
תולדות משפחת דנציגר מאלכסנדר

 היא חצר חסידית שעד השואה היתה אחת משתי החסידויות הגדולות בפולין, יחד עם1חסידות אלכסנדר
חסידות גור. החצר הוקמה על ידי רבי יחיאל )"השרף"( דנציגר, בנו של רבי שרגא פייבל דנציגר מגריצא. יש

אומרים שרבי שרגא פייבל היה האדמ"ר הראשון, אבל בכל מקרה הוא הנהיג כאדמו"ר רק כחצי שנה עד
פטירתו בעיר וורקא. רבי יחיאל העביר את מקום מושבו לאלכסנדר, שכונה של לודז'. לכן בדרך כלל נחשב רבי

יחיאל האדמו"ר הראשון ומקים חסידות אלכסנדר. אנחנו צאצאיו של רבי שרגא פייבל דנציגר.

אדמו"ר - ראש הקהילה, ראשי תיבות של אדוננו מורנו ורבנו, לפעמים מכונה הצדיק. יש לציין שמי שהיה רב
נקרא רבי או רב אבל כל אדם נקרא "רייב" ואחר כך שמו. כלומר אם אומרים רייב אברהם או כותבים ר'

אברהם המשמעות שהוא לא רב ממש. זה כמו להגיד מר אברהם היום. יש קצת בלבול אם כתוב "רבי" כי
ייתכן שהאדם אכן רב וייתכן שמתכוונים ל-"רייב" שאז הוא לא רב. "הגאון" או " הגאון הגדול" אלו רבנים עם

ידע מפליג, ו"מרן" )מאתיים רבנים נסמך( הוא רב אשר מאתיים רבנים אישרו את הסמיכות לרבנות שלו.

יש לשים לב שבספרות החסידית משתמשים בשמות וכינויים המקשים על מעקב משפחתי. שם פרטי
ומשפחה מלאים די נדירים. ייתכנו שימוש ב: שם פרטי ועיר מוצא, שם פרטי ועיר מגורים, "הרבי מ-" ועיר
מגורים, שם ספר שהאיש כתב, כינוי, ראשי תבות של אחד מהאפשרויות הקודמות ועוד. לעיתים עיר מוצא

נהפכת לשם משפחה. "דנציגר" משמעותו שמוצאו מהעיר דנציג )כיום נקראת גדנסק, עיר נמל לחוף הים
הבלטי בפולין. דנציג היה השם הגרמני של המקום, שהיה חלק מגרמניה עד מלחמת העולם הראשונה(. נוסף

 לא היו רישומים עירוניים של לידות, נישואין ופטירות,1806/7לכך, עד לכיבוש פולין על ידי נפוליאון ב – 
וכנראה לא השתמשו כלל בשמות משפחה.

 ונקראה על1822 היא שכונה בעיר לודז' בפולין שבה שכנה החצר החסידית. השכונה הוקמה בשנת 2אלכסנדר
שם הצאר הרוסי באותה תקופה. כל מרכז פולין של היום היה אז חלק מרוסיה, כולל וורשה ולודז'. בנין בית

המדרש של חסידי אלכסנדר עדיין קיים בעיירה. 

 ישיבות. בשואה נכחדו רוב חסידי אלכסנדר, וכיום מונה החסידות מאות35לפני השואה היו באלכסנדר 
בודדות של חסידים, בבני ברק )מרכזם ברחוב אדמו"רי אלכסנדר(, ירושלים וניו יורק. האדמו"ר מאלכסנדר

היה תמיד חבר ב"מועצת גדולי התורה" אלא שכבר כמה שנים לא ממנים חברים חדשים וכשנפטר האדמו"ר
בנו לא מונה.

נתחיל את סיפור תולדות המשפחה עם רבי צבי הרש דנציגר ]הרש משעותו צבי בפולנית[. הוא מתואר
כ-"גביר נכבד, פיזר מעותיו לצדקה, פדה שבויים והשיא יתומים, ממנו ומזרעו הסתעפו גאונים וקדושים אשר

14-16האירו פני תבל". ידוע כי ביתו )וכנראה גם המסעדה שהיתה בבעלותו( היה ברחוב גרז'יבובסקה 
 )הבניין כבר לא קיים - נהרס ונבנה מחדש(. המושג "השיא יתומים" משמעותו שנתן ליתומים3בוורשה

 שנים כך שיוכלו להינשא ולהתקיים עד שהזוג יתבסס. היה4-5חסרי-כל סכום נכבד ועוד דמי מגורים ואוכל ל-
 מהרכוש המשפחתי כנדוניה, אבל אחר10%מקובל בתקופה ההיא אצל יהודים שבת שנישאת מקבלת בערך 

כך אין לה זכות בירושת ההורים. לעומת זאת החתן לא היה מקבל כלום מהוריו בעת החתונה, אבל היה זכאי
לירושה כשנפטרו. ליתומות היה קשה להינשא כי לזוג כזה היה מיד קושי כלכלי. צבי הרש דנציגר התגורר

בוורשה ולא היה חסיד – החסידות הגיעה לפולין לאחר זמנו. הקדושת לוי מבארדיטשוב זי"ע ]זכרו יגן עלינו[
]שימו לב שלא נזכר שמו של הרבי מבארדיטשוב אלא שם ספר שכתב "קדושת לוי". שמו היה לוי יצחק[, היה
מתגורר אצלו כל זמן שביקר בוורשה, ולאחר זמן היו גם מחותנים – בן אחותו של הקדושת לוי היה נשוי לנכדה

של רבי צבי הרש דנציגר. 

1https://he.wikipedia.org/wiki /חסידות_אלכסנדר
2Aleksandrow Lodzki
3Grzybowska 14-16, Warshaw, Poland
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בנו של ר' שרגא פייבל, רבי לוי יצחק דנציגר, היה חתנו של הרבי ר' שמחה בונים זי"ע. בעת שכתבו את
התנאים לנישואין )חלק חשוב מתהליך הנישואין בעת היא, שבוצע בעת האירוסין(, פנה הרבי ר' בונם

לתלמידו ומחותנו ר' פייבל ואמר לו: "הרב מגריצא, חושבים אתם שקניתם יחוס אצלי בכך שהשתדכתם עמי?
לא ולא. אני קניתי יחוס אצלכם. הקדושת לוי מבארדיטשוב זי"ע אמר לי שמשפחתכם מקודשת בקדושת

אבות ואביכם הצדיק רבי צבי הרש הנו מנוטרי הברית". שימו לב שהגדרה כאחד מ"נוטרי הברית" זו כנראה
אחת ההגדרות המחמיאות ביותר אצל החסידים – מתייחסת ליהודים צדיקים שמשמרים את הברית של עם

ישראל עם ה’. בנוסף שימו לב שאל כל אדם רם מעלה מתייחסים בלשון רבים. אם תגידו לחסיד שאתם
מצאצאי האדמו"ר מאלכסנדר, אל תתפלאו שיתחיל לדבר אתכם בלשון רבים.

( על ידי חסידי אלכסנדר מארה"ב בבית2005מקום קבורתו של רבי צבי הרש דנציגר נמצא לאחרונה )בשנת 
העלמין היהודי בוורשה, לאחר שמיקומו נעלם מאז השואה – כנראה כל מי שידע את מקום הקבר נספה.

 המאוחרות החליטה עיריית וורשה להאריך את רחוב אנילביץ )על שם מרדכי1960מסתבר שבשנות ה- 
אנילביץ מפקד מרד גטו וורשה?( כך שיחצה את בית הקברות, והיו אמורים לפנות כמה אלפי קברים. כהכנה

צילמו מצבות ופיענחו את הכתובות, כאשר העבודה נעשתה על ידי סטודנטים מאוניברסיטת וורשה. אולם
מנהל בית הקברות באותה תקופה הצליח לשכנע את העיריה לבטל את התוכנית. התוצאה שיש ארכיון של

תמונות מצבות ופענוח הטקסטים שעליהם. חסידי אלכסנדר יתחילו שוב לנסוע בכל שנה להשטתח על קברו
 על פי הרישום1823 אפריל  6ביום פטירתו כמו שעשו עד לשואה. הוא נפטר ב-כ"ו ניסן תקפ"ג לפי המצבה, )

 ושהיה בעל מסעדה, וכי אחד78הפולני, כנראה אחרי שקיעה(. ברישום הפטירה כתוב כי הוא נפטר בגיל 
מחתניו היה סוחר וחתן אחר סוחר פרוות. כתוב גם כי הוא השאיר שתי בנות מנישואין ראשונים וחמישה בנים

 כשנפטר. הבנים: כ"ק ]כבוד קדושת[ מרן58ושתי בנות מנישואיו השניים לאשתו פייגא )ציפורה( שהיתה בת 
אדמו"ר רבי שרגא פייבל מגריצא שהוא מאבותינו, רבי זלמן )לא ידוע עליו הרבה(, רבי ברוך דאנציגר מחשובי

תלמידי הרבי הזקן מוורקא, רבי גבריאל דאנציגר שהיה מגאוני פולין ואב בית דין ראדום ורבי שבתאי.

 בעתון המודיע2016מצורפים בהמשך שני מאמרים שנכתבו על ידי קרובנו הרב נפתלי אהרון וקשטיין בשנת 
על משפחתו וצאצאיו של רבי צבי הרש.

רבי צבי הרש הבטיח בצוואתו כי באם יהיה חס וחלילה אחד מצאצאיו בצרה, ישתטחו על קברו ויושיעם.
לאחר מציאת הקבר נסע האדמו"ר לפולין להשתטח על הקבר ולהתפלל עבור ר' שמעון חיים אסתרזון,

מצאצאיו של רבי צבי הרש, )מצאנו עוד קרוב משפחה( שעבר ארוע מוחי.

. קברו של רבי צבי הרש דנציגר בזמן שנתגלה מחדש1
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התמונה שלמעלה כנראה צולמה על ידי הסטודנטים ערכו את הסקר של בית הקברות. היות שהקבר קרוב
 מסמן שזה הקבר החמישי שנרשם.5לכניסה, כנראה המספר 

. קברו של רבי צבי הרש דנציגר כיום2

. כדי להגיע נכנסים בשער הראשי10-17  בוורשה. פתוח א-ה 4הקבר נמצא בבית הקברות הגדול אוקופוווה
 מטר ורואים את הקבר משמאל. המצבה שופצה על ידי אחד מצאצאיו, בן של יעקב הניך150והולכים ישר כ-

דנציגר, לא ברור מתי אבל לפני השואה. על המצבה כתוב "ביתו פתוח לאביונים", "פדה שבויים" – כלומר
מימן חילוץ יהודים שנאסרו ע"י הרשויות בגלל עלילות, "ח יתומות" כלומר חיתן יתומות ושילם את דמי

הנדוניה שלהן ודמי קיום לזוג לכמה שנים. כתוב גם "נפטר בשם טוב" – כלומר היה צדיק בכל מעשיו כלפי
אנשים אחרים. 

נמשיך את סיפור תולדות המשפחה עם בנו הראשון של רבי צבי הרש דנציגר, רבי שרגא פייבל דנציגר
 ב-וורקא, פולין(. נקרא גם "הרבי מוורקא". היה בן1848 אוקטובר 19, נפטר 1794 ב-6. )נולד- גריצא5מגריצא

למשפחת מתנגדים לחסידות. רבי שרגא פייבל היה תלמידו של רבי יעקב מליסא בעל 'נתיבות המשפט'
)כלומר כתב ספר בשם זה(. לאחר השתדכותו למשפחת האדמו"ר רבי לוי יצחק מבארדיטשוב הלך בדרכי
החסידות והיה תלמידו של החוזה מלובלין עד שהלה נפטר ואח"כ של רבי שמחה בונם מפשיסחא ושל רבי

4Okopowa Cemetarry, Okopowa St. 49/51, Warszawa, Sector 1A, Row 1 Number 5
( from GRI: Sector 1I, Rishum 49, Mazeva 56, rishum 49/111)
5-http://he.wikipedia.org/wiki /שרגא_פייבל_דנציגר
6http://www.moreshetyahadutpolin.org/glossary/328.html
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. רבי שרגא פייבל היה גם מחותנו של רבי שמחה בונם מפשיסחא7ישראל יצחק מוורקא, מקים חסידות וורקא
)כלומר בן של רבי שרגא פייבל התחתן עם בת של רבי שמחה בונם(. לאחר שרבי ישראל יצחק מוורקא נפטר,
מילא רבי שרגא פייבל את מקומו אולם נפטר לאחר חצי שנה. כלומר, רבי שרגא פייבל היה למעשה האדמו"ר

השני של חסידות וורקא. לאחר פטירתו עברה ההנהגה של חסידות וורקא לבנו הצעיר של רבי ישראל יצחק
מוורקא, רבי מנחם מנדל מוורקא, ואחריו לרבי דב בעריש מביאלע, בנו של המגיד מטשכנוב. כשזה נפטר,

,19מונה רבי יחיאל דנציגר, בנו של רבי שרגא פייבל לאדמו"ר. הוא עבר לשכונת אלכסנדר בסוף המאה ה-
ומכאן הוא האדמו"ר הראשון של חסידות אלכסנדר. למעשה, חסידות וורקא התפצלה לכמה חסידויות שאחת

מהן היא חסידות אלכסנדר. 

, גומבין, גריצא ומאקובא. בדרך כלל הוא מכונה8בתקופות שונות היה רבי שרגא פייבל הרב של העיירות שרפץ
הרבי מגריצא-מקובא, הערים האחרונות שבהן כיהן ברבנות. לעיתים הוא מכונה הרבי מוורקא, היות שהנהיג

את חסידי וורקא לאחר פטירת רבם. 

. 9 דולר1900ספר שהיה בבעלותו של רבי שרגא פייבל נמכר במכירה פומבית ב-

במקורות שונים יש התייחסות לפעמים לשרגא פייבל דנציגר ולפעמים לבנו יחיאל כמקים חסידות אלכסנדר,
אבל מכל מקום ברור שיחיאל היה זה שהעביר את המרכז לאלכסנדר, והוא בדרך כלל מכונה האדמו"ר

הראשון מאלכסנדר.

.10מאמר מעניין על תולדות החסידות נכתב על ידי פרופסור דוד אסף, מאוניברסיטת תל אביב

חסידות אלכסנדר וחסידות גור, שתי החסידויות הגדולות בפולין עד השואה, הוקמו על ידי תלמידיו של רבי
 והיה בנו של רבי צבי הרש, שהיה1765 נולד ב-11,12שמחה בונם בונהרד מפשיסחא, ולכן נפרט אודותיו. ר' בונם

מגיד ודרשן נודד בעיירה ואדיסלב וחיבר את ספרי המוסר 'עשרה למאה' ו-'ארץ הצבי'. לאחר נישואיו התקרב
לחסידות והיה תלמידם של רבי משה לייב מסאסוב והמגיד מקוז'ניץ.

13. רבי שמחה בונם מפשיסחא - ויקיפדיה3

לאחר שלמד תורה כל צרכו החליט רבי שמחה בונם לעזוב את בית חמו ולעבוד למחיתו. הוא מצא עבודה
כפקיד ועסק בסחר עצים עבור בעל יערות עשיר. לאחר מספר שנים נסע לדנצינג ללמוד רוקחות והוסמך

כרוקח. הוא למד כמה שפות אירופיות ומדעים ולבש בגדים מודרניים גם כשהסתופף בחצרות צדיקים. אבל

7https://he.wikipedia.org/wiki /חסידות_וורקא
8http://sierpc.blogspot.co.il/2009/03/blog-post_30.html
9http://www.kedem-auctions.com/en/node/30815

10http://www.tau.ac.il/~dassaf/articles/History%20of%20Hasidism-Hebrew.pdf
11http://www.tog.co.il/he/Article.aspx?id=286
12http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=רבי_שמחה_בונים_מפשיסחה
13https://he.wikipedia.org/wiki/שמחה_בונים_מפשיסחה
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לפני שהחל לעסוק כרוקח נסע אל חצר החוזה מלובלין והפך לתלמידו ואחר כך היה לתלמידו של היהודי
 )שהיה בעצמו תלמיד של החוזה מלובלין( בעיר פשיסחא. לאחר פטירתו של היהודי הקדוש,  הפך ר'14הקדוש

שמחה בונים למוביל ומחנך ואלפי בחורים נהרו ללמוד אצלו. גם היהודים המשכילים )הלא דתיים( התיחסו
אליו בכבוד. מתייחסים אליו תמיד עם שני תוארי רבי לפני שמו.

מאמרותיו של רבי שמחה בונם: "מה הטעם שאין מברכים לפני נתינת צדקה, הרי זו מצווה? אלא לפי שיראי
שמיים וחסידים יעשו הכנות רבות לפני הברכה ויכוונו כוונות בשעת הברכה ובנתיים יגווע העני מרעב!", וכן:

"טוב לאדם שיהיו לו שני כיסים. בכיס אחד יהיה פתק ובו כתוב ‘בשבילי נברא העולם’ ובכיס השני יהיה פתק
ובו כתוב ‘ואנוכי עפר ואפר’".

רבי שמחה בונם אחראי לכך שאנו צאצאי משפחת דנציגר מאלכסנדר, בכך שנתן ברכה למשה אהרון
סוחצבסקי. הברכה מפורטת בתולדות משפחת סוחצבסקי ונחזור עליה כאן בקיצור רב. כל אימת שרבי בונם
שהה בלוביטש )העיירה שבה גרה משפחת סוחצבסקי(, נהג לגור אצל רבי משה אהרון. פעם אמר רבי בונם:

"ר' משה במה אברך אותך, הלא תורה וגדולה יש אצלך, רק זאת אברככה שהבנים שלך יהיו חסידים, וגם
שהמחותנים שלך יהיו גדולי ארץ פולין" וכך היה. בנו הראשון של רבי משה אהרון, יהונתן סוחצבסקי, נישא

לבתו של רבי שרגא פייבל דנציגר ולאחר שהתאלמן נישא לבת אחרת של רבי שרגא פייבל שגם היתה אלמנה.
בנו הראשון של יהונתן מאשתו הראשונה, יצחק אהרון, הוא סבה של סבתנו יוכבד מרים. גם כל הבנים והבנות

האחרים נישאו לגדולי פולין. 

בין תלמידיו של רבי שמחה בונם נמנים רבי יצחק מאיר אלתר, מייסד חסידות גור ורבי שרגא פייבל, מייסד
חסידות אלכסנדר. שתי החסידויות היו הגדולות בפולין עד מלחמת העולם השנייה, בה נכחדה חסידות

אלכסנדר כמעט לגמרי. 

. ספר עליו ועל תמידיו נכתב על ידי15 ונקבר בפשיסחא1827רבי שמחה בונים נפטר ב-י"ב אלול תקפ"ז – 
יהודה מנחם בוים. הפרק בספר זה הדן ברבי שרגא פייבל דנציגר נמצא בנספח א'.

נחזור למשפחתנו. ישנם סיפורים רבים על רבי שרגא פייבל. למשל שהיה דורש דרשות בלי להתכונן. ולמשל
שעסק למחיתו בכתיבת ספרי תורה, ובזמן הכתיבה היה קורא בספר אחר – חלוקת קשב מדהימה. 

סיפור נוסף מתאר כיצד הפך לחסיד. רבי שרגא פייבל היה תלמידו של הגאון הגדול מאור הגולה רבינו יעקב
הרב מליסא. תלמיד נוסף היה הגאון הצדיק אלכסנדר זיסקינד כהנא, המכונה רבי זוסא פלאצקער )כלומר

 בפולין(. שני התלמידים גמרו את לימודם ונסעו יחד בחזרה לוורשה. בדרך דיברו על16מהעיירה פלוצק
שמועות ששמעו על החסידות והחליטו שרבי שרגא פייבל יסע ללובלין היות שאביה של אשתו, מרדכי, גר

בלובלין, לבדוק את העניין, ואילו רבי זוסא ימשיך לוורשה. הם הסכימו שאחר כך רבי שרגא פייבל יספר לרבי
זוסא על החסידות. ובכן, כשהגיע רבי שרגא פייבל ללובלין נכנס אצל החוזה מלובלין ומסר לו מכתב המלצה
מהרבי מליסא. המכתב היה לגבי שני התלמידים. שאל החוזה מלובלין על הרבי זוסא וענה רבי פייבל כי הוא
חברו ללימודים. ואז החל החוזה לגנות את רבי זוסא. אחרי כמה שעות בא שוב הרבי פייבל לבית החוזה ואז

החוזה מלובלין אמר על רבי זוסא כי הוא צדיק גדול. כאשר רבי פייבל נפגש שוב עם רבי זוסא שאלו מה היה
באותו היום שנפגש לראשונה עם החוזה. ענה רבי זוסא כי באותו היום הגיע אליו רב אחד מעיר אחרת וביקש

שיעזור לו לאסוף כסף כדי להשיא את בתו, וגם אמר לו חידוש בהלכה. רבי זוסא ביטל את חידושו וגם נפטר
ממנו בלי עזרה באיסוף הכסף, והרב יצא במפח נפש. לאחר כמה שעות מתוך רחמים חיפש את הרב, מצאו
ואמר לו שאולי יאמר לו את החידוש שנית ואחר כך אמר לו שהחידוש טוב הוא, ועזר לו והלך איתו לעשירי
וורשה לבקש כספים כך שתוך כמה שעות נאסף סכום מספיק להשיא את הבת. המשיך ואמר רבי זוסא כי
החוזה מלובלין ראה ממרחק ברוח קדשו את מאורעות אותו היום ולפיכך תחילה גינה אותו מאוד ואחר כך

שיבח אותו מאד. 

14https://he.wikipedia.org/wiki/יעקב_יצחק_מפשיסחה
15Przysucha
16Plock
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פרקים בספרים שכינסו סיפורים נוספים על רבי שרגא פייבל מוצגים בנספחים א' ו- ב'. 

בנו הראשון של רבי שרגא פייבל היה רבי יחיאל "השרף", מכונה לרוב כ"ק מרן רביה"ק אדמו"ר הזקן
(, שכפי הנראה על שמו קרויים בניהם הראשונים של הרצל נפתלי טחורק1828-1894מאלכסנדר זי"ע )

ואברהם טחורק. רבי יחיאל פיתח את החצר החסידית והעבירה לשכונת אלכסנדר של העיר לודז', ומאז
נקראת החסידות שלנו חסידות אלכסנדר. מסופר על רבי יחיאל כי היה נוהג לשנן את תלמודו בלילה בקול רם
מאד כאשר כפות רגליו נתונות בקערה מלאה במי קרח, על מנת שלא יירדם. יום אחד ביקר בעירו בן הרב של
העיירה אלכסנדר ושמע אותו משנן, וכאשר שאל אנשים מיהו, אמרו לו שזהו יחיאל בנו של רבי שרגא פייבל.
לימים נפטר הרב של אלכסנדר ובנו שהיה עשיר מאד שמר את בית הרבי וסרב למוכרו למרות שהיו מבקשים

רבים. אבל כאשר מקורביו של רבי יחיאל, שהיה כבר אדמו"ר, חיפשו מעון לרבם, הוא היה מוכן למכור את
. 1876הבית היות שזכר לטובה את רבי יחיאל. כך עברה משפחת דנציגר לעיירה אלכסנדר בשנת 

. בית האדמו"ר באלכסנדר4

יש סיפורים רבים על רבי יחיאל בספרות חסידית. היות שאינו מאבותינו לא נפרט כאן.

לאחר רבי יחיאל עלה לאדמו"רות בנו רבי ירחמיאל ישראל יצחק, בעל ה-"ישמח ישראל". על שמו קרוי בנו
השני של הרצל טחורק. שמו היה במקור ישראל יצחק, אבל כשהיה חולה קשה הוסיפו לשמו "ירחמיאל"
כלומר ירחם האל. ספר על תולדותיו נכתב על ידי מנחם אבינועם מקובר ויהודה משה מקובר ונדפס בשם

, הגיעו להלוויה כארבעים אלף איש,1910"תולדות ה"ישמח ישראל"". על פי הספר, כאשר נפטר בשנת 
בתוכם מאות רבנים ואדמו"רים. מסע ההלויה התעכב כמה שעות היות והרכבות מוורשה ללודז' היו מלאות

עד אפס מקום וחיכו שעוד רכבות יגיעו. עוד עשרות אלפים נתקעו בלודז' ולא הצליחו להגיע. רבים הלכו ברגל
מערי הסביבה משך שעות רבות. רק הרבי מגור לא הגיע מפאת המרחק )או מפאת התחרות...(. טרם פטירתו

אמר רבי ירחמיאל ישראל יצחק: "היה טוב, עכשיו טוב, ויהיה טוב". 

נוצרה בעיה, היות ורבי יחיאל דרש בצוואתו שלא יבנו מבנה על קברו אלא רק מצבה פשוטה, האם אפשר
לבנות מבנה על קברו של רבי ירחמיאל ישראל יצחק? לפיכך הושיבו בית דין גדול שהורכב משלשה אבות בית

דין של שלש ערים, והם החליטו להקים חומת אבנים סביב הקבר אבל בלי גג. בתמונה הבאה נראה החומה
עם מצבתו של רבי יחיאל ושלשת בניו אבל גם נראה שמישהוא החליט לבנות ממש מבנה לאחר זמן.  
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.17. מבנה המכיל את קבריהם של אדמו"רי אלכסנדר באלכסנדר, ליד לודז'5

18. מצבתו של ירחמיאל ישראל יצחק6

עד לשואה שימש מתחם הקברים בתמונה כמקום תפילה ובמיוחד החסידים היו מתכנסים שם בימי ההילולה
לזכר האדמו"רים מאלכסנדר. בכל כ"ט בטבת, מתקיימת הילולת הצדיק ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר,

האדמו"ר מאלכסנדר. 

לאחר מותו של רבי ירחמיאל ישראל יצחק הוקמה בירושליים ישיבה שנקראה על שם הספר שכתב "ישמח
ישראל". היושב ראש הראשון של הישיבה היה סבנו הרצל נפתלי טכורק, ובתקופה מסויימת היה גם הגזבר.

 שנה עם שלטים עם שמותיהם בצד המזרח30לאחר פטירתם של הרצל ואברהם טכורק נשמרו כסאותיהם כ-

17http://www.sztetl.org.pl/he/cms/-17/3076/-,
18http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=6&page=tzadik&kid=898
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, שאז עברה לשימוש קבוצת2015של הישיבה, ואף אחד לא ישב עליהם. הישיבה היתה קיימת עד בערך 
חרדים כלשהיא. בחוברת תולדות משפחת טחורק יש פרוט נוסף וכן עותקי מכתבים שהוציאה הישיבה

שעליהם חתום סבנו.

לרבי ירחמיאל ישראל יצחק לא היו בנים, ואחריו שמשו באדמו"רות שני אחיו. אבל האחים לא היו כריזמטים
כמו רבי ירחמיאל ישראל יצחק, והרבה משפחות עברו לחסידויות אחרות. רבי יצחק מנחם מנדל, בנו של האח

השני, היה ממשיך הדרך ואסף מחדש עדת חסידים עצומה.  בזמן מלחמת העולם השנייה ביקשו הנאצים
לתפוס את האדמו"ר מאלכסנדר רבי יצחק מנחם מנדל, שהיה מנהיג חשוב – כפי שנאמר, מנהיג אחת משתי
החסידויות הגדולות בפולין. הרבי הסתתר בתחילה בגטו לודז' ואחר כך ברח לגטו וורשה בשם בדוי, אבל סרב

להצעות להצילו באומרו "מה אתם רוצים להציל את נפשי בזמן שכלל ישראל בצרה?". הוא עבד במפעל ייצור
)לא ברור במה( וכאשר אמרו לו שאולי לא יעבוד מחמת כבודו אמר שאז הנאצים יראו את ידיו ויבינו שאינו

 ספטמבר5עובד וכך יתפסוהו. לאחר זמן נתפס על ידי הנאצים והוצא להורג בטרבלינקה בכ"ג אלול תש"ב – 
1942.

גם בנו של הבן השלישי של רבי יחיאל נרצח בשואה.

לאחר השואה נותר ממשפחת דנציגר החתן רבי יהודה משה טיברג. חסידי אלכסנדר דבקו בו והוא הקים את
האדמו"רות מחדש בבני ברק, הוא גם שינה את שם משפחתו לשם משפחת אשתו, דנציגר, על מנת ליצור

המשכיות לשם. בניו יורק נותר החתן יחיאל מנחם זינגר והוא הקים את החסידות שם.

פרוט מעמיק יותר של שושלת אדמו"רי אלכסנדר ניתן בחיבור שנכתב על ידי קרובנו הרב נפתלי אהרון
וקשטיין שמצורף כנספח ג'. הרב נפתלי אהרון עוסק באיתור שושלות יוחסין ועזר רבות בחיפוש מידע על

משפחתנו, בלעדיו אי אפשר היה לכתוב את רוב מה שכתוב כאן.

כיום יש חסידויות אלכסנדר בישראל ובארה"ב. הרבי מאלכסנדר בישראל היה חבר במועצת גדולי התורה,
אולם לאחר שנפטר לא מונה בנו למועצה היות שהפסיקו למנות חברים חדשים. רוב החסידים בקהילה גרים

ברחוב אדמו"רי אלכסנדר, בני ברק.
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נספח א' - ספר על הרבי רבי בונם

ובו פרק על תלמידו הרבי שרגא פיוול דנציגר

דף השער
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מפתח הפרק הדן ברבי שרגא פיוול דנציגר

בית הכנסת בגומבין
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נספח ב' – ספר עשר זכיות

דף השער

 יש סיפורים על הרבי שרגא פייבל דנציגר. איך הגיע לחסידות יחד עם רבי זושא. כיצד היה30החל מעמוד 
נואם דרשה לפני הקהל בלי להתכונן כלל. כשעסק במלאכתו, שהיתה כתיבת ספרי תורה, היה באותו זמן קורא

ספרים אחרים. כיצד בשעה שבנו השתדך לבתו של רבי שמחה בונים, הורה לו רבי בונים להתחייב לתת אלף
רובלים זהב נדוניה )מצד החתן!(, והוא הסכים למרות שלא היה לו אפילו רובל אחד. אבל עד החתונה הזמינה

אצלו אשה עשירה ספר תורה בשכר אלף רובל. ועוד הרבה סיפורים.
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נספח ג' – שושלת אדמו"רי אלכסנדר מאת קרובנו הרב נפתלי אהרן וקשטיין

ב"ה

נפתלי אהרן וקשטיין

המאגר העולמי לכתבי היוחסין

ויתילדו

שושלת אלכסנדר

]דנציגר, זינגר, דמבינסקי, טיברג, סעקולא[

. רבי שרגא פייביל דנציגר מגריצא בן רבי צבי הרש. נפטר כ"ג תשרי תר"ט. בנעוריו למד אצל רבי יעקב1א
מליסא וסידר את חלק ב' מספרו "נתיבות למשפט" לדפוס. כיהן כרב בגומבין, גריצא ומקובא. דבק בלהט

ב"חוזה" מלובלין, ולאחר מכן בתלמידו רבי שמחה בונם מפשיסחא. עם פטירת רבו זה קיבל עליו את מרותו
של הבן רבי אברהם משה, ולאחר מכן דבק ברבי יצחק מווארקא. בשנת תר"ח, עם פטירת רבו האחרון, נתמנה

אדמו"ר במאקובא, אולם הנהיג רק חצי שנה. תולדותיו ותולדות צאצאיו בס' "עשר זכיות". אמר עליו רבי
שמחה בונים מפשיסחא: "מקובל אני שהוא מקודש בקדושת זרע אברהם אבינו".

(. נולד בשנת תקפ"ח. נפטר י"ד שבט תרנ"ד.1. רבי יחיאל מאלכסנדר בן רבי שרגא פייביל מגריצא )2ב
חתן החסיד רבי דוד מפשיסחא. כיהן כרב בטורטשין, גריצא ופילץ. לאחר פטירת אביו "נסע" לרבי מרדכי

מווארקי, ולאחריו לרבי דוב בעריש מביאלא. משנת תרל"ח נהג באדמורו"ת, תחילה בפילץ וממנה עבר לכהן
ברבנות ואדמורו"ת באלכסנדר הסמוכה ללודז'. הענוה שלו היתה בלתי רגילה לעדות בנו, "היה הוא הגרוע

מכולם". אבל נאמנה עדמות בנו האחר: "מי יכול להעיד על גודל צדקתו ופרישתו וקדושתו יותר מאשר
המלאכים אשר נבראו מהייחודים שלו". מלבד בניו האדמורי"ם היו לו שלשה חתנים: רבי אלעזר ליפשיץ, רבי

בצלאל דמבינסקי, רבי ישעיה וולטפרייד מרוספשה. 

(. נולד בשנת תרי"ג. נפטר ער"ח שבט תר"ע.2. רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר בן רבי יחיאל )3ג
נשא אשה ממשפחת גורמן מפולטוסק. גאון אדיר ששלט בכל חלקי התורה. ענוותנותו לא ידעה גבולות.

תפלתו השתפכה מפיו בשברון לב. חכם מחוכם שהפליא בתשובותיו לשואלים. התפרסם בזכרונו המופלא
וחסידיו שמנו אלפים רבים דבקו בו בחום בלתי מצוי. לא השאיר אחריו צאצאים. מחבר: "ישמח ישראל".

תולדותיו בס' "תפארת ישראל". מענינים התארים של בעל ה"שדי חמד" בתוך ספריו: "שר התורה והיראה,
הצדיק המפורסם, פאר ישראל וקדושו, נזר אליקיו על ראשו, חכימא דיהודאי לעמא ומדברנא דאורייתא".

(. נולד בשנת תר"כ. נפטר ער"ח חשון תרפ"ד. חתן הנגיד2. רבי שמואל צבי מאלכסנדר בן רבי יחיאל )4ג
רבי יעקב גורמן מפולטוסק. מילא את מקומו של אחיו באדמורו"ת. הצטיין כאחיו בענוה ובמדת האמת שהיתה

נר לרגליו. התפרסם בתשובותיו הפקחיות ובהבנתו המהירה של כל ענין. אלפים היו חסידיו. כח זכרונו היה
מדהים. הקים את הישיבה הראשונה של חסידי אלכסנדר בשם "בית ישראל" על שם אחיו. מחבר: "תפארת

שמואל". מבניו: רבי שרגא פייביל מראדום נהרג על קידוש ה' בחייו, במלחמת העולם הראשונה, י"ב אלול
תרע"ד; רבי יעקב שמחה בונם נפטר בגיטו ווארשא בשנת תש"א; רבי אברהם חיים נספה בטרבלינקה ביום

הכפורים תש"ג; חתנו רבי יצחק מאיר זינגר אב"ד אלכסנדר, בן רבי אליהו אב"ד ברעזניצא, נספה בשואה.
חתניו האחרים רבי יצחק מאיר זינגר, רבי יהושע לינג, רבי אברהם ישכר רבינוביץ, רבי עקיבא איגר.

(. נולד כ"ה אדר תרכ"א. נפטר כ"ה אדר תרצ"ד.2. רבי בצלאל יאיר מלודז' בן רבי יחיאל מאלכסנדר )5ג
חתן החסיד רבי צבי היר מפלאוונא. קיבל מאביו ומאחיו ואף שדבקו בו חסידים קיבל את מרותם של שני אחיו.

רק כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, בשנת תרע"ד הסכים לכהן כאדמו"ר בלודז', ודבקו בו בעיקר המוני
העם שידע לקרבם ולעודדם. נטמן ב"אהל" באלכסנדר. בנו רבי יחיאל נספה בשואה. חתניו: רבי מרדכי מנחם
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קאליש מוורקא, רבי ישראל אלימלך פרומר מראדום, רבי יצחק דמבינסקי ממגוב וממלא מקומו, רבי יהודה
משה טיברג שהיה לאדמו"ר של כל חסידי אלכסנדר – בהמשך. אחיו אמר עליו: "כלום מכירים אתם את

גדלותו וקדושתו של אחי?".

(. נולד בשנת תר"מ. נספה בטרבלינקה כ"ג4. רבי יצחק מנחם מענדיל מאלכסנדר בן רבי שמואל צבי )6ד
אלול תש"ב. חתן הנגיד רבי מיכאל אורבך מלודז'. תלמיד סבו דודו ואביו. עוד בצעירותו נודע כעילוי. חסידיו

נמנו לרבבות, ביניהם רבנים של קהלות גדולות בפולין. הקים רשת ישיבות "בית ישראל" ברחבי פולין. גם
בארץ ישראל הקים את ישיבת "ישמח ישראל". בהכנס הנאצים לפולין נרדף על ידם קשות, ברח ללודז' וממנה

לווארשא. סירב להנצל – "מה אתם רוצים להציל את נפשי בזמן שכלל ישראל בצרה?". לקוטי תורתו בס':
"עקדת יצחק". תולדותיו בס': "רועה נאמן". בניו: רבי ירחמיאל ישראל יוסף, נולד בשנת תרע"ג, חתן רבי נתן

דוד מפארצוב )פשיסחא(, נספה עם אביו בטרבלינקה. רבי יעקב פנחס שרגא, נולד בשנת תר"פ, נפטר י"ג אדר
א' תרצ"ח. 

(. נספה בשואה בשנת תש"ג. צדיק וטהור, עניו למופת.5. רבי אברהם יהודה מלודז' בן רבי בצלאל יאיר )7ד

(. בן רבי יחיאל יוסף חתן רבי5. רבי יהודה משה טיברג-דנציגר מאלכסנדר חתן רבי בצלאל יאיר מלודז' )8ד
דוד טאוב אב"ד שובזינסק. נולד י' כסלו תרנ"ג. נפטר כ"ג אדר תשל"ג. חסידם של דודיו וחמיו. גדול מאד

בתורה. בשנת תרצ"ד עלה לארץ וחי בירושלים בקדושה ובטהרה, שהוא מסתפק במועט שבמועט. לאחר
השואה, בשנת תש"ז, דבקו בו חסידי אלכסנדר. הקים את "חצרו" וישיבה בבני ברק. מחבר: "אמונת משה",

"חשבה לטובה", "מאורן של ישראל" – מתורת בעל "ישמח ישראל" ועוד. החיה מחדש את חסידות אלכסנדר
המפוארת ושינה את שם משפחתו לשם משפחת חותנו ואדמור"י אלכסנדר – דנציגר.

(. נפטר2. רבי שרגא פייביל שלום הלוי דמבינסקי מאנטוורפן בן רבי בצלאל חתן רבי יחיאל מאלכסנדר )9ד
ט' שבט תשי"ד. חתן רבי ישראל יצחק טאוב מזדונסקוואלא. אדמו"ר באנטוורפן ובניו יורק.

(. נולד ג' בתמוז תרפ"א. נפטר י"ז באדר ב'8. רבי אברהם מנחם מאלכסנדר בן רבי יהודה משה )10ה
תשס"ה. חתן רבי חנניה יוסף היילפרין. ממשיך תפארת אבותיו בבני ברק. חבר מועצת גדולי התורה של

"אגודת ישראל". הצליח להחזיר עטרת אלכסנדר ליושנה ושוב מלאים בתי המדרש בחסידים. מגדולי התורה
בדור.

(. נספה בשואה. חתן דודו-זקנו רבי בצלאל9. רבי יצחק חיים דוד ממקובא בן רבי שרגא פייביל שלום )11ה
(. משנת תרצ"ד אדמו"ר במקובא, לאחר מכן עבר לווארשא.5יאיר מלודז' )

. רבי יחיאל מנחם זינגר מאלכסנדר בן רבי יעקב שרגא פייביל אב"ד אוסטרוב בן רבי יצחק מאיר אב"ד12ו
(. נולד בשנת תרע"ט. נפטר ו' חשון תשמ"ט. נתגדל על ברכי דודו ורבו רבי4אלכסנדר חתן רבי שמואל צבי )

יצחק מנחם. לאחר השואה נשאר השריד היחידי לזקנו רבי שמואל צבי אולם שנים רבות סירה להתעטר
באדמורו"ת, רק בערוב ימיו נכנע לכך לרגל הפצרות החסידים והקים בית מדרש בארה"ב ובבני ברק. 

(. ממלא מקום אביו בארה"ב. גדול בתורה12. רבי יוסף יצחק מאיר מאלכסנדר בן רבי יחיאל מנחם )13ז
ומפורסם במעשיו לצדקה וחסד.

(. לאחר1. רבי ישראל ירחמיאל סעקולא מסדובנא בן רבי יצחק יוסף נכד רבי שרגא פייביל מגריצא )14
השואה היגר לארה"ב ופתח לו בית מדרש. אישיות נערצת מאד בארה"ב.
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נספח ד' – המעבר לאלכסנדר
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	ד6. רבי יצחק מנחם מענדיל מאלכסנדר בן רבי שמואל צבי (4). נולד בשנת תר"מ. נספה בטרבלינקה כ"ג אלול תש"ב. חתן הנגיד רבי מיכאל אורבך מלודז'. תלמיד סבו דודו ואביו. עוד בצעירותו נודע כעילוי. חסידיו נמנו לרבבות, ביניהם רבנים של קהלות גדולות בפולין. הקים רשת ישיבות "בית ישראל" ברחבי פולין. גם בארץ ישראל הקים את ישיבת "ישמח ישראל". בהכנס הנאצים לפולין נרדף על ידם קשות, ברח ללודז' וממנה לווארשא. סירב להנצל – "מה אתם רוצים להציל את נפשי בזמן שכלל ישראל בצרה?". לקוטי תורתו בס': "עקדת יצחק". תולדותיו בס': "רועה נאמן". בניו: רבי ירחמיאל ישראל יוסף, נולד בשנת תרע"ג, חתן רבי נתן דוד מפארצוב (פשיסחא), נספה עם אביו בטרבלינקה. רבי יעקב פנחס שרגא, נולד בשנת תר"פ, נפטר י"ג אדר א' תרצ"ח.
	ד7. רבי אברהם יהודה מלודז' בן רבי בצלאל יאיר (5). נספה בשואה בשנת תש"ג. צדיק וטהור, עניו למופת.
	ד8. רבי יהודה משה טיברג-דנציגר מאלכסנדר חתן רבי בצלאל יאיר מלודז' (5). בן רבי יחיאל יוסף חתן רבי דוד טאוב אב"ד שובזינסק. נולד י' כסלו תרנ"ג. נפטר כ"ג אדר תשל"ג. חסידם של דודיו וחמיו. גדול מאד בתורה. בשנת תרצ"ד עלה לארץ וחי בירושלים בקדושה ובטהרה, שהוא מסתפק במועט שבמועט. לאחר השואה, בשנת תש"ז, דבקו בו חסידי אלכסנדר. הקים את "חצרו" וישיבה בבני ברק. מחבר: "אמונת משה", "חשבה לטובה", "מאורן של ישראל" – מתורת בעל "ישמח ישראל" ועוד. החיה מחדש את חסידות אלכסנדר המפוארת ושינה את שם משפחתו לשם משפחת חותנו ואדמור"י אלכסנדר – דנציגר.
	ד9. רבי שרגא פייביל שלום הלוי דמבינסקי מאנטוורפן בן רבי בצלאל חתן רבי יחיאל מאלכסנדר (2). נפטר ט' שבט תשי"ד. חתן רבי ישראל יצחק טאוב מזדונסקוואלא. אדמו"ר באנטוורפן ובניו יורק.
	ה10. רבי אברהם מנחם מאלכסנדר בן רבי יהודה משה (8). נולד ג' בתמוז תרפ"א. נפטר י"ז באדר ב' תשס"ה. חתן רבי חנניה יוסף היילפרין. ממשיך תפארת אבותיו בבני ברק. חבר מועצת גדולי התורה של "אגודת ישראל". הצליח להחזיר עטרת אלכסנדר ליושנה ושוב מלאים בתי המדרש בחסידים. מגדולי התורה בדור.
	ה11. רבי יצחק חיים דוד ממקובא בן רבי שרגא פייביל שלום (9). נספה בשואה. חתן דודו-זקנו רבי בצלאל יאיר מלודז' (5). משנת תרצ"ד אדמו"ר במקובא, לאחר מכן עבר לווארשא.
	ו12. רבי יחיאל מנחם זינגר מאלכסנדר בן רבי יעקב שרגא פייביל אב"ד אוסטרוב בן רבי יצחק מאיר אב"ד אלכסנדר חתן רבי שמואל צבי (4). נולד בשנת תרע"ט. נפטר ו' חשון תשמ"ט. נתגדל על ברכי דודו ורבו רבי יצחק מנחם. לאחר השואה נשאר השריד היחידי לזקנו רבי שמואל צבי אולם שנים רבות סירה להתעטר באדמורו"ת, רק בערוב ימיו נכנע לכך לרגל הפצרות החסידים והקים בית מדרש בארה"ב ובבני ברק.
	ז13. רבי יוסף יצחק מאיר מאלכסנדר בן רבי יחיאל מנחם (12). ממלא מקום אביו בארה"ב. גדול בתורה ומפורסם במעשיו לצדקה וחסד.
	14. רבי ישראל ירחמיאל סעקולא מסדובנא בן רבי יצחק יוסף נכד רבי שרגא פייביל מגריצא (1). לאחר השואה היגר לארה"ב ופתח לו בית מדרש. אישיות נערצת מאד בארה"ב.

