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תולדות

הדב הגאון הצדיק פאר ישרון ראש לחכמי הדור

לשמשון בז'רפאל הירשיפי

"

שנת

לערת ישטן נפרחנקפורט עלמ) *)
-----------

ר /שמשון בר' רפאל הירש פלד לאביו ר' רפאלביום ת"דסיון
תקשח ( )1808בעירהאמבורב .אביו היה טוהר נכבד ,אשר קבע

עתים לתורהויהנה בה כבל עת מצוא בשק
יהידגהדולעצובמתהו.רהאבי
ובחכמת
הרב ר 2מנהם טענדיל מרחנקפורטער ז.ל ,ה
נם רבפעלים ,הוא למד ויבונן בעיר האמודרג תלמוד חורה בסדרים
נכונים ,ולעת זקנתו היה רב ודין בעיר אלמונא מבלי כל פרס בעד
ר/
משרת כהונתו ,אףכי כלסל נפשו ונפשות ביב בעמל ולחץ אחי
בגחם :ר' יהודאליב פראנקפורטער ז"ל היה בעהמ"ח ספרי *הרכסים
לבקעה" הלול יהודה' הוד נצולי וערה והכמהאנישי שם ונודשמלמשנה
היו במשפחת הירש-.
הורי שמשון נדלו וחנכו נען בנםבילדותו להיות סוחר בארץ,
אך בטעלליו התנכר נער,כי התורה והחכמה משוש דרסובחיים ורוחו
העולה היא למעלה לא תוכל לרדת סמה אל מעשה אנוש ותחבולותיו

השן

1

במקנהוקנין.
לקשרו במנה אז הגאון החכם הכולל ר' יצחק בערנאיס זשךללשבצן
מא הרבנות כעיר האטבורג בשנת תקפ"ב ( )1822והנער הירשהלך
אליו לשסוע לקה מפיו ,גם נפשו נקשרה בנפש מורו ואלופו זה,
י בכחווחילו לאוריתאיוכל להיות גדול בתורה
אשר נתן תנקה בלבוכ
ובחכמה
*) המקורים אשרהיו  UbSוכחבי את היעודה הזאת ,.הטה; ר,מכ'ע,איזראעלי4
בייא אבלויף דער שלשיפ
וישחן' '.ורישע פרעססע" ועוד טכ"ע ,החוכרת
סכנו הנהיג זציל :דוב החכם דירעקטאר ריר ר~elelt'.
מנחס הירשרי  1הקרמת התיכרת
"איינלארונגסשריפט צו רער ש"פענט*כע פריפונג דער רעשלשולע רער איזראעליטיעהע

ש

שי

רעליגיץנפגעזעללשאפט  b'D1ענ'מ'ושי סקורים שונס-.

המעתיק וכותב ההולדה
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ובחכמה,ויואל הירש לשמוע לעצתהמורה לצדקה זה ,וישם אל הלמוד
פניוויעיב אתבית המסחר אשר עבד בו כשנה ,ויגמור אומר להכין
נפשו אל תעודתולימיםיבואו להיות רכ בי שראל ,וכפי הנהוג שמה
י רב בישראל לא ישתמש כתנא ,עד אשר *חכימ'
בפקודת הממשלה,כ
יתקרזל ,נכנסהירשלניודהניממאזיומ ,ותקמור למד אצל הרה"גבערנאים,
י יהיה רב ומורה
אשרהאציל מרוחועליו ומובטח ה" בתלמידו זה
כ
הוראה בישראל כהןלאלעליון,גס רב להוש ע להדת והיהדות ,ואל
זהירמוז הגאון הירש במכתבו השני מהתשעה עיטר מכתבים וז"ל:
יהענינים האלה עודבימי נעורי לקחו לבבי ,וכל
י
ז
ע
מ
"הלאידעתכ
שמוזי בהם;גדלתי בביתהוריםנאורים מחזיקים במעוז דת קדשנו ועוד
בשחר טלילדותיהודקולטפרי התנ"ך ודבריהם החוצבים להבות אש-דת
שמעהאזני ואקשש רב קשב ,והמה הוליכוני הביאוני ,עת נמלו
כשרונותי ,אלחדרי התלמוד ונושאיכליו- .הן ירעתגם ידעת /כי לא
מסבותומלקיםחיצוניםעוררוני לבחורבמשייר הרבנות ולכהז בה ,רק
חפץפנימי ומטרהבהייכם עכ"ל- .
אחריכן אחז דרכו עירהמאננהיימלצקתמיסעל ירי הרב.הצעיר
לימים אז,הגאוןר'יעקב עטלינגער זצ"ל ,אשר שמש אח"כ בכתר
הרבבת באלטונא וגם בשחריתו נודע לשם ובישראלבדול שמו והירש
למד אצלובשידה עצומה שים ופוסקים נם הפצו הצליחבירו .משם
.הלך בשנתתקפצו ()1829לכרך אתבית מדרש החכמה(אוניווערזיטטט)
בעיר כונן ,גם השלים שמה את חוק למודו בהיותו בן כ"א שנים-.
בהאוניווערזימאט היה הירש אהובורצויבעיני הבריו התלמידים,
אשר אהכוהו וכבדוהו בגלל כשרונותיו הנעליםוידיעותיו הרמות כבל
מקצעות ההכמה ,וביחוד בעד תומת רוחו ,לבו המוב ונפשו הערינה.
שמה בהאומווערזיטעט טלא נם את החכם אברהםגייגער ,ועד שנת
)1838( A'Ypnעמרויהד בחליפות אגרות ,אךמני אזנפררו בדעותיהם
זספרו
מן הקצה אל הקצה  /ומה גם באשר הוציא הרב הירש לאוריע
,נפתולי נפתלי' נגדגייגערויתר המתקנים ברת(רעישרמער) אשר אלה
מזה השתמשו בלמוד התורה לקנתר ,וגורבה מקהלות אשכנז למדואותם
י כרובם כמעטנמרו
אלופים לראשם משום "שבואל תעשה"עדיף ,עד
כ
לפרוק מעליהם עול תורה ומצות ,והרב הירש דרך אמונה בחר לו
וכגבור משכיל נאזר בגבורות תורתו וחנמתו נלחם עם המורים המתעים
גסיוכל להם /ומפני שמו נחת כל הרע אויב בקדש .ובכל זאת גםזה
האיש גיעער לא חשך תהלה מחירש ופלה דבריו בחלקההמישי מספרו

י

.

/

*נאכגעלחסמענע שריפטען' צד  18יגויר האטטען איינען זעהר לאנגען
שמרייס (עם הירש) אין וועלבעס איך זיינע אויסערץרדענטליכע
/

בערעדזאמקייט
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20

בערעדיאמק4יט זיינען שטרפיינז,
ן קלארעס אונד שנעללעם
י
י
ערשאססען ,קעננען אונד בעוואונדערן לערנטע...איך חכטעסעזיינע
~טרציגליכע גיימטעסגאבען,זיינע שטרענגע טוגענד אונד ליעבמעזיין
/

גוטית הערץ" עכ"ל- .
כמשךשניס מעטות צלחה להירשלרכושלו כל הידיעות הדרושות
לרבוכירה הוראה בישראל ויעשלו שם בתורתו והרמתו  /ובהיתנו בן
כ"ב שנימ נמנה הירש לרב המדינה באלדענבורב ויעל לשבת על כמא
הרבנות בשנת תק"צ ) (lsaoומשםורך בובב הצלחתועל שמי היהדות
וזה כחו לאלוה ,צדיק מה פעל  /הראה בעניני העדה וביחודבספריו
הדגולים אשר כתבאזלדור ולדורות הבאים- .
בארצות אשכנז בקרב אחבי שררה בעת ההיא ר1ח בער נגד
י ~בר חסד
ונתורה והרת /כי למן העת אשר האמינ,ו אחינו שמהכ
לאומים לתת לבנ"י חופש ואור במושבותם וכראותם מרחוק גכק שחר
י התמורה במנהגי ישראל
כיה ,התחרו לקרב את הגאולהעליד
נס ברוב עיקרי הרת  /למען יהיו ככל הגוים ברע ישראל  /והשכלת
בערלין אשר באה בעט רוחה לקצץ בנטיעתו ,פן תצר צעדיה על
דרך שוויהזכיות(עמאנציפאציאן) אשר חשבה,כיבימיהולעיניה תפלס
לה נתיב /וכי המאה התשע עשרה תציע תחת כפות רגלי אחב'י
בדרך הכבושה הזאת שושנים ופחדים ,תמכה בירם להביא קרבנות
לאילת-השחר זאתגל נתת מוב מקרשיישראל,וכלחלקה סובה מאמונה
זרת הבאיבו לתתניר לזמורת זר אשר נטעו בברם בית ישראל ,גס
הקימו להם מטיפים ורבנים כאלה אשרזרמעשיהם קראו בשםתקונים
בדת(רעפ"רמ) וכל המרבה למעט את דמות הדת והיהדות היה משובח
בעיניהם ,ולוליהשרידים אשר עמדו בפרץללמד תועים
י אז
ביונ.ה,כ
צ
פ
ח
נשתכחה שמה חלילה תורה מישראל ודעת דרכיה לא
א
י
ב
ה
מ
 .ולמען תת מושג נאמן מתקופת העת ההיא לא אחרל
בזה
תוצאה קלה מהקדמת ספר "שער הזקנימ' מהרב הנאוןהצדיקר' שמואל
האמבורגער זצ"ל ר"מ בפיורדא ,הספר הזה נדפס בשנת תק"צ ()1830
בה בשנה אשר נתמנה הרב הירש לרבב"לרענבורגוז"ל" :וראוילעשות
בכליום מספד חדשעל שבר בתעמנו אשר בשאט נפש ההריבו הקרש
והמקדש ורבועזי פנים ,השחיתו התעיבועלילה ורצו לגרשני מבית
מדרשם ושלחו מעלי כל רגל בחוריבני ישראל הנאהבים והנעימים
ההטיס בתורה ובפקודי ה'  /הישרים והתמימים עד לא השאירו מהם
עד אחד וישארו שני אנשים במתנה אחתוהקהו אתשיניו ובמכנהגדולה
י תלמיד אחד
היו וממש תכלי מיתה טפפו אותם עד אשר לא נשארל
להעתיק.מכתבים הנוגעים לדינא  /ועינינו ירדו מיםמאין הפוגות על
השבר
/

אי

/
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השבר הגדולבבני עמנו,ומיום שחרב בית המקדש לא נעשתה רעה
כזאתבינינו ובאו בקב חרופין ן חרפות כשפתותיהם לבזותגדוליישראל
ותלמידי חכמים ,עדכירבים בחרו מותמחיים .אוי לנפשיכי ראיתי
הרעה הגדולה הזאת אשר לא היתהעדין במקהלותוערי ישראל ואש
עצור בעצמותי נלאיתי כלכל עדיום בואי למקום צהרלנחמני מעצבון
ו ומן האדמה אשר עוררו אנשי השםבועלי נדות ומפירי ברית בשר
ידינ
והנפילים אשרהיו בארץ אוכלי בשר החזיר והשרץ ,לפרוץ דרך בעלות
הפורץ ומצפון בא הקרץ,,,והתורי
 ,מונחת בקרן שוהה עמוקהכו'כו'"
עכ"ל .מזה יראה הקוראכי סכנת אבדן הדת והיהדות הלילה ותפה
או כארץ ההיא אשר מעולם היו בה אדירי התורה ואיך התאמצו
רודפיה בימים האלה באמצעים מגונים ובחזקתהיד להסיר ~ rbלמוד
התורה ולהסתפק רק בבתי ספר לילדיבני ישראל ,אשר וסדה אותם
הממשלה שמה והכריחה לכפר אותם ,ללמד אתהילדים רק ראשי
דברים מעיקרי הדת ומספרים כאלה ,אשר הברו הרבנים המתקנים/
והמקצת הזאת לאהספיקה לתתלבני ישראלאףמושגקל מהדתוהיהדות;
בתקופת עת כזאת גמר הרב הירש אומר לצאת המערכה להחזיר
ילכל:
עמרת היהדות הנאמנה ליושנה ונפשו גחלים להקהלהתאירוגלי
מההיא היהדות ולפעול כי ישובו אל%ל אלצור ישועתם אל התורה
והמצוה וקיומן בפועל ובמע שה ,הדהי ראשות מעשהו בכל מקומ
אשר שרת במשית הרבנות לקחתלו לפתנם "בםקומ הר שע שםה
המ שפט'לנונן שמה בתי מפר על שהרת הדת והיהדות ,ששם ילמדו
נעריבני ישראל למודי קדש לאשורם ולקים  flSמצות ה' כדת התורה
ובכלל להשיב רביםמעון ע'.י דרשותיו ומדברו הנאמנה ביראת שדי
הקודמת לחכמת אדם תאירפני
ו- ,
אךפעולתו אמונה זאת לא יכלה להפיץ את המאור שבה רק
בקהל עדתו ובקהלות העומדות תחת השגהתו ,ולמען הפיץמעינותיו
ודעותיו חוצה ,חבר את ספריו הדגולים אשר מצאו טסלות בלבות
בניהעם ויפעלו את פעולתם באופן מאד נעלה- .
אחרי שש שנים לשבתו ש מא הרבנות בשלדענבורגהוציאלאור
בגננת הקצ"ו ( )1886את הספר "אגרות צפוף יכלכל תשעה עשר
מכתבים על דבר היהדות (אשר העתקתי עתה עברית),עלסיב הספר
הזה וחותו דעת גדולי וחכמי הדור כמאז כן עתה ,לא אכביר מלים,
כי כבר ראה הקורא את עדותגדולי תורה וחכמה בפתח דברינו ,רק
י כאשר נדפסו הי"ט מכתבים האלה ,חכמי הדור ראו
אוסיף בזה ,כ
כן תמהו לראותכי הרב הירש מלל במפרו זה דרך חדשה לשלומי אמוני
ישראל נםלצעירי הדור בעלי דעה והשכל ,ובישישים חכמה אשר לא
/

/

/

/

/

היו
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בב

היו להם עד כהיסודותנאמנים לאמונת רוחם בדתויהדותומעולס ל'1
ראו מסלולודרךהקדשכזה ,אשרהלך כה הרב המחבר בשטה שלמה
שאין למעלה הימנה  /ותוכן המכתבים האלה הואיסוד מוסד ומוכנית
(פראגראמטא) ליער ספריו הנעליס אשר חבר במשך הזמ
ן- ,
הס/
בהוצאה הראשונהתעלים המחכר את שמו (על שער
נדפס
א
ו
ה
"יוצא לאור ע"י בן-עוזיאל") ורבים חשבוכי מחבר המכתכים
הגאון
החכםבערנאיסזצ"ל מהאמכורג ,עד אשרנורעהדברכי הרבסאלדענבורגי
י חכמת אלקים בקרבו,
ר' שמשון רפאל הירשהוא מחברו הנאמן ,וכ
.
ל
א
ו
נ
והשרידים בעם חוככי תורה וחכמה ראו ונהרוכיקם הזק להיהדות
הנאמנה להצילה כנד מהרסינו ומחריבינו ממנויצאו-.
בשנתתקצ"ח ()1838הוציאלאור את ספרו ,חורב',יכלכלהשקפות
ורעיונותנעליס חובות הישראלילאלהיוולתורתווביחוד להשיג דבר
נגד הספר אשר הו~ציאו אז לאור fהת5 /אסמעלוfהה'שמיינשניידyער בשם
,חרבונה" .כעבור שנה החל הרב הירש להראות את כחו כספרותהוכו~ית
י הספר ,נפתולי נפתלי' .בשנה האחרונה לשבתו באלרענבורג
עליד
הוציא לאור מחברתו מבליהודיע שמו (אנונים) 4יידישע אנמערקוננען

צו רען בעמערקוננען איינעס פראטעסטאנמען איבער ריא ק4נפעסמיאן
דער 22ברעמישען פאסטארעף בשנה ( ,)1841וכאשר נדפס הספר הזה

שלח הגראטסהערצאג מ~לדענבורג
את ראששלישיו (גענעראלאדיוטאנ-
מען) להרב הירש לתת לו תודה על המחכרת היקרה הזאתולהגיד לו
כי שבע רצון הוא לרעת כי רב המדינה הנהו חכם מחוכם משכיל

דבר לאשורו- .

ש

/

ואףכירובי עתותיו הקדיש לעבודת המפרות ,בכל זאת לאהניח
ידו מחלק המעשהויפעל אך טובבעניני העדה והערוה בישראל אשר

עמדו תחת שלטון השגחתו- .
אחת עשרה שנה כהן הרב הירש במשרת הרבנות בשלדענבורנ
והנה מחוזות אוריך שסנאבריק מנו אל הרב הירש לבקשו כי ישכון
כבוד בתוכם ויבחרוהו פה אחר ביום  15מאי שנת תר"א ( )1841לרב
הגליל שמה ומושבו בעירעמדען  ,ונם שמה ימד הרב הירש תקנות
נכבדותבעניני העדה .כשנת תר"ג הוציא לאור את ספרו, :צווייטע
/

מיטטהיילונגען אוים איינעם בריעמוועכסעל איכער דיא נייעמטע
ליטעראטור' אשר ערך אותו ביחודנגד ראש הרעמשרמערהשלדהיימ
וכת דיליה- .
ב
ש
י
ם
י
נ
המש ש
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י
ע
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ל
ה
ק
ו
/
ן
ע
ד
מ
ע
הקהלות
קוו כי רבם ומורם זה
לפעול ישועות בעדתם לארךימים ,אך
וד
תקועם לא נמלאה,כייע
ם"תניליסבור
נ בם4הרען גמרה אואר לבחור
בהסב

 * www.daat.ac.ilדעת  -לימודי יהדות ורוח

רש"ר הירש  -אגרות צפון * תרגום שמואל אהרנזאהן
-

23

בהרב הירש אשר היהאזככן ארבעים שנהולהושיבהו~ל על כסא
והרבנות שמה - ,
ר
י
ע
העיר ניקלסבורגהיתה קריה נאמנה
ואם בישראל מימים
ם :ר/
ימימה ,בה חנו ושמשו ברבנותרגאונימ המאורזת הגדולי מרדכי
בנעת ור /נחום טרעוויש זצ'ל ,ועל כסא הרבנות הגבוה יהנשא
הזה החלינה פה אחד להושיב את הרב האשכנזי אשר ירעו מראש,
כי רק.הוא יעצור מח לעשות שלום בין מפלנגת העם וערת ישראל
בעיר ההיא וקהלות הגליל תפרחנה על ידווירבו שלומןומובת
עץן- .
ביום  30דעצעמבער שנת תריו ( )1846היתה הבחירה ששה
ה הוא פתשגן חות דעתם שהעתלוניו עבריה1
יבנימ ממטהרען,יז
ר/
*לראים וראשון (9רימאלטקט)מציעים אנחנולמנות את הרב שמשון
נפאל הירש  /רב המדינה בעמדעןטממפריזלאנד לרב עדת ניקלסבורנ
מהמעמים המבוארים נזה .א) מלבד אשרנורע הוא למשגב לאיש תם
וישר ,יראאלקים ומלומד נדול ,עשה לו שם עולם ביחודע"ספריו
היכרים ,המלאים דעת ותבונה כחכמת הדת הישראלית (טהעטלאגיע)
י בפעט
ויראתשדי ,הוא נדולבתורהובתלמוד וחכמתו רכה מאד /עדכ
אצל כל היהודים באייראפא נודע לשם ולתהלה .ב)כן נודעו ל%
תכונת רוחו הנדיבה ,לבר הסרב והלך נפשו העדינה ,אשר כל אלה
דואים אנחנו מהתעורות הערוכותאצלנו .הן במשך שש עשרח שנה
כבר שמשבשתירבנותהנליץוינהל אתעניני העדות בשלום ובמישור.
נ) לא לבד העדה הנכבדה בניקלסבורג נואתה לבחירתו,כי כמעםכלל
הההודים במחוזות משהריש  -שלץזיש כלם יאמרו קפצנו בו ,ובכליון
עינים יחכו לשמועכי נאהד הוא לקבל את משית הרבנות ,ערכי
מצדק נוכל לקוותכי גםבימים הבאים ישיש כבוד לשמו ויכבדוהו
בגללפעולותיו בתור רב המדינה"(טריענמ ~3.1847נ).
נפלא הוא לראות סגנון מכתבי הסופרים הבאים אז במכ'ע
"ץריענם :,אלה מזה עלויבר צאתו מעיר עמדען ואלה לעונבכם עיד
בואו ניקלסבורנה ,מעברמין יביעותתיון לבב העדה אשר עוד מעט
יטרד ממנה אלופה ומורה ומעבר השני תרועת שמחה וצהלהכי עוד
מעםיופיע אליהם רבם ומורם החדש,ויעןכי כלם כאחריביעוחין
ערך הרבהירש,לכןאציגבזה כהעתקהעבריתדבריסופרים אחדים- :
עמדען  18יאנואר "אמנםכן,ככל עת תמיד יכספו להלוותיהד
המר אל המתוק ,התוגה אל השמחה  /עד ביתמידיבכה האדם במומחה
מעני התוגה או משתיהן כאחת .אל תחשבוכי עדתנו קהלתישרון
לבדה תחוש את מרת אבדתנו ,גם התושבים הנוצרים אשר יוקירו
ויכבדו 1מז רב המרינה ישתהפו עמנו בעצבון וכגו .מפלגת הסוחרים
/

הנוצרים
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ייאר

אצלנו  /אך
הנוצרים שלחה אליו קגל-חבורהלפעול על רכנוכי
הרב היקר והנעלה נאלץ להשיב פניהםריקם ,ובכל זאת מה כבדה
לו במרם החלים כזאת!עליו עתה לעגב את הנסעי נעמנים אשר ?תל
פה ,בלחו ברוחו ובגופו  /עת פרחו והעלו ציץופרי! הרב שלנו
היסיג ותקן את ברע הטפר לנערי בני ישראל ,יהוא ימדבית ספר
לנערות עבריות אשר בו עזרה ידו סערתו ואשת בריתו ,אשה
חכמה ויראת אלקים .שעת פרידתו קשה עלינו במאד מאדן אך רוחו
עורחיהיחיה בפרימעלליוונסעי שעשועים אשרנסע בתוכנו וממקום
אשרילך עתה לשכון כבוד נמצאעל ידונוחם והוראה .לך לך כהן
נדול של הדת הנצחית הנאמנה! לך לך אל הארין אשר הראך ה,
ונברכו בך מברכיך(-אריענט .)% 4.1847
[ברינן  30דעצעמבער .מייתןויופיע אלינו הרב הירש בזמן
היותר כקוב; אנחנו נקדם בתרועת שמחה אתפניו מעולם לאהכינו
עצמם לרעעירך וגדולה לרבהמדינה ,כאשריעשו עתה".
"ברינן  31דעצעמבער :המה בחרו להם את הרם הראוי והמוכשר
מאד אל המשרה הכבודה הזאת ,בעוד נוכחו לדעת מאמונת רוחו,
ישרת לבבווהצניעולכת ,גם אדירחפצולהימיבולהועיל ,ובכללב ונפש
ילמדו אותו אלוף לראשמ'.
"פראסניץ  6השנואר  .1847בשמהה וצהלה הריעו פה לקראים
הבשירההסובה ,נבחר הרבהירש לראשוראשוןבמשיתרבהמדינה".
ממטהרען 7כייאנואר.בכליוןעיניםיחכועל הרב הירש במשהרען.
ים אלףיהודים מגלהמדינה
י של ש
חזיוןיקי ופלאיהוא לראותכ
מוכנים לקבלהו לרב בזרועת פתוחות ,אמת הדבר ,הוא רכשלו אמונת
רוהכל תושבי המדינה ,גם הממשלה הרוממה בטחהבו(במביע שם).
"בקשות מהעוות בישראל במ~הרען היו תכופותיהד,כי יאבה
הרב הירש להחיש את בואו אליהן ,בהיותן בטוחות כי כל אחד
מבני העדותיודעאלנכוןכיעלידו תניעותופיעלהן תקופה חדשה- .
גם במכתבי מליצה ושירהריעו לקראתו ובמכ'ע אריענט ()% 17
נדפס שיר גדול מנוחד ושלשים הרוזיםעבריים מעיר וואססערמריללינג
בבאמקיצויץ ונביא בזה הרוז אהד:
י1
הריעובניישרון בתעמיתניל
הנה מלכךיבוא לושיהובילי,
שאו סלכםשי למורה ,לתושיה,
ראש נמ רב ,זקן ונשוא פנים,
בחורים ובתולות נטעי נסמנים,

ש

/

,

/

/

שישו ,כי*רח סמה העניה
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ביום 25אפריל דרש הרב הירש את דרשת הפרידה בעמדעך
'ועיניוזלנו דמעות .ההשגחה העליונה הרחיקף את הרב הירש מארץ
אשכנזעל משך ארבע שנים ,למען השיבו עוד הפעם אל המקוס ששם
צאתו.
מעד לו חוג פעולתו במדה מרובה שאין למעלה הימנה ,ולפני
מעמדען הנריב לו הרב החכם סופר דברי הימים רצ"ה גראמץ נ"י
למזכרת עולס את מפרו הנדפס בקראמטשין בשם,גנאסמשציזמוס אונד
יורענמהומ"ועל העלההראשוןכתב נרטמץ אתהדבריםהאלה:דעםהעררן
לאנדראבבינער שמשון רפאל הירש ,דעם גייסמפטללען "קטמפפער"
%ר דטסגעשיכמליכעיורענמהום ,דעםאונפערגעססליכען לעהרער ,דעמ:
פטמערליכען 5ר"נד ןאיןליעכע אונד דאנקבארקיימ *צונעאייגנעמ
'- ,
במשך שכתו במקימבורג כל מפלגותהיהודים במטהרען היו
שבעים רצון מהרב הגדול והדגול הזה אשר מלא את תפקידו באמונה,
ובאמת רק רב בהירשיכול לעמוד כסלעאיתן מבלי ימומוכלהרוחות
 .כל מפעליו שמה בסררי הרבנות,
הנושבות בו לאיכלולפז אותו
,
ה
נ
י
ש
י
ד
ו
מ
ל
ה
ו
ביסדו
בעניני העדה ,בבתי התפלה
גדולה להרכי?
יגורה ומאות תלמידים מהעדות הקרובות והרחוקות בטהמען ואוננארן
נהרואליו ,נם בבזזי ספר נודעים למשגבובכל אשרפנה וכל אשרעשה
חפץה' הצליחבידו .אף לא שםלבו אלמתנגדיו בנללפעולותיו הרמות.
לחזוק הדת ולמוד התורה ,ולאפעםקרא במכ"ע במנוחת לבב את השמות.
של גנאי אשר כנו אותו בהם כמו" :דאס מטהרישע טרטקעל"
*טרדענס%נעראל'*מ"הרישער פטכסמ' *הירש להנע הטרנער" וכדומות
בי עד מהרה נאלמו דומיה וכל הנחריםבו בושו גם נכלמו מפני
/

/

רום בבודו
שנת  1848הניעה וסערנה דבריהימים והקורות בשנה ההיא לא
הניחו גם את הרב הירש לשבת בחבוקיריםוישם גם אלדברי המדינה
והליכות עולם פניו ,בנעד הנבחרימ (רייכסמאג) הטסמרייכי בעירקרעמזיר בחרו גם אותו להיות סבר הבעדוימיה דעתו שמהבענינים
העוכוימ ברוש של עולם גם הוציא קול קורא אל אהיובני עמו
בהשכל ודעתויעורר את לבם 4כי גם בעת אשרישיגו החופשוהדרור,
ייאר
ויהודים נאמנים לדתם ,ובסוף הקול קרא יאמר:כיענןווטהרליך
מייגע ברירער  /ווטס הלממעןוויר עררונגען ווענןווירנון  /ווטוויר,
נישמתיילל באלדכסייעיודעןזייזקטננמעןיאוי5הייעזיייללמען.
יודען צוזיין'! בבית הבעד בקרעמזיר ישב הרב הירש עד לתגרו- .
אחרי שלששנים בשנתתרי"א ( )1851והנה בעיר פראנקפורמ טם-
מאין ,העיר אשר שש שניםלפני זה נקבצו ובאו בהועררבני אשכנז
ויגמרו אומר לבמל את שפת עבר גם מתפלת ישראל ולהסיר מהן כל"
- ,

/

יט

/

/

תפלה
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הפלה וכל תסנה על דבר הגאולה ושיבתציון ,למחנם מלב את אמונת
המשיהולהעביר את בלמנהגי היהודיםוקדשי ישראל אשר לאיתאימו,
לפי דעתם ,עם הזמן וצרכי ההיים ,ויחפצו לתקן את הדת כחפצם.
העיר ,אשר כמעטכלבני העדה נמשכו אחרי הרבנים המתקנים האלה,
להפר ברית ולהלל כל קדש ,בעיר ההיא התעוררו אחד ע שר
ים והדלו מקהל עדתםויחליטו לכונן עדהמיוחדה משלומי אמות
אנ ש
ישראל,מהזיקי הדת ונתלת אבות באמת ואמונה ויגמרו אומר לקרוא
להם רבומורה צדק אשרינהל עדתם ברוח התורה והטצוה .ם ת
י
מספר אלה הרהיבו בנפשםעז לפנות אל רב מדינת מלהרען ,אל
רבי שמשון רפאלהירש בבקשתם לבוא אליהםלכהןבסטיכןי
בלעדתם/
ןידעו אלנכון ,בי לא פסואמוניםבעיר ההיאוכי רב ומורה גדול
יע
בתורה ובחכמהיעצור כח להשיב את לבם לאביהם שבשמים,וכי עד
מהרהיעזבו את הבורות אשר לאיכילו בתוכם מיםהיים ממקור התורה
 .נם הרב הירש כהכמ הרואה את הנולד לא בז לקול
והיהדות הטהורה
הקריאה ולא סרב להמ,יעןוביען לאלהגדיל את כסא הרבנות שלוהיה
חפצו ,לא להשתמש כתגא מפני הנגוד המדומה רק שם כלמעינו
להרבות ולהגדיל מפעליו ובפראטק~ורמ ראה לפניו כר נרחב
אך
מובוישעלהגדילולהפליא את מעשיו ולברוא נפשות לתורהלפוע
יזעודה
לו
ולכל מדהחמודה-.
אנשים בפראנקפורט לזכוראותם כתולדות
ראוים המה האחד
הרה"ג הירש זצ"ל,לכןהנני לרשום אותם בשמותם למזכרת עולם ואלה
הס :א) פהיליפ אברהםwyכ-הן ,ב) ר ,משה לעב משינץ ג),עליג
שווארצשילד ,ד) זעלינמאן שווארצשילד ,ה) מ.ם .ראפפ,ה לאזאר
פ~זען ,ז) סאלאמאן פשזען (אותו הכיר עור הרב הירש מהאמבורנ
והוא הוסיף להשהדל אדות התמנותו),ח)לאצארוס וו .שוואבבאכער
מ) אד~לף דאנן י) מיכל ליב מינץ יא) לעאפאלד רטפפ .אלה
השלשההאחרוניםעודם בחייםחיתם ,כהיהיו והנשארים הלכו להתלונן
בצל שדי ואל גמולות ישלם להם כפעלם)- .
הרב הירש עזב את כל המשיות הכבודות במאהרען ויאטם אזנו
לבקשותרבני הקהלותותלמידי הכמיס אשרהפצירו בו להשאר אצלם,
כי תוכן לבות ה /ורצוןיראיו יעשה וההשגחה העליונה היא
/

/

/

/

/

/

/

"
מראש את ררבו ומחוו הפצולסיג פעלהעיו אשריוכל ה
מיץ
~פ
לה
/

לפנ
שמה
י את הלאור שבו באור שבעתים ולמען לישעו עלידו רביםוכן
שלמים השועת עולמים- .
כאשרהופיע הרבהירשעירהפראנקפורטויראראשית לו/כי בהרר
גדולתו ,בנצלבינתו ובחכמתוכי רבה וביחודבדרשותיו ודברים הרצצכימ
להוות
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להבות אש-דת,פעל על הרבהמבני עדתו ,לשוב אל ה'ואל דתקדשו
ועלידווע" מתי מודו התכוננה שמה העדההנכבדהנשם"איזראעליטישע
יעזעללשאפט" /ומדי עת נלוואליה חברים הדשים /אשר החלו
רעליגיאנסג
להיות ולחנך אתבניהםעל מהרת התורה והמצוה ברוח חכמינהונ/ז"ל-.
הירש
והנה אם אמרתי אסמרה בארוכה מפעולות הרב
בפראנק~ורט/במשך השבע ושלשים שנה שהיה שמה רב לעדת ישרון
עד אחרית חלדו/יארך חלקהתולדה הזהלבדו לספר שלם/ויען לאאוכל
י נם אחינו בארצנו
להרחיב אתהתילדה במאד מאד וביחוד מדעתי כ
ידעו או הגד להם מעדת פראנקפורט הנכבדה אשר רוב העדה עתה
הנם יראים ושלמים ,חכמים סוהריםואנשי .שם /ובנקליבינו צדיק
מה פעל שמה מראשיתבואואליהםעפ"י בקשת הי"א אנשים הנזכרים
ער אשר עלתה נשמתו למרום בשנה העברה ,כמה עמל וטע הרה"ג
הירש במפעליו ,בספריו ובדרשותיו עד אשר הביאה למעלה רמה
נואת ,עדכי נהיתה לעדה גדולה לאלקים לאות ולמופת בישראל,לכן
ל הקראים ,או
אסתפק לטפר בזה רק ראשי מפעליו והשאריביטק"
/

/

/

/

/

ידעו מאשר ראובעיניהם או מאשר ספר להם- .
בשנת תריה ()1853יסד הרב הירש בפה את בית הספר הנוב

3שם ורעאלשולע' בנע הספר הזה נודע לשם ולתהלה ואלה מאחינו
בעיר ההיא אנשי שם ואנשי מעשה בכל חכמהוענפי המסחר שומרי
הורה ומצוה ,כלס הקשיבו לקח בבית הספר ההוא /ומאזועדעתהבנע
הספר הזה הולך וגדול וטוב ומספר התלמידים ירביון סדי שנה בשנה
/

(בשנת 1887היו שמה  485תלמידים
שמה ילמרו :תניך גמרא ופוסקים ,מלבד למודי החכמה אשריורו שמה
כמעש ביתר שארל משארבתי ספר כאלה ,וכאשרהנידו תהלת בהסיפ
הזהשרי הלמודורבי המלוכה הבאים לעתות הבהינה .ראשביתהספל
 ,הוא בנו של הרב הנ /זצ"ל :הדירעקמאר הרב החכם הכולל ר' מנחם
מענדיל ד"ר הירשנ"י ועמו מורים נדולי תורה וחכמה נודעים לשם- .
בשנת  1858בתחלתתוסדבזע הספרהזהיצא כותבבלישםבמכ'ע
פראנקיורמער זורנאל להרף את בית הספר ומוסרו ,בהיותו לפידעתו,
לדיק ביהדות התלמודיתהבלוני מתאמת עם הזמן אך הרב הירש ענה
בהשכלודמ"ז במאמר נכבד הנדפס במכ"ע ,אינטעליגענצבלטטט"ויסתום
פיותדוברי שקרעל הדת והיהדות התלמודית בבלל ועל בהסיפ בפרת
(את המאמר הזה העתקתי עבריתויבוא בסוף התולדה) 3-םיסד בית
י ישראל אשר ראשית חכמה שמהירוגעשדי ,למוד
ספר לעם עבור
ד
ל
י
ד
ע
ב
ל
א
ר
ש
י
ת
ו
נ
ב
ר
פ
ס
התורה ושמירת המצות ובית
עליון
ומבמזי
מפר אלה יצאוהניכימוחניכות שהנם עתה אבות ואמהותלבנים ובנתז
ובשנת  1888עלו למספר ,)506

/

/

/

/

אשר
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אשר ערלו אותם לתורהולמעשיםטוביםועל סורהולך ודור בא והבאים
אחריהם יתראה פעלו והדרוומעשי
ו להתפאר - ,
העדה ובבת'4
ה
ב
ר
ה
ד
ו
ב
ע
ס
ו
מ
הרה"ג הירש אףכיהיה ע
בעניני
הספר ככל צאת הקדיש את אנו בם לעסק הספרותויכונן ודעת הקהל"
ברוחו וברוח יהנאמניםבברית דת קדשנו ,ובשנת תרי.ד ( )1854ההל
להוציא לאור מכיע כשם"ישרון" *מטנאטסשריפטצורפץרדערונגיידישען
היטמעם אונדיידישען לעבענסאין הויז ,נעמיינדע אונד שולע" אשל
מלבד מאמריו הדגולים באו בו מאמרים גדולים וקטנים מבניו וחתנו
הרה"ג החכם הנעלה ד"רנונענהיימערנ"י בקפלן והמץנאמבעטראכמונגען
פעלו את פעולתם לטובה ולברכה על הרבנים והמורים ועד שנת 1870
פעל גדולות במכ'ע הזה ואב"כ החל המכ'ע ישרון להופיע ע"י בנו
הרה"ג יצחק הירש בהטנובר- .
המטרה אשרכונן אליה הרהט הירש את תעודת היי
ויורע ועד
כל אחד אשרידע פעולותיו ואשר כקא בספריו הנעלים ,ואיש כהרב
הירש לא אף כמאומה במקום שישהלול השם ,ובראותוכי הנקל
טי
הואבעיני(א
יזה גדולי וחכמי הדור להסיע אכניס מיסודות הבנין של
התודה שבע.פ וקבלת חכמינו ז"ל או המעמיקים עצה לעכור בשתיקה
/

/

על קדושת התלמוד והלכתו שנתקבלו נץ הלכה למשהמסיני הם
נראים כאוהבים את חז"לויתנו מקום לשלשל בדבריהם ,לחשוב כי
מעשה אנוש ותהבולותיו המה ולא רוח ה' חופף עליהם ,לכן כאשר
הוציא הרבהחכםר'זכר"פראנקילדל אתספרו"דרכי המשנה" יצא הרה"ג
הירש במכ,ע *ישרון" להראותבי הספר הזה /שכלעיקרו לברר ולאמת
י חובתו
את מציאת הקבלה וההלכות וקדמות התושבע-פ לא יצאיד
בנוגע לקבלת חז"ל וקדושת הלכה ל"מ /ונהפוך הוא/כי ממקומותאתדימ
נראה שמה,כי לא נאמנהרוחו עםכל אלה.
והרהיג הירש יצא בפומבי לקרוא תגר על הספר הזה ועמו עות
רבנים וגדולים כמו הרב הבאון החכם הכולל ר' שלמהיאבקליי
ו ז"ל
מקאלממר בספרו *מפני קשט" ,הגאון ר' שמואלפריינד זצ"ל מפראג
ועוד, ,ואףכי יצאואחריםלהצדיק אתפראנקעל ,כמוהגאון החכם"שייר"
יצדק הרהינ
ז"ליהרב מדרעזדעןועוד ,בכ'ז נכרו באחרונהדברי אמת/כ
הירש בריבו עם הס' דרכי המשנה ונס הרב שי.ר המיל אח"כ ספק
בדבר והתרעם על פראנקעל שלא באר וברר אתדבריו להניח סתום
וחתום וזה השון שי"ר במחברתו ודברי שלום אמת" אשר בו יהרתה
להצדיק את פראנקעל בכל זאת יחלוק כבוד להרה"ג הירש ודל. :אל
כבוד תפארת המשיגאני אומר:
י יקרתבעיני נכבדת
מההודכייחבבשטחיקש,ורכ
וידעתי להעריך רוב כחך במליצה ללעם ישראל /והכרתי
בינתה
/

/

---,
:

/

/
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בינתך בתלמוד ובחכמת הדת וכמדעים ,גם המותיראיתי אור באש-דת
הבוער בקרבך" עכ"ל .ההפצים לדעת את מחלוקת הרב הירש עם הרב
פראנקעל וספרו  /עליהם לקרוא בספרים מגדולי וחכמי הדור אדותז
ה /
ובתור בותכ תולדה לא אוכל להרהיב בדברים ,רק להזכיר זאת /לראות
עד כמה גדלה קנאתו לה /וקדושת תורתו געת שידובר להגן על כבוד
חז"לואלקיהע ההלכות המסורות אישמפי איש עד משהממיני- .
י התורה שבכתב ושבע"פ הבוקה ודבוקה
ולמען הוכיח לאחב"י כ
ותמימות הנה גם יחד ולא פלוג  /החל הרה"ג הירש לעבוד עבודת
הקדש אשר אין למעלה הימנה להיות מתרגם ומבאר על התורה,
ומלאכתו זאת אין די באר מה גדלה ורמה היא אף חפץ ה' הצליה
גידו כאופן רם ונעלה מאד .בשנת תרכ"ז ( )1867הוציא לאור ספר
ובראשית" בשנת תרכ"ט ( )1869ספר "שמות" בשנת תרל"ג ()1878
ספר "ויקרא' בשנת תרליו ( )1876ספר "במדבר" ובשנת תיל"ח ()1876
ספר "דברים" ותרגומו ובאורועל מפר ותהלים"נדפס בשנת תרמ"ב(.)1882
במכ"ע ישרון אשר יצא לאור אח"כעיי בנו הרה"גנ"י נדפסו תרגומו
ובאורועל משלי ופרקי אבות גס באחריתימי
ו הכר באור על סדר
התפלה,ובבאוריו אלה יראה גדולות וגצורות להזוק התורה שככתב
ושבע"פ- .
ן פעולותיוע"דהאויסטריטמגעזעטץ(להיד
למהעדה) המאושרביום 28
י  1876נודעו למדי .הוא ערך בקיטה בהיי הנאמנים בבריתו אל
יול
האבגעארדנעטענהויז אשר פעלה את פעולתה לטובה .ננד כתב שטנה
של היומטיצראמה מאק~ווער הוציא מחברתו "דטס פרינציפ דער נע-
וויססענסשיייהיש" ושתי שנים אחרי כן ( )1876את מהברתו "איבער
דען אויסמרימט או
יםעמידםער געמיינדעל"ד,ברולא בספריו לבד הסתפק ,כי
עם גדולי ורבי המדינה אדות
בעצמו נסע כמה פ לבערלין
זה וביחוד עמ הנבחר הנודע למשגב עד .לטסקער .גמ מהלתו בשנת
השבעים אשר ההלה למוץ את לשד היתו לא עצרה אותו מעבוד את
עבודת הקדש בעד קהותו ובעד כלל אהב"י בכח עלומים- .
בשנת תרמ"ד ( )1884הבר הרב הירש מהברת אחת להגן על
התלמוד בשפת אשכנז ואת המחכרת הזאת שלה לאהד השריםהגדולים
י בטקומ גבוה חפצו לחשוד את
אשר עתותי אחינובירו יען שמעכ
התלמור/כי הוא מקור משהת להיהודים בנוגעלחיי החכרה .ומה גדל
חין ערך החוברת הזאת נדע מזה,כי באשר נאספו לפני איזה שנים
אנשי השם באשכנז והפראמעססאר לטצטרוס בראשםויחפצו לקבוע פרם
(פרעמיע) לאיש אשר יחבר ספר להגן על התלמוד מדבת האנטיסעמיטימו
אז הגידו אחדים מחכרי האספה ,כי אהרי אשר נבר ישנו ספר כזה
/

/

/

מהרב
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מהרב הירש למהגר הוא לקבץ נדבות לתת פרם בעדחבור ספר כזה,
ל דעה אחת להסתפק גטפרו של הרב הירש ,
גם באו לכל
מפעליו בעד עמוע"י הכרותיו עם שרים גדולים ונכבדים מהם
יסגולה/
נודעו ומהם נעלמו,כי לא חפץ לפרסם'/וידושמ המה רק
ר
י
ח
י
ל
אשר היה להם עסקעמו אדות זה ובכל אשר פנה נתנו ה' להן ולחסד
ויחי איש מצליח בכל דרכיו- .
ן כמו בן נודע לכלגי הוציא באחרית ימי
ו גלל גברא לאחדות
קהלית ישרון המחזיקים בנחלות אבות- .
בסוף תולדתו לא אחדללהזכיר בזהכירעיתו הכבורה אשת חיל,
אשר ראה חיים עמה חמשים שנה ,ושבע שניםלפני פטירתו ,הלכה
למנוחות ,עזרה על ידו בכל דבר טוב ומועיל /וגי כל בניו ובנותיו
ה,נודעים לשם בגודל תורתם וחכמתם
חתניווכלוהיו המה זרעברוכיי
ומדותיהם המצוינות וכלם מחזיקים בכל לב ונפש בדת קדשם ובחכמת
אדם בם יחד והנם לסופת נישראל ,לראות מהמ,גי יריעת דתודין
(יוריספרודענץ) חכמת הרפואה (מעדיצין) חקר הלשון (6הילאליגיעז
ואמרי שפר
לאיפריעו במאומה להיות גס יחד שומרי
את
מ
אמוניםומק
כל
יסטמיציות התורה הכתובה והסמורה ככל היראים
עטר
עלל
וודשלרמימ(יב
אבותם.
ה/
ם
י
נ
ב
ם
מ
ע
תפארת
אר
טוב לישמעל- .
משזך
ע
ס
י
ט
ל
ע
נצה
מח"ו ובכל זאת ,חק שד
את
י
צ
ע
ב
הקארעזמע מספת עותד הכעס מחדש וצי תשב דרש את ששחו
האחרונה וביוםב' כ"ז טבת תרמיט עלתה נשמהו אל האלהים בשנור
הפ"א לשנהרחייו
 .נרישראל נכבה אך רוחו חדש עמנועיי פעולותיו
וטפריו שהמה יחלו עתה ביותר להתפשט בעולם ואור תורתם וחכמתם
לאידעך לעולם-.
בבור נדוק עשו לו במותו ורבנים וגדולי חכמי הדור מערים
קרובות ורחוקות נקבצו ובאו לתתלו את הכבוד האחרון ויקיאו לבכי
ומספד וגם בעריס אחרות עשו אבל נדול וכבתי כנסיות הספידו אותו
והעם סררו בבכי על רבם ומורם זה בי איננו ובי הה מהיהדות
עמרת ראשה תנצב"ה  /ולזכרעולסיהיה צדיק- .

היי

/

/
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מלואים להתמרה
בתור מלואים לתולדות הרה"ג זצ"ל אביא בזה אזכררה אהדות
אאבלויף דער שלשים"  /מבנויבדל לתיימ ,הרב
מהנצברת ,ווארטעביי
החכם הדירעקטאר ד"ר מנחס הירשרי ,בן יכבד אב ,אשר בהספדו
ובמדקרו הנאוה במרוצת דבריו במחברתו זאת ,ישאל תמיד כהוגן:
מה אומר ומה אדבר ומה אספר ראשונה?-.
בחוברת הזאת אףכייזכיר המספיד כל דבר כקצור נמרץ ובלשון
של שאלה כניל /ישתומם הקורא-עלגדולת הרה"ג זצ"ל ,אף ישמהבלבו
כי זרה ישראל לאיש רם ונעלה כזה אשר בו התאחדו כל המעלות
שיכולות להיותבמציאותרק בהרבה אנשיםמיוהדיםומצוינים במעלות
דגולות כאלה ,מבהוברת הזאת אוכל לרשום בזה רק הוצאות אחדות
ולכלול כל דבר בקצור נמר'ן- .
חיי הרה"ג הירש הפרטיים ותהלוכותיוהיו על טהרת האנושית
וקדושה היהדות /הואקים כבעל לאשתו שראהחיים עמה חמשים שנה
" אופן חנטו אתבניויודע כל אחר
את האומר סלה04 :קוד שת לי
ו וגו, "/
כי קש, :למען אשריצוה אתבני
הרה"ג הירש מלכד שהיה רב חסד ומשכיל אל דל /היה יועץ
נאמן לאובד עצות וכל אשר שאל בעצתו ועשה כדברו נושעעלידו
ת ש עת עול מימ .תבונתו היתה עמוקה מאד והפצו היה אדיר
וחזק ,עדכי כל דברה/אשר נמר אומרלהוציאולפועלהחזיקבו ולאהרף
ממנו ,עד הפץ הצליח בידו.
וקסם עינו חדר כליות ולב
וכמעט קראכיאת הסתום והחתום במשבככי"ות לבב האיש החפץ קרבתו.
ושיחתחולין שלו היתה צריכה לכוד ,גם
קללתו היתה נעימה-
יק השנון ,צהלת רוחו ובניר.לא עזבתהו עד
אר
מב
הלצה היוצאת מפיו כ
יומו האומרן  ,בחדושי תורתו וחכמתו היה כמעין המתגבר  ,במנוחת
נפשו ושלות רוחו הצטיןוהתגדר תמיד ועלפיהן עצר כתלעסוקבתורה,
עדכי לא פסק פומי' מברבא בכל עת תמיד ,בן בעתים לרעה
4כן כעתים לטובה אשר כל אלהיפריעו רבים מעכורת למודם,כי לא
כן היה ר' שמשון עם שקידת למודו ,בהיות זה כל חיי רוחו ,ובכלל
י גס בחייו הפרטיים כמעט התגשמה ,האנושית"
נוכל לאמר עליוכ
היותרעדינה ולאות ולמומתהי
ה בישראל ואדם - ,

.

י

/

/

/

/

/

במעשיו
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במעשיוהדנולימ בעדות לישראל היה באמת ;עיני העדה' ,נס
שכלל בכל מגךמ ששרת במשרת הרבנות את שלשתהעמודים *תורה
עבודה וגמילות חסדים' ,בלעדיזאתהיה מורהלהועיל ומחנךמאיןכמוהו
בכתי המפר אשריסד גם דרשןומטיף נפלאהיה ,מגידמישרים אשר
בדבריו החוצבים להבחר אש-דת לקח לבבות וכל שומעי דבריוידעו
כי חדרי לבבם נמלאו באורה זו תורה ,בדעת ומוסר השכל .מספריו
יממדבריו יודע כל אחד ,כי היה מלומד גדול ,חכם מחוכם ופלוסוף
נערץ בקדש אשרידע כל דבר לאשורו מהכמות בני קדם עד המצאות
השכלהעיוני של חכמי ופלוסופי דורנו ,והוא בעצמו היה בורא שטה
שלמה בשלמות נעלה בפלוסופיא הנוסיה על תורת היהרות והכמת
ישראל; הוא חדר אל תוך עומקו של ההלכנה ושיא רוחם גם דלה
פנינים ממקומות הסתומים ובחדושים כאלה אשר לא עלו על לב
עד כה- .
כחו וגבורתו ביס התלמוד ש"ס ופוסקים מהראשונים עדהאחרונים
נודע למרי ולהיותו רב המדינה בשלשה מקומות אלדענכורג עמדען
וניקלסבורג וכיחוד בעיר האחרונה אשר ישב על כסא ההוראה אחרי
הגאונים הגדולים אדירי התורה ר' מרדכי בנעם ור /נהום טרעוויש זצ"ל
לפני בואולשכוןכבור בפרמנקפורמ נוסף לזההיה הוקרהלשון והשפה
אין דומה לו סופר מהירומצוין ובורא נפשות בספרות היהדות ומ~סר
ייצא תמיד בתור
,דעת הקהל"ע"י כתבי עתים (ירנאליסטיק) עד כ
מנצח עם מתנגדיו על כלענין נעלה ביום שידוברלחזוק הדת והיהדות
בספריו ובמאמריו אשר כגבור משכיל הניף את עטו ויור
"
ימינו ,ובכל אשר פנה הצליח ,בכל זאת לא פגע אדם ולא הללנפלכא
וד
בו
איש כי שם כל מעשו רק בנושא הענין ולא בכותבו עדגי במשך
כמה עשיריות שנים לא נצהוהו מנגדיו החכמים :קרייצענאך ,פאססעל
אויב,בריקנן ועוד ,העסה 5ראנקעל נרטטץ ומטקטווער .הוא בסלע
איתן עמד והחזיק ויגז בעד ניעותיו -גם רבונו פעמים מר לו מרהיה
להיות כמעטיחי
ד במלחמת מצוה זאת -אך לעומת זה נחל גמ כבוד
חכמים וידטל כנצחונותיו הנדולימ בתור עומד כראשהיהדותהנאמנה-.
בכל אשר פנה לטובת הכלל והפרט חפץ ה /הצליה בידו ,גם
מחוץ לגבולות אשכנז היה רב להושיע לאחיו היהודים הקרובים
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

והרחוקים- ,

כמו כן רואים אנחנו אותובתור ומבאר ספרי הקדש" אשר לאקם
כמוהו מבאר ומבקר בטוב טעם וכהדרת קדש וממיר כל הקשות והזרות
בהשקפה הראשונה  /ובאוריו מזהירים כספירים אשר יביאוויופיעו בלב
הקורא אור גדול והכל באופן פשוט ומובן עדכי בל קורא ישתומם
כלבו
/
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בלבוויקרא:מדועבעצמילאהבינותיככה?,גםבבאורועלטפרתהלים נחזה
נפלאות  /הוא יחדור ברוחנעים זמרות ישראל כתעופת רוח בכללות
הקאפיטעל ולא הכתוב אחד או בשני כתוכיםלבדם אף השתמרלבלי
לבאר איזה דבר בלחץ ובדחק ,לא פעם שמע בנו זה נ"י מפי אביו
זצ"ל" :זה הדבר נעלס ממני ,לאאבינו לאשורו'! -
והנני להביא בזה איזה באורים הנזכרים כדרך אגב בהחוברת
הנזכרה ,למשל באורו על הכתוב" :ומשםיפרד והיה לארבעה ראשימ'
ן "זרועות'
(בראשית ב' י ,)/אשר הסבארימ הבינו במלת וראשים'כעי
הנהר היוצא מעדן .חוקרי המבע עמלו למצוא נהר 4בעלזרועות'
כאלה ולא מצאו בכל אפפי תבל נהרכיה בדמות מזלג גם העמיקו
חקרבאפיקי הנחלים משנות קדם ויעפשו ולא מצאו כזאת ,עדכי
החליטו כי התורה הביאה דבר שלא היה בעולם וכי הגן עדן וכל
המסופר עליו אך הנדה בדויה היא; המבאר המנוח ז"ל בבאורו על
ימ* איננה במובנה
הוערה יראה לנו אלנבון כי הוראת המלה ורא ש
,זרועו ת' רק *התחלות מחולקות' וכי מובן הכתוב הוא:בי הנהר
אחרי השקותו את הנן בעדן נפרד ונבלע בעומק האדמה ואחרי כן
מחוצה להגן נגלה עוד הפעם בתכונת ארבעה מקורים רא ש ם,
מוכיםפלגי מים לארבעה נהרות ,וע"י הבאור הזה כצל יחלפו דגרי
.הלועגיםעלהתורהומפוריה .כמוכןהשכיל לבאר אתהוראת שם"ה"ושם
ן המכתב השביש מהתשעה עשר מכתבים)/גם שסות*יעקכ'
*אלקים(,עיי
ו*ישראל' ,אשר השם"יעקב' מורה על הענוה וההכנעה והשם *ישראל'
על אמץ הלב בישע ה ,/הוא יוכי
ח זאת מהכתוב (בראשית מ"ו /ה)/
"וישאו בני שר אל אתיעקב אכיהם' /האב במראות'הלילה ובשם
מעקביעקב' אשר קיאהו ה4 /ודע מראש את מנת טרלבניו בארץ
כנצרים ,לכן נעצב אל לבו ברדתו מצרימה ,אךבניו לאידעו עוד את
דבר ה' אל אביהם  /המה האמץ לב ונצהלת נפש ורוח כהגר *בנ
י
י שר אל' נסעו עם אביהם *יעקב" היודע מרת נפשו ,מצרימה ,אל
אחיהם השליט ,בחשבםכייחלק מכבודו עליהםועל זרעם לדור ולדורות
הבאים .כן הכתוב (שמותי"ב מ') ומושב בני ישראל אשר ממפר
השנים 480לא יתאים כנודע עם *מושב'בניישראל בארץ מצרים באמת/
ועלינו לחשוב זאת מהברית בין הבתרים והיום אשר גלה ה' לאברהםאת מצב הגרות והעבדות אשר;לבניו,המובראבריםיראלנאו יבלו לבואלידי
פתרון נאמן על דבר הפסוק הזה והנהי הוראת
לדעתכ
המלה .מ 1שב' איננה במובנה המשך הזמן רק מושב המקוס אופן
(ההתחררות או הישיבה בעצמה וכמו הוראתו בכתוב "מושב עכדיו'
(מלכיםא'"ה') ,אשר מובן המלה "מושנ' שמה תכונתואופן הישיגה
/

/

/

/

י

/

/
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או ההתגוררות ובזה באר הענין והסיר כל הזרות בכתוב- .
בהיותו הוקר לכל תכלית בדבר ה' גס מעמיק בכל סוגיות
והלסת התלמוד  ,נוכל לאמרעליו ,כי תמידהיזה בזה *י רא תו
קוד ם ת להכ מ תו" .הוא כעמוד ברזל עמד להגן על התורה שבכתב
עמ ממלכת
ושבעל פה נסיחד ,ונאזר בגבורת הרעיון*:ביישראל
י
ד
נ
ה
,
כהניםבין לאומים רבים בי דבר ה' שבכתב ושכעל פה המה כללי
החישוחוקי צדק בער הפרט נם כער כלל האנושית ,בתעודה רמה,
ן הרו ת
יעודה למשפחת אגרהמ,השכיל למצוא"צז עומקהראיי
כהמ ,בחריפותוובבקיאותוכשני התלמודיםובספריהראשוניםוהאחרונים,
עדכי הנדיףוהפליא תמיר להצמיאלוהזיון הרוח הנאמן הזה ההופל
בכללות כלעניןוענין .הוא חדר להבין ולהשכיל אתהרעיון האצור ככל
ה1ה ו"1ה מת
שמזב הד5 :ה גדלו מעשיך ה'
מאד עמקו מחשב
%מ למחשיד השם לס תפש
"להשכילוי מעה בהם .דעתו
אדם
שת/
י,סא
ד
ככל אשר וצכל נזטז וקותי
ה צנר מאמר
%א דרשינן טעמא דקרא" זינת יתר
כמאומההתפץ הנעלהלחודריע
ז הרעטן בשוס שכלעל מה אדני החוק
,
י המאמר נלא דרשינן טעמא דקרא'
)
והמצוהקרטעו ומבר"מ כיריע
ק
י
הוארק ,אם נאבה לצרף את הטעם אל המעשה ועל פיהו למוד את
כמותואיבות המלואים של החוקים והמצות ,אכל ההפץ האחד לבד
להבין הרעיון מבלי לננוע בחלק המעשה אשר עלינו לעשרוליים
כמשפט וכמצוהרעלית ,הוא דבר אשרגמ התלמוד והמדרש עשוכזאיר/
הן נםתינוקית של בית רבןיודעים השאלות והתשובות:ימצהזו שאנו
אוכלים על שוס מה" ? מרור סח וכו' נאמר בעולת בהמה" :אשהריח
ניחוח ונף לאמד לך :אחד המרבה ואחד הממעיט ,ובקדושין ברבר
האזן ששמעהעל הרסעי":עודי הם ולא עבדים לעבדים' ועוד רבות
כאלה,כי בכל דבר ובכל הלבה מכל לחקור ולהבין הטעם האפשרי
יכן הוא במעשה המצות
ברעת מדבר דם ,רק לבל נחליט בברור,כ
ואיןבועוד כונה אחרת ,ומהטובויפהונעיםלנפשתלהכניסבלבנוציתי
העדות ולהביט בתורת ה/
הרעיון הנעלה בהלכה ובמצוה וביהוד בדלק

חוי

/

/

י

ישו

"י

חי

/

/

/

חכמה נפלאהמאין כמוה- .

הרב דג/

וישכי
ל בינה בדבר מצובאה ומהרה/

וי

בדרך הזאת הלך
חלק הקרבנות ,סוכה וכדומה ,וביחוד בבאורועל פרשתבליפטיםוהלקה
ה לף *בבור' למעם שורפסוליהטוקדשין 3ם בשור
טובמהפסוק "והמתיהי
להוציא את הלמוד "בעלים ממפלים בנבלה' ולא להפך ,אואיך השכיל
לבאר מהפסוק %י הוא זה" מודה במקצת הטענה ,גם את אשרהטיף
מלתו על דבר השבועה- .
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ורקשני דברים אזכיר בזה אשר בהשקפה ראשונה כמו ומוזר
המה לנו .הן משהוממים אנחנו לראית בתהלת פרשת מ שפטי מ
אשר שם משה בפקודת ה/לפני עם ישראל ,עם אשר זה מעפ יצא
מעול עבדו ת מצרים ,והנה אתהרין הראשוןיגי
ד להם מאיש אשר
יקנה עבד עכרי ,והשני מאב אשרימכור אתבתוהקטנה לאמה,
משפמים כאלה מקנית עבדים ושפחות ,אשר
המה לאנשים
שהעבדות עמה ה"מ ,מממו שאפו רוה התופש "מ דם
,ענד ואמה' והעבטתישים לפמהם משה רבם בשןדת ה / /דשא
כמו ןסשב נשייהמ ,ימה גם בטגע לשמירת כנרד הנשים לב4
טולל אשר רשים אנתו כי הכריאה הראשיה אל העם ,אשר עלה
להיתז ממעגלוכהמם  /היתה מראש אלהנשימואייכן אל
/
י
ר
ב
ג
ה
הכה תאסר לביה יעקב ודעילבמ ישראל" ,לבית יעקב א%
רכה(מכ"~זא)) .המלאר היקר הזה מראה
הנשים תאמר להן
לט בפרשת משפטים ראעינה ,גץ
י
מ
ה
ת *איטר וו D~W
לפניהג~
ר
הוראתן  /מ דבר ה' שבכתב קצר עד למצו  /וכי נדרט הקנה ובאו
ע"י תורה שבש פה (אשר תשים לפניהם),וכיכך היא דרכהשלתורה
לבחור לרוב בדברים היוצאים מגדר ההרגל ללמד בזה ביתר תוקף ועז
ועז הלמור הנהוגוהרגיל והדרוש לחפצנו /למשל :בחפצה ללבוד אותנו
חובת הכרת טובה  /אמרה" :לא רצזעב מצרי' ואףכידי והותר סכל
ישראל שמה בארץ מצרים ,בכל זאת הלא כמה שנימ מאושרות חיו
שמה,ויצא לנו מזה משפט צדק  :מה רעה וגרועה היא מדת *כפית
המובה'נגד אלה אשר קבלנו מהם אך ט1ב  /משפט ה/יחפוץ ללמדנו
את חובת הארשית ,את פעולה החסד ונדבת הלב ,נגד גברעמיתנו,
לבן יבחר באישכזה ,אשר עשהקון גדול והמשפטיהיבהו לקבל עליו
עונש קשה -את הנ נב -איש כזה אשריחיבוהו השופמימ לשלם
בעד החפצים שגנב ובאין ידו משגת ,ימכרהו בית המשפם לעבד .על
משך ש ש שנ ם ,ובכלזאת תסוה התורהכי יתהלכו עמו בעעמ ולא
י אדונו:במזונו ,במלבושיו וכמעונו
ברונו ולכלכלחייו שוה כשוה עםהי
* 1טוב לו ע מך" אמרה התורה ,עמך במאכל ,עמך במשתה וכף
קונה עבד עברי קונה אדון לעצמו (קדושין כיב) אשר מזה יצא לנו
משפט צדקביתר שאת ,איךעלינו להתנהג באהבת אדם(הומאניטימ)
ו,
עם נבר עמיתנו הדומה לנ
נמוכן עם המשפמ השני :טששט ה' יחפוץ להראותלנו את
המצבהרםוהזכות אשרלבתישראלבביתבעלה /לכן בחר עודהפעםדבר
היוצא מן הכללי מקרה כזה אשר יכלכל בתוכו מוסר השכל ודעת;הוא
יקח למשל לדה כזאת שהיא בת ענישבעניים המחזר על הפתחים,
אשר

יר

"עוה

יר
/

בלשי

/

י

/

/

י
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אשר לא ידע דרך אחרת ,כמה להציל את בתו הקטנה מחרפת רעב
(כי רק מאב כזה תדבר התורה לפי דברי חכמינו ז"ל) רק למכור את
נפזו לאמה; הבת הזאת באה בבית איש עשיר במצב שפל מאד
להיות א מה ו מ שר ת ת ,אך סוף דבריהיהכיבן העשיר יקחנה לו
לאשה ,משפטתורתנו אומר, :כ מ שפ ט הכנו תיע שה ל ה',יען
לפי חק תורתנו המבואר אחרי בן בתלמוד :האשה עולה עם בעלה
במעלתההשואהאליו ,להיות ש1ה עטו בכל דבר:על הגבריםהעבריים
לאהוב את נשיהם כנפשם ולכבדן יותר מנפשםן  -בהשקפות כאלה
ועודנדולווע ונכבדותמאלהיתבונן המבאר הנעלהעלכל המצותוההלכות
ועל היהדותותעודתו בכלל ופרט ואת כל אלה יורה לנו בתקונהעמוקה
בספריו, :התשעה עשר מנתבים" וספרו "חורב" ובאורו על החומש ויתר
ספריו אשר עבד בהם כלימיחייו עדיומו האהרון- .
ספריו חברו סעד העתיד ובימים יבואו יוסיפו להוציא פרי
כרכה מספריו הנעלים האלה אשר לא בקריאה לבדה יוכל הקורא
י חובתו ולבוא עד חקררעיון המחבר ,רקצריכים למודוחניון
לצאתיר
,
רב .בהם ספוגים אוצרות ומטמונים רעיונות נבוהימ ונעליס הנומדימ
על ידיעהעיקרית כתלמוד ,הכמת הפלוסופיא ויתר הכמותבני אדם,
ת היא תמצית החוברת של בן הרה"ג
והכל בעיון רם ונעלה" יא
/

זצ"ל--.

*

*

בנו זה הרב החכם המהולל דירעקטאר ד"ר מנחס מענדיל הירש
נ"י בהוציאו לאור בשנה הזאת אחרי פטירת אביו את והאיינלאדונגס-
שריפט צו דער א55ענטליכעןפרי5ונג דעררעאלשולע אשרלהאיזראע-
ליטישע רעליניאנם בעזעללשאפט בפראנקפורט -ענש" הדפים בפתח
החוברת מאמר נכבד ויקר מאביו הרה"נ זצ"ל אשר חושבאניכי כדאי
י המחבר ומפעליו וכן להראות בזה
והגון הנהו ,כן ביחס תולדות חי
נם בתור פ ת ה דבר את הלך רוחו הנעלה ,להדפיסו בסוף התולדה
בהעתקה נאמנהעברית .המאמר הזה עשה אזרושמ גדולויפעל פעולתו
הנאמנה לתועלת רבה הה הדבר:בו ביום אשר נפתחע"י הרבהני
ר /שמשון רפאל הירש זצ"ל בית המפר הרעאלי  ,אחרי אשר קימ
הסענאט בפ"פ את הפר~גראממא להלמודים שמה/זוורהננאהל,כותב אחד -בלי
שם  -יצא במאה עפה במכ'ע *פראנקפורטער
אשרלפי דבריו
י הנוצריםוהיהודים האזרחים בם
בא בשם רוב העד ה לפקח עינ
יחד ,לדעת את אשר ה /הירש עושה ,לכונן בית ספר יסוד מוסד נגד
/

/

ההשבלה הבלליםוחיי

ההברה  ,במגלה הגדולה הזאתיחרץ הכותב אח
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וויחרףויגדף כל קדשי הדת בקללת ורעה רבהוהוא לקםמאמרים
לעינ
מפוזריםבלי כל הכהנך מספר ,חורב' וספר והשלחן ערוך' ויעמירמ על
ה ,לכמו
הנס להראותגלוי לכל כיהאיש אשריוער ויכבד דברימכאי
ן
מ
שמירת שכת ומאכלות אסופותי shיוכל לחנךילדים בטעם הז וצרבי
החנוך,ויזהיר אתההורים בשם ההשכלה וכהגאלות הדור ובצבתבניהם
לבליפקידו אתבניהנוערים ביד מורה כזה לשלהם בבית הספר אשר
במאמר מיוחד
/

למחבר מפר *חורב',והרדום המנוה הטיב את תשובתו
הנדפס בטכ"ע *אינטעלליגענצבלאטמ* בהוספה הראשונה  % 88מהמכ"ם
הזה מיום 8טען אפריל  /1858וזה הוא המאמר שלהרה"גזצ"ל שהעתקתיו
עברית- :

היהדות התלמודית וההשכלה הכללית

המלה הראשונה והאחרונהלהבין דבר.
עלה אהד ,הנלוה א 5המכתב ד~הי פראנלףורטער זורנאל % 78
מצאלועניןלענותבו את ההודעה מבית ראפר ,אשר"להאיזראעליטישע
רעליגיאנסגעזע~שאפט' כותב המאמר יביע רוחו ש דבר הרדות
התלמודית וההשכלה הכללית באופן כזה ,עדכי גל המנלה העפה שלו
 ,רק להראות לדעת-הקהללמדי,כי נעלמו ממנו
לא פעלה
י
ד
נ
ע
מ
ל
ן מהרהטכלה הכלליתוכן מהיהדות ר,וזלמודהע וכספר
,
ראשי היסודות כ
,
?סו
ר
ו
ד
ב
ה
ו
ה
ה
ה
מ
נ
ז
ע
ה
ד
י
ראה
ש
ההתום המה  4אף
כי
כבוד היהדות התלמיתירדפלאים ,עדכי הכותבירהיב בששו עז
להאמין,כידבריםהמלאיםמושגי תהפוכות רלוני תהו חסרי כל טעם
הרעת כי גם המהיוכח למצואממלות בלבב דעת-
ונוסרי,ם ש
ת
י
ד
ו
מ
ל
ת
ה
הזחחת
ד
ג
נ
מ
ה
י
צ
ה
ו
נ
נ
ו
כ
מבלי
הקהל רק הםוביעןכי
שים לב,כי בזהיכאיבלבות אלפי אחינו ,אהגר הבתהעוד נאמניםלדת
קדשם ומהזיקים בברית נחלת אבות באמת ובאמונה- .
לא לפרס בטלבזה אתדברי הכותב ב 4שם הנאותים רקלתלמיד
טועה שהמהבטלים ומבומ4מ מאליהם יצאתילדהמיב דבר רקלבלי
נחשר זדים בשתיקתנו ,לבלי תתראה זאת כהודאה לדברי המהע שלא
מדעת אשרבהיקר יסודם.
ההשכלה רבללית ? ד-עת והיי החברה?  -סמכתהרוה/למען-
/

/

/

י"

/

/

/

/

/

/

/

/

י ההברההכללייםויהוסיהם
ידעו להכירולהוקיר באמתהין ערךתנאיחי
עליסוד התפתחות "העמר" וכשרון המעשה "בהוה" "בטבע" "ובתולדות
אדם"  - ,רוה נדיבה ולבמזב כייתעורר עלנדיבות להוציא
בני
לפועל
/

ים
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לפועל כל דבר באמת וצדק בחוג אהבת אדם במדה מרובה ,גסלהיות
מובן ומזומן בכל עת ובכל שעה ובכל מקום בשמחה רכה להחישישע

ועזר לאנשים - ,ובאחרונה ,התפתחות הבחות והכשרונותלמען ילה

אל-החפץ והרצון גם *הכשרון הנאטן והיכולת' ,לפעול ישועות לטובת
בני אדם והאזרודמ ,את זא ת  /אנחה בתור יהודים פ שומ
ים
הטהזיקים כיהדות התלמודית השבנו עד כה בתום לבבנו לחותם
תכנית ההשבלה הכללית הנאמנה ,וכה פשומים היינו להאמין /כי
קטכת הרוח אצילות ונדיבות הלב ,והתאמצות הכהות" ,הה שכלה
הכלל ת ,הנאמנה הזאת  /תתאים ביתר שאת עם נחלת אבות
וקדושת הדת וכי התוצאות המועילות והחמודות של ההשכלה הכללית
מידן היא לנו ,על ידיהן תך ההשכלה שרשיה למטה ותעש פרי
למעלה ,היינו כה פשום ם להאמיןכי הארת הרוה ונדבת הלב
לאיועילו ולא יצליחו במאומה  1אםה /בידנו האחת נושיט לבני
הנעורים את ספר התורה ,בדוור דבר ובידנו השנית נתן להם כלי
משחית של קלות-הדעת ועזות מצח לחבל ולנבל את דבריאלקים
חיים אלה להפר אתחוקיו ומצותיו הקדושים מטעם צרכיהזמן וההיים
ותענוגותכני אדם:היינו כה פש1מימ להאמיןכי אצילות ורוחניות
/

י

י

/

/

ההיים היוצאות מהיהדות התלמודית :ליחס לה /כל עלילות ופעולות
י רק הנה תערובנה ערובה במו תה
החיים כבדולה כקטנה ,כ
,
ונאמנה בעד הדעת הכללית וישרת הלב עדכי חשבנו למשפם צד
ק /
יהיהודי התלמודי המשכיל והנאמן לדתו ,הוא הוא באמת האזרח
כ
הנאמן בנזדינה ,רבפעלים להימיכ ולהועיל; בל אלה ולאמנו בפשיטות
התלמודית שלצו ,ובחפצנו למנוע את בניהנעורים מבוא בהשחתת
המדות ולתת להם השכלה כללית נאמנה ותמימה יחד עם דעת דת
קדשנו ,לסדנו בית הספר אשר לקחנו לנו לפתגם ולימוד מוסד א"ע
ן יראה",
מאמר הז"ל" :אםאין יראהאין חכמה ואםאין חכמה אי
צר לנו על הכותבבלי שם הואאסי את המועד  -בית המפר
שלנו כבר נפתח ומספר לא מעט ,לפי ההתהלה ,מאבותיהודים,
הפקידו בידינו אתילדיהם  -צר לנו כי אמנם
י את המועד
ס
א
ללמרט דעת אחרת טהר את המרעד להוכיח לנו /כי בדממתנו
התלמודית הנחלנו לנו מושג לאנכון מההשכלה הכללית- .
לפי דעה הכותב בלי שם ,רק האיש הזה בשם משביל יקרא
אשר יוקל שבת בפרהסיא בימי מועד וחג לא ימנע יד
ו ממלאכה /
.
מהם
מחרושת המעשה וממסחר ולמצער לדבר דבר ולמצוא חפץ
טשכיל,לפי דעת הכותב בלי  - /DWעליו להיות כמוהו
בור וחסר דעת נם בספר תורת משה  /עד בי יחשוב כי מצות
בעור
/

/

/

/

/

ג

/

/
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בועור חמץ בפסח ,אמור אכילת תולעים /ום ,סלב /נבלה
ן לקרוא בספר התורה
ומרפה /הנה רק מצות התלםוד /מבלישיםעי
בי בל אלה מצהר ה' דבר ה' 'דאורי תא-.
מי האיש אשר לא יאכל נמלים בימי הקיץ -יחליט הכותב
בלי שם ,אשר ירחיק נפשו מהתגאל באכילת נבלה ומרפה דם
והלב האיש אשר גם בשגעון ינהג לרחוץידיו לפני הארוהה ובעת
האכילה ישתמר מנגוע בחלקי הגוף המכוסים ,הוא לא יבוא בקהל
המשכילים ,ולא יהד עמהם כבודו- .
מה נעשה לך כותב בלי שם השיבה נפשך למנוחתך לא
נוכל לעזורלך במאומה ,הנך שוגה בחלומות הילדות; הזמן לאישוב
עוד אשר במחיר קל יבולנו לקנות לנו שם משכיל בין היהודים
ונאץ כל קדש ,שהוק
אשראי-ידיעה ובערות בתורת ה' חרוף
ולעג מנהלת אבות ומנהני ישראל קטורת הציגארע ביום השבת
ושלהן ערוך ממאכל פרפה כל אלההיו סימנים מובהקים ני האיש
שככה הוא עושה משביל הנהו ,הזמן ההוא לא ישוב עוד,יען
הפלאכה
הזאת ימלאו בעת הנוכלות וביתר שאת נםהסכלים
ם
והבוערי בני ההמון-.
עלינו לנטוע בלבות בני הנעורים פושגים אחרים ותכונה אחרת:
השכלת הרוח והלע באופן אחר ,לעורר ולהפיח בלבם את האהבה
הנאמנה לנחלנו ישראל הנצחית ובאור רוח ה' וחכמת הכמינוז"ללכונן
את לבם להיות תטיס יחד עם הדת והיהדות לפקוח עינים ,ללכת
בחאסודרוערומהודנדיאבשה-דתלקוםלעאלמץנדילבבוסת בדבר ה' למעןיהיו ,כאבותםבעלי
לאות ומופתבישראל להביטבעינים
פקוחות ובאהבת אדם מהורה על ה' ,התבל והאנושית ,לראות
בהאנושית את תעודת ומלאכות עמם ובעמם להבין ולהשכילעל
ערך עצמותם ולהתאמץ למלאות בשמחה את כל הובווהיהמ בתור:
*בז-אדם ,יהודי ואזרה" להשתלם בובמת ה /בתורתו ובמדעים
הדרושים לרוח האדם המכיר את ערכוי תרון האדם ואם ימלאו
כל דבר נכבדויקר וטוב באמת ,בדברים הנוגעיםלהאנושיתולהאלקים
ויעשו זאת בנפש חפצה ,אז יוקירו ויכבדו אותם לא* :אף כ
י
א ובגלל כי יהודים המה'
יהודים המה" רק
י
ב
ע
ב
,
יחשבו אותםכי המה
ם
י
ש
נ
א
נאמנים בעלי מעשים טובים ודורשים
שלום כל אדם ,אהימ המה בנוגע להאנושית והברים יקרים במדינה,
אףכי לא יאכלו בימיהקיץ נמלים לא יתגאלו במאכל טרפה /דם
וסלב ,לא יהללו את השבת ומועדי ה /וישמרו אותם כדת היסים ואת
עבודת מעשיהם יסריבו אז סרבןלה' ,יצומוביום הכפורים ועת ישפכו
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

יה

/

ונדי

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

נפשם
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נפשםצקוןלחש ,יעשושלוס ביגמ ובין אביהם שבשמים וכלבני אדש
ד,
גםיח
אמנם האיש כהכותכבלי שם ,העומד מחוץ ליהדות וברעיון זר
ומוזר לה בכלל יביא עליה ,בעיניו היהדות היא היאמת כספר
החתום בשבע חותמות הוארואה בה או ת 1ת אגללאידעפתרונם,
לא ירע ולא יכיר את היןערך התפעלות הנפש והאושר הנאמן אשר
תנחילהיהדות להטחזיקי
ם בשייתה - ,
כן יראה ההמוני מעמי הארץ בדברי *הלסער" רק שיח תפל
ן ולא יחוש את הכנפעלות הנפש'
וטשלי אפר ולאידע ולאיבי
והתרוממות הרעיון אשר ימלאו כהפכיות לב רגץרא העני; ובעת
אשר בהדרת קיש ורגש נעלהינשקבן יכבד אב אתהקווצההלבנה,
שנשארה לו למזכרת עולם  /נהלת אב איש שיבה שהלך לעולמו,
יעמוד אז חסר-לב וישתומם על מעשהו בראותו בקוו_צה הזאת,
ך מנגד'
כי היא רק צרור שערות לבנות ,ולא יותר /כןישלי
ויבז איש פורע מו"ר את מבעת הקרושין אשר איש ישר ישמור
אותה בקדושה ובמחרת האהבה לחברתו ואשת בריתו ,והוא חקרת
רוה ימטרנה אל המלוה ברבית ויתגנה כערבון ,למען השיג אגורות.
אחדות למלאותברונויין ,ובכללהין ערך האותות והציונים ,הוארק,
בעד זה האיש אשר יבינמ לאשורם ויכירויד
ע את רוס מעלתם - ,
ץ
נ
ה
ה
כ
ת
אין סלקה כהסכלות ,ומי כמוה כביר
ת
ע
ד
ו
י
ו
-:
ד
ע
י היהודי מערש ילדותו יובל לקברות:
אכן מקראקרש כלחי
לנגדעיניו תמיד ,אותות קדושים,
מצבות קרש ,עמודי זכרון ישוה
יתיצבו לנגדו ,עדות נאמנה בברית ה' תסובבנהו תבוננהו בכל עת
תמיד ובאשר הוא שמ; בכל רגע ורגע עליו להראות בפועל את
אהבתו ויראתו את ה /ובכל לבבו רנפשו ימלא את רצות הקרוש;
הרוח יחדור עטוק עמוק משביות לבבו לבונן אתחייו עלפיהו וקפלם
לו נתיב בהליכות עולם .הרוח הכביר ונאור הזה הוא הקסמ ,אשר
יעצור כה להפוך אתהיהודיהעני לעשיר ,את האומק והנדכה לקמה
י החלש יאמר נבור
ומוב לב ,הוא יוציאו ממר צר למרחב עד כ
אני ולאין אונים עצמה ירבה ,למען יתעודד לכלכל רעע הרעות ולעמוד
במסה ,לפתור לו את שאלות תעודתו היותר קש,ות-.
השליכו אתהיהודיעל אחרטספיים התבל להיות בודד במועדו
גלמוד ונעזבבאיים רוחקים בערבות מדבר וציה הורידוהו בור הכלא
בתא לבדו ,על כל מדרך כף רגלו ,באשר הוא שמ :מקדש אלהיו
עמו כהן בעבודתו ומזבח ה' בקרב משכיהו לגבו :קהלוועטוי -בית
מקדשו שלחנו הנשבר -מזבח קדשו לחם ומים -קרבן מנחה וכום
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ישועות
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ג בכ.4
ושלום אמתישי

ישועות ,והוא כהן לאלעליון תמיד ,ברבת ה'
מקוס ובכל עת תמיד- ,
הפרח ,אשר העלמה העבריה תחדל מקטוף אותוביום השבת,
החסיל (קחפער) שלאיצודנו הנערהעברי כל עבודת מלאכה וחרושים
המעשה שימנעידו מהם איש ישראל שומר שבת מתללו ביוםהקדוש
ההוא,כל אלה המה מחאה 3לו
יה (פראטעסט)נגדהבפירהבמציאותי
ה' בטבע,הן המה עדים נאמנים כי אכןי ש ה' ,בורא עולם תכל
ומלואה,כאיש ישראלכאיפה עבריה ,אשר בכל יום השבתישבתוויעצרו
ידיהם מבלי לפרוש ממשלתם עלבליצור נברא מבלי השתמש אתו
י את
למטרתם ולתועלתם ,לשנות אתפניו כחפצם,יעידווינידובזה
כ
התבל הזאת "ארץ הנחגה לבני אדם והמון בריות אשר שיה,
יאכן יש לתבל הזאת-
יביאו קרבןעל מזבח ה',יכירווידעוויודיעו,כ
בורא אדון ויוצר,וכי לו כליציר נבראוכל לח הנהו עבד ה' ונס
המה מש רת אל עובדים ופועלים בהמון הכהות המתגים להם ,רק,
י
לפי רצף ה /וחפצו הנעלה-.
פתותי החמץ אשר יבער היהודי מביתו לפני חג הפסה המה
יה (פרשמעסם) ננד הכפירה במציאת ה /והשגחתו
םחאה גלו
י אדמ (געשיכמע) והודאהגלויה עבור האנושית תחת
בת1לדו ת בנ
ארץ כפרעה ול,14
ה
ב
ו
ל
מ
ס
כ
א
ל
ו
י
נ
י
ע
ב
ה
כ
נ
י
אשר
והנהנת ה'
מושלי
ישפל עד דכא עבד נקלה,כי הצדק והאהבה יחנו על דגלו תמיד
"מא מל~,ז מצע גאולה להאנו שי ת- .
והסוכה אשר יבנההיהווי,היאתבנהותכונן אתהידיעה וההכרה
הנאמנה כי כבוד ה /מלאעולם ,לא רק בתקופותהדורותנוראיעלילות,
אשר באו לערוץ תבל ומלואה ולשנות אותם כחפצם ,רק השגחת ה'
תלוה בכל עתתמיד את האדםעלכל סדרך כףרגלו .ה/ילמדהולבנווז
אהל משננו תחת שטי השנחתו בעטוד ענן ועמוד אש ינחהו במדבר
וישימון דרך ,אףינצור וישמור אותו סלה ה' יכירוידע כל אהל וכל
ימ' -מהמג
ןמזון "םן -שמ
נפש אשר בתוכו ,ובעד כל נפש ונפשיכי
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

אלקים- .
יה הגדו5
כל אלה המה רק צלצלי קולות אחדים מההללו
ב
ת
ו
כ
ה
ח
אשר בהיהיהודי ואשראהדים מהםבמראיהםההיצוגי לק
בלי
ס
נ
ה
ל
ע
שם בחסרון דעתבלי סדר ומשטר,בליכונהורעיון ויציגמ
לפני
דעת הקהל להבזות אותםבעיניה- .
עדהנאלכל העם נביע אמר,כינאמנים אנחנולאלבד עםאלה,
יהיהודי המלאים פעולות
אשר חשבנולפני זה כי כבד נכבד ארזכלחי
/

/

/

רמות
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ה כאשרהיואבותינוואבותיו,
דמותוכבבדותוכלס קדושים המה אםיחי
ס למקום ,
.ונם אתבנינו נחנך ככה למעןיהיובני
אטנמ כן באופן כזה אנחנו ובנינו נאלץ להשאר מחוץ למהנה
ההשכלה ,ברוחהכותב ,בעוד נקים ונקבלעלינו אתדבריכתבי הקדש
באמת פשוטה ,ונכבד את הכתוב בהם בתור דברי אלהיםחיים,
אמנם אזנוליך אתבנינו אל *משהוהנכיאים'למעןיכירווידעו,מי ומה
היו אלה לנו,יוכחו לדעת מעצמם כי ,ששה והנביאים' ידעו והכירו
רק יהדות כזאת .נראה להם את הנביא ישעיהו אשר בעיניו
נחשבה קדושת השבת ,שהיא עתה ללעג ולקלס,כיהיא שלמהר נסלח
גבוה ונשאה מאדואשריהמחזיקים בבריתה(ישעי'ניחי"גי"ר)/ובעיניהם
יראוכי בן אמוץ זה לאהחזיק הרבה במעוז השכלת ומנט ,בעודיכול
להרהיב עז בנפשוולנבא (שםט"ו"ז) במפלתם שלהיהודיםאוכלי נשר
החזיר השקץ והעכבר .נשמיע להם אגעקולירמיהו הנביא אשר בעת
חרבן הבית הבטיחלהציל את ממשלת ישראל ומקדש ה' אס ישמרו
את השבת מחללו (ירמיהי,ז כ"ז);נציג לפניהם אתדניאל וחבריו
עדכמההיורחוקים מהשכלת זמננו ,עדכייכלו להרף נפשם ולהחזיק
במעוז דת קדשם ,לכלי התגאל בפ תבג הםלך ,ובכל זאת מי לא
יניד את זאת /כי בכלענפי המדעים היו מצוינים וגדולים מכלחכמי
זמנם (דניאל א') ,לאותולמופת נעבירלפניהם אתגבורי ההכמהותושיה
מחכמי התלמוד ארירי התורה אשר כלס כאחדחיובחיי יהדותכאלה
עדיומם האחרון ,וכי לא כמחשבות הכותבבלי שם ,כיחיוחיינזירים
ויבלוימיהם באהלי מקלטם רק היו אנשי שם ואנשי מעשה רבי
יים הכלליים ,וכל אהד מהם היה נדל-עליליה
פעלים גם בחוג הח
ויעשו להמ שם ויפעלו אך טובבהליכות עולס ודבריהימים; המהבעין
פקוחה ובהשקפה ברורה הביטו על כל המוצאות והקורות בדורותיהם
ויבינו לאחריתם ופעולתם בעד דורות הבאים ובכלל כיידעו להעריך
את היןערך התורה ונושאי דגלה .נראה להם גם את רבינו סעדיה
נאון את הרמב"מ ,הרמב"ן /יצחק ערמא,את בן-גבירול,
אתהאברבנל /את ר' יהודה הלוי ,את אלבא,אתרבמותשי
ספרד וערב,
תומם חכמים מלוסתים נם יחד ואעם כאהבה
אשר נה
ימו מלחמת חובה ומצוה ננד מחרפי אלבוזי תורה
לח
רבה ואהבת עולם
ומצוה וכככביממזהירים לעולם יתנוססו בשמי התלמוד והחכמה ולא
כדברי הכותב בלי שם אשר יטפול שקר,כי נלחמו נגד היהדות
התלמודית .את כל אלה נראה לבנינו לטעןיאלפו ארהותמ ולמען יהיו
גם המהגדולים ורגולים בתורה ובהשכלה נסיחד ויעצרולה להתקומם
נגד כל תעתועי הבל ומקסם כזב ,בערותואי-דעת- .
/

/

/
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ישם?
הלאאמארבנלוההנבלה וההארנחחקנהומחייהחברה ,אשריאנח הכותבבל
למשה /כי מכירים השכלהכלליתאחרת /הייםכלליים
אחרים /שונים מחיי חברה כאלה /אשר יאהדו אותם רק משתה שמניס

ושלהן ערוך

- ,

אם יחפצו לכנות את זאת בשם הבדלה והרחקה  /אמנם
יבינו זאת כחפצם ,את ההבדלה וההגבלה הזאת לאיוכלהיהודילהסיר
מעליו .ההבדלה הזאת .נתנה לו בראש וראשון מה ./ואשרע"י תורתו
הורה לנו אתהמאכלות האסורות והמותרות לנו ויצונו לשמור איתן
ולמלאות אחריהן (ויקראכ',כ"ה,ב"ו) ,את זאת לא נוכללשנותויעבור
י חברהיקריס ונכבדים ממשתהשמנים
עלינו מה  -אךמכירים אנחנוהי

ישלוקערוך
אם לאיוכלו יהודים ונוצרים לאכול ולשוזותיחדיו הלאיוכלו
יחד לפעול ולעשות ,איש לטובת רעהו הלאיוכלו להתאחד יחד
ברעיון רם ונעלה להצלפת המדינה בדבור ובמעשה .לטובת הכלל ,הן
יוכלו לראונ לפעול ולעשות יחד יוכלו להביא קרבנות זנחי-רצון על
מזבח כל דבר יקר פוב ונכבד ,את כחותיהם וכל האמצעם הנתונים
לסו ,למען הקים ולכונן את אהבת האדם ומוכת הכלל על בפסדות
נאמנים; אמנםמי לא ידעומי לא יחוש כי כל אלה יחסך ויאמצו
במאד מאד את הקשר הכללי לארךימים וכי האגודה אהת הזאת
המאחדת לבבות לפעול ולעשונן אך טוב לשם מטרה רמה ,גבוהונשאה
באהבה ואחוה כללית ,נכבדה ויקרה מהרעות והידידות אשר
יפעלו למענםתענוגי בשר שלחן מלא דשןויי
ן הרקח-.היהודיוהנוצרי
וכמימידעימוישרילבילכו מנגדלאלה ויעכרום בשועקה- .
אנחנו נכלה את דברינו ,אףכי עוד רבות נשאר בלבנו להביע
~מר זאתהיא הטלה הראשונה שלנו ונפשנו תשאל,כי תוכל להיות
גם האחרונה .אנחנו לא נבקש ב ח
1

-

/

/

/

/

/

/

זק ה להביע בקהל מערכי לבנו,
אבל איננו בורחים במידכא ,נעת נראה כי יעוללו בעפר את קדושת
דתנו ויהללו את כבודה- .
עם הכותב בלי שם שמנו בזה הקץ לדברינו  /אך בדבר אחד
נקנא בו,איך השכיל לשים צעיף עלמה על שמו ולכסותו כמשאון,
י לא נוכל
עדכי לא נוכל בשום אופןלהכירהומ
יאתהוא זהוללמניו הוא:כ
לבקשות בקרב קהל המשכילים,
ז
ה
א
ר
ה
ח
ת
פ
ב
את כמו זר הוא לו; דבריו /כי
המושג הראשון של ההשכלההכללית
ןהיהודים לא
בי
י המגלה עפה שלו תראה לנו כערות ואי-דעת גם בספר
בבקשהו ,כ
החומש /ולמען לא נבקשהו גמ כין הנוצרים יוכיח בסוף דבריו ,כי
נם
/
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גסידיעתספרי דת הנוצריתאין לו ,ואם כן נמצא להם לנפשנו כי
פגשנו רק "צל עובר" כןבלי שם ובלי עצ
ם * -
/

אך להמיר משנה אהד עלינו לקחתאינה דברים בסוףמאמרנו.
הצל-בלי-שם יתאמר גי הוא בא במגלתו בשם ובכח רוב העדה ,נגר
ואת נשיביל א" "ולא"בידיעה נאמנה כי אהבתאתיםעוד לאירדה
מגדולתה להיות כצל עובר ,גם קדושת הדת ונחלת אבא עוד לא
השפלה עד עפר ולא נאבדה מקהל ה- ./
אנהנו ידענו היטב את כללות העדה ,נדע להבדיל מאלה אשר
יתאמרו כי המה כאי כח דעת הרו ב ,אנחנונדע ברורכ בם אלה
ים הכותב-
אשר לא מחשבותינו מהשבותיהמ גם דעתם איננה מסכמת ע
י הר 1ב אשר
בלי שם ועם המגלה עפה שלו ,ונוכחים הננו לדעתכ
יתאמר הבןבלי שם כין הוא בא בכחו ,ל 4ענתה אמרתה,כי אזלא
שמענו דבר,זולת אהבה והכרת טובה בעד פעולה כזאת ,אשראין
לה מטרה אחרת רק לכונן את הדת והיהדות אשר לאורה הנאמן נלד-
בטח ובלב ונפש נחזיק ברת קדשנו ,אשר למענה חיו גם הקריבו
אבותיהם אתחייהם כשמחת לצב  /לעלנוף המאמר חהומ)
~ ,רשנקמורט 5אפריל 1853
ראבבינערולירש
/
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