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מנבכי הארכיון |  הדסה אסולין
בשיתוף הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

בתחילת שנות השלושים של 
המאה העשרים נסעה גיטל ולך 
מהעיר וינה לעיירה הגליצאית 

צ'ורטקוב )אז בפולין, היום 
באוקראינה( כדי ללמד בבית 

הספר לבנות בית יעקב. משם 
כתבה מכתב למחנך הידוע הרב 
יהודה לייב אורליאן בזו הלשון:

שפעת חיים וברכה מיושב 
במערכה

אל כבוד איש אשכולות כליל 
המדעים

אוצר בלום דברן מצוין אין 
גומרין עליו ההלל

כבוד שם תפארתו מר יהודא 
לייב ארלעאן נרו יאיר

שלום עד בלי ירח!
עוד נמצאת אני תחת רושם 

הכביר שעשו עליי הרצאותיו 
בקיץ העבר, בעת היותנו 

ברבקא ]Rabka, עיירת נופש 
בפולין שבה התקיימה קייטנה 
של בית יעקב[. ועוד תצלינה 

באוזניי הביטויים הספוגים 
והרעיונות הבדולחים והסגנון 

הספירי וההיגיון השכלי והחד. 
ועודנה אני משתמשת בהן 

בזמנים שונים.
בטח יהיה לו נעימות לדעת 

שאני נמצאת בצ'ורטקוב 
בתור מורה בבית יעקב, 

וכעת הנני מבקשת מאת 
כבודו הרם כבוד הרב, יאבה 
נא בטובו הגדול לשלוח לי 

העתקה מההרצאה על דבר 
'יודענטום ואסקעטיזמוז' 

לא בית יעקב שהכרנו
נראה שבעבר למדו בבית יעקב אחרת. העברית הציורית של המורה הצעירה מפולין 
מפתיעה פחות מתוכן ההרצאה שביקשה לקבל מהרב יהודה לייב אורליאן - סקירה 
של תופעת הסגפנות אצל בודהיסטים, אפיקורים וסטואים, בניגוד לגישה היהודית 

]יהדות וסגפנות[, וגם חומר 
להרצאות על ט"ו שבט וגם 
על פורים אשר בהן הזמנים 

יהיו משולבים בהם ומתאים 
להרעיון של בית יעקב.

אחשוב לי לאושר לעמוד עמו 
בכתובים במקצועות חינוכיות 
שונות, ואשקול בפלס כל הגה 

שיצא מפיו. ומבטחוני שייתן 
מקום לדבריי אלה.

אסיים בקידה, והנני נותנת לו 
תשואת חן גדולה במוקדם.

אחת מתלמידותיו המעריצה 
אותו כערכו ומאחלת לו אומץ 

בעבודתו הפוריה לטובת 
הרעיון הזה.

גיטל ולך מווינה, כעת 
בצ'ורטקוב.

רצוף פה חתימות בולי דואר 
בעד )150(, ומחכה לתשובתו 

הרמתה בכליון עיניים.
הרב אורליאן שלח לגיטל 

ולך את הטקסט של ההרצאה 

המבוקשת על יהדות וסגפנות, 
ורשם בפינת העמוד הראשון את 

תשובתו לשאלותיה ביידיש:
אויף ט"ו בשבט און פורים 

נוצט אויס די ב"י זשורנאלן פון 
פריערדיקע יארן. פאר אייער 

בריוו - א דאנק. אייער בקשות 
- ווי ווייט מעגליך - גרייט צו 
ערפילן ]לט"ו בשבט ולפורים 

השתמשי בכתבי העת של בית 
יעקב משנים קודמות. תודה 

עבור מכתבך. בקשותייך - עד 
כמה שאפשר - אשמח למלא[.

המחנך הנערץ
הרב יהודה לייב אורליאן 

היה מחנך ונשיא פועלי אגודת 
ישראל בפולין. הוא נולד בוורשה 

ב-1900 למשפחה של חסידי 
גור. לאחר נישואיו עסק במסחר, 
אך קבע עתים לתורה ושקד על 

ספרי המחשבה של הרמב"ם 
ועל ספריהם של מנהיגי היהדות 

בגרמניה, הרב שמשון רפאל 
הירש ונכדו ד"ר יצחק ברויאר. 

הוא התפרסם כנואם מבריק 
ופרסם גם חוברות ומאמרים 

ביידיש על נושאים פילוסופיים. 
הוא היה בין המייסדים של 

תנועת פועלי אגודת ישראל, 
היה האידאולוג הראשי שלה 

וכיהן כנשיאה. בנוסף לכך שימש 
מנהל בית הספר לבנות בית יעקב 
בוורשה, וב-1935, לאחר פטירתה 

של מייסדת רשת בית יעקב 
שרה שנירר, הפך למנהל סמינר 

בית יעקב בקרקוב שבפולין. 
שיעוריו היו מותאמים לרמתן 
האינטלקטואלית הגבוהה של 
התלמידות, ששימשו מורות 

בכל רחבי פולין. גם לאחר כיבוש 
פולין על ידי הנאצים המשיך הרב 

אורליאן ללמד במחתרת. הוא 
ארגן קורסים ולימד תנ"ך ויהדות 

בקרקוב, בגטו ורשה ובמחנה ברגן 
בלזן שאליו הובל. בסתיו 1943 

גורש מברגן בלזן ועקבותיו אבדו.
מן העותק המשוכפל של 
ההרצאה על "יודענטום און 

אסקעטיזם" )יהדות וסגפנות(, 
שאותה נשא אורליאן בקייטנה 

של בית יעקב, אנו למדים 
שהיא הייתה הרצאה מספר 
4 מתוך סדרת הרצאות של 

'משרד להרצאות בפני קבוצות 
דתיות'. אין לנו כל ידיעות על 

המשרד הזה, על מספר הקבוצות 
שהשתתפו בהרצאות, על הרכבן 

ועל מספר המשתתפים בכל 

קבוצה. כמו כן לא ידוע לנו מה 
היה תוכן ההרצאות שקדמו 

להרצאה מספר 4 או של אלה 
שבאו אחריה. האם נישאו 

ההרצאות בפני קבוצות של נשים 
בלבד, כפי שהיה בקייטנה של בית 

יעקב שבה השתתפה גיטל ולך? 
האם בהרצאות האלה השתתפו 

גם נשים וגם גברים? אין לנו 
מושג.

 קהל צמא לידע
הרב אורליאן החל את 

הרצאתו בתיאור תורת הסגפנות 
וגלגוליה באמונות השונות - 

הבודהיסטית, היוונית העתיקה 
והנוצרית הקדומה. הוא השווה 

בין הסטואים היוונים שדגלו 
בהתנזרות מכל הנאות החיים 
לבין האפיקורים שטענו שכל 

מה שנמצא בעולם מיועד לאדם 
ועליו ליהנות מכל מה שעיניו 

רואות ולבו חפץ. הוא סיפר 
לשומעיו שהנוצרים הקדומים 

נטו לגישה הסגפנית, ורק עם 
תחילת תקופת הרנסנס חדלו 

לראות בהנאות החיים דבר פסול, 
והחלו לחפש שיטות חדשות 

לנצל את החיים וליהנות מהם. 
אז גם חלו התפתחויות במדע, 

בתרבות ובאמנות, והציביליזציה 
התקדמה.

הסגפנות הפכה לתורה בלתי 
רלוונטית בחיים המודרניים, 

ונשארה לה אחיזה רק בפינה 
מצומצמת של העולם הנוצרי. 
כיוון שהיהדות נתפסת כערש 
הדת הנוצרית, טועים צעירים 

יהודים שבקיאותם ביהדות 
מועטת לחשוב שהדת היהודית 

דוגלת בסגפנות ומקדשת את 
אורח החיים הנזירי.

המטרה האמיתית של ההרצאה 
לא הייתה דיון פילוסופי אקדמי 

גרידא, אלא ניסיון להניא את 
הנוער היהודי מאימוץ מוטעה של 

פילוסופיה ואורח חיים שזרים 
ליהדות. לדברי הרב אורליאן 

התורה מלמדת אותנו לא 
להתבדל מן החיים אלא לקדש 

ולטהר אותם. מהות היהדות היא 
הרמוניה של הנפש והגוף ועידון 

היצרים והתאוות הגופניות.
בהמשך הרצאתו מביא 

אורליאן ציטוטים של מאמרי 
חכמים בעברית, מתרגם אותם 

ליידיש ומפרשם. הוא אינו 
נמנע מלהביא אגדות וסיפורים 

מהאסלאם, ומזכיר דרך אגב 
את הפילוסוף היווני דיוגנס, 

מאסכולת הציניקנים, בלי 
להסביר מי היה, כנראה מתוך 
הנחה שדמותו מוכרת לציבור 

שומעיו. הוא מסיים את הרצאתו 
בקריאה לנוער היהודי ללמוד 

יהדות ולהתעמק בה, כדי לחיות 
באושר כיהודים דתיים אמיתיים.

הרצאה זו של הרב אורליאן 
והמסגרת שבה נישאה לא היו 

ידועות לנו עד כה, והן מוסיפות 
לדמותו של מי שהיה נואם נפלא 

ומורה מסור לתלמידותיו. אך 

הן גם מלמדות אותנו משהו 
על עולמם האינטלקטואלי של 
חברי אגודת ישראל ובית יעקב 

דאז. כדי להגיע למטרת הרצאתו 
- הטפה ללימוד תורה ולניהול 

אורח חיים דתי - יכול היה 
הרב אורליאן לדלג על הסקירה 

הארוכה של תופעת הסגפנות 
באמונות השונות ולגשת הישר 

למקורות היהודיים ולמוסר 
ההשכל, אך הוא לא ראה פסול 

בהזכרת מושגים פגניים ונוצריים, 
והניח, כנראה בצדק, ששומעיו 

בקיאים במושגים אלה ומעוניינים 
ללמוד עליהם עוד.

על הרב יהודה לייב אורליאן 
שמעו רבים בעבר, אולם שמה של 
גיטל ולך בעלת העברית הציורית 

לא מוכר בציבור. גיטל ולך - 
לימים קלמן - הייתה אמי. 0

 תודה לגברת אסתר פרבשטיין 

ממכללה ירושלים על הערותיה 

והארותיה.
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או פנו אלינו בדואר 
 האלקטרוני

אצלנו לכסף שלך יש גם
ערך היסטורי!

הצטרף עוד היום למשפחת מנויי

התקשרו עוד היום לקבלת גיליון התרשמות 
חינם:

תוכן העניינים

5    מדברים היסטוריה

6    בזמן הזה

8   בימים ההם

10 תמונת החודש

70 ראו אור

78 רשת סגולה

80 תשבצים וחידות

מחלקת מנויים ושירות לקוחות 

03-6277777
service@segulamag.com

פרסום

martag@makorrishon.co.il
טל': 03-6277720, פקס: 03-5629944

מכתבים ותגובות 

סגּולה - מגזין ישראלי להיסטוריה
הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים, 96958

segula@segulamag.com

צור קשר

ישי פרנקל תוהה האם ניתן 
להשליך מהספר 'רצח 

בלבוב' על מקרים דומים 
בפוליטיקה הישראלית
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 72 מנבכי הארכיון
בקייטנות של בית יעקב 

בפולין עסקו הנערות בתורת 
הסגפנות וביחס היהדות 

אליה | הדסה אסולין

 74 שימור
העצים הבודדים ששרדו את 

הממלוכים והעות'מאנים 
בארץ ישראל זכו ליחס מיוחד 

משה חיים שפירא 

שבט תשע"א | פברואר 2011

כהונה ומלכות44
מלך יהודי שטבח בחכמים וכהן גדול 

מודח שברח למצרים. אלה היו התוצאות 
העגומות של איחוד הרשויות תחת בית 

חשמונאי | יעקב מדן

הנגר הירושלמי54
מנדל כהן הטביע את חותמו במבנים 

מרכזיים בירושלים עוד לפני קום המדינה. 
כשרונו הרשים גם את המלך עבדאללה 

מרדכי אשל

מלחמת 30
השורשים

דונש בן לברט היה פייטן, בלשן 
ובעל רוח פולמוסית מובהקת. בינו 

לבין מנחם בן סרוק ניטש קרב 
מילולי | ארי גייגר

חיים מהרומן38
גם יהודי יכול להיות גיבור. צעירים 

יהודים במאה ה–19 שקעו בקריאת 
רומנים היסטוריים ועיצבו על פיהם 

את זהותם הלאומית | עשהאל אבלמן

קולמוסה בידה
גליקל בת ליב סחרה ביד רמה יחד עם 

אחיה היהודים, מחלוצי הקפיטליזם 
באירופה. גם שידוך ילדיהם היה כרוך 

במשא ומתן | ימימה חובב
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