מומר  ,בעל  -תשובה וחוזר לסורו

( פרשת שמעון

רוזנטל )

מרדכי אליאב

מאמצים בלתי  -נלאים ומשאבים עצומים השקיעו המיסיונרים הבריטים  ,שליחי החברה הלונדונית

להפצת הנצרות בקרב היהודים  ,ן בנסיונותיהם לשדל יהודים  ,בני היישוב בירושלים להמיר את
דתם  .החברה החלה לפעול בארץ בקביעות בשנת  , 1833ולמאמצי ההטפה של שליחיה נתוספה
משנת

1844

גם פעולת בית  -החולים המיסיונרי  ,וכן העניקו אנשי החברה תמיכות חומריות ניכרות

מסוגים שונים  .אמצעי השכנוע העיקרי של המיסיונרים היה פולמוס  ,שנשען על פרשנות מגמתית

של פסוקי המקרא  ,שהיו שגורים על  -פיהם למאות

;

בפרשנותם ביקשו להוכיח מן הפסוקים

שהמשיח כבר בא ולהצביע על הסימוכין בפרקי התנ " ך השונים לישו ולמשיחיותו  ,כביכול  .רובם

המכריע של שליחי המיסיון היו מומרים  .שלבד מראם החיצוני שהעיד על מוצאם  ,היו בקיאים
ביותר במקרא  ,באגדה ובמנהגי ישראל  ,ובחלקם היו בעלי ידע בלתי  -מבוטל אף בתורה

שבעל  -פה .

שליטתם בלשון העברית  ,ביידיש ולעתים גם בלדינו הסירה את כל המחיצות בינם לבין בני
היישוב  .גם המיסיונרים שהיו נוצרים מבטן ולידה  ,שלטו ברובם בלשונות הדיבור של היישוב ,

וגילו בקיאות מדהימה בתנ " ך ובמסורת ישראל  .בדרכי נעם ובמתק שפתיים ניסו אנשי המיסיון
לקרב את היהודים לנצרות  .הם לא ניסו להתכחש למסורת ולערכי היהדות  ,אדרבה  ,הם ביקשו
לחזקם  ,להדגיש את בחירת עם ישראל  ,אך בשילוב עם קבלת ישו המשיח  .הם לא בחלו בשום
הזדמנות להשמיע דברם  ,אם בשעת ביקור בבית אחד הרבנים או אצל אחד מחשובי הציבור אם
בשוק או ברחוב  ,בפני רבים או יחידים  ,ואם בשיחה אישית עם ' עמך ' או עם עני מרוד  ,ואף עם אדם
מעורער בנפשו או חשוד במעשים לא

1

כשרים .

החברה נוסדה בשנת  . 1809היא עסקה בפעילות מיסיונרית בארצות רבות  ,וארץ  -ישראל שימשה מוקד חשוב
לפעולתה  .על תולדות החברה ופועלה ראה

 ( , London 1908א09- 190ש /
2

2

,

:

London Societf

Gidney , The History of

. T.

Promoting Christianity Amongst the Jews

מבין רבים שמתחו ביקורת נוקבת על שיטות המיסיון מן הראוי לצטט דברי טיטוס טובלר  ,בעיקר בספרו
Berlin 1853

W

'] . :

 Jerusalem und seine Umgebungen , 1 ,ח0ע  . Tobler , Topographieהוא ציין כי ' האנגלים

ויצוריהם ' [ אנשי המיסיון ] אינם משמשים מופת של ענווה  ,אלא דוחים על  -ידי גאוותם ( שם  ,עמ '  , ) 386והוסיף

:

' הם מבקרים אצל רב אחד בבית  ,ואם איננו טורק דווקא בפניהם את הדלת בחוזקה  ,הם כבר מתארים את השיחה

לטובתם  ,מבלי לדייק באמת  .הם גרמו לשנאה ולפילוג עמוקים בקרב משפחות יהודיות וכן להפרעות אומללות
של שלום  -בית ' ( שם  ,עמ '  . ) 388אם המיסיונרים טוענים  ,שממירים את הדת מתוך הכרה  ,הרי ' מעז אני לצאת
בהחלטיות נגד טיעון כזה  .זהב הוא בעיקר  ,אשר למיטב הכרתי  ,משמיט את האחיזה האחרונה במצפון אנשים

זקן 1
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רוזנצ ' ייס

שמעי
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אולם התוצאות היו דלות  ,וקשה היה להשתבח בהישגים  .המשפחה הראשונה נטבלה רק בשנת
 , 1839וחרף מאמצים מוגברים והשקעת סכומי עתק הגיעו כעבור שלושים שנה

ל 144 -

מתנצרים

( לרבות ילדים )  3 ,היינו כחמש נפשות בממוצע לשנה  ,וזאת בתקופה שהיישוב היהודי היה נתון
במצוקה כלכלית מחרידה  .עד סוף המאה לא עלה מספר המומרים על

שהחברה הלונדונית הוציאה מדי שנה על פעולותיה

כ  7 , 000 -ליש " ט .

4

500 - 450

נפש  ,על אף

למרבית המומרים לא שיחק

המזל ; בהיותם מנודים על  -ידי החברה היהודית  ,אנשי שוליים בחברה הפרוטסטנטית ונתונים
שונים ומסייע לפרנסה מסוימת  .קהילת המומרים נוצרת בעיקר על יסוד המטבע המצלצל ' ( שם  ,עמ '
שיטות הפעולה בירושלים תוארו גם בהרחבה בספרו של אחד המיסיונרים המומרים המצליחים , :
7842- 7844 ( , London 1846

1 14

3

4

,

the city of

זל Journal Of' Missionary Labours

Ewald

.

. ) 390
F.

בשנת  1856מנו משפחות המומרים  131נפש  ,ראה  . :ק L . A . Frankl , Nach Jerusalem , 11 , Leipzig 1858 ,
 . 499בשנת  1865גדל המספר ל  144 -נפש  ,ראה  :גידני ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 377
fnner

,

4 . Goodrich -Freer

/

 . 295 .ק 1859 ,

Dritte Wandel~zng nach Paldstina , Gotha

 . Tobler ,ד

 . 64 - 65קק  . Jerusalem , London 1904 ,אפילו הגיצ מספר המומרים בשנה אחת לשבעה  ,הרי המיסיון השקיע
בממוצע  1 ,000ליש" ט לנפש .
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קך (

אנה אמליה רוזנטל

) 4ףנ

למעקב צמוד של ראשי המיסיון  ,לא הצליחו במשך שנים להשתחרר מלבטי זהות  .רק מתי מספר

מהם הצליחו להתבסס ולהגיע למעמד חברתי נאות  .אחדים אף הועסקו בשירות המיסיון או הפכו
למיסיונרים שקדנים כדוגמת שני חכמי הפרושים  ,שהתנצרותם הסעירה את הציבור היהודי

והפיחה תקוות שווא בקרב אנשי המיסיון .

5

חרף מעמדם העלוב של רוב המומרים  ,לא אירע כמעט מקרה של חרטה ושיבה ליהדות  .משום
כך יש עניין רב בפרשת חייו האומללה של ראשון המומרים בירושלים  ,הלא הוא שמעון רוזנטל ,

שלאחר למעלה מעשרים שנה שינה לפתע טעמו  ,והחליט לשוב אל חיק היהדות  .אך כעבור זמן

קצר ביותר חזר לסורו  ,והסתפח מחדש לעדת הנוצרים  .אין ספק שפרשת החזרה בתשובה חוללה
סערת רוחות  ,הן בקרב היישוב היהודי והן בחברה המיסיונרית ובחוגים הנלווים אליה  ,מה גם
שהאיש היה איש אמונם של הקונסול הבריטי ג ' יימס פין ורעייתו אליזבת  ,שלא חסכו כל מאמץ

5

ראה עליהם  :א ' מורגנשטרן  ,משיחיות ויישוב ארץ  -ישראל  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '
,)1

לפי

המפתח .

; 215 - 213

גידני 1לעיל  ,הערה

1 121

מרדכי אליאב

לקרבו ולטפחו  ,ואף הועסק במשך שנים כדרגומן בקונסוליה הבריטית  .במשך כל שנות חייו לא
ראה ברכה רבה במעשי ידיו

האשמות כבדות הוטחו נגדו  ,ושלא בטובתו נקלע לריב ומדון על

;

בסיס אישי ופוליטי  ,עד שגם חסותו של הקונסול רב העוצמה קצרה מלהושיע  .גם מבחינה חומרית
לא שפר חלקו  ,ובמהלך השנים גברה מצוקתו  ,והוא הגיע עד לפת לחם  .שלושה תיקים בגנזי

הקונסוליה הפרוסית בירושלים ועשרות איגרות ששוגרו על  -ידי הקונסול הבריטי ואליו מתעדים

את הפרשיות השונות  ,שבהן מילא רוזנטל תפקיד מפתח  ,וכן את קורות חייו .

המרת  -הדת והשנים הראשונות בירושלים
לפי עדות עצמו  6 ,מוצאו של רוזנטל מן העיר בריילה שבוואלאכיה  .אביו  ,ששמו היה ברקובים ,
היה נתין ואלאכי  ,אך אמו היתה נתינה פרוסית  .בעת הריונה נסעה לפוזן  ,ושם כרעה ללדת  ,ובדרך

זו ' זכה ' הבן  ,שמעון  ,בנתינות פרוסית  .אין כל מידע על תאריך הלידה  ,אך לפי סימנים מאוחרים
נולד שמעון  ,כנראה  ,בעשור הראשון של המאה הי " ט  .האם ובנה שבו לבריילה  ,ולאחר פטירת
האב  ,בשנות העשרים של המאה הי " ט  ,יצא הבן לרוסיה ונשא שם אישה  .מרוסיה חזר לכמה שנים

לוואלאכיה  ,ושם אימץ לעצמו את שם המשפחה של אמו  ,רוזנטל  .מבריילה נדד לבוקרשט  ,ושם ,
כנראה  ,עלו בלבו לראשונה ספקות דתיים  .הוא נתוודע לברית החדשה  ,ואף קרא בעיון כמה כתבי

תעמולה נוצריים  ,שהגיעו לידיו  .לפי מקור אחד  ,הוא ' נשתכנע  ,אך היו קשיים רבים שלא יכול
להתגבר

עליהם ' .

רוזנטל המשיך לנדוד  ,והגיע לאיזמיר  ,שם פגש  ,כנראה בשנת

7

, 1833

את

המיסיונר ג ' ון ניקולאיסון )  , ( Nicolaysonשהיה בדרכו לירושלים  ,כדי להקים שם מרכז מיסיונרי
של קבע מטעם החברה

שם

בבית המיסיון .

9

הלונדונית .

8

ניקולאיסון שכנע את רוזנטל לבוא עימו ירושלימה  ,והעסיקו

המיסיונרים בירושלים השקיעו מאמץ רב להניע את רוזנטל להתנצר  ,וכעבור

שנים אחדות אכן החליט להמיר את דתו  .עם זאת  ,במשך כל אותה התקופה שמר על לבושו היהודי

המסורתי  ,משום שחשש מפני רדיפות מצד היהודים  .אשתו סירבה במשך כמה שנים לעזוב את
ואלאכיה  ,והתנגדה בתוקף לתמורות שחלו בהשקפותיו  ,אך בשלהי שנת

לירושלים .

לבריילה  ,ושכנעה לבוא עימו

0ן

1838

נסע רוזנטל

שם היתה נתונה ללחץ שיטתי ומתמיד של המיסיונרים ,

שלבסוף נשא פרי  ,ואף היא שוכנעה להתנצר  .יצוין שבמשך כל הזמן ניסו היהודים להניא את
רוזנטל מלהמיר את דתו  ,ואף איימו עליו בהטלת

חרם  ,אך

לשווא .

טקס הטבילה של המשפחה נדחה עד בואו לירושלים של סגן  -הקונסול הבריטי הראשון ,

ויליאם יאנג ( 5תט]0ר )  ,והוא נערך  ,בחגיגיות רבה ,

ב 14 -

באפריל

. 1839

היה זה טקס הטבילה

הראשון של יהודים בירושלים ( ' המשפחה הישראלית הראשונה שהוטבלה בעיר הזאת מאז ימי

6

7

1 16

ב 10 -

ראה  :פרוטוקול של חקירתו של רהנטל בקונסוליה הפרוסית
הקונסוליה הגרמנית  ,חטיבה  [ 67להלן  :ארכיון ] תיק  . 502שני התיקים
ראה

7839 , :

!ע

,

במארס 858נ  ,גנזך המדינה  ,ארכיון
502 - 501

נושאים את הכותרת

' רוזנטל ' .

 Atission ofם A . A . Bonar 11 R . M. McCheyne , Narrative of

0 the Jews

 . 171ק Edinburgh 1842 ,
8

ניקולאיסון ( , ) 1856 - 1803

היה יליד שלזוויג ונתין דניה  ,ובירושלים היה נתון תחת חסות פרוסית  .הוא הגיע

לראשונה לירושלים בשנת  , 1826ועמד בראש הפעילות המיסיונרית בעיר משנת
9
10

בונאר ומקצ ' יין ( לעיל  ,הערה

 , ) 7עמ '

מ 10 -

במארס

ראה פרוטוקול החקירה

. 171
, 1858

ארכיון  ,תיק

. 502

 1833ועד

מותו .

מומר בעל  -תשובה

הנצרות

הראשונים ' ) .

 1ן

לאב המשפחה הוענקו השמות הפרטיים

 , Wildon Charles Simeonלאם

 ( Anna Emiliaשהפכו לאחר  -מכן ל ~ ( Amelia -ולבתם בת הארבע  -עשרה Maria Dorothea -
ולבן הקטן -

Peter Samuel

תא. 30

היה זה ההישג האישי הראשון שהשיג ניקולאיסון בפעילותו המיסיונרית בירושלים  ,כשלוש -

עשרה שנה לאחר הגיעו לעיר לראשונה  .בתיווכו של ניקולאיסון קיבל רוזנטל גם דרכון פרוסי
בצירות בקושטא  ,ועם פתיחת הקונסוליה הפרוסית בירושלים  ,בשנת  , 1842נרשם בה כנתין

פרוסי .

2ן

המקורות המיסיונריים מבליטים את התמורה שחלה דווקא אצל אשתו של רוזנטל  ,שהפכה
לאדוקה בדתה החדשה  ,ואף ניסתה כוחה בתעמולה

מיסיונרית בקרב נשים יהודיות .

3ן

עד לפתיחת

הכנסייה הפרוטסטנטית בירושלים בשנת  , 1849נערכו לעתים בבית רוזנטל תפילות יום

ראשון .

מתחילת שנות הארבעים הועסק רוזנטל על  -ידי המיסיון  ,תחילה כמתורגמן ואחר  -כך בפיקוח
על בניית מוסדות המיסיון  .כבר בשנים הראשונות להעסקתו בתפקיד זה הושמעו תלונות על

התנהגותו של רוזנטל  ,ועלו חשדות שביצע פעולות בלתי  -כשרות בכספים שהופקדו בידיו ,

במסגרת עבודתו  .חששות אלה נתחזקו ,

ד " ר אדוורד מקגואן

11

176

) , ( Macgowan

וב 31 -

בינואר

 .ק  , 1839 ,ץ  . Jewish Intelligence ,הכתבה היא

ניקולאיסון

מ 10 -

בינואר אותה שנה  ,שם  ,עמ '

12

פרוטוקול החקירה

13

בונאר ומקצ ' יין ( לעיל  ,הערה

מ 10 -

במארס
, )7

, 1858

עמ '

1849

הגיש מנהל בית  -החולים המיסיונרי ,

תביעה רשמית נגד רוזנטל בפני הקונסול הפרוסי  ,בחשד

. 109

ארכיון  ,תיק

; 176

מה 1 -

ראה גם

במאי אותה שנה  .וראה גם מכתבו הקודם של
:

גידני ( לעיל  ,הערה ] )  ,עמ '

. 181

. 502

וראה עוד כתבתו של ניקולאיסון ממאי

, ] 839

לעיל  ,הערה . ] 1

כתובת המצבה של ג ' ון
ניקולאיסון בהר  -ציון

117

מררכי אליאב

מעילה בכספים  ,שנועדו לתשלום שכר לפועלים 4 .י במשפט הופיעו עדים  ,שהאשימו את רוזנטל כי
נטל לעצמו חלק מן הכספים  ,אך במהלך חקירתם חזרו בהם העדים מדבריהם  ,ולא ניתן היה

להוכיח דבר  .מקגואן לא ויתר  ,נוכח ריבוי התלונות וההאשמות  ,ותבע לפטר את רוזנטל  .באוגוסט
1849

יצא רוזנטל ללונדון  ,כדי לשכנע את ראשי החברה הלונדונים בחפותו ולמנוע את פיטוריו .

אך טענותיו לא הועילו  ,ופיטוריו אושרו  .רוזנטל ראה במקגואן את האחראי העיקרי לפיטוריו ,

ונטר לו טינה מאז .
עם שובו לירושלים פתח רוזנטל בית  -מלון  ,וכן החל לשמש מורה  -דרך לתיירים  ,בייחוד לאלה

שחפצו לסייר בעבר  -הירדן ולבקר בפטרה  .חלק מתיירים אלה היו גם אורחים במלונו  .לא חלף זמן
רב  ,ותיירים החלו להתלונן עליו כי הונה אותם וסחט מהם כספים  .תלונות אלה לא פסקו  ,והזיקו

לשמו הטוב  ,אך רוזנטל טען שמעלילים עליו  ,והמשיך להוביל תיירים בסיוריהם  .בשנת  1852הגיע
עשרה  -עשרה שנה 5 .ן
לירושלים הקונסול הפרוסי השני  ,ד " ר גיאורג רוזן  ,שעתיד היה לשרת בעיר חמש
התלונות על רוזנטל  ,שנערמו על שולחנו של הקונסול החדש  ,השפיעו לא  -מעט על יחסו אל

רוזנטל  ,שיצא לו שם של אדם מושחת ותככן  .באותה שנה נוצרו קשריו הראשונים של רוזנטל עם
ד " ר אדוארד מקגואן

הקונסול הבריטי פין  ,שמינהו למפקח על הפועלים היהודים שעסקו בעבודות בנייה באחוזתו
בטלביה  ,שאדמתה נרכשה זה

מקרוב .

6ן

משנקשרו הקשרים ביניהם הרהיב רוזנטל עוז  -אולי

בעידודו של פין  -והגיש לקונסוליה הבריטית תלונה רשמית נגד ד " ר מקגואן  ,שהיה נתין

בריטי .

7ן

הטיפול בתלונה נמשך זמן רב  ,ואף הנהלת החברה הלונדונית ניסתה לפשר  ,בהציעה

לחסל את הפרשה על  -ידי חידוש העסקתו של רוזנטל  .לבסוף ביטל הלה  ,בסוף  , 1853את קובלנתו ,
והגיע  ,כנראה  ,להסכם עם מנהל

בית  -החולים .

8ן

אך ההסכם היה קצר  -ימים

חודשים אחדים  ,ואנשי המיסיון המשיכו להסתייג

ביולי

1854

ממנו .

יצא רוזנטל לקושטא ואף הגיע לקו החזית של מלחמת קרים  .לא ידוע מה עשה שם ,

אך מכל מקום  ,באביב
14

;

רוזנטל הועסק רק

1855

חזר

לירושלים .

העסקתו כדרגומן ליהודים החלה כנראה באפריל

9ן

רוזנטל הואשם על  -ידי כמה מן הפועלים שתחת פיקוחו  ,כי נטל במרמה חלק משכרם המובטח  ,וזקף את מלוא
הסכום לחובת חשבונו של מקגואן  ,ראה  :גנזך  ,חטיבה  , 67תיק  . 501מקגואן הגיע לירושלים בשנת  , 1842ועמד
בראש בית  -החולים המיסיונרי מאז פתיחתו בשנת  , 1844ועד מותו בשנת . 1860
עליו :

מ ' אליאב  ,הישוב היהודי בארן  -ישראל בראי המדיניות הגרמנית  ,תל  -אביב תשל " ג  ,עמ '

טז  -יז .

15

ראה

16

יומנו האישי של פין ( הנמצא כיום בספריית יד יצחק בן  -צבי בירושלים  ,להלן  :יומן פין )  ,רישום מ  6 -ביולי
( מחברת

51 ' : ) 15

אותה שנה
17

ב 17 -

ספרדים עובדים בטלביה

שלי  .מיניתי

את שמעון רוזנטל עליהם '  ,וכן רישום

18

מ  23 -באוגוסט

( שם ) .

באוגוסט

1852

רשם פין ביומנו כי רוזנטל ' הסביר ' לו את האשמותיו נגד מקגואן  .למעשה  ,צריך היה

רוזנטל להגיש את תלונתו לקונסול הפרוסי  ,בהיותו בן חסותו ( מחברת
ב 19 -

1852

בנובמבר

1853

( מחברת  ) 16רשם פין ביומנו

:

. ) 15

' שמענו לראשונה שתביעת שמעון רוזנטל נגד ד " ר מקגואן

עומדת להסתיים באמצעות הוועדה בלונדון  ,בהציעה להעסיקו בהזדמנות הראשונה  .זאת תהיה הקלה רבה
בשבילי  ,ופחות או יותר לכל

קהילתנו ' .

ב 28 -

בנובמבר אותה שנה

( שם )

רשם פין

:

' הפרשה נסתיימה עם

הסתלקות רוזנטל מתביעתו  .ההסדר נקבע ביניהם  ,אך לא נודע לי דבר על הפרטים '  .במכתב ששלח הקונסול רוזן

לראש הממשלה ושר  -החפן הפרוסי  ,אוטו פון  -מאנטויפל

) von Manteuffel

0ח , ) 0חזר רוזן לפרשה זו  ,וסיפר

שמקגואן התנגד נמרצות להעסקתו מחדש של רוזנטל  ,והעדיף לשלם לו פיצויים תמורת ביטול הקובלנה  .רוזן
1 111

ביכולתו
העלאה בשל
וביקש היה
המיסיונרים
המיסיון
לתמיהת
כרוקחאךבשירות
כלכלית .
שהועסק
מבחינה
ברגהיים ,
שנהרס
חתנו
הדיבה
בתביעת  ,וכי
אחר המשפט
ולברלין טען
שרוזנטל אמנם
הוסיף ללונדון
לצאת
מצבו הדחוק  ,התפטר לפתע ממשרתו  ,פתח בנק להלוואות  ,ונתגלה כבעל אמצעים ניכרים  ,ראה  :ארכיון  ,תיק

. 502
רישומים ביומנו של פין

מ3 -

ביולי

1854

( מחברת

 ) 17ומ 1 -

באפריל

1855

( מחברת

. ) 18

מומר בעל  -תשובה

 , 1855וזאת בנוסף לעיסוקיו כבעל מלון וכמדריך תיירים  .מינויו לדרגומן בקונסוליה הבריטית היה

תמוה בעיני רבים  ,שכן הוא דיבר אנגלית וגרמנית בצורה עילגת  ,ולא ידע לכתוב בשפות אלה .

20

קשה לומר גם שהיתה תבונה במינוי מומר מנודה ואחראי על קשרי הקונסוליה עם היישוב
האשכנזי  ,ואכן היהודים גילו מורת  -רוח רב ממינויו  ,ועבודתו נצטמצמה למלאכת תרגום בעל  -פה

במשרד ולשליחויות מטעם הקונסול מחרן לירושלים  ,אשר העלו את יוקרתו בקונסוליה  .היהודים
לא העזו לפגוע בדרגומן השנוא עליהם  ,ואף נאלצו לעתים לכבדו בעל  -כורחם  .כך  ,למשל  ,במעמד
חגיגי שנערך בבית  -הכנסת של הפרושים במאי

, 1856

ובו נישאה תפילת הודיה לממשלת בריטניה

על עזרתה בהשגת הפירמן לבניין בית  -הכנסת של ' החורבה '  ,ישבו רוזנטל ובכור רפאל מיוחס ,
הדרגומן ליישוב הספרדי  ,על הספסל שלפני הקונסול  ,ולצדם ישבו ראשי הקהל  ,ר ' שמואל סלנט ,
ר ' ישעיה ברדקי ור ' אריה

נאמן .

ן2

למרות העובדה שהתלונות על הונאת תיירים לא פסקו  ,ואף הביאו בשלב מסוים להתערבות
הקונסוליה האמריקנית ,

22

נתחזק מעמדו של רוזנטל  ,הוא נתבסס מבחינה כלכלית  ,והוליד עוד

שישה ילדים  .חמש בנותיו נישאו כולן לנוצרים או למומרים בעלי מעמד  .הבת הבכורה נישאה
למלוויל פטר ברגהיים  ,מומר ובנקאי רב  -השפעה  ,שסייע רבות לחמיו וגם לקונסול פין ,

23

והבת

השנייה נישאה לגראמאני  ,מנהל הדואר הצרפתי  .קשריו של רוזנטל עם פין ורעייתו נתהדקו ,
ונדמה היה לו כי שפר חלקו  ,בהיותו עתה בן  -חסותו המועדף של הקונסול  .אולם חלף רק זמן
מועט ופורענות חדשה נתרגשה על ראשו  ,בהיותו מעורב בסכסוך חריף  ,שהסעיר את העדה
הפרוטסטנטית וכמעט גרמה גם לתקרית דיפלומטית

תמורה .

בעימות בין שני הקונסולים
מעורבותו של רוזנטל בעניינים שנגעו לנתינים פרוסים  ,בתוקף תפקידו כדרגומן הקונסוליה
הבריטית  ,לא נשאה חן בעיני הקונסול הפרוסי  ,רוזן  ,שכבר הספיק לגבש לעצמו דעה שלילית
עליו  ,ועם זאת  ,סבר שכנתין פרוסי הוא חייב בנאמנות לאינטרסים של ארץ
20

במכתבו של רוזן למאנטויפל ( לעיל  ,הערה

) 18

מולדתו .

נאמר שרוזנטל יודע בקושי לקרוא כתב אנגלי  ,ומדבר אנגלית

וגרמנית ' בצורה בלתי  -מובנת '  .הבישוף גובאט ציין שרוזנטל אינו יודע לכתוב והוא בור גמור  ,ראה

Gobat , :

.

8.

 . 405ק  . Sein Leben und Wirken , Basel 1884אף מעדויות אחרות מסתבר כי רוזנטל ידע קרוא וכתוב רק
בעברית וביידיש  ,ודיבר אנגלית וגרמנית בצורה עילגת  .מכתבי רוזנטל ואשתו  ,השמורים בארכיון הקונסוליה
הגרמנית וכן במסמכי פין  ,נכתבו בידי אחרים  ,והם רק חתמו

עליהם .

21

יומן פין ,

22

הקונסול הפרוסי נאלץ לעסוק בתלונות רבות נגד רוזנטל  .בין היתר התלונן לפניו ,

14

במאי

 ( 1856מחברת

. ) 20
ב 14 -

בינואר

, 1852

תייר

אמריקני בשם עמנואל פישמן ותבע תשלום פיצויים על הפסדים והונאה  .פרשה בלתי  -נעימה היתה קובלנת
תיירים אמריקנים אחרים  ,שהתלוננו כי רוזנטל נטל מהם את המטען שהשאירו במלונו בעת שיצאו עימו לסיור ,

בטענה שהם חייבים לו כסף  .פרשה זו הביאה להתערבות הקונסוליה האמריקנית  ,שדרשה מרוזן ,
, 1857

להחזיר את החפצים ' שנתפסו כאופן בלתי  -חוקי לפני תשעה חודשים '  .אף דרישה זו הגבירה את המתח

בין הקונסול לבין רוזנטל  ,שנאלץ בסופו  -של  -דבר להחזיר את החפצים לקונסוליה  .ראה
23

ב 18 -

בנובמבר

ברגהיים

( , ) 1890 - 1813

נולד במחוז פוזן  ,היגר בשנת

1834

:

ארכיון  ,תיק

. 501

לאנגליה  ,ושם המיר דתו  .הוא נשלח מטעם החברה

המיסיונרית הלונדונית יחד עם ד " ר גרסטמן  ,מרופאי המיסיון הראשונים  ,לשם ארגון העזרה הרפואית
בירושלים  ( .ראה
הפרוסית בשנת

:

אליאב [ לעיל  ,הערה

1852

( ראה גם לעיל  ,הערה

 , ] 15עמ ' , 7

תעודה

,5

והערות בעמ '

.

) 213

עם פתיחת הקונסוליה

נטש ברגהיים את משרתו ופתח בנק  ,שהפך במרוצת הזמן למוסד רב  -השפעה בירושלים

 . ) 18ברגהיים עשה חיל בתחום התעשייה ובעסקי קרקעות .

קן ך ך

הבישוף סמואל גובאט

במהלך הסכסוך על ירושת ר ' דוד הרשל  ,שהיה נתין בריטי  ,פעל רוזנטל במצוות פין נגד ר '

יוחנן הירש שלנאק  ,מראשי כולל הו " ד ונתין פרוסי  ,שתבע חלק בירושה  .בעקבות זאת הזמין רוזן
את רוזנטל  ,ואיים עליו בשלילת החסות הפרוסית ואף בגירוש מן

הארץ .

24

בדיווחו לקושטא ציין

הקונסול כי רוזנטל הוא תככן ומתערב בעניינים שאינם נוגעים לו  ,והוסיף ש ' תככים נוגדים בהחלט
את האופי הלאומי

הגרמני ' .

25

פין מצא לנכון לדווח ללונדון על

' העוול ' שנעשה לדרגומן

שלו .

לא כאן המקום לדון במערכת היחסים הסבוכה והעכורה בין פין לרוזן  .למריבות הרבות
ביניהם  ,שהעסיקו אף את ממשלות בריטניה ופרוסיה ,

26

היה רקע אישי ופוליטי כאהד  .נציין כאן

בקצרה רק את עיקרי הדברים  .בעיני פין  ,שרכש את מרבית ידיעותיו כאוטודידקט  ,היה רוזן ,
24

הפרשה תוארה בהרחבה במאמר  ,ראה Jerusalem :

4 . Blumberg , 'The British and Prussian Consulsנ

 . 1 - 8קק of Rabbi Hershell ' , Honism , 1 ) 1980 ( ,

] חשי

 ; and the Strange Lastוכן ,

ארכיון  ,תיק

, 494

 Hirsch - JusufBaer (Rabbiner David Hershell Berliner' s Nachlass und Einmischungחבתפע, 30

.

( י 1856חת ] ץ Consuls Mr

;5ס

"

.

ראה

 Jerusalem :מ

, ' The .British Consulare ,

 110י9ל , 143 , 1ך Nos . 12י ! Pa/estine ) / 38- 1974 ( , 1 , London , 1939ל the Jews

120

"

!0

4 ! Relation

25

מכתב רוזן אל ציר פרוסיה בקושטא  ,לודוויג פון  -וילדנברוך )  28 , ( Wildenbruchבמארס . 1856
לרוזן באוגוסט אותה שנה  ,שבעניין רוזנטל חרג מסמכותו ; ארכיון תיקים . 501 , 494

26

וראה ההתכתבויות בנושא זה  :ארכיון  ,תיק
' 1856

 , 1850 - : 491מתנו Consul

A.M.

אך הציר השיב

 ] 1 dem.מ ! ' Streitigkeiten

מומר בעל  -תשובה

האקדמאי המשכיל  ,המזרחן והארכאולוג  ' ,איש העולם הגדול '  ,לצנינים  .הוא חש את עצמו נחות

ממנו  ,מה גם שרוזן  -בניגוד לפין  -הצליח מאוד בטיפוח יחסי אנוש  ,וקיים קשרי ידידות עם
הפאשא  ,עם עמיתיו הקונסולים  ,עם היישוב היהודי ועם כל חלקי האוכלוסייה הנוצרית
והמוסלמית  .בזכות קשריו האפיל על פין  ,שהיה ותיק ממנו בשירות בירושלים  ,ופין ראה בכך לא

רק כרסום במעמדו האישי  ,אלא גם פגיעה באינטרסים הבריטיים  ,שהוא ייצגם  .בייחוד חרתה לו
מערכת היחסים הידידותית שנרקמה בין רוזן לבין הבישוף סמואל גובאט

גדל על ברכי התרבות הגרמנית .
פין  ,המתנשא והחשדן  .מכל מקום  ,כתוצאה

שוויצרי  ,והוא

27

רוזן מאשר עם

) , ( Gobat

שמוצאו היה

קל יותר היה לגובאט למצוא שפה משותפת עם
מכך גברה  ,במשך עשר שנים  ,העוינות

בין הקונסול הבריטי לבין הבישוף  -שלדעת פין העדיף אינטרסים פרוסיים על הבריטיים  -עד

שהגיעו היחסים למשבר  .גם לרוזנטל היה חלק בעמדת הקונסול כלפי הבישוף ואנשי

המיסיון .

מחמת מעשיו הנלוזים הפך רוזנטל לאישיות בלתי  -רצויה בעיני הבישוף ותומכיו  ,שלא שכחו לו
את חטאי העבר בעבודתו

במיסיון .

פין לא החמ "ן שום הזדמנות לנסות לפגוע ברוזן  ,בעיקר על  -ידי האשמות פוליטיות  ,אך לרוב
היתה ידו על התחתונה  .בשנת

1855

פוץ סכסוך מתמשך ביניהם  ,כאשר פין האשים את רוזן

בתמיכה במורדים בחברון  ,וזמן  -מה לאחר מכן האשימו שנקט עמדה לטובת רוסיה במלחמת

קרים .

28

בשנת

1856

גברה האיבה ביניהם בשל הטיפול בירושתו של הרשל  .בכל האשמותיו פנה

פין למשרד  -החצן הבריטי  ,וגרם לחילופי איגרות בין הממשלות
נמנעה תסבוכת

;

רק תודות לתבונת שרי  -החוון

פוליטית .

בראשית נובמבר

1857

נודע כי פין מתכנן להעדר זמנית מירושלים וכי בדעתו למנות את רוזנטל

לממלא  -מקומו ולהעניק לו בתקופה זו אף סמכויות משפטיות  .הבישוף ותומכיו פנו במחאה
חריפה על כך למשרד  -החוזן הבריטי  ,וציינו כי רוזנטל הוא בעל מלון ומדריך תיירים לפי משלח -

ידו  ,ונודע לשמצה בהתנהגותו הבלחי  -הולמת  ,בתאוות  -בצע ובמעשים בלתי  -כשרים  .עוד הוסיפו
שהוא בור ואינו יודע לכתוב  ,ובנוסף לכל זאת  ,איננו נתין בריטי אלא פרוסי  .מסיבות אלה  ,טענו ,

אין הוא ראוי להתמנות לממלא  -מקומו של הקונסול  .למכתבם צירפו מסמך של הקונסול הפרוסי ,
שהעיד על אופיו המושחת של רוזנטל .

29

כיוון שמכתב זה  -שעליו חתמו הבישוף  ,מקגואן

ושלושה נכבדים נוספים  -נשלח  ,כמקובל  ,באמצעות פין  ,ידע פין מיד על תוכנו  ,והזדרז לשגר

מכתב נגדי  ,גדוש בהאשמות נגד הבישוף  .בין הצדדים התפתחה עד מהרה מלחמת איגרות

27

גובאט ( ) 1879 - 1799

היה הבישוף הפרוטסטנטי השני בירושלים  .הוא שימש לפני  -כן מיסיונר במזרח הקרוב

ובחבש  ,והגיע לירושלים בדצמבר

. 1846

במשך תקופת כהונתו הארוכה נתבסס מעמדו עד מאוד  .אך בניגוד

לקודמו  ,אלכסנדר  ,שראה את תחום פעולתו העיקרי ביישוב היהודי  ,פנה גובאט לפעילות מיסיונרית בקרב
העדות הנוצריות האחרות ואחר כך בקרב האוכלוסייה המוסלמית  .פעילות זו ומעמדו האיתן של הבישוף גרמו
לחילוקי  -דעות מעמיקים בינו לבין הקונסול פין  ,שראה בו מתחרה על הבכורה בעדה הפרוטסטנטית .
28

עיקרי הדברים מתועדים בארכיון  ,תיק  , 491וראה גם  : :נשView,from_Jerusalem 7 49- 7
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משרד  -החין הבריטי נתייחד לסכסוכים שבין פין לגובאט  ,ראה . PRO , FO 78 / 1295 :

שיגר פין למשרד  -החרן מכתב ארוך  ,מלא האשמות נגד הבישוף

; ב 28 -

באוקטובר אותה שנה

דיווח פין באריכות על פרשת רוזנטל  ,ואף ניסה להכחיש שהתכוון למנותו לממלא  -מקומו  .מכתב המחאה של
הבישוף וחבריו נשלח

ב 11 -

בנובמבר אותה

שנה .

מרדכי אליאב

ומסמכים ,

שנשלחו

כולם

בלונדון .

למשרד  -החרן

גרמה לפילוג בקרב העדה

המלחמה

הפרוטסטנטית בירושלים  ,כשרק מיעוט תמך בקונסול  .בעידודו של פין הגיש רוזנטל תביעה

רשמית לקונסוליה על הוצאת דיבה  .פין הזמין את יריביו להופיע בפניו למשפט  ,וכאשר התעלמו
מדרישתו  ,אסר עליהם לעזוב את ירושלים ליותר משעתיים  ,ואף סירב להעניק דרכון למקגואן ,

שעמד לנסוע לאנגליה .

30

מעשיו של פין הסעירו את הציבור  ,גרמו לפרסומים בעיתונות הבריטית

ולהוצאת קונטרסים נגד הבישוף  ,ועוררו מורת  -רוח מרובה במשרד  -החרו  .הבישוף וחבריו תבעו
עתה ממשרד  -החקן להדיח את פין ולשגר חוקר לבדיקת התנהגותו של הקונסול  .הם דרשו כי אם
לא תיענה תביעתם זו  ,יועמדו תחת חסות קונסוליה בריטית אחרת או  ,לחלופין  ,שמושב הבישוף
יועבר

למצרים .

ן3

רוזן הזמין את רוזנטל להופיע בפניו  ,ותבע ממנו לבטל את תביעתו נגד הבישוף ותומכיו ,
ומשלא נענה  ,אסרו בבית הקונסוליה הפרוסית  ,ואף

איים לגרשו מן הארץ .

32

פין פנה שוב ללונדון ,

והתלונן על התערבות הקונסול הפרוסי ומעצר הדרגומן שלו  .רוזן נהג ברוזנטל בקשיחות רבה

;

הוא לא נתן לאשתו להתראות עימו  ,ואף חקר אותו מדי פעם  ,כדי ללחתן עליו לבטל את התביעה ,
אך רוזנטל התעקש וסירב לחזור

בו .

33

לאחר מאסר של שלושה  -עשר יום הבין גם רוזן שהרחיק

לכת  ,והסכים לשחרר את רוזנטל תמורת ערבות של הבנקאי ברגהיים  ,חתנו של רוזנטל  ,בסך של
4 , 000

פיאסטר ; ברגהיים ערב לכך שבמשך חודשיים יופיע תמיד בפני רוזן ' לפי הזמנה '  .למעשה

לא היה לרוזן צידוק משפטי להחזיק את רוזנטל במאסר  .הידיעה על המאסר נתפרסמה בכל
העיתונות באנגליה  ,ורוזן אף קיבל הוראה מברלין לשחרר מיד את רוזנטל  ' ,אם הדבר לא נעשה עד
כה ' ,
30

34

אך ההוראה הגיעה לידיו לאחר השחרור  .אולם  ,פין לא ניצח במאבק ; כעבור כמה חודשים

כבר

ב 13 -

בנובמבר

1857

( מחברת  ) 22רשם פין ביומנו כי הוא קורא לפני רוזנטל את כל ההתכתבות בין הבישוף

וחבריו לבינו רכן את העתקי המסמכים שנשלחו

על  -ידם ללונדון .

ב 18 -

בפברואר

1858

התיר משרד  -החרן

לרוזנטל  ,על  -פי הצעה של פין  ,להגיש תביעה משפטית נגד מגישי המחאה נגדו  ,בשל השמצות חמורות ופגיעה
באופיו  .ב  26 -בפברואר אותה שנה הודיע פין רשמית לבישוף ולחבריו על התלונה  ,בהציעו להם לחזור בהם
ולהתפייסן ולא  -יהיה עליהם להופיע בפניו למשפט  .משהתעלמו מהודעתו  ,הטיל עליהם  ,באותה שנה  ,את

ההגבלות החמורות  ' ,עד שתבוא תשובה מביירות כיצד לנהוג '  .למכתבים אלה ראה  . FO 78 / 1384 :פין הוסיף
ביומנו  ' :מקרה סבוך שצריך לנקוט אמצעים כאלה נגד הבישוף האנגלי של ירושלים וחברי המיסיון היהודי  .אך
הם עושים כל זאת לפי עצת הקונסול הפרוס "

גם בתיק

502

(2

במארס

, 1858

מחברת . ) 22

העתקי המבתכים האחרונים מצויים

של הקונסוליה הגרמנית  ,ושם גם מכתב מחאה של רוזן לרוזנטל

מ1-

במארס

1858

על ' פגיעה

בסמכויות הקונסוליה הפרוסית ' ואיום בגירוש  ,אם לא יבטל רהזן את התלונה שהגיש שלא כדין לקונסוליה

31

"

בריטית .

מכתב מ  4 -במארס  . FO 78 / 1384 , 1858ראה גם  :גובאט ( לעיל  ,הערה

יזם ( מחברת
32

33

 , ) 20עמ ' ; 406

וכן ביומנו של פין מאותו

. ) 22

רוזנטל נאסר ב  9 -במארס  . 1858ראה  :ארכיון  ,תיק . 502
ובה הועלו בעיקר פרטים ביוגרפיים .
ב  20 -במארס 1858

למחרת נערכה חקירתו הראשונה  ,שכבר צוטטה לעיל ,

דרש רוזן מרוזנטל פעם נוספת לבטל את תביעתו  ,שכנתין פרוסי אסור היה לו להגישה

בקונסוליה הבריטית  .אך רוזנטל סירב ונכלא מחדש  ,ורוזן רשם

:

' נאסר בגלל אי  -ציות ' .

ב 22 -

במארס אותה שנה

הובא האסיר שוב בפני הקונסול  ,והפעם ביקש להשתחרר מן המאסר ולקבל שהות של יומיים  ' ,כדי שיוכל

להתייעץ עם אנשים אחרים ' בקשר לביטול התביעה  .לפרוטוקולים ראה

22נ 1

34

:

שם  ,תיק

. 502

ב  18 -באפריל  1858כתב מאנטויפל לציר הפרוסי בקושטא כי לדעתו מאסרו של רוזנטל בלתרמוצדק ומכביד על
המשא  -ומתן עם ממשלת בריטניה  ,משום שעורר רעש בעיתונים שם  .במכתב מפורט לרוזן מ  24 -במאי אותה

שנה נזף בו שר  -החין

הפרוסי  ,ודרש ממנו זהירות ושיקול  -דעת מתון  .הוא קבע כי יש להחזיר את הערבות

לברגהיים ולסגור את התיק  ,אך אם יתגלו בעיות נוספות עם רוזנטל יש לשקול את גירושו מן הארץ  .ראה  :שם ,

שם .

מומר בעל  -תשובה

נשלח אליו מכתב משר  -החרן בלונדון  ,שקבע על  -פי חוות  -דעת משפטית  ,שלא היתה כל הצדקה

לזמן למשפט את הבישוף וחבריו  ,ותבע מפין לפטר את רוזנטל  .כמו  -כן נצטווה פין לחדול

ממלחמתו נגד הבישוף  ,והודגש במפורש שאם לא יציית להוראה זו  ,יועבר ממשרתו .
בנובמבר

פנה רוזנטל לציר פרוסיה בקושטא בבקשה לביטול נתינותו הפרוסית  .הציר

1858

העביר את הבקשה

להכרעת רוזן  ,שהציע שלא להיענות לה .

אותו בדרכים שונות

נתינותו

הפרוסית .

חסות בדיטית ,

38

35

רק

;

ב 30 -

בנובמבר

36

רוזן הקשיח את יחסו לרוזנטל  ,ורדף

הודיע רשמית לרוזנטל  ,שלפי בקשתו ביטל את

1859

אף כי הדבר לא צוין בשום מקום  ,מסתבר שפין העניק לרוזנטל בשלב זה

37

אך הוא לא יכול היה להעסיקו עוד בקונסוליה  .מצבו של רוזנטל נידרדר  ,הן

מבחינה כלכלית והן מבחינה ציבורית ; הבישוף ואנשי המיסיון לא הניחו לו  ,ואף חסותו של פין
לא הועילה לו

בהרבה .

בעל  -תשובה ' בין

כסה לעשור '

על רקע מצבו הקשה של רוזנטל יש לראות את החלטתו המפתיעה לשוב ליהדות  .בערב ראש -

השנה תרכ " ב

(4

בספטמבר

) 1861

עשה את המעשה  ,אך בערב יום  -הכיפורים חזר בו ושב אל עדת

הנוצרים .
פרשה זו תוארה בשלושה מקומות  :בעיתון עברי  ,בעיתון המיסיונרי וביומנו של פין  .התיאורים

פחות או יותר תואמים  ,אך מן הראוי לצטט את שלושתם  ,כדי לעמוד על התגובות השונות .
הכתבה המפורטת ביותר היא משל יחיאל בריל  -לימים עורך ' הלבנון '  -שנתפרסמה
בעיתון ' המגיד ' ונושאת את התאריך

ח ' תשרי

תרכ " ב .

39

להלן התיאור בהשמטות קלות

:

הן זה שנים כחמשה ועשרים בא הלום איש אחד ושמו שמעון ראזינטאהל  ,אשר התחבר
בחברת המיסינערען בעיר סמירנא בטורקי המדינה  ,ויהי ביד החברה פה כחכה למשוך

בחברתם קלי דעת  .האיש שמעון מאז בואו הלום הולך וגדל הנהו והוליד בנים ובנות ,

ולוקחי בנותיו המה עשירים נכבדים . . .

גם הקונסול ענגליש הנצב פה העמידו לפניו

וינשאהו ויעש לו שם תפארת בין השרים אשר בלונדין  ,והוא כיועץ מישרים

להקונסיל . . .
35

כבר ב 13 -

באפריל

מחברת . ) 22

ב 26 -

1858

קיבל פין הוראה טלגרפית לשחרר את הבישוף ואת חבריו מכל ההגבלות ( יומן פין ,

במאי

קבעו המשפטנים בלונדון כי לא היה יסוד לתביעת רוזנטל להוצאת דיבה  ,ולכן לא

1858

היתה כל עילה לפין לזמן את הבישוף לפניו  .הפרשה נסתיימה בנזיפה חמורה של שר  -החקן הבריטי לורד ג ' יימס
מלמספורי ) ( Malmesbury

מ 28 -

באפריל

 1859שכתב

בין היתר לפין

:

' עלי לקבוע  ,כי משאלת הממשלה היא ,

שאם אינך יכול להישאר ביחסים טובים עם הבישוף  ,עליך להימנע מכל קשר עימו  . . .עלי להודיעך  ,שאם
אשמע תלונות נוספות נגדך בקשר לעניין זה  ,תהא זאת חובתי להמלצן בפני המלכה שתועבר ממשרתך כקונסול
בירושלים ' ( 78 / 1448
36

לנץ ) .

ראה מכתבו של הציר פרידריך אייכמן אל רוזן

תיק

מ 10 -

בנובמבר

1858

ותשובת רוזן מ  2 -בדצמבר אותה שנה  ,גנזך ,

. 502
שם .

37

שם ,

38

רוזנטל מופיע עדיין ברשימת בני החסות של הקונסוליה הבריטית בשנת  , 1863אך החסות בוטלה בשנת

גנזך  ,ארכיון הקונסוליה הבריטית  ,חטיבה
39

המגיד  ,ה ,

 ( 38כ " ח

בתשרי

תרכ " ב )  ,עמ '

, 123 / 1

. 244

, 1865

תיק . 6

כחכה זו הועתקה כמעט במלואה במחברתו של פ ' גרייבסקי ,

מלחמת היהודים במיסיון משנת תקפ " ד ועד היום הזה  ,ירושלים תרצ " ה  ,תחת הכותרת ' החוזר בתשובה '  .קיצור
הדברים הועתק על  -ידי ג ' קרסל במאמרו  ' ,ארץ  -ישראל באספקלריית העתונות העברית '  ,ארשת  ,ב ( תש " ך )  ,עמ '
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אך אם העקל בהרתה אש תאיר

( ירשי סס 5סערנ  ) -י

בהזככי ירושלם עה" ק ת 18וו לחדש ומשדי  ,שנת וזכותי א:
בריוניי לשק שמעה  .נא עכי שמעו הנמרן על הפפעל
ושעישה פה באלה הימים נפלא הוא לשאר
דק זה שנים כשפזטה
ועיתיים בא דוום ארם אחר ושפו שמעק ראזינטאהל  ,איטר התחבר
בחברת הכיסינערען בעיר ססירנא במורקי הכוינה  ,וצקי ביד החברה
פה כחכה  .למשוךובחברתם לי הדת האיש שמעק ראוינטאהל
מאז בואו ה ים וזלך גדל דגרו אסליד בנים ובעת  ,ולוקקי בנחליו
המה עשירים נכברים  ,לגדול דכא מימכוגר ביט-נהיים אשר בפודו
ל ארמז -המו הע שיא איש כדבליח ; כבוד בביו וכבוד עמדו
ועא למצביר וגהו אב רשלתם קנטר בנים ובבות והכא השרעי ושאתק
פה תקנו השני דכא טס " נארכאגי צרפתי נציב הפרמט הצרפתית
פה נם וזא עשיר ועור רב ם _ ונכבדים מרמרת חמשרת שמפו
על כשפדוyoe :
ראזעטאהל נם הקונסול ענגליש רב"בב פה העמידו
לפניו ויניטארצ ויעש לו שם.א תפארת בק  .רוטרים אשר ב? גרק ,
~
סנטרים להקינסיל ) הצירת ):מעק ראזינטאהל המיתה
מיש כיועץ
בו קנאת הבישאף ונם חברת~ ר)ממינע ייו חפשו עליו עלות ; עיא
ונלו לו  ,דגביה עקש ל נמתי דצעלתה לפאר ויהי באחרית ריטנה
החלפה ויבא שסעק ראזינטאהל לפני היבוים  ,וינל אגם כי חפצו
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קטע מתוך ' המגיד ' ( כ " ח

תשרי

תרכ " ב )

.

לבא בכולירה בדית דיערהו ועם לבבו להמציא מחקתה לפעיות
בוזזתך
כקתעת*ג כסצנת חשבתי .
המה שמעו כן תבלון
-84ם

.

ויהי באחרית השנה החלפה ויבא לפני הרבנים  ,ויגל אזנם כי חפצו לבא במסורת ברית
התורה  .המה שמעו כן תמהו  ,כמתעתע כמצחק חשבוהו בהחילו לדבר  ,כי מי מאמין כי
מיסטער שמעון ראזינטאהל אשר כל טוב לא יחסר לו והנה כחמש ועשרים שנה בחברת
המסיונערן עתה יבחר לו לבא בברית התורה  .ואולם בהעריך הדבר לפני הרבנים הבינו כי
מחיק לבבו יוציא מילין אלה  ,אך כושי יהפוך

עורו .

ויאמרו לו  ' -עשה כאשר

בלבבך '  . . .ויהי בערב ר " ה הזאת בחצי היום בא לרחוב היהודים ויאמר לספר ' גלח נא

שער ראשי ' . . .

אחרי גלחו בא לבית הטבילה אשר בחצר רבנו יהודא חסיד זיע " א ויסר

את בגדיו לרדת לטבול  .העומדים שמה חרדו לקראתו ולא יכלו הביט בפניו ויבהילו
לקרא אחר שלשה רבנים להטבילו כי כן צוה  .טבל והחליף שמלותיו ויצא ברחוב והנה

לבוש כיהודי  .בלילה בא להתפלל בביהמ " ד סוכת שלום ויבך בכי רב במר נפשו וכן
בבקר  .וכתמוה לשמועתו כי חפצו להיות יהודי כן השתוממו בראות איך צהלת פניו
124

כמעט אין עוד

לו . . .

ועוד היום הנהו מתנהג כמנהג ישראל בתפילה בביהמ " ד בהשכמה

לאמור סליחות ובתענית התענה בצום גדליהו  .כשמע לאשת שמעון

:

הנה בעל נעוריך

שב אל היהודים עזב את חברת המסיונערן  ,התעלפה  ,רוח עוד לא קמה בה  .בניו בתמהון
לבב הגידו בבית הקונסול ענגליש  ,השמיעו בחברת המסיונערן ויתמהו איש אל

רעהו :
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' איך לפתע פתאום כרגע נעשה זאת

בחברתינו ' . . .

וימהרו והעריכו מכתבים אליו  ,גם מתוך יומנו של הקונסול

אשת הקונסול שלחה סריסה לדרוש הדבר ממנו מה זה ועל מה

זה . . .

וימצאוהו בבית פיו

יהודי איש עני ויתנו לו האגרות והוא בשקט לב פתחם ובעינים שחות קראם ויאמר להם

(4

בסמטמבר

:

אמרו לאדוניכם  ,כי לא אוכל כבדם היום להשיבם  ,למחר וביום שני לו קדושים המה

בימים האלה לאלוקים . . .

40

גם ביום השלישי הוא שבת קדש  ,וביום הראשון לשבוע לא

אוכל לבא עדיהם פן אדאיב את נפשם ביום מנוחתם  .ביום השני אבוא ואכבדם כי יקרתם

בעיני  .ויהי ביום השני וילך שמעון ראזינטאהל לבוש בבגדי יהודי  ,גם מעל מדיו נראה
הארבע כנפות עם הצצית ומתחת לכובעו מכסה ראש לבנה  ,וכן בא אל הקונסול ענגליש

וימצא שם נכבדי המסיונערן . . .
40

עשרה איתו דברים

טובים ; מה היה לך ראזינטאהל ? . . .

כל זה התרחש ביום רביעי  ,ערב ראש  -השנה  .בימים חמישי ושישי היה ראש  -השנה  ,שבת היתה שבת שובה ,
וצום גדליה נדחה ליום

ראשון .
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) 1861

מרדכי אליאב

ונוה חסר לך

?

' רב חסר לי ' השיב באנחת לב  ,ומי ימלא

חסרוני ?

ויתן לפניהם מערכת

הויכוח אשר ערך לו ביום צום גדליהו ויקראו בו ומדי יוסיפו לקרות השממון הולך ורב

בקרבם כי דבר שמה נכוחות  ,בין כה וכה [ באו ] מרבית ביתו  ,בניו ונכדיו ואשתו . . .
שמעון  ,תיפארת בנים אבותם  ,אלה הם בניך  ,תפארת איו ? קראה אשתו בבכי  .לא אדע
תפארתו ואתנחם בזה  ,אוי ! השיב לה  .הקונסול בראותו כי לא נכמרו רחמיו אמר :
מיסטער ראזינטאהל  ,אהבתיך גם היום ובצר לך אעזרך  ' .יעזרני ה ' כלבבי '  ,ענה לו ,
ויפרדו בשלום .
בריל  ,שכתב את הדברים במעין נימת נצחון ,

ן4

לא חזה מראש כי למחרת היום ישנה רוזנטל לפתע

דעתו  ,ויחזור לסורו  .הוא גם לא יכול היה לדעת מה באמת התרחש בפגישה בבית הקונסול ומה
אירע לאחריה  .בגליונות הבאים של ' המגיד ' אין עוד זכר לפרשה זו  .כנראה לא נעם לבריל לדווח
על השינוי הפתאומי  ,ששם ללעג את תחושת הסיפוק על ' בעל

התשובה ' .

פרטים משלימים על פעולת המיסיונרים ועל מאמצי השכנוע שנקטו מצויים ביומנו האישי של
פין ובדיווחו של הכומר ג ' וזף ברקלי )  , ( Barclayבאותם הימים ראש המיסיון בירושלים  ,שהיה
הפעיל המרכזי בפרשה
באוגוסט

) 1861

זו .

42

לדבריו  ,הודיעה לו גב ' פין כבר ביום שני שלפני ראש  -השנה

( 31

על שובו של רוזנטל ליהדות ועל שמחתם הרבה של היהודים על עריקתו של

המומר הוותיק ביותר  .ברקלי ביקר אצל רוזנטל עוד באותו ערב  ,אך הלה סירב להתפלמס עימו ,
בהודיעו כי בעוד שבוע יסביר בבית הקונסוליה את הנימוקים לשינוי הדת  .בכל זאת הזהירו ברקלי

מפני הצעד שהוא עומד לעשות  .כדי לאמץ את רוחם של המומרים האחרים הנבוכים  ,וכדי לנצל
את ההתרגשות הפומבית  ,פרסם ברקלי כרוז בעברית ובלדינו  ,שהיה למעשה כתב התפלמסות על

בואו של המשיח .

כרוז זה הופץ בערב ראש  -השנה ובחג עצמו ברחבי הרובע היהודי  ' ,כדי

שליהודים  ,בדרכם לבתי  -הכנסת שלהם  ,תהא הזדמנות

פין פתח את רישומיו ביומנו לפרשה זו
ששמעון רוזנטל הופך ליהודי  ,אחר

24

ב4-

לקראו ' .

בספטמבר

1861

שנים של נצרות ! ' .

43

בהערה

:

' כל העיר מתרגשת על

לאחר שציין כי לדעת אשתו ,

ההתעללות ברוזנטל דחפה אותו לייאוש  ,סיפר שאשתו שלחה אליו מכתב כדי לשאול אותו למה
פעל בחשאי  ' .רוזנטאל השיב  ,בעל  -פה  ,שאין ביכולתו להשיב בכתב ושלח לנו עותק של " חזוק
אמונה " ,

44

כדי לקרוא בו '  .אליזבת פין כתבה אליו שנית  ,וביקשה לשוחח עימו  ,אך הוא סירב

והבטיח לבוא לקונסוליה ביום שני הקרוב

41

מריל מצביע בכתבתו על רשימת המומרים שפרסם פרנקל ( לעיל  ,הערה  . ) 3הוא ביקש להודיע לפרנקל שהנה
לב
' מיסיונר נלהב ' במשך למעלה מעשרים וחמש שנה אף הוא ' לא נשאר מומר לעולם ; הוא שב ליהדותו בכל
ונפש  ,עזב את ביתו ובני  -ביתו  ,את עשרו וכבוד גדלותו וישב אל שקו ואל צומו ויהי כאחד היהודים הכשרים
מרחוב

42

היהודים ' .

ברקלי היה בשנים
בירושלים  ,אך מת כעבור זמן קצר  ,באוקטובר
1870 - 1861

295

 26ך

(9

בספטמבר ) .

בהמשך כתב פין

:

' דומה שהוא נראה

ראש המיסיון בירושלים  ,ובשנת

. 1881

1879

נתמנה לבישוף הפרוטסטנטי השלישי

מכתבו של ברקלי נתפרסם בעיתון המיסיונרי  ,ראה

 , I1והמערכת העירה שם
 .ק ntelligence , xxvII 1861 ,

 :ט
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ת one hand , 0ט

"

ו

Jewish :

חס 5ן ' Painful as ] 1

43

' 5 deeply interestingן 1ן other hand
יומן פין  ,מחברת  , 26וגם הציטוטים הבאים להלן לקוחים ממחברת זו .

44

ספר ' חזוק אמונה ' מאת הקראי יצחק מטרוקי נדפס לראשונה בשנת תמ " א (  , ) 1681שנדפס מחדש בירושלים
בשנת תר " ה (  , ) 1845התפלמס עם תעמולת הנוצרים

ונתכוון לסתור את וטענות בדבר אמיתות האמונה הנוצרית .

מן הספר נמחקו כל המקומות שבהם הובאו ועות הקראים

היום ברחובות כשראשו מגולח  ,בבואו מבית הטבילה  ,מלווה על  -ידי עשרה יהודים  ,כשאחד מהם אליזבט
נושא את טליתו  .הוא הוציא ספר אנגלי נגד ישו וביקש את בנו לקרוא לו כמה עמודים מתוכו  .עם

זאת אמר לבנו  " :אל תחשוב שאני רוצה להיות יהודי  .זה הפחד שלי " '

45

אן  ,והקונסול

ג יימס פיז

[ ההדגשה שלי  ,מ " א ] .

פין ראג שבמפגש שנועד ליום שני יהיו נוכחים רק רעייתו  ,ברקלי והדרגומן הראשי  ,לבל ייהפך
המפגש לוויכוח

פומבי .

46

רוזנטל הופיע בבגדים מסורתיים של יהודי  ,וארשת פניו היתה

קודרת .

הנקודה העיקרית שהעלה היתה האמונה הנוצרית בנצחיות המשיח שלפני בריאת העולם  .ברקלי
השיב בציטוט הפסוקים במשלי ח כב  -לא  ,שבהם נאחז המיסיון בפירוש אמונה זו  .רוזנטל העלה
טענות נוספות  ,ואף עליהן

הבירור התאולוגי  ,ועזב את
45

במקור

השיב ברקלי .
המקום  .עתה הובאה

11 ] 5 meine Angst ' :

אמר זאת רוזנטל

47

Jew .

8

לבסוף הזמינו ברקלי לבוא לביתו  ,כדי להמשיך את
למקום אשתו של רוזנטל  ,והשיחה נוהלה בעיקר

01 think 1 want 10 beת

. ' Do

פין רשם

'  kAngstבגרמנית ,

כפי שבוודאי

לבנו .
. 26

46

התיאור ביומנו של פין  ,מחברת

47

בין היתר טען רוזנטל כי המשיח צריך עדיין לבוא  ,וזאת על סמך איכה ד כא  -כב  ,שם מדובר על נפילת אדום
ותקומת

ישראל .

,

; 2נ 1

נלקי -
הכומר ג ' וזף

ברקניי
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ימע ,ייצאש

,.

על  -ידי בני הזוג פין  .הם הביעו תרעומת על שרוזנטל לא נועץ בידידיו לפני נקיטת צעדים

כאלה .

לבסוף הבטיח רוזנטל שלא ינקוט יותר צעדים חשובים מבלי להיוועץ בפין וברעייתו  ,וכי ימשיך
לשקול את הדברים שנאמרו לטובת הנצרות  .עוד הבטיח שאם ישתכנע שהנצרות צודקת  ,הוא
ישוב לביתו ולאשתו ויחזור לכנסייה  ,כדי לבקש בפומבי סליחה על התנהגותו  .פין סיים את תיאור
הפגישה בקביעה כי ' יש לנו סיבה להודות לאל על התוצאה הטובה של יום זה  ,וכולנו בדעה שלא

יישאר זמן רב במצבו הנוכחי של סטייה דתית '  .רוזנטל גם סיפר באותו מפגש על נסיון שעשה זה
128

מקרוב להרעיל את עצמו  ,והביע חרטה רבה על כך  .כעבור שלושה ימים בא רוזנטל לפגישה
נוספת  ,כדי להמשיך לשוחח  ,והפעם כבר לבש בגדים אירופיים  .בעקבות השיחה ציין פין  ' :מאמין
אני שבא כדי לנטוש את היהדות ולהשאר עמנו '  .ולמחרת  ,בערב יום  -הכיפורים  ,כתב פין  ' :רוזנטל

בא בלוויית אשתו  ,הוא חזר הביתה ונטש את היהדות  .ספקותיו הותרו על  -ידי הכתבים ששלחנו לו

מומר בעל  -תשובה

אתמול . . .

הודעתי לברקלי שרוזנטל חזר ויישב את כל הספיקות החשובים

בזאת תמה פרשת החזרה בתשובה שנמשכה שנים  -עשר

ימים .

שבדעותיו ' .

48

אבן כבדה נגולה מלבות

המיסיונרים ומלבות בני הזוג פין  ,ואכזבה ותמיהה שררו ביישוב היהודי  .עיתון המיסיון סיים את
הדיווח על הפרשה בהערה  ,שלפי מכתבים שנתקבלו לאחר  -מכן נמצא רוזנטל ב ' הדרכה סדירה

ומותר לנו לטפח תקווה כי המאבק הנמשך עשוי להסתיים בחרטה עמוקה ' .
בכתבה נוספת בעיתון זה

49

סיפר המומר הנודע ויליאם שפירא ,

50

שבשבת שובה  ,בעיצומה של

הפרשה  ,באו יהודים לחנות העתיקות שלו  ,ושאלוהו כיצד אפשר לטעון כי היהודים משתכנעים
באמת הנצרות  ,אם אדם שהיה נוצרי במשך למעלה מעשרים שנה  ,מתכחש לה עתה וטוען שהדת

היהודית היא דת האמת היחידה  .שפירא ביקש לתלות את כרוזי המיסיון לפני חנותו  ,ועלה לשם כך
על סולם  .בינתיים נתאסף קהל יהודי רב והחל לקללו שיפול מן הסולם וישבור את
שפירא החל לדרוש בפניהם מדברי ההפטרה של שבת שובה ( הושע

ולמחילת עוונות  .בתגובה החל הקהל הרב לצעוק עליו ופרצה מהומה

יד ) ,

מפרקתו .

וקרא להם לחרטה

רבה .

קשה להבין את מעשיו של רוזנטל ואת מניעיו  .האמנם נתכוון לחזור בתשובה באמת ובתמים ,

כאשר כל הפרשה נמשכה שנים  -עשר ימים

זה

?

בלבד ?

מדוע החל לפקפק באמיתות הנצרות רק בשלב

הייתכן כי תשובות ברקלי ושידולי בני הזוג פין חוללו בקרבו שינוי פתאומי קיצוני  ,והניחו את

דעתו ?

אולי היה הוויכוח התאולוגי בבית פין רק מעין הסוואה  ,כדי לסיים את המהלך כולו בכבוד ,

ואם כן למה נדרש כלל למהלך זה

יצוין שגם בימים שלאחר מכן סיפר פין ביומנו על ביקורים

?

תכופים של רוזנטל בביתו לשם שיחות על נושאי אמונה וקריאה משותפת בכתבי  -הקודש  .כלום
מעידות שיחות ממושכות אלה על לבטים של ממש או שהן נועדו להעמדת פנים ולאחיזת עיניים ,
כדי לבסס מחדש את מעמדו אצל פין  ,האדוק

באמונתו ?

נראה לי  ,כי הדעת נותנת שרוזנטל אכן התכוון לנקוט מהלך סרק בלבד  ,כדי לזעזע את החברה
המיסיונרית  ,שלדעתו התנכלה לו  ,ועשתה לו עוול רב  ,בהחרימה אותו  ,לאחר הסכסוך עם הבישוף

גובאט  .רוזנטל הרגיש את עצמו זנוח על  -ידי העדה הפרוטסטנטית  ,ונקלע למצוקה כלכלית

חמורה .

כאמור  ,לדבריו  ,הרהר בשלב מסוים גם בהתאבדות  ,ובעיקר ליווה אותו הפחד בפני

העתיד  .כנראה קיווה שבעצם המעשה ההפגנתי יסב אליו מחדש את תשומת  -הלב הציבורית ,

ויאלץ את אנשי המיסיון לשנות את יחסם אליו ולהושיט לו גם עזרה כלכלית  .אולם  ,תקוותיו
לשיפור מצבו ומעמדו לא נתמלאו  ,וגם לאחר שובו לנצרות לא האירה לו ההצלחה

פנים .

סיום עגום
משנאלץ פין  ,מיטיבו של רוזנטל  ,לנטוש את כהונתו

בירושלים  ,בשנת  , 1863ולשוב ללונדון ,

ניטלה ממשפחת רוזנטל משענתה העיקרית  .כבר בשנה האחרונה לכהונת פין שקל רוזנטל את

האפשרות למכור את מלונו או לחסלו  ,מחמת ההפסדים שהיו כרוכים בהחזקתו  .בשל גילו
48

יומן פין ,

49

 . 298 - 299קק Jewish Intelligence , XXVII , 1861 ,
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( מחברת

קן112

. ) 26

ותפרסם כסוחר

עתיקות .

הוא הואשם לבסוף בזיופי עתיקות  ,ואיבד את עצמו לדעת

ברוטרדם  ,ראה  :אליאב ( לעיל  ,הערה

עמ '

תעודה מס '  , 8והערות בעמ '  . 213שפירא היה בן חסות

שפירא ( ) 1884 - 1830

פרוסית ונמנה עם פעילי

המיסיון .

, ) 15

, 10 - 9

ן

מומר בעל  -תשובה

המתקדם גם לא היה מסוגל עוד לצאת למסעות עם תיירים  ,וכך נשבר מטה לחמו  ,והמשפחה בעמוד ממול  :כנסיית

נתרוששה .

 1 WIDnע

בעיי

כשנה לאחר שמשפחת פין התיישבה בלונדון  ,ועדיין היתה טרודה בחבלי הסתגלות ובדאגות
פרנסה  ,הופיעה אשתו של רוזנטל אצלם בלונדון ,

וביקשה את עזרתם בשידול החברה

ן5

המיסיונרית הלונדונית לבטל את החלטתה הקודמת  ,ולאפשר את העסקתו של רוזנטל בשירות

המיסיון בירושלים  .יש לזכור כי הבישוף גובאט שירת עדיין בירושלים  ,וקיים קשרים הדוקים עם
אנשי המיסיון  ,שסרו למשמעתו  .לא ניתן היה להעלות על הדעת שהחברה המיסיונרית בלונדון

.

תקבל החלטה בניגוד לרצונו של הבישוף שיחסו לרוזנטל היה ידוע היטב  .בכל זאת טרח פין רבות

לשדל את ראשי החברה לנטות חסד לרוזנטל  ,אך מאמציו לא הוכתרו בהצלחה  .פין ורעייתו יזמו

גם עריכת מגבית למען המשפחה .
רוזנטל עצמו  ,ששהה אז עוד בירושלים  ,נאלץ בראשית

נמכרו במכירה פומבית לשם
שלפיה נטש רוזנטל שוב את

לדיונים בעניינו

בלונדון .

כיסוי חובותיו .
הנצרות  53 .רוזנטל
52

במארס

1865

1866

לחסל את המלון  ,והריהוט והציוד

פורסמה האשמה חדשה של גובאט ,

הכחיש את הדברים  ,אך האשמה זו הזיקה מאוד

רוזנטל החליט בשלב זה לצאת את ירושלים ולהגיע ללונדון  ,ששם

שהתה אשתו כל הזמן  ,כדי להגביר את הלחץ על חברת

המיסיון .

ב 14 -

ביוני

שרוזנטל הופיע בביתו  ,בעל זקן לבן מלא  ,ועימו בנו השני  ,ג ' יימס

מירושלים .

;

1866

ציין פין ביומנו

המשפחה עקרה אפוא

54

במשך חודשים ושנים המשיכה החברה המיסיונרית ' לדון ' בעניין רוזנטל  ,ומדי פעם נדחתה

ההחלטה או נתגלה קושי חדש  .יש לשער  ,שאלמלא היה פין ממשיך להטריד את ראשי החברה  ,לא
היו באים כלל לידי סיכום  .אך פין  ,שהיה אז כבר חולה אנוש והיה רתוק למיטתו ימים רבים  ,לא

זנח את המשפחה  .הוא הדפיס כמה איגרות שבהן תיאר את קורות המשפחה ופירט את מעשיה

למען המיסיון בירושלים  ,וכן הוסיף לנסות לשדל את ראשי החברה להעסיק את רוזנטל  .בינתיים

התיישבה משפחת רוזנטל בלונדון  ,ונתפרנסה מתמיכות  ,שאף הן הושגו בעזרת פין ורעייתו .
רוזנטל המשיך ללחתן על הפטרון שלו  ,ופין  -אולי בלית ברירה  -הוסיף להתרוצץ למענו  .לא
פעם התגנבה גם לרישומיו ביומנו נימה של אכזבה על חוסר הכרת תודה מצד משפחת רוזנטל .
רק במאי  , 1870כלומר ארבע שנים לאחר בואו של רוזנטל ללונדון  ,החליטה החברה
המיסיונרית לממן את שיבת המשפחה לירושלים וכן הסכימה להעניק לו סכום נכבד  ,כמעין פיצוי

על העבר  ,למען יוכל להתבסס שם מחדש  .אך רוזנטל לא הסתפק בכך  ,וניסה לדחות את שובו
לירושלים למרות כל

ההסדרים .

55

לבסוף ,

ב 23 -

ביולי

1870

יצאה המשפחה לליוורפול  ,כדי

להפליג לארץ  -ישראל  ,אך משום מה נדחה שוב מועד ההפלגה  ,ורוזנטל חזר ללונדון  ,כנראה כדי

לקבץ עוד כספים  .היתה זו פגישתו האחרונה של פין עם רוזנטל  ,והיא לא נעמה לשניהם  .פין ביקש
מרוזנטל לחתום על עדות שהבעלות על אחוזתו בטלביה נשארה בידיו וכי אין יסוד לטענתו של

51

הרישום הראשון אודותיה ביומנו בלונדון

52

מכתב מאת אחד הנושים אל רוזן

53

גובאט ( לעיל  ,הערה

54

יומנו של פין  ,מחברת

55

רישומים ביומנו של פין

 , ) 20עמ '

מ 16 -

ב2 -

ביוני

בפברואר

1864

, 1865

( מחברת

1ע1 :

. ) 31

ארכיון  ,תיק

. 502

. 410

. 34
מ  8 -ו 22 -

במאי

7 , 1868

במאי

1869

ו 10 -

במאי

1870

( מחברות

) 38 - 36

העתיק

מרדכי אליאב

של הבנקאי ברגהיים לבעלות על

ביומנו

האחוזה .

56

אך רוזנטל סירב  ,למרבה אכזבתו של פין  .פין רשם

:

חשים אנו מאוד את כפיות  -הטובה שלו  ,כיוון שעדות זאת עשויה להועיל לנו  ,אך הוא

ירא מפני ברגהיים בירושלים  .איש זקן מסכן

!

אף לא ביטאתי את המלים ' גמילות חסד '

משרם שלא היתה תועלת בכך  ,אפילו היה נכון לקבוע מחיר על כל מה שאליזבת ואני
עשינו במשך שנים רבות למענו ולמען משפחתו  .למעשה אני מאמין שהם שוכחים את
העבר וצופים קדימה לעתיד אפשרי  ,רחוק

בסוף אוגוסט

1870

מאיתנו .

57

הפליגה המשפחה בחזרה לארץ  -ישראל  ,אך כנראה לא צפן העתיד בחובו

הצלחה רבה  .אין ידיעות נוספות על רוזנטל ומעשיו  ,אך הוא נשאר בחיק הנצרות  ,ומת בשנת

. 1882

132

56

58

בעת הסדר החובות

של פין  ,בשנת

 , 1863נתמנה

ברגהיים כאחד הנאמנים של רכושו בירושלים  ,אך לאחר מכן

ניסה להשתלט על האחוזה .
57

יומן פין ,

58

גרייבסקי רשם בשולי העתקת הכתבה מן ' המגיד '  ' :הפכפך היה  ,המיר את דתו הוא ומשפחתו בירושלים וחזר

12

באוגוסט  ( 1870מחברת

בתשובה  ,וחזר לסורו  ,ומת

ב 1882 -

) 38

ומקום קבורתו אצלם '  .ראה

:

גרייבסקי  ,לעיל  ,הערה

. 39

