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א     " תרע-ה "                                           תקצ                      

 
                                          

                                                                                                                
.ר אליהו"ב, ר שלום מאיר"ב, צ"כ/ ר משה שבדרון"ב, ם"בן מהרש, ר יצחק"ב, ר אברהם יקיר"ב, הר מש"ב, שבדרון/   יואב שרון-:אסף וקיבץ   

  yoav480sharon@gmail.com 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=50yQwAtBNz4 
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1903 

 .יט' פ, ל' דברים פ" .ַאָּתה ְוַזְרֶעךָ , ְלַמַען ִּתְחֶיה-- ַּבַחִּיים, ּוָבַחְרָּת ; ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה, ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניךָ --ָהָאֶרץ-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ֶאת, ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום" 
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   הכהנים משפחות- "שבדרון"אהל שם לדורות 
  . בדרכם לציון"צ" כ-מאיר "לבית  

  

,אבותיהם וצאצאיהם, אחיו ואחיותיו, ם"ת מהרשהאוסף המלא והשלם ביותר של עובדות ומקורות אודות משפחו  
.מקורות התקופה ואתרי חקר שרשים באינטרנט, כפי שמצאתי בספרי אבות המשפחה  

  .ד"תשע-142013/ מורחבת ומעודכנת מהדורה                                     מבוא. 1
  

  פ המקורות" ע-רקע והיכרות. א
  

  
  

  בנו של, 1803-ג" תקס בשנתברעזןבעיר    ,מאיר -ם משפחתואשר ש שלום' ר, הצורף -לאביו  נולדצ"משה כ :המשפחהאבי 
   :פ המסורת"ע "אבותיה הראשונים". ריבה חיה שרה' מ -ולאמו ארון ליב מפרעמישלאן' רק "ותלמידי הרה חסידימ - אליהו' ר
   ".בית חדש "בעל -ח"הב וחותנו "טורי זהב "בעל -ז" הט, חכם צבי- צ"הח, "משיבת נפש"בעל  " מגלינא-המגיד "-צבי הירש' ר

  

, חיים זאב' ר בת דבורה חיה רבקה שבדרון -מהילא, 1814-ד" בשנת תקעבינובבכפר   נולדהאסתר גיטל :אם המשפחה
  "המגיד מדרוהביטש "-יצחק' ר למשפחתה נמנו "הראשוניםהאבות "בין . אשר אנטשיל מרדכי' ר - ולאביה

   .ל"זצי " הבהוא רבינו בעל י קארו"למהרע נין ונכד "חותם א' הי אשר מרדכי מנאראיוב' הרב ר ו
  

אשר " האבות הראשונים" היוותה רקע משותף וחשוב להתפתחות המשפחות והביאה להיכרות בין תנועת החסידות צמיחת -
  . יוקדש להבאת סיפורם בהרחבה"שוניםארדורות "פרק , בברית נישואיןהבשילה לאיחוד 

  

 זלוטשוב המחוז -בתחום עיר בינוב נישאו  בכפר  שבדרון)20 ( ואסתר גיטל)31 (צ"משה כ: "האבות המייסדים" -
  .1834- ד"בקיץ שנת תקצ, להערכתי,החופה והחגיגה נערכו. הונגרית- הקיסרות האוסטרושלטון שהייתה תחת בגליציה

  .  1835-ה"ז ניסן תקצ" כ-נולד ב, הבכור, צ"שלום מרדכי כ. בנים ושתי בנות תאומות? חמישה או שישה למשה ואסתר גיטל נולדו -
  .1838-ח"בשנת תקצ, יעקב) 3- ה( בעת רישום הולדת בנם  שבדרון-ל, צ" כ-שם המשפחה שונה רישמית מ -

  

  :למשה ואסתר גיטל אלה שמות הבנים והבנות אשר נולדו
  

  .חנה שרה בת לאה' ר משה ומ" בת אברהם יקיר בינטא פפר -נישא ל ,בינוב-ב. נשלום מרדכי 
  .איידל ריבקה' יעקב פירסט ומ'  בת רשרה פירסט - נישא ל,בינוב-ב. נ אהרן
   .קילא - נישא ל,בינוב-ב. נ יעקב

  .שבדרון רבקה' אברהם אמפר הכהן ומ'  בת רשרה אמפר -נישא ל) ?-ב. נ (יוסף? 
  .יוטא ווקס -נישא ל) ?- ב. נ (אליעזר

  .חיים זיידן' ר - נישאה ל) ?-ב. נ (ריבה
  .ר שמאי"משה נחמן מסטרי ב'  בן רמייזלסדב מנחם מנדל ' ר -ר ל"נישאה בזוו) ?-ב. נ  (יהודית

  .וולף סייפר - ש ל"          נישאה בזוו
  . פסיה רבקה'  בת זליג ומגלרנטר/ פסיה רבקה גלהרטר - נישא ל, זלוטשוב, 43 בית - ב.  ניצחק

  
  

          
  .בדפים הבאים מצוי הידוע ומהווה את הבסיס לסיפורי המשפחות וצאצאיהם

 com.gmail@sharon480yoav:     להערות ושאלות, באם ידועים פרטים נוספים

  :בין החידושים
  בני דודים/  אחים-

  .לאסתר גיטל
 קרובי משה מאחת אולי -

  .צ בברעזן"משפחות כ
 מידע נוסף וחדש אודות -

  .המשפחות וצאצאיהם
 ...יפורט בהמשך            
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  . מסורת וממצאים- שבדרון- צ"כ - מאיר. ב

  

  המכונה שוואדראן  ר יצחק"ב,  פרוביזנא והרצליה-יוסף הכהן מר "ב, ברק- בני-  מל"מ הכהן שבדרון ז"שלו' ר  לדפוסאיבתיעד וה

  .גליציה/ ורטקוב' צ- ב,ם"בת מהרש שיינדל לנדא' הדודה הרבנית מ סיפרה .ם"בן מהרש  ירושלים-עמר ו' חצ-מ
  

    

 
 

 1772 -  תקל"ב:
  עוברת לשלטוןגליציה

חלוקת פולין ( אוסטריה

.)הראשונה  
 

 1787 -  תקמ"ז:
 באוגוסט 28-בחוק מ

 הוטל על יהודי 1787
 לקבל מינואר גליציה

1789 שמות משפחה 
.גרמניים  

       -- --- --- ---  
 

ל" הטמעת החוק הנ-  
נמשכה כמה עשרות 

.שנים  
  סיבות שונות ובעיקר-

 התניית גיל הנישואין
,בחובת השרות הצבאי  
הניעו את האוכלוסיה 
.מלקיים החוק כלשונו  

  היו שנקראו בשם-
 משפחת אימותיהם או

.נשותיהם  
.ש.                          י  
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ל " הוסיף המו,צבי הירש' ר אשר הוציא לאור בנו org.hebrewbooks.www://http/31837 "דרכי שלום" ,ם"מהרשלספר 

      :הקטע הבא, 30'לט עמ' ראה ס, "אהל שם"ונקבע בשם " תולדותיו ותהליכותיו התנהגותיו וקורותיו "-:הקדמה

  
  -:190-119' ובעמ    ... 

=hilite&190=pgnum&=st&31837=req?aspx.pdfpager/org.hebrewbooks.www://http

  

  
  

  .244' בית מס) אןאןאןאן''''ברעזברעזברעזברעז, ב"אייר תקצ'  י-אור ל= ( 1832 מאי 9, 70 בגיל )מאיער(שלום מאיר '  רשומת פטירת ר̂̂̂^  

                        Salom Mayer...  1742-ב"או לפני שנת תק/ ~ נולד אליהו' אביו ר[, ב"תקכ-1762בשנת ~לפיכך נולד.[  
  

          

  
  

  ).זלוטשובזלוטשובזלוטשובזלוטשובשם התושבים מר (ביניובביניובביניובביניוב, ד"ח שבט תרל" י- 1874'  פבר5, 80 בגיל דבורה שבדרון' פטירת מ    רשומת    ̂̂̂^ 

         Debora Schwadron...     1774-ד"או לפני תקל/ ~ נולד חיים זאב' אביה ר[[[[, ד" תקנ- 1794בשנת ~לפיכך נולדה.[[[[  
  

לנכונות מסורת היות  מהווה אישור הלוח העבריפ "ע" ימי הזכרון" לתאריכי הלוח הגרגוריאני פ"ע,  לעילהפטירה עובדת התאמת תאריכי -
     ! שם המשפחה מצד האם הינו"שבדרון",  ולפיכך מצד אבי המשפחה"מאיר"שם המשפחה המקורי 
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   ... וברשומות לידת שלום מרדכי, אהרון, יעקב ויצחק, נראה תהליך שינוי כינוי/ שם משפחת האב, משה כ"צ מ-ביניוב לכינוי "שבדרון":
    

  
  

       /צצצצ""""ככככ משה -האב / צצצצ""""ככככלידת שלום / ביניוב  / 1835/ מאי . 1

1. May / 835 / Beniow / Szalym Katz / Moses Katz / 
 

  / ביניוב-מ / צצצצ""""ככככ משה -האב / צצצצ""""ככככלידת אהרן  / 1837/ אפריל . 2
2. April / 837 / Aron Katz / Mayses Katz /: Beniow /   

  

 /     שבדרון שבדרון שבדרון שבדרון----הנכוןהנכוןהנכוןהנכון    )השם/ ( ביניוב-מ / צ" משה כ-האב/ צ "יעקב כלידת  / 1838/ מאי . 3
3. May / 838 / Jacob Katz / Mayses Katz / V(on) : Beniow / rect Schwadron/  

 

   /שבדרוןשבדרוןשבדרוןשבדרון משה -האב / שבדרוןשבדרוןשבדרוןשבדרון הירשיצחק לידת  / 43' בית מס / 1848/ מאי -18. 4

4. 18-May / 848 / Hous#-43 / Isaac Hersch Schwadron / Moses Schwadron /  

  =======================================================================                  : לקט ברכות מעיתוני הזמן-"אתנחתא"
  

   

    

 כ"צ
 

 - ברשימת ימי הזכרון מצוי, יום הזכרון לפטירת הרה"ק  ר' נפתלי כ"צ   ללא ציון קשר או יחוס למשפחה:
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 "בית שבדרון"- מס' 22, בכפר בינוב 
 

  ,תאר את בית המשפחה בבינוב) ר משה"ב, ר יצחק"ב (שבדרון/ ר אברהם שרון"ד

  ;1941 -א"תש" דבר"' הוצ,  שיחה לילדים גדולים-"זכרונות מעולם החתולים "בספרו
  

  
  

    -:הפסקא הבאה, ר שרון"רות אישית וראיונות עם דיכס ה" ע,ר משה יגר כתב בספרו"ד
  

  
  .1983הדר '  הוצ-13'ע) שבדרון( עיון במשנתו של אברהם שרון -הציונות האינטגרלית"                     

  

   ...)"דורות 4 (  שנה לפחות90" :ר שרון מציין"ד) או קודם(~ 1810בבינוב משנת  המשפחה התגוררה

  .1908-ח" ממחלה בשנת תרסל"פסיה רבקה ז' מ, שם נפטרה האם, 20- ריו עברו לוינה בתחילת המאה ה הו- 
  

  19 ??-ב, Бенів- (Beniv) - ברוסית  , Bieniow,Beniow - בגרמנית, ביעניוב, ביענוב, בינוב:  נכתב במקורות בכמה גירסאותשם הכפר
  Село Золочівка (Бенів), Village Zolochivka (Beniv)  -:נהר הזורם מכיוון זלוצוב/ ש הנחל" ע זולוציבקה-שונה שם הכפר ל

    .In 1866, there were 196 inhabitants in Benevi.                  תושבים559 - ובזמן החדש,305 -1929ב ,  תושבים196 נמנו 1866 בשנת - 
  

  
        /beniv/net.zolochiv://http                                                                                                                                 /org.genealogyindexer://http  

  

  
  פ" ע,22'  בית מס- בינוב

  .ר שרון"רשומת לידת ד
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  :תיעוד ומסקנות, מסורת, אגדה. ג
  

ברור כי התיעוד מהווה .  באמצעות התיעודהוכחה כנכונה "מאיר" אודות שם המשפחה היחידהמצאנו לעיל כי המסורת והעדות 
  .צ ברשימת ימי השנה המשפחתית"נפתלי כ'  בהכללת ר"רמז"אולי , מלבד , צ"כהוכחה יחידה לשם המשפחה הנשכח 

 ויש להשתמש בה בהתאמה כנכונהנראית , צ"י משה כ"אומץ ע" שבדרון"שם משפחת אסתר גיטל  התובנה והמסקנה כי -
  : גמאולדו, לתקופה ולנסיבות כמפתח להבנת התוכן המדובר

 :   בפירסומים לתעשית המשקאות המשפחתית-
   " ---- מפעל זיקוק ספירט , 32 -טל, ---- 1820 נוסד זלוטשוב, שבדרון. מ" 

  ,אבי אסתר גיטל הוא מיסד המפעל, מרדכי שבדרון= שבדרון . מ: יש לקרא
  .ובנו של צורף עני בברעזן, 1820 שנה בשנת 17 שהיה רק בן ,צ"ולא משה כ

  .יתכן כי שם הפירמה והמוניטין היו בין הגורמים לאימוץ שם המשפחה שבדרון

  ?או שבדרון, צ"כ, מאיר -  לגבי סיפורי אגדה ומסורת המיוחסים לתקופה הקודמת לשינוי השם יש לשקול במי המדובר האם ב-
הרי שמדובר בבית , ואם התרחש~ 1785~המתוארך לערך לשנת " התמרון הצבאי ושק הדוקטים"כך גם לגבי האגדה לעיל אודות 

  .אבותיה של אסתר גיטל באזור זלוטשוב או בבינוב
  

   שבדרון ,דורות ואבות הראשונים. ד
  
  

  

        

  
  

        
  
  
  
  
  

                                                          או
  

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                        או

                                                                                                                                                                                                      

  

                                                                                                                                                      :ובני זוגם, צאצאי משה ואסתר גיטל שבדרון

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                

  

  

                                                                 
  
  

 ז"ט

  חיים זאב' ר
או 

  אביו
 או זוגתו

  אביה
 או זוגתו

  אליהו ' ר
 וזוגתו

  אשר אנשל'   ר      דבורה חיה  
       מרדכי שבדרון       רבקה

די                                  " מאירשלום' ר
 " "צורף בברעזאן"

  אהרן
  -שרה

 פירסט

  יעקב
 קילא

  אליעזר
 - יוטא
 ווקס

  ריבה
 -חיים
 זיידן

   מנדל  מנחם'  ר- יהודית 

  ,מייזלס דב              

 סייפרוולף  - ש"זוו

  יוסף? 
 -שרה
 אמפר

  יצחק
פסיה 
  -רבקה

 גלהרטר

  שלום
 מרדכי

  אברהם            חנה
          שרהפפר  יקיר

  משה' ר
 או זוגתו

  אביה
 או לאה

 דורות הראשונים

 ח"ב

צבי הירש ' ר
 "נשמת צבי"

 צ"ח

  נחמן ליטבק' ר    באסיל

  ירוחם פישל' ר
 ליב מזלאלקאווא'  ארי' המקובל ר  מסלוצק

 שאול מאמשטרדם '  ר

 ם טיקטין" מהר

   ריבה חיה שרה 
 " דיע פרימא ריבהלא"

  פפר ינטא

    שבדרוןאסתר גיטל    שבדרון) צ" כ,מאיר( משה' ר

' ר
מרדכי 

 מנאריוב

 האבות המייסדים

 יצחק מדראהביטש' ר

  יוסף' ר

 משה' ר

 

 ?" הסמיכת חכמים"צ "נפתלי כ' ר
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  רות ומסקנות מקו-מבוא
  :ם"פ מהרש" האחרון עסדר היחוס

  :ד"צו תרס' ה משה ביום ד"מו' במכתב לבני הרב וכו )ם"מהרש( מה שכתב ואעתיק ---"

  .)תורה-(  הנה כבר נדפס מעט על השער בספר דעתסדר היחוססדר היחוססדר היחוססדר היחוסלתת ' ובדבר אשר דרשת בשם הרב וכו ...              
  

ס ששה "אשר כל ימיו בתוך המון טרדותיו לא פסק פיו מגירסא ועשה סיום על השל ל ל ל """"ה משה הכהן זה משה הכהן זה משה הכהן זה משה הכהן ז""""אבי הרב הגביר מואבי הרב הגביר מואבי הרב הגביר מואבי הרב הגביר מו ומצדומצדומצדומצד    
ע והזוהר ושאר ספרי קבלה ומדרשים וגם מדי דברו עם "ם וחלקי הטורים וש"א וגם כל חלקי רמב"ומהרש' פעמים ולמד כסדר עם תוס

  .ה"ימודים השגורים בפיו ונהג מעשר כל ימיו והכל עשה בהצנע לכת תנצבפ משניות ושאר ל"סוחרים חזר בין הפרקים בע
  מרדכי מקרעמיניץ מרדכי מקרעמיניץ מרדכי מקרעמיניץ מרדכי מקרעמיניץ ' ' ' ' ק רק רק רק ר""""הרההרההרההרההתפרנס בעוני מיגיע כפו והעידו עליו שלום שלום שלום שלום ' ' ' ' אביו ראביו ראביו ראביו ר    

לכת ונהג מעשר גם מן ההיזק   גדולות והצנעבכינותבכינותבכינותבכינותנטר ברית וכי עבודתו ומלאכתו היתה ' שהיל ל ל ל """"מאיר מפרעמישלאן זצמאיר מפרעמישלאן זצמאיר מפרעמישלאן זצמאיר מפרעמישלאן זצ' ' ' ' ק רק רק רק ר""""והרהוהרהוהרהוהרה
  )'כשם שמברכים על הטובה וכו(

 בחלום אליהואליהואליהואליהוי סיבה האציל עליו רבו שנגלה אליו "ועל ל ל ל """"ארון ליב מפרעמישלאן זצארון ליב מפרעמישלאן זצארון ליב מפרעמישלאן זצארון ליב מפרעמישלאן זצ' ' ' ' ק רק רק רק ר""""הרההרההרההרהמתלמידי ' היל ל ל ל """"אליהו זאליהו זאליהו זאליהו ז' ' ' ' ואביו רואביו רואביו רואביו ר    
  ש כל ימי חייו " יתהשםהשםהשםהשםוהטיל בלבו פחד ורעדה בכל עת שהזכיר את 

ק יען שכיבדו במיני מרחקים ואמר לו שיברך וגער בו באמרו על דבר גשמי והבל אתה רוצה שאזכיר את השם " שמעתי מפה משהה משהה משהה משה""""אאאא[
  ].השםהשםהשםהשםובזה הטיל בלבו פחד בכל עת שהזכיר את 

ז ז ז ז """"ח והטח והטח והטח והט"""" נכדת הב נכדת הב נכדת הב נכדת הבעסקה בצדקות והיתה ' וכל ימידיע פרימא ריבהלא דיע פרימא ריבהלא דיע פרימא ריבהלא דיע פרימא ריבהלא היתה צדקת מפורסמת ונקראת בפי כל ל ל ל ל """"אמו של אבי זאמו של אבי זאמו של אבי זאמו של אבי ז    
  .צדיק נשגב' והיזקינה זקינה זקינה זקינה ' ' ' ' היהיהיהיפ רמז וסוד "ס ומשניות ע"על התורה ושהמשיבת נפש משיבת נפש משיבת נפש משיבת נפש ס " בעהמח הרב המגיד מגלינא הרב המגיד מגלינא הרב המגיד מגלינא הרב המגיד מגלינא וגםצצצצ""""והחוהחוהחוהח

  

ק ק ק ק """"נכדת הרהנכדת הרהנכדת הרהנכדת הרהעסקה בהכנסת אורחים עד כי חדל לספור היא היתה ' אשר כל ימיה ה ה ה """"אמי הצנועה והחסידה מרת אסתר גיטל עאמי הצנועה והחסידה מרת אסתר גיטל עאמי הצנועה והחסידה מרת אסתר גיטל עאמי הצנועה והחסידה מרת אסתר גיטל ע מצדמצדמצדמצד--  
א מסטרעליסק א מסטרעליסק א מסטרעליסק א מסטרעליסק """"ק רק רק רק ר""""הרההרההרההרהוהעיד עליו ל ל ל ל """"מיכלי מגיד מזלאטשיב זצמיכלי מגיד מזלאטשיב זצמיכלי מגיד מזלאטשיב זצמיכלי מגיד מזלאטשיב זצ' ' ' ' ק רק רק רק ר""""ז הרהז הרהז הרהז הרה""""דודודודו  שלל אביול אביול אביול אביו""""צצצצאיציקל מגיד מהארחוב ודראהביטש זאיציקל מגיד מהארחוב ודראהביטש זאיציקל מגיד מהארחוב ודראהביטש זאיציקל מגיד מהארחוב ודראהביטש ז' ' ' ' רררר

        לללל""""ס אפי רברבי זס אפי רברבי זס אפי רברבי זס אפי רברבי ז""""להגאון הגדול בעהמחלהגאון הגדול בעהמחלהגאון הגדול בעהמחלהגאון הגדול בעהמח  נין ונכד נין ונכד נין ונכד נין ונכד'ק והי"דור עשירי בעלי רוה' שהיל ל ל ל """"זצזצזצזצ
ק ישב על החוף של הים משומם כי אפס כספו ובא "ע ובנסיעתו לארה"הפליגו בשבחו גם אוהל ל ל ל """"יוסף איש אמת זציוסף איש אמת זציוסף איש אמת זציוסף איש אמת זצ' ' ' ' ק רק רק רק ר"""" ואביו הרה ואביו הרה ואביו הרה ואביו הרה

  דרך נס ופלא כי לא הכירו מעולם' הספינה וראהו וכבדו מאוד באמרו שהיה מכירו ולקחו על הספינה בחנם והי    שר חובל
  .שששש""""ל נהרג על קדהל נהרג על קדהל נהרג על קדהל נהרג על קדה""""משה זצמשה זצמשה זצמשה זצ' ' ' ' ק רק רק רק ר""""הרההרההרההרה ואביוואביוואביוואביו  

כ "על ל ל ל """"י זצי זצי זצי זצ""""רבינו בעל הברבינו בעל הברבינו בעל הברבינו בעל הבהוא י קארו י קארו י קארו י קארו """"למהרלמהרלמהרלמהרע נין ונכד "תם אחו' אשר הימרדכי מנאראיוב מרדכי מנאראיוב מרדכי מנאראיוב מרדכי מנאראיוב ' ' ' ' הרב רהרב רהרב רהרב ר' היה ה ה ה """"דודה זקינה של אמי עדודה זקינה של אמי עדודה זקינה של אמי עדודה זקינה של אמי ע  גם 
     .הנודע לי

  : "ל"מ במכתבו הנ"ל הכ"ר זצ"ל אאמו"  עכ
                                   --------------------------------------------------------------------------------------------  

  8,9' עמ  "תכלת מרדכי"לספר אביו " בן יכבד אב"ם בהקדמה "יצחק בן מהרש' י ר"ל נכתב ע"הנ

8=pgnum&=st&35914=req?aspx.pdfpager/org.hebrewbooks.www://http 
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http://www.jewishgen.org/Yizkor/Sasov/Sasov.html ירושלים, אורי הניס               :   בקישורית  

  .ל"נכדתו עדיה הניס ז,  תרגמה וכתבה–עשרה מספוריו בתרגום לאנגלית ומבוא 
  
  

                              

  .ביאליקמיין-ביעננוב ו, זלוטשוב,  לאזור סאסוב1900 הונגרית בשנת -י האימפריה האוסטרו"קטע מפת ברודי אשר הוכנה ע
  .ה.ב.צ.נ.ת. הבשיל הפרי אשר מזרעיו צמחנו, כאן.  סיפורי משפחתנו מצייר הסופר אורי הניס על גבי מפה זו-

  

  *הכנסת אורחים * דבריהם כגחלי אש  *                                                  
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  .33,34'  עמ–תמימי דרך , אורי הניס
  

 
  

  :דבריהם כגחלי אש -הארות
  "המגיד מדרוהוביטש"יצחק ' הוא בנו של ר, ם  דודי זקני"לו קורא מהרש, " זלאטשוב- המגיד מ"ה לעיל הוא ' רבי מיכל-

  .קשר דור אחר דור, לא נמצא לכך עדיין,  אליומגיעאשר אנטשיל מרדכי ' רבתאסתר גיטל ' אשר יחוסה של מ
 זארזץ – ZARZECZE -ב) י הבן יצחק"הוקם ע(שבדרון .  מהחדש  מציין את מקום בית החרושת 1913 -  פרסום מ-

  : ביענוב- פרסומים משנים קודמות מצינים את המקום המקורי  ב. כפי שמתאר הסופר, הנמצאת צפונית מערבית לביענוב

                                                       
                                                                                                                                               htm.1891galicia/Poland/databases/org.jewishgen.www://http       

     

  שבדרון/ אברהם שרון' בנו דר: ם אכן ניהל את בתי החרושת עם צאצאיו"ר משה ואחי מהרש"יצחק שבדרון ב'  ר-
  . וינה-יצחק עבר לגור ב'  כי אברהם ומרדכי ניהלו המפעל לאחר ש רהנני סבור. המהנדס מרדכי נוסנבאום, וחתנו

  על פי, ברעזן-בהסב מצד אביו היה צורף עני וגר . שנייםהיו לו  ": איציקל שבאדרון' סבו של ר"  מדובר אודות :תזכורת
   ?שיל מרדכיאשר אנט' רהאם מדובר בספור זה אודות , אודות הסב השני לא סופר דבר". אהל שם"הכתוב ב 

-----------------------------------------------------------------------  

  פ"יתכן ע!"  סאסוב-מהלך חצי שעה מ, בכפר" ידובר שם אודות הסב אשר גר ": הכנסת אורחים" בטרם נעבור ל 
  ?-!!!אליהו' ודאי לא בר???  זאב חיים'  ר- האם מדובר ב.מ " ק11 - ביענוב המרוחקת כ-לא ב,  קמיונקה- המפה לעיל ב
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  .63,64,65'  עמ–תמימי דרך , אורי הניס
  

       

  :]3['רקע הסטורי ולוח זמנים ראה עמ : הארות
בצמוד למקורות וללא תמיכה , יחידהפתרון ה. בעל האחוזה מסאסוב אינו מוכר ואינו מוזכר במקורותינו, מרדכי שבדרון ' ר-

  . ם'משה ואחי מהרש' ר ר"אהרן ב' הוא בנו של ר,  שבדרון ממשפחתנו-באם שייך ל, ל"מרדכי הנ' ר: נוספת הוא
ואביהם ) י'אברומצ(בנו של אברהם , ל"נכד אהרון הנ, ל מרחובות "המקור לקיומו של מרדכי היא עדותו של אהרן שבדרון ז

  .לא ידועים פרטים נוספים, 1871 צוין מרדכי אשר נולד בשנת  שהכיןבאילן שרשים. סנתאילן אופירה וא; של

   ***תודה וזכרון לאורי הניס ומשפחתו                                         *** 
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 . מוסף מיוחד-אודות שבדרון, גנוןי ע"ש             
  .]  מפתיעה התאמת הסיפור לגבי החסר להיסטורית משפחתנו–י עגנון הנו סופר ולא היסטוריון "ש        [ 

  

   . עיר ומלואה  ,  הכנסת כלה:   ויצירותיוי עגנון"ש:  י עגנון" אודות ש- קישורי רקע ויקיפדיה-

   

  העיר ונסיבות עזיבתו   ם לרבנות "מתאר עגנון מהלכי קבלת מהרש, 655-659' בעמ,  סיפורה של בוטשאטש–" ואהעיר ומל" -
  .לא ארחיב,  משורטטת יריעה רחבה ומעניינת.בעיר ברעזאן לכהונה   

  

   "הכנסת כלה" -

  אמה של אסתר,  היא דבורה חיה רבקה-"דבורה: "עם בני משפחתנו" יודל' ר" בסיפור זה מתאר עגנון מפגשים קצרים של גיבורו –
  . 161-162, 47-48' עמ". רבי שלום צורף"בנו של , "רבי משה צורף"עם אסתר גיטל ובעלה ,     גיטל

בסיפורי האבות ושמחתי למציאתן  "חוליה החסרה"-ות ה וחיזוק להשערות אודלחסר מענהמצאתי  בפסקאות קצרות אלו -
 :הקריאה בלשון עגנון הינה חוויה מרנינה, כמוצא שלל רב

                                                          
  

                                                              
  )הבא' נחזור לעגנון בעמ                         (                                                                                                          

                                                                                                              org.hebrewbooks.www://http/43712 -:  סיפורי חסידיםמ 
 .נחמן ליטוואק' יצחק מדראהביטש עם חתנו הצדיק ר' רמהצדיק ] 27  יד - )1902(– קהל חסידים החדש - [

במדינות  במישור לענוי ארץ ולהשיב רבים מעון בא ע בנסעו על פני תבל להוכיח"זי יצחק מדראהביטש' הרב הצדיק ר) נב
 ק"וראה הרה, ה ירוחם פישל והיה לו ילד אחד ושמו נחמן"והיה בשם מופלג גדול בתורה שמו מו, לוצקליטא לעיר ס

 ירוחם' ודיבר עם הר, לו נשמה גדולה  הילד ישה נחמן והביט בו היטב ואמר שזה"איציקיל דראהביטשער את הילד מו' ר
 וכן היה ונעשה שידוך ביניהם, ור בתו מרת באסילל עב"ה נחמן הנ"מול שהוא רוצה לתתחתן עמו לקחת את הילד "פישל הנ

  כי זאת.ל אצלו על שלחנו"ק אח חתנו הנ"ואחר הנישואין החזיק הרה. ל"ל עבור בתו הנ"ל את הילד הנ"ק הנ"ולקח הרה
  ---- .היתה כל מגמתו לעשות ממנו כלי יקרה

ועבודה   ועסק כל היום בתורהר קטנה במדינת גאליציאר נחמן לעי"נסע ההארחוב ' ע  בק"איצקיל זי' ק ר"וכשנפטר הרה
 ]  --- החדש  חסידים  קהל-- -28[.ד "והיה יושב כל השבוע בביהמ

 וקם אחד ש"יושתו   פעם אחת ישבו ערלים בביתה".מיי״ש) בית מזיגה(= מחזקת שענק  "וזוגתו הרבנית מרת באסיל היתה
ורצתה במהירות לבעלה  .ובהלה שלא יעלילו עליה שהיא הרגתו  פעימת הלב ברוב פחדאז אחזתה. בביתה והכה להשני ומת

באזנו איזה דיבורים  ר נחמן לביתו ולחש להערל המת"הקדוש ה ותיכף הלך הרב. וסיפרה לו כל המאורע ד"ל לביהמ"הנ
  . ראדוויל ים בעירל למגיד מישר"ר נחמן הנ"הצדיק ה ז קבלו את הרב"ואח. משם וימת בביתו ועמד הערל והלך

     

במקורות רקע מוקדם לקשר  חסר
  .בין משפחות אסתר גיטל ומשה

מידע והסבר לעובדת היות  חסר
"  ברעזן-בן הצורף העני מ "- משה

בעל מזקקת , שנה17בהיותו בגיל ,
  , 1820שיכר אשר נוסדה בשנת 

  ".אחוזה בכפר ביענוב"ובעל 

 מידע אודות מקור השם חסר
  .ושיוכו הראשוני" שבדרון"

------------------------------------------------------  

א המקשרת הי"החסרה החוליה"
 בין משפחת אסתר גיטל למשפחות

  צאצאי,  הקדמוניםאבותינו
  ":המגיד מדרוהוביטש"יצחק '  ר

  נמצא מענה,  משמאל-ג בפסקא

  ".מחזיקים בית מזיגה": ורמז

   : להלן"מחזקת בית מזיגה"על 

 -המשך
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כי הנו , מהעיר ברודי, באחד ממכתביו" התגאה"כי עגנון ערך תחקירים כבסיס לסיפוריו ואף , ומצאנו במקורות,      ברור

או / בירושלים ו, לא מן הנמנע כי נפגש  עם בני המשפחה. מהלך בעיר כאילו היה בה בעבר בעודו מסתמך על תחקיריו בלבד
  כפי שנתן לראות גם בקטעים הבאים כאשר השלד ובסיס!) ?(ברור כי הוסיף נופך נוסף משלו . הפרטים ל ושאב מהם "בחו

ומובא עם ... צדקה -ז, מצוות מעשר, יושר -ו,הברכות צדיקים  -ד,א: מוכרים ממקורותינו או תכונות הדמויות/ הסיפור ו
  .לקח ומוסר, בשילוב אמונה" גרעיני מציאות: יקיםסיפורי הצד, להתרשמותי, כך גם . ניחוחות נוספים

  :התאים את הדמויות למסגרות סיפורוו" לעיוות הכרונולוגי"ברור לי כי עגנון היה ער : הערה כרונולוגית 
  . 1820-1825מתרחשים בשנות העשרים המוקדמות " הכנסת כלה" ארועי -
   ואינו מוזכר1835ם נולד בשנת "מהרש, בנם הבכור,  1814שנת  גיטל נולדה ב אסתרהצעירהרעיתו , 1803 משה נולד בשנת -

  .1843נולדה בשנת  ,  -ד' סע, ריבלי בתם.   במובאות לעיל

                                                       
      

                                                    !*???*המגיד מדרוהוביטש , יצחק' בת ר, נחמן ליטווק ומרת באסיל' אנו צאצאי ר :השורה התחתונה * 

  :מדוע

  מהווה" מחזקת בית מזיגה "

  

  ? אפשרית "ה חסרחוליה"   

מצד אמי הצנועה והחסידה "
ה אשר "מרת אסתר גיטל ע

עסקה בהכנסת ' כל ימי
אורחים עד כי חדל לספור 

' ק ר"היא היתה נכדת הרה
איציקל מגיד מהארחוב 

  .ם"כתב מהרש..." ודראהביטש

באותם זמנים היה " בית מזיגה "-
מלון אורחים אשר / גם פונדק

  .פריץ בעל הקרקע/נחכר מאציל
" בתי מזיגהמחזיקי " מצאתי -

אשר הרחיבו עיסקיהם וחכרו גם 
  ".זיקוק ושיווק שיכר"זכויות 

, בת המגיד,  בתיה,באסיל ,והנה
  ," מיי״ש מחזקת שענק" היתה

  . במדינת גליציאבעיר קטנה
  . לעיסוק צאצאיהםוהונח היסוד

" מקור השם שבדרון" סיפור -
  ".פונדק"מסתדר מצוין עם 

ל אודות "הניס ז. כך גם סיפור א-
  ,יחיאל מיכל וחבורתו' ראירוח 

  . לעיל' ר" דבריהם כגחלי אש"

        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
, "קדמוניםה דורות -שבדרון"

  יתבסס, פרק אשר לא נכתב עדיין

  ,וודאי על אגדות וסיפורי חסידים
  יהיה זה אוסף רסיסי פולקלור

לא תעוד . נה יהודיתהוואי ואמו
  הסטורי  אולם תמונה נאמנה של

  .השרשים שלנו
  * שם נרחיב בנושא זה      * 

 


