
תולדות
 הדור לחכמי ראש ישרון פאר הצדיק הגאוןהדב

 יפי הירש רפאל בז' שמשוןל
 *( עלמ( נפרחנקפורט ישטן לערת"

-----------
 סיון ת"ד ביום רפאל ר' לאביו פלד הירש רפאל בר' שמשוןר/

 קבע אשר , נכבד טוהר היה אביו . האמבורב בעיר )1808( תקשחשנת
 השן אבי עצומה. בשקידה מצוא עת כבל בה ויהנה לתורהעתים
 ובחכמת בתורה גדול היה , ז.ל מרחנקפורטער טענדיל מנהם ר2הרב
 בסדרים חורה תלמוד האמודרג בעיר ויבונן למד הוא , פעלים רבנם

 בעד פרס כל מבלי אלמונא בעיר ודין רב היה זקנתו ולעת ,נכונים
 ר/ אחי 1 ולחץ בעמל ביב ונפשות נפשו כלסל כי אף , כהונתומשרת

 *הרכסים ספרי בעהמ"ח היה ז"ל פראנקפורטער ליב יהודא ר'בגחם:
 למשנה ונודשמ שם אנישי והכמה וערה נצולי הוד יהודה' הלוללבקעה"
 - . הירש במשפחתהיו

 , בארץ סוחר להיות בילדותו בנם נען וחנכו נדלו שמשוןהורי
 ורוחו בחיים דרסו משוש והחכמה התורה כי , נער התנכר בטעלליואך

 ותחבולותיו אנוש מעשה אל סמה לרדת תוכל לא למעלה היאהעולה
 . וקניןבמקנה

 לשבצן זשךל בערנאיס יצחק ר' הכולל החכם הגאון אז במנהלקשרו
 הלך הירש והנער )1822( תקפ"ב בשנת האטבורג כעיר הרבנות מאש
 , זה ואלופו מורו בנפש נקשרה נפשו גם , מפיו לקה לשסועאליו
 בתורה גדול להיות יוכל לאוריתא וחילו בכחו כי בלבו תנקה נתןאשר

ובחכמה
 ,איזראעלי4 ר,מכ'ע ; הטה ., הזאת היעודה את וכחבי UbS היו אשר המקורים*(
 החוכרת , טכ"ע ועוד פרעססע" .'ורישעוישחן'

~elelt. 
 שלשיפ דער אבלויף בייא

 התיכרת הקרמת 1 רי הירש מנחס ר' ריר דירעקטאר החכם דוב : זציל הנהיג שיסכנו
 איזראעליטיעהע רער רעשלשולע דער פריפונג ש"פענט*כע רער צו"איינלארונגסשריפט

 - . שונס סקורים ושי ענ'מ' b'D1רעליגיץנפגעזעללשאפט
 ההולדה וכותבהמעתיק
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 הלמוד אל וישם , זה לצדקה המורה לעצת לשמוע הירש ויואל ,ובחכמה
 להכין אומר ויגמור , כשנה בו עבד אשר המסחר בית את ויעיבפניו
 שמה הנהוג וכפי , ל א ר ש י ב כ ר להיות יבואו לימים תעודתו אלנפשו

 *חכימ' אשר עד , כתנא ישתמש לא בישראל רב כי , הממשלהבפקודת
 , בערנאים הרה"ג אצל למד ותקמור , הניממאזיומ לניוד הירש נכנס ,יתקרזל
 ומורה רב יהיה כי זה בתלמידו ה" ומובטח עליו מרוחו האצילאשר
 ואל והיהדות, להדת ע י ש ו ה ל ב ר גס , עליון לאל כהן בישראלהוראה
 : וז"ל מכתבים עיטר מהתשעה השני במכתבו הירש הגאון ירמוזזה

 מעזי וכל , לבבי לקחו נעורי בימי עוד האלה הענינים כי ידעת"הלא
 ועוד קדשנו דת במעוז מחזיקים נאורים הורים בבית גדלתי ; בהםשמוזי
 אש-דת להבות החוצבים ודבריהם התנ"ך טפרי קול הוד ילדותי טלבשחר
 נמלו עת , הביאוני הוליכוני והמה , קשב רב ואקשש אזנישמעה

 לא כי ידעת/ גם ירעת הן - . כליו ונושאי התלמוד חדרי אל ,כשרונותי
 רק , בה ולכהז הרבנות במשייר לבחור עוררוני חיצונים ומלקיםמסבות
 - . עכ"ל בהייכם ומטרה פנימיחפץ

 הצעיר הרב ירי על מיס לצקת מאננהיימ עירה דרכו אחז כןאחרי
 בכתר . אח"כ שמש אשר , זצ"ל עטלינגער יעקב ר' הגאון , אזלימים
 והירש . שמו בדול ובישראל / לשם נודע בשחריתו וגם באלטונאהרבבת
 משם . בירו הצליח הפצו נם ופוסקים שים עצומה בשידה אצלולמד

 )אוניווערזיטטט( החכמה מדרש בית את לכרך )1829( תקפצו בשנתהלך.
 - . שנים כ"א בן בהיותו למודו חוק את שמה השלים גם , כונןבעיר

 , התלמידים הבריו בעיני ורצוי אהוב הירש היהבהאוניווערזימאט
 כבל הרמות וידיעותיו הנעלים כשרונותיו בגלל וכבדוהו אהכוהואשר

 . הערינה ונפשו המוב לבו , רוחו תומת בעד וביחוד , ההכמהמקצעות
 שנת ועד , גייגער אברהם החכם את נם טלא בהאומווערזיטעטשמה
A'Ypn)1838( בדעותיהם נפררו אז מני אך , אגרות בחליפות יהד עמרו 
 ספרו יעז לאור הירש הרב הוציא באשר גם ומה / הקצה אל הקצהמן

 אלה אשר )רעישרמער( ברת המתקנים ויתר גייגער נגד נפתלי',נפתולי
 אותם למדו אשכנז מקהלות וגורבה , לקנתר התורה בלמוד השתמשומזה

 נמרו כמעט כרובם כי עד , עדיף תעשה" ואל "שב משום לראשםאלופים
 לו בחר ה נ ו מ א ך ר ד הירש והרב , ומצות תורה עול מעליהםלפרוק
 המתעים המורים עם נלחם וחנמתו תורתו בגבורות נאזר משכילוכגבור
 זה גם זאת ובכל . בקדש אויב הרע כל נחת שמו ומפני / להם יוכלגס

 מספרו ההמישי בחלק דבריו ופלה מחירש תהלה חשך לא גיעערהאיש
 לאנגען זעהר איינען האטטען יגויר 18 צד שריפטען'*נאכגעלחסמענע

 אויסערץרדענטליכע זיינע איך וועלבעס אין / הירש( )עםשמרייס
בערעדזאמקייט
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 שנעללעם אונד קלארעס יין שטרפיינז, זיינען /בערעדיאמק4יט
 זיינע חכטעסע איך . . . לערנטע בעוואונדערן אונד קעננען ,ערשאססען
 זיין ליעבמע אונד טוגענד שטרענגע זיינע , גיימטעסגאבען~טרציגליכע
 - . עכ"ל הערץ"גוטית

 הדרושות הידיעות כל לו לרכוש להירש צלחה מעטות שניסכמשך
 בן ובהיתנו / והרמתו בתורתו שם לו ויעש בישראל הוראה וכירהלרב
 כמא על לשבת ויעל באלדענבורב המדינה לרב הירש נמנה שנימכ"ב

 היהדות שמי על הצלחתו בובב ורך ומשם (lsao) תק"צ בשנתהרבנות
 בספריו וביחוד העדה בעניני הראה / פעל מה צדיק , לאלוה כחווזה

 - . הבאים ולדורות לדור אז כתב אשרהדגולים
 נגד ר ע ב ח 1 ר ההיא בעת שררה אחבי בקרב אשכנזבארצות

 חסד ~בר כי שמה אחינו האמינו אשר העת למן כי / והרתונתורה
 שחר גכק מרחוק וכראותם , במושבותם ואור חופש לבנ"י לתתלאומים
 ישראל במנהגי התמורה ידי על הגאולה את לקרב התחרו ,כיה
 והשכלת / ישראל ברע הגוים ככל יהיו למען / הרת עיקרי ברובנס

 על צעדיה תצר פן , בנטיעתו לקצץ רוחה בעט באה אשר /בערלין
 תפלס ולעיניה בימיה כי , חשבה אשר )עמאנציפאציאן( הזכיות שווידרך
 אחב'י רגלי כפות תחת תציע עשרה התשע המאה וכי / נתיבלה

 קרבנות להביא בירם אי תמכה , ופחדים שושנים הזאת הכבושהבדרך
 מאמונה סובה חלקה וכל , ישראל מקרשי מוב נתת גל זאתלאילת-השחר

 גס , ישראל בית בברם נטעו אשר זר לזמורת ניר לתת הבאיבוזרת
 תקונים בשם קראו מעשיהם זר אשר כאלה ורבנים מטיפים להםהקימו
 משובח היה והיהדות הדת דמות את למעט המרבה וכל )רעפ"רמ(בדת

 אז כי , בינה תועים ללמד בפרץ עמדו אשר השרידים ולולי ,בעיניהם
 - . חפצו לא דרכיה ודעת מישראל תורה חלילה שמהנשתכחה

 בזה מהביא אחרל לא ההיא העת מתקופת נאמן מושג תת ולמען.
 שמואל ר' הצדיק הנאון מהרב הזקנימ' "שער ספר מהקדמת קלהתוצאה

 )1830( תק"צ בשנת נדפס הזה הספר , בפיורדא ר"מ זצ"להאמבורגער
 לעשות "וראוי : וז"ל ב"לרענבורג לרב הירש הרב נתמנה אשר בשנהבה
 הקרש ההריבו נפש בשאט אשר עמנו בת שבר על חדש מספד יוםבכל

 מבית לגרשני ורצו עלילה התעיבו השחיתו , פנים עזי ורבווהמקדש
 והנעימים הנאהבים ישראל בני בחורי רגל כל מעלי ושלחומדרשם
 מהם השאירו לא עד / והתמימים הישרים / ה' ובפקודי בתורהההטיס
 גדולה ובמכנה שיניו את והקהו אחת במתנה אנשים שני וישארו אחדעד
 אחד תלמיד לי נשאר לא אשר עד אותם טפפו מיתה תכלי וממשהיו

 על הפוגות מאין מים ירדו ועינינו / לדינא הנוגעים מכתבים .להעתיק
השבר
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 רעה נעשתה לא המקדש בית שחרב ומיום , עמנו בבני הגדולהשבר
 ישראל גדולי לבזות / כשפתותיהם חרפות ן חרופין בקב ובאו בינינוכזאת

 ראיתי כי לנפשי אוי . מחיים מות בחרו רבים כי עד , חכמיםותלמידי
 ואש ישראל וערי במקהלות עדין היתה לא אשר הזאת הגדולההרעה
 מעצבון לנחמני צהר למקום בואי יום עד כלכל נלאיתי בעצמותיעצור
 בשר ברית ומפירי נדות בועלי השם אנשי עוררו אשר האדמה ומןידינו

 בעלות דרך לפרוץ , והשרץ החזיר בשר אוכלי בארץ היו אשרוהנפילים
 כו'" כו' עמוקה שוהה בקרן מונחת והתורי, , , , הקרץ בא ומצפוןהפורץ
 ותפה הלילה והיהדות הדת אבדן סכנת כי הקורא יראה מזה .עכ"ל
 התאמצו ואיך / התורה אדירי בה היו מעולם אשר ההיא כארץאו

 למוד ~rb להסיר היד ובחזקת מגונים באמצעים האלה בימיםרודפיה
 אותם וסדה אשר , ישראל בני לילדי ספר בבתי רק ולהסתפקהתורה

 ראשי רק הילדים את ללמד , אותם לכפר והכריחה / שמההממשלה
 המתקנים/ הרבנים הברו אשר , כאלה ומספרים הדת מעיקרידברים
 ; והיהדות מהדת קל מושג אף ישראל לבני לתת הספיקה לא הזאתוהמקצת
 להחזיר / המערכה לצאת אומר הירש הרב גמר כזאת עתבתקופת
 : לכל גליי להתאירו להקה גחלים ונפשו ליושנה הנאמנה היהדותעמרת
 התורה אל ישועתם צור אל %ל אל ישובו כי ולפעול / היהדות היאמה

 מקומ בכל מעשהו ראשות הדהי , ה ש ע מ ב ו ל ע ו פ ב וקיומןוהמצוה
 ה ם ש ע ש ר ה מ ו ק ם "ב לפתנם לו לקחת הרבנות במשית שרתאשר
 ילמדו ששם , והיהדות הדת שהרת על מפר בתי שמה לנונן ט' פ ש מה

 התורה כדת ה' מצות flS ולקים לאשורם קדש למודי ישראל בנינערי
 שדי ביראת הנאמנה ומדברו דרשותיו ע.'י מעון רבים להשיבובכלל

- , פניו תאיר אדם לחכמתהקודמת  
 רק שבה המאור את להפיץ יכלה לא זאת אמונה פעולתואך
 מעינותיו הפיץ ולמען , השגהתו תחת העומדות ובקהלות עדתובקהל
 בלבות טסלות מצאו אשר הדגולים ספריו את חבר , חוצהודעותיו
 - . נעלה מאד באופן פעולתם את ויפעלו העםבני

 לאור הוציא בשלדענבורג הרבנות מא ש לשבתו שנים ששאחרי
 עשר תשעה יכלכל צפוף "אגרות הספר את )1886( הקצ"ובגננת

 הספר סיב על עברית(, עתה העתקתי )אשר היהדות דבר על םמכתבי
 , מלים אכביר לא , עתה כן כמאז הדור וחכמי גדולי דעת וחותוהזה
 רק , דברינו בפתח וחכמה תורה גדולי עדות את הקורא ראה כברכי

 ראו הדור חכמי , האלה מכתבים הי"ט נדפסו כאשר כי , בזהאוסיף
 אמוני לשלומי חדשה דרך זה במפרו מלל הירש הרב כי לראות תמהוכן

 לא אשר חכמה ובישישים , והשכל דעה בעלי הדור לצעירי נםישראל
היו
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בב
 ל'1 ומעולס ויהדות בדת רוחם לאמונת נאמנים יסודות כה עד להםהיו
 שלמה בשטה המחבר הרב כה הלך אשר , כזה הקדש ודרך מסלולראו
 ומוכנית מוסד יסוד הוא האלה המכתבים ותוכן / הימנה למעלהשאין

- , הזמן במשך חבר אשר הנעליס ספריו ליער)פראגראמטא(  
 נדפס הס/ שער )על שמו את המחכר תעלים הראשונהבהוצאה

 הגאון הוא המכתכים מחבר כי חשבו ורבים בן-עוזיאל"( ע"י לאור"יוצא
 סאלדענבורגי הרב כי הדבר נורע אשר עד , מהאמכורג זצ"ל בערנאיסהחכם
 , בקרבו אלקים חכמת וכי , הנאמן מחברו הוא הירש רפאל שמשוןר'

 להיהדות הזק נואל. קם כי ונהרו ראו וחכמה תורה חוככי בעםוהשרידים
 - . יצאו ממנו ומחריבינו מהרסינו כנד להצילההנאמנה

 השקפות יכלכל , ,חורב' ספרו את לאור הוציא )1838( תקצ"חבשנת
 נעליסורעיונות

~ffy 
 דבר להשיג וביחוד ולתורתו לאלהיו הישראלי חובות

 בשם שמיינשניידער והה' 5אסמעל הת/ לאור אז הוציאו אשר הספרנגד
 הוכו~ית כספרות כחו את להראות הירש הרב החל שנה כעבור .,חרבונה"

 באלרענבורג לשבתו האחרונה בשנה . נפתלי' ,נפתולי הספר ידיעל
 אנמערקוננען 4יידישע )אנונים( שמו הודיע מבלי מחברתו לאורהוציא
 ק4נפעסמיאן ריא איבער פראטעסטאנמען איינעס בעמערקוננען רעןצו
 הזה הספר נדפס וכאשר , )1841( בשנה פאסטארעף ברעמישען 22דער
 לו ולהגיד הזאת היקרה המחכרת על תודה לו לתת הירש להרבמען( )גענעראלאדיוטאנ- שלישיו ראש את מ~לדענבורג הגראטסהערצאגשלח
 ש משכיל מחוכם חכם הנהו המדינה רב כי / לרעת הוא רצון שבעכי
 - . לאשורודבר

 הניח לא זאת בכל , המפרות לעבודת הקדיש עתותיו רובי כיואף
 אשר בישראל והערוה העדה בעניני טוב אך ויפעל המעשה מחלקידו

 - . השגחתו שלטון תחתעמדו
 בשלדענבורנ הרבנות במשרת הירש הרב כהן שנה עשרהאחת

 ישכון כי לבקשו הירש הרב אל מנו שסנאבריק אוריך מחוזותוהנה
 לרב )1841( תר"א שנת מאי 15 ביום אחר פה ויבחרוהו בתוכםכבוד
 תקנות הירש הרב ימד שמה ונם , עמדען בעיר ומושבו / שמההגליל
 ,צווייטע ספרו: את לאור הוציא תר"ג כשנת . העדה בענינינכבדות

 נייעמטע דיא איכער בריעמוועכסעל איינעם אויםמיטטהיילונגען
 השלדהיימ הרעמשרמער ראש נגד ביחוד אותו ערך אשרליטעראטור'

 - . דיליהוכת
 הקהלות ונער עדתו וקהל עמדען/ בעיר הרב ישב שניםהמש

 זה ומורם רבם כיקוו
 יום"

 אך , ימים לארך בעדתם ישועות לפעול
 לבחור אואר גמרה בם4הרען ניליסבורנ עדת כי , נמלאה לאתקועם

בהסב-
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 כסא על ולהושיבהו~ל שנה ארבעים ככן אז היה אשר הירשבהרב
- , שמהוהרבנות  

 מימים בישראל ואם עיר / נאמנה קריה היתה ניקלסבורגהעיר
 מרדכי ר/ : הגדולים המאורזת רגאונימ ברבנות ושמשו חנו בה ,ימימה
 יהנשא הגבוה הרבנות כסא ועל , זצ'ל טרעוויש נחום ור/בנעת
 , מראש ירעו אשר האשכנזי הרב את להושיב אחד פה החלינההזה

 ישראל וערת העם מפלנגת בין שלום לעשות מח יעצור רק.הואכי
 - . ומובתן שלומן וירבו ידו על תפרחנה הגליל וקהלות ההיאבעיר

 ששה עץ הבחירה היתה )1846( תריו שנת דעצעמבער 30ביום
 1 עבריה שהעתלוניו דעתם חות פתשגן הוא יזה , ממטהרעןיבנימ

 שמשון ר/ הרב את למנות אנחנו מציעים לטקט( )9רימא וראשון*לראים
 ניקלסבורנ עדת לרב טממפריזלאנד בעמדען המדינה רב / הירשנפאל

 תם לאיש למשגב הוא נורע אשר מלבד א( . נזה המבואריםמהמעמים
 ספריו ע" ביחוד עולם שם לו עשה , נדול ומלומד אלקים ירא ,וישר
 )טהעטלאגיע( הישראלית הדת כחכמת ותבונה דעת המלאים ,היכרים
 בפעט כי עד / מאד רכה וחכמתו ובתלמוד בתורה נדול הוא , שדיויראת
 ל% נודעו כן ב( . ולתהלה לשם נודע באייראפא היהודים כלאצל

 אלה כל אשר , העדינה נפשו והלך הסרב לבר , הנדיבה רוחותכונת
 שנה עשרח שש במשך הן . אצלנו הערוכות מהתעורות אנחנודואים
 . ובמישור בשלום העדות עניני את וינהל הנליץ רבנות בשתי שמשכבר
 כלל כמעם כי , לבחירתו נואתה בניקלסבורג הנכבדה העדה לבד לאנ(

 ובכליון , בו קפצנו יאמרו כלם שלץזיש - משהריש במחוזותהההודים
 כי ער , הרבנות משית את לקבל הוא נאהד כי לשמוע יחכועינים
 ויכבדוהו לשמו כבוד ישיש הבאים בימים גם כי לקוות נוכלמצדק
 . ~נ( .3 1847 )טריענמ המדינה" רב בתור פעולותיובגלל

 עיד לעונבכם ואלה עמדען מעיר צאתו ויבר על מזה אלה :"ץריענם, במכ'ע אז הבאים הסופרים מכתבי סגנון לראות הואנפלא
 מעט עוד אשר העדה לבב תתיון יביעו מין מעבר , ניקלסבורנהבואו
 עוד כי וצהלה שמחה תרועת השני ומעבר ומורה אלופה ממנהיטרד
 חין יביעו כאחר כלם כי ויען , החדש ומורם רבם אליהם יופיעמעם
 - : אחדים סופרים דברי עברית כהעתקה בזה אציג לכן , הירש הרבערך

 יהד להלוות יכספו תמיד עת ככל , כן "אמנם יאנואר 18עמדען
 במומחה האדם יבכה תמיד בי עד / השמחה אל התוגה , המתוק אלהמר
 ישרון קהלת עדתנו כי תחשבו אל . כאחת משתיהן או התוגהמעני
 יוקירו אשר הנוצרים התושבים גם , אבדתנו מרת את תחושלבדה
 הסוחרים מפלגת . וכגו בעצבון עמנו ישתהפו המרינה רב 1מזויכבדו

הנוצרים
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 אך / אצלנו ייאר כי רכנו על לפעול קגל-חבורה אליו שלחההנוצרים
 כבדה מה זאת ובכל , ריקם פניהם להשיב נאלץ והנעלה היקרהרב
 ?תל אשר נעמנים הנסעי את לעגב עתה עליו ! כזאת החלים במרםלו
 שלנו הרב ! ופרי ציץ והעלו פרחו עת / ובגופו ברוחו בלחו ,פה

 ספר בית ימד יהוא , ישראל בני לנערי הטפר ברע את ותקןהיסיג
 אשה , בריתו ואשת סערתו ידו ש עזרה בו אשר עבריותלנערות
 רוחו אך ן מאד במאד עלינו קשה פרידתו שעת . אלקים ויראתחכמה
 וממקום / בתוכנו נסע אשר שעשועים ונסעי מעלליו בפרי יחיה חיהעור
 כהן לך לך . והוראה נוחם ידו על נמצא כבוד לשכון עתה ילךאשר
 ה, הראך אשר הארין אל לך לך ! הנאמנה הנצחית הדת שלנדול

 , . %( .4 1847 )אריענט מברכיך- בךונברכו
 בזמן הירש הרב אלינו ויופיע יתן מי . דעצעמבער 30]ברינן

 הכינו לא מעולם / פניו את שמחה בתרועת נקדם אנחנו ; כקובהיותר
 . עתה" יעשו כאשר המדינה, לרב וגדולה ירך לרעעעצמם

 והמוכשר הראוי הרם את להם בחרו המה : דעצעמבער 31"ברינן
 , רוחו מאמונת לדעת נוכחו בעוד הזאת, הכבודה המשרה אלמאד
 ונפש לב ובכל , ולהועיל להימיב חפצו אדיר גם , לכת והצניעו לבבוישרת
 . לראשמ' אלוף אותוילמדו

 לקראים פה הריעו וצהלה בשמהה . 1847 השנואר 6"פראסניץ
 . המדינה" רב במשית וראשון לראש הירש הרב נבחר כי , הסובההבשירה

 . במשהרען הירש הרב על יחכו עינים בכליון . יאנואר 7ממטהרען
 המדינה מגל ם י ד ו ה י ף ל א ם י ש ל ש כי לראות הוא ופלאי יקיחזיון

 אמונת לו רכש הוא , הדבר אמת , פתוחות בזרועת לרב לקבלהומוכנים
 . שם( )במביע בו בטחה הרוממה הממשלה גם , המדינה תושבי כלרוה

 יאבה כי , יהד תכופות היו במ~הרען בישראל מהעוות"בקשות
 אחד כל כי בטוחות בהיותן אליהן, בואו את להחיש הירשהרב

 - . חדשה תקופה להן ותופיע תניע ידו על כי נכון אל יודע העדותמבני
 %( )17 אריענט ובמכ'ע לקראתו הריעו ושיר מליצה במכתביגם
 וואססערמריללינג מעיר עבריים הרוזים ושלשים מנוחד גדול שירנדפס

 : אהד הרוז בזה ונביאבבאמקיצויץ
 1 תנילי עמי בת ישרון בניהריעו
 , הובילי שי לו / יבוא מלכךהנה
 , לתושיה , למורה שי סלכםשאו
 , פנים ונשוא זקן , רב נמראש

 , נסמנים נטעי ובתולותבחורים
 ! העניה סמה *רח כי ,שישו

ב"מ
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 בעמדעך הפרידה דרשת את הירש הרב דרש אפריל 25ביום
 מארץ הירש הרב את הרחיקף העליונה ההשגחה . דמעות זלנו'ועיניו
 ששם המקוס אל הפעם עוד השיבו למען , שנים ארבע משך עלאשכנז
 ולפני , הימנה למעלה שאין מרובה במדה פעולתו חוג לומעד

 צאתו.

 נ"י גראמץ רצ"ה הימים דברי סופר החכם הרב לו הנריבמעמדען
 אונד ,גנאסמשציזמוס בשם בקראמטשין הנדפס מפרו את עולסלמזכרת

 העררן דעם : האלה הדברים את נרטמץ כתב הראשון העלה ועליורענמהומ"
 "קטמפפער" גייסמפטללען דעם , הירש רפאל שמשוןלאנדראבבינער

 דעמ: , לעהרער אונפערגעססליכען דעם יורענמהום, געשיכמליכע דטס%ר
- , *צונעאייגנעמ' דאנקבארקיימ אונד ליעכע אין ן 5ר"נדפטמערליכען  

 היו במטהרען היהודים מפלגות כל במקימבורג שכתובמשך
 , באמונה תפקידו את מלא אשר הזה והדגול הגדול מהרב רצוןשבעים
 הרוחות וכל ימומ מבלי איתן כסלע לעמוד יכול בהירש רב רקובאמת
 , הרבנות בסררי שמה מפעליו כל . אותו לפז יכלו לא בוהנושבות

 להרכי? גדולה ישינה ביסדו , והלמוד התפלה בבתי , העדהבעניני
 ואוננארן בטהמען והרחוקות הקרובות מהעדות תלמידים ומאותיגורה
 עשה אשר וכל פנה אשר ובכל למשגב נודעים ספר בבזזי נם , אליונהרו
 הרמות. פעולותיו בנלל מתנגדיו אל לבו שם לא אף . בידו הצליח ה'חפץ
 השמות. את לבב במנוחת במכ"ע קרא פעם ולא התורה, ולמוד הדתלחזוק
 / טרטקעל" מטהרישע "דאס : כמו בהם אותו כנו אשר גנאישל

 וכדומות הטרנער" להנע *הירש פטכסמ' *מ"הרישער*טרדענס%נעראל'
 מפני נכלמו גם בושו בו הנחרים וכל / דומיה נאלמו מהרה עדבי
- , בבודורום  

 לא ההיא בשנה והקורות הימים דברי וסערנה הניעה 1848שנת
 המדינה דברי אל גם וישם ירים בחבוק לשבת הירש הרב את גםהניחו

 בעיר הטסמרייכי )רייכסמאג( הנבחרימ בנעד , פניו עולם-והליכות
 בענינים שמה דעתו וימיה הבעד סבר להיות אותו גם בחרוקרעמזיר
 עמו בני אהיו אל קורא קול הוציא גם / עולם של ברושהעוכוימ
 , והדרור החופש ישיגו אשר בעת גם כי 4 לבם את ויעורר ודעתבהשכל
 ווטהרליך כיענן : יאמר קרא הקול ובסוף לדתם, נאמנים יהודיםייארו
 וויר, ווט / נון וויר ווענן / עררונגען וויר הלממען ווטס / ברירערמייגע
 יייללמען. אוי5הייעז י קטננמען זייז יודען כסייע באלד / יילל נישמתיט

 - . לתגרו עד הירש הרב ישב בקרעמזיר הבעד בבית ! זיין' צויודען
 טם- פראנקפורמ בעיר והנה )1851( תרי"א בשנת שנים שלשאחרי

 אשכנז רבני וער בה ובאו נקבצו זה לפני שנים שש אשר העיר ,מאין
 כל" מהן ולהסיר ישראל מתפלת גם עבר שפת את לבמל אומרויגמרו

תפלה
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 אמונת את מלב למחנם , ציון ושיבת הגאולה דבר על תסנה וכלהפלה
 , יתאימו לא אשר ישראל וקדשי היהודים מנהגי בל את ולהעבירהמשיה
 . כחפצם הדת את לתקן ויחפצו , ההיים וצרכי הזמן עם , דעתםלפי
 , האלה המתקנים הרבנים אחרי נמשכו העדה בני כל כמעט אשר ,העיר
 ר ש ע ד ח א התעוררו ההיא בעיר , קדש כל ולהלל בריתלהפר
 אמות משלומי מיוחדה עדה לכונן ויחליטו עדתם מקהל והדלו ם י ש נא

 לקרוא אומר ויגמרו / ואמונה באמת אבות ונתלת הדת מהזיקי ,ישראל
 י ת ם . והטצוה התורה ברוח עדתם ינהל אשר ק ד צ ה ר ו מ ו ב רלהם
 אל , מלהרען מדינת רב אל לפנות עז בנפשם הרהיבו אלה ר פ סמ
 לעדתם/ יב בסטיכן לכהן אליהם לבוא בבקשתם הירש רפאל שמשוןרבי
 גדול ומורה רב וכי ההיא בעיר אמונים פסו לא בי , נכון אל ידעויען

 עד וכי , שבשמים לאביהם לבם את להשיב כח יעצור ובחכמהבתורה
 התורה ממקור היים מים בתוכם יכילו לא אשר הבורות את יעזבומהרה

 לקול בז לא הנולד את הרואה כהכמ הירש הרב נם . הטהורהוהיהדות
 היה שלו הרבנות כסא את להגדיל לא וביען יען , להמ סרב ולאהקריאה
 מעינו כל שם רק / המדומה הנגוד מפני כתגא להשתמש לא ,חפצו

 אך לפעי נרחב כר לפניו ראה ובפראטק~ורמ מפעליו ולהגדיללהרבות
 ולוזעודה לתורה נפשות ולברוא מעשיו את ולהפליא להגדיל וישעמוב
 - . חמודה מדהולכל

 האחד המהראוים

-wy 

 כתולדות אותם לזכור בפראנקפורט אנשים
 ואלה עולם למזכרת בשמותם אותם לרשום הנני לכן , זצ"ל הירשהרה"ג
 ,עליג ג( / משינץ לעב משה ר, ב( כהן, אברהם פהיליפ א(הס:

 לאזאר ה , ראפפ ם. מ. ה( , שווארצשילד זעלינמאן ד( ,שווארצשילד
 מהאמבורנ הירש הרב עור הכיר )אותו פשזען סאלאמאן ז( ,פ~זען
 / שוואבבאכער וו. לאצארוס ח( , התמנותו( אדות להשהדל הוסיףוהוא

 אלה . רטפפ לעאפאלד יא( / מינץ ליב מיכל י( / דאנן אד~לףמ(
 להתלונן הלכו והנשארים / יהיו כה , חיתם בחיים עודם האחרוניםהשלשה
 - כפעלם(. להם ישלם גמולות ואל שדיבצל

 אזנו ויאטם במאהרען הכבודות המשיות כל את עזב הירשהרב
 , אצלם להשאר בו הפצירו אשר הכמיס ותלמידי הקהלות רבנילבקשות

 ה~מ" היא העליונה וההשגחה / יעשה יראיו ורצון ה/ לבות תוכןכי
 להפיץ יוכל אשר פעלהעיו לסיג הפצו ומחוו ררבו את מראשלפני
 וכן רבים ידו על לישעו ולמען שבעתים באור שבו הלאור אתשמה
 - . עולמים השועתשלמים

 בהרר כי לו/ ראשית וירא פראנקפורט עירה הירש הרב הופיעכאשר
 הרצצכימ ודברים בדרשותיו וביחוד רבה כי ובחכמתו בינתו בנצל ,גדולתו

להוות
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 קדשו דת ואל ה' אל לשוב עדתו, מבני הרבה על פעל , אש-דתלהבות
 "איזראעליטישע נשם הנכבדה העדה שמה התכוננה מודו מתי וע"י ידוועל

 החלו אשר הדשים/ חברים אליה נלוו עת ומדירעליגיאנסגעזעללשאפט"/
 - . ז"ל חכמינו ברוח והמצוה התורה מהרת על בניהם את ולחנךלהיות

 הירש הנ/ הרב מפעולות בארוכה אסמרה אמרתי אםוהנה
 ישרון לעדת רב שמה שהיה שנה ושלשים השבע במשךבפראנק~ורט/

 אוכל לא ויען שלם/ לספר לבדו הזה התולדה חלק יארך חלדו/ אחריתעד
 בארצנו אחינו נם כי / מדעתי וביחוד / מאד במאד התילדה אתלהרחיב
 עתה העדה רוב אשר / הנכבדה פראנקפורט מעדת להם הגד אוידעו
 ק י ד צ יבינו ובנקל .שם/ ואנשי סוהרים / חכמים , ושלמים יראיםהנם
 הנזכרים אנשים הי"א בקשת עפ"י אליהם בואו מראשית שמה ל ע פ המ
 הרה"ג וטע עמל כמה , העברה בשנה למרום נשמתו עלתה אשרער

 רמה למעלה הביאה אשר עד ובדרשותיו בספריו , במפעליו /הירש
 לכן , בישראל ולמופת לאות לאלקים גדולה לעדה נהיתה כי עד ,נואת

 או , הקראים ק"ל  יביט  והשאר מפעליו ראשי רק בזה לטפראסתפק
 - . להם ספר מאשר או בעיניהם ראו מאשרידעו

 הנוב הספר בית את בפה הירש הרב יסד )1853( תריהבשנת
 מאחינו ואלה ולתהלה לשם נודע הזה הספר בנע / ורעאלשולע'3שם
 שומרי המסחר וענפי חכמה בכל מעשה ואנשי שם אנשי ההיאבעיר
 בנע עתה ועד ומאז ההוא/ הספר בבית לקח הקשיבו כלס , ומצוההורה
 בשנה שנה סדי ירביון התלמידים ומספר וטוב וגדול הולך הזההספר
 506(, למספר עלו 1888 ובשנת תלמידים 485 שמה היו 1887)בשנת
 שמה יורו אשר החכמה למודי מלבד ופוסקים, גמרא תניך : ילמרושמה
 בהסיפ תהלת הנידו וכאשר , כאלה ספר בתי משאר שארל ביתרכמעש
 הספל בית ראש . הבהינה לעתות הבאים המלוכה ורבי הלמוד שריהזה

 מנחם ר' הכולל החכם הרב הדירעקמאר : זצ"ל הנ/ הרב של בנו הוא,
 - . לשם נודעים וחכמה תורה נדולי מורים ועמו נ"י הירש ד"רמענדיל

 במכ'ע שם בלי כותב יצא הזה הספר בזע תוסד בתחלת 1858בשנת
 , דעתו לפי / בהיותו ומוסרו, הספר בית את להרף זורנאלפראנקיורמער

 ענה הירש הרב אך / הזמן עם מתאמת הבלוני התלמודית ביהדותלדיק
 ויסתום ,אינטעליגענצבלטטט" במכ"ע הנדפס נכבד במאמר ודמ"זבהשכל
 בפרת בהסיפ ועל בבלל התלמודית והיהדות הדת על שקר דובריפיות
 בית יסד 3ם - התולדה( בסוף ויבוא עברית העתקתי הזה המאמר)את
 למוד , שדי ירוגע שמה חכמה ראשית אשר ישראל ילדי עבור לעםספר

 ומבמזי / ישראל בנות בעד עליון ספר ובית / המצות ושמירתהתורה
 ובנתז לבנים ואמהות אבות עתה שהנם וחניכות הניכימ יצאו אלהמפר

אשר

 רש"ר הירש - אגרות צפון *  תרגום שמואל אהרנזאהן

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



 והבאים בא ודור הולך סור ועל טובים ולמעשים לתורה אותם ערלואשר
- , להתפאר ומעשיו והדרו פעלו יתראהאחריהם  

 ובבת4' העדה בעניני רבה עבודה עמוס היה כי אף הירשהרה"ג

 הקהל" ודעת ויכונן הספרות לעסק בם אנו את הקדיש צאת ככלהספר
 ההל )1854( תרי.ד ובשנת קדשנו, דת בברית יהנאמנים וברוחברוחו
 יידישען פץרדערונג צור *מטנאטסשריפט "ישרון" כשם מכיע לאורלהוציא
 אשל / שולע" אונד נעמיינדע , הויז אין לעבענס יידישען אונדהיטמעם
 וחתנו מבניו וקטנים גדולים מאמרים בו באו הדגולים מאמריומלבד
 והמץנאמבעטראכמונגען בקפלן נ"י נונענהיימער ד"ר הנעלה החכםהרה"ג
 1870 שנת ועד / והמורים הרבנים על ולברכה לטובה פעולתם אתפעלו
 בנו ע"י להופיע ישרון המכ'ע החל ואב"כ הזה במכ'ע גדולותפעל
 - . בהטנובר הירש יצחקהרה"ג

 ועד יורע הייו תעודת את הירש הרהט אליה כונן אשרהמטרה
 כהרב ואיש , הנעלים בספריו כקא ואשר פעולותיו ידע אשר אחדכל

 הנקל כי ובראותו השם, הלול שיש במקום כמאומה אף )טי לאהירש
 של הבנין מיסודות אכניס להסיע הדור וחכמי גדולי איזה בעיניהוא

 בשתיקה לעכור עצה המעמיקים או ז"ל חכמינו וקבלת שבע.פהתודה
 / הם מסיני למשה הלכה נץ שנתקבלו והלכתו התלמוד קדושתעל

 כי לחשוב , בדבריהם לשלשל מקום ויתנו חז"ל את כאוהביםנראים
 כאשר לכן , עליהם חופף ה' רוח ולא המה ותהבולותיו אנושמעשה
 הרה"ג יצא המשנה" "דרכי ספרו את דל פראנקיל זכר" ר' החכם הרבהוציא
 ולאמת לברר עיקרו שכל הזה/ הספר בי להראות *ישרון" במכ,עהירש
 חובתו ידי יצא לא / התושבע-פ וקדמות וההלכות הקבלה מציאתאת

 אתדימ ממקומות כי הוא/ ונהפוך ל"מ/ הלכה וקדושת חז"ל לקבלת בנוגע,---
 - . אלה כל עם רוחו נאמנה לא כי שמה,נראה

 עות ועמו הזה הספר על תגר לקרוא בפומבי יצא הירשוהרהיג
 ז"ל קלייו יאב שלמה ר' הכולל החכם הבאון הרב כמו וגדולים רבנים:

 מפראג זצ"ל פריינד שמואל ר' הגאון , קשט" *מפני בספרומקאלממר
 "שייר" החכם הגאון כמו פראנקעל, את להצדיק אחרים יצאו כי ,ואף ,ועוד
 הרהינ צדק כי אמת/ דברי באחרונה נכרו בכ'ז , ועוד מדרעזדען יהרבז"ל

 ספק אח"כ המיל שי.ר הרב ונס / המשנה דרכי הס' עם בריבוהירש
 סתום להניח דבריו את וברר באר שלא פראנקעל על והתרעםבדבר
 יהרתה בו אשר אמת" שלום ודברי במחברתו שי"ר השון וזה /וחתום
 .אל : ודל הירש להרה"ג כבוד יחלוק זאת בכל פראנקעל אתלהצדיק
 נכבדת בעיני יקרת כי בשחק, מהדי : אומר אני המשיג תפארתכבוד

 והכרתי ישראל/ לעם בטישור להוכיח במליצה כחך רוב להעריךוידעתי-
בינתה
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 באש-דת אור ראיתי המותי גם וכמדעים, הדת ובחכמת בתלמודבינתךיי
 הרב עם הירש הרב מחלוקת את לדעת ההפצים . עכ"ל בקרבך"הבוער

 / זה אדות הדור וחכמי מגדולי בספרים לקרוא עליהם / וספרופראנקעל

 לראות זאת/ להזכיר רק , בדברים להרהיב אוכל לא תולדה בותכובתור
 כבוד על להגן שידובר געת תורתו וקדושת לה/ קנאתו גדלה כמהעד
 - . ממיני משה עד איש מפי איש המסורות ההלכות ואלקיהעחז"ל

 ודבוקה הבוקה ושבע"פ שבכתב התורה כי לאחב"י הוכיחולמען
 עבודת לעבוד הירש הרה"ג החל / פלוג ולא יחד גם הנהותמימות
 התורה, על ומבאר מתרגם להיות הימנה למעלה אין אשרהקדש

 הצליה ה' חפץ אף / היא ורמה גדלה מה באר די אין זאתומלאכתו
 ספר לאור הוציא )1867( תרכ"ז בשנת . מאד ונעלה רם כאופןגידו

 )1878( תרל"ג בשנת "שמות" ספר )1869( תרכ"ט בשנתובראשית"
 )1876( תיל"ח ובשנת "במדבר" ספר )1876( תרליו בשנת "ויקרא'ספר
 )1882(. תרמ"ב בשנת נדפס ותהלים" מפר על ובאורו ותרגומו "דברים"ספר

 תרגומו נדפסו נ"י הרה"ג בנו עיי אח"כ לאור יצא אשר ישרוןבמכ"ע
 סדר על באור הכר ימיו באחרית גס / אבות ופרקי משלי עלובאורו
 שככתב התורה להזוק וגצורות גדולות יראה אלה ובבאוריוהתפלה,
 - .ושבע"פ

ן
 28 ביום המאושר מהעדה( )להידל האויסטריטמגעזעטץ ע"ד פעולותיו

 אל בבריתו הנאמנים בהיי בקיטה ערך הוא . למדי נודעו 1876יולי
 שטנה כתב ננד לטובה. פעולתה את פעלה אשרהאבגעארדנעטענהויז

 "איבער מהברתו את )1876( כן אחרי שנים ושתיוויססענסשיייהיש" נע- דער פרינציפ "דטס מחברתו הוציא מאק~ווער היומטיצראמהשל
 כי , הסתפק לבד בספריו ולא , געמיינדע" דער אוים אויסמרימטדען

 אדות המדינה ורבי גדולי עם לדבר לבערלין פעמים כמה נסעבעצמו
 בשנת מהלתו גמ . לטסקער עד. למשגב הנודע הנבחר עמ וביחודזה

 את מעבוד אותו עצרה לא היתו לשד את למוץ ההלה אשרהשבעים
 - . עלומים בכח אהב"י כלל ובעד קהותו בעד הקדשעבודת

 על להגן אחת מהברת הירש הרב הבר )1884( תרמ"דבשנת
 הגדולים השרים לאהד שלה הזאת המחכרת ואת אשכנז בשפתהתלמוד
 את לחשוד חפצו גבוה בטקומ כי שמע יען / בירו אחינו עתותיאשר

 גדל ומה . החכרה לחיי בנוגע להיהודים משהת מקור הוא כיהתלמור/
 שנים איזה לפני נאספו באשר כי , מזה נדע הזאת החוברת ערךחין
 פרם לקבוע ויחפצו בראשם לטצטרוס והפראמעססאר באשכנז השםאנשי

 האנטיסעמיטימו מדבת התלמוד על להגן ספר יחבר אשר לאיש)פרעמיע(
 כזה ספר ישנו נבר אשר אהרי כי האספה, מחכרי אחדים הגידואז

מהרב
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 , כזה ספר חבור בעד פרם לתת נדבות לקבץ הוא למהגר הירשמהרב
 , הירש הרב של גטפרו להסתפק אחת דעה לכלל באוגם

 מהם ונכבדים גדולים שרים עם הכרותיו ע"י עמו בעדמפעליו
 סגולה/ ליחירי רק המה וידושמ לפרסם'/ חפץ לא כי , נעלמו ומהםנודעו
 ולחסד להן ה' נתנו פנה אשר ובכל זה אדות עמו עסק להם היהאשר
 - . דרכיו בכל מצליח אישויחי
ן

 לאחדות גברא גלל ימיו באחרית הוציא גי לכל נודע בן כמו
 - . אבות בנחלות המחזיקים ישרוןקהלית

 , חיל אשת הכבורה רעיתו כי בזה להזכיר אחדל לא תולדתובסוף
 הלכה , פטירתו לפני שנים ושבע , שנה חמשים עמה חיים ראהאשר

 ובנותיו בניו כל וגי / ומועיל טוב דבר בכל ידו על עזרה ,למנוחות
 וחכמתם תורתם בגודל לשם נודעים , יה ברוכי זרע המה וכלוהיוחתניו

 ובחכמת קדשם בדת ונפש לב בכל מחזיקים וכלם המצוינותומדותיהם
 ודין דת יריעת גי , מהמ לראות , נישראל לסופת והנם יחד בםאדם

 )6הילאליגיעז הלשון חקר )מעדיצין( הרפואה חכמת)יוריספרודענץ(
 שפרואמרי

 )בעללעטריסטיי
 שומרי יחד גס להיות במאומה יפריעו לא

 היראים ככל והסמורה הכתובה התורה מצות כל את ומקימימאמונים
 אר "על עמם היי אבותם. בנים תפארת ה/וודשלרמ

 - . לישמעלטוב
 את בעצי שד ,חק זאת ובכל מח"ו עלט צה נ יסעמשזך
 ששחו את דרש תשב וצי / מחדש הכעס עותד מספתהקארעזמע
 בשנור האלהים אל נשמהו עלתה תרמיט טבת כ"ז ב' וביוםהאחרונה
 פעולותיו עיי עמנו חדש רוחו אך / נכבה ישראל נר . חייו לשנהרהפ"א
 וחכמתם תורתם ואור בעולם להתפשט ביותר עתה יחלו שהמהוטפריו
 - . לעולם ידעךלא

 מערים הדור חכמי וגדולי ורבנים במותו לו עשו נדוקבבור
 לבכי ויקיאו האחרון הכבוד את לו לתת ובאו נקבצו ורחוקותקרובות
 אותו הספידו כנסיות וכבתי נדול אבל עשו אחרות בעריס וגםומספד
 מהיהדות הה ובי איננו בי זה ומורם רבם על בבכי סררווהעם
 - . צדיק יהיה עולס ולזכר / תנצב"ה ראשהעמרת
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 להתמרהמלואים
 אהדות אזכררה בזה אביא זצ"ל הרה"ג לתולדות מלואיםבתור
 הרב , לתיימ יבדל מבנו / שלשים" דער אבלויף בייא ,ווארטעמהנצברת
 בהספדו אשר , אב יכבד בן , רי הירש מנחס ד"ר הדירעקטארהחכם

 : כהוגן תמיד ישאל , זאת במחברתו דבריו במרוצת הנאוהובמדקרו
 - . ? ראשונה אספר ומה אדבר ומה אומרמה

 ובלשון נמרץ כקצור דבר כל המספיד יזכיר כי אף הזאתבחוברת
 בלבו ישמה אף , זצ"ל הרה"ג גדולת על - הקורא ישתומם כניל/ שאלהשל
 המעלות כל התאחדו בו אשר כזה ונעלה רם לאיש ישראל זרהכי

 במעלות ומצוינים מיוהדים אנשים ה ב ר ה ב רק במציאות להיותשיכולות
 אחדות הוצאות רק בזה לרשום אוכל הזאת מבהוברת , כאלהדגולות
 - . נמר'ן בקצור דבר כלולכלול

 האנושית טהרת על היו ותהלוכותיו הפרטיים הירש הרה"גחיי
 שנה חמשים עמה חיים שראה לאשתו כבעל קים הוא היהדות/וקדושה
 / אחר כל יודע בניו את חנטו אופן . י" ל ת ש ד ו ק 04 : סלה האומראת

 , וגו/" בניו את יצוה אשר ,למען : קשכי

 יועץ היה / דל אל ומשכיל חסד רב שהיה מלכד הירשהרה"ג
 ידו על נושע / כדברו ועשה בעצתו שאל אשר וכל / עצות לאובדנאמן
 אדיר היה והפצו מאד עמוקה היתה תבונתו . מ י מ ל ו ע ת ע י שת

 הרף ולא בו החזיק לפועל להוציאו אומר נמר אשר דבר כל כי עד ,וחזק
 / ולב כליות חדר עינו וקסם בכ" . בידו הצליח ה/ הפץ כי עד ,ממנו

 . קרבתו החפץ האיש לבב במשכיות והחתום הסתום את קראוכמעט
 גם , לכוד צריכה היתה שלו חולין ושיחת מאי נעימה- היתהקללתו
 עד עזבתהו לא ובניר. רוחו צהלת , השנון כברק מפיו היוצאתהלצה
 במנוחת , המתגבר כמעין היה וחכמתו תורתו בחדושי , האומרןיומו
 בתורה, לעסוק כת עצר פיהן ועל תמיד והתגדר הצטין רוחו ושלותנפשו
 לרעה בעתים בן תמיד, עת בכל מברבא פומי' פסק לא כיעד
 לא כי , למודם מעכורת רבים יפריעו אלה כל אשר / לטובה כעתים4כן
 ובכלל , רוחו חיי כל זה בהיות , למודו שקידת עם שמשון ר' היהכן
 ,האנושית" התגשמה כמעט הפרטיים בחייו גס כי עליו לאמרנוכל
- , ואדם בישראל היה ולמומת ולאות עדינההיותר  

במעשיו
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 נס , העדה' ;עיני באמת היה / לישראל בעדות הדנולימבמעשיו

 *תורה העמודים שלשת את הרבנות במשרת ששרת מגךמ בכלשכלל
 כמוהו מאין ומחנך להועיל מורה היה זאת בלעדי חסדים', וגמילותעבודה
 אשר מישרים מגיד , היה נפלא ומטיף דרשן גם / יסד אשר המפרבכתי
 ידעו דבריו שומעי וכל / לבבות לקח אש-דת להבחר החוצביםבדבריו
 מספריו . השכל ומוסר בדעת , תורה זו באורה נמלאו לבבם חדריכי

 ופלוסוף מחוכם חכם , גדול מלומד היה כי , אחד כל יודעיממדבריו
 המצאות עד קדם בני מהכמות לאשורו דבר כל ידע אשר / בקדשנערץ
 שטה בורא היה בעצמו והוא , דורנו ופלוסופי חכמי של העיוניהשכל
 והכמת היהרות תורת על הנוסיה בפלוסופיא נעלה בשלמותשלמה
 דלה גם / רוחם ושיא ההלכנה של עומקו תוך אל חדר הוא ;ישראל
 לב על עלו לא אשר כאלה ובחדושים הסתומים ממקומותפנינים
 - . כהעד

 האחרונים עד מהראשונים ופוסקים ש"ס התלמוד ביס וגבורתוכחו
 עמדען אלדענכורג מקומות בשלשה המדינה רב ולהיותו / למרינודע

 אחרי ההוראה כסא על ישב אשר האחרונה בעיר וכיחודוניקלסבורג
 זצ"ל טרעוויש נהום ור/ בנעם מרדכי ר' התורה אדירי הגדוליםהגאונים
 והשפה הלשון הוקר היה לזה נוסף / בפרמנקפורמ כבור לשכון בואולפני
 ומ~סר היהדות בספרות נפשות ובורא ומצוין מהיר סופר / לו דומהאין

 בתור תמיד יצא כי עד )ירנאליסטיק( עתים כתבי ע"י הקהל",דעת
 והיהדות הדת לחזוק שידובר ביום נעלה ענין כל על מתנגדיו עםמנצח
 ויור עטו את הניף משכיל כגבור אשר / ובמאמריובספריו

 כבוד הלל ולא אדם פגע לא זאת בכל , הצליח פנה אשר ובכל ,ימינו נפלאו"
 במשך גי עד בכותבו ולא הענין בנושא רק מעשו כל שם כי /איש
 פאססעל , קרייצענאך : החכמים מנגדיו נצהוהו לא שנים עשיריותכמה
 בסלע הוא . ומטקטווער נרטטץ / 5ראנקעל / העסה ועוד, / בריקנן ,אויב
 היה מר לו מר פעמים רבונו גם - ניעותיו בעד ויגז והחזיק עמדאיתן
 כבוד גמ נחל זה לעומת אך - זאת מצוה במלחמת יחיד כמעטלהיות
 הנאמנה.- היהדות כראש עומד בתור הנדולימ כנצחונותיו וידטלחכמים

 גם , בידו הצליה ה/ חפץ והפרט הכלל לטובת פנה אשרבכל
 הקרובים היהודים לאחיו להושיע רב היה אשכנז לגבולותמחוץ

- ,והרחוקים  
 קם לא אשר הקדש" ספרי ומבאר בתור אותו אנחנו רואים כןכמו

 והזרות הקשות כל וממיר קדש וכהדרת טעם בטוב ומבקר מבארכמוהו
 בלב ויופיעו יביאו אשר כספירים מזהירים ובאוריו / הראשונהבהשקפה
 ישתומם קורא בל כי עד / ומובן פשוט באופן והכל גדול אורהקורא

 בוכל
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 נחזה תהלים טפר על בבאורו גם , ? ככה הבינותי לא בעצמי מדוע ויקרא:בלבו

 בכללות רוח כתעופת ישראל זמרות נעים ברוח יחדור הוא /נפלאות
 אביו מפי נ"י זה בנו שמע פעם לא , ובדחק בלחץ דבר איזהלבאר לבלי השתמר אף / לבדם כתוכים בשני או אחד הכתוב ולאהקאפיטעל

- ! לאשורו' אבינו לא , ממני נעלס הדבר "זה :זצ"ל  
 בהחוברת ב ג א כדרך הנזכרים באורים איזה בזה להביאוהנני
 ראשימ' לארבעה והיה יפרד "ומשם : הכתוב על באורו למשלהנזכרה,
 "זרועות' כעין וראשים' במלת הבינו הסבארימ אשר , י/( ב')בראשית
 ת' ו ע ו ר ז ל ע 4ב נהר למצוא עמלו המבע חוקרי . מעדן היוצאהנהר
 העמיקו גם / ג ל ז מ בדמות כיה נהר תבל אפפי בכל מצאו ולאכאלה
 כי עד , כזאת מצאו ולא ויעפשו קדם משנות הנחלים באפיקיחקר

 וכל עדן הגן וכי בעולם היה שלא דבר הביאה התורה כיהחליטו
 על בבאורו ז"ל המנוח המבאר ; היא בדויה הנדה אך עליוהמסופר
 במובנה איננה מ* י ש א ור המלה הוראת כי נבון אל לנו יראההוערה

 הנהר בי : הוא הכתוב מובן וכי / מחולקות' *התחלות רק ת' ו וע ר,ז
 כן ואחרי / האדמה בעומק ונבלע נפרד בעדן הנן את השקותואחרי
 ם, י ש א ר מקורים ה ע ב ר א בתכונת הפעם עוד נגלה להגןמחוצה
 דגרי יחלפו כצל הזה הבאור וע"י , נהרות לארבעה מים פלגימוכים
 ושם "ה" שם הוראת את לבאר השכיל כן כמו . ומפוריה התורה על.הלועגים
 *יעקכ' שסות גם מכתבים(/ עשר מהתשעה השביש המכתב )עיין*אלקים,
 *ישראל' והשם וההכנעה הענוה על מורה "יעקב' השם אשר ,ו*ישראל'

 ה/( מ"ו/ )בראשית מהכתוב זאת יוכיח הוא , ה/ בישע הלב אמץעל
 ובשם 'הלילה במראות האב אכיהם'/ ב ק ע י את ל א ר ש י בני"וישאו
 ה/ קיאהו אשר יעקב'מעקב

 בארץ בניו טרל מנת את מראש ודע 4
 את עוד ידעו לא בניו אך , מצרימה ברדתו לבו אל נעצב לכן ,כנצרים
 י נ *ב כהגר ורוח נפש ונצהלת לב האמץ המה / אביהם אל ה'דבר
 אל , מצרימה , נפשו מרת היודע / *יעקב" אביהם עם נסעו ל' א ר שי

 ולדורות לדור זרעם ועל עליהם מכבודו יחלק כי בחשבם , השליטאחיהם
 ממפר אשר / ישראל בני ומושב מ'( י"ב )שמות הכתוב כן .הבאים
 באמת/ מצרים בארץ ישראל בני *מושב' עם כנודע יתאים לא 480השנים
 לאברהם ה' גלה אשר והיום הבתרים בין מהברית זאת לחשוב-ועלינו
 לידי לבוא יבלו לא ורבים , לבניו אשר והעבדות הגרות מצבאת

 הוראת כי לדעת יראנו המבאר והנה ; הזה הפסוק דבר על נאמן-פתרון
 אופן המקוס מושב רק הזמן המשך במובנה איננה ב' ש 1 .מהמלה

 עכדיו' "מושב בכתוב הוראתו וכמו בעצמה הישיבה או)ההתחררות
 הישיגה ואופן תכונת שמה "מושנ' המלה מובן אשר , ה'( " א')מלכים
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 - . בכתוב הזרות כל והסיר הענין באר ובזה ההתגוררותאו

 בדבר תכלית לכל הוקרבהיותו
 חוי

 סוגיות בכל מעמיק גס ה'
 ו ת א ר *י בזה היזה תמיד כי , עליו לאמר נוכל , התלמודוהלסת

 שבכתב התורה על להגן עמד ברזל כעמוד הוא ו". ת מ כ ה ל ת ם ד וק
 ממלכת / מ ע הנדי ישראל *בי : הרעיון בגבורת ונאזר , יחד נס פהושבעל
 כללי המה , פה ושכעל שבכתב ה' דבר בי / רבים לאומים ביןכהנים
 , רמה בתעודה , האנושית כלל כער נם הפרט בער צדק וחוקיהחיש
 ת ו ר ה י הראיין עומק "צז למצוא השכיל , מ ה ר ג א למשפחתיעודה
 והאחרונים, הראשונים ובספרי התלמודים כשני ובבקיאותו בחריפותו ,כהמ
 ההופל הזה הנאמן הרוח הזיון לו להצמיא תמיר והפליא הנדיף כיעד

 ככל האצור הרעיון את ולהשכיל להבין חדר הוא . וענין ענין כלבכללות
 ה' מעשיך גדלו 5ה הד: שמזב ישו מת ו"1הה1ה
 מחשב עמקומאד

 תפש לס השם למחשיד %מ ש" ותידי
 דעתו "י . בהם מעה וי להשכיל ,סאת/ אדם וק נזטז וצכל אשרככל
 יתר זינת דקרא" טעמא דרשינן %א חי מאמר צנרה

 החוק אדני מה על שכל בשוס הרעטן יעז לחודר הנעלה התפץכמאומה
 דקרא' טעמא דרשינן נלא המאמר יקי , יע( כיר ומבר"מ קרטעווהמצוה
 את למוד פיהו ועל המעשה אל הטעם את לצרף נאבה אם , רקהוא
 / לבד האחד ההפץ אכל , והמצות החוקים של המלואים ואיבותכמות

 וליים לעשר עלינו אשר המעשה בחלק לננוע מבלי הרעיוןלהבין
 כזאיר/ עשו והמדרש התלמוד גמ אשר דבר הוא , עלית וכמצוהרכמשפט

 שאנו זו ימצה : והתשובות השאלות יודעים רבן בית של תינוקית נםהן
 ריח "אשה : בהמה בעולת נאמר / וכו' סח מרור ? מה" שוס עלאוכלים
 ברבר ובקדושין , הממעיט ואחד המרבה אחד : לך לאמד ונףניחוח
 רבות ועוד / לעבדים' עבדים ולא הם "עודי סעי: הר על ששמעההאזן
 האפשרי הטעם ולהבין לחקור מכל הלבה ובכל דבר בכל כי ,כאלה
 המצות במעשה הוא כן כי , בברור נחליט לבל רק , דם מדברברעת
 ציתי בלבנו להכניס לנפשת ונעים ויפה טוב ומה , אחרת כונה עוד בוואין
 ה/ בתורת ולהביט העדות בדלק וביהוד ובמצוה בהלכה הנעלההרעיון

 - . כמוה מאין נפלאהחכמה
 ומהרה/ מצובאה בדבר בינה וישכיל וי דג/ הרב הלך הזאתבדרך

 והלקה בליפטים פרשת על בבאורו וביחוד וכדומה, סוכה , הקרבנותחלק
 בשור 3ם הטוקדשין פסולי שור למעם *בבור' לף יהיה "והמת מהפסוקטוב

 השכיל איך או , להפך ולא בנבלה' ממפלים "בעלים הלמוד אתלהוציא
 הטיף אשר את גם , הטענה במקצת מודה זה" הוא %י מהפסוקלבאר
 - . השבועה דבר עלמלתו

ורק
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 ומוזר יר כמו ראשונה בהשקפה אשר בזה אזכיר דברים שניורק

 מ י ט פ ש מ פרשת בתהלת לראית אנחנו משהוממים הן . לנוהמה
 יצא מעפ זה אשר עם , ישראל עם לפני ה/ בפקודת משה שםאשר
 אשר מאיש להם יגיד הראשון הרין את והנה , מצרים ת ו ד ב עמעול
 לאמה, בתוהקטנה את אשרימכור מאב והשני עכרי, עבדיקנה

 לאנשים המה "עוה אשר , ושפחות עבדים מקנית כאלהמשפמים
 דם "מ התופש רוה שאפו מממו ה"מ, עמהשהעבדות

 ה/ בשןדת רבם משה לפמהם ישים והעבטת ואמה',ענד
 דשא /

 לב4 הנשים כנרד לשמירת בטגע גם ימה , נשייהמ ןסשב ירכמו
 עלה אשר , העם אל הראשיה הכריאה כי אנתו רשים אשר /טולל
 / הגברי אל כן ואיי הנשימ אל מראש היתה / כהמם ממעגלולהיתז

 א% יעקב לבית ישראל", ודעילבמ יעקב לביה תאסרהכה
 להן תאמר /הנשים

 בלשי
 מראה הזה היקר המלאר . )מכ"~זא(( רכה

 D~W וו *איטר המית גץ ראעינה, משפטים בפרשתלט
 ובאור הקנה ט נדר וכי / למצו עד קצר שבכתב ה' דבר מ /הוראתן לפניהג~

 תורה של דרכה היא כך וכי , לפניהם( תשים )אשר פה שבש תורהע"י
 ועז תוקף ביתר בזה ללמד ההרגל מגדר היוצאים בדברים לרובלבחור
 אותנו ללבוד בחפצה : למשל לחפצנו/ והדרוש והרגיל הנהוג הלמורועז
 סכל והותר די כי ואף מצרי' רצזעב "לא : אמרה / טובה הכרתחובת
 חיו מאושרות שנימ כמה הלא זאת בכל , מצרים בארץ שמהישראל
 *כפית מדת היא וגרועה רעה מה : צדק משפט מזה לנו ויצא ,שמה

 ללמדנו יחפוץ ה/ משפט / ב 1 ט ך א מהם קבלנו אשר אלה נגדהמובה'
 , עמיתנו גבר נגד , הלב ונדבת החסד פעולה את , הארשית חובתאת
 עליו לקבל יהיבהו והמשפט גדול קון עשה אשר , כזה באיש יבחרלבן
 לשלם השופמימ יחיבוהו אשר כזה איש נב- הנ -את קשהעונש
 על לעבד. המשפם בית ימכרהו , משגת ידו ובאין / שגנב החפציםבעד
 ולא בעעמ עמו יתהלכו כי התורה תסוה זאת ובכל , ם י נ ש ש שמשך
 וכמעונו במלבושיו , במזונו : אדונו היי עם כשוה שוה חייו ולכלכלברונו

 וכף במשתה עמך , במאכל עמך , התורה אמרה ך" מ ע ו ל ב ו ט*1
 לנו יצא מזה אשר / כיב( )קדושין לעצמו אדון קונה עברי עבדקונה
 )הומאניטימ( אדם באהבת להתנהג עלינו איך , שאת ביתר צדקמשפט
 , לנו הדומה עמיתנו נברעם

-  
 את לנו להראות יחפוץ ה' טששט : השני המשפמ עם כןנמו

 דבר הפעם עוד בחר לכן / בעלה בבית ישראל לבת אשר והזכות הרםהמצב
 הוא ; ודעת השכל מוסר בתוכו יכלכל אשר כזה מקרה י הכלל מןהיוצא
 , הפתחים על המחזר שבעניים עני בת שהיא כזאת ה ד ל י למשליקח

אשר
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 רעב מחרפת הקטנה בתו את להציל כמה , אחרת דרך ידע לאאשר
 את למכור רק ז"ל( חכמינו דברי לפי התורה תדבר כזה מאב רק)כי
 מאד שפל במצב עשיר איש בבית באה הזאת הבת ; לאמהנפזו
 לו יקחנה העשיר בן כי יהיה דבר סוף אך , ת ת ר ש מ ו ה מ אלהיות
 יען , ה' ל ה ש ע י ת ו נ כ ה ט פ ש מ ,כ : אומר תורתנו משפט ,לאשה
 בעלה עם עולה האשה : בתלמוד בן אחרי המבואר תורתנו חקלפי

 העבריים הגברים על : דבר בכל עטו ה 1 ש להיות , אליו ההשואהבמעלת
 כאלה בהשקפות - ן מנפשם יותר ולכבדן כנפשם נשיהם אתלאהוב
 וההלכות המצות כל על הנעלה המבאר יתבונן מאלה ונכבדות נדולוועועוד
 עמוקה בתקונה לנו יורה אלה כל ואת ופרט בכלל ותעודתו היהדותועל

 ויתר החומש על ובאורו "חורב" וספרו מנתבים" עשר ,התשעה :בספריו
 - . האהרון יומו עד חייו ימי כל בהם עבד אשרספריו

 פרי להוציא יוסיפו יבואו ובימים ד עתי ה סעד חברוספריו
 הקורא יוכל לבדה בקריאה לא אשר האלה הנעלים מספריוכרכה
 וחניון למוד צריכים רק , המחבר רעיון חקר עד ולבוא חובתו ירילצאת
 הנומדימ ונעליס נבוהימ רעיונות , ומטמונים אוצרות ספוגים בהם .רב
 , אדם בני הכמות ויתר הפלוסופיא הכמת , כתלמוד עיקרית ידיעהעל
 הרה"ג בן של החוברת תמצית היא יאת / ונעלה" רם בעיוןוהכל
 -- .זצ"ל

**

 הירש מענדיל מנחס ד"ר דירעקטאר המהולל החכם הרב זהבנו
 והאיינלאדונגס- את אביו פטירת אחרי הזאת בשנה לאור בהוציאונ"י

 להאיזראע- אשר רעאלשולע דער פרי5ונג א55ענטליכען דער צושריפט
 בפתח הדפים / -ענש" בפראנקפורט בעזעללשאפט רעליניאנםליטישע
 כדאי כי אני חושב אשר זצ"ל הרה"נ מאביו ויקר נכבד מאמרהחוברת
 בזה להראות וכן ומפעליו המחבר חיי תולדות ביחס כן , הנהווהגון
 התולדה בסוף להדפיסו , הנעלה רוחו הלך את ר ב ד ה ת פ בתורנם

 פעולתו ויפעל גדול רושמ אז עשה הזה המאמר . עברית נאמנהבהעתקה
 הני הרב ע"י נפתח אשר ביום בו : הדבר הה / רבה לתועלתהנאמנה

 קימ אשר אחרי , הרעאלי המפר בית זצ"ל הירש רפאל שמשוןר/
 בלי - אחד כותב והנה שמה/ להלמודים הפר~גראממא את בפ"פהסענאט

 דבריו לפי אשר זורנאל, *פראנקפורטער במכ'ע עפה במאה יצא -שם
 בם האזרחים והיהודים הנוצרים עיני לפקח ה ד ע ה ב ו ר בשםבא
 נגד מוסד יסוד ספר בית לכונן , עושה הירש ה/ אשר את לדעת ,יחד

 אח הכותב יחרץ הזאת הגדולה במגלה , ההברה וחיי הבלליםההשבלה
לשוא
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 מאמרים לקם הוא ו רבה ורעה בקללת הדת קדשי כל ויגדף ויחרףלעינו
 על ויעמירמ ערוך' והשלחן וספר ,חורב' מספר הכהנך כל בלימפוזרים
 לכמו , כאיה דברימ ויכבד יוער אשר האיש כי / לכל גלוי להראותהנס

 וצרבי הזמן בטעם ילדים לחנך יוכל sh אסופותי ומאכלות שכתשמירת
 בניהם ובצבת הדור וכהגאלות ההשכלה בשם ההורים את ויזהיר ,החנוך
 אשר הספר בבית לשלהם כזה מורה ביד הנוערים בני את יפקידולבל

 מיוחד במאמר תשובתו את הטיב המנוה והרדום , *חורב' מפרלמחבר
 מהמכ"ם % 88 הראשונה בהוספה *אינטעלליגענצבלאטמ* בטכ"עהנדפס
 שהעתקתיו זצ"ל הרה"ג של המאמר הוא וזה 1858/ אפריל טען 8 מיוםהזה

 - :עברית

 הכללית וההשכלה התלמודיתהיהדות
 . דבר להבין והאחרונה הראשונההמלה

 % 78 זורנאל פראנלףורטער ד~הי המכתב א5 הנלוה , אהדעלה
 "להאיזראעליטישע אשר ראפר, מבית ההודעה את בו לענות ענין לומצא

 הרדות דבר ש רוחו יביע המאמר כותב /רעליגיאנסגעזע~שאפט'
 שלו העפה המנלה גל כי עד , כזה באופן הכללית וההשכלההתלמודית

 ממנו נעלמו כי , למדי לדעת-הקהל להראות רק , למענדי פעלהלא

 וכספר ר,וזלמודהע מהיהדות וכן הכללית מהרהטכלה כן , היסודותראשי
 כי / ההוה בדור ?סו נמה עז , ידה ש ראה אף / 4 המהההתום
 עז בששו ירהיב הכותב כי עד , פלאים ירד התלמית היהדותכבוד

 טעם כל חסרי / תהו רלוני / תהפוכות מושגי המלאים דברים כילהאמין,
 דעת- בלבב ממלות למצוא יוכח המה גם כי / הרעת י" שונוסרים
 מבלי / התלמודית הזחחת נגד הציהמ כוננו כי וביען הם רק ,הקהל
 לדת נאמנים עוד הבתה אהגר , אחינו אלפי לבות יכאיב בזה כי , לבשים
 - . ובאמונה באמת אבות נחלת בברית ומהזיקיםקדשם

 לתלמיד רק הנאותים שם ב4 הכותב דברי את בזה בטל לפרסלא
 לבלי רק / דבר לדהמיב יצאתי / מאליהם ומבומ4מ בטלים שהמה /טועה
 שלא המהע לדברי כהודאה זאת תתראה לבלי , בשתיקתנו זדיםנחשר
 - . יסודם בהיקר אשר /מדעת

 למען- הרוה/ סמכת - ? החברה והיי דעת ? רבלליתההשכלה
 ויהוסיהם הכלליים ההברה חיי תנאי ערך הין באמת ולהוקיר להכירידעו
 "ובתולדות "בטבע" "בהוה" המעשה וכשרון "העמר" התפתחות יסודעל

 , אדם"בני
-  

 להוציא נדיבות על ים יתעורר כי / מזב ולב נדיבה רוה
לפועל
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 להיות גס , מרובה במדה אדם אהבת בחוג וצדק באמת דבר כללפועל
 ישע להחיש רכה בשמחה מקום ובכל שעה ובכל עת בכל ומזומןמובן
 ילה למען והכשרונות הבחות התפתחות , ובאחרונה - , לאנשיםועזר

 לטובת ישועות לפעול , והיכולת' הנאטן *הכשרון גם והרצוןאל-החפץ
 ם י מ ו ש פ יהודים בתור אנחה / ת א ז את , והאזרודמ אדםבני

 לחותם לבבנו בתום כה עד השבנו התלמודית כיהדותהטהזיקים
 כי / להאמין היינו פשומים וכה הנאמנה, הכללית ההשבלהתכנית
 ה ל כ ש ה "ה , הכהות והתאמצות , הלב ונדיבות אצילות / הרוחקטכת

 אבות נחלת עם שאת ביתר תתאים / הזאת הנאמנה ת, י ל ל כה
 הכללית ההשכלה של והחמודות המועילות התוצאות וכי הדתוקדושת
 פרי ותעש למטה שרשיה ההשכלה תך ידיהן על לנו, היאמידן
 הלב ונדבת הרוה הארת כי להאמין ם י ם ו ש פ כה היינו ,למעלה
 לבני נושיט האחת בידנו אם 1 במאומה יצליחו ולא יועילולא

 כלי להם נתן השנית ובידנו ה/ דבר בדוור , התורה ספר אתהנעורים
 אלקים דברי את ולנבל לחבל / מצח ועזות קלות-הדעת שלמשחית
 וההיים הזמן צרכי מטעם הקדושים ומצותיו חוקיו את להפר / אלהחיים

 ורוחניות אצילות כי להאמין מ מי 1 פש כה היינו : אדם כניותענוגות
 ופעולות עלילות כל לה/ ליחס : התלמודית מהיהדות היוצאותההיים
 תה במו ה ב ערו תערובנה הנה רק כי כקטנה, כבדולההחיים
 / צדק למשפם חשבנו כי עד , הלב וישרת הכללית הדעת בעדונאמנה

 האזרח באמת הוא הוא , לדתו והנאמן המשכיל התלמודי היהודיכי
 בפשיטות ולאמנו אלה בל ; ולהועיל להימיכ פעלים רב , בנזדינההנאמן

 בהשחתת מבוא הנעורים בני את למנוע ובחפצנו , שלצוהתלמודית
 דת דעת עם יחד ותמימה נאמנה כללית השכלה להם ולתת /המדות
 א"ע מוסד ולימוד לפתגם לנו לקחנו אשר הספר בית לסדנו ,קדשנו
 , יראה" אין חכמה אין ואם חכמה אין יראה אין "אם : הז"למאמר

-  
 המפר בית - המועד את אסי הוא / שם בלי הכותב על לנוצר

 , יהודים מאבות , ההתהלה לפי , מעט לא ומספר / נפתח כברשלנו
 המועד את אסי אמנם כי / לנו צר - ילדיהם את בידינוהפקידו
 בדממתנו כי / לנו להוכיח המרעד את טהר / אחרת דעתללמרט

 - . הכללית מההשכלה נכון לא מושג לנו הנחלנוהתלמודית
 ג יקרא משביל בשם הזה האיש רק , שם בלי הכותב דעהלפי

 / ממלאכה ידו ימנע לא וחג מועד בימי / בפרהסיא שבת יוקלאשר

 - . מהם חפץ ולמצוא דבר לדבר ולמצער וממסחר המעשהמחרושת
- DW/ בלי הכותב דעת לפיטשכיל,  / כמוהו להיות עליו 

 מצות כי יחשוב בי עד / משה תורת בספר נם דעת וחסרבור
בעור
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יי  נבלה סלב/ ום, תולעים/ אכילת אמור בפסח, חמץבועור
 התורה בספר לקרוא עין שים מבלי / ד ו ם ל ת ה מצות רק הנה /ומרפה
 - . א ת י ר ו א 'ד / ה' דבר / ה' מצהר אלה בלבי

 הכותב יחליט - הקיץ בימי נמלים יאכל לא אשר / האישמי
 דם / ומרפה נבלה באכילת מהתגאל נפשו ירחיק אשר , שםבלי
 ובעת הארוהה לפני ידיו לרחוץ ינהג בשגעון גם אשר האיש /והלב

 בקהל יבוא לא הוא , המכוסים הגוף בחלקי מנגוע ישתמרהאכילה
 - . כבודו עמהם יהד ולא ,המשכילים
 לא / למנוחתך נפשך השיבה / שם בלי כותב לך נעשהמה

 ישוב לא הזמן ; הילדות בחלומות שוגה הנך , במאומה לך לעזורנוכל
 / היהודים בין משכיל שם לנו לקנות יבולנו קל במחיר אשר /עוד

 חרוף / ה' בתורת ובערות אי-ידיעהאשר
 ונדי

 שהוק , קדש כל ונאץ
 השבת ביום הציגארע קטורת / ישראל ומנהני אבות מנהלתולעג
 האיש ני / מובהקים סימנים היו אלה כל / פרפה ממאכל ערוךושלהן
 יען , עוד ישוב לא ההוא הזמן , הנהו משביל / עושה הואשככה

 הסכלים נם שאת וביתר הנוכלות בעת ימלאו הזאת יההפלאכה
 .- ההמון בניוהבוערים

 : אחרת ותכונה אחרים פושגים הנעורים בני בלבות לנטועעלינו
 האהבה את בלבם ולהפיח לעורר , אחר באופן והלע הרוחהשכלת
 לכונן ז"ל הכמינו וחכמת ה' רוח ובאור הנצחית ישראל לנחלנוהנאמנה

 ללכת , עינים לפקוח והיהדות הדת עם יחד תטיס להיות לבםאת
 בעלי כאבותם יהיו למען ה' בדבר לבס לאמץ / אש-דת עמודבאור
 בעינים להביט , בישראל ומופת לאות נדיבות על לקום / נדיבה ורוהחסד

 לראות והאנושית, התבל ה', על מהורה אדם ובאהבתפקוחות
 על ולהשכיל להבין / ובעמם / ם מ ע ומלאכות תעודת אתבהאנושית

 בתור: הובווהיהמ כל את בשמחה למלאות ולהתאמץ עצמותםערך
 ובמדעים בתורתו ה/ בובמת להשתלם / ואזרה" יהודי ,*בז-אדם
 ימלאו ואם / ם ד א ה ן ו ר ת י ערכו את המכיר / האדם לרוחהדרושים

 ולהאלקים להאנושית הנוגעים בדברים , באמת וטוב ויקר נכבד דברכל
 המה' יהודים כי ובגלל א בעבי רק המה"יהודים י כ ף א * : לא אותם ויכבדו יוקירו אז , חפצה בנפש זאתויעשו
 ודורשים טובים מעשים בעלי , נאמנים אנשים המה כי אותםיחשבו
 , במדינה יקרים והברים להאנושית בנוגע המה אהימ , אדם כלשלום
 דם טרפה/ במאכל יתגאלו לא / נמלים הקיץ בימי יאכלו לא כיאף
 ואת היסים כדת אותם וישמרו ה/ ומועדי השבת את יהללו לא ,וסלב
 ישפכו ועת הכפורים ביום יצומו , לה' סרבן אז יסריבו מעשיהםעבודת

נפשם
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 אדש בני וכל שבשמים אביהם ובין ביגמ שלוס יעשו , לחש צקוןנפשם
 , יחדגם

 זר וברעיון ליהדות מחוץ העומד , שם בלי כהכותכ האישאמנם
 כספר היאמת היא היהדות בעיניו עליה, יביא בכלל להומוזר
 , פתרונם ידע לא אגל ת 1 ת ו א בה רואה הוא / חותמות בשבעהחתום
 אשר הנאמן והאושר הנפש התפעלות ערך הין את יכיר ולא ירעלא

- , בשייתה להטחזיקים היהדותתנחיל  
 תפל שיח רק *הלסער" בדברי הארץ מעמי ההמוני יראהכן
 הנפש' הכנפעלות את יחוש ולא יבין ולא ידע ולא אפרוטשלי

 ובעת ; העני רגץרא לב כהפכיות ימלאו אשר / הרעיוןוהתרוממות
 , הלבנה הקווצה את אב יכבד בן ינשק נעלה ורגש קיש בהדרתאשר

 , לעולמו שהלך שיבה איש אב נהלת / עולם למזכרת לושנשארה
 , הזאת ה ו_צ ו בק בראותו מעשהו על וישתומם חסר-לב אזיעמוד
 מנגד' ישליך כן יותר/ ולא לבנות, שערות צרור רק היאכי
 ישמור ישר איש אשר / הקרושין מבעת את מו"ר פורע אישויבז
 חקרת והוא , בריתו ואשת לחברתו האהבה ובמחרת בקדושהאותה
 אגורות. השיג למען , כערבון ויתגנה ברבית המלוה אל ימטרנהרוה

 רק, הוא , והציונים האותות ערך הין ובכלל , יין ברונו למלאותאחדות
 ,- מעלתם רוס את וידע ויכיר לאשורם יבינמ אשר האיש זהבעד

 :- הנץ ויודעת כה כבירת כמוה ומי , כהסכלות סלקהאין
 : לקברות יובל עד ילדותו מערש היהודי חיי כל קרש מקראאכן
 קדושים, אותות , תמיד עיניו לנגד ישוה זכרון עמודי , קרשמצבות
 עת בכל תבוננהו תסובבנהו ה' בברית נאמנה עדות , לנגדויתיצבו
 את בפועל להראות עליו ורגע רגע בכל ; שמ הוא ובאשרתמיד
 ; הקרוש רצות את ימלא רנפשו לבבו ובכל ה/ את ויראתואהבתו
 וקפלם פיהו על חייו את לבונן לבבו משביות עמוק עטוק יחדורהרוח
 אשר , מ ס ק ה הוא הזה ונאור הכביר הרוח . עולם בהליכות נתיבלו

 לקמה והנדכה האומק את , לעשיר העני היהודי את להפוך כהיעצור
 נבור יאמר החלש כי עד / למרחב צר ממר יוציאו הוא , לבומוב
 ולעמוד הרעות רעע לכלכל יתעודד למען , ירבה עצמה אונים ולאין /אני

 - . קשות היותר תעודתו שאלות את לו לפתור ,במסה
 במועדו בודד להיות , התבל ים טספי אחר על היהודי אתהשליכו

 הכלא בור הורידוהו / וציה מדבר בערבות / רוחקים באיים ונעזבגלמוד
 אלהיו מקדש : שמ הוא באשר , רגלו כף מדרך כל על , לבדובתא
 בית - ועטוי קהלו : לגבו משכיהו בקרב ה' ומזבח בעבודתו כהן /עמו

 וכום מנחה קרבן - ומים לחם / קדשו מזבח - הנשבר שלחנו /מקדשו
ישועות
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 בכ4. ישיג אמת ושלום ה' ברבת , תמיד עליון לאל כהן והוא ,ישועות

- , תמיד עת ובכלמקוס  
 , השבת ביום אותו מקטוף תחדל העבריה העלמה אשר ,הפרח

 וחרושים מלאכה עבודת כל / העברי הנער יצודנו שלא )קחפער(החסיל
 הקדוש ביום מתללו שבת שומר / ישראל איש מהם ידו שימנעהמעשה
 במציאותי הבפירה נגד )פראטעסט( ה י ו ל 3 ה א ח מ המה אלה כל ,ההוא
 תכל עולם בורא , ' ה ש י ן כ א כי / נאמנים עדים המה הן , ע ב ט בה'

 ויעצרו ישבתו השבת יום בכל אשר , עבריה כאיפה ישראל כאיש ,ומלואה
 אתו השתמש מבלי / נברא יצור בל על ממשלתם לפרוש מבליידיהם

 את כי / בזה וינידו יעידו , כחפצם פניו את לשנות , ולתועלתםלמטרתם
 , שיה אשר בריות והמון אדם לבני הנחגה "ארץ / ת א ז ה ל ב תה

 הזאת- לתבל יש אכן כי , ויודיעו וידעו יכירו , ה' מזבח על קרבןיביאו
 ונס ' ה ד ב ע הנהו לח וכל נברא יציר כל לו וכי , ויוצר אדון /בורא
 רק, להם, המתגים הכהות בהמון ופועלים עובדים אל י רת משהמה

 - . הנעלה וחפצו ה/ רצףלפי
 המה הפסה חג לפני מביתו היהודי יבער אשר החמץפתותי

 והשגחתו ה/ במציאת הכפירה ננד )פרשמעסם( ה י ו ל ג ה א חם
 תחת האנושית עבור גלויה והודאה )געשיכמע( מ ד א י נ ב ת ו ד ל 1 תב

 ול14, כפרעה ארץ מושלי מלובה כס ינכה לא בעיניו אשר / ה'והנהנת

 / תמיד דגלו על יחנו והאהבה הצדק כי נקלה, עבד דכא עדישפל

 - . ת י ש להאנו גאולה מצע ,~ז מל"מא
 וההכרה הידיעה את ותכונן תבנה היא , היהווי יבנה אשרוהסוכה

 , עלילות נוראי הדורות בתקופות רק לא , עולם מלא ה/ כבוד כי /הנאמנה
 ה' השגחת רק , כחפצם אותם ולשנות ומלואה תבל לערוץ באואשר
 לבנווז ילמדהו ה/ רגלו. כף סדרך כל על האדם את תמיד עת בכלתלוה
 במדבר ינחהו אש ועמוד ענן בעטוד / השנחתו שטי תחת משננואהל

 וכל אהל כל וידע יכיר ה' / סלה אותו וישמור ינצור אף , דרךוישימון
- ' מ י מ ש - ן ם " מזון יכין ונפש נפש כל ובעד , בתוכו אשרנפש  מהמג 
 - .אלקים

 5 ו ד ג ה ה י ו ל ל ה ה מ אחדים קולות צלצלי רק המה אלהכל
 בלי הכותב לקח ההיצוגי במראיהם מהם אהדים ואשר / היהודי בהיאשר
 לפני הנס על ויציגמ / ורעיון כונה בלי , ומשטר סדר בלי דעת בחסרוןשם
 - . בעיניה אותם להבזות הקהלדעת

 , אלה עם לבד לא אנחנו נאמנים כי , אמר נביע העם לכל נאעדה
 פעולות המלאים היהודי חיי כל ארז נכבד כבד כי / זה לפני חשבנואשר

רמות
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 , ואבותיו אבותינו היו כאשר יחיה אם המה קדושים וכלס וכבבדותדמות
 , למקום בניס יהיו למען / ככה נחנך בנינו את.ונם

 למהנה מחוץ להשאר נאלץ ובנינו אנחנו כזה באופן כןאטנמ
 הקדש כתבי דברי את עלינו ונקבל נקים בעוד , הכותב ברוח ,ההשכלה

 , חיים אלהים דברי בתור בהם הכתוב את ונכבד , ה ט ו ש פ ת מ אב
 ומה מי , וידעו יכירו למען והנכיאים' *משה אל בנינו את נוליך אזאמנם
 והכירו ידעו והנביאים' ,ששה כי / מעצמם לדעת יוכחו , לנו אלההיו
 בעיניו אשר ישעיהו הנביא את להם נראה כזאת. יהדותרק

 נסלח שלמהר היא כי , ולקלס ללעג עתה שהיא , השבת קדושתנחשבה
 ובעיניהם י"ר(/ י"ג ניח )ישעי' בבריתה המחזיקים ואשרי מאד ונשאהגבוה
 יכול בעוד , ומנט השכלת במעוז הרבה החזיק לא זה אמוץ בן כייראו

 נשר אוכלי היהודים של במפלתם "ז( ט"ו )שם ולנבא בנפשו עזלהרהיב
 בעת אשר / הנביא ירמיהו קול אגע להם נשמיע . והעכבר השקץהחזיר
 ישמרו אס / ה' ומקדש ישראל ממשלת את להציל הבטיח / הביתחרבן
 / וחבריו דניאל את לפניהם נציג ; כ"ז( / י,ז )ירמיה מחללו השבתאת

 ולהחזיק נפשם להרף יכלו כי עד , זמננו מהשכלת רחוקים היו כמהעד
 לא מי זאת ובכל , ך ל ם ה ג ב ת פ ב התגאל לכלי , קדשם דתבמעוז
 חכמי מכל וגדולים מצוינים היו המדעים ענפי בכל כי זאת/ אתיניד
 ותושיה ההכמה גבורי את לפניהם נעביר ולמופת לאות , א'( )דניאלזמנם
 כאלה יהדות בחיי חיו כאחד כלס אשר / התורה ארירי התלמודמחכמי
 נזירים חיי חיו כי , שם בלי הכותב כמחשבות לא וכי , האחרון יומםעד
 רבי מעשה ואנשי שם אנשי היו רק / מקלטם באהלי ימיהםויבלו
 נדל-עליליה היה מהם אהד וכל , ם י י ל ל כ ה ם י י ח ה בחוג גםפעלים
 בעין המה ; הימים ודברי עולס בהליכות טוב אך ויפעלו שם להמויעשו
 בדורותיהם והקורות המוצאות כל על הביטו ברורה ובהשקפהפקוחה
 להעריך ידעו כי / ובכלל / הבאים דורות בעד ופעולתם לאחריתםויבינו
 סעדיה רבינו את גם להם נראה דגלה. ונושאי התורה ערך היןאת
 בן-גבירול, ערמא,את יצחק הרמב"ן/ הרמב"מ, אתנאון

 אלבא,אתרבמותשי את הלוי, יהודה ר' אתאתהאברבנל/
 כאהבה ואעם יחד נם מלוסתים חכמים תומם הי אשר , וערבספרד
 תורה בוזי אל מחרפי ננד ומצוה חובה מלחמת נלחמו עולם ואהבתרבה
 ולא / והחכמה התלמוד בשמי יתנוססו לעולם מזהירים וכככבימומצוה
 היהדות נגד נלחמו כי שקר, יטפול אשר / שם בלי הכותבכדברי

 יהיו ולמען ארהותמ יאלפו לטען לבנינו נראה אלה כל אתהתלמודית.
 להתקומם לה ויעצרו / יחד נס ובהשכלה בתורה ורגולים גדולים המהגם
 - . ואי-דעת בערות , כזב ומקסם הבל תעתועי כלנגד

אבל
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 ? שם בלי הכותב יאנח אשר , החברה מחיי וההרחקה ההנבלהאבל

 כלליים היים / אחרת כללית השכלה מכירים אנחנו כי / למשה אמרנוהלא
 שמניס משתה רק אותם יאהדו אשר / כאלה חברה מחיי שונים /אחרים
- , ערוךושלהן  

 אמנם / והרחקה הבדלה בשם זאת את לכנות יחפצואם
 להסיר היהודי יוכל לא הזאת וההגבלה ההבדלה את , כחפצם זאתיבינו
 תורתו ע"י ואשר . מה/ וראשון בראש לו נתנה הזאת. ההבדלה .מעליו
 איתן לשמור ויצונו לנו והמותרות האסורות המאכלות את לנוהורה

 ויעבור לשנות נוכל לא זאת את , ב"ו( , כ"ה , כ' )ויקרא אחריהןולמלאות
 שמנים ממשתה ונכבדים יקריס חברה היי אנחנו מכירים אך - מהעלינו
- 1 ערוךישלוק  

 יוכלו הלא / יחדיו ולשוזות לאכול ונוצרים יהודים יוכלו לאאם
 יחד להתאחד יוכלו הלא / רעהו לטובת איש ולעשות, לפעוליחד
 הן , הכלל .לטובת ובמעשה בדבור המדינה להצלפת ונעלה רםברעיון
 על זנחי-רצון קרבנות להביא יוכלו / יחד ולעשות לפעול לראוניוכלו
 הנתונים האמצעם וכל כחותיהם את ונכבד, פוב יקר דבר כלמזבח
 בפסדות על הכלל ומוכת האדם אהבת את ולכונן הקים למען ,לסו

 ויאמצו יחסך אלה כל כי / יחוש לא ומי ידע לא מי אמנם ;נאמנים
 הזאת ת ה א ה ד ו ג א ה וכי ימים לארך הכללי הקשר את מאדבמאד

 ונשאה גבוה , רמה מטרה לשם טוב אך ולעשונן לפעול לבבותהמאחדת
 אשר והידידות מהרעות ויקרה נכבדה כללית, ואחוהבאהבה
 והנוצרי היהודי - . הרקח ויין דשן מלא שלחן / בשר תענוגי למענםיפעלו
 - . בשועקה ויעכרום לאלה מנגד ילכו לב וישרי דעימוכמימי

 להביע בלבנו נשאר רבות עוד כי אף , דברינו את נכלהאנחנו
 להיות תוכל כי , תשאל ונפשנו שלנו הראשונה הטלה היא זאת /~מר
 , לבנו מערכי בקהל להביע ה ק ז ח ב נבקש לא אנחנו . האחרונהגם
 קדושת את בעפר יעוללו כי נראה נעת , במידכא בורחים איננואבל
 - . כבודה את ויהללודתנו

 אחד בדבר אך / לדברינו הקץ בזה שמנו שם בלי הכותבעם
 , כמשאון ולכסותו שמו על עלמה צעיף לשים השכיל איך , בונקנא
 נוכל לא כי : הוא ולמי זה הוא מי להכירהו אופן בשום נוכל לא כיעד

 לא היהודים בין ; לו הוא זר כמו הכללית ההשכלה של הראשוןהמושג כי / דבריו בפתח לנו הראה זאת את , המשכילים קהל בקרבלבקשות
 בספר גם ואי-דעת כערות לנו תראה שלו עפה המגלה כי ,בבקשהו
 כי , דבריו בסוף יוכיח / הנוצרים כין גמ נבקשהו לא ולמען /החומש

נם
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 כי לנפשנו להם נמצא כן ואם , לו אין הנוצרית דת ספרי ידיעתגס

- עצם ובלי שם בלי כן / עובר" ל "צ רקפגשנו *  

 מאמרנו. בסוף דברים אינה לקחת עלינו / אהד משנה להמיראך
 נגר העדה, רוב ובכח בשם במגלתו בא הוא גי יתאמרהצל-בלי-שם

 ירדה לא עוד אתים אהבת כי / נאמנה בידיעה א" ל "ו א" יל נשיבואת
 לא עוד אבא ונחלת הדת קדושת גם ר, ב ו ע ל צ כ להיותמגדולתה
 - . ה/ מקהל נאבדה ולא עפר עדהשפלה

 אשר מאלה להבדיל נדע , העדה כללות את היטב ידענואנהנו
 אלה בם כי ברור נדע אנחנו , ב ו ר ה דעת כח כאי המה כייתאמרו
 הכותב- עם מסכמת איננה דעתם גם / מהשבותיהמ מחשבותינו לאאשר

 אשר ב 1 ר ה כי לדעת הננו ונוכחים , שלו עפה המגלה ועם שםבלי
 לא אז כי , אמרתה ענתה ל4 בכחו, בא הוא כין שם בלי הבןיתאמר
 אין אשר , כזאת פעולה בעד טובה והכרת אהבה זולת , דברשמענו
 נלד- הנאמן לאורה אשר והיהדות הדת את לכונן רק אחרת מטרהלה
 הקריבו גם חיו למענה אשר , קדשנו ברת נחזיק ונפש ובלבבטח

 חהומ( המאמר נוף לעל / לצב כשמחת חייהם אתאבותיהם
 1853 אפריל 5 ~רשנקמורט ולירש,ראבבינער
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