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הזוהמחשבהכתפיהם.עלהזמןכלנושאים

חיי".כללאורךשליהמנחההכוכבהייתה

ואףהציוניהרעיוןאתאהדחבקין

להשיגנדישלובמוניטיןלהשתמשניסה

מחוזלהקמתהסכמההטורקימהסולטאן

הרצלתאודורישראל.בארץעצמאייהודי

בקונגרסכבודכאורחלהשתתףאותוהזמין

נאשרלבך.זמןלוהיהלאאךהציוני,

ציוניתלפעילותהתמסרהואלפנסיהיצא

פליטיבשיקוםבעיקרועסקוציבורית

ליהודיחינוךמערבותובהקמתהמלחמה

אירופה.מזרח

הואמעולם;נישאלאהדגולהמדען

עליותקשהפרטיתמשפחהשהקמתחשש

לו.שנזקקובמיליוניםותפגעבעבודתו

לוששולמומהתמלוגיםהוןהרוויחהוא

אתתרםימיוובערובמאוד,עשירונעשה

פוליןבישיבותלתמוךשיועדהלקרןהונובל
החיסוןהן"הישיבותכתב:שעליהןוליטא,
עגףלבלעליוהמגןהנצח,עםשלהמושלם
הישיבותשתלמידיהציעהואבמגפה".

בעצמםשיוכחוכדימדעיםמעטגםילמדו

החוכמות,כלאתכוללתהקדושהשהתורה

בכלאותם.שיפרנסמקצועשילמדווכן

לגדולינתונהאלובענייניםההחלטהמקרה

הדגיש.ישראל,

מרדכינפטרה׳תרצ"אבחשווןד׳ביום

היהשבעיםבןשווייץ.בלוזאן,חבקיןזאב

מספראיןאךלצאצאים,זבהלאהואבמותו.

אחריו.שהניחלחיים

הערה



