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 כנמרז םדק
 החד, פאר , יטראל של רבן השול דכאת הרב אדמררנדן
 שלש" אלחתן יצחקק כרה לעמו .0שננ משו ,לה

 -- קאוונא. דק"קאב"ר

-wa~

 צפ" אגרי היקי המפי פיס )מרקס סש
 ס"ט סמס ס)5

 וסכ~וס סתולס יקרת ופגת סיהדוח העודת ע"ד o'b5s1 סיקריםמכהכיס
 דק"ק 5כ"ך י5") הירש רפאל שמשון ל' ר,מס"כ סכנפולטס הנדיק -I'bJkמסלף
 ) סקןוטיט ככנפע)יו סמו גדע ניקל% 5קר ר"מפ"פ

 הנדי) ספניי וצימוד .
 סרת עטלת 5מ כ5קכמ יטי% 3קס)ות )ר(טיכ , סד, סגע)ס נמנולו)עקות
 יטר") שפי לכסוח )מוטס סנפיר ק3ו וסכ"ול , מנס חועיס לנד ט ,)'וקנס
 מכנקוס 5קי דיליו 1כ) , חוס"ק ע5ס3ח ק3"מיס )5ביהס 035 5ח ויקלסטכוס
 , היטיס וסרעה שכיעס סחכונס ככור קכעתיס otr)~rnl ברופי , יכרכוקדוט
- . טריו ר,סו3ס סגולס מכמהוכיד  

 גס בלעיס 5ת מכוח סולע , וי) סממכל סיס"ג ימיי עויודקנה
 , סטכיס טובים , היקלש )ידירי וסרסיון סגות 5ה גחן יוריו ונ5מליח ,53ל5ט
)סלב

 סחט""
 יעקב כנו"ס סיקר סמכם ו)סלכ נ"י אהרנזאהן זלמן משה ל/

 , 51טכגזית עברית סוס סיקר מספר 5ח ו)סדפיס )סטחיק נ"' ליפשיץהלוי
 . בעימ ל5יהי , סיטר )י סיןוע ,5") סכומכל סלס"ג ככ"י סוסובסטיון

 כאח קדקכו )טפח (pnD סזס מטפר כי 1"וח OnD )י ככניסדכמה
 כאס 3עגיגיס גכר5 5חכננוי כנר 5קל נ"י אהרנזאהן זלמן משה ל' וכו'סרב
 )כן , )ספ)י5 ען מאח ר~ר(עחקה חח 1י5טיו הכנכיגיס גדו4 מכנלס ל5ווגס

hynb5(סכע") ק) ר(טוכ מפקס כי , ית' מסמס אחפ)) , ויקל יקל טב5 )פע 
 סרנים 5ח  וככות למטיסם  וירט , פע)ס )כתן , כידם י45מ סג")סיקרים
 bJp כן , פטפטן כללן 5מכ"י נקוב גדולך הש הספר פעלה הימסהקטר
 - . חוג ננס כעתו תבר , נ5י5ע יטיס) נכי ע) דוווסע)ו

 , בעד,י"ח היידפסס % )גקח "הזי נמיו ")ס יריירכ2142טך
 3)"כ "י"ס  מולן רכוכי מס"ס ובנסס ממוץ,  ולב נקלל לרכתי 5ח )רכס טחןסגגי

)קמח
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 ה מ כ מה
 , ע)מיס וכן רכים כי טייס וכן / פיו ק"ו 6טל מממיר %י bb" ממיאמה

; 

 'tsbננ6מב"י
 נסכי"

 ומדוק כחיסס חוך 6) בלכה סוס ורגפ)6 סיקל סמסל "ת
 . סקדס טסרמ ע3 יקל") והמנח והוס"קסדת

 כ4 סוס סם/ 5ה מלילק לסרסימ *ס  טוס קיו )ל פסילוהנני
1 גמור "מור הו6 הקיר"ה חוקי נגד טסות .ללוכד כי , סל') העוהפיםלעיון

ומינור
 ,  פילס יפסי לי קרקל  וט"ייח גמל" "סטגה לוטפס הוס"ק  פס"י סו"

or31חוס"ק חוסני יטל") ע) רב  קלוס כברלה  פס"מ ב" בכי . 

 ן יום החתום על ובאתי תורתנו קדושת כבוד למען והמעוזיר הכותבהנני

ד-

 - . קאוונא תר"ן מרחשון כ"ג א'

ן הויי ההצ'ק אלחנן 11:וקקנאנס
-" 4 9 "  ןנו 
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 ותחזינה הימים באחרית וצבא חליפית יחדלו אשר עד ע"י()מגש
- * הפלאות קץעינינו  

 רק לא נמשלה ישראל כנסת : נאמר אם נשגה לאאף
 , חוזה-ה פיטתי" בן "ליונה גם כי ' כנפים בעלת ,ליונה

 הים , והיוה ' ה'" מלפני גלברוה קרם י עכו ונמוקו ממעמואשר
 ועם , מלאכותו תעודת את למלאות הביאוהו בחזקהוהדג
 בכל ה' צדיק כי , דעת ויאלפהו למלין קנצי ה' שםהקיקיון
 רק הוא אפו' בס ,ש וגם ירחם ירחם אשר את ,דרכיו
 הקורות מכל הרחמים,'- בעל ה' אל לשוב מוסרשבס
 כנסת בער נאמן תנשל הגיון-מלה , לנו יצא "ונה' הנביאאת

 תגמור כאשר , העליונה ההשבחה כי ' רעת למען ,ישראל
 ותכלית תעורה איזה למלאות פלוני עם או פלוני איש ע"יאומר
 ש י א ה ע"י תחלה' במחשבתה שעלתה את לשעל תוציא 'נעלה
 מצד כי ויען יחרלו' או יאבו אם בהם, שבחרהוהעם
 למלאות לבלי או למלאות בידם הבחירה העם אוהאיש
 אשר ה ר י ח ב ה י ל ע ב את להכריח לאל וחלילה ' ה'פקודת
 ענה ~פני )הנביא ה" מלפני ,לברוח גם בירםהרשות
 האדם לב יצר : מפני העם ובני ' עכז כופר נפשו לתתנעלה
 להיות ה' של אפים" "ארך מדת על נשתומם כי אף ' מנעוריו(רע

 סוף אך ' דבריו את ממטרים וערנין ערן כמה r'p ומעליםמובל
 ימלאו המה ' ה' מלפני לברוח ירמו אשר אלה רק ו אלהסוף
 , העליון משלהם רוח ולנחת לעשרם ומלאכותם תעודתםאת

 שלוחים ם י ר ח 4 א ל ו ה מ ה ו , להם יחכה יתמהמהו אםואף
 , אלה לכלו אשר תחת אך ' באמונה תפקידם למלאותלמקום

 קצרה ובררך במהרה מעטיהם לכלות ' ה' מלפני ברחו לאלו
 את המה ימלאו , ל'!ולהו נאנק לציר ה' מלל אשר נועםמדרכי
 רבווז וצרות נפשות מכנות ' ותלאה עמל רוב אחרי אלהכל

 ק מ ע העליונה לההעגחה יש תכוה, באפם יכלו ולבל 'ורעות
 כועהם פעם בכל ולהצילם ונפלאות נסים אתם לעשותעמהם
 . מאד הרבה ושכרם עליהם המוטל את יעשו באחרונה אשרעד

 : שלנו במשל הכל חדת יראה לא מי , הזה ההגיוןאחרי
 יעניה רמה תשיה הן ' אמתי" בן ליונה נמשלה ישראלבנמת

לכנסה

 רש"ר הירש - אגרות צפון *  תרגום שמואל אהרנזאהן

www.daat.ac.il * דעת - לימודי יהדות ורוח



 התעורה -- , לפועל אותה תוציא בעתה אשר , ישראללכנמת
 )וכפי חקר יעמיק לאשר וידועה %3יה היהדות שלהזאת
 ול.לי הקורא( בירי עתה שהמה מכתבים ה"מ לדעת יורואשר
 חזון עתה כי ה", מלפני לברוח כמהפעמים ישראלקרם
 בתחלרצ סופו נעוץ היה וגו" הימים באחרית דהיה אמוץ:בן

 כי , לו' אחכה יתמהמה אם ואף : יום בכל לאמר היינוופמורים
 המשיח של רצון בעת כביר זה לגימלאות יכולה ישראלהעורת
 כי , ישראל קמתך אבל ; קריב ובזמן בעגלא יחר נםוהשליח

 "רכו לכן , הין מלפני ,לברוח קדמת שתים ולא פעםלא
 הקורות וכל , והלאה הוא נק עוד עמי בת וארוכתהימים

 1 ישראל עם על עברו יחד כהומן ,יונה, הנביא אתוהמוצאות

 וערפל ארץ כסה החיטך עת , )מיממעלאלמער( הביניםבימי
 והמילוהו ,שאוהו : הקריאה קול נשמע פעמים כמה ער ,לאומים
 רוח די המיל פעמים כמה דברם, אחרי מלש נם הים' הוךאל

 ה ש שי ר ת ה'( )מלפני לברוק יריו בה אשר והאניהסערה
 גם )אשר להשבר חשבה בהכנן( כסף ולצבור הארץ את)למרור
 מעמים לא כ(אראקמערצונ( רוח מתכונת פלא דבר נראהביה

 ישראל כנסת ואנית גדולה היותר הסכנה בעת אשרמאהב"י
 ולמדרמ( לשנכ המפינה ירכיו אל יורדים להקברהשכה
 ער מים באו פעמים כמה -- * ה' שמי מתחת להשמירם פורויפילו
 אך ' יסובכהו ותהום עברו עליו וגליו ים משברי , ישיאלנפש
 לו ימן הים לו ואשר אני" אתך במים תעבור כי : שאמרברוך
 מצאו ת ר ה ת א נ ש כסני ספרד גרוש וכימי אוחו לבלוע נרולדג

 מ ו ש מ ב המחזיקים ראש מושב ען באימאלי גם לטו מפלסהיהורימ
 ובמעשה שונים( במיננת הכהנים וראשי האפיפיור , תהד
 1 במאד לו להציק הת% הדגה מעי אשר עד ו י ע מ ב חינם"ם

 היבשה אל הדג אותו ויקיא הרגה ממעי ה' אלוברוופללו
 אשר , עמנו גורל מנת היתה כן 1 וחיים אור הפעם עורלראת
 בעת לעל אל ולשוב ה' מלפני לברוח הלישת קדם כי למפני
 , דג , וגלים ים , להקבר חשבה אניה : לפניו ראה 1 ומצוקצר

 חלילה וצוים משלה ושמירה ונפלאות נמים , ויבשהרנה
 - . עור תוזי עד יודע ומי ,. לנהי וטםלבל
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 את לו להמשיל לפנינו יתיצב רז נמו והקיקיון" חזיוןגם
 ן )בצרפת ישראל ישב כאשר כי , ורוחו ישראל 3פשהלך

 למצער גם ואם עברו( בדורות וכדומה אשכנזברימניא
 , גדולה שמהה קמח ן מדומה הופש של ן ו י ק י ק ה צלתהת

 ימים לארף יחיה הזה הקיקיון בצל כי , תמידויחשוב
 אדרתו, את מעליו המיר רעתו, לפי עימה, מאד לו בפובאף

 כי ישכח אך , ונד נע בהיותו רק לעורו כצותו היא כיבאמרו
 ת ו כ ה ל יוצלו אשר שמם התולעית כאלה בריות בעולםישנם
 ואלמלא , אבר לילה ובין היה לילה בין להיות הקיקיוןאת

 ליהודים, גם חמדם ימשכו אשר בדורנו חסד מלכי שלמוראה
 כי ' מגוריהם ובארץ במרינה נאמנים ועבדים בניםבהיותם
 הכו צפעוי מבטד יתמלכו אעם. האלה התולעיםעתה
 בהשגהת ההלואים היהודים והיי מוכפש הדורש ענף כלחרם
 במקומות אף 1 כסאם יכון בצדקה אשר ארץ שלימי ובחסדת

 נלקח כי לישראל' חרה היסב כאלה שקרהאחרים
 נפשם קצרה אשר היו מעמים לא אף ' ממנו ן ו י ק י קה

 ראשם מעל נלקח אשר והקיקיון ! מחיי מותי מוב :ויאמרו
 קצרה ת יד כאלו מדערד יטלא לאויט *רי בכללהביאם

 'טלא הקיקיח תחת אחר ומהמה מעז זף'לתתמבמח
 המעשה לפי לקח,,הכל וה נתן ה' רק , אוהו גדל ולאעמל

 מלברוח יחדל אשר ער , מעבודתו ירחקהו אושיקרבהו
 לאראל*-- כעב אך מיה ה'מלפני
 מרחה רק מ יתבטן, לא עמי ידע, לא שד יטראלאך
 להמא ענ?' לההעמק העקשה לההעבהה ילטהיהירה

 פז כא"טק לקמרו אוז ובכל בתורה הכתובה האלה אתעל"
r~p, עיניו ונפקחו יתן מי ' היא ובנפשו הרעה תרביקהו כאשר 

 התולעת על וגם הקיקיון , הדג על ולאמר נכוחהלראות
 צרה כל על שלמה באמונה להאמין עליו כאשר ה'"וימן
 יביאוהו אלה כל וכי סערה' רוח המיל "וה' תבואשלא
 למלאות יחישנה בעהו אשר , הרמה תעודתו את ולהוקירלהכיר
 -- * עולמם תעתעת ינשעובה

 נעמיק או ל ת רו ה י ה היא מה : לשאול נאבה אםוהנה
שאלה
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 שאלורז כי , האומר י ל א ר ש י ת ר ו ע ת היא מה :שאלה
 תמך מפרי הן , זאת את יבין ולא ירע לא ומי , הנהפשופות
 היא *מה : יורעים כלנו , הכמט וכלנו לפנינו פתוחיםוהתלציר
 ' ה ע ו מ א ל א אינו את האומר , ישראל' ותעודתהיהדות
 הרבר ובגלל , נכברווז היותר השאלוו! הנה האלההשאלות
 העמק מבלי תשובות עליהן לרצע ופובים גדולים גםשחפצו
 ,הרר

 אם , הרעים למים פכפכו שבהם ההיים המים אך ,לפנינו - פתוחים המלירש , אמנם . רבים הכשיי נם נכשי
 . כהלכה שלא בהם פניםילל

 גאונים בה שהיו ארץ ' אשכנז בארץ אשר ירע לאסי
 כל אחרי ויטלאו , קרושים כלם היו העם וכל הגדולינוומאורות
 תקופה העכר בדור והנה ' והמסורה הכתובה נתורה ה'מצות
 כי , רבים ינום האריכה לו אשר תקופה , שמה נהיתהחדשה
 האבר ישראל,יק מטף שלם אבר חילה נכרתעתה
 ,כס- מ סשחהו ולהית ויחו ל-טד את לאטד 'כלההש
 שם! אנשי שמה קרע כי וביען יען , להיהךוה עור .ךצה לאבו

 התורה. מזא-ת אשר ' הדור וחכמי לקנתר( )שלמרובתורה
 היהדות בדבר דים נצשנים להם הוציאו ד ו מ ל ת ה ה זו

 מעליהם לפרוק לעם מתעים רים סו ויהיו , ישראלותעורת
 ער , מלבם שבדו ישראל בתעודת ולהאמין ומצות תורהעול
 אלה מפני. , שמה ישראל בבית נהיתה שערוריהכי

 תזנה. בשם הס שי מע זר מעשיהם את קראו אשרוהמפישם הרבנימ-
 אשר שמה השרירים ורוקכמים הגאונים ולולי , ועפארם(בדת
 לבצע. הדת חומת את להמהאסים נתח ולא בפרץעמדו

 קבלה והיהדות עמנו מבני אמונים פסו עתה כי ,מעשיהם
 - , היא לישראל כי גערה לא אשר , כזאת צרהשמה
 1 יצל( הירש רפאל שמשון ר' הנאק וףכ ת,לי.ת),'י,

 כהלכה תשובה להשיב באמת לב חקרי גדולים לזאתאי
 ישראל תעודת היא ואיזה , היהדות היא מה : שהאלותעל

 , העליונה ה ח נ ש ה ה כי , דברינו במשל שאחרנוהנכונה

 שומר- גוי , לשמו יצר 1 עם ע" לפועל להוצאהתתאמץ
 ך תעודתו למלאכות ומעמן הסכןאמונים

התשובה
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 'ש"נות, בענ.נ'ם רבותשאלות
4י עשר והתשעה trs1 ~גרות_ הספר , נבון קורא , לךויתן  , עברית בהעתקה לפניך שערכתי היהדות" דבר על.מכתבים

 אם אשר , פנים אל פנים , בעצנץ האשכנזי האריגינאל עם.יהר
 מאד לך ינעם אף ונהרת, תראה לב, בשום בהםההגה
 , קיונצ ' ישראל כבוד כל אשר זאת יקרת בפנת ולהשכיללהבין

5 . והולך ה' דרכי ישרים כי ולדעת , עליה תלואים ותוחלתונצחו
 4 - . במח ילך:חום
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 הירש רש"ר מהרה'ג היהדות דבר על מכתבים הי'ט צפון' "אגרותהמפר
 תלן'ו בשנת הראשונה בפעם לאור :צאזצ"ל

 היראים מצד כן , אשכנז בארץ היתורים בין בדול מ ש ו ר ויעש)1886(
 חכמת כי / הזה ובחכמה סתורה הגדול בהמחכר ראו אשרושלמים
 הרבנים מצר וכן / הנאמנה והיהדות יהדת מושיע כעלה בקרבואלהים

 הזה מהספר אשר , בעקבותיהם וההולכים הדת למתרויהמתימרים
 לא כי / לדעת טבחו , ידו על סלל אשר הקאש ובדרך הנעלהבשטתו

 יוכיח ,ה וכל / ותם-מתה היהדות לתעודת בחרו אשר הררך זו ולא יעשוכן
 רק , אדמ יפגע ולא האלה במכתכים ונחת משובה במפרו המחברהרהט
 : האחרונים אלה אמרו בכהמ אשר והאדיס הצללים וינוסו באפל אורותיפיץ
 ן כזב מקמם משיג"נט( )5טטש צבעים שלל חזיון העם לעינילהציג

 הזמן הכמי טגדולי אחד ספר זכה לא וכמעט / ומצב מעמד יחזיקמכלי
 מוקמשימ יותר זה אשר , הזה כספר ולחושל להיטיב פעולתו אתלפעול
 ,המוג* כי יען , בשליחו לדבר חדלו לא היום עד לאור צאתו מעתשנה
 , בעתו ויפה טוב היה הספר שהיה וכשם , הזמן וזחת יעכור לאבאמת
 / בשנים מאות אחרי גם ערכו חין יאבד ולא עמו הדש ופעולתו כחוכן

 גרעו לא שנותיהן אלפי אשר והיהדות הדת על מיוסד עניניו נושאבעוד
 - . ישראל נצח יקום נצח ועד ערבן הין הוסיפורק

 הספר יצא זצ"ל המחבר הגאון פטירת אוד )1889( תרם"טבליץ
 , עמימ כפ'פ שניה בהוצאה אשכנז בלשון ;לאורהזה

 והמוי
 כהלימתו

 איזה זולת שנוי( )בלי עשונפערמנדערט' עתה נדפס הזה הספר כי :אומר
 את יהד ערכתי כאשר האלה והתקומם הסתבר, בידי סעטימהענים

 במכתב שתים או מלה איזה רק מצאתי / מישניה הראשונההאושלאנען
 אשר / מלוקנה מלה גם אין רצופים מכתבים ובכמה , הלשון וכסגנוןאחד
 ו' נ ו א ת י ש א *ר שהיה הזה בסי זצ"ל המהכר הרה"ג כי נראהמזה

 לנכף מצא לא 3י עד כזא"ז נעלה בשלמות שעיזי את לשכללהתאמץ
 - . ממנה לגרוע או עליה להוסיף זקנתן לעתנס

 בהעתקה וביחוד ה' ברצות סנדולה רבה להיות תוכל הספרתועלת
 ,ולת נם , ארצות ושאר בארצנו אהכ"י בעד במאד להועיל יוכלעברית
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בו
 שנה חמשים לפני שהיתה היהדות אל בנוגע הזמן תקופת "ק /אשכנז
 , אחרות ובמדינות בארצנו אחבב אצל 3מ נראה כמעט איטכנזבארץ
 ש להביט בעיניהם א אשר ההדש מדור הנעורים בני אצלוביחוד
 אשו מהם רבים אף / כבושה בשנאה נם דעת ביות והיהדותהדת

 כל להם ואין עמם כל לבם אך , קרש בלמודי יהגו הוריהםכפקודת
 את. יפקח הזה הספר כי תקוה ויש , עליו לסמוך נכון ורעיון מוסדיסוד
 . ישו,תם צור אל לשוב נפחה לראות;יניהם

 עבריותו כאותיות האשכנזי הטריגינטל נם דף על דף הצגתי כןכמו
 הארינינאל את להדפיס ובקש הרשיון לנו נתן זצ"ל המחבר הרה"ג)כי

 לבלי אך אשכנזיות באותיות להדפיסו להרשות מנע לא גס , כזהבאופן
 ,. שניה בהוצאה שמה הס' המו"ל את הפסיד לבלי אשכנז בארצותלשלוח

 וגם. אשפות שתי את לאשורן שמבינים אלה בעד הראשון( באומןובחרתי
 הקרש מספרי הכתובים בהעתקת כי גמ ומה , כעיניהמ הביבהאריגינאל

 קשי במקומות , ונכבד יקר באור למו ויוציאו מתרגומו נפלאותיהזו
 בחורצנו ישראל בנות בעד גדולה לתועלת האריגינאל יהיה וביחוד ,ההבנה
 , ולחנכם לנדלם ובנתז לבנט תהיינה:א~הות הלא שמנה מקומותובשאר
 עודן כי באחינו והבינוני השפל המצב בעלי בנות רק נראהולרוב

 בעלי בנות אבל / והיהדות להרת הנונעימ בדברים בתומתןמחזיקות
 לקרוא תבושנה כי ממני , בעיר מספר מוזי השרידת זולת , הגבוההמצב
 בהם עקרית ידיעה כל מבלי תשארנה , כאלה בענינים זארנאןבספרי

 , אלה . להן הקורא ל' א ר ש י ת "ב שם על עינן הרע אוומסתפקות
 , איירטפטיש בשפת ונכתב מחברו הוא מפ"פ הירש הרטבבינער כיבידען
 שינקרו והאוניווערזיטטמ הנימנאזיומ את למאד עד הנה חובבותואם
 כקר היש הראכבינער גמ בי מראש להן ונודיע , וחתניהן טחיהןאותם
 ובכל שנים כ"א כן בהיותו האוניווערזיט4ט את והשלים הנימנאזיומאת
 נומקו ואם , שנימ כיב בן בהיותו קץלדענבורג המדינה לרב נהייהזאת
 את לו שלה ובעצמו בכבודו משלדענבורג הערצהערצאג כיעוד,

 , שהבר אחר ספר בעד תודה לו להנע שלו אדיוטטנמעןהגענעראל
 הנה נס תקראנה ה ה ם ש ב בטח , חייו מתולדותי אחדים דבריםוכדומה
 כפולה טובה זו ונס למוב, ישתנה נפשן והלך הזה, הספראת

 - . היאומכופלת
 איחזו על דערגי אמרה לא הספר את ק י ת ע ם כהיותי אנכיוהנה

 - השם אנשי ונכבדים גדולים דעת חוות בזה אביא רק , קל בדבוראף

 יען , כה עד הזה הספר את ראו לא בארצנו )כי ביאשכנז הדורוחכמי
 כי מפני דעתם הגידו לא אולי ארצנו מרבני ורבים , המציאות יקרהיה
 כבדני ההעתקה על הראשונה בפעם עתה זולת , אשכנז בלשון כתובהיה

בהסכמתו
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18
 אב"ד שליט"א אלחנן יצהק מויה ש"י רבן הגדול הנאון הרב אדמו"ר:רטכמתו
 / מאד הכברות יקריע אשכנז וחכמי גדולי רעת חוות עתה עד אך /יקאמנא(

 והיהדות הדת ובקדושת אבהר בנחלת מהמחזיקים הנה שתים כייען
 שליט"א לעהמטן דר. המכונה מאיר ר/ הצדיק הגאון )הרב רבהבשמיה
 מו"ה כו/ לעמו טוב דורש המפאי ההסם והרב "איזראעליט" המב"עמול
 פרעססע"( *יידישע המכ'ע מו"ל שליט"א הילדעסהיימער דר. המכונהצבי

 שסערן )החכמים העבר בדור הרעפשרמער מגדולי האחרונותוהשתים
 הרעפשרמער ראש נייגער אברהם החכם והרב בבערלין התקנים מיסדייראש

 העדות גם תוכל דיזץ געל ראת "הו בתור אשר שונים(במקומות
 לא האחרונים אלה נם אשר אחרי , הזה הספר ליקרת חן למת לתתהאחרונה

 לא יען , רבים בת בשער ויהללוהו לשמו כבוד וישימו , להתעלםלכלו
 הספר בתוכו יכלכל אשר לאמתה ואמת ודת" "קשט בפני לעמודיכלו
 - . ה ל ה ת ה ו א נ לו כי הם גם ויענוהזה

 : % 38 1876 שנת "אייראעלעצ" בסכ'ע נ"י לעהמאן ר"מ הרה"גודל
 עוזיאל" *בן פאן בריעפען 19 זיינען אין דער / הירש ראבבינער ווטר,דא
 איינ- איבערצייגענדער אין , בעמראט ווענ דיעזען מאלע ערסמעןצום

 ק"סמבצ*יען אונענדליך אייקון וועלך , ער צייגט ווייזעדרינגליכער
 כריעפע 19 דיא . בעזי:צצט תורה היילינען ויינער אין ישראלשאטץ

 היעלט מאן / אושזעהען אונגעהיישין עררענטען ערשיענעןפזיירשנימ
 אשר )עד פערפטסמער דען פיר ז.ל בערנאש חכם געריהמטען דעןערסט
 זיך האבען יינגליננען פאן מחזענדע ושאמק כהבימדע

 עכטען רעם דאדורך מנד אונד געקרשפטעטדאראן
 1%9 שת 1 כקלן עמל. געבליעכעף סרייעדענטהוס
 19 היא : הלצין בי לעהמאן הרהצ יאמר בהנעקראלשגמדאטראק,ים

 , געוושטער רייניגענדעס איין וויא ווירקטען עוזיאל' ,בן פאיןתפעפע
 פוילע , שננעהויפטע טטהמיספהשרע דער אין דער ז קרקשן אייןוויא

 - ובו/ הינוועגפעגטטיטזמען
 בלףתו 1889 שנת 1 בנוי פרעססע' *היידישע את המולהרב
 בהתלהבות בריעפע 19 עיד זצ.ל הירש רש"ר הרה.ג כתולדותדברים
 ערשיען *דא : האלה כדברים יאמר ערכם והין מעלתם נודל עלאוהו
 בחבורו פלאן דען אויף שלדענבורג פאן לטנדראבבינער יוגענדליכעדער

 איין וויא , קלאנג דאם שריעבען זיא וגטם אונד , בריעפע'*ניינצעהן
 דיא אין הינאוים וקורט ניעדערשמעטמערענדעס איין וויא ,ערלשזענדעס

 הטמטע. 5ערנמממען ניבם נאך טףנע לגלבע דיא / וועלטאויפהשרכענדע
 זטכע שיעכמע דיא נור דיא בעגייפטערוננ, דער פיער פעםטיט

 איבער- :דער נעווטלט הינרייסענדען דער מיס , פערמטנאינצונעבען
ציינוננ
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 זיך.זעלבסמ אין ווטהרהייט דער שמעמפעל רער וועלכע /צייגונג
 , נע4ננונג דער אינניגקיש איינער אונד אדעו איינעמ מיט ,טראגט
 פערעף , ציעהט קרייזע איהרע אין ווידערשמרעכענדען דען אויךוו~כע
 נאטטעס- דעס אונפערבריכליכקייט דיא הירש רפאל שסשון ר' הרבדעטע

 , זטנדערן , ברויכע שייען צו ניכט פשרשונג דיא דאם /געזעמצעס
 בלייבע וואהר עוות , ווטהרהיימ אללער אורקוועל דעם פאןאוימגשטנגען

 ן מייערצייכען איינעמ נלייך אורהעבער. גץנאצליכער זייןוויא
 , טללע אין הינאוים פערקינדיגונג דיאלייכטעמע

 נלויכענממרייען/ דען פפטדעווייזער אלםלאנדע
 דען אין זיא פוהר בלימצשמראהל איינעםגלייך
 פטדענשייניגעם דערען גלויבענסשמירםער, דעררייהען
 יסמעןמלע צום צערריס.-- מעמצען אין זיאגעוועבע
 / געכרטכט בעתאוסמדץ צומ געבלדעמען דען ידענמהומ דאסתאלדע

 מיעפערע אתד בלדתג הטהערע גראדע יאסס / נאכגעתיעשןיאידע
 אין יודענטהום דטס , זיי מימטעל איין מענשענקעננמניס אונד'ועלט
 זאנניגנ- צור ערציעהליכע ז"נע , ערקעננען צו כעדייטוננ וואהרען,יינער
 צו ק184מ עמפארהעבענדע גץטמליכען אונד אידעטלען דעסהאהע

 - . עכעווירדיגעף
 מהעשלשגיעי ידישע פיר "צייטשרימט במכוע גיינער החכםודל

 . וק4ננטען : מכתבימ הי"ט אדות על בדברו 1886, שבת 351 צד באנד2

 איינען וויר ווירדען ; ערהעבען שטטנדפונקם דיעזען אויף אונזוויר
 דיא טנבעטענד פערפאססער אונזערן / אנשמעהעןאתנענבליקק
 , פשרזעהונג ווטלטענדע סילדע אונד נערעכמיגיים אין דיא ,טללמטכמ
 הטהעס זץ איין מענשען דעמ דיא , גיטע דער פאן ערגריפפעןטיעף

 - געזענקם ברוסט דיא אין שטרעבען ערהטבענעמ זי אונדבעוואוסטזין
 מערטרויאוננס- , אויפווערטס וועגע שטנען דעמ אויף פיהרער רעמאלס
 פערנע דער נאך זט וויר תענן אונ . . . . דארצורייכען הטנד דיאשאלל
 ה4כגעאכמעטען , עדלען דעם זיא אומ , רייככדען הטנד דיא פריידיגהין

 פריינדליך זא צונלייך אויך אונז וויר פיהלען זץ , דריקקען צומטננע
 4ר- דער אין , צונע יעדען איינעם אין ערק8ננמען ווירהיננעצץגען/

 , פריינד ליעבען הץכגעאכטעטען איינען . כו/ כו/ שץרפע ,אונדהיימ
 , טראף איננערעס זיין בליקק אונזער דט , ציימ ערשטען דער זיימדער

 דיעזעלבע אונד געוויננען פריינדשטממ אונד פערעהרוננ גטנצעאונזערע
 , בליקקען פינסמער נשך דט וושהל מץכמע ווער . ערהטלמעןשטעממ
 דער פערשיעדענהיים דיא איבער דורכצוקקט שמערץ איין מיךווענן

 פערהץלטמססע אללגעמיינע דיא בליס ניכט נון דיא ,ריכטוננען
צעררייסמ
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 ווירד. ווער ? בעריהרונגען פערזטנליכע אינניג אויך זטנדערן ,צעררייסט

 ,. אוימשפרעכע היער שמערץ דיעזען איך ווענן פערארגען סירעם
 תולדות )ולזיין עכ"ל ? צייגע" איבערוואונדען סלם איוון איךבעפטר
 משנת אח"כ ומהתרחקם רעהו את איש מאהבתם זצ"ל הירשהרה"ג
 , ישראל( וקדשי בדת דעותיהם שנוי מפני והלאה1885

 מענדעלזאהן פאן יודענמהומם דעס *נעשיכמע : בספרו שמערןההכס
 ווירד הייסע *נאך ! האלה כדברים כיתב נעגענווארמ' דיא אויףביס

 דעם הערצענס זיינעס עמפפינדונג ווטרמען דער מיס דער ,ניעמטנד
 לעזען צו עוזיאל/ס' *בן בריעפע' *ניינצעהן דיא / אננעהטרטיודענמהומ

 געמימהעס איינעס הויכע דעמ פאן זיך להנע , איזט שט~דעאים
 בעגייסמערונב. מיכמיגען טיעפען דעססען אין , פיהלען צוא:נעהענמ

 אין ניעמאנד / לעבמ יודענמהומס דעס גרטססע ערהטבענע דיא%ר
 ווטלמען דאמ , בעהערשמ בריעפוועכסעל דיעיען דער געדאנקעננטנגעדעם
 פטלקער- ארנה מענשען דער גטנג דען דשי , פערקעננען נייסמעמאיינעס
 ראם וכן/ זוכם ערפטרשען צו בליקלץ דורכדרינגענדעמ מימגעשיכמע

 כעדישזטמע איינע טלה ווטהל מושמע הירש שמשוןאושמרעמען
 ומחברו, המכתשם בשבח הרבה ועוד ווערדען", בעגריססמערשיינוננ
 פרטפירענדעך דער פאן ווארען פיינד אונד פריינד : יאמרוכאחרונה

 ערהטהעטען ווייזע נל"כער אין אינד איבעררטשמאיעענמהימליכקיימ
 ציית דער שמראם דעמ זיך דער , קטמפפערס קיהנען דעס מומהדען

 . עכ"ל ווטגטע' ווערפען צוענמגעגען
 אענה מה ואני , מכתבים היים עלך חין הקורא יראה אלהמכל
 ערוכה תערובנה הדור הכמי גדולי דעת חוות ונפונה בלי ?אבתריהו
 והתועלת , הזה הספר בקריאת זמנו את יבלה לריק לא כילהקורא
 ימצאו למען / ודעת בהשכל לב בשום בהם יקרא אם / מרובהתהיה

 ולרעת., להכיר , בלבבו ממלהג הזה בספר האצורים הנעליםהרעיונות
 , למעלה היא העקה ישראל ותעודת הנאמנה היהדות אתלאשורה

 עין בעוד , יחד נם ושבע"פ שבכתב התורה אגע ולהוקיר לכבדבם
 נבורז, , נעלה רעיון לכל הנאמנים המקורים המה כי יראתבעין
 - . מאדונשא

 אשר , דבר על הקורא את אעיר / הספר דבר על דבריבסוף
 ,, והוא / אשכנז בלשון הראשונה בהוצאה הס' את המצל כברהעיר

 חפצי' שיאמר מכתב איזה בראשונה לסרוגין המכתבים את יקריאלבל
 ואחוזים. צמודים בהיותם כמדרם אותם יקרא רק , השאר על ולדלגבו
 להגיר אחרל לא נס ו והלאה השני אל מראשון השלשלת כחוליותיהד
 ומהי , תומו עד הספר כל אחת פעם וטל בקריאה די יאמר לבלעצתי

מוב
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 , בשלישית גס ואולי שמת אותו לקרוא עצמו להטריח יאבה אם ידיה שוב:
 ובמח בעלמא קריאה ולא ועיון למוד צריכים בו הבאים העניניםכי
- * זאת נעצתי עליו שהעמסתי ההרבדה ש עינו תרעלא  

 כתובה זצ"ל" המחבר הרה.נ "תולדנה הקוראים לפני בזה נותןוהנני
 שם אנשי תולדות שאר וכמות ערך לפי )אויספ-יהרליך( כה 1 ר אב

 להטיף שיכולתי ומפעליו הסה"נ מעשי איכות לפי לא אבלבישראל,
 עפ" לדער* והקורא ינעם כי ואהוה , שניס פי אותה ולהאריךמלים

 בטשך לנבורות הגיעו עד הא הרם האיש קעל טה הזאת,החלדה
 נס לא וליבה זקנה ער וכי לחיימ' צדיק שעולוה המלאים חייושנגע
 תולדה , קדשנו ודת עמנו כעד ישועות לפעול לאלוה כאו וזולחו
 בשום בזנו ומשטר בסדר עתה ער נמצאה לא , יציל הרה"ג שלכזאת
 מקורים עפי אתעה סברות אנכי כי , אשכנז גלשון גמ ומכ"עספר
 ובספרים במכ"ע מפוורימ ממקומות ה~טקמען את ולקטתי.שונים

 לא מפעליו מראשי אחד וכמעט חייו ותקופות השנים כמדר והצגתים,
 הבללנה" וההשכלה התלמודית היהדות דבר "על : המאמר גמ .נעדר
 יראה כאשר / והיהדוה הדת לחזוק בו מדבר נבכדות המלתאיםבסוף
 יכונן וה' ורעת. בהשבל טעם בטוב און באנשי . תשובה הוראבו
 היקרים, ספרי וער גם עברית בהעתקה הקוראינו לפני לרכז ויעזרניפעלי

 אשר , נטועים כמסמרות חכמים דברי , שפר אמרי בקרבםהמכלכלימ
 4 והבסת קדשו בדת לנפשו ונוחס חיים ההפץ היהודי מלב יסורולא

--------------- - . עולם עדיהכמיו
 ו ג"ןז ועי וו ו נ=ו ןע/ ךאף***4*ףץףץ ד*ף*5*לי4

 ולא יחד גם והארינינאל העברית ההעתקה הקורא לעיניהנה
 או נכונה ההעתיקה אם ולעיין הספר ra לבקש טרחה DW לונדרש

 משפטו ולממציא עליה בגרת לשוס החפץ על נבהל יהיה אל אך ,לא.
 לא כי , יבין המבין . הראשונה בהשקפה רוחו על העולהככל

 יכול הקולמוס בהשבעת ולא הזאת ההעתקת מלאכת ושמרהנעשתה בני
 המלאכה אל ובגשהי , הראשונה בפעם מתוקן דבר הרי מתחתלצאת
 , יתירה ואגירות רבה התבוננות , עיון לי נדרש כי ידעתי נםידעתי
 העמה ושנטע בדבריו קצר לרוב אשר המחבר, ברעיון א:של'לבל
 בטרם אומר נמרתי ASt כל את ומדעתי , ותפל רעיון-שוא -'עולה
 נכשלתי ואולי פן , העתקתו על " ד י ה י ן .ד היוזז לבלי , לאוראוציא
 חן המוצאים מאמרים באיזה משוהד הייתי או המחבר כקת,בשנוי
 v~p הגגנה תמצית היא כן ולא , בעברתו טעמם טוב מפני.בעימ

המתון
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 הקרור ושכני לידידי טובה מחזיק הנני לזאת אי , האשכנזיהסגנון
 ומכין תדע איש , מקעלם נ"י ראבינאוויץ ראובן ב"ר יצחקהר"ר

 להקדיש הואיל אשר , דבר ונבון ישר שכל בעל , ואשכנזית עבריתלאשורן
ק הטריגינחל עפ"י ההעתקה את לבקר , רצופות שעותיהד "חי ככיתי ולשבת העבר בקיץ ביום( מרודים )בהיותנו לילודוכמה  יהד ונתיעץ 

 הדקה הכגנה עפ"י בעברית יותר נאותים מבטאים איזה שוניםבמקומות
 מאמרים ~וקחי אשר, פעסימ רבות קרה כי עד , המחכר של הדקהמז

 פשומים דברים נתתי מימם ועל הלשון בסגנון וטים מובילןשלמים
 כאלה רמים בענינים בי , הכונה ושנוי מהלוף השתמר למען רק /מאד
 השפה ילא / ויופי טעם ומוב מליצה להראות הלשון לבעל יתרוןאק
 העיון אחרי הקורא יראה וכאשי , הנכון והמובז הכונה רקעיקר
 - .הנאמן

ן
 המהבר של הלשון סגנון לפי ומכוונה נכונה היא ההעתקה , בכלל

 וגם , מאד מעטיט במקומות זולת , שקצר במקום להאריך אמרתיולא
 ימצאו ואס / הכונה משגגת הקורא את לשמור ורק רבה בזהירותזאת
 יכולה ההעתקה כי מקומתו/ באיזה נאמתם ומבקרים מביניםיראים
 כי היות אכל , שגגה איזה נמצאה או וטונה מתוקנה יותרלהיות
 . בדבריהםצדקו

 שגיאות המספשים לאלהאך

 והני
 ערך להשפיל בעיניהם

 , כהוגן ושלא ת ע ד ת 1 ל ק ב ההעתקה את לבקר בצאתם זולהםמלאכת
 ז השרעינאל את היסב למדו ן לפניכם" קאלומבוס ביצת ,הרי : מראשאניד

 - . עמיתכם את תשפמו ובצדק , מבין בלב ההעתקה את לנגדושוו
 כתור המפר בפוף מאמר איזה לרעע אמרתי תחלהבמחשבה

 קצר זצ"ל והמחבר המכתבים בהט הבאים הנכבדים להענינימומלואים"
 וכאשר , כראשיתו דבר אודית הקוראים יבינו מאליהם כי וסמךבהם

 אח"כ אך , העברה( שנה % 24 להצפירה בהוספה בהמודעהכתכתי

 לחיוה זצ"ל הירש ראבבינער הרה"נ אחרי לבוא אנכי מי כי , מזהנחמתי
 האצור ואת והיהדות, הרת ברום העומדים בדברים וכו' יעוד כיהודהדעתי

 לא גם / למועד חין בעוד , ה' כרצתו , אתי שמור יהיהברעיוני
 נקרא , לפניך א ו ה ש ו מ כ והטפר / קלה הערה שום לעשות ליהרשיתי
 פעל כאשר הרמה פעולים את לפעול אונים רב ו ד ב ל והוא ,נבון

 - . והיום לפנים אשכם בארצות טוב אךלמענהו
 ר2ך'ן חש~ן יא כיווונאי

 * אהרנזאהן ילמן 13שה !הסעתיק

 *32אג'צ(
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 צמוןאגרות
יכלכל

 מכתבים עשףתשעה

 דברעל

 ת ו דהיה

- - " - -

 בריעפעניינצעהן
איבער

יורענטהום
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 ו,ממ41ב~וכמ41כשן דשיורושףררההאל

48 )אנקלאגע( השטנה-הראשון המכתבא(
6ב מערכה , המצב נקודת-השני/,ב(
64 תבל , ה/-השלישי,,ג(
ל האדם-הרביעי,/ד(  78
88 החנוך-ההמישי,,ה(
98 אדם בני תולרות-הששי,/ו(
112 ישראל-השביעי,,ז(
116 בארץ , מדבר / מצרים / אבות-השמיני,,ח(
124- גלות-התשיעי,,ט(
142 המצות הלוקת-העשירי,/י(
148 ההם , משפטים תורות,- עשרהאחד,,יא(
164 מצות- עשרהשנים/,יב(
158 עדות - עשרהשלשה,,יג(
164 עבודה - עשרהארבעה,,יד(
170 )הצעה( המענה - עשרהחמשה,/סו(
188 )עמאנציפאציטן( זכיות שווי - עשרהעושה,/טז(
196 )רעשניים( בדת תקונים - עשרהשבעה/,יז(
- ,/ - עשרהשמונה//יח(  204
282 - למבחן עלים - עשרהתשעה//ים(
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