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נינצגורנ)דוד(בארוז

ביתהיההכללית,ליהדותרוטשילדמשפחתשחיתהמה

זהבית-אציליםהתנוססשנהכחמשיםהרוסית.ליהדותגינצבררג

שנהלמאהוקרוברוסיה,יהודישלוהדרה,פארהוהיהלתפארה

לישראל.יושרומליצישתדלניםפטרונים,זרחה eמשהקימה

אחראיויותרקשהיותרערדתפקידזהביתמלאידועהבמזה

שבההארץברוסיה,פעולתוחיתהכןעלכירוטשיל,דביתשלמזה

אזרחיותזכריותכלומשוללירצוצי-דיןעשוקי-משפט,היהודיםהיד

לגורללדאוג-הגדולתפקידםואתהוטל.שכמםעלהזההסבלרכל

אתהורישלבןואבלדורדורבאמונה.מלאר-ברוסיההיהדות

ובחבה.ברצוןעליהםשםשהעםהנשיאותכתר

עליונוצרוולאהעםזמירןאתהלהיטלאאמנםגינצבררגבית

עמדהמחיצה-הררטשילדיםרוטשילד.משפחתעלכמראגדות

התהלכו.ואתרהתרועעוהעםעםהגינצבררגיםואילוהעם,וביןבינם

ואתולבטיו,יסרריותלאותיו,אתידעוהעםעםשהתהלכוומכיון

עליהםהטילהשההשגחהוכואבעניעםשלצבורכשליחיראועצמם

ומושיע.מגןומחסה,מעוזלולהיותהקדושההחובהאת

התיחסוהעריצםמשכבדםיותרערדאולםאותם,כבדהעם

ואחיםכבניםעצמםאתראורוסיהיהודיובאהבה.בחבהאליהם

אסרןכל'עםלפניהם.הביאווגדולקטןדברוכלזן,משפחהלבני

הכלל,עלרקלא-היהודיםעלשבארותקלהצרהכלעםוגזירה,

יעמודלאהבאררןאםגינצבררג.אלפגרמיד-הפרטעלגםאםכי

 ~העשוקזכרתאתיתבערמיהגזירהרועאתיבטלמי-בפרץ

היוהםחייהםואףהעם,רביןבינםמחיצהשרםהבדילהלא

גינצ·למשפחתשקרהמאורעשכלעדהכלל,בחייודבוקיםאחוזים

קלה



ורשימותמסותר 5ק

התשעיםנשברתבהתמוטטברוסיה.היהודיםשלבגודלםגםנגעבורג

לאסרןהזההדברנחשבהדגל,אתלפשוטובעמדםקלהלשעהביתם

פשוטיםיהודיםתענית-צברו.הרבניםגזורעדיםובכמהכללי

שיעמודלאלהיםוהתפללונדבר.תנדורשליש,בדמעותבכרותמימים

כאסרןהזההמאורעאתיציידגרדדרןליביהודהגםצדתם.בעתלהם

יושרםתדנ"ב,ארדבט"רזה.עללרבדמדנהרבירמנר.צבורי,

למעמדוחמדימוסרינזקמזהיגיעכמה"עד :נפשייםבזעזועים

היהגינצברדגאשדארצנו,יושביעמנובניכלולמעמדבזההקהלה

"רעתה :בארדרבכ"ב ;יודיעו"ימים-צדהבעתולמעוזלראשלהם

בעתלהםיעמודרמילעזרהינוסרמיאלשראהישראלבניעלבברא

מכהגינצברדג,ביתבשברעמיבתנשברהגורלשבדההןצדה

 .) 164 , 161עמודיםביומן",יום("רבד "!מצדיםבלימאהנחלה

אםכיהעם,אותםוהעריץחבבוגדולתםעשדםנזכרתולא

כמהנמצאוברוסיה(כיהטוביםומעשיהםתודתםנזכרתבעיקר

גינצ·משפחתבניכלגינצברדג).משפחתעלבעשדםשעלויהודים

מאביספררת.וחרבניתרדהאוהביהין,ומשכיליםתורנים-בורג

והוא-ווילנהמיקיריסרחד·תרדנישהיהיעקב,גבריאל ,,המשפחה,

יוסףד'ובנר-מאפרשלצבוע"ב"עיטלארבמעהרוזןהוא

נכדן,דרדבאורן-רעדהאציליהתראואתשקבלהראשון-יוזל

המשיךהזאתהמסורתואתזה.בביתמשמשרתוגורלהתרדההיו

שדרדרת·האציליוהזיוהנפשיהטוהרכלמצארשברדרהניחרד

המלאהביטויאתזרמשפחהשלנשמותיהםבגנזינצטבדרדודות

בירתו.

קאמניץ-פרדרלסק.נעידתדי"זב.תמוזי"גנולדגינצברדגזרד

בימיםקבלוכבדהרץ,נפתליבאיררגםיוזליוסף ,,אביר-זקנוגם

הסוחריםגורליביןנחשביםזהירנכבד""אזרחהתראואתההם

ולבניהםחדריםכיהודיםהתנהגואולםברוסיה.ישראלועשירי

מפירדמב"םתלמודבילדותולמדגינצברד-גזרדמסורתי.חברךנתנו

"ורסקילארד(מוציארבינרביץהכהןחירשצביר'המפורסםהחכם

(ב"ספרבתרלדרתירונאמרווערד.)והתנועה""המנוחהומחברייבדיי"

לאאלמליחמורות".היותרוהשיטותההלכותלעומק"ירדזכדרן")

אתמדיםהיהלאהיסה·דאדמשטאדטונסיועשיריםבביתנולד



ז 5קדשוחכם

מגדולילאחדהיהגינצכורגשדודוודאיאצילים,למדרגתאבותיו

והכללי,הישראליבמדעהגדוליםהמאורותלאחדאובדורוהרבנים

כברשבנעוריועדובחכמה,בתורהושקדןאוהליושבמטבעוהיהכי

הקוקאזיםשבטישלאחזרתשפותגם-ובהןשפות,עשריםידע

חיתהעתיקותיהולחקרישראללחכמתואהבתוהקאפאטים.ושפת

ואתנייבויאראדולףאתזהבמקצועשמשהואמנעוריו.גדולה

שלנו,הגדוליםהביבליוגראפיםאחדשהיההראשון,זק"ש.שניאור

הלהיבוהשניעתיקים,ובספריםבכתבי-ידלטפלהדחיפהאתלונתן

הרבהגינצבורגשדודשלנר,ימי-הניניםשירתאתלאהבהלבראת

המדבריםמראשילאחדנעשההיהאחריםובתנאיםכה,לטפל

זה.חקרבמקצוע

וגםבישראלוספסריםלשתדלניםרביעידורהיותואולם

בעדרעכבושנה,שתים-עשרהבןבהיותובושהוכתרכארו,ןהתואר

חייבהגדולהעולםכלפיהפועל.אלהרוחנייםכחרתיוכלאתלהוציא

אבירבחיישעודהצבררית,העסקנותרגםדבר-מה,בארוןהתואר

שברשהמלומדעדזמן,הרבהממנוגזלהבה,לטפלמוכרחהיה

כיאףכקרבו,נחנקולאט-לאטקרבנותוכמהכמהלהביאהוכרח

במדעראשימקרםלתפוסהיהעלולהעצומותידיעותיונזכרת

ושלמהמקיפהעבודהידומתחתלהוציאבידועלהלאאבלהמזרחני,

ביןההתנגשות-זהודברהכללי.במדעולאישראלבחכמתלא

והקרוביםמצחן,עלטראגיותשלתוהטביע-והאצילהמלומד

ומתגנדרמתגדרהואשאיןרקשלאלהכיריכוליםהיונקלהעלאליו

הטראגירתעלכב.דכמשאעליורובץהואאםכיבארון,בתואר

דודשלהעצבאתלתארהטיבוהואפרישמאןעמדככרשבחייו

לומשישהתורהבשבילגדוליותרחושלו"שהיהבזהגינצבורג

:i הגדולה".שביל

עבודהוהישראליהכללילמדעלתתבידרעלהלאאםאולם

גברהשלחןמשל-שלווהפרודיםהקטנותתרומותיוגםגדולה,

רכישלהתרשיש""ספרהוצאת-הראשונהבעבודתועודהם.

הראהתרמ"ר),ברלין,נרדמים",,,מקיציעל-ידי(יצאעזראאבןמשה

שירתחקירתבמקצועהמומחיםמגדוליאחדשהואלדעתגינצבורג

חוברתרקבלתי-שלמה.היאזרעבודתושגםאף-על-פיימי-הכינים,



•זכרתורשוכסותק~ח

"אעבירשברמיוחדמבואלפרסםהבטחתוואתוהוציא,ערןאחת

והמשלימיםוהמעתייקיםוהמסדריםהמפרשיםחילכלאתפניךעל

ערןאוזרתדבריםואביעערבבלשוןהמחברהקדמתתרנןאתואף

ערבבמחנהגילובנישיריאלמליצותיוונרעםשידירמשקלי

התרשישס'ע"פהפסוקיםפתרוןאתלפניוואציגהעברים,ובמחנה

פארלכהןאי"האלהעלערדואוסיףקדמרנינרבספריפ-ירושם.מול

הערצהמרובאםכימעצלות,ולאמלא,לאהמשוררים",אבירלמשה

ומתוקן,שלםדברידומתחתלהוציאהגדולהומזהירותולנושא.

שעהולפיהחומר,אתלעבדירכלשבהכושרלשעתמחכההיה

"תררף :(כלשרנובתנ"דהשיריםשלהמקוררתבהערתדקהסתפק

ה"עיינים·אתצייןלארכזהקדשינר"),בספרימחצבםומקררחרוזיו

שובבחרוז :(למשלבמלרארהפסוקאתמביאהראאםכיברמזים,

שדי"יונקארשבישעיהולפניו"כיונק"ויעל :ררנקהמלהנמצאת

ביהושעהתורה"ספרימוש"לא-ימוש ;השיריםשבשיראמר"

אדםי,לבשלבכתב-הידגםכןוכדומה).בבראשית,בני""אמושןר

בתרכןרבינרביץ.ליארדשלב"מאסף"שפרסםקבלה-פילוסופיספר-

המברארגםבדפוסכבמרלאהספראולםיברא"',ומברא"סוףנאמר

הספדאתעשויםהרביםהמקומרתומראיהציוניםורקנכתב,לא

יזכירבהערותיורוקהמחברשםאתפרסםלא(גינצבררגל"כלי",

ב"רבדניאלר'המקובלשהואספקשרםואין ,בדניאל ,,השםאת

שוכובlוCזה,בשםספרחיבררהראלעברית)הזוהר(מתרגםקררבא

יעקבבןשלמתיאורו .) 253(עמודיעקבבןשלהספרים"ב"ארצר

זהרביןספררביןזמירןלראותישבדניאלר'שלכתב-הידאת

קבלה,ספרבדניאל.ר'אדם,.לב :אומרהואגיבצבררג.שפרסם

 ,"הס(הזהרס'בראשדלטאשיצחקהר'פסקבסוףעייןהשלימו.ולא

ובזהגםהשלים".שלאהספרהקדמתשהואבראהמשםאבלשכ"ה).

ר'שלספררשהואנאדהכתב-הי,דבהדפסתהמשיךלאשגיבצבררג

בדניאל).

 1לח"'י"באר :הןהשמרניםנשברתשפרסםהחשובותעברדרתיר

פררפ'שלהשערותיובגדקונטרס ;הטעמיםנסיגתאוזרתעלמאמר

המשוררתר"תולדרתארמיים.חורזיםנמצאיםשבמקראביקל

אלכנסא".
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יצחקר'מאתהמגפהבגדדרשושלכתב·ידהואלחי""באר

שיצאשיבה","תפארתבספרוהדפיסובספריתושנמצאטרדררסבן

ליפמאןיום-טובשלהתשעיםהולדתלכברדבברליןתרמ"דבשבת

רמב"ע.שלהתרשישמספרזהספרנופלהספרותיערכומפאתצרבץ.

הספרהרצאתחשובהגיבצבררגשלהמדעיתעבודתומפאתאולם

ראםכחוקר.כשרובוכלאתהצעירהבאררןהראהבעריכתוכיהזה.

רואיםאברבדפוס).הראשוןדבררהיה(רזהלימיםצעיראזהיהכי

לכברדשהוקדשבספרנדפסשמאמרוזהדברורגיל".כ"זקןאותר

העברים,החכמיםגדוליהשתתפושברצרבץ.ישראלחכמתארי

ישראלחכמילמביןאותרשיצרפוכזהלאושרמא.דאותרהרהיב

מעיןשומעיםאברדבריובראשקררה.ולאצפהלאהמובהקים.

ישראלחכמיבסודלבראבכברתי"הבה :ממעש"העני"הבניתפילת

חכמהעטרתלעשרתה'עםבהתנדבשמרתםביןשמיאתולחתום

ואומרב"י,צרבץד"רה"התחל.תרכןכשמראשרהחוקריםאבילראש

ילדיובעדבעדייעתירווהםקדמרניברכבפיבצלבאאחסה :בלבי

השםאנשיביןואקוםארכלאיכנהכילי,תעמודובינתםרעיוני

שהקדיםמהמבראאולםצרכי"·כלשמשתיולאלימיםצעירואבי

יכירושמקומרהוכיחשהציע.והתיקוניםהציוניםההערות.לספר.

אלה.אריותבין

בירחוןתרמ"זבשבתשנדפסאלכנסא",המשוררת"תולדות

המצויניםממאמריואחדהואקאנטרר.ל.י·ד"רשהוציאעמי""בן

נקראוהואמאמריורובשלהיבשותארתהאיןבהרצאהביותר.

בעשההתרגוםאבלרוסית.אותרכתבהואאמנםהזה.היוםעדבעונג

בלתי·מאורעפרישמאן,דברילפיהיה,זהמאמרהדפסתבהשגחתו.

מספר:פרישמאןרבה.עבודהבלבדבהגהתושהשקיעעדבחייו,רגיל

ממנו.שופעהיהקודשגםאריופיאיזהולוהטות.מאירותהיו·"עיניו

?הגידרעליזה.במאמרתלוייםהיוחייוכאילוהדברהיהבראה

שחיתהאלכבסאמרתהחשובההאשהארתהשלהפראיזיה :האמת

העסיקהלביאת ;ניחרדלביאלנגעהלאלפני,שניםמאותשמרנה

בעצמו".הכותבהבאררןשלהפראיזיהיותר

ערדבכתוביםאצלוההםבימיםהיואלהמאמריומלבדאולם

בצירוףבתימןישראל(שיריתימן""מספריוביניהםאחדים,מאמרים
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ררשיםותפסותקם

ו"ציורישטיינשניידר)שלהיובלבספרתרנ"ובשנתשנדפסמבוא,

שלהמצויריםהשעריםאתהמכילביותר,החשובספרו-ישראל"

היותרהספריםאחדשהנהוראשונים,מדפוסיםוספריםכתבי-יד

העיןאתהמרהיבהזההספרבישראל.האמנותלתולדותחשובים

החפציםיקרתעלאורמחברוהפיץושבהקדמתוהנפלאביפיו

שבגניזההחמדהשכיותערךעלבפרוטרוטודברשלנוהע.תכקים

ורקשנה,מחמש-עשרהלמעלהאצלוהשההפירקוביץ,אספתושל

סטאסוב,הרוסיהאמנותמבקרבחברתאותוהוציא 1905בשנת

ששעריהםכתבי-הידשלערכםעלביבליוגראפימפתחבצירוף

ותבנם.זה,בספרנדפסו

בעניניויותריותרמסתבךהואהתשעיםבשבותאביובחלות

חייו.בשמתשהיאהמדעיתעבודתואתעוכרתוהשתדלנותהקהל

מפניוגםהמשפחהשלהמסורתמפניגםבראשלעמודהיהמוכרח

·ישראל,עלופורעניותגזירותבשעתבפרץשיעמודמינמצאשלא

בורחשהואישאולםבעל-ברחו.כמעטלעמולרועהנתמנהוכך

בספריתומפלטלוומבקשהקהלעסקיאתלרגעעוזבמהעסקנות,

חשוביםמאמריםכמהאזומפרסםהמדעיתבעבודתומשתקעהגדולה,
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