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אחדהיהספרותנו,מחוקרילרביםגםעתהזדשהואזהשם
ב"תחוםהאפליםבמבואותההשכלהנדאתלהדליקהראשונים
שחשובומהומוציא-לאוד.מחברמודה,בתרדופעלברוסיההמושב"
עתרןהוצאתנחיצותעלדברשנהושלשיםמאהלפני-ביותר
ברוסיה.עבדי

ההשכלהדודבספרותכיאםידועות,אינןנפרטותתולדותיו
(ווילנה,לנאמנים""שפהבספדואודותיו.עלמעטיםרשמיםנמצאים
"מדקדקשהיהומספן,בהערצה,פיןעליומדבר ) 147עמודתרמ"א,

ידעאשדהראשוניםמןהיהוהואהלמודיות.בחכמותויודעגדול
זו".בלשוןחבוראיזהגםחברששמענווכפירוסיה,לשוןהיטב
למאמרובהערהשטיינשניידדנחהללמסדלתולדותיואחדיםפרטים

שרלמאןקלמן • 7)(גלירןתדנ"טלשנתב"המליץ"שרלמאןקלמןעל
חברנו.•ראשיתאתשרלמאןקבלזהומדרדראחיו,בןהיה

מאהשלפניהעידביכרב·ישן,ילידהיהשרלמאןהרץנפתלי
זרדד'החוקרהגאוןגםוהשכלה.לתודהמרכזשמשהשנהוחמשים

הזאת.העירילידהיהלרד.יא

יודעיםאברשי"ן"מדברחדשה"המצאהספררבשערמהרשום

המלמד"אני :החתוםבנימין.חרתנוושםאברהםהיהאבירששם
חתןזצ"ל,אברהםמוהד"דלא"אבןהרץנפתליישראלבנילנערי
אחדדדיבין".מק"קז"לבנימיןמוהד"דהמפורסםהחסידהרב

נתןדב""זכראתבהוציאובטולטשין.דבהיהיואלד'בשםמדודיו
וכפי ..•תנועות"י"אעל-פי"עשוישירבדדךהסכמהזהדרדרלו

זה.ייייאתםאן 5שר•זכ•רםספד•רואחד.בחקדםתר

קט



•p רדש'מרוזמסרת

מסכיםהיהלאבזאלמליכיל"השכלה",הזרדגםנתפסהנראה

כמנהגבשירהופעתואתמקדםהיהולאחילוניספדלהרצאת

ה"משכילים".
יודעים,אברשטיינשנידידמדבריאולםידועה,לאהולדתו·שנת

"גדולבתרדלתהלהנתפרסםכבדואזבווילנהלהשתקעבאשבנעוריו

הגארושלביתרמבאיהיההואהעמים".בשפותומשכילבתרדה

 ••ממנוהושפעודאי"השכלה"לובשאיפתומווילנה,

עשדדים,בבתיפרטייםמשיעודיםבדיווחמצאפרנסתואת

לפניו.הלןהטובשמרכי

הנעוריםבניאתלענייוהתחילהרמב"ם,ממעריצינהירתו

מבתי·באחדבנרנים""מררהללמודשיעורקבערגםבספריו,להגרת

שהתחילוה"קנאים"חמתאתעליועוררזהבגללבווילנה.המדרש

אתומדיחמסיתשהואהגאון,לפניעליוהלשינורגםאותן,לרדוף

הגאוןשםלא-אליהו"ב"עלירתכמסופר-אבלהנעורים,בני

לדבריעיז"רמי :באמרולרעה,ברלנגרענתןולאלדבריהםלב

בגז·במחיצתועמוואהיהיתננימיאשרוספרן,הרמב"םכברדנגד

עדן"•.

חמתאתלשכןאמנםהרעילההגאוןשלהחרוצהתשובתו

אותר.עויניםהיומאזאבלה"קנאים",

ללמודבית-ספרלפתוחהממשלהמאתושירדהשיגההםבימים

סלוחערדיכלולא-בית-ספרפתיחת-זהודברורוסית,עבריית

עלהאמנםוהדברמווילנה.לגושותחבולות.לחבולוהתחילולן,

מבית-ספרר,כניהםאתלהוציאתלמידיוהרריאתהסיתוהםבידם.

מהאדוקיםאיזה"השכילורגםחלילה",והדתבהתררה"יבעטושלאכדי

רוחאתיפיחאשראחדאישנמצאכישר-העיר,אוזזאתלגלות

ממנולקחוכיהרעילה,המלשינותבממשלה".•••למרודהצעירים

רוסיה.אתלעזובעליופקדורגםהרשיוזאתבחזרה

 ,) 67עמרדתד•"ח,נח. 5(רר•רננ•אז 5פמדוב•ד' 5פרדת""בזכםפ,ך •

חגארז 5חנ•ערמךקךק"•ץ 5כ"ממאז 5שר 5שששמר•א 5מא•מבשח .,בשםמרכא

חגד"אעמוהתחוחהנארזאתחדאשרנחבפעםוכבקדרנח. 5רר• 5בוארפנ• 5ערד

חדקךרק".ב"חכמת•ד•ערת•ררערצםנחראתר 5רחראח

שחראמע•ך,שtנ"נשנ"דדם 5ארשמר,נזכרא 5•חר" 5א•רת 5ב"ע ••

 .ח•שז"בב•ת·חמדדשרמד•ם 5 5קחופנינברכ•ם""מרדהספדש"חג•דחא•שה•ה

הנזכר.כמאמורשtנ"נשנ"דד •••
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אבלעצמו,שרלמאןמפילשטיינשניידרנמסרההזאתהעובדה
לקבוע.שטיינשניידרידעלאהזההדבראירעשבההשנהמספראת
אנותקנ"זבשנתכי , 1780-90שנותביןקרהשהדברלשער,יש

ספריו.•אתשםומוציאבשקלרבקבעישיבתיושבאותרמוצאים
באמשטרדאםכשבתרובגרמניה.באמשטרדאםעשהגלותובימי

ובהקדמתובעיניו,חןשמצאההספרדים,שלהלמודיםלשיטתהתבונן
דבריאתיעתיקרגםארתה,ויהללישבחנס,עלירימהרב"ל"זכר
העמודים""וויספררבהקדמתהרררריץשפטלר'הגאוןשלהתחלה
פרליןליהודיותוכחתואמשטרדאםקהלתבניישלהלמודלדרכי

שלכתביהידאתמצאבברסלריבניהם.בחנוךלמרפתאותםשישימו
לדפוס.אותרוהתקיןאסתר""חלום

רמרציא·לארר.מחברבתורפעולתוהתחילהלרוסיהבשובר
מנשהרבישלישראל""מקרההספרהרצאתחיתהעבודתוראשית

אתהוציאשנהבאותהבשקלרב.תקנ"זבשנתשנדפסבן-ישראל,
והתאיםמרספיא,בנימיןר'הפייטןשלרב"זכר nהמפורסםהספר
האיריתלשפהרמלהמלהכלאתשתרגםבזהלמר,דלספראותר
כלשרשיעלהעיררגםהקשות.המליםבביאורהמוריםעללהקל
שבהוהקדמההדקדוקבכלליהצערתוהוסיףבתנ"ך,ומקומןהמלים
הרמב"םדבריעליסדתוכחתואתבימיו.החנוןאתקשהבקר

מלמדיארורתעללדבררהלהיברניהרהיברניהמה"דבריו :והוסיף
בעיניהם,ערכםלהגדילהנעריםאברתהוניםהמהאשרזה,זמנינו
יילמדרהרההברותומיעוטהאותיותצוררתהנערכשישיגרתיכף

החרמשללמודצריךהואכןעללהתפלל,יכולשהואואומרהסידור
הראשונההפרשהרקסדרמכללוומדיםהמקראסעודותועושים

והמפרשיםהדרשותכלרמלעיטרהראשונים,הפסוקיםרקכןגםרמזה

בשנתח.ד•קאבד•סס•ם"•תנועתב•ס• ,זקנתועת 5חסקדחקדחוארו• • •ות 5ו•א 5א 5סוחראונדסנ•תדוס•ת 5שתורנם•זאבט, 5אהנס•נחחו;ךתונבור " 55רח"ש•דחספוראתרחדפ•סנח 5בוו•סאז 5שונסצאתקס"!בשנת . 1825 ח"ד•קאבד•סס•ס",סדרב•ס•כ•דחוקה,קצתח•אחזאתחחשעדחח. 5ססש 5 קצתהענ•זבנוווחסוט.אותוה•ו,נותנ•סא 5חשדשוקועו•ושנסתתס• נדו""ופרוץסה•זא•שח•הא 5שודא• , jחנאובחייא•דעהרבואסתסרח. סזנ•דשטיינשניידדם 5אוהזח.חסארדנואתסזכ•דא•נרפ•זב•ת·ספד.בפתיחת אחד 5דנה"שכתבאשדדאשרז n.ש"סכתברסספדנסוחראודא•,כרבדזאת  ."ס 5כרבע•נ• '\11נבא :רםד 5כ , tסא 5שואנוחםבז • 5נפת :ת•בותראש•נבא"ש,חתםסס•ודע•ר



רדשימרתמסרתקיב

מפרשתכןגםהשניתובשבועראשון.פסוקעליודעהואאשר

הנה,ומעטתנהפסוקיםמעטוכשידעהראשונים,הפסוקיםראשונת

תוספותירגילהוהלאזמןובמעטגמראללמודהעתשבאאומרהוא

ולהרגילארץ.ודרךמהלמוד·ומכאן,מכאןקרחוהנערומהרש~~א.

אםכיבמדינתנואיןזהישרות,והנהגותטובותלמזרתהנערים

לדברמוסיףוהואאליהם".קוראה'אשרהשרידיםאצללבד

ומסייםבסידורן,שהשקיעוהעבודהרב""זכרהספרבחשיבות

שילמדוישראלבנימלמדיכלמאתאנימבקשכן"על :אלהנדברים

בעללדעתרירגילרהרהלזההקטןהספראתישראלבנינעריעם

ירגילרהרכןואחרןכזהקטןספרפתעללדעתהואמהכיפת,

כיאחר,פתרוןמלבםיבדרולאהנקיאשכנזבלשוןפתרונולדעת

פוליןשפתמדבריםוחצינומלותכמהמאבדיםאנחנוודורדורבכל

לאאשררביםודבריםאחרותמלשוברתרעודררסיאשפתוחצינו

עירבכללהקבץאבקשהפעםעוד---לנר.המתמאיןידענו

רעדמראשוהתנ"ד.כלהתלמידיםעםשילמרדמלמדלהושיבועיר

כיתרע.היצרטורחמקיליםהמלמדיםכיאומריםושמעתיסופר.

המלמדיםמפתתהואוכעתואישאישכללפתותצריךהיהמקודם

רה'זהדברלתקןלהםראויכןעלמבעררם.ני'זרהעולםכלונמצא

אמן".בעוזרם,יהיה

לרוסיתרב""זכרתספראתשתרגםיודיע.זרבהקדמתו

שרשים"םפר(ניחרדבכתרניםאתראשרספריםכמתרעלולרומית,

וזוהרוירושלמיבבליתש"סהתרגומים,מלות"כלכוללוהואהכולל"

בזעתרשישרגםנעדר").לאאישמחקרוספריקבלתוספריומדרשים

הקרואיםאתומעוררהלמוד",דרכייכלולהכמותקטן"ספרלחבר

 ,' iביעקבר"לחלקםלאוראותםלהוציאשירכלכדיעליהם,לחתום

אור.מעולםוארלאאלהספריואבל

מדברחדשת"המצאתבשםקטנהמחברתהוציאזמןנאותר

תורה,חרמשיבחמשההנמצאיםשמאלישי"ןשרשיכלהכוללתשין",

מהדורותלכמהזכתההזאתהמחברתמליצה.כחרוזיונקראים

אתרקשרלמאןאבלרב","זכרשלההרצאותלכלכמעטונספחה

בשנתאזיפהשממאתחוברההיאכיעליה,קראשמר

באמשטר-תקנ"גבשנתשיצאאמונים""שירבספרונדפסתתקי"ט
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,,אספתי :הספרב,,שער//באמורערמהמעשיגםעשהשרלמאןדז.זם.
שרל-של"חידרשר"אולםמקומרת",המראה.והוספתיספריםמכמה
קצת"פירושעםיחדכולהוהחרבר.תהפסוקים,ציונירקהואמאן

שי"ןלהחליף"שלא :ב"שער"האמוריםהדבריםואפילוהמלות"
לקוחותשבר"תחתושברפשעתחתפשעריבואשמאלבשי"ןימין

הוציאתקפ"רשבשנתלהעיר,כדאיקצת.לשוןבשנויפיזאמדברי
סלולה",,,זרןבשםספר-למודקראן.יהודהבווילנה,המוריםאחד

ואומר: ,',ן"ישמדברחדשה"המצאההמחברתאתיבקרובהקדמתו

שי,'ני,הראלבמעלותלעלותבמצודתיהעליתיאחרתועוד"זאת
'יתרולאהואולאמכיכוב",הרץנפתליר'מליצתעללבולשום

לספרשספחוההמוציאיםאוהזאתה"מליצה"אתשהזכירוהמחברים
במזהאולםבזה.*הרגישולאיתן)משכילנפתלי(ניחרדרב""זכר
זכראיןרב",,זכרשלהמהדורותברובכילר'שולםכגמרלרידועה

זה,עלתגוקראאמנםפארודיסטאלליבויהודהשולמאן.לעבודת
אשר,,בדור :כותבהואתרכ''ג)(ווילנה.רב""זכרלובהקדמתו

לעשותוהגדילמכיכובהרץנפתלי ,,הרבהואמבין,אישקםלפנינו
בינינו,מדברתללשוןבבדבדמלהכלהלזהספראתתרגםכיטוב.
(כנודע).דברשורשכתבובסופרמהתנ"ן,מלחכלמוצארשםועוד

כשמונהוזה !לברכהזכורגםישרה,הקדמהעםבשקלובהדפיסו
בלי ).מר.א.-(תר".דבווארשהגםהלזהספרנדפסשנהעשרה
הטובההקדמתוובעזרתהנ"לרנ,'ההאחרוןמתקנושםעליולהזכיר

וצדקה',,משפטללא

שולמאןשלובווזכר 11החייהלאכברפארוריסטאלבימי
הנ"לרנ"ההרבעל-ידיבשקלובהנדפס,,אתכותבהואכיבמציאות.

שרלמאןהוציאתקס"דבשנתכיאםלראותו",עתההשגתילא
במקרהכלל.ידועהאינהכמעטמציאותוכיום,ממנו.חדשהמהדורה
אתהעיר.במורדהספריםמסחרמבתיאחדשלתריסעלמצאתי

 .}/יקררשוםהראשוןהעמודעל ••.תקס"דשנתשלהמהדורה
בעייניאותו.ורכשתיבמחירו,לבקשהרבולאאולםהמציאות",

j' a 

 : ) 141כעמודהםפר•ם"ב"ארצ·רורשםזה.עוהע•ראמנםבז-יעקב •
 . "ח• 5עשמרן•קראמחברהשם•ם 5חע"וחרא

הםפר•ם".ב"ארצרנזכרהא 5זררה 1מהרר ••



ררש•םרתםסרתק•ך

מזכרתוהןיתרהחשיבותבעלותאחדותשררותנזצאתיהספרבסוף

הרצאתעלקטנהמודעההןהשוררתבספרותנו.לצירןשרלמאןאת

 1אלהבדבריםהקוראיםאליפנהזרבמודעתובעברית.שברעיעתרן

דלתותעלהשוקדיםועירעירבכלאתנואשררבים~ן !אחי

ספריםהעדרהגדולההמניעהאמנםהקטנים.בעירותרגםהשלמות.

ברעיוניעלהע"כאותם.מעיראישאיןכימהשלמות.הידיעהוהעדר

פניעלהנעשיםהחודשי'ושברעשברעבכללחדפי'חתימר'לקבץ
ברלין,עטערבררג. eמהאמבררג.העתיםספררימהעתקהןהאדמה

יקראהסוחרוהנההחכמה.מספריוחרושיםהכרחי'היותרהדברים

ושארהחכמותמענינייקראהחכמהואוהביוהמסחר.המלחמותעניני
וממניירדיעני'נכרןחרושאיזהלויהיהאשראישרכלחרושים.

יתפרס'רמזהיר"ההקיסרבצלחרסיםאנחנואשרועירעירכליודע
ומכתבומדידהוחשבוןשרנותמלשונותהדקדוקחכמתבאומתנו

ישלחחתימ'לשלוחשירצהרמיעניני'ושאריהטבעוחכמתהארץ
') 

וכשיתקבצובמהר"ץחייםמ'הנגידתלמידיאורעשעלשקלזtררלק"ק
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