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 כשרים היותר אפילו שהרופאים ״ידוע

 שבת, בכל דנזעשים כלל בזה נזהרים אינם
 ו־ עובדי־כוכבים לרפאות כמה ,שנוסעים

 מה על להם ואין בעצמן, סממנים שחזלןין
שיגומזנו.״

ו עיניו את הרים המזוקן פרנקל הרב
 מובן ״האם מולו. שעמד באיש הסתכל

דוק שאל. החכמים?״ מתכוונים למד, לך
 בהיר־ הכימאי ),33( שחק ישראל טור

 הבין הוא היטב. הבין מולו, שישב השער
 יהודים; שאינם מי כל הם שעובדי־כוכבים

שמשמ גם הבין והוא גויים. בקיצור: או
לרפא צריך אינו שרופא היא, הדין עות

בשבת. גויים
 גויים, הצלת בבעיית המעשי השיעור את
 לפני־כן: עוד שחק ד״ר קיבל

 כשיצא שטוף־שמש, שבת ביום זה היה
 אפריקאי לפניו המדרכה על וראה מביתו,

ו לעיניו, ארצה לפתע צנח אשר צעיר,
ב סביבו הביט שחק הכרתו. את איבד
דתי באיש נתקל מבטו עזרה. אחרי תורו

 במתרחש. וצפה החלון ליד לו שישב
 שחק. שאל טלפון?״ כאן יש ״האס

ב האיש השיב שאבעם.״ איז ״היינט
 טלפון.״ ואין שבת ״היום אידיש•

 שחק, הסביר התעלף,״ אדם בן ״אבל
 לאמבולנס!״ לקרוא ״צריך

 שבחלון, האיש סופית פסק גוי!״ ״הוא
 בשבת!״ טלפון אין גוי ״בשביל

 הסתכם העניין כחוק״. ;הג ,״היהודי
לבית־ האפריקאי את החיש שאמבולנם בכך

שחק מדען
לחוד ומצפון —

חר במלחמת פתח שחק וישראל החולים,
שכחו. טרם שהדיה מה

 כעשרים לפני ארצה שעלה שחק, כי
 אותם לגויים, הודות ורק אך ניצל שנה,

 שאין עובדי־כוכבים, הרבנות בפי המכונים
להצילם. צורך
 עד היה 11 ובגיל בוורשה, נולד הוא
 נמלט ישראל ונפילתו. וורשה גטו למרד

ש אחרי ניצלו שניר,ם. וחיי אמו, עם יחד
 יחד בביתה, אותם הסתירה פולנית משפחה

 הפולניה האשד, יהודיות. משפחות עוד עם
 שבו בלילה ״חלמתי מעשיה: את הסבירה

הלה מן עולה הקדושה שהאם הגטו, בער
 אומרת והיא בזרועותיה׳ הקטן כשישו בות
 החומה. מאחורי נשרפים היהודים ,בני לי:
אותם!׳״ הצילי ואחיותיך. אחיך גם הם

 ואת ישראל את שהצילה הנוצריה האשד,
 לאושוויץ. ונשלחה נתפסה הדת, בשם אמו
 כאשר לשתוק, מסוגל ישראל היה לא לכן

 אדם הדת, בשם גם־כן להציל, סירב יהודי
כמוהו. יהודי שאינו

״הרוג — שבגויים ״הטוב  רגישותו !
 שבגויים ״הטוב של היהודית להשקפה הרבה

 מקרה, אותו לפני לו, גרמה כבר הרוג״, —
 בו האו־ץ, בעיתון חריף, מכתב לפרסם

 רעיון אינו העמים השמדת שרעיון טען
 בהרבה לכך קדמו אלא הנאצים, של חדש

ובעי המונותיאיזם, תחילת שעם היהודים,
הש ממצרים, בעלותם הארץ כיבוש עם קר

 מצווה. בכך ראו ואפילו הגויים, את מידו
 מן וציטט שחק הוסיף אף דבריו להבהרת

יותר. המאוחרים ומהספרים התנ״ך
 מאמין, יהודי שהיד, עצמו, ישראל לגבי

 שיחדל אלד, חוקים של המשמעות גרמה
 יכולתי לא ברגן־בלזן ״אחרי דתי. להיות

דב המרשה אלוהים, המושג עם להשלים
 ספרי־ לקבל יותר יכולתי ולא כאלה, רים

 ולהשמיד לרצוח בתעמולה המלאים קודש
אחר.״ עם בני רחמים ללא

 לנגד שאירע בכושי, שהמעשה מובן
 הוא אך להשחית. עד חמתו את העלה עיניו,

מ אחרת חושבים התורה שגדולי בטוח היה
 אינו כבר היום בחלון. שישב שוטה אותו

 אונטרמן, איסר לרב מיד כתב הוא בטוח:
 תשובתו חיבור זה. במיקרד, הדין מה שאל

 זו שאלד, תוכנו ימים. חודש נמשך הרב של
ך,אמורית. לרבנות להפנות יש

 לרב שני מכתב שלח התעצל, לא שחק
 במכתבו פירט הוא פרדס. אליהו ירושלים,

 לנהוג עליו גם אם והתעניין המאורע, את
 רק השתהתה התשובה דומה. במיקרה כך

 לרבנות, לגשת הצעה כללה והיא שבועיים,
העבודה. בשעות
הרב על־ידי והתקבל לרבנות הלך שחק

פרדס הרב
— לחוד תורה דין

 כאן ״אין קצרות: שפסק בן־מסוד, שמעון
ב כתוב כך כחוק. נהג היהודי בעיה. שום

״ שולחן ערון.
קצ בדעה להסתפק מוכן היה לא ישראל

 אותה היפנה בקשתו ולפי זו, ופשטנית רה
 שלושה של בהרכב רבני, לבית־דין מחדש

 תשובתם ואדלר. ויסברג בן־מסוד, רבנים:
 פסק־ על־פי היא האיש שהתנהגות היתד,
ש ברורה, משנה ספר ציטטו ואף תורה,
ש הרופאים אודות ,1907 בשנת נתחבר

 עובדי- לרפא בשבת לנסוע צריכים אינם
כוכבים.
 הוא פרדס. הרב לחדר נכנם רגע באותו

 שחק כשישראל אך הרבנים. דברי את שמע
 שאנשי ששמע אחר־ החדר, מן לצאת פנה
ת בעלי הדת הה הסמכו  תמימי־ כולם הגבו
 לו קרא בשבת, גוי לרפא צריך שלא דעים
 פס־ לך מסרו ״הרבנים ואמר: פרדס הרב

מצפונך.״ צו לפי לנהוג יכול אתה אך תורה.
 על מתבייש ״אני רבנות.״ שד ״סדום

 את ״ראיתי שחק, ד״ר סיפר אז,״ תגובתי
ה של בסדום האחרון כצדיק פרדס הרב

 אך ידו. את ונישקתי אליו ניגשתי רבנות.
 הרבנים שני פרדס על התנפלו רגע באותו

במי לדבר לך ,אסור האחרים: האשכנזים
 את מייצג ,אתה אומו, התקיפו כאלה,' לים

 את לברר רציתי ,עצמך! את לא התורה,
 אתה, מתנהג היית ,איך הסוף. עד השאלה

 ההוא?׳ היהודי במקום עומד היית אילו
 כללי- לפי נוהג ,היית־ פרדס. לרב פניתי

הרב.״ ענה התורה,׳
 בסדום, צדיק אף שאין שהרגיש אחרי
 מיקרית דעה זו שאין לשמוע שנדהם ואחרי

 גדולי של דעתם זו אלא קנאי, יהודי של
 הקהל, דעת את להזעיק שחק החליט הדת,

 אלה. בלתי־אנושיים חוקים לידיעתו ולהביא
 הארץ לעיתון ,המיקח־ כל על כתב הוא

פור המכתב הרבנים. של דעתם את וצירף
 האפריקאי של המיקרה תיאור בלי סם׳

וה הסחבת סיפור ובלי ברחוב, שהתעלף
בלבד. ההלכה את כלל אלא — ברבנות וויכוח
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