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  לכבוד קהל  �זיכרומנחת 
  'עדת ישורו�'

   1858הונגריה , קעזמארק
        כתב יד אשכנזי

        
מכן -של מסמך זה מכתב היד המקורי לעברית והתרגום שבא לאחר התעתוק: הערה

קליפורניה , מבוורלי הילס, ן אייזנברגישראל ומדל, רחובותבוצעו על ידי חגית צפרירי מ
אך , נדרשו מאות שעות עבודה, סמך קצרלמרות שהמ. 2009-2010בין השנים 
 ךהמסמ. חשו צורך לחלוק מידע זה, מארוק'שאבות אבותיהן ילידי קז, המתרגמות

  .יורק- המקורי מצוי בספריית הספרים הנדירים שבסמינר התיאולוגי היהודי בניו

  
עמודים קרועים מה חלק, היו הרבה קשיים במאמץ הזה כיוון שמצבו של המסמך בכי רע

. לנחש אותיות ומילים חסרות ,המאמץ המיטבי היה לקרוא והיכן שאפשר. דהויודיו 
שהטקסט במסמך  שמשה במקרים ,...)סימן הנראה כשלוש נקודות  (השמטה של מילה 

קריאות יותר אפשר למנת -עלשונה , כיםארו משפטים תביגנון של כתהס. לזיהוי לא ניתן
ה או תרגום מוטעה הם אך ורק שגיאכל . הערות שוליים הוספו להבהרה. טובה

  .באחריותנו
   

  מדלן אייזנברג
  חגית צפרירי

  
  

  :זה במסמךמופיעים השמות האנשים החשובים 
  

  הימלך בוהמ, החמישי פערדינאנד
  

  ווענעציאנער) נטל(נתן 
  לעווענשטייןבער 

  פאללאטשיקאהרון 
  סלומון פארלשטיין

  יונתן קירץ
  יהודה ראזענבערג
  יונתן ראזענטהאל

  הוואלף ראט זלמן
  הפרנז ראט

  חיים ריכטמאן
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  שמותשמות    אלהאלה
  ��  יי  שש  ננ  אא  הה

        
את רוח� לבנות את בית ' אשר גרו פה בעת אשר העיר ה

  וה� אשר אזרו חיל בכל נפש� ומאוד�, אל בית תפילה
  לאוצר  להביא רוחו   נדבה  ידו  מצאה  אשר  איש  איש

  עול� זכר� אלה לטובה לזכר, י�יהמלאכה מלאכת הבנ
      

   1בו�ט�י� �יהמה במנו
  

  ביבותיה�סמלבד אשר חזקו בידיה� והתנדב הע� מכל 
  איש איש נקוב בשמו

  

        2לישראלכי טוב 

        

  לפקלפק

                                                
 גברים   17- בהמשך ישנה התייחסות ל; בגימטרייה 17', טוב'נקודות מעל  3 1
ווה ערך ל שנת ש, 618בגימטרייה ' כי טוב לישראל'. האותיות לפק מרמזות על תאריך שהופיע ככל הנראה בשורה מעל 2

1858. 
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  שמו על כל עמו ישראל מכל צריה� 3יתגדל העזר ויתקדש
  נאיה�ותחת ש ...לא  ...א  

  לפני מלכיה� ושריה� ...לפקד�  ...
  תנ� לחסד ולרחמי� בעיני כל רואיה�לִ 

המה יענו , וזקני�אבי� לאבות הראשוני� נא  כי שאל
והמה לדור , ויגידו ל� את אשר ספרו לה� אבותיה�

ואנחנו , אשר היה לה� מימי קד�ַיי� ָענְ את ימי , אחרו�
זרי� , עול גלות סבלנו על שכמנו, קמנו תחת אבותינו

ומכל משפט אזרח , מושבותינו נחשבנו בכל מקומות
יע� , א כילידי אר  מלכנוכגרי� מאר  אחרת ול, נבדלנו

כי כבד לב מלכות עלינו ועל ישראל אחינו היושבי� תחת 
סגר עליה� פתחי שערי� , ממשלתו בכל מדינה ומדינה

בכל מדינות ) פרייאשטאדטא(וחומות רוב ערי הפרזות 
אשר , ויש, מלכותו לבל יבוא זרע ישראל לגור לשבת ב�
 אשר, ויש, לא נת� לזרע יעקב מקו� ללו� ב� לינה אחת

ישראל לחדלו פרזו� , נת� זרע אברה� לעבור בגבול� לא
  ; חדלו

, באה במספר הערי� האלה ג� העיר הזאת קעזמארק
בבקר . למסחר וקנסו הוכבתמבית ישראל לא בא  ואיש

עד אשר  ,כ� הל�כאשר בא  .שב הואבא ובערב  אהו
ואת פרישות דר� ָעְנַיי� ממרו� וירא את ' ה %השקי
והעיר ) לטובה( עלינוהטובה ' לב המל� כיד ה ויהיארצנו 

 �ילש. אנו חיי� ל�יבצאת רוחו ואת רוח הנסיכי� אשר 
ולהסיר כל  ינ(לֵ וע מוטות לשבור לטובהעיניה� עלינו 

   :ובינינו ביניה�מס� 
  ויהי

תחת  שישיבשנת אחת ושש מאות לאל% ה
        ממשלת פערדינאנד

F E R D I N A N D  I        
במצות המל�  אונגר�ת והדת נתנה בכל מלכו )4(*החמישי

מחומות ערי  לזבר בריחיכל  רילהס הדי� ויושבי על
הפרזות ולפתוח שערי הערי� למע� יבואו ב� ישראל 

כטוב , עריה� בתו� �ביתה בָ ְש יַ בחומותיה וגבולותיה ְל 
כ באו היהודי� בערי הפרזות משפחה "בעיניה� ואח

ואיש איש  וקנסומשפחה לעיר ועיר ויאחדו בה� במסחר 
' שר מצאה ידו קנה בחיי� שדות וכרמי� כברכת הכא

  ;אשר נת� לו
ושמו  לויוהוא  )ריכטמא�( �"רממשפחת  ויהי איש אחד

  .ועושר הו�ואס%  דרכיוכטמא� השכיל בכל יחיי� ר 'ר
 עד כונחקעזמארק ולא בהוא יצא ראשונה וקנה בית פה 

 וניחת המהאחריו  וזרעו; ואיננו אלוקי� אותוכי לקח 
באו לאחוזת אבותיה� וירשו ג� המה  תיות בנונובלקחו 

 העירההמה באו  הנלמקלאביה�  ק�את הבית אשר 
בסבר פני� קבלו אות�  העיר ושרי  באי� שט� ופגע בטח
   .אזרח כאחד משפטוכל  די� ודתונתנו לה�  יפות

  .העיר המה הגבירי� אנשי ש� מתושבי
אבל במדינת ... מלכי� ...  במדינת אוסטריי�(*) 
  ...היו� עד...מל�היה ... לא ... נגריהאו

        
  האלטענזיונת� רא' וש� השני ר יונת� קיר$' ש� האחד ר

והמה יסדו ליסוד אמונה מקהלות . הנאהבי� והנעימי�
וכה יוסי% להרבות אות� וכל  �ית כה' יברכ� ה .עירנו

  ;הבאי� אחריה� וצאצאיה� וצאצאי צאצאיה� עד עול�
  

 תהמידו כלומרו� המעלות י� אנשי� יבאו שנ ואחריה�
אהרו� ' האחד ר ש�איש וביתו באו  העיר עיילס

והיו  :זלמ� וואל  ראטה 'וש� השני ר פאללאטשיק
, לארבעה ראשי� כול� כאחד אוהבי השלו� והאמת

 כאישי באיוקבלו ישוב� של הבאי� אחריה�  מ(ייְ ִק 
מקרא שכתוב  בה� י�יקווי, האמת והשלו� אהבו החובה
 זרעכ�את  ולהרבות תכ�א להיטיב ושבתי 5זממתי אחינו

  .הימי�וב לה� כל טל
  

   מתגורר פההיה  יהודהובעת ההיא איש  בימי� הה�
  

 לשו�ו ... בוריג ...היה  הוא יהודה ראזענבערג 'ושמו ר
 כ"ואח ילדיהושלושה  האשה את להחיות ...לו  ...אשכנזי 

 זהכי  ימי� הארי�פה קעזמארק ולא  ... לראש הושיבוהו
 ... אובו ... האשה ותשאר לאר  החיי� �אלוקי … שלוש

כוח ומשפט  לה� ת�שניונתיישבו  הונגריהמ רוב� ככול�
   :י� מאר  נכריהיכגו וגרי� פה ... וקניי�במסחר  ...
צמח יגדל למעלה  הענפי�השרש הקט� הזה ע  רב  ועל

 �אלוקיאשר ברכו  טובוהיה הע  ההוא ישתחל על שדה 
למכביר ויהיה  ...ויעשה  לרחוקכו חוקותיו על פלגי מי� יל

  ; אמ� כלבבו ורוח ... 'ה כבית
  

כ� באו העברי� לעיר  במקומנוהתיישבו פה  וכאשר
יעלו  ובלייבי התושבי� פה  ומדימכל פינה  ...הקרובה לה 

בבית  נועירילמספר עשרה יקבצו יחדיו והתאספו פה 
 הרינ ש� �ופלש ט"בשבתות וי קיר נח  ה"מוהנדיב 
משה כחוק לישראל  תתורבספר  ולקרוא ותפילה

אחדות בעוד� מתי  שני�עשרה כה עשו  מני� בהתאס%
  .מספר ומעט גרי�

  
ועלו מספר בתי . אות� כ� ירבה וכ� יפרו ' הרבה ה וכאשר

אז באו כול� בברית  ,6ב"טו למשל לייבי האבות פה וב
. יחד ואמרו עד מחר אנחנו יושבי� באר  אהל ומשכ�

ש�  ,ולתפארתנו ש� ונבנה לנו בית התפילה לכבוד נעשה ל
  .7כפי� אל ונלבבינשא 

                                                
 .תחילתה של תפילה זו מזכירה את תחילתו של הקדיש 3
4

 68פראנץ יוסף ישב על הכס האוסטרי במשך . פראנץ יוסף, שוכנע להתפטר לטובת האחיין שלו, חולה נפילה, Iפארדינאנד , הבהרה 
בה בילה את שארית חייו בטירה של (והמיה בגלל הסימפתיה שלו לב. פארדינאנד היה מלך בוהמיה האחרון שהוכתר. השנים הבאות

, "פארדינאנד השפיר"פארדינאנד כונה באופן דומה , באוסטריה). פארדינאנד דוברוטיוי" (הטוב, Vפארדינאנד "כי 'ניתן לו הכינוי הצ  )פראג

 )http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I_of_Austria מאת (  "Gütinand der Fertige" (Goodinand the Finished)"ובלעג כונה 
5

 ."ִּתיָראּו-9ל: ֵּבית ְיהּוָדה-ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת- ְלֵהיִטיב ֶאת, ֵּכן ַׁשְבִּתי ָזַמְמִּתי ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה: "פסוק טו  ,מופיע בספר זכריה פרק ח" זממתי"הביטוי  
6

 17בגימטרייה  
7

  .קל ַּבָּׁשָמִים- ֶאל, ַּכָּפִים-ִנָּׂשא ְלָבֵבנּו ֶאל : פרק גת פםוק מא, ממגילת איכה 
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 ...קדוש ...  שיחננולה נשפו� יהתפהרינה ואל  אלש� 
   :את אלוקינו ...נבוא יחדיו בבנינו ובבנותינו כול� יחד 

יצא מחשבת� אל  יו� יו�איש אל רעהו  ויהי מדי דבר�
 ידוכאשר נדבה נדבות איש איש  ויגישו נדר ונדרוהפועל 
 והדלהעשיר לא המעיט  ,הביתלבני� העבודה  ... להביא
  .ידו מתתכפי הרבה 

הע� הזה בעיני שרי המלוכה המה  את ח� נת�' וה
 8לוחוכתב חרות על רשיו� ונתנו לה�  )המיניסטעריאי�(

נזכר  ועל הטוב: לבנות לה� בית התפילה כאוות נפש�
אשר היה בימי� הה� חכ�  עירנוש שר ושופט איש� 
  אוהב ישראל ושמו 9ע"אוה

  

F R A N Z   R O T H  

מלאכת הבית להחל ב …הוא היה בעוזר� לחבק 
 מקדש בית בנו אשר עד פהבוא� לשבת  ומיו� :ולכלות
את� יבמספר שאר קהילות הקֹדש לקראו בלא מעט 
 לותיובקה יקראו הונגריה תושבי … ועדהקהל  בש�
 שכ� …לבנות הבית עוד מתנה  �וישרכבוד� לה�  תחת
וִעטרו אות�  או� …על אחיה� בני הונזדאר%  אחד
את� בש� קהל ככל שאר מקהלות בכל מקומות ילקר

סתרו וראשוני� טר� ה 10בריתלה� חי ..:מושבותיה�
 י הפקידי�"כה ועפאהמל ישוי ע"ע י�יהבנהתחילו את 

   :הקֹדש עליה�העבודה עבודת  משמרתי מרוש

וק� הבית וחנכו אותו ברוב ע� הדרת ה ובחדש אלול
  ;כי טוב' להודות להמל� במיני� ועוגב בשיר וקול תודה 

וג� לדרוש  נכבדה 'האת  יראוילמדו הע� וי ולמע�
בשלו� המלכות ובשלו� העיר אשר אנחנו תושבי� 

ה שלמה "ומהגאו� המפורס�  … קרא באונגריא
 והגליל נסדור%הו, 13ק"דק 12ג"מוה 11ד"אב פערלשטיי�

 אמרי כטל והזיל, כת הקדשולפני פר' עמד בהיכל ה הוא
הטובה עליו לבר� את הע� וללמד� לכת  'הכיד  שפר

ה ורעות ובאהבה אחו זוב אחד וברוח "ב ישורמבשלו� וב
  ;על הטובות שעשה ע� אבותינו ועמנו' ולבר� את ה

 ...קראו לה� דרשו  בחנוכה ולהגדיל כבוד הבית הזה
הוא דרוש  לעווענשטיי� בער' ר התהיללקרא בשמו אשר 
 בלשו� אשכנזי למע� ישמעו ג� האנשי� אשר לא ...דרש 

מבני ישראל המה כי באו שרי ע� וע� להתערב בשמחתנו 
ו� ההוא לשמוע יקעזמארק לא היה כ עירומיו� הווסדה 

 ירכל הע ותהו�, ...קול המו� חוגג ליל� בבית אלוקי� 
נעימו בנגינת� חבל המנגני� אשר ה) המו� חוגג(מקול 
 ... ראזענטהאל ונת�י 'ר המפוארואיש . מיני זמרבכל 

 .בקולו נעי� וערב ...ולהנעי�  למעלה הל� לפניה� לשיר
ועשו יו� החנוכה ומאוד מאוד גדלה השמחה ביו� ההוא 

 אכלו ושתו וברכו את הש�, ו� משתה ושמחהיאותו 
כל  ב לנו ע�יוייט %יוסי כה, ברו� שהחיינו וקיימנו עד כה

' ע� האת תפילתנו יהי נו ויקבל שמעיישראל אחינו 
עלינו וכימי קד� תערב  כוננה ידינואלוקינו עלינו ומעשה 

לפניו עתירתנו כעולה וכקורב� מנחתינו ונבנה ונזכה 
שנית ידו לשמחנו ' % הילראות בני� בית מקדשנו כי יוס

    :אמ�: בשוב את שיבת ציו� במהרה בימינו

                                                
8

  .שיוןיאי אפשר למחוק או לבטל את הר, א"ז 
9

 אומות העולם=ע "אוה 
10

 .אפשר להניח שזו השנה שבה נוסדה החברה קדישא. 1852או בשנת , 612בגימטרייה  
11

 דין אב בית =ד "אב 
12

 מורינו הגאון =ג "מוה 
13

 דקהילה קדושה =ק "דק 
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 �זיכרומנחת 
        
        
        
        
        
        

 לכבוד
        
        
        
        
        
        

  פה קעזמארקפה קעזמארק
        
        
        
        
        
        

  נטל ווענעציאנערנטל ווענעציאנער

תוהרעו  האחווה אזכרת 

 עדת קהל �ישורו

 אוהב� מאת הכותב
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 העתי� קורות
והשתלשלות והשתלשלות 

  הסבותהסבות
 מעת

  
  

  אשר באו היהודי� אחד אחד במתי מספר
  ומעט גרי� לשבת פה קעזמארק עד אשר

  התפלה  בית מקדש מעט בנוח� בנו בית 
  עד  14ב"תר  משנת  כולל  ותפארה  לכבוד
  פרהלמע� דעת כי משרש צדקה י 15ג"תרי

  ;ישע                            
  

  נכתבנכתב
 16בשנת בינו לעתי�

 לפק
                                                

  5602=1842בגימטרייה  14
15

  1853=5613 בגימטרייה 
16

   :'בינו לעתים'נקודות מעל כמה פירושים ל םישנ 
   .1858=5618 = 'בינו לעתים'בגימטרייה  - 
  . בינה לעיתיםגרסה של  - 
  ;רונגמותחיל נ' הרת עזב ,נצליחועשה נ' העזרת ב =' ו' נ' י' ב :ראשי תיבות - 
 ידעתשון ל, הילהתיר לע= ' ת' ע' ל: ראשי תיבות - 
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  ספר
        

  מי מנה עדת   יסדי קהליתולדות מ
  במדינה יהחופשפה קעזמארק עיר 

  בראשונה  פה  נתיישבו  מתי ואי'
  מעונה  ושוכ�  מרו�  יושב  בעזרת

  המדינה ונסיכי  המל'  �ברישיו
        ראשונה     במלכות     יושבי�

        

  ווותוכותוכ
        

  ואמונה   אמת   יושר   בכתב   רשו�
  תקנות ומנהגי� מעשה כל ימי השנה
  כחוק לישראל ומשפט כל עיר ומדינה

  באחרונה  הבאי�  דורות  דעת  למע�
  אבותיה� לעשות בראשונה את אשר יזמו

  נכונה  יבצר לעשות  לא  מבניה�  וג�
  ברינה    לציו�    נבוא   כי   דע

        
  17לפק

  נעשה
  קעזמארק פה
                                                

17
  .תאריךה מהולדעת  ותאפשר ןאי, בעמוד זה, אף על פי כן. מציין קיצור של תאריך עברי) לפרט קטן(לפק  
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  העיתי�העיתי�קורות קורות 
  והשתלשלות הסבותוהשתלשלות הסבות

  מעטעד אשר בנו בית מקדש , עדתנוישבו פה קהל ינת ...מש
  

  וא  מו ישראל מכל צריה�עו 18מושיעהיתקדש ועזר התגדל י
  לפקד� ריזכו, בהיות� באר$ לא לה�

  ויתנ� לרחמי� בעיני כל, לטובה לפני שריה� ומלכיה�
  ;רואיה�

  המה יענו ויגידו, זקני'ושאל נא לאבות הראשוני� אבי'  כי
  ,והמה לדור אחרו�, ל' את אשר ספרו לה� אבותיה�

  ואנחנו קמנו תחת, אשר היה לה� מימי קד�ָעְנַיי� את ימי 
  זרי� נחשבנו בכל מקומות, עול גלות סבלנו על שכמנו, אבותינו

  כגרי� מאר$ אחרת, ומכל משפט אזרח נבדלנו, מושבותינו
  י כבד לב מלכות עלינו ועל ישראליע� כ, ולא כילידי אר$ מלכנו

  סגר עליה�, אחינו היושבי� תחת ממשלתו בכל מדינה ומדינה
  ות בכל מדינ) פרייאשטאדטא(פתחי שערי� וחומות ערי הפרזות 

  אשר, ויש, לבל יבוא זרע ישראל לגור לשבת ב� מלכותו
  אשר, ויש, לא נת� לזרע יעקב מקו� ללו� בה� לינה אחת

  ;19חדלו פרזו� בישראל חדלו, לעבור בגבול� .�זרע אברה �מאנו נתו
  

  ג�
  

        העיר הזאת קעזמארק באה במספר הערי� האלו ויושביה
        
        
  

                                                
18

  .'שם האת מוגדלות ומסמנות  ותת המילים הראשונערבהאותיות בתחילתן של א 
19

נראה שהסופר התחיל לכתוב מחדש באותיות דפוס . במסמך זה 3ן לפסקה הפותחת בעמוד פסקה זו זהה כמעט לחלוטי 
   .ולא סיים


