזר נטוש מחוץ לעיר, 

וירצבורג. מבנה זה היה ומרחק שעת נסיעה מ

", בה הוקם צללאחוזה נרחבת, היא "אחוזת 

רכז קהילתי יהודי. הם בנו שם בית כנסת, מ

ה טהרה, בית מלאכה לייצור בית מדרש, מקו

וטחנת קמח. בניו וחתניו ניהלו את  מסמרים

מפעל המסמרים וראו ברכה בעמלם. הרווחים הושקעו בפרנסת המשפחה ובהחזקת 

האחוזה ומוסדותיה. הוא החזיק בביתו על חשבונו צעירים שישבו יומם ולילה ועסקו 

בתורה וקבע להם שיעורים. בבית זה, שהיה מלא תורה וחכמה, גידל את בניו לתורה 

 ולאהבתה ואת בנותיו השיא לתלמידי חכמים.

בינג  ר' מנדל הזמין מהג"ר אברהם בינג, ראש ישיבת וירצבורג, מלמד לחמשת בניו. הג"ר

תקפ"ג, נשא  ת, כמלמד. כשנה לאחר מכן, בשנ23שלח את הרב אליעזר ברגמן, בהיותו כבן 

 טרם .שנולדה בשנת תקס"ו ,מרת רבקה סילא של ר' מנדל, הרב אליעזר את בתו הבכורה

יעלו לארץ ישראל. הרב מנדל פעל  ,נישואיו התנה עמם שלאחר שיסיים את תפקידו כמלמד

לטובת יישוב א"י, ובהשתדלותו עלו משפחות שהיו אח"כ מראשוני החברים בכולל  רבות

התכונן לעלות  ,רבי מנדל ,מתוך יומנו של הרב ברגמן נראה שגם חותנווממייסדיה.  הו"ד

   .ישראל לארץ

בתורה  רב ולא ר"מ, אלא סוחר שנהג את עצמו בפשטות גמורה, אך שקד ' מנדל לא היהר

ומדקדק בהלכה ובהידורה כחוט השערה. אנשי דורו אמרו  יום ולילה. בעל חסד מופלא

תנה לו חן וסבר פנים יפות מיוחד שהקסימו כל רואיו. עליו שטובת ליבו האירה פניו ונ

קשו ילהיוושע ע"י ברכותיו ותפילותיו. גם גויי הסביבה ב צלאלפים נהרו לעיירה הקטנה 

 85כבן  ,בשמים. הוא נפטר זקן ושבע ימים ותברכותיו והאמינו שתפילותיו מקובלאת 

 ( ונטמן בעירו.1868תשרי תרכ"ט )בבי"א  ,שנים
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 רון לבני המשפחה שנספו בשואה. דף זיכ4

 ( 8.4.1944טרזינשטט, 1871. א.מ רנקפורט)פ זקבך ברוך בנדיקט •

 ( 5.3.1941ב וירצבורגובונקברה  נפטרה (זאכס וחנה נתנאל שמואל בת הדוויג מרת אשתו •

 (1944 אושוויץ , 1902ו האנא) זקבך לבית ווטיץ זנטה שרהבתם,  •

 (1944 אושוויץ ,1905 פרסבורג) ווטיץ ליב אריה משהחתנם,  •

 ביאה, ל(1935–1944) זאב בנימין (, 1934–1944ה )חנ (, 1933–1944) אסתר (,1932–1944ל )רח ם: וילדיה
 םמרי(, 1941–1944) מרכוס מרדכי(, 1938–1944) שמחה שראל(, י1937–1944) שמואל(, 1937–1944)
(1944–1942). 

 )שוויץולא טמטרזינשט רשגו, 1944 -?1879) ווטיץ ( יוסף) יהודה ,מחותנם •

 (23.6.1943 טרזינשטט 1871 ,ברסלאוי )לוינסק ליפמאן אליעזרם, יהמחותנ •

 (.23.1.1944  רזינשטט, ט1872 אדלנויר )ברומברג( חנהה )וברט גרשון בתי לווינסק פרידהו

 (זה-וקבור בבין העלמין בויסן נפטר בברלין ,1900-1940י )לוינסקם( חיי אביגדור) ויקטורבנם, 

45הרמן נפתלי ,אחיינו •
 ( 1942אושוויץ,  1903הלברשטטך )זקב ואלעזר אולגה בן 

 ( 1945טרזינשטט, 1873 הלברשטט) מאייר לבית זקבך אולגה ,גיסתו •

 1943 אושוויץ, לאמסטרדם נמלט (.1899. א.מ פרנקפורטך )זקב סימון ,אחיו •

 )אושוויץ,  1877בלנקנבורג) מאייר לבית הני ואשתו 

 אלכס ומיכאל (1943 אושוויץ,  1903ברלין) (מלי) מליה, ע 1943)סוביבור, ברליןד )רמנפ :וילדיהם

 ( 1944אושוויץ,  ?1905ןברלי)

  ( 19.9.1942רבלינקה, ט1877. א.מ פרנקפורטה )רבקאחותו,  •
                                                           

45
 מצויים בספריה הלאומית: , 5911 -ו 5916, 5956בשנים י הרמן הי"ד שלשה ספרים שכתב נפתל 
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 . מקורות5

 ערך, תמונות ומסמכים מאבי שיח' מידע יקר

  מכתב ותמונות מאת הרב יעקב זקבך

 ורקע כללי בשיחה עם הרב מרדכי זקבך סיפורים משפחתיים

 ומיכאל ארלנגרמיוסף זקבך ותמונות דוא"ל 

 פחתי ותמונות מאת הרב בעריש האגרעץ מש

 אתר יד ושם

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/communities/wurzburg/pages_of_testimony.asp 

http://zachor.michlalah.edu/khila/khila-35.asp 

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/communities/wurzburg/before_holocaust.asp 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seligman_Baer_Bamberger 

 ויקיפדיה: פולמוס הפרדת הקהילות

http://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Raphael_Hirsch 

http://archive.is/GOdd 

 אתר שאבעסנט:רזיאל זקבך, , םאורוזנב מאמר על משפחת

http://www.shabes.net/rseckbach/rosenboim.html 

 :קהילת וירצבורג, אתר זכור

http://zachor.michlalah.edu/khila/khila-35.asp 

 :ירצבורג, אתר יד ושםוסיפורה של הקהילה היהודית בו

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/communities/wurzburg/before_holocaust.asp 

 :פרקי חיים, אשר ורסטיל, מתוך ולדורו ולדורות, הרב שמשון רפאל הירש, מאה שנה לפטירתו, ירושלים תשמ"ט

http://www.daat.ac.il/daat/v-articles/hirschpirkey.pdf 

 כתבי הרב הירש, ירושלים תש"ח

http://www.hebrewbooks.org/32836 

 רות למאמר על משפחה רוזנבאום, מופיעה באתר:רשימת מקו

http://www.shabes.net/rseckbach/rosenboim.html 

 אתר לחיפוש מצבות יהודיות מגרמניה: 

http://steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat?lang=en&function=rec&info=&sel=ffh 

 תשל"גנקס הקהילות, באוואריה גרמניה, יד ושם, ירושלים פ
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 רות ליתר העמקהומק

 מנהגי יהדות אשכנז, הרב אביגדור אונא, ילקוט מנהגים ב', תשל"ו

http://www.daat.ac.il/daat/toshba/minhagim/ash.htm 

 קהילת פרנפורט על נהר מיין, אתר זכור

http://zachor.michlalah.edu/khila/khila-11.asp 

 שוון תשכ"טקהילת פרנקפורט, מחנים גיליון ק"כ, מרח

http://www.daat.ac.il/daat/history/kehilot/frankfurt.htm 

 שכא, עמ' כתבי רבינו יצחק דוב הלוי מווירצבורג ח"אבנימין שלמה המבורגר, ר"נ באמבערגער זצ"ל, הגלתולדות 

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=36068&st=&pgnum=337 

כתבי , בנימין שלמה המבורגר, באמבערגער בער זעליגמאןרבינו יצחק דוב הלוי  של ופעליו חייו פרקינשיא הלווים, 
 , עמ' תצהרבינו יצחק דוב הלוי מווירצבורג ח"א

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=36068&st=&pgnum=511 

 וטבת תשל"ט מאה שנה לפטירת הרב יצחק דוב הלוי במברגר זצ"ל, המעין, גליונות תשרי תשל"ט

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hamaayan/hamaayan_74.pdf 

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hamaayan/hamaayan_75.pdf 

 וירצבורג בתקופת השואה, אתר יד ושם

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/communities/wurzburg/during_holocaust.asp 

 110ישעי' קאליש, אב"ד פרסבורג, תולדות אנשי שם, ראנד, ניו יורק, תש"י, עמ'  הרב

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=2714&st=&pgnum=119 

 עדויות מוקלטות על תולדת יהודי וירצבורג וגרמניה

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F17kcOWy22o 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UzHT7GyGLZk 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vv0FEebQlUk 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WPRSFxX0BHM 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bZKDPrT9Ssg 

 19–הרצאות מוקלטות של הרב ברל ויין בנושאי מנהגי אשכנז, קהילת יהודי פרנקפורט ויהדות אירופה במאה ה

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pylJcSQdjy4 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bk4uchIu1cw 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QoxV4LuF25k 

 סיפרו המופלא של גר הצדק אברהם פון מנשטיין, דודו של הגנרל הנאצי

http://www.zeevgalili.com/2009/03/1765 

 2005החינוך הביתי במשנתו של הרש"ר הירש, יאיר פיקסלר, עבודה סמינריונית, סיון תשס"ה, יוני 

http://www.vbm-torah.org/vtc/0078370.pdf 

 .67, מיכל דל, אורשתא תשע, עמ' לתורה ופירושו מהקהילה פרישה בדבר הירש ר"רש של תפיסתו

 


