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נ פ ל או ת מ הר״ל
■בו יסופר האותות והמופתים והנפלאות מאת מרן ורבן של כל כ 9י
דגולה הצדיק והקדוש גאון הגאונים נזר ישראל ו ע טי ת ישתןוע■
ומלאה האןץ צדגךזו וגדולתו הגקרא

;מדד״ל מפראג זצוקלה״ה
,

אשר הפליא לעשות נ תלו ת ונוראות על ידי

^ הגולם

^9

גאשר מ*א בכה חכמת הקבלה להלחם ננר עלילת דם  ,אשר גפרצזג
בימיו ולברר האמת לעין כל כי נקיים ישראל מקלון ה»הן

»ןם6ר הזה נכתב ע״י הגאון הגדול מ׳ ובי׳ סוהר״י כ*ץ זצ׳ל ׳
דבי נשיאה של הטהר״ל  .והיה ספון בהגיבליאמיקה הגדולה דעיר מי ץ ,
ויפזרי חירכנה עור לפני מאה שמז שנשדדה במלחמה  ,נפלו דדכה.מפרים עתיקים וכתבי יר בי ת עשירי העיר  .והרבה ינעתי ועמלתי שי
שמצאה ידי להשיג העתקה הזאת  .באשד יראה ה»ןרא נהה>ךםה I
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מודעת
גאשר 'דוע לכל שבל אדם יבול לאםו?ד
את שלו על בל העולם .ובבן הנני מודיע
בזה שאגי אוסר באיסור הנאה גמור ודס־ר
על בל העולם לבל יהין בל איש להדמים את־
סברי זה בלתי רשותי  ,לא בלו ולא מקצתו ,
לא במדינה זו ולא במדינה אהדת .וסלבוד
וןאי«ד עגש יענש עפ״י חק הקיר״ה בידו?!.׳
ולהשומעים יונעם.

.

דברי המו״ל

)א(
הקדמה

־

קוראים יקרים ! הנני נותן לפניכם היום אוצר נחמר ויקר  ,אער חיזו
ם»ן עד כה בערך ע1לעו מאות ^6נה בכית עקד הספרים דעיר טיץ הבירה .
מבל היו יודעים ומספרים אומר למקובל בידם כי הטהר׳ל דפליא לעמית
^די דובראו גולם חי שטים וחומר  .אולם כרבות הישים נתרופף הדבר כל
בך עד שבכר נשעאו אנשים משכילים ^זרצו להכחיש ולעקור את הבל.
לאשר בי אך משל היא זאת בפי האנשים  .אשת כי כאשר מ און ךע;דול וכוי
 Vniaיחזקאל לנרא זצ׳ל בעל הנודע כיהודה ישב על כסא הרבנות בעירי
פראג השיב את האמת על שכונה ,שעל עליית כיהכדם הגדולה מונח
מול ם שנברא ע*י ה מהר׳ל .כידוע ומפורסש שפעם אחת התענה הגאין
וטבל עצמו במ>ץה ,ואחיב הלך כלביו על עליית ב־הכנ׳ם מעוטף בטלית
ותפילץ ,וצוה על עשרה חלמירים שילו שיאמרו תהלים עכירו באותה'
השעה .והגאון התמהמה שם על העליה ,ואח־כ כשירד משם הי׳ ניכר
בפניו פחד ובהלה  ,ואמר שהוא מוזזק על להבא את האיסור של הטהר״ל ,
לבל יהין כל «־ש לעלות על אותה העליה  .אבל כעבור עוד אח״כ אי 1י
עשרות שנים ,שוב נתרופף הדבר אצל דרבה אנשים  .יכל זה כעבור שלא
נחקק בספר כל חעגין כין קורות היהודים .אמנם סוף האטת להתגלות.
ועתה יכירו ד ד ^ כל ישראל כי הכל הי‘ נרשם בכתב ע׳י חתנו של
תטהר״ל היה הגאון הנדול  '••viiDב״ץ זזרל  .כנראה מלשין איזה ספירים
כ «י ם ימלשון שיתה המהריל הנדפס בסיף הספר  .אכל הבל הי׳ ®PU
גבית ע>ך המפרים מרולה דעיר מ ק הכירה כיתד עם עוד תיבה ספרים
 3תני יד  m oהמהריל  .וכדוך השם ^!יר עזרני להשיג העתקה הזאת
מאת ש״ב טומ־״ח שארפשטיין מעיר מיץ .והרבה כסף מ צ ^זי על וזז,
ונ& מלכד חכק• ^1לחי הרכה בזה עד שחי׳ ראוי למציאו לאא־ זללם.
ולשזת אקוה כי בל דורש תישיוז י הי אסיר חודה לי בעד עבודתי כיה.
מלתי שפק כי בל אשר יראה הספר הזה  ,עיתו בכפו י ב ל ^ו ויתן ל1
^ מ גארנז מ£פרים שזיו.

אלה דברי המדיל

״קמן יודל ר«זענב?5רג

) ב(
למען הידיע שאסיר לבל איש להדפיס ספר הזה בלחי רשותי ,כי
בכסף מלא קניתיו וקנין שלי הוא על תמיד  .לבן הנני ש־אה לעץ בל
את השטר מבירה שעל הספר הזה.

ב״ה
חתימת ידי דלמטה תעיד עיי כמאה עדים כשרים אץ•
שאני הח״ם חיים שארפשטיין ספה ק״ק מיץ מכרתי ליד ש״ב.
חרה״ג ד&פירםם ובו׳ מוה״ר יהודה יורל ראזענגערג רוטיץ
כק׳ק ייארשא  ,את הספיר הנעתק מכתב יד קודש הגאון הגדול
המפירסש ובו׳ מוהר״י נ׳ ץ זצ׳ל ,התנא דבי נשיאה של הטהר״ל
מפראג זצוקלה״ה .אשר דשם בכתב ידו הקדושה מעט מן
הנפלאיח והאותות והםיפתים המפורסכדס אשר הפליא והגדיל
לעשות חותני מדד״ל הקדוש בעיר פראג ,בהבראו את הגולם
והשתמש עטו להציל על ידו את עם ישראל מבמה צרות
שינוח ,וביותר סן הצרה של עלילת דם .והספיר הזה הי' נמצא
בד.ביבליאטיקא הגדולה דפה קיק מיץ .ובעד כסף מלא
» 0רתי את העתקת הספור הזה ליד שיב הרהיג הגיל מעיר
זוארשא במכירה גמורה וטוחלטת לדור דור  .ומעתה אני אוסר
עלי כאיסור גמור שלא אספור עיד לשום אדם שבעולם
העתקה .אועית טן הכתב יד הנ״ל  .ואגב הנני מידיע וטפרםם
שנמצא עוד ת״י כתב  tגדול מן המהריל הקדוש על מעלת
קדושת השבת ונקרא בשם גדולת ישראל  ,מחזיק יותר מן
מאה דפים של /8י בויגק  .ובעד שמנה מאות קראנק אמכר
ז » תנ יד הגיל  ,ובל הקודם זבד . ,הקונה יוכל לפנות עצגע
גידון »ה אל שיב הרהיג הגיל מעיר ווארשא,
ריח ארד דשנח חרס״ט לפיק פה pD

חי־י־ם שארפ^טטיץ
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נפלאות מהר׳׳ל
)ג(

תולדת הגאון האדיר קדוש עלק מק

מהר׳ל מפראג זצוקלדדה.

סרן מהד״ל הקחיש נילד בעיר .ויירמידא״  .בשנת ה׳רע*ג להוירז?
בליל פסח באבצע הסדר  .אביו ר׳ בצלאל זצ׳ל היה צדיק גדול  .וכאשר
אך נולד הטהר׳ל הביא לעולם בתולדתו ישועה והצלה  .בי אז הי׳ לישראל
הרבה רדיפות םעמים הנוצרים ,באשר שנצרך להם דם ניצרים על חג
הפסח לערבו בתוך הסצות ,ובטעט שלא עבר חג פסח אוש• בטדיגות
טעררין ,ביהטען ,אונגארען ,ושפניא ,שלא ימצא ילד מת מן הנוצרים טושלו
באתה מקום נסתר של יהודי עשיר  ,להעליל עליי שרצה א.ת הילד לבעבור
קחת דטו לצורך דתי  .ובן נם בעיר .ווירטיזיא* נארג אז בסתר עלילת דם
בחג הפפח ההוא להעליל על אבי המהר׳ל ר׳ בצלאל הג׳ל .ובך ד^
המעשה .גוצרי אחד נשא בשק ילר מת ,ובא בלאט אל תוך רבע היהודים,
ל טק השלך את הילד המת בתוך המרתף של טעון ר׳ בצלאל הג׳׳ל ,דרך
חלין קטן של המרתף .אשת ר׳ בצלאל הג׳ל ה־תה א; טעיברת בחודש
השביעי  ,ויהי בעת שבתם על הסדר בליל ראשין של פסח אחזוה פתאום
חבלי לידה ונעשה רעש גדול בבית ,וירוצו איזה אגשים החוצה ברעש
ובצעקה להביא מילדת  ,ובאותו הרנע כבר היה לא הרחק מן הבית הזה
הנוצר' ההוא אשד נשא אח הילד הטת בהשק .ויהי בראות הנוצרי את
האנשים הרצים בנגדו מן הבית הזה בבהלה ובצ rקה גדולה ,חשב בודאי
בי רצים הטה אליו לתפסו ,יען כי נודע להם מה מעשהו  ,ויפן וינס טשם
אל רהדב הנוצרים ,ומחמת פחד הי; רץ טהר בבהלה אף אחרי אשר בבר
הגיע אל רתב הנוצרים ,בי חשב שרצים אחריו לר.פסי .וכאשר רז«
השיטרים ושוטרי לילה שאיש אחד רץ בבהלה וגושא בשק איזה רבד ,וגם
ראו ממרחק אח האנשים של בית ר׳ בצלאל שהיו ג׳ב רצים בדרך הזה,
חשבו כודאי שזה האיש הראשון הוא גנב  ,אשר נפלט עם העבה על כתפו.
והאנשים האלה רצים אחריו לתפסו להציל את העבה מידו  .ויתפסו « תו
השוטרים דחפשו אצלו ,כאשד ראו מד ,ב Tו הביאיהו לפני שר השופא־ים,
וידמךו וידרשו אותו בחזקה .אז וצרה הנוצרי כי לבעכור העליל על ר*
ג»לאל בעלילת דם נשא שטה את הילד המ ת .וייסרוהו ויבי » ^ תו
ב אילי ם  ,התשועה הזאת נתפשטה תיכף בכל העיר  ,וינבא ר בצלאל על
הילד ה!ה לאמי ג זה ינחמנו ויודיענו מעלילת דם .וקרא שטו
בישראל יהודה ליווא  by .שם הכתוב ,ער אריה ידצדח ם«יף בני ^ r t v
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מלחמת מהד*ל נגד העלילה דם;
ה מהר״ל נתקבל לרב אב ’ר בק׳ק פראג סן העיר ,פייזק* .אשר
ישב בה מקורס  hyכסא הרבנות  ,בשנת ה של״ב ליצירה  .יהי׳ טפורפס מאד
בבל העולם ,י ק כי הי׳ חבש גדול בבל ההכמות ובבל הלשונות ,ולזאת הי׳
אהוב וחביב גם אצל הבמי אימות העולם .ועליו נאמר .חזית איש ג8י!יר
במלאכתו לפגי מלבים יתיצב״  ,כי הי׳ השיב ונכבד גם אצל המלך.רוראלן*״.
וע״ב הי׳ לאל ידו להו*דע 1נגד שונאי ישראל  ,איבר שפבי ביז וקלון
עלינו ע׳י העלילת דם  ,עד אשר נצח איתם ביר רמה  .והמלך .רוראלף•
אשר בארצו  ,ו׳האשים את
הבטיחהו  ,אשיר לא יתן עוד מקים בבתי
ישראל באשמת עלילת רם .ובעת שנתקבל המהר׳׳ל ^*ק פראג היתה אז
עת צרה ליהודים ,וסבלו הרבה ע־י העלילת ד ם .היבה דם של נ פ » ת
ישראל שתיו נקיים סבל אשמה נשפך כמים חנם ,לרגלי אותה העלילה
הנמבזה .ואז הודיע ד aהר•ל וצוה לפרסם גלוי לכל העמים ,אשד הוא נכון
להתיצב במו נר להלחם בכל בחי נגד העלילת דם ,ולגנות  Wאחיו
היהידיס מן העלילה הכמכזה הזאת:

)ה(
הצעת הטהר״ל להתווכח עם הנוטרים.
אחרי בן בחב המהר״ל כתב בקשה אל ראש הבומרים שדד׳ בפראג,
ונין־יא בלשינם ,כןירינאל־ ושמי הי׳ .יאהן סאלוועסטער' ,ובקש םל »יו
שיקרא אותי לחתיוכח לפניו על ארית עלילת דם ,ובי הוא גבון להראות
בראיות נכוחות שאשמה הזאת אך בשקר יסירה  ,וכי אך עלילר .נכזבה היי4
הנךדינאל השיבו שמרוצה היא לזה וכן יעשר . .כעבור איזה ימים שלח
ה^־דינאל ל^־־וח אליו שלש מאית כופרים מליטדיס על היובוח .כאשר נודע
ד.םהר״ל מזה שלח אל הק־דינאל לאפר  .בי להתווכח פנים בפנים עם שלש
סאות בונע־ים ביחד אין בכחי .אולם זאת עצתו להאריך וצומח שלשים יום,
ובבל יום יציעו עשרה מטריס אחרים שאלותם יטעניתס לפני ה^־דינאל
בכתב  ,והוא יבוא בכל יום לפגי הל^־דינאל להשיב תשובתו עליהם ג׳ב
בנתב  .הקרדינאל התרצה על זה  ,ובאשר התחיל הווביח אמרו כל היהודים
אשר בפראג בכל השלשים יום כל ספר תהלים באשמורת הבקר בבל הבתי
מגדות ובתי מדרשות ,וגם החעני בשני ובחמישי!
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הונו ח .
על  n wהזה עלו הרבה שאלות וטענות על  nrrtiהיהחת
זעוזורים .בל הוכיח טהחל ועד כלה גנתב בספר גדול י8ל דברי הי©ים.•אבל ביותר התלהב הוכוח בענין חטש שאלות האלה :
א( האם אמת הדבר שהיהודים טחויבים להשתם> 8גדם גמדים על
חג  rKxnז
ב( דד ש להאשים אח היהודים ברדח ,ישי• הנוערי t
 uהאם על פי דת ישראל עריבים היהודים לשגיא את מ מ די ם,
לבעכור שאצל היהודים גחשבת אמינה הנוצרית לעבודת האלילים?
 nמפני מה שונאים יעוינים דדהודים באיבה גדולה לזה
אנדנתו באמונה מתודית ואורבים תמיד להסיתו ?
ה< מדוע מתגאים היהודים על בל העמים בשביל יחם תודתם מ דו ל הו
הלא י»נדת אחרות יכולות להתפאר ביותר  ,כי יען אשר ד&ה במבזפו
טתולרתם כעלי מזג טוב  .לכן לא הונח עליהם עול ככד של תורה גדולה
בזזשז  ,בי אין צריכים לה .
על השאלה הראשונה הוכיח חמהר״ל בראיית גדולות מן תזנ״ב ומן
הש״ם .שאצל היהודים הדם היא תיעבה גדולה ודבר טמא ,והיא נאסר ונחש:
יותר מן החלב  ,ומכל שבן דם אדם שמטמא כאהל  .ודת היהודים הלא מ א
נוסד ונשרש על י5יד הטהדה והנקיות .ואיך יעלה על הדעת להשתםש
בדם אדם לצורך דתי ילדבר מציה .
על השאלה השניה השיב הטהר׳־ל ,כי ראשית לא לקחו חבל במשפס
 t mשל ,ישו״ הנוצרי כי אם בת הצדוקים שהלכו שלובי יד עם ו«6לך
מרדום ועם ממשלת הרומים ,אשר שלטו בירושלים לרעה .והשנאה של
םנד%ת הרומים אל ,ישו״ הנוצרי היתה גדולה מאד .יען כי חשבה םםעא*ת
מ־וטים את .ישו״ הנוצרי ל מרד במלכות הרומים ,וכי הוא רוצה להם  Tטעל
הימדים את עול הרומים ע״י מרד ומלחמה  ,ולהמלך עליהם אח״ב  .אמנם
■היהודים האטתים הלא ח מז הפרושים והאפיים ,אשר לא רצו לד,כיר ממלבת
מדדו ם ,חמה לא רצו כלל לקמז חבל במשפט הזה .שגית השיב המהר״ל,
כי זה אשר ירצה לקמז נקם בהיהודים בשביל ה^לד ,של מעזפט מוו
.לישו״ הנתרי  ,הגה זה הוא אפיגךרם באמת  ,ואין לו אמונה כלל ב הנ מ ת
׳?יזאלדרת והשגחתו וממשלתו כעולם הזה .ויובן הדבר ביותר עפ״י «W d
■שלך אדיר הי׳ לו בן יחיד ,ודד h״ לזה הבן הרכה שונאים בעיר הטמלשוו,
 r m w t tהעלילו השונאים עליו שפגם ובזה בכבוד אביו ה « •/וגתמזש
שפלילים  .השופטים חרצו עליו משפט בעבור זד ,להמיתו בתליה .אביו וא%ןי
•ידע בביתר עמל זה הוא שקר  ,וכי אך שונאיו העלילו ^ ו  ,ו » ל e p o
tm a m
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השופטים לקיייפ את
התריע הפלך ולא מיחה בהם  .אהרי  pכאו
הפסק בבן המלך ולהמיתו לפג' אביי המלך  ,וגם עיט אותו מ^־דם ביסורים
קעים ומרים  ,הבן יחיד הזה התחנן לפני אביו המלך ויא»• . :הועיעה נא
אבי 1והזוילני מידי הטרעחים האלה  .כי הלא  n rwיודע האטת עמעולם לא
פגמתי בכבודך'  .ויהי אביו המלך כמחריש  ,ולא ענהו מאומד•  .ונם הביט
איך רוצח־ם את בן יחידו על חנם ,ועוד איטרים שעושים זאת כדי ל ^י ס
פצית המלך ,ודוםלך לא .מיחד .כלל בזה .ועתה נחקור נא בדבר הזד ..מי
אשם יור.ר במיר.ת הבן ? אם השיפטים אשר דנוהו לטעפט מות בט^ת
בשביל כבוד המלך  ,או המלך אשר ידע את האמת  .ולוא אך רמז המלך
באצבעו הקטנה לאמר .הניחוהו'  ,הלא אז היצא תיכף לחפשי  ,ובלתי ספק
שיש לומר בזה •£נחשב כאלו הט־׳ך בעצמו המית אח בן יוד ח .
יעהה נחזור לעדנני  ,הנמשל טובן מאליו לבל  .אמונה הניצרית אומיר^
בי ,ישו• הנוצרי היה בן ־חידו וחביבו של האלהים  .ואם כן אם העופטיפי
ת־צו משפטו בטעות  ,בהשבם שמרד באביו יבזה בגוד אביו ותורתי  ,איה
רחמנות האב ? שאנו אומדים כרחם אב על בנים  ,והבן התחנן לאביו ,ומדוע
לא הצילי אביו מן המות המד הזה  ,שהומת על חנם רק בשביל כביד אביו
עהפר מצותיו ותירתו  1ואם נחשיב שלא היה כח באב־י להצילו  ,אי עבל
הדבר'בלתי יריעת אביו נעשה  .הלא אט משפילים בזה בבוד אביו  ,כי לא
יאחה לחשוב כזאת על האלהים ,והיא אפיקורמית גמורה .ורק מה היא שיטת■
אמינה הנוצרית  ,ש״יעי' הנוצרי היה מוכרח לסבול עונש וטעם המית המר,
ברצץ ובהשגחת אביו האלהים  ,אף שלא תטא מאומה  .בדי לכנא* ב»־ .על
חטא של אדם הראעין .ולמען תצמח מזה טובה לכל המקבלים עליהם
אנ«נה הנוצרית  ,עלא יהיו צריבים אחרי מותם למבול עונש הגיהנם  ,רק
יכנסי יער לגן העדן .ואם בן לפי זה מיתת .י שו' הנוצרי היתה ברצוט
זהשגחתו של אביו האלהים  .ובלר.י ספק שלפי שיטת הנוצרים נם הוא בעצג«
ד״סכים לזד .ורצה בזה  ,כמו שרצה יצחק בן אברהם להעחט על נבי המזבח
6ןשות רצון האלהים  .ומונן מאליו שזה המשפט מות של .יעו* הנוצרי הביא
רווח והצלד .והצלחה נצחית לכל הטאגדנים נד ת הנוצרית על פי עיטת
אנצגד .הטצרית .וא׳ב למה יאשימו הנוצרים את היהודים בז הו ומדוע יהשזט
לו»קם בועז ולעלם להם רעה תחת טובה ? ואף אם השופטים עחרצו עליזי
 &B0Oהמות לא תעבו על הטובה הזאת ,רק חשבו לרעה .אבל אין לחייבם
במז מאומה ,כי הלא מן השטים נסבה זאת ,ודעתם סכלה לחרוין עליו
m sץח טשפט נצת  .ואם אמר יוסף הצדיק לאחיו.אתם חשבתם עלי רעד.
אלחים חשבה למובד .ונו׳ להחיות עם רב'  ,מכל שכן שכל האומות בעלי
דת ועוצריח אץ לר.ם להנקם בעבור זר .מעם ישראל  .כי הלא אחי יו^«
חשבי עליי באמת רעד ,.מצד דעתם ובחירתם על עשנאו או תו .אבל
מיהודים עחרצו על ,ישו• הנוצרי את המשסט מות  ,לא זדה זה כלל בשביל
פגיון
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פניה ונסיה עצשיהית ,בי אם כ^פגיל כביד האלהים ,ואם לפי עיטרו
מוצריה היה משפט טמוקל ובטעות .הלא לפי עיטתם ,טאלהים ת ה ה
נסבה לההיזת עם רב של בל המאםינים ברת הנוצרית  .ואץ להם
לאמר על עם ישראל .אהם חשבתם עלי רעה״ .
וישאל הקרדינאל את הטהר״ל ויאמר אליי  .א״ב טרוע נענש פרעה■
במבות נחלות כצאת ישראל טטצרים ? הלא כתיב בתורתכם בני בכורי
ישראל .ואם האב הביט כעני בנו ישראל ולא טיחה ,בודאי כן רצה ובן גזר
בגזרת בץ הבתרים  .ולמד .נענש פרעה  1ויענהו המהר״ל הלא אמנם חילוק
גדול יש בץ זה לזה  .בי פרעה אמר לא ירעתי את ה׳ ולא האטין בלל שישראל
עבדים אצלו רק מחמת גזרת האלהים  ,וא״ב לא עלה כלל על דעתו שבזאת
שמחזיק את ישראל לעברים הוא מקיים גזרת האלהים  ,והוא עינה אותם רק
בשביל טובת עצמו בלבד  .ולא רק לישראל עשו בן  ,כי נם לכל העבדים
שהיו במצרים כבשו אותם תהתם לעולם ,ואמרו אין אלהים שיוכל להצילם
מידם .ולכן הר ראוי להענש ,והראהו אלד.ים את ידו החזקה ,ל מ ק הודיערוו
בי הוא הבורא והוא הטגהיג והמשגיח כעולם  .אבל אלה השיפטים שהרצו
משפט מות על ,י שו' הניצרי ,הלא הם עשו זאת רק בשביל לקיים כזה
 0צוח תורת האלהים  ,יען כי השבוהו למבטל תורת האלהים  ,והכניסו עצמם
לפשפט הזה עפ״י דין התירה רק כשניל ככיד האלהים  ,ולא כשביל טובח
עצמם  .ולבן טובן בפשוט שבאם הי׳ כאמת משפט מעוקל  ,הי׳ צריך אלהים
האב לרחם על בנו יהירו  ,ולהודיעם בן השמים לבלתי המיתו בשביל פגמו
בכבוד האלהים  ,כי האמת הוא שלא פנם כלל בכבוד האלהים  .אגל כיון
שאתם טאטינים שבן הי׳ באמת רצץ האלהים וגם .ישו' בנו רצה כזה  .א'כ
 uדKי שאין להאשים בזר .מאוסה את אלה אשר על ידם יצא הרגר
לפיעל ,והמה היו רק כשלוחים נדבר הזה.
ועל שלש שאלות האחר־וגות השיב המהר״ל נ״ב עפ׳י משל מחוכס
ויימור .הן נשים לב בד.נהגת טלכותא דארעא ,איך מתנהג המלך עם חיילותיו,
חן לכל מלך יש יועצי המלך שרים גדולים ונבבדים  ,וגם יש לו כמה מיני
חיילות שונים זה טזה ; ועליהם שרי אלפים  ,שרי חמש מאות  ,שרי מאות ,
איש צבא הפשוט מחויב להכניע עצמו ולתת אות הכבוד לשר המאה שלו .
ושר הטאה לשר החמש מאות  .ושר החמש מאות לשר האלפים  ,ובן הלאה
וכל זה שלא בפני המלך  ,אבל במקום שהמלך בכבודו ובעצמו עומד ומשנית
בצבאות שלו  ,אז מרציבים בלם כקטן בנרול להכניע עצמו ולחת אות הכבוד
רק בלתי להטלך בלבת  .ובן אם צריך אז אחד מהם לבקש רבד מה ,מוציב
ל »ז ת עצמו רק אל המלך בלבדו  .ובאם איש צבא פשוט יפנה עצמו
בבקשתו אל שר המאה בפני המלך ,או אם את האות הכבוד אשר מוציב
ליתן למלך  ,יתן לשר המאה■ שלו בפני המלך  ,זה האיש צבא פוגם בבבוד
 •p mוינחן בפלילים להענ ש.
ובדמיץ
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זכדםיון הזה הוא בצבא העולם נגד מלך הששים  .ועל פי דת י»ר« 5
נקראים עיבדי אלילים רק אלה אשר לא יפנו עצמם בבקשתם ותפלתם אל
הכורא היחיד ,כי אם אל שרי השמים והכוכבים ומזלות ועוברים אותם.
ואלה הם אשר התלמוד ישנאם בתכלית השנאה ולא יחשבו לאנשים > jr
כדבר ההפקר  .אכן אלה האומות הפונים עצמם כבקשתם ועבודתם אל הכזדא
היתיד רכון כל העולמים ,המה לא יחשבו לעובדי אלילים על פי התלמוד.
ובן גם הדין עפ׳י התלמוד בישראל המחליף אמונתו ודתו כדת עובדי
אלילים  ,הרי זה אבד את אגושיתו ובהפקד יחשכ  .אכל המחליף אטינתו ודתו
בדת המאמינים באחדות האלוהות ,רק שפורק מעליו את עול התורה» ,ת
לא אבד עוד את אנושותו ולא יחשב עור כהפקר  ,רק ינתן בפלילים  ,ועליו
נאמר אעפ״י שחטא ישראל הוא  .ולכן מובן שהשנאה שישראל שונאים לזה
המחליף אמונתו ברת הנוצרים  ,אין זאת השנא.ה הש־זכרת בתלמוד לחשבו
כהפקר ולרדפו ,רק ששנאה זו היא שנאה מכעית על שבנר בעטו ושרש*.
כמי למשל במלכותא דארעא  ,שכל מלך יש לו כמה מיני חיילות  :חיל
דגלי  ,חיל רוכבי  ,חיל הרכב  ,חיל האניות  ,חיל שומרי המלך שהם הטובתריפ
ואצל איזה מלכים יש נם מין צבא  ,אשר תיכף מחולדה יש עליהם זה השם
וזה היחס של הצבא ההוא  .והנה זה האיש צבא העיבר כמין החיל ^ ו ,
אם ינום מרצינו מן מין החיל שלו אל טין חיל אחר ,האטגם שנם חיל ו ^ז ר
עובד את המלך הזה ,טיט יחשב לבוגד וכורח מעבודת המלך ,וענש יענ ש.
וטבל שכן שאם זה האיש צבא אשר יש עליו השם של אותו הצבא
פחולדה ,אם הוא ימאס בעבודת הצבא שלו ויברח לעבוד בחיל של
אחר .הרי זה עושה עצמי לבוז וקלון עוד יותר ,ומלכד אשד יענש כמשפזי
יחשב לבוגד אצל משפחתו ועמו .ובלם יבווהו וישנאו או תו.
וכדמיון הזה הוא באלה היהודים  ,אשר יחליפו דחם בדת הגיצדית ,
האמנם שלא יחשבו לעיבדי אלילים ,טי ל מקום ישנא בין היהודים ויבזוהו,
על כי בגד בעמו ובמולדתו  ,ושנאה ההיא היא שנאה מבעית  ,אף אם לא
החיה דתיח .
ובדבר אשר היהודים מתגאים על כל האימות בשביל תורתם  ,ואושישו
^ותה בחרתנו מכל העמים*  p .בעבור זאת <לן להן לאומות romS m w
זה .וגם f m
היהודים ולקרוא תנר או להתרעם
כלבם קנאה ושנאה
יובן בפשוט עפ״י המשל של טלכיתא דארעא  .בי אם נמצאו בעיר הבירה
של המלך כ׳ אלפים אנשי צבא משני מיני חיילים .אלף מזה ,ואלף מ ת.
והט־יך הגיח עול גדול על אלף אהד ומ®• להם עבירה רכה ,הן ע מ ד ת
 .מו ף והן עמד ת השכל  ,וזרזם וגדרם כהרבה נדרים שיעסנן כל ו ד ע
בעבורה .ועל אלף השני הניח רק עול קטן של עמדה םיע*ע  .ייוד ו ד *
ומ־ימ אנשי הצבא של ב׳ מיני החיילים אלה עם אלה ,ויתוכהו זה שש זה^
בעלי עבודה רבה התפארו והתגאו על רדל השני ,ואמרו שהם ® 3מ מ »
גיווע*
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.כיותר ,ורק הם יחשבו לחיל שישרי השלך .וראייתם מוה »כחר גהם םע«ר
החיילים למסור בידם עול העבידה וההשכלה .ואין ואת בי אם לבעבור
שהמלך הכין שהחיילים האת־יים «י.ינם סםוגלים וםובעורים לעבודה הזאת .•ובעלי עבודה המיעטת התפארו לעוטחם לאשר ,כי נהפך הוא ,וכי אך הם
חשובים ומיוחסים יור.ר כעיני המלך ,ורק הם ראוים להקרא כשם חיל שומרי
המלך .וראייתם ממה שהמלך אוהבם ולא רצה להטריחם בעבודה רבה.
ואין זה יי אם לבעכור שהמלך הבין שהם בטבעם אנשים ישרים ,ודצלבים
כדרך הישר אף אס יהיו חפש־ם כל היום  .אכל האלף הזה שהניח עליהם
עול גדול של עבודה והשכלה  ,היא יען כי יורע המלך אותם לאנשים שיגביה
ורק ע׳י העבירה וההשכלה יתלמדו להיות אנשים ישרים .המשפט הזה הג ת
לאזני שר המלחמה  ,אשר בידו כל חיל הצבא  .ויז%ח להם פקייהי להביעם
•שאין לד.ם לריב אלה עם אלה  ,ולהיות קנאה ישנאה מזה על זה  ,כי זאת היא
מחלוגךז של פתיות ומכלות  .ואדרבה כאלף הזה וכאלף השני יש להם המשפט
להתפאר ולהתגאות בעבודתם  ,לאמר שהמלך כחד יותר כהם יאוהבם יותר ,
ובן צריך להיות ,בי עי*ז עכידת כל אחד תהיה אהובה אצלו ויעביד כאמוגד..
אכן לברר הדבר כעת עם מי האמת אין עור כאפשרות לנו להבריע  .אמגם
־יחכרר הדבר מעצמו ע״י כ׳ מופתים חותכים  .אחת  ,כי נראה לעתיד למי
ישלם המלך שכר יותר בעבור עבורר״ו  .שנית  ,כאשר יתגלה המלך לנסיע
במריגחו  ,אז נראה באיזה חיל יבחר המלך שיסעו גם הם עמי לכבודו  .ואז
.נרע ונבין כי אך הס י^־או בשם חיל שומרי המלך .הנמשל מוכן ד-יפכ
מאלת־ ,א\ך שכל הענין סוכב והולך על מה כין ישראל ישאר tm m
ה על ם .ורק לעתיד יביא ררעז נ ל כאי העילם מי מיוחם יותר  .אגל
כעח הקנאה והשנאה בזוז היא אך פתיות וסכלות .
שלשים ימי הומה עברו ,ככל יום הי׳ וכוח טענץ אחר .חשובות
טהר״ל על בל השלשים שאלות נראו מאד אל הקרדינאל ,ויכבד את המהר״ל
.כבכור גדיל  .ובכל ואת דתיצב ב עז נגד המהר״ל כומר אדר־■ מפראג  ,שדר*
מפירסם לשונא ישראל מאד ,והי׳ נרך־א כשם ,טאדעאיס' .ר.כונ«־ הזה פמן
שמכל מקים נמצאים ע ר דדכה יוצרים חשובים בדעחם ,החושכים שטצוח
גדולה הייא להשתמש כפ מז כדם נוצרים  ,באטרם שכך ר^לה בידם מאביתית{
מין* אם חרב ידרוש לחם להיפוך  ,לא יאמינו לו ולא י שמע אליו  .ואיך יובל
תמהר״ל לקבל עליו ערכות נם כעד היהודים החשוכים האלה ,אשד מדרגת
מפבלחם נשיבה מ א די ועל דברים האלו! לא הי' י מל הטדזר׳ל להשיב
מזעבה נוצחת כשבן  .אחיב נכתבו כל דברי הוכיח בספר  ,אשר נשלח לפני
, •pOTרודאלף' .דברי הטהר׳ל הנאמרים בהשכל ודעת מצאו חן בעיני המלך.
־יי ^וו ד&לו »| 1nTאל המדע־״ל איש• יבץ עצמו להתיצב לפני המלך!
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״חדת איש מרדר במלאכתו לפני מלכים 'ת'צב״.זה המהר״לי
ביו ם ר׳׳ח שבט נשלחה מלפני המלך .רודאלף' אל הסהר״ל קג מו
צב עם שני שרים נדוליס ,יימסרו בידו כרטס הכניסה אל היכל המלך,י
,המהר״ל נסע עטהם אל מצודת המלך ,ושם נתקבל בכבוד גדול .הםלך דג ר
עטי שעה שליטה .טה שנדבר שם לא הודיע המהר׳ל ,אח*כ נשלח הטהר״ל
אל ביתו ג*כ בכבוד גדול ,המהר״ל בא אל ביתו מן המלך שטח וטוב ל ב,
ויאמר לנו בוה הלשון  :״לעת עתה עלה בידי לבטל הצרה של עלילת דפי
יותר מחצי .אכן יש לי תקוה גדולה ,כי בעזרת הבורא ית״ש תעלה בידי
לבטל צרה הזאת טבל וכל*  .כעביר עשרה ימים נשלחה פקידה טלפני הט^*
,חדא.לף* אל בל בתי המשפט .כי בכל משפט עלילת דם אל יאשימו אנשיפ
צדדים ,כי אם זה האיש כלבדו אשד יתברר שעשה מעשה הרצח .וגם פי־
בבל משפט עלילת דם יהיו מהייבים לשבת במשפט ,הרג של היהודים מעיר
תזיא ,או אחד מן היתרים אשד יחשבו לפרגסי הערה ,וגם כי הפסק אשר
'  p nבית המשפט ברבר עליי^ת דם ישולח לפני המלך לאשרו.
אחרי כן החלו היתרים לשאף מעט רוח של תי תפ ש  ,כי נפל פחד
המדד״ל על צוררי היתרים  .אולם לא שקטה עוד לנטרי הצרה של עלילת
דם  .וכאשר אחד טעמי הארץ הי׳ לו שגאה על איזה יתרי ארב לו כרמיה,
והשליך ברשות היהודי ילד נוצרי טת ועשה לו עלילת דם .ואיך היה
ביכולת לפמיר את היהודי טעינים  ,אם :מצאה העלילה אצלו 1ועל כולם יר«
המהריל מפגי הכומר,טארעאוס•  ,שהיי שינא ישראל וצורר י תרי וגם מבשף.
וקנאה ושנאה גדולה גערה בלבו על המהריל ,ויאמר להלחם ב ^ז נג ד
המת־׳ל לשלת לגמרי מעיר פראג  ,הטהר״ל גילה הסוד לפני ולפני תלמיריצ,
כי לכן ת א מתירא מפני הכומר ,סאדעאום'  ,יען כי נמצא בקרבו ני צ ^ ’
מן הפלשתי.י? 2ב' בנו ב•  ,והוא המהר׳ל אמר על עצמו שנמצא בגךבד
ניצח ם| ח ד ה מ ע״ ה  .ורדיפה ג חל ה ת׳ לו לדוד המע״ה מן זה הפלזשע^
כידוע ,ובמעט שלא נפל בידי .וע*כ החליט הטהר״ל לאבדן* לו עיר 4W0
חזקים ,כראי מוצקים ,שיוכל להלחם בעוז נגר זה הנוטר מתנגדו.
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ה ט ה די ל עשה שאלת חלופ באתה כה יוכל להלו» £עם הכומר־
שתא מתנגח  .וגאה לו תשובה צ מן השמים עפ׳י א׳ ב׳  :״אתה בתאי
גילם

*%
׳?.׳

ונ^:־ י -
^״דיד
<’«״ /

נפלאות טהר״ל

ז

W

 0W1דנ ק ה מ •*8והנזר. ,זרים חבל טורפי ישראל‘  .ועל זה אסר VTT0
מ בעשר תיבות האלה יש צירופי שטות  ,אי®־ תמיד יש כאפשרות
לברוא ככתם גולם חי סן וא£ר  .הטהר׳ל קרא אליו כסרזר אותי י צ ח ק U
ד ^ הן חתנו ,ואת תלפית הגייל י ע ק ב בן חיים ש ש 1ן הל ,%
 -,•w n tלט את התשובה מן השטים שה־שינ על השאלת חלים  ,ומסר לט
 mה מ ד כענץ בריאת הגולם  pחמר ועפר מן האדמה .ואפר לנו שרוצה
ליקת איתנו להיות כער־תו בעסק הבריאה  ,יען כי לבריאה כזו נצרך ד״
במית של ד׳ היסודות  ,אש  ,רוח  ,מים  ,עפר  .ועל עצמו אפר הפהר׳ל  ,שהוא
נולד עם כה של יסור הרוח  ,ועלי אפר שאני נולד בנח של יסוד האש  .ועל
זפלבדדו ד יעקב ששון א«* שנולד כבה של יסיר המים  .וע״ב ע־י שלשתט
ו»מר הבריאה כשלמות .ופקד עליט לבלתי נגלה זה הםוד לשים P
אדם ,תירז אותנו כתיקונים והנהנות שבעת יפים פקודםז
בשנת ה׳ש׳ם יום כ׳ לחדש אדר הלכנו שלשתנו כשעה ד אחר חצות
ז»יילה פאחורי העיר פראג ,עד הנהר הנקרא .מלדווקא' ,בשפת הנוע
 ״®״גי יטצאט מקום חסר וטיט .ועל הטיט עשיט צורת אדם ,ארכו שלש
א מ ת ,וצי Tנו ועונים גם ידים ורגלים  ,כאדם המונח פרקדן .אחרי כן עסדט
שלז«עו אצל רגלי הגולם עם הפנים שלט נגד פגי הטלם  .ואותי צוה מהר״ל
^־אשמה להקיף ז׳ פעמים אח הנילם  ,להתחיל פצר הימץ להקיף עד הראעג
 p rדע־אש עד הרגלים לצד ששאל .ומסר לי הצירופי אותיות לאסרם כעת
«זי^־ . .ו ק עשיתי ז׳ 0עםים  ,וכאשר גמרתי את הה^וות נתאדם טף
ג״ב
כגחלת אש  .אודי  pצוה פדד״ל לתלמידו ד יעקב ששין
זי ^ ו ת כאלו  ,ום®־ לו צירופי אותיות אודים  .וכא®* גמר ההקמת נכגה
האש ,כי באו מים כהגוף .והתחילו ארים לצאת  pטף ^ ל ם .ונם נתמלא
עם שעדות כבן שלשים  ,ונם צפרגים נ תוד בראשי אצבעוודו  .ואז עשה נם
m*T־״  fז׳ הקפות  .ואודי נמת הקפותיו אנע־ט ש^מזט יחד אח הפנצגן
«.־-
׳וי ©ז ב «ויו נשמת חיים ד הי ה אד ם לנ פ ע חיה• כי גם כאויר הנשימז
צ*־יך להמצא אש ומים ירוח ,שהם אמ׳׳ ש הנזכר כספר יצירה .ואז »nr
זזנולט  wעיניי ,ויבם בפטט כאיש פשחאה  .אח־כ קרא טו דיי כ ^ל טנש
¥״
«^ ^ *TOל מ לי ך ד ויעמד מולם על רגליו ®ש 1ם .אז הלבשנו יצתו עם
^נ די ם איש* לקמו ז « ט  .בגדים אשר יאתו עבור שמש של בית  , Pוגם
0נ %ס מ ^ ט כרגליו  .בקצור שנעשה איש כאחד הובשים  .ראה ושמע והכי4
אבל טו הדבור לא דר׳ בפיו ,ובשעה הששיח בבנך ®־ם האיר חיום הלכם
J^£
ארבעה אמרם  .כא»* הלמו הכיתה אטד מ ד״ ל אל מולם בדרך ן
שי ע חנו בראס־ או ת ך ע פ ר ם האד®־־ ,.ל מ ק ת ^ ן ר א ת
 tP iY fflמ כ ל ר עו ת ו ס בל הצרו ת שמיבלמ! מ א ת תנ אי ה ם
י י ו ט  . 5א צי ד ת שב ו ת דו ר גהדט־ר של ה בי ת
^ י ת ם  .ויקר א
;  » f tי :^ .ו ד ת ך ת הי 1ל ע בו ה ת שמ ש של בי ת ^ ^ ו ע ל י ך
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ל ש סו ע ב קו לי לבל א שר א צו ך  .אפיילו ל לנ ת ב ט־ א ש  ,ו ל פ ם־ ^
ב מי ם א די רי ם ,ול ק פו ץ מן ה מג ד ל ע ד א שר ת מ ל א פ קי ר תי
ב ש ל מו ת לכל א שר א של ח או ת ך'  .הגולם  m 3בראעו לדברי הםהר׳ל■
בארם המםבים לדברי ח גי ת ,ולנו אטד הטהר״ל כי על כן כךא שמו יוסף,
יען כי המשיך בקרבי את הריח יטל יו סף שי ר א הנזכר בתלמוד  ,שחי" חזוי
איש וחזוי שד ,והוא שימש נם את חכמי התלמוד ,והזויל אותם במה פע«״«
נמדות גדולות .ונם אמר על הגולם ,שאף אם ילך כמו זדט לא יכו ה,
ונדמ־ות לא י שטפות  ,ונם ת־כ לא יהרגהו  .לפני כני ביתו אמר המוזר•^
על אדות ועילם כי כאעצ־ הלך כבקר השכם אל הטקוה 8גע כרחום את
ו מני האלם הזה ,וראה שהוא א^פ תם גדול ,על כן ריחם עליו ויביזאזר
אל ביתו להיות עו»* לשמשים של הכית דין  .אמנם נתן המתי״ל גי  ,ויזיין
לבני ביתי  ,לבלתי ישתמשו עמו לצורך תשמיש ושימת הבית  .וי ק כי■
ישב הגולם ח « ד כחדר הכית מן כקק אצל קצה השלחן  ,נשען בראשו עלי
שחי ידיו  ,כאטת במי גולמי כלי  x mהבמה ותבונה  ,ולא חשב ולא ד אג
על אמת בל דבר #עעולם  ,על בן ?ךאיהי האנשים כשם ״ייוסילי
ויש אשר >ךאו אותו בשם .ירסילי הזצלם״ !

)ט(

.1

א' ך ירםיל' גולם נ ש א מים על חג ה פ ס ח.
אשת מהר״ל הרבנית מרח .פערילי* ע״ה לא יבלה להתאפק יום או«י
לפני ערב פסח  .לבלתי תשמש ? aא־סילי טלם לעזור כמלימח ההכנה על
חנ הפסח  .היא רמזה אליו  ,כלתי ידיעת מהר״ל  ,שילך להביא מים ולםלז«#י
השתי חביות הנחלות ,אשר עמיו בחדר מיוחד שכבר הי• מטקה ומוכן ע ל
 mהפפה  ,ובל ודש לא נכנם שמה קידם מזג  .ייסילי  *prtכמ-יזות rvtה« 89
עם שני הדליים  ,ויר^ אל הבאר להביא מים .נאשר נשא המים לא הי׳ איש
מכים אחריו  mטעעעע  .ב^צוד שזה יוסילי טלם לא ידע נבול עד 7 m
הוא צריך לשאת טיס .ובל ז ק שלא אמר לו איזה אדם שיעמוד מלזשניא,
WWW
חוא נשא חסים פעם אדע* פעם וישפך  mהמים בהחביוח ,
פגר היו מלזפת ,ויב® המים את ?ךקע הבית עד טכה המפוק ,ואז הוזלר
מניס מ ת 8קי ם»ז אל שאר החדמם .ויהי כאשר ראו אנשי הכית »ן« 4פ,
נעאמים על ?ךקעות החדמם נבהלו ונשהום®  ,ויחלו לצעק ב ^
פי
,פרם 1מים וי  ,ונם דםריר״ל נתבדל ל^ל צעקת אגעד הניח  .ועזפש
חביות » ,ליי
מ לן נאו המים ,עד כי פתחו אח החדר שבו עפ ח
®יושילי טלם הוא המשפיע את חמים ,ונעשה צמק נ מל בבית ,וגם ה3עשיל
ת ^י ל לצחוק .ואמר אל הרנניתנ \ אי נא ,רילז כי נידו ת לן• m 90 \3
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 4%י;  mץל מ ה » « ד .ותיכף רץ אליו ה מ מייל ויקח סאתו את בלי הפים■
!*;־:ר ^ז»וד א ליו ,די 1גם די !' ויובילהו אל חדר הכית יין ויו שי בו ^ פ ו ,
 m»lדעזיא והלאה נשמרה הרבנית מלהשתמש עם הגולם לצירבה  .וכעבמי
jssi׳«* m?n ,נתפשט כעיר פראג מה דאמרי אינשי ,לזלזל לזה שאינו בעל
^ » ה טיב! .אתה מסוגל לתקן שעונים .כמו שמסוגל יוסילי
5
/M׳  m i fנושא סים״ :
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איך ירסילי גולם היה צד דגים על ראש תשנה .

a־?״־ r
פעם אתת נפל גם הטהר׳׳ל בעצבד כאותו הטעות שטעתה צנתו
■ ,,/ g :ו מ נ י ת שתשתפשה עסו להביא מים על חג הפסח ,והמהר׳ל השתמש עסו
/%־'? ;דעתצוע לצודד .דגים על ראש השנה ,וגס כן נסתיים הדכר כצחוק .וזח
•מפ^פה הי• איזו שגים אח׳ב ,פעם אחת הי׳ הסר בעיר פראג דגים על ראש
׳ ^ ^  ^ /ג ת . ,לרגלי רות סערה ו^ר גדול .ובבר הי׳ ערב ראש השנה בבנך יעיר
הר כע» T־אג אף דג <מזד .ודר לו להטהד״ל צעד גדול סזה .ויורה
/״• הטמי״ל ו^תר לעצמי להשתמש עם הגולם שילך לציד דגים על ראש השנה ,
ע 8ה הוא תשמיש של ד בי מצוה .כי להעת לאדם דגים על ראש-
לטזדד .יומוב  .וד.מדר*ל הי׳ כפוח  ,בי תעלה ביד הגולם לצוד דגים
^4
בשזמת דציות םעררי  .ייצו הטהר״ל להביא מבטורת ויגזד על הגולם
?״ ^ 5דלך,אל הנדך לצוד דגי ם .ובאשר לא־היה אז ביד הרבגיח מל קשץ או
לתת ביד הגולם להגיח בו הדגים אשד יצוד  ,נתנד .לו בהחפזד .שק
של תבואה ,ויקח יוסילי גולם המכמורת עם השק וירץ אל הנדיר,
ת־ות פערה וד^ר הגדול  ,בתיך כך וצבא אל הםהר*ל מחנה מאיזה
בינוני ,וישמח כו ד&ד^ל־
מונרך לעיר »*אג דג אחד לא גדול כי
ת ובעבור זה לא חשו עיר בל בך על מעשר .הגולם ולא צפו לביאתו ^
״
טרדת זךב ראש השגה כמעט ששמש ממנו בל היום  ,ויהי לעת ערב
ת ^ ת הפנמה הגיע ונצרך המהר״ל להתראות עם ובולם ,וישלח לנךוא
 .ויאמיו לד ,כי שד לא בא מציד הדגים  ,ומסתמא לא בא כי קשה
מ ען מחטת הרוח והקד  ,ומתירא ל מא בידים ריחניות ,וי ק ^
חיה לו א* דבד נועץ למתרשת עם הגולם  ,שלח אל הגולם rm
!ו®  fר »דד & חיים ^ ־ו א לו #־בוא תיכף הביתה .ו «ז יא«־ ש*דט
*
כ Tו לצוד דגים ,על זה צוה אותו
 ^ :א הביתח ,י ק כי שד לא
כי  ^ 1״ ל ®חל לו המים  ,ויכול לבוא הכיתה גם בלי־
ו .ר ^ ךוי אנד מז ועיט השמש אל הנדר ,וידא והנה מול ם ^ פ ד
ותו10
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ותופס הפכמורח לעוד רנים .ויעטר ר' אברהם ודים על »פת הנהר ו^*יו
אל הגולם טמרוזק שילך תיכף לגית הסהר״ל .וישא הגילם את השק הגר^ל ^
אשר עטר אעלו עם דגים ויראה לר׳ אברהם חיים ,כי עיר השק אינט מלא
עם דנים  ,וח»* עוד הרכה להיותו מלא עם דגים נעידים ״ ואיך ילך הביתה
אם השק עיר איננו סלא עם דגים .טדת השק היתה כור תבואה .ובאשר
ראה ר׳ אברהם חיים הביר ,כי עוד לא היה הסר כהשק למלאור״ו רק כעיך
חלק שליש .א» צעק אליו ר׳ אברוע חיים ויאמר לו, :תדע שהשהר׳ל אשר,
כי הוא מוחל לך הרגים  ,ואך תבוא תיכף אליו'  ,ויהי כשמיע הגולם אלה
זע־ברים ,חטף את השק כחפוק וינער טםט את כל הדגים הגיצודים וישליכם
הטיטת  .את'כ ורק על כתיפו את המכמורת ואת השק הריקן וירץ הכיועז
אל הטהריל  .אח*כ בא גם ר׳ אברדש חיים אל בית הטהר׳ל ויספר את כל
הדברים אשר עשה הגולם  ,וגעשה צחוק גדול בכית  .וילחש או הטתיי׳ל
באזניגו לאפר. :עתה אני רואה שהגולם הוא מסוגל רק להציל את היהוריט
מן צרות שיגית  .אכל לא לזכות אח הי ^י ם עם מצות'»

דא(
לאיזו דברים השתמש הטהרי׳ל עם הגולם ?
הטהר׳־ל השתמש עם הטלם דק להציל את ישראל מן הצרות .הרי
־מולם עשה הטהר״ל הרבה זעתית ומופתים  .וביותר השתמש עמו להלרט
נגד העלילת דם ,אשר נפרצה מאד בימיו  ,והרבה הרבה צרות סבלו תושבי
עיר ®־יאג ואגפיה טן העלילה הזאת  .כאשד המוצי׳ל היה צריך לשלח m
הגילם לטלךם סכנה גדולה  ,שלא הי' טוב שיראה איזה איש א־תי בםגך®
מ צ א ,אז הלביש המהר״ל  rwהגולם קמיע בחיכה על קלף צבי ,ועל ידה
נעשה הגולם רואה ואינו נראה .בכל שנה ושנה ,מן יום ה«רים עד חוה״ט
 1מז ,זד׳ צריך הגילם בכל לילה להתחפש בבגדי הנוצרים ,ולא זד* ניס•
חבל ,כדרך
בלל טי הוא ,בי הי' נראה כנוצרי נושא סבל ,יען הי׳ נאצי
נושזד ס כ ל .והטהר״לפקד עליו שיתהלך בלילה ברחובות ^יי ה ,וביותר
ברבע שהיו דר^ם בי היהודים  ,ובאשר אך Tאה בלילה שאיזה ארם נושא
דבר מה על כתפו  ,או ששביל איזי משא בעגלה ,אז חיק* ירדן אליו לכר^י
9מ* .וצא משא או מוביל .וכאם יכיר שדבר ההוא הוא ילד  , mל מ ן
אוחו במעונות ה מ די ם ,אז יחטוף אח האיש ההוא עם ידחו וצער^
ויקשרם ביחד עם החבל דעא»• בו  .ויטשוך יצתם בי ד מיןת אל ffa
ה שעצה ,א׳*־ גםצאים בו שר השוש־ים עם העצבי ם ושוטרי
.
 1סוק יאסר שם האיש וינתן בפלילים:
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דב(
מופת הראשון של המהר״ל ע*י דגולם,
בעיר פראג היה פרנס הנקרא )פרימוס! הגביר הגדול ר׳ סרדביי םיי(י
אשר ססחדו היה נשך ותרבית .טבח ערל אחד היה חייב לו חמשת אלפים
כתרים )קראנען( .זה ר׳ מרדכי מייזל דרש ממנו כחזקה שישלם לו אח
החוב ,וזה הטבח ה עילל א רצה או לא היה כיכלתו אז לשלם את החוב
וע׳ב חשב עצה ותחבולה לעשות עלילה לר׳ מררכי מייזל ,אשר יאסר עי
ידה בכית האסורים  ,וממילא לא יהי׳ נרדף לשלם אח החוב .בעיר פראג
עמד ב^ת המסבוץם ,הן של יהודים והן של הערלים ,החת העיר כאותו
הצד של רבע היהודים  .וכאשר הטבחים הערלים היו מובילים כשר הע-רה.
היו נצרכים לנסיע דרך רבע היהודים  .איזה ימים קודם חג הפסח מת ילד
ניצרי אצל שכנו של זה הטבח ה־גרל .הילד נקבר על בית הקברות של
דג צדים כנהוג  ,וגם זה ^טנח הערל דרה שם בשעת הקבורה  .בלילה גנב זה
הטבח הערל את הילד המת מקברו  .ובאיתי הלילה המית זה הטבח הער “
חזיר גדול כבית המטבחים ,ויוריק אר ,כמן ד־ויר מן הכני מעיים והטטץ
בו את הילד המת ,אשר חתך את צוארו מקידם ,כדי שיהיה נדאד ,כט־
שגשהט בירי אדם ,וגם כדך איתי בחתיכת טלית מצויצת של ישראל ,הכל
כדי שיהיה גראה שזאת היא מעשה היהודים  .בלילה הניח זה הטבת היירל
אח החזיר הזר .על עגלתו ,ויסע העירה דרך רבע היהודים .ו״עמד״עם
העגלה לא הרחק מן בית ר׳ מרדכי מייזל ,למען השלך במדתופו את הילד
,,ך..
הטה ,לבעכור עלילת דם .וירא יוסילי הגו^ם מרחוק אר,
יוסילי
לפח
שמונח
וימשש את ד,חזיר
לי
I
אז /
בו .י ז י
•
מה ׳*-׳-נ! i M
וירגש ■ייי*ו»
 »יf
ויחפש בה היטבן
£_.
החזיר
הטבח הערל עם
חזקה ־ את
ויקשר ביד
את החבל שו‘ אזורו,
׳ר.נולם
 » tmtp /ס r n
־ ־־ — — * •
I
*
L
«
אל העגלה .הטבח הזד ,ג״ב לא היה איש חלש ,והתחיל להתאבק עם הגולם
להלחם עטי לבלתי יעקר אותו עם החבל .אולם יד הגולם תקפה עליו,ויכבד
הגולם אוחו במהלומות גדולות ויפצעד״ו באיזה מקימות ,אז נכנע תחתיו
דשבח הערל  ,כי גבורת הגולם היתה דבר שלמעלה מן ד,טבע ^ .זרי כן
^! 1כ הגולם על העגלה .ויסע עמה מהרה אל בית המועצה של ממשלת
העיר .מקום משכן שר השוטרים  .כחצר בית המועצה היו הרבה שוטרים
ושוטרים  .ונעשה שם רעש גדול ע״י העגלה ,אשר נסעה שפה בחפזון זדע ש.
^ ח י ב י י אנשים אח העגלה .הטבח הערל צעק ממכאוביו של סהלינ«ת
ודט־ הי' זב מפצעיו  .השוטרים התחילו להתיר אח רמנל ולמשך
 m ,מ פ צ ע ק העגלה .ואיזו מד® רצו להביא רופא לחבש את פצעיו,
 k wרצו להביא נדות להאיר ,ובתוך בך נמלט ^ ל ם ט »( ואין
_
 9 mחין* »צ*יו« כאשד האירו השו©־ים יצז י«*ות ו«שו בעגלה ויםצא5
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את החזיר ,ויראי בבטני אח זדלר ה מ ת ,אשר :ראה כנשהט: ,כרך עם
פלית של יהירים .הפה הביני חיכף את אשר לפניהם ,ויחלו לחקור ולדרוש
את הטבח הער“  n r ! .התל מהחלה להכחיש ,אבל י ק כי הי׳ ניכר נחשו
בפניו ,הי׳ מוברח להודות שהוא לא רצח את רללד  ,כי אם נגבי מבית
קברות הנוצרים לבעבור עשות עלילת דם לר׳ מרדכי טייול ,אשר ירדפת־
בלי חשך לשלם לו את הכסף המניע לו .וע“ שאלת השוטרים  ,טי הביאהו
הלם ביד חזקת ויכהו ויפצעהו  ,השיב ני פתאס רע אליו נערי אלם אחד P
נושאי הסבל ,אשר באומץ גבירתו ונם בתיאר פניי הנהו סן השדים ולא
מן האנשים .והוא כבדהי בטהלוטות נחלות ויפצעהו ,י ק בי לא הניח עצמו
להעקד עם החבל אשר הי׳ בידו  .הטבח הערל נאסר שם בבית הםוהר וינתן
בםלילים  .לטחדת נתפשט המעשה הסיוד הוה בכל העיר ,אבל איש לא
ירע ולא הבין מאין באתה להם התשועה הגדולה הזאת  .אולם נפל פחד
ג חל על שונאי היתידים מזה .ורק הבוסר .טאדעאים״ הוא הבין כי אך T
הסהר״ל עשתה !את עיי בה שלמעלה מדרך הטבע  .וע׳ב התחיל הבוטר
לפרםס בעיר שהטהר׳ל הוא סכשף  ,וגעשה להטהר״ל שיכא .נ ח ל עוד ייתר
סבראשונה ,ויחשוב תסיר עצות ותחבולות להלחם נגד הטהריל ונגד כל
היהודים אשר בעיר פראג :

)יג(
מעשה הנפלא מבת הרופא.
בעיר פראג היה דר רופא יהודי הנקרא )פעלרשער( ושטי .מאריציי ,
והנם שזה הרופא היה רוצק סן היהדות ט׳׳ט היי נחשב ליהודי  .לרופא ה»ז
חי׳ בת גדולה טן טיו שנה ,אשר לא הלכה בדרך הישר יטשרבת דרכיה
ונתפתחה להחליף אמ׳נתה באטינת הנוצרים .כליל חול הטועד של רב
הפסח ברחה מבית אביה אי הכימר המפורסם ,טארעאיס״  ,אשר נודע לשונא
ישראל גדול ,והוא חשב תמיד תחבולות לפרוש רשת לרנלי בנות היהוחס
אשר תפלנה במצודתו להשתמד  .אל המעשה הזה נאחז עוד מעשה י»זד
אשר קרה א! בעיר פראג .גצרית אחת מאיזה כ!צ* הסמוך ל קר פראג
חיתה לשפחה בקר פראג איזו שנים .בימי החורף היתח אהת  pטחמטי
התנורים אצל היהוחם ביום השבת .ובבל רבע היהודים חיחוז שפדצו הזאת
יחע ה וניכרת לכל  ,כי היחד .תמיד נכנסת ויוצאת בבתי וצהיחם י ייקר
םכן־יה לאהד הפירים שגעשו־ ,מחליקה עטה בבית הזה שדלתו־ ,שכז 0 {6חוו ,
וכרדוד .פה«1ם בלילה מבית אחנה  .ולא ידע איעו אנה ברחה  .אנשי הב»מ
ז«זיתה לשפחה אצלם לא דאגו כל בך עליה ולא עשו  pמניסחה
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•־עסק ו^יסום ,כי ^ ב י בבירור עברחח אל הב«• ט קע מוצאה ל ת לי
 ה ^ו ק ת .אבל לא יד?ן כל איש אמה הב®* הוא מקום מיצאה .הבוסר.טאדעאיס״ התוודע מזה שנאבדה נעיר פראג שפחה נוצרית  ,והחליט
להשתמש עם המקי־ה הזה לעשות עלילת דם ליהודי עיר פראג  ,וי ק כי זה
־׳רגונעי חכך ודרש תסיר בסתר מה נעשה בבית המהר״ל ,ע*כ נודע א
rהמחר״ל הביא לעצמו משרת אלם ,אשר הםהר*ל ישתמש עפו לשמר את
רבע היהודים מעלילת רם  .וכעבור  mארג הבונציי את העלייה הזאת באופן
שיתפסו בזה משמשי המהר״ל  ,ואולי גם המהר״ל בעצמו  .וכאשר אנה לידו
מכךה הזה שנפלה בידו בת הרופא להשתמד ,וישבה אצלו מסינדת נ ט ^ ם
סתר אשר בחצר הקלויססער שלו ,אז פתה אותה זה הבוסר ,שבאשר יבוא
ה.יום שהקדדינאל יעשנה לנוצרית  ,וישאל אותת מדוע תחליף אמונתה  ,ו «ז
ד «ג ה שהביאתה לזה .בי כן הי׳ המשפט לשאול מקודם שאלות האלה.
אז חשיב אמריה אליו? שהסבה היא  ,אשר לא תיבל לנשוא את המנהגים
האבזריים של היהודים באמונתם  ,אשר ישאפו בכל שנה לשחוט נפש מן
הנוצרים ולהשתמש בהדם לערבו בתוך המצית שאופים על חג הפסח .צהכיסר למר את לשינה לרבר לפני הקרדינאל  ,שהיא בעצמה ראתה איזה
ימים לפני  mהחג הפסח העבר  ,שבאי גלילה אל בית אביה שני השמשים
של רב העיר  ,אחד היי איש זקן שפל הקומה  ,והשני הי׳ איש צ קר ב^ מחממוצעת עם זקן שחור ,אשר לא הי׳ יבול לדבר כי אם לרמז באצבעותיי
בדרך החרשים ,יאמרו לאביה שרב העיר שלח לו צלוחית דם על חג הפסח,
׳ואביה שילם ממיטב כספו בעד הרם ,והדם ניחן לתוך עיסת המצות .וע*ב
נמאס לה מאד אכילת המצות עם כל אמונת היהודים  ,והחליטה להחליף
אמונתה באמונת הנוצרים  .ונם זאת למד אותה הכומר לדבר  ,אשר על פי
השמיעה נודעה ,שהשפחה הנוצריה שנאבדדז היא נפלה לקרבן בידי היהודים,
אשר שחטוה ולקחו את רמה לחלק יין היהודים קידם זה החג הפסח העבר5
היום אשר ג ת הרופא הובאה לפני הקרדינאל הניע .ויהי  Pכט׳
^8יושב הבומר,טאדעאוס*  .הרךדינאל שאל אותת כמשפט ,יהיא ענתה בלשון
למודה כמו שלמר אותה הכומר .ונם בקשה מלפני הלךדינאל לכל יערבו
באשמה הזאת אח אביה ,כי הוא לא אשם כזה מאומה .ונם לא ירצח
להיות עד בדבר הזה ,כי כל יהודי עיר פראג יראים מאד מפני רב העיר,
אשר נחשב לאיש קדוש אצלם ,ופקידתי שמרה רוחם מאד .דברי בת הרופא
הםשיסדת'" נחפשטו היש מהר בכל העיר כח׳ן מקשת  .וחררה גדולה גפלזז
^ היהודים  .הקרדינאל חיה מוכרח לערוך מזה פרטיכל אל בית המשפנ* ,
• ואן* כי הכק בלבו שאך עלילה נכזבה היא זאת  ,ם״מ לא היה כיכלתו
להעלים תדבר מפני הטמר ,טאדעאוס״  ,אשר הפצ  Tוהחיש להעריך מזוז
»*טיכל אל בית המשפט .ואחרי שנערך הפרטיכל שלח הכך־דינאל
זממהר׳ל חובן דברי הפרטיכל ,ל מ ק ירע לחשוב עצה להופיע ה א »ז .מן
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התיק של הפרטיבל היה נראה שנערך עיי הביפר ,טאדעאום* בסגגון ועייף
מ אד .באשר שזאת המשומרת העידה בפני הקרדינאל ,שהיהודים מעיר
פראג ערכי דם נוצרי בהמצות שלהם על זה חג הפסח העבר .ושנידע לד
מפי השמועה שזה הדם היא מ; השפחה הנוצרית שנאבדה איזה שבועית
קידם הפסח ,־שהדם יתחלק בין היהירים ע׳י כ׳ השמשים של המהר־ל  ,אשר לקוו
בסף הרבה בעד זה הדם  .ובלתי ספק שגם ידי הטהר״ל נגואלו ברם נפש
נקיה הזאת .כאשר נודע לתמהר״ל שנערך מזה פרפיבל אל בית המשפב
הבין בודאי שקודם כל תכא פקודה מבית המשפט לתפיס נ׳ השמשי־ם בלילד
מעל משכבם ולאסרם בכית הבלא ,כמו שהי מנהגם תמיד .וע*ב נפל המהר׳ל
על עצה הזאה  ,הוא הבין שהמשומדת הזאת אינה מכרת היפב את פני יוס־לי
הגולם  .וכאשר בעיר פראג לא חפר תמיד כין העניים הארחי פרחי סומיב
חרשים אלפים וחנרים  .ע׳ב שלח מן האנשים הזריזים איש אחד שיכרור כי־
העניים החרשים חרש אחד ש־הי׳ רומה מעט אל יוסילי הגולם בקימתי ובזקם■
ויכיאגו לפני המהר״ר  .דברי הטהר״ל נתמלאו  .ובאשר הביאו לפניו איש
חרש ,אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו מכל הנעשד ,והנשמע בעיר ,צוד.
הס־ריל להטמין אה יוסילי הגולם בכית אחר  ,ולפשוט מעליו מלבושיו שד^
רגיל ללכת בהם נימי החול ולתת להטלם מלבושים אחרים ,ולהביא לפגי הטהר׳ל
את הבגדים של הגולם  .ואח׳ב צוה המהר׳ל לתת לזה החרש הזר סעידד .לילה
כר«.יי עם יץ שרף ,ולהשביבו על המשיכב של ייסילי הגולם כחדר הבית
דין  .זה החרש הזר התפלא על זה הבכור ויהגה מאד מן המאכלים וסן היין
שרף  ,אשר אולי בל ימי חייו עוד לא טעם טעם טוב בזה  .וישכב וירדם .
אח׳ב צוה המהר׳ל לקחת את הבגדים של החרש הזר  ,ולהניח אצלו הבגדים■
של יוסילי הגולם ,שהיו ניכרים לבגדי שטש של הבית 5 p
ויהי בחצי הלילה ויקיפו השוטרים את מעון השמש הזקן ר' אברהם
חיים ויבואו אל ביתי ויקחיהו טמשככו ויאסרוהי ויובילו אותו אל בית הבלא .
ובאיהו השעה הקיפו שוטרים אחרים את מעץ הבית דין מקים משכב הגולם ,
ואיזה מהם גאו הביתה  .ובד.שבם שעל המשכב הזה שובב השמש השיני
הא.לם  ,החלו להעירו משנתו  .וע׳י עמל רב עלה בידם להעיד את ההרש
הזד  ,אשר ישן שינה ערבה ונעימה  .בהקיצו משנתו ראה  ,והנה שוש־ים
לפניו בחרבות ירמחים  ,נתבהל מאד ילא ירע מה רוצים טמנו  .אולם הם
ד.ראו לו שילבש את בגדיו המונחים אצלו  .ומחפה הפחד והבהלד .לא הביר
שאלה הבנדים אינם שלו וילבשם  .אח״ב הובל גם הוא אל בית הכלא  .ויצזי
בבקר וועה עיר פראג נעשתה כמרקחה מן הבשורה הרעה הזאת שד^.ילו
?ל ג׳ השמשים של הטהר״ל  ,ופחדו הכל שלא ילכד ח״ו נמצודד ,הרעה-
הואת גם המהר״ל בעצמו  .ולא ידע אי^ז מה לעזיר בזה מלבד לעזור באנחה^
^ ן ה ואצדרת תד.לים ,יום המשפט גגנל להיות אחרי חדש יפי םlu t ,
דיזמנד .מבית המשפט שיבוא אל הטשפפ ,כפגךדת ד&לך
לוממצ־״ל
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\וד אל ף' ,אגנם המהדי־‘ ייא נה ולא שקש וישתדל הרגה לעזיר בןה  .ראשית
משה חק־רה ודרישה חזק־ ע׳׳י אנשים זריזים וחכמים בשקום שהשפחה
הניצרית היתה משרתית ,להיורע הםק־מ־ת שנוכל לחשוג עליהם שהם םקים
תילדתה וטשפחתה ,לטע; דעת ויחפשנה שם ,כי ביראי ברחה אל ם^ם>
מ־לדתה .ונם חקרו ודרשו היטב השבה שגובל לחשיב עליה שכעבור' m
ברחה משם  .החקירה והדרישה הראתה יידעת שנצרך לחפשנה בד׳ מקי 6ות ,
ג׳ כפרים וב׳ עירות קטנות שהיו רחוקים מעיר פראג רק איזו פרסאות  .ייקח
המהריל שמנה אגשים •ישלחם בלאט שנים שנים אל אלה המקופות  ,אשר
יטייל• שם בסיד ויחפשו את השפחה הנוצרית הבייח ת .עבדו שנים עשר
יזם ובל שמנת השלוחים חזרו ריקם  .והי׳ להכזהר׳ל יגון ועצבות נדול מזה .
ויעברו עוד שלשה ימים וישלח המהריל בלילה לקרוא לפניו את יופילי
הנילם ,וישאלהו ראשית אם מניר הוא היטב את השפחה הנוצרית ,שהיתח
מחממת התנורים אצל היהידים ביום השבת  ,ויודיעהו שבעביר שגאבדה טן
העיר פת<1ם נתעוררה על היהודים עלילת דם .יוסילי גולם ענה ברמיזה
שהוא מכיר אותה היטב  ,יגם ייכל •‘הכירה אפילו בין אלף אנשים  .אז בחב
חמהר״ל מכתב בלשון דמדינה על שם הבעל הבית שהשפחה היתה אצלו ,
באלו הוא שולח אגרת הזאת אל השפחה לבקשה שתחזור אליו  ,ותוכן
המכתב היה  ,באש־ שזה הבעל הבית מתחרט על החטא שחטא נגדה ועל
העילות שסבלה אצלו לבסוף .ואחרי בקשת מחילה ממנה ,הוא מפצ  Tבה
מאד ומבקש אותה שתחזור תיכף אליו  ,ולא יחסר לה אצלו מאימה .ובשביל
זד .דעא שולח אליה ציר מיוחד את »ה האלם בן משפחתו עם כ  fpהנצדך
•על הוצאות הדרך  ,לשכור עגלה מיוחדת תיכף ולבוא העירה פראג  .ו שד
הרז אוחד .בדברי חנף לבל תחזיר שאלתי ובקשתו רי^ , !:רק שתשבור תיכף
עגלה מיוחדת ותחזור עם זה השליח העירה פראג  ,בזה המכתב הניח המדד״ל
גס כסף הנצרך שיהי׳ לה די והותיר על הוצאת הדרך  .וימסור  rwהסבתב■
הכסף ל  Tיוסילי הגולם ,ויבינהו ויזרזהו ,באשר שהשפחה הזיהז בלחי
ספק היא נמצאת באחד מאלה הארבעה מקימות ,ויפקוד עליו בחוקה שיראה
בכל בהו לחפשנה כאלה הד׳ מ^מוח ,שיטייל עצמו איזה ימים בכל מקום
ו ^ ם ויחפשנה היטב ,עד אשר יסצאנד ,.וימנצר כ  Tה את הטבתב עם הבקי
•ו^אה להחזירה העירה פראג ,דד.יינו שלא חיז עור ממנה ער אז«*
המע עטו העירה .וגם גזר עליו הטדזר״ל עמיאה לקיים השליוצח הזאה
במשך עבי שבועית ער יום המעזפט  .אזיצי כך הלבישו את הגולם בכורי
ה^־־לים ויחנו לו צדה לדרך ,וטרם האיו• הבקר הו^י לדרפו:
שני שבועות האלה גזו ועברו ,יום המשפט הגיע ,ויוסילי ^ ל ם עור
לא בא  .חמזע־״ל הלך בלב נשבר מאד ,ויגזור תענית ^ בל עיר פרימ
ביום ש ל ^ יים הםשפט  ,ונם ציה להבריז שיתאספו כל היוצרים באעמומית
יום הטעמט לבתי כנסיות ובתי מדרשים לגגצר כל־שפר'
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נגכיו ח ו«מןות .ובכית הכגסת הגדולה גנע המת־״ל גן » ® ל6גי T*3m
לי»םר תהלים  ,יתבך עפו כל העדה ,לפני בית הגבוה ,מ בנ ה מאכני ניו?-
וסיוחד לטזפפטים הגדולים ,החל ההסון להתאסף כב^־ ,ובי תד  wההמון־
ק הנועדים ,זאיו״ב החלו גם השיפטים ל ס א אל בית חטשפט .נס הבו«*
,םאדעאים* עם המשוטדת בת הדופא נסעו שטה כענלת עב  ,אוע־י  Pהיבאי
ג׳ הש=ש ם  ,נסגרים בשלשלאות וטם־בבים בעןםירה גדולה  ,אל בית הסשפם ,
מם ר&הר'ל בלוית פרנס העיר ר' מרדכי םיי?ל בא שמד ,בעגלה נתירה ,השיפם הגדול היושב כראש נתן אית בפעמון הזהב אשר לפניו מ
הטש,גט  .לראשוגה שאל היושב רא־ש את ד,שםש ה?ק ר׳ אברחם מי ם  ,אם
הוא סודה באשמתו  .כי חלק בין היהירים דם נוערי!ץדם חג הפפח ל ^־ מ בושך
הפצות  .ויענה השמש הזקן שהוא אינו יודע סכלום  ,אח״ב  npbהש־®*-
היושב ראש צלוחיות קטנית  ,מטולאות עם משקד ,אדום  ,וישאל את דעזרש
ברביוה  ,ז « נשא צלוחיות כאלה  ,ויחשב הודש כודאי כי יין שרף אדום י?ע
בצלוחיות האלה  ,וני יחפץ השופט לככדהו בשתיית כים יין ׳«8יף  .ועל ק
נענע החרש בראשו לאמר  ,הן יהן  ,ועל פניו נראו איד,ות שטחה ות^ע^ן ,
ונם הראה באצבעו לתוך פיו  ,או נשמע כבית הטשפט קול שאון  ,בי חבו»•
.םאדעאום' עמד טטקוטו ויאמר אל השופסים  ,בי זה החרש הוא ער א ם מ
תעא מדאה ברמיזה על ,ד,ף לאמר ,כי אמת הדבר שהיה בי ח צלוח ות באלה
עם דם  ,ועל זד ,הירח באצבעו לפיי לאמר  ,כי זה הדם השתסשו ני לאכלה  ,שינאי־
ישראל הנטצאים שטה הטכיטי לדברי הכומר .אכל נטצאי הרנה אשד סחקר
סדברים כאלד■  ,ויאטדו כי זה הת־ש טורד ,באצבעו לאית על  ,הן' לא»• .
כי ריצד ,וטבקש לשתות כוס יין שדף אדים  ,אח״ב לקח הטליץ  ,אשר מ ג מי
טעד הנאשםים ,סכין בידז ,ולעיני החרש העכיר הטלי׳ן אח הםכין DV
עומת ליעת על שחיטה ,וערה לד,חרש באצבעי על הטהר׳לועל העלוחיות׳
ה ק »ו ת ,א סיודע ודא דבר טד .מזה העגין.פני החרש ^וביגי וינענע ברא »
לוצרו ת,לא' ,ויענה ע׳ז חכיטד ,טאדעאוס״ ,בי החרש יחעעב ששיאלץ n w
»ו Tעד ,לשחט את זה הרב ,וע׳ז הורה ,לא״ ,הטליין התחיל לדתיובוו ע *
חכומר ,אז צלעל היישב ראש בפעפן הזד.ב לאות ,כי ישתנך הפתמכחיט ,
ייגךא אליו את הטשומדת  ,כי תעיד עדותה ולא תתידא ט^ו־בר כל
יד^־ ,במש»פ הזה ,היא ה r*^*rrליספר לפני השיפטים בפה חלק אות ג או «
כנן 5ד בהפרטיכל מה שהע־דד ,לפני הקרדינאל ,שאלה שני ומזטשים הביאו
 mצלוחית הדם אל אביר ,בלילה בפ ידת הרב  ,ואביר ,שילם כמיטב בעד זיו■,
מר^ את הכפף ליד השמש הזקן הזה ,וצלוחית הדם הי־ אצל השטש חב' זצזר.#
א »• ודא בעצטד ,לקחד ,מיזע הרם להצניע  vmברצון אביה ■«W ^ .
היועע ראש ,מאק היא יודעת שהשפחה הנוצרית שנאכדד .היתה מ ך בן
מי ם הזה  ,השיבה ,כי פצים הלכו השמשים מבית אביה נתן השמש ה »ן ה מן
 r r mליד אביר ,,לאות עלברכתהפדידד,,ואז א»* לו בזד ,הלשין י ' m t
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ת ח » אדון  .מ א ר מי'! כי כאער יגי^ ה!ץר על החורף .י ^ ן לגו
כ®־!? או8־ת להיותה מחממת אצלנו התנירים כיום העגה*  w .נגע ח>%יין
אל ^ ^ מ ד ח וי!«אל אותה ,אם מכרת היא חיטב את »י עני  D»Bt»nא»־
 mכבית אביה ,ויודעת היא בבירור בי אלה הטה העומדים לפניני  .יו מנ ה
חסעומדח בצחוק ותאמרו.הלא אלה הסה ,וגם בחיפך הייתי מכידפר כראות
המליץ שעומדת היא בדבריה בעזות מצח ,הציע בקעתו לפני ה ^ » ד ם
שיעלוצ להביא את אביה אל בית המשפט ,ולח^ר גם אותו אם יאמר בדברי
בתו  ,ויענה היושב ראע כי עוד לפני המשפט נשלח כתב הזנעה אל אביה
שיבוא אל המשפט בתור עד ,ונידע ,כי זה שני שבועות עכרו •®M ,אביה
ד Tו  vלגמרי מעיר פראג למקום בלתי ידוע ,ועל בן אין לרוצת
ד aשפ  0בשביל זח !
ככלות היושב ראש לדבר את דבריו האלה ,נשמע פ ת ^ בחוץ לפני
חלוני בית המשפט עאין ורעש גדול של צעקת ההמון .כל האנשים הנמצאים
אז בבית המשפט נבהלו ורצו מהר לפני החאגות וישאלו, :מה זא תי מה
נ^יה שמה בחוץ ?' ותיכף נודעו  ,כי באמת נקרה בחוץ נפלאות גדולות .
 31ך היה המעשה :כי זה ייסילי גולם האמתי נראה פתאש נוסע ■בעגלה
בפד,ירוה ובבהלה לפני בית המשפט אל תוך ההמון  ,זגענלה ישבה אותה
השפחה הנוצרית ,אשר נאבדה פתאם מבית אדוניה ,וימצאה ייפילי הנילם
בכפר כאשר היתה בליית בגי משפחתה  ,וד^כתב עם הכסף שמסר לידה
פעל אצלה שחסע עמו העירה פראג  .וכאשר עברה העגלה דרך רדחיב של
ביה המדד׳ל  ,העמיד הנילם את העגלה ויקפץ ממנה אל בית המהר׳ל ,
להודיעהו כי מצא את השפחה ולהחליף את בנדיו  .את בנד הערלים שתי׳
לביש בו הפשים ולבש את בגדי שבח אשר לו ,כי בכגדי חול שלו ד^
לבוש החרעז הזר  ,אשר הי׳ אז בכית המשפט  .ובאשר ראה שאין המדדיל
כביתו ,ורדאו לו שהמהר״ל נמצא שש גבית אבנים הגביה ,חזר וקפץ על
דדננלה והתחיל בעצנד לרדוף את הסיסיט שטה לפני בית הכזשפט ,אל תוך
ההמון הגדול אשד עמד אז שמה ,ולזאת נעשדז בין ההמון רעש גדול ונשמע׳
צעקות גדולו ת,י ש מהם צע ^ אוי ואבוי! כיירזצ לנפשם ,לבלתי תעבור
^יד & העגלה עם הפוסים  ,דש מהם צעקו זעקות של שמחה וביותר היוצדים
הנמצאים שמה השמיעו >ץל הידד גדול ,י ק כי הכירו תיכף א.ת יוסילי גולם
האנ«^ ואת השפחה הנוצרית ,והבינו בי מעשה נסים יש כ^י ,ע ב » « צ
ב?ךל הידד ובמהיאת כפים .לא ארבה השעה והשנצעה הגיעה אל מ ת
ה^!1פט  ,מה דדעש בחיץ  ,ויצד השופטים להבנים בבית המשפט את וצ»וווים ,
» ,ד»י באו  .כאשד אך ראה הגולם את  Tnyi' 5יו שג כבית ד » ש » f ip
«ליי ,ד1אזצ ברמיזה ע״י חנועיתיו הטשינית בי מצא את הש«זה ו ע אנ מו
הציגה ל »יו ונעשה שחוקגדול .אולם המטר.טאדעאוכד ק 1וע מ מ מען ISfew
ג « ד ,כהוודע להם בי נמצאה ^» 2צז זעוצרית  .והמשוטדת נתעל « 1ו » 2ן ן
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על הא•־*[  ,יע״י זה נתכדל הרעש בבית המשפט עד אער העירו אותה .
אז התחיל השופט הראשי לצלצל בפעמו הזהב לאות על שתיקה ומניחה,
ויקרא לפניו את הפהר״ל ייוש־יבהו אצלו על הכסא ,וישחר את פניי
להוריעהי  ,מי הוא זה החרש• השני  ,אשר הביא את השפחה הנאבדה ,
ואיה נדציזה .אז הציע המהר״ל לפני השיפטים את כל עמלו והשתדלוד״ו
מהחל ועד כלה לגלות את האמת לעין כל ,כי אך עלילה נכזבה היא
שנארגה ע׳י ג ת הרופא הבוגדת נעמה ודחה ,ויספר איך עזרוהו מן השמים
ש-תהכס בעצות ותחבולות טיכות ,להציל נפשות אביונים נקיים מעונש
הנס על לא חמם בכפם  .השופטים נבהלו מחכמת המהר׳ל ויתפלאו מאד
על דבריו .הטה שלחו טיד לקדוח אח הבעל ה בי ת ,אשר שדחה אצלו
השפחה הנוצרית הנאבדה .כאשד בא אל בית המשפט הבירה תיבף .
ינס השפחה ספדה לפני השוטרים  ,כי ברחה מפני דברי ריבות אשי
התעוררו עליה  .ונם הראתה את המכתב אשר בעבורו חזרה העירה עבי
השליח האלם  .אז לא יכול עוד השופט הראשי להתאפק וינשק להמהר״ל
על מצחו  ,וילחץ את ידו באהבה  .ויודה לו על עמלו והשתדלותו  ,אשר
הציל בחכמתו אח השופטים לבלתי יאשימו נפשית נקיות  .הנאשמים נשלת
תיכף לחפשי  ,ובטקימס נשפטה המשומרת להאסר שש שנים בבית הכלא
בעבור עדות שקר .הכומר .טאדעאום״ נסע יבי תי בבושד .ובכעס גדול,
כמו שכתוב אצל המן .אבל וחפוי ראש״  .יהמהר״ל נסע לביתו גשמתי♦
ובכבוד גדול ,וגם בל העיר פראג צהלה ושמחה:
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בעיר פראג היה סוחר יין  ,גביר גדול ואיש נבכר  ,ושמי ר׳ סיב ^
3זד*גער  .היינות היותר מובחרים היו נמצאים רק במרחופו  .בל הטטריט
ח«־י החיילים קנו תמיד רק אצלו יין להסית־ הזה היחד .כת יחידה י »ז
תיאר ומשכלת בה מיז שנה  .אשר "היתה עקרת דתנוח והמנהלת את כל
ממכר היין  ,י ק בי היחה בקיאד .באיזה לשונות ויכלה לדבר עם כל מיני
האנשים .גם הכומר .טאדעאוס'  ,אשר היה מפורםם לשונא ישראל נ ת ל,
בא שמי! תט  Tלקנות יק  .אמנם היא הפיל עינו דדעה על בה היחידה .
אשר ישבר .תמיד בהחנות  ,ויארב עליד ,להבין רשת לרגליה שתבוא אל
ביתו  ,למען ייכל לפתות אותה שהחליף דתה כדת הנוצרית  .ילא בה
י»־אל אחת נפלה ברשתו באופן כוה ,כי ת א היד .בעל מלאכה גדול
גזה  ,אוי^ם אל בת היהירה הזאת לא הי׳ לו עוד שום שייכות והיכריח
;« 1ה שיוכל למשבר ,בחרמי  ,כי היא היתד .באמת בתולה צנועה בעלת
מדוח
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&דזת פיבות  ,וגם הוריה היו אנש־ש מכיבדים יר8י שמיש ודוחסים
>דולים  ,ושמרו את בתם היחידה כבנ ה עיגם  .ולא גתגיה אפילו כשבת
ויו׳ ט ללכת לטייל החוצה  .ויפיל זח הכימר על עצה הזאת  .הוא התחיל
■לקנות יין כהלואה  .וזאת הנ ה יחידה היתה מנהלת הפנקס יכותנת בל
החשבונות .וכעבור איזה זמן שלחה אל הכומר את המשרת עם חשבון
נמה מגיע ,והכומר שילם הכל  ,ומזימת הכימר היה ,שע׳י זה יוכל
לעשות איזה סכמוך בהחשבון  ,עד שתהי׳ הבת יחידה מוכרחת לבוא
לביתו עם הפנקם  ,להראות לו הטעות  .ועצה הזאת עלתה ביד הכומר
להוציא מחשבתו לפיעל  ,יי בכה פעמים בא המשרת עם החשבון ושילפ
כראוי  .ולאחר איזה חדשים באשד נשלח המשרת עם חשבון בידו ,
אמד הכומר שהחשבון אינו צרק  ,ובי המשרת רוצה לקחת בסף ברזנם
בער עשר צלוחות יין יותר מכפי המגיע ,על פי החשבון שנכתב בהפנ^ו
ישל הכומר  .המשרת התנצל שהיא לא כתב החשבון בי אם בת הבעה״ב .
ואמר הכומר שהיא טעתה בחשבינה  ,וכאשר תבוא אליו עם הפנ^ז יר<«ן
לה את הטעות  .המשרת הלך לביתו עם החשבין  ,ויספר להבת יחירח
דברי הכומר  .היא לא עלתה על דעתה בל דע  ,יען בי לקחה אתה^־ .המשרת  .ותקה אתה את הפנקס וילכו שניוע אל הכומר ■WK3 ,
ג או שפה  ,סיפר הכומר לפני הבת יחידה ,שהטשרת הובע בעד ע»*
צלוחות יין יותר  .ובקש מאתה שתכתוב לו חשבון צדק כמה מניע עפ״י
הפנקס  .היא עשתה בן  .אמנם החשבין השני היה נ״כ כחשכון הראשון .
ויתפלא הטטר ע־ז  ,ובתוך כך ויהי כמזכיר את הנשכחות  ,ויקרא בקול 5
^נזכרתי שהחשבון צדק  ,אולם נם אחי הצדק י כי לפני איזה שבועות הובא
לי עשר צלוחות יין שהיו במו חומץ ,ולא רציתי לקכלם ,ע״כ לא
,גכתכו אצלי בפנקסי'  .ועל זה התפלאד ,מאד הכת יועדה ,כי ירעה
שהיא שלחה תמיד אלהכומר הזה מן הייטת היותר נעבחרים  .ייצוה
הכובע־ להמשדת שלו שיביא אח העשר צלודצת יין העומדים בםרתו»
גטקום מיוחד בסל מיוחד .וכאשר הובא היין אמר הבינע־ אל דג ת
יחידה, :הלא אגכי פתחתי רק צלוחית אחת הזאת אשר איננה מ ל א,
לא תאמיני לי פתחי לך בעצמך צלוחית אדע־ת ,ותטעמי ותראי כי
חומץ הוא ולא יין'  .היא התרצה בזה  ,ותקח מן הסל עלוחית מלאה
ותצוה להמשרת שלה שיפתח את הצלוחית ויתן לה כום יץ לטעים.
בלתי ספק שדגומר עשה מקירם את כל היץ הזה שיהיה יין נסך נמיר .
מ־זבת יחידה הזאת לא עלתה על דעתה שאסור לשתית זה היץ  ,אפיל1
■^אם וצא רק סתם יינם  .כאשר טעמה את היין דאתה כי טוב הוא באמת ,
ותשת כל הבום  .ותאמר בשרזוק  Vהכומר , :הלא יץ הזה הוא טיב
׳ויפה 1ובעז ירצה האדין מזה היין  *1ויעשה הטמר כמתפלא  ,ויטעם
ג ס הוא מן היין ויאמר . :הלא כאמת יץ טיב ת א נ* ויצרה לפתח עוד
ציו ת ת
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זוליחית  ,ותפעם הבת יחידה לראעינה ,ותרא,כי גם  mהוא יין טי ב,
וגם הכופר טתה אחרי׳ ויאפר  ,כי עתה הוא רואה טה־א היה בטעות■
ובי הערק עפה  .ובתוך כך תתחיל הכו®• בפה חנף לבקש פתילה ם5
הבת יחידה על אשר חשדה בחגם  ,וגם את ידה לקח בידו וילחץ אותה
באוזבה ובהכנעה .האסגם כי פעודה עוד לא נתנה ירה לאיש זר .אול»
באן לא יבלה להעיז נגדו  ,ונם היץ נסך אשר שחתה עזר לזה ..
ותענהו כי אין בלבה עליו בלום  ,כי כל האנשים אך בשר ודם הפה
ועלילים לטעות  .אחרי כן שילם לה הבוסר את כל הכסף הפגיע לה
על פי חשבונה  ,ויתחיל לנגים עפה בכל פעם יותר בדברי חיבה וירידות ״
ולעיפת זה נם הבת יהירה  ,אחרי אשר שתתה היין נסך  ,ואחרי אז«י
נתנה ידה להבו®*  ,בער כל זאת בקרבה כאדם הנחש  ,ונהפך ל ב ה
בקרבה ליהנות פן דברי הכופר  ,ונכנסה נם היא עפי בדכרים ונתקשרח
אליו ככל פעם יותר  .ובאשר הלכה לביתה נתנה היא פעצפה את י ד ה
אל הכומר  ,ותפדד סע® כדברי אהבה  ,עד אשד היי סקום להביסר
לבקש אותה לבא לפעסים אליו .דברי הכופר פעלו פאר על לבד .לרעדז,
ופאן והלאה התחילה לשלוח פכתכיש להכיפר ע׳י משרתו שבא לקחת
יץ ע מר הכופר  .ונש הכופר כתב לה פכהבים ופשבה אליי בכל esta
יותר  ,עד כי התחילה ללכת םעצם~ אל הכופר בם^  .וכן נפשך ה דג ד
איזה זסן  ,עד בי פעם אחת לא באתה הנ ח י ^ ד ה לביתה לישן ,
ונאבדה כ® אבן כפים  .אצל הוריה נעשה רעש גדול ונ שמק צעק ת
ובביות  ,כי לא היה להם בנים ס״בד הבת יחידה הזאת  .הפד .התחילו
לחפש איתה  ,ולחקיר ולדרוש אצל אנשים אם לא ראה איש אותה  .עד
אשר נודעו מאיש אחד שראה אותה כאותה הלילה שנאבדה  ,כי הלכה■
בזד .הידצב הצר הסוביל אל ה,קלויםטער״ הד.וא של הכופר ״טאד^ום״ ,
הבשורה הדעה הזאת פלחה כליותיהם ,כי הבינו אשר כרעד .היא iw ,
נפלה ברשתו  .ויריצו אל הניפר בבכיר .יצעקד .שירחם עליהם ויחזיר
שדבריהם  ,ושצד רנצ
להם את הבת יחידה שלהם  .אולם הכופר
עליהם  ,באסרו  ,כ* לא ראד .אותה ואינו יודע מ מ ה מאומה  .הידית
הלנו לביתם בפר נפש ודפעתם על לחים  .ובל רואיהם בבד .לבו בקי ®
fר שברם הגדיל .הכיפר .טארעאוס' נעל את הבת יחידה בחצר־.
^קלויספער* שלו בטקום מחר  ,אשר לא יהיה באפשרות לשום כן י»י«
ל1ז«ת אוחד .ילדבר עמה דרך ה ^־ן  ,וירא שלא יחסר לה מאופה .
ויכנום אליה בכל יום לדבר עפה «4דוח הדת הנוצרית שתקבל ^ןי ה ,
זחתוזיל ללפדד .את החפלות שלהם.לבסוף הכיר הכו®■ בי נפלו פניה*
ובי נראו בה עצבק ופרה שחורה  .אז הבין חבו ® כי ישיבתה גלמידת
תחליש את עצביה  ,ואין רפיאד .לפבאובה כי זעז שימציא לה ועזן ®אוי
לד ,,אשר יוכל לבוא אליה לפעמם לדבר עפה ולהתרועע ע מז ^
הכו ®
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ימפטר >8אל מדוע »י ה רעים ,וינחם ^ ה ה וידכר על לכה ,כי לא תאריך־
לה ו מן » ג מיאוי‘
W־ ^טיבתה גלמודה ,וכי דואג הוא עבורה
 , tAאער תראנו בקרוב !
איוו פרפאיח הרחק מעיר פראג היה דר דיכם  p iועעיר גדול ,ול•^
;־  rmלו בנים ,כי אם בן יחיד משמנה עשרה שנה .הבתר הזה היה נועוד
לנ8־אה ואיש משכיל ומלומד גחל  .הכומר .מאדעאום״ היה ידידו ואוהבו של ׳
 mהחכם הזקן ,והיה ככן בית אצלו .ויעלה על דעת הכומר הזה לשרן*
את ו ען יחיד של הדוכס עם הבת יחידה הישראלית ,אשד ישבה אצלו ב»י־
בשביה .ויסע הכומר אל החכם והציע לפניו את הרבר ,ויפאר מאד םי»*׳־
את הבת יחידה  .ויספר לו הולדתה  .ואצלם היה זאת יחים גדול לקחת כת
דשראל מוסרית  .וידבר גם על לב הבן יחיד שהצלחה גחלה חדד׳ ואת
עבורו אם יזכה לקומה לאשה .והרליטו שיבוא הדוכס עם בן יחיח העירה
*■אג ביום הראשון ,כדרכם לננצע להקלויסטש* ,וישארו אצל הכומר על
^ ד ת צהרים ,ואז יציג הכומר לפניהם את הילדה ,ואם תמצא חן בעיניהם
ידציצו בזה .ויהי ביום הראשון ויבואו הדוכס הז^ עם בנו יחידו העירה־
®י־אג .ויעש הכומר .טאדעאום• לפניהם משתה ג ח ל .כטוב לבם כיין שלח
דגונ«־ לקרוא לפניהם את הילדה .והיא בבר ידעה אל סה הדבר סניע ,כי'
מז ט ר הוחע לה מקודם שתתקשט ותתיפה עצמה כראוי  ,בי היום חנך א'
לההיצב לפני חתן םפו<צי  .והיא כן עשתה ותבוא לפניהם כעת משתה היין .
משאה חן מאד כעיני הדוכס וכע*ני כן יחידו  .הם לא נסעו שד כיום הזה
הביתה  ,רק נשארו ללון אצל הכומר  ,למען יוכלי לדבר יותר עם הילדה■
הזאת .ליום המוצית הוק עוד מ?מה גחל אצל הכומר .והילדה נקראה אל
זמ שתה וישכה אצל בן הדוכס נמחלת המשתה עד סופו בלב שמח ,כ «
ו מן ובלה ,ואחרי המשתה נתנו ידם זה לזה לאות כי ננמר השידוך.
ויחלי« לעשות ד ^ נ ה אחרי שני חדשים .ובאותו היום שהקרדינאל יכיאנה
בברית דת הנוצרית ,תהיה אחדי כן החתונה .החתן נתן לד.כלה בטתנה
טבעת זהג עם אבן טוב ויפה  .ועל המכעת היו נחק:ךת שחי אותיות של■
שם כן החכ ם .אחרי כן התפרדו זה מזה ככבוד ויסע החכם עם בנו,לכיחו5
אנעם וצרי הילדה נם הם לא נחו ולא שקפי ככל העת ההיא  .ה ם׳
השתדי^ו בבל הבוצת להציל את כתם פתחת ידי הבוסר ,פאדעאום״  .זרלם
^־־יקיהיתח בל יגיעחם .באשר ראו וצריה כי אץ לר& ^  r sוטציל■
בעירם ,החליטו לנסוע ישאר בשרם הגאון הנחל ר׳ יעקב גינצבעו־נ מק״ק
»־יד8ש*ג זצ״ל שיושיעם מצרתם ,בי הדבר נוגע גם אליו .ויענה להם
מז טן, :הלא יש לכם כ עירכם לרב אכ״ד הגאין הצדיק הנחל הפ מי״ל-,
ילפה כימ ם אלי ,הלא הוא יבול להושיע לכם יותר ממני״ .ויבתב הנ *ן
,וצ־**ג להמזצי״ל מכתב כקשה ,שהיא מבקש אותו מאד שיכניס ע צ « ברבר
הז ה ,וישתדל בכל הכהות להציל את ג ת ההורים האימללים האלה \ p
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•דדיפת איפר נלכדה ,ני הדבר נוגע נם א ^ו ,י ק כי ת א ^ •י ט
וגואלם  .כבואם לכיתם מסרו תיבף את הטכהכ ליד המדר׳ל  .ויבק׳יו
מםגו בבכי ובתחנע־ם ש׳ישיע להם  pהצרה הגדולה הןאח .ה מ מ-׳ל
הי' לו עגמה נפש גדולה מזה המכתב .י ק כי לא רנה להלועו tss
 mהכומר .טאדעאום״ ,בי הכיר אותו לנחש גדול נוקם ונוטר וייונא
ישראל מאד .אולם חזקו עליו דברי הגאון םוהדי*נ ,בי היחד ,ירידות
גדולה ביניהם  ,ויתיישב המהר׳ל עצמו להשתדל ברבר הוד ,בסיר גדול לפני
אנשי עירו  ,למען כל יבולע להכומר שהםהר״ל הכגים את עצמו כדבר הזה .
ועל כן עגה הםר,ר״ל כפני כל האנשים הנמצאים בביתו בקול דם  ,שאין
לו שים עצד ,להושיע להם  ,ושאיני רוצה כלל להתערב בדבר הזה  .א ק
גלילה שלח המהר׳ל בסיר את השמש הזקן ר׳ אבררום חיים לקרוא ל »יי
אח ההורים האומללים של הילדה .ההיא .כבואם אל הטהריל אמר דהם
שיכניס עצמי ברבר הזה לבקש איזו עצה לר.ם .אבל באופן לבל יוודע
לאיש שתא התערב עצמי בדבר הזד .,ויצור ,אותם כי יכינו תיכף ביום הממית
במקום נםתר בחצרם עגלת צב רתימה בסוםים טובים ,עם בעל עגלה טוב,
שיהי' איש נאמן רוח ובעל סוד  ,ומלבד זה עוד שגי אנשים גמרי חיל ,
אשר יהיו אגשים נאמגים אהובים וירידים להם  .והמה ,יהיו מוכנים ימזומניט
בכל רגע לברוח עם הילדה  ,כאשד אך תניא הביתה  .וגם שאל איתם
המד,ריל אם יש לר,ם מקים טוב כא.יזו מדינה אחרת לכרח עמד ,שמה ,שתוכל
לשבת שם כמנוד,ה ושיתנו עין עליד ,כראוי  .ייאמר אביה שיש לו אה בעיר
אמשטרדם  ,אשד יש לו שם ג'כ המסחר היותר הגדול םן כל יינות .
ו ת א גביר גדול ,ינם בן תורה וירא שמים ,ושמו ר׳ תי ם כערנעד .
ייוכל להיות מקום טיב עבירה . ,וייטב הדבר בעיני הםד,ר'ל ויסכים למקום
ד,זה כי טוב הוא  .ויצור ,לאביה ולאמה שיתענו שלשה חעניתים מן יום
המחרת ,יום אחר יום ,וכלילה ,יאכלו .ובכל ש ^ ת הימים ינסרו ספר חהלים
בלו בבכיה בכל יום ויום  .אחרי כן שלחם לביתם  ,ויזרזם לבלתי יזכירו
בפני בל איש שהיו הלילה אצלו  ,או שהוא מתערב בדבר .התרים האומללים
^ כו לביתם כלב מלא תקוד ,.ויעשו בבל אשר צוד ,אותם הםד,ר'ל«
בשלשת ימית האחרונים ה^י-לה  ,אשד הורי הילדה התענו בתפלה
וזעקה ובכיה ,החחילד ,הילדה שם בחדרד ,לד,הגעגע טאו־ אתיי אביה
•ואמר ,,בזברה איך המד .סיללים על  ,,Tואיך הטה היו תרים סיבים זמייה
ועתה בנדר .בד.ם והשליכה אותם אחרי נווד , ,ללכת אחרי אנשים זרים ,
ולא יבלה ,להתאפק ותבך כל הלילד , ,בי ראתה אשר אין ממס לנפשה P
ד,פח אשר נלכרה מ  .למדדתו כאשר בא אליה הכומר ,וירא כי נפלי פניה
ועיניה אדומות  ,שאל אותה  ,מר ,קרה לד , ,ותענד ,אליו בי איננה מעפ בקו
דגריאות  ,אולם אין דבר בי עוד מעט ותעבוד הפזהלה םעליד . ,בעת ההיא
^ ה מקרה שהקרריגאל אשר בעיר ,קדאקוי״ כך'! אליי אח כל המ«*יפ
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אשר היו תחתיי לאספה גדולה  .האת דרה פלא  ,שגש הכיטר ,טאדעאוס״
:סק קל אספה הזאת  ,אף שלא היה תחת הקרדינאל ההוא  ,טרם שנפע
המנ«־ טגיתו ל״קראקוי* הזהיר את משרתיו טאד  ,לכל יניחו לבל איש זר
ליכנם בחצר הקלויסטער  .להטהר״ל נידע הדבר  ,שהכיסר .טאדעאוסי נסע
ל.י^*אגץי* קל אספת הכוטדים  .ויקרא הטהר׳ל אליו בלילה כשיד את יוסילי
גולם ויספר לו  ,כי בת ישראל נפלה ביר הכיטד ,טאדעאים״  ,יבי היא בודאי
יושבת שם באיזה חדר נסתר בחצר הקלויסטקר  ,וקל בן הוא גוזר קליו כי
גליל הבא יציל משם את הילדה ויביאנה אל בית אביה ר׳ טיבלי בקרנקד
ובשביל זה הלביש את הגולם קם הקמיע הידיק אשר קל ידה נקשה ,רואה
ואינו נראה'  ,וגם מסר השהד׳ל לידו מנתב קטון  ,כתוב בו לאטד ! .אנכי
זקנך באתי אצלך מן השמים להצילך סבאן  ,החביא עצמך בשק הוד , ,ואגבי
אשא אותך אל היר־ך*  .ויתן המהר׳ל אל הגילם שק גדול שיקחהו עמר .
ויציהו ללכת תיכף בבקר אל חצר הקלויסטער  ,ויאמר לו שיעכייר עצמו אצל
הדלת הקטין של ברזל  ,בי דרך שם נבנסים ויוצאים אנשי החצר .ויסש יש
מנעיל בזד , ,אשר טכפנים יש ביכולת לפי־הו גס כלי מפתח  .אכל איש
זר אינו יודע איך לפתוח כבפגים בלי מפתח  ,אם לא דאה איך נקשה הדבר
וקל כן ציה את הגולם שיעמוד שם מן הבקר ■ ,ימתין קד אשר יצא משם
איזה איש  ,ואז יהי׳ ביכילתו באותי הרגע ליכנס ולא ירגישו אותי  ,כי ק*י
הקמיע הי׳ .רואה ואינו נראה׳־ .יגם פקד על הגילם ,שכאשר יעלה כידו
ליבנס  .יטייל כההצר שם כל היום  ,ויראה ה־מ־כ איך פיתחים את הדלת
בפגים בלי מפתח  ,וגס יחפש שם היטב בכל המקומית  ,ער אשר 'תיור?
לו דחדד שהילדר ,יושבת בו  ,ויכנס שים בלאט  ,ויהביא עציטו בחדרה עד
א״ר חצית הלילר , ,שייראה שכל אנשי החצר ככר ישינים  .ואז אם גם
הילדה תישן  ,יקיר אותה ויניח לפני ד את השק עם המכו
ואחרי קריאתה
את המכתב יפתח את ה?
כדי שיתכנס בי  ,י.־;ז יקחנה קל כתפי
ויצא עמה דרך דלת הקטון של ברזי“  ,וישאנה אל בית אכיה ואמה  ,ויצא
פשט ויבוא אל בית המהד׳ל לישון  .בל זה למד המהר׳ל את הגולם והזהירו
איזה פקסים קל כל דבר ודכר  ,ער אשר הראה הגילם שהיא מבין הבל ,
ומקבל עליו למלאות הבל באמיר אליו  .ייסילי מלס הזדרז והזדיין עס הכל
כבנך השכם יהלך שמה  ,ועלה בידו לעשית כשלימות נבל אשר גזר עליו
המהר״ל  .ובשעה השניה אחר חצות הלילה הביא יוסילי הגולם את הילדה
ב4־1שק אל בית אביה  .מי יוכל לתאר ולספר את השטחה קם הבביה שדזיתד,
 mבבית הזה  ,באשר ראו פהזזם ההורים האומללים את בתם היחידה עומדת
לפניהם .היא נפלה קל הארץ לרגלי הוריה ותשק אותן ,ועפעפיה יזלו
מים  ,כבקתות מחילה מהם קל אשר עשתה הנבלה הזאת  .ה<ע והאם נפלר
על ציאדה ויכפו בנשיקות המית את בל אבריה  .וקל השאלד ,אשר שאלו
אותה! ,טי הביאך הלום? פי הוא הפודד ,ומציל שלך! איה הוא?[״ לא־
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ידעה סד ,להעיכ  ,רק הראתה את המכתב עד .שינה טאת ועולם ,ותא«•  9י
וקנה מעולם העליון בא אליה בלילה ודעיחה בשק גדול ,ונמלט עמה
והביאה הלום ,האב והאם האמינו בדבר וחשבו ,בי המהד״ל המשיך אותו
שיבוא מזדלם העליק להציל את נכדתו  .אמנם נזכר האב את דברי ®»־״ל
אשר הזהיר אותו לברוח עמה תיבף למרינה אחרת  ,ויאמר אל אימתו ן ,ל א
עת עתה להשתעשע עם בתנו ולהרבות בדברים עטה ,נשקי אותה כל אשר
ו שבל,בי עלינו לבדח תיבף עמה אל ארד ,העירה אםשטרדם*  .לא אי מן
השעה ו תכן הכל לנסוע בדרך הרחוק הוה  .ד מיכלי ב^־־נער עם ביש
ועם עוד ^8ני ירתיו אנשים וריזים י ש ם בעגלת צב  ,אשר עמדה מוכנת
בחצר ,ייסעוS
ויהי בב^יי ודעה רעש גדול נ^מע בכית משרת הכומר ,כאשר נודע
^לו שהילדה היהידית ברחה  .המשרת הוה נתירא מאד מפני הכומר לבל
יאשים איתו בפליטת הילדה ,ולא היינו יודעים לעולם מה העצה שעשה
לעצמו המשרת ,למען בל יוכל הכומר לחייב אותו בדבר הו ה .אבן מן
המעשה הנזכר הלאה אחר מעשה הזה גיכל להבין שהסשרח נפל על עצה
הזאת  .הוא לקח מן מרתיף הקלויסמער עצמית אדם מת ,ויניחם על הטהמי.
אע«■* שבבה עליה הילדה ,ויעשה ע!רפה בחדר הז ה ,וטרם שבאה חברת
המכבים נשרף כל החדר  .והמכבים מצאו עצמות שרופים מן ארם .וארדב
נערך פרטיכל  ,שנשרף בחדר של תצר הקלויסטער איש זר  ,אשר בא אל
חכימר בשביל איזה י־בר  .ונכתב בהפרטיבל שם האורח הנשרף כמו שאמד
זא־רכ דגוטר  .ובהמעשה השני שאחר מעשה הזה נזכר שהמשרת נ^ !:עצנד
בהבוסר ומסר איתו גם בזה  .באשר שהכומר משך אליו בערמה את הבת
יחידה של ר׳ מיכלי בערנער  ,ופתה אותה להסר דתה  ,וסגר אותה
כשבית חרב  ,ועינה איחה ער שמאסה בחייה ,ושרפה על עצמה אח החדר
שהיחד ,מורה בו  .כאשר בא הבוסר .טאדעאוס״ מעיר ,קראקיי׳ לבידע
וירא את שברו ,אחזית פלצות בשמעו דברי משרתו  .אולם נאלם ת ם ,מ
לא הי־ לו מה להשיב לוצכיח כי שקר בפי משרתו  .והי׳ מיכדח ל ש תק,
אבל ביבו הבין כי השרפה היא אך מעשה י ת משרתו  ,לבעביר כסות עינים
שלה או ת :לח^!ד
על פליטת הילדה ,ייחשד את משרתו כי בער בצע
ויחלט הכומר להנקם במשרתו ,כנזכר הלאה גהטעשה שידזר »ה .ודעה P
ו פ לפני דמ-וכם הציע הכומר את הדבר כדברי המשרת שלו  ,כי
ודותו בעיר ,קראקיי״ על אספת הבומרים נ^יה מקרה לא טיב כחצר
הקלויסטש־ ,שאיזה שעור ,את* חצות לילה פרצה אש גדולה ,ותאוש
כחדר הוצא שאותה הילדד ,היתה ישנה בו ,ומים באו המכבים וד ת ה
יג מ^ול ת אש ,ואך עצמותיה נמצאו שם5
 , r»mמ מי ת
כאשר שמע בן יחידו של הדוכס את הבשורה
» 0ר נקשר עמה כעבותות האהבה ,נזמיפה בחיים חיותה .התחלחל •v m
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#ע** נק^8ר עטה בעבותות האהבה ,נע^יפה בחיים חיותה ,התחלרל »«3ד
וי«לו »יו וגברה עליו כחלת התימות העצבים .כי כח דמיוני ת<»־ ^ניו
תמיד איך סבבה לבת האש את גוית כלתו אהיבתו  ,כשכבה על מפתה
להלחם
בהרדמה נעימה ,ואיך היא העירה פתאם מטכאיביה ולא יבלה
עם שי* הסית ,כזכרו זאת הנע מעיו עליו ,ומעת ההיא לא ידע עולו
געצ שתיו  .לא אכל ולא ישן  ,ויהי באיש נדהם  .הדובם הזקן הבין מחלת
בנו ,ויבקש עצות להגיהו מרנזו  .וצא השתעשע איתו ככל סיני תענוגים,
ינם בקש לשדכנים שיבקעזו עבורו שידוך הגון כראוי לו  ,אולם בל זי »
לא הועילה לו ,כל תענוג לא ערב לו  ,וכל עלמה לא■ מצאה חן בזלנע ,
אחרי טע ש את היופי ,אח יקרת הרוח ואח מוג השב של העלמה הידצדית,
לכן ^ י ט ברעש ש זן־ זאת חד.י נחמתו  ,בקחתו לאשר .עלמה י תדי ת,
^עדיש ,ויפה בבלתי הראשגה .ובאש־ הבין בן הדוכם בי כבד ידל
הדגר להשיג עלמה .יהודית עם כל המעלות  .כי לא דבר נקל שא שתתדצח
ג ת ישראל להמר דתה ברת הנוצרית  .וזאת אשר תתרצה לזה  ,אולי לא
תטעא וץ בעיניו .לכן עלה בדעתו שיסע למדיש .רחוקה ,ושם יתJי T
גלתי ידיעת אביו וגם ילמוד תירה  ,ואח״ב ישא אשה בת ישראל כא>«*
יחפון ,כי הלא  pבבף לא ת ש׳ לו מניעה  .ולסק יהי׳ לו די בםןו ,
צ*יע לפני אביו  ,כי אך רפואה או « מצא לשזלתו  ,כי כל ז ^ אשר
■ישג פה לא יוכל לשכה את הכלה הנשרפה .ואם עוד יתטשך כן הדבר
 mיוכל ל ^ ת  ,בי אך בין חמשונעים יתנו לו מקום  .ועל בן עצתו האו«
^חסשבחת היא  ,אשר יסע לע , Tווינעציא' לר.שתלם בלישדים ולגשר
 v aש«־ זעטדרם במשך איזה שי ם .ועל  ' Tאשר י ש ם מעיינו כל היום
» » ם ח הלימידיט וההשכלה הגבוה ,ישכח לאט לאט בבל פעם יותר
ויימ־ את יגוני  .ואו יובל לחזור לבית אביו ולבקש ש Tוך אחר  .הדוכם
 p wאם אמנם אהב אח  pיחידו מאד ,והי׳ בבד עליו מאד לזיזש־ד פגמו
על ו מן ר ב .אבל לא הי׳ לו עצה אחרת כי אם לעשות את רצון בנו .ש
גאפת■ הי׳ ירא לנפש גנו  ,אשר לא ישתגע שודל ינום  .ואסר בלבו יצלי
יש תכךח ,אשר ישבח צרתו ע*י עיונו בא שדים  ,ועל  pנתן לגנו הרכה
בסף כ 3ל א»* שאל טאזןו ,וישלחהו העירר, .יוינעציא*  .שם עמר לעצ ש
 pדציוכם חת* מיוחד ,והתיצב עצש ב ש שחד הנוסע בטמנור .לרגלי
ע « ^ .וי ^ז ויז ת  rspהגעל הבית אז*־* שכד אצלו החרד  ,שיכול להחת
עשזיא לא יבוא אל וצזדר המז כי אם «*זה פעמים בעאה .וט״ם יז%ם
^ ו ד ^ שנד .מ א ה בעבור שיעשר החדר ריקם ו ש ק לפניו תמיד .ר ק
אזצז #י ל מאת הבעהיב שכזעז י ט או על שש מכתבים  ,כאשר וצא לא
זאי •  rpנא הבעואב את המכתבים  pהכי דואר  ,משליכם החדרה
 f r rהק־ הדלת  .וכל זיז עשה למען יהי׳ לו  e p 0שאכיו י מ צ ג
> 38ו ^8י  ^ 0ז  ,ו ק שא י ש ג  » m m־ 1כימ ^  :י ו  .מפהפד כי שם הה■
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היה םפורסם מאד בעולם הגאץ הגדול ד׳ יעקב נינ צ ב ע רג סק״ק®,־ירבמ-ג*
מו״ל .והי׳ נחשב ניטיו לגאק השגי של המהר׳ל ,בי הי׳ ג*ב חכם גדולי
בבל ההבטות ישאר ה^ש־גית  .יהיא ה־' רבו של הגאון בעל תיספות יו״ט .
ע״ב דסכיב בז הדיבם בדעתי לנסיע להגאון ג־נצנערג שיגייר אותו וילטוד
עטי תירה .באשר בא שמה בן הדובב ;שא חן טאד בעיני הגאון גיגעבערג.
ולא ארבה העת -הגאין גייר אותו ,י־קרא שט־ בישראל אברהם  ,וגם גתן
לו שם טשפהה ״ישירוך .הגאון גיגצבערג למד בעצמו תירה עם הגר
אברהם ישורין  .ויען בי היו לו דעה רחבה ומוח טיב קבל בטהרה את בל
אשר למר אתו הגאון .אולם יען יי הגאון הוה היה הרב והאב׳ד גר״ם
דקיק .פדידבורג'  ,ע״ב הי׳ טרוד גדול ולא הי׳ ביבלתו להשתדל עצמו
עם הגר הזה  ,וישלחהו העירה .אטשטרדם״ אל הישיבה הגדולה אשר היתד.
אז שמה  .יגם נר״ן לו טבתב תעודה שהוא בחור הגון וטיב ובעל שבל
חריף ,יגם שהיא שאר בשרו .ילבן ביקש בהטכהב טאת הראש ישיבה
שיקר בהי בשתי ידיו .ויתן השגחתו עליי בשתי עיניו .אברהם ישורון
דגר התפרד םא.ת הגאון מוהר״י גינצבעדו .בבביה ״ ויכרבהו הגאון כהצלחה
גדולה  ,וגם הבטיח לו כי בעיר .אטשטרדפ״ יזדמן לו מן השמים זווגו
הראיי לו  .ויטפור בידו פיטן הזה  ,שבא־בי יציעו אליו שידוך ויאסרו לו
שהבלה היא מייחמת שהיא ממשפחת הג :ין גינצכערג  ,ירע שזה השידוך
הוא כיב עבידו  ,והכלה הזאת היא דוגי  .וגם יעצהי הגא־ן לבלתי יגלה
הסיד שהוא גר  ,כי אם יאמר שיהא מעיר »נ־רארעםפ' ושמו אברהס
טט שפית .יישיריך ,וגם שהיא ש״ב של הגאון כיוהר׳׳י גיגצבערג מעיר
.פרידבי־־ג /אשיר בנקל ידר׳ לכל איש להר.וודע הדבר אע־ל הרב '1'1
,פרידגודג* :
ויפע אברהם ישיר־; העירה «אםשמ־דמ׳׳ ייבא לפני הגאון ראש
הישיבה ייספר לו מי היא  ,וגם הראה לו את המכתב של הגא־ן דק׳גן
,פרידבירג״  ,ראש הישיבה קבלו תיבף י־ק־בהו מאד ויתחיל ללמוד עטו
תורד  ,אברהם ישורין למד תורה בהתמדה נדי־^ה ובחריפית  ,ונעשה גדול
בתורה ומפורסם בשם ״העילוי מבוקארעסט״  ,ובתוך זה העת נסע כבל
פעם לעיר .ויינעציא׳ לקבל המבתכים ששלח לו אגיי הדובם הזקן ולהש״ב
עליהם  .למען יחשוב אביו שבאמת הגא יושב בעיר ״יוינעציא' ולוטזי־
בבתי ספר הגבוהים להשתלם בלימודים  .שחי שנים למד אברהם יי 2ו חן
בישיבה ההיא בעיר ,אט שטרדס' ,אוודי כן פקד עליו ראש הישיבה שיסע
לעיר מולדתו וישא אשה  .ויענהו אברהם י>8ורון בי עיר .אששטרדם* נראית
לו יותר לקבוע דירתו בה ,יעו כי ^ «י ה יושביה הם יראי שטים ובעלי
״בוקארעסט'  .ועל כן ברצונו ידחר
תורה ,אשר לא ימצא כזאת
לקחת אשה טעיר ״אפשטרדס״ ולנבוע דירתי בה .יגם פר© 1שהוא י פ ר
 p8כמד .שירצו ממנו  ,כי ילן ווםד  I fכק*  .וכמה כסף שיוצרך לו ^»«ר
שימך
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שידיך חסץ י ^ ח לי אביו  ,יען בי אביו היא עשיר גדיל  ,והוא בן *w
אצלו  .השביעי־ ,דמאת של הישיבהיבחור העש  Tהתפעמ 1ה סחר בכל העיר ,
ודזשיימים החלו להציע לפניו שידיכיס שינים  ,אשר דחה אותם בקש .
אשר י מיע ^פניו שדכן אהד שישתדך עם העלמה הנמצאת בבית הגביר
ר׳ חיים בערגער  ,והשם חיה בעיר ,אטשמרדם• שהיא יתומה בת אחיו
רש לה ירושה גדולה  .ובאשר לא הי׳ לה בעירה אצל טי לדדות  ,ע־ם
בא,־.ה לחסות י צ ל דודה  ,והוא יהי׳ העומד שלה  .ובתוך ׳« 6ר ו סעלי ת
שהשב השדכן סיפר גם יתיסה  ,שהיא טתיחסת שהגאץ הגדול ר׳ י ^ ת ב
גיגצבע רג מעיר .פרידבודג* הוא שאר בשדה ה־ך־וב  .ובאשר שמע א ב ר ^
ישורון שהכלה הזאת ודא מתיחסת להגאון מוהרי׳ג ,הבץ שהגאון
טוהדי׳׳ג קלע אה דבריו בריח קדשי על העלטה הזאת  ,ובלתי ספק שהיא
בת זוגו  .ייענה להשדכן שד,שיחך הזה גראה בעיניו ,וצוהי להשתדל
בוד ..במינן לא היי להשדכן עבודה נחלה לגנדר זה השידוך ,שהי׳ ש
בל המעליות משני הצדדים  .ורק נענין היחום דטאו זה את זה  .הדזתן
רי»* ,אח הכלה ביחס תולדתי  ,בי לא רצה שיד.י׳ נודע שאינו מזרע ישר<דל ,
ובי נר ודא  .וכן הכלד ,רימתה אח החתן ואת כל העיר .אמשטרדס* ני ח ם
תולדתה  .כי לא רצתה שיהי׳ נודע מאין היא היבאה הלום  ,כי ידאה
לבלתי יתפרסם השם רע שהי׳ לה בעירה שבקש־ ,להמיר דתה .בקצור
שהשידיך נגמר בכי טוב  ,ונעשה תנאים בכבוד גדול  ,האמנם שהכלה היתד,
גראית בעיני דתחן ,כאלו הוא מכיר אותה מככר  .אבל לא עלתה על
דעתי שהיא היא בלחי הראשונה  .כי מכבר הי׳ נחקק במיה־ שגשרפד ,אצל
הכומר בהצר הקלויפטר :
איזה שבו^ת אהרי התנאים קודם החתונה קנד .דתתן עבור הכלה
צ«גות ■קרוח .ובהן היו נמצאות שתי נזבעות זהב עם אבנים יקרוה .כא«־
הביא החתן להכלה את המתנות ,נסתה בפניו להתקש® עם המתנות ,
 .ולמען תנסה להניא אצבעותיה בהטבעות  ,היתה מוכרחת למשוך מאצבעה
׳ הטבעת שד,יתה עליה מכבד .וכאשר הניחה הטבעת הישנה שיה על ה ^1ץ
ל!?ז הי מן את הטבעת הזאת ביח  .והינף הכיר שזאת הטבעת היתר ,שלו י
אעד* נתנה כמתנה אל הכלה שנשרפה  .כי מלבד שאר חמימנים שהי׳ לו
בה  ,ראה גם את שתי אותיות החקיקות בה  ,שהיו מרמזות על שם בן
הדוכס .אז נבהל החתן מאד ויפג לבו עד בי נתעלף ונפל ארצח .תי קי
בע»ז רעש גדול ויעירו אוחי ויבריאו איתו עד כי שבה נפשו ^ ״ו  .אולם
,לא רעוז לאמר האמת להודיע סבת התעלפו ,ואחרי כן התחיל החתן
■ להביט יותר וייתר אחרי בלתו ולדקדק בקולה ובכל תנועותיה  ,והי׳ סביר
בה בכל פעם יותר ויותר  ,שזאת הכלה היא היא אוחד .הכלה הראשונה
שלי מעיר ,פראג״ .ולא יבול עיר החתן להתאפק ,וישאל את פי הכלת
3 :לא» וישביענד ,שתאהצי לו האמת הטוצר מי הוא  ,ומאין באה לידת
הטבעת
•
י
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חטב?נת  . w tnויאמר לה שלא תירא מאימה מפניו שלאטר האצ«  ,כי לא
תאונה לה כל רע בעבור זאת  .כאשר שמעה הכלה מפיו אלה הדברים
גבהלה עתה נם היא מאד  ,עד כי נפלה על האר׳ן באין אונים י ת ת ^ ף .
זעזחן עשה רעש ו צ ^ ה וירוצו אליו אנשים ויעירו איתה ויבריאוה כבראשונה ^
«לם לא יכלה עוד הצפן זה הסוד בקרבה  ,והיתד .מוכרחת לגלות להו^זן
כל מה שעבר עליה  .והנה כן גם החתן לא יכול עוד להתאפק  ,ייתן את
>ץלו בבכי ,ויאמר אל הכלה. :תדעי יקירתי כי אני אני הוא החתן
הראשון שלך בן הדוכס ,אולם עתה יהודי אנכי ככל היהודים ,ותנהלני
השגחה העליונה לעבור אורחות ימים לבוא אליך להתדבק כך•  ,ויבכו
שניחם בכי גדול ,וינחמו זה אח זה וישמחו בשמחה חדשד .ובאהבה חדשה*
אחרי כן נלה החתן את הסוד מהחל ועד כלה להגאון ראש הישיבה שלמד
אצלי ,ונם לדוד הכלה ר׳ חיים בערנער נודע בל הדבר וישמחו מ אד,
וביותר שמחו כשמעם את הברכה אשר ברך להחתן הנאון טוהריי גינצבערג
מק׳ק .פרידבורג* ,ובי אמר לובי בעיר ״אמשטרדם• ימצא את הזווג שלי.
ויאמר על זה הנאון ראש הישיבה ; ״עתה נראה עין בעין שזאת היא 1דוג
מן השמים  .יטה שדצה השטן שיהי' באיםוד  ,נסוזבב הדבר עפ׳י השנחה
העליונה שיהי׳ בהיתר  .ועתה לך וזכה במקחך*  .לא ארכה העת ונעשה
זעצזוגה בעיר ״אטשטרדם• בכבוד גדול .ועוד באותה השנה מת הדוכס
זמקן  ,ויפול בל עשרו  ,בל הנחלאות עם כל הכפרים בירושה לפגי אברהם
ישורון .ויבא אברדמ ישורון עם אשתו להתישב בנחלת אביו ,בארמון
גדול שהיי בכפר ,רחוק איזד .פרסאית מעיר פראנ ,וכאשר בא אברהם
ישורון עם אשתו אל נחלת אכיו לא הי׳ עוד הכומר ״טאדעאום• כעיר
,ו^־אג•  .כי נשפט להשתלח אל עבירת הפרך  ,כעבור שנאשם כרצח ילך
ד&שרת שלו לצורך עלילת דם ,כנזכר כמעשה ד.שני שאחר מעשה הזה.
אדורי איזה ימים  ,כאשר נטהר הארמון  ,עשה אברהם ישוחן ^ ־ז ה גדול
ויקרא אליו את דצתנו ר׳ פיכלי בערנער עם אשתו ועוד איזז־ .ידידים .
■%וגם בקש את המהריל שיבוא על המשהה וישלח עבורו ענלת צב מפיארה
מחדרה מאד .ועד עתה לא נודע עוד הסוד ,מי הוא אשר הציל את כת
ר׳ מיבלי בערגער מהצד הקלויסטעד  ,אמנם  Vהמשתה התחילו כל אחד
מהם לספר קורות מעשה הנפלא הזה  .יכל ••^חד ספר מקצת אשר ידע ®ז
שקי־ה עמו .אז אמר הםהרי׳׳ל :״יען בי נעזרתי מן ה^זי ם לדתפטד מן■
®־.נגדי הרשע הערוץ המטר ,טאדעאום״ ,על  pאין אני ירא עוד מלנלות
לבם האמת  ,ותדעו כי לא זקנה מעולם העליון בא להצילה  ,כי אם «»כי
שלחתי אלי׳ איש עם השק הגדול  ,והמכתב הקטון אני כתבתי אותו ל ם ^
חציית תיבף ליכנם בהשק•  .כל הנךואים מחאו כף וישמוע מאד על דמ^י
ומזחר״ל  ,ויידו ליוצר העליון על הנסים ועל הנפלאית שעשה עטחם »
'^^
למ«זר״ל גיתגי מתנות גדולות .ובתוכן העגלת צב עם הסוסים ,
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אחרי המהר׳ל שיבוא ע פ ה .וגם ל»ןת הפהר״ל מהם  fp oחרבה
למעזשז זורקה ודברים « בי פ לייסר בקיר פראג ,אחרי איזו עני 0נ «
ר' פיכלי ב^־גער וגם אשתו  .ולא רצה ר׳ אברהם ישורק לידש נחלת
חותפ  ,ויתן את הבית כמתנה קל בית המדרש  .וקל כן נקרא ביח המדרש
מזה בשם ,ישותן קלויז״  .ומלבד זה קשה ר‘ אכרהם ישירון פובות
רבית  ,ויחלק הרבה צרקה בעיר «־אג  .ויחי קם אשתו ימים רבים
בהצלחה גוזלה 8
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מעשדז נפלא מאד של עלילת דם ע״' הנומר .טאדעאוכף
אשר על ידה באה לו מפלה האחרונה להשתלח מפראג ,
מעשה נפלא הזה נכךה בשנת ה׳ אלפים שנדה ליצירה .בע T
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«יאנ לקומת בית הכנסת הגדולה קטר בית גדול וישן מ^יד  ,אשר היה
נראה כמו היכל מלכי שנית קדם  .בית ה!ה הי׳ נקרא בשם ,היכל ה מחומ ם
נדע• ^ניווקר פאלאץ(  ,זה השם קראו לו לכקכור שהיו לבית הזה חמשת
צדדים של חמשה כיתלים  ,וכל כיתל נכנם ברתב אחרת  ,לפני כל כותל
עמיו חמשה עמודים גביהים ועבים מאבני גזית .בץ העטידים היו חמשה
חלונות גדולים ורוזבים  .על הגג עמדו חםז«ז מגרלים גבוהים  ,ועליר&
פטירי צעצועים ידמותים מחוקקים ,אשר מהם הי׳ ניכר שהארמון ה#ז
הקמר בזמן שהאומות קברו לשמש  .ויען כי כל עניניו היו של םס«•
דבזשה ק*כ קראו לו .היכל המחומש״  .לבית הזה 'לא דר בקל הבית
נדוחד ,רק שהיה נחשב בין אחוזות ונחלאות של הממשלה  .ויען כי הממשלה
לא רצתה להוציא כסף קל תקון ברכך הבית  ,ק״ב נחרב זה הבית בכל
פעם ייתר ויותר ,וקפ״י רוב היו דרים בו אנשים קגיים ובעלי מלאטזז
הננצבים  .תחת הבית הזה היו מרתופים גדולים וארוכים ככע מקרות  .אולם
דיירי כיח הזה היו יראים מליכנס להמרת״פים  ,כי יצא הקט ששעירים
ירקדו שבו ,והשדים קננו דמו את המרתופים ההם .ומפילים פזיוד ובהלזז
על כל הרוצה ליכנס שמה עיי הלשכת אבנים ורוח סערה ,ואמת שלא
איש ארע ניזק שם  ,ברצותו ליבנם תוך המרתופים  ,ולק נם דיירי ביו!
חזה ודו מוקפים  .וממילא נחרב הכית בכל פעם יותר ויותר  ,עד *W
נראה כמו תרבה ישנה  .ויקר מקרה קודם חג הפסח w־ *sבדיקת ו»ף{
אצל המהד״ל ,כאשר חיי צריך לומד ,כל חמירא*  ,ו ת ה כבה הנר
&תאם ביד השמש הזק ר׳ אכרהם חיים ,אשר קפד א צ א .והמהר״ל
.
חי* נווע שלא רצה לוכצ־'שום רבד בקל פה בי אם מחוך תע־ור
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ל» » 1ס אחת  ,שגיטס המנהג ^ ו אינו מחמת חומרא  ,לק
שמראים לו מן השמים עתידות »״פ גוון היומיות פל התפלה  .כי יש נימינן
המרים על חסד ויש מורים על דין ויש פל רחמים  .והאותיות של השדזר
שמזסכיס לאותו הגוון של המדה ה«לרת  .ופעם אחת מ ה הג מ ^ל מ אד
3פ«נת אמירת העבודה של יום הכפורים  .ושאלנו אותו במוצאי יוהכ״פ■
עפם הבניה  .ואמר לנו שהסימן של לשון הוהוריח שהי׳ בבית המקדש
« 5הפך ללבן יש לו זה הסימן בגוון האותיות של העבודה בהכמיור שלו .
ובמ יוהכ״פ לא נהפכו האותיות לגוון לבן  ,כי הי׳ קערוג גדול בשנרס־
®ל ישראל  .והי׳ לו צער גדול מזה וע״י הבכיות שלו המתיק ממט אז הדיס .
ומידליק את חגר  ,כי חז«כ זאת למ^יה  .ויגסד׳
ו?*כ רמז המהריל אל
וזעטי 2להדליק אה הנר איזה פעמים  ,ובבל זאת גבבה ת ר ולא רזנה־
לידלק .פני הסהר׳ל נתלבנו מפחד ,בי הבין תיבף ׳פאץ זה דבר פ»ום.
ובן גס בל האנשים אשר עמדו שמה נבהלו מאד  .המהד׳ל היה מובחו־
להפסיק  ,ואטד להשטש ר׳ אברהם חיים שיקח אח הפדיד וילך כמי אל*
דגר הדולק בתיך מנורה הכותל ,ויאמר שם אזיל ת ר בקול דם מתוך
הסדיר ,כל חמירא* מלה במלה ,והמזר״ל יענה א תיו מלדז כמלה בעל־
פ ה .ויעש בן השמש  ,וילך כמו מבוהל מחמת פחד המקרה אצל הנר
#ל מנורת הכיתל והתחיל לומר .בל המירא*  .אבל במקום שהי׳ צריך
לומר .דאינא ברשותי* היה נראה לו שכתיב נהםדור .דאיכא בחמשא'
ויאמר בן בקול רם לפני המהר׳ל .דאיבא בחמשא*  .הטהר׳ל עמד מלענית
 r* mויצעק אליו בקול , :נו ! נו  *1לרמז לו בי טועה הוא  .אולם השמש
החבהל עור יותר והתחיל לוטר פעם שנית .בל חמירא וחמיעא דאיבא
גהפשא*  .אז הכה הטהר*ל באצבע צררה כדרכו באותו הרגע שהתוודע
מאיזה דבר נפלא  ,ייצעק בקול , :א׳ב 1מבין אני עתה שעת צרה היא■
ליעקב  ,ורוצים שוב לבבות נר ישראל  .ונם מבין אני עתה פתרק החלום
שחלם לי בליל שבת הנחל*  .אח־ב רץ המהר״ל בבהלה אצל ת ר שדלק
במנורת הכותל  .ויען כי המנורה היתר ,גבוה  ,עמד המהר״ל עצמו על
ספסל עם הסדור אצל הנד ואמר מתוך הסדור ,בל חמירא* כראוי  .ואת־י■
אמרו צוה על כל האנשים הנמצאים שם בביתו  ,שהיי מאנשי העיר ,
שילכו הינף לביתם  .ולא נשאר איש בבית  ,כי אם התני הגאון מיד״ר״י־
ב״ץ זצ*ל ,עם השמש הזקן ר׳ אברהם חיים  ,וד,שמש השני ייסילי גולם  .אז
גד®־ הטת־״ל שחלם לו חלים של פחר בליל שבח הגדול  ,באשו־ כי מן,הי %־
דמדצמש• יוצא אש ולהב גדול ,מהמת שנעשה שם שרפה },דולה ,וראוד
 a h r aבי לבת אש גדולה מתנתקת מן.היבל המחומש* ומתפרצת ^ תוך ׳.
הלוני בית הכנסת הגדולה  ,בשעה שהבית הב^סת היחד ,מלאת ®5
יתרים « «ללי ם  .ונתבד,ל מאד בתוך ^נ תו יהתחיל לצזדק בקול
כי גישר מ שגת גפת* ובבהלה גדולה  .ואגוד המדד׳ל שעתד ,ת א מבין .׳
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®:חרק החלים .כי בזה ,היכל המחיטש* הוכנה איזו עלילה וזורה גדילה >ל
תועבי עיר ,פר אג' ,ינ5רך לבז^״ ואת מהוי ,כפו עוםגערים חגדן» ולכן
השמש ד אבדדפ חיים שיאמר ,כל חטירא וחמיעא
נשלח םן השמים
■ראיכא בחמ שא' ,לרמז לני כי עליני לכעיר את החם*ן הגסצא בהיכל המחומש
^שד הובן שם פח ומוקש עבור תושבי ע־ר פראג .כי אש יצאה פהיפלהפתום^ 8יחלד& בחלוני ביהכ*נ על כל היהודים הנמצאים בביהכנ’ ס.וג ם מהשמכבה הגר מרמז על זה שרוצים לכבית נר ישראל  .והיינו שהוכנה הצרה
.נם ^ המהר׳ל כ ע צ » שנקרא גר יש־אל ,לכעכור שהי׳ בו ניצוץ דוד הנא׳ך .
׳ולה ,שנ!ךא ג״ב נר ישראל .ויתחיל המהד״ל לחקיר ולדריש איך ינ-ל להטצא
בבית הזה דבר רע על ישראל .וישאל עצמו דפהר׳ל על כל התושבים הנריס
■שם ,טי המה ומה מעשיהם  .אמנם השמש הזקן זכר מאד והכיר זדטב את כל
האנשים הדרים שם ,ויחשב אותם בשמם כל אחד ואחד ,ולא נמצא אחד
»,ד& ,אשי יפול עליו חשד על דבר רע .כי כלם היו אך יתרים שיים
 vכע5י מלאכות קטנים  .אולם על רבד אוזר עמד עצמו המהר״ל ונרעש
ונפת־ מ אד .בי השסש הזקן סיפר לו ,שזוכר כאשר הי׳ נער קפן ספרו
הדרדקי דבי רב זה לזה הגדות קדמיניוח על ארית ההיכל המחומש  ,וכל
את־ פיפר מה ששמע מאבותיו  .ואחת מהן היא  .שכהיכל הזה חי׳ דד
 o'aftLקדמיניות מלך אחד אשר לא התראה לעולם לפני אנשי העיר .ובאער־
זד׳ צריך ללכת להתפלל כ״קלויבטער־ ,הלך מביתו אל ה״קלויסם^ תרוגףדרך מערה שנבנתה מן המרתוף של ההיכל עד המרתוף של ה״קלויסמערהידוק׳  .חה ,הקלויםטער הירוק׳ ת א אותו ה.קלויסטער״ שיושב בו עתה
. *«s mטאדעאום* שהוא צורר יתרי נדול .וכאשר שמע המהר׳ל את ההגרה
הזאת א»ד ,שאם כן אין זה כי אם שהכומר הזה ,שתא שונאי ומתנגדו,
>עין נהמרתוף של ,חהיבל דמתמש״ איזו עלילה דעה ,בי כלתי ספק שתא
לו לעשיח ז«ת באין מפריע .כי הפהד׳ל ירע
שרע  pהמערה ה ת א,
־שזמ ה מ85־ אורב ושואף תמיד ומחשב תחבולות להיות כירה שתז של
%■.ל« דבו להנקמנם בי ,לכעכוד שהמהר׳ל ה שתו^חמיד ככל׳־בחו לשמור
׳•#ז חז^ר מעלילת דם  ,ונם ידע הטהר״ל שזה הכו®* ,פארעאוס״ תבז8־
עוד חמתו גקי־בי ^ דבר תלד ה בת ר׳ מיכלי בש*נש־  ,אשר נ»יעה
:מזיסת מלהמיר את דתה ,וזה הכומר ת* גם סכע?* גדול ו מין שאך V
והשרפזז ת ח ה כמכייון
המתד״ל ^«חה זאת ,וכי הילדה אך נגנבה
* *  wswsלכעכור כ ת ת ^ני ם ,ומן דברי הכיסוי ,טאדעאוגד  ,אעצי
 .צזז^רק » ד ב בכית המשפט לפני השופטים  ,נראה בי ת א מז ב  ,שמעע־תו
תמרר  mתלרה להודיה בעד כסף ת*כה ,בעת שהכומר הי׳ iwtsR f y
; ^ » רי ם בעיר .י ך ^י * ,וחשב ^!על זאת נעעזה על פי עצת הנמזו*ל
.״וע׳ב ת%־ם הבוסר לנ^ ם עצמי כמשרתו ונם בהמתי״ל { .מעה מ תז ת ה הדבר הזה שתכנה עלילת דם ויראה על נ כ ניי *W1־
ונם
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מ ס על הפהר׳ל עזומו .וכך היה המעשה .ןה הכומר ,טאדעאום* היה לו
משרת כעל אשה וכנים  .כית הכומר עמד כחצר ,קלז־סםער הירוק'  .מצד
אחד היו נכנפים חלונית כחצר הקלויסטער  ,ומצד העני היו נכנסים חלוניח
כנן נ ה ל ,שהיה מוקף חומה עם שעד כרזל ,אעד חיה נפתח לדרך שמחדן
לע  . Tשני שכועות קודם חג הפסח שהתחל חודש האכיכ והאילנות
מלכלכין ,היו יוצאים הטשית של הביפר עם אשתו אחר הצהרים לעכור
איזה שעות בגן לעדור הארץ ולנרןת האילנות  .והילדים שלהם היה דרכם
להתחיל אז להשתעשע בגן ילרוץ הנה והנה  .ובזמן שהיי עובדים בנן פתחר
אח השער הברז ‘-להשליך דדך שם פסילת הגן  ,אשר נאסף בו בזמן החורף,
והרבה פעמים היו רצים ילדי המשרת מחוץ להשער  ,להשתעשע שם .
בערב כאשר היי נכנכים לביתם משרת הכומר עם אשתו  ,היו קוראים את
הילדים שהיו ניפיזרים כגן ומהיץ לגן ,והיו מחפשים איתם וטאםפים אותם
הכיתה .הכיצד .טאדעא ם' ידע מכל זה ,ימצא ע״י זה טקום טוב לנקום
נקמתו כמשרת• ולעשות עלילת דם להסהריל .הוא ארב לילדי משרתו
לעת ערב  ,כשעה שאביהם ואמם טרודים כעכידה  ,והילדים מפוזרים בנן
ומחיץ לגן  .וכאשר ראה ילד אהד מהם שהי׳ נפרד מא.חיו והשתעשע בלכדו
פסוך לבית הממר ,אז הטעה א־תו הכומר ויספההו אל ביתו ,והלך עמי
למרהופו הנדול  ,ושם שחט אותו וקבל את דמו בכלי  ,ואח׳ב שפך אח הדם
בהרבה צלוחיות קטנות ,וידבק על הצלוחיות פתקאות ככתב יהודית עם
שמית נכבדי העיר ,ונם שם המהר׳ל עם שטות בניו וחתניו ,וגם שפית
השלשה פרנסי העיד הנקראים ״פריציסעך ,ובל זה נשא הכומר טן
מרתיפו אל הסרתוף של ההיכל המחופש  .ונם נוית ילד הנשחט נשא שמד, ,
וינוז הכל בארק ישן אשי עמד בתוך המרתוף ,ומהלך הכומר הי׳ דרך
המערה הטחכרת שני המרתופים ,והבין הכומר עלילת דם הגדולה , rm n
למען יוכל להתנפל ערב חג הפסדז עם שוטרי הממשלה על רבע ועהודים
ולעשות שם חיפוש גדיל ,עד אשר תמצא העלילה ,ויובל אז להביא בכמסר
את המהר״ל כעצמו עם כני ביתו ועם נכבדי העיר  .וכל זה נעשה גש־־כ
של ליל שבת הגדול  .וכעבור זח חלם להמהר״ל במ׳תו הלילה ^*יס
תורא כנזכר לעיל:
ויזע בערב ,כאשר משרת הכומר עם אשתו נדזו מעבודתם אשד בנן,
ויכ?ך#ו ללכת הכיתה  ,התחילו לאסף אח ילדיד׳ם ללכת אתם יחד ,
והנח חסר להם ילד אחד - .הם חפשי את הילד עד קרוב לחצות ה ^לו1
ולא סצאו אוחו  .כבנך בא משרת הכומר עם אשתו לפני המטר ו ^ י ו
אשר >ךה אותם  ,ויא.מר לד,ם הכומר  ,שלפי דעתו בלתי פפק
לו
שהילד הי׳ רץ להשתעשע מחיץ לשער הכדזל על הדרך ההלך
1יתע בשדה  .אגו נם חופיף עוד הכימר לאמר להם ,שנצרך לפחד מדבר
אוע־  ,כי כאשר חיום מזוך לחג חפסח של היחת־ים  ,והסה זארבים כ&"
עאח
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על נפש ניצרי ליפחטו ולקהת את דסו לערבו בתוך הם«ת ^ילוע .
וע׳ב מי יודע אם לא נפל הילד הזה לקרבן בידי היהודים  .ולק «ץ
עצה כי אם עליכם להודיע ממקרה הזה לשר השוטרים ,ולכקש מאתז־
שיעשה במהרה חיפוש בכל כתי היהודים .ינם יעץ הכופר לאשת סשרתו
שתאמר בפני שד הש־טרים  ,בי ביום שנאבד הילד ראתה לפטה ערב
ממרהק דרך שער הברזל .שיהודי אהד נשא דגר מה על כתפו בשדה
בשק,״והשק הי׳ מתנענע על כתפי כאלו הי׳ מונח בו דבר חי ,ואץ זה
כי אם שזה היהודי גנב את ילדה לשחיטה  .ועוד ציה עליה הכומוי שתבכה
כבי גדול ותפיל לרגלי השר לבקש מאתו שיצוד .לעשות החיפוש כטוקרם
האפשרי  ,וגם שיבקש את הכומר .טאדעאוס׳׳ ללכת עם השיטרים בשעת
החיפוש ייהיות בעזרתם  .האם האימללה כשמעה את דברי המטר פרצה
בככי גדיל ותרץ טיד אל שר השומרים ותפיל לפגי רגליו בגביה  ,יחספר
לו ככל א.שר למד אותה הכומר ,טאדעאיס״ .ונם בקשה ממנו לעשות
חיפוש מיד כעזרת הכומר ״טארעאוס״  .ויענה לה השר שימלא בקשתה
ככל אשר שאלה מלפניו  .אילם היום אין באפשרות  ,כי עליו לבקש על
זה הסבמת שר העיר  ,וזאת יעשה ביום הזה  .ולמחרתו כבקר יעשת
החיפיש כעזרת חיל גדול יבלוית הני מי ,טאדעאיס״  .והזהירה לבל תנלת
הרבד בפני כל איש !
אמנם כתיב .הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל  .וכאשר ני־.גלד1
מן הששים להמהר׳ל בי יש צרה קריבה  ,אשר עליו לכערה כמו כיעיר
הטץ  ,וכי הוכנה כ״היכל המחימש׳׳  ,לא נח ולא שקט המהר׳ל  ,ויאזור היכ,־5
את פתניו ללכת בסיל ובכת לבער את ההמץ הזה  .ויאמר מהר*ל . :הן
אמת כי יש מכנה ליכנם במרתוף של החורבה  ,כי הבית ההוא לחירבה יחשב .
אולם אתמוך יתריתי על מה שאמרו חז׳־ל כי שלוחי מצוה אינן ניזיקין .
והנם כי בפי שאימרים הוא מקים דשכיח בו היזקא  ,אבל זכות הרבים
יעמיד לי שלא יאונה לט כל רע״  .אחר ומות הלילה לקדז הםהר׳׳ל ג׳
הבדלות עבות עם מובנה של אש  .ויחן כיד שני השמשים שלו  ,ר׳ אברהט
ח״ם ויופילי הגולם שתי הבדלות  ,יגם המהר״ל לקח בידו הבדלה ז;חת .
ינם את מקלו לקח אתו  ,וילכו שלשתן אל ההיכל המחימש בלאט  ,לבל
יידע מזה לאיש  .בבואם על המור Tות המובילות אל תוך המרתוף הדליק
את שלשת ההבדלות וילכו הלאה  .אמנם באשר פתחי את הדלת נעשה
רווו גדול ,והמרהוף נתמלא עם אבק מן הרוח ,אשר התנכר ל כ ט ת
את ההבדלות  ,יגם שמעו נביחת כלבים הדבה ונפל עליהם פחד גדול ,
ויאמר להם המהר׳ל לבל יפחידו רק יתחזקו לעמיר על מקומם  .ויאמר
'זרבזהר״ל וגם ר׳ אברהם חיים שלשה פעמים .יושב בסתר״ וינח הרוח עפ
 ,האבק  ,וגם נביחת הכלבים שככה  .אולם כאשר התחילו ללכת הלאה גפלו
• אבנים מן מעזיבה המרהוף ,אז נבהלו לכל חפול עלידס מ קר ת
ד &ר^
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הסרתוף ,ויאפר המהר׳׳ל אל יוסילי גולם, 5לך אתה בלכדך ,כי כם
לא יקהוך ,ותחפש היפב ככל החדרים ואם תמצא איזה דבר חשוד
עלילת דם הביאהו לפני'  .ויפנו אחיד הסהר-ל עם ד׳ אברהם חיים ש
הדלת  ,ורק ידפילי גולם בלכדו הלך הלאה עם ההבדלה הדולקת  ,ויח»«
ויפצא סל קטין אשד הונח כו הילד הנשחט  ,מכירך עם טלית מצויצת ,
ונם עיד נ  4קטון אשר היי מונחים כו לערך שלשים צלוחיות קטנות m
דם  .ועל הצלוחיות היו מדובקית פתקאות קטנות עם שמית המהר״ל ובנו
וחתניו וכל נכבדי העיר .באשר הכיא יוםלי נולם כל זאת לפני הםרד-ל,
מקר עליו דמהר״ל שיקה את הילד הנשחכי במו שהוא ,וישא אותו דרך
המערה המוכלת אל מרתופי הקלויפטעד של הכימר ,טאדעאום'  ,ויחפש שט
את המרתיף אשר עימדים כו היינות של הבימר  ,ויטמין שם את הילד m n
בין החביות לבל יהיה ניכר מאומה ,ואח׳כ ישוב אל הטהר״ל דרך המערה♦
וימלא דגולם את כל הפקידת המהד׳ל ולא דדזפיא מאימה  ,ואחרי חצי שעה
שב הנילם מן המערה  .אח׳ב צוה המהריל שיעשו חור בקרקע המ־חוף ,
וינפצו באבנים את כל צלוחיות דדם  ,וישליכו הבל בתיך חחיר וינסו בעפר,
לבל י^ 1ה ניכר מא־פה  .ויעשו כן .אחרי כן שבו שלשהם הביתה בשמחדז,
ויצוה אוהם המהר׳ל לבל יספדו לפני איש מאומה מאת אשר ראו בזלניהם !
ערב פסח בבקר בשעה העשירית התראה פהאם שר השיטרים ברבע
מושב היהירים  ,ועפצ הרבה שוטרים ואנשי חיל  ,ונם הכימר ,טארעאומ־ לא
נעדר בהם  .החילים והשיטרים התפרצו מהר שנים שנים בהון* מעוגות
היהודים ויחפשי היטב היטב  .שר השוטרים עם הבוסר .טארעאוסw an -
לראיפינה בביהבנ-ם הנרילה ,אח*כ בבית הטהר׳ל ובבתי נכבדי העיר,
ובאשר עברו לפני ההיכל הטחוטש  ,אמר הכומר אל שר השוטרים שנערך
גס פה לחפש .כי על פי ח ב יעשו היהוריט רציחות כאלה בבתים הוזדבים,
זTזפשו גם שם בכל חדרי הטרתוף  .אולם כאשר בא בגפו  pבגפו יצא .
ואדציי העזעיים נסעו בלם לביתם בידים ריקניות  .בעת החיפוש נפלי אימת
בעת על היהודים חישבי עיר פראג  .ואך המהר״ל צוד .תיכף שיודיע איש את
דעהו כעמע לבל יפחדו מאימד . .כי חפח נשבר ואנחנו נ םל »ו  ,ויעוום לתזען
על חג תי «ז בגילה ורנה  ,כי עור ישראל וגואלו עשה לנו נסים נ©ע־יפ
■להעילנו מ %יו ת כוזבות :
הילד ו ע #ז ט היה גענח שם במרתוף הנוטר ,טאדעאום* כם?ןם סחד
 ^ .1 mם  ,עד בי נסרח היטב  .ובאע8־ קרב חג הפאגעזא עמי מועדים W ,
הבוסר אל משרתו בשכיע ה^הם  ,כי ילך אל המדתוף ויגג^זו ויעשר .כ!
סדרים  r w r i .חשבון מכל היינות הגטצאימ^ , caלמק ידע ככזה יין ל ^ו ת
tw־ ^ מ הפאסחא  .וירד המשרת אל מ8דתוף ונם כלבו אשד P
 T tnירד אחריו  .המשרד ,לקח את עענע אל העבודה  .ובתזך #ר .ו»»ורל
הכלב לרוץ כשיחיז* הנד .והנד , .ולוע-יח במטמו ^ ^ » ת ה מ ר ^ ך,
טיי ד ״ ׳
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»־דך הכלבים הפח 3מים דכר פה  .עד אשר הריח את ד.מ5ץם י«ני )|HK
■הילד ד&ת .או התחיל הכלב לגבח מאד ול»ו סביב המקום מ ה ,ויגן המשרת
כי אין וה דגר ריק ויתחיל לחפש כמל\ם  hwiוימצא את גיית הילד  ,ויניד
תיק* כי וה ילדו רגאכד לו  .יירץ המשרת התצה אי‘ שר השוטרים בבהלה_
נדולר , .וים»־ לו אח אשר קרה לו  .חיש מהר בא שר השוטרים בלוית
אנשי חיל וירדו אל תיך המרתוף  ,ויראו בי בנים דברי המשרת  ,ייצעק
המשרת שאין וה בי אם מעשי ידי הכומר .טארעאיס• בעצפו  ,האדאף תמיד
להתנפל על היהורים ולהתגולל עליהם עם עלילת דם  .וכן הגינו בלם בי
בפי המשרת  .בחחלה נסה הכומר להכחיש כל הדבר  ,כי איננו יודע
מאימה .אולם ננלה עינו בכמה אותיח ומופתים  ,עד אשר הוכרח הכונ«■
לחידות  ,כי ידיו שפכו דם הזה .אנעם הצטדק ,כי למען קנא את קנאת דת
מוצרי ת כמשרתו עשה רצח הזה  .י ק כי משרתו שדד נ^! 1י^־ה מן דת
דעוצדית  ,אשר ישבה אצלי איזה שבועית  ,והחוירה להוריה בעבור בצע כפף
אשר לקח מהם ,בעת היותי על אספרז הכימריס בעיר «>ךאקוי'  .ולמען קחת
נקם נם מן הרב של היהירים ,אשר בטח היתה זאת עצתו  •m Vאח
המשדתכבסף ,לכן רצח נפש של ילד משרתו ,לעשות מזה  rh h sדם hn
ד״רב  .להנקם כשניהם  ,אבל משרתו ענה בחשי בפניו  ,כי לא בן הרבר  ,רק
שהכומר משך אליו בננבה את בת ר׳ מיבלי בערגער  ,ויאנמז להנדר רתח
זיושיבה בשביה  .ומתיך יסיריה קצה בחיה ותשרף את חדרה עליה «]t ! .
•הדבר הי׳ שהכיסר ״טאדעאוס' נאסר וינתן ב ^ לי ם.וי ענ ש להשתלח אל
;א  pגורה על כל ימי חייו .כן יאבדו כל רשעי ישראל :
על המעשה הזה אמר המהר*ל בדרך הלצה. :בינן בחשיבה א ש ה',
באשו• צוד ישראל רצה להנן על האשה החשובה ,היא השכינה הקחשת
אם הבנים, .ונם כבנים*  .היינו להגן גם בבנים שלה הכנסת יש־אל . .חפעאז
דברה לי ה«»וה*  .היינו השבינה דברה לו כמה ששלחה לפיי לאמר
י פניו מלח  ^ .ז ה'  ,בדי שיבץ שצריך לבדוק ולכער החפץ  pהבית
■ •לע^־א .חמשה* שמא היכל חמחימש;

) ט ז <.
ה מ ה ר״ ל אל היווני
ו ה ה םעעו ה הנ פ ל א פ ל אי פל אי ם
ב ^־־י ל קי ,א שר ה ח לי פ ה אצל ם ד &ילדת עבי בני ם .
פראג דרה מבך־י דדרדקי  ,הנגךא בשם .יענךל הגדול*  .אל
״
!ו»«ד3וד w %באי עעי נערים יחימים עניים מארץ ,רומניא*  ,וישכירו עצסם
»נלו לזמית  o 'Wבוע־רו  .שמות שני ועדיים חיו,כ ש־ילי  .אבל פני האדרזאל שמימ־ ול ק נקרא משם ,בעריל השדוד* .ור״שני היו פניו אדמדם*.
וי|:י »
■
-״

i.

E

־;«

■ Si

o .

w:

4s

נפלאות מהר״ל

ויקראו לו.בעד*ל הארוס' ,השני בעדילעך אהבו זה את זה מאר ויחיו חיי
שותפות  ,קר כי התחלקו כינ Tם עם כל אוכל  .הפה נשאו חן בעיני הטלמד
וגם בעיני אנשי העיר  ,יען בי עברו עבורתם באמונה ובערק  .ועל כן עלה
בידם לקב  pעל יר מעט בסף לנרן למו  ,ויעשו שניהם שיחכים הגונים
מעיר פראג .נם אחרי הנשואין שלהם לא יכלו שניהם להתפדר  « mה,
ויחלינע שיתחילו לסחור בשותפות .המסחר הראשון שלהם היה שנחלו
שחיטה בשותפות בט^לין אחת  ,הטה הצליחו במסדע־ם ומעט טעם נעשו
עשירים  .אחדי כן השליכו את הקצבית ויחלו לסחור עם שורים  .ויצליחו נם
כם©תר השורים עד כי נחשבו לסוחרי שיחם היותר נחלים  ,ויקראו כשם
,שני בערילעך הגבירים מעיר פראנ*  .אז קנו לםו בעיר »־אג בית חומה
גדול בשותפות לגור בו  ,ויקבעו רירתם בבית ההוא  ,וידידו בו בשכנות פתח
ל^ ט ת פתח  .אמנם כדבר אחד לא השוו אלה הע^י גבירים השותפים זה
לזה ,והיא בפרשת אלה תולדות .בי לבעריל האחם היו בנים ובנות בריאים,
חיים וקיימים  ,ולבעריל השחור לא היו לו כנים כי אם בנות רכית  .וגם לא
נשארו כלן בחיים  .נשי השתי בערילעך נם כן היה שלום ביניהן  ,ושתיהן
השחמשו בטילדת אחת אשר נקראה כשם ,אסתר׳ל המילרת*  .האטנם ב^יב
לב אשת כעריל השחור בערה קנאה נרולה על המשותפת שלה אע«
כעריל האדום .אבל יען כי היתד ,אשה חנטת לב ובעלת טזג טוב ,התאפקה
תמיר עם כל כחותי׳  ,ילא דדאחה ננר המשיחפת שלה אשת בעריל האחם
שום שנאה  .אכן אפד.ר׳ל הטילדת הבינה זאת היטב כה בלב אשת בערייל
השוצר  ,ונכמרו רחמיה עליה  ,כי הרגישה צרת לבה  .על כן החילה אסתר׳ל
הטילדת לחשוב עצות ור״הכ לות לעשות טובה לאשת בעריל השחיר ,
שתוכל נם היא לשמח ולהתפאר לפני בעלה לאמר  .שנאסף חרפתה מן
השטים ,כי ילדה גם היא בן!
ויקר טקריהן של נשי הבערילעך שהלכו טבילה בלילה אחד  .ויודע
הדבר אל הטילדת אסתר׳ל  ,א? עלה בדעתה כי באס שתי הנשים תתעברנדי
בלילה הזה  ,ותלד אשת בעריל השחיר בת  ,ואשת בעריל האדום תלד בן ,
ואם אך זסן הלידה לא יהיה אחך ביניהן ,אז החליף בסוד את הילדים,
ותניח את הבן אצל אשת כעריל השחור  ,ואת הבת אצל אשת בעריל האדום .
ובאמת נסתיים בן הדבר שנחעבדו שת‘  pבזמן אחד  ,וזמן לידתן הי׳ ג״ב
בזמן אחד  .אולם אשת בעריל האחם אחרה חבלי לירה קודם  ,ותלד בן ,
זעדלדה אסתריל קראה להם טז״ט מהולדת בת  .וכפי הנראה היא  pחשבה ,
שאף אם תלד גם אשת בעריל השחור כן  ,נם כן תחליף את הבנים  ,יען
בי כני בעריל האדום הם בריאים וחזקים ,ויותר קרובים לחיים טכני ב^ייל
הז«צר  .ועל דבר שגךאה סקידם בכית בעריל האדום טז״ט מהולדת ג ת ,
תתן אורב אמתלא לדבריה לאנעי .בי י ק שגם אשת בערל השחור שבימות
^דוכה ללדת ,והיא תצפה ב?י.ד להולדת בן ,ע״ב יראה טזףן הרע והיציאה
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^ שנולד כאן בת  ,עד אשר יתראה איך יפול הדבר בלידת אשת בעייל
השתיר  ,ביים השני הגיע עת לדתה של אשת בעייל השחור  ,ואת אשר
קיתה ניתן לה בי ילדה גם היא בן  .הסילדת קראה לד& מזל פוב טהולדת
בן  ,ובית בעריל השחור נתמלא בגילה וצהלה  ,אחרי  pהודיעה המילית
 mהאמת בבית בעריל האדום  ,כי גם שם גולד בן  ,ותתן אמתלא לדבריה
כאמור  .כי לבעבור עץ הרע וקנאה יראה לאפר האטת  ,עד אחרי לדת
אשת בעריל השחור  .התירוץ הזה נתקבל בבית בעריל האדום בתשואת ! . f
בלילה ההוא  ,כאשר ישנו כל אנשי בית בעריל האדום יאנשי בית בז«*יל
השחור,החליפה חמילדת את הבנים בסוד ,ולא הרגיש בדבר הזה בל אי ש.
ו ק גם המילדת שפדה מאד את הדבר הזה בסוד ,ולא הודיעה מזה לכל
איש  .ואך בספה היופי שלה  .אשר היתר ,דרכה לרשום בו המאורעות של
כל יום ויום ,רשפה גם את דבר החילוף .כי ביום של החודש והשנה הר,יא
טלדו שני בנים ?ברים אצל השני בערילעך ,והיא החליפה אותם בסיד ,והגיחה
כן בעריל האדום במסת אשת בערי‘‘ השהור ,ובן בעריל השת־ר הגיחה
^ ת אשת בעריל האדים ,ושעשתה זאת כטעם הכמוס ל ה .אולם לא-
ה»שו איש אשר יביט לפעמים כספר דזכרינות שלד . ,וגשהקע הדבר בסוד
כמשליך אבן בפים ארידים!
שהי נשי הכערילעך הניקו את הבנים  .ולא עלתה על לבן מחשבה
כזאת  ,שד,מה מניקות כנים זרים  ,ויגדלו הנערים בל אהד אצל הוריו
ו»־ים  .והמילדת אסר״ר׳ל מתר ,מיתה פר,אומית  ,ותירש אור.ה בתה ,שהיחד,
נם היא מילדת .ונם ספר הזברוגות של הטילדת אסתר׳ל לקחה בר,ה אליד״
אולם כאשר לא נצרכה אל הספר הזברינות להביט בי ,הטמינה ?®יתד
גמרתיפה עם שאד דברים עתיקים שלה  ,שאץ לה כל צורך בהם  .שני
זשגערילעך הר,חילו להשיא את בניהם  ,ועשו שידוכים נריליס  ,וכאשר לא
 m !fjלבעריל השחור בי אם שתי בנוח  ,עם זה הבן ז pנים המחולף  ,שהיה
 pעי ר אצלו ,ולבעדיל האדום היו ארבעה בנים ושתי כנו ת ,מלבד הכן
זג^נים  1Wהטחולף  ,על כן לא היתד ,שעת הכושר שישתדכו השני בערילעך
זויז עם זד . ,ורק בשנים האחרונות הציעו הרכה אנשים שיר״קשרו השני
בערילעך השותפים האהובים גם בקשר שיתכץ  .דד.יינו שהכן מצד של
בעריל הז«זור ישא את בת הצעירד ,של בעריל האדום לאשה .בי היא לא-
היתה בבירה ממנו רק עם שנה אחת  .וכל םשפחר  aוידידיהם הסכימו על
זה השיזמך כ י נ ^ הוא מאד .ב^צור שושידוך ננמר וכתבו חנז מז .ו ע ש׳
סעד ת אירושן בכבוד גדול בדרך הגבירים הגדולים  .כאשר הניע זמן
סחתונה בקשו השני מחיתנים מאת המד,ר״ל שיבוא אל החיפד ,להיות ממדד
קצ׳ו׳שן .כי כן התנדבו הנב Tים מעיר פראג  ,שהיו משתדלים בבל הי «ל ת_
בניד& ,והיתזד
#הממי׳״ל בעצמו יהי׳ אצלם מסדר קידושין ,כאשד השיאו
להם לזכיה נ הל ה  .ויבוא הפהר״ל אל החופה  .א » ם דבר נ ^ א
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גקרה א? ב»עת החיפה  .ב־ באשד לקח המהר״ל אה הכיס בידו לברדברבת אירוסין נפל הניס מידי לארק וגשפך היין  .כלם חשבו שטפגי הלית
הגדיל של המון האנשים נשלך הכוס מיד הסהר״ל ב שעה  .יעל ק ?נשר
האנשים ריוח מעט מסביב למקום הסהר׳ל  ,ימיני לו הכיס ®?נס שנית לכרךעליו  .אכל לא היזנילו כלום בזה ,כי כאשר אך התחיל המהר׳ל לומר 3ריך
אתה  ,מרם שאמי השם  ,שוב נפל הכיס ארזוה  .המועי׳ל נתבהל מאד ,
ונתלבנו פניו מחמת חלישח הדעת  .ונס כל ההמון נבהלו והשתוממו ^
המראה הזה .בתוך כך הביט השמש הזקן ר׳ אברהם חיים בזולוחת היץ.
וירא בי לא י הי עוד בום יין בתיכו  ,וכאשר פנהנו של המהר׳ל היה שלא
השתמש בשום יין לברבה ,כי אם סן היין אשד היה לו במרתיפי ,ע׳ב
»עק ר׳ אברהם תיים על השמש האלם יוסילי גולם  ,שיר^ טהר אל בית
המהר׳ל ויביא מן המרתוף צלוחח יין אחר  .ויעף יוסילי עלם אל בית
יהמהר״ל ,אשר עמד לא הרחק מבירננ׳ם הנדולה ,אשר עמדה שם החופר.״
אולם באשר הקריב יוסילי גולם לפני פתח בית המהר׳ל עמד פהאם IV
מDpו  ,והי׳ נראה מרחיק באלו מדבר עם איזה איש ומתוכח עמו  ,אבל לאנראה כל איש שידבר עטו שם .הרבה אנשים מן ההמון של החופה צעק*
אליי מרחוק שיביא את היין  ,אכל ייסילי גילם לא הלך עיר אל המרתיף .
בי אם אל חדר הכית רץ  ,ויכתב שם פתקא קטנה עם אלה ארבע התיבות
.החתן והכלה אח ואחות״  ,ותחת להביא יין  ,הביא יוסילי גילם «ל
י הוזופה הפתקא הזאת  ,ויממ*ה ביד המהר״ל  .ויהד מאד אף הוזטין על ייסילי
^גולט ובקשו לקרעי בדג  .אכל התישבי חיכף שאין עם יוסילי גולם לעשית
שים חכמות ,וי שח^ כלם לראות איך יפול הדבר .ויהי כראות המהר׳ל את
הפתקא נחכחל עוד יותר והתאדמו פניו ,ויצעק ב ^ ל גזה הלשון , :אוי,
ז»יז אח ואחותו* .כל הדגזון השתאה על המראה הנפלא הזה ,והכיני בלפ
ש«י.ין וה דבר פשוט  .בתוך כך נשמע לכל ההמון דברי המהר״ל אשד שאל
^ו ^ לי  e6 uז ,מי אמד לך שהחתן והכלה הם אח ואחיה  ' 1ויפסע ייפילי
נולם מתוך הז ^ן הנלחץ וירמז אל המהר״ל שילך אדזריי  ,ויודה באצב^
9ר ויון ביהכנ״ם לאמר ,כי הלא ?« cעומד זה ,א?«* גילה ^י ו רז ז ה,
זא^־  ipfiעליו להודיע הדבר נם אל ו ש מי׳ל  .וייץ• אדזדיו ועזיע־׳ל ו־עסד■»ל»ל פני החלון ,וישא אח עיניו לנממיה דב ט בהחלון ^ז ה רגעים ,יישב
אל תוך דהמין  .כ » »ר הביט הטהר״ל אל פגי החלון  .הביטו »י(ריו כל
משטרים שם ,אבל לא ראו מאומה .כאשר שב המהר׳ל אל החופה אג«•,
עפשזתונה לא תוקל שד לורות ורום ,בי נצרך לעשות  cnpDחקירה ודרישמ
™ 6־־ ..וישז כל המשרה צוה המזזר״ל לחלקה לעני?5£
כ ל ^ז ושרא מ שי חצות דלילה  5ך א המהר״ל אליי  mיוטילי גולס
1מדר לבדו ,ודבר אתו כ שד מזי פקידה ונתן לו אח ט ^ ו .ושץ יושילי
.
^»לם משם טדיץ ל שר ,ואתרי שעה שב אל הפהד׳ל ווע־זזיד לו W
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^ הגידע אח״ב  ,הלך בפקידת המהר׳ל קל הבית קולם ,להזסץ את הפילו־ת
אסתד׳ל הסתה שתכין עצמה לעמיד לדיץ ביום הטחרת לפגי המהד״ל  .ויהי*
בב^י־ ויצוה וסהר׳ל להבין מקום עכורו ועבור שני הדיינים שלו כביהננ•^.
מ ת ל ה ב?ךן םורחית צפונית  ,איזי אמות רחוק מן הקרן  ,ולהעמיד לפני
»  »*pמחיצה קפנה של איזה קרשים .אחרי כן צוה המהתל להבתו  ,בי כל־
האנשים אשר יבואו ביום ההוא להתפלל כביהבנ״ם אל ילבו לביתם ארד
התפלה ,רק ישארו בביהכנ״ם ויעטרו כלם לצד מערבי מעבר השני של
הבימה  .אוצי #התפלל המהתל ישב עצמו עם ב׳ הדיינים שלו טעוטפים
בטלית ותפילין ,אצל השלחן שהיכן עבירם בביהננ׳ם  .אורב שלח המהר״ל
את השמש הזקן ת אברהם חיים שילך לקתא אח המחותנים שני הבערילעך■
 tsfנ#יהם ,וגם את דהחן ואת הכלה .כבואם אל כיהכנים נתן להס־
המדריל מקוש לצד דרומי של השלחן .וישאל אח שגי חכערילעך ואת״■
נערהם שיספרו לו את כל דהנהניתס ק כל הענינים במשך הזמן שאחרי
דצ״ונותם  .ולא היד ,נראה כלל מדבריהם שהבנים נתחלפו מרצונם ומדעתם .
 mקרא ד מר תל את יופילי גולם ינחן לו את מ ^י בי ת ,ויצוהי ייאסר לו
ב »י כל עם ועדה את הדברים האלה . :לך נא יוכרלי על הבית עולם והבא-
לפנינו את ועשמה של הסילדת אסתד׳ל,למען תברר לפנינו הדכר כשמלה*.
ונס מט* ה מהי׳ל ביד יוסייי גולם איזו פחקא קטנה  ,ויצא יוסילי מן
הביהכנ׳ס .כל האנשים שהיו בביהכג׳ם התחילו לדתירא ולהתלחש זה }ןס
ז ה .ויעמד הט־,ר״ל ויקרא עליהם ב ^ ל; .הנני מבקש סאתבם לבל תפחדי
מאומה ותעמדו במניחה ,בי לא תאונה לבם כל רע״ .ותחרש בל העדר,
ויעמדו במנווצז  .בעבור הצי שער ,שב יוטלי גילם ויקרב לפני המהר״ל'
ויומיר לו את מקלו  ,וגם הראה בי ת עי‘ המחיצה שהעמדה בקרן ביהכג׳ם,
•מרמז בי מלא את השליחות  ,וכי היא נמצאת שם תחת המחיצה .איפת מ ת
^ ה על כל הנמצאים שש  .ובטי התאבנה כל העדה  ,וימגרו את עיגיהס•
ולא נעו עם איבריהם  .אז נשמעו דברי המהר׳ל אשר קרא בקול אל חאשה
ז ס ה הז .אנו בו הבית תן שלמטה נוציים עליך ,האשה אסתר ,שתספר
» 5ינו באר דדטב את בל המעשר , ,אין נגךה הדבר שזה החתן וזאת הכלה
 mאה ואוצח״’  .אג מד ל הטתה התודלה מ ד לספר אח כל המעשה פתזלי
ה8ר כ אז אץ• שהחליפה אח הילדים ,ומפני מה החליפה אותם .והי לא
ב©דר ובמעל עשתה זאת .בי אם  rasroרחמנות ולטק ו מלוס שבין W
» ד ז ע ^ ל ע ך .הקהל אשד נמצא בביהכדס לא שמש מ אם כךל דברים.
ו « ל הבית דץ עם המחותנים וטזתן והכלה שמעו היטב .והבינו ^ m
מ מי ה .לבטן* דבריה ספרה האשה הטתה ,כי זה שחים  r m vשנה»•*»#
נמיוזח נבונה לנשמתה ,עד אם ת ח ק את א^ *#ו ^ ה .
» 9ז ושיר
הנמצ״ל ניחן לח דשות לבלתי חת שד&ועי'ל יסדר קיתשין לאון
ש לי ת מזי ל מ * שעשתה ,כי לולי נ טזיי מז  ^ iH .m w nל ^ו ־
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נשמתה גשאיל תחתית ולא חיתה לח תקומה  .וםייטה את דגריד* כ>ץל בכי ,
שהבית דין ירחמו על נשמתה ויתקנו הדבר,לחזור ולד^ליף את חגנים כראוי,
ולבקש מאת הטהותנים והחתן והכלה שימחלו לה במהילה נמורה ,או הצרו*
נשמתה בצרור החיים .והוסיפה לומר עוד ,בי באם לא ת הי נאמנת ב!ה ע3ףי
הדין תביא ג*כ ראיה לדבריה  ,שיחפשו את ספר היומי שלה  ,שתא ■»0
הוכרונות מן הילדים שהיתה מילדת שלהם  ,וימצאו שנרשם שם היום והועזיש
והשנה שנילדו בו הילדים  ,ונם נרשם שס שהחליפה אח שגי הילדים האלה
מםעם הכמוס ל ה .ולולי היתר! בשעת מותה בשכלה הצח ,בידאי היתה
מתודה מדבר הוה ,והיתד ,טוהירה לתקן הדבר  ,אבל יען כי מתר .פתאים,
ונאכד שכלה פתאים ,לא היתה ביכולת לתקן הדבר ^ד ם מותר .,ולא נשמע
עוד ממנה קול דברים כי אם קול בכי ,והכך עמה נם כל העדה הנמצאת
בביהכנ׳ם .וכאשר שמע המהר׳ל בי הדבר הזה נרשם בספר הזכרונית שלה,
שלח היכף את שני השמשיס שלו לקרוא את בהד .הטילדת  ,שד,בוא לפניו
עם כל ספרי הזכרונות של אמה המתד . ,ויהכהבו שם שעד ,של'מה עד אשר
מצאו את םפר הזכרונות בד,מרתוף  ,שהיד ,חציי בכר בלה ונתקלקל  ,וי בי ^
את ספר הזכרונית לפני הסהר׳ל ויחפשו וטצא.ו הכל כדברי ימתר׳ל הטהד.,
המדר׳ל עם שני הדיינים שלו התחילו לדבר ג י;■הם איך להיציא את הפסק
 , pוראשית הפסק דין היד ,.שחמילדת אסתר׳ל המתד ,תבקש מחילה m o
החתן והכלה  ,אשר נחביישו על ידה  ,ובאם ימחלו לה במהילה גמורה חצא
זכאי והפטיר מכל זלנ ש ,תיכף נשמע מן האשד ,המתד ,שאמרה בקול בכי}
,אני האשה אסתר  ,אשר הייתי המילדת שלכם  ,מבקשת מאתכם מחילה' .
ויענו לה שהסד ,מוחלים לה במהילד ,גמורה .אח׳ב עמד המהר׳ל עם שני
הדיינים ויאמרו בקול ן ,אנ חנו הכית דק *שלמטה פוטרים אותך האשד ,אסתר
הטילדה מכל עונש ,וכן יפפח אותה גם כן הבית דין שלמעלה ,לך בשלים,
ותנוח בשלום  ,עד יכא שלום'  .אח׳ב צוה המהריל לטלטל אח המחיצה
שהעמדה על הקוק ולהטותה הצרה ,לאות כי האשד ,הטתה איעה עT.
שם  .ואח״ב ק־א הטהר״ל לפניו את בל הקהל הנמצא או בביהכנ״ס ויאמר
אליהם ,כי נתברר הדבר באמת שנתחלפו שני בנים הצעירים של השני
בערילעך ע״י הטילדת אסתד׳ל  .ועל בן יחשבו זד ,החהן עם הבלח ה?ימ
לאח ואחות מבני בעריל האדום ,וכן הצעיד אשר בבית בעריל האדום הוא
ד,בן יחיד האמתי של בעריל השחור ,ולזאת הציע המדר״ל כי לפי י שוו,
אם אך יתרצו כוד ,השני בערילעך ובניהם  ,הוא היושר שישארי גצ־זותניבז
כמקדם ,דד,יינו שד,כן יד,יד של בעריל השחור ישא לכלד ,את אותה הכלה
־שד*,א בת הצעירד W ,בעריל האדום ״ ושהחתונה תהי׳ תינף בשבוע ה׳נעי .
השני גערילעך הסכימו חיכף לד״צעת המהר״ל  ,וישאלו את צאצאיד,ם ונם P
התרצו  , m3ויצור ,המהד׳ל שיכתבו תיבף תנאים חדשים כביהצנ״ס בפני %
ע »  .ויחל!ץ לבלם יק ומגדנות ,ויברך אותם המהו״ל ,אח׳ב m
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־־•.םז»**ל להביא ל»יו אח הפנקס הגחל  hsfהגיהכג״ם .ויפהב בו המ״יר״ל אוו
בל המעשה בקצור ויחתום עצמו בהפנקם  ,וצוה נם ל»י הדיינים ^וימתשו
עצמם .ויברך עוד המהר״ל את החתן עם הבלה שזיונם יהיה בם!״ט ובהצלחה,
וישלח אח כל הקהל לביתם .ונם צוה המוצי״ל ל^זת קדש אחד סן המחיצה
שהעמדה בהקרן לפני האשה המתה ,ולקבוע את הוךש כהקק עם מסמרות .
שיעמיד שם תמיד לוברון  .ייעשו השמשים בן  .בשבוע השני נעשה החחישז
גבבוד גדול ,המהר״ל בעצמו היה מסדר את הקידושין וגם היה על הסעודה,
דשב« עצ« מאד על אשר נשמר מן השטים לבלתי יסדר קידוש ; ל־יעיו
האחות  .הזיוג הזה האריך ימים בעיר פראג  .ועש־ תמיד צד^ת גדולות ,
היודו חיי נעימים של עישר וכבוד !
ד ס.

המקשה הנפלא  pהספר תודה שנפלד• לארץ ביום הכפורים .
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בשנת ה׳שמ׳ז כךה מקרה מעציב כעיר ®יאג  ,בבית הכנסת הגדולה
אשר וצזפלל בה הטרה״ל ביום הכפירים אחרי הקריאה בם*ת לתפלת מנחה ,
נתכבד איש אחד במצות הגבה ונפלה מידו הספר תירה לארץ  .להמחר״ל
מיתה תלישת הדעת גדולה ממקרה הזה ונפל בעצבות  .ראשית ציה הטהד״ל
לדזנריז ,שכל האנשים אשר ראו בנפילת הס*ת יתענו ביום שלפני ערב ו ע
הסבות .אמנם הבין הטהר״ל שהוא איננו יוצא עוד בזה התענית ,כי לא כצו מ ת
יבוצי צור ישראל ,בי אם לכער אח הרע אשר לרגליו נר.גלנל הדבר הזה ,כי
rp o־ .כזה בודאי לא על חנם בא .ויחקי הסהר״ל וידרוש סבת המנךה ולא
נודעה אליו,ויפלו פניו ,ביום החעניר .עשה המוע־יל ש ^ ת חלום וי ב ^ו
שיודיעו אליו מן השמים סבת המקרה  .אמנם לא נענה בתשובה ברורה ,כי אס
ברמיזה ,כחידה סתומה אשר לא הכין הטרד״ל פתרונה,וזאר ,דדתה התחשבה
הבאה אליי •' .לא ת ש א על לב פ כ ש קטן־י,׳  .ילא ידע המיה׳ל לשות עצות
בנ ^ « איך להבין מ־מז  .ויאמר הםדצ-ל להשתמש נם בעגץ הזד .עם יומילי
גולם  ,ונ %על עצה הזיאת .הוא כתב אח החמש עשרד ,זעתיות  pהתשובה %
פ״ו פתקאות  ,בל אות ואות על פתקא אחרת ויערב את ד^חקאות  .יצז״ב רד*
אליואח יופילי נולס ויפקד עליו שיסדר את אותן הפתקאות על ה שלתןב»רה
[^ p ,r tmדהיה ג מ־ ר נ ^ באופן שיצמר^ האור״יות אלו  cqiאלו ,שיהית
גיאתציוח להיותן ול ח 5ו על מה ®־•מזים ,מנדלי גולם לא חקר ולא דרש ולש
תיח מעיץ בזה תרבה ® pדר את הפתקאות בפחד הז הו״ א א ע ל ת ש ל ל ג
ייז הבק תי^י הסוצי״ל שהתנדבה הזאת ©רמזת על
^
•ויל • r m rע ^חך ' ל א •תחן •שכבתך •לזרע •לטמאה יבה.״נ »יק ״ב•
^־י א ת ״מנתה ״חמס .כי בנךייצז ה » ח ה של מם הכפירים הינצק ועת תו*
פ«ק

ן,
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־נ  6ל א ו ת ט ה ר ׳ ל
■*ק כ׳ פן הפרשה  .ועל פי זה הבין ה::הר*ל  ,שזה האיע אער נתכבד •nwM
מ ג ה  o rהספר תורה הזה ,ו^א חוטא עם אשת איש .וישלח המהר״ל זית
יונדלי נילם עם כ חג הזטנד .אל זה האיש הנחשד שימא תיבף אליו .וגא?«־
ומזהר״ל שלח את יוסילי גולם לקרוא לאיזה איש  ,אז היה יורע זו; ה«ש1
שאם'ר לו לסרב כלל וכלל ,אפילו רק להשמיט ולדח־ת את הדבר על ; . n o p
כי לא פעם ארזת ?ךד< שיוסילי גולם חטף את המסרב על שכמו  ,וישאדע
אל בית המהר״ל ברחובות קריה  ,כמו שנושאק כבש ^ בית המטבחייס .
וזה האיש הנחשד שהיה הנעל הגבה בא תיכף אל המהר׳ל  .ויקרא הטועי׳ל
אותו אל חדר בלבדו ונעל אחריו את הדלת ויבקש טמנו מרודה כטוב מת
חסאי ימה פשעו אשר בידו ,כי אך לבעבור חטאו נפלה הספר תורה טי ת
לזאי־ץ ביום הכפודים  .וירא האיש שנתפס ביד הפד״ר׳ל כדג כחבוז  ,ויבן kW
יוכל להכחיש הדבר גפני המהר׳ל ,על כץ ד^ודה תיכף על חטאו ,שזח p i
רב אש־ הוא ו Tטא עם אשת שותפו  .ויסדר הטהריל לאיש הזה תשובה .
תס שלח אחרי האשד ,החוטאת ויתקן הדבר על פי הדין ;

)יח(
ה ה תנ פ לו ת על יושילי גו ל ם.
בוטן שישב הפהר׳ל על כסא הרבנות בעיר פראג  ,ה־ה מנהג רע ומכתבי
בין תושבי העיר היד,ודים ,שהסבגו מכבר לבזות ולזלזל איש את דעהו ,אם
אך נפלה ביניהם אחה מחלוקת  ,בזלזול מביער מאד  ,לבנית את חבירו־
,גאדלער״ .וזה הזלזול של ,נאד:ער' היה גרוע וטביער יותר טן הזלוול של
.סמזר*  ,בי היא טורה שאץ נוזל בגידיו דם טהיר של יהודים  .והזלזול הזה
נשתקע ביניהם לרגלי הגירוש .שפניא״ ו״איטליאי ,שהרבה יהודים המירי את
דחם באונס והתערבו בגוים ,ואחרי שנתבטלה הגזרה חזרו לאמונתם בארצות
אחרוה  .וגם לעיר פראג באו הרבה אנוסים כאלה  .והרבה מהם היו נשואים
עפ בנות עמי הארץ והתגיירו אח״ב .ועל צאצאיהם ויוצאי חלציהם כוננו על
יתר לירות בהם חצי הזלזול הזה של ,נאדלערי .ובאשר ראה הטהד׳ל שזאת
מקלקל והפחית הרכה לוזיי דגזשפחית וד,דבר היה נוגע ג 0לבמה גדולי הדור, ,
מ ד פתנ*י למחות טבץ היהודים הע»ו המבוער הזה ,לבל ישמע עוד בפי כל
 v<mבעיר ^ אג והמדינה ,ויאסף המ*,ר'ל אליו הרבה רבנים גאונים P
המדינה ,ייגזח וע־ם ג חל ונורא פאר n rp n a ,שיפדות ונרות שחורימ ,על
בל זרש אשר יזמר ז^יד זה השם .נאדלערי לבזות בזה לאיזה איש ,יהיה P
שיהיה .ובאמת פעל ועזהר׳ל בוע־ם הזה ,והיו נשמדים מאד היהוחם לנ ל
יזמי ביניהם עוד הזלזול הזה  .ז»זנם אין עיר בלא עזי פנים ומומעפים ,
 w rmבעיר פראג ,כין ההברה של נושזר משאית ,שלשה »זוזו6ל 0ו » ר ^
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עול ^ ,ר בעבור איזה עעועות אחדי הבדזח החרם ,התחילו עיד להעלות
בפיתו הזלזול הזה עזל .נאדלעיר* ויודע הדבר להםרור״ל וחרה אפי מאד על
זה ,וי#לח הפהר׳ל את השמש הזק ר׳ אברהם חיים לקרוא אל  rאת הדיש
בר^יגי טהם ,ויחשב הכהד״ל לדבר על לבו ,ולפעול אצלו בטיב שיעזוב את
דרכו הרע .אבל היא לא שת לבו אל דברי השמש ,ויטאן ללכת עסו ויצחק
על דבריו ויאמר ,כי עתה אין לו עת ללבת ,ורק באשי יהי׳ לו עת פנוי אז
ילך .ובאשר בא השמש לפני המהר׳ל בתשובה הקלה הזאת רציה א»י עוד יותר
ויקרא המהר״ל אליי איזה אברכים גבורים  ,ויציר .להכן חבילות שבטים רכים
עם חבל חזק .ואח׳ב קרא אליו את יופילי גילם ,ויפקד עליו שילך תיכף אל
הנישא סבל ההוא ,ויחטף אותי על שכמו ויביאת אל חדר הבית רץ.
יופילי נילם לא התעצל כזה וילך תיכף אל מקם הנושא סבל הר,וא
ויבקשר.ו וימצאהו  ,ויחטף אותו בערפו וישלכהו מאחוריו על שכסו  ,יישאהו
ככבש ברחובית קריה ,ויביאהו לפגי הבית דין .האמנם שזה הנישא סבל ג״ב
לא הי׳ ילד חלש  ,יהוא הפיל חתיתי תמיד על בל איש  .אבל כנגר ייסילו
גולם לא היה גבור חיל  ,ואהרי שנבדהי יוס^לי כולם באיזו ,מתנת יד* היה
כצכרח להכנע מפניו  .כאשר נידע להמהר׳ל שהנושא סכל ההוא היבא י פני
הכית דין ,שילח הפהר׳׳ל לאמר שיעקדו אותו עים החבל ,ואה׳ב ייסדו איתי
בשוטים כפי כחי  ,שיזכיר את הבכיר הזה זכין אריך  .למען ירעו להזהר עוד
מלדבר נבלר ,בזאר , .פקד ת המהר׳ל נתקיימה על ירי איזה אנשים ביחד עם
יזערלי גולם אשד עמד אצלו והשתדל עמו כמו בעל השיר עם שירו  .אחרי המלקוח
על הנושא סבל שימשוך מעליו הסנדלים ,ויכנום יחף לפני הטהר׳ל
לקבל נזיפד .בפניו  ,ולהתודות על חטאו  ,ולהבטיח שמהיום ודזלאה בל ^ ב
לכסלה עוד ,ואז יסיר המרר׳ל מעליו את הוע־ם .הנושא סבל היר .מוכרח
לעשות ככל אשר גזרו עליו ,ואת־כ התחזק בשארית בחו והלך לאט לאם אל
ביתו ,כמזהיל על ארבע .כביתו היה מוכרח לשבב במפתו בערך שני שביעית,
9ד אשר חיתר .המכר .וד״תחזק ללכת על רגליו בקדם .אמנם כעדה בסחר בלב
דבושא סבל המוכה אש של נקטה ,ויחליט להנקם באנשים ,אשי־ הכהו מ ל ק ה,
ולבל לראש רצדי .לקחת נ קז ביוסילי הגולם .ולא רק לקיים חבורה תחת
ו^ורה כםשטעו ,כי אם בקש לבערו מן העולם לג ^יי:
זיק־א הנושא סבל אליו בסוד את מרעיו ,ויאשר לר& הבה נחחכ »ז
ל 8ממ עצהבגגד יוסילי גולם ,איך להפפר ממגי יג «־י .ויתיעצו לעשות עלT
מחנפלות .א>«־ כ ג ^ היה בינלתם להמיתו ,לולא לא היה זה יומ־לי גולם,
בי אם איש אחר .חיאז היתה עצתם  .מנהג הנמזריל דדה בכל מוצאי שבוג
■ ^י או לו מים חיים מב«־ עמוקה והחטו לו ו שץ בגדצזד שבת ל םלוג »ו.
 hאת יוסילי הגולם היו שמשים הגזרי ם טביאים לו את המי
ו»ימ
» ם .וי ק בי הרבה פעמים בינד מתורף שהיה,קד גדול וטקם הבאר נ מ בי ב
 tqrו ע ד מים ,ו קן
 0מ »ז עמ ק־ח ,ואירע כמה פעמים שגתי^לו
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 pהיה לרס יוסילי גולם לסדיאה גדולה כענינים כאלה  ,ונתנו עליו ?וכורח
חזאת  ,ע!ר.וא ילך בכל מוצאי ע!בת אחד ההבדלה עם הכד לעאב סיס P
זזכאר ,והוא לא ידע מעולם להתעצל ב»ה ,ולא השגיח על קור ושלג
אפילה .ולא היה ממתק להיות מצור■ ועושה ,רק ידע מעצמו ללכה ולהביא.
וכך הוכנה ההתנפלות על יוסילי גולם .כמוצאי שכת חנוכה שהיה קור גדול
7ם קרח התחבאו אצל הבאר ההוא אנשי בליעל  .ובאשר בא יוסילי גולם אל
ר.ב^■•  ,והוריד המיטה עם הדלי אל תוך הבאר לשאב  .ואז היה מוכרח יוסי^י
בולם בעצמו להטות את ראשו ורובו בתיך חלל הבאר ,כדרך השואבים.
ובתוך כך התנפלו עליו המתחבאים בלאט ,ויחטפו ליוסילי גולם ברגליו
וישליכי אוו^י בתיך הבאר ,ראשו למטה ורגליו למעלה  ,וטרם שהספיק הגולם
להתהפך בידם כבר היה מושלך במים ,והטוטד■ עם דלי רריק קפצי החוצה
בכח גדול .יוסילי גולם היה טובל עצמו היטב ,בנפלו מתחת למימ על תושט
הבאר  ,ואח׳ב צפה למעלה והתחיל להכות ב Tיו על המים בחוך הבאר וכאשר
הביני זאת מראש אנשי הבליעל שכך תהי׳ סופו ,הכיני להם מקודם אבנום
כבדות ,וישליט את האבנים כתוך הבאר על יוסילי גולם לפצוע את ראעד,
כדי שיהי׳ מוכרח לטבוע במים  ,וכך היה  ,שהאבנים נפלו על ראשו ופצעו
«ת חוטמו עם עין אחת  ,ועיי זה נשקע במים  .וכאשר השליכו האנשי בליעל
את כל האבנים אשר הכינו לסו ברחו משם .אבל יוםילי גולם שוב צפה על
םני המים והתקיים עצמו  . pבבית המדר״ל היו ממתינים על חטים ל ה ^
חמין עבור המהר׳ל  ,וכאשר ראו כי יוסילי גולם עם הכד מים איננו עוד
לקדז השמש הזקן ר׳ אברהם חיים את המנורה בי ^ ,ו ^ א עמו עור » י
אנשים  ,ויל ט אל הבאר לבקש את יוכדלי גולם  .כאעצי באו אל הבאר ד*צ
והכיח את הכד של הטהר״ל שהיה מונח בארץ לפני הבאר .אז הבינו P 'n
שאץ זה דבר פשוט  .ויכניט את המנורה בתוך הבאר לבקש את יוסילי גילם .
וכאשר אך ראהיוסילי טלם את המנורה התחיל להכות בידיו ,לאות ט נמצא
שעז ,אז הוחדו בתיך הבאר את המוטה עם דלי הריק ,וישב יופילי טלפ
בתוך הדלי וימשט את יומילי מן הבאר ,כל עוד נשמתי בו ,חבול ופצוע
ומלוכלך עם דם  .וינהלו איתי אל בית המהר׳ל ויסירו מעליו את הבגדים
הלחים  ,וירחצו את פצעיו ויחבשו את ראשו  .ויבא המהר״ל הי ^ לבנך יציש
זיא®• כי לא תאונה לו בל רע ,ויצוה להשכיט על משכבו שהיה סמוך להחגוד
יוסילי טלם התחמם וישכב ו Tדם  .אמנם לא עמד ממשכבו להתר.לך בוצין עד
יום השלישי .ויהי ביום השלישי ,כאשר הלך יוטל*י נולם על משענתו ,קרוו_
יצתו הטהר׳ל וישאל אותו מה קרח אצל הבאר ,ואם יודע פי עשה לו *.m
^ ה יוסילי טלם בכתב הכל כ® שהיה  ,ונם דצדיע שבץ המתנפליס דגמי
את הנישא סבל ח צ א .דפובה בשומים בחדר הכית דין .ובתוך  mביקש
יוסיליטלס מאת המהר׳ל ,שיתן לו רשות לננךם את נקמתו בו  ,ויא®* אליו
ד סוצ״ל ,בי איננו טתן לו רשות על זה ,י ק כי פת^ם חג א עליו אידו ם|
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 . O'tMwלא »־כו הימים ו*םח פתאם נ>רוע חגושא־סבל  »W1ננע ^«ןור ,
ז»כךא  p n iw ,קרעצעל* שד%א פסוק פאר .הרופאים חחכז את ב שד בכל
יום< שלא יתפשם אוים הנגע הלאה כ^יב גופו  .אבל לא תעילו ם«מה ואש־׳וני^א לודיו .אז התודה הגישא־פבל ,כי אך ב דן פגמו בכבוד הפהר״לנענ ש,
ו י ^ י את בל המעשה איך ■שהוא עם ז3־ד שלשת רעיו התנפלו על יוסילי
גולם ,ויפילו אותו בתוך הבאר וי שליט עליו אבנים גדולות .וישלח דעושא
מכל את אשתו ובניו ^ הםהר״ל שיבם לפניו ,ויבקש פפנו מחילה ע ט ת
tלהDיר מעליו את הפות  .אבל לא נחמם המהר״ל ל ט א לפניו  ,וימת הנושא
שגל במיתה משונה  ,אחר כך גאו שלשת ת־עים שלו  ,שתו עוזתי
גההתנו%ות הזאת ,ויג ש ל »י דמזר״ל בבכיה ויתוח על עונם ,בי יראו
■לנפש! שלא ימותו גם הם כמוהו  .ויצטרך שהנושא״סבל היה מפתה אותם
«ם שיחדם בכסף לקחת חבל כזה ,אולם עתה מחחרטים על זה ומבקשים
מחילה ,ואמי־ו שמקבלים עליד!ם כל מיני ת שבה וקנמת כאשי יאמר המת־״ל
יי^ו ם אותם המדצי׳ל שיחנו סבום כסף על הי שבה של התלמוד תורה.
>םלבד זה סידר להם חשיבה שיתענו כל אוזד םד 18באיתה ה ש ה מ*
דזענימים ,ושיאמרו מדי שבח בשבת כל ספר תהלים ,הם >ך« וקבלו
»ליהם כבל אעמי צוה שחם המועי־״ל ,רשארו כחיים  Jי
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מעשה נורא  pהמירבה שעמדה מתחת לעיר פראג.
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גצזחח לעיר פראג ,סמוך לדרך המוביל העירה,עפדח וצרבה י שנ ה.
מלאכת אבק ה די ה מקייא ^זילווער*.
*זשלפנימ היה הכעיו הוזז בית וצי שז
וי ק בי בית ד«*שת עמד אצל הדרך  ,שהיו צריכים להודד מעוברים ישבש
ונם שהבית נתישן י ר ט ברקיו וקלקליו ,לא רצחה הנטשלה לתקנו P ,
שהעבית משם את בית החרשת אל בית אדע*  ,דרחק יותר ק העיר  ,בץ W
ששי הצבא ובץ מצורת המלך .וע״י זה נעשה הבית חו מ ה
ג»«8כנות
 opbיורע־ ,ועמדה בך הוצרבה י שם רבים .בתוך כך נממאה התרבה
ר שמיים ירקיו ש , 1והתחילה החורבה להפיל אימה ופחד ^ העוברים ושבים
ש! ב^ילה .אנשים רבים ספרו שבלילה ש מד שם ב ש ק ל  6ז קז נבננים .ויש
א שי ם3ציו *#ש שם בלילה ערר בלבים שתרים כמם»• איזו  , fWDא»*
.צעןהלכי ט מי ב להתרבד . .יהודי אחד נשבע שיאה פעם  rawכלילה  ,באשו*
יקבר דדך שם ,שעשי איש ח ^ אדזד על ר^« הגג של התרבה והיה מגן
^י לי ל גריל בח־ך שונגגים ג ץ ש ש הצבא ש ת א קי הצבא  ,ו ם »י כל א?«
הז ^ ד עו
;
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הסברים ^!!תמרו כל עיברי אורח לבלתי יעברו שם בלילה באותו ןוד הדרך
אשר אצל החורבה  ,כי אם סצד השגי  .פעם אחת קרה מקדה שיר^רי אחד
»עיר פראג  ,אשר התפרגם כין סחר־הבפרים  ,הלך לביתו בלילה מן הכ»•
מיא נשמר ויעבר עי‘ אותו צד הדרך אשר אצל החורבה  .וירא כי כלב שזור
אחד רץ אליו מן החירכה בקול דבח ויסובב הכלב אותו  ,ואח״ב חזר הכלב
אל החירבה .על הסוחר הזה נפלה אימה גדולה ותסמר שערות ראשו ומיר
לביתו באין אונים  .ייספר האיש לפגי בני ביתו את הפגע רע שהיה לו וישכב
יירדם  .בלילה נבהלו בני ביתו בי שטעו אותו נובח ככלב מתוך שינתי ויריצו
אליו להעירו  .כאשר העירו אותו נראה שהיה מכוסה כלו עם דעה וזמב עיף־
ייגע מאד  .וים«־ להם שראה בחלומו  ,כי הוא רוכב על כלב שחור  ,ביחד ע5ז
עוד הרבה אנשים הרוכבים כמוהו בשורה אחת ובסדר מסודר ,כדרך ימשי■
הצבא .ובאיכד כל הרוכבים היו מנבחים כמו הכלבים ,כן הבריחו נם אותר
לנבח  ,והזהירו איתי כי באם לא יחפ׳ן לנכח  ,יאכלו איתו הכלבים כמו שהיא
בחיים  ,ועל כן היה מוכרח ג׳ב לנבח בבל בחי  .אנשי ביתו האזינו את ז«ץ*
ד^זלו cוידברו על ל ס בי אין החלום הזה כדאי שיפחד ממנו  ,ירק לבעבור
שהלך טדם שכבו עם רעיונות באלה ,על כן ראה בזאת בחזיון לילה .דעצו
איתו לבל יהרהר עוד כיום מענינים באלה,ואז יוכל לישן בטניחה .ויהי בליל׳
השני באמצע הלילה ,והנד .נשמע ממנו נביחת כל ס כמו בליל הלךדם ,וכן
היה כדי לילה בלילה ,עד שנעשה זה הסוחר חלש  ,ולא היה לו כה ללכת
על רגליו ,ונם בחש בשרו מאד ,ונעשה עני גדול ,כי לא היה לו כח לפרנם-
את בני בית־ העטופים ברעב  .כאשר ראו כי צרתם נדלה מאד  ,חגר האישי
הזה שארית כחו וילך עם אשתי יעם בניו הקטנים אל בית הטד.ר״ל  .ויבואו
לפניו בבכיר .נחלה לאמו־  ,הושיעה גא לנו 1ויספר אליו האיש את בל הקירות
ידחו ,ויבך מאד לפניו ,בי טפלי תלוים בו ואין לאל ידו עוד להרויח מאומד,,
ובניו שואלים ללחם ,ואין! ייצור ,דסהר״ל ראשית לבדוק את הטלית ק2ן
של זה האיש ,לראות אם יש לו ציצית כשרות  ,וימצא ציצה אחת פסולה-,
ויצוה עוד הפהר׳ל לבדוק נם את התפילין של זה האיש  ,וימצא■
שהתפילין של ראש פסולין .ויאמר המד-ר׳ל בי לכענור זה אין לאיש העז
שגדרה  .ועל כן נפל ברפש ואשפר ,אשר לא טד,ידה היא  ,שוע־י משיב
״כי מלאכיו יצוד ,לך לשמרך בכל דרכיך* .והיינו כי לכל יהוח טלוית
אותו שגי מלאבים ,לשמרו בכל דרכיו מפנע רע .והמלאכים הומיה
נבדאיס מן שתי אלד .המצות שהן ציצית ותפילין  .ותדע גי כן  .שת־־י
האותיות  pזה הפסיק כי מלאכיו יצוה לך לשמיך בבל דרכיך
הן בנינאזריא זה ציצית ב׳ תפלין  .ועל כן צוה המהר־ל לזה
הודש  ,שראויית יהקן הציצית עם התפילין שיד,יו כשחם  .ונם זמת
im״
למבול במקה .אח׳ב ק־א הטהר׳ל לפניו את הם^ 1־
אומי
 s x rs h w a nעל קוף כשר קמיע כזו :
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לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לעזונו
כל לי לבי ^ כל לבי לי
לי לבי כל  1לבי לי כל
לבי כל לי ^ לי כל לבי
ויצור ,המהר׳ל שטים ישכב זה האיש בלילה לישן  ,יקשר על מצחו
שקפיע הזאת ,שד,כתב יהיה מבחוץ .ועוד צוה המהר׳ל לאיש הזה שלא ילך
לביחו לישן במשך שבעד -לילות  ,רק יישן אצלו כחדר הבית־דץ על משכבו jwמסילי גו^ז  .ואת יוסילי גולם ציה שעל שבעד -לילות האלה ילך הוא
כבית האיש הזה על מטתו  ,ויעשו כן ככל אשד צוה המהר״ל ,וזה האיש החולוו
ד,יה ישן בכעיחה על משכב יוסילי גילם ,ולא ידע עיד כל רע  .בלילה של יו■
השביעי קרא ד-מהריל ליוסילי גילם אחרי חצור .הלילה ,ויפקד עליו שיקח
■השני חבילות תבן הגדולות ,אשר הוכנו מ ^ד ם,וג ם א ת השכנה של אש
שסר ל , 1וגם את סקלו נתן בידו ,ויציד-ו ללבה עם כל אלד -אל תוך החורבה,
ושם ידליק את חתבן סטוך להגג  ,בדי שתשרף כל החורבה  .ויעש הגולם
ככל אשר צוהי ד-מהר״ל ,ובל החירבה נשרפה  .ומעת ההיא יהלאה לא נשמע
עוד כל רע במקום החירבה  .ביום השביעי לקח השהד׳ל מיד האיש את
הקמיע ו rוהו ללכת לביתו לישן במקדם .ושנתי ערבה עליו ובחו ח^*
•אליו ,וד,י׳ בריא וחזק כבתחילה r
m

) ם.

מעשה 1לא  pהדוכס ״בארטד.אלם׳ .
לצוי מזרחי מעיד פראג הרחק איזו פרסאות היה בפר גדול מ ה  ,אשד
היה דר בו דובם עשיר גדול  .והיו לזד .הדוכס עשרח כפרים עם הרבה שרות
ויערים .בכפר ההוא ,שהיה דר בו הדיכם ,נמצא גן גדיל לשוח בי ,באמצע
הגן עימד ארמון קטן  ,ועליו מגדול נבוד ,קצר וחד ברא^®■  .הארמץ הקטן
מ־-וא מוקף חיטה עבה ,ומסביב לחימה גמשבת בריכת מים מפוארה ועכדקר..
בפגךם אחד נמצא ממעל לר-בריכד -נשר ברזל תלוי בשלשלאות עבות.
הארמק הזד■ הוא רי^ 1ולא נמצא בו כל דבר  .דק באמצע הארמון מונחי■
 ' r#אבני שיש ארוכים ,זה אצל זה ,וכל רואיהם יכיר בהן כי מתחתיהן יש
ב׳ קברים .ועל שחי האבנים נחקקים עעי שטות  .על אבן האחת  ts fה^ם,
ועל האבן השנית שם הבן .המעשה של אותה האם עם הבן הוא מעשה נפלא,
,מלפנים היד .דר בכ»* ההוא דוכס וקן  ,ושמו,בארטהאלם״  .הדוכס הזד .חיוו
»והב יז^־אל  ,ולא היד .לו בנים  ,כי אם בן יחיד הצלד לו לבסוף  .כעשזען
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הכ»”ים שלו ^!ובו הרבה יהודים עהיו טחזיקים אח כל העסקים  pהדוב©
ומה ,והיה להם פרנסה ברייה .כא»6ר גתאלטן הדונם היה סנהנו ,ל »ק ה®•
גמליי העעבור ,.ללכת בכל פעם ביחד עם בנו לבקר בבתי היהודים ,אשד
ישבו בכפרים ע1לו  .וביותר אהב הדוכס לקבל את פני היהודים  Werכימי
השבתות והימים טובים .אצל אחד אכל דנים ואצל השני פשפידא ,וכן הלאה■.
באיתו הכפר יפישב בו הדוכס היה דד יהודי עשיר אחד חוכר השדות מ ק ר «
.פ<»עסער*  ,איפר הי׳ לו בת משכלת ויפת תואר  .והיא היתה באותן הבפנים
של בן הדוכס  .בת ה.פאםעםער״ מצאה חן בעיני בן הדוכס ויאהב לדבר
עטה תמיד  .פעם אחת  ,בער .שהיה הדוכס ה!קן עם בנו אצל ה.פאםעסער'
בייט השבת ואכל דנים ושתה יין  ,אמר הדוכס הוקן אל ד״פאסעסער״ שהיה
שמו משה! ,תדע .מאשקא״! כי אם תתרצה בחך להמיר את דתה ,י ^ז
אותה כני לאשה ,ואטיב גם לך בעבורה ,שלא תשלם לי עוד כל כסף בעד
ה״פאסעסיע'  .הדברים האלה כמו פלחו כליות ה״פאסעסער* אביה  .אולם
בחכמתו ביטל את דברי הדונם,ויענה נשחיר ,טעט .כי אין שיה הדבר לפני
בנו ,יאק זה עסק טוב עבורו .כי הוא ביכלתו לקחת אשה יפה עשירה
ומשכלת  ,שתהיה ג״ב מיוחסת ממשפחת דוכסים  ,וישחק הדיכס על דבריי
ויאמר! .בעיני נחשב היהודי לטיוהם יוחד גדול מן היחס של דוכ ס' .ול«
דברי יותר מזה .אבל הפאסעהעד הבין שהדיגורים האלה .של הדוכס לא היי
דברים פשוטים ,בי אם עיי שנכנס היין יצא הסוד .ינתיירא ה״פאסעכער*
ש*א חפול בתו באמת בגורל בן הדוכס  .ועל בן טיהר ה.פאםעםער' לעשות■
שיחך עם בתו  .וישתדך עם בחיר יחים בן טיכים ומופלג כתורה מעיר פראג .
לא ארבו הימים ועשה נישואין בכבוד  .כעביר שנה אחר החתונה טלד כן
לזוג הוד , .והתפרנסו על שלחן אביהם ה,פאםעםער•  .בשנה השניה ל א מי
החה־נד*» .צה טנפה .באותה המדינה  .הרבה אנשים מתי עם כל המשפחה  ,שי
כי לא היו להם קוברים מיד .והרבד .משפחות ברחו למדינות אמעת ,עד כי
לא ידעו המשפחות טי לחיים ומי למות  ,בקצור שברחו האנשים למ^ם אשר
נשא אותם עיניהם  ,ולא ידש איש מן רעהו איה נמצא  .המנפה לא מנעה
גיכ אותן הכפרים של החכ ם .וימת זה ה״פאסעסער׳עם אשתו .והבנים שלו
שהיו דרים בכפר ההוא קצתם מתו וקצהם ברחו למחנה אוזרת  .ונם חתנר
אשר לקח מעיר פראג מת  ,ותשאר אך בתו הרכה עם הילד הקטן  ,ובאשד
לא  waנלד גךברים לקבור אח משפחתה  ,לא יבלד .להשאר בבית עם המתי©
ותברח נם היא עם הילד  .ולא ידעה אנה לברוח  ,והבגם עם הילד בתוך
הנן ה ^ ל של הדוכס לנוח מעט םצחת  . ,Tויודע הדבר להחגם הזקן ולבנר
יחידו  .ונכמרו רחםיהם עליה ועל הילד הרך  ,ויחנו לה בחצר הדוכס טעון
■
םיוחד בכבוד עם בל מחפורד׳ !
כעיר פראג ובן בכל בפרי הדוכס חשבו שכל  rr«»Dה״פאסעסעד•
פ ס ה .בקצור בת ד״פאםעסער* שבמ* .את כל צח חיה ,ותהל להתישח * 0
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שמיתה תיל ה ני מי עלומה .וחנן יחיד של הדונם התקרב אליה נבל >!>Bsייויר
ויותר  ,והתקשרו בעבותות האהבה  ,עד ני החליטו להתקשר נקשר הגשוזק ,
וכ^פן לבל יודע לאיש בי היא בת הפאםעסער  ,היא גשלחה עם ילדה בפור
העירה .ווינעעיא' ,הילד ניתן שם לטנקת ,ובזמן קיוב נעשה החתונה בעיר
.ווינעציא*  .הדובס הזקן הוציא קול כהכפר שלו ,כי בגו יח Tו לקח לו לא»ת
נעיר .ווינעציא* את בת יוע׳ן המלך ,וכי הם יביאו אליו אחרי שנה .נט שך
 p nהזה חיו בטוב הזוג החדש  ,ויסעו לבקר ירבה מדינות  ,כדרך מנד*
הדוכסים  ,ורק אחרי שגה וחצי נ א הזוג החדש אל הכפר בכבוד גדול ,ולא
עלה על דעת כל א־ש שאשת הדוכס הצעיר היא יד,ודית ג ת ,מאעק;'.׳*'
ה.פאםעםער'  .וגם נבר נשבח בכפר ההוא השם של .מאשקא פאסעםער*
כי לא נשאר איש מן בל משפחתו  .בתוך כך הוציאו קול כי אשת הרוכם
הצעיר הולידה בעיי ,ווינעציא' בן  ,אשר ניתן שם אל מנקת  ,ובי אתרי
ד.נםלו יניאו אותו הכפרה אל הוריו  .לא אויבו הימים ויסת הדונם הזקן .
וכל העישר  ,בל הנחלאות  ,עם השם הכבוד של רובם  ,הכל לקח בירושה
זה הבן יחיד שלו ! ,
אחרי חצי שנה הובא הכפרה הילד  ,אחרי אשר נגמל  .וכאשר השס
היזצדי של זה הילד היה .יעקב*  ,על כן נבתב בספר ההולדות שד^א נולד
בן להדובם הצעיר  ,ו שמו.יעקוב בארטהאלם*  .הדונם הצעיר אהב מאד את
אשתו היהידית ויחיו בנעימים  ,ותלד לו בכפר שתי בנות יפות תואר  .וכן
גם אהב הדובס הצעיר את היהודים היישבים בכפרים שלו  ,וימסיר בידם את■
כל עסקיו יילך נדרך אביו  ,אולם בדבר אחד הרע לעשות זה מעשהו .כיי
יען אשר הדונם הצעיר ידע האמת  ,שזה הילד מזרע היהירים הוא  ,ת ס
תבין כי כל דבר נמשך תמיד לשרשו  ,על בן ירא פן יתגייר הילד וישחית
את כל נחלתו  ,ינפל על עצה הזאת  ,להשתדל לנטוע בלב הילד ארם של
שנאת ישראל  ,וישכיר אליו טורים אשר הכיר אותם שהם שונאי ישראל
נרולים .ויציה להמורים שילמדו עטו ג״כ דק על הדרבים האלה, •PH ,
טעוררים שנאה בלב על עם ישראל  .ויעשו כן הטורים  ,ולאט לאט נשרש
ביב הילד שנאה גדולה להיהודים בבל פעם יותר ויותר .עד גי נזהר הילד
לבלתי יצטרך לדבר בשים פעם עם איזה יהודי !
ייגדלו שלשת הילדים אצל הדוכם הצעיר  ,הן ביופי והן בה שכלה.
,יעשב בארטהאלם׳ לקח לו לאשה בת שר צבא אחד ,ואת השתי בנות השי«
למדינור .אחרות .הבנות יצאו מבית אביהן אל מקומות בעליהן  ,ולא נש^יד
כבית הדוכס בי אם בן אשתו.יעקוב בארטהאלם״ עם אשתו  .וירבו היכלס
וינצז הדוכס בן ששים שנה  .ואשתו שהיתר ,יהודית בת ה6,אסעםער״ נשזעיד,
אלמנה  .ותשב עם גנ ה  ,אשר ירש את כל העושר והכפרים  ,וגם m
הכבוד .חכם• יר ש .ויתחיל הדוכס החדש למשול בעשרת הכפרים,וגולדח
מזה צרה חדשד , .כי באשר זה הדוכם הורגל מנעוריו בלסודים הטעוררע
שנאה

' i
f i .

V,

m

'-3

נ פ ל א ו ת מהר״%

שנאה '*ישראל ,יכל סיריו היו שונאי ישראל ^ ,נ'כ נשרשה בלבי שנאה גחלה
ליהורים  .ויתחיל להצר וללחוץ לבל היהור־ם היושבים בעשרת הכפרים ,
וישלול טהם מעט מעט את פרנסתם  ,לראשונה הכביר את עולם מהיספות
גדולות  ,ואח״כ התישב ברעתי לגרש לגמרי טשם את ה־הידים  ,ולטס־ר את
בל עסקיו בירי עסיס אחיים  .ועל פי גזרת הג־ריים הזה  ,הי* צר־כים בערך
סאה סיספח־ת יהודים ייקחת מקל נודד ,וללכת לבקש פרנסה .כראותם
שהצרה קריבה ואי; עוזר התיעצו יהריי ללבת לפראג  ,ולבקש צאת המהר״ל
עזרה בצרה  .ויבואי לפני הטהר״ל ויספרו לו את טדירת לבם  ,ויבכו ^פניו
שירחם על־הם יעל בגי ביתם להישיע להם ,שישארו על טקוטס יעלפרנסתם.
ויע; ^הס הטהר״ל בי לעת עתה אינני יורע ע־ד שום עצה עבורם  ,אכל היא
צק־ה ובוטח כי מסר,צא ינלי לו מן השמים איזה עצה איך להושיעם  .ויאמר
להם הצהר׳ל ש־לב־ לביתם ויעשו חפלה לאל עליון  ,ואל יפייסמי לפג*
כל איש שבקשו עזרה טסנו  ,ויצ־ם לבוא לפניו בשבוע השני !
בלילה ההוא בא בחלום אי‘ השהד״ל אבי התכם מעילם העליון י-םרר
לפניו  ,ו־םפר המת בחלימי של המהר׳ל את כל הצעשה  ,איך שזה הדובם
החדש .יעקיב בארטהאלם* ד!וא יהודי הנולד ממנו  ,יני זד .המת אבי* שמו
יצחק בן אהרן הלוי סע־רפראנ ,שהיה חתן של ר׳ צשה .פאסעסער״  ,אשר
דר יכפר של הדובם וימותו במגפה ,ור״שאר אשת* בת ה״פאסעסער'
אלמנה עם זה הילד ,והרובם המר .ייקחה לאשה ,ושמה יי־זע בת משה,
והדיכם המת התיהם לעצמו ב*£ד.ד את הילד דניטאד לאמר ,כ• בני הוא ,
והאמת הוא שה*א בני  .ו־תמרמר צא.ד המת לפני המהד׳ל  ,באשר כי P
העת שבנו הנק״א ״*עקוב בארטהאלם* לקח הממשלה בידי על בל הכפרים ,
והתחיל להיות מיצר לישראל ללחץ ולדחוק את בל היהירים יישב* הכפ-־ים
שלו  ,ולשלול מאתם פרנסחם ע*י גזירת גירוש מן בל הכפיים שלו  ,עלתה
שרעתם ודצעתם השמימה ,ולבעביד זה יש לי יב־ריב גי־^״־ס כעילם העל*ון,
שסובל חרפות וכישות ירדיפות  ,ואץ ניתנים לו מצחה  ,וגרשוהו ששם לע־לם
הזה שיתקן הדבר אצל בנו  .ויוסף עיר המת לאמר אל המד,ר*ל ,בי האמנם
שבא איזה פעטים בחלום לבני ,והודיע אליי שיהודי הוא בלידה ,ואמו היא
יהודית  ,ויורהו ויכינהו שין הוא האמת  ,בי הלא יובל לראות שהוא מן
הנימולים  ,ויבקש םאד.ו בחלומו שירף מן היהודים הא*צ־'־ים •יניח אותם
סקימם  .אבל האם משג־ח היא בח•‘'םות ? ! ועל כן ביקש מאד זה המת טן
המהר׳ל בחלום הזה שירחם על נשמתו  ,ויעשה בדעת ובהשכל להשיב
עצה שיחזור הדוכס כנו ממחשבתו הרעה  .וכסיף דבריו סיים הפת לכל
ידחה אותו הפהר׳ל לאטר  ,שקצרה ידי טהושיע  ,י ק כי שמע שם■
בעולם האמה  ,כי רק הםהר*ל בחכמתו הנפלאה יובל להושיע בזה I
ליום המחרת צוה המהר׳ל להשמש ד!קן ר׳ אברהם חיים שיעשה
חקירה וררישוק האמת הדבר שבאותו כפר שי* יידיבס ישב D־‘פני  c״פאםעפער*
יוצרי
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•יהודי ושפי משה  ,אשר היח לו בת ושמה רויזא  .ובן אם אסת הדכר שב^ד
&ראנ היה אז כחור בשם יצחק ב! אהה הלד ,שנעשה חתני של ה״פאס־^-״
ההוא .ויחקור וידרוש ר׳ אברהם חיים בפנקסי העיר,וגם שאל את הזקנים,
ויחודע כי נכין הדבר שכן היא האטת  .ובאשר היריע ר׳ אברהם חיים להטהר׳ל
בי אמת הדבר  ,אמר הםהד*ל . :יעתה כי כנים דברי חטת  ,אשר ראיתי
בחלום כחזיון לילה  ,בודאי גם זאת אמת טה שאפר  ,כי שמע בעילפ
העליון ,שהסהריל יוכל להו^זיע בזה .ואם כן עלינו לחשוב עצה בשה
להושיע״  .וזאת היא העצה הנפלאה ^.שר העלה הטהר׳ל  .אחרי אשר הידע
אליי כי הדוכס ״יעקוב כארטהאלם* בא העירה פראג בכל יום הראשון אל
הקלויסטער ,כתב דימחר׳ל מכתב בלשון המרינה כדברים האלה!
.כני היקר י.
הנה באתי מעילם העליון להודיעך שאני יצחק בן אהרן
הלוי מעיר פראג הנני אכיך האסתי ,ואנכי כעלה הראשון של
אמך רויזא היושבת אתך ,והיא בת היהודי ר׳ משה פאסעסעד ,
שהיה דר מלפנים בכפר שלך אצ^ הדוכס הזקן  ,יאנכי עם חותני
משה מתנו במגפה  .וקראתי את שמך יעקב.ועתר ,באתי לבקשך
שלא תעשה רעה להיהודים היושבים כצלך בעשרת הכפרים עוד
משנים קדמוניות .הנה הידעתיך מזה איזה פעמים בחי״יימית ,
אבל ראיתי שאין אתה משניה כח^דם  ,על כן הוכרחתי בעצמי
לבוא אליך מעולם העליון ולמסיר כירך מכתב על אדות הדבר
הזה ,כי מעת שבאו חשמימה רמעיח המשפחות העשוקים האלד,,
<י.ץ לי מנוחה רק יפורים קשים ומרים  .וגם בין תבין האמת מזה
שאתה נטול בבל היהודים  .וגם כאשד תחקור ותדרועז אצ**
אפך ,ותספר לה אח אשר קרך בדרך  ,ותראה לה את
המכתב הזה ,אז לא תוכל עוד להכחיש את הדבר ,דק
חודה על האמת כי כן הוא  .וגם תדע בני שעל בל רכר
שתצטרך לאיזו עצה תשאל אצל הרב של הירידים
מעיר פראג ,ובאשר יאמר לך כן תעשה ותצליח .
אביך יצחק בן אהרן הלוי*
זאת היה ניסח המכתב  .ובאיתי היום שהדופס,יעקוב בארטהאלש' חיה
■עדיך לבוא לפראג אל הקלי־סטער  ,קרא הטהר״ל אליו בבקר אד .ייסילי
»ו^ן ,ייטסור בידו את המכתב הזה״ויתן עליו את הקמיע הידוע ,אשר על
ידה נעשה רואה ואינו *ראה  .וכדרך הזה שהרוכפ היה גיכע העירה פראג
הי* הר קטן לא הרחק פן העיר ,ושם התנהגו כל העגלות לאט לאט .
זיפ^ר המהר׳ל על יוסילי גולם  .שילך ^עמה למקום ההר  ,ויעמוד שס עס
צופכתב  ,וימתין עד אשר יסע שמה הדוכס עם העגלת צב וארבעת הסיסים
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 *arההר  ,ואז יגא אני העגלה ויניח אח הסבתב על כרעיו ,ויפפמ ו pvי סן
חש;לה נ שפי ויחזור העירה .ויעש יוסילי גולם כבל אשר « ה ^י ו ה מ מ-ל-.
וכאשר ראה הרוכם פתאום את המכתב אשר ה־גח על כרעיו נתב^" מאד<
ויפן כה ובה וירא כי אץ איש  .ויפתח אח המכתב ויחשיב בודאי שאין זה כי
 wשאביו הטח נמר לו את המכתב הוד ,ויפחד מאד  .באשר בא הדוכס
לביהו עשה חק  Tה ודרישה אעל אמו על ארות הדבר הזה  ,ויראה לה את
ה&כתב  .גם היא נשחיממה מאד ונבהלה  .אז הודתה אליו כי כנים כל אלה־
הדברים  .וגם היא אמרה שאין זה מן היו^«י לרדוף את משפחות הימדיג^
האלה,בי אחים ואחיות המה לנו .אז בא זה הדוכס ,י^ןוב בארטהאלם״
גמכוכה גדולה ויאמר אל אמו. :אם כן ,מה תהיה אחריתנו » נולדתי ידזדי,
ונעשתי נוצרי שלא בידיעתי  .ועתה לא אדע כין מי מהם אמנה  *Iליו®
השד שלח רדיבם את עגלת צב שלו אל המהר׳׳ל עם כתב בקשה שיבוא
אליו  .המהר׳ל הבין תיכף תוכן הדכר  ,ויצוה לבשר תיבף לכל אנשי
הכפר־ים ההם שבאתה להם ישועה  .ויסע הסהר״ל אל הדוכס ויחמהמה
מעת לעת שלם  .מה שנדבר שם לא רצה המהר׳ל לגלות  .רק זאת ידוע לכל
שזה הדוכם .יעקב בארמהאלם' גחן להמהר׳ל סכום כסף נרול על דבר
טיב .ימן הכסף הזה ייסד המהד״ל בעיר פראג הישיבה הגדולה בשם■
,ישיבת בית יעקב* על שם המייסר הדוכס .יעקוב כארטהאלם*  .ועל דכד
משפחית היהודים אשר ישבו בהכפרים שלו  ,מובן ממילא שלא נגרשו ם?מו ,
רק נהפך הוא שהדוכם עשה להם הנחות גדולות  .וגם מעת ההוא והלידז
הראה פגים שוחקית לכל יהירי ,ויקבל את כל היהודי בסבר פנים יפית
ואיזה שנים אחרי כן הי׳ בונה זה הדוכס.יעקוב בארםהאלם' במרכז הגן הנדול■
שלו אח הארמון הידוע  ,ויפאר אותי בבל מיני פאר  ,והכץ בו שגי קברים  ,אחד
עגור אמו ואחד עבורו  .כדי שלא יצטרכו אחרי מותם להקכר על בית קברות
מתורים ,וגם על כיה קברות היהודים לא היו יטלים להקבר כמוכן .
הי׳ לו ע עצה אחרת ,בי אם להקבר בקבר מיוחד ג חון הגן.י

3
i
?
;1

)כא(.
עלילת דם האחרונה בעיר פראג בזמן הסהר״ל.
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הנה זה שלש שנים עבת במנוחה .אשר לא נשמעה בעיר »*אב
וה^יינה הצרה של עליית דם ,תודות ה םהר'ל,כי נבהלו שונאי ישראל ונפל
עליהם פחד ואימה בשמעם נ ^ או ת םהר*ל ,אשר יגלה כל תעלומה על ידי*
הכמתו הנדולה״אמנם בע;ת ה׳שס״ט שיב נתעוררה עלילת דם נוראה כעיר
פראג .וכך היה המעשה ,בעיי פראג חיה די גביר נו־־ול בשם ר׳ אהוץ גינז,
רעא מ ה גם גר אורץ וכר א.כהן וזבה לשני שלחנית ,תירה וגדולה ב ^48
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פולחני
•יש*  .לו חיו שלש בנות נשואות  ,וחתניו ^*היו גגי תורה ניזונים
וישבו זנל התורה בהתסדה  .ו ^ ב ד ם היו לו yוד שלשה בנים יבת יחידה•
כלתי נשואים ,עסקו של זה י' אהרן היה עיבוד עודות .הוא היה דר שם
 %בני ביוש בתוך העיר בבית חומה שלו  ,והבורסקי של עיבור העורות
חיה לו בפרור העיר .עשרים פועלים עבדו בה תנלד ,ובתוכם היו ^!אי«
עשר יהודים ושסנה נוצרים  .יכאשר הפועלים האלה עבח שם כיחזי איוו
שנים ,התלמדו פיעליט הגיצדים לדבר בלשון ודהודים ,נמו היוצרים  .בין
הפועלים הנוצרים היו שלשה אחים  ,אשר מוצאם היה מאיזה כפר הרחחן
מע  Tפראג »*בע פרסאות  .לשלשלת האחים כבר לא היה לדט אב  ,ירק
 catזקנה ועניה היה להם  ,אשר ישנה בבית אדמה מתחת להכפר  .שני אדרם
ושדוליס  pהעולשה פועלים האלה נקראו בשם! ,קארל קאזלאווסקי* והשניי
,הענריך קאזלאוופקי*  .ואח השלישי  ,שהיה צעיר סהם בבמה שנים  ,לא היה
נודע שסו בהבורםקי.רק היה נקרא בשם ,קאזילעק* .יען כי כבואו לעכור
בהבורסקי היה עיר נער  ,והיה בן שובב שאהב לר^ד ולפזז כפו שעיר ,
ושני אד,יי הגדולים לא רצו להודיע את שפו האמתי  ,כי היה להם גבישון
מזה ,ולא הני ת לכתנו בספר התולדית על שם סשפהת אביהם ,י ק ני
אפו יולדתו בהייתה אלמנה שהי שנים ,ולא היתה נשואה לאיש  .ו ל ק
נכתב בספר התולדות כמו ממזר רק על שם אמו בלבד  ,ושמו האטתי חיה
,יאהף הנילד סן האשה ,יאדווינא*  .לשני האחים הנדולים כנר היו להם
נשים יבנים ,והיו דרים בעיר פראג .ובאשר אכש האלמנה היתה ביבסת
ומיה  ,ולא היתה ביכולתה לש־ם עי; עליו  ,וגם היי כבד עלי׳ לפרנסי ,כקשה
מאד מאת שני בניה הניילים שיפעלי אצל כעל הבירםקי״שנם אדדהם הצעיר
יקגנוד שם  ,ויהיה חסיד תחת השנחתם .הם נעתרו לבקשתה  ,ויבקשו כמה
פ »1י םעל זה טאת ר׳ אהרן גינז,עד אשר התרצה כזה,כאשר בא ,קאדלעק״•
• rmלעבוד בהבירסקי היה בן חסש עשרה שנה  ,ויעבור שבו שלש שנים
כת־יצוח ,והתחיל לקבל שכירות כמו פועל שלם  .בתוך בך קרה לו
לרגלי פחזותו ושובבותי שהיה רגיל בה מנעוריו  ,שע׳י קפיצה מםנךם לם^ים׳
נפל בתוך הבור מים סרוחים  ,שהיו שרוים שם עורות הבלחי מעובדים ,
וימשכוהו מעגז כל עוד נשמתו בו  ,מוכה ופצוע  .אחרי כן היה טיכרח ל שכג
על ערש דוי שני שבועות  .ונם נתרה עשו לי דדופאים ביד הימנית  ,וחתכו
^ונו שהי אצבעות  .לאט לאט התחיל,קאזילעק' להרפא  ,אבי‘ לא היה מוכשר
עוד ל ת אנ תו הראשונה .כי מלכד זה שנעשה נ על מום על ידו הימנית
מ־זםרון שתי אצבעות ,נעשה עיר רפה אונים וילך תמיד בלא נ ח ,והתחיל
לפעטים לרקוק דם .ויבקש ר' אהרן נינז לפטור את.קאזילעק׳  pהבורסקי,
בי ראר .שאיני ממלא עבודתו ולא רצה לשלם לו שבירית בחנם .אולם שני
הזאזים של• התיצבי כ־ניז בנגד הנעל בית שלהם • ,לא נתנו להרע לו ,
וייעדם כחז^ז שישא״י ,קאדלעק* על מקומו  ,ינס שיגןנל השכירות כק־ם ,
ובאם
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ינאם עירצה הבעל הבית דיקא להרחיקי מן הבירסקי לגטרי  ,אז דרעו טם«
שישכים  ^hסבוס נבף גדול  ,יען בי געשה בעל מום בהבודסקי עלו  .זח
השבסיך עירר איזה פעמים ריב גדו^ בין האחיש יהכעל הכית .והת 2שרו
ביניהם שישאר ,קאוילער' על מקימי  ,ייש־.מש' עבי ''שאת משאית ולנקות
גמפאטא את האשפתית ם; הביי־פקי וה־צר  .וארית השכירות התפשרו שיקה
רק דציי שכירות  .מעת ההיא והלאה בערה בסתר כלב האחים חמת נקם על
ר׳ אהרן נינז  ,ויהיבבי תחבולות איך לי־נקש בימני  .בי על דעתם נחשבה
הההפשרית הזאת לעייה גדולה .ינם כי תשכי עבודת .קאזילעק' למלאכה
בזויה ועכירת הפרך  ,שהיה צריך לשאת כל סבל ולנקות בל אשפה  .ומלבד
עבודת הבירסקי נקרא גם העידה לבית ר׳ אהרן  ,בינקות גם שם החצי  ,ולהחם
התנורים ביים השבת■ .ייבך תמיד .־,אזיי^עק' לפני האחים על מר גירלו .בי אמרו
לו הריפאים שמחלת השחפת תקנן בקרבו ,והיה ריקק דם בבל פעם יור״ר ויותר.
ייקץ.קאזילעק' בחייו,ויאמר בלב־שא.ין לי עצה אחרת,בי אם לעזוב עבודה
הזאת  .ולהמלם משם כל עיר ריחי בק־בו .יכאשי־ יחיה חיי חיפש אילי ירפא5
ביום הפירים לפנית עדב נערך השלחן בבית ר' אהרן נינז  ,וישב
יאכיל סעידה פירים עם בל בני ביתו  .וכאשר אוהבי עשיר רבים  ,באי אליו
גם הי־בה ירידים ואוהבים '‘ שמה עמי בשמחת פירים  .כמובן לא חסר שם
במה לבסיסי בפוריא ,ידשתיד ,היתה בדר ,של פירים ,יין טיב בבוסית בסף
גריסים יגס מגדנית לרוב .ובמובן לא היה חפר שם גם .קאזילעק״  ,כי היה
נצירך בבל פ*ום לשרת את הקי־יאים  .אהי־י חצית "ילה הלכי הקרואים לביתם ,
ור׳ אהרן עם בל בגי ביתי נשארי עיפים ■יגעים ונפלה עליהם תרדמה ,ושנתם
ערבה להם  .עם המקרה הזר השתמש .קאזייעלן עבירי  ,ויתגנב בחדרים
הפנימים של מעון ר׳ אהרן  ,ויצירור עשרה ב־סות ככף גדולים  ,איזה ,טי׳ן״
בפות ימזלגית של כסף  ,ינס אה השעון־בסף של ר׳ אהרן גינז לקח בידו ,
ויברח בלילה ההוא  .לא ראה איש איר.י עם הגנבה ההיא  ,ולא ידע כל איש
אגה ברח  .ויהי בבקר והנה צעק־ נשמעה בבית ר׳ אהרן מן הגנבה הזאת ,
ובאשר ראו כי .קאזילעק* איננו  ,הבינו חיבף שהוא הוא הבעל מלאכה W
אותה הגנבה  .וישלח ר׳ אהרן לקרוא את שני אחי.קאזילעק* ויספר להם
טה שעשה לו אדויהם הצעיר .ובתוך הדבור חשד להם שהם פיתו אוחו לגנב ,
וכי הם טמנו אצלם הן הגנב והן הגנבה  .ויריבו שני האחים עם אדונם  ,על
^8ר יחשו אותם בגנבה ויצעקו  ,כי הם אינם יודעים מאומה  ,וכי הם אץ
ביכולתם לדעת אנה נמלט אחיהם הנני  ,יען כי אץ לי אב ואם ולא בל
סשפדזה  .הם לא רצו לגלית כי עוד י־מ להם אם זקנה ,בי כאשר הבינו
שאחיהם נמלט רק אל האם הזקנה,יאם אך יתודע לר׳ אהרן מן האם הזקנה.
בטח יריץ תיבף שמה עם שוטרי הפאליציי לחפש אצלה  ,לכן העליטו
» «£ןא.ת .ר׳ אהרן הידיע מן הגנבה הזאת לשר השוטרים ,וישלח לעשות
דדפוש אצל השני אהים  ,אבל לא מצאי כל דבר חשוד  .וע״י זה התהוקח
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השנ!»ז כלב השני אחים עור יותר על ר׳ אהרן .ואף כי עכרו עור בהבירסקי
מלי  ,וועו6רנםו ממנו בערך עמר מנים  ,בכל זאת החליטו לקחת נקם מטנו ג
ביום השמי לפנית ערב  ,נאשר אך נסנרו רלתות הבורסקי על מני
יפים  ,מטו לדרך פעמם השני אחים להתיודע מה נשמע שם אצל אמם
חעניה  .ויהי בבואם שטה ייראו  ,בי אחיהם .קאזילעק* שיכב על ערש רוי ,
זלא יכול עור לרבר כי היה ניסם .טחלת השחפת התגברה עליו פאד,לרגלי
בריחתי מעיר פראג בלילה ,כי התחמם כמריצתו רגלי ואח'כ התקרר .
וכאשר בא אל ביה אמי נפרעה שפיכת רם רב סנרונו ויפיל באק אונים ,
ומבב בן ער ליל שבת שבאו שטה שני האחים .לא ארכה המעה ,ויטת
^יזילעק* בלילה ההיא  .שני האחים השתדלו מיקבי• ,קאזילעק״ כיום
הראשין על בית קברות הנוצרים של הכפר ההוא  .ויען כי לא היה בירם כפף
לשלם להכומר של אותי הכפר בער הקבורה ,שתהיה כבבוד עם ספלי אמונתם
כנהוג אצלם  ,על כן לקתו אתם את השעון של ר׳ אהרן גינז הנגנב על ירי
,קאזילעק'  ,ייכאו לפגי כומר הכפר ויבקשו טטנו  ,כי באשר טת אצל אטם
כנה השליש־  ,והיא אלטגה עניה וזקנה שאין לה אף פרוטה אחת^ טלבד
השעון־כסף הזה  ,אשר נשאר אצלה מן ב עי ה,ו כי גם הם האחים עניים הטה,
וטעט כסף שהיה בירם נתנו על שיאר צירבי הקבורה  ,־ע*כ כקשו טאת הכומר
שיקה מידם השעין־כסף כעד תשלוט־ כסף הקנירה .ואטרו שאין מבקשים
ממני כל טרחה לקברו באיזה כבוד של סמל האמונה ,כי אם דק שיחן רשות
לקכירה  ,והם יקברו אותו בלאט כלי כל פרסום  ,הכומר התרצה לתם זיקרז
מידם את שעון הכסף ,ויתן להם רשית לקבור אוחו כשדה קברות הנוצרים
של אותו הכפר.ייכתב בספר המהים שלו ,כי כיום פלוני נקבר המת ,יאהך
כן האשה .יא.רווינא״ .ביום הראשין בערב נ קני .קאדלעק' כלאט גלי כי
פרסום ע*י אמו ושני אחיו והקברן הזקן  .ומלברם לא ידע איש מזה  ,בי היא
ישבה מתחת להכפר  ,לא הרחק מן שרה הקברות  ,כאשר חזרו מן הקבורה
מכרו שם באותו הכפר את כל הגנבה  ,ויחנו אה הבסף ליד אמם  ,ייפרדו
ם » ה העירה פראג :
כיום השני למחרתו לא יכלו עור השגי אחים לבוא תיכף בבקר אל
העמדה בהבורסקי ,כי היו עיפים מן הדרך .ורק לעת צהרים באו שניהם
אל ר.כ־רסקי.ויחד  s fר׳ אהרן בהם ויתחיל לריב אתם  ,מדוע אחרו הטועד
ילא באז בבנך אל העבודה .בתוך המריבה ביזה אותם ג*כ על דבר הגנבה,
ד«םר עליהם ,כי כלתי שפק היו טמכרים בעד כקז הגנבה מלו זה שני
•סים ושלמה לילות  .וחבש־ בם חטחם על הזלזול הזה  ,ונע־וב בע ® לא
 tryfמאומה ויקרע עצמם לעבודה  .אבל החליטו כפתר  ,כי בבר נתמלאה
 m mמל הכעל הכיח  ,והגיע העת להנקם כו  .כלילה נוסדו יחד השני
 csm ,ויתיעצו איך להנהון מן אדונם ,והפנימי לעצה הואח .כי באמר י ק
אימ יורע ז»ה נז^ ם אחידג! ^,יזילעק*  .וגם גי אף ככ»* ההוא מכ« בד
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שם ניב אין איש יודע םןה ,על  pיוכלו בנקל להשתמע עם טקרוו
 , mnלהכין עלילת דם על אדונם ע״י נויח ״קאוילעק* אחיהם :
^ ד באותו השבוע בועיו לדט לילה להפק בו טזימתם !ש־יעה .ויבאו
שני האחים אל איחו הכפר שנקבר עם .קאזילעק״ א חי ה ם,וי ^ חו כלילה
אח קברו ויגנבו םן האחן את גויתו  ,ואח הארק הריק הניחו בתיך הקכר
כלראשונה  ,שלא יהי׳ ניכר כלל מה נעשה שם  ,ונם אח סמל האמונה שלדס
הציגו על הקבר כמנהנם  ,ויחתכו בסכין אח עואר המת  ,שיהיה נראה כאלו
נשחט  .ויפשיטו טטגו אח בגדיו ומנעליו  ,שהיה רניל ללכת בהם  ,כזל«•
דרה בבית אדונו ר׳ אהרן ,ויכרבו אוהו בסדין לבן שהיה מלוכלך עם דם.
אועיי כן נ ם ^ עטו בלילה העירה פראג  ,ויעמדו עטו אצל הכית־עילם של
היהודים  ,באותו צר שעבר שם דרך מעיר פראג אל בפר הסמוך  .כי בדרך
ההוא היו שכיחים תמיד עוכרים ושבים מן העיר אל הכפר  ,ומן הכפר אל
העיר  ,על יד גדר הבית עולם כרו קבר  ,וימחיגו עד אשר תעבר עגלה עם
ניטעים גוצרים  ,ואו התחילו להגיח את גוית הטח בתוך הקבר  ,וידברו בוה
דברי ההול בקול רם של הוללות  ,בשפת יהודית המדוברת  ,כי היו יכולים
היטב לדבר יהודית  ,וכל וח עשו למען ימשני עליהם עיני העוברים ושבים ,
שישאלו להם מה טעשיהם כאן  ,ובן היה שעברה עגלה עם נוסעים נוצרים,
וכאשר שמעי את קיל התול של המקברים  ,עמדו עם העגלה ושאלו להם מי
הםוז ,ומה מעשיהס פה .ויעגו כשפת יהודית כי סקכרים יהודים הם  ,ויאמרו
בשחוק  ,בי באשר מת אצל היהודים נער שובב שק׳ן ומתועב  ,לא יהודי ולא
נוצרי  ,על בן לא רצו היהודים לקברו בתוך בית הקברות  ,רק מתחת להנדר .
ונם יען כי כזיון לגו היהודים לקבור שקץ כוה ביום  ,ע'כ נמסר לנו וה הטח
לקברו בחשכת לילה  .עוברי אורח הנוצרים קבלו זה התירוץ  ,ויראו
שהגיחו את גייה המת בקכר  ,ויסעי חיכף משם אל הכפר הסמוך  ,אחרי כן
לקחו שני האחים את צרור הבגדים והמנעלים עם המצנפת של .קאזילעק״,
אשד היו ידועים וניכרים היטב יכל הפועלים של הבורסקי  ,ויברכו הבל
בשק ויטעו העירה  .אז התנגבו כלילה אל המרתף של בית מעון ר׳ אהרן
נינז ,ויטמינו שם אח צרור הבגדים בכרי של חול שהיה מונח שם ,
ויצ<« משם נעיד לילה ,ולא נודע לבל איש מזיטחם הרעה:
ליום המחרת הוציאו שני האחים קול בעיר פראג  ,באיזה טקומות
שדרן להיות שם הסין רב  .באשר כי שטעו פן הנוצרים תושבי הכפר המםוך
לע  Tפראג ,שראו שלשים בלילה ,איך שקברו שני יהודים איזה שקץ טחוצז
להנדר של הבית עולם,ואסרו שמקברים כפרה,ואל השמועה הזאת נתנו
עני האו vם ביאורמו והערות  ,שאץ זה כי אם גךבן של נפש נוצרי ,
נפלה בידי היוצרים  ,ל מק יהיה להם דם נפש נוצרי לערבו בתוך המצות
כי  pדרכם לנך־וא ליךכן כזה בשם כפרה  .השמועה הזאת עפה
מן ? wqהעז־ יש־ קצהו  .וכמובן לא היו ו»«־ים אז עונאי ישראל
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■גזדר ,אשר שאפי זה איזו שנים לעשות עלילת דם ליהודים ,ולא עלה ני תו.
ועתה בשמעם ספור ההוא התחילו יים ביום'לפרסם הדבר יותר ויוו*־  .מט
נמצאו בהם אשר התחילו ללכת לח^ר ולדרוש בבל בתי הנוצרים ,אם לא
נאבד מאיזה בית נפש נוצרי בעתים חללו  .ונם השני אחים עזרו הרבה לרעה
לפשט אח ה ^ל בעי ר ,עד אשר הודיעו בחשאי  ,שנידע הדבר טמקיר נאמן,
שזה חקרבן הנקבר ע״י היהודים הוא נפש נוצרי  ,אשר עבד איזו שנים אצל
הידצדי בעל הבורסקי ר׳ אהרן נינז ,הנ?ךא שם בש. !:קאזילעק* .ויאשד
וח הפועל ,קאזילעק'  .נעשה בעל מום בהבידסקי  ,יראה אדונו שלא יוצלח
עור למלאכה ,כי נחלש נם בכל גופר ,ולא היה ביבלתו להפטר טמנו ,
ש*ב נפל אתנו על עצה הזאת למסרו לקרבן על חג הפסח  .וכאשר זלה
גליל הפורים חרבה אנשים אצל ארונו ושתו הרבה יי^ נתנו גם להנ^י
,קזאילעק׳ הרבה יין לשתות  ,וישכרו אותו עד כי נפלה עליו תרדמה ,
י׳יספחוהו אל המרתף ושם שחטו אותו .יל מ ק לא יפול כל חשד על אדינו ,
אוציא קול למחרת יום הפורים ,שזה ,קאזילעק״ עשה אצלו ננבה כלילה
ויברח ס מני .הקול הזה שהוציאו האחים התפשט בעיר בכל פעם יותר ויותר,
עד בי הגיעה שמיעה הזי לאנשי שר השוטרים  .ויען בי באו הרבה שאלמו
ממקוטות נבוהים אל שר השוטרים  ,מדוע איננו עושה חקירה ודרישה על
^־ות הדבר הזה  ,ע״ב היה מוכרח לרתערב בדבר  .ויפע שר השוטרים עם♦»שיו אל אותו הכפר הסטוך לעיר פראג  ,ויחקרו וידרשו אצל הניצרים
שנסעי אז כלילה וראו אח מעשה הקבורה  .ויספרו אליו את בל אשר ראו
בעיניהם  .וכאשר שב השד לעיר פראג  ,לקרז עסו איזה בפריים שיראו לו
ג איז ה צד היתה הקבורה  .אחרי אשר בא השר לביתי שלח לקרוא אל>^
אוש־ אחד את הטהר׳ל ,ואת השלשה פרנסים הנקראים .פריטוסק* ונם את
דמ»י מקברים ,ויחקור וידרוש אצל כל אחד מהם בלבדו שיבררו לו הדבר,
את טי צוו לקבור תחת הגדר של שדה הקברות .אבל בל אוזד מהם ענה
בשוה ,שאין יודעים מזה בלום ,ואמרו כי בטח לא היו הדברים מעולם  ,ומי
אך תואנה מבקשים שונאי ישראל בזה  .אחרי כן נסע »• השוטרים בלוית
אנשיו אל מקום הקבורה ,ולקח עמו גם איזה יהודים מן המקברים ויחלו
■לוזפש את הקבר וימצאו אותו  .ויוציאו את גוית המת פן הקבר  ,וישרו
בזעליו את הסדין המלוכלכת בכתכד דם  ,וישכיבו את הטח על הארץ לפני
ג ל האנשים הנאספים ,ל מ ק יכירו אותו מי היא .בתוך בך התאסף המון דג
ל »י שדה הקברות ,ובתוכם נמצאו נם השני ארזים ,אשר ארגו בסתר אה
נל ,הצדה הזאת  .ויהי באש־ נתגלה גוית הטח לפגי ההמון  ,והנה ®יצו
מחזך ועזנצן שני האחים האלה ויפלו על פניהם י»־צה ל »י טיח הנצו
דייזה^־  ^ 5ל בבי ונהי ויללה לאסר ,וצי ארזי! תיו׳־ ואח״ב מ מי עצמם אל
•ני ה מזון ו שע ש אליהם.־ ,ראי נא! ראו! את אשי היהודים חארירים ע ש
נ ש נא ב^נם וראו .איך שחט מהודי הש־יר אהרן בעל הב רסנך אה
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אחיני הצעיר'  .וכתיך זה ק״או אח חבריהם הפועלים מן הבורסקי  ,למען
יכירו אח פני הסח  ,כי זה הוא הפיעל ,קאזילעק'  .ותיכף הכירו אוחו ,
והסימן היוחר מובהק היה ,אשר הראי לכל כי יחסרו לו שחי אצבעוח נק
ידו הימנית  ,אשד נחתכו ע׳י הרופאים  .כל ההמון אשר עמד שם נרגש
מאד ,ונתמלא חמה ,לקול צעקת ייללח שד האחים .ויבקש ההמין להחנפל
על היהודים הגסצאים אז שמה  ,ולקרוע איחס לגזרים  .אולם שד השיטרימ
נר,ן צו לכל השוטרים ודדוילים הנמצא־ם שם ,אשר ימנעו כפני כל רצ'.זה.
אבל החל ההמון לסקל באבנים מםרחק לכל יהודי אשר התראה לפניהם ,
ולא היה חסר הרבה שתפר*(• הצרה של שוד וחמם בכל מעונית היהודים .
ורק ע׳י השתדלות המהריל נעצר ההמון  .כי מיהר המהר״ל להתיצב לפגי
שר הש־טידים ולבקש מלפניו  ,אשר יאחז כאמצעים קשים לעצור בפני ההמון,
לבל יגעו לרע במעונות היהודים וברכישם  ,עד אשר יובא הדבר לפני
השופטים לברר היטב אם אמת הדבר או לא  .והבטיח המהר״ל אותו כי
סוף כל סיף יתגלה האטת  ,אשר אך עלילה נכזבה זאת היא  .וישמע אליו
שר השוטרים דשמר את רבע מושב היהודים משיד יחמם !
אבל שני האהים ״קאזלאייסקי* לא הםתפק• עיר בזה  ,ויבקשו מאות
שר השוטרים שיעשה חיפוש נרול בהכותף של ביר ,מעץ ר׳ אדרן גינז,
באפרם כי יען אשר נודע על פי השמועה  ,שאחיהם .קאזילעק' נשחט שם
באותו המרתף ,ע״ב יכיל להיית שימצא .שם עוד גם את דמו אי יבאר
דברים ,אשר יתכרר על ירם כי אמת הדבר .שר השיטרים היה מוכרח
לשמוע להצער,ם  ,ויר״נפל פתאם עם הרבה שוטרים וחיל־ם על בית טעון
ר' אהרן נינז  .ובתוכם נמצאו גם שני האחים עם עיר איזה מחבריהם הפיע־־ים
של הבידסקי  ,ויחפיטו היטב עד כי הפרו נם באדמת קרקע המרד,ף ובכרי
החול  ,וימצאו את צרור הבגדים של ,קאזילעק' שהיו ניכרים תיכף על ידי
השני אחים וע’י שאר הפיעלים חבריהם  .אחרי כן נאסרו בחבלים ר׳ אהרן
ניגז •שדשה חר״ניו ,ונם את נשיהם עם שאר בני ביתי הובילו כיהד אל בית
וזנלא .בית טעונו של ר׳ אהרן גינז ונם הבורסקי שלי נכנרו במסגר ,והינח
עליהם חיתם צר ע*י שר השוטרים .ליום המחרת באו הרבה כוטרים עם
דגליהם בליית המון רב  ,וילבישו את גוית המת עם הבגדים שלו אשד נמצאו
גדזפרר״ף  .אח'כ ספדו אותי  ,וידרשו דרשות המלאות נאצות ובוז נגד
היהודים  .יישאוהו ככבוד גדול אל הקלויסטער  .טרם שהוציאיהו משם לקבורה,
שלחו הביטרים אל שר השוטרים שישלח את היהי־י הרוצח אל הקלויסטער .
גי חק וצא להם לבקש שאת הרוצח שיהודה על חטאו אצל הנרצח  .ויבקש
»טמ מחילה  .שד השוטרים לא היה ככחו להתנגד להקי האמונה  ,וישלח
אח ר׳ אהרן נסגר בשלשלאות אל הקלויסטער ,תחת שמירה גדולה של
הרגה ^צמרים ואנשי צבא  .כאשר בא ר׳ אהרן אל הקלויסטער והעמיח
אוחז לפגי טית הסת ההבהל מאד והתלבני פניי כסיר  ,אז נגש אליי המסר
הנוזל
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הגדול וידבד אליו דכדים האלה . :ידיך ׳ irfitsאת הדם הנקי הזה ודחנד
את זוואר זה המת,ועתה עליך לתקן מעט את פשעך  .כקש מחילה מן הסת^
תס יחפרו ידיך את צואד המת׳  .ויענהו ד׳ אהדן  :״כאשד ידי לא חתכי אח.
הצואר הזה  ,כן לא יתפרו ידי את הציאד הזה׳  .כל ההמון הנמצא שטה
נרנז מאד על ר׳ אהרן  ,ויבקשו להתנפל עליו ולזרעו כדג ,על אשר יעיז
פניו ננד הכומר ״ אבל השוטרים ואנשי הצבא אשר הקיפיהו לא נתני כל
איש לינש אליו  .אחרי בן פנה עוד הפעם הכומר הנריל אל ר׳ אהרן עם
דברים האלה . :הלא אתה רואה כי פשעך נתגלה ברור כיוס  ,ובלתי ספק
כי השופטים יחרצו עליך משפט טית  ,לכן תרע כי אם תתודה לפני הטח וגם
תחפור לו את הציאר אשר חתכת ,תעשה בזד ,טובה לנשמתך  ,־לא תבוא
לשמים בפשע כבר כל כך ,אם אך תירה על חטאך ותודיע גם את האנשים
אשר פיתו איתך לפשע הזה*  .על הדברים האלה ענה ר אהרן . :נשמתי
איננה צריכה לטיכתי  .כי חפה היא מפשע הזה׳  .כאשד ראו הכוסדים שאין
פועלים אצלו מאיפה ,פקדו י^השיכו אל בית הסיהר .אחרי כן הובל.פאזילעק'
אי* שדה קברות הגוצרים בעיר פראג בכביר היותר גדול  .יעל היתדים
מעיד פראג נפלה ,אימה וחשיבה  ,ויפתרו להתראות החוצה ברחובות של
כדשב הניצרים  .והעיר פראג נ כובד: ,
גם הבהר׳ל בעצימו ההבהל מאד מן עלילת דם הזאת ,וילך ברוח
נכאה  .כי גם בעיני הממשלה אבר המהר׳ל את חנו  ,יען ראו בי תקיתו היא
אך פפה נפש  .אל שר השוטרים הבטיח כי בקרוב יתגלה האמת שזאת היא
אך עלילה נכזבה  ,ועתה נתגלה האמת להיפוך  .כי לא הי׳ כל זבות ללמד
על מה שנמצא צרור הבגדים של.קאזילעק׳ טמון בחול במרתפו של ר׳ אהרן
נינז.ו אף שהמהר״ל הבין היטב כי אך עלילה היא זאת ,אכל כי ראד,
שצארנה העלילה היטב  ,לא הי׳ ל־ פה לדבר ולא מצח להרים ראש  ,וידום
הפהר׳ל  .אך צוה להכריז שכל הקהל יעמד בבל אשמורת הבוקר לאמו*
תהלים בצבור ,עד אחר המשפט של עלילת דם הזאת  .ולגזור תענית לא רצה
המהר׳ל כי זאת ד\ בחודש ניסן.צרה הזאת עוררה עוד צרה אחרת ,אשר
הממרים מעיר פראג הוציאו כרוזים ואזהרות להנוצרים  ,שישמרו עצטן
מליכגס בבתי היהודים  ,ואף לא בבתי מסחדם  .כי בל נוצרי הנכנם בבית
יהודי ,אינני בטוח בחייו והוא מתחייב בנפשו  .והחמין נתן אזן קשבת לאזהרות
הממרים ונפסקה פרנסת היהודים  .ויהי בדאות המהר׳ל שהצרה הזאת היא
צרר .גתלד .,והיא מביאה בכנפיה עוד צרית רבית ,ועוד לא ידע לשוח עצות
איך יבמה להושיע .ע׳ב עשה עבור זה שאלות חלום השמיטה,
ותביא אליו חשוכה ברורה שבע תימ ת האלי׳ י ו ח ק ר ת ו שאלת ודוחפת
חינ *נ ו^אגו מי ם לגבולם  ,כאשר ראה המד-ר״ל תעזובה הזאת התעודד
 n&Mלבי ,יינתס נם את עדתו ,בי יש תקור ,שתתגלה הוימת :
יום ו» שפט קרג לבוא .זאת היה ביום ר׳ח פיון הן נם המהר׳ל
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ישב בבית המשפט  ,אבל יותר היי מופתים חיתיים להאשים את ר׳ אהק
סלוכותי  .בקציר שהשיפטים חרצו משפטו של ר׳ אהרן גינו ושלשת חתניו
לחמש עשרה שנה עבודת הפרך לכל אחד סהם  ,ארבעת הגשים נ ענ »
לשש שנים בבית הסוהר כל אחת מהן  .ורק לשאר הבנים פטרו השופנ^ם
■מכל עיגש ותצ*או איתם תיכף לחפשי  .פסק הדין הזה העציב מאד את לב כל
היהודים תושבי עיר פראג ,יגם המהריל נפלו פניו 5
אמנם הסהריל לא נח ולא שקט ישיגהו נדדה מעיניי  .הוא הבין היטב
שזה ,קאזילעק' מת פתאם מחולי השחפת נמקים ההוא שבדח שמה  ,ישם
נקבר  ,ואח״ב גנכוהי משם אחיו והביאוהו לפראג  .וכן גם את בגדיו הפשי»
האחים  ,יהם דתגנבו אל המרתוף והטמיגום שם  .אבל היה קשה הדבר לבדר
ואת ,בי ראשית לא נודע אנה ברח  ,אשר נוכל לחשוב בי שם טת  ,שנית
יהיה באפשרות לברר זאת  ,אם לא גודע שמו האמיתי אשר נכתב במפר
התולדות ובספרן של המתים  .כי השם.קאזילער* היה מובן לבל שאין זה שמי
האמיתי  ,כי אם כנוי בלבד  .ע״כ התחיל הפהר׳ל ראשית להקיר ולדרוש
להר,וודע את המקום אשר ניכל לחשוב כי בדה שמה  .ויען בי השכל הישר
היה מחייב שברח אל מקום תולדתו  ,ע״ב השתדל הטהר׳ל אצל הפועלים ,
אשר עבח אתו בהבורסקי  ,להוודע מהם אולי שטעו טפיו או מפי האחים
.קאזלאוופקי' איה מקום תולדוחס  .ואחרי עמל גדול עלה ביד המהר״ל להוודע
מדם  ,כי האחים האלה מקום תולדוהם הוא בכפר הרחיקה ד פרסאות
פראג  .וישלח המהר׳ל אנשים חכמים וזריזים אל הכפר ההוא  ,לחקור ולדרוש
על אדות משפחת,קאזלאוופקי•  .הם התוודעו שם תולרית המשפחה הזאת ,
וגם נודע להם מקום אמם האלמנה  .אבל לא יכלו להוציא מפיה דבר על
אדות בנה הצעיר,קאז־לעק'  .בי היא באחת אמרה ,אשר מעת ההוא ששלחה
^ תו אל שני אחיו הגחלים ,עוד לא ראתהאותו ,ובי על דעתה הוא נמצא
כעיר פראג  ,ועובד יחד עם שני אחיו בהבורסקי  ,וישובו האנשים האלה אל
הפהר׳ל באין איפר ודברים  ,אבל באשר שמע המהד׳ל שזה הכפי הוא באמת
מקום תולדת האחים ההם  ,וני נם נכפר ההוא יש שדה קברות הנוצרים  ,אן
אמר המהר׳ל שעתה נפתח לפניו הדרך לברד על ידו את האמת  ,אבן יהיה
מוכרח ל ^8תטש עם כתות שהם למעלה מסדר הטבע ,ויאמד עוד המהד״ל,
כי מן כל איש אשר ימות  ,בהכרח תמצא נפשו על קברו  ,לא פחות מן י״ב
חודש אחרי מותו ,כי מפ ש יש לה עור בשנה הראשונה איזו התקשרות מועמת
הנוף המת  ,אבל אם הטף המת לא נמצא בהקבר ,אן לא נראה על ד ^ ר
מבחוץ נפש הסת  ,ולראות אותן הנפשות לא יוכל כל אדם  ,כי א 0בעיי
מדרגות נכוחות  ,או בהמות חיות ועופות ,ואסר שיוסילי «י0
ביכולתו לראות נפשות כאלה  .במו שיובלו לדאות בהמות חיות ועי^־ו ,
פנזז המהר׳ל אל הממשלה בבקשה  ,שתנחן לו רשות לשאת W
ועשיס ,אשד יבדון מבחוץ את כל הקברים  pשלשה חדשים ה»»עגיפ,
עי
-

׳.*:־'־.־־I:/ •£■'3

נפלאות

- ■V-f-3

מהר״ל

לד 67

=על שרה קברת הגוזרים אשר בכפר ההוא  ,בדי מ ע׳י וה יתברר לו W
ג סז א שס קבר כ?ה  .זדפר נגנב סמנו גוית ר»ח  .ול סק יהי׳ לו הבח
ולהכריח את המקברים  ,שי.ראו לאנשיו את הקברים הר&  ,בקש מאת » ר
השוטרים שיחן לו פקירתו בכתב ,וגם שישלח אליי שני שוטרים ,אשר ישעו
שטה עם השלוחים שלו לברוק את הקברים  .שר השוטרים טלא את כקשת
הפרר׳ל  ,וישלח אליו שני שוטרים עם פקירתו אל המקברים אשר בכפר ההוא .
ג«זיבים תיכף להראוח לרט אח כל הקברים החרשים מן שלשה ^ שי ם
תאחרונים.ויקרא המהר״ל אליו את יוסילי גולם,ותווהו את אשר עליו לעשות,
איש אחר חכם ומית ,ויורם איך יעשו  .ויקבלו עליהם למלאות
וגם מנע־ לו
עליהם הטהר׳ל ,ויסעו שני שלוחי המהר׳ל בלוית שני
מ ל  ,בכל זד«־
השופז־ים אל הב®־־ ושעא ,וישלחו לרךוא את רטקבריס  ,וילכו כלם על שרה
^ג ח ת הגוזרים ,והבנךת מ ל ה״ו דג ה כאשר חשב המוע-״ל בחכמתו הנפלאה
בן היה .כי יוסילי נולם עמד עזטו אזל קבר אחד ויודיע שוה הקבר הוא ריק,
ואין בו גדת המת .וירץ אחר טן השוטרים העירה פראג ,ויוריע ם»ה לשר
השוטרים,ונשלחה תיבףגם להמהר׳ל ידיעה הזאת.ויסעתיכף שר השוטרים
בלדת שוטרים רבים אל הכפר ההוא  .וגם הטהר׳יל עם אתה אנשים נכבדים
גסזד שטה .הקבר נפתח לפניהם ,דוציאו את הארון ויפתוז אותי ויראו נו
ריק וז א .וישלח תיבף שר השוטרים אל ה כו ^ של הכפר ה ת א ,שיבוא
 mםג8־י תולדות החיים והמתים  .דבא הכומר ויודש שר השוטרים מטנו
זזרברר לו מי נקבר בקבר הזה .דחפש דטצא ,בי איזה ימים את־י הפורים,
נ ק בי ני^גר הז הג ^י זשזד ,בשם .יאהך הנולד מן האשה ,יאדודנא* .וזאת
האחים,קאזלאוים!ך
גורע להם זמר מקודם עיי שלותם הראשונים ,כי האם
שמה ״יאדוויגא'  .אז הבין גם שר השוטרים שאמז ונ  pהדבר שזה,קאזילעיך
 m aאל אמו אל הכפר הזה  ,דמת אזלה ויקכח אותו בקבר הזה ,ואוז־כ
נגבו ז^רו אר .גדתו  pהקבר לעשות עלילת דם להנקם מאדונו .דחל • W
תיינאיים לח?ןר ולדרוש היטב את הכומר  ,שיזמר אח עזמו טי ת ה אזלו
לב^ #מנמו את הרשיון לקבור את המת הזה  .הכונז* נזכר שהיו אזלו שני
זשזי הטה  ,וכי לא ת ה להם כפף לשלם לו בעד הרשיון ,ויבקשו ממט
שיקבל ב ^י הרשיון שעון־בק*  .ד תי א הכומר מז ל ת ת את ^ון־ הב סף
»תאת.אל 0ר השוטרים .וכאשר ת ה נודע ,שבץ החפזים הנגנבים מאת
 .ל ק לקח שר השוטרים ז»ז שעון»הכםף
ד׳ אהרן  ,היה ניב שעון*הכםף
 , iw iמשלה רבב«  pהעתה פראג עם השעון״כק«  ,להר«תו אל ר׳ א מן
שיבת אח השזק עיי ® p ’oכהק אם ש לו' ת א  w ,לא .ר׳ א מן
מ ת תיבף יא־ז שעונו עוד »*תק  ,יגם נתן בו סימן מיבהק וגם פגיטי ,שיא
ת ה נד תו כלל  p wהזה מבחדן  .דרץ מ כ ב אל הכפר ההוא  ,דמפר לפני
»• ה שומי ם  ,כי האכרר דע ת תיק־ את שעוט דראהו את הממן המוגזאן
^;ג מ ר א»* אנת  ,אז ר מז שר השופתים שאין שד  CWספק  ,כי זן־
עלילת
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עלילת רם נכונה נארגה בסדר על ר׳ אהרן  .וילך שר השוטרים משם בלוית
ג ל האנשים ויתנפל על מעונה של האלמנה .יאדוויגא•  ,וישאל אותה בקולS
.איה בנך הצעיר הנקרא יאהן ז* ותבקש לבחש ולהסתיר הרבר גם כפני
השוטרים ותענה ותאמר בבראשינה  ,בי מעת אשר שלחה איהו העירה ®־אג
אל אחיו לעבור בהנורסקי עור לא ראתה אותו  .אבל כאשר כיבר אותה־
שר השוברים עם שתי מהנות יד שלו בפניה  ,אז נפלה לפני רנליו  ,וחכך
זתהחנן לי כי ירף ממנה  ,ותאמר לו את כל האמת  .והעמידו אותה השו»״' 0
לפניי ותירה על האמת מהחל ועד כלה  ,איך שבא אליה בנה הצעיר עם■
הננבה  ,ייחלש וימת במעונה  ,והאחים באו אליו לבכךו  ,והם קברו אותו .
וגם ספרה איה מכרו האחים את הננבה ככפר ההוא .וישלח תיכף שר
הש־מרים לעשות היפוש בבית ההיא שנמכרה שם הננבה  .וימצאו ש  0את-
כל החפצים הנגנבים  .ועל השאלה  ,מי מכר לו את החפצים האלה  ,השיב
הקינת כי השני אחים ״קאזלאיוםקי* מבוים לו  .ויצוה שר השוטרים לאנצר
אח -אלמנה .יאדיוינא' וגם את האיש אשר קנה את הגנבה  ,וישלחם העירה
פראג אל בית הכלא  ,להעמיד אותם בפלילים  ,באשר בא שר השינא־ים
לפראג לא נסע אל ביתו  ,אך התנפל עם כל אנשיו על מעונית האחים
,קאזלאווסקי' להפשם ולאם־ם  .אבל הם לא נמצאו עיר בביתם  ,בי בטח
הניעה לאזנם השמועה  ,שהאמת עתידה להתגלות כקרוב  ,ונמלטי בהחבא
מעי־ פראג  ,ולא נודע אנה ברחו .אז ראתה הממשלה ,ני אך הם ארגו
בסתר את עלילת דם הזאת  .ר׳ אהרן גינז עם שאר בני ביהי גשלזש־
זזיכף לחפשי  ,והעיר פראג צהלה ישמחה :
אהרי המעשה הזה נתפרסם מאר המהר*ל בעולם  ,ושמעו הלך בבלי
רמדינוה .ואימה ופחד נפלה על כל שונאי ישראל  .וגם כשאר המדינות
נשקע האש של עלילת דם  .אז כתב המהר״ל פרטי־כל מן כל המעשה
מהחל ועד כלה  ,כמו שנרשם באן  ,וישלח את המכתב אל המלך ,רוראלף* .
ונם ערך בו בקשה  ,שהמלך יתן לו רשות להתיצב לפניי  ,כי יש לר
דבר נחוץ לדבר עמו פנים בפנים  .המלך נעתר לבקשת המהריל  .ואחרי
ולזה ימים נשלחה עגלת צב ספוארה מאד עם שני שדים גדולים להביא■
אח הכהר״ל אל היכל המלך  ,כבוא המהריל לפני המלך נפל על פניו
לפגי רגליו  ,ויבך ויתחנן לו להעביר אח רעת שונאי ישראל  ,אשר ישאפו
תכרד לשפוך בוז וקלון על היהודים עיי עלילת דם הנכזבת .ויבקש־
 r mהמלך כי יחן צו לבל בתי הטשפט אשר בארצו לבטל כל מ ^ ט -
#ל עלילת דם  ,אשר יבוא לפניהם  .כי זה העון להעניש ולענות נפשות
גקיים ד 0י מפשע ,נופל על כל דממלבה .המלך נתפעל מאר מזה־
המהריל לפני רגליו בבכי ותחנונים .והמלך בעצמו חפשוע■
גז תז ^ ,דבקשהו שיעמוד מן הארץ ,ויבכרהו לשבת לפניו על ו ע ם ט
הוכנה ע גו ח ,שעה שלימה דיבר עמו המק־ על דבר זדיזזד
עניניט
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^ני «ט .ילא ר*ה המהד׳ל לספר לנו פה ענדכר ביניחם .אחרי הטדוכז■
 1שלח ד ^ ר״ ל אל ביתו ג׳ב נכביד גדול  .ובשבוע העני הוציא המלך
 wTjWs.לכל בתי המשפט אשר בארגו ,לבל יובא עור לפניהם כל 8ש* 6
״של עלילת רם  .ותשקוט הארץ ;

•?'3

)כם
אץ ביער המ׳זר״ל את הגולם  pהעולם .
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אחרי אשר הופיע החק החדש של המלך ,רודאלף' לבטל בארגו
 *teמשפט של עלילת דם  .וירא המהר׳ל כי שקטה ה^יץ  ,ועבר עיר חב
הפסח ולא נשפעה ככל סדינות השלך הצרה של עלילת רם  .א 1קי־א
אליו אותי הריי כ״ץ חתני  ,ואת תלסיח אשר דן ל!ציו הר״י
ששון הלוי  ,אשר לקחנו הכל בבריאת הגולם  ,ויאמר לנו המהר׳ל כי
טחיום והלאה אין עוד כל צורך בהנילם  .יען בי משפט של עלילת דם
־לא יוכל עוד לד.יות כמדינות האלה .המעשר .הזה נקרה כליל ל׳ג
ב^טר דשנת ה׳  ,שין  .אז פקד הסהר׳ל על יוסילי גולם  ,כי לא ישכב
נלילה הזה לישן על משכבו  ,אשר כחדר הביח־רין  ,רק שיקח את
סז מגו יישאד.ו על חעליה של כית הכנסת הגדול  ,ישם ינוח עצסו על
»!מבו לי שן .ויעש הגולם כן .וזאת היה קרוב לחצות הלילה ,שלא ראה
^ עשע כל איש את אשר נעשה .כאשר עכרו שחי שעית אחרי חצות
לילה באגו לפני המהר״ל ,אני חתנו הר״י כ״ץ ,תם תלמיה הדיין ה ר׳'
שש־ן הלוי ,והעלה המהר״ל על שלחנו בפניני את השאלה ,אם פת
כוה כסו יוסילי הגולם מטמא כשאר מתים ,או לא  .הטהר׳ל העלה
ג #ל «לו כי אף אם ישאר הגולם אחרי פותו בש• ועצמות כפו כל
ושמשים ,ג״ב אין שייך טומאה אצלו .וםכש׳ב שהמהר״ל הבין «־אש ,
בי מול ם ישאר את־י טותו גוש חסר ועפר  ,בטי שחיה רךדם בריאתו ,
וע׳ב לקח אותי חנ8־,ר״ל עמו על העליה ,לקחת חבל במיתת הגולם.
אעפ״י שאני כהן .ובך חיה נגפו של הגולם .כי עלינו שישתנו על ה ^י ת,
שוגולם היה ישן על מעמבו  .גם להעטש הז ^ ר' אגרתם חיים נחן חםוע*ל
 rw nלעלות אחרינו על העליה ,שיחםום גידיו שעי נרות מי ^ ת .
ריק « הו הםהר״ל שיעמיד קצת מרחוק  .אנ מו הצגנו שלשענו » * ^ ת ש
 *Serמול ם  ,ו מי מעשינו עתה להטיתו היה לדרפיך טטה שעששו אן
ג ע ת חגרא מול ם להחיותו  .וכסו שהצגנו או אצל ®•גלוחיו t9
 w mל^ מ ת רא ש  ,והקפנו אז־תו שגע פעטים  ,ו מו מ שו להקימו ג »י
יפיוו
*
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ימינו  .כן עתה העננו מראישותיו עם פנינו לעומת רגליו ודמחלנו להקיפו
כ»ר שמאלו  ,כדי להוציא ממנו אח חיותו  "Stfנפמ־ ודוחו  .ומספר
הקפותינו ודה נם עתה שבע פעמים ,והתחלת כל הקפה ודתה כצר
» א ל  pוציאש עד תליו ומן דנליו עד ראשו בצד הימק  ,ואז עמדנו
ואמדני הצרופי אותיות  ,כאשר הירד ,לנו המהריל  .וכן חיה בכל הה>^ 5ח
 pהשבע הקפות .הצרופי אותיות שאסרגו עתה היו אותן הצרופים
שאמרנו בשעת הבדאו  ,רק שעתה אטרט אותן להיפוך  .וכל מי שיש
לו יד ושם בחכמת הקבלה מעשיית  ,ויודע ומבין בספר היצירה על בוריו,
הוא יבין ה«ר של אופן הבריאה  ,וכן יבין הסוד של אופן ביטול
הבריאה  .אדע־י שבע ההקפות נשאר הגולם טינה על משכבו כמו חתיכת
חמר מקשה בצורת אדם .אז קרא המהר״ל את השמש הזקן ר׳ אכרד&
חיים שיגש אלינו  .ויקח מידיו המהריל את שתי הנרות  ,ואנחנו הפשטט
מעליו את בגדיו  ,ורק את הכהונת השארנו עליו  .וכאשר לא חסר שנו
על העליה טלתים ישנים פסולים וקרועים  ,אפף ר׳ אברהם חיים איזה
טלתים כאלה  ,והכר כנו את גופת הנולם עם שני טלתים ישנים  ,וקשרנר
עליו את הטלתים  .אח־כ לקחנו את הגוף המקשה  ,ועל פי פקודת
הטהר׳ל נטמן על ידינו תחת הכרי הגדול של שמות מבלאי פפרים
שהיה מונח שם  ,עד שלא היה ניכר כלל אם מונח שם הגולם  .אחי
ד&שבכ ואת הבגדים שלו צוה הטהר״ל לר׳ אברהם חיים  ,שיוריד הכל
מן עליית ביהכנ׳ם וישדף את הכל מעט מעט^ שלא ירגיש בזד .כל
אדם .אח־כ ירדנו כלנו מן העליה ,רחצנו אח ידינו במים והלמו
ליעזן  ,בבקר יצא מאתנו ה  pל שהשמש רסילי גולם נעשה ברוגז ונמל«
כלילה ,ולא טדע אנה בררז ,אצל הד.םון של העיר פראג נשאר כך בבירור,
ודק איזה אנשים גדולים בעלי מדרגית ידעו האטת  .בשבוע השני
^ י שנעדר הגולם צוה הםהר*ל להכריז איסור ,לבל יהין בל איש
ואשד ,לעלות על עליית ביהכנ׳ס  ,ונם לבל יגיחו עוד שם השמות
של סש-ים כלואים ו?ךועים  .טעמו ונימול היה כגליי  .בי יש לחשוש
פן לא יהיו נזד.רים שם עם אש  ,ובנקל תוכל לש־וץ שם שתות
נדולה להיית בל הבית הכנפה לטאכולת אש .אבל האנשים ysfH
 itiaכ » ד המהר׳ל הבינו הטעם האמתי  ,שהיא ל מ ק כל י ח »־ »ו
הדבר שיוסילי הבילם נצנח שם י
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א ( מורי חמי זצ״ל אמ ר .שמפ״י הדין פמור הגולם מכל המצות אפילו
מ^יתן המצית שהאשה והעבד מחויבים .אלא משום מראית העין צ»פ
עליו לקיים איזו מצות של פרסום:

ב(

>%
^'5%

ג(

מ>״ח זצ״ל אמר שלא גמצא בהגולס אפי׳ כחופ השערה לא יצר פוב
ולא יצר ה ר ע .וכל מה שהוא עושה הוא בהכרח מחמת יראה גדולה
שלא יתבפל תיכ^ במציאות .וכל מעשיו כמעשה מכונה;
מו״ח זצ״ל אמר  .שעד עשר אמות בגובה על הארץ ועד עשר אמות
בעומק הארץ אין שום דבר קשה לפני הגולם לעשות  .ואין כל דבר
יכול לעכב עליו במעשהו בתיך שיעור הז ה:

ד(

מו״ח זצ״ל ח מ ר .שיש להגולם כת לראות דברים רוחניס במדרגה
נמוכה .והיינו מ ע ע יופר מן בהמות חיות ועופות .ומעש פחית מן
שדים ורוחות .אבל האיש שיש בו נשמה והוא בעל בחירה אין ביכלתו
לראות פנינים הרומנים אפילו שהוא במדרגת צדיק ,אם לא כאשר
ינתן לו ע״ז כח מיוחד מן השמים בבחינת ויפקח וגו׳ :
ה ( מו״ח זצ׳׳ל אמר  .שהגולם נברא בכח מיוחד שלא ישלופ בו כל כלי זיץ
להמימ  .ולא יכוה באש ולא ימבע במים ;
ו( מו״ח זצ״ל אמר  .שלא היה בכחו להמשיך בהגולם כי אם מדרגה קפנה
של בחינת דעת לפי מרך מדרגת רוחו  .אבל מן בחיפת חכמה ובינה
צא היה בכפו לקבל אפי׳ כחום השערה  .כיון שלא היה ראוי והגון לבחינת
נשמה לא באיר פנימי ולא באור מקיף:
ן( מו״ח ו^׳ל אמר .שהגולם
ק מפעם ז ה .כיון שלא
גשמה  .ולא נמצאו בקרבו כי
באפת נשמת חיים רהי האדם
הדבור שנמשך

לא היה יכול להבראות עם כת הד בו ר .ג ם
היה ראוי והגון שיאיר ט האור של בת*»1
אם כחות של נפש ורוח בלבד  .וכתוב
לנפש חיה .ותרגומו לרוח ממללא .וסיים כ ת
רק מן מדרגת נשמת חיי ם:

» ״י
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מו״ח זצ״ל אמר  .שאמש״' שאין בהגולם מדרגת כשמה ולא שייך
הטנין של נשמה יתירה בשבת  .מ״מ גיכר בו נשבח איזו הארה ופגיס
יפות יותר מבימי החול .ומזה יש להבין כי מה שאיתא בזוה״ק דבשבת
קודש אין שלימת הדיגיס כמו בימי החול  .שהטנין הוא משוס שהם בגי ד
חשך .וקדושת השבת היא בחינת אור גדול דבכייש בשישין .וקוי האור של קדושת
השבת מחפששייס בכל העולמות בכת גדול וחזק טד שנשפט טכ״פ הארה
קטנה גס לתוך החשכות הגדולה של מקור הדינים  .ואך שאי אפשר בשום
אופן להיות אור זרוט לשס בבתי׳ אור ישר  .אבל יכול להאיר שם הארה של
בחינת אור חוזר דחוזר .ועי״ז נתמעט ממילא החשכות ונחלש כת הדינים .ופ״כ
גס בפס הארן גדול אך שאינו רוצה כלל ביה  .ואין לו שום השגה מה
זאת .מ' מ מופיע בקרבו איזה ניצון אזר מן קדושת השבת .ולפיכך אמרו
חז/׳ - Iשגם עם הארץ מתירא לשקר בשבת:

ט ( מו״ח זצ״ל אמר  .שהגולם היה מוכרח להבראות בלי כת המוליד ופאות
אשה  .כי אם הי׳ לו הכת של התאיה הזאת  .אפי׳ אס רק כמו בפינת
החי שהיא פחות הרבה מכח התאוה של בחינת מדבר .אז היינו סובלים
ממנו צרות גדולות .כי לא היפה כל אשה יכולה להנצל מחנו .כי כפו היה גדול
וחזק מאד בזה הענין  .והיה קרוב לזה הענין שכתוב ויראו בני אלקיס אש
בנות האדם וגו׳ ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו:
' ( מו״ח זצ״ל אמר.
אין לו תאוה מן
במדה ובמשקלם הראוי
הנוך שלו  .ואלו היו

כי לכן אין שולט שוס חולשה וחילי בהגולס .יען כי
כח היצר ה רע .ילק כל דברים הגשמיים הס אצלו
לו .לא פחות ולא יותר .הכל כפי המרה ומשקל k :
יכולים להתנהג ככה אנשים כמונו  .אז ג״כ לא היינו
יודעים מן שוס חולשה וחולי :

יא( מו״ח זצ״ל אמר  .כי לכן יודע הגולם תמיד לכוון את השעה של י « ע ס
לעת אך בלי כלי המורה שעות  .יטן כי בכל שעה ושטה מן המטס לטת
מנשב גן טדן התחתון בכת גדול וחזק מאד מין ריח טוב אחר המתפשט
חיכך בכל העולם  .כדי לנקות את אויר הגשימה ולרפאותו מן דברים הארסיים
הנולדים בו  .שהם מסוכנים מאד לנשימה  .וביותר הסכנה גדולה אל מין
המדבר  .ועל זאת יש בגן פדן התחתון כ״ד מיני ריחות טובים שנכלל בהם כל
מיני רפואות שבעולם  .ויש הרבה נוימם עשבים וצמחים שהם מסוגלים ביותר
לי^וט בקרבם אלו מיני ריחות טובים  .ולכן יש בהם כמוה לרפאות כמה
מיני תלאים .וכאשר אין אלו הכ״ד מיט ריחות טובים מנקים את האייל כראוי.
אז במקום הזה שאין פעולת הריח טוב מגיע .נעשה שם ח׳׳ו מגפה של איזו מין
מוצאפ רפ״ל  .ונזפני שחוש הריח של הגולם הוא בשצימות הראוי  .מחמת שלא
סנל
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»כל מעולם שוס קלקול וחסרון ופגם בחוש הריח שלו  .ע״כ יש בכחו להרגיש
היסב בבל שעה ושעה מין ריח שוב אחר השולע באותו השעה  ,ועל ^ זה יודע
הגולם לכוון אח השעה  .אבל רגעי השעה אינו יודע לכיון  .וכל צדיק יכול לבוא
למדרגה זו של אותה ההרגשה  .ועיקר הדבר תלוי בבשול הישות של חימר הגון« :

i״
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■יב( מו״פ זצ״ל אמר .כי בעת שהשתדל להמשיך איזה רוח בפוך הגולם ב ^
לפניו שגי רוחות  .אחד של יוסך שירא ואחד של יוגחן שירא  .ובחר נרמו
של יוסך שידא .יען הי הוא עזר והציל כבר גם לחכמי התלמוד מכמה צרות
רבות וגמלות .מה שאין כן ברוח יוגת; שירא .ועוד כי נר^ :מן הש״ה
שיונתן שירא לא היה בעל סו ד:
*ג( מו״ח זצ״ל אמר  .כי הגולם לאחר מותו ^נו מסמא  .יען כי אין גופו נולד
רק געשה ,ובהמה הגבראת ככח זה אינה צריכה שחיסה וצדן בס
משום אגר מן החי .וכל שאין בו משום נבלה אין בו לתא דסומאה :
יזיי{ מו״ח ז״ל אמר .שרוח הגולם יקים בתחיית המפיס .אבל לא בגוך הראשון
של יופך שירא  .ולא בגוך השני הזה של יוס^לי גולם  .כי אס בגוך שלישי
♦די זיוג איש ואשה .אשר יומשך בעולם ע״י צדיק אחד מרם ביאת המשיח לתקן על
ידו דבר גדול ונחון מאוד שהוא סוד כמוס  .אמנם יכול להיות שינתן לו כת
:6חיוה גם שני הגופים הראשונים שלו  .על דרך שכתוב ויאצל מן הרוח וגו׳:

שעל

טו ( מו״ח זצ״ל אמר  .שהגולם יהי׳ לו ג״כ חלק לעוה״ב  ,ולא בעבור שקיים
^זו מצוה מן התרי״ג מצות .כי אס לבעבור שהציל כמה פעמים את
ישראל ^ ־ו ת גדולות  .יאך שהיה מוכרח לוה  .מ״מ מגיע לו שכר כמו מבד
»י3ו עושה לו קירח רות .ובפרש שגראה אשר בהיותו כגו^ של יו ^ז שידא
לא היה מוכרח כל כך .והתעורר לזה מרצונו:
»»( >»״ח זצ״ל אמר .ט כל שדין יהודצדן הנזכרים בספר הזוהר יתבררו
ויחתקנו ע״י גלגולים כמה פעמים  .וההקון ש ל ^ הוא לא ע״י תורה
וסצויז  .ט הם לא עמדו על הר סיני  .רק שיתתקגו על דרך הרוח של י ו ^
!.זדא ,במה שיפעלו מובות לישראל להצילם מצרות ורדיפות .וע״י זה יזכו גם
כן לעולם » א :

’"i

'1

m

מ ״ ח זצ״ל אמר  .שאין שייך ללמוד צירופי האופיום של המ*ד יצירה כ®
שהם נדפסים ולברוא על ידן גמיא או בעל מי .וזה האיש אשר ♦צמוד
ם 1רו 0%רק מן הספר בלבד אק בכפו לברוא מ ^ מ ה .אחר מ שם שיש בהן
•תר»? שיבושים וחסר מהן הרבה .ועוד שנמיקר הוא ההשגה מעצ ש .כי
האדם
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האדם צריך מתחלה לרפת פל איזה אורות מרמזת כל אות ואות .וממילא
יבץ גם הכתות הגשמיות של כל אות וי«ת  .יבזה שייך למוד  .אבל לאתר שלמד
תכה ישיג
זאת היפב  .שזב תולה הדבר בכת הביגה של האדם ובצדקתו .
שפפ הזאת להבין איך להרכיב ולצרך האותיות שיברא פל ידן איזו בריאה בפולס
הגשמי  ,ואם זה יכתוב הצירופים בספר לא יוכל חבירו לפעיל בהן מאומה 1^ .
אינו יודע מעצמו לכוון כוונה הנחוצה ע״י כת הבינה שלו  .ורק יהיו אצלו » «
גזך בלי נשמה  .ובצלאל הי׳ לו השגה היותר גדולה בעני; הזה  .ואצלו הי׳ זה דבר
ר,פן לברוא גברא או בעל חי  .אבל הוא הי' יודע גס לכוון האותיות שנבר^י
בק שמיס וארן  ,והיינו כל הס״ר אותיות של תורתנו הקדושה וידיעתו
השגה במחשבתו מפצמו ט״י כח הבינה שלו  .ואן £אם הי׳ בצלאל סתב מל
הספר צירופי האותיות כנ« שהשיג  .ג״כ לא הי׳ יכיל איש אחר למשול p o
מאומה .כל זמן שלא היה משיג הסונה מטצמו ט״י כת הבינה שלו:
ידז( מו״ח זצ״ל אמר  .שהאיסור אשר הכריז בשבוט הב׳ לאתר פעירת הגולם.
לבלתי יפלה כל איש על פלי־ת ביהכנ״ס .באמתלא של חשש שרפה  .יפן
כי פוגת שם כרי גדול של שמות מספרים ישנים קרומים ובלואים  .הנה התנה
מירוש שלא יחול זה האיסור טל שום רב אב״ד אשר ישב אחריו טל כסא
הרבנות בק״ק פראג  .ואס אך לא יפחד לנפשו מפגע רע יוכל לעלות שם .
אבל מצד האיסור לא תהיה להם כל מניעה .אמנם בפנאי שיעלה רק
להביע.אבל לא לפשות שם אתה שינוי בפיעל:
ים( מו״ח זצ״ל לא רנה בשום פעם לצרך אס הגולם למגי} עשרה  .ואמר■
שאך אליבא דמ״ד שאשה מצפרסת לעשרה ג״ב אין הגולם ^ רן >  .פיי
הוא בעני! זה גרע מאשה  ,שהוא אינו נבלל לגמרי בכלל ונקדשתי נמוך
בני ישראל  ,אבל בנות לפעמים נכללות ככלל מי ישראל  ,ועוד ש»עפ4
פכיפ מוזהרות בכל מצות ל״ח  ,משא׳׳כ הגולם )• :
יצ חק נ׳ ר שמ שון כ ץ ז״לי
•( הערת הרב הםו*י • דן ידידי החסיד הטיפלג כתירה צט״ם וכי׳ בהו״ר דוד
w1־  rבמיב ר׳ שאטה נ*י הראני בשי״ת ח כ ם צ ב י טי׳ ביב שנפתפק שם *WW 0M

 ■minעיי טשר יעירה  .כאותו שאמיי בסנהירי! ר ב א ב ר א ג ב ר א • יק יקגי **•ה
ר׳ אליזזז אכד׳ק מעלם ברא נברא  .אם ם*טרף או לא  .יעו״ש שהעיה דאינו
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המהר׳י .

הק*ץ הגדול כעושר וכבוד  ,הטפירסם ביפם י' שטעלקא רייך פקיק
־
ודרמייזא לקח את הטהר׳ל לחתן בהייתו בן ט*ו שנה עבור כתי פערילי .
ישלחו לעןר ®•עמעהלי ללסיר בישיבת הגאין מ ה ר ש׳ ל ן״ל  .בתיך כך נתרושש
הטחותן  .וכאשר היי הסהר״ל בן י*ח שכח כתג אליו הפחותי לאמר ! ,י ק כי
 pח״י שנה לחופה ,ובאשר אין לאל ירי לסלק לך נדוניא אינני רוצה לענן
יווחך ח*ו,עיב אנחנו מוחלים לך וניתנים לך רשות שתעשה שידוך אחר ברצונך״.
ויכתב הטהו״ל חשוכה אל המחותן  ,כי על דעתו איננו רוצה להמיר את
דבריו ,רק יחיל ויצפה לעור העליון .ובכן באם אין המחותן מבקש לעגן את
בתו יעשה הוא שידוך תחלה עם בר.ו ,ואח־ב ירע בי חפשי הוא .אמנם מצב
דעמר,ן לא הוטב .יתרא הכלה בי אביה ברע הוא ,ותעשה לה חנית קהין
עם מעשה אופה לעזור בזה להוריה בפרנסה .וישבה כך גלמורה עשר שנים.
וכן הטהר״ל לא דצה לעשית שידוך את -וישב על התורה בהתמדה גדולה ,
וי^־יאו לו ר׳ לייב בחור .יהרמ׳א ז״ל אמר גי עליו כתוב,דריטותי בחיר מעם
מצאתי ת ר עבדי• גי יש בי ניצוק מנשמת דוד הפע״ה  .והסיף של השידוך
כך היה ,שבשעת מלחמה עבו־ דרך שם צבא דב ,ואחר הצבא רכב פרש אחד
וכאשר עבר הפרש לפני החנות שישנה בו כלת וזמהר״ל ,תחב תמחו לתוך
כבר לחם גדול שהי' מונח בחלון  .ותדק אליו הכלה ובכתה לפניו לבל יגזול
את ה לו ט ,כי היא בתולה עניה ,ימפרנםת בזה אה הוריה הזקנים החלושים,
ויצעקעליר .הפרש לאמר. :ומה אעשה לכי ,כי אין לי בסף לשלם ,ורעב
אנכי מאד ללחם .אך ואח אוכל לעשות ,כי יושב אנבי על כ׳ מרדעות ,ע״ב
אתן p״ »*דעת אתז בעד דולחם״  .וישלף מתחתיו מרדעת אחת וישליכגר ,אל
ו» 8וח בבח ג מ ל .וכאשר ננשה הכלה אל המרדעת להגביה אותה  ,נבהלה.
ג מ ד ,בראותה כי נקרעה המרדעת מצד אחד ונפלו משם מטבעות זהב .ובקשוי
ג מל הגביה את המרדעת ,שהיתר .מלאה עם תרי עזב ,ותרץ לבשר אל
מריה את הבשורה הזאת .אז שלח המחותן תיכף מכתב אל המהר״ל שיביא
על החתינד ,.בי עזר לו השי׳ת בדרך פלא שיוכל לסלק את הנ ק ולעשות.
חחתינח בכבוד ,כאשר יאתה אליו J
מעשר ,הזה שמעתי מפי טי״ח ז״ל בעת שבא ל »יו דין חודר .לגתק_
ק|שר שימכין ,לרגלי קיו ת שלא הי׳ ביכולת לפלק הנדן כמדובר .ומקלט
לא ר*ר .טו״ח ז״ל לקחת חבל בנטק רץ כזה ,רק אדרבא השתדל בכל m
לחזק  mקשר השידיכין .רק כאם הי׳ הדבר נחוץ מאד ,שלח את הבק^י"
מגי ע «ל המינים שיפסקי הדין בביתם  ,ולא כחרד הבית•  pשלו I
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)כה(.
אלה צאצא? של הגאון טדד׳ל זצ״ל
אשת טהר*ל הצריקת מרת פעריל

כת הקןנין במי ש מו אל כ ר׳

י ע ק ב דל ילדה לו בן אחד ושש בכית :
הבן יחיד היה נקרא בשם י' בצל אל חריף שקבע ישיבה כק׳ק ?ןעלץ
והוא היה ר*ט ,דבש נתבקש בישיבה שי מעלה בשנת ^8״ס ל*8ק;
בת הראש־נה טרח ל א ה אשר היתה נשואה להנאין טוהד׳י כ׳י{
מתה בלא בנים עול י טי ס:
בת השניה סרת פינ ל א  ,היא נשאת להגאון ג«הר*י ב׳ץ אחרי נרח
אחותה  ,וילדה לו שני בנים ובת אחת  .יבש האהד הגאון מוה״ר חיים
כ ק אב׳ד ור*ט בק״ק נ*ש והמדינה ובק׳׳ק פראג ובק׳ק פ'פ דמיץ ואח״ב בק׳ק
פוזנא ושם מנוחתו כבוד  .שם השני הגאון טוה״ר נפתלי כ״ין אב״ד כק׳ק
פרוסטיץ ובק׳ק נ*ש ובק׳ק פינסק דליטא  ,ואודב בק״ק לובלין ושם טנוחוש
כבוד  .ושם הבת טרח חוה  ,נשאת להנאון טוה׳־ר שמואל בר יצחק כבדך
דל שנתקבל לאב׳ד ור״ם בק׳ק ווירטיזא  ,ושם נאסף אל עטיו  .והרבנית
פרת חוה נסעה לארק ישראל  ,ונאספה אל עסה בק״ק סופיא :
בת השלישית מרת ני טי לי  ,נשאת להראש והקצין הפרימיס מידדר
ששעון ברנדיש הליי ו״ל ,יתלד לו אח הרב הגהל טוה׳ר שטיאל ברנדים,
שהיה ראש ימנהיג וגדול בתורה :
בת ה־ביעית ט ר ת ריי כי ל ,אשת טוה׳־ר אברדס וולירשפיין ח ל ד.
והוליח את הגאון טוה״ר משה דרשן םג״ל ד ל ,שהיה אב־ד ב כ «ז
^־,לות ודרשן בק׳ק פראג .ושם טניחתי בבור:
בת החמישית מרת טי ל א  ,אשת טוה״ר הירש פאבאטקי וחוליתן
׳את הרב סאבאטקי שד.יה דיין וטורד .צדק ורב בקלויז:
בת הששית פרת רע אל א אשת הרב הנחל וד,קצץ סירדר חייס
יואל דל טטשפחת וואל  .והוא היה רב פעלים טקפציימ• :
הגאון םוצ**ל עלד .לטרום ח*י אלול שס״ט לפ*ק גן צ*ז שנד .נגךק
פרזע .ושוכב עם אשתו הרבנית טרה פעריל נציק קבר אחד .ילא מ8ר
על העיון שם רב או רבנית טריב ענותנותם כ״א , , ,
ב ת ר׳ ? סו אל *.
&ינ ר׳' ה ו ד ה בר׳ ב צל אל ואשתו אשי היאל
הבנץ של הציון הוא בנץ טפיאר מ אד .וכרבות היסים נתחח«ז
כבוד .הן על חמהר״ל
מנ מ ב ה יחק^ עליה תיבה תיירם ותיאריס
אע«ו הרבנית .זבותט י ק עלינו ועל כל ח«־אל אמן ן
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חוכן העניניע הנזכרים בספר הזה על פי סימני הפרקים .
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הקדמת הרב הםיצ'א לאיר.
השטר סבירה שנעשה בץ הרב הפדל יכין הד״ח שארפ^סיין
בעיר מיץ ,אשר מבר את הזבית של הכת״י הזה.
תולדת הגאין האדיר קדוש עליון מרן םהר*ל מפראג ו »קלד'.ה.
מלחמת הטהר׳ל נגד העלילת דם .
הצעת המהר״ל להתובח עם הכומרים.
ומח הםהר״ל עם שלש מאות בופרים,
.חזית איש מהיר במלאכתו לפגי מלכים יתיצב*  .זה הסדצ״ל .
א'ך ברא הםהר*ל את הגולם .
איך ייסילי גילם נשא מים על חג הפסח.
איך יוסילי גילם היה צד דנים על ראש השנה.
לאיזה דברים השתמש המהר־ל עם הגולם.
מיפת הראשון שהראה הפהר״ל ע־י הגולם ,
מעשה הנפלא של עלילת דם על פי כת הרופא ,
המע־שה הנפלא המפירסם בשס צר ת ה ב ת.
מעשה נפלא מאד של עלילת דם ע״י הכומר ,טאדעאוס׳ אשדי
על ידה באה לו מפלה האחרונה להשתלח מפראג .
מעשה נפלא פלאי פלאים שהראה השהר׳ל אל השני גערילעך^
אשר החליפה אצלם המילית שני גני ם.
המעשה הנפלא מן הס״ת שנפלה על הארץ כיום הכפורים.
ההתנפלות על יוסילי גולם ע*י אנשי בליעל,
מעשה נורא מן החירגה שעמדה מתחת לעיר »־אג .
מעשה פלא סן הדוכס .בארטהאלם*.
עלילת דם האחרונה בעיר פראג.
איך כיער הטהר׳ל את הגולם מן העולם
שיוצת עמוקות של הטהר׳ל על יזדות הגולם,
מעשה פלא מהשידוך של המהר־ל .
צאצאיו הקדושים של הגאון מהר׳ל ויום מו תו.
־
תובן העניגים של הספד הזה על פי סימני הפרקים,
גצדעזת.
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מודעות
ה ^י1ל»8ג^ן ע לי.

)א(
 W Tנדרים על טם3ח נדרים .והוא ביאור טספיק זנל כל
כ לו מ ר אער בפירעיי והר׳ן  .וי> 8בי חלק ב׳ ?8־ 8vביזדריס ו פ לי לי ם
על עימות ה ע״ ס .מחירו )« קאפ׳.

>ב(
שערי זד1ר תורה

בראעית .והוא חעת^ז הזוהר הקדוע
ספר
על לעדן קורע  .ונדפס בו נם לעון הזודד  .וההעיז^ן נדפסה m w
לעומת עירה בצד לעין הזוהר .כדי עיוכל בל אדם לחחלמד בנקל אל
לעדן ארמית של הזוהר  .מחירו א׳ רו*ב .
)ג(
ם»־ קול תו ר ה והוא עתון רבני .הופיע מדי הודע בחדעד
בפלפולים וחידושי דינים וחיתשי אגדות א^־־ ישלחו אלי כל רב ימעיה
ו»ודגא ®״כנן .מחירו על ג׳ חדשים  1רו׳ב  30ק א פ',

)י(
ה ג ד ת  * ^ V v oא ג על פי כתב  tחתנו הגודן תדו ל הטפורע*
ד ע״׳י כ -ץ .הנמצא בגיכליאטעקא  p’p'tםי»ו פדדרה 30

)ה(
»1ד גורל הע שיריו ת והיא פלא יוע*ן וסעדב תעזובה בדורה
של  %השאלות אשר ישאל האדם בדדך עצה על העתיד W ,וע׳»ז
הדטי או ל א .וד»ז על פי כתב יד המיוחם לדגידן ת^ינען ו»קר«
מ ז פ ח ב ר מר אחאי ג און ר ל .הנמצא כביכלי א ט ^י ריוק f O
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מ*ר הקפות לשמיני עצרח ולשמחת חורה  ,סחדק בויגק אחד
■נ«ודר נסדר סוב ויפה עם חרוזים וזמירות לבל הקפה מה ששייך לח
על פי הסתדתת אורות העליונים  .כמו שנאמרו בבית מדרשו של הרב
aעדיק המפירסם לאיש אלהים מ׳ ובי בקש״ת מי־ן פנחס מר^יץ
ינלוה לשם גם חידושי תורה דא׳ח ושיתת קדושות מאת ד דג הזנדיק
חג*ל ,אשר דיבר לפני אנ״ש מעניני ההקפות .מהירה  5קאפ*.
)(t

נפלאות פר 1ד ל טפראנ על פי בתב יד חתנו הנאין הנחל
זכר מרן הריי כ׳־ץ  .הנמצא בביגליאטעקא דק׳׳ק מי ץ נו ימפו־ בל
הנפלאות האותות והמו«תים אז«־ הראה המהר״ל ׳לי הגולם •WM .ברא
על פי חכמת דקנלה של ספר היצירה  .בהלחש ננד העלילת דם על
^ א ל  ,אשר נפרצה גיסיו ס אד ,ודתווכח <1דות זה עם נ׳ מאות מסריט
בפני הקארדינאל שלהם ,ומ-אה להם בראיות נמחות איך שעלילה
בש^• יסדה  ,נדפס בשפת עבר בלבד וגם נ שפת זשארגאן
rw rr
בלבד  .סחיר הם»־ הן של שפת עבר והן של שפת זשארנאן  40קאפ׳ .
ה^ £פארטא  &0קאפי .נמכר לאוזדים אצל הרב המוציא לאור מוודר
»ודל ר אז ענ ב ע רג שהי׳ מלפנים רב כק״ק טארלא ,ובעת חונה בוואו־שיא
רחוב מזעיגאזו  ,בית  , 16וממכר לסות־ים המיכרי ספרים וצא אצל
חני״ס ר « ע ץ ציילינג א לד בווארשא י חוג נאלעווקים ,בית *K

נ»לאות

טהר״ל

מדעה למוכרי ספרים
ת ד מודיע בזד לנל הסו׳ס שנמצא להמכר בעיר מיץ
אצל אותו ה״ר חיים שארפשטיץ  ,אשר קניתי ממנו הספר
,נפלאות םהר״ל' ,נתב יד גדול מאת המהר״ל מפראג על
אדות מעלת וקדושת השבת נקרא ביפם.גדולת ישראל׳
ומחזיק יותר  pמאה דפים ,ומוצאו נ״ב  pאותה
הביבליאטעקא הקסרית ,שהיתה שם מלפנים .מחיר הכת״י
הזה שמנה מאות בתרים .וכל הרוצה לקנות יובל לפנות
^סנטו אלי וידע ברור כל הפרטים
ברגשי כבוד
דברי המר״ל
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