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Mining an Unusual Ego Text (or two)
Gershon David Hundert, McGill University, CANADA

ABSTRACT: The texts presented here are excerpted from a 329-page-manuscript in
cursive Hebrew entitled Divre binah. The book was completed in 1800 but never
published. It is devoted mostly to the Sabbatian and Frankist phenomena; the genre to
which the text belongs is open to discussion. Its author is Dov Ber Brezer or Birkenthal
of Bolechów (1723-1805) in western Galicia. He was a merchant dealing mainly in wine
that he imported for noble clients from Hungary. The base of operations for his business
was L'viv (Pol. Lwów; Ger. Lemberg) where he rented space for his wines in the
basement of a building owned by Carmelite monks. Dov Ber is the author of another
work, a memoir, fragments of which were published in 1922. He is known to history
primarily for his role as translator for Rabbi Hayyim Rapoport who had to respond in
1759 to the accusation by the Frankists that Jews use Christian blood to bake
unleavened bread on Passover. In choosing the excerpts, I selected some passages that I
hope will lead to a discussion of matters related to self-presentation, but also to a
consideration of self-reflection in the text. Who is this person? What are his fears, his
anxieties? I have also included passages that represent some of the many ways in which
the document throws light on its time and place of composition. NOTA BENE: The
Hebrew text is riddled with errors of grammar and spelling as well as syntactical
infelicities and stylistic disjunctions. All these are faithfully preserved in the
transcription.

This presentation is for the following text(s):
Divrei Bina (Understanding Words) by Dov Ber Brezer (Birkenthal) of Bolechów
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Divrei Bina (Understanding Words) by Dov Ber
Brezer (Birkenthal) of Bolechów
Divrei Binah

Dov Ber Brezer (Birkenthal) of Bolechów, 1800
Translated by Gershon David Hundert, McGill University, CANADA

Divre Binah [Selection 1]
Dov Ber Brezer (Birkenthal) of Bolechów, 1800
Prepared by Gershon Hundert, McGill University
The book
UNDERSTANDING WORDS:
Resolute
Increasing strength1 to speak aright2
And with the help
Of the One who graciously grants wisdom to man, may my words be acceptable to the
ear that hears them and spares us from anger and wrath, The words of one despised by
humanity,3 Devoid
Of wisdom4 a worm of the House of Jacob5
In the year
560
According the small cycle
Here Bolechów, may the Rock and Redeemer protect it.
I named
This composition
Divre Binah (Understanding Words)
Because, as an acrostic, the words hint at my name
Dov Ber
And also because the value of the letters in Divre Binah (plus one) is 284 in gematria:
My name, Do”v Be”r.
Thus, may the Lord grant me the wisdom and understanding to understand and know
4
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[how to] publish my words, the product of my ideas, as it is said:
Gird up your loins like a hero, go and take courage and do not let your hand weaken,
But speak your words and record your deeds
So that lies told against our religion may be banished.
Understanding Words
May my entire life rise to praise the Creator
Devout adoration of the God who watches over me during all my days, during all the
crises I have faced,
All the days and years of my life. Until now, God has granted me mercy,
And in my old age his favour has not ceased. I dwell here in my pleasant house in a
tranquil holy community. I lack nothing, all is well. And I said, it is time to act for the
Lord whose Torah we have violated.
The little Talmud we learned in our youth from wise men, may they rest in peace, our
teachers in desperate times
Their taste has not stayed in us, though their scent has not changed.6
I spent most of my life trading in Hungarian wine on the Gentile streets of the holy
community of Lwów, in the courtyards of Non-Jews and priests. Those Christians were
jealous of us. Virtually daily, defiantly, they opened their mouths and spoke to us,
addressing us with pride and contempt: You lack the ability to answer in matters of
faith. Your ancient wisdom is lost, no person wise in physics and metaphysics is left
among you. You are all perplexed. For nothing is left to you but your Talmud, which
leads you away from the Christian religion (in their minds the proper Faith) with
absurdities and numerous lies.
For this they hate us more than all the idolaters who ruled in past times, and who would
cause trouble and sorrow for the people of Israel. All those idols and their worshippers
have disappeared from the world. No one speaks their names, or the names of the
nations that worshipped them. So it will be with all the enemies of God who follow lying
religions.

Divre Binah [Selection 2]
Dov Ber Brezer (Birkenthal) of Bolechów, 1800
Prepared by Gershon Hundert, McGill University
In my childhood I lived in an inn that belonged to my father. People of the different
nations of our region passed by seeking hostel and would stay there. On many occasions,
their first words were against the Oral Torah, the people of Israel, and their beliefs. And
the people of Israel are insulted but do not insult. They bear humiliation and do not
respond. This is because there was no one among us who shared their language and
5
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education. Even when we had convincing answers, it was as nothing in their eyes. As a
child I understood their words and their purpose and that some Jew could respond to
them convincingly, even attacking their religion, if he were able to formulate his words
in their language and in accordance with their ways of learning.
From that time I became zealous and determined to use all my abilities to study and
learn their language perfectly.7 In this way I would be able also to read their books
composed by ancient and recent authors. Since I devoted my spare time to this, I
learned the grammar and the content of their language. Nevertheless, in my youth I
feared reading their books because they are much detested among our people who view
them as forbidden, until their came into my hands the book, Lehem Yehuda written by
the scholar of bygone days, Rabbi Yehuda Yuda ben R. Shemu’el Lerma the Sephardi,
rest in peace. It is a commentary on Ethics of the Fathers and I saw his explanation of
the statement of Rabbi Elazar: Be eager to study the Torah and know what to respond to
a heretic: i.e.… it is necessary to know their books to find the source of their error.”

Divre Binah [Selection 3]
Dov Ber Brezer (Birkenthal) of Bolechów, 1800
Prepared by Gershon Hundert, McGill University
Then we understood why matters developed this way. It was during our conversation
with the priest Wieniawski about the Sabbatian sect and their deception in the matter of
their conversion to Christianity. This is the story: Once, as was his custom, he arrived in
the town of Khotyn [Chocim] on the Muslim side of the border to trade in fine and
expensive horses which were brought to the fairs there called ataks. A Jew, apparently
happy to see him there, greeted and bowed to him asking after his health. In
consternation the priest asked, “How do you know me?” The Jew answered, “how could
my lord not recognize me? I am your servant Józef Krzyżanowski. I served you faithfully
for two years as a Christian. After coming to regret what I had done as useless, I
returned to my first faith, the best of all. This person was a young resh dukhna, i.e. a
belfer from Lwów who had converted to Christianity. The Gentiles placed him with
Wieniawski whom he served as a lackey. This infuriated the priest who cursed him,
invoking his own god, for this deed. Now, this apostate had learned the language of the
Muslims. He would circulate among the merchants attending the fair, the ataks
mentioned earlier, to sell horses and acted as an agent for them. He saw the priest
buying horses according to his needs and preparing to leave. The agent filed a claim
against his lord the priest with the Muslim court called divan. A restraining order was
issued and delivered to the priest’s inn forbidding him to leave until the case between
him and his convert servant had been resolved. The priest was obliged to settle with him
and pay him his wages. As this was happening the Jew ridiculed their faith saying, “no
Jew ever believed in your religion, and if they converted there must have been some
6
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compulsion or desire for material gain.”
This is what the famous apostate Niedzielski did recently in Lwów. He deceived the lord
Duke Wyżycki, Archbishop of Lwów, telling him a dream he had invented. The Bishop
adopted him and with the support of the Bishop [Niedzielski] stole his father’s entire
legacy of 60,000 złp. from his widowed mother, who was left with her young sons and
daughters naked and without means.
We return to the first matter: This convert said to the priest, you should know that
Niedzielski will arrive here shortly with all his wealth. Over there is his house, built of
stone bricks on which he has expended 12,000 złp. Once he has sent a further 6,000
złp., construction will be finally completed. Then he will come here and return to his
religion. The priest was enraged by these words and after returning to his home in
Lwów, he went immediately the next day to the residence of the Duke and Bishop
Wyżycki mentioned above to greet him. At the time, the canons were also in attendance.
After asking after the health of the Bishop and the other priests, he looked around and
saw the apostate Niedzielski standing in the Bishop’s great hall. He was dressed like a
tovarish, that is, like a Polish army officer – the Bishop had also arranged this honour
for him. He also put him in charge of the income from all of his holdings making him
general treasurer of his wealth. The income from his property alone amount to more
than 100,000 złp. in addition to other large gifts from the lords and from Jews lehavdil.
The priest Wieniawski said, “my lord Niedzielski why are you tarrying here, your house
has been built in Chocim? Why do you not go there?” And he turned to the Bishop and
the priests and spoke to them in Latin telling them the story of the convert, his lackey how he had come of his own free will to convert with no inducement from anyone. I
myself was his godfather, in Russian кум, at the apostasy or Christian baptism. Within a
few weeks he had learned to read and write Polish and all of the customs and rites of our
Christian religion. He conducted himself as a God-fearing man, and was never late to
hear the prayers pronounced by the priest. He was responsible and punctual in the
performance of his work in my house. I decided to be a father to him and to adopt him
as my son. Then, when I came to Chocim and a Jew greeted and bowed to me, happy to
see me, I understood nothing until he told me he was Józef Krzyżanowski. I was angered
and I cursed and reviled him as a heretic. And he told his fellow believers how this pan
also is preparing himself to return to his faith. He has already purchased land and a
splendid stone brick house is being constructed. He has expended 12,000 złp. and only
another 6,000 złp. is required by the builders to complete their task. And he swore by
the crucifix, as is their custom, that all that he said was true.
The priests of the cathedral chapter accepted and believed the words of the priest
Wieniawski and they advised their lord the Duke and Archbishop not to delay and to
appoint a different treasurer to oversee his affairs in place of Niedzielski and to remove
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the latter from his post. Not only was he removed from authority over the treasury and
the Bishop’s income, but also the sum of 60,000 złp. - his father’s legacy – that he had
stolen, was taken from him and placed in the hands of a trustee appointed by the Lwów
city authorities on the command of the Bishop.
From that time the priests of Lwów were revolted by apostates, particularly the priest
Wieniawski our overlord. He became the enemy of all apostates and decided that under
no circumstances would he accept any Jew as a Christian convert. He refused several
times to accept Jewish converts to his service and did not even want them in his sight.
On the other hand, most of his business dealings were with Jews. Still, he wanted no
contact with apostates whom he reviled.

Divre Binah [Selection 4]
Dov Ber Brezer (Birkenthal) of Bolechów, 1800
Prepared by Gershon Hundert, McGill University
Some German merchants told me that immediately after taking up residence in Brno,
Frank himself went to Vienna and spoke to the Emperor. And he said what he said, that
the emperor is without pride and sees all faiths as acceptable. He says that Heaven
grants a person the choice to believe whatever is fitting in his eyes. And at the beginning
of his reign, 1786 according to their count, it was ordered that when the annual calendar
was published in the German language it be called toleranz calendar, that is that all
faiths are equal and tolerated in the view of the government of his excellency, the
emperor.
In 1790, at the beginning of the great war against the French, this evil man, Jacob Frank,
and his heretical followers left Brno. He wanted to be closer to the French to investigate
their beliefs. He had heard that they deny the belief in Jesus of Nazareth. They
accompanied him to Offenbach, which is near Frankfurt a/M close to the French border.
There he became ill and died. They buried him in the Christian manner with full
honours as was written in the newspaper in the year 5751.

Endnotes
1 After Ecclesiastes 10:10, If the axe is dull and he does not sharpen its edge, then he
must exert more strength, Wisdom has the advantage of granting success.
2 After Proverbs 23:16, my inmost being will rejoice when your lips speak what is right.
3 After Isaiah 53:3, He was despised and rejected by mankind,
a man of suffering, and familiar with pain.
4 After Jeremiah 10:14, Everyone is senseless and without knowledge; every goldsmith is
shamed by his idols. The images he makes are a fraud; they have no breath in them.
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After Isaiah 41:14, Fear not thou worm of Jacob… .
After Jeremiah 48:11.
7 Cf., The Memoirs, p. 79f: I learned also the Polish language to please my father who
wanted me to know it. He kept a tutor in his house, an educated Polish gentleman, who
made me conversant with Polish speech and writing. I learned it perfectly in a very short
time. Moreover, I studied Latin and understood the principal part of its grammar. After
my first wife left, some of the people in our community began to gossip about me and to
suspect my faith, saying that I learned these things, God forbid, not for God’s sake, and I
had to give up my secular studies.
5
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דברי בינה
Divrei Binah

Dov Ber Brezer (Birkenthal) of Bolechów, 1800
Prepared by Gershon Hundert

[Divre Binah [Selection 1
Dov Ber Brezer (Birkenthal) of Bolechów, 1800
Prepared by Gershon Hundert, McGill University
1ספר
דברי בינה
****תקיף
3
*  * מישרים לדבר2*חילי יגבר
*________*
**ובעזר
*החונן לאדם דעת *יהיו לרצון אמרי פי אוזן שומעת * ויסיר
* נבער4*מאתנו חרון אף וכעס* דברי חדל אישים
*6 לבית יעקב תולעת5**מדעת
*_________*
**שנת
*לישועה ולנחמה
**לפ"ק
**פה באלחוב יצ"ו
2 'עמ
קראתי
שם החיבור הזה
דברי בינה
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* *
על כי בראשי תיבות דברי בינה מרומז שמי
* *
דוב בער
וגם כי דברי בינה עם הכולל עולה רפ"ד גימטריא
שמי דו"ב בע"ר
וכה יוסיף ד' לי דיעה ובינה להבין ולהשכיל להוציא
לאור דברי  .אשר העירוני רעיוני . 7לאמור אזור
נא כגבור חלציך . 8לך שנס מתניך  .ואל תרף
ידיך  .מלדבר דבריך  .ולכתוב בספר
את כל מעשיך
למען תאלמנה שפתי שקר – נגד דתינו לפקיר
עמ' 3
דברי בינה
* * * *
*יתעלה הבורא ויתפאר היוצר
*כל מעודי*
בתשבחות ותהלות לאל הרועה אותי מעודי  .בכל ההרפתקאות דעלי עברו .
במשך ימי שני חיי בנפשי ומאודי  .עד הנה עזרוני ד' ברחמיו  .ובימי
ישישי לא עזבוני חסדיו  .והנני יושב בביתי נאוה ק"ק שליו  .באין
מחסור לי כל טוב  .אמרתי עת לעשות לד' שתורתו הפרנו  .המעט
שמנעורינו למדנו  .בגפ"ת מפי הגאונים ז"ל רבותינו בצוקות העתים .
וטרדת הזמנים  .לא עמד בנו טעמם  .ונמר מפינו ריחם:
שרוב
ימי חיי יצאתי במו"מ יינות הגרים  .בק"ק לבוב ברחובות הגוים .
ובחצרות ערלים והכומרים  .ושם קנאו בנו אותן הנוצרים  .ומדי
יום ממש היו לנו אומרים  .ולבלי חוק היו פיהם נגדינו פוערים .
ובגאוה ובוז עתק עלינו דוברים  .אין לכם פה להשיב ולא ראש
להרים  .בעסקי ועניני האמונה  .כבר אבדה מכם חכמתכם הקדומה .
ואין עוד לכם איש היודע עד מה  .בחכמות אלקות וטבעיות  .אתם
כולם נבוכים  .ואין נשאר בכם  .כי אם התלמוד לכם  .להטעות
ולהדיח אתכם  .בגוזמאות ורוב דברי שקרים  .מדת נוצרים
11
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שלדעתם הוא אמונת הישרים:
והמה
לזה שונאים אותנו טפי ויותר מכל עובדי עבודת
עמ' 4
זרים  .שמשלו מימות הבריאה בעולם  .ולישראל היו מצרים
והנה נאבדו עם עובדיהם מן העולם  .ושוב לא שמם ולא שם הגוים
שעבדו להם  .משום אדם אינן מוזכרים  .וכן יאבדו כל אויבי
ד' המחזקים דתי שקרים:

]Divre Binah [Selection 2
Dov Ber Brezer (Birkenthal) of Bolechów, 1800
Prepared by Gershon Hundert, McGill University
והיותשמילדותי נתגדלתי בבית אדוני אבי בית מלון אורחים  .לכל האומות שבסביבתינו עוברים ושבים  .כבתל שהכל
אליו פונים  .למצוא מרגוע לנפשם  .במאכל ובמשתה ושם לנים  .וברוב היו ראשית שיחתם  .נגד תורה שבע"פ ועדת
ישראל ואמונתם :
ובני ישראל נעלבים ואינם עולבים  .שומעים חרפתם ואינם משיבים  .על שלא היו בנו איש שדבר לשונם בלשון
לימודים  .דברי תשובתינו אף שלפעמים נוצחת  .בעיניהם לכלום נחשבת  .ויען שבקטנותי הבינותי מדבריהם מגמתם .
שישיב להם איזה איש יהודא על ספיקותם  .בתשובה ניצחת אף נגד דתם  .רק שיהי' לפי דרכי לימודם  .ולשון שיחתם :
ומאז רוח קנאה לבשתי  .וגמרתי בלבי ובדעתי  .להתאמץ בכל יכולתי
 .לחקור ולדרוש ללמוד בשלימת לשונם  .כדי שאוכל לקרות גם בספריהם שונים  .ממחבריהם האחרונים והקדמונים :
ואחרי שבאיזה שעות פנויות דימי פגרא בזה יגעתי  .תוכן ושורש דקדוקי לשונם מצאתי  .אעפ"כ לקרות בספריהם
בילדותי
עמ' 6
יראתי .על שהם בעיני בני עמינו מאוד מאוסים  .ונקראים מאתנו ספרי פסולים לאומתם :
עד שהגיע לידי ספר לחם יהודא שחיבר החכם הקדמון הרב ר" יהודא
יודא בן ר' שמואל לירמה ספרדי ז"ל 9פירוש על מסכתא אבות בראותי הפירוש על מאמר ר' אליעזר הוי שקוד ללמוד
תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס10

]Divre Binah [Selection 3
Dov Ber Brezer (Birkenthal) of Bolechów, 1800
Prepared by Gershon Hundert, McGill University
עמ' 281
ואחרי זאת נתודע לנו איך היו הדבר  .היות שמתוך דברינו עם הכומר וויעניאוסקי בעניני כת הש"צ
ורשעת רמאתם בעסקי השמד שלהם לנוצרית  .ראה מעשה
והזכר הלכה  :פעם אחת בא לעיר חאטין שבקצי גבולת מדינות
הישמעאלים וכמנהגו היה לסחור עם סוסי" טובים ויקרים הנמצאים בירידים שהיה נקראים אטאקס  .ופגע בו יהודא
אחד ושמח בביאתו בשאלת שלומו והשתחו לו  .והתמיה הכומר ואמר לו מאיזה מקום ואיך אתה יודע אותי  .השיב
12
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היהודא ואמר איך אדוני לא הכרתני  .אני הוא עבדיך
יוזיף קרזיזאנאוסקי עבדתיך באמונה משך שני שנים  .בדת נוצרת ואחרי שצרתי שאין בזה תועלת החזרתי לאמונתי
הראשונה וטובה מכולם  .וזה היה מלבוב בחור ריש דוכנא היינו בהעלפר המסר דתו לנוצרת ונתנהו הערלים לבית
כומר ויעניאוסקי הנ"ל ושרתו כלאקאי  .ויחר להכומר מאד אודתו וארר וקלל אותו באלקיו על מעשה זאת  .ועל שזה
המשומד למד לשון ישמעאלים  .הלך בין הסוחרים הבאו על היריד הוא אטאקס הנ"ל למכור
סוסים לסרסר להם וראה האדון הכומר הנ"ל וקנה סוסים כדי צורכו  .והתחיל לשים לדרך פעמיו להחזר לביתו  .והנה
הסרסר זה תבע את אדוניו
הכומר לשופט ישמעאל הנקרא דיוואן  .והביאו כתב עכב לבית
אושפיזא של הכומר  .שלא יצא מהבית עד שיוחרץ משפטו בינו ובין עבדו הגר הנ"ל  .והוכרח הכומר לפשר אותו ונתן
לו שכר עבדתו  .ובתוך זה הלעיג היהודא זה על אמונתם באמרו שמעולם לא האמין שום יהודא לדתכם ואם המירו
הוכרח להיות איזה אונס או חניפה לאונאות מתנות ממן .
כאשר מקרוב עשה בלבוב המשומד המפורסם ניעדזיעלסקי  .בחנפו להשר הדוכס וויזיצקי ערץ בישאף לבוב ושאר
ההגמונית  .באמרו לו חלם שבדה מלבו והאמן הבישאף ולקח לו לבן ובכח זה
עמ' 282
ההגמון גזל כל עזבון אביו ז"ל ששים אלפים זה" פולש מיד אמו האלמנה הנשארה עם בניה ובנותיה הקטנים בערום
ובחוסר כל  .ונחזר לענין הראשון  .ואמר הגר הזה להכומר הנ"ל ידוע תדעו  .שבקרוב יבא גם ניעדיעלסקי זה לכאן עם
כל עשרו  .הנה זה ביתו בנויה מחומת לבינים שהוצאו עליו י"ב אלפים זה" פולש  .וכשתשלח עוד ששה אלפים זה"
יוגמר
בנינו מכל וכל  .ואז יבא גם הוא עצמו ויחזר לדתו וחרה מאד הכומר על דבריו
וכאשר בא ללבוב לביתו תיכף ביום המחרת הלך לבית הדוכס וכומר ההגמון ויזיצקי הנ"ל ל...שות שלומו  .וגם
הפאלטין היינו ראשי הכומרים קאנאניקס באו לרגליו  .ואחרי דרישת שלום ההגמון ושאר הכומרים  .הביט אחריו והנה
גם המומר נעדזיעלסקי עומד בהיכל ההגמן במלבושים יקרים כטאוואריש הוא איש חיל מצבא המחנות פולין  .שפעל לו
ההגמון גם כבוד זה  .וגם נתן לידו כל סכומת הכנסתו מכל נכסיו ונעשה גיזבור או קאסירר כולל דכל עשרו  .הכנסת
נכסיו עצמם עולים יותר ממאה אלפים זה" זולת שאר הכנסת מ ...ומתנות גדול" מהשררות  .ומזהיבת.
דהיהודים להבדיל :
ויאמר לו הכומר וויעניאוסקי אדוני נעדזעלסקי למה אתה מאחר פה הלא ביתיך בנויה בעיר חאטין  .ולמה אתה לא
הולך לשם .
והחזיר עצמו לההגמון והכומרים ויאמר להם בלשון לאטין  .סיפר להם כל המאורעה שהקרה לו עם המשומד הלאקאי
הנ"ל  .איך בא בעצמו ברצונו הטוב להמיר  .בלי שום פתוי דברים מאיש בעולם  .והיתי לו בעצמי
לגיפאטר היינו בלשון רוסיש קום בהשמד או טבילת נוצרית  .ובזמן קצר כמה שבועת למד כתב ולשון פוליש עם כל
חוקת ומשפטים ומנהיגי
דתינו הנוצרית  .ונהג עצמו כדת ביראת אלקי" ולא איחר זמן תפילה
לשמעו העבודה מפי הכומר  .והיה זהר וזריז במלאכת ביתי וגמרתי
בלבי להיות לאב לו ולהחזיקו לי לבן  .והנה באתי לעיר חאטין ויהודא יוצא לקראתי ומשתחו לי ושמח בביאתי  .ולא
הכרתי כלום עד שאמר
אלי שהוא יוזף קרזיזאנאוסקי  :וחרה לי מאד ואררתי וקללתי אותו
עמ' 283
לאפיקורס כזה  .וספרו לאנשי אמונה דשם איך גם זה האדון מכין
עצמו להחזיר לאמונתו  .וכבר קנו לפניו נחלת ובית נבנה על תילה מחומת אבנים בית מפואר מאד  .והציא מכיסו י"ב
אלף פולישע זה"  .וצרך עוד ששה אלפים זה" פוליש שייגמר הכל כפי ענין הבנאים  .ונשבע
בשתי וערב כמנהגם שכל דבריו אלה  .אמתיים וכנים :
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ויהי בשמעם זאת כומרי הקאפיטאלי היינו ההגמוניע  .האמינו מאד לדברי כומר וויעניאוסקי הנ"ל והתרו כולם
לאדוניהם הדוכס וארץ בישאף .
שלא יאחר הדבר ויתמנה גזבר אחר להקסע שלו במקומו של נעדזיעלסקי ושיקחו מידו אוצרת הכנסת דההגמון .
וימסרו לידי הגזבר החדש
שיתמנה בציות הדוכס ההגמון  .וכן נעשה שלא לבד נלקחו מידו מטמונת דהכנסת ההגמן  .אף גם הסך המסוים שהיו אז
בידו ששים אלף
זהובים פוליש מירושת אביו שגזל כנ"ל נלקחו מידו ונפקד לידי אפאטרפסין שהתמנו לזה קציני מראשי עיר לבוב בציות
ההגמון :
ומעת הזאת הובאש ריח המומרים בעיני הכומרים דלבוב  .ובפרט הכומר וויעניאוסקי שררה שלנו הנ"ל נעשה שונא
גדול לכל המומרים
והוחלט בדעתו שלא לקבל שום יהודא בשום אופן לדת נוצרת  .כאשר התרחש לו כמה פעמים לא רצה לקבל ממומרי
היהודים לשום עבדות או לאיזה שירות בעולם ולא רצה להביט עליהם  .אף שרוב עסקיו ומו"מ שלו היו על ידי יהודים
תמיד  .ועם המשומדים לא היו יכל לדבר ונמאסין מאד בעיניו:

]Divre Binah [Selection 4
Dov Ber Brezer (Birkenthal) of Bolechów, 1800
Prepared by Gershon Hundert, McGill University
ואיזו ערלים סוחרי אשכנזים אמרו לי שהפרענק
עצמו היה בעיר ווינא ודבר עם הקיסר הנ"ל  .תיכף בהתחלתו לגור
בעיר ברין ודיבר מה שדיבר שזה הקיסר לא היה בו שום גיאת והכשרה
לפניו כל האמונות  .באמרו שמהשמים ניתן לאדם הבחירה להאמן כל מה
עמ' 326
שייכשר לפניו  .ויצא פקודתו בהתחלת ממשלתו בשנת  1786למספרם
שכשלוח השנים נדפס אז בלשון וכתב אשכנזי נקרא טאלראנץ קאלנדאר
היינו שכל האמונות המה שווים ומסובלים יחד תחת ממשלת הקיסר
יר"ה  .והנה בשנת תק"נ לפ"ק בהתחלות המלחמה הגדולה נגד עם צרפת
יצא הרשע זה יעקב פרענק עם סיעת  ...האפיקורסים מעיר
ברין  .ורצה לעם הצרפתים לקרב עצמו ולחקור איך המה
מאמינים  .כאשר שמע שהמה מכחישים אמונת יש"ו נוצרי
ובאו עמו עד עיר עפיבאך .הסמוך לעיר פראנקפארט אן מאין הסמוך לצרפת
והחלה בחליו שמת בה וקברוהו
כמנהג הנוצרים בכבוד  .כאשר כתבו הצייטונק בשנת התקנ"א לב"ע
)Archive: National Library of Israel, 28˚7507 (MS B964

Endnotes
 .(MS B964) 28˚7507ירושלים ,הספריה הלאומית
 .קהלת י:י
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.אחרי משלי כג:טז
 .ישעיהו נג:ג
.ראו :ירמ' י:יד ,נא:יז 5
 .ישעיהו מא :יד :אל תיראי תולעת יעקב 6
:אולי אחרי הניסוח של יצחק עראמה בהקדמתו לפירושו לתורה ,עקדת יצחק 7
וישא חן וחסד לפני עד כי העירוני רעיונתי ולבי גם הוא ראה וישמח בעמלי ויורני ויאמר לי הטוב לך כי תמאס יגיע
?כפך ובעמל אשר אתה עמל בזיעת אפך
 .איוב לח:ג 8
 .ויניציאה :במצות אלויסי בראגאדין ,שי"ג; סביונטה :טוביה פואה ,שי"ד ,מא עמ' ב 9
רבי אלעזר ]בן ערך[ אומר :הוי שקוד ללמוד תורה; ודע מה שתשיב לאפיקורוס; ודע לפני מי אתה עמל ,ונאמן הוא 10
).בעל מלאכתךשישלם לך שכר פעולתך) .אבותפרק ב ,יד ,טו
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