על דפנות
הסוכות בקרב
בית ישראל
מתנוססות
לראווה,
תמונותיהם של
גדולי ישראל
למן הראשונים
ועד ימינו • מי
צייר אותן? האם
יש שמץ של
אמת באיורים
אלו? אלו זכו
לפרסום ונחשבו
כאמינות ואלו
נדחו והוערכו
כמזויפות? •
על כך ועל עוד,
במאמר שלפנינו,
שכולל שלל
גילויים ועדויות
המאששות או
סותרות את
המסורות בדבר
קלסתרונים אלו,
החל מהרמ"ע
מפאנו ועד
להרה"ק ה'דברי
חיים' זי"ע
ישעיה קצנלבויגן

מּונ ֶתָך
ֶא ְׂש ְּב ָעה ְב ָה ִקיץ ְּת ָ
ין כמעט סוכה בקרב עם ישראל ,שאין מעש
טרים אותה בתמונות גדולי ישראל לדורוש
תיהם .למרות שעל טיבן והאותנטיות של
חלק מהם יצאו עוררין ,כמו גם הפולמוס
העתיק אודות תליית תמונות הצדיקים בכל
ימות השנה בבתים ,האם הדבר נכון וראוי או לאו.
מסופר ,כי כ"ק האדמו"ר מפאפא הגה"צ רבי יוסף
גרינוולד זצוק"ל ,בעל ה'ויחי יוסף' היה פעם בחתוש
נה ונוכח באדם שניצב בכניסה לאולם ,והלה מוכר
תמונות מרבנים וגאוני ארץ ,עליהם נכתב באותיות
גדולות" :והיו עיניך רואות את מוריך" .נענה הרב
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מפאפא ואמר" :אין זו כוונת הפסוק"...
במאמר הבא ,נעסוק במקוריותם של
דיוקנאותיהם של כמה מגדולי ישראל ,שזכו לפרש
סום בכל תפוצות ישראל .האם הקלסתר הזה נכון
או מזויף ,מה עומד מאחורי הציור ,כיצד התקבל
בשדרות העם ועד כמה רחשו לו כבוד או אימון.

הרמ"ע מפאנו זי"ע
ציור דיוקנו של רבינו מנחם עזריה מפאנו זי"ע,
שנחשב לגדול המקובלים באיטליה ונפטר לפני

כארבע מאות שנה ,התקבל כמהימן והתפרסם ברש
חבי הגלובוס היהודי .ציור זה הפריך את השמועה
שנפוצה אודותיו ,שמועה שזכתה להתייחסות גם
בספרי הלכה שונים ולפיה הוא נהג לגלח את זקנו,
כמנהג יהודי איטליה .הציור שבה הוא נראה בבירור,
כשזקן נאה מעטר פניו ,הוכיח כי העדויות שעליהן
ביקשו לבסס רבנים שונים תיאוריות הלכתיות ,אינן
נכונות.
בספר 'וזאת ליהודה' שבו הובאו תולדות ומאמרי
הרמ"ע מפאנו ,מתייחס המהדיר בהקדמתו בהרחש
בה לנושא הדיוקן ומגלה ,כי זקינו היה זה שאחראי

במידה רבה להפצת תמונתו של הרמ"ע במזרח
אירופה .והוא כותב כדלהלן:
"עובדה מעניינת ,צילום דיוקנו של הרמ"ע זצ"ל
המופיע בספר .עקב השמועה שפשטה בימים ההם,
שמועה בלתי מבוססת ,המסתמכת על 'תשובה'
שמופיעה בספר שו"ת 'באר עשק' שם משיב המחש
בר לשואלו ,דבר חוק ומשפט ,על ענין היתר גילוח
הזקן (במספריים) והמשיב מסתמך על השמועה,
שרבנו הרמ"ע זצ"ל ,גדול מקובלי איטליה ,היה
מגולח זקן' .והוי חייף ראשיה ומסתפר בדוקניה
בכל ערב שבת כמנהג איטליה' .שמועה שסבי ע"ה

(הרה"ח רבי יהודה לייב וידיסלבסקי ז"ל מלודז')
לא רצה ולא הסכים לקבל כעובדה ,כי איך יעלה על
הדעת שהרמ"ע זצ"ל' ,איש האמת המולך בחכמת
האמת ומתנהג בכל דרכיו על דרך האמת -מסתפר
בדוקניה'.
"ואמנם החליט סבי ע"ה לצאת למאבק ולהוכיח
את האמת ופנה לרבה של פירארה ,הרב יוסף ירא
ס"ט ראבד"ק פירארה והגליל שבאיטליה ,עמו עמד
בקשר מכתבים בענייני כתבי היד שבספריות איטש
ליה ,וממנו קיבל את תמונת דיוקנו של הרמ"ע זצ"ל,
ציור קדמון שנמצא בק"ק מנטובא ,תמונת הרמ"ע

זצ"ל ,וזקנו מלא ,להראות גלוי לכל בית ישראל
ושרי התורה ובמיוחד אנשי חכמת הנסתר ,אל הוד
מראיתו ,כעצם השמים לטוהר ,בכדי להפריך את
השמועות ולהוכיח את האמת".
אגב ,בספר הישן יותר "תולדות רבינו מנחם עזש
ריה מפאנו" (פיעטרקוב ,תרס"ד) מוסיף המחבר
הרב וידיסלבקי ז"ל ,כי התמונה הגיעה מר' יוסף
ירא "ששלח לפקידי ק"ק מנטובה להעתיק על ידי
רשומת האור את התמונה מציור קדמון שיש להם".
עדויות נוספות על כך ,נמצאו במאמרו של רא"ח
דאנציגרקרן ב"המאסף" (תרס"ב ,שנה ז ,חוברת ב,
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