
 הומינר-ספר לזכרם של מנחם יהודה שטמפר ורעייתו לאה כץ-בית שטמפר 
 1999הוצאת המשפחה 

עד מאד שכתבו בני המרשים  הזיכרוןמובא ספר –באדיבותם של צאצאי מנחם יהודה שטמפפר
 .המשפחה 

 .יהודה היה אחיו של אברהם שטמפפר סבה של פנינה כרמון–מנחם 

ב לבנינו ולנכדינו להכיר טו סייע לנו,שי ואנו מקווים  המצויים באתרצטרף ליתר החומרים ספר זה מ
 יותר את בני משפחותיהם.

 תוספות ומקורות  

מעמוד התייחסנו למשפחת שטמפר "סבתא פנינה כרמון לבית שטמפפר"  בספרנו המוצג באתר זה 
 . 167  - 156  בעמודים,ומשפחתו  יהודה -מנחם ול - 93

 בכלל ולמנחם יהודה בפרט למשפחהבימים האחרונים התוודענו לפרטים נוספים ומעניינים הנוגעים 
 .ומצאנו לנכון להביאם כאן

  המשפחה שורשיעניין ל

  יהודא אברהם  היה) יהודה ואברהם מצד אמם –שהיה סבם של מנחם (אביו של שלמה ראב 
 50-כ(  וצדיק , זקן ויושב בישיבה כערך נ ' שניםגאון הסב מופיע ברשימות רבני הונגריה כ "  .שטערן
 אברהםשל 'מליצי אש' ספר . כך גם ב " 1896   –אב"ד סאקסעלאצע , נפטר כ"ד ניסן תרנ"ו  ,שנה )

 .1933 –שטרן , ורנוב 

 תשובה צ"ז רשומה ,  1873יהודה בן ישראל אסוד , לבוב  שנכתב על ידישו"ת יצחק אברבנאל  ספר ב
 משאקסעליץ . שטערן  של אברהם ליב 

 הדודה ייטול ת בצווא

 - בספרנו "סבתא פנינה לבית שטמפפר" 143 בע'  המופיעה  1900משנת  בצוואת הדודה ייטול  

מטבע צרפתי היה יון ולנאפ ( נאפוליוניםעשרה , מנחם יהודה בן  השלושים ושש מורישה ייטול ל
 .)עשרה –במאה התשע 

 ממשפחת פייטניםבני המשפחה הם 

 . יהודה-של מנחם  רבא מצד אימו –הסבא  יהה "משה הכהן חזק"

שהייתה סבתו של -ראב אביו של יחזקיהו הכהן אביה של אסתר ראב אשת שלמהיה משה הכהן ה 
 .  יהודה-מנחם

 .כמקובל בשירי הפייטנים  -לפייטן  הוא סימן  "חזק"

 .של יחזקיהו הכהן אחיו  וד" היהשחיבר את "שירי ד  1871 – 1825דוד בן משה הכהן חזק  ייתכן ש

בשורות  . ראשי המילים 1882בור" של דוד  בן משה הכהן הודפס בליוורנו בשנת יהספר  "כללי  הע
 .חזקאת המילה  יוצרים "כללי העבור"  ספרב הראשונות

  -ולא התמהמהתי  שתי ח"

  –מירות לערוך בפי ולשוני ז 



 בל רנתי אל עליון" .ק

 דניאל לפי זאת ו –ב "מחזור סוכות שמיני עצרת ושמחת תורה"  - הוזכר , כנראהמשה הכהן חזק 

 גולדשמידט ויונה פרנקל , תשמ"א.

 פיוט בשמו לפי ק"ק  מנהג צרפת .יש שם  

 מנחם יהודה על כבוד אב ואם  -"דברי פי חכם חן" 

"ושמעתי מידידי ר' מנחם יהודא  נכתב: 1933,  'בספרו של זקהיים אברהם , "נטעי איתן" חלק ו
הוא אריכת ימים אשר אין בידם לתן להמקיימים אב ואם  נרו יאיר , כי שמעו כי שכר כבוד- שטאמפער

היה דבר ו לקנות החיים בעד כל הון והוא נותן דבר כזה למקיימי כיבוד אב ואם אשר לאין דבריהם וכי 
הרגישו בטובו וחסדו ולכן הסכימו למאמרות  ךולפיכ היו נותנים לאחר בעד כל הוןלא כזה בידם  

 . דורש כבוד עצמו רק כבוד וטובת מקיימי דבריו..." אינו הראשונות כי 

כנראה מכוון  - הדיברות המרכזיות במצוות היסוד ביהדות אחת על כאן מעיר המנחם יהודה שטמפר 
 ירת  ההיבט הרוחני .ושמ ההתמדה –שעניינה ערכית ו –מוסרית  –חברתית  –לפרשנות חינוכית 

  1901 – 1900חבר הועד של " הסתדרות הפועלים" בשנת  –מנחם יהודה 

 .תקוה"  –מנחם יהודה נבחר כסגן חבר הועד מטעם "פתח 

"רק אחד מהפועלים ושאינו מקבל תמיכה , יודע ספר ,  יכול להיות חבר וסגן  "ספר התקנות"  לפי
 .וישר לב "  אייש הרוח עסקו מטבעו 

 יתפקידהרי  .  183"פועלים וארגוניהם בעליה הראשונה" , תשכ"א , עמוד  ,לפי משה ברסלבסקי  
לדאוג להם למנוחה ,  הפועלים להביא היו, את שמונה המושבות הגדולות שייצג הועד  הארצי

לתמוך במובטלים ובהללו שמצבם דחוק , ואף לכוון , אם אי אפשר למנוע , ירידת פועלים לעבודה 
  רץ.מהא

כתב  את "שיר  1895נש )  שבשנת  –יעקב" היה נח שפירא ( בר  - "זכרון  בין חברי הועד מ
 " ....העבודה" : "עורו אחים אל תנומו לעבודתכם אנא קומו

אל  , חברי הועד פנו  למנוע פיטורי פועלים נמרצתהעם" והחל בפעולה  -הועד קיבל עידוד מ "אחד 
 לחברת יק"א. עציו וויו"חובבי ציון" , אל הברון 

 , 1901 –  1900מנחם יהודה היה במשלחת הפועלים אל יק"א בשנים 

 עזרה ל "קיום" .  -התנחלות על קרקע , לפתרון יסודי בארץ ישראל ועד אז  היו דרישות המשלחת 

הועד היה חדור בהכרת הערך העצמי ותודעת הייצוג והשליחות " לא נחניף ולא נשגה אם נאמר , כי 
אנחנו הפועלים , הננו החוליה היותר נכבדה בשלשלת הישוב...תעדנה המושבות , הכרמים והגנים 

 שנעבדו וניטעו רק בדמנו ובחלבנו"

 לבוא  הלא הצליח –"אחד העם" , אבל בתיאום עם "ועד חובבי ציון"  באודיסה ועם  נסעההמשלחת 

 .  בדברים עם הברון אלא רק עם אחדים מעושי דברו וכן עם אנשים מצמרת יק"א

 . 
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