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ישנן דוגמאות לא מעטות של מכתבי  למרבה הפליאה 
או  מסויימות  אידיאולוגיות  לשרת  כדי  שזויפו  רבנים 
המוכרים  הזייפנים,  עבור  כספי  רווח  בשביל  לחילופין 

מרכולתם לפי דרישה.
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לגניזה  קשור  זה  בתחום  הנודעים  הפולמוסים  אחד 
חסידית המכונה ה"גניזה החרסונית", אוסף מכתבים 
ברוסיה  לאספנים  שנמכרו  ותלמידיו,  מהבעש"ט 

ובשנים   (1916) תרע"ו  בשנת 
טענו  המוכרים  לה.  העוקבות 
שמורים  היו  אלו  מכתבים  כי 
עד כה בארכיונים ממשלתיים 
ונתגלגלו  נתגלו  וכי  בחרסון, 
בגל המהפכות  לידים פרטיות 
שנים  באותן  רוסיה  שעברה 
השלטוני  הסדר  אי  ובעקבות 
היו  המכתבים  על  שם. 
המאשרת  שלטונית  חותמת 
חיפוש  במהלך  נמצאו  כי 
שנערך בביתו של האדמו"ר ר' 
ישראל מרוז'ין (בשנת תקצ"ח 
של  נופך  הוסיפו  ובכך   ,(1838

אמיתיות ואמינות לסיפור.

של  בלום  שאוצר  כמובן, 
הבעל  בחתימת  מכתבים 
ובעצמו,  בכבודו  טוב  שם 
המגיד  הגדול  תלמידו  של 
מגדולי  עוד  ושל  ממז'ריטש 

תלמידיהם הינו יקר המציאות ביותר, ואכן המכתבים 
נמכרו בסכומי כסף גדולים.
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הילמן  צבי  דוד  הרב  יצא  המכתבים  אמיתות  כנגד 
ז"ל, תלמיד חכם בעל עין בקורתית, בנספח מיוחד 
(ירושלים  דורו'  ובני  התניא  בעל  'אגרות  לספרו 
איגרות  ושש  שבעים  בדק  הילמן  רד"צ  תשי"ג). 
שפורסמו בבמות שונות וטען לזיופן. טענותיו היו: 

א. סגנון האיגרות הוא אחיד, למרות שהן מיוחסות 
ליותר משלושים כותבים שונים.

ב. הלשון עילגת ומשובשת.
ג. תיאורים וכינויים שגויים.

ד. תאריכים בלתי אפשריים בלוח השנה. 
ה. הוספת 'ברכת המתים' (ז"ל) לאנשים חיים ולהפך.

לשני  שנערכה  כימית  בדיקה  על  נסמך  בנוסף 
שהנייר  הוכיחו  הבדיקות  בוינה.  במעבדה  מכתבים 
של שני המכתבים עשוי מחומרים שמקורם בעץ וקש 
ולא בסמרטוטים. ככל הידוע השימוש בחומרים אלו 
המיוחסת  לזו  מאוחרת  בתקופה  החל  נייר  לייצור 

אליהם.

מצד  תקיפה  התנגדות  עוררה  הילמן  רד"צ  של  דעתו 
חסידות חב"ד, כיון שהיתה מנוגדת למסורת שהוחזקה 
ע"י אדמו"רי חב"ד בדור האחרון, לפיה יש לסמוך על 

מכתבים אלו כנאמנים למקור. 

בקובץ  פורסמו  לאחרונה 
ישורון כרך כג (תש"ע) מאמרים 

התומכים בעמדתו של רד"צ הילמן. הרב שלמה זלמן 
הבלין אסף את כל הידוע לנו על השתלשלות הפרשה 
מסקנתו  המכתבים.  של  המקוריות  בשאלת  והדיונים 
החד משמעית היא, שאין אלו מכתבי הבעש"ט או מי 
מתלמידיו אלא מסמכים שזויפו, ושלמסקנה זו הגיעו 
אדמו"רים ותלמידי חכמים גדולים שבדקו את הנושא 

לעומקו. 
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פרופסור  של  מאמרו  מעניין 
מהמחלקה  קופל  משה 
המחשב  ומדעי  למתמטיקה 
באונ' בר אילן על זיהוי מחברים 
המקרה  ממוחשבות:  בשיטות 
במאמר  חרסון".  "גניזת  של 
מוצגת שיטה מדעית המיועדת 
למצבים בהם יש לפנינו קבוצה 
אחד  כל  שעבור  מחברים  של 
שנכתבו  טקסטים  לנו  יש  מהם 
יש  ובנוסף  ידם  על  בוודאות 
רק  ידוע  שלגביו  טקסט  לנו 
הנ"ל  לקבוצה  שייך  שהמחבר 
המחבר  הוא  מי  לקבוע  ועלינו 
זיהוי  באמצעות  האמיתי. 
טקסטואליים,  מאפיינים 
מדויקת,  למדידה  הניתנים 
אנונימי  טקסט  לייחס  ניתן 
השיטה  האמיתי.  למחברו 
נוסתה בהצלחה בספרות התורנית. כך ניתן היה לזהות 
תשובות מסופקות אם הן לרשב"א או לריטב"א, לשייך 
קבצי תוספות לבתי מדרש שונים (שאנץ, איברא וכו'), 
וגם להוכיח שיש מחבר משותף לשאלות ותשובות "רב 
שנדפס  לשמה",  "תורה  ותשובות  ולשאלות  פעלים" 
תחת שם בדוי, והוא רבי יוסף חיים מבגדד, הבן איש חי. 

נעשה  החרסונית"  "הגניזה  בבעיית  השיטה  יישום 
שניאור  לרב  המיוחסים  מכתבים  בדיקת  באמצעות 
זלמן מלאדי, בעל "התניא", המצויים בגניזה. מכתבים 
החרסונית"  מ"הגניזה  אחרים  למכתבים  הושוו  אלו 
הרש"ז  ידי  על  שנכתבו  מוסכמים  מכתבים  ולאוסף 
לכל הדעות. תוצאות הבדיקה הראו שמכתבי הרש"ז 
מאשר  הגניזה  מכתבי  לשאר  יותר  דומים  בגניזה 
אחת  שיד  מסתבר  האוטנטיים.  הרש"ז  למכתבי 
כתבה את כל המכתבים שבגניזה החרסונית, ובמילים 
עולים  אלו  מזוייפים. ממצאים  הם  הכתבים  אחרות 
בקנה אחד עם המסקנה אליה הגיע הרב שלמה זלמן 
הבלין לפיו אין לסמוך על מכתבי ה"גניזה החרסונית" 

כלל ועיקר.

המעוניין לקרוא את מאמרו של פרופ' משה קופל 
ישלח פרטיו בדוא"ל לספריית הרמב"ם.
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