
הרב אברהם אביש שור

עוללות מפרקי תולדה ועיון במשנת קרלין סטולין 
)ט(

יב / רבותינו הקוה"ט מסטולין וקרלין זיע"א הי"ד
בימי מצוקה תחת השלטון הסובייטי: ת"ש-תש"א

מלחמת העולם השנייה החלה בי"ז באלול ה'תרצ"ט, עם פלישת גרמניה הנאצית לפולין, 

והסתיימה בכ"ה באייר ה'תש"ה, עם חתימת גרמניה הנאצית על חוזה הכניעה הסופי.

'הסכם ריבנטרופ-מולוטוב' בין שר  ערב מלחמת העולם השנייה, בז' תמוז תרצ"ט, נחתם 

החוץ הגרמני יואכים פון ריבנטרופ, ושר החוץ הסובייטי, ויאצ'סלב מולוטוב, לתקופה של 

עשר שנים. ההסכם היה הסכם אי-התקפה בין ברית המועצות לגרמניה, ובחלקו החסוי קבע 

את חלוקתה של פולין בין שתי המדינות. )ההסכם הופר על ידי גרמניה הנאצית בכ"ז סיון 

תש"א עם פלישתה לברית המועצות. והנאצים ימ"ש כבשו את פינסק והאיזור ביום שישי 

ט' תמוז תש"א, לפנות ערב שבת קודש פרשת חוקת 'דא גזירת אורייתא'1, יום תענית הנזכר 

לדראון בכלל ובחסידות קרלין סטולין בפרט(.

בעוד שחלקה המערבי של פולין נכבש על ידי קלגסי הנאצים, הרי מזרחה של פולין נכבש על 

ידי הסובייטים הרוסים, ואזור פינסק נכלל בה. הפלישה הסובייטית לתחומה של פולין החלה 

בג' תשרי ת"ש ולמחרת בין הערביים נכנסו הטנקים הראשונים של חיל החלוץ הסובייטי 

הלבבות  מן  נגולה  אושר.  שמחת  והשתררה  מהר,  נפוצה  השמועה  פינסק.  העיר  לתחום 

האימה מפני הפלישה הנאצית. אך רבים שמחתם הייתה מהולה בחששות, אלה היו החרדים 

ליהדותם וסתם בעלי רכוש ועסקים, אשר חששו מאד מהבאות.

בספר "שיבלי הלקט" כתב על מה שאירע בזמנו, ביום שישי עש"ק פרשת חוקת, שנשרפו בצרפת כ"ד קרונות מלאים   1

בכתבי יד של ספרי התלמוד, ושאלו הרבנים שהיו אז שאלת חלום, לדעת אם זו גזירה מאת הבורא, והשיבו להם: דא 

בגזירת אורייתא. היינו, שיום פרשה זו גרם גזירה לתורה. ומאותו יום ואילך קבעוה היחידים עליהם להתענות בו בכל 

שנה ושנה ביום ו' של פ' וזאת חוקת התורה. ודברים אלו הובאו גם במגן אברהם )או"ח סי' תק"פ סק"ט(. 

תודה ל'עד הנה' המרכז לחקר המורשת התורנית בגליציה ובוקובינה - שתמכו בכתיבת מאמר זה.
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מסכת של גזירות וייסורים נוראים עברה על רבותינו הקוה"ט ומשפחותיהם והחסידים יחד עם 

קהלות הקודש החרדים על דבר ה' - תחת השלטון הסובייטי בסטולין ובקרלין ובכל האזור, 

אשר שם לו למטרה לעקור ח"ו את הדת. 'מסך הברזל' חצץ בחזקה מפני כל קשר עם העולם 

החופשי. רוסיה הסובייטית הייתה סגורה ומסוגרת, ולא נודע אז בארץ ישראל ובארה"ב מכוס 

היגונים והתרעלה שהייתה מנת חלקם. כדי לתאר, ולו במעט, את אשר עבר עליהם מנחת זרועם 

של הסובייטים. אנו מצטטים דברי-עדות משרידי חרב, שגילו מקצת מהפורענות שניתכה על 

רבותינו, מרן הרה"ק רבי משה בסטולין ומרן הרה"ק רבי אברהם אלימלך בקארלין:

עדות שנכתבה על-ידי ניצולה על חייו הקדושים של מרן הר"מ בסטולין בצל הסובייטים:

וברצונה  ההיא  בתקופה  הרבי  בבית  ויוצאת  נכנסת  היתה  האלה  הטורים  ‘...כותבת 

לספר כאן משהו על חייו של הרבי וסבלותיו משנת תרצ"ט עד חיסולה של קהילת 

סטולין...': 'קשים היו חבלי הסתגלותו של הרבי לשלטון הסובייטי החדש, שהפך את 

סדרי החיים של רוב היהודים, וראה בו, ברבי, אדם בלתי פרודוקטיבי, נושא כהונה 

הרחיקו  השלטון  אנשי  וכו',  החיים,  מבמת  ונדחקה  שחלפה  התקופה  שריד  דתית, 

כבדים  מסים  עליו  הטילו  זרה.  בדירה מצומצמת  לגור  עבר  והוא  מביתו,  הרבי  את 

מנשוא, וכל השתדלות לטובתו מצדדים שונים לא הועילה, הרבי התעצב והצטער. 

כל זאת השפיע על מצב רוחו, לא אחת שוטט הרבי ברחובות העיירה, יחיד, שקוע 

במחשבות ובדאגות. רבים מבני העיירה השתתפו בצערו של הרבי, וכאבו את כאבו, 

נוסף לכאבם הפרטי...'2.

עדות של אחד החסידים על חייו הקדושים של מרן הרא"א בקארלין באותה תקופה מרה:

'הנני כותב מה שידוע לי מפרטי חייו של האדמו"ר ר' אלימלך מקרלין זצ"ל משנות 

.1939-1941

בבקר אפור אחד מימי אלול ת"ש היתה לי הזדמנות לבקר בביתו של הרבי זצ"ל ברח' 

קרולינסקה, הרבי זצ"ל לא היה בביתו, עוד לא שב מבית המדרש מתפילת הבוקר, 

כשנכנסתי הביתה נתגלתה לפני עיני תמונה מדאיגה מאד של דלות ועוני המבצבץ 

מכל פינות הבית, ביחוד, התבלט ֹחֶסר כל רהיטים בחדר, חוץ מהשלחן הצר והארוך 

ובמיוחד לשלש  ומועד  בלתי מכוסה, ששמש בשעתו למסיבות חסידים בימי שבת 

סעודות ומַלוה ַמלּכֹות, כשהאריכו בזמירות "און געזאגט ניגונים".

הרבנית  היתה  זו  וקרוע,  בלה  בלבוש  וכחושה  רזה  אשה  עמדה  המטבח  סף  על 

ז"ל, פניה נפלו כל כך, שקשה היה לי להכירה. בכאב עמוק וצער רב ספרה לי על 

ה"צרה החדשה" שבאה עליהם: לפי אורֶדר )רשיון( של מחלקת השכון של המועצה 

העירונית נכנס אליהם לגור ָשֵכן זר, פקיד ממשלתי עם הרשיונות לשמוש משותף 

השכן  כי  במטבח,  להשתמש  זצ"ל  הרבי  ממשפחת  היכולת  ניטלה  ומאז  במטבח, 

החדש כרוסי מבטן ולידה, מרוסיה הגדולה, לא היה נזהר כמובן, בעניני כשרות - 

בשר וחלב ועוד, ורגיל היה אפילו לצלות בשר טרף בתנור, ועוד ידו נטויה להביא גם 

א... את יתר בני משפחתו לגור אתם יחד... יצאתי מן הבית שבור ומֻדוּכָ

סטולין – ספר זכרון, תל-אביב תשי"ב, עמ' 225, מדברי עדות ב. קפינסקי-ליברמן.  2
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בחול המועד סוכות כשעבדתי בתור מנהל המחסנים של אגוד הצרכניות הממשלתיות 

במחוז פינסק, באו אלי כמה מאנ"ש של האדמו"ר ובתוכם מר חיים'קע גליברמן, מי 

שהיה לפנים שותפו של גרינשַפן בבית חרושת של ַסבון בפינסק, ואחרי השתדלויות 

רבות, רשמו את הרבי זצ"ל לעבודה בתור שומר לילה של המחסנים שנמצאו בפנת 

רחוב ברנדינסקה - וקוסצושקי בביתו של פנחס קולדני עה"ש, הדבר נעשה על ידם, 

כדי ל"הכשיר" את הרבי זצ"ל בתור אזרח בעל זכויות מלאות שיש לו עבודה קבועה 

במקום, ולא יהא צפוי לגירוש מגבולות פינסק, כיתר האנשים הבלתי פרודוקטיבים 

שהיו בפינסק, ושטעונים היו גירוש לעיירות הנדחות במרחק 50 קילומטר מגבולות 

להָפנות, בשביל משפחות הפקידים  צריכים  היו  פינסק  בעיר  ושדירותיהם  פינסק, 

רוסיה, של  הפנימיים  הפלכים  מתחומי  בהמון  לבוא  שהתחילו   הממשלתיים 

לעיר  שנהפכה  פינסק,  בעיר  הסובייטי  הממשל  מוסדות  את  ולַבצר  לקיים  כדי 

"מרכזית".

מסתבר, שהרבי זצ"ל, לא עמד בעצמו בשעות המאוחרות בלילה על משמרתו, אלא 

שאנשי שלומו מהמקורבים אליו שנשארו לפליטה, התחלפו במשמורות הלילה עד 

הבוקר, ועשו את המלאכה ומלאו את התפקיד במקום הרבי זצ"ל ועל שמו...'3.

בארכיון מכון בית אהרן וישראל נמצא העתק ברוסית מפרוטוקול-דו"ח של ה-נ.ק.ו.ד. ארגון 

הביון והמשטרה החשאית הראשי של הסובייטים. המתמצת דברי מרגלים וסוכני-חרש נגד 

רבותינו הקוה"ט מסטולין ומקארלין, ונגד החסידים והחרדים שבמסירות-נפש הפעילו חיים 

זה – אותו אנו מביאים להלן בשלימותו – מעיד  וחינוך תשב"ר. מסמך  של תורה ותפילה 

יותר מכל, על הצרות האיומות שעברו אז על רבותינו הקוה"ט הי"ד, ומהווה מסמך ייחודי, 

שמעטים דוגמתו, המצביע על רדיפות איומות שנקט השלטון הרוסי נגד החסידים והחרדים 

לדבר ה', בשנות הרעה מראשית שנת ת"ש עד קיץ תש"א. 

ממש בעיצומם של אותם ימים שבהם נרשם הפרוטוקול השטני, נשלח4 מכתב מצמרר על 

ידי הרב אשר צ'צ'יק5 מבני החסידים של מרן אדמו"ר הרא"א מקרלין, שלמד בישיבתו 'אור 

וישיבות מיר  יחד עם בני ישיבות שונות  זכה להינצל מעמק הבכא  ישראל' בלונינץ, אשר 

הרב החסיד  לרבו  נשלח  לשנחאי. המכתב  בדרך  לקובה שביפן  מוילנא  וסלבודקה שיצאו 

בלונינץ  ישראל  אור  בישיבת  רוחני  כמשגיח  שכהן  קוסטרומצקי  מנדל  חיים  רבי  הישיש 

להצלת  נואשות  והקורא  בירושלים,  החסידים  בראש  עמד  ישראל  לארץ  שעלה  ולאחר 

מרן אדמו"ר רבי אברהם אלימלך, בדבריו הוא מתאר את הסכנה העצומה המרחפת מעל 

מכתב ר' פייבל גינצבורג רמת גן 9.9.52 יום ג' י"ט אלול תשי"ב אל ז. רבינוביץ הנמצא במכון בית אהרן וישראל.   3

והובא בספרו 'החסידות הליטאית', ירושלים תשכ"א, עמ' 158-159.

גולדהבר  בר"י  יוחנן  להרב  שברשותו  המקורי  המכתב  צילום  שהעביר  שליט"א  צ'צ'יק  יהודה  הרב  לבנו  תודה   4

שהעמידו לרשותינו.

נולד בטורוב בשנת תרע"ד לאביו הרה"ח ר' אהרן צ'צ'יק מחשובי חסידי קרלין. למד גם בברנוביץ ובישיבת ראדין   5

אצל הגאון החפץ חיים. בשנחאי למד בישיבת מיר, ולאחר שבע שנים עקר משנחאי והגיע לחוף מבטחים בארה"ב, 

צ'צ'יק  יהודה  הרב  זקוניו  מבן  קיבלתי  עליו  פרטים  ולחסידות.  לתורה  מהונו  והקדיש  ביתו  את  להקים  זכה  שם 

שליט"א. בספר על הצלת ישיבת מיר, 'הזריחה בפאתי קדם', בני ברק תשנ"ט, כרך א, עמ' שנד, מובא מכתבו–בקשתו 

של ר' אשר לסיוע בהצלת הרבנית אשתו של הגאון החפץ חיים ובנם רבי אהרן קגן.
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המרגלים  מפי  פרט  כל  היודעים  ה-נ.ק.ו.ד.  של  הבולשת  מפני  הי"ד  הרא"א  אדמו"ר  מרן 

והמלשינים שנשתלו סביבו, ומביא על כך את עדותם המרטיטה של הרבנית חנה בתו של 

מרן הרא"א וחתנו הרב שמואל פרנקל, אשר שמו נפשם בכפם והבריחו את הגבול כדי להגיע 

לווילנה, וכנראה עשו זאת לאחר ששמעו על נסיעתו של הרב אשר צ'צ'יק לקובה, כדי שיוכל 

משם להפנות קריאת ההצלה הנואשת של מרן הרא"א ומשפחתו הקדושה, לחסידים בארצות 

החופש, בארץ ישראל ובארה"ב. במכתב הוא מעלה כי מטרת ביקורם בווילנה הייתה גם כדי 

לבדוק אפשרות לעבור לגור שם6.

מהפרוטוקול שנביא להלן, אנו מתוודעים כי כל הפרטים היו גלויים ל-נ.ק.ו.ד., גם פרט זה, 

של נסיעתם לווילנה לא נעלם מעיני הבולשת האכזרית, גם הפעילות הענפה של הגירת אלפי 

היהודים ובתוכם אלפי תלמידי הישיבות ליפן, לא נעלמה מעינם הפקוחה של ה-נ.ק.ו.ד.

בע"ה, יום ג' פ' משפטים פה קאבע יאפאן 41/ 2/ 18 ]כ"א שבט תש"א[ 

שלום וברכה לכ' מורי ורבי הרה"ג וכו' וכו' מוהר"ר ר' חיים מענדיל קאסטראמעצקי 

שליט"א

ולכבוד הרה"ח מוהר"ר יהושע העשיל האלטאווסקי שליט"א

אחדשה"ט הנני כאיש טוב ומבשר טוב אודות ביאתינו ליאפאן וברוך השם שגמלנו 

כל טוב ובעד חסדו הגדול שהציל אותנו מכף אויב ואורב כן יעזור השי"ת לכל אנ"ש 

וידידינו הנמצאים שם בצרה וצוקה. 

והננו בזה להעיר את אנשי שלומינו דבר מרן אדמו"ר שליט"א היות שזה ימים אחדים 

נפגשנו בווילנא עם חתן אדמו"ר שליט"א ובתו חנה'לע שתחי' ומסרו לנו בדמעות 

שליש ממש את מצבם האיום והנורא השורה אתם אשר ממש בבוקר יאמר מי יתן ערב 

וכו', ושומר הסף לא ימוש מפתח ביתו של אדמו"ר שליט"א כל היום, וכמה פעמים 

קראוהו לבית משפטם המכונה בשם "הידוע" לדראון לכל בשר ונפש חי'. 

והננו מחויבים אנו למסור פרט אחד שנתהוה עם עטרת ראשינו, ונפשינו בשאלתינו 

שיהי' זה בסוד סודות, וחנה'לע נתעלפה כמה פעמים וספרה לנו סוד זה והיא לא רצתה 

לספר גם אותנו רק רגעים אחדים קודם נסיעתינו מפני הפחד, וזה התוכן: שביום אחד 

קראו את מאטיל בארטניק לבית משפטם והראו לו כתוב וחתום בפנקסם שיודעים 

המה כל מעשה אדמו"ר שליט"א ותנועותיהם ממש, ושמה כתוב שאדמו"ר שליט"א 

הוא מתנגדם המכונה בשם קנטר רעוואלוציאנער ]קונטור רבולוציונר=מהפכן נגדי[ 

ד' ירחם ובקשו מאתו שיעיד על זה בעירוב נפש וחי', ואין לנו מילים ושפה ברורה 

בעיטנו הדלה למסור כל מה שהראו כתוב וחתום בפנקסם למרדכי בארטניק ומסרנו 

רק עיקר התוכן מפרט קטן שלפי ענית דעתינו צריך להשתטח על קברי אבות ולגזור 

תענית אולי ירחם. 

שוין  האבין  פריינד  אנדערע  אלע  אז  הקדוש  בלשוננו  התבטא  שליט"א  ואדמו"ר 

אין גאנצין אהן אונז פארגעסין ]כל שאר הידידים כבר שכחו לגמרי מאתנו[  ועיקר 

הדבר לא עלה בידם, ומופיעים ברשימת הגיטו בפינסק שערכו הגרמנים, הי"ד.  6
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בקשתו שאנשי שלומינו ישתדלו בכל מאמצי כחם להצילו מידם לא בדרך כלל כנהוג 

עד היום אז מען קריגט פארין אדמו"ר א סערטפיקאט און מען מיינט אז דאס איז שוין 

די גאנצע הצלה ]שמקבלים אשרת הגירה וחושבים כי זו היא כבר כל ההצלה[  ובזה 

כבר יצאו ידי חובתם.

ועל כן ליהוי ידוע כי לא זו הדרך שיכולים להציל את מרן. כי אנו עדי נפשות ועדי 

ראיה ממש אשר אפילו יגיע סערטפיקאט או איזה וויזע ]ויזה[ לידו ממש אי אפשר 

בשום אופן ואופן שיבוא להממשלה לבקש רשיון יציאה משם מטעמים הידועים לכל 

ד' ירחם, ואין לנו עצה אחרת רק בזה האופן כפי ששמענו מאנשי מעשה אז מען דארף 

א נאכווענירון ביי די קאנסולן און דער עיקר צום רוסישין קאנסול אז די פאדערונג 

זאל  קאנסול  רוסישער  דער  אז  ה.  ד.  קאנסול  דעם  פון  האנד  דער  דורך  גיין  זאל 

אינטערווענירון אין מאסקווע אז מען זאל דעם רבין ארויסלייזין אן שוועריגקייטין 

]שצריכים להתערב שהקונסולים, ובעיקר הקונסול הרוסי, שהבקשה תעבור דרכו של 

הקונסול, דהיינו שהקונסול הרוסי יתערב במוסקבה כי ישחררו את הרבי בלי קשיים[ 

כמו שעשוהו לאדמו"ר מלובאוויטש7, 

ולמותר לנו לכתוב לכם פרטים ופרטי פרטים באופן ההתרשלות רק לזרז לזריזין וחס 

ושלום שלא לעבור בבל תאחר, ובאמת רצינו לשלוח מברק לכם טעלעגראם מפני 

גודל הסכנה וחובת השעה, אך לדאבונינו הגדול חסר לנו מעות מזומן על זה ואין 

לנו עצה אחרת ומוכרחים אנו להסתפק במכתב. אגב במכתב יש מעלה שיכולים אנו 

לפרט מכל הנ"ל, גם כותבים אנו לאמעריקע מכל הנ"ל לאהרון טאנצמאן8. 

בטוחים אנו שבע"ה תעשו תיכף ומיד כל מה שביכולתכם ובטח תודיענו גם לנו מזה 

על אדריסתינו פה בקאבע, ואם יש לכם איזה דבר נחוץ בענין הנ"ל תוכלו לכתוב 

לווילנא על הכתובת הרב קארעליץ9  בעד חתנו משה בריסקמאן ויעקב גלייבערמאן 

באגודת חסידי חב"ד בארצות הברית פעלו כל הזמן בניסיונות להבריח את הרה"ק האדמו"ר הריי"צ מליובוויטש   7

מוורשה המופצצת ומתחומה של מערב פולין שנכבשה על ידי הגרמנים. הם יצרו קשר עם אישים בממשל האמריקאי 

שפנו לראש המודיעין הצבאי הגרמני האדמירל וילהלם קאנאריס שפעל למען הברחתו של הריי"צ. למרות המצב 

המסוכן ביקש הריי"צ שיחד איתו יצאו עשרים איש נוספים, מלבד בני משפחתו. ביום ב' בטבת ת"ש הוברח הריי"צ 

ובני משפחתו מפולין, יחד עם עשרים אנשים, דרך ברלין לריגא. כעבור שלושה ימים, בה' בטבת הם הגיעו לריגא 

וביום כ"ד אדר ת"ש עזבו את ריגה ועברו לשטוקהולם )שבדיה(. בכ"ה אדר ת"ש נסעו משטוקהולם ברכבת לעיר 

גוטבורג, משם הפליגו באוניית "דרטינגהלם" לארצות הברית.

החסיד ר' אפרים אהרן טנצמן נולד בברעזניץ בשנת תרכ"ד לאביו החסיד ר' יוסף, מהחסידים של מרן אדמו"ר הזקן   8

בעל ה'בית אהרן' ובנו מרן אדמו"ר הצעיר. בשנת תרל"ג זכה לנסוע עם אביו למרן אדמו"ר הצעיר. חתנו של החסיד 

רבי מאיר הירש מפלוטניצה. הסתופף בצל מרן אדמו"ר אור ישראל מסטולין, ובשנת תרע"א נסע בציוויו לארה"ב 

והתגורר במנהטן ניו-יורק. יחד עם חתנו החסיד ר' ניסן פילציק נמנה על החסידים החשובים של מרן אדמו"ר רבי 

יעקב חיים מסטולין. באלול תרצ"ג עלה לארץ ישראל והתגורר מספר שנים בירושלים ואח"כ חזר לארה"ב,  ובשנת 

תרצ"ח נסע להסתופף בצל מרן אדמו"ר הרא"א מקארלין. עם הצלתו והגעתו לארה"ב של מרן אדמו"ר זי"ע דבק בו 

בכל לב והסתופף בצילו. נפטר לב"ע ביום ה' תשרי תשי"א.

רבי משה קרליץ אחיו הצעיר של החזון איש. נולד בקוסובה לגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ. למד בישיבת סלובודקה.   9

נישא לבת הגאון רבי פסח פינפר, שהיה רב בפונארי שבפרברי וילנה. לאחר פטירת חותנו ירש אותו ברבנות. כמו כן 

כיהן כדיין ומו"ץ בווילנה. עורך המאסף התורני "כנסת ישראל". כל ימיו ישב על התורה ועל העבודה והיה משופע 

ביסורים. בעל מחבר 'אור חדש' פירוש על שערי תשובה. בנו רבי פסח קרליץ, בעהמ"ח 'פתח החידוש'. בתו מרת 

בריינע אשת רבי משה חיים בריסקמן נהרגו בשואה כולם. הי"ד.
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חתן אדמו"ר ובתו השתדלו בווילנא להעתיק דירתם שמה בווילנא וד' יהיה בעזרם 

ולחלצם מן המצר.

והנני מסיים בתפלה וברכה שד' יהיה בעדכם בעבודת הקודש בזכות תפלת הצדיקים

נאום הכותבים בדמע ובלב נשבר אשר טשעטשיק

                                             פנחס10

באותם ימים נעשו מאמצים רבים על ידי החסידים בארץ ישראל ובארה"ב כדי להציל את 

ההצלה  שערי  לב  לדאבון  אך  מבטחים,  לחוף  ולהביאם  ומשפחותיהם  הקדושים  רבותינו 

ננעלו.

מרן רבינו מקארלין הרגיש וראה את להט החרב המתהפכת מעל ראשו, כשמרגלים באים 

לתוך ביתו ומקום תפילתו. וממש באותם הימים שבהם מתייחס הדו"ח למה שקרה בביתו 

בפורים תש"א. נמצא בידנו עדות מאחד החסידים שבא לבקרו אז בביתו הקדוש: 'כן סיפר 

לי ידידי מר נתן נטע ב"ר לייבל ויינר מולדימירץ על יד ויסוצק, הגר כיום ברמת גן רח' הרצל 

54, אחד מאנשי שלומו הותיקים של האדמו"ר זצ"ל, שביום ערב פורים תש"א ביקר בבית 

הרבי זצ"ל בפינסק לרגלי עניני משפחה שלו ומצא את הרבי זצ"ל כשהוא כולו שבור ורצוץ 

ומדוכא, ופניו רעים מאד, הרבי זצ"ל אמר לו שבכלל הוא נמנע מלקבל את אנשי שלומו, 

כדרכו, כי כל יום מביא עליו נגישות חדשות ורדיפות, המתגברות עליו יום ויום, שהדברים 

הגיעו לידי כך שהוא ירא ומפחד אפילו מפני האנשים שנמצאים ורוקדים מסביבו. "עס איז 

מיר אזוי שלעכט, וַוייל איך ווייס שוין היינט ניט, ווער זיינען די מענטשן וואס טאנצן ארום 

מיר" זה היה לשון הרבי זצ"ל, לפי דבריו של מר ויינר הנ"ל...'11.

סודי ביותר

עבור חבר מינצ'נקו

מזכיר הנהלת המחוז מפלגה הקומוניסטית

עיר פינסק, בלרוס

כתב דו"ח

מחוז  בשטחי  ומהפכנית  מתנגדת  דתית  מחתרת  של  אנטי-סובייטית  פעילות  הנידון: 
פינסק.

רבנים, ובמיוחד תלמידי ישיבות לשעבר קבלו את הקמת המשטר סובייטי בשטחי אוקראינה 

המערבית ובלרוס בעוינות קיצונית.

10  איני יודע לזהות את החותם השני.

11  מכתב ר' פייבל גינצבורג רמת גן 9.9.52 יום ג' י"ט אלול תשי"ב אל ז. רבינוביץ הנמצא במכון בית אהרן וישראל. 

והובא בספרו 'החסידות הליטאית', ירושלים תשכ"א, עמ' 158-159.
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היהדות,  לענייני  הראשונה  בראש  הדואגים  ומהפכנית,  מתנגדת  דתית  מחתרת  נציגי 

פרסו פעילות אנטי-סובייטית בין שכבות חלשות בציבור הקהילה היהודית, ובמיוחד בין 

הנוער. ובזה מתאחדים עם גופים דתיים מחתרתיים אחרים וגורמים לאומיים מתנגדים 

ומהפכניים.

הם מתחזים למגיני המסורת יהודית והאינטרסים של העם היהודי, ובמקביל הם גזענים 

קיצוניים. אנשי דת אלו מנהלים מאבק בלתי מתפשר נגד המשטר הסובייטי. הם מפיצים 

שקרים על המפלגה הקומוניסטית והממשל הסובייטי, על תנאי החיים של פועלים תחת 

משטר הסובייטי, משרים אווירת כישלון נגד ס.ס.ס.ר12, מביעים דעה על סופו הקרוב של 

המשטר, וקוראים לשכבות החלשות של הציבור היהודי למאבק במשטר הסובייטי.

אנו עובדים על תיק של הרב שאול חיים בן לייב רוזנצוויג13, נציג בולט של היהודים, שהוא 

עוין ביותר נגד המשטר הסובייטי. בשיחה עם סוכן שלנו בכינוי "פינסקר", אמר:

וילמד את הדת היהודית  "אני מאמין, שיגיע זמן, והעם היהודי יתיישב בפלסטינה 

הקדושה לכל העמים בכל העולם. כמובן, הנאציזם והקומוניזם מתנגדים לכך, אך הם 

יפלו, ואני בטוח שזה יקרה בזמן הקרוב. אני נגד כל אלו, שחושבים שקומוניזם יביא 

תועלת לאנושות. החלטתי, שלא אעבוד בשום עבודה, אפילו תחת המשטר הסובייטי, 

כי זה לא ימשיך הרבה זמן.

יוכל  לא  זה  זמן  שהרבה  כזאת,  בדרך  הסובייטי  המשטר  את  מוביל  שה'  רואה  אני 

להתקיים כך, בגלל שבכל דבר יש להם אנדרלמוסיה מטופשת. לדוגמה, במקום אחד 

יד ה', שיהיה להם  זו  אפשר להשיג כל דבר, ובמקום אחר דברים אלו לא קיימים. 

בלגן. הנה אנו רואים, איך ה' מנהל את העולם: הגרמנים יתחלשו מהמלחמה, מנגנון 

צריך  ייפול.  הזה  המשטר  כל  דבר,  של  בסופו  ולכן,  מאורגן,  לא  הסובייטי  המשטר 

שיהיו לנו עצבים חזקים ולא לעזוב המחויבויות שלנו".

הרבי מסטאלין ר' משה בן ישראל פרלוב אמר לסוכן שלנו "פינסקר", שבא אליו בשליחות 

שלנו במרץ 1941, כך:

"אין מה לחשוב בכלל על השלמה עם תנאי הקיום הנוכחים בברית המועצות. להיפך, 

צריכים לשאוף ביתר עוז, שעם ישראל יתאחד סביב המנהיגים האנטי-סובייטים".  

המנהיגים הדתיים מתנהגים בעוינות, אוספים בקרבתם אנשים קיצוניים אנטי-סובייטים, 

כגון סוחרים לשעבר ואנשי דת, ותחת מסווה של קיום מנהגים דתיים, תפילות, שירה וכו'. 

וקוראים  נגד-מהפכניות  דעות  פעילות אנטי-סובייטית, מביעים  בזמנים אלו  הם מנהלים 

ר"ת של המשטר הסובייטי: 'ברית של רפובליקות סובייטיות סוציאליסטית'.   12

רב בפינסק, חתנו של הגאון רבי דוד רבינסקי מרבני פינסק וקרלין. ולאחר פטירת חותנו ביום ח' אייר תרצ"ה, ירש   13

את מקומו. מהרבנים המפקחים על התלמוד תורה בפינסק. בימי השואה הסתתר ב"גיטו הקטן" בקארלין, כאשר ניסה 

שוטר להוציאו ממחבואו פגע בו הרב בסכין וברח. שוטר שני ירה בו והרגו הי"ד. ס' פינסק כרך ב עמ' 348; 504. 

)באוצר כ"ק אדמו"ר שליט"א נמצא העתק מכתב המזכיר של קהילת פינסק מר לוין, משנת תש"ה, שכותב בשם הרב 

רוזנצוויג רבה של פינסק את מה שאירע ואופן הריגתו על קידוש השם של כ"ק מרן אדמו"ר רבי אברהם אלימלך 

מקרלין הי"ד . )המכתב נדפס בברכת אהרן עמ' רה, אך מבלי להזכיר את הרב רוזנצוויג הרב מפינסק(, אך הכוונה שם 

היא לבן-אחיו של הרב רוזנצוויג, שחזר לפינסק אחר המלחמה ושמש כרב המקום פרק זמן מה. מפי ר. מרגולין(.
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ליהודים להתחזק באמונה בה' ולהלחם נגד המשטר הסובייטי.

לפי דווח של הסוכן שלנו "פינסקר", באחת מדרשותיו ביקר הרב רוזנצוויג את ההוראות 

של נשיאות המועצה העליונה של ס.ס.ס.ר בקשר לתעסוקת הפועלים. הרב רוזנצוויג אמר:

לעבוד  יהודים  מחייבת  היא  כי  היהודית,  הדת  נגד  בעיקר  מכוונת  הזאת  "ההוראה 

בשבת".

לפי דווח של הסוכן "גערמוב" כשדיבר רוזנצוייג באידיש על יחסו לתעמולה האנטי-דתית 

בס.ס.ס.ר, אמר:

הייתה  מקום  ובכל  תמיד  דבר.  לכל  מוכנים  ולהיות  זה,  נגד  להיות  צריכים  "אנו 

אנטישמיות, היא קיימת והיא תהיה".

אנו מטפלים בתיק של רבי מפינסק, ר' אברהם בן ישראל פרלוב )אח של הרבי מסטאלין 

משה בן ישראל פרלוב(, שהוא נקרא עושה-ניסים בין תושבים יהודים דתיים ומקבץ סביבו 

את החלק הכי דתי והקיצוני מהסביבה. פרלוב מקיים פעילות אנטי-סובייטית, מפיץ דיבה 

ושמועות פרובוקטיביות, במטרה לגרום ליהודים דתיים כעס נגד המשטר הסובייטי.

ישראל  בן  אברהם  רבי  אמר  דתיים  יהודים  לקבוצת  שלו  בנאום   1941 במאי14   10 ביום 

פרלוב:

"לחיות בברית המועצות יותר קשה מגרמניה... אלו הם חיים אלו?!, כאשר אנשים 

לא מאמינים ביום הזה, ולא יודעים מה יקרה להם מחר. בן אדם בברית המועצות, 

פה  מדוכאים.  אנו  למעצר.  לחכות  יום  כל  צריכים  כמונו,  דתיים  יהודים  ובמיוחד 

לוחצים עלינו, מציקים לנו, מתנפלים על כל דבר, רושמים פרוטוקולים עלינו, וכל 

זה בגלל שאנו יהודים דתיים. הם אומרים שבברית המועצות אין אנטישמיות, אבל 

זה לא כך, פה יותר גרוע מגרמניה, פה רודפים אותנו".

רבי משה פרלוב בעיר סטאלין גם כן נחשב בין התושבים היהודים לעושה-ניסים. גם הוא 

מקבץ סביבו אישים דתיים קיצונים מהסביבה. הוא מקיים פעילות אנטי-סובייטית במטרה 

להפליל את המשטר הסובייטי.

יש לנו חומר המוכיח שיש אנשים נגד-מהפכניים שעומדים בקשר הדוק עם פרלוב, ומנהלים 

פעילות הרסנית נגד המשטר במפעלים, מוסדות ומשרדים ממשלתיים. ומנסים לשבש את 

המהלך התקין של עבודתם.

קירזנער,  מקייב  רב  עם  קשר  דרכו  העמיד  פרלוב  ישראל  בן  שמשה  גייבער,  ]בשם[  פקיד 

אמר:

הפרטיים  בעסקים  שעבדנו  כמו  הסובייטי  המשטר  למען  עובדים  היינו  אנחנו  "אם 

שלנו, אז הכול היה פורח פה. אבל אנחנו רק מעמידים פנים שאנו דואגים למפעלים 

שאנו עובדים שם. רק אנחנו והפועלים שלנו יודעים איך לנסח את ההאטה ושאף אחד 

לא יזהה איך אנו משתמטים מהעבודה".

שבת פר' אמור, יג אייר תש"א.    14
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תמיכה לדו"ח של גייבער מאשר גם דורצ'ין15 עסקן16 לשעבר, שעומד בקשרים הדוקים עם 

פרלוב, אמר:

"בזמן של שיגרה לא מרגישים כל-כך את הנזק שלנו. אבל יגיע זמן של מתיחויות בין 

נגד המשטר הסובייטי עם  יקומו  והאוקראינים  ואז הפולנים, הבלרוסים  לאומיות, 

נשק בידיים, ואנו, היהודים, נעשה כאוס כזה במוסדות סובייטיים, שזה ישפיע יותר 

מכל נשק".

הפעילויות הן מהפכניות-נגדיות על ידי יהודים, ושואפות להקים ועדה חשאית למשימה של 

מתן סיוע חומרי לאלמנטים עוינים בקרב היהודים הלאומיים הרבניים. 

1888(, שעובד כמנהל  לידה  )שנת  בן שלמה לרמן18  יוסף  עם  171941 בשיחה  ב-27 באפריל 

חשבונות בנמל הימי בפינסק, מוסר סוכן שלנו בשם "פראבדין":

הרב רוזנצוויג וגידין ארגנו וועד חשאי, שמטרתו לעזור לאישים חשובים לשעבר כגון רבנים 

וסופרים דתיים. נכון לעכשיו, הוועד נותן תמיכה מתמדת למפרש המפורסם של התלמוד, 

ברוך אפשטיין19.

הסוכן "פינסקער" מוסר:

 "בעיר סטולין נוסד ארגון שאוסף כספים עבור משלוחים20 ליהודים שנשלחו למקומות 

מרוחקים21 בברית המועצות".

הפעילות האנטי סובייטית מתרכזת בין השכבות החלשות של היהודים ובמיוחד בין הנוער. 

לשם כך הם מארגנים פעילות אקטיבית מגוונת מאוד, ובלתי חוקית כגון ארגון של סמינרים 

של רבנים )הישיבות( בקרב בני הנוער וגם בין המבוגרים.

כנראה הכוונה לאהרן דורצ'ין שנמנה, יותר מאוחר, על "הועד היהודי" שהוקם בסטולין ביום יט תמוז תש"א להגן   15

על יהודי סטולין בראשות מרן אדמו"ר רבי משה מסטולין הי"ד – ס' סטולין, עמ' 217.

סוחר? )במקור(.  16

ל ניסן תש"א.  17

מחברי המזרחי בפינסק, ס' פינסק עמ' 230.    18

"ערוך  בעל  עפשטיין  מיכל  יחיאל  רבי  לאביו  הלבנה  שברוסיה  בבוברויסק  בתר"ך,  נולד  תמימה".  ה"תורה  בעל   19

השולחן". למד בישיבת וולוז'ין ושם הוסמך לרבנות בידי דודו, הנצי"ב מוולוז'ין. על אף השכלתו התורנית הרחבה 

יוכל להתפרנס. לכן יצא לווינה ושם סיים את האקדמיה למסחר. היה לחתנו של רבי  שאף ללמוד מקצוע שממנו 

אלעזר משה הורביץ רבה של פינסק. הציעו לו רבנות בפינסק, בפטרבורג ובמוסקבה, אך הוא דחה את ההצעות הללו 

בארצות  שהה  בתרפ"ג-תרפ"ו,1923-1926,  בפינסק.  בבנק  המנהלים,  כאחד  כך  ואחר  כפקיד,  מעבודתו  והתפרנס 

הברית כדי לאסוף כספים להוצאת ספרו הגדול "מקור ברוך". מלבד חיבורו הידוע "תורה תמימה" כתב את הספר 

"מקור ברוך" על הירושלמי, "תוספת ברכה" על חמישה חומשי תורה וחמש מגילות, ספר על תורת המסחר, ועוד. 

כן נהג לכתוב דברים על פרשת השבוע בעיתון "די פינסקער שטימע" )קולה של פינסק(. כשפרצה מלחמת העולם 

השניה והאזור הזה נכבש בידי הרוסים, עזר לפליטים שבאו לפינסק מן האזורים שנכבשו בידי הגרמנים. הוא לא 

האמין בברית שנכרתה בין גרמניה לברית המועצות, ויעץ למי שיכול, להימלט על נפשו. מכיוון שחשש שהרוסים 

יגרשו אותו למעמקי רוסיה התחמק מהם והחליף לעתים קרובות את מקום מגוריו. בשל כך לא קיבל מהשלטונות את 

כרטיסי המזון, וכך סבל מרעב קרוב לשנתיים. נפטר בבית החולים היהודי בפינסק בתמוז תש"א, ימים אחדים אחרי 

שהגרמנים נכנסו לעיר. מקורות: תרשיש, רבי ברוך הלוי אפשטיין בעל "תורה תמימה"; זיידמן, אישים, עמ -116

108; אנציקלופדיה של הציונות הדתית, א, עמ' 168-166; אלה אזכרה, א, עמ' 149-142; פינסק, ספר זכרון ועדות 

לקהילת פינסק-קארלין, עמ' 491-489. 

חבילות מזון ובגדים?  20

סיביר?  21
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לשעבר  עסקנים  הכוללת  בתלמוד  לימוד  קבוצת  מארגנים  ליבוביץ  וחיים  רוזנצוויג  הרב 

ואישים דתיים אחרים. 

הסוכן שלנו בשם "הנריך" מודיע ב-16.5.1941:

בעיר פינסק, ברחוב קירובסקה 11, בחצר גדולה גר יהודי אחד מלמד לשעבר, שעכשיו 

מנהל "חיידר" לילדים בגיל בית הספר. הלימודים מתקיימים אחרי הלימודים בבית 

הספר הרגיל. אליו מגיעים 30-40 ילדים, הלומדים תלמוד ולימודי דת.

 30-50 זה  על  וההורים משלמים  הזמן  כל  באותו הרכב  בחיידר מתקיים  הלימודים 

רובלים. בעיר קיימים כמה חיידרים כאלו, ולהורים יש סימנים מיוחדים איך להגיע 

לחיידר. את המידע לאן לשלוח את הילדים שלהם נותן הרב רוזנצוויג. 

יום  כל  זבלניה, מתאספת  רח'  פינסק,  בעיר  בבית הכנסת "תלמוד תורה" שנמצאת 

אנשים   15 הזאת  בקבוצה  תלמוד.  שלומדים  דתיים,  יהודים  של  מחתרתית  קבוצה 

)רובם מבוגרים( במיוחד אהרן פעקאץ' )בן 70(, יענקל ליברמן22 )בן 50( ואחרים. אחד 

ממנהיגיה של הקבוצה הוא אלטער קופרמן שעושה מצבות, הגר ברח' זבלניה בעיר 

פינסק.

בזמן אחרון נציגיה של המחתרת דתית מהפכנית של מחוז פינסק קושרים קשרים עם 

מרכז יהודי דתי הנמצא בעיר וילנא ועם קבוצות שלומדות תלמוד בערים ברנוביץ23 

פינסק  עיר  קהילת  עבור  כסף  ולקבל  פעילות  לתאם  במטרה  נוצר  הקשר  וקלצק24. 

שיוכלו להגדיל ולחזק פעילות דתית לאומית ואנטי סובייטית.

הרב פרלוב עמד בקשר הדוק עם רב מקייב ר' קיזנר באמצעות הפקיד גייבער. קהילת 

סטאלין בנו קשר עם המרכז הציוני של עיר וילנא דרך ראש קבוצת הציונים לשעבר 

צלם ]בשם[ קשטן, שהיה גר בסטאלין באופן לא חוקי.

לדברי הסוכן "פינסקר" אמר קשטן:

"אני הייתי בוילנה ושם באתי במגע עם מנהיגי הציונות, אשר עוסקים בייצור מסמכים 

מזויפים להגירה".

במרץ 1941, בזמן חג היהודים פורים, הגיעו לפינסק לרבי אלימלך פרלוב נציגים של קהילות 

יהודיות מערים: ליאכוביץ', ברנוביץ', רובנו, סארני, סטאלין ועוד.

בהקשר לזה כותב הסוכן שלנו "פינסקר":

 "ב-13 מרץ25, יום אחד בצהרים הגיעו אהרן צ'צ'יק26, יוסף בורטניק27, מרדכי שניידר 

לשנה  מאחלים  שהם  ואמרו  וודקה  שתו  שמה  פרלוב,  בבית  כולם  התכנסו  ועוד. 

רב בפינסק.  22

בין  והייתה לאחת החשובות  ברנוביץ' שבפולין  בעיר   )1907( ישיבה שהוקמה בתרס"ז  הייתה  תורה  אוהל  ישיבת   23

מלחמות העולם. בראשה עמד הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד.

ישיבת קלצק שבראשה עמד הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל.  24

פורים תש"א.  25

מהחסידים של מרן הרא"א מקרלין הי"ד, איש חי רב פעלים וירא שמים מרבים, ואביו של הרב אשר צ'צ'יק החתום   26

על המכתב מקובה. אביו היה החסיד רבי אברהם שאול, גרו בטורוב ואחרי מלחמת העולם הראשונה עברו להתגורר 

בפינסק.
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הבאה לחגוג פורים בלי המשטר הסובייטי. הנוכחים הבטיחו לפרלוב לעבוד יותר על 

התגבשות והתאחדות קבוצות "קרלינער חסידים" כל אחד במקומו, ולעמוד בקשר 

מאורגן וחזק.

בנוסף הם הביאו לפרלוב כסף הן להחזקה שלו עצמו וגם לפעילות שלו לפי הבנתו. 

ה"קרלינער  בקבוצת  האנשים  של  להבנתם  להחדיר  מנסים  שהם  הודיעו  כן  גם  הם 

חסידים" שבמקום הראשון עומדים האינטרסים של היהדות והעם יהודי.

חתנו של פרלוב, שמואל פרנקל28, הגר בפינסק, נסע לוילנא באותו חג פורים, להתעסק 

בנושאים ארגוניים של הקבוצה של פרלוב".

לפי הנתונים שבידנו, של הסוכנים שלנו, קיים בעיר וילנה חברה קדישא שבראשה עומדים 

היהודי.  הקברות  בית  בענייני  ורשמית  לכאורה  מתעסק  זה  ארגון  וסעש)נ(]ק[ין29.  דסלר 

מאחורי  בעיר.  הקיימים  יהודיים  ארגונים  של  האינטרסים  את  מבצעת  היא  למעשה  אך 

דסלר וסעש)נ(]ק[ין עומדים נציגי מחתרת מהפכנית, רבנים בראש חיים )בן( שמעון טופ30, 

זוחוביץ31, יוסף שוב32, ופעיל אנטי סובייטי ידוע אהרן בערעק33.

לדברי הסוכן שלנו "פינסקר" מיום 16 במאי 1941:

מברית  שברחו  סובייטים  האנטי  האנשים  לכל  תמיכתם  את  נתנו  אלו  "אנשים 

המועצות לליטא, לפני הקמת המשטר הסובייטי בליטא. הם עמדו בקשר עם מדינות 

זרות ונציגי ארגון הג'וינט.

לאחר הקמת המשטר הסובייטי בליטא, תמכו אנשים אלו כספית במהגרים האנטי 

סובייטיים, ונתנו הוראות למי ומתי יכולים לעזוב. האנשים האלו נמצאים באמריקה 

268; 272. חתום על פרוטוקול של חברי בית  מהחסידים ומהמנגנים אצל מרן הרא"א מקארלין הי"ד. ס' פינסק ב   27

הכנסת של מרן הרא"א מקארלין מיום ט טבת תרפ"ז. קובץ בית אהרן וישראל קל"ו עמ' קעא.

רבי שמואל נחמיה פרנקל חתנו של מרן הרא"א מקארלין. נישואיו התקיימו בקארלין ביום י"ט כסלו תרח"ץ. נהרג   28

עקה"ש עם זוגתו הרבנית ע"ה עם בתם הפעוטה ע"ה, עם חיסול הגיטו. הי"ד.  

)פנקסן  דסלר  פליכס  בווילנה(,  הציונים  )מראשוני  שסקין  עזריאל  בגטו:  פעילים  היו  לשעבר,  "מזרחי"  מעסקני   29

הקהילה כמה שנים( שניהם היו עוסקים בעיקר בענייני בתי-המדרש וענייני-מצוה, סיני, קובץ מ"ז.

נולד בתרל"א לאביו רבי אריה טופ. למד בישיבת וולוז'ין. שם למד אצל ר' חיים סולובייצ'יק, והיה בין התלמידים   30

שהתנגדו לרוחות ההשכלה שהחלו לנשב שם. אחר כך עבר לווילנה. שם היה חבר בוועד הרבנים, ועמד לצידו של ר' 

חיים עוזר גרודז'נסקי בעת המחלוקת על הרבנות שפרצה בעיר. היה חבר באגודת ישראל, ופעל למען מוסדות החינוך 

של התנועה. כשפרצה מלחמת העולם השניה עזר לפליטים שבאו לווילנה מפולין. אחרי פטירתו של הרב גרודז'נסקי, 

המשיך לארגן את החיים הדתיים שם, ואף ריסן את אנשי היודנראט. נספה עם חיסול הגטו. הי"ד.

הרב זוכוביץ, שקראו לו "דער באראנאוויטשער מגיד", הוצא להורג בפונאר בשנת 1941. סיני, שם.  31

הרב יוסף שּוב, נולד בתרנ"ז. למד בישיבת סלובודקה. אחרי מלחמת העולם הראשונה השתקע בווילנה, ושם היה   32

עוזרו של הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי. בתרפ"ח-תרפ"ט, 1928-1929, ביקר באמריקה ובארצות מערב אירופה 

לחם  היתר  ובין  בפולין,  היהודים  של  הדתיות  זכויותיהם  למען  הרבנים שלחמו  בין  היה  הישיבות".  "ועד  כשליח 

בגזירות לביטול השחיטה הכשרה. היה פעיל באגודת ישראל. בתרפ"ו-1926, היה בין אלה שיזמו את הקמתו של 

"ועד הישיבות" בליטא, אך בתרצ"ג, פרש ממנו בשל חילוקי דעות מפלגתיים. היה העורך של העיתון היידי "וָוארט". 

כשפרצה מלחמת העולם השניה עזר לפליטים מפולין שהגיעו לווילנה. כשכבשו הגרמנים את העיר נתמנה להיות 

עליו  סופר  אותם.  ורצחו  מחברי היודנראט,   16 עם  הגרמנים  אותו  אסרו   1941 ספטמבר  בתחילת  ביודנראט.  חבר 

שלוקח ע"י הגרמנים מתוך היודנראט, מספר ימים לפני הקמת הגטו; הוא לא נתן שיעלוהו על המכונית הגרמנית 

ונאבק עם הגרמנים קשות; סופר בגטו שנרצח בפונאר אחרי ייסורים ועינויים קשים בבית הכלא שבלוקישקי.

הרב אהרן באריק, מוטל היה כל ימי הגטו, חולה שחפת, בבית-החולים בוילנא. שם.  33
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וביפן. יש להם קוד משלהם דרכו הם מתקשרים ועומדים בקשר עם ועדה של יוקוהמה 

)יפן( הכולל בתוכו את כל הארגונים היהודיים שהתעסקו בהגירה, בראשות אישים 

ידועים כמר שופק )בונד( ווהרפטיג34 )ציוני(". 

במחוז  נגד-מהפכנית  דתית  מחתרת  שנציגי  שמוכיח  חומר  הרבה  עוד  אצלנו  קיים 

פינסק, דואגים בראש ובראשונה לענייני היהדות. הם פרסו פעילות אנטי-סובייטית 

בין השכבות החלשות בציבור הקהילה היהודית, ובמיוחד בין הנוער. ובזה מתאחדים 

במחוזות  נגד-מהפכניים  לאומיים  וגורמים  אחרים  מחתרתיים  דתיים  גופים  עם 

אחרים וגם כן מחוץ גבולות של ברית המועצות.

אנו גם רוצים להודיע לכם שנכון לתאריך 15.5.1941 קיימים בשטחי מחוז פינסק 64 

בתי כנסת פעילים.

כל  לשעבר.  סוחרים  שרובם  דתיים,  פעילים  ו20  שוחטים   22 רבנים,  ל-27  תיקים  נפתחו 

הדו"ח הזה הוא לידיעתכם בלבד, ונא, להחזיר לנו אותו חזרה.

החתומים

ראש )מחלקה( ק.ג.ב מחוז פינסק, קאפיטן גורבצ'ובסקי

ראש )מחלקה אחרת( ק.ג.ב מחוז פינסק, לטננט סילגין

21-5-1941

מפולין  יהודים  פליטים  אלפי  לבריחת  סייע  ושם  לליטא,  נמלט  השנייה  העולם  מלחמת  בפרוץ  ורהפטיג.  זרח  ר'   34

ומליטא ליפן, תוך שיתוף פעולה פורה עם הקונסול היפני בליטא, חסיד אומות העולם צ'יאונה סוגיהארה, וכן עם 

חסיד אומות העולם יאן זווארטנדיק, הקונסול ההולנדי בקובנה. במיוחד שכנע את תלמידי ישיבות מיר וסלבודקה 

לצאת מאירופה ולהגיע דרך יפן לישראל ולארצות הברית . היה סגן נשיא הפועל המזרחי וחבר בוועד הפועל של 

הקונגרס היהודי העולמי. שימש כיו"ר הוועד להצלת יהודי פולין.
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