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ררשה.נ1נסיכותהיהודיםיתולדות
 .)םבייכירתאירירקמ(מ

כייית.סקירה

הראשדןבפדיידןבין 1807ייובי 25ביוםבטיוזהשנכרתההבריתיפי

שימקצתםפרוסיהמאתנקרבורררסיה,קיסרהראשרןאוכסנדרודבין

שירהשוישיתהשניההחיוקהבשעתמפרייןזרקרעהאשרiומחוזרת,

יבוירשהיתהרסביברתיה,"!אנציבהעירמיובדהאוה,המחרזרתמן .) 1פ:ריין

נפויירןיסדרוסיה,יקיסר ,נו;z~~העיר,עםביאייסטוקרמחוזח:פשית,

ארגרסטרידיפרידארתהרנתןנרשה""נסיכרתבשםאיתה'קראאשר,ממיכה,

יאחדזת-בורים.סכוסניהמ:יד

שיפיהקונסטיטוציה,זוינסיברתנפיירןנתן 1807ייייי 22ביים

שרםבייהתרשביםוביהשרניםהמעמדותבנישיחדותהמירהזביות.בטיו

בטירהתרשבים,מכיייצאריאשהיהרדיםרמשרםבזכירתיהם.נשתררהבד';

יהיכהבט';יהיהודים.רביןהנרצריםביןהמבדיייםהחרקים, ;'כ.ממייא

יפעריהיהרציאהיהעייהםאשרבמדינה,ששיטרהשריםומעשה.ריא

בנרגעשויי-הזכירתשיהחיקאת?בםיהתאמצוהקונסטיטוציה,חוקיאת

יאהשרים .גמררבשררי-זכיותרצייאבעצמםהיהודיםוגםייהידים,

אתהנרצריםהארץיתרשביהזכייתבעניניוהשררתשאפשר ,"כהביבר

רמבהגיהם,במדותירם,בדתם,האיההתושביםמןנבדייםשהםהיהודים,

קויה 1772בשבתשכנרתיה.הממיכרתביופעמיםשישבתח"קהפרייומומכת ) 1

סעי(הגייייתפימיריהאת-יפר~םיהגייציה,את-אופטריההיבנה,יוםאתריפיהממנה

יראדז, f!קאיישגנ:זנה,פרזכה,הגייירתאתפרופיהממכהקיעה 1793בסנתהים).גדרת

הייצאהגבייבתיראסיהמדינותאת-יריםיהודאבציג,טורוטשבםטוחוב,'."בטסיז,

ביונתחיקה 1795בסכתגייציה.גבו"יעדיי"יומדינתפינפק.ידעיייייד~י~כדיה P'מ

המחוזותיאתה Pקראאתיiו"יקחהאיססריההזאת:הממוכהסיסאריתההוכמיכות·איהו

-ייוםיההמדיכה,סיסבמיכזההמחוזותיאתביסהאת-פרוסיהפוייו,סיבדרימהא.שר

NII ייטה.מרינתכי
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מרענקב.ו.

'חדפ"שאפוהיהדוים··שבידיהם.המחיהעות iבמקצוגםומלבושיהםבשפתם

רברתבעריםידירעייהםנאסרש"פיהוהרעות,הגזרותו"בטר" nהד

עויהםוהוט"ידרעים,מחיהעות iבמקצ;עסוקיהם,הרקצעושיא·וברחובות
ר.עגמורשווי-זכירתאבייהם.מיוחדיםוארנוניותמסיםש;כבדזIנו
התושבים,;שארבזכירתיהםישתורשבאםידעו,באשרבעיניהם,היה

יהמנעירכיריאואזי;ממיכה,בחרב,ותיהםגםיש~רשריםיהיותיוכרחו

והפאו.תהזקוגי;רחטרפרת,אכיותשבת,וחי;ריהגורמתמעברדןרהצבא,

';מקום.אדםשביו'ע;;רתר;;תר'

את·שיבט';רבפוי;יון,ויפניסכסוניהמון"פני"השת,"הרבוהשרים

ימי:אהמיןיבאתי;הטותהצ';יחוויבסרףהיהודים,זכיותשיוישיהחוק

י;:אשבקרנסטיטוציה,מפורשחוק"בט"היהאי-אפשרומאשרחפצם.את

יאיקטובר 17ר~ירםיפי-שעה,בדחהאיאזכירת,שוויהיהודיםמאתבש"

ברשהנסיכותיושביהיהרדיםכינאמר,שבההמ,"פקודתיצאה 1808

"בתקרהשניםעשרשיי;זמןת iפרייטימזכירתהנהניםמכ"'ירצאים

כ"-כן"המפרידיםהארתרת,אתמקרבםהיהרד'םיבערר .הזההזמןשבמשן

ראיי-םשיהיריארתםהיהרדים,מןייחידיםהתרשבים".שאררביןביניהם

הזה.הזמןבמשרגםפרי;יטירתזכיות"תתיההיאפשר ,י;כר
שרור"מרותפ,"יטיות,זכירתכומשווייםהיהודיםהיושכזהבאפן

ש';הם.בזכיות-האזרחגם';קצץהתחי';וועד-מהרה"הם, ן~~אשרהזכיות

ירכושהיהידיםעי;אז,נאסריוב;נסקימיניסטר-המשפטים,הצעתפיעי

מיניסטר-הצעתעי-פיזה.בעניןחדשה"פקודהשתצא"עדאחוזרתיהם

ימרז 6ביוםיצאהמועצת-הממ"כהדעתוחותומניסטר-הפר';יציההפנים

הרחובותשוהגדויברובםידירהיהודיםעוואסורהמ"ןפקודת 1809

והרחובות~~םורסקההרחובגםנמנוהאיההרוחבותבכ"'בברשה.והשוקים

נתנו'זה';~סורבשנים.עשרותזההיהרדיםישברשבהם ,ו'הסמוכים

שהיהודים·ו.בכדי .)!(ודחוקיםצפופיםיושביםהיהודיםיהיושיאנמוק,

יושבי"שארוביןביניהם ""דבה;'שיאשואפתהממשיהכיודעת,~וכחר

היהודיםדתבניאשרוימען-הפקודהאותהשי;ג'בסעיףנאמר-הארץ

הרשותהשאר",וביןביניהםי;הבדיי;שיאראויםיהיותבעצמםירצו

שי;משפחותשתיההםהרחרבותמואחדבכ';';הושיבוהתירנתרנה

-יכ;'עו';השרכרשם ,ירכיחרהאיההמשפחותשראשיבתנאי,אןיהרדים,

(קרראיודעיםשהםובתי-מסחר,בנקיםי;הםשישזהובים,א';ףיששים'הפחות

.זיהם'אתשר';חיםשהםאשכנזית,ימצעראוצרפתית,אופו"נית,ויכתוב
ב~;ת'רתנבדויםושאינםהכ?וייםבתי-הספראי.ומעו,השניםשבעמבני

ההםהרחובותבאחרי;דורהותראיומ';בדהארכיסים.משארחיצוניים

קרקעיושירכשימיוגם ,~מזאומוומדשהרא,תעודההמביא ,,ייהרדי

בית-ורשמיסדאו;שבת,רוצהשהואבר.חובבית-ןrזזו1ת.ארבית.ויבנה

יבתי-בניראתישיחפו'נית,ויכתוביקרראשידערביבד . , t'סיםונמסתר
שבה>םברחוברת,האןכ';סים.מיינארבמ';נרשיויגד';ויאהכ"יייםהספר
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 '453ררשהבגטיברתהיחידיםיתריד~ת

בביתמשפחותמחמשיותושב Zיהתיהםהיהאסרוידרו,ייהרדיםהרתו
הדירותאתאחד.

י;אחרייגרשיהיה

בגזרגםאחר-כן

יהם.שהיקצעי

שפאשר(בכדיאחתישנהאןייהידיםיהשכירמרתר

ונחדש).'יתיש,ברשבהםהרחיברת,מןגםהיהידיםאתשנה
בונI!יתרקידררהעריםשכשאוהיהרדיםעי

'-:, -:....., ... 

יגםברשה,ינסיכ~ת'המערביתגייציהבספחה ) 1809 (השנהבארתה

שיפיהרספה,עי;יהה riבספאןבפ;יירן,שיהקרנסטיטרציההרנהגהשם
גiי; N,י;פי-שעהנמתחשווי-זכיותשיהחוקאיןסכסוניה,מי;ןפקרדת

. 0 , 

היהרדים.

המיי,יפנייגםהשייטיםהשריםיפניהשתדיו'מצדםהיהרדים
יהשתמטהתאמצישעהכאיתההרעייה.יארהשתדירתםהנחות,יהםשיעשר

'בצבאיעב;דמחריביםהייהחרקשי;פיאף-עי;-פיוהצייחו,הצכאמעכרדת
שהשת~שנהכ"חיעדא Nכמבןיהרדיכירבעדהתרשביםשארבכי
קנס.זהיכיםאיףישיםמחריבתהקהיההיתהרדת-הצבאמעב

פינ~טאוכסקי,יוזףהנסירמיניסטר-הצבא,יפניהיהודיםהשתדיריבסוף

זהרבים 700.000סןיקיפת-הצכאיעיררתחתיהמעברדת-הצבאארתםיפטרר

ירזףינסיןבכתביהםהיהרדיםקראוכן-החסיד"הדרכס nישנה.

,עברדת-שאמנםובאר,סכסוניהמיריפניהדבראתהציע-פרניאטרכסקי

יתערדהמרכשריםאינםהם nהיהודים,שייתכונתם~קכיתאינההצבא

אתבידםימפוושאיןהרכיח,כברהנסירןיגםאנשי-הצבאשיהנעיה

זר,יהצעההסכיםהמיןרבה".זהיררתכייהארזעיההגנהדכר

מכ"היהידיםנטוייםשיפיהפקודה,הרציא 1812ייאנראר 29רכירם

 ,כצכא.יעכרדהמחריביםהתרשכים,
יותר'עידקצצימעכרדת-הצכא,יגמריהיהרדיםנפטרואשראחרי

הגזרההמיןמאתיצאה 1812יארקטרבר 30רכיוםשיהםכזכירת-האזרח
מייםרככפריםכעריםימכירתםהמשקיםד 13כ!זי;עסרקהיהידים"אסירע"

 • 1814י;יייי 1

יהרדים,רככיתיכמהכםהמפימחיהי;הכריתעיריההיתהזרגזרה
נעצרהיפי-שעה',ארימכירתם,המשקיםמקבגרדההםכימיםנתפרנסואשר

הזמןשכמשןבכדישבים,ישתיכמעטבדחהי;פעיי;ה'יציאתהזמןכיהרעה,

וימכרםמשקיםיהתקיןויהכשירםנרצריםי;הםיהביןהאציייםירכירהזה
אז,עדבזהעסiיואשרהיהרדים,תחתשיהם,רכבתי-המשקהבבתי-החרשת

בהם,'יהתפונסאחריםעסקיםי;דםנימצאוהיהרדים,הם,וגם

הבשר.מכס

וeו , nקררכקא IIהקהירתכפנקסיי;ו'שקראוכפיאיהבשר,מכס
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4 r .r .פרענקב.ע

יהרדיםקהי;רתסוניסדרהירםימובפרייןק.:םהיהזבח",דזרבחיקררבקא ...

יצרכיםהקהי;הבניעירעירעירסובכיהקהיהטיירארתרזר,בארץ

שבקהי;תהיהרדיםמאתגםבגבהשהיהברדאישכזהמכםהקהיה.שי,סורבים

המאהימיבכי-בידינרסויסו'הארתרתכפי-ק.ימתהיתהאשל ~ ryJנר

היתהזובעירהישיבהאשרימרותקודם-,כן,גםואוייהמ(ובה-עשרה,
סכוםכירסומיבאפןעיהואייר 1770מסובתואויםהיהודים.עיאסורה

 ן~?\סהנסיךההם,בימיםהכתרסוייק q1ה~רהעיר.קרפתאיהזההמכס

בהויעסרקבנרשהידררהיהודיםעיהשנהבארת~אסרייג;מירסקי,
ייהרדיםרקהעיראיי;בראהיהודיתרמשקים,רבמכירתבארמנותבמסחר,

אתרימכורשברערתשביבעירישבתרשאיםשהיוסיטרבים,,סרחרים
איהבאיםייהרדיםהשוק,יימימכויתהמביאיםייהודים!(חוררתיהם,

בבתי-משפטיםיהםשיסוריאותםעסקיהם,יצרכיבררשההשרהים'האצייים,

היישביםהררפאיםאצייהתרפאהבאיתיהרדירת,יבשיםרגםברר~ה,ה:דיו

מאכייםיאכריירכירבורשה,השרהיםהאיה,היהרדיםשכירבכדי,בררשה.

ישביבחכירהרנתןבעירי;דררבית-ארכיריבעיאחדישרחטהתיר,כשרים,

השרחטשיםבראשרנהבית"אני.ר';החזיקשרחטיהירתהזכרתאתיהרדים

באחיראישיהתחררתיהרדיםהתחייראחר-כךישבה.זהרבים 600'זכ;תרבנוז
חברתראתהישבה.זהרביםאיפיםעשרתכדיעדהחכירהוeתרהעיר

היוeרחכרהרבים,סכרמיםמרריחהמכססוחרכר ,)'"דעצ"ה(הברצרים,הקצבים

בן-סומעוויהרדי,אישעםבשרתפרתישבהזהרבים 18.000בסד~כס !i ~.א

שבשהטסוררמכיזהרביםשמרבהמכפיירתריקבישי;איבה, J/ובתה;עני,ן

רגםזהרבים). 25-20בערדהיהההיא,בעתשיםפר~~חירר V!כ'יבסור

הזכרתשיהחכירהבעדהחכירה.בעסקמאדהרבההרריחהזרחברה

ראחר-כדי;שנה,'זהרביםמארתכארבעאדבראשרנהשימרבית-אכי'יהr;זזיק

שי;מספרםגם-כןנתרבהדמי-החכירהברברתזהרבים. 4000'בעדה,iוז,מר
אחריאחד.,רבית-אביוeחדשרחטאוהיהברוeשרנהרבתי-האכי.הסורחטים

סובהמפראגח:חרץיבד,בררשהבתי·א::,רט"רשרחטיםכעשרההירכד .
 • ) 1יבדההיאהזכרתאת,החכירר

בימיםגםבתקפהנשארהבררסוההכשרהבשרמכסשיהגזרה

הקומיסיהכי , 1806בשנתממנהסוגררשראחרי;גםזרבעירסויטר:סוה~ררסים
 , lE07ימרץ 14בירםהחייטהפררסיהמאתשבקרערבמחרזרתאזהסריטת

יפי-שעהנגבים'הירהתושבים,צישי.טרנרת-פררסיההטיייאשרהמסים,שני

ייויי 22ביוםירשהינסיבותי!t~תנהבקרנסטיטוציה,גםהוeרצר.יצרכי
הסייםיתאסףסוגה , 1809שנתעדנגביםיהירהמםיםשארתםנאמר, , 1807
תחתיהם.חדשיםמסיםיקבע,יהרא

בשבתפררסיהשיטרנרתאישבררשהרה$עניםהסוחריםשהגישרההרצאה,מתרי ) 1

 .) 1125נומרררשה"העיר"נתבישבררשה, '''בה(הארב' 1 'ו79
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 5ט>רוסהכנטזכותהו,ייייםיתרייות

רגדיי.הירןב;רשההיהרדיםשימספרםהיןראיין 1788משנת
יהרבותתמידמךכרחתשהיתההקהיה,שיהרצארתיהגםרגדירזזיכו

העירוניםכחמץהעירמןהיהרדיםיגורשרשיאהשייטים,יפניב.השתדירת

העירמןשינשירהשרים,יבאתיהטרתיהתאמץפסקריאאשרהנרצרים,

מריביםבדמיםיקהיהעיתהזווהשתדייתאתם,המתחריםהיהידים,את

ייהשתדיבתי-כנסת-יהקדשרבגים,גםיכיכימיכרחתהיתההיא·מאד.

יאירהיהאסררהעירחרקייפיכימאיי,עיןיהעייםהשיטינרתיפני

אפיאמרכרחהיהב~סרו,:ם-pהיההראשגםהקהי,בררשה.!ם-Pיהת

שארשבכיהבשו,מכסאיפנירשםהראהכנסרתיר.אתיהרברת'"התאמץ

ממנר,הנאהשרםיקהיהאיןדבררשההקהי,יקרפתעריהכידהיה.הערים

בפרמביהחכירהבשעתכי ,ארתרהחדכריםהידה~רצויםהקצביםאשר.אחרי

הנויירנה,עיתמידהיתההביצריםשירידםהיהרדיםעםהנרצרים,התחור

 ,היהרדיםאתיתנרשיאאייהם,הקררבה,בפרייציהזררעםבכחבטחרהםכני
יהםיהביאהיהרדיםבעדוגמריועצרריכידיאאמנםהמכס.אתיהעיים

היהרדיםששימרהמכסמןגםאןהסמדכים,רהעריםהכפריםמובשר,בסתר

אייהכניסוזפןבשרםיכרייאדהקהייא-מעט,ררחתמידיהםנשאו
הנשקמידרניקח 1797שבשנתאחריביחדדהזה,הררחמכיכירםקרפתר

אזכיהקהיה,בבניוודהתמידהיה iשבגחרם", nההראש,ר,חדה;ידתו

יטייאשרזקו-הקהיה,אררב,ש:פיפררסיה,שיטינדתמטעםהפקידהיצאה

מויגדושהשניהיבפעםקבסז;;י?ו 50ישיםהראשינהבפעםיענשח:רם,

 .) 1;הארץ

שאזהעיר,אתעזברשהפררסיםיאחרינשתנההדבריםמצבראיים
. a 

הבשרמכסאתיחכררשנתrניבהיהריים,אחדעםחרזההקהועשה

מיכיעיחוםיטיישהקהיבתנאי,ידרע,סכרםהקהייקיפתויהעירת
שמעוקי-אהרןהמכסחוכרהיה 1806(בשנתיררשהמחרץבשוירשיביא

'"הע"דתהנדצריםהקצביםעם"התחריתאפיאיכר"היה..היהרדירראגבר).

המכס.אתיעייםיאיהרדיששרםבטוח,בהייתרהחכירה,זמיא:ת
עיערמדיםשיבשהיהרדיםראד,הנדצויםרהקצביםשנהעברה

 ,הקהיואשיאחזבירשההבשומכסאתחכוראיין 1807(משנתהחכירה
כואתהעיהיהראבערקאר'הידרערהנזיבהחסידהגדיי,העשיר

 ,היהרדיארתיכיהיר,בטיחיםהםבאשו ,רתמהרהקהי),קיפתאיההכנסרת
והפסייירבההחכירה,זמיאתרהעיה 1806בשנתהמכסאתשחכו

אתם."התחרדתירתרערזירצריאוהיהרזים

החכירהבעדיפסרקהיהרדיםיכ,ייםזהאיןידעת,הנרצויםחקרר

בשעההדבר.יהםניזעייבסיףפוסקים,שהםהסכיםעימררבהסכרם

בשרבהעימה Mיהכיהיהוז;םמרביםהמכס,אתחרכויםהגרצוים,שהם,
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פרעבקב. ., 455

איזהם f'היהורזקנימוציאיםארתר,הרכריםשהיהודיםרבשעההחיץ,,מן

כתבהחוץ.מובשרמהביאנמגעיםרהיהודיםקמיע,אוהשנ1עה,כתב,

שבבתי-ייגודעשכזה.כתביק:פיטרחהגרצריםהקצביםאחדמהרזזה

הכתב.אתויקחמהםאחדאיחדרכזה,כתבתיויהכבסת

עיבפומביחבירהה~גיסטדטהכריזשאז , 1808בשנתהיההדבר

הכתב'אתשיחווייבערט,אנטיניהקצב,איתו • 1809ישנתהבשרמכס

 •הררשאיהדפרטמנטשיהפ,רי~קטורהאיבבית-הכנסת,שיקחההרא,
 :"~'חשוביהראצדדיימנימיוחדאופיבושישהזה,כתב" nהאת

מוסריםאנובפרט,יכורשהבכ""בפוייוהזמן'באותוהיהודיםיתיידות
שניי.שום"בייכישיני ,בשימרתיבזה

כרוז.

דררדהיריאזןיוארשאדפהריח"סצ Uובדהראשיםהאייפיםכבוד

 37מקרופקהכנסהדידשיכיידועאיזטעשבהיותירביםזייןרמודיעמכריז

יטובתאיזטומצבמעמדאייןרדקרתגסרתעופיתדשחיטתמבשרכשר

חו:זמשחוסיכשרבשרארייןברענגטעשריעראונדעדתינו.שיהכיי

ע-ננןאיזאזויהרבים.אתוגוזיהכ"יכיהיזקגררםעראיזסבהעימה

פה.הנמצאיםהיהודיםמוקיינרדשמאביוצוחיזוקאייודארויףנייטיג

קצרזמוועישעהיפינורוועיכעאורחיםוהותושביםהויוארשא

זאייוהאבוגיענבהייטקיינעקימיוויסביבותיהםויפראנאיווארשא

משארשחוטיסועופותנשרבשרזייןצוהיתרמורהזיןאופובשום

אייו'איזטע"נברענגו.צוארייןווארשאנאןבהעימהוכפריסמקומות

קרופקעדערפוןזאןדיגווארדוגזעצטפעסטמאהיאייעפרמאהי
מישראי'אדםשוםקייןדשגדויחרםתרועתקויעפ"יזייוצומחזק

י;אחור"היינו,סביבותיהםויופראגאווארשאנאןאחרים.ממקומז1זניט

בשרקידןשיייז.קיסגאטראואחוריפויקאב.טשיסטע.וואי;יע.רגאאטקיס.

בהעיובזנווארשפן'הנקראיםיבשים'וקישקיסיבשובשרשחרטיםועופותכשר

הקרוביםהכפריםמנ1ניחוזהשחוטיכידשאונד .זאיברענגןצוארייו

עיאפייוי Uהנובסביבותופראגאבייארשאהנמצאיםיהודיםדיפרוהרחוקים

גאסרתיגמרייעייהגזבריםי~סביבות,יפראגאבויארשאהיותםזמוכי;אורהים

יפעמים·יועיכעהסמוכיםהכפריםבגיאותוואפייוונבי;ה.הזירכבשראיזט

קייןניטזיאטארןהג"יויסביבותיפרבאאיווארשאקומיוויו"טשבתע'

יכאו'מביתםייחיםיבשיםיקישקיסשחוטיםועופיתריבשי;חכשרבשר

בויארשאפההירתםזמזכיכידארפיןויערדיןזיאוואשרקברענגו
 1אוגקויפין.ב;נאזכשרכשרדשזיאמוזין .'''נהובסביבותופראאנ

קריגiכאדרפרענ~טאיינרוועןחוץיאזיו.שחטןבכאןעיפיתאיהרי

יקישקיסייבשיחבשריהידיםשיוקיבוץוקהי;העירמאיזהגשיקט

יועזזהבאופועסןצומותרווייטאזויעשאיזטשחוטיםועופותיבשים

 ..ש~הידבאםהקרופקעובע"ו Uיצאיופיםאצייקביהתיכףזיביגרדרעש
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>ג l'5ירשה·בנטלכיתהיהיזיםיתרוזרת
b-" 

דאפירייאשקריפקעייאיביבמעידט.הב"'מהכבסהקריפקעיק iמחאיזה

שבהבכיגייעביג;יןופעגןעשובאשרועררט.בצאה;עוריכטיג,קימט

י;סביבותיפראגאצי-ייארשאבאןאחריםממקרמיתיהרדיםהחררףבימית
מעמדשי,זאייירמחמתשחיטיםמפלטמיםאריזית'פיהרו'צרציהב";

גררארין_בקאבטאיםיביגאבץביטבאןאיז ''''נהקורפקע i'Iבדברומצב

פיהרוצייבאושחיטיתאויזיתבאטופרביטנאייע"עעשבי;ייבטע"כ

מאיזהבד"צאראב"דרבמאיזהבריבהכשראייןזיאריעובארפןזה

דאפיוקריפקעדיזיאדשאיבד'ברעבגןמיטיהרדיםשייקיביץקהיה

היהרדים 'כ'איזטאברררייטרללערדו.בצאהיןריכטיגהקהייקרפת'

טשיסטע;ררא;יע.הבקראים:י Uהברבסביברתלפראגאררארשאפההנמצאים

משרתיםויידלת.יידיםי;בשים.רהוי;אגשיםהוקאיניישיייצרפוי;קאב.

פרבסמרדהמברארהחרםבתלקףי;אררחיםרהויתלשביםיהורוכש;תרת.

בכריאישע"יי;אאחרים. , oעיהןעצמםע"י:הןאלפ'ובשרםביטבאטן:

ןעיפרתריבשיםיחיםןקישקיסליבש'חבשרקייןדיוי'ע"'גיריו'יא

 .'''בהרי;סביבלתריפראגאיררארשאבהעימהאחריםממקימיתשחוט'ם

פרעשברעבגו.ציארייו .יב;:~קושיייצרפ~"קאב.טשיסטע.ייאייע.

לעופרת.גסיתמבהמיתדרריבגאבצרדראיידדשזעובשטפיןזיןשטעהט

משחיטיהבשראיסררבכימעיםבנירשאררהרגייםלהיש;והראש;היינו
צוארייןבהעימהאיזטמרתרבשרחתיכתשרםקייןןנד :\aזענןחרץ

היזיגיזקייןפרןאפיירבאטןפרהחרםבתיקףאיזטגםריבש,חברעבגן

הניקיריאחריהןהבשרביקררקרדםהןקוייט;יןאהבעבשתיקהקצב

ללישןמלזקליפטעשרלאשאימייכררקקויפו.צרדרליבארכשרבשר

איזטררארדובצאהיטריכטיגהקהווקופתקרמטפירד'אלראשהכיאז

עטרראםתחברוהאיזהרעי;בערמהביטטארקייב;דשש Oרמכהקהי;.וקרפת

צרמעויםאלפןבשרםהב"ובשרשי'מהכבסהוקרפתהקהושמגיעונה
המותרבאופןחיץמשחרטישחרטיסיעיפרתכשרבשרהאט'אייברר;עזזייז.

המחזיקמבעואלהראשיםמאירפיםקרייטיאייןהאבןערמלזכב"ייל

הקה"י;קרפתביצאהיטריכטיגהכיהאטעראז'ההסבימיםשיהיהקרופקע
אייזררעןאוןהאטבקרמןעררלאשיערפרת i'הבשאיתלעבררשמגיעמה

ערמוזועיפרתקישקיםאובשרמאלתרבעמןח'וקאייןאויןרריואנדר
דררועןאובד •ר Uיצהראשיםמאילפיםהרשיוןקלייטיי;דעםבאדפראגן

צידש , oהבבחרםמחליב'עראיזאז;יררערט;ררייזןביטז;בינער

האטלראשזוביגרדראזהקרופקעא;'יבעיהראשיםיאיופיםבמעודן
צריךהב"'הקררפקעסדברומחמתרשיון.קרריטי"קייןהאטבשרדש

האלטןבריבגפרזאןדיקיינרזיוזאיעסמיטדאארבדגדיי.חיזוק

זיין.צימזיק '''בהמקרזפקעהכבסהדייעצונוהיתרוה,ראתהערמהע"י
גדויחרםיהטי" ,'"ציריח"ס'רבד"צהראשיםהאילפיםאצי'במלסכםנויה

לזהבו:כ'בספרונדפסכת,רבשנמצאהחרםרבנוסחשיפרתרוזןתבקיי

I'I החרם:דברוא
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ב.פרענקע. 453

אן.יציטדערפין'אונדימטהיוםמהיוםווירדעסוואשאיטייכר

ש"והעימהחיץשחרטיאדותהחרםכרוזדעןפוןגעהערטהאטעראז

 •הנ""הפקידהעיזייןעיברבמזידייערטאינד '''נהכשרבשרהכנסת
הנקראים '''נהי"סביבותויפראגאייוארשאברעבגןארייןדאןויערטאינד

יחכשרבשריכאן.השייכיםקאיניושרייצרפייקאב:טשיסטע.ורא;יע.

אווערפותודקותגסותמנהמותיהדרייבויבשיםיחיםיקישקיסייבש

והןתושבוהןדי"ייגירייע"יוהןעצמיע"יהןמה i;"בהעשחיטיםעופית

פיןקריפקעדיבצאהייןריכטיגניטויערטויאשזיביגרדריהןאירחים

ברענגןאריין"והמיתרבארפןערייאששחיטיםיערפיתיבשבשרדען

עיזייןעוברויערטמינדיסטהדשייערהייפטאיבראינדכנ""מאג

הרביםאתייגזיי '''נהמקררפקעהכנסהאת';הציק '''בהראיסררהפקודה

אריןאיבדאיזט:עשארפןפררראשאייףזייןמאגעשרתחנייהבערמה

גריעזןערברהאטאיינראזידיעהאייןהאבןייעטעשייערזעיניגרדר

יאירפיםמעידןביטעסירערטאינד '''בהיאיסירמהפקידהאחדדברעי
ריארשאמחרץריאשזעיביגרדרר i;"שאפיהקריפקעיבעיאייצ"'יהראשים

כשרבשרקריפטפר "'"נהייסביבותריפראגאויארשאבאןיהרדיאיינןאן

זאיכוסאזפיןדרררייוסר Jאיןיעייכנזכרהנאסריםדכריםווסארויבשיח

במעידןנסיעשררערטארן '''בהימקימרתכרענגןציארייןכאטןפראיז

ע"ייאוסזיביגרדראזדפההקררפקערבעייבד"צהראשיםופים i;"יא

ביכדאיוט.ערבררבפרט.בכיייעייהמפררשיםהדבריםמפרטיאחד

כתרבשנמצאכפיהזהבניסחמעכשייעיייב',טיייםשאניד,חרםבמצרדת

הוא:רזהבו. i;"כבספר

רמק"יןומשמתיןרמנדיןמחדימיזאברקדישיןרבמימדעידיובגזירת

מארתבשוסהזההתררהבספרהקהידעתרעיהמקוםדעתעיןמאררין

רבק"היריחראתיהושעשהחריםבחרםכההכתרביםמצרתעשדהש i;"רש

דשמתיירבשמתאבערר.גחזיש.קיייבק"'ההבערים.אתאיישעשק"
רבדשמתיירכשמתאהגדריה.כנסתאנשידוסמתיבהייבשמתאימריז.ברק

רבנדוייויהק"רתהאירתהחרמרתרבכיעבדא."ההואיחזקאיבריהרדא

הייהאכתריאיבשםעכשי.רעדרביבימשהמימרתשנעשיוהוסמתרת

בשםרבר.כוסםששמימסטררןבשםהגדיי.השרמיכא"בשםצבאות.

שבראהבשםארתירת.ושתיםארבעיםבובשם"רבי.כתריםהקרשרמנדיפרן

שםבסרדאהיה.אשראהיהבשםהים.אתמשהשקרעבשםבסנה.ימשה

ירשבישראיאיהיצבארתהיבשםהירחית.ע"שנכתגבכתבהמפורש

כ"בשםהשרת.ומיאכיהקודשרחיותראופניםהגיג"יםבשםהכריבים.

עישיעבירישראירבתישרא"ברכ"ע"ירן.משרתיהקדושיםהמ"אכים
מבשרכשרמבשיהכנסהבדברמהןאחתמוארמההסכמותדברשרם

ארורהכרובים.ירשבישראיא"הי"היארררבהערמה."מעיההמברארים

ארורהכפירים.בירסגדר"כהומפיהירצארהניראהנכבדהשםמפיהרא

השרמיכאימפיהראארררהגבררה.מפיהואאררר .רבארץבשמים;ןרא
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 459ד,סהכבטי"טהיהדייםיתייידת

תכcaריאימ!כיהראאררררבר.כשםששמרמטטררומ!כיהראארררהגדיי.

השרתימיאביהקרדשרחירתראר!כניםשר!כיםמ!כיהראארררצבארת.יהיה

מיואששםגיסןבחדשגר"דאםרבטהיה.בקדישהעיירןפגיהמשרתים
נרירראםמשמרתר.בירמ!כימפירהיאארררארייאישמזירמשמרתריאש
מפיוהיאארררצפניאישמזיימשמרתרראשמיאןששםאיירבחדש

שמזיימשמרתריאשמיאןששםטירןבחדשגרידראםמשמרתר.ביימפי
שגזםתמרזבחדשנרידיאםמשמיתי.כיימפימפירהןאאיייאמריאו
ואם •משמרתרכירמפימפירהראאיריפגיאישמזירמשמיתיראשמיאר

כייונפימפייהיאארייברקיאישמזיןמיארששםאבבחדשנרוד

(הסי)שמזיימשמיתריאשמוארששםאיייבחדשגיידראםמשמרתי.

מוארששםתשריבחדשגיידיאם •משמרתרכירמפימ!כירהראאררי

נרידראם •משמרתרבירמפימפירהראארררצרריאישמזיימשמרתרראש

פמירהראארררברכריאישמזיימשמרתיראשמיארששםמרחשרןבחדש

שונזירמשרמתרראשמיאןששםבסייבחדשנרידראם •משמרתרבירמ!כי

 aש '.Iטבתבחדשגרידיאםמשמרתר.ב"רמפימפירהיאאריראדרגיאי
יאםמשפחתי.ביימפימפייהיאארירענאישמזירמשמרתרראשמיאר

הראארררגבריאישמזיימשמרתרראשמיארששםשבטבחדשנריד

משמרתיראשמיארששםאדרבחדשיד 1נראםמשמרתי.כירונפימפיר,

שבעתפמיהראארררמשמרתי.בירמפימפייהראארירררמיאושמזיר

אריררסיעתם.משמרתםביימפיהשבתימישבעתעיהממיניםהמיאכים

רשםכתרשםהתירהשרימפיהראארררהיביית.שבעהמפיהיא

ב,גיאתברי.'ייהרימבערהנירא.הגבירהגדייהאימ!כיהראארררחיתם.

איה"אי .יהאבידהיהשמידהיבשריביהררחרתאיהיאי •מפיתרתהא

איהכניע"ר.בשריכיהררחרתאיהיאיהשפייהר.בשריביהררחרת

 ,הכריתרן,בשריכיהררחיתאיהיאי .השחיתהיבשריביהררחרתאיהי
בר.יפגעוחביהמיאני .יחרירשעיםראשע"מתחוי"ה'וסערחמת

יאמיתתר.תהאבאסברהנשמתי.תצאבבהיהיפנה.אשרבכיהיאאררר

ובחרסיבחרחיררבדיקתיבקדחתבשחפתיכנרחדשי.יעבירייאיצא

תשברנה.יקשתיתייביברא aתחרביאבדי.עדירדפרהירבירקיןיבשדפרן

ימיאןיקרת pוחיחישרדרכייהידיחה.ה'ימיארררחיפניכמיץיהיה
ירדפרה,תיכדני.טמןה'אשררשתרידעיאשיאהתבאהרה'ררדפר.

יממחתכידיעיניייראיימציקהצריבעתהוינדרהי.ימתביחישראימארר

ריטחהוינצח'יתצהראיגםערריכדייאביכמדרקייהייבשישתה.שדי

ההיא,באישה'יקנאתיאףיעשןאזכי •ייטירחה'יאבהיא .מאהי

מתחתשמראתה'רמחההזה.התררהבספרהכתרברתהאירתכיברררבצה

הכתיברתהבריתאירתבכיישרא'ושבטימכיירעהה'יהבדיירהשמים.

הזה.התירהבספר
הירם,ניכםחייםאיהיכםבה'הדבקיםיאתם

סוףיzבהדו'דראהרןומשהריעקביצחקאברהם'אביתינרשבררמי
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----~-----------------------------------------------------
גי נ;rע..ז'!זההקידשהקהיכיאתיברךהיאעיים,:.רחסי,יישראי,:ןנביאי

?~מרםב.רח~ייהשםהזה.החרםעישערבריבדמיהקרדש,,קהיית

ברכ,היישיחישנרתיהם·ימיהםריאריך,רמציקהצרiך.מכ';ייציים.ןיישיעם
 'ז;:ירכןחבריםי:שראיכיעםב,קררברי~אךם.ידיהםמעשהב=?י,ןהציחה

 •רנאמראמזרצרן
פקרדתעי-פי,'שנתחייבהקנ~את.יפטיריאהעיברעירהחרם

נזיה~ר;גרעיירשתאשרקנסיםרמיבדשאר~המישייםהגדיייםהגcדינים

 ,טיב.ברכתעייריתבאירנעםרהשימע .;י n~נוהחר.סהפקידה
 • P "פ?תקס"חשנתכסיייזייןג'יוםהייםייארשאפהנעשה

o 

הפריIכסקרר~א.ייייינערט,אנטרניהניצר~,הקצבשהגישהבקשה,בכתב

שגםמתארנן,היאהחרם,כתבאתצרףישאייי 1808ידצמבר 28ביים

n עיהתי:יררתיכי~יםאינםיחידגיצרישיםרגםהניצריםהקצביםברתt! 
הזה,המכסאתחרכר,יהרדיאישאו:נכיהבשר,מכסבחבירתהיהידים

היהידיםנמנעיםיאזשהרא.מצרף,הבתבאתרהרבניםהקהיהזקניונוציאים .

 .המ~~אתחיכריםנרצריםאםכן,יאהחיץ.מןבשרהעיר,אי·ובהביא
ב~כנד,משההמושבע,רגמןהמתיאיפגההיאיידע.אינרהזה,הבתבונה

פמנייארא iשהבידאייו.סרביזההכ~ב,אתיישיתרגםממנר,יבקש

הפריפקטירהא~אך ,) 1ארתייתרגםמסרבהיאיעי-כןינקמתם,הקהיה'זקני

 .) 2יתרגםמרכרחיהיהממני,תדררש

היחסיםנפמיאםההיא,,הבקשהיכתב~בשמהיאהפריפקטירה

אפשר iאהש"טינית,אנש'רביןשבברשההקהיביןתמידשהיררעים,היד

מעט,רעידספירים,המכסשיימירבךיביןבךשביןשחשבה,זנפני

הקרנסטיטרציהי~ישהריובטי,ערברשיהיהההכרחמן , 1809שנתבראשנת

התושבים.ת iמשדרשדרהשוםעימייr.זדמטי;הטייאין

המטיםמןיגמרייהפרדהיהקשהומנהיגירפוייזעםיראשיוארים

ריקה,היתההממיכהקיפתהיהידיס.עימוטייםשהיייהרבים,חדיםהמיר

שאיתםיית, iהגדההכנטיתעירי I'%ינוכיצד #מאדהיומריביםiזצרנים

מביאיםזהמסים

מ. ,:בחבויראדחוזרןימורתהזההחוםת RרהI"חהקהישב 1817בשבת ) 1

וזתהדביקררעי-כןהחרז,מןבשובהבאתכנראה,בחשד,בעצמרהראאשופיושמבגוג,

השימרגותזה.בעביןחקיוהיעשרתרדושהשימרנרת {'אאיתרמסרר"ראביתר,פתחנוי:זוnם

ופמברוסט .,תוגםר"רא"חרם,אתשיתרגםהמושבע,המתרוגמןמאתבחזקהאזדרשי

ארתם.יסאתשאסירמיאבים,ושמרתהבוראשמותכתוניםשביבהצטדקי,"שמיםהשאריאת

 • ) 49-44צד'שם, , l!בי~ביי .ה('שלא".

בלושה.הכ"יבארבי 195ברמורוש"ההעיוכתיב •. ) 1
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.וושהבגסיכותודיס 1:<חיתוידות 461 

יכים. Wשהיו.יין jפבגיייותהיהודיםעימוטייםשהיוהמיוחדים,המסים

היהשבהס'בןרעדי"דמבןיהרדיכשיהצבא,מסא)הם:יפררסיה,

המס(מןישנהגדריים" ...ז nךtכאחד~ורבסרהממיכהיקופתיהעיותמחייב

יעבודשהתנדביאנשיםוגםרבעיי-מימיםחישיםגםפטוריםהיויאהזה

בשעתבעיי-מרמיםנעשיאםמיבדעבידתם,זמןשכיהיאחריבצבא

ייעסוקבמזינהיגירהרשיין(בעדהפררטקציהמסב)בצבא).עבידתם

 ..המחיזיתשריהערכתיפייהידיכימאתשנגבהמחיה),שימקצועבאיזה
כיבעדור p 150- 2בסראשה)לשאתהרשיין(בעדהקדישיומסג)

שכיטיר, 21 /,בסרהטייירנציהמסד)המחיזית.שריהערכתיפירשירו,

באאםירס, 14בכיהמחיזיתיקיפיתיהעיותמחייבהיהיהודיאיש

3 /,מעייםהירחו"ל(יהודיהקבועיםתישביוביןנחשבשיאלמקים, טיר 1

בתי-בניורבבים,תעודותעברים,מספריםם ryהחומסה)יום. 14כיבעד

 .) 1באיורכיוצאבתי-קברותיסודכנסת,

הקונסטיטוציהשיפילאחריממייאהיהודיםנפטרוהאלההממיסמכי

אפשרבזכירתיהם.התושביםכיבשתוו 1807,ייבי 25מיום:'בסיכזת Iשל

אפשרזמו.יאיזההפוייטייתהסותיזכיאתהיהודיסמאתישיויהיה

ידועים.ברחוביתידירידועיםבנימרקיםהיהידיסעליאסררגב-כןהיה

מעיד,מהםואחדאחדשכיההם,המסיםאתלהשאירהיהאי-אפשראבי

ב~ררשמתבגדהראזהדברכיהחפשיס,האזרחיםמכ"יוצאיםשהיהודים

יהמנעהמדינהיגדוייהיהקשההשבימהצדואריםהקונסטיטוציה.יחרקי

ריקה,ה~תהכאמור,הממיכה,קופתכיהיהרדיס,מאתמיוחדמסמקחת

הזאתהקופהאתהממיאיםהםב~ייין,נושבומאזשהיהרדים,היה,ובידרע

והיואותיהם.מתברתיהםבממיהס,

הראשינהבפעםנאסףשאז , 1809לשנתמרץחודשימיהגיעו

ראשיעםידרןהתחילרונזנהיגיוהעםגדוייורשה.נסיכותשיהסייס

הממיכה.יקופתהיהודיסיעייאשרמיוח,דמסאיזהבדברהיהודיםקהיות

מסאיזהיעיושהיהרדיםידבר,יסכימרבעצמםהקהירתשראשיהיה,נחרץ

הקהירתראשייתארבנרשמאיחוש,היהפשר Kכו, Kיאםכימיוחד,

שהםפריין,טובות 5שע'ןבפויירויפניגםאוסכסוכיה,מיריפני

שהרשרוהיהודיםעימייחדמסבהטייםהקונסטיטרציהחוקיעיערברים

בזכיותיהם.

היויאהקהיותראשיגםהיהודיםשיהמיוחדיםהמסיםבדברוהבה

האיההמסיםאתיהקטיןתמידהשתדיוהםיגמרי.בטייםשיהיירוצים

 .שיקירמןתיייהיהאיושיבקיומםכי"בטים,יאאבי,יהמעיטס,

 .מיוםהגכבשיםהגייירתיישביהיהודיםעיא-ודותהמיךפ?ןדותרסרםיהי, ' P,חרר' ) 1

בארכ'היהרדימ"מסי"-אודרתהיססורי..בארר ; 10-1סעיפים ,'ה P~ו , 1797 .יאפריי 1'1

1I אחי?בררשה,או:זר.' 



 Pופענב.ע. ~

המסי-סכיהעם.כועוומוואוהקהושוכבודו-מזהיותוועודהקהוות
יחידכימאתנגביםהיוכוםכמעסהיהודים,עומוסויםסהיוהמיוחדים,

 ..מצבוופייאחדאחדכיאתהמעויךהיהשהיאהקהו,די ...עוויחיד
פווסיה.מוכותשהסיוההמסי,םבאותםאפייו •רכוסוומצבבקהוהמעמדו

העוכתופירקהיהודים,אתמעויכיםהייהמחוזותיששויהיהודיםסו

כיוב,יממרזתמידזקיקשהיההקהי,המחרזרת.סריהעויכרהקהי

 ..איזרשגבהרמסמסכועוחמידהיסיףמאד,מורכרתהירהיצארתיר
 "יקרפתיוהעי;הרהמססוהכר""הסכוםמןאחו-כךאותונכהאסוסכרם,
גם-כן,ירדעהיההקהיוגכיה.גביהמכוהכנסהורהיתהזהרכאפן

שהאבידרכשםוהאבידר,שואפיםרהםהשיסרגיתבעיניועקיימרשדבו

כיאתחבראשרהאוצרת","ועדאת ) 1764 (כשניםעסרותפוניעוד

צריכיםשהםוקהו,זקוקיםשהםכו-זמןיארום Jבפיייןשהיהידיםקהורת

מובדובטור.יכרויםאיגםוקרפתם,ריעוםהמירחדיםהמסיםאתשיגבהיר,

הקהישכידוהמניסיםהנדיקיםמכוי-הזיןאחדהמסיםהערכתהיתהזאת

כ'רבגזוותיי,ברומררדומתאמציםעוירהמתקיממיםכועםבהםוהיחם

שיצטוךבאפןארתריעויךשואהקהי;,מפנייראהיההקהיהמכניאיסכו

 .יביתימכפיגדייסכרםיהעירת

באו'אשובררשה,היהרדיםקהותבואשיהסייםואשינמובר

המסיםשבורנתפשרר,שבמדינה,הגדרורתהקהורתואשיעםכדבוים

ב'דרתחתבטיים,יהירהיהרדים,עימרטויםאזעדהיראשרהמירחדים,

פרוין,.כגייורת:ם-pסהראהבשר,הכשרמבסחדש,מסיקוםאיר

קהירתואשירושה.נסיכרתאויהספחרעתידיםארסטריהבידיהנבכסים

כשארכמרתןסאיומעירת,שנףייסהבשושכמבסאז,כארריוסה

הפתחיםעויחזרצריביםאיתרהגרכיםראיןמאויונגבהזהמכסהמסים:

בו-בומוגישהמבסאתהמעיהאיואיתו.ושי;םהמסוביםאתוומשבן

סך'מעיההיאראזכשוקרנהשהראכשעהאךארתרמשיםהרא,ביכך

סךאחתפעםיהרציאמרברחשא.דםבמ~,בזשאיןמה j"גדייים"איזרשי

יcכ~ממייאארתומעיהאישיביהעובהכר~יןזהמכסכערך.גדר"

הממעסרהענימכס,ישיםמרב;וכשו,יאבריהמרכההעשיועוכר:

מכס.כתשירמיגם-בוממעסבשר,באביית

החייט 1809ימרץ 24רכירםהסיים,ראשיובעונתקכוהזידעה

 6ישומרבשרויטואשמבובאפן,היהרדים,עוהבשומכסאתוהט-יו

 18-מ~רז , 10-קטניםתונגרייםמשניארמתרבגוו,ז-8,מבו~ארזא , n.,גדןיים

אחד.זהוב-רמברבררוים"',.גדר

שכשרונזה,ידעתנוב"ההם,כימיםהזההמבסהיהקשהמה-מאד
כדארזאגדר"{ים", .. ~במחיושכמדינהשרניםכמקרמרתאזנכמוטופה

א:רז,,גדרוים", 10-:12כמחיותונג,ית.,גדרוים", 15ארהזהרב,חציכמחיר

עמאחדזהוכבמחיורכוכררגדרוים", u 10-5עםאחדזהרככמחיומפרסם
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 ~ררוסהבנםיכרת Oה",רדייתרי"זת

: 20-:-1.Q .. 'כמעןכהזההמכסהכשרעי-ידיהבשרמחיר,.'יהובכן .) 1"גדויים

'ונכיוז::ז~קורהשחיטה,דמי(בהוספתיהיות.צרירשהיהמכפיפי-שנים

 ..הנטרפים)והערפתוהבהמות ;"שההפסד
חמשת'יושבי,היהודיםשזמסמרםאז'יההרשמיותהספירותיפי ..

הברומברגיהקאייש"הלרשאי,(הדפרטמנטורשהנסיכותשיהדפרטמנטים
ובכפרים 27.856- "(נIער'ם 39.777יכדיוהיומזאי).הפזוצקי(הבידגושטשי),,

הבשרמכססכום : i809ישנתהבודזםי.איהכנ'סהסייםמשפחרת. ) 12.721
בסרמכסיהודיתמשפחהכינויהטייזה.ובאפןזהרבים 3.342.726בסן

הפסיםהמייחדים,שארמכיהיהרדיםנפטררובזהאי, u.גדויעםזהובים 84

 .אז.עד,עייהםמרטיום.היואשר
'ייהבשרשמכסימרז, 25ביוםהמ,רפקודתיצאההסייסהחיטתמפאת

'בחכירה;נתן'הזהשהמכסורשה,נסיכותיושביהיהודיםעי"ובההוא
יקיפתהמכסדמיאתיעיושהחוכריםבעדה,ישיםשירבהימיבפומבי

א.תיחכוראישירצהיאמקיםבאיזהואםיחודש,במניותהממיכה

 . .מספרןערייפיהיהודיםמשפחותמאתנגבההמכסיהיההמכס,
חדר.בפומבי,החפירהעי-דבריהכריזהממשיהשהספיקהיפניוארים

אשרשבימים·יק~ות,היהואי-אפשרהנסיכות,גבדיותאואיסטריהצבאות
יהירבארץ,'נפוצהשהמיחמה·ובשעהרביםבמקימותמתחיפיםהשוסונות
·הבשר.מכסאתבחכירהיקביירצואשראנשים,נמצאים

אפרי"'דבסוףחודשהבירהעיראיוקרובהייךהירארסטריהצבא
בירפהחייט(טיקטין),בטיקיציזההםבימיםשנקבץהסיים,ורשה.אתנכש

'יהבשרמכסזוזיזהובים 3.3420762הסןאתיהטייההיאבשנהימאי 31
יפ"דדפרטמנט.דפרטמנטבכיאירשימספרםיפיהיהרדיםאוכיסי

 '"שמשפחות 7.216הורשאיבדפרטמנטנמצאוהסיים,בידשהיוהספירות,

גדריים"; .. 14213עםזהיבים 571.785סריסיקאירעייהטיייהדדים,
עם·זהדבים 571.785יסיקהדםירעייהןמשפחרת 6.804-הפרזנאיבדפרסמנס

זי 439.175יסיקועייהזמשפחרת 5.226-הקאיישיבדפרסמנט ; u"גדריים 12

26עם עםזי 242.579-משפחדת 2.886-הנl"רמברגיבדפרסמנסגי; 213

עםזהיבים 686.747 ;'""משפחות 8.172-,וצקי eהבדפרםמנםגדריים"; .. 23 2/3

עםזהובים 796.076-משפחות 9.473-.הירמזאיבדפרטמנט"גדויים"; 16

א.יגדדי· •

המחוזר.תב"ןהמכססכרםאתיחיקהוטיהדפרסמנטיםמועצרתעי;

ננוס'ברהמחוזרתמועצותמחוז,שבכיהיהודיםאוכיסישימספרםיפי
מדרג.ת •.יפיוהמשפחותהקהיותביז .מחוזיכיהמגיעהסכוםאתיחיק
אתיחידמכייגברתהחובההרטיהקהיכיועימשפחה,כישיה;נה

א;תהמחוזופת Pאיוחרדשחודשבכיויהכניס""יקוהעויההסכדם

הי.חיקכריוים.כתביםבררוסה.הארצר.רכ' ) 1
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הסכומבויבהיבםיאחראים,רביםהרבביםעםיהיא ,עייישהדשםהסכדם

 •כשימיתיהקיפהאיתהאישיכנסה:זה,
הדפרטמנטיםשיטינדתהגיעיבאשראןכהיבה,עויןהיההכי

ההיראיתכפייהתנדג. ""כשאי-אפשרידעת,ניכחימעשה,יידי,.המחרזרת

גבויותאתיעזובעד-מהרההוכרחאוסטריהצבאאשרימררתשקניי,

רבים,מחיזותיכבשיגייציהחדרפיייןשצבאאיא'יד,ייאהנסיכרת,
המסים.בגביתברוחהיעסדקדא rאיכיררהשיטרנרת

סכיםגביתאתיהחישהפריפקטיםאיפקידההדציאהאיצרמיניסטר

ראריםבחכירה.המכסינתןשאזספטמבר,עדרחרדשחודשנכיהמכס

ביןירתריעידהקהיית,המחיזית,כיןהמכסאתיחיקהיהj:ישה
ה:יחידים.

הדפרטמנטים,'יהמבסאתיהטייהשיטינית,יהיהבאמיר,
יאדיםבהם.היישביתהיהידיםמשפחיתשימספרןיפירהקהייתהמחיזרת

עשיריםהיוהיהדדיםיושביהםביזאשררערים,מחיזותדפרטמנטים,ה:יר

תישביהםהיהדדיםשיריבםדהערים,המחיזיתהדפרטמנטים,ישאררבים,

ראי-ים, O';iבאוכומרעטיתבארכיסיםמררברתהיוהמשפחרתביזעביים.היו

המררבדתכארתןמכסישיםהמיעטית-באיכיסיםאתיסיבאפיאהיהאפשר
בררבםהיהדדיםהדא.מהמשפחהמדשגגם-כןבודעיאכאדכיסים.

ובניהם,נשיהםעםנכדיריכידתיו,יבניתיייבניראישצפרפים:ירשביםה:יר

ביז •נחשבדאחתדימשפחהאחדבביתכים-דיידיהזבעייהןעםגכדדתיר

תשיומירבעניזוקטניםגדוייםעסקיםכעיישהיויששכזומשפחה" ..

אחדכעסקאןמתפרנסת:;כיהאשרכמשפחה,אחת,ימשפחה~יםנחשביהמכס

חשבדז-היהיאהיהרדיםסיחשכרבםשגםגם-כז,הובררהמשפחה.ראששי
הושמייתהספידיתכמכסתמשפחיתאחדיםבדפרטמנטיםנמצאריאכיבtדק,

חרפשמזכיתהיהיריםאזנהנרכבר Mזמיברהסיים.בידהייאשר

מהםיגבותהיהואי-אפשר,מקרםממקוםרבדרנעומהםירכיםהתנועה

המכס.את

עייהם,וזeימוהמסאתיגבותהקהיותבראשיהאיצוהשיטרנות

הגדריית,בעריםיחיקם.המגיעיםהסכדמיםאתמהםייגביינכסיהםשירדר

שבתיכםבעזרהגדריעיהיטיעשירים,הייבהןאשרהקהיותשראשי

,מעיה,הנזכרשמראי,בןבערקאהיה(בורשההמכס'יהסוכןיהיית

יסיקהשיגהידםאשרהקהיה,מבניאיתיייגברתהבשר)מכסעיהסיכן

ראשישיאחרייתםגםהעריםשיכריבןואייםההעוכה.כפיאיתי

המכס,יסכוםהגיעיאהינםכיכייכיום,נחשבתהיתהיאהקהיות

קהייתיהם.עי"שהוטי
הדפרטמנטים,שיהפויפקטיםאיפקו1iדהוציאהאוצרמיניסטר

מימכירידרשרהכשרמכסחכירתבדברהאדכיסיםאיבכריזיםשיפני

שיידיעאיגיסט,כחידשתהיהאשרכפימכי,החכירהאייהתיצבה Iזזרי

1t ישיטיבית.הדכרת
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 465ורשה··בנסיכותהיהודיס';תוידות

 Pרנמבארהגסיכיתבכיארהמיגיססר,כפקרדתעשרהפריפקסים
מרעסים.במחיזרתהחכירהאייהתיצבמרכביםשהםהרדיער,אשרא.חדים,

מפניכיהמכס,אתיחכוררצהאשראיש,נמצאיאהמחרזרתשארבכי

 .התישביםרכישאתוגזריוהרברבמדיגהחניאשרהמרוביםהגיסות
ואיש,מקוםממקיםרנדיםנעיםהיהרדיםארכיסיהירבאיר,ריקצרת

וחוכר.יהכניסיכייזהמכסכמהמראשידעתיכרייא

איישבחכירה,ע;-ידיהמכסאתוגברתשאי-אפשרהמיניססר,ראה

;נחרזמצאהגביהבדברראריםהקהירת.עיארתייהטי;הראשינה:שיסתר

מיסיקיהשתמסייכיייאיחידושרםקהיהששיםבאפן,תקרנים,יעשרת

ערכםיפי ,ביי;'ררהיחידיםהקהירתביןיתחיקהראכיהמכס,א:ת

ויחיד.יחידכישייערכריקהוהקהיהבכיהיהרדיםארכיסישי

הפריפקסים ;;'אהאיצרמיגיסטרשיח 1809';;דצמבר 20בירםיאמנם

מחרזשבב';העריםאתיחיקיששיפיהןהמכס,גביתבדבר:זירארת

יעירעיררבבישבהן,היהידיםארכיסי.מספריפימחיקית,יחמשימחרז

זהרבאפןהרנם,ערריפימדרגית,יחמשהיהרדיםאיכיסיאתגם-יחיקר

עימיעסרסכיםבאיכיסיםהמרבההקהיהעימרבהסכרם-ירסי

כפיסכרםירשםייחידיחידכיעירגםבאיכיסים,המרעסההקהיה

 •הינרמכדרגת

שמספרםידעת,הרכיחרהפריפקטים,עי-ידיאזשבעשרהרשימרת,

הממשיה,שחשבהמכפיפחרתהואאחדיםבדפרסמנטיםהיהודיםארכיסי'שי

 3.032.798סרעיארתויהעמידהמכססכוםאתהמיניסטרהפחיתיעי-כן

יפיהד!כרסמנסיםביןיחזוקצוההזההסכיםואת"גדו';ים", 25עםזהובים

החדשות,ה;ספירית

העריםאתחיקיהמיניפטר:עליהםצרהאשרככיעשרהפריפקטים

ת iמדרגיחמשיעידעידשבכ?היהידיםארכיסייאתרמחיזמחרזשבכ?

המכס,בגביתזועסרקיהתחי';ר

שבדפרטמנטיםהאוכיםיסהערכתעיתירנרןןהממש;האיבאוושוב

ההערכהימפאתצדקי.היברר,ששיבכפייהתיינית,היחידים.הוןרהערכת

היהידים ;'עיהסייהיכרחראחדיםשבדפרטמנטיםנמצא,מדריקת,היתהשיא

בדפרטמנסיםשסיקיכסכימים,המכססכימייסיקהבינינירתהמדרגיתבני

קשההמכסבויהיהאחדיםשבדפרסמנטיםהגברהות;המדרגיתבניאחרים

מועטיםסכימיםארהיהידיםשיבחיקםעירהדפרסמנטיםרבשארמאד

סכימיםאףמהם';גביתיאי-אפשרענייםהםהיהרדיםשיושריבם

 rtמרעטים.

ראייםירתר,מדייקיתחדשית,הערכיתיעשרתאפואהיהדריש

צרכיכיהחדשית,ההערכרתש~עשינהעד';המתיןיכיהיאהממשוה

יגברתבפריפקטיםהמיניסטרהאיץרעו-כןרנחיצים,מררביםהירהממיכה
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יגברתשביכיתם'מהביעשרראיהשבקבעה,ההערהכ.כפיהמכסאת

 .יכירריאארתר

תחת-היראשדפרייןבמחרזרתהבשדמכסגרויהיהמזהונוערד

רדשה.בסיביתאיבספחר 1809רב~נתארסטריה,יד

מאי(בחודשורשהנסיכותחיייפבי.ה;:זם~~חרזרתנכבשרכאשר

עדהעיואשדהמסים,אתהיהודיםמאתיגבותהצבא·שיטוופקד ,) 1809

ארסטריה.יממשותאז

 ..הבשרמכסא)הם:ואיומאד,רגדוויםרביםהיר·האיההמסים
 ..ג' 2מיונה ,'"םי"גדרי 3בשרייטדא(מכיייהרדיםבחכידהנתרוהיראשר
הנררתמכסב) .)'ג 20מברבור ',ג 6תרנגריתארמבר-ארזא ,'ג 14מארז

יכי-טוב;וירםשבתבייייהרדיבביתשמדייקיםנרמכי"גדריים" 14 (

 ..ייהודיםבחכירהנתווהיההואשגםנשואה),אשהיביבררתשביהפחות
 50010עודעייהםונוסףישנהמשפחהמכיוייניש 7/י 2 (המדספחהמסג)
ישנה).מעיההיתהמשפחהשכיהנוות,רמכסהבשומכססכרםשי

והוסיף'אירבמסיםעודהסתפקואוושהבסיכרת'יישיה!באשיטון

 ..הזד'המססכוםשוהם.ויהיבשהאנשי-הצבאיפוסגדוימסערדבוייהם
הקהייתעיהצבא,הטיישיטיןדעת·ע,שעיהבשעהאןקצוב,היהיא

 ..חפץאשרככיסכומיםיקופתויהעיות
העובדא.,מןושפיטנוביבגדוי,הזההמסהיהנוראמה-מאד

בסרחיבהיהרדיםקהוותנויזקרףאחר-בןהיהיבדרהראדומישבדפרםמבם

שנת.במשןיסיקהספיקריאאשר"גדריים", 17עםזהרבים 247.217

הצבא.שיטוושם ם:~היהשבהאחת,

אותםנספחר , 1809יאיקטיבר 14בירםברינהשנעשההחרזה,עי-פי

הקראקאי, ) 1דפרטמנטים:ארבעהערדברננרומהםררשהנסיכרתאיהמחרזות
-היובויני ) 2יהרדירת,משפחות 2.488הרשמירתהספיורתיפיבמצאישבו

משפחרת 7.821-השד~צי ) 4משפחרת, 8.058-הראדימי ) 3משפחרת, 7.750

יהרדירת.

יהיה;הבשרשמבספקידה,סכסיניהמייהיציא 1810ימאי 20ביום

כפיהשנה,בארתהיאוגוסט 1מירם,האיההרפרטמנטיםבארבעתבגבה

יסיקומשפחהמשפחהבינויהושםזהבאפן . 1809משב'תהסייםהחיטת
בבינמצארהרשמיותהספיורתשיפיימשרם Jישנהזהיב;ם 73סן

הקהירתכיעיהום,יהידירת,משפחות 26.117האיההדפרטמנטים

ביןנתחיקהזהרהסןישנה,זהרביס 1.906.541סריסיקשבדפרםמנטים
שבב";היהודיםמשפחותמספויפירהקהוות,המחרזרתהדפרםמנםים,

ראחד.אחד

הגבוהי'1נהשיטובותבחינינורעררהאיהוהחשברנותהספידות'נוי

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 7~:·ררשהבגסירכתהיהרריםיתריררת

הכתנקובתירוסהייוסהיהיר.מההספייותנז"הממרניםאחייוהרהרי

ובוספחותוסימספיזעיה 1808כשנתכינודעאוסטריה,שיטוניתשהשאירו

jt דצמבחרדש , 42.259 ',יכדיא'ו·במקרמרתיהרדים=l .הצבאוסיטוןמנה 1809י

עודמספיןהופחתועכשי.י 37.177,אןארתןומצאהיהודיםמשפחותאת

 16.142בכדימספרןהרפחת 1808שנתשמסרףנמצא, • 26.117אן,רישירתר

נע"רהחד"רת(הספירותהשנה:חציבו;נשןאז,ועד 1809ומשנתובשפחות

זאתזמה ~ ! 11.060בכדימספרןהופחתיו'י),חודשבראשית

עזברריסה~סיכרתצבאיתש~החדרר,אשר,שמיוםרמצאו,בדקו

ארצות.ן"וסאוירוסיהונדי,מו~בותיהםמקיו;ניתאתהיהןדיו;נמן"בים

היה,גדויהמסים "וiעד-מאד.היהודיםמצוקתשםגדיהואמנם

רכיסאתבזזיןהסיייתיהם,היהיאקצבושוםעד-מאד ,אנמור

י;ארצרתרנדרהיהודיםמןוביםבר"ועי-כןביהרדים.והתע"'והתושבים

'שונות.

באותםנתמעטוהיהון~םאוכיסיכישהוברר,אף-עי-פירארים

אתיהגדיי;ינחוץהממשיהמצאהשם,שרראשרהעוני,ו"מרותהמקומות,

אתמחדשסדררסכסןניוומיןפקודת"פיאשרואחריהבשר,מכססכום

ימשפחותמסרפשמושרבועריהם,ימחיזותיהםההםהדפרטמנטיםארבעת

והעמידו 76.738,יכדימגיעהזהשהמספרומצאי,בהם,היושבותהיהודים,

המחוזות,ביןהפוטמנטים,חי;קו,ראותוזהרבים, 1.951.928סןעיהמכסאת

הדפרט~נטים.בשארשנקבעהסדרכפיוהיחידים,הקהיות

ייתוהרנהעידהיהקשהאיתייגבותאןונתחוק,הרטיהמכס

העוניכיהנסיכית,שכוננהבשעהשנרסדוהדפרטמנטים,בששתונאשר

שביןהעינימןהיהגדייהחדשיםהדמרטמנטיםירשביהיהודיםכיו

הדפרממנטים.בשארה.יהידים

קב"ןמאד.וביהבשומכסגביתנזיהמיביסטרא"שבאיבינותהקי

העבייםכיהמכס,סכומיאתיסיקמשגתידושאיו,היהרדיס,'ק-היית

השזמינרתיפגיוהמחוזותהעריםפקידיגםקביומא.דרבים,שבקרבו

הקהיות,וכאתהמכםסכומיאתיגביתבהםהנוגשיםנזייהם,הגבוהים

הם.עבייםהקהייתאבשישיריבםכיאיתם,יגביתיכוייםאיבם,.הם

בשימותו,מהכסאתיגבותאי-אפשראפןשבשוםהמיניסטר,ראה
אןיפי-שעהשיגבוהפריפקוכים,איפקרדה 1811י;מרץ 7ביום,.הרציא

העשיריםמאתאןבגביםיהירראיההקצרביםהסכרמיםמושיישיםשבי

אתהיטביחקורוכדיהמכס.מןי;גמריפטוריםיהיווהענייםרהאמידים,

~ a תוכיאפןיבאיזהממבייהכביסהממשיהתרביכמהרידעת,יוהמכס

פקדאז,עדהיהכאשובבודז'ט,גרעוויהיהיבי ,בשימותראותר·יגבות

מכייהםשיבחרוהדפרטמבטים,ששתשיהפויפקטיםנז"המיניסטר

העם,ע"והנאמבים,היהודיםשביזהבאוריסמואנשיס,שבי.דפרט,מבט

אותהשייאפריי 8רבירם'ררשההיהרדיסעסציריבתוואותסר.ישיחו
הארצר.מיביסטרבישכתיתיצברהשבה
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אתיגברתתחברי;החפשהרארגםהמכס,בעניזהסייםדןביבתים

קצרביסהיראשרהמכס,שמסכרמיידעת,נוכחבאשר ,בוסימרתרהזההמכס

זקרק.ההממי;כהאשרבערדמייירנים,שבימכפיגדריסןנגבהי;אבברדז'ט,
מתנגדהראכיהזה,המכסאתי;גמריי;בטי;שדרשריש,ממין'כי-כד

 ..ירשהבסיכיתוסיבקזנסטיטרציההמרבטחשבים,התרזכירתשר.רישי;יעיקר
הרכיחןאחריםראריםיבטיר.בכחהאיןרגםארתי,בטיהיאפקרדהששרם

יבטיאיוכי-כן,מררביםהממיכהשישצרכיהבזמןשיפי-שעה,כנגדם,

גדזיה·שהיאאחרת,מחרבהמשתמטיםשהיהרדיםאחריביחרדהמכס,את

זאחר"עבזדת-הצבא,חרבתרהיאהמכס,מחרבתמאדירתרהרבהרקשה

ערדהיהרדים.עיהזההמכסאתיהטייהסכימרבעצמםהיהרדיםשראשי

ירטיאוסרפשרט,מס~ירחד,במסהבשרמכסאתי;החייףדרשראחרים

מאיתבמוסךמעייםהייבפרייןהיהודיםאשרהגריגרית,כמסיהרדיכיעי

צריכהשהממיכהמפניי;איר,הסכיםיאהסייםשיררברואריםבשנים.

המס'בדברהחדשהחוקאתיאשרשהמיךעדיהמתיןואין,ממוןתיכף

החייםרביםיכרחיםיאחריזה.י;מסהערכהנעוסיתתהיהאשריעדהמירחד

יא:הזההמכסאיהבשר,מכסעי-אודרת.החרקאתבתקפייהשאירהסיים

כישיהבוסראכייתמדתי;פי'איאסתם,היהרדיםמשפחיתנזיייטי

באפורהממעיט-ימעיט.ישים,ירבהבשר,יאכר"המרבהרמשפחה:משפחה

כיעימיטישהיאמאחריהמכס,ת Kיגביתיהיהנקי-הסייםחשב-זה

 •היניעריכפיאיאיש
יררוסה,הנרעדיירםבאוהדפרטמנטיםוסוסתוסיהיהרדים Nצירים nה

בכייבמדינההיהידיםשימצבםעי-אודרתיחדרנרעצראשרראחרי

שיהגזרההסיירת,וסיהרדיפרתבשעתהקהירתשי;הגדרייםיצרכיהן

שעיתהבהשתדירתזרמעברדההיהרדיםאתיפטרריההכרחעברדת-הצבא

החייטרחרים,בוסעתמאדהמררביתההרצארתרוסארמררביםבדמים

הממוסיהקצבהאשרהמכסשיהסכרםאתמאדיהמעיטנחרץשקרדם-כי

רהריהנאכי,הבוסרמדתיפיהמכסאתיגברתהחייטהסייםבראוסרנה,

בשבתרתאיאבשר,ארכייםאינםראיהמא,דרביםהיהרדיםוסביןהעניים

זהדברהריהמכס.סכרםאתיהקטיןאפראהראהדיןימוטרבים,רימים

הסכרםמאיתישיישבעצמיהןניגיסטרהפחיתרעי-כןיןנמשיה,ידיעכבר

תהיה·המכסשישגביתימאד,נחרץשייש.עידיהפחיתשיסכיםרבידאי

גררמתהחררםשעתכייעיר,עירשבכי '''קהבידיאיי,מכאןגם

רעה,יתרביתייצאיםרביםהייהקה';וס';מרראריאימיא',,הפקררת"

בעיניחןימצאבכדיהגרים,מ,בישייייבשיםופארתיהםזקנםאתמגי;חים

יבחרןהתישביםוסארעםהיהיריםאתיהוסייתשאפראשרהשיטרנית,

במיברשיהסשרניםשאינםהיהרדיםעםקבינרת,עסקיוסרנים,עסקיםיעוסרת

הגיבהרהיאהקהי"נשי Kאתהמערייהזאהקהיאםעכשיי,הגיים,מן

בידןוסהריי;הרעימר,שיאמשתךייםיהכימפגיייראיםהכיהמכס,את

ממגזיותרעודגדיייםסכרמיםמןנניויגביתכרצינייאישאישכייהערי,
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טכרוביררהטיתהובכטבחירקתזאת:גםיעידקבינרת.בעטקייהרריחשירכי
הנחרזהטכיםישארשנקרפתרנאפויהת.גהגקהיכיירכיהיחידיםעי

היהרדים.כייריצרכיהקהוה?צרכי

תאיהפחיתהציערהארצר,מיניסטראיה"צירים"שהגישרנכתנ,

ההם,הדפרטמנטיםבש~תזהיבים ' 1.215.044סןעיי;העמידרהמכסטכרם
משפחהכישייחיקהמגיעהיהרדיםמאתהנאכיהבשרמדתיפיכי

היהרדיםעימיםיהחיקש"~יראחריבשביע,,יטררתש'שאןיהרדית
שבששתהיהידיםכיישעינמצאבשר,'יטראמכ'"גדריים" 6ישים

הדפרטמנטים,ביןיתחיקהטכיםההיא..כסכיםאןישיםהדפרטמנטים

הערכתיאח.דאחדשבכיהיהידיםאיכיסימספריפירהעריםהמחרזרת

אתיגבהרהיאהקהי,עי-ידינעשיתתהיהרקה"{הקהיהשבכיהיחידים

יהיררה"ציריםיהמחרז,שיטיןקופתאיאותוויעיהההערכהיפיהמכס

ונזיוצאתהמחרז.יקיפתוסירוקהנביהההערכה,במעשההקהיעיהמפקחים

העריםמשארהבאיםהסיחרים,היהרדיםחמידמריביםשבהירשה,העירהכ"

י'י-כןהעיר,בניהיהידיםשאיכייםממהייחרהרבהבשראיכייםיהם
סכיםאיזהיא acאיכיסיה,מטפריפימכסררשהקה"{ת,י'הטייאין

הקהיתתעיההזההסר'ראתישנה,זהרבים 229.000-האומדנאיפיכויי,

המכס.אתתחכיראשראחריהממשיהיקרפת

היציריםיקצביאשרשהסכוםמפניזו,יהצעההסכים א{"המיניסטר

הגרעוןהיההחדשיםהדפרטמנטיםבארבעתכיריען ,בעינירמעטהיה

אמרהמיניסטר,והרא,הדפרטמנטיםבששתמאשרירחרעידגדייבמכס

באפן,סדרים,ויהתקין~יההנסיכרתבכייגרערןקץאחתפעםישים

"{נרבמבר 5בירםהוציאעי-כןובטרחה.קבועהתהיההזההמכסמןשההכנסה

יורסתישירחהדפרטמנטיםעשרחשבכיהפריפקטיםאיפקודה 1811

ודפרטמנט.דפרטמנטמכייהודיםציריםשנידצמברחידשבסרף

רמצכןת 1הבסיכנכיהיהידיםשימצנםבדבררניעצינאספיהצירים

שברכתב,המיניסטראיהגישוידצמבר, 27בירםייבסוף,הקהירח,שי

סרהנסיכותבכיהבשרמכסבעדהממיכהיקרפת"{העייתכחr:זיבי

רהרבעהשנהרבעבכיאחתמניהמכירת,בארבעישנהזהרבים 2.400.000

 • 1812שנתירכימחרדשיתחי"{הראשרן

בנסיכרתקםהיהאזכיצירים", nהשייהצעתםהמיניסטרהסכיםאימיי

:ם-pהיהאשרארצית,ארבעיעדיארתרדרמהשהיההמדינה,רעדמעיןמרפד

 • Cה.צירייארתם"{פנים,כמובקהיההשריטהיההקה"{ iפרייןבממיכתיפנים

עניניכיאתיהמנהייםבקהיהשייטיםהיישבמדינההרבניםרגדריירחבריהם

הבשרמכס'יהאחראיםבתררגמיר,יבהיתרבגייייהכיימחרץ,מביתהיהידים

יובוברןהזקרקבררשההקהירסייקר;המכסגביתההערכה,עירהמפקחים

השיטינרתיפניתובידהמשתדיהיאבאשרהקהיות,משאריותרהרבה

ציררישאםוירארת,ידעתשעהיבכיעתבכיהמשמרעי;העימדיהיא
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רקברערתגדרירתהכנסרתמקביהיההקהי··הזוו ,ה;י.כשרההשעהואם:גהשתדיות

רחבה,בידנהשתד'?,תיעסוקבכחראפואוהיההבשרמכס.ירת tמח

יצררןירהדררשיםגדרויס,ס?ןמיםחסרהיהיאהצירים""רעדרגם
 .ה.שתדירתר

שה"ציריםידרש,הראה"צירים".הצעתאתדחההמיניסטריאיים

שסירקרצה,יאהראיתת.רצריארהםהמכס,סכרםעיערברןירייתנר'

רגםחדשים,חמשהשיהמכסאתריהפ,סיד'יירני 1מירםיתחייהמכס
שיחשנרנהיפיכיבעיניר,מעטהיהיריתתה"צירים"פסקר~אשרהסכרם

:i ההשערהשיפירמשרםיהידים,נפש ' 297.444~נסיכ,תאזנמצארממשי;ה
היהרדיםשעינמצא,בשברע,בשרייםראיכי-הפחרת"אדםנפשכיא:רכית

I . 

ירכירזהאיןיהבין,המיגיסטריכרייאבכייישנה.זהרבים 3.033.928יהעירת

ארתויגברתהממשיה'נסתהשכבר,באפןהמכסאתיגנרת'ה~צידים"
הצייחה.זיא

אשרמבו~יעריהם"רשב~-שהתקיגרמהבירשההתקיגיה"צירים"
מיישבימהםאחדידיאתמיאראןרפקידיר,המיגיסטרעםערדידרןרצר

יחכרר ,בן-שמראיבערעקזר,בעירהקהימראשיאחדגםשהיה,ררשה,

 2.500.000יתתפסקרזההנסיכות,כישיהבשרמכס,את.הממש';המ;את

פסקואשרהסכום,עיזהרבים 1 ,, 00 ', 000סיהלסיףכירמר:ישגה,זהרבים

ראייןשממנר ,,יירגי 1יירםהואגםקבנזהסירקזמןאתאייתת,,Jו.צירים"
 , , .המרערןזמן ה~ה~,

שהיהברדאיאינערעק,ש'יתגאירגםהסכיםיאהמיגי'סטר
סכרםאתיגנרתותחבר';העצהשרםירהיתהיאכייהטכים,ח i"ר>זכ

העסקגים,שידעתםיפיהיהרדים,כיירארי;םהרא.שרצהבמדה,המכס
יגמרייפטררר Wהכשעתשהיתה'שעה,בארתה"{ממרןמאדזקרקה.יה
יהמתיןאפיאיכיוויאהצבא,מענרדתהמדינהשבכיהיהודים'את
שיתגאיראתיקנימוכרחעצמיאתהמיגיסטרימצאאשרעד

בערעק·

שהירבמקומות,החשוביםמגדרייאחריםיהודיםוטי:iשהבאראז

מקשונזשפירארפאיר' ,עטינגרמנדיר'בחעיםהרביאוסטריה:~יכי?
) Ksi"te Wielkl ( '2.650.000יתתפסקררהםמטארנרב,רואהינרגירסףרר 

שגה,בכי"גדריים" 10עםזהרנים 220.833סןמנירת,ני"נישנהזהרבים

יהירהחרכרים,רהם, , 1812ימרץ 1מירםיתחייהחכירהשזמןנתגאי

בארצריניחונטחרןוייתרהחכירהסכרםעירברכרשםבגרפםאח'ראים

"גדריים", 20עםזהובים 441.666בסךשטררת-ערךוטיערברן'הממשיה
נמכריםיהיראירשיךבני,-המעיםהרגייםהנשחטרת,הבהמרתושראשי
המכס.הרמתביייעניים

בעגיןנסיוןקנרכברשהםהוכיחר,המיניסטר,איאירשהגישךבכתב,

אוסטריה,שיטרנרתמאתגםהזההמכסאתחכרךהםכיהבשר,מכסגבית
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איריעיהי.ארתריגביבנסיכיתשגםבהם,יבטרחהמיניסטריכיי,רעי-כן

בשימרתר.הממיכה'קרפת

שבים~ישישבחכירה.הבשרמכסאתיאיריתתהסכיםהמיניסטר

.שטי-עבגוק'אוכסנדרהנרטרירןאצובררשהנכתב 1812ויאנראר 9"בירם

הרב''רביןביטש Wמאט'טאדעארשמיניסטר-הארצרבין .החכירהשיהחרזה

בחנזים"),רבמנדומנחם 'קה".עברית:השטרע'חתם,(זהע~י~גרזננדו
מטאינרב.רראהיברגרירסףמקשרנזשפירארפאי

איפזביאטיבסקי,ירזףהצבא,מיניסטרפנההזההחרזהימע"הותיכף

מעברדת'היהרדיםאת .'פטררהזכרנ,רה,ש.כברההצעהבארתהסכסרניה,מין
החוכרים.נתנר'זה,בנונין'השתד'רתדררששהיההגדרי,הסכרםאתהצבא.
החכירה.מןיהםשיהיההירח.חוקברן~יה.הם

אוא.ר;ח,הביאהיאהחכירהרטער:-היהרדיםהעסקנים'חשבו
חיירתיר,תבועתבמדינההתחיוהמיץהחררשבמחציתכימררבה,הפסד

יצררךר'ב'המיתבשריהחרים'הרבירהםריסיהנויעיראשרבפריירן,'שי
סיף·עד •בשיוביתרהמכסאתיהעייתאפיאיבי;זיאהמכם'וחיכריעצמם,
 2עםזהרבים 479.742סןאןהממיכהקופתאיהכביסריוי;י .rזרדש

 jw"גדריים 20עםז' 1.104.166יהכניסהיהעייהם'אשר'תחת,"גדריים",

באדצרהניחראשרהערברן,מןידםאתרסיקרהחרזה''שטר'עייתררראז

את'מנמרידירתמקררשרםערדהיהי;אהיהרדיםרי;עסקניהממיכה,

ני Iבינוצרר,בכדי mההשתדייצרכי,יהםדררשיםהיראשרהסכרמים

 ~. 1812'יארקטרבר 30בירם,שיצאהרמכירתם,המשקים'ענורד 'ע,הגזרה
אשרסכרמים,איזרמכיסםנתנרררשהירשביהיהרדים,שבי·ןהעשיר'ם

 ) 1יפעריה.הגזרהיציאתזמואתשניםי;שתי,ודחרתאךה.ועיוו

 .)"' 17טאגצעזכ .. (כרטיסי-היום

הנטיךה~רדrיק,עו-ידיהרנהגרבררשההישיבהיהיתרהכרטיסים

ריהרדי,,יהרדיכי ·.) 1770 (הבשר".מכס.אתשהנהיג,בשעהמירסקי, i"יב

היההבשר"),"מכסהפרקבראשימעיה ן~~(העיראייהכנסירשהרתר

כסףישי("גדרוכסףשי"גדרוים"שישהבמחירכרטיסוריקנרת·מחריב
היר'האיההכרטיסיםהכסנרתירם.יי"דנחשת)שירחצי"גדייים"כשבעההיה

ין,שאפרריהרדי,שיטבעיר~וpצאשואההשגחהןעיהממרנים·וכובית

מכתביק~חיםיאייי 1809מסנת.הגסימכםיות 1עי-אבזההאמיייםהדבייםכי ) 1

רביוס/ו . n,הע:זוסיטיןכתבי , 1בייהכוסימכםוסיכי"ים(כתביםבריוסההאיציא.יכיין

יי). Pח'טוגניהיידב Pיע\כתבי
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l פועבקב. ., 4ד

השנ:ובאותהפרצהאשרהמבפה,מןיהשמרבכדיאחר-כך,בה,ישהית

נת-ןהחפיריתיהיצאיתהעיר.סביבחפיריתיעשיתייבימירסקיפקדבריס,

יבכדיבעיי-הבתים. "היטייהשארידיעסכיםהממיכהאיצר
התקיןהאיה,ההוצאיתבעיהםגםישאיבורשההשיהיםשהיהידים

כסף,שי"גדייים"שניערדכרטיסכימחירעייהרסיףיובומירסקי

.גדויים"בחמשהכרטיסיויפדותמחריבבורשהששההיהודיכיהיהימאז

 ,) 1ייםיי"דכסףשי

התקינו 1799בשנת

יהיהיירשה,יביאאשר

ייום..גדייים")

 22שיבקונסטיטוציהייהודיםשנתןדסווי-הזכיות,אחרייהנה
ואיים"כרטיס-היים".ממספטרריםיהיושהיהידיםהיה,בדין , 1807ייייי

בכיהקונסטיטרציהחוקימפנינכנעיעי-נקיהיאירשההעירשיטרנרת

שי.א.כרטיסי-היים",בדברהתעקשייביחידוטיבתם,ייהידיםהניגע~ניו

 ,) 2יורשההבאיםהערים,שארבניהיהידיםאתמהםיפטיר

אחרת,עירבןיהידישכיפריסיה,שיטינית

 30 (אחדבזהוב"כרטיס-הייםייפדיתמחריב

רופ.אהיה ,כרטיסי-הירםי ...מאותר .יפטררבקשאשר ,הראשרוהיהרדי

אי 1808ימאי 17בייםפנההוא ....ברס,וידע,רוזנברגאחד,

נשעויאשבהבבקשה,ציעשיאקיעוויטש,הורשאי,הדפרטמנטשיהפריפקט

הבדישוםבייהתושביםכיאתהמשרההנסיכות,שיהקרנסטיטרציהעי

דרשריאהגביה,שרםבייריציםשהםמקרםבכיידירהזכיתבענין

הראיהפן,היהודים.עיהוטייאשרהמיוחדים,המסיםאתנב"ינטי

היהודים,עיהמרטייםהמיוחדים,המסיםכיאתיהעיותהתtייבבעצמי

..הנסניים·היהרדיםעםארתריהשרותבקש...כרטיס-היוםיבעניןאך

רבא-בבקשתיכתב-היאריפאעצמו:זכיתעינשעורבזהבורשה,

זי,בעיריהת~שבבכדיהרפואה,חכמתימדששםמפרנקפירט,יירשה

הםרביםואמנםייושביה.עזרהויהביאמא,דמיעטיםשבהשהריפאים

בהרביתימאדטרודוהואעי-ידיממחיותיהםומתרפאיםבעצתרהדורשים

כרטיסי-היוםאתיפדיתשוכחשהואישועי-כוממות,בני-אדםי;הציי

איתר.וקינסתהפרייציהבאהיאזשפדה,הכרטיסיםזמןשעברבשעה

 1797ב"שגתפורסיהיוסיסרברתברווסההמגיססוסוס'<ה Iהמווסהגיסאה, .3ההומז ) 1

(בספורבלסברלםה. .) 1125גרמורווסה,העיווסיהמגיססוסבתבירבווסה.הב"ל(האויב

• ycia :tyd6w etc ~ Szklce historyczne z , וסיגרריוסימרבוסיסביוסבער ,בבתברסרעה ) 14וד

באמתבילמלם,יחמוסהארז I'Iבבוטיסרבינחוית,סיגררילם 15היהששילר ,אהרבסף

7 ] 2היהבסףגדויס,לשרלוילם"יידהברטיסז Aנ גריי. 1

rבקורם.ורוסהבסיבלתבלמלהירםי"כוטיסלעי-אודותבזההמלבאלםהרבולםכי ) 1

וסביושה.הב"לבאוביאסורווסההעירכתבלסוי lד 8ןובב
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 473>ררשהבנסיכותהיהרדים"תיייית

נורכוטיסי-היום,כענווכי-כ,עמוומדקדקתעיירשרמותהפרייציה,והיא,

קנס,טיו 32ישיםהוכוחשכבר

הפויצייהשיהו,ןגיסטרטנו';-ידיירהשיכציעשיאקיערריטשהפויפקט

האיח:כדכויםייוני 9כירם

 ..עייונתפדסמריאמשהדתכניעי-אדותהכייייםשהחרקים"מפני
כרטיס-היום",ממסרוזנברגהד"ראתיפטוראי-אפשר

איהפדיפקטשצדףהפוייציה,שיהמגיסטוטאימיוחדבמכתב

כתוב:התשובה,אותה

הדודשיםהיהודים,שיבקשותיהםאתתדידמקבייהמנע"בכדי

נסיכרת·. ;'שהקונסטיטוציה ;'עבהשענםהמיוחרים,המסיםמןאותםי;פטיד

הפניםשמיניסטדודשה,בנוידהפיי;יציהשי;י;מגיסטרטמידיעאניררשה,

ימיtכ-Pהייאשרהיהרדים,ע;-אידיתהחיקיםכי;אתבתקפםיהשאירפקד

 • Hחרפש';יהודיםהנרתנתמייחדת,קינסטיטוציהתתפרסםשיאכי;-זמועתה,עד

אותםעויניםידשהששי;טוניתהיטב,ידעואשדבני-המרינה,היהודים

בדבראי;ריפנימהשתדינמנעיביכיתם,אשרבכי';הםימציקיםתמיד

בעצמר,סכסרניהמ"איזהבעניופנימהםירכיםכרטיסי-היים,בטיי

אשדההיא,הגזרהאתתיכף .יבטיבקשוהקונסטיטוציהחיקיעייבסמכם

ואף-עי-המיוחדרת,הזכירתשאדכישבטיובשםמאי;יה,רבטיהעבוה

נשאררהיהודיםשיהמיוחדיםהמסיםעי-אידיתהחרקיםשאדש:פיפי

מיד,כטייםיהירשכוטיסי-הירםהרא,בדין , 1809שנתעדבתקפם

האצי;יtכמגדרייוביםגםהנייתדירבירשהכרטיסי-היוםנטריכדבד

רדשהשבהרכאשדהיהודים,עםדניםעסקיםיהםהיואשוהפי';נים,

בתידרביםימיםכהישהותשיצטרכרירדעים,הייהבידה,יעיוי;היות

עסקיהם,יצוד,אפיאהיהודורששעשרעים,י;שםגםאיהסיים,חברי

מפויע,רכאיובונחהאייהם"בראירכי;רש"יהודיהם"

 10בייםהסיים,יפנירערדזי,י;השתדייתנענהסכסיניה '''מ

ברושה,כדטיסי-הייםאתיבט"קידה !Eהיציא 1809יפבריאר

יאירשההעירישיטוניתרנתפרסמה,ינחתמהנכתבהההיאהפקרדה

גםכרטיסי-היים,אתיפדיתיררשההבאיםהיהידיםאתיהכדיחפסקר

המסיםכיאתיבטי 1809י;מרץ 24בייםהסייםהחייטאשדאחרי

יאהבשר,מכסאתתחתיהםייקבועהיהידים,עיהמיטייםהמייחדים,

ההיא.המסאתי;יושההבאיםהיהודיםמאת';גביתחד';ר

החייט 1809ימאי 31יבייםהשרים,יפנייהתאונןהיסיפיהיהידים

את~שרסכסיניהימי,כוטיסי-הירם,אתיבטיבf;כררשצין 1שבטיקהסיים
 ,) 1809יירני 19 (יירשההנסיכיתממשיתשבהאשדואחדיהזאת,ה tiההח'

שיאסידבכדיהורשאי,הדפרטמנטשייפריפקטההחיטהאותהנמסרה

הכוטיסים,מסאתהיהודיםמאתיגבותררשהש';טיניתעי

עי-.יחיקשהיתההסיים,בהחיטתגםהשגיחייאירשהשיטינית
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474 y , ,פרענקנ

את;פדותהיהודיםאת;הכריחוהרסיפרסכסוניה,מלןש;~,שוררפי
נרטיסי-היום.

פקודה ) 1סגז-הפריפקטא;מיניסטר-הארצרש"{ח 1809"{ארגרסט 10 ,בידם ,

שיחהפריפקטסגןההוא.המסאתיגבותררשההעירשיטרנרתזייאסרר

ררשההעירשיידנט jהפרסגןאייאיגיסט , 14בייםה!אתהפקידה~ת

הכנסתאתיהשאירבהצעההפניםמיניסטר,איפנה,שהיאיהודיעהי,
כיהכרטיסים,תקנתאתובטי,ישיאירשהה~יריקיפתנרטיסי-היים

"מפניע;יהרוהגןהעירסדרי {"עישמררהיאהזאתהתקנהשיתכ'יתה
רנדים".נעיםזרים,יהידיםוסיגמררבביוס

סגןאיררשההעירשיהפרזידנטסגןשיח 1809יאדקטרבר 9בידם

הואאוסרעיהעיראזרחיבשםתרדהירהגיששברמכתב,קט Pהפרי

תקנתאתבתקפהיהשאיר"הנחיצותאתומבארעיר-~בירהעי'ד~ז

יררשה:הבאיםזרים",ייהרדיםבנרגעפררסיה)(ממשינ:יהקרדמת;;וממשוה

הקינסטיטרציהחרקי-ררשההעירשיהפרזידנטסגןכיתב-אמנם

הטיורהסייםהיהידים,נווהמיטייםהמייחדים,:המסיםכיאת~בטוים
קידםגםבררוסהניהגשהיההבשר,מכסאת,המסיםכותחתעויהם

אןהזה,,המכסבעדדמי-פצדיהעיריקדפתנרתןהממיכהראוצר~כן,
מסאת'הזריםהיהרדיםמאת;גברתהנוירבעייעצרריכרי'אינרזהדבר

כרטיסי-הידם.

אסררש;פיהן,מירחדרת,זכירתיש-רמבארמרסיףהיא-ררשהיעיר

בת'קףמאייהןבט"{רהא;השהזכייתאימרים,בה.;שב,תהיהדד;ם~ל
חרקיאתהממוסיה ה{"ט!;:ייהידיםבנדגעהריאןהקינסטיטוציה.",רקי

היהרדיםזכירתשרריאתרבדחרתההבשרמכסבקבעהארהקונסטיטרציה,

בנרגעהקידמרתבזכירתיה"{החזיקירוסההעיר-גםזכאיתיבכושנים,יעוסר

;גרשכ"ריצהיאינהמנתרתבעצמההיאשגםאחרייביחידויהידים,

רגםבה,;וסבת;הםהתירההקידמתשהממש;ההיהידים,אתהעירמו

יהירהזריםשהיהרדיםדירשת,א;אאייה,';הכנסניתנתהיאזריםיהידים
כרטיסי-א)טעמים:יכמהכמה :'מפנימאדנחרציםוסהם;כרטיסי-יים,זקיקים

מפניהאימנרתיהחרשתמיניכ;ע;;הגוינאמנהטיבהתחבי;ההם,היים

עיי-עירישמררהא"{ה,הדבריםאתרמכיההמשחיתההיהרדים,מרמת

א"{יההנרהריםבצנים,רקינדיםנעים.יהידיםהמוניאויהיברארש"{אהבירה,

יהבחיןאפשרכרטיסי-הייםעי-ידיב)יכרת.שבנסיהגיייית,העריםמכ;

רהממ;כה,רהמדינההעירבע,הנרשאיםהעיר,יהידייביןזריםיהרדיםביו

כרטיסי-הירםאםג)היהידים.וסארשיהתחריתםמפניאייעו,;הגן

יעירהמסיםכואתכיגדי;,נזקהממ"{כהאיצריוסאבטיים,יהיר:'ררשה

נעיםאירכיהזריס,זיייאבקביעית,בעירהתישביםעיאןת.מיד

 •שר-מחרזהיההפריפקסטגן ) 1
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 475יישהננסיכרתהיהרידםיתרייית

רמשתמטיםהע'רמןירצאיםגםארימקרםממקרםהמסיםגביתבשעת
באיןיררשהיבראירכירהנסיכרתמכיהיהרדיםאםהמסים;את'ובהעירת
תתמעטנההעריםרבסארבררשה,מכס';הבשרחרכר,יהרריח,~רבהונעצרר,

בהבטימרעטים;יהירשבהןהבשראוכייכיהזה,המכסשיההכנסות
וערסקכעיר Zהירשברמי:מיירדעים,יהירשהשי;טרנרתאי-אפשררכיטסי-הרים

המסים,אתמהםיגביתילכיריאןממייאיחרשת,באומנרתאוומתןבמשא

כישםאתהנויר,בשערירושמיםשאזימים,-Pכרטיסי-היוםאםכןריא

תאיחהכרטיסיםמסעיהממרניםוהפקידיםאייההנכנסויהודייהידי
במה-בם-כן:יידעים'הם:ומיtבי;אומעשוה,;שכזהיהרדיכי,עיתמידמתחקים

השאירה,"יכן'הקולופת;י;ממש,הידוע"םהירהאי;ההדבריםכי;נווסק. Kהו
אי.ערד,ריאכרטיסי-היום,בדברהקודמתהתקנהכיאתבתקפה

מפניהנוירנוייהגןבכדךרהבי;רברת,חרמררתהזאתהתקנהעישהוסיפה

המזיקים.היהידים

ןסגמאתהעירוטיהפרזידנטסגןמבקשהאי'ההנמרקיםבימפאת
מיניסטר-יפני'השתדישירסיף:המחין,,כי"~עיה 1ד~מרהשרהפריפקט,שהרא

כרטיסי-הירם.בדברהתקנהאתבתקפה;השאירהפנים

שנה;אותהשיינובמבר 5בירםהפריפקטסגןהשיבהזההמבתבעי
מיניסטר-יפניהפרזידנטסגןשיטנונרתיךכ"אתהציעמשרתרשמחרבת
מצרההראזה,בנדיןהאחררנהההחי;טהת,בואאשרעדרארוםהפנים,

העירשיטונותנוינאסרזהדברכיברטיסי-היים,מסאתמגברתיחדיי

 • 1809"פברואר 10מירםבפקודתוסבסוניה,מון ,הנסיןמטעם

הגברהיפקרדתיהשמעהפעםגםמהריי;אורשההעירשיטרנרת

מיניסטר-הפניםא;י;נרבמבר 16בי;םשיחרהרא,מ,ןנודעהדברעייהם.
ברטיסי-מםיגבותשה~סוריי,נרדעהגדרירני"יתמהנאמר:'שברכתב,
רהםשיטרנרת-העירמאתנשמראינריררוטההנבנסיםהיהרדיםמאתהירם

הראזהוטדברמכם,יהעייםיכריאיניהזה.המסאתיגברתמרסיפים

הפרייציהשיהפרזידנטעיתיכףשתאסררמצוה,אנירעי-בןררחי,ימררת

מאתברטיסי-הירםמסאתיגברתירשההעירשיהפרזידנטסגןיעי

 ......;ן-יהידים
שיחוזהמיניסטר-הארצראימיניסטר-הפניםשיחהזההבתבאת

שיאסרריפוייציה,הפרזידנטמאתידררשעייריציההפריפקטסגןאיאותר

יפרייציההפרזידנטב;ט'סי';'הירם.מסאתהיהרדיםמאתיקחתהפקידיםעי;
הערמדיםהשרטריםאיפקרדההרציאידצמבר 1רבירםנצטרהכאשרעשה

המסאתיררשההנבנסיםהיהודיםמאתיקביישי;א ,הנוירמברארתייד

:סגן-הפרזידנטהרציאידצמבר, 2בייםההרא,היוםימחרתיאייםההיא.
אן'יייביםהעירהכנסרתעניני-ביכיבתב,שבההרדעה,ירשההעיר'שי
והפקידרתיפיייציה,הפרזידנטאיריאהעירשי,האדמיניסטרציהאי

עייחובהיהיותיכיירתאינןזהבעניןמוציאיפיייציהשהפרזידנט
ידרעיםאחרזיםהעירקרפתמאתייקחיםהםביהעיר,שבמנרארתהשיטרים
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מאתשיגניאיתם"מציההיאיעי-כןגיבים,שהםכרטיסי-היוםמסונסכימי

שיםיפקידתישמעיייאכה,עדאיתיגביכאשרהזה,המסאתהיהידים

יערביםאחראיםיהייהמס,אתיגבייאואםה.וא.יפקודתומיבדשיטוז,

יעיר.מביאיםשהםהנזק,עיברכושם

בקרבינאהפריפקטסגןאיהפרזידנט-יפוייציהפנהידצמבר 6בירם

הגברהיםיפקודיתנשמעשאינוררשה,העירשיסגן-הפרזידנטמעשהעי

"ראשנשמעיםיהירשיא.השרטרים,ע"בצורתוסרהמוסיףהואועוד ,עייו

הפוי;יציה.

סגז-איהזאת Kהקובינאתידצמבר 10ביוםשיחסגן-הפריפקט

ביוםהרציאאשרההרדעה,אתינטינמרצהפקודהצרףיאייההפרזידנט

ההרא.המסאתשיגניהשיטרים,מאתידרישישיאידצמבר, 1:

בשייייכתבסגז-הפריפקטדברימפניכיינכהייאסגן-הפרזידגט

זהשבעניזמפגיהכתכים,בין",ימשמרתהאיה:כדבריםכתב-הפקידה

מיגיסטר-הפנים",החיטתי;ביאעתידה

העירשיסגז-הפרזידנטאיתיהודיעידצמבר, 10היים,באיתו

בדברשייהפקידהאתקביאשרשאחרייסגן-הפריפקט,,רשה

הפקרדהכפייהתנהגמסי-היהודיםשיהאיגטגדנטורהאתצוהכרטיסי-הירם

הזאת,

אישניתסגן-הפרזידנטנתב ,ידצמבגר 11ביוםההוא,היוםימחרת

D נקראה ,אתמריהיתהאשרהמגיסטרט,שבישיבת ,יהרדיעהיגז-הפריפקט

אתהיהודיםמאתיקביהפקידיםעייאסרררהוחיטסגז-הפריפקט~קודנ:י
כרטיסי-הירם,ונס

הבטיח,בעצמרהעירשיסגז-הפרזידנטים, !:jישרירהכייבכז

בישיבתווהמגיסטרטכרטיסי-היום,מסאתהיהודיםמאתמקבייחדוישפקד

המסשאותובדבר,ספקיהטייייכיעודומיאות"יקבייאסורהח'יט

יחדריסגז-הפרזידנטדעתעיביינויהיאבאמתואויםרבטי'עברכבר

ארתוירמרתאןנת~וזסגז-הפריפקטאיובמכתבי,ההואהמסאתונגבית

מיניסטר-הפנים,יבאתיהטיתש.קיה,בפיבידי,יציחאשרעדיפי-שעה,

בדברהקדימההתקנהאתבתקפהיהשאיריהסייםהמישי;י;פנישישתד"

:<רטיסי-היום,

רהייבררשהשהואשרהאצייים,גדריייגםהיהידיםגםוא,ים

כרטיסי-שיהמסבסריצדבריהשתדיוהוסיפונחריאייהרדים,זקוקים

שיסגז-הפריפקטאימיניסטר-הפניםשיחידצמבר 17וביום,הירם,

ימיניסטר-צרמיניסטר-הארכינאמר,שבוכתב,הררשאיהדפרטמנט

הסייםהחיסתיפיכיההרא,המסאתיבטיבחזקהדורשיםהפיייציה

מ"בדמיוחד,מסשרםהיהידיםמזיגביתאיןסכסרניהמיןופקרדת

סגז-אתשיזהירסגז-הפריפקט,מאתדררשהרארעי;-בזהבשר,מכס

אתהיהרדיםמאת?דררשערדז i ~שיא,רשה,העירשיהפרזידנט

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 4יךרווסהבבסיברתהיור.רים'תר'רות

הבאיםהארצרת,סארנכיהיהיזיו;ומאתמיכדכרטיסי-היים,מס

·ינרוסה.

 '(!-יערמיניסטר-הפנים,מאתננcטרהכאשרעשההפריפקטסגו

נסיכרת-ירוסכישהיהרדיםהעיר,מכראיתכביהרדערתהרדבקרפקידתר

אתמהםידררוסאםררהוסוטריםרעיכרטיסי-הירםממספטיריםררשה

הזה..המס

הנצכיםהוסרטרים,עינינגדתמידרהירמרדכקרתהירההרדע.רת

ראף-'י-פי-כןארתן,ראררהשביםהערבריםהיהרדיםרגםהעיר,ב.מברארת

פדהאם-כואיאהעיר,אייהכנסיהרדיאיוסשרםהשרטריםנתנריא

כרטיס-הירם.יר

סגו-איפיאסעטוסנאשבמחרזסגו-הפריפקטפנהידצמכר 30בירם

כתב:וסכרכמכתב,ררשההעירוסי:ז.פרזידנט

הרכעמייאחריאמנםסיקר,כברוסייכמחרזהירוסבים"היהרדים

הוס.ני,הרכעבעדגם!כיאסעטשנאיהרדיעי-ידיהבוסרמכסאתוכא,ד

תם iיגבהעירראשיעיצריתיאוסרזהרכים, 250אךערדחיכיםרהם

רירםירםכביארתימקיפיםהםזר,חרבתםשמיאריאחרי ,עכשירמהם.

שנתתיהבטחתי,אתוסרמרוסאיניבטענה,עיירבאיםרבים ..כתחנרנים

יהיהבררשהכרטיסי-הירםשמס ,מיניסטר-הארצרפקרדתיסרדעי'יהם

הראהיזרשמןכמדרמני,הבשר.מכססכרםאתשיסיקריאחריכ:טי

כשרםיכריאיניעכשיראשראחרירבי"רדההרא,המסאתתיכףיבטי

יכךזקרקוסאניבשעהאפייריירוסה,שייךיהידישרםיכיהטרת:אפן

הכררכרתרהרדיפרתההראהמסמפנייראיםכיהיהרדיםהממשיה,יצרכי

גביתר".א.חרי

סגו-הפרזידנטאיהררשאיסגו-הפריפקטוסיח 1810'יאנראר 10בירם

כרטיסי-מסאתיגברתשיאמיניסטר-הפנים,פקרדתאתירשההעירזוזי

אינספחהגייציהאשראחרימגייציה,הכאיםהיהרדים,מאתגם:הירם
ררשה.נסיכרת

יגברתפסקככרשסגן-הפרזידנטכבראה,מיניסטר-הפנים,היהכטרח

שיהראשרניםהדפרטמנטיםבוסשתהירשביםהיהרדים,מאתההראהמסאת

בארבעתהירשביםהיהרדיםשגםיהרסיף,אךכארהראררשה,,נסיכרת

המס.אתמהםיגברתראסררררשהנסיכרתירוסכיהםהחדשיםהדפרטמנטים

העיראייהכנסיכריאינריהרדיאישוסוסיםידע,יאסגז-הפריפקטג.ם

יפנים.כמרכרטיס-הירם,,כיי

שייסגן-הפריפקטמיניסטר-הפניםהידי,ייאנראר, 10הירם,כארתי
מצא,מיניסטר-הארצרעםבדבריםבאאוסרשאחריהררשאי,הדפרטמנט

מאתגםארתריגכרתרוסיאכרטיסי-הירםמסאתיגמרייכטיוסנחרז
הדכראתוסירדי,סגו-הפריפקט,עימצרהרהראהארצרת,וסארכניהיהרדים

ררוסה.העירוסייסגן-הפרזידנט

וסי"ריאימיםכחרדוססגן-הפריפקטאצייהשהההזאתהפקידהאת
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יהחישצרירהיהיאראנמם"פברראר. 2ירםעד;סגן:"הפרזידנטאיארתה
 P·פס'יאפקרדהבשרםהשגיחיאהפרזידנטסגןביהפקידה,משירחאת

יושה.נסיכיתבניהיהידיםמןגםההיאהמסאת'יגברת

בעניביהואשיםהמשתדייםתמידהיר,גדרייהםאסוררשה,'יהןדי

ריא.ההרא,המסבטר"בדבר ·'''כהשiר~יריאבמדלבה,'·אשרישראיביי
יעצררשישסגן-הפרזידנט,שיידברייהרדיהנראהשכפיאיאד, iע

היהרדיםעםיתחררשיאבכדייררשה,מבנראהעריםשארבביהיהרדיםבעד

ררשה.בני

בימיכרטיסי-הייםעי-אידרתבידינישישהכתביםהמיניביבין .

המ-םאתיבטיהשתדירררשהשיהידיומז,שרםמצאנריאררשהנסיכרת

שבעסקנ"הגדיימאתאחדכתבמצאנריהפר,הזה..יהמחפירהמציק

ביחהשדעתיהמעיד,שמראי,בןבערעקהימים~באיתםרבדיביהםהיהידים

יזהריכרטיסיד-רם.זקיקים ,בובסחריעסיקייושההבאיםשהיהידים,'ממה

ש'סגן-הפויפקטא' 1811 ,אן-ביייא 11בייםבערעקששיחההיא,הכתב
הורשאי:,הדפרסמנט

מכ-םשיראדמיניסטרטורפיייןצבאצרבימספיקשהיאמטה,"החתרם

-"-ףאיהנהמייארקי.שבחחייםיהידי,סיפרא'ייעניניםמחזיקהבשר,

יהידיאישששיםכתרב,רא'תיהעירבמבואותהמידבקר,זשבהודערתפי

כרטיסי-בעדשיםסיירפ,- Cה'איתיכרטיסי-היים,מסישיוםצריראינו

עיסקיהידישאךידעת,ב;:זיכחיראייםבנזה.מצרףאניראיתםה~רם

ויאק.יםהיהשמסזהבשעהכרטיסי-הירםמסישיםמחריב,היה',במסידר
הזהשהמסמהמיבדשיי,הסיפריא~תרהצביר,יפבימשרת.שהראיהרדי

 ,הכשר-הבשומכסעיימפקחשימרשהראצודק'ז,טענה'וישבטי,
'יהמבעשבכדיגמירה,'בהכנעהמתחבןאניעי-כן-הצברר,יקופתהער'ה
יבתן;יהידים,תמידעישיםהעירבמביארתשהשיטריםהמציקה,ממעשי

התנפירת".מיןכימפני,מגןיויהיהאשרכתב,שיייסרפר

אף-עי-פיוהנדיבים,שבעסקניםהגדי'שארתואפוא,רראיםאנו

אז.יהסידדרשיאהיהרדים,יכייהנעשההמשפטע~קאתהיטבשידע

שיאיהשגיח,מחייבשסגז-הפריפקטיב",בייהזכירריאהברראהריה 17ה
כז:ב-ארדרשהראיהרדי;ישרםרהתבפ';רתמצרקה".,מעשינעשיםיהיר

חפץ.יאמזהייתרכרסיסי-הירם.ממספטררשירשהסרפרתעידה,

מגן-איייאנראר 17בי;ם >סגז-הפריפקטשיחההראהכתבאת

'חד p 'מהמפני , ר;'יבארדרישהבצררףררשההעירש;הפרזידנט
כרטיסי-הירם.מסאתשבחחיים'היהרדימאתהשרסרים

אתשרכחנוצמו'שםררנובגז'עצקי,ררשה,העירשיהפוזידנס'סגן
הנס;נותממר""'רגםע';ירהגברהיםמכיאזשקביהרברת,'הפקרדרתבי

יסגןהשיב'יאנואר 24יבייםבסי,כברכרסיסל-הייםס.מסבעצמי";

הפריפקט:

זאתומיבדמריא,":קי,שהיאתערדה,שרםהביא'אשבחחיםי
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 479ירהשכבםיביתהיהידים;תיידית

מארתם,שאינריהרדימכרטיסי-הירםיפטררישאםהשאיה,מתערררת

זי.בעירערשהשהראבעסקים,מרריחרהראבררשה,ידרריהםשהרתר

היהרדים,אתרי"יבזהבעניןיהחמירשישחרשב,סגן-הפרזידנט,הרא,

עיר-הבירת,תהיהיאר,אםכיהיים,כרטיסיאתיפדרתיירשה,הנכנסים

יהיהידים"נסיכית,שנספחהגייציה,ישיהבסיכיתכישיהיהידים"מישב
מיידע,יאאישכיהצבא,ימעברדתהמסיםאתמהעירתישתמטרהאיה

ימקרה,סגו-הפריפקטיבבי~רמאמיןהראבא.רמאיןהעיראיבאמהם

ערבירשה,שב Zיהתזריםיהרדיםיתןשיאאיתי,יכריחהזהר I1'שהי

מאד,נחרציםהאיוההסדריםזה.בעניןסדריםאיזרהממדiן,התכינןאשר
המקרים.,רשארהמסחרמפיתהמ"חמה,מאררערתמפנינתדיד"ההעירכי

יהרדיסשפעתערדעייה"הביאארמרתרהיאהממשיהבעיבימעטזהרעיד

הניתרים!המחיהמקצרערתאת'יכב'שראשרזריtב,

 26יבירםציעש"אקיערריטש,סגז-הפריפקט,בעיניהרטברהאיההטענרת

עיייצרהאשרבכיעשהשהיאמיניסטר-הפנים,א"כתבייאבראר

היהרדים'מאתיגברתררשההעירשיסגו-הפרזידנטעיראסרהמיניסטר

K עיהמיניסטראתיהעיר·יבחרץמרצאהראראריםכרטיסי-הירם,מסת
הממשיהראריםבררשה,ידררהיהאסררהיהרדיםעיהאיה:הדברים

מסעייהםרהטייהזרבעירישבת"{הםהתירההפררסית,הממשיההקרדמת,

יארצו'כירעריההראעכשייאשרהבשר,'מכסאחרכךסובהפךהמחי:ז,
:;מחיהמסאתהיהרדיםעיהטייההקרדמתשהממשיהבשעההממיכה.

שמרתיהםאתררשמהבררשההירשביםהיהרדיםאתפקדה ,) 1796(בשנת

בייבצי.איבד(זעקסישש"תשעיםבבי Hבשםבקרארהאיההיהרדיםבספר.

אחר-שבארהיהרדים,שארכיההרא.המסאתיהעירתיבר IJנתראירגער),

יאהפריפקט(סגן'אחדזהרבבעדכרטיסיפדרתמחריביםהיייררשה,כך

יהידיםינהריהמדיבהקצרישמכייברדאיכרטיסי-הירם,בטייעכשיידק).

רב,ממיוירריחראינאה,שיבתגרנרתבעיריעסקרכדרכם,יהם,יררשה,

יעתיקר,בררשההם,איפהאישידעיאהמדינהבעריכייעיר,יאימסים

מקרםבכיכיהמסים,אתמהםיגבהיאראישימקרםממקיםדיררתיהםאת

הפריפקט,סגןהיא,בירשה.זריםשהםמסעם,בתערדיתייכיחררמקרם

יביאכרטיסי-הירםשבטיימזהיר,.היאאךעייר,הגברהיםפקרדתממיא

רימבעהבשר,ממכסירתהיינהאשרמההכנסרת,גדרינזקהממיכהיארצר

בשעתיבטייהיהאפשרההראהמסאתהעיר.מקיפתמררביתהכנסרת

כיבטייםיהייאשריעדנכינים,סדריםבעשיםיהירהיהידיםשבעביבי

תקני:תיפיהיהרדיםעם;התנהגבחרץהיהידים,ע;-ארדרתהמירחדיםהחיקים

הקרדמת.הםמשיה

הדIכרטמבסשייפריפקטמיניסטר-הפביםהרדיע 1810'יריי 3בירם

,בקידכרטיסי-היים,מסאתמחדשיקברעיהצעהיבשיוויםהררשאי,

יררשה.הנכנסיםייהרדים,בקירת'יהיר'הא"השהכרטיסים
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המיניסטרשנתובהבטחהנסתפקיאירשההעירשי;הפרזידנט

זה:כתבהפריפקטא"ש"חייי"י 9יבייםיפריפקט,

ש"הפריפקטהנאיריאדיומידיעירשההעירש"הפרזידנט ..

מספרםירבהיייכרטיסי-היים, '''טבאשרשאחריהירשאי,הדפרטמנם
י;הביאמתעתדיםיהםפהנתישביכברמהםירביםהזריםהיהידים .י;זZן

היהידיםבעדתעצוויאהממשיהאםמשפחיתיהם,כיאתהנה

היהידים,ימישבאחדיתשניםבעידהעירתהיה'כרדשה,מהתישבהזרים

שיקדהפרזידנטמחיה.משיייייהיריהניצריםהיהידים,יידייעבירהמסחר
י;עציר-שבכדיהפריפקט,יפניפעםעידמתחנןהיאיעי-כןהעיר,טיבתנזי;

מושתגרשהממשיה,יפנייהשתדיייאייהזאת,הגדייההרעהב.עד

יהיהידיםהקידמת,הממשי;הברשימתנרשמישיאהיהודים,כיאתהעיר

 .כרטיסי-היים"יפדיתמחייביםיהיייררשההבאים.הזרים
 3בירםמיניסטר-הפניםיפניהזההכתבאתהציעהרפיפקט

בייםהעתקתהאתיש'חשבהעירשיהפרזידנטבקשתרעי-פייאיגיסם
"איושעכשיי iידצמבר 27בייםבקצרהייהשיכהמיניסטריאילם ,יארקטיבר 3 ()

ששי;טיניתיהשגיח,עי;יייעי-כו , oכרט'סי-הייםאתמחדשיהנהיגכשרההשעה
כרטיסי-היים.מסאתיהע'רתהיהידיםמאת"דררשערדייסיפר"א:זעיד

מייםריסיה.קיסרבפקידתמחדששהינהגעדהזה,המסיבט'עבריבי

בונשה.אזשניסדירבנים,בית-הספריכיכיתניעדייהכנסרחיי 1826ימרץ .23

;יהודים,בתי-הספר

אייאתיהכריחאיהיהידים,'יידימייחדיםבתי-ספרייסדהרעיין

·שניםארבעשיהסייםבשעתבפיייןקםהכי;י;יים,בבתי-הספריבקר

עיקרייתתקניתיהנהיגהתאמציפיי;יןעםשגדיייבזמן ,) 1792- 1788 (

בכדיהיהרדים,תקניתעי-ארדיתאזשהרתקנוהשרנית,בהצעיתבמדינה.

בעייהןייהרדים.בתי-ספרעי-אידיתסעיפיםנמצאיםהסיים,א"יהגישן

הסייםחבריגדיייהיהידים,יתקניתהמייחדתהקימיסיהההצערת:איתןשי

סגמרתעידה,יביאיאאשרשהיהידידרשי,א.יגיסט,סטניסיבהמיי'יגם

מסיםישיםבקהיה,הבחירהז;כיתייתהיהיאבתי-הספר,באחדימידראת

עניני-דת.י"'מידרקרקעיתבתיםי;קניתייבייאכפיים,

כפי-יייסאשבפיייןהיהידיםכיבסיים,בתקני;ייאאייהצעית

 ."יהרציאיגדיייםסכימי-ממיןאזקבצי-שבידיניבכתביםרי~יםvזאני
יהשתדירתםהיהירים,·בחיי~בןשה"אתקיןששיםהשתדיית,יצרכיאיתם

היעייה,

שכנרתיה:יס Wעי-ידי ) 1794 (השיישיתבפעםפיייןח pזz.י'נתחייאחרי

 1797בשנתיייהים'פדידרי,פריסיהמ"היציאיאיסטריה,פורסיהחסיה,
n בהןמפייין,בקועיאשדהנפרתיישביהיהדדיםבשביי'כייייתקנית"
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 481ררוס~בבטיביתהיהרדים"הר';דרת

מיבדהיהידים,יידי'יונדישבהםבתי-ספר,ייסדהיהידיםקהmזנ:תוויני

יפיייןיחשביז·אשכנזישיניתהדת,ומי;'
שיתקיפההתחייהאזכייפעיוה,יצאהיאזיתקנהגםראיים

חשיביםשהייבענינים,ז,?ררדההיתהפררסיהיממשיתגדרירת~יחמות

בהתעתדהאייבה'חמההיהודים,שימבתי-ופם.ריותרהרבהבעיניה
~היחםננמעהממיכתה,אתיהכריתובקואשרהעצומים,אייינהעם?ה;חס

 qח~רים Hהאתיבטיהחפץכנגדכחםבכיהתקוממיאשרהיהידים, ם::

תחתיהם.בתי-ספר?הקים 1 ,

אשרהחניר","ישכת ) 1870 (בה .ניסדהירשה,נסיכיתכיננהכאשר'
זיישכהיאבאמתהנסיכית.מקימיתבכישיניםבתי-ספרביסידעסקה

שרציהערים,יושביאואאיתם,יהמכיכיתבתי-הספראתהמיסדתהיתה

הרשיתאתנתנהרהישכהאיתםוכוכועייהםשקבייהםבתי-ספר,'יבינן

העריכה,הפריגרמהאתשרה I.tאי"מידיםהפריגרמה'אתהתקינהייסדם,

החשיביםמבין Pמפקחישייעדיהקימהמניסיםמיריםיהםהספיקה
'IIf יראשי-העיר.הכימרנמנייבתוכםהערים,ביישבי. 

התישביםשארככיהניסדיםבתי-הספרבעונישאיםהייהיהידים

שהיהידי,איאעיד,ייאיידיהם,יפניפתיחיםהיוהאוהבתי-הספרישערי

היהבתי-הספר,אחדאיבנייאתישייחמיכןשהיא' ~ iעי-עצמהעידא.שר

שינית.הנחיתייעשייהםהשיטיניתבעינימשיבח

שבשניייםהביבי,אשרמיעטים,יהידיםנירשהנמצאיכבראז

תירה,מובד ,יימדרהיהידיםשיידימאד,נחיץיעיים,הבאיםיתמררית,

אחדים,עשיריםגםנמצאיהאיההאנשיםיביןיחשבין.ושיניתכייית,דעת

רכוכיתם.שכאיהבתי-ספרייסרדממרןשיסכרמיםאיזייתתפסקיאשר

יצ,רפת,,אשכנזפיויוישינרתיידעיוים,משכיאנשיםשניגם-כןנ.מצאי

ייסידומזימןמיכןאפיאהיההכיוינהום.בתי-ספרייסדמיכניםהייא.שר
הוטיטרברתרוטירואיאחסריםהיריאבהםרהררציםריקירמם,בתי-הסםר

אשרשבירוטה,קיי,-יתימידים.יאשררב.בחשק~תןהרשירן,תימידים.

יבחרואשרוריב,אנשים?~צאוירב,הייןאזהיןייוטביההיהודיםמסםר

איתםממסיררדת,תררהגםיימדרשבהםיבתי-ספר,בניהםאתימסיר

"';חדרים".

 ) 1גייקסברגנתןיהידים:שניהגישר 1808 "שנתימאי 2'בירםרהנה

"בית-בורשהייסדיהםיהתירהחניןישכתאיבקשהדזידזיןריצחק
.' I 

המ,סר,תורתא)יימדי:שברהיהרדים,יידיבשבייגברה"עיררניספר

טפרים;בית-מטחררבע';רפיניםיעתרניםטפריםמדפיטאחרכ-רהיהטרנlג Pגיינתן ) 1

וסיהיוסכהגדרייביןנמנהאוסרנודהמדינה,גדיייבעינימאדחביבהיה~יא

אוסכנזי,וסנומיז ן~!(הממוסיה.גדייינמצארחרביהשביןרברוסה,החפוסים;ןגר'ז"ן·ם
~ 21 , 1 . asinski, T ~ l.u (. 
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רובםכמתבים,יכחובג)רעבר,אשכגז,צרפת,פי,יין,'שרגרןר,ב)הצררף,

ברכהוש;יה~י)חשברן,ה)ויגפריה, pד)'הטגגרן, hתררעי-פיפרייז,בשפת
 .) 1המדיגהתורייתט)הטבע,תרידרת tחגיארגרפיה,ז)

חרדךסגכ" Mיגדברהיהידיםמטרבישאחדיםהעירו,'הבקשהנעיי

הyנו7אשרעדהזה,בית-הספריכיביתונמרןשי;סכרםיאזהיחידש

יע-ה'אתקביראזבתי-ספר,'הגחוציםמה-מאדתבין,שבעירהיהידים

י, t'מהראועיו-כןבהרצארתיה,ווכיכיםכאיהבתי-טפרייטדעצונה

בצרי'זוהםהקהיה,חמשוביואחדיםאחדרביהסיבחרושהשיטוגות

אשריונעןבית-הספר,עיהונפקחיםיהירהזבגיסטרטע'הפקידיםאחד

בפאןושפת-עברהיהודיםתורתדבריבויוונדיםשהתימ;דיםי;דעת,~רכחר

הג'lחציג:הימודיםמיבדובהדרגה,בטדרבחדרים,ונאשריותרהרבהטרב

המדיבה.אזרחבתורעסקיויצרכייהודייכי

 1הר,.אתו.,וייזוןיגייקס:פרגיתתהישבההחייטהימאי 7ביום
ועודהורשאי,הדפרטמגטשיהפריפקטורהעי-ידיאייהםאותווישיוח-

שבבונכתב,בצרוףד!(,ריפקטורהאיכתב-הרשירןאתשיחההיוםבארתו

האדרגים",שגישיהטרבהגממתםאתמאדונה"תהישכהכינאונר,

הפריפק'lטרחועיוהדריש,הרשירןאתיהםרנרתגתידרידזרן,גייקס:פרגהגכבדיםי,

ביזההוא.בית-הטפרעיח Pהמפהועדיחבריאגשיםהישבהיפביוהציע

יהאיגטבדב,פבית-הס!:ר,יהיהשברהעיר,ריבעשיהרביונצאיהאיההאבישם

עיהפריפקםורהתאסירהזהבית-הספריפתחאשראחריהריבע.שי

ישבת-ונאתיהרראהרשירןקבירייאבבחגרשי;אהיהידים,המררים

היהרדים.ייייימימדיםיהיית-החגיר

הטוב:דשמגמתםידיידזין,גייקס:פרגאתהישכההידיעהההיאם iכ'

הי.איעי-כןמאד,כמאדבעיגיהישרהדעת,'ידי-היהרדים"מדונא,ד

ויקביהפריפקטורהאיי;פברתיעייהםשבקשי,הרשירןאתיהםגרתגת

 ...באוונגותםיעסוקמעתהאסורהיהרדיםהונוריםישארהרשיון.אתמאתה
הישכה.מאתרשיין,יקבייבו ri פ:~אשרעד

יירני 14בירםהפריפקטררהיהםשיחהרגייקס:פרג;זידזרןבקשת,"-פי
ארפבתההירםשבאיתראותם,רהידיעההי;שכהשיכתב-הרשירןאת

שיא,היהרדים,המיריםשארעי;שיאסררממגר,רדרשהשבררשהה~גיסטרט

ס:פרג Pגי;יעוועי;יהם,יידי-היהרדים,בהרראתועסרקרשירן,קבירריאבבחגר

 ..היהידיםהמרריםהםיוניוניישיטרברת,יהרדיעחרבהמטיתהיארדוידזרן,
 •רשייןי;הםשאין

עי"הרדעההמגיסטרטאיהפריפקז:ורהשיחהההראביוםואמגם

בית-םפרי;יסדרדרידזין,גייקס:פרגהגכבדים",.האדוביםשקבווהרשייןיבר

t ( כתה-:נבP כ.ביסשאררבי'הזהשהnכהבאיכ'במצ~יסזהבפיקרוב.רבאיסר":> 

 .ו S9ברמירישההעיישיהמנימסיסכתבייבו-רבסוה
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משהי,דתבביי"זקניהדבראתשירדיעממבר,רדרשההיהרדיםייידי

יעסקרשיארשירן,יהםשאיןהמררים,עייהשגיחמוטישעייהם

ארתםימברתשישהאבשים,אתהפריפקטררהיפבייציעוגםבאימברתם,

רעד-ההשגחה,יחברי

ברחוביירבי 20בירםשיהםבית-הספראתפתחררדרידזרןגייקסנןרג

אתבידיהםשימסררהיהרדים,יפנייהשתדירהתחייר , 588ברמרדיוגה

ישיטרברתידרעיםהיראיהששביאף-עי-פיואוי~יחנכם,בכדיבניהם,

בעיבינחשב(גייקסנןרגפוייןאתרחרבביםפרייןשפתה'סבהירדעיםיאנשים

שבכיעדמאד,בעיניהםהיררנכבדיםפויבי)יפט~ירטהפויניםחשרבי ;'<:

(י'~ארנכבדיםי",אדרניםבשםארתםקראריהםהנרגעיםהרשמייםהכ,זבים

השיטרניתמאנריהרדי),-"ז'ידיסתםכתבררנכבדיםינארריםדאפיירהיהדדים

ציהרהמגיסםרםשיהם-הספר rבבי,פרייןשפתימרדאתבידםימסרר

פ~י'ן,שפתייובדאשרריי",רקתפריני"מררהיספחעייהם

כברההראשבית-הספריפ,~יפקםררה,המגיסט;-םהרדיעייוני 27ביום

רשיין,יהםשאיןהיהודיםהמוריםעייהשגיחנצםררהיהרדיםושזקנינפתח

שאיןאחריהמגיסםרט,כותבדעד-ההשגחה,בדברעבודתם,אתשיפסיקו

ורשה,מתושבייהודיסוחראיזהיבחורמציעהראקבוע,רבבורשה

יוכיוהיאויודע-תורה,יאיש-אמוניםנןעירהנודע ,ניגס~ר~ר Rדרדןשמו

צמנאשבוהעיר,ריבעשיהאינטנדטנהרב,מקיםאתההואבועדימיא

יחבריימנותמציעמצדורהמגיסטרט~נקא';סקיהאדוןהוא,בית-הספר,

מירעציר,אגשיםשניהרעד

בבית-פרייןשפת"מדרשיוןישכת-החנרךנתנהההיאבידם

מתרדכנראהאשרטשעחרבסקי,ררארררזיניעזרשמראחדיאדםההואהספר

סגנרןידעיאהרשיון,אותרבדברהפריפקםורהאישכתבמכתבר,

הרבוהימיםשבאיתם(ידועמאדמכרע-:היהכתב-ידררגםראו'רתרגדפיה

שיהיהמררה,כישירביחרדפקידכי ;'שכתב-ידבדברידקדקהשיטונרת

ירתרפיייןשפתימידבעניןהשיםרנרתעינאמןהיהרזהמאד),יפה

מריבה,דעתשקנריאנשיםידרעיםוסהירידרידזדן,מגייקסנןרג

תימידיוארמזו1מרתם,עיעמדויהמרריםפתרחהיהבית-הספר

יהרציאהיהרדיםההרריםיבאתיהטותהיהאי-אפשרמאד;הירמועטים

עיההוסגחהרעדבדברבית~םפר,אירימסרםה"חדרים"מןבניהםאת

בדעתם,יהיה,ויאיקרםשיאמשה",דתבגי"זקניהשז:דיובית-הספר

בית-הספרשייק'ומ:'ידאגמרכרחזהיהיהממייאשכזה,ועדיקוםש~ם

רשיוןיהםשאיןהמימדים,אתירדרףמוכרחיםיהיוהרעדחבריוהפקידים

הפריפקםורהאיהגישורדוידזוןגייקסנןרגבארמנ,תם,מעסוקבעדםוימברע"זב,ז

'יהרבותשיסדובבית-הספריהחזיקהתאמצותםכיכיכתבו,שבהקרביגא,

רעיההמדינהי,ויבידתםיבנ~גדריהתרעיתיהביא"בכדיתימידיר,את

תררתאחריההריכיםהחשרכים,העירתרשבישיערפםקשי"זבפניבתהו

פקודתאינשמעיםאינםיימד,רשירןיהםשאיןשהמררים,רזבפגיןב,שה,
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יעד-ימנרתהיא;בית-הספרקירםיהבטיחהיחידההתחבריה .השיטרנרתי

ימרינרהשיטרנרת,יאריםבית-הספר,ע;האפיטררפרסיהיהאשרההשגחה,

מבקשיiםהםרעי-כושכזה,רעדממנרת,נמנעיםהחנרןישכתשיפקרדתה

רימנרתר.הזההרעדבעניויהח;יטשתמהרהפריפקטירה,מאת

החייטה,החנרךשי;שכתהפריפקטררה,השיבה.הזאתהקובינא .עי

תקנרתהממשיהתתקיואשרעדבית-הספר,ע;ההשגחהרעדימברתשיא

הפריפקטורה,שהיא,מפגיאך Jשבמדינהבתי-הספריכיכ"'ייתחדשות

אי'פעםערדפרנההיאההוא,בית-.הספר.אתיח.וקמאדשנחרץמוצאת,

המגיסטרט.הציעאשרהועדאתי~שדממנהרמבקשתהחנרןישכת

אתי~שרממבהרבקשההחנרךישכתאיהפדיפקטורהפנתהראמנם

משהי·תררתאחריההייכיםזקני gשיהשתדייתםהיתהטובהאביהרע,ן

השיבת.יאהישכההפריפקטררה.רבקשתידרידזרוגייקסנרגשימהשתדירתם

 .ניסדיאיהרעד-הפריפקטררהשיבקשתהעיבירם
אביאיו~ים,היהימיםוכמהההיאבית-הספדשיגררירהיהמה

שהגידוהתיורנהמכתביאייםיבי,שבידהכתביםמוידעת~בריים

היא·כך-גי;יזברק" gע;הזה,בבית-הספרפרייושפתמירהטשעחובסקי,

בסגר.יא'ערדארקטרברשבחרדשירדעים,אגיהחגרך,ישכתאיכרתב.-
בימים'הפייביםהמרריםשימהיתםנזיגםהמעידהזה,בכתב-התיוינה

זאחר"מאד~מקריקירכתבבשחתהבשפההמררהארתיכיתב ,'"כבההם
בית-'בע;יעםחיזהעשהההיא,בבית-הספרמירהתעידתוקביונבחואשר

כי-מק~יק;יתהוזהבמקרם(הארתיות ...בשכרויותתפסקךאשרהסםר,

;תתפסקוכמהרידעתהכתיבאתיקראאי-אפשראפושבשרםעדכך,

תבעאשראחריכ;רם.;רנתנריארהםחדשיםשישה .עברראבייר),

ששמיאחרמררהספחירתחתיימעברדתיפטררהישכרי,אתמהם

רמיבד'פוייו),בשפתעצי-(,,גנוס'בי"הואכוכשמו·ואמנםגנוסיערויטש,

היהאחר,בבית-ספרמודההיהכאשרכירעית,מדית·בעיגםהואזאת
יהראיי"ש,אותםרמשקהבתי-המשקהאית;מידיוהיידיםאתאתרירקח

בשחת";אדם'משים.ראינרבהקפהשרתהבבתי-המשקה,רייירתימיםיישב

מורה".יהירתאסרר-םשעחרבסקיכרתב _.שכוה

ייהידים'בפריין,מיריםאזהיררכגברסיערייםשכטשעחרבסקיאנשים

שפת.בריוהרררתפסויויםהירבית-ספר,"הםיסדיאםרדיידזרן,סנרג Pכגיי

ההם.יפדגרגיההמימחיםאת"מררים"ספחרבתסיברפר;ין

באשרמעשרתנמנערשהם ,יהזכירישרדרידזרוגייקס:פרגשייישבחם

 ..היהרדיםהמרריםהםימימי"שי;טיבית,"י;הידיעהפריפקטורה;מאתנצ~וי
"חדר".ישרםמ"מדשוםעיהי;שינר"אאחתפעםיאף ,רשיוו"יהםשאיו

בני-שהיהודיםראר,אשראחריירשה","תושביהמימדיםעשוכויא
מהתושבים,ורביםמימדיםגםישרבתוכםיורשה,י;ב;אמרביםהעריםש~ר

אות;םנזיה;שיגוררשהבגיהמ;מדיםבניהס.אתיהסמוסריםהיהידים
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יפיפרמם,אשרררשה,מתושביהיוהדיםאחדע'רגםהזרים,המ'מדים

"מד.מב:ושריםאיבםישרהבבישהמימדיםהיהידים,ביןדבריהם,

כתב-מישינותורשהבניהמימדים .הגישו 1810יאוגרמם 22בירם

הםרברשברשים,יש iש:פומ?המוהשבב?מאד,נ?עגהפרייןבשפת

כותבים:

משו~דתמוריורשה,מעירהישנה,הדתבניי;מטה,.החתומים

כיבורשה,יושביםשנהכעשריםזה?יידים,ם,יר 1$קטעדעראו

אנרוזאת"הע?ותמוכרחיםאנוהפרייציה,וכמסיהאוצרכמסיהמסים,

המרריםשועצוסמספרנתרבהרעכשיררבשרבררת,בפנסקיםיהוכיחיכויים

איוהעיר,ירשבישהםאומרים,רהםאחררתמעריםהבאיםעי-ידיהאיה

ירדעיסאנוכיהעיר,ירשבישהםירמר,א?ריכיייםמאיןיידעים,אנר

המעידיםפנקמיםיהםישזאתמיבדהעיר,תרשביאינםשהםבבררר,

א?זקניפנינייאנרמזריפים,הםהאוהרהפנקסיםתרשבים,שהם-ע?יהם,
התרשביםמאתנויגזיר'ישוא?וpצאו?אשזריםפקרדה,שהרציארהקה?,
כידיתרתעיהודבקההזאתוהפקודההרעייה,י~רהפקידהוחם,מכבר

ברחובחיפןמשהבןיענקעי'איזה ..רעתוזוהיוחנס,ארבית-כנסת,

אחרי,םביןמהרמה,רעשההמורים,הזרים,ארתםא?שהתנדעזיעונא,

משה,דתבניייידים,חניוי;תתיכויים.אנושאיןהתושבים,עיינו,יאמר

כברשינרוהחנררהקהו,זקניומאת ,שינוהרבניםמאתהסכמות?ניריש

מצרפיםאנוראותןחתומות,זקנינובידיתעידיתונייישאיתית,נתן

'יענקעיטיבה,הוכחהישםמיניסטר-הפניםררב-היכייתהנארריאדין

שרםיהםשאיןאנשים,שירבותמזייפיתחתימרתיקחזהמשה'בן

דתשמררימזריפת,נקשהמיניסטר-הפניםהנאררהאדוןאיוהגישחנון,

הנאירהאדיןאיפרניםאנירעי-כןבעיר,יהשארייכייזריםמשה

אנרמזאתארכיפה,?~צאו?אהזריםשהמוריםומתחננים,מיניסטר-הפנים

הנאורשהאדוומקויםואנונפש, 800שהםמשפחרתיניבניעםמתפרנסים

כיאתתיכף?גרשויצוהבקשתנואתימיאמיניסטר-הפניםורב-היכוות

התרשבים".מן?חםו?גזו?פה?שבתיהםאסורכיהזרים,

כשישיםרהשאר,פייניותבאיתיותמימדיםששהחתמרהכתבעי

עברית.איש,

ימגנוניכיתכנוגשימרתי,הזההכתבשיתרגימיאתבזההבאני

 ,ההם.ביוניםבירשההיהרדיםשיהקו?םררהתוידרת"'קירתחשיבים

שיפייניתרגרםמשה"דתשי;ה"דערעקט~ריםצרפיהכתבאי

הירvנשונואישוניאי,בןבערעקהקה?ה:זקניהיציאיאשרעברית,הודעה

מסו-וו"אתבנהאשרקווננברג,י;יאיפי?דהידועהמרמראבי(היאקררננברג

ברנסין,אברהםוהירשבפויין)הראשונהשהיתההירשה-יינאית,הברזו

אדרג,שימהמוובארטוב,אברהםאוקנהמרגוית,אהרןנפתייההוראה:ומררי

טבו,דודוחייםדוב-בערבןרפא"
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ישוממנויהבינישאי-אפשרעדכי-כך,נשחתהיאהתרגיםואדים
יאאיש-ששיםגיזרים,בירשהוהבי"דהקהישראשיזאת,'אךיהוציא

בין ,ובניתיובניואתיימדבכדי • nבעהעיפער nשוםביתדאי,~םפח

מזהכיאחרת,עירבזשהואוביז,רשהבזהיאבעהעיפער" ..,סזה

 .טופריםיריוקיימדו'א nהתימודמאמרעיבזהונמסכייצניעותתקיה·יצאת
ההידעהאותהשיתרגומהעםההואהכתבאתשיחiךמיב~טטר

הפרזידנטא'אותושיחיהפריפקטזה,בעניזיכריעשהיאד~ריפקט, ' .1

הקהיראש'שיבהידעתםשכתיבמהיבריפקידהבצררףהעיר,;שי
ימרדי-דתיהרררתמוכשריםהםורשהתושביהמימדים"אם.ןהרבנים,

בניהיהו,דיםעיהאיטירםתקנה,איחיקאיזהיש,אםייידים,ועברית

היהודים.'ידיבחנוךיעטנקרות n;~רתאר .1 '

באשרתמי,ד.התאזמאשר.רוענגזיעצקי,וישה,.העיישי,הפרזידנט

בני'היהרדיםעייאסורהגבוהיםהשיטונותאתיהטרתימעיה,ב,תבני

שאיזיהוכיח,שעת-הכ'יהפעםגםיומצאיירשה,יבואהעייםשאר

הפריפקט,איידצמבר) 15 (;השיבהעיר,אייהכנסזריםייהידים'':התיר
הי.הודים,יידיבחנוךהעוסקיםמיימדים", ..',הודיםמדיייתריש,,שבררשה

עירבזיהידייכיאסירהקידמת.הממשיהרתקנרת~יייזחוקיי I:!,ישו
מחיה.שיעסקבשוםפהיעסיקיוא~וירממייאבורשת,ישהית,אתרת
יאסו,שיאהפרזידנט,אתובגתפעמיםזהצוהשהפריפקטמארחיןאיים

הפריפקט.יקבישבקרובבודאיבה,ויהתישביירשהיביאיהידישום,עי
מיהידיםגםאב'מימד·ם,מאתיקיאמאד,רביםשכאיהקיבינא~בי

 .דרך-פרנסתם.אתמקפחיםהזריםשהיהידיםעסקים,·בשאר,העיסקים
מספרםאתיהגביישיאפתוממשיהממשיהשכיהפרזידנט,מעיר~גב"

צפוייורשהאתד.במקוםצפיפיםישבתאיתםיתתושיאהיהודים·שי

אומניתבידםיאיזיעייבהמרניהםה::ואיםהזרים,מהיהידיםנררא~םוז

הארמנותהתפווחותדרךעיגדיימנשויהאיההםהיהידיםבה.יהתפרנס

יארמניםהדיישהחמראתקיניםשהיהידיםהררה,כברהנםיויכי,.החרשת,

אתימכורשייכירבכדירמיה,ם l'Iמיאכיעשיתאיהאתימסיתיםובעיי-החרשת

D אנירעה.סחירהמע::ודשבאימניםהטיבגםכיעדבזיי,חיריתיהם

עזיבהאדמהבמדינהישיהרייעבידה.מיכשראינריהרדיששרםרואים,

היאמוטביאהאםיעבדהזאדמהיהםיוקחיםאו.נםימדוע ,ימכ~יר

"חתמאשרהאדם;',בעבודתשיעסקו'אומנות,בידםשאיז'יה;דים,יהררות
בירסהז'הת'שב"ותם

שדיתיהם .ירכרשהיהודיםעינאסר'דרשהשבנסיכות'העיר,יש

כי-זמזיצאהיאשכזיופקידה-זהבעניומייחדתיפקידהתצאאשר דע';'

ימת. !:jהיתהשהנסיוכת

באיתהים-Pהיהיאכברכנראה,ודוידזין,גייקס::ורגשיבית-הספר

היוהפרזידנטארהפריפקט,שהמיניסטר,ברדאיכן,אימ,אשהריסזעה,

יהרריתישכת-החניך,מאתתעודהיושאיןיאדם,אסררשבכיימזכירים,
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 ד48רוסהבבפיכרתהיהריי!כתייירת

גמאבי ,"םיר,.ימימדיםאןיאיבבן'בית-ספר,ים-Pשביבובקים"".דים
 ...באימניתםיעסרקאסרר'ירשהתרשבי ..יוביובדים
שאמנם , 1810ידצונבר 27בירםהפריפקםהשיבמיניסםר-הפניםאי

יהתישבבבייייהרדים'היתראשראחריאןבפי-הצררך,מימדיםבררשהיש

גם-כןרשאיהריר,~ים,הםבאשריעסרק'זכיתםאתהגבימבייבררשה,

 •מימדיהירתי"הרדייהרדי~י

היהידים·בררשהייידיביח-ספר'ייסדהראשרןשהנסירואף-עי-פי

בתי-ספר.ייסדיהרדיםשניכורדאחר-כןנסרהצ';יח,יא

~םינגרייראיהחנרןיעניני,;:זדירקםררנתן 1812יארגרסם 30בירם

at רשפתהםבעתרידרתגיארגרפיה,חשברו,בבתי-היהרדים"מדהרשירןת

דאניירביםשרבסקהברחרבבררשההיהרדיםייידינית-ספרריפתרחאשכנז

רשירןירשישפריני,מררהיספחפרייןשפתש"וברדכתנאי, 616,נרמר

זר.שפה'ימד

נומזהרכההפריפקט,אישהגישכקרבינא,כיתבשהראכפי ,~םינגר

צרפתישרנרתיהרררתמררימירשכררכברבית-הספרפתיחתבדבר,.יגיעה

מפנייראימ"המרריםכייר,מצאיאעבררשפתדתמירהאןופריין,

אתיפתרחיבריאינררעי-כןבבית-ספר,יהרררתררצימ,ראינםהקנאימ"

שאיןיבית-סםר,כניהםאתימסררירצריאהיהרדימההרריםכיב.ית-הספר,

רספרי-הדת.עבריתביובימדים

בית-יפתרחהרשירןאתזרסמאןאברהמקבי 1813יספםמבר 10בירם

הימידים~יבירשירןרבעיימרבחניםמררימירשיספחכתנאי,בררשה,טפר

בהם".בקי.שהראכובר,ישפתהדתימידימיבד
מארתםירתרהרבהבובעשהריצייחשהיאבנראה,בםרח,היהזרסובאן

מרא"מרבןהיהכיבהם,ייהחזיקכתי-ספרייסדשהתאמצרהיהידימ,

רדרידזרן.גייקס:פרגמאסרכהאשרחבריה,בתיהשתמש

 823נימרארגררדרכהברחרבשירבית-הספראתפתחזרסמאו,הרא,
איהגישיספםמבר) 20 (אחר-בןאחדיםרימימהרשירן.אתשקביבירם

עבר,שפתריאדתיאירדעיםשאינםהמימדימ,עיבתכ-שטנההפריפקם

'~יראיאיבתיב,ריא ttיקריאירדעיםשאינם.,הזרימי,המררימרכוי

at ,יהיהמירהרבימימדכיכיפקידה,שירציאהפריפקם,מאתרבקשרתירת

עניני-הדתבדעתר"יהבחןרבשר,הגרואדמשהראתערדה,יהביאו<חייב

רהראקתריים)',נזירים(בתהF;כי~רימהאברתשיהרקטרריםנירשפת-עכר

יהםשאיןרהמימדים,הוברריםהםמייפקידים,יהרארתנתסיכבעצמר

;r יהרררת.רשירן

הדברים,אייכשםיאהפריפקטמחצה:עשתהזרסמאושיהשטנה

יאןכזה),היתההקהישיד(ברדאיהמימדיםז.=ועי-ארדיתכתבגfשר

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



c88 .פרענקכ.ו

י"קרי;העי'יוסיהפרזידנטעיפקדראשכנזפרייןוספרתמרריבדבר

רוסירן.יהםשאיןהמוריםאתייענרוסיהרררת,רוסייןי~יםיוסאם

 t'כבעיי,וסנרדעאחייכי .ירעתראדהרעייהזרסמאןשיתחבייתר
מרריםנתפסרהיראתרעי-פיאש.יראחרייהמררים,המימדיםעיהישין

מירהבתררבתיהםאיארתרח iמספהיהרדיםנמנערבמאסר,יהישמיאחדים
בית-הספראובניהםאתימסררוסמאנררכמהכמהאחתיעי;בגיהם,

שיר.

בקסרברהפריפקםאיוסכתבוסני,בכתב-מיוסינרתזרסמוהתארנןכי

' J נרדנןוסהראבשעהעיירמ~ניםשאינםרהרבנים,הקהיראשיאתנרוס

פריין.ייעם,יממשיהנאמוהייתיעי

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



שסי~;יוסףאנרהםהמוציא:פריזrנמאןדודהעררך:

הנשב jמיםעפרבעאתאיוצ

תרען'ט

רביעיספר

שביהחמדירה

~. 
~~ 'Cc 4': .. '. " ... -. " 
~ ......... ~,;~"""~~"-;.:~' ~~ 

JIB ~"" --' 

תרע"טנרשה,

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 • H A T K U F A "םםםםם'םם
TERACKL וKWARTALNIK" L םםם

 REDAKT6R: D. FRYSZMANםם,ם
WYDAWNICTWO-SZTYBEL םםם

 WARSZAWA , 1919םםםםם'ם

DRUK. SZ. SIKORA i 1. MYLNER 
 WARSZAWA,. NOWOLIPKI 6 .םם

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



ים·יבהעבן.ן?ן
ם: J'דוספ .

םפווהנדח,

סרף-סרף

שלישי-חיקוומו,סחרר,סחרר

יגיווו,'פאשי,מושימרתיומיחמה,בשעת

-האביבביאעם
אגדההחורת,המכשפה

מעשהסיני,כהר

-,גנוו '''שמאת
 .-מן'שופג,

• IC • שטייבמIC ן

-ייביוה. .-
~ 

ויבברגו. • 1

והכיעקב

פוישמאו .,

ם: J'מגותד

 Tכהיעקבתוגוםגט".וו, .'מאתחזיוובטוריס,איפיגביה

- 1 ' 5ב!ייטאהוומיצקביזאדםנ!ודרת

וו!ב:;ייביחיאי-כשויציה ו~צקי 5ס •

ם:מדימא

חכמהספרי

וקורותיההסמדכהמשפט

הנפשמדור

-דשת Jבבסיכרתהיהודיםיתוידית
-כחאד
עךימךתשניגכךיעי

ברבפיישמעוו'ייו

-בוובשטיין ~'ח.

כויםטייטימ.

מ;;ת

, 
קבפרעב.ע.

אמוסוורו.ו.

נrייםייוהיי

ם:ייר ZIז

נשריפ

שירים

נטפים

שרימית

מוטיבים

בפריזהשיוחוק'

אידיייה 1היערמרי

כרהמה

שניאורו.מאת

קצביס,!יצחק 11

-",טנבריב·יסף /1

פוי~קביץוב.מ. "

1I ,פרישמאודו

" 
שםיבי .'א.

כהויעקב "

" 
פרישונאןדוד

I\r 

5S 

65 

132 

161 

1(9 

195 

ךגס

321 

335 

359 

393 

426 

451 

69 

יגנ

54§ 

 55נ

~ 

5:1;/ 

ד.-כ

602 

/,OG 

~i4 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



טשרניחןבסק'שארי

-ער'ם ('l.וiדכימי

QP החסידרתנו'רים) IV-I ( 

- .---אחיעבך""'רח
-דדמהבתר.-עם"טיסא
' '"J -

 ) lX-IV (הסערהמו

 ) IX-l (ערוםהדבית

 :וJבק'ו
 !'1i2פוירכבזז ,~ ,',!בנcת

י
-'יניוח.וו. 662 

,.-. 
ה:רפיג'יוביב

--גרייו iבו!!ת

 ר-'

673 

677 

679 
" 
" 

 ,ו"פ.

ה:פ"תקןהפןקמ'ח

 68.1 ר!~'כרז'רר 1tמאת

 ~ • 8ד. ,

~ 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



רביעיספר

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il




