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הסאסף לחדש
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משנת ה #כרה • >

" עוד ואת לי לכל קורא משכיל טרם אכלה לדבר * שמעתי
חדשים מקרוב  /כי קמו אנשי חכמה ויראי! 2היס בין
העמיס אשר יחדיו העמיקו סוד לאמור « קומה ונאספה יתד
!  ,זקננו לשבטינו  /ונמוכעותינו נחקורה יחד על דבי פרוד
" הדתות השונות המבד לות בין אדם לרעהו ומעוררות איכה
״ ומדון ביניהם  /אולי לאל ידינו לחבר חח האהל להיות אחד
« לטובת כל האדם " נדרושה בכל לנבנו ונסקלה את המסילה
״ להוציא משם כל אגן נגף  /ואחרי הצריפנו דת אחת נכונה

״ וראויה להתקבל מכלם /

נכרתה ברית יחד  /ונהיה כלנ1

״ בני תורה ועבודה אחת ונשפות שלומינו  /שלום יהיה לנו כל

« ימי הארץ  /והיה נל העמיס עדר אחד ורועה אחד לכלס
« כאשר תוו נביאי אמת ע! אחרית הימים ♦ “ חלילה לכנו
אוהבי מישור 1אל תאני ואל תשמעו להם " זאס כתום לבב
יחפצון זאת האנשים האלה  /וכל מגמתם לטובת האדם  /איך
כזב בפיהם ואין נפתל בקרבם  /הזהרו משמוע אל דבריהם /
והזהירם על נפשותס לבל יפלו במכמורת אשר שס לפניהם
האולת * אמרו להם  :ברי לבג 2אס שלמים אתם אתנו הרפו
ידכם ואל תוסיפו עשות כדבר הזה  /יכ לא וו הדרך לכונןאת

ג

א1

ן6צות

( לד )

שלו ת הארס י דעו כי האולת נמסתריס לאיוב את החכמה
למען הפילה פלאים * — מה  /אזלת Iאולת \ ידעפ תהלונופין
מדעים לי מעשיך * יידעת להתחפש אל כל אשר חפצת  /יצאת
בגכוריס לנושה שריון קשקשים ותפל חלכאים בעצומיך < יצאת השיןימנו
בתורם ותשאי משאות שוא ומדוחים ותעור עין מתים מחלד קנוני /
ללכת אפרי אלהיס אחרים לא שערום " אמתם ז יצאת בחכמים
פולהלמי
גאמיסה!
לוטה־נשמלח הענוה וכחלק שפתיך המתקת סול לכל דורשיך /
ותאטמי' אזניהס לכלתי שמוע עוד אל קול התבוצה ו ועתה ואושרמלו
יעשה
לא
בראותך ני נכרה יד החכמה  /ושבט התכונה נוהג 3עס להוליכו
רועה
הוא
דרך החקירה והבחינה  /ותראי ני לא תוכלי לה  /הגדלת
עקב ותתחפשי למבשרה שלום ורודפת צדק  /תאכי פרוש סכת הואיגקר
ישפות
הוא
שלום על נל בני חלד' ל למען אפור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם
בחבלי ברול  /והשליכי אנודק מוטה על מארי העם  /ותגישי אנוחיו 1/
את החכצלה מהסתפא ונחלת היאלס  /ותמלוכי אח לבדך על 1לנהפיס
כל הארץ — * שמעו לי אנשי אמת Iשקדו עלישלוסאחיכם /הדעותה»
הרבו מוסר ותושיה נאשר לאל ידכם * אבל אל תשימו לב על
9 1D1P7Ä
שטת הדעות והאמונות ז מה לנס כלכל משכבו על דבר נשגכ ואנתעןאיו
<ןי
מנח אנוש ? היתכן סח ר בדבר אמת נבמקנת כסף  /ומנור ליאיר3
אמונה פמרנ״לת ? ואתם אנשי האסופה האלה  /אשר נתתם מוימותנו
לווהו׳
זמר
אל לבבכם לצרף את כל הדתות להשליך מרס את הסניס  /זאת
אשר תוציאו מכור חנונחנס תעשו לדת אחת לכל עמי הארץ  /האנשיסאש
הבתכתה את מחשבותיכם 3פ 1ס מאוני צדק ? הידעתם ני לא
מלכוי
קקון
לאלהי
מאות שלות ואושר האדם כי אס בנחירה חרשת  /ואיךתחשבו י!5ק!
מרבות שלום האדס  tבסגור לפניו כל דלתי החקירה ונעצור «  ssAwtא
את רות מבינתו ז הלא כרוכלים העבורו בארץ טס בריתכם
החלשה בקול קורא לאמור  :חושו  ,בואו  /קנו חמת ! קנו
<ו/י
אמונה ! והיה האיש אשר בת© לבנו ימאן שיווע  .אל דבריכם0
מור ומודח מלבוא בקהל לכס  /ויהי לשמצה נמחנכס  /הבזאת
מרביתם טונה בארץ ? חלילה לנס אחי Iהרפו ידכם מדבר יאחהעיני
נללןון
הזה והניחו לאיש לעבוד את אלהיו על פי דרנו  /ולשמור את M
דתו אשר נחל מאבותיו  /ואל תתנו מכשול בארח צדיקים *
ך1נמלא
שמעתי שמעכם ואחקוטטה לדעת על מה אדניכם הטבעו 6 /יי!נדנד
זחפ׳ןמי תמלאון בעמלכם ? אםעלדגראלהיס תערכומערכה! ףגי/לא

ויגן6ז׳
5לוסהי/ו

ימ

\\liß

את
החכמה
תלוכותיך

־!צת/
יצאת
!וקו
יצאת

מהיסtJm
צאת
בחכמים
נל
דורשין /

 :ו
ועת«

בעס
להוליכו
ה /הנזלת
בי פרושסכת
וןיס
נכבדיהם
! 0:והגישי
אח לנוןעל
"שלום
אחיכם/
•; ימו לנלת
לע לנרנשגב
.סף!ומטר

! אשרגתה«

סירס< (את
כמי
הארץ /
:יפי,ס נילא
!אין
תחשב*
ףרה
ונעצור
ע®נדהג«

(

לה )

ד« בקש זאת מידכם  /הלא הוא יריב את ריבו  tואס למק
שלום האדם יצאתם  /שונו מדרכיכם ני לא זו ארח השלום •
השקיפו בעין בוחן  /ותמצאו באושים במקום קויתס עשות ענבים *
חנוני  /חנוני  /מלכי ארץ ורווניה Iאס קול קטן ודל כמוני
עולה לפני נס מלכותכם  /הואילו שמוע לו ואל התנו לב לעצת
האנשים האלה ני שוגים המה  /ומתעים אפנס מדרך הצלחתכם
ואושר מלכותכם י קשר הדתות לא יקשור הלבבות  /ויחוד הדת
לא יעשה את כל האדם לב אחד ־♦ האלהיס הרועה אותנו
הוא רועה אחד לנלנו אף אס לא נרעה על שדה אחת יחד /
הוא יבקר עדרו אף אס לא יעבורו נלמו תחת שגט אחד /
הוא ישפות שלומינו ברצותו את דרכנו בשמור איש איש את לקח
אבותיו  /ואנחנו נפמולה להטיב מעללנו ולהתהלך עם ריעינו
כלב תמים  /מבלי לדון על מחשבת זולתנו  /ולשפוט על
הדעות השונות « דעותינו  /אף כי שלא נעיז פנינו ליסר אוהו
ולדחותו מקהלינו על לא דבר ♦ כנה היה רצון האלהיס4
ואנחנו איננה גמרה בו ? ה׳ בוחן לבבות יצריף כליותינו
ויאיר לנו את נתיב האמת  /לו לבדו הדת והמשפט לדון על
מזימותנו  /ואתם שפטו בשעריכס על המעשים ותנו ברכה
ושכר למחזיקים בפלך ארצכם  /ולמרביס אושר עמכם  /ויסרו את
האנשים אשר ימרו את פיכם לעשות נקרצכס רעה  /להשחית
תקון מלכותכם ! והגינו במגן ישעכס את כל איש מטיב לכת /
ונותן לאלהיס את דבר אלהיס ולמלך את דבר המלך " האמת
ודמזרונם אהבו » י
*

חמתiקגי

אל
דבריכם /
נס !
הבזאי!
י ידכם
מדבר
ולשמוראי1
ומ
צדיקים *
נסכטנעוt

י1ונו9
ערנה*

יו

את הבטחתי  /הקורא האהוב ! והעתקתי לפניך
קצור דברי הספר הנחמד הזה כאשר לאל ידי <
ועתה עיני תלויות לך  /לדעת אס הפקתי רצונך ן נכספה
וגס כלתה נפשי לשמוע משפטך  $והיה אס מצאתי חן בעיניך
ותיטב מלאכתי זאת לפניך  /עוררת בי רוח חדש להרים ידי
שגית בדברי חקירה כאלה  $ואס אין  /נא דון אותי לפי מחשבתי־
ורצוני  /לא לפי מעשי " ודע ני בבור לבבי צעדתי ן) המלאכה
הזאת!  31ש מצאתיואחשוב לאון בלעהו לבדי  /וארדה אותו

ג כ * נ

*ל

* לו )

•זפתינלי

אל נפי  « /אקריגהו לפני העדה * ואמרתי  /יבואו הרעני©
רטכמוהו ותארנה פיניהס Iואס נפש אחת מד אלף מצאי*
נו מתק וכועס  /ישמח לני ותגל ננודי  /ותהי ואתמשכורתי
משרת מונים * אכן אחת נקשתי ושנית שאלתיה מכל קורא
אשר ימצא מקוס להשיג  /אס לשאול או להגיה את לכרי הספר
הזה  /להעיג עמי ולגלות אה אזני כדת מה לעשות לתקן את
המעות  ,ני זה חפצי י $עי ולגמתי נל^ הימיס למוות אזן
ולהקשינ מוסר ולקח מכל אל©  4ולא אנוש להודות בקהל מ
לאמור  /שגיתיI

וללנותג

נשמח

הע נל
אשר דיו
נאשריעי
ל«נס ל««
 Dichהפ
«אלוןיאי
וזיאיוחו
ציאוי
!![«
#ולמוימו
"נן את
 «#מגימו
{ #,אהד
יאקאני ל
אירע ל
וחונסו י

אחר ' כלות רננו ז״ל את הכפר היקר הזה אשר נגמר נשנת
התק׳מג  /שח את לנו על גגו ידיד לכי המשכיל
יוסף! וירא אה הנער ני עיג! זן הרעיון  ,ונפשו מוכשרת
לקבל דעת  ,ויאמר  :הנה הגיעה העת לטעת נלנושרשי
הלמודים הנשגל ס אשר אושר האדם תלוי נס  /למכן יצליחו
ויעשו כרי לטוב לו כל הימים י דנחר לו עוד שד יעים
משכילים  /האחד חתנו ר׳ עמעזן  /והשני ר  ,בער • W
ויתועדו יהד לקיס ננוקר השכם ולהתונח יחד על החקירה
הנפלאה נמציאת האלוהות עי׳ס מוכתי השכל • ודנרי הווט•
הזה הלא המה נכללים נספרו מועדי עחר * ) אשר יצא לאור
אחר זמן מה ע״פ כנה אחרת כאשר יסכר לך "
מנחם
בימיםההם הנדחדשות 3קרנ העמיסלאמור  :נן־-
אהבו החנם לעכיגג אשר מתm (* ,
יוציא לאור תולדות
יאקאבי
»K
נשנת התק״מא • דשייע זאת האיזון 4ה« ™ תטה
ויויייס
וינתוג אל נ ניר ה אחת מלומד ק ומודעת לרבנו מיני! צ8ר
.צדיפןד6ר^ /
 :שמעתי על ממדלסזאהן שהוא נותב את תולדות! ' וד4!.מ»״0
ן '׳ל לאמור
*) הנו צעסינג  /ונידעי ט מודעת אח להחנס הזה  /שאלי
ומיידי
נא 4אס נודע לו לעת לעסינג “ בעדן האלוהות  /ט
38
יי־ייי
ידעתי
די
«הס « .

יניזלקמ

»״ובל*

רו 4נ 0טונדן
*( ריצו *5
יצזזיין!(4טטע• 0

אדר &דא  1ע«ונ4ן

מילמגו
לוינר 1W1ל«יי! ו,

ו

( זל )
•דעתי נ5נ נטיח שהזא היה « ח הע־פינאציסטען * )  1יאף
ול לכותב תולדתו להודיע גס זאת ברבים •

כשמחג רננו ו׳'ל את דברי האדון נשתומם על החדשות
‘I
האלה  /גי להיותו מנעוריו אוהב דבק מאח ללעסעג /
hip1» 0
דדע גל מצפוד לנו  /לא נעלם ממנו דעתו במציאות הלוהוא
מויהסבו
אשר היתה צרופה וטהורה נדגית אחד המאמינים השלמים /
י לתקןאת
נאשר יעידון רוב ספריו וניתוד ספרו גצוטחן דער זזייוע ♦
להטותאזן
אמנם לממן לא הניח לאים לבזות את ריעו האהוג נקהל עם/
נקהל מ
[p
ולשום תפלה גאיש נודע לחנם וישר לבב tכתב רננו ז״ל אל
האדון יאקאני  /לאמור «« שמעתי ע*׳י החדרה פ׳ שישךל
ו מנרממ|
* ראיות ברורות על לעסינג שהיה מנת השפעאציסטןהמכחישים
ממיל
לני
»* במציאות הנורא  /ועתה באתי לחלות פניך ולבקש מאתך
מונשית
נפשו
« להודיעני על מה הטגעו אדניך 9ולהריזת לי איפה מצאת
שרשי
ן נלנו
«! גן את אהבי לעסינג rגי להיותי גותב את תולדתו$
למכן
יצליחו »« הנד מקבל עלי להיות סובר דנרי אמת tולא אשא פנים
יפיס
ו סר
« לאהבי  /כי אם אציג אותו לעיני העם נאשר היה ״ » והאדון
ניד ’ W״
יאקאבי השיב על האנרח הזאת* ויספר לרננו ו״ל את אשר
אירע לו נהיגתו מס לעסיגג בחנית מרעים * ואת אשר
החקירה
h1
הווטו
ומד
התוגחו יחל * אבל בגל דבריו לא נמצאה ראיה אחת גנונה
לצור
‘; ו יצא
להורות
 :נךמנח0

 33אסר מי1
ז יאר,אבי
רודניתצרנע
נ צחמלחא

לוהזת 1י
זעחי

» ).ונאי

השפיגאציססען יזמהתכ «ליסופים הניט‘«» אחרי דעתהפיליסון■
*)
ברוך יי ? 1סינאצא אחד מיהודי קהל1
!« ידיים אשר נולד באמשטרדם כשנת השצ״ב  .ולאחר שקרא ושגח
ארכת «® 1ד חכמת הקבלה והפלימוגיא* « הרכיב יחד ריגות המקוכלי© ־
והפליסופים ׳ ובפר© גענין «ויאות האלוהות ת יגיב לימודי הצמ*ו®
«נם איזה לימודי הגת המדברים יחד ובנח בדה לעצמו י וינתיב ספי
«סזיךהעיון מאד • ואנשי דורו פגעו וב ויוציאו עליו «« ס רע לאמור*
שהוא מנחי « כמציאות הבורא י ולאתר שהחרימוהו מעדתו פרים
«הם  ,והלך לראטרדאם י אמנם בכל זאת *1א המיר תא דתו « ולו«
 %ופרנס און
«בה לקבל המתנות והבכור אשד הכינו ול שרי העמים
& וישת הזכוכית לכלי ההבטה בל ימי תיש • ואף שגיאה הא י
נ« שו כל
ומרו! בספריו שלא כיון להכחיש במציאות הבורא * גבל זאת תשבות«
לפוקר * ובנו גל הפוקרים והסבחישים אחרי' שמו וקראו « ותס "! 93׳
י« שודו » ק •  Wלחרף ולגנאי לבל אשד וב יבזנוז "

{ דל > 1
להורות על ד,עת לעסינג בענק החקירה
נראה גהס בבירור שהאיש
תכ השפינאציסנק*׳ • ’

הזאתf

מ &ם

« wnלי

יאקאבי בעצמו נמשך אתרי יעת נהנרת0נ;
ויעיסאה!
באלה /.
5ס m

ויהי הראות רמו ז״ל תא מרי יאיזאבי  /וישת אל לבולהוציא
לאור תחלה את הווכוחיס אשר ול על דבר •מציאות
האלוהות $ואין הורה את הלמודים הנשגבים האלה
לבנע
^ואס יז
ותלמידיו $-ואחרי א.שר יראו החכמים החוקרים את המופתים
ק
אשר ול בחלק יראשגן מזה הספר  /ידנר■ בחלק השני על דעת 1ת«
זלמזד
לעסינג ויורה,בעוב עעס ודעת איך האמין• החכם הזה.במציאות
«.מגלה
הבורא גלב שלם 1ויצאו
לאור הוונוחים האלה בשם כזועד* גארח ?
חין׳
?»חר על דגר עת ׳תולדתם כשעות הבקר י והא לך 4הקורא לשמאל1
הנעים Iקצור הקדמתו לספר הזה ♦-
«פתי
אשל

ןי(לל
71ת.י
מיססא י!
שגילספר
0
«אמייס׳

 !#חוומחיס האלה המה משפעי השכל על דבר החקירה
במציאות הבוהות  /אשר עיינתי ודרשתי וחקרתי
מ זה יניס כבירים י♦ הה  1:זה לי כחמשה עשרה שנה אשר
ימעלו לפני דרכי העיון להרבות תא ידיעותי -״ גופי חל&
ונפשי עלי תשתוחח בגשתי אל ספרי המחקר לעיין גס ♦
גפ:י5
ראוני רופאים ותמהו במצאם כי לא הכבד עלי מחלתי• בהעמיקי
המחקר על מחשכות לבי  /כאשר תננדה עלי כקראי •תפר*
גזרהסי
זולתי■  /לזאת זרים לי רוב ספרי פלסופי הזמן  /ורבים המה סולן !מ
גדולי החוקרים כימים  t>taאשר אל ידעתי אותם• ואת אודותם .בהברות ה
ני אס מספומת אנשי בדתי  /או מאגרות הדקויות אשר
גלייהאר
הפרואת מהללס * -הה  /פיליסופיא ־ 1בימי עלומי הייתיל
«תןלהני
רעיה אהובה •  /׳ומנחמת לי בכל צרותי  /ועתה הייתכעוכרי
/
אלגלי ד
ויראתי מפרך כמפני אויב כמסתריס * או אפחד לגשת
אליך
׳לחנו;(■
כא ;ש■יפחד לגשת לא אהובתו אשד עלה  .רקב בעצמותה
והיא
גסמעול
כאהבתה מזהרת לאמור
אל תיגע בי פן תקלש י
ובכל
עעס71
ויק
זאת נדלה אליך
תשוקתי
ולא
יכולתי
כבוש את יצרי  /ולעחות
«פתי מ
שונות חרפתי
את
נפשי
למען
התעלס
עמך
באהבים
,
/
ואם
 Iממיהו!
כפעם כפעם תוכה •וכאב
חליפתי
־״
■
״
הליזודיות
|י

עתה גדל בני מסף וראיתי געשו■ מומתלחנמה ותושיה #
*חשבתי

קליי /
מילמאו;

< לט (

f
וחשבתי לחמה המועלת עלי לפתות לפרו שער* היזזךיה
אחיידעע .בהכרתהבורא •יתברך דרך מופתי התבונה • ובחרתי לו בר
ריעיס אהובים והשכמנו יחד נבקר להתווכח על העבירםהנפלא'©
 Jלסלהוציא •האלה  /,ובנח הוונוחיס ההמה בכתבו .המאמרים אשר אמי
ונרמצ׳0ע & ס היום לעין העדה לע הספר  /,ונו׳ ־״»
האלהלנמו
 nואם ידעתי יג .רחק דרכי מאוד עזרך פילוסופי הדורהזיה 4
מופתים
ת
יען בחרו רוג הפילישופיס החדשים דרך אחר  /ושנו
דעא
על
צי
את הלמודים וההקש/ס  /וה בנה במה לעצמו ■/וזה הרע מה
אוס
:זהכמ^
שמו כל הפלסופים הקדמונים  /ואנכי עודני גומד על מקומי
מועדו
נשא
זנארח החקירה"נאשר .עמדתי זה עשרים שגה מבלי נפות ימין
הקורא ושמאל ן בכל :זאת לא עמנתי ידי בצלחת  /,וכתבת* את נל
ל /.

החקירה
נר
סקרהי
תי \
אשר
ה שנה
חלש
נופי
:עייןנס •י
ההממיקי
ספרי
ראי■
ורביםהמה
תודות©
א
הורוהאשי
!ומי הייתיל
במוכרי /
ית
לגשתאלין
!הופהוהיא
י ובכל
 ,ולעהוה
ע  /וא5

מוגף© ן
:ה

;נאי

מופתי אשר לי בחקור מציאת האלוהות ✓ למען שמגע את
קול עדת החכמים בשפטס עלי  /אס מצאו תא דברי נניס *.
והיה םא יעיבו דברי •אלה בעיניהס  /אחי,ש להוציא לאור חלק
.שבי לספר הזה  /ובו חודע הסבה אשר נהיית לי לכתוב את
המאמרים ה^ הברנים י “ Tע״כ קצור ההקדמה הזאת י
גפ\3ן 5הספר הזה נאי •תחלה בדרי האמו־נ והמדזנידת
והטעות • ואחר זה בחן את מקור הכרתינו ובאר
כדרי הסבה והפעולה וחיסור יחנה * מבחינה הזאת הוא
הולך ומבאר בדרי מופתי הרכרירת ואופן השתמש בס
.בהנרוה החושיות המושבליות והנסיונינס י ואתרי .־זאק באר
•כדרי האמת ומיפהיו .׳ והספק ׳ .והכזב  /ואיך גדע ,במגפת
חותך להכיר • האמת מן המג ־• וכנח הכחי.נה ההיא הוא בא
■אל נדר חמציאוות  /וכל ההקדמות וההצעות • אשר יעמידהו
על מכונו •* ואחרי,זאת הוא מבאר .לג הדפוק אשר נתחלקו
 p2הנקות הפיליפוופים במצ-אוק האלוהות  /ומורה בעוב
עע.ס ולעת את מחשבות לפסינגבמציאות  /ולסוף הוא מורה
מופתי המציאות בעומק העיון ורב המחקר * ולהיות דברי
הספר הזה כנן נעול ומעין ת סו ס 'לאיש אשר לא ;שמש־ בחנמות
הלמודיות והשמושעת  /לא רציתי להוציא ממנו העתקת
הקצור  /ינ להמבין לא ישפיק הקצור  /ולהבלתי מנין לא
מעיל מאומה  /ואוחיל עד אדע אס יעב הדבר בעיני •חכמי

»מגז

( מ )
פמנו ומשכילי ישח 1לקרות את דברי הספר הזה כלשון פכר /
ואו הנני מוכן להוציא לאור העתקת כל הספר ההוא אשרכידיי
<זיד איש משגיל וחרון אשר עמל להעתיקו לעצמו * ג»
לא ארבה ספר בה שנח ומהלל התער הזה  /ינ ככר קדמוני
נל כותבי הנקודות וכל מנשרי חדשות במהלליהם • וככר
כדוס שנית כשנה הראשונה אחרי צאתו לאור לגודל ערכו כעיני
החכמים • והנע נא kדברי ידידי המליץ ר׳ הירץ ווימי מה
ששר עליו בקנת קו 4בהי כמאסף לחדש אדר א׳ שנת תקמ״ו "
מ1ה דנרי המשורר אשר הזנרקיו למעלה  /מל דנרי הספר הזה •
מועדי שחרץ־ האירו נתיב גבל*ו ראשונים
 1Spoמסי^ ה עו* 7ה  Sntviדבריך האחהניכס •
כהנו סבים סלית אורחותם י הרימות מכשול 1אתרימו ‘*
ועוד בו גס הקימות י בגית פורבג ע^ ימו1
בו תרוץ גדוד * ימתוp
 hüפניו תוניזזבוt
יש אלד! * יושב קדס סליה י
ויהיכראות יאקאבי
ו״ל את לימודי אהבו לעסיגג  /ויחר לו מאוד על
הדבר אשר עשה י ומדאגה מדבר פ! יגלה רמו ו״ל את
קלונו ברכים וידע כל קורא את דעתו  /ואגודתו עס כת
השפינאציסען  /מהר להדפיס ספר בולל באור ו־עת שפיגאצא }* /
והורה כו גי הוא נמשך מאוד אתרי הדעה הזאת  /אמנם אתר
זאת התנצל לאמור  :כמקום שתקצר השכל תמלא האמונה
את המחסור  /ואני בעל אמונה  /ומורה כלימודי דתאבזהי זנו ' *
וכזאת כקש להתחסד נגד העדה  /ותהי לו תודתו ואת כמי
חטאת לטהר את הטמא ולטמא את העהזרים ולשפוך טו
פל צעסי » ועל רננו ז״ל העומד לימין צדקו *
הספר

את הספיהזה  #איך התנצל רננו

*)

צוינר ריצו |עהר♦ דמם

לוענדןכעאהן •

\

ספיגצולצו צוין

בריפן

לון

הפררן<4

< מא )

ד! ספר ה1ה נא פתאום לפני רגנו ו״ל  /וירא את דברי
ל 5וןמי|/
וא אשררדי
יאקאכי ואס מגמת לנו ,ויחד לו מאד " מצא אוחו
:עודנו עומד על דעתו להוציא דגה מל אהוגו לעסינג * ובמהרו
! pיCi
להיות צדיק ראשון נריג  /הראה ני הוא נותן את רבנו ו״ל
קדמוני
ער
י י וער
לפני בן גליעל וירא מפניו  pלא ישמור הבטחתו לגל יגלה ברגים
הדנרים Tאשר היו בינם באגרות מיוחדות  /ולואת בא
את
בעיני
עמו
גמרמה לתת דופי בלעסינג ערם יצא לאור החלק השני מספר
ץוויו! 1מה
מועדי שקר ן והוסיף חטא מל פשע נפגעו גס גנבוד דגנו
תקמ״ו♦
ו׳' ל! ונחלק שפתיו נקש תואנה לאמור שגם הוא סרמאחר♦
5פפרהזה •
דרך האמונה המקובלת  /ומתאמץ להורות ול דרך ינחר למען
הליל את נפשו משחת אשר תפילהו בו חקירתו  /ונהנה דברים
רניס אשר היו למרת רות ולעלג נפש להסנס ו״ל התם לגב עם
ים •
אלהיםואנשים * גל אוהביו ומיודעיו אשר היו עמו נעת ההיא
ל 1אחדימו•־
אמרו עליו  :שמימיהם לא מלאוהו בן נדוד רוח ומר שיח נאשר
היה בימים האלה * אבל ננל ואת משל ברוחו וגגש את נעסו
למען השיב מענה רנה לאיש ריבו ולמר אקו גנוחות נהומת
ול את חטאו אשר חטא בדבריו האחרונים הנאמרים אל •אוהבי
לעסינג * ) הראויים להקמת מנל אוהב אמת * ואן מאמר
אחד בבבל אעתיק הבה5

התלוננו

ול מאודלפ
נבו ו׳'ל אח
ותו עס נח
2נאצא׳*1
אמנםאחר
האמונה
ולא
אמתיזנו׳ י
 1rואתצ«,
לספון מ

» הארון יאקאכי ** ) אשר לא ראה אותי גל ימיו ולא ידע
אותי ני  -אס בשם  /נחמי לפגי אחד החוקרים
הבונה את נל נמות חק* יותיו על יסודי תבונתו והיקשיו בחכמת
מה שאתר הטבע לבדה  /ומרים לגבו לאמור  :לי חקר נל
דבר  /ולפני תכלית בל פועל  /בסולם ההיקשים אעלה על
נמתי עב  /ובחבל המשפטים ארד תהומות  /נרות מבינתי
אמלוך על בל רות  /ובתדת שכלי אגדע כל קשר קשרו זולתי /
ךא אמון אין בלב האיש הזה* ולקח הדת לא תאנה נפשו קחת $
פן חשב יאקאבי אותי ואהי בעירו בחולה מתעתע  /וישלח ידו
לגעת בי ונרפאני ״ ולמען סבב את הדבר  /אמר  :אגלהול

סוד

ספר

ן קהפיח

* ) אן ריצו פריינדי }עטיעם *
** )ר רחע4דצו5טי שריפט וייטע ♦ 17

< מב (
סוד לעסינג אשר הסתיר לפניו גל ימי חיץ < /גפח התיזמלה
הזאת אבא להתוכח עמו דדעתיגס את מורשי לבבו וסוף הדבר
לכרות ברית עמי  /ואהי לו למשק להחזירו בתשובה שלמה
אל חיק האמונה אשר על<ה שמתי כסלי >• u
« 9א3ן אם זאת מחשבתו יוכל להצדיק תא מפעלו למק עשות
העקוב למישור נעץ העם 1אפס ידע נאמנה  /כי חנם
מזורה רשתו '  /ופעולתו מאפע י ידעתי גם ידעתי מסות
כאלה  /רבים מאנשי דורי נסו אלי דבר להתוכח עמי בעניינים
האלה  /אכן אחת דברתי כספרי ירושתם את כל מחשבותי
על דבר האמונות והדעות 4ומהס לא אזוז בל ימי חיי • ואס
מעודי אהבתי את החקירה העמוקה  /ועוד היום יקרה יל
חכמת המ שאחר הטבע מאד מאד  /ונפשי יודעת מאד ינ
מופתיה גאמתיות הנצחיות המה חזקות וקיימות המופתי חכמת
ההנדסה ןכגל זאת אל מפיה לבד אני חי 1יקומו הקמים ילחמו
יב • /.ירעישו האדנים אשר עליהם הטבעה חקירתי  /.יגבירו
עלי חיילים דפרקו גל הקדמותי
!< •יפילו כל מיני שכלי בידי
לא יוגלון קום  /בגל זאת לא יתירו מלבני אף שק מני
האמתיות הנצחיות  /ואמץ ביבי גלמו נכונים וקיימים עד
עולם " בכל ארהות האדם ננל מצביו ובכל מדרגה ומדרגה
אשר יעמוד עליה , /.נגלו לעיניו אותות ומופתים.,מאין ; מספר
אשר■ יאמקו .בלבו הלמודים הנצחיים ההמה י מה יקרו’ לי רעיו
איש הצפוני  ,משוכני ארץ ןרענ ^נר ■אשר לא ידע תפר
וחכמה  ; /נהתהלגו עם גומר אשמזי עלי קפאץ  /וירא,והנה
הבוקר אור»,יקי -השמם מפיקים נוגה פלי הרי הקרת ויקרא
ויאמר נ אמי ןהבט -ל,זהר היום יתחדש לבקרים  /מה יפה ן
האח  j.אס כן הדרתהנברא ׳ מה,נהדר,הבורא — 1אף אנכי גרוב
שקידתי ובכל חקירותי 4יספיק לי מופק אחד נזה להחזיק כידי
אמתת הלמודים הנשגבים ההם *• נאמנים וקימים לי ;דברי
נעיםזמירותישראל יבאמרו :גיזלי״ס רי .״׳)י•
הנוטע אזן רלא יישמע /,
אס יוצר עץ • הלא יביט
 .זזמנלמד
אדבס רערז
 / 71יודע מהעוגות אדם ־
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>

היבולה
ז «!
הדבר
ותוף

המ
racש3

עשות
למען
ה  /ניחנם
נוחיממוין
ינמ״נים
Iחשטקי
מיי> (אן
׳ 5ייןויזיל
1וי מאזינ
חכמת
ועתי
ילחמו
<וין
ן
,יגבירו
שכליבידי
 1שמןמני
׳קיימיםזע
ומורג*
נג
׳איןמספר
'vלירעין
ידעספר
א,והנין
ויקרא
ןרח
המ יפה!ז
אגני5m
בידי
מחזק

 qליער

m

t

 uכל ימי גהרתי לגת הארת הקצרה אל מכלית שלימותי i
וכל דבר אשר ילמדני •השצל הפשוט אשר לגל אדם,,
גלמוד צאיננו למוד  /חלק / 13הוא צנון לפני נאור בהיר" ואש
תועיל! למודי תכמק המ האתר המבני,להחזיק אתמשפטיו /
מה טוב ומה נעים ןואה אין * « ,ינ עוזב אתדרך החקירה
הזה ותומך נפ״שי כגל משפט השכל הפשוט לנד! • ויואל אלה1
יבחנו זאת כל המשכילים טרם יכבפן רגליהם #ל הרי;נשף" אשר
הרימו המתחכמים והמטעאיים במסלת החקירה' /,יכירו וידעו
צי זאת ארח סלולה ישרים ילכו בה למען דעת 'תא האלהים ואת
למה־י האמתיותהנצחיות אשר אושר האדם תלויבהן ״ ונו׳ י»
ומו .לפניך  /הקורא האהוב Iדברי רבנו — האחרונים I
אתריהם לא שמענוהו עוד מדבר אלינו  , /אחריהם לא הביע
עוד לקת לתלמידיו השואפים לקולו וצמאים להקשיב אמרותיו
הצרופות! ,אחריהם לא נשמעו עוז ביעקב כמותם  /ההI
הס היו דבריו האתרוגיםI
מעיון והמחקר מתיש את נחי הגוף ואס בשרו נחושה /
אף ט גוף חלש ענוג ורך !כמותו >* ,בר שקידתו
ועיונו לע החלק הראשון מספרו מועדי שחר  /הכאיב את בשרו
וקצר את גחותיו  /ולזאת גזר אומר לשנות ממלאכתו ולהנפם
עד תקחדש בקרבו עצמה > • ויחליף כח• לנופף ידו שנית על
המלאכה הנכבדה הזאת בחלקו השני * אך .רוגז הריב■ הזה קפן
עליו ולא .נקנגו השב רוחו  /הוסיף כבליו מכאוב  .ותוגה /
והעמים עליו עמל ונעם  / ,ובכל,זאת לא יגול עצור א.ת .רוחו
למק האמת  /ויכתוב את דברי! האחרונים החלה  ,וימסרם
לדפוס  /וכטרם יצאו לאור שמענו קול בונים לאמור ו נאסף
אל עמו I־־־־ הסכת נא  ,ושמע את דברי החנם החוקר הרופא
וצ  £ראהס ^ פר £6.עטר הערץ ( /אשר •זכה לעמוד ;לפניו
ד«
ולשרת אותו דע צאת נשמקו♦׳
" משת הלך לעולמו בחתן יוצא מחפתו י כאשר ראינוהו
ינ *י חייו .צועד לפעולה טובה שקט ושליו בלי אומר

( סד )
מלי מריס  /גן שקנו ושליו ישן המוחה * אס אשנח מוח הישר
הזה אשכח ימיני אשר תמנה ראשו נצאת רותו •־ רעי I
אהובי 1אוהביו Iמדוע מרחוק עמדתם ? מדוע לא מהרת»
לבא 9הה  /מדוע לא זכיתם לעמוד עליו ולראות פגי הצדיק
הזה  /עת ערד מעלינו • »
ביום השני העבר ( כ ' שגט החק״מו ) שמעתי שהוא שוע
על ערש דד ומהותי לבא אליו  /ונבואי החדרה
מצאתיו עומד וריסק בדברי חשבון! ועל שאלתי  /מהןל
דודי Iענה אוחי לאמור « שבת העבר יצאתי החוצה נקור
« היום  /והרגשתי כאב וקוצר רוח בשוביהביתה » י אחר זאא
דבר ממי על אודת יאקאני ויאמר  « :שש אנכי על גלותי
« jאת הריב הזה ני היה עלי לעולולמשא • נלאתי נשוא טרח
« כזה יג קציר בת אגני  /בח זכרוני נגד ני זה ימים לא
« נכיר  /לזאת עמל אנכי לסדר אק דגרי חשמותי • ג 0
!« נתמעטו נחות גופי  /ואני חלש מאוד מאוד ״ “ ואחרי
מששי את דפקו מצאתיו דופק ידרכו* אך נגדה עליו הריק
את הליחה מעל החזה  /ולזאת לקת פעס אחי פעםדבש
({! קר ) לתוך פיו נדרנו נל הימים י ני היה אוהב מאד אח
הדגש * ואחרי בלותו לדגר ממי « הלכתי מאתו מבלתי חתןל
מרקחת  /ני ידעתי את טבעו שלא יכול לסגול סממגיהרבואה* »
ל* למזורחו גיוס השלישי שבתי לראות גניו קודם חצות היום§
מצאתיו עטוף באדרת שער שובב על ערסו ופרו
רעים מאד ♦ ויאמר לי tבבדה מלי מחלתי היום מאד מאד§
לא אוכל הקיא ליחת התזה  /לא יכולתי אבול וגם שנקי גדדה
מעיני  tובל נחתי גחדלו * עודנו מדגר ובנו הצעיר בא
החדרה  /וירא את הנער ותה* עמו רוח אחרת  #ויספריל
את יקר הגער הזה ואת תבונת גמשו לחכמה ורעת * אחרי
זאת מששתי את דפקו ומצאתיו נודד והולך לאט לאט* ואפציר
נו לקחת לפעמים כף אתת קטנה מן המשקה המקרח וממתנת
הליחה אשר הכינות*ול  /ואלך לדרכי * »
מ בערב נשעה התמשית מצאתיו שוגב על ערסו וחום קדת•
עלה נדמו י אבל רוחו מיתה צלולה מםשאיבת
האויר

( מה )

הישר
מויז
• רעיI
והרק®
לא
הצדיק
נד
שהואנוע

יאהיזררה

 /מהןל
וצהנקמי
אחרזאת
גלותי
מל
נשואטרח
ה ימיםלא
זי * גם
י‘ואמרי

דבש
פפס
נ«דאהא
!סי חחול
ואה*44

והרום1
וסוופדו
מאד*
*אז
סיגודא
!צלואנ
ויספר'ל
י אסרי
אפציר
/
משתנת
,

והושקיה

שאיבת
;ם
י

נקלה ול יהי ממה שהיה קודם חצות הץם * אחרי
האדר התשיעית כנה החוס  /וגס שאיבת האויר לא כנדה
שעה
עליו  /אפס אמר לי שהרגיש מכאוב תחת לגו ( טטיגע)
וחשגס לרוחות סנומת גמהלכי הליחה * ולזאת הסכמנו יחד
האדון הרופא בלאן• ואנכי לתת לו נקיית המעיס על ידי
קנתהשלשול  /ולשום מטפחת חמה על מקום הכאב וואס
נוחת לא יכלה המכאוב  /צמו להקיו דמו • ונשמעו אותנו
«זהירים את האנשים העומדים עליו לצאת החוצה  /אמר
נדרן שחוק  :הניחו להם  /הלא לפי דעת קצת חכמי הטנעt
האויר גחדר מלא אנסים יפה לנריאות הנוף ״ “
" כבקר יום הרביעי בשעה הש3יע* ת בא גנו פתאום נחרד
ונרעד אל נייד ויקראני לאמור  :גא נא חיש אל
אני  /כי נכדה עליו מחלתו  /ותדד ממנו מנות « ויהי ננואי
אליו  ,ראיתיו ובהלה אחזתני * פניו חמרמרו והלבינו  /וגם
אור עיניו לא היתה עוד אתו נמאן ״ ובשמעו את קולי /
קבלני בדברי חן נדרכו  /ויאמר « אל גא יהר אפך ני קראתיך
« היום נבקר השכם  /הה  /הצילה הזה היה מר מאד  /לא
״ נחתי ולא שקטתי  /המכאוב עזמי  /אפס פעמים1שלש
«< הסנתי את רגלי ועל זה נחלשתי מאד מאד * “ ואחרי
הגליגתי עניידו לאמור ״ .אמנם לא ידעתי מה לעשות עמך /
תש נח אתה ואינך סובל סממני הרפואה * ויתחזק וישב על
הערס ויאמר  :אנסה אס אוכל עמוד על רגלי אולי יטבלי "
וישב כרגע  /ויקס וישוב אל פרסו ♦ ויהי
ויקס וילך אל
נסאוהשני לדבר על אודותיו עם אשתו ובניו /
גצנתי אל החדר
שמעתי קול מתנועע בחדרו וארון אלץ לארא והנה הוא שוכב
ישן שנת עולס  /כאלו נשקהו מלאך אל מעל האין " עוד
תאר פניו מלא שכל טוב  /צורתו לא נשתנה  /הוצק חן בשפתין
נמותוצגחייו ז חנקתי את ראשו ועמדתי כאגן דומם  /מנל*
זעת כנות ימין ושמאל 3עצכ וכאב נעכר  /ואך לגי הומה
לאמור  :יואל אלה יפיל עלי תנומה  /אנרעה אתו  .ועמן
אישן המותה Iע׳' נ דברי החנם הלל w .
קול השמועה הרעה הזאת נשמע ברחובות ברלין ותהם

1

נל

( מל )
צל העיר * צל יודעיו ספקו כן* אל ירן*  /כי אגל ‘
משושם ומחמד לכס  /וכל קוראי ספריו נאנחו " וי־הי אגל
ומספד וכני לכל איש כיהודי סולתו מן העמיס  /וראשי
הקהל יע^׳א קדשו עצרה על כל קהלם ויפריעו את העס
מעמדתו ויצוו עליהם לכלי פתוח יזכויותיהם ולבלתי שלוח יד
כמיף וממכר עד אחר קבורתו י ויניס משרי ברלין זמנית
המלכות שלחו אל אשתו לנוד לה ולנחמה ♦ וככל מקיםאשר
פס משה ושמעו מגיע  /נשמע קול יללה וכני ומספד לרניס
כי גדול יקרו וכבודו בלב כל מכיריו  /כאשר י עידון הקינות
אשר נשאו עליו רניס ממשוררי העמיס * ) ועל ראשס
מחכספראפעסר ראמלר משורר המלן־ יר״ה אשר חכר קנה
נעימה בה יבואו שתי נשיים קוננותשסהאחת שולמית (כנהנה
מסתישרל )  /ושם השנית אייזעבי'א (לכנוי עםהנוצרים ) ) **/
אשר לעומתן תשאינה קולן  .על מות החכם ו״ל ולגודל
פרכה אעתיק הנה שתים ושלש נתיס :
#ולפיה
בת עמי ן איה איפא תמי ך ואורץ #
מי חכם ויורה דעה ?
 1זה 1ראש מוריך גוע ׳ איהו ן
איייזעג״א
הבת בר־^ ין Iמו יקום בתושייה לנס עמך ן
חכמי אמת איה אחיכם t
1זה ! ידידכם גוע ׳ איהו9
הנמה
*)

לטוב‘ יזכר שס דזאמןמאגיסטר

קאנץי

אשראבר שייר' מיוחד ,

כנה אותו ו׳ואהנט  Tjnfr Dtenדער וויי* ע
סונר 1על
 jr CJL'Wונזכר אותו לטובת עניי ישראל .
** ) שולמית אוניאייזכבי ^ ה 6ייני טר1יארקצונטצוטע א1י^
רען טצור דעט יידפן ווע^ט ווייון  /תצמעש

4צוד .ן5קצ קצור! * plrnh
רצור׳ולר י

tö

i
כיאבו
יהיhü

זרל/שי
!1
^ 1העם

ואיייזע * *

« 1לימית-

לןס& ף* ׳ ו/ושירת ׳ וחסד "
קוננורת * הדi
פן־מנוזס עובנס גוע— ואיו•

שלומיו

ומדין
־לץ
אשד
זיןיס
פדלרדס
הקמות
!ן
ראשם
על
חברקנה
(r
כנהנה
ים))"/
ולגודל
"ל

(

עולמית

ךןךז ן חו^ה לזיד־־ו עין <ד*עור ׳
^נפו{* משענדת ׳
 äStא^מנה הרנין

בתנחומתו1

«זייז ^ ניא

1

ך!! ! -הו*אדד ^ו ו! ומך/ b *h
?* יתומיס אב רדזמיס ׳
! S3Vהי ^ ן• פתח דל־יתו *
*מימית

ואייזעני*

בצו צי פס עוזי ׳
יתומיכם ד/לילר ני שדוד מושיע ׳
אלמנורת שאנז־ת

עמר;

; מיוחד /

; 1ועל

ע« אל
דע !» ,
!:

קנוי־ז

כי תלך

מנחס *

כל השיר הזה מספר מהללי החכם והוא רב הצחות מפורר את
הלב < ולזאת שברוהו האדון קאפעלדילעקעואר וועסלי
צן אחי המלץ ר׳ תידץ ודזל בשיר וכגון  /וקוננוהו שרים ושרות
נמקהלות עס לכבול ולתפארת ישראל * ורגיס מחכמי
העמיס ושריהם העמידו מצבה בגנותיהס לזכר החכם הזה  /וחכמי
ברלין עודס המס מקבצים כסף מנדיביס למען הקיס לו מצבם
באחד שוקי העיר עם שלשה חכמים מעלתם אשר היו אנשישם" בל
נל זאת יעיד יגיל את שלמות החנם הזה ותומו עס אלהיו
המפאר ענויס בתשועה ברצותו בס  /כי אף שעמד בל פע©
׳לקראת קמיו  /וכאן תפלה ברבים ממוריהם לעין העם /
והורה בכל תבוריו שלא יאבה שמוע אליהם כעניני האמונה /
והניע לפעמיםיסודי מופתיסס  3 /נל זאת אהבוהו וכבדוהו

שנע

*

גסח )
שנע על אחת מאשר כבדוהו אנשי עמן אשר החזיק
והיה מגן בעדם כל ימי חייו "

אמונתם

עמוגיוס ד' ה' שגע החקמ״ו בן שגעשנה

ויאסף משה אל
* וחמישים שנה,וחמש חדשים  /ויקבר למחרתו גיוס
ה׳ וישכב עם אבותיו ♦ וכל תלמידיו ואוהניו נשאו עליו קנה
ובכי ן ויהי אגל כגד לכל תכמי הדור אשר ידעו ערוך גדולתו7
וגנל ספרי הקורות ומבשרי החדשות אין אומר ואין  .דברים גלי
נשמע קול נהי על מותו  /וקול רנה והלל על מעללותיו נימי
חייו ״אשרי ה $יש שננה לוI

כלאואחי וריעי המשכילים נעם והישריםנלנזתםIנכרעה
נברכה לפני ה׳ עושינו ונודה לשמו על העוג אשר גמלנו
לתת ימי חלדינו בגורל הצדיק הזה « אשרינו שזכינו לעמוד
לפניו לשמוע לקח מפיו ז אשרינו שנתן לנו * 1היס עירם לראות
ולב להבין אמרותיו לצרופות הטחנות חיים לשומריהן ן אשרינו
שלמדנו ממנו ערוך אותו ואת לטודיו היקרים < אשרי העלם
שזנה להיות גין ילידי ביתו ו אשרי הנער שזכה לצוק מיס על
ידו 5ני בכל פסע  ..ופסע ממהלכיו הביע מוסר ותורת חיים /
די זרע אמק להשריש בלב נכון להצליח ולעשות פרי — 5אי
לך Iאיש בער אשר לא ידעתו  /וכסיל לא הגנת דבריו$
אבוי לך Iאיש עקש אשר מאנת הטות אזניך אליו ותמאס
בתוכחתו < שוב הבוגד Iושים עינך על ספריו ועל למודיו /
והכלם < הבע אל תולדותיו וראה איך העלהו אלהיס מערמת
^עפר על במתי התפארת  /למטן האיר את עיני עמו בנתיב
האמת והשלום  /והחפר ן שוב נא מחעאתך ערס ינגפו רגליך
על הרי נשף  /חראהי חתת ותגהל  /תדע ני זדון לב השיאך
לתת דופי בחכמה ודורשיה  /תאבה שוב אחור ולא תוכל ן
נרות ברית לשפתיך לבל תוציא על אדם עתק ערם בחנת אוהו
ואת דבריו ז אז תלמוד אהוב חכמה יושר ואמת  /ואז תתענג
על ה ׳! בהפקת עיניך להגיע אל פועלו  ,בדעתך את תעודחך
ואת הארת אשר תעבור בו למען בואך אל המקום אשר שם שם
חוק לך בוראך  /לבעבזר השביע בצחצחות נפשך  /ולהנחיל לך,
מרב עוג הצפוד ליראי ה׳ ולחושבי שמו עדי נצח ♦
אס

אם

 :שנעשנה
:חיתוביום

ו עליוקנה
ךגדולתו/
דבריסבלי
צותיונימי

מרעה
11

אשרגמלנו
דנולעמוד
לראות
יניס
אשרינו
קן
ושדהפל®

ןר) מיסלע

לתלו״ס/

תורבדיוJ
ותמאס
ליו
ללמודו /
מערמת
יס
עמומחינ
ינגפורגלז
השיאך
ן לב

לאחונל ו

גתאוהו
תתענג
ןאז
תעודתו
את
אשרשס
ולהנחיללו
אס

( טט )
מפניהם
אלהיס  .גהלקח
נעס באצבע

נכו המשכילים
מחמד עיניהם מורה דרכם ומישיר לנתם ן המערים
בעם\ הלא נכס היתה יד אלהיס ? — עונים היו האמללים
האלה אשר טעמו את חמת נוס התרעלה הזאת  /מן העליויס
אשר הריקוהו מנלתי מצוא נפשם מרורות למו jשהם ידעו
את ונחלתם ויחתרו אחרי מזור למען החיות נפשם  /ואלה לב
אבן לנס  /לא ידעו ני מרה תהיה באחרונה • שפרה עלי
גחלת הבונים  /מתקם דמעת הנאנקים אשר יונה מקירות
לבם עלי קברו  /כי ממקור השכל ודעת יצאה • מקור נאמן
לאיש החל רוח החכמה לפעמו לנצח לא יכזבו מימיו " הס ידעו
את מכאובם בידעס את יקר ההולך אשר ספדוהו  /ותהי
קנחומתס ללכת את הדרך אשר סקל לפניהם  /ולמלאות את
לבבם מן האוסס אשר פתח לפניהם והשאיר אחריו ברכה וטובה
לדורשי אמת ומוצאי דעת " הס גמר נפשם יריעו אף יצריחו על
המות אשר לא ישא פני איש בעברו כנחל שוטף עלי חלד * ) 4
אכן אחרי הנליגתס ישחקו לפחדו  /ילעיגו לרע® נידונו/לאמור!

9ןת ו #ץ חט?ת ^אר פך :ת ׳
כלו שחתאפס,קצהו ׳
עוד מכתב חכמתו חרות .על לוח ! **)
אל

יא ® אל אתיו נוחם יביע  /מותו לא לקח הכל ! עולנו מי אתט 1

עוד דובר אתנו ***)
אל

אל

לשון

וספר׳

ואפר
משפתי •בשירt rrעפר
ז v ••t
אומרוךברים |י
ד א י4
סא

ביורו ♦
יג

* ) עיין קול נחי להמתין ד* הייץ זדזל גמאסף לחדיי אדר א ,תר! «״« •
*יי ) הן המה דברי המליץ הגיל ש& •

*** )

הש

נאמר ' ZDJרי^ין •

*

(

נ

)

רב לנו  /אחי ! חזינו נפלאות מתורתו  /נשא אותנו נאשר ישא
האומן את היונק אל חיק החכמה  /הדרימו אל משעול האמת
והורה לנו דרך תושיה בהאיר לפנינו את נתיבה * נא  /אחיI
כחזקה בעדינו לבלתי שור ממנה ימין או שמאל  /ונעמולה
בכל מאמצי כחינו למלאות לבבנו חכמה ומוסר 5הוא הנין
לפנינו דרכה  /הוא הציג גנוליה  /לא נעבור עליהם * תולדתו
תהיה לנו לנס  /ותורתו לעיניס י אחת דבר ורבות שמענו
משלו על יעוד האדס לאמור  :רדוף האמת׳ התענג בנאוה<
הפוץ בטוב ׳ ופעור המעולה * ) ׳ זה נ? 1האדם •
אלה תולדות האיש המפואר אשר יאזת אמור עליו דברי
החנם * * ) יקר בדורו יחיד בעמו  /ני כל חכמי
העמיס אשר הכירוהו או ראו את חבוריו  /העידו והגידו שהוא
היה אחד מן היקריס אשר לא בכל דור ודור יולדו מהס רבים
על האו ץ ! ובין חכמי ישראל לא נודע בדורו איש כמותו שלס
במעלות ומדות וידו בכל חכמה וחושיה • אשרי הדור שזנה
נו 2והנה ידעתי נס ידעתי כי גנל עמלי שעמלתי ננתוב
תולדותיו אלה  ,לא מצאתי די הפק רצוני  /אף ני רצון
וולתי ן ועוד נכספה וגס כלתה נפשי לנייר נחרט אנוש את
נל תכונות נפשו הרמה ככל עיז  /למען יעמוד לזכר דור
אחרון  /ולעס נולד אשר לא ידעהו * ואם חדל מאתי עע
׳ תופר ממיר  /לא ארף ידי מלתארו כאשד אוכל ׳ אולי אעיר
חת איש רב פעלים לבא אחרי ולמלאות את חסחני •
רבנו
דמיוויל היח הוא מקור נובע מישיהייס  hyיעוד האדם  /והוא
נול ,?1כל דגר הן «!־;'•גבותיי הן לימודיי וחן מ*׳וויי אאר ?*אד 8
והכרתו  2תי$צו־*
&גכי .וד גל* יהם ^ האיץ  ,והם :דרי ע ת האמת
נגסשיצו * אהבת היופי עס^יעטיק • ד־־״שתדלזת לרתשיג

דנ־־יר־ו ' דטובור־נ עטיק * ועע -ית הטיב והחסד והיער כפי
היכול ; !4פרצוקסיט וב״א«ר ♦עוד האדם אאור אכתוב אי״ה ב׳יגת
,ה ;אד .ארחיב ביאורו ? 5בני אוהבי החכמה

׳

 ) »'Sכן נתב *יליו חבש אחד תחת מגנתו אי«ר הקים ?1זכרונו במחיי
««*ומי :צ!ןד %צוק דבויק  /לו;<*ר דק«ייני*!צ* יינצי14

נאשריש5ן
1:להאמת
א/אחי!
ממוצה
הואהנין
יתולדתו
ותשמעו
גבגאות<

רבנון*ל

היה

קעןהקומה /

ארך השוקים

ומראה
ונחוש מאד מאד י נעל שער שחור ודק /
פניו שחרחרה * לא הדר לו ובכל ואח מצא חן נעין כל רואיו /
ני חכמתו האירה פניו • עיניו היו גדולות ונוצצות הנה והנה
נפתחו את
מרח רקיע  /וכחציס חודרים אל ל 3רואהו •
פיו לדנר  /הוצק חן כשפתיו  /וכל עורקי פניו הניעו שמחה /
ויתר חלקי פניו ושרעוסיו וגנה מצחו כלס הגידו עליו שהוא
איש זן הרעיון ורנ תכונות ונעל מדות עונות * ) " נדנדו לא
הרים את קולו ולא האריך

נאמחתיו /

ונלשון קצר נקי ונכחר * הוא היה
ונפרע נימים אשר נהס חש נחו /

עליו ונוי
נל חנמי
שהוא
;גילו
מהם מים
מותושלם
הדורשונה
3ית ננת!נ

 qfנירצון
ו אנושאת
לזנרדור
מאתי עע
אוליאעיר
t

ואז נתועדז נכיתו חנריס ותלמידים המקשיניס לקולו  /ובשובו
לביתו מצא את הועד הזה  ,ונחוכס חכמים תורניים פליסופים
סוחרים ושרים ויועצים וקנים גנריס ונערים תושנים ואורח* ©
אשר נאו לשאול לשלום לו  /והתעלס עס נלם גאהניס  /וספר
להם חדשות

־.ז

נחנמה או

»

זתלהעייג

וך־־עיףיפי

י איית נ«<י

; ,1ר»ו בחי׳י

כתולדות הזמן /

והתונח

עמהם

כשוויו

ותשובות המחדדות את השכל  /ונתן לאיש איש מהם די חקו
לרוח נו נפשו * חאת היתה מסנלותיו הנפלאות  /שהיה יודע
להחונח עס כל איש

כעניינו/כסוחר כשופע

נפילסוף

נתורני•

כמדקדק ונו ' איש איש לפי עניינו מצא אותו נכון
כמשורר
לקת§ וננל ואת לא נשמע מפיו
להתיעץ עמו  /ולקחת מאתו

מנו

 '« mלו<ד8

ני אם

דנר

ננחת

צוהנ מאד את החנרה /
ולא היה מתנודד ני אם

ננקד השכם משעה רניעית אחר חצות הלילה עד השעה השמינית
או התשיעית  /ואחרי זאת הלך לחנותו ועסק נממנרו עד
חצות היום ולפעמים שעות שתים או שלש אחר חצות היום /

ו

רם! והוי

ונבוההחזה /

* )

בג 4

לשון

נמצאים כמה וכמה ציורים ממנו אשר נעשו| ע״י אומנים גדולים trhx
המפוארה שבכלים היא
בצבעים ואליה על לוח נחשה ׳ אמנם

ואחדיח
הצורה אשר  ,עשה האדון נ 1ריש צייר המליך ידיה בברלין ׳
בשטוטגארד
מיללר
כדמותה < עשח לוח נחשה ע״י האומן האדון
בהוצאת ראשי הברת חנוך נערים מנחה לאדוננו המל^ ך ידיה  /נאותח
מאד מאד • מלבד זה נטגעה צורתו במטבעת כסף וזהג ע״י האומן
אבראמפאהן ׳ פתח חותם בחצר המניך • וגם חצובה באבן
האדון
טאסארט פוסל המלך • והיא עומדת דז !כךו|
שיש ע״י האומן האדון
על עבוד של שיש נאה ~ מאך בחדר ראשי הגרר .חנוך נעדי  8׳ .

( נב )
לשון גוזרת אומר ומחלעת משפם כלשון המורה אלהתלמידים
כי אם שפה רכה דורשת את האמת  /כתלמיד החפץ לקת
ומתוכח נשאלה וחשוכה עד נואו אל קצהחקירתו י הוא היה
מהר מאד מלדנר לפני איש אשר לא מצא את לנו נכון  /דבר
בחכמה הנשגנה י ועיני ראו בבוא לפניו נחור רך נשניםושאל
«אתו פירוש נדכרי הראג׳יע על ' דנר ההשגחה הפמרת 1למען
התראות לפניו נפליסוף  /והשיג לו  :גס אנכי לא ידעתי
הרושו ( /דרושה תחלה נמסעלות אלהיס וננהנה חסדו ועונו
על כל בריותיו למטן נדע גדר ההשגחה tועול חזון למועד
לעמוד על נונת הראנ״ע י בבל מפעלוחיו אהב מאד את
הסדר  /ולא התוכח עם איש נשום דנר  /ערס סדרו תחלה
את חלקי הוטח מן היסו? נה עד קצה בחינתו  /ונתן תחלה
אם מחשבות המקונחיס צרופות ונכונות יחד נגדרי הדנריס
אשר דגרו גם 1ני אמר  :הרו 3מהמחלוקות והפלפוליםאשר
ייפלו במרי חכמים  /גסתעפים מחסרון גדרי דגריהס «
ולפעמים דעות שניהם שווים נלגם jאך ע׳׳י דנורס נשמנו
מדמו רחוקות אשה מריעותה • וכנח הסדר הוה נהדר מכל
החכמים אשר קראו את ספריו  /ני ידע להקל על הקורא את
בל רמ קשה נחיזירות עמוקות  /מל ידי סדרו אתהמאמרים
גצחת לשונו ובארו את המושגים גגדרס המרחקים נלמושגים
וזלתס וזרים ♦ וזאת אחת מן המעלות הרמות אשר לא כל
אדס זונה בהן • ולזאת שנא מאד אח דרך הפלפול אשר
הורגלו בס תלמידי גני עמינו להיות נבהלים תוך דברימכריהם
בשאלות וקושיות ערס הגינו את אשר דברו י ופעם גא אליו
אורח איש פולניא ואמר  :נאתי מה לפלפל עמך 5ויפנה
אותו גפנים שוחקות לאמור  :אל תירא אדוני Iשלום יהיה
לנו ! שכלו היה צרו^ מאד לרדת אל מעמקי החקירה בכל
!גר נשגב* ואהב מאד את החריפות בעדני המדע  /אנל
יותר ממנה אהג את הסברא הישרה  /כמו שנראה מכתבו אל
יאקאבי מעתק לעיל עמול ק*ד וקיה * וכה אמ* לפעמים
אל ריעיו ; מהרו מאד במשפעי השכלהפשוע  /כי הואשופע
&דק אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד  /הוא ירחיק שקי
והמו־שנליות
*כנולו  /אס אס קעעהו זתתחפשהו ננל הלמודיות

< גב )

מידינו /
החפץלקח
־ הואפיה
כין /לנו
מניסki
למען
חז<
ידעתי
לא
זסיוועונו
למועד
חזון

« 7לולאת

תחלה
סלח
תחלה
ונח!
הדנריס
רי
אשד
לפולים
דנויהס1
פרסנשמו
; נהלומנל
 Jהקוראאת
מאמריס
וה
ררםגים
נל
אשר לאנל
אשר
:פלפול
חבריהם
׳נוי
אליו
!נס נא
וזן5ויפנה

שלוםיהיה
וחקירהננל
[לע /אנל

;ה מנקנואל
לפנמים
מ*
שופע
ינ הוא
ן ימייןםי\

המהנלי(א

סלס

וגם
שבעולם> סופך לתת ד:ן וחשבון לפני גם משפעו *
זאת אחת ק המעלוס היקרות בהיות 5תי .ן1ה הסגולות יחד/
כי לפי הרוב לא יאהבו החריפים את הסברא הישרה  /ונעלי
נפל הישר יקוצו בחריפות  /והוא אהב את שתיהן  /גל אחת
צפי ערכה לתכלית שלמות הנפש  /ונוכל לו,מר עליו  :שהוא
בהר את החריפות להתהלך ולהשתעשע בה  /ואת הסברא
הישרה לנוח ולהנפש בה * )  5מלכד זאת היה-ול שכל חד במ& ל
מליצה וחדה  /אשר אס פנע נו נשונאו ואיש ריבו ירד׳אל חדר♦
לנו כמדקרת חרב * * ) אמנם היה נשמר מאד מלהשתמש בו/מדאגה מדבר פן ישנה כעס בשיחותיו  /דחן רגז בלב רעהו
־ מלי דעת " זה אחד מן המכשולים אשר יזהר גהס המשכיל
בשמירה מעולה  /ני אף בלב עוג וכונה רצויה ינשל■בו /
ויבוא להלבנת פני חבירז ויבעיר שנאה וקעעה על לא •דגר ♦
כבר הזכרתי למעלה ממלת ענותנותו נגד כל איס ./
מימיו לא התגאה על איש  /אף על הקטן שבקטנים /
ואס הוכיח לאיש על פניו  /סבב את דבריו בוונוח גאה בשלות
וחשובות עד בואו אל הענין אשר בקש לדבר עליו  /ובטרם
ידע האיש אח מבוקשו  /ראה גלכו את אולתו זאת שכנתו י
האיש אשר ראהו פעס אחת ושמע את דבריו! נלכד באהבתו /
ונלכב לתוכחתו ולקחו  /ולכן באו אליו גדולי עס לגלות לו
את רזי לבבם ולהתיעץ עמו על אודותיהם • כל בואי ברלין
כבדוהו לראות פניו  /שרים ורוזני ארן אשר נסעו מארצם
לשוט כארץ לראות חדשות ולשום לב על כל לכר יקר  /צא
ישבו בברלין ימים אחדים מבלתי בקרו בביתו ? והוא קבל את נ3
אדם  /כשר כהדיוט  /כלמוד נאיננו למוד  /בפניס יפות * אמנם

לא
* ) ואא  £ס ( זאגט עד ) וזיךווייניםפערףלאדא .ן u*♦» 11פאן
ד ער העערטטראשע אבצ  £1יהד] מיינם  /סטעה♦ איך
טט,־ ^ א!; ד ז51י תיך נז אריענטירן * מארגן שטונד! זייטע  165״ *
* * ) וואן ועזי דיא ;א  5עראינדזנ 4כ« ד עד אגטוואדט אן דען
קאטפאד
העדרן זואזעט ווענדלטזאה} פאן יאחאן
זא 1ואםער •

( נד’ )
לא הניח לאי® להללו בפניו  ( /אם אמר אחד מן האנשים
הנכרים האלה  /ני בא לברלין למען ראות פניו ן השיב /
ההיית במקום פלוני וראית את החנם פלוני  /או במקום פלוני
וראית את החכם פלוני ? למען הורות ני הוא קטן בעיניו /
וראוי לתת לב על גדולים ממנו בחומה :־
חנם לב יודע כי ההסתפקות היא אחת
כל
מבלמדיהן לא תכונן חנמה אמתית בלב
חומד מותרות אץ להעשיר ולהרבות הון  /לא
על החכמה  /גס לא ימלט מחטאת הבצע /

מן המדות אשר
אדס  /כי איש
ישקוד בכל לנו
אשר בראשיתו

יתחפש במטע החושיה לאמור  :אך למען הספיק נפש אקנוץ
הון  /ואחריתו להיות יצר רע שולט ומושל על כל מפעלות
בשיו5
האדם  /מוליכו אל דרך אשר לא כן  /ועוכר את
אמנם כרמו ז״ל היתה המדה הזאת ביתר שאר ויתר עז /
ני היתה כציר לסבב עליה כל מלותיו ומעלותיו הרמות י
בסבתה נמלט בנעוריו מהבלי הימים האלה והספיק את נפשו
במאכל ומשתה כד רעבונו וצמאונו  /ולא חמל מלבושי שש
ורקמה ( המרימים לב אנשים רבים אשר לא ישומו עס כלבי
צאן לעמוד נגד מלכים ) כי אס הסתפק בבגד נקי מפני כבוד
הבריות ובמחלצות להחשות מורם וממטר  /למען קדש את
גס בימי חורפו עת אשר
כל כחותיו לתקרובת .החכמה *
לא כחשב הכשף למאומה  /וכל אוהב כסף השביע כסף נאות
נפשו * ) לא שס לבו עליו ולא פנה חל שטי כזב  /ני אס שמר
את תפקידו ולא מש מאהל החכמה ל ובנח המדה הטובה הזאת
גבר עלינו טובתו  /כי בימי חליו ומכאובו  /אחרי אשר נכר
סרה ממנו תקוה לשמוע עוד מפיו לקח  /עמדה לו הסתפיזותו
ופרישתו מכל תשוקות הגופניות להחליפו נח ולהחזיקו שגית
לדרוש טוב לעמו לכבוד אלהים ותורתו * וכך כתב עליו אוהבו
החנס האדון פראפעסר ענגל אחרי מותו « לולא נשמר החנם
״ האמתי הזה בכל נחו מכל תשוקות הנפש והגוף ימיס רב־יס,

*)

לזר לייט רעס

וינענ׳יעהרי4ן קרי 4עס •

*

( נה )

מןיזאנ
 5השיב1
:מקוספלוני
עןנעיד! /

;«ודוחאש!
 /ני&יש
ז 7בנ3לנו
ורראשיתו
נפשאקמן
יי1מכפלות
אתנשרו
"הרע!
רמות
אחנפשו

מן בסמני
כבוד
ן מפני
ץג הדםאת
אש¬¬
ו בת
;)נאות
שמר
נ־ אס
הזאת
הבונה
ד• אשר גני
תפדוהו
}חד1pשדין
שמרהתנז
מיסרלש׳
היה

" היה מר נאסף אל עמו אחרי סתגלע הריב אשר היה לו
והנה מתשוקת הנוף נרחק בשמירה
"פס לארואעער ן
"מעולה פד יו ס מותו  /והיה לנר נפלא לראות נוף אדם
" מתכלכל ' ומתקיים6ומעט סמוון אשר החיה בה את נפשו וה
״ ימיס רבים  /ותהי גס עגמת נפש לראותו יושב על המשתה
״אשר הכין לאוהביו וריעיו  /והמה אוכלים ושותים ושמחים
״כאותם  /והוא  /בכל תשוקתו  /לא טעם ולא שס Uפיו
״ מאומה  /כן כבש את יצרו בתשוקת הגשמית 5אמכם לא
״ כן בתשוקת נפשו אל דברים הרוחניים  /היא נברה עליו ולא
״יכול צה  /כי אם אחת אחת שב חל דרכו הראשון  /והריס
״ ידו שנית

להורות לבני

דוח את אשר חקר ואזן כימי

עלומיו9

״ ולו הניחוהו ללכת שליו ושיזט מבלי הקרה לפרו אשון  /היה
״יגול לעמוד עוד ימים רבים על הארץ״ * ) •

האלהיםברכו כעושר די הספיק את ביתו ברווחוהותר /
ובזאת היה יכול למלאות את צל משאלות לבבו /
לתמוך ידי אביונים  /להטיב עם בני משפחתו  /ולפתוח ביתו
לאורחים  /ולהושיבס סביב לשלחנו ולהתעלס עמהס באהבים *
נביטה נא על חשדי האל יתברך עם האיש הזה י הולידהו
במצב העור והמחסור למטן אלן נפשו לבחור בחכמה  /ואחרי
הממידהו עלי מכונו בכל חכמה וחושיה  /הנחילהו גס הון די
מחיה  /מבלתי מתנת יד זולתו  /למען הרבות לו טובה « מתת
אלהיס היא לנפש ישרה להיות נשגבה מעל כל דאגה  /למען
השליס את חקה • ולולא היה עני וחסר כל בנעוריו  /מי
יודע אם הגיע• למעלתו הרמה בחכמה ? ולולא היה עשיר
אחרי העמים עליו עול כלכל אשה ונניס  /מי יודע אס היה
עומד נתקפו  /או אם נתכבד ונהדר כן בין בני עמו ? "
ראיתי רבים מבני עליה אנשי מדע ואוהבי דנה  /ואחרי אשר
העלו על שכמם עול מחית נתיהם  /ולא השיגה ידם לי
חפצם

*)

לוין דער
עריינדי

עלוו־רעדי לו

לעמיהם "

רעד

טריפט 4לון דיצי

(

נו )

חפצם  /היתה את® רוח אחרת  /מאסו כחכמה  /יתעבו
כמדע  /וגם כמעשיהם שנו את טעמם 5ני נכרתו לשאת
פנים ולדנר חלקות לאנשים אשר העיגו עמהס  /וסופם להיות
נזוייס כעין העם  /ודכריהס אינם נשמעים 9מכל ואת שמר
האלהיס את רכנו 1״ל לעוכ לו ולעמוי
גמדה הסתפקותו כעניני מחייתו וצרכיו לבלתי היות אן
להעשיר  /נן היתה ככל פעולותיו אשר פעל לעוכת
זולתו  /לא נקש שנר ולא תודה ✓ ולא רדף כבוד ושם  /כי
אס עשה את אשר עשה מפאת הנווכ והתושיה הנמשכת עם
הפעולה עלמה 9ואחרי נלזתופעולה עונה לזולתו  /אובהמלין
כעדו אל אחד משרי העדינה  /או כספחהו אל אחת הכהונות
יחי נהם  /או נהסר מעליו אימת עונש או חרפה כענת על
אחת מחקי המדינה  /וכהנה רכות  /כי כלם כאו אליו לכקש
עצתו ומליצתו  /נראתה השמחה על סניו! כאלו נעשתה
הטונה הזאת לנפשו " זנן הסתפק כנפש חפצה גס לשמוע
דגרי חכמה או מליצה מפי זולתו  /ואף אס לא■ יקרו בעיניו
־כיל כך ן שמע את הדברים גאז ניס קשובות  /וקנלס בדנרי
חן  /כאלו היו נפלאות לא שמעס אזן אנוש עד הנה  /למען
תתעצמהנלב המדכר או המליץ לאמן את נחו עוד  /ולהשלים
את ידיעותיו 5אמנם לא כן כדנרים הנוגעים כבחינת האמת
והשקר  /בעניינים האלה לא הסתפק כדברים כינונים • ולא
נח ולא שקט בבח־נתו וחקר והוסיף חקור עד צרפו את הדבר
והוציא את האמת לאור מזקק שכעתים ״ _ ני על כל מדות־ו
הטובות הגדילה מדת אהבת האמת םלשהמדותהג1ה ההסתפקית
והעטה ואהבת האמת היו יסודות לכל תכונת נפשו וגדלו
־ותפארתו ז בכח ההסתפקות חכם  /ככח הפכוה נאהב  /ובנח
אהבת האמת נשלם י• חפצו ומגמתו ויגיעו תיו להטיב עס כל
איש אשר בקש מטנו עזרה  /נודע מאד לכל יולעיו  /ןא על
כלס נכרה תשוקתו וחדיצתו להורות את האמת  /ולהעיר בלב
אנשי דורן רוח הבחינה  /לנקש דעת ומושר זתישיה " בספריו
ונובוחו עם אוהביו ובאגרותיו אל מיודעיו שם כפעם כפעם
רומי התושיה למען הועיל כלמודיו לכל אדם כפי מצבו ותכונתו*
I
הטוב

( נז )
חטובאשר עשה לעמו

ינחןלשתיפנות /האחח  /הואהיה

הראשון אשר השיב את גחורי מי ישראל אל מקוד
התורה  /ני דורות רנות אשר לפניו  /עזכו מי עמו אח הדרך
הישר אשר הלנו נו חכמינו האמתייס ו״ל  /לדעת תחלה את
התלמוד5
התורה שבנתב על בוריה  /טרם ירדו לעומק יס
וינחרו נדרוש טרס הנינו הפשע ונתהפוכות כאלה נשתכחה
התורה מישראל  /ולשוננו הקדושה והצחה שנתה את פניה ז
ותהי לשון עלגיס 5איש איש עשה כה את אשר יזם לעשות /
ועל■ כל דמיונו רעיונותיו המבולבלות מצא כמוב נמקרא לדרוש
גו את הבליו ואת השיח והשיג אשר לו * )  /אמנם רמו ו׳ ל
כהורות את דיך
סקל את הנרס והוציא משם כל אנן נגף /
הקודש איך ילמד הנער את הלשון והמקרא טרם החלו לשוס לב
על הנחלים הנובעים ממקור מיס חייס הזה  /וכהקדמתו לספרו
נתינות השלום שקל נפלש מאזני צדק ראשית למודי ההגיון
נערך ראשית למודי חכמת הלשון  /למען העיר את רוח
התלמידים ללכת דרך נכונה " ואס עוד היום לא נקיה עדת
 .ישראל מחטאת הזאת  /ועוד רנו ניניהם אנשים מלעיגי לשון /
ומשחיריס את יפעת התורה הקדושה נהנלי סעיפיהם  /הלא
נכדם המה בעין כל משכיל אשר קרא פעם אחת את דנרי רמו
ז״ל  /ומיום אל יום נחלשה עוזם  /ועוד מעט ואינם  /ני
וכיתר
גס המה עושו וישונו מדרכם ללמוד טרם ילמדו *
מכתביו הרמים כעל רכנו ז״ל פועל רב כין עמו '  /כי הזרם דרך
לחנך את מיהם איש איש לפי מדרגתו  /וללמדם לשון ושפר
להיות איש איש מדבר כלשון עמו אפר הוא יושב נו כלשון צח
ונקי

* ) אולי ייזש־וני קלת מקוראי " נרי ני באת ,דהה לנפח־ " ח על לומדי תורה
אסר לא בגו בכתוביס  /חלילה לי י חי אנכי כ* אוכיח זולתי וני אורהו
זי ! ? אמנם כוגתי על קלת הלרשניה וחחברי הפריס וזלא הבל ורעות רות ׳
מבלי דעת ״בר בתורה או בחכמה < ושכלס אך פנל המוניי יברי נתוק ול1ו;
נבנגמת שיתי סכר  /יט־מ רק בעץ סכל ויושב קרגות ׳ ולב הכה יכאיבו•
והיו ימרורות למו • והמה מחבליה כריייה ומגלים פניה בתורה פלא כהלכה
אוי לנו! גלותנו ופזור קהלנו הקבר לנו nhtי והנה בידי פלסה ככרים כלה
מקריב! ו ?ל כל קיראיייפי '" 3ין* ליאות אמתת דברי ללוי! עלי
הניפסיס
•
וא&לחה ' לידו חנה א*1

( נח )
ונקי * ) ולהרגילם לאהבת החכמות הלמודיות והשמושיות /
נאשר יעיד הזמן כי נמצאו בינינו כעת נעלי לשון  /משודרים,
ומנגנים תוכניים והנדסיים אומנים במעשי חרש וחשב •
לא
אלמן ישראל  /ולא עוד יהי לחרפה בגויס לאמור ; אך עס
חסר לב הוא לא יצלח לכל דבר "

!
‘
;;
i

הפנההשנית בבחינת טובתו עלעמו  /היא
העמים ♦ ני בכתבו את ספריו בלשונם צח ונקי
נאחד הגדולים אשר בין חכמיהם  /קנה לו שס טוב  /וידרשו
 vkרכים מראשיהם וגדוליהס להתוכת עמו  /ויאהבוהו ויתחברו1
עמו לפעול יחד פעולות טובות לאושר הכלל  /ויסירו נמה !

תפארתובין

מכשולים אשר היו לאבד נגף לבני ישראל בימים הראשונים /
בעוד העת שכל האדם כפוף תחת מוטות אולת הכומריס אשרj
דרשו את רעת העם הזם  ,אלה בקשו להדיחם
מאמונתםj
ותורתם נחזקיד  /ו1ה אחרו  /עס נואש הוא מפזר ומפורד כין ;
העמי© /לנס ולאות ני ידן! היס נגעה בו על דבר מאשו בתורה
החדשה  /ותהי להם שפלת עדת ישרן! למופת להחזיק אמונתם ; /
מכלי שוס לב כי המה פשעו בס  /ובמרד ובמעל הורידו אותם
 kתחתיות הי 1ה 5וזולתםאמרו  /הניחו לעדה הרעה הזאתללכת
נצאן בלי רועה! מוזרים המה לנו  /האלהיס עזבם והדיחם
מעל פדו ואנחנו נחוס עליהם ונרחמס ? את כל דברי הנאצה ■
האלה הפיר רבנו ו״ל מאת פני עמו  /והורה בחכמתו ובמדותיו ;

מדי  .דברי .בילדן הלשון זכור אזכור דברי אחד הדרשנים הפועריס פה לבלי
חוק  /אשר הוכיח את עדתו על לבר שוהם לב על חכמת הלשוןן אן
מיראת המושל אשד הוא יושב תחתיו החניף בחלקות לאמור
גס בכתב ולשון
נכריה י יבקשו חשבונות רבים  /כי יאות הוזה *לבדי ׳ ותיקון ג־ול הוא זה תיקן
מליגה  ■/ואלה בגי שה מחשבי קיצה קץ ותכלית  /פמא יש חרה אחרי שיגדלו
לא יתמידו בלמודי תורה ׳ ויהיו לכוחרי ארץ כחור החור ולא ידעו את לשוגה
ואת נתנה ׳ ואיך יכחרו זס בזה  /הלא נפלגה הארץ ויושביה ! לא ישמעו איש
שפת נכריה ׳ יכו׳ “ צר לי עליך  /הקורא כקול ! אם לא י «בה בעיגיך צחות
הלשין ני אס להשתמש בה להוחרי ארץ סחור החור י מכותלי ביתיך נכר שכחמי
ייתה ׳■ האר תכונת רויזך כתאי פד ספי ‘ ׳ זחחשבותץ בלולות ומעורבכנת*
במאמרי

מדרשיך jהואל גא שבת דוחס ללמוד תתלה ואתר הדבר י

( נט )

שיות

שוררים
!!

ני גס לא*ש ישראל חלק ננחלת התושיה  /ני לא נופל הוא
מאתד האדש נתורת האדם  /וככל זאת לא סר מדת אבוידו
והחדק
אך> פסע אחת  /וקייס מצות אלהיו בכל לכו /
אמונתו נגד כל ‘ הקמים עליו נסוג טעם ודעת * הה  /עמי /
עמי\ מי יהן וילכו רניס געקנותיו ✓ להאמין בי״י אמון צדק
אשי לא ינועו ולא ידעדנל תחבולות ומחשכות אנוש ממקומו5
לשמור תורת משה עידו הטהורה והצרופה ככל נפש  /כאשד
־הורה נספרו לדושליס * ,ולכבד פני חכמים אמתייס כנל לר.
נאשר פשה משה 5חננו אלהים Iוהאצל עלינו מרוחו  /קן
למען נעבדך ונשמור
נלכנו מ :ראת! מחכמתו וממוסרו /
דבריך ונכבד • את כחיריך אשר שמת עליהם רות חכמה עצה
ונינה כאשר עשה האיש היקר הזה כל ימי חייו * אך בדברנו
נגד חכמים בעיניהם החזיקה בעדנו ושמור את נפשנו ממורן
לבב  /ותן בכו עוז ועצמה להוחתס את אוצתס ולהוכיח על
בניהם את אשר עותו ♦
לפניך! הקורא האהוב Iאה תכונת נפש השלם
הציגותי
הזה נאשר היתה ל? 1ידי  /ועתה נטרס אחתום /
אדנר עוד מחכמות הלמודיות אשר היה שלם בס י בלשונות
היה יודע לשון עברי  /יוני  /רומי  /איסאלקי  /צרפתי /
אנגלי  /ואשכנזי * נשפת אשכנזי נתב אח רוב ספריו  /והמה
צחים מאדי ישתאה עליהם כל מכין ♦ והעידו עליו חכמי העם
הזה ׳ /שלא קם עד הנה איש כמוהו בעמם  /יודע לכתוב את
 7נרי החקירות העמוקות בחכמת מה שאתר הטבע כמליצה צחה
הנעימה לקוראיה * ומה סוב חלקנו ככחרו לנתוג כלשון
אשכנזי  /ני לולא זאת  /מי יודע אם ידענו נעת את גודל
 12ה שם לג על נער דורש
מעלתו ? מי מאנשי ישראל כימים ה
חכמה 1אס לא מחכמי העמיס שמענו שמעו  /מי מאתנו
ידע את ערכו ז — שמעתי רכים רגנו עליו לאמור  :מדוע
לא חכר את כל ספריו כלשון עברי לסוכת ישרן) ? — והמה
כתמתם שנחו או לא ידעו את המאורע ( אשר ספרתי למעלה
עמוד י״ב י״ג ) עם מכתבו קד 4?,ת מוסר * גדולי ישראלI
נא חמלו על עמנס אם בלב תאהנוהו tוכקרן היטב אס תמצאו
נינינס

f

,ג

סc

ניגינס אנשים זני הרעיון

וחכמי לב* היקי גרשם כ מידכם I /
פילמ״פיא י
וכבדו אותם לעין עדתכס ואל יהיו קלים בעיניכם  /נדיככס ; * אהוהט!

מאז  /ואל הוסילו עז יוזמו לכם שלום ופעולתם מחכמי מס
זולתכס  /גי חיפה היא לכס ולעדקכס  /ונותנת אתכם
לשמצה נקמיכם *
בחכמות השמושיות היהה לו
בקשבורתוחשמר המסחור  /כידיעת געאגרא״פיא
והיסטא״ריע • ושמעתי עליו שבימי בחרותו בעת הקהיל לעסות
בחכמה  /פיה תחלק עמלו על היסטא״ריע (קורות הימים לכל
מדינה ומדינה  /ובאמת ידיעתה הסתעף מאד לטובת דורשיה§
היותה מלאה מאורעות שאירעו לבני אדם בכללם ובפרטם
לעתות שומת  /ומתוכם ילמוד האדם להתהלך ברוח מבינתו>
לדמות דבר אל דבר  /ועת אל עת  /ועם אל עס  /ואיש אל

יד גדולה /היה נקי מאל

איש בחוקותיהם דתיהם ונימוסיהם  /וסופו להחזיק כת בחינתו
להבדיל בין אמת ושקר  /מלבד התועלת שיהיו ול לתקן את
מלותיו  /ולהרגיל את .נפשו אחרי■מדות אגשים שלחים בעלי
מעשים גדולים אישר מצא את קורותס בהמשך הספורים t rb
ונהגה ר .ועליות רבות ) והוא ידע גבר כל כללי ספוריה בעל פה
נעת ההיא ♦ בחכמות הלמודיות היה יודע חכמת ההנדסה
םע כל סעיפיה בצרוף חכמת אלגעב״רא היטב מאד * ) חכמת
פילסו״פיא

נייר׳ ו

*־יי ד
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*וצ״בנ״ס יער זעמצליבן מענדלסזאדזנשן דייט׳צזן וועדקי *

^א 5פט ווענדושואהנט פילאואפיטפ טריפשן ג טייה[י /
(עגשי אדס4אכפ ברלין 777י
סעדאן  /אדר חיבר דיא אונששערבליכקייט יפר * פעלי7$
יאהאן יאקאב רושאוט אנהאנדסנן .פאן דפק א1רפפרד״4
ברלין56
דפר אונ 4לייכהייש דער וועגטן *
סרייבן אן הערק יהאן קאטמאר־ לאו!אשר דיאקאנמו
לו לירך69
אנשווארש אן דפן הפרק ^אזפט ^פנרלשואהן פאן
יאגזאן קאטפארלאוואשר  /נפבטש איתרנאצעראינרונ4
,
 5אן ו׳ואועט ** ענדלשזאהן70
אנ^ערק1נ 4לואבששפריי;דםאפשלי5ר קארעטפאניעלן
יערו* אלעק/ארר איבררעלי 4יע*י *& 5שאונדיומטוהק$3
<4אר4נטשןנרן  /אדר פארלנג*ונ4ן איבר דאט דא*יין
! .אששעט85
צאן ד ער אזניןערפרליכקייט יפר ^פנטליצן *פעלי
ירן85
(אהני דעש פרעאטרט פארוויט! הרויפ  44ענן )
אן דיא פליינדי לעטמ 4ט  /איין אנחאנ 4לו הפרין
יאקאביט בריפוןעכטל איבר דיא לעהרי דעט
טפינאלא ברלין86
איבר דיא עחירפלן אין ^ עשאפיוימפן ןויטנשאפשן88
פאפע איין אפשאפידקר88 1
דא

( סב )
אלוהות טעהא״לאגיא ראציא״נאליס! והנפש פויכא״לאגיא /
והמה הלמודים בענייני המציאות וההשארה ע״פ מופתי השכל /
ני המה היו תכלית כל חקירותיו  /ויסוד כל עמלו בחכמה /
כמאמרו ז״ל * ) ״ אנכי בחמי ידעתי  /ני מבלעדי האמון
באמונה שכלית את אמתת מציאת האלוהות לא אמצא עונג
בחיים  /ולא שמחה בכל קרני העולס ״ על כל שמחת נפש1
אשר מצאתי בימי הצלחתי ועונתי  ,/ועל כל נחס אשר החיה
ומויב את לבי כימי מכאובי  /אברך אך אח האמון הלזה אשר
החזיק בקרבי הידיעות הנשגבות האלה  /ני מנלעדיך !2ומבלעדי
השגחתך וטובתך אתרי הפרד רוחי מגוו״תי  /למה לי חיים  /ומה
12ה ועל ההשתדלות לחקור בהם
כל טובתי ? — “ ועל הידיעות פ
משד החלק הראשון ממשלו הנזכר למעלה  /לאמור  :ררוף האמת!
אחרי

| אתרהמלי
־בענייני «׳
היןשר
■ ולן
'עניינים
' ווה רה
:לנבוליה
לעניינים1
; •
\ :םירהשיר
 jניהמה מ
ן הנזכרלאל
 :עודיתר י
; לנו גסס!
י השכלנולל
־ הזליןהשל
! נראיםמוס

צוויעלהו4
דיא פזמ ^ן •  3ווייטי צרבעטרטי

י88

סעיפיהם
י
^לונאטע כן אילראעלט רעטונ 4דער יורן ♦ ג8
! להרמים ה
איבר«עטגו< 4דער עיג^ ביכר ^ -ל» עט לוק4בר־ויך
 :עסהנל י
ברלין80
דער יידיט דייטכזן ניטיאן ערטטר טהייל /
פעולותיו
ריטואל*4עט3י דער יורן  /בטדע 5נד ערבכזאפטן  /פאר* ;
; נשומו אל
^ו ; דט ואבן טעטטא ^ ענטי אונד עהעלאכן אין לא חייט «יא
החלי
! נוסד
ברלין78
דאס * יק אונד ריק אנ 4עהן /
\
חלון
 /זה
אחסר דיזם פיגדט מאן פאן איהם
זורו
הפיחעי
פילי! ברי 3ע אונד אויפ* עט3י אין אבטט עריינדטאפטליכער
קאדרעספאנדצנין) אין רען בריפן דער אללר נייאטטן ' אמונהמל
ליטעראטור  /אין דער ביבליאטעק דער סעהנן וויטנטאפטן /
הלןנעד)
בעש
נדול
אויך5ינדן
אוגד אק דעראלל^ 4יינןדייטטן ביבליאטעק *
השנירלו
דך נאך פאן איהק לרכוטרייטע כוריפטכן אלט י דיא
.5ינר«עטלונ 4פאן ציון הלא תשאלי ׳ שירה דבורה ׳ אייני♦4
קאפיטל אדט דעק
*)

בחינות עולש

*אר;4עטונדן « ייטע! $5

א׳ 1 '%׳ ♦
*} 5הי1

( סג )

לאגיא  ! : /אחרי החלק הזה אזן וחקר הרכה נחלת פילוסו״פיא המוחשת
דהשכל/
בענייני הנאה והמגונה והיא נקראת עסטע״טיק  /היא תורה
חכמה /
נההפעליות הנפש ע״י
את הקשר שנין הנפש והחושים /
הרןנייניס והפעולות הגאיס אליה ע״י החופיס  /ונחלק החכמה
ג7יהא?ען
«Mעונג
הזה היה אחד מן הראשונים כדור הזה אשר הציגו חוק
!מחלונפש
מלאים
לנכוליה  /ורוב מאמריו נספרו הראשון * )
1םרהירש
•ועניינים האלה  /וכגדרה תנוא גס העתקת ס תלים
ושיר השירים יויתר שירי התורה והמליצות אשר שס לפנינו /
:לזדאשר
מבלעדי
!1
ני המה מסתעפים ממנה • ועליה נוסד החלק השני ממשלו
בנאוה Iואלו זכינו לראות
ייס /ומה
הנזכר לאמור  :ד־זתענג
עוד יתר חנוריו אשר שת לנו עליהם להוציאם לאור  /היה
חקורנהס
האטת!
לנו גס ספר כולל חלק החכמה הנקרא עעי״ק והוא מוסר
רי
השכל כולל ענייני רצון האדם והכתירה  /אשר עליו נוסד
החלק השלישי ממשלו! לאמור  :חפוץ בטוב  /אמנם
(ראיס מופתים רביכו בכל חכוריו שהיה גדול מאד נחלתי
החכמה האלה הנקראים עטי״ק פאליט״יק יוס״נאטורע ויתר
סעיפיהם ההולכות לאין קץ י ועל כל זאת ראינו ממעשיו
S2
הרמים הנקראים פראיזס״יס הצדקה והחסד והישר אשר
עשה כל ימיו  /ני היה נכל דרכיו משכיל ומתכונן  /וכל
ן So
פעולותיו מיוסדות על המושר והחכמה והאמת ברצון י״י
פוזר«
>
בשומו את האדם על הארץ להיות נוחר נטו / 3ועל זה
ייט !יא
נוסד החלק הרביעי ממשלו לאמור  :ופעול הטעולה !
78
זה

11י5עו
ועי
1ילושטן
/ |1\56a

צסין2י:ר|

חלק האדם הגדול הזה מאלהיס  /ומתת י״י לגני
דורן Iחכמתו ומעשיו היו שווים לטונה עד יום

הפילו מאתנו 5דורש חכמה מעל ספריו ידרשנה  /ומנקם
אמונה מאמרותיו יקחנה  /ונפש כוספת לנחור דרך הישר
מלך בעקבותיו  /אז כשחר ינקע אור ישראל  /ונכודו יהיה
בדול נעמיס ♦ יראו חכמי דור ישרים וישמחו בנחלתו אשזד
השאיר לנו  /תורת אלהיס ושירי קדושיו מפורש ושום שכל
להנין

* )  5הי !צוזצועיםי טריכטן י

< סד )
להכין נטקרא ו אמונת עס ישראל צרופה וחזקה  /לא
יקום נגדה אויב ומתנקס ן ודי תנחומות לנסש נענה בדעת
אל עליון נותן שנר טוב ליראיו מרב ה 13ונ הצפון לו לעד
ולעולמיעולמים ״ אשרהו * /שרי חלקו ואשרי פעולתןJ
תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהוI

ז

איצק איינל* 1

מייעה ,J

 1געמצרבכ
הפרקים האלה מתולדות החכם זצ״ל נדפסים כספר מילחדכשם ; מי אישיח
תולדות רבנו החכם משה בן מנחם
1
עס דמות פכי המכס חרות .על לוחנחשה .מעשי ידי אומן * ונוסף י האמתלהג
עליו מכתב לריעו ר׳ יואל בר״יל מאתהמחבסמלבד השנויים
ישפע
׳ לעת
ונמכרים
אשר באו ככמה מקימות כזה הספר * והמה תשעה בדגן
אשיהרזב
;
כעד ח׳ גדולים * ובכרך בעד ט׳ גדולים ׳ והיה הספר הזה לזכר
אין בידם המאסף * ונבקשה גא %תאתנן7נ
צדיק ולברכה כיד האנשים אשר
מכל אוהב דברי התכס ואודותיו לקחתם תיש  /כי עוד מעט ואין
לא
בידינו אף קונטיס אחת ׳ יען לא הדפסנו כי אס מספר מעט /
או
:
דד הקונים קופצים כס לרוב תועלתו ־
ממיס ר
העתקה
גםנודיעה בקהל רב שנגמר בעזר האל ספר יונה עס
וננלpti
אשכנזית וכאור ע״י ר׳ יואל בר״יל ׳ ונסמך אליה העתקת
וזעקהמו
הפטלרת לשחרית יוס הכבוריס ע״י ר ' דור פרידדענדר• מקתי5
על נייר טוב ה ,גדולים ועל דרוק פאפיר ד׳ גדולים * ובתוך זמן המיסהשי
לא כביר יוגמר כעז״ה ס׳ קהלת ׳ ואחריו ס ' משלי fואס
״לוןhu
יאבה ה׳ החזיק בידינו יעתקו כל ספרי הקודש בזה אתר ! ה)
’מעיהי)»
לטובת כלל ישראל "
עיניו
לנג7
(? גור זאת נודיע להמשכיליס< כי כחדש כסליו הבע״ל נתחיל למשפע1
להדפיס ס׳ מורה
נבוכים עס פירוש הנורבוני־ היתה !?
ופיר ,גבע,ת המורד ,שני פרושים יקריס אשר לא היוכמות©
אולתמ
על הנה על הספר הזה ־ והמה יקילו על כל קורא הבנת ספר
המורה • ועוד מועד לחתום על הספר הזה עד חדש שבט הכ״על* הזקדס
נינה ♦
בעד ג׳ ר״ט י אמנס אחרי היוס המוגבל הזה לא ימכר כי א©
בעד א׳ פרילריכסלאר • דפוס חברת חנון בערים בכרלק •
יןניל1
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