המאסף

לחדש כסליו תקטו
ו|ו 1
ת)
י —י

1־־ז ■! IIר ^ ־ — * ** ■ mA
^ ז>

—‘*rtrr ^ ‘8

*־׳1 4 1-

^

■ ןןןןו

ריסדעמיד

א
שירים
לבכור
סמזשל

העונ

חלו

אדיר t ’ fi

ל ו ד ו ו י גי״ו
מלך

פראנצע

חס?

יר״ה

ונאווארע

וכ״ו

וכ״ו

$אשר נתן■ דת וחוק כל יעכור  ,לפטור את היהודים ממס
מוי מאד שהטילו עליהם כדורות
קדמוטות ,לשלם
מכס כפשס בשער •

לוחויג
 :־

מהגדלת!
־ r־־ t .

סד.

tn

כתרך1

חפיף מלאו• צים
ברזל
• r .־I v
מבצריך ־ ; v
^רים ;פחית
ימים :חרירו*

?בל

אל  5סאף

מכס ד<ריך
* *
*

* *

*

ג ()>£

'׳נ I

T.

ץ

!ע ן

לבעיות משפט
מה טוב אור חסדך

פאור  #מש לעביר
ובהיכלי
 •* :נ *•

**
*
גם אל זיע  ".נקב
נפשם
חתם vטכס
* ;t v
• T
האלהים
ולצלם
) T׳.׳ •
י ״V
!*נ

אל ?שבי שפל
חשכת

ערפל

הרבית
Tשלום
■ ; •* ־«*

המלכים
•T ; -

*

הפלא

הפלאת

*

*♦*
המצאת
חסד
* S־• T
נפשך סגלו!
ק:א קנא־*
**
*

*

ותאמר

אדם הם

אאסוף חרפתם זאת
מכס vזה
יעקב ש v
«»בית ** ; י
ברלין אדר ת־ן־־ט״הלפ״ין

בנדנו
ביזם
"
T
כלת
אעשנה
*t r
tv v• v
כל׳ עוד ;תנו
מאת
״־ ' .
נפתלי הירץ רדיז?

ב
יפקד מקומר
ג

ג
תולדות גדולי ישראל1
מולדות״ רבינו
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מיימון זכרו לברכי ; נצח *
התימה •

וכאשר גמר החבור הגדול הזה חכר עוד סכר המצות .והוי*
לדעתי כעין הקדמה  ,מפני שכוונת התכס היה
כתכוריו
בחינת מכליי ; הסדר  ,וזה אשר שמר בכל זמן וככל
עגין ,
וגס
למת
טעם
וסכה
לכל
מצוה כסדרה וכהלכתה  ,כי
אס
יסכל
■
ההמון
מבלי
לבקש
סדר
וסבה
כלל
ולא
יבוקש להם
תכלית
,
זה
יביא
לפעולות
הכל
.
כי כוונת כלל המורה
על שני
הנפש הואדבריס והס ' תיקון הכפש ויתקון הגוף ; אמגס תקון
שינתנו
להמון
דעות
אמתיות כפי יכלתס  ,ומפני
זה
יהיה קצתס בפירוש וקצתם כמשל  • ,שאין בטבע ההמון
לסבול
השגת
הענין
ההוא
כפי מה שהוא • ואמנם תקין הגוף
יהיה
כתיקון עניני מחיתס קצתם עס אצתס  ,זזה הענין
ישלם
כשני
דבריס
,
האחד
מהס  ,להסיר החמס מביניהם ,
והוא
שלא יעשה כל איש הישר בעיניו  ,אבל יעשה כל אחד
מהס
מה
שבו
תועלת
הכללי
;
והשני
ללמוד כל איש מדות
מועילות בהכרח  ,עד שיסודר עטן המדינה •
ודע ששתי ■
הכוונת
האלה  ,אחת מהן כלא ספק קודמת; ,הוא תיקו^
הגוף שהוא
הנהגת
המדינה
ותקון
ענין
אנשיה
כפיי
היכולת .־
והית
הנמנההצריכה מתר תחילה ,מעני שאין יכולת להגיע אל
הראשונה
והוא
תיקון
הנפש
אחר
שיגיע
אל
השנים
הזאת •
למודיות ותורת משה רכינו הכוללת כל המצות הטבעיות
כמוסיות שמעיות ושכליות אמנם באה לתת לנו שתי
השלממת יחד ר״ל תקין עניני בני אדם בהסיר העול  ,וגקנות
המלות
הטובות והתעללות  ,עד שתתכן עמידתם והתמדת  6על
סדר
אחד
,
להגיע
כל
אחד
חהס אל שלימותו הראשון •
ואחרי
שהחכם
התכונן
את
רוחב
הענין
אשר
עליו
לבארו
ולתלק>
ולסדרו
באופן הראוי  ,והיה החבור גדול מאוד עד שכמעט
החטיא
התועלת
המכוון
שיהיה
מועיל
לכל
אדם
,
על
כן
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שיג אל לבו גס טובת .ההמון אשר עקצר ידס חהועיל עצתם
מהחבור הגדול והשעדל לחבר חגור■ יכלול כל דיני הימרה
ומשפטיה עד שלא יהיה דבר חסר ממנו  ,ולא יחברהו בלשון
העלמיד לפי שלא יבינוהו מאנשי אומועינז כי אס יחידים ,
ומלוע ממנו זרוע וקשות .אפילו לבקיאים בעלמוד  ,אבל
חברהו בלשון המשנה המורגל כדי שיקל להקורא כלי עמל העיון
וטורח ההשכלה • כי עיקר כוונעו ומחשבועיו כפי אשר יעגלה
לכו מעצמוע מיכן חבזדיו היעה  ,להנחיל לנו דברי אמע
והולכים על הסדר בהנהגה מיזשרה ומפורשים
ברורים ,
למביני מדע  ,ללמד דעע ויראע ה" לעורי לב העועיס מדון
השכל׳ להביא מוסר בלבבם למען יעקדשו מטומאע היצר
ומגלולי המתשבוע המזוהחוע  ,וכל מגמעו בחבוריו וחקירועין
ללמד דעע כל עמי האיץ  ,בין כעניני האמונוע בין בדעוע
ומדוע להיישיר ולעקן לההולכים בחשך  ,וע״כ חבר ג״כ רוב
כפרין כלשון ערכי שהוא הלשון שהיה כל העם מקצה מדברים
בו ומבינים  ,כדי להאיר עיני לאומים  ,לעניוע צרי לנפשועם
וערוכה למתלע גופם  ,ואס רבים מאומועינו דנוהו כחלאכע
הדיוט  ,ויריבו במשיח ה״ וידברו עעק עליו  ,השורש לבד
שלא ירדו לעומק דבריו ולא בחנוהו מצד הראוי להכיר טוהר
מחשבועיו ויוקר למודיו כמשפט השכל  ,וכל זה מחסרוןדעעס
(וכמו שהיא עצמו מעעורר על עניו הסכלים ההחה בפעיחעו
כספרו המורה ודבריו בהשכל שמה ) לא מחסרונו  ,כי עטו
עט סופר מהיר דובר צחוע כלשון נקיה יפה אף נעיס סמוכים
בטוב טעם ודעע  ,דברי חפן וכעב יושר כמסמרוע נטועים4
והיא מכע הקדושים אסר בארן  ,לא יוציא חעחע ידו דבר
שאינו מעוקן כ״א הכל נפה ומנופה מבורר ומלובן בעכליע
עהילע ה" יכשר  ,ואע חוקי ה" ועורועיו
הבחינה והצירוף ,
יפאר כמקהלוע  ,יגלה ערוע הרשעה להבזועה כעיני כל בעל
נפש  ,ויאשר הצדקה ללכע במעגליה כי דרכיה דרכי נועס
וכל נעיבועיה שלום  ,וזה מופע גדול ועד נאמן על גדולע
נפש התכס הזה שיש לסמוך על שכלו ודבריו לשמוע בקולו ללכיג
כדרכיו יוער ממה שיש לסמוך על חבורים אלפים חן ההדיוטים,
וכל חכם לב האוהב אע אלהיו ואוהב כל אדם ישמח לבו
ועגל נפשו בלמודי האיש הקדוש הזה  ,יכיר אע מעלוע הנכפל,
ויען כבוד לחבוריו  ,אשר כל הוגה כס יהיה כמעין המעגכר,
וממנו יקנה כל שלימוע ועעחזק בנפשו האמונה בעוס וביושר לא
כאמונע הפעאיס מבלי בחינה " וזה עד לעצמו על גודל
עפארע חבוריו רוכס מהס נעעקיס בלשונוע זרוע  ,ובפרט
ספר

לז
ספד המדע אשר נעתק ע״י החכם ( ) Georgius Gentius
אל לשון לי׳טין ולעני ההעתקה הזאת תלן אגרע כתובה להקודא
מהחכם הזה  ,ובהיות ששפתותיו דובבות משיי® ונפלא הוא
כלשונו אשר צאות ידבר ונם תהלת הרמ״בס יספר  ,אמרי ; '
להציגה הנה "
הקורא שלום י אחרי אשר נכנסתי ובאיגי אל יגיל
"אל
חדרי לה״ק וראיתי דברים אשר מעולם לא חשבתי
ולא עלה על לכי  ,שעם שהל ונבזה מכל העולם כמו עס
אני כתחילה
' היה חכם ונבון כמו שראיתי *
היהודים ,
חפצתי וחשקתי ללמוד את הלשון להבין כלבד הכ״ד
הפרים על מנת לעשות ,ולכן התחננתי אל האל
 Vשימלא משאלות ליי  ,והוא ברחמיו גמלני טובות
והפיק רצוני עד אשר בעזרתו וחמלתו יגעתי ומצאתי
יותר ממה ששאלתי ממנו " "
 0אחרי כן כקראי בספריהם ומצאתי׳ ספר בתיך ספרי רכינו
משהבימיימק אשר נקרא■ הלבות ריעות וקראתיו
בעם ושתים  ,ובעבור יופי הלשק ויוקר הדברים שלשתי בו
ומצאתיו מועיל במאוד  ,להיותו כולל דברי חכמה ומוסר
המתוקים מדבש  ,בצדק כל אמריו אין בהם נפתל ועקש ,
כלס גכחים למבין  ,ובכלל כלס ראויס לכל כיתות בג• אדם
והמונס ״ בראותי שהשם היה בעזרתי  ,והערכתי עוד אליו
תפלתי  ,שיתמיד חסדו עמי  ,ויתן לי דרך להעתיק אותו
מל& ון עברי אל רומי לתועלת העולם  ,גס בזה האל ית"
הפיק רצוני rעד שנסיתי עשיתי והשלמתי כאשר היה כלבבי,
כרוך אלהיס אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאתי«I
"עתה אתה הקורא הואיל והשולחן עחך לפנין קרב אליו
נסה טובותיו  ,איך הוא
וטעוס תועלותיו ,
מדריך ישרה לאשר נטה מן הדרן הנכונה  ,ומאיר למי שנפל
בעורין הסכלות והרשעה  ,מיישר המידות לאשר הרגיל נפשו
כרעות  ,ומרפא לחולי הגיף והנפש  ,מייסר לפתאים בחכמה
ומוסר אשר הוא טוב מפנינים " וכפי מעשי רומיניס עם בתו,
כאשר בקשו אותה לאשה שני אנשים א׳ רש ואי עשיר  ,ואביה
לא רצה להשיאה כ״א את הרש  ,וישאל המלך אלכסנדר
לרוחינוס לע זה , .ויענהו אדוני המלך ! עשיתי זה בעבור
היות העשיר חסר דעת ( מוסר מלשמור עשרו  ,והרש הוא
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בעל מוסר וחכמה  ,ומעוכה יוכל להעעשר ־— « אכל עי/ה
אנה פנו אלו כעלי מוסר? חבל על דאבדין ולא משעכחיןI
ולא נשארו כ״א מעמי מספר
כי כל אחד אחרי שריאועלכו
הולך  ,ונבהל ורודף אתרי קניכי הבלי עולס ,
ממיס
אע צלמס  ,החכס עושה כמו כסיל  ,ונבון כמז הדיונז י
אליכס אישים אקרא יקילי אל המוניכס  ,בואו אלי פעאיס
והבינו ערמה  ,וכסילים הכינו לב  ,קני צרי למכעיכס
ורפואה לכפשועיכס
להנהיב במשרים דרכיכם
ורגליכס
בגעיבוע חייס ! ״
*הנה באמע עמהעי ושמתעי לקראע מוצאי הספר הזה /,אשר
הוא ראוי להכעב באועייע
מוזהביע ,בהיועי מלא
גרמון חכמה ומוסר  ,ראיעי ספרים אחרים אשר הס נכחיס
וטובים  /אבל לא יקרים ומועילים לכל העולם כמו זה  ,לכן
העעקעיו שלא יהיה נסער לכלעי מבין אועו כלשונו  /כ״א
נגלה ונודע לכל מי שמבין בלשון רומי ,למי שירצה חיים
טובים וארוכים כעוה״׳ו  ,כי לא דבר יוער מעוק ממה שהורה
רבינו משה שהוא ערב בדבר  /שמי שינהוג עצמו בדרך מוסריו
ומנהגיו הטובים יהיה בלעי חלאיס  ,ואף כי חסירי דעע
ילעגו וישרוקו ממה שהיא ־מבטיח חיים בלעי חלאיס  ,אני
יודע שהחכמים ישבחוהו ויא& רוהו • u
'' לכן
אעה הקורא הנכבד  ,מהד קח  -מוסריו ענדס עטיוע
לך  ,קשרם על אצבעועיך כעבס על לוח לבך ועעשה
כמו אפלטון אשר לא רצה שעלמידיו יכעבו מוסריי כ״א בעוך
לכס  ,ובראועו א" מעלמידיו מעב כמגילה מה שהיה שומע
ממנו  ,ציהו לשרפה  ,ואמר לו כעוב כלות לבך מה שישמע
אזנך מוכרי החכמה  ,ואל עביט במגילה פן עאבד לך
כשעבקשנה ,
כי כל חכמה אשר אל
עכנס  -עם כעלה אינה
חכמה  ,וכן אמר סוקראטוס אל עאמיוס כאשר שאל למה לא
הניחו לכעוב בספר מה ששמע מלונו  .אולר ול מה מאוד אעה
כווטח כעירוע הכה־מוע ה מ עי ע  ,יאעה פושד הרעיוגיס החיים,
כלא גנאי גמל הוא אס אעה מצה להיוע חכם  ,ויפגשן איש
הדרך וישאלו על לבר חכמה ,ולא עוכל ; להשיב מללך אבל
שוב אל ביען לראוע וללמוד בעומע הבהמוע  ,מה הדין
ההחכמה ! — כן עעש־ אעה הקורא  ,סשעדל לקבוע כלבן
לחכמה והמאסר
הכעומסבספרהזה  ,ויהיו בךקשומסוקבועים
במי הנפש והגיף ,ועשמור • לעשוע ככל הכעוב בו {,מעוך זה
עגיע

מגיע אל " מדרגת ' החסידים אנשי מעשה  ,ומגיע בעזדיג
• האל לאה כמו ומקשרעמוקשרסל קיימא ללא מתסרדבר  :מהיהאהלע
למעלה לנחמד לחשה  ,ברוך מן השם ומבורך מן הבריות ,
«כאל עליך כל הכרכית.והשיגוך * ״ ע'כ לשק החנם •
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אמנם מקוד הקגאה והמשטמה היהמחמת .ספר מורה
נכלכיס וספר המדע שחבר  ,עליו כעכו ששנה,
:והגדיל המחלוקות שחשדוהו לאפיקורס  ,כי קמו במונש ־
פוליע״ר אנשים כני בליעל  ,רב אחדושני ' תלמידיוהלא ר" שלחה
« תלמידיו ר״ יוגה ור* דוד  ,לדכרו תועה עליו  ,עד אשל
קנאו חכמי כרכו״גה ויתר קהילות פר״ובאבצה וגדו והחרימו איג
שלשה החטאיםהאלה • וכראותם כי כלמה אליהם הרעה עם
שכיניהם  ,הוסיפו להבעיר אש הקנאה לרללא רשעת מועצומס,
וישלחו אחד מהם עם כתביהם בכל גלילותצרפת  ,ויפתוס
כחלקות לשינס ע״י מחכוצ< מ מרמה  ,והשיחו דבריהם באזניהם
עד אשר שמעו לקולם  ,ויענו אותם כרצונם  ,לשלוח נדוייס
וחרמות לרבני נר״בובה  ,וכראות .החכמים האל? כי נשקה
כיעקב אש הגדולה הזאת , .בחרו אחד מהם מחכמיהם  ,היא
החכםהישיש ר" דוד  pקמחי וישלחו אותו ליער הקהילות

ר להקהל ולעבוד על נפשם מיד כל מדינה ומדינה וכל עיר ועיר
התמהמהו לשלות
| | ממשלח קאשלאניען ואראגגיען אל
| | וחרמים לקהל המורדים '

מצודים

זזהפתשגן המשובה אשר הגיע להרב הנ״ל מן ר" יהודא
הרופא  ,דבריה חדים כחרב פיפיות ׳ והתה פתיחות
1
וכל השומע * שעומס לבוt
י למחוץ ולפצוע סדרי בטנו ,

 ±זאתענינה :
|
ן
|

* יגיכר ה" בך השנון  ,דוד היא הקטן  ,מאץ באת t
הלא ידעח אס לא שמעת כי ימקצת דברי מורה נבוכיםt
בדברו על עמידת השמש כגבעון ועל פי האמון כי זה
במראה גמאה ודרך משל זכו" ומדע ומשכיל חן מוצא
כי העס ההולכים בחוסך המחזיקים בס"
דבר ,
המורה  ,נרפים הס נרפים  ,אל אור החכמה כגה
עליהם  ,ולא שס חכממ יונית כקרא בהם י ועמה
שמע בקולי איעצך להשלים עם המורה זלהמלונן בצלה
יהיה אס שלוס מענך * א 1ממענג על ה" וסר עינך
«חטאתו

ומטאמך מכופר זכ״ו וככל זאמ מציה עלינו לחוס ע3
כבוד של הרח״כס ולהודות .כי היה כדורו כאיש חמודות, .
ולו ככל חכמה עשר ידוע  ,ותמר מי*יה מדומיו רבוע
׳ וחייבים אנו לדון  .אומו לכף וכומ ונו" • *
ו ^ל
האגרמ הזה השיב רכיכו דיל קמחי  ,גס נפשו עליו
ממעט* לשמוע חרופיס על איש האלהיס אשר אין
עול ככפיו  ,ואין בו שוס משא ועין  ,זולמי אס שמחשכומיו
כעניניס שכמב בחכוריו היי זכים ובהירים יומר ממחשבומיהס
אשד לא מחשכה כ״א מזיממ מפל כריר חלמומ  ,ואס גסומ
הרוח וגאון לנב הכה כעזרון אמ עיני שכלה מכלי ראומ
הנוגה נגדו כמסלול ודרך הקודש ,מה להס כי ידכאו כשער
במ רכיס אמ הפקח הרואה כאממ וכממיס המראימ הבהירומ
יישמתי לב ומשיכומ נפש ? מדוע דכרו סרה על איש אשר אין
3ו נפמל ועקש כדרכיו מנהגיו ומדומיו כאשר שונאיו עצמם
בעל כרחם יספרו שכחו  ,אס טח עיניהם מראומ מכלי
מסוה — וקדר עליהם היוס  ,והשמש יהפך להס לחשך,
וימששו בדעומ הבדויומ ומזימומ ההבלים כעור כצהרים ? —
על כן עטה כמעיל קנאה ויקנא למשה כמחנה העברים הנצים
עליו  ,ורוח כביר אמרי פיו ר
"יהודא אמה יודוך אחיך וכו" אכל אערכה לפניך
ואיכיחך כי הוצאמ מפיך מילים  ,וה" הוא יודע כי
לא גכה לכי ולא פנימ • אל רהכיס ושטי כזב ולא נטימי
מדרך כאמונה  ,ואס הרשעים הוסיפו וגרעו לגנאי
להאשימני בעיניכם המה אמ עוונם ישאו ואמם לא
מנקו כי חשדמס נקי חנם • אכל באמרך כי
הרב הממיס על אויביו ימגכר וקראמ לכל קהילמינו
ע״וברי דת — הן זאמ לא צדקמ .כי יש בכס חכמים
גדולים ורבנים שטובה צפרנס מכריסו
 סרממן הדרך כהחויק יד בניבליעל  ,ונחנומה ? — לא עלינו
מלונומכס כ״א עליכם ואס נשים המלמוד כינינו וביניכם
ידענו כי נצדק  ,ואנחנו הס המחזיקים בדמ וסומכים
דברי חכמינו —  .כמינו עחוח לרוחה ,מפרנסים
עניים בצנעה  ,עושים צדקומ בכל עמ  ,העל אלה
יאמר ^ רברי דת ? — חליל־־ י ואס אמאמן
לעלומ כסולם אשר הקים לנו הרב מודה צדק אין מימה

בזה וכו" ואעס חשדעס אומי על אל * חמס,
וישפוט ! — מ

ירא ה*

גם הרב רכינו משה כר נחמן היה כסומכי נפשו וכעוזרי ידו
ליגמכו בימין צדקו  ,ולדבר פיגומי בלבבו להענצל על
אודויג המורה אשר הרעים ארץ והרגיז ממלכזע  ,וילבש צדקה
כשריון  ,ואהבע אדס למזח יחגור ■,להשביע אויב ומענקס,,
ובזה יבוא אל המלחמה שערה •
"אל נא רכויגי י כבהמוע מחשבוני  * ,כעכניע שוו‘
אוכל עשב  ,כעכו לי מאיזה טעס דנעס לחיבה? —■
יל ארן צרפיגי רבניה ושריה כלס הסכימו לנדות .אע
כל אשר יהגה כס׳ המורה יס׳ המדע  ,למה פרשעס
לרוב הקהילוע רשע החרס  ,לשאול באלה נפשס/
ולא .נעעס כבוד להרב הגדול ? — פערעיס פיכס
ו^ עערעס ב 57רי  0נשמעין למרחוק באמרכס על
הגאון  ,יש לנו גדול ממנו שנעשה צדוקי — הנה
זאע לא צדקעס  • ,לא דכרעס נכונה  ,ואוכיחה
ואערכה לעיניצס  ,כי לא אשא פני איש  ,ואל
הגאון ומוראו אקנא

*הלאשאלעס עוכרי דרך המאריכים לשיןומפליגים
לספר בשבחו של הרב הגד , 1?1במעלע חסידועו בעוצם
עמעניעו בגדולע ; יחוסו ונדבע כיסו? אס ראיעס
ספריו ? אס דקדקעס בחבוריו ? השמעעס איעו
יובעט בדברי חז״ל ? ויוער מן הדין לא לכס להקל
ראם כנגד שער המזרח — מי הכה הצדוקים אשר
היו כסיס בעורה ? מי גען למשיסה הבייעוסיס ?
הלא הרב עשה זאע ! — והנני מעיד עלי שמים
וארץ ,כי שמעעי ממגידי אמע שבכל אדצוע
מלנוע תימה היו מזכירים שס הרב בכל קדיש,

בחייכון וביומיבק ובחיי דרבנא משה בן
מיימרן  ,ולמה רכועי עבלעו אענחלעה" ?—וכו"*

(כאשר יצא הר״ר שלמה חנטפיליער לערבוע רעה והשחיע
אע דרנו ונעשה מלשין ומוסר ואכל קזרצא בי
השולטן זהכומריס  ,לשרוף ספריו דע שהגיע הדברים אל
הקרד״ינאל

הקרל׳עאל עס אשר היו היהודים יהנלדס אליו גשמה גדולס
הרמ״כן ויכיגוב אגרות,
וללעג וקלס כעי הגויס  ,אז קס
קאט״אלניען לנדות ולהתריס
א״רחגניען נאימא״רא גס
לקהלות
את רבי שלמה עס פני תלמידיו עד שישיג? מדרכם הרעה אשר
הר״מכס י
העוו מצחם להוציא לעז על
כגל
הסכימו לקיים ולקבל עליהם
רכים מזקני ארן
גם
הכתוב ע״י הרמ״קן וישלחו נתבים בכל גלילותיהם כדברים
קנאות,
האלה • » וגעת הזאת לבשו בגדי חרדית ועטו מעילי
ונתחזק בעד עמינו ובעד תורת אלהינו לבל תהי לכס
חזקו
והירא דבר ה" כאיש מלחמות יעיר קנאה בלי כחל
לשמצה ,
ויקנאו לחשה ולתורתו הקדושה  ,המושה אותנו מיס
ויראה ,
הרחוקים אשר שמעו בעים הגידו את כבודו ושמעו
השכלות,
הולך בכל המדיכות • ״
קמו שלשה חרשי משתית והס משיתים את העם ומדיחים
*חכתה
ולכל איש אשר
לכתוב מדורות על הרב הנזכר .
וכהתה עינו יפתוס כפיהם ובלשונם יכזבו
נשחת לכו ומותו,
להוליכו במחשכים עד אשר החרימו הקורא כש׳ המדע
לו
לזאת יחרד לבכינו והנה באש עברתינו יקנאתינו
וס׳ המורה ,
דירגו לכל הקהלות אשר בכל מלכות אראגניען להקהל ולעמוד
להיות ידיהם עמנו להלחם בהם ולחדש שס שמיס
על נפשם ,
להחרימם ולהבדילם מקהל
המחולל ביניהם ולהסכים לנדותם ,
(כאשר עשינו לשלמה כ״ר אברהם ושני תלמידיו דוד ומכיםC
אס הס שתו פיהם או ישיתוהו לדבר על הרב הנוכר עד
וממעלליהס • »
שישובו מדרכיהם
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האלה הגדיל כמה שכיס  ,עד אשר גס רמי
יהמהלומות
־!
צרפת שבו מדרכם ונחמי מאשר עשי  ,ובושו מאשר כתבו  ,ופלחו
כתבים להתנצל לפני חכמי פראווחנצי ; ושם אב הטומאה
המעורר מדנים הוא שלמה בר אנרהס ושני תלמידיו הדוחים
לו חתרי אשר ראו ני לא נתקיים תחבולתם ולא • עלתה בידם
לעלות אבר ולהגביה עוף מעל הנשר הגדול אשר
מחשבתם,
עומד לכס עתים תל
השמש,
לעלות אל
יפרוש כנפיו ,
שהכל פינים אליו  ,ואין גס אחד מהחכמים אשר הגירו מעלתד
ורבים מעמי הארץ החלצו
ומעלת חבוריו נתנו למוש רגליו ,
חושים להלחם כעדו ולהצילו מכף מעול וחותך  ,אז לעת
וקמתם מימת נזרקה בס  ,עזבו דרך .ה" והלנו חשיכיםשרוכי©
ארחותס ,

* ממיסוחכר
 ,תושג  ,ז»
 :קכקר החול
^ :קיידו ימח
ניסה שיקו
נחזיג נע® ו
?ראי ; קעא
כקיצור נמר
זוה ל®» :

ארחותס  ,נעז מעגלים — זה חלק מחרחר ריב  ,וזאת
מני ; עורר מדנים * המה יאכלן  ,זכרונס כעשן יכלהג■ גס קנאתם
גס שנחתם כמוה© יהיה ,־ אמנס זנרון הצדיק יעמוד לדור דודים
מעשי ידיו להתפאר לא יבולו ; ובקרב ספריו יחיה שמולתהלה
ולתפארת עד אין קן ! —
כמן
הפסל  ,נסך חרש מעשי ידי אמן  ,בתכנית הדר ומיושר
המחוקה בגועס הצבע  ,כתפארת אדם חי ,עומד
מול מסכה הנסוכה מידי חרש משחית ; .אז ( מפאת .שהדבר
נכר מנד הפנו כיתרון האיר אן החשך ) הרואה את הפסל
'הראשון  ,יבכר לתת לו פי שניס יקר וגדילה  ,לו משפט
הב ־•■ רה בחנמ  :וכשרון המעשה ,כאשר שאחותו הפסילה
הק׳ בה אשר נפחו תעמוד משחת מראיתה לא תואי ולא הדר
לה ומגדלת ומחממת מדרגת מעלת הנכבד והמסולא — כמו
כן נכר מעלת צדיק באמונתו יחיה  ,כיוס חסה ימריבה כאשד
יעמדו נכחו כני כלי שם • יען הרמ״בס בכל הקטטות ושנאת
חנס והמריבות והכזויס שעירי עליו ,
היה מן הנעלבין ולא
מהעולבין  ,שומע חרפתו ומחריש  ,לא היה פיצה פה לבזו<
ולהקל ככבוד אחד מהס  ,ישב בדד וידום עד כי יעבור
הזעם • ויתר תפארת מדותיו הלא הס גלויס ונראים מבין
ספיר ספריו ותבוריו אשר כתב לבני ותלמידו  ,שהוא היה
עניו ושפל רוח מעורב עם הכריות  ,זריז לעשות חובתו ומהיר
במלאכתו  ,אוהב טהר לב חיאס ברע ותמיד חושק לשפוט
עניי עם ביצדקה ולהושיע לבני אביון לדכא עושק נקי כפיס,
מורגל להעמיד מדיתיו תמיד כנקודת האמצעית וכורח מהקצוות,
והרגיל מנעוריו ללכת בדרך צדיקים לשבת בצל א$שי מדע ,
ולהתאבק בעפר רגלי חכמים ללמוד מצדקת  ,מעשיהם ,הולך
ממיס ודובר אמת בלבבו  ,תוכו ככרו ולשונו מדברת מה שלבו
חושב  ,ונעלה על כל בני דורו בתומתו וחכמתו חונן דלים
מבקר החולים העניים ונותן להם רפואותיו מיבה בסתר
צדקותיו ומאזני כף אהבת אדם מפריע על כל מדותיו הטובות,
נוטה שימו לסבול עול הציבור ועם רוב חולשתי ורפיון
נחות גפשז וגועל היה מתימד והתבודד ללמוד וללמד  ,ולמען
הראות תפארת יקר רוחי והוד תכונת נפשו ; אעתיק הנה
בקיצור נמת מעט מדבריו אשר נתב לבנו ולתלמידו הנ״ל
וזה לשונו :
"מה

סד
״ מה שזכרת .מעכין בואך אצלי  ,כיא מבוא כרנה על
דרך הביקור אל לקבל תועלת הלמוד  ,כי קצר זמני
מאוד כמו שאספר לך " אני שוכן כמצרים והמלך שוכן
כאלקאי״רה ולי על המלך מנהג ככד מאוד  ,אי אפשר
אמנם
לי חבלתי ראותי בכל מס במחילת .היזם ,
כשימצאהו חולשה או יחלה א" מבניו או מפלגשמ לא אסור
משס  ,וכשלא יה|יה שס מכשול ולא יתחדש שוס תדוש,,
■אשוב למצרים אחר חצי המס  ,על כל פניס לא אגיע
קודס  ,ואני מתרעב  ,ואמצא האכסדרות כלס מלאות.
בגי אדס גויס ויהודים כהס חשוב ובלתי חשיב ושופטים
ושוטרים אוהבים ושונאים ערב רב ידעו את עת שובי
וארד מעל הבהמה וארחן ידי ואצא אליהם לפייסם
ולרצותס כדי למחול על נכודס להמתין אותי עד כדי
שאוכל אכילת עראי  ,והיא מעת לעת  ,ואצא
לרפאותס ולכתוב להס • פתקית ונוסחאות רפואות ,
חייליהם לא יסור הנכנס והמצא עד הלילה  ,ולפעמים
באמונת התורה ! עד סוף שתי שעות מן הלילה או
יותר  ,אספר להס ואצוס ואדבר עחהס * ואני שוכב
ברקדן חרוב העיפות  ,סוף דבר לא יוכל אחד מישראל
להתבודד עמי זולת מס השבת אז יביאו כל הקהל
ואגהיג הצבור ממה שיעשו כל ימי השבוע י "

החכסבדמותו

וזה טופס הכתב בדרך קצרה אשד כתב לבנו
וצלמו על אודות ספר המורה שחכר וזה לשננו :

מוחל על כבודי וממתר על עלבוני הרכה
להתגד׳1
ני אני לא חכרתי זה החבור כדי

" (*  ! Uכי אני
ושמע ממני
בו בין היהודים  ,השס יודע כי לא טרחתי גו ראשונה
אלא לעצמי ולנפשי " ואני ידעתי ונתאמת אצלי כי
יפול זה החמר כלא ספק ביד מקנאים ויגנו יפחיתו
<ןעלעו  ,ויפזל בלא ספק לשרידים אשר ה ,׳ קורא על
האמע וכי" שאתה אחד מהמונס ואפילו לא יהיה לי
בזמני זה זולי/ך  ,די לי • — ודע כי יש הנה בעירי אנשיםאשד
אין להס שס בלל וכו" ותגיע להם מן הקנאה שלא רצו
לעיין בזה החיבור כלל כד* שלא יאחר עליהם שקבלו
”« */עליב ( אתה הקורא אל תתאדס כדברי החכם הזה ,
קרא גא אותם פעמיה ושלש  ,כי אמת יהגה חינו,
אמנם ידעתי כי האמת ימחץ — אף ירפא ) והס
בפחות

v

ר;תה "
ני
כל המל! /
!עושה מה ;
ודנריומעיז
!כשרון המע
0קי( געד־ס

עלי ח> 1ו,
על פניו די
ושטי כזב,
ן!איפרקהו
כצי
סוף בדזו
מאן /שניה
מענישנהמי
חמן; 1רבוי
חלקאתד
נזדועו זיא
השוקדומאי
ככלהחנת!

מחזיז מ
אפלטון גי)
היאמעורב
בעניןהזה
מיס רחב1
יוחס לאה!
לעפעפיו מ
מקיצנז מן
?עולהכי׳;

־

כפחות .מעלה מזה מאוד וכו" והמה עס הזיזן'וההצלחה
כעלי ברית ואע״פכ איני חושש להס ולא משגיח עליהם ,
ואס הכריחם הזמן והענין לומר שאיני כעל דת ולאי
כעל מעשים  ,יאמר זה  ,וכל זה לא כלו לא יזיקני ולא
יכעישני  ,ואפילו ראיתי בעיני ושמעתיו באזני  ,לא
הייתיחושש  ,אלא אדבר עמו והייתי נכנע אליו ותשיבו
דברים טובים נאים ורכים או אשתוק כפי הענין
וצורך השעה ״ — "

תח 3עי נ יך תראה הקורא היקר ! מכל דברי המשכיל
ו<
כי תס וישר ה1א האיש משה ולא עולתה בו  ,והוא אוסף
כל המדות והמעלות שמנו חכמים ; יודע מה שצריך לדעת
ועושה מה שראוי לעשות  ,מעשיו נאחדיס בפתיל מחשבותיו
ודבריו מעידים עלי יושר לבבו כי בו חרות צלס השצימות
וכשרון המעשה החכמה והמישור • — אם אמנס התקד־י ו
שמיו בעבים  ,עברו כרד וגחלי אש ,והמטירו פחיס וגפרית
וי תן המסוה
עלי ראשו  ,יתעטף בשמלת צדקתו ותומתו ,
על פניו ויעמוד חזק נשלע איתן  ,ולא יפנה אל רהבים
ושטי כזב  ,כ״א בוטח בה" הוא יעביר הזעם  ,גואלו חי
הוא יפרקהו מצריו •״־־־־
סוףכל דבר מרוב ספריו שחבר יתגלה ויתראה

שהיהיחיד

י בדורו נמשל לאותות השמים שלא יתחדשו כ״א גסמב
מאות שנים ויותר  ,פעם אחת ; וביותר נראה בו דמות פלא
מפני שבהיות כח האדם כגדר זנגבל מצד טפחות חלדו מלקבץ
חכמות רבות  ,וגס הסתכלנו הרכה פעמים שחכמה אחת או
חלק אחד חסעיפותיה יש בס די והותר עמל -וטורח עד יקבץ
בזרועו ויאסוף בחפניו כל פרטיה ודקדוקיה אפילו האיש
השוקד ומאמץ כח להשיג  ,ואעפ״כ הרמ״בס הרבה והגדיל
ככל החכמות והתדעות משרשם כתו טבעיות אלהיות תורניות,
מדותית תכונת השמים  ,ובקי בידיעות ולמודי אריסטוטלוס
אפלטון גאלינום טעמיסטיום ושארי חכמי קדם וזמני  ,וכזה
הוא מפורסם  ,נבדל לשבח מכל יתר החכמים המפורסמים
בענין הזה שלא הגביל עצמו בחכמה אחת כ״א הפריץ כפרץ
מיס רחב ויהי לנחל שוטף  ,על כן שמעז הולך ככל הארן •
יומס לא התרשל לעמול בכל מאמצי כחז  ,אף לילות לא נתן
לעפעפיו תנומה  ,עד אשר האיר עיני המוכינו ככל מדע ,
והקיצנו מן התרדמה ; אמץ לבו בגבורי נח לעלות המסילה
העולה כית אל  ,להוריד חכמה ותבונה  ,לשכור צמאים כמי
חכמה ,

חכמה ,לנסל עלות לע מנוע המדעות אשר מימיו מן המקד*
יוצאים ; וכרוח פיו חיילים יגבר להפיץ ענני מחשבות הבל
ורעיונות המוניות מקרב הלבבות  ,לעשות דרך לעבור מחשבות
טהורות ואמת  ,על כן כל גויס יאשרוהו שהוא הגולל חושן
מפני אוי ומעביר לילה ומביא יוס ,לעד אפסי ארץ יהללוהו,
וימוהו בשס חכס האמיתי הנשר הגדול כמד מזרחי וכר מערבי ,
ועוד הרבו ביקרו ותהילתו יספרו בכל דור ודור * ) .
*גבן האשה אשר נשא ( אמנס לא מצאתי בשוס ספר מתי לקחה
ומה שמה ומאיזה משפחה ) חנן ה" לו שני ילדיס כן ובת,,
אולם כתו מתה עליו בנערותה ובגו היחיד והחביב בדמותו וצלמו
היה חכס ונבון גדול ויותר לו לבדו ואביו אהבו  ,כי לחד
אותו כל החכמות ,הבן הלן כעקבות אביו ויצא שמעו בכל
הארץ ,ותהילתו באיים הגידו על דבר חכמתו וטוב הנהגתו •

ו'

ד,י כי

ארכו להרמ״בס הימים לשכת כמצרים  ,ויקום

ללכת אל ירושלים וחשב לשבת עד יום מותו ,אך
אחרי כן היתה רוח אחרת עמו  ,ולא עמד שמה ימים רבים,
וישב אל מצרים  ,ושם שקעה שמשו  ,ייגוע ויאס?> אל עמיו
זקן ושבע ימים בן שיעים שנה  ,ונקבר בגליל העליון ככבוד
גדול׳ ויבכו ויספדו עליו כל־העם מקטון .ועד גדול  , /וישימו
אבל גדול וצום שלשה ימים !

זאת

יי ) ההנורחש אשר חני ואשד קצתם יצאו לדפוס וקצתם עודנו נכתןבים אלה הס ;
אגרת חחייוד המתים ,
אגוח תימן  ,אגרת לחכמי מרס״יליע  , ,ם"
הישות ,
מלות הגיון  ,ם"
הווכוח ,ס" החלומות *0 ,
יריעות ה ' ) ם' הסיבות מונחים • נעקד ? שפרים של Vatican
ם" הנמצא ס" הנפש ס" הרפואות מועתק ללשון לא״טי! סי' כאב
מוסי חיבור בערבי ?0שמן שער משה ( והוא עודנו עתנו היום
נעקד השפריס להקצין הנגיד ר" מאיד פרירלענדו וכולל חבור
השמונה פרקים והקדמתו לורעיס בלשון ער״בי ולא״טין • ) ושארי
ספרים על הרפואות ועל הצמחים אסל לא נעתקו ללש! נינ , 1פירוש
אבן סינא
 Cotnnient . Abencinnaeחבר במצריםוהעמיק«
חש' אבן שנה שקבל מהשולטן הגדול מלן מצדים ( אולי הוא ס*
הקאנון הגדול אשר בידינו והוא כולל כל חכצות הרפואה
בשניו,
 "7אלן ממקמו ליצירה ונמצא בנית עקד השפרים של הכומר domimci
וממצו סופר שהמלך פערדינאנטוש הראשון שאל ממנו שית! לו הספר
הוה וישקול כשן מחירו שני מאות ככר והב וימאן לעזוב ל 1השפל
לגוזל חשיבותו  .וש״וח הרמ״בם אשר נדפס בוויניציאה • מלבד
ן« ' היד והתודה ופי' המשניות הידועים ונזכרים לעיל •

ז  $ת תולדות איש האלהיס  ,ואלה היו קורותיו  ,כל ימיר
איש תס וידא אלהיס  ,דורש טוב לעמי  ,ולא נטה
מתשעול האחת אף ני סבבוהו צרות .רכות ורעות ואשרי העס
שככה לו  ,וברוך שנתן מכבודו וחכמתו לישר ודס י• — ואתם
המשכילים בעס שקדו על דלתות .ספריו  ,הכינו לבבכס לדרוש
דעת תכונת נפשו מעל חבוריו  ,קנו מדע מסערו המ^ ע ,
והורו עצמיכס בספרו המורה  ,הפוך בה דכולה בה  ,לכו גס
אתס בנתיבותיו לאהוב האמת והשלום ; לבקש שלוס וטובת כל
אדס כיהודי כערל  ,ותהיו לתפארת כין העמיסי
ובטרם
אחתוס עוד לי אליך הקורא דבר  ,האזין
התנצלותי לאס לא תמצא פה ספוריס יותר מתולדות
האיש הגדול הזה נא׳שר קוית ודמית בראשית״ ,הן לא עלי
אשס  ,גס אנכי נכסף נכספתי לדעת יותר ממנו  ,מה הגיע
אליו בשמת חלדו מהמאורעות וההצלחות ויתר הקורות  ,כי
המה מעוררים אהבה ותשוקה להדמות כמוהו  ,אך מה אעשה,
אס מגיד ממנו דבר אין ? — יצאתי להשכיל כינה  ,ואבא
אל העין  ,באר .חפרוה שרי המדע  ,כרוה משכילי עס  ,והנה
אבן העתיק יומין על פיו — וכאשר גללתי את האבן וראיתי
מיס עחוקיס  ,עמוק עמוק הוא עד שאין יד שכלי מגעת
לשאוב מחנו  ,כמעט נצמתו וחרבו חרוב ימיס ושנות עולמים —׳
אנכי נצב על עין המיס (אומר חי ישקני ? מי יקשותחבל בחבל
«נמי^ בניתי עד ׳'שישאוב וידלה יומיס עמוקים ? והגה אין
אתנו יודע עד מה ! והמעט ( אשר דליתי בעמל וטורח רב
קבצתי מרוב ספריס וביותר מספרי א״נ אף שאינו מספיק לא
למלוא פי — הנה הכאתי לך  ,ובתום לבבי ונקמן כפי עשיתי־
זאת ,למען תת לו זכרון ושארית לדור האחרון > ולא יסוף
זכרו מזרענו עד עולס ; על כן תדינני לכף זכות  ,ותצרף
במקשנה למעשה ! —
'שמעון ב״ר! • .

ד
תולדות הזמן יפקדמקומו י
ה

ה
בקורת ספרים חדשים
סליחה־מדויקת ומוגהת בשקידה רכה ונו״  ,ומפורשת
□רר
ושוס שכל להבין כמקרא וגו'  /הכינה גס חקר באורה המדקדק השלם
ר״ יצחק לביית לוי מסטנאב • ברלין שנת .ינקמ״ה לפ״ק • דפוכן
לזברת חינוך נערים • אורך העלה • מקחו יו״ד גדולים • מחנה הגונה
נתן הרב המבאר בכאורו זה לאחינו היהודים  ,לפקוח עיני העברים
על דבר מפלותיהם ותחכותיהס  ,כי בלעגי שפה ידברו  ,והוא לא כן
יי-ישה  ,כא׳שר הר ^ה הרב להראות .ככמה מקומית בספרו  ,מלבד
שהשכל מחייבו מפאת עצמו • גס הר״אב״ע בזמני ככר קרא חגרלע
הפייטנים האלה  ,וקראם בשם הראוי להם :
אמנם מכהנושכת.היא  ,על כן יתכבדהרפואה ; אבל אשריהאיש
אשר מלאו לכו לעמוד בפרץ  ,ולא ישמע לקול המון
המתלוננים עליו  ,למען הצדק שבושיהס אשר הס רגילים בס  ,ולכליתי
הכר חוסר ידיעיתס • כי כן יהיו יתמיד הנבחרים המעט והסכלים
בראש כל חוצות ירונו •
ואל נא יבה 5הקורא בדוחו לאמר שגה הרב כרואה  ,יכי ירא«
שלא העיר כיוח קנאתו על כל השכושיס אשר עצמו מספד,
לטאטאם במטאטאהשמד • הלא כבר השיב על הטענה הזאת בהקדמתו,
אשר היא קטנה הכמות ורבה האיכות  ,וז״ל ,,כי הנה מאז נדבה רוחי
"אותי לגדור פרצות הקציצות וג״ו ואעבור גס על אלה הסליחות
,,ואראה והנס מפורצים רעו יסידותס ונפלו אשמתם  ,ואהי שובר
"באבני שורותס  ,ואחתור כקיר לחלץ אבני השגיאה ולהביא אחרים
"תחתיהם  ,וירעשו הספים והמוסרות ירגזו והחומה חשבה להשכר,
"כי רבו הפרצות עד שהיה הפריז מרובה על העמוד אז כבדה ידי על
הגהתי ,ואמרתי לא עת ומקום להשליך אבנים  ,כי אס אטיח אותם
רק טיח תפל  ,ואקיים אמרם ז״ל טוס ולאתשפוץ •
ואני לא אוסיף עוד לדבר כמה שיראה הקורא מדברי הספר הנכתבי -ם
באותו נעימות הלשון שהי׳ רגיל בו ה״ראב״ע כשישים על לבז
להלחם מלחמת השכל הישר נגד הבערות • דברים המחדדים  ,חדוד
וחדוה  ,חכמים יחדו  ,וכסילים יחודדו  :מי יתן והיה עם לבב אחינן
עס ה"  ,לתקן את אשר עותי הפייטנים  ,ולהתפלל למלכנו בשפ?
ברורה ובנעימה קדושה • והיה מעשה הצדקה שלוס • *
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