המאסף
חרש

שבט

הולדות

גדולי

תקמח

ישראל

הולדות רבנו משד ,נן מנחש זצ׳ל
מי חכם אוהב התחקות להבין חסדי ה׳ וגדולת מעשיו /
ידרשס בכל נמצא בהעמיקו המחקר✓ לפניו יגלו מוסדות
תבל בצאתו 12מסלול הבחינה מתונה בעשרה מאמרות הגיוניות/
אשר האחד הוא עצם והתשעה המה מקרים  /ומן התשעה הכי
נכבד המאמר המצטרף  /הוא יישר לנת ויראה נפלאות
מתורותיו! בכחו נדע  /כי אין רע מתלע בבריאה  /ני אס
רע דמיוני אשר שם בה הבורא לטוב לנו ולסקל לפנינו דרך
החקירה בנפלאות מעלליו  /כי עין לא הביטה חשך לא תדע
מתק האור  /נפש לא רעדה מתהפוכות המלחמה לא תתענג
בנוה שלוס fאיש לא ידע חלי לא יבין בטוב הבריאות  /וגבר
לא נתן לב לראות סכלות לא ירוה בנועס החכמה י כל זאת
הכין וגס חקר יוצג—כל עת רצץ בעוזו מחשכי קדם ויאמר
«הי! ויגולל אזר וחשך  /טוב' ' ורע  /ריב ושלום  /בלהות
ודומיה! סכלות וחכמה  /בצקת תבל למוצק  /צלמות —
ל1בל’ ז סדריס י ועל האדס אמר הגט תבל ומלואה  /מנתב
אלהיס היא  /חרות בה טובתי .חכמתי וגדולתי  /אס עין—
סכל עינך תראה חסדי בוראך ברדתך אל עומק נפלאותיה /
יתדבר פלאים מן האזוב אשר ביער עד הארז אשר בלבנון /
הכיר רוממותעושה גדולות לכבודו ולתפארתו  /תבין צדקנן

ה

א$ 1

האג

(

קיד ) י י

האב הרחמן על ברואיו בהבדיל נחותיהס איש איש למועד אשר ף?ס יופחמי
שס לו רצונו יתעלה י זאת נחלת מנדי ה׳ אשר להס אזן |!£ס ידעת ני
שומעת  /עיניס פקוחות ולב נכון ; לא ק עין  -כסיל אשר |מןשרהה י
תענוד על כל  /ודרוש לא ת 7רוש את אודותיו  /כי אס רגע 1מד אזחזן
תעמוד מ  /תשתאה  /ותפן לאחור  /והיתה כאיש מתעתע 'מומסנפלאו
במדנר הולך ונסוע מגלי מצוא מהזס לאמור  :פה אשב כי חירנזנואחרי
אפס תתחלק להקת הכסילים המשליכים התקור נמנעותמל
אויתיה ♦
כברואים אחרי גיוס לשתי ראשים  /אלה יחבקו תענוגי עולם סבות(נחזר
וינשכו לכם נשמחה  /עד ישבעו שמחות ותגעל נפשם כס 4ולתפארת
מתנו לנגוע עוד  /כי מלאו גויחם מאוסס העונג יובלי תת גס
שמוכרו
ן
חלק לנפשם  /והנפש תוחיל עת ינא יומס לקחת מהם נקס
ותחדל מאתם הדומיה הולדת החקירה אשר לא תעזוב את
המשכיל כל ימי חלדו ותשאיר סוכתה לנצח י והראש השנית המה
אנשים אשר נס רות ה׳ רעה מעודם  /יתכרכו בלבכם לאמור :מחור ,י
האל■ חסרנו מעע מאלהיס ✓ ואיך נרד כשפל לרעות בנאות
חלד 5לתכלית רחוק נכראנו  /ואיך נתנהלה לאס לשוס לב ואמנו /
על קניני העולם השפל « לא ככיס כס פן תדכקנו התשוקה גדולים מ
ונמצא סעס מועמס ; למען נשמתנו לא נחשה  /למען רוחנו לא
אשרינחר
מחירם נ:
נשקוס 5צוס וככי שק ואפר ידריכנו על כמתי הדעת  /עמת
נמצאו%
נפש וכפוף ראש כאגמון יוליכנו אל הר אל ; חנון ה׳ ורחום יחוס
והיו האנשים
על עניינו ויראנו נפלאות מגכהי מרומיו י
דור ה»י
האלה׳כעסלפיס  /כמחשכיס יגכיהו עוף  /ולעת תזרח שמש השמחה
לא להם ולא למי גילם
בעפעפי שחר והמה זוחלי עפר י
כלכלאי
כתבתי המאמר הזה [הכולל חקירות בתולדות איש צדיק וחכם
אספנר
אשר פל ימי חלדו הלך לפנינו לאור את נתיב האמת  /וכמותו
(שאול5
לא לקח הנל ינ השאיר אחריו״גרפה תשתעף לדור אחרון ] 4
מנודא
־־׳■
ינ המה לא יקראו את מאמרי  /ואס יקראוהו היסב בעיניהם •
לאיי»,
אך לך איש הכינים נ אשר תעמוד בתוך הרחק משתי המערכות;
מהחנמו
.
האלה  tלך לכדך אסוף מלתי לך אחי' אתה ידעת מצואי
לאן !נ
ולמכרם ,בהתהלכך להתענג  /בא נא י ;(
נח;
התענוג בצל החכמה ׳,
אפי  /ואחוזי יד נלכה לדרוש את מעשה ה׳ כי נורא הוא5
; יחסלנ
נלכה נבחנה יחד תטנת איש מרומם מאלפי אלפים אנשים אשר
[ מלמו!
*.
בגילו 4למען דעתו ודעת מסלי יוצרו אשה שמוהו לנש עמיה
m :
ואס

( קפיו )
ואס ידעת מצוא אותות ומופתי אל מבלי יעתק צור
ואס ידעת בחון קשר הסכות והמסובכות בכל פעל ה '  /ולמצוא
בקשר הזה אות ופלא יותר גדול ונפלא מכל
הנפלאות אשר
נגד או חוץ
לטבע  /גס ידעת ני יוס יוס יעמוש לנו האלהיס
טובות נפלאות מבלי הפוך סדרי הבריאה ; עתה  /בהשכילנו
ממקומו /

ודרשנו אחרי תולדות הצדיק הזה  /אשר כל עוד גדלו הסבות
המונעות מלהביאן אל רוס השלמות  /כן נפרצו בלבו ניתר עוז
סבות ונחות נגדיהן עד ני נעשה ראשון בעמו ויחיד בדורו לשם
ולתפארת /
תניר ני מאת ה׳ היתה נסבה ני חפץ להגדיל
שמו בקרב הארץ •

מחוקהחקירה בתולדות
לדרוש

ולדעת בית

איש

חנסוחנונתו  /יהי׳ גס

אבותיו

מקום

מולדתו זמן גדולו

ולזנונו  /מצבו ומצב האנשים אשר נלוה אליהם  /לדעת אס בן
גדולים בעלי מדע הוא /
אס בן בעלי הון ונדיבי לב אנשיס
אשר יבחרו מורי חכמה לבניהם /
עשות להם ספריס ולפזר
מחירם כסף י גס לתור אחרי תכונת מקום מולדתו /
אס
נמצאו שס חנמיס וסופריס  /ולדרוש אחרי זמן חנוכו אס הי׳
דור הזמן הזה דור דעה  /ואס נתגדל בין חנמיס משיגי נועם
השמחה כהעמיד
תלמידים הגונים ; או אס חננו ה׳ הון די
כלכל את נפשו למען יונל תת עתו להגות באמרי בינה ; או
אס עבר בו רוח קנאה קנאת סופרים אשר הרהיבו בנפשו עוז
לשקוד עלי דלתי החכמה למען היות כמוהם י‘ או אס תשוקת
הכבוד אמצתהו לחרף נפשו לסבול העמל והיגיעה אשר מבלעדס
לא יקנה חכמה ודעת משריס ; והי׳ אם ימצא איש שלס באחת
מהחכמות והמדות המכבדת לבעליהן  /ואחת מהסבות שזכרנו
אלץ לבבו לקנות לו נתר שם טוב העולה על ראש אנשיה /
לא נחשבהו לדבר נפלא  /אפס ידענו כי זה כל האדם  /תע
יחס לבבו בתשוקה מן התשוקות האלה תביאהו אל גפי_ מרומי
השלמות *
אמנם אס נראה איש ידיולו רב בחכמות רבות /
ק איש קטן

הערך

/
ילוד עבי
חב
ב8

וחסר לחם /

בעיר קעצל'
ואנשים

(

קטזC

ואנשים כה מעט דליס ופחותי הערך * )  5אס נראה איש יגביה
עוף משר אשר ידאה למול שמש התכונה ולא ילאה אף ני הוא
בדור התל כמעט להשיר מאתו משוה הנערות אחרי אשר כחשך
הלנו דורות רכות אשר לפניו * * ) י אס נמצא יועץ פלא בין
מס אובד עצות מיום גלה מארצו ושלול חפמה מימים ימימה
[ לולי חסד ה׳ האיר עיני הגולה מעת לעת כאנשים זכי הרעיון
פהרמב״סוהראכ״עוהר״ירןאנדיא ואנשי התורה שככל דור ודור ] י
אס לא נכחד מאתנו כי האיש הזה בעזכו עיר מולדתו הי׳ גר
אומלל באין לחם ואין שמלה ולרש אין כל כי אם גויתו ובטחונו
בה׳ מעוזו 5הלא נוסיף להפליא  /הלא כקול גדול נוןרא  :מ 12היס
היתה לנו זאת 1ובאמת העלם הזה קנאת סופרים ותשוהת
הככוד לא ידע  /ני איה סופר ? —־ אי׳ שוקל מחצית השאל
מחיר חכמה לא יוהן שגור תחתיה ? אי׳ מונה את נכבדי ארץ
איש הוגה כחכמות • איך תתעורר תשוקת הכבוד בלב יודע
מרת נפשו ונפש עמו על נפש יודע כינה ? אי־־נכוד וחוסר
הון ? איפה כמד חכמים כין עס כלו אומרככוד ?  -אפס נמצאו
בתולדותיו עוד סמת 1רמת המונעות את העיון והשאידה /
ופחד
אפיסת המורה /
כמו חולשת הגוף  /המחסור /
המאנאיס  /ובכל זאת הי׳ הלוך ורם ידו בכל ועל כל אחיו
גדל  /מי זה יריס לב לאמור  :שקר בפיך  /באמרי  :אצבע
כרך לה׳ תכרעו כי מצאתם
ואתם אחי ז
אלהיס היא י•
תן בעיניו  /פקד ה ' את עמו לארוא דרור לבינתס האסורה בנחשתי
ויתן להס מורה אשר יובילס בדרך
העצלה זה ימיס רבים /
האמת לטוב להם כל הימיס !
הוליד מנחם
הפ״פז
כשתים עשרה לחדש אלול שנת
סופר ומלמד תנוקות באהל דעשויא את משהושם
אשתו

* ) מאן פרגלייכע מענדלסזאדזנס אייגנע ווארטע אין דעס אויפזאנדן
ווירר טיכאע ^ס רעסצענדאן אין דאהמ״ס רוך איבר דיא בירגערלימג
פרבעסרזנג דעו־ יוק  /אים צוויימן טייל •
מאן פרשטעהי היראזנטר רק דאמאליגק צושטאנד דער אףפ#
קלגרוגג א.ו :ד דעך ליטעראטור אין דייטש לאגד ־

( ףר
אשתו

ליסא *

לזכר פולס יהי

)
שמוחם לאמור :

אשריכם אבות
אמתJ

סופר

נינו זאת אהבי
גורלינסI
הצדיק ני נעים
ומלמד חנוקות הי׳ אבי משה  /אתס ידעתם ני זה הוא המצב
התחתון ונהונה נמאסה י לא יספח כה רק אנוש אנוש המבקש
מחסה מפני זלעפות רעב  /גס עושר גם נבוד לא ז נחלו האנשים
האלה  /ולמתים .מחלד הורדו בגלות המר הזה [ מי זה ישר לגב
לההנבד ולשאת ברנה מנל
יראה ברוע המעמד הזה הראוי
בנותיו  /מבלי
פרס לו

מפתו

עזבו לצאת עד
פרי

מצוא תוגה על חסרון ידיעת בוזיו ? ] וככל זאת
עד צאתו מעיר מולדתו ולא
וישקהו ממימיו /
אשר פצר בו מאוד " אמרו לצדיק ני עובויאכל
מעלליו *
לבית הספר וילמוד שם נדרך כל נערי בני עמינו

הובא
משה
המצפצפין דיני גימין וקדושין ניזק ומזיק ונהנה עניניס
רבים העולים מעל להשגתם בערס ידעו קרוא פסוק א׳ במקרא
כדת  /ובן ששה שנים למד כבר הלכה ותוספות י [ וראוי להזכיר
פה דברי אוהב דבק מאח ריעו ותלמידו ר ' דור פריד ^ עגרר אשר
ספר מה ששמע מפי החכם מ״נ  /ני גס בימי החורף השנים אביו
עודנו נער בן שבעה שנים רך המזג
להביאו אל בית המדרש /
והטבע נשאו על כתפו הולע באדרתו בשעה ג׳ או ד׳ בנוקר
אמנם לא
אחרי אשר השתהו מעע מים חמין ( סע ) ״ ]
באחד הנערים הנער משה  /עודו באגוי־ורוח הבחינה צלח עליו /
כי אי אפשי
דרא ני לא זה הדרך לנא לעצס ידיעה אחת /
להבין תוכן מאמר אחד על בוריו מבלי דעת דקדוק הלשון /
ואין ביד איש לעמוד על הדינים והדתות אשר יסדו האחרונים
מבלי בחון תחלה גבוליס גבלו ראשונים  /לכן שס אל לבו להגות
וירגיל עצמו לכתוב ל״הק צח
בספרי תנ״ך בשקידה רבה /
ואחר זמן
ונקי  /ובהיותו בן עשר שנים חבר איזה שירים *
בעברו עליהם בעין בקורת לא מצאו חן בעיניו  /ויאמר  :כת
הזה חסרה נפשי  /אין בה תכונה למלאכת השיר  /היא מסוגלת
יותר לתדר אל לב התמנה מלשחק בדמיונות שונות בכח המדמה - /
ואף שמצאנו ראינו
ולא חבר עוד שיר ל• הק כל ימי חיץ י
שגס
מהעהקת ש ' תהליס ויתר השירים אשר העתיק /
בחכמת השיר ידיו רב לו  /ענ״ו חשב עצמו כבינוני בעדן הזה /
כנראה

( קיזז )
מראה נאגרת אשר כתג בהוציאו לאור העתקת תהליסלהמשורר
המפורסש ראנ ^ ער  /ובקש ממנו לנקר את מלאכתו ולשפוט
עליה • בשקידה הזאת למד את התלמוד מפי רבו המפואר ר'
דור פרענקל זצ״ל מחבר ם׳ קדין עדה שהי׳ אב״ד בק״ק
דעסויא כעת היא * וש ,תנ״ך למד מנלי מורה 4ושופר
לי מאיש נאמן אשר הי׳ חברו בבחרותו בברלין  /שה* ה יודע
ממש כל ספרי תנ״ך כע״פ *
בעת ההיא אנה ה׳ לידו ס׳ מורה נבוכים להרמ״בס זצ״ל /
וירא משה כי צווב הוא להשכיל ונחמדים בחינותיו t
ויתאמץ בכל כחו לקרותו ויהגה בו יומס ולילות עד כי ממד על
עמקי מחשבותיו ולכן עד יום מותו זכר את הטוב אשר נתל
ממנו  /ולא שכח מעין אשר רוה מ ראשית צמאונו לדבר חכמה
אשר כלתה נפשו “ ד אליה  /בי הוא הי׳ יסוד כל ידיעותיו *
ובאמת כל חכמי הדור המשכילים בחכמה יהי׳ מי שיהי׳ ספר
המורה למעין ישיתוהו  /גם ברכות יעטה להם מורה הזה /
כי נשמו כן הוא מורה לרך לישרים בלבותם  /ישרים דרכי!
צדיקים ילכו בס *

הגפש והגוף המורכבים יחד בל ימיחלד  /אן»שנראים
,כאחים יחד וחלק כחלק יקחו במנת כוסס בארץ /
בכל זאת יתראו גם כצריס איש אל אחיו * איש אך נוסך לבו
בשמחה משמין בשח בתענוגות הגופניים  /מפיל תרדמה על
נפשו  /ויעשיה כלי סגור בלתי מוכשרת לקבל טוב  /ואיש אך
הוגה תבונות מבלי שוס לב על גופו ועל מחסוריו /
עוכר
בשרו ומבאיבו ; כן הי׳ במשה  /בהגותו יומס ולילות בחכמה
ובהעמיקו מחשבות לבא עד תכלית כוכת המורה  /שגה בגופו
ויעש חולה  /השחית תארו ויכחיש בשרו עד יום מותו • וכה
'י ז אמר לפעמים באחוזת מרעיו בדרך שחוק  :יי הרמב״ם הי'
» הסבה להשחתת תארי  /הוא עכר בשרי ובעבורו נחלשת* /
ובכל זאת אהבה רבה אהבתיו  /כי הוא הפך שעות רבות
« בימי חלדי מאבל לשמחה * ואם בבלי דעת אחת עשה עמי
« לרעה בהחליש את גופי  /הלא שבעתים היטיב לי בהבריא
«« את נפשי בלמודיו הרמים • “

< קיט )
עשה3ן שלש עשרה שנה זילך רבד ר׳ דוד פרענקל
ויהי
לברלין ני נתקבל לאב״ד בקהלה הזאא ומשה חשור כל
נשאר בית אביו מבלי דעת מצוא חפצו לרות נפשו מבארהחכמה *
המסחור זהמרנולת אשר יפנה אליהס רוב נערי בני עמנו אחרי
קבל עליהם עול מצות  /מלאכות במבזזת שבשפלס הורד אליהם
מש ישראל בגלות המר הזה * )  /הי׳ קוץ ודרדר בעיניו /
ני מלבד העמל והיגיעה והדוחק האחוזים עמסם  /כס און'
י תהפוכות בקרבם יי ני לא תחי׳ נפש מבלי הונות איש את
רעהו  /ומשלות יד בדברים אשר לא כן « ויחל משה את פני
אביו לשלחהו לברלין מושב רבו ויפצר בו מאוד  /ויניחהו ללכת י
ויצא משה מעיר מולדתו וילך לברליץ בשנת פק״ג  /והוא בן
ארבע עשרה שנה י

הלךאל

בבואולברלין מבלי דעת מצוא מזון סעודה אחת
רבו לבקש מאתו תרופה  /למען אהבתו אשר אהבו ♦
ויהי שם איש נדיב זעוב לבב אוהב את אהבי התורה ושמו ר'
תיים בומבורג זצ״ל והוא הכין לו עליית קיר קטנה ללון שם /
וגס צידה עשה לו פעמים בשבת  /ני המליץ בעדו רבו הנזכר ♦
וישב שם ימים רבים  /מפי רבו למד חנמת התלמוד  /ובסתר
אהלן דרש חכמה * ובבית ר׳ חיים הצ״ל מצא טרף לבלתי היות
בל מכיריו אהבוהו כי ידע להתעלס עס נ 5איש
נעזב *
באהבים וימצא חן בעיני כל רואיו  /אבל בכל זאת לא גלה
לאיש סודו  /וכל ידע אנוש את חריצתועל דברי בינה כי ירא
מפני חמת המציק י מדת הבושה אחות הענוה היתה מלנשתו
מנעוריו עד יום מותו [ ומדה הזאת השימה מורך בלבנו להיות
יורד נגד כל אדם  /ואף בדברים אשר צדק בס מדברי איש
ריבו לא הריס לשונו לדבר קשות  /ני אס בשפה רנה והחזיק
את עצמו תמיד בתלמיד האומר  :תורה היא וללמוד אני
לייך

) #

איך רעדי היר בלאס פאן דעם ק^יינהאנדל אוגד טועדל  #דען
צו וועהלין נור דרוק אוגד מא :ו .ל נעטיגן קעננן •

( קב )
צריך * ) ולזאת חשדוהו מקנאיו לחונן» •
אמנם לא צן האיגז
משה אף כי היה עניו ושפל רוח מנל האדם לא דבר בלב ולב /
חלתלקרת לא ידע נפשו  /אך היות מנעוריו חרות על לוח לכן
להשיב חימה במענה רך  /ומורך חדל אישי ס בקרבו נס עד
זקנה  /לפן לא הוכיח מימיו מוס עקש בפה מלא  /ני אס
ברמ* זה המועלת למבין י וחסרון הזה אשר החדיל מאתנו רבות
מלמודיו הרמות נולד מתכונת נפשו הנהייתה בדוחק וצער כל
ימי עלומיו • ]
בשת פניו לא הניחתהו לבקש מאיש משעול
לנפשו השוקקה לדעת  /כי הי׳ קטן בעיניו ויאמר  :מי אד
ומה כחי ני אשליך יהני על זולתי עקב אשר שמתי נפשי לבקש
תבונה ?
אכן הסתפק בפת חריבה כאשר ספר לפעמים
בחברת
אהביו
/
ני כהיותו כמצב הדוחק הזה בקנותו כנר לחם
רשם
את
הכנר
לכמה
סעודות על כמה ימים לדעת עד היכן
יגיע
ספוק
!
/
ולא
אכל
לפי
רעבון נפשו כי אס לפי כח ספוקו י
בחון
זאת
/
הקורא
המשכיל ! ודע לך כי מדת ההספקה כזאת
היא
זרה
מאוד
בינינו
/
רביס
הס
האנשים
אשר
אתנו חכמים
בעיניהם
ישבו
מתעצלים וממוני יד ויאמרו  :כהני אל עליון
נחנו  /ועל העס לתת ברכה אל בתינו /
מפתם יאכילונו
וחיינס ישקונו  /ני עבדים המה לנו — • בכל הלחץ אפר מצא
משה בימיס ההס  /לא סר מני אהל החכמה  /דשים לילות
כימים לדרוש אותה ואת אודותיה •
אך עוד הוא מאמץ כל
כחו לרדת אל מעמקה  /וירא ני לא יכול לה  /ינ חסר מאתו
ידיעת הלשונות ובפרט לשון יוני ורומי שרי לשונות העמיס /
נכבדות מדובר בס ✓
וידע כי כל עוד יתרשל בס יקשה לו
למודס  /כי המה דברי זכרון  /לא ישיגוס על בוריים כי אם
העלס זך הרעיון  /ובאחרונה יהי זה חסרון לא יוכל להמנות /
ויתעצב על לבו עוד  /בראותו קושי הלמוד הזה מבלי מורה
דרך  /ומבלי ספריס המשפיעים לקח טוב * וגס דרך השאלה
הי ' סגור בעדו ! ני פחד לגלות לאיש מגמת לבבו  /פן יודע
הדבר ,

זע׳־ין צהמאסה לחדעי תמוז •אב זאלול משנת ׳הי־ןמ׳ה צאגרותי1
אל הרבר‘ יעקב עמקז״ל *

(

( קבא)
הדבר דחשבוהו להולך אריזות עקלקלות ויעבור עלץ חמין
הרודפים י
אמנס עודנו יושג ג7ד מגלי פורש לו מה יעשה /
והדהים הורהו איש אשר סקל לפניו דרכו " בן קיש איש פראג
עוסק במלאכת הנחוח וחכמת הרפואה בברלין והוא רואה את
תשוקת משה ויקצוב לו רביעית שעה ליום ללמוד עמו התחלת
למודי לשון רומי י ויהי בידעו המשקלים והגניניס בלשון רומי /
ויקנה לו מדרש מלים ישן נושן בלשון הזה  /בעד מעט כסף
אשר קמץ משכרו אשר נתן לו רבו עבור טרחתו להעתיק לו
מכתביו ככתב יושר  /ויתאמץ מאוד לקרות ספרים בלשון הזה *
אמנם כל זאת עשה בחדרי חדרים ובשמירה מעולה לבל יודע
החוצה  /פן יקנאו בו אחיו ויעבירו קול לאמור  :סר טעמו
עזב את תורתו ויספיק בבת אל נכר  /כי כן דרך עקשי
לגב  / .בראותם איש דורש דעת! רע רע יאמרו עליו  /וימררו
עליו מלים לבקש לו תואנה ולתת נפשו לשואה מנת שועלים יתנוהו *
לו חכמוישכילו  /יבינו כי ידיעת הלשונות היא יסוד כל חכמה /
והחכמה היא יסוד התורה י ומואס בחכמה סוגר בעדו דלת ,
התורה  /ואין בידו מאומה כי אס גופים בלא נשמה
י־
אחרי זאת התחיל משה לדרוש חכמה מספר החוקר לאקע איש
בריטאדע אשר כתב חקירת רבות מה אותם בשס מעגלי
האנושי  /והוא כתוב בלשון רומי  /וייגע מאוד על דבר הספר
הזה  /כי אחרי אשר לא בן עדן הלשון הזה על גוריו  /בכל
מלה ומלה הוכרח לדרוש 1-את המדרש מלים אשר לו  /ואחרי
מותו את •המלים דרש את חבור כל מאמר  /ואחרי עמדו על
החבור בחן אח מחשבות המחבר ואת משפטיו אס צדקו יחדיו »
ובשקידה הנפלאה וביגיעה רבה הזאת קרא את הספר הזה על
פני כלו  /אף כי בכח העיק הזה הקל עליו הבכת יתר
הספרים הנכתבים בלשון הזה  /עד אשר קרא את הסופרים
והמשזרריס הזקנים בטוב טעם ודעת וימצא מחמדים לנפשו »
ביכת ההיא היה בברלין הרב ר׳ ישראל 1מחבר ספר נצרו
ישראל איש פולכיא גדול מאוד בתורה ובחכמה ולו
רעיון זך ולב רחבה  /נרדף מארץ מולדתו בחרון אף המקנאים
אשר ששמוהו על דגר אהבתו את החקירה  /ויתחבר אלץ משה
לקחת

I

( קכב )
לקחת לקת

מפיהו *

נבר אמרו

החכמים גדולה אהבת אחים

לצרה מאהבת אחים ללידה  /האמלל יבקש אמלל כמוהו /
להנחס בצרתו  /ליאת אהב משה את רבו ישראל והרב אהב את
ויהי בלכתם יחד אל תכלית אתת למד משה מפי
משה •
רבי ישראל הכמת
ור׳ ישראל

הוסיף

המדידה מס׳
עליהם

אייקלידעש

לל״הק i

הנעתק

מופתים אשר המציא בחכמה הזאת /

ותמצא החכמה הזאת חן בעיני משה וידרשיה בכל לבו י ויען
לא ידע ר׳ ישראל לשון וספר זולת ל״הק  /הציע משה לפניו
כל הדברים אשר קרא בלשון אשכנז ורומי להתוכח עמו עליהם /
ויבחנו שניהם יחדיו בל אומר -בין וכל דבר  -משכיל בעוב גועס
ודעת *

אהר* זאת נולד תשוקה בלב משה ללמוד נס הלשונותהחדשות
שפת צרפת ואנגליא /

למען

דעת

חכמת עם זעם
מחבר

עמריך

וילך אל הרופא המשכיל ר ' אהרן
כלשונו י
ס׳ מגלה פור ומאמר המרע לבקש גס לקח מפיהו בלשונות
וישמע אליו ר׳ אהרן הנ״ל למלאות בקשתו  /ובעוד
האלו «
ויהי משה יודע
ימים אחדים הצליח גס באלה ויעש פרי י
ולהעשות שלם בכת
לשון וחכמה די למלאות אות נפשו /
השקידה  /כי הי׳ לז ראשית למודים בלשונות והמה משענת
חזקות לא ימעד כל מחזיק בס בצעדו אל ארח
איש

בער לא ידע השיג

החכמה "

מופתי אל צדיק בכל דרכיו כי אס

בדרך פלא  /גי לא יתבונן על מעשיו /

ועל הקשר

האמיץ הקשור בין המעשים אשר נעשו תחת השמש  /לסבבס
יחד במעגל ישר  /ולכן בהיות צר ואויב בארן ולבב העם נמס
מרה איש את פי הנביא
בראותם כי ימות כל קהלם ברעב /
לאמור * הנה ה׳ עשה ארבות בשמים  /היהי׳ הדבר הזה ? —
אמנם גדולים מעשיה׳  /ארובות בשמים לא עשה  /לחם שמיס
לא הוריד  /ובכל זאת ליום מחר ויהי׳ סאה סולת בשקל

וסאתיס

שעורים בשקל  /ני המס את מחנה ארס  /ויהי שלום ושובע *
שים עינך על זאת ואס חכמת תכין חשדי ה ' • גס משה לא
יעמוד במצב העוני כל ימיו  /מרחוק הכין ה׳ איש צדק לימינו /
מאת
למחיה שלח לפניו איש עשיר ר׳ בערמן ציליטץ שמו /
ס'

ה׳ היפה נסבה שהאיש הזה ישקיף על נער חכם ויתמכהו * ואם
סאקרא״מעס הפלוסוף האלהי היוני איש נדיב ושמו קריט״א
מצא
אשר מאהבת החכמה ומתשוקת תמוך זרוע הבינה כלכל את
מצא משה
גפשו ונפש ביתו למען ירב חכמה ויושר בארץ /
את הנדיב ר׳ כעריק ז״ל  /איש אשר ברכו ה׳ בהון וכבוד /
שומע את שמעו ני הולך משרים ולו יד
•
ביתו להיות אומן את בניו

ויקתהו t

בתורה /

מיום ההוא והלאה התחילה גדולת מפה *

בצל הכשף

מצא משה די הפיק רצונו לקנות לו ספריס ולקחת
לו מורה ללשון יוני אשר לא ידע עד הנה  /ובצל החכמה מה
ולמוסר השכל /
גפשו  /ני קדש את עתו להורה ולחכמה /
אלה ימי האביב
לעתות פנויות מלהורות את תלמידיו •
בס פרח ציץ צדיק הצליח ועשה פרי  /ועוד בל ימי הארץ לא
משה
יבול עלהו והי׳ בארז בלבנון מסע ה׳ להתפאר *
לא הניח חכמה ומלאכת מחשכת אשר לא שס לב עליה /
והאלגעב״רא 4וילמוד תקופות
ויהי הולך וגזול בחכמת ההנדסה
חנמתהעבע  /וקורות הימים הראשונים לכל אומה
זגמעריאות /
ולשון 4והדהים לא מנע מאתו דבר  /אל נל אשר יחפוץ יצליח4
נתב
גס במעשי הנתב וחשבוני המקח וממכר ידיו רב לו /
בעע סופר מהיר בכתב נאה ומהודר דבר קל  /ועם כל זאת זר
מאוד אצל רוב החכמים  /אפס משה ידע כי ברבות הימים תהיינה
לכסף מוצא לכלנל את
לו ידיעות האלה מקור מיס חיים /
נפשו ונפש ביתו בשפע  /כאשר ימצא הקורא הנעים בהמשך
המאמר הזה "

ביסיםההם

וירא משה

הלמודיות

את דלת עמו

והשמושיות /

כי

חדל מאתו ידיעות

אין איש שם על לב

לדעת

דבר חכמה ומוסר  /אין איש יודע בדקדוק הלשון אף כי
ואס הי׳ בימיו לומדי תורה מופלגים  /ראה
בחכמה זולתה •
ני גס המה נתמעעו  /בי רובם סרו מדרך הפשע והעיון כנונת
דברי החכמים הראשונים לתור אחרי מקורי הדינים  /ויחרפו
בנו למו במות מיוסדים על קורי עכביש
בדברי חריפות /
ויקראו להם

חלוקא דרבנן י

ומי לא ידע את

חסרון

הלמוד

( קפד )
הזה  /אף שיש לו מעלה מצד חדדו אח השכל  /נפלים לרעי?
גו מצד החדלו מדרך האמת  /פי לא ישקיפו הפתוח הלומדים
האלה על הענין אשר לפניהם  /אך למרחוק יניעו ויחכרו שני
דברים אשר אין להם חכור ודמיון ויעשו מהם אהל אחד *) /
והבחורים אשר לא ידעו נחון נין עוג ורע יאמרו עליו כי
זה הוא הלמוד האמתיי  /ועל איש מואס בדברים האלה יפערו
פה לבלי חוק ויחליעוהו או לאיש כסיל לא יכין את זאת  /או
למלעיג על דברי חכמים י ועל זאת ידוה לב כל משכיל בראותו
תהפוכות בקרב חכמיו  /אשר ירימו לכבס על האיש ההמוני
ויחלטוהו לבער וכסיל יען לא הבין את דברי חריפתס ; גס
בלב משה נתעוררה תשוקה להשיר המכשלה הזאת וינשוף
'להזהיר אח נערי בני ישראל מדרך הלמוד הזה  /ולתת בלבבם
ערמה ללמוד לשון ושפר כראוי ולהרגיל אותם במשעול הבחינה
שהיא תכלית כל למוד  /למען יתמעטו החריפים ויתרבו המגינים /
ותרבה הדעת  /ויקס הוא יריעו איש נודע למשכיל ונבון
מוהר״ר טובי׳ זצ״ל ויכתבו כתב מיוחד כולל עיונים ובחעות
גחכמה המבע ובתפארת הבריאה כלו מחמדים מיוסד על מאמר*
חכמנו האמתיס זצ״ל המביאים את האדם לידי מושר ויראת
רוממות אל כמהו כפס קהלת מוסר  /נדפסו מאמריו שנית
אמכם לאי צא ממנו לאור כי אס פני
במאסף תקמ״ה "
דפים הכולל ג׳ שערים  /כי בערה בו חמת המקנאים ויצוו
עליו לבלתי צאתו עוד החוצה ״ ואף שלא ידעתי גוף השבה /
עכ״ז אוכל להחליט לאמר כי לא מחכמה נעשה זאת יככר
הודעתיך! הקורא האהוב ! שהי׳ מורך בלב משה  /ולא עמד
נגד קמיו ט אס עשה רצונם ולא הדפיס עוד דף אחד ממכתבו /
אבל שמר עת מועד כי יבשילו פיחתיו ואז ממקום אחד
יפתח לו משעול להיות מורה דרך לעמו י

גס המאורע הזה
יהי׳

ידענו רבים מי דו לי החזרה אשר יהפכו הענינים דורו

בדרךחדי 5הם

מפורסם

בחלוקו #

דברים אשר לא כן ! כמו שהוכיח חכם א׳
בהלכת שנים שתי׳ רוכבין ע״ו .בהמה שדוקא בפרת פסולי המוקדשין
איירי * וב״ה אשד מנע רבים מהכס* התודה בזמננו מלכת דרך הזה «
והמה יראי עד הפשט

יהסב־א ״מיה  ,ולגן תודתם קב ונקי  ,אשריהם ־

( קנה)
יהי ' לנו לאות על
עלומיו /

גדולת משה /

ואת רצון

כראותנו את מצי עמו נימי

האנשים אשר שמו אכני

נגף לרגליו לכל

יפץ חכמה כארץ ויסעינוהו ללמד כני יהודה דכרי מוסר אין כס
נפתל  /ויסגרו כעדו פתח תקוה להיות לתועלת עמו  /ואולי
איש זולתו יסור מאחרי החכמה וידור נדר לבלתי דבר ' עוד
מאומה כראותו את אשי

עורף כני גילו  /אך לא כן האיש משה

אשר ידע נקיון לגנו ותום דרכיו וברצות ה׳ דרכי איש גם*
אויביו ישלים עמו  /עודנו מחזיק בתומתו  /לא ימוש מאהל החכמה ✓
והוא הולך לדרכו משרים  /ועוד לו עשרים שנה והוא מתרגם
את התורה וספר תהילים הרגום אשכנזי וכותב ספרים באמונות
ודעות ואין איש פוצה פה נגדו  /אלה ישישו לקראתו ולקראת
דבריו כמוצאי שלל רב  /כי כבר למדו כימיו להכיר ערכו וערך
ואלה יחכיאו מפניו כי יראו אותו ואת שמו הגדול
חכמתו /
בקרב הארץ *

אחריהיותו ימים רכים כבית גכירו
האיש ההוא את כחו ועוצם ידו

ר׳כערמן  /דרא
הכתב ודברי

במעשה

חשבון ויקחהו מן המכלה אשר שמוהו שם תחלה לגדל את בניו j
ורקמה ויהי בראשית הימים
ויבואוהו אל חנותו חנות צבעים
לסופר ✓ ואחר זה נעשה לסוכן ופקיד על כל ביתו  /ויקצוב
לו משכורת די הפיק רצינו י ויעש משה את חפץ נכירו יומס✓
כשנת תי״ד נודע
ולילות שקד על דברי חכמה כמאז *
להחכס הכולל לגסינג  /לזכר עד יהי שמו בגויס  /וברכת העברי"
תעלה על ראשו ני הרים קרן ישראל בין העמיס
הראשון בין חכמי העמיס בזמן הזה אשר כתב טוב
וכקש אהבה אחוה וריעות לכל אדם כארץ * ) *
את משה בראותו את רחב לנו ויושר שכלו וידע
לדורו  /ומשה אהב את
תכונתו /
הגדילה

ויהי '
כנראה

אנשים
מסוף

בדעתו את

לעסינג

אחים עד יום
דבריו

כספת

הוא ה"*
*
היהודים
על
לעשינג אהב
כי גדול יהיה

תוס

מותס /
רעיוני

דרנו וגודל
ואהבת משה

עוזר

מורה

החקירה

*)

דיא יורן  /איין

לוכטעפיל י

דרך

החסירה במציאת הבוהות * ) * הודו לה ' כל רואי מעללותיו t
ברכו שמו  /עושה נפלאות עד אין חקר ! התענגו על רוב
שלום אשר נא נמחניכס כסכת האהכה והאחוה נין שני החכמים
האלה  /כי ראש חכמי ישראל וראש חכמי האומות כשנתם
יחד כהתעלסות אהכיס  /בהשתפך נפש איש אל חית ריעהו /
ויקרכנו יחד על חמס וריב כין אדם לאחיו  /איך יבזה צלמם
נעיר  /ויתגאה החזה על החלש לאמור  :לי העוו והתפארה /
וישימו בטוחות למו לאשר הניא איש אלה כידו  /נכמרו רחמי
לעסינג על עם מזר מאחיו! וידרוש ״‘ "טוב עלינו  /כראותו
כי לא אגד חכמת חכמינו  /ויש חושיה עצה ומושר
העמיםי
בהרכינו  /וכי ירכ עצמה כתתננו חפשי כאחד
וכשוף ימיו פת 3האיש השלם הזה את ספרו הנככד והמפואר
נאטאן דינר ווייזע  /עד הספר הזה על רוחב תכונתו וישרת
לכנו • יכואו כו וויכוחים נחמדים כעניני האמונות והזעות
בין איש יהודי הוא נתן החכם איש חכס־־לב וחוסר וכוחן הכל /
ויכין מלך תוגרי וכומר נוצרי  /ומי זה אשר קרא את הספר
הזה כטוב טעם ודעת ולא כרך את מחכרו ככל לב ? ומשה
כתג מאמרים רכים להוכיח את העמיס על פניהם על אשר
ענו את כני ושראל כסכלותס י כאשר יראה עוד כמאמר הזה •
מלכד אוהבו הנזכר היו לו עוד שני אהוכים אשר לא מכני ישר12
המה • שם האחד פרידריך ניקאלי* א איש חכם מחכמי כרלין !
ושם השני אבט פראפעסאר כמדרש רינטלן י אשר מת בעודו
באכו והוא הי׳ איש חרוץ מאוד  /אוהב אמת ומשרים /
כאשר נראה מדברי משה כההדמתו לספר פעדאן על השארר־־נ
הנפש וז״ל Hהמאמרים האלה הי ' מיוחדים לריעי האהוב
« אבט! אמנם נאטפה הנצה הזאת מעל פני האדמה בעודה
״ כפרחה  - /כן הי׳ רצון • hי קצרו ימיו על פני הארץ  /אכל
רבו לכבוד ולתפארת י חגורו על יקרת האדם * * ) יעידו
על

דיא ווארטי מענדלסזאדזנס איבר לעסינר ©.מאד כייס יאאסי :דרע
מארגנעטונדן *
* * )  3אם בערז־יהנסע

(

קכז)

ז י על יקרת לב כותבם  .ישתאה דור אחרון בר־אוחר חכור
" נזה מלאכת עלם רך בשנים י מה נאה אילן זה ומה •יפה
יי תהיינה פירותיו אם כפה התחיל לפרוח ! הה  /לריק
י 1הוחלנו  /בא מות ויאפס תקוה י חרץ אלמאנדי אבד חכם
«י וסופר ; חברת האנושית אבדה איש צדיק ישר לבב ויודע בינה /
« אוהביו אבדו אוהב תמים ; ואנכי אבדתי ריע נחמד הולך
עמי לתור אחרי דרך האמת ושומר ארחי לבל ימעדון אשורי "
ניקאלייא הנזכר הוציא לאור כמה חבורים מלאים בקורות על
ספרי חכמה חדשים מקרוב באו י ותהי ראשית מלאכתו
ביב?* יאטעק חכר קינסטע אוגד וויסנשאפטן  /ומשה הי׳
בעזרו ונתב מאמרים רביס משפעים ישרים על חבורי חכמה1
ובראות ניקאלייא ולעסינג את נועם מליצתו כלשון אשכנז ויפצרו
בו לכתוב חבור מיוחד בענין מה מהחכמה  /אמנם ענות לבו לא
הניחתהו לצאת בין מחוקקי העם ולא שמע אליהםi
ד היהיום ויביא לעסינג אל משה מנתב אשר כתב
מפורסם לשמוע מה ישפוע עליו ! ויהי אחרי יזמתו
את המנתב הזה ויאמר ? לא נופל אנכי ממנו 1הנה לאל ידי
לכתוב מאמר לסתור את מינו ולהפיל את מגדלו  /ני לא מצאו
דבריו חן בעיני * ויען לעסינג ויאמר  /לו יהי כדבי־יך הראיני
נא את ידך החזקה «
וילך משה אל ביתו ויכתוב מאמר
(פילאזאפישש גשפחג5י ) בעניני פילוסופים דקים מאוד
מאוד  /ומלא את דבריו להסתיר דברי המחבר הנזכר כהתונחז
עמו  /אפס מאהבתו את השלום לא זכר את שס המחבר ההוא
בכל דבריו  /ויביאהו אל לעסינג  /לדעת מה יאמר עליוי
ואוהבו לקח ממנו את מכתבו ויאמר לו לך לשלום ולכשאפגה
אקרא בו י ואחרי ימים אחדים שב משה אל לעסינג לדעת
איך נפל הדבר  /אמנם לעסינג השיאו לפנינים אחרים ומן
המנתב לא דבר מאומה  /ומשה בש לשאול מה נעשה במכתבו /
וישוב לביתו מכלי דעת מאומה י וכה עשה פעמים רבים /
ולעסינג הי׳ כל פעם מחריש באין אומר ואין דברים מן החבור
ההוא י ויהי כאשר ארכו לו הימים וישוב אל לעסינג ויאמר :
אתי Iאי׳ מכתבי  .אשר נתתי לך מדוע לא תאמר לי־ אס מצא.

חכםאחד

חן

קבה)

(

חן כעידן  /אם אין ? ויען לפסינג לאמור  /עדן לאקריתיבו
כי טריד אני מאד מאד אבל ראה פס ספר הטן הסהו ושים
עיניך בו  /ויהי בקחתו את השפר וירא וישתומם כי מצא את
ויאמר לעסינג הלזה גס את הספר גס את
מאמרו נדפס /

נמוהס

מלחן 3מ

ותשזכתםr
והמהמלאי

 :לוןיןלדכי

הכסף המונח תחתיו והי׳ לך למשיכת נפש  /כי זאת משכורתך
מחת מוכר הספרים אשר קנה מכתבך למען היות לו רשיון להדפיסו
וישמח משה מאד על דברי ריעו כי מצא לנו
ולמכרו "

[ גכתרה תז

שלש עמו  /ולא התעצל בבקורת דנריו כי אס התמהמהו למען
אחר זאת בקשו לעסינג וכיקאלייא שנית
שמח נפשו •
שיחבר את כל מאמריו בעדן מעללי נפש ויוציאם לאור *

[מילין •י
|עאחר
' * ** ) !

שריפטן !
וישמע אליהם ויכתוב חבור קטן בשם פילאזאפישש
ובהס נכלל גס פילאזאפישע גשפרעכי הנ״ל  /אך לא כתב שמל
על השער  /כי רצה לדעת החלה משפט חכמי הדור על דבריו
והספר הזה הנפנה וכשלס בדפוס הוא
טרם ידעו ממי יצאו *
מלא על כל גדותיו מחכמת הבורא בשדר ,הבריאה והלימודים
היוצאים ממקור הזה לכל חכמה ולכל מלאכה  /והמוסר וההשכל
אשרי איש ישים דבריו
אשר חובו ממקור מיס חיים הזה *
לעסינג

על לבן י ועוד הוציא קרוב לעת הזאת בצירוף ריעו
פאפשאייןנזשטאפיזיקר ולתשובה עלש^ תחפמי
ס ' קטן מכונה
האקאדעמיא אשר* נקשו לברר את מחשכות המשורר האנגלי
האפע נאמרו בחתימת שירו בחינת האדם " כל אשר ששה
האלהיס לסוב ששה “ ושד החכמיס האלה בררו את העדן
בעיון רב כאשר ימצא המשכיל

בקחתו את הספר הזה י

ההס נסע לעסינג מברלין ואבט הלך לרינטלן  /וישאר
בימים
אלה
אך משה לכדו עם ריעהו ניקאלייא בברלין י
הס ימי בכורי תפארת משה בין העם  /כי נודע בעת ההיא
לשס ולכבוד חבורו על מעללי נפש הנזכר  /וכל חכמי העמיס
ורובם בנו אחריו בניניהם בחכמת
קבלו את למודיו הרמים /
השסטשטיק ( חכמת הנפש בעדני התפעליות החושים במגונה
גם
ונאה ) וישימו מחברתו ליסוד בניניהם ואבי למודם י
נתחדש כעת ההיא החבור הנפלא אגרות הבקוווה על כל ספרי
חכמה

אשר

לא

נראה

כמותם בארן

מצפנים ואחריהם לא

הס

ואנשים /

|מכםלכל
אשרנחנו

זאת פעל
לנלשואל

אשר דני
האלה/

 Iחכמהוז

כשנת

זעלתה

;
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:
:
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( קכם )
<ןס כמוהם כעדן הזה * ) יוברם הוא וכיקלייא  /ורבים מחלק*?
נשלחו להם מלעסינג ואמו * גס האגרות אשר הריץ לאמו
ותשובתם * * ) אשר נדפסו אחרי כן  /נכתכו קרוב לעת הזאת /
והמה מלאים זיו ומפיקים נוגה על תכונת רבנו משה זצ״ל  /יתנו
לקח לדעת רוחב שכלו ויושר לבבו איך הי ' תמים עם אלהיס
ואנש* ס  /כאשר יראה הקורא עוד במאמר הזה " בעת ההיא
מתרה תשובתו על שאלת החכמים הרמים חכמי האקאדע״׳מיא
נברלין ; אם נמצאים מופתים חותכים ? 1משפטי הכמת דד־*,
שאחר הטבע כמו שנמצאיבם לנושפטי חכמרת ההנדסה ?
;* * * ) בכתר השם העוב_  /והושיעו לו המנחה כדרכם לתת
מנה לכל חכם לב אשר על אחיו גבר בתשובת שאלתם  /אחרי
אשר בחנו בכור הבחינה למי יאתה הגדולה והמנה •
כל
ואת פעל החכם בימים האלה מלבד עונותיו אשר פעל בעצה
לכל שואל  /ובמענה לכל דורש אליו • ומה מתקו לחיך דבריו
אשר דבר בימים ההם אל ריעהואבט על כל המסקרים הנשגבים
האלה  /מלאים המה חכמה מוסר ' דעת ומליצה • כל אוהב
מכמה ודורש מוסר מעל ספריו ידרשס  /כי לקח עוב יביעו "
בשנתתקביב והוא בן שלשים ושלשה שנים  /ויקח את
פרומט בת ר' אברהם גוגנהייס מהמבורג לולאשה ♦
שקר ההון והבל העושר נעיד משה  /לא שמע אל דברי הנגידים
אשר בקשו לתת לו אשה ממשפחותיהם עס מוהר ומתן רב /
ני אס צפה ליום מועד וה׳ יורהו בת גילו משכלת ויראת ה׳ /
ועלתה בידו  /כי אחרי נוסעו להמבורג ויהי שם כעוכר ארח /
ראה את הנערה הזאת ותמצא חן בעידו ויקחיה *
ואלה
דבריו אשר נתב בעת בנה אפריונו לאוהבו אבע “ וה ימים
; wאחדים לא התווכחתי עס רעי  /לא כתכתי לאוהבי  /לק

ט

*

כריפע דיא נייאהטיג
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עינתי

ליטעראטור בטרעפנד *

אבטס פררדשטי שריפטן דריטר טייל « ,זייני;יריינדיאא& נלימן ׳
קאררעספאנדאנץ ענטהא?זטנד *
(  * * #איבר דיא עזוידענץ א׳ ז׳ ר *
? י" •

( קל )

נפשה מ
 9,עינתי  /לא וזריתי ולא שניתי ולא חדשתי מר 5ני־ -אם י<
גשפתזת
״ טעמתי שובע שמחות  /נתעלסתי באהבים וגיל  /נסו ימי »
האב*כלי
« במנהגי קדשהלולים  /ובחדות לב לעין כלרואי  /כיבא «!

י<גצד «י

<ז מועד  /קרה לי כל הטוב אשר חוה פלי אבע^ אררוס
 «,מירביוס * ) בשית " נערה יפת העין [ מעתה אקראנה
 *,אשתי ] התיכה לבי הנחוש ויהי כדונג באש האהבה * גם " ח־תואו
התאמצה
 ,1מורשיו נתקו כי נבוך רוחי ביער השמחות י כעת אבליגה 1 /י
" אשוב אל מאהבי ! ואדנרה גס שלום כס * “ עם האשה י!זולתה1

',ו \מרלה *

היקרה הזאת הוליד כניס וגנות י אפס בתו הבכורה מתה בת תעודהל^
עשתי עשר חדש .
וראוי להזכיר פה מות הילדה  /ני !רגעפיוז
נעת הזאת נתב החנם שפא^ רינג מאמרו המפואר הנקרא בשם ולכןלכ'א
יעוד הארס * * )  /זאבע השיג עליו במאמרו אשר כנה בשם ותאמןלג
צווייפל 1איבר דיא בשטימונג  /ור׳ משה עמד לימין צדקת אן נלהל!
שפאלדינג וצירף מחשבותיו נגד אבע במאמר וקרא אראקעל /
הוא«
מה
נאשר יראה הקורא באחד מדפי המאסף במאמר יעוד Tהאדם הארס&צ

ובמות הילדה הזאת תוך ומך
אשר יעדתי לכתבו אי״ה "
הוויכוח כתב לאכע ח״ל י* זה ימים לא נכיריס עצרני ה׳
 1,מנועם ברית האהבה  /וממתק הוויכוח אשר בינינו לדרוש
« 1ולתור אחרי יעוד האדם  /כי דמוע תדמע פיני על אשר עלה
 9,מות בחלוני ויקח את בכורתי  /ילדה בת אחד פשר חדש " מיעודן
«* אמנם אשא ברנה ליוצרי ✓ יכ חיתה בתי ימי חלדה בטוב ההשארה
 9,ובנעימים ותהי תקות עתיד למו אבותיה * ידידי ! לא זנראוי
" לריק ולתוהו שלתה הרנה והענוגה לעכור חיש על פד הארץ' אשרהוו
<י בהנדוף עשן •' יתנדף ותנוע ואיה י אך רבים היו פעולותיה
ושאתו
"
י< על פד האדמה אשר פעלה נבר  /רבים המה אותות חכמת'
וההן;
כס  /ו!
*< בוראה אשר ראינו בה  /לקח טוב יביעו למשכילים
»לשעת
«י למתי׳ ולגדולת נפש שלחה הנה sני מנפל־אשת בל חזה־
ויאשח
« שמש [ אשר לא ידע ני־־אס לצעוק ולנכות כהקיצו מתרדמתו ]
»ני נ
נעשה
ממיס

מינוח

!מפואר
איין נאהמן רונן דך איינר דינר פריידנ י גגעבן אום אונביןאנ)>
* 1בלייבן •

* ) דיא כאמיממו » ר<ג« ««ננ״ן •

$ורמ

י)

ו

( קלא)
 ,« Iנעשה מפקחת עין  /שוחקת לקראת כל איש  /מצקת חן
״ בשפתותיה  /ותהי לנפש חיה ♦ כיונק מארץ צחיחה בימי
♦* Sל« האביב לאע לאנס יעלה עד כי יגדל רעש פרי  /כן נראו גה
נצני ההתפעליות
בנפשה /רחמים /רוגז /אהבה /תמי׳ /
?  «,והבדלה [ האותות אשר בס יתנכר רות האדם העולה על כל
•; *י חיתו ארץ ] עלו אחת אחת בפניה ונתנועותיה  /ומיוסליוס
ן «ל התאמצה נח ותרב תחבולות להוציא מחשבות לנה אל לב
*י זולתה ונו׳ “ רצה להורות בזה  /איך שס הבורא יתברך
תעודה לאדם אשר ברא להשיג שלמותו אחת אחת  /ובכל רגע
ורגע מימי חלדו הוא הולך וקרוב אל שלמותו ואין מעצר לרוחו /
ולכן כל איש על מעמדו אשר העמידו עליו הבורא יתברך  /הוא
מתאמץ לבא אל שלמותו ותכליתו * וקצרה פה היריעה סהכיל
את כל הלמודים הנובעים מבאר מיס חיים הזה  /ני המחקר
הזה הוא עיון דק מאד וצריך ביאור רחב  /אפס כמאמרי יעוד
האדם אצריף בעו״ה את הדעות ויראה הקורא את גלולת משה
מכל עבריו •
הויכוחעל יעוד האדם נשא את לב ר׳ משה להעתיקאת
 .ס׳ הפעדאן מספרי פלאטי ^ מלשון יון ללשון
אשכנז  /ולהוסיף עליו כל המופתים על השארת הנפש לאמור;
זה יעוד האדס לעולם הבא " והוא כולל שלשה מאמרים בענין
ההשארה בויכוח בין סאקראעעס וריעיו "
ומה נמלצו לחכי
זבדי אוהב  /תלמידור׳ דוד פרידלענדר בהקדמתו לס׳ הנפש
אשר מוציא לאור אחרי מות רבינו משהמ׳׳נ  /ודל  ,י משה ידבר
« וסאקראעעס הי׳ לו לפה  /כי שם רבינו משה המופתים
« וההקשיס בפי הפלוסף האלהי הזה  /לא נאשר הציעס הוא י
 «Vלשעתו  /רק כאשר המציאם בעל הספר ברוח מבינתו ’/
•י* אשר בחן בכור שכלו ופו׳ • “ והספר הזה עשה שם בארן
זע כי נדפס משנת תקך״ז עד תקך* ע משך שתי שניס /שלשה
פעמים בזה אחר זה * ומה יפה שר עליו ידיד לכי הרב המלין
 1המפואר ר׳ הירץ ודוק *-נ״י בקו  4נהי אשר נשא לע החנם
־לאתר מותו * )

ט ב
׳* )

ג9

הסאסף חקס״ו חד « אדר אי *

על

( קלב)
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 ha. .נשמח האדם פביוד סכיות ׳
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י
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תת בוזיצל־ימו  pünבקוח ׳
ו -נתיבת אל־י־מות שתה לה נצח*
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 ! :גל ה«

היסוד
על
וועדהאי

«וקש מ
1

נל רואי השפר הזה ששו ושמחו כו  /כי הניע נחם ותקוה לנפשם  /מגיס
ולא הי׳ ימים רנים וחכמי צרפה אנגליא הולאנדיא אינזליקא ; אתהאל
ודאניא העתיקוהו ללשונותס בגוייהס  /ויעש לו שפר הזה שס
כשם הגדולים אשר בארץ • ואלה חרוזי משורר מכרי איש דובר מנחמה
וגלנוהוי
צחות אשר קנן על מות משה  /בהללו את  ' pהפעדאן :
צאממת

.על בל תעלומות חכמה ;
מסתרי תושיד־ן /
 Snrjכמטר לקהך ׳
הטיפו שפתותיך גפת j
על רוח אדם עו^ה מעיד* ׳
על רוח בהמה יורדת תחתיה t
דברת גדולות ; על 1השאריתת
שמת אות נתת מופת5

ולהיותל
■;
,־* .אוננזף
:ןהא3ה נ
.ינזלתל
ני/שיעי
JJ
 fגוזצה
פקוחול
וי
אצה מ

ראוהו עמים  /ראוהו נבונים ויחבקוהו€
צרפת וספרד לא שקטו ערי העתיקוהו*
_ סלדה •
מפני קשט

I

F

|נעות׳

1כליה

ואוהב

ל

ונאהל
כומר בעיר ציריך I
הדברים האלה קס ליאוואטער
עול

אחרי
כמדינת שווייץ ויעתיק את ספר החכם באנעט אשר
כתב לחזק אמונת הנוצרים מלשון צרפת ללשון אשכנז /
ועל פתיחת ספרו כתב אל רבינו משה ז״ל אגרת נמלצה מלאם
לנרי ידידות  /ונקש ממנו לבחון את דברי המחבר ואת אודותיו
ננחינה רבה  /והשבע השכיעהו בה׳ אלהי צבאות אב האחר
לכלנו* שאס ימצא המופתים אשר נשען עליהם באנעע חזקים
ואמתיים  /יאזור חיל ויעשה לעין העדה מה שהי׳ סאקראעעס

עושה

5ד.דל

( קלג )
עושה נמצאו מר אמת תמוך במופתים חותכים י ויה! לעזוב
את דת אבותיו ולקבל את הדת החדשה אשר מצאה נכונה וחזקה *
אפש אם לא ימצא את המרים האלה נכונים וחוקים  tיכתונ
נגד המחכר יריב ריבו כרבים ויפיל משגבי אמונת הנוצרים בהערו
יכבוא מכתב הזה לפני רבינו משה  /חיל
עד היסוד בה
ורעדה אחזתהו  /לא ידע פנות ימין ושמאל בראותו כי פח
מוקש הושם לרגליו בדברי האגרת הזאת  :אס יאמר צדקו
הדברים ונאמנים מופתי באנעט  /יפצרו בו להמיר דתו ; ואם
את האמת יניד לאמור! דברי באנעט רקים אין בהם יסוד
לאמונתם! יתעוררו עליו כל הנומריס והנהנים לערוך עמו
מלחמה ותהי זאת למכשול ולפוקה לו ולעמו ; וגם השתיקה
בדבר הזה לא יאתה בעיניו  /יכ אולי תדמה להודאה  /חלילה !
ולהיות הדבר גלוי לעין העדה יתראה או מוזה אתהשואל /
או נבזוי מפני שאלתו י ולתרבות עצבונו באו אליו החדשות
האלה בעת מכאובו וימי חליו והוא שטוח עלי ערס דוי מבלתי
יכולת להגות בדבר מחיזר " אך צדיק אתה ה׳ תפאר ענויס
בתשועה ! כי אסף משה האיש את כל כחותיו  /וירב בנפשו
עוז להשיב את שואלו דבר ♦ עוד עיני משכילי העם וחכמיו
פקוחות להביט למרחוק איך יפול הדבר  /ינבאו עתידות למן
אלה בנה ואלה בכה ; מקנאיו יצפו ליום מועד ומשה יצא גלות
הזקן לקבל דת לאוואטער י ואס אוהביו ישבו שאנן ואין״מחריד /
בטוחיס בלב משה הנאמן בבריתו את אלהיו ואת תורתו  /נפשם
עליהש יהמה עס כל זאת  /פן ישפכו עליו אנשי ריבו בוז וכלימה9
ואוהבי לאוואטער וסיעתו אמנם יגילו וישישו  /שמו אותותיו
אותות  /יקוו כי הפך לב הפלשוף היהודי והי׳ נאחד מהם /
ובאהליהס יענדו עטרות הנצוח לאוהבס אשר ערך אתו מלחמה ן
עוד המה משיחים ומתווכחים איש איש לפי דרכו  /ומשה יוצא
לקראתם באגרתו המפואר והמהולל בשער בת רבים וז״ל בקיצור :
יקרת לי איש דובר צחותז• ידעתי כי מאהבתך אותי
<<
י  ,ואת האמת פנית אלי ותדבר בי נכבדות * ,
 ,$בתום לבבך האמנת כי דתך היא לבדה הדת האמתית המביאה
« את האדם לילי האושר הנצחי  /ותעב בעיניך לתת גס הלי[
 .לריעך . . .

( קלד >
לריעך ממנת נושך החיה  /לכן עמלת כמחקר  /והצעת
 «1לפני את מופתי החכס באנעט  /למען הדריכני במשעול
« אמתת לתך לדעת חוזק מופתיה  /ולמען אוכל נחון אות®
«  ,במצרף ״ תשואות חן חן לך ! שמחתני כדבריך הערכים4
דע יקיר רוח !
י* אף כי חרנות חודרות אל לבי היו לי ״
יימיום עמדי על דעתי גזרתי אומר לבלתי דבר דברבעניו
יי חלוף האמונות והשתנות הדתות כשער בת רבים ; בבל
<« זאת אס כשטף מיס רבים עברו דבריך על ראשי  /הלא
יי ממקור טהור נבעו  /ונאמנים פצעיו ־־־ פצעי אוהב • ולמה
יי זה אכחד ממך  /שלא השיבותי לאיש זולתך עד היום הזה על
יי שאלות כאלה  /ונס אתה הקשית לשאול על דברים המסורים
«י אל הלב  /וידוע שהוויכוח גזה לעין העדה ללא עזר וללא
ייהועיל י אמנם לך לבדך אטוף מלתי כי האהבהמקלקלת
ידעת אחי ! כי לא תמול אנכי  /ואדס כמוני
«  ,השורה •
יי אשר מנעוריו שס נפשו לתור אחרי האמת  /לא ישליך אחרי
״ גיוו החקירה בדתו ודת אבותיו  /כי היא קץ ותכלית כל
יי בל חקירתינו  /וכל העמל והיגיעה אשר יעמול בה האיש
יי החובק זרועות החכמה יסתעף אל תכלית צרף כליותיו
יי בחכמה וטובה הרמה הזאת " ולולי מצאתי דת אבות♦
יי טהורה ונאמנה להישירני לכת בעולם הזה  /ולסקל לפני
!« דרך האושר וההצלחה הנצחית  /מדוע אחדל מלעזבה ולבחור
די תחתיה האמת ? איפה העבותות אשר יאשרו אותי ונפשי
יי kעמי אשר אנכי יושב נו  /גוי ממשך ומורט בגלות המר הזה !
יי מדוע לא אחליף שקר מחיר האמת  /אס אוכל עוד
יי הוסיף עלי טובות זמניות  /לירש את כל טוב הארץ ולהנחילה
?י לזרעי אחרי כאחד אחיך ? — אמנס חקרתי דרשתי ובחנתי
יי מעולי את תד אבותי ומצאתיה נאמנה וחזקה עדי עולם לא
יי תמוט * ואס תשאל לי מדוע לא אגיד את משפטי מחקרתי
יי גרביס למען הפוך לב זולתנו לשמוע ולקבל הדת היהודיתt
יי דע נאמנה ! כי אין זה מחובת היהודי לדבר על לב זולתו
מורשה nSnp
יי מאמתת דהו  /כי תורה צוה ? 1נו משה /
היא! ומשפט לזרע יעקב י אבל אנחנו
יי יעקב  /חוק
יי נאמין .באמונה שלימה שכל האומות האחרות אשר להס לא

נתנה

( קלרי)
* נתנה למורשה  /ינחלו מטוב הצפון ליראי ה׳ ולחושבי שמי
,
יי בקיימם השבע מצות ובעשותם טוב וחסד בארץ  /וביחנד
באהבתם את האדם כנפשם  /כי וה יסוד כל התורה ועל
ציריה יקיפו כל המצות והחקים אשר צוו לנו  /וברצות ה׳
לל
יי את דרכיהם עמים ירשו ארץ  /כן קבלנוה מרבותינו ♦
יל לעל דבר הדת הנוצרית אשר הראית לי עבדך ניפיה
יל ובטובה לא אוכל דבר דבר  /ואס טהורה ונאמנה
בעיניך ובעיני כל ההולכים בה  /מה יפה חלקיכם /
יי היא
** כי תעמדו על הדת אשר נחלתם מפי אבותיכם  /ולא תסורו
כל הימים  /ואין אתם צריכים למופת כלל * /כ
ללממנה
לי האמונה דיה להחזיק את עצמה  /זאינצה צריכה להתמך
י* על משענת זולתה  /וא״כ בס לך בס לאנשי דתך תהיינה
« מופתי באנעט אך למותר * אבל לאיש יהודי כמוני׳אשר
נתנה לו דתכם למורשה  /מה יועילו לו מופתי באנעע ?
יל לא
נתעורר בקרבו רוח הבחינה לבחון חזוק אמונתכם <
יל ואס
ולכה גא ונוכחה לע דבריו למען
»ל פעולת באנעטמאפע •
לל תראה כי בצדק " אוורי פי "
הורה בהקישיו וברוב בקיאתו בחכמת הטבע /
יל באנע״ט
יל שאין להכחיש את אשר ספרו לנו אבותינו מן
לי האותות אשר נעשו חוץ לדרך הטבע זנתראזת כמתנבדי
ייהטבע  /כי אולי הס טבעיים כמוסים ונדרך פלא יתהוו
.
מיועדת • ולאחר שהורה זה בשכלו הצח  /גזר אומר :
יל לעת
שהאיש אשר יחדש דבר חוץ לדרך הטבע בדרך פלא  /הוא.
יל
פלאי ושליח ! kוכל דבריו אשר ידבר המה נניס ואמתייס /
לי איש
יי ע״כ מופתי באנעט ׳
בדול כח המופתים האלה לאיש נמוך  /ולכל רנ
ואולי
יל
וי דתך המאמינים באמונה שלמה * ובהיות נפשם
כוספת להוסיף חזוק בראיות שכליות  /ולהשיב דבר¬
יי
 /יתורו אחרי דרך באנעט לחוקם במחקר ;
יי למסתפקים
,ל אבל לנו בעלי דת הקדומה  /לא יעוורו ולא יועילו ראיות
 /ולא ינועו עמודי דתינו אף־ני לא ירופפו אותם *
יל כאלה
מגי ממשפעקורתינו לבל נשנית באותות כצל  /ולולא ראינו

אי)

יו

י« אה השם הנכבד והנורא
יורד על הר סיני  /מוחן לנו אנן
«י התורה לעין העדה  /וכל
העם רואים את הקולות  /לא קבלנוה
יי על האותות אשר עשה
*
)
וראי׳ לדכר שאין להשגיח עצ,
<« האותות שהם חוץ לדרך
הטבע לנדס  /מחרטומי מצרים  /שגס
יי המה
עשו* מופתים חוץ לדרך הטבע *
ולכן לא הי׳ לך
יי
החכם
I
להציע
לפני
מופתים
אשר
לא יאותו לפני ולפני
יי
משפילי
עמי  /ונו '
 » ** )רדד כאשר קכל לאוואטער
את האגרת הזאת ותהי אחו רול«
אחרת  /הודה ולא
בוש  /ויכתוב אגרת צחה מלאם
תחנונים ובקש ממנו לשאת
את פשעו והשגגה היוצאת מלפניו ♦.
וישבע לאמור :
ני כל
מגמת לכו היתה אך למען האמת$
והבטיחו לבל
ישוב
שנית
לשאול מאתו דבר בענין האמונה •־
ונל העם
רואים
את
צדקת
משה ורוב חכמתו ויראו מפניו "
ורבים
מכותבי
הקורות
שבחוהו בקהל עם  /ומהם רגנו ע5
לאוואטער
על אשר יצא לריב
עם איש תם ונקי! ובקש לעורר•
ממיס על דברי אמונה ;
וקצתם
יראו
את
פני
משה
/
לבל
יבער חמתו וידבר דברים
מתנגדים לאמונתם ותהי למשל ולשנינה י
אמנם איש אחד ושמו
החריץ לשונו  /ויכתוב אגרת
מלאה קצף ובוז על משה /
ויחשדהו למכחיש בכל הדתות ולאיש
חנף דובר חלקלקות בלב ולב
• אכל רבנו משה שפך עליו כל
חמתו  /ויסוב קיקלון על
כבודו  /בשאלותיו  :מי שמך
לאיש ? מי בקש מידך
להכניס ראשך בין לאוואטער וביני ?
מדוע תתעבר על ריב לא לך
— זיכהו בשוט לשונו בהתלוצץ
על השיח והסיג אשר לו /
ואיך פער פיו לבלי חוק כאחד
הרקיס -אשר בזדון ירימו קול
לדבר על צדייץ עתק י נעימים
דבריו

־*
) עיין הי־מבים פ׳ ח ' מהלכות
יסודי התזרה הלכה א׳ זבו׳ זס'
.העקרים היא פ׳
ייח1
על המשכיל ^בחון מנת ר׳
משה בזה  /בהשתכלז מאיזהםע
יצא משיחם ׳ ומי היו
הראשונים אשר קבלו עליהם ,את דתזי
ויראה את רוב חכמתו !
איך
בסה
נוכח
וגלה סיפהיש להשיב לשואלי
דבר ידי למיבין *

ממשt

\{<fינזל

«אינרץ׳
מיין /
הנמה
0J1חנו
מיס ח
זקצירינ
ומקנא«,
ב5גנסלל
מכעדת
פןימעע
יד׳נמס
ו3א

מריו  5 /חי  $אמרותיו /

יגיל נס נפש הקורא •

ומונתג

הזה הוסיף שנית שאת כפו וישכע! לבל יכתוב עוד אות אחת
נענין הזה  /ולא יריב עוד את איש נשער נדנרי אמונה " וה י/
ני יבואו אליו שאלות כהנה וכהנה לא ישוס עין עליהס ולא
ישיב דנר * וכן עשה *
אחר♦ כלותו את הויכוח הזה כנדה
כחו מאד מאד  /ני נפשו
עליו
תשתוחח
מגודל עולל
ועמלו  /ועל כלם נלאה נשוא דברי קטעה ומזמת נאצה /
ולא יכול עוד לעשוק בשוס דבר הגיוני מבלי מצוא מכאוב באחד
מאיבריו✓ ותמהון ראש  /ני נתרופפו עורקיו ולא החזיקו עוד
מדק  /וישב תחתיו ימיס רביס מבלתי עסוק כשום דבר
הנמה ♦ אוהביו ומכבדיו נשאו קינה על מורס  /חשבוהו לאובד
ולא חנו עד שקוי לעצמותיו  /ני רבה רעת המחלה־ -הזאת4

עליומחלתו /ותקצור

רביס חלליס הפילה  /עצומים הרוגיה
וקציר כח כמוהו  /ואין איש צופה עוד
ומקנאיו  /והמה שונאי החכמה והמוסר
בלבבם לאמור ; אבדה חכמת חכמיהם /
מעט ויחדלו מן הארץ *
אכן בן־  -חכס יורש הון יחדל מהבל
פן ימעטנו  /יקבוץ על יד והי׳ לעת בצורת ולו אוסס ; כן
הי׳ במשה  /בראותו כי נמעט נחו  /שמר שאריתו כבבת עין4
ולא אמץ לבבו לא להגות ולא למחקר  /נאשר שמד את גזפו
מכל מקרה במאכל ונמשתה ויתר התאוות החומריות  /למען
יחליף פח / ,והי׳ שנית לאיש עומד לימין עמו  /מורה דרך
לבניו רינדו ותלמידיו הנושאים עין לעומתו  /ומיחליס לתשועתל
ללקחו ועצתו  /ויהי כן י
כל הימים האלה ימי מכאובו לא
עסק בשום דבר מחקר /
ופעם שאל אחד מאוהביו לאמור :
רעי  /במה עסקת בימי
הרעה
האלה
? רען ויאמר לא עשיתי
<< מאומה  /ולמען
קצר
השעות בדברים של מה בכך עמדתי
י  ,על חדרי והשקפתי בעד חלוני  /וספרתי אבני הנג על בירן
“ שכני יושב ממולי * וה׳ אשר ברנו בכל תזשי׳ חננו גס בכת
 /אף ני איש רן המזג
חדשות כחכמה מפיהו־♦
 /בשמעס רעתו עלז!
וישחו דמעטו  /ועוד

הסבל הזה ויתן בלבו תחבולה לעמוד על נפשו ולשמרה! מכל פגע׳
דחזוקהו  /ויוסיף שנית לצאת בין המתוקקיס  /וירב לו עצמה,

( קלח)
לחבר חבורים  /יקומו לנש לחר אחחן " ואלה מרי אוהב!
החכם החזהר ציסעדמאן רופא למלך ענגלאנד בהנובר :
״ מי כמוך מענדלסזאהן איש חיל ! מי כמוך ידע להשמיד רעת
משו בר,בל עליו היסוריס באהבה ובחבה ? כאשר ידעת להשקיע
מהומת עריך  /ולספור פי קמיך  /בצאתך לקראתם בדברי
חן ואהבה ותדבר עמהס בענוה ובמעבה רכה  . /כן גרשת את
השונא הזה! החלי אשר הציר אותך  /בלי צרי ובלי מזור0
בהתנהגך עמו כאשר יתנהג איש את
כי אס בשכל טוב /
"
רעיהו אשר בא לראות פניו וישב עמו ימים אחדים
וקרוב לעת ההיא הוציא לאור חגורו על ספר קהלת "

לפניודיני

 3עת ההיא צוה המלך פרידריך ע״ה להעתיק
ישראל מספר חשן המשפע  /למען בחנם אס
מתנגדים לדיני מלכותו  /ואס יכולים להתקיים בבתי
שלהם! במשפטי ישראל  /זתבא הפקודה מאת שער
אל הגאון האב״ד מוה״רר ציי הירש די רב מדינתינו

אינם
דינים
המלך
יע״א

והוא בקש את החכם ר ,משה לי להעתיק את קיצור דיני
ח״המש בפרט הלכות ירושה ונחלה אפערופסיס צוואה ומתנת
ויעתיק
בכיב מרע וכל ללשון אשכנז בדרך קצרה וברורה *
ר׳ משה את הדברים האלה  /והתוכח עליהם עם הגאון אב״ד לי
וישלים את החבור הזה  /ויביאהו לפני השרים ושופטי המלך /
והמכתב הזה נדפס בשנת  1778למספרם
ויטב בעיניהם /
■גשם ריטואל״גזעצי דער יורען ♦

בתרגומו
בקרב ישראל

בשנתחק״לט בשר רכנו משה שלום
האשכנזי המכונה נתיבות השלום :

עם הביאור

הנפלא אשר שם בפי הרבני המדקדק מוה״רר ש 4מה דובנא.
לי  /והוא  /הרש״ד  /הזסיןס עליו הדקדוק והתיקון סופרים "
ולא אאריך למען אספר גודל מעלת החבור הזה  /פי מי לא
ידעהו ? מי יודע בצחות המליצה ולא ידע את צחות העתקה
הזאת אשר הכין וגס חקר להציבה מול פנים השפר  /זה לעמת
הו  /בקצור נפלא ובפירוש מספיק ? לא הניח מקרא סתום
מבלתי פרש הבנתו 5לא נשאר שם אז מלה אשר לא דרש אחרי,
מקודם «

ומה נעמו העתקותיו לשירי התורה זמליצותיה4
והכללים

( קלם)
והכללים אשר שס לשירי הענריס המהוללים נין נל משורר•
העמיס ? אשרי חלקו  /כי נחל את עמו טוב וחיים עדי עדJ
ועל כל ואת הריס קרן אנשי המסורה  /מבלתי שנות נקודה
או נגינה אחת / ,כאשר יעשון אנשי הפילא״לאגיע והקרייטיקא
אשר ימלאו חסרים ויחסרו מלאים מסרעפי עצמם  /או
ממכתבים בלויים אשר ימצאו נעקדי הספרים  /ויאמרו עליהם
מצאנו און לנו  /ומכתינת יד ישן נושן הוצאנו את הגהה הזאת ^
אשרי איש יעשה זאת ! הוא החזיר העטרה ליושנה  /הוא עער
אותנו מן וחסד  /הוא הנין מחשבות לבנו בהציגו חלקי הלשון
לעומת חלקי ההגיון וילמד את בני ישראל ספר ולשון * שיתה
לבך לחילה זרע יעקב ! פסג ארמנותיה  /הפוך בה דכולה
והיתה לטוב לך כל הימים ״ ואל תתמה  /ידידד
גה /
הקורא ! אס שמעת רבים מאנשי ישראל רגנו באהליהס וילונו
בבשרו את התרגום החדש הזה ויבקשו להחרימו  /ולצות על נערי
למטעמותיו 5אין זה מאשמת המחבר
גני ישראל לבל יתאוו
יעידו ויגידו
ולא מעוות החבור  /כי אם משגיון הרואים ♦
כל יודעי ומכירי החנם שמימיו לא נמצא שמץ דופי לא בו ולא
גמעשיו  /ו .נל ישעו וחפצו אך לטובת עמו ולכבוד התורה
ואוהביה י ודבריו בתרגומו הי׳ כדברי הספר החתום לפניהם4
ני אס חכמים וגדולים הס בחכמת התלמוד והדינים  /בדקדוין
הלשון ובשפת אשכנזית אין להם חלק ונחלה  /והס מודים
( וראיתי ספר חדש על
ואומרים שמימיהם לא עסקו נו .
חכמת הדקדוק  /והרג המסכים הודה ולא גוש שאין לו שוס ידיעה
בחכמה זו  /והואיל ואוקי גברא אחזקתי׳ הסכים עמו * )
אמנם המה עומדים על מגדל הצופים  /ובראותם דבר חדש
להעיר לב העם  /או לעקל אן
יעבירו קול שופר במחנה /
לעקלקלות  /ומתוך כך יתעורר גס רוח הבחינה  /ואיש נבוב
ילבב לשוס לב על הדבר החדש הזה  -/ובזאת האמת יעשה
דרכו  /ויהי ' למשמרת י חלילה לי  /לחשוד את המלינים
על דבר פשע  /כי שארית ישראל לא יעשה עול  /והמה יראי
אלהיס ומחזיקי תורתו והמשרה על שכמם  /אפס שתים אנכי.
שואל מהם  /ויהי לטוב להס  :א לבל יחליטו דבר בין טוב
ובין רע טרם בחנו את העדן  /אל יסכימו על ספרים מלאים
דביי

( קם )
מרי שטות ותנאי  /למען עזור את המחבר  "/ולא ירשיעו את
ספרי זולתם יען לא ידעו ויבינו את הענין  /ני מתוך שתיהס
ב לבל יטו אזן לשמוע
יעוררו חלול השס ובזיון התורה י
דברי האנשים אשר ירימו עצמם למליץ בינותם ובין העם! והש
על פי רוב אנשים אשר יחניפו תא הרבנים למען בצע כסן/ £
זהמה שועלים עטופים באדר אריות  /הולכים בבתי העש
לראות מה מעשיהם והולכים רכיל אל הרבנים ומעוררים מדנים
ומחרחריס ריב  /לא תאבו אליהם חכמי ישראל' ולא תשמעו
אליהם  /רק האמת והשלום אהבו! והייתם אהובים ביןהלכם
ודבריכם נשמעים  /כי לכך הושבתס על כסאכס י בינו זאת
 ביאור החומםודעו כי כנים דברי כותב המאמר הזה -
הנזכר יורה על התאמצות החכם להוציא חגורו מתוקן מכל פנותיו4
כי הרב ר׳ שלמה דובכא ויתר המדקדקים אשר עזרו להשלימו
המה חכמים ויודעים לשון וספר * ומי לא ימצא נועם בביאור
 ' 0תורת נהרס אשר הושם מאז על שכס המליץ המפואר ר -,
ודרץ וייזל נ״י לרוב בקיאותו וידיעתו כעניניסהאלה ♦ והיזורא
המשכיל ידע את רום תועלת החומש הזה  /ומי יתן ולא
ילמדו נערי כני ישראל דבר כתלמוד עד שידעו ס׳ התורה הזה
ע״פ נלו על בוריו " וכה שר על מעלת החבור הזה הגאון
החכם השלם מוה״רר שאול 1נ״י אב״ד דק״ח פ״פ דאדר גן אדוננג
הגאון אב״ד דחמדינה יע״א בפתיחת הספר :

מאת השם היתד ,זאת המלאכה נעצרה עצרו שחםבעל’1אסופה
 .מקום הניחו לו יתנדר

בו ויקרא שם

המקום ההוא מח -־נים

בעומק פירוש הפליא עצה ובחלקת הלשון עליורורראל דחופה;
על זאת יתפלל נל הנס לחלוק כבור kמשה מנה אחת א -פיש
כי זה משה האיש לכבוד ישראל הן כמצנפת על כהן צנופה /
* יאריךk

יכרו

יבהיר אורובשחק ׳ יחשוב קברו בשהק מאדנים

הוי כל צמא בואו« דרשו ספרו וקראו ׳ טעמו וראו ׳ נפת גסופח
אי לב; הורהו על לבו נתנהו לן ק לישראל הוא עלנ־״פיש •

בשנת

( קמא)
בשנתפקמ״ג

הוציא

לאור העתקת

מלאכה
ס׳ חלים /

אשר אין פרך אל יפיה י פכר העידו חכמי נל
האומות שאין להשוות כל שירי האומות הקדמונים לשירי הנתונים
פי אין על עפר משלם  /והוא הסדק את התעודה הזאת
בהראותו את רוס ספר תהלות ישח! ! עומק מחשנות המשורר
ופשר
מועם מלאכתו בבטני השירים דבר דכר על אופניו "
שנים עכרו לו בשקידה נפלאה על ההעתיזה הזאת  /בשפכו
ובקומו ובלכתו כדרך נשא ספר תהליס כרוך פס נייר לכן כין
הדפיס בחיקו  /וכחן כל פעם תכונת רוחו אס לשמחה אל
לעצב אס לברכת עוגה או לחרפת מנאצים המה עליו  /ולעומת
תכונת נפשו בחר כל פעס מזמור כולל' 1ענין היאות לה /
ומה נעמו דכרי ידידי המשורר אשר זכרתיל
רעתיקהו "
למעלה  /כשנח העתקת הספר הזה וז״ל :

שירי מד בשגותך לא שנו טעמם ׳
כי החילפת שבלוחם לבשו בהגה /

לא המירו ריח ן
כלי שיר ילמגצח /

הריקות מכליבלי ן
עור סכת בעד יפיס נעים זמירות י
ואדום ; לא כן בשלי4
יסודתבש5
בשפהי
ותאמר ציון:
כנפיה כנף רגניבש
 ,ני נמים פנים אל פנים
 סלה •בסתר כנפיך
יתן דתרבו המבינים כינינו
האלה  /נועם הלשון אשר
נעתק בז  /אז ידעו ויבינו ני

אשד
השבית .ה ' גואל לתהלות משיחו

י

לדעת יופי שתי הלשונות
נעתק ממנו ומליצת הלשון
לא אלמן ישראל  /וכי לא
הספר הזה הוציא לאור

בלשון ואותיות אשכנזית לשתי סכות  :א  /למען הורות גדולות
דוד מלך ישוע) בין העמיס  /כי מלפנים לא ידעו בו כי אס החכמים
וההעתקות אשר
והמלומדים ביניהם בל״הק והמה מעעיס /
כי ע״פ הרוב השחיתו
היו להם ולהמונס אינם ראויים /
המעתיקים את הענין ויכבירו מלים לפרש דברי דוד מלך ישראל
על דברים אשר לא כן י או מחוסר ידיעתם בלשון ומליצה הרבו
ב למען לא
שיח וסיג  /לא ימצא גס הקורא עעס ועונגי
קנבל קריאתו על המעיין /

להיותו שירים ערוכים בגדריהם
במלות

»

( קמב)
נמלות שונות ונפל הענין  /וצריך המעיין מאוד לדקדוק הלשון
ויושר הנתיבה ( ארעאגראפהי ) אשר אי אפשי כלשון אשכנזי
ונתב עכרי  /כידוע ליודעים * וגס שמר את נפשו מחסרון
ניס  /כי הוצאות ספרי העכרייס מהכיס והקונים מעעיס /
«ולא נכחד מאתנו כי הי׳ לו חסרון רב בתרגומו האשכנזי /
לכן מכר כתיבת ידו מס ' תלים למוכר ספרים בעל ה׳ מאות
רייכשעאלר! וכך אמר בדרך שחוק  :משה הי׳ נביא ומורה
לעמו לא ידעתי אס יש לו לשלם נזקי ? אבל דור מלך ישראל
מיד ולו הון  /הוא ישלים מחסרתי אשר חסרתי בספרי
משה • ולולא נא מות ויקח מחמד לבנו פתאום בערס ידענו§
היה לנו העתקת כל ספרי הכתובים על ידו  /כי שם נפשו•
לנווב עמו  /ויחפוץ להורותם דעת  /אך בערה עבר עלינו
הכוס ערס כלה לעשות מלאכתו  /ואין בידינו כי אס העתקת
התורה וס׳ תליס  /וס׳ שיר השיריס ככתיבת יד אשר יודפס
נעי״ה ע״י אנשי חברתינו  /שוחרי העוב והתושיה • צדיין
אתה ה׳  /ישריס דרכיך ! למנות ימינו הודעת  /כי עוד
שלש שניס קצבת לחיי הצדיק הזה /
מעעיס המה  /חיש
יעופו  /אגל גדוליס ורבים המה לתושיה מכל ימי חייו  /אתה
הסיגות פועל רב אשר פעל בדבריו האחרונים  /צרת אותו /
לך וצוה לעמך  /לדעת חקי משפעי ותורתי  /ודברי אשר
שמתי בפיך לא ימושו מפי זרעיך עד עולם  /ואחר תאסף
אל עמך •
לכהנא הקוראהנעים ! נכליגה יחד ונחקורה אתדברי
וושה האחרונים /
ידעתי כי זרים המה לרוב אנשי
ממינו  /כי עמקו מחשבותיו מאוד < ונכתבים בלשון עס זר t
ובמליצה צחה לא יעמוד עליה יכ אס המשכיל המשתוקק לדעתם /
והציע לפניו כל ההצעות אשר עליהם יסתעפו הלמודים
הרמים "
ונס ידעתי קוצר כחי וכובד המלאכה להעתיק
דברים
כהנה
/
אף
כי
בעני
ני
האמונות
והדעות
/
שהם
כחרכי
פיפיות הצריכים שמירה מעולה לגעת נהם מבלי מכשול " לכן
אחלה פניך  /הקורא האהוב !
אסתמצאבסאיוה שגיאה/דון
אותי לכף זנות  /ואל תתלה
אשם
כי
,
כי
אם
משרון נחי*
והראני את עעותיאולי אוכל
להצדיקו
/
ולמלאות
את
החסרון,י
אמנם

< קמג)
אמנם מחמת המקנאים האורכים נדרך המשכיל נפתניס 1p
חגוי האדמה לשוף עקבי ההולכים  /לא אפחד  /ידעתי
תחלואיה רכתי נצרות  /נשפוך ככוד איש לארץ  /אפש ידעתי
גס רפאות למחלה הואת • צרי באמתחתי אמת שמו/שימרהולא
ידעדכררע  /ישיתו עליו צריו  /יפגעו נו ולא ידכקוהוני סותרה
אמתו * כינו זאת ושמעו את אשר דכר לנס משה נאתריתימיו *

האדוןפאן ראהם יועץ למלך פריישן וכעת צירנאמן
לשולחי בחצר דוכס קעלין  /חשב עוג על
היהודים ♦ ויכתוב ספר מלא דכרי חין ומליצה לעונתם * ) *
ולאשר סבב השפר הזה את ספרי רנינו משה אשר אנו מכריש
נו במאמר הזה  /נציג הנה תוכן מחשבותיו  /נפרע שידעתי
שגס הרוב מכני עמנו לא קראו אותו  /אף כקיצור נמרץ "
לאחרשהורה האדון פאן דאהם

כחכםמדיניי  /ני יסוד

כל עוב וכל אושר בחכמת והנהגת המדינה יצמיח נאשר
יפרה וירבה העם  /והדנות ידי פועלים מחזיקים נפלך המדינה t
נאשר יעיד הנסיון במדינתינו מדינת בראנדיגורג  /אשר נעשה
לארץ צבי ע״י גרים * ני אחרי אשר נתגרשו ממדינות
אחרות קחס מלכנו תחת צל מפיו ויתן להם כנרות ארץ ♦
געתה הס יושכיס שלוי© ושקעים זורעים וקוצרים כרנה  /המה
הפכו ארץ צחיחה ומלחה לגן אלהיס ; פתח את פיו באמרי
שפר להפרות ישע ישראל לאמור  :מדוע נשליך אחרי גורנו
גנם הקרוב לנו  /ויושב בחיק ארצנו ? מדוע נביע למרחוק
לקרוא דרור למגורשי צרפתושווייץ  /ולא נעזור עם היושב
בינינו ? מדוע נשנא אחינו בלבננו על לא דבר י ני מה עשו
לנו היהודים האמלליס האלה למען נגרש אותם מהסתפיו
בנחלת ארצנו ?  -ראו נא כל ישרי לבב 1ני עול בקרבנוv
וני נסגנו אחור מחקי החכמה והדת והיושר  /להדיח את העם
הזה בידינו  /ובהחרימו מכל מלאכה וכל חכמה  /ני עתה לא
השארנו לו מקום למצוא ערף לנפשו ני אס במסחור ובמרכולת
אשר ירבה העוני והמחסור בין בעליו  /וגס את חלב הארץ
ימן  /בהסחרו בכספו לתתו בנשך ובמרבית י* ואס רמי ' צידוv
ונפעל כפיו ינקש הלא מידינו היתה המכשלה  /ני אנתע
קיו»
יי )

איכר דיא בימרעייכע

פרבעסרונג דער יוד! »

( קמר)
«יינו בעוכריז  /והורדנהו אל תכלית השפלות  /מאסנו נו ,
והחדלנוהו מהיות איש חיל לעשות שם כארץ בזרוענו מעד׳
עליו  /ובעול אשר שמנו על שכמו מיום גלהתחתממשלתינן *
נוכחה אחי ! מה לעשות לעס הזה להיות חפשי בכל למוד ובכל
מלאכה כאחד ממנו ״ דרשו משפע וחדלו הרע לאיש ישראל /
ותראו כשרון מעשיו  /גס בחכמה גס במלאכה גס כמוסר
וחושי׳ לא נופל מכל העמיס * בחנו דכרי ודעו כי לא לעונת
ושלום העס הזה לבד אנכי דורש  /ני אס עובתינוועובת מדיכתינו
אני מבקש * זה לי שניס רבים אשר אנכי שוקד על החאירה
הזאת  /ולא מצאתי רגל ישרה וארח שכל להצדיק את רוע
מעללנו נגד אחינו הנדכאים תחת שבענו ♦ ואס תענו אותי
דבר לאמור  :לא אנחנו ני אס
העם הזה הכביד עליו את עולו

חוקיומשפעי ונימוסי והנהגות
 /כי חגיו ומועדיו חדשיו

ועצרותיו יעצרוהו מלתמוך את מלאכתו כראוי ולערוף לחס
קחו בעבודתו ופעולתו  /ורוב מצותיו וחקיו היו לו לפוקה
ולאבן נגף בדרך המלאכותי והמדיני ? מלילה לכם  /טרם
מצדקו בדבריכם עשוהו חפשי נאחד העמיס ותראו ני לא נרפים
המה  /ותחת החדלו יוס או יולדס ממלאכתו עכור חגו ומועדו
ירבה בחריצתז ויכפיל עבודתו למען ימלא חסרונו  /ויהי לתקופת
הימיס ורוב עבודתו חשליס לו ימי מנואתו " לו^ אביתס לשמוע לי
להתאסף יחד ולדרוש עונת העס הזה  /ימיס ידברו ושנים
יודיעו אס לא רווח וישע רב יעמוד להס  /זתסתעף גס לעונת
הכללי וקיוס המדינה  /כי נאמנה רוחו את מלכו וארצו י
ועוד הרבה לדבר על דבר דין ישראל ומשפטיו  /אמנם אץ
כאן המקום להאריך  /וביחוד כי אציע דבריו האלה להלן באחד
«מכתבי רבינו משה ✓ והמשכיל ידע מתשובת החנס ר׳ משה
את מחשבות החכס פאן דאהם  /לכן לא אאריך עוד בספור
הזה  /כי אס אבקש מכל איש ישראל היודע לקרות לשון
אשכנזי  /או מי שיש לו איש מנין בלשון הזה /
לקרות א(
להקמת לפניו את דבריו על פני כלס בעיון ובשקידה  /ינ
רוב דבריו הס כניס ואמתייס בנויים על משפעים ישרים ושכל רב *

החתימה נחדש

אדר שגי

הנעיל *

