
שתשיב מה ודע
\\2ל\ז\־מ־י גזשגבות־י

 שאלות על תרצ״ד בשנת שנתתי
במאד חשובות תלמודיות-רבניות

לאינטרנט והוכנס הועתק
WWW .hebrewbooks .org

תשס״ח חיים ע״י
י נ א

בלאד חיים
 גזל ה״רגי״ רוהלי^ג. אגגגסטי אצל ״!סגרי .•לוה ולוה

שוזיוה  הגור טזאו־ף, וווווריבגץ הצהרה \ הוודשה״ האווזי

ר יצה3הוז ייגזא־(ווולר,0 רווטופמו \רי2הטי יולילה־ טל וודטו או
ה וזכהביוו ;וו דה ה. והטורו שובו ה

ם ח ע ת ר פ ב  ד
סאת

בלאו יהושע דר.
ת ת5זפל1ח הל1ו1 בוין־יגר? י\־י\ז3גז1 יטזראל לספוג

\־גדאריג\״2י1״רעו תגצאת־
J. RE2NICK AND WOLF SALES 

New York, N. Y.

ה ר ו י ־ ו י נ

ג ״ ש ת



* ® • • • • • • ® • • * • • • ® • י * • • • • * • • • ® ® י • •“5•< • • • a•<

4
I
ס
ס
0

&

I
m
a
ם

■

«
ס

a
#
ס

4

ד בס

ר ה ספ  ע״י ונעבד נסרק ז
 בע"מ". התורה אוצרות אימג' "יודאיקה

תנת  רוזנברג" חיים שע״י בוקס" ל״היברא רשות ני
בלבד. אישי שימוש לצורך ולהפיצו לאתר להכניסו

למודעי וזאת
 להעתיקו או להדפיסו אהד לאף רשות אין

 שהוא אמצעי בכל או שהוא אופן בכל
שכר בין בחינם בין לרבים בין ליהיד בין ב

ר עותק להשיג ניתן ספ ה מ ספרים ועוד ז

ו:התוכנה וכן

I

ס

0

שולבת 1( 11ם 10 המ

ר (בשילוב צ ו ) א □ ■ ק ס ו פ ה
אצל:

 מורגנשטרן ספריית בית
1 רבא רחוב 3 ת.ד. 4 6 2 אשדוד 0

08-866-5059 פקס 08-866-0821 טלפון

OTZROT HATORAH
THE MORGENSTERN EIBRARY 

14 RAVAH STREET 
P.O.B.3620 ASDOD, ISRAEE 

Email- kidosheypolin@bezeqint.net

This sefer has been provided by 
Judaiea Image OTZROT HATORAH for individual use only. 
All rights reserved by Judaiea Image OTZROT HATORAH. 

Permission is only granted to Hebrew Books Org.
No Permission is granted (in any form to distribute these books) 

to anyone else even if they don’t sell them.

o

I
I

(>

I
o

® * * • © • ® י 0 •י

mailto:kidosheypolin@bezeqint.net


ת ב ו ת : כ ר ב ח מ ה

HAYIM BLOCH 

20 50 Davidson Ave. 
Bronx, N. Y.

ס ו פ ד ם ב י ח א ר ה ג נ י ז ל ו ש
Printed i n  the United States of America by  
Shulsinger Bros. Linotyping & Publishing Co. 

23 East 4th Street, New York, N. Y.



ישועתי. צור בעזר

שלגו״ השפל בעולם המתרגשות והנוראות החצופות העתים באמצע
הזה. הדל ספרי את אני מפרסם

 ואזכה בעוזרי ד׳ יהיה אם נדרתי, נדר הנאצים, יד תחת אסיר כשהייתי
 ועיון מחקר יסוד על ערכתי אשר ״תשובותי״, את אפרסמ חיים, אור עוד לראות

 מופלאים״ הקדמונים רבותינו דברי וביאורי בירורי אגב, שבהן, — להוטיקן, רב
קדשנו. בשפת ׳— להלן תחזינה ד,קורא עיני כאשר

 כי לבי, אל אני ואומר ביתי. וגם אני גם נפשי, על נמלטתי להשי״ת תודה
במרומים. בעדי המליצו דבריהם, את להאיר עמלתי אשר הקדושים, רבותינו רל

חיים״ אנו בהם הזועה, ימי בשלימותו. לא חבל, אשלם. נדרי את עתה
 צריכים ומידידי מקרובי הרבה עדיין — עבודתי את להרחיב אותי הפריעו
̂ נוגש. יד תחת ונאנקים נאנחים מאחינו ומליונים שמים לרחמי

ט ספרי ופרסמתי ״תשובותי״ ערכתי אשר מהעת, ו ל ב ם ״ א ר ע ד נ ו  א
ן ים א ע ש י ד ו ם י ו ט ט פ י ר ד ש נ ו ״ א ן ע ב ע  של ספרו נגד ל

ך הגרמני, המלומד י ר , ע ף ו ש י  חשובים מאמרים מספר עוד לי נוספו ב
 ר׳ האדירים, הגאונים עוררנו ועליהם ישראל, כבוד על ההגנה למקצוע במאוד

 על פענח״ ״,צפנת ספר מחבר דווינסק, דק״ק רב מרוגטשוב, העלוי ראזין, יוסף
 צירלסון״ ליב אריה יהודה ור׳ C מווילנא גראדזענסקי עוזר חיים ר׳ ,C הרמב״ם

 ה׳ הגרמנים, מהברברים תש״א שנת סיון בחדש שנרצח קישינוב, דק״ק רב
לברכה. כולם זכר דמו, ינקום

ב״תשובותי״, הוצבר אשר ולהחומר, מחקרי שלתנובות ובטוח, סמוך לבי
 הנאצים על שלמה ומפלה תבוסה הש״י בעזר תבוא כאשר במאד, רב ערך יהיה

 וספרותה היהדות על והשמצה העבטיט את לבער אז יהיה נחוץ בריתם. ובעלי
 שלפי וההגבה, האפולוגיטיקה מתנגדי נא נגדה להדגיש אני רוצה אגב העתיקת
 ומגרת. משסת סוערת, הגנה ממלחמת יותר ומועילה חשובה זו עבודה נסיונותי

•C מדרכם השבתי עמנו משונאי רבים אני

 נחשב הוא לדוינסק. הובל הקדוש וארונו בווינה תרצ״ו אדר י״א ביום נפטר )1
 עלה שלא ניתוח״ לו עשו ובתינה אנושה מחלה של געסיה ווינה‘’ בא הוא הגאונים. לגאון

 אחר אבל דאורייתא. במילתא עמו להשתעשע עוד היה אפשר לבואו הראשונים בימים יפה.
זה. על הצטער כך כל והוא עמו לדבר הרופאים הניחו לא הניתוח, שנעשה

ת״ש. שנת אב ז׳ א׳ ביום לקברות והובל אב ה׳ עש״ק נפטר )2
ס הגרמני הנסתרות וחוקר המלומד את כאן להזכיר אסתפק )3 נ  ג י ו ו ד ו ל ה

 הפלאים אגדת של מוצאה את לברר חקירותיו לרגלי מוחלט. ישראל שונא שהיה מי ד, ל ה
ספרו את פרסם חקירותיו כתוצאות ידידות. וביחוסי מכתבים בקשר באנו ״הגולם״ בדבר
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 ושחורים כבדים עננים והרדיפות. המצוקות גם בינתים גברו־ לבנו למגינת
 הולכת האכזריות נוראה. בסכנה מוטלת באירופה ישראל כנסת ראשנו. מעל

 וישפוט ירא אלקים ? זאת כל מצאתנו למה ? ה׳ אנה עד נשוא. אין עד ומתגברת
עמו. שארית על וירחם

 גאו כאשר בגרמניה. הנאצית למהפכה ראשונה שנה תרצ״ד. בקיץ זה היה
 באוסטריה התמוטטו. ומשפט צדק אמת, ומוסדי הזדונית האנטישמיות שנאת גלי

 ב״מלוכה המעופשת הרוח של מזו לגמרי אחרת רוח נשבה עדיין הקתולית
 יסוד על ובטח שקט במנוחה, חיינו באוסטריה, ישראל בני אנחנו, השלישית״.

 ה׳. בחסדי ובבטחון שונית, דתות בעלי בין הבדל מכירים שאינם ישרים משפטים
 למחרת לבקרו בבקשה קתולי מכומר קטנה אגרת קבלתי אחד בהיר ביום
 היסטוריון מפורסם, מלומד המזמין, בהיכלו. הצהרים אחר שלישית בשעה היום

 נחשב באוסטריה, גבוהות היותר מהמשרות אחת ונושא הרומית הכנסיה של
 לפרש אפשר אי חשוב נימוק מפני כי חבל, ולאום. דת הבדל בלי אדם לאוהב

 במשא, זה כומר שפך הנאצים, בידי אוסטריה של הכבוש לפני שנתיים שמו. את
 הלאומית התורה על וזעמו חמתו כל את ומעריציו שומעיו קהל לפני נשא אשר
 התנועה ואת סדומית״ ״קללה כנה הלאומיות את בפרט. הנאצית של זו ועל בכלל

 להוכיח נסה בדבריו האנושיות״. משנאת הנובעת הדור ״חולאת — הנאצית
 ב״סם הורעלו וכי הקטסטרופלית טעותם את הארורה״ ״התנועה אחר להנגררים

 משא הם. ומרמה דמים שקוץ אנשי הנאצים כי מפורש, ואמר בהמתית״ משטמה
 דיפלומטיים, לצעדים והביא הזדון ממשלת בספירות עצומה סערה בשעתו הטיל זה

 ברמז מלדבר התאפק לא אולט בגלוי. ולדבר פה לפעור הזה הנוצרי נסה לא מאז
 הכומר ידי על !.־הזדמנות הזה המרומם לחאיש התודעתי אני הנאצים• נגד

ץ ט א נ ג י , א ל פ י י  ונתהוה באוסטריה, הממשלה ראש כן אחר שהיה מי ס
מאז שמו. בעלום לעיל שהזכרתיו הכומר, לפני הציגני והוא הנאמד). לידידי

 ״שום :להזכר ראוים בימינו שדוקא דברים, כותב הוא בו גאלעם". דעס געשפענסט ״דאם
 ישראל. כעם אלקיו, הכרת בעד ובהתמכרות בעוז כך כל הימים כל נלחם לא בעולם עם

 שלמים ותקופות לאומים ששבטים, אלא דתיים, גאונים רק לא והתרוממו קמו שורותיו מבין
 השתוקקו כן כמו !האלה הענקיים הרוח מנהיגי של שיאם מרם אל שפלותם ממצב שאפו
 ויצרו הלכו הם מלאייהיאוש. אלה, נפלאים פלפול ובעלי הוגים של תהומם מעמקי אל לרדת
 כביר וברצון התלהבות מלא ובלב נפש בדבקות מלה, אל מלה צרפו שיטה, מתוך שיטה

 יותר אמנם קרוב עוד וכה וחיים. עולם של ההגיון שפוני לתוך והתעמקו חתרו סופי ואין
 ומסתורין סודות פלאי של ־זנושא כילו בעולם היה הזה העם כי הברורה, כהכרה ללב
 לו האלד, השורות ויהיו סכסנהויזן של במחנה־ההסגר כגבור נפל הלד שערנום״. לא אשר

 את ולמעריצים ישראל לאוהבי נהפכו ידידות, בקשרי עמהם שעמדתי הנוצרים, לזכרון.
במחנות־הסגר. זה ידי על יסורים עכשיו סובלים מהם כמה העתיקה. ישראל ספרות

ד מזידיטשוב צבי ר׳ הרה״ק (נכד מווינה ז״ל פסווג שלמה מר המנוח, שארי )4  ו
 אמר בתינה שלנו מה״מנהיגים״ אחד כי אשתו, בשם לי מסר זצ״ל) מדינוב אלימלך צבי
 כל כי הנרגן, לאותו אמרתי בד׳זדמנות נכרים. עם אני שמתרועע לנכון, מוצא שאינו לה,

 אורחות למדתי ומהם נכרים, עם הם גם התרועעו מהם הרבה ;לי באה הקדושים מרבותנו זאת
באליהו וכמובא נכרים עם ידידות יחסי היו - !הקדוש רבנו - הנשיא יהודה לר׳ חיי.
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 למנחה לו בשלחי והצדק. האמת בעד הלוחם אדם בו מצאתי כי והוקרתיו, הכרתיו
 הכרה לי לכתוב אחת פעם אף הזניח לא שחברתי, חדש ספר כל בפעם פעם מדי
 על מעיד ותוכנה במקרה, בידי נשארה ידו בכתב אחת אגרת ולבבית; חמה

 האהבה, ״כהני ספרי על הכרה זאת היתה הזאת. ההשובה אישיות של הנעלה האופי
 היה לא אמנם להזמנתו. נעתרתי לב בחפץ כי מאליו, מובן החסידים״. מעולם

 ושוחחנו שלו העבודה בחדר ישבתי. תכופות לעתים .C בארמונו הראשון ביקורי זה
 יהודי בענין אליו שבאתי פעם בכל כי להזכיר, אמנע ולא מדעיות. בשאלות

 אולם בקשתי. את למלאות מהר מאליו מובן כדבר להמלצתו, הייתי וצריך יחיד
 ידיו. שתי את לי והושיט הרגיל מן יותר בחבה קבלני לחדרו, עכשיו כשבאתי

 נשמות אחר מהרודפים מעולם היה לא הוא כי ביחוד, להדגיש אני רוצה לשבהו
 לישראל״. גרים ״קשים רבותינו; מאמר את בשחוק שנה ופעם ישראל בני של

!״כספחת לנוצריות ישראל מומרי ״קשים :בנסחו
 רצון בודאי תשביעך אשר ״הזדמנות, מנגד, לי קרא לפניך״, ה׳ ״הקרה—

ס :בשם גרמנית כתוב ספר לי הושיט ובדברו ״1 רב א ר ט ״ ו ל ן ב י  א
ם ע ש י ד ו ם י ו ט ט פ י ר ד ש נ ו ״ א ך י ו ר  בספרות (״הדם ב

שנתפרסם — להלן אדבר אדותו — בישוף עריך מאת חייהם״) ובמנהגי היהודים

 אחרות אמונות בני מן מובדלים לד,יות מאתנו דרשו רבותנו כומר. עם אפילו י' פרק רבא
 נוגע ונכרים, גוים ד נ נ בתלמוד נמצא אשר כל חיינו. ובמנהגי תורתנו חוקי בשמירת

 אלה עם אבל חיות. כפריצי רק אדם בכלל ואינם העיקריות, המצוות את מקיימים שאינם לאלה,
 מוטל מדרכנו, משונה גם אם תורתו, את ומקדשים ד׳ את המודים המתוקנות, האומות מבני
 למדתי בתינה כי מלא, בפה בכאן אני מודה שלום. ובדרכי ואחוה באהבה לחיות עלינו
 לישראל. התיחסותם אופן את הטיבו הם גם והם במחשבותיהם, חסידים מנוצרים, הרבה
ואחור, אהבה לאלו, אלו אהין נעשו הכריות יפות, שהשנים ״בשער״ :רז״ל אמרו וכבר

כ״ט). פ׳ רבה, (בראשית בעולם״.
 המזכיר אצלו. חשוב אורח שיש לי, אמר ומזכירו ארמונו אל באתי אחת פעם )5

דלת פתח אחדים רגעים אחר ויקבלני. מעט שאמתין בקש, וזה מביאתי לד,כומר הודיע
 שמלומד לו, כשאמרתי חשוב. אורח לפני ואציגך נא ״בא :באדיבה לי וקרא עבודתו חדר

 שאנמישמיי אומר, הוא עמו. להתוכח תתרצה אם שיתענג אמר, לבקרני, בא לדתו חרד יהודי
״בידך הברירה כמובן, הוא. ״לב ״בחפץ :עניתי !  בעל פולני הזר, האדון את ושאלתי !

 ולא הנני נוצרי בודאי כאן, אני ״אם :בגיחוך השיב וזה הוא. נוצרי אם מקראקא, אחוזה
 חושב, ואני אתה שאנטישמיי שמעתי, הלא ודאי. כך כל זה אין :השבתי אני יהודי״.

 הכומר אנטישמיים. ברובם הם מומר. יהודי הנך ואולי הם. הפכים שני ונוצרי שאנטישמיי
 אותו !״להוכוח גמר תעשר, אולי !תנצח לא ״אותו :לאורחו ואמר שחוק של פנים הראד,

 שלא שכדי ביניהם, נדבר חסים. ליהודי מכר אחד גוי : שהיה מעשה כן אחר ספר הפולני
 לו שימוד מדה, כל על השולחן על היד,ודי יניח לו, ישקול אשר המשקלות במספר יטעו
ישנן. מדות כמד, וידעו המטבעות את מונים יד,יו כן אחר גדולה. או קטנד, מטבע הגוי,

יצא לספור החלו בטרם אך קטנות, מטבעות תל השולחן על היה העבודה, תמה כאשר
 שאלני ועתה היה. וכן לכליו. וישים מהמטבעות יקח שהגוי בידעו, לחוץ הערום היהודי
 היד, כלל !״ד,יד,ודי :תיכף השבתי 7 הגנב שלכם התלמוד פי על הוא מי :הפולני

 לא אז כי התלמוד, חוקי פי על מתנהג היה היהודי ואם לגנב קורא פרצה כי לרבותנו,
״מכשול תתן לא עור ״ולפני שבתורה לאו על גם עבר והוא בנסיון, הגוי את מביא היה ! 

 הוא שהויי ואמר, גדול רב עם זה אדות פעם שדבר ומסר הוא מנוצח כי הודה, הפולני
רז״ל. של מותר״ גוי ה״טעות אדות הרבה אז נדבר הגנב.



ך א ל בח

 בספרות נאמן מומחה עס להתקשר פקודה באה מהוטיקן .1929 בשנת בליפסיה
 שאלות של שלמה שורה על חות־דעת ממנו ולבקש היהודים ובמנהגי הרבנות
 רשימה גם הכומר לי מסר ובדברו הנזכר. בספרו בישוף של מהאשמות הבאות

 הואיל ״בעיקר, —• הדגיש — בך״ ,,בחרתי מרומית. מתורגם בגרמנית, מהשאלות
 השאלות את להאיר הדרושות הסגולות אותן בכל אתה ומזוין מחונן כי אני, שיודע

 משא ומבלי האמת מקו נטיה מבלי עבודתך את שתעשה אני ובטוח קלה, בהסברה
 רבותי את שמשתי שלא בידעי זו, עבודה עלי לקחת לי היה נקל לא בדבר״. פנים

 ועל הזאת. הבקשה את לדחות הרהבתי לא אך ח״ו. אכשל שלא ופחדתי צרכי כל
 עיני גל ;ושאלתי חלילה אכשל שלא ראשי עם להיות נשענתי דעת לאדם החונן

 האמת פי על להשיב ואזכה מידי מתוקן דבר שיצא כדי מתורתך, נפלאות ואביטה
 אני מקבל כי ידעתי, ומשטינים. מלגלגים פי לסתום ואגב אופנו פי על דבר
גדולה. אחריות בזה עלי

» «
כשנתפרסם, .1929 בשנת עוד ראיתי בישוף עריך של הנזכר ספרו את

 המחבר כי הדגשתי, שם זשורנאל״. וויענעד בה״נייעס אדותו על בקורת כתבתי
 שבו קאמפף״ ״מיין של השפעתו תחת ישראל נגד שלו ההסתה בתעמולת עומד
 פרופגנדד^ לאמצעי מותרים והכזבים השקרים כל כי להלכה, המחבל הראה
 אצל הזרזיר הלך למה מבין, שבתמים תם אפילו כי בהערה, מאמרי את סימתי
.העורב .  (״דער ״הפטיש״ בירחון אותי ותקף בישוף חמת בשעתו העיר מאמרי .

 התפקע, וביחוד אישי. באופן פריטש, תיאודור האנטישמיים, זקן של האממער״)
 (הראשונה) העולמית המלחמה שמלפני בישוף בין הסתירות כל את שגליתי בשביל

 לכבוד התאוה אך כי במאמרי, שאמרתי ובשביל הנאצית. בתקופה בישוף ובין
 הזה. הקוריוזי הספר לחיבור אותו הביאו הקריירה במעלת להתרומם והתקוה

 על ספרו הופעת מזמן מכתבים בחילוף עמדתי זה בישוף עם כי להעיר, צריך
 ״קטלי היה לא הוא לימים. צעיר עדיין אז ואני תרס״ה. בשנת התלמוד״ ״מהות
ת ספר בישוף פרסם 1912 בשנת עמנו. ספרות את והבין וידע קניא״ ו ד ו ס י ״  

, ״ ה ל ב ק  לעברית תורגמו מספרו קטעים טוב. רושם שעשה חלקים, בשלשה ה
 נודעים מלומדים עם יחוסים לבישוף היו ל״הצפירה״. הכניסם ז״ל וסוקולוב
ב פרופ. כמו מישראל, א ר ז כ ל פר,ופ. לחיים, ויבדל ב א ו מ  ,ס י ו ר ק ש

 ולספרות להקבלה להתלמוד, בישוף התיחס הראשונה העולמית המלחמה לפני נ״י.
 המפיצים נגד מאד חריפים בדברים ויצא בהערצה, וכמעט רצון, של ביחס הרבנית

 בקיץ בהיותי לעגו. כל את עליהם ושפך אדם, לדם צריכים היהודים כי דעה
 ממנו בהפרדי לבבית. הקדשה ועליהם בחיבוריו בישוף כבדני בליפסיה, 1919

 אוביקטיבי אלא ישראל, ידיד לא — עדיין היה אז ידידותיות. נשיקות לי האציל
 כהן עם מדעי סכסוך לו היה כן אחר אחדים ירחים לי. הבטיח כך לאמת. וחרד

 את לו להודיע בבקשה אלי ופנה הרבנות לספרות הנוגעת בשאלה פרוטסטנטי
 שמואל ר׳ הנודע החכם ידידי, בהסכמת — שלו לסברה שנטיתי אחר בזה. דעתי

 למדעי גרמני בירחון בזה בישוף התימר — בווינה הרבנים בית ראש נ״י, קרויס,
 הנאצים של שמשם כשהחלה אך הרבנות״. בספרות נודע ״מלומד אותי: וכנה הקדם

ונתפש טעמו את שנה בישוף — לפעמו רעה רוח ותחל גרמניה, אופק על לעלות

י
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 של חכם״ ולה״תלמיד גם היותר ישראל לצורר נעשה קמעא קמעא לאנטישמיות.
 :הפסוק את הציג הספר שער ועל ״הדם״ ספרו את הוציא אז המנאצת. התנועה

ה י ה ו ם ״ ד ם ה כ . ל ״ ת ו א  הוא ״נפלאות״. זה בספרו חולל בישוף ל
 ועל ישראל חכמי אצל הכרה שמצאו בתלמוד״ הרחבות ״ידיעותיו עם התימר

 בולטות ולקלס• ללעג היהודים מנהגי ואת הישראלית הדת את עשה זה סמך
 ולהרבות בכללה היהדות מהות על כוזבות והשקפות דעות להפיץ התאמצותיו היו

 בעלמא, כקטיגור התראה לא משוחד. בלתי מדעי פרצוף אמנם הראה הוא שטנה.
 אפילו לשקר לו עלתה וכך מדעית. בשמיכה ספרו את ועטה כ״סניגור״ גם אלא

 בסירוס או בדילוג לפעמים — וציטטים מאמרים המון לגלויי. דעבידי במילתא
 וספרות ערוך השולחן הרמב״ם, והמדרשים, התלמוד הקדש, כתבי מתוך — דברים

 ״נתברר״, הללו להמאמרים שעשה הניתוחים פי ועל ספרו, את ממלאים הרבנות
 חלק היום, גם והיא היתה, שהיא אלא נאסרה, שלא רק לא — אדם דם שאכילת

 החידוש בתכלית חדש להיות השתדל בישוף ישראל. דת ממנהגי נפרד בלתי
 בישוף נתן מכבר, ישראל שונאי בהן דשו שכבר העתיקות, האשמות על וגם

ת קונטרס לספרו והוסיף בזה הסתפק לא הוא אולם חדש״. ״אור ו ל ב נ  פה ״
ף ו א י נ ד ו ו מ ל ת . ב ״ ם י ש ר ד מ  יסוד על להוכיח השתדל בו ו

 בתאוות ושקועים זמה מלאים מוסר, נשחתי הם היהודים כי שונים, ציטטים
 לקחו הנאצים ״). גופנית תועבה כל לעשות רשאים הם דתם יסוד ושעל בהמיות

 אחרון פוסק כעין בעיניהם ויהי ליסוד בישוף של וראיותיו הנחותיו את להם
 אשר כל את בקראם הפשוטים, ההמונים גדולה. פעולה לספרו היתה אלו. בענינים

 לידי כרחם בעל באו ו״אנגריף״, ״שטירמר״ ובהעתונים הזה בספר לפניהם הוגש
 לב גם יתחמץ וכיצד בסיס. להעילילות יש וכי באמת הוא כך הכל כי מסקנה,

 יודע ואינו התלמודית, הספרות בטיב מכיר ואינו תורה בן שאיננו מישראל, איש
, ואפילו וגורעים, מוסיפים צנזורים זרים, יד בו חלו כי ם י פ י י ז  בקראו מ

י לגמרי האסתתי לרוחו הם שזרים האלה, המאמרים את
 דין בתי לפני אחדות פעמים בישוף הופיע הנאצית התנועה כשכיר

 והעיד וכדומה, להנוצרים ישראל שנאת דם, עלילת בענין מומחה בתור בגרמניה
ס לטובת — צדדית״ פניה כל ״בלי — בשבועה ו י ל ו , י ר כ י י ר ט  ש

 חוץ הוא. ויציב אמת וספרותם, היהודים נגד ״שטירמר״, בעתונו נמצא אשר שכל
 בגסות התנהג בישוף ועלילות. נאצות מלא ערוך׳ ״השולחן ספר גם חבר לזה

שספרו ומובן הנוצרים, אמונת של העיקרי היסוד—התנ״ך ספרי נגד גם גדולה

 שדעתי מפני ד,זה, מחוג הציטטים של המקומות בכאן מציין אני מיוחדת בכונה )6
ם רבם כי מבוררת, י פ ו י ם ז  ;ע״ב ק״ח, ;ע״ב ט׳ סנהדרין :מומרים מיד ה

 בבא ;ע״א י״ח, קטן מועד ;ע״ב נ״ד, !ע״ב כ״ב, ;ב׳ פ״ב, ;ע״ב ק״ה, ע״ב, ם״ט,
 ;ע״ב מ״ב, ;ע״א י׳, סוטה ;ע״ב כ״ג, נזיר !ע״ב ו, בתרא בבא ;ע״א פ״ד, מציעא
 כ״ה, ;ע״א ד׳, ;ע״ב נ״ה, ;ע״ב ס״ה, ;ע״א ל״ה, ן וב׳ ע״א ל״ד, !ע״א ס״ג, יבמות

 ; ע״ב ל״א, ; ע״ה ט״ז, נדה ; ע״ב ם״ב, ;ע״א ז׳, כתובות ; ע״ב ק״י, ע״א, י״ח, ערובין ; ע״ב
 זרה ןעבודה ;ע״א ט״ו, חגיגה ;ע״ב קי״ב, פסחים ;ע״א י״א, תענית ;ב׳ ס״ד, ;ע״ב ח׳,

 ד׳ ן״תשובה ם׳. שם נ״א, שם כ׳, רבה בראשית ;ב׳ ס״ב, שבת ;ע״ב כ״ב, ;ע״א י״ד,
................ ז״ל. רבותנו של פה״ ״הנבול עם מטפל אני
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 שהיתר. השנאה וד.פרוטסטנטית. הקתולית הכנסיות בחזגי גם מאד רע רושם עשה
 ושורה שורה כל מתוך בצבצה הנוצרית, להאמונד. בישוף ״הנוצרי״ בלב כבושה

 של וביחוד הנוצריות כבוד להשפיל מגמתו את להרגיש מקום נתן בכונה והוא
כהגיה.

 ומתלוננים מתרוננים יהודים גם לבי, למגינת שמעתי, עצמו זמן באותו
 אחינו. של שונות לשדרות גם חדר ״שטירמר״ הנעצוץ ורבותינו; התלמוד על

 יבואו הן — בהוטיקן ״תשובותי״ שמצאו החמה, וההכרה האחד מעבר זו עובדא
 של ספרו נגד שלם ספר לחבר בלבי הכוסף חזקו השני, מעבר — מסודרות להלן

 ספרי בעריכת ועסקתי הספרותית עבודתי מכל עצמי את פניתי שנה כחצי בישוף,
 ד נ ו א ט ו ל ב ״ השם תחת תרצ״ה הפסח חג לפני אחדים ימים שנתפרסם עד זה,

ס א ר ם ע י ן א ע ש י ד ו ם י ו ט ט פ י ר ד ש נ ו ״ א ן ע ב ע  ל
 המלומד מיד״ג דבר אחרית עם ובחייד.ם״) היהודים בספרות ועגבות (״דם

 לא בבונה תובב״א"). בירושלים כעת נ״י, גרונוולד מאיר דר, הרב הנודע,
 כבר; הנמצאים והאפוליגיטיקה הויכוחים ספרי על ״תשובותי״ יסודי תמכתי

 דרך לי בחרתי אני ).“נתישנו כבר הללו בישוף, של וה״ראיות״ האשמות נגד
 נמרצות. אבל הקיצור, בתכלית היו שלי והתשובות לרוחי. ומסכים נאות

ה י ר ו ג י ט ק ל ״ ם ע ל ו ע ל ה ו ע נ ח נ א י ש נ ל ב א ר ש  י
ם י ח ר כ ו ״ מ ל צ נ ת ה  הממשלה משרי אחד סמן האלה בדברים — ל

 בספרו, עשה כסל מעשה בישוף כי הוכחתי, ספרי. את אלי, במכתבו האוסטרית,
 עשרה, העשתי פיוס הקדוש״, ״האב אל שלחתי ספרי של הראשון האכסמפלר את
 את שלחתי ולבבי. חם הכרד. מכתב זד. על קבלתי וצדיק. לחסיד נודע שהיה מי

 מכתבים לי שלחו מהם ואחדים אירופה בכל וד.חשמנים להקרדינלים למנחה הספר
 בעברית לי כתב מר,נאצים, שנכבשו המדינות באחת חשמן ומעודדים. נעימים
 מאד, מאד בעיני חן מצא בישוף, הגרמני המגדף נגד ״ספרך אשורית; ובכתב
 לאלקים, ומבורך ברוך היה נכוחים. שהם כמו נאמנים, דרכיך כל כי אני, בטוח

 אמת, בדברי ומחזיקים באלקים המאמינים וכל בספרך עשית אשר כל על
היא״. שמים מלאכת כי עבודתך, את מהמשיך ידיך ירפו אל יודוך,

ואת י ל ם נ י ה הקרדינל את בקרתי בלונדון, נדודי בדרך בהיותי

 הוצאותיה, ועל הקהלה בפקודת נתפרסם עמודים, מאות לשתי קרוב הזה, הספר )7
 אני אוסטריה״. יהודי של וה״יוניון ברית״ ה״בני חברים״, ישראל ״כל חברת בהשתתפות

 שעטת ונשמעה בווינה היטלר מרכבות דהרו כאשר השבת, בליל עבודה. שכר לקבל מאנתי
 אם המוקד, על לרבבות ספרים ונוצרים יהודים העלו אוססריד״ את לכבוש בבואם אביריו
 אצלו שנמצא ואיש איש שכל זכיתי, אני הנאצי. לרוח מתאים נראה היה לא תוכנם
 פערבראנט דאפארט מום בלאך ״דער ;לשריפד, לראשונים ראש זד, היה הנ״ל, ספרי

״ווערדען  אצלו שמצאו לזה, לו ואוי בביתו, ל״בדיקה״ הגשטפה שתתנפל פחד, אחד כל !
 שיצאו הספרים כל על חרם פקודת הגשטפה הוציאד. למאסר, שנשלחתי אחר חשוד... ספר

ממני.
 לכל ״המאסף בבריאות, ימים יאריך אייזנשטיין, דוד יהודה ר׳ היקר, החכם )8

 מאלפים כמעט ומומרים נכרים ובין ישראל חכמי בין ויכוחים גם וקבץ אסף המחנות״,
 כי אכחד, לא אולם בזה, עשה גדולות אמנם ויכוחים״. בתור״אוצר אותם ופרסם שנה

בישוף. של הקטיגוריות על אחד נכון מענר, אף בהם מצאתי לא האלה, הויכוחים על בעברי
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 העולם״ אומות וצדיקי ״חסידי שניהם , ג נ ל קנטרבורי, של הערצבישוף
 לטובתי השתדלו ששניהם לי, עמדה ספרי וזכות עמים, לנס העומדים אמתיים

לבי. עד נגעו ישראל על הינסלי הקרדינל דברי נפשות. להצלת נוגע בענין
 גדולים דפים שלשה הקדיש הוטיקן, של אורגנו רומנה״, ה״אסרבטורה

 של הקטיגוריה כל הנאצי! גלית את דוד ״הכה סיים: והמבקר ספרי לבקורת
 של ספרו את קורא כל הרים. מוץ כהנדוף תנדוף והיהודים התנ״ך נגד בישוף
 רוח עליו ונחה שמים לשם אמונתו מלחמת הוא נלחם כי לדעת, יוכח בלאך

 רוחו בכסף מכר בישוף כי רמז, גם הופיע כלאחר־יד ספרו״. את בכתבו אלקים
 לקוראיהם, הבטיחו חריפים, מאמרים עלי המטירו וה״אנגריף״ ה״שטירמר״ ועטו.

 היהודי של הארצות והעמי הבורות את יגלה ש״בו ספר, בקרוב יפרסם בישוף כי
 קטעים עם קטן מאמר זה, על כתשובה פרסמתי, אני השמש״. לעין בלאך היים

 בם אשר העתונים, על הראיתי גם מדעיות, בשאלות אלי בישוף של מאגרותיו
 התלמוד בספרות מובהק למלומד אותי והלל רקיע שמי עד אותי בישוף הרים

, הרבנים... וספרות
 1936 דשנת הימים ובאחד השגותי. על להשיב בלבו אומץ מצא לא בישוף

 חסיד, נוצרי פרוטסטנטי, מכומר מכתב בישוף, של שבתו מקום מליפסיה, קבלתי
ף ם ש כי ו ש י ץ ב  הפעם עוד לעמוד פחד בישוף ן עלינו לא ו, י י ח ל ק

 המדעית תבוסתו על להבליג יכל ולא עזות לענות נחושת מצחו לעשות בנסיון
 אויבי כל יאבדו כן ושטרייכרי גבלס בעיני ערכו כל אבד ושעי״ז ספרי ידי על

!ישראל

גאוידי־ ה״נאטיאנאל־סאציאליסטישען עורך גרפינג־לינהבורג קרל הצורר
;האלה כדברים בישוף עריך על בהספדו כתב אסטהאננאוועד״ ענסט

 עריך דר. מובהק היותר התלמוד חוקר בליפסיא נפטר 1936 ינר 14 ״ביום
 גרמני לכל דרך ״הדם״ בספרו וביחוד בספריו פנה הזה הגרמני המלומד בישוף.

 חקירותיו תוצאות מיסודה. היהודים״ ״שאלת את ולדעת להכיר אינו־יהודי, ולכל
 מאמרים גתל ממספר חוץ חשובים, ספרים חמשה הם והרבניות התלמודיות

 חייו ימי את בישוף לו שהקדיש ״היהודי״ המקצוע וירחונים. בעתונים שפרסם
 הגזע ספרי לידיעת אותו הביאה גרמנית, ובדייקנות נפש במסירות בו ושעבד

 מבלי יחד משולבים והגזע הדת הזה העם אצל כי גלוי, והראה היהודים, של והדת
 הנוצרים בין היהודים בעד הפרקליטים עם רוח באומץ נלחם בישוף הפרד.
 בגיועום להמק הוא מבכר כי הצהרתו, עשתה גדולה פעולה שלהם. הסלוף והראה

 בעד נלחמים נוצרים, עם האלקים במלוכת מלהתענג הנטיונלסוציאלים, עם
 דומיר- נאלמו היהדות סניגורי לבישוף, הודות היהודים״. של והיושר ״האמת

 כי להגרמנות, שגרמו הנזק גודל אדות לחשוב זמן עכשיו מוצאים מהם איזה
 העם היה לא היהדות, על בישוף של ספריו מבלי במחנות־הסגר. הם מבלים

 לא היהדות על הגרמני והנצחון ה״פיהרער״. לדברי לשמוע אזניו נוטה הגרמני
 הגרמני העם כי הדגיש ה״פיהרער״ הנפטר, למשפחת תנחומין בהמכתב בא. היה
 אין בלוט ״דאם בישוף של ספרו נגד הגדולות, פעולותיו את לבישוף ישכח לא

השחור המזרח מן שבא בלאך חיים היהודי יצא ברויך״ אונד שריפטום אידישעם
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 ‘ובאי ברמאות אותו והאשים בישוף על שיקוצים השליך בו בספר, לווינה,
 ספר לחבר התחיל בישוף קנאות. מלאה ספרו לקריירה, שאף היהודי ידיעה.

 פטירתר היא גדולה אבדה חייו. את וכרת המות בא גמרו, בטרם אבל נגדו,
 למשפט יעמוד בלאך חיים והיהודי יום יבוא זכרו. תכבה לא לעולם להגרמנות.

הגרמני״. המלומד נגד ושחצנותו חוצפתו על

ה׳ ולולי תלאות, עלי עברו בעת עמדי, ה׳ עשה אשר נפלאות, בכאן אזכיר
נפשי. דומה שכנה כבר אז כי בלבי, התחזקות נתן

מעט. לי וירוח רוחי בצר אדברה
יופי, כלילת ווינה, עיר נהפכה תרצ״ח, דשנת אדר ח׳ קדש, שבת בליל

 הניפה׳ הנאצי השלטון של הרשעה ידו בתוכה. נקי דם שופכת לעיר עליזה, קריה
 מכל ולילה יום בין נתרוששו היהודים כל, ראשית אוסטריה. על שלופה חרב

 חלילה, ישראל, נר לכבות הם רוצים כי גלוי, אמרו האכזרים העריצים רכושם.
 יצאו מאחינו הרבה למאות. מישראל נפשות אבוד הראשונים בימים כבר וגרמו

 נדונו שם שונות. הסגר במחנות הוכלאו אחרים ר״ל. חייהם, את וטרפו מדעתם
 חרב תשכל ״מבחוץ התוכחה דברי בעוה״ר, בנו, נתקיימו ולבושת. לשוד לענוי,

 של רצונו עושים אין שישראל ״בזמן )“ זכאי בן יוחנן ר׳ ודברי אימה״ ומחדרים
 אומה של בהמתן ביד אלא שפלה, אומה ביד ולא שפלה, אומה ביד מוסרן מקום,

 בהיותי עלי, גם ידו את הטבח הרים המהפכה בעת ע״ב). ס״ו, (כתובות שפלה״
 חלק ״.1 נומר ״רייכספיינד — השלישית״ ה״ממשלה של מתנגדה בתור נרשם
 בישראל מצוינים מאנשים ואגרות עתיקים יד כתבי ביניהם שלי, מהכתבים גדול

 גזרת יצאה אורה להוציאם ה׳ חנני אשר הספרים, כל על ממני. נשדדו ובעמים
 מאות. כשלש מצאתי מצולה, לעמקי ובבואי הכלא. אל הביאו ואותי חרם.

 האסורים.- בבית וחבושים כאבל עטופים — היהדות של ומשמנה מסלתה — מאחינו
 אוסטריה״, יהודי ״אגודת ״אליאנץ״, ברית״, ״בני חברות ראשי הקהלה, ראשי

 סלפנו כמה עד ראיתי ששם להעלים, אוכל לא לדאבוני דין. עורכי רופאים,
. .חטאינו ״ומפני :וחשבתי ומעשינו דרכינו דקלקלנו ״ .

חיות. כפריצי התנהגו אשר העריצים, יד תחת בליתי שבועות ט״ז
 וביד ה׳, ביד נא אפלה ;התפללתי ואני עינינו. לנגד רגע בכל עמדו מות מלאכי

 עפ״י היה המיואשים האסורים בינינו והמדובר אפולה. אל ההוללים הברברים
 ברית. את שעזבו ישראל על אליהו שקטרג ״בעת :א׳ רבה, השירים שיר המובא

 ואז העולם, אומות על וקטרג בא עליהם, מקטרג שאתה ״עד :הקב״ה לו אמר ה׳,
 כאשר כי כחד, אוכל ולא צדיקים״. בחזקת עדיין ישראל דידהו לגבי כי תראה,

וערב בוקר ושהתפללנו ,C״ הסדר את שערכנו על מתלוננים יהודים איזה שמעתי

 מתים הדור חכמי בא, דוד שבן ״דור :רז״ל מאמר לבנו על מעמסה אבן כמו )9
 מתחדשות קשות וגזירות הצבור על באות רבות וצרות ואנחה ביגון כלות עיניהם והנותרים

 אנחנו חיים ב׳) פרשה (שהש״ר, לה״. נסמכר■ באה אחרת קיימת, שהראשונה עד ומשתלחות,
בא. לא דוד בן ועדיין — לנו נא אויה פרק. באותו

 חבר נ״י, הברמן אריה מרדכי ר׳ הגאון ידידי והוא לצרה אח מצאתי בכלא )10
את להזכיר מקום בכאן במאד. צרה ״דירה״ ;לשנינו היד■ אחד ומרבד־קש דווינה ביד״צ
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 שהרשעים בזמן אלא לעולם באה פורעניות ״אין בזכרוני; המאמר עלה .בצבור,
 פיו פער וכשאוזד ע״א). ס׳, (ב״ק, תחלה״ הצדיקים מן אלא מתחלת ,ואינה ,בעולם

 יכלתי לא עלינו, בא אשר כל בעד אחראים דת, שומרי שאנחנו, ואמר, ,בפני
 בשביל אלא לעולם באה פורעניות אין :היא מפורשת ״גמרא ;לו ואמרתי התאפק

 עיני אבל נגזרנו. ואמרנו שנותינו יתר פקדנו כולנו ע״א). ח׳, (ב״ב, הארץ״ עמי
 להשתדלותו הודות ממני. גם חסדו עזב ולא יספור צעדיו וכל איש דרכי כל על .ה׳

 כבוד נותנים הנאצים גם אשר נכרי, אוסטריה, חכמי מגדולי ממכירי אחד של
 שבועות ד׳ עד לעזוב שעלי בתנאי, לחרות, אותי הוציאו עמו, ומתגאים לשמו

 ועור וקרום ועצמות גידים ורצוץ, עשוק שבור, השלישית״, הממלכה ״אדמת .את
 יונה דר. לחברה בו לי ״ארח״ האחרונים שבועות ד׳ הכלא. את עזבתי עליהם,

 וכאשר קבורתי. שם היתה אז כי האישיות, אותה לולי מווינה. מצוין רופא מרק,
 אין עד והרפתקאות וטלטולים נדודים לחופש, לצאת וזכיתי חרצובותי הותרו
 המדינות שערי כל התחילו. פוסקים בלתי ובהלה רוגז ימי לפני. עמדו מספר

 בארץ וידידי למאהבי קראתי שחין. מוכי כמלפני אוסטריה גולי בעד סגורות ,היו
 תקפו. בכל אחזני היאוש לי. להושיע יכלו לא הם המערב• ארצות ובכל )” ישראל
 הסכימו לא שלומי ואנשי מאד מסוכן לפני, ביחוד היה, הגבולים בחרש לעבור

 שבנפשי והדכאון תשובה. היתה לא זו שאלה על י אלך לאן מנגד. נפשי שאשליך
 הזמנה קבלתי לחפשי, שיצאתי מיום שבועות שני עברו לא ועדיין וגדל, ,הלך

 ד ע השלישית״: ד״׳ממלכה את לעזוב הכנות אני עושה אם ונשאלתי, להגשטפה
 חדה חרב ״אפילו רבותינו; אמרו כבר אך בכלל... עד ולא — שבועות ארבעה
והנה לשמים, זעק לבי הרחמים״. מן עצמו ימנע אל אדם של צוארו על מונחת

 — אחת רק השני בלילה — מצות ג׳ ;עניא לחמא על שערכנו פסח, בלילי שלנו הסדר
 הזה הסדר עם מעינינו. נגרו דמעות ונחלי ההגדה פה בעל קרא הנ״ל והרב אחד, ותפוח

 מצדי ;פתים״ ״מנחת קבל יד, הפושט כל מצרים״. יוצאי לפני אפילו נכלם ולא נבוש לא
 התנהגו — אוסטריים עדיין שהיו — שלנו השומרים כי להזכיר, עלי וחוב מכזית... פחות
בחסד. עמנו

וקרובי, ידידי השתדלו בירושלים לארץ. לעלות נפשי את נשאתי אני )11
 החכה הרב מווינה, גרונוולד החכם הרב הרצוג, הלוי אייזיק יצחק ר׳ הגאון הראשי :הרב
 צרטיפיקם, בשבילי להשיג יאיר, נרם מרחובות, בלאך מרדכי דר. החכם שור, אלכסנדר דר.

 תינה, מתקיפי אחד זכה לבסוף לעליה. הפורמליות ההכנות כל עשינו כבר ואשתי ואני
 ותחת בווינה הא״י ובמשרד אל. מקדשי אל במקומי לבוא נודע, ארמית ובועל עצום ,גביר

 נעשתה צודקת, חלוקה בעד לדאוג מירושלים א״ע שהטריח שפירא, משה ר׳ של השגחתו
 ״יש :וסימתי למעני הרבות יגיעותיו מתוצאות שור אלכסנדר לש״ב אז הודעתי הנבלה.

 והכסף מלתחת כאסתרא מלעיל ״זוזא :רז״ל אמרו וכבר אחת בשעה עולמו ה נ ו ק
 ראבד״ק נ״י, באב״ד יוסף ר׳ הגאון הרב ידידי בזה. יחיד הייתי לא אני אולם הכל.״. את יענה

 להתקדש הוא גם זכה לא איך בהולנד, הסגר ממחנה במכתב לפני הוא גם התאונן ווינה,
 לארץ, לעלות חפץ הוא שגם מווינה, אחינו מטובי אחד לי אמר ובלונדון הארץ. בקדושת

ו שלא על, ? הארץ אבדנו מה ״ועל : מר בשחוק ואמר אחר. בא מקומו על גם .אבל נ כ ר ב  
̂, המבולבל עולם של מנהגו הוא כך המשרד״. מנהיגי שולחן על תחלה  זאת, כתבתי הזה
 גדולות !דזודות בזה אני ומביע שם. מקומי יפקד מדוע בא״י, הרבים אוהבי שידעו למען

 בארץ פניהם עוד שאחזה בהש״י, חזק ובטחוני למעני, שהשתדלו היקרים, וקרובי לידידי
באמריקה. בהיותי גם נפשי תאות ולזכרה לשמה אשר .אבותינו,
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 וישמרהו ראשו על ינוחו ה׳ ברכות — אולמן ליבש אריה ר׳ לי, המסור ידידי
 לקרובו באגרת פנה זצ״ל, לקנבך אבד״ק חריף שלום ר׳ הגה״צ נכד — רע מכל

ו האציל התעשיה בעל באמשטרדם, א י י ל , ד ר ט נ י ו  לטובתי להשתדל ו
 עשתה הזה הטוב האיש של השתדלותו עלי, ה׳ ובחמלת להולנד. ביאתי ולאפשר

 להארץ לבוא ההולנדית הממשלה מאת רשיון בשבילי להשיג בידו ועלה פרי
 מהגיהנום תרצ״ח) אלול ז׳ (מוצש״ק לצאת בעז״ה, לי, הצליח כה המשובחת.

 מלהגיע אותי יעזוב שלא מעוזנו, באל ובבטחוני ובתרמילי במקלי — הנאצי
אמשטרדמה. מכשול בלי

 קרובי משפחתי, בני וכל — הגבול עברתי כאשר רגשותי, את ישער מי
 רוח ודכאון נפש משוש וחדוה, תוגה הדמים. עיר בווינה, נשארו היקרים וידידי
 המטבחים בבית נעלם הייתי אז כי ווינטר, די ליאו מר לולא לבי. את מלאו

 השטה מתנגדי ומנוצרים, מישראל אנשים רבבות דכא אשר בבוכנוולד, הגרמני
 מרוב מולדתו. את לעזוב זה חסדי איש גם נאלץ כן אחר שנה שחת• עד הנאצית,

 נפטר ת״ש אב מנחם ה׳ וביום ווינטר די ליאו נחלה הדרך וטלטול הרפתקאות
 וכל היחיד את להציל ליחיד נאה ;אמרו ז״ל חכמינו י ברוך זכרו יהי בניו־יורק.

 עולמות. הרבה קיים ווינטר די ליאו מלא. עולם קיים כאילו אחת, נפש המקיים
 והשי״ת בעדנו. טוב ימליץ ימיו. בדמי מאתנו שהלך על בנפשי דמעות של נאד

 שותא ובהדי הצלחתם. שמש יהל עבות לא וכבוקר רע מכל משפחתו את ישמור
ה מרת הגבירח, לאלמנתו דלבאי מעמקא אני מודה ל ל י ע , ד ר ט נ י ו ו  
 בעלה עם בתי את להציל דרחמנא שליחה שהיתה בווינח, אפרתית ממשפחה תחיח,
 שלא אברכה? ובמה לאואל. הנבל הכין אשר הצרפתי, התופת מתוך יחיו ונכדי
 עשתה. אשר הטוב וזכות בחיים חלקה יהיו ושמחות אושר רק צער, כל תדע

 תהיה הטוב אביו נשמת ;קרב בשדה בעמדו הנחמד לבנה יעמוד נפשות, בהצלת
מכשול, שום בלי אמו לזרועות ישוב ;סכנה מכל ותשמרהו ושעל צעד כל על עמו

הנעלה, הגביר יד״נ, באמשטרדם, שלי האכסניא בכבוד גם אני דורש
ם צדקות ואיש ה׳ בדרכי הולך י י סף ח ו ם י י ו ר ט  מבדן, (פרנקפורטי) נ״י ש

 פליט, בעצמו היותו אמנם אם בניו־יורק. בתוכנו, ת״ל ועכשיו לווינה, הסמוך
 (מבית תחיה ליזל מרת ד,עדינה, ואשתו הוא ביתו, אל אמשטרדמה בבואי לקחני
 רגלי על להעמידני התאמצו הנחמד, העלם ובנו, בנותיו הפרנקפורטי), פייסט

 כל יתמלאו ראשם, על חיים ברכות האדם. כאחד שוב השלד את ולעשות
טוב! לרב ויזכו בחיים שאיפותיהם

ה׳, לדבר וחרד תורה מוקיר הישיש, הגביר יד״נ, שם ארימה עולם ולזכר
ד ר׳ ו  למחרתו שם והובל בניצה תרצ״ט אדר כ׳ (נפטר ז״ל ר נ ט ט ש ג ד

 דאגה כל ממני ונטל נדיבה ברוח עמי התנהג בלונדון גלותי ימי בכל לקברות).
 ובהשתדלותו הווינאי מהגיהנם יחיו ובתי אשתי את שהציל מזה, ונעלה חומרית.

 וכל וחתניו בנותיו בנו, על יגן וזכותו במרומים זאת לו יחשב ללונדון. חן גם באו
 הנעלה ידידי גשטטנר, בית לנאמן גם להודות חובה אני מרגיש להם, אשר

ר מר התורני, כ ש ד י י ו  ר׳ הישיש, המאוד״״ג הרב היקר ידידי בן נ״י, ד
ל א ר ש ה י מ ל ד ש י ו ימים. ויאריך נ״י ד
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ל ר׳ הגאון, הרב יד״נ זכרון בכאן יפקד ולא א י מ ח ר , י ט ט ע  אחד מ
 מובהק תלמיד סוגיות, על יחזקאל״ ״אבן בעהמח״ם בלונדון, הרבנים מחשובי

 י״ג ביום שנותיו במיטב שנקטף ז״ל, מאוסטרובצה יחיאל מאיר ר׳ הגה״צ של
 פתוחה היתד. שלו הגדולה הספריה עמי, התנהג ממש כאח נבג״מ. תש״א. אלול
 אותי ולוה שלי הכבוד״ ומשמש ״מזכיר היה נ״י אלימלך מר המופלג, ובנו לפני
בה. ורגלי ידי מצאתי שלא הענקית בהעיר דרכי בכל

 נ״י ת ו ר ל י ם ס הנודע, החכם לידידי גם שלום בריתי בזה נותן והנני
ל ר׳ ויראד., תורה אוצר הישיש הרב ולידידי בשבילי שלו הטרחות כל על א כ י מ  

י ו  היותינו ימי בכל ת׳ ולאשתי לי שד׳ראו הלבבית, ההתקרבות על וזוגתו ל
ובנעימים! בטוב ימים יארכו בלונדון.

גלותי. בימי עימדי נעשה אשר הטוב, את אשכח לא בתרייתא זיבולא עד
 וגם הנזכרים האנשים משפחתי ולבני לי הראו אשר החבה, כל את אזכור זכור

 עיני. תדמענד, תודה של דמעות זאת ובכתבי כאן. בשמותם נקובים האינם
 יחד ונזכה ראשם על ישועות כוס ובבא• בזה לכולם יעמוד הקדושים אבותי זכות

יפלו. כקש והשונאים מעולמו הקוצים את השי״ת כשיבער לראות
4 «

 מורתי, אמי פטירת על כמים לבי וישפוך אזעק לבי במר בזכרי, וזאת
ל מרת חיל, אשת הצנועה הצדיקת י ד ת א ב , א ד נ י  מגזע ז״ל מרדכי ר׳ ה
 כקרבנם תרצ״ח אלול ט״ו ביום בעוה״ר, היא, גם נפלה .וצדיקים. גאונים איתנים,

 לנהוג זכיתי ולא שנה כעבור כמעט עלי שבא זה ממשבר שמעתי ואני הנאצים של
 שפתיה רק נשמע, לא קולה פנימה, מלך כבת היתה ימיה כל קדיש. ולומר אבלות

 אותי וגדלה אמנה ובצדקתה מגינה כחומה אם לי והיתה מרום, לאל תפלה נעות
 וכל היריעה. תקצר בשבחה, לספר אבוא אם אלקים. יראת בלבי ונטעה לתורה
 מליצה תד.י ודך. עני כל נפש בעד נפשה ליתן היתד. מוכנת כי יעידו, יודעיה
 גם בזד. אזכיר האומללים! אחינו כל ובעד משפחתה בני בעד במרומים ישרה

אה מרת חיל האשת דודתי אמי, אחות את  עצרת. שמיני ביום שנפטרה ע״ה ל
ברוך! זכרה לכאן. ביאתנו לאפשר רחמניה כאם דאגה היא ת״ש. שנת

 הורוויץ בצלאל ר' בברונכס, הנאמנים לידידי תודות בזה תרחשנה שפתי
 דוד ר׳ זי״ע), המשנה מרכבת ולבעל מהמבורג יצחק ר׳ להגאונים (נצר

 מיום כי יאיר, ברם שטאטזיבגער, שלמה ור׳ געבזלר חיים משה ר׳ עהרעגטאהל,
 את להציל השתדלו כחם מאמצי ובכל וידידות אחוד. אותו לי הראו לכאן בואי

 סויביל, אברד.ם מר ידידי, גם בזה יפקד ולא דלמטת מהגיהנום ומכירי קרובי
משפחתי. בני בעד מאד החשובה השתדלותו בעד נ״י

 מן שפרע מי כי בתפלה, ישראל, מצרות ונדכד. נשבר ולבי חותם אני
יקום. עבדיו דם וה׳ מהאחרונים יפרע הוא הראשונים

ים י ך א ל ב ח
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אלילים? לעובדי הנוצרים את חושבים והרבנים התלמוד שחכמי א.

 שאין מה הם׳ אלילים עובדי בכלל הנוצרים כי הכריע, שהרמב״ם ב.
י להמחמדים בנוגע כך

 חיוביות מצוות תשיך״ ו״לנכרי תגוש״ ״לנכרי כי הכריע, שהרמב״ם ג.
בימינו? גם ונוהגות הן

 איזה מכריזים: שהיו החכמים, גדולי משני מעשה מוסר שהתלמוד ד.
? אחד ליום לי להיות רוצת שה1̂

 חושב שהוא בשעה בה אדם, לבני היהודים את רק חושב שהתלמוד ה.
? לבהמות העולם אומות את

חייבים ואין בהמה לדם שוה שתים מהלכי דם התלמוד פי שעל ו.
? עליו .

 של מהותו הוא מה היהדות? של קיומה כיסוד נחשב שהתלמוד ז.
. ? התלמוד

 אינו נכרי אשת עם היהודי של הזנות כי בתלמוד מאמר שיש ח.
איש? אשת בכלל אינה הנכרי ושאשת ניאוף גכלל

 שאינו המדיני, במושג ללאום עצמם את מחזיקים בימינו שהיהודים ט.
? הנאצית התורה במובן ולגזע ודת, באמונה תלוי

 על להם ושהותר ריבולוציונריות אידיאות בלבם נושאים שהיהודים י.
? ומם מכס לגנוב הרבנים ידי

 רוח פרי ושהם הרבנים בספרות יסוד ציון״ זקני של שלה״פרטיכלים יא.
? היהדות

 בתורת הכופרים את להרוג מצוה כי דין, ערוך בשולחן שנמצא יב.
? היהודים

הנכרים? את לשטום לחוב מטילים והרבנים שהתלמוד יג.
הנכרים? את ולהטעות לגנוב מתירים והרבנים שהתלמוד יד.

« « 4

;ביותר החשובות בזה אזכיר הוטיקן של השאלות משאר
? 1489 משנת מקושטא״ ו״הפקודה מטולידה״ ה״מכתב עם האמת היא מה

הזמן). מאותו ציון״ זקני של ״פרטיכליס מעין (זיוף
? שלום״ ה״דרכי עם ערוך והשולחן התלמוד כוונת היתה מה
המקובלים? של נסתרים״ ״כתבים מכילים מה
 חמורים ״בשר ביחזקאל להפסוק התלמוד של הפירושים עם האמת היא מה

? זרמתם״ סוסים וזרמת בשרס
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 הנוצרים את חושבים והרבנים התלמוד חכמי אם א.
? אלילים לעובדי

לעובדי־אלילים. ואפילו לנכרים, תמיד התיחסו והרבנים התלמוד חכמי
 דעת ע״ב, י״ג, בחולין מוסר אבא בר חייא ר׳ :אנו מוצאים ורחמנות. צדק ברגשי

 :הנוצרים לספירת והשלישית השניה במאה התנאים מגדולי אחד יוחנן, ר׳ רבו,
 אבותיהם מנהג אלא הם, זרה עבודה עובדי לאו לארץ שבחוצה ״נכרים

 שופטים, התורה על בפירושו אומר — נחמן בן משה ר׳ — הרמב״ן בידיהם״.
 מצות שבע עליהם שקבלו אלה דכל להלחם״, עיר אל תקרב ״כי ;המתחיל פסוק

 לגזלם דאסור שכן וכל ברית, עמהם ולכרות בארץ לישב מותרים היו נח בני
 החזיקו שלא מוסר פורצי האומות על יסובבו הנכרים נגד חכמינו דברי ולעשקם.

 בספרו כותב הלר־וואללערשטיין ליפמן טוב יום ר׳ זקני נח. בני מצות בשבע
 תלמיד יפה, מרדכי ר׳ הגאון בשם מ״ג ס׳ פ״ה ברכות, למסכת חמודות״ ״לחם

, כל חנינת על נאמר חונן״ אתה ש״ברכת רמ״א, הפוסק  מישראל, בין אדם
 בז׳ חכמה לדעת ושכל, דעה בבינה, יתברך השם שחננם העולם, מאומות בין

 אחד של דעתו מביא ג׳ פרשה רבה ויקרא בהן. שווין האדם כל שידי החכמות,
 ומגיעים. והשכל ובדיעה בבינה בחכמה, מכירין העולם אומות ״אפילו :התנאים

ם ה ל ובנוגע תורתך״. של לגופה י ר צ ו ם נ ת נ ו מ א  טופס בזה למסור אסתפק ו
 השמונה המאה של הגדולים״ ״המאורות לשני הנחשבים פוסקים, שני של דעת

 לשנוא חורו הרבנים כי המנאצת, שההאשמה ומוחלט, ברור יוצא שמהן עשרה,
יסודה. בשקר הנוצרים, את ולתעוב

באלטונה) 1764 נפטר בקראקא, 1690 בשנת (נולד אייבשיטץ יונתן ר׳
;האלה כדברי דעה״ ״יורה על ופלתי״ ״כרתי לספרו בהקדמתו כותב

 להגל הוא הנוצרים, ושרי חכמי עם בוויכוח שעמדתי כתבתי. אשר בלשוני, ״קצרתי
 ולדתם. להם אותם, ומגדפים מחרפים אנחנו כי עלינו האומרים הנוצרים, חרפת מעלינו

 הסדר כד כי משום, היא, בספרים, הבאה הזאת המכשלה כי לעצמה, היא והאמת שלנו. בספרים
 ויחשבו יחזיקו כן הנוסחא, שם ימצאו אשר וכפי קדמונים ספרים אחרי נמשכים להיותם

 הענין. וטוב הזמן לפי משתנה הכל כי לב, על משים מבלי ומגרעת, שינוי בו לעשות לעון
וביחוד ההוא בזמן העמים על בלתי־טובים דברים נמצא וכן היה כן הקדמונים ובספרי
רה מצווים אנו אשר עמלקים, על מוסב הדברים שרש כי נכרים, גוים, עכו״ם, למחות בתו

 התחילו הגולה בתחילת בעוה״ר כאשר הכונה ובהם ולקללם, ולאררם זכרם את ולאבד שמם את
 מעשה האוחזים עמים, שאר על ג״כ הוסב ומשם ישראל בקרב רודים להיות העמלקים, הם,

 ומציאות בהשגחות וכופרים יעקב, אלקי יבין ולא יה יראה לא ויאמרו בידיהם, העמלקים
 חגים. במשנה פעמים כמה מצינו כאשר השמים, וכוכבי הטבע אל הכל ומייחסים אלוקית

 ע״ז על ששם בבל, היו קביעותיהם ורוב קלנדיא השמים ומזלות לכוכבי־לכת המיוחסים
 המתים אל לדרוש וכשפים בקסמים תעתועים מעשה רבים ברברים שגזמו הקלדייס והס בל

 באו וכאלה בהם. אסור והתחברות ד׳, שנא אשר מהתועבות וכדומה השדים, אל ולהתחבר
 דור בכל ואחריהם ולשמותם להם ונאה להם יפה וכד כאלה קנטורים דברי קדמונים בספרים

 הרעה עלינו והגיע על, דעל כיון משתבשא הראשונים, כמעשה להרפיס שינו ולא וזמן, זמן
 אנו אשר הנוצרים, העמים כי הללו, בזמנים הנוצרים על הכונה אין באמת אבל הזאת.

 אלקית ומציאות העולם בבריאת מאמינים וצדקה משפט שמרו כלל דרד בקרבם, יושבים
בתחית הכופרים הצדוקים לכת ומנגדים ורודפים הנביאים ועבריו משה ותורת והשגחותו

אליהם ולהביא ולפארם ולהללם טובה להם להחזיק ראוי כן אם הנפש, והשארת המתים
הארץ, בקרב מחיה לנו לתת אתנו הם חסד וגומלי מטיבים כי ובפרט ח״ו, קללה ולא ברכה



וח16 א ל ב

 של מוראה ואלמלא חיים אתם בטובו כי העיר, בשלום להתפלל ירמיה בפי נאמר וכבר
 וכן מלכות. של בשלמה מתפלל הוי חז״ל אמרו וכן להתקיים. יכולה אומתנו האין ימלכות

ב  אני ואף וגדופים הרופים מכשלה, להסיר הדפוס בית אשר מקום וקהלה קהלה כל על חו
פר ימצא המצא אם רבה, במודעה אומר  ושיגרא טעות, הוא נאות, בלתי מלות לפעמים הזה בס

פקיחא״. בעין להשגיח יכלתי לא חולשתי ולרב דלישנא,

 על שמים״ ״לחם בספרו כותב )1776 נפטר ,1697 (נולד עמדין יעקב ר׳
; ד׳ פרק אבות מסכת

 שבכתב בתורה ודורשין שחוקרין לבד לא הפקחים הנוצרים חכמי כי וראה ״ודע
 ולמחסה, למגן היו שבע״פ לתורה גס אכן דגל. לה הרימו : העולם בכל כבודה ומפרסמין

 התלמוד לכלות משלנו וחטאים רעים אנשים שחשבו בעת כי רגל, למועדי נכון יעמוד
 כי הארץ, מזקני ושמעתי והצילוהו, משלהם טובים פרקליטין קמו העולם, מן ולאבדו
 וחשבו התלמוד זו חמדה בכלי ולשונם ידם ושלחו עמנו רשעי איזה עמדו שעברו .בימים

 וכמעט שכלם מיעוט לפי בו שנמצאו התמוהים הדברים לעג מפני אש לשרפת אותו לתת
כר השרים בפני שעמד נוצרי הכם רוח ד׳ שהעיר עד הרעה, מזמתם שגמרו ת ולמד ו  זכו

 המרים העשבים דוגמת הן בן שנמצאים התמוהות שההגדות באמרו הקדוש הספר על
 גדולת לתועלת הם שגם ראש, בשמים שאר עם הרוכלים בחניות שנמצא הממיתים :והסמים
 מחכמי רבים אמנם לרבים, המומחים לרופאים אלא הללו דברים מוכרין ואין האדם לרפואת
 על ולעגו בחידות לדבר קדם חכמי דרכי שנהגו באגדות רז״ל חכמת מעומק הפליגו נוצרים

 לישראל טובים מליצים היו ונשגבים גדולים חכמים וכמה קדמוניהם, דברי שמבזים היהודים
 כמה ובטלו להם הנוצרים שטמנו מפחים ישראל את שהצילו תורתם ולתלמוד ולאמונתם

 מהנוצרים וגדולים רבים שרים אלמלא תורה, נשתכחה וכמעט אמונתנו, נגד רעות :גזירות
 מדרשים, גמרא, ממקרא, בידינו הנמצאים הקדש ספרי כל בדפוס וקבעו מוצא לכסף שנתנו

פוסקים״.

כותב.• הזה הגאון מתעה״ ״רסן ובספרו
 ואפילו לישראל, המותר מן אף עצמה את להרחיק גדרים לה הוסיפה הנוצרים ״אמונת

דות מדות כמה ישרים לנוצרים אסורים. להם התירה, שהתורה מה וגם לנו ערוה שאין ;מה  חמו
נשמרים״. חסידיהם לשונאיהם, רעה לעשות ואפילו ומשטמה ומנקמה ישרים, ומוסרים

 והקורא האריכות כל להעתיק נחוץ מצאתי לא כי הגאונים, דברי קצרתי
הנזכרים. בהספרים עיניו ישים אם ירויח, זו, בשאלה המתענין

 עד מצאתי הגולה תקופות מכל והנוצריות הנוצרים על אלו מעין קולות
 ותשובות״, שאלות ספרי מתוך ופתגמים מלים ״קובץ ספרי עריכת לרגלי מספר ;אין

 נמצאו שבם ההגהה, גליוני שני צרפתי להוטיקן ונדפס. הולך היה זמן שבאותו
שלפנינו. בענין הגאונים מדברי כמה

״הנוצרים״. גם ובכללם הנכרים, נגד דעות גם ושם, פה נמצאים, אמנם
 ימי היו המאמר. בעל חי שבה התקופה, עם תמיד להתחשב עלינו מוטל אולם
 נשים הפקר, היו היהודי חיי ישראל, על מרות וגזירות שמדות רב, והרג זעם

 אם ישתומם, מי לנצרות. ונטבלו אבותיהם מזרועות נגזלו ילדים ונתחללו, נאנסו
 — ״הנוצרים״ נגד גם וקשים מרים דברים לפעמים הרבנים בספרי נמצאים

 במדותיו ותרן להיות כאלה מתקופות היהודי היה צריך כנוצרים? נהגו ־שלא
 אדם אין כאלה. מ״נוצרים״ בבוז ידבר שלא קיצוני, מוסר ובעל הרגיל מן יוצא
ם ״כמתוקנים :לישראל התלמוד של התוכחה צערו. על נתפס ה ב  עשיתם, לא ש

ם כמקולקלין ה ב  לא שרבותינו למדי, מעידה ע״ב) ל״ט, (סנהדרין עשיתם״ ש
ם של מעלותם מלהכיר הקפיחו י ר כ נ ם ה י נ ק ו ת מ ; ה ם ה י ש ע מ ״אפילו ב
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 ב׳), פ״ח, במדבר רבה (מדרש מצות״ כשמקיים צדיק להיות יכול אלילים עובד
ו צדיק׳ להיות אבל יכול, אינו לוי, או כהן להיות אדם מבקש אם ל י פ י א ו ג  

 המצפה ״כל המאמר: הוא אופיני קמ״ו). פרק תהלים ומדרש (שם, הוא״ יכול
 ישראל, אינו הוא אפילו מעבירה, עצמו המפנה וכל עבירה, לידי בא סוף בנשים

י.). ס׳ ז׳, אות חדש, (ילקוט ככהן״ עולה להעלות ראוי
 תשובה ב?פו״ת עיוני מדי מצאתי להוטיקן ״תשובותי״ את שלחי אחר

 להשאלה הנוגעים רצינים דברים מפראג ז״ל פלעקלש אליעזר ר׳ להגאון מאהבה
 בראש דבריו כה ספרותית. הגנה בעבודת המתעסקים כל מעיני שנעלמו שלפנינו,

:הנזכר ספרו
 מת מחשבות, ומחשבים מראות עיניהם טחו אשר העורים במחנה קול ״העברת

ת, שבספרים בו  על רק מאבות, נחלו שקר הקרובות, האומות על המה ריבות דברי כתו
ת, משנים האומות ת ואל הידעונים אל דרשו אשר רבו בו ת, כל ועשו האו עבו  מאנשים התו
ת חמאים  והשביתו החרצובות, פתחו אשר ואהובות, החשובות האומות על ולא תרבו

ת, לרוכב ומאמינים לבבות, מפרודי האיבות,  עמנו וגומליס הסבות כל המסבב הוא בערבו
ח וחסד סוב ת הנה הן מושבות, מקומות בכל נדיבות ברו בו  להם להחזיק ויאות וחביבות, אהו

עכ״ל. רבבות״. אלפי טובות

? הם אלילים עובדי בכלל הנוצרים כי הכריע, הרמב״ם אם ב.

 פרק אסורות מאכלות בהלכות כלל. מחוורת אינח זה בענין הרמב״ם דעת
ם כל כתוב: ז׳ הלכה י״א, ״ ו כ ו ע נ י א ד ש ב ו ם ע ״ ו כ  הישמעאלים כגון ע
 מהרמב״ם זה בדמות הדברים יצאו לא כי יבין ישר, שכל לו שיש איש כל וכר.
 ג׳, פרק תשובה בהלכות דבריו אנו שמוצאים אחר דיפרקינן, נגר ובר נגר ולית
 תורה בטלה וכבר אחרת במצוה זו מצוד. החליף שד״בורא האומר כל 1ח׳ הלכה

 רואים אנו וכר. ם י ר ג ה ה ו הנוצרים כגון ח/ מעם היתד. שהיא פי על אף זו
 הגר). בני (ישמעאלים, והגרים נוצרים בין הבדל עושה אינו הרמב״ם כי איפוא

 ודעתם הרמב״ם לדברי הודו לא עמנו חכמי היא, דחויה זו הלכה כי היא, עובדד.
 המיצר מן לצאת וכדי זו. דעה שהגה עליו התפלאו ואגב זו. מסברתו נוחה אינר.
 הנוצרים, מן כלל ידע לא הרמב״ם כי אמרו, בכה. וזה בכה זה נימוקים חפשו הזה

 אחרים הישמעאלים. מפי שמועות אודותם ושמע הישמעאלים, בארצות בהיותו
 הרמב״ם בלב עוררו יחד גם והמחמדים הנוצרים של הרדיפות כי אמרו,

 במחילת א$ל אלילים. לעובדי הרעים מעשיהם עפ״י אותם וחשב התמרמרות
 בזה, וכוונתו הרמב״ם של האמתי הטעם יסוד על באו לא האלה, החכמים כל כבוד

י את לא כי ר צ ו נ לא ה י את ו .מחמד ה ד ד י ל  לעו״א, הרמב״ם חושב מ
 שנולד אבותיו, אמונת על נפשו את מוסר ואינו דתו את הממיר היהודי את אלא

 בשתי הרטב״ם בדברי המתעמק כל ימצא בעלמא, השערה זה שאין בה. ונתחנך
 אשר במדינות, והמצוקות הלחץ בעת חי הרמב״ם כי לדעת, עלינו הנ״ל. ההלכות

 בהקדמתו הצלב. נוסעי ימי גם אז היו בהן. תקיפה היתד. והמחמדים הנוצרים יד
 התנד.גו לא הנוצרים, יתירות״. הצרות תכפו הזד. ״ובזמן כותב; הוא תורד. למשנה

יהודים ומעו|ים. מוכים עמו בני ראה הרמב״ם הנוצרי. תורת פי על ישראל עם
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 חפץ אין ככלי האמונה את מעליהם והשליכו ישראל מעדת נשמטים היו הרבה
 ראה, הנאמן הרועה בארץ. השלטת בהאמונה ברצון, וגם באונס אותה, והמרו בה

 משה ותורת תבטל הישראלית האמונה וכי חלילה, ולאבדון, כלה ילך העדר שכל
 משכו והמחמדית, הנוצרית האחרות, האמונות שתי ח״ו. דארעא כעפרא תהיה
 או הנוצרים אמונת גם הלא לבו, אל אמר אחד שכל מפני אחריהן יהודים הרבה

 כך. כל גדול אינו משה דת ובין בינה והחילוק יסודתה קדש בהררי המחמדים
 המחליף וכל !אמונתך להמיר לך חלילה !ישראל ״שמע :בכרוז הרמב״ם יצא לכן
י אלילים״. כעובד הוא הרי אמונתו את ת ע ת ד א ה ז ש ד יא ח ם ה נ מ  א

. י גמר  יודה, ט׳, פ״ג, תשובה הלכות הרמב״ם דברי על עין שישים מי אולם ל
 ואומר; והמוחלטת הקצרה בלשונו שם תופש הרמב״ם בהאמור. צדקתי כי

 לי בצע מה ויאמר: בהן וידבק שמד שגוזרין בשעה העכו״ם לדתי ״החוזרים
 הרי תקיפה, שידם באילו שאדבק לי טוב ונרדפים, שפלים שהם בישראל להדבק

 תשובה, (הלכות הרמב״ם בדברי לדברי ברורה וראי׳ כולה״. התורה לכל מומר זה
 פ״ח, מלכים ובהלכות הבא״, לעולם חלק להם יש העולם אומות ״חסידי ;ה,) שם,
 ויש העולם אומות מחסידי זה הרי לעשותן, ונזהר מצות שבע המקבל ״כל :י״א
 אם העולם, אומות אפילו הרמב״ם שטת שע״פ מלמדנו, וזה הבא״. לעולם חלק להם
 שכן מכל אלילים. עובד דין להם אין בהן, נח בני שנצטוו מצות מקיימים הם

 מן לישראל נתנה אשר ושהתורה שמים במרא המאמינים והמחמדים הנוצרים
 לשטת חדש נתיב לנו יאיר זה, כל השמים מן לנו שהודיעו ולאחר היא. השמים

ל היא: גלויה וכונתו הרמב״ם, א ר ר יש י מ מ ו את ה ת  עובד בכלל הוא הרי ד
 באמונתם החיים העולם אומות אותן אולם הבא. בעולם חלק לו ואין אלילים

 פקחתי שוב הבא. לעולם חלק להם ויש הם, חסידים הם, שנצטוו מצות ומקיימים
 על ששאלת ״וממה הלוי: חסדאי לרב באגרתו הרמב״ם דברי וראיתי עיני את

 כן ועל הדברים, הם הם הלב כונת ואחר בעי, לבא שרחמנא ידוע, הוי האומות,
 הבא, לעולם חלק להם יש העולם אומות חסידי ע״ה, רבותינו, האמת, חכמי אמרו

 בכשרות נפשם והתקינו יתברך, הבורא מידיעת להשיג שראוי מה השיגו אם
 הבא, העולם מבני הוא בודאי יתברך, הבורא באמונת החכמה וכשרות המדות

 הוא הרי מרע״ה, בתורת ועוסק גוי ״אפילו :ז״ל רבותנו האמת חכמי אמרו וע״כ
 לא לכתחלה נכתב הזה המכתב ואגרותיו). הרמב״ם תשובות (קובץ גדול״. ככהן
 הרמב״ם. של האמתית דעתו על ומעיד אינטימי אופי עי״ז לו יש הרי פרסום. לשם

 היהודים בין מדנים לעורר הרמב״ם בא ״כי אחרים וחכמים שד״ל תלונות מעתה
הן. מסולקות הנכרים״ ושכניהם

תגיש׳ ״לנכרי כי הכריע, הרמב״ם אם ג.
? הן עשה מצות

תשיך ו״לנכרי

כתב, א׳) הלכה ראשון, פרק ולוה״, ״מלוה (הלכות שהרמב״ם היא, אמת
 את קבע א׳, הלכה ה׳, ושבפרק לו, ולהצר העכו״ם את לנגוש עשה מצות כי

 דעת להלכה, נתקבלו לא בזה דבריו אבל חיובית. עשה למצות תשיך״ ה״לנכרי
:עצמנו את נשלה לא זאת בכל רבים. נגד יחיד כסברת — בודדת נשארה הרמב״ם
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 לסחי ולעשותם היהודים נגד נוראה משטמה להצית חומר אלה הרמב״ם בדברי יש
 אם ומשפט, צדק מהעמים לדרוש ראש נרים ואיך הנכרים. שכנינו בעיני ולמאוס

 הרב הורה ״כך :וקרא בא גם ובישוף ? כך הכריע שבגולה רבותנו מגדולי אחד
 גם גדול ושמו השני, רבם משה פזוריהם, ארצות בכל מהיהודים נערץ היותר

 עשה הרמב״ם כי ישראל, חכמי דנו בישוף לפני שכבר אמנם אם הגוים״, בין
 אישי זלזול גם אלא נשמע. והתמרמרות תלונה רק ולא זו. בהכרעתו יסודי טעות

 אמר ז״ל פויכטוונג דוד דר. דווינה, הראשי הרב יד״נ את זה בענין כשדברתי בו.
 פולסין שיתין זו הכרעתו בשביל האמת בעולם להרמב״ם מחיוהו כי ״מובטחני, לי:

 הרמב״ם דברי עם לטפל לד,וטיקן תשובותי עריכת לרגלי אני כשבאתי דנורא״.
 בין נודע הרמב״ם שם בזד,? משיגיו רבו כי אשיב? מד, דומיה. נאלמתי בזד״

 ורבניה ווינה חכמי פתחי על חזרתי המשיגים. שמות כן שאין מה העמים, חכמי
 —אבל האמת. טשטוש יהיה שלא באופן זו שאלה על להשיב מה בעצתם ושאלתי

 יש בודאי ומכרעת, פסוקה הלבד, של אופי הרמב״ם לדברי אין אחד; מענה לכולם
 לילות הרבה רגע. אף נחתי ולא לנפשי מרגוע מצאתי לא ואני עליה. להצטער

 שנטיתי פעם בכל זד- בענין מםובך משכבי על מתד,פך וד,ייתי לישון יכולתי לא
 ולא תקום לא תשובתי כי במצאי כלפידים, בוערות פני היו ״תשובה״, לסדר ידי

 לאחר הארי את משיבין ואין הרמב״ם בכבוד לנגוע ביותר לזד,ור צריך אגב תהיה.
 ונאנקים. נאנחים שם אחינו בגרמניה. ומהומה מבוכד, ימי וד,ימים מותו.

 ארס אשר אחרים עתונים גם החזיקו החרו ואחריהם וד,״שטירמר״ ה״אנגריף״
 הכרעת על חזרו ושוב שוב באוסטריה וגם עורכיהם בעורקי רתחה המשטמה
 שבכללם ״העכו״ם״, את ולד,שיך לנגוש היהודים על חוב כי הגדול, הנשר הרמב״ם,

- האשמות כל יסובבו זה ציר ועל — ״ד,נוצרים״  הנוצרים שיבואו בזעף, ודרשו -
זד,. בענין מדד, כנגד מדד, להם וישלמו יחד וממלכה גוי ישראל, על

 האלקים, איש הנה חולם; ואני השחר עלות לפני סוכות בליל והנד,
 הספר בראש מתמונתו לנו הנודע המזהירים, פניו בתואר לפני עומד הרמב״ם,

הלשון; בזה לי ואמר המנוח, אאמו״ר ולימינו גרץ, לפרוס. ישראל״ ימי ״דברי
 על מלהבין דעתם קצרה בישראל המדע ואנשי החכמים כל בני. נא, ״שמע

 שהדברים הגם זו, גדולה מבוכה לידי אותך שהביאה בהכרעתי כונתי העמדתי מה
 של והאיומות הנוראות הרדיפות שבסבת אותי שהצדיקו ואלה פשוטים. כך כל

 זו בהתנצלותם ויש גדולה טעות הם גם טעו באה, הכרעתי ישראל על העמים
 למשנד, לפיויושו בהקדמתו ז״ל קארו יוסף ר׳ שכתב מה הוא נכון עין, סמיות אך

 אמרותי. לעומק ומלירד מלהבין ידם קצרד, אחרי, הבאים שהדורות שלי, תורד,
 שלא יהודה, בר׳ יוסף ר׳ לתלמידי באגרתי דעתי את גליתי בעצמי שאני ודע,

 מעולם. טעיתי שלא אתפאד, ולא האחרון השלימות בתכלית באתי כי אתפאר
 בעצמי. עלי אך ישראל, כלל על מוטלת האחריות אין טועה, הייתי אם אפילו ולכן
 מנין כתבתי שאני לדעת, עליך הנד, ואמת. ברור והכל טעיתי לא באמת אבל

 ומצוה מצוה כל סדרתי רבינו. משה תורת ולפני — שלי תורה ומשנה המצות
 מיום כלל נוהגות שאינן מצות, כמה שלי תורה במשנה תמצא וכה הכתוב. פי על

 אחזתי ד|גלד, המצות ואצל לקיימן. נוכל ולא הגולד״ בארצות נפוצים שאנחנו
את העו־מדתי תורד, משנד, בעריכת לחוד. והמעשר, לחוד התלמוד בהכלל;
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י ר ב ם על ד י מ ע . ה ם י נ ו מ ד ק  על בפירושי ברור יוצא זאת ותמצא ה
 ויהי שם שכתבתי במה עיניך שים הפסולין. הם ואלו ג', פרק סנהדרין המשנה,

 את שקבעתי ונימוקי טעמי את ולבאר מהתא בחדא הבעיה כל את לתרץ ביכולתך
 העולם יוכל שלי ״האכזריות״ את המצות. בין תגוש״ ה״לנכרי ואת תשיך׳ ה״לנכרי

 הרי בפרך. כנעני לעבוד מותר ח'; ט׳, עבדים בהלכות שכתבתי ממה לראות
י שם: ופרשתי .י נ ע נ כ ד ב ע :בפירוש אמרתי ״ פ ע א ן ו י ד ה ת כך ש ד  מ

ת ו ד י ס י ח כ ר ד ה ו מ כ ה ח י ה י ם ש ד ן א מ ח ף ר ד ו ר ק ו ד  צ
א ל ד ו י ב כ ו י ל ו ל ע ד ע ב א יו ע ל ר ו צ , י ו  ל

ו ה ל י כ א י ו ו ה ק ש י ל ו כ ל מ כ א ל מ כ מ . ו ה ת ש  מ
ן כ א ו ו ל ה ז ב ד י י א ב ל ם ו י ר ב ד א ב ל ה ו ב ר  י

ו י ל ה ע ק ע , צ ס ע כ א ו ל ר א ב ד ו י מ ת ע ח נ ע ב מ ש י  ו
ו י ת ו נ ע ן ט י א ת ו ו י ר ז כ א ת ה ו ז ע ה  בעובדי אלא מצויה ו

 שהשפיע ישראל, והם אבינו, אברהם של זרעו אבל זרה, עבודה עובדי כוכבים,
 הם רחמנים צדיקים, ומשפטים בחוקים אותם וצוה התורה, טובת הקב״ה להם
 על ורחמיו אומר הוא בהן, להדמות שצונו הקב״ה, של במדותיו וכן הכל על
, לעבד בנוגע כתבתי כך עליו. מרחמין המרחם וכל מעשיו, כל י נ ע נ כ  

 בשעה שבה ידידי, איפוא, ראה גמור. לעכו״ם היינו עמים״, מה״שבעה אחד לבן
 תשובה מתוך תשובה אלה בדברי לפניך והרי הדין. ממתיק גם אני מחמיר, שאני

 העכו״ם את ״לנגוש עשה שמצות באמרי כי תגר, עלי שקוראים אלה כל נגד
 ונתתי העמים את הקנטתי היא, חיובית מצוה תשיך״ ״לנכרי וכי לו״, ולהצר

 לאלה אסלח לא לעולם לישראל. ח״ו ולהרוג להכרית האנטישמיים בידי חרב
 ואין הספרי, עפ״י כן הוריתי אני כי מבינים, אינם וכיצד הרבה, שגיאתם את
 הכרעתי את ולהסביר לחזור אתה צריך לנוצרים. התכוין לא שהלה ספק של צל

 אדם, שום על משטמה בלבי היה לא כי ודע, לפניך. הוריתי אשר בדרך הזאת,
 בזה, שנאה וגדולה באלקים, ומכחישים התורה מגדפי האפיקורסים, על מלבד

 ורבת ברורה הכרה בלבך נתפתחה העולם. מאומות אשר מעל מישראל, אלה על
 על רק התכוונתי עכו״ם, בכלל היא הנוצריות כי שאמרתי, במה כי משמעות,

 ורק היטב כך על דעתי בארת המטרה. אל בזה וקלעת דתו, את הממיר ישראל
 וכמה ממקומי, גליתי פעמים הרבה שתדע כפי עליך. ישיג עיניו בשתי סומא
 שכתבתי במה להפרזה, באתי שעי״ז ואפשר ראשי על ועברו עדו ותלאות צרות

להרחיק כדי רק זאת כתבתי כי בדעתך, ואמת .C א׳ פרק ע״ז, למשנה בפירושי

יש״ו, אחרי הטועים הנוצרית האומה שזאת ״ודע :ג׳ משנה כאן, הרמב״ם ברי כה )1
 עמהם לנהוג וראוי אסורים, כולם ואידיהן ע״ז עובדי כולם משונות, שדתותיהם אפילו

 אסור ולפיכך גוים, של אידיהן ןבכלל ראשו ויום ע״ז, עובדי עם שנר,וג מה בתורת
 באחד עמהם ינר,ג והכל דבר, בשום כלל בשבת באחד ביש״ו שמאמין מי עם ולתת לשאת
 עפ״י “ ומנה ספר ה״שטירמר״ עכ״ל. אידם״. ביום ע״ז עובדי עם שינהג מה בשבת
 ובא היהודים חשבון על כולם את וזקף הבולשבים של האכזריות מעשי את — בישוף

 ונותנים נושאים חרדים היותר היהודים אגב, היהודים. עם כן להתנהג ובתביעה בפרטנזיה
 מעולם היהודים החזיקו לא למעשה כי נראר, ומזה חגיהם, ימי ובתוך לפני הנוצרים עם
אלילים. עובדי לחגי הנוצרים חגי את
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 היא בהם, שעמדת גדולים נסיונות שני זכות דתם. מהמרת אמונתי בני אחי את
 כן משיגי. ידי על המחולל כבודי את ולהציל שמים שם להקדיש לך דאהניא

 לבטח ביניהם יושבים שאתם הנוצרים נגד חוצץ לצאת כוונתי היתה לא :דברת
אידיא השקפות בספרי נמצאות והמשפט. הצדק במדת עמכם מתנהגים והם

 גבוהה השמיד. בעלי אנשים שבספרי מאלו יותר ונשגבות נעלות ליסטיות
 בשפה תשובו)היך את לסדר ידיך את יאמץ ה׳ אידיאליסטים. המתכנים שבדורכם
 אשר לכל ומקשיב! מאזין העולם שיהיה ואבטיחך הלב, על ומתקבלת מבוררת
 למטר., מליץ לי בהיותך כי לימיני, העומד אביך עליך יהיה ונאמן העלית.

 אשבחך לא עצמך, את שתמצא ומצוקה צרה ובכל למעלה מליץ לך אהיה אני
 תהיה נחש של גדולתו ולפי עולמית בטלה להם אין ישראל תזכור: זכור וזאת

--------— מפלתו.״
 הגמרא ולקחתי הספרים לארון מהרתי בזעה. טבול וגופי דופק בלב הקצתי

 מאירים כמאורות להמשנה בפירושו שם הרמב״ם דברי את ומצאתי סנהדרין
;שם הרמב״ם לשון טוהר וכזה עיני. ותאורנד.

 שיחזירו לר.עיד, כשרים שיד.יו עד — ברבית מלוי היינו — השני המין זה ,״וחזרת
 בעין. שלקח, הרבית שיחזיר ראוי לו, אפשר ואם לבעלים. כדין, שלא מממון שלקחו מר,

 שיחזיר כגון לד,ם, המותר הדרך על ואפילו וכל מכל הרעים ממעשידים שיסורו ואח״כ
א שלקח הרבית ל ק ו ס ע ת ת י י ב ר ו ב ל י פ א ם ו , ע ם י ר כ  נ
ף א ל ו י ע א פ ו ה . ש ״ ר ת ו מ

 ברבית יתעסקו שלא ואומר מעכו״ם לא — ם י ר כ נ מ כאן מדבר הרמב״ם
ר לעצמו זה שעסק אע״פ נכרים עם אפילו ת ו  שמצות פוסק, אינו בכאן הוא. מ
 תכונות בין יסודי הבדל עושה שהוא לעינים, דעתו לנכרי. להשיך היא עשה

שבזמננו. האומות ובין הקדמוניות האומות
 ראיות עוד אביא יותר, עוד הזאת המסובכת השאלה את להאיר כדי

:אחדות
 וכי לחו״ל, ישראל מארץ לצאת אסור כי תורה במשנר. כתב הרמב״ם הנה

 ומי במצרים. דר וגס מא״י יצא בעצמו שהוא יודעים, ואנו במצרים. לדור אסור
 האמת אלא ולהלכה? לדין בעצמו שהורה מה לפי התנד.ג לא שהרמב״ם יחשוב,

 האלה האיסורים ופסקו משה, בתורת הכתוב לפי כתב האלה האיסורים שגם היא,
בזה. להאריך ולמותר הגלות. בזמן

 כי ימצא, ובתמים, באמת אם כי וברשע, בזדון לא זו לבעיה הקרב כל
 האמונה בעלי לנכרים, ולא הקדמונים לגוים הרמב״ם התכוין תורה במשנד.

המחמדית. או הנוצרית
 החכם הרב ויד״ב שלי מהחלום במלר. אף הזכרתי לא להוטיקן בתשובתי

 שלא יעצני, בווינה, הרבנים מדרש בית ראש נ״י, קרויס שמואל ר׳ המפורסם,
 כי רק, רמזתי לדבריו, ושמעתי מהחלום עראס״ אונד ״בלוט בספרי גם להזכיר

סנהדרין. להמשנה בפירושו הרמב״ם מאמר את מצאתי פלא בדרך
ם הפסיכונלזיון החכם לידידי הזד. החלום את תארתי ל ה ל י ו ל ו ק ט  ש

 באופן החזיון את לי פתר והוא אחרת) שטה אח״כ לו שבחר פרויד, של (תלמידו
זד>:



ם22 י י ך א ל ב ח

 תאים נמצאים הנמוכות, הבריות אצל ואפילו אשה, יליד כל של ״במחו
 ונשאר הבריה, על רושם העושה דבר כל — ״בולעים״ — קולטים הם ואהלים.

 מתעצם כשהאדם ״זכרוך. — המכונה בקופסא: המונח דבר כמו במחו חתום
 לוח על ״רשימה״ נמצאת אם — אז, ביותר, לו המציקה מבוכה מאיזה לצאת

 והשקידה ההתעסקות ״הפקדון״: את ופולט שעריו פותח ה״אוהל״ — הזכרון
 את ״האוהל״ פתח שטקל לדעת לחוץ״. אותו דוחקות מהדבר הדעת ואי־הסח

 את לי ומסר בו, שעסקתי לענין פשר למצא שעריו על בחזקה כשדפקתי אוצרו
 לרגל חורפי בימי ראיתי ספק בלי נעורי. בימי לו נתתי אשר — ״הפקדון״,

 שעסקתי ועכשיו רושם. עלי ועשו לסנהדרין בפירושו הרמב״ם דברי את למודי
. פתרון בא ~ בהתאמצות ענין באותו ם ו ל ח  שבעל הענין בטבע ״ומונח ה
 על דבריו ויעמיד ויאיר ויעיד ויצטדק יבוא :בעצמו הרמב״ם את הטריח החלום
לבן־לויתו״. המנוח אביך את לו לקח נחת־רוח לך לעשות וכדי מכונם.

 זצ״ל עוזר חיים ר׳ האדיר, להגאון ספרתי בווילנא, תרצ״ה בקיץ כשהייתי
 היה נכון זאת בכל השמים, מן תשובה וכעין גדול פלא שהוא ואמר, מהחלום

מזה. כלום בגרמנית בספרי הזכרתי שלא
 הרמב״ם של הקדושה דיוקנו דמות ומאז לבבי בקרב שורש הכה החלום

שעה. ובכל עת בכל עיני נגד חיה כמו נצבת

לי להיות רוצה אשה ״איזה :הכריזו התלמוד חכמי שני אם ד.
אחד?״ ליום

 אשר והקורא, במלואן המימרות שתי את בכאן למסור לנכון אני חושב
 המסור על אור להאיר עצמי את תקעתי למותר לא כי יבין בהן ויציץ יסתכל

בכאן. בתלמוד לנו
 בטליתו ישן ולא ביצים יאכל לא אכסנאי :רב אמר גידל רב ״אמר :ע״ב י״ח, יומא,

 כד נחמן רב ? ליומא הויא מאן :מכריז ש י ש ר ד ל מקלע כי ב ר הבית. בעל של
 ישא לא :אומר אליעזר ר׳ והתניא ?״ ליומא הויא ״מאן מכריז ב י צ נ כ ש ל מקלע

 אח ונמצא זה אצל זה יזדוגו שמא אחרת, במדינה אשה וישא וילך זו במדינה אשדי אדם
 ומלאה :נאמר זה ועל ממזרות כולו העולם כל וממלא בתו את נושא ואב אחותו נושא
 לישב צריכה ונתפייסה, לדינשא תבעוה ;רבא והאמר להו. אית קלא רבנן :אמרי זמה. הארץ
 בעית אי שלוחיידיו. למשדרי מקדמי הוו מקדם, להו מודעו הוו אודעי רבנן ? נקיים שבעה
 פת לו שאין למי בסלו, פת לו שיש מי דומה שאינו לפי להו, מיחדו הוו יחודי :אימא

בסלו.״.

מפרש; רש״י
 יהודי C ? מכאן לאחר ותצא כאן שאתעכב ליומא לי שתנשא אשרי יש—ליומא הויא ״מאן

 תוספות אשה״. לו שאין כמי מתאוה אין אשה, שהנשוי אלא לדין, נזקקין ואין :בעלמא
 שלא קאי׳ מילתא ״אכולא :לדיו מיחדי הוד יחודי :הלשון בזה סברתם את מביעים ישנים

 מחמת רואות אז דייו ולא שישאום מצפות דייו לא ואז מיחדי, אלא מיד לינשא להם אומרים היו
נקיים״. ז׳ בלא עליהם לבוא יכולים דייו ולכך חימוד

ר גירסא שיש לי אמר קישינוב אבד״ק ז״ל צירלסון מוהרא״ל הגאון )1 ח מ ל :  
ומתאמת. נכונה יותר זו ושגירסא מכאן
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ע״ב: ל״ז, יבמות
? ליה משווה כודאי יעקב בן אליעזר לר׳ ספיקא דבל לה אמינא מנא אביי ״אמר

 בא, מהן איזה על יודע ואין הרבה נשים על שבא הרי : אומר יעקב בן אליעזר ר׳ דתניא
 בתו את נושא אב נמצא קבלה, מהן מאיזה יודעת ואינה הרבה אנשים עליה שבאו היא וכן
 זמה. הארץ ומלאה :נאמר זה ועל ממזרין כולו העולם כל ונתמלא אחותו את נושא ואח

?״ כן על יתר היא מה זו :קאמר הכי לך, אמר ? ורבא
 התעסקו ז״ל רבותנו דיוקים ובאיזה כמה עד רק מעידה הזאת המימרא

 דבריו במרוצת מוסר והתלמוד המשפחה. לטהרת הנוגעת חשובה פרובלימה עם
שוב:

 במדינה אשה וישא וילך זו במדינה אשה אדם ישא לא :יעקב בן אליעזר ר׳ ״אמר
 איקלע כי רב והא איני, אחותו. את נושא אח ונמצא לזה זה יזדוגו שמא אחרת,

 כ י צ ג כ ש ל איקלע כי נחמן ורב ?״ ליומא הויא ״מאן :ואמר מכריז ש י ש ר ד ל
 לינשא תבעוד, :רבא והאמר שמייהו. דפקיעו רבנן שאני ?״ ליומא הויא ״מאן :ואמר מכריז

 ואיבעית לד,ו. ומודעי משדרי הוו שלוחייהו רבנן ? נקיים שבעה לישב צריכה ונתפייסה,
 בסלו, פת לו שיש מי דומה אינו מר דאמר להו"), דמייחדי הוו בעלמא יחודי לרבנן, אימא,

בסלו״. פת לו שאין למי

 הללו מימרות של אופים על לעמוד מאוד קשה עצמנו: את נרמה למה
 ? כאלה דברים שיוציא נחמן, כרב או כרב קדוש פה על ישתומם לא מי ולהולמם.

 לטהורים אותם מחזיקים שאנו התלמוד, גדולי ששני מעיד, הוא מגונה, הכרוז
 ה ז ה הדבר היות יוכל ולא לפרצות. חשו ולא לבם, תאות אחר נמשכו וקדושים,

ל . ק ך י נ י ע  הקיר? איזובי יעשו מה שלהבת, נפלה בארזים אם כי ב
 מוסריותם כי היהודים, את מאשים בישוף עריך אם בדבר, פלא איפוא אין

 הזה המעשה מציאת על מהשתוממות אותנו יוציא לא הסבר שום לקויה:
 ולבעט התלמוד על ללגלג התחילו שלנו שהמשכילים התקופות, באותן בתלמוד.

 ושמו כליהם ונושאי ברבותינו שנונים חצים לירות כשהתחילו תורתנו, בחוקי
 משחק. לכדור הזאת האפיזודה את מיוחד בעונג להם לקחו ולכלמה, לבוז אותם

 ליומא?״ הויא ״מאן הכרוז היה קדשנו; במסורת סדומית נקמנות מעין באו דבריהם
 דבר יש ״אם שאלו: המשכילים דורות. כמה זה ההשכלה בספרות מוסד לאבן
 יושבי בין ויוצאים המוסר חוק פורצים רבנים ששני מזה, ומתועב מכוער יותר

 מבליט, בישוף עריך ?״ אחד ליום לי להזדקק תתרצה אשה ״איזה :בהכרזה קרנות
 שכבר ברור, ואומר היהודים של מוסרם שפלות את זה מאמר סמך על כאמור,

 נפשם את ויתמכרו צניעות כבלי כל מעצמם היהודים נתקו התלמוד בימי
 שלא עד זמה, שטופי כך כל ושהיו ומנולות, נמוכות גופניות לתאוות בפרהסיא

 הערצתנו בפל נכחד, ולמה ?״. ליומא הויא ״מאן בקריאה גלי בריש לצאת בושו
 הלא מכונו״. על ש״הכל ולומר, הזה הכרוז את לעכל לנו גם קשה להתלמוד,

דרך העם בלב לנטוע עוז בכל שלנו והקדמונים הגדולים טרחו כי יודעים אנחנו

 עליה בא היד, רוצה היד. שאם כיון בסלו. פת כאן ״ויש :כאן כותבים תוסס׳ )2
 הוד, לד,תיחד גם הכי, תימי לא דאי חזיא. ולא מיחמדא לא עליה, בא היה לא שפעמים וכיון
 ואשתו האנשים בין ישן הוא נדר״ אשתו פירסד, אם חתן גבי דכתובות קמא בס׳ כדאמר אסור
 שבא אירע היד, שאם למיחש, ליכא נמי אחרת, במדינד, אשד, נושא ומשום הנשים. בין ישנד.
׳' לעירו״. עמו מוליכו היה ממנו ונתעברד, עליד,
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 להרחיקנו כדי אישות, בעגיני ביחוד חיינו ארחות ולסדר צנועות והנהגות ארץ
 אמון ליתן נוכל וכיצד רבותינו מחיי לנו עשות נוכל מושג ואיזה ומכיעור. מזנות

 מופת אנשי שני מוצאים כשאנו לבם, בטהרת באמת שהצטיינו ולהאמין בדבריהם
 יתקרר לא תמים, בלב רבותינו את המוקיר אדם C ל מעשיהם זר זה באופן עושים
 שבאותה — כתובה מצאתיה גם רבנים, מכמה שמעתיה אשר — בהסברא דעתו

 על ו״עמד הרגיל מגדר יצא לא כזה מאורע נחמן, ורב רב בה חיו אשר התקופה,
 היהודים בין אז היה ונהוג המדות לקלקול נחשב לא נשים שריבוי אחר היום״, סדר

 אדם אבל כזה, מכריז היה שבישראל הארץ ועם הדיוט שאפשר חושב, אני בבבל.
 במחשך עושה היה עליו, מתגבר היה כשיצרו ארץ׳ ודרך נמום לחלוחית שבו בינוני

 וההדיוטים, הבורים כמעשי עשו נחמן ורב רב כי מלהזכיר, הס מקום מכל מעשהו,
 וביותר בדמיוננו. זאת יצויר ולא יתואר לא עשו. העם כאחד בעצמם שהם

 והרי באמתיותו. שלמה אמונה מתוך ל״הכרוז״ מתיחסת שלנו שהגמרא נתפלא,
 הזה ומתן מהמשא שדווקא אמנם אם מסכתות. בשתי בזה ארוך ומתן משא לפנינו

 בתקופות שחיו לרבותינו, גם הכרוז אותו היה מוזר כמה עד עינינו, תחזינה
 תופשי כל אף עליו. דנו גדול ובהכרח נחמן, ורב רב בהן שחיו מאותן, מאוחרות

 אשר ומתמיה, מעורפל לענין הכרוז את מצאו אחריו בדורות התלמוד בים משוט
 את הם גם חשבו כרחם בעל אולם תכונתו. עד לבוא יכלו ולא מהם נכחד עצמו

 אשר המבוכה מן מנוס חפשו ולא וקימה שרירה לעובדא בכאן המסורים הדברים
 הבאתי התוספות ובעלי רש״י של דעתם מעולם. דברים היו שלא לומר לפניהם,

 הים, מפרשי בעלי הלבושים, בעל — האחרונים רבותינו זה לעומת למעלה. כבר
 העירו לא — הש״ם על בהגהותיהם איגר, ר״ע ביהודה, הנודע מווילנא, הגר״א

 באו שונים אמונים שומרי חכמים זו, במימרא טפלו לא שבכונה ספק, אין דבר.
 שאצל ברורה ראיה הוא כאן המסופר אדרבא, כי ומפולפלות, מחודדות בסברות

 בקבלה, אצלם היה אשר כפי הכל ומסרו כל על גדולה היתה האמת אהבת חז״ל
 לייטר משה ר׳ הסופר הרה״ג ידידי ויאה. נאה כך כל היה לא שהדבר אמנם אם
 של כבודו בהן להציל וחושב סברות שתי ים״ של ״זוטו היקר בספרו מביא נ״י
 מביא שהיה שדוכין בלא קדושין של המנהג את לשרש ״כדי האחת; רב.

 ולהשרישו שדוכין של המנהג את להנהיג דב חפץ תקלת־הפקרות, לידי לפעמים
 לשדך העיר מאנשי לבקש רגיל היה שמה, איקלע וכאשר דרשיש, יהודי בקרב

 שדוכי בלא אשה לקדש שלא ולהרגילם המקום לבני מופת ישמש למען אשה, לו
 לשאול} יש במאד. היא קלושה זו סברא לפענ״ד פרצות״. מכל להתרחק וכדי
 שכל למופת, שישמש חש, לא ואיך דרשיש? העיר באנשי דוקא רב בחר למה
 מהן ניצול אדם אין עבירות ג׳ ;אמר ״רב ;השניה ? כמוהו יעשה מישראל :אחד
 לפיכך נסיון. לידי עצמו יביא אל לעולם וסבר, וכו׳ עבירה הרהור יום, ,בכל

בשום אותנו תחליץ ולא מחזקת אינה זו סברא גם ליומא?״ הויא ״מאן הכריז

 על במכתבו עוררני קישינוב אבד״ק הי״ד צירלסון ליב יהודה ר׳ הקדוש הגאון )3
 ס״ז), ם׳ מהרי״א (שו״ת לבוב אבד״ק איטגנא הלוי אהרן יצחק ר׳ המובהק הגאון של התשובה

 הגאון נגע לא כמובן תמוהים. שם התוספות דברי וגם ברורה, לאינה המימרא כל את שמצא
גליא... לא ולפומא בלבו זאת חשב אפשר בספק. המעשה את להעמיד אחד ברמז אף מלבוב
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 גסיוז לידי עצמו אדם יביא אל ״לעולם :דאמר הוא ב ר הלא ממבוכתנו. אופן
 ע״א) ק״ז, (סנהדרין ונכשל״ נסיון לידי עצמו הביא ישראל מלך דוד שהרי

 לידי דוקא עצמו את רב הביא הלא ליומא?״ הויא ״מאן בדרשיש ובהכריזו
ב ;אחרת ועוד זאת ? נסיון  בנידוי יהא לדעת עצמו ״המקשה ;דאמר הוא ר

) לבנו ומצינן ע״ב). י״ג, (נדה, אנפשיה״ הרע יצר דקגמרי * ן נ  שאמר ח
 מפיו, נבלה דבר ומוציא פיו המנבל כל אבל לחופה, נכנסת כלה יודעין ״הכל

 (כתובות לרעה״. עליו נהפך לטובה, שנה שבעים של דינו גזר לו נחתם שאפילו
 ?״ ליומא הויא ״מאן :מכריז היה חנן, רב של אביו שרב, אפשר ואיך ע״ב) ח׳,

 (אודיסה, ״המצרף״ בספרו הוא גם התעסק ז״ל דובזביץ דוב אברהם ר׳ החכם
 כל על עין נשית ״כאשר דבריו: כה למרחוק. בדרך והלך זה בענין תרל״א)

 וחרד ירא היה איך נראה, אישות, בענין ומדרשים בש״ס ב ר רבנו דברי
 בכל ומטהר מתקדש היה הלא והוא עבירה, הרהור לידי אף חלילה יבוא פן

 להזהר כאלה בענינים למזהיר ב ר את תמיד ומצינו וטהרה קדושה עניני
 רב בשם הנמצאים מאמרים כמה מביא דובזביץ טוב.״ היותר צד על בזה ולהשמר
 היה הקדוש רב רבינו איך נאמנים באותות יראו ״מאמריו :דבריו את וממשיך

 מי ליומא, הויא מאן מכריז הוד. מביתו לכת בהרחיקו לזאת האלה, בענינים נזהר
 היו לא כי בגמרא, שם כתבו וכאשר קט, זמן על להנשא החפצה האשד. היא

 למי בסלו פת לו שיש מי דומד. אינו כי ליחוד, אם כי לאשה, אותן לוקחים
 לפנינו: שאלה נחת? כף אף האלה בסברות ימצא מי אבל עכ״ל. לו״, שאין
 ש ו פ ל ט ט ל גם איקלע רב והלא ? דרשיש להעיר כשבא דוקא רב ״ד.כריז״ למה

 הממליצים כי התימה, מן וביותר שם״• גם ש״ד.כריז״ שמענו ולא ע״א) ק״י, (חולין
ן רב את עזבו ב, ר כבוד בעד מ ח  בית אב היה ״ד.וא גם הלא ? ל״הפקר״ נ
 ד״ה ע״ב, י׳, סוכה (רש״י פיו״ על ועושין גולד. ראש בבית ומצור. נגיד דין,

 ויבדל דווינסק אבד״ק זצ״ל ראזען יוסף ר׳ האדיר הגאון נחמן״)• רב ״אגנינהו
 הביעו שזרים ורבנים פיעטרקוב אבד״ק נ״י לויא משה ר׳ הה״ג יד״נ לחיים
 כשד.יו עד וטחורים, קדושים כך כל היו נחמן ורב רב כי דעתם, את לפני

 לידי שיבואו נוקף היה לבם כי כהנזכר, מכריזים היו אחרת, לעיר מביתם נוסעים
 הסברות כל באמת אך ).’ הימנו גדול יצרו מחבירו הגדול כל הואיל זר, הרהור

 הן הללו הסברות דוקא למישור: העקוב יהיה לא ובהן הדעת מן רחוקות הללו
 רב או רב שבעל אחר אם ;חודרת שאלה ובעיקר כהוגן... הדבר אין כי הד.כרה,

 יש קטן אבר ;קי״ל וד״לא ? כך כל תקיף להיות יצרם פסק בעלמא, אשד. נחמן
 דרך במס׳ רבותינו לדברי כלל לב שמו לא האלה המסבירים כל ובו׳. באדם בו

כי בגדו, בה׳ אומר הכתוב עליו זנות, לשם אשד. נושא יש :י׳ פרק זוטא, ארץ

 מאמר ואמוראיס״ תנאים ב״תולדות ז״ל היידאן אר.רן ר׳ מקדיש הזה להאמורא )4
ה א ב ר בן שהיה ברר, בו שלם. י נ ת ח  שר״א הוא ופלא תלמידו. וגם ב ר ד ו

 חסדא ״א״ר : ע״א קי״ז, מפסחים מביא הרא״ה זה לעומת זה. מאמרנו על העיר לא היימאן
ב דבי לתילי חזינא ן ר נ ר ח ״ ב ב  רא״ה אומר בצדק רבא״. ״בר צ״ל כי ומעיר ר

גדולה. מבוכה יש הזה האמורא כדבר כי
ואמוראים״ תנ||ים ב״תולדות ז״ל היימן אהרן ר׳ היקר הרר.״ח גם הגה זו מעין סברא )5

שלו.
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 את שמושיעין בנים ממנו שיוצאין סוף שמים, לשם אשה והנושא זרים.ילדו בנים
 נשואיו ליומא״ הויא ״מאן כרוז ע״י אשה שהנושא לעינים, גלוי והדבר ישראל.

״ הויא ״מאן :בלישנא לדייק עלינו זה מלבד שמים... לשם אינן ? א מ ו י  ולשום ל
״ מטותיהם משמשין ואין הם, קדושים ״ישראל ;רבותינו לדברי לב ם ו י  (שבת ב

״ מטתו שישמש לאדם ״אסור ע״א), פ״ו, ם ו י  באמת ואם ע״א) י״ז, (נדה ב
 דעיר וברחובות דרשיש דעיר בשוקי להכריז נחמן לרב או לרב תקפה התאוה

 מאמר ועוד ? הוו בטליתם״ ״מאפילים כי יחשוב מי ?״ ליומא הויא ״מאן שכנציב
 (כתובות המטה״ בתשמיש אסור ״אכסנאי הכרוז: נגד כחומה לפנינו עומד אחד
 לשכנציב... בבואו נחמן רב וכן הוי, אכסנאי לדרשיש מקלע כי ורב ע״א) ס״ה,

 להסיר התעמקו לא החרוצים והמבקרים המדע שאנשי ופלא, הפלא מאד ונפלאתי
 להמוסר ניגוד שום מצאו לא כאילו התלמוד, גדולי משני הזאת החרפה את

 ב״דברי גרץ־שפ״ר ודורשיו״, דור ב״דור ווייס הירש אייזיק ר׳ עמנו. של החברתי
 לתולדות רחבים מאמרים שהקדישו הראשונים״, ב״דורות הלוי רי״א ישראל״, ימי
 כבשו לא אם יודע, ומי הזה מהמעשה לגמרי עיניהם את העלימו נחמן ורב רב
 מונוגרפיות שכתבו צורי, וי״ש אומנסקי יוסף החכמים גם בקרקע... פניהם הם גם

 אחת במלה אף נגעו לא הגדולות, ופעולותיו רב בהיי בדיוק והתעסקו מקיפות
 של המוסריים החיים מצב על שבמאמרו הרשברג א״ש החכם הוא יחיד בהכרוז.
 בהיותם אשר בבל, מחכמי ״שיש להזכיר, חש לא C ישראל וארץ בבבל היהודים
 ולא בסלם פת להם שתהיה כדי נשים, לעצמם מיחדים היו מבתיהם, רחוקים
 הויא ״מאן מכריז לדרדשיר מיקלע כד רב כמו: הסביבה, נשות אחר ימשכו

 רבותנו אצל ״גם שופט; הרשברג לשכנציב״. מיקלע כד נחמן רב וכן ליומא״
 הזמן לפי שנוים מקבלים והפריצות הצניעות מושגי היו התלמוד בעלי

והמקום״.
 העלטה את להסיר עייני את והאיר הדל ממני הסדו מנע לא אלקים והנה

 כי אני, אומר היסוס בלי חדש; נתיב לצד אשנב בפתחי הזה, ״הכרוז״ מן
ם ל ו ע א מ ו ל ז י ר כ ב ה ר ו א ב ן ר מ ח ן נ א מ  ״

 ברצותו גדול באילן ותלה לו, חמד לצון אחד איש רק א?״ מ ו י ל א י ו ה
 יבואו ואם עשו* הנבלים כאחד נחמן רב או שרב דעתנו, על תעלה לא להחנק.

 ישראל גדולי לך קדמו הלא כזה? רז כמוך לננס גלה מי וישאלוני: מערערים
 ככה על ראית למה דנא, רזא גלו שלא לקרסוליהם, אף הגעת שלא רוח, נאמני

 בשקלא וכרוך בתלמוד הנמצא מאורע באמתיות להכחיש הלום הביאך ומה
 לבי לא מאד, דלותי כי ידעתי גם ידעתי ;להם אשיב אני אף ?״ ארוך וטריא

 ולא לכבודי לא כי סהדי, ובמרומים עדי והשמים בארץ, שם לי לעשות הלך
 שני מעל חרפה הסיר למען אך כי הזה, לדבר ידי את נשאתי אבא בית לכבוד

 היא ואחת חזיתי. אשר ואת ״נבואתי״ את כבשתי לא האדירים התלמוד שרי
 לזרעא ליה חס בזה. הולך אני אשר הדרך, על תפארתי תהיה לא גם אם לי,

 משחרות וב״ה התלמוד מבקרי בין נמנה להיות בקדשים מעל למעול דאבא
אבותי בדרכי אני מתנהג שערותי כשהלבינו עתה וגם אני אמונים שומר ימי,

ד. ספר העתיד, התלמוד״, בזמן האשה של והתפתחותה ״יפיה במאמרו )6
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 המכירים אירופה מגאוני ע״ז תעודות ובידי התורה, ובשמירת טהורה באמונה
 התלמוד מן אחת מימרא שתיעקר ״מוטב לי; אמר ולבי הנה ועד מעודי אותי
 ואיתא תורתך הפרו לד׳ לעשות ועת עולם״ עמי בפני שמים שם יתחלל ואל

 ובודאי מישראל״, אחד יאבד ואל כמוהו ואלף משה ״יאבד ואתחנן; בתנחומא
 אם בפומבי, נזיפה לקבל אני ומוכן ־) בהן להתגדר וזוית פנה משמים לי הניחו
 דברי שישקול מי כל ;דברי אכפול המטרה. החטאתי כי להוכיח, שהוא למי יעלה
 והפורנוגרפי העגבי ״הכרוז״ את ליחס אופן בשום אפשר אי כי יודה שכלו, בפלס

לרבותינו, הזה הנבזה
 הפרוץ ״הכרוז״ כי ולהוכיחו, הקורא אוזן יותר לשכך אקרב בטרם אך

 על עצמו את להעמיד לו יהיה נחוץ יסוד, כל נעדר ליומא?״ הויא ״מאן הזה
נחמן. לרב ויחוסו ״שכנציב״ המקום

 את הקדוש רבינו שצוה דברים מארבעה אחד ע״ב, קי״ב, פסחים עפ״י
, ש ב ידורו ״שלא !היה פטירתו לפני בניו ב י צ נ ם כ ו ש י מ נ צ ל  ד

ו ו ו ה כ ש מ ם ו ה . ל ״ א ת ו ב צ י ל  ברורה, ידיעה איפוא לפנינו ב
 ציונים מהרבה יודעים אגו שוב היו. לצנים — בבבל מקום — שכנציב שאנשי

 ע״א, וביומא ע״א ע׳, קידושין ההוא: במקום זמן איזה דר נחמן שרב בתלמוד,
 נשאל ואם נחמן״, רב מבי ב י צ נ כ ש ב רבנן מיפטרי ״כי איתא: ע״א
 זה; על תשובה גם לפנינו הנה זה, במקום נחמן רב דר מדוע עצמנו את

 זקנינו אבוה בר רבא ואזל לנהרדעא ואחרבה נצר בר פפא אתא תק״ע ״ובשנת
ב ל נחמן ורב י צ נ כ  היה נחמן רב כי שנתברר, ומכיון ולמחוזא״. ולשלהי ש
 עמהם לו היו כרחם, ובעל אותו הכירו ושאנשיה ב י צ נ כ ש ב דר

 המעשה; כל ואמתיות במציאת להכחיש וברעדה בגילה בא אני יחוסים,
 הוציאו הם הם להם; חמדו לצון שכנציב יושבי כי חודר, באופן מובן הדבר

 ליומא?״ הויא ״מאן הכריז לשכשנציב שבבואו נחמן רב צדיק אותו על לעז
 רוח, בהשקט אומר אני ובכן היו. נחמן רב אויבי הלצנים כי נוטה, דעתנו

עלינו היו. נחמן, רב ולא שכנציב לצני ליומא?״ הויא ״מאן הכרוז שמחברי

 שכינם המלך, בתלמי מעשה ע״א ט', במגילה ומובא פ״א סופרים במם׳ איתא )7
 מה על להם, גילה ולא בתים ושנים בשבעים והכניסן זקנים, ושנים שבעים
נתן ״j רבכם משה תורת לי ״כתבו :להם ואמר ואחד אחד כל אצל ונכנס כינסן

ברא ״אלקים ;לו וכתבו אחת לדעת כולן והסכימו עצה ואחד אחד כל בלב הקב״ה
 השביעי', ביום וישבות הששי ביום ״ויכל ובדמות״, בצלם אדם ״אעשה בראשית״,

״ותצחק שפתם״, שם ואבלה ארדה ״הבא בראם, כתבו ולא בראו״, ונקבה ״זכר
את משה ״ויקה אבוס״, עקרו וברצונם שור הרגו באפם ״כי בקרוביה״, שרה

ישבו אשר ישראל בני ומושב אדם״, בני נושא על וירכיבם בניו ואת אשתו
 ואל ישראל בני זאטוטי את ״וישלח שנה״, מאות ר׳ ארצות ובשאר במצרים
ד׳ חלק ״אשר נשאתי״, מהם אחד חמור ״לא ידו״, שלח לא ישראל בני זאטוטי
לעובדם״, צויתי לא אשר אחרים אלי ויעבוד ״וילך העמים״, לכל להאיר אתם אלקיך
 ארנבת תלמי של שאשתו מפני הארנבת״, ״את לו כתבו ולא הרגלים״ צעידת ״את לו וכתבו
״בתורה אשתי שם והטילו היהודים בי ״שחקו :יאמר שלא שמה, על (עוררני !
 ליומא, הויא מאן להכרוז ובנוגע נ״י), גייער מאיר דר. הרה״ח יד״נ זה מאמר

אמרוהו. לא נחמן ורב שרב עינינו, נגד האמת אך אחת, אות אף שניתי לא
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 הריש היה אבוה, בר רבה חותנו, נשיאה. דבי חתניה היה נחמן שרב לדעת,
 לנו הידועה , א ת ל י היתה נחמן רב אשת דוד. בית ממלכות ונצר גלותא

 למאוד״). עד בדעתה תקפנית גם יחסנית מלבד שתיתה והעיקר, )“למלומדת
 בעיר להכריז בנפשו הרהיב לא נחמן שרב יבין, בקדקדו מח לו שיש מי וכל

 של חמתה לעורר היה דעלול מה אחד, יום על באשה הוא שרוצה שכנציב,
והמיוחסת. החשובה המשפחה כבוד חלול לגרום גם אשתו ילתא

 ביומא נחמן ר׳ של מאמרו לפנינו עומד בכאן האמור כל על והעולה
מעבירה״. קשה עבירה ״הרהורי ע״א: כ״ט, ע״ב, כ״ח,

 גם נתגלגל ליומא?״ הויא ״מאן שהכרוז לשפוט, יכולים אנו ובכן
״גבורים״. שני — אחד מ״גבור״ רב, נעשה נחמן מרב שבבבל. אחרים למקומות

 הדברים יצאו לא ב ר מפי שגם להוכיח, הוא למותר כי אמנם, אם ועתה
 יהיה שלא תלונה, כל מעלי לשכך ברצותי ליומא?״, הויא ״מאן המכוערים

 מאמרים עם עצמי את אבצר השגותיו, חצי בי לירות מהמורים מי ביד
אתי. הצדק כי נבון, איש כל יבין ומהם ב, ר בשם לנו המסורים

 ״אבא בשם גם לנו נודע איבו, בר אבא ר׳ הוא — ב ר ונימי פתגמי
 ראש הזה, הטהור האיש מחיי נאמן ציור לנו יתנו בכאן מביא שאני — אריכא״

 מצא בקעה ״רב העידו: שעליו הנשיא, יהודה רבנו של תלמידו האמוראים,
 קי״ג, (פסחים במילי״ תיפוך ולא נבלת ״הפוך אומר: היה רב גדר״.״ בה וגדר
 מיתה״ בשעת לו מגידים לאשתו, איש שבין יתירה שיחה ״אפילו — ע״א)

 שדמעתה שמתוך אשתו, באונאת זהיר אדם יהא ״לעולם —■ ע״ב) ה׳, (חגיגה
 קרובה אונאתה :מפרש רש״י ע״א. נ״ט, מציעא, (בבא קרובה״ אונאתה מצויה,

 משרה כשהקב״ה לו, הוגנת שאינה אשה הנושא ״כל — פורעניות.) לבוא
 — ע״ב״') י', (קידושין עליו״ מעיד ואין השבטים כל על מעיד שכינתו,
 מ״ג, (ברכ׳ כלבנון״ טוב ריח שיתנו חטא טעם טעמו שלא ישראל בחורי ״עתידין

 כולנה, על ועולה — ע״ב) י׳, (שבת הבנים״ בין בנו אדם ישנה ״אל — ע״ב)
 — י פריצותא״ ״משום :מפרש רש״י — בביאה דמקדש מאן מנגיד היה שרב
 דמקדש ומאן — !הוא״ ופריצות זילות ״דמנהג :רש״י — בשוקא דמקדש ומאן
לחשוב בדעתו מנייכו, במטותא יסכים, מי )”ע״א י״ב, (יבמות שדוכי בלא

 יהודה רב כשבא כי מסופר, ע״ב, ע׳, בקדושין בש״ם. פעמים כמה נזכרה )8
 ;ע״ב ק״ט, ובחולין ע״ה. כשאר נישוויך דלא תגריה לי שרי ליה שלחה נחמן לרב

 ם״ג, גיטין וכמובא ברפואות גם עוסקת היתה והיא רחמנא. לן דאסר כל מכדי
חסידא. עמרם לרב רפואה שעשתה
ותברר, כלמי ומסמרטוטי מילי ליד. ושלחה עולא על כעסה ע״ב נ״א, בברכות כמובא )9

דחמרא. דני מאה ד׳ אז
 המתואר כפי לנשואין, תתרצה אשר האשה, הוגנת כמה לשער, אנו יכולים )10
! ובהמפרשים בהמימרא
מצערי׳ קא הוד. רב :ומלבבת יאה מעשה מוסר ע״א) ס״ג, (יבמות התלמוד )11

 לי׳ עבדא — חומצא חומצא, לי׳ עבדא טלופחא, לי עבידי : לה אמר כי דביתהו. לי׳
״אמך לך ,׳איעלא :לי׳ אמר לה. אפיך בר״י, חייא גדל כי טלופחא,  :לי׳ אמר !

טעמא מינך דנפיק :אנשי דקאמרא היינו ;לי׳ אמר לה״. אפיכנא דקא הוא ״אנא
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 את ישים כאלה, נשגבות מוסריות ודעות במדות המחונן שאיש רגע; אף
 רבנן כזה? מבוזה בכרוז עצמו את ויפגם אחרת לעיר ויבוא פלסתר תורותיו

 יהיה והוא יעשו, וכן יראו ממנו העם המון שבני חש, לא ואיך להו. אית קלא
 ויכולים ישראל? בתפוצות אם כבנין זה ופריץ פרדוקסי מנהג שיתפשט הגורם

 תלמידי יהיו ״לא המאמרים: כבר היו ידועים רב של בזמנו כי להניח, אנו
 אדם ישא ״לא ע״א), כ״ב, (ברכות כתרנגולים״ נשותיהם אצל מצוים חכמים

 עליו, מתגבר שיצרו אדם רואה ״אם ע״ב), ל״ז, (יבמות לגרשה״ ודעתו אשה
 ובלבד חפץ, שלבו מה ויעשה שחורים וילבש אותו מכירין שאין למקום ילך

 רב. כי ספק, אין זה, על נוסף ע״א). י״ז, קטן (מועד שמים״ שם יתחלל שלא
 חייב בגדו, על רבב שנמצא חכם תלמיד ״כל כי דודו, חייא ר׳ מפי שמע

ע״א),״ קי״ד, (שבת מיתה״
 גדולי ששני הדעת, על להעלות אין כי בזה, האמור מכל לנו היוצא

 המוסר, חוקי בעצמם יפרצו ולצניעות, למוסר גדרים גודרי נחמן, ורב רב עמנו,
 שכרוז דעתנו, נניח ולא ישראל לכל ומחמירים עצמם על מקילים יהיו שהם
 עד כי בה, שחיו והחברה, להזמן מתאים שהיה כ״ב, אז מפתיע היה לא כזה
 כ״כ נהוג היה לא היה, שמותר אמנם אם נשים, ריבוי בירור, לידי שהבאתי כמה
 המאמרים יעידו זה על אחת. אשד, רק רבותנו,נשאו וביחוד בבבל היהודים אצל

 ב ר ו ע״ב) ם״ד״ (יבמות כתובה״ ויתן יוציא אשתו, על אשה ״ד,נושא האלד,;
א :טובה עצה יעץ בעצמו ל ב ״ ו ס נ , ת י ת ר י ת ת א ב ס  נ

, י ת ר ב ת י ס ״ נ ! ת ל  על ואירוניה לעג בזה ויש ע״א), קי״ג, (פסחים ת
אשתו. על אשה הנושא

, אחד מאמר עוד ולפנינו ב ר  כל כנגד השקול ע״ב, ב׳, סוטה במס׳ מ
 קול בת הולד, יצירת קודם יום ״ארבעים ;הוא וזה למעלה. שהבאתי המאמרים

 יצא זה מאמר בעל כי יתכן, איך כן אם לפלוני!״ פלוני בת ואומרת: יוצאת
 ?״ ליומא הויא ״מאן הכרזתו לרגלי לידו״ הבא ו״מן המקרר, מן אשה אחר לחפוש

 אומר אחד שהיה להאנשים מגנה היה רב כי ע״ב ס״ב, בשבת לנו המסור גם
 ״אנשי אותם וקרא המאמר) כל שם ראד, לחכימא, (די היום״ סעדת ״במה ;לחבירו
 אותם אז כי אחד, ליום לי להיות רוצת אשד, איזה מכריז היה הוא ואם שחץ״,

 טול ליומא?״ הויא ״מאן להכריז לך התרת ״ואתה לו: אומרים היו השחצנים
ב של ומאמרו עיניך!״ מבין קורה  לא הרע׳ לשון דוד קבל לא ״אלמלא ר

 מארצנו״ גלינו ולא אלילים עבודת ישראל עבדו ולא דוד בית מלכות נחלקה
 לישנא אותו אפיקהו רב בחיי כי נאמר אם מחאה, כעין היה אפשר ס״ב) נ״ו, (שבת
 הרע לשון עונש גודל לד,ם ולהראות ההמונים את להזהיר רצה והוא עליו, בישא
רעות. ודבות

 זאת בכל התגלגלה כיצד כן אם בצדק: התמים הקורא ישאל ועתה
 עקמו הגמרא מסדרי שגם ספק, אין אשיב: אני אף להגמרא? המימרא אותה

אולם פ||ה. דנו וכאשר זו מימרא בהכניסם מצחיהם את וקמטו חטמיהם

רואיע, אנו ; העוה״. שקר, דבר לשונכם למדו שנאמר הכי. תעביד לא את !מלפך
’ שקר. מלדבר עצמו את רב הרחיק כמה עד
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 נושא יהיה שאח ״- מכשול לצאת יוכל שממנו דבר, כל את לאסוף בהתאמצם
 גמורה הלצה כי שערו, לא לבם וגודל ובתמימותם — בתו נושא ואב אחותו

דנו. ואפשר, אולי ספיקא, ספק על ואפשר, — הדור לצני שהמציאו לפניהם
 הקשורה אי־נעימה לאגדה וקץ סוף לבי, אל מדבר אני כך עשיתי, בזה

 יסכים דבר נבון כל כי מובטחני, התלמוד. בתקופת רבותנו גדולי של בשמם
 לכף שידינוני אבקש כפי, פועל על יכרכוני יאבו לא אשר אלה כל ואת עמדי.

טהורה. היתה מנתי כי לי, ויאמינו זכות, לכף הפחות לכל
בכאן. הנאמרים מדברי קיצור רק בא להוטיקן שבתשובתי מאליו, מובן

 ושנוכח מאד מענין בתשובתי, העלותי אשר שכל לי, אמר הגדול הכומר אבל
 עשו לא ברבים, שמים שם לקדש עצמם על שקבלו האנשים, שאותם לדעת,

אדותם. בספרו דבר בזדון בישוף ושעריך שכזה דבר
 אחד ישראל צורר אף נגע לא בישוף עריך שעד כאן, להעיר אני רוצה

 ש. י. דר. הנודע, החכם ידיד־נפשי בה עסק לא וממילא הזאת, בהמימרא
דעתו. שיאמר כמוני קטן לתלמיד הרשות בודאי כזה ובאופן ז״ל. בלאך

 אבד״ק זצ״ל, צירלסאן מוהרי״ל האדיר הגאון לפני הענין כל כשהצעתי
 באמת ״נהניתי :לי אמר הוא בעיני. דבריו וישרו פניו אור אלי הטה קישינוב,

 ששפתם מרבותנו, לחשוב אין צרכה. כל מוסברת ודעתך בזה דברת אשר מכל
 המסורים במאמרים ובפרט סוגיות שבכמה היא, והאמת זא״ז. מכחישים היו ולבם
 נופך הוסיף הגאון להבינם״. זכינו ולא באפלה המגששים כעורים אנו רבותנו בשם

 חכם, תלמיד ,,כל ע״א)ן מ״ט׳ (פסחים רבותנו שמאמר אנא, ״מחזקנא משלו־
 גוזליו את ומייתם אשתו את ומאלמן ביתו את מחריב מקום, בכל סעודתו המרבה

 ומחלל נשמעים אינם ודבריו עליו באות רבות ומחלוקות ממנו, משתכח ותלמודו
 כל סוף עד בניו ולבני ולבניו לו רע שם וגורם אביו ושם רבו ושם שמים שם

 יהיה שלא שחששו כמה ועד רבותנו של המדות טהרת על למדי מעיד הדורות״
 לחשוב, אפשר אי נקיט. נקיה ולשון — מקום״ בכל סעודתו ״מרבה חכם תלמיד

 רואים, אנו זאת גם אף כזאת. בפרהסיא ובפרט בפריצות ינהג מדרבנן שצורבא
, את ״מאלמן אומרת אינה שהגמרא ״ ו י ת ו . את ״מאלמן אלא נש ״ ו ת ש א  

 זאת בכל אשתו, על אשה לישא בזמנם נאסר שלא פי על שאף בהדיא, יוצא מזה
 השיחה, במרוצת שהזכרתי והואיל, חכמים״. תלמידי בין ביחוד נהוג, זה היה לא

ם הכניסו ישראל ורשעי פריצי שלדעתי י פ ו י  ״מי ־ הגאון אמר בתלמוד, ז
 לא ״אכסנאי רב־ בשם אמר גידל רב מזויף? אינו שם המעשה כל אם יערב,
 תבשילו, שהקדיח תלמיד, איזה ובא הבית״, בעל של בטליתו ישן ולא ביצים יאכל

 כל את — ללעג חז״ל את לעשות או בדיחותא לשם אם — בצדו וכתב מומר או
 בחשבו הגמרא, אל המימרא את הכניס והמעתיק רבותנו, של בלשונם המימרא
 עד מהתלמוד״. כעצם בעולם נתפשט וכך הדבר כל נתהווה ומזה לפנים ששייכה

 מהרש״א רבנו מדברי לראות נוכל זצ״ל, צ״ס מוהרי״ל הגאון דברי נכוחים כמה
 להזכיר עוד ראיתי גררא ״ואגב ־ לשונו וזה שלו. אגדות״ ל״חדושי בהקדמתו ז״ל

 ודקדוק קושיא מתוך להם שנראה הדור, מחכמי שיש בהלכות. גם הנוגע בדבר
 הגהה הרואה המדפים ובעל דעתו לפי הישנות נוסחאות ולשבש בגפ״ת להגיה מה
מחדש, הנדפסות בגמרות הדפוס בתוך ומביאה אמתית היא כי בלבו, חושב זו,
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 ידוע כאשר ושיבוש׳ גמור טעות בהם ימצא אלו, בהגהות היטב המעיין ולפעמים
 בחוסר בגפ״ת הגהות כמה נמצאו חדשים בדפוסים כי מסכתות׳ בכמה באמת לי

 הצורך״. כל בהם למעיין גמור טעות הם אבל ושורש. עיקר להם שאין ובגרעון׳
 אצלי׳ ספק ״ואין ;ר משנה פ״ג׳ תמיד במס׳ לכתוב לבו את ערב התוי״ט זקני גם

 ״וטעות בקיצור; כותב י״ג) י״א, (אישות הרמב״ם ורבנו הגרסאות״. שנתשבשו
וכר. וקדמונים״ רבים ספרים על בדקתי וכבר שלהם׳ בנוסחאות היה

 ויעיד ליומא״ הויא ״מאן הכרוז אודות על לדבר הרביתי הענין לחשיבות
 מלאכתי בעד טובים יברכוני כי אקוד״ בזה. לבי כן כעטי כי בראשית׳ יוצר עלי
זו.

 בשעה בה אדם, לבני היהודים את דק חושב התלמוד אם ה.
לבהמות? העולם אומות את חושב שהוא

 נמצאים אדם״ קרויים העולם אומות ואין אדם קרויים ״אתם הדברים
 העולם״, ״אומות שונות: והנוסחאות מקומות באיזה ובזוהר בתלמוד באמת

א ההוספה ״מצריים״׳ ״כותים״, ״גוים״׳ ״נכרים״, ״עכו״ם״׳ ל א ״ ״ ה מ ה  ב
 לזרוס של בתרגומו להתלמוד הודות בישוף עריך הראשונה בפעם עליה שבא

 כאשר באמת היא ונמצאת האנטישמית׳ בספרות גם היא חדשה גולדשמיד׳
 ההוספה נכנסה כי יתכן, יבמות. במס׳ מינכן יד כתב בתלמוד בעיני, נוכחתי

- נדפסים ישנים בש״ס נמצאה שלא — הזאת  תלמיד ידי על מינכן יד לכתב -
 ההוספה אם מינה נפקא אין לכאורה מחצבתו. ושונא מומר תבשילו, שהקדיח
 לו דומה ושני — בהמה״ ״אלא בלא אפילו הלה מאמר לא. או היא מזויפת

 וכמה האנטישמית בהספדות דשופרי לשופרי נחשבו הרוג״׳ שבגוים ״טוב
 המאמרים יסוד על וסבלים רשעים משטמה אנשי עלינו בדאו כזבים וכמה שקרים
 להשתומם שאין היא והאמת לגמרי. חדשים מטעמים עשה בישוף אבל הללו!

 לעצמנו, ונודה ומקדם. מאז הרדיפות והגדילו חלודה העלו הללו הדעות אם כלל,
 להריגה״׳ ראוי שבהם ו״הטוב ״אדם״׳ בכלל אינם האומות התלמוד׳ עפ״י אם

 ביחוד — ובישוף הם? מורדפים ישראל בני כי לד,תאונן, פד, נפתח איך
 אדם, בכלל אינם העולם ״אומות סולל״: ב״דרך הלך — בה״שטירמר״ במאמרו
ם ה דם ״השופך כי אמרה וד,תורה ד  (הוא נכרי דם לא אבל ישפך״׳ דמו א

 אנו שעליה זו דעה אמנם מותר. הנוצרים דם כן ואם ״נוצרי״!) כמובן כתב
 וממילא נגדה, דעות נמצאות גופא ובהתלמוד יחיד של דעה רק היא בכאן, דנים

 שונאי כי היא, עובדא אך קנאית. דעה הוגה בעד אחראי ישראל כלל אין
 אשמות לגבי רק בזד,״, זה ערבים ״ישראל התלמוד במאמר משתמשים ישראל

 ״נאותים״ שאינם גדולים מעשים ישראל בן אצל ימצאו ואם וקטיגוריות,
 של מאמריו בשביל הקטיגוריה וכך הכלל, מן ויוצא יחיד הוא הרי לשטתם,

ישראל. כל על מתנפלת שמעון ר׳
 יד כלאחר בא וכו׳ אדם קרויים אתם שהפתגם אמנם אם כי לומר׳ נשוב

ת לענין א מ ו ׳ ט ם י ת  כל גרידא׳ כמליצה הרוג שבגוים וד,טוב מ
שהעלה קנה בד^ נעץ המאמרים בעל כי מרגיש, האלה הדברים את הקורא
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 עמדי מיום אני שגם אכחד לא מפחיד. באופן העולם אומות בלבות שרטוט

 לבי: אל ואמרתי הייתי נבוך המאמרים. לאותם שבאתי פעם בכל דעתי, על
מהעמים? רדיפות סובלים שאנחנו להשתומם יש אם

 י מ ו האלה במאמרים להוטיקן תשובותי עריכת לרגלי כשהתבוננתי אך
א ו , ה ם ה י ל ע  הוכחתי את מוסר אני לגמרי. חדשה הוכחה לידי באתי ב

 לי יחשבו שלא אבקש זאת אבל מערערים, עלי ירבו גם ולו כאן, גם זאת
 הצדק ולשם האמת לשם כי במרומים סהדי ולעזות. רוח לרמות זה צעדי

שעה: צורך היתה להוטיקן בזה ותשובתי !תכונתי,
ן ר׳ הוא האלה המאמרים בעל הנה ו ע מ ן ש , ב י א ח ו  אחד י
ו ארץ־ישראל. ומחריבי כובשי הרומיים, ידי על ^מהנרדפים מ ע ל ט ש  

ש ו ב י כ ד י , ב ם י צ י ר ם ע י ש י ג ר ו מ נ י מ י ל ב י כ מ  ע
. ם ל ו  במערה להתחבא נפשם אל להנצל כדי היו מוכרחים ובנו שמעון ר׳ ע

 רבה בראשית המדרש האדמה. במעבה טמורים היו שנה י״ג המציק. מחמת
 הוו בר״י אלעזר ור׳ יוחאי בן שמעון ר׳ חרובים; בדברים לנו מוסר פע״ט

 של חרובין אוכלין והיו דשמדא, ביומא שנה עשרה שלש במערתא טמורין
 נוראה. באכזריות הרומיים בידי ונשמדו נהרגו ומוריו העם חכמי גדולי גרודא״.

 וסבל בגולה הלך העם בארץ. שמות ויעשו ה׳ מקדש את החריבו העריצים
 ושנמצאו אז ששרר הנורא המצב כי לומר בנפשי מרהיב אני נוראים. ׳סגופים

 המתמיהים מן נהי׳ לא ואנחנו C אדם״ קרויים ״אתם המאמר אבי היה אבותינו, בו
 שמעון ר׳ מפי הזאת ההוספה גם אם יפלא, לא בהמה״ן ״אלא — גם אמר אם

 החיים בין המפרפר עם בן כי להבין, ונקל מנוח, ידעה לא הסוערת רוחו גאה.
 בני אחיו שסובלים המרים העינויים כל את בעיניו רואה אשר המות, ובין

 כותליו, מאחורי למצער האכזר הנוגש את ובערב בשחר ויקלל יבזה מדינתו
 תחתית׳״. ״שאול עיד בדברים, הפחות לכל — בפועל לא אם להשפילו, זישתוקק

 ״אומות מידי ישראל שסבלו מהצרות מתואר שבו אחד, מאמר להביא אסתפק
נפשך תן אדם, לי יאמר אם אמר, אבא בר חייא ״ר׳ שמד: של בדורות העולם״

 להעמיד רוצה תמימה״ ״תורה בעל נ״י עפשטיין ברוך ר׳ המובהק הגאון ש׳׳ב )1
 ״אנוש״, ״איש״, משמות ״אדם״ שם בין חילוק שיש בזה תלו״ ״על המוזר המאמר את

 שבא ״אדם״, השם כן ולא ״גברים״, ״אנשים״, ״אישים״, :ברבים יבואו שאלה ״גבר״,
 כאיש ישראל עם אחדות לצייר המאמר בעל וברצות אדמים, לומר יתכן ולא ביחיד, דק

 א׳, חלק ברוך״ ״מקור היקר ספרו ראה ביחיד. רק אדם שם לו ויכונן יערוך יחיד, אחד
 ר׳ הגאון זקינו דודו והוא בזה, אחר קדמוהו שכבר הגדול התייר מעיני ונעלם .758 דף

 י״ל ״וכן :שם וז״ל יתרו. פרשת יאיר״ בספרו״חוות חדש, אור בעל ז״ל קליר אלעזר
 אחרי אדם, קרויים העכו״ם ולא אדם קרויים אתם הגמרא לפרש הע״ה שאמר מה פי על

 רבים בלשון נאמרו האחרונים ושלשה אנוש גבר, איש, אדם, :שמות ד׳ המדבר לחי שיש
 על מורה ששם יחיד, לשון רק רבים בלשון נאמר לא אדם אבל אנשים, גברים, אישים,
 מהקדמת גם מביא יאיר״ ״חוות בעל שותא, ובהדי עכ״ל. בזה״. דהאדיך ע״ש אחדות.

 באהל, ימות כי אדם, התורה, זאת הפסוק שמפרש ח״א מאירות״, ״פנים בעל זקנו מורו
 בעל של חתנו הי׳ קאליר אלעזר ר׳ ״כי בכתבו טעה, עפשטיין ר״ב והנה המדרש. בית
 במערכת חיד״א הגאון גם זאת שמביא כמו חתנו, ולא בתו, בן היה באמת כי מאירות, פנים

ספרים.
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 של בדורו אבל מיד. שיהרגוני ובלבד נותן, אני הקב״ה של שמו קדושת על
 כדוריות מביאין היו שמדי של בדורו עושים היו ומה לסבול. יכול איני שמד

 נפשותם ומשיאין שיהיהן תחת אותן ונותנין באש, אותן ומלבנין ברזל של
 נפשותיהם״. ומשיאין צפרנן תחת אותן ונותנין קנים של קרטיות ומביאים

 גם זה. במאמר המונחת הטרגדיה גדולה כמה ב׳.) פרשה רבה, השירים (שיר
 קדושים מישראל, ורבבות אלפים שמד. של בדור ישראל בני אנחנו חיים עתה

 כל ותבקע לשמים עד צועק אחינו דם יום. יום ונשחטים נהרגים וטהורים
 החריבו, אדם בדמות אורבים ודובים טורפים זאבים המעונים. לקול העולם
 לגזרים קרעו מספר אין עד תורה ספרי מקדשנו, בתי אלפים ושרפו חרבו הרסו,

 רטשו. ילדים ובצמא. ברעב ומעולפות עמולות נשים אשפתות. עלי והשליכום
 ארכובותיהם עד הולכים והאכזרים האדמה, פני מעל נמחקו לאלפים שלמות קהלות

 כלבים מזוהמים, שונאים של זעמם בתוקף עלינו באו בלהות בלהות אדם. בדם
 בא ואני מישראל. נקיות נפשות של דמם את המלקקים שבעה יודעים אינם

ו וכותב: נ ח נ א ; י ״ נ ל ב א ר ״ ש ם י י י ו ר ם ק ד ן א י א ו  
, ם י נ מ ר ג , ה ם י ק ב ו ל ס , ה ם י ר ג ל ו ב , ה ם י ר ג נ ו ה  ה
, ם י נ מ ו ר ם ה י נ פ י ם ה י א ר פ ם ה י י ו ר ם ק ד א א ל  א
. ״ ת ו מ ה  כתבתי שאני ישראל כלל על ירגנו בשנים מאות שאחר יתכן׳ ב

 ברית גדולי צורחים אינם האם צודקים? הנרגנים יהי׳ האם האלה. הדברים
 ובעלי והיפנים הגרמנים כי ביום, שבע ובריטניה, אמעריקה ובראשם העמים,
 בן שמעון ר׳ של המאמר ברם, בהמות?*) אלא אדם בני בכלל אינם בריתם
 בתנאי ומוטבעים מיוסדים בהמה, אלא אדם קרויים העולם אומות אין יוחאי
 היה הנורא המצב והמקודרים: החשכים הימים באותם אבותינו של החיים

 נגד משפטו יתן שלא כזה וגבור צדיק העולם בכל ימצא אם תמיהני, הגורם.
 בין ריב ומחרחרים רבים עמים שודדים חרמה, ערים ושמים ארצות כובשים

 הוא והוא שלפנינו. בהמאמר יוחאי בן שמעון ר׳ של למשפטו שוה אדם, בני
 י׳). הלכה מ״ז, פרק סופרים (מסכת הרוג״. שבגוים ״טוב המאמר בעל גם

 לא והאם הרומיים. עמו, בני ללוחצי בנוגע זאת אמר יוחאי בן שמעון ר׳ התנא
 ספק ואין הרוג״? שבנאצים ״טוב משפטם: את כהיום תבל עמי כל חותכים

עשיה... לידי גם תבוא שמהאמירה
הרומיים; כבוש של התקופה את המסמן מאמר נמצא עצמו זמן מאותו

 נסתלק העולם, מן רשעים אבדו לעולם. בא אף חרון בעולם, שהרשעים זמן ״כל
 גם בא רשע בבוא שנאמר לעולם, באה רעה עולם, בא רשע העולם. מן אף חרון
 רנה. רשעים ובאבוד שנאמר לעולם, באה טובה העולם, מן רשע אבד בוז.

 על שם איש ואין אבד הצדיק שנאמר לעולם, באה רעה העולם, מן אבד צדיק
לעולם, בא צדיק הצדיק. נאסף הרעה מפני כי מבין, באין נאספים חסד ואנשי לב

בה, <ןותפים וישראל העולם שאומות צרה ״כל :רבותינו דברי נתאמנו בימינו )2
 נגד מנאצים יצאו שלא עד כ״ב). ב׳, (דב״ר, צרה״ אינה עצמן ישראל של צרה וכל צרה,

צרה... היתה לא ישראל צרת העמים,
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 מם׳ (סוף ידינו״. ומעצבון ממעשינו ינחמנו זה שנאמר לעולם, נאה טובה
י״א). משלי ילקוט סנהדרין,

 הלכתא ולית זו בסברא תוא יחידאי יוחאי בן שמעון ר׳ אלה, כל ואחר
 יתכן — אדם בכלל הם העכו״ם שגם ודורש עומד מאיר ר׳ התנא כוותיה.

יוחאי. בן שמעון ר׳ כמו מהרומיים ורדיפות צרות סבל לא שהוא מפני
ה ר׳ המובהק הגאון לפני כן אחר אחדות שנים כשהצעתי ד ו ה י  

 העליתי אשר כל את והי״ד זצ״ל קישינוב אבד״ק ן ה א ז ל ר י צ ב י ל
 עשה והישר הזך שכלו ברום הוא אך טובים, בזה דברי את אמנם מצא כאן,

ז מ י ר נ ו א ! ג ש מ  יוחאי, בן שמעון ר׳ של כוונתו שהיתה יתכן מ
ם שהנכרים במקרא יסוד בחפשו נ י  הרומיים ימצאו שלא כדי באוהל׳ מטמאים א
 הגאון אגב כן! הורה המלכות ומאימת ישראל, על חדשות ואמתלאות תואנות
 מקבל וכו׳ אדם קרויים אתם המאמר פיהם שעל דלקמן, המאמרים על העירני

 רמי אנשים על יורה ״אדם״ השם כי השגורה והסברא לגמרי חדשה צורה
תסתלק. ממנו, פחות על ״איש״ והשם המעלה

המאמרים: הם ואלו
 המאמר בעל — יוחאי בן שמעון ר׳ הוא שמחברו זהר, תקוני בספר

 אדם. ואית אדם ״אית ;זה בדמות מאמר נמצא ע׳, תיקון — אדם״ קרויים ״אתם
ם דאיהו אדם אית ד , א ן י ת מ ש נ ם ואית ד ד  א פ ו ג ד א

 באדם, יבטח אשר הגבר ארור אתמר: ועליה דמה. להבל אדם ביה: דאתמר
, ודא ל א מ און״. איש בליעל, אדם ס

 יוחאי בן שמעון מר׳ מאמר שוב אנו מוצאים ח׳, פרשה משלי, במדרש
ו ט פ ש מ ל ו . ע ם ד א  :בפירוש דעתו את מביע שלנו שמעון ר׳ בכאן ה

 ויעקב יצחק כאברהם ״אישים״ נקראים אתם התורה, את וקיימתם זכיתם ״אם
 שלא הראשון, כאדם אדם, בני נקראים אתם לאו, ואם התורה, את שקיימו

 שמעון ר׳ הוא המאמר בעל ז״ל. הגאון טעה (בזה עדן״. מגן ונטרד התורה את קיים
אחרת). גרסא לעיניו היה ואולי א. ת פ ל ח בן

״האדם״, של ערכו את יוחאי בן שמעון ר׳ מוריד האלה המאמרים בשני
מאד... נמוכה למדרגה היהודי,

ויקרא, פרשת רבה מדרש המאמר על הנ״ל האדיר הגאון עוררני עוד
י זבחים מיני ״מקבלים ט׳: ב׳, ע ש ר ל מ א ר ש  תחת להכניסן כדי י

 על בפרהסיא״. שבתות ומחלל היין את והמנסך המומר מן חוץ השכינה, כנפי
ן ״דכתיב לשונו; וזה כהונה״ ה״מתנות כותב זה ן פ׳ ה, מ ה ב ה מ  מ

ם י ע ש ר . מו ד נ ש ה ״ ה מ ה ב  מישראל אנשים שגם לראות יש מכאן ל
לבהמה... נדמו הם׳ כשרשעים

 מצאתי יעקב, בעין (תש״ג) שתא דהאי עצרת שמיני ביום עיוני ומדי
 לעצמו נעים פירוש הרי״ף חידושי הנקרא פינטו יאשיהו ר׳ הרב של בפירושו

לשונו: וזה וכר אתם אדם המאמר על
? קרויים אתם נמי לימא כן דאם ״וקשה, ן א צאני״, ״ואתן :כתיב דד,א צ

 באהל, מטמא שאינו ן א צ שקראם אדידיה מדידיה קרא וקשיא באהל. מטמא אינו וצאן
ם וקראם ד עושים שכשישראל :חז״ל שאמרו מה פי על לתרץ ויש ? באהל שמטמא א
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 אתם אלקיכם בה׳ הדבקים אתם אם כלומר אתם, אדם וזהו אדם נקראים מקום של רצונו
ם שאין מקום, של רצונו עושים ישראל שאין ובזמן אדם קרויים ת  אלא הדבקים, א

ש נקבה, של בנון אתן ש ת ם ש ח ה כ ב ק נ  אינם אז ה׳, את עבדו ולא כ
לומר, אתם״, ״אדם לומר וחזר צאני״ ״ואתן :קודם שאמר ניחא והשתא אדם. נקראים

ן בזמן ת א ובזמן כצאן, אתם הרי הקב״ה, רצון עשיתם ולא כנקבה כחכם תשש ש
 אתן יאמר זה וכפי אדם. קרויים אתם יתברך, רצונו לעשות אלקיכם בה׳ דבקים שאתם
עכ״ל. אתם׳׳. אדם אלא צאן, קרויים יתברך רצונו העושים ואין צאן, קרויים

על י״ד ג׳, אבות התוי״ט זקני שכתב מה מלהביא אמנע לא בזה ובעמדי
ל כי בצלם״, שנברא אדם ״חביב שם עקיבא ר׳ דברי כ ם ב ד  ר׳ אמר א

ת לזכות עקיבא ר׳ ורצה לבדם. ישראל לבני ולא עקיבא ל א , כ ם ד א  
 נידון״, העולם ובטוב נתונה והרשות צפוי ״הכל ;שם ט״ו ובמשנה נח. לבני אף

האומות״. שאר ובין ישראל בין אומר: הוא העולם כלל ״על התוי״ט; מעיר
 מדורות ז׳, משנה פי״ח, אהלות המשנה שעפ״י בזה אזכיר הענין ולהשלים

 סתירה לפנינו כאן והרי בבתיהם. נפליהם לקבור שדרכם משום טמאים, הגוים
C!מטמאים אינם הגוים קברי כי שמעזן ר׳ לדברי מפורשת

 לא ״ומי ד״ה ע״א, ט׳, פסחים רש״י על נ״י עהרענטהאל דוד ר׳ ידידי ועוררני )3
ם מדורות הנ״ל משנה מאהלות, גירסא שמביא תנן״ י ש ו כ  ושבושים טמאים ה

באהל. אף במיתתם מטמאים

בהמה לדם שוה שתים״ ״מהלכי דם התלמוד פי על אם ו.
? עליו חייבין ואין

 על לעורר היא ולמותר ראשה, סופה ולא סופה ראשה לא הזאת המשנה
 מהמשנה עמנו צוררי וביחוד התלמוד, מתנגדי שהוציאו הנוראה המסקנא

 חומר זו כשרה במימרא יש עליה. אשר מהפירושים ובעיקר הזאת") המסובכת
 ישראל את ולתת התלמוד בטיב בקי שאיננו הקורא את ולבלבל להטעות שיוכל

 להוטיקן תשובתי עריכת בשעת היתה ונפשי כולו, העולם כל בעיני לחרפה
 עליו, חייבים אין שתים מהלכי דם כי לפנינו, מפורשת משנה הרי ;מאד עגומה
 — שתים ״מהלכי במאמרם מאד, ומוקשים כדרבונות שם הפירושים ודברי

 ואפילו תלה, על המשנה את להעמיד רב בעיון להתעמק צריך משמע״. אדם
 על עינם שמו שלא התורה אדירי המפרשים רבותנו על ישתומם שבתמים תם
להלן. אבאר כאשר ה׳ פ״ח, כלאים במשנה בעצמם שכתבו מה

 בזה ה׳) פ״ה, (כלאים פעם לכתוב לעצמו הרשה התוי״ט אאז״ק והנה
 משנתינו, בפירוש נפנה מקדושים מי ואל נעשה, מה נדע לא ״ואנחנו הלשון:

 מה מהם באחד אין הבא, עולם לחיי כולם זכר המפרשים, כל שדברי אחרי
עליו״. משכיל כל דעת שתנוח שמספיק

 מחילות בו*לף זו. למשנה להפירושים בנוגע כן לומר עלי גם לבי למגינת
את מוצא אני שאין לומר, אני מוכרח רגליהם, כפות תחת אני עפר מרבותינו,

: משנד. ב׳, פרק בכורים )1 ם ז ד י ״ כ ל ה ם מ י ת , ש ד ו ם ש ד  ל
, ה מ ה ר ב י ש כ ה ת ל , א ם י ע ר ז ם ה ד ץ ו ר ש ן ה י ן א י ב י י  ח

״ . ו י ל עליו.״) חייבין שאין השרץ ״ודם ;הנוסחא מתקן ז״ל מווילנא (הגאון ע
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 כל דבריהם את בררו לא הפחות לכל ונכונים׳ מכוונים זו למשנה הפירושים
 הרמב״ם, לטעות. מקום דברים קיצור ע״י יתנו חלילה כי לבם שתו ולא צרכם׳
 מברטנורא, עובדי׳ רבינו משאנץ, שמשון רבינו צדק, מלכי ב״ר יצחק רבינו
 שתים״ מהלכי ״דם :בכתבם גדולה במצודה אותנו הביאו נחת״ כף ״מלא ובעל
ם הוא  שאין איש כל יראה היטב, עיון אחר כי היא אמת . C ם ד א ה ד
 מדוכא על לשבת רוצה איש כל לא אבל דם, מאכילת מחשבה שמץ אפילו בזה
 דם על חייבים שאין כאן אומרת המשנה כי להניח, הקורא יוכל יד וכלאחר זו,

 לרוב רבותינו כי יודע בתלמוד, פעוטה ידיעה לו שיש יהודי כל ברם, אדם.
 לישראל אסור דם כל כי וברור, פשוט דבר לנו זה וגם קטיעא. לישנא תפשו

 עומדים זרעים הכשר בשאלת כי כבדולח, ברורה המשנה רב בי ולבר כחזיר,
זו. במשנה אנו

 מהלכי דם כי המשנה, מפרשי לקחו מאין ידענא, לא בעניותא אני אבל
משמע? ם ד א ם ד שתים

 הוא שתים מהלכי ״דם הפירוש כי שהרגיש הראשון היה התוי״ט זקני
 יבינם ולא המשנה דברי את יעכל לא סתם קורא וכי חלק אינו האדם״ דם

 האדם. דם היינו הרב; פירש שתים, מהלכי ״דם כאן; אומר תוי״ט לאשורם.
 דם למתנא לתנא לי׳ דסני דמהו עיון, לי וצריך והר״ש. הרמב״ם פירשו וכן

 פילא לעייל שיאבו המגיהים מן אחד בא לדאבוננו אבל עכ״ל. להדיא?״ האדם
 אדם״"). בכלל שאינם גוים לכלול ״כדי בכתבו; מרקחת ועשה דמחטא בקופא

 ר׳ הנודע הגאון וחרמים. מצודים הזאת המשנה על ובנו ישראל שונאי ובאו
ף ס ו ל י ו א ן ש ו ז נ ת  זו למשנה בהגהותיו ומשיב״ ״שואל בעל ז״ל נ

 חללים; דם כמו האדם דם היינו הברטנורא; פ׳ שתים, מהלכי ״דם כותב;
ו י ר ב ד ם ו י ה ו מ  בתוך והשבתי ע״ז, ונשאלתי חללים. דם במו במ״ש ת

 מדם כ״ב דף ובכריתות ל״ז בחולין דילפינן למה כוונתו, דאפשר דיבור כדי
 מכשיר שאינו באדם ה״ה ולפ״ז קילוח. דם ולא מכשיר הקזה דם דדוקא חללים,

 בהדיא. אוכלים טומאת פי״א הרמב״ם וכ״כ הקזה. דם והיינו חללים דם רק
 לעניות נראה כן דווקא. הקזה דם דהיינו חללים, דם אדם׳ דם הברטנורא; וז״ש

 ברי׳ על המשנה כונת את להעמיד טרח הרבה יעב״ץ הגאון גם עכ״ל. דעתי״.
 ״תפארת בעל הגאון בא אחריו כלאים. שבמשנה השדה״ ״אדני על רמז ועשה

 שתים, מהלכי ותנא אדם• ״ר״ל :כתב הדעות״ לכל ״לצאת חפץ וכאילו ישראל״,
, י נ ד א נמי ומכלל ה ד  ליכא אבל זצוק״ל. יעב״ץ כרבינו דכלאים כפ״ח ש
 שייר לא כן דאם דמכשירין, כפ״ו מכשיר עופות דדם עופות, לרבויי דאתא למימר

עליו״. חייבים שאין שרץ לדם דשוה בסיפא למיתנא
שעליו חדש, נתיב ישראל״ ״תפארת בעל ואחריו יעב״ץ הגאון פתח בזה

כלומר, — השרץ, ודם חללין. דם כמו האדם״, ״דם ;כאן עוד אומר הברטנורא )2
 משום בו כשד,ותרו ודוקא דם, משום עליו חייבין שאין השרץ לדם שתים מד,לכי דם ושוד,

עכ״ל. הוא.״ כבשרו השרץ שדם לוקה, שרץ משום הותרו אם אבל השרץ,. דם על חייבין אין דם,
 גם והיא מביאה, אדם ערך ישראל״, ״אוצר אבל אינה. זו הגהה שלפני, בהתוי״ט )3

זו. למשנה יעב״ץ הגאון של בהגהותיו

<!נ»
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 ומ>ווד בשלום״. יבואו מקומם ״על ודבריו המשנה בעל של הנכונה כונתו אל נגיע
 המאירה מעיינם נעלם איך המפרשים, ושאר ברטנורא, הרמב״ם, האריות על יפלא
 והרמך אסורות ״הפרטיות לשונה: וזה ה׳) פ״ח, (כלאים מפורשת משנה אותה
י מותר נ ד א  בכאן כאדם״. באוהל מטמאות אומר יוסי ר׳ חיה, ה, ד ש ה, ו

 אדם לבני הדומות חיות, הם השדה ״אדני מפרשים: וברטנורא הרמב״ם גם
 איש כל יבין מכאן ורגלים״. ידים בפרצוף אדם צורת וצורתן בשדה הגדילות

 מהלכי ״דם שכתב בכורים, המשנה מחבר כי ספק, שמץ אף אין כי למדי,
ד י נ ד ״א על אלא אדם, לדם כונתו היתה לא שתים״, ש  ולפום ה״, ה
שתים״. ״מהלכי :וכתב דק לא ריהטא

 דם ממקומה: תזוז ולא כסלת ומנופה ברורה משנה לפנינו מעתה
. י נ ד א דם הוא — שתים״ ״מהלכי ה ד ש  משטינינו התבצרו לשוא ה

 ומסמרות אדם לדם התכונו רבותנו כי דעה, להפיץ בהפירושים ומקטריגינו
 מכל יוצא הלא כי עליו. חייבים ואין השרץ לדם דומה אדם דם כי קבעו,
 שונאי כלפי זאת אני ואומר בהכלל, מחזיקים אנו דמי. כבשרו שדמו ספק,

 בדבריהם, ברירות האי למרות המפרשים, ואת טהור לטהור המשמש — ישראל
 הגאון הראה אשר במסלה :היא טהורה בודאי ומחשבתם תנחם ישרים תומת

מכונם• על המשנה דברי עולים יעב״ץ
 דברי לפניהם פה כשימצאו יתעניגו, מאחינו הרבה שגם בחשבי,

 ״תפארת ובעל הברטנורא דברי פה אציג השדה״, ״אדני על המפרשים
 במשנה הדברים לבירור ישר נוגעים אינם שדבריהם אמנם אם ישראל״,
בכורים.

מפרש: ברטנורא הרב
 חיה אווזה בו שגדלה הארץ מן יוצא גדול חבל וכמין בשדות הגדלה חיה השדה, ״אדני

 וצורתו הארץ מן היוצא חבל באותו בטבורו ומחובר בתורה הכתוב ידעוני והוא ידוע ושמה
 אותו ומלמדים ברכיו עד ומגיעין ארוכות, שזרעותיה רק ורגלים, ידים בפרצוף אדם צורת

 בכף ולאכול השולחן על ולהסב ממש אדם כבן בגדים ללבוש וגם מים ולשאוב עצים לחטוב
 הנראה כפי אולם אפריקא, שבאמצעות גדולות ביערות רק מצוי אינו ובזמנינו ובמזלג ובסכין

 המפורסמים. לבנון ארזי גדולות, יערות בזמנינו גם ששם לבנון בהרי א״י בסביבות גם מצוי הי׳
 שיוצא בחבל לארץ ומחובר אדם בצורת חיה שהוא פירשו ורבותי דטור. נש בר נקרא להכי

 הורג הוא כי אליו לקרב רשאה בריה כל אין מת מיד החבל וכשנפסק מאד ומסוכן מטבורו
 מר בקול וצועק שנפסק עד בחבל מחצים מורים אותו לצוד וכשרוצים אליו הקרב כל וטורף

בריתך״*). השדה אבני עם כי באיוב רמז ואליו מיד. ומת
 :בשם החיה אותה וקורא הברטנורא דברי מביא ישראל״ ״תפארת בעל

ומוסיף; אוראנג־אוטאנג״ ״וואלדמענש,
 רק דינו כשמת, הכי אפילו ואבריו, בפרצופו לאדם דדומה דאע״ג ס״ל קמא ״תנא

 מ״ב פורקן בכולא הכא מדאיירו היינו הכא, דנקטינן והא באהל. מטמא ואינו נבילות כשאר
עכ״ל. טומאה.״ לענין מינר, נפקה הא נמי, נקט כלאים, לענין לזה זה שדומין מינים

המוגבלת. להשאלה מתאימה קצרה, היתה זו שאלה על להוטיקן תשובתי
 יודישען אים עראס אונד ״בלוט ספרי ערכתי כאשר הייתי, מוכרח זה לעיומת

שהמקטרג אחר באריכות, הענין אותו בכל לטפל לעבען״, אונד שריפטטום

״וידעוני״. על שם שכתב מה ס״ה לסנהדרין ברטנורא גם ראה )4
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 ״האוכל כי אסורות״, ״מאכלות הלכות מהרמב״ם סעיפים הביא בישוף
 דם על כי לוקה״, אינו המת, מן ובין החי מן בין מחלבו, או האדם מבשר
 לא בישוף סופרים״, מדברי רק אסור האדם וש״דם עליו חייבים אין האדם

 תאכלו, גבורים ״בשר י״ט; ל״ט, ביחזקאל הפסוק את גם אגב להביא בש
 המלומד לשכרון״. דם ושתיתם לשבעה חלב ואכלתם תשתו, הארץ נשיאי ודם

 שפט בזלצבורג, פויל סט. המנזרה ראש מגר, אליאס פרופיסור הקתולי,
 במאד ומנצח מוצלח ״באופן ;ספרי אדות על בה״רייכספאסט״ שפרסם במאמרו,

 מימון, בן משה דברי ואת הזאת המשנה דברי את לברר המחבר בידי עלה
 בישוף של ושהקטרוג אדם דם אכילת היתר שמץ אף בהם אין כי ולהראות,

באויר״. תלוי

? מהותו היא מה 7 היהדות של קיומה כיסוד נחשב התלמוד אם ז.
, ד ו מ ל ת  שהוא כמה עד ישראל, עם של פה שבעל תורה ה

 מה היהדות. של קיומו ליסוד נחשב העם, לחיי ומשפטים חוקים הלכה, קובע
ה חלק עם כך שאין ד ג א  של קיומה ליסוד נחשבת אינה היא שבו. ה

 שעברו, במאות ישראל חכמי מגדולי אחד עם• ספר של אופי לה ויש היהדות
 שבתלמוד האגדות על דעתו קי״ח לברכות בפירושו נותן הרשב״א, והוא

 בלשון מהם באו כי ״דע, קיצור; במעט דבריו את מוסר ואני ובמדרשים
 פשוט ענין רומזים לברכה זכרונם תמצאם לעתים כי רבות, לסבות עמוק
 החכמים היו ולעתים התלמידים, לבות לחדד כדי כלל, בו צורך שאין או מאד

 היו לעוררם וכדי ישנים העם והיו תועלת בדברי ומאריכים ברבים דורשים
 המסופר על משנתם״. שיתעוררו כדי לבהלם, זרים דברים להם אומרים
 מעיר עצמות, של גל ונעשה איש באיזה עינו נתן ששת דרב נ״ד, בברכות

 בכך. לענשו עיניו בו לתת כדי ונתפקח, ששת לרב לו נעשה ״נס ;המהרש״א
, ו ל ל ק אלא קאמר, ממש לאו עיניו, בו ונתן שאמרו מקום, ובכל ך כ ב  

 מליצות ארץ, ודרך מוסר דברי נכנסו האגדה לחלק עצמות״. של גל שיעשה
 שלהרבה ואגדות, חלומות פתרון ועצות, אזהרות ורפואות, סגולות ובדיחות,

 בזה התלמוד בעלי הושפעו שהרבה יתכן ליהדות. מחוץ גם ערך ,יש מהם
 בירושלמי בעלמא: לדוגמא זה ממין מאמרים בזה אביא שכניהם. מהעמים
 אוכל הי׳ אחת פעם כבש. בשר מואס הי׳ אחד איש כי יסופר, מ״ו תרומות

 ס״ה, כתובות ומית. ואתבלע הוא!״ כבש ״של לו; ואמר אחד ובא שור בשר
 חמור אפילו ד׳, בפה, תובעת ג׳ ניוול, ב׳ לאשה, יפה אחד ״כוס ע״ב;

 אשתך, עם מתחבק סרים תראה ״אם :ה״ג פ״ג, שבת ירושלמי בשוק״. תובעת
 אלא מראשו, ובצל שום אדם יאכל ״לא ;ע״ב כ״ה, ביצה לך״. רע אינו שמא

 שתה, ואם אחת, בבת כוסו אדם ישתה לא רעבתן• זה הרי אוכל, ואם מעליו,
ולפי הזמן לפי אומרו, לפי מאמר כל על לשפוט יש גם C גרגרן״• זה הרי

בווינד, האוניברסיטד, של דוצנט נ״י, ווייס יוליוס דר. הרופא הנודע המלומד ידידי )1
 הקדמונים, העמים חכמי בספרי גם נמצאים וכצלמם כדמותם האלה המאמרים כי לי הראה

■ המחברים. שם את ושכחתי
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 מפי ולא למוד מפי לא הלכה, למדין ״אין רבנן: אמרו לפיכך המאורע.
 הגדה ״בעל ע״ב) ק״ל, בתרא (בבא למעשה״. הלכה לו שיאמרו עד מעשה,

 שלהי ג׳ פרק הוריות, (ירושלמי מטהר״ ולא מטמא לא מתיר, ולא אוסר לא
 הבאי דברי הרבה גם נמצאים האגדה בחלק כי לומר, הוכרח אבל ה׳). הלכה

 חוץ בהתלמוד נתהוו זה מלבד זאת\) אמרו בעצמם התלמוד וחכמי וגוזמא
 לבי את שנתתי שנה, עשרים לי זה בולטים. זיופים גם גרסאות משבושי

 ידי שלדעתי השונים, ומהמדרשים התלמודים משני ומאמרים פתגמים ללקט
 בכרם מכאיב לקוץ תכופות בעתים שהיו ובוגדים מומרים בם; היו זרים

 ממני נלקח זה שהכתב־יד חבל, הענינים. תוך אל זיופיהם את רקמו ישראל,
 בכאן; אביא זה מסוג מאמרים שורה עלי. ידם העריצים נטו כאשר בווינה,
ם ״שלשה י פ ו צ , — בחיה חצוף הם, ח ב ל , — בעוף כ ל ו ג נ ר ת  
. — באומות ״ ל א ר ש  ט. מ״ב, פרשה שמות, רבה במדרש הגירסא היא כך י

 בר יצחק ר׳ בא זה ועל נודע. בלתי כמעט תנא הוא יקים, ר׳ המאמר, בעל
 או לשבחן, אלא ואינו לגנאי שהוא סבור ״אתה ואמר; אבא ר׳ בשם רדיפא
שוב האלה. המאמרים של המעלה יודעי שאינני העבודה, צלוב״. או יהודי

 שהן מפני לישראל? תורה נתנה מה ״מפני ע״ב; כ״ה, ביצה אנו מוצאים
 לעמוד יכולין ולשון אומה כל אין לישראל, תורה נתנה לא אלמלא עזין...
— ל א ר ש י הן: עזין ג׳ לקיש: בן שמעון ר' דאמר והיינו בפניהם

גבר יחשוב ומה בעופות״. — ל ז ג נ ר ת בחיות, — ב ל כ באומות,
 הפירושים, מהם. נודף ציון״ זקני של ה״פרטיכלים רוח ? אלה מאמרים על כמוני

 על למיתה נפשו ומוסר כנמר עז הוא ש״היהודי היא, המאמר בעל כונת כי
יצדיקו ולא יתאמתו לא אבל במאד, הם מקסימים אמנם יתברך״ השם קידוש

באומה יש סימנים ״שלשה מאמר: בהתלמוד מוצאים אנו הזה. הפתגם את
 אופינית ע״א), ע״ט, (יבמות הם״ חסדים וגומלי ביישנים רחמנים, הישראלית:

 הבית בהר מעלה גב על ״שהיה גמליאל בן שמעון בר׳ ״המעשיה״ היא
 ע״א). כ׳, (ע״ז ד״׳. מעשיך רבו מה אמר; ביותר• נאה אחת נכרית וראה

ף הזה המאמר ו י  יסתכל ״לא שם: המאמר על שכנגד״ ״צד כעין הוא ז
בבגדי ולא מכוערה, אפילו איש באשת פנויה, ואפילו נאה באשה אדם
 אשה, על הביט גמליאל בן שמעון שר׳ בדעתנו, יעלה לא אשה״. של צבע
 רב, בשם מאמר עוד ומצאתי יפיה. לשם — ישראלית או נכרית הך, היינו

ו פ ו י ז ד ש מ ו ץ ע ו ח ל מ כ : ל ק פ  נבוכדנצר שבקש ״בשעה ס
מחזרת והיתה אמה ש׳ עדלתו נמשכת כך, (צדקיהו) צדיק לאותו לעשות

והערל״ אתה גם שתת מכבוד, קלון שבעת שנאמר: כולה המסבה כל על
 יתכן, ולא טעם, חסר הוא זה, שבמאמר הנבול מלבד ע״ב). קמ״ט (שבת
וקדושים. טהורים גדול, יוצר ידי היו רב אמרי הדברים. יצאו רב שמפי

 א״ר גוזמא. :רבא אמר — זהב, של בכוס התמיד את ״השקו :ב׳ פרק תמיד )2
 שם ראה הבאי. לשון חכמים דברו הבאי, לשון נביאים דברו הבאי. לשון תורה דברה אמי

 הפסוק גם ■כי יבין, לא כסיל ״רק : הערה ועשה אלה דברי את קרא הגדול הכומר האריכות.
הוא״. וגוזמא מליצה רק תשתו״ הארץ נשיאי ודם תאכל גבורים ,׳בשר ל״ט ביחזקאל
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ן רב ״אמר ;מאמר אט מוצאים שוב מ ח ; אמר נ ב דכתיב ״מאי ר
 וארבעה ועשרים מאות ד׳ 1 עמו אלקים ומלך תיש או מתנים זרזיר

 והוא כחו שתשש עד פנחס לו והמתין היום אותו רשע אותו בעל בעילות
המזייף הרכיב בכאן ע״ב)י פ״ב׳ (סנהדרין עמו״ אלקים שהמלך יודע אינו
בפיהם ושם — ד׳ תשובה למעלה אדותם ראה. — שלנו ורב נחמן רב את

 ״ממשמע ע״א ע״ז, ביומא הדברים רבותינו, בשם להולמם אפשר שאי דברים,
 תלמוד מה אלא ד׳? היכל אל שאחוריהם יודע איני קדמה, ופניהם שנאמר
 (ראה מתריזין״ ותיו עצמן פורעין שהיו מלמד ד׳? היכל אל אחוריהם לומר;

 למיכאל״ הקב״ה לו ״אמר וההמשך ספק, שום בלי מין מאיזה הם מזויפים שם)
 לעשות חדלו המפרשים ושאר רש״י המאמר. של הראשון חלק על סובב וכר

הדברים, לאותם הערה
ב בשם הנאמר על ר׳ ר , ו ק ח צ י י ם כ ד ן א ו ש א ר  ״בא ה

 היה״, בעיקר ״כופר חוה״, על שבא עד דעתו נתקררה ולא וחיה בהמה כל על
וגדף שחרף עד עדן, מגן נטרד ״לא היה״, בערלתו ״מושך היה״, ״צדוקי

 יצחק ורבי רב כי ל״ח, לסנהדרין בפירושו חננאל רבינו כתב להקב״ה״,
ם כי להודיע, באו י נ י מ  כמותנו, היה מין הראשון אדם כי אומרים, ה

 שאומרים חם התלמוד חכמי אבל השכינה. בעיקר וכופר היה ערלתו ומושך
 את ליתן עתיד הפירוש, זולתי והמפרש פגם, בו כיוצא ועל הראשון אדם על

 חקיד הראשון ״אדם מעיד; מאיר ר׳ התנא כי להעיר, כדאי עכ״ל. הדין״.
 בידי הצליח כלל בדרך היה, עולם״ של ״נרו לעולם״, טהורה ״חלה גדול״,
 במקום ״יתד להזיוף וליסד להמימרא מתאים במקום זיופיו את להכניס המזייף
 כלל שייכים שאינם אלו מעין דברים נמצאים פעמים כמה אבל נאמן״.

 י״ח, קטן מועד דוגמאות; אביא הוא, לעינים שהזיוף באופן במקומם, וכלל
 אמה הוא משה, בימי שהיה ״פרעה, ;דרב משמיה ספרא אביטל ״אמר ;ע״א

 יקים אנשים ושפל שנאמר מה לקיים וזרת, אמה ופרמשתקו אמה וזקינו
 כלל יחם לו אין העננים. מן כמו בתלמוד מקום באותו נפל זה מאמר עליה״,

 פני והאירו לתורה יפים ופרחים ציצים עשו ז״ל רבותינו שם. להנאמר וכלל
 ה׳, שופטים ז״ל הרד״ק שכתב מה בכאן להביא כדאי טהורים. במאמרים המזרח

 רגליה בין שנאמר היום׳ באותו רשע אותו בעל בעילות ״שבע הדרש; על כ״ז
 הדברים, לכפול הלשון מנהג ״כן ;וז״ל ע״א) ק״ג, (יבמות רגליה בין שכב נפל כרע
רחוק״. והוא דרש בו ויש לחזקם כדי

 אינם בתלמוד מאמרים שכמה בהשערתי, אותי המחזקים דברים
 ב״מקור מצאתי הם, ומזויפים רבותנו של לבם וטהרת רוחם להלך מתאימים

 תמימה״, ״תורה בעל נ״י, עפשטיין הלוי ברוך ר׳ הגאון ויד״נ לש״ב ברוך״
 ומאמרים דברים כמה כי לכתוב, מתירא אינו הוא ע״ה. דף המבוא, חלק

 מלומדי מאחד הגליון בצד רשומים היו ועיקרם מתחלתם אשר וניבים,
 בידי נעתקים היו והספרים, הדפוס מלאכת גלות טרם הזמן, ובמשך התלמוד,
 הנוסח לגוף המעתיקים הסופרים אחד ידי על הדברים אלה נכנסו סופרים,

 בגליון, נרשמו במקרה ושרק התלמוד מן שמקורם חשב כי התלמוד, של
בשעתם נמסרו אשר עד ולהלאה ושלישית שניה להעתקה באה זו ומהעתקה
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 ראיות מביא הנ״ל הגאון וש״ב הזה. היום עד בתומתם ונשמרו ילדפוס
 למס׳ המשנה בפירוש לכתוב חש שלא מהרמב״ם, זאת, להנחתו ■מוכיחות

 המעתיק וכתבו בגליון שכתבן אלא הגמרא, מן אינו זה ״ופירוש זבים;
 הגמרא, מלשון ״אינו :ביומא כתב רש״י וגם נזהר״, ולא בגמרא הדברים בתוך

 טועה ״ותלמיד ובשבועות; הגמרא״, בפנים שהכניסום הסופרים מלשון אם גי
 ובכריתות: בגמרא״, הסופרים וכתבוהו ספרו, בגליון כתבה לו, שהוקשה
 הכניסוה טועים פרשנים וע״י היא, משובשת בספרים, הכתובה זו ■/,גירסא

 מיד הלשון ונתבלבל נתחלף רבות פעמים כי להדגיש, יש הגמרא״. לתוך
 של גורל הוא זה C התלמוד. מפרשי אצל זה על ההערות ורבו המעתיק,

!עתיקה טפרות
 הרבנית הספרות כל בנויה שעליו התלמוד, על צדק משפט לתת

 התקופות את ולהכיר לדעת צריך הגלות, תקופות בכל ים מני הרחבה
 שש במשך והירושלמי, הבבלי התלמודים, שני ונתפתחו נתהוו שבהן השונות,

 מפתגמים חוץ — בו אנשים אלפים ששה מערך וסברות דעות שנה. מאות
 עבריות מנשים וגם נכריות, ממטרונות ואפילו ופרס, יון רומא, מחכמי

 עלינו צופים״, ב״נופת לחכנו מטעים שאינו מאמר, אנו מוצאים אם מלומדות.
 ובאו התהפכו אשר והסבות, המאורעות על לעיל כאמור תמיד, א״ע לעמוד

 את תדין אל שם?״ אני הייתי ״אלמלי עצמו; את ולשאול ישראל, על ;אז
. שתגיע עד הברך ו מ ו ק מ  של דבריהם בסגטן להסתגל גם צריך ל
 הרבה רז״ל כי לדעת צריך רוחם. את ולהבין כליו ונושאי התלמוד בעלי

 מקוצר נתחוורו לא ממונותיהם הרבה בעלמא. לפלפולי אלא כתבו דברים
 מכל, ונעלת בדפוס. מאוחר ובזמן בכתיבה שעלו משבושים, וכאמור, הדברים,

 שאף גבול, כל עוברת חריפות דרך על עצמנו את אנו מוצאים לפעמים גי
גדול. בקושי רק בו, ידיהם את ימצאו לא בתלמוד הבקיאים

ניאוף? בכלל אינה נכרי אשת עם הזנות התלמוד עפ״י אם ח.
 התפקיד עצמו על שקבל בישוף .0 בתלמוד באמת נמצאה זו מעין מימרא

 ל״פעולתו״. נרחב כר זה במאמר מצא ה׳, עם על שקר ועלילות רעות דבות להוציא
 וכמובן מטעמים, מיני בכל המימרא הטעים בה״שטירמר״ ובמאמריו ״הדם״ בספרו
שהתלמוד כלומר ״הנוצרי״. על התכונו כליו ונושאי התלמוד כי לדעת, הראה

 ופחתו שד,וםיפו מגיהים ידי על בזיופים נלקו ש״ם ועל תנ״ך על רש״י פירושי גם )3
 הוציא ז״ל ברלינר ר״א רש״י. בשם אחרת גירסא נמצאת שבתוספות רואים אנו לרב משלהם.

 פירושים התורה על רש״י בפירוש יש כי הראה, ושם כתבי־יד, תשעה פי על התורה על פירוש
 שהעלה מה ראד, רש״י. דברי שהגיעו אחרים ממגיהים הוספות הנם ובאמת לרש״י, ניחסם אשר
 בשם א׳ פ״ד, מנחות תוי״ם וראה רש״י״. לתולדות ב״קונטרס נ״י לוינזון ר״י הרב החכם .בזה

 מבחוץ כן כתב טועה שתלמיד כלומר סופר, טעות הוא הרמב״ם שבפירוש דהלשון .הכ״מ
ליתא, הערבי ובנוסחאות בפנים וכתבוהו הסופרים וטעו

 מות רעהו אשת את ינאף אשר איש, אשת את ינאף אשר ואיש : ע״ב נ״ב, סנהדרין )1
 פרט —איש אשת את ינאף אשר לקטן, פרט —איש י/). כ׳, (ויקרא והנואפת הנואף •יומת

אחרים. לאשת פרט— רעהו אשת קטן, ■לאשת
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 של מהערותיו ■הצורר שבע ונחת גיל רב לנוצרי. הנשואה האשה לבעול מתיר
 תיפוק ומהכא לע־כו״ם, קדושין שאין אשמעינן, לעכו״ם ;אחרים ״לאשת :רש״י

 דאין וקמ״ל גוי, והיינו אחרים לאשת ״פרט התוספות; ומדברי דוכתא״ בכל לן
הצנזור.) מיד שלפנינו התלמוד בספרי נשמטו אלו התוספות (דברי לגוי״. אישות

 בספרי שמצאתי הסניגוריות כל זו. מימרא של אפיה על לעמוד מאד קשה
 תמוהים נשארו ותוספות רש״י ודברי המימרא ולבי. בעיני נסתפקו האפלוגיטיקה

 הענין, בזה לטפל בבואם העולם ומאומות מישראל חכמים והביאו מאד, הרבה
 בישוף העמים. בעיני ריחנו את להבאיש המימרא של בכחה יש ברם, במצודות.

 התלמוד כי הגרמני להצבור לספר ושנה וחזר רשתו את הזאת המימרא על פרש
 ולהשחית לקלקל בפירוש מתיר אלא הנוצרים, טרף לטרף בלמוד הסתפק לא
 לשונאי העתונים כל כמובן, פטמו, זו ובמימרא הנוצרים. של המשפחה טהרת את

ישראל. על בלבם קנאית שנאה אש והציתו קוראיהם קהל את ישראל
 עם הניאוף חלילה התירו לא ז״ל רבותינו כי בררתי, להוטיקן בתשובתי

 על הבא ישראל לבן העונש בקביעת רק עוסקת שלפנינו והמימרא נכרי, אשת
 ישראל. אשת עם הניאוף כמו בחנק עונשו אין כי ואמרו, לאיש, נשואה נכרית
 לנכרי״■ קדושין ״אין כי זו, למימרא טעם שנותנים ותוספות רש״י מדברי ודווקא

 שלא הקדמונים העמים על התכוין התלמוד אחרים״ ב״אשת כי ברור, רואים אנו
 לאשתו איש בין בהזדווגות ביחוד חייהם, ושבדרכי בקידושין נשים נושאים היו

 יותר.. באריכות עראס״ אונד ״בלוט בספרי גם העליתי כך ממש. כבהמות התנהגו
האומות. חכמי אצל הכרה מצאה זאת תשובתי

בספרים, עיוני מדי מצאתי באמשטרדם, תרצ״ח אב בחודש בהיותי אולם
 הרי לבעל, נשואה נכרית על הבא גם כי ברור, יוצא מהם אשר מאמרים כמה

:מקורם ברשימת המאמרים כאן מוסר אני תנאף. לא על עובר זה
 עמי״ שכבה ותאמר ליוסף) פוטיפר (אשת בבגדו ״ותתפשהו הפסוק על
 כבוד יוסף שחלק ״בשביל נשא: פ׳ רבה המדרש אומר י״ב) ל״ט, (בראשית

 רשות לו שאתן אתפרע, בנך לבן הקב״ה; א״ל בפוטיפרע, חטא ולא להקב״ה
ה קדש. שבת ביום קרבנו להקריב ת ת א מ י י א ק , ל ף א נ  חייך ת

המזבח״. בחנוכת לך פורעת אני
 שלא וכר: יוסף זה האיש? ״מי נ״ו; מזמור בובר) (ד,וצ. תהילים מדרש

תליך. בטוב נפשו פוטיפרע, באשת חטא
 שומע אינך למה :פוטיפרע אשת לו ״אמרה :וישב פרשה תנחומא מדרש

 בית של הפנויות השתא :לה אמר י. בנו יודע אדם ואין אני, איש אשת והלא ? לי
 הלשון המאמר בעל תופש בכאן אישי״ אשת שכן מכל לנו, אסורות אחרים

לנכרים. ״אחרים״
אשר בסנהדרין להמימרא מוחלטת בסתירה עומדים האלה המאמרים

לפנינו.
 מוצאים אנו בסנהדרין, הנזכרת להמימרא בניגוד העומד מאמר ועוד

 וכר, המומר את להוציא כולכם ולא מכם מכם, יקריב כי ״אדם ;ע״ב י״ג, בחולין
 כישראל״, ונדבות נדרים שנודרין הנכרים את לרבות ? איש איש לומר תלמוד מה

.ש י א לנכרי מכנה שהתלמוד אנו מוצאים . .
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תלוי שאינו ללאום עצמם את מחזיקים היהודים אם ט.
ודת? באמונה

״גזע״ לא אף הפוליטי, במובז ה/עם״ ״לאום״ אינם בימינו היהודים
 ״עם ישראל, אמונת משמע ישראל״ ״גזע הנאצים; תורת של במובנה
 אבות מסורת שמירת משמע —• ישראל״ ו״לאומיות ישראל דת משמע ישראל״

 בין האחד ההבדל בהאמת. מורד הוא אחרת, האומר כל לנו. הקדוש בכל
 לפנינו והרי מאבותינו. לנו המסורה באמונתנו רק מוטל האומות ובין ישראל

 הוא מתיהד ישראל, אמונת עלין המקבל אחרת אומה בן זו; חזקה באיה
 צדק גר עובדי׳ של שאלתו על הישראלי. וה״גזע״ ה״לאום״ לבן זנחשב

 לו; השיב אבותינו״ ואלהי ״אלהינו בתפלתו לומר הוא רשאי אם להרמב״ם
 לתלמידיו, ואב בדרכיו ההולכים הכשרים לזרעו אב הוא אבינו אברהם ״הן!
 שאברהם אבותינו, ואלהי אלהינו ;לומר לך יש לפיכך שיתגייר• גר כל והם
 הארץ, נתנה שלאברהם אבותינו״, את ״שהגחלת לומר לך ויש אביך, הוא ע״ה

 אבל אתננה״. לך כי ולרחבה לארכה בארץ התהלך ״קום לו; שנאמר
 ולומר; לשנות רצית אם לאבותינו״, נסים ו״שעשית ממצרים״ ״שהוצאתנו

 לא ואם אמור, — לישראל״ נסים ושעשית ממצרים ישראל את ״שהוצאת
 אין אליו, ונלוית השכינה כנפי תחת שנכנסת מאחר כלום, בכך אין שנית,

 הוא הרי נעשו. ולך לנו כאילו נעשו הנסים וכל ובינך, בינינו הפרש כאן
 ד׳ יבדילנו הבדל לאמר ד׳ אל הנלוה הנכר בן יאמר ואל בישעי׳; גומר1

 לברך לך יש וודאי דבר, לכל ובינך בינינו כלל הפרש שום אין עמו. מעל
״ בחר ״אשר ו נ , נתן ו״אשר ב ״ ו נ  הבדילט״, ו״אשר הנחילנו״ ״אשר ל
ך הבורא בך בחר שכבר ל י ד ב ה ן ו ת מ ו מ ו א  ונתן ה

 ם׳ פריימאן הוצ. קנ״ח, ם׳ ליפסיא, הוצ. הרמב״ם, (תשובות התורה״. לך
 ישראל, אמונת את מקבל אחרת אומה בן שאם ברורה, השקפה בזה הרי ׳מ״ב).

 כנזוף הוא דתו המחליף היהודי זה לעזמת ישראל. ונעשה מעמו מובדל הוא הרי
 היו ואגטליון, שמעי׳ התלמוד, גדולי שני יהודי. מלהיות ופוסק מעמו ונדח

 ה״לאום לצאצאי עי״ז נעשו שנתיהדו ומכיון אחר ו״גזע״ ״לאום״ צאצאי
 עובדא דעבדין לשלם עממין בני ״ייתון עליהם; אמר והתלמוד היהודי״
 ע״ב). ע״א, (יומא דאהרן״ עובדא עביד דלא לשלם, אהרן בר ייתי ולא דאהרן,

 כי הציוני״, ר״,פתגם על בהראותו בה״שטירמר״ בישוף לו עשה צחוק אך
 נפש על לותר רוצים אינם שהיהודים מפני דבר, לכל כישראל הוא ה״מומר

 והברורה״ הפשוטה ד״,הלכה של מקומה רשם שלא היא, ונפלאת מישראל״, אחת
 בכלל שהם ״המומרים אדות הריב״ש של ההכרעה הציונית. בספרות הזאת

 ספרד, אטסי על מוסבת — הנס! על בישוף הרים שאותה — ישראל״
ם ה י ל ע ו  כי וכשיודעים כישראל, ולחשבם לקרבם שמחויבים דן הוא ■

 הציונית, בתורת הבקי כל ישראל. אלקי את בצנעה ועובדים אנוסים הם ,באמת
 של מגופו שנשר אבר כעל מומר יהודי על מביטים הציונים שדוקא ידע,

 התלמוד למא^־ הוא. עמי־הארצות אז הפתגם, נמצא באמת ואם ישראל,
מזו לגמרי אחרת משמעות יש הוא״ ישראל שחטא פי על אף ״ישראל
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 דבר׳/ לכל כיהודי המומר ״דין קבעו חז״ל כי בישוף. של במסקנותיו שמופעת
 על הדברים נאמרו ובעיקר לאלקיו, לשוב אפשרות לו לתת כדי רק זה הי׳

 אבל ישראל, לאלקי נאמנים נשארו לבם ובסתר באונס דתם שהמירו יהודים,
 רבות צרות וגורמים ומלשינים בוגדים היו שבכלל להכעיס, מומרים על לא

 מפי־ שמעתי תרע״א ובשנת ישובון״. לא באיה ״וכל נאמר עליהם לישראל.
 יקרה״, ״אבן שו״ת בעל ז״ל ווייס הכהן ארי׳ בנימין ר׳ המפורסם הגאון

 רז״ל שאמרו שמה כאן, להזכר הראויה בדיחותא, טשרנוביץ, אבד״ק
 אלא המומר, לתקון אמרו לא הוא״, ישראל שחטא פי על אף ״ישראל
 ואנחנו ההמרה לו תועיל לא כי הראותו, למען חמתו ועל אפו על אדרבה,

 תשובות, ממאה יותר בידי ליהודי! אמונתו שהחליף אחר גם אותו מחזיקים
 על נוגה המפיקים תרנ״ז־תרע״ג, משנות תבל ארצות מכל ישראל מגאוני

לדינא"), ובהכרעה דבר בהחלט המודרני, במובן וגזע לאום אנחנו אם השאלה,

 ושהותר ריבולוציונריות אידיאות בלבם נושאים היהודים אם י.
? ומם מכם לגנוב הרבנים ע״י להם

 מסים ולגנוב ובמלוכות, בעמים זלמרד להתקוממות ומזימות אידיאות
 למעול ישראל בני לנו חלילה אמונתו. מפאת להיהודי הן זרות וארנוניות

 האשמות שכל ויעידו כאן יבואו אחדים מאמרים בקושרים. נמנה להיות מעל
 ״אמר :איתא ט״ו נ״ח בתנחומא יסודן. בשקר לזה בנוגע ישראל אויבי של

״ ה ב , ה ק ל א ר ש י ע ל י ב ש י מ נ ם א כ ת . א ם א ש  
ר ו ז ג ת ת ו כ ל מ ם ה כ י ל ת ע ו ר י ז ת ג ו ש ל ק  א

ו ד ר מ . ת ה י ל ק ע ם ר ר א ז ג ם ת כ י ל ׳ ע ל ט ב  ל
, ה ר ו ת ל ה ו א ע מ ש . ת ״ ה  לה״, תשמעו ״אל נאמר ואם ל

 ודתינו. תורתנו קיום בעד נפש מסירת אלא המלכות, בחוקי מרד משמע זה אין
 מפני רק בעיקר בא הרומיים, נגד כוכבא בר עם התקשר עקיבא ר׳ כי

 ומשמירת התורה מלימוד העם את הפריעו ישראל ארץ את בכבשם שהרומיים
 ובכל — לטפסר! תבעל — לארץ פרצות מנהגי ושהביאו אלקינו מצות
 בר של במרד עקיבא ר׳ של מהשתתפותו נוחה רבותנו רוח היתה לא זאת

ה עקיבא ר׳ ״ואף ואמרו כוכבא ע כוכבא״ ״בר השם את והפכו בו״ ט

הקסרית, באוסטריה הפרלמנט נבחר שהי׳ מי ז״ל בלאך ש. י. דר. הנודע החכם הרב )1
 (ובמקצתם אליו ערוכות תשובות ביניהם כתביו, אוסף תרפ״ג) (הו״ר פטירתו לפני לי מסר

 הביעו הכותבים שבהם והונגריה, גליציה רוסיה, מגאוני ז״ל) בירנבוים נתן דר. הנודע להסופר
 באמצעות תרפ״ט בשנת המצאתי התשובות רב את הללו. בשאלות התורה עפ״י דעתם את

 הנותרים ואת ז״ל. סוקולוב נחום לר׳ דווינה, הראשי רב ז״ל פויכטוונג דוד דר. החכם יד״נ
 האלה הכתבים כל אחרות. חשובות אגרות עם בירושלים, הלאומית לספריה להקדיש רציתי
 משני אותן שהצלתי ההעתקות, רק מהם ונשארו 1938 מרץ 14 ביום הגשטפה ע״י ממני נשדרו

 להביע המקום (פה לפרשבורג הנאצי הכבוש לפני אחדים ימים אותן שהבאתי אחר המחבלים,
 הכתבים להביא הגדולה השתדלותו על בלונדון נ״י ניימן יוליום מר הנעלה ליד״נ תודתי

 להרב איברא״ ״פרושי בספר מצאתי בישראל, הלאומית לשאלת ומענין חשוב מאמר ללונדון).
 הבית בזמן והלאומיות ״התורה ע״ד דבריו שליט״א. הענקין אליהו יוסף ר׳ הצדיק הגאון
שבידי. בהתשובות הגאונים להכרעות ברבם מתאימים הזה״ ובזמן
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 נגד הגנה אלא הארץ, באדון מרד זה הי׳ שלא להטעים צריך כוזיבא״. ל״בר
 — והבולשבים מהנאצים חוץ — הממשלות רוב בימינו בצדק. שלא הארץ כובש
 הדת מצד מחויבים ובודאי בודאי אנו תורתנו, חוקי לשמור אותנו מפריעות אינן

 אשר ומתקוממים מורדים תורתנו. מחוקי פחות לא המדינה חוקי כל לשמור
 אמונת את ומשקצים מבזים היהדות, עול גם מעליהם פרקו מחצבתם מישראל
 בגרמניה להנוצריות גם עלתה זו מכה עמהם. וקשר יחס שום לנו אין ישראל.

 הקב״ה השביע כי ב׳, פרשה השירים לשיר רבה במדרש המאמר את וברוסיה.
 יפת שמואל ר׳ הקדוש הגאון מבאר הגולה, מן בחומה יעלו שלא ישראל את

 בדברים שהש״ר על קול יפה הנחמד בפירושו מקושטנדינה זצ״ל אשכנזי
א לבד ״לא : האלה ל ו ש ד ר מ ת י ו ק ו ח ת ב ו כ ל מ  ט ל מ ה ל ה

ם י ס מ , מ ת ו י נ ו ג ר א  מהארץ, ולנוס להתקבץ גם אבל ו
כזאת״. יעשו שלא הקב״ה להם השביע בקרבה, יושבים הם אשר

 הרבנית בספרות יסוד ציון״ זקני של לה״פרטיכליס אם י״א.
היהדות? רוח פרי והם

 בזוי זיוף בהחלט. רע מעשה הוא ציון״ זקני של ״הפרטיכלים ספר
 להוכיח שאפו המזייפים ישראל. משטיני של נבלתם מראה הוא והרי ונעלב,

 הספר של שבבחו בהן. ולשלוט העולם אומות את לכבוש רוצים היהודים כי
 כמה עד רק מוכיח ביותר, וזהירים ישרים אנשים גם להטעות היה הזה
 בחריפות אמנם נעשה הזיוף האמת. על הנצחון עטרת ונושא בעולם השקר גבר

 העתיקה, ישראל ספרות את שמכיר מי אולם גבול, כל עוברות ורמאות
 ביותר המענין הוא. זר וילד ״ממזר״ הזה הספר כי ימצא החדשה, גם וכמובן

 להוכיח, מתאמץ בישוף שעריך ישראל, של הגדול המורה שהרמב״ם, זה, הוא
 בשלשה כותב היהודים, ע״י העולם כבוש של הרעיון אבי הוא הוא כי

 שמהם המשיחי, והרעיון וחרות לשחרור היהודים של מגמתם על מקומות
ציוך. זקני של בדעתם ש״נסכם ממה ההיפך — יוצא

הרמב״ם! לדברי נשמע
 המשיח לימות ומקוים מתאוים אנו ״ואין : חלק פרק סנהדרין, למסכת בפירושו רמב״ם

 שחושבים כמו הזמר במיני יין לשתות ולא סוסים על שנרכב ולא והעושר, התבואות לרב
 שיהיה מפני המשיח, לימות תשוקתם ורבתה והחסידיט הנביאים התאוו אבל הדעת, מבולבלי

 אל וקרבתו חכמתו והפלגת יושר ורב המלך וצדק והחכמה הטובה והנהגת הצדיקים מקבוץ אז
האלהים״.

 נביאיהם ישראל, כל נתאוו מה ״ומפני :ב׳ פ״ט, תשובה הלכות תורה, משנה רמב״ם,
רה לעסוק להן מניחות שאינן ממלכיות שינוחו כדי 7 המשיח לימות וחכמיהם  ובמצות בתו

 היסינז שבאותן לפי הבא. העולם לחיי שיזכו כדי בחכמה, וירבו מרגוע להם ומצאו כהוגן
תו מפני וכר, ה' את דעה הארץ מלאה כי : שנאמר והאמת והחכמה הדעת תרבה או  המלך ס

 ולפיכך רבינו, למשה קרוב הוא גדול ונביא משלמה, יותר יהיה חכמה בעל דוד מזרע שיעמוד
 הימים באחרית והיה ; שנאמר לשמעו, הגוים כל ויבואו השם דרך אותם ויורה העם כל ילמד
 הפס? לה שאין האחרונה והטובה כולו השכר כל וסוף ההרים, בראש ה' בית הר יהיה נכון

הבא,״ העולם חיי היא וגרעון,
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 ינוות והנביאים החכמים נתאת ״לא :ד׳ פי״ב, מלכים, הלכות חורה משנה רמב״ם,

 העמים, אותם שינשאו כדי ולא באומות, שירדו כדי ולא העולם כל על שישלטו כדי לא המשיח,
 נוגש להם יהיה ולא וחכמתה, בתורה פנוין שיהיו כדי אלא ולשמח, ולשתות לאכול כדי ולא

הבא.״ העולם לחיי שיזכו כדי ומבטל,

 לישראל ליתן עתיד שהקב״ה והנחמות, והברכות הטובות כל הן הן
. לבוא לעתיד . .

 כבראשונה שופטיך ״ואשיבה הקב״ה של ״היעוד כי הרמב״ם פי על כותב התוי״ט אאז״ק
 יתברך הבורא כשיכין ספק בלי יהיה שזה הצדק״, עיר לך יקרא אח״ב כבחחלה ויועציך

 פ״א, (סנהדרין תומתם״ ותגדל ולתורד, יתברך לשם ותשוקתם זכותם ותרבה אדם בני לבות
בזה). האריכות וראה ג׳ משנה

 I לענינינו המתאים מאמר מובא כ׳) ס׳ העולם, (אומות חדש ילקוט ובספר
 אותם ובין ישראל את ששעבדו אותם בין להקב״ה, יהללו האומות כל לבוא ״לעתיד

 ששעבדו הם — גוים :האומים כל שבחוהו גוים, כל ה' את הללו וזו ישראל. את שעבדו שלא
בישראל״. שעבדו שלא הם ~ אומים ישראל, את

 כי כתוב, מפורש אלא להאומות, ישעבדו שהיהודים קל רמז אף כאן אין
ו האומות ל ל ה להקב״ד- י

 בכל או הארצות בכל שתתפשט א״י ״עתידה שמאמר להעיר, צריך
ובמדרשים. בתלמוד למצוא אין העולם״

להוטיקן. גרמני בתרגום וגם במקורם שלחתי דלעיל הקטעים כל את
 שלחתי שוויציה, בברן, ״הפרטיכלים״ בענין הנודע המשפט בימי

 ראש ליד נחוצות הערות עם גרמנית מתורגמים המאמרים מאותם העתקות
 אחד מימון, בן משה ר׳ ״דברי הצרופה: באגרתי ואמרתי המשפט בית

 במצרים. 1204 בשנת ונפטר בספרד 1135 בשנת נולד ישראל, חכמי מגדולי
 הרבה הם״. מזויפים שהפרטיכלים ומוכיחות חזקות היותר ראיות הם

 הידיעה הביאו הנאצים, של השפעתם תחת עמדו שלא לארץ, בחוץ מהעתונים
 שהפרטיכלים היום, כאור ברור המראים מהרמב״ם כתבים מ״התגלות״

 הקדיש באיטליה קארלינא״ דעל רעסטע ״איל החשוב והעתון ד^ מזויפים
 התנפלו לעומתם ותמונתו. הרמב״ם תולדות גם והביא זה לענין שלם מאמר

 היהודי על יבוא נקם יום כי בה״אנגריף״, הבטיח גבלס הנאצים. עתוני עלי
 ברכיו על יכרע ועוד הפרטיכלים, אמתיות להכחיש שהעיז על הזה, המחוצף

 והיתה ורוזנברג שטרייכר גבלס, של התרגזותם על שחקתי אז חנינה. לבקש
 לכרוע באמת מוכרח ואהיה יום יבוא כי שערתי, לא נפש. ולמשוש לעונג לי
. חנינה ולבקש ברכי על . .

עלי, עבר אשר כל את בחרדה בזכרוני עולה האחרונות, השורות בכתבי
 — העולם כל ועל עמי בני על עלי, האלה הרשעים שהביאו והיגון העמל כל את

 אבדה כי חשבתי לי; צפוי היה מר גורל בידם, בהיותי מאד. לי מרה ונפשי
 ונדכא נמוג בלב אמרתי ביום פעמים שלש ממני. נדחה עזרה וכל תקוה כל

 ענני. והוא ה׳ אל קראתי ניסים. רבינו של הגדול״ ה״ווידוי את שליש ובדמעות
 יתכן. לשלל; לי היתה נפשי אך ממולדתי, גורשתי ופושע כבוגד ומנוגע מוכה

 פעם ובכל רז״ל דברי על להגן לפעמי ה׳ רוח החל נעורי בימי עוד כי בזכות, כי
אחרים, כלפי ואי־סבלנות אייצדק שמץ ופוסקים בש״ם מצאתי למודי שבדרך
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 פחדתי כי הערותי, את אז פרסמתי לא ;התנצלות שמצאתי עד המדוכא על עמדתי
 לחסד יחיל לבי ועתה בראש. קופץ להיות הגדולים, ההרים בין א״ע להכניס
 הרשעים וכל הנאצית׳ המכשלה אבי והיטלר, רבים, ימים יעברו לא כי עליון,
 גם יהיו ובוז, חרפה הם גם ינחלו ולרציחות, ולחמס לשוד בקשר עמו המה אשר

 ומבקשים ברכיר^ על כורעים מאחינו, אומללים אלפים אלפי וכמו כמוני הם
• חנינה .  הפילו כדורים, כבשחוק ממלכות בגורל שחקו עמים, והכניעו דכאו הם .
 וחללו אלקים בתי החריבו חמלו׳ לא ויונקים עוללים וגם קבר, מצוא בלי חללים

 ישיב האלה, הפראים על אפו שטף ישפוך השי״ת כחנו, דל ואם — תפלה בתי
 למשול שואף לבו בגאון ה״פיהרער״ השפוך. דם נקמת את וינקום כגמולם להם
 קבר בזה הוא חוצב כי נקוה, הבה — יחד גי יבשה ועל ים על העולם, כל על

 מ! ישראל זרע חלילה לבער נכלים נוכל ה״פיהרער״ בריתו. ולאנשי לעצמו
 לבצע ביכלתו יהיה לא כי ה׳, בחסדי אנחנו בטוחים — זכרה ולהשבית העולם

 האדמה. פני מעל ימחה ושמו יכלו כעשן וגבורתו תקפו שכל הרעה, מזימתו את
 בכחש הגרמני העם להתעות הופקדו אשר האנשים וכל ורוזנברג שטרייכר גבלס,

 לראות מצפים אנחנו נאצו. ואשר חרפו אשר ה׳ מיד הם גם ימלטו לא ובמרמה,
 ובכללם האדם בני כל ואז מאומה, יבצר לא וממנו תקצר לא ה׳ יד במפלתם,

 העמים לאלה יהמה לבי אחריש, ולמה מחריד, ואין שקט נחיה ישראל, בני אנחנו
 את לערוך ואומץ כח לי יתן השי״ת חפצו. לכל אותם היטלר הטה מיראה אשר
לעם, היותינו מיום נורא היותר ישראל חורבן גרמו אשר והסבות הקורות עצם

הכופרים את להרוג מצוה כי דין, ערוך בשולחן נמצא אם י״ב.
היהודים? בתורת

 הכופרים כי — ה׳ תכ״ה, משפט חשן — מבואר הדין שבאמת אמנם אם
״ בהדיא שם מבואר אבל להרגם, מצוה ובנביאים בתורה ל א ר ש י מ ״  
 נאמר לא ובנביאים, בתורה הכופרים מישראל, שלא אלילים, לעובדי בנוגע

 כי להנוצרים, יחס שום זו להלכה אין להצילם. שאסור אלא להרגם שמצור,
 כתבי את ומקדישים מעדיצים אלא ובנביאים, בתורה מודים רק לא הם, הלא

 כשהיה רק זה כל כי העירו, המפרשים ישראל לגבי גם אבל אלה. הקדש
 נגד שהוא בשביל נוהג זה דין אין הזה בזמן אבל וסנד,דרין, מלך לישראל

 ה ש מ ר׳ הגולה ממורי אחד דברי בכאן מלהביא אמנע לא המלכות. דין
:לשונו וזה הגולה״ ״באר בפירושו זה, לדין ש ק ב ר

 ולא בזמניהם שהיו אלילים עובדי על אלא זה דבר לברכה זברונם חכמינו אמרו ״לא
 הישראלית אומה אנחנו אשר הגוים אלו אבל העולם. ובחדוש מצרים ביציאת מאמינים היו

 עיקרי ובכמה מצריזם וביציאת העולם בחדוש מאמינים הם ביניהם, ומפוזרים שלהם בצל גולים
 בהג״ה, קנ״ו ם׳ באו״ח רמ״א והובאו הפוסקים כמ״ש וארץ שמים לעושה כוונתם וכל הדת

 בעל בזה האריך כאשר בשלומם להתפלל מחויבים שאנחנו אלא להצילם, איסור שאין רק לא
 אנחנו משמרתנו ועל ידעוך. לא אשר הגוים על חמתך שפוך בפסוק הגדה בסדר ה׳ מעשי

 ומקומות מדינות כל ועל והצלחתם והשרים המלכות שלום על תמיד להתפלל עומדים
ממשלתיהם".

ר ר׳ י א , מ י ב ד ל ז״ל. ד,רא״ש נכד ופילוסוף, מחבר א
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 שיושבים מאותם הראשונה ״הכת ט׳; נתיב אמונה״, ״שבילי בספרו כותב
 על והעולה העולם״. אומות הסירי הם הראשונה, למחיצה סמוך ערן בגן

 מנחת כהנים, מנחת המעמידה ג׳ משנה ה׳), פרק (מנחות המשנה היא כולנה
 כדילפינן שם; מפרש ברטנורא והרב אחת בשורה גוים ומנחת המשיח כהן

ש י א , מ ש י  כישראל״. ונדבות נדרים מביאים שהנכרים מלמד א
 ע״י וחובה זכאי ע״י זכות ״מגלגלין רבותנו; ממאמר גם עין להעלים אין

 לנכרים״ ובין לישראל בין האדמה, משפחות לכל הזאת במרה וכן חייב,
טו.). פרק רבא (אליהו

ז״ל, מעטט יחזקאל ר׳ בלום אוצר הרה״ג, היסב בלונדון, ובהיותי
 לר״א חרדים בספר הנעים המאמר אל לבי תשומת את יחזקאל״, ״אבן בעל

 מישראל איש ״כל וז״ל; באן. שמקומו חושב ואני ח׳, פרק ז״ל, אזכרי
 שיודעים ות״ח חלילה, מחלוקת או חנם שנאת ע״י העליון ביחוד מלפגום יחרד

 ורעות וחבה רבת אהבה להם להיות הרבה, בזה להזהר צריכים הסוד, זה
 יתבטלו ידו שעל ואעפ״י הכל. ועיקר שרש הוא השלום כי ישראל, כל עם

ה מלימודם. פ ת ו פ ׳ צ י ב ה ר  א, ס ו ג א ר א ס ף ם ו י ר׳ ה
ו ב ל ר ז ש ״ ב ד ר ׳ ת ו ה ו י כ ר ד ד י מ ם ת ו ש ם ל ו ל  ש
ן י ם ב ד ו א ר י ב ח ן ל י ב ש ו י ו א ת ש א ו ל ל י פ א  ו
ן י ז״ל״. אליהו את לראות זכה ועי״ז , ם י ו ג ה ב

\

? הנכרים את לשטום לחוב מטילים והרבנים התלמוד אם י״ג.

 ובספרות בתלמוד וענף שורש הזאת להאשמה אין היא. מחריפה עלילה
 היהודי את כמו הטוב הנכרי את לאהוב מחויב היהודי כי היא, האמת הרבנות.

 כבר זה העיר ונכון יפה .C כמך!״ לרעך ״ואהבת בתורה כתוב כן כי הטוב.
 של כוונתו לו כי ״נעכסטענליעבע״, במאמר ז״ל, כהן הרמן פרופ. הנודע החכם

 לא אז כי לזולתו, ולא היהודי על אלא כמך לרעך ואהבת עם היתה המחוקק
 לא ״ולאחיך כמו עמך״ ״לבן או ״לאחיך״ אלא ״לרעך״, בהתואר משמש הי׳

 כי ברורה, ראי׳ עוד מצאתי ואני עמך״. בני את תטור ולא תקום ״לא או תשיך״
 ״כל ירושלים; חרבן על המקונן בדברי הנכרי, גם מובן ״רע״ התואר תחת

ה י ע  חיים ר׳ המקובל ב׳). א׳, (איכה לאויבים״ לה היו בה, בגדו ר
היהודי ש״מחויב ;ה׳ שער א׳, חלק קדושה״, ״שערי בספרו כותב ז״ל וויטאל

 אלהי צבאות ה׳ אמר כה ;ע״א צ״ג, סנהדרין ממם׳ מלהביא אמנע לא בזה ובעמדי )1
 בן שמעון ר׳ משום יוחנן ר׳ אמר ובו׳ מעשיה בן צדקיה ועל קוליה בן אחאב אל ישראל

. נשי את וינאפו בישראל נבלה עשו יען כקליות שעשען מלמד :יוחי ם ה י ע  מאי ר
 צדקיה אל השמיעי ה׳ אמר כה :לה אמר אחאב דבוכדנצר. ברתיה לגבאי אזל ? עביד

 של אלהיהם לה, אמר לאבוה. ליה ואמרה אזלה אחאב. אל השמיע ה׳ אמר כה אמר וצדקיה
 מובן ״רעיהם״ תחת כי ראשית :ומפורש פשוט מוצאים אנו מכאן וכו׳ הוא זימה שונא אלו
 נכרי, אשת עם ניאוף קוראים רז״ל כי שנית !),היה נכרי בודאי נבוכדנצר של (חתנו נכרים גם

!נענשו נבוכדנצר של בתו אל שהלכו אלו השקר נביאי ושני זמה
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 איננו //גוי״ התואר כי להעיר (צריך לגוי״. אפילו הבריות, כל את לאהוב
 אליעזר דר׳ פרקי בהמאמר אינדיהודי.) לכל כלל שם הוא רק לגנאי׳ מושג
ם :מבואר נאמר עשיו, לבני להשמיד הקב״ה עתיד פיו שעל מ״ח פרק ה ש / ,  

ם י ר י צ נ ב , ל ״ ל א ר ש ם ישמעאל לבני וכן י ה , ש ו י ב י ו א  
ת הנוצרים כתיב. יכרתון אויביך וכל מ א  באמונתם המחזיקים ם, י י ה

ישראל. לבני צרים אינם אף ד׳, אויבי אינם
 להעלילה, אוזן יטה בהאמת, למרוד ומתכוין יהל לא עיניו שאור מי רק

האינו־יהודי. את לשנוא היהודי שמחויב

? הנכרים את ולהטעות לגנוב מתירים והרבנים התלמוד אם י״ד.

 גונב יהי׳ מאתנו שאחד בישראל, כזאת תהיח לא היא. גמורה עלילה
ד שהוא אופן בכל אותו גוזל או מהנכרי צ . מ ו ת נ ו מ  עולה העושה יהודי א

 ובאמת. בצדק חיים דרך לנו שהורו שלנו, הגדולים הרועים דברי על עובר כזאת,
 דעת לגנוב ,/״אסור זה; על ואחרונים מראשונים חמורות אזהרות כמה לפנינו

 הוא״ גזל כי אסור, נכרי ״גזל ע״א), צ״ד, (חולין עכו״ם״ של דעתן ואפילו הבריות
 הידוע״, הנכרים ושונא הנורא ״האכזר דברי בזה הם וברורים פט״ו). רבא, (אליהו
 ופתוי, חלקים בדברי עצמו להנהיג לאדם ״אסור :ה״ו פ״ב, דעות בהלכות רמב״ם

 שבפה, הדבר הוא שבלב והענין כברו, תוכו אלא בלב, ואחד בפה אחד יהי׳ ולא
ר ו ס א ב ו ו נ ג ת ל ע ת ד ו י ר ב ו ה ל י פ א ת ו ע ״ ד ו כ  ם ע

 נכון ורוח אמת שפת אלא אסור, דעת גניבת ושל פתוי של אחת מלה ואפילו
 ״אסור ת״א; פי״ח, מכירה בהלכות כותב הוא שוב והוות״. עמל מכל טהור ולב

 ישראל ואחד עכו״ם ואחד דעתם, את לגנוב או וממכר במקח אדם בני את לרמות
זה״. בדבר שוים

 ״ואני כותב; שמ״ח ס׳ משפט חשן הגולה, באר רבקש, משה ר׳ הפוסק
 ולא הגוים, את שהטעו טעות מן והעשירו שגדלו מי שראיתי לדורות, זאת כותב

 השם קדשו אשר ורבים ברכה. אחריהם הניחו ולא לטמיון, נכסיהם וירדו הצליחו,
 יתירה והניחו והצליחו והעשירו גדלו חשוב, בדבר הגוים טעות והחזירו

 ;תתרע״ב ס׳ שלו, חסידים״ ב״ספר כותב מרגנסבורג החסיד יהודה ר׳ לעולליהם״.
 ואין האדם את מורידים דברים ואלו לישראל, כמו לגוי עול אדם יעשה ״אל

 אשכנזי צבי ר׳ מזרעו״. נפרעים יהיו לו, עומדת השעה ואם בכנסיו, הצלחה
 כמו בלאו אסורה הנכרי וגניבת ״גזילת ;כ״ו ס׳ צבי״ ״חכם שו״ת בספרו אומר

 להאיר, צריך מכוערים״. מעשים לעשות שלא נצטוינו שאנחנו בשביל ישראל, של
 שום בימינו אין עכו״ם גזל לענין ע״ב קי״ג, קמא בבבא וטריא השקלא שלכל
 דמלכותא, דינא פי ועל דינא״ דמלכותא ״דינא שמואל שם שהורה אחר ערך,

 צירלזון ליב יהודה ר׳ הקדוש הגאון לנכרים. גם אסורה ואבדתו ישראל גזל
 בערל, עלמא בהאי דמשקר מאן ״כל ;לך פרשת הזוהר מאמר על עוד עוררני הי״ד
 אחשוב אך זה, בענין ופרטים ראיות עוד לי יש דקוב״ה״. בשמיה דמשקר כמאן

כאן. להציגם למותר
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 והרבה לפני, שהיו מהוטיקן השאלות כל על התשובות כאן מסרתי לא
 בישראל, ואבדון הרג על אנחות מלאה נפשי עתה. עליהן מלהשיב מניח אני מהן

 עלי, סדורה אינה שנתי גם כברזל, עלי קשה הזכרון יסובב, ככרמל עלי ראשי
 מפלתן כשתבוא למועד, חזון עוד לקולמסי. שביתה כאן ואתן כלכל נלאיתי ולכן
רוממה. תהא והמשפט הצדק ממשלות ויד האכזרים הנאצים של

ומקטריגים, משטינים פי אסתום הזה הפעוט שבספרי אמנם חושב אינני
ר בכאן שסדרתי תעודדני, תקותי זאת בכל מ ו ש ח ד  הרבה שיועיל ח

 יראו שבעמים; הטובים מן רבים בלבות והפקפוקים הספיקות את להחליש
 ברומה תשובותי שעשו הטוב, מהרושם זאת ונוכחתי אביון. לעם צדק ויתנו
 הנוצרים בחוגי לעבען״ אונד שריפטטום יודישעם אים עראם אונד ״בלוט וספרי

הרבנות. וספרות התלמוד את יודעים שאינם הפשוטים מאחינו הרבה בלבות וגם
 שלהי זי״ע טוב יום תוספות בעל עינינו מאור זקני, בדברי מסיים אני

 האומות מן לישראל שלום ,,לעשות הנעכר; לזמננו המתאימים עדיות, דמסכת
 והבנים האבות לב ;כלומר אבותם. על בנים ולב בנים על אבות לב והשיב וכו׳

 היום אותו ישיב צרותם, מפני פה ואלה פה אלה וברחו מפחד מורך בם נפל אשר
אמך. בזה זה ויתנחמו אלה את אלה וישיבו לגבורתו

 שישלח לבבנו נשא אליו ד׳, לישועת יזם בכל ומצפים מחכים אנחנו
האדם. בני ולכל לנו השלום, מלאך בקרב

!מקום מכל הנם יבוא

 על חסידים׳/ ה,,ספר מחבר החסיד, יהודה ר׳
להנכרים: היהודים יחסי

 ברב היהודים מנהגי כן הנכרים שמנהג ״כמו ;תתש״א ם׳ חסידים״ ״ספר
 באותה הנולדים היהודים בני יהיו כן בעריות, גדורים הנכרים אם כגון מקומות
העיר״.

 אני לו; אומר והנכרי יחדיו שהם ונכרי ״ישראל תתרפ״ה; ם׳ שם,
 לי תגיד אותי, ירמו פן ירא ואני יהודים ושם פלוני למקום ללכת רוצה

 עם עסק לך יהי אל לו, יאמר ישראל אותו נאמן, אינו ומי נאמן הוא מי
ופלוני״. פלוני

 אלה לעמוד ביניהם תנאי שעשו ונכרים ״יהודים תתרי״ח; ס׳ שם,
לנכרים״. היהודים יעשו כן ליהודים, הנכרים לב בכל עוזרים והנה לאלד״

 משהיה יותר רעות לכמה שיבוא נכרי של גזל ויש ת״ר; ם׳ שם,
 יאבד אחד חוטא וזה שיגזלהו, לשם אחר יהודי יבוא שאם לישראל, גוזל

העיר״. באותה ליהודים שהיה טובה הרבה יהודים לשאר
 אם שלום, בדרכי לשנות מותר שאמרו אע״פ ״דע תכ״ו; ס׳ שם,

 ברצון, לו מלוה ואינו מעות לי תלוה לאדם ויאמר יהודי או נכרי יבוא
 לשנות שמותר מה כי לי, אין לומר יכול אינו לו, יפרע לא פן ירא כי

הדבר״. עבר בשכבר בהן שלום, בדרכי
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 הזהר נח, לבני שנצטוה מצות בשבע הזריז ״נכרי שנ״ח; ם' שם,
 יותר תכבדוהו אלא תזלזלוהו ואל אבדה לו ותשיב אסור שטעותן מטעותן,
בתורה״. עוסק שאינו מישראל

 משהיה יותר רעות לכמה שיבוא נכרי של גזל ״ויש ת״ר; ס׳ שם,
יותר תכבדוהו אלא תזלזלוהו ואל אבדה לו ותשיב אסור שטעותו מטעותו,

 שמתקוטט בסכנה, כולם שמשים היהודים בין רשע אחד ״אם :ת״ש ס׳ שם,
 את והרג חושש ואינו בסכנה כולנו משים אתה למה לו אומרים והם הגוים עם

בסכנה״. כולם את שם הוא שהרי אותם, יהרגו שלא כדי אותו, נותנים הגוי,
 איט והנכרי הנכרי את להרוג שרוצה ״ראובן תתרכ״ב; ס׳ שם,

הנכרי״. עם שמעון יחבר רואה, ושמעון אותו להרוג מבקש
נכרים״. אפילו אדם, שום תקנטר ״אל ע״ד: ם׳ שם,
 מה אמר לנכרי. שבועה מחויב היה אחד ״יהודי תי״ח; ס׳ שם,

 לצדקה. חציו אתן אמת, בשבועת מידו כספי אוציא באמת אשבע אם ? אעשה
 כולו תתן אם ״אפילו אמר; והחכם באמת״. תשבע ״מוטב שאמר: מי אמר

 אפילו תשבע ולא לצדקה תתן שלא מוטב לצדקה, תוסיף עוד ומשלך לצדקה
 יעשה שלא אדם יזהר לכך אמת״. שבועת עבור נחרבו כרכים מ׳ כי באמת,

עדים״. בפני אלא היהודי ועם הנכרי עם
 וכך כך לו ואמרו הנכרים עליו העלילו אחד יהודי C תי״ט: ם׳ שם,

 ״אני לחכם; אמר באמת. ונשבע עשה, שלא לישבע והוצרך לנו עשית
 כדי לישבע, הוצרכתי כרחי ובעל נשבעתי שאמת אע״פ שנשבעתי מצטער

 א״ל באמת״. ואפילו מעולם נשבעו לא ואמי שאבי לפי אותי, ימיתו שלא
 לא שמים שם תזכיר שלא עליך קבל לך, שיתכפר תרצה ״אם החכם;
לשון״. בשום ולא בחנם ולא באמת

ותעודות. מכתבים
 דלא באתרא נפשי׳ לאודועי לאינש לי׳ שרי נדרים במס׳ אמרינן

 יראו הבאים. המכתבים בזה אני מפרסם מאמר אותו של בכחו לי'. ידעין
 חלילה התכוונתי לא נמנה; אני ד׳ לדבר החרדים בין ב״ה כי הקוראים,
 היתה שמים לשם עלי, משיגים ימצאו שאפשר דברים כתבתי ואם להתפאר.

 עם הי׳ אשר כל את להגיד רק אחרת, ברירה לפני היתה לא כונתי.
כך. הורוני השמים מן ובודאי לבבי,

תע״א. לונדון לפ״ק תרצ״ט למב״י ט״ז ב״ה
 שאהבה את מצאתי לאלקים גדולה עיר לונדון פה בגולה בהיותי

מוכתר התורה, בהפלגות ומופלג המופלא הרב כבוד שלשום, מתמול נפשי

. . להשבע לאדם יפה אינה האמת על אפילו רבותינו ״אמרו ;ויקרא תנחומא ראה )1 .
 והיא אמת שבועות על נחרבו וכולם המלך, בהר עיירות אלפים לו שהיו המלך בינאי מעשה

שוא״. שבועת



ך א ל בח52

 ומדע החכמה מרומי על לו גובה אשכולות, איש המעלות, וכליל בנימוסין
ם מוה׳ כ״ת י י  בבקשתו, כיבדני רוחו ובענוות ווינא, מגולי נ״י ך א ל ב ח

 אות לו לתת הברית, לארצות לאמריקא ד׳ ברצות פניו שם כי היות,
 ד׳ עם בהתיחסות ומהותו איכותו מגידות שורות ידידות, מזכרת ברית,

 מלבד נ״י, ידידי כבוד מעלת כי אעיד, נפשי כוסף במיטב והנני ואנשים.
 הזמן ותהלוכות עולם בעניני גם לו רחב לב ביראה, ומצוין ת״ח הוא כי

 ומקטריגים משטינים נגד תבונה וכל ובדעת בעצה הערך, יקר ספר וחבר
 עשה וספרו חז״ל, מאמרי הקדושים, רבותינו על ידברו שפה בלעגי אשר

 גם והוא עמנו לטובת פעולותיו רבו זה מלבד המדע. בעולם גדול רושם
 אפפו נסיונות אלה, כל ואחר ש״ק• קדושת בעד ביתו ונפשות נפשו מסר
 אותו, ענו בעסטרייך, ולמעלה למטה החמס וקם המהפכה בעת ראשו את

 בחמלת כי ועתה ענוי. וקשי חירוף לסבול שכמו הטה נפשו, בא ובמאסר
 וחכמתו תורתו אם כי מכל, נקי לאמריקא לילך תמיצר מן נמלט עליו, ד׳

 בהתמנות לחוננו לקרבו, ומנהיגים רבנים מטוב אחלה לבו, לוח על החרותים
 במדד! ביתו ונפשות הטהורה נפשו להחיות וכאלה, וכאלה רוחנית בהשגחה

 ר• וכבוד הברכות ממעון יבורכו ומחזיקיו גדולה במדה ערכו כפי גדושה
אכי״ר. יעטרם רצון וכצנה יזרח עליהם

׳ ׳ ק ה י ע ש תע״א. וויען אבד״ק מלפנים ט ם ר י פ י

ווילנא. תרצ״ט, שני פסח ב״ה,

 האי עם נתודעתי בוויען, הגדולה הכנסיה על תרפ״ג בשנת בהיותי
 מוה״ר ספרא, מלא צנא בתורה, מופלג הגדול הרב ויקירא, רבא גברא

ם י י  שנים איזה ולפני מכתבים. איזה עמו החלפתי ומאז נ״י, ך א ל ב ח
והשכיל בו, ברכה כי וראיתי יום, יום כמעט בקרני בווילנא, בהיותו
חיים, אוצר מספרו גליונות כמה גם לעיני והיו אמת. דבר על והצליח
 יצאו שלו ומוניטון רבה, בשקידה לסדר לבו נשאו אשר התשובות מפתח
וחכמה תורה בזמננו, יקר חזון באמת והוא העמים, בין גם וחוקר לסופר
 ולהשפיל בתלמוד דופי להטיל מפורסם צורר יצא וכאשר צמודות. בו ויראה
 בשפת חבר אשר יקר בספר עשה גדולות חיים הר״ר לעפר, ישראל כבוד

 לגלות נאות היותר באופן לו עלה ממסקנותיו כמה לי מסר וכאשר אשכנז,
המשטין. של מזימותיו נכלי את

כי יחד, גם ומשמיחה מעציבה ידיעה חיים ר׳ מהרב קבלתי והנה
 נפשו הציל כי ד׳ וברוך לבוזזים שדוד ונפל התרעלה כוס עבר עליו גם

 ואחר בלאנדאן. עתה מתגורר והוא נודד מקל לקחת הוא גם ונאלץ מהמהפכה
 מכירים שאין במקום עליו אחדים בדברים להודיע בבקשה אלי פנה שהרר״ח

 פירסט מוהר״י הישיש הגאון מידידי תעודה בידו כי למותר, זה וכל אותו,
 ששלח ההעתקות וכפי אותו, המכירים רבנים מכמה ועוד וויען אבדק״י נ״י
 הנאמנה מסירתו על גם וכשרונותיו, מעלותיו ערכו, חין על מלבד יעידו לי,

גם באתי ע״כ בוויען, היראים בין מנכבדים אחד ושהיה עמנו, קדשי לכל
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 נ״י להרר״ח שיהיו בה, ומתעסקים תורה אוהבי ולכל להרבנים בבקשתי אני
 אחר גדולה, במצוקה לע״ע הוא כי מעמד, ד׳ בעזר ימצא כי עד לאחיעזר
 פרנסה מקור לו להמציא לימינו יעמוד אשר איש כל ואשרי הקשים, הענויים

 ואשר בתעודותיהם הרבנים שכתבו כפי הכהונות אחת אל ולספחהו בכבוד
עליו. לסמוך ראוי שהוא רוחו, נאמנת על יעידו

במהרה עמנו בישועת לראות כולנו ונזכה בברכה חותם והנני
ם י י ר ח ז ו י ע ק ס נ ע ז ד א ר ).‘ג

קעשנוב. תרצ״ט, טבת י״ב ב״ה,

 בנש״ק לתהלה הנודע החכם הרה״ג יד״נ כי בהעתונים, קראתי כאשר
ם מוה״ר י י  שם, המהפכה בשעת בוויען נפשו במאסר בא ,ך א ל ב נ״י ח
 מעת בשנים רבות זה הנ״ל הרב את הנני ומכיר יודע באשר אחזתני, פלצות
 היקרה עבודתו ובפרט נכאתו כל לי והראה תרפ״ג בשנת ביתו את בקרתי
 העידו אשר את בכתובים ראיתי ואז בדפוס. באה לפני עוד שהיתה חיים״ ,,אוצר

 הגאון מאחיו הגדול והכהן צעיר, עוד בהיותו ואונגארן גאליציען גאוני עליו
 הנ״ל את העליונה ההשגחה חננה ואמנם נוצר לגדולות כי נבא, ז״ל מבערזאן

 את לדפוס הביא כאשר הזמן ובמשך והשכל. הרעיון ובזך נשגבות בכשרונות
 וכבוד רבות הערות עליהם הוספתי הנדפסים, הגליונות לי ושלח הנ״ל ספרו
זאת ועשיתי יהודא״, ״אמרי בשם בספרו מקום להם נתן שליט״א החכם ידידי

 עם מפולין קטנה עיר מאיזה כהנא מנחם משה ר׳ הרב לווינה בא תרפ״ט בשנת )1
 שאהי׳ ז״ל עוזר חיים ר׳ מהגאון אלי המלצה מכתב ובידו אנושה מחלה חולה שהיתה בתו

בכאן. תוכנו מוסר שאני תודה מכתב אלי ערך הנ״ל והרב חובתי. את מלאתי אני לעזר. לו

תיען. ג׳, יום ב״ה

שליט״א. בלאך חיים ר׳ כש״ת היוחסין שלשלת וכו׳ הרב לכבוד

ת רוצה לא כבודו או שו  ונימוקו מעמו ובודאי אנשים עם שעושה הטוב כל על חן בת
ב מבלי הזאת מעיר להתפטר אוכל לא אני אבל חן. ליודעי כידוע עמו אחדות. שורות לב׳ לכתו

ת ביתו, ובני בעצמו הרם כבודו שעושה החסדים  עם הצנועה הצדיקת אמו לרבו
 בנים עושים וכך לישראל תפארת הם פתחו, על הדופקים ישע, וצריכים אומללים יהודים

 אם בתי ועם אונים, אין זקן איש עמי, אתם שעשיתם מה אבל להש״י. לבם בכל הםסורים
ב לתאר אין ילדים, לשמונה ת כ דו בחר הקב״ה זה. על להודות ביכולתי ואין ב  לשליח. בכבו

ת לכבודו שהי׳ נפש מהמסירת נתפעלתי כבודו לבית שבאתי הזמן במשך ל קב  אורחים ב
 שמץ שום בלי זאת כותב שאני כבודו לי יאמין ממש. אח אצל שיושבים להאמין היו ויכולים
 ישראל שאהבת אומר אני ימנה, הכסף אילי בין שלא הפרגוד מאחורי ששמעתי בפרט חנופה,
ת נטועה שהיתה אמתית  מדברי נהניתי וכמה שלה, אכסניא על חזרה הקדושים אבותיו בלבו
ת ובלי בפשטות תורתו  כלפני והשתחויה בקידה ממנו ואצא כולכם לכס ישלם השי״ת חכמו

 מביתי עמנו. חסדיו כל את ישכח שלא מוקירו כהלל, ענותן דיהודאי רבא נברא גדול אדם
ב תו היא.״ שלמה הישועה כי נראה, עתה לעת באריכות, אי׳׳ה לכבודו אכ

זצ״ל. הב״ח מגזע כהנא מנחם משה

 בעד מאד, חם תודה מכתב אז קבלתי ז״ל רח״ע מהגאון גם בידי. הזה המכתב
ובתו. הנ״ל הת״ח לטובת השתדלותי
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 גם יחיד. מיד בספרתנו עוד בא שלא הזה, הענקי לספר לעזר להיות בשמחה
 חכמה בהם והראה עולמו את הנ״ל הגדול החכם הרב לו קנה ספריו בשאר

 לו יפזרו האומות חכמי וגם ישראל, חכמי בין שמו וגדול ימים וכביר כזקן
 אשר היקר בספר לתהלה יצא שמו האחרונות ובשנים .ויקר. כבוד חפנים מלא
 הנאחזים עמנו בני בין גם רבו כמו רבו שלצערנו רבותנו, על המקטרגים נגד כתב
 ממש שום אין כי בצהרים כשמש ברור הראה דנן החכם והרב הכפירה, בפח
 הרזים, חכמת בו מצאתי בזה, העלה אשר את לי מסר וכאשר העלילות בכל
 וכל היקרים. ספריו ולתהלת לתהלתו בדברים להרבות ולמותר דאורייתא. רזין

 בקבלי שמחתי היתה גדולה כמה עד הללו השורות קוראי שיבינו כדי הארכתי זה
 נ״י היקר ידידי של בעוזריו היה השי״ת כי חיים, אות טובה, בשורה מלאנדאן

 הרה״ג של בדעתו שעלתה ששמעתי ואחר הרשעים. משיני נפשו את להציל
 חברינו לכבוד בבקשה בזה פונה אני לאמעריקא, ימים ארחות לעבור שליט״א

 כי ידידי, על פקוחא עין שישימו אמעריקא במדינת שליט״א הרבנים הנכבדים
 ביותר צריך ונודיו ומרודיו עניו בימי ובפרט רוח, ושפל עניו מטבעו הוא

 אינו שהוא וידעו בעוזרים, להיות אבקש סגולה ליחידי וגם ולהתחזקות. לעידוד
 בעדו ימליץ הקדושים רבותנו שזכות השי״ת, ויעזור יד. הפושטים מאלה חלילה
 במקצוע שמים למלאכת באמעריקא גם עתותיו להקדיש שיוכל שמים בחביון

 ישראל שונאי ואלה עמו על ירחם השי״ת ומפריע. שטן באין בו בחר אשר
עולם. לדראון יהיו

א ה י ד ב ו י ן ל ה א ס ל ר י צ  
והגליל קעשנוב דק׳ אב״ד

 עליו לסמוך הוא ראוי כי להעיד בקשני הנ״ל הרה״ג שידידי מאשר
 אנשים על כזאת לכתוב חדל שאני דעתי לגלות לצערי אני מוכרח השגחה, בעניני
 הרבנים הם כדאים בודאי אבל בטוב, אותם אני שמכיר אמנם אם מרחוק, הדרים

אחריותם. ועל עליהם לסמוך בזה עליו העידו אשר הגאונים

ב״ה.
 חוטר האשבולות, איש השלם, החכם הרה״ג, ידידי ביד התעודה זאת

ם מו״ה לעמו טוב ודורש ד׳ לדבר וחרד ירא וקדושים, גאונים מגזע י י ח  
 הנ״ל בעיר נעורי בימי שבתי בהיות אשר דיליטין, עיר מילדי נ״י ך א ל ב

 שיעורים אצלי ולמד ידי על מים יצק ילדותו, בשחר בעודו והוא ומו״צ רב בתור
 כי וחביתי, נעלים כשרונות לבעל והכרתיו ברכה בו ומצאתי ובהלכה בגפ״ת

 שמעו את שמעתי לכאן משם שנפרדתי אחרי כי הי׳, וכן המעלה. לאיש ויהי׳ יגדל
 תורה אוהבי לב, חכמי כל ראוהו וויען לעיר נדד כאשר המלחמה בימי וגם הטוב,
 הוא ראוי כי אגברא, לאסהודא ממני דרש ועתה בשערים. ויהללוהו ד׳ ויראי

 כי לפגים צריך אינו זה דבר הנה כשרות, על להשגיח משרה לאיזה להסתפח
 להציל פקיחא בעינא ולהשגיח ולהזהיר להזהר דעת ויודע רוח נאמן איש הוא

 ההכרח האלה העתים בצוק רק מתוקן, הוא מזו ולגדולה ח״ו, ממכשול רבים
הכרתיו כאשר לכך, הוא הגון כי ומעיד, אומר הנני כזאת, משרה לקבל יאלצהו

גו הי
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 הרפות ידיו לאמץ בידו יחזיק איש ואשרי שמעו, את אח״ב שמעתי וכאשר מנוער,
 ישראל לצרות די יאמר והשי״ת ראשו, שעברו מהתלאות הכושלות ברכיו ולחזק
 כו״ח במהרה, ישראל כלל לישועת המצפה כעתירת מקודש עזרו להם וישלח

לפ״ק. תרצ״ט טבת כ״א , ש ט א ש ט ו ב פה
א ק׳ ה ג ר ל ש ב י י י ה פ ו ג ל י ל ל י ו הנ״ל. אבדפק״ק ו

ב״ה

 הגדול הרב כבוד קאמינא, ומכירי ובידעי קאתינא, גברא לאסהודי
ם מו״ה ברמה, בנוי׳ ובחכמה, בתורה י י  הי׳ בשנים רבות זה נ״י. ך א ל ב ח

 ואגדה בהלכה הרבה עמו ועסקתי גאליגורי ואבד״ק רב אז בהיותי אצלי
 ספרא, מלא צנא ולתעודה, לתורה חמדה, כלי כל אוצר הוא כי וראיתי

 הגדולים כשם שם ולו הגיונו בנועם דבר והלך לשונו, על חסד תורת
 ומני סבא, ישראל ברוח נתיבה, להסליל כחו ורב מחוכמים חיבורים לחבר

 מוציאי נגד ד׳ מלחמת לוחם כי העיתונים ע״י לי נודע רק ראיתיו לא אז
 ודבריו רב, לחם ללחום קרב כלי חגר כמדו, עוז לבש דתוה״ק על דבה

 עולם אור להאיר חיל גברו וגם עתקו נוגה ומפיקים זיו המלאים בספריו
ר צ ו א . ב ם י י  וצלמות, אופל בלהות, עליו נהפך לב לדאבון אולם ח

 למאסר הוא גם נלקח בווינא המהפכה ובשעת התרעלה קבעת מכוס לשתות
 חסדו עליו גבר וד׳ ומשואה, שואה ותלאה, עמל נפשו לה שבעה ורבת

 הוצג אולם אחרת. למדינה תיכף יסע כי באופן ממסגרים נפשו לחלוץ
 גדולים רבנים ורעיו, אוהביו ובהשתדלות כל ובחוסר בעירום ריק ככלי

 אולם ומאודם, מהודם עליו ישפיעו אשר בלונדון כעת הנהו לב וחכמי
 הזה והרה״ג ומחי׳, מזון בלי בווינא נשארו תולע עלי האמונים ב״ב

 אחב״י לפני שיחי נא יערב ובכן לאמעריקא. יחד וביתו הוא לנסוע משתדל
 גברא והוא בואו מקום בכל וויען דעיר תריסין מבעלי הרה״ג את לקרב
 זמנים זמן זה האמנם לדתוה״ק. הנוגעים ענינים בכל עליו לסמוך הראוי
 עיני וכו׳. שמזקינים כ״ז ת״ח חז״ל אמרו כבר אולם ראיתיו, לא אשר מובא

 דשנה נשענה, בסמיכה לנא, סמוכי ודין עברים, בכל מסביב משרים, כל
 זרה, אש לכבות ממרום רוח יערה עמו, פליטת על ירחם וד׳ ורעננה,

 בעזרתך תרצ״ט בשלח א׳ יום כו״ח המעתיר, כנפש מהרה, ירים ישראל וקרן
תע״א. א ק ר ו ט לפ״ק

ר ז ע י ל ל א ״ ג ל ס ע ש י והגליל אבדפה״ק מ
 אליעזר משנת בעהמה״ם

וש״ם ומהד״ת מהד״ק

תרצ״ט וישב ג׳ ליום אור סטאניסלאב ב״ה

 החכם הרב את היטב מכיר שאני איך קאתינא, גברא לאסהודי
 ששולתא בנימוסין, מוכתר האשכולות, איש ישראל, בספרות והחוקר

ם מו״ה ושלם ירא דיחוסא, י י רבות שנים בווינה גר הוא נ״י, ך א ל ב ח
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 עפ״י חי הוא ותהלוכותיו, ותכונתו אפיו על להתחקות הזדמנות לי והיתה
 בית היה ביתו מתוה״ק. שהוא כל זיז אף זז ולא המסורתי, ישראל רוח
 על פוריה עבודה נפש במסירת עיבד כי תהלה, דומיה לו לחכמים, ועד

 כולם אשר והצורה, התוכן רבי יקרים, בספרים והעשירה הספרות, שדה
 והראה המחולל אומתנו בבוד בעד בהם הגין גם למחברם. כבוד אומרים

ואין יסודם, בשקר ומנדינו, שונאינו בנו טפלו אשר העלילות כל כי
שקידתו על משתומם בספריו הקורא כל אמת. של קורטוב אף בהם

 מרגליות והעלה ישנים גם חדשים בספרים חפש כימים, שם לילות העצומה.
ולחם עלינו התלקחה השנאה שאש בעת ישראל במערכות עמד ופנינים,

 כבשו הנודעים ישראל ששונאי ואחר המצוינים. האומה מגבורי כאחד בעדנו
ואח״כ אותו הושיבו ובכלא הרבה וצרות תלאות עליו עברו ווינה, את

 לילך הכן עומד כשהוא ועתה המציק. חמת מפני נודדים במקל לאחוז הוכרח
 בכשרונות המחונן הנעלה האיש את לקרב אחב״י מאת מבקש אני לאמעריקא,

 משמנה הוא כי הגונה, משרה לו ולהמציא ולסעדו לתמכו תרומיות ובמדות
 ותקותי אלה. בימינו נפרץ בלתי חזון כערכו ואנשים אומתנו, של ומסלתה

 תאונה ולא דמיטב מילי בכל ויתברכו אחב״י בלבות שורש יכו דברי כי חזקה,
אכי״ר. ח״ו, רעה להם

ה ש ש י ו ל ה מ י והגליל סטאניסלאב פה ואב״ד רב ,ץ י ו רו ו ה א
בווינה) רב (ומלפנים

הגדולה בבריטניה החרדים הרבנים ועד
ב״ה

מגזע חוטר בשערים, נודע ויקירא, רבא גברא האי לאתרא איקלא
 נחל קדומים מנחל שותה התרומות, במדותיו בהדרו כלול איש קדושים,

 רב החו״ב הגדול הרב ה״ה לחכמתו קודמת ויראתו ובמדע בתורה עדנים
ם מוה״ר מקבציאל, פעלים י י  הוקם הגבר הוא ווינא. מגולי נ״י ך א ל ב ח

 שם את הנותנים עלמא רשעי הנין עם בגבורים ד׳ מלחמות ללחום על,
 אחד הדפיס וכאשר בשנים• עשרות זה העמים בקרב לשמצה ישראל

 פרופ, ומזוהם, זוהם בן נודע׳, ישראל שונא בגרמניא, להרע מהחכמים
 ותחבולות בתעלולות פיו בשבט והכה הקדושה תורתנו נגד ספר .בישוף,
 חיים ר׳ הרב אסחר לא היתר״ רבה והמהומה ישראל מערכי את וחירף

 קרב, ביום הלחם כיום הצורר, נגד ללחום ידו והניף לגבי׳, רישי׳ דנן
והכה מאיר, ועינים לב משמח האיכות, ורב הכמות רב היקר בספרו
 ואמתיות צדקות לדעת הראה הנ״ל הרב המנוול. המחבר ראש על בקשת

 וספרי הקדוש הזוהר והשו״ע, המדרש התלמוד בספרות ודבר דבר כל
 שכל להסביר נבון לב לו כי לרסיסים השונא דברי כל את ויפוצץ המקובלים

דנהירן עלאין נהורין מאינון ונובע הוא וטהור קדוש מרבותינו שיצא הגה
צרות לסבול והנענה הנדכא לעמנו ואמץ כח נתנו ושהם ישורון עם על

חיים ר׳ היקר להרב לו עלתה זה ובספרו שנה אלפים ב׳ זה ומצוקות
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 ובקדושת בהשי״ת המאמינים האומות חכמי וגם ברבים ישראל שם את לקדש
 ויסודי משה״ תורת על להגן שיצא בעבור דינן להרב תודה הכירו התורה

בד׳״ אמונתינו יסוד גם שהיא הישראלית, האמונה
 אנושים יסורים בווינא מהרשעים סבל חיים ר׳ הגדול הרב והנה

 ויצא גירוש״ גזירת עליו נגזר שבועות, ט״ז נורא במאסר ישבו ואחר וגדולים,
 לעצמנו חוב מצאנו ואנחנו לונדון, ק״ק לכאן בא רבים נדודים ואחר בגולה,
 והי׳ מזה, ואחד מזה אחד הזה, המרומם האדם את ולעודד לקרב ולתמוך, לסעד

 הרבה ידיעתו שמלבד נ״י בלאך חיים ר׳ המפורסם שהרב לעדה, הללו השורות
 הראו אשר כמראה וחי וישר טוב בדרך מתנהל הוא התבל ובמדעי בתורה
 אלוקנו לקראת הכן עומד והוא מתוה״ק שהוא כל יזוז ולא הקדושים רבותנו
שהוא! כל מצוה אף לקיים

 ויחלוץ ירצה עמו, שבות את השי״ת שירחם בתפלה מסיימים ואנחנו
 בימינו במהרה לעמו יחזו ימינו ופורקן בצרה הנתונים ב״י אחינו כל את

לפ״ק ישע אחיש דחנוכה ד׳ לונדון פק״ק בעה״ה וע״ז
ל א י מ ח ר ט י ט ע  מ

 לונדון לעדת הרבנים בועד רב
הכבוד) (מזכיר

 של ה״רבי״ רוהלינג, אוגוסט אצל ביקורי
המודרנית האנטישמיות

 אוגוסט שם את הראשונה בפעם ישמעו הקוראים מן רבים כי יתכן,
הוא? מי וישאלו רוהלינג

אליו. ויחסנו זה רוהלינג של אישיותו על מעטים דברים למסור צריך
 מן באירופה, החדשה האנטישמיות מאבות לאחד בצדק להחשב יוכל הוא

ישראל. כנגד והשסוי ההסתה בתעמולת הראשונים
 יהודי איש לכל כמפלצת הזה השם היה בערך שנה ששים לפני

 שבימים ר ל ט י ה ה — באוסטריה־הונגריה וביחוד אירופה במערב
 מחריד קטרוג בו והכנים התלמוד״ מן ״היהודי מחברת הפיץ הוא ההם.

 בשביל הנוצרים״ כל את הרעישה הזאת המחברת והיהדות. התלמוד נגד
 נחשבים הנוצרים פיהם שעל והמדרשים מהתלמוד ציטטים הביא שמחברה
 לצורך נוצרי בדם להשתמש מחויבים ושהיהודים וחמורים, חזירים לכלבים״

דתי.
 קתולית לתיאולוגיה ופרופיסור קנוניקום רוהלינג היה זמן באותו

 ליהודים המשטמה זרע כי ומובן, בוהמיה, בירת בפרג, בהאוניברסיטה
 עד שיער לא עצמו שהוא יתכן, הלולים. פרי ונשא סלע צחיח על נפל לא

 הצהרה, אז פרסמו וילינק, גידמן ווינה, רבני ״מפעלו״. הצלחת תגיע היכן
של דבר שום בכלל אין ושבתלמוד יסודה בשקר רוהלינג של דעתו שחוות
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 במחברת רוהלינג יצא זו הצהרה נגד . ם י ר צ ו נ ה נגד שטנה
 בדברים קיאו אל שב ובה גדולה התרגזות שהעירה להרבנים׳/ ״תשובתי
 צעיר רב אז גליציה, יליד בלאך, שמואל יוסף דר. היהודים. נגד מפוצצים

 במלחמה המשסה נגד ויצא חלציו כגבור אזר לווינה סמוך קטנה בקהלה
ם ת ל י ל ע של המאורע בא הזאת המרקחה ובאמצע חריפה.  ד

 בית־ לראש הודיע ורוהלינג הונגריה במדינת ר ל ס ע ־ א ס י ט
כם־ לפני ובעצמו בכבודו להתיצב הוא ומזומן שמוכן בניריגהזה המשפט

 הדתיים. לצרכיהם נוצרים בדם משתמשים היהודים כי בשבועה, ולהעיד הדין
 ל ר ק הצדיק הנוצרי נפלאה בגבורה והאמת הצדק בעד נלחם הזה בהמשפט

כן אחר שנה עשרים כמו — ההונגרי הפרלמנט נבחר C , ס ע פ ט ע
 מכתבו הילזנר. במשפט טשיכוסלובקיה, מדינת נשיא שהיה מי מפריק, טומס

 ולא האונגרים העתונים בכל הקפותיו את עשה המשפט לבית רוהלינג של
 לרגל ומורתחים מתוחים שהיו ההמונים, בין ובהלה התרגזות להפיץ החטיא
 ב״וויענער ופרסם בלאך דר. הרב נגדו יצא שוב הזה. שבמשפט הדברים מהלך

ופרופיסור שהכהן אמר ובו רוהלינג, נגד וחריף עז מאמר מארגענפאסט״
היה ה״מארגענפאסט״ כזב. עד ולהיות שקר על להישבע רוצה רוהלינג

 לפקיד לו היה אסור הממשלתיים. החוגים בכל שנקרא לממשלה, נאמן עתון
 ומפורשות, חריפות אשמות על לדין תביעה ובלי בשתיקה לעבור ממשלתי

 אחת, דרך רק איפוא היתה רוהלינג לפני בלאך. דר. ערך אשר כאלה
 התביעה הגשת בה; לעבור היה מוכרח הפומבית הדעה של הלחץ ובתוקף

 רוהלינג הגיש ובכן חובה. אלא רשות, בשבילו היתד. לא וזאת המשפטית.
ר׳ הגאון נפטר בינתים הווינאי. לעונשין המשפט בבית בלאך נגד קובלנא

ן ו ע מ ר ש פ ו  בלאך ודר. האוסטרי הפרלמנט ,נבחר C ז״ל ס
 עונשין. בר הפרלמנט נבחר היה לא הממשלה חוקי לפי במקומו. נבחר
הפרלמנט לנשיא בקשה והגיש זאת בזכות להשתמש רצה לא בלאך אולם

בקשתו בחירתו. יסוד על (אימוניטד.) הפרלמנטית החסות מכלל להוציאו
הזאת. הזכות על שויתרו הראשון המקרה זה היה כי בנקל, לא כי אף נתמלאד״
הצבור חלקי כל מצד עצומה הכי ההתענינות את מסביבו ריכז המשפט

 המשפט מנה הצדדים, שני של הדין עורכי בין ארוך מו״מ אחרי באירופה.
ה ש נ י ו ו ואוגוסט ה ק ד ל נ תיאודור המהוללים החכמים שני את

.* I

ת ו ר י ד י ה נ הנודעה להסופרת ידו בכתב אגרות שלש לפליטה בידי נשארו )1
טיסא-עסלאר. ממשפט בהן שמדובר 1900 משנת ם ו ר ז ל

להדר, זצ״ל, סופר החתם הגולה מאור רבינו של בנו הזה, הגאון שנתן תעודה בידי )2
 ופוסקים בגמרא ה׳ ברכת מלא ״מצאתיו :בכתבו מפיו נזרקה ונבואה תרכ״ט בשנת בלאך

 ולסעדו לתמכו בו זוכה כל אשרי ולהאדירד״ תורה להגדיל מוכשר כלי ואחרונים, ראשונים
ם ולהחזיקו. י מ ו י ר ב ד ן י ל י א א ו ב . ר " ד ב ע ת  בן אז היד, בלאך דר. י

 בן נ״י, טרלוי יעקב דר. החכמים הרבנים הם בלאך דר. של בנותיו לוקחי חתניו ,שנה. י״ט
 רב נ״י, גרונתלד מאיר והדר. מגריידיטץ, זצ״ל גוטמכר אליהו ר׳ המפורסם הגה״צ של בתו

 נפטרה מרגרטה מרת צדקה ורודפת המשכלת שאשתו תובב״א, בירושלים עתה בתינה, העדה
בירושלים. ומנוחתה תש״ב טבת, כ׳ ביום
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 חוות מאמרים. מאות לארבעה קרוב בשבועה בארו הללו זה. במשפט למומחים
 שהביא הציטטות וכל רוהלינג של ומסקנותיו סברותיו כל את הזימה דעתם
 כי רוהלינג ראה כאשר רעה, ומכונה מדעת מסולפים ובאורים כמזויפות הוכחו

 בלאך, נגד כבודו עלבון על דין בבית מתביעתו בו חזר מהר חיש תבוסתו, קרובה
 כל ועמו בלאך, המושבעים. השופטים לפסק המשפט שהגיע בטרם עוד

 בלאך, על אז העידו מהעמים וגם מישראל חכמים נצחון. בזר יצא ישראל,
 כמלחמת מלחמתו את חשבו צרבת. כאש בו בערה צבאות ד׳ קנאת כי

 שפ״ר לידו. ברכה מכתבי באו ארץ קצוי ומכל המן נגד היהודי מרדכי
 לו קנה בלאך ריבנו״, את ״הרב ותארו ישראל״ ב״כנסת תולדותיו הביא

ימיו. לכל השם, כמקדש ביהדות עולמו את זו במלחמתו
 חסידיו וגם העולם כל בעיני פניו את השחיר רוהלינג של זה צעד

 שבאומות החסיד לאנחות. עזבוהו בו, בהאמינם אחריו שטעו ומעריציו
 על יקצורו״ ברנה בדמעה ״הזורעים הפסוק את אז נסח דליטש, פרנץ

 האמת, ואוהב הישר יוסף, פרנץ הקיסר קצר״. ובדמעה ברנה ״זרע רוהלינג:
 ונתן באוניברסטה מורה בכתר להשתמש עוד ראוי רוהלינג את מצא לא

 גדלו באוסטריה הקלריקלי במחנה ממשמרתו. הטוב ברצונו שיתפטר ״רמז״
 ניכר. רישומן הי׳ כן אחר רבים וימים זה על והמבוכה ההתרגזות מאד
 במשפט ונתנו כשנשאו ,1908 ליוני 27 מיום העליון הבית במושב עוד

 ושהשמרנים הכנסיה נגד בכתביו התמרמרות עליו שעורר ד נ ו מ ר ה ו ו
 בנאום טהון פרנץ הנסיך הזכיר הקתדרה, מן הורדתו את בסערה דרשו
 אמר: הוא ממשרתו. רוהלינג הרחקת את הזאת, הדרישה בעד שנשא גדול

ץ ע ו י ר ״ צ ח ג ה נ י ל ה ו ח ר ד ו . ה ו ת ר מ ש מ  ואולם מ
 את נענש״. שפרופיסור בביקורת לכך מתיחסים שיהיו פעם אף אז קראתי לא

 שילך מוגבל״ בלתי זמן ״על לרוהלינג חופשה שנתן ברומא הוטיקן עשה השאר
 החיים פני מעל רוהלינג נעלם ככה מדעיות, חקירות לתכלית המזרח לארצות

 האנטישמיים שתו בינתים אבל המתים. בין נחשב וכבר רבות שנים זה
 ההמונים את בהם והרעילו והעכורים הרעים רוהלינג מימי העולם בכל

 אור* ״קרני הספר וצמחה. עלתה היהודים נגד רוהלינג שזרע המשטמה וזרע
 יסוד על חוברו מספר באין אחרים וספרים דינטר לארטור התלמוד״ מן

 בגלל הנוצרית דת מיסד כלפי המתריזים העממים הגרמנים רוהלינג. ספרי
 מסתייעים קתולי, כהן היותו למרות רוהלינג, בתורת מחזיקים היהודי, מוצאו
 של האחרונות במהדורות מספריו. והוכחות ראיות ומביאים בכתביו תמיד
 ומטפל לשבח רוהלינג את מזכיר ובעצמו בכבודו היטלר קאמפף״ ״מיין

!״״אלט־טייסטער בשם: רוהלינג את מזכיר גבלס ״רוהלינג־בלאך״. במשפט גם
 המומר והוא משלנו״, ״אחד את להזכיר שכחתי כמעט דברי ובמרוצת

 ועצמותיו היהודים, נגד החומר לרוהלינג שהספיק רומניה, יליד ברימן, אהרן
נרקבו. כבר

* * *
 בהחלט שהתנגד נודע, קתולי מלומד עם לשוחח לי נזדמן אחת פעם

על גם השיחה נסבה דתית־קתולית. השקפה מתוך ודוקא לאנטישמיות,
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 הלאומית־סוציאלית התנועה של מחוללה הוא הוא הדבר שבעצם רוהלינג,
 מעשי על עתה מתחרט רוהלינג שאוגוסט דעתו, הביע הוא היטלר. של ורבו

 הוא חי רוהלינג וכי נכבה״ טרם השטן ״נר כי לי נודע וכך תעתועיו.
 שאני בינינו, נגמר הוא. שנה ושתים תשעים ובן בזלצבורג, ודר עודנו
 ממעשיו יתחרט השאול, פתחי על בעמדו אולי זה. בענין ישר אליו אפנה

 קבל רוהלינג כי הזה, מהמלומד לי נודע אגב טעותו. על ויודה לפנים
משטמה. שהפיץ על מהוטיקן חריפה נזיפה בשעתו

 ששמי יתכן, אתו. לדבר אני משתוקק כי לרוהלינג, מכתב כתבתי
 שלחני ואבי בלאך ש. י. של בנו שאני חשב ואפשר אותו ״הקסים״ ״בלאך׳
 זמן גם לי וקבע לי להשיב מהר פנים כל על . . . פשעיו על לוודות
השאננה. בזלצבורג מושבו, במקום עמו, לשיחה

 בשעה א׳ ביום שמה והגעתי לזלצבורג, פעמי נשאתי אחד שבת במוצאי
 טפסתי פועם בלב לרוהלינג. הלכתי מועטת הכנה אחר בבוקר. התשיעית

 ״יבוא!״ הדלת. על ודפקתי האחרונה הדיוטה אל המובילות המעלות על
י צר. מעון אל נכנסתי דממה. קול קרא נ פ ב ל ש ט י ס ו ג ו  א

 רגש שבדלים. דל אצל כמו הבית כלי כומר. במלבושי ג נ י ל ה ו ר
,רחמנות רגש בא ובמקומו תיכף חלף בלבי, הפתח, על בצעדי שהתגגב הנקמה, . . 

. . . מפריע באין לנפשו חשבון ועשה רוהלינג ישב פה
 ולמרות אני יהודי כי הכיר, הוא לפניו: עצמי את להציג היה למותר

יפות. פנים בסבר קבלני זאת
 הצנומה ידו את לי והושיט שאל בלאך?״ הדר. של בנו הוא ״אתה—

 אחר לו מושיט ״שאני — לי אמר — בעולם״ היחידי היהודי ״הנך בחבה. מזקן
ידי״. את שנה ששים

 ומעריציו מאוהביו אחד רק קרובו, לא אף בלאך, של בנו ״אינני :עניתי
כשמו״. ששמי הוא מקרה ואך

ן״ עדיין הוא הבריא שמונים. כבן עכשיו הוא הלא ? עתה מעשהו ״ומה—
עניתיו. ״,1923 בשנת עוד נפטר ״הוא—
 וענשיו ״יסוריו — מפיו פרצה אנחה וכמו רוהלינג קרא —!חבל ״חבל,—

למאד״. עד עתה רבים
שאלתיו. כך?״ תחשוב ״ומדוע—
 ובחשבו לב. בתום ענני במשיח!״ ואמונה גאולה מבלי שנפטר ״מפני—

 היהודים. וכל אותך גם אני ואוהב שנאתיו ולא אהבתיו לי, ״האמין אמר: מעט
בהמשיח״. להאמין אתם ממרים כי שלכם׳ העקשנות את רק תתעב נפשי

ממושבו. בעמדו התרגזות במעט רוהלינג דבר האחרונים הדברים
ורבותינו״, מאבותינו לנו המסור כפי לגאולה ומצפים מקוים ״אנחנו —

בה״. תלויה היהדות כל שנשמת דבר היא ״אמונתנו במתינות. עניתיו
 הבימה על עומד היה כאלו בקול רוהלינג קרא !״אתם עורף קשה ״עם —

 עליכם, עוברות כשטף צרות שנה? אלפים זה תקותכם ״איה עם. להמון ונואם
 לרויה. זעם של כוס שותים אתם ותקופה תקופה בכל וגדול: הולך עצבונכם

בעייני נחשבים אתם וכזרים מגוריכם, בארצות עצמכם את מרגישים אתם כזרים

5 ^ .*
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 של ואזהרות לתוכחות שמעתם לא שלכם. העקשנות של בעטיה זה כל העמים.
 מנצרת המשיח רגלי דוחקים העולם, גאולת את מעכבים אתם אמת. נביאי

 ובגאולות שקר במשיחי נענשתם לפיכך בארץ• השמים מלוכת הקמת ומפריעים
 ועול און תמו ספו אז כי במשיח, מודים הייתם אלמלי נפש. מפח לכם שהביאו
סוף״. כבר היה ישראל עם של להטרגדיה וגם בעולם

 ,,תכלית לנגת. אני קראתי תוכחות״, לשמוע לזלצבורג מווינה באתי ״לא
 בין הרבות נועצים כאלה וויכוחים דתי. מוויכוח לגמרי אחר הוא אצלך, ביקורי

 על כזאת דעת שהגית מכיון אולם האמונה. לרוח אמתי לעג והנם אדם בני
 בהשגחה מאמין אתה הלא :סילוק בלא עליה לעבור אוכל לא ואמונתו, ישראל
 עמנו גורל כי תמצא, ובודאי כפשוטו, העולם מהלך מחזיק אתה ואין עליונה

 אנחנו כי היא, אמת אלקים. של וחפצו ברצונו נעשה הכל מאד. הוא נפלא
 משמים ״הבט שלנו: התפילה את תדע בודאי אך ורדיפות. מצוקות סובלים

 ולמכה ולאבד להרוג יובל, לטבח כצאן נחשבנו בגוים, וקלס לעג היינו כי וראה,
ל ולחרפה כ ב ת ו א ך ז מ א ש ״ ל ! ו נ ח כ  אומרת: היהדות ש

 והנוצרי היהודי :היא אחת האמונה סוף, סוף אבותיו״. בדת וימות יחיה איש ״כל
התנ״ך/ ובקדושת וארץ שמים בורא באל מודים

 נפשך את להדאיב כוונתי היתה ״לא בנעימות. רוהלינג קרא ״סלח!״
 עוברת בהתפעלות, ודברתי שבלבי, מאבן מלהפטר עצור יכולתי לא ולהרעימך.

 נגיע כך אחר פשוטים. דברים מעט מקודם נדבר מעט, שאנוח כדי חמדה. על
אלי״• בואך לתכלית

לענין. ומדבר ורענן חסון המופלגת, זקנותו למרות עדיין, היה רוהלינג
 ימיו. גם יאריכו שכן היה ובטוח שנים ושש מאה חי שאביו לפני, התפאר הוא

—שנה. ושתים תשעים בן הי׳ אצלו, כשהייתי
 את קבל העולמית המלחמה ואחרי בגרמניה, נולד כי לי, נודע ממנו

 וגלמוד. בודד האחרונים ימיו את בזלצבורג הוא ומבלה האוסטרית האזרחיות
 סוכנת היא אחיו ובת לחדש אוסטריים שילינגים 170 קצבה מקבל הוא

כאילו בעולם, ומנסיעותיו חייו מימי פרטים הרבח לי ספר הוא ביתו.
הימים. משכבר מודע לו הייתי

נעור כאיש כן אחר שאלני חפצך?״ ומה הלום? הובילך ״ומה—
משנתו.

 —בהם״ תתענין אשר בדברים עמך ולשוחח לשלום דברך ״באתי—
ישראל״. מארץ תפוחי־זהב לך חבאתי שלום ״ולאות —אמרתי

״מארץ דברי; את וישנה צוחקות בפנים כך על לי הודה הוא
״ ! ה ש ו ד ק ה

 פרושי הוא ״זה ואמר; אלי הגישו רוהלינג ספר. מונח הי׳ לפניו
 מכל יותר עלי חביב זה ספר שנה. מחמשים יותר לפני שחופיע לתהילים,
יום״. יום בו אני קורא כי משולחני, פוסק ואינו שחברתי הספרים

תלמוד־ ״ד?ןר מספריך יותר גם הזה הספר עליך שחביב ״יתכן,—
״ומה בבת־»זוק, שאלתיו ראבבינער״? דיא אן אנטווארטען ו״מיינע יודע״
אלה?״ ספריך על היום דעתך
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בקורי, של המטרה לעצם לגשת ונטיתי שלו הדפק על דפקתי בזה
 להמשיך לי נתן ולא הפסיקני, — מה״ דבר לך להראות אני ״רוצה—

 הישן הספרים ארגז אל ונגש ממולי מקומו מעל התנשא ובדברו דברי. את
 ״הרי לי: להגיד רצה וכאילו מחברות, צרור בלים ניירות מתוך והוציא

 ״שאלת הצרפתי הירחון של אחת חוברת הוציא הצרור מתוך תשובתי!״ לך
 הראה כך אחר בפריז. ישראל״ ״ידידי הקתולית האגודה של אורגנה ישראל״

 אונד איזראעלס האפפנונג גראססע דיא אדער ציאן נאך ״אויף ספרו את לי
 פרנצית תרגום וגם ,1902 בשנת הכנסיה ברשיון שנדפס מענשהייט״ דער

 בפריז. רוהמר ערנסט לשמד, ההסתה שליח ע״י השנה באותה שהופיע
 נתתיך! לגוים נביא במקרא; נאמר ישראל עם ״על קולו; הרים רוהלינג

 לישראל נביא ;בי נתקיים כי ותאמין, תתלהב אז זה, בספרי עיניך תשים אם
!״נתתיך

 בואי תכלית את לרוהלינג להגיד לפני הכושר שעת מצאתי עתה
 אף דוקא, לשמי הודות — אלי אמונו את רכשתי כי לי, נראה היה אליו.

 לו הראיתי שלמה, תבוסה שנים יובל לפני לו הנחיל זה, שם שנשא מי כי
 הכנסיה אבי צרנוך, הקרדינל כמו מפורסמים קתולים מאישים מכתבים

 ישראל שנאת נגד וובר־פרייבורג שמעון דר. המנזר ראש בהונגריה, הקתולית
 הודו, הלד, לודוויג והנם וולבום־מיללער פרופיסור האנטישמיים, ושהמלומדים

 המכתבים כל את קרא רוהלינג לישראל. משנאתם וחזרו בדרכם טעו כי
 נשתגשגה המכתבים, את לי ובהחזירו כפולים, משקפים דרך ובעיון שפוי

הזאת; השיחה בינינו
; י נ  והפיצות כתבת האהבה לדת הכהן אתה כי אפשר, זה ״כיצד א

ליהודים?״ נוראה ומשטמה שנאה המטיפים בעולם, ספרים
ם היהודים, לשונא אותי לחשוב נכון ״לא ג; נ י ל ה ו ר ת ו א  

ם שנאתי לא ד ג נ  ובהגבירו משטמה״. כל לעורר מעולם התכוונתי לא ו
 בה שנכשלו הטעות את רק שטמתי ״אני הוסיף; בהתלהבות קולו את

דור״. מדור הכנסיה אבות כל חוו״ד עפ״י מותר וזה היהודים.
; י נ מתכוין?״ אתה טעות ״לאיזה א

תלמוד־ ״דער לספרי בהקדמתי עליה הראיתי ״הלא ג; נ י ל ה ו ר
 במשיחיותו כחשו הקתולית, באמונה להודות רצו לא היהודים יודע״.

 אך הטעות. זוהי בתלמוד. שנה לאלפים קרוב היום, עוד ומאמינים י..., של
ז אנטישמיות זאת מה ידעתי לא מעולם  זאת הודעתי אני ת. י ע ג

מפורש״. די במינכן הלאומית־םוציאלית התנועה של להמנהיגים
; י נ איתמר, מכללא רק איתמר בפירוש לאו גזעית שנאה ״ברם, א

 על להוכיח כדי ערוך, והשלחן התלמוד מתוך שונים מאמרים הבאת אתה אבל
 מצווה היהדות כי אמרת, אתה די. וזה היהדות של המזיקה פעולתה את ידם

 בספרות בקיאים נוצרים חכמים כי אתה, היודע הפסח. לצרכי נוצרים ילדים לרצוח
 ומצאו, בדקו שהם ? זו השקפתך נגד עוז בכל לחמו כומרים, גם המקורית, היהדות

במשך נסית האם הם? מסורסים או מזויפים התלמוד מן שלך הציטטים שכל
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 בשעתו?״ קלקלת אשר את לתקן בכדי האלה, הציטטים על ולעבור לבחון הזמן
מעט. קולי בהרמת אמרתי האלה הדברים את

 דתית בטעות שנכשלו פרוטסטנטים, היו הללו ״המומחים ־ ג נ י ל ה ו ר
 צורך־הדם״ לשאלת ובנוגע בדבריהם, מעולם התחשבתי לא וע״כ היהודים, כמו

 הלקוטים ובספר בזוהר גם אם כי בתלמוד, רק לא לכך, מוכיחות ראיות מצאתי
וויטאל׳/ חיים לרבי

; י נ  שנחשדו המאמרים כל על הנוצרים המלומדים המומחים דנו ״הלא א
 וחבריך, ידידיך ביניהם קתולים, מלומדים גם והלא הוכחותיך. כל וסתרו בעיניך
 כי ממך, נעלם האם השערותיך? כל את בטלו צשוקה ה. פרופ. ביקל, ג. פרופ.
 פרסם האשכנזי, המחוקקים בית ציר לפנים שהי׳ מי פראנק, דר. הקתולי הכהן
 הדתי״ ״רצח על C ל הוטיקן בהסכמת והצדק״ האמת משפט לפני הדתי ״הרצח ספר
 בדותא אלא אינו הדבר שכל מעיד, האנדלעקסיקאן״ ה״קירכליכעס היהודים של

 בוכברגר מיכאל דר. ההגמון הוא זה ״לעקסיקאן״ של עורכו שתדע, כמו מחריפה.
 שפרסמת על מרומא חריפה נזיפה בשעתו קבלת שאתה גם, שמעתי ברגנסבורג.

 אתה. רוצה אם וויטאל, חיים לרבי שנוגע ומה הקתולי. בצבור שערורה וגרמת
 כאן״. בנרתיקי והנו לגרמנית ממנו ספר תרגמתי אני אדותו, גם נדבר

 !״היהודים ידי על הושפעו ״כולם ; ג נ י ל ה ו ר
; י נ מצרפת, לירוא־בוליה אנטל הקתולי הסופר של הספרים ״בידי א

!״.הקתולית הכנסיה בהסכמת ספריו את שפרסם הוא, גלוי וסוד
 האם בפריז! העולמית״ הישראלית ה״אגודה ובפקודת ג; נ י ל ה ו ר

 ? לירוא־בוליה אנטל על ונורדוי, הרצל הציונים, ראשי של דינם פסק את קראת
 משפטם את וחרצו מהיהודים הוא משוחד כי בפרהסיא, האמת אמרו הם בידי. הנם

האגודה״. אותה על גם בצדק
; י נ  את לזקוף הזכות לך אין בהאגודה, לחמו לשטתם ונורדוי ״הרצל א

 מיהודים בהוכחות משמש אתה כי נכון, זה אין היהדות. חשבון על דבריהם
 מאנשים משפטים עם להתחשב שעליך סובר, אני למחצבתם. ומסורים נאמנים
 שגם בלאך, הדר. מפי ששמעתי מה היא אמת כך לפי מיהודים. ולא קתולים

ובוגדים״. מומרים מיהודים אבל יהודים, מאת הושפעת אתה
?״ הם בעמם ובוגדים מומרים נורדוי ודר. הרצל דר. ״האם ;ג נ י ל ה ו ר

; י נ  תעשה צחוק אם אהבתיך, תאמר ואיך תאהבני. כי בתחלה ״אמרת א
ן הבליעל על היתה בלאך דר. של כונתו ? ממני ר ה  באמרו ן, מ י ר ב א

 בלאך עם מלחמתך בעת הי׳ המנוח הרצל דר. ? הדבר אמת האם הטעך. הוא כי
מהיהדות״. לגמרי רחוק אז עמד ונורדוי שנה עשרה שתים כבן

? בחיים איננו הרצל הדר. האם ׳. ח ו נ מ ה , ״אמרת :ג נ י ל ה ו ר
 פתאום?״ נפטר או הרבה סבל האם האחרונים. בימים בודאי נסתלק? מתי

; י נ מחלת־לב׳/ היתה מחלתו סבת .1904 בקיץ כבר מת הרצל ״דר. א
בלי היהודים אחיו אוהב גדול אדם הי׳ הרצל ״חבל. ; ג נ י ל ה ו ר

 שאמרו מה חשופים דברים מסר ובו בלאך לדר. פראנק דר. מהכומר מכתבים היו בידי )3
מהגשטפה. נלקחו האלה שהמכתבים חבל, רוהלינג. תעלולי נגד בהוטיקן לו
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 ועוד שלו היהודים״ ״מדינת את לי הקדיש הוא העמים. לטובת גם ודאג מצרים
 דר. של תכסיסיו נגד הי׳ הוא מהם. נתפעלתי שמם. ששכחתי מספריו, איזה

 ״אויף במחברתי כתבתי אני בפרט. ונגדי בכלל האנטישמיות נגד במלחמתו בלאך
 להצלת היחידי הפתרון הוא הציוני המעשה כי שנה, שלשים לפני כבר ציאן״ נאך

היהודים״. מיד העמים ולהצלת אדמתם על אותם ולרכז העמים מיד היהודים
שאלני: השתיקה, הפסיק וכאשר דומיה. רוהלינג נאלם אחדים רגעים

?״ בירושלים בודאי ל הרצל של נשמתו יצאה ״ואיה
 בקש הוא בווינה. לקברות והובל בעדלך בסנטוריום מת ״הוא ; י ־נ א

 יתמלא בקרוב כי תקוה, ויש ישראל לארץ עצמותיו את להעלות פטירתו לפני
האחרון״. רצונו

לי, כמדומה יחידו. בנו בודאי מקומו? ממלא ״ומי ; ג נ י ל ה ו ר
 הסופר אביו של הוא פניו קלסתר נער. בעודנו תמונתו אצלי יש הנס. ששמו
 הייתי הגדולה. בעבודתו לו עוזר הייתי אז כי בימים, צעיר הייתי אלמלי הגדול.

 ליהודים עוזרים אינכם מדוע צועק: והייתי ממשלה לראש ממשלה מראש הולך
?״ מולדתם ארץ אל גלותם מארצות לצאת

: י נ  ביד הציוניות הנהגת עכשיו .C1924 דשנת יולי בחודש מת ״הנס א
סוקולוב״. ונחום ווייצמן חיים דר. בחייו: קרובים להרצל שעמדו אנשים,

 שאינם מובטחני, אבל היום. עד שמעם את שמעתי ״לא : ג נ י ל ה ו ר
 היהודים נתנו שלא מתפלא, אני הרצל. לקרסולי עד ובישרם בחריצותם מגיעים

 כמו רוח ואציל גדול כך כל איננו אפשר הוא נורדוי. מקס ביד ההנהגה רסן
מסתריו״. ויודע כליו נושא החביב, רעו היה אבל הרצל,

: י נ ״.1923 בשנת כבר מת נורדוי ״גם א
 הם שקר כולם עתונים, קורא שאינני רבות שנים ״זה : ג נ י ל ה ו ר

 חדשים בעיני והם הישנים הקדש כתבי קורא אני במקומם ומרמה. ערמה ומלאים
 של מפטירתם שמעתי ולא הזורמים החיים מן אני רחוק זה מפני אבל לבקרים.

האלה״. הנפלאים היהודים שני
 השפעתו אדות מתשובה להשתמט שרצה הכרתי שונות. לדבר הוסיף עוד

 מענה לי תתן אם לך, אהי׳ תודה ״אסיר לו: אמרתי עליו. ברימן ״היהודי״ של
האחרונה״. שאלתי על

?״ ונורדוי הרצל אדות או ויטל חיים ״אדות :ג נ י ל ה ו ר
: י נ  ברימן שאהרן זכות, לך מצא בלאך הדר. כי לך אמרתי ״לא. א

 ולא אחרים, תמימים נוצרים והשלה בך התעלל הזה המומר לרעה. עליך השפיע
התכונת״. להקניטני שלא מקוה, אני כונתו. היתה נורדוי והדר. הרצל הדר. על

 מעורבים בזכרוני בביקורך. באמת עלז אני ״חלילה; ג: נ י ל ה ו ר
נורדוי. ודר. הרצל דר. ברימן, יוסטום דר. בלאך, דר. יהודים: ארבעה שמות

תמוז, כ׳ אביו, של המיתה ביום תרפ״ו בשנת לבנו, למגינת הנס, התנצר כנודע )4
 בידי המוסרית. למיתתו התכוונתי מת, הנם כי ובאמרי, לרוהלינג, זאת לגלות בושתי בווינה.
 כנודע, דתו. המרת על ״הצטדק״ שבם בעתונים, התנצרותו אחר הנס שפרסם ממאמרים קטעים

לחייו. קץ שנים איזה לפני שם
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 ממינסטער וזך. קדוש לאדם והי׳ יהודי מלהיות פסק שהתנצר מיום לברימן, בנוגע
בישרו״. לפקפק נימוק כל הי׳ ולא לפני עליו המליצו ומפדרבורן

; י נ ממך. לדעת מטיב אני ברימן אהרן של חייו תולדות את ״סלח! א
 אוסובצת׳ בכפר רוטנית לשפחה הבטיח לאשה, בעל בהיותו ונבל. פוחז הי׳ הוא

 את וגם אותה גם עזב תאומים. וכשהולידה וישאנה, יתנצר כי שבתו, מקום
לו״. אין דר. התואר שגם כמדומה, נפשו. על וברח ביתו בני

 עוד בהיותו ושנה שעבר מה בכל מתעניין ״איני ; ג נ י ל ה ו ר
 את מצאתי בעזרתו דמי. וכתינוק מחדש נולד הוא דתו, את שהמיר מכיון !יהודי

 בשעת כך כל לי ידועים היו שלא וויטאל, לחיים הלקוטים ובספר בזוהר המקומות
 את לי שהמציא טובה, מכיר אני לברימן תלמוד־יודע״. ״דער ספרי את כתבי
האלה״. הספרים שני

; י נ  עבד אי מיניה טב לית טב, עבד אי ״יהודאי ;רבני פתגם ״יש א
ברימך. אהרן ימנה אלו יהודים לחוג מיניה״. בישא לית בישא,

עדיין, חי נלדקת הפרופ. הי׳ שאילו בטוח, אני ״בזאת ;ג נ י ל ה ו ר
 כבר הוא מדבר. אינני מווינשה טעה. הוא כי לו, להוכיח יכול בודאי הייתי
עליהם״. והתלהב היהודים של בספרים התעסק לזה קודם

; י נ  האחרונים ימיו את ומבלה הוא חי חי נלדקה ״הפרופיסור א
 וכפי לו עמדה האמת על הגנתו זכות בימים. ממך זקן הוא קרלסרוה. בעיר
 שאת ביתר עוד המוכיח חדש ספר האחרונים בימים כתב ידיעה, לי שיש

בלאך״. דר. של חתנו אצל ידו בכתב נמצא זה ספר שגיאותיך. כל ותוקף
 היהודים על המליץ שגם השמועה, רוהלינג. הזדעזע האלה הדברים לשמע

 לא מופלגת, לזקנה וזכה בחיים עודנו המפרקת, שבירת לו שהסיב במשפטו,
. כך כל לו נעמה . .

 משתמשים היהודים כל כי מעולם, אמרתי לא ״אני ; ג נ י ל ה ו ר
, ידועה, כת ישנה כי אמרתי, אלא נוצרים, בדם ם י ד י ס ח  שהיא ה

 עצמו הוא זאת. לי מסר ברימן הקבלה. של סוד פי על זה במנהג עוד מחזקת
התנצרותו״. לפני חסיד הי׳

; י נ לחסיד. התחפש אלא ונבל פוחז רק חסיד הי׳ לא מעולם ״הוא א
 ברימן, כמו לכהפ״ח והקבלה החסידות בספרות אני ובקי חסיד, היום עודני אני

 שום ויהודים חסידים בין אין לבצה. אותך הוליך כי נאמנה, להבטיחך ואוכל
 שיצא החסידים״, עולם האהבה, ״כהני ספרי את לו הושטתי זאת, ובדברי הבדל״.

 ״הכת״. אותה של טיבה מה שידע כדי בו, לקרוא ובקשתיו השנה, באותו לאור
 מאמר נדפס שבו פרעססע״, פרייע ה״נייע של הספרותי הגליון את לו נתתי גם

החסידות. על ותשבחות בתהלות נוצרי מסופר
;אשאלך אני אך בעיון. זה בספרך לקרוא מבטיחך ״אני ;ג נ י ל ה ו ר

ם הכומר ענין את אתה היודע א מ ו ״ ט ? ק ש מ ד מ
; י נ  התפקיד את גם אני ויודע הענין, אותו מכיר שאני ״בודאי א

 ממשלת ראש הגדול, שמטרניך בשעה בדמשק, צרפת ציר בו שמלא המגונה
 רצח מכל היו חפים שהיהודים שלמה, אמונה האמין ההם, בימים אוסטריה

לפני פרסם גלבר דר. ההיסטוריון לטובתם. תוקף בכל השתדל גם והוא ופשע
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 אוסטריה־הונגריה ממשלת וציר מטרניך בין חלוף־המכתבים את שנים איזה
 להמציא אוכל הממשלד- של מהארכיון הזה המכוער להמשפט הנוגע בקושטא

החוגרת״. אותה לך
 אתה מרוצה אם נא, אמור אבל מיהודים. ״השפעה ג: נ י ל ה ו ר
 צורך על לראיה הבאתי אשר המאמרים, כי הדברות, עשרת על וידך להישבע

הם מזויפים וחמורים, חזירים כלבים, הנוצרים את מכנה ושהתלמוד לדם, הדתי
; י נ  אבל, ובזוהר. בתלמוד נמצאים אמנם שהבאת המאמרים ״רב א

 לך נתן הנכון, פירושם ברור שידע וברימן, כונתם הבנת לא כבודך, במחילת
 משבועת אפילו עצמנו את לשמור מצווים שאנחנו אמנם ואם מעוקשים. ביאורים

 שום בלי שהיועדים לשבועה, גם מוכן הריני האמת אל להביאך כדי אבל אמת,
מיוסדות״. אינן שבספרך האחרות האשמות גם וכי בדם משתמשים אינם הבדל,

תשבע״. טרם ידיך את ורחץ ראשך על הכובע תן ״ובכן ;ג נ י ל ה ו ר
 אסור החסידים, ובכללם ״להיהודים, היטב; באר ואמרתי נשבעתי, ובכן

 כי רבותינו, אמרו אשר ואת החזיר. בשר אכילת מן יותר הבדל בלי דם כל
 הנכרים על אלא התכוונו, הנוצרים על לא וחמורים, חזירים כלבים, הם הנכרים
הנוצריות״. ברוח נוהגים שאינם הנוצרים, אלה ועל הפראים

 האפיפיור של התעודה ומוכיחה דיה לדידי ״אבל ; ג נ י ל ה ו ר
ן לנער בנוגע ו ע מ באשמתם״. היהודים הודו כאן הלא .ט נ י ר ט מ ש

; י נ  אתה הלא עליך. אני מתפלא שנשבעתי? אחר תדבר ״וזאת א
 הגרדום. על הודו היהודים כי להרבנים״, ״תשובותי במחברתך כתבת בעצמך

 גם ישנן לזה חוץ מחם. שדרשו מה בכל הודו התליינים לפני כי מובן, הדבר
 וחטא לפשע אותה מציינים שהם הנבערה, העלילה נגד מאפיפיורים תעודות

 האפיפיור של מהבולה תדע האם הנוצרית. הכנסיה ולכלימת אלקים נגד גדול
 מטרינט בשמעון הדתי״ ״רצח אדות שכתב מה לך נודע ובודאי ? הרביעי אינוצנץ

 ושהוא הוטיקן של בהסכמתו שנערך שני, חלק האנדלעקסיקאך, ה״קירכליכעס
וההגמונים״. החשמנים הכומרים כל של השימוש ספר

 שקר. על הגרדום תחת גם יודה לא מפשע חף ״אדם ג: נ י ל ה ו ר
יהודים״. של השפעתם פרי הן מהאפיפיורים והתעודות

; י נ  שאלה על לי סלח אולם תדבר? כה לד׳ משרת כהן, ״אתה א
 יוסף פרנץ והקיסר באוניברסטה, פרופסור היית אתה לאישיותך. הנוגעה אחת,
מכסאך?״. נתרחקת מדוע עבריות. לעתיקות הקתדרה לך ומסר חסדו לך הטה

 שעמד הטפש, יוסף פרנץ הקיסר של פקודתו זאת ״היתה ;ג נ י ל ה ו ר
 מהומות מלכותו במדינות גורם שאני היתה, והאמתלא יהודים, של השפעתם תחת

 בעוד האמת, ואוהב הצדק איש הוא כי בעצמו, סלסול נהג עוד והוא רבות.
ארצה״. שלו החצר יועץ כבוד שהוריד

: י נ  להאמין אותך הניעו קדום ומשפט עוורת משטמה ״דילמא א
 דתית? קנאה באזיקי אסיר אתה אפשר כוזבות? למסקנות ולהגיע הדם בעלילת

הנפש?״ חשבון ותעשה עצמך את תנסה אולי
 משפט מבתי דין פסקי ישנם ״הרי ;מעט) (בהתרגזות ג נ י ל ה ו ר
נוצרים״. רציחת בעון היהודים נדונו ולפיהם מוסמכים
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; י נ  והאינך י הרשע שם המשפט במקום :הקדש כתבי אמרו ״כבר א
 או השופטים מצד קדום משפט של בעטיו דין בית טעות של באפשרות מאמין
משפטו״ רצח גם בעולם נמצא כי שמעת, האם שקר? עדות בעזרת

 עלינו ד׳ו בסוד עמד ״מי שפתיו); על שחוק (בבת ג נ י ל ה ו ר
 בשביל המכריעים הם המשפט. בתי של דין לפסקי ובאמונה בכבוד להתיחס

 ;זה בכלל ונקוט באמתותם. ולפקפק אחריהם להרהר רשות לנו ואין ההיסטוריון,
 אותו לקרוא נוכל לא האדמה, פני מעל נמחה ולא עומד בתקפו דין שהפסק עד

דיך. מעוות ולדבר טעות פסק
; י נ  הסברה מפיר לשמוע רצוני אבל כמוך. זקן לצעד רצוני ״אין א

 בענין דין כס לפני נשבעת לשקר כי ,1883 בשנת האשימך בלאך דר. אחת;
״ . עסלאר טיסא

 בעת ״לא ! בהתרגזות) ומפסיקני דברי תוך אל (נופל ג נ י ל ה ו ר
 ממש כמת פניו חוורו פתאום ובדברו, — לזה״ התכוננות בעון אלא שקר, שבועת

מפיו. לנזול התחיל וריר
 וכלל רצח בחשד אהי׳ וימות, השבץ יאחזהו אם עלי, נפלו ופחד אימה

האשמה. ספסל על עמי יעמוד ישראל
 חד סכין ״בלאך״, שמי שעה. באותה שהרגשתי מה כאן למסור קשה

 נפש לרצוח באתי בכונה בתחלה כי שיאמרו, יתכן . . . בנרתיקי ומלוטש
. בו ולהנקם נורא ישראל שונא .  מ״ארץ זהב תפוח לחתוך מהרתי .

 סומקא. ואתי חיורא אזל לו. הוטב מעט מעט פיו. אל המיץ וסחטתי הקדושה״
 כלום! ״אין : אמר והוא הפח. מן נצלתי גדול, למוצלח עצמי את הרגשתי אני
הלאה״. דבר תוכל בריא. כך כל אין ולבי אני זקן

; י נ  התכוננות בעון אלא שקר, שבועת בעון לא ״נכון! א
 באמרו עלבון, לד שגרם על לדין בלאך את תבעת אתה שקר. לשבועת

 ושאמרת. הן מזויפות או בדויות עשויות, שלד הציטטות כי בפרהסיא,
 שלך. שבחוברת הציטטות אמיתת על דין בית בפני להשבע אתה מוכן כי

 ולא תנאי, כל בלי בכבודך פגיעה על שהגשת התביעה מן חזרת פתאום
 הדור בני אנחנו, המשפט. הוצאות לשלם נדנת עי״ז דין. לפסק המתנת

 לא כוונתו ושבאמת התעך וברימן איתנמנגר של רע רוח רק כי יודעים, הזה,
 עין כשישים ההיסטוריון יוציא משפט איזה אבל לשקר. להשבע היתה

 ללא להשבע היית מוכן כי — ? רוהלינג־בלאד המשפט כתבי על חודרת
אמת״.

 נצטערתי ואני גופו, בכל ורעד מאד נרגז (שוב ג נ י ל ה ו ר
 המשפט ״בית באנחה): פרץ מעט, שהתעודד ואחרי הפעם, עוד שהרגזתיו על

 בין ואוהביה היהדות של השפעתה תחת עמד הוא הצעותי. כל את דחה
הנוצרים״.

: י נ  מתחרט ואינד דעתד על כיום עוד אתה עומד ״ובכן א
שנה?״ ששים לפני היהודים על שהטלת האשמות, ועל טעותך על

באמתותם ו1ויכין הגדולה טעותם על היהודים תחלה ״יודו ;ג נ י ל ה ו ד
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 ב;י יהודים להיות יוכלו המשיח. על המנבאים נ״ג, בקפיטל הנביא ישעי׳ דברי
הנוצרית״. האמונה

־ י נ  גבוה מעל וגבוה לעולם הפרופיסור, אדוני היות, תוכל לא ״כזאת א
אבותינו״. באמונת וקימים חיים נהיו אנחנו ישראל. שומר

, » # # ■

 אבל בשלום״. ״חיה לו ואמרתי פרידה לאות ידי את לרוהלינג הושטתי
 לי הקדיש הוא בקורי. על מאד שמח כי והבטיחני בחבה ידי את החזיק הוא
 ראבבי פריינד, ״מיינעם :השער על וכתב שהזכרתי ציאן״ נאך ״אויף ספרו את

 האנטישמיים כנו כך — בלאך ראבבי עראינערונג״; פריינדליכען צור בלאך
 המלה את מחק בקשתי על רוהלינג. של במחו שורק היה — בלאך ש. י. לדר.

 בחתימת תמונתו את מרוהלינג דרשתי חראשון. שמי את לעיל וכתב ״ראבבי״
 השתוקקתי וביחוד — להיהדות יחם איזה להם שיש והכתבים ספריו כל את גם ידו

 אחיו בת על לצוות והבטיחני — זרים בידי יפלו שלא למען הרצל, של לאגרותיו
 מפותחה עץ־זית של בקופסה למשמרת אצלו מונח שהיה האסף, כל את לי שתמסור

 ״מיהודים פטירתו. אחר ״יודענזאכע״, כתובת ועליו הקדושה״ מ״ארץ פרחים
 מדוע ושאלני, פרידתי, עליו היה קשה ישיבו!״ ״וליהודים אמר, הכתבים״, הם

 מצבות נמצאות היהודי החיים ובבית עתיקה, עיר היא בזלצבורג, דר אינני
 מכסאו קם רוהלינג היסטוריות. לחקירות הזדמנות לי תהיה ובודאי ימים עתיקות
 כל בו מצאתי היהודים״. ועל מיהודים ספרי ארגז את לראות ״תוכל ואמר;
 ספרים צווייפעל, הכהן מאליעזר ו״סניגור״ ישראל״ על ״שלום ריב״ל, ספרי

 ציוך ״מבשרת ואפילו יה״ש של מהחלוץ שונות חוברות רדקינזון, ל. ממיכאל
 שאלתיו רבים. ובציונים יפה בכריכה היו הספרים כל מוהר. מענדיל מאברהם

 גם שנתן דיינרד ואפרים סוקולוב בלאך, מדר. שנאשם לרדקינזון, יחסיו על
 את לי הביא ברימן כי זכורני, אותו. הכרתי ״לא ענני: לרוהלינג. חומר הוא

 אך האמת, כל את הוא גם יודע שהמחבר ואמר דם ועלילת מצוה מצת ספרו
 שאלתי על אזכור״. לא או אדע לא יותר הלז. הספר וכתב בו תומכים היהודים

 לשון את אבל הקדושה* השפה את אני ״אוהב ענני: עברית, קורא עודנו אם
 ״היהודים :ואמר הציוניות על לדבר בא הפעם ועוד לעכל״. יכול אינני התלמוד

 יהיו ושם מהעמים, אתכם זקבצתי הנביאים דברי יתמלאו מולדתם. לארץ ישובו
נוצרית״. דת עליהם יקבלו אם עמים לנס

 התישב שהזקן עד החדר, את לעזוב הייתי ומוכן מעילי את לבשתי כבר
. . אחדים רגעים עוד להשאר ובקשני .

 המקובל אדות שהזכרת חיבורך את לי ״שתתן אמר׳ אליך״, לי ״בקשה
וויטאל״. חיים

 ליד ונתתיו שלי הניירות מנרתיק הספר את לקחתי עניתיו. ״בחפץ־לב״
רוהלינג.

 דברים בו שתכתוב אבקשך אם שאת, תטיב ״הלא רוהלינג, ,אמר ״ועתה״
ובידידות״. בשלום מזה זה אנחנו נפרדים הלא למזכרת. אחדים

פרום. הקנוניקום של הרם ״לכבודו ־ בגרמנית כתבתי עניתיו. !״,״בודאי
וידיד הנוצרים ידיד בלאך, מחיים ישראל, שונא לפנים שהיה מי רוהלינג, אוגוסט
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 להודות״ ברוחו אומץ ה׳ שיתן ובברכה ביקורי״ לזכרון הבדל״ בלי האדם בני כל
היהדות״. נגד במלחמתו טעה כי

'לך מודה /״אני :חודרות בעינים עלי והביט ידו את לי הושיט רוהלינג !
 כמעט עבר נא״ ״שמע :ואמר בידי החזיק המחשבות, בעולם קצת התעמקות אחר
 כי היא, האמת לרוע, היהודית בשאלה בפומבי נגעתי לא ואני שנה מאת חצי

 כשהגיעה אבל לדורות. להניחה בזה עבודתי את ומשכתי הרבה כתבתי לעצמי
 גיל לבי נתמלא התבל״ פני האיר לארצו ישראל שיבת רעיון כי לאזני, השמועה

 היהודי העם בשם לבוא גבר ועוז לב אומץ מצאו נורדוי ודר. הרצל דר. וחדוה.
 כי נבאתי״ הראשונה משעה אבותיו. ארץ את לו להחזיר העולם עמי כל לפני

 תתקיים. נבואתי ישראלית. מדינה תשגשג שמה, ציוניות הזאת, הקטנה מעגה
 שבע היהודי העם בימיך. הגאולה מאורות לראות תזכה אתה הוא. ברור זאת
 וספרות אמנות מדע, אנשי מדינאים כי שמחתי, איך רבה. ותלאה נדודים כבר

 אבותיר^. לארץ ולהוליכם פזוריהם מארצות היהודים את לקבץ הסכימו מהעמים
 ובראשם מהיהודים, הרבה כי בה״וועלט״״ קראתי כאשר מאד מדוכאה היתה רוחי

 הגאולה את שוטמים הם בציונות, נלחמים גידמן ודר. בלאך דר. מיריבי, שנים
 שנתהווה מה הכל שידעתי ימים, היו נכריות* בארצות כרסם את לפטם ורוצים
 יעזבו לא אם כי לך, לומר אוכל זאת רק כלום. יודע אינני היום הציוני. בעולם

 התמרמרות וסערת הימים יארכו לא אז מגוריהם, ארצות את בטוב היהודים
 שהיהודים חושש ואני ישראל נגד זעמם כלי כל את ויוציאו ההמונים מלב תתפרץ

 שלשים לפני דרימון גם פרסם כזאת אזהרה נשוא. יוכלו מאשר יותר אז יסבלו
 השמיעו ונורדוי הרצל הציוניות, נביאי לדברי שישמעו ביהודים והתרה שנה

 ישובו לא אם העולם, רחבי בכל היהודים של העתיד על יאוש נהי בקונגרסים
 מכם, להפטר רוצה הנוצרי שהעולם בדבר, פלא כל אין כי והודו, אבותיהם, לארץ
 לב שמים אינם ובמנהגיהם, באמונתם הדבקים אלה ביחוד היהודים, אבל
ההתראות״. לכל

י העולם כי לומר, הוא משגה ״כי אמרתי, חושב״, ״ואני ר צ ו נ ה  
 הדר. של מעזבונו מכתבים אלף כמעט שמורים בידי מהיהודים. להפטר רוצה
 המדינות, של הכלכלה חכמי למשפטים, מפרופיסורים עדיין נתפרסמו שלא בלאך
 רגשי מביעים הם שבהם לב, ישרי נוצרים והגמונים, חשמנים ממשלות, שרי
 וקלון מארה היא כי באמרם, האנטישמיות, נגד חוצץ ויוצאים להיהודים צדק

 חשובים, הכי דוקומנטים בתור לשמש יכולים האלה המכתבים להנוצריות.
 היהדות, להחריב האנטישמית השאיפה תתגשם אם כי דעת, חוות בהם שיש מפני

 להפטר רוצים האנטישמיים כי אמרו, ונורדוי הרצל הנוצריות. גם תחרב אז
הנוצרים״. ולא מהיהודים,

 איננו בלאך שדר. ״אמרת רוהלינג: התרגז נחש, נשכהו כאילו ופתאום,
 צער מתוך נזכר ואני ורמאי, כזבן היה הוא כי לך, מלומר אעצור לא ובכן שארך,

 לראות זכה לא זה בשביל הציונית. בתנועה נלחם היה הוא אמצעים באיזה רב,
 להחזרתי לבי. את לפניך לגלות צורך מרגיש אני ישראל. ובגאולת הארץ בבנין

 בעולם. המוסכמים מאלו לגמרי, אחרים נימוקים היו בלאך רבי נגד מהקובלנא
הבוקר כאור אחד ביום אלא לזה. אותי הביא המשפט תוצאות מפני הפחד לא
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 אז במשיח. באמונה היהודים את להביא ישרה לא דרכך נפשי, אל ואמרתי קמתי

 כי לי, אמר והוא הקרדינל אל נקראתי היום באותו ודוקא דיי בלבי; גמרתי
 אלקים. אצבע זו באזהרה ראיתי המשפט. במהלך רוח קורת מוצאים אינם ברומא
 לבית להודיע רשות ודרשתי בבוקר, במחשבתי שעלה מה להקרדינל גליתי

 לזה. מסכים שהוא לי הודיע אחדים ימים אחר מתביעתי. אני חוזר כי המשפט,
 נאך ״אויף בספרי הכל תקנתי נזק, להם גרמתי אם ליהודים, עול עשיתי אם

 במדינות הכנסיות ראשי בהסכמות ובצרפת בגרמניה ספרי שיצא בזה ציאך.
 מצא שברומא היא האמת הנוצרים• גדולי אצל לענין הציוני הרעיון נעשה הללו,
 הציוניות שונאי היו אליארדי וביחוד xii ליאו האפיפיור גדולה. התנגדות ספרי

 אספר בך, אמון יותר שאמצא כדי תכופות, לעתים לבקרני תוכל אם מוחלטים•
 לאו, אם בלעדך, עין תשורנם לא לישראל הנוגעים היסטוריים חשובים דברים לך

 בן בי רואים הם זה במלבושי אמסרם? למי כי קברי. אל הסודות את אקח
 אנשי בחיי. רבה ותלאה נדודים שבעתי ברומא למתנגדי הודות ומורה. סורר
 כי שכמוני, זקן לאיש להאמין תוכל די. בלי עד נפש ומפח תוגה לי גרמו רומא

 שרומא מיום לרויה שתיתיה אשר התרעלה כוס בתוך מתוקה טפה הוא בקורך
 אצבעותיהם את מלקקים שהיו הנוצרים מאלה הרבה גם המטה, את עלי השבירה
 יהי׳ שהדברים אקוה עצור. אוכל לא כי מהחדר, אני מפטפט אותי. עזבו מספרי,
 ההמונים לב ומשסה מדון מגרה שאני אמרו׳ ברומא חיי, ימי סוף עד אתך כמוסים
 איש כל גורל הוא זה ? ונורדוי הרצל על גם כזאת אמרו לא האם ;)פיו על (בחיוך

 ממנו ועושים נגדו מתקוממים דעת וחלושי נפש קטני האמת. ואוהב לתומו הולך
מתנגדיהם״. לפני חלל נפלו ונורדוי הרצל כי אני, בטוח בו. חפץ אין כלי

 אחדים ימים עוד ״השאר מחדש; התפרץ ופתאום חושב התחיל רוהלינג
 ביתי, אל אחדים ימים תבוא ואם בך, מהתל אינני אותך. אני אוהב בזלצבורג.

חדש״. היסטורי ספר לכתוב חומר לך יהיה תתחרט• לא
 אז לווינה. היום באותו לשוב אני ומוכרח בידי עתותי אין כי לו, אמרתי

 וללא אמת אלקי ללא לישראל רבים וימים ;עליכם נאמר ״כבר :בעברית קרא
 פרופיסור היותו מימי פיו על שמור נראה הפסוק תורה״. וללא מורה כהן

. עברית שיודע להראות רצה הנראה, וכפי בפרג לעברית . .
 בפתחי עוד , . . מכתבים לזמן מזמן שנחליף בינינו ונדבר נפרדנו שוב

;אחרי קרא לצאת, הדלת את
ולעמים!״ לישראל נביא אני ״זכור, —

שוטה, וכמעט תם אלא רע, לא אדם של רושם עלי עשה רוהלינג בכלל
 שמה את לקדש רצה הקתולית לדתו בקנאתו מסכלותו. באה שלו הערמומיות כל
 היהודים את לאנס חדש אינקביזיטור להיות שאף הוא היהדות. שם וחלל —

אנוש. היה עונשו הנוצרים. אמונת שיקבלו
 וויענער ״נייעס העתון בעד גדול מאמר ערכתי מזלצבורג, שובי אחרי

 בלכתי ליהדות. יחם להם שהיה במאמרים בעיקר עוזרו שהייתי זשורנאל״
 רב כעת נ״י רוזנמן משה דר. וסופר, החכם הקהלה, רב את פגשתי להמערכת

 הביט הוא ג1רוהלינ אצל מבקורי לו ספרתי אביב. בתל מאוסטריה הפליטים של
כי לו, אמרתי בקבר״. עצמותיו רקבו כבר הלא י רוהלינג ״אצל ;בתמהון עלי
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 לראשי זאת ספר הוא הנזכר. בהעתון יקרא הדברים פרטי ואת בחיים עודנו
 אורנשטיין יעקב דר. להנשיאות. הזמנה קבלתי היום באותו עוד ואני הקהלה

 לפרסומו. ופקפוקים חששות והביע מהמאמר ההעתקה את קרא ״מתבולל׳/ — ז״ל
 לפרסמו והסכים מאמרי תוכן על הציוני, נ״י, לוינהרץ יוסף דר. התענג זה לעומת

 באמרו ונורדוי, הרצל שמות את להזכיר ביהוד התנגד אורנשטיין שנוי. כל בלי
 אולם עז. היותר ישראל שונא עם יחסים להם שהיו הוא, ישראל שם שחלול

 ודרימון דודה האנטיקזמיים הסופרים עם גם יחסים היו להרצל כי טען, לוינהרץ
 לטובת פלויה פון ברוסיה הפנים וזיר עם ומתן במשא בא גם והוא בצרפת

 בעריכתו. עוד ולהתישב מהמערכת חזרה המאמר את לקחת בינינו נגמר הציוניות.
 אז שיצא הציוני, השבועון ב״העולס״, בעברית המאמר את פרסמתי בינתים
 ומנורדוי. מהרצל הזכרה כל והשמטתי אורנשטיין של לדעתו נטיתי אני בלונדון.

 כתבתי שגזע צ״ה p לעולמו נלדקה טיאודור המלומד הלך ,1930 דצמבר 30 ביום
 בלאך־רוהלינג, המשפט את תארתי ובו ניקרולוג זשורנאל״י וויענער ב״נייעס

 של הציטטות על מומחה בתור דעתו את חווה כי חשוב, מקום נלדקה תפש שבו
 אצל בקורי את גם הזכרתי ואגב הרבנות. וספרות התלמוד מתוך רוהלינג
 אדות מאמרי את לפרסם הקהלה נשיאי הסכימו כן אחרי אחדים ימים רוהלינג.

 זשור־ וויענער בה״נייעס נדפס מאמרי רבות. בהשמטות המשסה זקן אצל בקורי
 מפורסם קתולי מלומד נוצרים. בחוגים גם רושם ועשה 1931 ינר 4 מיום נאל״
 אתה מטעמים. מיני כל מלאים ורוהלינג נלדקה אדות על ״מאמריך :לי כתב

 ובאופן בניחותא הכל שכתבת מאחר ביחוד, דבריך, על התענגתי השני. בלאך
 שנדדו מזקנים לים, מעבר רחוקות מארצות מכתבים הגיעו להמערכת אצילי\

 שלחתי מאמרי את בלאך־רוהלינג״. ״משפט את עוד ושזכרו מאירופה לשם
 שמח כי הודיעני, בו תודה. מכתב עוד ממנו וקבלתי רוהלינג אוגוסט ל״ידידי״

 על לצוות הז^ ששכח יתכן מת. כן אחר שבועות שלשה האמת. כתבתי כי מאד
.C ״יודענזאכע״ הכתבים תכריך את לידי שתמסור אחיו בת

 שמות את השמטתי זשורנאל״ וויענער בה״נייעס והן ב״העולם״ הן והנה
 להניח כדי אדם, לדם צריכים אינם שהיהודים שלי ״השבועה״ וגם ונורדוי הרצל
 על תוכחות שמעתי הציונים בחוג אבל אורנשטיץ. הקהלה נשיא של דעתו

 פרום. וידידי אוהבי בכלל. והציוניות ונורדוי הרצל אדות שנדבר מה שהשמטתי
 שמיטץ זיגפריד דר. הסופר בווינה, היסוד קרן מנהל שהיה מי נ״י פרויד ארטור

 כל הבאתי שלא ההיסטוריה, נגד שחטאתי בתוכחה באו נוסנבלט תולי ודר. ז״ל
 //אית חציוני ספרו את נוסנבלט פרסם כן אחרי שנים כשתי כהויתם. הדברים

 דוגדלה־בלפור, בלנכה מהגברת דבר פתח עם פריעדען״ צום אונטערוועגס פאלק
 רוהלינג עם באריכות התעסק ובו ז״ל, ה״הצהרה״ בעל בלפור של אחיו בת

 גראססע די אדער ציאן, נאך ״אויף רוהלינג של מספרו גם וצטט והציוניות
הכנסיה. בהסכמת 1901 בשנת שהופיע מענשעך אללער אונד איזראעלס האפפנונג

 לי לתת שדיבסיח ד,זכרתיה ואגב דודד. למות תנחומין מכתב אחיו לבת ערכתי )5
 ד,יא אך כזאת, עליד, צוד. לא דודד, כי ד,שיבר״ ״יודענזאכע״. הכתבים תכריך את במתנד,
 לא שהיא הכתבים, כל את דנה פטירתו אחר אחדים ימים החבילה. לי נותנת היתד. מעצמה

לשרפה. בהם, ערך מצאה
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 שלי השיחה את ״). הרצל של מהארכיון רוהליגג ממכתבי מאחד צילום הביא גם
אצלו. מביקורי בשובי שכתבתי הרשימות פי על כאן מביא אני רוהלינג, עם

הנזכר: בספרו רוהלינג אוגוסט של ״נבואותיו״ שתי בזה מוסר אני
 הואיל לארצו, ישראל משיבת דעת עוד אמנם יאבו לא רבים ״יהודים

 ההרחבה את מבכרים הם כי ומובן ועושר הון הנכריות מגוריהם בארצות שרכשו
. עמל רב שדורש מולדתם ארץ בנין על והמנוחה .  השאננים העשירים גם אבל .

 ויבנו הקרקע את יכשירו חרוצים שאביונים אחר מולדתם, לארץ יעלו והשקטים
 הטוב, ברצונם פעמיהם ישאו ולא בוששים שיהיו אלה כל אולם אבותם. אדמת את

 מעצור. באין עליהם שיבואו המאורעות ידי ועל הדלדול ידי על נאלצים יהיו
עדיין״. פנאי להם שיהיה בטרם מהר, בזה לחשוב

 לפלשתינה למולדתם אותם לגרש היהודים על התקיפה האלקים ״יד
 הנקרא: באמצעי לה מחוצה כמו הציונית, בתנועה היהדות, בפנים משתמשת

אנטישמיות.״
 מן נבואה ניטלה המקדש בית שחרב מיום ;רבותנו דברי גדולים כמה

. לשוטים וניתנה הנביאים . .

 כאלה ביניהם נוצרים, מלומדים מאות כי מעיר, אני האמת למען
 ותקפוהו רוהלינג כנגד במחאות יצאו ובמשפטים הקדש במדעי מומחים בגרמניה,
 דליטש, פרנץ בלבד לא המסולפים, ובאוריו זיופיו על והתרגזו חריפים במאמרים
 של קדקדו על מדעי במפץ הכו אחרים גם אלא ווינשה, ואוגוסט נלדקה טיאודור
 מחבר לגרדה, די ופויל ליסט פון פרנץ המובהק המשפטי המלומד אפילו רוהלינג.

 לדר. במכתביהם הודיעו ישראל, לידידי כלום נחשבו שלא שריפטעך, ה״דייטשע
 הוא מוכן כי אפילו, כתב לגרדה די הוא. יחד גם ובור שוטה רוהלינג כי בלאך

 של הציטטות כי אצלו הוא שברור ולהצהיר בווינה המשפט בית לפני להופיע
 היהודים בספרות שמץ אף ושאין הן, ומזויפות מסולפות וכר מהתלמוד רוהלינג
אדם. בדם להשתמש שעליהם

 אלבינו הגמון אליארדי, אנטוניו הקרדינל של ממכתבו העתקה שמורה בידי
;הללו דברים כותב הוא ובו בלאך דר. אל

 ראתה היא ורדיפות, משטמות נגד תמיד היתד. הקתולית ״ד.כנםיה
 לעתים לתעתועים, האנטישמיים מעשי את והחזיקה להכנסיה הכלמה באנטישמיות

 כי לשנים. האדם את יגזרו ואל לבם אל שישיבו הכומרים את הזהירה תכופות
 רוצה שאינו מפני רק הוא בחרם, ומתעים תועים כומרים נגד יוצא אינו הוטיקן
 ויצא סוררת כתף יתן ודלמא יותר עוד יכשל המשסה שהכומר כך לידי להביא
רעה״. לתרבות ל.:מרי

 מרץ 4 ביום כתבים שאר עם ה״גשטפה״ ממני לקחה המקורי המכתב את
״לבדיקה״. 1938

4 « «

רוהלינג, של מספרו הקטעים גם ובו הציבורית בהספריה נמצא נוסגבלט של ספרו )6
כזה. מוסר שאני
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 קרל בן־בריתנו של להולדתו שנה שמונים נמלאו 1928 אקטובר 25 ביום
 הסופר אדות גדול מאמר ממני דרש זשורנאל״ וויענער ה״נייעס פרנצוס, :אמיל

 זו בהזדמנות מותו. יום עד אמונתו בברית ונשאר יהודי שהיה הנודע הגרמני
 נודעים בלתי דברים שמעתי מפיה פרנצוס, אוטילה הסופר אלמנת את בקרתי

 ובניהם אלישבע אצילת־הרוח והקיסרית יוסף פרנץ הקיסר בית יחס על אז עד
טיסא־עסלאר. הדם עלילת של להמאורע רודולף העצר יורש

 פאן רודאלף ״קראנפרינץ במאמרי נכתבו אשר בפי הדברים מוסר אני
 25 ביום זורנאל״ וויענער ב״נייעס שנתפרסם יודען״ די אונד האבסבורג

.1929 ינר
^קונקורדיה״ והזורנליסטים הסופרים אגודת של ה״חגיגה״ על זאת היתה

 טאגעבלאטט״, וויענער ^הנייעס של עורכו שפס, מוריץ .1884 פבר 18 ביום
 יורש־העצר לפני עתון׳ עורך פרנצום, אמיל קרל הגרמני הסופר את הציג

 רודולף לבבית. ידידות קשרי ורודולף פרנצום בין התרקמו מעט מעט דודולף.
 ומדיניים, ספרותים ענינים על והשתוחחו ארמונו אל לזמן מזמן פרנצוס את הזמין

 מרת שמו. בעלום מאמריו בו ופרסם העתון של לעוזרו רודולף היה בינתים
 ״ליבער :אותו ותאר בעלה אל מרודולף אגרות־הזמנות לקריאה לי נתנה פרנצום

 טיסא־עסלאר. הדם עלילת משפט גמר אחר ומחצה כשנה זה היה פראנצוס״.
 החרפה בהונגריה היהודים לב מעל עוד סרה לא הארץ׳ שקטה כבר כי הגם,
 שהוברר אחר שלמה׳ היתר. אלו של מפלתם כי אם האנטישמיים׳ להם עשו אשר
 אחדים. רשעים שר,וציאו האשמות מכל נקיים היהודים כי דין כס לפני

 וגם זה על מאד הצטער והמוסר הצדק ממבט אבל בדת׳ חפשי אמנם היה ,פרנצוס
 עירה מן בא פרנצוס רודולף. של בפניו המשפט כל על התמרמרותו רגשי גלה

 אביו מפורסם. מנר׳יג־חסידים גם דר ובה חסידי קן היה שבה בגליציה קטנד,
 החפשי המשכיל פערל יוסף של תלמידו היה מחוזי, רופא משרת שם לבש

 היה אלמלי כי וידע׳ אופים ואת החסידים את ידע פרנצוס המפורסם. בדעותיו
 הנערים. חבריו מפי זאת לו נודע היה אז כי דם׳ אכילת במנהג דבר שמץ באמת

 קיסר שאביו תמד׳ונו את והביע לרודולף׳ זאת בל ואמר לפיו מחסום שם לא הוא
 ללא נתונים יהיו היהודית אמונד. בעלי שאזרחים סובל הונגריה ומלך אוסטריה

 חרפה זלעטות העולם כל את להרעיש בידם אשר נבל אנשי בידי ומחסה מגן כל
 האומללים שהאנשים ברור ידענו ״אנחנו ;רודולף ענה זה על נקיים. אנשים על
 נותן היה אלמלי ? לעשות הקיסר יוכל מה אבל קנאית. משטמה של קרבן הם
 בחוזק באה המשטמה היתד. אז כי משפט׳ בירור בלא האשמה את להשבית צו
 נעשתה, נבלד. כי פסק־הדין׳ שמש יזרח בוקר וכאור הדבר כשהוברר עכשיו -יד.

 שאמו לפרנצוס מסר רודולף לנבוח״. יוכלו לא והכלבים שקר שפתי תאלמנד.
 בדין זכאים יצאו הנאשמים כי השמועה הגיעה כאשר מאושרת היתה הקסרית

 בוערים אנשים עליו שר.ביאו ההונגרי מהעם החרפה ״הוסרה בשמחה! זקראד.
משחית״. הרשי

 טסף פרגץ מהקיסר מוסריים פתגמים באן להציג ראוי הנמסר, עם בקשר
 בספרו ז״ל ירושלים ווילהלם פרופ. הנודע המלומד אחינו שמוסר רודולף ומבנו
התורה לאור (״המלחמה געזעללשאפטסלעהרע״ דער ליכטע אים קריעג .״דער
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 תדרוש ״ממך הללו: במלות המוסרית הוכחתו את כלל הקיסר החברותית״.)
 ותדון מקיל במשפטך תהא חברך לעומת אבל החומר. בכל חובותיך השלמת

 של ביותר היקר הרכוש הוא ״האדם אמר: העצר יורש בגו זכות״. לכף אותו
 לידי אותו שהביאה הסבת על לדעת. עצמו רודולף אבד הנודע כפי המדינה.״

 אולם עדיין, נודעים ואי חשובים פרטים הרבה פרנצוס הזקנה לי ספרה כך
מקומם. כאן אין

» « «

 נער היה ,1883 בשנת טיסא־עסלאר הדם עלילת במשפט העיקרי העד
 והיהודים אביו איך בעיניו ראה כי הדין כס בפני העיד הוא שארף. מוריטץ עברי,

 באמשטרדם נפטר הוא סלימוסי. אסתר הנוצרית העלמה את שחטו הנאשמים
 היתת ובקרתיו. באמשטרדם הייתי 1920 בשנת שנה. ס״ג כבן 1929 מרץ 29 ביום

 שארף זשורנאל״. וויענער בה״נייעס באריכות אז ומסרתיה עמו, ארוכה שיחה לי
 ״בלוט בספרי גם נמצאים מהם מעט במאוד. וחשובים אי־ידועים פרטים לי מסר
 ימי כל ״התחרטתי :לי אמר שארף אחדים. פרטים רק אזכיר בכאן עראם״. אונד
 הראיה היא נאמן, יהודי שנשארתי העובדא נער. בהיותי שעשיתי העול על חיי

 שובב נער היה הוא היהודים. את שטם ילדותו ימי משחרות חזקה״. היותר
 אסתר כשנעלמה בלבו. השנאה שמר הוא רצח. מכות יום יום אותו הכה ואביו

 במצולות השליכה אותה, שאנס מהשכנים אחד הסוד; כל את הוא ידע סלימוסי
 ידע אביה חום־נעוריו* בכל אהבה שהוא בת היתה הרוצח ולאותו הטהייס. נהר
 להעיד עליו השפיע וכך להתנצר. היה מוכן והוא לאשה לו לתתה הבטיח זאת.

 אחי לדודו שערך מאגרת העתקה כתביו תכריך מתוך לידי מסר שארף שקר.
 באסהייט״ אונד ליגע ״ווידער בספרי פרסמתיה ואני 1893 בשנת בווינה אמו

 שנתפרסם לוגא כריסטיאן הצורר של מחברתו נגד ,1935 בשנת בווינה שנדפס
 של מכתבו היהודי. בצבור ומהומה התרגזות שגרמה בגרץ, 1934 בנובמבר

ממנו. קטעים הביאו נוצרים עתונים וגם חזק רושם עשה שארף
ש. יוסף דר. היהדות כבוד בעד הנודע הלוחם החכם כי לעיל, הזכרתי

 (״אעסטררייכישע חשוב יהודי עתון בווינה שנה לארבעים קרוב שפרסם ז״ל, בלאך
 בבקשה העולם בכל הנוצרים לגדולי 1897־1813 בשנות פנה וואכענשריפט״),

 אנטישמיות, כמו: היהודים, עם יחס להן שיש השאלות כל על דעתם שיחוו
 וכדומה, התבוללות האזרחי, הזכויות שויון אמאנסיפאציה, ציוניות, לאומיות,
 הגמונים הלאומית, הכלכלה בתורת ומומחים המשפט חכמי — הנשאלים
 ושאלה שאלה כל על השיבו — העולם, מכל ממשלה ושרי מדינאים וחשמנים,

 הכתבים הכבוד״. ו״מפני להפטר״ ״כדי באופן לא — רבה וברצינות ראש בכובד
 היהודים לשאלת יום יום רשימות עם מכונה בכתב גדול חיבור ביניהם — הללו

- בילינסקיס פון ליאון דר. פרום. באוסטריה הכספים ממיניסטר יכולים -

מישראל. נצר היה הפולני, הקלוב נשיא אוסטריה, גדולי מחשובי אחד בילינסקי, )1
 של ביתו ומבאי בודזאנוב יליד ברוינשטיין, יצחק העשיר האחוזה בעל בת היתד. אמו

 שמואל ר׳ האדיר הגאון חתן היה ברונשטיין דשם. רב בהיותו ז״ל שרד״ ״לבושי בעל הגאון
טרנופול פשעווארסק, בודזאנוב, (אבד״ק אחרון״ שמואל ״בית שו״ת בעל פאלקענפלד
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 תקופת של מראשיתה חשובים והכי מענינים הכי דוקומנטים בתור להחשב
 מחרבן נשארו לידי. מסרם פטירתו לפני אחדים חדשים ההרצלאית. הציונות

הכתבים. מכל ההעתקות רק ווינה
 מרוצה איבני הכתבים; את לפרסם אותי מפריעים חשובים גמוקים

 ולטפל הספרותית עבודתי שנות במשך לי רכשתי אשר הטוב השם את להפקיר
 של בהספריה לגניזה כולם את אדון לא אם יכריע, העתיד מדיניים. בענינים

 אדות על באריכות לטפל המקום פה אין בירושלים. העברית האוניברסיטה
 רגשי מביעים — בערך ף ל א — החכמים אלה כל כי רק, אזכיר פה תוכנם.

 אם כי פחד, הביעו כאחד כולם לאנטישמיות. חריפה והתנגדות להיהודים צדק
 החכמים יחרב. והעולם ומשפט צדק כל יתפוררו שוביניזם, ברוח ישקעו העמים
 דנו ביחוד חילוק. שום ולאומיות שוביניזם בין אין כי דעתם, את חוו האלה
 המחודשה הגרמנית הקולטורה שבין העצום הניגוד על מגרמניה המדע אנשי
 העולם נברא ושלא לכל קודם עצמו את רואה השוביניסט השוביניזם; .ובין
 האמת. מן ולא החכמה מן לא בזה אין כי מחליטים, כולם עמו. בשביל אלא

 ,מהאנושיות ;גרילפרצר הגרמני המשורר של הפתגם את מצטטים מהם והרבה
 של מפיהם נזרקה נבואה באכזריות!״ — ופגע הגבול, ועבר הלאומיות דרך

 לאומיות״ רגשות הגרמני ההמון בלב האנטישמיים יעוררו אם כי החכמים, אותם
 הם בסכנה. הגרמנות את מעמידים ושהם פוסקים יהיו לא שוב שוביניזיות,

 כי מחליטים, מדחות, לעשות עצמם שישמרו הגרמנים אחיהם את מזהירים
 אלא משנאה, לא זאת עושים ישראל על דבות המוציאים הפוחזים, האנטישמיים

 גם ואפשר העם אושר חשבון על להתפרסם אמצעי בזה רואים שהם בשביל
הם. כבוד שואפי ולמצער מנהיגיה, של בצע מתאוות

הכתבים... את מלפרסם חדל בלאך הדר. כי חבל,
 כיהודי האדם, כי דעתו, מחווה )1922 בשנת (מת י ק ם נ י ל י ב

 שיהדות מחליט, נשמה, בלא כגוף הוא העליונה, בהשגחה אמונה בלא כנוצרי,
 אמונתו את יזניח אם כבוד, מחוסר יהיה וישראל היהודית, האמונה צבור משמע

 עם אחת בשורה יתיצבו היהודים אם כי מראש, חוזה בילינסקי דתו. ,ושמירת
 יחשבו. ליהודים וצאצאיהם המומרים גם אז באמונתם, תלוי אינו שקיומם העמים

 עמו, בני של ומפורשת רדיקלית ללאומיות חריפה התנגדות מביע בילינסקי
ר׳ בראשם באוסטריה, החרדים כי ברשימותיו, אחד ציון הוא מענין הפולנים.

 הצדיק הגאון אחיו מקום למלאות פוזנא בעיר הרבנות כס על לשבת עלה תקס״א ובשנת
 ברבית מלוה בהיותו מובהק. חכם תלמיד ובעצמו ז״ל), נוב״י בעל חתן יוסף ומוד.״ר

 לידי אותו הביאה אחוזה, בעל בעצמו להיות והתאוה רב, הון צבר אחוזה, בעלי לפולנים
 עוני. וסבלה באביה ש״מרדה״ אחת מבת חוץ — ובנותיו בניו אשתו עם שהתנצר בך,
 הכפרים וכל זאלישטשיק עיר את התנצרותו אחר רכש זה ברונשטיין אוהל. קברה על

 העשל ר׳ הרבי מצאצאי — הנ״ל הגאון חותנו קללת ״ברוניצקי״. שמו את ושנה יסביבה
 הצדק מדת טבעי. בלתי באופן מתו מצאצאיו רבים כי בו, נתקיימה — מקראקא ז״ל

 — ישראל אוהב הירי מומר, של נכדו היותו למרות בילינסקי, כי לציין, אותנו מחייבת
 הוציאו מיום והרצל בלאך, דר. של הנאמנים מידידיו דייה הוא הנוצרית. אמונתו מדישקפת

 והשתוחחו ביליגסקי בבית ונכנס יוצא היה מותו, יום עד הידיודים״ *מדינת ספרו את לאור
ולהציוניות. להיאדרת נוגעים בדברים
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 פעמים הרבה ערכו זצ״ל מבעלז המפורםם והרבי קראקא אבד״ק סופר שמעון
 ולנושאי להסטודנטים ינתן לבל הקיסר לפני התיצבו גם להממשלה, בקשה כתבי

 החפץ היה ספון זו בדרישה ומועד. בשבת חופש הממשלה במשרדי משרות
 להרצל יעץ בילינסקי ספר. לבתי בניהם את לשלוח לפנים חרדים אבות שיחדלו

 העמים המוני את להביא עצמו את וישמור אנשים הבטחות על יסמוך שלא
 החכם של לדעתו בלאו־הכי. זאת נעשה מאשר יותר היהודית, בשאלה לטפל
 להתגשם נתנת ואינה העולם מצב בהטבת תלויה היהודים מצב הטבת הזה,
 שאין ואומר, ישראל מזרע שהוא מוסר, בילינסקי והפגנות. תנועות מאמרים, ע״י
 אדון שהקיסר די לו בזה. מתגאה אין אף עי״ז, משהו אף ברוחו נופל הוא

 סגולות ליהודים יש ויושביה. המדינה לאושר עובד והוא אמון בו נותן המדינה
 העלולות הסכנות את מונה הוא נם. על להרימם הוא נכון לא אך חשובות,

 אנשים שהציונים לו, ברור ורדיקלית. לאומית תנועה ידי על לישראל להגרם
 שונאיהם לידי אלו את מסגירים הי אבל לאחיהם להיטיב וכונתם הם ישרים
נכון. לא וזה לחסד או לשבט

ף ר י ג ג ר ה ס ט י ו  ברוסיה הכספים מיניסטר )1849־1915( ו
 היהודים. להיושבים ההמון ושל הממשלה של יחוסה במכתבו מתאר הקיסרית,

 נקי בעצמו הוא ברוסיה, קשות לגזירות שגרמו הנימוקים את פורט וויטה
 הדור קלקול ישראל בשנאת רואה להיהודים, ביחס קדומים משפטים מכל

 הוא בעורקיהם הנוזל הדם :לגזע להחשב יוכלו לא היהודים לדעתו, והמדינה.
 זו. מדינה של אוירה ונושמים רוסיה אדמת על חיים שהם מאשר רוסי, דם

 ומגלה רוסיה יהודי של המולדת אהבת על ותשבחות תהלות מעתיר וויטה
 הראו הזדמנויות בהרבה להיהודים, רוסיה קיסרי של מיחסם חשובים פרטים

 הבריונים הם היהודים נגד הרעות הגזירות בעד אחראים חסדם. את להם
 דורשת המלוכה קיום להיהדות. רב נזק גרמו הם היהודים. שבין המהפכנים

 עם אחד. חוטא ינצל ואל נקיים אנשים אלף יאבדו וחזקה: אמיצה עמידה
 שהיו דבריו, במרוצת מספר וויטה כן. כמו נוהגים הנוצרים בין הקושרים

 דרשו הדתית; היהדות נגד ששסו — באמצע ישראל ויד — אנשים ברוסיה
 לא■ הממשלה אך התלמוד. לימוד ואיסור מילה איסור גם כללי, שחיטה איסור
 פחד. וגם כעס מעוררים המהפכנים הבריונים הללו. הדרישות לכל לב שמה

 בני בין הריבולוציונירים להיהודים. עדן גן רוסיה היתד. אז כי הם, אלמלי
 העליונות בספירות ונתפשטה שהלכה ישראל שנאת בעד אחראים ישראל

היהדות. על שואד. מביאים האלד. הבריונים כי מנבא, וויסה הארץ, וביושבי

חיים אבני
 בעל של בנו , ץ י ו ו ר ו ה י ו ל ה ל י ט פ ע ש ר׳ דברי כה

 והיתד. וכר ת״ח משנת השלישי החורבן ידוע כי ״בהיות, :לבניו בצואתו השל״ה
 היה שלא ומד. תקנו, לתקן הדור חכמי שיכלו ומר. רבד., תערובת הללו בעתים

מום ויטילו אנשים יעמדו השנים במשך פן לחוש ויש בתערובות. נשארו באפשר,
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 יוחסין סדר יעשה הדש בימים הוא אשר איש שכל מהראוי, לכן וכר. בקדשים
 אביו מצד הדורות בסדר מאריך הגאון ולמשמרת״. לאות שיהי׳ זרעו ולזרע לזרעו
 מי שתדעו הנ״ל מטעם רק להתגאות, כדי זה כתבתי ״ולא ומסיים: אמו ומצד
עולם״. עד לבניהם ובניכם לבניכם אתם תצוו וכן אביכם, ומי אתה

הדורות, וחכמי עולם גאוני של התשובות מפתח חיים״, ״אוצר בספרי והנה
 יחוסי סדר חיים״ אבני השם״ תחת ערכתי תרצ״ח, שנת סוף בווינה, לאור שיצא
 אחר אחדים ימים כי איננו, הנ״ל הספר וחותנתי. חותני מצד וגם ואמי אבי מצד

 המשפחות שבעוה״ר הזה, בזמן דוקא אולם בווינה. מהצוררים נשדד לאור צאתו
 ראוי ומפחידות, נוראות והטרדות והמבוכות בכה, וזה בכה זה בעולם, מתפזרות

אבותם. בנים תפארת יחוסו, סדר את לרשום איש לכל
 צאצאיי וידעו מחצבתי מקור אחרון לדור אספרה בנפשי אמרתי ע״כ

 אטיתינו, של קרנם ומגן נזר וכי גדול ישראל כח ובמה — הם מי אחרי, הבאים
ושמירתן^ התורה אהבת רק היתה

•C לעולם פוסק יהי׳ לא יחוסינו ששלשלת השי״ת יעזור

ז״ל אבי מצד יחוסי
̂הם ר׳ מורי אבי (א.) ;̂ ב׳ נפטר דעלאטין. בק״ק פו״מ ז״ל אב,א א̂ב

בווינה, העולמית המלחמה פליטי בין בהיותו תר״פ אב מנחם

 י ל ד ג ר׳ בן (ב.)
תרנ״ט. תמוז ו׳ שם

נפטר הנ״ל, בעיר האזרחים וראש פו״מ ו״ל,

ק ר׳ בן (ג.) ח צ  ועל הנ״ל, בק״ק תרמ״ה אייר, ז׳ נפטר ז״ל^. י
וגאונים״. קדושים מגזע ובחסידות בתורה המופלג ״הרב כתוב: מצבתו

הגולה■ של ולרבנן התורה לשרי אמנם נודעים היו שבימיהם מאבותינו, לאלה בנוגע )1
 פעולותיהם, נשכחו הזמן ובמשך תורותיהם חדושי להפיץ זכו לא אבל ופרנסים לקצינים או

קצרתי. המפורסמים אצל זה לעומת מעט. הארכתי

בדולינא. ו״ל בלאך אברהם ר׳ החסיד א. ובנות. בנים כמה עוד היו יצחק ר׳ לאז״ק )1
 תורה״■ ה״תלמוד ומראשי קאלאמעא דק״ק פו״מ ז״ל בלאך הירש צבי n החסיד הגביר ב.

 תרע״ז שבם כ״א ביום בווינה נפטר נ״י) תאומים הרח״צ ליד״נ לראשונים״ (״זכרון דשם
 יהושע n הגביר חתן הי׳ ז״ל, דוד מו״ה המופלג המשכיל יחידו בנו המלחמה. פליט בהיותו

 מק״ק ז״ל בלאן ליב מרדכי ר׳ החסיד ג. יהושע״). ה״פני (נכד פרזעמישלא, מק״ק ז״ל פריי
 וסרישא, חסידא הגדול, הרב חתנו ד. תרע״ד. בשנת במלחמה הרוסים מחיל נרצח תאשקואיטץ,

 משה יוסף ר׳ המופלג החסיד ה. תרפ״ד. בשנת נפטר ״הצדיק״, נקרא ז״ל שליימר יוסף חיים ר׳
 גאונים דברי בעל ז״ל כהנא ליב חיים ר׳ הגאון הרב של גיסו תרפ״א, (נפטר ז״ל אראן

 סיון י״א (נפסר דעלאטין אבד״ק ז״ל גראסמאן הירש צבי ר׳ הרה״ק של בתו ובן מסיגיט
 ז״ל דרימר שלמת n המובהק הגאון חותן שם), הישן הב״ע על בקאלאמעא ומנו״כ תקצ״ג
שלמה״. ״בית שו״ת בעל סקאלא אבד״ק
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העניו״*) ופרישא חסידא קדישא, בוצינא החריף הגדול ״הרב בן (ד.)
ם ׳מוה״ר ה ר ב  תקצ״ג בשנת שט נתקבל הוא דעלאטין. אבדק״ק ז״ל*), א

 תמוז י״א ביום נפטר כי ימים האריך ולא ז״ל, צבי ר׳ הגה״צ הרב מקום על
באהלו. ומונח ת״ר שנת

 סקאלע בק״ק ימיו בדמי נפטר ז״ל, י ב צ ר׳ החסיד הרב בן (ה.)
לסטרי. תסמוך

ועניו, חסיד ובחסידות, בתורה המופלג הגדול המאור .הרב בן (ו.)
ף ר׳ ורבנו מורנו לו, יאמר קדוש אלקי, איש קדישא, בוצינא ס ו  ז״ל*) י

 סטנאב בק״ק משרים ומגיד לרב נתקבל ולבסוף אלעסק ראבד״ק מקודם שהיה
 שם. ומנ״כ ש״ס, וחדושי התורה על יוסף״ ״גנזי ספר בעהמ״ח פודליא, בגליל
 רוזנים צ״ה ר׳ הגאונים עליו והסכימו תקנ״ב בשנת בלבוב נדפס הנ״ל ספרו

 קריסטינפאלר מאיר סטנוב,ר׳ אבד״ק מרגליות סנדר אלכסנדר ר׳ לבוב, אבד״ק
 מרדכי ר׳ מזבאריז, ליפמן אליעזר ר' מוואלאטשיסק, ליב ארי׳ ר׳ בראד, אבד׳׳ק

 הקדושים הצדיקים וגם לבוב, דק״ק מ״מ שיינדלינגר שמואל ר׳ מאניפאלי,
 משה אברהם ר׳ משפיטיווקא, שמשון יעקב ר׳ מברדיטשוב, יצחק לוי ר׳

 כבוד מזלאטשוב בער ישכר ור׳ מאניפאלא, זוסיא משולם ר' מפשעווארסק,
 גבריאל חיים ר׳ המחבר, בן הנ״ל. הספר על בהסכמותיהם לשמו יפזרו ותהלה

 אנשים ידי על מנכסיו ירד מותו לפני שנים שלש זקנותו ש״עת בהקדמתו מוסר
 והוכרח ממיודעיו אחד בעד שערב ערבות מחמת עלילה איזה עליו שהלשינו רעים
ומאת בטלטולא גברא הגולה, בתוך והוא ורהיט, משכנו סיכי ולעקור רגליו לכתת

גבורתו״. איש ידע ולא במסתרים, הימים כל החביא אשר למען זאת היתה ד׳
״גנזי וכותב: ספרו את מזכיר ספרים מערכת החדש, שה״ג בעל והנה עעכ״ל.

דק״ק מ״מ יוסף מוה״ר ופרישא חסידא הגדול פרד״ס ע״ד התורה על פ׳ יוסף,
 ממעזריטש, המגיד דובער מוה״ר הגדול האשל של קדישא מחבריא חד האלשיטץ,

 לקח מאין יודע ואינני במציאות. מאד יקר הוא וכעת לבוב ק״ק פה נדפס נבג״מ,
 הספר שם מזכיר הספרים באוצר בן־יעקב האלשיטץ. דק״ק מ״מ הי׳ שאז״ק

 ובעצמו האלשיטץ דק״ק מ״מ של יוסף״ ״גנזי וגם אז״ק של יוסף״ ״גנזי
 ז״ל בלאך גבריאל חיים ר׳ דוז״ק יוסף״, ה״גנזי של בנו אחד. הוא זה אולי :כותב
תקנ״ח. בשנת בלבוב נדפס נוף״, ״יפה בשם פסח של להגדה פירוש חיבר

במכתביו. זצ״ל שלום אהבת בעל מקאסוב מענדיל מנחם ר׳ הרה״ק תארהו כן )2
 ז״ל שבתיל ר׳ החסיד הרב חתן מרדכי, ר׳ והם בנים שלשה עוד היו לאז״ק )3
 מענדיל מנחם n שלום; אהבת בעל זי״ע מענדיל מנחם ר׳ הרה״ק של גיסו בן שהי׳ מקאסוב,

 פטירת אחר ז״ל. יונה חיים ר׳ עיה״ק! בצפת נפטר מופלג, חכם תלמיד בזבלוטוב, שדר ז״ל
 זי״ע חיים תורת בעל מקאסוב חיים ר׳ והרה״ק שנה, ח׳ כבן הי׳ ת״ר בשנת אברהם ר׳ זקנינו
 פשוט אבל אמיד איש בת עם אותו השיא י״ז בן ובהיותו חנכו, גם והוא ביתו אל לקחהו
 והוא לאז״ק חתן ועוד זי״ע. הבעש״ט של ועמיתו רבו זי״ע, מקוטיב משה ר' הרה״ק מנכדי

 בנו אדות זצ״ל. ממעזביז ברוך ר׳ נכד בדעלאטין, שו״ב פרידפערטיג משה ר׳ החסיד זזרב
 ז״ל גינציג עזריאל n החכם יד״נ כתב ז״ל, מדעלאטין שם בעל ישראל ר׳ משה, ר׳ של

בישראל״. המופת ״אנשי בספרו שלם סרק
בוא״ו. ״בלוך״ כתוב הספר שער שעל הוא פלא )4
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ם מוהר״ר בן (ז.) ה ר ב יוסף̂׳ ״גנזי השער על שכתוב וכפי ז״ל, א
 •C שו״ת״ על בנימין״ ״משאת ספר מחבר בעל הגדול להרב ונכד ״נין הי׳ לבנו,

׳ ר׳ אז״ק (ח.) י ל ד  הגדול הרב חתן רבקה, אשתו ושם ב׳) (אות ג
 שור יצחק ר׳ הגאון הרב של אחיו קוטיב, דק״ק פו״מ ז״ל שור אבא אברהם ר׳

 מאיר ר׳ הגדול הרב בני שניהם —קוטיב, בק״ק ואח״כ קימפולינג אבד״ק ז״ל
 לודמיר אבד״ק ז״ל שור יעקב ר׳ המובהק הגאון ויד״נ ש״ב הר״י, של ובנו ז״ל.

 ז״ל'), שור חיים אברהם הג״מ צאצאי שאנחנו לי כתב קוטיב בק״ק אח״כ
ז״ל. שור״ ״תבואות בעל שור טנדר אלכסנדר הג״מ של אביו אבי

ר׳ ולבט שור יצחק ר׳ הרב לדוז״ק זכרון פה לעשות חוב אני מרגיש
ביניהם. היתה גדולה ואהבה אצלם, למד ז״ל מורי שאבי מפני שור, יעקב

 קונטרס לחכמים, ועד ס׳ חבר תרנ״ה), אלול כ״ז (נפטר שור, יצחק ר׳
 שאב ממי בבלי, בש״ם רוב עפ״י הנמצא ואמורא תנא כל המזכיר א״ב בסדר
 הנקרא שור יעקב מוה״ר הרב בנו הערות עם רבו בית וידיעת תורתו מימי
 ש״ב, של גדולתו פרשת תרל״א. בשנת בלבוב ונדפס חכמים עיני מאיר בשם

 ועל בחייו עליו עבר אשר כל ואת ז״ל שור יעקב ר׳ הגאון דנפשאי רחימאי
דומ״צ אה״כ פלזנסק אבד״ק נ״י מיכלזאהן יחזקאל צבי ר׳ כתב ספריו ערך

 ״דיגח :כ״י דף לבוב, גדולי חולדות יופי״ ״כלילת ז״ל, דמביצר רח״ן הרב וז״ל )5
ן ן י מ י נ ב ר׳ שהגאון נודע כבר ר ה  בעל ק י נ ל ם ם ה ר ב א ר׳ ב א

 בתראי וגאוני שותים, אנו מימיהם אשר דקמאי הפוסקים מגדולי הוא בנימין משאת שר״ת
 לשלשה. תלמיד הי׳ הזה הגאון ולמעשה. להלכה שנוגע במה והנכבד היקר ספרו על סמכו
 שני ולו השני מהר״ש בשם הנקרא יהודה בר׳ ומהר״ש ומהרש״ל הרמ״א והם העולם עמודי
 שעל רש״י על יעקב נחלת בע״ם יוקיל יעקב הג״מ הי׳ הראשון בנו אחת, ובת גדולים בנים

 הי׳ תורתו ואור והדרו הדור מופת שהי׳ אברהם מוה״ר הגאון הי׳ השני ובנו התורה,
 הגבירה ואוזותם דליטא, בריסק בק״ק ור״מ אב״ד הי׳ ימיו ובסוף טארנאפאל בק״ק בתחלה וזרח

 לאב״ד ונתקבל מן מנחם ר׳ להגאון נשואה היתה בנימין משאת בעל בת לאה מרת הרבנית
 ובשנת רופא, ליב ר׳ שם האב״ד הגאון מות אחרי עסטרייך מדינת וכל ווינה בק״ק ור״מ
האריכות. יופי בכלילות ראה שם. כסאו על ישב כבר שצ״ז

 הירש צבי נפתלי בר׳ חיים אברהם ״הר׳ :שם״ ב״אנשי בובר ר״ש החכם וז״ל )6
 שצ״ב^ טבת ט׳ נפטר לבוב. בעיר כבוד ומנוחתו בעלז בק״ק אב״ד הי׳ מפורסם גאון שור,
 מנכדו ענינים הרבה ושם קדשים סדר על קדשים צאן ס׳ גם הש״ס, על חיים תורת ם׳ חבר
. בערזאן אבד״ק מרדכי הר׳ הגאון עם ביחד חבר הזה והספר ז״ל, הרב .  חיד״א והגאון .

 בם׳■ נזכר וכן אשכנזי שור חיים ה^ בשם ומזכירו מ״ו ם׳ ח׳ אות ח״א הגדולים בשם מביאו
 הביא בסיראצק אב״ד לעווענשטיין הר״י והגאון ,65 צד ז״ל פין ש״י להר׳ ישראל כנסת
 והובא בלבוב. אב״ד הי׳ לא באמת אולם ובלבוב, סטנוב בק״ק אב״ד שהי׳ 153 צד תהלה בעיר

 ברכת בס׳ עוד ועיין פ״ח ס׳ בנימין משאת ובתשובות מ״ז י״ב, מקנדיא ליש״ר אלים בם׳
. ופפד״מ ליסא האבד״ק אבא אברהם הר׳ לנכדו אברהם .  הירש נפתלי מוה״ר הגאון ואביו .

 עיר וגדולי מחכמי והי׳ שור הירש צבי הג״מ הי' בנו הב״ח. הגאון של מורו הי׳ שור
 חייס תורת בעל הגאון של ונכדו שצ״ה, שבט בי״ב עלומיו בימי בקראקא ונפטר קראקא

 האשכולות איש הדי״ג מיד״נ ציונים ובידי —בובר. הר״ש עכ״ל שור״. תבואות בעל הגאון הי׳
 כי , י ז נ כ ש א שור חיים הר׳ בשם מוזכר זה שאז״ק ז״ל איטיגנא סג״ל אברהם מוה״ר

 שתשאר אמרתי כי ״אף : צ״ה ם׳ בתשובה עליו כותב והרמ״א מעלזאס הי׳ רנצ״ה אביו
 ״הירש וחותם ממנו שאלות י״ב נדפסו קי״ג ס׳ ושם ומורה״ לרב להם להיות אשכנז בארץ

עלזישניר״.
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 (פיעטרקוב יעקב״ ר׳ ״משנת לספר הנספח ליעקב״ זאת ״זכור בקונטרס בווארשא

 ומנ״ב תרפ״ד אב כ״ח נפטר יעקב״ ״דברי שו״ת בעל הזה העניו הגאון תר״צ).
 בירושלים נ״י שור אלבסנדר דר. הנודע החכם הרב ש״ב הוא בנו בקוטיב.

תובב״א. עיה״ק
 מונח מצאתיו ז״ל, שור יעקב ר׳ מש״ב אחד מכתב בידי נשאר במקרה

 בו שנמצא אחר לפרסום, ראוי כי חושב ואני הנ״ל, יעקב״ ר׳ ״משנת בספרו
הראשונה. העולמית מהמלחמה רשימות מעט וגם ״הגולם״ אגדת על דעתו

המכתב: תורף וזה
 פערג פה לפ״ק לך יוסיפו ושלום וחיים כסלו בחדש ימים י״ב שיל״ת,

אוסטריא. עליון, בגליל

ע״א) ע״א, דף (יומא ומתוקים וטובים ארוכים חיים לך יתן חיים מחיה
 צחות, ודובר רבא ספרא השלם חכם כמדרשו, האברך ש״ב חביבי מר כבוד ה״ה
ם מוה״ר תבונות ורב נגיד י י אורו. יבקע כשחר נ״י, ך א ל ב ח

 בו ואשר כעת הגיעני אשר כסלו ז׳ מיום לי היקר מכתבך לי הי׳ רוח לנחת
 ואני עתה. של העת מצב כפי בתורתך שלום בגופך, שלום ממך, נתבשרתי

 דרכיך בכל לשמרך לפניך מלאכו ישלח והוא ולאמצך לחזקך לד׳ תפלה
אכי״ר. טובה של ושנים ימים באריכת עליך שלומו סוכת ולפרוס

 ונסדר ונכתב ״וואכענשריפט״ בהעתון הנדפס עיני ראו ״גולמך״ את
 חכם בן היקר, ש״ב לאביך, ד׳ נתן כי לראות ושמחתי מומחה סופר מאת כמבוקש

 מעשיות סיפורי לך לכתוב ממני גם תבקש אשר ואולם ימיך. יאריך ד׳ כמוך,
 ״גולם״, שעשה יסופר עליו גם ואשר קוטיבער משה ר׳ הרה״צ על יסופר אשר
 להם יכנסו לא אשר לאזני כרתי ברית כי מאומה, דבר ידעתי לא אנכי הנה

ויהבלו. ההבל אחרי ילכו אשר המון טפשי הבל, סיפורי
 מורי מאבא שמעתי אשר בזכרוני אשר כפי למשפחתנו, ביחוס מהנוגע

 אבי של אחיו שהי׳ קוטיב, אבד״ק זצ״ל שור יצחק מוה״ר המובחק הגדול הרב
 מוה״ר הגדול הרב נכד ז״ל מאיר ר׳ הגדול הרב אביו הי׳ יחי׳, אביך של אמו
 שלמת במוהר״ר הש״ס, ממ״ס ואגדות הלכות חדושי לוי בית בעהמ״ס שזר לוי

 חיים תורת בעהמ״ס שור חיים אברהם מוה״ר הגאון רבינו נכד בראד, מק״ק
 בובר מוהר״ש להחכם שם אנשי בם׳ תמצא מתולדותיו קצת אשר קדשים, וצאן

 לי שהיו הספרים המון גם ספרים, מחוסר פה אני כי מה, עד ידעתי לא ויותר
 ע״י נשרפו ששמעתי, כפי הפליטים, בין משם בהלכי ונשארו בקוטיב בביתי

 ביותר לי מר וזה שלי, וכתבים זצ״ל מארי אבא כתבי כל גם ועמהם הרוסים
 נהרס, בלתי נשאר ביתי כי אמנם שמעתי לבי. עד ונגע אבדתי, אשר כל על
 ולזה חיל אנשי הרבה בתוכו גרים כעת אבל בתוכו. הי׳ אשר כל נשדד רק
החורף. לימות בכאן עזד נשאר אני

לגרשנו עוד יוסיף ולא לנחלתנו אותנו ולהשיב לגאלנו ויחיש ד׳ ימהר
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 ובנים בנים על אבות לב להשיב שלום משמיע האמתי טוב המבשר לנו וישלח
אבותם. על

בטובך״ החפץ ש״ב וכנפש כנפשך שלום, וביתך שלום אתה ברכה, הי׳
הזמן פגעי על נאנח

ב ק ע ר י ו ק ש ״ ד ב ס א ב י ט ו  ק
והסביבות, פערג פה ב״י פליטי על רב ולע״ע

תלאובות. ארץ מדבר יושב
׳ ם ר ה ר ב א א ב ר א ו  הג״מ התן הי׳ מקוטיב, ח׳) (אות ש

 וואג־ משולם ר׳ המפורסם הגאון הגביר הרב אבי שאטץ, אבד״ק ז״ל וואגנער חיים
 נאדווארנא דק״ק דומ״צ ברעננער יעקב הג״מ וחותן מהאראדענקא*), ז״ל נער

 ז״ל ברעננער אלישא אפרים ר׳ הגאון בן והוא )’בטשערנאוויץ דומ״צ אח״כ
טשערנאוויטץ ראבד״ק

 מובהק תלמיד הי׳ תרי״ג. נולד לב תוגת לי גרמה שמיתתו האדיר הגאון ש״ב )7
 נתקבל תרל״ח בשנת לבוב. גאוני ז״ל, יוטעם יעקב יצחק ור׳ ומשיב״ *שואל שו״ת בעל של

 ״אגדות תרמ״ג יעקב״, ״דבר שו״ת ספרו הופיע תרמ״א בשנת בוקובינה. במדינת בדורנה, לרב
 לודמיר בעיר לרב נתקבל תרמ״ו ז״ל. חיד״א הקודש״מהגאון *עבודת לם׳ והגהות יעקב״

 הובא מלשינות וע״י התוי״ט, זקנינו גם ובכללם עולם גאוני ברבנות שמשו ששם המהוללה,
 הזרד, ושב גירוש. עליו הוטל אבל לחפשי. אותו הוציאו גדולה ובהשתדלות האסורים לבית

 מהיראים לרבנים מדרש בית ראש ז״ל, הילדעסהימער עזריאל ר׳ הרב זאת כששמע לגליציה.
 וזה מקרלסרוהע ז״ל ס י ו ר ט ש ל א ו מ ש ר׳ הצדיק הגביר אל פנה בברלין,

 את העיר הוא רצופות. שנים ארבע נדיבה ביד וכלכלם אליו ב״ב ואת הגאון ש״ב את אסף
 הגאון ש״ב את שלח וזה ישראל, ארץ לטובת מה דבר שיעשה הנ״ל ה׳ לדבר החרד הגביר לב

 בהם. יעשה שירצה ומה מרק, אלף מאת על בירושלים לבאנק מכתב בידו וימסר לירושלים
 גדול בית שיקנה וייעצוהו הראשיים הרבנים עם ויתיעץ לירושלים בא תרנ״ד אייר בחדש
 אחר עשה. וכן מרווחות. דירות להם שתהי׳ ת״ח משפחות עשר בו ולד,ושיב לחומה מחוץ
בקוטיב. לרב מקומו על ש״ב בא קוטיב האבד״ק אביו מות

 הנודע השתדלן ויראד״ תורה אוצר החכם הרב הוא הנ״ל שטרוים שמואל ר׳ של חתנו
ב ר׳ ק ע  ישראל״ ״אגודת של ומנד,יגה נשיאה מפרנקפורט, נ״י ם י י ה נ ז ו ר י

יורק. בניו עתה המתגורר העולמית,
מהאראדענקא נ״י שניצר חיים ר׳ הה״ג חביבי ורב יד״נ משולם, ר׳ דוז״ק של בתו בן )8

 שו״ת בעל תאומים משה ר׳ הגאון חתן האראדענקא, אבד״ק ז״ל אשכנזי אלימלך ד.ג״מ (חתן
 ורשם משאטץ חיים ר׳ אז״ק של פטירתו יום את שנים איזה לפני לי הודיע משה״) ״דברי

 לאיבוד. בווינד, הלכו והרשימות דורו. גאוני בספרי הנמצאים אליו התשובות כל את גם לי
הי׳ הוא אבל עצום. לחריף חורפו בימי ונתפרסם קוטיב מק״ק פשוט בעה״ב בן הי׳ הר״ח
בעל זצ״ל חיים ר׳ הרה״ק בבית מלמד והי׳ רבנות כסא לקבל רצה ולא הכלים אל נחבא

 מענדילי, ור׳ אלטיר יוסף ר׳ שמשון, יעקב ר׳ הקדושים בניו לג׳ מקאסוב חיים״ ״תורת
 הרב ש״ב לי מסר כן בשאטץ. הרבנות עול אח״כ עליו קבל מקאסוב הרה״ק פקודת ועפ״י
טשערנאתיטץ. דק״ק דומ״צ ז״ל ברעננער דובערל ר׳ הגדול

 בסשערנאוויץ דום״צ בתור שנים ר,רבה הוא גם שמש ז״ל ברעננער דובעריל ר׳ בנו )9
יקרה״. *אבן שו״ת בעל ווייס הכהן ארי׳ בנימין ר׳ הגאון של דינו מבית והי״

הנ״ל רא״א נחשב ז״ל קאמעלהאר ארי׳ יקותיאל ר׳ הרד,״ג יד״נ לי שכתב כפי )10
הוא חלציו ומיוצאי זצ״ל. מבוטשאטש דוד אברד,ם ר׳ הגה״ק תלמיד והי׳ וקדוש לחסיד
. ע״ה. ברנר חיים יוסף הנודע הסופר



ך א ל ב םח82
<־.

 הרב חתן ד׳) (אות דעלאטין אבד״ק ז״ל בלאך ם ה ר אב ר׳ אז״ק (ט.)
דעלאטין. דק״ק פו״מ ז״ל אביש גדלי׳ ר׳ ושוע נדיב הקצין, החסיד הגביר

ימיו, בדמי שנפטר ה׳) (אות י ב צ ר׳ הקדוש החסיד הרב אז״ק (י.)
 חותנו של ספרו לאור שהוציא מאניפולי, ז״ל יצחק מוה״ר ואחותו גיסו חתן הי׳

 לבית ואם, מאב יתום שנשאר אברהם ר׳ זקיני הובא פטירתו אחר יוסף. גנזי
 וכפי ז״ל, מפרעמישלאן ר״מ הרה״ק של אחיו ז׳י׳ל, מקאליש יצחק ר׳ הרה״ק
 קשרי הנ׳׳ל הצדיקים ובין יוסף גנזי בעל הגאון בין היו במשפחתנו הקבלה

 ר׳ הגביר הרב לבת אברהם ר׳ אז״ק של השדוך עשה מקאליש הר״י משפחה.
 אצל בסקאלע מ״מ הי׳ צבי ר׳ החסיד הרב המחותן. הי׳ והוא ז״ל אביש גדלי׳
בין מוטלת תהי׳ שכסאו הוא ראוי כי אמרו אותו, שהכירו דורו וגאוני סטרי
ממני. נאבד מצבתו נוסח לגדולות. זכה ולא ימיו בדמי נפטר אבל הדור, גדולי

 הר׳ אם אזכור (ולא מזידיטשוב הרה״ק כי מסקאלע, אחד זקן בווינה לי וסח
 על השתטח זצ״ל) מהרי״א לקוטי בעל אייזיק יצחק ר׳ או צבי עטרת בעל צבי

 כפי וטהור. קדוש שהיה צבי מה״ר נפלאות וספר ר״ל מגפה איזה בעת קברו
יוד״. ״גיטיר רק בסקאלע, מ״מ היה לא הזקן אותו לי שאמר

׳ ל ד ג ר׳ אז״ק (י״א) ש י י ב הגביר הרב בן ט׳) (אות א
 ז״ל עפשטיין הלוי צבי נחמן ר׳ הרב וחתן מדעלאטין ז״ל אביש בנימין ר׳

 לחתנים וזכה פנים ונשיא שתדלן עצום גביר הי׳ גדלי׳ ד׳ קאלאמעא. אבד״ק
 מנחם ר׳ הרה״ק קדושת בצל הסתופף הוא וחסידים. תורה גדולי בנותיו לוקחי

 משפחתנו זקני מפי בנעורי ושמעתי שלום. אהבת בעל זי״ע מקאסוב פענדל
 סג״ל אברהם ר׳ המאוה״ג הרב ליד״נ באה וממני להרשם, הראוי מעשה

 בערגער ישראל ר׳ מהרב צחצחות עשר לספר בשמי הכניסה והוא ז״ל, איסיגנא
 כתבir שם; הכתוב מוסר ואני מקאסוב רמ״מ מערכת בוקארעשט אבד״ק ז״ל
 מדוקלא שיחי׳ סג״ל איטיגנא מוהר״א האשכולות איש בנש״ק הרה״ג ידי״נ לי

 יצחק ר׳ חרה״ק של ועמיתו רעו הי׳ מקאסוב רמ״מ הרה״ק כי נודע וזה״ל:
 הירש צבי מוה״ר האלקי הרב הגדול האשל תלמידי שניהם מראדוויל,
 של קדישא מחברי׳ חד ביתא, אלפא ום׳ לצבי ד׳ צמח בע״ס פנדבורנא

 בא פ״א ביניהם. פירוד קצת נעשה ואח״כ ממעזריטש, וה״ק הגדול המגיד
 גדלי׳ ר׳ הקצין בבית והתאכסן דעלאטין לעיר מראדוויל ר״י הרה״ק
 לו!קחי חתנים ארבעה הי׳ הנ״ל גדלי׳ ולהר״ר דעלאטין. דק׳ פו״מ אביש

 אח״ב שנתקבל בלאך אברהם הג״מ והם מעשר. ואנשי חסידים בנותיו
 אברד.ם מוה״ר מאניסטרישץ, אבד״ק בהגאון יעקילי ר׳ דעלאטין, לאבד״ק

 וואלצי מוה״ר הקדוש וד,חסיד נדבורנא דק״ק לדומ״צ שנתקבל בער דוב
 וכראות הנ״ל. מוהרמ״ם הה״ק ומקורבי מחסידי היו וארבעתם מדולינא

 קדשו; בלשון אמר אלו, לכת מיטיבי ארבעה את מראדוויל מהר״י הרה״ק
 דרך מאן מוסס מעשר. אנשי חסידים אזעלכע האט וואס רבי א *פאר
.C האבעד ארץ

 אהבת בעל מקאסוב מענדיל מנחם ר׳ מהרה״ק תאריך בלא אגרת בידי גמבא )11
;וזלה״ק לפרםום. הראויה ז״ל יגולניצר. מק״ק אפרים ר׳ החסיד להרב ״ל1ז •לום
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 דק״ק פו״מ ז״ל אביש אברהם משה ר׳ החסיד הגביר דח״ק בנו, את
 אבד״ק ז״ל עעשטיין הלוי משולם ר׳ הגאון גיסו לבת זקנינו השיא דעלאטין
 ובצדקתד^ בחכמתה מפורסמת היתה רחל חי׳ מרת רמ״א׳ דוז״ק ואשת פיסטין,
למלומדת. אותה והחזיקו

ן ר׳ צדיקיא ורחים רבנן מוקיר החסיד, הרב אז״ק (י״ב) י מ י נ ב  
ש י ב  לאיאווא בכפר הקרקעות כל כמעט נכסין, עתיר הי׳ י״א) (אות ז״ל א

 דמית פרנקפורט יליד הי׳ במשפחתנו קבלה כפי אחוזותיו. היו דעלאטין אצל
 בין שהי׳ מריבת ומחמת אברהם״ ״ברכת בע״ס ז״ל אביש אברהם ר׳ הגה״ק נכד

 פראנקפורט את המשפחה עזבה שלהם, הבתים בענין השכנים אחד ובין אביו
 מקרוביו אתד נפוצו. ושם לגליציה הלכו זצ״ל אדלר נתן ר׳ הקדוש הרב ובעצת

 זקני מפי ושמעתי זאבנא. אבד״ק מרגליות אביש אברהם משה ר׳ הרה״ק הי׳
 לצבי ד׳ צמח בעל מנדבורנא צבי ר׳ המגיד של פטירתו אחר כי משפחתנו,

 בנימין ר׳ זקנינו רועה, באין נשארו ותלמידיו תקס״א) סיון כ׳ (נפטר זצ״ל
 ״אהבת בעל מקאסוב מענדיל מנחם ר׳ להרה״ק הראשונה ״הפתקא״ נתן

 ת״ח ישיש ואם לגדול מסרבין ״אין אמר: והרמ״מ מרותו. וקבל שלום״
 נעשה ומאז להשיב״ אין רבי להיות אומר גזר בנימין כר׳ אבהן ובר

 ולאלפים. למאות מעשה אנשי אליו והתקבצו לחסידים ומורה למנהיג רמ״מ
 הגאון בת עם גדלי׳ ר׳ יחידו בנו את זקנינו השיא רמ״מ הרה״ק בעצת

 מאנצי׳, ושמה קאלאמעא אבד״ק עפשטיין הלוי צבי נחמן ר׳ הצדיק
 בנו את בתו בעד לחתן שיקח בנימין ר׳ זקנינו לב על דבר גם והרה״ק

 הכרי ותרומת הספיקות קונטרס בעל ז״ל הכהן יודא ר׳ העצום הגאון של
 הגאון, אביו פטירת אחר שנעשה ז״ל, כהנא מרדכי יוסף ר׳ סיגיט, האבד״ק

 ז״ל כהנא ליב חיים ר׳ הגאון הרב הוא נכדו ).“סיגיט דק״ק ומו״צ רב
גאונים״. ״דברי בעל מסיגיט

 חסשא וביראה, בתורה המופלג ה״ה ולבי נפשי לידיד גדולה וישועה וברכה שלו׳ ,רב
אמן, לנצח נ״י אפרים מוה״ח קש״ת ופרישא

 נצטערתי ואת בשמעי בפ״ע, מנין לו לעשות בדעתו נגמר כ״ת שרומ״ע שמעתי הנה
 נמתיק ויחדיו אצלי, ביאתו עד זה בדבר מתון להיות לבן כאב מרומ״ע בקשתי ע״כ ע״ז. מאד

 תשען. אל בינתן ועל הסכמתי בלתי כן לעשות שלא מאד ובקשתי היטב. באר הדברים
 וברכה שלו׳ ואומר אסיים מדברי, ישנה לא שבודאי ולבי נפשי בידיד אני שבטוח ומהמת
אמן. מאדו״ה

מקאסוב׳׳. זצלה״ה קאפיל יעקב מו״ה בהמנוח מענדיל מנחם ידידו דברי
 יד״נ ז״ל, כחנא מרדכי יוסף n דוז״ק אדות שכתב מה בכאן מלהביא אמנע ולא )12

 גריגוזלד יהודה יקותיאל ר׳ אונגרי׳, גאוני לתולדות בחקירותיו הנודע החכם הגאון הרב ורעי
 ,זכרון בספרו באמריקה, הרבנים מחשובי ואחד אהיא בקלומבוס, רב כעת מסיגים, נ״י

:וז״ל סיגיט. גדולי תולדות לראשונים״,
 היום רב והי׳ ימלל מי צדקתו ז״ל, מרדכי יוסף מוה״ר המפורסם החסיד ,הרה״צ

 המפורסם הגביר הרה״צ חתן והי׳ גדולה בדביקות כולו היום כל ומתפלל ותפילין בטלית מוכתר
 ״בני :ואמר אביו קראהו הגה״ג, אביו לפטירת סמוך דעלאטין. מק״ק ז״ל בנימין מוה״ר
 ולשלוח עבורך טובה לעשות להתחיל רוצה והנני מקומי, למלאות הבנים בין בחרתי בך יקירי,
 מה זכור מארי, ״אבי :צדקתו ברב השיב הוא אולם קאנסוס״. לך לחתום העיר יקירי אחרי
יותר הסתלקות, קודם לחשוב צריך מחשבות איזהו צדיקים, של ובספרן בתוה״ק כתוב
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ן הג״מ אז״ק (י״ג) מ ח י נ ב י ה צ ו ) ל ״ ז י י ט ש פ ע

 בספר כמובא והי/ עפשטיין, הלוי יצחק מו״ה הגאון בן קאלאמעא אבד״ק
 דק״ק מו״צ נ״י תאומים צבי חיים ר׳ הרב ליד״ב לראשונים״ ״זכרון

 בישיבה, יחד ולמדו החשן״ ״קצות בעל הגאון של ועמתו חברו קאלאמעא,
 ברכה כי ואמר, נבג״מ הבעש״ט רבנו לפני שיעורו על חזר ילדותו ובימי

 בכל בקי הי׳ כי מגירסא, פומיה פסיק לא מפורסם, גאון הי׳ הוא בו.
 אף כדרכו, עניים בשביל צדקה לקבץ שהלך בעת אף וע״כ בע״פ הרי״ף
 תק״ף תשרי כ״ה טובה בשיבה נפטר הרי״ף. את בע״פ למד הילוכו בדרך

 גם שם הביא הנ״ל הרב וידידי בקאלאמעא, הישן הב״ע על כבוד ומנוחתו
).“ מצבתו נוסח את

ק הג״מ אז״ק (י״ד) ח צ י ה י ו ן ל י י ט ש פ י״ג.) (אות ע
 אבד״ק משולם הג״מ חתן הי׳ מבאר, ז״ל עפשטיין הלוי צבי נחמן ה״מ בן

 קאלאמעא^ס אבד״ק ז״ל, פישל אפרים נח ר׳ גיסו פטירת ואחר קאלאמעא,
 ומנ״ב תקנ״ה אדר ג׳ יצחק דר׳ נפשי׳ נח שם, הרבנות כסא על מקומו הוא מלא

).” שם נושן הישן הב״ע על

. 4 .

 דאתי, בעלמא לכסופא לך יד,י׳ לא אם יודע ומי הרבנות, אחוזת מרשת ונחוצות חשובות
 להשתמש רצה לא הנפלאה נפשו ושפלת רוחו נמיכת לגודל באמת והוא מזאת״. הרף ע״כ

 מחל כי למו״צ, בו בחרו זצ״ל המנוח הגאון רבם ואוהבי העיר נכבדי בכ״ז הרבנות, בכתר
 אהבת בעל מקאסוב מהרמ״מ מופ״ה להקדוש מאד והתדבק רב, להיות ״הרב״ כבודו על

 בכלל לד,יות קאסוב לק״ק נסע קצו קרוב כי הבין וכאשר ונפשא. רוחא באתדבקות שלום
 אדר ב׳ שמה ונפטר קאסוב בעיר נשמתו למושב אוה כי נפרדו, לא ובמותם וכו׳ הנאהבים

זצוקל״ה״. לרבו קרוב הארון ונגנז לפ״ק תצד״ק
בסיגעט, ורב״ד מו״צ הכהן מרדכי יוסף מוה״ר ״הרב :מדינתנו״ חכמי ״פארי ובספרו

 ומנ׳׳כ תוי״ט, הגאון מנכדי הנ״ל אבד״ק הכהן יודא בהג״ר עולם יסוד צדיק חסיד, גדול, רב
קאסוב״. בעיר

 משה הג״מ שחבר בב״מ על החכמה מעין ספר על בהסכמה בא צבי נחמן הג״מ )13
 ם׳ הפירות ברכות ה׳ מבוטשאטש להגה״ק אברהם אשל בס׳ והובא זאלישמשיק, אבד״ק יוסף
 הרב יד״נ (כ״כ זי״ע. הבעש״ט בשם לו שאמר מה שהביא תרכ״ד בסוס״י וגם י״ז ס״ק ס״ז,

 אלעקסי השודד להקת התנפלה שפ״א ושמעתי מדוקלא.) ז״ל איטיגנא סג״ל אברהם ר׳ המאוה״ג
 נחמן ר׳ יצא אז ובמרתפים, בעליות והתחבאו צעקה ונעשה קאלאמעא על מירמטשה דובוש

להעיר. עורף פנה פניו קלסתר ראה שהשודד ואחר לחוץ צבי
 ספרדית ונושנה עתיקה משפחה היא י ו ל ה ן י י ס ש פ ע משפחת )14

 טיטוס הגלה אשר הגולה עם לספרד באה כי זו למשפחה נאמנה מסורה י. ת ש נ ב נ ב
 בגרמני׳ אשר עפשטיין בעיר ,1492רנ״ב־ בשנת מספרד בגלותה שנתישבה ולאחר מירושלים,

 בעל נ״י עפשטיין ברוך ר׳ המובהק הגאון וש״ב עפשטיין. השם את לשם הבאים קבלו
 המשפחה גדולי שמות מנה גם מחצבתה, ומקור הזאת המשפחה אדות הרבה כתב תמימה תורה

 בספרו באריכות ע״ז ראה הגדולה. כנסת ובעל החנוך בעל המאור, בעל ישראל מאורי ובכללם
 לווינה מלחמה פליט בתור תרע״ד בשנת בבואי חוצב״. ״צור פרק א׳, חלק ברוך״ ״מקור היקר
 לתולדות חשובות רשימות הרבה להעתקה ז״ל עפשטיין אברהם ר׳ הנודע החכם ש״ב לי מסר

בידי. אינם עכשיו חיים״. ״אוצר לספרי ונכנסו ולוריא עפשטיין משפחתנו
 של מצבתו נוסח נמצא נ״י תאומים צבי חיים ר׳ הרב ליד״נ לראשונים״ וב״זכרון )15

תקמ״ג. תשרי י״ג נפטר ז״ל. פישל אפרים נח ר׳ דוז״ק
הנ״ל, לראשונים״ ״זכרון )16
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ן הג״מ אז״ק (ט״ו) מ ח י נ ב י ה צ ו ן ל י י ט ש פ  ע
 תצ״ה, בשנת נפטר מסאטנוב, אברהם בהג״מ פודוליה, באר אבדק״ק י״ד) (אות

 לבוב, אבד״ק ז״ל ראפפורט חיים להג״מ החיים בזכר עליו הספד ונמצא
 מנחת ובספר זצ״ל. ממעזריטש דובער ר׳ הגדול המגיד מתלמידי והי׳

 ז״ל צבי״ ש״החכם חסידית אגדה מובאה בהקדמה עפשטיין להר״י יהודה
 הוראה באיסור עליו גזר לבוב, גליל כל על המדינה ורב לבוב אבד״ק שהי׳

 אבל טרחתו, על בכה כח, ותש זקן צבי נחמן ר׳ ולהיות ללבוב, שיבוא
העולם מן ליפטר עליו שנגזר פטירתו קודם ואמר הח״צ ונחלה לזה, הוכרח
של מטתו נשאו לבוב לק״ק וכשבא אליו, לבוא להר״צ שהטריח בשביל

״) ף,ןן״צ

מלויצק ישעי׳ ר׳ הקצין הגאון בן ם ל ו ש מ ר׳ הג״מ אז״ק (ט״ז)
מר״ח דין בפסק ק׳ צד לבוב דק״ק הקהלה בפנקס מוזכר י״ד) (אות ז״ל

 ומנ״ב תק״ו שנת דחוהמ״ס ב׳ יום נפטר קאלאמעא, אבד״ק והי׳ תפ״ז, אייר
•C* מצבתו נוסח נמצא לראשונים״ ״זכרון ובספר דשם. נושן הישן הב״ע על

ם הג״מ אז״ק (י״ז) ה ר ב י ה א ו ן ל י י ט ש פ  מסאטנוב ע
 אבד״ק: לעווענשטיין יוסף ר׳ שהעלו כפי הלוי. מאיר בהג״מ ט״ז) (אות ז״ל

 ברכת בעהמח״ם הגאון הוא ז״ל, מדוקלא איטיגנא סג״ל אברהם ור׳ סיראצק
 הנעלם באור תשובתו מובא רעכניטץ וק״ק ראוונא אבד״ק והי׳ בכת״י אברהם

 ראפפורט הכהן נחמן הג״מ חתן והי׳ ס״ה ס׳ ח״ב מאירות פנים ובשו״ת כ״ח ס׳
 ם ר״ ה מ חתן לבוב, אבד״ק יוסף הג״מ חתן רבתי, דובנא אבד״ק

ן י ל ב ו ל ז״ל• מ
ר מוה״ר הג״מ אז״ק (י״ח) י א י מ ו ל ן ה י י ט ש פ  הרב בן י״ז) (אות ע

 לעווענשטיין ר״י הרב (כ״כ עפשטיין הלוי מיכל יחיאל ר׳ הרופא הגדול
לראשונים״.) ״זכרון בעל תאומים רח״צ הרב ליד״נ מסראצק ז״ל

 ח״צ ר׳ הה״ג ליד״ג במכתב ז״ל איטיגגא אברהם ר׳ הרה״ג 1יד״ שמסר כפי )17
 אותו שמצא ואמר באר בק״ק קברו על הי' זי״ע הכעש״ט לראשונים״, ״זכרון בעל נ״י תאומים

ל זקינו בהיכל ע . ב ם י ש ו ב ל  מכתב נמצא ה׳ גליון ה׳, שנה המגיד ובעתון ה
 השומע כל אשר הראשונים מימים עת לנו נשאר עוד ;וז״ל תיינרעב א״י ר׳ מאת באר מק״ק

 אברהם ר׳ הרב בן עפשטיין נחמן מוה״ר הגאון הרב מפי עולם לדורות לנו שהוחק
 לאלף החמישית במאה באר בעיר הי׳ אשר זלה״ה שו״ת אברהם ברכת בעהמ״ם מסאטנוב

 אסרו עד בראשית משבת הגדול בביהכנ״ם דודי לכה הזמר את שבת בקבלת לפסוח הששי,
 הנקרא: הפוחז מיד עליה ולהגן העיר את להציל לעשות הפליא אשר הגדול להמופת הפסח חג

 יהודי ולאבד להשמיד גייסותיו עם השבת התקדש בליל לבא לבבו שהכין בידואללע שמו
עכ״ל. באר. תושבי

בח■ פישל אפרים הג״ם חתן הי׳ לראשונים״ ״זכרון בעל הרב יד״נ שהעלה כפי )18
 הג״מ הי׳ משולם ר׳ חתן שם. הרבנות כסא על מקומו וממלא קאלאמעא אבד״ק ז״ל חיים

 ז״ל, ופרעשבורג מטיסמיניץ איגרא משולם ר׳ מאוה״ג העצום הגאון אבי ז״ל, מבוטשאמש שמשון
 בווינה) תרצ״ח בחורף (נפטר ז״ל, קנביל שבח ר׳ הרה״ח ליד״נ המעלות״ ״גרם ביחוד אדותו

 (נפטר ז״ל קאמעלתאר ארי׳ יקותיאל ר׳ הרה״ג ליד״נ בתראי״ גאוני תקופות ארבע דעה, ״דור
׳ בירושלים.) תרצ״ד אלול י״ט
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ל הג״מ (י״ט) א י ח ל י כ י י ה מ ו ל ל ״ ז ן י י ט ש פ  ע

 יחיאל וחר׳ הוראדנא׳ אבד״ק הי׳ ומקודם בריסק אבד״ק אברהם בהג״מ
ם ל ע׳ ב יפה מרדכי ר׳ רבינו חתן הי׳ מיכל י ש ו ב ל .וכפי ה

 הי׳ מדוקלא ז״ל איטיגנא סג״ל אברהם ר׳ האשכולות איש הה״ג יד״נ שהעלה
 מינץ מהר״ם בתשו׳ כ״פ המוזכר עפשטיין הלוי נתן מו״ה הגאון, מגזע הרי״מ

ן רבנו של בניו מבני בקדש ולמעלה ר ה  הנודע מברצלונא י ו ל ה א
ך בע״ם הרא״ה בשם ו נ י ח ת ק ד ב ום׳ ה י ב  למעלה ויחוסו ה
 ״תורה בעל נ״י עפשטיין הלוי ברוך ר׳ הגאון ש״ב גם כתב וכן ידוע.

ברוך״. ״מקור היקר בספרו באריכות בזה .והעלה תמימה״
׳ הג״מ אז״ק (כ׳) י ע ש  הגאון בן ט״ז) (אות 0“ ק צ י ו ל מ י

 מתיבתא ריש ואח״כ קאלאמעא דק״ק הגדול דיין ז״ל, משולם אהרן ר׳
ודק״ק לבוב דק״ק הקהלד, בפנקס ידו חתימת נמצאה לבוב, דק״ק ומו״צ

שם האב״ד משולם ר׳ הגאון בנו את לבקר לקאלאמעא בא הוא זאלקווא.
הב״ע על ומנ״ב תצ״ג שנת תשרי ט׳ ונפטר שם הוא גם ונחלה חולה, שהי׳
איש הלוי צבי ר׳ האשכולות איש הרה״ג שברר כפי דקאלאמעא. נושן הישן

נכד מלוצק ישעי׳ ר׳ אז״ק הי׳ הגאונים״ ״כתבי בספרו נ״י הורוויץ
 כ״ז ש״ק ביום בקראקא ((נפטר שלמה״ ״מגיני בעל יהושע ר׳ הגאונים

בר׳ משולם ור׳ )’ת״ח״ שנת אב מנחם כ״ח א׳ ביום ונקבר אב מנחם
ובספר )“ ת״ה חשון ח׳ בלבוב (נפטר לבוב אבד״ק זלצבורג אברהם
מצבתו. נוסח נמצא קאלאמעא גדולי תולדות לראשונים״ ״זכרון

* *•■•י• * ^

השלום עליה אמי. מצד יחוסי
 נפטרה ע״ה א ד נ י ה ל י ד א מרת הצנועה הצדיקת אמי

 היא הנאצים. מצד מפריע באין לקבורה עוד וזכתה בווינה תרצ״ח אלול ט״ו
 מרדכי ר׳ להרה״ק ונכד נין C ז״ל שנהיר מרדכי ר׳ המופלג החסיד הקצין בת

 מיכל יחיאל ר׳ הקחש המגיד בן תקע״ז) תמוז י״ד (נפטר זי״ע מקרעמניץ
 מרים מרת הצנועה זקנתי אמי ואם תקמ״א). אלול כ״ה (נפטר זי״ע מזלוטשוב

 מסדילקוב זי״ע אפרים חיים משה ר׳ להרה״ק חמשי דור היתה ע״ה מירל
 בת היתה אידיל מרת שאמו תק״ס.) אייר י״ז (נפטר אפרים מחנה דגל בעהמ״ס

 שנת דשבועות ב׳ ביום (נפטר זי״ע. בעש״ט ישראל ר׳ הקדוש רבינו מרן
 ישראל ר׳ הרה״צ ש״ב ידי מעשי הענפים כל עם היחוס אילן הי׳ בידי תק״כ)

הראשונות העולמית המלחמה לפני אחדות שנים שנפטר מקאלאמעא ז״ל קטן

.1שכ״ו ם׳ בובה לר״ש שם״ ״אנשי )19
 לרח״ן יוסי״ ״כלילת !״ח1ק ם׳ ובר ב לר״ש שם״ ״אנשי :באריכות אדותו ראה )20
סרידברג. לרח״ד זכרון״ ״לוחות 1 י״ג ם׳ גונץ לרי״ם הצדק״ ״עיר !ח״ב דמביטצר
{תל״א ם׳ בובר לר״ש שם״ ״אנשי )21
״שעהנהערר״ בידי שהיו מערכאות ישנים כתבים כסי לכתחלה, הי׳ משםחתו שם )1

תרמ״ג. חשון ח׳ נססר מרדכי ר׳ זקני לשייניר. נשתבש הימים ברב אבל
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 מרים מרת זקנתי עם בשני שני הי׳ זצ״ל אפרים חיים משה ר׳ הרה״צ אביו
 סג״ל אברהם ר׳ האשכולות איש הרה״ג יד״נ לעיני הי׳ האילן ע״ה. מירל

 לספרי הכנסתי הזה האילן ואת תיקונים הרבה בו ועשה מדוקלא ז״ל איטיגנא
(גשטפה!) בווינה ממני נאבד נפשי לדאבון חייס׳י׳. «אוצר

אביה מצד תחיה גולדה מרת אשתי יחוס
)1904 אוקטובר 10 — תרס״ד חשון דר״ח ב׳ ביום היו שלנו (הנשואין

ז״ל. לאנדמאן־העללעד הלוי פייביש משולם ר׳ הגביר החסיד הרב חותני
 הגאון הרב דודו אצל בנערות! ולמד ימים ושבע זקן תרס״ז, אב מנחם ד׳ נפטר

 נכד הי׳ הוא בודזאנוב. אבד״ק זצ״ל העללער הלוי שמואל אברהם ר׳ הקדוש
 כ׳ (נפטר אמת דרך בעל זצ״ל מזבריזא העללער ד״לוי פייביש משולם ר׳ הרה״ק

 (חתן סניאטין דק״ק מ״מ זצ״ל משה אהרן ר׳ הקדוש הרב בן C תק״ם) כסלו
 הקבלה (ולפי השם קידוש על נהרג טיסמיניטץ, אבד״ק ישראל ר׳ הקדוש הגאון

 הקדוש חרב בן חסידים) ̂״ספר בעל החסיד יהודה ר׳ רבינו נכד הי׳ במשפחתנו
 ידי בעל זצ״ל משה יעקב ר׳ הגאון בראדשין(חתן סטארי אבד״ק זצ״ל מאיר ר׳

 נכד זצ״ל אשכנזי העלין אברהם ר׳ החסיד הגאון בן רבה׳ המדרש על השה
 הנ״ל, מאיר ר׳ לזקנינו ביהוד נסע הבעש״ט האגדה ולפי ז״ל.) ל ש״ ר ה

 סטארי אבד״-ק זצ״ל שמשון ר׳ הקדוש הרב בן ת״ח, שמוש מצות בו לקיים
 בגליל סקאלא בק׳׳ק ישיבה תופש שהי׳ זצ״ל אברהם ר׳ הרה״ק בן בראדשין
ם ר׳ הרועים אביר רבנו, בן לודמיר׳ ו ב י ו ן ט א מ פ י י ל ו ל  ה

, ר ע ל ל ע ה ־ ן י י מ ש ר ע ל ל א ו  אלול ו׳ נפטר זי״ע. ״התוי״ט״, ו
*). בקראקא ומנ״כ תמ״ד

 פייביש משולם ר׳ הי׳ ז״ל, קאמעלהאר ארי׳ יקותיאל ר׳ הרה״ג יד״ב לי שכתב כפי )1
 בלבושי מזכירו וזה ז׳׳ל שרד לבושי בעל אייבשיטץ שלמה דוד n הגאון של רבו מזבריזא

 ממעזריסש, Tהמג תלמיד שהי׳ לראות יש אמת דרך מספרו צ״ד. ס׳ מקואות הלכות ליו׳׳ד שרד
 אבא שמואל ר׳ החסידות חוקר זכ׳׳ל. מזלוסשוב מיכל יחיאל ור׳ מפרעמישלאן רמ״מ

 ״החסידים בספרו שלם פרק פייביש משולם ר׳ של חייו ופעולת לתולדותיו הקדיש הורודצקי
והחסידות״.

ז״ל, וואלדען אהרן ר׳ מוסר ז״ל, העללער ליב יהודה ר׳ התוי״ם, של בנו אדות )2
 יכבד ״בן השם תחת מנחם משה ר׳ בנו שהדפים מפנו (בנוספות החדש״, הגדולים ״שם מהבר
 ללובלין התוי״ם אביו עם הנ״ל הרי׳׳ל בא ת״ח, משנת החורף ״בסוף :האלה כדברים אב״)
 ואז זצ״ל. מיכל יחיאל ר׳ הגאון בישיבת בגימירוב ללמוד אביו שלחו ומשם ד״א, לועד
 והובילו בשביה, נלקח והוא נהרג הקדוש ורבו ימ״ש חמילניצקי הצורר ע״י ת״ח גזירת פרץ

 בערב ובא למדינתו ששב תכ״ז שנת עד נודד והי׳ אותו, פדאו ושם תוגרמה ארץ עד אותי
 יחד בביהכנ״ם להתפלל הלך חג של ראשון וביום הגר. במדינת אובן היא בודין, לעיר סוכות

 ברכות ככלותו ויהי תורה. לספר בעליה ונתכבד בביתו, התאכסן אשר הרופא זכרי׳ הר׳ עם
 עדיין בודין בעיר שם כי צבי, שבתי המשיח להמלך שברך״ ״מי ברכת החזן וישא התורה
 את לברך להחזן האורח, העללער, ליב יהודה הר׳ נתן ולא מרחוק. השקר במשיח האמינו

וישם באמונתו בגד הזה הרשע והלא ז תברכו מי ״את :בקול בקראו שר״י, צבי שבתי שם
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 בעל מגיסו ז״ל, חותני מפי ששמעתי כפי אצלי נרשם מצאתי זה כל
 החסיד הרב ומש״ב קריפטש אבד״ק ז״ל ווייגער צבי שמעון ר׳ הגאון אחותו,

 מסטרעטין צבי יהודה ר׳ הרה״ק נכד ז״ל, העללעיר הלוי פייביש משולם ר׳
 מהרב מכתב מצאתי לפליטה, לי שנשארו הכתבים מעט בין בחפשי ועתה )’ ז״ל

 משנת עש״ק ו׳ מיום בראדי, יליד מבילקאמין, ז״ל צאהלער אברהם ר׳ החסיד
 הגאון הרב נכד גם הי׳ ז״ל פייביש משולם ר׳ חותני כי כותב והוא תרס״ד,
 בראדי, דק״ק מ״מ מאיר ר׳ הקדוש הרב בן ז״ל העללער הלוי נחמן ר׳ הקדוש

 בעהמ״ס דאלינא, דק״ק מ״מ ז״ל העללער הלוי אברהם ר׳ הקדוש הגאון בן
 פייביש משולם ר׳ הרה״ק של אחיו הי׳ אברהם ר׳ הרה״ק דאברהם״. *זריזותא
״) הנ״ל מזבריזא

אמה מצד תחיה אשתי יחוס
 בתורה המופלג הרב בת תרצ״ד) אדר כ״ז (נפטרה ע״ה מלכה מרת חמותי

 היתה חי׳ אשתו מסטאניסלוב. ז״ל ליפא וואלף בנימין ר׳ המקובל ובחסידות,
 הרב ויד״ג ש״ב ונכדו, מסטאניסלוב ז״ל היילפרין בעריש ר׳ החסיד הרב בת

של מחסידותו הרבה לי ספר סטרי דק״ק דומ״צ ז״ל העללער יהושע ר׳ הגאון

 אשר מכל ועד ויודע סורקיי מארץ בא הוא כי דתו״. והמר ראשו על הישמעלים מצנפת
 :בקולו עליו וירעם תקפתו. הגבאי וחמת מפיו יצא הדבר נבלותו. נחגלר, וכי שם, נעשה
 הרי״ל מצא ובטרם ?״ וגדפת חרפת מי את !ישראל באלקי וכופר במלכות מורד רשע »הוי

 והכבדה הגדולה הנחשת מנורת התעופפה למחרפו, אמרים ולהשיב נפשו להצדיק לבבו את
 כי הרי״ל, מפי דם נחל פרץ וכרגע חזקה. וביד בדול בכח חזהו על ותפול התיבה לפני אשר

 כפי חיים״. רוח נשמת בלי לארץ ויפול' המכה. מעצמת לבו בחדרי מה דבר נסדק או נשבר
 במוציו״ט שכתב במכתב הרופא זכרי׳ ר׳ באריכות זאת כל כתב הנ״ל שה״ג בעל שכותב
 בן שמואל הר״ר ותבירו רעו אל לפניו, מוטל מתו בעוד תכ״ז סוכות של ראשון
 התוי״ט רבינו ע״י יחד עמו נשלח הוא גם כי לאמשטרדם, ישראל בן מנשה ר׳ הגאון
 רק שביה, הלך הוא וגם מנימירוב דמו ינקום ד׳ מיכל, יחיאל ר׳ הגאון בישיבת ללמוד

 אש״ ״מליצי בספר גם מובא הזה המעשה מוקדם. בזמן אבותיו לארץ לשוב בידו עלה
ק״ט. אות תשרי שטערן, אברהם ר׳ להרב

בודזינוב אבד״ק ז״ל העללער הלוי שמשון יעקב ר׳ מהגה״צ מכתבים היו בידי )3
ושמות האבות של המצבות ונוסחי היאהרצייטען גם בהם הי׳ ונרשמים ז״ל לחותני

 הדפסתי ואני עתה. עד נתפרסמו שלא ובניו מהתוי״ט מעשיות ספורי כן כמו האמהות,
 הלך הכל כי חבל חיים״. ,אוצר לספרי הנספח חיים״ ,אבני בקונטרס אחדים «כתבים
לאבדון.

שיק מהר״מ הגאון תולדות והוא משה״, ועד ,ממשה ספר עיני לפני בא עתה זה )4
האחים כי שם, כותב (הונגרי׳) בקארצאג רב שיק צבי שלמה ר׳ הה״ג והמחבר זצ״ל

 הלוי פייביש משולם ור׳ דאלינא אבד״ק העללער הלוי אברר.ם ר׳ החסידים הגאונים
 מזכירו שזקיגו ניסל התוי״ם, של בתו בן נתן ר׳ הרב נכדי הי׳ זבריז מק״ק העללער

 נתן אבי שם על שמו מרבן גדול ובחכמה, בתורה ■הגדול ״נכדי ;איבה״ ב״מגילת
 מדאלינא הרה״ק כי נברר כבר ז״ל. מקארצאג הרב וטעה משה. בשם בן הי׳ ושלו סג״ל״,

ו היו ומזבריז ק ר ב ש י  מבת, ולא מבן למעלה, במסודר ז״ל התוי״ט צאצאי ה
ספק״ שום אין ובזה
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 הרבנית אשתו. קרובת הנ״ל וואלף בנימין ר׳ נשא שני בזווג הנ״ל. בעדיש ר׳
 הרה״צ של ואחותו מבערזאן׳ זצ״ל היילפרין פייביש ר׳ הגר״״ק בת רייצה סרת

 בצפת טובה בשיבה (נפטרו לארה״ק ונסעו זצ״ל, היילפרין ליבש ארי׳ ר׳’
 גדול למקובל ונחשב ובחסידות בתורה ימיו כל נתגדל וואלף בנימין ר׳ עיה״ק.)

 מפאנו עזרי׳ מנחם מר׳ מאמרות״ ״עשרה הספר מצפת, פעם לי שכתב וכפי
 את שלומד אשתו לי כתבה מראות, עיניו כהו וכאשר פיו על הי׳ שגור זי״ע

 קלונימום מוה״ר החסיד הרב בן הי׳ וואלף בנימין ר׳ פה. בעל מאמרות העשרה
 הגאון הרב בן מסטאניסלוב, ליפא חיים ר׳ בן C זעליג ר׳ החסיד הרב בן קלמן,

ר ר׳ ז ע י ל  משפחת אבי והוא סטרעליסק, אבד״ק ז״ל ן א מ פ י ל א
מסטאניסלוב, המיוחסת א פ י ל

ר׳ לתולדות רשימות עם אחת חבילה מווינה לפליטה בידי נשאר והנה
 שר הגאון מאדמו״ר מכתבים ובעיקר סטרעליסק, אבד״ק ליפא ליפמאן אליעזר
 סטאניסלוב, אבד״ק ז״ל הורוויץ איש הלוי ליבש ארי׳ מוה״ר והחכמה התורה
 סטאניסלוב אצל קאלוש דק״ק דומ״צ ז״ל אשכנזי דוד משה ר׳ המאוה״ג מהרב
 ליפמאן אליעזר ר׳ של נכדו מיאסי, ז״ל ליפא קארפיל דר. הנודע החכם ימהרב
 מסטאניסלוב הגאון מאדמו״ר טהורות אמרות עלי חביבים כי ולהיות הנ״ל. ליפא
1 מכתבו תוכן את בזה מביא אני ז״ל,

תרס״ח• אייר ר״ח ערב סטאניסלוב, ב״ה,

 מלא צנא ונגיד, חכם כמדרשו, האברך ויד״נ לאהובי הברכה את ד׳ יצו
ם מוה״ר בנימוסין מוכתר דיחוסא, ששולתא ספרא, י י ני״ו. ד א ל ב ח

 ליפמאן אליעזר ר׳ הגאון משפחת חוצבה מנו צור לדעת אותה נפשך אשר
 תולדותיו סדר והשתלשלות הסתעפות יודע אינני כי אם מסטרעליסק, ז״ל ליפא
 הי׳ מסטרעליסק הרא״ל כי נאמנה, שמועה מפי אדע זאת אבל דור, אחרי דור
 שם קראו אחריו וזרעיו האזרחי, איתן בעל של בתו בן שהי׳ אברהם ר׳ הרב בן

 הרא״ל מז̂ר ידעתי לא ויותר ז״ל אביהם של הלועז שם אחר ליפא משפחתם
 שהי׳ אריאל, בנין בעל מאמשטרדם שאול ר׳ אז״ק של גיסו הי׳ מסטרעליסק

 לוקחי היו שניהם זלאזיץ. אבד״ק הורוויץ איש הלוי אלעזר ר׳ אאז״ק חותן
 ובק״ק בראדי אב״ד הי׳ אשר מקראקא כהנא אברהם מוה״ר הגאון של בנותיו

 בעל הגאון אז״ק כבוד. מנוחתו ושם רבתי דובנא בק״ק ימיו ובסוף אוסטרא
 דוז״ק. אמר מסטרעליסק ליפמאן אליעזר ר׳ את הזכירו מדי ז״ל ליואי בר שו״ת

 ליפמאן אליעזר ר׳ דוז״ק כי מקאלוש נ״י אשכנזי דוד משה ר׳ הרב לך שכתב מה
 שכנא ר׳ הגאונים ושל אריה, שאגת בעל ממיטץ ליב ר׳ הגאון של גיסו גם הי׳

 האלה ידיעות לקח מאין אותו שאל מזה. ידעתי לא אנכי הלוי, שמואל ור׳ שור
ראיות. ממנו תוציא ואולי

 משולם ר׳ הגא|ןן של מביד״צ בססאניסלוב דומ״ג ז״ל ליפא חיים הג״מ הי׳ בנו )1
;;; ז״ל. הורוזיץ איש הלוי ישכר
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 שום נשאר לא מסטרעליסק ליפמאן אליעץר ר׳ הגאון מן כי לך ודע
 רבה ואליהו יוסף ברכת בספר מוזכר שמצאתיו מה מלבד לזכרון, בדפוס חיבור

 שם מביא והמחבר י״ד, דף תק״י, בזאלקווא שנדפס תאומים, מאיר ר׳ מהגאון
 עליו כותב הוא כי נכבה, אלקיס נר בטרם נכתבו והדברים בשמו תורה דברי
 מאד ממאמרותיו העתקה בזה תקבל המציאות, יקר הנ״ל שהספר ומפני נ״י.

 ובזכרוני הרא״ל. לתולדות לחבר אומר אתה אשר לספרך תכניסם אולי יקרות,
 חידושים אספת חוברת הוציא בוברקא דק״ק דומ״צ שטארך הלל ר׳ שהרב

 ואין מסטרעליסק ליפמאן אליעזר מר' גם סנסנים ומביא מפורסמים מגאונים
הדברים. ולהעתיק זה ספר אחר לחפוש פנאי לי

 מדמביטצר יופי בכלילת תמצא האזרחי איתן בעל הגאון של יחוסו
בז̂ד להאריך ולמותר מבורר שם ובאנשי

 שסדרתי ידיעות איזה כבר זה שלחתי ביאסי ליפא דר. החכם לש״ב
 ממה יודיעך והוא אליו לך פנה ז̂ד בענין שמעתי אשר ואת רשימות עפ״י

הוא. שברר
וחה״צ דו״ש ידידך בזה והנני

׳ ק' ה י ר ש א ב י י ה ל ו ש ל י ץ א י ו ו ר ו  ה
תע״א. והגליל הנ״ל אבד״ק

 דומ״צ ז״ל אשכנזי דוד משה ר׳ המאוה״ג הרב של ממכתבו קטע גם ובזה
קאלוש; דק״ק

 בימיו נקרא סטרעליסק, אבד״ק אשכנזי ליפא ליפמאן אליעזר ר׳
 הי׳ הוא בסטרעליסק. ומנ׳׳ב תקכ״ח שבט כ״ד נפטר הגדול. אליעזר ר׳
 נכדת היתה הרא״ל של (ואמו ז״ל צבי החכם מגזע אשכנזי אברהם ר׳ בן

 הגר, במדינת גראס־ווארדיין אבד״ק אשכנזי ארי׳ צבי ר׳ בן ז׳׳ל) רוטו״ז
 בעהמ״ם שרענצילס ראפפורט הכהן אברהם ר׳ בת אסתר מרת הרבנית ואמו
 כהנא ליב ארי׳ ר׳ בן ראפפורט, כ״ץ יחיאל ישראל ר׳ בן האזרחי איתן

 בת היתר. רחל, מרת האזרחי איתן בעל של ואשתו מקראקאי ראפפורט
 של (ואשתו שרענצילם יצחק ר׳ בן בלבוב שרענצילס מרדכי ר׳ הקצין

 יוסף) שארית בעהמ״ס כ״ץ יוסף ר׳ הגאון בת היתה רבקה מרת מרדכי ר׳
 הרבנית בן מערפורט לוריא שמשון מוה״ר בן מבריסק לוריא יחיאל ר׳ הגאון חתן
 ר׳ של גיסיו *) ז״ל. רש״י מגזע שפירא שלמה מוה״ר הגאון בת מרים, מרת

 שאג״א, שעל ממיטץ ליב ר׳ מאמשטרדם, שאול ר׳ הגאונים היו ליפמאן אליעזר
הלוי״. שמואל ור׳ שור שכנא ר׳

 הרב מש״ב לוריא״ .משפחת בספר נמצא רש״י עד דור אחר דור היחום שלשלת )2
 לנבונים״ .דעת ובספר תרע״ח) גיסן בחדש בווינה ז״ל(נפסר עפשסילן אברהם ר׳ הנודע החכם

ל שתרדשרף יעקב משה מר׳  אבד״ק ז״ל שור יעקב ר׳ האמתי הגאון ש״ב של (גיסו ז׳
אינציקלופדיות. ובכמד, קוסיב)
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 חורפי בימי עוררני מסטרעליסק ליפמאן אליעזר ר׳ לתולדות בנוגע
 הנדפס יו״ד בשו״ע כי C מלבוב ז״ל בובר שלמה ר׳ הנודע החכם הרב

ר עם תק״ב גזאלקווא א ב ב ט י  הסכמת נמצאת C ברוד משה לר׳ ה
 אבד״ק ליפמאן אליעזר הר׳ הוא מהם ואחד זאלקווא דק״ק רבא דינא בי רבני

 שם הי׳ אם נתברר ולא שם, אורח עובר אז הי׳ הנראה וכפי סטרעליסק,
בסטרעליסק. נפטר כי בידענו דינא, מבי

 יוצאי כנו שמו ועל — הנ״ל ליפא ליפמאן אליעזר ר׳ מהגאון נצר
 ואיש בתורה מופלג החכם הרב גם הי׳ — ,ליפא״ בשם עצמם את חלציו

 קארפעל דר. ברומניה היהדות וממנהיגי הראשונים ציון מחובבי אחד המעשה,
 מובהק ותלמיד סטאניסלוב יליד שהי׳ )‘ מיאסי, ז״ל ליפא פתחיהו) (נתן

 ליואי״. בר ,,שו״ת בעל ז״ל הורוויץ איש הלוי משולם ישכר ר׳ להגאון
 בנימין ר׳ החסיד הרב נכדת תעמ״ש, אשתי עם תרס״ב בקיץ כשנארסתי

 לערוך בקשני והוא ליפא, הדר. ש״ב עם מכתבים בחלוף באתי הנ״ל, וואלף
 מסטרעליסק ליפא ליפמאן אליעזר ר׳ ליפא, משפחת אבי של היחוס סדר

 אליו נערכים מכתבים לידי ומסר רש״י, עד סעיפיה וכל מחצבתו מקור
 אנטשיל אשר ר׳ רישא, ראבד״ק וואלערשטיין הלוי העשל יהושע ר׳ !מהרב

 זכ״ל לבוב) (יליד מלונדון צדק כהן יוסף ר׳ סטאניסלוב, ראבד״ק ,אשכנזי
 ,,תפארת בשם הנ״ל ליפמאן אליעזר ר׳ של שלמה ביאוגרפיה ערכתי ואני

 השם תחת ונדפסה לגרמנית גם תרגמתיה ליפא דר. של בקשתו ועל בנים״
 נתפרסמה .1903־1904 בשנת וואכענשריפט״ ״אונגארישע בהעתון ,,אהנענשטאלץ״

וחשובים רבים תקונים עם בנים״ ״תפארת יד הכתב מיוחדת. תוצאה גם

 מדרשים והו״ל פענח צפנת בהיותו ישראל חכמת העשיר הזה הגדול החכם הרב )3
 לרגלי בפעם פעם בואי מדי בלבוב. תרס״ז טבת י״א נפטר מדעיות. בהערות עתיקים וספרים
 בובר בית אל סרתי ללבוב, — בדעלאטין עצים סוחר חתונתי אחר הייתי אני — מסחרי

 את לי והראה בספ״י וקבלני חכמים מנהג בי נהג בימים, צעיר עוד אז שהייתי אמנם ואם
 להספקת המסחר בית עם סכסוו ז״ל לאבי הי' אחת פעם התנוביות. ועבודותיו כתביו גבאות

 בובר יוסף ואחיו בו, השתתף בובר שלמה שר׳ הלבובית, בובר״ עם ״ריינהולד אדני־ספינות
 אז כלה. ממנו ולעשות חוזה הפרת במשפט אבי את להסתבך היו מוכנים מינצר והמנהל

 — לאחיו לכתוב מהר והוא הדבר. כל את לפניו ותארתי בובר לר״ש מהירה באגרת פניתי
״״הרף — בדעלאסין מסחריו בענין שהשתהה  הגדול להאדם תודה הרגיש ימיו כל ז״ל אבי !

חייו״. את גם ואפשר רכושו, ואת כבודו את ״שהציל הזה
 לחיד״א הגדולים שם בספרי מוזכר נמצא לא ומחברו זה היטב באר !ביבלוגרפים )4

 נשגבה״ ״קריה בספרו מזכירו בובר ממנו. ידעו לא פרידברג וח״ד בן־יעקב גם זזלדן. ולר״א
 מהגאונים גם הסכמות נמצאו הנ״ל היטב באר על ר״ל. ואות ל״ג אות זאלקתא גדולי תולדות

 משך! ר׳ זאלקווא, אבד״ק הורוויץ הלוי הירץ נפתלי ר׳ לבוב, אבד״ק ראפפורט כהן ר״ח
ועוד. יאברוב אבד״ק שור אהרן ר׳ דאברימיל, אבד״ק

ת תולדותיו המלחמה. פליט בתור בווינד, תרע״ה אב מנחם כ״ה נפטר )5 מו מ  במאספים נ
 המהנדס ליפא, של חתנו וחכמיה״. ״מדינה בספרו נ״י בדר גרשם הסופר כתבם ובאחרונד, שונים

ז״ל. שמעלקיס יצחק ר׳ הגאון של שארו מלבוב, הוכפלד יואל ר׳ של בנו הי׳ הוכפלד
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 אברהס ר׳ סראצק, אבד״ק לעווענשטיין יוסף ר׳ בובר, ר״ש מהחכמים
 המלחמה בעת הלך זכ״ל קאמעלהאר ארי׳ יקותיאל ר׳ איטיגנא, סג״ל

 ממנו וההעתקה בקאלאמעא, טייכער ר״א של הדפוס בבית לטמיון הראשונה
בפרזמישל. המלחמה בימי בברחו ליפא הדר. השאיר

 את לפרסם בדעתי שעלה אחר אלי שערך ליפא הדר. של מכתבו
 משאר קטעים עם יחד בזה׳ מפרסמו ואני בידי נמצא בנים״, ה״תפארת

 ובמקצת ספרותי ערך להם שיש אני חושב מווינה. שהצלתי ומכתביו
היסטורי. גם

תרס״ג. אלול, ט״ו יאסי, ב״ה,
ם מוה״ר ש״ב האברך ראש על תחולנה ברכות ״שפעות י י  דגול , ך * ל ב ח

 לדובב שפתותיהם שהניעו חכמים, תלמידי נרדמים, מקיץ בישראל, חמד בחורי מרבבות
 אשר נעוריך, אשת זוגתך עם לך נעימים חיים הזה, בעולם שמועותיהם בהשמיעך בקבריהם,

הצדיק. דודי מבנות בחרת

ה׳, בחיר ידידי, אהובי
 להגדיל הקדש עבודת לעבוד לידך ה׳ אנד, כי נצרת, לגדולות כי בילדותך, בחור שמח

 להרים חיים, קרואים שבמיתתם מלב, כמת ישכחו לבל הנשיה, מים להוציאם קדושיו, שמות
 ובשם. בשמי לך להודות באתי ובזה דחיי ויקרי דשכבי יקרי בישראל, רוממה משפחה כבוד

 אשר על לעולמם, הלכו שכבר הגאונים אבותינו ובשם היום, אתנו החיים המשפחה בני כל
 שמות בין יזהיר שמך גם זה בזכות הזאת, הכבדה המלאכה אל לקרב הסהורה בנפשך הרהבת

 עינינו להאיר עלינו הבביר מרוחם האצילו אשר החכמים הקדושים מעל. כככב הקדושים
 קולם את צבאות. ד׳ בכרם לעבוד רוחנו ולהניע הקדש, אל לגשת לבנו להעיר נכוחה, לראות
ישראל. ועמו ה׳ למען נכוגר, בדרך יוליכנו המה בקרבנו, הקורא נשמע

 מפוזר אחד ועם ישראל שבטי כל והמאגד המקשר ה׳ רוח עליו בנחות בישראל מלפנים
 וחבה לגשמותו קודמת שרוחניותו בנפשו, התפאר אז התחשב, לא ובגוים העמים בין ומפורד
 קדוש בישראל, אשר כל ויעריצו ויקדישו ולאלהיו לעמו מישראל איש בלב נשתרשה יתירה
 והאחרונים הקדמונים צבאות ה׳ בכרם העובדים כל את ולכבד להוקיר ידעו אז לו. יאמר
 ושמות האולם, ולתכשיט בית לתפארת היו ספריי,ם גרונם. מתוך מדברת שכינה כאלו

 ביניהם, שרויה שהשכינד, מרום, כמלאכי העריצו וליחוסם למשפחותיהם החכמים הסופרים
בישראל. מיוחסות משפחות על אלא משרה אינו שכינתו משרה כשהקב״ה חנינא ר׳ כדברי

 מגדלות חכמים שמשפחות ע״ז, מעידין העולם אומות וחכמי ישראל וחכמי יודעים הכל
 על משפחות שהקפידו זמן וכל המה, אבות נחלת משפחה וסגולות נעלים שכשרונות חכמים,
 הארץ, לעם והתדווגו בזו זו לבוא חדלו וכאשר בהן, נתקיימו וםגולותיד,ן כשרונותיהן יחוסם,

חכמים. של כחם תשש היוחסין ספר שנגנז מיום חז״ל כדברי חכמתן, התבעלה
 וקוראין עליגו הנחות הרוחות הן נפשנו והלך מחשבתנו ;אומר פכנר הפילוסוף החכם

 מעולם אינן האלד, והרוחות בידינו. מעשים ועושים גרוננו מתוך ומדברים בקרבנו בקול
 והקול שעברו מאות מדורות קדמונינו אבותינו, המה האדמה, פני על חיו אם כי אצילות,
 והדבר חלדגו. עלי למורה לנו והנחילוהו בלבם, אבותינו שהרגישו ההרגש זה בנפשנו, הקורא
 שלא היושר, החובה, הערך, גדול הנכבד המאמר הוא יחד וההרגשות הקולות כל בתוכו ד,מכיל

 בכלל אבות. של הנסיון מוסדי על תמיד רק והפרטי, העצמי הנסיון דרך על בלבנו התבלעה
עכ״ל. רגשותיהם". ומרגישים חושבים אנחנו אבותינו מחשבות

 המשביחים הדור, לצני רבו כי ישראל, במחנר, הדברים פני כמעט נשתנו הזד. בדור
 ישראל תורת והניחו לבד, נכרים בילדי ומספיקים מעליהם עדים מסירים חוצבם, צור מלבם
ומקפידים כלח עליה עבר וכבר היא נושן ישן להם מה חכמת אבותנו, וחכמת זוית. בקרן
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 לקיים אבותיהם, שהנחילם קודש ספרי את ביתם כותלי יראו לבל החדש מפני הישן להוציא
 ראש עליו ויניעו ילעגו ישראל בחכמת להוגה הבית״, מן הקדש את ״ובערת :שנאמר פה

 אינו נקלפים לשחוק יודע שאינו מי וכל בחברתו, להסתפח שאין הישר, מדרך תועה כאלו
בעיניהם. הישוב פן

 הגבורים דים שבאו״ה הגדולים העולם. ושבאומות שבישראל היחום בין מה חזי ותא
 ,pK ידי מעשי ולהרוס קרתא לדיחריב שידעו ההרגדי, בגי ונוראות קטל שדה על גדולות שעשו

 אשר גדולינו כן לא משובח. זה הרי ולהרוס לדיכרית שלל, לבוז המרבה כל ודור, דור משנות
 וגומלי דירוח גבורי עולם, של בבנינו עוסקים המה בהם, ומתפארים מתיחסים יעקב בני אנחנו

 יקרים ודור, לדור היהדות ברום העומדים המלך ושלמה ישי בן ודוד עמרם בן משה חסדים.
 הכביר שרוחם בעבור אם כי תחתיהם, עמים והכניעו ארצות שכבשו מפני לא בישראל ונכבדים

 שלמד, ועל השיר רוח נחה דוד על רוחינו. חיי היום עד המד, וספריהם בקרבנו חי עודנו
 שטח בן שמעון ר׳ שם גדול זאת בכל קטל, שדד, על גדולות עשו החשמונאים ודעת. חכמה רוח

 שהית רעהו כוכבא בר לעומת עקיבא, ר׳ בעינינו גדול כמה החשמונאי. המלך ינאי גיסו משם
האחרון. בפולמוס אחת בעצר, עמו

 הגוים חלקות שפתי מקול בשמעם צעירנו את שולל הוליך וההתבוללות הטמיעד, רוח
 ויהבלו, אוזן הסו והמה אחת, מולדת ארץ בני אחים אחד, לעם ונהיה ונתאחדה בואו לאמר

 מלב ממחבואה יצאה לעמנו ושנאתם בישראל העמים בגדו בוגדים ובגד הימים ארכו לא כי
 מכאן. וקרח מכאן קרח ראש, וחפויי אבלים המתבוללים ונשארו שם, לבני שנאה בשם חנף

 והציוניות בפרנציה חברים ישראל כל באמריקה, כבנייברית נכבדות חברות קמו ולולא
 להחזיק עלינו כמה עד ולמד צא להתמוטט, החל ישראל בית אז כי אירופה, של המזרח בארצות

 לא הידידות זיק אשר איש כל אליהן וילוו אלינו. לדי׳ מי ;בקול בקראן האלדי להחברות טובה
בקרבו. הועם

 נאמן מקום לך וקבעת האלה, הנכבדים הסופרים בין מסילה לך סללת ידידי, אחי, ועתה
 אבותינו זכר הנשיה מתהום להעלות ולילות ימים ועמלת וטהורה זכה נפש בעלי אלה בין

 את נשאת כי לדורות, אחריהם לזרעם החיים בין ושארית שם להם לשום הקדושים קדמונים
 אחרינו. והבאים אנחנו נתפאר בהם אשר יעקב אלוק עם אצילי משורש נצר ליפא, גזע שם
 בזכות מאוד. הרבה ושכרך היהדות, שמי על המזהירים הככבים אלד, בין יזד,יר שמך גם לכן
אמן. ישראל כל ועל ועלינו עליך יגן אבותינו זכות זד,

ן ת ל נ י פ ר י ק ח ת ו פ ת ה י ב א ל פ י  ל
חיי. לימי ע ד שנת

 עושה אתה אשר החסד ועל הנכבד פעלך על לך לד,ודות הוא, מידי פה הרצוף ״המכתב
 כשרונות וןTבנ שגם תמיד, כדרכי להעיר, השתדלתי בו ההקדמה. אחר מקום לו תן עמנו.

אחד. בקנד, עולים העולם אומות חכמי ודברי ח״ז דברי המד״ אבות שנחלת האדם, רוח
עליה״. להוסיף מה לי ואין בעיני יפה שלך הפתיחה

הנשיד. מיד אא״ז שם להציל ששלחך אתה ד׳ שליח כי תדע הלא ידידי אחי אלקים ״יחנך
 אשר בעצמו, הגאון רצון למרות כי אף ואתה, אני לולא צאצאיו, מזכרון נשכח כמעט אשר
 בין שם זעיר נזכר שמו נמצא כבר אשר יען בכתובים. ממנו שארית ישאר לבל עצמו על גזר

 ואת שמו את נעלה אחרינו, הבאים ולכבוד לכבודנו אם , פשענו על ימחול לכן ישראל, גדולי
 החוב, מוטל ועלי לו שני ואין אחד רבעיו, מבני האחרון הנני בכבודו. המתימרים בלבנו זכרו
 עליד. ובני וחצופיג^ הארץ עמי הנם היהודים שיושביה נכריה, בארץ יושב הנני כי מה, ואני

 ואנה מעטים, מדרשיד,ם בבתי ישנים ספרים גם ,ומה מעטים והמשכילים בעיניהם, נבזים
?״ בכתובים אא״ז שם פה אמצא

 בשנה בה כי סטריא אבד״ק הורודיץ איש הלוי ליבש ארי׳ ר׳ הגאון הרב ש״ב לי ״כתב
 שם, אביו כסא על לשבת אמשטרדמה לנסוע אריאל בנין בעל שאול ר׳ זקינו עצמו שהכין

 וכל ר״פרידה, לברכת ראפפורט הכהן חיים ר׳ בבית ומסביבותיה מלבוב הרבנים רעיו התאספו
ליסמאן אליעזר ר׳ זקינינו תור ובהגיע מהם. הנפטר לכבוד סוגיא איזד, על דרש מד,ם אחד
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 לחכם צריך הכנה ״אם : לאמד חיים ר׳ בו ויגער כמוכם״. גדולים לפני לדבר מוכן אינני : אפר

 ויחבקהו שאול ר׳ גיסו ויקום לדרוש, ככלותו ויהי ?״ תורה בדברי פתח לפתוח כמוך
 אמשטרדם, ק״ק של הרבנות כם על לשבת לגדולה עליתי הצעיר אנכי ״הנד, :ויאמר וישקד,ו

 אשקוט לא למשכני, בבואי ויהי ? סטרעלמק מצער בעיר ימיך תבלה ממני, הגדול גיסי ואתד,
 שנים איזה ואחר כן ויעש לכבודך״. הראוי המערב בארצות מקום לך אמצא אשר עד אנוח ולא
 זקנינו מת ביום בו לסטרעלסק הקונטנם בהגיע אבל (פירטד,). פיורדא בעיר מקום למענו מצא

 מורד תלמיד הי׳ ליפמאן אליעזר ר׳ לזקנינו כי הנ״ל, הרב לי כתב עוד ליפא.. אליעזר ר׳
 ובין הפרנקטטים בין הויכוח ביום ויהי ימ״ש. פראנק יעקב של הארורה הכת אל וד,תחבר

 ויתיצב זקנינו, גם חלק לקח בו אשר שבלבוב הגדולה תפלתם בבית שבגליציה ישראל חכמי
 כי ויהי לרבי. אעשה אני אשר את תראו ״עתה ;להנאספים ויאמר הכנסיד, פתח על התלמיד
 ויעקב הויכוח אל וזעף סר בא וכאשר לבו, על מאד ויתעצב הזה הדבר את זקנינו כראות
 אח ויקח לביתו זקנינו בבוא הלחי. אל והכהו ידו את וירם יתירה, בחוצפה עמו דבר פראנק
 הנני לכן תלמידי, בין מומר בחיי ראיתי אשר ״יען :ויאמר לאש וישליכם כתב אשר כתביו

ישראל״. חכמי בין זכר ממני ישאר שלא גוזר

 לתת וצויתי הקמתי ליפמאן אליעזר ר׳ זקנינו של המטושטשת קבורתו מצבת ״את
:האלד, כדברים בולטות באותיות לחרות צויתי שמלפנים הלוח על בדיל. של לוחות שני עליה

מפירים, דת רד, מינים ״עם
לאל, בקנאו למו ויוכל
מזד,ירים, הרקיע כזוהר בניו

ישראל״. בגבורי הם גם לוחמים

 וזה בקרעמניץ. אחד ויכוח רק הי׳ כי גרץ כתב הפרנקיטטים, עם לד,ויכוח ״בהנוגע
 רק ולא וכוחים, שלשד, שהיו טיסמינץ) (יליד מברלין ברנפלד שמעון דר. כתב שנים איזד,

מתוכחים״. היו קיטיל לבושי ארבעה אם כי רבנים, שלשה

 הבאים ובעד החיים משפחתי בני בעד נאמן במקום יתד פה נותן והנני
 לונדון בעיר בגולה בהיותי נפשי במר כתבתי אשר שלי הצוואה תורף את אחרי,

בעוה״ר: בעולם עצמי לטלטל והתחלתי
 כותב ז״ל בלאך אבא אברהם ב״ר אפרים חיים משה הקדש בשמי למטר, החתום אני

 מן נודד צפור ונדח, גולה אני, ומעונד, מדוכא לב. ובשברון נכאה ברוח האלה השורות
 ואש גדול עגן המערבי, המארב מן באה מערד, רוח הנד, מחסה. לו אין כי ורועד, עומד קנו

 מקומות בכל ישראל בני על לד,רגיזנד, הארץ בכנפות ד׳ אחז הרעה. תפתח מצפון מתלקחת,
 בני על התנפלו טרף וחייתו כשודדים אשר אכזרים אנשים קמו אירופד, בלב כי מושבותיהם,

 העמים בין נתפזרנו שוב זכרם. מארץ לאבד וחלילד, לדוש כעפר ולשומם נפש להכותם ישראל
בישראל? ד׳ מאס האם ?הגדול אף חרי מד, :וישאלו יאמרו וד,אומות

 רטם מלא גופי כל היקרה. וממשפחתי שולחני מעל ונגליתי התרעלה כוס עבר עלי גם
 רבות, צרות סבבוני גם סבוני ותעלד״ מזור רואד, אני אין כי חרטה, מלאה נפשי וכל ורעד

מצאוני. ורעות
 היאהרצייט יום שהוא אלול כ״ו ביום האחרון רצוני את אני כותב זה נפשי במצב והנד,

 נכד ז״ל הלוי פייביש משולם ר׳ חותני של זקנו אביו זי״ע, תוי״ט בעל הקדוש רבינו של
 מדולינא הלוי אברד,ם ור׳ מזדביזא הלוי פייביש משולם ר׳ הצדיקים הגאונים הקדושים האחים

תוי״ם. הגד,״ק צאצאי דור אחר דור שהם זי״ע, דאברד,ם זריזותא בעד,מ״ס
 נפשי ממסגר הוציא כי על הודאה מלא בלב הש״י את מברך אני ביום פעמים שבע

גירוש גזירת כי המעטירד״ לונדון בק״ק עתר, מתגורר אני ארורים. משופסים לי וד,ושיע
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 בןרב (ואתמול לזה גרמו ועונותי חסאי רק כי אני ויודע דרכיו, בכל ד׳ צדיק עלי. יצאה
 בם׳ וזלה״ק לזכרון. פה אותו רושם שאני מאמר בו מצאתי מהר״ן, לקוטי בקיצור בעיוני

 הדינים ממתיקין הם למוטב, להחזירם כדי הדור ומוכיחים שהולכים הדור ״מוכיחי :קנ׳״ז
 והמוסר, התוכחה את שמקלקל עד גובר הדור של הרע כשח״ו אבל בעולם שלום ומרבים

 אלקי, לםניך בעולם״,) מחלוקת ונעשה ח״ו גירוש געשה ועי״ז העולם שלום נתקלקל מזה
 בעיני והישר הטוב אך לעשות נפשי בכל השתדלתי ושכלי דעתי על עמדי מיום אשר וידוע גלוי

 כל ואת נבלה, דברי מלדבר פי את שמרתי לעולם ומצותיך, חוקיך את ולשמור ואדם אלקים
 לפניך יצדק מי אך הלכתי. בתומי ומעודי ומרמה ערמה בלי הי׳ כתבתי, דברתי, עשיתי, אשר
 כי לנפשי ואוי המטרה. חטאתי ובודאי במעשי מאד דלותי כי ידעתי גם וידעתי מעוזי, אלקי

 הרהורי לו יבואו שלא רשע לך שאין אמרו חז״ל אבל וחמורות, קלות עבירות כמה על עברתי
 מלאים שהרשעים חסידים בספר כתב החסיד יהודה ר׳ ורבנו העבירה שיעשה קודם תשובה
 הקנאה ורק פשעתי, עויתי חטאתי השי״ת רצון נגד ובפשיעה ובכפירה במרד לא ואני חרטות

 שתרחם חיים, אלקים לחסדיך אצפה ולכן משרשו. האדם את יוציאו המה והכבוד והתאוה
 שיהיו והלואי ופשעי חטאי כל על מאהבה תשובה לעשות שאזכה כדי ימי עוד ותאריך עלי

 מכפרת וגלות אדם של עונותיו ממרקין יסורים לכפרה, עלי שבאו והצרות והתלאות היסורים
 לכפרת באהבה הכל מקבל ואני עלי אותם כופלים יהי׳ שלא כדי בהיסורים חלילה בועט ואינני

 גמל אשר איש לכל גמורה במחילה מוחל אני ובזה והדלה. השפלה נשמתי ולתועלת עוונותי
 (ועלה שליש ובדמעות גדולה ובהכנעה היש בבסול האלה השורות כותב ואני רעה. לי
 העולם כי זצ״ל מקאסוב משה ר׳ הרה״צ מפי פעם ששמעתי מה זאת כתבי בעת זכרוני על

 מדרגד, מגשוא, כבד שעונשם וכאלה קל, שענשם אנשים ובו האסורים, בית הוא הזה השפל
 עזבי על מצטער אני אין זה ובשביל האחרון, בזמן ובפרט עלי עברו רבות צרות ומדרגה.)

 משפט כס לפני בעמדי הדין מאימת אני ומפחד ירא הנה עקא, דא אך העולמי, הכלא את
 המצרים בימי העולמית המלחמה התפרצה מאז תורה בבטול עלי עברו ושנים ימים הנה עליון,
 הזמן טרדות מרב תפלתי היתה סתום שלם, ובלבב בכונר, התפללתי ולא לפ״ק תרע׳׳ד דשנת
 ואצפה זכותא לי אמטי זאת אך בהש״י. בדביקות התפללתי נעורי בימי כי במאד, אני נאנח וע״ז

 באונם פעמים משתי חוץ טובים וימים שבתות חללתי לא שמעולם דקשוט, בעלמא לי שיעמוד
 ע״ז לי היתה וב״ה אסורות, במאכלות נפשי את פגלתי לא גם שבות, איסור רק וג״כ גדול

 הלכתי לא וגם הנאצים. אצל אסיר בהיותי והן בצבא כשעמדתי המלחמה בימי הן מס״נ,
 חרפה משיב ואינו חרפתו שומע האמת, על מודה הייתי ותמיד ממני ובנפלאות בגדולות
 טובות עשיתי אשר כל את לדין עמדי בעת לי יעמוד וגם מכעס. שאפשר כמה עד א״ע ושמרתי
 אותם כל שיבואו והלואי ופרסומים. והתפארות פני׳ שום בלי אדם בני לשאר וגם לאחב״י
 מאתך שואל אני אחו דבר ואך עליון. כס לפני בעמדי עלי ויעידו להם טובות שעשיתי האנשים

שדי. בצל ותתלונן שאולה נשמתי תרד שלא אלקי,
 אחב״י את אחרת, לעיר לנדוד מוכרח אד.י׳ ואם בלונדון, אחב״י את מבקש אני ובזר,

 ובקשתי פשוטד,. כבד,מד, אותי יקברו ולא עלי ירחמו נשמתי תצא אם כי שם, אבוא אשר במקום
 לעשות שלא אבקש גם תורה. מלומדי שלא בשכונת אפילו שבת, שומרי אצל קבר לי שיתנו

 משניות ללמוד עלי ירחמו גם לנשמתי. הפסד עי״ז ח״ו ויד,י׳ לזה כדאי אינני כי הספד, שום לי
 אם יודע ד׳ ורק משפחתי, מבני לע״ע אותי הפריד המר הגורל כי קדיש, ולומר נשמתי בעד

הזה. המבולבל בעולם עוד אותנו לראות נזכה
 בלא גם להם יש כי ח״ו, מפטירתי בוויען משפחתי לבני יודיעו שלא מבקש אני עוד

;כאן המפורטים לד.אנשים לכתוב רק ויגון, צער זה

ידידי. הוא ירושלים, סילמאן״, ״בית גרוגוולד, מאיר דר. הרב

ירושלים וגן", ״בית שור, אלכסנדר דר. הרב

ש״ב. הם השנים אלו רחובות, סוף״, ״מכון בלאך מרדכי דר.
 בשת ילבשו n אויבי וכל יושיע רוח דכאי ואת יופיע נקמות שאל בתקוה מסיים אני

הרשעים. של במפלתם לראות ואזכה ימי ד ויאריך
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 בני רחמנים לאחכ״י אבקש עמדי, משפחתי תהי׳ ולא זר במקום חלילה אמות אם

;זה נוסח עם קברי על קטנה אבן מצבה, ויציבו עלי שירחמו רחמנים
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. לחדש ..........ביום נפטר . . י י ’ . שנת .

 בחיים בעודנו ומכאובים אכזבות שבע
 החיים משא תחת נפל כרע

 מהחיים ימיו כל נהנה לא
 חיים יעמוד התחיה בעת
לחיים. כתב אשר כל את ויקרא ישוב

 במחלה מוטל כשהייתי פעם לי ונתוספו מעריסה אינם אפרים משה שלי שהשמות מחמת
 רק נכתב יהי׳ המצבה שעל בקשתי חיים, בשם רק אותי מכירים עמי בני ואחי אנושה,

חיים. שמי
 לעפר שחה ״אם :וז״ל תמיד מסכת שלהי שכתב ישראל״ ״תפארת להגאון וראיתי

 בטחון לעורר זמר ידי על בלבנו שמך שוב נחי׳ ראשנו, על שעברו ויגון צער ידי על נפשנו
הכל ואיך לנו, ישועה תבוא בעצמה הצרה ע״י איך נבין, שלא אף הזמני, העתיד על בלבנו
השי״ת שיהפך מבקשים ואנחנו אנוש מחשבות מכל בפעולותיו נעלה השם כי לטובתנו, הוא
עכ״ל. לטובתנו״. הכל

בעוה״ר, האלה בימים ובפרט פקודתו, ויום עתו יודע אדם שאין מפני זאת כל כתבתי
 ויצילם עמהם יהי׳ ד׳ מרדכי, ואחי הצדיקת מורתי אמי את ובנותי, אשתי את בזה ואבקש

 באמת כי ח״ו, מפטירתי ישמעו כאשר יתאבלו שלא הטובים ידידי כל את וגם רע, מכל
 מעולם להנשמה ומפלט להחומר גאולה הוא כך, כל אותו ופוחדים יראים שאנחנו המות
 עד כבוד׳אם בה שתנהגו אתכם משביע אני אחרי, ימים ת׳ אמי תאריך אם והשקר. השפל
 לכם השמרו היא. וקדושים גדולים בת ואמכם, אמי היא אשר מלבד כי האחרון, יומה

האמת. בעולם לנחת לי זה והי׳ כך שתעשו אקוה מיעוט. צער אף לה מלגרום
 אמר וכבר באהבה. נדודי בימי עוד ושאסבול שסבלתי היסורים כל את עלי מקבל אני

 שום לו אין אזי התכלית, על להסתכל זוכה ״כשאדם ז״ל מברסלב נחמן ר׳ הקדוש הרב
 שישוב להזכירו אם לטובה, בודאי השי״ת כוונת כי בעולם. דבר משום יסורים ושום צער

לו וראוי גדולות טובות הן והיסורין עוונותיו, למרק אם בתשובה,
על להסתכל זוכה הי׳ אם הימורים, באלו השי״ת לו שעשה הטובה מגודל שמחה מלא להיות

. תרכ״ו) ס׳ מהר״ן (לקוטי הטובה״. התכלית
 ושאר יחידי אחי משפחת עם משפחתי בני את להציל ואזכה לי יעזור ברחמיו השם

 עמו. קרן וירים רחמן לאב האדם בני ולכל ולכם לי ד׳ ויר,י׳ הנאצית, מהמהפכה וידידי קרובי
אכי״ר. ישראל. כל כפרת להיות שאזכה והלואי בצרה הנתונים אחב״י כל על ירחם

חטאתי. לכל ושא ועמלי עניי אלקי ראר.
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 חכמת גאון הנודע החכם מהרב — מגרמנית תרגום — מכתבים שני
בווינה. לרבנים המדרש בית ראש נ״י, קרוים שמואל דר. פרום. ישראל,

1935 מאי 13 ינה1ו

 קרויס שמואל דר. פרופ.

שסרסה ,11 ווינה 23 פרדיננד

היקר. ידידי

רן הקריאה עלי שעשה העמוק הרושם תחת נמצא הנני פ ס  שבו עראס״, אונד ״בלום ב
ת מזוין כאיש יצאת  בישוף. עריך הצורר המלשין נגד מלחמתנו את ללחוס ישראל במערכו
תך על בלבד לא מתפלא, ואני היהודי. בצבור כבוד רב לך ינחיל הזה הספר או  הפוריה בקי

ת והנפלאה שרונך על ביחוד אלא זה, מקצוע של בהמפרו  זו מעין לפולימיקח וחריצותך כ
סגנונן כבוד אומר כולו זו, במלחמתך דרכן ידועה. במדה שפחדתי ממה  וחן. נועם מלא ו
 האמת. נקודת אל קלעת דבריך ובכל ופרס פרס בכל המשטין דברי כל את לסתור ידעת אתה

שוב גדול ספר הוא לדעתי ב אחדול לא אך במאד. וח תו  בסדור תוכחה. דברי גס לך מלכ
 בהשגחה התנהגת לא — להמתנגד להסתגל היית נאלץ הדבר, שבעצם אמנם אם הדברים, של

רן אתה מופיע זאת בכל יתירה. פ ס ער גדול לב בעל כאיש ב ישראל. באהבת ובו

בו. כבדתני אשר על כחך ויישר זה ספרך להופעת ברכה לבי מקרב לך מאחל אני
 נם העמוקה תודתי רגשי לך להביע שאוכל כדי האפשרי, במוקדם שתבקרני אבקשך ועתה
פנים. אל פנים

ן היה רו מבורך, ב הנאמן ידידך מאת לבבית שלום בדרישת ו

קרויס. שמואל

1938 פבר 9 ווינה.

 קרויס שמואל דר. פרופ.

חינה 23 פרדיננדשטרםה ,11 .

אן אהובי, בל

 קראתיו מרובה. הנאה ונהניתי לאנד״ געליעבסע ״דאס ספרך קריאת גמרתי עתה זה
תן מברך אני תשבענה. לא ועיני רך על לבי בכל או כנו לסגנונו שהודות זה חבו תו  בלי ו
רן אספת בוך״. געליעבמע ״דאס במהרה יתקרי ספק פ ס מר זה ב  נעבדו האגדות נפלא. חו

פן ונסדרו שרון מצוין באו שב אמתי, ובכ  ; הקדושה לארץ וגעגועים נאמנה אהבה מהן ונו
ת וקבלה חסידות מו ק רי מרו  מלא יהודי עולם לעינינו ישתרע נהדר גן וכמו אלה נפלאות בספו

ח להחומר נתת אתה קסם. תכנת חיים רוח הזה המוזנ הודות רבת־גונים. אגדה כל ועשית ו
שך לקריאה קל נעים, ספרך והנהדר, הפופלרי לסגנונך ן היה זה ועל הלב. את ממש ומו רו ב
כפלים.

רן כמו פ ס רן גס הגלית חסידים״ דער וועלט דיא ליעבע, דער ״פריסטער ב פ ס  את זה ב
 של ונוזיום מיופים הרבה שבעתי ואני שלנו האגדות באוצר הנסתרת היהודית הנשמה

ת את העשרת שוב האלה. הספרים פר שלנו היפה הספרו שוב עממי בס במאד. ח
תנו את ולהעשיר לעבוד שתוכל כדי שלך, היצירה כח יצטמצם שלא לך, ה' יעזור ספרו

ת רבות שנים עוד ח מנו פרי. מעשות לעולם ימיש לא ורוחך הנפש ב

ונפש בלב ידידך כברכת

קרויס. שמואל
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תרפל פרנץ

נכבדי, בלאך

 זה אין זמן, ר1באיח מרץ 22 מיום מכתבך על לך משיב אני אי־נעימה סבה ידי על
שובי לידי. הנכון למועדו הגיע לא מכתבך כי בזה, מונחת והמניעה הדעת, מהיסח  מאמריקה ב

ת רק בווינה והתמהמהתי שונות נסיעות על הייתי צו  אפשר כן משוס יומים. או יום בקפי
! סלח כסדרם. ולא לגברא גברא בין רק המכתבים על להשיב לי היה

ת קראתי בינתים התלהבו  יודישען אים עראס אונד ״בלוט בישוף נגד היקר ספרך את ב
שניס עשרות עוסק אני ! עשות הגדלת ברם אדיר. רושם עלי עשה הזה הספר שריפסטום״.  ב

מור הארץ עם הגדול, לצערי נשארתי, אבל התלמוד, בלימוד  נמנה אינני תרופה. באין ג
ת לכל להם, שיש לאלה אפילו ת, הפחו  ספרך אבל מבחוץ, האלה להדברים להתקרב הזכו

מתנה, אחר מתנה כמוני לקורא ומביא מהודק, כך וכל עשיר כך כל הוא

מן על ווינה את לעזוב אני נאלץ כי חבל, שרותי יהיה לא זה ידי על מה. ז  לראותך באפ
 ועיקרה שיסודה אפיקי שירית, עבודה היא מעכשיו, לנסיעתי הסבה שבועות. ארבעה לפני
הביבלית. הנבואה היא

 אס למעני, תעשה לב בחפץ כי אקנה, לפקודתך. נכון אני עומד מנסיעתי, שובי אחר
הנזכרת. לעבודתי הנוגעות עצות ממך אז אבקש

 שממנו אור, והמלא והעמוק החודר הספר בעד לבי מכל לך מודה אני הפעם עוד
אלי. דבר וחי אמיץ לב

ת לך המסור ידידך מאת שלוס בברכו

וורפל פרנץ

אורה להוציאם ד׳ חנני אשר החיבורים
 וכי ושבתי זקנתי בא ״הנה תשובותיו; בסוף כתב ז״ל התשב״ץ רבינו

 והדר, הוד ולבני יש אוהבי להנחיל הבלי בזמן סגלתי מה כלי כל את מששתי
ספריו. כל את שם מונה ורבינו האלה״ הספרים דעתי בעניות הכינותי כי מצאתי

 חנני אשר הספרים את בזה פורט ואני הענק, מעשה מחקה הננס ואני
;לחברם ד׳

ת י ר ב ע ב
ת ק ע ז , ״ ״ ר ב דנהורא, עמודא התורה, שר הגאון האדמו״ר על הספד ש

 נפטר בשמים״ ״הרי שו״ת בעהמ״ם סמאניסלוב, אבד״ק הורוויץ איש הלוי ליבש ארי׳ מוה״ר
תרס״ט. קאלאמעא תרס״ט. סיון כ״א

, ר ה ״ ״ ם ו ל  ההוראה גדול המובהק, הגאון פטירת על דהספדא מילי ש
 שבט ט״ז נפטר ברעזאן, אבד״ק שוואדראן הכהן מרדכי שלום מוה״ר תבל קצוי בכל הממורסם

תרע׳׳א. דראהאביטש תרע״א.
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ץ ב ו ק ם ״ י ב ת כ ש ה מ מ ע ב  
תרפ״ג. ווינהיברליז החסידות. לתולדות

, ט ״ ו י ד י מ ל ת כתבים ו

ם ל ו ע ״ ״ ם י ד י ס ח  מצמיחתה הבעש״טית החסידות א. : ספרים בארבעה ה
 מכתבים ומאה החסידות לתנועת בנוגע ההיסתורי החומר את כולל מאסף ב. ירידתה. עד

 פה. אל מפה קבלתי אשר חסידים אגדות מבחר ג. תר״ך. שנת עד שחיו מהצדיקים מקוריים
 נמצא לא הגדול (לצערי תרפ״ט. ווינה עוד. נדפסו שלא מצדיקים ומאמרים שיחות ניבים, ד.

)כאן בהספריות !

ר צ ו א ״ ״ ם י י  של ותשובות השאלות ספרי מתוך היסטוריים לקוטים ח
 העגינים לפי עשרה התשע המאה שנת סוף עד השביעית ממאה הדורות וחכמי עולם גאוני

 השאלות ספרי מתוך ופתגמים מלים קובץ ב. התשובות. מפתח א.. :לו ונלוה הזמנים, ותקופת
תרצ״ח. ווינה בהשו״ת. הגאונים בין והכנויים התוארים מבחר ג. ותשובות.

ישראל. חכמי וגם הדור, וצדיקי גאוני עליו והסכימו שנותי מבחר הקדשתי הזה להספר
 יהודד, ר׳ עפשט״־ן, מרדכי משה ר׳ ראזען, יוסף ר׳ גראדזענסקי, עוזר חיים ר׳ :מהם אזכיר

פלאצקי, דן מאיר ר׳ שור, יעקב ר׳ געלערנטער, חיים ר׳ שמעלקעם, גדלי׳ ר׳ צירלסאהן, ליב
ישראל, כלל בעד טוב וימליצו לברכה כולם זכר שפירא מאיר ר׳ הורוויץ, איש הלוי דוד ר׳

 נעבענצאהל, יחיאל אלטיר ר׳ ווילליג, הלוי פייביל ר׳ מגור, אלסר רא״מ האדמו״ר לחיים ויבדלו
 פגע מכל ויצילם עמהם יהי׳ ד׳ הורוויץ, איש הלוי צבי ר׳ לעווין, אהרן ר׳ מישל, אליעזר ר׳

 (ראש שתארץ ארי׳ ר׳ המובהקים החכמים עריכתה ותכנית עבודתי על הסכימו כן כמו רע,
 הראשי רב ברודי, חיים דר. הראשי רב חיות, פרץ צבי דר. הראשי רב ווינה), לרבנים ביר,מ״ד

 ביאליק, נחמן חיים בלוי, לודוויג דר. סימונזון, דוד דר. ראשי רב לנדא, ליב יהודה דר.
 פרופ. העתעשי, צדוק דר, הראשי הרב דובנוב, שמעון פרופ. לחיים ויבדלו זכ״ל, דרוינוב א.

 יהודה. ש. א. פרופ. לוי, היינריך פרופ. קאמינקא, אהרן דר, גרונוולד, מ. דר. קרויס, שמואל
 חדש בסוף נגמר גליונות, לחמשים קרוב מכיל שנה לכ״ה קרוב בו שעבדתי הזה הספר
 תחת סגור בהיותי גבול. אין עד הייתי מאושר להמכרכה. והובא בדפוס תרצ״ח שנת שבט

יונה ר׳ הממשלה יועץ הנודע, הסופר ידידי אחד ביום הובא קאריאן״ ב״רחוב הנאצים
שהודיע כפי יצא, חיים״, ״אוצר ספרי על כי בפיו, ובשורה הוא גם אסיר בתור ז״ל קרפל

 לבית המהדורה כל את לשלוח פקודה קבל ושהמדפיס חרם, בעאבאכטער״, ה״פאלקישער
. ניר חרשת . ל ווינה הדמים בעיר נוצרי דין עורך ביד הצליח בכ״ז . י צ ה ה ל ש מ  ח

ם י ר ל פ מ ס כ  העולם. מן נבערו כולם זולתם, ומבורכים. המובחרת מהתוצאה א
 זה. ספרי את לראות עוד ואזכה הנאצית הרשעה שתבער להשי״ת ובטחון תקוה מלא אני

 אותם למכור אני ומרוצה הם, בידי לעיל, שנפרטו והחכמים מהגאונים ההסכמות כל כמעט
כאלה. דברים למאסף

ת י נ מ ר ג ב

*'Der Prager Golem”, 1920, {Ubersetzungen in alien Kultursprachen) 
"Die Gemeinde der Chassidim”, 1920, (preisgekront)
*'Israel der Gotteskampfer”.
"Hirsch Ostropoler”, ein judischer Till Eulenspiegel, 1921. 
"Ostjiidischer Humor”, 1921.
"Talmudische Weisheit, altjiidische Wechselgesprache”, 1922.
"Gottes Volk und seine Lehre”, 1923.
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"Das jiidische Amerika”, 1926.
"Kabbalistische Sagen”, 1925.
"Lebenserinnerungen des Kabbalisten Vital”, 1926.
"Kriegstagebuch eines Juden”, 1928.
"Traume sind keine Schaume”, Prag 1929.
"Das jiidische Volk in der Anekdote”, 1931.
*'Proselyten aus zwei Jahrtausenden”, 1933.
“Erinnerungen aus einem Kriegsgefangenenlager”, 1933.
"Tauflinge undl Verrater aus zwei Jahrtausenden”, 1934.
"Wider Liige und Verleumdung”, 193 5.
"Der Judenhass im Spiegel der Jahrtausende”, 1935.
"Blut und Eros in jiidischen Schrifttum und Branch”, (Gegen Prof.

Bischoflf und "Stixrmer”), 1935.
"Das geliebte Land, Sagen aus Palastina,” 1937.
"Sturm im Blute eines Volkes —׳ Pseudomessiasse, Falsche Propheten, 

Heilskiinder im Jiidischen Volke”. **י

־״ ז

וזינד» את וכבש היטלר הערר בא ונדפס, הלך שנים, עמל פרי זה, שספרי בעוד *
 יד הכתב את להציל לי, נאמן נוצרי סופר מידידי, אחד בידי הצליח ההדפסה. נשבתה כמובן

הנדפסים. מד,גליונות ואחדים
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הוספות.
:23 דף חלום, ידי על הרמב״ם דעת פתרון

 בשו״ת ל״ה סי׳ תשובה ז״ל גראדזענסקי עוזר חיים ר׳ הגאון הראני
 אחד בגטבע ז״ל צונץ ליב אריה מהג״מ תר״ט, ווארשא ח״א, נפש״, ״משיבת

 בנהר. מונחת גויתו איה סמנים לה ונתן לאמו בחלום שבא יודל חיים ושמו
 במלואו. נתאמת והחלום כזאת לה ואמר הרופא, אשת טל גי לאשה בחלום בא גם

 דבר הוא שזה ״ולפי וז״ל: תשובתו במרוצת המחבר הגאון דברי מאד מענינים
 שבדור פנים עזי הן והן יסגא, חוצפא אשר משיחא עקבות כעת ובעוה״ר חדש
 דברי פי על שההיתר שפתים ובדבר תועה לדבר בארץ תהלך לשונם אשר

 בגמרא נאמר שלא להבין בינות עם ולא מורידין, ולא מעלין לא שאמרו חלומות
 להם יש החלומות שכל בגמרא מצינו ואדרבה נאמן, אחד עד שאין במה רק

 אל מת, הוא למחר לאדם אומר החלום בעל אפילו י׳ דף ובבדכות מציאות,
 מאומת הדבר היה ודאי כאילו בהפלגה, בזה שדברו הרי הרחמים, מן עצמו ימנע
 לא מחודש ענין שזה לפי חבר, לי ובקשתי ברחמים. שיבטלנו רק החלום, עפ״י

 וחלום החלום בעל ד״ה בסנהדרין הר״ן בחידושי גדול און ומצאתי שערהו
עכ״ל. בנבואה״. מששים אחד

 אגדות כמה לפרש והתאמץ בחלומות האמין שהמהרש״א להעיר כדאי
 איתנשטיץ ישראל״ ״אוצר (עיין זו. לאמונה נטה שד״ל וגם החלום בדרך חז״ל
״חלום״.) ערך

:23~32 דף ליומא?״, הויא ״מן נחמן ורב רב של להכרח
 בדברים לצמצם יתנני לא ל״הכרוז״, בנוגע שלי הסברה את לבצר הרצון

 רב לו שואל: אני הפשטות. בתכלית פשוטה שהיא בראיה עוד בזה בא ואני
 ליום לי להיות רוצה אשדי ״איזה שהכריזו כזה ועלוב דל מעשה עשו נחמן ורב
 נסית. לידי יבואו ושלא עבירה מהרהור עצמם את לשמור כדי רק ן״, אחד

 ל״סלם״, שלהם ״הפת״ את לשכנציב או לדרשיש בצאתם עמהם לקחו לא מדוע
ם את היינו ה י ת ו ש  אדם ״חייב ע״ב ס״ב, יבמות אמרינן :ועוד ? ממש נ

 לא בהיר בשכל שמחונן מי וכל לדרך״, יוצא שהוא בשעה אשתו, את לפקוד
 יום באותו שכמעט כ״כ, נוראים טמפרמנטים היו נחמן ורב רב כי יחשוב,

 לבעול שכרון מעין עליהם ועבר נמוכים להרהורים פנוי לבם היה למחרתו או
 במה נחמן ורב רב על לעז הוצאתי חלילה אם דאתי, בעלמא לי תיתי אשה...

 אלא ליזמאן״ הויא ה״מן שבאמת — הגמרא דברי לבירור יסוד שיסדתי
הוא... בדותא

:38 דף השדה״ ״אדני
 ההגהה גליוני את לקרות בטובו שהואיל נ״י גייער מאיר דר. הרה״ח ידידי

דבריו: וכה חשובה הערה הודיעני לספרי, השמות מפתח לסדר גם
 גזחלכי ״דס פס בקשר ב׳, ח׳ כלאים, במשנה המובא השדה״ ״אדני לענין ״להערותין

:עליהן אני ואוסיף נכונים, לי נראים בהמה״, לדם שוה שתים
לדבור דומה ודבורן אדם צורת וצורתו בשדות... נדלה השדה אדני המפרשים עפ״י



ך א ל ב סח102

ת הטדה ״אדני : מבאר ז״ל הרמב״ם אדם. ת חיו מו ת), ת א נ ס ל א ( לאדם. הדו  בערבי
ת קראתי שנת משלשים יותר לפני עוד כי נזכרתי, אגב ר קו  הסופר של ספרו ע״ד מצוינה ב

ס ל ו ט נ א הצרפתי והמלומד נ ר שם פ  שווימפעגעל״ פינגואינס״, דעס ״אילו ב
ת, פלאטעטויכער שחות שיודעות מפני בגרמני ת היטב ל ת ובמהירו הולכו  זקופה בקומה ו

 מחמיסיונרים אחד טעה הנזכר הסופר שמתאים ועפ״י אדם בני עם להחליפן מאד ונקל
הנוצרית״. הדת כנפי תחת אותן והעביר

:51 דף להנכריס״ היהודים יחסי על החסיד יהודה
 וכשהיו ובנות בנים לו שהיו אחד באיש ״מעשה :תרס״א ס׳ חסידים, ספר

 לי היה אחד נכרי ״מעריפתא לו: אמר אחד. לחכם מספר והיה מתו. נשואים
 ולכלותי, לחתני נשאר והממון ובנותי בני מתו ואח״כ שלי המעריפא הנכרי ומת
 יבוא שלא שנישאו, קודם מתו לא למה תולדות. להעמיד זכיתי שלא כיון

 אמר הצלחה!״ לי היה חי, נכרי אותו שהיה זמן ״כל ואמר: לידם?״ ממוני
 רעה אדם לשום עשיתי ״לא לו: אמר בא?״ בעולה ההמון ״שמא החכם: לו

 לי הגיד מלאכו כשמת, הרי עול, לו ועושה אותו מטעה הייתי נכרי. לאותו אלא
נכרי״. ובין יהודי בין לעשוקים משפט עושה והקב״ה זה על וצעק

;44־45 דף ללאום״, עצמם את מחזיקים היהודים ״אם
ה רבינו דברי כה י ד ע ן ס ו א  דף תרי״ט, (לייפציג והדעות״ ב״האמונות ג

 שלא עליהם הנביאים להם אמרו התורה שמצות גמורה קבלה ישראל בני קבלו ״כבר : )80
 כן ואחר סברא. וכל מחשבה כל ממנו יסתלק מפורש במאמר זה ששמעו ואמרו יבוטלו

 בהן כתוב המצות שרוב תחלה זה על מורה בהם שיש מה ומצאתי בספרים התבונני
ם כ י ת ו ר ו ד  ועוד, יעקב. קהלת מורשה משה לנו צוה תורה שאמרה מה ועוד ל

ו כי נ ת מ ו ה א נ י , א ה מ ו י א ס כ ה א י ת ו ר ו ת  שאמר וכיון ב
 ימי כל תורותיה שיעמדו ההכרח מן והארץ, השמים עמידת כל תעמוד שהאומה הבורא
ו ם א ״ :ל״ה ל״א, בירמיה הפסוק על דעותיו את מיסד רס״ג והארץ״. השמים ש ו מ  י

ם י ק ח ה ה ל א , ה י נ פ ל ם מ א , נ ם ה׳ ע ג ר ל ז א ר ש ו י ת ב ש י  
ת ו י ה י מ ו י ג נ פ ל ל . כ ״ ם י מ י ה

החוקים. שמירת בלא יהדות אפשר כי האומרים, אלה לכל תשובה מכאן

:58־73 דף רוהלינג״ אוגוסט אצל ל״ביקורי
 בכתר עוד לשמש ראוי רוהלינג את מצא לא יוסף פרנץ ״הקיסר

 מבעל שמעתי זו עובדא .)58 (דף בפראג״ הקיסרית בהאוניברסיטה פרופיסור
 חיי״, מימי ״זכרונות בספרו גם זה על מרמז והוא בלאך הדר. רוהלינג, של דינו
 אישר הקיסר ממתנגדי שהיה שטרנברג, אדלברט גרף גם .130 דף ראשון חלק

 ״אין אמר: הקיסר המדינאים. בחוגי בשעתו נשמע זה דבר הזה. הסוד את לי
מדינתנו!״ אזרחי נגד למשסים צריכים :אנחנר

היא: וזאת לדורות, להרשם הראויה עובדא שמעתי בלאך הדר. מפי
ר, נ ז ל י ה היהודי הסנדלר בה שנסתבך בפולנא דם עלילת במאורע

ר באוסטריה, אחינו מגדולי אחד התיצב ו ד ו א י ן ט ו , פ ג י ס י ו  ט
 על לפניו והתאונן הקיסר לפני האדירה אנשטלט קרדיט הבודן של הנשיא
 הזאת התשובה !״לעלילות לב שם ״אינני :ענהו הקיסר המכוער. המשפט מהלך
 המשפט את לבטל יוכל הקיסר הוד אחת ״במלה והעיר: טויסיג לב את אמצה
ירחף אז אולם זאת! לעשות בידי ובודאי ״בודאי הקיסר: השיב זה על הזה״.
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 יוסיף לא ואז דין כס לפני הדבר יבורר עולם. חרפת היהודים האזרחים ׳על
כאלה.״ הבל בדברי להאמין ההמון

 יצא ב״העולם׳/ רוהלינג״ אצל ״ביקורי מאמרי תר״צ בשנת בשנדפם
 בעלילת האמינו הקיסר ש״בחצר והדגיש וחרוץ ותיק עברי סופר חוצץ נגדי
 היו חצרו אנשי וכל יוסף פרנץ הקיסר שלמה, באמונה טיסא־עסלאר של הדם

 משרת היה פוילר בהונגריה המשפטים ושר לאמונתם ומסורים אדוקים קתולים
 היה אז כי הקיסר, לפני לרצון הדם עלילת היתה לא ולו יוסף, לפרנץ נאמן
ה יכול ל ט ב אחת״. במלה ל

ת ה ו צ מ י ר ו ט ס י  איש כל מסתברא״. ״איפכא לומר היא ה
 יכול היה אז כי הקיסר, לפני לרצון הדם עלילת היתה לו כי יודה, בהיר בשכל

ה מ י י ק  היו והנאשמים מר, לגמר טיסא־עסלאר משפט את ולהביא אחת במלה ל
 הקיסר של לזכרונו טובה כפית מעין דתי. לצורך נוצרית נערה כרוצחי יוצאים
 ציר מאחינו. איזה בין לבצבץ הראשונה העולם מלחמת גמר אחר התחילה ,הטוב,

 בעתונו ראשי במאמר יצא שטריקר רוברט המהנדס האוסטרי הפרלמנט
 משפחת את לגרש היהודי״ העם ״בשם היסום בלא ותבע ״מארגענצייטונג״

 נשא אשר ובנאום האזרחיות, זכויותיה את ממנה ולקחת מאוסטריה ■הקיסר
 ״דיא הפתגם} השמיע היהודי״ ״העם בשם 1919 פבר 9 ביום בהפרלמנט
 אללער אין ניכט איזט זיא אבער מונדע, אללער אין וואהל איזט :רעפובליק

 מן גורשה המושל ושמשפחת נהרס המלכות שכסא מנצח כאיש ודבר !״,הערצען
 במלכות״. לקושרים אחורית ״דלת שהשאירה הממשלה על התאונן הוא :הארץ.

 רחוקות מארצות וגם אוסטריה־הונגריה מדינות בכל היהודים בין סער קם אז
 הסופרת שטריקר. נגד בלאך להדר. וביחוד בווינה שונים לאנשים מכתבים הגיעו
 להעורך כתבה לזרום משה פרופ. הנודע המלומד אלמנת לזרום, רות נהידי

 היהדות פני על וכלמה ״בושה ;החשובים היהודים אחד פיאללא, דר. הזקן דין
 מכתבים מאות לידי מסר בלאך הדר. כאלה״. דברים כתב שיהודי האוסטרית,

 שבו המכתב, רק בידי (נשאר הגשטפה אצל הם ? ידידיו ולידי לידו ■שהגיעו
 של יציאתו של בעטיה האלה.) הדוקומנטים את להוציא הזכות לי בלאך הקנה

 בחוגי איומה ישראל שנאת בחשאי התלקחה המלכות משפחת נגד •שטריקר
 הפוער וכל לשתיקה, החדשה הממשלה מצד נדונו הם אבל הדינסטיוק אוהבי

 מי סייפל, הכומר קשרים. וקושר לבוגד נחשב הקיסר, בית על להמליץ פיו
 הם. שוטים ״היהודים בהתמרמרות; אז לי אמר הממשלה, ראש כן אחר ■שהיה

 הלאומים״ ה״גרמנים רק ?״ לכם קרל הקיסר או יוסף פרנץ הקיסר עשה רעה מה
 להעם בברכה בעתוניהם יצאו יחד, גם והיהודים הדת אמונת הדינסטיה, צוררי

 הפתגם הוא אופיני רוח, באומץ תפקידו את מלא ששליחו באוסטריה ־היהודי
 את מכירים ״אנחנו שינרר; גיאורג גדול היותר ישראל שונא מפי אז שיצא
 ובמטרות בשיטות החזיקו שניהם העתיקים, ברית אנשי יהודה, ואת רומא

 שמלא ה״נאררענפאנ^אנץ״ הבסבורג את גם יודעים אנחנו הגרמני. לרוח שהעיקו
 הנבחר ;היהודים במחנה מנשב חדשה רוח עתה אך ויהודה. רומא של משמרתו
 סוררת נתף שנתנה המחודשת היהדות של כביר רוח עוז הראה שטריקר

הצדה״. ״יטו לא רק אם — טענות שום לנו אין הזאת היהדות נגד להדינסטיה.
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 לא אוסטריה של המלכות בית אנשי כי לראות יש כאן, הנאמר מכל
לי _ האלה הרשימות להביא בדעתי הסכמתי ולפיכך היהודים״ ״צוררי היו  או

במקומן... שלא

:70 דף רוהלינג״ אצל ל״ביקורי
: י נ  בשאלה נגעת שלא שנה מאת חצי כמעט כבר עבר כי ״אמרת א

 דער ווירטשאפט ״דיא ספר לאור הוצאת 1892 בשנת ואתה לרעה. היהודית
 ״דאם ספר שלאחריה ובשנה געגענווארט״ דער וועלטנאט דיא אונד יודען גוטען

 איזראעלס״. האכפינאנץ דער דארשטעללונג ראבבינישער ניי נאך יודענטום
האלה?״ הספרים כתבת מה ולשם

! היהודית בשאלה נגעתי שלא ״הדגשתי, :ג נ י ל ה ו ר ה ע ר ל
 הלואי למופת. חוקותיה את סמנתי משה. לתורת הערצה הוא הראשון הספר

 בגד איננו השני ספרי האלה! החוקים עפ״י בזמננו האדם בני כל שיתנהגו
 זיינען און יודענטום ״דאס גידמן דר. הראשי הרב של ספרו נגד אלא היהודים

 .1902 בשנת שנתפרסם גרונדלאגעך געשיכטליכען זיינען אונד גרונדציגען
 אמונתם, על להגן זכות להרבנים שאם אני, חשבתי הנוצריות• על התנפל גידמן

 המוסריים ממומיהם דברתי בעיקר הנוצריות. על תגרות נגד לצאת זכות לי גם
 אל היהודים, בין ההון אדירי של ובעסקיהם במסחרם הכרוכים ישרים הבלתי
 הלאומית״ ״היהדות ספרו גם כתב זה גידמן הלא הן, רעות שמדותיהם תכחיש

 בפלשתינה הישראלית המלכות תקומת של ברעיון נלחם העשירים פקודת ועפ״י
 יבואו טובים יותר עוד וימים חלפו כבר הרעים שהזמנים היהודים לב על ודבר

 לא אלה! חלומותיו יהיו מה נראה בתוכם! שוכנים שהם בהמדינות לישראל
בכללם״. היהודים נגד איבה רגש כל בספרי תמצא

! י נ  ההסכמה חסרים היו לא אז כי כהוגן, אלה ספריך היו ״אלמלא א
הכנסיה...״ של

 כפוף הזמן באותו הייתי ״לא דברי)! לתוך (נופל ג נ י ל ה ו ר
 נסתבכתי צוקונפטסשטאאט״ ״דער ספרי שנתפרסם אחר בדעתה. ותלוי להכנסיה

 שהעיקו הקרדינלים עם ממלחמותי השגה לך אין רומא. עם קשה בסכסוך שוב
והשקפותי״. דעתי על

 האלה? הספרים את היהדות במקצוע חבר רוהלינג כי להעיר כדאי
 פראפהעט ״דער )1871( פסאלמען״ דער ערקלעראונג אונד ״איבערזעטצונג

).1879( סאלאמאנם״ שפריכע ״די ),1876(״דן״ ),1872( ישעיהו״
 5 ביום ומת (גרמניה) בנייקירכן פבר 15 ביום נולד רוהלינג

בזלצבורג. 1931 ינר

ץ נ ר , פ ש ט י ל  נגד שיצא פרוטסטנטית לתיאולוגיה פרופיסור ד
.1890 למרץ 4 ביום שם ונפטר בליפסיא 1813 פבר 23 נולד רוהלינג, תעלולי

 הייליגען דער אבשלוס פאם פאעזיא יודישען דער געשיכטע ״צור בספרו
 כותב 1836 בשנת שנדפס צייט׳ נעיירע דיא אויף ביז בונדעס אלטען שריפטען
 כי העמים, בשאר הנפלא הוא היהודי העם כי לכחש, יכול אדם ״אין דליטש:
גדול חלק היא הזאת השורה לב. לתשומת וראויה הראשונה היא וספרותו קורותיו
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 לעם אשר הפסיכולוגית ההיסטריה של נאמן ומבוי האלה הספרות המוני של
 אשר הרבים הפגמים נפשנו לפני מתגלגלים הכנסת בית של בהקינה הזה.

האומה״. בלב הצרות השאירו אשר הרושם ואת הגולים על ה׳ הטיל
 בעדנו המלצתו וערך ישראל לעם הזה הנוצרי החכם אהבת היתה גדולה

 שחקו האנטישמיים אשפה. מרוהלינג עשה הוא ישוער. לא התקופה, באותה
 ליהודים. תורתו שיטיף מוטב ואמרו האדם אהבת של במדה להחזיק תביעתו על

 לכבוד לו הוא הזה שהכנוי אז, כתב ודליטש היהודים״, ״עבד כנהו רוהלינג
 בישוף עריך משיחם. ממנו שיצא להעם עבד להיות שיזכה והלואי ולתפארת

יהודי. היה האמתי שאביו דליטש על לעז הוציא
 על המעיד בגרמנית בלאך לדר. דליטש שערך ממכתב העתקה בידי

הכבוד. מן בורח שהיה הזה, הרוח אציל האיש של הרוממה אישיותו
המכתב! תרגום הוא וזה

.1883 פבר 14 ״ליפסיא
עה חגיגה שלי השבעים הולדת ליום שסכינים ידיעה לאדני הניעה 1 נכבד רב  בתרו

 לה אני מתנגד הזאת. החנינה את וימנע שיעכב כבודו את ומשביע מבקש אני ופרסום.
 באמת, אותי האוהבים האנשים אותם המחשבה. מל כבר צער מלא הנני וממש לבי בכל

מזיק אותי המעליב דבר מלעשות ימנעו בודאי שתי כבר גופי. לבריאות ו  כל את נם בק
שרותם אשר כל את שיעשו הנוצרים ידידי מבי. והערצות כיבודים למנוע באפ  אין בפו
אותי. שיחונו רצוני

תות  תרועה שום בלי תמימים חשאים אך לדחות. אוכל לא בהצנע, ואהדה אהבה או
בפעמון. לכבודי שידפקו רוצה אינני והתהדרות.
שתדלות מכבודו מבקש אני ה ה בז

הנאמן מוקירו והנני
״. ש ס י ל ד

ר פרופ. ו ד ו א י , ט ה ק ד ל  ומת בהרבורג 1836 מרץ 2 נולד נ
בקרלסרוה. 1930 דצמבר 25

 כלאך במשפט דעת״ לה״חוות והשלמות הוספות השנים במשך כתב הוא
 בשנת מסר זאת מחברתו האמת. את הזה החכם אהב כמה עד המעידות רוהלינג,

 הימים. במשך שהעלה הערותיו גם כתב וזה ווינשה אוגוסט דר. החכם לידי 1910
 להמציאו בדרזדן, העדה רב ווינטר, דר. החכם ידידו ליד החומר את נתן ווינשה
 בחבילה נמצאה בלאך הדר. ליד 1922 בשנת יד הכתב הגיע כאשר בלאך. להדר.
 בשנת בחייו. החומר את לפרסם שלא התנה תנאי נלדקה כי מווינשה, פתקא
 ענה הישיש המלואים, את לפרסם הרשאתו ובקשתי לנלדקה במכתב פניתי 1923

י ברור לו בקשתי. את למלאות יוכל שלא רוחו, בענות לי א נ ו ש ת ש מ א  ה
 זה בשביל מחריפיו, נגד לצאת ביכלתו יהיר, ולא וחלש זקן הוא נגדו, בתגרה יצאו

 ידידי בידי שמור יד הכתב פטירתו. אחר עד בהדפסה ושימתינו לחדול בקשני
תובב״א. בירושלים ועכשיו דווינה, העדה רב נ״י, גרונוואלד מ. דר. החכם

ט פרופ. ס ו ג ו , א ה ש נ י ו  ביום נולד העולם מאומות חסיד ו
שוגים. למדדשים תרגומים כתב הוא בדרזדן. נובמבר 15 ביום ומת 1839 יולי 22
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מי ובמצוק, במצור ואומלל, בודד  התהוס כל פני על וחושך וזועה ערפל בי
 מרא הלב הנורא, השאון כל בתוך נחנקת הנפש זה. ספרי חברתי עולם, הנקרא
 יגיעו יום יום ח״ו. עמיקתא לבירא רמא מאיגרא נפלה ישראל כנסת שממון.
 טרף כפירי עומדים קטנה אחת כבשה על ;כליות פולחות מרות בשורות לאזנינו

ם הסתרת מרגישים אנחנו שוטף. למבול היו אחינו דם נחלי מספר. אין עד  פני
 יתנו מןעוזינו באל והבטחון בלבנו הקבועה האמונה ורק הדקדוקים בכל בעוה״ר,

רשעים. של מפלתן על ולצפות הזאת צרה בעת לעמוד כח לנו
ם לי באו ומסובכות קשות שאלות איזה על כי מלהורות, אעצור לא  פתרוני

 לפיני ע״ב). נ״ה, (ברכות לבו״ מהרהורי אלא לאדם, לו מראי! ״אין :לילה בחלום
, כי בפני, דעה אחד ת״ח הגה אחדים ימים ב  אשתו עם בשלום הי׳ שלא ר

 ממנה פרוש הי׳ בודאי דביתהו״), לי' מצערי׳ קא הוה ״רב ע״א, ס״ג, (יבמות
או ולפיכך  בחלום רב התיצב בלילה אשה. אחר לחזור הי׳ מוכרח לעירו חוץ בבו

 שהטיח וזה אשתי. של עונתה השביתי שאני עלי לחשוב ״חלילה :לי ואמר לפני
 ע״ב, ם״ב, (ברכות התלמוד שמוסר מה שכח מאשתי, שפרשתי באמרו נגדי,

תי גני הוה כהנא דרב ע״ב) ה׳, חגיגה  שנינו נחמן, רב וגם ואני וכוי׳. פוריי' תו
 דר הייתי לא לאשתי, שונא הייתי אלמלא פנים, כל על היינו, בטבע מצוננים

ם יהיו או לשחק, יאבו אשר אלה לכל מגרשה״. והייתי אחת בכפיפה עמה  קובלי
״בא החלומות בעל ״הנה עלי לומר  אני בחלום, הבא מדעי מחקר ערך ולהוריד !

 גרמניה ממשלת נשיא , ק ר מ ם י ב הנסיך שמוסר לחלום לב שישימו מבקש
 ספרו (ראה פרטיו בכל שנתאמת ,1&6ו דצמבר 18 מיום הראשון ווילהלם לקיסר

 שיימע״, קיינע זינד ״טריימע בספרי ).222 דף שני כרך וזכרונות״, ״מחשבות
 הן חלומות הרבה והבאתי זה בענין הארכתי בפרג, ׳שניס כמה לפני שנתפרסם

 השורות ובכתבי ואינם־יהודים. יהודים נודעים, ממלומדים והן וצדיקים, מוגאונים
 שנגלה ז״ל, סופד החתם עוזינו גאון שהביא המקסים החלום בזכרוני עלה הללו
ליו עט מרדכי ר׳ הגאון ̂א תו לקחת להתיר ובקש בחלום ז״ל בנ ת מקברו גיו  בבי

 מפי שמעתי חורפי ובימי לניקולסבורג. ולהובילה ליכטנשטדט דק״ק החיים
תו אחר כי בערזאן, אבד״ק ז״ל, הכהן מרדכי שלום ר׳ הגאון  מחלה נחלה חתונ

 מפורסם גדול לו נראה בחלומו והנה לחייו. נואש אמרו הרופאים וכל אנושה
 עדה, ולנהל רב להיות עליך תקבל ״אם :לו ואמר בשם) קרא מי את זוכר (אינני

 והסכנה מחלתו הוקלה כי והשתוממו הרופאים באו בבוקר ותקום!״ תברא אז
ת עול עליו קבל זה אחר קצר זמן עברה. פאטיק. בעיר הרבנו

ת תודה  על נ״י, בלוך יהושע ד״ר הנודע המלומד הרב לידידי לבבי
לספרי. נעימה פתיחה הקדישו ועל ההגהה גליוני על לעבור הואילו

 אחד נ״י, גייער מאיר דר. הרה״ח ידידי את בהודאה אזכיר זה במקום גם
 אח״כ לדפוס׳ מסרתיו טרם היד כתב על עבר שבטובו בגליציה, הציונים ממנהיגי

 בפנים בשמו שנזכרו דברים איזה על אותי עורר גם הוא ההגהה. גליוני על
הספר.



השמות*) מפתח
 29 ,23 אבא,
 רב ראה אריכא, אבא
 ״ ״ אידן בר אבא

 23 אבסליון,
 40 אביטל,
 43 אבינו, אברהם
 78 מפשעווארסק, משה אברהם

 40 הראשון, אדם
 43 אהרן,
 48 ר״א, אזכרי
 48 קוליה, בן אחאב

 12 לייביש, אריה ר׳ אולמן,
 26 יוסף, אומנסקי,

 71 יעקב, ד״ר אורנשסיין,
 24 עקיבא, ר׳ איגר,
37 איוב,

 15 יונתן, ר׳ אייבשיץ,
67 אייזנמנגר,

 8 דוד, יהודה ר׳ אייזנשטיין,
 24 הלוי, אהרן יצחק ר׳ איטינגא,
 92 סג״ל, אברהם ר׳ איטינגא,

 47 מאיר, ר׳ אלדבי,
 32 בר״י, אליעזר
 23 ,22 יעקב, בן אליעזר

 70 הקרדינל, אנטונא אליארדי
 73 אוסטריה, קיסרית אלישבע

39 אמי,
 9 רומנה״, ״אסרבטורה

 66 הרביעי, אינוצנץ אפיפיור
 78 מוואלאסשוסק, ליב אריה

 49 צבי, אשכנזי
45 שמואל, n, אשכנזי

 11 יוסף ר׳ באבד
 91 גרשם, בדר

 11 יוגה, ד״ר בורק
 63 מיכאל, ד״ר בוכברג

 91 ,80 ,79 שלמה, בובר
79 נחמן, חיים ביאליק

 דר. הנעלה הרה״ח ליד״נ בזה מודה אני *)
 לסדר הטרחה עליו שלקח על נ״ר גייער מאיר

המפתח.

 76 ,75 ,74 ליאון, ד״ר בילינטקי
 ,30 ,23 ,20 ,19 ,9 ,8 ,6 ,5 ,3 עריך, בישוף

31, 38, 41, 42, 43, 45, 56, 97 
 44 נתן, ד״ר בירנבוים

6 זאב, בכר
 77 אבא, אברהם ר׳ בלאך
 13 הינדא, אדיל בלאך
11 מרדכי, ד״ר בלאך
 ,63 ,60 ,59 ,58 ,44 ,30 ש., י. ד״ר בלאך

64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75 
 8 שריפטטום״, ייד. אים עראם אוגד ״בלוט

 97 לודוויג, ד״ר בלוי
 105 יהושע, דר. בלוך

 71 דוגדלה, בלנכה בלפור
 76 רבי, בעלז׳ר
 97 ישראל, ר׳ בעש״ט

 48 עובדיה, ברטנורא
 68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,59 אהרן, ברימן

 93 ,44 כוכבא, בר
 74 יצחק, ברוינשטיין

 41 אברהם, ברלינר
94 שמעון, ד״ר ברנפלד

 47 ,46 ,9 גבלם,
 58 אליהו, ר׳ גוטמכר

 32 לזרוס, גולדשמיד
 30 ,22 רב, גידל

 69 ,57 גידמן,
 27 מאיר, גייער
 78 עזריאל, גינציג
 65 מ., נ. ד״ר גלבר

 97 חיים, ר׳ געלערנטער
 13 חיים, משה גענזלער

 35 ,24 מחילנא, גר״א
 97 ,53 ,22 ,3 עוזר, חיים ר׳ גראדזעגסקי

 97 ,58 ,11 ,8 מ., ד״ר גרונוואלד
 75 פרנץ, גרילפרצר

 8 קרל, גרפינג־לינד,בורג
 94 ,26 גרץ־שפר,

12 דוד, גשטטנר

 97 שמעון, דובנאח
25 דוב, אברהם דובזוביץ
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 93 ,25 ישי, בן דוד
 12 ישכר, דויד
 12 שלמה, ישראל דויד

 4 אלימלך, צבי ר׳ דינובר
 71 דודה,

 68 אפרים, דיינרד
 72 ,59 פרנץ, דליטש

 79 רח״ן, דמביצר
 97 א., דרוינוב
72 ,69 דרימון,

 10 אריה, מרדכי ר׳ הברמן
 9 ,8 הקרדינל, הינסלי

13 בצלאל, הורוויץ
 97 ,93 הלוי, לייביש אריה ר׳ הורוויץ
 97הלוי, דוד ר׳ הורוויץ
 56 הלוי, משה ר׳ הורוויץ
 97 הלוי, צבי ר׳ הורתיץ
 76 הלוי, שעפטיל ר׳ הורוויץ

 25 אד,רן, היימן
 60 ,59 ,57 ,47 היטלר,
58 הילזנר,

 62 ,4 ,3 לודוויג, הנם העלד
 15 ליפמאן, יו״ט n הלר־ואלערשטיין

 26 רי״א, הלוי
 44 אליהו, יוסף ר׳ הנקין
 75 ר׳ רבי השיל

 97 צדוק, ד״ר העוועשי
 87 אבא, שמואל הורודצקי

 81 עזריאל, ר׳ הילדסהיימער
 26 ״העתיד״,

6 ״הצפירה״,
 11 הלוי, אייזיק יצחק ר׳ הראשי הרב הרצוג
 75 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,64 ,63 הרצל,
 64 הנם, הרצל

26 ש., א. הרשברג

 59 ווהרמונד,
9 ,3 וטיקן,
 26 הירש, אייזיק ר׳ ווייס,
 38 יוליום, ד״ר ווייס
 44 אריד״ בנימין n תיים

 64 חיים, ד״ר תייצמן
 A8 63, 64, 65, 68 חיים, ר׳ וויטאל

 76 סרגי, גרף תיטד,
 62 שמעון, ד״ר ודבר

62 תלבום־מילר,
97 ,55 הלוי, פייבל שרגא ווילליג

 12 די, ליאו תינטר
 12 די, עלא תינטר
100 פרנץ, תרפל

 4 צבי, ר׳ זידיטשוב
4 אייזיק, יצחק ר׳ זידיטשוב

 97 פרץ, צבי ד״ר חיות
 32 ,15 אבא, בר חייא
 29 חייא,

 79 ,32 חיד״א,
 87 הצורר, חמילניצקי

 92 חנינא,
 93 חשמונאים,

 12 שלום, ר׳ חריף
 18 הלוי, חסדאי

25 רב, של בנו חנן

 59 פרנץ, טהון
 65 מדמשק, טומאם

 73 ,67 ,58 טיסא־עסלאר,
 58 יעקב, ד״ר טרלוי

92 ר״א, מייכרע

 95 ,50 ,49 מרגנסבורג, החסיד יהודה
 28 ,4 הנשיא, יהודה

28 יהודה,
 97 ש., הרופא יהודה
 68 (החלוץ), יה״ש
 48 ,15 ר׳, יוחנן
 9 זכאי, בן יוחנן
 37 יוסי,
42 יוסף,
 19 יהודה, ב״ר יוסף

57 ילינק,
 28 נחמן, רב אשת ילתא
 93 ,51 המלך, ינאי

 6 הקבלה״, ״יסודות
36 יעב״ץ,

 78 משיפיסאווקא, שמשון יעקב
 15 מרדכי, ר׳ יפה

40 יצחק,
 36 צדק, מלכי ב״ר יצחק
 39 רדיפא, ב״ר יצחק
39 יקנם,

 73 ווילד,לם, פרופ. ירושלם
 78 שזלאטשוב, בער ישכר

68 ,43 ישעיה,
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 53 מנחם, משה ר׳ כהנא
48 הרמן, כדין

 9 קנטרבורי, של הערצבישאף לאנג
12 לאוואל,
 74 בעל, שרד״ ״לבושי
 72 די, פויל לגרדה

 13 מיכאל, n לוי
 25 משה, ר׳ הרב לויא

 58 נדיידי־רות, לזרום
 63 אנטול, לירוא־בוליה

 72 פון, פרנץ ליפט
 74 קריסטין, לוגא
 97 ליב, יהודה ד״ר לנדא
 91 ,89 קרפל, ד״ר ליפא

 94 ,78 אליעזר, ר׳ ליפמן
 78 ר׳, מברדיטשוב יצחק לוי
 97 פרום. היינריר לוי

 97 אהרן, ר׳ לוין,
 71 ד״ר, לווינדורץ

 92 יוסף, ר׳ לעווגשטיין
 41 ר״י, לוינזון

 70 האפיפיור, השמיני ליאו
 18 לוצאטו־שד״ל,

24 משה, ר׳ לייטר

40 ,34 מאיר,
 13 מאוסטרובצה, יחיאל מאיר
 68 מענדל, אברהם מאדיר

 38 אליאם, מגר
 38 ,30 מדירש״א,

 6 התלמוד״, ,ימדיות
 6 קאמפף״, ״מיין
 57 ,48 ,13 ירחמיאל, מעטס
 13 הנ״ל, של בנו אלימלך מעטט

 66 ,65 מטרניך,
40 משה,
 46 ,38 (רמב״ם^ מיימון בן משה

 58 טומאס, מסריק
 78 מקאסוב, מענדל מנחם

 78 סנדר, אלכםנדר ר׳ מרגליות
 78 מאניפולי, מרדכי

 93 עמרם, בן משה
 95 מקאסוב, n משה

 97 ,55 סג״ל, אליעזר ר׳ מישעל
 59 היהודי, מרדכי

78 מאניפולי, ר׳ זושא משולם

 ,24 ,23 ,22 רב, נחמן
29, 39

,28 27 ,26 ,25

 96 מברסלוב, נחמן
39 נבוכדנצר,

 36 שאול, יוסף ר׳ נתנזודין
 46 רבינו, נסים

 97 יחיאל, אלטר ר׳ נבנצאדיל
 24 ביהודדי״, ״נודע
 44 יוליום, ניימן

 6 זשורנאל״, ווינער ״נייעם
 72 ,70 ,69 ,64 ,63 נורדוי,

 71 תולי, ד״ר נוסנבלאט
72 ,71 ,65 ,58 תיאודור, נלדקה

 76 ,58 שמעון, סופר
 13 אברדים, סויבל
 4 איגנץ, סייפל

 74 אסתר, סולימוסי
 68 ,64 ,44 ,6 נחום, סוקולוב
97 דוד, ד״ר סימונזון

 48 ,37 ,36 מברטנורא, עובדי׳
43 צדק, גר עובדי׳

 8 האפיפיור, עשר השנים פיוס
 3 שלמה, פסווג

40 פרעה,
 73 אמיל, קרל פראנצום

 34 יאשידיו, ר׳ פינטו
 40 פנחס,
 71 מיניסטר, פליוה

 42 פוטיפרע,
 97 דן, מאיר ר׳ פלאצקי

 27 נצר, בר פפא
 45 ,39 ציון, זקני של פרטיכלים

73 יוסף, פרל

 48 מעשיה, בן צדקיד,
 26 י״ש, צורי

 68 הכד,ן, אלעזר צווייפעל
 97 ,54 ,49 40 ,24 ,22 ,3 ליב, אריה צירלסון

 62 הקרדינל, צרנוך
63 פרופ. צשוקה

 32 אלעזר, ר׳ קלור
 21 ,19 יוסף, ר׳ קארו

 6 קניא״, ״קטלי
 73 ״קונקורדיה״,

 97 אהרן, ד״ר קאמינקא
92 ארי׳ יקותיאל ר׳ קאמעלהאר
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 80 משה, ר׳ קוטיבער
 97, 6 פרום., שמואל קרויס

 78 מאיר, ר׳ קריסטינפולר
97 יונה, קרפל

 97 ,25 ,3 יוסף, ראזו
27 ,4 הקדוש, רבנו
 40 ,39 ,29 ,28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 רב,

 39 ,22 רבא,
 28 ,27 אבוה, בר רבא

 40 רד״ק,
 47 ,46 רוזנרבג,

48 רדב״ז,
 49 ,47 משה, ר׳ רבקש

47 רא״ש,
 68 מיכאל, רדקינזון

 73 קרונפרינץ, רודולף
 ,67 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,57 אוגוסט, רוהלינג
68, 69, 71, 72 
 62 ערנסט, רוהמר
 78 רצ״ה, רוזנים

 87 יעקב, רוזנהיים
 70 משה, ד״ר רוזנמן

 93 הכהן, חיים ר׳ רפפורט
 68 ריב״ל,
 43 ריב״ש,

 13 ססיל, רוט
47 ,15 רמ״א,

 ,41 ,37 ,36 ,31 ,21 ,18 ,17 ,14 ימב״ם,
43, 46, 49 
 15 רמב״ן,
38 רשב״א,

 18 שד״ל־לוצאטו,
74 מאריץ, שארף
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 87 , צבי שבתי
 80 ,11 אלכסנדר, ד״ר שור
 97 יעקב, ר׳ שור

 9 ,8 ,7 ו״אנגריף״, ״שטירמר״
 21 ווילהלם, ד״ר שטקל

 78 שמואל, ר׳ שיינדלינגר
 97 הכהן, מרדכי שלום ר׳ שוואדרון
 12 יוסף, חיים שטרוים

 90 יעקב, משה שווערדשארף
 87 שמואל, ר׳ שטרוים
 12 ליזל, שטרוים

 13 שלמה, ר׳ שטאטזינגער
 47 ,46 שטרייכר,
 9 ,7 יוליום, שטרייכר
49 שמואל,
 48 ,31 יוחנן, בן שמעון
 34 חלפתא, בן שמעון
 39 לקיש, בן שמעון
 39 גמליאל, בן שמעון
 66 מטרינט, שמעון
 93 שטח, בן שמעון
 71 זיגפריד, ד״ר שמיץ
 93 המלך, שלמה

 93 יצחק, ר׳ שמעלקעם
 97 גדליה, ר׳ שמעלקעם

 11 משה, שפירא
 97 מאיר, ר׳ שפירא
 43 שמעי׳,

 38 רב, ששת
 36 משונץ, שמשון
 97 אריה, ר׳ שווארץ

 73 מוריץ, שפס
59 שפ״ר,
 94 ,50 ,46 ,41 ,36 ,35 ,31 תוי״ט,

96 ,37 ,36 ישראל״, ״תפארת



טשענו, לא עדיין ;עליו ונפשי לבי חותם ;הוא קרוע ספרי סדור !אתנצל

 הדפים את משלים אני חלק״, הנייר ישאר ״לא למען יגונה. לא ההכרח
 המאמר, החסידים״. מעולם האהבה, ״כהני ספרי על בקורת במאמר האחרונים

ה קדושים בת הנודעה, הסופרת של עטה פרי , חו א ר י פ  בשעתו שנתפרסם ש
, על עמוקה השקפה אגב מחזיק ב״העולם״, ת ו ד י ס ח  הפנה אותה ה

 סרה שהאצילות הפרק, לאותו שהגעתי עד ושנים, ימים בה שהצטמצמתי
 להזכיר, אחדל ולא מליל, באומנותיה מליל, כד ואומנא חלף. שבד. והמאור מעליה

ב הקוראים. בין עולמי לי קניתי החסידות על ספרי בשלשה כי ק ע י  
 אדם״. ואר.בת הדוד. ונוגה, אור מלא ״היכל ;הנזכר ספרי את כנה ן מ ר ם ו.ו

ן פ ט  של ברוחם מתנהגים האדם בני בל היו ״אם כתב; ג י י ו ו צ ש
 נודעים, נוצרים סופרים מתחת״. שמים מלכות היתה אז כי האהבה, כהני אותם

 ישראל, על בהערצה דברו זד. עם ויחד ספרי, על נלדזבים מאמרים פרסמו
 —שטרויבל הנס קרל—רע מלאך ואפילו למלאכים״. דזמים ״אנשים יצאו שממנו

 מ״כהני הכבוד ביראת דבר שלו הבקורת ובמאמר ספרי אחרי אמן ענה
אלה. האהבה״

; שפירא חוה דר. של מאנזרה

 אחד מצד וכותבים כתבו החסידות, תורת ועל החסידות תנועת על החסידות, על
 — התנונותה ואף השתלשלותה, התפתחותה, ימיה ודברי תולדותיה על — שלה ההיסתוריונים

 ראוים תולדה ספרי לקורא להגיש לפחות, משתדלים, או ומגישים, קורותיה את מנתחים
 ואלה אלה לשירתם. רוחה את ומכניסים המשוררים בה משתמשים השני מצד ומדויקים,

זו. ולשירתם לעבודתם המסגלתם המיוחדת הנפש תכונת אותה היא שלהם העיקרית הנימה
 ושנעשתה מילדותם תורתד. את שספגו אליה, מיוחד נפשי יחס להם שיש אלה רק כי

 לא אליה, נומה שמהותם אלה רק רשומיה, את יעקרו לא גלגולים ששום מנפשם, לחלק
 כח אלה רק ,ומהודר. מפנימיותה מאוצלת הויתם שכל מפני אלא מיינה, ששתו משום רק

 החסידות, אין בתוכה. האצור את היסתוריה. בדמות רק יד,א ולו לאחרים גם למסור בידם
 אין בלבד והעובדות הקורות מסירת ועל*ידי שברגש, דבר אלא תורתה, גם ידועה ובמדה
 אותה להרכיש גם שקשה כשם שכלם. אל אותה לקרב או אחרים, לבות אל אותה להביא
 — החסידית הדבקות את נפשו נימי בכל הרגיש שלא מי בלבד. והתמדה למוד עליידי

 מי — למשל מלכתא שבת של הסעודות שלש בשעות חדא בצותא רווייידידממד. ברגעים
 ישתדל לשוא אך — נשמתד. את הכיר שלא ומי החסידית ההתמסרות טעם את טעם שלא

 פחות בכ״ז הוא שמצוי, המזרח, ליהודי אף — לאחרים לאחרים. רוחה את ולפרש״ ״לבאר
 ורחוק לו... תמוד. הענין שכל מערבי, ליהודי ואצ״ל לגמרי, לו זרד, ואינדי אצלה יותר או

 תפיסתו בשטח נכנסת היא ואין ומלהך־נפשד״ מאוירה ומסביבתה, ממנה פרסא ת״ק הוא
 עאכו״כ. וזרד, לועזית בשפה הדבר, קשה ונולדה, קמה שברוחה בעברית ואם כלל והשגתו

 הלועזים הקוראים לקהל ל״באר״ המחברים בהם שהשתדלו הספרים אותם לכל לד,ם אין לפיכך
 אותה לקזראים אף ואין להם. לתת שבקשו ערך אותו בעיניד,ם, אף התמוהה זו, תורד,

 המונח בלאך חיים של ספרו הספרים. אותם מתוך לעצמם לרכשה חפצים שהיו ההשגד״
 אין :בו נמצא לא העיקרי החסרון ואולם הלקויים, כל על למלא אמנם בידו אין לפנינו,

 אותיות ומתוך ספרים בתוך ונקורים תפושים ידי על לעצמו שהקנד, דבר למחברו החסידות
 לו באה ד.יא ומהויתו, מנפשו חלק מהוה היא בה, חי והוא בקרבו חיד. היא אלא מתות,

מרובד. במדד, בידו עלד, לפיכך החסידית. השיטה של הראשונים המיסדים מאבותיו, בירושה



 והמופתים. המעשיות ספורי אחרי הלהוטים לאלה רק לא זרה, בשפה אף ממנה מושג לתת
 נפש ובספוק בהתענינות זה ספר יקראו ולנשמתם, לנפשם קרוב שהענין האחרים, אף

 וקיימת. נבנית היא שעליהם התנועה, של ויסודותיה בעיקריה המטפלים הפרקים את ביהוד
 המיוחד האופי ואת ומיסדיה, התנועה ראשי של הנעלות הדמויות את שוב ויכירו ימצאו אף
מהם. וכמה כמה של

 עולם את שאפשר כמה עד המקרבת כללית סקירה המחבר נותן הספר במבוא
ברכיה. על חונך שלא לקורא החסידות

ת ו ד י ס ח ה של המשך היא ה ל ב ק  הורודצקי אף — ה ק י ת ע ה ה
 ולחיים לתחיה קמה העתיקה היהודית הקבלה :נכון יותר או — מספריו בהרבה ,זה דבר הוכיח

אותה. ממלאים ממש הרעיונות ואותם הנימים אותם בחסידות. ~ חדשים
 שמלאה ואחוה, אהבה ע״י עליונה לדרגה להגיע השאיפה החסידית, והדבקות הכונה

 החיים, ואל התבל אל יחסה ואולם קל. לבאור אמנם ניתנות אינן החסידות, מיסד את
, השמחה, על והשקפותיה דרישותיה ת ו ד ח א , ה ה ל פ ת  הם ה ו נ ע ה ה

 לפי מהם מושג לקבל אפשר החוץ מן לאדם ואף והלב. המח אל ונקלטים נתפסים דברים
בלאך. של הערכותיו

 לפי רק לא — אחר באופן לעצמו יסגלם חסידית באטמוספירה שגדל שאדם מובן,
 ושכל רוחה, לגבי תם בבחינת שהוא מזה — הנפשית מהותו כל אלפי אל שכלו, עומק
זאת? מה בבחינת בעדו הוא הענין

יהודית, בסביבה שגדל מישראל איש לכל ידוע טיבם ומה הם מי — האהבה״ ״כהני
 שרשי כל את ולעקר העבר עם הקשרים כל את לנתק עכשיו שמשתדלת ארץ באותה שם

 בעצמותו המגשם נעלה, ספום של סמל הוא ההם מ״הכהנים״ אחד כל היהודית. המסורת
 להדבק ומובן וחביב קרוב מהם אחד וכל מזוקקות, הכי הנפשיות והמדות התכונות את

 שהיהדות רחוקות שהן בסביבות ביחוד פה, ואולם ספרותיות. הערכות בלי אף מילדותו בהם
ם גם בלאך של כספרו ספרים המסורתית, י צ ו ח  בבואה פנים כל על לתת כדי מאוד, נ

 ושהנהו אתו, וחי עליו והשפיע העם בתוך בתמימותו שהתהלך הנעלה, הסמל אותו של
ופלאית. רחוקה אגדה כמין רק פה

■ -



gain any foothold in Catholic circles without carefully sub
jecting them to the scrutiny of trusted and competent hands. 
Hayim Blich was called upon to furnish the authoritative 
Jewish answer to a number of questions, neither new nor 
novel, though propounded again as a result of the agitation 
caused by Bischolf and his followers. It was a challenge in
volving great responsibility and required lionine courage. 
Bloch met the challenge with great ability and with dignity. 
In an altogether impassioned manner he presented the Jew
ish position from the point of view of the religious Jew 
and supported it with appropriate quotations from author
itative Jewish writings, here and there drawing also upon 
the records of Jewish experience.

It is this defense in the manner in which it was presented 
for transmission to the Vatican that is offered to the Hebrew 
reader in the present modest publication, together with 
some other pertinent literary and historical material. It 
forms an invaluable addition to the altogether too meager 
collection of Jewish apologetic writings. The present pub
lication will no doubt be accorded the reception it merits 
and one ventures to hope that before long it will be rendered 
into other languages as well.

J o sh u a  Bl o c h

The New York Public Library



P R E F A C E

It is now more than a quarter of a century since Hay 
Bloch began to wield his prolific pen in an effort to descri 
defend, and define aspects of Jewish life and experien 
His publications, in several languages, have served well 
needs of his people and those of other groups as well. Th 
who seek an intimate acquaintance w;ith the tenets s 
teachings of a religion whose origins go back to the rem< 
days of antiquity and yet continue to conform to the ne! 
and practices of modern times are able to gain from 
writings much of the wisdom and lore which Jewish tra 
tion transmits from age to age. Drawing upon origi: 
sources Bloch has been able to present the *'actualities” 
Jewish life as experienced everywhere and in all ages a 
to command respect for them. Upholding the honor 
his people he seized upon every opportunity to refute libel( 
and unfounded charges against the Jews. He has be 
particularly zealous in silencing the willful defamers 
Jewish beliefs and practices. In his Blut und Eros in jut 
ischen Schrijtfum und Leben (1935), Bloch oflfered co 
vincing refutations of Erich Bischoff’s charges contained 
the latter’s Das Blut in juedischen Schrifttum  und Bram 
1929. They had the desired effect; they confounded a 
confuted not only Erich Bischoff but many of those w 
were inclined to believe as well as those who without he 
tation accepted his words. Hayim Bloch’s work perplex 
even those of the enemies of Israel who unscrupulously e 
ploited the charges of Bischoff and his associates in defarr 
tion. Hayim Bloch is today the best equipped apologist 
Judaism whose writings have made Jews themselves beti 
apologists for their faith and destiny.

That Erich Bischoff’s charges were given more th 
ordinary "consideration” in Germany is attested by t 
columns of the Stuermer and other Nazi publications b 
that they were taken seriously in Vatican circles is, to s 
the least, amazing. With the usual caution which genera 
characterizes Vatican practice they were not allowed
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