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pppp נפלאה, מזכרת היא משפחתית מונה 
 לבושים כולם נצח. מזכרת רוב פי על 1'

המ־ אל מחייכים מהודרת, בחגיגיות
 אושר של אחד רגע ומקפיאים ■!צלמה

 שצולמה משפחתית תמונה היא כזו נחת. ושל
 התמונה שבגרמניה. קובורג בעיר 1894 בשנת

ומי. המי כל בה ונראים משפחתית בחתונה צולמה
לש אנגליה. מלכת ויקטוריה, יושבת במרכז

 השני. וילהלם הגרמני הקייזר נכדה, יושב מאלה
 ניקולאי רוסיה של העתידי הצאר עומד לימינו,

 הקייזר. של דודנו גם הוא רומנוב, לבית השני
 אנגליה מלך ולימים המלכה של בנה מאחוריו
 נכדתה עומדת לקייזר המלכה בין השביעי. אדוארד

 אשתו - השביעי אדוארד של ואחייניתו המלכה של
השני. ניקולאי של

 ילדים גם יש שמות. הרבה אנשים. הרבה
 חבושים נפוחות, בשמלות לבושים כולם בתמונה.

 כולם. מהודרים במקטורנים. ורכוסים במגבעות
למדי. מאופקים

 מערך את המסכמת תמונה זוהי תרצו, אם
 הסוריאלי&זית והתסבוכת הקשרים הכוחות,

 מלחמת - נוראה עולמית מלחמה לכדי שהתלקחה
הראשונה. העולם

 מיום שנה עשרים הכל בסך לחלוף צריכות
 קשר להם ויש - שהמצולמים כדי התמונה צילום

 כמובן באלו. אלו יילחמו - הבאות בשורות לנאמר
המ יתר וגם למלחמה תצא לא ויקטוריה שהמלכה

 ספונים יישארו המלכות לצלחת הקרובים צולמים
 מיליוני את ישלחו הם אבל שלהם, הפאר בארמונות

באלו. אלו לטבוח עמם בני
 החתונה אחרי בלבד שנה עשרים יקרה זה

 העשרים, המאה תתחיל וכך בתמונה, שהוקפאה
האנושות. בתולדות ביותר והרצחנית המדממת

ישן עולם חדש, עולם
מב הייתם לבטח הזו, התמונה את ראיתם לו
ב...שפם. חינים

הוא בהיסטוריה הקיסר. יושב למלכה קרוב

 הוא במשפחה אבל השני׳, וילהלם ׳הקיסר מכונה
 ומשומן מחודד שפם לו יש ׳וילי׳. בקצרה מכונה

 וכך בתמונה כך מעלה. כלפי מופנים שקצותיו
 גרמניה. קיסר וילהלם, של התמונות בכל למעשה

 אלברט ויקטור וילהלם פרידריך הוא המלא שמו
 כווילהלם אותו זוכרת ההיסטוריה אבל מפרוסיה

 ששימש הוהנצולרן מבית השליטים אחרון השני,
פרוסיה. ומלך גרמניה כקיסר

 .1918-1888 השנים בין בגרמניה שלט וילהלם
 את הוביל תוקפנית, חוץ מדיניות ניהל זו בתקופה
 לאחר והתפטר הראשונה, העולם למלחמת גרמניה

 היה המחודד שפמו גרמני. בהפסד שהסתיימה
 שנות שלאורך הגרמני הקיסר זהו שלו. ההיכר סימן

 הקולוניאלית התפשטותה את להרחיב רצה כהונתו
 על וצרפת בריטניה עם ולהתחרות גרמניה, של

 "המדיניות העות׳מאנית. באימפריה גם השפעה
 חוגי על־ידי נתמכה שלו, השאפתנית העולמית"

 לכלכלה שווקים שביקשו והתעשייה, המסחר
 הנאצית גרמניה שלפני בשנים המתפתחת הגרמנית

 י בעולם. השתוללו עולמיות שמלחמות לפני ועוד
 היה כסף, של מגש על הקיסר קיבל אותו העולם *

 התשע־ המאה שלהי - השנים שינוי. בשלבי עולם
 במעבר שמקורו במשבר שרוי הגרמני הרייך עשרה.
 מהמהפכה כחלק מתועשת, למדינה אגררי ממשק

 שנה מאתיים לא אפילו להאמין, קשה התעשייתית.
 חיים אנו בו כך כל המודרני העולם בין מפרידות

 היו רכבת או קיטור בשורת בו עולם לבין היום,
עצום. שינוי

 במאה העולם שעבר והתמורות השינויים
 במבנה שינויים השאר בין היו התשע־עשרה

 מרחיקי חברתיים שינויים כצפוי, שגררו, הכלכלי
 רגלי את הגדולים התעשיינים דחקו למשל כך לכת.

 גם גברה הרב הונם ובעזרת הישן, הביניים מעמד
 בתעשייה המועסקים מספר הפוליטית. השפעתם
והיערנות. החקלאות שבתחום לזה השתווה

הגר הקיסרות הפכה בה הזמן נקודת הייתה זו
 עם יחד הגדולות, המתועשות האומות לאחת מנית

הולכת גרמניה המאוחדת. והממלכה הברית ארצות

 הבריתות מערכת על שיננו הספר בבית ומתחזקת.
 מזנקת בהן הללו השנים הן ואלו ביסמרק, של

 עוד לא העיור. מגמת ומתגברת גרמניה אוכלוסיית
 יחד קדימה, צועד העולם חקלאיות, וחוות כפרים

 הבשורות את שמביאים והעיתונות הרכבת עם
החדשות.

 להתמודד הייתה יכולה לא הגרמנית המדינה
 במיוחד הגרמנית, בחברה שנוצרו הפערים עם היטב

המת את להפיג וכדי לבורגנות, הפועלים מעמד בין
 אל הלב תשומת את להפנות ביקשה החברתיים חים

 זו אימפריאליסטיות. שאיפות וטיפחה לרייך מחק
 ישראל ארץ אל השני וילהלם פוזל בה הזמן נקודת

לביקור. לקפק ומחליט

?2ה־ וילהלם אתה, מי
 המתוקשרים הביקורים לאחד שנחשב הביקור,

 שנה 120 לפני החודש התרחש החדשה, בעת ביותר
 ולהגיע סוס על לעלות החליט השני וילהלם בדיוק.

 וכבר דתי, גם אבל פוליטי ביקור היה זה לירושלים.
 נזרעו אפילו, נולד, לא עדיין ימ״ש כשהיטלר אז,

 הגרמני, הקיסר כתב וכך שנאה, של ראשונים זרעים
 הקונגרס על שקיבל הדו״ח בשולי עמלק, מזרע

 היהודונים כי בהחלט, מסכים "אני :הראשון הציוני
לפלשתינה". יהגרו

 בתוכה מקפלת הזו ההתבטאות כי ספק אין
 וילהלם של יחסו ואכן מובהקת, אנטישמית נימה

 במספר נרשמו לחובתו מעורב. יחס היה ליהודים
 אבל בוטות, אנטישמיות התבטאויות הזדמנויות

 תרבותית לפריחה היהודים הגיעו שלטונו תחת
רמות. ולמשרות י.פ.) נאמנה. יהודית בעין (מסוכנת

 שתמך אנטישמי מכומר מושפע היה וילהלם
 יהודים קבוצת לו הייתה אבל אנטי־יהודית, בחקיקה

 הבדולח ליל אחרי לידידיו. והיו קירב אותם סגורה
 גרמני", בהיותי מתבייש אני "לראשונה, הקיסר אמר
 הביע השנייה, העולמית המלחמה פרצה כאשר וגם

 היטלר של ממדיניותו רצון שביעות חוסר וילהלם
בא לטעון ממנו מנע שלא מה היהודים, כלפי ימ״ש

מלחמות לשתי גרמו היהודים כי מזעזעת נטישמיות

®!
 שער בראש
 הייתה הכבוד
 "ברוך כתובת

 ד׳ בשם הבא
 בשם בירכנוכם

 השני וילהלם ‘ד
 ואוגוססה
 ירום ויקטוריה

 מתחת הודם".
 הייתה לכתובת

 הנשר תבנית
 וסמלים הגרמני,

 בראש טורקיים.
 הונחו השלטים

 ספר כתרי שני
 עשויים תורה
וזהב... כסף

 מכומר הושפע
 מימין: אנטישמי.

 בכובעו הקיסר(לבוש
 בוזר בביקורו הלבן)
 שער משמאל: הבית.

 הרבנים היהודים.
 יושבים והנכבדים

בסוכה
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ודגליםתורהספרישגי
מימץ:.הקיסרלצידם.
העירבשערינכנס

משמאל:העתיקה.
מעברעלהגשרחנוכת
898מוסררה

ביומניםעיון

התקופהבנל

ודפדוף
באלבומי

ההיסטוריה

הראשכימגלה,

תמידהיהודי

מחוץעבד

כךלקופסה.
בעלילמשל
שבית?בתים

סמוךהיה
שבהםלרחובות

הייתהעתידה

התהלוכה

הקיסרית

השכירולעבור,

צפייהמקומות

הבתיםגגותעל

המרפסות...ועל

"...כתב1940בשנתלאחותובמכתבהעולם...

דרדרוהןאותןהמדינותמכלמגורשיםהיהודים

כלפיהם".לעוינות

היה1898בחורףישראלבאסהקיסרביקור

בתקופהישראלאסבתולדותבולטתציץנקודת
הציונות.ובתולדותהעות׳מאנית

ופמלייתוהקיסרשההימיםמחודשלמעלה

המתוקשרהביקורכשבמהלךישראל,באס

בעריםביקר•הואתקדים,חסרבאופןוהמסוקר

כולןוביירות,ירושליםיפו,חיפה,קונסטנטינופול,
העות׳מאנית.האימפריהשלטוןתחת

הצטרףגרמניהקיסרשלהמתוקשרביקורו
בנישלישראלבארץביקוריםשלארוכהלשורה

אדוארדכמואחרות,ממעצמותמלוכהמשפחות

מלךולימיםמוויילםהנסיךאזשהיההשביעי,
פרנץאוסטרו־הונגריהקיסרשלביקורובריטניה,

סואץ,תעלתפתיחתלכבודב־9681,הראשוןיחף

הצארשלאחיוניקולאי,הגדולהדוכסשלוביקורו

.1872בשנתהשני,אלכסנדר

והאימפריהישראלאסבהןהשניםגםהיואלו

חיצוניותלהשפעותנפתחובכללותההעות׳מאנית

הקולוניאליסטיות,המעצמותביןכוחותומאבק
ביןהתחולל,ורוסיה,בריטניהצרפת,ביןבפרט
ישראל.אסשלגבהעלהשאר,

ומזחסלגרףתאורה,סוסים,

כאמור,סוקרה,לירושליםהקיסרשלכניסתו

המקובלותהמידהאמותפיעלאפילובהרחבה,
בפעו־נקטוובירושליםהתרגשכולוהעולםכיום.
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$TS1$בפעולות$TS1$

$DN2$בפעולות$DN2$אנשישקלולמשל,כךבעליל.שגרתיותלא

בחומתרחבפתחלפתוחהעות׳מאניהשלטון

בנפחלגידולציפיותיהםבשלירושלים,שלהעיר

כתבמצדוהקיסרהביקור.בעקבותבעירהתעבורה

לאזהברברישמעשהמקווהאניזאתלמנועש"יש

בחומהנפתחכןורחבמיוחדפתחאבלייעשה",

פמלייתנכנסההחדשהפתחודרךיפולשערסמוך

לירושלים.הקיסר

שלקדחתניותהכנותקדמוהקיסרלביקור

לארבותשניםהעיר.פניוחידושמאסיביניקיון

גודלסדרבפרטוירושליםבכללישראלאס•ידעה

מאסיביתהיערכותשלמפורטדו"חהכנות.שלכזה

הבנייהיועץשהיהמישיק,קונרדידיעלנכתב

ירושלים.לעיריית

שלשלםציהסוסים.הובאוכברהקיץבתחילת

והוכשרהמקושטאבמיוחדהובאומרכבותסוסים

מעב־ארבעהגישורבאמצעותליפוחיפהביןהדרך

רי

$TS1$מעברי$TS1$

$DN2$מעברי$DN2$.יריחואלמירושליםנמתחטלגרףקואפילומים

שלבסופואירופה.עםרציףקשרלהבטיחכדיזאת

שימושללאנותרוהקוליריחוהקיסרירדלאדבר

הביקור,לכבודחדשמזחנבנהבחיפהממש.של
כלבחשבוןונלקחומיוחדמדרגותגרםהותקן

הקיסרשלמולדתמגבלהכוללהאישיים,הפרטים
הפי־המגבלהבשלזרועו.במקלעתהשניוילהלם

זית,

$TS1$,הפיזית$TS1$

$DN2$,הפיזית$DN2$ורעייתוהקיסראתשתשיטשהסירהצורךהיה

ובחיפההמתאים,בגובהבדיוקלהיקשרתוכל

המלאכה.עלשקדו

"תומאסהנסיעותוחברתהוא,חדדארעאסדנא

אתלשנעהזיכיוןאתשקיבלההחברההייתהקוק"

ואםממש,'שלמחנההוקםביפוופמלייתו.הקיסר

הלוגיסטיקהאתולבחוןאחורניתהראשאתלסובב
הפמליהלכלמאובזרמחנהשכללההזוהמורכבת

מאד,גדוליםאוהלי־טרקליןשינה,אוהלישל

מלצרים,וטבחים,פרדות,500ניידים,מטבחים
כילהתרשםאפשרבהחלטונושאי־מים,משרתים

הביקור.לקראתמגדרהיצאהישראלארץ

גדרפורץמלך

"מלךהדרכים.הורחבוכאמור,בירושלים,
השערנוכחבזיכרונותיויליןדודכתבגדר",פיס

ציוןהרעלנוספותדרכיםבחומה.שנבקעהחדש
לחם.לביתהיורדיםהשביליםגםוכךמחדש,נסללו

לאפ־כדילמישורהפךוהעקובנהרסוישניםבתים

שר

$TS1$לאפשר$TS1$

$DN2$לאפשר$DN2$מבחינהלפחותהקיסרית.המרכבהמעבראת

"הרוויחה"וירושליםמשתלמת,הייתהההשקעהזו

המלכותי.הביקורבעקבות

בדרךבנייהתוספותהוסרונוקו,העיררחובות
)המקבילהה"רשות"פקידייפו.משערהיורדת
י.פ.(ירושלים.עירייתשלהמעשיתוגםהרעיונית
תיליבעצמםלנקותהשכונותתושביעלאכפו

חצ־ולגדורשניםעשרותבמשךשהצטברואשפה

רות

$TS1$חצרות$TS1$

$DN2$חצרות$DN2$.העירבשוקינרחביםשיפוציםנערכוופרצוא

הקיסרנכנסשערושדרךהכותנה,שוקשופץובפרט
שיפוציםנערכועצמוהביתהרעלגםהבית.להר

הסלע.בכיפתמיוחדיםתאורהפתחיונפתחו

המיםאספקתמערכותאלה,בכלדילאוכאילו

שלאדברהביקור,לקראתושופצושופרולירושלים
למעשה,לביקור.שקדמוהשניםבמאותנעשה

עבורמיוחדפאראוהלהוצבהנביאיםרחובלאורך

הוקם,לאעדייןדוד""המלךמלוןאשכנז"."מלך
מיוחדים,עץמבניגםהשארביןשכללווהאוהלים

המלו־לחדריתחליףהיואוכל,וחדריקריאהאולם

נות

$TS1$המלונות$TS1$

$DN2$המלונות$DN2$כיום.לנוהמוכרים

נובחים,)לא(קכלבים
עוברתהשיירה

באלבומיודפדוףהתקופהבניביומניםעיון

עבדתמידהיהודיהראשכימגלה,ההיסטוריה

היהשביתםבתיםבעלילמשלכךלקופסה.מחוץ

התהלוכההייתהעתידהשבהםלרחובותסמוך

גגותעלצפייהמקומותהשכירולעבור,הקיסרות

המרפסות...ועלהבתים

הביקור,לקראתלירושליםהגיעורביםאורחים
אורחיםמ־000,3למעלההרשימות,פיעלכאשר

מלאותהיוכולםידימועד.מבעודמקוםהזמינו

רזרבייםאוהליםהקימוהמלוןבתיובעליבעבודה,

ההמונים.אתלקלוטכדיבחצרות

הכו־רמתהמסורת.כמיטבאבטחהגםוהייתה

ננות

$TS1$הכוננות$TS1$

$DN2$הכוננות$DN2$רחובותאתמילאושוטריםעלתה,והביטחון

הנכנסיםנבחנוהגבולותבמעבריהנקיים,ירושלים

המרפ־ועלהשלטוןנציגישלהפקוחהעינםתחת

סות

$TS1$המרפסות$TS1$

$DN2$המרפסות$DN2$כדיהנכסבעלשםאתלכתובהבעליםנדרשו

הבית.אליסתנןלאשאישלהבטיח

הביקור,בעתלנבוחהיהאסורלכלביםאפילו
עברההשיירההזה.האיסוראתאכפהוה"רשות"

שלוותאתלהטרידהיהאסורנבחו.לאוהכלבים

להובילקצרזמןבעודשעתידמיהקיסר,שלנפשו

עולמית.למלחמהגרמניהאת

אומנו־ציוריםהונפו,דגליםהונפקו,מטבעות

תיים

$TS1$אומנותיים$TS1$

$DN2$אומנותיים$DN2$מיוחד.כיסאאפילוונבנההביקורלכבודציורו

עלהקיסרשלדיוקנועםבגלויותכוסתהירושלים

ירושלים.נופירקע

השם"בשםהבא"ברוך
ועדבהכנות.חלקנטלההיהודיתהקהילהגם

שקדבירושליםהעדותכלמנציגישהורכבמיועד
הימים,מסורתכמיטבייחודי.כבודשערהכנתעל

לבנותנהגומעלה,רמיאנשיםשלבואםלקראת

ובתוךהאורחים,עברודרכםמקושטיםשערים
נבנוזהבביקורגםהפנים.קבלתהתקיימההשערים

שערה.וסגנוןעדהכלשערים,

השניוילהלםלכבודשנבנההיהודים׳׳שער

מביןביותרוהמקושטביותרהגדולהשערהיה
וכיכרכללמרכזכיוםשוכןבובמקוםהכבוד.שערי

השערמבנהבתוךהיהודים.שערהוצבהדווידקה

העדותראשיהמתינוהאחדבחדרחדריםשניהיו

הראשיים,הרבניםשניישבוובשניהקהל,ומנהיגי

הגאוןומרןאלישר,שאוליעקברבילציון,הראשון
שנלקחובפרוכותקושטהשערסלאנט.שמואלרבי
ורעננים.ירוקיםעץבענפיחופהוהואהכנסת,מבתי

בי־ד׳בשםהבא"ברוךכתובתהייתההשערבראש

רכנוכם

$TS1$בירכנוכם$TS1$

$DN2$בירכנוכם$DN2$ויקטוריהואוגוסטההשניוילהלםד׳בשם
הנשרתבניתהייתהלכתובתמתחההודם".ירום

טורקיים.וסמליםהגרמני,
תורהספרכתרישניהונחוהשלטיםבראש

התנופפוהצדדיםמשניכאשרוזהב,כסףעשויים

תורה.ספרישלרימוניםובתווךוטורקיהגרמניהדגלי

הסוכה.אלהםגםהוזמנוונכבדיםציבוראישי

הביקור,לכבודלירושליםהואגםשהגיעהרצל,
הישןהיישובאנשיאבלדבריםלשאתאמורהיה
הקיסרעברכאשרואכןתוקף,בכללכךהתנגדו
באותהושהההרצלממנוהורחקהיהודים,בשער

השתנהלאדברכיצדלראותמדהיםבמלון.העת

אחורנית,שנהועשריםמאהאז,גםהיוםועדמאז

האשכ־היתומיםביתילדישלעמדושורות־שורות

נזי

$TS1$האשכנזי$TS1$

$DN2$האשכנזי$DN2$דגלים,ובידיהםכתריםראשיהםועללבןלבושי
שנכנסהאשכנז,מלךהקיסר,מרכבתלכבודושרו

יברכךאליךפניויאריקדמךציוןאלוקיהעיר:אל

להאירהציוןאויתהמעטירהעירהבאברוך

הבאברוך

לבררכדיהקיסראליצאהמיוחדתמשלחת

אובגרמניתישירושהנעריםרוצההואשפהבאיזו

שאני"ברורהשירשלגורלואתחסוהואבעברית,

בעברית"...מעדיף

למלכיםתשועההנותן
חיפהנמלדרךוכניסתולאסהקיסרהגעתיום

ירידתועםמידכאשרבחיפה,שבתוןכיוםהוכרז

ולאחריהמלכותית,פניםקבלתנערכההמזחאל

בגרמניההתקופהעיתוניהכרמל.ממרומיתצפית

שנשקףהמראהאודותנרגשיםבתיאוריםמלאים
הכרמל.ממרומי

36בעמיהמעיר

הערה




אנטישמיקיסר

ירושליםבשערי
30מעמיהמשך
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המרפסותעל

הבעליםנדרשו־

שםאתלכתוב

כדיהנכסבעל

שאישלהבסיח

אליסתנןלא

אפילוהבית.

אסורלכלבים

בעתלנבוחהיה

שלאהביקור,

אתלהטריד

נפשושלוות

מיהקיסר,של

בעודשעתיד

להובילקצרזמן

גרמניהאת

למלחמה

עולמית...

הז־י-נור.זיקוקיכש1ן

לזכרבכרמלאנדרטה

בחיפההקיסרשלביקורו

חול־כולוכשהשיירהליפו,הקיסרירדמחיפה

פת

$TS1$חולפת$TS1$

$DN2$חולפת$DN2$מערות,נחלמעלשנבנומיוחדיםגשריםפניעל

הקיסרביקרוביפותנינים.נחלובשפךדליהנחל
יצאוומשםבעירהטמפלריתבמושבהורעייתו

באמצעכאשרלירושלים,שישייוםשלבבוקרו

היהודיהחקלאיהספרבביתלביקורנעצרוהדרך

שלקצרהפגישהנערכהגםשםישראל,מקוה

הרצל.עםהקיסר

ובשבתהגיאבשערהפמליהחנתהשבתבליל

יצאוגושבאבולירושלים.לעלותהחלהשחרעם

פעלו־במופעהקיסראתוהפתיעומגדרםהתושבים

לים

$TS1$פעלולים$TS1$

$DN2$פעלולים$DN2$מהמחווהונהנההתרגשהקיסרסוסים.גביעל

בזיכרונווזיו...כבודשלמקוםגושלאבווהקדיש

קודששבתשלבעיצומהבבוקר,1.00בשעה
ירושלים.בשעריהקיסרנכנסתרנ"ט,בחשווןי"ג

רחובותתותחים.במטחיפניואתקיבלההעיר

ירוקים,בענפיםמחופותבקשתותקושטוירושלים
דגלילצדהעות׳מאניתהאימפריהשלדגליםומאות

בכלהודלקופנסיםהעיר.בתיכלעלנתלוגרמניה

גדול.באורהוצפהוהעירפינה

בצה־3.00בשעהנערכההרשמיתהפניםקבלת

ריים

$TS1$בצהריים$TS1$

$DN2$בצהריים$DN2$הנביאיםברחובלאוהליםהקיסרסראזועד

דרךהמלכותיתהפמליהעוברתכשבדרךלמנוחה,
היהודים.שערהראשון,השער

האירועאתשסיקרכרוניקל"ה"ג׳וישכתב

כתב:וכךהביקוראתתיאר

הרבניםשניאתמראהשולחשאני"התצלום

יושביםכשהםהפניםקבלתחבריזעדואתהראשיים

כנסת.מבתישהובאויפותפרוכותמקושטבתא

המיוחד,בלבושובאשיהחכםשלהמרשימהדמותו

עומדלפניובתמונה.בולטתשלוהכבודאותותענוד

הרבשלצילומואתלמנועהעיקרישתפקידוהקוואס

התאמןלכאןשעברוואלאך,הד"רעומדהראשי...

נמוךהמכובדהאישהראשי.הרבאתלברךהאחר

כששולחןבאשיהחכםשלמימינוהיושבהקומה
הרבהואביניהם,חוצהתורהספרישניועליוקטן

המונההאשכנזיתהקהילהראשסלאנט,הראשי

בקרבביותרהנערץהאישהואנפש.כ-000,02
אותוהואוערנותושכלומבחינתבא"י...היהודים

הימים..."משכברשמואלרב

העמיםלכלתפילהבית

ראשוניםוכרכרות,מלכיםבסיפוריכמובדיוק

מגר־הקיסרעםשבאוהמלוויםהשערדרךעברו

מניה.

$TS1$.מגרמניה$TS1$

$DN2$.מגרמניה$DN2$בידיהם,רומחיםעםבדואיםרכבואחריהם

רכבעצמו.־הקיסרדגליםנושאיחמושיםוצ׳רקסים

נכנסווהםבמרכבהישבהוהקיסריתלבןסוסעל

אחרונים.

תורה,ספריובידיהםהרבניםעמדוכברבשער

"ברוךבירכוהםבשערהקיסרמרכבת•וכשעברה

לחםלקיסרוהגישוודם"לבשרמכבודושחלק

עלהכתובהברכהלוהעניקוכתשורהכמנהג.ומלח

עלמגולגלהיההקלףקטן.תורהספרבצורתקלף

הע־קופסאבתוךוהושםזיתמעץעשוייםמקלות

שויה

$TS1$העשויה$TS1$

$DN2$העשויה$DN2$רקומהפרוכתבכעיןומחופהזית,עץהיאגם
ברכה.ועליוכסף,בחוטי

הקלףעלנכתבוכך
נאהבטבציון,היושבהמלכיםמלכי"מלך

ירוםהשניוילהלםהגרמניהקיסרעלכסאךממרום

שבאוויקטוריהאוגוסטההנעלההקיסריתועלהודו

אתולשפוךשמךאתולשבחלהללקודשךהראל

לתפילתםבמרומיםהקשבהקדושים.במקומותלבם

כישפתותיהם.תפילותואתליבםתחינתאתומלא

הרבהבישועתך.וישמחמלכותך?בכבודידבר•המלך

למלכותו,והדרהודתשווהמבטחו,בךכיכבודו
למעןנפשואתשובבועד;לעולםלברכהעשהו
ידבר.וגבורתךבד׳בוטחהמלךכישמך

כתרונותןמלכיםהממליךוגואלנו,"צורנו

הוהנ־מביתבאישיםבחרתהרבבחסדךבראשיהם,

צולרן
$TS1$הוהנצולרן$TS1$

$DN2$הוהנצולרן$DN2$והודחכמהעליהםהעטרתתחתיך.שימלכו

בע־מושליםהםהמלוכה.כתראתבראשםונתת

מיהם

$TS1$בעמיהם$TS1$

$DN2$בעמיהם$DN2$שלרוחנתיניהםעלומשריםובצדקהבמשפט

צעריודעיםאינםישראלבממלכתםואהבה.חסד

אמונתךואתחסדךאתתסיראלישראלאלקיויגון.
בכלושגשוגהצלחהשלחהמפואר.בביתםשנתת

הגרמניםהקיסריתואתהקיסראתברךידיהם.מעשי

הנאורים.

בכלעליהםשמורובצאתם.בבואםאותם"ברך

גדולבציוןד׳שלומך.סוכתעליהםפרוסילכו,אשר

אמן".עולם.עדבירושליםוישכון

אדום"של"גרממניה

הססגוניתהפניםמקבלתבהיעדרושבלטמי

זיע"א,זוננפלדחייםיוסףרביהגאוןמרןהיההזו

שהקיסרשסברבירושלים,החרדיתהעדהשלרבה
של.עמלק.מזרעוהואהגרמני

אדום"של"גרממיהכיכתובמגילהבמסכת

בכלללעולםאסוןתביאהיאוכיעמלקהינה

יתא־שלההמלוכהכתריכש־063בפרטוליהודים

חדו

$TS1$יתאחדו$TS1$

$DN2$יתאחדו$DN2$לרומי.תחבורכאשרובמיוחד

הייתהבהבתקופהב"אשכנז"שחיהקדוש,רש"י

באירופה,משמעותיותלאלנסיכויותמחולקתגרמניה

בעמלקשיסודוהגרמנילעםהיאה5וונהכיכותב
וישמיוחדוהרסארסשלעםאלארגילעםאינווהוא

אחרת.אומהמכליותרמהםלהיזהרליהודים

"גרממניהשלהמלוכה"כתרי360"אותםלימים,

הגרמניותהנסיכויות360אלאהיולאאדום"של

שתיואילופרוסיה,ממלכתתחתביסמארקשאיחד

כמהעדהוכיחומגרמניהשבאוהעולםמלחמות.

ממש..נבואיותבדולחבעינילמרחוקרש"יראה

מאודיסבלוהיהודיםכימובאמגילהבמסכת

לרומי,תחבוראדום"של"גרממניהאותהכאשר
מל־שלהנוראיתהקטסטרופהמאשריותרלנוומה

חמת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$העםשלובניינומניינורובבההשנייההעולם

התאחדוימ"שוהנאציםאש,למאכולתהיההיהודי

שוםנשלחהלאכשמרומאהפשיסטית,איטליהען8

צורחת.עדייןהמחפירהוהשתיקהבשורה

חייםיוסףרביהגאוןמרןשלהבחנתובדקות

הגרמניהקיסרבביקורראההואזיע"א,זוננפלד

יצאלאכןעלואשרעמלקמזרעאישהשני,וילהלם

מסוכן.התנגדותמפגןזההיהלאפניו.אתלקבל

שלוהבדולחשעיניסלנטשמואלרביהגאוןמרן

הכבוד,שעראליצארמה,בידירושליםאתהנהיגו

זו־חייםיוסףרביהגאוןמרןשלהימנעותוולכן

ננפלד

$TS1$זוננפלד$TS1$

$DN2$זוננפלד$DN2$חותםהותירהרקלאיש,הרעהלאזהמביקור

הבאים.לדורות

הנתונההחרבהירושליםזהובכללישראלpא

שהיוהטורקייםשלשלטונםתחתהייתהזריםביד

יהדותמנגד,ימים.באותםהגרמניםשלבריתםבני

וב־ה"תרבותית"הפריחהבשיאאזהייתהגרמניה

שיא

$TS1$ובשיא$TS1$

$DN2$ובשיא$DN2$,הגדירויהודיםויותריותרכאשרהתבוללותה

בנפשםואיוומשה"דתבני"גרמניםעצמםאת

עדייןהכורתוההשפלות.הרדיפותמאימתלהימלט
התקופה,אותהשלבגרמניההיהודיםעלאייםלא

הפניםבקבלתחלקהיהודיםנטלוישראלpאבו

'הניגוןגםהולחןאזהגרמני*.לקיסרהמפוארת

למלכים".תשועה"הנותןהמיוחד

ורובבניינורובעמדוהיהודיותההכנותבראש

אז:שלישראלpאבהיהודיהיישובשלמניינו

שמואלרביהגאוןמרןשללצדוברכההישאבעל

כלועמםהחרדית,לעדההאשכנזיהרבמסלנט,

חייםיוסףרביהגאוןמרןמלבדהיהודיםהרבנים

רביהגאוןמרןשלמקומואתשירשמיזוננפלד,

פטירתו.אחרימסלנטשמואל

הגרי"חמרושדווקאמשוםנדהמואזשלביישוב

יהודיערעורכלנגדבדרשותיוידועהיהזוננפלד

"לאעלהעמידהובבחינתהטורקי,השלטוןכנגד

זוננפלדהגרי"חמרןהעולם".באומותלהתגרות

וראייהרחבאופקבעלתורניתלאישיותנחשב

עםשלום""דרכישלקשריםשיצרהכזועמוקה,

ההיסטו־למפגשהחלקהיהאפילוולימיםהערבים

רי

$TS1$ההיסטורי$TS1$

$DN2$ההיסטורי$DN2$המזרחי,הירדןבעברוחוסייןפייסלהאמידיםעם

הראשונה.העולמיתהמלחמהשאחריבשנים

הקי־פניאתולקבללצאתהימנעותוכןעלאשר
סר

$TS1$הקיסר$TS1$
$DN2$הקיסר$DN2$זוננפלדחייםיוסףרביהגאוןמרןלפלא.הייתה

במגילההגמראעלבהסתמךהתנגדותואתאזנימק

מצוותלצדזאתעמלק",מלךלקראתיוצאים"לאכי

העולםאומותמשארשלהבדילעמלק,זכרמחיית

אתצדקנו,משיחבואעדאותנומחייבששלטונן

למחות.מצווההוא,עמלקכיוברורבמידהעמלק,

בעמדתאזהיהזיע"אזוננפלדהגרי"חמרן

פניואתלקבלירושליםיצאהבהובשבתמיעוט,

חייםיוסףרביהגאוןמרןנותרהשני,tl;ןילהלםשל

בביתו.זוננפלד

כדילחלוףהיוצריכותבלבדשניםשלושים

ואיזואדום"של"גרממיהבניהםמייראושהכל

עמנו.עלימיטושואה

נובחיםהכלביםעוברת,השיירה

המרכזייםהאירועיםלאחדנחשבהקיסרביקור

ומוזכרה־91,המאהבסוףישראלpאבתולדות

הש־היולביקורהתקופה.שלבכתביםבהרחבה

פעות

$TS1$השפעות$TS1$

$DN2$השפעות$DN2$החליפוואדמותבירושליםארכיטקטוניות

אדמותהביקורבמהלךהעניקהסולטאןבעלות.

פתחpפנוכאמורלקיסר,אותןוהעבירבירושלים

אתוהביאנוסףחידושהעתיקה.העירבחומתנוסף

תאורהבירושליםהונהגהלראשונההקיסר:ביקור

ברחובות...לילית

בהקשרחשובהמשמעותגםהייתהלביקור

העות׳מאניתהאימפריהשביןביחסים'להתקרבות

להתקרבותוסמלגורםהיההקיסרוביקורלגרמניה
הביקורבעקבותשנפוצושמועותאפילוהיוזאת.

בחשאי...התאסלםהקיסרלפיהן

מלחמתכשפרצהמכן,לאחרשניםכמה

הססגוניבביקורנזכרושובהראשונה,העולם

להצטרףהחליטההעות׳מאניתהאימפריהכאשר
כלכליפןגםוהיהגרמניה.שללצדהלמלחמה

למערכותנמכרובירושליםהקיסרמביקורתמונות

לקופתכסףהכניסהרבבכסףומכירתןהעיתונים
מחלקתהוקמההזוההצלחהבעקבותהמושבה.
מחלקתתמונותהאמריקנית.המושבהשלהצילום
מסעתצלומיאתגםהכוללותהמושבה,שלהצילום

האמריקני.הקונגרסלספרייתלימיםנתרמוהקיסר,
כהזדמנותהביקורייזכרהציונותבתולדות

בפעםהקיסראתופגשבירושליםהרצלביקרבה

בטורקיה.בופגששכבראחריהשנייה,
כדיירושליםרחובותעלשצבאועיתונאים

שלםשבועואשרכחודש,שנמשךהביקוראתלסקר

מאמרים,שלחובירושלים,לסיורהוקדשמתוכו

ביןמדגישיםכשהםלעיתונות,וכתבות,צילומים
ממנו.שנבעוהאורבניותההשלכותאתהשאר

זיקוקיםמטחיגם)היוהדינורזיקוקיכשוךאבל
מתהמכןלאחרויממהילדהנפצעהשבמהלכם

הסו־שיירתאתשליוותהוהאופוריהי.פ.(מפצעיה.

סים

$TS1$הסוסים$TS1$

$DN2$הסוסים$DN2$,לאשחלקןהמהותיותהשאלותנותרוהלבנים

הביקורמהותביןלקשרהנוגעותהיום,עדנפתרו

הפסיד,ומימהביקורהרוויחמיהוצג,בולאופן

עוברת,שהשיירהאחריזה,מכלנשארמהובעיקר,

לנבוחמתחיליםוהכלבים

הערה



